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 واإلمذذذذ   ذذذذإ و إا    مسذذذذ ول  وا الموسذذذذو  هذذذذ    إن

جهذ  سذوا   ألٌذ ( فهذً يٌذت   ة ذ  لٌه السال )  المهإي
 أو نةأٌ  أوة طنٌ   أوسلوكٌ   أومولوٌ   ك نت ه   الجه 

يٌتهذذ    أو  أو جنذذإ السذذم   (الٌمذذ نً الذذإج  ) ةصذذتٌ 
نذه ثمذ  إه   الجهذ ت الة طلذ  ف إلىة ان س ب ومن ٌ همن  

 (لٌه السال )  هللا وص حب الزم ن إاوم  ةٌنن  وةٌنه 
 
 

 



 

 

 .....................  موسوعة القائـ ................................  6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 7  ......................الرجعة.........................................
 

 

 

 سيرة حياة  السيد القحطاني
ال إلػػػال إال هللا الممػػػؾ الحػػػا المبػػػيف الػػػذف عػػػبل فقفػػػر وبطػػػف فخبػػػر وعصػػػي ف  ػػػر 

غيػػػػاث المسػػػػت يريف ومبيػػػػر الظػػػػالميف ومفمػػػػؾ حصػػػػف المػػػػلمنيف وممجػػػػ  الفػػػػار يف و 
المتجبػػػروف وناصػػػر أوليػػػادي يػػػوـ الػػػديف ونحمػػػدي فػػػوؽ حمػػػد الحامػػػديف عمػػػ.  الدي 
المتواصمة ونعمال المترادفػة الػذف خمػا اإلنسػاف وجعمػال خمي تػال فػي أرحػال فامتحنػال 
بالطاعة والصبر والقناعة وجعل لال دالئل تدؿ عميال وعبلمات تشير إليال، ليفتدف 

إلػػ. نػػوري وونتفمػػوا مػػف عػػذب معينػػال ووتجنبػػوا سػػخطال ونقمتػػال ويحػػذروا نػػاري الخمػػا 
وعذابػػال، وجعػػل أكبػػر عبلماتػػال إليػػال وأدلفػػا عميػػال رسػػمال وأنبيػػادي ليقيمػػوا لػػال حججػػال 
رادتػػػال، فتتابعػػػت الرسػػػل رسػػػوؿ بعػػػد  عمػػػ. خمقػػػال ووػػػدلونفـ عمػػػ. طروػػػا مرحػػػاتال وار

ِريرسوؿ ونبي بعد نبي وحجة بعد حجػة  ُسبًل مَُّبشِّ َن َوُمنِذِريَن ِلَئبلَّ َيُكوَن ِلمنَّاِس }رُّ
ُسِل َوَكاَن ّللّاُ َعِزيزًا َحِكيمًا { ٌة َبْعَد الرُّ فكمما احمحل الػديف وحػع   َعَمى ّللّاِ ُحجَّ

ـ بػال  في ن وس العالميف، جدد هللا تعال. طروا الحا بإرساؿ رسػوؿ مػف عنػدي يقػوه
 ور ويعـ مف جديد .االعوجاج السال  ويظفر الحا المندرر لَيظفر الن

ورغـ الصعوبات التي يواجففا رسل هللا في إعادة الحا إل. نصابال، فاألمـ تتَبع  
ف كػػاف غايػػة فػػي البعػػد عػػف الحػػا  ػػاؿ تعػػال.  }َبللْل َقللاُلوا ِإنَّللا مػػا اعتػػادت عميػػال وار

ْهَتلُدوَن {  نَّا َعَمى آَثاِرِهم مُّ أو حجػة مػف فكممػا جػاد نبػي َوَجْدَنا آَباءَنا َعَمى ُأمٍَّة َواِ 
هللا ال ػػ. مػػا ال ػػ. مػػف  ومػػال مػػف العػػذاب والصػػدود والتكػػذيب والتعػػذيب والجحػػود، 
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ف كاف حا يقيف  اؿ تعال.:  }َأَفُكمََّملا َجلاءُكْم َرُسلوٌل ِبَملا فالكل رافحيف لمت يير وار
 اَل َتْهَوى َأنُفُسُكُم اْسَتْكَبْرُتْم َفَفِريقًا َكذَّْبُتْم َوَفِريقًا َتْقُتُموَن {.

خيػػػر مػػػا شػػػفدتال هػػػذي األرض مػػػف الرسػػػاالت السػػػماوية هػػػي رسػػػالة سػػػيد األنبيػػػاد و 
والمرسميف دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما( فكاف متتـ لمشرائع وخاتـ لفا، فبل نبي بعدي وال شروعة 
ناسػػخة لشػػروعتال، فبل ػػ. مػػف  ومػػال مػػا لػػـ يبل ػػي نبػػي  بمػػال حتػػ.  ػػاؿ ) صػػم. هللا 

فتحمػػل عبػل الرسػػالة  ) مللا أوذن نبللي مثمملا أوذيللت   (: عميػال و لػال وسػػمـ تسػميما
وجاهػػػد المخػػػال يف إلػػػ. أف تمكػػػف مػػػف نشػػػر الػػػديف ودخػػػوؿ النػػػاس فػػػي طاعػػػة رب 
العالميف فاستقامت األمة عم. نفجال ولكػف يػ ب. هللا إال أف تجػرف سػننال فػي خمقػال 

تباع البدع وا ألكاذيب ب ف تحذو هذي األمة حذو األمـ السال ة مف ت يير الشرائع وار
وجاد في ت سير هذي اآليػة عػف رسػوؿ هللا   }َلَتْرَكُبنَّ َطَبقًا َعن َطَبٍق { اؿ تعال.: 

)واللذن نفسللي بيلدر لتللركبن سلنن مللن كلان قللبمكم حللذو )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما( حيػث  ػػاؿ: 
النعللل بالنعللل والقللذة بالقللذة حتللى ال تهطئللون طللريقهم وال تهطللئكم سللنة بنللي 

 . ٔ)إسرائيل 
فكػػاف كمػػا  ػػاؿ النبػػي فقػػد أ  صػػي الوصػػي وسػػمكت هػػذي األمػػة مسػػمؾ أخواتفػػا مػػف 
ماتػة السػنف  األمـ السال ة مف تحرو  الديف وسف البدع في شروعة رب العالميف وار
وعػػاش أوليػػاد هللا مقفػػوروف مستحػػع يف لػػيس لفػػـ سػػامع وال إلرادتفػػـ طػػائع فبقػػوا 

مسترسػػمة فػػي غيفػػا وانحراففػػا  صػػابروف بػػيف  تيػػل وأسػػير ومسػػمـو وسػػجيف واألمػػة
 عف الصراط القويـ .
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وشاد هللا أف تكوف سنتال في  خػر حججػال أف ي يبػال عػف النػاظروف وجعػل لػال نوافػذ 
يشػػرؽ مػػف خبللفػػا عمػػ. أمػػة سػػيد المرسػػميف فػػبل بػػد أف تجػػرف فػػيفـ هػػذي السػػنة ال 

إلػيفـ  محالة ألف الناس مولعة بالجفالة، فاألمة بداًل مف أف تستنير بالنور الداخل
مف الكوة ليبصروا الطروا راحوا يحعوف الحجب والموانع التي جعموها تحوؿ بيف 
النػػػػاس ونػػػػور الحجػػػػة ألنفػػػػـ ال يروػػػػدوف أف يسػػػػتمعوا لمػػػػف نصػػػػبفـ اإلمػػػػاـ سػػػػببًل 

للَن لموصػػوؿ إليػػال وكػػ ف لسػػاف حػػالفـ يقػػوؿ:  َل َهللَذا اْلُقللْرآُن َعَمللى َرُجللٍل مِّ } َلللْواَل ُنللزِّ
 .{ اْلَقْرَيَتْيِن َعِظيمٍ 

و ػذلؾ  ػػد شػابفوا مػػف كػاف  ػػبمفـ مػف المكػػذبيف والرافحػيف الختيػػار رب العػػالميف، 
فكاف االعتراض ظاهر عم. مف اختػارهـ اإلمػاـ أبوابػًا لػال، ألف النػاس يروػدوف أف 
يحػػع لفػػـ اإلمػػاـ مػػف يناسػػب أهػػواهـ ال ارغػػة وعقػػولفـ الخاويػػة، فاعترحػػوا عمػػ. 

فمنفـ الخبلؿ الذف يبيع الخل والسػماف  الس راد لكونفـ مف عواـ الناس وبسطائفـ
فكي  يقتنع الناس ب ف يكوف السػ ير مػف البسػطاد، فمػـ يرحػوا بمػا أراد هللا ونسػوا 

}َوَربَُّك َيْهُمُق َملا َيَشلاُء َوَيْهَتلاُر َملا أف األمر لال وحدي يختار مف يرود  اؿ تعال.: 
 َعمَّا ُيْشِرُكوَن {.َكاَن َلُهُم اْلِهَيَرُة ُسْبَحاَن ّللاَِّ َوَتَعاَلى 

فكاف الناس ال يس لوف الس ير بل يس لوف ال قيال ، ف صبحت أبواب اإلماـ مفجورة 
فػػبل سػػلاؿ وال سػػائل وخيػػر شػػاهد عمػػ. ذلػػؾ  مػػة التوا يػػع التػػي خرجػػت عمػػ. طػػوؿ 
فتػػرة ال يبػػة الصػػ رل مػػف الناحيػػة المقدسػػة، والتػػي امتػػدت ألكرػػر مػػف سػػبعيف سػػنة 

تمػؾ التوا يػػع عمػ. طػوؿ تمػؾ ال تػرة لمػا كانػت كتيػػب  وهػي فتػرة طوومػة فمػو جمعػت
فحػػبًل عػػف أف تكػػوف كتػػاب، فكانػػت األمػػة هػػي التػػي حكمػػت عمػػ. إمامفػػا بال يبػػة 
كمػػا ه جػػر األوليػػاد طػػواؿ الزمػػاف وه جػػر كػػذلؾ القػػر ف فػػبل تكػػاد تجػػد فػػي أوسػػاط 
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الديف درسًا مف دروس القر ف وال ألحكاـ تبلوتػال فحػبل عػف ت سػيري، فحقػا إبمػيس 
فوسػوس لمنػاس هػو  }أَلْقُعَدنَّ َلُهْم ِصلَراَطَك اْلُمْسلَتِقيَم {المعيف وعدي المشئوـ بقولال 

وأعوانػػال تػػرؾ إمػػامفـ وار عػػادي عػػف القيػػاـ بػػاألمر ألنػػال )عميػػال السػػبلـ( ال يقػػوـ حتػػ. 
يجتمػػع لػػال األنصػػار واألعػػواف فكػػاف ال يػػاب الزمػػًا لفػػذي األمػػة ألنفػػـ تركػػوا إمػػامفـ 

 ار والسقوط في النار. فاستحقوا غحب الجب
: )إذا غضب هللا تبارك وتعالى عمى همقه نحانا عن ( اؿ أبو جع ر)عميال السػبلـ

 . ٔ) جوارهم 
فعبد القوـ أهوائفـ ونتاج عقولفـ كما عبد بنو إسػرائيل العجػل المعػيف وأبػدلوي بػرب 
العػػػالميف، ومػػػات الحػػػا وظفػػػر الباطػػػل وكػػػ ف هػػػذي األمػػػة شػػػابفت ب فعالفػػػا أفعػػػاؿ 

تفػػا مػػف األمػػـ بالبقػػاد عمػػ. الباطػػل ووصػػموا إلػػ. النقطػػة المنحطػػة التػػي يكػػوف أخوا
بعػػػدها ظفػػػور الحػػػا، ليػػػتـ هللا وعػػػدي بحجتػػػػال ويظفػػػري عمػػػ. الػػػديف كمػػػال ولػػػو كػػػػري 
المشػػركوف وسػػيكوف المجػػدد لمحػػا والمنقػػذ مػػف هػػذي الجفالػػة فػػي زمننػػا هػػو اإلمػػاـ 

 المفدف )عميال السبلـ( .
رًا عػػف جػػادة الصػػواب والحػػا فيكػػوف مػػف الصػػعب وبمػػا إف األمػػة  ػػد ابتعػػدت كريػػ 

 بػػوؿ اإلمػػاـ ودوف تمفيػػد لػػذلؾ المقػػدـ المبػػارؾ، فػػبل بػػد أف يبعػػث إلػػ. هػػذي األمػػة 
رسبًل مف عندي يمفػدوف لػال الطروػا ويحػاولوف ت ييػر بعػض المسػارات التػي يصػل 
الناس مف خبللفا إلػ. حػاؿ االسػتعداد لقبػوؿ الحػا، وهػلالد الرسػل المبعػوريف مػف 

ال )عميػػال السػػبلـ( يكونػػوف بمراتػػب ومفػػاـ متباينػػة فيػػ تي األمػػر بالتػػدرو  إلػػ. أف  بمػػ
يصػػل إلػػ.  خػػر ممفػػد والػػذف يكػػوف هػػو الممفػػد الرئيسػػي الػػذف يوصػػل األمػػة إلػػ. 
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حالػػػة االسػػػتعداد والتفيػػػود لقبػػػوؿ وتحمػػػل أمػػػر هللا وأمػػػر وليػػػال وخمي تػػػال فػػػي أرحػػػال 
فػػي ذكػػر هػػذا المعنػػ.  ػػاؿ  المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( وخيػػر شػػاهد مػػا ورد فػػي القػػر ف

للَثبًل َأْصللَحاَب اْلَقْرَيللِة ِإْذ َجاءَهللا اْلُمْرَسللُموَنْ ِإْذ َأْرَسللْمَنا تعػػال.:  } َواْضللِرْب َلُهللم مَّ
ْزَنللا ِبَثاِلللٍث َفَقللاُلوا ِإنَّللا ِإَلللْيُكم مُّْرَسللُموَن{ ففػػلالد الرسػػل  ِإَلللْيِهُم اْثَنللْيِن َفَكللذَُّبوُهَما َفَعزَّ

يكػػوف انطبػػا فـ فػػي زماننػػا عمػػ. رسػػل اإلمػػاـ إلػػ. النػػاس  بػػل  المعنيػػيف فػػي اآليػػة
مقدمػػال المبػػارؾ، وكػػذلؾ مػػا جػػاد فػػي الكتػػاب المقػػدس فػػي َمرَػػل الكػػراميف فقػػد شػػبهال 
عيس. )عميال السبلـ( اإلماـ المفدف )عميال السبلـ( بصاحب الكـر )العنب( الػذف 

ال إلػ. أف غاب عف أرحال وعنبػال لو ػت طووػل وأوكػل األمػر إلػ.  ػـو ليرعػوا أرحػ
يعود مف س ري وعندما حاف و ت الحصاد بدأ بإرسػاؿ هػلالد الرسػل الػذيف يكونػوف 
بمرابة الممفػديف الػذيف يسػبقونال، وبعػد ذلػؾ يكػوف مقدمػال المبػارؾ الػذف يقطػع فيػال 
تمؾ الرلوس الخائنة التي رفحت تسميـ األمانػة إلػ. أهمفػا فقػد جػاد فػي اإلنجيػل: 

نسلان غلرس كرملًا وسلممه إللى كلرامين وسلافر )وابتدأ يقول لمشعب هلذا المثلل إ
لكلي يعطلور ملن ثملر الكلرم  وفلي الوقلت أرسلل إللى الكلرامين عبلداً  طويبلً ًً  زمانا

فجمدر الكرامون وأرسمور فارغًا فعاد وأرسل عبدًا آهر فجملدوا ذللك أيضلًا وأهلانور 
 وأهرجلور  فقلال صلاحب ثلم علاد فسرسلل ثالثلًا فجرحلوا هلذا أيضلاً  وأرسلمور فارغلا

فممللا رآر الكرامللون  لكلرم مللاذا افعللل أرسللل ابنللي الحبيللب لعمهللم إذا رأور يهللابون ا
 اللوارث همملوا نقتمله لكلي يصلير لنلا الميلراث تآمروا فيما بينهم قلائمين هلذا هلو

يلستي ويهملك هلؤالء  فسهرجور هلارج الكلرم وقتملور فملاذا يفعلل بهلم صلاحب الكلرم
فنظلر إلليهم وقلال إذا ملا  حاشلا االكرامين ويعطي الكرم آلهرين فمما سلمعوا قلالو 

المكتوب الحجر الذن رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية كل ملن  هو هذا
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فطملب رؤسلاء  يسقط عمى ذلك الحجلر يترضلرض وملن سلقط هلو عميله يسلحقه
الكهنللة والكتبللة ان يمقللوا األيللادن عميلله فللي تمللك السللاعة ولكللنهم هللافوا الشللعب 

 . ٔ)عميهم  نه قال هذا المثلإألنهم عرفوا 

وكذلؾ فإف نبوة يحي. )عميال السبلـ( كانت تمفيدًا لقدوـ المسيح وكاف يبشر بال 
بيف الناس ليفيئفـ لقبولال، فجاب السفوؿ والق ار يبشر بذلؾ المولود الذف يخمص 

)َوِفي ِتْمَك اأَليَّاِم َجاَء ُيوَحنَّا العباد مف عبادة العباد فقد جاد في اإلنجيل: 
يَِّة اْلَيُهوِديَِّة َقاِئبًل:  اْلَمْعَمَدانُ  ُتوُبوا  أَلنَُّه َقِد اْقَتَرَب َمَمُكوُت »َيْكِرُز ِفي َبرِّ

ماَواِت. َفِإنَّ هَذا ُهَو الَِّذن ِقيَل َعْنُه ِبِإَشْعَياَء النَِّبيِّ اْلَقاِئِل: َصْوُت َصاِرٍخ ِفي  السَّ
. اْصَنُعوا بِّ وا َطِريَق الرَّ يَِّة َأِعدُّ  «.ُسُبَمُه ُمْسَتِقيَمةً  اْلَبرِّ

هَذا َكاَن ِلَباُسُه ِمْن َوَبِر اإِلِبِل  َوَعَمى َحْقَوْيِه ِمْنَطَقٌة ِمْن ِجْمٍد. َوَكاَن   ٕ)َوُيوَحنَّا 
يِّا. ِحيَنِئٍذ َهَرَج ِإَلْيِه ُأوُرَشِميُم َوُكلُّ اْلَيُهوِديَِّة َوَجِميُع اْلُكورَ  ِة َطَعاُمُه َجَراًدا َوَعَسبًل َبرِّ

 اْلُمِحيَطِة ِباأُلْرُدنِّ  َواْعَتَمُدوا ِمْنُه ِفي اأُلْرُدنِّ  ُمْعَتِرِفيَن ِبَهَطاَياُهْم.
وِقيِّيَن َيْسُتوَن ِإَلى َمْعُموِديَِّتِه  َقاَل َلُهْم:   دُّ يِسيِّيَن َوالصَّ َفَممَّا َرَأى َكِثيِريَن ِمَن اْلَفرِّ
ْم َأْن َتْهُرُبوا ِمَن اْلَغَضب اآلِتي؟ َفاْصَنُعوا َأْثَماًرا َتِميُق َيا َأْواَلَد اأَلَفاِعي  َمْن َأَراكُ »

 ِبالتَّْوَبِة.
ي َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ هللَا َقاِدٌر  َواَل َتْفَتِكُروا َأْن َتُقوُلوا ِفي َأْنُفِسُكْم: َلَنا ِإْبراِهيُم َأًبا. أَلنِّ

 إِلْبراِهيَم. َأْن ُيِقيَم ِمْن هِذِر اْلِحَجاَرِة َأْواَلًدا
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ًدا   َجِر  َفُكلُّ َشَجَرٍة اَل َتْصَنُع َثَمًرا َجيِّ َواآلَن َقْد ُوِضَعِت اْلَفْسُس َعَمى َأْصِل الشَّ

ُدُكْم ِبَماٍء ِلمتَّْوَبِة  َولِكِن الَِّذن َيْسِتي َبْعِدن ُهَو  ُتْقَطُع َوُتْمَقى ِفي النَّاِر. َأَنا ُأَعمِّ
وِح اْلُقُدِس َأْقَوى ِمنِّي  الَِّذن لَ  ُدُكْم ِبالرُّ ْسُت َأْهبًل َأْن َأْحِمَل ِحَذاَءُر. ُهَو َسُيَعمِّ

َوَناٍر. الَِّذن َرْفُشُه ِفي َيِدِر  َوَسُيَنقِّي َبْيَدَرُر  َوَيْجَمُع َقْمَحُه ِإَلى اْلَمْهَزِن  َوَأمَّا 
 «.التِّْبُن َفُيْحِرُقُه ِبَناٍر اَل ُتْطفسُ 

ُسوُع ِمَن اْلَجِميِل ِإَلى اأُلْرُدنِّ ِإَلى ُيوَحنَّا ِلَيْعَتِمَد ِمْنُه. َولِكْن ُيوَحنَّا ِحيَنِئٍذ َجاَء يَ  
!»َمَنَعُه َقاِئبًل:   «َأَنا ُمْحَتاٌج َأْن َأْعَتِمَد ِمْنَك  َوَأْنَت َتْسِتي ِإَليَّ

َل ُكلَّ ِبرّ اْسَمِح اآلَن  أَلنَُّه هَكَذا َيِميُق بِ »َفَسَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُه:   «. َنا َأْن ُنَكمِّ
 ِحيَنِئٍذ َسَمَح َلُه.

َماَواُت َقِد اْنَفَتَحْت َلُه  َفَرَأى   َذا السَّ َفَممَّا اْعَتَمَد َيُسوُع َصِعَد ِلْمَوْقِت ِمَن اْلَماِء  َواِ 
 . ٔ)ُروَح هللِا َناِزاًل ِمْثَل َحَماَمٍة َوآِتًيا َعَمْيِه 

ا فقد أرسل اإلماـ المفػدف )عميػال السػبلـ( مػف يقومػوف وهذي السنة جاروة في زمانن
 بمفمة التمفيد فبل وا ما ال وا مف جفل الناس وحسد رجاؿ الديف .

لقػػد أرسػػل اإلمػػاـ المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( لمنػػاس  مػػرًا أحػػاد بنػػوري ظممػػات القمػػوب 
 وأنار بعممػال عقػوؿ الجػاهميف لقػد كػاف هػذا الممفػد هػو السػيد أبػو عبػد هللا الحسػيف
القحطػػاني والػػػذف سػػػبقال ممفػػػديف  ػػػاموا بفػػػدـ بعػػػض الػػػدعامات الكاذبػػػة التػػػي ظػػػف 
الناس أنفا مف دعائـ الػديف وكػاف تمفيػدهـ عمػ.  ػدر محػدود، مػف خػبلؿ إيحػاح 

 االعوجاج الحاصل في أفعاؿ الناس والتي يحسبونفا مف الحا. 
                                                 

 1:3مت.  - 1



 

 

 .....................  موسوعة القائـ ................................  14
 

حيػػة لقػػد كػػاف لمسػػيد القحطػػاني دور ونشػػاط م ػػاير عػػف غيػػري مػػف الممفػػديف مػػف نا
الكػػـ والنػػػوع لامػػا جػػػاد بػػال مػػػف الفدايػػة و تصػػػحيح لمػػا يحمػػػل النػػاس مػػػف نظروػػػات 
خاطئػػة حػػوؿ القػػر ف والسػػنة و حػػية المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( ، فكػػاف هػػذا اإلنسػػاف 
الػػػذف يحمػػػل فػػػي جنباتػػػال كػػػل مػػػا يػػػدؿ عمػػػ. اإليمػػػاف والتقػػػول واإلخػػػبلص واليقػػػيف 

ـ فػػي زماننػػا نظيػػري، فاختػػاري والزهػػد والشػػجاعة واألصػػل الطػػاهر الػػذف َ ػػَل أو أنعػػد
اإلمػػاـ المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( ليحػػطمع بالمفمػػة الصػػعبة الشػػا ة التػػي حمهمفػػا إيػػاي 
لامػػا رأل فيػػال مػػف اسػػتحقاؽ هػػذي المرتبػػة أواًل ومػػا يتحمػػ. بػػال مػػف الجػػدارة والصػػدؽ 
والنصيحة التي تجعمال يقوـ بدوري ب تـ وجال وأحسف صورة، فكاف األرض الخصػبة 

اإلماـ ليحع فيفا بذور هدايتال لتنبت فيفا أشجار التوحيد والنور بعد  التي أختارها
 أف استبد الجفل والظبلـ .

فػػإف السػػيد القحطػػاني مػػف شػػدة حبػػال لئلمػػاـ )عميػػال السػػبلـ( كػػاف كريػػر الت كػػر فػػي  
أمػػري والخػػوؼ مػػف يومػػال فكػػاف يتػػورع عػػف األكػػل مػػف بيػػت المػػاؿ المستحصػػل مػػف 

ط الحػػوزة العمميػػة فػػي النجػػ  األشػػرؼ فكػػاف خمػػس اإلمػػاـ بعػػد أف دخػػل فػػي أوسػػا
يسػػكف فػػي أفقػػر األحيػػاد التػػي ال يمتمػػؾ أهمفػػا شػػيد مػػف حطػػاـ الػػدنيا غيػػر بعػػض 
األحجػػػار التػػػي يتػػػواروف خم فػػػا مػػػف زمفروػػػر الشػػػتاد وحػػػرارة الصػػػي  وكػػػاف ي مػػػبس 
أط الػػال الريػػاب الرخيصػػة وي كػػل أبسػػم الطعػػاـ طمعػػًا فػػي ع ػػو اإلمػػاـ عػػف ال قػػراد 

وليكوف ذلؾ بابًا لنيل رحاي و بولال وكذلؾ كاف مف أكـر الناس في  والمستحع يف
زمانػػػال فقػػػد كػػػاف يعطػػػي كػػػل مػػػا يممػػػؾ لم قػػػراد والمحتػػػاجيف وغيرهػػػا مػػػف الصػػػ ات 

 الحميدة. 
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ـ وعػػاش مػػع أسػػرتال 1976ولػػد السػػيد القحطػػاني فػػي مدينػػة الكاظميػػة بب ػػداد عػػاـ 
سػػػيد عمػػػوف مػػػف ذروػػػة  وهػػػو فػػػي دارهػػػـ الوا عػػػة فػػػي مدينػػػة العمػػػارة جنػػػوب العػػػراؽ،

اإلمػػػاـ الحسػػػف السػػػبم )عميػػػال السػػػبلـ( ومعنػػػ. انػػػال  حطػػػاني لػػػيس المقصػػػود منػػػال 
 حطػػاف أخػػػو عػػػدناف ولػػدف يعػػػرب، ألف المعمػػػوـ أف السػػادة ينتسػػػبوف إلػػػ. عػػػدناف 
دوف  حطاف، إال إف  حطاف هػذا الػذف يرجػع إليػال السػيد أبػو عبػد هللا هػو  حطػاف 

ليال يرجع أهل اليمف )إل  .  حطاف( .أبو اليمف وار
نش  وترعرع بيف أ رانال وكاف يمتاز بالذكاد والتديف منذ ص ري وكاف يحب اإلمػاـ  

المفدف )عميال السبلـ( حبًا عجيبػًا جعمػال يػديـ ال كػر فيػال والبحػث عنػال وعػف الػديف 
الحا فقاـ عم. الرغـ مف ص ر سنال بالبحث عف العمـ الصحيح حت. خارج بمػدي 

غػادر بمػدي إلػ. أحػد البمػداف اإلسػبلمية لدراسػة ف ي سػف السادسػة عشػرة مػف عمػري 
العمـ وبعد أف أتـ دراستال هنػاؾ عػاد إلػ. بمػدي ألنػال لػـ يجػد حػالتال فقػاـ باسػتئناؼ 
الدراسػػة فػػي الحػػوزة العمميػػة فػػي النجػػ  األشػػرؼ وبعػػد الجػػد واالجتفػػاد أصػػبح مػػف 

عػال أبرز طبلبفا وكاف لديال حمقة لمدرس وألهػ  عمػ. صػ ر سػنال كتابػًا فروػد مػف نو 
ر ػم فيػال بػيهف المنطػا والقػر ف، و ػاـ فػي داخػل الحػوزة بمحاولػة الت ييػر وشػف رػورة 
عمػػ. األفكػػار والتصػػرفات الخاطئػػة، فػػ راد مػػف خػػبلؿ ذلػػؾ رفػػع الظمػػـ عػػف النػػاس 

العطػاد )العدالػة الماليػة( واالسػتحواذ عمػ. و يف نقاط الخمل هنػاؾ مػف الت ر ػة فػي 
ماتة الكرير مف السنف وظفور  البدع وهجر القر ف بتعطيمال واالستعاحة الحقوؽ وار

عنػػال باألصػػوؿ العمميػػػة واالسػػتنتاجات العقميػػة التػػػي لػػـ ينػػزؿ هللا بفػػػا مػػف سػػػمطاف 
ممػػا يجعػػل طػػبلب العمػػـ يتفػػافتوف عمػػ.  وكػػذلؾ افتقػػار الحػػوزة لمػػدروس األخبل يػػة
 الدنيا وليس عم. الديف وخدمة المجتمع . 
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 ،حجػة ويعمػف برادتػال مػف تمػؾ األفعػاؿفكاف يدخل مجػالس العممػاد وومقػي عمػيفـ ال
ولػػـ يكػػف يخشػػ. فػػي هللا لومػػة الئػػـ وال عػػذؿ عػػاذؿ فبػػيف  )التمفيػػد(فػػنفض باألمر

بطبلف الكرير مف األحكاـ وأخبر الناس عف  رب القياـ، فبػدأ األنصػار يجتمعػوف 
فػي مبت ػاهـ بعػد إليال واألعداد يللبػوف عميػال فقػاموا بمحاولػة اغتيالػال ولكػنفـ فشػموا 

يػػػب هللا تمػػػؾ األيػػػػادف اآلرمػػػة التػػػػي مػػػا فتػػػػ ت موغمػػػة فػػػػي ر ػػػاب الصػػػػالحيف أف خ
 واألولياد فكاف في كل مرة ينجوا مف أولئؾ األشرار مف منتحمي اإليماف . 

بالػػػذهاب إلػػػ. أحػػػد البمػػػداف اإلسػػػبلمية إل امػػػة   ػػػاـوبعػػػد كرػػػرة المخػػػاطر فػػػي بمػػػدي 
األخر فمـ يكف مػنفـ  فقاـ بالدخوؿ عميفـ واحد تمو الحجة عم. رجاؿ الديف هناؾ

إال الصد والتكذيب وَجَروا عمػ. سػنف الماحػيف ومػا فعمػوا بالصػالحيف، فبل ػ. مػف 
كيدهـ األذل والعذاب في بطوف السجوف وبعد المحاججػات والػدعوة إلػ. المباهمػة 
واأل سػػاـ لػػـ يػػروا بػػدًا مػػف إ صػػادي إلػػ. خػػارج ببلدهػػـ ليعػػود إلػػ. أرحػػال و ػػد سػػقم 

فاسػػت ن  التمفيػػد  ،ل بدولػة بنػػي مػػرواف فػػي أخػر الزمػػافحكػـ صػػداـ المعػػيف المتمرػػ
 رغـ  مة الناصر وشماتة القروب.

وبعػػد خطػػوات كريػػرة  ػػاـ فيفػػا بتحػػدف الجميػػع واربػػت صػػدؽ دعػػواي بنشػػر األدلػػة  
هػػػبلؾ  والبػػػراهيف وتحػػػدل أهػػػل العمػػػـ بعػػػد أف رفحػػػوا التصػػػديا لمقػػػدوـ لممباهمػػػة وار

ونصػػبوا لػػال وألنصػػار اإلمػػاـ المكائػػد الكػػاذب ولكػػنفـ اسػػتمروا فػػي غػػيفـ بالتكػػذيب 
التي احطرتفـ إل. الفجػرة مػف بمػدهـ إلػ. أحػد البمػداف ليقيمػوا هنػاؾ الحجػة عمػ. 
النػػاس، فبػػدأ العمػػل الػػددوب بتوزوػػع المناشػػير واإلعػػبلف عػػف  ػػرب الظفػػور وبعػػد 
مراحل مف التبميغ ز ج السيد القحطاني ومػف معػال فػي السػجوف وال ػ. مػف التعػذيب 

 ف هػذي األمػة مصػرة عمػ. رفػض اإلمػاـ فقػالوا لػال بػالحرؼ الواحػد إف ما ال .، وك
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اإلماـ إذا جاد وخال  القانوف فإننػا سػوؼ نػزج بػال فػي السػجوف، وبعػد شػفور مػف 
السػػجف خػػرج السػػيد القحطػػاني ومػػف معػػال وعػػادوا إلػػ. وطػػنفـ ، وبعػػد كػػل اختبػػار 

لقػػابض هنػػاؾ  ػػوـ يرتػػدوف و خػػروف يلمنػػوف فطروػػا الحػػا مػػر والقػػابض عميػػال كا
 عم. الجمر.

فرجػع إلػػ. بػػبلدي ليبػػدأ مػف جديػػد السػػير فػػي طروػا التمفيػػد لئلمػػاـ )عميػػال السػػبلـ(  
فقػػاـ بنشػػر صػػحي ة أسػػماها صػػحي ة القػػائـ والتػػي دخػػل مػػف خبللفػػا إلػػ. المجتمػػع 
فقاـ ببناد أل كر الصحيح فػي زرع بػذور الفدايػة والتوحيػد ليسػتعد النػاس السػتقباؿ 

ال السػػػػبلـ( بعػػػػد أف رسػػػػـ البػػػػاحريف والعممػػػػاد الصػػػػور نػػػػور المفػػػػدف الموعػػػػود )عميػػػػ
الخرافيػػػة واألفكػػػار الباطمػػػة التػػػي ال تمػػػت إلػػػ. المفػػػدف ووومػػػال بصػػػمة، فقػػػاـ السػػػيد 
القحطاني مف خبلؿ الصحي ة بمنا شػة كػل مػف كتػب حػوؿ  حػية المفػدف )عميػال 
السػػبلـ( و ػػيف أخطػػائفـ وانحػػراؼ أفكػػارهـ وت نيػػد مػػا جػػاد فػػي كتػػبفـ التػػي كتبػػت 

 انًا لؤلهواد الن سية واألفكار التعصبية .ترجم
وكذلؾ  اـ بدحض كل إدعادات المدعيف زورًا ب نفـ جفات لئلماـ المفدف )عميػال 
السبلـ( فقاـ بطرح األدلة الصاد ة عم. بطبلنفـ وبطبلف السير فػي ركػابفـ وهػذي 
الحركػػػػات ظفػػػػرت عمػػػػ. وجػػػػال الخصػػػػوص فػػػػي العػػػػراؽ ومػػػػنفـ الحركػػػػة المولويػػػػة 

 الباطنيػػػػػة والنب يػػػػة والمػػػػػدعي زورًا )اليمػػػػاني الػػػػػدجاؿ أحمػػػػد البصػػػػػرف(والسػػػػموكية و 
 . والمدعي زورًا فاحل المرسومي

فبسبب هلالد ونسب أن سفـ إل. اإلماـ المفدف )عميال السبلـ( زورًا و فتانًا أصبح 
مػاـ ا تػرف ذلػؾ الػذكر الناس ين روف مػف  حػية اإلمػاـ وذكػري وك نػؾ إذا ذكػرت اإل

ذا هػػػو الفػػػدؼ الرئيسػػػي ألعػػػداد الػػػديف الػػػذيف ل قػػػوا أكرػػػر هػػػذي دعيف وهػػػبفػػػلالد المػػػ
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اصر وال الحركات مف أجل إبعاد الناس عف إمامفـ المظموـ ليجعموي وحيدًا دوف ن
، وهػػذا لػػف يتحقػػا ألنػػال وعػػد مػػف هللا ووعػػدي سػػبحانال معػػيف فػػإذا خػػرج  حػػوا عميػػال

 غير مكذوب . 
سػػيرف لمقػػر ف والسػػيرة وكػػذلؾ طػػرح فػػي بطػػوف تمػػؾ الصػػحي ة تصػػحيح لممػػنف  الت 

المباركة لممفدف )عميػال السػبلـ( وأحػداث الظفػور وشخصػياتال، وكػل مػا مػف شػ نال 
إيصػػػاؿ النػػػاس إلػػػ. ال فػػػـ الفػػػادؼ والصػػػحيح لتمػػػؾ القحػػػية اإللفيػػػة ليكونػػػوا عمػػػ. 

 درجة مف القبوؿ .
فبقػػي كػػل مػػف فػػي سػػاحة العمػػـ حيػػارل عػػف الجػػواب بعػػد أف تحػػداهـ بػػنقض مػػػا  

فمػـ يسػتطع أحػد مػف اللئػؾ العممػاد رد جوابػًا أو إبطػاؿ عممػًا  جادهـ بػال مػف العمػـ
 ألف ذلؾ العمـ نابع مف فيوحات اإلماـ المفدف )عميال السبلـ(. 

 تفبػػدأت المػػلامرات تحػػاؾ حػػدي كمػػا فعػػل ب سػػبلفال مػػف الصػػالحيف وبعػػد أف وصػػم
بػػدأ السػػػيد القحطػػاني بالتحػػدث إلينػػػا بمفجػػة جديػػػدة  52أعػػداد صػػحي ة إلػػػ. العػػدد 

مف خبللفا بقرب ال يبة التي أخبرنا عنفا والتي تقع عميػال يػـو مػا و ػد توسػـ  يممح
السػػيد بقػػرب ال يبػػة عنػػدما فقػػد ولػػدي الصػػ ير فػػي أحػػد األحيػػاد فقػػاؿ السػػيد لنػػا إف 
معنػػ. ذلػػؾ فػػي عمػػـ التوسػػـ إننػػي سػػوؼ أغيػػب عػػنكـ، وفػػي اليػػوـ التػػالي لصػػدور 

ذا باأليػػػادف األريمػػػة التػػػي العػػػدد األخيػػػر مػػػف الصػػػحي ة وفػػػي أحػػػد شػػػوارع ب ػػػداد وار 
صنعفا إبميس المعيف وأعوانال مف شياطيف األنس العصػاة المػردة تمتػد لت تػاؿ هػذا 
الجبل األشـ بإطبلؽ النػار عميػال وسػقوطال شػفيدًا فػي سػبيل تمفيػد الطروػا لخمي ػة 
هللا في أرحة اإلماـ المفدف )عميال السبلـ(، لقد غادرنا هذا النمػوذج ال روػد بعمػر 
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رػػيف وعمػػ. الػػرغـ مػػف صػػ ر سػػنال إال إنػػال طػػرح كػػل مػػا مػػف شػػ نال تقػػويـ بمػػغ الربل
يحاح سبل السداد .  االعوجاج وار

وتمؾ األياـ نداولفا بيف الناس ليعمموا أف هلل  يات  د ظفرت وعبلمات  د تحققػت 
ونحػػف عنفػػا غػػافموف وعػػف نورهػػا محجبػػوف ولعمػػرف إف القػػدوـ آلتػػي واف العػػذاب 

والجنػػة  ػػػد أزل ػػت ففػػل تعمػػػـ ن وسػػنا مػػا  ػػػدمت  لمقبػػل كمػػا إف الجحػػيـ  ػػػد سػػعرت
ػػػت ولعمػػػـ  وأخػػػرت أـ إنفػػػا فرحػػػة بمػػػا أجرمػػػت ألػػػـ يحػػػف الو ػػػت أف نقػػػوؿ لمباطػػػل م 
الشػػياطيف أصػػمت، ألػػـ يحػػف الو ػػت الػػذف ن يػػر فيػػال ن وسػػنا حتػػ. تسػػتقبل أمامنػػا 
ولكي ال نقوؿ لال أرجػع يػابف فاطمػة، ألػـ يحػف الو ػت لنمبػي صػرخة الحسػيف التػي 

اها بيننػػا حتػػ. اليػػوـ، ألػػـ يحػػف الو ػػت إلزالػػة درف الشػػيطاف مػػف  مو نػػا ال زاؿ صػػد
وعقولنػػػا بعػػػد أف باتػػػت عبلمػػػات الجبػػػار واحػػػحة حتػػػ. لؤلعمػػػ. الحػػػرور و يػػػات 
السماد شاخصة لمبعيد والقروب لقد باتت عروش الظػالميف مفػددة بػالزواؿ بعػد أف 

ميف العصػػاة أزوػػل السػػتار و ػػدأ عػػرض عصػػر الظفػػور الشػػرو ، فػػ يف الم ػػر لمظػػال
الذيف أطمعوا الناس بزخارؼ األوهاـ و يػدوهـ بحبائػل الشػيطاف وأجمعػوا عمػ. وأد 
الوروث ونفب الميراث هيفات رـ هيفات فإف لفـ يـو كيـو بدر وصرخة كصرخة 

ْبُح َأَلْيَس الحبم. فالوول كل الوول لرلساد تخموا ورعيتفـ جياع  }ِإنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّ
ْبُح ِبَقرِ   يٍب { .  الصُّ
 

لقػػػد ارت ينػػػا أف ن خػػػذ عمػػػ. عواتقنػػػا نشػػػر مػػػا حصػػػمنا عميػػػال مػػػف عمػػػـو هػػػذا الممفػػػد 
المقػػداـ التػػي طرحفػػا لعامػػة النػػاس فػػي العػػراؽ لنشػػرها عمػػ. أكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف 
 الملمنيف وفي كل أصقاع العالـ لتكوف ال ائدة أعـ وأوسع وهللا مف وراد القصد .
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 أثره العلمي

مف عرفال وجدي بحرًا مف العمـ ولػال رليػة خاصػة ونظروػات  رغـ ص ر سنال إال أف
عمميػػػة فػػػي الكريػػػر مػػػف العمػػػـو كعمػػػـو القػػػر ف والحػػػديث والت ووػػػل الطػػػب وال مسػػػ ة 
والمنطػػا والعمػػـو الطبيعيػػة وكػػاف أكرػػر اهتمامػػال فػػي  حػػية اإلمػػاـ المفػػدف )عميػػال 

 السبلـ(.
لػػػػال الكريػػػػر مػػػػف ولػػػػال بػػػػاع فػػػػي ت ووػػػػل الرليػػػػا واألحاديػػػػث والقػػػػر ف وعمػػػػـ التوسػػػػـ و 

المخطوطات التي لـ يتمكف مف نشرها في حينفا حت. تم  الػبعض منفػا وحػاع 
فقاـ بتمقينفا لتبلميذي ودعاهـ إل. الكتابة والت لي  فشمروا عف سواعدهـ مػف أجػل 
خدمػػة  حػػية اإلمػػاـ المفػػدف وت ػػانوا فػػي إيصػػاؿ هػػذا العمػػـ إلػػ. جمفػػور المسػػمميف 

حينفا مف تحت أيدف هلالد التبلمذة الملل ات  فجزاهـ هللا خير الجزاد، فصدر في
بػال السػيد و ػد كتبػت هػذي الكتػب  .ال زورة التي تنـ عف ال يض اإللفػي الػذف ححػ

فػػػي و ػػػت  ياسػػػي حيػػػث لػػػـ والتػػػي بم ػػػت مػػػا يقػػػارب األر عػػػوف كتابػػػا عمػػػ. كررتفػػػا 
تسػػػت رؽ كتابتفػػػا سػػػػول شػػػفروف وذلػػػؾ  بػػػػل أر عػػػة سػػػنوات مػػػػف تػػػارو  طبػػػع هػػػػذي 

هػػذي الموسػػوعة عبػػارة عػػف ز ػػدة بعػػض الكتػػب التػػي أرت ينػػا أف  الموسػػوعة فكانػػت
تكػػػػػوف بفػػػػػذا المحتػػػػػول والتناسػػػػػا مػػػػػف أجػػػػػل سػػػػػفولة تػػػػػداولفا وجعػػػػػل خصوصػػػػػية 
لموحػػوعاتفا فكانػػت هػػػذي الموسػػوعة مختصػػة بتعروػػػ  النػػاس بإمػػامفـ وتحػػػيطفـ 
بحركتػال المباركػة وشخصػيات عصػػر الظفػور والكريػر مػػف األبحػاث الخاصػة بفػػذا 
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سبقتفا الموسوعة القر نية لمسيد القحطاني والتي شممت األبحاث التػي المجاؿ و د 
ت عن. بعموـ القر ف والت وول والنظروات القر نية وأسرار القر ف وغيرها مف المواحيع 
الخاصػػة بفػػػذا المجػػاؿ وسػػػت تي لمقػػار  الكػػػروـ كتػػػب أخػػرل فيمػػػا لػػـ يػػػدخل حػػػمف 

ي طياتفػا مػا يسػد رمقػال مػف الموسوعتيف مف أبحاث وملل ات والتػي يجػد القػار  فػ
 العمـو التي تقرب إليال معرفتال بإماـ زمانال أرواحنا لتراب مقدمال ال داد .
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، واسػتمر أرحػالفػي  لقد اسػتمر بنػي ادـ ومنػذ بػدد الخميقػة بالبحػث عػف خمي ػة هللا
المعرفػػة  أطػػوارو ػػدت   خػػروف ورحػػل  أ ػػواـ فجػػادتهػػذا الحػػاؿ جػػيبل بعػػد جيػػل 

هػو  األرضهللا فػي خمي ػة  فأفبينوا ف والمرسمي األنبيادكامل تظفر عم. لساف توال
يممئفػا النػاس  مػا سػطا وعػدال بعػد  األرضممل عمػ. يديػال ذلػؾ الموعػود الػذف سػت  
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الشخصػية  لتصػور هػذي األذهػافومف هذي الركيػزة انطمقػت  ،بط يانفـ ظمما وجورا
 .مف  ادة وزعماد  دـبني  يشفد مختم ة اختبلفًا كميا عما تكوف والتي  ال ذة
ع أحػد مػ. مػف بحػث فيفػا فمػـ يسػتطظمت لقروف طوومػة مػف القحػايا ال امحػة عو 

عنػدما  فـفصارت هذي القحػية مرمػ. لسػفام مف الباحريف رسـ صورة حقيقية لفا،
عػػدـ اكتمػػاؿ سػػبب ومػػف هنػػا ن فػػـ  ومتنا حػػة،ختمػػ  ومرسػػموا لفػػا صػػور متعػػددة 

فػي حيػرة مػف أمػرهـ  وع النػاس ػوو وربلرة عشر ةمائربالربل والمتمرمة الملمنة القمة
ؿ يتبعػوف ا و األفي كي ية إتباع الحا عم. هذي الصورة ال امحة والمتنا حة ف ف 

 وأيفا يتركوف.

وهذا ما ال يرتحػيال موالنػا صػاحب الزمػاف بػ ف يكػوف النػاس عمػ. هػذا الحػاؿ مػف 
 مات ميتلة جاهميلة  ) من لم يعرف إمام زمانه  :والحديث يقوؿ ،الجفل في أمري

ففػػذا أمػػر أحػػاط بػػال جميػػع  ،فمػػيس المقصػػود بمعرفػػة اإلمػػاـ معرفػػة اسػػمال الشػػرو 
يػا  اإلمػاـ، ففػل يكونػوف  ػد عرفػوا ختبلؼ دياناتفـ، بل وحت. أعداديالناس عم. ا

 .وهـ عم. غير دينالترل 
مػػف أطروحػػات وكتػػػب  )عميػػال السػػػبلـ( فجػػل مػػا طػػػرح عػػف  حػػية اإلمػػػاـ المفػػدف

قػػ. مػػف عمػػ. المنػػابر ال يعػػدو الخػػوض فػػي مواحػػيع محػػددة جمػػد وبحػػوث ومػػا يم
 .لعدـ التوصل إل. ما هو أعما وأدؽ منفابفا  حديثأصحابفا عم. ال

ف اإلماـ )ع ( مػف هػلالد النػاس أنصػارا ميال السبلـففل هذا المستول يك ي ألف يكوه
( ميػال السػػبلـ)ع حسػػيفوخيػر مػػف أنصػار ال )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما( خيػر مػف أنصػػار الرسػوؿ

مػف  وف الملمنػ يف ينجػيك ػي هػذا األمػر أل أـ هػلليمؤل بفـ األرض  سػطا وعػداًل 
 .مف كل الجفات ـلجفل التي أحاطت بفأنياب ا
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فمػػػػف المسػػػػتحيل أف تبػػػػدأ الحركػػػػة المباركػػػػة إلمػػػػاـ الزمػػػػاف فػػػػي وسػػػػم هػػػػذا ال فػػػػـ 
اإلمػػػاـ نػػػا وهػػػذا مػػػا دعػػػا موال ولقحػػػيتال المباركػػػة (ميػػػال السػػػبلـ)ع مػػػريألالسػػػطحي 
بشػػا غمػػار  المكم ػػوف إلرسػػاؿ الممفػػديف لدعوتػػال المباركػػة  (ميػػال السػػبلـالمفػػدف )ع
يصاؿ ال كرة الصحيحة لفذي القحػية  تبيافال تف و  االعوجاج الحاصل في األمة وار

لناس لكي يكونوا أرحا خصبة لزرع بذور التوحيػد فػي  مػو فـ فتػورؽ ااإللفية إل. 
  .(لعدؿ اإللفيتفا المباركة )دولة اوترمر رمر 

ابػي  ف هػذي الموسػوعة التػي بػيف يػديؾ مػاهي اال غػيض مػف فػيض عمػـو سػيدناإ
السػػػبلـ( ال عميػػػعبػػػد هللا الحسػػػيف القحطػػػاني والتػػػي أفاحػػػفا عميػػػال إمامنػػػا المفػػػدف )

عمػ. ال ػرد  وسيجدها القػار  أساسػًا و اعػدة ينطمػا منفػا لم فػـ الصػحيح لمػا يجػب
( فػػػاألمر متو ػػػ  عمػػػػ. ميػػػال السػػػبلـ)ع المػػػلمف أف يعيػػػال مػػػف أمػػػر مػػػوالي المفػػػػدف

المنتظروف ولف يكوف الظفور ما لـ نكػوف أهػبل لػال ولػف نكػوف أهػبل مػا لػـ  استعداد
والشػػرؾ ال ابتعادنػػا عنػػجفمنػػا بػػ مر اإلمػػاـ و  سػػبببالػػذف أحمػػال هللا بنػػا الػػببلد نرفػػع 

رحانا ب ف يش ل مكانػال الشػرو  انػاس  ػالوا اف افعػالفـ  بسبب الذف نخر عقائدنا
 .خم ًا لال رحاي فرحينا بفـ تحرز

إف أبحػػاث هػػذي الموسػػوعة جػػادت متسمسػػمة ومبسػػطة ألبعػػد الحػػدود لتكػػوف سػػفمة 
فئػػػات النػػػاس وكػػػذلؾ اعتمػػػدت فػػػي أطروحاتفػػػا ومواحػػػيعفا عمػػػ.  لمختمػػػ ال فػػػـ 

الػػػدليل النقمػػػػي فقػػػم مػػػػف كتػػػاب هللا وسػػػػنة نبيػػػال ومػػػػا ورد مػػػف مرويػػػػات أهػػػل بيػػػػت 
 .(ميال السبلـيحة ألمر موالنا المفدف )عف ال كرة النقية الصحوالعصمة لتكو 

اإل تنػاد فػالجزد  فكانت عبارة عف كتب متعددة جمعػت فػي ربلرػة مجمػدات لسػفولة
التي وص فا أهل البيت )عميفـ السبلـ( ب نفا مػف  األوؿ منفا يحتوف عم. الرجعة
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بػػػػػيف المػػػػػذاهب  نقطػػػػة خػػػػػبلؼوالتػػػػػي حػػػػمت لقػػػػػروف مػػػػػف الػػػػػزمف  عظػػػػائـ األمػػػػػور
البعيػػػػدة عػػػػف األفكػػػػار  فيئتفػػػػا الجديػػػػدةبفػػػػي هػػػػذا الكتػػػػاب  طرحػػػػتفاالسػػػػبلمية 

 .واالستفزاد األسطوروة والخرافية والتي جعمت ممف  اؿ بفا محم لمسخروة

لمكتػػاب   ػػرب مػػا يكػػوف أف موحػػوع الرجعػػة الػػذف طرحػػال السػػيد القحطػػاني كػػاف إ
. وعاها القار  كػاف أ ػرب إلػ هذي ال كرة التي اف ،(ميفـ السبلـوروايات االئمة )ع

 وففـ ابعاد  حيتال. بوؿ أمر اإلماـ المفدف )عميال السبلـ( 

وال كػرة الناهحػة  رػـ يمػي كتػاب الرجعػة كتػاب الػداعي والػذف يتنػاوؿ الشػرح الػوافي
المفػػدف  ل فػـ شػػخص الػػداعي لئلمػػاـ ودوري والػػذف يجعمنػػا نميػػز بينػػال و ػػيف موالنػػا

األدوار ت العمميػة و بالصػ ا)عميال السبلـ( بددا مػف وصػ  الفيئػة والشػكل وانتفػاًد 
مػف  الوكػذلؾ وحػع القػوؿ ال صػل لمػا تحػارب فيػ عمػ. عاتقفمػا والمفػاـ الممقػات

 السػػبلـ( ودابػػة األرض ورجعػػة الحسػػيف أ ػػواؿ العممػػاد فػػي  حػػية عيسػػ. )عميػػال
 .)عميال السبلـ(

ومػا سنف المفدف )عميال السبلـ( مف األنبيػاد أما الجزد الراني فيحتوف عم. كتاب 
مامفا انطبا ات عم. هذي األمة  مف يرافا هذي السنف  .بفا يمروف واألدوار التي وار

إلػ.  التػي تنقسػـعمػ. كتػاب شخصػيات عصػر الظفػور  ويحتوف هػذا الجػزد ايحػاً 
أهػػػػـ معسػػػػكر أنصػػػػار اإلمػػػػاـ المفػػػػدف )عميػػػػال السػػػػبلـ( ويشػػػػمل معسػػػػكروف األوؿ 

عميال السػبلـ( فيػتـ شػرح ) شخصيات عصر الظفور التي تق  إل. جانب المفدف
يحاح ما كاف مبفـ مف أمرهام   . اهيمفا وأماكف انطبل فـ وار

اإلماـ المفدف  التي سوؼ تتصدل المر ال ارؽ رؽ الحبللة تمؾ رـ يميال كتاب فا 
  .)عميال السبلـ( وتقاتمال حقدا وحسدا
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توحػػيح  مػػف خبللػػاليػػتـ  حػػرب القػػائـ والػػذفويحتػػوف هػػذا الجػػزد ايحػػا عمػػ. كتػػاب 
ـ( و واتػػػال واألسػػػمحة والطا ػػػات التػػػي سػػػوؼ اإلمػػػاـ )عميػػػال السػػػبل معػػػالـ جيػػػوش

الجيػػػوش التػػػي سػػػيقاتل بفػػػا العػػػالـ وغيرهػػػا مػػػف  يسػػػتخدمفا فػػػي حر ػػػال وأصػػػناؼ
 فالموعػود االلفػي )عميػال السػبلـ( خافيػة عػ الت اصيل التي حمت منذ انبرػاؽ فكػرة

 رـ التعرض لبعض األطروحات المفمػة فػي  حػية اإلمػاـ المفػدف )عميػال، الناس

 .(السبلـ

لسػاحة األحػداث  زد الرالث )مكة ومدينة المفدف( فيعكس الصػورة الحقيقيػةأما الج
اإلمػاـ ومػرورًا  في زمف القياـ المبارؾ وما يسبقال مف أحػداث بػددًا بج رافيػة حركػة

صػم. ) بما ستجرف مف سنف وانطبا ات عم. هذا الدعوة جروػا عمػ. سػنة الرسػوؿ
 احمفا وما عاصػرت مػف أحػداثهللا عميال و لال وسمـ تسميما( ودعوتال المباركة ومر 

 الالتػػي تكػػوف  بػػل  يامػػواألصػػناـ البشػػروة واألحػػداث وفػػرؽ الحػػبللة والجاهميػػة 

 .المبارؾ
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العالـ ديانات كريرة، وممل عديدة، و د ات ا األعـ األغمب مف في مف المعموـ اف 
ف هنػػاؾ رػػبلث ديانػػات رئيسػػية هػي السػػائدة فػػي زماننػػا، وهػػي الديانػػة أالنػاس عمػػ. 

الػديانات هػي األكرػر أتباعػًا اإلسبلمية والديانة المسيحية، والديانة اليفوديػة، وهػذي 
ديف بفا الكرير مف الشعوب، ونفا منتشرة في أكرر بقاع األرض و أفي العالـ، كما 

ومػػػف المعمػػػوـ أيحػػػًا والمتحقػػػا إف هػػػذي األديػػػاف الربلرػػػة جػػػادت مػػػف عنػػػد هللا عػػػز 
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موسػ. وعيسػ. وجل، و د دعا لفا رسل مصط وف ومجتبوف منال عػز وجػل، وهػـ 
 ال عميفـ.صموات هللا وسبلم ودمحم

لػال واحػد ومعػيف واحػد، فػبل  ولما كانت هذي األدياف والرساالت مػف مصػدر واحػد وار
بد أف تكػوف متوافقػة ال اخػتبلؼ وال تعػارض فيمػا بينفػا، واف وجػد االخػتبلؼ ففػو 
حتمػًا لػيس مػف هللا عػز وجػػل وال مػف أنبيػادي، بػل هػو مػػف عنػد أتبػاع تمػؾ األديػػاف 

وائفـ وميػػولفـ وأن سػػفـ األمػػارة، إال أف هنػػاؾ الػػذيف زادوا وأنقصػػوا فيفػػا بحسػػب أهػػ
فئػػة دائمػػًا فػػي كػػل ديػػف تبقػػ. متمسػػكة بػػالحا ال تحيػػد عنػػال وال تميػػل وتقبمػػال مفمػػا 
كػػػػاف مػػػػرًا أو صػػػػعب االحتمػػػػاؿ، وهػػػػلالد هػػػػـ أصػػػػحاب القمػػػػوب السػػػػميمة واألففػػػػاـ 
والعقػوؿ المتحػػررة التػي لػػيس لفػا هػػـ إال معرفػة الحػػا وأتباعػال وطمبػػال أيػف مػػا كػػاف 

 ي ما كاف وأيًا كاف مصدري.وك
ومػػع كػػل الػػذف  ػػاـ بػػال بعػػض محرفػػي الكتػػب والرسػػاالت والتعػػاليـ اإللفيػػة الػػذيف  

سحبوا الديف وتعاليمػال وكػبلـ هللا عػز وجػل وكػبلـ أنبيػادي إلػ. حػدود عقػولفـ التػي 
ال تدرؾ الحػا، وال تعمػل بػال بسػبب مػا انطػوت عميػال  مػو فـ، التػي حػر ت عميفػا 

ارت سػوداد صػدئة، فرفحػت ذلػؾ الحػا ودعاتػال، ولػـ تقبمػال الحجب واألستار وص
 فحبًل عف االعتقاد بال.

ومع كل ما  اـ بال الم رحوف مف تحرو  وتزووػر و ػدع وتعطيػل لػبعض السػنف، 
تبق. هناؾ الكرير مف نقاط االشتراؾ بػيف هػذي األديػاف الربلرػة وغيرهػا فحػبًل عػف 

الػديف الواحػد وعميػال فػإف منطمقنػا  نقاط االشتراؾ الكريرة بيف المذاهب المختم ػة فػي
هػػو الت كيػػػد عمػػػ. هػػػذي النقػػػاط التػػػي تقػػػرب المسػػػافات بػػػيف المػػػلمنيف بفػػػذي األديػػػاف 

 وتقرب وجفات النظر والتوافا بينفا.
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ومػػػف نقػػػاط االشػػػتراؾ بػػػيف هػػػذي األديػػػاف الربلرػػػة هػػػو م فػػػـو الرجعػػػة، الػػػذف هػػػو  
 ػػة سػػػواد مػػف  ابػػػل موحػػوع كتابنػػا هػػػذا الػػذف يختمػػ  عمػػػا سػػبقال مػػػف الكتػػب الملل

العممػػػػاد والبػػػػاحريف أو غيػػػػرهـ، فإننػػػػا سػػػػنتناوؿ فػػػػي هػػػػذا الكتػػػػاب أطروحػػػػة جديػػػػدة 
 ومعاصرة في موحوع الرجعة لـ يسبقنا إل. القوؿ بفا احد.

وعميال فبل بد مف التنبيال إل. أمر مفػـ جػدًا وهػو مػا تعػارؼ فػي المجتمعػات عبػر  
ػذب، وا تفػـ ور  ػورب، وك  فػض، ولػـ يقبمػال احػد، نتيجػة مػا الت رو  فكـ مف عالـ  د ح 

جػػاد بػػال مػػف بعػػض النظروػػات الجديػػدة، وهػػو اليػػـو يشػػار إليػػال بالبنػػاف والسػػمو فػػي 
العمـ والمعرفػة وصػار خالػدًا، وكتػب عنػال كبػار العممػاد ونعتػوي بكػل مػا هػو جميػل 

 يدؿ عم. العظمة والرفعة، وما إل. ذلؾ .ما و 
مجتمعػػال  نػػذاؾ، أساسػػًا  وأصػػبحت تمػػؾ النظروػػة التػػي رفػػض مػػف اجمفػػا مػػف  بػػل 

يعتمػػػد عميػػػال فػػػي الكريػػػر مػػػف فػػػروع العمػػػـ، بػػػل إف بعػػػض تمػػػؾ النظروػػػات أسػػػفمت 
كبيرًا فػي تطػور الحيػاة عمػ. مختمػ  األصػعدة، وهػل التطػور الػذف نعيشػال  إسفاماً 

 .مؾ النظروات وواحعيفا مف العمماداليـو إال بسبب ت
، نتيجػة جفمنػا بػال، أو دكل مػا هػو جديػ إذف ومف هذا المنطما عمينا أف ال نرفض

عػػػدـ استئناسػػػنا بػػػال، ألنػػػال مػػػا زاؿ غيبػػػًا بالنسػػػبة لنػػػا، فاإلنسػػػاف كمػػػا هػػػو معػػػروؼ 
يست نس بالمحسوسات، وورفض ال يبيات، و ػد جػاد عػف ابػف سػينا انػال  ػاؿ: ) مػا 

 .اف حت. يزورؾ عنال ساطع البرهاف ( رع سمعؾ فذري في ساحة اإلمك
 واف لـ يقـ دليل عميال. فميس كل ما يقاؿ باطل وغير صحيح حت.

نعػػـ واف وجػػد الػػدليل عمػػ. بطبلنػػال فػػبل مجػػاؿ لقبولػػال، ولكػػف جفمنػػا بمػػا حولنػػا ال  
الحقيقػػة التػػي ال  يسػػتدعي رفحػػال، بػػل عمينػػا البحػػث واالستقصػػاد حتػػ. نصػػل إلػػ.
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، أمػػا مػػا  ػػاـ عمػػ. صػػحتال الػػدليل فػػبل سػػبيل إلنكػػاري إال مػػف  بػػل أهػػل تقبػػل الشػػؾ
بوؿ الحا وهػلالد لعمػرف كريػروف ال يخمػو مػنفـ زمػاف أو العناد الذيف ال يرودوف  

 مكاف.
إف موحػػوع الرجعػػة مػػف المواحػػيع التػػي جػػاد ذكرهػػا فػػي الكتػػب الربلرػػة: القػػر ف  

واإلنجيل والتوراة، و مف وصدؽ بفا كل مف يلمف بفذي الكتب، فقػد و عػت الرجعػة 
بػيف المسػمميف  ف الخػبلؼ  ػد و ػعأفي األمـ السابقة وهذا ممػا ال خػبلؼ فيػال، إال 

أن سفـ، ولر ما بيف أهل األدياف الربلرة حوؿ الرجعػة هػل أنفػا تقػع فػي هػذي األمػة 
وفػػي هػػذي األزمنػػة أـ ال و ػػد ذهػػب أهػػل السػػنة إلػػ. القػػوؿ بعػػدـ و ػػوع الرجعػػة واف 
مكػػػاف  كانػػػت هنػػػاؾ بعػػػض األخبػػػار الػػػواردة فػػػي كتػػػبفـ التػػػي تشػػػير إلػػػ. الرجعػػػة وار

 و وعفا.
ففػـ بػػيف  ائػل بفػػا و ػيف مػػف ينكرهػا أو يػػرفض االعتقػاد بفػػا أمػا الشػيعة اإلماميػػة  

عمػ. ال فػػـ التقميػدف أف رجػػوع بعػػض األمػوات إلػػ. الحيػػاة الػدنيا ب جسػػادهـ ن سػػفا 
التي عاشوا فيفا سابقًا، وأنفا تقع في  خر الزمػاف عنػد  يػاـ اإلمػاـ المفػدف )عميػال 

 .ا في كتبفـاد عممائفـ التي دونوهالسبلـ(، أو بعد  يامال كما عميال  ر 
أمػػا بالنسػػبة إلػػ. الػػديانتيف المسػػيحية واليفوديػػة، فقػػد وردت الكريػػر مػػف النصػػوص  

فػػي اإلنجيػػل والتػػوراة تشػػير بصػػورة واحػػحة إلػػ. الرجعػػة فػػي  خػػر الزمػػاف عنػػدما 
 يظفر عيس. بف مروـ )عميال السبلـ( .

وبعػض المػلمنيف بػال  وأصػحابالو د ذهب المسيحيوف إلي االعتقاد برجعة عيس.  
شػػاد هللا تعػػال.، والحقيقػػة إننػػا لػػو ت ممنػػا وت كرنػػا فػػي أدلػػة  سػػي تي الكػػبلـ عنػػال إفو 

القػػائميف بالرجعػػة لوجػػدنا فيفػػا بعػػض التعػػارض واالخػػتبلؼ فيمػػا يخػػص األحاديػػث 
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مرجعػػة ل، ممػػا كػػاف سػػببًا مباشػػرًا فػػي رفػػض أهػػل السػػنة التػػي اسػػتدلوا بفػػاوالروايػػات 
 العتقاد بال و بولال.بالم فـو الذف ذهب إليال الشيعة، وعدـ ا

والوا ع إف أهل السنة هـ أكرر المسمميف وهـ ال ينكروف عمـ عمي )عميال السبلـ(  
وتقواي وورعال وفحػائمال، فقػد امػتؤلت ملل ػات عممػائفـ باألحاديػث التػي تػذكر عميػًا 

بعػػض  إف)عميػػال السػػبلـ( وأوالدي وفحػػمفـ وعممفػػـ وتقػػواهـ وورعفػػـ، ففػػـ يعممػػوف 
 د تتممذوا ودرسػوا واخػذوا الحػديث والعمػـ عػف جع ػر بػف دمحم  أئمة المذاهب عندهـ

 )عميال السبلـ(.
ف كػل مػا إكما إف كتب الحديث عندهـ  د دوف فيفا بعض األحاديث التي تذكر  

جرل وو ع في األمـ السابقة يجرف ويقػع فػي أمػة دمحم )صػم. هللا عميػال والػال وسػمـ 
 أف مػا دعػاهـ إلػ. القػوؿ بعػدـ و ػوع تسميما( حذو النعل بالنعػل، والقػذة بالقػذة، إال

الرجعة هو ما وجدوي مػف التعػارض الظػاهر فػي الكريػر مػف الروايػات التػي اسػتدؿ 
 بفا الشيعة عم. الرجعة .

وفػػي هػػذا الكتػػاب سػػيجد القػػار  م فومػػًا جديػػدًا لمرجعػػة مػػدعمًا باألدلػػة مػػف القػػر ف، 
الػذف و الرجعػة الروحيػة(( واإلنجيل، والتػوراة، واألحاديػث، والروايػات وهػو م فػوـ ))

بحسب اعتقادنا سيكوف مقبواًل مف  بل الجميع سواد كانوا مف أهػل األديػاف البا يػة 
 أو مف المسمميف أن سفـ سنة وشيعة .

وسػػوؼ يكػػوف إنشػػاد هللا تعػػال. نقطػػة تحػػاؼ إلػػ. نقػػاط االشػػتراؾ البا يػػة، والتػػي 
مػص نقػاط االفتػراؽ التػي المذاهب اإلسبلمية جميعًا، وتق أبنادتقرب المسافات بيف 

يحرص أعػداد اإلسػبلـ عمػ. أرارتفػا بػيف الحػيف واألخػر مػف اجػل توسػيع الخػبلؼ 
 .والشقة بيف المسمميف
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لػػػذلؾ أدعػػػو جميػػػع اإلخػػػوة مػػػف أبنػػػاد النػػػوع اإلنسػػػاني وأبنػػػاد الػػػديانات وخاصػػػة  

المسػيحييف مػنفـ، والمسػمميف سػنة وشػيعة لقػػرادة هػذا الكتػاب عسػ. أف يجػدوا فيػػال 
ـ وب يػػتفـ، فػػإنني عمػػ. يقػػيف مػػف أف أهػػل السػػنة رفحػػوا االعتقػػاد بالرجعػػة حػػالتف

عمػػ. ال فػػـ التقميػػدف وسػػيقبموف هػػذا الم فػػوـ الجديػػد لمرجعػػة ألنػػال ممػػا  ػػاـ الػػدليل 
عميػػال عنػػدهـ، ولػػال شػػواهد، وأدلػػة كريػػرة  ػػد و عػػت فػػي أمػػة المسػػمميف ، وهللا ولػػي 

 التوفيا.
 
 
 
 

 الباب األول
 وأصطبلحاً  الرجعة لغة
هي مف رجػع يرجػع رجوعػًا، وهػو رجػوع الشػيد إلػ. الحالػة التػي كػاف الرجعة ل ة 

عميفػػا، ومعناهػػا العػػودة إلػػ. الحالػػة السػػابقة، أو رجػػوع الشػػيد إلػػ. شػػيد كػػاف  ػػد 
 .فار ال وأبتعد عنال
 أما في اإلصطبلح

فػػػي الرجػػػوع إلػػػ. الحيػػػاة الػػػدنيا بعػػػد الممػػػات  ػػػاؿ ال يػػػروز  بػػػادف: )فػػػبلف يػػػلمف ف
 .( 1)الرجوع إل. الدنيا بعد الموت(بالرجعة أف ب
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وهي محل بحرنا هذا فالرجعة عند الشيعة اإلمامية هي رجوع مف محض اإليمػاف 
محػػض الك ػػر مححػػًا إلػػ. الحيػػاة الػػدنيا بعػػد المػػوت، فػػي زمػػف  يػػاـ مػػف مححػػًا، و 

اإلماـ المفدف )عميال السبلـ(، أو بعػدي، ليقػتص المظمومػوف مػف الظػالميف ويشػ وا 
بل يوـ القيامة، فالشيعة يعتقدوف برجعة الحسيف )عميال السبلـ( وأهل غميمفـ منال  

بيتػػػال وأصػػػحابال الػػػذيف  تمػػػوا معػػػال فػػػي كػػػر بلد ورجعػػػة يزوػػػد بػػػف معاويػػػة وأصػػػحابال 
 وجيشال الذيف  تموا الحسيف وأنصاري في كر بلد.

نفـ يعتقدوف برجوع أمير الملمنيف عمي بف أبي طالب )عميال السػبلـ(، و ػد اكما  
عم. ذلؾ بروايات كريرة واردة عف األئمػة الطػاهروف )عمػيفـ السػبلـ(، ومػا  استدلوا

إل. ذلؾ مف األخبار الدالة عم. رجعة النبي )صم. هللا عميال والال وسػمـ تسػميما(، 
وذروتال مف األئمة )عميفـ السبلـ( وبعض الصحابة األجبلد الذيف عرفوا باإليماف 

 والتقول والصبلح.
 

 رةالفرق بين الرجعة والك
أجمع القائموف بالرجعة إف معناها ن س معن. الكرة أف أنفما ل ظاف لمعن. واحػد، 
وهذا غير صحيح تمامػًا، فالرجعػة والكػرة بينفمػا عمػوـ وخصػوص مطمػا، أف إف 
الرجعػة أعػـ مػف الكػرة والكػرة أخػص مػف الرجعػة وليسػت كػل رجعػة كػرة، و ػد تقػػدـ 

 معن. الرجعة.
الػدنيا بعػد المػوت، ولكػف ذلػؾ مشػروطًا فػي حػاؿ أما الكػرة ففػي رجػوع إلػ. الحيػاة 

الحرب ألف الكرة ال تكوف إال في حاؿ الحرب، هػذا فػي االصػطبلح و ػد ورد عػف 
رسوؿ هللا )صم. هللا عميال والال وسمـ تسميما( انػال وصػ  عميػًا )عميػال السػبلـ( فػي 
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حاؿ الحرب ب نػال ) كػرار غيػر فػرار( فػالكر بعكػس ال ػر و ػد ورد عػف عمػي )عميػال 
) وأن لي الكرة بعلد الكلرة  والرجعلة بعلد الرجعلة  سبلـ( في بعض خطبال  ولال: ال

 . ٔ) وأنا صاحب الرجعات والكرات  ....
ال لمػػا صػػح إف يجمػػع أميػػر  ومػػف هػػذا يتبػػيف لنػػا واحػػحًا إف الكػػرة غيػػر الرجعػػة، وار
الملمنيف )عميال السبلـ( وسيد البم اد والمتكمميف بيف الكرة والرجعة ومعناهػا واحػد 
ألنال كاف باإلمكاف االست ناد ب حد الم ظيف عف اآلخر لو كاف لفما ن س المعن.، 

دؿ عمػػ. اإلرنينيػػة والم ػػايرة، فانػػال ال يصػػح عطػػ  الشػػيد تػػكمػػا إف واو العطػػ  
 عم. ن سال.

وهػػػذا ال يخ ػػػ. عمػػػ. عمػػػي )عميػػػال السػػػبلـ( واحػػػع عمػػػـ النحػػػو وخيػػػر مػػػف نطػػػا  
وسػػمـ تسػػميما( ، رػػـ انػػال لػػـ يػػرد ذكػػر بالحػػاد بعػػد رسػػوؿ هللا )صػػم. هللا عميػػال والػػال 

الكػػػػرة فػػػػي األخبػػػػار والروايػػػػات إال مقترنػػػػة أو مشػػػػعرة بػػػػالحرب والقتػػػػاؿ ومػػػػف شػػػػاد 
 فميراجع الروايات الواردة في ذلؾ .

أمػػا بالنسػػبة لمرجعػػة ففػػي أعػػـ مػػف ذلػػؾ، أف إف كػػل رجػػوع سػػواد كػػاف فػػي حػػاؿ  
حػػاؿ الحػػرب، يسػػم. رجعػػة، فػػالكرة إذف رجعػػة خاصػػة فػػي  االحػػرب أو فػػي غيرهػػ

}ُثمَّ َرَدْدَنا َلُكُم اْلَكرََّة َعَمْيِهْم َوَأْمَدْدَناُكم  :ويظفر هذا المعن. واححًا في  ولال تعػال.
 . ٕ)ِبَسْمَواٍل َوَبِنيَن َوَجَعْمَناُكْم أكثر َنِفيرًا {
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فاآليػػة تتحػػدث عػػف  ػػوـ مػػف بنػػي إسػػرائيل يحتمػػوف المسػػجد األ صػػ.، فيبعػػث هللا  
يقتمػػػوهـ ووخرجػػػوهـ مػػػف   ٔ)لََّنلللا { ِعَبلللاداً } هـ فػػػي القػػػر ف بػػػػعػػػز وجػػػل  ومػػػًا سػػػما

حيػػػث يرجعػػػوف بعػػػد المسػػػجد، ولكػػػف تكػػػوف الكػػػرة بعػػػد ذلػػػؾ لبنػػػي إسػػػرائيل عمػػػيفـ، 
 ، ويكروف عم. أولئؾ الملمنيف فتكوف ال مبة لبني إسرائيل.هزومتفـ وفرارهـ

بػػل إف  ،ة كمػػا هػػو واحػػح يكػػوف فػػي حػػاؿ الحػػربوهػػذا الرجػػوع المعبػػر عنػػال بػػالكر  
هػػذي القصػػة التػػي جػػاد ذكرهػػا فػػي القػػر ف ذكرناهػػا هنػػا لئلشػػارة إلػػ. معنػػ. الكػػرة، 

 وليس لبلستدالؿ بفا عم. صحة الرجعة بعد الموت، ألف ذلؾ سي تي الحقًا.
وجػػاد فػػي الروايػػة عػػف صػػالح بػػف سػػفل، عػػف جع ػػر بػػف دمحم )عميػػال السػػبلـ( فػػي  

) هلروج الحسلين )عميله السلبلم  :  ػاؿ {َعَملْيِهمْ  }ُثلمَّ َرَدْدَنلا َلُكلُم اْلَكلرَّةَ  ولال تعال. 
في الكرة في سبعين رجبًل من أصحابه الذين قتموا معله عمليهم البليض المذهبلة 

 . ٕ)لكل بيضة وجهان 
وكمػػا هػػو واحػػح إف هػػذي الروايػػة تتحػػدث عػػف الحػػرب بػػدليل إف الحسػػيف )عميػػال  

لحػػرب وال تمػػبس السػػبلـ( وأصػػحابال يمبسػػوف ريػػاب الحػػرب ألف البيحػػة مػػف لبػػاس ا
 إال في الحرب. 

: ال السبلـ( نقبًل عػف بحػار األنػوارو د جاد في إحدل الزوارات لمقائـ المفدف )عمي
ن أدركني الملوت قبلل ظهلوركم فلإني أتوسلل بلك إللى هللا سلبحانه أن يصلمي  )وا 
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عمى دمحم وآل دمحم  ِوان يجعل لي كرة في ظهورك  ورجعة في أياملك  ألبملم ملن 
 . ٔ)وأشفي من أعدائك فؤادن  طاعتك مرادن  

فكمػػا هػػو واحػػح إف الػػداعي سػػ ؿ ر ػػال الكػػرة عنػػد ظفػػور المفػػدف )عميػػال السػػبلـ(  
ال لػـ هػذا  والرجعة في أيامال، ومعن. ذلؾ أف الكرة غير الرجعة، كما هو واحح وار

إف الكرة تكوف  ) كرة في ظهورك  الت روا بينفما، رـ انال يظفر مف  وؿ الداعي: 
دف )عميػػػال السػػػبلـ( والتػػػي تكػػػوف مقترنػػػة بالقتػػػاؿ، حيػػػث ورد فػػػي عنػػػد ظفػػػور المفػػػ

مػػػف جػػػدي دمحم )صػػػم. هللا عميػػػال والػػػال وسػػػمـ  األخبػػػار انػػػال يقػػػوـ بالسػػػي ، ولػػػال سػػػنة
 تسميما( وهي القياـ بالسي  .

فلي صلاحب )فقد جاد في الرواية الواردة عف دمحم بف عمػي )عميفمػا السػبلـ(  ػاؿ: 
ياء سنة من موسى وسلنة ملن عيسلى وسلنة هذا األمر أربع سنن من أربعة أنب

من يوسف وسنة من دمحم )صمى هللا عميه واله وسمم تسلميما  فسملا ملن موسلى 
فهائف يترقب وأما من يوسف فالسجن وأما من عيسى فيقال لله انله ملات وللم 

 .  ٕ)يمت وأما من دمحم فالسيف 
يسػػ ؿ هللا  فالظػػاهر انػػال ورجعللة فللي أيامللك   )وأمػػا الػػذف يظفػػر مػػف  ػػوؿ الػػداعي 

عز وجل إف يرز ال الرجعة في دولة المفدف )عميال السبلـ( عندما تستقر حكومتػال 
ويجعلل ) وتقاـ مممكتال، فمو كانت الكرة المقصودة هنا هي الرجعة ن سفا لما  يػل 

فمو كانػت الكػرة هػي الرجعػة فممػاذا جػاد    ورجعة في أيامك  في ظهوركلي كرة 
 ناد ب حدهما عف اآلخر. بالم ظيف، وكاف باإلمكاف االست 
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وعميػػال فيتبػػيف لنػػا إف هنػػاؾ أمػػروف ال أمػػرًا واحػػدًا إال أنفمػػا مػػف نػػوع واحػػد، ولكػػف 
االخػػتبلؼ بينفمػػا يكػػوف فػػي الجػػنس، وعمػػ. هػػذا األسػػاس يمكػػف القػػوؿ بػػ ف بعػػض 

ف الػػبعض اآلخػػر مػػف محػػض اإليمػػاف مححػػًا يرجعػػوف إلػػ. الػػدنيا بعػػد المػػوت و  ار
ؿ الحرب والقتاؿ فقم، ويمكف القوؿ ب ف الػبعض ، أف إنفـ يرجعوف في حايكروف 

مػػنفـ  ػػد يرجعػػوف فػػي حػػاؿ معػػيف وهػػـ ن سػػفـ  ػػد يكػػروف فػػي و ػػت  خػػر، وحػػاؿ 
 مختم  أو بالعكس .

ن لي الكلرة وهذا المعن. يظفر في  وؿ أمير الملمنيف عمي )عميال السػبلـ( :  ) وا 
  .(1)( بعد الكرة  والرجعة بعد الرجعة  وأنا صاحب الكرات والرجعات

ف ألميػػر المػػلمنيف إو ػػد تقػػدـ الكػػبلـ عػػف هػػذي ال قػػرة وفيفػػا داللػػة واحػػحة عمػػ.  
عمي )عميال السبلـ( هذي الص ة وهي أف لػال كػرة فػي بعػض األو ػات واألحػواؿ بػل 

 أكرر مف كرة كما هو واحح .
كما إف لال رجعة في أو ات وأحواؿ أخرل أو عدة رجعات كمػا يظفػر مػف كبلمػال  

ذا المعنػ. ال يقتصػر عمػ. أميػر المػلمنيف )عميػال السػبلـ( فقػػم )عميػال السػبلـ(، وهػ
بل إف هذي الص ة تكػوف لئلمػاـ الحسػيف )عميػال السػبلـ( أيحػًا وغيػري مػف األوليػاد 

 والصحابة الذيف امتمئوا إيمانًا وتقول.
و ػػد أخطػػ  مػػف  ػػاؿ إف الرجعػػة هػػي ن سػػفا الكػػرة أو اسػػتدؿ بروايػػات الكػػرة عمػػ.  

 غير الرجعة كما بينا.صحة الرجعة ألف الكرة 
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ولما كانت الكرة صن  مف أصناؼ الرجعػة فعميػال يكػوف البحػث فػي هػذا الكتػاب  

حػوؿ إمكػاف الرجعػة وصػحتفا وسػرد األدلػػة عميفػا ألنفػا إف ربتػت ربتػت الكػػرة ألف 
 بربات الكل يربت الجزد.
 إمكان الرجعة

عػػة مطمقػػًا البػػد  بػػل البػػدد بسػػرد األدلػػة عمػػ. صػػحة الرجعػػة، منا شػػة إمكػػاف الرج
سواد أكاف اإلمكاف عقميًا لمرجعة أو شرعيًا، ألنال لػو ربػت إمكػاف الرجعػة تبػيف لنػا 
انػػػال ال مػػػانع مػػػف و وعفػػػا وعميػػػال فػػػبل داعػػػي مػػػف ردهػػػا أو رفحػػػفا والتشػػػنيع عمػػػ. 

 القائميف بفا.
إف مسػػ لة الرجعػػة مػػف المسػػائل الممكنػػة إف  امػػت األدلػػة عمػػ. صػػحتفا واحتمػػاؿ  

ا وردها عندئذ، واف لػـ يقػـ الػدليل عمػ. ذلػؾ أوكػل عممفػا و وعفا وال يصح رفحف
 إل. هللا عز وجل .

وكمػػا ال يصػػح االعتقػػػاد بفػػا مػػػف دوف دليػػل يػػػدؿ عميفػػا، فكػػػذلؾ ال ينب ػػي ردهػػػا  
ورفحفا لعدـ وجود الدليل الكافي إلرباتفا، أو لجفل اآلخروف ب دلتفا وونب ي عنػد 

ذلػػؾ إلػػ. هللا عػػز وجػػل أوجػػب  ذلػػؾ الو ػػوؼ والتػػورع عػػف الخػػوض بفػػا، بػػل إيكػػاؿ
فػي ح ػػي ديػف المػػرد، واف دؿ عمػ. شػػيد فإنمػا يػػدؿ عمػ. رجحػػاف عقمػال واسػػتقامة 
فكػػػػري ومنطقػػػػال، واإلمكػػػػاف هنػػػػا يكػػػػوف عمػػػػ. نحػػػػووف، اإلمكػػػػاف العقمػػػػي واإلمكػػػػاف 

 الشرعي.
 اإلمكان العقمي 
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إف العقل الذف يدرؾ خما اإلنسػاف مػف العػدـ وخمػا الحيوانػات والنباتػات وكػل مػا 
و موجػػود ومخمػػوؽ، والػػذف يػػدرؾ نعمػػة البصػػر والسػػمع، وهػػذا الجفػػاز العجيػػب هػػ

الذف يتكوف منال اإلنساف والػذف خمػا فػي غايػة الد ػة والعظمػة يػدرؾ إف مػف وراد 
ذلػػؾ كمػػال خػػالا وصػػانع عظػػيـ و ػػادر عمػػ. خمػػا السػػماوات واألرض وكػػل شػػيد 

ف مف لال القدرة عم. حولنا، في د ة متناهية ونظاـ ال يوجد لال مريل ليدرؾ تمامًا إ
خما كل هذي األشياد مف العدـ لال القدرة أيحًا عم. إرجاع بعض األشخاص إل. 

 الحياة الدنيا بعد الموت لحكمة وغاية يرودها.
فالذف استطاع أف يخمػا اإلنسػاف وغيػري مػف العػدـ اليعجػز أف يعيػد ذلػؾ اإلنسػاف 

 الذف خمقال إل. الحياة الدنيا بعد الموت ؟
بعًا فإف إيجاد الشيد مف العدـ أصعب مف إرجاعال، وعميال فرجػوع وهذا ممكف ط 

بعض األشخاص إل. الحياة الدنيا بعد موتفـ أسفل بكرير مف عممية خمقفـ ألوؿ 
مػػػػػرة فالػػػػػذف خمػػػػػا السػػػػػموات واألرض وهػػػػػذا الكػػػػػوف المترامػػػػػي األطػػػػػراؼ الػػػػػذف ال 

صػ يرة  مػاؿ وفيمػة وحشػراتيستطيع أحد اإلحاطة بال، وخما ما نػرل ونعمػـ مػف جا 
، ومػػا لػػـ نػػر ونعمػػـ مػػف خمػػا،  ػػادر حتمػػًا وبكػػل ت كيػػد عمػػ. إرجػػاع بعػػض وغيرهػػا

 األشخاص إل. الحياة الدنيا بعد الموت .
ومػػف  ػػاؿ غيػػر ذلػػؾ فقػػد شػػؾ فػػي  ػػدرة هللا عػػز وجػػل، بػػل انػػال ينسػػب إليػػال العجػػز 
حاشػػاي مػػف ذلػػؾ الف هللا تبػػارؾ وتعػػال.  ػػادر عمػػ. كػػل شػػيد و يػػدي كػػل شػػيد وال 

ِ َفللللاِطِر د فػػػػي السػػػػموات واألرض  ػػػػاؿ تعػػػػال. يعجػػػػزي شػػػػي  السللللماوات}اْلَحْمللللُد  َّ
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ْثَنى َوُثلبَلَث َوُرَبلاَع َيِزيلُد ِفلي اْلَهْملِق  َواأْلَْرِض َجاِعِل اْلَمبَلِئَكِة ُرُسبًل أوِلي َأْجِنَحٍة مَّ
َما َيَشاُء ِإنَّ ّللاََّ َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر {
(ٔ . 

 اإلمكان الشرعي
معمػػـو إف اإلمكػػاف الشػػرعي يختمػػ  عػػف اإلمكػػاف العقمػػي، فمػػيس كػػل ممكػػف مػػف ال

عقبًل ممكف شرعًا فإف الكرير مف األشياد التي تدخل حيػز اإلمكػاف العقمػي ليسػت 
ممكنة شرعًا، الف الشرائع السماوية إنما جعمت لحكمة تعجػز حػمفا أحيانػًا كريػرة 

إف المقصػػود باإلمكػػاف هنػػا  عقولنػػا عػػف التوصػػل إليفػػا واإلحاطػػة بفػػا أو معرفتفػػا،
الحرمة أو عدمفا، فإف الشيد  د يكػوف غيػر ممكػف اإلتيػاف بػال شػرعًا، وذلػؾ ألف 

ا هو اإلتياف بال يعد حرامًا وخبلفًا لمشروعة، إال انال مف الممكف و وعال فميس كل م
 .حراـ ومخال  لمشروعة ال يقع

اإلتيػػػاف بػػػال إذا  ومرػػػاؿ عمػػػ. ذلػػػؾ، الزنػػػا حػػػراـ وغيػػػر ممكػػػف شػػػرعًا إال انػػػال يمكػػػف 
 ارتكب شخص المحـر وخال  أوامر الشرائع السماوية مربًل.

إف معنػػ. اإلمكػػاف الشػػرعي: هػػو حميػػة بعػػض األفعػػاؿ واألعمػػاؿ أو جػػواز اإلتيػػاف 
 بفا عم. وجال خالي وبعيد عف الحرمة.

أمػػا معنػػ. عػػدـ اإلمكػػاف الشػػرعي: ففػػو حرمػػة اإلتيػػاف أو القيػػاـ بػػبعض األفعػػاؿ  
أررها الشخص العقػاب، وبعػد أف تبػيف ذلػؾ بقػي أف نعػرؼ هػل  التي يستحا عم.

 إف الرجعة ممكنة باإلمكاف الشرعي أـ ال ؟.
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والحقيقة إف الرجعة ممكنة شرعًا، و د و عت في األمـ السػابقة وذكػرت فػي القػر ف 
واإلنجيل والتوراة، واعتقد بفػا أهػل األديػاف الربلرػة المسػمموف والمسػيحيوف واليفػود، 

د دليل عمػ. حرمتفػا بػل الػدليل عمػ. خبلفػال، فقػد ذكػر لنػا القػر ف  يػات حيث لـ ير 
 كريرة تحكي لنا عف  صص مر بفا األنبياد أو األولياد أو الصالحوف.

و ػػػػد أربػػػػت إمكػػػػاف الرجعػػػػة شػػػػرعًا، وعميػػػػال فػػػػإف إربػػػػات الرجعػػػػة بػػػػات أمػػػػرًا لػػػػيس  
فعػػًا بالصػػعب، خاصػػة بعػػد أف ربػػت عنػػدنا إمكػػاف الرجعػػة عقػػبًل، وسػػيكوف ذلػػؾ دا

مفمػػػًا لمػػػف ال يػػػلمف بالرجعػػػة لمراجعػػػة أفكػػػاري وتصػػػحيح اعتقػػػادي أو عمػػػ. األ ػػػل، 
الو وؼ مو   الحياد وعدـ الرفض أو الو وؼ مو   المنكػر المعانػد أو المشػكؾ 

 أو المعادف الذف ال يقبل بقوؿ الحا والحقيقة . 
 

 القلرآن فيالرجعة في األمم السابقة 
سػػبعيف رجػػبًل وهػػـ  لل، حيػػث أحيػػا هللا عػػز وجػػلقػػد و عػػت الرجعػػة فػػي بنػػي إسػػرائي

الػػػذيف اختػػػػارهـ موسػػػػ. )عميػػػػال السػػػػبلـ(، والػػػذيف طمبػػػػوا منػػػػال أف يػػػػروفـ هللا جفػػػػرة، 
ف خذتفـ الصاعقة وماتوا جميعًا رـ أحياهـ هللا تبارؾ وتعال. بعد ذلؾ ورجعوا إلػ. 

يَن َرُجلبًل لِِّميَقاِتَنلا َواْهَتاَر ُموَسلى َقْوَملُه َسلْبعِ : }الحياة الدنيا بعد الموت  اؿ تعػال.
يَّلاَن َأُتْهِمُكَنلا ِبَملا َفَعلَل  لن َقْبلُل َواِ  ْجَفُة َقاَل َربِّ َلْو ِشلْئَت َأْهَمْكلَتُهم مِّ َفَممَّا َأَهَذْتُهُم الرَّ
َفَهاء ِمنَّا ِإْن ِهَي ِإالَّ ِفْتَنُتَك ُتِضلُّ ِبَها َمن َتَشاء َوَتْهِدن َمن َتَشلاء َأنلَت َوِليُّ  َنلا السُّ

 .  ٔ)َفاْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َوَأنَت َهْيُر اْلَغاِفِريَن{
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وليست هذي هي الحادرة الوحيدة في بني إسرائيل التي رجع فيفا أناس إل. الحيػاة 
الدنيا بعد الموت، فقد و عت حادرة أخرل ذات يوـ، حيػث وجػد بنػو إسػرائيل شػابًا 

ذلؾ أيما حيرة، فػذهبوا إلػ. موسػ. )عميػال منفـ مقتواًل فمـ يعرفوا  اتمال وتحيروا في 
السػػػبلـ( وطمبػػػوا منػػػال أف يعػػػرففـ  اتمػػػػال، فطمػػػب مػػػنفـ موسػػػ. )عميػػػال السػػػػبلـ( أف 
يذبحوا بقػرة ويحػر وي ببعحػفا فعنػد ذلػؾ يحييػال هللا تبػارؾ وتعػال. ووخبػرهـ بن سػال 
عػػػف  اتمػػػال، وبعػػػد جػػػداؿ ونقػػػاش طػػػووميف امترػػػل بنػػػو إسػػػرائيل لقػػػوؿ موسػػػ. )عميػػػال 

وكممفػـ الميػت الػذف  لبحوا البقػرة وحػر وي ببعحػفا ف حيػاي هللا عػز وجػالسبلـ( وذ
َفُقْمَنا اْضِرُبوُر ِبَبْعِضَها َكَذِلَك ُيْحِيي } :رجع إل. الحياة واخبر عف  اتمال،  اؿ تعال.
ّللّاُ اْلَمْوَتى َوُيِريُكْم آَياِتِه َلَعمَُّكْم َتْعِقُموَن{
(ٔ . 

أصػػاب بنػػي إسػػرائيل الطػػاعوف، وراح الوبػػاد ولػػـ يقػػ  األمػػر عنػػد هػػذا الحػػد فقػػد  
يشػػتد بيػػنفـ حتػػ. مػػات الكريػػر مػػنفـ، فػػاجتمع األغنيػػاد مػػنفـ وخرجػػوا مػػف المدينػػة 
خوفػػػًا مػػػف الوبػػػاد والمػػػوت، ولمػػػا ابتعػػػدوا أمػػػاتفـ هللا عػػػز وجػػػل حتػػػ. نظػػػر النػػػاس 
إلػػيفـ، رػػـ أرجعفػػـ إلػػ. الحيػػاة الػػدنيا بعػػد ذلػػؾ، فعاشػػوا وعممػػوا ونكحػػوا النسػػاد، رػػـ 

َأَلْم َتَر إلى الَّلِذيَن َهَرُجلوْا ِملن ِدَيلاِرِهْم َوُهلْم ُأُللوٌف }وفاهـ هللا بآجالفـ  اؿ تعػال.: ت
َحَذَر اْلَمْوِت َفَقاَل َلُهُم ّللّاُ ُموُتوْا ُثمَّ َأْحَياُهْم ِإنَّ ّللّاَ َلُذو َفْضلٍل َعَملى النَّلاِس َوَلللِكنَّ 

  . ٕ)أكثر النَّاِس اَل َيْشُكُروَن{
 صة عزور )عميال السبلـ( ففي مف أوحح مصاديا الرجعة، حيػث خػرج مػف أما 

أهمال وامرأتال كانت مقر ًا أف )في شفر والدتفا( وكاف ابف خمسيف سنة فمػر بقروػة 
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مفجورة  د مات أهمفا واندرست  رارها فقاؿ: أن. يحيي هذي هللا بعػد موتفػا فآماتػال 
لحيػػػاة الػػػدنيا ورد هللا لػػػال حمػػػاري هللا مائػػػة عػػػاـ هػػػو وحمػػػاري رػػػـ أحيػػػاي وأرجعػػػال إلػػػ. ا

بعػػدما ت سػػخت أعحػػالي ونخػػرت عظامػػال إلػػ. الحيػػاة وعػػاد إلػػ. أهمػػال فوجػػد معػػالـ 
 مدينتال  د ت يرت، وامرأتال  د ولدت ابنًا لال  د بمغ عمري مائة سنة.

ْحِيللي وَيٌة َعَمى ُعُروِشَها َقاَل َأنََّى يُ اَكالَِّذن َمرَّ َعَمى َقْرَيٍة َوِهَي هَ  أو} اؿ تعػال.: 
 َهلَِذِر ّللّاُ َبْعَد َمْوِتَها َفَسَماَتُه ّللّاُ ِمَئَة َعاٍم ُثمَّ َبَعَثُه َقاَل َكْم َلِبْثَت َقاَل َلِبْثلُت َيْوملًا أو

نُظْر إللى َطَعاِملَك َوَشلَراِبَك َللْم َيَتَسلنَّْه َوانُظلْر اَبْعَض َيْوٍم َقاَل َبل لَِّبْثلَت ِمَئلَة َعلاٍم فل
ِلَنْجَعَمَك آَيًة لِّمنَّاِس َوانُظْر إلى الِعَظاِم َكْيَف ُننِشُزَها ُثمَّ َنْكُسوَها َلْحمًا ِحَماِرَك وَ  إلى

َفَممَّا َتَبيََّن َلُه َقاَل َأْعَمُم َأنَّ ّللّاَ َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر{
(ٔ . 

أما بالنسػبة لنبػي هللا عيسػ. بػف مػروـ )عميفمػا السػبلـ( ومػا جػرل فػي زمانػال ومػا  
ي ففو مشفور ومعروؼ مف  بل العامة، فقد عػرؼ عػف عيسػ. )عميػال السػبلـ( تبل

}ِإْذ َقاَل ّللّاُ َيلا ِعيسلى اْبلَن َملْرَيَم اْذُكلْر ِنْعَمِتلي : انال كاف يحيي الموت.  اؿ تعال.
ْذ َعَمْيللَك َوَعَمللى َواِلللَدِتَك ِإْذ َأيَّللدتَُّك ِبللُروِح اْلُقللُدِس ُتَكمِّللُم النَّللاَس ِفللي اْلَمْهللِد وَ  َكْهللبًل َواِ 

لليِن َكَهْيَئللِة الطَّْيللِر  ْذ َتْهُمللُق ِمللَن الطِّ َعمَّْمُتللَك اْلِكَتللاَب َواْلِحْكَمللَة َوالتَّللْوَراَة َواإِلنِجيللَل َواِ 
ْذ ُتْهلِرُج  ِبِإْذِني َفَتنُفُخ ِفيَهلا َفَتُكلوُن َطْيلرًا ِبلِإْذِني َوُتْبلِرُئ اأَلْكَملَه َواأَلْبلَرَص ِبلِإْذِني َواِ 

َناِت َفَقلاَل الَّلِذيَن َكَفلُروْا اْلَموتَ  ْذ َكَفْفُت َبِني ِإْسَراِئيَل َعنَك ِإْذ ِجْئَتُهْم ِباْلَبيِّ ى ِبِإْذِني َواِ 
 .  ٕ)ِمْنُهْم ِإْن َهلَذا ِإالَّ ِسْحٌر مُِّبيٌن {
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بُِّكلمْ : و اؿ تعال.  ي َقْد ِجْئُتُكم ِبآَيٍة مِّن رَّ لي َأْهُملُق  }َوَرُسواًل إلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنِّ َأنِّ

لليِن َكَهْيَئللِة الطَّْيللِر فللإنُفُخ ِفيللِه َفَيُكللوُن َطْيللرًا ِبللِإْذِن ّللّاِ َوُأْبللِرُئ األْكَمللَه  للَن الطِّ َلُكللم مِّ
ِهُروَن ِفلي ُبُيلوِتُكْم  واأَلْبَرَص َوُأْحِيلي اْلَمْوَتى ِبِإْذِن ّللّاِ َوُأَنبُِّئُكم ِبَملا َتلْسُكُموَن َوَملا َتلدَّ

  .  ٔ)َذِلَك آلَيًة لَُّكْم ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن { ِإنَّ ِفي
 

 لاإلنجي في الرجعة في األمم السابقة            
مػا يسػمونفا عنػدهـ ورد في اإلنجيل الكرير مػف النصػوص الدالػة عمػ. الرجعػة أو 

ػػمب بقيامػػة األمػػوات ، حيػػث يعتقػػد المسػػيحيوف إف النبػػي عيسػػ. )عميػػال السػػبلـ( ص 
 وفاتال بربلرة أياـ فقد ورد هذا النص : و  تل و اـ بعد

) ولما مضى السلبت وطملع فجلر األحلد  جلاءت ملريم المجدليلة وملريم األهلرى  
لزيارة القبر. وفجسة وقع زلزال عظيم  حين نزل مبلك الرب ملن السلماء ودحلرج 
الحجر عن باب القبر وجمس عميه. وكان منظرر كلالبرق وثوبله أبليض كلالثم . 

ا رأور وصلاروا مثلل األملوات. فقلال الملبلك لمملرأتين: ال تهافلا فسرتعب الحرس لم
أنا اعرف إنكما تطمبان يسوع المصموب  ما هو هنا  ألنله قلام كملا قلال  تقلدما 
وانظرا المكان الذن كان موضوعًا فيه واذهبا في الحال إلى تبلميلذر وقلول لهلم: 

نله. هلا أنلا قملت قام من بلين األملوات وهلا هلو يسلبقكم إللى الجميلل  وهنلاك ترو 
 . ٕ)لكما 
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) أما التبلميذ األحد عشر  فذهبوا إللى الجملي  إللى الجبلل   مثمملا  وجاد أيحػًا:
 . ٔ)أمرهم يسوع. فمما رأور سجدوا له ولكن بعضهم شكوا  

ونحػػػػف حينمػػػػا نستشػػػػفد بفػػػػذي النصػػػػوص ال نعتقػػػػد بصػػػػحة مػػػػا فيفػػػػا، ألف خػػػػبلؼ 
أكد المول. عز وجل إف عيس. لػـ عقيدتنا في عيس. بف مروـ )عميال السبلـ( فقد 

}َوَقْوِلِهْم ِإنَّا َقَتْمَنا اْلَمِسليَح ِعيَسلى اْبلَن َملْرَيَم َرُسلوَل يصمب ولـ يقتل  اؿ تعػال.: 
ْنلُه  نَّ الَّلِذيَن اْهَتَمُفلوْا ِفيلِه َلِفلي َشلكٍّ مِّ ّللّاِ َوَما َقَتُموُر َوَما َصَمُبوُر َوَللِكن ُشبَِّه َلُهلْم َواِ 

 . ٕ)ِبِه ِمْن ِعْمٍم ِإالَّ أتباع الظَّنِّ َوَما َقَتُموُر َيِقينًا {َما َلُهم 
إال إننا حينما ذكرنا هذي النصوص، نب ي مف ورادها بيػاف كػوف المسػيحييف ممػف 
 يقولوف ويعتقدوف بالرجعة أو ما يسمونفا بقيامة األموات، وهذا هو محل البحث.

بسهبلار يسلوع  ألن اسلمه  : ) وسلمع المملك هيلرودسوجاد أيحًا في نصا  خػر
م يوحنللا المعمللدان مللن بللين )قللا: أصللبح مشللهورًا. وكللان بعللض النللاس يقولللون 

   : )هلللو إيميلللا . وقلللال آهلللرون وللللذلك تجلللرن المعجلللزات عملللى يلللدر  األملللوات
هللذا يوحنللا ن: )هللو نبللي كسللائر األنبيللاء . فممللا سللمع هيللرودس قللال: )وآهللرو

وكللان هيللرودس أمسللك يوحنللا     قللام مللن بللين األمللوات !الللذن قطعللت أنللا رأسلله
. أهيلله فيمللبس وقيللدر فللي السللجن  مللن أجللل هيروديللة التللي تزوجهللا وهللي امللرأة

 .  ٖ) فكان يوحنا يقول له: )ال يحل لك أن تسهذ امرأة أهيك
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وجػاد فػي نػص  خػر حينمػا ماتػت ابنػة رئػيس المجمػع ذات يػـو فجػاد إلػ. عيسػػ. 
. وذهػب معػال وأحياهػا بػ ذف )عميال السبلـ( وطمب منال أف يحيفا، وفعبل  ػاـ عيسػ

: ) فممللا أهلللرج الجمللع  دهلللل وامسللك بيلللد هللا عػػز وجػػل كمػػا جػػػاد فػػي اإلنجيػػل
 . ٔ) وذاع هبر ذلك في تمك الببلد كمها  الصبية فنهضت

يعتقدوف إف المسيح )عميال السبلـ( مات و اـ بعد موتػال بربلرػة  فبل إف المسيحيي 
 أياـ:

قام من بين األموات  وها هو يسبقكم إللى )واذهبا بسرعة واهبرا تبلميذر انه قد 
 .   ٕ)الجميل  هناك ترونه ها أنا قد أهبرتكما 

) ولملا وجاد في إنجيل لو ا إف عيس. )عميال السبلـ(  اـ ب حياد ابنًا المرأة أرممػة 
اقترب من باب المدينة إذا ميت محمول وهو ابن وحيلد المله التلي كانلت أرمملة 

))ال : ا رآها الرب تحلنن عميهلا وقلال لهلاينة. فمموكان معها جمع كبير من المد
: )أيهلا الشلاب للك أقلول. وقال: تبكي  . ثم تقدم ولمس النعش  فتوقف حاممور
 .  ٖ)قم  فجمس الميت وبدأ يتكمم فسممه إلى أمه 

بػػل إف تبلميػػذي الػػذيف أرسػػمفـ إلػػ. بعػػض المنػػاطا كػػانوا يحيػػوف المػػوت.، وكػػذلؾ  
 في اإلنجيل:  كاف مف شانفـ بعدي فقد جاد

  أن غزالة  تصلرف س) وكان في يافا تمميذٌة اسمها طابيثة  وباليونانية دوركا
عانللة المحتللاجين. فمرضللت فللي ذلللك الوقللت  كللل وقتهللا فللي األعمللال الصللالحة وا 
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وماتت. فغسموها ووضلعوها فلي الغلرف العميلا. وألن للدة قريبلة ملن يافلا  علرف 
جمين يقوالن له: ) تعلال إلينلا وال تتلسهر فسرسموا إليه ر التبلميذ إن بطرس فيها  

. فقام بطرس مسرعا ورجع معهما إلى يافا. فمما وصل صعدوا بله إللى الغرفلة  
العميا  فسستقبمه األرامل باكيات يرينه القمصلان والثيلاب التلي هاطتهلا دوركلاس 
عندما كانت معهن عمى قيد الحياة. فسهرج بطرس الناس كمهم  وسجد وصلمى  

  ولمللا رأت تحللت عينيهللا  ففالجثللة وقللال: ) طابيثللة   قللومي ! إلللى ثللم التفللت 
بطللرس جمسللت. فمللد يللدر إليهللا وأنهضللها  ثللم دعللا األهللوة المقدسللين واألرامللل 

    ٔ)وأحضرها حية  
 ولـ يقتصر االعتقاد بالرجعة عم. المسيحييف فقم.  

األمػػوات فقػػد انقسػػـ اليفػػود فػػي ذلػػؾ إلػػ. طػػائ تيف طائ ػػة تقػػوؿ بالرجعػػة أو  يامػػة 
وأخرل تنكرها، فال روسيوف يذهبوف إل. القوؿ بالرجعة والصدو ييف ينكرونفػا، و ػد 

 جاد في النص اإلنجيمي: 
) وكان بلولس يعلرف إن بعضلهم صلدوقيون واللبعض اآلهلر فريسليون  فصلاح 
فللي المجمللس: ) أيهللا األهللوة  أنللا فريسللي ابللن فريسللي. وأنللا أحللاكم اآلن ألنللي 

 .أرجوا قيامة األموات  
  وقع الهبلف بلين الفريسليون والصلدوقيين وانقسلم المجملس  ألن فمما قال هذا

الصللللدوقيين ال يؤمنللللون بقيامللللة األمللللوات وبوجللللود المبلئكللللة واألرواح  وأمللللا 
الفريسيون فيؤمنون بهذا كمه. فسرتفع الصياح  وقام بعض معمموا الشريعة من 

 :يسيين وأهذوا يحتجون بشدة وقالواالفر 
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ًا عمى هذا الرجل. ربما كممة روح أو مبلك  . واشتد الهبلف حتى ال نجد جرم) 

هاف القائد إن يمزقوا بولس تمزيقًا  فسمر جنودر بلسن ينزللوا إليله وينتزعلور ملن 
    ٔ)بينهم ويسهذور إلى القمعة 

إف الشواهد عم. الرجعة في األمـ السابقة كريرة جدًا منفا ما جػرل عمػ. نبػي هللا  
وذهبت أموالال ووبست أرحػال وماتػت  أوالديـ( حيث مات جميع أيوب )عميال السبل

مواشػػيال، أمػػا هػػو فقػػد ابػػتبلي هللا عػػز وجػػل بػػالمرض، رػػـ انػػال لمػػا صػػبر ولػػـ يتزلػػزؿ 
أيمانػػػال، شػػػ اي هللا وأعػػػاد إليػػػال أموالػػػال وأحيػػػا أوالدي ورد عميػػػال مواشػػػيال، و أمػػػا  صػػػة 

 أصحاب الكف  ففي غير خافية عم. أحد .
بالمسػيح )عميػال السػبلـ( وكػانوا وزراد الممػؾ   منػوافػ  فتيػة فقد كاف أصحاب الك 

الرومػػاني  نػػذاؾ، ومستشػػاروال ولمػػا عمػػـ بإيمػػانفـ بالمسػػيحية سػػجنفـ وحػػاوؿ  ػػتمفـ 
ولكنفـ نجحوا في الفروب مف السجف، فخرجوا مف المدينة ولجئوا إل. كف  بعيد 

لنعاس، فنػاموا ولمػا عنفـ، وتبعفـ راع هو وكمبال ودخموا الكف ، ف لق. هللا عميفـ ا
استيقظوا مف نومتفـ تمؾ وبعروا أحدهـ إل. المدينة وجدوا إف كل شػيد  ػد ت يػر، 
واف الديف المسػيحي  ػد انتشػر وأصػبح النػاس كمفػـ مسػيحييف، فعػرؼ النػاس إنفػـ 

 أصحاب الكف  الذيف أماتفـ هللا  بل أكرر مف ربلرمائة سنة .
نكػػر و وعفػػا، و ػػد ذكػػرت فػػي القػػر ف وهػػذي القصػػة معروفػػة وال يسػػتطيع أحػػد أف ي 

 وأحاديث النبي دمحم )صم. هللا عميال والال وسمـ تسميما( .
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و د صدؽ بفا المسمموف واعتقدوا بو وعفا، بػل إف المسػمميف  ػد دونػوا فػي كتػبفـ  
بعض األحاديػث والروايػات الشػرو ة التػي تػذكر إف أصػحاب الكفػ  يخرجػوف مػرة 

 لزماف. أخرل مع المفدف المنتظر في  خر ا
أح  إل. هذا كمال إف الصابئة يعتقدوف برجعة يحي. بػف زكروػا )عميفمػا السػبلـ( 

 في  خر الزماف، كما إف اليفود يعتقدوف برجعة نبي هللا إيميا )عميال السبلـ(.
إذف فم فوـ الرجعة ال يقوؿ بال الشيعة فقم بل إف الكرير مف األمـ  ػد  منػوا بػال،  

ح الػذف ينتظػروف هذا الم فـو فػي فكػرة المصػم بل  امت عقيدة البعض منفـ عم.
 .خروجال  خر الزماف

وال يعتقد البعض إننا إذ نذكر هذي القصص والحوادث إنما نرجع فيفا إل. كتػاب  
المسػػمميف )القػػر ف(، بػػل إف هػػذي القصػػص  ػػد جػػاد ذكرهػػا فػػي كتػػب أهػػل الػػديانات 

ف بو وعفػا وهي معروفة وشائعة عندهـ وأصبحت مػف حػمف األمػور التػي يعتقػدو 
 نفـ ي تخروف بفا ووذكرونفا دائمًا باعتزاز.إبل 
فاليفود مربًل ي تخروف بقصة عزوػر وأيػوب )عميفمػا السػبلـ(، كمػا إف المسػيحييف  

ي خروف ب فعاؿ عيسػ. )عميػال السػبلـ( وكيػ  كػاف يحيػي المػوت. أمػا أهػل الكفػ  
حػحية مػف أجػل فصاروا مرااًل يحتذف بال عندهـ فػي اإليمػاف ومواجفػة الظػالـ والت

 العقيدة والديف .
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إف األدلة القر نية عم. الرجعة كريرة، ووت ا عميفا جميع المسمميف، فالمسمموف ال 
ينكروف الرجعة التي و عػت فػي األمػـ السػابقة، وخاصػة التػي ذكرهػا القػر ف إال إف 

هللا عميػػال والػػال وسػػمـ  االخػػتبلؼ و ػػع فػػي اف الرجعػػة هػػل تقػػع فػػي أمػػة دمحم )صػػم.
تسميما( أـ ال ؟ وسنجيب عف هػذا التسػالؿ بعػد عػرض األدلػة عمػ. و ػوع الرجعػة 
مف القر ف فقد ذكرنا  ن ًا اآليات التي تذكر و وع الرجعة في األمـ السػال ة وأوردنػا 
تمامػػا لؤلدلػػة القر نيػػة سػػنعرض مجموعػػة مػػف اآليػػات  هػػذي اآليػػات، وفػػي مػػا يمػػي وار

 ع الرجعة في المستقبل:التي تدؿ عم. و و 
 .   ٔ)}َوَيْوَم َنْحُشُر ِمن ُكلِّ ُأمٍَّة َفْوجًا { اؿ تعال.  -أ

إف فػي هػذي اآليػػة الشػرو ة داللػة واحػػحة عمػ. و ػوع الرجعػػة، وممػا ال يقبػل الشػػؾ 
إف الحشػػر فػػي يػػوـ القيامػػة كمػػا هػػو معػػروؼ يكػػوف لكػػل األمػػـ واأل ػػواـ مػػف دوف 

تتحػدث عنػال اآليػة يشػير إلػ. حشػر فػوج مػف كػل  استرناد، بينما هػذا الحشػر الػذف
أمػػة ولػػيس الجميػػع فػػإف حػػرؼ )مػػف( لمتبعػػيض، أف يحشػػر الػػبعض مػػف كػػل أمػػة 
ولػػيس كػػل األمػػة وذلػػؾ يكػػوف فػػي الرجعػػة وممػػا يلكػػد ذلػػؾ مػػا جػػاد فػػي الروايػػات 

 الواردة عف أهل بيت النبي )صم. هللا عميفـ أجمعيف( .
عػػف أبػػي عبػػد هللا جع ػػر بػػف ف دمحم الطيػػار فقػػد جػػاد فػػي الروايػػة الشػػرو ة الػػواردة عػػ

فقػاؿ :  {}َوَيْوَم َنْحُشُر ِمن ُكلِّ ُأمٍَّة َفْوجلاً )عميال السبلـ( في  وؿ هللا عز وجل دمحم 
)ليس أحد من المؤمنين قتل إال سيرجع حتى يموت وال أحد من المؤمنين ملات 

 . ٕ)إال سيرجع حتى يقتل  
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)الرجعلة ؟ قملت: نعلم  )عميػال السػبلـ(:  وعف أبي بصير  اؿ:  اؿ لي أبو جع ػر 
 . ٔ){}َوَيْوَم َنْحُشُر ِمن ُكلِّ ُأمٍَّة َفْوجاً قال: أما يقرءون القرآن 

}َوَيلْوَم وجاد رجل ألبي عبد هللا )عميال السبلـ( فقػاؿ لػال: إف العامػة تػزعـ إف  ولػال 
للٍة َفْوجللاً  )عميػػال السػػبلـ( :  عنػػ. فػػي القيامػػة فقػػاؿ أبػػو عبػػد هللا {َنْحُشللُر ِمللن ُكلللِّ ُأمَّ

فيحشر هللا يوم القيامة من كل أمة فوجًا ويدع الباقين ال ولكنه في الرجعة وأما 
 . ٕ)أية القيامة }وحشرناهم فمم نغادر منهم أحدًا {

وعف حماد عف أبي عبد هللا )عميال السبلـ(  ػاؿ: مػا يقػوؿ النػاس فػي هػذي اآليػة : 
 : ليس كملافي القيامة  قال { قمت : يقولون إنهاجاً }َوَيْوَم َنْحُشُر ِمن ُكلِّ ُأمٍَّة َفوْ 

يقوللون  إن ذلللك فللي الرجعللة أيحشللر هللا يللوم القيامللة مللن كللل أمللة فوجللًا ويللدع 
 . ٖ) َوَحَشْرَناُهْم َفَمْم ُنَغاِدْر ِمْنُهْم َأَحدًا {الباقين ؟  إنما آية القيامة قوله }

  . ٗ) ْكَناَها انهْم اَل َيْرِجُعوَن {َوَحَراٌم َعَمى َقْرَيٍة َأْهمَ }  : اؿ تعال. -ب  
ومعن. هذا إف كل  روة اهمؾ هللا أهمفا بالعذاب ال يحيػيفـ هللا فػي الرجعػة أف ال  

يػرجعفـ إلػػ. الحيػػاة الػػدنيا بعػد المػػوت رغػػـ إنفػػـ مححػوا الك ػػر مححػػًا وذلػػؾ ألف 
كػػذب الحكمػػة مػػف الرجعػػة هػػو إنػػزاؿ العػػذاب الػػدنيوف لمػػف محػػض الك ػػر مححػػًا و 

، ولمػا كانػت القػرل الظالمػة  ػد أهمكفػا هللا بالعػذاب الػدنيوف رػـ هلل وأنبيائال ورسػمالبا
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الحيػػاة  يعػذبفـ هللا بعػد يػػـو القيامػة بعػذاب النػػار فػبل داعػي وال مبػػرر لػرجعتفـ إلػ.
 ف ذلؾ خبلؼ الحكمة مف الرجعة .الدنيا بعد الموت أل

الشرو ة الػواردة عػف أبػي  و د جاد في الروايات ما يلكد هذا المعن. ف ي الرواية  
) كلل بصير ودمحم بف مسمـ، عف أبي عبد هللا وأبي جع ػر )عميفمػا السػبلـ(  ػاال: 

 .(1) مها بالعذاب ال يرجعون في الرجعةقرية اهمك هللا أه
ففذي اآلية مف أعظـ الداللة في الرجعػة، ألف أحػدًا مػف أهػل اإلسػبلـ ال ينكػر اف   

مف همؾ ومف لـ يفمؾ فقولال: )ال يرجعوف( عن.  الناس كمفـ يرجعوف إل. القيامة
 . ( 2)في الرجعة، ف ما إل. القيامة يرجعوف حت. يدخموف النار

َوَأْقَسُموْا ِباّ ِ َجْهَد َأْيَمانهْم اَل َيْبَعلُث ّللّاُ َملن َيُملوُت َبَملى َوْعلدًا } اؿ تعػال.:  -جػ 
ُيَبليَِّن َلُهلُم الَّلِذن َيْهَتِمُفلوَن ِفيلِه َوِللَيْعَمَم ِْ ُملونَ َعَمْيِه َحّقلًا َولللِكنَّ أكثلر النَّلاِس اَل َيْعمَ 
 .   ٖ) الَِّذيَن َكَفُروْا انهْم َكاُنوْا َكاِذِبيَن {

ففذي اآلية تدؿ عم. الرجعة إل. الحياة الدنيا بعد الموت ألف التبػيف ال يكػوف إال  
 في الدنيا .

َك إلى َمَعاٍد }ِإنَّ الَِّذن َفَرَض َعَمْيَك ا اؿ تعال.  -هػ  . ٗ){ْلُقْرآَن َلَرادُّ
ف ي ت سير القمي انال س ؿ جابر اإلماـ أبي جع ر البا ر )عميػال السػبلـ( عػف هػذي 

 اآلية فقاؿ : 
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ملم بحيلث يعملم تسويلل )رحم هللا جابرًا فانه وصل إلى درجة ومرتبة من الفقه والع
 . ٔ)  فرض عميك القرآن لرادك إلى معاد إن الذنهذر اآلية ))

 . الرجعةإف الرد إل. المعاد هو الرجعة ففذي اآلية دالة عم. 
 

 األدلة عمى الرجعة من السنة الشريفة
وهي تنقسـ إل.  سميف األدلػة عػف طػرؽ أهػل السػنة، واألدلػة عػف طػرؽ الشػيعة،  

ف مػا السػنة فػػإنفـ ال يقولػوف بالرجعػػة بػل يرفحػػونفا وال يقبمونفػا إطبل ػػًا، ولػذلؾ لػػـ 
يلمنوف بالرجعة فقد تركوا األخذ بروايات  ات المنقولة عف رواة كانواي خذوا بالرواي

 .األنصارف ألنال كاف يقوؿ بالرجعة جابر بف عبد هللا
ح بػػف فمػػيح فقػػد ذكػػر مسػػمـ فػػي صػػحيحة فػػي بدايػػة الجػػزد األوؿ بإسػػنادي إلػػ. الجػػرا

: عنػدف سػبعوف ألػ  حػديث، عػف أبػي جع ػر دمحم البػػا ر  ػاؿ: سػمعت جػابرًا يقػوؿ
 .(2)ال السبلـ( عف النبي )صم. هللا عميال والال وسمـ تسميما( تركوها كمفا)عمي

: لقيػػت دمحم بػػف عمػػر الػػرازف  ػػاؿ: سػػمعت حروػػزًا يقػػوؿ رػػـ ذكػػر مسػػمـ بإسػػنادي إلػػ.
  .(3)جابر بف يزود الجع ي فمـ اكتب عنال ألنال كاف يلمف بالرجعة

هػػػل السػػػنة ولػػػـ فالػػػذف يظفػػػر ممػػػا تقػػػدـ إف الروايػػػات الػػػواردة فػػػي الرجعػػػة تركفػػػا أ 
يػػدونوها فػػي كتػػبفـ ولػػـ ينقموهػػا أو ي خػػذوا بروايػػات مػػف كػػاف يػػلمف بفػػا، ومػػع ذلػػؾ 
فػػإف فػػي اآليػػات القر نيػػة الػػواردة فػػي الرجعػػة ك ايػػة ودليػػل واحػػح لمػػف أراد الحػػا 
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والصػدؽ، أحػػ  إلػػ. ذلػػؾ انػػال  ػػد ورد فػػي األحاديػػث الشػػرو ة مػػا يلكػػد اف كػػل مػػا 
لنصارل سوؼ يقع في أمة دمحم )صػم. هللا عميػال و ع في بني إسرائيل أو اليفود وا

 والال وسمـ تسميما(.
)قلال فقد رول الحميدف في الجمػع بػيف الصػحيحيف عػف أبػي سػعيد الخػدرف  ػاؿ: 

رسللول هللا )صللمى هللا عميلله واللله وسللمم تسللميما  لتتللبعن سللنن مللن قللبمكم شللبرًا 
سللول هللا بشللبر وذراعللًا بللذراع حتللى لللو دهمللوا جحللر ضللب لتبعتمللوهم  قمنللا يللا ر 

 .   ٔ)اليهود والنصارى؟ قال فمن 
انتم أشبه األملم سلمتًا ببنلي إسلرائيل )ورول الزمخشرف في الكشاؼ عف حذي ة: 

لتركبن طريقتهم حذو النعل بالنعل   والقذة بالقذة   حتلى إنلي ال ادرن أتعبلدون 
  . ٕ) ؟العجل أم ال

تت لنا و وع الرجعة فػي وهذي األحاديث كريرة ومعروفة عند المسمميف، وبعد أف رب
األمـ السابقة كما ذكر لنا المول. تبارؾ وتعال. في القر ف، وكما جادت بال السػنة 

 الشرو ة مف أحاديث وروايات .
إذف فػػػبل بػػػد أف تقػػػع فػػػي أمػػػة دمحم )صػػػم. هللا عميػػػال والػػػال وسػػػمـ تسػػػميما(، رػػػـ إننػػػا 

دوف أخػرل،  وال أمػة ركمسمموف نلمف إف القر ف متجدد ال يختص بزماف دوف أخ
فمو  منا إف الرجعة ال تكوف في أمة دمحم )صم. هللا عميال والػال وسػمـ تسػميما( لكػاف 
معنػػػ. ذلػػػؾ إف اآليػػػات التػػػي تتحػػػدث عػػػف رجعػػػة األمػػػوات إلػػػ. الحيػػػاة الػػػدنيا بعػػػد 

داعي لفػا والعيػاذ بػاهلل، واف اآليػات التػي تتحػدث عػف األمػـ الموت  د تعطمت وال 
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هي كريرة جدًا ال فائدة منفػا اليػوـ، ألنفػا تتحػدث عػف  السابقة و ني إسرائيل والتي
 أمـ  د محت.

إال أف هذا األمر غيػر صػحيح وغيػر مقبػوؿ إطبل ػا فػالقر ف معجػزة النبػي الخػاتـ  
دمحم )صم. هللا عميال والال وسػمـ تسػميما( كمػا هػو معػروؼ وهػو كتػاب سػماوف لكػل 

بزمػاف دوف  خػر وهػذا مختصػًا ب نػاس دوف  خػروف وال  الناس ولكل األزماف وليس
 سر إعجازي . 

ومف هنا فبل مجاؿ ألهل السنة أف يرفحوا الرجعة ألف و وعفا  د دؿ عميال كتاب 
هللا عز وجل و أكدتال السنة الشرو ة، رـ إف الرجعة مف نوع المعاد الذف يػلمف بػال 
المسػػػمموف جميعػػػًا فممػػػاذا نقبػػػل بالمعػػػاد ونػػػرفض الرجعػػػة، فالػػػذف يقػػػدر أف يحشػػػر 

فػػـ يػػـو القيامػػة لمحسػػاب يقػػدر أف يحشػػر بعحػػفـ  بػػل يػػـو القيامػػة فػػي الخمػػا كم
الرجعة لحكمة وغايػة يروػدها، خاصػة واف هػذا األمػر ممػا اخبػر بػال المػول. تبػارؾ 
وتعػػال. فػػي كتابػػال فػػي  يػػات كريػػرة تػػدؿ عمػػ. الرجعػػة بعػػد المػػوت سػػواد كػػاف فػػي 

 .ألمـ السابقة أو  بل يـو القيامةا
 

 اإلماميةالرجعة عند الشيعة  أدلة
ان ػػرد الشػػيعة اإلماميػػة مػػػف دوف المػػذاهب اإلسػػبلمية األخػػػرل فػػي القػػوؿ بالرجعػػػة 
واستدلوا عميفا مف القر ف والسنة، و د تقدـ الكبلـ في األدلة القر نية، وسنتكمـ هنػا 
عػػف األدلػػة عمػػ. الرجعػػة مػػف السػػنة الشػػرو ة الػػواردة عنػػد طػػرؽ الشػػيعة ، فقػػد أل ػػوا 

حارًا كريرة وبعحفـ افرد لفا بابًا مف كتبفـ وملل اتفـ ، ومف في القوؿ بفا كتبًا وأب



 

 

 59  ......................الرجعة.........................................
 

موات هللا وسػػبلمال األدلػػة عمػػ. الرجعػػة فػػي الروايػػات الػػواردة عػػف أئمػػة الفػػدل ) صػػ
 :عميفـ أجمعيف (

}َوَيلْوَم : فػي  ولػال ، عف أبػي عبػد هللا )عميػال السػبلـ(وعف الم حل بف عمر  -1 
قال:  ليس أحد من المؤمنين إال يرجع حتلى يملوت   َنْحُشُر ِمن ُكلِّ ُأمٍَّة َفْوجًا {

 .  ٔ)وال يرجع إال من محض اإليمان محضًا أو محض الكفر محضًا 
في هذي الرواية داللة واححة عم. أف مف محض اإليماف مححًا ومحػض الك ػر 
مححًا مف كاف منفـ  د مات فانال يرجع إل. الحياة الدنيا فيقتل واف مف  تل فانال 

 لحياة الدنيا فيموت. يرجع إل. ا

عػػػف الحسػػػف بػػػف الجفػػػـ ،  ػػػاؿ :  ػػػاؿ المػػػ موف لمرحػػػا )عميػػػال السػػػبلـ(: يػػػا أبػػػا -2
) إنهللا الحللق قللد كانللت فللي الحسػػف مػػا تقػػوؿ فػػي الرجعػػة ، فقػػاؿ )عميػػال السػػبلـ(: 

وقد قال رسول هللا )صمى هللا عميه والله وسلمم   األمم السالفة ونطق بها القرآن
ل ة كلل ملا كلان فلي األملم السلالفة حلذو النعلل بالنعلتسميما  يكون في هذر األم

  . ٕ)والقذة بالقذة 
وعػػػف االصػػػبغ بػػػف نباتػػػة إف عبػػػد هللا بػػػف أبػػػي بكػػػر البشػػػكرف  ػػػاـ إلػػػ. أميػػػر  -3

 الملمنيف سبلـ هللا عميال فقاؿ:
)يا أمير المؤمنين إن أبا المعتملد تكملم آنفلًا بكلبلم ال يحتممله قمبلي  فقلال: وملا 

والله وسلمم نك حدثته انك سمعت رسلول هللا )صلمى هللا عميله ذاك ؟ قال: يزعم ا
قللال أميللر : إنللا قللد رأينللا أو سللمعنا برجللل أكبللر سللنًا مللن أبيلله؟ فتسللميما  يقللول
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: فهذا الذن كبر عميك؟ قال: نعم فهل تلؤمن أنلت بهلذا المؤمنين )عميه السبلم 
 .  ٔ)وتعرفه؟ فقال: نعم. ويمك يا أبا المواء افقه عني أهبرك عن ذلك 

و صة الرجل الذف هو أكبر مف أبيال هػي القحػية التػي و عػت مػع نبػي هللا عزوػر 
عندما أماتال هللا مئة عػاـ رػـ أحيػاي فرجػع إلػ. أهمػال و ػد بمػغ ابنػال مئػة عػاـ وهػو ال 

 يزاؿ في الخمسيف.

: كان فلي بنلي إسلرائيل : ) قمت لهعف حمراف بف أعيف، عف أبي جع ر  اؿ -4
؟ فقللال: ال فقمللت: فحللدثني عللن قللول هللا عللز وجللل شلليء ال يكللون هاهنللا مثملله 

}َأَلْم َتَر إلى الَِّذيَن َهَرُجوْا ِمن ِدَياِرِهْم َوُهْم ُأُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت َفَقاَل َلُهلُم ّللّاُ ُموُتلوْا 
{ حتى تنظر الناس إليهم ثم أماتهم من يومهم أو ردهلم إللى اللدنيا ؟ ُثمَّ َأْحَياُهمْ 

ى الللدنيا حتللى سللكنوا الللدور  وأكمللوا ونكحللوا النسللاء  ولبثللوا فقللال : بللل ردهللم إللل
 .  ٕ) ك ما شاء هللا  ثم ماتوا باآلجالبذل

وفي هذي الرواية الشرو ة ن ػي واحػح مػف  بػل اإلمػاـ البا ر)عميػال السػبلـ(  لسػلاؿ 
الػػػراوف حػػػوؿ الرجعػػػة التػػػي و عػػػت فػػػي بنػػػي إسػػػرائيل ب نفػػػا ال تكػػػوف فػػػي أمػػػة دمحم 

لال وسمـ تسميما( فرد اإلماـ بالن ي أف إنفا تقع في أمة دمحم كما )صم. هللا عميال وا
 و عت في أمة موس..

) يهللرج مللع وعػػف الم حػػل بػػف عمػػر عػػف أبػػي عبػػد هللا)عميػػال السػػبلـ(  ػػاؿ:  -5
القائم من ظهر الكوفة سبع وعشرون رجبًل همسة عشر من قوم موسلى اللذين 

ف  ويوشللع بللن نللون كللانوا يهللدون بللالحق وبلله يعللدلون وسللبعة مللن أهللل الكهلل
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وسممان  وأبو دجانلة األنصلارن  والمقلداد  وماللك األشلتر  فيكونلون بلين يديله 
  . ٔ)أنصارًا وحكامًا  

 وعف أبي عبد هللا )عميال السبلـ(  سئل عف الرجعة أحا هي ؟  -6
قال: )نعم  فقيل له: من أول من يهرج ؟ قلال: الحسلين يهلرج عملى اثلر القلائم 

ت: ومعه الناس كمهم ؟ قال : ال بل كما ذكر هللا تعالى في )عميهما السبلم   قم
وِر َفَتْسُتوَن َأْفَواجًا {كتابه   . ٕ)قوم بعد قوم  }َيْوَم ُينَفُخ ِفي الصُّ

 ؟ فما ذو القرنيف:  عف ذف القرنيف فقيل لالم سئل أمير الملمنيف )عميال السبل -7
رنه فملات  ثلم أحيلار هللا  )رجل بعثه هللا إلى قومه فكذبور وضربور عمى ق اؿ : 

ثم بعث إلى قومه فكذبور وضلربور عملى قرنله اآلهلر فملات  ثلم أحيلار هللا  فهلو 
 . ٖ)ذو القرنين  ألنه ضربت قرنار

وعف دمحم بف مسمـ  اؿ: سمعت حمراف بف أعيف وأبا الخطاب يحدراف جميعًا  -ٛ
 بل أف ي حدث أبو الخطاب ما أحدث
: )أول ملن  يقوؿأنفما سمعا أبا عبد هللا  (4)

تنشق األرض عنه إلى اللدنيا  الحسلين بلن عملي )عميهملا السلبلم  وان الرجعلة 
ليسللت بعامللة  وهللي هاصللة ال يرجللع إال مللن محللض اإليمللان محضللًا أو محللض 

 . ٘)الشرك محضاً 
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)عميال السبلـ( في  وؿ هللا عػز وجػل :  عف دمحم بف الطيار، عف أبي عبد هللا -9
قال : ليس أحد من المؤمنين قتلل إال سليرجع  ُكلِّ ُأمٍَّة َفْوجًا {}َوَيْوَم َنْحُشُر ِمن 

  . ٔ)حتى يموت وال أحد من المؤمنين مات إال سيرجع حتى يقتل
)إن الذن يملي )عميال السبلـ(  اؿ:  عف يونس بف ظبياف، عف أبي عبد هللا -10

م حساب النلاس قبلل يلوم القياملة الحسلين بلن عملي )عميهملا السلبلم   فسملا يلو 
 . ٕ)القيامة فإنما هو بعث إلى الجنة وبعث إلى النار  

 عف المعم. بف خنيس  اؿ:  اؿ لي أبو عبد هللا )عميال السبلـ(:  -11 
)أول من يرجع إلى الدنيا  الحسين بن عمي )عميه السلبلم  فيمملك حتلى يسلقط 
ل حاجبار عمى عينيه من الكبر  قال: فقال أبو عبد هللا )عميله السلبلم : فلي قلو

َك ِإَللى َمَعلاٍد{هللا عز وجل  قلال : نبليكم صلمى  }ِإنَّ الَِّذن َفَرَض َعَمْيَك اْلُقلْرآَن َللَرادُّ
 . ٖ)هللا عميه وآله راجع إليكم

 عف ابف مسكاف، عف أبي عبد هللا )عميال السبلـ(  اؿ:  -12
)مللا بعللث هللا نبيللا مللن لللدن آدم فهمللم جللرا إال ويرجللع إلللى الللدنيا وينصللر أميللر 

منين عميه السبلم وهلو قولله: } لتلؤمنن بله { يعنلي برسلول هللا )صلمى هللا المؤ 
  . ٗ)عميه وآله وسمم تسميما  ولتنصرن أمير المؤمنين 
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ْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِإالَّ َلُيْؤِمَننَّ ِبِه َقْبَل َمْوِتِه َوَيْوَم اْلِقَياَملِة َيُكلوُن َعَملْيِهْم  -13 ن مِّ }َواِ 
 وف أف رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما( إذا رجع  مف بال الناس كمفـ .فانال ر   ٔ)َشِهيدًا {

 ػػاؿ: وحػػدرني أبػػي، عػػف القاسػػـ بػػف دمحم، عػػف سػػميماف بػػف داود المنقػػرف عػػف أبػػي 
 حمزة، عف شفر بف حوشب  اؿ:  اؿ لي الحجاج: 

قلال: )يا شهر ! آية في كتاب هللا قد أعيتني فقمت: أيها األمير أية آيلة هلي؟ ف
ْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِإالَّ َلُيْؤِمَننَّ ِبِه َقْبَل َمْوِتِه {قوله:  ن مِّ وهللا إني آلمر باليهودن  }َواِ 

والنصراني فتضرب عنقله  ثلم أرمقله بعينلي فملا أرار يحلرك شلفتيه حتلى يحملل  
فقمت: أصمح هللا األمير ليس عمى ما تسولت  قال: كيف هو ؟ قملت: إن عيسلى 

م القيامة إلى الدنيا فبل يبقى أهل ممة يهودن وال غيلرر إال آملن بله ينزل قبل يو 
قبل موته  ويصمي همف المهدن. قال: ويحك أنى لك هذا ؟ ومن أين جئت به 
؟ فقمت: حدثني به دمحم بلن عملي بلن الحسلين بلن عملي بلن أبلي طاللب )عمليهم 

  . ٕ)السبلم  فقال : جئت وهللا بها من عين صافية
 بلب عف جابر، عف أبي جع ر )عميال السبلـ(  اؿ: عف سعد الج -14

)إن رسلول هللا قلال للي: يللا  ػاؿ الحسػيف )عميػال السػبلـ( ألصػحابال  بػل أف يقتػل: 
بنللي إنللك ستسللاق إلللى العللراق  وهللي ارض قللد التقللى بهللا النبيللون وأوصلللياء 
نك تستشلهد بهلا  ويستشلهد معلك جماعلة  النبيين  وهي أرض تدعى عمورا  وا 

}ُقْمَنا َيا َنلاُر ُكلوِني َبلْردًا َوَسلبَلمًا يجدون ألم مس الحديد  وتبل : من أصحابك ال 
 يكون الحرب بردا وسبلما عميك وعميهم . َعَمى ِإْبَراِهيَم {
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هللا فسكون  ءفابشروا  فوهللا لئن قتمونا فإنا نرد عمى نبينا  قال: ثم أمكث ما شا
ة أميللر المللؤمنين أول مللن ينشللق األرض عنلله  فللاهرج هرجللة يوافللق ذلللك هرجلل

وقيام قائمنا  ثم لينزلن عمي وفد من السماء من عند هللا  لم ينزلوا إلى األرض 
سلرافيل  وجنلود ملن المبلئكلة  ولينلزلن دمحم  لقط ولينزلن إلي جبرائي وميكائيلل وا 

وعمي وأنا وأهي وجميع َمن َمّن هللا عميه  في حموالت من حملوالت اللرب هيلل 
مهملوق  ثلم ليهلزن دمحم للواءر وليدفعنله إللى قائمنلا ملع بمق من نور لم يركبها 

ثلم إنلا نمكلث ملن بعلد ذللك ملا شلاء هللا   ثلم إن هللا يهلرج ملن مسلجد  سيفه  
 الكوفة عينا من دهن وعينا من ماء وعينا من لبن .

ثم إن أمير المؤمنين )عميه السبلم  يدفع إلي سيف رسول هللا )صمى هللا عميه 
ويبعثني إلى المشرق والمغرب  فلبل آتلي عملى علدو   إال وآله وسمم تسميما   

 أهرقت دمه وال أدع صنما إال أحرقته حتى أقع إلى الهند فسفتحها.
ن دانيال ويوشع يهرجان إلى أمير المؤمنين يقوالن صدق هللا ورسوله ويبعث  وا 
هللا معهما إلى البصلرة سلبعين رجلبل فيقتملون مقلاتميهم  ويبعلث بعثلا إللى اللروم 

 فيفتح هللا لهم.
ثم القتمن كلل دابلة حلرم هللا لحمهلا حتلى ال يكلون عملى وجله األرض إال الطيلب 
وأعرض عمى اليهود والنصلارى وسلائر المملل: وألهيلرنهم بلين اإلسلبلم والسليف 
فمللن اسللمم مننللت عميلله  ومللن كللرر اإلسللبلم أهللرق هللا دملله  وال يبقللى رجللل مللن 

عن وجهه التلراب ويعرفله أزواجله ومنزلتله شيعتنا إال أنزل هللا إليه ممكا يمسح 
في الجنة  وال يبقى عمى وجه األرض أعمى وال مقعلد وال مبتملى  إال كشلف هللا 

 عنه ببلءر بنا أهل البيت.
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ولينزلن البركلة ملن السلماء إللى األرض حتلى أن الشلجرة لتقصلف بملا يريلد هللا 
صليف فلي الشلتاء  فيها من الثمرة  ولتسكمن ثمرة الشلتاء فلي الصليف  وثملرة ال

للَن وذلللك قوللله تعللالى  }َوَلللْو َأنَّ َأْهللَل اْلُقللَرى آَمُنللوْا َواتََّقللوْا َلَفَتْحَنللا َعَمللْيِهم َبَرَكللاٍت مِّ
َماِء َواأَلْرِض َوَللِكن َكذَُّبوْا َفَسَهْذَناُهم ِبَما َكاُنوْا َيْكِسُبوَن {  .السَّ
ي األرض وملا كلان فيهلا ثم إن هللا ليهب لشيعتنا كرامة ال يهفى عميهم شيء ف

  . ٔ)حتى أن الرجل منهم يريد أن يعمم عمم أهل بيته فيهبرهم بعمم ما يعممون 
)إن أول ملن عف رفاعة بف موس.  اؿ :  اؿ أبػو عبػد هللا )عميػال السػبلـ(:  -15

يكر إلى الدنيا الحسين بن عمي )عميهما السلبلم  وأصلحابه  ويزيلد بلن معاويلة 
}ُثللمَّ ذة بالقللذة  ثللم قللال أبللو عبللد هللا )عميلله السللبلم  وأصللحابه فيقللتمهم حللذو القلل

 .َرَدْدَنا َلُكُم اْلَكرََّة َعَمْيِهْم َوَأْمَدْدَناُكم ِبَسْمَواٍل َوَبِنيَن َوَجَعْمَناُكْم أكثر َنِفيرًا {
)ويقبللل الحسللين )عميلله السللبلم  فللي أصللحابه الللذين وعنػػال )عميػػال السػػبلـ(: -16

كما بعثوا مع موسى بن عمران  فيدفع إليه القائم  قتموا معه  ومعه سبعون نبيا
)عميلله السللبلم  الهللاتم  فيكللون الحسللين )عميلله السللبلم  هللو الللذن يمللي غسللمه 

  . ٕ)وكفنه وحنوطه ويواريه في حفرته  
 إحياء ابن ممك الروم

و د ذكر في كتاب حياة القموب إحياد رجل بدعاد عيس. بف مروـ )عميال السػبلـ( 
)لمللا أنللزل اإلنجيللل عمللى عيسللى )عميػػال السػػبلـ( انػػال  ػػاؿ : الصػػادؽ  وجػػاد عػػف
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)عميه السبلم  أراد أن يقيم الحجة ويتمها عمى الناس فيبعث رجبًل من أصلحابه 
رسواًل إلى سمطان الروم وأعطار معجزة رفلع العملى علن األكمله ورفلع األملراض 

بلإذن بلاء فانله يشلفيها المزمنة كالبرص ونحوهلا التلي تعجلز علن ملداولتها األط
ا ورد ببلد الروم شرع بمداواة المرضلى فلداوى جماعلة كثيلرة ملن هللا تعالى   فممِّ

الناس فانتشر هبرر في الببلد ووصل هبرر إلى السمطان فطمبه وسلسله هلل أنلت 
 ؟كمه وأنت قادر عمى رفع العمى عنهتعال  األ 
 قال : نعم .

عينلار وللم فسمر السمطان بإحضار شهص أكمه أعمى من بطن أّمله قلد يبسلت 
َيللر شلليئًا بعينلله أصللبًل وأمللرر بفللتح عينيلله فسهللذ رسللول عيسللى )عميلله السللبلم  
بندقتين من الطلين ووضلعهما فلي عينيله ومسلح عميهملا فسبصلر الرجلل بعينيله 

 فسجمسه السمطان في مجمسه واحترمه وأكرمه وقال ال تذهب عّني.
يحيلي بله األملوات  فبعث عيسى )عميه السلبلم  رسلواًل آهلرًا إلليهم وعّممله اسلماً 

فمّمللا دهللل بللبلد الللروم فقللال لهللم أنللا أعمللم مللن طبيللب السللمطان فللسهبروا بللذلك 
السمطان فغضب من قوله وأمر بقتمه فقال الرسول األّول لعيسى )عميه السبلم  
لمسمطان ال تسرع بقتمه وال تبادر إلى إعدامه فاطمبله واحضلرر فلإن ظهلر هطلسر 

 ضرر السمطان .فاقتمه ليكون لك الحجة عميه فاح
فقال لمسمطان : أنلي أحلي الملوتى وكلان ابلن السلمطان قلد ملات فلي تملك األّيلام 
فقام الممك مع وزرائه وحاشليته فركلب هلو وملن معله وأهلذوا ذللك الرجلل معهلم 

 إلى قبر ابنه .
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فقال له : هذا قبر ولدن وقد مات قبل مدة قميمة فسحي لي ولدن فلدعا الرسلول 
سبلم  وأمن عملى دعائله الرسلول األّول أن قلال الرسلول الثاني لعيسى )عميه ال

األّول للله آمللين فللانفجر القبللر وهللرج ابللن السللمطان مللن القبللر صللحيحًا سللالمًا 
 وذهب إلى عند أبيه وجمس في حضنه .
 فقال له السمطان : يا ولدن من أحياك ؟

سوالن فقال : هذين الرجمين وأشار إلى رسول المسيح األّول والثاني  ثّم قام الر 
وقللاال : إنللا نحللن رسللوالن إليللك مللن حضللرة المسلليح عيسللى بللن مللريم )عميلله 
ننللا لللو أتينللا إليللك بغيللر هللذا الطريللق وبغيللر هللذا الللزن لللم تسللمع مّنللا  السللبلم  وا 
وبهلذا ولعمه إذا بعثنا إليك بطريق وبّزن آهر لقتمتنا فملذلك أتينلاك بهلذا الطريلق 

ذلللك أسللمم وامللن بشللريعة عيسللى  الللزن وأرسللمنا إليللك يللدعوك إلللى اإلسللبلم فعنللد
ودهل في دينه وصار أمر عيسى عظيمًا عند أهل الروم ودهموا في دينله حّتلى 

 أعداء هللا بسنه ابن هللا   ولكن اليهود كّذبور وأرادوا قتمه . اعتقد بعض
والروايات في هذا الصدد كريرة جدًا نكت ي بفذا القدر منفا ألنال حصل المطمػوب  

 اعي لئلطالة واإلسفاب .بفذا القدر فبل د
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ي مّمن يقتّص آثاركم ويسمك سبيمكم ويهتدن بهداكم ويحشر في زمرتكم )وجعمن
ويكلّر فللي رجعللتكم ويمملك فللي دولللتكم ويشلرف فللي عللافيتكم ويمكلن فللي أّيللامكم 

 وتقّر عينه غدًا برؤيتكم .
)ومكننلي فلي دوللتكم ما ورد فػي زوػارة الجامعػة مػف جمػل أخػرل حيػث  ػاؿ فيفػا: 

 وأحياني في رجعتكم . 
 ة األر عيف نقبًل عف كتاب مف ال يححري ال قيال.وجاد في زوار 

ػػد بػف عمػػي  عػف جماعػة مػػف أصػحابنا عػف هػػاروف بػف موسػػ. التمعكبػرف عػف محمه
بف معمر عف عمي بف محمهد بف مسعدة والحسف بف عمي بف فحاؿ عػف سػعداف 

سػبلـ( أنػال  ػاؿ فػي بف مسمـ عف ص واف بف مفراف الجماؿ عف الصػادؽ )عميػال ال
مللوقن بشللرائع دينللي وهللواتيم  )وأشللهد أّنللي بكللم مللؤمن وبإّيللابكم: زوػػارة األر عػػيف
 .عممي 

وفيمػػػا جػػػاد فػػػي زوػػػارة اإلمػػػاـ الحسػػػيف )عميػػػال السػػػبلـ( رول الشػػػي  الطوسػػػي فػػػي 
مصباح المتفجد ذكر لنػا جماعػة عػف أبػي عبػد هللا دمحم بػف أحمػد بػف عبػد هللا بػف 

ول عػػف  حػػاعة بػػف صػػ واف بػػف مفػػراف بػػف جمػػاؿ عػػف ابيػػال عػػف جػػدي صػػ واف ر 
ػػا طمػػب زوػػارة اإلمػػاـ الحسػػيف )عميػػال السػػبلـ(  الصػػادؽ )عميػػال السػػبلـ( أنػػال  ػػاؿ: لمه
 اؿ لئلماـ الصادؽ )عميال السبلـ( عمهمني زوػارة أزور بفػا الحسػيف )عميػال السػبلـ( 
وكي  أزوري فعممال زوػارة الحسػيف )عميػال السػبلـ( المعروفػة بزوػارة وارث، و ػاؿ فػي 

ملوقن  وأنبيائه ورسمه أني بكم مؤمن وبإّيابكم هئكت)وأشهد هللا ومبل تمؾ الزوارة: 
 .بشرايع ديني وهواتيم عممي 
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وورد في زوارة أبي ال حل العباس بف أمير الملمنيف )عميفما السػبلـ( وهػي عمػ. 
 .إني بكم وبإّيابكم من الموقنين هذا النف  حيث  اؿ الصادؽ )عميال السبلـ(: )

رتفا في شفر رجب في المشاهد المشرهفة حيث وجاد في الزوارة الرجبية الواردة زوا
فػػػي كتػػػاب مصػػػباح الزائػػػر وفػػػي سػػػاير كتبػػػال  سرول هػػػذي الزوػػػارة عمػػػي بػػػف طػػػاوو 

ورواها الشي  الطوسي في كتابال مصباح المتفجد عف ابف العياشي  اؿ: إفه خيػر 
بػف عبػػد هللا رواهػػا عػػف الحسػيف بػػف روح  ػػاؿ أينمػػا كنػػت فػي شػػفر رجػػب فػػي أحػػد 

 فة فزر بفذي الزوارة وفيفا  اؿ:المشاهد المشره 
)ويرجعنلي ملن حضلرتكم هيلر مرجلع إللى جنلاب مملرع  وهفلض عليش موّسللع  
ودعللة َمَهللل إلللى حللين األجللل  وهيللر مصللير ومحللّل فللي النعلليم األزل  والعلليش 
المقتبل  ودوام األكل وشرب الرحيق والسمسل وعّل ونهلل ال سلسم منله وال مملل  

 ث العود إلى حضرتكم والفوز في رجعتكم .ورحمة هللا وبركاته وتحياته حي
وممػػا جػػاد فػػي زوػػارة اإلمػػاـ القػػائـ )عميػػال السػػبلـ( فػػي السػػرداب المقػػدهس فقػػد رول 
عمػػي بػػف طػػاووس فػػي مصػػباح الزائػػر فػػي زوػػارة اإلمػػاـ القػػائـ )عميػػال السػػبلـ( فػػي 

 السرداب المقدهس في سامراد حيث  اؿ فيال:
فلللي هدمتللله  والمكلللث فلللي دولتللله   )ووفقنلللي يلللا ربِّ لمقيلللام بطاعتللله والمثلللوى 

واالجتناب عن معصيته فإن توفيتني المهم قبل ذللك فلاجعمني يلا ربِّ فليمن يكلّر 
في رجعته ويمّمك في دولته ويتمّكن في أّيامه ويسلتظل تحلت أعبلمله  ويحشلر 

 في زمرته  وتقّر عينه برؤيته .
نفا حا ال شؾ فيال ، فكما  و فذا فقد ربت بما ال يقبل الشؾ صحة و وع الرجعة وار

و عت في األمـ السال ة فإنفا تقع في أمة دمحم )صم. هللا عميال والػال وسػمـ تسػميما( 
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ف مػػػػف ينكرهػػػػا فإنمػػػػا هػػػػو راد عمػػػػ. هللا ورسػػػػولال واألئمػػػػة األطفػػػػار )صػػػػموات هللا  وار
 ( .فوسبلمال عميفـ أجمعي

أمػػػػا مػػػػف يشػػػػنع عمػػػػ. القػػػػائميف بالرجعػػػػة ووػػػػتفمفـ بػػػػالقوؿ بالتناسػػػػ  أو الحمػػػػوؿ أو 
االتحاد ففذا باطل وغير صحيح فالرجعة بعيدة كل البعد عػف التناسػ  أو الحمػوؿ 

 أو االتحاد وفيما يمي كبلـ بفذا الش ف حوؿ هذي الم اهيـ والقوؿ بفا : 

 التناسخ
 في المغة :

اإلنتسػػػاخ ونسػػػ  بعحػػػفـ عػػػف بعػػػض أو مػػػف تناسػػػ  الميػػػراث أف التػػػداوؿ، وفػػػي  
عارحػػػال كإستنسػػػخال وانتسػػػخال والتناسػػػ  القػػػاموس نسػػػ  الكتػػػاب كمنػػػع كتبػػػال عػػػف م

والمناسخة في الميراث موت وررة بعد وررة واصل الميراث  ائـ لـ يقسػـ، وتناسػ  
 األزمنة تداولفا. 

 
 

 : أما في االصطبلح
انتقػاؿ الػن س بعػد الم ار ػة إلػ. جسػـ  خػر إنسػاني أو غيػري، وهػو كمػا  ػاؿ فمعناي 

بػػػداف المراليػػػة والتناسػػػ  باطػػػل بعحػػػفـ انتقػػػاؿ الػػػروح مػػػف بػػػدف إلػػػ. بػػػدف غيػػػر األ
 والقائل بال كافر باهلل العظيـ.

و ػػد ذكػػر األئمػػػة الطػػاهروف )صػػػموات هللا وسػػبلمال عمػػيفـ أجمعػػػيف( فػػي أحػػػاديرفـ 
 ورواياتفـ الشرو ة بطبلف التناس  وفساد القوؿ بال .
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 فقد جاد عف هشاـ بف الحكـ انػال سػ ؿ أبػا عبػد هللا الصػادؽ )عميػال السػبلـ( فقػاؿ:
ي عمن قال بتناسخ األرواح علن أن شليء قلالوا ذللك وبلسن حجلة قلاموا )اهبرن

عمى مذاهبهم  قال: إن أصحاب التناسخ قد همفوا ورائهلم منهلاج اللدين وزينلوا 
ألنفسهم الضبلالت ومرجوا أنفسهم في الشهوات وزعملوا إن السلماء هاويلة ملا 

 فيها شي مما يوصف.
ن هللا عللز وجللل همللق آدم عمللى وان هللذا العللالم فللي صللورة المهمللوقين  بحجللة إ

صورته  وانه ال جنة وال نلار وال بعلث وال نشلور والقياملة عنلدهم هلروج اللروح 
مللن قالبلله وولوجلله فللي قالللب آهللر إن كللان محسللنًا فللي القالللب األول أعيللد فللي 
قالب أفضل منه حسنًا  في أعمى درجة اللدنيا وان كلان مسليئًا أو غيلر علارف  

في الدنيا أو هم أم مشوهة الهمقة ولليس عمليهم صار في بعض الدول المتقية 
صوم وال صبلة وال شيء من العبادة أكثر من معرفة ملن تجلب عمليهم معرفتله  
وكل شيء من شهوات الدنيا مباح لهم من فروج النساء  وغير ذللك ملن نكلاح 
األهوات والبنات والهاالت وذوات البعولة وكلذلك الميتلة والهملرة واللدم فسسلتقبح 

 م كل الفرق ولعنهم كل األمم .مقالته
فمما سئموا الحجلة زاغلوا وحلادوا فكلذب مقلالتهم التلوراة ولعلنهم الفرقلان وزعملوا 
مللع ذلللك إن إالههللم ينتقللل مللن قالللب إلللى قالللب  وان األرواح األزليللة هللي التللي 
كانللت فللي آدم ثللم همللم جللرا تجللرن إلللى يومنللا هللذا فللي واحللد بعللد آهللر فللإذا كللان 

 هموق فبما يستدل عمى هالق صاحبه .الهالق في صورة الم
وقالوا إن المبلئكة من وللد آدم كلل ملن صلار فلي أعملى درجلة ملن بيلنهم هلرج 
من منزلة االمتحان والتفقه  فطورًا اتحلالهم يهلودًا  وطلورًا اتحلالهم نصلارى فلي 
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أشللياء  وطللورًا دهريللة يقولللون إن األشللياء عمللى غيللر الحقيقللة فقللد كللان يجللب 
ا شلليئًا مللن المحمللان ألن الللدواب عنللدهم كمهللا مللن ولللد آدم  عملليهم أن ال يللسكمو 

 . ٔ)لحوم القربات حولوا صورهم فبل يجوز أكل
وفي عيوف أخبار الرحا عف الحسف بف الجفـ  اؿ ححرت مجمس الم موف يومًا 
وعنػػدي عمػػي بػػف موسػػ. الرحػػا )عميفمػػا السػػبلـ(، و ػػد اجتمػػع ال قفػػاد وأهػػل الكػػبلـ 

فقػػاؿ المػػ موف يػػا أبػػا الحسػػف  –إلػػ. أف  ػػاؿ  –بعحػػفـ  مػػف ال ػػرؽ المختم ػػة فسػػ لال
 فما تقوؿ في الرجعة ؟

) إنها الحق وقد كانت في األمم السالفة ونطلق بهلا فقاؿ الرحا )عميال السبلـ(: 
القرآن  وقد قال رسول هللا )صمى هللا عميه والله وسلمم تسلميما  يكلون فلي هلذر 

بالنعل والقذة بالقلذة وقلال )عميله األمة كل ما كان في األمم السالفة حذو النعل 
السللبلم : إذا هللرج المهللدن مللن ولللدن نللزل عيسللى بللن مللريم )عميهمللا السللبلم  
فصللمى همفلله  وقللال: بللدأ اإلسللبلم غريبللًا وسلليعود غريبللًا فطللوبى لمغربللاء قيللل يللا 
رسول هللا ثم يكون ماذا ؟ قال : ثم يرجع الحق إلى أهمه فقال المسمون: يلا أبلا 

فلي القلائمين بالتناسلخ ؟ فقلال الرضلا ملن قلال بالتناسلخ فهلو  الحسن فما تقول
  .  ٕ)كافر با  العظيم .... 

وحسػػبنا هػػذي الروايػػات الػػواردة فػػي بطػػبلف معتقػػد القػػائميف بالتناسػػ  بػػل إف اإلمػػاـ 
الرحػا  ػد عػد مػف  ػاؿ بالتناسػ  فػػي عػداد الكػافروف بػاهلل عػز وجػل وذلػؾ ألف فػػي 

  ولفـ ن ي لمحساب والعقاب .
                                                 

 . 89ص 2االحتجاج ج - 1
 . 136ص 25بحار األنوار ج - 2
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 الُحمول
الحمػػػوؿ بالحػػػـ جمػػػع حػػػاؿ مػػػف  ػػػولفـ حػػػل بالمكػػػاف أف نػػػزؿ فيػػػال، ومعنػػػاي فػػػي  

االصطبلح حموؿ روح بعد خروجفػا مػف بػدف فػي جسػد شػخص حػي، وهػذا القػوؿ 
 باطل فبل تحل روحيف في جسد واحد إطبل ًا.

  

 االتحاد
فيف وهو صيرورة الشيئيف شيئًا واحدًا، أف إف هللا عػز وجػل يتحػد مػع ابػدأف العػار  

أو غيػػػرهـ، حتػػػ. إف بعحػػػفـ  ػػػاؿ انػػػال تعػػػال. ن ػػػس الوجػػػود وكػػػل موجػػػود هػػػو هللا 
تعػػػال.، وهػػػذا باطػػػل وغيػػػر صػػػحيح بتاتػػػًا وأمػػػا القػػػائموف بفػػػذا فقػػػد أكػػػد المسػػػمموف 
انحػػراففـ وبطػػبلف معتقػػداتفـ بػػل إف بعػػض المسػػمميف ك ػػروهـ واعتبػػروهـ خػػارجيف 

 عف الديف القويـ .
 

 ئيةالرجعة المادية والرجعة المبد
ينقسـ القائموف بالرجعة إل.  سميف فقسـ يقولوف بالرجعة المادية أف رجػوع بعػض 
األشػخاص بعػد المػوت إلػ. الحيػاة الػدنيا ب جسػادهـ وهػذا هػو القػوؿ األشػفر و ػػاؿ 

 بال أكرر الشيعة وهو يكوف بعد  ياـ القائـ .
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حػػض أمػػا القسػػـ الرػػاني ففػػو المعبػػر عنػػال بالرجعػػة المبدئيػػة أف رجػػوع مبػػدأ مػػف م
اإليماف مححًا ومبدأ مف محض الك ػر مححػًا ال أجسػادهـ فػي أشػخاص  خػروف 

 أف إف هلالد يحمموف مباد  أولئؾ الذيف ماتوا و  تموا .
ومراؿ ذلؾ ظفور شخص يحمػل مبػاد  اإلمػاـ الحسػيف مػربًل، ومعنػ. ذلػؾ رجػوع 

يػػرد المبػػدأ أف مبػػدأ الحسػػيف )عميػػال السػػبلـ( ال شخصػػال، والقػػائموف بػػال  ميمػػوف كمػػا 
عميال عدة إشكاالت، منفا إف الروايات  د دلت عم. رجوع أشخاص ولـ تشر إل. 
رجػػوع مبػػادئفـ أو مػػا شػػابال ذلػػؾ، رػػـ لػػو كػػاف الرجػػوع هػػو رجػػوع المبػػدأ فمػػـ حػػددت 
الرجعػػػػة بػػػػ خر الزمػػػػاف فػػػػإف مػػػػف الممكػػػػف أف يظفػػػػر أشػػػػخاص  بػػػػل  خػػػػر الزمػػػػاف 

 و تموا. يحمموف مباد  عظيمة كمباد  أولئؾ األشخاص الذيف ماتوا
والوا ع يربت لنا ظفور مرل هلالد الناس عم. مر العصور واألزمػاف، كمػا انػال لػـ 
تػػرد أف إشػػارة إلػػ. هػػذا المعنػػ. فػػي كػػبلـ األئمػػة الطػػاهروف )صػػموات هللا وسػػبلمال 
عميفـ أجمعػيف(، وهػذا مػا يلوػد اسػتبعاد كػوف المقصػود بالرجعػة هػي رجعػة المبػدأ 

ف عظائـ األمور وهذا األمر ) رجػوع المبػدأ ( رـ إف الرجعة كما أكدت الروايات م
 ليس باألمر العظيـ . 

والوا ػػع إف المقصػػود بالرجعػػة فػػي الروايػػات المتقدمػػة هػػي الرجعػػة الروحيػػة، والتػػي 
كانت خافية إل. زماننا هذا وهي في الوا ع مف عظائـ األمور التي كشػ  النقػاب 

لظفػور الشػرو  لئلمػػاـ عنفػا السػيد القحطػاني فػػي هػذا الو ػت الػذف يمرػػل عصػر ا
 المفدف )عميال السبلـ( بقي لنا أف نعرؼ اآلف ماهية الرجعة الروحية . 

 

 الرجعة الروحية من عظائم األمور
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لعامػة الشػيعة فحػػبًل عػف خاصػػتفـ فكيػ  تكػػوف مػف عظػػائـ األمػور رػػـ انػال لػػو  0

 كػػػاف المقصػػػود بػػػالكبلـ الرجعػػػة الماديػػػة فمػػػـ  ػػػاؿ األئمػػػة )عمػػػيفـ السػػػبلـ( لػػػـ يػػػ ت
أوانفا، فمـ يبينوا ماهيتفا عممًا إف الرجعػة الماديػة كمػا  منػا معروفػة ومعمومػة لػدل 

 الشيعة عمومًا.
أف إف الرجعػػة ليسػػت كمػػا يتصػػورها النػػاس بػػل كمػػا  ػػاؿ هللا تعػػال. }ولمػػا يػػ تيفـ 
 ت وومال{والمعروؼ إف الت وول يكش  باطف الحقائا والذف لـ تصمال عقوؿ الرجاؿ.

                       

 ماهية الرجعة الروحية
 اإليمػػػافمػػػف محػػػض  أرواحالمقصػػػود مػػػف الرجعػػػة الروحيػػػة هػػػي رجػػػوع بعػػػض  إف

الطػػاهروف صػػموات هللا وسػػبلمال  والبلئمػػة األنبيػػادبعػػض  أرواحبػػل رجػػوع  ،مححػػاً 
)عميػػػػػال  المفػػػػػدف اإلمػػػػػاـ أصػػػػػحاببتسػػػػػديد  األرواحتقػػػػػـو هػػػػػذي ف، أجمعػػػػػيفعمػػػػػيفـ 
يمانػػالر يػػال  كػػل بحسػػب وأنصػػارمػػف ممفػػديف ، السػػبلـ( خبلصػػال، ويقينػػال  وار فكممػػا وار
 أكرػركانت الروح التػي تسػددي لشػخص  اإلماـ أصحابال رد الواحد مف  أيمافزاد 

 وصد ًا.وورعًا وتقول إيمانًا، 
عم. ذلؾ لو  منا برجوع روح )سمماف الدمحمف( رحواف هللا عميال ورجوع  مراالً ن خذ 
 أصػػػػػػػػحابص مػػػػػػػػف ذر لكانػػػػػػػػت روح سػػػػػػػػمماف مسػػػػػػػػددة وملوػػػػػػػػدة لشػػػػػػػػخ أبػػػػػػػيروح 

 األصػحابمػف   خػروورعػًا وتقػول مػف شػخص  إيمانػاً  أكرػرالمفدف)عميال السػبلـ( 
ويقػيف بمبػدأ الت ييػد  إيمافذر رحواف هللا عميال فنحف عم.  أبيتسددي وتلودي روح 

واألوصػػػػياد  لؤلنبيػػػػاد واألرواحالمبلئكػػػػة  ت ييػػػػدعمػػػػ. نحػػػػو يكػػػػوف ذلػػػػؾ ، و والتسػػػػديد
 .والملمنيف 
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وَن َملللْن َحلللادَّ ّللاََّ }اَل َتِجللل : ػػػاؿ تعػػػال. ُد َقْوملللًا ُيْؤِمُنلللوَن ِبلللا َِّ َواْلَيلللْوِم اآْلِهلللِر ُيلللَوادُّ
َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا آَباءُهْم أو َأْبَناءُهْم أو ِإْهلَوانهْم أو َعِشليَرَتُهْم أوَلِئلَك َكَتلَب ِفلي 

ْنللُه َوُيللْدِهُمهُ  يَمللاَن َوَأيَّللَدُهم ِبللُروٍح مِّ ْم َجنَّللاٍت َتْجللِرن ِمللن َتْحِتَهللا ااْلنهللاُر ُقُمللوِبِهُم اإلِْ
َهاِلِديَن ِفيَها َرِضَي ّللاَُّ َعلْنُهْم َوَرُضلوا َعْنلُه أوَلِئلَك ِحلْزُب ّللاَِّ َأاَل ِإنَّ ِحلْزَب ّللاَِّ ُهلُم 

 .  ٔ)اْلُمْفِمُحوَن {
فػػػػإف مسػػػػالة ت ييػػػػد وتسػػػػديد األرواح  األحيػػػػافوكمػػػػا كػػػػاف يحػػػػدث فػػػػي الكريػػػػر مػػػػف 

عميفػػػا  واألدلػػةوالشػػػواهد  إسػػبلميتخ ػػػ. عمػػ. كػػػل باحػػث  ال، لممػػلمنيف والمبلئكػػة
وهيمنػػة الػػروح  األصػػميةت ييػػد الػػروح لممػػلمف بخمػػوؿ روحػػال  أفويكػػوف ذلػػؾ ، كريػػرة

 الراجعة بحيث تكوف فوؽ الملمف تسددي وتلودي. 
ولػػيس المقصػػود بالرجعػػة الروحيػػة التناسػػ  أو الحمػػوؿ فكبلهمػػا بػػاطبًل ال نقػػوؿ بػػال 

   .ف االعتقاد بصحتالفحبًل ع
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الرجعػػػة تكػػػوف  ، إفيػػػة مادمػػػا عميػػػال الشػػػيعة اإلماميػػػة القػػػائميف بالرجعػػػة ال إف منػػػا 
نفػا عميػال ال ر ػة ولػيس فػي  أجمعػتوهػذا مػا ، تكػوف  بػل  يػاـ السػاعة باألجساد، وار

 .ؼاختبلذلؾ 
لتػػي تربػػت وجػػود رجعػػػة ا األدلػػةولكػػف مػػف خػػبلؿ هػػذا البحػػث سػػوؼ نقػػـو بتقػػديـ 

أو تكػوف مقارنػة لقيامػال المقػدس ، )عميػال السػبلـ( المفػدف اإلمػاـروحية تسبا  ياـ 
 .صموات هللا وسبلمال عميال 

)عميػػال السػػبلـ(  الجػػارود عمػػف سػػمع عميػػاً  أبػػيجػػاد فػػي الروايػػة الشػػرو ة عػػف  -1
 أميللر)العجللب كللل العجللب بللين جمللادن ورجللب   فقللام رجللل فقللال : يللا يقػػوؿ: 
 ين ما هذا العجب الذن ال تزال تعجب منه ؟ المؤمن

يضلربون كلل علدو   ولرسلوله  أملواتملن  أعجلبعجلب  وأن أملكفقال ثكمتك 
}َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتَتَولَّْوا َقْومًا َغِضلَب ّللاَُّ اآلية بيته وذلك تسويل هذر  وألهل

اُر ِمْن َأْصَحاِب اْلُقُبلوِر {َعَمْيِهْم َقْد َيِئُسوا ِمَن اآْلِهَرِة َكَما يَ  اشلتد  فلإذا  ٔ)ِئَس اْلُكفَّ
}ُثلمَّ َرَدْدَنلا َلُكلُم  اآليلةالقتل قمتم مات أو همك في أن واٍد سلمك وذللك تسويلل هلذر 
 .  ٕ) اْلَكرََّة َعَمْيِهْم َوَأْمَدْدَناُكم ِبَسْمَواٍل َوَبِنيَن َوَجَعْمَناُكْم أكثر َنِفيرًا {

عجبلًا  يلا ) : ػاؿ )عميػال السػبلـ( المػلمنيف أميػريػة الشػرو ة عػف و د جاد فػي الروا
 كل العجب بلين جملادن ورجلب فقلام صعصلعة بلن صلوحان العبلدن فقلال لله يلا

 أنتللزال تكللررر فللي هطبتللك كسنللك تحللب  هللذا العجللب التللي ال المللؤمنين مللا أميللر
 تسال عنه ؟ 
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ملن  حياءاأليضربون هامات  أمواتمن  ال أعجبصعصعة مالي  قال: ويحك يا
 وقد شهروا سيوفهم عمى عواتقهم يقتمون  إليهمفكسني انظر  وأعدائناهللا  أعداء

البيللت )عميلله  أهلللالمشللككين والظللانين بللا  ظللن السللوء والمرتللابين فللي فضللل 
 القبور ؟  أموات أمالدين  أمواتالمؤمنين ؟  أميرالسبلم  قال صعصعة: يا 

يكرون إلى اللدنيا معنلا لكلسني انظلر   القبور أمواتصعصعة بل  قال: ال وهللا يا
 . ٔ)الضارية شعارهم يالثارات الحسين في سكك الكوفة كالسباع  إليهم

القبور وهذا الحدث  هـ أمواتالذيف يرجعوف  إففمف خبلؿ هذي الرواية يظفر لنا 
)عميػػال اإلمػػاـ انػػال يقػػع  بػػل  يػػاـ  ، أفالمفػػدف لئلمػػاـوالعجػػب عػػد مػػف العبلمػػات 

)عميػػال السػػبلـ( هػػي الرجعػػة الروحيػػة  مقصػػود بالرجعػػة  بػػل  يامػػالفػػإف ال، السػػبلـ(
أعػداد سيخوحػوف حر ػًا فػي الكوفػة حػد  اإلمػاـ أنصػار إفحيػث ، وليست المادية
 دهـ. يبعض الملمنيف بتسديدهـ وت ي أرواحوسترجع  هللا ورسولال
 : عبد هللا )عميال السبلـ(  أبيعف  أعيفجاد في الكافي عف بكير بف  -ٕ

 أهللليسللير بتمللك الرايللات كمهللا حتللى يللرد الكوفللة وقللد جمللع بهللا أكثللر  ).... ثللم
 هبلر المهلدن فيقوللون لله يلا وبسصلحابهيجعمها له معقبل ثم يتصلل بله  األرض

هذا الذن نزل بساحتنا فيقول الحسين )عميه السبلم  اهرجوا  بن رسول هللا من
ن )عميه السبلم  وهو يعمم وهللا انه المهد  من هو وما يريد حتى ننظر إليهبنا 
 .هللا  إال األمرلم يرد بذلك  انهليعرفه و  انهو 

 أعنلللاقهمرجلللل فلللي  آالف أربعلللةفيهلللرج الحسلللين )عميللله السلللبلم  وبلللين يديللله 
المصاحف وعميهم المسوح مقمدين سيوفهم فيقبل الحسين )عميه السبلم  حتلى 
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وملاذا فيقول سائموا عن هذا الرجل من هو   )عميه السبلم  ينزل بقرب المهدن
الحسلللين )عميللله السلللبلم  إللللى عسلللكر المهلللدن  أصلللحابفيهلللرج بعلللض   يريلللد
 .العسكر الجائل من انتم حياكم هللا ومن صاحبكم هذا وماذا يريد أيهافيقولون 
دمحم )عميه السلبلم  ونحلن  آلالمهدن )عميه السبلم  هذا مهدن  أصحابفيقول 
 .من الجن واإلنس والمبلئكة  أنصارر

المهدن )عميه  إليه)عميه السبلم  هموا بيني وبين هذا فيهرج ثم يقول الحسين 
كنلت مهلدن  : إنفيقول الحسين )عميه السلبلم   بين العسكرين فيقفانالسبلم  
  وهاتمه وبردته ودرعه الفاضلل  تسميماجدن رسول هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هراوة فسيندمحم  آل

بغمتله دللدل وحملارر يعفلور ونجيبله وعمامته السحاب وفرسه وناقتله العضلباء و
 المؤمنين )عميه السبلم  ...  أميرالبراق وتاجه والمصحف الذن جمعه 
رسلول  هراوةتغرس  أنسالك أبن رسول هللا  ثم يقول الحسين )عميه السبلم  يا

بلذلك ينبتهلا فيله وال يريلد  أن  في هذا الحجر الصمد وتسسل هللا  تسميماهللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
فضل المهدن )عميه السبلم  حتى يطيعور ويبلايعور: ويسهلذ  أصحابهيرن  أن إال

ل ظلفيغرسها فتنبت فتعملوا وتفلرع وتلورق حتلى ت الهراوةالمهدن )عميه السبلم  
 .عسكر الحسين )عميه السبلم 

 أبايعلكفيقول الحسين )عميه السلبلم  هللا أكبلر يلا بلن رسلول هللا ملد يلدك حتلى 
 .  ٔ)...   آالف أربعة إالن )عميه السبلم  وسائر عسكرر فيبايعه الحسي
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الحسػيف )عميػال السػبلـ( يكػوف مطيعػًا  إف لموهمػة األولػ.يتبيف لنػا مػف هػذي الروايػة 
وهػػذا مػػا ال يقبمػػال اإلمػػاـ المفدف)عميػػال  اً المفدف)عميػػال السػػبلـ( ويكػػوف تابعػػ لئلمػػاـ

الحسػػػيف )عميػػػال  إفنا الحسػػػيف)عميال السػػػبلـ( فػػػإف مػػػف الرابػػػت عنػػػد ألبيػػػالالسػػػبلـ( 
 المفدف )عميال السبلـ( . ابنال أفحل مف و  أشرؼ السبلـ(
كانوا يلمنوف باف  ائدهـ هو الحسيف )عميػال السػبلـ( والػذف  ولػال  إذاأتباعال  إفرـ 

الحسػػيف  إفوفعمػػال وتقروػػري حجػػة عمػػيفـ وهػػو اإلمػػاـ الم تػػرض الطاعػػة فمػػا معنػػ. 
 األنبيػػاديظفػػر مواروػػث  أفجػػزة أو )عميػػال السػػبلـ( يطمػػب مػػف المفػػدف اليقػػيف والمع

صػػػػاحب  إف أصػػػػحابالالحسػػػػيف )عميػػػػال السػػػػبلـ( يخبػػػػر  إففقػػػػد كػػػػاف مػػػػف الممكػػػػف 
واف عمػػػيفـ بيعتػػػال وأتباعػػػال وطاعتػػػال )عميػػػال السػػػبلـ( هػػػو المفػػػدف  العسػػػكر المقابػػػل

ووجػػب عمػػيفـ حينئػػذ االمترػػاؿ لكػػبلـ المعصػػـو وال حاجػػة إلػػ. البينػػات التػػي طمبفػػا 
 . الحسيف )عميال السبلـ( 

 ائػدهـ هػو اإلمػاـ الحسػيف بػف عمػي )عميػال السػػبلـ(  إفلػو كػانوا يعتقػدوف  إنفػـرػـ 
البيعػػة لممفػػدف )عميػػال السػػبلـ(  أدادبعػػد  أمػػريشػػخص   الؼ أر عػػةفكيػػ  يعصػػي 

 )عميال السبلـ( .  ب مريوهـ مف كانوا  بل ذلؾ ي تمروف 
لػػيس صػػاحب الجػػيش والػػذف بػػايع المفػػدف  إفيتحػػح لنػػا  وبمبلحظػػة هػػذي النقػػاط

اإلماـ الحسيف بف عمي )عميال السبلـ( بل هػو احػد ممفػدف اإلمػاـ المفػدف )عميػال 
مسػػػددًا بػػػػروح  انػػػػال( و  تسػػػميماالسػػػبلـ( وهػػػو سػػػػيد عمػػػوف مػػػػف ذروػػػة رسػػػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

يقػل اإلمػاـ الحسػيف الحسيف )عميال السبلـ( لػذلؾ عبػر عنػال بالروايػة بالحسػيف ولػـ 
 .)عميال السبلـ(

 الرواية الشرو ة: فقد جاد في ، يؾ ما يلكد ذلؾ وال 
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) ثم يهرج الحسني الفتى الصبيح الذن نحو الديمم يصيح بصوت له فصليح يلا 
الممهلللوف والمنلللادن ملللن حلللول الضلللريح فتجيبللله كنلللوز هللا  أجيبلللوااحملللد  آل

كنوز ليست من فضة وال ذهب بل هلي رجلال كزبلر الحديلد  وأنبالطالقان كنوز 
الحراب ولم يزل يقتل الظممة حتى يرد الكوفة وقد  بسيديهمالشهب عمى البراذين 
هبلر المهلدن )عميله  وبسصلحابهفيجعمها له معقبل فيتصل به  األرضصفا أكثر 
 .السبلم 

هرجلوا بنلا أا اللذن قلد نلزل بسلاحتنا ؟ فيقلول : ذويقول يا بن رسول هللا من هل
ه المهلدن وانله ليعرفله حتى ننظر من هو ؟ وملا يريلد ؟ وهلو وهللا يعملم انل إليه

 من هو ؟  أصحابهليعرف  إال األمرولم يرد بذلك 
جلللدك رسلللول هللا  هلللراوةدمحم أيلللن  آلكنلللت مهلللدن  إنفيهلللرج الحسلللني فيقلللول: 

وهاتملله وبردتله ودرعلله الفاضلل وعمامتلله ( هللا عميله وآللله وسلمم تسلميمام. )صػ
ليعفلور ونجيبله وبغمته الدللدل وحملارر ا السحاب وفرسه اليربوع وناقته العضباء

 المؤمنين )عميه السبلم  ؟  أميرالبراق ومصحف 
فيغرسها في الحجر الصمد وتورق ولم يلرد بلذلك  الهراوةفيهرج له ذلك ثم يسهذ 

فضل المهدن )عميه السلبلم  حتلى يبلايعور فيقلول الحسلني  أصحابهيرن  أن إال
عله ويبايعله سلائر بن رسول هللا حتى نبايعك فيمد يلدر فيبايا هللا أكبر مد يدك يا

  .  ٔ)...   ألف أربعين إالالعسكر الذن مع الحسني 
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ن ػػػس محػػػموف الروايػػػة السػػػابقة التػػػي تحمػػػل فمػػػو الحظنػػػا هػػػذي الروايػػػة لوجػػػدناها 
الػػروايتيف تتحػػدراف عػػف شػػخص واحػػد ال  إفالحسػػيف وهػػذا مػػا يلكػػد  باسػػـجػػادت 

سػػابقة الحسػػني والمشػػار إليػػال فػػي الروايػػة الشخصػػيف وهػػو السػػيد الحسػػني اليمػػاني 
المسػػدد والملوػػد بػػروح اإلمػػاـ الحسػػيف )عميػػال السػػبلـ( ولػػذلؾ سػػمي  ال تػػ. الصػػبيح

هنػػاؾ رجعػػة روحيػػة تسػػبا  يػػاـ  إفبالحسػػيف فػػي الروايػػة األولػػ. و فػػذا تتحػػح لنػػا 
 قيامال الشرو .زمانًا برنة ت)عميال السبلـ( أو مق اإلماـ المفدف

  :السبلـ(  اؿ )عميال عبد هللا أبيرول الم حل بف عمر عف  -ٖ
من ظهر الكوفة سلبع وعشلرين رجلبًل  همسلة  )عميه السبلم  يهرج مع القائم )

عشر ملن قلوم موسلى )عميله السلبلم  اللذين كلانوا يهلدون بلالحق وبله يعلدلون 
والمقلداد  األنصارن دجانة  وأبوالكوفة ويوشع بن نون وسممان  أهلوسبعة من 
  . ٔ) حكاماً و  أنصاراً شتر فيكونون بين يديه ومالك األ

هلالد السبعة والعشروف رجبًل يخرجوف مف ظفر  إفوالمبلحي مف الرواية الشرو ة 
ونحػػف ، )عميػػال السػػبلـ( فػػي الػػببلد المفػػدف لئلمػػاــ يكونػػوف حكامػػًا انفػػالكوفػػة كمػػا 

هػػػػـ  األ ػػػػاليـ)عميػػػػال السػػػػبلـ( فػػػػي  الحكػػػػاـ الػػػػذيف يبعػػػػرفـ اإلمػػػػاـ المفػػػػدف إفنعمػػػػـ 
 .ة عشرالربلرمائة والربلر أصحابال

: ) كلسني انظلر إللى عبػد هللا )عميػال السػبلـ(  ػاؿ أبػيفعف الم حػل بػف عمػر عػف 
 أهلالثبلثمائة والثبلثة عشر رجبل عدة  أصحابهالقائم عمى منبر الكوفة وحوله 

 .  ٕ)عمى همقه   أرضهوهم حكام هللا في  األلوية أصحاببدر وهم 
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يخرجػوف مػع القػائـ مػف ظفػر يكوف السبعة وعشروف رجبًل الذيف  أففيمـز مف هذا 
هػػػـ مػػػف الربلرمائػػػػة ، حكامػػػػاً  يبعػػػرفـ اإلمػػػاـالكوفػػػة والػػػذيف وصػػػ تفـ الروايػػػػة بػػػاف 

هنػاؾ عػدة و كمػا ذكػرت الروايػة الرانيػة  األرضف هلالد هػـ حكػاـ والربلرة عشر أل
  : مبلحظات
لػػػو كانػػػت الرجعػػػة المقصػػػودة فػػػي روايػػػة الم حػػػل التػػػي تتحػػػدث عػػػف السػػػبعة  -أ

ال يتػػػرؾ واحػػػدًا مػػػف هػػػلالد الرجػػػاؿ السػػػبعة  أفرجعػػػة ماديػػػة لمػػػـز  ،وعشػػػروف رجػػػبلً 
يقػػع الشػػؾ وال األحػػواؿ، فػػي أف حػػاؿ مػػف  )عميػػال السػػبلـ( المفػػدف اإلمػػاـوعشػػروف 
وذلػػؾ لمكػػانتفـ ومقػػامفـ الرفيػػع ومػػنفـ أصػػحاب رسػػوؿ هللا ، بشخصػػال مطمقػػاً مػنفـ 

 ، وأوصػػػيادـ(المػػػلمنيف )عميػػػال السػػػبل وأميػػػر)صػػػم. هللا عميػػػال والػػػال وسػػػمـ تسػػػميما( 
نتصػور  أففكيػ  يمكػف  األمػور د عرفوا حقػائا  إنفـكما ، )عميال السبلـ( موس.
 .لسبلـ( ويشكوا فيال )عميال السبلـ(المفدف )عميال ا اإلماـيتركوا  أنفـ

  اؿ:  أنالعبد هللا )عميال السبلـ(  أبيفقد جاد في الكافي عف 
 وريللان قبائلله كتابللاً  بالقللائم عمللى منبللر الكوفللة عميلله قبللاء فيهللرج مللن كللسني) 

الغلنم فملم يبلق  إجفالبهاتم من ذهب فيفكه فيقرأ عمى الناس فيجفمون  مهتوماً 
نللي ألعمللم عمللم ا  و  إليللهالنقبللاء فيللتكمم بكللبلم فللبل يمحقللون ممجللًس حتللى يرجعللوا  إال

  . ٔ)الكبلم الذن يتكمم به  
نتيجػة  المفدف )عميػال السػبلـ( يتركونػال أصحابجميع  إففمف هذي الرواية يتحح 

الػػوزور  ـارنػا عشػػر رجػبل مػػنفـ هػ إال)عميػال السػػبلـ(  اإلمػػاـممونػػال مػف حتكػبلـ ال ي
عشر النقباد هـ مف  اإلرناهلالد  إففمو تنزلنا و منا  ،واحد عشر رجبل وهـ النقباد
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السبعة وعشروف رجبًل الذيف يرجعػوف ووخرجػوف مػف ظفػر الكوفػة فمػا بػاؿ البػا يف 
)عميال  باإلماـ أيحاة عشر رجبل، ففل شكوا هـ منفـ وهـ عم. هذا يكونوف خمس

وهػػل يقبػػل بػػذلؾ عا ػػل يػػا ؟   ـإرجػػاعففمػػو كػػاف كػػذلؾ فمػػا الحكمػػة مػػف  ؟ السػػبلـ(
 . ؟!ترل 

ال )عميػال السػبلـ( وطاعتػ اإلمػاـنصػرة ، وهػي ل اية أرجعفـ، أرجعفـفإف هللا حينما 
 .في كل حاؿ فكي  نتصور خبلؼ ذلؾ

 إنفػػـالمقصػػودة هنػػا رجعػػة ماديػػة فمػػا معنػػ. لػػو كانػػت الرجعػػة  أيحػػارػػـ يػػرد  -ب
يخرج كل منفـ مف  أفدفنفـ مت ر ة وومـز  أماكففإف ؟  يخرجوف مف ظفر الكوفة

 . موحع  بري
فػػػإف ، الرجعػػػة المقصػػػودة هنػػػا رجعػػػة روحيػػػة إفولكػػػف الصػػػحيح والػػػذف هػػػو الحػػػا 

ممػػف يوفقػػوف  ـهػػ، هػػلالد السػػبعة وعشػػروف رجػػبًل الػػذيف يخرجػػوف مػػف ظفػػر الكوفػػة
ويكونػػوف مػػف المنتظػػروف لػػال فػػي  خػػر الزمػػاف، )عميػػال السػػبلـ(  اإلمػػاـنصػػرة  .إلػػ

مف  ـو موس. )عميال السػبلـ( عشر سبعة وعشروف رجبل، خمسة  ب رواحمسدديف 
دجانة والمقداد ومالؾ  وأبوبف نوف وسمماف  وووشعالكوفة القدماد  أهلوسبعة مف 

 .  راألشت
)عميػػال السػػبلـ(  جع ػػر دمحم بػػف عمػػي أبػػاحمػػزة الرمػػالي  ػػاؿ: سػػمعت  أبػػيعػػف و  -4

دمحم )صمى هللا عميه واله وسلمم تسلميما  لنصلرر هللا  آل) لو قد هرج قائم  يقوؿ:
 أماملللهيكلللون جبرائيلللل  والكلللرويينوالملللردفين والمنلللزلين  نبالمبلئكلللة المسلللومي

وهمفله وعلن  أماملهوميكائيل عن يمينه واسرافيل عن يسارر والرعب مسيرر عن 
)صللمى هللا  مللن يتبعلله دمحم أوله والمبلئكللة المقربللون حللذار   يمينلله وعللن شللمال
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وعملي )عميله السلبلم  الثلاني  ومعله سليف مهتلر     عميه والله وسلمم تسلميما 
  . ٔ)يفتح هللا له الروم والصين والترك والديمم والسند والهند وكابل شار والهزر  

هػػا مراعػػػاة ناد ترككريػػرة فػػي هػػذا الصػػد أخػػػرل فمػػف هػػذي الروايػػة الشػػرو ة وروايػػات 
المفػدف )عميػال السػبلـ( هػو دمحم )صػم.  اإلمػاـمف يتبػع  أوؿ إفلبلختصار يظفر 

تصػور ن أفهللا عميال والال وسمـ تسميما( والراني هو عمػي )عميػال السػبلـ( وال يمكػف 
 اإلمػاـ أورسػوؿ هللا )صػم. هللا عميػال والػال وسػمـ تسػميما(  إف األحواؿفي حاؿ مف 

ف ذلػؾ يكػوف ار المفػدف )عميػال السػبلـ( و  لئلمػاـف يوناف تػابععمي )عميال السبلـ( يك
 .بالرجعة المادية 

دمحم  أتهباعيكوف المقصود مف  إف واألصح األول.فذا ال يمكف  بولال مطمقًا ولكف ف
( لممفػدف بالرجعػػة الروحيػػة فػإف روح النبػػي المصػػط . مػػاهللا عميف واتوعمػي )صػػم
عمػػػي  اإلمػػػاـف روح ار و  ةوملوػػػد ةد)عميػػػال السػػػبلـ( مسػػػد المفػػػدف اإلمػػػاـتكػػػوف مػػػع 

لػػػوزور المفػػػدف )عميػػػال السػػػبلـ( وهػػػذا شػػػاهد  ةوملوػػػد ة)عميػػػال السػػػبلـ( تكػػػوف مسػػػدد
 عم. الرجعة الروحية .  خرودليل 

 عبد هللا )عميال السبلـ( يقوؿ:  أباعف الم حل بف عمر  اؿ: سمعت  -5
الجرحلى قمت وما يصنع بهن ؟ قلال: يلداوين  امرأة) يكن مع القائم ثبلثة عشر 

ويقلليمن عمللى المرضللى كمللا كللان مللع رسللول هللا )صللمى هللا عميلله واللله وسللمم 
وحبابلة الوالبيللة  أيملن وأميد شللتسلميما  قملت: فسلمهن لللي  قلال: القنلوى بنلت ر 

  . ٕ) ....عمار بن ياسر وأموسمية 
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الرجعة المادية تكػوف  إفحيث ، دليل عم. الرجعة الروحية أيحاوفي هذي الرواية 
 المفدف )عميال السبلـ( كما هو رابت عند الشيعة. إلماـابعد دولة 

 عبد هللا )عميال السبلـ(:  أبوبف عمر،  اؿ:  اؿ الم حل عف  -6
 أنلترجبل تحشلرون ملع القلائم )عميله السلبلم   وأربعون  وأربعة أنت) يا مفضل 

 . ٔ)لك منهم اليوم   أطوعذاك  إذعمى يمين القائم تسمر وتنهى والناس 
 واألر عيف األر عةفإف هلالد  ،عم. الرجعة الروحية  أيحالة واححة دالوفي هذا 

)عميػػػال السػػػبلـ( كمػػػا  اإلمػػػاـيتركػػػوا  إفمػػػنفـ   ػػػعنتو  إفومعفػػػـ الم حػػػل ال يمكػػػف 
كػػاف  إذاذلػػؾ خػػبلؼ الحكمػػة التػػي مػػف اجمفػػا رجعػػوا  إففػػي ال قػػرة رالرػػًا رػػـ  ذكرنػػا

 مادية .  ـرجعتفالمقصود 
وتبل ): : سمعت أبا عبد هللا )عميال السبلـ( يقوؿوعف فيض بف أبي شيبة  اؿ -ٚ

ْذ َأَهَذ ّللّاُ ِميَثاَق النَِّبيِّْينَ هذر اآلية  { اآلية قال: ليؤمنن برسول هللا )صمى هللا }َواِ 
عميه واله وسلمم تسلميما  ولينصلرن عميلًا أميلر الملؤمنين )عميله السلبلم  قملت: 

دن آدم فهمم جرا  فمم يبعث هللا ولينصرن أمير المؤمنين ؟  قال: نعم وهللا من ل
نبيللًا وال رسللواًل إال رد جملليعهم إلللى الللدنيا حتللى يقللاتموا بللين يللدن عمللي بللن أبللي 

  .  ٕ)طالب أمير المؤمنين  
إف هػػذي الروايػػات الشػػرو ة تػػدؿ عمػػ. رجعػػة األنبيػػاد جميعػػًا و ػػدوف اسػػترناد إال إف 

ألنبيػاد )عمػيفـ السػبلـ( هذا القوؿ لـ يقل بال أحػد فػإف مػف المسػتبعد رجعػة جميػع ا
 بالرجعة المادية.
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عػػف عاصػػـ بػػف حميػػد عػػف أبػػي جع ػػر البػػا ر )عميػػال السػػبلـ(  ػػاؿ:  ػػاؿ أميػػر  -8

 الملمنيف عميال السبلـ: 

)إن هللا تبارك وتعالى أحد واحد  تفرد في وحدانيته ثم تكمم بكممة فصارت نورا  
وهمقنللي وذريتللي ثللم تكمللم بكممللة  سللميما  تملسو هلآو هيلع هللا ىلص)ثللم همللق مللن ذلللك النللور دمحما 

فصللارت روحللا فسسللكنه هللا فللي ذلللك النللور  وأسللكنه فللي أبللداننا فللنحن روح هللا 
وكمماته  فبنا احت  عمى همقله  فملا زلنلا فلي ظملة هضلراء  حيلث ال شلمس وال 
قمر وال ليل وال نهار  وال علين تطلرف  نعبلدر ونقدسله ونسلبحه  وذللك قبلل أن 

ميثاق األنبياء باإليمان والنصلرة لنلا  وذللك قولله علز وجلل " يهمق الهمق وأهذ 
ذ أهذ هللا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق  وا 
لملللا معكلللم لتلللؤمنن بللله ولتنصلللرنه يعنلللي لتلللؤمنن بلللدمحم صلللمى هللا عميللله وآلللله 

 ولتنصرن وصيه  وسينصرونه جميعا.
ن هللا أهذ ميثاقي مع ميثاق دمحم صمى هللا عميه وآله بالنصرة بعضنا للبعض   وا 

فقد نصرت دمحما وجاهدت بين يديه  وقتمت عدور  ووفيت   بما أهذ عملي ملن 
الميثاق والعهد  والنصرة لدمحم صمى هللا عميه وآله ولم ينصلرني أحلد ملن أنبيلاء 
هللا ورسمه  وذلك لما قبضهم هللا إليه  وسوف ينصرونني  ويكلون للي ملا بلين 

ها إلى مغربها وليبعثن هللا أحياء من آدم إلى دمحم صمى هللا عميه وآله كلل مشرق
األملللوات واألحيلللاء والثقملللين نبلللي مرسلللل  يضلللربون بلللين يلللدن بالسللليف هلللام 

 . ٔ) جميعا
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ال لػػو أف األنبيػػاد )عمػػيفـ السػػبلـ( يرجعػػوف كمفػػـ لمػػا تػػ خر  يػػاـ اإلمػػاـ المفػػدف  وار
لروايػػات المعصػػومية الشػػرو ة إف اإلمػػاـ )عميػػال السػػبلـ( إلػػ. يومنػػا هػػذا فقػػد دلػػت ا

)عميال السبلـ( ال يقـو حت. يجتمع لال أصحابال الربلرمائة والربلرة عشػر وال يخػرج 
 مف مكة حت. يجتمع لال أنصاري العشرة  الؼ .

فقد جاد في الرواية الشرو ة الواردة عف اإلماـ الصادؽ )عميال السبلـ( حيث دخػل 
 عميال رجل فقاؿ لال: 
ثللر شلليعتكم فقللال للله اإلمللام: اذكللرهم فقللال الرجللل: كثيللر  فقللال للله )سلليدن مللا أك

اإلمام تحصيهم ؟ فقال الرجل: هم أكثر من ذللك  فقلال )عميله السلبلم : أملا للو 
كممت العدة الموصوفة ثبلثمائة وثبلثلة عشلر كلان اللذن تريلدون ولكلن شليعتنا 

ال يهاصلم بنلا من ال يعدو صوته سلمعه وال شلحناؤر بدنله وال يملدح بنلا معمنلًا و 
ب لنللا مبغضللًا وال يللبغض لنللا غاليللًا وال يجمللس لنللا عايبللًا وال يحللدث ثالبللًا وال يحلل

 .محباً 
فقال الرجل : فكيف اصنع بهذر الشيعة المهتمفة الذين يقوللون إنهلم يتشليعون 
؟ فقال اإلمام )عميه السبلم  فيهم التمييز وفيهم التمحيص وفيهم التبلديل يلستي 

 .  ٔ) وسيف يقتمهم واهتبلف يبددهم نيهمعميهم سنون تف
) ال يهلرج القلائم ملن مكلة حتلى تكتملل الحمقلة  وعنال )عميػال السػبلـ( أيحػا  ػاؿ:

 .  ٕ)قال الراون: وكم الحمقة ؟ فقال عشرة آالف  
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فالذف دلت عميال هذي الروايات وغيرها إف اإلمػاـ المفػدف )عميػال السػبلـ( ال يقػـو  

شػرة  الؼ وربلرمائػة وربلرػة عشػر، عممػًا إف وال يخرج مف مكػة حتػ. يجتمػع لػال ع
وأر عػػػة وعشػػػروف ألػػػ  نبػػػي والروايػػػة  ةاألنبيػػػاد )عمػػػيفـ السػػػبلـ( يبمػػػغ عػػػددهـ مائػػػ

المتقدمػػة تقػػوؿ يرجػػع جميػػع األنبيػػاد )عمػػيفـ السػػبلـ( وهػػذا العػػدد أحػػعاؼ العػػدد 
 المطموب لقياـ وخروج المفدف.

ية ال تح. ذلؾ إف يقوـ اإلماـ فمو كانت رجعة األنبياد المقصودة في الرواية ماد
منػػذ مئػػات السػػنيف، ولمػػا لػػـ يقػػـ ولػػـ يخػػرج إلػػ. يومنػػا هػػذا ربػػت إف رجعػػة األنبيػػاد 
)عمػػيفـ السػػبلـ( روحيػػة أف رجػػوع أرواحفػػـ الطػػاهرة لتسػػدد وتلوػػد بعػػض المػػلمنيف 
في  خر الزماف الذيف ينصروف اإلمػاـ المفػدف )عميػال السػبلـ( ويكونػوف لػال أعوانػا 

 حا والعدؿ والقحاد عم. الظمـ والجور . في إ امة ال
عف عبد الكروـ بف عمرو الخرعمي،  اؿ: سمعت أبا عبد هللا )عميال السبلـ(   - 9

اَل فلسبى هللا ذللك عميله } َقل } انِظْرِني إلى َيْوِم ُيْبَعُثلوَن {يقول: )إن إبميس قال: 
إذا كان يوم الوقلت المعملوم  ظهلر { فإلى َيوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُموِم فإنَك ِمَن اْلُمنَظِرينَ 
في جميع أتباعه منذ همق هللا آدم إلى يوم الوقت المعموم وهي  إبميس لعنه هللا

نها لكرات ؟   آهر كرة يكرها أمير المؤمنين  فقمت: وا 
فقال: نعم  إنها لكرات وكرات ما من إمام فلي قلرن إال ويكلر معله البلر والفلاجر 

 .  ٔ)من الكافر في دهرر حتى يديل هللا المؤمن 
) وان لي الكرة بعد الكرة  والرجعة وعف أمير الملمنيف في إحدل خطبال أنال  اؿ: 

بعلللد الرجعلللة  وأنلللا صلللاحب الرجعلللات والكلللرات  وصلللاحب الصلللوالت والنقملللات 
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والدوالت العجيبات وأنا قرن من حديد وأنلا عبلد هللا وأهلو رسلول هللا )صلمى هللا 
  . ٔ)  تسميما عميه واله وسمم

) أنلللا صلللاحب الميسلللم  وأنلللا عػػػف سػػػمماف ال ارسػػػي، عػػػف أميػػػر المػػػلمنيف  ػػػاؿ: و 
 . ٕ)الفاروق األكبر  وأنا صاحب الكرات  ودولة العدل  

)قللال أميللر  وعػػف أبػػي الصػػامت الحمػػواني، عػػف أبػػي جع ػػر )عميػػال السػػبلـ(  ػػاؿ:
المؤمنين صموات هللا عميه: لقد أعطيت الست: عملم المنايلا والببليلا )والوصلايا  
نللي لصللاحب العصللا  وفصللل الهطللاب  وانللي لصللاحب الكللرات ودولللة الللدول  وا 

 .  ٖ)والميسم  والدابة التي تكمم الناس 
مػػػف هػػػذي الروايػػػات الشػػػرو ة يتحػػػح لنػػػا إف ألميػػػر المػػػلمنيف عمػػػي بػػػف أبػػػي طالػػػب 
)عميػػال السػػبلـ( أكرػػر مػػف كػػرة وأكرػػر مػػف رجعػػة، وانػػال ال يوجػػد إمػػاـ إال ويكػػر، إال 

هػػػذي الكػػػرة المقصػػػودة هنػػػا هػػػي كػػػرة ماديػػػة أف إف األئمػػػة )عمػػػيفـ إننػػػا لػػػو  منػػػا إف 
، فمماذا لـ نسمع وطيمة العفود المنصرمة ولـ نجد كتابًا روف ب جسادهـالسبلـ( يك

 يخبرنا انال  د و عت كرة أو رجعة وظفر أحد األئمة )عميفـ السبلـ(.
و ة باألجسػػاد رػػـ إننػػا لػػو سػػممنا جػػداًل إف الكػػرة المقصػػودة فػػي هػػذي الروايػػات الشػػر 

 وأنفا تكوف أكرر مف كرة ألمير الملمنيف )عميال السبلـ( ف  وؿ :
إننا لـ نسمع ولـ نجد في كتاب أف أمير الملمنيف ) عميػال السػبلـ( كانػت لػال كػرة  

في عصر مف العصػور بعػد استشػفادي عمػ. يػد الخػارجي الممعػوف بػف ممجػـ، ولػـ 
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ي عصر مف العصػور انػال  تػل أو نسمع أو نقرأ لو سممنا إف أمير الملمنيف كر ف
مات أو إف هناؾ حر ًا  د و عت بيف طائ ة مف المسمميف وأخرل مف الكافروف أو 

بالجسػػػػػد  أفالمشػػػػركيف أو الخػػػػوارج، ولػػػػػو كانػػػػت تمػػػػؾ الكػػػػػرات والرجعػػػػات ماديػػػػة 
 الشرو  ألمير الملمنيف فمـ لـ يذكر لنا األئمة كي  يموت أو يقتل.

تقدمة والتي تشير إل. وجود أكرر مف كػرة ورجعػة ال والحقيقة إف هذي الروايات الم
نسػػػتطيع حممفػػػا عمػػػ. الرجعػػػة الماديػػػة وال يمكػػػف ت سػػػيرها و بولفػػػا إال عمػػػ. القػػػوؿ 
بالرجعػػة الروحيػػة حيػػث ال مػػانع مػػف أف تسػػدد روح اإلمػػاـ أميػػر المػػلمنيف )عميػػال 
السػػػبلـ( أكرػػػر مػػػف شػػػخص فػػػي أكرػػػر مػػػف و ػػػت وال مػػػانع أف تسػػػدد أرواح األئمػػػة 

 .األشخاص الملمنيف المتقيف بعض
أف إف أرواح األئمػػة الطػػاهروف صػػموات هللا وسػػبلمال عمػػيفـ أجمعػػيف تسػػدد أولئػػؾ  

عػػاـ وعندئػػذ يصػػدؽ مػػا ورد  ةالمجػػدديف لمػػديف الػػذيف يظفػػروف عمػػ. رأس كػػل مائػػ
 في الروايات حوؿ تعدد الكرات والرجعات .

الرجعػة الروحيػة فقػد  التػي تربػت األدلػة ونكت ي بمػا ورد مػفو فذا نختصر البحث 
عميفػػا كريػػرة  األدلػػة إفالرجعػػة الروحيػػة حيػػث  إربػػاتتوافقػػت السػػنة مػػع القػػراف فػػي 

 ، ونختـ الكبلـ حولفا بفذي الرواية الشرو ة :جداً 
  اؿ : سمعت أمير الملمنيف وهو متكل وأنا  ائـ :  ففعف عباية األسد

رجن اليهلود والنصلارى )البنين بمصر منبرًا  والنقضن دمشق حجلرًا حجلرًا  وألهل
مللن كللل كللور العللرب وألسللوقن العللرب بعصللان هللذر  قللال: قمللت للله: يللا أميللر 
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المؤمنين كسنك تهبلر انلك تحيلى بعلدما تملوت ؟ فقلال: هيهلات يلا عبايلة ذهبلت 
  .  ٔ)في غير مذهب يفعمه رجل مني 

وفػػي هػػذي الروايػػة الشػػرو ة دليػػل واحػػح عمػػ. الرجعػػة الروحيػػة ، فػػإف اإلمػػاـ أميػػر 
لمنيف كاف ينسب هذي األفعاؿ إل. ن سال ، ولما س لال الراوف هل انال يحي. بعػد الم

المػػوت  ػػاؿ لػػال هيفػػات فقػػد ن ػػ. )عميػػال السػػبلـ( أف يرجػػع بعػػد المػػوت، ولكنػػال  ػػاؿ 
ي عمال رجل مني إشارة إل. إف روح اإلماـ أمير الملمنيف )عميال السػبلـ( هػي التػي 

ذروتػػال ليقػػـو بفػػذي األعمػػاؿ التػػي  تسػػدد وتلوػػد ذلػػؾ الرجػػل الػػذف هػػو فػػي الوا ػػع مػػف
 عددها أمير الملمنيف )عميال السبلـ( .

وأمػا مػػف  ػػاـ بت ووػػل هػػذي الروايػػة لعػػدـ  درتػػال عمػػ. ردهػػا أو رفحػػفا ولعػػدـ معرفتػػال 
بحقيقتفا، وأولفا باف أمير المػلمنيف )عميػال السػبلـ( اتقػ. مػف عبايػة ألنػال عمػـ انػال 

الصػدوؽ ) ػدس( حيػث أورد تعميقػًا ال يستطيع تحمل هذا األمػر، كمػا فعػل الشػي  
عميفا جاد فيال: ) إف أميػر المػلمنيف اتقػ. عبايػة االسػدف فػي هػذا الحػديث واتقػ. 
ابػػف الكػػوا  فػػي الحػػديث األوؿ ألنفمػػا كانػػا غيػػر محتممػػيف ألسػػرار  ؿ دمحم ) صػػم. 

 -هللا عميال والال وسمـ تسميما( إف كبلـ الشي  الصدوؽ ) رحمال هللا ( يرد عميال :
اف جػػواب أميػػر المػػلمنيف لعبايػػة تقيػػة نقػػوؿ مػػا الػػداعي الػػذف دعػػا أميػػر لػػو كػػ -ٔ

المػػػػلمنيف إف يػػػػتكمـ بفػػػػذا الكػػػػبلـ إذا كػػػػاف هنػػػػاؾ مػػػػف ال يسػػػػتطيع تحممػػػػال كعبايػػػػة 
االسػػػدف كمػػػا يقػػػوؿ الشػػػي  خاصػػػة واف أميػػػر المػػػلمنيف )عميػػػال السػػػبلـ( لػػػـ يسػػػ ؿ 

 فيحطر إل. اإلجابة وبالتالي إستعمل التقية .
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ا أف أميػػػر المػػػلمنيف )عميػػػال السػػػبلـ( تحػػػدث بفػػػذا األمػػػر مػػػف تمقػػػاد فالروايػػػة تخبرنػػػ
ن سال، ولـ يس لال أحد ولو كاف األمر كما يقوؿ الشي ، فػإف أميػر المػلمنيف )عميػال 
السػػبلـ( يعمػػـ بػػ ف عبايػػة ال يحتمػػل هػػذي األسػػرار، لكػػاف امتنػػع عػػف الحػػديث بفػػذا 

 األمر أصبل وال حاجة إذف الستعماؿ التقية المدعاة هنا .
رػػػـ إف هنػػػاؾ روايػػػات كريػػػرة تلكػػػد إف أميػػػر المػػػلمنيف )عميػػػال السػػػبلـ( كػػػاف يػػػذكر 
الرجعة ورجوع األموات مف عم. منبري الشرو  والناس خاصتفـ وعامتفـ المػوالي 

 والمنافا يستمع لال كالرواية التي مرت عمينا حيث  اؿ : 
 ) يا عجبًا كل العجب بلين جملادن ورجلب فقلام صعصلعة بلن صلوحان العبلدن 

فقال له: يا أمير المؤمنين ما هذا العجب الذن ال تلزال تكلررر فلي هطبتلك كسنلك 
 تحب أن تسسل عنه ؟ 

قال : ويحلك يلا صعصلعة ملالي ال أعجلب ملن أملوات يضلربون هاملات اإلحيلاء 
ملن أعلداء هللا وأعلدائنا فكللسني انظلر إلليهم وقلد شللهروا سليوفهم عملى عللواتقهم 

ن السلوء والمرتلابين فلي فضلل أهلل البيلت يقتمون المشلككين والضلانين بلا  ظل
 ؟ نين أموات الدين أم أموات القبورعميهم السبلم قال صعصعة : يا أمير المؤم

قال: ال وهللا يا صعصعة بل أموات القبلور يكلرون إللى اللدنيا معنلا لكلسني انظلر 
 .   ٔ)إليهم في سكك الكوفة كالسباع الضارية شعارهم يالثارات الحسين  

حػي مػف هػذي الروايػة إف أميػر المػلمنيف )عميػال السػبلـ( كػاف يخطػب فػي فإف المبل
جموع الناس، ومف المعمـو إف الكرير مف المنافقيف كػانوا فػي الكوفػة فمػو كػاف فػي 
الكبلـ عف الرجعة تقيػة فمػـ لػـ يتقػي أميػر المػلمنيف هػلالد النػاس ومػف الملكػد إف 
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ف بوالية أمير الملمنيف عمي بف فيفـ الكرير مف الذيف ال يلمنوف بالرجعة وال يقرو 
 أبي طالب )عميال السبلـ(.

فمو كاف في األمػر تقيػة لكػاف األولػ. أف يتقػي أميػر المػلمنيف )عميػال السػبلـ( مػف 
هلالد الناس بداًل مف أف يتقي مف عباية االسدف الذف هػو مػف مػوالي أهػل البيػت 

 )عميفـ السبلـ(.
                     

 نجيلالرجعة الروحية في اإل 
لػػو تتبعنػػا الكتػػب السػػماوية األخػػرل لوجػػدنا فيفػػا أدلػػة وشػػواهد كريػػرة عمػػ. الرجعػػة 

م فػػػـو الروحيػػػة، فقػػػد ورد فػػػي نصػػػوص كريػػػرة مػػػف اإلنجيػػػل مػػػا يػػػدؿ ويشػػػير إلػػػ. 
 .الرجعة الروحية

 فقد جاد في أحد نصوص اإلنجيل: 
كلوت )  فمن أيام يوحنا المعمدان إلى اليوم  والناس يبلذلون جهلدهم للدهول مم

السماوات  والمجاهدون يدهمونه. فإلى أن جاء يوحنا كان هناك نبؤات األنبيلاء 
وشريعة موسلى. فلإذا شلئتم أن تصلدقوا  فلسعمموا إن يوحنلا هلو إيميلا المنتظلر. 

 .  ٔ)من كان له أذنان فميسمع  
إف في هذا النص إشارة واححة لمرجعة الروحيػة فػالمعروؼ إف إيميػا النبػي )عميػال 

د سبا ظفوري ظفور نبي هللا يحي. بف زكروا، إال أف هػذا الػنص يخبرنػا السبلـ(  
 أف يحي. )عميال السبلـ( كاف مسددًا وملودًا بروح النبي إيميا.
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 واليؾ ما يلكد هذا المعن. : 
) فقللال للله المللبلك ال تهللف يللا زكريللا  الن هللا سللمع دعائللك وسللتمد لللك امرأتللك 

ه وتبللته . ويفللرح لمولللدر كثيللٌر مللن اليصللابات ابنللًا تسللميه يوحنللا. وسللتفرح بلل
الناس  ألنه سيكون عظيمًا عند الرب ولن يشرب همرًا وال مسكرًا  ويمتمل  ملن 
اللروح القلدس وهلو فللي بطلن أمله  ويهللرب كثيلرين ملن بنللي إسلرائيل إللى الللرب 
إلههللم  ويسللير إمللام هللا بللروح إيميللا وقوتلله  ليصللالح اآلبللاء مللع األبنللاء ويرجللع 

 . ٔ)األبرار  فيهي  لمرب شعبًا مستعدًا له العصاة إلى حكمة 
ومف هذا النص ن فـ إف النبي يحي. )عميال السبلـ( كاف مسػددًا بػروح إيميػا )عميػال 

 السبلـ(. 
 وجاء أيضا : 

) وبينما هم نازلون من الجبل  أوصاهم يسوع قال: ) ال تهبلروا أحلدا بملا رأيلتم 
ه التبلميذ: ولماذا يقول معمموا إلى أن يقوم ابن اإلنسان من بين األموات. فسسل
 الشريعة: يجب أن يجيء إيميا وُيصمح كل شيء . 

ولكني أقول لكم: جلاء إيميلا فملا عرفلور  بلل فعملوا بله عملى هلواهم. وكلذلك ابلن 
اإلنسلللان سللليتسلم عملللى أيلللديهم. ففهلللم التبلميلللذ انللله كلللان يكممهلللم علللن يوحنلللا 

 . ٕ)المعمدان  
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)عميال السبلـ( كاف يقصد بقولال ) جاد إيميػا  فمف هذا النص ن فـ أف النبي عيس.
فما عرفوي( النبي يحي. حيث كاف يسػميال كمػا ذكرنػا بإيميػا ألنػال كػاف مسػددًا بػروح 

ال فإف إيميا غير يحي. بدليل ما جاد في النص األتي:   إيميا )عميال السبلـ( وار
سلور ) هذر شهادة يوحنا  حين أرسل إليه اليهود من أورشميم كهنة والويين ليس
: من أنت ؟ فسعترف وما أنكر  اعتلرف قلال: ملا أنلا المسليح. فقلالوا: ملن أنلت 

 .  ٔ)إذن ؟ هل أنت إيميا ؟ قال: وال إيميا  
 وأيحا جاد في النص اإلنجيمي :

) وبعللد سللتة أيللام اهللذ يسللوع بطللرس ويعقللوب وأهللار يوحنللا  وانفللرد بهللم عمللى  
مس وصللارت ثيابلله جبللل مرتفللع  وتجمللى بمشللهد مللنهم  فسشللرق وجهلله كالشلل

يميا يكمملان يسلوع. فقلال بطلرس ليسلوع: )  بيضاء كالنور. وظهر لهم موسى وا 
 . ٕ)يا سيد  ما أجمل إن نكون هنا  

يتحػػح مػػف هػػذا الػػنص اإلنجيمػػي إف النبػػي عيسػػ. )عميػػال السػػبلـ( كػػاف ي سػػدد بػػيف 
 الحيف واآلخر بروح النبي موس. والنبي إيميا سبلـ هللا تعال. عميفما.

 دؿ عم. الرجعة الروحية أيحا في اإلنجيل هذا النص : ومما ي
) وفي ذلك اليوم جاء إلى يسوع بعض الصدوقيين  وهم الذين ينكرون القيامة  
وسسلور: ) يا معمم  قال موسى: إن ملات رجلل ال وللد لله  فميتلزوج أهلور امرأتله 
نسلل  ليقيم نسبًل ألهيه. وكان عندنا سبعة أهوة. فتزوج األول ومات ملن غيلر 

فترك امرأته ألهيه. ومثمله الثلاني والثاللث والسلابع. ثلم ماتلت الملرأة ملن بعلدهم 
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جميعًا. فؤلن واحد منهم تكون زوجلة فلي القياملة ؟ ألنهلا كانلت لهلم جميعلًا  . 
فسجللابهم يسللوع: ) انللتم فللي ضللبلل  ألنكللم تجهمللون الكتللب المقدسللة وقللدرة هللا. 

المبلئكللة فللي السللماء. وأمللا قيامللة  ففللي القيامللة ال يتزاوجللون  بللل يكونللون مثللل
لله يعقلوب.  لله إسلحق  وا  األموات  أفما قرأتم ما قال هللا لكم: أنلا إلله إبلراهيم  وا 

 .  ٔ)وما كان هللا إله أموات  بل إله أحيلاء 
والػػذف يتبػػيف مػػف هػػذا الػػنص إف الرجعػػة التػػي تحػػدث عنفػػا عيسػػ. )عميػػال السػػبلـ( 

كالمبلئكػة ال  موات الراجعيف ب نفـفي هذا الموحع رجعة روحية حيث وص  األ
 . يتزاوجوف 

                                           

 مبدأ التسديد والتسييد
يقوـ هذا المبػدأ عمػ. م فػـو التسػديد والت ييػد الروحػي مػف المػول. تبػارؾ وتعػال.،  

حيث يسدد هللا عز وجل وولود عبادي المخمصيف مف  بيل تسديدهـ بالروح القدس 
صػػػبلح  أو المبلئكػػػة أو أرواح طػػػاهرة لتػػػوفيقفـ إلػػػ. مػػػا فيػػػال رحػػػا هللا عػػػز وجػػػل وار
صبلح الكوف بصورة عامة، والسير بػال نحػو أهػداؼ وغايػات سػامية  المجتمعات وار

 . ونحو درجات رفيعة مف التكامل والر ي
وَن َملللْن َحلللادَّ ّللاََّ }اَل َتِجلللُد َقْوملللًا ُيْؤِمُنلللوَن ِبلللا َِّ َواْلَيلللْوِم اآْلِهلللِر ُيلللَوادُّ  : ػػػاؿ تعػػػال.

َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانوا آَباءُهْم َأْو َأْبَناءُهْم َأْو ِإْهلَوانهْم َأْو َعِشليَرَتُهْم ُأْوَلِئلَك َكَتلَب ِفلي 
ْنللُه َوُيللْدِهُمُهْم َجنَّللاٍت َتْجللِرن ِمللن َتْحِتَهللا ااْلنهللاُر  يَمللان َوَأيَّللَدُهم ِبللُروٍح مِّ ُقُمللوِبِهُم اإلِْ
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ِحلْزَب ّللاَِّ ُهلُم  إنِفيَها َرِضَي ّللاَُّ َعلْنُهْم َوَرُضلوا َعْنلُه ُأْوَلِئلَك ِحلْزُب ّللاَِّ َأاَل َهاِلِديَن 
 .   ٔ)اْلُمْفِمُحوَن {

 .هذي اآلية الشرو ة دليل واحح عم. مبدأ التسديد والت ييد لمملمنيف المخمصيف
مػػا فيػػػال سػػبلـ( كمػػا ورد فػػي دعػػػاد مكػػاـر األخػػبلؽ لئلمػػػاـ زوػػف العابػػديف )عميػػػال ال

داللػػػة صػػػروحة عمػػػ. مبػػػدأ التسػػػديد والت ييػػػد حيػػػث ورد فػػػي الػػػدعاد : )....ووفقنػػػي 
لطاعػػة مػػف سػػددني ، ومتابعػػة مػػف أرشػػدني ، المفػػـ صػػل عمػػ. دمحم و لػػال وسػػددني 

 ألف أعارض مف غشني بالنصح وأجزف مف هجرني بالبر .......(. 
يػػػرهـ، فػػػإف أرواح أمػػػا بالنسػػػبة إلػػػ. مػػػف محػػػض الك ػػػر مححػػػًا مػػػف األشػػػرار وغ 

الكػافروف وأهػػل الحػبللة و تمػػة األنبيػاد واألوصػػياد مػف أوليػػاد الشػيطاف لػػف تػػدعفـ 
حت. تقودهـ إلػ. التسػافل واالنحطػاط واالنحػراؼ والتشػبث بالباطػل وعػدـ االبتعػاد 

 عنال في جميع األحواؿ . 
ل بػف و د دلت األحاديث والروايات الشرو ة عم. مبدأ التسديد والت ييد فعف الم حػ

 عمر  اؿ: سمعت أبا عبد هللا  يقوؿ: 
)إياكم والتنويله أملا وهللا ليغيلبن إملامكم سلنينًا ملن دهلركم ولليهممن حتلى يقلال 
مات أو هملك بلسن واٍد سلمك ولتلدمعن عميله عيلون الملؤمنين ولتكفلسن كملا تكفلس 

البحر فبل ينجو إال من أهذ هللا ميثاقه وكتب في قمبه اإليملان  السفن في أمواج
أيللدر بللروح منلله ولتللرفعن إثنتللا عشللرة رايللة مشللتبهة ال يللدرن أن مللن أن قللال و 

فبكيت  ثم قمت فكيف نصنع قال فنظر إللى شلمس داهملة فلي الصلدفة فقلال يلا 
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أبلللا عبلللد هللا تلللرى هلللذر الشلللمس قملللت نعلللم فقلللال وهللا ألمرنلللا أبلللين ملللن هلللذر 
 .   ٔ)الشمس 

 ـ( فقاؿ لي: وعف أبي خديجة  اؿ: دخمت عم. أبي الحسف)عميال السبل
)إن هللا تبارك وتعالى أيلد الملؤمن بلروح منله تحضلرر فلي كلل وقلت يحسلن فيله 
ويتقي وتغيب عنه في كل وقت يذنب فيه ويعتدن فهلي معله تهتلز سلرورًا عنلد 
إحسللانه وتسلليخ فللي الثللرى عنللد إسللاءته فتعاهللدوا عبللاد هللا نعمللة بإصللبلحكم 

  .  ٕ)  أنفسكم تزدادوا يقينًا وتربحوا نفيسًا ثميناً 
وعػػػػػف الحسػػػػػػف بػػػػػػف خالػػػػػد عػػػػػػف الرحػػػػػػا )عميػػػػػال السػػػػػػبلـ( عػػػػػػف  بائػػػػػال عػػػػػػف أميػػػػػػر 

 الملمنيف)عميال السبلـ( أنال  اؿ لمحسيف )عميال السبلـ(: 
)التاسع من ولدك يا حسين هو القائم بالحق المظهلر لملدين الباسلط لمعلدل قلال 
ه الحسللين )عميلله السللبلم  فقمللت يللا أميللر المللؤمنين وان ذلللك لكللائن فقللال )عميلل
السبلم  أن والذن بعث دمحمًا بالنبوة واصطفار عمى جميع البرية ولكن بعد غيبلة 
وحيرة ال يثبلت منهلا عملى دينله إال المهمصلون المباشلرون للروح اليقلين اللذين 

  . ٖ)اهذ هللا ميثاقهم بواليتنا وكتب في قموبهم اإليمان وأيدهم بروح منه 
عت الحسػػف بػػف عمػػي العسػػكرف وعػػف الحسػػف بػػف دمحم بػػف صػػالح البػػزاز  ػػاؿ: سػػم

 )عميال السبلـ( يقوؿ: 
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) فإن ابنلي هلذا هلو القلائم ملن بعلدن واللذن يجلرن فيله سلنن األنبيلاء )عمليهم 
السبلم  بالتعمير والغيبة حتى تقسلوا القملوب لطلول األملد وال يثبلت عملى القلول 

  . ٔ)به إال من كتب هللا عز وجل في قمبه اإليمان وأيدر بروح منه  
 عبد هللا ) عميه السبلم  أنه قال:  وعن أبي

) وهللا لتمحصللن وهللا لتطيللرن يمينللًا وشللمااًل حتللى ال يبقللى مللنكم إال كللل امللرئ 
 .    ٕ)اهذ هللا ميثاقه وكتب في قمبه اإليمان وأيدر بروح منه 

ففذي األحاديث الشرو ة دليل واحح عم. مبػدأ التسػديد والت ييػد بػاألرواح، والرجعػة 
مػػػػف هػػػػذا المبػػػػدأ )التسػػػػديد والت ييػػػػد( و فػػػػذا فػػػػإف جػػػػذورها عميقػػػػة  الروحيػػػػة تنطمػػػػا

 ومنطمقة مف القر ف والسنة الشرو ة وال مجاؿ لرفحفا أو ردها أو التشكيؾ بفا. 
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 أطروحات معاصرة
كانت الكرير مف الم اهيـ اإلسبلمية التي يلمف بصحتفا المسمموف في يومنػا هػذا 

سػابقًا، حتػػ. وصػل األمػػر بفػـ أنفػػـ راحػوا يعيبػػوف  مرفوحػة مػف  بػػل الكريػر مػػنفـ
تمؾ الم ػاهيـ اإلسػبلمية، و ػد اتخػذوا مػف تمػؾ الم ػاهيـ ذروعػة لمتشػنيع عمػ. الػديف 
اإلسبلمي واإلسادة لال ولنبيال و ادتػال مػف األئمػة الطػاهروف مػف أهػل البيػت )عمػيفـ 

المسػػمموف السػػبلـ(، ولػػيس العيػػب فػػي تمػػؾ الم ػػاهيـ حتمػػًا إنمػػا العيػػب فينػػا نحػػف 
وخاصػػػة العممػػػاد وال قفػػػاد، الػػػذيف عجػػػزوا عػػػف إدراؾ تمػػػؾ الم ػػػاهيـ وت سػػػيرها بمػػػا 
يبلدـ حاؿ الناس وتطور العمػوـ ومػا إلػ. ذلػؾ، فعنػدما يسػ لفـ المسػمـ عػف معنػ. 
تمػػؾ الم ػػاهيـ وكي يػػة و وعفػػا وتحققفػػا يجيبونػػال بقػػولفـ : )  ػػاؿ رسػػوؿ هللا ( أو ) 

 ـ غير ذلؾ. اؿ اإلماـ ال بلني ( وليس لديف
أمػػا إذا سػػ لفـ شػػخص مػػف غيػػر المسػػمميف فػػإنفـ سػػوؼ يق ػػوف عػػاجزوف عػػف الػػرد 
واإلجابة عميال، ولعمفـ يعتقدوف إف كل ما جرل فػي األمػـ السػال ة يجػرف فػي هػذي 
األمػػػة بػػػن س الكي يػػػة والصػػػورة وت ػػػافموا عػػػف اخػػػتبلؼ الػػػزمف والظػػػروؼ والتطػػػور 

ختم  المجػاالت وعمػ. كافػة األصػعدة العممي والرقافي وال كرف والتكنولوجي في م
. 
إف عمينا كمسمميف أف ن فػـ اإلسػبلـ جيػدًا فاإلسػبلـ ديػف العمػـ والمعرفػة والت كػر،  

ديف يدعو لمتطور واالرتقػاد، فقػد دعػا هللا عػز وجػل فػي كتابػال إلػ. العمػـ والمعرفػة 
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ُيْقَضلى ِإَلْيللَك  إنِمللن َقْبلِل }َفتعلالى ّللاَُّ اْلَمِملُك اْلَحللقُّ َواَل َتْعَجلْل ِبلالقران  ػاؿ تعػال. 
بِّ ِزْدِني ِعْممًا {   .  ٔ)َوْحُيُه َوُقل رَّ

واآليػػات فػػي هػػذا المعنػػ. كريػػرة أمػػا األحاديػػث والروايػػات الشػػرو ة التػػي تػػدعو إلػػ. 
التعمـ والمعرفػة ففػي أكرػر مػف ذلػؾ فقػد جػاد فػي الحػديث الشػرو  عػف رسػوؿ هللا 

)اطمبللوا العمللم ولللو بالصللين  فللإن   ػػاؿ: )صػػم. هللا عميػػال والػػال وسػػمـ تسػػميما( أنػػال
 .  ٕ)طمب العمم فريضة عمى كل مسمم  

) أفضلللل العبلللادة طملللب وعنػػػال )صػػػم. هللا عميػػػال والػػػال وسػػػمـ تسػػػميما( أيحػػػا  ػػػاؿ: 
 .   ٖ) العمم

)أيهللا النللاس وعػػف أميػػر المػػلمنيف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب )عميػػال السػػبلـ( أنػػال  ػػاؿ: 
ل به  وان طملب العملم أوجلب عمليكم ملن اعمموا إن كمال الدين طمب العمم والعم

 .   ٗ)طمب المال 
واألحاديث والروايات التي تحث عم. طمب العمـ كريرة كمػا  منػا ا تصػرنا عمػ. مػا 
تقدـ منفا، أفبعد كل هذا وبعد التطػور العممػي الفائػل الػذف شػمل جميػع األصػعدة 

القر نيػػػة  اآليػػػاتوعمػػػ. مختمػػػ  المسػػػتويات يػػػ تي أحػػػد ليقػػػوؿ إننػػػا يجػػػب أف ن فػػػـ 
واألحاديث النبوية والروايات الشػرو ة بحسػب مػا ففمػال منفػا المسػمموف فػي زمػانفـ 

                                                 

 . 114طال - 1
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جحاؼ لمعمـ الػذف دعػا لػال  أليس في ذلؾ إجحاؼ لمقراف والرسالة اإلسبلمية أواًل وار
 هللا ونبيال رانيًا.

 }َوَيْوَم َنْبَعلثُ : إف هذا القراف كما اخبر عنال المول. فيال تبياف كل شيد  اؿ تعال.
ْن  نُفِسِهْم َوِجْئَنا ِبَك َشِهيدًا َعَمى َهلُؤالء َوَنزَّْلَنا َعَمْيَك أِفي ُكلِّ ُأمٍَّة َشِهيدًا َعَمْيِهم مِّ

  .  ٔ)اْلِكَتاَب ِتْبَيانًا لُِّكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى ِلْمُمْسِمِميَن {
عمػػػ. فئػػػة دوف أخػػػرل أو لكػػػل األزمنػػػة ولئلنسػػػانية اجمػػػع ولػػػيس مقتصػػػرًا  فالكتػػػاب

ال ما سر إعجازي إذا لـ يكف كذلؾ .  مختص بزمف دوف غيري، وار
وعميػػال فػػبل يمكػػف أف نحصػػر المعػػاني بخانػػة األل ػػا  أو نبقػػ. نػػدور حػػمف نطػػاؽ 

}ُقلل لَّلْو َكلان  ففمنا المحدود، بل عمينا أف نكوف ملمنيف ومصػد يف بقولػال تعػال.:
َتنَفلَد َكِمَملاُت َربِّلي َوَللْو ِجْئَنلا ِبِمْثِملِه  إني َلَنِفلَد اْلَبْحلُر َقْبلَل اْلَبْحُر ِمَدادًا لَِّكِمَماِت َربِّل

 .   ٕ)َمَددًا {
ُر ِملن َبْعلِدِر َسلْبَعُة  و اؿ تعال. }َوَلْو انَما ِفي اأْلَْرِض ِمن َشَجَرٍة َأْقبَلٌم َواْلَبْحلُر َيُملدُّ

  . ٖ)َعِزيٌز َحِكيٌم {ّللاََّ  إنَأْبُحٍر مَّا َنِفَدْت َكِمَماُت ّللاَِّ 
والمعموـ والمعروؼ أف القراف هو كبلـ هللا تعال. واف كمماتال معدودة ومعروفة فبل 
بد إذف مف إف المقصود باآلية الشرو ة غيػر هػذا المعنػ. وهػو أف معػاني وم ػاهيـ 
كممات هللا وكتابال غير متناهية واف لمكممة الواحػدة عػدة معػاني ولػيس معنػًا واحػدًا 

يعتقػػد بعحػػفـ، بػػل إف اآليػػات المتقدمػػة تشػػير إلػػ. وجػػال ظػػاهر، وسػػبعة كمػػا  ػػد 
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}َوَملا َيْعَملُم َتْسِويَملُه وجوي باطنية ال يعممفا إال هللا والراسخوف في العمـ  ػاؿ تعػال.: 
ْن ِعنِد َربَِّنا َوَما َيذَّكَّ  ُر ِإالَّ ُأْوُللوْا ِإالَّ ّللّاُ َوالرَّاِسُهوَن ِفي اْلِعْمِم َيُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلّّ مِّ

 .   ٔ)األْلَباِب{
إذف فمػيس مػف حقنػا أف ن فػـ مػف القػػراف وجفػًا واحػدًا أو مػف كممػات هللا عػز وجػػل 
معنًا واحدًا ، بل بنادًا عم. ما صرحت بال اآليتاف المتقدمتاف يجب عمينا أف نعمـ 

وجػػل  أوال أف لمقػػراف وجػػوي متعػػددة مػػف الت ووػػل واف لكػػل كممػػة مػػف كممػػات هللا عػػز
عػػدة معػػاني، ورانيػػًا لػػيس مػػف حػػا أف شػػخص أف يػػتكمـ عػػف ت ووػػل القػػراف إال أف 

 يكوف مف الراسخيف في العمـ . 
عمينػا أف ن فػـ القػراف والػديف اإلسػبلمي وخاصػة تمػؾ  ؿو ناد عم. كل ما تقدـ أ و 

الم اهيـ المعروفة التي أصبحت محل خػبلؼ المسػمميف أن سػفـ وتشػنيع المنكػروف 
يػػر المسػػػمميف، وفػػا منظػػار عممػػي حػػػديث ال يخػػال  مػػا جػػاد فػػػي لػػال مػػف  بػػل غ

القراف وخاصة في المسائل الشرعية والعقل الذف أودعال هللا عز وجػل عنػد أفحػل 
وفي المسائل اإلعجازوة والتي ال يلمف بفا أكرر المسمميف فحبًل عف با ي  خمقال،

ازوػػة فػػي و ػػت الشػػعوب عمينػػا أف ن فػػـ جيػػدًا إف الكريػػر مػػف األمػػور التػػي تعػػد إعج
و وعفػػػا  ػػػد ينظػػػر لفػػػا اليػػػـو وفػػػا مػػػا نػػػراي مػػػف تطػػػور فػػػي مختمػػػ  ميػػػاديف العمػػػـو 

 طبيعية وليس إعجازوة أو خار ة لمعادة والطبيعة . 
وخاصػػة إذا الحظنػػا إف  ػػانوف المعجػػزات بػػيف إف المعجػػزة ال تقػػوـ وال تتحقػػا إال 

سػبيل  خػر إل امػة  إذا ا تصر طروا إ امة الحا والعدؿ عميفا، أما إذا كاف هناؾ
الحػػػػا والعػػػػدؿ وهػػػػو موصػػػػل إلػػػػ. النتيجػػػػة ن سػػػػفا التػػػػي وصػػػػل إليفػػػػا عػػػػف طروػػػػا 
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المعجزة، أف إذا كاف هناؾ طروقاف ألجل الوصوؿ إل. النتيجػة المطموبػة الطروػا 
الطبيعػػػي والطروػػػا أإلعجػػػازف، تقػػػدـ الطروػػػا الطبيعػػػي ليكػػػوف وسػػػيمة إلػػػ. تحقيػػػا 

 الفدؼ والنتيجة عم. الطروا أإلعجازف .
و نػػػادًا عمػػػ. هػػػذا ففنػػػاؾ عػػػدة اطروحػػػات معاصػػػرة عػػػف رجعػػػة عيسػػػ. بػػػف مػػػروـ 

التي  األرض)عميفما السبلـ( وعف رجعة اإلماـ الحسيف )عميال السبلـ( وعف دابة 
ظمػػت ولمػػػدة طوومػػػة محػػػل نقػػػاش وخػػػبلؼ بػػيف المسػػػمميف أن سػػػفـ مػػػف جفػػػة و ػػػيف 

 المسمميف وغيرهـ مف جفة أخرل . 
سػػيدنا األسػػتاذ أبػػي عبػػد هللا الحسػػيف  مػػف فكػػر وهػػذي األطروحػػات فػػي الوا ػػع هػػي

القحطاني وهي معززة باألدلة عممػًا إف هػذي األطروحػات ليسػت عمػ. سػبيل الجػـز 
والقطع وسنبدأ عم. بركة هللا عز وجل بعد طمب التوفيا منال تبارؾ وتعال. بذكر 
هػػذي األطروحػػات الواحػػدة تمػػو األخػػرل مػػع الشػػرح والتوحػػيح وذكػػر األدلػػة الشػػافية 
عمػػػ. كػػػل واحػػػدة مػػػنفف وسػػػنبدأ ب طروحػػػة معاصػػػرة حػػػوؿ رجعػػػة عيسػػػ. بػػػف مػػػروـ 

 )عميفما السبلـ(. 
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 أطروحة معاصرة
 المسيح عيسى بن مريم )عميه السبلم  رجعة

أفحل الصبلة  والال ليس خ يًا عم. المسمميف رجوع النبي عيس. عميال وعم. نبينا
عمػ. ذلػؾ  أجمعتفقد ، ف )عميال السبلـ(المفد اإلماـالزماف مع   خروالسبلـ في 

 .أحاديث وروايات كبل ال روقيف السنة والشيعة
)عميال السبلـ( يخػرج فػي انال وليس هناؾ أدن. شؾ في ذلؾ فالكل مجمعوف عم. 

المسػػػيحييف  أفكمػػػا )عميػػػال السػػػبلـ(. المفػػػدف  اإلمػػػاـالزمػػػاف ويصػػػمي خمػػػ    خػػػر
، سمونفا عندهـ بالقيػاـ الرػانيعم. رجعة عيس. بف مروـ التي ي أيحامت قوف هـ 

 د  تل وانال  اـ في اليـو الرالث مػف  تمػال  (عميال السبلـ)ف المسيح  ففـ يعتقدوف ب
 .بعد ذلؾ وانال يقـو في أخر الزماف  واخت .
ينتظػػػروف ظفػػػور المسػػػيح الػػػذف وعػػػدهـ بػػػال موسػػػ. )عميػػػال  أيحػػػااليفػػػود  أفكمػػػا 

المسػيح الموعػود و فػذا يتحػح ال يعتقدوف باف عيس. بف مػروـ هػو  ألنفـالسبلـ( 
عمػػػ. ظفػػػور السػػػيد المسػػػيح فػػػي أخػػػر  أجمعػػػتالػػػديانات السػػػماوية الربلرػػػة  ػػػد  إف

االختبلؼ بينفـ حػوؿ ظفػور السػيد المسػيح فػي أخػر الزمػاف يتركػز  إف إالالزماف 
 .في ربلث محاور ال رابع لفا

 ػد رفعػال هللا عػز وجػل  إفعيس. )عميال السبلـ( لـ يقتل بل  إففالمسمميف يقولوف 
سػواد أكػاف التمميػذ يفػوذا االسػخرووطي  ذتال. شبفال عم. أحد تبلمقالسماد وال إل.

 : ولػػػال تعػػػال. إلػػػ.غيػػػري وانػػػال بقػػػي حيػػػًا طػػػواؿ هػػػذي ال تػػػرة اسػػػتنادًا  أـالػػػذف سػػػممال 
ُبوُر َقَتْمَنللا اْلَمِسلليَح ِعيَسللى اْبللَن َمللْرَيَم َرُسللوَل ّللّاِ َوَمللا َقَتُمللوُر َوَمللا َصللمَ  إنللا}َوَقللْوِلِهْم 
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ْنللُه َملا َلُهلم ِبللِه ِملْن ِعْمللٍم ِإالَّ  َوَلللِكن ُشلبَِّه َلُهللْم َوان الَّلِذيَن اْهَتَمُفلوْا ِفيللِه َلِفلي َشلكٍّ مِّ
 .   ٔ)ينًا{لأتباع الظَّنِّ َوَما َقَتُموُر َيقِ 

هللا تبػػػارؾ وتعػػػال. سػػػوؼ ينزلػػػال فػػػي أخػػػر الزمػػػاف عنػػػد بيػػػت  إفيقولػػػوف  انفػػػـرػػػـ 
ظفػر أو الصػبح عمػ. لصػبلة ال (عميػال السػبلـ)المفػدف  ماـاإل إ امة أرنادالمقدس 

و ػد اسػتدلوا  (عميال السبلـ)وعندئذ سوؼ يصمي خم  المفدف اختبلؼ الروايات، 
 .ب حاديث وروايات كريرة في ذلؾ 

ف ي الحػديث الشػرو  المػروف عػف رسػوؿ هللا )صػم. هللا عميػال والػال وسػمـ تسػميما( 
ماماعيسى بن مريم حكمًا مقسطًا )ال تقوم الساعة حتى ينزل  انال  ػاؿ: علداًل  وا 

 .   ٕ)فيكسر الصميب ويقتل الهنزير ويقبض المال 
 و اؿ رسوؿ هللا )صم. هللا عميال والال وسمـ تسميما(:

)  فعند ذلك ينزل أهي عيسى بن مريم من السماء عمى جبل أفيق إمامًا هاديًا 
ر بيلدر حربله يقتلل وحكمًا عداًل عميه برنس له مربلوع الهملق أصلمت سلبط الشلع

 .   ٖ)الدجال  
 .والروايات في هذا الصدد كريرة جدًا نتركفا مراعاة لبلختصار 

عيس. بف مروـ )عميفما السبلـ(  د  تل وصمب  إفيعتقدوف  فإنفـف و أما المسيحي
كي يػة موتػال بعػد ذلػؾ  إلػ.ي تبلميػذي ولػـ يتطر ػوا   مف ذلػؾ ور  أياـرـ  اـ بعد ربلرة 
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الزمػػػػاف ويكػػػػوف خػػػػبلص النػػػػاس   خػػػػرفػػػػي  أخػػػػرل نػػػػال يقػػػػـو مػػػػرة بػػػػالقوؿ ا واكت ػػػػوا
 . وصبلحفـ عم. يديال

 نص اإلنجيل: فقد ورد في 
 اإلنسلانفكما بقي يونان ثبلثة أيام بمياليها في بطن الحوت  كذلك يبقى ابلن  )

 .   ٔ)  األرضبمياليها في جوف  أيامثبلثة 
عيسػ. مػا جػرل عمػ.  وانػال سػيجرف عمػ. (عميػال السػبلـ)يرود بيوناف النبػي يػونس 
 يونس  في بطف الحوت .

 أيحا:وجاد فيال 
 األهللرى جللاءت مللريم المجدليللة ومللريم  األحللد) ولمللا مضللى السللبت وطمللع فجللر 

لزيارة القبر. وفجسة وقع زلزال عظيم  حين نزل مبلك الرب ملن السلماء ودحلرج 
وثوبله ابليض كلالثم .  رق الحجر عن باب القبر وجمس عميه. وكان منظرر كلالب

 . األمواترتعب الحرس لما رأور وصاروا مثل فس
تطمبلان يسلوع المصلموب. ملا  إنكملاأعلرف  أنلا: ) ال تهافا لممرأتينفقال المبلك 
قام كما قال. تقدما وانظرا المكان الذن كلان موضلوعًا فيله. وأذهبلا  ألنههو هنا 
 إللى  وهلا هلو يسلبقكم األملواتتبلميلذر وقلوال لهلم: قلام ملن بلين  إلىفي الحال 

  . ٕ) قمت لكما أناالجميل  وهناك ترونه. ها 
 :  أيحاً وجاد 
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يسلوع   أملرهمالجبلل  مثمملا  إلىالجميل   إلىعشر  فذهبوا  األحد) أما التبلميذ 
فمما رأور سجدوا له  ولكن بعضهم شكوا. فدنا ملنهم يسلوع وقلال لهلم: نملت كلل 

  . ٔ)  األممفاذهبوا وتممذوا جميع  واألرضسمطان في السماء 
 :افمفم أمرافو فذا يتبيف لنا 

كمػػا  األمػػوات يامػػة  أفالمسػػيحييف مطمقػػا يلمنػػوف بالرجعػػة  إف: هػػو األوؿ األمػػر
 يسمونفا. 
  خػػػريرجػػػع فػػػي  أفالبػػػد  (عميػػػال السػػػبلـ)عيسػػػ. بػػػف مػػػروـ  إفهػػػو : الرػػػاني األمػػػر
 .  يقوـ كما يقولوف القياـ الراني أفالزماف 

 األمػوات يامػة  أففئتػيف فئػة تقػوؿ بالرجعػة  إلػ.أما بالنسػبة لميفػود ففػـ ينقسػموف 
فالػػػذيف يقولػػػوف بالرجعػػػة و يامػػػة  ،وفئػػػة تنكػػػر ذلػػػؾ، الحيػػػاة الػػػدنيا إلػػػ.ورجػػػوعفـ 
 . وأما مف ينكروف ذلؾ ففـ الصديقيوف ، هـ ال روسيوف  األموات

  وليف:  إل.)عميفما السبلـ( ينقسـ  أذف فالقوؿ في رجعة عيس. بف مروـ
جعػػػػة عيسػػػػ. بػػػػف مػػػػروـ ليسػػػػت بمعنػػػػ. انػػػػال مػػػػات ودفػػػػف ر  إفف يقولػػػػوف و فالمسػػػػمم
 القر نيػػة باآليػػاتاسػػتدلوا عمػػ. ذلػػؾ  ، ألنفػػـالحيػػاة الػػدنيا بعػػد المػػوت إلػػ.وسػػيرجع 

والروايػػات  واألحاديػثالتػي تن ػي القتػل والصػمب عػف النبػػي عيسػ. )عميػال السػبلـ( 
 اـاإلمالزماف مع   خرنزوؿ عيس. )عميال السبلـ( مف السماد في  إل.التي تشير 

 المفدف )عميال السبلـ( . 
 يامتال كما يسمونفا ) القياـ الراني  أويلمنوف برجعة عيس.  فإنفـف و أما المسيحي

التػي  اإلنجيػلالػواردة فػي  اآليػاتبػبعض  اسػتدلوا ، ألنفػـ( وهي رجعة بعػد المػوت
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وسػيقـو  أيػاـ تػل وصػمب وانػال  ػاـ بعػد ربلرػة  (عميػال السػبلـ)عيسػ.  أف إل.تشير 
فػػػي الوا ػػػع مػػف أهػػػـ نقػػػاط الخػػػبلؼ بػػػيف  األمػػػروهػػػذا ، الزمػػاف  خػػػرفػػػي مػػرة رانيػػػة 

لػػ. يومنػػا  األوؿ اإلسػػبلـالمسػػمميف والمسػػيحييف وأسػػتمر هػػذا الخػػبلؼ منػػذ فجػػر  وار
 . هذا
 

 األطروحةماهية هذر 
المعاصػػػرة فػػػي مسػػػ لة رجعػػػة عيسػػػ. بػػػف مػػػروـ )عميفمػػػا  األطروحػػػةهػػػذي  إفنعتقػػػد 

هػػذي  إفوالحقيقػػة ، ديانتيف فػػي هػػذي المسػػالةالسػػبلـ(  متك مػػة برفػػع الخػػبلؼ بػػيف الػػ
 د أوردنا عم. صحتفا أدلة عديدة جعمت منفػا ممكنػة الو ػوع والصػحة  األطروحة
 التي تشير عم. عػدـ القر نية اآلياتمنا شة  أساسالجديدة تقوـ عم.  واألطروحة
 (عميػال السػبلـ)انػال  إالذلؾ لـ يقػع  إف أوالنبي عيس. )عميال السبلـ(   تل وصمب

، وجػػل ومعنػػ. ذلػػؾ انػػال لػػيس كػػل مػػا  الػػال المسػػمموف صػػحيحًا   ػػد توفػػاي هللا عػػز
كمػػا اخبػػر ، لػـ يقتػػل ولػػـ يصػمب ( عميفمػػا السػػبلـ)عيسػػ. بػػف مػروـ  إففالصػحيح 

{  القػػرافالمػػول. تبػػارؾ وتعػػال. فػػي  ـ  ػػ ػػبهااَل َلف   إف إال} َوَمػػا َ َتم ػػوي  َوَمػػا َصػػَمب وي  َوَلػػػكاف ش 
ينػػزؿ فػػي أخػػر الزمػػاف مػػف السػػماد بػػن س ذلػػؾ الجسػػد ذلػػؾ ال يعنػػي انػػال حػػي وانػػال 

ورفػػع هللا  (عميػػال السػػبلـ)سػػنة بػػل انػػال مػػات  أل ػػيمػػف  أكرػػرالػػذف عػػاش فيػػال  بػػل 
 . السماد إل.روحال 
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 اإلنسانابن هللا وابن 
والروايػات التػي ذكػرت نزولػال فػي أخػر الزمػاف  األحاديػثأما بالنسبة لما جاد في  

سػػيكوف بحسػػب  المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( فانػػال اإلمػػاـمػػف السػػماد فػػي و ػػت خػػروج 
هػذي  إلػ.ورجوعفػا  (عميػال السػبلـ)نزوؿ روح عيس. بػف مػروـ  أفالرجعة الروحية 

الحياة الدنيا لتسدد شخصًا ملمنًا لال شػبال كبيػر بعيسػ. بػف مػروـ مػف حيػث الَخمػا 
ما  .لػذلؾ فانػال يػدع  دمييف أبوسوؼ يكوف ذلؾ الشخص مولود مف أـ و ، والخ 
 .(نسافاإل)ابف 

لفػذا المقػب بكرػرة حينمػا يتحػدث عػف  يامػة  اإلنجيػل إطػبلؽو ذلؾ ن فػـ السػر فػي 
في أخر الزماف بينما كاف يطما ابف هللا عم. عيس. )عميال  (عميال السبلـ)عيس. 

يومنا هذا حوؿ  إل.زاؿ مستمرًا وال يالسبلـ( في ذلؾ الزماف و د و ع خبلؼ كبير 
عيسػ. )عميػال السػبلـ( هػو ابػف هللا  إفيعتقػدوف  هذا المقب فالكرير مػف المسػيحييف

 . أبلـ يولد مف  ألنال
بػاف هللا سػبحانال وتعػال. واحػد أحػػد  إيمانػا مػنفـبينمػا يػرفض المسػمموف ذلػؾ بشػدة 

 اآليػػاتكمػػا ذكػػرت ذلػػؾ  ًا،فػػرد صػػمد لػػـ يمػػد ولػػـ يولػػد ولػػـ يكػػف لػػال صػػاحبة أو ولػػد
 .الكريرة القر نية

عيس. )عميال السبلـ( ابف  إففالحا  ،ف و المسيحي ع بفا  د و والحقيقة هناؾ شبفة 
ألنػػػال بػػػالمعن. المػػػادف  أفوالبنػػػوة  األبػػػوةهللا بػػػالتبني ولػػػيس بػػػالمعن. المعفػػػود فػػػي 

يرعػاي فكػػاف المر ػي لػال والمتك ػػل بػال بصػورة مباشػػرة  أب)عميػال السػبلـ( لػـ يكػػف لػال 
 .هو المول. تبارؾ وتعال. وذلؾ مف خبلؿ ت ييدي بالروح القدس منذ ص ري
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} ِإْذ َقاَل ّللّاُ َيا ِعيسى اْبَن َمْرَيَم اْذُكْر ِنْعَمِتي َعَمْيَك َوَعَملى َواِللَدِتَك ِإْذ :  اؿ تعػال.
ْذ َعمَّْمُتللَك اْلِكَتللاَب َواْلِحْكَمللَة  َأيَّلدتَُّك ِبللُروِح اْلُقللُدِس ُتَكمِّللُم النَّللاَس ِفللي اْلَمْهللِد َوَكْهللبًل َواِ 

ليِن َكَهْيَئلِة الطَّْيلِر ِبلِإْذِني َفَتلنُفُخ ِفيَهلا َفَتُكلوُن َوالتَّْوَراَة َواالنِجيَل َوا ِ  ْذ َتْهُمُق ِملَن الطِّ
ْذ َكَفْفُت َبِني  ْذ ُتْهِرُج اْلَموَتى ِبِإْذِني َواِ  َطْيرًا ِبِإْذِني َوُتْبِرُئ اأَلْكَمَه َواأَلْبَرَص ِبِإْذِني َواِ 

َناتِ  ِبليٌن  إنَفَقاَل الَِّذيَن َكَفُروْا ِمْنُهْم  ِإْسَراِئيَل َعنَك ِإْذ ِجْئَتُهْم ِباْلَبيِّ َهللَذا ِإالَّ ِسلْحٌر مُّ
}(ٔ .  

 أوهللا  أبنػادفيػال فػإف الخمػا كمفػـ  إشػكاؿو نادًا عم. هذا فيكػوف الكػبلـ مقبػواًل وال 
هػػذا المقػػب أشػػتفر بػػال عيسػػ. )عميػػال  إف إالهللا  أبنػػادهػػـ  األنبيػػاد إف األ ػػلعمػػ. 

 .  ن اً ور السبلـ( لفذا المعن. المذك
التػي ذكػرت  اآليػات أكرػرلوجػدنا  األناجيػللػو تتبعنػا  فإننػا اإلنسػافمسػ لة ابػف  أما
الزمػػاف وهػػػذا المقػػب ال يكػػػوف منطبقػػػًا   خػػػرتتحػػدث عػػػف مجيئػػال فػػػي  اإلنسػػػافابػػف 

 أفعنػػػدها يمكػػػف  وأـ أبيكػػػوف الشػػػخص مولػػػود مػػػف  أف إالانطبا ػػػًا تامػػػًا وكػػػامبًل 
 أفنعػػػـ يصػػػح  ،حينفػػػا مناسػػػبًا تمامػػػاً  طػػػبلؽاإلويكػػػوف  اإلنسػػػافنطمػػػا عميػػػال ابػػػف 

 إالفقم كما حصل مع عيس. )عميػال السػبلـ(  أـيطما هذا المقب عم. مولود مف 
  . يستقيـ لو كاف المولود الـ فقم كامبًل وتامًا ال إطبل ال أف

 وأـ أبالزماف يكوف مولود مف   خرالذف هو عيس.  اإلنسافابف  إفو فذا يتبيف 
 إطػبلؽ إف بل روح عيسػ. )عميػال السػبلـ( وملوػدًا بفػا، والوا ػع ويكوف مسددًا مف 
كمػا  اإلنسػافابف هللا غيػر ابػف  إفتمامًا بل  ليس مقبوالً  اإلنسافابف هللا عم. ابف 

ف بػػاف و ف والعممػػاد والبػػاحرو ف وفػػيفـ المرق ػػو ال ادرف كيػػ  يعتقػػد المسػػيحيو  ،تبػػيف
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،  اً يكوف هلل ولد أفكي   بموا فالنبي عيس. هو ابف هللا بالمعن. المتعارؼ عندهـ 
 كما كاف مف شاف خمقال الذيف جعمفـ يتزاوجوف ووولدوف . 

شػػبيال   خػػرالػػذف يػػ تي فػػي أخػػر الزمػػاف هػػو شػػخص  اإلنسػػافابػػف  إفوممػػا يلكػػد 
روح عيسػػ. )عميػػال السػػبلـ( ولػػيس هػػو بػػلعيسػػ. فػػي الخمػػا والخمػػا ويكػػوف مسػػددًا 

 : ياؿ حيث جاد فيفا عيس. )عميال السبلـ( ن سال ما جاد في رليا دان
ذا)  كنت أرى في رؤى الميل  وجلاء  أتلى إنسلانملع سلحب السلماء مثلل ابلن  وا 

 . ٔ)  فقربه قدامه   األيامالقديم  إلى
 اإلنسػافابػف  إفن سال عم. فػرض  اإلنسافولـ ير ابف  اإلنساففانال رأل مرل ابف 

دانيػاؿ   ير عيسػ. )عميػال السػبلـ( فمػف هػو الػذف  اإلنسػافهو عيس. فمو كػاف ابػف 
 . إنسافو اؿ عنال مرل ابف 

ابػف  إفوهذا النص الموجود في التوراة يربت عدـ صػحة مػف أعتقػد مػف المسػمميف 
جلاء  إنسلان) مثل ابلن :جاد فيػال  ألنالالمفدف )عميال السبلـ(  اإلماـهو  اإلنساف
   األيامالقديم  إلى

يػػا  األيػػاـ ػػديـ المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( فمػػف هػػو  اإلمػػاـهػػو  اإلنسػػاففمػػو كػػاف ابػػف 
 .ترل ؟!
ذا المفػػدف  اإلمػػاـ إففكيػ  يسػػتقيـ المعنػػ.   خػػر اً شخصػػ األيػػاـ ػػديـ  إففرحػنا  وار

 إفعممًا   خرشخص  إل.ي تي ويسمـ  اإلنساف)عميال السبلـ( عم. فرض هو ابف 
الزمػػاف   خػػرالقائػػد والمنقػػذ فػي  انػػال هػوالمفػػدف )عميػػال السػبلـ(  اإلمػاـ فػػيعقيػدتنا 

  مقامًا منال . أعم.  خر وليس هناؾ رمة شخص
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 إفحينمػا اعتقػدوا  مػنفـ العممػاد وخاصػةولؤلس  فقػد أخطػ  الكريػر مػف المسػمميف 
فػػي و  هـتسػػالـ عميػػال عنػػد، حيػػث المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( اإلمػػاـهػػو  اإلنسػػافابػػف 

 .)عميال السبلـ(  المفدف اإلماـهو  اإلنسافابف  إف لئلنجيلدراساتفـ 
ف هناؾ الكرير مف و  المفػدف  اإلمػاـغيػر  اإلنسػافابػف  عمػ. إفلتي تلكػد ا األدلةار

 اإلنسػافبم ػي ابػف  اإلنجيػلوردت الكريػر مػف النصػوص فػي حيػث )عميال السػبلـ( 
 أفيمكػػػف  عمػػػ. انػػػال عيسػػػ. )عميػػػال السػػػبلـ( وال وأكيػػػدةداللػػػة واحػػػحة  افيفػػػوكػػػاف 

  عم. غيري فقد ورد :أل ا  تمؾ النصوص حمل ن
فللي الكتللب المقدسللة  ولكللن الويللل لمللن سلليموت كمللا جللاء عنلله  اإلنسللان)وابللن 
 .  ٔ)يولد  ال أنهيرًا له  أكان اإلنسانُيسمَُّم ابن 

 يمكف حممال عم. غير النبي عيس. )عميال السبلـ( . ففذا النص ال
 :أيحاو د ورد 
كثيللرة  أشللياءمللن البللدء. عنللدن  أهبللرتكم؟ فقللال يسللوع:  أنللتفقللالوا للله مللن  )

صللادق  ومللا  أرسللمنيهللا عملليكم. لكللن الللذن كثيللرة احكللم ب وأشللياءفلليكم   أقولهللا
رفتم عل  فقلال لهلم: متلى األبفهملوا انله يحلدثهم علن  لمعالم. فما أقولهسمعته 
 .  ٕ)هو   أنا إنيعرفتم  اإلنسانابن 

هػػو ن سػػال  اإلنسػػافابػػف  إفيقبػػل الشػػؾ  فمػػف هػػذا الػػنص يتبػػيف لنػػا واحػػحًا وبمػػا ال
 إفف والعمماد حينما يػذكروف و باحرفمماذا يقوؿ ال، عيس. بف مروـ )عميال السبلـ( 

 .؟ف عف ذلؾ يحيو س لفـ المس ما إذاالمفدف خاصة  اإلماـهو  اإلنسافابف 
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  :أيحاو د ورد 
النلاس فيقتمونله  وفلي اليلوم الثاللث يقلوم ملن  أيلدن إللى اإلنسانسيسمم ابن  )
 . ٔ) األموات بين 

يصػح  ال إلنسػافال ػي ابػف  إف وهناؾ الكرير مف النصوص التي تلكد وتدؿ عمػ.
 نعػـ فقػد وردت بعػض النصػوص التػي ال، حممال عم. غير عيسػ. )عميػال السػبلـ(

ذلػؾ  أف إالالػذف عػاش فػي ذلػؾ الزمػاف  (عميػال السػبلـ)يصح حممفا عم. عيس. 
 أدلػػةبػػل هنػػاؾ ، المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( اإلمػػاـهنػػا هػػو  اإلنسػػافابػػف  إفيعنػػي  ال

)عميػػال السػػبلـ( وهػػو اليمػػاني  اإلمػػاـ ممفػػدف أحػػدهػػو  اإلنسػػافابػػف  إفكريػػرة تلكػػد 
 (.عميال السبلـ)الناس بعيس. بف مروـ  أشبالالموعود 

  فقد ورد في التوراة هذا النص:
فجمس شيخ طاعن فلي السلن وكلان لباسله     نصبت عروشأرى ) وبينما كنت 

 أللوفابيض كالثم   وشعر رأسه كالصوف النقي  وعرشه لهيلب نلار  وتهدمله 
 إللى -األسلفارالقضاء وفتحت  أهليه ربوات ربوات فجمس   وتقف بين يدألوف
عملى سلحاب  آتيلا إنسلانبمثلل ابلن  فلإذاورأيت فلي منلامي ذللك الميلل  -قال إن

سلمطانًا  وأعطلي أمامله إللىالشيخ الطاعن في السن فقرب  إلى فسسرعالسماء  
ومجدًا وممكًا حتى تعبدر الشلعوب ملن كلل املة ولسلان ويكلون سلمطانه سلمطانًا 

 . ٕ)يتعدار الزمن   يزول وممكه ال ال ياً أبد
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( األيػػاـ) ػػديـ  ورد بػػداًل مػػف الشػػي  الطػػاعف فػػي السػػف لئلنجيػػل أخػػرل وفػػي ترجمػػة 
)عميػال السػبلـ( فمػف هػذا الشػي  الطػاعف  المفػدف اإلماـهو  اإلنسافكاف ابف  فإذا

 .ترل ؟  الذف ينصب لال عرش يا األياـالقديـ  أوفي السف 
وداللػة واحػحة عمػ.  إشػارة( األيػاـ) ػديـ أو)الشي  الطػاعف( ليس في هذا الكبلـ أ

، واف المقصػود مػف الشػي  الطػاعف أو القػديـ األيػاـ )عميػال السػبلـ( المفػدف اإلمػاـ
 هو طوؿ عمري الشرو  )عميال السبلـ( .

المسيح يكوف تابعًا  إفحد حت. أ)عميال السبلـ( ليس فو ال اإلماـ  افمعموـ ومف ال
 )عميػال السػبلـ( فكيػ  يسػمـ اإلمػاـهػو  اإلنسػافابػف  إفاًل و منػا تنزلنػا جػد ، فػإذالال

تػػرل حتػػ. يسػػمـ لػػال  ومػػف يكػػوف ذلػػؾ الشػػي  يػػا ؟الشػػي  الطػػاعف أمػػاـويػػ تي ويقػػدـ 
 .؟اإلنسافابف 
لو تابعنا النص التوراتي المتقدـ الذكر لوجدنا لال انطبا ًا في القراف فقد  اؿ  إننارـ 

للَهَداء }َوَأْشللَرَقِت اأْلَْرُض بِ تعػػال.  ُنللوِر َربَِّهللا َوُوِضللَع اْلِكَتللاُب َوِجلليَء ِبللالنَِّبيِّيَن َوالشُّ
 . ٔ)َوُقِضَي َبْيَنُهم ِباْلَحقِّ َوُهْم اَل ُيْظَمُموَن {

و يف  بإنجيمفـ اإلنجيل أهلالتوراة بتوراتفـ و يف  أهليحكـ بيف  اإلماـ أفو د ورد 
 .نفـ  ف بقر  القر  أهلبز ورهـ و يف  الز ور أهل

هي عيف ذلؾ النص الػوارد فػي رليػا دانيػاؿ و ػذلؾ  اآليةهذي  إففيتحح مف ذلؾ 
القحػػػاد وت ػػػتح  أهػػػل جمػػػسالشػػػي  الطػػػاعف الػػػذف يجمػػػس عمػػػ. العػػػرش ف إف بػػػيفيت

الصػادؽ )عميػال  اإلمػاـ)عميػال السػبلـ( كمػا اخبػر بػذلؾ  المفدف اإلماـهو  األس ار
 المتقدمة .  اآليةالسبلـ( في ت وول 
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اْن مَِيا ِن  َوَسْوَف تُْبِصُروَن اْبنُهَو.  أَنَا فَقَاَل يَُسوعُ ) :انال وردرـ  ََ اإِلْنَساِن َجاِلًساا 

ِة، َوآتِ ًا فِي  . ٔ)  السََّياءِ  َسَحابِ  اْلقُوَّ
)عميػال السػبلـ( نعػـ  المفػدف اإلمػاـهػو  اإلنسػافابػف  إفيدؿ عم.  وهذا النص ال 

و عرحػػنا هػػذا الػػنص عمػػ. لػػ إننػػا إالينطبػػا عمػػ. عيسػػ. )عميػػال السػػبلـ(  ففػػو ال
)عميػػػال  بيتػػػال وأهػػػل)صػػػم. هللا عميػػػال والػػػال وسػػػمـ تسػػػميما(  وروايػػػات النبػػػي أحاديػػػث

 .والروايات  األحاديثالسبلـ( لوجدناي مطابقًا لتمؾ 
عبد هللا )عميال السبلـ(  أبيفقد جاد في الرواية الواردة عف الم حل بف عمر عف 

   اؿ:
هللا باسللمه العبرانللي فإنتهللب للله صللحابته )عميلله السللبلم  دعللا اإلمللام  أذن إذا )

منهم من يفقد  األلوية أصحابالثبلثمائة والثبلثة عشر قزع كقزع الهريف فهم 
عن فراشهم ليبًل وملنهم ملن يلرى يسلير فلي السلحاب نهلارًا يعلرف باسلمه واسلم 

  . ٕ)وحميته ونسبه ...  أبيه
مػػاـ )عميػػال السػػبلـ( اإل أصػػحاب إفففػػذي الروايػػة وغيرهػػا كريػػر مػػف الروايػػات تلكػػد 

 وحديرة ومتطورة . عددةتينتقموف بوسائل نقل م
)عميال  لئلماـ إالالزماف   خرمف يقوؿ باف ذلؾ معجزة وال تكوف المعجزة في  وأما

  الملمنيف )عميال السبلـ( : أميرجاد في الرواية عف  ف  وؿالسبلـ( 
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... من سبقور . هيعرف) يركب المهدن الهواء ال بسحر وال بفتنة عين  بل بعمم 
 (ٔ  . 

والػذف يتحػح  المسير في السحاب يكوف عف طروا العمـ الحػديث إفو فذا يتبيف 
مػػػػف هػػػػذي الروايػػػػات التػػػػي تتحػػػػدث عػػػػف كي يػػػػة انتقػػػػاؿ أصػػػػحاب اإلمػػػػاـ المفػػػػدف 

 ووصولفـ إل. مكة ب اية مف السرعة .
أبيػػال  واسػػـ باسػػمالمػػنفـ شخصػػًا واحػػدًا يسػػير فػػي السػػحاب يعػػرؼ  أ ػػوؿ يتحػػح إف

وحميتػػػال ونسػػػبال واف هػػػذا الشػػػخص كمػػػا أشػػػارت الروايػػػات هػػػو أفحػػػمفـ أف أفحػػػل 
ففػو وزوػػر اإلمػاـ المفػدف )عميػال السػبلـ( وهػػو  فالربلرمائػة وربلرػة عشػر رجػبًل، إذ

 والنسػب وصػاؼاألأبيال ومعػروؼ  واسـ باسمالصاحب دعوتال لذلؾ يكوف معروفًا 
 .مف  بل الناس
المتقػػػدـ هػػػو ن سػػػال هػػػذا  نجيمػػػياإلالشػػػخص المػػػذكور فػػػي الػػػنص  إفومعنػػػ. هػػػذا 
شػخص واحػد ال  أنفمػافػدؿ هػذا عمػ. ، يسػيراف فػي السػحاب االرنيفف الشخص أل

لمكرمػػة ااإلمػاـ المفػػدف حينمػا يخػرج فػػي مكػة  إفلػـ تخبرنػػا الروايػات اف، و شخصػ
الروايػػات دلػػت وأشػػارت إلػػ. وزوػػري والػػذف هػػو  إفيػػ تي محمػػواًل عمػػ. السػػحاب بػػل 

 مواًل عم. السحاب . ي تي محوالذف أحد أصحابال 
ِة، َوآتِ ًااا فِااي َوَسااْوَف تُْبِصااُروَن اْباان)  ااْن مَِياا ِن اْلقُااوَّ ََ  َسااَحابِ  اإِلْنَساااِن َجاِلًسااا 

   السََّياءِ 
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وهو وزور المفدف )عميال السػبلـ( يػ تي فػي السػحاب بقػوة وتسػديد  اإلنسافابف  إف

فقػػد المعنػػ.  دلػػت عمػػ. ذلػػؾ روايػػة صػػروحة فػػي هػػذا، و مػػف اإلمػػاـ )عميػػال السػػبلـ(
  اؿ:عف أبي بصير عف أبي عبد هللا )عميال السبلـ( حيث  وردت

للو كلان للي بكلم قلوة أو آون إلللى  }) ملا كلان قلول للو  )عميله السلبلم  لقومله 
إال تمنيللًا لقللوة القللائم المهللدن وشللدة أصللحابه وهللم الللركن الشللديد  {ركللن شللديد
 ......(ٔ  .  

والتي ذكرهػا المػول. فػي كتابػال والتػي بينفػا  فالقوة التي تمناها لوط )عميال السبلـ( 
فػػالقوة فػػي  فإذ، ي  ػػوة القػػائـ المفػػدف )عميػػال السػػبلـ(،هػػالصػػادؽ )عميػػال السػػبلـ( 

 يػػ تيحينمػا  اإلنسػافابػف  إفي  ػوة القػػائـ المفػدف أف هػالمػذكور  اإلنجيمػيالػنص 
 .بقوة القائـ المفدف )عميال السبلـ(  ومسدداً عم. السحاب يكوف ملودًا 

غير اإلماـ المفدف )عميال السػبلـ( ولمزوػد مػف البيػاف  اإلنساف ابف إفيت كد  فذا و 
هػػػػو عيسػػػػ. بػػػػف مػػػػروـ )عميػػػػال السػػػػبلـ( فػػػػي زمػػػػاف بعرتػػػػال  اإلنسػػػػاف ابػػػػف إفنقػػػػوؿ 

والتػي  منػا انػال ال يمكػف حممفػا عمػ. ، والنصوص التي ذكرناها في بدايػة الجػواب 
 بمجػيدوالتػي تبشػر  ،تتحدث عنال أما النصوص التي تحكي عف المسػتقبل  يغير 
فػػػي  خػػػر الزمػػػاف ففػػػي تتحػػػدث عػػػف اليمػػػاني الموعػػػود والػػػذف يخػػػرج  اإلنسػػػافابػػػف 

، مسددًا وملودًا بروح عيس. )عميال السبلـ( وهو مف يسير عم. السػحاب كمػا بينػا
فكمػػا كػػاف ، بحسػػب الروايػػات الشػػرو ة ففػػو شػػبيال عيسػػ. بػػف مػػروـ )عميػػال السػػبلـ(و 

 .  ٕ)}َوَما َقَتُموُر َوَما َصَمُبوُر َوَللِكن ُشبَِّه {لممسيح شبيال في زمانال  اؿ تعال. 
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عمػػػ. أحػػػد أصػػػحابال ورفػػػع إلػػػ. السػػػماد  و ػػػد دلػػػت الروايػػػات عمػػػ. انػػػال ألقػػػ. الشػػػبال
، فػػإف مسػ لة الشػػبال ليسػت مستعصػػية أو وكػذلؾ سػيكوف لػػال شػبيال فػػي  خػر الزمػاف

بػػػار صػػػعبة بػػػل هػػػي حقيقػػػة ملكػػػدة أربتتفػػػا الكريػػػر مػػػف األحاديػػػث والروايػػػات واألخ
والقصػػص، بػػل إف وا عنػػا ال يكػػاد يخمػػو منفػػا، ف ػػي الكريػػر مػػف األحيػػاف نمتقػػي أو 
نرل أناس متشابفوف إلػ. درجػة بحيػث يصػعب الت روػا أو التمييػز بيػنفـ وهػذا مػا 

 .(1)أربتال العمـ الحديث
كامػل لمجينػات البشػروة تحمػل  أطمػسفقد اكتش  عمـ الورارة والجينات بػاف هنػاؾ 

بحيث يكوف لكل ص ة جيف  واألخبل يةالجسدية والسموكية  اإلنسافجميع ص ات 
  دـالمبػدأ البشػرف وهػو  إلػ.حت. الوصػوؿ  األبناد إل. اآلباد)موروث( ينتقل مف 

فالجينات الموجودة في الناس اليوـ هي مجموعة الجينات الورارية  ،(ميال السبلـ)ع
ت هػذي الجينػات دولػو نحػ األولػ.فػي القػروف  وأجػدادهـ إبػائفـمػف  إلػيفـالواصمة 

لكػػػاف  األولػػػ.فػػػي القػػػروف  أبائػػػالألحػػػد  دفػػػي مولػػػود فػػػي زماننػػػا هػػػذا بػػػن س التنحػػػي
السػػنيف مػػربًل بػػل انػػال يصػػعب   الؼالمولػػود شػػبيال لػػذلؾ الشػػخص الػػذف وجػػد  بػػل 

. و نػاًد عمػ. هػذا أمكػف ف معػاً يوشػوهد االرنػ أمكػفالتمييػز بينفػا لػو  اآلخػروفعم. 
 . بف مروـ )عميفما السبلـ( .ظفور شخص في  خر الزماف يشبال عيس

الحر العاممي في الجزد الرالث مف كتابػال  أوردهاقد جاد في الرواية الشرو ة التي ف
 الفداة والتي جاد فيفا :  إربات
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مقللًا مقللًا وهُ القللائم المهللدن مللن ولللد عمللي أشللبه النللاس بعيسللى بللن مللريم هَ  إن) 
  . ٔ)متًا وهيبة ... وسُ 

 . كما سي تي هذي الرواية اليماني الموعود والمقصود بالقائـ المفدف في
عميػػال شػػبيال نبػػي هللا موسػػ. ) المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( اإلمػػاـ إفمعمػػـو فػػإف مػػف ال
  السبلـ(.

هػػذا الممفػػد الػػذف يسػػير فػػي السػػحاب يكػػوف مػػف ولػػد عمػػي )عميػػال  إفومعنػػ. هػػذا 
  خػرالسبلـ( وهو شػبيال عيسػ. )عميػال السػبلـ( لػذلؾ ففػو مػف يطمػا عميػال عيسػ. 

المػلمنيف  أميرجاد عف  ومما يلكد ذلؾ ما،  لزماف ويسدد بروحال )عميال السبلـ(ا
 )عميال السبلـ( : 

 أهلللوسللمعه  اإلحيللاء إلللى) هنللاك ينللادن منللاد مللن السللماء أظهللر يللا ولللي هللا 
وبيلدر  األمليننورر يقدمله اللروح  يتؤلألالمشرق والمغرب فيظهر قائمنا المتغيب 

لنبيلين والشلهداء والصلالحين يقلدمهم عيسلى بلن الكتاب المستبين ثلم مواريلث ا
 .   ٕ)مريم فيبايعونه في البيت الحرام ... 

في مكػة المكرمػة  اإلماـعيس. )عميال السبلـ( يبايع  إففمف هذي الرواية يتبيف لنا 
فػػي مكػػة هػػـ  اإلمػػاـالػػذيف يبػػايعوف  إفوالمعمػػـو عنػػدنا والػػذف دلػػت عميػػال الروايػػات 

 أحػػدهـعيسػػ. )عميػػال السػػبلـ(  إفومعنػػ. هػػذا ، رػػة عشػػرأصػػحابال الربلرمائػػة والربل
 أحػػػدانػػػال  ممػػػا يعنػػػيفػػػي مكػػػة  اإلمػػػاـواف خروجػػػال  ػػػد سػػػبا  يػػػاـ أفحػػػمفـ، وهػػػو 

والمعمػػػـو إف أفحػػػل  اإلطػػػبلؽالممفػػػديف لؤلمػػػاـ بػػػل هػػػو أفحػػػل الممفػػػديف عمػػػ. 
                                                 

 149غيبة النعماني ص  - 1
 . 195ص 2إلزاـ الناصب ج - 2



 

 

 .....................  موسوعة القائـ ................................  122
 

ممفػػػػدف اإلمػػػػاـ هػػػػو وزوػػػػري اليمػػػػاني، إذف فعيسػػػػ. فػػػػي  خػػػػر الزمػػػػاف هػػػػو اليمػػػػاني 
 . الموعود
المػلمنيف  أميػرـ الكبلـ فػي هػذي ال قػرة حػوؿ مػا جػاد فػي الروايػة الػواردة عػف ونخت

 )عميال السبلـ( فقد  اؿ: 
بعلد ذلللك يمللوت المهللدن ويدفنله عيسللى بللن مللريم فلي المدينللة بقللرب قبللر ) … 

 .  ٔ)جدر رسول هللا )صمى هللا عميه واله وسمم تسميما  ... 
عيسلى بلن لمهدن عند وفاته هلو الذن يمي تجهيز ا إنفمن هذر الرواية يتبين 
الحسلين )عميله السلبلم  هلو  إنهنلاك روايلات تؤكلد  إن إالمريم )عميه السبلم  

 عبد هللا :  أبيفقد جاء عن   من يتولى تجهيز المهدن )عميه السبلم  
اللذين قتملوا معله   ومعله سلبعون  أصلحابه) ويقبل الحسين )عميه السبلم  في 
القائم )عميه السبلم  الهاتم  إليهى بن عمران فيدفع نبيًا كما بعثوا مع قوم موس

فيكون الحسين )عميه السبلم  هو الذن يمي غسمه وكفنه وحنوطه ويواريله فلي 
 .  ٕ)حفرته 

السػػػػيد الػػػػذف يخمػػػػ  المفػػػػدف )عميػػػػال السػػػػبلـ( هػػػػو  إف أخػػػػرل بينمػػػػا تلكػػػػد روايػػػػات 
ميػال والػال وسػمـ فقد جاد في الرواية الشػرو ة عػف رسػوؿ هللا )صػم. هللا ع القحطاني

) سلليكون مللن أهللل بيتللي رجللل يمملل  األرض عللداًل كمللا ممئللت  تسػميما( انػػال  ػػاؿ:
  . ٖ)جورًا  ثم من بعدر القحطاني والذن بعثني بالحق ما هو دونه  
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 وجاد عنال ) صم. هللا عميال والال وسمـ تسميما( أيحا : 
ا يتحػح فكمػ .  ٔ)) القحطاني بعلد المهلدن واللذن بعثنلي بلالحق ملا هلو دونله  

مف هػذيف الحػديريف إف القحطػاني هػو مػف يمػي المفػدف ووخم ػال ، والقحطػاني كمػا 
 دلت عميال األخبار هو اليماني ، فإف القحطاني لقب مف ألقابال . 

وهنػػا البػػد مػػف القػػوؿ بػػاف عيسػػ. هػػو ن سػػال الحسػػيف وهمػػا ن سػػفما اليمػػاني وزوػػر 
 . المفدف )عميال السبلـ( الذف يكوف مسددًا بروحيفما

 

 )ع   عمى موت عيسى دلةاأل
 إل.التي تلكد موت النبي عيس. )عميال السبلـ( واف المرفوع  األدلة اآلفوسنورد  

عم. يقيف تاـ ومطما مػف  إنناعممًا دي، وجس الوليس روحفقم، السماد هي روحال 
لـ يقتل ولػـ يصػمب كمػا اخبػر عػف ذلػؾ المػول.  (عميال السبلـ)عيس. المسيح  إف

 اآليػػػات إفنقػػػوؿ  إننػػػا إالنقػػػاش  إلػػػ.ذا ممػػػا ال يحتػػػاج وهػػػ، عػػػز وجػػػل فػػػي كتابػػػال
القتػل والصػمب ولكنفػا  (عميػال السػبلـ)الشرو ة ن ت عف عيس.  واألحاديث القر نية

عميػال ) عيسػ. إفيظفر لال واحػحًا  القر نيةالمتتبع لآليات  إفبل ، لـ تن  الموت
روحػػػال مػػػات وفار ػػػت  أفالسػػػماد هػػػي روحػػػال بعػػػد  إلػػػ.ف المرفػػػوع ار ميػػػت و  (السػػػبلـ
 .جسدي

لُرَك ِملَن الَّلِذيَن   اؿ تعػال. }ِإْذ َقاَل ّللّاُ َيلا ِعيَسلى انلي ُمَتَوفِّيلَك َوَراِفُعلَك ِإَلليَّ َوُمَطهِّ
  . ٔ){َيْوِم اْلِقَياَمةِ َكَفُروْا َوَجاِعُل الَِّذيَن اتََّبُعوَك َفْوَق الَِّذيَن َكَفُروْا إلى 
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ف معنػػ.  ولػػػال ) مػػات أل (ال السػػبلـعميػػ)عيسػػػ.  إفالشػػرو ة يتبػػيف لنػػا  اآليػػةفمػػف 
عنػػػد المػػوت وممػػػا  إالمتوفيػػؾ ( مػػف االسػػػتي اد وهػػو  ػػػبض الػػروح وال يكػػػوف ذلػػؾ 

هللا تبػػارؾ  إلػػ.فػػبل يكػػوف الرفػػع   { } َوَراِفُعللَك ِإَللليَّ يلكػػد هػػذا المعنػػ.  ولػػال تعػػال. 
 أوهللا  إلػػػ.انػػال رفػػع  أفالمرفػػوع بػػػدف عيسػػ. وروحػػال  إف ، أفوتعػػال. رفعػػًا ماديػػاً 

وتعػػال. ال يػػلوف بػػ يف وال يكيػػ  بكيػػ  ففػػو ال  سػػبحانالماد وهػػو حػػي الف هللا السػػ
يقػػاؿ انػػال فػػي  أففػػبل يصػػح ، تحػػدي الحػػدود بػػل هػػو فػػي كػػل مكػػاف وال يحػػل بمكػػاف

، إلػػ. العمػػػو واالرت ػػػاع والمعنػػػ. لئلشػػػارةا تػػػرف ذكػػر هللا مػػػع السػػػماد  ، إنمػػػاالسػػماد
 .ال البعض رفعًا مادياً يكوف رفع عيس. كما ي فم إفو ذلؾ فمف غير الصحيح 
 المرفوع إف أفرفع عيس. )عميال السبلـ(  رفعًا معنويًا  إفو فذا يتبيف لنا واححًا 

كمػػػا يعتقػػػد الػػػبعض فمػػػف غيػػػر  ،إلػػػ. هللا هػػػي روحػػػال الطػػػاهرة ال جسػػػدي الشػػػرو 
تسػػرف  ػػوانيف عػػالـ الممػػؾ عمػػ. عػػالـ الممكػػوت فعػػالـ الممكػػوت عالمػػًا  إفالممكػػف 

ف ت سػػير وو ػػد حػػاوؿ بعػػض الم سػػر ، س عالمػػًا ماديػػًا جسػػمانياً ولػػي، معنويػػًا وروحيػػاً 
مػػع تصػػورهـ بػػاف  يػػتبلدـشػػابال لكػػي  الوفػػاة ت سػػيرًا ل ويػػًا مػػف  بيػػل المجػػازات ومػػا

 ػػػبض  أفالوفػػػاة مػػػف االسػػػتي اد  إففقػػػالوا ، عيسػػػ. )عميػػػال السػػػبلـ( حػػػي لػػػـ يمػػػت
لم ويػػة الشػػيد واسػػتي ادي كػػامبًل مػػف دوف نقػػص فيػػال ومػػا إلػػ. ذلػػؾ مػػف المعػػاني ا

وجػػل  ػػرف ذكػػري لموفػػاة فػػي القػػراف  المػػول. عػػز إلػػ. إفلػػـ يمت تػػوا  إنفػػـ إاللمكممػػة 
: }ّللاَُّ َيَتللَوفَّى إلػػ. المػػوت مػػف  بيػػل  ولػػال تعػػال. أشػػارفكممػػا ذكػػر الوفػػاة ، بػػالموت

 .  ٕ)ااْلنُفَس ِحيَن َمْوِتَها َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها {
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ِهُر َفْوَق ِعَباِدِر َوُيْرِسُل َعَمْيُكم َحَفَظلًة َحتَّلَى ِإَذا َجلاء َأَحلَدُكُم }َوُهَو اْلَقا و اؿ تعػال.
 .   ٔ)اْلَمْوُت َتَوفَّْتُه ُرُسُمَنا َوُهْم اَل ُيَفرُِّطوَن {

لُرَك ِملَن الَّلِذيَن  إني} ِإْذ َقاَل ّللّاُ َيا ِعيَسى  و اؿ تعػال. ُمَتَوفِّيَك َوَراِفُعَك ِإَليَّ َوُمَطهِّ
 . ٕ)َفُروْا {كَ 

} َفَسْمِسُكوُهنَّ ِفي اْلُبُيوِت َحتََّى َيَتَوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت َأْو َيْجَعَل ّللّاُ َلُهنَّ  وجل و ولال عز
 . ٖ)َسِبيبًل{

 .  ٗ)}ُقْل َيَتَوفَّاُكم مََّمُك اْلَمْوِت الَِّذن ُوكَِّل ِبُكْم ُثمَّ إلى َربُِّكْم ُتْرَجُعوَن{ و ولال تعال.
 :عال.و ولال ت
الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم اْلَمآلِئَكُة َظاِلِمي انُفِسِهْم َقاُلوْا ِفيَم ُكنلُتْم َقلاُلوْا ُكنَّلا ُمْسَتْضلَعِفيَن  إن}

 .(5){ ِفي اأَلْرضِ 
 :و ولال تعال.

لَمَم َملا ُكنَّلا َنْعَمللُ   ِملن ُسلوٍء  }الَِّذيَن َتَتَوفَّلاُهُم اْلَمبلِئَكلُة َظلاِلِمي انُفِسلِهْم َفلَسْلَقُوْا السَّ
ّللّاَ َعِميٌم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُموَن{ إنَبَمى 

(ٙ . 
 :وقوله تعالى
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ِبلليَن َيُقوُلللوَن َسللبلٌم َعَمللْيُكُم اْدُهُمللوْا اْلَجنَّللَة ِبَمللا ُكنللُتْم  } الَّللِذيَن َتَتَوفَّللاُهُم اْلَمآلِئَكللُة َطيِّ
 .   ٔ)َتْعَمُموَن{

 :و ولال تعال.
ى الَّللِذيَن َكَفللُروْا اْلَمآلِئَكللُة َيْضللِرُبوَن ُوُجللوَهُهْم َوَأْدَبللاَرُهْم َوُذوُقللوْا }َوَلللْو َتللَرى ِإْذ َيَتللَوفَّ 
 .   ٕ)َعَذاَب اْلَحِريِق{
 : و ولال تعال.

 .   ٖ)} َوِمنُكم مَّن ُيَتَوفَّى َوِمنُكم مَّن ُيَردُّ إلى َأْرَذِل اْلُعُمِر {
 : و اؿ تعال.

ُثمَّ ِمن نُّْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعَمَقٍة ُثمَّ ُيْهِرُجُكْم ِطْفبًل ُثمَّ ِلَتْبُمُغوا  }ُهَو الَِّذن َهَمَقُكم مِّن ُتَراٍب 
ُكْم ُثمَّ ِلَتُكوُنوا ُشُيوهًا َوِمنُكم مَّن ُيَتَوفَّى ِمن َقْبُل َوِلَتْبُمُغوا َأَجبًل مَُّسلمِّى َوَلَعمَُّكلْم  َأُشدَّ

 .   ٗ)َتْعِقُموَن{
 :و اؿ تعال. 
ِقيَب َعَمْيِهْم } َوُكنُت َعمَ   وأنتْيِهْم َشِهيدًا مَّا ُدْمُت ِفيِهْم َفَممَّا َتَوفَّْيَتِني ُكنَت انَت الرَّ

 .   ٘)َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد{
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وكمفا كمػا هػو واحػح تتحػدث عػف ، التي ذكرت الوفاة في القراف اآلياتففذي هي 
دؿ  إفوهػذا ، مػوتواحدة تحدرت عػف الوفػاة فػي غيػر حػاؿ ال  يةولـ ترد ، الموت

يرود  إنماالمول. عندما يذكر الوفاة ووتحدث عنفا  إفيدؿ عم.  ، فإنماعم. شيد
مسػػوغ لمم سػػروف فػػي ت سػػير الوفػػاة بحسػػب المعػػاني  فػػبل مبػػرر وال إالالمػػوت لػػيس 

 . د وغيريالشي كاستي ادالم وية 
 إف {مللرجعكم إلللي}يتبػػيف لنػػا مػػف  ولػػال تعػػال.  اآليػػةوبػػالرجوع إلػػ. ن ػػس  إننػػارػػـ 

تكػوف  القيامة والحساب في )مرجعكـ( وال إل. إشارة ألنالالمقصود هنا هو الموت 
 بعد الموت .  إالالقيامة والحساب 

)عميػػػال  التػػػي تحػػػدرت عػػػف وفػػػاة النبػػػي عيسػػػ. اآليػػػات أفو فػػػذا تبػػػيف لنػػػا واحػػػحًا 
  يػػل فمػػا معنػػ.  ولػػال عػػز إذا ، أمػػاموتػػال سػػبلـ هللا عميػػال إلػػ.السػػبلـ( كانػػت تشػػير 

 .في ذلؾ داللة عم. انال لـ يمت ؟  أليس إليرافعؾ وجل و 
السػماد بػل العكػس هػو  إلػ.عيسػ. رفػع حيػًا  إف: ليس في ذلؾ داللة عم. ف  وؿ 

السماد روحال دوف بدنال )عميال السبلـ( عم. نحػو  إل.المرفوع  إفالصحيح والحا 
( ليمة العروج كما كاف في عروج روح النبي دمحم )صم. هللا عميال والال وسمـ تسميما

 .والمعراج  اإلسراد
 إسػػحاؽ أبػػيلشػػرو ة الػػواردة عػػف اوهػػذا مػػا جػػاد فػػي الروايػػات فقػػد جػػاد فػػي الروايػػة 

خطػػب الحسػػف بػػف عمػػي )عميػػال السػػبلـ( فػػي صػػبيحة الميمػػة : )السػػبيعي وغيػػري  ػػاؿ
عميػال وصػم. عمػ.  وأرنػ.الملمنيف )عميال السػبلـ( فحمػد هللا  أميرالتي  بض فيفا 

 ةالميمللقد قبض في هذر  ): عميال والال وسمـ تسميما( رـ  ػاؿ رسوؿ هللا )صم. هللا
ولقلد  -قلال  أن إللى -بعملل  اآلهلرون بعمل ولم يدركه  األولون رجل لم يسبقه 
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هلا يوشلع بلن يهلا عيسلى بلن ملريم والتلي قلبض فيتوفي في الميمة التلي علرج ف
  .  ٔ)نون وصي موسى

يسػػ. )عميػػال السػػبلـ( بػػيف وفػػي أرنػػاد هػػذا العػػروج  ػػبض هللا عػػز وجػػل روح نبيػػال ع
النبػػي  إدروػػسكمػػا كػػاف مػػف شػػاف  األرضبينمػػا كػػاف جسػػدي فػػي  واألرضالسػػماد 

 . األخبار)عميال السبلـ( حيث  بحت روحال في السماد كما ذكرت ذلؾ 
عػػف الرحػػا )عميػػال  أبيػػالواليػػؾ مػػا يلكػػد ذلػػؾ فعػػف عمػػي بػػف الحسػػف ال حػػاؿ عػػف 

نفػـ)عميفـ السػبلـ(  أالئمةالسبلـ( انال  اؿ في حديث طوول في وص   يقتمػوف  وار
 : اؿ )عميال السبلـ(  أفبالسـ وساؽ الحديث إل.  أوبالسي  
عيسلى  أملر إالهللا وحججله عمليهم السلبلم لمنلاس  أنبيلاءمن  أحد أمرما شبه )

)عميػػال  إلػػ. عػػروج روحػػال أشػػار -حيللًا  األرضرفللع مللن  ألنللهابللن مللريم وحللدر 
ثم رفع إلى السماء ورد  ألرضواوقبض روحه بين السماء  - السبلـ( وهو حػي

 إلليمتوفيك ورافعلك  إنيعيسى  قال هللا يا }إذوجل  عميه روحه وذلك قوله عز
 : وجل حكاية لقول عيسى)عميه السبلم   وقال عز.  {ومطهرك من الذين كفروا

 وأنلتالرقيلب عمليهم  أنلتوكنت عميهم شهيدًا مادمت فيهم فمما تلوفيتني كنلت )
 .   ٕ)عمى كل شيء شهيد  

)عميػػػػال السػػػػبلـ( )رد عميػػػػال روحػػػػال(.   يػػػػل فمػػػػا معنػػػػ.  ػػػػوؿ اإلمػػػػاـ الرحػػػػا إذا أمػػػػا
 بحػػػفا ممػػػؾ المػػػػوت  إفبعػػػد  أطمقفػػػا أفمعنػػػ. )رد عميػػػال روحػػػال(  إفوالصػػػحيح 

)عمػػيفـ لسػػبلـ( لتػػنعـ  واألوليػػاد واألئمػػة األنبيػػاد أرواح إطػػبلؽعمػػ. غػػرار  انػػالواعو 
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 األنبياد أرواح أطمادي المتقيف كما ورسمال وعبا ألنبيائالهللا  اأعدهفي الجناف التي 
بعػػػد موتػػػال كمػػػا  ػػػد  إحيػػػاديمػػػف  بػػػل ولػػػيس فػػػي ذلػػػؾ دليػػػل عمػػػ.  (عمػػػيفـ السػػػبلـ)

والمعػػراج  اإلسػػرادوهػػذا المعنػػ. يظفػػر واحػػحًا وجميػػًا فػػي حػػديث ، يتصػػور الػػبعض
هللا  أنبيػػادمػػف  انػػالحيػػث عػػايف النبػػي دمحم )صػػم. هللا عميػػال والػػال وسػػمـ تسػػميما( اخو 

بػػراهيـسػػموات وسػػمـ عمػػيفـ وسػػمموا عميػػال فقػػد عػػايف نػػوح ورسػػمال فػػي ال وموسػػ.  وار
 )عميفـ السبلـ(.  وعيس.

 األنبيػػػػادبقػػػػوة هػػػػو عػػػػف معنػػػػ. وماهيػػػػة وجػػػػود  اآلفوالسػػػػلاؿ الػػػػذف يطػػػػرح ن سػػػػال 
هػػػـ الرسػػػوؿ الكػػػروـ )صػػػم. هللا عميػػػال والػػػال وسػػػمـ تسػػػميما( فػػػي   المػػػذكوروف والػػػذيف ر 

 .فقم؟ ب رواحفـ ـأ وأبدانفـ ب رواحفـوجودهـ  إفالسماد هل 
ماعػػػدا  األنبيػػادهػػلالد  إفرػػـ ، مخػػال  لمػػا عميػػال عقائػػػد المسػػمميف األوؿ إفعممػػًا 
و فذا يتعيف  األرضفي  أجسادهـنقاش في موتفـ ودفف  ال (لسبلـاعميال )عيس. 

 أرواحهػػـ النبػػي )صػػم. هللا عميػػال والػػال وسػػمـ تسػػميما( فػػي السػػماد هػػي   الػػذيف ر  إف
 . (عميفـ السبلـ) األنبياد
روح عيسػػ.  أيحػػارأل   ػػد (تسػػميما )صػػم. هللا عميػػال والػػال وسػػمـ النبػػي دمحم فيكػػوف 

 األنبيػادنقػوؿ كػل  أف أمػا ألنػالال روحال و دنال كما عاش فػي الػدنيا  (عميال السبلـ)
، كمػا عاشػوا فػي الػدنيا وهػذا  ػد تبػيف بطبلنػال وأبػدانفـ بػ رواحفـ أحيػادفي السماد 

ما فقػم مػف  بػ رواحفـ أحيػادهػـ  األنبيػادمػف  جميع مػف فػي السػماد إفنقوؿ  أف وار
ف طبيعػػة وماهيػػة العػػوالـ التػػي تمػػر بفػػا الػػروح مختم ػػة أل األبػػدافلفػػذي  دوف وجػػود
 طبيعة وماهية واحدة . ذو وليست هي 
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فػػي  أبػػدانفـوتمػػؾ الحيػػاة عمػػ. غػػرار حيػػاة الػػذيف  تمػػوا فػػي سػػبيل هللا ففػػـ  ػػد دفنػػت 
عنػػد ر فػػـ يرز ػػوف  أحيػػاد بػػ نفـعػػنفـ المػػول. تبػػارؾ وتعػػال. عبػػر  إف إال األرض

}َواَل َتْحَسَبنَّ الَّلِذيَن ُقِتُملوْا ِفلي في الجناف  اؿ تعػال.  ب رواحفـومعن. ذلؾ حياتفـ 
 .  ٔ)َسِبيِل ّللّاِ َأْمَواتًا َبْل َأْحَياء ِعنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن {

السبلـ حي عند الصبلة و  أفحلالنبي عيس. عميال وعم. نبينا  إفو فذا يتبيف لنا 
والصػػالحيف والشػػفداد الػػذيف  واألوليػػاد واألئمػػة األنبيػػادهللا يػػرزؽ عمػػ. غػػرار حيػػاة 

 (عميػػػال السػػػبلـ)عيسػػػ.  سػػػائل لمػػػاذا ا تػػػرف ذكػػػر يسػػػ ؿ، و ػػػد هللا  تمػػػوا فػػػي سػػػبيل
كمػػػا  األمػػػرلػػػو كػػػاف   ن ػػػابالحيػػػاة دوف بػػػا ي المقتػػػوليف فػػػي سػػػبيل هللا ممػػػف ذكػػػر 

 .تقولوف ؟ 
 وأماتػالهللا توفػاي  إفبػل ، تعػال. عميػال لػـ يقتػلسػبلـ هللا  ألنػال بػذلؾ ال: خصػ ف  وؿ

 ذلػػػؾ، فمكػػػي ال إلػػػ.مػػػا و سػػػمال  أوكػػػاف  تمػػػال  إنسػػػافيتػػػدخل فػػػي ذلػػػؾ  إفمػػػف دوف 
فػي المرتبػة وعمػو  األنبيػاددوف غيػري مػف  (عميػال السػبلـ)عيسػ.  إفيتوهـ الػبعض 

كمػػػا هػػػو حػػػي لػػػـ يمػػػت  ب نػػػالوالروايػػػات  واألحاديػػػث اآليػػػاتبعػػػض  أشػػػعرتالمقػػػاـ 
)عميال السبلـ( فقد توفاي هللا و ػبض روحػال فػي السػماد كمػا دلػت  إدروسالحاؿ في 
 .  {ورفعنار مكانًا عمياً }عنال  لعز وجعم. ذلؾ و اؿ هللا  األحاديث

الزمػاف مػف السػماد فػي عصػر   خػرفػي  (عميػال السػبلـ)بالنسػبة لمسػ لة نزولػال  أمػا
لكػي  األرض إلػ.حػال الطػاهرة معن. ذلؾ هو نزوؿ رو  إف وؿ:  الظفور الشرو  ف

لنصرتال بحسب م فوـ الرجعة الروحية التي  فالمسيحييتسدد وتلود شخص يدعو 
 صحة و وعفا وتحققفا. أربتناتقدـ الكبلـ عنفا و د 
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 -الهبلصة :
بعػػػض العممػػػاد الػػػذيف اعتقػػػدوا بمػػػوت عيسػػػ. بػػػف مػػػروـ )عميػػػال  أ ػػػواؿوأخيػػػرًا نػػػورد 

 إلػ.العر ي ما هذا نصال: ) ولما كاف مرجعال  السبلـ( فقد  اؿ العالـ والعارؼ ابف
الكمػػاؿ الحقيقػػي وجػػب نزولػػال فػػي  خػػر الزمػػاف ببػػدف  إلػػ.ولػػـ يصػػل  األصػػميمقػري 
 . ( 1)أخر (

 .الرجعة الروحية  إل.واححة  إشارةوفي هذا القوؿ 
{ إنللي} :وذكػر الػرازف فػػي ت سػير  ولػػال تعػال.  إلػػ.اف رافعػؾ  ُمَتَوفِّيلَك َوَراِفُعللَك ِإَللليَّ

 . (2)لمت خيـ والتعظيـ  إليالكرامتي، وجعل ذلؾ رفعًا  محل
 .(3)(ـعيس. بف مرو إالما جاد في الرواية الواردة والتي تقوؿ )ال مفدف  وأما
، والتػػػي حػػػاوؿ الػػػبعض التشػػػكيؾ فيفػػػا وردهػػػا بػػػداًل مػػػف محاولػػػة ففمفػػػا ومعرفتفػػػا 

 :لجميع البشر في العالـ استدالؿهناؾ نقطة  إففنقوؿ 
ينتظػػػروف المفػػػدف  فػػػإنفـف مػػػا السػػػنة ، سػػػنة وشػػػيعة إلػػػ.ينقسػػػموف  فػػػإف المسػػػمميف

المفػدف )عميػال السػبلـ(  باإلمػاـالحسني الذف يولد في أخر الزماف ففـ ال يلمنوف 
 .عف طروا هذي النقطة إال
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 اإلمػػػػاـموعػػػػوديف منتظػػػػروف لميمػػػػاني الموعػػػػود صػػػػاحب دعػػػػوة  فػػػػإنفـالشػػػػيعة  أمػػػػا
ينتظػروف المسػيح عيسػ. بػف مػروـ )عميػال  فـفإنبالنسبة لممسيحييف  أماوالممفد لال 
 . السبلـ(

 أفنقطػة االسػتدالؿ البػد  إفوالحقيقػة  ،ينتظروف المسيح المنتظر فإنفـاليفود  أما
التكػوف واحػػدة  يمػػانفـتوحيػػد الشػػعوب  أمكػػفلمػػا  وار  اإلمػػاـ اإللفػػيبقحػػية المنقػػذ  وار

 .المفدف )عميال السبلـ( 
تظػػػري السػػػنة هػػػو ن سػػػال اليمػػػاني الػػػذف يكػػػوف المفػػػدف الحسػػػني الػػػذف ين أففػػػبل بػػػد 

وهػػػو ن سػػػال شػػػبيال عيسػػػ. بػػػف مػػػروـ )عميػػػال السػػػبلـ( والػػػذف يػػػدعو ، تنتظػػػري الشػػػيعة
نػال هػػو مػف يقػيـ الحجػػة عمػ. اليفػػود إيػلمف بدعوتػػال الكريػر مػنفـ كمػػا فالمسػيحييف 

اجتمعػػت كممػػة  فػػإذا  خػػر،ووربػػت لفػػـ انػػال هػػو مػػف ينتظرونػػال ولػػيس رمػػة شػػخص 
 لئلمػػاـ األمػرف كػػاف ينتظػروف عندئػػذ سػوؼ يقػوـ بتسػػميـ هػو مػ ب نػػالمنػوا  النػاس و 

 .تحت رايتال  األمـالمفدف )عميال السبلـ( ووجمع 
 والشػعوب األمػـ)عميػال السػبلـ( عمػ.  لئلمػاـهناؾ نقطة استدالؿ  إفو فذا يتحح 

خػر  المنقػذ فػي  أمػرعمػ.  ةأمػتكػوف واحػدة تسػتدؿ بفػا كػل  إفوهذي النقطة ال بد 
مػروـ (  فعيسػ. بػ إالا معنػ. الروايػة المتقدمػة ) ال مفػدف الزماف و فذا يتحح لنػ

الزمػاف عمػ.   خػرالمفدف الحسني اليمػاني هػو ن سػال عيسػ. بػف مػروـ فػي  إف أف
 حسب م فـو الرجعة الروحية. 

 أـمولػػود مػػف  ألنػػالالزمػػاف   خػػرفػػي  اإلنسػػافويكػػوف ذلػػؾ الشػػخص حتمػػًا هػػو ابػػف 
 إف)عميػػال السػػبلـ( كمػػا سػػبا  ولػػال شػػبال خمقػػي وخمقػػي كبيػػر مػػف النبػػي عيسػػ. وأب

وتكػػػوف  ،الزمػػػاف  خػػػر منػػػا وهػػػذا الشػػػخص هػػػو مػػػف يتك ػػػل بػػػدعوة المسػػػيحييف فػػػي 
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مػػف  بػػل  (عميفمػػا السػػبلـ)لفػػا عيسػػ. بػػف مػػروـ  دعػػادعوتػػال لممسػػيحية الحقػػة التػػي 
لا َأَحلسَّ  :كمػا  ػاؿ تعػال. ،الحقيقػي اإلسػبلـوالتي هي في الوا ع منبرقػة مػف  } َفَممَّ

اْلُكْفللَر َقللاَل َمللْن انَصللاِرن إلللى ّللّاِ َقللاَل اْلَحَواِريُّللوَن َنْحللُن انَصللاُر ّللّاِ  ِعيَسللى ِمللْنُهمُ 
 .   ٔ)آَمنَّا ِباّ ِ َواْشَهْد ِبانا ُمْسِمُموَن{

 : و اؿ تعال.
ْذ َأْوَحْيلللُت إللللى اْلَحلللَواِريِّيَن   آِمُنلللوْا ِبلللي َوِبَرُسلللوِلي َقلللاُلَوْا آَمنَّلللا َواْشلللَهْد ِبانَنلللا إن}َواِ 

 .   ٕ)ُمْسِمُموَن{
سوؼ يعتقػدوف  إنفـبدعوة هذا الشخص بل  فالمسيحييوسوؼ يلمف البعض مف 

نػػال سػػوؼ إ إالكمػػا يعتقػػد المسػػمميف ذلػػؾ  (عميػػال السػػبلـ)هػػو عيسػػ. بػػف مػػروـ  ب نػػال
 الذف بات خافيًا عم. الناس طواؿ هذي العقود مف الزمف . األمريبيف لفـ حقيقة 

 

 رجعة الحسين )ع 
يات الواردة عف أهػل بيػت العصػمة )صػموات هللا عمػيفـ( رجػوع الكريػر ذكرت الروا

مػػػف الشخصػػػيات اإلسػػػبلمية فػػػي عصػػػر الظفػػػور المقػػػدس لئلمػػػاـ المفػػػدف )عميػػػال 
 السبلـ( . 

ومػف أكرػر الروايػػات، تمػؾ التػي تحػػدرت عػف رجعػة اإلمػػاـ الحسػيف )عميػال السػػبلـ( 
 إل. الحياة الدنيا بعد الموت .

                                                 

 . 52اؿ عمراف - 1
 . 111المائدة - 2
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) زوػػد الشػػحاـ عػػف أبػػي عبػػد هللا )عميػػال السػػبلـ(  ػػاؿ: ف ػي مختصػػر البصػػائر عػػف 
إن أول من يكر في الرجعة الحسين بن عمي )عميه السبلم  ويمكث في األرض 

 . ٔ) يسقط حاجبار عمى عينيه من الكبر أربعين سنة حتى
 وعف حمراف بف أعيف أيحًا  اؿ أبو جع ر )عميال السبلـ( لنا: 

)عميله السلبلم  ألفلًا فيمملك حتلى تقلع ) ولسوف يرجع جاركم الحسلين بلن عملي 
 . ٕ)حاجبار عمى عينيه من الكبر  

 وفي مختصر البصائر عف أبي جع ر )عميال السبلـ( أيحًا: 
) ويقبل الحسين )عميه السبلم  في أصحابه الذين قتموا معه ومعه سبعون نبيًا 
كمللا بعثللوا مللع موسللى بللن عمللران )عميلله السللبلم   فيللدفع إليلله القللائم )عميلله 
السللبلم  الهللاتم فيكللون الحسللين )عميلله السللبلم  هللو الللذن يمللي غسللمه وكفنلله 

 . ٖ)وحنوطه ويواريه في حفرته  
 : ) سئل عن الرجعة أحق هي ؟ قال : نعم.وعف أبي عبد هللا )عميال السبلـ( 

 فقيل له: من أول من يهرج ؟ 
 قال الحسين )عميه السبلم  يهرج عمى أثر القائم )عميه السبلم .

 معه الناس كمهم ؟ قمت و 
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لوِر َفَتلْسُتوَن َأْفَواجلًا{قال: ال بل كما ذكر هللا تعالى في كتابه   }َيْوَم ُيلنَفُخ ِفلي الصُّ
 . ٔ)قوم بعد قوم  

: ) إن وفي ت سير العياشي عف رفاعة بف موس.:  اؿ أبو عبد هللا )عميال السبلـ(
به ويزيللد بللن أول ملن يكللر إللى الللدنيا الحسلين بللن عمللي )عميله السللبلم  وأصلحا

معاويلللة وأصلللحابه فيقلللتمهم حلللذو القلللذة بالقلللذة ! ثلللم قلللال أبلللو عبلللد هللا )عميللله 
}ُثللمَّ َرَدْدَنللا َلُكللُم اْلَكللرََّة َعَمللْيِهْم َوَأْمللَدْدَناُكم ِبللَسْمَواٍل َوَبِنلليَن َوَجَعْمَنللاُكْم أكثللر  السللبلم  :
 . ٕ)  َنِفيرًا{

لطاؿ بنا المقػاـ، والروايػات مت قػة  ولو أردنا استقصاد الروايات التي بفذا المعن. 
عم. رجوع الحسيف بف عمي )عميال السبلـ( إل. الحياة الدنيا بعد المػوت فػي زمػف 
نػػال يمػػي  الظفػػور المقػػدس وانػػال يخمػػ  اإلمػػاـ المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( فػػي الحكػػـ وار

 غسمال وتك ينال ودفنال .
المجمسػػي  وعمػػ. هػػذا  ػػوؿ الكريػػر مػػف أعػػبلـ المػػذهب ومحػػدريفـ، ومػػنفـ العبلمػػة

صػػاحب الموسػػوعة الحديرػػة الحػػخمة المسػػمات )بحػػار األنػػوار( حيػػث عمػػا بعػػد 
ذكػر روايػػات رجػػوع الحسػيف )عميػػال السػػبلـ( بقولػال : ) إعمػػـ يػػا أخػي إنػػي ال أظنػػؾ 
ترتاب بعد ما مفدت وأوححت في القوؿ بالرجعة التي أجمعت الشيعة عميفا فػي 

النفار ... وكي  يشؾ ملمف جميع األعصار واشتفرت بينفـ كالشمس في رابعة 
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بحقيقة األئمة بعد أف تواترت عنفـ مف مائتي حديث صروح، رواها ني  وأر عوف 
 . (1)مف الرقات العظاـ والعمماد األعبلـ في أزود مف خمسيف مف ملل اتفـ (

و ػػد ذكرنػػا جممػػة مػػف الروايػػات الشػػرو ة التػػي أخرجفػػا المحػػدروف التػػي تجعػػل أمػػر 
ال لػبس فيػال، ومػف هػذي الروايػات مػا أرػر عػف أميػر المػلمنيف الرجعة واححًا جميػًا 
 )عميال السبلـ (  ولال:

)العجب كل العجب بيف جمادل ورجب( والتي يذكر فيفا )سػبلـ هللا عميػال( رجػوع 
بعض األموات إل. الحياة الدنيا  بل  ياـ القائـ )عميال السبلـ( وهػو مػف العبلمػات 

الم فػػـو مخػػال  لمم فػػـو التقميػػدف السػػائد  الدالػػة عمػػ.  يامػػال )عميػػال السػػبلـ(، وهػػذا
 عف رجعة األموات بعد  يامال )عميال السبلـ( .

وهػػػػذا االحػػػػطراب والتشػػػػويش الحاصػػػػل مػػػػف تحػػػػارب مػػػػدلولي المجمػػػػوعتيف مػػػػف 
الروايات، مجموعة الرجعة  بل  ياـ المفدف )عميال السبلـ( ومجموعة الرجعة بعػد 

 الروحية التي  دمنا لفا . يامال ال يمكف رفعال إاله عم. القوؿ بالرجعة 
وحسػػب روايػػات الرجعػػة  بػػل ظفػػور القػػائـ فػػإف الحسػػيف )عميػػال السػػبلـ( يرجػػع إلػػ. 

كمػػا ذكرنػػا فػػي طػػرؼ مػػف هػػذي  –الحيػػاة الػػدنيا  بػػل ظفػػور القػػائـ )عميػػال السػػبلـ( 
 –ويمفد لال ويسمـ الراية إليػال ويكػوف تابعػًا لػال ومطيعػًا ألمػري وهػو  –الروايات  ن ًا 
مخال  لما عميال الشيعة والم فػـو مػف المجموعػة الرانيػة مػف  –محمال كما بينا في 

األخبػػار والروايػػات المعصػػومية، مػػف أف الحسػػيف )عميػػال السػػبلـ ( يرجػػع بعػػد  يػػاـ 
 القائـ )عميال السبلـ ( وومي أمر ت سيمال وتك ينال والصبلة عميال ودفنال .
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وامػري بمبايعػة وكما بينتال الروايات مف عصياف أصحاب الحسيف )عميال السبلـ( أل
نفػػػػـ الػػػػذيف  ػػػػاؿ فػػػػيفـ الحسػػػػيف )عميػػػػال  المفػػػػدف، كيػػػػ  يمكػػػػف أف نتصػػػػور ذلػػػػؾ وار

 السبلـ( : 
انللى ال أعمللم أصللحابا وال أهللل بيللت أبللر وال أوصللل مللن أصللحابي وأهللل بيتللي )

  . ٔ) فجزاكم هللا عنى هير الجزاء
 كي  يمكف أف نتصػور إنفػـ يعصػوف أمػري لفػـ ب تبػاع المفػدف )عميػال السػبلـ( بػل

 إف الذيف يخرجوف عف أمري ويكذبونال هـ أر عة  الؼ.
ذا كػػاف الرابػػت لػػدينا أف الحسػػيف )عميػػال السػػبلـ( هػػو أفحػػل مػػف المفػػدف فكيػػ   وار

 يكوف تابعًا وم مورًا ومطيعًا لال ؟
 
 
 

  ع  هو اآلهذ بثسر الحسين )عالمهدن )
عمػػ. أف لقػد تظػافرت الروايػات الشػرو ة عػف أهػل بيػت النبػوة )صػموات هللا عمػيفـ( 

اإلمػػاـ المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( هػػو اآلخػػذ برػػ ر جػػدي الحسػػيف )عميػػال السػػبلـ ( وأف 
ليؾ طرفًا مف هذي الروايات:  شعار رورتال سيكوف ) يالرارات الحسيف ( وار
) لملا قتلل ف ي كامل الزوارات عف الحمبي  اؿ:  ػاؿ أبػو عبػد هللا )عميػال السػبلـ(: 

يقول بالمدينة: اليلوم نلزل اللببلء عملى  الحسين )عميه السبلم  سمع أهمنا قائبلً 
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هذر األمة فلبل تلرون فرحلًا حتلى يقلوم قلائمكم فيشلفي صلدوركم ويقتلل علدوكم  
 . ٔ)وينال بالوتر أوتارًا 

وفػػي كامػػل الزوػػارات عػػف دمحم بػػف سػػناف عػػف رجػػل  ػػاؿ: سػػ لت أبػػا عبػػد هللا )عميػػال 
َجَعْمَنلا ِلَوِليِّلِه ُسلْمَطانًا َفلبَل ُيْسلِرف َوَمن ُقِتَل َمْظُمومًا َفَقْد }السبلـ( في  ولال تعػال.: 
قلال: ) ذللك قلائم آل دمحم يهلرج فيقتلل بلدم الحسلين  فِّي اْلَقْتِل انه َكاَن َمْنُصورًا{

)عميه السبلم  فمو قتل أهل األرض لم يكن مسرفًا  وقوله فبل يسرف في القتل: 
لسلبلم : يقتلل وهللا لم يكلن يصلنع شليئًا يكلون سلرفًا  قلال أبلو عبلد هللا )عميله ا

 .  ٕ)ذرارن قتمة الحسين )عميه السبلم  بفعال آبائها  
وفػػي هػػذي الروايػػة يحػػا لنػػا أف نتسػػادؿ لػػـ ال يقتػػل  تمػػة الحسػػيف )عميػػال السػػبلـ( ؟ 
يػػرجعفـ فيقػػتمفـ وكيػػ  يسػػتقيـ هػػذا مػػع الروايػػة التػػي تقػػوؿ: يرجػػع يزوػػد وأصػػحابال 

 فيقتمفـ الحسيف وأصحابال ؟ 
عف الم حل بف الز ير  اؿ سمعت زوػد بػف عمػي يقػوؿ: )هػذا  وفي غيبة الطوسي

المنتظر مف ولد الحسيف بف عمي وفي عقب الحسيف )عميال السبلـ( وهو المظمـو 
 اؿ: وليال رجل  }ومن قتل مظمومًا فقد جعمنا لوليه سمطانًا{الذف  اؿ هللا تعال.: 

يسػرؼ فػي القتػل،  مف ذروتال مف عقبال رـ  رأ: وجعمفا كممة با ية فػي عقبػال ...فػبل
 ػػػاؿ: سػػػمطانال حجتػػػال عمػػػ. جميػػػع خمػػػا هللا تعػػػال.، حتػػػ. يكػػػوف لػػػال الحجػػػة عمػػػ. 

 . (3)الناس، وال يكوف ألحد عميال حجة (
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ومف الرواية يكوف ولي دـ الحسيف )عميال السبلـ( هػو الػذف ي خػذ برػ ري، ولػو كػاف 
 ؿ:الحسيف )عميال السبلـ( موجودًا وراجعا بالرجعة المادية فبل يصح أف يقا

أف يمي ر ر الحسيف )عميال السبلـ( أحػد  غيػري بػل كمػا  ػاؿ أميػر المػلمنيف )عميػال  
) فلللإن السػػػبلـ( حينمػػػا حػػػر ال أشػػػق. اآلخػػػروف عػػػدو الػػػرحمف بػػػف ممجػػػـ المعػػػيف : 

  عشت فإنا أولى بالقصاص  .
ولمػػا  –لػػو كػػاف راجعػػًا بالرجعػػة الماديػػة  –وعمػػ. ذلػػؾ فالحسػػيف أولػػ. بالقصػػاص 

أف القائـ )عميال السبلـ ( هو الذف ي خذ بر ر الحسػيف )عميػال  ات قت الروايات عم.
السبلـ( وانال ولػي دـ الحسػيف )عميػال السػبلـ( فيكػوف لزامػًا األخػذ بالرجعػة الروحيػة 

 وت سير أحاديث الرجعة بفا .
عػف رزوػف  ػاؿ:  والرواية األخرل تذكر رائرًا ير ر لمحسػيف )عميػال السػبلـ( فقػد روف 

ػػا حػػرب الحسػػيف بػػف عمػػي )عميػػال السػػبلـ(  ػػاؿ أبػػو عبػػد هللا )عميػػ ال السػػبلـ(: ) لمه
بالسػػػي  رػػػـ ابتػػػدر ليقطػػػع رأسػػػال، نػػػادل منػػػادأ مػػػف بطنػػػاف العػػػرش: أال أيفػػػا األمػػػة 
المتحيرة الحالة بعػد نبيفػا، ال وفقكػـ هللا ألحػح. وال ل طػر، رػـ  ػاؿ أبػو عبػد هللا 

رػائر الحسػيف )عميػال )عميال السبلـ( : فبل جـر وهللا ما وفقوا وال يوفقوف حت. ير ر 
 . (1)السبلـ( (

 

 الحسين )ع  ويوم الفتح
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إف القر ف يبشر بيوـ ال تح ووذكري فػي جممػة مػف اآليػات الشػرو ة، و ػد ذهبػت  راد 
الم سروف بعيدًا في شرح اآليات المتعمقة بيوـ ال تح والتي فسروها بحوادث حػدرت 

 .(1)روة تجدد القر ففي زماف مح. فعطموا كريرًا مف  يات القر ف خبلفًا لنظ
والحا إف أئمة الفدل )صموات هللا عميفـ(  د فسروا الكرير مف  يات ال تح بقياـ  

 القائـ وار امتال لدولة العدؿ اإللفي التي وعد هللا بفا عبادي .   
 }ِإَذا َجاء َنْصلُر ّللاَِّ َواْلَفلْتُح َوَرَأْيلَت النَّلاَس َيلْدُهُمونَ : ومف  يات ال تح  ولال تعال. 

التػي فسػرها الكريػر  ِفي ِديِن ّللاَِّ َأْفَواجا َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرُر انه َكاَن َتوَّابلًا{
إخبػار بال يػب و ػد و ػع  ألنفػا: ) فتح مكة وهذي بشارة ومعجزة ب نفامف الم سروف 

)(2). 
 .  اؿ ال يض الكاشاني: ) وال تح فتح مكة (( 3)وفي ت سير الصافي 

فإف نصر هللا لـ ي ت بعد والناس لـ يدخموا في ديف هللا ، ذا ت سير حيا لمقر فوه
حيػث يظفػر هللا دينػال عمػ. الػديف ، فػي دولػة  ػائـ  ؿ دمحم إالأفواجًا وال يكػوف ذلػؾ 
 كمال ولو كري الكافروف.

َوَيُقوُللللوَن َمَتلللى َهلللَذا اْلَفلللْتُح ِإن ُكنلللُتْم  }: ولػػػو الحظنػػػا مػػػا فسػػػروا بػػػال  ولػػػال تعػػػال.
 . ٗ)َصاِدِقيَن ُقْل َيْوَم اْلَفْتِح اَل َينَفُع الَِّذيَن َكَفُروا ِإيَمانهْم َواَل ُهْم ُينَظُروَن {

                                                 

راجع الموسوعة القر نية لسيد القحطاني والذف يحتوف عم. نظروات  ر نية غير مسبو ة  - 1
 منفا تجدد القر ف ورفع القر ف وأهمفا تجزئة القر ف وبحوث أخرل غاية في األهمية 

 . 568هللا شبر صت سير عبد  _2
 387ص 5جت سير الصافي   - 3
 ( .29-28)السجدة  -4
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عميػال )و د فسرها القمي في ت سيري  ائبًل: ) هو مرل حرب هللا في الرجعة والقػائـ 
فممػا أخبػرهـ رسػوؿ هللا )صػم. هللا عميػال والػال وسػمـ تسػميما( بخبػر الرجعػة  (السبلـ

}َوَلُنلِذيَقنَُّهْم ِملَن  :كنػتـ صػاد يف وهػذي معطوفػة عمػ.  ولػال إفلوا مت. هذا ال ػتح  ا
 . ٔ)اْلَعَذاِب اأْلَْدَنى ُدوَن اْلَعَذاِب اأْلكبر َلَعمَُّهْم َيْرِجُعوَن {  

 .(عميال السبلـ د فسر يـو ال تح بقياـ القائـ ) فففو إذ
لللْن ِعنلللِدِر َفَعَسلللى ّللّاُ َأن  }: وكػػػذلؾ فػػػي  ولػػػال تعػػػال.   َيلللْسِتَي ِبلللاْلَفْتِح َأْو َأْملللٍر مِّ

وْا ِفي َأْنُفِسِهْم َناِدِميَن {  . ٕ)َفُيْصِبُحوْا َعَمى َما َأَسرُّ
هػذا ال ػتح هػو مػا  إفو ػد أكػدت الروايػات الػواردة عػف أهػل البيػت )عمػيفـ السػبلـ( 

: ل.ـ الكػافروف أمامػال وهنػاؾ ينطبػا  ولػال تعػااوانفػز  اإلماـيكوف في عصر ظفور 
، فػإف دخػوؿ النػاس واعتنػا فـ   ٖ)َوَرَأْيَت النَّلاَس َيلْدُهُموَن ِفلي ِديلِن ّللاَِّ َأْفَواجلًا { }

 .المفدف )عميال السبلـ( اإلماـفي دولة  إاللـ يكف وال يكوف  اإلسبلـلديف 
 اإلمػػاـوممػػا يلوػػد ذلػػؾ مػػا جػػاد فػػي الػػدعاد المػػ رور وهػػو دعػػاد الندبػػة الػػوارد عػػف 

 بلـ( حيث ورد فيال: عميال الس)الحجة 
 اإلمػػاـوهػػذي ال قػػرة التػػي تناشػػد  ) أيللن صللاحب يللوم الفللتح وناشللر رايللة الهللدى  

صاحب يـو ال تح فيومال )سػبلـ هللا عميػال( هػو  ب نالال ائب )عميال السبلـ( وتص ال 
 يـو ال تح. 
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فكػل أهػل ديػف ، )عميػال السػبلـ(  اإلمػاـببركة  إالتجتمع الناس عم. ديف واحد  وال
فـ، فالمسػمموف ينتظػروف المفػدف، فػينتظػروف منقػذًا ومصػمحًا يقػيـ العػدؿ مة يمأو 

يولػػػػد فػػػػي  خػػػػر الزمػػػػاف، وأمػػػػا  ب نػػػػالمػػػػف  ػػػػاؿ  أوسػػػػواد مػػػػف  ػػػػاؿ بوالدتػػػػال وغيبتػػػػال 
المسيحيوف فينتظروف رجوع عيس. )عميال السبلـ( واليفود ينتظروف رجوع نبي هللا 

 .كما يعتقدوف إيميا ليجعمفـ أسياد العالـ 
مختصػػػر البصػػػائر عػػػف أميػػػر المػػػلمنيف )عميػػػال السػػػبلـ( فػػػي حػػػديث  و ػػػد ورد فػػػي

 واشلربواكنوزها ويقلول القلائم )عميله السلبلم  كملوا  األرض) وتهرج لهم  :طوول
 .  ٔ)هنيئًا بما أسمفتم في األيام الهالية فالمسممون يومئذ أهل صواب ... 

مػا جػػاد  المفػػدف )عميػال السػػبلـ( اإلمػاـوممػا يلكػد حصػػوؿ ال ػتح فػػي زمػف ظفػػور 
) سنة الفتح ينبثق الفرات حتلى يلدهل فلي عف أبي عبد هللا )عميال السبلـ(  ػاؿ: 

 .  ٕ)أزقة الكوفة  
كػػذلؾ ورد فػػي تسػػمية العػػاـ الػػذف يكػػوف فيػػال بػػدأ الرػػورة المفدويػػة بعػػاـ ال ػػتح، عػػف 

سلللسلته علللن رجلللب قلللال ذللللك شلللهر كانلللت ) أبػػػي عبػػػد هللا )عميػػػال السػػػبلـ(  ػػػاؿ: 
 إللىقمت جمادن قلال : فيهلا الفلتح ملن أولهلا  -أن قال إلى -الجاهمية تعظمه 
 . ٖ)آهرها  
 دراج  اؿ: سمعت أبا عبد هللا )عميال السبلـ( يقوؿ:  ابفوعف 
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) فللي قللول هللا عللز وجللل }ُقللْل َيللْوَم اْلَفللْتِح اَل َينَفللُع الَّللِذيَن َكَفللُروا ِإيَمللانهْم َواَل ُهللْم 
ملا للم  باإليمانائم وال ينفع أحد التقرب ُينَظُروَن{ يوم الفتح تفتح الدنيا عمى الق

ويعظلم عنلد  إيمانلهفلذلك اللذن ينفعله   وبهذا الفتح مؤمناً   يكن قبل ذلك مؤمناً 
هللا قللدرر وشللانه وتزهللرف للله يللوم البعللث جنانلله وتحجللب عنلله نيرانلله وهللذا أجللر 

 .   ٔ)الموالين ألمير المؤمنين وذريته الطيبين )عميهم السبلم   
الروايػػات التػػي تربػػت حصػػوؿ ال ػػتح الحقيقػػي فػػي زمػػف ظفػػور  غيػػر ذلػػؾ مػػف إلػػ.

 القائـ مف  ؿ دمحم )صم. هللا عميال والال وسمـ تسميما( .
ذا كاف النصر العسكرف لئلماـ المفدف )عميال السبلـ( عمػ. الحكومػات الظالمػة  وار

والقول العالمية المتجبرة هو مف مظاهر هػذا ال ػتح فػإف ال ػتح الحقيقػي هػو دخػوؿ 
المفدف )عميال السبلـ(، بعد ظفور أمػري  اإلماـببركة  اإلسبلـ إل. جمعفـ الناس ب

 وانتشاري في كل أرجاد المعمورة. 
الػديف الخػالص. ففػذا هػو ال ػتح الحقيقػي الػذف  إالهللا وال يبقػ.  إالفبل يعبد يومئذ 
ُموَن ِفللي ِديللِن ّللاَِّ }ِإَذا َجللاء َنْصللُر ّللاَِّ َواْلَفللْتُح َوَرَأْيللَت النَّللاَس َيللْدهُ : تقصػػدي اآليػػة
 الروايات الشرو ة. إليال أشارتوما  َأْفَواجا{

الحسػيف )عميػال السػبلـ( بيػـو ال ػتح ومػا معنػ.  ولػال  اإلمػاـوهنا نتسادؿ ما عبل ػة 
فػػػي مػػػا روف عػػػف زوػػػف العابػػػديف )عميػػػال السػػػبلـ( فػػػي أمػػػر تخمػػػ  دمحم بػػػف الحن يػػػة 

 وبعض بني هاشـ عف كر بلد  اؿ: 
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) مللن كللان معنللا فقللد أدرك الشللهادة ومللن لللم عميػػال السػػبلـ(: كتػػب أبػػي الحسػػيف )
 .(1)يكن معنا لم يبمم الفتح  

ونحػػف نعػػرؼ أف ، فمػػا هػػو هػػذا ال ػػتح الػػذف  صػػدي سػػيد الشػػفداد )عميػػال السػػبلـ( 
بحيػث لػػـ ، معركػة الطػ  انتفػػت بإبػادة معسػكر الحسػػيف )عميػال السػبلـ( وأصػػحابال

وكانت ال ترة واألط اؿ، السبلـ( والنسوة  زوف العابديف )عميال اإلماـ إاليخرج منفـ 
هل البيت إذ كاف شػعار بنػي أ ألتباع  أموف ر وظمـ ت ذلؾ فترة تجبه تمالزمنية التي 

 . )لعنفـ هللا(: ) ال تبقوا ألهل هذا البيت مف با ية ( أمية
يقوؿ: ) ومػف لػـ يكػف معنػا لػـ يػدرؾ  أفلو كاف يقصد معركة الط  لكاف يجب و 

 الشفادة (.
 ائػل  يقػوؿال  اؿ: ) لـ يبمغ ال تح ( فما عبل ة الحسيف وأصحابال بال تح ؟  ػد ولكن
 . لمحساب ويقتص المظمـو مف الظالـ ال تح هو يـو القيامة يـو يحشر الناس إف

يػػـو القيامػػة غيػػر خػػاص بالحسػػيف وأصػػحابال بػػل كػػل ولػػد  دـ  إفووػػرد عمػػ. ذلػػؾ 
كػػذلؾ فممػػاذا اخػػتص  راألمػػلػػو كػػاف و  ،ستحشػػر فيرػػاب المحسػػف ويعا ػػب المسػػيد

 الحسيف )عميال السبلـ( ؟  باإلماـ
ومػػا حػػاؿ مػػف كػػاف  ػػد سػػبا مػػف المسػػمميف الػػذيف كػػانوا مػػع رسػػوؿ هللا )صػػم. هللا 

دمحم الحسػػف  أبػػي واإلمػػاـعميػػال والػػال وسػػمـ تسػػميما( وأميػػر المػػلمنيف )عميػػال السػػبلـ( 
 فـ .فـ المطيعيف لابواصح األئمة)عميال السبلـ( ؟ وما حاؿ مف تبلي مف 

وكيػػ  يكػػوف أصػػحاب الحسػػيف )عميػػال السػػبلـ( الػػذيف استشػػفدوا بػػيف يديػػال  ػػد    
 ؟أدركوا ال تح ومف تخم  عف نصرتال لـ يدرؾ ال تح 
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الحسػػػػيف )عميػػػػال  اإلمػػػػاـ أراديال ػػػػتح الػػػػذف  إفكػػػػل هػػػػذي التسػػػػالالت يكػػػػوف جوابفػػػػا 
 .اإللفيالمفدف )عميال السبلـ( و ياـ دولة العدؿ  اإلماـالسبلـ( هو سيطرة 

دراؾ هػػػذا ال ػػػتح بالنسػػػبة لػػػال وألصػػػحابال هػػػو فػػػي رجعتػػػال ورجعػػػة أصػػػحابال  رجعػػػة وار
المفػػػػػػدف )عميػػػػػػال السػػػػػػبلـ(  اإلمػػػػػػاـيف وملوػػػػػػديف ألنصػػػػػػار دا روحيػػػػػػة ليكونػػػػػػوا مسػػػػػػدا 

 وخصوصًا وزوري الذف يبايعال ويسممال األمر.
 إللىصلاحبكم ويهلدن  إللى) أهلدى الرايلات   يهلدن :  ب نػالالذف تص ال الروايات 

 الحق .
 

 مي المهدن )ع من ي
اختمػػػػ  العممػػػػػاد والبػػػػاحريف فػػػػػي مػػػػف يمػػػػػي المفػػػػدف )عميػػػػػال السػػػػبلـ( بعػػػػػد وفاتػػػػػال، 
واختبلففـ هذا نش  مف اخػتبلؼ ظػاهر األحاديػث والروايػات الشػرو ة التػي تحػدرت 
عف هذا الموحوع، حيث نجد إف بعض هذي األحاديث والروايات ذكرت أف الػذف 

ًا مف الشيعة في حيف نجد البعض مػف يمي المفدف )عميال السبلـ( إرنا عشر مفدي
 . الحسيفاألخبار حدرت أف الذف يمي اإلماـ المفدف )عميال السبلـ( 

 فقد جاد في الرواية الشرو ة الواردة عف أبي عبد هللا )عميال السبلـ( أنال  اؿ: 
) ويقبل الحسين في أصحابه الذين قتموا معه  ومعه سبعون نبيًا كما بعثوا مع 

فيدفع إليه القائم الهاتم فيكون الحسين هو الذن يملي غسلمه موسى بن عمران 
 .  ٔ)وكفنه وحنوطه ويواريه في حفرته  
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فبناد عم. هذي الرواية الشرو ة يتبػيف أف الػذف يمػي اإلمػاـ المفػدف )عميػال السػبلـ( 
هو اإلماـ الحسيف )عميال السبلـ( ولكف جاد في رواية عف أبػي بصػير  ػاؿ:  مػت 

  )عميفما السبلـ(: لمصادؽ جع ر بف دمحم
) يلابن رسلول هللا  إنللي سلمعت مللن أبيلك )عميله السللبلم  انله قللال : يكلون بعللد 

 القائم اثنا عشر مهديًا.
فقللال: إنمللا قللال اثنللا عشللر مهللديًا ولللم يقللل اثنللا عشللر إمامللًا  ولكللنهم قللوم مللن 

 .  ٔ)شيعتنا يدعون الناس إلى مواالتنا ومعرفة حقنا  
) يقلوم القلائم ملن ثلم يكلون السػبلـ(  ولػال : عميفما وجاد عف عمي بف الحسيف )
 .  ٕ)بعدر اثنا عشر مهديًا  

مػػف هػػذي الروايػػات يتبػػيف لنػػا أف الػػذف يمػػي المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( هػػـ ارنػػا عشػػر 
مفديًا وهـ ليسوا ب ئمة كما ذكر اإلماـ الصادؽ )عميال السبلـ( بل هـ مػف الشػيعة 

وؿ مػػف هػػلالد االرنػػا عشػػر مفػػديًا هػػو المخمصػػيف الممحصػػيف، أف أف المفػػدف األ
 مف يمي المفدف )عميال السبلـ(.

وال يقػػػ  األمػػػر عنػػػد هػػػذا الحػػػد، فقػػػد جػػػاد فػػػي الحػػػديث الشػػػرو  عػػػف رسػػػوؿ هللا 
) سيكون من أهل بيتلي رجلبًل يممل  )صم. هللا عميال والال وسمـ تسميما( إنال  اؿ: 

ثني بلالحق ملا هلو األرض عداًل كما ممئت جورًا ثم من بعدر القحطاني والذن بع
 . ٖ)دونه  
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ومػػػف هػػػذا الحػػػديث يتبػػػيف لنػػػا أف الػػػذف يمػػػي اإلمػػػاـ المفػػػدف )عميػػػال السػػػبلـ( هػػػو 
 القحطاني.

 إذف نصل في النفاية إل. ربلرة أ واؿ في مف يمي اإلماـ )عميال السبلـ(:
 القوؿ األوؿ: اإلماـ الحسيف )عميال السبلـ(.
 ة وهـ ليسوا ب ئمة.القوؿ الراني: ارنا عشر مفديًا  وـ مف الشيع

 القوؿ الرالث: القحطاني.
وجمعػًا بػػيف الروايػات و نػػاد عمػػ. مػا فػػي الجػزد الرػػاني مػػف هػذي الموسػػوعة مػػف أف 
القحطاني هو اليماني وهو المسدد بروح اإلماـ الحسيف )عميال السػبلـ( لػذلؾ عبػر 

اني في الرواية ب ف الذف يمي المفدف هو الحسيف )عميال السبلـ( ، كمػا أف القحطػ
 اليماني المسدد بروح الحسيف )عميال السبلـ( هو أوؿ االرنا عشر مفديًا .

وال يمكػػػف أف نتصػػػور أف الػػػذف يمػػػي المفػػػدف )عميػػػال السػػػبلـ( هػػػو الحسػػػيف )عميػػػال 
السػػبلـ( ببدنػػال وروحػػال ألف ذلػػؾ يعنػػي أف الػػذف يمػػي المفػػدف إمػػاـ إال أف الصػػادؽ 

ئمػػػة، بػػػل هػػػـ مفػػػدييف مػػػف )عميػػػال السػػػبلـ( ذكػػػر أف الػػػذيف يمػػػوف المفػػػدف ليسػػػوا أ
 الشيعة.

و فػػذا يتبػػيف لنػػا أف الػػذف يمػػي اإلمػػاـ )عميػػال السػػبلـ( هػػو القحطػػاني المسػػدد بػػروح 
الحسػػيف )عميػػال السػػبلـ( وهػػو أوؿ المفػػدييف االرنػػا عشػػر، و فػػذا ن فػػـ مػػا جػػاد فػػي 

) يلا الرواية الشرو ة الواردة عػف أبػي حمػزة عػف أبػي عبػد هللا )عميػال السػبلـ(  ػاؿ: 
يًا ملللن وللللد الحسلللين )عميللله ة إن منلللا بعلللد القلللائم أحلللد عشلللر مهلللدأبلللا حملللز 
 . ٔ) السبلم 
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فالمقصػػػػود بالحسػػػػيف )عميػػػػال السػػػػبلـ( هنػػػػا هػػػػو أوؿ المفػػػػدييف اإلرنػػػػا عشػػػػر وهػػػػو 
القحطػػػاني و ػػػد سػػػػمي فػػػي الروايػػػة المتقدمػػػػة بالحسػػػيف ألنػػػال مسػػػػددًا بػػػروح اإلمػػػػاـ 

 توف بعػدي، فالحسػيف الحسيف صموات هللا وسبلمال عميال، وغيري أحد عشػر مفػديًا يػ
هو أحد هلالد المفدييف اإلرنا عشر، وهو مػف يمػي اإلمػاـ المفػدف )عميػال السػبلـ( 

 مباشرة رـ مف بعدي أحد عشر مفديًا.
مف اف الذف يمي المفدف هو أحد المفػدييف وهػو مػف  -ومما يلكد ما ذهبنا إليال  

اد فػػي الروايػػة مػا جػػ –الشػيعة ولػػيس اإلمػػاـ الحسػػيف )عميػال السػػبلـ( ببدنػػال وروحػػال 
 الشرو ة الواردة عف أبي الجارود  اؿ: 

) قمت ألبي جعفر )عميه السبلم  : إذا مضى اإلمام القائم من أهل البيلت فبلسن 
 شيء يعرف من يجيء بعدر ؟ 

قللرار آل دمحم للله بالفضللل  وال يسللسل عللن شلليء بللين  قللال: بالهللدى واإلطللراق  وا 
 . ٔ)صدفيها إال أجاب  
شػػرو ة يتبػػيف لنػػا واحػػحًا أف الػػذف يجػػيد بعػػد اإلمػػاـ المفػػدف فمػػف هػػذي الروايػػة ال

)عميػػػػال السػػػػبلـ( يعػػػػرؼ بصػػػػ ات معينػػػػة وهػػػػي كمػػػػا فػػػػي الروايػػػػة المتقدمػػػػة الفػػػػدل 
 واإلطراؽ وار رار  ؿ دمحم لال بال حل وال يس ؿ عف شيد إال أجاب.

والسػػلاؿ هنػػا لػػو أف الػػذف يجػػيد بعػػد المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( هػػو اإلمػػاـ الحسػػيف 
لسػػبلـ( لمػػا سػػ ؿ أبػػي الجػػارود عػػف صػػ تال، ألنػػال سػػيكوف معروفػػًا وسػػيخرج )عميػػال ا

مف  بري وورجػع إلػ. الحيػاة الػدنيا بعػد المػوت، إال أف الصػحيح أف الرجعػة روحيػة 
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ف الػػذف يمػػي أمػػر المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( يعػػرؼ بفػػذي الصػػ ات التػػي وردت فػػي  وار
 الرواية الشرو ة.

 
 لياذا الحس ن )ع( ؟

نفػػـكمفػػـ معصػػوموف  ئمػػةاأل أفنحػػف نعتقػػد   ػػاموا بمػػا أمػػرهـ هللا تعػػال. بػػدوف  ، وار
كمفػػـ واحػػد ولكػػف اخػػتبلؼ وتبػػايف سػػيرهـ وأفعػػالفـ جػػاد نتيجػػة اخػػتبلؼ ، و تقصػػير

 .الظروؼ الموحوعية المحيطة بكل واحد منفـ
ولمػػا كانػػت الظػػروؼ المحيطػػة بالحسػػيف )عميػػال السػػبلـ( مػػف انتشػػار الظمػػـ وكرػػرة 

  عميال(: الباطل كما  اؿ )سبلـ هللا
 .الحق ال يعمل به والباطل ال يتناهى عنه   إلى) أال ترون 

  برملا  إالسعادة والحياة مع الظالمين  إال) ال أرى الموت و ولال )عميال السبلـ(: 
القػػائـ )عميػػال السػػبلـ(  لئلمػػاـمػػا يكػػوف بفػػا فػػي زمػػف الظفػػور المقػػدس  أشػػبالهػػي 

 .ظممًا وجوراً  حيث تمؤل األرض
لظػػػروؼ هػػػي ظػػػروؼ اسػػػترنائية ومميػػػزة فكػػػذلؾ رد فعػػػل الحسػػػيف مرػػػل هػػػذي ا فػػػإف

البيػت  أهػليحًا مميز واسترنائي، نجد ذلؾ في روايػات أهو  إزادها)عميال السبلـ( 
لقتلللل جلللدن  إن) الصػػػادؽ )عميػػػال السػػػبلـ(:  اإلمػػػاـ ػػػاؿ حيػػػث )عمػػػيفـ السػػػبلـ( 

 . ٔ)يوم القيامة   إلى  الحسين حرارة في قموب المؤمنين لن تنطف
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راد الحسػػػيف )عميػػػال السػػػبلـ( إن ػػػنػػػدرؾ السػػػبب فػػػي  أفل مػػػا تقػػػدـ نسػػػتطيع مػػػف كػػػ
المفدف )عميال السبلـ( مع جدي رسوؿ هللا )صم.  اإلماـبروايات الرجعة في زماف 

 هللا عميال والال وسمـ تسميما( وأبيال أمير الملمنيف )عميال السبلـ( .
لحسػػيف ( ويقػػـو المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( سػػيرفع شػػعار ) يالرػػارات ا اإلمػػاـ إفبػػل 

بقتل ذرارف  تمة الحسيف )عميال السبلـ( كونفـ راحػيف ب فعػاؿ أجػدادهـ وم تخػروف 
البيػػت )عمػػيفـ السػػبلـ(  أهػػل أتبػػاعب فعػػاؿ مشػػابفة لفػػا، مػػف  تػػل  يقومػػوف بفػػا بػػل و 

وتشػػرودهـ مػػف ديػػارهـ وتفجيػػرهـ مػػف أوطػػانفـ وتك يػػرهـ واعتبػػارهـ خػػوارج، و ػػتمفـ 
 األسماد.عم. 

زونب  أوعمي ومف كانت اسمفا فاطمة  أوحسف  أوف اسمال حسيف فيقتموف كل م
رأس الحسيف )عميال السبلـ(  أجدادهـسكينة ويقطعوف رلوس الشيعة كما  طع  أو

 صدر الحسيف الشرو . لويمرموف بفـ ويطئوف صدورهـ كما وطئت خيل العد

 الداعي والحسين
: ف ومنذروف  ػاؿ تعػال. الخما مبشرو إل.الرسل والدعاة  إرساؿ اإللفيةمف السنف 

ِبيَن َحتَّى َنْبَعَث َرُسواًل{  . ٔ)}َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
}َوَلللْو َأنَّللا : وذلػػؾ لسػػد بػػاب االعتػػذار واالحتجػػاج عمػػ. هللا بعػػدـ العمػػـ،  ػػاؿ تعػػال.
ن َقْبِمِه َلَقاُلوا َربََّنا َلْواَل َأْرَسْمَت ِإَلْيَنا َرُسواًل فَ  َنتَِّبَع آَياِتَك ِمن َقْبلِل َأْهَمْكَناُهم ِبَعَذاٍب مِّ

 .  ٕ)َأن نَِّذلَّ َوَنْهَزى{

                                                 

 ( .15) اإلسراد -1
 ( .134) طال -2
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}ُسنََّة ّللاَِّ ِفي الَِّذيَن :ولما كانت سنف هللا في خمقال ال تتخم  وال تتبدؿ  اؿ تعال. 
 .  ٔ)َهَمْوا ِمن َقْبُل َوَلن َتِجَد ِلُسنَِّة ّللاَِّ َتْبِديبًل{

) لتتللبعن سللنن مللن قللبمكم :  ميما(و ػػاؿ رسػػوؿ هللا )صػػم. هللا عميػػال والػػال وسػػمـ تسػػ
  . ٕ)حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة  

فػػإف هنػػاؾ داعأ لمقػػائـ مػػف  ؿ دمحم )صػػموات هللا وسػػبلمال عميػػال( سػػيرفع صػػوتال فػػي 
اِع إلى َشْيٍء نُُّكٍر {الو ت الذف سي ذف بال هللا ،  اؿ تعال.   .  ٖ)} َيْوَم َيْدُع الدَّ

) مللن كواعيػػة الحسػػيف ) عميػػال السػػبلـ ( الػػذف  ػػاؿ: وسػػتكوف لفػػذا الػػداعي واعيػػة 
  . ٗ)سمع واعيتنا فمم ينصرنا أكبه هللا عمى وجهه في نار جهنم  

يجيػػػب دعػػػوة  أففينب ػػػي لممػػػلمف الػػػذف ينتظػػػر ظفػػػور إمامػػػال بقيػػػة هللا فػػػي أرحػػػال 
القمػر  أفالقمر لمشمس، فكما والذف يكوف بمرابة القائـ  لئلماـو يدعالداعي الذف 
 بيػل ظفػوري  اإلمػاـنور الشمس في حاؿ غيبتفا ففو كاش  عف نور  كاش  عف

. 
والمسدد بروح الحسيف )عميػال السػبلـ( سينصػري  اإلماـوهذا الداعي الذف هو وزور 

المػلمنيف  أرواحوستسػددهـ  اإلمػاـمف كػاف مػلهبًل ومتكػامبًل بالدرجػة التػي يروػدها 
 . األوائل
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المفػػدف )عميػػال  اإلمػػاـنصػػرة  إلػػ.توصػػمنا  نسػػ ؿ هللا أف يوفقنػػا لمػػدعوة الحقػػة التػػي
 السبلـ(.
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إف الذف دعػاني إلػ. تػ لي  هػذا الكتػاب هػو الحاجػة الماسػة لوجػود بحػث متكامػل 

عميػػال السػػبلـ( أهػػـ شػػخص بعػػد اإلمػػاـ المفػػدف )  حػػية اإلمػػاـ المفػػدف وعػػف عػػف
فو وزور المفػدف )عميػال السػبلـ( والقػائـ بالػدعوة ، فوالذف هو بمرابة القمر لمشمس

، وظفػرت ر كرػر فيػال دعػاة الحػبلؿ واالنحػراؼإليال و ائد الناس لنصرتال في عصػ
، يقودهػا أشػخاص لػيس لفػـ َهػـ إال إرحػاد الباطػل وانتشػرت واتسػعت فيال دعػوات

شػػػػباع رغبػػػػاتفـ ا ، لدنيويػػػػة وتحقيػػػػا مصػػػػالحفـ وأمػػػػانيفـأن سػػػػفـ األمػػػػارة بالسػػػػود وار
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ؾ عػف تػدخل  ػول سياسػية ودينيػة معاديػة لئلمػاـ المفػدف )عميػال السػبلـ( مػػف ناهيػ
 .أجل تشويال هذي القحية المقدسة

فاسػػتطاعوا تحػػت هػػذا المسػػم. أو ذاؾ خػػداع البسػػطاد والسػػذج مػػف النػػاس الػػذيف 
 يتطمعوف لنصرة اإلماـ المنتظر )سبلـ هللا عميال( .

اليمػػػاني شخصػػػية السػػػيد بكػػػل مػػػا يتعمػػػا عمػػػ. بػػػيف دفتيػػػال  حػػػوف إف هػػػذا الكتػػػاب ي
وكػػػػذلؾ األحاطػػػػة الموعػػػػود وحركتػػػػال ودعوتػػػػال ومكػػػػاف خروجػػػػال وتحركػػػػال العسػػػػكرف 
وفػػػػا مػػػػا جػػػػاد فػػػػي بموحػػػػوع دابػػػػة األرض ومصػػػػدا فا فػػػػي  خػػػػر الزمػػػػاف وذلػػػػؾ 

األحاديث والروايات المعصومية الشرو ة الواردة عف األئمة األطفػار )صػموات هللا 
 وسبلمال عميفـ أجمعيف( .

أف يكػػوف مكتوبػػًا ب سػػموب بسػػيم مراعػػاة ألدنػػ. مسػػتول مػػف ال فػػـ وحاولػػت جاهػػدًا 
 حػػػية اإلمػػػاـ المفػػػدف خدمػػػة  عـ ال ائػػػدة ويحصػػػل مػػػا كنػػػا نبت يػػػال مػػػفواإلدراؾ لػػػت

 وخدمة المنتظروف لفا عم. مختم  مستوياتفـ ال كروة . )عميال السبلـ(
 وهللا مف وراد القصد ..
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 األول بابال
 :المبحث األول 
 داعي لغة واصطبلحاً ال -ٔ

ودعػػا  الالػػداعي ل ػػة مػػ خوذ مػػف دعػػا ودعػػادًا ودعػػول أف نػػاداي وصػػاح بػػال واسػػتعان
إل. األمر أف سا ال إليال وستححري ورغبال إليال، وم ردها داعػي والجمػع دعػاة وهػـ 

 ؿ. وـ يدعوف الناس إل. بيعتفـ سواد بيعة هدل أـ بيعة حبل
أو حتػ. إلػ. بدعػة، فيقػاؿ مػربًل  ويقاؿ رجػل داعػي إذا كػاف يػدعو النػاس إلػ. ديػف

لػ. كػل مػا يقػرهب  هذا داعي هللا تعال. أف الداعي إل. توحيدي عز وجل وطاعتال وار
 منال.
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 :الداعي اصطبلحاً 
ففو كل مف يدعو الناس إل. دينال أو مذهبال أو منفاجال سواد كانت دعوة حػا أـ 

 حبللة هذا بنحو عاـ. 
أو اإلمػػاـ أو مػػف يػػ مري اإلمػػاـ أمػػا ل ظػػة الػػداعي بنحػػو خػػاص فتطمػػا عمػػ. النبػػي 

عنػػد دعػػوة النػػاس، الػػذيف أمػػا  )عميػػال السػػبلـ(بالػػدعوة والػػذف ال يتصػػرؼ إال بػػ مري 
 يدخموف في دعوة الداعي لئلماـ طوعًا أو أف يقاتمفـ عميفا حت. ي يئوا إل. الحا.

إلػ. ديػػف هللا عػػز ألنػال يػػدعو  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(فالػداعي مػػربًل كػاف احػػد أسػماد الرسػػوؿ 
واألئمػة المعصػوميف مػف  )عميػال السػبلـ(وجل، كما إنفا احد تسميات اإلماـ عمػي 

عمػػػػ. خمػػػػص هػػػػذا الم ػػػػي أطمػػػػا األئمػػػػة )عمػػػػيفـ السػػػػبلـ(  ػػػػد و  ،ذروتػػػػال مػػػػف بعػػػػدي
أصحابفـ والذيف يدعوف الناس ويحدرونفـ عم. وجوب طاعة هللا ورسولال واألئمػة 

 )عميػال السػبلـ(، فمػربًل كػاف اإلمػاـ الصػادؽ ووجوب األخذ ب وامري واجتناب نواهيػال
يػػػ مر أصػػػحابال بػػػ ف يكونػػػوا دعػػػاة صػػػامتيف لفػػػـ )عمػػػيفـ السػػػبلـ( وذلػػػؾ بػػػورعفـ 

  وتقواهـ وحسف خمقفـ.
ملللن الكوفلللة ملللن  أتلللورإن نفلللرًا  ): )عميػػػال السػػػبلـ(حيػػث ورد عػػػف اإلمػػػاـ البػػػا ر  

ل للله عون منله ويسهلذون عنله فممللا حضلرهم االنصلراف وودعلور قلاشليعته يسلم
 بعضهم أوصنا يابن رسول هللا.

واجتنلاب معاصليه وأداء األمانلة لملن فقال: أوصيكم بتقوى هللا والعمل بطاعته  
 ائتمنكم وحسن الصحابة لمن صحبتمور وأن تكونوا لنا دعاة صامتين. 

 ا: يابن رسول هللا وكيف ندعوا إليكم ونحن صموت ؟ و قال
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طاعلة هللا وتتنلاهون علن معاصلي هللا تعممون بما أمرناكم بله ملن العملل ب قال:

وتعاممون الناس بالصدق والعدل وتؤدون األمانة وتلسمرون بلالمعروف وتنهلون 
فللإذا رأوا مللا انللتم عميلله قللالوا   عللن المنكللر وال يطمللع النللاس مللنكم إال عمللى هيللر
 . ٔ)أصحابههؤالء الفبلنية رحم هللا فبلنا ما كان أحسن ما يؤدب 

و إلػػ. هللا عػػز وجػػل أو إلػػ. أوليػػادي الػػذيف فػػرض هللا و ػػذلؾ نجػػد إف كػػل مػػف يػػدع
واألئمػػػة اإلرنػػ. عشػػػر  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(تعػػال. طػػاعتفـ و رنفػػػا بطاعتػػال وهػػػـ الرسػػوؿ 

 . (2)( يعرؼ بالداعي المعصوميف ) عميفـ السبلـ
كما نجد أيحا إف ل ظة الداعي تطما عم. كل مف يدعو إل. دعوة باطمػة، فمػربًل 

سػممة  كػ بو ،د إف الذيف كانوا يدعوف إل. بني العباس كاف يطما عميفـ الدعاةنج
 الخبلؿ وأبو مسمـ الخراساني وغيرهـ. 

دمحم بػػف كالػػداعي  دعػػاة كػونفـ  ػػادة بعػػض الحركػػات سػػم. بعػػض األشػػخاصيكمػا 
 زود الداعي صاحب الديمـ.

اروخيػًا لعػدة وهذا كمال إف دؿ عم. شيد فإنال يدؿ عم. وجود ل ي الداعي وربوتػال ت
  (3)باطل.أشخاص سواد كانوا أهل حا أو 

                                                 

 56ص 1، دعاة اإلسبلـ ج320ص 8مستدرؾ الوسائل ج - 1
، 251ص 4، مستدرؾ الوسائل ج377ص 1، الكافي ج179ص 89بحاراألنوار ج - 2

 .137ص 27وسائل الشيعة ج
 2تارو  اليعقو ي ج 122ص 3، الصراط المستقيـ ج339ص 43بحاراألنوار ج - 3
 .244- 238ص
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 فمسفة الدعوة والداعي -ٕ

ل. و تنػا الحاحػر سػمع بػيف نحيػث  ،الداعي م فوـ شاع وانشر منذ  ديـ الزماف وار
 ال ينة واألخرل ظفور الداعي ال بلني في هذا المكاف أو ذاؾ مف أرض المعمورة.

مجموعػػػة مػػػف الم ػػػاهيـ والعقائػػػد  إف األصػػػل فػػػي الػػػدعوة  ػػػائـ عمػػػ. أسػػػاس وجػػػود
رػػـ  فوالمبػػاد  التػػي يقػػـو الػػداعي ببرفػػا و يانفػػا عمػػ. أمػػل نشػػرها بػػيف النػػاس، ومػػ

الػػدعوة إلػػ. طاعتػػال مػػف خػػبلؿ مػػا جػػاد فػػي هػػذي الم ػػاهيـ والعقائػػد والمبػػاد  والتػػي 
الػػداعي إنمػػا يػػدعوا إلػػ. غيػػري ولػػيس إلػػ.  ف، ألفاهػػي فػػي أصػػمفا طاعػػة لصػػاحب

عممًا إف روايات أهل البيت )عميفـ السبلـ ( تبيف  -بينال الحقاً وهذا ما سن -ن سال 
تباع أمري.أ  ف هللا عز وجل هو أوؿ مف دعا إل. ن سال ودعا إل. طاعتال وار
نػػال  ػػاؿ: ا )عميػػال السػػبلـ(فقػػد ورد عػػف أبػػي عمػػرو الز يػػدف عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ  
ع أملرر فبلدأ نه تبارك وتعالى أول من دعا إلى نفسه ودعا إلى طاعته وأتباا)...

}اْدُع ِإِللى َسلِبيِل َربِّلَك ِباْلِحْكَملِة َواْلَمْوِعَظلِة اْلَحَسلَنِة بنفسه ثلم ثنلى برسلوله فقلال 
َوَجلاِدْلُهم ِبلالَِّتي ِهلَي َأْحَسلُن ِإنَّ َربَّلَك ُهلَو َأْعَمللُم ِبَملن َضللَّ َعلن َسلِبيِمِه َوُهلَو َأْعَمللُم 

إللى هللا علز وجلل ملن هلالف أملر هللا  اعيايعني بالقرآن ولم يكن د {ِباْلُمْهَتِديَن 
 ويدعو إليه بغير ما أمر به في كتابه والذن أمر أن ال يدعى إال به.

}ِإنَّ َهلَذا اْلُقْرآَن ِيْهِدن ِلمَِّتلي ِهلَي  ثم ثبت بالدليل بكتابه أيضًا فقال تبارك وتعالى
ُر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن َيْعَمُموَن الصَّ   .اِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َأْجرًا َكِبيرًا {َأْقَوُم َوُيَبشِّ
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أن يللدعو ) ويبشللر المللؤمنين   ثللم ذكللر مللن أذن للله بالللدعاء إليلله بعللدر وبعللد  

نُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَهْيِر َوَيْسُمُروَن ِبلاْلَمْعُروِف رسوله في كتابه فقال  }َوْلَتُكن مِّ
 .ُهُم اْلُمْفِمُحوَن { َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأْوَللِئكَ 

سلماعيل ملن أهلل   نها من ذريلة إبلراهيم وا  ثم اهبر عن هذر األمة وممن هي وا 
  البيللت الللذن أهبللر عللنهم فللي كتابلله إنلله اذهللب عللنهم الللرجس وطهللرهم تطهيللرا
الذين وصلفناهم قبلل هلذا فصلفة أملة إبلراهيم اللذين عنلاهم هللا سلبحانه وتعلالى 

ِمي َأْدُعو ِإَلى ّللّاِ َعَمى َبِصيَرٍة َأَنلْا َوَملِن اتََّبَعِنلي َوُسلْبَحاَن }ُقْل َهلِذِر َسِبي :في قوله
 .ّللّاِ َوَما َأَنْا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن {

عنلد هللا ملن يعني أول من اتبعه عملى اإليملان بله والتصلديق لله بملا جلاء بله  
ليها قبل الهمق ممن لم يشلرك  بلا  عز وجل من األمة التي بعث فيها ومنها وا 

قط ولم يمبس إيمانه بظمم وهو الشرك ثم ذكر أتباع نبيه وأتباع هذر األمة التي 
أمرها في كتابه باألمر بالمعروف والنهلي علن المنكلر وجعمهلا داعيلة إليله وأذن 

 .}َيا َأيَُّها النَِّبيُّ َحْسُبَك ّللّاُ َوَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن { لها في الدعاء فقال: 
ُسلوُل ّللاَِّ َوالَّلِذيَن م وصف أتباع نبيه ملن الملؤمنين فقلال علز وجلل: ث  لٌد رَّ }مَُّحمَّ

لَن ّللاَِّ  دًا َيْبَتُغلوَن َفْضلبًل مِّ علًا ُسلجَّ لاِر ُرَحَملاء َبْيلَنُهْم َتلَراُهْم ُركَّ اء َعَمى اْلُكفَّ َمَعُه َأِشدَّ
ل لْن َأَثلِر السُّ ُجوِد َذِللَك َملَثُمُهْم ِفلي التَّلْوَراِة َوَملَثُمُهْم َوِرْضَوانًا ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهم مِّ

رَّاَع  نِجيِل َكَزْرٍع َأْهَرَج َشْطَسُر َفآَزَرُر َفاْسَتْغَمَظ َفاْسَتَوى َعَمى ُسوِقِه ُيْعِجُب الزُّ ِفي اإلِْ
للاِلَحاِت ِملل للاَر َوَعللَد ّللاَُّ الَّللِذيَن آَمُنللوا َوَعِمُمللوا الصَّ ْغِفللَرًة َوَأْجللرًا ِلَيِغلليَظ ِبِهللُم اْلُكفَّ ْنُهم مَّ

 .   َعِظيمًا {
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ْوَم اَل ُيْهللِزن ّللاَُّ النَِّبلليَّ َوالَّللِذيَن آَمُنللوا َمَعللُه ُنللوُرُهْم َيْسللَعى َبللْيَن َأْيللِديِهْم وقللال }يلل 
 .َقِديٌر { َوِبَسْيَماِنِهْم َيُقوُلوَن َربََّنا َأْتِمْم َلَنا ُنوَرَنا َواْغِفْر َلَنا ِإنََّك َعَمى ُكلِّ َشْيءٍ 

يعني أولئك المؤمنين وقال } قد افملح المؤمنلون { ثلم حبلهلم ووصلفهم كلي ال  
َقلْد َأْفَملَح يطمع في المحاق بهم إال ملن كلان ملنهم فقلال فيملا حبلهلم ووصلفهم }

 اْلُمْؤِمُنللوَن الَّللِذيَن ُهللْم ِفللي َصللبَلِتِهْم َهاِشللُعوَن َوالَّللِذيَن ُهللْم َعللِن المَّْغللِو ُمْعِرُضللونَ 
الَِّذيَن ُهْم ِلمزََّكاِة َفاِعُموَن َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن ِإالَّ َعَمى َأْزَواِجِهلْم أْو َملا وَ 

َمَمَكللْت َأْيَمللاُنُهْم َفللِإنَُّهْم َغْيللُر َمُمللوِميَن َفَمللِن اْبَتَغللى َوَراء َذِلللَك َفُسْوَلِئللَك ُهللُم اْلَعللاُدوَن 
ِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن َوالَِّذيَن ُهْم َعَمى َصلَمَواِتِهْم ُيَحلاِفُظوَن ُأْوَلِئلَك َوالَِّذيَن ُهْم أِلََماَنا

 . ٔ) { ُهُم اْلَواِرُثوَن الَِّذيَن َيِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َهاِلُدونَ 
 أولفا: أمورومف الرواية المتقدمة نستنت  عدة 

فعنػػػدما يػػػدعو يػػػدعو ، انػػػت لن سػػػالو أوؿ مػػػف دعػػػا، ودعػػػواي كإف هللا عػػػز وجػػػل هػػػ 
ل. طاعة أمري واجتناب نفيال.  لن سال وار

 :الراني األمرأما 
فإف هللا عز وجل عنػدما خمػا البشػروة كػاف لزامػًا أف يكػوف هنالػؾ وسػيمة اتصػاؿ  

بينال و ػيف خمقػال وهػذي الوسػيمة هػي األنبيػاد، فاألنبيػاد هػـ دعػاة إلػ. هللا عػز وجػل 
 الملدف إل. هللا عز وجل، بما فيػالوا الصحيح وهـ مف يحمموف الناس عم. الطر 

األمػر بتػرؾ معصػية هللا واألمػر بطاعتػال واالمترػاؿ ألوامػري فمػا نػوح وهػود وصػالح 
 وغيرهـ مف األنبياد )عميفـ السبلـ ( إال مصاديا هذا األمر.
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 الرالث: األمر
هػو الػداعي الرػاني بعػد هللا  ()ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميماإف الرواية المتقدمة أكػدت إف رسػوؿ هللا  

ف كاف هللا جل وعػبل يػدعو إلػ. ن سػال فػإف المصػط . األكػـر  )صػم. عز وجل، وار
 يدعو إل. هللا سبحانال وتعال.. هللا عميال و لال وسمـ تسميما(

 
 

 :الرابع األمر
فـ الدعاة إل. هللا عز وجل وكانوا يبشروف ووػدعوف إلػ. اإلسػبلـ الػدمحمف الػذف إن 

لػذف يمرػل الػداعي الرئيسػي واألوؿ إلػ. هللا ا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما(دمحم  هو شػخص الرسػوؿ
  عز وجل.

بػل هػي مسػتمرة مػا داـ هلل  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما(نقطع باستشفاد الرسػوؿ ت الدعوة ال إفرـ 
دعاة، والدعاة هـ  ()ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميماحجة في هذي األرض، وعميال وجب أف يكوف بعدي 

واألئمػػة المعصػوميف ) عمػػيفـ  )عميػػال السػبلـ(أميػر المػلمنيف عمػػي بػف أبػػي طالػب 
نفـ مف أذهب هللا  السبلـ ( والتي عبرت عنفـ الرواية اآلن ة الذكر بذروة إبراهيـ وار
عػػنفـ الػػرجس وطفػػرهـ تطفيػػرا، ومػػف المعمػػـو إف هػػذي اآليػػة نزلػػت فػػي أهػػل البيػػت 

انوا هػػػػـ الػػػػدعاة إلػػػػ. هللا عػػػػز وجػػػػل وهػػػػذا مػػػػا سػػػػيتبيف فػػػػي ) عمػػػػيفـ السػػػػبلـ ( فكػػػػ
 الص حات البلحقة مف هذا المبحث. 

 :الخامس األمر
إف هنػػاؾ بعػػد األئمػػة )عمػػيفـ السػػبلـ( دعػػاة والػػذيف عبػػرت عػػنفـ الروايػػة اآلن ػػػة  

أيحًا دعاة إل.  ـالذكر بالملمنيف مف أتباع النبي دمحم واألئمة )عميفـ السبلـ(، فف
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) كونللوا لنللا دعللاة : ل ولعػػل فػػي روايػػة اإلمػػاـ البػػا ر )عميػػال السػػبلـ( هللا عػػز وجػػ
 خير دليل عم. هذا المعن.. صامتين  

واألئمػػػة  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما(وهنػػػا تربػػػت حقيقػػػة وجػػػود داعػػػي مػػػف المػػػلمنيف بعػػػد النبػػػي  
 )عميفـ السبلـ(.

ف يعبػػر عنفػػا بػػ كرر ولػػو جئنػػا إلػػ. هػػذي الػػدعوة ففػػي تػػدعوا إلػػ. هللا عػػز وجػػل ولكػػ
وهػػػذي العبػػػارة مطروحػػػة  ،فمػػػرة يعبػػػر عػػػف الػػػداعي ب نػػػال ) داعػػػي هللا ( معنػػػ.،مػػػف 

 نقوؿ: )عميال السبلـ(ومطرو ة فنحف في زوارتنا إل. اإلماـ الحسيف 
كللللان لللللم يجبللللك بللللدني عنللللد اسللللتغاثتك ولسللللاني عنللللد  نا هللا ) لبيللللك داعللللي 

 . ٔ)استنصارك فقد أجابك قمبي وسمعي وبصرن... 
هو داعػي إلػ. هللا عػز وجػل بصػورة مباشػرة وهنػاؾ  )عميال السبلـ(ف إف الحسيف أ

 (صػػن   خػػر والػػذف عبػػرت عنػػال الروايػػة اآلن ػػة الػػذكر ) كونػػوا لنػػا دعػػاة صػػامتيف
لػػ. مػػف هػػـ الوسػػيمة إلػػ. هللا وهػػـ ألئمػػة  ففػػـ يػػدعوف إلػػ. هللا عػػف طروػػا الػػدعاة وار

القػر ف ونػدب إليػال فػي  ولػػال  المعصػوموف )عمػيفـ السػبلـ(، وهػذا المعنػ. أكػد عميػال
}َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنلوْا اتَُّقلوْا ّللّاَ َواْبَتُغلوْا ِإَليلِه اْلَوِسليَمَة َوَجاِهلُدوْا ِفلي َسلِبيِمِه  :تعال.

 . ٕ)َلَعمَُّكْم ُتْفِمُحوَن {
 والوسيمة هـ أهل البيت )عميفـ السبلـ(.

ورة غيػػر مباشػػرة وهػػي الػػدعوة وعميػػال ففػػلالد الػػدعاة يػػدعوف إلػػ. هللا عػػز وجػػل بصػػ
 لؤلئمة )عميفـ السبلـ( التي هي في أساسفا الدعوة إل. هللا عز وجل.
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ومف المعموـ إف الداعي في هذا الزماف وبحسب ما تقدـ مف تػدرو  وتصػني  هػو 
وبمػا إنػال فػػي  ،ففػو الػداعي إلػػ. هللا فػي هػذا الزمػػاف )عميػال السػػبلـ(اإلمػاـ المفػدف 

 مػفلذا وجب وجود  ،ا مزاولة هذي المفمة بشكل مباشرحاؿ غيبة ال يستطيع معف
يقػػػػـو بفػػػػذي المفمػػػػة نيابػػػػة عنػػػػال وبػػػػ مر منػػػػال وهػػػػذا الشػػػػخص مػػػػف ال ئػػػػة الخامسػػػػة 

 ) الملمنيف ( الذيف هـ أيحًا مف الدعاة إل. هللا عز وجل.
ففػػػو مػػػف جفػػػة  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما(ومفمػػػة هػػػذا الشػػػخص هػػػي شػػػبيفة بمفمػػػة النبػػػي دمحم 

 كما بينا. )عميال السبلـ(عي يدعوا إل. هللا ب مر مف اإلماـ المفدف دا 
)عميػال  ومف جفة أخرل فإف هذا الشخص يدعو إل. سػبيل هللا ) اإلمػاـ المفػدف( 

 .، ودعوتال تكوف منصبة في هذا المجاؿالسبلـ(
وهػػذا الػػداعي شخصػػال ومصػػدا ال وماهيػػة دعوتػػال سػػنتابعفا فػػي الصػػ حات البلحقػػة 

 .ف شاد هللا تعال.مف هذا البحث إ
ومػػف الجػػدير بالػػذكر إف فػػي  بػػاؿ دعػػوة الحػػا هنػػاؾ دومػػًا دعػػوة لمباطػػل 

عػوة وداعي لمباطل، وما وجدت دعوة الباطل تمػؾ وصػاحبفا إال لمعرفػة د
 ، فقد  يل ) عرفت األمور ب حدادها( . الحا وأصحابفا و يانفا لمناس

مفػػػدف )عميػػػال عممػػػًا إف هػػػذا البحػػػث يتركػػػز عمػػػ. معرفػػػة داعػػػي اإلمػػػاـ ال
السػػػبلـ( ودعوتػػػال التػػػي يػػػدعوا النػػػاس إليفػػػا  بيػػػل  يػػػاـ الحجػػػة بػػػف الحسػػػف 

 )عميال السبلـ(.
فحػبًل عػف ذلػؾ أشػارت الروايػة المتقدمػة إلػ. أمػر ب ايػة األهميػة بالنسػػبة 
لمػػػدعوة والػػػداعي، وهػػػذا األمػػػر هػػػو اف يكػػػوف الػػػداعي ممتػػػربًل ألوامػػػر هللا 

ر مػػا أمػػري بػػال هللا فإنػػال لػػيس تعػػال.، ومػػف خػػال  أمػػري عػػز وجػػل ودعػػا ب يػػ
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بداعي إل. هللا، رـ إف مف دعا إل. ن سال أو دعا إل. غيػري ب يػر إذف مػف 
 هللا فإنال ليس بداعي أيحًا.

ومػػا يميػػز الػػداعي إف يكػػوف لػػال نفػػ  يسػػير وفقػػال وهػػذا الػػنف  متجسػػد فػػي 
القر ف الكروـ الذف يػدعو إلػ. مػا هػو خيػر وصػالح ألمػر العبػاد، ومػف رػـ 

 سػبحانال، وعميػال فالػػداعي يجػب أف يػدعو بػالقر ف وبمػا جػػاد يػدعو إلػ. هللا
 بال، ومف لـ ي عل فميس بداعي أيحًا.

مفػـ وهػو إف أحػد أهػـ صػ ات الػداعي  أمػروهذا الشيد يم ػت النظػر إلػ. 
هػػو معرفتػػال بػػالقر ف وأحكامػػال فحػػبًل عػػف معرفتػػال بت سػػيري وت وومػػال، ليكػػوف 

نػًا مػف دعوتػال تمػؾ، ويكػوف  ادرًا عم. دعوة الناس إل. هللا عز وجل متمك
عم. بصيرة مف أمػري وهػذا مػا ال يكػوف إذا كػاف الػداعي غيػر ممػـ بػالقر ف 

 وما يتعما بال مف األمور.
وهػذا األمػر هػو أحػد أهػـ األشػياد التػي تػدؿ عمػ. صػدؽ دعػوة الػداعي ،  

ف صحاب الدعوات اإللفية المدخروف لفا ال بد أف تكوف لفـ تمػؾ المعرفػة 
ؾ المعرفة ففو ليس مف أهمفا وغير ملهل لينصب ن سال ومف لـ يمتمؾ تم

داعيًا إل. هللا، بينما الداعي الحقيقي إل. هللا تكوف لال صورة واححة عػف 
القػػر ف ت سػػيرًا وتػػ ويبًل لكػػي يػػدعو إلػػ. المحاججػػة عػػف بينػػة ودليػػل سػػاطع 

 واحح .
أف أف يقػػػوـ بػػػدعوة  ،رػػػـ إف عمػػػ. الػػػداعي أف يجػػػادلفـ بػػػالتي هػػػي أحسػػػف

الحكمػػة والموعحػػة الحسػػنة والحجػػ  البال ػػة، ومنػػاظرتفـ بػػالقر ف النػػاس ب
 وحممفـ عم. اإليماف بال بالترغيب بما فيال، والتزهيد عما سواي.
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}اْدُع ِإِللى َسلِبيِل َربِّلَك ِباْلِحْكَملِة َواْلَمْوِعَظلِة و د ورد في ت سير هذي اآليػة  

َربَّللَك ُهللَو َأْعَمللُم ِبَمللن َضلللَّ َعللن  اْلَحَسللَنِة َوَجللاِدْلُهم ِبللالَِّتي ِهللَي َأْحَسللُن ِإنَّ 
 . ٔ)َسِبيِمِه َوُهَو َأْعَمُم ِباْلُمْهَتِديَن {

أف نػػاظرهـ بػػالقر ف ب حسػػف مػػا عنػػدؾ مػػف الحجػػ  و يػػل هػػو أف يجػػادلفـ 
) أمرنلا معاشلر األنبيلاء أن عم.  در ما يتحممونال كما جاد فػي الحػديث 

 .  ٕ)عقولهم   رنحدث الناس عمى قد
ال وهػػػػذا شػػػػ ف ا لػػػػدعوات إلػػػػ. هللا فػػػػإف اسػػػػتجاب لفػػػػـ النػػػػاس كػػػػاف بفػػػػا وار

فسػينابذهـ ووتػػركفـ فيمػػا هػػـ فيػػال مػػف العمػػ. والك ػػر حتػػ. يػػ ذف هللا تعػػال. 
بمنػػػاجزتفـ وحػػػر فـ لتكػػػوف كممػػػة هللا هػػػي العميػػػا وكممػػػة الػػػذيف ك ػػػروا هػػػي 

 الس م..
 

 الداعي في القرآن المبحث الثاني:
الػداعي  ذكػر قر نيػة الشػرو ة التػي جػاد فيفػالقد ورد فػي القػر ف جممػة مػف اآليػات ال

إف م فػػـو الػػداعي والػػدعوة هػػو أمػػر لػػيس بالجديػػد  عمػػ. والػػدعوة، ممػػا يقػػ  دلػػيبلً 
وليس خارج نطاؽ الشرع اإلسبلمي المقدس، إنما ورد ذكري في القر ف ووجودي فيال 

 دليل صحتال وكونال مف الحقائا المسمـ بفا عم. أرض الوا ع. 
 ية فنذكر منفا عم. سبيل االختصار ما يمي:آليات القر ناأما 
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رًا َوَنِذيرًا َوَداِعيًا  :اآلية األول.  ولال تعال. }َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْمَناَك َشاِهدًا َوُمَبشِّ
ِ ِبِإْذِنِه َوِسَراجًا مُِّنيرًا   . ٔ){ِإَلى ّللاَّ

)صػم. هللا عميػال الرسػوؿ  و د ورد في ت سير هذي اآلية إف المقصود بال هو إرسػاؿ
ذنػال ليػدعوهـ إلػ. سػبيمال دونمػا إداعيا إل. هللا عز وجل ب مري و  و لال وسمـ تسميما(
 أذل أو عن .

ولكػف لمػا تعػػرض لػال مشػركوا  ػػروش وهمػوا بػال ومػػا حصػل ارػر ذلػػؾ مػف تطػػورات  
 . (2)أذف هللا عز وجل لال بالقتاؿ ووعدي بالنصر

اِعَي اَل ِعلَوَج َللُه َوَهَشلَعت اأْلَْصلَواُت }َيْوَمِئل :اآلية الرانية  ولال تعال. ٍذ َيتَِّبُعلوَن اللدَّ
ْحَمِن َفبَل َتْسَمُع ِإالَّ َهْمسًا {   . ٖ)ِلمرَّ

) الداعي أمير في ت سير هذي اآلية  ولال:  )عميال السبلـ(وجاد عف اإلماـ السجاد 
 . ٗ)المؤمنين  

ـ( مػف إف هنػاؾ دعػاة إلػ. وهذا دليل عم. ما أشار إليػال أهػل البيػت )عمػيفـ السػبل
 .)عميال السبلـ(أولفـ أمير الملمنيف  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(هللا عز وجل بعد النبي 
للن  :اآليػػة الرالرػػة  ولػػال تعػػال. }َيللا َقْوَمَنللا َأِجيُبللوا َداِعللَي ّللاَِّ َوآِمُنللوا ِبللِه َيْغِفللْر َلُكللم مِّ
ْن َعَذاٍب َألِ  يٍم َوَمن الَّ ُيِجْب َداِعَي ّللاَِّ َفَمْيَس ِبُمْعِجٍز ِفي اأْلَْرِض ُذُنوِبُكْم َوُيِجْرُكم مِّ

 . ٔ){َوَلْيَس َلُه ِمن ُدوِنِه َأوِلَياء ُأْوَلِئَك ِفي َضبَلٍل مُِّبيٍن 
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وهػػذي اآليػػة تحكػػي لنػػا أمػػر الن ػػر مػػف الجػػف الػػذيف اسػػتمعوا إلػػ.  ػػرادة رسػػوؿ هللا 
 ف وتفجػػدي لػػيبًل فقػػاؿ بعحػػفـ أف أنصػػتوا أف اسػػمعوا مػػا يقػػوؿ، لمقػػر  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(

فممػػا فػػرغ مػػف  رادتػػال ذهػػػب اللئػػؾ الن ػػر مػػف الجػػػف إلػػ.  ػػومفـ ليحرحػػوهـ عمػػػ. 
  .(2))ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(إجابة داعي هللا الذف هو الرسوؿ دمحم 

اِع ِإَللى َشلْيٍء نُُّكلرَتلَولَّ َعلْنُهْم َيلْوَم َيلْدُع }وَ  :اآلية الرابعة  ولػال تعػال. لعًا  ْاللدَّ ُهشَّ
اِع َيُقلوُل َْأْبَصاُرُهْم َيْهُرُجلوَن ِملَن اأْلَْجلَداِث َكلَسنَُّهْم َجلَراٌد مُّنَتِشلرٌ  مُّْهِطِعليَن ِإَللى اللدَّ

 . ٖ){ اْلَكاِفُروَن َهَذا َيْوٌم َعِسرٌ 
)عميػػػال المقصػػػودة فػػػي هػػػذي اآليػػػة هػػػي السػػػاعة وهػػػي سػػػاعة  يػػػاـ اإلمػػػاـ المفدفف

والػػػػػذف يمرػػػػػل  يامػػػػػال القيامػػػػػة الصػػػػػ رل، وتظػػػػػل أبصػػػػػار المكػػػػػذبيف بػػػػػال  السػػػػػبلـ(
لػػػؾ الػػػداعي مػػػف أمػػػر اإلمػػػاـ والمعانػػػديف خاشػػػعة مذهولػػػة منكػػػرة لمػػػا يػػػدعو إليػػػال ذ

 (.)عميال السبلـالمفدف 
َكللاٍن َقِريللٍب }:  ػػاؿ تعػػال. اآليػػة الخامسػػة َيللْوَم ْ َواْسللَتِمْع َيللْوَم ُيَنللاِد اْلُمَنللاِد ِمللن مَّ
للْيَحَة ِبللاْلَحقِّ َذِلللَك َيللْوُم اْلُهللُروجِ َيْسللَمعُ  َلْيَنللا  ْوَن الصَّ ِإنَّللا َنْحللُن ُنْحِيللي َوُنِميللُت َواِ 
ُق اأْلَْرُض َعْنُهْم ِسَراعًا َذِلَك َحْشٌر َعَمْيَنا َيِسيرٌ  ْاْلَمِصيرُ   . ٗ){َيْوَم َتَشقَّ

 وجػػػاد فػػػي ت سػػػيرها إنفػػػا فػػػي الرجعػػػة أف تنشػػػا األرض فيخرجػػػوف منفػػػا سػػػراعًا،
  .(1)يسرعوف إل. الداعي ببل ت خير
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لللٌة َيلللْدُعوَن ِإَللللى اْلَهْيلللِر َوَيلللْسُمُروَن  :اآليػػػة السادسػػػة  ولػػػال تعػػػال. لللنُكْم ُأمَّ }َوْللللَتُكن مِّ
 . ٕ)ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأْوَللِئَك ُهُم اْلُمْفِمُحوَن {

فػي ت سػير  )عميػال السػبلـ(بػا ر و د ورد عف أبي الجارود عف اإلماـ أبػي جع ػر ال
فهلللذر اآليلللة آلل دمحم وملللن تلللابعهم يلللدعون إللللى الهيلللر )نػػػال  ػػػاؿ: اهػػػذي اآليػػػة 
  . ٖ) سمرون بالمعروف وينهون عن المنكروي

ل البيػػت )عمػػػيفـ السػػػبلـ( وكػػذلؾ ورد ت سػػػير هػػػذي اآليػػة فػػػي روايػػػة أخػػرل عػػػف أهػػػ
  . ٗ)نحن هم: بقولفـ

وب وجود داعي إل. هللا في كل زماف ومكاف ومف هنا يتبيف إف فمس ة الدعوة ووج
هي مف األمور التي تعبد هللا عز وجل بفػا اإلنسػاف وأنػاط بفػـ مفمػة الػدعوة إليػال 
شروطة أف يكوف ب ذف هللا، مع وجود المػلهبلت التػي تلهػل شػخص الػداعي لمقيػاـ 
 بفػػذي المفمػػة بمػػا فيفػػا العمػػل بمػػا جػػادت بػػال الرسػػاالت السػػماوية وال سػػيما الرسػػالة

ألف فػي ذلػؾ نقػص لشػرط مػف شػروط الػدعوة  فػاالخاتمة، وعدـ القيػاـ بعمػل يخال 
 الواجب توفرها في شخص الداعي. 

باطنال وما انطوت عميال سرورتال، ففو عندما يػ مر ل اً وأف يكوف ظاهر الداعي يوافق
بػػػالمعروؼ فمػػػف الواجػػػب أف يػػػ تي بػػػال ويعمػػػل عميػػػال، وكػػػذلؾ النفػػػي عػػػف المنكػػػر 

 ابال واالبتعاد عنال، لكي يكوف أهبًل لتمؾ المفمة.فالواجب عميال اجتن
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ومف هنػا يسػتطيع النػاس التعػرؼ عمػ. الػداعي الحقيقػي وااللتػزاـ بػال والتمييػز بينػال 
 و يف الداعي الكاذب وتجنبال.

 
 الداعي في روايات أهل البيت )ع 
 :وردت عدة روايات تذكر ل ي الداعي توزعت عم. عدة أوجال

خمقػػال والمتمرػػل بػػالنبي واإلمػػاـ،  عمػػ.يتمرػػل بحجػػة هللا إف الػػداعي  :الوجلله األول 
 فحبًل عمف يقوـ اإلماـ المعصوـ بإرسالال كداعي ومبمغ عنال إل. الناس.

عػػف جػػدي   بائػػال،عػػف  هللا،عػػف الحسػػف بػػف عبػػد  عمػػار،عػػف معاويػػة بػػف  جػػاد فقػػد
  اؿ: )عميال السبلـ(الحسف بف عمي بف أبي طالب 

فيملا سلسله  فسلسله أعممهلم   تسلميما ملسو هلآو هيلع هللا ىلص )رسلول هللاجاء نفر من اليهود إللى  )
: ألن ش  سميت دمحما وأحمد وأبا القاسم وبشيرا ونذيرا و داعيا ؟ فقلال فقال له
وأملا أحملد فلإني محملود   أما دمحم فإني محمود فلي األرض : تسميما ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)النبي 

  وجلل يقسلم يلوم القياملة قسلمة النلارهللا عز   وأما أبو القاسم فإن في السماء
ملن آملن   فولين واآلهرين ففي النار  ويقسلم قسلمة الجنلةفمن كفر بي من األ 

بلي علز ر ني أدعلو النلاس إللى ديلن   وأما الداعي فلإبي وأقر بنبوتي ففي الجنة
  وأما البشير فإني ابشر بالجنلة لنذير فإني انذر بالنار من عصاني  وأما اوجل
  . ٔ) اعنيمن أط
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بمػػرو  )عميػػال السػػبلـ(جػاد عػػف عبػػد العزوػز بػػف سػػميـ  ػػاؿ كنػا عنػػد اإلمػػاـ الرحػا و 
اإلملللام أملللين همقللله ) :)عميػػػال السػػػبلـ(وجعمنػػػا نتػػػذاكر أمػػػر اإلمامػػػة فقػػػاؿ اإلمػػػاـ 

  . ٔ) وحجته عمى عبادر وهميفته في ببلدر والداعي إلى هللا...
بػػا  خػػر مػػف  بمػػال ) صػػموات هللا و بػػل هػػذا التو يػػع ذكػػر كتا: و ػػد ورد فػػي المقنعػػة

عميال ( ورد عم. الم يد يوـ الخمػيس الرالػث والعشػروف مػف ذف الحجػة سػنة ارنتػي 
سبلم هللا عميلك أيهلا الناصلر   بسم ميحرلا نمحرلا هللا ) :نسختال وأر عمائة،عشرة 
حرسلك هللا بعينله التلي ال تنلام  -. . فملتكن  الصدق.الداعي إليه بكممة  لمحق 
يبلته   المبطملين السلترهاب  بلاطبل ل فتنلة تسلبل نفلوس قلوم حرثلت أن تقاب -

ن  أولياؤنلللا.. . فميطملللئن  المجرملللون.للللدمارها المؤمنلللون ويحلللزن للللذلك  . . وا 
. .  سلبحانه.والعاقبة تكون حميدة لهم بجميلل صلنع هللا  الهطوب راعتهم بهم 

أيلدك هللا  -المجاهلد فينلا الظلالمين  المهملص أيهلا اللولي  -ونحلن نعهلد إليلك 
   . ٕ) . . الصالحين.بنصرر الذن أيد به السمف من أوليائنا 

 الإف اإلمػاـ هػو الػداعي إلػػ. هللا عػز وجػل بصػػورة مباشػرة أمػا مػػف ينػوب عنػال، فإنػػ
يكػػوف أيحػػًا داعػػي إلػػ. هللا ولكػػف بصػػورة غيػػر مباشػػرة وذلػػؾ ألنػػال يػػدعو إلػػ. مػػف 

 د وهو المعصوـ. ينوب عف هللا عز وجل في خبلفة األرض وحجتال عم. العبا
، هللا عػػز وجػػلوذلػػؾ ألنػػال مػػف ينطػػا عػػف لسػػاف المعصػػـو فإنػػال ينطػػا عػػف لسػػاف 

ألف األئمة المعصػوميف )عمػيفـ السػبلـ( كمػا تشػير جممػة مػف الروايػات هػـ لسػاف 
مػػػلدف عػػػف هللا سػػػبحانال وتعػػػال.، و ػػػذلؾ  ـفػػػالملدف عػػػنف عبػػػادي،هللا النػػػاطا فػػػي 
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ة المعصػـو وطاعػة المعصػوـ هػي مػف تكوف طاعة الداعي واجبة كػ نفا مػف طاعػ
ُسلوَل َوُأْوِللي  :طاعة هللا لقولال تعػال. }َيا َأيَُّهلا الَّلِذيَن آَمُنلوْا َأِطيُعلوْا ّللّاَ َوَأِطيُعلوْا الرَّ

 . ٔ){اأَلْمِر ِمنُكْم 
كمػػػا نجػػػد روايػػػات أخػػػرل جػػػادت لتلكػػػد عمػػػ. وجػػػود دعػػػاة حػػػا فػػػي  خػػػر الزمػػػاف 

كونػال  )عميػال السػبلـ(ل بنصػرة اإلمػاـ المفػدف دعاد إلػ. ديػف هللا والمتمرػكػيعمموف 
 هو مف سيظفر الديف اإلسبلمي الكامل والحقيقي.

 نال  اؿ: ا )عميال السبلـ(فجاد في رواية عف اإلماـ عمي 
ن آلل دمحم بالطالقللان لكنللزًا سلليظهرر هللا إذا شللاء دعللاة حللق تقللوم بللإذن هللا ) وا 

 .  ٕ)فتدعو إلى دين هللا 
ف هنػاؾ أنصػار فػي الطالقػاف سػوؼ يقومػوف بالػدعوة أروايػة ووتبيف لنػا مػف هػذي ال

والتػػي تػػلدف إلػػ. الػػدعوة إلػػ. ديػػف هللا،  )عميػػال السػػبلـ(إلػػ. نصػػرة اإلمػػاـ المفػػدف 
فػػي داخػػل إيػػػراف أو وهػػـ بطبيعػػة الحػػاؿ  ،أطمػػا عميفػػا تعبيػػر الػػػدعاة وألجػػل ذلػػؾ
)عميال مفدف وهلالد الدعاة سيكونوف تحت أمرة الداعي الرئيسي لئلماـ ال، خراساف
 كما سي تي الحقًا. اليمانيوهو وزوري السيد  السبلـ(

أمػػػػا الوجػػػػال الرػػػػاني مػػػػف هػػػػذي الروايػػػػات فجػػػػادت لتبػػػػيف كيػػػػ  إف النػػػػاس يصػػػػدوف 
ووتخػػػاذلوف عػػػف نصػػػرة داعػػػي هللا وكيػػػ  إنفػػػـ يػػػلرروف طاعػػػة أهػػػل الباطػػػل عمػػػ. 

 طاعتال.
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يػة تخػاذؿ أهػل بػيف فيفػا كي  )عميال السبلـ(حيث ورد في رواية عف اإلماـ الحسف 
وذلػؾ مػف خػبلؿ إصػرارهـ عمػ. الصػمح مػع  الكوفة عف نصػرتال وعػدـ طػاعتفـ لػال

)عميػػػال معاويػػػة بػػػف أبػػػي سػػػ ياف، فيكونػػػوف بػػػذلؾ  ػػػد ناصػػػروي عمػػػ. اإلمػػػاـ الحسػػػف 
تمرمػيف موالذف يمرل الػداعي إلػ. هللا حػد أهػل الباطػل وأتبػاع الشػيطاف وال السبلـ(

 بمعاوية بف أبي س ياف.
 :)عميال السبلـ(بف عمر عف اإلماـ الصادؽ  وجاد عف الم حل

إن اإلمام الحسن يقوم في الرجعة ويقول: المهم إني قد دعلوت وأنلذرت وملرت )
ونهيللت وكللانوا عللن إجابللة الللداعي غللافمين وعللن نصللرته قاعللدين وفللي طاعتلله 
مقصرين وألعدائه ناصرين...ثم هرجت من الكوفة داهبًل إلى المدينة فجلاءوني 

يلللة أسلللرى سلللرايا إللللى األنبلللار والكوفلللة وشلللن غاراتللله عملللى يقوللللون إن معاو
 . ٔ) المسممين.....

يشػػير إلػػػ. ن سػػال ب نػػػال داعػػي  ػػػاـ  )عميػػػال السػػبلـ(وكػػذلؾ نػػرل إف اإلمػػػاـ الحسػػف  
نػػذار النػػاس، وفػػي ذلػػؾ إشػػارة إلػػ.  بػػدعوة النػػاس إلػػ. الحػػا ونفػػيفـ عػػف الباطػػل وار

ـ عػػػف القعػػػود عػػػف  تالػػػال النػػػاس وال سػػػيما أهػػػل الكوفػػػة لقتػػػاؿ معاويػػػة ونفػػػيف ةدعػػػو 
وتحذيرهـ مف م بة ذلؾ كونال سيسومفـ سود العذاب والتي بانت بوادري مف خبلؿ 

 ال ارات التي كاف يشنفا أصحابال مف أهل الشاـ عم. الكوفة واألنبار. 
 

 :المبحث الثالث
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 الداعي هو اليماني الموعود
عصػػر تواجػػال القػػار  والباحػػث فػػي شخصػػيات عصػػر الظفػػور المقػػدس لصػػاحب ال

مسػػ لة  )عميػػال السػػبلـ(وخاصػػة الممفػػديف لئلمػػاـ المفػػدف  )عميػػال السػػبلـ(والزمػػاف 
صػػػعبة جػػػدًا وهػػػي نػػػدرة الروايػػػات الػػػواردة عػػػف أهػػػل البيػػػت )عمػػػيفـ السػػػبلـ( والتػػػي 

و ػر فـ منػال  )عميػال السػبلـ(تتحدث عف هلالد الممفديف وعبل تفـ باإلماـ المفػدف 
 ي السيد اليماني. وال سيما شخصية الممفد الرئيسي وهو وزور 

والرمزوػػة التػػي تتصػػ  بفػػا تمػػؾ الروايػػات وال مػػوض تػػلدف أحيانػػًا إلػػ. أف يشػػعر 
، وهذا  طعًا ما جاؿ بوجود تنا ض في هذي الرواياتالقار  أو الباحث في هذا الم

نمػػا العمػػة فػػي ذلػػؾ كمػػا  منػػا رمزوػػة تمػػؾ الروايػػات وارعطادهػػا  القػػوؿ بػػال،ال يجػػوز  وار
طبلؽ أسماد مشتركة عميفا أيحاً خصيات أوصاؼ مشتركة لتمؾ الش  .وار

إف تمؾ الرمزوة كانت مف أجل المحافظة عم. شخصية الداعي مف كيػد األعػداد، 
إنفػا تشػير إلػ. وجػود عمػ. حيث إف تمؾ الروايات تدؿ لموهمػة األولػ. مػف  رادتفػا 

، بيػػد إنفػػا فػػي الحقيقػػة تشػػير إلػػ. )عميػػال السػػبلـ(أكرػػر مػػف ممفػػد لئلمػػاـ المفػػدف 
د الرئيسػػػػي والػػػػذف سػػػػنحاوؿ البحػػػػث والكشػػػػ  عػػػػف شخصػػػػيتال كونفػػػػا أهػػػػـ الممفػػػػ

 شخصية مف شخصيات عصر الظفور الشرو .
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 الثاني بابال
 المهدن بين الحجة بن الحسن)ع  واليماني

وهنػػػا سػػػلاؿ مػػػا معنػػػ. كممػػػة المفػػػدف ولمػػػا سػػػمي المفػػػدف مفػػػديًا ؟ رػػػـ هػػػل يجػػػوز 
سػيما إف هػذي  مػاـ المفػدف )عميػال السػبلـ(؟ الإطبلؽ تسمية المفدف عم. غير اإل

اإلماـ الحجة بف الحسف )عميال التسمية هي مف التسميات التي عرؼ وأشتفر بفا 
 بيف الناس ماحيًا وحاحرًا.السبلـ( 
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ولئلجابػػة نقػػوؿ إف المفػػدف فػػي الم ػػة مػػ خوذ مػػف ال عػػل هػػدل يفػػدف هػػديًا وهديػػة 
أف إف كممػة المفػدف مػ خوذة مػف  وهداية يقاؿ هداي أف أرشدي وهو حد الحػبللة،

الفدايػػة، يقػػاؿ هػػداي هللا إلػػ. اإليمػػاف أرشػػدي إليػػال. والمفػػدف الػػذف  ػػد هػػداي هللا إلػػ. 
 . (1)الحا

أمػػا أهػػل البيػػت )عمػػيفـ السػػبلـ( فػػإنفـ أجػػابوا عمػػ. تسػػمية المفػػدف ومػػا المقصػػود 
ا سلمي ) إنملنػال  ػاؿ: أفا، فقد ورد عف اإلماـ أبي جع ر البا ر )عميػال السػبلـ( من

 .  ٕ)المهدن مهديًا ألنه يهدن ألمر هفي يهدن ما في صدور الناس  
) إذا قللام القللائم نػػال  ػػاؿ: أوفػػي روايػػة رانيػػة عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ )عميػػال السػػبلـ( 

دعى الناس إلى اإلسبلم جديلدًا وهلداهم إللى أملر قلد دثلر وظلل عنله الجمهلور  
نما سمي القائم مهديًا ألنه يهدن إلى أمر مظمول عنه وسمي بالقلائم لقيامله  وا 

 .  ٖ)بالحق  
مف هذي األخبػار نستشػ  السػبب الػذف أدل إلػ. إطػبلؽ لقػب المفػدف، فالروايػات 

ألنال يفدف إل. أمػر مظمػوؿ عنػال أف إف  سبب تسميتال بالمفدفف أهذي تشير إل. 
الشػػخص الػػذف يطمػػا عميػػال هػػذا المقػػب يقػػـو بفدايػػة النػػاس إلػػ. أمػػر  ػػد حػػل عنػػال 

  عل ذلؾ يسم. مفديًا.الناس فكل مف ي
 وهذا هو جواب الشا األوؿ مف السلاؿ.

                                                 

 859ص 1المنجد ؽ - 1
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أما الشا الرػاني مػف السػلاؿ حػوؿ أمكانيػة إطػبلؽ لقػب المفػدف عمػ. غيػر اإلمػاـ 
المفػػدف )عميػػال السػػبلـ(، نقػػوؿ إف باإلمكػػاف إطػػبلؽ مرػػل هػػذي التسػػمية عمػػ. غيػػر 

جػل ووفػدف اإلماـ المفدف )عميال السبلـ( وذلػؾ ألف كػل مػف يفػدف إلػ. هللا عػز و 
 الناس إل. أمر  د خ ي ومحموؿ عنال يسم. مفديًا هذا أواًل.

ورانيًا إف الروايات الواردة عف أهل البيت )عميفـ السػبلـ( توحػح لنػا إطػبلؽ لقػب 
المفػػػدف عمػػػػ. أكرػػػر مػػػػف شػػػػخص أو صػػػن  مػػػػف النػػػػاس اتصػػػ وا بصػػػػ ة الفدايػػػػة 

 والصبلح والدعوة إل. هللا عز وجل وهداية الناس.
: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما( أطما عميال هذا المقب كما ورد في زوارتال التي جاد فيفػافرسوؿ هللا )

الهيرات وأظهرت مظهرًا وبعثتله نبيلًا وهاديلًا  ) وهتمت به النبوة وفتحت به باب
  . ٔ)وأمينًا مهديًا وداعيًا إليك.. 

 وكذلؾ اإلماـ عمي )عميال السبلـ( أطما عميال تسمية المفدف.
نػال  ػاؿ: أرد عف اإلماـ الحسيف )عميال السبلـ( نقبًل عف أبيال )عميال السبلـ( فقد و  

) قال رسلول هللا فلي الميملة التلي كانلت فيهلا وفاتله لعملي )عميله السلبلم  يلا أبلا 
الحسن أحضر صحيفة ودواة.. فسنت يا عمي أول اإلثني عشر إمامًا سلماك هللا 

الصللديق األكبللر والفللاروق تعللالى فللي سللماءر عمللي المرتضللى وأميللر المللؤمنين و 
 .  ٕ )األعظم والمسمون المهدن... 

) قملت لمصلادق جعفلر بلن دمحم نػال  ػاؿ: أكما ورد عف أبي حمػزة عػف أبػي بصػير 
)عميه السبلم  يابن رسول هللا سلمعت ملن أبيلك )عميله السلبلم  أنله قلال يكلون 
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ل اثنلا عشلر بعد القائم إثنا عشر إمامًا فقال: إنما قال إثنلا عشلر مهلديًا وللم يقل
 .  ٔ)إمامًا  ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى مودتنا ومعرفة حقنا  

ي فـ مف هذا البياف وهػو واحػح ال يحتػاج إلػ. تكمػ ، إف هنػاؾ ارنػا عشػر مفػديًا 
مػف الشػيعة الػذيف يػدعوف النػاس إلػ. مػواالت أهػل البيػت )عمػيفـ السػبلـ( ومعرفػػة 

عػػػػد اإلمػػػاـ )عميػػػال السػػػػبلـ( وكػػػذلؾ يوجػػػػد حقفػػػـ، وهػػػلالد اإلرنػػػػا عشػػػر يظفػػػروف ب
مفدييف  بمال فمف الممكف أف يكوف هناؾ مفدييف يقوموف بفداية الناس إل. طروا 

 الحا ومواالت األئمة األطفار )عميفـ السبلـ( ومعرفتفـ ومعرفة حقفـ.
تلي وجبلللي ) قلال هللا تعلالى: وعز نػال  ػاؿ: أكما ورد عف رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما( 

وعظمتي وارتفاعي لوال حيائي من عبدن المؤمن لما جعمت له هرقة يوارن بهلا 
ني إذا أكممت إيمانه ابتميته بقصر في ماله ومرض في بدنه  فإن هلو  جسدر وا 
نلي جعملت عميلًا عمملًا  ن هو صلبر باهيلت بله مبلئكتلي  وا  هرج أضعفت عميه وا 

ًَ لئليمللان فمللن أحبلله واتبعلله كللان هاديللًا مهللديًا  ومللن أبغضلله وتركلله كللان ضللااًل
 .  ٕ )مضبًل  

( عم. غيػر اإلمػاـ المفػدف كف أف تطما ل ظة )المفدفمنال مف الماو ذلؾ يتحح 
نفػػا  ف هنػػاؾ أم فػػـو لعػػدة مصػػاديا، أف  -أف كممػػة المفػػدف -)عميػػال السػػبلـ( وار

 أكرر مف مفدف.

                                                 

 115ص 53بحاراألنوار ج - 1
 123ص 1، إرشاد القموب ج253ص 39بحاراألنوار ج - 2



 

 

 .....................  موسوعة القائـ ................................  180
 

عود كما واآلف ن تي إل. األدلة التي تخص إطبلؽ لقب المفدف عم. اليماني المو 
ف الروايػػات التػػي تتحػػدث عػػف المفػػدف إنمػػا تتحػػدث  يطمػػا عمػػ. اإلمػػاـ المفػػدف وار

 عنفما معًا وليس عف شخص واحد واألدلة كما ي تي: 
 

 : مكان هروج المهدنالدليل األول
روايات تشير إلػ. خروجػال )عميػال السػبلـ( مػف الػيمف وأخػرل تشػير إلػ. خروجػال فال

 مف مكة.
) يهرج المهدن من قريلة يقلال لهلا  تسميما(  ولػال: حيث جاد عف النبي دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 .  ٔ)كرعة  
 االيمن يقللال لهللالمهللدن مللن قريللة بلل)يهللرج وفػي روايػػة رانيػة عنػػال )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(: 

 .  ٕ)كرعة.. 
بينما هناؾ روايات تشير إل. خروجال )عميال السبلـ( مف مكة و يامال بالسػي  مػف 

) ذكللر المهلللدن ملللن وللللدر نػػاؾ، فقػػد ورد عػػػف اإلمػػاـ الحسػػػيف )عميػػال السػػػبلـ(: ه
يرضللى بلله كللل مللؤمن يحكللم بالعللدل ويللسمر بلله يظهللر مللن تهامللة حتللى تظهللر 

 .  ٖ)الدالئل والعبلمات.. 
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) ويظهللر المهللدن نػػال  ػػاؿ: أوفػػي روايػػة رانيػػة عػػف اإلمػػاـ البػػا ر )عميػػال السػػبلـ( 
 )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  وقميصه وسليفه وعبلملات بمكة عند العشاء ومعه راية رسول هللا

 .  ٔ)ونور  
 

 قائد الرايات السود الدليل الثاني:
) إذا رأيتم الرايات السود نال  اؿ: أما ورد عف روباف عف رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(  

هميفلللة هللا  قلللد أقبملللت ملللن هراسلللان فستوهلللا وللللو حبلللوًا عملللى اللللثم  فلللإن فيهلللا
 .  ٕ)المهدن  

وهػػذا مػػا يػػدؿ عمػػ. إف المفػػدف هنػػا هػػو اليمػػاني حيػػث إف اإلمػػاـ المفػػدف )عميػػال 
السبلـ( يكوف خروجال مف مكة حسب المتواتر مف األخبػار، والػذف يػ تي بالرايػات 
السػود هػو اليمػاني وأصػحابال الػذيف يبعرػوف بالبيعػة لئلمػاـ المفػدف )عميػال السػػبلـ( 

) ثللللم تجلللليء الرايللللات السللللود نػػػػال  ػػػػاؿ: أ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػميما( فقػػػػد ورد عػػػػف رسػػػػوؿ هللا
فيقتمونهم قتل لم يقتمه قوم ثم يجيء هميفلة هللا المهلدن فلإذا سلمعتم بله فلستور 

 .  ٖ)فبايعور فإنه هميفة هللا المهدن  
وكما هو واحح مف الرواية األول. إف الرايات السود  ائدها اليمػاني ويكػوف فيفػا، 

 وعبرت عنال الرواية بػ ) فيفا خمي ة هللا المفدف (. 
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أمػػا الروايػػة الرانيػػة فتشػػير إلػػ. مجػػيد المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( بعػػد مجػػيد الرايػػات 
 السود وتعبر عنال الرواية بػ ) رـ يجيد خمي ة هللا المفدف (.

صػػاحب الرايػػات السػػود و ائػػدها وأمػػا اإلمػػاـ المفػػدف هػػو وعميػػال فالمفػػدف اليمػػاني 
 الذف يبايعال صاحب الرايات السود ) اليماني ( وأصحابال. ففو ال السبلـ( )عمي
 

 الدليل الثالث:
) قملت لعمللي بلن الحسللين صلف لللي هللروج هػو مػا ورد عػف حػػذلـ بػف بشػر  ػػاؿ: 

المهدن وعرفني دالئمله وعبلماتله قلال يكلون قبلل هروجله هلروج رجلل يقلال لله 
دن اليلابس وهلو ملن وللد عوف السممي.. ثم يهرج السلفياني الممعلون ملن اللوا

 .  ٔ)عتبة بن أبي سفيان فإذا ظهر السفياني أهتفى المهدن ثم يهرج بعد ذلك  
إف اإلماـ المفدف )عميال السبلـ( غائب ولف يقـو إال في مكة المكرمة في العاشر 
مف محػـر الحػراـ ) يػوـ عاشػوراد ( بينمػا الروايػة تقػوؿ إف المفػدف )عميػال السػبلـ( 

ج السػػػ ياني وهػػػػذا يقتحػػػي إف المفػػػدف )عميػػػػال السػػػبلـ( يكػػػػوف يخت ػػػي بعػػػدما يخػػػػر 
حاحػرًا موجػػودًا  بػػل خػروج السػػ ياني ألنػػال يخت ػي بعػػد خػػروج السػ ياني وهػػذا غيػػر 
ف  ممكػػف ألف اإلمػػاـ المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( ال يقػػوـ إال فػػي العاشػػر مػػف محػػـر وار

 خروج الس ياني يسبا خروج المفدف )عميال السبلـ(.
بعػػػد خػػروج السػػ ياني رػػػـ يخػػرج مػػرة أخػػػرل هػػو لػػيس اإلمػػػاـ  وعميػػال فالػػذف يخت ػػي

 المفدف )عميال السبلـ( بل هو السيد اليماني.
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 الدليل الرابع: 
) ويحلللوز وهػػػي الروايػػػة التػػػي نخػػػتـ بفػػػا الحػػػديث عػػػف لقػػػب المفػػػدف جػػػاد فيفػػػا: 

السفياني ما جمعوا ثم يسلير إللى الكوفلة فيقتلل أعلوان آل دمحم ويقتلل رجلبًل ملن 
يهرج المهدن  فإذا رأى أهل الشام قد اجتمع أملرهم عملى أبلن أبلي مسميهم ثم 

ضليعة فينلادن  سفيان  التحقوا بمكة فعند ذلك يقتلل اللنفس الزكيلة وأهلور بمكلة
منادن من السماء أيهلا النلاس إن أميلركم فلبلن وذللك هلو المهلدن اللذن يممل  

 .  ٔ)األرض قسطًا وعداًل كما ممئت ظممًا وجورًا  
كما يتحح تتحدث عف دخوؿ الس ياني إل. الكوفػة، وتحػرؾ المفػدف  وهذي الرواية

باتجاهفػا بعػػد معرفتػال باجتمػػاع أهػل الشػػاـ عمػ. السػػ ياني وهػذا أيحػػًا مػا ال يمكػػف 
ف المقصػػود بػػذلؾ هػػو اإلمػػاـ المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( ألنػػال يكػػوف فػػي أحممػػال عمػػ. 

 هذي ال ترة غائبًا. 
ففػػو اليمػػاني والػػذف عبػػر عنػػال فػػي هػػذي  أمػػا الػػذف يقػػـو بقتػػاؿ السػػ ياني  بػػل ذلػػؾ

حسػػب  اليمػػانينػػال بعػػد الصػػداـ الحاصػػل بػػيف ) المفػػدف االروايػػة بالمفػػدف، بػػدليل 
الروايػػػة ( و ػػػيف السػػػ ياني ينػػػادف منػػػاد مػػػف السػػػماد باسػػػـ اإلمػػػاـ المفػػػدف )عميػػػػال 

 حسب الرواية (. الحجة بف الحسف السبلـ( وهو ) المفدف
رئيسيتيف تظفراف في  خر الزماف كما جاد فيتحح مما تقدـ إف هناؾ شخصيتيف 

ف هاتيف الشخصيتاف هما مف تكوف عم.  ذكرهما في األحاديث النبوية الشرو ة، وار
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عاتقفمػػػا مفمػػػة القيػػػاـ و يػػػادة القحػػػية المفدويػػػة والتمفيػػػد لفػػػا وار امػػػة دولػػػة العػػػدؿ 
 .اإلماـ الراني عشر المفدف )عميال السبلـ( اإلماـاإللفي وهما السيد اليماني و 

ف السيد اليماني هػو مػف سػيقوـ بإعػداد األنصػار ويمفػد الطروػا ويعػد األنصػار  وار
والتمفيػػد لئلمػػاـ ومػػف رػػـ يسػػمـ الرايػػة إلػػ. أخيػػال وابػػف عمػػال اإلمػػاـ المفػػدف )عميػػال 

 السبلـ(.
 

 بين الحجة بن الحسن )ع  واليمانيالقائم 

ميػال السػبلـ( عند سماع اسـ القػائـ يتبػادر إلػ. الػذهف اإلمػاـ الحجػة بػف الحسػف )ع
فقم وهذا اإلعتقاد غير د يا، وهنا نس ؿ هل هناؾ  ائـ  خر غير اإلماـ المفدف 

 )عميال السبلـ( ؟
ولئلجابػػػة عمػػػ. هػػػذا السػػػلاؿ ال بػػػد مػػػف الرجػػػوع إلػػػ. الروايػػػات ومنا شػػػتفا منا شػػػة 
موحػػوعية وتحميمفػػا ل ػػرض الحصػػوؿ عمػػ. النتػػائ  المطموبػػة، والبػػد لنػػا أواًل مػػف 

 ئـ وسبب التسمية والمقب.معرفة معن. القا
إف القائـ في الم ة م خوذ مف ال عل  اـ يقوـ  ومًا و ومتال  يامًا،  اـ باألمر توالي، 

 . (1)و اـ الحا ظفر وربت و اـ عم. األمر را بال وأدامال وربتال
و ػػػد ورد فػػػي سػػػبب التسػػػمية عػػػف أهػػػل البيػػػت روايػػػات منفػػػا مػػػا روف عػػػف اإلمػػػاـ 

 .  ٕ)) وسمي القائم لقيامه بالحق  ؿ: نال  اأالصادؽ )عميال السبلـ( 
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) يسمى القائم مهديًا ألنله يهلدن إللى أملر : وفي رواية رانية عنال )عميال السػبلـ(
  . ٔ)مضمول عنه وسمي القائم لقيامه بالحق  

) وسللمي القللائم ألنلله يقللوم بعللدما يمللوت إنلله يقللوم وفػي روايػػة رالرػػة عنػال أيحػػًا: 
 .  ٕ)بسمر عظيم  
  . ٖ)بذلك لقيامه بالسيف )سمي وفي رواية 

ولمػػا كػػاف السػػبب فػػي التسػػمية هػػو القيػػاـ بػػالحا تبػػيف إنػػال ال مػػانع مػػف أف يكػػوف 
هنػاؾ أكرػػر مػػف شػخص يسػػم. بالقػػائـ، فػإذا وجػػد مػػف يقػوـ بػػالحا جػػاز أف يطمػػا 
عميػػال هػػذا المقػػب وهػػو القػػائـ فقػػم ولػػيس اإلمػػاـ القػػائـ ألنػػال خػػاص باإلمػػاـ المفػػدف 

 )عميال السبلـ(.
ف هػو أؿ عم. وجود أشخاص  خروف يمكف إطبلؽ لقب ) القائـ ( عمػيفـ ومما يد

 األئمة )عميفـ السبلـ( كمفـ يطما عميفـ لقب القائـ.
وهذا ما ورد عف الحكيـ بف أبي نعيـ في حديرال مع اإلماـ البػا ر )عميػال السػبلـ(  
ا ) ال أهللرج مللن المدينللة حتللى أعمللم إنللك قللائم آل دمحم أم ال.. فقللال يللنػػال  ػػاؿ: أ

 .  ٗ)حكيم كمنا قائم بسمر هللا... 
) قمت لدمحم بن موسلى نال  ػاؿ: أوفي رواية أخرل عف السيد عبد العظيـ الحسني 

ألرجو أن تكون القائم من أهل بيلت دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسلميما  اللذن  ي)عميه السبلم  إن
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أبا القاسم ما منلا إال يمم  األرض قسطًا وعداًل كما ممئت ظممًا وجورًا. فقال: يا 
 .  ٔ)وهو قائم بسمر هللا عز وجل وهاد إلى دين هللا  
) وكنللت   طائعللًا ولجللدك دمحم و ػػد ورد فػػي زوػػارة اإلمػػاـ الحسػػيف )عميػػال السػػبلـ(: 

)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  تابعلًا.. وفلي غملرات الملوت سلابحًا ولمفسلاق مكافحلًا وبحجل  هللا 
  . ٕ)عاصمًا... قائمًا ولئلسبلم 

مما يدؿ عم. إف األئمة المعصػوميف )عمػيفـ السػبلـ( يمقػب كػل مػنفـ بفػذا المقػب 
 .فقم يختص باإلماـ المفدف )عميال السبلـ( النال او 

) وأمتني عمى فراشي في عافيلة أو فلي الصلف اللذن نعلت كما ورد في الدعاد: 
سولك مقببًل أهمه في كتابك فقمت :كانهم بنيان مرصوص عمى طاعتك وطاعة ر 

  . ٖ)عمى عدوك غير مدبر قائمًا بحقك غير جاحد آلالئك  
ف كػػل إنسػػاف يقػػوـ بحػػا هللا تعػػال. أفحػػل القيػػاـ يصػػدؽ اوهػػذا الػػدعاد دليػػل عمػػ. 

 عميال لقب )القائـ( ويمكف اطبلؽ هذا المقب عم. غير أالئمة )عميفـ السبلـ( .
يػال لقػب القػائـ والعمػة فػي ذلؾ يمكف انطبا ة عم. السػيد اليمػاني الػذف يطمػا عموك

 ذلؾ كاآلتي : 
ف االشرو ة الواردة عف أهل البيت )عميفـ السبلـ( تشير بوحوح إلػ.  اتإف الرواي

 . السبلـ( )عميالأمر هللا هو اإلماـ المفدف 
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فقد ورد عف عبد الػرحمف بػف كريػر عػف أبػي عبػد هللا الصػادؽ )عميػال السػبلـ( فػي 
نػال أ ُيْشلِرُكوَن {  َفبَل َتْسَتْعِجُموُر ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعمَّا}َأَتى َأْمُر ّللّاِ  وؿ هللا تعػال.: 

) هو أمرنا يعني قيام قائمنا آل دمحم أمرنا هللا عز وجل أن ال نستعجل بله   اؿ: 
يؤيللدر بثبلثللة أجنللاد بالمبلئكللة والمللؤمنين والرعللب وهروجلله كهللروج رسللول هللا 

نَّ َفِريقلًا ك قوله عز وجل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  وذل }َكَما َأْهَرَجَك َربَُّك ِملن َبْيِتلَك ِبلاْلَحقِّ َواِ 
َن اْلُمْؤِمِنيَن َلَكاِرُهوَن {  .  ٔ) مِّ

ف أمػػػػػر هللا هػػػػػو اإلمػػػػػاـ المفػػػػػدف )عميػػػػػال السػػػػػبلـ( وونػػػػػادف بػػػػػال جبرائيػػػػػل )عميػػػػػال  وار
 . (2)السبلـ(

 يطمػػا ف القػػائـ بػػ مر هللا، فػػإلمفػػدف )عميػػال السػػبلـ( هػػو أمػػر هللاولمػػا كػػاف اإلمػػاـ ا
، وعميػػال فاليمػػاني يصػػدؽ عميػػال هػػذا المقػػب ألنػػال عميػػال لقػػب )القػػائـ( كمػػا ذكرنػػا  ن ػػاً 

 يقـو ب مر هللا أف يقـو ب مر اإلماـ المفدف )عميال السبلـ(
 أما األدلة عم. إف تسمية القائـ يمكف أف تطما عم. السيد اليماني ففي: 

  تعدد لفظ القائم أواًل:
ف ايـ بف عبد هللا بػف العػبلد عػف أبيػال عػف أبػي عبػد هللا )عميػال السػبلـ( عف إبراه 

أمير الملمنيف حدث عف أشياد تكػوف بعػدي إلػ.  يػاـ القػائـ فقػاؿ الحسػيف يػا أميػر 
 الملمنيف مت. يطفر هللا األرض مف الظالميف: 
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 ال يطهر هللا األرض ملن الظلالمين حتلى يسلفك اللدم الحلرام. ثلم ذكلر أملر) اؿ: 
إذا قلام القلائم بهراسلان وغملب : بني أمية وبني العبلاس فلي حلديث طويلل وقلال

اللى عمى أرض كوفان والممتان وجاز الجزيرة بني كاوان وقلام منلا قلائم بجليبلن 
ثم يقوم القائم المسمول واإلمام المجهول له الشلرف والفضلل وهلو ملن  ان يقول

بلاليين يظهلر فلي الثقملين  ولدك يا حسين ال ابن مثمه بين الركنين فلي دريسلين
وال يتلللرك فلللي األرض األدنلللين طلللوبى لملللن أدرك زمانللله ولحلللق أوانللله وشلللهد 

  ٔ)أيامه ..

عند مطالعة الرواية مف كػبلـ أميػر المػلمنيف )عميػال السػبلـ( يظفػر لنػا إف هنػاؾ  
الحػديث كػاف مجػردًا أف أكرر مف  ائـ مع مبلحظة إف ورود اسـ القائـ في صدر 

 خػػر الحػػديث ذكػػر القػػائـ المػػ موؿ واإلمػػاـ المجفػػوؿ يسػػتدؿ مػػف  ، وفػػيالقػػائـ فقػػم
الػػذف ذكػػر فػػي بدايػػة القػػائـ ف، ال لػػيس  ػػائـ واحػػد بػػل أكرػػر مػػف  ػػائـنػػاهػػذا الكػػبلـ 

القػائـ المػ موؿ ب بينما مف سمياليماني والذف يقـو في خراساف السيد هو  الحديث
 فو اإلماـ المفدف )عميال السبلـ(.ف

وؿ أف الػػػذف ت ممػػػال النػػػاس وتت مػػػل ظفػػػوري وهػػػو اإلمػػػاـ بالقػػػائـ المػػػ مو ػػػد وصػػػ  
الذف يخرج مف خراساف لـ تذكري الرواية  خرالمفدف )عميال السبلـ( بينما القائـ اآل

 بم ي الم موؿ ألنال ليس اإلماـ المفدف بل وزوري اليماني . 
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 ثانيًا: عمر القائم )عميه السبلم 
ف سػػنة وروايػػات تشػػير إلػػ. إنػػال ففنػػاؾ روايػػة تشػػير إلػػ. إنػػال يظفػػر وهػػو ابػػف ربلرػػي

 .(1)يظفر وهو ابف أر عيف سنة
يظفػر فػي  ، بينما اإلمػاـ المفػدف )عميػال السػبلـ(يظفر في عمر الربلريف اليمانيف

 .عمر األر عيف
) يهللرج المهللدن وهللو أبللن  فقػػد ورد فػػي عمػػر اإلمػػاـ المفػػدف )عميػػال السػػبلـ(: 

  . ٕ)أربعين سنة كسنه رجل من بني إسرائيل  
) القائم من ولدن يعمر عمر هميلل اللرحمن يقلوم : ليماني فقد ورد في عمريأما ا

  . ٖ)في الناس وهو ابن ثبلثين سنة.. 
 وهنا  د أطما عم. اليماني لقب )القائـ(.

 

 ثالثًا: صفات القائم 
حمػػرة برأسػػال الحػػزاز شػػبيال بفقػػد ورد فػػي بعػػض الروايػػات إف القػػائـ أبػػيض مشػػرب 

ف القائـ غائر العينيف اـ( بينما ورد في روايات أخرل عيس. بف مروـ )عميال السبل
 . (4)مشرؼ الحاجبيف بوجفال أرر شبيال موس. )عميال السبلـ(
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  وسي تي بيانال في موحوع الص اة المشتركة بيف المفدف)ع( واليماني
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هناؾ غير الحجة بف الحسػف مػف يطمػا عميػال لقػب القػائـ أيحػًا مما يدؿ عم. إف 
 وسي تيؾ المزود مف البياف في الص حات المقبمة.  هو اليماني.و 

 رابعًا: التنويه باإلسم 
فػػي حػػيف إف روايػػات أخػػرل ذكػػرت القػػائـ القػػائـ سػػـ نفػػت الروايػػات عػػف التنويػػال با

)عميػػال السػػبلـ( وسػػمتال باسػػمال واسػػـ أبيػػال ورفعتػػال إلػػ. جػػدي رسػػوؿ هللا )صػػم. هللا 
هػػو غيػػر الحجػػة بػػف الحسػػف  ػػائـ هنػػاؾ عميػػال و لػػال وسػػمـ تسػػميما(. وهػػذا يعنػػي إف 

 .(1)ميال السبلـ(ففو اإلماـ المفدف )ع اآلخر أما القائـ ،اليماني
 وسي تي ت صيل هذا األمر في موحوع النفي عف التسمية في الص حات المقبمة.

 
 
 
 

 الثالث بابال
 هفاء نسب الداعي

وؿ بػالرجوع إلػػ. الروايػػات الػواردة عػػف أئمػػة الفػدل )عمػػيفـ السػػبلـ( والتػي تػػتكمـ حػػ
ل. أف القبائل يرجع اسمال، و اليماني نجد إنفا لـ تحدد نسبال   .نسبال، وار
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 )عميػػال السػػبلـ(وهػػذا ممػػا  ػػد الحظػػال البػػاحروف والكتػػاب فػػي  حػػية اإلمػػاـ المفػػدف 
مروايػات التػي تتحػدث عػف لتتبع فػالمنسػبال، و شخصػية اليمػاني تحديد  واحيث حاول

 تحديد نسبال ب نال حسني كما سي تي الحقًا. المكنيالقحية المفدوية بشكل عاـ 
فًا بينفـ ب نال مف العواـ وليس ولكف نسبال يكوف مخ ي عف الناس ألنال يكوف معرو 

رادة هللا والمػػػػػف السػػػػػادة، وهػػػػػذا الخ ػػػػػاد فػػػػػي النسػػػػػب يعػػػػػود إلػػػػػ.  متعمقػػػػػة حكمػػػػػة وار
 بالمحافظة عم. شخصية الداعي.

هػػػي مػػػف السػػػنف التػػػي جػػػرت عمػػػ. فػػػي الحقيقػػػة اليمػػػاني الػػػداعي خ ػػػاد نسػػػب إف 
 .)عميال السبلـ(فحبًل عف األولياد مف أهل البيت  األنبياد

وذلػؾ مػف خػبلؿ  )عميال السػبلـ(رواية إل. سنة خ اد النسب إلبراهيـ و د أشارت ال
مػػف حيػػث اخت ػػادي عػػف أمػػال  )عميػػال السػبلـ(ولموسػػ.  ،خ ػاد والدتػػال واعتػػزاؿ النػػاس

الذف أختم  في نسػبال ب نػال أبػف هللا أو إنػال ولػد مػف  )عميال السبلـ(ولعيس.  ،وأهمال
 غير أب وهكذا.

مػف حيػث عػدـ تصػديا دعوتػال   تسػميما()ملسو هلآو هيلع هللا ىلصوهذا الحاؿ ينطبا عم. الرسػوؿ دمحم 
كمػػا  )عميػػال السػػبلـ(ونبوتػػال ألف النػػاس كػػانوا يعتقػػدوف إف نسػػبال يعػػود إلػػ. إسػػحاؽ 

 سي تي.
ولو عدنا إل.  صص األنبياد )عميفـ السبلـ( نجد خ ػاد نسػبفـ بػيف النػاس حيػث 

دتػال إلػ. إف صػار عػاش فػي كفػ  مػف حػيف وال )عميال السػبلـ(إف نبي هللا إبراهيـ 
رـ عاش بعد ذلؾ عند عمال وكاف ينتسب إليال وذلؾ بسبب خوفال مف نمرود  ،شاباً 

 : ورد في كتب التارو   نذاؾ، حيث
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) وكان تارح بلن نلاحور هلو أبلو إبلراهيم هميلل هللا فلي عصلر نملرود الجبلار... 
وفي ذلك العصلر تعلاطى النلاس عملم النجلوم  فحسلب المنجملون لنملرود فقلالوا 

 له:
إنه يولد فلي مممكتلك موللود يعيلب دينلك ويعيلب عميله ويهلدم أصلنامه ويفلرق  

جمعه  فجعل ال يولد في مممكته موللود إال شلق بطنله حتلى وللد إبلراهيم فسلترر 
أبوار وأهفيا أمرر وصيرار في مغارة حيث ال يعمم به أحد..ونشس إبراهيم في زمان 

ها قمب طرفه في السلماء فمملا الجبار  فمما هرج من المغارة التي كان في نمرود
كممللت سللنه جعللل يعجللب إذا رأى قوملله يعبللدون األصللنام ويقللول: أتعبللدون مللا 
  . ٔ)تنحتون ؟ فيقولون: أبوك عممنا هذا  فيقول: إن أبي لمن الظالمين.... 

ْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم أَلِبيلِه آَزَر  بقولػال: تعال. هللاو د ورد إف أبوي هو  زر والذف ذكري  }َواِ 
ي َأَراَك َوَقْوَمَك ِفي َضبَلٍل مُِّبيٍن {    ٕ)َأَتتَِّهُذ َأْصَنامًا آِلَهًة ِإنِّ

بيػػد إف األصػػح إف  زر هػػو عمػػال، ألنػػال ال يمكػػف أف يكػػوف والػػد نبػػي ظالمػػًا يعبػػد 
األصناـ وكاف مع النمرود الجبار، وهذا ال يمكف ألف األنبياد واألولياد ال يولدوف 

)عميػػال ـ مطفػػرة، كمػػا ورد فػػي زوػػارة اإلمػػاـ الحسػػيف طػػاهرة وأرحػػا أصػػبلبإال مػػف 
 التي جاد فيفا: السبلـ(

) يا موالن يا أبا عبد هللا أشهد إنك كنت نلورًا فلي األصلبلب الشلامهة واألرحلام 
  . ٖ)المطهرة لم تنجسك الجاهمية بسنجاسها ولم تمبسك من مدلهمات ثيابها... 
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)عميػػػال  يرجػػػع نسػػػبال إلػػػ. إبػػػراهيـ ()عميػػػال السػػػبلـومػػػف المعمػػػـو إف اإلمػػػاـ الحسػػػيف 
ففػو يتنػاف. مػع مػا ورد عػف  )عميػال السػبلـ(فإذا كاف  زر هػو أبػو إبػراهيـ  السبلـ(

المعصػػوميف )عمػػيفـ السػػبلـ( حػػوؿ طفػػارة نسػػب األنبيػػاد واألئمػػة )عمػػيفـ السػػبلـ( 
ولػيس والػدي الػذف  )عميػال السػبلـ(وهذا بدوري يلود بػ ف  زر هػو عػـ إبػراهيـ الخميػل 

 أف يكوف مف الصالحيف. ال بد 
ذا عدنا إل. سبب خ اد نش ة إبراهيـ  ووالدتال ونسبال نجػدها مت تيػة  )عميال السبلـ(وار

 . (1)مف خوؼ والديال وخوفال هو فيما بعد مف النمرود  نذاؾ
 ػػد خ ػػي نسػػبال عػػف بنػػي إسػػرائيل  اآلخػػرففػػو  )عميػػال السػػبلـ(أمػػا بالنسػػبة لموسػػ. 

ف  ػد وحػػعتال فػي التػابوت الػػذف سػار بػػال وذلػؾ ألف أمػال ونتيجػػة لخوففػا مػف فرعػػو 
 إل. بيت فرعوف الذف وجدتال زوجتال فاتخذاي ولدا. 

و فذا فقد خ ي نسبال عم. بني إسرائيل مدة طوومة ألنفـ كانوا يعرفوف موس. ب نال 
ابػػػف فرعػػػوف، وبقػػػي الحػػػاؿ كػػػذلؾ حتػػػ. اسػػػتطاع أحػػػد الشػػػيوخ التعػػػرؼ عميػػػال عػػػف 

فػو فومػا هػو نسػبال الحقيقػي، ف هػو طروا ص اتال، فعند ذلؾ عرؼ بنو إسػرائيل مػ
بػال وذلػػؾ حسػبما جػاد فػػي الروايػة التػػي  )عميػال السػػبلـ(النبػي الػذف وعػػدهـ يوسػ  

 ذكر فيفا: 
وولللد موسللى بللن عمللران بن...........بللن الون بللن يعقللوب بمصللر فللي زمللان 
فرعون الجبار.. وكان سحرة فرعلون وكهنتله قلد قلالوا لله: يوللد فلي هلذا الوقلت 

سلرائيل يفسلد عميلك ممكلك ويكلون بله هبلكلك... فلسمر فرعلون إ مولود ملن بنلي
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فوضع عمى كل املرأة حاملل ملن بنلي إسلرائيل حرسلًا فكانلت ال تملد ملنهن املرأة 
 غبلمًا إال قتل.. وأوحى هللا إلى أم موسى أن أعممي تابوت ثم ضعيه فيه

وأهرجيه ليبًل فاطرحيه في نيل مصلر ففعملت ذللك وضلربته اللريح فطرحتله إللى  
فمملا فتحلت التلابوت ورأت   ساحل  فرأته امرأة فرعون فلدنت منله حتلى أهذتلهال

موسى وقع عميها منه محبة  فقالت لفرعون نتهذر ولدا.. وكان يوسف قد قلال 
لبني إسرائيل: إنكم لن تزالوا في العذاب حتى يستي غبلم جعد ملن وللد الون بلن 

 يعقوب يقال له موسى بن عمران.
شيهًا ملنهم فقلال لهلم: كلسنكم بله  وأتواني إسرائيل ضجوا فمما طال األمر عمى ب

فبينما هم في ذللك إذ وقلف عمليهم موسلى فمملا رآر الشليخ عرفله بالصلفة فقلال 
 له: 

 ما اسمك فقال: موسى 
 قال:ابن من ؟ 

  عمران.ابن  قال:
  . ٔ)وقبموا يديه ورجميه واتهذهم شيعةفقام هو والقوم 
كػػاف بسػػبب الخػػوؼ مػػف  )عميػػال السػػبلـ(سػػ. ف خ ػػاد نسػػب مو اوهنػػا نػػرل أيحػػًا 

 فرعوف. 
حيػث إف اليفػود كػانوا يعتقػدوف إف  )عميال السػبلـ(وهذا الحاؿ ينطبا عم. عيس. 

سػػيكوف مػػف ذروػػة هػػاروف  )عميػػال السػػبلـ(النبػػي المسػػيح الػػذف وعػػدهـ بػػال موسػػ. 
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مػف غيػر أب أنكػروا عميػال أف يكػوف  )عميال السبلـ(فمما ولد عيس.  )عميال السبلـ(
 ألف عيس.  د خ ي نسبال عندهـ.  ،لنبي الموعودهو ا
)عميػال يرجػع إلػ. هػاروف  )عميػال السػبلـ(ولكف في حقيقة األمػر إف نسػب عيسػ.  

)عميػػػال كونفػػػا مػػػف ذروػػػة هػػػاروف  ،مػػػف جانػػػب أمػػػال مػػػروـ )عميفػػػا السػػػبلـ ( السػػػبلـ(
 .(1)السبلـ(

حيػث كذبػال أهػل الكتػاب ال سػيما  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما(وكذلؾ الحاؿ بالنسػبة لمرسػوؿ دمحم  
ف النبػػي الػػذف االيفػػود فحػػبًل عػػف المشػػركيف بسػػبب نسػػبال، حيػػث كػػانوا يعتقػػدوف 

فممػا كػاف  )عميػال السػبلـ(سيكوف مػف ذروػة إسػحاؽ  )عميال السبلـ(بشر بال المسيح 
 )عميػال السػبلـ(النبي ينتسب إل. بني هاشػـ الػذيف ينتسػبوف بػدورهـ إلػ. إسػماعيل 

 . (2)نبوتال وتكذيبفال فـإل. رفح أدل ذلؾ ،ف يعرفوف ذلؾواليفود والمشركو 
ألف لػػػال سػػػنة مػػػف  وهػػػذا مػػػا سػػػيجرف مػػػع الػػػداعي فػػػي عػػػدـ التصػػػديا بػػػال و دعوتػػػال

 .األنبياد األر عة )عميفـ السبلـ( مف جانبيف
 

في خ اد نسبال تمامًا عف الناس عندما ي ذف هللا لال في كش  ذلؾ  :األوؿالجانب 
 عصري. ةر بة وجباخوفًا عم. حياتال مف ط ا

الراني: إنػال سػيواجال تكػذيب النػاس لػال بسػبب خ ػاد نسػبال رػـ ظفػوري فجػ ة، الجانب 
 ،بعػد ذلػؾ إنػال سػيد عمػوف يتحػح حيث كاف معروفًا عند الناس ب نال مف العػواـ رػـ 

 ذب هلالد األنبياد بسبب خ اد نسبفـ. ذب كما ك  كَ ي  ف
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ف سبلـ( حيث أحطر بعحفـ أهل البيت )عميفـ المف ذروة سنة مف أجدادي  لال وار
إلػ. إخ ػػاد نسػبفـ بسػػبب جػور وطمػػب الدولػة األمويػػة ومػف بعػػدها الدولػة العباسػػية 

 لفـ. 
وخير مراليف عم. ذلؾ هو أحمد بف مسمـ بف عقيل ) عميفما السػبلـ ( حيػث إنػال 

 ،وكػػاف صػػ ير السػػف )عميػػال السػػبلـ(كػػاف حاحػػرًا يػػوـ الطػػ  مػػع اإلمػػاـ الحسػػيف 
فر  ،بعد استشفادي )عميال السبلـ(مخيـ اإلماـ الحسيف  فعندما هجمت الخيل عم.

األط ػػاؿ إلػػ. البػػرارف وكػػاف أحمػػد بػػف مسػػمـ أحػػدهـ، وسػػا ال القػػدر إلػػ. رئػػيس أحػػد 
وبال عػل أجػابوا  ،وطمػب إلػيفـ أف يعمػل عنػدهـ ،القبائل القاطنة في أطراؼ الكوفة

 طمبال لما رأوا فيال مف جبللة القدر وحسف الخمقة. 
ـ  رابػػػػة أر ػػػػع سػػػػنوات إلػػػػ. أف سػػػػمع بخػػػػروج المختػػػػار الرق ػػػػي وبقػػػػي يعمػػػػل عنػػػػده

حيػػث  )عميػػال السػػبلـ() رحػػواف هللا عميػػال ( فػػي الكوفػػة طالبػػًا برػػ ر اإلمػػاـ الحسػػيف 
وذلؾ بعد محاكمتفـ، وعندها كش  أحمد بف  )عميال السبلـ(ة اإلماـ مَ تَ أخذ يقتل  َ 

ي إنػال يروػد أف يػذهب وأخبػر  ،عف نسػبال الحقيقػي لػرئيس القبيمػة )عميال السبلـ(مسمـ 
أخػػذ رئػػيس القبيمػػة يبكػػي وومطػػـ عمػػ. رأسػػال وهػػو يقػػوؿ لػػال مػػا هػػو  المختػػار،لمقػػاد 
 )عميػػػال السػػػبلـ(واإلمػػػاـ عمػػػي  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما(قػػػ. الرسػػػوؿ دمحم الغػػػدًا عنػػػدما  ف عػػػذر 

 وكاف  د استخدمال في العمل عندي.
 رختػػار فطمػػب إليػػال األخيػػودخػػل مجمػػس الم )عميػػال السػػبلـ(ذهػػب أحمػػد بػػف مسػػمـ 

الجمػػوس، ف جابػػال  ػػائبًل أأجمػػػس مػػف حيػػث أنػػا أـ مػػػف حيػػث أنػػت ؟ عنػػدها عػػػرؼ 
 منطا. وتار إنال ذو مكانة وشرؼ وذالمخ
 فقاؿ لال: اجمس مف حيث أنت. 
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 المختار.فعندها جاد وجمس بقرب  

 اد األخير يقينًا إف هذا ال ت. ينتسب إل. بيػت كػروـ، فقػاؿ لػال مػف أنػت يػادوهنا از 
بني ؟ ف خبري ب نال أحمد بف مسمـ وكي  إنال هػرب فػي عصػر يػـو عاشػوراد فبكػاي 

فيػػػال  اسػػػتذكرتالمختػػار ومػػػف كػػػاف بمجمسػػال وصػػػار المجمػػػس أشػػػبال بمجمػػس عػػػزاد 
 الحادرة ووا عة الط  األليمة. 

 (1)رـ إف أحمد بف مسػمـ طمػب منػال أف يرسػمال إلػ. أمػال بالمدينػة وبال عػل فعػل ذلػؾ
 .الظالميف مف أعداد دمحم و ؿ دمحمـو أال لعنة هللا عم. الق

فػػػي أيػػاـ العباسػػػييف مػػع القاسػػػـ أبػػف اإلمػػػاـ  كػػذلؾونجػػد إف هػػػذي القصػػة تكػػػررت  
  .)عميال السبلـ(موس. بف جع ر 

يتبػػيف لنػػا مػػف خػػبلؿ ذلػػؾ إف بعػػض النػػاس يحػػطروف بعػػض األحيػػاف إلػػ. أخ ػػاد 
، وهػػذا مػػا فػػاعمػػ. األمانػػة التػػي يحممون زمػػانفـ يػػتغوا نسػػبفـ وذلػػؾ لخػػوففـ مػػف ط

األئمة )عمػيفـ السػبلـ( لػـ يتحػدروا عػف نسػبال أو إف جرل مع اليماني، حيث نجد ي
اسػػمال أو شخصػػال بصػػراحة ووحػػوح، حتػػ. إنفػػـ أعطػػوي أكرػػر مػػف لقػػب وأكرػػر مػػف 
ص ة، حت. يظف المتتبع لال إف هذي ب جمعفا عبلمات لشخصػيات متعػددة، لكنفػا 

قػب واسػـ مكانػال بحسػب الػدور في الحقيقة مجتمعة في شخص واحػد، في خػذ كػل ل
 . كما سي تي فا الداعي اليماني في القحية المفدويةسوالمرحمة التي يمار 

لػذف يحػدؽ بػال مػف لذلؾ أخ . أئمة أهػل البيػت نسػب الػداعي عػف النػاس لمخطػر ا
مػػف النواصػػب و نػػي العبػػاس و نػػي أميػػة والمتمرمػػيف بالسػػ ياني   بػػل أعػػداد اإلمػػاـ
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والخطػػر الرػػاني مػػف جانػػب  ػػروش  خػػر الزمػػاف مػػف  فحػػبًل عػػف اليفػػود والنصػػارل،
بنػػػي فاطمػػػة ) عميفػػػا السػػػبلـ ( أن سػػػفـ الػػػذيف يحسػػػدونال عمػػػ. مكانتػػػال و ر ػػػال مػػػف 

 كونال صاحب دعوتال والداعي لال ووزوري والممفد الرئيسي لال. ،اإلماـ
نفػػػػـ ال   و ػػػػد وردت روايػػػػة صػػػػروحة تشػػػػير إلػػػػ. تكػػػػذيب النػػػػاس لميمػػػػاني ونسػػػػبال وار

نػػال أ )عميػػال السػػبلـ(بيػػنفـ، حيػػث جػػاد عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ  يعرفونػػال لخ ػػاد نسػػبال
  اؿ: 

ِليَن {) في قوله  تكلذيبهم بقلائم آل  ييعن }ِإَذا ُتْتَمى َعَمْيِه آَياُتَنا َقاَل َأَساِطيُر اأْلَوَّ
إذ يقللول للله لسللنا نعرفللك ولسللت مللن ولللد فاطمللة كمللا قللال  )عميلله السللبلم دمحم 

  . ٔ)   تسميما )ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمشركوا قريش لمنبي دمحم 
وفي هذي الرواية داللػة واحػحة عمػ. إف النػاس يكػذبوف نسػبال وال يعرفػوف إنػال مػف 

 )عميػػال السػػبلـ(اإلمػػاـ المفػػدف هنػػا لػػيس المقصػػود و ولػػد فاطمػػة ) عميفػػا السػػبلـ ( 
معػػروؼ عنػػد عامػػة المسػػمميف فحػػبًل عػػف الشػػيعة ب نػػال  )عميػػال السػػبلـ(ألف األمػػاـ 

 الزهراد ) عميفا السبلـ ( وهذا أمر ال يختم  عميال ارناف. مف ولد فاطمة 
إذ المقصود بتمؾ الرواية هو القائـ اليماني الذف  منا إنال يكوف معروفًا لػدل عامػة 
النػػاس ب نػػال مػػف العػػواـ ولػػيس مػػف السػػادة العمػػوويف ال ػػاطمييف، فمػػذلؾ عنػػدما يقػػـو 

كػػػذيب المشػػػركيف لجػػػدي بإظفػػار نسػػػبال الحقيقػػػي يكذبػػال النػػػاس لجفمفػػػـ بػػػال وذلػػؾ كت
 مف  بل.  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(رسوؿ هللا 

ف النػاس اف لػال سػنة مػف جػدي رسػوؿ هللا مػف حيػث أوفػي ذلػؾ إشػارة واحػحة إلػ. 
ومػػف  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(يكذبونػػال ويقولػػوف لػػال إنػػؾ لسػػت سػػيدا مػػف ذروػػة سػػيد الموحػػديف 
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اد ) عميفمػػا السػػبلـ ( وذلػػؾ كمػػا كػػذب المشػػركوف ذروػػة اإلمػػاـ عمػػي وفاطمػػة الزهػػر 
)عميػػال ونبوتػػال بحجػػة إنػػال لػػيس مػػف ذروػػة إسػػحاؽ  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(مػػف  بػػل بالرسػػوؿ 

 .السبلـ(
رػػػـ إننػػػا لػػػو حممنػػػا الروايػػػة عمػػػ. ظاهرهػػػا و منػػػا إف القػػػائـ الػػػذف يكذبػػػال النػػػاس وال 

نػال  )عميػال السػبلـ(مػاـ المفػدف يصد ونال مف ولد فاطمة )عميفػا السػبلـ ( هػو اإل وار
ليس شخصًا  خر غيري فإف هذي الرواية تعارحفا رواية أخرل تشير بصراحة إل. 

نػال مػف  )عميال السبلـ(إف الناس عند  ياـ اإلماـ المفدف  يكونوف عم. معرفة بػال وار
فاطمػة يػابف حتػ. إف بعحػفـ يقولػوف لػال أرجػع  )عميػال السػبلـ( ولد فاطمػة الزهػراد

 بؾ.  ال حاجة لنا

 في حديث طوول أنال  اؿ:  )عميال السبلـ(حيث ورد عف اإلماـ البا ر
) إذا قام القائم سلار إللى الكوفلة فيهلرج منهلا بضلعة عشلر أللف نفلس يلدعون 
البترية عميهم السبلح يقولون له ارجع ملن حيلث جئلت فلبل حاجلة لنلا فلي بنلي 

  . ٔ)فاطمة فيضع فيهم السيف... 
 نال  اؿ: أ )عميال السبلـ(أخرل عف البا ر عف أبي الجارود في رواية و 

) سللسلته متللى يقللوم القللائم ؟ قللال : ..... يسللير إلللى الكوفللة فيهللرج منهللا سللتة 
عشر ألف ملن البتريلة شلاكين السلبلح قلراء القلرآن فقهلاء فلي اللدين قلد قرحلوا 
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جباههم وسمروا ساماتهم وعممهم النفاق وكمهلم يقوللون يلابن فاطملة ارجلع ال 
  . ٔ)فيضع السيف فيهم عمى ظهر الكوفة....  حاجة لنا فيك

 نال  اؿ: ا )عميال السبلـ(وجاد في رواية أخرل عف أبي بصير عف البا ر 
) إذا ظهللر القللائم عمللى نجللف الكوفللة يهللرج إليلله قللراء أهللل الكوفللة قللد عمقللوا 

_  ٕٚٗ_ يلللا ٕٔٙٙالمصلللاحف فلللي أعنلللاقهم وأطلللراف رملللاحهم شلللعارهم يلللا 
يابن فاطمة قد جربناكم فما وجدنا عندكم هيرا أرجعوا فيقولون ال حاجة لنا فيك 
  . ٕ)من حيث جئتم فيقتمهم... 

ب نػػال مػػف ولػػد  )عميػػال السػػبلـ(مػػف معرفػػة هػػلالد لئلمػػاـ المفػػدف  بال نسػػت ر ونحػػف 
فاطمػػة الزهػػراد ) عميفػػا السػػبلـ ( ألف هنػػاؾ الكريػػر مػػف الروايػػات المتػػواترة تصػػرح 

 . (3)بذلؾ
 )عميػػال السػػبلـ(ئـ المقصػػود مػػف روايػػة اإلمػػاـ الصػػادؽ يتحػػح لنػػا مػػف ذلػػؾ إف القػػا

لسػػػػيدة نسػػػػاد العػػػػالميف ) عميفػػػػا السػػػػبلـ ( ويعدونػػػػال  انتسػػػػابالالػػػػذف يكػػػػذب النػػػػاس 
كونػػػال معمػػػـو النسػػػب  )عميػػػال السػػػبلـ(ك سػػػاطير األولػػػيف هػػػو لػػػيس القػػػائـ المفػػػدف 

، بػػػل المقصػػػود بػػػال هػػػو القػػػائـ اليمػػػاني صػػػاحب دعوتػػػال والػػػداعي إلػػػ. بيعتػػػال لػػػديفـ
  مكة.رتال وذلؾ يكوف  بل  يامال المقدس في ونص

وال بػػد مػػف اإلشػػارة هنػػا إلػػ. إف مسػػ لة خ ػػاد النسػػب تبػػدو م لوفػػة فػػي  خػػر الزمػػاف 
، مػػف بنػػي العبػاس الػػذيف يحكمػػوف )عميػػال السػبلـ(حتػ. عنػػد أعػػداد اإلمػاـ المفػػدف 

                                                 

 241دالئل اإلمامة ص - 1
 193منتخب األرر ص - 2
 374ص 1، فتف ابف حماد ج187، غيبة الطوسي ص42بحاراألنوار ص - 3



 

 

 201  ......................الرجعة.........................................
 

في  خر الزماف والػذف يكػوف زواؿ ممكفػـ عبلمػة مػف عبلمػات  يػاـ اإلمػاـ العراؽ 
 .)عميال السبلـ(فدف الم
  اؿ:  نالا )عميال السبلـ(حيث جاد عف أبي بصير عف اإلماـ الصادؽ  

وتر من السنين واحد ثبلثة همسة وقال إذا أهتملف بنلو أميلة  ئم في) يقوم القا
ذهللب ممكهللم ثللم يممللك بنللو العبللاس فللبل يزالللون فللي عنفللوان مللن العلليش حتللى 

واهتملف أهلل الشلرق وأهلل الغلرب  يهتمفوا فيما بينهم فإذا اهتمفلوا ذهلب ممكهلم
فلبل يزاللون   نعم وأهل القبمة ويمقى الناس جهد شديد مما يمر بهم ملن الهلوف

فإذا نلادى فلالنفر النفلر فلوهللا فكلسني   بتمك الحالة حتى ينادن مناد من السماء
  . ٔ)أنظر إليه بين الركن والمقام يبايعه الناس...  

ل. العراؽ مف خراساف ومعفـ الرايػات السػود حيث إف هلالد العباسييف سيدخموف إ
إليفاـ الناس ب ف راياتفـ هػي الرايػات السػود التػي نبػال أهػل البيػت )عمػيفـ السػبلـ( 

 نال  اؿ:ا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(عميفا، حيث جاد عف الرسوؿ 
  . ٕ)) إذا رأيتم الرايات السود من قبل هراسان فستوها ولو حبوًا عمى الثم ... 

)عمػػيفـ السػػبلـ(  ػػد أكػػدوا عمػػ. دخػػوؿ رايػػات سػػود لبنػػي  ف أئمػػة أهػػل البيػػتكمػػا ا
)صػم. هللا العباس غير تمؾ الرايات التي هي عم. هدل، حيث جاد عف الرسوؿ 

 نال  اؿ: أ عميال و لال وسمـ تسميما(
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) تهرج من الشرق رايات سود لبني العباس ثلم يممكلون ملا شلاء هللا ثلم تهلرج 
تقاتل رجلل ملن وللد بنلي سلفيان وأصلحابه ملن قبلل المشلرق  رايات سود صغار

  . ٔ)فيؤدون الطاعة إلى المهدن  
رـ إف هلالد سيقوموف بإظفار أن سفـ ب نفـ دعاة الحا الذف يطمبػوف عودتػال إلػ. 

 ،وفي الوا ع إنفـ ينتسبوف إل. بني العبػاس ،ألنفـ سادة عموويف ،أهمال مف  ؿ دمحم
 ،ذا معرفػة بنسػبفـ الحقيقػي ولكػنفـ تعمػدوا إخ ػادينفـ  نػذاؾ كػو هذا ب ض النظػر 

خػػتبلط األنسػػاب وال سػػيما فػػي و ػػت العباسػػييف الػػذيف الأو إنفػػـ يجفمػػوف فعػػبًل بػػال 
رػػػـ إنفػػػـ أف  ، ػػػاموا كمػػػا مػػػر بنػػػا بقتػػػل العمػػػوويف ومطػػػاردتفـ وتشػػػرودهـ وسػػػجنفـ

ة العباسييف  د ألبسوا بعض خواصفـ مف العباسييف أن سفـ ومف غيرهـ زف السػاد
ف العمػوويف أمػف  ،العموويف و اموا بإط اد هذا النسب عميفـ وذلؾ ل ػرض إعبلمػي

أصػػبحوا بجػػانبفـ، وكػػذلؾ لي طػػوا عمػػ. جػػرائمفـ تجػػاهفـ بػػالبر بفػػـ أف الػػذيف هػػـ 
 ليسوا عموويف باألصل. 

يخ ػػػوف نسػػػبفـ كمػػػا هػػػو حػػػاؿ القاسػػػـ  ،وبالمقابػػػل كػػػاف السػػػادة العمػػػوويف الحقيقيػػػيف
ومحػػػار تفـ مػػػف  ػػػبمفـ وال سػػػيما  ،لحػػػ م العباسػػػييف عمػػػيفـوذلػػػؾ  )عميػػػال السػػػبلـ(

السػػادة الحسػػنييف الػػذيف  ػػاموا بالعديػػد مػػف الرػػورات حػػد العباسػػييف أمرػػاؿ دمحم ذو 
مي بػف الحسػف بػف أبػي طالػب وغيػرهـ، الن س الذكية وأخوي إبراهيـ والحسيف بف ع

  لذلؾ فقد اختمطت أنسابفـ الحقيقية مع انساب بني العباس المزو ة.
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و ذلؾ تكوف مس لة خ اد النسب ليس بالشيد الجديػد ألنفػا مػف الروابػت التاروخيػة 
فنجػػد إف الكريػػر مػػف النػػاس فػػي  خػػر الزمػػاف سػػيكذبوف بػػدعوة اليمػػاني حينمػػا يقػػوـ 

عمػػ. النػػاس كافػػة  )عميػػال السػػبلـ(بػػإعبلف دعوتػػال التػػي هػػي دعػػوة اإلمػػاـ المفػػدف 
تسػػب إلػػ. فاطمػػة الزهػػراد ) عميفػػا وذلػػؾ بحجػػة إنػػال لػػـ يكػػف معروفػػا لػػديفـ ب نػػال ين

 السبلـ (.
 مف  بل. )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(وذلؾ كما كذب المشركوف بدعوة جدي الرسوؿ 

 
 الداعي حسني النسب

والقػائـ بفػا والػداعي إلػ. اإلسػبلـ  )عميػال السػبلـ(المفػدف اإلمػاـ دعػوة صاحب إف 
)عميػػػال نيف وسػػػيد الموحػػػديف الجديػػػد اليمػػػاني الموعػػػود هػػػو مػػػف ذروػػػة أميػػػر المػػػلم

وهػػذا مػػا نػػراي واحػػحًا مػػف خػػبلؿ جممػػة مػػف األحاديػػث والروايػػات الشػػرو ة  السػػبلـ(
 وأئمة أهل البيت )عميفـ السبلـ( . )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(الواردة عف رسوؿ هللا 

  . ٔ) أمير الغضب ) يماني قريشي وهو نال: أليماني في افقد ورد 
 بقولال:  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما( رسوؿ هللاإليال وهذا ما أشار  

)يللا معشللر اللليمن تقولللون إن المنصللور مللنكم  والللذن نفسللي بيللدر إنلله لقرشللي 
  . ٕ)وأبور ولو أشاء أن اسميه إلى اقصر جد هو له لفعمت  
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  ػػػػاؿ: عػػػػف سػػػػعيد بػػػػف المسػػػػيب وجػػػػاد فػػػػي ذكػػػػر اإلمػػػػاـ المفػػػػدف )عميػػػػال السػػػػبلـ(
قال: من قريش قملت: ملن أن  ؟فمن هو: قال قمت  ل حققا  المهدن حق هو)

قللريش ؟ قللال:من بنللي هاشللم  قمللت: مللن أن بنللي هاشللم ؟ قللال: مللن بنللي عبللد 
  . ٔ)قال: من ولد فاطمة   ؟المطمب  قمت من أن عبد المطمب

 .)عميال السبلـ( وهناؾ طائ تاف مف الروايات التي تتحدث عف اإلماـ المفدف
)عميػػال ولػػد عمػػي ( وتربػػت لػػال الشػػبال بينػػال و ػػيف عيسػػ.  فطائ ػػة تػػذكري بم ػػي ) مػػف 

في حيف إف طائ ة أخرل تذكري بم ػي ) مػف ولػد فاطمػة ( وتعطػي وصػ ًا  ،السبلـ(
)صػػم. هللا عميػػال وبعػػض يربػػت لػػال شػػبفًا بجػػدي رسػػوؿ هللا  ،ينػػا ض الوصػػ  األوؿ
وهػػذا مػػا سػػوؼ نشػػير إليػػال فػػي حػػديرنا عػػف صػػ ة الػػداعي إف  ،و لػػال وسػػمـ تسػػميما(

 هللا تعال..  شاد
ففػل المفػدف مػف ولػد فاطمػة  ،وهذا مما يو ع الباحث أو القار  في تنا ض وحيرة

 وما هو السبب في ذكر هذيف الم ظيفأـ مف ولد عمي ) عميفما السبلـ ( 
ئلجابػػة عػػف هػػذي األسػػئمة تباعػػًا وغيرهػػا مػػف التسػػالالت األخػػرل التػػي تػػ تي فيمػػا لو 
ري الروايػات الػواردة عػف أهػل البيػت )عمػيفـ سيتحح لنا إف المفدف الذف تػذك ،بعد

إنمػػا همػػا مفػػدياف ولػػيس مفػػديًا واحػػدًا كمػػا يتصػػور الػػبعض،  ،تػػتكمـ عنػػالو السػػبلـ( 
 وهذا ما يتحح لؾ أخي القار  في الص حات البلحقة مف هذا البحث.
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 )عميال السبلـ(إل. الطائ ة األول. مف الروايات التي تذكر إف المفدف  ون تي اآلف
نػػػال  ػػػاؿ: أ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما(، فقػػػد ورد عػػػف رسػػػوؿ هللا )عميػػػال السػػػبلـ(مػػػي مػػػف ولػػػد ع

) هروج المهلدن وهلو رجلل ملن وللد هلذا وأشلار بيلدر إللى عملي بلن أبلي طاللب 
   . ٔ) )عميه السبلم 

)...إن القائم من وللد عملي لله غيبلة كغيبلة يوسلف ورجعلة  وفي الرواية الرانية:
  . ٕ). كرجعة عيسى بن مريم..

ي تػػذكر إف المفػػدف مػػف ولػػد فاطمػػة )عميفػػا أمػػا الطائ ػػة الرانيػػة مػػف الروايػػات التػػ
يقول  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما ) سمعت رسول هللا  :( فقد ورد فيفا عف أـ سممة  الػتالسبلـ

 . ٖ) المهدن من عترتي من ولد فاطمة 
ف دمحم بػػف سػػناف ، عػػأحمػػد بػػف إدروػػس، عػػف ابػػف  تيبػػة، عػػف ال حػػلورد عػػف كمػػا 

 )عميػػال السػػبلـ(، عػػف أبػػي جع ػػر ل، عػػف جػػابرفػػعػػف عمػػار بػػف مػػرواف، عػػف المن
  . ٗ) المهدن رجل من ولد فاطمة ):  اؿ
) المهلدن أنػال  ػاؿ:  )عميػال السػبلـ(أبػي جع ػر البػا ر  وفي رواية عػف جػابر عػف 

  . ٘)من ولد فاطمة... 
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  . ٔ)هدن من ولد فاطمة  ) الموفي رواية أخرل عف أبف حمراف عف كعب  اؿ: 
)عميال شبال مف عيس. بف مروـ  )عميال السبلـ(أما الروايات التي تربت إف لممفدف 

نسللل عمللي  ن) إن القللائم المهللدن مللفسػػنذكر منفػػا روايػػة واحػػدة وهػػي:  السػػبلـ(
 . ٕ)أشبه الناس بعيسى بن مريم... 

ئ ػة األولػ. أما الروايات التي تػذكري بوصػ   خػر منػا ض لمػا هػو عميػال فػي الطا 
ورد عػػػف جػػػابر األنصػػػارف عػػػف اإلمػػػاـ أبػػػي جع ػػػر  مػػػامػػػف الروايػػػات فنػػػذكر منفػػػا 

) المهلللدن رجلللل ملللن وللللد فاطملللة وهلللو رجلللل نػػػال  ػػػاؿ: أ )عميػػػال السػػػبلـ(البػػػا ر 
  . ٖ)آدم  

 )عميػػػال السػػػبلـ(وهػػػذا يعنػػػي وجػػػود مفػػػدييف أرنػػػيف أحػػػدهما شػػػبيال عيسػػػ. بػػػف مػػػروـ 
  .ـ(موس. بف عمراف )عميال السبلواآلخر شبيال 

مػػرة ب نػػال مػػف ولػػد عمػػي وأخػػرل مػػف ولػػد  )عميػػال السػػبلـ(أمػػا الروايػػات التػػي تػػذكري 
)صػم. ورد في الحديث المروف عف معاذ بف جبػل عػف رسػوؿ هللا  ماففي فاطمة 

 نال  اؿ: أ هللا عميال و لال وسمـ تسميما(
) إن هللا همقنللي وعمللي وفاطمللة والحسللن والحسللين مللن قبللل أن يهمللق الللدنيا 

عللام قمللت فللسين كنللتم يللا رسللول هللا ؟ قللال قللدام العللرش نسللبح هللا  بسللبعة أالف
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قمت عمى أن مثال ؟ قال: أشلباح نلور  حتلى إذا أراد  .ونحمدر ونقدسه ونمجدر
هللا عللز وجللل أن يهمللق صللورنا صلليرنا عمللود نللور ثللم قللذفنا فللي صللمب آدم ثللم 
سلفاح أهرجنا إلى أصبلب اآلبلاء وأرحلام األمهلات وال يصليبنا نجلس الشلرك وال 

فمملا صليرنا فلي صلمب عبلد المطملب   الكفر يسعد بنلا قلوم ويشلقى بنلا آهلرون 
أهرج ذلك النور وشقه نصفين فجعل نصفه في عبد هللا ونصفه في أبي طالب  
ثللم أهللرج الللذن لللي إلللى آمنللة والنصللف إلللى فاطمللة بنللت أسللد فللسهرجتني آمنللة 

ت منلي فاطملة ثلم وأهرجت فاطمة عميًا  ثم أعاد هللا عز وجل العمود إلي فهرج
أعادر عز وجل إلى عمي فهرج منه الحسن والحسين يعني من النصفين جميعًا 
فما كان من نور عمي فصار في ولد الحسن وما كان ملن نلورن صلار فلي وللد 

  . ٔ)الحسين فهو ينتقل في األئمة من ولدر إلى يوم القيامة  
ـ المفػدف الرػاني عشػر وعميال فالمعبر عنال فػي الروايػات )بػابف فاطمػة ( هػو اإلمػا

)صػم. وذلػؾ ألف نػور النبػي دمحم اآلدـ المػوف مف أئمة أهل البيت )عميفـ السػبلـ( 
الػػذف هػػو نػػور فاطمػػة ) عميفػػا السػػبلـ ( انتقػػل إلػػ.  هللا عميػػال و لػػال وسػػمـ تسػػميما(

 . )عميال السبلـ(اإلماـ الحسيف 
ف ذروتػػي ( أمػػا المعبػػر عنػػال فػػي الروايػػات ب نػػال ) مػػف ولػػد عمػػي ( وفػػي أخػػرل ) مػػ

ففػػو اليمػػاني الموعػػود، ألف نػػور اإلمػػاـ والػػذف يكػػوف شػػبيال عيسػػ. )عميػػال السػػبلـ( 
 .)عميال السبلـ(أنتقل إل. اإلماـ الحسف  )عميال السبلـ(عمي 
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ووزوري اليمػاني كبلهمػا ينتسػباف إلػ.  )عميال السبلـ(وهذا يعني إف اإلماـ المفدف  
لػ. فاطمػػة الزهػراد ) عميفمػػا السػبل ـ(، وبالتػػالي فإنفمػا ينتسػػباف إلػػ. اإلمػاـ عمػػي وار

وعبػػر عػػف األوؿ بػػابف فاطمػػة لوجػػود نػػور الزهػػراد )عميفػػا  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(رسػػوؿ هللا 
)عميػال في صمب أبيال اإلماـ الحسيف  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(السبلـ ( الذف هو نور الرسوؿ 

 )عميال السػبلـ(لوجود نور اإلماـ عمي  وعبر عف الراني ) مف ولد عمي ( السبلـ(
 .)عميال السبلـ(في صمب أبيال اإلماـ الحسف 
وهػو المفػدف األوؿ هػو مػف نسػل اإلمػاـ  )عميػال السػبلـ(وعميال فإف اإلماـ المفدف 

لمفػػدف الرػػاني وهػػو اليمػػاني الموعػػود ففػػو مػػف نسػػل اأمػػا  ،)عميػػال السػػبلـ(الحسػػيف 
ستش ال مف عػدة روايػات منفػا مػا ورد عػف وهذا ما ن ،)عميال السبلـ(اإلماـ الحسف 

 الط يل عامر بف وائمة عف سمماف ال ارسي في حديث طوول جاد في  خري: 
) والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ومن ذريتهما المهلدن يملؤل هللا علز 

 . ٔ)وجل به األرض عداًل كما ممئت قبمه جورًا  
  تسميما(: النبي األكـر )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وكذلك ما ورد عن

  .  ٕ)كاني بالحسني والحسيني قد قاداها فيسممها الحسني لمحسيني:
وهذا مػا ال يمكػف  )عميال السبلـ(الحسف والحسيف ) عميفما السبلـ ( المفدف  فمف

ني وهػػػػو اإلمػػػػاـ يتطبيقػػػػال إال إذا كػػػػاف المقصػػػػود بالمفػػػػدف مفػػػػدياف المفػػػػدف الحسػػػػ
وهػػو الحسػػني والمفػػدف  عميفمػػا السػػبلـ ( المفػػدف الحجػػة بػػف الحسػػف العسػػكرف )

 . وزور اإلماـ المفدف )عميال السبلـ(
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حسػيني ويكػوف السػيد  )عميال السبلـ( ولرب سائل يس ؿ لماذا يكوف اإلماـ المفدف
 مف ذلؾ ؟ والعمة اليماني حسني فما الحكمة

قال، ر بفا خمإف هللا تعال. عادؿ ورحيـ بعبادي ولال سنف و وانيف في هذا الكوف يسيه 
هػػػػو أوؿ الموحػػػػديف و  )عميػػػػال السػػػػبلـ(فمػػػػف المعمػػػػوـ كمػػػػا أشػػػػرنا سػػػػابقًا إف إبػػػػراهيـ 

سػػماعيل و ػػد جعػػل هللا عػػز وجػػل النبػػوة فػػي ، هـوسػػيد ولػػد لػػال ابنػػاف همػػا إسػػحاؽ وار
)صػم. هللا عميػال إلػ. مػا  بػل دمحم  )عميال السبلـ(إسحاؽ فاألنبياد منذ زمف إبراهيـ 

 في ذروة إسحاؽ. و لال وسمـ تسميما(
)صػم. ولكف هللا عز وجل إكرامػًا إلسػماعيل وعوحػًا لػال جعػل خػاتـ األنبيػاد دمحم  

مػػف ذروتػػػال، وكػػػذلؾ الحػػػاؿ مػػع سػػػيد الموحػػػديف وهػػػو  هللا عميػػال و لػػػال وسػػػمـ تسػػػميما(
فقػػد رز ػػال هللا ولػػديف همػػا الحسػػف والحسػػيف ) عميفمػػا  )عميػػال السػػبلـ(اإلمػػاـ عمػػي 

ولػػـ يجعػػل مػػف  )عميػػال السػػبلـ(ف السػػبلـ ( فجعػػل اإلمامػػة فػػي ذروػػة اإلمػػاـ الحسػػي
وعوحػًا لػال  )عميػال السػبلـ(ذروة اإلماـ الحسف إمامًا، وعميال فإكرامًا لئلماـ الحسف 

لػػ.  )عميػػال السػػبلـ(جعػػل مػػف ذروتػػال المفػػدف اليمػػاني الػػداعي إلػػ. اإلمػػاـ المفػػدف  وار
وكػػاف مػػف ذروػػػة  إلػػ. اإلسػػبلـ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(كمػػا دعػػا رسػػوؿ هللا  ،اإلسػػبلـ الجديػػد

 إسماعيل.
)عميػػػال وممػػػا يجػػػدر اإلشػػػارة إليػػػال إف الروايػػػات التػػػي تػػػذكر صػػػ ات اإلمػػػاـ الحسػػػف 

لفػػا شػػبال كبيػػر بالروايػػات التػػي تػػذكر صػػ ة اليمػػاني ح يػػد اإلمػػاـ الحسػػف  السػػبلـ(
، فاإلمػػػػاـ الحسػػػػف كمػػػػا ذكػػػػر الملرخػػػػوف وأهػػػػل السػػػػير فػػػػي صػػػػ تال )عميػػػػال السػػػػبلـ(
 وشمائمال إنال: 
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رة دع  العينين سهل الهلدين رقيلق المشلربة كلث المحيلة ذا )أبيض مشرب بحم
وقرة وكسن عنقه أبريق فضلة عظليم الكلراديس بعيلد ملا بلين المنكبلين ربعلة ملن 

  . ٔ)الرجال ليس بالطويل وال بالقصير ممجس من أحسن الناس وجهًا  
ذا تابعنػػا الروايػػات الخاصػػة بصػػ ة اليمػػاني وشػػمائمال نبلحػػي وجػػود شػػبال بينفمػػا  وار

عػف أميػر المػلمنيف  مػا جػادبًل فػي حينػال، ونكت ػي هنػا بنقػل صػذا ما سنذكري م وه
 :  ولال )عميال السبلـ(

  . ٕ)) يهرج رجل مني في آهر الزمان أبيض مشرب بحمرة... 
وف فيػال اليمػاني الموعػود يكػ )عميػال السػبلـ(و فذا يتبيف لنا إف ح يد اإلماـ الحسػف 

 .ـ()عميال السبلشبال كبير مف اإلماـ الحسف 
نال المفدف الحسني فبل بد مف اإلشارة إلػ.  وبما إننا نتحدث عف الداعي اليماني وار

 ما ورد في أحاديث أهل السنة في هذا الش ف.
إنػال مػف ذروػة  )عميػال السػبلـ(فإف أغمب المصادر السنية تشير إل. اإلماـ المفػدف 

ظممػػًا  فاطمػػة )عميفػػا السػػبلـ ( وهػػو الػػذف يممػػل األرض  سػػطًا وعػػداًل كمػػا ممئػػت
 وجورًا، ولكف االختبلؼ بيف رواياتفـ و يف روايات الشيعة هو كاآلتي:

هػػو مػػػف ذروػػة اإلمػػاـ الحسػػػف  )عميػػال السػػبلـ( أوال يعتقػػد السػػنة إف اإلمػػاـ المفػػػدف
، )عميػال السػبلـ(بينما الشيعة يعتقدوف إنال مف ذروػة اإلمػاـ الحسػيف  )عميال السبلـ(

يف هذيف الػرأييف ورفػع التنػا ض الظػاهرف والحقيقة إف مف السفولة بمكاف الجمع ب
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الموجػػود بػػيف مػػا يعتقػػدي السػػنة و ػػيف مػػا يعتقػػدي الشػػيعة فػػي  حػػية اإلمػػاـ المفػػدف 
 .)عميال السبلـ(

عنػػد أهػػل السػػنة مػػف ذروػػة اإلمػػاـ الحسػػف  )عميػػال السػػبلـ(مػػا يربػػت إف المفػػدف أمػػا 
 ما ورد عف ابف حجر العسقبلني  ولال:  )عميال السبلـ(
  .(1)المفدف الوالدة العظم. ألف أحاديث كونال مف ذروتال أكرر...( )إف لمحسف في

 كما ورد هذا المعن. عف ابف القيـ الجوزوة وهو مف عمماد أهل السنة حيث  اؿ: 
مػف ولػد الحسػف بػف عمػي يخػرج فػػي  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما() إنػال رجػل مػف أهػل بيػت النبػي 

وظممػػػػػًا فيمملهػػػػػا  سػػػػػطًا وعػػػػػداًل وأكرػػػػػر   خػػػػػر الزمػػػػػاف و ػػػػػد امػػػػػتؤلت األرض جػػػػػوراً 
األحاديػػػث عمػػػ. هػػػذا تػػػدؿ فػػػي كونػػػال مػػػف ولػػػد الحسػػػف سػػػر لطيػػػ ، وهػػػو الحسػػػف 
) رحي هللا عنال ( ترؾ الخبلفػة هلل فجعػل هللا مػف ولػدي مػف يقػـو بالخبلفػة بػالحا 
المتحمف لمعدؿ الػذف يممػل األرض وهػذي سػنة هللا فػي عبػادي إنػال مػف تػرؾ ألجمػال 

  .(2) أو أعط. ذروتال أفحل منال...(شيئًا، أعطاي هللا
نػال سػيولد فػي  خػر  )عميال السبلـ(رانيًا يعتقد أهل السنة إف المفدف  لـ يولػد بعػد وار

 لمعتزلي حيث  اؿ: اأبي الحديد  فالزماف مف ذلؾ ما أوردي أب
) أمػػػا أصػػػحابنا فيزعمػػػوف إنػػػال فػػػاطمي يولػػػد فػػػي مسػػػتقبل الزمػػػاف ألـ ولػػػد ولػػػيس 

  .(3)بموجود اآلف (
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)عميػػػػال  لمتتبػػػػع لروايػػػػات أهػػػػل السػػػػنة الػػػػذيف يعتقػػػػد  سػػػػـ كبيػػػػر مػػػػنفـ إف المفػػػػدفوا
نػػال لػػـ يولػػد بعػػد بػػل  )عميػػال السػػبلـ(مػػف ذروػػة اإلمػػاـ الحسػػف  السػبلـ( سػػيولد فػػي و وار

  خر الزماف. 

)صػم. هللا مردي إل. سببيف، السبب األوؿ هو ورود روايػات عػف رسػوؿ هللا  وذلؾ
هػذا المعنػ. والسػبب الرػاني هػو إلربػات صػحة تشػير إلػ.  عميال و لال وسمـ تسميما(

 اادعائفـ ودعـ حجتفـ المستندة عم. إف ليس هنالؾ نص عم. إمامة األئمة اإلرن
ف العصػمة بػذلؾ تكػوف منقطعػة االتصػاؿ  عشر مف أهل البيت )عمػيفـ السػبلـ( وار

نػػص   تسػػميما()ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفيفػػا وهػػذا مػػا يخػػال وف بػػال الشػػيعة الػػذيف يعتقػػدوف إف الرسػػوؿ 
عشػػر )عمػػيفـ السػػبلـ( الػػذيف أولفػػـ ا عمػػ. إف اإلمامػػة مػػف بعػػدي فػػي األئمػػة اإلرنػػ

الػذف هػو مػف  )عميػال السػبلـ(وأخػرهـ المفػدف  )عميػال السػبلـ(عمي بف أبػي طالػب 
 وهو التاسع مف ولدي. )عميال السبلـ(نسل اإلماـ الحسيف 

لػػػؾ ألف روايػػػات كػػػبل يمكػػػف الجمػػػع بػػػيف روايػػػات اهػػػل السػػػنة وروايػػػات الشػػػيعة وذو 
 ف.يمفدييف ارن دراف عف مفدف واحد بل هي تتحدث عفالطرفيف ال تتح

المفدف األوؿ وهو الذف ورد في روايات اهل السػنة هػو المفػدف الحسػني اليمػاني 
وصػػاحب دعوتػػال والممفػػد الرئيسػػي  )عميػػال السػػبلـ(وزوػػر اإلمػػاـ المفػػدف  ،الموعػػود

اف وهػػو مػػف ذروػػة اإلمػػاـ الحسػػف السػػبم والػػذف يولػػد فػػي  خػػر الزمػػلئلمػػاـ المفػػدف 
 . )عميال السبلـ(

أما المفدف الراني وهو المفدف الحسيني اإلماـ الراني عشػر مػف أئمػة أهػل البيػت 
هػػػػ وهػػػو مػػػف ذروػػػة اإلمػػػاـ الحسػػػيف الشػػػفيد 255)عمػػػيفـ السػػػبلـ( والػػػذف ولػػػد عػػػاـ 

 .)عميال السبلـ(
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 و ذلؾ وورفع التنا ض واالختبلؼ.
ة ووػػد ال يػػب اإللفػي ومشػػيئة هللا تعػػال. وحكمتػال ا تحػػت ذلػػؾ وكػ ف العنايػػة اإللفيػ

ربػػػات أف األئمػػػة هػػػـ اإلرنػػػ عشػػػر المنصػػػوص  اوإلحقػػػاؽ الحػػػا ودحػػػض الباطػػػل وار
مف جفة، ومػف جفػة رانيػة فػإف  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(عميفـ مف  بل جدهـ المصط . دمحم 

فػػي حػػػاؿ إعػػػبلف  ـ()عميػػػال السػػػبلالمفػػدف الحسػػػني صػػاحب دعػػػوة اإلمػػػاـ المفػػدف 
سػػيكوف حجػػة  )عميػػال السػػبلـ(دعوتػػال المباركػػة ورفعػػال رايػػة التمفيػػد لئلمػػاـ المفػػدف 
ولعمػال سػيكوف سػببًا فػي إيمػاف  ،عم. أهل السػنة بمقتحػ. الروايػات الػواردة عنػدهـ

ووػػدخموف فػػػي عػػداد أنصػػػار اإلمػػاـ المفػػػدف  ،العديػػد مػػػف أهػػل السػػػنة بػػال و دعوتػػػال
 .تحت  يادتال )عميال السبلـ(

فػػي ن ػػس الو ػػت يكػػػوف ذلػػؾ حجػػة عمػػػ. الشػػيعة أيحػػًا فػػػي  بػػوؿ تمػػؾ الروايػػػات و 
اإلمتحانػػات  ويكػػوف ذلػػؾ مػػف أعظػػـ ،واالهتػػداد إلػػ. دعػػوة السػػيد اليمػػاني المباركػػة

ليػلمف بػال مػف  مػف عمػ. بينػة وهػدل مػف أمػري وليك ػر  يمر بفػا المسػمموف،سػ التي
 بذلؾ مف ك ر عم. بينة وحبلؿ مف أمري.

 
 يةالنهي عن التسم

اف المتتبػع لؤلخبػػار الػواردة عػػف أئمػة الفػػدل )صػموات هللا وسػػبلمال عمػػيفـ(        
يجػػد الكريػػر مػػف تمػػؾ األخبػػار تنفػػ. عػػف تسػػمية صػػاحب هػػذا األمػػر، وتػػذكر عػػدة 

ذكر بعػػػض أهػػػـ تمػػػؾ األخبػػػار وذكػػػر اإلشػػػكاالت نػػػأسػػػباب لػػػذلؾ النفػػػي، وسػػػوؼ 
بدأ بػذكر تمػؾ األخبػار الواردة عميفا ومحاولػة حػل تمػؾ اإلشػكاالت اف وجػدت وسػن

 سائميف المول. تبارؾ وتعال. الت ييد والسداد:
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(  عػػػف أبػػػي خالػػػد الكػػػابمي  ػػػاؿ: لمػػػا  حػػػ. عمػػػي بػػػف الحسػػػيف )عميػػػال السػػػبلـ( 1 
) جعملللت فلللداك قلللد عرفلللت دخمػػػت عمػػػ. دمحم بػػػف عمػػػي )عميػػػال السػػػبلـ( فقمػػػت لػػػال: 
 انقطاعي إلى أبيك وانسي به ووحشتي من الناس.

 الد تريد ماذا ؟ قال: صدقت يا أبا ه
فلي  هقمت: جعمت فداك  لقد وصف لي أبلوك صلاحب هلذا األملر بصلفة للو رأيتل

 بعض الطرق ألهذت بيدر. 
 قال فتريد ماذا يا أبا هالد ؟ قمت أريد ان تسميه لي حتى اعرفه باسمه.

محدثًا به احد  ولو كنت محدثًا به احد لحدثتك   تفقال: سسلتني عن أمر ما كن
ن أمر لو ان بني فاطمة عرفور حرصلوا عملى ان يقطعلور بضلعة ولقد سسلتني ع
 .  ٔ)بضعة

(  عػػف جػػابر الجع ػػي  ػػاؿ: سػػمعت أبػػا جع ػػر )عميػػال السػػبلـ( يقػػوؿ: سػػ ؿ عمػػر 2
) اهبرني عن المهدن ما اسمه بف الخطاب أمير الملمنيف )عميال السبلـ( فقاؿ: 

 ؟ 
 بعثه هللا.فقال: أما اسمه فإن حبيبي عهد إلي ان ألحدث باسمه حتى ي

 قال: اهبرني عن صفته. 
قال: هو شاب مربوع حسن الوجه حسن الشعر يسيل شعرر عملى منكبيله ونلور 

 . ٕ)ه ورأسه  بابي ابن هيرة اإلماء  وجهه يعمو سواد لحيت
 و د ذكرنا عدت إشكاالت وتسالالت حوؿ هذي الرواية، منفا: 
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الرسػوؿ الكػروـ )صػم. هللا  ف اسـ اإلماـ المفدف )عميال السبلـ( كاف  د ذكػريإ -1

فػػي أو ػػات متعػػددة فػػي خطبػػال وفػػي إ امتػػال وسػػ ري و عميػػال و لػػال وسػػمـ تسػػميما( بكرػػرة 
كتػب المسػمميف ب حاديػث النبػي )صػم.  توفي مجالس خاصػة وعامػة حتػ. امػتؤل

 هللا عميال و لال وسمـ تسميما( عف اإلماـ المفدف )عميال السبلـ(.
فمرة يقوؿ )اسمال اسمي وكنيتال كنيتي( وكاف في اغمب تمؾ األحاديث يذكر اسمال 

وأخرل يقوؿ اسمال )دمحم( وما إل. ذلؾ فما معن. اف عمر بف الخطػاب يسػ ؿ عػف 
 اسـ )المفدف( وهو مف الناس الذيف كانوا يبلزموف النبي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما( ؟.

هللا رػػػـ كيػػػ  لنػػػا اف نتصػػػور اف أميػػػر المػػػلمنيف )عميػػػال السػػػبلـ( يقػػػوؿ اف رسػػػوؿ 
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما( أمرنػػي اف ال أحػػدث باسػػمال و ػػد تحػػدث باسػػمال الرسػػوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما( 
وكػػاف االسػػـ معروفػػًا عنػػد المسػػمميف و ػػد ذكػػري أميػػر المػػلمنيف )عميػػال السػػبلـ( فػػي 

ف )عمػيفـ السػػبلـ(  ػد ذكػروا اسػـ المفػػد ارطفػأكرػر مػف موحػع كمػػا اف األئمػة األ
 )عميال السبلـ( في روايات كريرة نقمت عنفـ )عميفـ السبلـ(.

مػػػػا معنػػػػ. اف شػػػػخص كػػػػ بي خالػػػػد الكػػػػابمي وهػػػػو مػػػػف أصػػػػحاب اإلمػػػػاـ زوػػػػف  -2
العابديف )عميال السبلـ( والمبلزمػيف لػال، والمنقطعػيف إليػال وهػو أيحػًا مػف أصػحاب 

 اإلماـ دمحم البا ر )عميال السبلـ( ال يعرؼ اسـ صاحب هذا األمر.
مػػاذا لػػـ يػػذكر اإلمػػاـ السػػجاد )عميػػال السػػبلـ( اسػػـ صػػاحب هػػذا األمػػر ألبػػي ل -3

 خالد واكت . باف ذكر ص اتال فقم ؟
لماذا  اؿ اإلماـ البا ر )عميػال السػبلـ( فػي معػرض إجابتػال ألبػي خالػد انػال ال   -4

 بفذا األمر ولو كاف باإلمكاف ذلؾ ألخبري باسـ صاحب هذا األمر. ثيتحد
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ي فاطمة لو عرفوا باسـ صاحب هذا األمر لقطعػوي بحػعة رـ ما معن. اف بن -5
 اسـ اإلماـ المفدف يا ترل أـ ماذا ؟!  ف بحعة ففل اف بني فاطمة ال يعرفو 

ردهػا إذا مػا  فوالحقيقة اف هذي التسالالت صحيحة وهي إشػكاالت محكمػة ال يمكػ
ـ فػػإف اسػػـ اإلمػػا ،)عميػػال السػػبلـ( ن سػػال حممػػت هػػذي األخبػػار عمػػ. اإلمػػاـ المفػػدف

المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( معػػروؼ ومػػذكور ومصػػرح بػػال مػػف  بػػل النبػػي )صػػم. هللا 
 عميال و لال وسمـ تسميما( واألئمة الطاهروف )عميفـ السبلـ(.

 سسعنا إحصائفا أو ذكرهػا وال بػ يفاألحاديث والروايات التي ذكرت ذلؾ كريرة ال 
 بذكر شيد منفا مع مراعاة االختصار:

) المهدن من وللدن اسلمه اسلمي وكنيتله نال  اؿ: أ تسميما( عف رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 
كنيتي  أشبه الناس بي همقا وُهمقًا تكون له غيبة صلغرى تضلل فيهلا األملم ثلم 
 . ٔ)يقبل كالشهاب الثاقب يمبل األرض عداًل وقسطًا كما ممئت جورًا وظممًا  

  اؿ فيفا:)عميال السبلـ( وفي خطبة ألمير الملمنيف 

حقنللا وهللو الشللاهد بللالحق  ف) اال وان المهللدن يطمللب القصللاص ممللن ال يعللر  
وهميفللة هللا عمللى همقلله اسللمه كاسللم جللدر رسللول هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسللميما  ابللن الحسللن 

 . ٕ)ابن عمي من ولد فاطمة من ذرية الحسين ولدن 
 نال  اؿ:أوعف الصادؽ )عميال السبلـ( 

هدن اسمه دمحم وكنيته أبو القاسلم يهلرج فلي آهلر ) الهمف من ولدن وهو الم 
 . ٔ)الزمان  
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لػػػو انػػػؾ سػػػالت  وممػػا يػػػدؿ عمػػػ. اف اسػػػـ اإلمػػػاـ المفػػػدف )عميػػال السػػػبلـ( معروفػػػاً  

مػف اعتقػاد  لف الشػاهد عمػ. ذلػؾ مػا حصػاعامة الناس عف اسمال ألجابوؾ، كما 
اـ المفػػدف بعػػض الشػػيعة والػػذيف عرفػػوا بالكيسػػانية، بػػ ف دمحم بػػف الحن يػػة هػػو اإلمػػ

 وذلػػؾ الف اسػػمال عمػػ. اسػػـ النبػػي وهػػو دمحم فقػػد ذهبػػوا إلػػ. القػػوؿ بإمامتػػال وانػػال هػػو
 )المفدف الذف يطمب بدـ الحسيف )عميال السبلـ(.

كما اف ما حصػل مػف اعتقػاد الػبعض مػف اف دمحم بػف عبػد هللا )ذو الػن س الزكيػة( 
بي شاهد  خر عم. هو اإلماـ المفدف الف اسمال اسـ النبي واسـ أبيال اسـ والد الن
 اف الناس كانت تعرؼ جيدًا اسـ اإلماـ المفدف )عميال السبلـ(.

إذف فػػإف الروايػػات الػػواردة فػػي النفػػي عػػف تسػػمية المفػػدف صػػاحب هػػذا األمػػر ال 
 حممفا عم. اإلماـ المفدف )عميال السبلـ(. فيمك
اإلماـ واما ما ذهب إليال بعض العمماد وال قفاد والباحريف والكتاب مف كتابة اسـ  

بصػػػورة حػػػػروؼ غيػػػػر ممزوجػػػػة هكػػػذا ) ـ ح ـ د ( تحاشػػػػيًا لمنفػػػػي الػػػػوارد حسػػػػب 
اعتقادهـ في تسمية اإلماـ المفػدف )عميػال السػبلـ( ففػو شػيد غروػب وعجيػب فػبل 

 ادرف ما معن. هذا ؟ 
ألػيس  ػد أصػػبح اسػـ اإلمػاـ واحػػحًا وعنػدما يػراي اآلخػػروف يػدركوف جيػدًا اف معنػػ. 

انفـ مف أيف عرفوا اسػـ اإلمػاـ )عميػال السػبلـ( لػو اف  هذي الحروؼ هي )دمحم(، رـ
اسمال كاف خ يًا ولـ يصرح بال األئمة )عميفـ السػبلـ( وكػاف منفيػًا عػف ذكػري، كمػا 
في الروايات التي حمموها عم. اإلماـ المفدف )عميال السبلـ( فكتبػوي بفػذي الصػورة 
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وف جيػػدًا اسػػـ )ـ ح ـ د( التػػي تعنػػي دمحم وهػػذا ممػػا يػػدؿ بوحػػوح عمػػ. أنفػػـ يعرفػػ
 اإلماـ )عميال السبلـ(.

اف هػػذي الطائ ػػة مػػف الروايػػات التػػي تتحػػدث عػػف النفػػي عػػف ذكػػر  أ ػػوؿوبعػػد هػػذا 
اسػػػـ المفػػػدف صػػػاحب هػػػذا األمػػػر، إنمػػػا هػػػي خاصػػػة بشػػػخص  خػػػر غيػػػر اإلمػػػاـ 

بصػػاحب هػػذا األمػػر فػػي بعػػض الروايػػات المفػػدف )عميػػال السػػبلـ(، وهػػو المسػػم. 
وسػػوؼ نوحػػح كػػل اسػػـ أو لقػػب مػػف هػػذي  يمػػاني،وهػػو السػػيد ال والقػػائـ والمفػػدف

فالظػػػاهر اف  األلقػػػاب وكي يػػػة انطبا فػػػا عمػػػ. غيػػػر اإلمػػػاـ المفػػػدف )عميػػػال السػػػبلـ(
و د منع كل مف يعرؼ اسمال يعرؼ باسمال الحقيقي  اليماني يعرؼ ب سـ رمزف وال
 الحقيقي مف ذكري وتسميتال بال.

المروف عف جابر الجع ي في الخبر الراني  دومما يدؿ عم. ذلؾ أيحًا هو ما جا
عف أبي جع ر )عميػال السػبلـ( حيػث طمػب عمػر بػف الخطػاب مػف أميػر المػلمنيف 
)عميػػػال السػػػبلـ( اف يصػػػ  لػػػال المفػػػدف بعػػػد اف امتنػػػع عػػػف ذكػػػر اسػػػمال فقػػػاؿ فػػػي 

 ص تال :
 ) هو شاب مربوع حسن الوجه حسن الشعر يسيل شعرر عمى منكبيه   .

)عميػػال السػػبلـ( فػػإف اإلمػػاـ )عميػػال  عمػػ. اإلمػػاـ المفػػدف اوهػػذي الصػػ ات ال تنطبػػ
السبلـ( طوول القامة وليس مر وع واإلماـ أيحًا جعد الشعر ولػيس حسػف الشػعر، 
كما اف شعر اإلماـ ليس بالطوول والموصػوؼ فػي الروايػة موصػوؼ بطػوؿ شػعري 

 واسترسالال.
 

 صفة الداعي
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الػة ا تحت الحكمة اإللفية أف تكوف لمداعي إل. الحا ص ات وعبلمات خاصة د
أعمػف عػف ن سػال ودعوتػال، كمػا مػا  عميال ليعرفال الناس بفا وبالتالي يفتدوف إليػال إذا

مػػف زورًا فػػـ مػػف اإلنجػػرار وراد المػػدعيف هػػذا المقػػاـ المفػػـ وحػػاجزًا ل يكػػوف مانعػػاً 
 . أصحاب الدعوات الحالة التي تخرج  بل  ياـ اإلماـ المفدف )عميال السبلـ(

لحػػػا ( و ) داعػػػي الحػػػبلؿ( هػػػو الصػػػ ات ف حػػػد عبلمػػػات التمييػػػز بػػػيف ) داعػػػي ا
المتوفرة في داعي الحػا، وهػذا لػيس بػاألمر الجديػد أو المسػت رب، فػاألمـ السػابقة 
كانت تنتظر دعاتفا وأنبيادها وتتطمع إليفـ وتعرففـ عف طروا ص اتفـ، ففػا هػو 

حػػػ  بنػػػو إسػػػرائيل ممػػػا أصػػػابفـ مػػػف الظمػػػـ مػػػف  )عميػػػال السػػػبلـ(نبػػػي هللا موسػػػ. 
نػػال وكػػانوا يتطمعػػوف إلػػ. النبػػي الػػذف يخمصػػفـ مػػف ذلػػؾ فممػػا ر ي أحػػد فرعػػوف وأعوا

 الشيوخ عرفال بص تال. 
حينمػا عرفػال رجػل  ،)عميػال السػبلـ(و د تكرر ذلؾ في عفد النبػي عيسػ. بػف مػروـ 

منفـ وهو ص ير في المفد بالص ة التي كاف يعرففا عنال وبما توسـ فيال مف تمػؾ 
 الص ة. 
فقػػػػد وردت الكريػػػػر مػػػػف األحاديػػػػث التػػػػي   تسػػػػميما()ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالنبػػػػي المصػػػػط . دمحم أمػػػػا 

تعػػػػرؼ عممػػػػاد اليفػػػػود والنصػػػػارل عميػػػػال ومعػػػػرفتفـ لػػػػال عػػػػف طروػػػػا كي يػػػػة تصػػػػ  
 . (1)في التوراة واإلنجيل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(الص ات المكتوبة عندهـ عنال 

فػػإف الػػداعي  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما()وبمػػا إف دعػػوة المفػػدف لفػػا شػػبال بػػدعوة جػػدي رسػػوؿ هللا 
يػػال والتػػي ذكرهػػا لػػال صػػ ات وعبلمػػات دالػػة عم )عميػػال السػػبلـ(إلػػ. اإلمػػاـ المفػػدف 

 )عميفـ السبلـ( في رواياتفـ . النبي وأهل بيتال
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 المشتركة بين اإلمام المهدن)ع  واليمانيالصفات 
، وهػػو بػػذلؾ يشػػابال انياليمػػ قػػد تكػػاررت الروايػػات الػػواردة فػػي بيػػاف صػػ ات ونعػػوتل

مف حيث تعرؼ أهل الكتاب مف اليفود والنصارل عميال  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(جدي الرسوؿ 
}الَّلِذيَن َيتَِّبُعلوَن  :بما لديفـ مف وص ال في كتبفـ وهذا ما أكدي القػر ف بقولػال تعػال.

يَّ الَِّذن َيِجُدوَنُه َمْكُتوب ُسوَل النَِّبيَّ اأُلمِّ  . ٔ)ًا ِعنَدُهْم ِفي التَّْوَراِة َواإِلْنِجيِل {الرَّ
ف صػػ اتال موجػػودة عنػػد المسػػمميف احيػػث  ،وهػػذا مػػا سػػيحدث مػػع اليمػػاني الموعػػود
فإف الشيعة لـ يتعرفوا عم.  ،كونال اليماني  في كتبفـ ولكنال لدل الشيعة ال يصرح

ص ف كػػػل الروايػػػات التػػػي ذكػػػرت المفػػػدف تخػػػأنػػػوف ظهػػػذي الحقيقػػػة ألنفػػػـ كػػػانوا ي
عم. الرغـ مػف وجػود تنػا ض صػروح وواحػح فػي حػاؿ  ،اإلماـ الحجة بف الحسف

و د بينا وسنبيف أكرر  ،)عميال السبلـ(ا هذي المواص ات عم. اإلماـ المفدف يبتط
ولػػـ يتعػػرؼ الشػػيعة  ،وجػػود مفػػدييف ال مفػػدف واحػػد تػػدؿ عمػػ.هػػذي الروايػػات التػػي 

 .عم. هذي الحقيقة إال في و ت نزوؿ هذا الكتاب
السػػػػبلـ( هػػػػـ أهػػػل الحػػػػا والػػػػديف  مػػػاوأمػػػػة عيسػػػػ. )عميفمػػػا كانػػػػت أمػػػػة موسػػػ. فك

الحقيقي وهػـ عبػاد الػرحمف وهػـ الموحػدوف فػي ذلػؾ الزمػاف الػذف كرػر فيػال الشػرؾ 
الػذيف  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما(فكػذلؾ فػي يومنػا هػذا فػإف الكريػر مػف أمػة دمحم  ،باهلل عز وجل

اتفـ وعبلماتفـ مكتوبػة عنػدهـ فػي كتػبفـ نقػبًل يجدوف ذكر المفدف واليماني وص 
 عف أئمتفـ )عميفـ السبلـ(. 
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ليمػاني ويكػذبوف دعوتػال كمػا الذا فإف الكرير منفـ ولؤلس  الشػديد سػوؼ ينكػروف 
 . السابقة مف  بل أنبيادهـ ورسمفـ انكرت األمـ

متفـ ول ػػػرض بيػػػاف وإلربػػػات الحجػػػة عمػػػ. مرػػػل هػػػلالد النػػػاس ومػػػف هػػػـ عمػػػ. شػػػاك
اليمػاني أو  انػال( الحقيقي ولقطع الطروػا عمػ. مػف يػدعي الداعي )اليماني ومعرفة

غيػػػري سػػػوؼ نسػػػتعرض اآلف صػػػ ة اليمػػػاني الموعػػػود وكمػػػا ورد فػػػي روايػػػات أهػػػل 
 )عميفـ السبلـ(. البيت
 صفات الوجه -ٔ

إف هنػػاؾ صػػ ات لموجػػال الخاصػػة باليمػػاني تختمػػ  عمػػا هػػو عميػػال مػػف صػػ ة وجػػال 
وهػػذا مػػا ذكرتػػال الروايػػات الشػػرو ة الػػواردة عػػف أهػػل  ()عميػػال السػػبلـاإلمػػاـ المفػػدف 

 البيت )عميفـ السبلـ(.
 لون الوجه -أ

فقػػػد رول دمحم بػػػف  )عميػػػال السػػػبلـ(الروايػػػة األولػػػ. واردة عػػػف أميػػػر المػػػلمنيف عمػػػي 
عػف  )عميػال السػبلـ(سناف عف أبػي الجػارود زوػاد بػف منػذر عػف أبػي جع ػر البػا ر 

) قال أمير المؤمنين عمي بن أبي ـ (  اؿ: أبيال عف جدي ) عميفـ الصبلة والسبل
عمى المنبر  يهرج رجل من وللدن فلي آهلر الزملان أبليض )عميه السبلم طالب 

  . ٔ)مشرب بحمرة... 
 في ص ة اليماني  اؿ:  )عميال السبلـ(الرواية الرانية عف اإلماـ الصادؽ 
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  (2).واألبم  في الم ة األبيض الحسف الواسع الوجال . ٔ)) ....أبم ... 
 وهذا ما ينطبا عم. ص ة اليماني. 

) واضلح أنال  اؿ:  )عميال السبلـ(الرواية الرالرة واردة عف اإلماـ الحسف العسكرف 
 ٖ)الجبين أبيض الوجه... 

 

  . ٗ)) واضح الجبين أبيض الوجه.. : عف يعقوب بف منقوش
 ف اليماني الداعي أبيض الوجال مشرب بحمرة.اومف هنا يتبيف 

فػإف روايػات أهػل البيػت )عمػيفـ السػبلـ( تصػ ال  )عميػال السػبلـ(المفػدف  أما اإلمػاـ
 أسمر مشرب بحمرة وهناؾ عدة روايات تشير إل. ذلؾ. ب نال

أنػػال  ػػاؿ:  )عميػػال السػػبلـ(الروايػػة األولػػ. عػػف جػػابر عػػف اإلمػػاـ أبػػي جع ػػر البػػا ر 
واآلدـ هػو األسػمر ومػ خوذ  . ٘)) المهدن رجل من ولد فاطملة وهلو رجلل آدم.. 

مف األدمة وهي السمرة. واألدمػة فػي النػاس هػي شػر ة مػف سػواد، وسػمي  دـ مػف 
 . (6)الموف ألنال خما مف أدمة األرض وهو لونفا

 :)عميال السبلـ(أما الرواية الرانية عف أبي األدياف خادـ اإلماـ العسكرف 

                                                 

 .58يـو الخبلص ص ،147ص 2الحموف لم تاوف ج - 1
 113ص 6كتاب العيف ج - 2

 380ص وتماـ النعمة كماؿ الديف - 3
   102، النجـ الرا ب ص 385ص وتماـ النعمة كماؿ الديف - 4
 187، غيبة الطوسي ص43بحاراألنوار ج - 5
 58، يـو الخبلص ص342ص 8) كتاب العيف ج- 6
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)عميلله نلله عنللد عودتلله سلليجدر قللد استشللهد ا رنلله بعثلله إلللى المللدائن وأهبللر ا) 

ن اإلمللام مللن بعللدر مللن تكللون فيلله عبلمللات منهللا: السللبلم  )ويهبللرك بمللا فللي  وا 
الهميان فهو القائم بعدن فهرج وجئت فكان كما قلال فقلدم أهلور جعفلر ليصلمي 

 . ٔ)عميه فهرج صبي أسمر بسسنانه فم  فنحار وصمى عميه  
أسػػػمر مشػػػرب بحمػػػرة عكػػػس  )عميػػػال السػػػبلـ(ف اإلمػػػاـ المفػػػدف أومػػػف هنػػػا يتبػػػيف 

 ري الذف ص تال أبيض مشرب بحمرة.اليماني وزو
 وعميال فالروايات تتحدث عف مفدييف وليس عف مفدف واحد. 

أما مػف حيػث نػور الوجػال فتػذكر الروايػات الػواردة عػف أهػل البيػت )عمػيفـ السػبلـ( 
ف اليماني حسف الوجال ونور وجفػال يعمػو سػواد لحيتػال أف إف نػور وجفػال يبػدأ مػف أ

 منتص  الوجال إل. أعبلي. 
 نال  اؿ عف اليماني: أ )عميال السبلـ(عف أمير الملمنيف فقد ورد 

  . ٕ)) حسن الوجه ونور وجهه يعمو سواد لحيته ورأسه  
ف نػػػوري ال أتصػػ ال الروايػػػات الشػػرو ة  )عميػػػال السػػبلـ(ف اإلمػػػاـ المفػػدف أفػػي حػػيف 

 يقتصر عم. جزد مف الوجال إنما نور في كل وجفال. 
)المهلدن رجلل نػال  ػاؿ: أ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما(فقد ورد عف حذي ة بف اليمػاف عػف الرسػوؿ 

  . ٖ)عربي.... كسنه كوكب درن  من ولدن لونه لون 
                                                 

 وهذا الصبي هو اإلماـ المفدف )عميال السبلـ( 256ص 2الصراط المستقيـ ج - 1
 3، الخرائ  ج465، أعبلـ الورل ص281، غيبة الطوسي ص36ص 51بحاراألنوار ج - 2
 55، يـو الخبلص ص382ص 2، اإلرشاد ج1154ص
 264ص 14، كنز العماؿ ج164حر ة ص، الصواعا الم80ص 51بحاراألنوار ج - 3
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والتي يص  فيفا اإلمػاـ  )عميال السبلـ(وأما الرواية الرالرة ففي عف اإلماـ الرحا 
) هو شبيهي عميه جبلبيب النور تتوقلد بشلعاع القلدس : )عميال السػبلـ(المفدف 

  . ٔ)تدال الهمق ونضارة المون يشبه رسول هللا في الهمق  موصوف باع
ب نال حسف الوجال كما ورد في  وؿ  )عميال السبلـ(كما إف الروايات تص  المفدف 

بإسنادي عػف إسػماعيل بػف عبػاد بإسػناد متصػل باإلمػاـ  )عميال السبلـ(اإلماـ عمي 
:) إنله ملن وللد و ػاؿ )عميػال السػبلـ(إنػال ذكػر اإلمػاـ المفػدف  )عميػال السػبلـ(عمي 
  . ٕ)... أجمى الجبين )عميه السبلم الحسين 

ف اليمػػاني يتركػػز نػػوري فػػي الجػػزد األعمػػ. مػػف وجفػػال وتحديػػدًا مػػا أومػػف هنػػا يتبػػيف 
 عبل سواد لحيتال إل. رأسال مع حسف الوجال. 

فػػػإف النػػػور ي طػػػي وجفػػػال الشػػػرو  كمػػػػال ألف  )عميػػػال السػػػبلـ(أمػػػا اإلمػػػاـ المفػػػدف 
، م ػػػردي در وهػػػي الآللػػػل هػػػو الرا ػػػب المحػػػيد كالػػػدرفػػػي الم ػػػة الكوكػػػب الػػػدرف 

 . (3)العظاـ

 .)عميال السبلـ(ممال كما وص ال اإلماـ الرحا كف النور يجممال وي طيال ب ابل  
 مبلمح الوجه  -ب 

ووزوػري الػداعي اليمػاني فػي  )عميػال السػبلـ(هناؾ فار ًا واختبلفًا بيف اإلماـ المفدف 
ف هنػػاؾ اخػػتبلؼ وفػػارؽ فػػي مبلمػػح الوجػػال لػػوف البشػػرة والوجػػال أو هيئػػة الوجػػال فػػإ

 وحواسال مف عيف وأن  وأسناف...ال  . 
                                                 

 59، يـو الخبلص ص164، بشارة اإلسبلـ ص422منتخب األرر ص - 1
 131ص 51بحاراألنوار ج - 2
 209ص 1المنجد ؽ - 3
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نفمػػػا تػػػتؤلألف ك نفمػػػا افقػػػد ورد فػػػي مواصػػػ ات السػػػيد اليمػػػاني  نػػػال كبيػػػر العينػػػيف وار
  ٔ))... أعين... في وص  اليماني:  )عميال السبلـ(درتاف، فعف اإلماـ الصادؽ 

 لعينيف بيهف العيف. و د ورد في معاجـ الم ة إف األعيف هو واسع ا

) واضللح الجبللين ابلليض الوجلله درن أمػػا الروايػػة الرانيػػة عػػف يعقػػوب بػػف منقػػوش: 
   . ٕ)المقمتين  

 أف إف عيني السيد اليماني بنادًا عم. ذلؾ عظيمة أو كبيرة متؤلألة كالدر.
ب نفمػػػػػا  )عميػػػػػال السػػػػػبلـ(الروايػػػػػات الشػػػػػرو ة تصػػػػػ  عينػػػػػي اإلمػػػػػاـ ف افػػػػػي حػػػػػيف 

أنػػػػػػػال  )عميػػػػػػػال السػػػػػػػبلـ(اإلمػػػػػػػاـ الصػػػػػػػادؽ . فقػػػػػػػد ورد عػػػػػػػف مسػػػػػػػتديرتاف سػػػػػػػوداواف
  .(4)واألدع  يعني شدة سواد العيف . ٖ):)..أدع ...  اؿ

  . ٘)) الغائر العينين  : )عميال السبلـ(وفي رواية عف اإلماـ البا ر 
  . ٙ)) غائر العينين من السهر  و د وردت عبارة: 

بيػرة مػتؤلألة أف إف البيػاض هػو ومف هنا يتبيف إف عينا اليماني الموعود واسػعة ك
فػإف عينػاي  )عميػال السػبلـ(لب عميفا بوص ال درف المقمتيف، أما اإلمػاـ المفػدف اال 
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أف إف السػواد  أدعػ مستديرتاف سػوداواف ولػذا عبػرت عنفػا الروايػة الشػرو ة بعبػارة 
 هو ال الب عميفا.

ؿ: أمػػػػا وصػػػػ  أسػػػػناف كػػػػل منفمػػػػا فالروايػػػػات تػػػػذكر صػػػػ ة أسػػػػناف اليمػػػػاني بػػػػالقو 
 . ٔ)ر.. ) وجهه كالدينار وأسنانه كالمنشار وسيفه كحريق النا

وبمػا إف الروايػػات عبػرت عنػػال بػ ف أسػػنانال كالمنشػػار ففػذي كنايػػة عػف كػػوف أسػػنانال 
متراصػػة ك نفػػا منشػػار وهػػي سػػميمة مػػف الكسػػر واألعوجػػاج وتكػػوف واحػػحة عنػػد 

لقػػػر ف ، والخشػػػب ورد ذكػػػري فػػػي االكػػػبلـ، ووصػػػ فا بالمنشػػػار ل ػػػرض نشػػػر الخشػػػب
َكَسنَُّهْم ُهُشٌب مَُّسنََّدٌة َيْحَسلُبوَن ُكللَّ َصلْيَحٍة } : كناية عف المنافقيف في  ولال تعال.

َعَمْيِهْم ُهُم اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُهْم َقاَتَمُهُم ّللاَُّ َأنَّى ُيْؤَفُكوَن {
(ٕ . 
اني مف حدة أسناف السيد اليم تولعل في ذلؾ نكتة لطي ة فيما عبرت عنال الروايا

سػػػوؼ يكػػػوف شػػػديدًا وغميظػػػا عمػػػ. السػػػيد اليمػػػاني  أفيرمػػػز إلػػػ.  وهػػػذاكالمنشػػػار، 
نػػػال سػػػوؼ يطحػػػف هػػػلالد بػػػ مر اإلمػػػاـ المفػػػدف  فقفػػػادالك ػػػار والمنػػػافقيف و  السػػػود وار

 .)عميال السبلـ(
ب نػػال من ػػرج األسػػناف فقػػد ورد فػػي روايػػة  )عميػػال السػػبلـ(أمػػا وصػػ  أسػػناف اإلمػػاـ 

 المرويػػة عػػف أبػػي األديػػاف وجػػاد فػػي بعػػض منفػػا:اإلمػػاـ العسػػكرف اآلن ػػة الػػذكر 
  .) فهرج صبي أسمر بسسنانه فم  فنحار وصمى عميه  

  .(3)ذف كاف مف مواص اتال أفم  الرناياال )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(كما هو حاؿ رسوؿ هللا 
                                                 

  54، يـو الخبلص ص247، غيبة النعماني ص76ص 51بحاراألنوار ج ػ6

 4 المنافقوف  - 2
 270ص 2، ت سير القمي ج134ص 10بحار األنوار ج - 3
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)عميػال در لئلمػاـ المفدفافحبًل عف ذلؾ فإف هناؾ مواص ات أخرل ذكرتفا المص
) رجل أجملى الجبلين نال  ػاؿ: أ )عميال السبلـ(فقد ورد عف أمير الملمنيف  ـ(السبل

  . ٔ)أقنى األنف... 
  .(2))ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(وهي مف مواص ات الرسوؿ 

 أنال  اؿ: )عميال السبلـ(وفي روية أخرل عف اإلماـ البا ر 
  . ٖ)) افرق الثنايا أبم  واضح الجبين  

إف حاجبيػػػال عاليػػػاف معقػػػوداف فقػػػد جػػػاد عػػػف  )عميػػػال السػػػبلـ( تالفػػػي صػػػ اكمػػػا ورد 
  . ٗ))مشرف الحاجبين نال  اؿ: أاإلماـ البا ر 

 نال  اؿ:أ )عميال السبلـ(وفي رواية رالرة عف اإلماـ موس. بف جع ر 
  . ٘)بسبي.... المقرون الحاجبين...  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما ) ذلك المهدن من آل دمحم 

ال كػػث المحيػػة أ بػػل أف فػػي عينيػػال   بػػل يقػػاؿ أنػػ )عميػػال السػػبلـ( رد فػػي وصػػ الكمػػا و 
   .(6)رجل أ بل أف ك نال ينظر إل. طرؼ أن ال

 و يل األسود العيف فقد ورد عف أبي إسحاؽ الفمداني عف الحارث 

                                                 

 281ص 1ج، شرح نف  الببلغة 131ص 51بحاراألنوار ج - 1
 2 270ص 2، ت سير القمي ج134ص 10بحار األنوار ج -

 
 57، يـو الخبلص ص 165منتخب األرر ص - 3
 58، يـو الخبلص  - 4
 200فبلح السائل ص - 5
 607ص 1المنجد ؽ - 6
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  . ٔ)) ...المهدن أقبل ... نال  اؿ: أ )عميال السبلـ(عف اإلماـ عمي 
 :لسبلـ()عميال اوفي رواية أخرل عنال 

 .  ٕ)الوجه األقمر والجبين األزهر... )... المهدن أقبل...هو صاحب 

) أكحللل  : )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميماكمػػا ورد أنػػال كػػث المحيػػة فػػي الحػػديث المػػروف عػػف النبػػي 
)عميػال ، وأغمب هذي الص ات اتصػ  بفػا اإلمػاـ المفػدف   ٖ)العين كث المحية... 

اخػػػػػتبلؼ فػػػػػي إف هنػػػػػاؾ يد اليمػػػػػاني، وهػػػػػذا يعنػػػػػي وال يتصػػػػػ  بفػػػػػا السػػػػػ السػػػػػبلـ(
إذف فالروايػػات تتحػػدث عػػف شخصػػيف ولػػيس شػػخص واحػػد  ،مواصػػ ات كػػل منفمػػا

 .)عميال السبلـ(كما ذهب إليال بعض الباحريف في  حية المفدف 
 
 مواصفات الشعر  -ٕ

إف اليماني الموعود تختمػ  مواصػ ات شػعري عػف مواصػ ات شػعر اإلمػاـ المفػدف 
فقػػد ورد فػػي وصػػ  شػػعر اليمػػاني ب نػػال ذا شػػعر طووػػل مسترسػػل  )عميػػال السػػبلـ(
 .وليس بالخشف

)عميػػال عػػف أميػػر المػػلمنيف  )عميػػال السػػبلـ(فقػػد ورد عػػف اإلمػػاـ أبػػي جع ػػر البػػا ر  
) هو شاب مربوع حسن الوجه حسلن الشلعر  :نال  اؿ في ص ة اليمػانيأ السبلـ(

  . ٗ)يسيل شعرر عمى منكبيه... 
                                                 

 304، غيبة النعماني ص252ص 52بحاراألنوار ج - 1
 54، يـو الخبلص ص 186، منتخب األرر  220بشارة اإلسبلـ ص - 2
 54يـو الخبلص ص - 3
 281، غيبة الطوسي ص465، أعبلـ الورل ص36ذ ص51بحاراألنوار ج - 4
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  . ٔ)عر يسيل عمى منكبيه  ) والشوفي رواية أخرل: 
ففو عكس ذلؾ فشعري مائل إل. القصر  )عميال السبلـ(لئلماـ المفدف  ةأما بالنسب

) فللي : )عميػال السػػبلـ(وفيػال تجعػػد أو تكسػػر ولػػيس مسترسػل، فقػػد جػػاد فػػي صػػ تال 
  . ٕ)شعرر قطط... 

  . ٖ)) شعر رأسه قطط...  وفي رواية أخرل: 
اطة،  طاطة الشعر أف كاف  صػير جعػدًا أو والقطم في الم ة مف  م  ططًا و ط

  .(4) صير الشعر جعد
ومػػف هنػػا يتبػػيف إف اليمػػاني شػػعري طووػػل مسترسػػل يسػػيل عمػػ. منكبيػػال، أمػػا اإلمػػاـ 

 فشعري  صير جعد. )عميال السبلـ(المفدف 
واليمػػػاني  )عميػػػال السػػػبلـ(ووبػػػدو مػػػف ظػػػاهر الروايػػػات إف كػػػل مػػػف اإلمػػػاـ المفػػػدف 

 ويػػػة فػػػي رأسػػػال، والحػػػزاز كمػػػا ورد فػػػي احػػػد المعػػػاجـ الم الموعػػػود فيػػػال داد الحػػػزاز
 (.الرأسالقشرة )

)عميػػػال وفػػػي وصػػػ  اإلمػػػاـ المفػػػدف  )عميػػػال السػػػبلـ(فقػػػد ورد عػػػف اإلمػػػاـ البػػػا ر 
) ذللللك المشلللرب بحملللرة الغلللائر العينلللين المشلللرف الحلللاجبين.. برأسللله : السػػػبلـ(
 .   ٘)حزاز... 

                                                 

 382ص 2، اإلرشاد ج36ص 51بحاراألنوار ج - 1
   1102ص 3، الخرائ  ج 67ص 52بحاراألنوار ج - 2
 475ص 2، منتخب األنوار ج273، غيبة الطوسي ص16ص 52بحاراألنوار ج - 3
 (637ص 1) المنجد ؽ- 4
 .215، غيبة النعماني ص40ص 51بحاراألنوار ج - 5
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فيفػػػا يصػػػ   )عميػػػال السػػػبلـ(فػػػي حػػػيف إف هنػػػاؾ روايػػػة أخػػػرل عػػػف اإلمػػػاـ البػػػا ر 
) صللللاحبك المبللللدح الللللبطن ثللللم الحللللزاز برأسلللله أبللللن األراوع رحللللم هللا اليمػػػػاني: 
 . ٔ)فبلنًا  

)عميػػال ووبػػدو إف نسػػبة الحػػزاز فػػي رأس اليمػػاني أكرػػر مػػف نسػػبتال فػػي رأس اإلمػػاـ 
بمحػػػا  وجػػػود )ألػػػ  الـ ( التعروػػػ  فػػػي بيػػػاف وصػػػ  الحػػػزاز فػػػػي رأس  السػػػبلـ(

 ركيزي وكررتال.اليماني مما يوحي بت
 طول وقصر القامة  -ٖ

نػال مر ػوع القامػة لػيس القد أشارت الروايات الشرو ة التي تتحدث عف اليماني إلػ. 
 بالطوول وال بالقصير ومف هذي الروايات: 

 )عميػال السػبلـ(عف أمير الملمنيف  )عميال السبلـ(الرواية األول. عف اإلماـ البا ر 
  . ٕ)جه... )..هو شاب مربوع حسن الو  :نال  اؿا

  . ٖ)) شاب مربوع القامة... الرواية الرانية وردت في بياف طوؿ  امتال: 
) كفلص بلان أو قضليب ريحلان لليس الرواية الرالرة جاد فيفا في صػ ة اليمػاني: 

  .(4)بالطويل وال بالقصير البلزق بل مربوع القامة مدور الهامة... 

                                                 
 224غيبة النعماني ص - 1
 3، الخرائ  ج465، أعبلـ الورل ص382ص 2، اإلرشاد ج36ص 51بحاراألنوار ج - 2
 1152ص
 44ص 51بحاراألنوار ج - 3
 102لنجـ الرا ب صا - 4
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) وجهلله مثلل فمقللة قمللر ال تقػوؿ:  الروايػة الرابعػة الػػواردة فػي صػ ة اليمػػاني أيحػاً 
بلللللالهرق وال بلللللالنزق وال بالطويلللللل الشلللللامخ وال بالقصلللللير اللللللبلزق محلللللدود 

  . ٔ)القامة.. 
فإف المصادر تذكري ب ف لال شبال برجاؿ   )عميال السبلـ(أما بالنسبة لئلماـ المفدف 

بنػػي إسػػرائيل والمعػػروؼ إف رجػػاؿ بنػػي إسػػرائيل يتصػػ وف بطػػوؿ القامػػة ممػػا يعنػػي 
يتصػػ  أيحػػًا بطػػوؿ القامػػة، وهنػػاؾ عػػدة روايػػات تشػػير  )عميػػال السػػبلـ(اإلمػػاـ إف 

 إل. هذا المعن..
 :نػػػػال  ػػػػاؿأ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػميما( الروايػػػػة األولػػػػ. عػػػػف حذي ػػػػة بػػػػف اليمػػػػاف عػػػػف النبػػػػي دمحم

  . ٕ)) المهدن رجل من ولدن لونه لون عربي وجسمه جسم إسرائيمي... 
: ) المللللللون لللللللون عربللللللي والجسللللللم جسللللللم  عبػػػػػػارةوفػػػػػػي روايػػػػػػة أخػػػػػػرل وردت 

 . ٖ)إسرائيمي  
نػال  ػاؿ واصػ ًا أ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما(أما الرواية الرانية عف أبي إمامػة البػاهمي عػف النبػي 

: ) وجهله كوكلب درن.. عميله عباءتلان قطوانيتلان  )عميػال السػبلـاإلماـ المفػدف 
  . ٗ)ز ويفتح مدائن الشرك  كسنه من رجال بني إسرائيل يستهرج الكنو 

مائػل إلػ. الطػوؿ بينمػا السػيد  )عميال السػبلـ(ومف هنا يتبيف لنا إف اإلماـ المفدف 
 اليماني مر وع ال بالطوول وال بالقصير.

                                                 

 347ص وتماـ النعمة كماؿ الديف - 1
 80ص 51بحاراألنوار ج - 2
 136، ذخائر العقب. ص91ص 51بحاراألنوار ج - 3
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 المواصفات الجسدية األهرى  – ٗ
) واضلللح كمػػػا ورد فػػػي صػػػ ات اليمػػػاني األخػػػرل عػػػدة روايػػػات منفػػػا روايػػػة تقػػػوؿ: 

 . ٔ)ين شتن الكفين معطوف الركبتين.. رن المقمتالجبين أبيض الوجه د
) صاحبك المبدح البطن ثلم الحلزاز برأسله أبلن كما ورد في ص ة اليماني أيحًا: 

  . ٕ)األراوع رحم هللا فبلنًا  
  . ٖ)) المبدح البطن المشرب بحمرة.. وفي رواية: 

 السػبلـ( )عميػالومف ص ات اليماني أيحًا كمػا ورد فػي روايػة عػف أميػر المػلمنيف 
) يهرج رجل من ولدن في آهلر الزملان أبليض مشلرب بحملرة علريض نال  ػاؿ: أ

  . ٗ)الفهذين عظيم مشاش المنكبين... 
ففنػاؾ عػدة روايػات أيحػًا منفػا  )عميال السػبلـ(إلماـ المفدف ص ات اأما بالنسبة ل

) إنه من المفدف: اإلماـ نال  اؿ في ذكر أ )عميال السبلـ(ما ورد عف اإلماـ عمي 
   . ٘)ولد الحسين ضهم البطن أذيل الفهذين أبم  الثنايا.. 

المفػػػدف  اإلمػػػاـ فػػػي وصػػ  )عميػػػال السػػبلـ(وفػػي روايػػػة رانيػػة عػػػف اإلمػػاـ الكػػػاظـ 
  . ٙ)) بسبي المبدح البطن المقرون الحاجبين... : )عميال السبلـ(

                                                 

 385، اكماؿ الديف ص 102النجـ الرا ب ص - 1
2
 244غيبة النعماني ص- 

 228، غيبة النعماني 42ص 51بحاراألنوار ج - 3
 465الورل ص أعبلـ - 4
  281ص 1لببلغة ج، شرح نف  ا 131ص 51بحاراألنوار ج - 5
 200فبلح السائل ص - 6
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 . ٔ)) أحمش الساقين بعيد ما بين المنكبين... كما ورد في وص ال أيحًا: 
وهػذا مػا  يلص ات األخرل الدالة عم. اليماني هػو وجػود الشػامات فػي جسػدومف ا

)عميػال فقػد ورد عػف اإلمػاـ البػا ر  .أكدت عميال روايات أهل البيت )عمػيفـ السػبلـ(
) بالقللائم عبلمللات شللامة فللي رأسلله وداء الحللزاز فػػي وصػػ  اليمػػاني:  السػػبلـ(

  . ٕ)رقة األس  برأسه وشامة بين كتفيه من جانبه األيسر تحت كتفه مثل و 
) بظهللرر شللامتان شللامة عمللى لللون جمللدر وشللامة عمللى لللون شللامة وفػػي روايػػة: 
 . ٖ)... )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما النبي 

وجود شامات في جسدي المقػدس  )عميال السبلـ( المفدفاإلماـ وكذلؾ مف ص ات 
) أكحلل : )عميال السبلـ(المفدف   ولال في ص ة )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(فقد جاد عف الرسوؿ 

  . ٗ)العينين وكث المحية عمى هدر األيمن هال.. 
  . ٘)) في هدر األيمن هال أسود... نال  اؿ: أ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(وفي رواية رانية عنال 
  . ٙ)) عمى هدر هال كسنه كوكب درن  وفي رواية أخرل: 

                                                 

 200فبلح السائل ص - 1
 216، غيبة النعماني ص41ص 51بحاراألنوار ج - 2
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) المهدن أقبلل أجعلد هلو صلاحب : السػبلـ()عميال وفي رواية عف أمير الملمنيف 
  . ٔ)الوجه األقمر والجبين األزهر صاحب الشامة والعبلمة... 

يػذكر إف لػػال شػامة ب خػذي حيػػث  )عميػػال السػبلـ(وفػي روايػة أخػػرل ألميػر المػلمنيف 
أقنى األنف ضهم البطن أذيل الفهلذين أبمل  الثنايلا بفهلذر  الجبين) أجمى  اؿ: 

  . ٕ)األيمن شامة  
  . ٖ)... )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما ) أقنى أجمى في كتفه عبلمة النبي في رواية أخرل: و 

ومػػف هػػذي الصػػ ات يتبػػيف لنػػا إف هنػػاؾ مفػػدياف تػػذكرهما الروايػػات الشػػرو ة الػػواردة 
)عميػال عف أهػل البيػت )عمػيفـ السػبلـ( أحػدهما اإلمػاـ المفػدف الحجػة بػف الحسػف 

 يماني ) الداعي ( وهو صاحب دعوتال المباركة.والراني وزوري ال السبلـ(
 
 من ناحية العمر -٘

ووزوػري اليمػاني  )عميػال السػبلـ(هناؾ اختبلؼ مف ناحية العمر بيف اإلماـ المفدف 
 فكل منفما يظفر في عمر يخال  عمر اآلخر وهذا ما أكدتال الروايات التالية: 

 ناإلمام المهدن )عميه السبلم  يظهر في عمر األربعي -أ
تشػػير الروايػػات الشػػرو ة إلػػ. اف اإلمػػاـ المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( عنػػد ظفػػوري يكػػوف 

 عم. هيئة شاب في عمر األر عيف.
                                                 

 54، يـو الخبلص ص434، أعبلـ الورل ص220بشارة اإلسبلـ ص - 1
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) المهللدن مللن ولللدن أبللن أربعللين فقػػد ورد عػػف رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما( أنػػال  ػػاؿ: 
 .  ٔ)سنة كسن وجهه كوكب درن.. 

) يهلرج المهلدن وهلو أبلن  تسميما( أيحػًا أنػال  ػاؿ: وكما ورد عف رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
  . ٕ)أربعين سنة كسنه رجل من بني إسرائيل  

)قملت لمرضلا عف أحمد بف عمػي األنصػارف عػف الفػروف  ػاؿ:  رالرةوفي الرواية ال
)عميه السبلم  ما عبلمة القائم )عميله السلبلم  ملنكم إذا هلرج؟ قلال عبلمتله أن 

سن شاب المنظر حتى إن الناظر إليه يحسبه أبن ربعلين سلنة أو يكون شيخ ال
ن ملللن عبلمتللله أن اليهلللرم بملللرور األيلللام والميلللالي عميللله حتلللى يلللستي  دونهلللا وا 

 .  ٖ)أجمه  

ف اإلمػػاـ المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( عنػػد  يامػػال أو ػػد ورد فػػي الروايػػات مػػا يػػدؿ عمػػ. 
 م. هيئة شي  كبير. المقدس يظفر عم. هيئة الشباب بينما الناس يتو عونال ع
) إن مللن أعظللم البميللة أن فقػػد ورد عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ )عميػػال السػػبلـ( أنػػال  ػػاؿ: 
  . ٗ)يهرج إليهم صاحبهم شابًا وهم يحسبونه شيهًا كبيرًا 
) إن في صاحب الزمان شبهًا وفي رواية اإلماـ الصادؽ )عميال السبلـ( أنال  اؿ: 
 .  ٘)من يونس رجوعه في غيبته بشرخ الشباب  

                                                 

 80ص 51بحاراألنوار ج - 1
 365ص 1ألبف حماد ج ال تف - 2
 285ص 52بحاراألنوار ج - 3
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 اليماني يظهر في عمر الثبلثين  -ب
فقػد ورد عػف  ،ف اليماني يظفر في عمػر ربلرػيف ويكػوف شػاباً أتشير الروايات إل. 

دمحم بف إسماعيل بف عمر بػف عمػي بػف الحسػف عػف اإلمػاـ أبػي عبػد هللا الصػادؽ 
) القلائم ملن وللدن يعملر عملر هميلل اللرحمن يقلوم فلي  :نػال  ػاؿأ )عميال السبلـ(
  . ٔ)و ابن ثبلثين سنة.. الناس وه

) إن وللللي هللا يعملللر عملللر إبلللراهيم أيحػػػًا:  )عميػػػال السػػػبلـ(وجػػػاد عػػػف الصػػػادؽ 
 . ٕ)الهميل عشرين ومائة سنة ويظهر في صورة فتى موفق أبن ثبلثلين سلنة  

) هو شاب : )عميال السبلـ(وفي رواية رالرة تص ال فيفا بالشاب فعف اإلماـ البا ر 
 . ٖ)مربوع .. 
يتبػػػيف إف الروايػػػات تتحػػػدث عػػػف المفػػػدييف ارنػػػيف أحػػػدهما هػػػو اليمػػػاني ومػػػف هنػػػا 

الموعود الذف يظفر فػي الربلرػيف مػف العمػر واآلخػر اإلمػاـ المفػدف والػذف يظفػر 
 وهو عم. هيئة األر عيف مف العمر.

 
  ع)اليماني شبيه عيسى 
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سػبلـ( شػبفًا بنبػي هللا موسػ. )عميػال ال لئلمػاـ المفػدف )عميػال السػبلـ(قد ذكرنا أف ل

وهػػػو مػػػف بنػػػي إسػػػرائيل والروايػػػات التػػػي أشػػػرنا إليفػػػا تشػػػير إلػػػ. أف جسػػػـ اإلمػػػاـ 
 إسرائيمي.

) هو شلبيهي وشلبيه موسلى بلن فقد ورد عف اإلماـ الرحا )عميال السبلـ(  ولال: 
 .  ٔ)عمران )عميه السبلم ....  

 : ) ذلللك المهللدن مللن آل وفػػي روايػػة رانيػػة عػػف مواصػػ ات اإلمػػاـ )عميػػال السػػبلـ
.. المبدح البطن المقرون الحاجبين.. أسمر المون يعتادر مع سلمرته صلفرة دمحم

 .  ٕ)من سهر الميل.. 

جاد في الحػديث الشػرو  عػف رسػوؿ هللا أما مواص ات موس. )عميال السبلـ( فقد 
 )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما( أنال  اؿ: 

كسنله ملن رجلال  ) رأيت ليمة اسرن بلي موسلى بلن عملران رجلبًل ادم طلوااًل جعلداً 
شللبور  ورأيللت عيسللى بللن مللريم رجللبًل مربللوع الهمللق إلللى الحمللرة والبيللاض سللبط 

 . ٖ)الرأس  
 . ٗ)) طويلل جعلد آدم  وفػي روايػة :  ) موسلى فلرج طويلل سلبط.. . :وفي رواية

 وهذي الص ات تشبال ص ات اإلماـ المفدف )عميال السبلـ( التي ذكرناها  ن ًا.
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)صػم. هللا عميػال )عميال السبلـ( و يف جػدي رسػوؿ هللا اما في ما يخص الشبال بينال 
مقيػػة هػػو مػػا جػػاد فػػي  و لػػال وسػػمـ تسػػميما( والػػذف يكػػوف مػػف النػػاحيتيف الخمقيػػة والخ 

) يهلرج رجلل ملن أهلل بيتلي نال  ػاؿ: أ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(الرواية الواردة عف رسوؿ هللا 
 وقسللطا كمللا ممئللت ظممللًا هللا عللدالً يء اسللمه اسللمي وهمقلله همقللي   فيمؤليللواط
 .  ٔ)وجورًا  

المػػلمنيف )سػػػبلـ هللا  وعػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ )عميػػال السػػبلـ( عػػػف  بائػػال عػػف أميػػر 
) المهللدن مللن ولللدن اسللمه اسللمي  :)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(:  ػػاؿ رسػػوؿ هللا عمػػيفـ(  ػػاؿ

رة فلي األملم وكنيته كنيتي وهو أشبه الناس بي همقًا وُهمقًا تكون له غيبلة وحيل
حتى تضل الهمق علن أديلانهم  فعنلد ذللك يقبلل كالشلهاب الثاقلب فليمؤل األرض 

 . ٕ)قسطًا وعداًل كما ممئت ظممًا وجورًا  
والػػذف يظفػػر مػػف األخبػػار فػػي صػػ ة اإلمػػاـ المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( انػػال شػػبيال   

واف الذف لال   تسميما()ملسو هلآو هيلع هللا ىلصموس. بف عمراف )عميال السبلـ( وشبيال جدي المصط . 
شػػبال مػػف عيسػػ. بػػف مػػروـ )عميػػال السػػبلـ( لػػيس اإلمػػاـ المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( بػػل 

 هو وزوري المفدف اليماني الذف هو مف ذروة عمي )عميال السبلـ(.
القللللائم مللللن نسللللل عمللللي أشللللبه النللللاس بعيسللللى بللللن إن ): فػػػػي صػػػػ تالفقػػػػد ورد 
 .  ٖ)مريم... 
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العاممي في كتابال إربات الفػداة والتػي جػاد فيفػا: وجاد في الرواية التي نقمفا الحر 
) ان القائم المهدن من ولد عمي عميهما السبلم  أشبه الناس بعيسى بن ملريم 

 . ٔ)همقًا وُهمقًا وسمتًا وهيبًة .... 
) عيسللللللى رجللللللل والروايػػػػػػات الػػػػػػواردة عػػػػػػف عيسػػػػػػ. بػػػػػػف مػػػػػػروـ تصػػػػػػ ال بػػػػػػالقوؿ: 

 .  ٕ)أحمر...ربعة  
لػػػواردة، فػػػي الروايػػػات لوجػػػدناها مشػػػابفة لصػػػ ات ولػػػو الحظنػػػا صػػػ ات اليمػػػاني ا

 عيس. )عميال السبلـ(، بل الظاهر اف اليماني هو شبيال عيس. )عميال السبلـ(. 
انال مر وع القامة ابيض الوجال مع حمػرة  ناهاحيث اف مف ص ة اليماني والتي ذكر 

كمػػا اف اليمػػاني يظفػػر فػػي الربلرػػيف مػػف عمػػري كمػػا ظفػػر  لطووػػل الشػػعر مسترسػػ
ف مروـ في ن س هذا العمر، حينما أعمف دعوتال، وهذا المعن. ليس غروبًا عيس. ب

فقػػد تحػػدث القػػر ف عػػف الشػػبيال وذكػػر اف لعيسػػ. شػػبيال بحيػػث اف بنػػي إسػػرائيل لػػـ 
}َوَقللْوِلِهْم ِإنَّللا َقَتْمَنللا اْلَمِسلليَح يميػػزوي عػػف النبػػي عيسػػ. )عميػػال السػػبلـ(  ػػاؿ تعػػال.: 

نَّ الَّللِذيَن ِعيَسلى اْبللَن َملْرَيَم َرُسللوَل ّللّاِ   َوَملا َقَتُمللوُر َوَمللا َصلَمُبوُر َوَللللِكن ُشلبَِّه َلُهللْم َواِ 
َبللاَع الظَّللنِّ َوَمللا َقَتُمللوُر  ْنللُه َمللا َلُهللم ِبللِه ِمللْن ِعْمللٍم ِإالَّ اتِّ اْهَتَمُفللوْا ِفيللِه َلِفللي َشللكٍّ مِّ

 . ٖ)َيِقينًا {
 كما اف العمـ الحديث  د اربت امكاف إيجاد الشبيال.
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  عمـ الورارة والجينات بػ ف هنػاؾ أطمػس كامػل لمجينػات البشػروة يحمػل فقد اكتش
اإلنسػػاف الجسػػدية والسػػموكية واألخبل يػػة، بحيػػث يكػػوف لكػػل صػػ ة  صػػ اتجميػػع 

جيف )موروث( ينتقل مف اآلباد إل. األبناد حت. الوصوؿ إل. المبدأ البشرف وهو 
 ادـ )عميال السبلـ(.

ي مجموعة الجينات الورارية الواصػمة إلػيفـ فالجينات الموجودة في الناس اليوـ ه 
مف  بائفـ وأجدادهـ في القروف األول.، ولو نحػدت هػذي الجينػات فػي مولػود فػي 
زماننا هذا بن س التنحيد ألحد  بائػال فػي القػروف األولػ. لكػاف المولػود شػبيال لػذلؾ 
الشخص الذف وجد  بل  الؼ السنيف مربًل، بل انال يصعب عم. اآلخروف التمييز 

 ا لو أمكف وشوهد االرناف معًا.فمينب
و نػادًا عمػػ. هػذا فمػػيس غروبػًا اف يكػػوف اليمػػاني شػبيال لعيسػػ. )عميػال السػػبلـ( فػػي  

 خر الزماف كما كاف لعيس. شػبيال فػي زمػف ظفػوري )عميػال السػبلـ( بػل إننػي عمػ. 
اعتقػػػاد اف اليمػػػاني يصػػػعب تمييػػػزي عػػػف النبػػػي عيسػػػ. )عميػػػال السػػػبلـ( لقػػػوة الشػػػبال 

 بينفما.  
رب سػػائل يسػػ ؿ إذا كػػاف المسػػيح الػػذف سػػيرجع فػػي  خػػر الزمػػاف والػػذف يصػػمي و 

بػل  )عميػال السػبلـ(هػو لػيس عيسػ. بػف مػروـ  )عميػال السػبلـ(خم  اإلماـ المفػدف 
هو السيد اليماني فما هي ال اية مف تسميتال بفذا االسػـ وذكػر كػل تمػؾ العبلمػات 

 تحت هذا المسم. ؟ 
)عميػال هللا سػبحانال وتعػال. عنػدما رفػع عيسػ. ولئلجابة عم. هذا السػلاؿ نقػوؿ إف 

نػػوا إف الرفػػع هػػو ظبروحػػال ومػػف رػػـ  بحػػفا حتػػ. إف كريػػرًا مػػف المسػػمموف  السػػبلـ(
 جسدف أو مادف، 
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ف أفمف المعمـو  )عميال السبلـ(روحال ليدخرها لنصرة اإلماـ المفدف هللا حيث رفع 
تطػػورهـ  النصػػارل فػػي  خػػر الزمػػاف هػػـ أمػػة عظيمػػة مػػف حيػػث العػػدد فحػػبًل عػػف

)عميػػال العممػػي والرقػػافي، حيػػث يخػػرج مػػف بيػػنفـ مػػف هػػـ ألػػد أعػػداد اإلمػػاـ المفػػدف 
شػػػخص  إلػػػ. )عميػػػال السػػػبلـ(ف هللا عػػػز وجػػػل بإرجػػػاع روح عيسػػػ. أ، إال السػػػبلـ(

يشػػبال هيئتػػػال وسػػمتال، فإنػػػال بػػذلؾ يجعمػػػال حجػػة عمػػػيفـ لكػػي يتبعػػػوا الحػػا والمتمرػػػل 
ف أا أكدتػال الروايػات التػي تشػير إلػ. وهذا بال عػل مػ )عميال السبلـ(باإلماـ المفدف 

أف اليمػػاني المسػػدد بروحػػال، وهػػو  )عميػػال السػػبلـ(المسػػيحييف عنػػدما يػػروف عيسػػ. 
فػػإف الكريػػر مػػنفـ يػػدخموف فػػي الػػديف  )عميػػال السػػبلـ(يصػػمي خمػػ  اإلمػػاـ المفػػدف 

اإلسػػػبلمي وذلػػػؾ لتػػػ ررهـ بعيسػػػ. ومو  ػػػال هػػػذا مػػػف ناحيػػػة، ومػػػف ناحيػػػة أخػػػرل إف 
إلػػ. القػػدس بعقػػد هدنػػة مػػع  )عميػػال السػػبلـ(ئػػال بعػػد اإلمػػاـ عيسػػ. يقػػـو حػػاؿ مجي

ستنقحػػػفا بطبيعػػػة الحػػػاؿ الػػػدوؿ ال ر يػػػة  يالنصػػػارل لوحػػػع أوزار الحػػػرب، والتػػػ
 المسيحية  نذاؾ. 

و فػػذيف المػػو  يف يكػػوف  ػػد دخػػل الكريػػر مػػف النصػػارل إلػػ. اإلسػػبلـ وو ػػوففـ إلػػ. 
د مػػف خطػػورة الػػدوؿ ونصػػرتال، بينمػػا  ػػد حػػ )عميػػال السػػبلـ(جانػػب اإلمػػاـ المفػػدف 

ال ر يػػػة نوعػػػًا مػػػا بفػػػذي الفدنػػػة وجعمفػػػا بػػػن س الو ػػػت حجػػػة عمػػػيفـ كػػػي يستسػػػمموا 
دوف  تاؿ وفي ذلؾ حقنًا لدمائفـ، بيػد إنفػـ  )عميال السبلـ(ويسمموا لئلماـ المفدف 

 يحيعوف تمؾ ال رصة مف أيديفـ. 



 

 

 .....................  موسوعة القائـ ................................  242
 

ائم ) وملن يشلك فلي القلو د أشارت بعػض الروايػات إلػ. هػذا المعنػ. حيػث ورد: 
المهلللدن اللللذن يبلللدل األرض غيلللر األرض وبللله عيسلللى بلللن ملللريم يحلللت  عملللى 

  . ٔ)نصارى الروم والصين.. 
فإنػال يحػت   )عميػال السػبلـ(ف اليماني كونػال مسػدد بػروح عيسػ. أومف الواحح هنا 

 )عميػػال السػػبلـ(عمػػ. النصػػارل، و ػػد  ػػاؿ فػػي الروايػػة إف الػػذف يحػػت  هػػو عيسػػ. 
حت  يهػػو الػػذف سػػ )عميػػال السػػبلـ(بػػروح عيسػػ.  وذلػػؾ ألف السػػيد اليمػػاني المسػػدد

 عم. النصارل.
وعنػد خروجػال  )عميال السبلـ(وعميال يتحح لنا إف الداعي اليماني هو شبيال عيس. 

ف ذلػؾ مػا  صػدي أهػل البيػت  )عميػال السػبلـ(سترجع روح عيس.  )عميػال لتسػددي، وار
ف فػػي  خػػر الزمػػاف وصػػبلتال خمػػ  اإلمػػاـ المفػػدبػػف مػػروـ بنػػزوؿ عيسػػ.  السػػبلـ(

أف إنفـ  صدوا روح عيس. التي تسدد الداعي ولـ يقصدوا شخص  )عميال السبلـ(
 ن سال.  )عميال السبلـ(عيس. 

)عميػػال وذلػػؾ ألنفػػـ سػػموا ذلػػؾ الشػػخص باسػػـ روحػػال وذلػػؾ كمػػا فعػػل اإلمػػاـ عمػػي 
 بقولال:  السبلـ(
كى وأنا قائم توهو م )عميه السبلم سمعت أمير المؤمنين  قال:) األسدف  لعباية
  وألهللرجن اليهللود ألبنللين بمصللر منبللرا  وألنقضللن دمشللق حجللرا حجللرا  عميلله

: يلا ر العلرب وألسلوقن العلرب بعصلان هلذر  قلال: قملت للهوالنصارى من كل كو 
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هيهلات يلا عبايلة  قلال:تملوت ؟ ف أمير المؤمنين كسنك تهبلر أنلك تحيلى بعلد ملا
 . ٔ )مني ذهبت في غير مذهب يفعمه رجل 

بفذا القوؿ شخص مف ولدي و ػد أشػار إليػال بكنايػة روحػال أراد  )عميال السبلـ(فإنال  
اليماني بعيسػ. الظرؼ يحتـ ذلؾ حيث إف تسميتفـ  وذلؾ ألف )عميال السبلـ(هو 

وذلػػؾ حجػػة عمػػ. النصػػارل مػػف  ػػومفـ مػػف جفػػة  ،كنايػػة عػػف روحػػال التػػي تسػػددي
يفػػػػاـ النػػػػاس ب نفػػػػا  ،وح اظػػػػًا عمػػػػ. سػػػػروة الشخصػػػػية الػػػػداعي مػػػػف جفػػػػة أخػػػػرل  وار

، وذلػؾ والخراسػاني وعيسػ. والحسػني وغيرهػاددة مف  بيػل اليمػاني شخصيات متع
 الممقاة عم. الداعي وتعدد أدواري.  ةألهمية وعظـ المسلولي

 
 
 

 رابعال بابلا
 أسماء وألقاب ونعوت الداعي اليماني

كمػػا الحظنػػا ممػػا سػػبا وجػػود روايػػات تحمػػل تػػداخل فيمػػا بينفػػا والتػػي سػػنربت مػػف 
والمفػدف الرػاني هػو  )عميال السػبلـ( وؿ اإلماـ المفدفف هناؾ مفدياف األأخبللفا 

والنعػػػوت التػػػي تتحػػػمنفا الروايػػػات عمػػػ.  بالسػػػيد اليمػػػاني، وهػػػذي األسػػػماد واأللقػػػا
 )عميال السبلـ(نوعيف، النوع األوؿ األسماد واأللقاب المشتركة بيف اإلماـ المفدف 
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ف المصػػداؽ أو ػيف وزوػري اليمػػاني، حيػث يطمػا عمػػ. كػل منفمػا ن ػػس التسػمية إال 
يختم  ألسباب سنوححفا في حينال تتعما بمحموف تمػؾ الروايػات ومػا ورد فيفػا 

 مف عبلمات ودالالت.
أمػػا النػػوع الرػػاني مػػف األسػػماد واأللقػػاب ففػػي الخاصػػة باليمػػاني حصػػرًا والتػػي بفػػا 

كمػػا سػػيتبيف  )عميػػال السػػبلـ(يعػػرؼ ويشػػتفر والتػػي لػػـ تطمػػا عمػػ. اإلمػػاـ المفػػدف 
نػػال وزوػػػر ذلػػؾ، وتقػػ  ك حػػد أ  هػػػـ األدلػػة عمػػ. وجػػود ) الػػػداعي ( السػػيد اليمػػاني وار

 .)عميال السبلـ(اإلماـ المفدف 
 
 
 
 
 
 

  ع) أوال: األسماء واأللقاب المشتركة بين اإلمام المهدن
 .واليماني

إف هػػذا المبحػػػث مػػف المباحػػػث الرقيمػػة عمػػػ. الػػذهف والتػػػي تتطمػػب مػػػف القػػػار  أف 
 هذا الموحوع.يكوف مستعدًا استعدادًا خاصًا لتمقي 

لقػػد ورد فػػػي روايػػػات أهػػل البيػػػت )عمػػػيفـ السػػػبلـ( إطػػبلؽ تسػػػميات مشػػػتركة عمػػػ. 
ف المتتبػػع لفػػذي اوعمػػ. السػػيد اليمػػاني )الػػداعي(، و  )عميػػال السػػبلـ(اإلمػػاـ المفػػدف 
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الروايات يجد ال رؽ واححًا فيما يجرف لفاتيف الشخصيتيف وما تطما عميفما مف 
 تسميات مشتركة وهي كاآلتي:

  
 صاحب األمر  -ٔ
ولكػف   )عميػال السػبلـ(مػف األسػماد واأللقػاب التػي تطمػا عمػ. اإلمػاـ المفػدف هو 

هل هو مف مختصاتال وال يصمح أف يطما عم. غيػري أـ يمكػف إطػبلؽ هػذا المقػب 
 أو التسمية عم. غيري . 

ولئلجابػػػة عمػػػ. ذلػػػؾ نقػػػوؿ إف الصػػػاحب مػػػف صػػػحب وأصػػػحاب وصػػػحبتال جمػػػع 
شػر يقػاؿ صػاحب أمػر الممػؾ أف وزوػري وتػ تي بمعنػ. اصحابال وهو المػبلـز والمعا
  .(1)مالؾ صاحب الشيد مالكال

والوصػػي مػػف بعػػدي.  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(مػػ. رسػػوؿ هللا وهػػذا المقػػب أو التسػػمية أطمقػػت ع
والوصي من بعدر  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما الرسول  ) صاحب األمر هو: فقد ورد في الرواية

  . ٕ)زل إليهما األمر من فوق  وين
فقػد ورد عػف الحكػيـ بػف أبػي  )عميػال السػبلـ(و د تسم. بفذا المقب اإلماـ المفػدف 

) قمت فسنلت اللذن تقتلل : نال  اؿأ )عميال السبلـ(نعيـ في حديث مع اإلماـ البا ر 
: يا حكيم كيف أكون أنا بك دين هللا فقالأعداء هللا ويعز بك أولياء هللا ويظهر 
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ن صلاحب هلذا األملر أقلرب عهلدًا بلالمبن منلي  وقد بمغت همسًا وأربعلين سلنة وا 
  . ٔ)وأهف عمى ظهر الدابة  

نػال الػذف كمػا سػبقت اإلشػارة إ )عميػال السػبلـ(والمقصود بال هنا هػو اإلمػاـ المفػدف 
 . نال ال يفـرايخرج شاب المنظر و 

)عميػال اإلماـ  ف هناؾ روايات تشير إل. إطبلؽ هذا المقب عم. اليماني وزورأإال 
)عميػال و بل اإلشارة إل. هذي الروايات نقػوؿ إف األمػر هػو اإلمػاـ المفػدف  السبلـ(
 ي المعن. الم ػوف ومالػؾ أمػر دعوتػال،فصاحب األمر هو وزوري كما هو ف السبلـ(

 .ر اإلماـ ألنال وزوري وصاحب دعوتالوهذا يعني إف السيد اليماني هو صاحب أم
منفػا هنػا منعػًا وشػاهدًا عمػ. ذلػؾ نعػرض الػبعض  هناؾ عػدة روايػات تقػ  دلػيبلً و 

 .لئلطالة والتكرار
 :الدليل األول

حب األمػػػر حرصػػػًا عمػػػ. هػػػو نفػػػي أهػػػل البيػػػت )عمػػػيفـ السػػػبلـ( عػػػف تسػػػمية صػػػا
، وهػذا يعنػي إف الشػخص األوؿ ي حػيف إف روايػات أخػرل تصػرح باسػمال، فحياتال

الراني ففو اإلمػاـ الذف اطما عميال صاحب األمر هو السيد اليماني أما الشخص 
  (.النفي عف التسمية) يراجع موحوع )عميال السبلـ(المفدف 
 : الدليل الثاني

ما يخص مواص ات أمال فإف الروايات تذكر وكما بينا سابقًا إف أـ صاحب األمر 
 )عميػػال السػػبلـ(ف أـ اإلمػػاـ المفػػدف أأمػػة سػػوداد بينمػػا هنػػاؾ روايػػات تشػػير إلػػ. 
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ا يعنػي إف صػػاحب األمػػر هػػو ، هػػذاض بشػػرة الػػروـبقت اإلشػػارة إلػػ. بيػروميػة وسػػ
  .(1))عميال السبلـ(، أما الشخص الراني ففو اإلماـ المفدف اليماني

 :  الدليل الثالث
عػػف فقػػد ورد  فـ ويطػػ  بسػػطفـ يمشػػي فػػي أسػػوا الروايػػات إف صػػاحب األمػػرتػػذكر 

إن فللي صللاحب ): سػػمعت أبػػا عبػػد هللا عميػػال السػػبلـ يقػػوؿ : سػػدير الصػػيرفي  ػػاؿ
كسنلك تلذكرر حياتله أو : االمر شبها ملن يوسلف عميله السلبلم  قلال قملت لله هذا

  إن إهلوة ذلك  هذر األمة أشبار الهنازير : وما تنكر منفقال لي: غيبته ؟ قال
  وبلللايعور باطا أوالد األنبيلللاء تلللاجروا يوسلللفيوسلللف عميللله السلللبلم كلللانوا أسللل

  نا يوسف وهذا أهيأ: فمم يعرفور حتى قال  طبور  وهم إهوته  وهو أهوهموها
فللي وقللت مللن فمللا تنكللر هللذر األمللة الممعونللة أن يفعللل هللا عللز وجللل بحجتلله 

  إن يوسلف عميله السلبلم كلان إليله مملك مصلر وكلان األوقات كما فعل بيوسف
  ملو أراد ان يعممله لقلدر عملى ذللك  فبين والدر مسيرة ثمانيلة عشلر يوملابينه و 

شللارة تسللعة أيللام مللن بللدوهم إلللى بلقللد سللار يعقللوب عميلله السللبلم وولللدر عنللد ال
  أن هللا عز وجل بحجته كملا فعلل بيوسلف  فما تنكر هذر األمة أن يفعل مصر

ا أذن ليوسلف  يمشي في أسواقهم ويطس بسطهم حتى يلسذن هللا فلي ذللك لله كمل
 . ٕ) أنا يوسف: أئنك النت يوسف ؟ قال : قالوا

إن في صاحب ): (السبلـ عميال):  اؿ أبو عبد هللا عف أبي بصير  اؿوكذلؾ ورد 
هذا االمر سنن من األنبياء عميهم السبلم  سنة من موسلى بلن عملران  وسلنة 
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نة من من عيسى  وسنة من يوسف  وسنة من دمحم صموات هللا عميهم: فسما س
  وأملا سلنة ملن عيسلى فيقلال فيله ملا قيلل فلي موسى بن عمران فهائف يترقب

  يرونله  بينه وبين الهمق حجابايجعل هللاعيسى  وأما سنة من يوسف فالستر 
وال يعرفونلله   وأمللا سللنة مللن دمحم صللمى هللا عميلله وآللله فيهتللدن بهللدار ويسللير 

 . ٔ) بسيرته
فقػد ورد بحقػال أنػال ال يػرل  )عميال السبلـ(ينطبا عم. اإلماـ المفدف ال ، وهذا ما 
 عف اإلماـ عمػيفيرل الناس وال يرونال فقد جاد عف عبد العظيـ الحسني  شخصال

)....وملن بعلدن الحسلن أبنلي الفادف )عميال السبلـ( في حديث لال إلػ. أف  ػاؿ: 
فكيف لمناس بالهمف ملن بعلدر ؟ قلال فكيلف ذللك يلا ملوالن قلال : ألنله ال يلرى 

 . ٕ)شهصه ..... 
)لمقللائم غيبتللان وكػػذلؾ مػػا جػػاد عػػف زرارة عػػف أبػػي عبػػد هللا )عميػػال السػػبلـ(  ػػاؿ: 

 . ٖ)اس وال يرونه يشهد في أحدهما المواسم يرى الن
الذف يػراي النػاس وال يعرفونػال هػو اليمػاني أنمػا مػف ال مما يعني إف صاحب األمر 

 .يرل شخصال ففو اإلماـ المفدف )عميال السبلـ(
 :  الدليل الرابع
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ة ) فلي صلاحب هلذا األملر سلن: نػال  ػاؿأ )عميػال السػبلـ(ما ورد عف اإلماـ البا ر 
مللن موسللى وسللنة مللن عيسللى وسللنة مللن يوسللف وسللنة مللن دمحم ... وأمللا مللن 

  . ٔ)يوسف فالسجن ... 
: ) قملت فملا سلنة يوسلف ؟ قلالنػال  ػاؿ: أردة عف أبي بصػير وفي رواية رانية وا
  . ٕ)السجن والغيبة  

مطمقًا فمػـ يػرد فػي الروايػات  )عميال السبلـ(وهذا ما ال ينطبا عم. اإلماـ المفدف 
، رػػـ إف اإلمػػاـ المفػػدف سػػجف أو سػػوؼ يسػػجف )عميػػال السػػبلـ(اـ المفػػدف ف اإلمػػأ

غائب فبل يصػح أف يسػجف وهػو فػي حػاؿ ال يبػة التػي عبػرت عنػال  )عميال السبلـ(
ف المقصػػود بصػػاحب األمػػر هنػػا هػػو أوهػػذا يعنػػي  ،نػػال ال يػػرل شخصػػالاالروايػػات 

يد اليمػاني هػو السػ )عميال السبلـ(ف الذف تجرف عميال سنة يوس  االسيد اليماني و 
 .وهو مف يسجف

 
 :سالدليل الهام

) إنله ال بلد لصلاحب هلذا األملر : نػال  ػاؿأ )عميال السػبلـ(هو رواية اإلماـ الكاظـ 
ة ملن هللا علز غيبة حتى يرجع عن هذا األمر من كلان يقلول بله إنملا هلي محنل

وال يمكف تصور إف الشيعة ترجع عػف اإلعتقػاد بإمامػة   ٖ) وجل امتحن بها همقه
ف طػػاؿ الزمػػاف )عميػػال السػػبلـ(ـ المفػػدف اإلمػػا ، وهػػذ يعنػػي إف نتيجػػة تمػػؾ ال يبػػة وار
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المقصػػػود فػػػي هػػػذي الروايػػػة هػػػو اليمػػػاني الػػػذف ي يػػػب ووخت ػػػي بعػػػض الو ػػػت كمػػػا 
سنبيف الحقًا رـ يعاود الظفور مرة اخرل وفي أرناد هذي ال يبة يرجع عػف اإليمػاف 

 . ؾ بل غيبتال تمبال و دعوتال الكرير ممف كاف  د  مف بال 
ف كانت تطما عم. نومف ذلؾ كمال  ستنت  إف لقب أو تسمية ) صاحب األمر ( وار

ا المقػب عمػ. وزوػري السػيد نال أطما هذاإال  )عميال السبلـ(اإلماـ الحجة بف الحسف 
، ممػا يعنػي إف الروايػات تتحػدث عػف شخصػيف ارنػيف في بعض الروايػات اليماني

 .و السيد اليمانيه والراني )عميال السبلـ(أحدهما اإلماـ المفدف 
 

 المنصور -ٕ
وذلػؾ ألنػال  ػد لقػب  )عميػال السػبلـ(لـ يكػف مختصػًا باإلمػاـ المفػدف  مقبإف هذا ال

 .)عميال السبلـ(نبي هللا داود   بمال بال
فقػػػد سػػػماي هللا عػػز وجػػػل بالمنصػػػور فػػػي  )عميػػال السػػػبلـ(وبالنسػػبة لئلمػػػاـ المفػػػدف 
َم ّللّاُ ِإالَّ ِبللالَحقِّ َوَمللن ُقِتللَل }َواَل َتْقُتُمللوْا الللنَّ  :القػػر ف فػػي  ولػػال تعػػال. ْفَس الَِّتللي َحللرَّ

  . ٔ)ْنُصورًا {مَ َمْظُمومًا َفَقْد َجَعْمَنا ِلَوِليِِّه ُسْمَطانًا َفبَل ُيْسِرف فِّي اْلَقْتِل ِإنَُّه َكاَن 
) فللي : نػػال  ػػاؿأ )عميػػال السػػبلـ(حيػػث ورد فػػي ت سػػير هػػذي اآليػػة عػػف اإلمػػاـ البا ر 

فلبل  )عميله السلبلم مظمومًا فقد جعمنا لوليه سمطانًا قال الحسين قوله ومن قتل 
  منصلورًا )المنصلور : سلمى هللا المهلدنرف في القتل إنه كان منصلورًا قلاليس

 . ٕ)سمى عيسى المسيح )عميه السبلم   كما سمى أحمد ودمحم ومحمود وكما
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: أخػػرل  ولػػالفػػي روايػػة  )عميػػال السػػبلـ(رد فػػي ت سػػير ن ػػس اآليػػة عػػف البا ركمػػا و  

) هو الحسين بن عمي قتل مظمومًا ونحن أولياءر والقائم منا إذا قام طمب بثلسر 
)عميله    وقلال المقتلول الحسلينفلي القتلل : قلد أسلرفحتى يقلال الحسين فيقتل
  يقتل غير قاتميه إنه كلان منصلوراً ووليه القائم واإلسراف في القتل أن  السبلم 

يملؤل  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما صر برجل من آل رسول هللا فإنه ال يذهب من الدنيا حتى ينت
  . ٔ)األرض قسطًا وعداًل كما ممئت جورًا وظممًا 
) نحللن وهللا : نػػال  ػػاؿأ )عميػػال السػػبلـ(وجػػاد أيحػػًا عػػف حمػػراف عػػف اإلمػػاـ البػػا ر 

أصحاب األمر وفينا القائم ومنا السفاح والمنصور وقد قال هللا تعالى وملن قتلل 
 )عميله السلبلم مومًا فقد جعمنا لوليه سلمطانًا نحلن أوليلاء الحسلين بلن عملي مظ

  . ٕ)وعمى دينه ... 
 )عميػال السػبلـ(نال مع ربوت إف المنصور هو اسػـ مػف اسػماد اإلمػاـ المفػدف ابيد 

د ، وذلؾ لوجو شخص  خر وهو وزوري السيد اليمانيفإف هذا ال يمنع أف يسم. بال 
 . معن.عدة رويات تشير إل. هذا ال

) ويظهللللر : نػػػال  ػػػػاؿأ )عميػػػػال السػػػبلـ(عػػػػف البػػػا ر حيػػػث ورد عػػػف جػػػػابر الجع ػػػي 
السلللفياني ... ويبعلللث بعثلللًا إللللى المدينلللة ويقتلللل بهلللا رجلللبًل ويهلللرب المهلللدن 

 .  ٖ)والمنصور منها ويؤهذ آل دمحم صغيرهم وكبيرهم ... 
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سلبع  ) لنلا أهلل البيلت: نػال  ػاؿأخرل عف عبد هللا بف عبػاس كما ورد في رواية أ
هصال ما منهن هصمة في الناس ... ومنا قائم آل دمحم الذن أكرم هللا بله نبيله 

  . ٔ)ومنا المنصور ... 
شخصيتاف وليس شخص  يطما عم.ف المنصور أومف هاتيف الروايتيف يتبيف لنا 

وف المنصػػور يكػػفواحػػد فبداللػػة الروايػػة التػػي تػػذكر ) فيفػػرب المفػػدف والمنصػػور ( 
 .نيهنا هو السيد اليما

مللى ) وفللد ع: نػػال  ػػاؿأعبػػد هللا األنصػػارف  وممػػا يلكػػد ذلػػؾ مػػا جػػاد عػػف جػػابر بػػف
: جلاء أهلل الليمن يبسلون بسيسلًا فمملا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسلميما رسول هللا أهل اليمن فقال 

م : قوم رقيقة قموبهم راسهة أيمانهم منهقال )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما رسول هللا دهموا عمى 
  . ٕ)المنصور يهرج في سبعين الفًا ينصر همفي وهمف وصيي  

  المنصور هو ن سال الداعي اليماني. ونرل إف الرواية هنا صروحة في كوف 
 
 ولي هللا -ٖ
لػػو عػػدنا إلػػ. هػػذا المقػػب نجػػدي يطمػػا عمػػ. كػػل مػػف يػػلمف بػػاهلل ووخمػػص لػػال مػػف  

واألئمػػة، وأطمػػا عمػػ. األنبيػػاد واألصػػ ياد هػػذا المقػػب ، حيػػث أطمػػا بػػاديصػػ وة ع
}ّللّاُ َوِلليُّ الَّلِذيَن آَمُنلوْا ُيْهلِرُجُهم  :عم. الملمنيف والمتقوف مػف النػاس لقولػال تعػال.
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لَن النُّلوِر  َن الظُُّمَماِت ِإَلى النُّلُوِر َوالَّلِذيَن َكَفلُروْا َأْوِلَيلآُؤُهُم الطَّلاُغوُت ُيْهِرُجلوَنُهم مِّ مِّ
  . ٔ)َحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َهاِلُدوَن {ِإَلى الظُُّمَماِت ُأْوَللِئَك َأْص 

وَن َعللِن اْلَمْسللِجِد اْلَحللَراِم َوَمللا َكللاُنوْا  :و ولػػال َبُهُم ّللّاُ َوُهللْم َيُصللدُّ }َوَمللا َلُهللْم َأالَّ ُيَعللذِّ
 . ٕ)َأْوِلَياءُر ِإْن َأْوِلَيآُؤُر ِإالَّ اْلُمتَُّقوَن َوَللِكنَّ َأْكَثَرُهْم اَل َيْعَمُموَن {

فػـ وهػـ أهػل شترؾ بال فئة أخرل غير ال ئة الذف أختص هذا المقب بتفذا المقب ف 
 .البيت )عميفـ السبلـ(

وأهػل بيتػال )عمػيفـ السػبلـ( واتبػاعفـ فقػد أطمػا هػذا  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما(فبالنسبة لمرسوؿ 
 اَل َهلْوٌف َعَملْيِهْم }َأال ِإنَّ َأْوِلَيلاء ّللّاِ المقب في القر ف عميفـ وذلػؾ فػي  ولػال تعػال. 

  . ٖ)َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن {
 )عميػال السػبلـ(عػف البػا ر ت سير هػذي اآليػة عػف أبػي حمػزة الرمػالي  يحيث ورد ف

: أوليللاء هللا دمحم رسللول هللا وعمللي ) ... قمللت مللن أوليللاء هللا ؟ فقللال: نػػال  ػػاؿأ
نلي جعفلر وأوملس والحسن والحسين وعمي بن الحسين ثم انتهى األمر إلينا ثلم اب

  . ٗ)إلى جعفر .. 
اإليمػاف بكما إننا نرل إف هذا المقب أطمػا عمػ. فئػة مػف عػواـ النػاس ممػف عرفػوا 

نػال خاطػب أ )عميػال السػبلـ(في هذي األمة وغيرها مف األمـ حيث ورد عػف عيسػ. 
إللى الحلواريين فقلال يلا أوليلاء هللا أكلل  )عميه السلبلم ) فالتفت عيسى : حواروال
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بس بالممح الجريش والنلوم عملى المزابلل هيلر كثيلر ملن عافيلة اللدنيا الهبز اليا
  . ٔ)واآلهرة  

اإلمػاـ مػا ورد عػف كما نجد إف هذا المقب أطما عم. الملمنيف مف الشيعة بداللة 
  وف عمليهم وال هلم يحزنلون ) إن اوليلاء هللا ال هلنػال  ػاؿ: أعمي )عميػال السػبلـ( 

ملن هلم يلا أميلر الملؤمنين فقلال هلم نحلن  ثم قال: أتدرون ملن أوليلاء هللا قلالوا
   . ٕ)وأتباعنا ... 

وردت عف األصبغ بف نباتػة إف اإلمػاـ  )عميال السبلـ(كما جاد ذلؾ في خطبة لال 
) أيها الناس أسمعوا قولي وأعقموا عني فلإن :  اؿ )عميال السبلـ(أمير الملمنيف 

يللة هللا وشللعبه الفللراق قريللب أنللا إمللام البريللة ووصللي هيللر البريللة .. واليتللي وال
   . ٖ)أولياءر .... 

نجدي يشترؾ فػي هػذا المقػب مػع  بػادي  )عميال السبلـ(ولو عدنا إل. اإلماـ المفدف 
 .( كما بينت الروايات السابقة ذلؾوأجدادي )عميفـ السبلـ

عػف البػػا ر ولػػي هللا مػا جػػاد عػف ابػف محبػػوب  )عميػال السػبلـ(أمػا فيمػا ورد كونػػال  
) والقائم يومئذ بمكة عند الكعبة مستجيرًا بهلا يقلول أنلا  :نال  اؿأ )عميال السبلـ(

  . ٗ)...  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما ولي هللا أنا أولى با  وبدمحم 

                                                 

 38ص 2الكافي ج - 1
  124ص 2ت سير العياشي ج - 2
 419ص 4مف ال يححري ال قيال ج - 3
 305ص 52بحار األنوار ج - 4



 

 

 255  ......................الرجعة.........................................
 

أمػػا بالنسػػبة لمػػداعي اليمػػاني وهػػو محػػور بحرنػػا فإنػػال  ػػد لقػػب بمقػػب ولػػي هللا وذلػػؾ 
يعمر عمر إبراهيم  ) إن ولي هللا:  ولال )عميال السبلـ(حسب ما ورد عف الصادؽ 
  . ٔ)ة سنة ويظهر في صورة فتى موفق ابن ثبلثين سنة  ئالهميل عشرين وما

، وذلػػؾ )عميػػال السػػبلـ(اإلمػػاـ المفػػدف  لػػيسفػػي هػػذي الروايػػة المقصػػود بػػولي هللا و 
نال ليس مف المسػت رب ا، حيث  ن اً  ما اربتنايال يقوـ وهو ابف ار عيف سنة وهذا ألن

اليمػاني كػوف هػذا المقػب  ػد أطمػا عمػ. أنػاس  بمػال مػف أف يطما هػذا المقػب عمػ. 
 .واليف ألهل البيت )عميفـ السبلـ(الحوارويف والشيعة الم

يخص كل الملمنيف حت. يـو ففذا المقب ال يختص بال شيعة ذلؾ الزماف فقم بل 
 .القيامة

وبالوا ع إف اليماني وبشكل  اطع هو أفحل شيعة  خر الزماف كونػال وزوػر اإلمػاـ 
ف األجػدر أف يطمػػا والمقػػرب منػال وصػاحب دعوتػػال إذف مػ )عميػال السػبلـ(ف المفػد

 . عميال هذا المقب
 
 الهاشمي  -ٗ 

 )عميال السػبلـ(وهو مف ألقاب السيد اليماني والذف يشترؾ فيفا مع اإلماـ المفدف 
: ) إذا هرجللللللت هيللللللل نػػػػػػال  ػػػػػاؿأ )عميػػػػػػال السػػػػػبلـ(إلمػػػػػاـ عمػػػػػػي حيػػػػػث ورد عػػػػػػف ا
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شلللمي برايلللات سلللود عملللى مقدمتللله شلللعيب بلللن السلللفياني ... فيمتقلللي هلللو والها
   . ٔ)صالح ... 

ومػػػف المعمػػػوـ إف اليمػػػاني هػػػو مػػػف يكػػػوف عمػػػ. مقدمتػػػال شػػػعيب بػػػف صػػػالح وعميػػػال 
تعميػػا فالفاشػػمي هنػػا يعنػػي السػػيد اليمػػاني والػػدليل اآلخػػر عمػػ. ذلػػؾ مػػا ورد فػػي 

: ) إف الفاشػػمي أخػػو المفػػدف ألبيػػال و ػػاؿ بعحػػفـ هػػو الوليػػد عمػػ. الفاشػػمي  ػػائبلً 
  .(2)ف عمال ..(اب

)عميػال وهذا دليل عم. إف السيد اليمػاني هػو الفاشػمي ألنػال فعػبًل ابػف عػـ المفػدف 
أخػػو اإلمػاـ الحسػيف كمػػا إف  )عميػال السػبلـ(ففػو مػػف ذروػة اإلمػاـ الحسػػف  السػبلـ(

) ثلم يظهلر الهاشلمي : اإلماـ المفدف يعبر عنػال بالفاشػمي، فقػد جػاد فػي الروايػة
  . ٖ)م ونعمتهم ... فيرد هللا إلى الناس إلفته

وعميػػال  )عميػػال السػػبلـ(ومػػف المعمػػـو إف النػػاس ال تػػرد إلػػيفـ ال ػػتفـ إال بقيػػاـ القػػائـ 
 .)عميال السبلـ(فالفاشمي هنا هو اإلماـ المفدف 

 
 نعت صاحبكم  -٘
)عمػػيفـ السػػبلـ( تػػارة تطمػا هػػذا النعػػت عمػػ. إف الروايػػات الػػواردة عػػف األئمػة  نجػد

 وأخرل تطمقال عم. اليماني.  ـ()عميال السبلاإلماـ المفدف 
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ففي كرير  )عميال السبلـ(صاحبكـ عم. اإلماـ  نعتفبالنسبة لمروايات التي تطما 
وردت عػف أبػي خالػػد ، فالروايػة األولػ. سػنورد بعحػفا عمػ. سػبيل اإلستشػػفاد جػداً 

) ولد ألبي دمحم ولد فسمار دمحم فعرضه عمى أصحابه يوم الثالث : نال  اؿأالخادـ 
صللاحبكم مللن بعللدن وهميفتللي عملليكم وهللو القللائم الللذن تمتللد إليلله  وقللال هللذا

 . ٔ)هرج فيممئها قسطًا وعبًل   األعناق باإلنتظار فإذا ممئت األرض جورًا وظمماً 
) أراني أبو دمحم ابنه وقال هذا صاحبكم : ية الرانية عف عمرو األهوازف  اؿوالروا

  . ٕ)من بعدن  
)عميػال ديف ي خالػد الكػابمي عػف اإلمػاـ زوػف العابػأما الرواية الرالرػة فجػادت عػف أبػ

) يلللا أبلللا هاللللد لتلللاتين فلللتن كقطلللع الميلللل المظملللم ... كلللسني : نػػػال  ػػػاؿأ السػػػبلـ(
بصلاحبكم قلد علبل فلوق نجفكلم بظهلر كوفلان فلي ثبلثمائلة وبضلعة عشلر رجلبًل 
سلرافيل أمامله معله رايلة رسلول هللا  جبرائيل عمى يمينه وميكائيل عملى شلماله وا 

  . ٖ)قد نشرها ال يهون بها إلى قوم إال أهمكهم هللا عز وجل    تسميما )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
)عميػػال ومػػف البػػديفي جػػدًا القػػوؿ إف المقصػػود بصػػاحبكـ هنػػا هػػو اإلمػػاـ المفػػدف 

 .السبلـ(
إال إننػػا نػػرل فػػي المقابػػل روايػػات اخػػرل تعطػػي هػػذا النعػػت إلػػ. شػػخص  خػػر ال 

وبالتػػالي ال يكػػوف عمينػػا إال  )عميػػال السػػبلـ( لمفػػدفيمكننػػا حممػػال عمػػ. إنػػال اإلمػػاـ ا
 .اليمانيالتسميـ ب ف المقصود بال هو الداعي 
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 )عميػال السػػبلـ(نػال كتػػب لئلمػاـ ابػي الحسػػف احيػث ورد عػف عمػػي بػف مفزوػار  ػػاؿ 
عللن دار الظلللالمين فتوقعلللوا ) إذا غلللاب صلللاحبكم : يسػػ لال عػػف ال ػػػرج فكتػػب إليػػال

 . ٔ)الفرج  
) إذا : نػػال  ػػاؿأ )عميػػال السػبلـ(اـ الصػػادؽ ف مسػػمـ عػػف اإلمػوورد أيحػًا عػػف دمحم بػ

  . ٕ)بمغكم عن صاحبكم غيبة فبل تنكروها  
 )عميػال السػبلـ(اـ الصػادؽ وجاد فػي روايػة اخػرل عػف عميػر الححػرمي عػف اإلمػ

  كيلف نصلنع إذا هلرج السلفياني )عميله السلبلم ) قملت ألبلي عبلد هللا : نال  ػاؿأ
وليس عمى العيلال بلسس فلإذا ظهلر عملى األكلوار قال تغيب الرجال وجوهها منه 

  . ٖ)الهمسة يعني كور الشام فانفروا إلى صاحبكم  
ذا جئنػػا إلػػ. هػػذي الروايػػات الربلرػػة اآلن ػػة الػػذكر فػػبل يمكننػػا حممفػػا عمػػ. الظػػاهر  وار

ال تنطبػا ألنفػا  )عميػال السػبلـ(بالقوؿ إف المقصود بصػاحبكـ هػو اإلمػاـ المفػدف 
 .عميال

ـ عف : إذا غاب صاحبك اؿ )عميال السبلـ(اية األول. نجد إف اإلماـ فبالنسبة لمرو 
وحػػػع غيبػػػة صػػػاحبكـ عبلمػػػة عمػػػ. نػػػال ا، وهنػػػا نجػػػد دار الظػػػالميف فتو عػػػوا ال ػػػرج

 )عميػال السػبلـ(، فإذا  منػا إف غيبػة صػاحبكـ هنػا تعنػي غيبػة اإلمػاـ المفػدف ال رج
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ؿ عنػال ابػف مفزوػار ، وبمعن.  خر إف ال رج الذف سػ ففي عبلمة ألف فرج يا ترل 
 .)عميال السبلـ(هو دوف شؾ هو فرج اإلماـ المفدف 

رػػـ إننػػا حتػػ. لػػو تنزلنػػا و بمنػػا بالروايػػة عمػػ. ظاهرهػػا و منػػا إف غيبػػة صػػاحبكـ أف 
 ػد  )عميػال السػبلـ(، فنحف نعمـ إف اإلماـ المفدف ن سال )عميال السبلـ(غيبة اإلماـ 

مػػف الػػزمف فػػ يف ذلػػؾ ال ػػرج  ارنػػا عشػػر  رنػػاً حػػوالي غػػاب عػػف دار الظػػالميف منػػذ 
 )عميػال السػبلـ(، ألف السائل عندما ساؿ اإلماـ )عميال السبلـ(الذف وعد بال اإلماـ 

 . عندما ي يب صاحبكـ فتو عوا ال رج. ف جابال  اؿ لال مت. ال رج أف مت. حدورال
حيػػث يتحػػح مػػف السػػلاؿ ومػػف جوابػػال إف ال تػػرة القميمػػة بػػيف غيبػػة صػػاحبكـ و ػػيف 

 )عميػال السػبلـ(، وهذا ما ال ينطبػا عمػ. غيبػة اإلمػاـ المفػدف جع وحدوث ال ر و و 
ل. ا  .آلف لـ يحصل ال رج بقيامال المقدسالتي مح. عميفا  روف وار

عػػف صػػاحبكـ غيبػػة فػػبل  بم كػػـ التػػي تحػػذر الشػػيعة إذا الرانيػػةأمػػا بالنسػػبة لمروايػػة 
ف ، ومػػف غيػػر الممكػػف أف نقػػوؿ إف المقصػػود بصػػاحبكـ هػػو اإلمػػاـ المفػػدتنكروهػػا

، بحيػػث فػػي غيبتػػال كريػػرة ومتػػواترة فػػي ذلػػؾ ، وذلػػؾ ألف األحاديػػث)عميػػال السػػبلـ(
، وبطبيعػة الحػاؿ إف ية الرابتة منذ القدـ وحت. اليوـأصبحت مف المعتقدات الشيع

هػػو مػػف أعمػػـ النػػاس بفػػا ألنفػػا جػػادت عػػف  بػػادي  )عميػػال السػػبلـ(اإلمػػاـ الصػػادؽ 
إذف وهو أمر مسمـ بال  بل أياـ اإلماـ وأجدادي )عميفـ السبلـ( فعبلـ هذا التحذير 

 .)عميال السبلـ(الصادؽ 
الػذف يقػػوؿ  )عميػال السػػبلـ(رػـ إننػا لػػو عػدنا وتاممنػػا  مػيبًل فػػي  ػوؿ اإلمػاـ الصػػادؽ 

)عميػال ، فمعن. كبلمال إنػال لحػد و تػال م كـ عف صاحبكـ غيبة فبل تنكروهافيال إذا ب
نال يحذرهـ و  السبلـ(  . فـ ذلؾ فبل ينكروف ونبففـ إذا بملـ يبم فـ غيبة وار
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وهذا الكبلـ مخال  لموا ع تمامًا حيث إف الناس جميعًا  نػذاؾ  ػد بم فػـ خبػر عػف 
ف الروايػات التػي جػادت تشػير بػدليل الكريػر مػ )عميال السػبلـ(غيبة اإلماـ المفدف 

 . إليفا
 ػػػػد  صػػػػد بصػػػػاحبكـ غيػػػػر المعنػػػػ.  )عميػػػػال السػػػػبلـ(إذف يكػػػػوف اإلمػػػػاـ الصػػػػادؽ 

 .)عميال السبلـ(بال المفدف الظاهرف الذف يراد 
وهنػػا ال بػػد مػػف القػػوؿ إف المقصػػود بصػػاحبكـ هنػػا هػػو السػػيد اليمػػاني الػػذف يحػػذر 

نػػال سػػيكوف لػػال غيبػػة امػػف إنػػال إذا بمػػغ الشػػيعة أو المػػواليف  )عميػػال السػػبلـ(الصػػادؽ 
 ألنفا حقيقية وهذا ما سنربتال في سياؽ هذا البحث .  ،عنفـ فبل ينكروها

لرػػػة فمػػػف البداهػػػة بمكػػػاف القػػػوؿ إف المقصػػػود بصػػػاحبكـ فيفػػػا وبالنسػػػبة لمروايػػػة الرا
)عميال والذف يجب أف ين ر اليال الشيعة بعد  ياـ الس ياني هو ليس اإلماـ المفدف 

عنػػػدما يخػػػرج السػػ ياني ويسػػػيطر عمػػػ. ف، بػػػل المقصػػود بػػػال السػػػيد اليمػػاني السػػبلـ(
)عميػال دف ، يكػوف اإلمػاـ المفػة في ببلد الشػاـ وذلػؾ فػي شػفر رجػبالكور الخمس

لحد هذي المحظػة غائػب عػف أنظػار النػاس إلػ. أف يػاذف هللا عػز وجػل لػال  السبلـ(
 .ذلؾ بعد شفر رجب بقرابة ستة أشفربالقياـ في العاشر مف محـر بمكة و 

كانال ألنػال ال يػزاؿ فػي حػاؿ فكي  يمكف ألصحابال أف ين روا اليال وهـ ال يعرفوف م
 )عميػال السػبلـ(ة عند  وؿ اإلماـ عمي ، رـ إنال مف الواحح مف فحول الروايال يبة

ال كيػػ  ين ػػروف  ) إن ػروا إلػػ. صػػاحبكـ ( فيفػػا إشػػارة إلػ. معػػرفتفـ أيػػاي شخصػػيًا وار
 .إليال وهـ ال يعرفونال

يكػػػوف فػػػي حػػػاؿ  )عميػػػال السػػػبلـ(وهػػػذا غيػػػر ممكػػػف كمػػػا سػػػبا أف  منػػػا ألف اإلمػػػاـ 
 . ني ألنال صاحب دعوتالاال يبة وال أحد يعرفال إال وزوري اليم
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يػػال يتبػػيف لنػػا إف المقصػػود بصػػاحبكـ الػػذف ال بػػد مػػف الن يػػر إليػػال بعػػد خػػػروج وعم

الس ياني هو السيد اليماني الذف يكوف ظاهرًا  نذاؾ ولال دعوة معروفة  بػل خػروج 
 الس ياني.

وعميػػال يكػػػوف نعػػػت صػػػاحبكـ هػػػو أحػػػد نعػػوت الػػػداعي اليمػػػاني والػػػذف يشػػػترؾ فيػػػال 
اليماني مف العبلمػات التػي تػدؿ عمػ. ، وتكوف غيبة )عميال السبلـ(اإلماـ المفدف 

  .)عميال السبلـ( رب القياـ المقدس لئلماـ 
 

 اليماني -ٙ
فقػد جػاد فػي ، والروايػات الشػرو ة المعتبػرة األحاديػثهذا المقب مما جاد ذكري في و 

 :نػػال  ػػاؿأ )عميػػال السػػبلـ(الحسػػف الرحػػا  أبػػينصػػر عػػف  أبػػيالروايػػة الػػواردة عػػف 
اليملاني والمروانلي وشلعيب بلن صلالح فكيلف يقلول ) قبل هذا األمر السلفياني و 

 . ٔ)  هذا وهذا ؟
 : نال  اؿأ )عميال السبلـ( عبد هللا أبيعف عبد هللا بف سناف عف  أخرل وفي رواية 

) النداء من المحتوم والسفياني من المحتوم واليماني من المحتوم وقتل النفس 
 . ٕ)الزكية من المحتوم... 

جػػاد فػػي حػػديث طووػػل  )عميػػال السػػبلـ( بػػف عمػػي بصػػير عػػف دمحم أبػػييحػػًا عػػف أو 
هروج السفياني واليماني والهراساني في سنة واحدة في شهر واحلد فلي  ) :فيال
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يوم واحد نظام كنظام الهرز يتبع بعضه بعضًا فيكون البسس ملن كلل وجله ويلل 
 ألنلهملن رايلة اليملاني هلي رايلة هلدى  أهدىلمن ناواهم وليس في الرايات راية 

هرج اليماني حرم بيلع السلبلح عملى النلاس وكلل مسلمم  فإذاصاحبكم  إلىيدعو 
ذا يمتلون  أنلمسلمم  لوال يحلن رايتله رايلة هلدى إفل إليلههرج اليماني فلانهض  وا 

الحللق والللى طريللق  إلللىن يللدعو النللار أل  أهلللعميلله فمللن فعللل ذلللك فهللو مللن 
 . ٔ)مستقيم 

تتحػػػدث كريػػػرًا عػػػف التػػػي لػػػـ نػػػذكرها لػػػـ مػػػف جميػػػع هػػػذي الروايػػػات وغيرهػػػا  فا إال
كعبلمة مف العبلمات الحتمية التي عف اليماني  فااليماني فقد تكممت مجموعة من
والتػي تكػوف دالػة عمػ.  )عميػال السػبلـ( المفػدف لئلماـيسبا تحققفا القياـ المقدس 

 . يامال  رب
البعض مف تمؾ الروايات وص ت اليماني كونال صاحب دعوة واف دعوتػال  فاكما 
عدـ االلتحػاؽ بدعوتػال  أوالقعود عف نصرتال  أومخال تال  ح يصوالالدعوات  أهدل
نجد تمؾ الروايات  د سكتت عف ماهية دعوة اليماني وكي يػة ظفورهػا ومػا  نناإ إال

 .؟تبدأ وتنطما  أيفومف  إليالتلوؿ 
الروايات التي جادت بم ي اليمػاني لػـ تحػدرنا عػف شػخص اليمػاني ونسػبال  إفكما 

فػي هػذا البحػث سػنحاوؿ الكشػ  عػف هػذي الشخصػية ذلؾ ونحف  إل.وص تال وما 
سػوؼ تقودنػا  األمػوربفا ومعرفتفا ومعرفػة ماهيتفػا كػل هػذي  اإلحاطةف ألالمفمة 

 . (صموات هللا وسبلمال عميال)المفدف  إمامناحتمًا لمعرفة 
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هنػػػاؾ عػػػدة  إفوالحقيقػػػة ؟  عميػػػال هػػػذا المقػػػب إطػػػبلؽتػػػرل فػػػي  فمػػػا هػػػي العمػػػة يػػػا
 :طروحاتأ
 
 

 : ولىاأل  األطروحة
تمػؾ الػببلد يسػم. يمانيػًا  إلػ.ف الذف ينتسب إببلد اليمف ف إل.لقب باليماني نسبة 

عميفـ هذا المقػب  أطمامف  األشخاصوهناؾ الكرير مف ، انال ولد وعاش فيفا أف
صموات هللا وسبلمال )ئمة الطاهروف صحابًا لؤلأومنفـ ، مفكانوا مف ببلد الي ألنفـ
المػػلمنيف  أميػػر اإلمػػاـ أصػػحابحػػد أ (1)ليمػػانيكصػػافي الصػػ ا ا أجمعػػيف(عمػػيفـ 

بػػراهيـ بػػف عمػػر اليمػػاني )عميػػال السػػبلـ(طالػػب  أبػػيعمػػي بػػف  أحػػد أصػػحاب  (2)وار
 .ا السبلـ(اإلماميف البا ر والصادؽ )عميفم

مػف الػيمف و ػد تعػارؼ وشػاع واشػتفر بػيف المجتمعػات  ألنفػـو د لقبوا بفذا المقػب 
الكػوفي وك ػبلف  أوك ػبلف العرا ػي مػربًل  بمػدي إلػ.تسػمية الشػخص نسػبة  اإلنسانية
أو الم ر ػػي بػػبلد الشػػاـ  إلػػ.ك ػػبلف الشػػامي نسػػبة  نسػػبة إلػػ. مصػػر أوالمصػػرف 

 .وهكذانسبة إل. ببلد الم رب أو الخراساني نسبة إل. خراساف 

                                                 

وهو أحد أصحاب اإلماـ أمير الملمنيف مف أهل اليمف و د أوص. لولدي أف يدفنال في  -1
)عميال السبلـ( في النج  األشرؼ أرض ال رف ولال مر د بجوار مر د موالنا أمير الملمنيف 

 ، و صتال معروفة .
ذكر النجاشي في رجالال إنال )أف إبراهيـ بف عمر اليماني( صنعاني شي  مف أصحابنا رقة  -2

 رول عف أبي جع ر وأبي عبد هللا )عميفما السبلـ( .
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بمػدانفـ وتاروخنػا  ب سػماد واإلسػبلميةو د عرفت الكرير مػف الشخصػيات التاروخيػة 
 . معن.حافل بفذا ال اإلسبلمي
 األئمػػةوروايػػات  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما( النبػػي أحاديػػثمػػف  امػػا يلوػػدهلفػػا  األطروحػػةوهػػذي 

 أجمعيف(.صموات هللا وسبلمال عميفـ )الطاهروف 
وفػد :  ػاؿ األنصػارف فقد جاد في الحديث الشرو  المروف عػف جػابر بػف عبػد هللا 

 أهلللجللاءكم  ) :)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما( الػػيمف فقػاؿ النبػػي أهػل ا()ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمعمػ. رسػوؿ هللا 
: قوم رقيقة   قال)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما   فمما دهموا عمى رسول هللا اليمن يبسون بسيسا
لفللًا ينصللر همفللي أومللنهم المنصللور يهللرج فللي سللبعين  إيمللانهمقمللوبهم راسللهة 

 . ٔ) وهمف وصيي حمائل سيوفهم المسك
 اليمف .  أهلاليماني مف  أفوالمنصور هو اليماني ومف هذا الحديث ن فـ 

بلليض أ) يهللرج ممللك مللن صللنعاء اللليمن  :وردت هػػذي الروايػػة اإلسػػبلـوفػػي بشػػارة 
حسن فيذهب بهروجه غمر الفتن فهناك يظهر مباركلًا  أوكالقطن اسمه حسين 

 .وهاديًا مهديًا وسيدًا عمويًا   زكياً 
)عميػػػال  الصػػػادؽ اإلمػػػاـي الروايػػػة الػػػواردة عػػػف عبيػػػد بػػػف زرارة عػػػف يحػػػًا فػػػأوجػػػاد 
 : ذكر عندي الس ياني أف اؿ بعد  السبلـ(
 . ٕ)  يهرج ذلك ولم يهرج كاسر عينه بصنعاء ) أنى

 األوؿف كػػػػاف الحػػػػديث ار لػػػػـ تػػػػنص صػػػػروحًا عمػػػػ. اليمػػػػاني و  األحاديػػػػثوكػػػػل هػػػػذي 
ف اليمػػاني مولػػود فػػي كػػو  تال يربػػانػػال   خػػر، إاليتحػػدث عنػػال ولكػػف بصػػ ة ولقػػب 
                                                 

 .46ص غيبة النعماني -1
 . 245ص 52بحار األنوار ج -2
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اليمػاني الػذف سػمي فػي الحػديث  فاي يػدي  ف غايػة مػاإفػفيفػا، اليمف و ح. عمري 
 .اليمف أهلبالمنصور هو مف 
ذاؾ فيال عدة اعتبارات ك ف يكوف ولد وعاش  أوهذا البمد  أهلوكوف الشخص مف 

نػػال سػػكف ل تػػرة مػػف الػػزمف فػػي أ أوالػػيمف  أهػػل إلػػ.انػػال يرجػػع نسػػبال  أوفػػي الػػيمف 
 .لئلرباتغير كافية  األطروحةف هذي إيمف فنسب لفا و فذا فال

 الثانية :  األطروحة
يكػوف مولػود فػي  أفالقبائػل اليمنيػة ولػيس بالحػرورة  إلػ.اليماني يرجع نسػبال  إف 

ف إ، فػػالمعنػػ. لػػال وجػػال مػػف الصػػحة والقبػػوؿ ، وهػػذافػػاحػػ. عمػػري في انػػال  أوالػػيمف 
راؽ واتجفت شػمااًل نحػو العػ األصميا الكرير مف القبائل اليمنية  د هجرت موطنف

 .وببلد الشاـ وغيرها مف الدوؿ
 أصػمفا، فالكرير مف القبائل العرا ية والشامية يرجع األنسابوهذا ما يلكدي عمماد 

يكػػوف  أفالقبائػػل اليمنيػػة والػػ. الػػيمف و نػػاد عمػػ. هػػذا فمػػف المحتمػػل  إلػػ.ونسػػبفا 
يعػػػود إلػػػ.  ف نسػػػبالإإال ف غيػػػر الػػػيم  خػػػراليمػػػاني  ػػػد ولػػػد وعػػػاش وسػػػكف فػػػي بمػػػد 

 .إحدل القبائل اليمانية
 الثالثة :  األطروحة

 إال أنػػػال ،يكػػػوف اليمػػػاني مػػػف بمػػػد  خػػػر ولػػػيس مػػػف الػػػيمف كمػػػا يتصػػػور الػػػبعض أف
رػـ عػاد منفػا  ،فيفػا وأ ػاـ إليفػايكػوف سػافر مػف بمػدي  أو فا ح. فترة مف الزمف في

المفػػدف  اإلمػػاـة لنصػػرة نتيجػػة  يامػػال بالػػدعو  أمػػابمػػد  خػػر وذلػػؾ  أو أفبمػػدي  إلػػ.
مػػػػف الحكومػػػػات الجػػػػائرة  أعدائػػػػالهر ػػػػًا واخت ػػػػاد مػػػػف بعػػػػض  ، أو )عميػػػػال السػػػػبلـ(

 .باليماني لذلؾ السببغيرها فسمي ولقب  أوحكومة بني العباس ك
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بالناصػػرف نسػػبة  )عميػػال السػػبلـ(وهػػذا المعنػػ. لػػيس غروبػػًا فقػػد سػػمي النبػػي عيسػػ. 
انال  ػد سػكف فيفػا مػع  إالا ولـ يعيش فيفا مدينة الناصرة عممًا انال لـ يولد فيف إل.
ل ترة مػف الػزمف رػـ عػاد منفػا فسػمي بالناصػرف فقػد جػاد  (عميفا السبلـ)مروـ  أمال
 : اإلنجيلفي 

دس ظهر مبلك الرب ليوسف في الحمم  وهو فلي مصلر وقلال ) ولما مات هيرو 
تملور يق أن أرادوا  ألن اللذين إسلرائيلارض  إللىوارجلع  وأمله  هلذ الطفلل : قلمله

ارهليبلس  أن  لكنله سلمع إسلرائيلارض  إلىورجع  وأمهماتوا فقام واهذ الطفل 
. فسنذرر هللا فلي إليهايذهب  أن  فهاف عمى اليهودية همفًا ألبيه هيرودسيممك 
  ليتم ما مدينة اسمها الناصرة فسكن فيها إلىالجميل .. وجاء  إلى  فمجس الحمم
 .  ٔ)يدعى ناصريًا  األنبياءقال 
)عميػال يوس  النجار هرب بفا و ولدها عيسػ.  أفهذا النص يحكي لنا كي   فإف

الحػػػػاكـ  فإمصػػػػر رػػػػـ انػػػػال رأل فػػػػي المنػػػػاـ  إلػػػػ.مػػػػف الحػػػػاكـ الرومػػػػاني  السػػػػبلـ(
بمػػدتفما  إلػػ.انػػال لػػـ يرجػػع  إالالرومػػاني  ػػد مػػات و ػػد أمػػري احػػد المبلئكػػة بػػالرجوع 

رة وذلػؾ كمػال لحكمػة مػف مدينػة الناصػ إلػ. االجميػل ومنفػ إلػ.اليفودية بػل أخػذهما 
الػػذيف أخبػػروا  ػػومفـ ب نػػال  إسػػرائيلبنػػي  أنبيػػادة ودهللا عػػز وجػػل ولتػػتـ وتتحقػػا نبػػ

 (. بالناصرف  سيظفر لفـ نبي مف الناصرة فيدع. ذلؾ النبي )
 األطروحة الرابعة: 

                                                 

 . 2:3مت.  -1
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النبػػي ولشػػبال دعوتػػال بػػدعوة  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(بفػػذا المقػػب لشػػبفال بػػالنبي اليمػػاني لقػػب 
كاف يمقب باليماني عممًا انال مف مكة وليس مف اليمف  ف النبي دمحمإف )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(

 : )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(كما في الحديث الوارد عنال 
 . ٔ)يمان يمان وأنا يماني  ) إن هير الرجال أهل اليمن واإل

 اإليملللان)  ػػاؿ:  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما(سػػػوؿ هللا عػػػف ر  )عميػػػال السػػبلـ(البػػػا ر  اإلمػػػاـوعػػف 
  . ٕ)يماني والحكمة يمانية  

و فػػذا يتبػػيف لنػػا واحػػحًا السػػبب فػػي إطػػبلؽ هػػذا المقػػب وهػػو )اليمػػاني( عمػػ. وزوػػر 
 .وهذا السبب وجيال وصحيح )عميال السبلـ(المفدف 

 )عميػػال السػػبلـ(المفػػدف  لئلمػػاـالرجػػل الػػذف يخػػرج  بػػل القيػػاـ المقػػدس أف حيػػث  
السػػ ياني الممعػػوف إنمػػا  هػػوفػػا، ويحار  )عميػػال السػػبلـ(والػػذف يواجػػال دعػػوة المفػػدف 

لقػػب بفػػذا المقػػػب لشػػبفال بػػػ بي سػػ ياف ففػػػو كمػػا ال يخ ػػػ. امتػػداد لبنػػػي أميػػة وأبػػػي 
 .)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(لرسوؿ هللا  واألكبر األوؿس ياف العدو 

س ياف لقب اليماني بفذا المقب نسبة  أبي إل.نسبة  فكما لقب الس ياني بفذا المقب
الػػذف كػػاف يمقػػب باليمػػاني و فػػذا يتبػػيف لنػػا إف كممػػة  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(رسػػوؿ هللا  إلػػ.

أو الحكمػػة كمػػا فػػي الػػروايتيف الشػػرو تيف  اإليمػػافيػػراد منفػػا الػػيمف بػػل ال اليمػػاني 
 . الذكر اآلن تي

 .اليماني وهللا أعمـ بحقيقة الحاؿروحة في شخص وممكف انطباؽ أكرر مف أط

                                                 

 .232ص 57بحار ج -1
 .70ص 8الكافي ج-2
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 القحطاني -ٚ 
أحد ألقاب الداعي اليماني هو لقب ) القحطاني ( والذف هػو وزوػر اإلمػاـ المفػدف 

 .)عميال السبلـ(
نال هو ال يماني وهو الػذف يمػي األمػر و د وردت أحاديث ورايات تذكر القحطاني وار

 : وايات كاآلتي، وهذي الر  )عميال السبلـ(اإلماـ  مف بعد
 : الرواية األولى

سيكون ): نال  اؿأ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(الصدفي عف رسوؿ هللا عف عبد الرحمف بف  يس 
في أهل بيتي رجبًل يمم  األرض عداًل كما ممئت جورًا ثم يجيء بعدر القحطاني 

 . ٔ)الذن يعثني بالحق ما هو دونه .. و 
السػػيد اليمػػاني والػػدليل عمػػ. ذلػػؾ هػػو إف القحطػػاني والقحطػػاني المقصػػود هنػػا هػػو 

ونحػػف  ػػد أربتنػػا فيمػػا  )عميػػال السػػبلـ(يكػػوف لػػال األمػػر بعػػد استشػػفاد اإلمػػاـ المفػػدف 
يرفػع األمػر مػف  )عميػال السػبلـ(سبا مف صػ حات هػذا البحػث إف اإلمػاـ المفػدف 

 ي والمقصػػود بػػالالػػذف هػػو المفػػدف الرػػان )عميػػال السػػبلـ(بعػػدي إلػػ. عيسػػ. بػػف مػػروـ 
، وعميػال فالسػيد القحطػاني هنػا هػو السػيد اليمػاني الموعػود الػذف اليماني كما ذكرنا

 .)عميال السبلـ(ؿ إليال األمر بعد استشفاد اإلماـ المفدف ئو سي
 : الرواية الثانية

                                                 

 383ص 1ال تف ألبف حماد ج - 1
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) يكلون بعلدن همفلاء وبعلد الهمفلاء أملراء : نػال  ػاؿأ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما(عف رسوؿ هللا 
يمملل  أهللل بيتللي الجبللابرة مللن  ممللوك وبعللد الممللوك جبللابرة وبعللد وبعللد األمللراء

  . ٔ)األرض عداًل ومن بعدر القحطاني والذن يعثني بالحق ما هو دونه  
 الرواية الثالثة:

 ) يكون بعلد المهلدن هميفلة ملن أهلل الليمن ملن قحطلان ... وهلو اللذن يفلتح 
 . ٕ)مدينة الروم ويصيب غنائمها ... 

ف القحطػاني يكػوف بعػد المفػدف أأشػار إلػ.  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(هللا  وهذا يعني إف رسوؿ
 حاكمًا وخمي ة لال وهو كما سبقت اإلشارة السيد اليماني .  )عميال السبلـ(
 :  الرواية الرابعة
) ال تقللوم السللاعة حتللى يهللرج رجللل مللن : نػػال  ػػاؿأ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(عػػف رسػػوؿ هللا 

  . ٖ)ن يسوق الناس بعصار  قحطا
، والسػاعة هػي السػاعة الصػ رل وهػي سػاعة المقصود بػال هنػا هػو السػيد اليمػانيو 

، والسػػػػاعة الكبػػػػرل سػػػػاعة القيامػػػػة وسػػػػاعة  يامػػػػال )عميػػػػال السػػػػبلـ(اإلمػػػػاـ المفػػػػدف 
 والحساب أماـ هللا عز وجل . 

صػ رل  وعميال فالقحطاني اليماني الداعي يقػوـ  بػل  يػاـ هػذي السػاعة سػواد كانػت
 بعصاي . الناسأـ كبرل يسوؽ 
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بعصػػاي ( فإنػػال يشػػير أو يم ػػت إلػػ. روايػػة أخػػرل مختصػػة  لنػػاسوتعبيػػر ) يسػػوؽ ا
نال يسوؽ العرب بعصاي  )عميال السبلـ(باإلماـ عمي   .وار

) سلمعت أميلر الملؤمنين وهلو متكل  وأنلا : ال  ػاؿأنػفقد ورد عف عباية األسػدف  
دمشللق حجللرًا حجللرًا وألهللرجن اليهللود قللائم عميلله ألبنللين بمصللر منبللرًا وألنقضللن 

والنصارى من كل كور العرب وألسوقن العرب بعصان هذر قال قمت كسنك تحيلى 
 .  ٔ)بعد موتك فقال هيهات يا عبادية ذهبت في غير مذهب يفعمه رجل مني  

ف اإلمػػاـ عمػػي  سػػترجع روحػػال  )عميػػال السػػبلـ(وهػػذا يشػػير إلػػ. الرجعػػة الروحيػػة وار
، أو النػػاس بعصػػاي الػػذف هػػو القحطػػاني بداللػػة سػػوؽ العػػربلتسػػدد السػػيد اليمػػاني 

)صػم. كػاف وزوػر لرسػوؿ هللا  )عميػال السػبلـ(وهذا ليس مست رب ألف اإلماـ عمي 
 )عميال السبلـ(والسيد اليماني هو وزور اإلماـ المفدف  هللا عميال و لال وسمـ تسميما(
اني وال سػػيما إنػػال تسػػدد اليمػػاني القحطػػ )عميػػال السػػبلـ(وعميػػال فػػروح أميػػر المػػلمنيف 
ف نور عمي  إنتقل إل. اإلماـ الحسػف وبالتػالي إلػ.  )عميال السبلـ(حسني النسب وار

 . اليماني ولدي
اني وهػػو فػػي ن ػػس و ػػد يتبػػادر إلػػ. ذهػػف الػػبعض كيػػ  يكػػوف السػػيد اليمػػاني  حطػػ

، وهػػذا ادة يرجػػع نسػػبفـ إلػػ. عػػدناف و حطػػاف، والمعمػػـو إف السػػحسػػنيالو ػػت سػػيد 
لفة األول. إال إننا لو عرفنا مػف هػو  حطػاف الػذف ينتسػب لػال اإلشكاؿ صحيح لمو 

 اليماني لزاؿ اإلشكاؿ تمامًا. 
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فالمقصود بقحطػاف هنػا أبػو الػيمف الػذف تنتسػب إليػال القبائػل اليمانيػة ولػيس المػراد 
ومػػف أراد  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(خػػو عػػدناف ابػػف يعػػرب الجػػد األوؿ لرسػػوؿ هللا أبػػال  حطػػاف 

 . بفذا الش فالخاصة فاليراجع كتب األنساب ود مف الت كد المز 
ولمػػا كػػاف نسػػب اليمػػاني خافيػػًا عمػػ. األعػػـ األغمػػب مػػف النػػاس إال البػػاحريف عػػف 

ذا وكػػػذا ولػػػيس هػػػذا هػػػو نسػػػب الحػػػا والحقيقػػػة فػػػإنفـ سػػػوؼ يقولػػػوف إف نسػػػبال كػػػ
 ، و ػػد يكػػوف هػػذ اإلنتسػػاب نتيجػػة اخت ػػاد بعػػض الحسػػنييف أيػػاـ حكػػـ بنػػياليمػػاني

، فمعػل ال ػرع الحسػني الػذف ينتمػي إليػال السػيد ابفـ إل. بعض القبائػلالعباس وانتس
، ولعل هذا هو السػبب الػذف جعػل سب إل. أحد هذي القبائل اليمانيةاليماني  د انت

بعض الروايات تػذكر إف لػال أصػبًل ونسػبًا فػي الػيمف فمػيس المقصػود بػال أف يكػوف 
إل. اليمف أو القبائل الموجودة هناؾ والتي مولودًا في اليمف أو إنال يعود في نسبال 

 . إل. عدناف بل إل.  حطاف ابف يعربال يعود نسبفا 
بػػل إف المقصػػود بػػال النسػػب الرػػاني وهػػو نسػػبال إلػػ.  حطػػاف جػػد  بائػػل أهػػل الػػيمف 

، وعميػال ففػذا ال )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما(الذف يعود نسػبفا إلػ. عػدناف الجػد األوؿ لرسػوؿ هللا 
مسػػمة النسػػب الرانيػػة التػػي ا ض مػػع كونػػال سػػيد عمػػوف هاشػػمي  روشػػي تبعػػًا لسيتنػػ

فيكػوف لػال نسػب فػيفـ مػف ف أمػال يمانيػة أ، فحبًل عف إشػارة الروايػات إلػ. ذكرناها
 . هذا الجانب

وعميػال فالسػيد القحطػػاني اليمػاني هػػو سػيد عمػوف هاشػػمي ينتسػب إلػػ.  حطػاف أبػػو 
 . ف يعود أصمال إل. بني هاشـمف والذاليمف الذف تنتسب إليال  بائل الي

ة  د طر ت اسماع الناس منذ الصدر إف شخصية اليماني كما أسم نا هي شخصي
األوؿ لئلسػػػػبلـ وذلػػػػؾ ألف أهػػػػل البيػػػػت )عمػػػػيفـ السػػػػبلـ( أشػػػػاروا إلػػػػ. القحطػػػػاني 
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نػػػال يخمػػػ  اإلمػػػاـ المفػػػدف  وعميػػػال فقػػػد ظفػػػر أكرػػػر مػػػف  )عميػػػال السػػػبلـ(اليمػػػاني وار
اني ذروعػػة ليػػوهـ النػػاس مػػف خبللفػػا إنػػال هػػو شػػخص أدعػػ. أو اتخػػذ لقػػب القحطػػ

 . ود ( وهناؾ أكرر مف دليل عم. ذلؾ) القحطاني اليماني الموع
: فمػب األزدف تسػم. بالقحطػاني ف ػي روايػة مفقد ورد فػي الروايػات إف يزوػد بػف ال

) فتولى عمر بلن عبلد العزيلز علزل يزيلد بلن المهملب وسلجنه فمملا تلوفي عملر 
منلله عاممهللا عللدن بللن وثللب عمللى البصللرة وهللرب أهرجلله هواصلله مللن السللجن ف

علوا إللى سليرة   ونصب الرايات السود وتسلمى بالقحطلاني وقلال أدأرطسة الفزارن 
 . ٔ)عمر بن الهطاب ... 

وهػػذي الروايػػة دليػػل عمػػ. إف القحطػػاني هػػو السػػيد اليمػػاني صػػاحب الرايػػات السػػود 
 وًا عم. الرم  . التي تدخل مف خراساف والتي أمر أهل البيت باتباعفا ولو حب

ودليل ذلؾ هو إف يزود بف مفمب إدع. إنال القحطػاني وسػود راياتػال ليطػابا روايػة 
) الرايػػػات السػػػود ( ودعػػػ. إلػػػ. عمػػػر بػػػف الخطػػػاب ليطػػػابا روايػػػة ) إف اليمػػػاني 

و د است ل المفمب الناس عم.  )عميال السبلـ(القحطاني يدعو إل. اإلماـ المفدف 
نػػػال ينتسػػػب إلػػػ. ا جعمفػػػـ يصػػػد وي ووناصػػػروا لػػػيمف ليػػػوهـ النػػػاس ووهػػػذا األسػػػاس وار

 . حركتال تمؾ
مػػػف  ،ولكنػػػال فاتتػػػال الشػػػروط األخػػػرل الواجػػػب توفرهػػػا فػػػي شػػػخص الػػػداعي اليمػػػاني

وهػذا دليػل عمػ.  ،األسـ والصػ ة والنسػب الفاشػمي العمػوف الحسػني إلػ. غيػر ذلػؾ
و د و ػع فػي ن ػس الخطػ  الػذف و ػع فيػال غيػري ممػف سػبقال ولحقػال فػي  ،كذب دعواي

وحت. في األزماف المت خرة وأيامنا هذي ادع. الكرير هذا المقػاـ  ،إدعاد هذا األمر
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ولكػػػنفـ جميعػػػا غ مػػػوا عػػػف الصػػػ ات والمواصػػػ ات والنسػػػب وغيرهػػػا مػػػف الػػػدالئل، 
وكػػػذلؾ غ مػػػة النػػػاس عػػػف هػػػذي المسػػػائل التػػػي تكػػػوف بطبيعػػػة الحػػػاؿ محػػػم ابػػػتبلد 

 لمجميع. 
ألشػعث ابػف األشػعث بػف  ػيس الكنػدف فقد ورد في الروايات إف عبػد الػرحمف بػف ا

ًا وذلػػؾ أيػػاـ عبػػد الممػػؾ بػػف مػػرواي، فقػػد ورد فػػي الروايػػات تسػػم. بالقحطػػاني أيحػػ
: ) غمػػب عمػػ. مػػا وراد دجمػػة ون ػػ. عمػػاؿ الحجػػاج وتسػػم. بالقحطػػاني وكتػػب نػػالأ

: أال إنػي ر أمير المػلمنيف وخطػب النػاس فقػاؿإل. النواحي مف عبد الرحمف ناص
 .(1)مرواف ... (الممؾ بف  خمعت بإذف هللا عبد

نػاس و د است ل هو اآلخر كونال مف  بائػل الػيمف وادعػ. إنػال القحطػاني لينصػري ال
 . وولودوي وهو كاذب م تر أيحاً 

 
 الحسني -ٛ

الحسني هو أحػد القػاب السػيد اليمػاني والػذف ورد فػي أكرػر مػف روايػة كمػا يتحػح 
و ػػػد سػػػبقت  ،لسػػػبلـ()عميػػػال اإلػػػ. الحسػػػف السػػػبم  نسػػػب الحسػػػني وورجػػػعلنػػػا ذلػػػؾ 

)عميػػال ف اليمػػاني يعػػود نسػػبال إلػػ. الحسػػف بػػف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب أاإلشػػارة إلػػ. 
، وعميال فالروايات التي تذكر الحسني ك حد الشخصيات التػي تظفػر عمػ. السبلـ(

هػػو ن سػال السػػيد اليمػػاني  )عميػػال السػبلـ(سػاحة األحػػداث  بيػل  يػػاـ اإلمػاـ المفػػدف 
مقارنػػػة الروايػػػات الػػػواردة فػػػي هػػػذا المعنػػػ. مػػػع القحطػػػاني وهػػػذا مػػػا نسػػػتنتجال مػػػف 
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بعحػػػفا الػػػبعض والتػػػي أشػػػار إليفػػػا األئمػػػة )عمػػػيفـ السػػػبلـ( مػػػع ت حػػػص معانيفػػػا 
 . مجروات أحداث عصر الظفور الشرو  والعبل ة مع
 الرواية األولى:

ووػل وجػاد في حػديث ط )عميال السبلـ(عف الم حل بف عمر عف اإلماـ الصادؽ 
الحسللني الفتللى الصللبيح الللذن نحللو الللديمم يصلليح  ) ثللم يهللرج: فػػي بعػػض منػػال

  بصللوت للله فصلليح يللا آل أحمللد أجيبللوا الممهللوف والمنللادن مللن حللول الضللريح
فتجيبه كنوز الطالقان كنوز وأن كنوز ليست من ذهب وال فضلة بلل هلي رجلال 

وللم يلزل يقتلل الظمملة حتلى   كزبر الحديد عمى البراذين الشهب بسيديهم الحلراب
صفى أكثر األرض فيجعمها له معقبًل فيتصل به وبسصحابه هبر  يرد الكوفة وقد
  ملن هلذا اللذن نلزل بسلاحتناويقولون يلابن رسلول هللا  )عميه السبلم المهدن 

فيقول أهرجوا بنا إليه حتى ننظر من هو وما يريد وهلو وهللا يعملم إنله المهلدن 
نلله ليعرفلله ولللم يللرد بللذلك األمللر إال ليعللرف أصللحابه مللن هللو فيهللرج الحسللني  وا 

وهاتمله  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسلميما فيقول إن كنت مهدن آل دمحم فسين هراوة جدك رسلول هللا 
وبردتللله ودرعللله والفاضلللل وعمامتللله السلللحاب وفرسللله اليربلللوع وناقتللله العضلللباء 

فيهلرج   وبغمته الدلدل وحمارر اليعفور ونجيبه البراق ومصلحف أميلر الملؤمنين
فيغرسها في الحجر الصمد وتلورق وللم يلرد بلذلك إال أن  له ذلك ثم يسهذ الهراوة

 . ٔ)حتى يبايعور ...  )عميه السبلم يرن أصحابه فضل المهدن 
ولـ ي عػل  )عميال السبلـ(فكما يظفر مف الرواية إف الحسني يعرؼ اإلماـ المفدف 

ألصػحابال حتػ. يسػمموا لػػال  )عميػال السػبلـ(مػا فعػل إال ليبػيف فحػل اإلمػاـ المفػدف 
                                                 

 35ص 53بحار األنوار ج - 1



 

 

 275  ......................الرجعة.........................................
 

، وهػػذا مػػا يػػدؿ عمػػ. اف الحسػػني هػػو السػػيد اليمػػاني وزوػػر اإلمػػاـ المفػػدف عوييووبػػا
وذلؾ ألف اليماني هػو الشػخص الوحيػد الػذف يػرل اإلمػاـ ووتشػرؼ  )عميال السبلـ(

الػػذف  )عميػػال السػػبلـ(وهػػو الوحيػػد مػػف بػػيف الممفػػديف لئلمػػاـ  ،بمقػػادي ارنػػاد غيبتػػال
 .)عميال السبلـ(يحح. بالتوجيال المباشر مف اإلماـ 

فحػػػبًل عػػػػف الروايػػػػات التػػػي عبػػػػرت عػػػػف الحسػػػػني بػػػال ت. الصػػػػبيح وهػػػػي صػػػػ ات 
مػػو سػػواد لحيتػػال كمػػا سػػبقت اليمػػاني الػػذف يكػػوف شػػابًا أبػػيض الوجػػال ونػػور وجفػػال يع

 .االشارة
 الرواية الثانية:

: ) ويمحقه الحسني في اثني عشر الفًا فيقول له أنلا أحلق بهلذا األملر جاد فيفا
لة فيومي إلى الطير فيسلقط عملى كتفله ويغلرس منك فيقول له هات عبلمات دا

القضلليب الللذن بيللدر فيهضللر ويعشوشللب فيسللمم الحسللني إليلله الجلليش ويكللون 
  .(1)عمى مقدمته  

)عميػػػال وكمػػػا يظفػػػر مػػػف هػػػذي الروايػػػات ايحػػػًا إف الحسػػػني يعػػػرؼ االمػػػاـ المفػػػدف 
 ـ()عميػال السػبلجيدًا ولكنال ي عل ذلؾ مف اجل بياف فحػل اإلمػاـ المفػدف  السبلـ(

 لكي يسمموا لال ووبايعوا.
يجعل الحسني عمػ. مقدمتػال وهػذيف األمػروف  )عميال السبلـ(رـ إف اإلماـ المفدف  

 )عميال السبلـ(وجعل اإلماـ  )عميال السبلـ(وهما الحسني ومعرفتال باإلماـ المفدف 
حيػث  ،الحسني عم. مقدمتال مف األمػور التػي توجػد فػي اليمػاني وال تجتمػع إال لػال
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نػال هػو  )عميػال السػبلـ(مف بيف الممفديف الػذف يعػرؼ اإلمػاـ المفػدف إنال الوحيد  وار
 .قدمة القوات ففو وزوري هذا أوالً وحدي مف يكوف عم. م

وأما رانيًا ففو إف عسػكر وجػيش الحسػني  ػد ذكػر تعػدادي فػي الروايػة بػإرني عشػر 
أكرػر مػف عشػرة االؼ  ال  كما إف جيش ال حػب الػذف يكػوف بقيػادة اليمػاني هػو

 ارنا عشر ال  وهذا معناي إف الحسني هو اليماني.  أف يكونوا فيمكف
) إذا قلام القلائم أتلى رحبلة الكوفلة : نػال  ػاؿأ )عميال السػبلـ(فقد ورد عف الصادؽ 
: أحفللروا هللا هنللا فيحفللون هكللذا وأومللس بيللدر إلللى موضللع ثللم قللالفقللال برجملله 

ثن ثنل افيستهرجون إثنا عشر ألف درع وا  بيضلة عشلر اللف  اعشر الف سليف وا 
عشر الف رجل من الموالي ملن العلرب والعجلم  الكل بيضة وجهان ثم يدعوا اثن

  . ٔ)فيمبسهم ذلك ثم يقول من لم يكن مثل ما عميكم فقتمور  
 )عميػػال السػػبلـ(وهػػلالد كمػػا ال يخ ػػ. هػػـ جػػيش ال حػػب الخػػاص باإلمػػاـ المفػػدف 

اليمػػاني مػػ. التػػي يمكػػف أف تطمػػا عقػػاب لوالقػػائـ كمػػا سػػبقت اإلشػػارة هػػو أحػػد األ
  .ب هو اليمانيأيحًا كما ورد في الروايات إف أمير جيش ال ح
نال يسػمـ الرايػة لئلمػاـ االذف ورد  يوعميال فالسيد اليماني هو ن سال المسم. بالحسن

وهػو ن سػال أميػر جػيش ال حػب وهػو مػف يكػوف عمػ.  (2)في الكوفة )عميال السبلـ(
 )عميال السبلـ(مقدمة اإلماـ المفدف 

 الثة : الرواية الث
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) إذا رأيلتم الرايلات السلود ملن : نال  ػاؿأ )عميال السبلـ(رد عف أبي جع ر البا رو و 

قبل المشرق من أطراف األسنة إلى زج القناة صوف أحمر فتمك رايات الحسني 
  . ٔ)التي ال تكذب  

وهػػذا مػػا يػػدؿ عمػػ. إف الحسػػني هػػو ن سػػال اليمػػاني ألف الرايػػات السػػود التػػي تخػػرج 
ل المشػرؽ هػي الرايػات السػود التػي تكػوف بقيػادة اليمػاني والتػي مف خراساف مف  ب

أكػدت الروايػػات الشػػرو ة الػػواردة عػف أهػػل البيػػت )عمػػيفـ السػبلـ( عمػػ. إتيانفػػا ولػػو 
نا سابقًا كما سبقت اإلشارة ألف فيفا خمي ة هللا المفدف والذف أربت ،حبوًا عم. الرم 

 . إف المقصود بال اليماني
لرايات السود القادمة مف  بل المشػرؽ هػو ن سػال اليمػاني وعميال فالحسني صاحب ا

 )عميػػػال السػػػبلـ(، واإلمػػػاـ البػػػا ر رايػػػات السػػػود التػػػي تقػػػـو مػػػف خراسػػػافصػػػاحب ال
أعطػػػ. وصػػػ ًا د يقػػػًا لفػػػذي الرايػػػات ووصػػػ فا ب نفػػػا ال تكػػػذب وهػػػذا يعنػػػي إف هنػػػاؾ 
 رايػػات أخػػرل سػػوداد سػػت تي مػػف خراسػػاف وهػػي رايػػات كاذبػػة كرايتػػي بنػػي العبػػاس
األول. والرانية التي أشارت إليفا الروايات الشرو ة أما الرايات السود ورايات الحا 

ئمػػػة األطفػػػار ب نفػػػا التػػػي ال ففػػػي رايػػػات السػػػيد اليمػػػاني الحسػػػني التػػػي وصػػػ فا األ
 . تكذب

 : الرواية الرابعة
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وجاد في بعض  )عميال السبلـ(الواردة عف الم موف العباسي في كبلمال مع الرحا 
وهيهات ما لكم إال السيف يستيكم الحسلني الثلائر فيحصلدكم حصلدًا أو  )منفػا : 

  . ٔ)السفياني المرغم والقائم المهدن يحقن دمائكم بحقها  
، وهػذي اتل العباسػي ووفمكػال هػو والسػ يانيوهذي الرواية تشير إل. الحسني الذف يق

العبػػػاس  العبلمػػػة مػػػف العبلمػػػات الرابتػػػة لميمػػػاني الػػػذف سػػػيقوـ بمحار ػػػة دولػػػة بنػػػي
القائمػػة فػػي  خػػر الزمػػاف وسػػيكوف هبلكفػػا عمػػ. يػػدي وعمػػ. يػػد السػػ ياني وهػػذا مػػا 

 .  ن اً  أشارت إليال العديد مف الروايات كما أشرنا إل. ذلؾ
 : الرواية الهامسة

والتػػي تقػػدـ ذكرهػػا فػػي بيػػاف نسػػب الػػداعي عػػف عمػػر بػػف رابػػت عػػف أبيػػال عػػف أبػػي 
: ) يػػػدخل جػػػاد فػػػي بعػػػض منػػػالفػػػي حػػػديث طووػػػل  )عميػػػال السػػػبلـ(جع ػػػر البػػػا ر 

كلسني بالحسلني والحسليني ) :)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما(المفدف الكوفة .. وهو  وؿ رسػوؿ هللا 
  . ٕ)قد قاداها فيسممها  إلى الحسيني فيبايعور  

 
 الحسين -ٜ

، و ػػد ورد (اليمػػاني الػػداعي هػػو اسػػـ )الحسػػيفإف أحػػد األسػػماد التػػي تنطبػػا عمػػ. 
 .ليماني القحطاني الموعود هو حسيفايات تدؿ عم. إف اسـ اعدة رو في ذلؾ 

 : الرواية األولى
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) يهرج ممك من صنعاء اليمن أبيض كلالقطن أسلمه حسلين أو حسلن فيلذهب  

بهروجلله غمللر الفللتن فهنالللك يظهللر مباركللًا زكيللا وهاديللًا مهللديًا وسلليدًا عمويللًا 
 . ٔ)بعد الهفاء  فيكشف بنورر الظمماء ويظهر به الحق 

وهػذا  ،نال يخرج مف اليمف ل يبة  د تكوف لال هناؾا د سبقت اإلشارة إل. اليماني و 
 . هو حسيف أو حسف عم. حسب الرواية ف اسـ اليمانياما يدؿ عم. 

إف أهل البيت )عميفـ السبلـ( لـ يذكروا اسـ الػداعي  تذكرواولقائل أف يقوؿ أليس 
ال يسػػتقيـ مػػع هػػذي الروايػػة  اليمػػاني كمػػا شػػددوا عمػػ. عػػدـ التنويػػال باسػػمال وهػػذا مػػا

 . سمال ف ف منفا يا ترل هو الصحيح ؟التي تذكر ا
ولمجواب عم. ذلؾ نقوؿ إف أهل البيػت )عمػيفـ السػبلـ( لػـ يصػرحوا باسػـ الػداعي 
اليمػػاني ونفػػوا عػػف التنويػػال عنػػال هػػذا صػػحيح ولكػػف الروايػػة التػػي ذكػػرت إف اسػػمال 

ما عممنا إف اسـ حسيف هو ووزوؿ هذا اإلشكاؿ إذا  ،الحسيف هي صحيحة أيحاً 
ف لػػال اسػػمًا مخ يػػاً اإلسػػـ المعمػػف لمسػػيد اليمػػا ، وهػػو اإلسػػـ الػػذف لػػـ ني القحطػػاني وار

يػػػذكري أهػػػل البيػػػت )عمػػػيفـ السػػػبلـ( ولػػػـ يػػػذكروا اسػػػـ أبيػػػال أيحػػػًا ألنػػػال هػػػو اسػػػمال 
ف هػػذا اإلسػػـ المخ ػػي لػػـ ف يعػػرؼ بػػال بػػيف أهمػػال وذويػػال وخاصػػتالاألصػػيل والػػذ ، وار
وأعػػداد السػػيد اليمػػاني  )عميػػال السػػبلـ(مػػف أعػػداد اإلمػػاـ وذلػػؾ خشػػية  ،يصػػرح بػػال

تبعونال ويحاولوف  تمال، هػذا أيحًا والذيف إذا ما عرفوا هذا اإلسـ المخ ي فسوؼ يت
 .أوالً 
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أمػػػا رانيػػػًا: فإنػػػال لػػػيس مػػػف المسػػػت رب أو المطػػػروح ألوؿ مػػػرة أف يكػػػوف لمشػػػخص 
حػد مػنفـ باسػـ إال أسماف اسـ يخ . وسػـ يعمػف فالنػاس األعتيػادييف  ػد يسػم. الوا

 نال لال اسـ  خر مربت في الفوية .ا
رـ إف وجود اسـ يخ . واسـ يعمف لـ يختص بال السيد اليماني فقم ، فقد ورد هذا 

فقػػد ورد عػػف دمحم بػػف سػػناف عػػف أبػػي  )عميػػال السػػبلـ(المعنػػ. عػػف اإلمػػاـ المفػػدف 
ف جػدي عػف أبيػال عػ )عميػال السػبلـ(الجارود زواد بػف المنػذر عػف أبػي جع ػر البػا ر 

) للله : )عميػػال السػػبلـ(إلمػػاـ المفػػدف انػػال  ػػاؿ فػػي كبلمػػال عػػف أ) عميفمػػا السػػبلـ ( 
اسلللمان اسلللم يهفلللى واسلللم يعملللن فسملللا اللللذن يهفلللى فسحملللد وأملللا اللللذن يعملللن 

  . ٔ)فدمحم  
وبمػا إنػال شػبيال  ،فمال اسػماف أحمػد ودمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(وهذا هو ش ف جدي رسوؿ هللا 

حيػث  فذا ينطبا عميال أيحػاً ما واإلسـ فما والخ  في الخَ  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(ؿ جدي الرسو 
و اؿ إنػػال احمػػد ، ولكػػف الػػذف ورد إف المسػػيح  ػػد بشػػر بػػالنبي الخػػاتـ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما
، وهػػذا مػػا يمكػػف انطبا ػػال أيحػػًا كػػاف متعارفػػًا بػػيف سػػادات مكػػة إف اسػػـ النبػػي دمحم

 . اسـ معمف وهو حسيف ولال اسـ يخ . باف لال ،زوري السيد اليمانيعم. و 
 : الرواية الثانية

)عميػػال يجمػػع جيشػػًا ووبػػايع اإلمػػاـ المفػػدف  )عميػػال السػػبلـ(تشػػير إلػػ. إف الحسػػيف 
نػال أ )عميػال السػبلـ(فقد ورد عف بكير بف أعيف عف أبي عبػد هللا الصػادؽ  السبلـ(
كثلر أهلل  ا حتلى يلرد الكوفلة وقلد جملع بهلا) .. ثم يسير بتمك الرايات كمه:  ػاؿ

ثم يتصل بله وبسصلحابه هبلر المهلدن فيقوللون يلابن  األرض فيجعمها له معقبل
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أهرجلوا  )عميله السلبلم فيقلول الحسلين   رسول هللا من هذا الذن نلزل بسلاحتنا
 )عميله السلبلم بنا إليه حتى ننظر من هو ما يريد وهلو يعملم وهللا إنله المهلدن 

نه ليعرفه نه لم يرد بذلك األمر إال هللا وا  بلين  )عميله السلبلم فيهرج الحسين   وا 
يديلللله اربعللللة االف رجللللل فللللي اعنللللاقهم المصللللاحف وعملللليهم المسللللوح مقمللللدين 

)عميللله حتلللى ينلللزل بقلللرب المهلللدن  )عميللله السلللبلم فيقبلللل الحسلللين   بسللليوفهم
فيقول اسسلوا عن هذا الرجل من هو وماذا يريد فيهلرج بعلض أصلحاب  السبلم 
لحسين إلى عسكر المهدن فيقول أيها العسكر الجائل من أنتم حياكم هللا ومن ا

هلذا مهلدن آل  )عميه السبلم فيقول أصحاب المهدن   صاحبكم هذا وماذا يريد
 )عميله السلبلم دمحم ونحن أنصارر من الجن واإلنس والمبلئكة ثم يقول الحسلين 

  فيقفان بلين العسلكرين م )عميه السبلهموا بيني وبين هذا فيهرج إليه المهدن 
إن كنلت مهلدن آل دمحم فلسين هلراوة جلدن رسلول  )عميه السبلم فيقول الحسين 

وهاتمللله وبردتللله ودرعللله الفاضلللل وعمامتللله السلللحاب وفرسللله  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسلللميما هللا 
ر يعفلور ونجيبله البللراق وتاجله والمصللحف ر وناقتله اعضلباء وبغمتلله دللدل وحمللا

أسلسلك أن تغلرس  )عميله السلبلم مير المؤمنين ... يقول الحسلين الذن جمعه أ
وتسللسل هللا أن ينبتهللا   بهللذا الحجللر الصلمد )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسلميما هلراوة جللدك رسللول هللا 

حتللى  )عميلله السللبلم وال يريللد بللذلك إال إن يللرن أصللحابه فضللل المهللدن   فيلله
 . ٔ)راوة فيغرسها فتنبت  اله  )عميه السبلميطيعور ويبايعور ويسهذ المهدن 
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)عميػػال ـ الحسػػيف ا( هػػو لػػيس اإلمػػتحػػح إف المقصػػود هنػػا باسػػـ )الحسػػيفو فػػذا ي
بػػل إف المقصػػود بػػال هػػو السػػيد اليمػػاني بػػدليل الروايػػة التػػي ذكرناهػػا فػػي  السػػبلـ(

، فإف مػا نت تتحدث عف الحسني ال ت. الصبيححديث عف لقب الحسني والتي كا
 .الراية التي ذكر فيفا الحسيفهذي في  ردورد في تمؾ الرواية و 
، ألنػػال ال يمكػػف أف قصػػود مػػف الحسػػيف هػػو السػػيد اليمػػانيومػػف هػػذا يتبػػيف إف الم

نحمػػػل مرػػػل هػػػذي الروايػػػة عمػػػ. الظػػػاهر، ألنػػػال ال يمكػػػف أف يسػػػمـ اإلمػػػاـ الحسػػػيف 
)عميػال السػػبلـ( الرايػػة إلػػ. ولػدي المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( وهػذا مػػا ال يمكػػف حصػػولال 

اب الكسػػاد الػػذيف مػػنفـ الحسػػيف مقػػدموف عمػػ. غيػػرهـ مػػف األئمػػة فػػي ألف أصػػح
 ال حل.

 الرواية الثالثة :
التي تق  دليبًل  خر عمػ. إف أحػد أسػماد اليمػاني الموعػود هػو الحسػيف . هػو مػا 

)عميله ) .. يهجم عميه هيل الحسلين : في رواية طوومة جاد في بعض منفا ورد
 . ٔ)يستبقان كسنهما فرسا رهان   السبلم 

اليمللاني  ): تقػػوؿ )عميػػال السػػبلـ(فػػي حػػيف إف روايػػة أخػػرل عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ 
 . ٕ)والسفياني كفرسي رهان  

ف ليمػانيومف هنا يتبيف لنا بشػكل جمػي ال يقبػل الشػؾ إف الحسػيف هػو السػيد ا ، وار
نػال اإلسػـ المعمػف تشػير اتعبير الروايات عنال بػ ف اسػمال الحسػيف والػذف أشػرنا إلػ. 

، إذف هػذي الروايػة فيفػا إشػارة إلػ. الرجعػة )عميال السبلـ(إلماـ الحسيف أيحًا إل. ا
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، )عميػال السػبلـ(الروحية التي تكوف فػي  خػر الزمػاف فػي أصػحاب اإلمػاـ المفػدف 
تعود وتكوف مسددة لمسػيد اليمػاني  )عميال السبلـ(والظاهر إف روح اإلماـ الحسيف 

ومسػددًا يحػًا بػروح  يػال السػبلـ()عموالذف يكوف مسددًا أيحًا بروح أمير المػلمنيف 
 والزمف. والمراحل ،حسب إ تحاد الحاؿ والحرؼ )عميال السبلـ(عيس. بف مروـ 

فحبًل عف إف تسمية حسف أو حسيف  د تكوف مت تية أيحًا مف السنف التي كانت 
( والتػػػي سػػػػتجرف عمػػػ. السػػػػيد فػػػي اإلمػػػاميف الحسػػػػف والحسػػػيف ) عميفمػػػػا السػػػبلـ 

 .اليماني
  الهراساني -ٓٔ

، و ػد سػمي بػذلؾ ألف لػال خػروج مػف ليمػانييعد لقب الخراساني أحد القاب السػيد ا
، كوفػةخراساف وذلؾ بعد أف تطمبال سمطات بنػي العبػاس عنػد اعػبلف دعوتػال فػي ال

حيػػث يحػػطر حينفػػا الػػ. ال يبػػة رػػـ الفجػػرة هػػو واصػػحابال بعػػد ذلػػؾ الػػ. خراسػػاف 
فيفػا الػ. اف يقػـو بالرايػات ، والتػي سػيبق. ي تمرل مدينة الرسوؿ حسب التاووػلالت

السود مف هناؾ التي سيدخل بفا الكوفة فاتحًا إياها كمػا هػو حػاؿ فػتح مكػة عمػ. 
 . ومخمصًا إياها مف جيش الس ياني )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(يد رسوؿ هللا 

ننػػا نبلحػػي إف أئمػػة أهػػل البيػػت )عمػػيفـ السػػبلـ( عنػػدما يتنػػاولوف فػػتح الكوفػػة أبيػػد 
فا مػػف يػػد السػػ ياني والػػذف يتػػزامف مػػع هػػبلؾ دولػػة بنػػي العبػػاس عمػػ. يػػد وتخميصػػ

راساني الس ياني واليماني فإنفـ )عميفـ السبلـ( يسموف القائد الذف ي عل ذلؾ بالخ
، حت. إف القار  لتمؾ الروايات يظف لمولفة األول. إنفما تارة وباليماني تارة أخرل 

ف لخراسػاني هػو ن سػال اليمػانيواحػد فاولكف الحقيقة إنفما شخص  ،شخصيتاف ، وار
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هذا اإلختبلؼ في التسمية جاد نتيجة لمخوؼ مف كش  شخصية الداعي اليماني 
 وظفور دعوتال. ريو  بل أف ي ذف هللا عز وجل بظف

ف الخراسػػاني هػػو  أمػػا عػػف األدلػػة التػػي تربػػت بػػ ف الخراسػػاني هػػو ن سػػال اليمػػاني وار
 .ففي نال يقـو مف خراسافمجرد لقب وذلؾ أل

 : يل األولالدل
، فػور حيػث ورد إف أحػدها هػو اليمػانينتممسال مف العبلمات الخمسػة الحتميػة لمظ

نػال أ )عميال السػبلـ(فقد جاد عف عمر بف حنظمة عف اإلماـ أبي عبد هللا الصادؽ 
)همس عبلمات قبل قيام القائم الصيحة والسفياني والهسف وقتلل اللنفس :  ػاؿ
 . ٔ)ية واليماني ... الزك

: ) قبللل قيللام نػػال  ػػاؿأ )عميػػال السػػبلـ(ايػػة أخػػرل عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ وجػػاد فػػي رو 
س ات اليمللاني والسللفياني والصلليحة وقتللل الللنفمللالقللائم همللس عبلمللات محتو 
 . ٕ)الزكية والهسف في البيداء ..  

إال إننػػػا نجػػػد روايػػػات أخػػػرل تػػػذكر ن ػػػس العبلمػػػات الخمسػػػة لكػػػف تػػػذكر بػػػداًل مػػػف 
 النػػأ )عميػػال السػػبلـ(ي بصػػير عػػف الصػػادؽ اليمػػاني الخراسػػاني حيػػث ورد عػػف أبػػ

فقال يا أبا دمحم  )عميه السبلم ) قال قمت له جعمت فداك متى هروج القائم :  اؿ
  يلا ابلا دمحم ان كلذب الوقلاتون  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما ت وقد قال دمحم إنا أهل البيت ال نوق
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ان وهروج السفياني قدام هذا االمر همس عبلمات اولهن النداء في شهر رمض
  . ٔ) وهروج الهراساني وقتل النفس الزكية وهسف في البيداء 

وهنػا نجػد تنػا ض واحػػح فػي الػروايتيف فمػرة تػػذكر اليمػاني كعبلمػة مػف العبلمػػات 
 .مف العبلمات الخمسة الخمسة ومرة تذكر الخراساني كعبلمة

مكػف أف يجعػل تمػؾ ال ي )عميػال السػبلـ(رـ إنال ال يمكف القوؿ ب ف اإلمػاـ الصػادؽ 
وذلػػؾ كعبلمػػة ألخطػػر  حػػية فػػي الوجػػود وهػػي  ،العبلمػػات عائمػػة ودوف توحػػيح

وتػػارة يمػػاني ، فمػػرة يقػػوؿ بػػ ف العبلمػػة هػػو ال)عميػػال السػػبلـ( حػػية اإلمػػاـ المفػػدف 
، إال في حالة واحدة حيث أستخدـ اسػـ الخراسػاني لمتوروػة وألجػل إيفػاـ خراسانيال

ف الخرسػػػاني أذلػػػؾ الزمػػػاف وفػػػي  خػػػر الزمػػػاف  فػػػي )عميػػػال السػػػبلـ(أعػػػداد اإلمػػػاـ 
يتشػتتوا فػي البحػث عػف كػبل الشخصػيف، واليماني هما شخصاف ال شخص واحد ف

، ألنػػال مػػف غيػػػر الممكػػف إف اإلمػػاـ الصػػػادؽ بيػػد إف الحقيقػػة إنفمػػا شػػػخص واحػػد
يحػػع المػػواليف عمػػ. م تػػرؽ طػػروقيف األوؿ يقػػوؿ إف اليمػػاني هػػو  )عميػػال السػػبلـ(
 .بلمة مف العبلمات الخمسة الحتميةوؿ إف الخراساني هو ععبلمة والراني يق

رػػػـ إننػػػا لػػػو د قنػػػا النظػػػر فػػػي الػػػروايتيف نجػػػد العبلمػػػات الخمسػػػة كمفػػػا رابتػػػة وهػػػي 
، ولػػو فرحػػنا وفػػرض المحػػاؿ لػػيس ياني و تػػل الػػن س الزكيػػةالصػػيحة والنػػداد والسػػ 

 . محاؿ كما يقاؿب

                                                 

  119ص 52بحار األنوار ج - 1
 



 

 

 .....................  موسوعة القائـ ................................  286
 

ني والخراسػاني وهػذا  طعػًا عف العبلمة الخامسة هي متجسدة بشخصيف هما اليما
لػػػؾ سػػػتكوف العبلمػػػات سػػػتة ولػػػيس ال يجػػػوز بحسػػػب العقػػػل والمنطػػػا ألنػػػال عػػػف ذ

 . خمسة
نفا كمفا راب تة عدا عبلمة وبما إف كبل الروايتيف ذكرت إف العبلمات هي خمسة وار

والخراسػػػاني همػػػا ، فػػػبل يبقػػػ. أمامنػػػا إلػػػ. القػػػوؿ بػػػ ف اليمػػػاني الخراسػػػاني واليمػػػاني
 .فبمقباشخص واحد 
 الدليل الثاني:

يتمرػػل بػػػدخوؿ السػػػ ياني إلػػػ. الكوفػػػة والػػػذف يتػػػزامف مػػػع دخػػػوؿ الخراسػػػاني حيػػػث  
ف الروايػػػات الػػػواردة عػػػف أهػػػل البيػػػت ا، فنجػػػد إنفمػػػا يتسػػػابقاف إليفػػػا ك رسػػػي رهػػػاف

 ،)عمػػػػيفـ السػػػػبلـ( تػػػػارة تػػػػذكر إف الخراسػػػػاني والسػػػػ ياني يتسػػػػابقاف ك رسػػػػي رهػػػػاف
 .تسابقاف ك رسي رهافي والس ياني يوأخرل تذكر اليمان

) ال بلد أن : نػال  ػاؿأ )عميػال السػبلـ(حيث ورد عف الححرمي عػف اإلمػاـ البػا ر  
يممللك بنللو العبللاس فللإذا ممكللوا وأهتمفللوا وتشللتت أمللرهم هللرج عملليهم الهراسللاني 

الكوفللة كفرسللي  يتسللابقان إلللى والسللفياني هللذا مللن المشللرق وهللذا مللن المغللرب
نلا حتلى يكلون هبلكهلم عملى أيلديهما أملا   هذا من ها هنا وهلذا ملن هلا هرهان

  . ٔ)إنهما ال يبقون منهم أحدًا أبًا  
نػػال جػػاد فػػي روايػػة عػػف هشػػاـ بػػف سػػالـ عػػف اإلمػػاـ أبػػي عبػػد هللا افػػي حػػيف نجػػد 

  . ٕ)) اليماني والسفياني كفرسي رهان  : نال  اؿأ )عميال السبلـ(الصادؽ 
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و ن سػػػػال اليمػػػػاني هػػػػ فػػػػبل يمكػػػػف صػػػػرؼ المعنػػػػ. فػػػػي هػػػػذي الحالػػػػة إال أف نقػػػػوؿ إف
 . الخراساني في هذي الرواية

ألنال مف غير الممكف إف الس ياني بعد دخولال إل. الكوفة سيحارب شخصػاف همػا 
 الخراساني واليماني ألنال لو كاف ذلؾ فعبًل لما اعطيت ت اصيل تمؾ الحروب.

المتتبع لمروايػػات يجػػدها تػػذكر ت اصػػيل حػػرب السػػ ياني مػػع الخراسػػاني فقػػم وال فػػ 
، حيػث نػرل إف اليمػاني ال حرب أخرل مع شخص  خر مرػل اليمػانيكر وجود تذ

يرد ذكػري إال فػي كونػال يتسػابا مػع السػ ياني ك رسػي رهػاف دوف ذكػر أف ت اصػيل 
ف السػػػ ياني يسػػػبا اليمػػػاني عنػػػد نػػػزوؿ أمػػػا عػػػدا روايػػػة واحػػػدة تػػػذكر بشػػػكل عػػػاـ 

 . ورة حيث يسير مف هناؾ إل. الكوفةالجز 
) حتللى ينللزل الجزيللرة فيسللبق اليمللاني : نػػال  ػػاؿأياسػػر ورد عػػف عمػػار بػػف  فقػػد

)صلمى هللا فة فيقتل أعوان آل دمحم ويحوز السفياني ما جمعوا ثم يسير إلى الكو 
 . ٔ)...  عميه وآله وسمم تسميما 

ونػػػػػرل مػػػػػف فحػػػػػول هػػػػػذي الروايػػػػػة إف اليمػػػػػاني يكػػػػػوف خػػػػػارج العػػػػػراؽ ألف الجزوػػػػػرة 
، ونحف الس ياني في الدخوؿ إل. الكوفةا المقصودة هنا هي الجزورة ال راتية فيسب
، فكيػػػ  الكوفػػػة كمػػػا مػػػر بنػػػا هػػػو الخراسػػػاني نعمػػػـ إف الػػػذف يتسػػػابا معػػػال لػػػدخوؿ

يستقيـ هذا مع هذا إال إذا  منا إف اليماني ن سال الخراساني في هكذا مورد ألننا ال 
 ف اليمػاني الػػذف لػػال خػروج مػػف الػػيمف إف يتسػابا مػػع السػػ يانيأيمكػف أف نتصػػور 

رػـ  ،، وذلؾ ألف اليمف بعيدة جدًا عػف العػراؽوؿ الكوفة وهو  تي مف هناؾفي دخ
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فكيػ  يعقػل أف  تسػمح  ،إنال ال يمكف العبور إل. العػراؽ إال عػف طروػا السػعودية
، وال سػيما ل. العػراؽالسعودية ب ف يدخمفا جيش مف اليمف بقيادة اليماني ليذهب إ

ف صػاحب هػػذا الجػػيش هػػو وزوػػر اإلمػػاـ المفػػدف  الػػذف يكػػوف  ػػد  ميػػال السػػبلـ()عوار
 .أعمف دعوتال وهـ يعمموف إنال شيعي موالي ألهل البيت )عميفـ السبلـ(

الوهابيػػػة المعػػػادف لممػػػذهب  ومػػػف المعمػػػـو إف حكػػػاـ السػػػعودية هػػػـ عمػػػ. مػػػذهب 
نال ذاهب لقتاؿ مف هو ا، فكي  يسمحوف لال أف يستخدـ أراحيفـ خاصة و الشيعي

 . عم. مذهبفـ
اإلشػػػكاؿ إال إذا  منػػػا إف اليمػػػاني سػػػيذهب إلػػػ. خراسػػػاف  وال يمكػػػف أف يػػػزوؿ هػػػذا

وهناؾ سيجمع لال جيشال مػف األنصػار مػف أيػراف ومػف المفػاجروف إليفػا مػف خػارج 
إيػػراف سػػواد كػػاف مػػف العػػراؽ أو غيرهػػا مػػف البمػػداف ك بػػداؿ الشػػاـ ونجبػػاد مصػػر، 

ياني نال سيتوجال بفـ مف هناؾ إل. العراؽ  اصدًا الكوفة الذف سيسػبقال السػ احيث 
 سمي اليماني بالخراساني. -أف خروج اليماني مف خراساف  -إليفا وألجل ذلؾ 
 :والدليل الثالث

الروايػػة الػػواردة  ن ػػًا فػػي موحػػوع نعػػت الرػػائر والتػػي تػػذكر إف هػػبلؾ بنػػي العبػػاس  
كوف عمػػ. يػػد الحسػػني الرػػائر والسػػ ياني، وهػػذا مػػا يتنػػاف. مػػع مػػا موجػػود عنػػدنا يسػػ

سيكوف عمػ. يػد الخراسػاني والسػ ياني وال يمكػف الجمػع  مف إف هبلؾ بني العباس
بػػػيف الػػػروايتيف إال إذا  منػػػا إف الحسػػػني الرػػػائر هػػػو ن سػػػال الخراسػػػاني وهػػػو اليمػػػاني 
الذف سيكوف هبلؾ بني العباس عم. يديال ألنال مف غير المعقوؿ أف يكوف هبلؾ 

وهػذا ، ني والخراسػاني مػف طػرؼ فػي  ف واحػدبني العباس عم. يد الحسني واليمػا
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طػػراؼ ، بػل تػػذكر الروايػات إف القتػػاؿ يكػوف بػػيف هػذي األمػا لػـ تشػػر إليػال الروايػػات
 .ف الرائر الحسني هو ن سال اليماني، رـ إننا  د أربتنا سابقًا إو يف الس ياني

 
      الدليل الرابع:

إف القائـ هو ن سال اليماني الموعود والذف  في مبحث ساباوهو كما سبا وأربتنا  
، وعميػػال يكػػوف الخراسػػاني الػػذف خراسػػاف وي مػػب بعػػد ذلػػؾ عمػػ. الكوفػػةسػػيقـو مػػف 

العبػػاس الكوفػػة مػع السػ ياني ويكػػوف هػبلؾ بنػي  إلػ.سػيقوـ مػف المشػػرؽ ووتسػابا 
  .عم. يديال هو ن سال اليماني، حيث إف الخراساني هو لقب لال

 :الدليل الهامس
سػاني والتػي دة الخراالرواية التي تذكر الرايات السود والتي ت تي مػف المشػرؽ بقيػا 

 .توص  ب نفا رايات هدل
: نػػػال  ػػػاؿأ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما(سػػػعود عػػػف الرسػػػوؿ دمحم حيػػػث جػػػاد عػػػف عبػػػد هللا بػػػف م 

) حتى يرفع هللا رايات سود من المشرق فيسسلون الحق فبل يعطونه ثم يسلمونه 
مللن أدرك  سلوا فللبل يقبمونللهفللبل يعطونلله فيقللاتمون وينتصللرون فيعطللون الللذن سلل

من ابنائكم أو من أبناء أبنائكم فاليستوا ولو حبوًا عمى اللثم  فإنهلا رايلات منكم و 
وعلداًل كملا ممئلت  يدفعونها إللى رجلل ملن أهلل بيتلي يممل  األرض قسلطاً   هدى

 . ٔ)جورًا وظممًا  
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الرايات السود  ) إذا رأيتم :نال  ػاؿأ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(اية رانية عف الرسوؿ وجاد في رو 
 قلللد أقبملللت ملللن هراسلللان فستوهلللا وللللو حبلللوًا عملللى اللللثم  فلللإن فيهلللا هميفلللة هللا

 . ٔ)المهدن  
 ػػد ورد فػػي روايػػات اليمػػاني ن ػػس المعنػػ. مػػف حيػػث إنفػػا أهػػدل أنػػال رػػـ إننػػا نجػػد 

 .الرايات
: نػػػال  ػػػاؿأ عميػػػال السػػػبلـ() بػػػي بصػػػير عػػػف أبػػػي جع ػػػر دمحم بػػػف عمػػػيوجػػػاد عػػػف أ

ماني والهراساني في سنة واحدة في شلهر واحلد فلي يلوم ) هروج السفياني والي
وجه ويل لمن  ل  نظام كنظام الهرز يتبع بعضه بعضًا فيكون الباس من كواحد
ي رايللة هللدى ألنلله   هللاليمللاني  وللليس فللي الرايللات رايللة أهللدى مللن رايللة نللاواهم

ع السلبلح عملى ) النلاس   وكلل   فلإذا هلرج اليملاني حلرم بيليدعو إلى صاحبكم
  وال يحلل لمسلمم أن هلدى فانهض إليه فإن رايته رايلة اليماني   فإذا هرجمسمم
للى طريلق   ألنله يل  فمن فعل فهلو ملن أهلل النلارعميهيمتون  دعو إللى الحلق وا 
 . ٕ)مستقيم  

فتكػوف رايػػة اليمػاني هػػي أهػدل الرايػػات أف إنفػا رايػػة هػدل وهػػذا يعنػي إنفػػا ن سػػفا 
ا ستكوف بقيادة الخراساني وبالتالي يربت إف الرواية إنف فارايات المشرؽ التي ذكرت

الخراسػػاني هػػو ن سػػال اليمػػاني ألننػػا ال يمكػػف أف ن صػػل بػػيف الخراسػػاني واليمػػاني 
 إال في هذي الرواية .هما اورايت
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فالمتعػػارؼ عميػػال لػػدل المسػػمميف سػػنة وشػػيعة حرمػػة اإللتحػػاؽ بالسػػ ياني الممعػػوف 
عصػػومية كػػوف رايتػػال رايػػة حػػبللة فقػػد حػػذرت الروايػػات الم ،واإلنطػػواد تحػػت رايتػػال
فقػػد ورد ذكػػر الخراسػػاني واليمػػاني األخيػػرة أمػػا فػػي الروايػػة  ،ودعوتػػال دعػػوة باطمػػة

وهػػذا يػػدؿ بالت كيػػد عمػػ. وجػػود شخصػػيف فػػي مػػورد مػػف المػػوارد عمػػ. خػػبلؼ مػػػا 
بػػل إف الروايػػات السػػابقة  ة مػػا  منػػاذهبنػػا إليػػال فػػي الكػػبلـ السػػابا وال نقػػوؿ بتخطيئػػ

عم.  فيال إشارةساني واليماني دوف المزج بينفما في ن س الرواية التي ذكرت الخرا
خبلفػػًا لفػػذي الروايػػة فإنفػػا هنػػا تػػدؿ عمػػ. إف هػػذا الخراسػػاني  ،خص واحػػدإنفمػػا شػػ

 ،ليس اليماني بل هػو صػاحب أحػد الرايػات التػي تظفػر بػالتزامف مػع رايػة اليمػاني
ليػػػؾ دل بػػػل هػػي رايػػػوهػػذي الرايػػة بطبيعػػػة الحػػاؿ ليسػػػت مػػف رايػػػات الفػػ ة حػػبلؿ وار

 : األدلة
فالرايػة تعنػي الػدعوة أمػا  وليس في الرايات رايلة أهلدى ملن رايلة اليملاني  ورد ) 
ب مػف رايػة اليمػاني ور  ت بمقػاـ الن ػي أف ال يوجػد فػي الرايػات أهػدل د( جا) ليس

ف راية الخراساني راية هدل ولكػف  ائل يقوؿ : ب ف )أهدل( صي ة مبال ة لمفدل وار
 ػػاؿ فػػي الشػػػطر  عميػػال السػػبلـ(: إف اإلمػػاـ )دل منفػػا ؟ والجػػوابايػػة اليمػػاني أهػػر 
هنػا فػي مقػاـ بيػاف  )عميػال السػبلـ(( واإلماـ لذف يمي هذا الشطر ) هي راية هدلا

 . ذلؾ اإلماـ لذكرفمو كانت راية الخراساني راية هدل 
فالسػبب مػف كػوف رايػة اليمػاني رايػة هػدل )هي راية هدى ألنه يدعو لصاحبكم   

اني هػػي ليسػػت رايػػة والظػػاهر مػػف الروايػػة إف رايػػة الخراسػػ ،وة لصػػاحبكـهػػو الػػدع
)عميػػػػال  وا إلػػػػ. صػػػاحبنا وهػػػػو اإلمػػػاـ المفػػػػدفوذلػػػػؾ ألف صػػػاحبفا ال يػػػػدع ،هػػػدل

ف عػػدـ بيػػاف اإلمػػاـ لرايػػة الخراسػػانيبػػل يػػدعو لن سػػال السػػبلـ( وذكػػري لفػػا دوف  ، وار
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، مػع رايػة السػ يانيليل عم. إف رايتال كهو أ ول د حث عم. المحاؽ بفاال رونة او 
العمػػـ إف اإلمػػاـ بػػيف إف رايػػة الخراسػػاني ورايػػة السػػ ياني رايػػات حػػبللة مػػف خػػبلؿ 

 .بفا راية اليماني في ن س الروايةالص ات والقرائف التي امتازت 
 وهنا يوجد أمراف :  ) فإذا هرج )اليماني  فانهض إليه فإن رايته راية هدى 

 )عميػػال السػػبلـ( اني رايػػة هػػدل ألمػػر اإلمػػاـالخراسػػ لػػو كانػػت رايػػة األمللر األول :
، فمػػف بػػاب أولػػ. لػػو لػػـ ا اخػػتص النفػػوض فقػػم لرايػػة اليمػػانيبػػالنفوض إليفػػا ولمػػ

إف رايػػػػػة ، ومػػػػػف هنػػػػػا يتحػػػػػح حػػػػػبلؿ لجمػػػػػع بػػػػػالقوؿ لمنفػػػػػوض إليفمػػػػػا تكػػػػػف رايػػػػػة
 .الخراساني ليست راية هدل

يس ، والظػػػاهر إنػػال وجػػػوب عػػاـ ولػػػ) إنفػػػض( فعػػل أمػػػر أف يجػػب األمللر الثلللاني:
لػػػـ يػػػنفض إلػػػ. لكنػػػال و  أيحػػػًا بػػػالنفوض خػػػاص أف إنػػػال يشػػػمل الخراسػػػاني ن سػػػال

، ومػف المعمػـو إف عػدـ طاعػة الرواية تػذكر بػ ف لػال رايػة مسػتقمةاليماني بدليل إف 
، وعػدـ طاعػة ة هلل، هي عػدـ طاعػبوجوب النفوض لميماني )عميال السبلـ(اإلماـ 

 اية حبللة .، فيربت لدينا إف راية الخراساني ر هللا هي حبللة
    فمن فعلل فهلو ملن أهلل النلارعميه) وال يحل لمسمم أن يمتون  :األمر الثالث

اإللتػػػػواد هنػػػػا هػػػػو عػػػػدـ النصػػػػرة واإلنطػػػػواد تحػػػػت الرايتػػػػال وعقوبػػػػة عػػػػدـ اإللتحػػػػاؽ 
المخاطبػة عامػة لكػل المسػمميف بعػدـ ف ) فمن فعل فهو ملن أهلل النلار   باليماني

، ومف المعمـو إف الخراساني لـ اد تحت رايتالليماني ووجوب اإلنطو اإللتواد عم. ا
 :، فتكػوف رايتػال رايػة حػبللة  ػاؿ تعػال.لميماني بدليل رفعال رايػة خاصػة بػالينفض 
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َوِمَن النَّاِس َمن ُيَجاِدُل ِفي ّللاَِّ ِبَغْيِر ِعْمٍم َوَيتَِّبُع ُكلَّ َشْيَطاٍن مَِّريٍد ُكِتَب َعَمْيِه َأنَُّه }

ُر َفَسنَّ  ِعيرِ َمن َتَوالَّ   . ٔ){ُه ُيِضمُُّه َوَيْهِديِه ِإَلى َعَذاِب السَّ
لى طريق مستقيم   :االمر الرابع األخيػر  موحػعهذا ال ) ألنه يدعو إلى الحق وا 
يوحح فيال سبب التحذير مف اإللتػواد عمػ. اليمػاني وذلػؾ كونػال يػدعو مف الرواية 

لػػ. طروػػا مسػػتقيـ هنػػا فػػي  ال السػػبلـ()عميػػ ، و ػػد  منػػا سػػابقًا إف اإلمػػاـإلػػ. الحػػا وار
، الحػػا فممػػاذا لػػـ تػػذكر الروايػػة ذلػػؾ، فمػػو كػػاف الخراسػػاني يػػدعو إلػػ. مقػػاـ البيػػاف

ل. طروا مستقيـ وهذا يدؿ  طعًا عم. كوف الخراساني ال  . يدعو إل. الحا وار
يعني  –جاد عف الم حل بف عمر الجع ي  اؿ : سمعت الشي  : األمر الهامس
شلر رايلة مشلتبهة ال يلدرن أن ) ولترفع إثنتا ع: يقػوؿ )عميال السبلـ(أبا عبد هللا 
 –يلا ابلا عبلد هللا : : كيف نصنع ؟ فقالثم قمت له .......ت : فبكيمن أن. قال

: أترى هذر الشلمس؟ فقملت نعلم  فقلال –ثم نظر إلى الشمس داهمة في الصفة 
 . ٕ)بين من هذر الشمس  وهللا ألمرنا أ

ات هػػي رايػػات حػػبللة ألف رايػػة اإلمػػاـ والظػػاهر مػػف الروايػػة إف جميػػع تمػػؾ الرايػػ 
 ( أبيف مف الشمس كما بينت الرواية ذلؾ . عميال السبلـالمفدف )

ن ػؾ مػف خبللفػا رمػوز هػذي الروايػة  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما(ولكف هناؾ رواية عف رسوؿ هللا 
ف كانػػت واحػػحة وال تحتػػاج إلػػ. فػػؾ  )عميػػال ، فقػػد ورد عػػف أميػػر المػػلمنيف رمػػوزوار

تفرقلللت اليهلللود إللللى إحلللدى ) :يقػػػوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما(نػػػال سػػػمع رسػػػوؿ هللا أ لسػػػبلـ(ا
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فللي الجنللة وهللي التللي تبعللت وصللي وسللبعين فرقللة سللبعون فللي النللار وواحللدة 
سللبعين فرقللة واحللدة وسللبعون فللي النللار و   وتفرقللت النصللارى إلللى إثنللين موسللى

ث وسلبعون تلي تفرقلت ثلبل  وأمتبعت وصي عيسىوواحدة في الجنة وهي التي 
  بعلت وصلييتفرقة إثنان وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة وهلي التلي 

: ثبلثلة عشلر فرقلة ملن ثلم قلال )عميله السلبلم عمى منكلب عملي  رثم ضرب بيد
فلي الجنلة واثنتلا عشلر الثبلثة وسبعين كمها تنتحلل ملودتي وحبلي واحلدة منهلا 

  . ٔ)في النار  
التػػي أشػػارت إليفػػا الروايػػة األولػػ. تكػػوف كمفػػا فػػي النػػار بداللػػة فالرايػػات المشػػتبفة 

، فمػػو جمعنػػا الرايػػات فػػي الروايػػة ة كونفػػا خارجػػة عػػف ال ر ػػة الناجيػػةالروايػػة الرانيػػ
األولػػ. تكػػوف ربلرػػة عشػػر رايػػة واحػػدة تخػػص أهػػل البيػػت ودعػػوتفـ وأمػػا الرايػػات 

، وهػػذا دة منفػػا الناجيػػةرػػة عشػػر أيحػػًا واحػػالمػػذكورة فػػي الروايػػة الرانيػػة فعػػددها ربل
 .طمة ومظمة ما عدا راية اليمانياب يلكد ما ذهبنا إليال كوف كل الرايات

 .(2)) كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت : ورد في الحديث 
وهػػي دعػػوة  ،رايػػة واحػدة تسػػبا ظفػػوري المقػدس )عميػال السػػبلـ( إف لئلمػاـ المفػػدف 

ايػػػة واحػػػحة جػػػدًا كػػػوف الخراسػػػاني رايػػػة حػػػبللة ، وهػػػذي الرو وزوػػػري السػػػيد اليمػػػاني
وصاحبفا طاغوت وذلؾ ألف الخراساني سوؼ يرفع رايتال  بل  ياـ اإلماـ المفدف 
فتكػػوف وفػػا هػػذي الروايػػة كػػل الرايػػات الموجػػودة أصػػحابفا طواغيػػت مػػا عػػدا الرايػػة 

بيػػت وهػػي رايػػة اليمػػاني فتكػػوف رايػػة الخراسػػاني حػػث عمػػ. المحػػاؽ بفػػا أهػػل الالتػػي 
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للم يصلب  نفمل) الحكلم حكملان حكلم هللا وحكلم الطلاغوت ة حػبللة و ػد ورد: راي

  .(1)حكم هللا حكم بحكم الطاغوت  
حا واحػدة وليسػت متعػددة  ػاؿ وهذا يوحح إف أمر هللا واحد وليس متعدد وراية ال

ِبللِه َوُيِريللُد  ُيِريللُدوَن َأن َيَتَحللاَكُموْا ِإَلللى الطَّللاُغوِت َوَقللْد ُأِمللُروْا َأن َيْكُفللُرواْ }: تعػػال.
ْيَطاُن َأن ُيِضمَُّهْم َضبَلاًل َبِعيدًا {   . ٕ)الشَّ

ائـ هػي رايػة حػبللة وهنا أصبحت المس لة واححة وهي إف كػل رايػة  بػل  يػاـ القػ
 . اـ القائـ، ورب  ائل يقوؿ إف راية اليماني ترفع  بل  يوصاحبفا طاغوت

و ػػد حػػث  عميػػال السػػبلـ()لقػػائـ مػػاـ المفػػدف اإلانعػػـ ولكػػف رايػػة اليمػػاني تمرػػل رايػػة 
أهل البيت عم. المحاؽ بفا فتكوف خارجة مف أطار الرايات التي تظفر  بل القائـ 

ال لمػػا وصػػ  مػػف القػػائـ صػػادرةبػػل هػػي بالحقيقػػة  ت ب نفػػا تفػػدف إلػػ. و توجيفػػال وار
 .طروا مستقيـ وهو طروا اإلماـ الذف هو الصراط المستقيـ

رة الخراساني ويقصػد بػال السػيد اليمػاني وذلػؾ نستنت  مما مر إف الروايات تذكر تا
أمػا الخراسػاني الرػاني  ،فػي ن ػس الروايػة عندما يذكر الخراساني دوف ذكر اليماني

صػػاحب يكػػوف حػػمف الروايػػات التػػي تػػذكر الخراسػػاني مػػع اليمػػاني فيكػػوف الػػذف 
 .ـحبللة التي تظفر  بل  ياـ القائأحدل رايات ال
 الداعي  -ٔٔ
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األلقاب التي تطما عم. اليماني وذلؾ ألنال يدعو إل. اإلماـ يعد لقب الداعي مف 
و د مر بنا  ن ػًا إف لقػب الػداعي هػو لقػب عػاـ اطمػا عمػ.  )عميال السبلـ(المفدف 

)عميػػػػال وعمػػػػ. األئمػػػػة )عمػػػػيفـ السػػػػبلـ( و خػػػػرهـ المفػػػػدف  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػميما(رسػػػػوؿ هللا 
يطمػا الذيف يػدعوف إلػ. الحػا وكػذلؾ فحبًل عف إطبل ال عم. الملمنيف ، السبلـ(
 .دعو إل. الحبلؿيالشخص الحاؿ الذف  عم.

إذف ليس مف المست رب أف يطما هذا المقب عم. السيد اليماني سػيما و ػد ذكػرت 
منفػػا مػػا ورد عػػف أبػػي  )عميػػال السػػبلـ(عػػدة روايػػات إنػػال يػػدعو إلػػ. اإلمػػاـ المفػػدف 

ولليس فلي الرايلات رايلة أهلدى  ): نػال  ػاؿأ )عميال السػبلـ(بصير عف اإلماـ البا ر
  . ٔ)ية اليماني هي راية هدى ألنه يدعو إلى صاحبكم ... امن ر 

) يلا : نػال  ػاؿأ )عميػال السػبلـ(كما ورد أيحًا عف أبي بصػير عػف اإلمػاـ الصػادؽ 
)صلمى هللا ول هللا أبا دمحم يسلتسنف اللداعي منلا دعلاء جديلدًا كملا دعلى إليله رسل

 . ٕ)...  عميه وآله وسمم تسميما 
، هػذا إف الػداعي هػو أحػد ألقػاب اليمػاني الػروايتيف اتيفإذف يتبيف لنا مف خػبلؿ هػ

بالت صػيل ولال الحقػًا فحبًل عف غيرها مف الروايات التي تربت ذلػؾ وهػو مػا سػنتنا
 .في هذا الكتاب

 
 المبيض -ٕٔ
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 ،يعتبػػر اسػػـ المبػػيض هػػو اآلخػػر مػػف األسػػماد التػػي اطمقػػت عمػػ. الػػداعي اليمػػاني
، حيث يقػاؿ ل ػة بػاض فػبلف أف غمػب عميػال إل. بياض بشرتال ووجفال وذلؾ نسبة

  .(1)هللا وجفال والبياض هنا حد السوادالبياض أو ك ف يقاؿ بيض 
والتػػي تحػػدث  )عميػػال السػػبلـ(و ػػد جػػاد ذكػػر المبػػيض فػػي روايػػة عػػف اإلمػػاـ عمػػي 

) فعنللد ذلللك يهللرب : اني وتحركػػال تجػػاي المدينػػة حيػػث  ػػاؿفيفػػا عػػف جػػيش السػػ ي
بحللرم  اي طمبهمللا وقللد لحقللوالمبلليض مللن المدينللة إلللى مكللة فيبعللث فلل المهللدن
 . ٕ)هللا ... 

هػػو المنصػػور  )عميػػال السػػبلـ(وهنػػا يتبػػيف لنػػا إف المبػػيض الػػذف يفػػرب مػػع اإلمػػاـ 
)عميػػػال الػػذف ذكرنػػاي سػػابقًا إنػػال يفػػرب مػػف المدينػػػة إلػػ. مكػػة هػػو واإلمػػاـ المفػػدف 

مػػا معػػًا مػػع فالروايػػة ذكرت ولػػو كػػاف المنصػػور والمبػػيض شخصػػاف لكانػػت السػػبلـ(
وهػػذا يعنػػي  ،اإلمػاـ فػػي تمػػؾ الحالػػة التػي تػػذكر هػػروب اإلمػػاـ ومعػال شػػخص واحػػد

، وبما إننا أربتنػا إف المنصػور واليمػاني المنصور والمبيض هما ن س الشخصإف 
 . و ن سال اليماني وهو ن سال المنصورشخص واحد إذف يكوف المبيض ه

و ن سػػال اليمػػاني هػػي صػػ اتال حيػػث ورد إف امػػا الػػدليل اآلخػػر عمػػ. إف المبػػيض هػػ
 ن ػًا مشػتقة  اليماني أبيض الوجال مشرب بحمػرة وذلػؾ ألف المبػيض هنػا وكمػا  منػا

 .دامف البياض حد السو 
 الوزير  -ٖٔ
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)عميػال ويطما لقب الوزور عم. السيد اليماني وذلؾ ألنال هػو وزوػر اإلمػاـ المفػدف 
)عميػػػال بػػػاد الػػػدعوة لئلمػػػاـ حيػػػث يقػػػـو بتحمػػػل كافػػػة أع، وصػػػاحب دعوتػػػال السػػػبلـ(
ألف مػػف المعمػػوـ إف كممػػة الػػوزور مػػ خوذة مػػف وزر يػػزور وزرا أف حمػػبًل  السػػبلـ(

فػػي الػػببلد ليتػػول.  ارقػػيبًل، والػػوزور هػػو مػػف يعيهنػػال الممػػؾ أو صػػاحب السػػمطة العميػػ
 . (1)لدولة معال ويستعيف برأيال وتدبيريادارة شلوف ا

بلـ( تشػير إلػ. ذلػؾ حػمنا ال ـ السػو د وردت عدة روايػات عػف أهػل البيػت )عمػيف
 )عميػال السػبلـ(نفا لـ تصرح ب ف اليماني ل ظًا هو وزور المفدف أ، بمعن. صراحة
المرحمػػػػة التػػػػي تسػػػػبا القيػػػػاـ وخطػػػػورة ؾ لحػػػػرورات أمنيػػػػة تتطمبفػػػػا حساسػػػػية وذلػػػػ

 .المقدس
 :أنػػػػال  ػػػػاؿ )عميػػػػال السػػػػبلـ(حيػػػػث جػػػػاد عػػػػف جػػػػابر الجع ػػػػي عػػػػف اإلمػػػػاـ البػػػػا ر  

ني ومللن معلله حتللى ال يكللون للله هللم إال آل دمحم وشلليعتهم ... ) ويظهللر السللفيا
ويبعث بعثًا إلى المدينة فيقتل بها رجبًل ويهرب المهدن والمنصلور منهلا فيؤهلذ 
آل دمحم صغيرهم وكبيرهم ال يترك أحد ملنهم إال حلبس ويهلرج الجليش فلي طملب 
ة اللرجمين ويهلرج المهلدن منهللا عملى سلنة موسلى هائفللًا يترقلب حتلى يقلدم مكلل
ويقبل الجيش حتى إذا نزلوا البيداء وهو جليش الهملبلت هسلف بهلم فلبل يفملت 

م فيصلللمي وينصلللرف ومعللله القلللائم بلللين اللللركن والمقلللا ملللنهم إال مهبلللر فيقلللوم
 .  ٕ)وزيرر ...  
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)صػم. عػف الرسػوؿ دمحم  )عميػال السػبلـ(وجاد في رواية أخرل حػوؿ نػزوؿ عيسػ. 
)عميله يمتفلت المهلدن وقلد نلزل عيسلى ) ف: نػال  ػاؿأ هللا عميال و لال وسمـ تسميما(

اقيمللت الصللبلة لللك  .. فيقللول المهللدن تقللدم صللمي بالنللاس فيقللول إنمللاالسللبلم 
  . ٔ)ا بعثت وزيرًا ولم ابعث أميرًا  فيصمي عيسى همفه ويبايعه ويقول إنم

) كلسني : نػال  ػاؿأ )عميػال السػبلـ(وجاد أيحًا عف الم حل بف عمر عػف الصػادؽ 
منبر الكوفة وحولله أصلحابه ثبلثمائلة وثبلثلة عشلر رجلبًل أنظر إلى القائم عمى 

لويلة وهلم حكلام هللا فلي أرضله عملى همقله حتلى عدة أهل بلدر وهلم أصلحاب األ 
يستهرج ملن قبائله كتابلًا مهتوملًا بهلاتم ملن ذهلب عهلد معهلود ملن رسلول هللا 

 اللوزير وأحلد عشلر هم إالفيجفمون عنه اجفال الغلنم فلبل يبقلى ملن )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما 
  . ٕ)نقيبًا  

ف الػػػوزور هػػػو الػػػذف يكػػػوف مػػػع اولػػػو جئنػػػا إلػػػ. الروايػػػة األولػػػ. نجػػػدها تشػػػير إلػػػ. 
، و ػػد أشػػارت الروايػػات فػػي مكػػة عنػد الػػركف والمقػػاـ )عميػػال السػػبلـ(اإلمػاـ المفػػدف 

ب مػػػع يفػػػر  )عميػػػال السػػػبلـ(ف اإلمػػػاـ المفػػػدف ا بػػػل ذلػػػؾ وفػػػي ن ػػػس السػػػياؽ إلػػػ. 
، وعميػال يكػوف المنصػور هػو الػوزور ن سػال ألنػال هػو نة إل. مكةالمنصور مف المدي

، هػذا مػف نػال هػرب معػال شػخص رالػثاة ولـ يذكر الوحيد الذف هرب معال إل. مك
)عميػػال ناحيػة ومػػف ناحيػػة أخػػرل إف المنصػور هػػذا الػػذف هػػرب مػع اإلمػػاـ المفػػدف 

ؿ ، وبطبيعػة الحػاصًا مفما حت. يطمبػال جػيش السػ يانيالبد أف يكوف شخ السبلـ(
أف هو وزوري ألنال مف غيػر المعقػوؿ  )عميال السبلـ(إف الشخص الراني بعد اإلماـ 
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)عميػػػػال  ، بينمػػػػا يتركػػػوف وزوػػػػر المفػػػدفيطمػػػب الجػػػػيش شػػػخص يعػػػػرؼ بالمنصػػػور
 . اف حصل ذلؾ ألشارت إليال الروايات، ولو كحرًا طميقًا دوف طمب السبلـ(

سػػال وزوػػر اإلمػػاـ وهػػذا كمػػال إف دؿ عمػػ. شػػيد فإنػػال يػػدؿ عمػػ. إف المنصػػور هػػو ن 
والذف هرب معال مف المدينة إل. مكة والذف يكوف موجودًا  )عميال السبلـ(المفدف 
 . عند  يامال بيف الركف والمقاـ)عميال السبلـ(معال 

وبما إننا  د أربتنا  ن ًا إف المنصور هو اليماني فبالنتيجة يكػوف اليمػاني هػو ن سػال 
 . الوصاحب دعوت )عميال السبلـ(الوزور أف وزور اإلماـ المفدف 

إنػال بعػث  )عميال السػبلـ(وأما بالنسبة لمرواية الرانية فنجدها تشير إل.  وؿ عيس. 
 . وزورًا وليس أميراً 

 )عميػػال السػػبلـ(و ػػد سػػبا أف أربتنػػا إف المقصػػود بعيسػػ. هنػػا لػػيس شػػخص عيسػػ. 
نما هو اليمػاني الػذف تسػددي روح عيسػ. بػف مػروـ جسدًا وروحاً   )عميػال السػبلـ(، وار

المػػػذكور فػػي تمػػػؾ  )عميػػػال السػػبلـ(يكػػوف اليمػػػاني هػػو وزوػػػر اإلمػػاـ المفػػدف  فعميػػال
 . الروايات

ولػػو جئنػػا إلػػ. الروايػػة الرالرػػة نجػػدها تػػذكر ل ظػػة الػػوزور أيحػػًا والػػذف يتبػػيف مػػف 
، وهػػلالد النقبػػاد هػػـ مػػف أنصػػار اإلمػػاـ ا عشػػرسػػياؽ الروايػػة إنػػال مػػف النقبػػاد اإلرنػػ

، ونحػػف عمػػ. يقػػيف تػػاـ إف هػػلالد عشػػرربلرػػة الربلرمائػػة و  )عميػػال السػػبلـ(المفػػدف 
نفػـ مػف  الربلرمائة وربلرة عشػر ال بػد أف يكػوف هنػاؾ مػف  ػاـ بجمعفػـ ال سػيما وار

، وبالطبع إف الػذف يقػوـ بجمعفػـ يجػب أف د شت. كما تشير إل. ذلؾ الرواياتببل
حػدًا وال بػد أف يعرفػوي جيػدًا ، وال نعمػـ أ )عميػال السػبلـ(يكوف معينًا مف  بل اإلمػاـ 
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تنطبػػا عميػػال هػػذي الصػػ ة إال اليمػػاني ألنػػال هػػو الشػػخص الوحيػػد الػػذف يػػدعو إلػػ. 
 . يتال راية هدل بل هي أهدل الرايات، وكذلؾ ألف را)عميال السبلـ(اإلماـ المفدف 

فبالنتيجػػة يتبػػيف لنػػا مػػف خػػبلؿ سػػياؽ هػػذي الروايػػات إف اليمػػاني هػػو ن سػػال الػػوزور 
)عميػػػال كونػػػال وزوػػػرًا لئلمػػاـ المفػػػدف  حيػػث إف الػػػوزور هػػػو لقػػب أو أسػػػـ يتسػػػم. بػػال

ف عم. جميع الناس اتباعال ألنال م السبلـ(  .ف يمتوف عميال فسيكوف مصيري الناروار
 
 المسثور  -ٗٔ

لقػػد ورد فػػي الروايػػة عػػف أحمػػد بػػف إبػػراهيـ الحسػػيني إف جماعػػة سػػ لوا عبػػد هللا بػػف 
ابنلك المهلدن ) دمحم : و ػالوا لػال(1) )عميال السبلـ(الحسف المرن. بف الحسف السبم 

محلش الثلور انفله حتلى يقتلل ولكلن إذا هنا وأشاروا إلى المدينة فيكون كمن ها 
 .  ٕ)ثور قد هرج بهراسان فهو صاحبكم  سمعتم بالمس

وهنػػػا يتبػػػيف إف السػػػيد اليمػػػاني هػػػو المقصػػػود بالمػػػ رور ألنػػػال يخػػػرج مػػػف خراسػػػاف 
 . ماني أيحًا يكوف خروجال مف خراسافوالي

   .(3)قديـ المتوارثوالم رور م خوذ مف ال
وال غرابة مف تسميتال بفذا المقب ألنػال منػذ القػديـ ومػا تواررتػال األجيػاؿ فػي روايػات 
نػال أحػد عبلمػات  يػاـ  أهل البيت )عمػيفـ السػبلـ( إف هنػاؾ شخصػًا هػو اليمػاني وار

 .)عميال السبلـ(اإلماـ المفدف 
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 المضرن العماني  -٘ٔ

ي هػػػػو ) المحػػػػرف ب السػػػػيد اليمػػػػانكمػػػػا ورد فػػػػي الروايػػػػات إف أحػػػػد أسػػػػماد وألقػػػػا
) ثم يملي بعلدر المضلرن العملاني القحطلاني ...وعملى يديله : العماني ( فقد روف 
  . ٔ)تفتح مدينة الروم  

   .ومف المعمـو إف الذف ت تح عم. يديال مدينة الروـ هو اليماني القحطاني
 .وعميال فالمحرف العماني المقصود بال اليماني القحطاني 

 
 
 
 
 

 هامسال بابال
 الداعي اليماني واعمميته

لػ.  ومػال يسػددي هللا عػز وجػل بمعجػزة مػف سػن  مػا إف أف نبي ياتي إمف المعموـ 
كانػت معجزتػال السػحر ألنػال  )عميػال السػبلـ(، فمربًل موس. و شائع في أهل زماناله
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فػػػإف معجزتػػػال  )عميػػػال السػػػبلـ(، أمػػػا عيسػػػ. السػػػحرةكػػػاف يكرػػػر فػػػي زمانػػػال السػػػحر و 
مػػا النبػػي دمحم أحيػػاد المػػوت. ألنػػال اشػػتفر فػػي زمانػػال الطػػب كانػػت شػػ اد المرحػػ. وا

فػػػتـ فيػػػال النػػػػاس فقػػػد كانػػػت معجزتػػػػال القػػػر ف ألنػػػال كػػػاف فػػػػي زمانػػػال ي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما(
 . بالببلغة وال صاحة

شػػػبيفة بػػػدعوة جػػػدي المصػػػط .  )عميػػػال السػػػبلـ(ولمػػػا كانػػػت دعػػػوة اإلمػػػاـ المفػػػدف 
إذف تكػوف رسػالة اإلمػاـ ، ال هػي القػر ف وكانػت رسػالتال تنزومػالومعجزت يما()ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم
وػػػل الكامػػػل رسػػػالة ت ووميػػػة أف إنػػػال يظفػػػر عمػػػ. يديػػػال الت و  )عميػػػال السػػػبلـ(المفػػػدف 

 . والشامل لمقر ف
)صػػػم. هللا إليػػػال رسػػػوؿ هللا  اولمػػا بينػػػا إف الػػػداعي يسػػػت ن  دعػػػادًا جديػػػدًا كمػػػا دعػػػ

تعجز عمماد عصػري عػف  أف يكوف اليماني ذا عمـوجب  ،عميال و لال وسمـ تسميما(
غيرهػػا مػػف الحجػػ  والبػػراهيف حجػػة عمػػيفـ إحػػافة إلػػ.  العمػػـ اكػػوف هػػذيمجاراتػػال ل
 . األخرل 

 فقػػد جػػاد ذلػػؾلقػػد ذكػػرت بعػػض الروايػػات الػػواردة عػػف أهػػل البيػػت )عمػػيفـ السػػبلـ( 
ه وقد جاء رجلل إللى أميلر الملؤمنين ومعله رجلل يقلال لل : )نال  ػاؿأعف المسيب 

أبو السوداء فقال يا أمير الملؤمنين إن هلذا يكلذب عملى هللا ورسلوله ويتشلهدك 
هللذا عللرض وطللول يقللول مللاذا فقللال يللذكر  )عميلله السللبلم فقللال أميللر المللؤمنين 

جلليش الغضللب فقللال هللل سللبيل الرجللل أولئللك قللوم يللستون فللي آهللر الزمللان قللزع 
م تسلعة أملا وهللا كقزع الهريف الرجل والرجبلن والثبلثة في كلل قبيملة حتلى يبمل
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ثم  باقرا إني ألعرف أميرهم واسمه ومناخ ركابهم ثم نهض وهو يقول باقرا باقرا
  . ٔ)قال ذلك رجل من ذريتي يبقر الحديث بقرًا  

و د سبقت اإلشػارة إلػ. اف أميػر جػيش ال حػب هػو اليمػاني وزوػر اإلمػاـ المفػدف 
شػػػيد شػػػقال وأظفػػػاري ووبقػػػر وهػػػو المقصػػػود ببػػػا رًا بػػػا رًا ألف بقػػػر ال )عميػػػال السػػػبلـ(

، ني أف كش  الباطف واظفػار الت ووػلر معناي الباطاالحديث بقرًا يعني شقال واظف
، وهػذا  يالوهذا يعني إف السيد اليماني يظفر الت وول الباطني ومكنوف الحديث وخ

غيري مف العممػاد عمػ. رغػـ بال  وؽ يف ذال مالعمإف دؿ عم. شيد فإنال يدؿ عم. 
 ص ر سنال.

: إن يقول )عميه السبلم ) سمعت أبا عبد هللا : لم حل بف عمر  اؿعف ا وجاد
لصاحب هذا األمر غيبتين يرجع فلي احلدهما إللى أهمله واألهلرى يقلال هملك فلي 
أن واد سللمك قمللت كيللف نصللنع إذا كللان ذلللك قللال إن ادعللى مللدعي فسللسلور عللن 

  . ٕ)يجيب فيها مثمه  تمك العظائم التي 
اإلماـ ب وال يختصاليماني أيحًا يطما عم. األمر  إف صاحب مرو د أربتنا فيما 

 فقم،  )عميال السبلـ(المفدف 
شػػرطًا لصػػاحب األمػػر إذا مػػا ادعػػ. أحػػدهـ ذلػػؾ وهػػو أف  األئمػػة وحػػع هنػػا  ػػدو 

يس لال الناس عف العظائـ، والذف يجيب عميفا ففو صاحب هػذا األمػر وهػو وزوػر 
وول القر ف حيث يكوف اليماني ، ومف هذي العظائـ ت )عميال السبلـ(اإلماـ المفدف 
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، )عميػػػال السػػػبلـ(عمػػػ. معرفػػػة بالت ووػػػل الحقيقػػػي لمقػػػر ف ألتصػػػالال باإلمػػػاـ المفػػػدف 
 . ال الت وول الشامل والكامل لمقر فوالذف لدي

رػػـ مػػف بػػيف هػػذي العظػػائـ الرجعػػة ففػػي مػػف األشػػياد التػػي ذكػػرت الروايػػات إنػػال لػػـ 
وعميػػػال فيكػػػوف اليمػػػاني وزوػػػػر  ـ()عميػػػال السػػػبليػػػ تي ت وومفػػػا إال فػػػي زمػػػاف اإلمػػػاـ 

 . عالمًا بفا )عميال السبلـ(المفدف 
ال يعرففػػا إال هػػو أحػػد األسػػرار التػػي و  ،ليػػاوكػػذلؾ يكػػوف عالمػػًا بت ووػػل وت سػػير الر 

المعرفػة الكاممػة يمتمكػوف أولياد هللا عز وجل ك هل البيػت )عمػيفـ السػبلـ(، الػذيف 
كػاف عمػ. معرفػة بت ووػل  ال السبلـ()عميفيوس   ،بت وول الرليا فحبًل عف األنبياد

، والقائـ كما سبقت اإلشارة لال سنة مف يوس  هي السجف وال يبة وأربتنا إف الرليا
، وعميػػػػال فمػػػػيس مػػػػف سػػػػجفالمقصػػػػود بالقػػػػائـ هنػػػػا هػػػػو اليمػػػػاني الػػػػذف يقػػػػع عميػػػػال ال

الػػذف  )عميػػال السػػبلـ(( مػػف يوسػػ  ف ي خػػذ هػػذي السػػنة ) ت ووػػل الرليػػاالمسػػت رب أ
 .كما أخذ عنال السجف وال يبة ،يا في السجفكاف يلوؿ الرل 

: وجػػاد فيفػػا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(اردة عػػف رسػػوؿ هللا أمػػا الروايػػة الرالرػػة ففػػي الروايػػة الػػو 
  . ٔ))فجعمت حسنًا معدن عممي وجعمت حسينًا هازن وحيي  

هػػػو و سػػػيكوف الػػػوحي  )عميػػػال السػػػبلـ(ومعنػػػ. ذلػػػؾ إف فػػػي ذروػػػة اإلمػػػاـ الحسػػػيف 
هـ خزنة تمػؾ  )عميال السبلـ(ألسرار الر انية حيث يكوف األئمة مف ذروة الحسيف ا

والػذف عبػرت عنػال الروايػة ب نػال معػدف  )عميػال السػبلـ(، وأما اإلماـ الحسف األسرار
ففػػػذا يعنػػػي إنػػػال سػػػوؼ يكػػػوف مسػػػتودعًا لعمػػػـ الرسػػػوؿ  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما(عمػػػـ الرسػػػوؿ 

                                                 

  527ص 1الكافي ج - 1



 

 

 .....................  موسوعة القائـ ................................  306
 

يبقػر الػذف السػيد اليمػاني  فيخرج مف ذروتال مف يظفر ذلؾ العمـ وهو  تسميما()ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 . مما يدؿ عم. كررة عمومال وغزارتفاالحديث بقرًا 

وورارػة العمػػـ لػيس بالشػػيد المسػت رب ألف عمػػـ الورارػػة عمػـ موجػػود  ػائـ بحػػد ذاتػػال 
ففػي تنقػل  .لعػيف ...الػ وكما إف الورارة تنقل الص ات الجسدية مف لوف البشػرة وا

   .(1)نسبة الذكاد في اإلنساف عم.ت رير أيحًا العمـ ويكوف لفا 
: ) إذا نػػال  ػػاؿأ )عميػػال السػػبلـ(عػػف أيػػوب بػػف نػػوح عػػف أبػػي الحسػػف الرحػػا  وجػػاد

  . ٕ)رفع عممكم من بين أظهركم فتوقعوا الفرج من تحت اقدامكم  
، وعميال فالمقصود اديكوف برفع أصحابال وهـ العمم ومف المعموـ إف رفع العمـ إنما

بفػػػذي الروايػػػة هػػػو فقػػػداف شػػػخص المعبػػػر عنػػػال بػػػػ) عممكػػػـ ( وهػػػذا الشػػػخص هػػػو 
 ال ػرج، وبعػدها يكػوف غيبػة يخت ػي فيفػا عػف دار الظػالميفاليماني الذف تكػوف لػال 

 .)عميال السبلـ(لصاحب العصر والزماف 
... ـ()عميػال السػبلولرب  ائل يقوؿ  د يكػوف المقصػود بػالعمـ هػو اإلمػاـ المفػدف  

ونرد عميػال إف غيػاب العمػـ يكػوف  بالػال تو ػع ال ػرج أف إف غيػاب ذلػؾ العمػـ يكػوف 
ألنػال  )عميػال السػبلـ(دااًل عم.  رب ال رج وهذا مػا ال يصػدؽ عمػ. اإلمػاـ المفػدف 

 غائب منذ زمف طوول ولـ يظفر بعد.
 
 

 )ص بدعوة النبي  )ع ارتبا  دعوة المهدن 
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عال. عندما خما الخما وأجرل عمػيفـ السػنف لػـ كما يعمـ الجميع إف هللا سبحانال ت
يكف ذلؾ عبرًا أو محض صػدفة ألنػال عػز وجػل خمػا العبػاد لعنايػة ومفمػة شػرو ة 

نَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن { :وهي عبادتال جل وعبل لقولال تعال.  . ٔ)}َوَما َهَمْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ
نمػا هػي طروست  الئالتقد اإليف اً وتمؾ العبادة بطبيعة الحاؿ لـ يكف محتاج  قػة ، وار

لػػػ. الػػػذف يقر ػػػال مػػػف رحػػػواف ، أليصػػػاؿ ال ػػػرد إلػػػ. درجػػػة الكمػػػاؿ هللا عػػػز وجػػػل وار
الذيف هـ أوؿ مػف عبػد هللا و دسػال والػذيف ألجمفػـ خمػا الكػوف كمػال ، مرافقة أوليادي

نسػػػػ قػػػػال وهػػػػـ دمحم و ؿ دمحم ال وجنػػػػال وكواكبػػػػال وجميػػػػع مكونػػػػات خمبسػػػػمائال وأرحػػػػال وار
 . أتـ التسميـ (ميفـ افحل الصبلة و ) ع
إف جميػػع األديػػاف السػػماوية التػػي سػػبقت اإلسػػبلـ هػػي باإلصػػل تػػدور عمػػ. إ ػػرار فػػ

الشػرط األوؿ مػف الميرػاؽ وتبشػر  وة والر و ية هلل عز وجل وهػيوت كيد مبدأ العبود
 . تقـو عم. يديال دولة العدؿ اإللفيالذف  )عميال السبلـ(بقياـ اإلماـ المفدف 

صراحة إيمانفـ بالديف اإلسبلمي الذف يجيد بعدهـ والمبني األنبياد أ روا و ينوا ف
 .لربلرة التوحيد والنبوة واإلمامةعم. اركاف الميراؽ ا

تطبيا ما جػاد  إف الديف اإلسبلمي هو الديف الوحيد الذف جاد ممربًل وداعيًا إل. 
)صػػم. هللا عميػػال ، وبطبيعػػة هػػذي الػػدعوة التػػي بػػدأ بفػػا الرسػػوؿ فػػي الميرػػاؽ اإللفػػي

عشػػر  امػػف حيػػث التنزوػػل واسػػتمر بفػػا مػػف بعػػدي األئمػػة اإلرنػػ  لػػال وسػػمـ تسػػميما(و 
)صػػػم. هللا يػػػث الت ووػػػل وذلػػػؾ لقػػػوؿ الرسػػػوؿ المعصػػػوميف )عمػػػيفـ السػػػبلـ( مػػػف ح
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) يلا عملي أنلت أهلي وأنلا أهلوك وأنلا المصلطفى لمنبلوة : عميال و لال وسمـ تسميما(
  . ٔ)التسويل ... وأنت المجتبى لئلمامة وأنا صاحب التنزيل وأنت صاحب 

 )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسلميما )قلال رسلول هللا : نػال  ػاؿأ )عميػال السػبلـ(وجاد عف اإلماـ الصادؽ 
زيللل. فسللئل النبللي إن مللنكم مللن يقاتللل بعللدن عمللى التسويللل كمللا قاتمللت عمللى التن

ميللله )ع: هاصلللف النعلللل يعنلللي أميلللر الملللؤمنين ملللن هلللو فقلللال )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسلللميما 
   . ٕ)... السبلم 

 .ت عممفـ )عميفـ السبلـ( بالت وولوغيرها مف الروايات التي ترب
، ومكنونفػػا هػػػو ت ووػػل جزئػػػي غيػػر تػػػاـ وبطبيعػػة الحػػػاؿ فػػإف هػػػذا الت ووػػل لمرسػػػالة

السػػبلـ( ومػػا ال ػػوي مػػف ط ػػات وذلػػؾ تبعػػًا لمظػػروؼ التػػي مػػر بفػػا األئمػػة )عمػػيفـ 
ففػػو مػػف سػػيقـو  )عميػػال السػػبلـ(المفػػدف  ، إلػػ. أف يػػ تي الػػدور إلػػ. اإلمػػاـعصػػرهـ

المبنيػة عمػ. بإظفار الت ووػل البػاطني لمرسػالة اإلسػبلمية الدمحميػة األصػيمة الكاممػة 
هػػػو  )عميػػػال السػػػبلـ(، فعميػػػال يكػػػوف اإلمػػػاـ العػػػدؿ المنتظػػػر الميرػػػاؽ اآلنػػػ  الػػػذكر

 . في ن س الو ت لما جاد في الميراؽالداعي والمطبا 
لمقدمة عم. األصل فػي دعػوة األنبيػاد وهػي الػدعوة إلػ. وبعد أف تعرفنا بعد هذي ا

، لنػػػا أف نتسػػػائل عػػػف ف بعػػػدهـهللا عػػػز وجػػػل وتوحيػػػدي والتػػػي يكممفػػػا األوصػػػياد مػػػ
لنتعرؼ بالتالي عمػ. مراحػل دعػوة اإلمػاـ المفػدف  ،فابالكي ية التي يدعوف الناس 
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والتػػي ، عػػة وعشػػروف ألػػ  نبػػيبوصػػ ال المكمػػل لمػػا بػػدأي مائػػة وأر  )عميػػال السػػبلـ(
سيتممفا بإ امة دولة العدؿ اإللفي التي وعد هللا بفا جميع انبيػادي ورسػمال وأوليػادي 

  . امتفا)عميفـ السبلـ( في إ
كسػائر دعػوات األنبيػاد والرسػل  دعوتفاو  )عميال السبلـ( حية اإلماـ المفدف فإف 

)عمػػػػػيفـ السػػػػػبلـ( تمػػػػػر بمػػػػػرحمتيف مرحمػػػػػة الػػػػػدعوة السػػػػػممية رػػػػػـ مرحمػػػػػة المواجفػػػػػة 
اد والرسػػل الػػذيف بعػػرفـ هللا عػػز وجػػل كػػانوا فػػي يػػ، فمػػف المعمػػـو إف األنبسػػكروةالع

القػػػوة أو التفديػػػد بالعقػػػاب والعػػػذاب  إلػػػ.هللا ولػػػـ يمجئػػػوا  إلػػػ.بدايػػػة بعرػػػاتفـ دعػػػاة 
 إ نػػاعمػػف أجػػل ، جميػػع السػػبل السػػممية الممكنػػة واسػػتنزاؼ انتفػػاداإللفػػي إال عنػػد 

، فعم. سػبيل المرػاؿ إف نبػي هللا نال وتعال.بال مف عند هللا سبحا جادواأ وامفـ بما 
لبث فػي  ومػال تسػعمائة وخمسػوف سػنة يػدعوهـ إلػ. توحيػد هللا  )عميال السبلـ(نوح 

، ونبػي هللا إبػراهيـ لتكػذيبفـ إيػاي والمتمرػل بالطوفػاف بل أف يجيئفـ العذاب اإللفي 
ونبذ عبادة كذلؾ لبث في  ومال سنينًا يدعوهـ إل. توحيد هللا تعال.  )عميال السبلـ(

مػف  بػل النمػرود  اعتقالػالمما أدل إل. ، ف وذلؾ  بل أف يصطدـ بفـ مباشرةاألورا
 وأخػايالػذف دعػا هػو  )عميال السبلـ(وكذلؾ الحاؿ مع موس.  ،الذف ألقاي في النار

( فرعوف إل. عبادة هللا الواحد األحد بصورة سػممية إلػ. إف هاروف )عميفما السبلـ
 تعػال. ل رعػوف وجنػودي بػإغراؽ هللا انتفػتعسػكروة والتػي األمر بالمواجفػة ال انتف.
إل. هللا عز وجػل  دعاالذف  )عميال السبلـ(، ومرل ذلؾ ما و ع مع عيس. في اليـ

أيحًا بالكبلـ إل. أف أنتف. األمر إل. اعتقالال مف  بل الروماف المسيطروف  نػذاؾ 
نجػاي مػف كيػدهـ بعػد  عم. ببلد الشاـ وبالتعاوف مع اليفود وأرادوا صمبال ولكػف هللا

 . أف شبال لفـ
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كػػانوا ال يػػدعوف الػػذيف وكػػذلؾ الحػػاؿ مػػع أوصػػياد األنبيػػاد )عمػػيفـ السػػبلـ( أيحػػًا 
 . الحجة عميفـ إل امةأحد إل.  تاؿ إال بعد دعوتفـ بالكممة وذلؾ 

مع أهل الجمل حيث لػـ يبػدأ بقتػالفـ إال  )عميال السبلـ(كما هو حاؿ اإلماـ عمي  
لي يئػوا إلػ. أمػري ووػدخموا فػي طاعتػال وحتػ. إنػال أخػرج إلػيفـ أحػد  بعد دعوتػال إلػيفـ

نفـ رموي بسفـ أأصحابال حامبًل القر ف لتذكيرهـ بما جاد بال مف األمر بطاعتال إال 
 . د ذلؾ ي س منفـ وأحطر إل.  تالفـو تموي وعن

وهػػذي المرحمػػة بطبيعػػة الحػػاؿ فػػي دعػػوات األنبيػػاد )عمػػيفـ السػػبلـ( تنطبػػا أيحػػًا 
والكػػػػػل يعػػػػػرؼ إف رسػػػػػالتال  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػػميما(وة خػػػػػاتـ األنبيػػػػػاد والرسػػػػػل دمحم عمػػػػػ. دعػػػػػ

اإلسبلمية مرت بمرحمتيف األول. مرحمػة الػدعوة والتػي تركػزت بشػكل خػاص عمػ. 
مكػػة رػػـ مرحمػػػة المواجفػػة العسػػكروة التػػػي كانػػت بعػػد هجرتػػػال إلػػ. المدينػػة المنػػػورة 

لمشػػػركيف فػػػي وا عػػػة بػػػدر الكبػػػرل فػػػي السػػػنة وذلػػػؾ عنػػػدما أمػػػري هللا تعػػػال. بقتػػػاؿ ا
 .)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(مور الشفيرة في سيرة الرسوؿ الرانية لمفجرة وهذي مف األ

نػال أ )عميػال السػبلـ(عػف اإلمػاـ عمػي  )عميػال السػبلـ(و د جػاد عػف اإلمػاـ الصػادؽ 
أمرر في بدء أمرر أن   تسميما )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) إن هللا تبارك وتعالى عندما أرسل دمحم :  اؿ

لرًا َوَنلِذيراً يدعو الدعوة فقط وأنزل عميه }   َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْمَناَك َشاِهدًا َوُمَبشِّ
ِ ِبِإْذِنِه َوِسَراجًا مُِّنيراً  َن ّللاَِّ َفْضل َوَداِعيًا ِإَلى ّللاَّ ِر اْلُمْؤِمِنيَن ِبَسنَّ َلُهم مِّ  بًل َكِبيلراً َوَبشِّ

لللللْل َعَملللللى ّللاَِّ َوَكَفلللللى ِبلللللا َِّ  َواَل ُتِطلللللِع اْلَكلللللاِفِريَن َواْلُمَنلللللاِفِقيَن َوَدْع َأَذاُهلللللْم َوَتَوكَّ
  فمما أرادور بما هموا بله ثبلت فقط وأمرر أن ال يؤذيهم {فبعثه هللا بالدعوة َوِكيبلً 
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ِذَن ِلمَّلِذيَن ُيَقلاَتُموَن }أُ أمر هللا تعلالى بلالهجرة وفلرض عميله القتلال فقلال سلبحانه 
نَّ ّللاََّ َعَمى َنْصِرِهْم َلَقِديٌر {   . ٔ) ِبَسنَُّهْم ُظِمُموا َواِ 

 .عم. أساس الدعوة أواًل رـ القتاؿ ائمة  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(وعميال تكوف بعرة الرسوؿ 
يتال تتكوف فإف  ح )عميال السبلـ(المفدف اإلماـ وسيصير الحاؿ كذلؾ في  حية 

مػػف مػػرحمتيف األولػػ. مرحمػػة الػػدعوة وجمػػع األنصػػار وذلػػؾ  بػػل  يامػػال المقػػدس رػػـ 
، وذلػؾ مػف حيػث شػبال دعوتػال بػدعوة الرانية وهي  يامػال بالسػي  مػف مكػةالمرحمة 

، و ػد وردت طائ ػة مػف الروايػات فػي أغمػب ت اصػيمفا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما(رسػوؿ هللا  جدي
و ػػػػيف دعػػػػوة جػػػػدي  )عميػػػػال السػػػػبلـ(يف دعػػػػوة اإلمػػػػاـ المفػػػػدف تشػػػػير إلػػػػ. الشػػػػبال بػػػػ

 .)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(المصط . 
 الرواية األولى:

 بلللاً ) اإلسلللبلم بلللدأ غري: نػػػال  ػػػاؿأ )عميػػػال السػػػبلـ(عػػػف أبػػػي بصػػػير عػػػف الصػػػادؽ  
يسلتسنف  :ت: أشرح لي هذا أصمحك هللا فقلال  فقموسيعود غريبًا فطوبى لمغرباء

 . ٕ)  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما رسول هللا  دعادعاءًا جديدًا كما  الداعي منا
: نػػال  ػػاؿأ )عميػػال السػػبلـ(عػػف أبػػي خديجػػة عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ  الروايللة الثانيللة:

إللى أملر  ) إذا قام القائم جاء بلسمر جديلد كملا دعلا رسلول هللا فلي بلدو اإلسلبلم
  . ٖ)جديد  

 :الرواية الثالثة
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: فقػػػػاؿ )عميػػػػال السػػػػبلـ(نػػػػال سػػػػ ؿ اإلمػػػػاـ البػػػػا ر أهللا بػػػػف عطػػػػاد وردت عػػػػف عبػػػػد  
بسن  )عميه السبلم : إذا قام القائم فقمت )عميه السبلم ) سسلت أبا جعفر الباقر 

)صللمى هللا : يهللدم مللا قبملله كمللا فعللل رسللول هللا سلليرة يسللير فللي النللاس ؟ فقللال
 . ٔ)ويستسنف اإلسبلم جديدًا   عميه وآله وسمم تسميما 

عند  يامال يست ن  اإلسبلـ  )عميال السبلـ(تبادر إل. الذهف إف اإلماـ المفدف ال يو 
الػػػذف نزلػػػت نػػػال يػػػ تي بػػػديف جديػػػد أو إسػػػبلـ جديػػػد غيػػػر اإلسػػػبلـ أجديػػػدًا بمعنػػػ. 

 .)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(احكامال عم. الرسوؿ 
م. هللا عميػال )صػبل معناي ي تي بتعػاليـ اإلسػبلـ الحقيقيػة التػي أتػ. بفػا رسػوؿ هللا 

منػػػذ وفػػػاة  ئاً فشػػػي ئاً شػػػي الوالػػػذف أنحرفػػػت األمػػػة اإلسػػػبلمية عنػػػ و لػػػال وسػػػمـ تسػػػميما(
ف اإلسػػػبلـ سػػػينقض وحتػػػ. اآلف، فقػػػد أشػػػار الرسػػػوؿ إلػػػ. أ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما(الرسػػػوؿ 

) لتنقضن عرى اإلسبلم عروة عروة فيكون أول ما ينقضلون : عروة عروة بقولػال
  . ٕ)مة وآهرر الصبلة  من دينكم اإلما

ومجيئػػػال بتمػػػؾ التعػػػاليـ التػػػي تبػػػدو  )عميػػػال السػػػبلـ(لػػػذلؾ عنػػػد  يػػػاـ اإلمػػػاـ المفػػػدف 
 .(3)هو م لوؼ لديفـ مف تعاليـ وأحكاـغروبة وجديدة عما 
ان   هميفلة يهلرج ملن عتلرة ) :الصادؽ )عميال السبلـ(  ػاؿو د جاد عف اإلماـ 
  ملن وللد فاطمللة ) عميهلا السلبلم   يلواط  اسلمه اسللم تسلميما رسلول هللا ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
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  يبايع بين الركن والمقام  الحسين بن عمي ) عميهما السبلم  رسول هللا  جدر 
ملق أسلعد النلاس مق وينزل عنله فلي الهُ   في الهَ   تسميمايشبه رسول هللا ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

ا  يضلع الجزيلة  ويلدعو إللى هللا به أهل الكوفة  يعيش همسا أو سبعا أو تسلع
داؤر مقملدة العمملاء   أعلبالسيف  ويرفلع الملذاهب  فلبل يبقلى اال اللدين الهلالص

همون كرهللا   فيللده يحكللم بهللبلف مللا ذهللب إليلله أئمللتهم  لمللا يرونللأهللل االجتهللاد
. بلله عامللة المسلممين أكثللر مللن هواصللهم  وتفللرح تحلت حكملله هوفللا مللن سليفه
ال   لله رجلحقلائق علن شلهود وكشلف بتعريلف الهليليبايعه العارفون من أهل ا

  السيف بيدر ألفتلى الفقهلاء بقتمله   ولوال أنالهيون يقيمون دعوته وينصرونه
هلافون ويقبملون حكمله ملن غيلر   فيطمعلون ويولكن هللا يظهرر بالسيف والكلرم
مذهب أئمتهم أنله   ويعتقدون فيه إذا حكم فيهم بغير ايمان  ويضمرون هبلفه

أن أهلل االجتهلاد وزمانله قلد انقطلع  وملا . ألنهم يعتقلدون في ذلكعمى ضبلل 
. هم أحلدا للله درجللة االجتهللاد  وان هللا ال يوجللد بعللد أئمللتبقلي مجتهللد فللي العلالم

وأما من يدعي التعريف اإللهي باألحكام الشلرعية   فهلو عنلدهم مجنلون فاسلد 
 .  ٔ)الهيال 

) فلي القلائم منلا سلنة ملن :  ػاؿنػال أ )عميال السػبلـ(إلماـ الحسيف اعف  كما ورد 
األنبيللاء سللنة مللن نللوح ... وأمللا مللن أيللوب فللالفرج بعللد البمللوى وأمللا مللن دمحم 

  . ٕ)فالهروج بالسيف  
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) يلا دمحم :  ػاؿنػال أ )عميػال السػبلـ(وورد أيحًا عف دمحم بف مسمـ عف اإلمػاـ البػا ر 
شلللبهًا ملللن همسلللة ملللن  ما )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسلللميبلللن مسلللمم إن فلللي القلللائم ملللن آل دمحم 
يف وقتمله فهروجه بالس )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما الرسل ... وأما شبهه من جدر المصطفى 

 . ٔ)أعداء هللا ورسوله ... 
وهذا يعني إن قيامه المقدس يمثل المرحمة الثانية من حيث الشلبه بلدعوة جلدر 

 . واجهة العسكريةالموهي  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما رسول هللا 
وبقيت لدينا حمقة م قودة وهي المرحمػة األولػ. مػف دعػوة المصػط . ومػف دعػوات 

 جميع األنبياد والرسل )عميفـ السبلـ( وهي مرحمة الدعوة السممية.
إلػػ. وجػػود ولػػو عػػدنا إلػػ. الروايػػات التاروخيػػة نجػػدها تشػػير كمػػا سػػي تينا م صػػبًل  

دعوة تقـو عمػ. وهذي البمكة بالسي   سبلـ()عميال ال بل  ياـ اإلماـ المفدف  دعوة
 .لمقدس وجمع األنصار والمواليف لالأساس تفيئة الناس لقيامال ا

مػػف سػػيقـو بتمػػؾ الػػدعوة ووبينفػػا ويقػػـو بنشػػرها  هػػووالػػذف يفمنػػا فػػي هػػذي المسػػ لة 
مػػف خػػبلؿ  )عميػػال السػػبلـ(لئلمػػاـ المفػػدف  لتمفيػػداالػػذف يقػػـو ب السػػيد اليمػػانيهػػو و 

ة وتبيػاف عبلمػات ظفػوري لتتفػيد أذهػاف النػاس ألسػتقبالال بعػد طػوؿ التبميغ والػدعو 
ال يبة، فحبًل عف جمع األنصػار وال سػيما الربلرمائػة وربلرػة عشػر والعشػرة  الؼ 

 والذيف ال يقوـ اإلماـ في مكة إال بعد إكتمالفـ.

 أصل دعوة اليماني وماهيتها
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يػال األنصػار فقػد ورد عػف دأف يتػوفر ل المفدف )عميػال السػبلـ( إف شرط  ياـ اإلماـ
) ال يقوم القلائم ملن مكلة حتلى : نال  ػاؿأ )عميال السبلـ(عف الصادؽ  أبي بصير

تكتمل الحمقة قمت وكم الحمقة قال عشرة آالف جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن 
  . ٔ)يسارر ... 

فكيػػػ  يعقػػػل إف هػػػػذا العػػػدد ال يػػػر  ميػػػػل مػػػف األنصػػػار يجتمعػػػػوف مػػػف عػػػػدة دوؿ 
فمػػػو كػػػاف  ،شػػػخص  ػػػد جمعفػػػـ وأعػػػدهـ لفػػػذا األمػػػر يكػػػوف هنػػػاؾ وأ طػػػار دوف أف

 )عميػػال السػػبلـ(لمػػا كػػاف لفػػـ أف يعرفػػوا إف اإلمػػاـ المفػػدف  األمػػر اعتباطيػػًا وع ويػػاً 
، رػػـ كيػػ  عػػرؼ هػػلالد إنفػػـ أنصػػار اإلمػػاـ وجػػودًا فػػي مكػػة ليػػذهبوا إلػػ. بيعتػػالم

عػػػرففـ  إال إذا كػػػاف هنػػػاؾ شػػػخصمػػػف دوف المبليػػػيف مػػػف النػػػاس  )عميػػػال السػػػبلـ(
 .بذلؾ

ال يمكنػال القيػاـ بالػدعوة وجمػع  )عميػال السػبلـ(إف اإلمػاـ المفػدف فػوبطبيعة الحػاؿ 
نػال فػي حػاؿ غيبػة واسػتتار مػف النػاس وذلػؾ أاألنصار بن سال وذلػؾ لسػببيف األوؿ 

لػػ. اآلفلظممػػة والط ػػاة المتر صػػيف اخوفػػا عمػػ. ن سػػال مػػف كيػػد  ، بػػال منػػذ والدتػػال وار
ي العاشػػر مػػف محػػـر لكشػػ  ميف لػػال لػػو لػػـ يخػػرج فػػحتػػ. ورد إنػػال لشػػدة تتبػػع الظػػال

 .أمري و تل
في حاؿ غيبة حتػ. يػ ذف هللا تعػال. لػال بالقيػاـ  )عميال السبلـ(إذف فاإلماـ المفدف 

ألف مف مسػتمزمات ، محـر في مكة، فعميال ال يمكنال القياـ بالدعوة في العاشر مف
األمػػر ال يتسػػػن. ، وهػػذا هرًا لمنػػاس ووػػدعوهـ بصػػورة مباشػػرةالػػداعي أف يكػػوف ظػػا
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إذف البػػد أف يقػػوـ اإلمػػاـ المفػػدف بإرسػػاؿ داعيػػًا مػػف  بمػػال ، )عميػػال السػػبلـ(لئلمػػاـ 
 . الناس إلياليدعو 

ولػػو تتبعنػػا المرويػػات الػػواردة عػػف أهػػل البيػػت )عمػػيفـ السػػبلـ( نجػػد إنفػػا تػػذكر إف 
نفػػػا  امػػػت بتحديػػػد  بػػػل  يامػػػال المقػػػدسدعػػػوة  )عميػػػال السػػػبلـ(لئلمػػػاـ المفػػػدف  ، وار

 .صورة مباشرة أو غير مباشرةالذف يقـو بتمؾ الدعوة سواد ب الداعي
رمػوز بطوا صػ ات الػداعي وطبيعػة دعوتػال حػانجد إف األئمة )عمػيفـ السػبلـ( ا و 

)عميػػػػال ال يسػػػػتطيع حمفػػػػا إال اإلمػػػػاـ المفػػػػدف واليمػػػػاني الػػػػذف يكػػػػوف مرسػػػػبًل منػػػػال 
عبلمػػات  والػػذف يممػػؾ القػػدرة عمػػ. فػػؾ أغمػػب رمػػوز القحػػية المفدويػػة مػػف السػػبلـ(

شػػػارات وتعػػػاليـ خاصػػػة بسػػػير الػػػدعوة ككػػػل إلػػػ. أف يػػػتـ القيػػػاـ المقػػػدس لئلمػػػاـ  وار
 .)عميال السبلـ(المفدف 

ف اليمػػػاني هػػػو الػػػداعي لئلمػػػاـ أواآلف نػػػ تي إلػػػ. ذكػػػر الروايػػػات التػػػي تشػػػير إلػػػ. 
لػػػ.  )عميػػػال السػػػبلـ(المفػػػدف  بيعتػػػال ويعػػػرففـ بػػػال الػػػذف يقػػػوـ بػػػدعوة النػػػاس إليػػػال وار

 .وبعبلمات  يامال
 :لرواية األولىا
) هللروج السللفياني : نػػال  ػػاؿأ )عميػػال السػػبلـ(عػػف أبػػي بصػػير عػػف اإلمػػاـ البػػا ر  

واليماني والهراساني في سنة واحلدة وفلي شلهر واحلد نظلام كنظلام الهلرز يتبلع 
بعضه بعضًا فيكون البسس من كل وجه ويل لمن ناواهم وليس في الرايلات رايلة 

  فللإذا هللرج نلله يللدعو إلللى صللاحبكمي رايللة هللدى أل أهللدى مللن رايللة اليمللاني هلل
ذا هرج اليماني فانهض إليله  اليماني حرم بيع السبلح عمى الناس وكل مسمم وا 
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  فملن فعلل فهلو ملن أهلل هلدى وال يحلل لمسلمم أن يمتلون عميلهفإن رايتله رايلة 
لى طريق مستقيم  النار ألنه ي  . ٔ)دعو إلى الحق وا 
 : الرواية الثانية

) هلللروج الثبلثلللة : أيحػػػًا حيػػػث  ػػػاؿ عميػػػال السػػػبلـ()وردت عػػف اإلمػػػاـ الصػػػادؽ  
الهراسللاني والسللفياني واليمللاني فللي سللنة واحللدة فللي شللهر واحللد فللي يللوم واحللد 

  . ٕ)وليس فيها راية بسهدى من راية اليماني ألنه يهدن إلى الحق  
ف اليماني هو مػف يػدعو إلػ. اإلمػاـ إل. أف الرواية تشير بكل صراحة أونجد هنا 

) ألنال يدعو إل. صػاحبكـ ( أف إلػ. اإلمػاـ  )عميال السبلـ(الصادؽ المفدف لقوؿ 
ف أهل البيػت )عمػيفـ السػبلـ( فػي كريػر مػف األحيػاف ال فإ، )عميال السبلـ(المفدف 

 . سـ ح اظًا عميال وعم. سروة حركاتاليسمونال باإل
مػػرتيف األولػػ. يػػدعو  (اليمػػاني يػػدعو)الروايػػة األولػػ. تكػػرر ل ظػػة أف رػػـ إننػػا نجػػد 

لػػ. طروػػا مسػػتقيـ إلػػ. صػػاحبكـ والرانيػػةفيفػػا  ، حيػػث ورد فػػي يػػدعو إلػػ. الحػػا وار
 .)عميال السبلـ(نال هو اإلماـ المفدف ات سير الحا 

 :نػال  ػاؿ فػي  ولػال تعػال.أ )عميػال السػبلـ(فقد جاد عف إبراهيـ عف اإلماـ الصػادؽ 
{  قلال فلي َلُهلْم َأنَّلُه اْلَحلقُّ  َسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اآْلَفاِق َوِفي َأنُفِسلِهْم َحتَّلى َيَتَبليَّنَ )}

اآلفاق بانتقاص األطراف عميهم وفي انفسهم المسخ حتى يتبين لهم أنله الحلق 
  . ٖ)إنه القائم 
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 ة:لثرواية ثا
) ال تقلللوم السلللاعة حتلللى يقلللوم القلللائم : اؿنػػػال  ػػأ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(عػػف الرسػػػوؿ دمحم  

  . ٔ)وجل له  الحق منا وذلك حين يسذن هللا عز 
والػػػذف يػػػدعو لػػػال السػػػيد  )عميػػػال السػػػبلـ(فيتبػػػيف لنػػػا إف الحػػػا هػػػو اإلمػػػاـ المفػػػدف 

، ولفػػذا فػإف رايتػػال تكػػوف أهػدل الرايػػات لػدعوتفا تمػػؾ، فحػػبًل عػف ذلػػؾ فقػػد اليمػاني
سػبلـ( واألئمػة )عمػيفـ ال )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما(ورد في ت سير الصراط المسػتقيـ ب نػال النبػي 

وهػػو  )عميػػال السػػبلـ(، والػػذيف  خػػرهـ اإلمػػاـ المفػػدف عشػػر )عمػػيفـ السػػبلـ( ارنػػاإل
إلػ. ، فعميال يكوف اإلماـ المفدف هو الصراط المستقيـ والتي أشارت الرواية الخاتـ
 .اليماني في  خر الزماف سيدعو لال أف

: نػػال  ػػاؿأ )عميػػال السػػبلـ(وجػػاد كػػذلؾ عػػف أبػػي مالػػؾ األسػػدف عػػف اإلمػػاـ البػػا ر 
َق ل هللا تعالى َ ) عن قو لُبَل َفَتَفلرَّ َأنَّ َهلَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيمًا َفاتَِّبُعوُر َواَل َتتَِّبُعلوْا السُّ

للاُكم ِبللِه َلَعمَُّكللْم َتتَُّقللون  )عميلله : فبسللط أبللو جعفللر قللال ِبُكللْم َعللن َسللِبيِمِه َذِلُكللْم َوصَّ
 المسلتقيم ... يدر اليسار ثم دور فيها يدر اليمنى ثم قال نحن الصرا   السبلم 

(2). 
نػال عنػدما نقػرأ سػورة الحمػد أهػدنا الصػراط المسػتقيـ أف أهػدنا اووتبيف لنا ممػا تقػدـ 

)عميػػػػال إلػػػػ. دمحم و لػػػػال أجمعػػػػيف والمتمرمػػػػيف فػػػػي و تنػػػػا الحاحػػػػر باإلمػػػػاـ المفػػػػدف 
والفدايػػػة  )عميػػػال السػػػبلـ(، أف إننػػػا نقػػػوؿ المفػػػـ أهػػػدنا إلػػػ. اإلمػػػاـ المفػػػدف السػػػبلـ(

 .ية باإلهتداد إليال والتفل لنصرتالوؿ بمواالتال والرانتكوف عم. شقيف األ
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أما بخصوص الروايات ال ير صروحة والتي تممح ب ف اليماني هو الػداعي لئلمػاـ 
 . ففي متعددة )عميال السبلـ(المفدف 

 : الرواية األولى
تػػي وردت عػػف وال )عميػػال السػػبلـ(والتػػي تتحػػدث عػػف عبلمػػات  يػػاـ اإلمػػاـ المفػػدف 

: ) ويظهر ثبلثة نفر في الشلام كمهلم يطملب المملك رجلل نال  اؿأعمار بف ياسر 
أبقع وأصهب ورجل من أهلل بيلت أبلو سلفيان يهلرج ملن كملب ويحضلر النلاس 
بدمشق ويهرج أهل المغرب إلى مصر فلإذا دهملوا فتملك أملارة السلفياني ويهلرج 
قبل ذلك من يدعو آلل دمحم )عميهم السلبلم  حتلى ينلزل الجزيلرة السلفياني حتلى 

  . ٔ)سبق اليماني ... ي
التػػي جػػاد  )عميػػال السػػبلـ(: عػػف أبػػي بصػػير عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ الروايللة الثانيللة

)عميلله عللن قللول أميللر المللؤمنين  )عميلله السللبلم سللسلت أبللا عبللد هللا ) فيفػػا : 
يلا أبلا  :كان فطوبى لمغربلاء  فقلالاإلسبلم بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما  السبلم 

)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إليللللله رسلللللول هللا نلللللا دعلللللاءًأ جديلللللدًا كملللللا دعلللللا اللللللداعي م دمحم يسلللللتسنف
   . ٕ)...  تسميما 

لو جئنا ألف بعرة مف بعرات األنبياد والرسل )عميفـ السبلـ( بل حت. األوصياد و 
، تكػوف متسػمة بعػدة سػمات منفػا إف رحمتفػا األولػ. والمتمرمػة بالػدعوةنجدها في م

 مر بنا  ن ًا.دعوتفـ تكوف دعوة سممية كما 
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فحػبًل عػف ، فـ جػل أنصػارهاف، ة إف دعوتفـ تبدأ بيف المستحع يفوالسمة الراني 
، و ػد أشػار القػر ف لفػذي السػمة فػي لدعوة يكوف مستحع ًا هػو اآلخػرف صاحب اا

َلَقللْد َأْرَسللْمَنا ُنوحللًا } :تعػػال.  ػػاؿ )عميػػال السػػبلـ(وشػػعيب  )عميػػال السػػبلـ( صػػة نػػوح 
ي َي َأَهاُف َعَمْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم  َْلُكْم َنِذيٌر مُِّبينٌ  ِإَلى َقْوِمِه ِإنِّ َأن الَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ّللّاَ ِإنِّ

ْثَمَنلا َوَملا َنلَراَك اتََّبَعلَك  ْ َأِليمٍ  َفَقاَل اْلَمؤُل الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن ِقْوِمِه َما َنَراَك ِإالَّ َبَشلرًا مِّ
{ َنا َباِدَن الرَّْأِن َوَما َنَرى َلُكْم َعَمْيَنا ِمن َفْضٍل َبْل َنُظلنُُّكْم َكلاِذِبينَ ِإالَّ الَِّذيَن ُهْم َأَراِذلُ 

(ٔ . 
نَّلا َلَنلَراَك ِفيَنلا َضللِعيفًا  :و ولػال تعػال. لا َتُقلوُل َواِ  مَّ }َقلاُلوْا َيلا ُشلَعْيُب َملا َنْفَقلُه َكِثيللرًا مِّ

 .  ٕ)َنا ِبَعِزيٍز {َوَلْواَل َرْهُطَك َلَرَجْمَناَك َوَما َأنَت َعَميْ 
 يكػػػوف مػػػف ذوف أمػػػا السػػػمة الرالرػػػة ففػػػي  مػػػة األمػػػواؿ أف إف صػػػاحب الػػػدعوة ال

، وهذا أمر طبيعي كونال مستحػع ًا ودعوتػال بػيف المستحػع يف و ػديفيًا إف األمواؿ
نمػػا تكػػوف عنػػ د ذوف المكانػػة والجػػاي األمػػواؿ ال تكػػوف لػػدل هػػذي ال ئػػة مػػف النػػاس وار

لن نَّلِذيٍر ِإالَّ }اد في  ولال تعال. ، وذلؾ كما جفي المجتمع َوَملا َأْرَسلْمَنا ِفلي َقْرَيلٍة مِّ
َوَقللاُلوا َنْحللُن َأْكَثللُر َأْمللَوااًل َوَأْواَلدًا َوَمللا  َْقللاَل ُمْتَرُفوَهللا ِإنَّللا ِبَمللا ُأْرِسللْمُتم ِبللِه َكللاِفُرونَ 

 . ٖ){ َنْحُن ِبُمَعذَِّبينَ 
وَسلى َوَأِهيلِه َأن َتَبلوََّءا ِلَقْوِمُكَملا ِبِمْصلَر ُبُيوتلًا َوَأْوَحْيَنا ِإَللى مُ }: وكذلؾ  ولال تعال.

للِر اْلُمللْؤِمِنينَ  للبَلَة َوَبشِّ َنللا ِإنَّللَك  َْواْجَعُمللوْا ُبُيللوَتُكْم ِقْبَمللًة َوَأِقيُمللوْا الصَّ َوَقللاَل ُموَسللى َربَّ
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ْنَيا َربَّ  َنلا ِلُيِضلمُّوْا َعلن َسلِبيِمَك َربََّنلا آَتْيَت ِفْرَعْوَن َوَمؤلُر ِزيَنًة َوَأْمَوااًل ِفلي اْلَحَيلاِة اللدُّ
  . ٔ){اْطِمْس َعَمى َأْمَواِلِهْم َواْشُدْد َعَمى ُقُموِبِهْم َفبَل ُيْؤِمُنوْا َحتَّى َيَرُوْا اْلَعَذاَب اأَلِليمَ 

 بيد المعاديف ألصحاب الدعوات اإللفية.  كوف ومف هنا يتبيف كي  إف األمواؿ ت
سػػمات الربلرػػة نجػػدها تنطبػػا عمػػ. السػػيد اليمػػاني وال ولػػو جئنػػا إلػػ. تطبيػػا هػػذي ال
وبالتػػالي نخمػػص إلػػ. ن ػػس النتيجػػة  ،)عميػػال السػػبلـ(تنطبػػا عمػػ. اإلمػػاـ المفػػدف 
 بد لقحيتال مف دعوة يقـو بفا السيد اليماني.السابقة إف اإلماـ المفدف ال 

دعػوة حيث أشارت الروايات إل. أف دعػوة اليمػاني  ،ون تي أواًل إل. سممية الدعوة 
ألننػػا سػػبا وأف  منػػا إنػػال  )عميػػال السػػبلـ(وهػػذا مػػا لػػـ يربػػت لئلمػػاـ المفػػدف ، سػػممية

، وهذا ما يتنػاف. أحد أف ال يقبل توبة أحديقوـ بمكة محاسبًا بالسي  وال يستتيب 
ألف الدعوة تقوـ عم. اساس الكبلـ والمحاورة و بوؿ العػذر ، ارض مع الدعوةووتع

)عميػال اإلمػاـ  يسػتخدمفابفػا الػداعي والتػي ال  يتصػ وهي الص اة التي يجػب أف 
، فػػػػي حػػػػيف نجػػػػد أف بًا وال ت خػػػػذي فػػػػي هللا لومػػػػة الئػػػػـ، آلنػػػػال يقػػػػـو محاسػػػػالسػػػػبلـ(

الػذف الروايات الواردة عف أهل البيت )عمػيفـ السػبلـ( تعطػي هػذي الصػ ة لميمػاني 
يعتمد اسموب الدعوة بالحوار لكي يستطيع ا ناع النػاس بصػحة دعوتػال مػف جفػة، 

لكش  عف بعض خ ايا القحية المفدوية ليتفيل النػاس ويسػتعدوا لنصػرة اإلمػاـ وا
، مف  بيل مراحل الظفور والقيػاـ وعبلماتػال مف جفة أخرل  )عميال السبلـ(المفدف 

وجمػػع األنصػػار سػػرًا، رػػـ عبلنيػػة، رػػـ الفجػػرة، فحػػبًل عػػف بػػا ي العبلمػػات المفمػػة 
 رها مف األمور.كالصيحة و تل الن س الزكية وخروج الس ياني وغي
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 )عميػػال السػػبلـ(و ػػذلؾ يكػػوف اليمػػاني كجػػرس اإلنػػذار الػػذف يقرعػػال اإلمػػاـ المفػػدف 
ف هذا الزماف هو زماف ا، وهذا ما يجعمفـ يستشعروف بيدي لينبال الناس إل. مقدمال

 . وف أهـ عبلماتال ظفور دعوة الداعيوالذف يك )عميال السبلـ( يامال 
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 السادس بابال
 )عميه السبلم مراحل دعوة اإلمام المهدن 

 
إف مراحػػل هػػذي الػػدعوة يكػػوف لفػػا شػػبال بمراحػػل الػػدعوة الدمحميػػة فػػي صػػدر اإلسػػبلـ 

 : وهذي المراحل كاآلتي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(وؿ دمحم والتي  اـ بفا وتحمل أعبائفا الرس
 

 الدعوة السرية 
تمػر بمرحمػة التػي الػدعوات اإللفيػة كبػا ي  ()عميػال السػبلـإف دعوة اإلماـ المفدف 

، وفػػػا المخطػػػم اإللفػػػي المرسػػػـو لفػػػا، العمػػػف أو الػػػدعوة السػػػروة والعمنيػػػةالخ ػػػاد و 
  .األنبياد )عميفـ السبلـ( دعواتلودعوة اإلماـ المفدف كما سبا وأشرنا امتداد 

السػػروة ( حيػػث اتخػػذت دعوة مرحمػػة ) الػػببػػدأت  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(إف دعػػوة النبػػي دمحم فػػ
يمتقػػي فكػػاف  ،بالػػدعوة بشػػكل فػػردف )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(فبػػدأ رسػػوؿ هللا ، الجانػػب السػػرف 

، واسػػػتمر عمػػػ. هػػػذي الحػػػاؿ ربلرػػػة فػػػراد مػػػف أهػػػل مكػػػة ووبشػػػرهـ بنبوتػػػالبػػػبعض األ
، فػبل بػد مػف كسػب األنصػار ا معظػـ الػدعواتسنوات تقروبًا وهذي المرحمة تمػر بفػ

عػز وجػل مػف م ػاهيـ ومبػاد   ملمنيف لصاحب الدعوة وما جاد بال مػف عنػد هللاال
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والعمػػل عمػػ. تقويػػػة الشػػوكة عػػف طروػػا جمػػػع هػػلالد األنصػػار وتفيئػػػتفـ  ،وعقائػػد
، ألف القيػاـ بالػدعوة بشػكل وسموكيًا وحتػ. جسػديًا، ومػف رػـ أعػبلف الػدعوةعقائديًا 

لفػػػا القػػػوة والعػػػدد الكػػػافي مباشػػػر فػػػي بػػػدايتفا يػػػلدف إلػػػ. إجفاحػػػفا ألنػػػال لػػػـ يػػػتح 
 . فوض بفا وحممفا ونشرها بيف الناسلمن

نػػػال ال يخػػػرج مػػػف مكػػػة غيػػػر مػػػف  مػػػف بػػػال ا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما(وبعػػػد أف عمػػػـ رسػػػوؿ هللا 
وبعػػد أف صػػنع مػػف أولئػػؾ الن ػػر القميػػل الػػذيف اتبعػػوي  ،خػػبلؿ هػػذي السػػنوات الربلرػػة

، فػػػي هللا لومػػػة الئػػػـ أشػػػداد فػػػي الحػػػاهـ وصػػػد وي  ومػػػًا موحػػػديف أ ويػػػاد ال ت خػػػذ
، ف الػػػدعوة وعمػػػيفـ أف يسػػػتعدوا لػػػذلؾبوجػػػوب إعػػػبل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما(أخبػػػرهـ الرسػػػوؿ 

عممػػػًا إنفػػػـ فيمػػػا محػػػ. مػػػف تمػػػؾ السػػػنيف كػػػانوا يفيئػػػوف أن سػػػفـ إلػػػ. ذلػػػؾ اليػػػوـ 
سػر( إلػ. لنػور وتخػرج مػف تحػت اجنحػة الميػل )الالموعود الذف ترل فيػال دعػوتفـ ا

 .ف(العمحياد النفار )
حتػ. كػاف الرجػل  ،ومروا بحالة مف التكتـ والتخ ي خشية عمػ. عقيػدتفـ ودعػوتفـ

، وأحيانػػػػًا كػػػػاف يػػػػدعوا سػػػػبلمال عػػػػف أمػػػػال وأبيػػػػال وزوجتػػػػال و نيػػػػالمػػػػنفـ ليخ ػػػػي أمػػػػر إ
عوة اإلسػبلمية إذا مػا المقر يف إليال ممف يرا بفـ ووتوسػـ بفػـ الخيػر فػي  بػوؿ الػد

 .عرحفا عميال
ال بػد أف تمػر بفػذي المرحمػة وهػي  )عميػال السػبلـ(كػذا فػإف دعػوة اإلمػاـ المفػدف وه

، وصػػنع  ػػوـ موحػػدوف فػػي تمػػؾ وة السػػروة لكسػػب األنصػػار وأعػػدادهـمرحمػػة الػػدع
  .ات المشركةالمجتمع
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)عميػػال أمػػا السػػبب الرػػاني والػػذف لػػال ارتبػػاط بالسػػبب األوؿ ففػػو إف اإلمػػاـ المفػػدف 
، وعميػػال وجػػب  سػػال إ امػػة تمػػؾ الػػدعوة بشػػكل مباشػػرغائػػب وال يسػػتطيع بن السػػبلـ(

 . مةوجود شخص ينوب عنال ويمرمال في أداد هذي المف
فػػو مػػف سػػيقـو ف )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(وهػػذا الػػداعي هػػو اآلخػػر لػػال شػػبال بجػػدي المصػػط . 

ولئلسػػبلـ الجديػػد الػػذف سػػي تي بػػال  )عميػػال السػػبلـ(بالػػدعوة السػػروة لئلمػػاـ المفػػدف 
عرؼ شخص الػداعي ولػـ تكػف دعوتػال سػروة فػإف أعػداد فإذا  ة،قت اإلشار وكما سب

 نػًا مػنفـظومػف رػـ القػبض عميػال ، ولوف تتبعػال وتقصػي أخبػاريااإلماـ المفدف سيح
 )عميػػال السػػبلـ(القػػبض عمػػ. اإلمػػاـ المفػػدف إف ذلػػؾ سيوصػػمفـ إلػػ. غػػايتفـ وهػػي 

 . وفكافر وهللا موهف كيد ال
ووبشػرهـ  )عميػال السػبلـ(إل. أمػر اإلمػاـ المفػدف  الداعي سيقوـ بدعوة الناس سراً ف

بقػػػرب القيػػػاـ المقػػػدس ويحممفػػػـ بالتػػػالي عمػػػ. تفيئػػػة أن سػػػفـ اسػػػتعدادًا لػػػذلؾ اليػػػوـ 
. وسػػػوؼ يعمػػػل فػػػي سػػػنوات البيعػػػة والطاعػػػة لػػػالالموعػػػود ونصػػػرة إمػػػامفـ وارعػػػبلف 

يال )عمالدعوة السروة عم. صنع  وـ موحديف أ وياد يلمنوف باهلل وباإلماـ المفدف 
ف دعوتػػػػال هػػػػي دعػػػػوة ال، السػػػػبلـ( ، حػػػػا التػػػػي جػػػػادت مػػػػف عنػػػػد الحػػػػا سػػػػبحانالوار

)صػم. وتفيئتفـ حت. يكونوا مستعديف لمرل مػا حصػل فػي دعػوة جػدي المصػط . 
عقائػػديا وسػػػموكيًا وجسػػديًا ليكونػػوا فػػي اعمػػ. مراحػػػل  هللا عميػػال و لػػال وسػػمـ تسػػميما(

 .فوزوة عند إعبلف الدعوةالج
عمػ. األنصػار الكريػر مػف اإلمتحانػات واألختبػارات إذ وخبلؿ هذي ال ترة سػيجرف  

كمػػا أشػػارت الروايػػة  ،يمحػػص األنصػػار وي ر مػػوف ويسػػقم مػػف ال ر ػػاؿ خمػػا كريػػر
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، وهذا سيكوف في صالح الدعوة المفدويػة ألف المفػـ فػي أف دعػوة إالهيػة الشرو ة
 .نوع وليس الكـهو ال

)عميػال أنصار اإلمػاـ المفػدف ولما كاف اإليماف ال يابال بالكررة فإف ما يجرف عم. 
فػػػي مرحمػػػة الػػػدعوة السػػػروة سػػػيكوف سػػػببًا فػػػي تمييػػػز األنصػػػار الحقيقيػػػيف  السػػػبلـ(

ونبػػػػػذ المنػػػػػافقيف  )عميػػػػػال السػػػػػبلـ(والمخمصػػػػػيف إلمػػػػػاـ زمػػػػػانفـ المفػػػػػدف الموعػػػػػود 
، لتصػػ وا بػػذلؾ تمػػػؾ ا ممػػػف يمفػػث وراد الػػدينار والػػػدرهـوالم رحػػيف وطػػبلب الػػدني
السػػيد اليمػػاني إعػػبلف دعوتػػال ويكػػوف مطمئنػػًا لػػديمومتفا الرمػػة الػػذف يسػػتطيع معفػػا 
 تسػػتطيع أفف تمػػؾ الػػدعوة أصػػبحت مػػف القػػوة بمكػػاف بػػ ووصػػولال إلػػ. اليقػػيف التػػاـ 

 . جميعتظفر لمعياف وأف تكوف عم. مرأل ومسمع مف ال
فبل بػد والحػاؿ هػذي أف يكػوف  ،ولما كاف لزامًا إتخاذ الجانب السرف في بث الدعوة

وانطبل فػػا فػػي مكػػاف مشػػابال لممكػػاف الػػذف بػػدأت  سػػروةمػػؾ الػػدعوة المكػػاف انبرػػاؽ ت
مف حيث المو ع الج رافػي ولكػف مػف حيػث أف ليس  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(منال دعوة النبي 

أنظار المسمميف وخاصة الشيعة منتظروف اإلمػاـ المفػدف  محميكوف ذلؾ المكاف 
 .  موب الشيعة في العالـ هذا أوالً ول ويكوف محبًل لمعبادة ومف، )عميال السبلـ(

فقػد بػدأ  ،ورانيًا أف تبدأ الدعوة السروة بكبار  ادة المجتمػع الشػيعي ال بعػواـ النػاس
، وسػادة وهـ سادة العرب كمػا هػو معمػوـدعوتال في  روش  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(رسوؿ هللا 

  . ٔ)ربين {ق} وانذر عشيرتك أأل: مكة وزعمائفا  اؿ تعال.أهل 
فإنػػال يبػػدأ دعوتػػال حينمػػا يبػػدأ  )عميػػال السػػبلـ(وكػػذلؾ الحػػاؿ بالنسػػبة لئلمػػاـ المفػػدف 

بعشػػيرتال وهػػـ الشػػيعة بصػػورة عامػػة والعممػػاد وال سػػيما بنػػي هاشػػـ بصػػورة خاصػػة، 
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فػػػي الوسػػػم العممػػػي لكػػػي  )عميػػػال السػػػبلـ(أف ال بػػػد أف تبػػػدأ دعػػػوة اإلمػػػاـ المفػػػدف 
أهل العمـ عواـ الناس يمكف أف يخدعوا بينما  تعرؼ بيف الناس وتظفر  وتفا ألف

، وعميػػال فػػإف انبرػػاؽ الػػدعوة مػػف ذلػػؾ الوسػػم هػػو حجػػة ال يمكػػف خػػداعفـ بسػػفولة
عمػػيفـ وحجػػػة لصػػػاحب الػػػدعوة واحقيػػػة دعوتػػػال، ألنفػػا لػػػو كانػػػت دعػػػوة كاذبػػػة لمػػػا 

 .  ت بعواـ الناس ممف يسفل تحميمفـوألكت، ممائفـابتدأت بكبار القـو وع
الذف تبدأ منال الػدعوة السػروة والػذف يمرػل المكػاف المشػابال لمكػة رسػوؿ أما المكاف 

يجتمػػػػع فيػػػػال كبػػػػار القػػػػـو وسػػػػاداتفـ فػػػػي المجتمػػػػع الشػػػػيعي والذف )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػميما(هللا 
ففػذا  ،وحمف الوسم العممي بما فيال مف عمماد ورجػاؿ ديػف وطػبلب حػوزة عمميػة

 .(1)فدف حسب الت وول (المكاف هو الكوفة ) مكة اإلماـ الم
أنصػػار فػي الكوفػػة مػػا ورد عػػف الحسػػيف بػػف عطػػاد دعػػوة و وممػا يػػدؿ عمػػ. وجػػود  

) إن نػػال  ػػاؿ: أ )عميػػال السػػبلـ(عػػف أبػػي بصػػير عػػف اإلمػػاـ ابػػي عبػػد هللا الصػػادؽ 
لولد فبلن في مسلجدكم يعنلي مسلجد الكوفلة لوقعلة فلي يلوم عروبلة يقتلل فيهلا 

ب الصابون فإيلاكم وهلذا الطريلق فلاجتنبور أربعة آالف من باب الفيل إلى أصحا
 . ٕ)بدرب األنصار  وأحسنهم حااًل من أهذ 

ممػا يػدؿ عمػ.  )عميػال السػبلـ( والمقصود بدرب االنصػار هنػا هػو انصػار المفػدف
واف لفػػـ دعػػوة سػػروة تكػػوف فػػي  ،وجػػود هػػلالد االنصػػار فػػي خحػػـ تمػػؾ االحػػداث
الذف يمرل  ،لتشمل العراؽ ب سريالكوفة لتنتشر ال. ما يجاورها مف المدف االخرل 

، وهػػػلالد األنصػػػار عنػػػد  يامػػػال المقػػػدس )عميػػػال السػػػبلـ( إلمػػػاـ المفػػػدفاعاصػػػمة 
                                                 

 سي تيؾ ت صيمال في الجزد الرالث مف هذي الموسوعة - 1
 461ص 2، كش  ال مة ج 250ص 2، الصراط المستقيـ ج377ص 2د جاإلرشا - 2



 

 

 .....................  موسوعة القائـ ................................  328
 

مػػػرة السػػػيد اليمػػػاني الػػػذف يقػػػوـ بج معفػػػـ وتكػػػووف القاعػػػدة سػػػيكونوف تحػػػت  يػػػادة وار
 . الصمبة منفـ

 
 الدعوة العمنية

حػػػوؿ إلػػػ. دعػػػوة ف أف دعػػػوة سػػػروة  ػػػديمًا أو حػػػديرًا ال بػػػد لفػػػا أف تتامػػػف المعمػػػـو 
وهذي هػي السػنف اإللفيػة التػي  ،ا أهداففا التي  امت مف أجمفايعمنية ل رض تحق

بعػد انتفػاد مرحمػة الػدعوة ف )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما(دمحم كنبػي هللا تعبد هللا تعػال. بفػا األنبيػاد 
اْصللَدْع }فَ  السػروة أمػري هللا أف يجفػػر بدعوتػال ويعمنفػا لمنػػاس كمػا فػي  ولػػال تعػال. :

 . ٔ)ِبَما ُتْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكيَن {
دعوتػػػال  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما(وهكػػػذا بػػػدأ مرحمػػػة الػػػدعوة العمنيػػػة التػػػي أعمػػػف فيفػػػا الرسػػػوؿ  

المباركة كما أمري هللا عز وجل بإعبلنفػا فػي  ػروش ومكػة والمػدف المجػاورة، ف عػل 
 ،و د أحاط بال أصحابال ،ما أمر بال واعمف الدعوة عند بيت هللا الحراـ ما()ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسمي

بقتمػال هػو وأصػحابال ولكػنفـ لػـ  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما(ومحاولة رجاؿ  ػروش صػد رسػوؿ هللا 
بشػت. اإلتفامػات ألنفػـ  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما(فقػاموا بإتفػاـ الرسػوؿ  ،يجدوا إل. ذلؾ سػبيل

بإلصاؽ التفـ واألكاذيب بال وحاولوا  تػل  ،موا في  تمال ماديًا فحاولوا  تمال معنوياً فش
 . تال لدل الناس حت. ال يلمف بال أحدشخصي

وهػػذي سػػنة مػػف سػػنف هللا تعػػال. فػػي أنبيػػادي ورسػػمال وأوليػػادي حيػػث يقػػـو أعػػداد هللا 
رػػػػارة الشػػػػبفات حػػػػوؿ ذواتفػػػػـ المقدسػػػػة ورمػػػػ يفـ بكيػػػػل الػػػػتفـ واألراجيػػػػ  الباطمػػػػة وار
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، ومػػا إلػ. ذلػػؾ مػػف ووصػػ فـ بالكػذب والسػػ اهة والسػػحر والجنػوف والجنػػة ،بالباطػل
، فػػػإذا مػػػا أسػػػتطاعوا أف يقنعػػػوا أحػػػدًا مػػا ب بػػػاطيمفـ تمػػػؾ نجحػػػوا فػػػي  تػػػل األباطيػػل

 . صية ذلؾ النبيشخ
: الحػبللة  ػاؿ تعػال. حكايػة عػف ذلػؾ نسبوي إلػ. )عميال السبلـ(ففذا نبي هللا نوح 
 . ٔ)ن َقْوِمِه ِإنَّا َلَنَراَك ِفي َضبَلٍل مُِّبيٍن {}َقاَل اْلَمؤُل مِ 

}َقلاَل فنسبوي إل. الكػذب  ػاؿ تعػال. حكايػة عػنفـ  )عميال السبلـ(أما نبي هللا هود  
نَّا َلَنُظنَُّك ِمَن اْلَكاِذِبيَن {  . ٕ)اْلَمؤُل الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن َقْوِمِه ِإنَّا َلَنَراَك ِفي َسَفاَهٍة ِواِ 

}َقاَل اْلَمؤُل ِمن َقْوِم : اتفموي بالسحر  اؿ تعال. )عميال السبلـ(نبي هللا موس. وهذ 
 . ٖ)ِفْرَعْوَن ِإنَّ َهلَذا َلَساِحٌر َعِميٌم {

بشػت. اإلتفامػات التػي ال  )عميال السػبلـ(كما إف أعداد هللا إتفموا نبي هللا عيس.  
ومػػا إلػػ. ذلػػؾ مػػف  ،إنػػال ولػػد مػػف غيػػر أبكيػػ  و  ،يقػػول المسػػاف عمػػ. الػػتم ي بفػػا

نظػػػر األباطيػػػل والػػػتفـ التػػػي حػػػاولوا بفػػػا  تػػػل شخصػػػيات األنبيػػػاد وتسػػػقيطفـ فػػػي 
 .الناس معنويًا حاشاهـ مف ذلؾ

طيػػػل وتعػػػرض افإنػػػال تعػػػرض لمكريػػػر مػػػف الػػػتفـ واألب )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما(أمػػػا النبػػػي دمحم 
ا ف مواصػػػمتفلمحػػ م وبشػػت. الوسػػائل ل ػػرض رنيػػال عػػف دعوتػػال ونبػػذها ومنعػػال مػػ

   . ٗ)مثل ما أوذيت   ) ما أوذن نبي: عف ن سال )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(حت.  اؿ رسوؿ هللا 
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ل. حكاية عف وأيحًا اتفمال ك ار  روش بالكذب والجنوف والسحر كما في  ولال تعا
ْكُر َعَمْيلل: )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما( ػػولفـ فػػي الرسػػوؿ  ِه ِمللن َبْيِنَنللا َبللْل ُهللَو َكللذَّاٌب }َأُأْلِقللَي الللذِّ

   ٔ)َأِشٌر {
   ٕ)}َوَيُقوُلوَن َأِئنَّا َلَتاِرُكوا آِلَهِتَنا ِلَشاِعٍر مَّْجُنوٍن {: و ولال تعال.
َناٍت َقاَل الَّلِذيَن َكَفلُروا ِلْمَحلقِّ َلمَّلا َجلاءُهْم : و ولال تعػال. َذا ُتْتَمى َعَمْيِهْم آَياُتَنا َبيِّ }َواِ 
 . ٖ)ْحٌر مُِّبيٌن {َهَذا ِس 

والحػػػم منػػػال فػػػي نظػػػر النػػػاس   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما(وحػػػاولوا بػػػذلؾ  تػػػل شخصػػػية النبػػػي 
وأتباعػػال لكػػي ال يلمنػػوف بػػال، وهػػذا مػػف أشػػد مػػا ال ػػاي األنبيػػاد مػػف ا ػػوامفـ، لكػػف 

شػر دعوتػال وأظفػػر  عمػيفـ ونصػػري ونلػـ ي بػػال بفػـ وأظفػري هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما(الرسػوؿ 
فنشػػػر الخبػػػر فػػػي كػػػل أنحػػػاد مكػػػة ومػػػا حولفػػػا مػػػف المػػػدف عػػػف أمػػػر الػػػديف  ،أمػػػري
 .الجديد

يبشػػروف القوافػػل القادمػػة إلػػ. مكػػة لمتجػػارة  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(وأخػػذ أصػػحاب رسػػوؿ هللا 
لػػديف وكرػػر أتبػػاع ا ،بالػدعوة، وهكػػذا إنتشػػرت الػػدعوة الدمحميػػة إنتشػارًا واسػػعًا وسػػروعاً 

تباع إسموب إ، مما حدل بسادة مكة إل. وجدوا فيال حالتفـالجديد ومعتنقيال الذيف 
فقػػػػاـ  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػميما( خػػػػر معفػػػػـ بعػػػػد فشػػػػمفـ فػػػػي محاولػػػػة إلصػػػػاؽ الػػػػتفـ بالرسػػػػوؿ 

لقػػػػاد القػػػػبض عمػػػػيفـ  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػميما(مشػػػػركوا  ػػػػروش بػػػػالتعرض ألصػػػػحاب النبػػػػي  وار
، جبػػارهـ عمػػ. تػػرؾ ذلػػؾ الػػديف الجديػػدصػػل األمػػر إلػػ.  ػػتمفـ أليبفـ وأحيانػػًا وتعػػذي
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بعد ذلؾ الح م المتواصل الػذف وصػل إلػ. حػد  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(مما حدل بالرسوؿ 
أحػػػػػطر والحػػػػػاؿ هػػػػػذي إلػػػػػ. أعطػػػػػاد أوامػػػػػري  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػػميما(محاولػػػػػة إغتيالػػػػػال و تمػػػػػال 

 . نورة ) يررب ( و إذف هللا عز وجلجرة إل. المدينة الملممسمميف بالف
 ،عممػػًا إف هػػذي الفجػػرة هػػي الرانيػػة لفػػـ فقػػد سػػبقتفا  بػػل ذلػػؾ هجػػرة إلػػ. الحبشػػة 

سػػػوؿ والتػػػي فكانػػت هجػػػرة عامػػػة هػػػاجر بفػػػا المسػػػمموف كمفػػػـ إلػػػ. يرػػػرب مدينػػػة الر 
 . سميت بالمدينة المنورة

 .لفجرة إل. فتح مكةمرحمة ما بعد اومف هناؾ تبدأ مرحمة جديدة 
فػإف هػذي  ،وهي التي تفمنا في هذا البحػث )عميال السبلـ(أما دعوة اإلماـ المفدف 

دعوة الالدعوة التي تكوف في بدايتفا دعوة سروة ففذي المرحمة سوؼ تنتفي لتدخل 
 )عميػػال السػػبلـ(، والػػذف يقػػـو فيػػال أنصػػار اإلمػػاـ اإلعػػبلف مرحمػػة العمنيػػة أوال فػػي

فػإف هػذي المرحمػػة هػي مػف أ ػػول  مػاني بػػإعبلف دعػوتفـ فػي الكوفػػةبقيػادة السػيد الي
اشػػػدها بػػيف أنصػػػار  المراحػػل وأشػػدها عمػػػ. اإلطػػبلؽ حيػػػث تكػػوف المواجفػػػة عمػػ.

مػػف حيػػث القتػػل المعنػػوف  ،ف أتبػػاع الباطػػلالحػػا ) أنصػػار اإلمػػاـ المفػػدف ( و ػػي
 . ا أو القتل المادف ألولئؾ القادةلصاحب الدعوة ورموزها و ادتف

بقيػػادة  )عميػػال السػػبلـ(عػػدة روايػػات تشػػير إلػػ. تحػػوؿ دعػػوة اإلمػػاـ المفػػدف  وهنػػاؾ
 .السيد اليماني مف المرحمة السروة إل. المرحمة العمنية

: حيػػث  ػػاؿ )عميػػال السػػبلـ(ومػػف هػػذي الروايػػات مػػا ورد مػػف كػػبلـ أميػػر المػػلمنيف  
ن استنصلروكم فانصلروهم تنصل روا ) أنظروا أهل بيت نبيكم فإن لبلدوا فالبلدوا وا 
وتعللزون فللإنهم لللن يهرجللوكم مللن هللدى ولللن يللدعوكم إلللى ردى وال تسللبقوهم 
بالتقدم فيصرعكم الببلء وتشلمت بكلم األعلداء قلال فملا يكلون بعلد ذللك يلا أميلر 
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يلم يفرج هللا الببلء برجل من أهل بيتي كإنفراج األد )عميه السبلم المؤمنين قال 
 . ٔ)بيته ...  من

ابال أو  يحتػػػاج فيفػػػا الػػػداعي إلػػػ. استنصػػػار أصػػػحوالػػػدعوة فػػػي المرحمػػػة السػػػروة ال
، بينمػا المرحمػػة فػي دائػػرة المواجفػة المباشػػرة ، ألف األخيػر لػػيسمروديػال عمػ. عػػدوي

العمنيػػة هػػي المرحمػػة التػػي تتطمػػب اإلستنصػػار والنصػػرة ألف الػػداعي سػػيدخل فػػي 
إطار المواجفة المباشرة مع عدوي لذا وجب عم. محبيػال وأنصػاري ومروديػال نصػرتال 

مف حث الملمنيف عم. نصرة  )عميال السبلـ(م. عدوي وهذا ما أرادي اإلماـ عمي ع
بعػد إعػػبلف دعوتػػال وو وفػػال وجفػػًا لوجػػال  )عميػػال السػػبلـ(الػداعي إلػػ. اإلمػػاـ المفػػدف 

  .مع اعدادي
عػف  )عميػال السػبلـ(: ما ورد عف عاصـ بف حميد عف اإلماـ البا ر الرواية الرانية

) وأهذ ميثاق األنبياء باإليملان والنصلرة لنلا : نال  ػاؿأ )عميال السبلـ(إلماـ عمي ا
وذلك قوله عز وجل ثلم جلاءكم رسلول مصلدق لملا معكلم لتلؤمنن بله ولتنصلرنه 

ن هللا  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسلميما يعني لتلؤمنن بلدمحم  ولتنصلرن وصليه وسينصلرونه جميعلًا وا 
والنصر بعضنا للبعض فقلد نصلرت دمحم  سميما )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تأهذ ميثاقي مع ميثاق دمحم 

وجاهدت بلين يديله وقتملت علدور ووفيلت   بملا أهلذ عملّي ملن الميثلاق والعهلد 
وللم ينصلرني أحلد ملن أنبيلاء هللا ورسلمه وذللك لملا   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما والنصرة لدمحم 
  مغربهللا وسللوف ينصللرونني ويكللون لللي مللا بللين شللرقها إلللى  قبضللهم هللا إليلله

كل نبي مرسلل يضلربون بلين   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما وليبعثن هللا أحياء من آدم إلى دمحم 
فيلا عجبلًا وكيلف ال أعجلب   يدن بالسيف هام األموات واألحياء والثقمين جميعلاً 
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يمبون زمرة زمرة بالتمبية لبيك داعي هللا قد تهمملوا   من أموات يبعثهم هللا أحياء
لكوفلللة قلللد شلللهروا سللليوفهم عملللى علللواتقهم ليضلللربون بهلللا هلللام الكفلللرة سلللكك ا

 . ٔ)هللا ما وعدر   زاآلهرين حتى ينجوجبابرتهم وأتباعهم من جبابرة األولين و 
بمحػػا   ،)عميػػال السػػبلـ(وفػػي هػػذي الروايػػة إشػػارة إلػػ. إعػػبلف دعػػوة اإلمػػاـ المفػػدف 

إذا لػـ يكػف هنالػؾ إعػبلف وذلػؾ ال يكػوف  ،أولئؾ الذيف يمبوف بنداد لبيؾ داعي هللا
وتخممفػػـ سػػكؾ الكوفػػة دليػػل عمػػ.  ،(بػػوف دعػػوة الػػداعي ) السػػيد اليمػػانيلمػػدعوة فيم

ـ المػؤل ألف في ذلؾ إشارة إل. ظفور حػركتفـ عمنػًا وأمػا ،إعبلف هذي الدعوة أيحاً 
روحيػػة ال، كمػػا إف فػػي هػػذي الروايػػة إشػػارة إلػػ. الرجعػػة بعػػد مرحمػػة السػػتر والتخ ػػي

 ،أرواح أمػػوات معينػػيف مػػف األنبيػػاد واألوليػػاد واألئمػػة والصػػالحيف ترجػػع فيفػػا التػػي
، واألنبيػػاد الػػذيف أشػػار إلػػيفـ أميػػر وممفديػػالالمفػػدف ووزوػػري وأنصػػاري  لتسػػدد اإلمػػاـ
يقصػػد بػػػال هنػػػا إف روح أميػػػر  ،إنفػػـ يحػػػر وف بػػػيف يديػػػال )عميػػػال السػػػبلـ(المػػلمنيف 

 .)عميال السبلـ(المفدف ترجع وتسدد وزور اإلماـ  )عميال السبلـ(الملمنيف عمي 
يته وظهلر ) وهمعت العرب أعنتها ورفلع كلل ذن صيصلية صيصل: الرواية الرالرة

 . ٕ)السفياني واليماني ... 
إال بعػػد  ممػا يػدؿ عمػػ. ظفػور اليمػػاني بشخصػال ومعرفػة النػػاس بػال وذلػػؾ ال يكػوف 

، عممًا إف الظفور يختم  عػف الخػروج فػالخروج يعنػي اإلعبلف عف ن سال ودعوتال
 . رؾ المسمح مف  بل الداعي وأنصاريياـ بالسي  والتحالق
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) ... فاسلكن ملا سلكن الميلل : )عميال السبلـ(: عف اإلماـ الصادؽ الرواية الرابعة
 . ٔ)ج فاهرج إلينا ولو عمى رجمك ... والنهار فإذا بمغك إن السفياني قد هر 

قملت ألبلي ) : نػال  ػاؿأنقػبًل عػف الححػرمي  )عميػال السػبلـ(وفي رواية أخػرل عنػال 
: تغيللب الرجلللال كيلللف نصللنع إذا هلللرج السللفياني قلللال )عميللله السللبلم  عبللد هللا

كللور  وجوههللا وللليس عمللى العيللال بللسس فللإذا ظهللر عمللى األكللوار الهمللس يعنللي
 . ٕ)الشام فانفروا إلى صاحبكم  

 .عوة العمنية وسعيفـ الحريث إليفاوهاتيف الروايتيف فيفما دليل عم.  ياـ الد
ذا  ػػػاـ السػػػيد ، فإنػػػال سػػػيبل ي هػػػو عبلف دعوتػػػال تبػػػدأ المرحمػػػة العمنيػػػةاليمػػػاني بػػػإ وار

وأصػحابال مػا ال ػ. رسػوؿ هللا واصػحابال مػف القتػل المعنػوف لشخصػال بػل ومحاولػػة 
فقػػد ورد عػػف  ،)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(القحػػاد عميػػال وارغتيالػػال كمػػا هػػو الحػػاؿ مػػع رسػػوؿ هللا 

) إن صللاحب : يقػػوؿ )عميػػال السػبلـ(ر معت أبػػا جع ػنػال  ػػاؿ سػأأبػي حمػزة الرمػػالي 
 )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسللميما ثللل مللا لقللي رسللول هللا هللذا األمللر لللو قللد ظهللر لقللي مللن النللاس م

 . ٖ)وأكثر  
وسػػػػيقوـ أعػػػػدادي بكيػػػػل الػػػػتفـ واألباطيػػػػل لقتػػػػل شخصػػػػال معنويػػػػًا فػػػػي أعػػػػيف النػػػػاس 

 .وصدهـ عف إتباع دعوتال الحقة ومحار تفا
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: نال  اؿأ )عميال السبلـ( الصادؽ حاـز عف أبي عبد هللا فقد ورد عف منصور بف 

: مملا ق والمغرب قمت له: مم ذلك؟ قلال) إذا رفعت راية الحق لعنها أهل المشر
  . ٔ)ن من بني هاشم  يمقو

ـ الػػػذف يرفػػػع فػػػي القتػػػاؿ وغيػػػري بػػػل  ػػػد تعنػػػي َمػػػعممػػػًا إف الرايػػػة لػػػيس بالحػػػرورة العَ 
، كمػػا إف الحػػديث اآلنػػػ  الحػػا أف دعػػوةالػػدعوة وهػػو المقصػػود هنػػا برايػػة الحػػػا 

الذكر الذف يذكر إف راية المفدف أهدل الرايات فالمقصود بػال الػدعوة تكػوف أهػدل 
، ولعػف أهػل )عميػال السػبلـ(الدعوات الموجودة  ػرب القيػاـ المقػدس لئلمػاـ المفػدف 

الشرؽ وال رب لفا هو أحد األساليب التي يتبعفا أعػداد هللا إلحػعاؼ هػذي الػدعوة 
 . فات حولفا ومنع الناس مف اتباعفال حركتفا بعد إرارة الشبوش

ود شػيد باطػل أو سػود فػي ومف المعموـ إف لعف الناس لشػيد مػا إنمػا يكػوف لوجػ
س إنفػػا دعػػوة باطمػػة والعيػػاذ ، وعميػػال فمعػػنفـ لرايػػة اليمػػاني إليفػػاـ النػػاذلػػؾ الشػػيد

 . باهلل
لرسل عمػيفـ أفحػل الصػبلة عممًا إف حدوث ذلؾ مف البديفي ألف سنف األنبياد وا

 ،وعمػػػػ. صػػػػاحب دعوتػػػػال )عميػػػػال السػػػػبلـ(والسػػػػبلـ سػػػػتجرف عمػػػػ. اإلمػػػػاـ المفػػػػدف 
إل ت اد هذي األمة أرر مف كاف  بمفا مف األمـ حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة كما 

ف مػػا فعمتػػال اإلمػػـ السػػابقة ب نبيػػاد هللا وأو  ،)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما( ػػاؿ رسػػوؿ هللا  صػػيادهـ وار
 . وبصاحب دعوتال )عميال السبلـ(واألولياد ست عمال هذي األمة باإلماـ المفدف 
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تكذيبال ش نفـ في ذلؾ ش ف  ـو عاد ورمود وغيرهـ في تكذيبفـ برـ إنفـ سيقوموف 
 أنبيادهـ.

} إذا تتمللى  :فػػي  ولػػال تعػػال. )عميػػال السػػبلـ(فقػػد ورد عػػف أبػػي عبػػد هللا الصػػادؽ  
 )عميه السبلم ) يعني تكذيبه بقائم آل دمحم  :األولين { يهم آياتنا قال أساطيرعم

)صلمى قلال المشلركون للدمحم إذ يقول له لسنا نعرفك ولست من وللد فاطملة كملا 
 . ٔ)  هللا عميه وآله وسمم تسميما 

 ،ألمر إل. أكرر مف ذلؾ حيث إنفـ يقتموف ممفديال وأنصػاري  ػتبًل معنويػاً اووتعدل 
إحػػػافة إلػػػ. القتػػػل  اطيػػػل فحػػػبًل عػػػف  ائػػػدهـ اليمػػػانيألبباتفػػػامفـ ورمػػػيفـ لفػػػـ با

 .المادف
) قملت ألبلي عبلد : ا ورد عػف أبػي سػعيد الخراسػاني  ػاؿوما يلكػد هػذا المعنػ. مػ 
قلللال نعلللم فقملللت ألن شللليء سلللمي المهلللدن والقلللائم واحلللد ف )عميللله السلللبلم هللا 

 بعلدما يملوت إنله: ألنه يهدن ألمر هفي وسمي القلائم ألنله يقلوم المهدن؟ قال
 . ٕ)يقوم بسمر عظيم  

 ،وعنػػدما ت شػػل محػػاوالتفـ تمػػؾ فػػي رنػػي السػػيد اليمػػاني وأصػػحابال عػػف هػػذي الػػدعوة
فإنفـ سوؼ يقومػوف بطمػبفـ والقػبض عمػيفـ وتعػذيبفـ وسػجنفـ واسػتخداـ مختمػ  
األسػػاليب معفػػـ ليمنعػػوا انتشػػار تمػػؾ الػػدعوة كمػػا يحػػاوؿ أفػػراد كػػل  بيمػػة مػػف منػػع 

ف اإلرتبػػاط بفػػذي الػػدعوة والعمػػل عمػػ. أف يقػػـو بتركفػػا ابنػػاد  بػػائمفـ وعشػػائرهـ مػػ
جبا  . ري ولو بالقوةوار
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ألهللواز فيقلليم فللي ) وأمللا الهللارب مللن عشلليرته بللبمخ فرجللل مللن أهللل ا: فقػػد ورد
 . ٔ)بعض قراها ...  

رػػـ إف مقاومػػة  ػػروش الكوفػػة ستتصػػاعد وتشػػتد عن ػػًا حتػػ. تصػػل إلػػ. محاولػػة  تػػل 
لنػػاس حتػػ. ال يمتحقػػوف بفػػذي عمػػيفـ وإلرهػػاب ا  ػػتبًل ماديػػا لمقحػػاد اإلمػػاـأنصػػار 
، مػػف ذلػػؾ  تػػل الػػن س الزكيػػة وسػػبعيف معػػال فػػي ظفػػر الكوفػػة بعػػد أف يعمػػف الػػدعوة

نفػػا دعػػوة حػػات ييػػدي لػػدعوة اليمػػاني ويحػػث  تقػػدـ حكومػػة ، فالنػػاس عمػػ. اتباعفػػا وار
 .بني العباس عم.  تمال

) سلموني : نػال  ػاؿأ )عميال السػبلـ(إلماـ عمي فقد ورد عف األصبغ بف نباتة عف ا
لزكيلة بظهلر الكوفلة قبل ن تفقدوني ... وقتل سريع وموت ذريلع وقتلل اللنفس ا

 . ٕ)في سبعين ... 
 . ٖ)لكوفة في سبعين من الصالحين ... ) وقتل نفس زكية بظهر ا: وفي رواية

 ،وحػدهـ )عميػال السػبلـ(رـ إف محاوالت القتل تمؾ ال تطاؿ أنصار اإلماـ المفدف 
وهػػو السػػيد اليمػػاني  )عميػػال السػػبلـ(لػػ. صػػاحب دعػػوة اإلمػػاـ المفػػدف بػػل تتعػػدل إ

 ،الػػذف تحػػاوؿ حكومػػة بنػػي العبػػاس  تمػػال والقحػػاد عميػػال وعمػػ. دعوتػػال إلػػ. األبػػد
ووتحح مف سياؽ الرواية الواردة إف السػيد اليمػاني عنػد إعػبلف دعوتػال فػي العػراؽ 

كومػػػة بنػػػي ورورتػػػال حػػػد ح (وفػػػي الكوفػػػة تحديػػػدًا ) مكػػػة المفػػػدف حسػػػب الت ووػػػل
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فػػػإف هػػػذي  ،عمػػػ. مقاليػػػد الحكػػػـ فػػػي العػػػراؽالعبػػػاس الجػػػائرة التػػػي تكػػػوف مسػػػيطرة 
الحكومة ستطمبال وتحاوؿ  تمال وأرنػاد القتػاؿ فػإف اليمػاني سػوؼ ي يػب عػنفـ بػإذف 
هللا عػز وجػل ولػف يسػتطيعوا إلقػاد القػبض عميػال و تمػال ويكت ػوف بإشػاعة األكاذيػػب 

عػف  كػف تممسػالوهػذا األمػر يم ،ا ومكػذبب نال  تل ووبق. الناس ما بيف مصدؽ لفػ
 : طروا عدة روايات
)عميلله أبللا عبللد هللا ) سللمعت : نػػال  ػػاؿأ: عػػف الم حػػل بػػف عمػػر الروايػػة األولػػ.
: إن لصللاحب هللذا األمللر غيبتللين يرجللع فللي أحللدهما إلللى أهملله يقللول السللبلم 

 .قمللت كيللف نصللنع إذا كللان ذلللك  واألهللرى يقللال مللات أو همللك فللي أن واد سللمك
  . ٔ)إدعى مدع فاسئمور عن تمك العظائم التي يجيب فيها مثمه   إن :قال

الػػػذف يكػػػوف لػػػال  ،و ػػػد أشػػػرنا سػػػابقا إف المقصػػػود بفػػػذي الروايػػػة هػػػو السػػػيد اليمػػػاني
)عميػال وهذا ما ال ينطبا عم. اإلماـ المفػدف  ،غيبتيف يرجع في أحدهما إل. أهمال

 . السبلـ(
ؿ فيفػا مػات أو همػؾ لرانية هي مػا يقػاف ال يبة ااوالذف يفمنا هنا مف هذي الرواية 

ف الناس عند و وع القتاؿ بيف اليماني وأنصػاري مػف جفػة ا، حيث في أف واد سمؾ
فإنفـ سػوؼ يتحيػروف فػي أمػري وغيابػال  ،ومة بني العباس مف جفة أخرل كو يف ح

، أف يتسػائموف هػل يقاؿ عنال مات أو همؾ ب ف واد سػمؾف ،الم اجل ارناد المعركة
والظػػاهر وهػػو الحػػا إنػػال ي يػػب فػػي هػػذا  ،ب أـ إنػػال أسػػر أو أخت ػػ. تػػل فػػي الحػػر 

 الو ت ألنال يكوف محطرًا إل. ذلؾ حت. ال يقتل أو يمق. القبض عميال.
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عبلمػة مػف عبلمػات  ػرب القيػاـ المقػدس لصػاحب العصػر عممًا إف غيبة اليماني 
لكػروـ ، وهػذا مػا جػاد فػي الروايػة الػواردة عػف عبػد ا)عميال السػبلـ(والزماف المفدف 
) أنى يكون ذلك ولم يستدر الفمك حتى : نال  اؿأ )عميال السبلـ(عف أبي عبد هللا 

 فقمللت ومللا اسللتدارة الفمللك فقللال اهللتبلف  يقللال مللات أو همللك فللي أن واد سللمك
 . ٔ)الشيعة بينهم  

أف إف هػػذا الخػػػبلؼ يكػػػوف فػػي داخػػػل الوسػػػم الشػػػيعي بسػػبب هػػػذي الػػػدعوة والػػػذف 
التػػػي تتشػػح بوشػػػاح التشػػيع ألف الحػػػاكـ  ،العبػػاستكػػوف  ائمػػة عميػػػال حكومػػة بنػػػي 

حيػػث  ػػادة  ،العباسػػي الشيصػػباني يكػػوف كمػػا فػػي ظػػاهر الروايػػات مػػف أهػػل الكوفػػة
 .القـو وكبرائفـ وعممادهـ مف بني هاشـ

) وأنلى لكلم بالسلفياني حتلى : نػال  ػاؿأ )عميػال السػبلـ(اـ البػا ر فقد ورد عف اإلمػ 
ينبلع كملا ينبلع الملاء فيقتلل وفلدكم  يهرج قبمه الشيصباني يهرج بلسرض كوفلان
  . ٕ) )عميه السبلم  فتوقعوا بعد ذلك الفرج وهروج القائم

: نػػال  ػػاؿأ )عميػػال السػػبلـ( ػػر البػا ر كمػا ورد عػػف أبػػي الجػػارود عػف اإلمػػاـ أبػػي جع
) قال لي يا أبا الجارود إذا دار الفمك وقال الناس ملات القلائم أو هملك بلسن واد 

يكللون ذلللك وقلد بميللت عظاملله فعنللد ذلللك فللارتجور فللإذا لللب أنللى   وقللال الطاسلمك
  . ٖ)بوا عمى الثم   سمعتم به فستور ولو ح
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يتبيف مف هذي الرواية إف هناؾ مف يطمب القائـ في هذي المعركة ك ف تكوف جفػة 
معينة كجفة الخصـ فتقوؿ عنال إنال مات في المعركة وهذا ال ينطبا عمػ. اإلمػاـ 

، رػـ إف المػواليف مػف النػاس وكمػا ال يقـو إال فػي مكػةألنال  )عميال السبلـ(المفدف 
نال سيقوـ في  يعتقدوف إف اإلماـ غائب ،تر . عميال ص ارهـ وشاخ عميال كبارهـ وار

ـو يق )عميال السبلـ(، ولـ يخطر بباؿ أحدهـ إف اإلماـ المفدف العاشر مف المحـر
 .  بل ذلؾ ويقاتل وممكف اف يقتل
لمقصػود بفػذا القػائـ هػو شػخص  خػر غيػر اإلمػاـ وهذا مما يدفعنا إل. القػوؿ إف ا

، ولكنػػال فػػي ف يقػػع عميػػال القػػوؿ إنػػال مػػات أو همػػؾوهػػو مػػ ،)عميػػال السػػبلـ(المفػػدف 
مػا ورد عػف  الوا ع ي يب عف دار الظالميف وهو ما أكدت عميال عدة روايػات منفػا

: إن بمغكم علن يقول )عميه السبلم أبا عبد هللا ) سمعت : نال  ػاؿأدمحم بف مسمـ 
  . ٔ)احبكم غيبة فبل تنكروها  ص

)عميػػػػال وظػػػػاهر الروايػػػػة يشػػػػير إلػػػػ. إف المقصػػػػود بصػػػػاحبكـ هػػػػو اإلمػػػػاـ المفػػػػدف 
، لكف هػذا مػا ال يػتبلئـ مػع مػا أكػدي أئمػة أهػل البيػت )عمػيفـ السػبلـ( ومػا السبلـ(

وتو ػع  )عميال السػبلـ(حمموا شيعتفـ عم. التعبد بال منذ غياب اإلماـ الراني عشر 
 يبػػة عنػػد السػػماع بفػػا يظفػػر منػػال إف الشػػخص ال ائػػب هػػو شػػخص الكػػبلـ فػػي ال

 . )عميال السبلـ( خر غير اإلماـ المفدف 
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)عميلله ) كتبللت إلللى أبللي الحسللن : نػػال  ػػاؿأعػػف عمػػي بػػف مفزوػػار  :لرانيػػةالروايػػة ا
فتوقعللوا إذا غللاب صللاحبكم عللن دار الظللالمين  :أسللسله عللن الفللرج فقللال السللبلم 
  . ٔ)الفرج  

لػيس  ف غيػاب هػذا الشػخص و ػيف و ػوع ال ػرج يػدؿ عمػ. إف ال ػراؽوهذي القبمية بي
)عميػػال ، وهػػذا مػػا ال ينطبػػا عمػػ. اإلمػػاـ المفػػدف طووػػل بػػل إنػػال يكػػوف  روػػب جػػداً 

، ومػف هنػا يكػوف المقصػود بالشػخص الذف غاب منػذ أكرػر مػف ألػ  عػاـ السبلـ(
 . هو وزوري اليماني الموعود ال غيرال ائب هنا 

) كنلت : بػف عمػر  ػاؿية عػف دمحم بػف عصػاـ عػف الم حػل ونختـ هذا الكبلـ بروا
إيللاكم  :فللي مجمسلله ومعلله غيللرن فقللال لنللا )عميلله السللبلم عنللد أبللي عبللد هللا 

عبللد هللا  فقللال لللي أبللا  والتنويلله يعنللي باسللم القللائم قللال وكنللت أرار يريللد غيللرن 
ال إياكم والتنويه وهللا ليغيبن سنين من الدهر وليهممن حتى يق :)عميه السبلم 

مللات أو همللك بللسن واد سللمك ولتفيضللن عميلله عيللون المللؤمنين وليكفللسن كتكفلل  
السفينة في أملواج البحلر حتلى ال ينجلوا إال ملن أهلذ هللا ميثاقله وكتلب اإليملان 

عشلر رايلة مشلتبهة ال يعلرف أن ملن  اولتلرفعن إثنتل  في قمبه وأيلدر بلروح منله
كيللف ال أبكللي وأنللت جعمللت فللداك  :قمللت ؟مللا يبكيللك :فبكيللت فقللال لللي :قللال  أن

فنظلر إللى كلوة  :قلال .تقول ترفع إثنتا عشر رايلة مشلتبهة ال يعلرف أن ملن أن
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أهللذر  :)عميلله السللبلم فللي البيللت التللي تطمللع فيهللا الشللمس فللي مجمسلله فقللال 
  . ٔ)رنا أضوء منها  : وهللا ألم. قالنعم :قمت ؟الشمس مضيئة

لروايػػة السػػابقة مػػف إف الػػذف والظػػاهر مػػف هػػذي الروايػػة بقرونػػة مػػا اسػػتدلمنا بػػال فػػي ا
 )عميػال السػبلـ(يقاؿ عنال مات أو همػؾ هػو اليمػاني صػاحب دعػوة اإلمػاـ المفػدف 

فػا إشػارة إلػ. سػ ينة ، رـ إف الرواية ورد فيال ي يب وت يض عميال أعيف الملمنيففإن
، وسػ ينة أهػل ة التػي تقابػل سػ ينة نػوحسػ ينة النجػا ي)عميفـ السبلـ( ه أهل البيت

السػبلـ( تكػوف سػ ينة معنويػػة وهػي عبػارة عػف رايػة اليمػاني التػػي ال  البيػت )عمػيفـ
مػػف تخمػػ  عنفػػا ينجػػو مػػف ال ػػتف فػػي و تػػال إال مػػف التحػػا بفػػا وي ػػرؽ فػػي ال ػػتف 

، واليماني هو مف سوؼ يقود هذي الس ينة المقدسة في وسم ويكوف مف أهل النار
اإلماـ المفدف  الطوفاف الذف سي مر األرض في أواف  ياـ دعوتال عم. أعتبار إف

غائػػػب وال يسػػػتطيع والحػػػاؿ هػػػذي أف يقػػػود تمػػػؾ السػػػ ينة بن سػػػال بػػػل  )عميػػػال السػػػبلـ(
 .كن سال وهو وزوري السيد اليماني يبعث شخصاً 

 
 

 الظهور المقدس  هل تبدأ مراحلٕٙٗٔ) عام بانتهاء
 

                                                 

  189، تقروب المعارؼ ص151، غيبة النعماني ص147ص 51بحار األنوار ج - 1
 



 

 

 343  ......................الرجعة.........................................
 

جمعػػيف تتحػػدث أ ػػد وردت روايػػات كريػػرة عػػف ائمػػة الفػػدل صػػموات هللا عمػػيفـ 
ماـ )عميال السبلـ( عػف طروػا عمػـ الحػروؼ ولػيس فػي ذلػؾ عف موعد  ياـ اإل

تعييف لتارو  الظفور بشكل محدد حيث يتـ فيال ذكر اليوـ والشفر والسنة ففذا 
خبػػػػار التػػػػي تن ػػػػي التو يػػػػت وتمعػػػػف ف فيػػػػال معارحػػػػة لؤلأل، ليػػػػال إسػػػػبيل  مػػػػا ال

ال ولػيس فيػ جمػاالً إالو اتيف وتكذبفـ ولكف مػف خػبلؿ هػذا العمػـ نسػتنت  التػارو  
 لبيد عف البا ر )عميال السبلـ(  اؿ : تحديد ، فقد ورد عف أبي

نزل أن هللا تعالى إ.  جماً  ن في حروف القرآن المقطعة لعمماً إبا لبيد : أ) يا 
نورر وثبتت كممته ووللد  }الم َذِلَك اْلِكَتاُب{ فقام دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما   حتى ظهر

 لف السابع مائة سنة وثبلث سنين . يوم ولد   وقد مضى من األ 

ذا علددتها ملن غيلر إثم قال : وتبيانه في كتاب هللا في الحروف المقطعلة . 
ال وقيام قائم من بني هاشلم إتكرار   وليس من حروف مقطعة حرف ينتهي 

 عند انقضائه . 

ربعللون والصللاد تسللعون   فللذلك أحللد والللبلم ثبلثللون والملليم ا: االف و  ثللم قللال
حد وستون . ثم كان بدء هروج الحسين بن عمي)عميه السبلم  الم امائة وو 

هللا . فمما بمغت مدته قام قائم ولد العباس عنلد )الملص  ويقلوم قائمنلا عنلد 
 . ٔ) انقضائها )الر   
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نػوار معرفػػة ذلػػؾ السػر لكنػػال لػػـ و ػد حػػاوؿ العبلمػة المجمسػػي كمػػا فػي بحػػار األ
 فـ لـ ي محوا أيحًا .ي مح كما حاوؿ ذلؾ غيري مف العمماد ولكن

وسوؼ اعرض بمف هللا وتوفيقال معرفة ذلؾ السر عف طروا عمـ الحروؼ فقػد 
حػدة )المػر( تبػدأ مػف اوردت )الر( فػي القػر ف سػت مػرات خمسػة منفػا )الػر( وو 

بػراهيـ والحجػر( فتكػوف هكػذا  )سورة يونس مػروراً  بسػورة هػود وووسػ  والرعػد وار
يمكػػف اسػػترناد )المػػر( كمػػا فعػػل ذلػػؾ  الػػر( وال-الػػر -المػػر -الػػر -الػػر -)الػػر

ف )المػػر( مػػف إنػػال كمػػا يظفػػر مػػف السػػياؽ وترتيػػب السػػور العممػػاد والبػػاحريف أل
وكػػػذلؾ إف هػػذي السػػػور تسػػػم. المرػػػاني ينب ػػي تركفػػػا  حػػمف تمػػػؾ الحػػػروؼ وال

ر( مػػف حػػمف سػػور المرػػاني فيكػػوف مػػف مػػفتكػػوف سػػورة الرعػػد التػػي تبػػدأ ب )ال
 .الخط  تركفا 

( و تكرارهػػػا سػػػت مػػػرات 231تيجػػػة هكػػػذا فػػػإف )الػػػر( تسػػػاوف )وعميػػػال تكػػػوف الن
( وباحػػافة المػػيـ اليفػػا التػػي هػػي فػػي )المػػر( مػػف سػػورة 1386تكػػوف النتيجػػة )

 ( .1426( تكوف النتيجة )40الرعد التي تساوف )

 كما في الحساب االتي :

 ا+ؿ+ر=الر

1+30+200=231 

 ا+ؿ+ر=الر

1+30+200 =231 
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 ا+ؿ+ر= الر

1+30+200=231 

 +ـ+ر=المرا+ؿ

1+30+40+200=271 

 ا+ؿ+ر=الر    
   1 +30+200=231 
 ا+ؿ+ر=الر    
   1+30+200=231 

 1426وبعد جمعفا تكوف النتيجة = 
ف يلكد كوننا نعيش اآل ماوبعد انقحاد تمؾ السنة سوؼ تبدأ مرحمة الظفور م

 في زمف الظفور.

نفايػػة  فػي سػبلـ( اإلمػاـ المفػػدف )عميػال ال ف  يػاـإننػػا نقػوؿ إولػيس معنػ. ذلػؾ 
إف مرحمػػػة الظفػػػور سػػػوؼ تبػػػدأ عنػػػد انقحػػػاد ذلػػػؾ  لكننػػػا نقػػػوؿ، و السػػػنة  تمػػػؾ

نشػػػػػاد هللا بتحقػػػػػا إوسػػػػػوؼ يربػػػػػت ذلػػػػػؾ  التػػػػػارو  أف بدايػػػػػة حركتػػػػػال المباركػػػػػة،
 ف تكوف  روبة الو وع .أالعبلمات الحتمية التي البد 

نصػػاري أف يجعمنػػا مػػف أف يعجػػل فػػي  يامػػال المقػػدس و أنسػػ ؿ هللا تبػػارؾ وتعػػال. 
عػػداد لنصػػرة الحػػا عوانػػال و ػػذلؾ فػػإف عمػػ. المػػلمنيف والمنتظػػروف التمفيػػد واإلأ و 

 المقدس والبحث عف دعوة اإلماـ )عميال السبلـ( وااللتحاؽ بفا .
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 السابع بابال
 العبلمات الحتمية

الفػػػػدل )صػػػػموات هللا عمػػػػيفـ(   أئمػػػػةالتػػػػي عػػػػدها  واألحػػػػداث األمػػػػورهنػػػػاؾ بعػػػػض 
 . )عميال السبلـ( المفدف لئلماـالقياـ المقدس عبلمات دالة عم.  رب 
بػػدف  هػػو ال عتبػػارات عديػػدة فمنفػػا مػػاإل ،أ سػػاـعػػدة  إلػػ.وهػػذي العبلمػػات تنقسػػـ 

شػػػرط  إلػػػ.، والحتميػػػة تنقسػػػـ حتمػػػي وغيػػػر حتمػػػي هػػػو غيػػػري ومنفػػػا مػػػا أوالو ػػػوع 
 اإلمػػػاـمػػػف العبلمػػػات الحتميػػػة مػػػا يعػػػد شػػػرطا لقحػػػية  أف أف)جػػػزد(  أفوشػػػطر 

ف هػػػػذي إفػػػػ ،والخسػػػػ  بالبيػػػػداد ،و تػػػػل الػػػػن س الزكيػػػػة ،صػػػػيحةالك ـ()عميػػػػال السػػػػبل
تخمػػ  الشػػرط تخمػػ   إذاوكمػػا هػػو معمػػـو  اإلمػػاـالعبلمػػات تعػػد شػػرطا فػػي  حػػية 

 .لمشروطا
الجػػزد ففػػو داخػػل حػػمف القحػػية ولػػيس من صػػبل عنفػػا كاليمػػاني  وأالشػػطر  وأمػػا

عمػ. بيانفػا بعػد  ن تيفسبالنسبة لم وائد المتوخاة مف تمؾ العبلمات  وأماوالس ياني 
 بياف فمس ة هذي العبلمات . 

 النداء أوة يحالص
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عنػػد  يامػػال المقػػدس سػػوؼ يبػػدأ ف )عميػػال السػػبلـ( المفػػدف اإلمػػاـوهػػي شػػرط لقيػػاـ 
بمعا بػػػػة الظػػػػالميف والمنػػػػافقيف والمنحػػػػرفيف والم سػػػػديف الخػػػػارجيف عػػػػف طاعػػػػة هللا 

 .)عميال السبلـ( وطاعتال
يسػػير عميػػال عنػػػد  أسػػموبامػػػنف  القتػػل والقتػػاؿ  مػػف )عميػػال السػػبلـ(اإلمػػاـ وسػػيتخذ 
العػدؿ فػي كػل مكػاف وهػذا مػا  وار امػةيتحقا ووتـ لػال النصػر الكامػل  أف إل. يامال 
 بيتػػال وأهػػل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(والروايػػات الشػػرو ة الػػواردة عػػف رسػػوؿ هللا  األخبػػاربينتػػال 
 .(ميفـ السبلـ)ع
صلالح ملن  ):  مػت لػال  ػاؿ: )عميػال السػبلـ(جع ػر  زرارة عػف أبػيفمما روف عف  

: فقمللت .فقللال: اسللمه اسللمي .)عميلله السللبلم القللائم  أريللدالصللالحين سللمه لللي 
قملت  .زرارة ملا بسليرته هيهات هيهات يلا: قال ؟ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  بسيرة دمحم أيسير

بللالمين كللان  أمتللهسللار فللي  تسللميما )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسللول هللا  إن: قللال؟  مَ جعمللت فللداك ِللل
يسلير  إن  فلي الكتلاب اللذن معله أملرالنلاس والقلائم يسلير بالقتلل بلذلك  يتآلف
 . ٔ)  ويل لمن ناوار أحدايستتب  بالقتل وال

إ امػػة كػػاف مػػف الػػبلـز  الظػػالميفحر ػػا عمػػ.  )عميػػال السػػبلـ( اإلمػػاـلمػػا كػػاف  يػػاـ و 
ليحيػ. مػف  ةلمحجػ إتمامػاً يحة فكانػت الصػ ،لحجة عمػيفـ  بػل وحػع السػي  فػيفـا

ف إفػ، ولكػي ال يكػوف لفػـ عػذرا فيعتػذروف  بينػال فووفمؾ مف همؾ ع، حيا عف بينال
يقبل توبة احد كما ذكرت لنا الروايات الشرو ة والروايػة  الحجة ال إ امةبعد  اإلماـ

تمامفػاالحجػة  إ امػةالسال ة الذكر وهػذا المػنف  وهػو   األنبيػادهػو مػا سػار عميػال  وار
 . ل وأوصيائفـ )عميفـ السبلـ(والرس
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ؾ صػػيحة وارعػػبلـ لمنػػاس مػػا لػػـ يكػػف هنػػا )عميػػال السػػبلـ(فػػبل يمكػػف أف يقػػـو اإلمػػاـ 
 . كافة
 

 قتل النفس الزكية 
 يقـو وال نال الإف )عميال السبلـ(المفدف اإلماـلقياـ  شرطاً  أيحاوهذي العبلمة هي  

 بػ مردعوهـ ويعػرففـ مكػة رسػوال منػال يػ أهػل إلػ.يعمف رورتػال المباركػة حتػ. يرسػل 
هػػػػـ  ويحػػػذرهـ مػػػف خذالنػػػال ومحار تػػػػال لينظػػػر مػػػا ،ورورتػػػػال )عميػػػال السػػػبلـ( اإلمػػػاـ
بقتػاؿ  أعػدائفـ ف و ئال يبػدالطػاهروف  واألئمػة يفيػاإللف والقػادةف فػاف دعػاة هللا و فاعم
 .حدأ أصحابفـيقتل مف  أف إال أبدا

 أجمعػيفكػة والنػاس م أهػل يبػدأ نػال الإف )عميػال السػبلـ(المفػدف  اإلمػاـوهكذا ي عل 
مكة حت. انال ورد حينما يقـو  أهل إل.تقتل الن س الزكية رسولال  أفبعد إال بقتاؿ 
ويقصػػد الػػن س  ابػػدـ هػػذ أحػػار كـمكػػة  ألهػػليقػػوؿ  )عميػػال السػػبلـ( المفػػدف اإلمػػاـ

يقػػوـ حتػػ. و نػاد عمػػ. ذلػػؾ فػإف اإلمػػاـ ال الزكيػة الػػذف يقتمونػػال بػيف الػػركف والمقػػاـ 
 .زكيةيرسل  بمال الن س ال
  الهسف بالبيداء

المدينػة بحرػا  إلػ. يػ تيلـ يقػع الخسػ  بالبيػداد فػي جػيش السػ ياني الػذف  إذانال إف
)عميػػػال اإلمػػاـ ف ذلػػػؾ الجػػيش سػػيكوف خطػػرا عمػػ. إفػػ ،)عميػػال السػػبلـ( اإلمػػاـعػػف 

المدينػػة  بػػل  يامػػال وهػػو فػػي  يػػاليمقػػوا القػػبض عم أفولػػيس مػػف المسػػتبعد  السػػبلـ(
 .وظفوري في مكة
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جػػػػيش  أفيػػػػذكر فػػػػي روايػػػػة كيػػػػ   )عميػػػػال السػػػػبلـ( المػػػػلمنيف أميػػػػرعػػػػف فقػػػػد ورد 
  :يرود القبض عميال حيث  اؿ اإلماـالس ياني يبحث عف 

مكة فيبعث في طمبهملا  إلىفعند ذلك يهرب المهدن والمبيض من المدينة  )...
 . ٔ)  وأمنهوقد لحقا بحرم هللا 

فيقتلل بهلا رجلبًل المدينلة  للىبعثًا إ) يبعث   اؿ: )عميال السبلـ(عبد هللا  أبيوعف 
 . ٕ) ويهرب المهدن والمنصور منها ...

عمػػػ. ح ظػػا منػػػال  ،بػػػل هللا سػػبحانال وتعػػػال.لػػذلؾ كػػػاف الخسػػ  بفػػػذا الجػػيش مػػػف  ا 
ف فػػي تخمػػ  هػػذا الشػػرط وهػػو عػػدـ أل، الولكػػي يتحقػػا  يامػػ )عميػػال السػػبلـ(إلمػػاـ ا

ي عػػدـ تحقػػا وبالتػػال )عميػػال السػػبلـ( اإلمػػاـالخسػػ  بػػالجيش يعنػػي القحػػاد عمػػ. 
 .ال يام

  اليماني والسفياني
و حػػيتال ففمػػا شػػطراف مػػف  )عميػػال السػػبلـ( المفػػدف اإلمػػاـمػػف حركػػة  افجػػزد مػاوه

 أجػػػزادف بتحقػػػا أل )عميػػػال السػػػبلـ(وظفورهمػػػا يعنػػػي ظفػػػور أمػػػر اإلمػػػاـ  القحػػػية
 .القحية تتحقا القحية ككل

الصػػراع لػػؾ تظفػػر دعػػوة الحػػا ودعػػوة الباطػػل رػػـ يقػػع بعػػد ذ أفالبػػد مػػف لػػذا كػػاف 
لػ. ار هللا و  إلػ.دعوة الحا تتمرل باليماني ففو الذف يدعو  أفومف المعموـ  ،بينفما
 .)عميال السبلـ( اإلماـنال يتحرؾ بتوجيال مف أو  )عميال السبلـ( المفدف اإلماـ
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ف الممرػل لػدعوة الباطػل هػػو السػ ياني الػذف يتحػرؾ بتوجيػػال مػف الشػيطاف وعمػػ.  وار
 .فروقال وجفتال إل.الكافروف وونحاز كل  يمتاز الملمنيف مف أفهذا البد 
وجيشػػػا مػػػف المناصػػػروف وجفػػػة معاديػػػة  ةجميػػػع الرػػػورات فيفػػػا جفػػػة مواليػػػ فاكمػػػا 

 بلفػ حػية كػل مػف  وشػطراً  اً يخ ػ. جػزد وهػذا الشػيد كمػا ال ،وجيشا مػف الكػافروف
 .أجزائفابتحقا  أف  حية إالتكتمل 

 فائدة العبلمات الحتمية
ال ائدة  ف ما ة،خاصة بكل عبلمة عم. حد وأخرل ركة لمعبلمات الحتمية فوائد مشت

تحققػت دلػت عمػ.  ػرب  إذاالمشتركة ففي كوف جميع العبلمػات الخمسػة الحتميػة 
 . ب ترات مت اوتة واف كاف )عميال السبلـ( المفدف لئلماـالقياـ المقدس 

 ونبػػػػدأ اآلفبالنسػػػػبة ل ائػػػػدة كػػػػل عبلمػػػػة عمػػػػ. حػػػػدي ففػػػػو مػػػػا سػػػػنتعرض لػػػػال  أمػػػػا
 :بالس ياني 

   فائدة عبلمة السفياني
نػػال يخػػرج  بػػل  يػػاـ او  ،)عميػػال السػػبلـ( المفػػدف لئلمػػاـ األكبػػرالسػػ ياني العػػدو  فا

 المفدف اإلماـ أنصارحركتال ووجمع الجيوش لمحار ة ووبدأ  )عميال السبلـ(اإلماـ 
 .)عميال السبلـ(

 إليػػالمػػا تػػلوؿ  ، وأمػػافسػػادا وظممػػا األرضنػػال صػػاحب فتنػػة كبيػػرة يعيػػث فػػي اكمػػا 
فيخػػوض بجيشػػال  ،)عميػػال السػػبلـ( المفػػدف اإلمػػاـنػػال سػػوؼ يقػػ  بوجػػال إركتػػال فح

وهزومػة السػ ياني وجيشػال و تمػال عمػ. يػد  اإلمػاـانتصار ة نتيجالتكوف ف يحر ا حد
 .)عميال السبلـ( اإلماـ
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و يػاف  ،لذا فقد عد عبلمة مف عبلمات الظفور الحتمية لمتنبيال عم. خطر حركتػال
االنجػػراؼ فػػي  أوالو ػػوع فػػي فتنتػػال  أومػػف سػػطوتال انحرافػػال ولكػػي يحػػذر المػػلمنيف 

 .لنا مف خبلؿ منا شة هذي العبلمةتحح اوهذي فائدة مفمة جدا كما  ،حركتال
 النداء أوفائدة الصيحة  
 األدلػةلمػا ذكرنػاي مػف  إحػافةحػدوث النػداد  أوما نست يدي مف و ػوع الصػيحة  إف 

 .عف جانب الباطلانب الحا وتمييزي عم.  رب القياـ المقدس هو معرفة ج
مػػف جبرائيػػل فػػي ليمػػة الػػربلث والعشػػروف مػػف  ةنػػال كمػػا ورد تكػػوف صػػيحتاف واحػػدإف

 .مف الشيطاف في عصر ذلؾ اليوـ واألخرل  ،شفر رمحاف عند السحر
وعػػدـ السػػير  )عميػػال السػػبلـ( مػػا شػػاع بػػيف عامػػة النػػاس مػػف انتظػػار المفػػدف أمػػا

اني الػػذف وصػػ تال الروايػػات دعػػوة كانػػت حتػػ. لػػو كانػػت دعػػوة اليمػػ بػػ فوااللتحػػاؽ 
 اإلمػاـالصػيحة عنػد ذلػؾ ينصػروف أو صػوت ال مت. و عفالرايات  ب هدلالشرو ة 

 :هذا الكبلـ غير تاـ لسببيف ، أ وؿ)عميال السبلـ(
كنا ننتظػر حػدوث الصػيحة وحػدرت فعػبل فمػاذا ن عػل  نناإفرحنا ما  إذاهو  األوؿ

وهػو لػـ  ؟ )عميػال السػبلـ(فػدف الم اإلمػاـومف يدلنا عم.  نذهب ؟ أيف عند ذلؾ ؟
 .)عميال السبلـ( اإلماـف و وع الصيحة سابا كما هو معمـو لقياـ فإ .يظفر بعد

عممنػا هػذا مػف انتظػار الصػيحة وتركنػا نصػرة  ةمػدل صػح هػو مػا اآلخػر واألمر 
عدـ التحا نا بػدعوة اليمػاني التػي تكػوف  ػد سػبقت الصػيحة و  )عميال السبلـ( اإلماـ
الممتػػوف عمػػ. اليمػػاني  إفيقػػوؿ  )عميػػال السػػبلـ( البػػا ر اإلمػػاـ فافػػا عممػػا و وعفػػي 
 .النار أهلمف 
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)...ولليس   ػاؿ: )عميال السػبلـ( جع ر أبي اإلماـفقد ورد في الرواية الشرو ة عف 
 فلإذاصلاحبكم  إللىيلدعو  ألنلهمن راية اليماني هي راية هدى  أهدىفي الرايات 

ذامسلللمم  هلللرج اليملللاني حلللرم بيلللع السلللبلح عملللى النلللاس وكلللل هلللرج اليملللاني  وا 
يمتلون عميله فملن فعلل  أنن رايتله رايلة هلدى   وال يحلل لمسلمم إفل إليهفانهض 
 . ٔ)  الحق والى طرق مستقيم إلىيدعو  ألنهالنار  أهلفهو من 
 فإلػػدعوة اليمػػاني وكيػػ  بػػيف  )عميػػال السػػبلـ( البػػا ر اإلمػػاـمػػدل مػػدح  إلػػ.انظػػر 

لػ. ار الحػا و  إلػ.رؾ نصػرتال وهػو الػداعي النار فكي  بمػف تػ أهلالممتوف عميال مف 
 .كما ذكرت ذلؾ الرواية الشرو ة )عميال السبلـ( اإلماـ
 آلخػػػػر أوف مػػػػف الواجػػػػب االلتحػػػػاؽ بدعوتػػػػال وعػػػػدـ التخمػػػػ  عنفػػػػا لعػػػػذر إلػػػػذا فػػػػ

 :  يقوؿ حيث )عميال السبلـ( البا ر اإلماـمتجاهميف  وؿ 
ذا )  .(إليال خرج اليماني فانفض  وار

لتحػاؽ بػػدعوة اليمػػاني بحجػػة مػف تػػرؾ وتخمػػ  عػػف اال أفوبعػد هػػذا البيػػاف يتحػػح 
ففػػو  ػػد و ػػع فػػي المحػػـر المنفػػي عنػػال و ػػذلؾ يكػػوف مػػف الممتػػووف  ،الػػدعوة انتظػػار

 .تحقيف لعذاب النار والعياذ باهللعميال المس
 

 فائدة عبلمة اليماني 
نسػت يدي  مػا إلػ. إحػافة فإننػافائػدة ففػي ظفػور اليمػاني  وأكررهػاالعبلمػات  أهـ أما

فائػػدة غايػػة فػػي  أيحػػا)عميػػال السػػبلـ( نسػػت يد اإلمػػاـ مػػف الداللػػة عمػػ.  ػػرب  يػػاـ 
نػال إااللتحػاؽ بػال ونصػرتال ف أمكننػاعممنػا بظفػور اليمػاني مػا  إذا أننػاوهػي  األهمية
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 ب يػدينا وي خػذوهػو الػذف يػدلنا  ،)عميال السبلـ( المفدف لئلماـلحا اصاحب دعوة 
 .ونصرتال وااللتحاؽ بجيشال والتشرؼ بمقائال وخدمتالاإلماـ نصرة  إل.

 إل.وودعو  ،الحا وال. طروا مستقيـ إل.فقد ورد في الروايات الشرو ة انال يدعو 
  .)عميال السبلـ( ونصرتال المفدف اإلماـ
 

 قتل النفس الزكية
 يػػاـ  عمػػ. والقروبػػة جػػداً  األكيػػدةمداللػػة ل إالمػػف و ػػوع هػػذي العبلمػػة  دال نسػػت ي إننػػا 

 اإلمػاـبينػال و ػيف  يػاـ  ف ال يكػو  تػل الػن س الزكيػة  إفث حيػ )عميػال السػبلـ( اإلماـ
 .عشر ليمة كما ذكرت ذلؾ الروايات مف خمسة أكرر )عميال السبلـ(
  يقوؿ: )عميال السبلـ( عبد هللا أباسمعت  :فعف صالح  اؿ

 . ٔ)  همسة عشر ليمة إالليس بين قيام القائم وبين قتل النفس الزكية  )
 
 
 
 
 
 

 ظهور اليماني
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، فقػػد جػػاد فػػي الروايػػة روايػػات الشػػرو ة حػػوؿ خػػروج اليمػػانيالػػبعض مػػف ال تحػػدرت
نػػال  ػػاؿ فػػي أ )عميػػال السػػبلـ(ي جع ػػر دمحم بػف عمػػي الػواردة عػػف أبػػي بصػػير عػػف أبػػ

 :كبلـ طوول
  في شهر واحد في يوم واحد نظلام اليماني والهراساني في سنة واحدة) هروج 

 . ٔ)كل وجه  فيكون البسس من ه بعضًا كنظام الهرز يتبع بعض
فقد تحدرت هذي الروايػات عػف الخػروج والقيػاـ العسػكرف لفػلالد األشػخاص الربلرػة 

والتػي يقتػرف  )عميػال السػبلـ(أصحاب الرايات التػي تخػرج  بػل  يػاـ اإلمػاـ المفػدف 
 .فا بزماف واحدخروج

فػػإف السػػ ياني كمػػا  هػػذا الخػػروج ال بػػد أف يكػػوف مسػػبو ًا بظفػػور الحركػػة والػػدعوةو  
عػػراؽ والسػيطرة عمػػ. ب ػػداد ، صػاحب و ائػػد لجػيش يقػػوـ بػاحتبلؿ اللروايػػاتبينػت ا
 .والكوفة

هنػػػاؾ  )عميػػػال السػػػبلـ(وووجػػػال جيشػػػًا  خػػػر لممدينػػػة لمقحػػػاد عمػػػ. اإلمػػػاـ المفػػػدف 
 ويسيطر عم. ببلد الشاـ كمفا.

، خروجػػال بجيشػػال الحػػتبلؿ ت عنػػال الروايػػة السػػال ة الػػذكرفخروجػػال هػػذا الػػذف تحػػدر
المقابػػل يتوجػػال اليمػػاني ووخػػرج فػػي  واتػػال فػػي ، وفػػي . الكوفػػةالعػػراؽ والسػػيطرة عمػػ

 .فيال الس ياني وجيشالن س اليـو الذف يخرج 
يمػاني ويحػدث  ػتبًل وسػبيًا لمنسػاد، رػـ ف الس ياني سوؼ يدخل الكوفػة  بػل الأإال  

ف ، فتشػتبؾ مػع جػيش السػ ياني فػي معركػة تسػ ر عػتدخل بعد ذلػؾ  ػوات اليمػاني
 .في الكوفة، وسيطرة  وات اليماني عميفاانفزاـ جيش الس ياني 
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(  ػد اجتمعػا شػيف ) جػيش السػ ياني وجػيش اليمػاني ال يمكف أف يكوف هذيف الجيو 

مػػػف دوف سػػػابا دعػػػوة وظفػػػور وحركػػػة  ػػػد  مػػػف ب كرهػػػا واعتقػػػد بصػػػحتفا بعػػػض 
 .التحا بتمؾ الحركة أو هذي الدعوةالمسمميف رـ 

)عميػال رو ة الػواردة عػف أبػي عبػد هللا ومما يلود هذا المعن. ما جاد في الرواية الش
 : السبلـ( حيث  اؿ

 . ٔ)) قبل السفياني مصرن ويماني  
حيث يتحح مف هذي الرواية إف ظفور اليماني متقدـ زمانًا عمػ. ظفػور السػ ياني 

)عميػػػال ، ووبػػػدأ بالػػػدعوة إلػػػ. الحػػػا ونصػػػرة اإلمػػػاـ المفػػػدف اليمػػػانيحيػػػث يظفػػػر 
فيئػة القاعػدة المعػدة إعػدادًا عقائػديًا وأخبل يػًا ، ووتحرؾ لجمػع األنصػار وت السبلـ(

يجػػػاد اليػػػوـ الموعػػػود الػػػذف  وروحيػػػًا و ػػػدنيًا مػػػف أجػػػل إعػػػبلد كممػػػة هللا عػػػز وجػػػل وار
 تسع. البشروة لموصوؿ إليال .

، دد المػػلمنيف بتمػػؾ الػػدعوة اإللفيػػةبصػػورة عمنيػػة فيػػزداد عػػبدعوتػػال لمنػػاس يسػػتمر و 
ي تمػػؾ البمػػداف التػػي تظفػػر فيفػػا الػػدعوة ف ذلػػؾ ال يػػروؽ لمحكومػػات الجػػائرة فػػأإال 

 .مف فقفاد السود والحبللة كما إنال ال يروؽ لمكرير
حيػػػػث يحركػػػػوف أتبػػػػاعفـ لمواجفػػػػة تمػػػػؾ الػػػػدعوة وأنصػػػػارها بشػػػػت. السػػػػبل فتشػػػػترؾ 
الجبفتيف في محاولة منفما لمسػيطرة عمػ. تمػؾ الػدعوة والحػد منفػا وتكػذيبفا وذلػؾ 

، بػػل إف ات المكذبػػة وال تػػاول الباطمػػةشػػور يكػػوف عػػف طروػػا اإلعػػبلـ المعػػادف والمن
األمر سيصل إل. االعتقاالت والتعذيب بل ر ما محاولة اغتياؿ المبرزوف في تمػؾ 

 .   كاليماني وبعض الخاصة مف أصحابال الدعوة
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فيقػػػـو عنػػػدها اليمػػػاني بػػػدعوة أنصػػػاري لمفجػػػرة إلػػػ. مكػػػاف يػػػ مف فيػػػال عمػػػ. الػػػدعوة 
  عمػػ. حػػماف اسػػتمراروتفا وحػػماف أمػػف وذلػػؾ لمح ػػا ،وأنصػػارها والمػػلمنيف بفػػا

يمانفـ    .مف التزلزؿوعقيدتفـ الملمنيف بفا وح ي ن وسفـ وار
نتشػارًا ممػا كانػت عميػال فػي وهناؾ فػي المفجػر سػت خذ الػدعوة إطػارًا أوسػع وأكرػر ا

 .السابا
بػل ر مػػا يػػتمكف اليمػاني وأتباعػػال مػػف الوصػوؿ لحكػػـ تمػػؾ الػببلد وبالتػػالي ت سػػيس  

وهػػذا يظفػػر مػػف  )عميػػال السػػبلـ(تػػال مفيػػ  لنصػػرة اإلمػػاـ المفػػدف جػػيش بكافػػة معدا
 .)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(دمحم  سيرة النبي

مصػط . شبفًا كبيرًا بدعوة جدي ال )عميال السبلـ(و د بينا إف لدعوة اإلماـ المفدف 
لو ػت المبلئػـ حتػ. يبػدأ ، رـ انال ما أف تتاح ال رصة لميماني ويحػيف ا)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(

بحركتال العسكروة باتجاي الكوفة وذلؾ ألجل فتحفا والقحاد عم. حكامفا مف بني 
 .ا الذف يكوف  د فرض سيطرتال عميفاالعباس وطرد الس ياني منف

فػي ن ػس السػنة والشػفر واليػـو  الوهذا التحرؾ هو الذف تحدرت عنال الرواية وحددت
تخػػػػرج فيػػػػال هػػػػذي  وحػػػػددت رجػػػػب شػػػػفراً  ،الػػػػذف يخػػػػرج فيػػػػال السػػػػ ياني والخراسػػػػاني

 .الشخصيات الربلرة
) إن فقد ورد عف المعم. بف خنيس عف اإلماـ أبػي عبػد هللا )عميػال السػبلـ(  ػاؿ: 

 . ٔ)أمر السفياني من المحتوم وهروجه في رجب 
العجلب كلل العجلب بلين ): يػال السػبلـ يقػوؿ، عمف سمع عميا عمعف أبي الجارودو 

جلب اللذن ال تلزال : يا أمير الملؤمنين ملا هلذا العالفقام رجل فقجمادن ورجب  
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: ثكمتك أمك وأن عجلب أعجلب ملن أملوات يضلربون كلل علدو تعجب منه  فقال
: يلا أيهلا اللذين آمنلوا ال تتوللوا هل بيته   وذلك تسويل هذر اآليلة  ولرسوله وأل

قومللا غضللب هللا عملليهم قللد يئسللوا مللن اآلهللرة كمللا يللئس الكفللار مللن أصللحاب 
  وذللك تسويلل هلذر مات أو هملك أو أن واد سلمك: فإذا اشتد القتل  قمتم القبور 

اآليلللة " ثلللم رددنلللا لكلللم الكلللرة عمللليهم وأملللددناكم بلللسموال وبنلللين وجعمنلللاكم أكثلللر 
 . ٔ) نفيرا

الروايتيف يت كد لدينا خروج اليماني في شفر رجب، ف ي الرواية  هاتيفومف خبلؿ 
وهػػذا يػػدؿ عمػػ. مػػا  منػػا ألف اليمػػاني  األولػػ. أشػػار إلػػ. خػػروج السػػ ياني فػػي رجػػب

والس ياني يخرجوف في ن س اليػوـ والشػفر، أمػا الروايػة الرػاني فتػذكر القتػاؿ الػذف 
 يتموا اعبلف دعوة اليماني وما يتموي مف  تاؿ وأحداث بعدها.

 
 
 

 األدلة عمى صدق دعوار
أف  لمػػا كػػاف اليمػػاني الموعػػود صػػاحب دعػػوة حيػػث يقػػوـ بػػدعوة النػػاس كمػػا سػػبا

ف األحاديػػػػث ا، خاصػػػة و د لػػػػال مػػػف أدلػػػػة عمػػػ. صػػػػدؽ تمػػػؾ الػػػػدعوةكػػػػاف البػػػ ،بينػػػا
الحػػػبللة الكريػػػر مػػػف رايػػػات  والروايػػػات المعصػػػومية الشػػػرو ة  ػػػد بينػػػت لنػػػا ظفػػػور

 .واالنحراؼ في ذلؾ الزماف
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الحػػبللة سػػوؼ يق ػػوف بوجػػال دعػػوة الػػداعي كمػػا و  فقفػػاد السػػودأحػ  إلػػ. ذلػػؾ أف 
 .هللا عميفـ أجمعيف(البيت )صموات أخبرتنا كممات أهل 

 ،إذف فبلبػػد لميمػػاني مػػف إظفػػار األدلػػة الوافيػػة التػػي تربػػت صػػحة تمػػؾ الػػدعوة    
نػورد  ،وانطبل ػًا مػف هػذي النقطػة، بفػاحجة عم. مف يسػمع التي يقيـ مف خبللفا ال

ني إلربات دعوتال عم. شػكل أطروحػات، أهـ األدلة التي نحتمل أف ي تي بفا اليما
، فنػػذكر أهػػـ مػػا يرافػػا تمػػؾ األطروحػػات مػػف حػػة عمػػ. حػػدةونقػػـو بنقػػاش كػػل أطرو 

 و وة ووبق. الحكـ لمقار  المنص . نقاط حع 
 : األطروحة األولى
 )إقامة المعجزة 
ف أ ػول األدلػػة وأهمفػػا عمػ. اإلطػػبلؽ فػػي كػل الػػدعوات اإللفيػػة إ ػد يعتقػػد الػػبعض 

، ففػػـ ـ(. دعػػوات األنبيػػاد )عمػػيفـ السػػبلهػػي إ امػػة المعجػػزة مسػػتنديف فػػي ذلػػؾ إلػػ
، فقػد أ ػاـ األنبيػاد )عمػيفـ السػبلـ( المعػاجز ة معجػزةف لكػل صػاحب دعػو إيقولوف 

، كمػػػا فعػػػل عػػػوة إلفيػػػة أف يقػػػيـ المعجػػػزة لقومػػػالأل ػػػوامفـ فبلبػػػد فػػػي كػػػل صػػػاحب د
إبػػػػراهيـ وصػػػػالح ووػػػػونس وأيػػػػوب وموسػػػػ. وعيسػػػػ. ودمحم وغيػػػػرهـ )عمػػػػيفـ أفحػػػػل 

 .بعد موتفـ عل أوصياد األنبياد مفوكما ف ،الصبلة والسبلـ(
وهػو أف المعجػػزة  ،و بػل البػدد فػي نقػاش هػذي األطروحػة البػد مػف إربػات أمػر مفػـ

يجروفا هللا عز وجل عم. أيدف أنبيادي )عميفـ السبلـ( وليس بالحػرورة أف يكػوف 
هللا بػالمعجزة أرنػاد فتػرة  لػـ يلوػدي )عميػال السػبلـ(لكل نبي معجزة ففذا نبي هللا نوح 

 .دعوتال
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، كػػاف : نعػػـلػػال نقػػوؿف )عميػػال السػػبلـ(ف الطوفػػاف هػػو معجػػزة نػػوح اوأمػػا مػػف يقػػوؿ 
 )عميػال السػبلـ(الطوفاف معجزة إال أنال ليس دليبًل مف أجل إربات صحة دعوة نوح 

بػػل هػػو عقػػاب مػػف المػػول. عػػز وجػػل لمكػػافروف الػػذيف رفحػػوا التصػػديا واإليمػػاف 
ال فإف الملمنيف  د  منوا بتمؾ الدعوة   )عميال السبلـ(بدعوتال  بػل و ػوع الطوفػاف وار

، وال توجػد  يػة لـ يلمف أحد غيػر أولئػؾ المػلمنيف ، ولما و ع الطوفافبزمف طوول
أ ػػػػاـ المعجػػػػزة لقومػػػػال غيػػػػر معجػػػػزة  )عميػػػػال السػػػػبلـ(أو روايػػػػة تػػػػدؿ عمػػػػ. أف نػػػػوح 

 . منا أنفا عقاب لمكافروف ليس إالالطوفاف التي 
 ت بمعجػػزة إطبل ػػًا فقػػد ال لػػـ يػػانػػفيحػػدرنا القػػر ف  )عميػػال السػػبلـ(أمػػا نبػػي هللا هػػود 

 طمػػب منػػال  ومػػال ذلػػؾ إال أنػػال  ػػاؿ لفػػـ بػػ ف ذلػػؾ بيػػد هللا عػػز وجػػل  ػػاؿ تعػػال. :
َنلٍة َوَملا َنْحلُن ِبَتلاِرِكي آِلَهِتَنلا َعلن َقْوِللَك َوَملا َنْحلُن َللَك  }َقاُلوْا َيا ُهوُد َما ِجْئَتَنلا ِبَبيِّ

  . ٔ)ِبُمْؤِمِنيَن {
 )عميػػال السػػبلـ(يس لػػديفـ معجػػزة كػػالنبي لػػوط ف هنػػاؾ الكريػػر مػػف األنبيػػاد لػػأكمػػا 

سػػػحا ويعقػػػوب وووسػػػ  وغيػػػرهـ )عمػػػيفـ وعمػػػ.  سػػػماعيل وار نبينػػػا أفحػػػل مػػػربًل وار
، إذف فمسػػػػ لة أف لكػػػػل نبػػػػي معجػػػػزة غيػػػػر صػػػػحيحة إنمػػػػا الصػػػػبلة وأتػػػػـ التسػػػػميـ(

 : ،  اؿ تعال.د وولود بفا مف يشادالمعجزات بيد هللا ي تي بفا مت. يشا
نََّمللا َأَنللا َنللِذيٌر }َوَقلاُلوا َلللْواَل أُ  بِّللِه ُقللْل ِإنََّمللا اآْلَيلاُت ِعنللَد ّللاَِّ َواِ  للن رَّ نللِزَل َعَمْيللِه آَيلاٌت مِّ
 .  ٕ)مُِّبيٌن {

                                                 

 ( .53) هود -1
 . (50) العنكبوت -2
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إذف فالمسػػػ لة ليسػػػت منوطػػػة بيػػػد النبػػػي إنمػػػا األمػػػر بيػػػد هللا عػػػز وجػػػل ففػػػو يػػػ تي 
رجعنػا ، ولػو ا الحجة عم. الكافروف والمعانديفبالمعجزة ويقيمفا مت. شاد فيقيـ بف

واستقرأنا سيرة األنبياد لوجدنا أف جميع مف طمب منفـ المعجزة هـ مػف المعانػديف 
يػػدف أنبيػػادي لػػـ أوحينمػػا أ ػػاـ هللا لفػػـ المعػػاجز عمػػ.  ،والكػػافروف بػػدعوات األنبيػػاد

 : إعراحًا عف الحا وعنادًا وك رًا،  اؿ تعال. يزدهـ ذلؾ إال
للْن آَيللاتِ  للْن آَيللٍة مِّ و ػػاؿ ايحػػًا  (ٔ)َربِِّهللْم ِإالَّ َكللاُنوْا َعْنَهللا ُمْعِرِضلليَن{ }َوَمللا َتللْسِتيِهم مِّ

للَماِء َفَظمُّللوْا ِفيللِه َيْعُرُجللونَ } للَن السَّ َلَقللاُلوْا ِإنََّمللا ُسللكَِّرْت  َْوَلللْو َفَتْحَنللا َعَمللْيِهم َبابللًا مِّ
 . ٕ){ َأْبَصاُرَنا َبْل َنْحُن َقْوٌم مَّْسُحوُرونَ 

غمػػػب مػػػنفـ  ػػػد  منػػػوا مػػػف دوف نجػػػد أف األعػػػـ األلػػػو نظرنػػػا إلػػػ. المػػػلمنيف فإننػػػا و 
 .معجزة
: )إف لكل مقاـ مقاؿ( و د ات ا العقػبلد عمػ. نلمف بالمقولة التي جاد فيفارـ إننا 

 كما بينا سم ًا.، ف المعجزة تكوف بما يناسب زمانفاأ
يظفػػػر بػػػالمعجزات ففػػػذا غيػػػر  )عميػػػال السػػػبلـ(أمػػػا مػػػف يعتقػػػد أف اإلمػػػاـ المفػػػدف 

جزات ال تجرف إال عمػ. يػد األنبيػاد )عمػيفـ السػبلـ( أمػا بالنسػبة صحيح ألف المع
 .بالكرامات لؤلوصياد فإنما يلودهـ هللا عز وجل

، فػػػالمعجزة تػػػ تي إلعجػػػاز الخصػػػـ وردعػػػال هنػػػاؾ فػػػرؽ بػػػيف المعجػػػزات والكرامػػػاتو 
، أمػػػا بالنسػػػبة اج وار امػػػة الحجػػػة  بػػػل و ػػػوع العػػػذابوهػػػي تػػػ تي فػػػي مقػػػاـ االحتجػػػ
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لتطمػػػػئف لفػػػػـ ن ػػػػوس النػػػػاس  ، عػػػػز وجػػػػل يلوػػػػدهـ بالكرامػػػػاتلؤلوصػػػػياد فػػػػإف هللا
 .لوصيفتتصاعد عندها درجات اإليماف والوالد لشخص ا
بالكرامػات كمػا  )عميػال السػبلـ(فالوارد أف المول. تبارؾ وتعػال. يلوػد وليػال المفػدف 

مػػػػ. يديػػػػال أيػػػػد غيػػػػري مػػػػف األوصػػػػياد )عمػػػػيفـ السػػػػبلـ( ال أف هللا عػػػػز وجػػػػل يقػػػػيـ ع
ي إال عنػد ف المعجػزة ال تػ تا، رػـ إف العممػاد  ػد  ػرروا قد الػبعضالمعاجز كما يعت

، أمػا إذا كانػت األسػباب الطبيعيػة منتجػة لممطمػوب وهػو انحصار إ امة الحػا بفػا
 إ امة الحجة فبل داعي عندها إل امة المعجزة ..
اليمػاني الموعػود فػبل  )عميػال السػبلـ(أما فيما يخص صاحب دعوة اإلماـ المفػدف 

، نعػػـ  عػػز وجػػل يقػػيـ عمػػ. يديػػال المعجػػزاتوايػػة واحػػدة تػػدؿ عمػػ. أف هللانجػػد وال ر 
ف األحاديػػث والروايػػات الشػػرو ة لػػـ افػػإف مػػف المحتمػػل أف هللا يلوػػدي بالكرامػػات إال 

ميفػا فػي تشير إل. ذلؾ ومف هنا يتبػيف لنػا أف هػذي األطروحػة ال يمكػف التعووػل ع
 .معرفة الداعي وصدؽ دعواي

 
 
 

 :األطروحة الثانية
 )العمم بالفقه واألصول 
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ف اليماني الموعود يظفر كمجتفػد ويكػوف أعمػـ النػاس بال قػال ايعتقد بعض الشيعة 
واألصوؿ عند ذلػؾ يبػدأ بجمػع المقمػديف الػذيف يصػنع مػنفـ  اعػدة وأنصػارًا لئلمػاـ 

 .)عميال السبلـ(المفدف 
وايػػػات والحقيقػػػة إف هػػػذا الكػػػبلـ ممػػػا ال دليػػػل عميػػػال فمػػػـ تػػػذكر لنػػػا األحاديػػػث والر 

ف اليمػػػػاني الموعػػػػود يكػػػػوف مجتفػػػػدًا أو إنػػػػال يكػػػػوف أعمػػػػـ النػػػػاس بال قػػػػال االشػػػػرو ة 
 .صوؿواأل

رػػػـ إف ال قػػػال واألصػػػوؿ مػػػف العمػػػـو الكسػػػػبية التػػػي يمكػػػف تحصػػػيمفا مػػػف  بػػػػل أف 
شخص ب ض النظر عف كػوف هػذا الشػخص متصػبًل باإلمػاـ أو غيػر متصػل بػل 

فػػإف كػػل واحػػد مػػف هػػلالد  ب ػػض النظػػر عػػف كونػػال مػػلمف أو فاسػػا ، بػػره أو فػػاجر
 .األصوؿيمكف أف يكوف مجتفدًا ويمكف أف يكوف أعمـ مف غيري بال قال و 

وهػذا مػا يلكػدي المحقػػا الخػوئي فػي  تعميقػػال عمػ. شػرط اإليمػػاف فػي مرجػع التقميػػد 
حيػػث يقػػوؿ: ) لػػـ يػػدلنا دليػػل ل ظػػي معتبػػر عمػػ. شػػرطية اإليمػػاف فػػي المقمػػد بػػل 

العقبلئية عدـ األعتبار ألف حجية ال تول فػي  مقتح. اإلطبلؽ في األدلة والسيرة
األدلة الم ظية غير مقيدة باإليماف وال باإلسبلـ كما إف السيرة جاروة عمػ. الرجػوع 

 .(1)(إل. العالـ مطمقًا سواد كاف واجدًا لئليماف أو اإلسبلـ أـ لـ يكف
في هذي والتارو  يحدرنا عف الكرير مف المنحرفيف الذيف وصموا إل. درجات عالية 

، بػػػػل إف األحاديػػػػث كػػػػل مجتفػػػػد صػػػػالح ولػػػػيس كػػػػل عػػػػالـ مػػػػلمففمػػػػيس  ،العمػػػػوـ
تحػػػدرنا عػػػف  )عميػػػال السػػػبلـ(والروايػػػات الشػػػرو ة الػػػواردة عػػػف أمػػػر اإلمػػػاـ المفػػػدف 
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)عميػال ظفور الكرير مف عمماد السود وفقفاد الحبللة الذيف يق ػوف بوجػال المفػدف 
ال وأنصػػاري والروايػػات فػػي هػػػذا ووتػػ ولوف عميػػال كتػػاب هللا ويكػػػذبوف ممفديػػ السػػبلـ(

 .ي الص حات السابقة مف هذا الكتابالصدد كريرة ذكرنا بعحفا ف
ف اليماني يكوف أعمـ الناس بال قال واألصوؿ فإف هذي ارـ إف ما يقولال البعض مف 

)عميػػػال عي االتصػػػاؿ باإلمػػػاـ المفػػػدف الػػػدعول أخػػػص مػػػف المػػػدع.، فاليمػػػاني يػػػده 
د لػال ووزوػري وهػذي المقامػات كمفػا مقامػات إلفيػة عي أنػال رسػولال والممفػووػده  السػبلـ(

 .فا وليست غروبة عنفا أو أخص منفاتحتاج إل. أدلة مف سنخ
تعميـ البشر فعمـ ال قال واألصوؿ مف العموـ الكسبية والتحصيمية كما  منا وهي مف 

مكػػػف أف نسػػػتدؿ بفػػػا عمػػػ. دعػػػوة ، فػػػبل يطاعة كػػػل أحػػػد تعممفػػػا وتحصػػػيمفاوباسػػػت
 .إلفية

 )عميػال السػبلـ(اإلمػاـ المفػدف موـ لػدينا أف اليمػاني ي خػذ توجيفاتػال مػف رـ إف المع
ن سال كما أشػارت الروايػات الشػرو ة وأكػد الكريػر مػف البػاحريف فػي كتػبفـ وأبحػارفـ 

أو ال قػػػال واألصػػػوؿ خاصػػػة إذا مػػػا عممنػػػا أف جميػػػع فمػػػا حاجتػػػال عنػػػدها لبلجتفػػػاد 
، واليمػاني يعمػل وفػا عيػةأحكاـ ظاهروة ظنية وليست وا  المجتفديف يعمموف وفا

 .ن سال )عميال السبلـ(أحكاـ وا عية ي خذها مف اإلماـ 
: أنػػال  ػػاؿ )عميػػال السػػبلـ(فقػػد جػػاد فػػي الروايػػة الشػػرو ة الػػواردة عػػف أبػػي عبػػد هللا 

 . ٔ)) القائم إمام ابن إمام يسهذون منه حبللهم وحرامهم قبل قيامه  
تلخػذ مسػائل ال قػال وأحكػاـ الشػروعة فمف هذي الرواية الشرو ة يتبيف لنػا واحػحًا أف 

، واليمػػاني هػػو مػػف يكػػوف الواسػػطة ولػػيس مػػف غيػػري )عميػػال السػػبلـ( بػػل  يامػػال  منػػال
                                                 

 . 417ص 3معجـ أحاديث اإلماـ المفدف ج -1
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ف اليماني مجتفػدًا ا، ف ير صحيح أف ن رض في إيصاؿ هذي األحكاـ إل. أنصاري
 .)عميال السبلـ(مع عممنا أنال متصبًل باإلماـ 

أو وهػذا غيػر صػحيح أحكامػال ظنيػة ف ما أف يعمل اليماني وفا االستنباط وتكػوف 
)عميػػػال وي خػػػذ األحكػػػاـ الشػػػرعية منػػػال  )عميػػػال السػػػبلـ(أنػػػال يكػػػوف متصػػػبًل باإلمػػػاـ 

تمػؾ األحكػػاـ وا عيػة حتمػػًا وعنػدها ال يحتػػاج إلػ. االجتفػػاد  لػذلؾ سػػتكوف ، السػبلـ(
 .وهذا هو الصحيحواالستنباط والعمل وفا األحكاـ الظاهروة الظنية 

ل قػال واألصػوؿ لػيس ي يكػوف مجتفػدًا ويكػوف اعمػـ النػاس باإذف فمس لة كوف اليمان
، ففذي األطروحة إذف غير صحيحة وال يمكف أف نعوؿ عميفػا فػي صحيحًا إطبل اً 
 .أو نعتبرها دليبًل عم. صدؽ دعوايمعرفة اليماني 

 األطروحة الثالثة :
   العمم بعظائم األمور)
يفا عظائـ ظائـ والموجودات ف، فالعمـ فيال عي جميع األشياد توجد أشياد عظيمةف

 .هللا عز وجل فيال  ر ف عظيـ وهكذا، فكتاب والكتب فيفا كتب عظيمة
و بل معرفػة هػذي العظػائـ البػد  ،ف اليماني الموعود ي تي بالعظائـاويعتقد البعض 

مػػف معرفػػة صػػحة هػػذا الػػرأف ففػػل لػػال مػػا يلوػػدي مػػف أحاديػػث وروايػػات وردت عػػف 
 .فـ أجمعيف(وات هللا وسبلمال عميالنبي أو األئمة األطفار )صم

والحقيقػػة إننػػا لػػو رجعنػػا إلػػ. األحاديػػث والراويػػات التػػي تحػػدرت عػػف أمػػر المفػػدف 
 .د أنفا ذكرت هذا األمر ودلت عميالنج )عميال السبلـ(

) سللمعت أبللا  :عمػػر،  ػػاؿ فقػػد جػػاد فػػي الروايػػة الشػػرو ة الػػواردة عػػف الم حػػل بػػف
غيبتين يرجع في إحلداهما ب هذا األمر : إن لصاحيقول )عميه السبلم عبد هللا 



 

 

 365  ......................الرجعة.........................................
 

إلللى أهملله  واألهللرى يقللال: همللك فللي أن واد سللمك  قمللت: كيللف نصللنع إذا كللان 
 . ٔ): إن ادعى مدع فاسسلور عن تمك العظائم التي يجيب فيها مثمه  ذلك؟ قال

لالال داعي هػو سػ أفإذف فمف هذي الرواية الشرو ة يتبيف لنا أف المعيار في معرفة 
، فمػػا هػػي العظػػائـ يػػا تػػرل ؟ هػػذا هػػو السػػلاؿ ولػػيس عػػف شػػيد  خػػر عػػف العظػػائـ

 .المفـ الذف يجب أف نتوصل إلجابتال
والحقيقػػة ال يمكػػف تعيػػيف العظػػائـ مػػا لػػـ نرجػػع إلػػ. كتػػاب هللا عػػز وجػػل وأحاديػػث 

، والمعمػػـو أف كتػػاب ت األئمػػة األطفػػار )عمػػيفـ السػػبلـ(وروايػػا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(النبػػي 
صػ ال المػول. تبػارؾ وتعػال. بالعظمػػة،  عػز وجػل هػو أعظػـ هػذي العظػػائـ فقػد و هللا

 :  اؿ تعال.
َن اْلَمَثاِني َواْلُقْرآَن اْلَعِظيَم{  . ٕ)}َوَلَقْد آَتْيَناَك َسْبعًا مِّ

 . ايا يكوف عظيمًا حتماً فكل ما يتعما بالقر ف مف أسرار وخ
نجػػػد أنفػػا ذكػػػرت أف الرجعػػة مػػػف أمػػا لػػو عػػػدنا إلػػ. األحاديػػػث والروايػػات الشػػرو ة 

 .تعني معرفة أمر مف األمور العظاـعظائـ األمور فمعرفتفا 
)عميلله ) سللسلت أبللا عبللد هللا : يػػة الشػػرو ة الػػواردة عػػف زرارة  ػػاؿفقػػد جػػاد فػػي الروا

 .من الرجعة وأشباههاعن هذر األمور العظام  السبلم 
 : ال هللا عز وجلا الذن تسسلون عنه لم يجيء أوانه  وقد قفقال : إن هذ

 . ٔ)  { َبْل َكذَُّبوْا ِبَما َلْم ُيِحيُطوْا ِبِعْمِمِه َوَلمَّا َيْسِتِهْم َتْسِويُمه }
                                                 

، غيبة  157ص 52، بحار األنوار ج 445ص 3، إربات الفداة ج 340ص 1الكافي ج -1
 . 178النعماني ص

 ( .87) الحجر -2
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عللن األمللور العظللام مللن  )عميلله السللبلم ) سللسلت أبللا جعفللر : وعػػف حمػػراف  ػػاؿ
َبلْل  }: الذن تسسلوني عنه لم يستي أوانه  قلال هللا : إن هذارها  فقالالرجعة وغي
 . ٕ)  { وْا ِبَما َلْم ُيِحيُطوْا ِبِعْمِمِه َوَلمَّا َيْسِتِهْم َتْسِويُمهَكذَّبُ 

، احػحًا أف الرجعػة مػف عظػائـ األمػورفمف هاتيف الػروايتيف الشػرو تيف يتبػيف لنػا و 
ومػػف هػػاتيف الػػروايتيف أيحػػًا يت كػػد لنػػا أف الت ووػػل مػػف عظػػائـ األمػػور وذلػػؾ ألف 

ػػاإلمػػاـ البػػا ر والصػػادؽ )عميفمػػا السػػبل ئبل عػػف الرجعػػة فػػي الػػروايتيف ـ( عنػػدما س 
، والواحح مف كبلمفما )عميفما السػبلـ( أف الرجعػة تكػوف عمػ. نحػو ر الت وولذك

 .ؼ وال فـ وال كر التقميدف السائدالت وول وليس عم. النحو المتعار 
خروج  توحيح أما بالنسبة ألشباي الرجعة والتي هي أيحًا مف عظائـ األمور ففي

وأمػػػر اإلمػػػاـ المفػػػدف  ،ونػػػزوؿ عيسػػػ. بػػػف مػػػروـ )عميفمػػػا السػػػبلـ( ،دابػػػة األرض
وخروجػػال كػػل هػػذي األمػػور هػػي مػػف األمػػور العظػػاـ والػػداعي البػػد أف يكػػوف عالمػػًا 

 .سئل عنفا أو ما يتعما بفا ألجاب بكل هذي العظائـ بحيث لو
أف نسػ ؿ كػل مػف  ،)عميػال السػبلـ(والواجب عمينا كمكم يف ومنتظروف ألمر اإلمػاـ 

ي أنػػال نائػػب المفػػدف أو رسػػولال أو مبعورػػال أو الػػداعي إلػػ. نصػػرتال عػػف هػػذي يػػدع
 .طفار )صموات هللا عميفـ أجمعيف(العظائـ كما أمرنا أئمتنا األ

وهنػػاؾ أمػػور أخػػرل عديػػدة البػػد مػػف توفرهػػا فػػي شػػخص الػػداعي لتكػػوف أدلػػة عمػػ. 
 صدؽ دعواي منفا : 
 تسويل الرؤيا 
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مف خبلؿ التحصيل تي ال يمكف الوصوؿ إليفا إف هذا العمـ مف العمـو اإللفية ال 

مػف يشػاد مػف لال واجتبػادي نال ال يحصػل إال بمػفه هللا وفحػما، بل والكسب والدراسة
 .  ٔ)}َوَكَذِلَك َيْجَتِبيَك َربَُّك َوُيَعمُِّمَك ِمن َتْسِويِل اأَلَحاِديِث{: عبادي،  اؿ تعال.

ممػػال المػػول. تبػػارؾ وتعػػال. فقػػد ع )عميػػال السػػبلـ(فقػػد نزلػػت هػػذي اآليػػة فػػي يوسػػ  
، ومػػػػف هنػػػػا يتبػػػػيف أف ت ووػػػػل الرليػػػػا يكػػػػوف وػػػػل الرليػػػػا بعػػػػد أف اجتبػػػػاي واختػػػػاريت و 

باالجتباد وليس بشيد  خػر وال يمكػف أف يكػوف الشػخص عالمػًا بت ووػل الرليػا مػا 
 :مف المحسنيف،  اؿ تعال.لـ يكف 
 . ٕ){َنبِّْئَنا ِبَتْسِويِمِه ِإنَّا َنَراَك ِمَن اْلُمْحِسِنينَ }

الرليػػا مػف صػػ ات المحسػػنيف فمػف هػػذي اآليػػة الشػرو ة يتبػػيف لنػػا واحػحًا أف ت ووػػل 
ُر آَتْيَنلللاُر ُحْكملللًا َوِعْمملللًا َوَكلللَذِلَك َنْجلللِزن : عػػػال. ػػػاؿ ت، لػػػيس إال لللا َبَملللَم َأُشلللدَّ }َوَلمَّ
 . ٖ)اْلُمْحِسِنيَن{

حكػػػـ حيػػػث يتحػػػح مػػػف هػػػذي اآليػػػة الشػػػرو ة أف شػػػروط حصػػػوؿ الشػػػخص عمػػػ. ال
اف ، والمػػول. تبػػارؾ وتعػػال. يلكػػد أف جػػزاد اإلحسػػعمػػـ وأف يكػػوف مػػف المحسػػنيفوال

، و ناد عم. هذا فبل يمكف لشػخص مفمػا كػاف أف هو إتياف الحكـ والعمـ لممحسف
 .ما لـ يكف مف المحسنيف يكوف عالمًا في ت وول الرليا

للا ِلُيوُسللَف ِفللي اأَلْرِض َيَتَبللوَّأُ :  ػػاؿ تعػػال. نِّ ِمْنَهللا َحْيللُث َيَشللاُء ُنِصلليُب  }َوَكللَذِلَك َمكَّ
 . ٔ)ِبَرْحَمِتَنا َمن نََّشاء َواَل ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَن{
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}َقلاُلوْا َيلا َأيَُّهلا اْلَعِزيلُز ِإنَّ َللُه َأبلًا َشلْيهًا َكِبيلرًا َفُهلْذ َأَحلَدَنا َمَكاَنلُه ِإنَّلا : و اؿ تعػال.
 . ٕ)َنَراَك ِمَن اْلُمْحِسِنيَن{

و د أتاي هللا  ،مف المحسنيف )عميال السبلـ(اآليتيف يت كد لنا أف يوس  ومف هاتيف 
ـ ت ووػػػل الرليػػػا مػػػا لػػػـ يكػػػف عػػػز وجػػػل ت ووػػػل الرليػػػا فالنتيجػػػة أف الشػػػخص ال يعمػػػ

 .محسناً 
 )عميال السػبلـ(ومف كل ما تقدـ نستطيع القوؿ أف الداعي إل. أمر اإلماـ المفدف 

 .وول الرلياؾ وتعال. ب ف يعممال ت يجزوال المول. تبار 
 

 التوسم عمم عممه ب

عالمػػًا بالتوسػػـ ومعنػػ.  )عميػػال السػػبلـ(ف الػػداعي إلػػ. نصػػرة اإلمػػاـ المفػػدف اأف  
، كمػا أنػال يعػرؼ الصػالح مػف عم. معرفة عدوي مف وليال بالتوسـ ذلؾ أف لال القدرة

الطػػالح والبػػر مػػف ال ػػاجر مػػف خػػبلؿ هػػذا العمػػـ الػػذف هػػو مػػف مختصػػات األنبيػػاد 
 .ار )عميفـ السبلـ أجمعيف(ة األطفواألئم

 : )عميال السبلـ(فقد جاد في الرواية الشرو ة الواردة عف البا ر 
نجللف الكوفلة كللسن عمللى وأصللحابه فلي  )عميله السللبلم ) كلسني انظللر إللى القللائم 
سللين قسلليهم قللد أثللر وهمقللت ثيللابهم متنك مفنيللت أزوادهللقللد   رؤوسللهم الطيللر

  الميللل  كللسن قمللوبهم زبللر الحديللدالسللجود بجبللاههم  ليللوث بالنهللار رهبللان فللي 
تللل أحللد   ال يقعللين رجللبًل ويعطلليهم صللاحبهم التوسللميعطللى الرجللل مللنهم قللوة أرب
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}ِإنَّ ِفللي َذِلللَك : فقللد وصللفهم هللا بالتوسللم فللي كتابلله  مللنهم إال كللافر أو منافقللاً 
ِميَن{  . ٔ)  آلَياٍت لِّْمُمَتَوسِّ

 .عالمًا بالتوسـ )عميال السبلـ( إذف فبلبد أف يكوف الداعي الحقيقي لئلماـ المفدف
 عممه بالكتب السماوية 

أميػر المػلمنيف عمػي بػف  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما(ف أعمػـ النػاس بعػد رسػوؿ هللا امف المعموـ  
 ) وهللا لللو ثنيللت لللي الوسللادة:  ػػد ورد عنػال أنػػال  ػاؿ، و )عميػػال السػبلـ(أبػي طالػب 

أهللل اإلنجيللل بللإنجيمهم  وبللين أهللل لحكمللت بللين أهللل التللوراة بتللوراتهم  وبللين 
  حتللللى يزهللللر كللللل إلللللى ربلللله ويقللللول إن عميللللًا قضللللى فينللللا الفرقللللان بفرقللللانهم
 . ٕ)بقضائك  

ف األعمػـ يجػب أف يكػوف أعمػـ لػيس فػي الػديف إفمف هذي الرواية الشرو ة يتبيف لنا 
جيل بػالتوراة بل يجب أف يكوف أعمـ مف أهل التوراة واإلن فحسب اإلسبلمي والقر ف

 .اإلنجيل هذا أوالً و 
يػ تي فإنػال  )عميػال السػبلـ(ورانيًا لمػا كػاف اليمػاني داعيػًا إلػ. نصػرة اإلمػاـ المفػدف 

، نػال يػ تي لكافػة أهػل األديػافاد أف لكل المظمػوميف والمحػطفديف مػف دوف اسػترنا
فبلبد أف يكوف اليماني أعمـ مف غيري بالتوراة واإلنجيل إحػافة لمقػر ف ولػيس هنػاؾ 

 .)عميال السبلـ(منال غير اإلماـ المفدف  مف يكوف أعمـ

                                                 

 . 286ص 52بحار األنوار ج -1
 . 672ص 3بحار األنوار ج -2
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 أعمػػػـ مػػػف )عميػػػال السػػبلـ(المفػػدف إذف فبلبػػد أف يكػػػوف الػػداعي إلػػػ. نصػػرة اإلمػػػاـ 
، ولػػػيس األمػػػر كمػػػا يعتقػػػد الػػػبعض مػػػف أف اإلمػػػاـ غيػػػري بػػػالقر ف والتػػػوراة واإلنجيػػػل

يخػرج التػوراة واإلنجيػل األصػمييف ويحػاج  بفمػا ففػذا غيػر  )عميال السػبلـ(المفدف 
ح ألف اليفػػود والمسػػيحييف سػػوؼ يرفحػػوف ذلػػؾ حتمػػًا ألنفػػـ ينكػػروف كػػوف صػػحي

التػػػوراة واإلنجيػػػل محػػػرفيف إذف فمقتحػػػ. الحكمػػػة أف المفػػػدف ينػػػاظرهـ فػػػي كتػػػبفـ 
ال كػػاف النقػػاش عقيمػػًا ولحك منػػا عميػػال بالمصػػادرة مػػف الموجػػودة بػػيف أيػػديفـ اليػػوـ وار

 .أوؿ األمر
 
 

 المواصفات الجسمانية 

المواصػػػ ات الجسػػػمانية الػػػواردة ذكرهػػػا فػػػي األحاديػػػث والروايػػػات فبلبػػػد أف تتػػػوفر  
)عميػال الشرو ة والتي تنسب لميماني الموعود فيمف يدعي أنال القائـ بالػدعوة لئلمػاـ 

 .اصة مف يدعي أنال اليماني الموعودوخ السبلـ(
، فػػإذا مػػا ادعػػ.  فػػي موحػػوع صػػ ات الػػداعيو ػػد سػػبا أف ذكرنػػا صػػ ة اليمػػاني 

تعرَّؼ نالموعود كاف مف البلـز عمينا و بل كل شيد أف نراي و  شخص أنال اليماني
عمػػػ. صػػػ تال أو نسػػػ ؿ عػػػف صػػػ تال إف لػػػـ يكػػػف يتسػػػن. لنػػػا رلوتػػػال ومقارنػػػة صػػػ ة 
المػػدعي مػػع مػػا جػػػاد فػػي األحاديػػث والروايػػات المعصػػػومية الشػػرو ة فػػإذا توافقػػػت 

 .ا الشخص أو عم. األ ل عدـ تكذيبالالص تيف كاف ذلؾ سببًا في تصدي
 الهمق  ُحسن
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اتصػػ  األنبيػػاد واألوصػػياد )عمػػيفـ السػػبلـ( واألوليػػاد والصػػالحيف بحسػػف الخمػػا  

مقػػًا هػػو رسػػوؿ هللا واآليػػات التػػي تشػػير إلػػ. ذلػػؾ كريػػرة ، وخيػػر النػػاس وأحسػػنفـ خ 
نََّك َلَعمى ُهُمٍق َعِظيٍم{: حت. نزؿ فيال  ولال تعال. )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(  . ٔ)}َواِ 
، والبد أف يكوف في كل داعي أهل بيتال األطفار )عميفـ السبلـ(بعدي  رـ ي تي مف

النػػاس لمحػػا حسػػف الخمػػا وصػػ ات حميػػدة يمتػػاز بفػػا عػػف غيػػري ويعػػرؼ بفػػا بػػيف 
 . بل دعوتال ليكوف حجة عميفـ

ؾ ، وكػػذلعػػرؼ بػػيف أهػػل مكػػة بالصػػادؽ األمػػيفي   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(فقػػد كػػاف رسػػوؿ هللا 
 .طفار )عميفـ السبلـ(األئمة األ

مػػا والصػػ ات الحميػػدة  إذف فبلبػػد أف يكػػوف اليمػػاني معروفػػًا بػػيف النػػاس بحسػػف الخ 
، ألنػػال بعػػد الػػدعوة سػػػيتفـ  بػػل الػػػدعوة ولػػيس بعػػدهاوالعبػػرة فػػي ذلػػؾ حتمػػًا تكػػوف 

أف بػذلؾ فبعػد  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما(بالكذب والسػحر والجنػوف وغيرهػا كمػا اتفػـ رسػوؿ هللا 
مونال بعػد الػدعوة )بالكػذاب األشػر(، كاف يسم. الصادؽ األمػيف راح أهػل مكػة يسػ

ْكُر َعَمْيِه ِمن َبْيِنَنا َبْل ُهَو َكذَّاٌب َأِشٌر {:  اؿ تعال.  . ٕ)}َأُأْلِقَي الذِّ
 

 )عميه السبلم الدعوة لئلمام المهدن 

)عميػػال لمفػػدف فاليمػػاني الموعػػود كمػػا جػػاد ذكػػري فػػي الروايػػات يػػدعو إلػػ. اإلمػػاـ ا
أنػػال  )عميػػال السػػبلـ(فقػػد جػػاد فػػي الروايػػة الػػواردة عػػف أبػػي جع ػػر البػػا ر  ،السػػبلـ(

                                                 

 ( .4) القمـ -1
 ( .25) القمر -2
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  ألنه يدعو راية اليماني هي راية هدى ) وليس في الرايات راية أهدى من:  اؿ
 . ٔ)إلى صاحبكم ... 

الذف  )عميال السبلـ(فكما هو واحح مف الرواية الشرو ة أف اليماني يدعو لممفدف 
مفمػػة الوهػػذي الصػػ ة  ،بكممػػة )صػػاحبكـ( )عميػػال السػػبلـ(نػػال اإلمػػاـ البػػا ر عبػػر ع

عي أنال اليماني خاصة إذا ما عممنػا أف الكريػر مػف الػدعاة يجب توفرها في مف يده 
 .)عميال السبلـ(الكاذبيف سيظفروف  بل  ياـ اإلماـ 

ف كػل  اردة ، فقػػد جػاد فػػي الروايػػة الشػػرو ة الػػو واحػػد مػػنفـ يقػػـو بالػدعوة إلػػ. ن سػػالوار
) ال يهللرج القللائم حتللى : ،  ػػاؿ)عميػػال السػػبلـ(عػػف أبػػي خديجػػة عػػف أبػػي عبػػد هللا 

 . ٕ)يهرج قبمه اثنا عشر من بني هاشم كمهم يدعو إلى نفسه  
فالمػػائز  ،وهػػذا هػػو المػػائز فػػي الحقيقػػة بػػيف الػػداعي الحقيقػػي و ػػيف الػػدعاة الكػػاذبيف

خػػػروف ا تكػػػوف دعػػػوة اآلبينمػػػ )عميػػػال السػػػبلـ(وال ػػػارؽ هػػػو أف األوؿ يػػػدعو لئلمػػػاـ 
ف ادعوا خبلؼ ذلؾ  .ألن سفـ وار

 الدعوة إلى الحق والطريق المستقيم

مػور الحقػة يمتاز اليماني ب نػال يػدعو إلػ. الحػا أف أنػال يػدعو إلػ. الكريػر مػف األ 
، كما أف اليماني يدعو إل. طروا مستقيـ واحح متصل في زمف كرر فيال الباطل

 .يل ذلؾ إنشاد هللا، وسي تي ت ص)عميال السبلـ(باإلماـ 
 

 يكون اليماني مؤيدًا بالرؤيا وشهادة غيرر له

                                                 

 . 264غيبة النعماني ص -1
 . 358اإلرشاد ص -2
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كمػػػا كػػاف شػػػ ف  ،ي بالرليػػافالظػػاهر أف المػػول. تبػػػارؾ وتعػػال. يلوػػد دعػػػوة اليمػػان 

 .الدعوات اإللفية
المقصػػود مػػف ذلػػؾ أف الػػبعض ممػػف يسػػمعوف بتمػػؾ الػػدعوة يعطػػيفـ هللا عػػز وجػػل 

، بػل تكػوف بعػض الػرلل الػداعي عمػ. صػدؽ تمػؾ الػدعوة وصػدؽ الرليا التي تدؿ
 .الداعي وهللا أعمـ بحقيقة الحاؿ صروحة في صحة الدعوة وصدؽ

 دعوته إلى الحق
، ال يتبيف إال مف خبلؿ القر ف وأحاديث وروايػات أهػل البيػت معن. الحا والحقيقة

فػػالقر ف يلكػػد لنػا إف الحػػا هػػو هللا عػػز وجػل وهػػذا ممػػا ال خػػبلؼ  (عمػيفـ السػػبلـ)
و مصػدر الحػا ومنبعػال وأصػمال ل الديانات فاهلل هو الحا المطمػا وهػعميال عند أه

 .وجوهري
{:  اؿ تعال. }َذِلَك ِبَسنَّ ّللاََّ ُهَو اْلَحقُّ

(ٔ  . 
أجمعػػيف كػػل واحػػد مػػنفـ يمرػػل  (عمػػيفـ السػػبلـ)رػػـ إف األنبيػػاد والرسػػل وأوصػػيائفـ 

عػوا إلػ. ودالحا وهو الحا مف زماف بعرتال إل. يومنا هذا فإنفـ جادوا مف الحػا 
 .الحا ومحوا في سبيل الحا

 .ئعفـ وكتبفـ كمفا حا ال روب فيفاكما إف تعاليمفـ وشرا
ف تعددت مصاديقال وأفػرادي  إف الحا واحد ومصدري وأصمال وجوهري ومنبعال واحد وار
ومعنػػػ. ذلػػػؾ إف الػػػدعوة إلػػػ. الحػػػا هػػػي الػػػدعوة إلػػػ. هللا عػػػز وجػػػل وتػػػرؾ عبػػػادة 

 .(1)بشروةاألصناـ سواد كانت الحجروة أو ال

                                                 

 .( 6) الح  -1
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وترؾ الشرؾ بال فإف الدعوة إل. هللا هي الدعوة إل. التوحيد ونبذ كل معالـ الشرؾ 
لحا هي دعوة ألنبياد هللا ا، كما إف الدعوة إل. لعبودية ل ير هللا سبحانال وتعال.وا

ورسػمال وأوصػيائفـ وهػي الػدعوة إلػ. السػير عمػ. مبػادئفـ وفػا شػرائعفـ وتعػػاليمفـ 
ماتػػة الظمػػـ والجػػور فػػي كػػل مكػػاف ونشػػر االتػػي تتك ػػل بإ امػػة ال لسػػعادة بػػيف عػػدؿ وار
 .أفراد النوع اإلنساني

ألنػػال  )عميػػال السػبلـ(فاليمػاني يػػدعو إلػ. هللا عػػز وجػل ووػػدعو إلػ. اإلمػػاـ المفػدف 
بقيػػة هللا فػػػي أرحػػػال وهػػػو بقيػػػة  ؿ دمحم وهػػػو البقيػػػة مػػػف األنبيػػػاد والرسػػػل فقػػػد دلػػػت 

 :نال  اؿأ عميال السبلـ()الرواية الواردة عف أبي جع ر البا ر 
)...وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني هي راية هدى ألنه يدعو إلى 

 . ٕ)صاحبكم... 
نػػال اوال بػػد  )عميػػال السػػبلـ(والبػػد أف يكػػوف اليمػػاني متصػػبًل اتصػػااًل مباشػػرًا باإلمػػاـ 

والتػػػي تتحػػػدث عػػػف  هػػػذي الروايػػػة، وذلػػػؾ يظفػػػر مػػػف خػػػبلؿ ي خػػػذ توجيفاتػػػال منػػػال
، حيث ورد فيفا هدايتال لمناس إل. الطروا المسػتقيـ وهػذي الصػ ة ال تكػوف نياليما

إال برعايػػػة إلفيػػػة خاصػػػة فمػػػػـ نسػػػمع إف أحػػػدًا غيػػػػر األنبيػػػاد واألوصػػػياد )عمػػػػيفـ 
السػػػػبلـ(  ػػػػاـ بفدايػػػػة النػػػػاس إلػػػػ. طروػػػػا مسػػػػتقيـ ، وهػػػػذا يعنػػػػي إف اليمػػػػاني يقػػػػـو 

 .عميال السبلـ()بالفداية بتوجيال ورعاية وتسديد مف اإلماـ المفدف 
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 أدوار وحقيقة الظهور المقدس
اهتمامفـ بقحػية اإلمػاـ المفػدف و إف الكرير مف الناس وبالرغـ مف  رادتفـ الكريرة 

)عميػػػػال السػػػػبلـ( واطبلعػػػػاتفـ العديػػػػدة التػػػػي تخػػػػص دعػػػػوة اإلمػػػػاـ المفػػػػدف )عميػػػػال 
ف، السبلـ(، إال إنفـ لؤلس  لـ ي كروا بعما ظفور الشيد بعد خ ادي مئات السني

وكيػػػ  سػػػتكوف هػػػذي الػػػوالدة وهػػػذا الظفػػػور، فتجػػػد أكرػػػر النػػػاس المنتظػػػروف ألمػػػر 
سػػماوف كػػاأل واـ التػػي سػػبقتفـ، ينظػػروف إلػػ.  حػػية ظفػػور ذلػػؾ المرسػػل أو النبػػي 
عم. أف يكوف عف طروا المعجزة، وهذا خارج عف الم لوؼ ومػا جػاد بػال األنبيػاد 

ال لمػا أحتػاج مف  بل، وغ موا عف كوف هللا تعال. ال ي عل هذا ال شػيد بػالمعجزة وار
إلػػ. إرسػػاؿ الرسػػل واألنبيػػاد وهػػو  ػػادر عمػػ. أف ينشػػر دينػػال عمػػ. أرحػػال ووجعػػل 
الناس جميعًا ملمنيف وأف يقحي عم. الشر والشياطيف بممح البصر وونصر دينال 
بػػػ ) كػػف فيكػػوف ( دوف الحاجػػػة إلػػ. إرسػػاؿ الرسػػل واألنبيػػػاد وتعرحػػفـ بعػػد ذلػػػؾ 

 ابفة مف  بل المعانديف لمحا. لمتكذيب والتعذيب والمج
ولو أراد هللا لفدل الناس جميعًا ولكف سبحانال شاد أف يمتحف خمقال ويمػررهـ بفػذا 
األختبػػػػار و فػػػػذا اإلبػػػػتبلد والتمحػػػػيص وورسػػػػل الرسػػػػل ليقػػػػيـ الحجػػػػة عمػػػػ. النػػػػاس 

مَّا ووتركفـ ليختاروا الطروا الحا  ِبيَل ِإمَّا َشاِكرًا َواِ    . ٔ)َكُفورًا {}ِإنَّا َهَدْيَناُر السَّ
فعمػػػ. اإلنسػػػاف أف يختػػػار ووبحػػػث ويقاسػػػي ويمػػػر بإمتحانػػػات وتمحيصػػػات حتػػػ. 
يصل إلػ. الحقيقػة بن سػال، فيكػوف وجػودي مػع هػذا الشػخص اإللفػي وجػود بكػل مػا 
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مػػػف الوجػػػود المتكامػػػل ويكػػػوف لديػػػال حينئػػػذ اسػػػتعدادًا  فكروػػػًا وجسػػػديًا  تعنيػػػال الكممػػػة
التػػي تتبػػع هػػذا المرسػػل السػػماوف  ميمػػة فػػي وروحيػػًا، وبالت كيػػد سػػتكوف هػػذي ال ئػػة 

عددها ألنفـ سيكونوف محار يف ومرفوحيف مف  بل الناس الذيف لـ يفيئوا أن سفـ 
ولـ يسعوا إل. هػذا التكامػل والػذيف ينكػروف دعػوة الحػا، ألف هػذا الػداعي لػـ يكػف 

َيَشللاُء  }َوَربُّللَك َيْهُمللُق َمللاكمػػا أرادوا، فػػإف أختيػػاري سػػيكوف مػػف  بػػل هللا عػػز وجػػل 
  . ٔ)َوَيْهَتاُر َما َكاَن َلُهُم اْلِهَيَرُة ُسْبَحاَن ّللاَِّ َوَتَعاَلى َعمَّا ُيْشِرُكوَن {

ف اإلعتػػػػػراض عمػػػػػ. األختيػػػػػار اإللفػػػػػي حػػػػػدث كريػػػػػرًا عمػػػػػ. مػػػػػر العصػػػػػور وأوؿ  وار
المعترحيف كاف إبميس عندما أعترض عم. أختيػارا هللا تعػال. آلدـ ليكػوف خمي تػال 

الحرب منذ ذلؾ اليوـ وتستمر حت. اليوـ الموعود الذف يكوف  في األرض، فبدأت
لػػػ. أخػػػرهـ وهػػػػو يػػػوـ  يػػػاـ اإلمػػػػاـ المفػػػدف )عميػػػػال  فيػػػال هػػػبلؾ أوؿ المعترحػػػػيف وار

 السبلـ( .
ف هذا اإلعتراض عم. أختيار رسل هللا تكرر مع إرسػاؿ أف مرسػل أو نبػي مػف  وار

َفُكمََّما َجاءُكْم َرُسلوٌل ِبَملا أَ } بل هللا تعال. وهذا ما ذكري البارف عز وجل في كتابال 
  .(2)اَل َتْهَوى َأنُفُسُكُم اْسَتْكَبْرُتْم َفَفِريقًا َكذَّْبُتْم َوَفِريقًا َتْقُتُموَن {

فبلحي كي  تحارب هذي الدعوات مف  بل حع اد الن وس الذيف يرودوف عموًا في 
المروحػػػػػة  األرض واسػػػػػتكبارًا، ووروػػػػػدوف أف تػػػػػ تيفـ الرسػػػػػل بمػػػػػا تشػػػػػتفيال أن سػػػػػفـ

وي رحػػوف عمػػ. هللا أف يختػػار رسػػمال مػػػف بػػيف النػػاس األغنيػػاد و أصػػحاب الجػػػاي 
والن وذ وغيرها مف الشروط التي يظنوف أف لفـ شركًا في السماوات واألرض ولفـ 
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َل َهلَذا أف يختاروا مف يرونال هـ وليس مف أراد هللا تعال. بحكمتػال  }َوَقلاُلوا َللْواَل ُنلزِّ
َن اْلَقْرَيَتْيِن َعِظيٍم {اْلُقْرآُن َعَمى َرجُ    .(1)ٍل مِّ

وعندما يكتش وف ب نال إنساف بسيم في الفيئة والمعيشة، وال ينظروف إل. ما يممكال 
}َوَقلاَل َلُهلْم َنِبليُُّهْم ِإنَّ ّللّاَ َقلْد َبَعلَث مف طا ػة وصػ اد روحػي وفكػرف و مػب طػاهر 
اْلُمْملُك َعَمْيَنلا َوَنْحلُن َأَحلقُّ ِباْلُمْملِك ِمْنلُه َوَللْم  َلُكْم َطاُلوَت َمِمكلًا َقلاُلَوْا َأنَّلى َيُكلوُن َللهُ 

َن اْلَماِل َقاَل ِإنَّ ّللّاَ اْصلَطَفاُر َعَملْيُكْم َوزَاَدُر َبْسلَطًة ِفلي اْلِعْملِم َواْلِجْسلِم  ُيْؤَت َسَعًة مِّ
َوّللّاُ ُيْؤِتي ُمْمَكُه َمن َيَشاُء َوّللّاُ َواِسٌع َعِميٌم {
(ٕ .  

 .ع اإلتفاماتفحف بمحار تال واستنكاري واتفامال ب و دفيبد
ف دعوة اإلماـ )عميػال السػبلـ( سػتمر بػن س المراحػل التػي مػرت بفػا الرسػاالت    وار

ن )عميال السبلـ( سي تي بن س ما أت. بال األنبياد والرسل وسيمر بن س  الالسابقة، وار
 ب أنصاري كما حورب أنصار األنبياد . حارَ التكذيب وسي  
ف الشػائع بػيف النػاس إف ظفػور اإلمػاـ )عميػال السػبلـ( و يامػال املس  ولكف مف ال

بدعوتال سيقوـ بػال لوحػدي، وهػـ فقػم ينتظػروف سػماع الصػيحة مػف السػماد وارعبلنػال 
عػػف ن سػػال فػػي مكػػة المكرمػػة وعنػػدها سػػيجمع لػػال أنصػػاري وهػػذا خطػػ  فحػػيع، أفمػػـ 

ويقاتل بال،  يس لوا ن سفـ كي  سيعمف اإلماـ عف ن سال وال يوجد معال جيش يحميال
ألـ نس ؿ أن سػنا عنػدما يتحػدث النػاس وخاصػة المختصػوف مػنفـ فػي التم ػاز وفػي 
كرير مف المحاحرات عندما يقولوف نحف اآلف في عصػر الظفػور، أف نعمػـ مػاذا 
تعني هذي الكممة ؟ إنفا تعني إننا داخموف فيال وهل تسػائل أحػد أيػف هػذا الظفػور، 
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ف كػػاف هػػذا عصػػر الظفػػور فػػإيف اإلمػػا ـ المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( وكيػػ  سػػيجمع وار
 أنصاري وهل س لتـ أن سكـ هل سي تي بجيش مف السماد أـ مف عامة الناس. 

إف لػػػػدعوة اإلمػػػػاـ المفػػػػدف مراحػػػػل وهػػػػذي المراحػػػػل سػػػػتكوف مشػػػػابفة لمرحمػػػػة والدة 
الجنيف حػيف يمػر بمرحمػة الخ ػاد، رػـ اإلسػتعداد لمظفػور فػي وسػم الػرحـ دوف أف 

ة، ومف رـ المخاض، ومػف رػـ سػياتي يػـو درـ عبلمات الوال يشعر اآلخروف، ومف
ؿ النػػػاس لػػػال بػػػيف رافػػػض االػػػوالدة، الػػػذف يظفػػػر فيػػػال لمعػػػالـ، وكيػػػ  سػػػيكوف اسػػػتقب

ومتعجػػػػب ومسػػػػتعد لمجيئػػػػال، وهكػػػػذا سػػػػيكوف نجػػػػاح هػػػػذي الػػػػوالدة بقػػػػدر االسػػػػتعداد 
يش وهػػل سػػ ؿ احػػد ن سػػال إف كنػػا نعػػالػػوالدة بمسػػاعدة الممفػػديف لفػػا،  والتفيئػػة لفػػذي

ـ ان سػػكـ ات، هػػل سػػ لتعصػػر الظفػػور فػػ يف الممفػػديف الػػذيف تتحػػدث عػػنفـ الروايػػ
 التي ترفع  بل ظفوري، وايف الرايات المعادية لال. أيف رايات الحبللة

) هللللللروج السللللللفياني واليمللللللاني فقػػػػػػد ورد عػػػػػػف االمػػػػػػاـ البا ر)عميػػػػػػال السػػػػػػبلـ(:  
ظللام الهللرز والهراسلاني فللي يللوم واحللد فلي شللهر واحللد فللي سلنة واحللدة نظللام كن

يتبع بعضه بعضَا فيكون البسس من كل وجه ويل لمن ناواهم وليس في الرايات 
ذا هلرج اليملاني فلانهض إليله  –إللى أن يقلول  –راية أهدى من راية اليماني  وا 

فإن رايته راية هدى وال يحل لمسمم أن يمتون عميه فمن فعل فهو من أهل النار 
لى طريق مستقيم هألن    يدعو إلى الحق وا 
فيجب أف ننتبال لػدعوة اليمػاني والتػي هػي دعػوة الحػا ألنػال سػيدلنا عمػ. صػاحبنا  

أال وهػػو اإلمػػاـ المفػػدف )عميػػال السػػبلـ(، واليمػػاني هػػو الشػػخص الػػذف سػػيختاري هللا 
ليجمػػع جػػيش  إلػػيفـتعػػال. مػػف بػػيف النػػاس، ليكػػوف رسػػوؿ اإلمػػاـ )عميػػال السػػبلـ( 
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اـ بػػػيف الػػػركف والمقػػػاـ عنػػػد  يامػػػػال الػػػذيف سػػػيبايعوف اإلمػػػ 313اإلمػػػاـ و ادتػػػال الػػػػ 
 المقدس. 

إف لئلمػػاـ المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( ظفػػوراف مرممػػا كػػاف لػػال غيبتػػاف، فػػاهلل سػػبحانال 
وتعػػػال. جعػػػل لئلمػػػاـ )عميػػػال السػػػبلـ( غيبتػػػاف، بػػػدأت ال يبػػػة الرانيػػػة بمػػػوت سػػػ يري 
وارعػػبلف ال يبػػة الكبػػرل، وهنػػا عمينػػا أف نسػػ ؿ أن سػػنا فيمػػا إذا  طعػػت أحػػدل الػػدوؿ 
عبل تفػػا بدولػػة أخػػرل وسػػحبت السػػ ير ففػػل مػػف الممكػػف أف تعيػػد تمػػؾ العبل ػػة مػػع 
هػػذي الدولػػػة دوف أف ت ػػػتح سػػ راتفا مػػػف جديػػػد فػػي تمػػػؾ الدولػػػة حتػػ. يمفػػػد لمجيػػػل 

  ائدها وزوارتال لفا. 
كػػػذلؾ اإلمػػػاـ المفػػػدف )عميػػػال السػػػبلـ( كيػػػ  يعتقػػػد بعػػػض النػػػاس بػػػل أكرػػػرهـ بػػػ ف 

تي مباشػػػرة دوف أف ي ػػػتح سػػػ ارتال مػػػف جديػػػد اإلمػػػاـ المفػػػدف )عميػػػال السػػػبلـ( سػػػي 
ووتصػػػل بالعػػػالـ بعػػػد غيبػػػة طوومػػػة هكػػػػذا دوف أف يرسػػػل سػػػ يرًا عنػػػال يبمػػػغ العػػػػالـ 

ويعطػػػي فرصػػػة ووجمػػػع لػػػال المسػػػتقبميف والمنتظػػػروف،  والبشػػػروة ووفيػػػل لػػػال الطروػػػا
ف هػػذا الشػػخص الػػذف غػػاب عػػف أعيػػنفـ هػػذي األعػػواـ المنػػاس حتػػ. ينتبفػػوا إلػػ. 

 .إليفـ تدت مئات السنيف  تالطوومة والتي ام
ولكػػػػنفـ مػػػػع ذلػػػػؾ سػػػػينكروف هػػػػذا المرسػػػػل الػػػػذف يبعرػػػػال اإلمػػػػاـ )عميػػػػال السػػػػبلـ(  

وسػػػيكذبونال ويحار ونػػػال وي عمػػػوف بػػػال كمػػػا فعمػػػت األمػػػـ السػػػال ة بالممفػػػديف لؤلنبيػػػاد 
واتفموهـ بشػت. اإلتفامػات وطػالبوهـ بػالمعجزات وهػـ يعممػوف جيػدًا إف المعجػزات 

 . هللا بيدالرسل ولكنفا ليست بيد األنبياد و 
، وسيحاج  الناس بعمػـ القػر ف ذف هو مف سيكوف س يري إل. العالـفوزور اإلماـ ال

 وودعوهـ إل. اإلماـ، مما يدؿ عم. صدؽ دعوتال إل. الحا.
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ونكوف بذلؾ  د أختر نا أحػد الحجػب التػي توصػمنا إلػ. يػوـ الػوالدة أف والدة أمػر  
مػػػا نسػػػميال بػػػالظفور األصػػػ ر و ػػػدأ سػػػاعات  اإلمػػػاـ المفػػػدف )عميػػػال السػػػبلـ( وهػػػذا

المخػػاض، والتػػي تتحقػػا فيفػػا عبلمػػات الػػوالدة الكبػػرل وهنالػػؾ سػػيندـ المسػػتفزئوف 
وا بفػـ واتفمػوهـ بشػت. اإلتفامػات دبالرسل ك سبلففـ الػذيف كػذبوا رسػل هللا واسػتفز 

وحػار وهـ بشػت. السػبل، ألنفػـ نظػروا إلػػ. دعػوة اإلمػاـ مػف منظػار حػيا، وظنػػوا 
ظفػػور سػػيتحقا وهػػـ منعمػػوف لمجػػرد إنفػػـ  ػػالوا عجػػل هللا فػػرج اإلمػػاـ وجعمنػػا ف الا

مػػػف أنصػػػاري، ففػػػل إف دعػػػوة الحػػػا بفػػػذي البسػػػاطة وهػػػل إف كػػػل مػػػف  الفػػػا بمسػػػانال 
وكذبفا ب عمال سيناؿ الدرجة الرفيعة ألصحاب اإلماـ )عميال السبلـ( الذيف هـ خير 

 مف أصحاب اإلماـ الحسيف )عميال السبلـ(. 
لئلمػػاـ المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( سػػنة مػػف األنبيػػاد، حيػػث إف لػػال سػػنة مػػف وبمػػا إف 
أال وهي مرحمة الدعوة التي سيمتحا بفا الناس فيقوؿ عنفـ  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(جدي دمحم 

ْثَمَنا َوَملا }مَ  خروف كما  الت  روش عف أنصار الرسوؿ ومتبعيػال  ا َنَراَك ِإالَّ َبَشرًا مِّ
تََّبَعلَك ِإالَّ الَّللِذيَن ُهلْم َأَراِذُلَنلا َبللاِدَن اللرَّْأِن َوَملا َنللَرى َلُكلْم َعَمْيَنلا ِمللن َفْضلٍل َبللْل َنلَراَك ا

  . ٔ)َنُظنُُّكْم َكاِذِبيَن {
، و ػػالوا هػػل يختػػار هللا تعػػال. هػػذا النبػػي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(حيػػث أنكػػروا دعػػوة الرسػػوؿ 
نا ونحف كبراد  روش وسادتفا وعممادهػا، وهػذا المو ػ  األمي اليتيـ مف بيف أظفر 

مر بال إبميس )لع( الذف عبد هللا خمسمائة أل  سنة وبعدها خسر كل شػيد ألنػال 
ـ سجودي آلدـ )عميال السبلـ( وهو عصيانال ألمر هللا سػبحانال دعبلـ يسمـ أمري هلل، 

 وتعال. إذف ما فائدة عبادتال تمؾ. 
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 اة والمتكبروف عم. دعػوات الحػا فػي زمػف كػل وكذلؾ يكوف مو   الظالميف الط
نبػػي، وسػػيمر وزوػػر اإلمػػاـ بػػن س مراحػػل التكػػذيب التػػي مػػر بفػػا الرسػػل السػػابقيف 

وعمػ.  عميػال وستطما ن س الكممات التي أطمقت عم. المرسميف فػي األمػـ السػابقة
أنصار دعوة الحا، وسيتفمونال بشت. التفـ الباطمة وسيطردوف كل مف يتبعال مػف 

ليفـ ومجػػتمعفـ واتفمػػوهـ اوأهػػاليفـ كمػػا طػػرد أنصػػار الرسػػوؿ مػػف  ابػػل أهػػأبػػادهـ 
إن القلائم )عميله )بالجنوف والسحر حيث ورد عف الصادؽ )عميال السػبلـ(  ولػال : 
   . ٔ).......  السبلم  يمقى في حربه ما لم يمق رسول هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما 

 
 ةحركته العسكري                  

 ،إف لميماني الموعود حركة عسكروة كبيرة تبدأ مف خراساف باتجاي الكوفة المقدسػة
فيخرجػوف  ،حيث تنطما هذي الحركػة مػف المكػاف الػذف يفػاجر لػال اليمػاني وأتباعػال

متػػوجفيف نحػػو الكوفػػػة ألجػػل القحػػػاد عمػػ. حكومػػػة بنػػي العبػػػاس والسػػيطرة عمػػػ. 
تقروبػػػًا  تػػػرةسػػػتتحرؾ فػػػي ن ػػػس ال العػػػراؽ والكوفػػػة لمواجفػػػة السػػػ ياني و واتػػػال التػػػي 

، وهذا هو التحرؾ العسكرف الذف أشارت إليال الرواية الشرو ة لمسيطرة عم. العراؽ
) هللللروج السللللفياني واليمللللاني : ػػػػاؿ )عميػػػػال السػػػػبلـ(الػػػػواردة عػػػػف اإلمػػػػاـ البػػػػا ر 
  ة واحدة في شهر واحد في يوم واحلد  ونظلام كنظلام الهلرزوالهراساني في سن
 . ٕ)فيكون البسس من كل وجه ويل لمن ناواهم  يتبع بعضه بعضًا 
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) هللروج الثبلثللة الهراسللاني والسللفياني :  ػػاؿ )عميػػال السػػبلـ(وعػػف أبػػي عبػػد هللا 
  ولليس فيهلا رايلة بسهلدى ي يوم واحلدواليماني في سنة واحدة في شهر واحد ف

 .  ٔ)يهدن إلى الحق  ألنه من راية اليماني 
ال وهػػذا هػػو التحػػرؾ العسػػكرف لميمػػاني و  لػػيس خروجػػال ألوؿ مػػرة وارعػػبلف دعوتػػال وار
، إال أف المتو ػع أف السػ ياني و واتػالبفػا  واجػاليفمف أيف لال باألتبػاع والقػوات التػي 

يكػػػوف لميمػػػاني حركػػػة عسػػػكروة سػػػابقة لػػػذلؾ التحػػػرؾ أو بػػػاالحرل هػػػي رػػػورة حػػػد 
، ولكنفا تكوف مقتصرة . أرر مقتل الن س الزكية وأصحابالحكومة بني العباس عم

، إال بعػض المػدففي  ح، فتنجكوفة وبعض المناطا القروبة منفمالنج  والعم. ا
ممػػا يحػػطرهـ  ،نفػػا لػػف تػػدوـ طػػويبًل وذلػػؾ لقمػػة العػػدة والعػػدد فػػي  ػػوات اليمػػانيا

رػػـ الفجػػرة بعػػد ذلػػؾ ألنفػػـ سػػوؼ يكونػػوف يومئػػذ مطمو ػػوف  ،لبلنسػػحاب واالخت ػػاد
ييف فػػػي نظػػػر ابلمحكومػػػة التػػػي تسػػػيطر عمػػػ. العػػػراؽ بػػػل إنفػػػـ سػػػوؼ يعػػػدوف إرهػػػ

 .القانوف الدولي  نذاؾ
 اإلصبلحية تهحرك

لحػػبللة ففػػـ السػػود والمػػا تبػػيف أف ال سػػاد األكبػػر فػػي  خػػر الزمػػاف يقػػع بػػيف فقفػػاد 
مجتمعػات اإلسػبلمية فػي وهػـ سػبب االنحػراؼ الػذف يصػيب ال ،القادة والدعاة إليػال

 . خر الزماف
سوؼ يظفروف الذيف  فاد قهلالد ال بسببوسبب االختبلؼ الذف يقع بيف الشيعة 

ويحسػػػبونفا مػػػف  ،التػػػي ال تمػػػت إلػػػ. الػػػديف اإلسػػػبلمي بصػػػمة ،الكريػػػر مػػػف البػػػدع
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ـ مع أهػوائفـ وأمػانيفـ ئويعطموف الكرير مف األحكاـ وال رائض التي ال تتبل ،الديف
 .وحبفـ لمدنيا وزخرففا ،وأن سفـ األمارة بالسود

 )عميػال السػػبلـ(مػاـ المفػدف فػإف مػف الػبلـز ظفػػور حركػة إصػبلحية تسػبا  يػػاـ اإل
وتعػػػػػديل بعػػػػػض االعوجػػػػػاج  ،، تتك ػػػػػل بإصػػػػػبلح الػػػػػبعض مػػػػػف ال سػػػػػادوتمفػػػػػد لػػػػػال

فػػإف مػػف المنطقػػي أف يكػػوف اإلصػػبلح  ،واالنحػػراؼ الحاصػػل نتيجػػة لتمػػؾ األفعػػاؿ
 .س دفعة واحدة كما  د يعتقد البعضتدروجيًا ولي

لملسسػػػات ا لػػػذا فػػػإف مػػػف الملكػػػد أف تبػػػدأ حركػػػة اليمػػػاني اإلصػػػبلحية مػػػف داخػػػل
ألف  ،وال قفػاد رجػاؿ الػديفحيث تكوف االنطبل ػة األولػ. لفػا بػيف مجتمػع  ،الدينية

فػإذا لػـ يصػمح الػرأس لػـ يصػمح  ،هذا هػو مػوطف الخمػل وهػو بمرابػة الػرأس لمجسػد
 الجسد.
المعنػػػ. لػػػيس غروبػػػًا فػػػي الػػػدعوات اإللفيػػػة التػػػي جػػػادت لتقػػػويـ االعوجػػػاج وهػػػذا 

الم سػػديف  بسػػبب ال قفػػادلمجتمعػػات اإلنسػػانية وتعػػديل االنحرافػػات التػػي أصػػابت ا
 .والحكاـ الجائروف

 تبػدأولػو تتبعنػا مسػيرات الرسػل لوجػدنا أف جميػع األنبيػاد والرسػل )عمػيفـ السػبلـ( 
 .بالعمماد والحكاـ بيف أوساط دعواتفـ في وسم تمؾ المجتمعات وبالتحديد

ا بػػدأ دعوتػػال  ػػاـ فإنػػال أوؿ مػػ )عميػػال السػػبلـ(وخيػػر شػػاهد عمػػ. ذلػػؾ سػػيرة إبػػراهيـ 
 : صناـ ومحاججة النمرود  اؿ تعال.بتحطيـ األ

}َأَلْم َتَر ِإَللى الَّلِذن َحلآجَّ ِإْبلَراِهيَم ِفلي ِربِّلِه َأْن آَتلاُر ّللّاُ اْلُمْملَك ِإْذ َقلاَل ِإْبلَراِهيُم َربِّلَي 
ْمِس ِمَن الَِّذن ُيْحِيلي َوُيِميُت َقاَل َأَنا ُأْحِيلي َوُأِميُت َقاَل ِإْبَراِهيُم  َفِإنَّ ّللّاَ َيْسِتي ِبالشَّ
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اْلَمْشللللِرِق َفللللْسِت ِبَهللللا ِمللللَن اْلَمْغللللِرِب َفُبِهللللَت الَّللللِذن َكَفللللَر َوّللّاُ اَل َيْهللللِدن اْلَقللللْوَم 
 .  ٔ)الظَّاِلِميَن {

مػػري فػػإف المػػول. تبػػارؾ وتعػػال. أوؿ مػػا بعرػػال أ )عميػػال السػػبلـ(أمػػا بالنسػػبة لموسػػ. 
 : ل.بدعوة فرعوف ومؤلي  اؿ تعا

للللي َرُسللللوُل َربِّ  }َوَلَقللللْد َأْرَسللللْمَنا ُموَسللللى ِبآَياِتَنللللا ِإَلللللى ِفْرَعللللْوَن َوَمَمِئللللِه َفَقللللاَل ِإنِّ
 .  ٕ)اْلَعاَلِميَن {

فإنػػػال أوؿ مػػػا بػػػدأ بعممػػػاد اليفػػػود فػػػدعاهـ إلػػػ. الػػػديف  )عميػػػال السػػػبلـ(وأمػػػا عيسػػػ. 
اني حػػدي حتػػ. حػػار وي وكػػذبوي واتفمػػوي و ػػاموا بتحػػروض الحػػاكـ الرومػػ ،المسػػيحي

 . محاولة منفـ لقتمال والقحاد عميال في
ف الػػذي ،فػػ وؿ مػػا بػػدأ بدعوتػػال  ػػاـ بػػدعوة  ػػروش )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(أمػػا بالنسػػبة لنبينػػا دمحم 

إال  ،كما انػال  ػاـ بػدعوة اليفػود والنصػارل أيحػاً  ،هـ في الوا ع سادة العرب  نذاؾ
 .ال والقحاد عم. دعوتالمأعدادي بمحاولة  ت  اـب واتفـ و ذا انال ك  

يتحح مف كػل هػذا إف الػدعوات اإللفيػة والحركػات اإلصػبلحية تبػدأ بػالظفور فػي 
حيػػػث يقػػػـو اليمػػػاني ببيػػػاف بعػػػض  ،الملسسػػػات الدينيػػػةوسػػػم مجتمعػػػات العممػػػاد و 

حيػػػاد بعػػػض ال ػػػرائض ال قفػػػاد االنحػػػراؼ وكشػػػ  بعػػػض أحكػػػاـ و راد  المنحرفػػػة وار
 .لبدع التي جاد بفا أولئؾ العممادعض اب ةوالسنف الميتة والدعوة إل. إمات
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)عميفـ السػػبلـ( تبػػاع الحػا وسػيرة األئمػػة األطفػارإل تفـسػػوؼ يقػوـ بػدعو  النػاكمػا 
وتػػرؾ العػػادات واألعػػراؼ البعيػػدة عػػف حقيقػػة الػػديف اإلسػػبلمي وسػػيرة النبػػي وأهػػل 

 .صموات هللا وسبلمال عميفـ أجمعيف بيتال
صاؼ ورفع الخبلؼ ورص الصػ وؼ كما أف اليماني سوؼ يدعو إل. العدؿ واإلن

وتوحيػػد الكممػػة لػػيس عمػػ. مسػػتول الشػػيعة فقػػم بػػل عمػػ. مسػػتول المسػػمميف جميعػػًا 
 .كممة المسمميف سنة وشيعةحيث يدعو عمماد ال روقيف لنبذ الخبلؼ بينفـ وجمع 

واليماني ستكوف عم. أشػدها حيػث  خر الزماف فقفاد ومف هنا فإف المواجفة بيف 
يروػػد الحػػم مػػف مقامػػاتفـ وتشػػكيؾ النػػاس  العفـ وملوػػديفـ ب نػػيحػػاولوف إيفػػاـ أتبػػا

خبلصػػػفـ ممػػػا يتسػػػبب ذلػػػؾ فػػػي تن يػػػر النػػػاس عػػػف اليمػػػاني  يمػػػانفـ وار بقػػػدراتفـ وار
 .بصورة عامة (عميال السبلـ)ودعوة اإلماـ المفدف  ،وحركتال بصورة خاصة

 
 

 )عميه السبلم اليماني هميفة المهدن 
الػػػػواردة عػػػػف النبػػػػي وأهػػػػل بيتػػػػال األطفػػػػار اختم ػػػػت األحاديػػػػث والروايػػػػات الشػػػػرو ة 

 ،)عميال السبلـ(المفدف اإلماـ )صموات هللا وسبلمال عميفـ أجمعيف( في مدة ممؾ 
، اآلف إنما الذف يفمنا في هػذا البحػث ق. بعد  يامال ونحف لسنا بصدد ذلؾوكـ يب

فمف هو الذف يكوف خمي تػال فػي دولتػال بعػد  ،المفدفاإلماـ هو مس لة الخبلفة بعد 
 ادتال )صموات هللا وسبلمال عميال( ؟شف
فػػي تحديػػد الخمي ػػة الػػذف بقحػػية اإلمػػاـ المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( اختمػػ  البػػاحريف  

، واخػػتبلففـ هػػذا نشػػ  مػػف اخػػتبلؼ بعػػد وفاتػػال )عميػػال السػػبلـ(يمػػي اإلمػػاـ المفػػدف 
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التػػي تحػػدرت عػػف هػػذا الموحػػوع حيػػث نجػػد  ،ظػػاهر األحاديػػث والروايػػات الشػػرو ة
 )عميػػال السػػبلـ(حاديػػث والروايػػات ذكػػرت أف الػػذف يمػػي المفػػدف أف بعػػض هػػذي األ

 .)عميال السبلـ(الحسيف  هو
 : أنال  اؿ )عميال السبلـ(فقد جاد في الرواية الشرو ة الواردة عف أبي عبد هللا 

  ومعه سبعون نبيًا كما بعثوا مع لحسين في أصحابه الذين قتموا معه) ويقبل ا
فيكللون الحسللين هللو الللذن يمللي   ئم الهللاتمفيللدفع إليلله القللا  موسللى بللن عمللران

 . ٔ)غسمه وكفنه وحنوطه ويواريه في حفرته  
 )عميػال السػبلـ(اإلمػاـ المفػدف يمػي فبناد عم. هذي الرواية الشرو ة يتبػيف أف الػذف 

:  مػت كف جاد في رواية عف أبػي بصػير  ػاؿول )عميال السبلـ(هو اإلماـ الحسيف 
  إنللي سللمعت مللن ) يللابن رسللول هللا: ـ(دؽ جع ػػر بػػف دمحم )عميفمػػا السػػبللمصػػا
 .إماماً يكون بعد القائم اثنا عشر : أنه قال )عميه السبلم أبيك 
  ولكللنهم قللوم مللن مهللديًا ولللم يقللل اثنللا عشللر إمامللاً  : إنمللا قللال اثنللا عشللرفقللال

 . ٕ)شيعتنا يدعون الناس إلى مواالتنا ومعرفة حقنا  
) يقلوم القلائم ثلم يكلون بعلدر : البف الحسيف )عميفما السػبلـ(  ولػ وجاد عف عمي
 . ٖ)اثنا عشر مهديًا  

هػػـ ارنػػا عشػػر  )عميػػال السػػبلـ(مػػف هػػذي الروايػػات يتبػػيف لنػػا أف الػػذف يمػػي المفػػدف 
هػػػـ مػػػف  بػػل )عميػػال السػػػبلـ(كمػػا ذكػػػر اإلمػػاـ الصػػػادؽ  ،وهػػػـ ليسػػوا ب ئمػػػة ،مفػػدياً 
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ر عشػػػػ اأف أف المفػػػػدف األوؿ مػػػػف هػػػػلالد االرنػػػػ، الشػػػػيعة المخمصػػػػيف الممحصػػػػيف
 .)عميال السبلـ(مفديًا هو مف يمي المفدف 

، فقػػػد جػػػاد فػػػي الحػػػديث الشػػػرو  عػػػف رسػػػوؿ هللا وال يقػػػ  األمػػػر عنػػػد هػػػذا الحػػػد
) سيكون من أهل بيتي رجبًل يمؤل األرض عداًل كما ممئت : أنال  اؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(

 . ٔ) جورًا ثم من بعدر القحطاني والذن بعثني بالحق ما هو دونه 
هػػػو  )عميػػػال السػػػبلـ(ومػػػف هػػػذا الحػػػديث يتبػػػيف لنػػػا أف الػػػذف يمػػػي اإلمػػػاـ المفػػػدف 

 .القحطاني
 :)عميال السبلـ(المفدف مف يمي اإلماـ ل في النفاية إل. ربلرة أ واؿ فينص فإذ 

 .)عميال السبلـ(: اإلماـ الحسيف القوؿ األوؿ
 ئمة.: ارنا عشر مفديًا  وـ مف الشيعة وهـ ليسوا ب القوؿ الراني

 .القوؿ الرالث: القحطاني
وجمعػػًا بػػيف الروايػػات و نػػاد عمػػ. مػػا تقػػدـ مػػف كػػوف القحطػػاني هػػو اليمػػاني وهػػو 

لذلؾ عبػر فػي الروايػة بػ ف الػذف يمػي  ،)عميال السبلـ(المسدد بروح اإلماـ الحسيف 
، كمػػػا أف القحطػػػاني اليمػػػاني المسػػػدد بػػػروح )عميػػػال السػػػبلـ(المفػػػدف هػػػو الحسػػػيف 

 .عشر مفدياً  اهو أوؿ االرن بلـ()عميال السالحسيف 
)عميػػػال هػػػو الحسػػػيف  )عميػػػال السػػػبلـ(وال يمكػػػف أف نتصػػػور أف الػػػذف يمػػػي المفػػػدف 

ألف ذلػؾ يعنػي أف الػذف يمػي المفػدف إمػاـ إال أف الصػادؽ  ،ببدنال وروحال السبلـ(
ن . كوف المفدييف الذيف يمػوف المفػدف  سبقتكما في الرواية التي  )عميال السبلـ(

 .مف الشيعة  وـ اؿ إنفـ ل إنال أئمة ب
                                                 

 .238وال تف البف حماد ص -1
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هػػػو اليمػػػاني المسػػػدد بػػػروح  )عميػػػال السػػػبلـ(و فػػػذا يتبػػػيف لنػػػا أف الػػػذف يمػػػي اإلمػػػاـ 
، و فػػذا ن فػػـ مػػا جػػاد فػػي عشػػر اوهػػو أوؿ المفػػدييف االرنػػ )عميػػال السػػبلـ(الحسػػيف 

:  ػػاؿ الأنػػ )عميػػال السػػبلـ(الروايػػة الشػػرو ة الػػواردة عػػف أبػػي حمػػزة عػػف أبػػي عبػػد هللا 
)عميلله إن منللا بعللد القللائم أحللد عشللر مهللديًا مللن ولللد الحسللين ) يللا أبللا حمللزة 
 . ٔ)  السبلم 

لمفػػػػدييف االرنػػػػا عشػػػػر وهػػػػو لسػػػػبلـ( هنػػػػا هػػػػو أوؿ اافالمقصػػػػود بالحسػػػػيف )عميػػػػال 
ـ الحسػيف و د سمي في الرواية المتقدمة بالحسيف ألنال مسددًا بروح اإلمػا ،اليماني

 ي توف بعدي.ذروتال  مفوغيري أحد عشر مفديًا ، صموات هللا وسبلمال عميال
مف أف الػذف يمػي المفػدف هػو أحػد المفػدييف وهػو مػف  -ومما يلكد ما ذهبنا إليال 

مػا جػاد فػي الروايػة   -ببدنػال وروحػال  )عميػال السػبلـ(الشيعة وليس اإلماـ الحسيف 
 : الواردة عف أبي الجارود حيث  اؿ الشرو ة

ملن أهلل البيلت فبلسن  : إذا مضى اإلمام القلائم)عميه السبلم ) قمت ألبي جعفر 
 شيء يعرف من يجيء بعدر ؟ 

قللرار آل دمحم للله بالفضلللقلل   وال يسللسل عللن شلليء بللين ال: بالهللدى واإلطللراق  وا 
 . ٕ)صدفيها إال أجاب  

ف الػػذف يجػػيد بعػػد اإلمػػاـ المفػػدف إفمػػف هػػذي الروايػػة الشػػرو ة يتبػػيف لنػػا واحػػحًا 
المتقدمػػػػة الفػػػػدل يعػػػػرؼ بصػػػػ ات معينػػػػة وهػػػػي كمػػػػا فػػػػي الروايػػػػة  )عميػػػػال السػػػػبلـ(

 .بال حل وال يس ؿ عف شيد إال أجابواإلطراؽ وار رار  ؿ دمحم لال 
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هػػو اإلمػػاـ الحسػػيف  )عميػػال السػػبلـ(والسػػلاؿ هنػػا لػػو أف الػػذف يجػػيد بعػػد المفػػدف 
فمػػـ سػػ ؿ أبػػا الجػػارود عػػف صػػ تال ؟ فإنػػال سػػيكوف معروفػػًا وسػػيخرج  )عميػػال السػػبلـ(

ولػػـ يكػػف حينفػػا )أف لػػو كػػاف الػػذف  مػػف  بػػري وورجػػع إلػػ. الحيػػاة الػػدنيا بعػػد المػػوت
يمػػي المفػػدف هػػو الحسػػيف( أف يػػذكر اإلمػػاـ البػػا ر صػػ ات مػػف يػػ تي بعػػد المفػػدف 

يرجػػػع بعػػػد موتػػػال ووخػػػرج مػػػف  بػػػري  )عميػػػال السػػػبلـ(واالكت ػػػاد بػػػالقوؿ أنػػػال الحسػػػيف 
نػػػت لػػػو كا )عميػػػال السػػػبلـ(وعنػػػدها ال يكػػػوف خػػػبلؼ أنػػػال هػػػو مػػػف يخمػػػ  المفػػػدف 

 .البعضالرجعة مادية كما يعتقد 
ف الػػذف يمػػي أمػػر المفػػدف  )عميػػال إال أف الصػػحيح أف الرجعػػة المقصػػودة روحيػػة وار

 .في الرواية الشرو ة اآلن ة الذكريعرؼ بفذي الص ات التي وردت  السبلـ(
ورود مجموعة مػف الروايػات تػذكر اليمػاني بم ػي )خمي ػة(  ما ذهبنا إليالومما يلكد 

 : ف طاووس في المبلحـ وال تفسيد ابفقد جاد في الرواية التي نقمفا ال
سلمعون صلوتًا ملا قالله ) أمير جيش الغضب ليس ملن ذن وال ذا هلو ولكلنهم ي

  بلللايعوا فبلنلللًا باسلللمه لللليس ملللن ذن وال ذا هلللو ولكنللله هميفلللة إنلللس وال جلللان
 . ٔ)ماني  ي

 .)عميال السبلـ(فمف هذي الرواية يتبيف لنا أف اليماني هو خمي ة اإلماـ المفدف 
       

 لذن يقال فيه مات أو همكمن ا
والروايػػات  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(جػػاد فػػي األحاديػػث الػػواردة عػػف النبػػي المصػػط .        

المعتبرة الصػادرة عػف أئمػة الفػدل )صػموات هللا وسػبلمال عمػيفـ( انػال يقػع اخػتبلؼ 
                                                 

 77البف طاووس صالمبلحـ وال تف  - 1
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فػي  بيف الشيعة وتدابر و تاؿ حت. يقاؿ عف صاحب هػذا األمػر مػات أو همػؾ أو
 عم. اختبلؼ الم ي في تمؾ األخبار. ،ف واد سمؾأ

 : الم حل بف عمر  اؿعف 
 يقللول: ان لصللاحب هللذا األمللر غيبتللين  )عميلله السللبلم  ) سللمعت أبللا عبللد هللا

: كيلف ي أحداهما إلى أهمله واألهلرى يقلال  هملك فلي أن واد سلمك  قملتيرجع ف
ب يلئم التلي يجنصنع إذا كان ذلك ؟ قال ان ادعى مدع فسسلالور علن تملك العظلا

 . ٔ)فيها مثمه 
هللا  عف دمحم بف مساور عف الم حػل بػف عمػر  ػاؿ: سػمعت الشػي  يعنػي أبػا عبػد

 يقوؿ: )عميال السبلـ(الصادؽ 

) إياكم والتنويه أما وهللا ليغيبن سلبتًا ملن دهلركم ولليهممن حتلى يقلال ملات أو 
ى هملللك أو فلللي أن واد سلللمك ولتلللدمعن عميللله عيلللون الملللؤمنين وليكفلللإن كتكفللل

األمن اهذ هللا ميثاقه وكتب اإليمان في  وحتى ال ينج  البحر السفينة في أمواج
أن مللن  فولتللرفعن اثنتللا عشللر رايللة مشللتبهة ال يعللر   قمبلله وأيللدر بللروح منلله

  . ٕ) أن ...
)قال لي يلا أبلا الجلارود إذا :  ػاؿ )عميال السبلـ(عف أبي الجارود عف أبي جع ر 
سن واد سمك وقال الطالب له أنى يكون ذلك وقلد دار الفمك وقالوا مات أو همك ب

ذا سمعتم به فستور ولو حبوًا عمى الثم   .  ٖ)بميت عظامه فعند ذلك فارتجور وا 
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)صللاحب هللذا األمللر مللن ولللدن هللو نػػال  ػػاؿ: أ )عميػػال السػػبلـ(عػف أميػػر المػػلمنيف 
 . ٔ)الذن يقال مات أو همك  ال بل في أن واد سمك 

ئـ ؟ مػا عبلمػة القػا )عميػال السػبلـ(ألبػي عبػد هللا :  مت عف الم حل بف عمر  اؿ
) إذا استدار الفمك فقيل مات أو همك في أن واد سمك ؟ قمت جعملت فلداك :  اؿ

 . ٕ)إال بالسيف   رثم يكون ماذا قال ال يظه
أنللى  ): القػػائـ فقػػاؿ )عميػػال السػػبلـ(عػػف عبػػد الكػػروـ  ػػاؿ ذكػػر عنػػد أبػػي عبػػد هللا 

تلى يقلال ملات أو هملك فلي أن واد سلمك ؟ فقملت يكون ذلك ولم يستدر الفملك ح
   ٖ) وما استدارة الفمك ؟ فقال اهتبلف الشيعة بينهم ..

 يقوؿ:  )عميال السبلـ( عف أبي الجارود عندما سمع عمياً 

 ) العجب كل العجب بين جمادن ورجب   .

 :فقلال ؟تعجب منه لالعجب الذن ال تزا افقام رجل فقال يا أمير المؤمنين ما هذ
 متك أمك وأن عجب أعجب من أملوات يضلربون كلل علدو   ولرسلوله وألهللثك
}َيللا َأيَُّهللا الَّللِذيَن آَمُنللوا اَل َتَتَولَّللْوا َقْومللًا َغِضللَب ّللاَُّ وذلللك تسويللل هللذر اآليللة   بيتلله

لاُر ِمللْن َأْصلَحاِب اْلُقُبلوِر{ ذا اشللتد فلإ َعَملْيِهْم َقلْد َيِئُسلوا ِملَن اآْلِهللَرِة َكَملا َيلِئَس اْلُكفَّ
ُثلمَّ َرَدْدَنلا َلُكلُم  }وذلك تسويل هذر اآليلة   القتل قمتم مات أو همك أو أن واد سمك

 . ٗ) اْلَكرََّة َعَمْيِهْم َوَأْمَدْدَناُكم ِبَسْمَواٍل َوَبِنيَن َوَجَعْمَناُكْم َأْكَثَر َنِفيرًا {
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وبعػػػػد ذكػػػػػر هػػػػذي الطائ ػػػػػة مػػػػف الروايػػػػػات المعصػػػػومية الشػػػػػرو ة نػػػػ تي عمػػػػػ. حػػػػػل 
 اإلشكاالت الواردة عميفا: 

)عميػال تتحدث عف شخص  خر غير اإلماـ المفػدف  تف هذي الطائ ة مف الراوياإ
 بيطمقوف ل ػي المفػدف أو صػاح (عميفـ السبلـ)فإف األئمة المعصوميف  السبلـ(

هػػذا األمػػر أو القػػائـ فػػي روايػػاتفـ ولكػػنفـ يروػػدوف فيػػال فػػي بعػػض األخبػػار شػػخص 
 .السبلـ( )عميالغير اإلماـ المفدف 

 .فـو لال أكرر مف مصداؽف كل واحد مف هذي األل ا  الربلرة هو م إأف 
ومػرة يطمػا  )عميػال السػبلـ(فمرة يطما ووراد منال اإلماـ المفدف الحجة بف الحسف 

حمل هذي الروايات عمػ.  ف، ألنال ال يمكاد منال شخص  خر كما ذكرنا م صبلً وور 
ألول. ليس لال أهػل لكػي يرجػع الرواية ا كما في فإنال )عميال السبلـ(اإلماـ المفدف 

 .إليفـ
عندما انتفت ال يبة الص رل كما يعبػر عنفػا بمػوت السػ ير  )عميال السبلـ(رـ انال 

نػال ألدخل في ال يبة الكبرل مباشػرة ومػف دوف فصػل  ،الرابع عمي بف دمحم السمرف 
وف اف نتصػػور اف الشػػيعة يخػػال  فرػػـ انػػال ال يمكػػ ،كمػػا فػػي الروايػػة رجػػع إلػػ. أهمػػال

فػػي كونػػال حػػي وغائػػب ووخػػرج فػػي  خػػر الزمػػاف حتػػ.  )عميػػال السػػبلـ(عقيػػدتفـ فيػػال 
فػإف  يػػل  ،أو فػي أف واد سػػمؾ(( ؾيصػل الحػاؿ بفػػـ أف يقولػوا عنػال ))مػػات أو همػ

 ،  منا:وليس المقصود في الرواية الشيعة اف السنة هـ مف يقولوف بذلؾ
ود وحػػي وغائػػب فتكػػوف مولػػ )عميػػال السػػبلـ(بانػػال  ف  ػػد ذكرنػػا اف السػػنة ال يعتقػػدو  

 ف ففـ ال يقػرو  ،كما يعبروف في عمـ المنطا ،مقالتفـ تمؾ سالبال بانت اد الموحوع
 .لوا مات أو همؾ أو في أف واد سمؾبوالدتال وغيبتال فكي  لفـ اف يقو 
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دار ال مػػؾ( رػػـ اف الروايػػات التػػي ذكػػرت ذلػػؾ والتػػي جػػاد فػػي بعػػض عباراتفػػا )إذا 
( كانػػت تتحػػدث عػف الشػػيعة بالتحديػػد بػػدليل ال مػػؾ )إذا اسػتدار ال مػػؾ( )ولػػـ يسػتدر
 : يفما السبلـ( في األخبار الربلرة وؿ اإلماـ البا ر والصادؽ )عم
) قال لي يا أبا الجارود إذا :  ػاؿ )عميال السبلـ(عف أبي الجارود عف أبي جع ر 

وقلال الطاللب لله أنلى يكلون ذللك   دار الفمك وقالوا ملات أو هملك بلسن واد سلمك
ذا سللمعتم بلله فللستور ولللو حبللوًا عمللى   يللت عظامللهوقللد بم فعنللد ذلللك فللارتجور وا 
 . ٔ)الثم   

مػا عبلمػة القػائـ  )عميػال السػبلـ(عف الم حل بف عمر  اؿ :  مت ألبػي عبػد هللا  
) إذا اسللتدار الفمللك فقيللل مللات أو همللك فللي أن واد سللمك ؟ قمللت جعمللت : ؟  ػػاؿ

 . ٕ)إال بالسيف   رفداك ثم يكون ماذا قال ال يظه
أنللى  ): القػػائـ فقػػاؿ )عميػػال السػػبلـ(عػػف عبػػد الكػػروـ  ػػاؿ ذكػػر عنػػد أبػػي عبػػد هللا 

يكون ذلك ولم يستدر الفملك حتلى يقلال ملات أو هملك فلي أن واد سلمك ؟ فقملت 
 . ٖ)وما استدارة الفمك ؟ فقال اهتبلف الشيعة بينهم  

المػروف  رالثفإف المقصود بال مؾ هـ الشيعة كما يظفر ذلؾ بوحوح في الخبر ال
 .)عميال السبلـ(عف عبد الكروـ عف الصادؽ 

باف ذلؾ معناي اختبلؼ  )عميال السبلـ(حيث س لال عف استدارة ال مؾ ف خبري اإلماـ 
مػػا ذهبنػػا إليػػال مػػف القػػوؿ اف هػػذي الروايػػات تقصػػد شخصػػًا  درػػـ اف مػػا يلوػػ ،الشػػيعة
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نػػال فػػي هػػو اف هػػذا االخػػتبلؼ المعبػػر ع )عميػػال السػػبلـ( خػػر غيػػر اإلمػػاـ المفػػدف 
األخبار باسػتدارة ال مػؾ هػو عبلمػة مػف العبلمػات الدالػة عمػ.  ػرب القيػاـ المقػدس 

 . )عميال السبلـ(لال 
: )  ػػػػاؿ أميػػػػر لروايػػػػة الػػػػواردة عػػػػف مالػػػػؾ ابػػػػف حػػػػمرة،  ػػػػاؿفقػػػػد جػػػػاد فػػػػي ا      

الشلليعة   تبللن ضللمرة كيللف أنللت إذا اهتمفلل كيللا ماللل:  )عميػػال السػػبلـ(المػػلمنيف 
 بعضها في بعض؟ هكذا وشبك أصابعه وادهل 

 ذلك من هير ؟  د: يا أمير المؤمنين ما عنفقمت
  عنلد ذلللك يقللوم قائمنللا فيقللدم سللبعين رجللبًل ك: الهيللر كملله عنللد ذلللك يللا مالللقلال

ثللم يجمعهللم هللا عمللى أملللر   فيقللتمهم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسللميما يكللذبون عمللى هللا ورسللوله 
 . ٔ)واحد 

: نػػػال  ػػػاؿأ )عميػػػال السػػػبلـ(ف أميػػػر المػػػلمنيف وعػػػف األصػػػبغ بػػػف نباتػػػال عػػػ        
فوالللذن نفسللي بيللدر مللا تللرون مللا  –إلللى ان قللال  –) كونللوا كالنحللل فللي الطيللر 

  حبون حتى يتفل بعضكم في وجور بعض  وحتى يسمي بعضكم بعضًا كلذابينت
  والممح في إال كالكحل في العين –أو قال : من شيعتي  –وحتى ال يبقى منكم 
 . ٕ)الطعام ..... 
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) ال يكون ذلك األمر حتى يتفلل : نال  ػاؿأ )عميال السبلـ( عف أبي عبد هللا       
  وحتى يسمي بعضكم بعضًا   وحتى يمعن بعضكم بعضاً في وجور بعض بعضكم
 . ٔ)كذابين  

: ال يقول )عميه السبلم ) سمعت الحسين بن عمي : وعف عميرة بنت ن يل  الت
أ بعضللكم مللن بعللض  ويتفللل بعضللكم فللي تنتظرونلله حتللى يبللر  يكللون األمللر الللذن

   ويمعن بعضكم بعضًا . وجور بعض  ويشهد بعضكم عمى بعض بالكفر
 ؟ مت له: ما في ذلك الزمان من هيرفق

: الهيلر كمله فلي ذللك الزملان   يقلوم قائمنلا ويلدفع )عميه السبلم فقال الحسين 
 . ٕ)ذلك كمه  

ػػد  ،كػوف بػيف الشػيعةفػإف هػذي الروايػات كمػا هػو واحػح تػذكر لنػا اخػتبلؼ ي و ػد ع 
)عميػال هذا االختبلؼ مف العبلمات الدالة عم.  رب القياـ المقدس لئلماـ المفدف 

 . السبلـ(
يقود معركة في  مات أو همؾوالروايات  د دلت عم. اف الشخص الذف يقاؿ عنال 

الكوفة حد بني العباس ولكنال يحطر لم يبة واالبتعاد في تمؾ األرناد حيث يكوف 
 :كما في الروايات التاليةلمسمطة الحاكمة  نذاؾ  مطموباً 

) العجب كل العجب بين يقػوؿ:  )عميال السبلـ(عف أبي الجارود عندما سمع عميًا 
 لالعجلب اللذن ال تلزا ا: يا أمير الملؤمنين ملا هلذجمادن ورجب  فقام رجل فقال

ثكمتك أمك وأن عجب أعجلب ملن أملوات يضلربون كلل علدو  :فقال ؟تعجب منه
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}َيلا َأيَُّهلا الَّلِذيَن آَمُنلوا اَل َتَتَولَّلْوا وذللك تسويلل هلذر اآليلة   ولرسوله وألهل بيته  
للاُر ِمللْن َأْصللَحاِب  َقْومللًا َغِضللَب ّللاَُّ َعَمللْيِهْم َقللْد َيِئُسللوا ِمللَن اآْلِهللَرِة َكَمللا َيللِئَس اْلُكفَّ

ك تسويلل هلذر وذلل .فلإذا اشلتد القتلل قملتم ملات أو هملك أو أن واد سلمك {اْلُقُبورِ 
 }ُثمَّ َرَدْدَنا َلُكُم اْلَكرََّة َعَمْيِهْم َوَأْملَدْدَناُكم ِبلَسْمَواٍل َوَبِنليَن َوَجَعْمَنلاُكْم َأْكَثلَر َنِفيلرًا {اآلية 
(ٔ . 

و فػػذا يتحػػح لنػػا جميػػًا اف الشػػخص الػػذف سػػيقاؿ عنػػال مػػات أو همػػؾ فػػي أف واد 
 السيد اليماني.وهو  )عميال السبلـ(سمؾ هو شخص  خر غير اإلماـ المفدف 

 

 الفرج بعد الغيبة
لنػا  بالرجوع ال. بعػض الروايػات المعصػومية الشػرو ة نجػد اف الػبعض منفػا يػذكر

عػػف عمػػي بػػف مفزوػػار الػػواردة ال ػػرج بعػػد و ػػوع ال يبػػة ومػػف تمػػؾ الروايػػات الروايػػة 
) اذا غلاب : أسػ لال عػف ال ػرج ؟ فكتػب )عميال السػبلـ( اؿ: كتبت ال. ابي الحسف 

 . ٕ)م عن دار الظالمين فتوقعوا الفرج صاحبك
فمػػا  فاذ ،اف الػػذف يستشػػ  مػػف هػػذي الروايػػة اف ال ػػرج يعقػػب و ػػوع ال يبػػة بقميػػل 

، ووجعل العبلمػة عميػال غيبػة صػاحبنا يبشر بال رج )عميال السبلـ(معن. اف االماـ 
 يخبرنا وي مرنا بتو ع ال رج عنػد غيبػة عميال السبلـ(ومف غير المعقوؿ اف االماـ )

طوومػة جػدًا كمػا جػاد فػي  )عميػال السػبلـ(ألف غيبتػال  )عميال السبلـ(االماـ المفدف 
 .رواياتفـ )عميفـ السبلـ( وهو الوا ع كما  د رأيناي ولمسناي
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اذف فػػػبل بػػػد اف يكػػػوف المقصػػػود بال يبػػػة هنػػػا شػػػخص اخػػػر غيػػػر االمػػػاـ المفػػػدف  

 .)عميال السبلـ(
سػتكوف طوومػة  )عميػال السػبلـ(مػاـ تمػؾ االخبػار اف غيبػة اال مػف الكرير و د اكدت

 د ال. مئات السنيف.متوت
فقد جاد في الرواية الشرو ة الواردة عف احمد بف اسحاؽ بػف سػعد االشػعرف عػف  

قمللت يللابن رسللول هللا فػػي حػػديث  ػػاؿ:  )عميػػال السػػبلـ(ابػػي دمحم الحسػػف بػػف عمػػي 
يلت ثلم مسرعًا ودهلل الب )عميه السبلم فمن االمام والهميفة من بعدك ؟ فنهض 
 ث سنين.ة البدر من ابناء ثبلهرج وعمى عاتقه غبلم كسن وجهه القمر ليم

 وحجته ما عرضت عميلك ابنلي : يا احمد ابن اسحاق لوال كرامتك عمى هللافقال 
  الللذن يمللؤل االرض قسللطًا وعللداًل كمللا ممئللت هللذا  انلله سللمي رسللول هللا وكنيتلله

 جورًا وظممًا.
  ومثمله )عميله السلبلم الملة مثلل الهضلر يا احمد بن اسلحاق مثمله فلي هلذر ا 

ملن ثبتله هللا    وهللا ليغيلبن غيبلة ال ينجلو فيهلا ملن الهمكلة االمثل ذن القرنين
 عجيل فرجه.ت  ووفقه لمدعاء بعمى القول بسمامته

قال احمد ابن اسحاق فقملت لله: فهلل ملن عبلملة يطملئن اليهلا قمبلي ؟ فنطلق  
هللا فلللي ارضللله : انلللا بقيلللة ح  فقلللالبمسلللان عربلللي فصلللي )عميللله السلللبلم الغلللبلم 

   فبل تطمب اثرًا بعد عين يا احمد بن اسحاق.والمنتقم من اعدائه
ملا كلان ملن الغلد علدت اليله   فمقال احملد بلن اسلحاق: فهرجلت مسلرورًا فرحلاً  

: يللابن رسللول هللا لقللد عظللم سللرورن بمللا مننللت بلله عمللي فمللا السللنة فقمللت للله
: )عميلله السللبلم وذن القللرنين ؟ فقللال   )عميلله السللبلمالجاريلة فيلله مللن الهضللر 
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: أن ن غيبتله لتطلول ؟ قلالإ رسول هللا فيا ابن  :طول الغيبة يا احمد فقمت له
ى اال مللن اهللذ هللا فللبل يبقلل  وهللا حتللى يرجللع عللن هللذا االمللر اكثللر القللائمين بلله

مد بن اسحاق هذا   يا احفي قمبه االيمان وايدر بروح منه   وكتبعهدر بواليتنا
ما اتيتك واكتمه   فهذ ر من سر هللا   وغيب من غيب هللا  وسمن امر هللاامر 

 .(1)كن معنا في عميين  ت  وكن من الشاكرين
 

 )عميػػال السػػبلـ( الشػػرو ة اف غيبػػة االمػػاـ المفػػدف ةاف الػػذف يظفػػر مػػف هػػذي الروايػػ
 .مما يتسبب ذلؾ في رجوع الكرير ممف  الوا ب مامتال ،الرانية تكوف طوومة جداً 

 )عميػػال السػػبلـ(و فػػذا يظفػػر لنػػا واحػػحًا انػػال مػػف غيػػر الممكػػف اف االمػػاـ الرحػػا  
لػذف ذكرنػاي سػابقًا والػذف جػاد فػي  ولػال ا ()عميال السػبلـكاف يقصد االماـ المفدف 

 ) اذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقعوا الفرج .: فيال
ف اف نتصور ال رج طوومة جدًا وال يمك )عميال السبلـ(وذلؾ لما تقدـ مف اف غيبتال 

ي تي بسرعة بعد ال يبة وعميػال فبلبػد اف يكػوف المقصػود شػخص اخػر غيػر االمػاـ 
يمر ب يبػة وهػي ليسػت طوومػة ك يبػة االمػاـ المفػدف  الولكن )عميال السبلـ(المفدف 

بػػل هػػي غيبػػة  صػػيرة بحيػػث اف غيابػػال يكػػوف عبلمػػة عمػػ. ال ػػرج  )عميػػال السػػبلـ(
 بة.وو وعال القروب الذف يعقب تمؾ ال ي

 وزوػريوصػاحب امػري وهػو  )عميػال السػبلـ(وهذا الشخص هػو القػائـ بالػدعوة لؤلمػاـ 
 اليماني.
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: كنػت عػف ابػراهيـ بػف دمحم بػف فػارس  ػاؿ وهذا المعن. يظفر مػف المكاتبػة الػواردة
، فجمسػنا نتحػدث فجػرل طروػا مكػة فنزلنػا عمػ. وادف ز الػة انا وايوب بف نوح فػي

، : كتبػت فػػي هػذي السػػنةايػوب بػػف نػوح، فقػػاؿ ينػاكػر مػا نحػػف فيػال وب عػػد االمػر عمذ
 اذكر شيئًا مف هذا:

 .(1)اظهركم فتوقعوا الفرج من تحت اقدامكم   ين) اذا رفع عممكم من ب: فكتب
ف المػػػراد مػػػف إوفػػػي هػػػذي المكاتبػػػة داللػػػة عمػػػ. سػػػرعة و ػػػوع ال ػػػرج بعػػػد ال يبػػػة فػػػ 

لػػػذف يكػػػوف اعمػػػـ ا )عميػػػال السػػػبلـ(الرئيسػػػي لؤلمػػػاـ المفػػػدف  ( هػػػو الممفػػػد)عممكػػػـ
ف غيبتال هي غيبة لعممنا كما ال يخ . ألف العمـ يذهب بذهاب إالناس في زمانال ف

ف ب يبػػة اليمػػاني يرفػػع عممنػػا مػػف بيننػػا ولػػذلؾ ال ػػرج سػػيكوف  روبػػًا إفػػ ،حممتػػال وأهمػػال
 حينفا كما اشارت الروايات الشرو ة.

ردة عػػف زرارة فػػي الروايػػة الػػواو ػػد ورد ايحػػًا مػػا يػػدؿ عمػػ. هػػذا المعنػػ. فقػػد جػػاد 
) ان لمغللللبلم غيبللللة قبللللل ان : يقػػػػوؿ )عميػػػػال السػػػػبلـ(: سػػػػمعت ابػػػػا عبػػػػد هللا  ػػػػاؿ

 .(2)يقوم ... 
فالػػػػذف يتبػػػػيف مػػػػف الروايػػػػة اف ال يبػػػػة مقترنػػػػة زمانػػػػًا بالقيػػػػاـ وال ػػػػرج واال  لػػػػو كػػػػاف 

: ) غيبػة )عميػال السػبلـ(لما  اؿ ابػو عبػد هللا  )عميال السبلـ(المقصود غيبة االماـ 
 ـ(. بل اف يقو 

ف القبميػة فػي الروايػة تػدؿ عمػ. اف القيػاـ يعقػب ال يبػة بو ػت  ميػل وهػذا المعنػ. إفػ
 واحح جدًا في الرواية.
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قملللت لعملللي بلللن ): ايػػػة الػػػواردة عػػػف حػػػذلـ بػػػف بشػػػير  ػػػاؿهػػػو الرو  ذلػػػؾومػػػا يلكػػػد 
فللسذا ظهللر  -الللى ان قلال  -صللف للي هللروج المهلدن  )عميلله السلبلم الحسلين 

 .(1)هرج بعد ذلك  السفياني اهتفى المهدن ثم ي
ففػػي تػػدؿ عمػػ. اف المفػػدف يخت ػػي وي يػػب عنػػد ظفػػور السػػ ياني وامػػري اذف ففػػو 

غاب منذ زمف بعيػد  )عميال السبلـ(ألنال  ،حتماً  )عميال السبلـ(ليس االماـ المفدف 
انمػػا حركػػة السػػ ياني  ػػد عػػدت  ،سػػ ياني ولػػـ تظفػػر حركتػػالهنػػاؾ البحيػػث لػػـ يكػػف 

بو ػت  ميػل  )عميػال السػبلـ(ظفورهػا  يػاـ االمػاـ  مف العبلمات الحتميػة التػي يسػبا
 جدًا.

فػػبل بػػد اف يكػػوف المفػػدف فػػي هػػذي الروايػػة هػػو السػػيد اليمػػاني الػػذف يكػػوف موجػػودًا 
 وظاهرًا  بل ظفور حركة الس ياني ولكنال ي يب نتيجة لبعض االسباب.

 الستر والحجاب
  )عميال السبلـ(:جاد في الرواية الواردة عف أبي بصير  اؿ:  اؿ أبو عبد هللا   

) ان فللي صللاحب هللذا األمللر سللننًا مللن األنبيللاء سللنة مللن موسللى بللن عمللران  
وسنة من عيسى  وسلنة ملن يوسلف  وسلنة ملن دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسلميما  فسملا سلنته 
من موسى فهائف يترقب  واما سنته من عيسى فيقال فيه ما قيل فلي عيسلى  

عللل هللا بينلله وبللن الهمللق حجابللًا يرونلله وال وامللا سللنته مللن يوسللف فالسللتر  ج
 . ٕ)يعرفونه واما من نبينا دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  فيهتدن بهدار ويسير بسيرته  
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وكذلؾ جاد في  ولال )عميػال السػبلـ( )جعػل هللا بينػال و ػيف الخمػا حجابػًا يرونػال وال 
فػػدف )عميػال السػػبلـ( لكػػاف يعرفونػال( فمػػو كانػت هػػذي الروايػة تتحػػدث عػػف اإلمػاـ الم

هناؾ تنا حًا في كبلـ األئمة عميفـ السبلـ، حيث ذكرت لنا الكريػر مػف الروايػات 
 اف اإلماـ المفدف )عميال السبلـ( ال يرل شخصال.

كالروايػة التػي رواهػػا السػيد عبػػد العظػيـ الحسػني عػػف عمػي بػػف دمحم )عميػال السػػبلـ( 
ثم مة )عميفـ السبلـ( إل. اف  اؿ: في حديث انال عرض اعتقادي عميال وار راري باألئ

 أنت يا موالن فقال )عميه السبلم :
) ومن بعدن ابني الحسن فكيف لمناس بالهمف من بعدر قال فقمت: وكيف ذلك 

 . ٔ)يا موالن ؟ قال ألنه ال يرى شهصه  
فمػػػف هػػػذي الروايػػػة يظفػػػر لنػػػا واحػػػحًا اف اإلمػػػاـ المفػػػدف )عميػػػال السػػػبلـ( ال يػػػرل 

سػػػبة لمروايػػػة األولػػػ. يظفػػػػر لنػػػا اف صػػػاحب هػػػذا األمػػػر يػػػػرل شخصػػػال، وامػػػا بالن
 انال صاحب هذا األمر. وف عرفيشخصال ولكف الناس ال 

لو حممت كمتا الروايتيف عمػ. اإلمػاـ المفػدف )عميػال السػبلـ( لكػاف هنػاؾ تنا حػًا و 
واحػػحًا، والوا ػػع انػػال ال يوجػػد تنػػا ض فػػي الروايػػات، ألف الروايػػة األولػػ. تتحػػدث 

اإلماـ المفػدف )عميػال السػبلـ( بينمػا تتحػدث الروايػة الرانيػة  عف شخص  خر غير
 كما هو واحح عف اإلماـ المفدف )عميال السبلـ(. 

وهنػػاؾ الكريػػر مػػف الروايػػات التػػي تلكػػد اف اإلمػػاـ المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( ال     
 كما ذكرنا .يرل شخصال، 
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بلـ( ال يػػرل فمػػف هػػذي الروايػػات يظفػػر لنػػا واحػػحًا اف اإلمػػاـ المفػػدف )عميػػال السػػ
جسػػػمال و فػػػذا يتبػػػيف لنػػػا جميػػػًا وبمػػػا ال يقبػػػل الشػػػؾ اف الروايػػػة التػػػي تقػػػدـ ذكرهػػػا 

 والمروية عف أبي بصير عف أبي عبد هللا )عميال السبلـ(:
جعلل هللا بينله  –إللى ان قلال  –) ان في صاحب هذا األمر سننًا ملن األنبيلاء  

  ٔ)وبين الهمق حجابًا يرونه وال يعرفونه ..... 

تػػي يظفػػر منفػػا اف صػػاحب هػػذا األمػػر يػػراي النػػاس ولكػػنفـ ال يعرفونػػال، تتحػػدث وال
عف شخص  خر غير اإلماـ المفدف )عميال السبلـ( هو صاحب هذا األمر السيد 

 اليماني كما أربتنا ذلؾ سابقًا.
والوا ػػع اف هنػػاؾ بعػػض الروايػػات التػػي يعتقػػد الػػبعض انفػػا تتحػػدث عػػف           

 لسبلـ( ولكنفا تتحدث عف الممفديف لال. اإلماـ المفدف )عميال ا
ولكػػف  مػػة التػػدبر فػػي كػػبلـ أهػػل البيػػت )عمػػيفـ السػػبلـ( مػػف جفػػة وعػػدـ االهتمػػاـ 
ب مر اإلماـ المفدف )عميال السبلـ( والروايات الخاصة بال )عميال السبلـ( مف جفػة 

مف جفػػة بلمفػػـ )صػػموات هللا وسػػبلمال عمػػيفـ(أخػػرل، باإلحػػافة إلػػ. عػػدـ العمػػـ بك
تسػػبب فػػي حمػػل بعػػض الروايػػات عمػػ. اإلمػػاـ المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( مػػف  ،رالرػػة

 دوف ت كر أو ت مل فيفا.
فبل بد لنا إذف اف نحيم معرفة ب حاديث وروايػات أئمتنػا )عمػيفـ السػبلـ( واال فػإف 
كبلمفـ سوؼ يحيع كمػا حػاعت الكريػر مػف عمػومفـ التػي لػـ ي فمفػا النػاس فمػـ 

 يستطيعوا حممفا لجفمفـ بفا. 
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مف هذي الروايات الرواية الواردة عف أبي بصير عف أبي عبد هللا )عميال السػبلـ( و 

) ال بد لصلاحب هلذا األملر ملن غيبلة  والبلد لله فلي غيبتله ملن التي جاد فيفا: 
 . ٔ)عزلة  ونعم المنزل طيبة  وما بثبلثين من وحشة  

واية الشرو ة فإنفا ال تقصد اإلماـ المفدف )عميال السبلـ( ألف الذف يظفر مف الر  
اف هناؾ ربلريف شخصًا يكونوف مع صاحب هذا األمر فػي غيبتػال يػ نس بفػـ فػي 

 وحشتال.
و ػػد أوردنػػا عػػدة روايػػات تػػذكر لنػػا اف اإلمػػاـ المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( فػػي غيبتػػال ال 
يرل شخصال، ففو يرل الناس ولكف الناس ال تراي، و ناد عم. ذلؾ ف ما أف تحمل 

ف )عميػال السػبلـ( وال بػد حينفػا اف يكػوف لفػوالد الربلرػيف الرواية عم. اإلماـ المفد
ن ػػس الخاصػػية التػػي لديػػال )عميػػال السػػبلـ( أف انفػػـ يػػروف النػػاس والنػػاس ال تػػراهـ 

 وهذا مما لـ يقـ عميال دليل في الشروعة.
بينما ورد الدليل في الشروعة اف سيدنا الخحر )عميال السػبلـ( يػرل النػاس والنػاس 

الشرو ة الواردة عػف الحسػف بػف عمػي بػف فحػاؿ  ػاؿ: سػمعت  ، ف ي الروايةايال تر 
 أبا الحسف عمي بف موس. الرحا )عميال السبلـ( يقوؿ: 

) ان الهضر )عميه السبلم  شرب من ماء الحياة فهو حي ال يموت حتى يلنفخ 
فلي الصللور  وانلله ليستينللا فيسللمم عمينللا فنسللمع صللوته وال نللرى شهصلله إلللى ان 

 . ٕ)ة قائمنا في غيبته  ويصل به وحدته  قال: وسيؤنس هللا به وحش
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فمػػف هػػذي الروايػػة يتبػػيف لنػػا اف هللا عػػز وجػػل  ػػد جعػػل هػػذي الخاصػػية فػػي الخحػػر 
)عميال السبلـ( كما جعمفا في المفدف )عميال السبلـ(، كما انال يظفر لنػا أيحػًا اف 
اإلمػػاـ المفػػدف )عميػػال السػػبلـ( يػػ نس بوحشػػتال مػػع الخحػػر )عميػػال السػػبلـ( ولػػيس 

 و ذلؾ يتبيف لنا عدـ امكاف حمل الرواية عم. هذا المعن.. غيري،
إذف فػػػبل بػػػد مػػػف حمػػػل الروايػػػة عمػػػ. شػػػخص  خػػػر غيػػػر اإلمػػػاـ المفػػػدف )عميػػػال  

السبلـ( وال بد أف يكوف هذا هو المسم. بصاحب هذا األمر وهو مػف يكػوف معػال 
 ربلريف شخصًا ي نسال هللا بفـ مف وحشتال. 
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أو عمػ. اليػديف أو الػرجميف ، أف مشػ. كالحيػة ل ة مف ال عل دبَّ َدبًا ودبيباً الدابة 
بَّي أف لػػيس فػػي الػػدار كالط ػػل، ويقولػػوف هػػو الػػد ب مػػف دب ودرج . ويقػػاؿ دب الػػد 

بَّ  بيه د   . أف ليس فيفا أحد، أف تعني ليس فيفا مف يدب   ي أو دها
دب ومشػ. عمػ.  والجواهرف إف كػل مػا ن و د ذكر كبار أهل الم ة والنحو كاألخ

 . وجال األرض ففو دابة
هػػذا محػػاؼ إلػػ. المعنػػ. المتعػػارؼ عميػػال مػػف أف الدابػػة ملنػػث الػػداب ويقػػع عمػػ. 

و يػػة أف كػػل مػػا دب ري دالمػػذكر والملنػػث والتػػاد فيػػال لموحػػدة والجمػػع دواب وتصػػ ي
، وغمب عم. ما يركب وي حمل عميالمف الحيواف

(1). 
ب عمػػ. وجػػال األرض مػػف فعميػػال تكػػوف الدابػػة ل ػػة وبشػػكل عػػاـ مػػف كػػل شػػيد يػػد

، بيػػػد أف السػػػائد بػػػيف النػػػاس بصػػػورة عامػػػة عنػػػدما يػػػرد ل ػػػي الدابػػػة إنسػػػاف وحيػػػواف
مػػل عميفػػا تنصػػرؼ أذهػػانفـ إلػػ. الحيوانػػات األعجميػػة والتػػي غالبػػًا مػػا يركػػب ويح

 .س مف  بيل الحمير والب اؿ وغيرهاالنا
حقيقػة وهذا بطبيعة الحاؿ ال يعني أف كل ما هو سائد ومتعارؼ عميػال ففػو وحػدي 

 .ال وجود ل يرها مف الحقائا
، وهػذا حيػواف الركػوبوبمعن.  خر أف المتعارؼ عند عامػة النػاس إف الدابػة هػي 

ا اإلنسػػػػاف الػػػػذف يمشػػػػي عمػػػػ. بفػػػػال ين ػػػػي وجػػػػود معنػػػػ.  خػػػػر لمدابػػػػة والتػػػػي يػػػػراد 
 الدابة التي يراد بفا الحيواف.ف م أعـ وأشمل، إذف فالدابة م فـو األرض
 : دابة األرض اصطبلحاً    
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أما دابة األرض مف حيث االصػطبلح ففػي أحػد اآليػات اإللفيػة التػي يظفرهػا هللا 
َذا ليفا القر ف بقولال تعال. : إعز وجل في  خر الزماف والتي أشار  َوَقَع اْلَقلْوُل }َواِ 

للللاَس َكللللاُنوا ِبآَياِتَنللللا اَل  للللَن اأْلَْرِض ُتَكمُِّمُهللللْم َأنَّ النَّ للللًة مِّ َعَمللللْيِهْم َأْهَرْجَنللللا َلُهللللْم َدابَّ
 . ٔ)ُيوِقُنوَن{

و ػػػد جعمفػػػػا هللا سػػػػبحانال وتعػػػال. مػػػػف اآليػػػػات والعبلمػػػػات الدالػػػة عمػػػػ.  ػػػػرب  يػػػػاـ 
 .(2)الساعة

، بحيػث تقػـو بػالت روا بػػيف ي  خػر الزمػافف كافػة ب نفػا تخػرج فػو ػد ات ػا المسػممو 
الملمنيف والكافروف وذلؾ عف طروا وسـ كل مف ال روقيف وتختمفـ بواسطة خػاتـ 

 . )عميفما السبلـ( سميماف وعص. موس.
مػػف النػػاس الشػػخص اآلخػػر ب نػػال كػػافر أو مػػلمف مػػف الوسػػـ  ويعػػرؼ كػػل شػػخص

ف فو مػا اختمػ  فيػالة وتحديد جنسفا ف، أما عف ماهية هذي الدابالذف يوسـ بال ، وار
حقيقة أنفا مف الدواب اإلنسية وليست الدواب الحيوانية كما سي تي ذلؾ الكاف في 

 .(3)م صبًل وبحسب األدلة والقرائف التي تربت ذلؾ
 دابة األرض وماهيتها

، إال انفػـ . خػروج دابػة األرض فػي  خػر الزمػافأجمع المسػمموف سػنة وشػيعة عمػ
القػػوؿ  فقػػد ذهػػب السػػنة إلػػ. ،أف ماهيػػة تمػػؾ الدابػػةاختم ػػوا فػػي تحديػػد المصػػداؽ 
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 ، أمػػا الشػػيعة فقػػد ذهبػػوا إلػػ. القػػوؿ ب نفػػا رجػػل كمػػاب نفػػا دابػػة مػػف دواب األرض
 .سنبيف ذلؾ الحقاً 

والػػدليل  ، ػػد يعتقػػد الػػبعض أف ل ػػي الدابػػة يشػػير إلػػ. الحيػػواف وهػػذا غيػػر صػػحيح
ل البيػػػت )عمػػػيفـ عمػػػ. ذلػػػؾ هػػػو وجػػػود أدلػػػة  ر نيػػػة وروايػػػات شػػػرو ة واردة عػػػف أهػػػ

 .األرض هي إنساف وليست حيواف السبلـ( تشير إل. إف دابة
 

 دابة األرض في المنظور القرآني
ف يوهنالػؾ نػوع فػي كتابػال،أشار المول. تبػارؾ وتعػال. إلػ. دابػة األرض أو الدابػة 

  .مف اآليات
 :النوع األوؿ

 :ليس حيواف وهي كاآلتيأشار إل. أف المقصود بالدابة هو إنساف و 
للَن اأْلَْرِض ُتَكمُِّمُهللْم َأنَّ :  ولػػال تعػػال. َذا َوَقللَع اْلَقللْوُل َعَمللْيِهْم َأْهَرْجَنللا َلُهللْم َدابَّللًة مِّ }َواِ 

 . ٔ)النَّاَس َكاُنوا ِبآَياِتَنا اَل ُيوِقُنوَن{
الماهيػػػة حينئػػػذ إنسػػػانًا ولػػػيس وبقرونػػػة  ولػػػال تعػػػال. )تكممفػػػـ( يكػػػوف المصػػػداؽ أو 

رو ة صػػػروح فػػػي أف الدابػػػة تػػػتكمـ مػػػع النػػػاس وال داعػػػي ، وظػػػاهر اآليػػػة الشػػػحيػػػواف
حينفػػػا إلػػػ. االسػػػتعانة بالمجػػػاز أو ت ووػػػل الكػػػبلـ كمػػػا فعػػػل بعػػػض م سػػػرف السػػػنة 

 .(2)والذيف ذهب بعحفـ إل. أف  ولال تعال. )تكممفـ( مف الكمـ أف الجرح
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 الواردة عف أهل البيت )عميفـ السبلـ( تذكر أف معن. )تكممفـ(فالروايات الشرو ة 
 .ما ال يت ا مع كوف الدابة حيواف مف الكبلـ وهذا

يست سػر  )عميال السبلـ(فقد ورد عف أبي بصير أف رجبل جاد إل. اإلماـ الصادؽ 
 عف اآلية الواردة أعبلي فقاؿ: 

)عميللله ) إن العامللة يقولللون هللذر اآليللة إنمللا هللي تكممهللم فقللال أبللو عبللد هللا 
 .  ٔ)م من الكبلم  : كمهم في نار جهنم إنما هو يكممهالسبلم 

) بمغت أن العامة يقرءون هذر اآلية هكذا : )عميال السػبلـ(وفي رواية أخرل عنال 
: كممهم هللا فلي نلار جهلنم ملا نزللت إال )عميه السبلم تكممهم أن تجرحهم فقال 
 . ٕ)تكممهم في الكبلم  

وهنالػػػؾ  يػػػات أخػػػرل أيحػػػًا تشػػػير أو تػػػوحي إلػػػ. أف الدابػػػة ال تنطبػػػا فقػػػم عمػػػ. 
 حيواف بل لفا انطباؽ عم. اإلنساف أيحا.ال

}َوّللاَُّ َهَمَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمن مَّلاء َفِملْنُهم مَّلن َيْمِشلي َعَملى : اآلية األول.:  ولال تعال.
َبْطِنِه َوِمْنُهم مَّن َيْمِشي َعَمى ِرْجَمْيِن َوِمْنُهم مَّلن َيْمِشلي َعَملى َأْرَبلٍع َيْهُملُق ّللاَُّ َملا 

ّللاََّ َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر{ َيَشاُء ِإنَّ 
(ٖ  . 

) قللال عمللى فػػي ت سػػير هػػذي اآليػػة:  )عميػػال السػػبلـ(و ػػد ورد عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ 
)عميله   وقال أبو عبلد هللا رجمين الناس  وعمى بطنه الحياة  وعمى أربع البهائم

 . ٔ): ومنهم ممن يمشي عمى اكثر من ذلك ... السبلم 
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نسػػاف أيحػػا وال إلػػ. أف م فػػـو الدابػػة ينطبػػا عمػػ. اإل وهػػذي اآليػػة تشػػير بوحػػوح
 يقتصر عم. الحيواف.

}َوَلْو ُيَؤاِهُذ ّللّاُ النَّاَس ِبُظْمِمِهم مَّا َتَرَك َعَمْيَها ِمن َدآبٍَّة  ::  ولال تعال.اآلية الرانية
ُرُهْم إَللللى َأَجلللٍل مَُّسلللمِّى َفلللِإَذا َجلللاء َأَجُمُهلللْم اَل َيْسلللَتْسهِ  ُروَن َسلللاَعًة َواَل َوَلِكلللن ُيلللَؤهِّ

 . ٕ)َيْسَتْقِدُموَن{
 :و د ورد في ت سير هذي اآلية

) إف هللا تعػػال. ذكػػري لػػو يلاخػػذ الك ػػار والعصػػاة بػػذنو فـ ويعػػاجمفـ بعقوبػػاتفـ لمػػا 
نمػا يػلخرهـ ت حػبلً  ، ومػا لػذلؾ منػال ليتو ػوا ترؾ عم. األرض أحد مػف الظػالميف وار

.والتقػػدير مػػا تػػرؾ عميفػػا مػػف دابػػة مػػف مػػف مصػػمحة لبػػا ي المكم ػػيف ليعتبػػروا بفـ..
 .(3)أهل الظمـ ... (

 وعميال فالدابة هنا يقصد بفا اإلنساف عم. وجال الخصوص.
للَماَواِت َوَمللا ِفللي اأَلْرِض ِمللن } :اآليػػة الرالرػػة :  ولػػال تعػػال. ِ َيْسللُجُد َمللا ِفللي السَّ َو ِّ

 . ٗ)بٍَّة َواْلَمآلِئَكُة َوُهْم اَل َيْسَتْكِبُروَن{ادَ 
هػػذي اآليػػة تشػػير بوحػػوح إلػػ. إف المقصػػود بالدابػػة هػػي اإلنسػػاف ولػػيس الحيػػواف و  

فقم وذلؾ ألف البارف عز وجل حصر اإلشارة فيمػا يخػص السػجود بػػ ) دابػة ( و 
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) المبلئكة ( وبما إف اإلنساف هػو أشػرؼ الموجػودات وأكرمفػا عمػ. هللا عػز وجػل 
 .فقد  دمال عم. المبلئكة وأولفا سجودًا لال

 :رابعةاآلية ال
للِميُع  ولػػال تعػػال.  يَّللاُكْم َوُهللَو السَّ }َوَكللَسيِّن ِمللن َدابَّللة اَل َتْحِمللُل ِرْزَقَهللا ّللاَُّ َيْرُزُقَهللا َواِ 
 . ٔ)اْلَعِميُم{

دهػػػػـ مخافػػػػة الجػػػػوع فقػػػػاؿ هللا و ػػػػد ورد فػػػػي الت اسػػػػير إف العػػػػرب كػػػػانوا يقتمػػػػوف أوال
يَّللاُكمْ }: تعػػال. إف المقصػػود بالدابػػة هنػػا األوالد الػػذيف  ، وهػػذا يعنػػي{ّللاَُّ َيْرُزُقَهللا َواِ 

 .(2)يقتمفـ  بائفـ مخافة الجوع
إنفػػا نزلػػت فػػي جماعػػة { }َوَكللَسيِّن ِمللن َدابَّللةٍ  كمػػا ورد أيحػػًا فػػي ت سػػير  ولػػال تعػػال.
، و ػالوا دينػة بعػد تعرحػفـ ألذل مشػركي  ػروشكانوا بمكة وأمػروا بػالفجرة إلػ. الم

 .يسقيناعقار ومف يطعمنا فيفا ومف كي  نخرج إليفا وليس لنا بفا دار وال 
: }وهللا خروج مػػػف تمػػػؾ األرض إلػػػ. أرض غيرهػػػاف شػػػارت اآليػػػة الكرومػػػة لفػػػـ بػػػال

ف لـ يكف رز فـ مدخرًا{  .(3)يرز فـ مف فحمال وار
نًا دابػة األرض حم فيفاوهناؾ نوع  خر مف اآليات القر نية الشرو ة التي ورد في 

نفا تشير إليفا  .وار
ُنللللِذيَقنَُّهْم ِمللللَن اْلَعللللَذاِب اأْلَْدَنللللى ُدوَن اْلَعللللَذاِب اأْلَْكَبللللِر َلَعمَُّهللللْم }َولَ : اآليػػػػة األولػػػػ.
 . ٔ)َيْرِجُعوَن {
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و ػػد ورد فػػي ت سػػير هػػذي اآليػػة عػػف زوػػد الشػػحاـ عػػف اإلمػػاـ أبػػي عبػػد هللا الصػػادؽ 
إن العلذاب األدنلى  ): )عميػال السػبلـ(وفي روايػة عػف اإلمػاـ البػا ر  )عميال السبلـ(
 . ٕ)رض وفي رواية العذاب األدنى دابة األرض والدجالدابة األ 

 :ال.:  ولال تعاآلية الرانية
ٍل آَيلًة َوَللللِكنَّ  بِّللِه ُقلْل ِإنَّ ّللّاَ َقللاِدٌر َعَملى َأن ُيَنللزِّ لن رَّ َل َعَمْيلِه آَيللٌة مِّ }َوَقلاُلوْا َللْواَل ُنللزِّ

 .  ٖ) َأْكَثَرُهْم اَل َيْعَمُموَن{
 )عميػال السػبلـ(يػة عػف أبػي الجػارود عػف اإلمػاـ البػا ر و د ورد في ت سػير هػذي اآل

) وسلليريكم فللي آهللر الزمللان آيللات منهللا دابللة األرض والللدجال ونللزول : نػال  ػػاؿأ
 . ٗ)عيسى بن مريم وطموع الشمس من مغربها  

وهذا يعني إف دابة األرض هي إحدل  يات هللا سبحانال وتعال. التي وعد هللا عز 
اف كعبلمػة مػف عبلمػات السػاعة ومرتبطػة بقيػاـ اإلمػاـ وجل بإنزالفا في  خر الزمػ

 .في  خر الزماف )عميال السبلـ(المفدف 
}َهْل َينُظُروَن ِإالَّ َأن َتلْسِتيُهُم اْلَمآلِئَكلُة َأْو َيلْسِتَي َربُّلَك َأْو  : ولال تعػال. :اآلية الرالرة

َك اَل َينَفلُع َنْفسلًا ِإيَماُنَهلا َللْم َتُكلْن َيْسِتَي َبْعُض آَياِت َربَِّك َيْوَم َيْسِتي َبْعُض آَيلاِت َربِّل
 .  ٘)آَمَنْت ِمن َقْبُل َأْو َكَسَبْت ِفي ِإيَماِنَها َهْيرًا ُقِل انَتِظُروْا ِإنَّا ُمنَتِظُروَن {
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وهػػذي اآليػػة الشػػرو ة تشػػير أيحػػًا إلػػ. اآليػػات التػػي وعػػد هللا بفػػا النػػاس فػػي  خػػر 
رها مف العبلمات المتزامنة مع  يػاـ اإلمػاـ الزماف ومنفا دابة األرض والدجاؿ وغي

 .(1))عميال السبلـ(المفدف 
 فقػػػػد ورد عػػػػف دمحم بػػػػف مسػػػػمـ عػػػػف أبػػػػي جع ػػػػر وأبػػػػي عبػػػػد هللا الصػػػػادؽ )عميفمػػػػا

) طمللوع الشللمس مللن المغللرب وهللروج الدابللة : السػػبلـ ( إف اآليػػة الشػػرو ة تعنػػي
آليات فبل ينفعه   ثم تجيء ايكون مصرًا ولم يعمل عمى اإليمانوالدجال والرجل 
 . ٕ)إيمانه  

: نػال  ػاؿأًا فقػد جػاد عػف أبػي هروػرة وهذا المعنػ. ورد فػي روايػات أهػل السػنة أيحػ
من قبل أو كسبت من ) ثبلثة إذا هرجن ال ينفع نفس إيمانها إن لم تكن آمنت 

 . ٖ)  طموع الشمس من مغربها والدجال والدابة  إيمانها هيراً 
ألنفػا  رنػػت فػػي اآليػات مػػع طمػػوع  ،يػػات هػي إنسػػافالمقصػػودة فػي هػػذي اآلوالدابػة 

الشمس مف م ر فا ومع الدجاؿ وطموع الشمس هو اإلماـ )عميػال السػبلـ( كمػا إف 
 .عاذنا هللا مف فتنتال إنساف أيحاً الدجاؿ أ 

 .  ٗ)َيْوَم َتْرُجُف الرَّاِجَفُة َتْتَبُعَها الرَّاِدَفُة{} : ولال تعال. :اآلية الرابعة
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 اسػػير إف المقصػػود بالرادفػػة هػػو دابػػة األرض و ػػد ورد عػػف اإلمػػاـ و ػػد ورد فػػي الت
 :في ت سير هذي اآلية انال  اؿ )عميال السبلـ(الرحا 

أهرجنا لهلم دابلة ملن  )عميه السبلم ) زلزلة األرض فاتبعتها هروج الدابة وقال 
 . ٔ)  )عميه السبلم األرض تكممهم فقال عمي 

رض وهػػػي رجػػػل ولػػػيس حيػػػواف بمحػػػا  ومػػػف هنػػػا يتبػػػيف إف الرادفػػػة هػػػي دابػػػة األ
فقد ورد عف سميماف بف خالد عف اإلمػاـ  )عميال السبلـ(ب نفا اإلماـ عمي  هات سير 

 : اؿ )عميال السبلـ(الصادؽ 
 . ٕ)  )عميه السبلم ) والرادفة عمي بن أبي طالب 

ولو حممنا الت سػير األوؿ إلػ. الت سػير الرػاني فسػنخرج بنتيجػة م ادهػا إف الرادفػة 
فػػػي وهػػػي مػػػا سػػػنقـو بإرباتػػػال  )عميػػػال السػػػبلـ(ابػػػة األرض وهػػػي اإلمػػػاـ عمػػػي هػػػي د

 . الص حات البلحقة مف هذا البحث
َوالنَّاِشلَراِت  َْفاْلَعاِصلَفاِت َعْصلفاً  َْواْلُمْرَسبَلِت ُعْرفلاً }اآلية الخامسة :  ولال تعػال. 

 . ٖ)ِإنََّما ُتوَعُدوَن َلَواِقع{ َْأْو ُنْذراً  ُعْذراً  َْفاْلُمْمِقَياِت ِذْكراً  َْفاْلَفاِرَقاِت َفْرقاً  َْنْشراً 
ػػػَ اتا ، }اآليػػػات إنفػػػا  يػػػات يتبػػػع بعحػػػفا بعػػػضو ػػػد ورد فػػػي ت سػػػير هػػػذي  َفال َعاصا

ػػػػ اً  ػػػػراً  }{البقرَعص  ػػػػَراتا َنش  َ ػػػػاتا َفر  ػػػػاً {األموات و}َوالنَّاشا َفال م م قاَيػػػػاتا  ، و}{ الدابػػػػةَفال َ ارا
راً  ك  ، { أف أعػذركـ وأنػذركـ بمػا أ ػوؿ، وهػو َ سػـ جػوابفـذ راً ع ػذ رًا َأو  ن ػ{ المبلئكػة و}ذا
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والدابة المراد بفا دابة األرض ت رؽ بيف الملمف  {ِإنََّما ُتوَعُدوَن َلَواِقع} ولال تعال. 
 .(1)والكافر

وكمػػا أشػػرنا سػػابقًا إف الدابػػة مػػف اآليػػات اإللفيػػة المقصػػود بفػػا اإلنسػػاف بعينػػة فػػإف 
ياتػال زلة الرفيعة عند هللا عػز وجػل أف جعمػال  يػة مػف  اإلنساف لال مف المكانة والمن

، إف هػػذي اآليػػة )دابػػة األرض( حتميػػة الو ػػوع ال التػػي سػػيظفرها فػػي  خػػر الزمػػاف
 . ٕ)}ِإنََّما ُتوَعُدوَن َلَواِقٌع { :محالة و د أكد القر ف الكروـ هذا المعن. بقولال تعال.
فػي  خػر الزمػاف ممػا ينػ ل أررها و مما يوحي إل. أهمية هذي اآليات وعظـ خطرها 

 بفا ذلؾ عف كونفا حيواف.
 
 

 في منظور الروايات الشريفة األرض دابة
)عميػػػال يوجػػػد لػػػدينا نػػػوعيف مػػػف الروايػػػات الشػػػرو  الػػػواردة عػػػف أئمػػػة أهػػػل البيػػػت 

ة األرض وغيػػرهـ مػػف الحكمػػاد أو العممػػاد والتػػي جػػادت لتلكػػد حقيقػػة دابػػ السػػبلـ(
 التي تخرج في  خر الزماف.

أواًل بالروايات التي تناولػت الحػديث عػف م فػوـ الدابػة بشػكل عػاـ مػف حيػث ونبدأ 
إنفا تطما عم. اإلنساف تارة وعم. حيواف الركوب والحمػل تػارة أخػرل وهػذا بػدوري 

 .يلكد ما ذهبنا إليال مف إف دابة األرض المذكورة في القر ف تعني إنساف
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 :اد فياللال مع ابنال حوؿ بني  دـ ج فقد جاد عف لقماف مف كبلـ
ن بني آدم يحب مثمه    . ٔ)) كل دابة تحب مثمها وا 

ف   ف بنػي  دـ يحػب مرمػال وار وهنا إشارة واحػحة إف كػل دابػة تميػل وتحػب مرمفػا وار
ذلؾ مف عادة الدواب التي تدب عم. وجال األرض حيػث نجػد إف لقمػاف  ػرف بنػي 

 .لدواب بصورة عامة دـ وطباعال بطبائع ا
 :أما الرواية الرانية

 د عف ميموف بف مفراف عف عبد هللا بف عباس في ت سير  ولال تعال. :فقد جا
َبلللاِت  لللَن الطَّيِّ ْمَنلللا َبِنلللي آَدَم َوَحَمْمَنلللاُهْم ِفلللي اْلَبلللرِّ َواْلَبْحلللِر َوَرَزْقَنلللاُهم مِّ }َوَلَقلللْد َكرَّ

مَّْن َهَمْقَنا َتْفِضيبًل{ ْمَناُهْم َعَمى َكِثيٍر مِّ  . ٕ)َوَفضَّ
ابلللة إال وهلللي وتسكلللل بفمهلللا إال ابلللن آدم فإنللله يسكلللل ) لللليس ملللن د: نػػػال  ػػػاؿأ

 . ٖ)بيدر ... 
ف هللا عػز أونجد إف ابف عباس هنا يلكد إف بني  دـ هو دابػة كسػائر الػدواب إال 

 .وجل فحمال عميفا حت. بطروقة األكل
أما النػوع الرػاني مػف الروايػات ففػي التػي تناولػت دابػة األرض بعينفػا والتػي تشػير 

، وليسػػت دابػػة مػػف الحيوانػػات العجمػػادابػػة إنسػػية مػػف بنػػي  دـ نفػػا دأبوحػػوح إلػػ. 
شارات تلكد هذا المعن. حيث أشارت مجموعػة مػف الروايػات  وذلؾ لوجود  رائف وار
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أف دابة األرض تخرج في  خر الزماف وتكمـ الناس سواد كانوا ملمنيف أو كافروف 
 .وكما مر بنا سابقاً هذي الحقيقة  و د أكدت اآلية القر نية التي تناولت دابة األرض

ف اآليػة القر نيػة اآلن ػػة الػذكر فحػػبًل عػف الروايػػات تشػير إلػػ. الكػبلـ الصػػروح أإال 
 :عحفـ البعض وهذي الروايات كاآلتيالذف يتكمـ بال الناس ووت اهموف بال مع ب

 :نال  اؿأ )عميال السبلـ(خيرمة الجع ي عف البا ر  عف :الرواية األول.
 . ٔ)تكمم الناس مؤمن وكافر  ) وهللا إن الدابة لتهرج و 

) تهلللرج الدابلللة يلللوم تهلللرج وهلللي تكملللم : والتػػػي جػػػاد فيفػػػاوأمػػػا الروايػػػة الرانيػػػة 
 . ٕ)الناس  

الدابة تكمـ الناس مف ونجد إف الروايتيف ي يداف ن س المعن. المتقدـ مف حيث إف 
، والػػذف يظفػػر مػػف ظػػاهر الػػروايتيف بػػ ف الكػػبلـ هنػػا يػػراد بػػال النطػػا مػػلمف وكػػافر

 .البشر وال يراد بال الت وول مربلً متعارؼ عميال بيف ال
 ،ألنال ال توجد إشارة إلػ. ذلػؾ وال يمكننػا إف نحمػل الروايػة عمػ. غيػر هػذا المعنػ.
وهػػػذا يعنػػػي إف دابػػػة األرض هػػػي دابػػػة مػػػف بنػػػي  دـ يخرجفػػػا هللا عػػػز وجػػػل كآيػػػة 
ف لمنػػػاس ليميػػػز عػػػف طروقفػػػا وبصػػػورة مباشػػػرة ومكشػػػوفة لمعيػػػاف بػػػيف ال ػػػرد المػػػلم

 واآلخر الكافر.
لتػػػي يػػػذكر فيفػػػا دابػػػة واردة عػػػف ابػػػف المنػػػذر عػػػف ابػػػف عبػػػاس وا ة:الروايػػػة الرالرػػػ
) الدابللة مؤلفللة ...وفيهللا مللن كللل أمللة سلليما وسلليماها مللن هللذر  :األرض  ػػائبلً 

 . ٔ)األمة إنها بمسان عربي مبين تكممهم بكبلمهم  
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. تعميػػػا أو ت ووػػػل ولعػػػل هػػػذي الروايػػػة مػػػف الروايػػػات الصػػػروحة التػػػي ال تحتػػػاج إلػػػ
اللػة والتي ت يد بػ ف دابػة األرض المقصػودة فػي القػر ف الكػروـ هػي إنسػاف وذلػؾ بد

 .إنفا تتكمـ بمساف عر ي مبيف
ف هنػػاؾ روايػػات أخػػرل واردة عػػف طػػرؽ أهػػل البيػػت )عمػػيفـ السػػبلـ( توحػػح اكمػػا 

، والتػػي يبػػدو مػػف خبللفػػا إف األئمػػة لػػ. أف دابػػة األرض هػػي إنسػػاف بذاتػػالوتشػػير إ
الدابػة ألصػحابفـ مػف ـ( أرادوا أف يوحػحوا ماهيػة تمػؾ المعصوميف )عمػيفـ السػبل

، مػػػع انفػػػـ لػػػـ بنػػػي  دـ وليسػػػت مػػػف دواب الحيوانػػػاتحيػػػث أنفػػػا دابػػػة بشػػػروة مػػػف 
بيػػاف أعمػػاؿ تمػػؾ  ، وذلػػؾ كمػػال مػػف خػػبلؿاف بشػػكل صػػروحيطمقػػوا عميفػػا ل ظػػة انسػػ

 . الدابة وأفعالفا
عف  )عميال السبلـ(ماـ عمي بف أبي طالب حيث ورد عف أبا الط يل ب نال س ؿ اإل

َذا َوَقللَع اْلَقللْوُل ) فقمللت يللا أميللر المللؤمنين قللول هللا عللز وجللل : دابػػة األرض }َواِ 
َن اأْلَْرِض ُتَكمُِّمُهلْم َأنَّ النَّلاَس َكلاُنوا ِبآَياِتَنلا اَل ُيوِقُنلونَ  { َعَمْيِهْم َأْهَرْجَنا َلُهْم َدابًَّة مِّ

ؤمنين أهبرني به : يا أمير المأبا الطفيل إله عن هذا  فقمتيا : ما الدابة ؟ قال
: هللللي دابلللة تسكلللل الطعلللام وتمشللللي فلللي األسلللواق وتللللنكح جعملللت فلللداك  قلللال
 . ٕ)النساء ... 

وجاد فػي روايػة أخػرل عػف عمػراف بػف ميػرـ عػف عبايػة انػال جػاد رجػل إلػ. اإلمػاـ 
 : يس لال عف الدابة، فقاؿ )عميال السبلـ(عمي 
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: بة  قلال: وملا تريلد منهلا  قلال: أحببلت أن أعملم عممهلا  قلالا) حدثني عن الد
هلللي دابلللة مؤمنلللة تقلللرأ القلللرآن وتلللؤمن بلللالرحمن وتسكلللل الطعلللام وتمشلللي فلللي 

 . ٔ)األسواق  
 

 السنةدابة األرض عند أهل 
سبا وأف نوهنا أف المسمميف كافة مف أهػل السػنة وأهػل الشػيعة ات قػوا عمػ. خػروج 

إال انفػـ اختم ػوا فػي ، عم. حتمية ذلػؾ بشػكل عػاـو  ،دابة األرض في  خر الزماف
تمػػػؾ الدابػػػة مػػػف  وجػػػود تحديػػػد نػػػوع تمػػػؾ الدابػػػة وجنسػػػفا، وذلػػػؾ عمػػػ. اعتبػػػار أف

 .ل روقيف نتيجة لورودها في القر فالحقائا القر نية الرابتة والمسمـ بفا عند ا
الروايػػات حػػوؿ دابػػة  بػػالكرير مػػفولػػو عػػدنا إلػػ. مصػػادر أهػػل السػػنة نجػػدها مميئػػة 

ابػػػة فحػػػبًل عػػػف مكػػػاف زمػػػاف وخػػػروج هػػػذي الد .روايػػػات تشػػػير إلػػػال ذي، وهػػػرضاأل
 .خروجفا وص تفا

فمو جئنا أواًل إل. زماف خروج هذي الدابة نجد أف الروايات تلكد عم. خروجفا في 
نفا تعد مف العبلمات المتحققة  ، خر الزماف ، الدالػة عمػ.  ػرب  يػاـ يػـو القيامػةوار

 .ة بفذا الجانبع الشيعوهـ بذلؾ يت قوف م
 : نال  اؿأ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(حيث ورد عف حذي ة بف أسيد عف الرسوؿ دمحم 

: اللدهان واللدجال والدابلة وطملوع لساعة ال تقلوم حتلى يكلون عشلر آيلات) إن ا
 . ٔ)الشمس من مغربها... 
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ف وجػػاد فػػي روايػػة أخػػرل عػػف عبػػد هللا بػػف زوػػاد بػػف سػػميماف مسػػندة إلػػ. حذي ػػة عػػ
 :نال  اؿأ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(الرسوؿ 

للت ا) بين يدن الساعة عشر آيلات كلالنظم فلي الهليط إذا سلقط منهلا واحلدة تو 
هللروج الللدجال ونللزول عيسللى بللن مللريم وفللتح يللسجوج ومللسجوج والدابللة وطمللوع 

 . ٕ)الشمس من مغربها... 
 ،فػػي  خػػر الزمػػاف إلػػ. مكػػاف خػػروج هػػذي الدابػػة تكمػػا وردت روايػػات أخػػرل إشػػار 

ابػة يكػوف ، كمػا أكػدت عمػ. أف الديكوف في أعظـ المسػاجد حرمػة  نػذاؾواف ذلؾ 
 .لفا عدة خرجات مف الدهر

عػػف مكػاف خػػروج الدابػػة  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(حيػث ورد عػػف حذي ػة انػػال سػػ ؿ الرسػوؿ دمحم 
 . ٖ)) قال من أعظم المساجد حرمة عمى هللا ... : فقاؿ

م. رج ابف مرودية عف ابف عباس )رحي هللا عنػال( عػف الرسػوؿ دمحم ) صػكما أخ
) تهللرج دابللة األرض ولهللا ثللبلث هرجللات فللسول : نػػال  ػػاؿأهللا عميػػال و لػػال وسػػمـ( 

 . ٗ)هرجة منها بسرض البادية والثانية في أعظم المساجد وأشرفها وأكرمها ... 
فػػا خػػاتـ سػػميماف فحػػبًل عػػف ذلػػؾ جػػادت روايػػات ت يػػد أف دابػػة األرض تخػػرج ومع

وتخطػـ وجػال الكػافر  .بالعصػوعصا موس. )عميفما السػبلـ( فتجمػو وجػال المػلمف 
 .هو ما ذكر في مصادر الشيعة أيحاً ، و بالخاتـ
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: ) تهللرج معهللا عصللا موسللى نػػال  ػػاؿأ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(وجػػاد فػػي روايػػة عػػف النبػػي 
عصلا موسلى نكتلٌة بيضلاء وهاتم سميمان فبل يبقى ملؤمن إال نكتلت فلي وجهله ب

  وال يبقلى كلافر إال نكتلت فلي وجهله لهلا وجهله فتفشو تمك النكتة حتلى يبليض
 . ٔ)نكتة سوداء بهاتم سميمان فتفشوا تمك النكتة حتى يسود بها وجهه ... 

وجاد في رواية أخرل مخرجػة عػف ابػف مردويػال عػف ابػف عبػاس )رحػي هللا عنػال( 
 : انال  اؿ  تسميما()ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعف الرسوؿ 

) تهللللرج دابللللة األرض ولهللللا ثللللبلث هرجللللات ... معهللللا عصللللا موسللللى وهللللاتم 
 . ٕ)سميمان ... 

جػػادت روايػػات مػػف طػػرؽ أهػػل السػػنة تصػػ  دابػػة األرض والتػػي تجمػػع عمػػ.  و ػػد
 . يواف ذا مواص ات كريرة كما سي تيإنفا ح

 .رجل ف ب ناليعتقدوف وولكدو  الذيف وهذي تعد نقطة الخبلؼ بينفـ و يف الشيعة
 : ابف عباس )رحي هللا عنال( انال  اؿفقد ورد عف ابف منذر عف 
  وفيها من كل أمة وريش فيها من ألوان الدواب كمها ) الدابة مؤلفة ذات زغب

 . ٖ)سيما وسيماها من هذر األمة أنها تتكمم بمسان عربي مبين تكمم بكبلمها  
 : اة عف طروا نعيـ بف حماد جاد فيفوفي رواية راني

 . ٗ)) الدابة هي ذات زغب وريش لها أربع قوائم تهرج في بعض أودية تهامة  
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األوؿ أنفػا تعطػي دابػة األرض  ،ويظفر مف خبلؿ الروايتيف اآلن تي الػذكر أمػروف
مػػف حيػػث انػػال لػػال  ،صػػ ة حيػػواف خرافػػي ولػػيس حيػػواف طبيعػػي كسػػائر الحيوانػػات

ف اف المتعػػػارؼ عميػػػال ا، حيػػػث ، وفيػػػال مػػػف كػػػل لػػػوف ولػػػال أر ػػػع  ػػػوائـزغػػػب وروػػػش
الطيور هي مف تمتمؾ زغب وروش بيد أف لفػا أرجػل ارنتػيف ولػيس أر عػة كمػا هػو 

 . المذكور في الرواية اآلن ة الذكرحاؿ الحيواف 
حًا مػػف حيػػث تحديػػد أمػػا األمػػر الرػػاني فػػاف فػػي داخػػل الروايػػة األولػػ. تنػػا ض واحػػ

ب نفػا أحػد أنػواع  ، فكي  يستقيـ أف لفا زغب وروػش ممػا يػوحيجنس دابة األرض
 نفا أف الدابة تتكمـ الم ة العر ية.االطيور مع 

ش رػـ إننػا لػو سػممنا عمػ. سػبيل ال ػرض أف دابػة األرض هػي حيػواف ذا زغػب وروػػ
، ففػػذا ال يجػػوز مطمقػػًا ومسػػتحيل عقػػبًل ألنػػال عنػػد ممػػا يعنػػي انػػال طيػػر مػػف الطيػػور

، مػػف ة دابػػةزغػػب وروػػش مػػف الحيوانػػات ل ظػػذاؾ ال يمكػػف أف يطمػػا عمػػ. مػػف لػػال 
حيػػػث أف دابػػػة الحيوانػػػات تطمػػػا عمػػػ. الحيوانػػػات التػػػي تػػػدب وتمشػػػي عمػػػ. وجػػػال 

 .ظفرها األرض ووركب ويحمل عم.
 .أنواع الطيور وليس مف دواب األرضعند ذلؾ تكوف مف 

ر تػارة وذات أما عف ص ة دابة األرض فػي روايػات أخػرل جػاد فيفػا أنفػا ذات و ػ
 .و هر وروش تارة أخرل 

) وتهلرج الدابلة ملن : انػال  ػاؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما(أسيد عف الرسوؿ دمحم فعف حذي ة بف 
الصفا أول ما يبدو رأسها مممعة ذات وبّر وريش للم يلدركها طاللب وللن يفوتهلا 

 . ٔ)هارب ... 
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) دابللة األرض ذات وبللر تنللال : رانيػػة عػػف الشػػعبي و تػػادة جػػاد فيفػػاوفػػي روايػػة 
 . ٔ)رأسها السماء  

نجػد تنػا ض واحػح حتػ. داخػل الروايػة الواحػدة فػبل نعػرؼ كيػ  تكػوف دابػة  وهنا
ص بالاجمػػاؿ والرػػاني مخػػتص واألوؿ مخػػت ،األرض ذات و ػػره وروػػش فػػي  ف واحػػد

مف الحيوانات الخرافية وهػذا ال يمكػف أف يكػوف مطمقػًا الف  تكوف ف أ، إال بالطيور
عبلمػػة فار ػػة بػػيف هللا عػػز وجػػل هػػو اكػػـر واجػػل واحكػػـ مػػف أف يخػػرج  يػػة تكػػوف 

وعبلمػػة فار ػػة بػػيف يديػػال لبيػػاف  ػػرب  يػػاـ السػػاعة مػػف  ،المػػلمف والكػػافر مػػف جفػػة
هي حيواف خرافػي بحسػب تصػوورهـ ولػيس بػالحيواف المتعػارؼ عميػال  ،جفة أخرل 

مػف حيػث أف لفػا عبل ػة  ،بيف البشر كما هو حاؿ نا ة صالح وكبش إبراهيـ مػربلً 
مفػػػا  يػػػة وحجػػػة عمػػػ. أمػػػـ ذلػػػؾ حيػػػث جعباألنبيػػػاد ومػػػا جػػػرل عمػػػيفـ مػػػف حػػػوادث 

 .الزماف
وجاد في رواية أف دابػة األرض هػي خمػيم بػيف اإلنسػاف والحيػواف مػف طيػر ومػف 

، حيث ورد في الحػديث المخػرج مػف  بػل نسافدابة تمشي عم. األرض يركبفا اإل
األرض ... ) تهللرج دابللة : نػػال  ػػاؿأ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(ابػػف مردويػػال مسػػند إلػػ. الرسػػوؿ 

ولهللا وجلله كوجللة إنسللان ومنقللار كمنقللار الطيللر ذات وبللّر وزغللب معهللا عصللا 
 . ٕ)موسى وهاتم سميمان ... 

 وجاد أيحًا:
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) رأسها رأس ثور وعينها عين هنزير وأذنها أذن فيل وقرنهلا قلرن أيلل وعنقهلا 
عنق نعامة وصدرها صدر أسد ولونها لون نمر وهاصلرتها هاصلرة هلر وذنبهلا 

قائمها قوائم بعير بلين كلل مفصلمين اثنلا عشلر ذراعلًا تهلرج ومعهلا ذنب كبش و 
 . ٔ)عصى موسى وهاتم سميمان ... 

وال نعمـ كي  يستقيـ هذا كمال مػع كػوف الدابػة معفػا خػاتـ سػميماف وعصػ. موسػ. 
)عميفما السبلـ( والتي أشارت العديػد مػف الروايػات الصػحيحة المعتبػرة السػند أنفػا 

يخرجفػػػا معػػػال فػػػي  يامػػػال  )عميػػػال السػػػبلـ(مػػػع المفػػػدف أف الخػػػاتـ والعصػػػا تكػػػوف 
 .المقدس

وال نعػػرؼ كيػػ  يتقبػػل الػػبعض فكػػرة أف يخػػرج هللا عػػز وجػػل  يػػة مػػف  ياتػػال التػػي 
ينسػػػبفا إلػػػ. ذاتػػػال المقدسػػػة وهػػػي تحمػػػل فػػػي جػػػزد مػػػف أجزائفػػػا إحػػػدل مواصػػػ ات 

ف األجػزاد األخػػرل مركبػة مػف عػيف خنزوػػر فحػبًل عػ أنفػػاالخنزوػر أو بمعنػ.  خػر 
 .حيوانات شت.مف 

َذا رػػـ كيػػ  لنػػا التسػػميـ ب نػػال اآليػػة التػػي ينسػػبفا هللا عػػز وجػػل إليػػال بقولػػال تعػػال.  }َواِ 
َن اأْلَْرِض ُتَكمُِّمُهْم َأنَّ النَّاَس َكاُنوا ِبآَياِتَنا اَل  َوَقَع اْلَقْوُل َعَمْيِهْم َأْهَرْجَنا َلُهْم َدابًَّة مِّ

تجنػػي عمػػ.  حيوانػػات شػػت. ألف هػػذا يعػػد، تكػػوف  يػػة مكونػػة مػػف أجػػزاد  ُيوِقُنللوَن{
، مػػػػف حيػػػػث أف هللا عػػػػز وجػػػػل احسػػػػف الخػػػػالقيف واحكػػػػـ الػػػػذات اإللفيػػػػة المقدسػػػػة

 .مكف أف يصدر منال هذا ال عليالحاكميف فكي  
هذا فحبًل عم. أف ما ينسػب هلل عػز وجػل البػد أف يكػوف اشػرؼ الموجػودات ألف 

ي  دـ بشػكل عػاـ كمػا هو بن ، واشرؼ المخمو اترب األشرؼ ففو األشرؼمف  ا
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، واشػػػػرؼ المخمو ػػػػات والكائنػػػػات عمػػػػ. وجػػػػال اإلطػػػػبلؽ هػػػػػـ دمحم و ؿ دمحم مػػػػر بنػػػػا
 .صموات هللا وسبلمال عميفـ أجمعيف()

وعم. مقتح. القاعدة فبل بد أف تكوف دابة األرض مػنفـ بوصػ فـ  يػة مػف  يػات 
 ، و ػػػد ورد فػػي الروايػػات عػػػف طػػرؽ أهػػل البيػػػت )عمػػيفـ السػػػبلـ( أفهللا عػػز وجػػل

المقصػػػػػود باآليػػػػػات فػػػػػي القػػػػػر ف وعمػػػػػ. وجػػػػػال الخصػػػػػوص ل ظػػػػػة  يػػػػػاتفـ األئمػػػػػة 
 .(1)المعصوميف )عميفـ السبلـ(

، ففػي أحػد رض هي إنساف مرتبم باهلل عػز وجػلوهذا بدوري يدؿ عم. أف دابة األ
يوانػػات كمػا ذهػػب  ياتػال وهػي اكػػـر عمػ. هللا تعػال. أف يصػػيرها دابػة مػف دواب الح

 .أهل السنة في ذلؾ
 

 األرض عند الشيعةدابة 
نفػا أميػر المػلمنيف عمػي  لقد ذهب الشيعة إل. القوؿ ب ف دابة األرض هي رجػل وار

وهذا ما دلت عميال الروايات واألحاديث الواردة عػف  ،)عميال السبلـ(بف أبي طالب 
 .ـ( في بياف التعرو  بدابة األرضطر فـ )عميفـ السبل

األرض تخػػرج فػػي  خػػر الزمػػاف  وهػػذا المعنػػ. لػػال ارتبػػاط بم فػػـو الرجعػػة ألف دابػػة
)عميػال  ال، ففذا يقتحي رجوعػ)عميال السبلـ(وبما إف دابة األرض هي اإلماـ عمي 

 .إل. الحياة في  خر الزماف السبلـ(
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دف لمرجعػػة كمػػا ـ مػػع ال فػػـ التقميػػئو ػػد يعتقػػد الػػبعض أف خػػروج دابػػة األرض يػػتبل
)عميػال ـ اإلمػاـ المفػدف  بػل  يػايكوف ف لذف الرجعة في الزماف أأ، إال يبدو ظاهراً 
)صػم. هللا وأرنادي تكوف رجعة روحية وليست مادية أف رجػوع روح النبػي  السبلـ(

وأرواح األئمة واألولياد والصالحيف لتسديد األماـ المفدف  عميال و لال وسمـ تسميما(
  .ولتسديد أصحابال )عميال السبلـ(

بلـ أميػر المػلمنيف وهكذا الحاؿ بالنسػبة لدابػة األرض التػي كانػت فػي صػدر اإلسػ
واف روحال )صموات هللا وسبلمال عميال ( ستعود  )عميال السبلـ(عمي بف أبي طالب 

 .)عميال السبلـ(في  خر الزماف لتسدد ولدي المفدف 
ليؾ طائ ة مف الروايات الخاصة بذلؾ.  وار

 :الرواية األولى
شار فيفا صراحة أف دابػة األرض والتي أ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(الواردة عف رسوؿ هللا دمحم  
فقػد ورد عػف أبػ. بصػير عػف اإلمػاـ أبػي عبػد هللا  .)عميال السبلـ(اإلماـ عمي  وه

 :نال  اؿأ )عميال السبلـ(الصادؽ 
وهلو نلائم  )عميله السلبلم إللى أميلر الملؤمنين  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسلميما ) انتهى رسلول هللا 

 : عميه فحركه برجمه ثم قالضع رأسه في المسجد قد جمع رمبًل وو 
 أيسلمي بعضلنا بعضلا : يلا رسلول هللاقم يا دابة األرض. فقال رجل من أصحابه

 .بهذا االسم
: ال وهللا ملا هلو إال لله هاصلة وهلو دابلة األرض اللذن ذكلر هللا فلي كتابله فقال

للَن اأْلَْرضِ  َذا َوَقللَع اْلَقللْوُل َعَمللْيِهْم َأْهَرْجَنللا َلُهللْم َدابَّللًة مِّ ُتَكمُِّمُهللْم َأنَّ النَّللاَس َكللاُنوا  }َواِ 



 

 

 429  ......................الرجعة.........................................
 

ثم قلال يلا عملي إذا كلان آهلر الزملان أهرجلك هللا فلي احسلن  ِبآَياِتَنا اَل ُيوِقُنوَن{
 . ٔ)صورة ومعك ميسم تسم به أعداءك  

في حديث اإلسراد والمعراج عف عبػد  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(عف رسوؿ هللا  :الرواية الثانية
عػػػف رسػػػوؿ هللا  )عميػػػال السػػػبلـ(سػػػناف عػػػف اإلمػػػاـ أبػػػي عبػػػد هللا الصػػػادؽ  هللا بػػػف

 نال  اؿ :أ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(
  وكممني وكان مملا إلي من وراء الحجاب ما أوحى ) لقد أسرن بي ربي فسوحى

 : كممني أن قال
يا عملي عملي األول ... يلا دمحم عملي اآلهلر آهلر ملن أقلبض روحله ملن األئملة 

 . ٕ)هي الدابة التي تكممهم ... و 
)عميػػػػال وهػػػػذا الػػػػنص فيػػػػال إشػػػػارة صػػػػروحة إلػػػػ. إف دابػػػػة األرض هػػػػو اإلمػػػػاـ عمػػػػي 

، وذلػؾ ألف الػنص فػي  خػر الزمػاف )عميػال السػبلـ(وفيال إشارة إل. رجعتال  السبلـ(
، ألنال يشير إل.  بض روح اإلماـ عمػي ليس عف الجسدالمتقدـ يتكمـ عف الروح و 

نال )عميال السبلـ(  . خر مف تقبض روحال مف األئمة وار
، األئمػػة استشػػفادًا فػػي أوؿ الزمػػاف أوؿ )عميػػال السػػبلـ(مػػع العمػػـ إف اإلمػػاـ عمػػي 

روحػػال فػػي  خػػر الزمػػاف وهػػذا مػػا ال يت ػػا إال وفػػا م فػػـو سػػوؼ تقػػبض بينمػػا هنػػا 
يرجع رجعػة  )عميال السبلـ(، واف اإلماـ عمي الروحية التي أشرنا إليفا  ن اً  الرجعة
 .في  خر الزماف )عميال السبلـ(سديد المفدف روحية لت

                                                 

 .401ت وول اآليات ص ، 130ص 2ت سير القمي ج ، 243ص 39بحار األنوار ج -1
 . 514، بصائر الدرجات ص 377ص 18بحار األنوار ج  -2



 

 

 .....................  موسوعة القائـ ................................  430
 

: انػال  ػاؿ، )عميػال السػبلـ(عف أمير الملمنيف عمي بف أبي طالػب  :الثالثةالرواية 
 . ٔ))...أنا دابة األرض وأنا قسيم الجنة والنار... 

)عميله ) دهملت عملى أميلر الملؤمنين : عف األصبغ بف نباتال  ػاؿ: ةرابعالرواية ال
زًا وهلبًل وزيتلًا فقملت يلا أميلر الملؤمنين قلال هللا علز وجلل وهو يسكلل هبل السبلم 

للَن اأْلَْرِض ُتَكمُِّمُهللْم َأنَّ النَّللاَس َكللاُنوا  َذا َوَقللَع اْلَقللْوُل َعَمللْيِهْم َأْهَرْجَنللا َلُهللْم َدابَّللًة مِّ }َواِ 
 .  ٕ)فما هذر الدابة قال هي دابة تسكل هبزًا وهبًل وزيتًا   ِبآَياِتَنا اَل ُيوِقُنوَن{

)عميػال وفي هذي الرواية أيحًا إشارة واححة إل. أف دابة األرض هي اإلماـ عمػي 
أشػػار إلػػ. ذلػػؾ عمميػػًا حيػػث بػػذلؾ  )عميػػال السػػبلـ(و ػػد صػػرح اإلمػػاـ عمػػي  السػػبلـ(

وبالػػػػدليل المنظػػػػور والمممػػػػوس ولػػػػيس عػػػػف طروػػػػا الكػػػػبلـ فقػػػػم لػػػػي فـ السػػػػائل أف 
 .بة األرض هو سبلـ هللا عميال ن سالالمقصود بدا

بداًل مف أف يجيبال بقولال ) أنا دابػة األرض أو عمػي دابػة األرض ( أجػاب بقرونػة ف
عممية ر م فيفا بيف دابة األرض و يف ما ي كل خبزًا وخبًل وزوتًا وهو اإلماـ عمػي 

 .)عميال السبلـ(
أيحػػًا عػػف أبػػ.  )عميػػال السػػبلـ(عػػف اإلمػػاـ عمػػي بػػف أبػػ. طالػػب  :رابعللةالروايللة ال

نلللي لصلللاحب : نػػػال  ػػػاؿأ )عميػػػال السػػػبلـ(البػػػا ر ت عػػػف اإلمػػػاـ جع ػػػر مالصػػػ )... وا 
نللللي لصللللاحب العصللللا والميسللللم والدابللللة التللللي تكمللللم  الكللللرات ودولللللة الللللدول وا 

 .  ٖ)الناس  
                                                 

 . 118ص 2، المنا ب ج 41ص 53بحار األنوار ج -1
 . 400، ت وول اآليات ص 243ص 39بحار األنوار ج  -2
 .199، بصائر الدرجات ص 353ص 25، بحار األنوار ج 197ص 1الكافي ج  -3
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 )عميػال السػػبلـ(اإلمػاـ عمػي شػير بوحػوح إلػ. أف دابػة األرض هػي وهػذي الروايػة ت
نػػػي لصػػػاحب  وفيفػػػا مػػػا يػػػدؿ عمػػػ. م فػػػوـ الرجعػػػة وهػػػو مػػػا ي فػػػـ مػػػف عبػػػارة ) وار

لكػػرات ( والمعمػػوـ أف الكػػرات تكػػوف بػػالرجوع رانيػػة إلػػ. الػػدنيا وهػػي مػػف مميػػزات ا
 . )عميال السبلـ(ومختصات األمير 

كمػػا إف فػػي هػػذي الروايػػة إشػػارة إلػػ. أف أواف خػػروج دابػػة األرض أو رجػػوع اإلمػػاـ 
المعبر  )عميال السبلـ(هو في  خر الزماف حيث دولة المفدف  )عميال السبلـ(عمي 

هػو صػاحب هػذي الدولػة وهػو  )عميال السبلـ(ؿ( فالمفدف و ) ودولة الد عنفا بعبارة
لتي تػذكر الروايػة انػال ا )عميال السبلـ(الذف يكوف مسددًا بروح جدي أمير الملمنيف 

 .دابة األرض
 

 دابة األرض في األدعية والزيارات
ف أئمة أهل البيت )عميفـ لقد ورد ذكر دابة األرض في بعض الزوارات الم رورة ع

واف المقصػػود  أف دابػػة األرض، ، والتػػي تشػػير أمػػا صػػراحة أو حػػمنًا إلػػ.لسػػبلـ(ا
 .)عميال السبلـ(بفا حصرًا هو اإلماـ عمي 

)...السلبلم عميلك يلا قسليم الجنلة : )عميػال السػبلـ(زوػارة لئلمػاـ عمػي ما جػاد فػي 
 . ٔ)والنار وصاحب العصا والميسم... 
 -ف الدابػة هػو دابػة األرض أل بلـ()عميال السػوفي ذلؾ إشارة إل. أف اإلماـ عمي 

 -أف الخػػاتـ  -تسػػـ وجػػال المػػلمف والكػػافر بالعصػػا والميسػػـ  -كمػػا سػػنبيف الحقػػًا 

                                                 

 . 570ص 4الكافي ج -1
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صػا والميسػـ ، إذف ففػو دابػة هػو صػاحب الع )عميػال السػبلـ(وبما أف اإلماـ عمػي 
 .األرض

) السللبلم عميللك يللا : )عميػػال السػػبلـ(لئلمػػاـ عمػػي  أخػػرل فػػي زوػػارة  وكػػذلؾ مػػا جػػاد
لمللؤمنين ... ووارث عمللم األولللين واآلهللرين وصللاحب الميسللم والصللرا  أميللر ا

 . ٔ)المستقيم ... 
) السلللبلم عميلللك يلللا صلللاحب النجلللوى السلللبلم عميلللك يلللا صلللاحب : وجػػػاد أيحػػػاً 
 . ٕ)الميسم ... 

وهذا ما يلكد المعن. الػذف  ػدمناي مػف كػوف أف دابػة األرض المقصػود بفػا اإلمػاـ 
 .)عميال السبلـ(عمي 
 

 ض في الشعر العربيدابة األر 
جبػػاي المػػلمنيف لقػػد ورد فػػي الشػػعر العر ػػي ذكػػر دابػػة األرض ووصػػ ت ب نفػػا تسػػـ 

، فقػػػػد ورد عػػػػف (3))عميػػػػال السػػػػبلـ(تحديػػػػدًا اإلمػػػػاـ عمػػػػي  وهػػػػو، والكػػػػافروف بالميسػػػػـ
 :بقولال )عميال السبلـ(الحميرف مادحًا اإلماـ عمي 

 ودابللة هللا التلللي         توسم كل األمللة
 في الجبهللللة          فيعرف األفاضللل بميسم 

 و اؿ  الحميرف أيحًا :
                                                 

 . 589ص 2، مف ال يححري ال قيال ج 321ص 97بحار األنوار ج -1
 . 323ص 97بحار األنوار ج  -2
 . 102ص 3المنا ب ج -3



 

 

 433  ......................الرجعة.........................................
 

 إذا هرجت دابلة األرض لم تلدع 
 علدوا   إال هلطيلمًا بميلسم                            
 متى يللراها من ليس من أهل ودر
 من األنس والجن والعفاريت يهطم                             
 وجور بميسموهو اللذن يوسم ال

 حلتى يلللبلقي عدور موسوما                             
 

اإلمػػاـ  ذف هػػووهػػذا ممػػا يػػدؿ داللػػة واحػػحة عمػػ. معرفػػة هػػلالد بدابػػة األرض الػػ
لمػامفـ بفػا )عميال السػبلـ(عمي  تطاعة ، ووصػ فـ لفػا ب سػموب سػمس مبسػم باسػوار

 .دراؾ معنايوار كل إنساف ففمال 
 

 بدابة األرض عند أهل الكتا
عنػػػػد المسػػػػمميف سػػػػنة وشػػػػيعة وجػػػػرل ذكرهػػػػا و يػػػػاف  عرفػػػػت دابػػػػة األرض كمػػػػا إف

 ،ذكػػرت عنػػد أهػػل الكتػػاب سػػواد اليفػػود أو المسػػيح أو غيػػرهـكػػذلؾ ماهيتفػػا فإنفػػا 
ألنفا مف اآليات اإللفية التي وعد هللا عز وجػل بفػا النػاس عمػ. اخػتبلؼ أديػانفـ 

 :ال تعال.المسمميف فحسب بدليل  ول وطوائ فـ ولـ تقتصر عم.
ولػػو كػػاف المقصػػود بػػذلؾ األمػػة اإلسػػبلمية  َأنَّ النَّللاَس َكللاُنوا ِبآَياِتَنللا اَل ُيوِقُنللوَن{}

لتعبيػػػػػر عػػػػػف ذلػػػػػؾ بعبػػػػػارة حصػػػػػرًا لمػػػػػا عبػػػػػر عنفػػػػػا بالنػػػػػاس ولكػػػػػف مػػػػػف الممكػػػػػف ا
 .)المسمميف(
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وهػػػذا اإلطػػػبلؽ فػػػي عبػػػارة )النػػػاس( يعنػػػي دابػػػة األرض يخػػػتص بفػػػا النػػػاس مػػػف 
سيما أنفا مف عبلمات يوـ القيامة ومرتبطة بقحية  ياـ  وال هـالمسمميف ومف غير 
، بػل لمنػاس كافػة ومػف والذف ال ي تي لممسمميف فقػم )عميال السبلـ(اإلماـ المفدف 

 .األدياف والطوائ  والممل مختم 
و ػػد وجػػدت  ػػرائف عػػدة تشػػير إلػػ. معرفػػة أهػػل الكتػػاب بدابػػة األرض وأنفػػا اإلمػػاـ 

 ايات صروحة في هذا المعن. موجودة في كتػب أهػلسواد برو  )عميال السبلـ(عمي 
مػف روايػات عػف دابػة األرض أو مػا نقػل ف عف عممائفـ رو الكتاب عف طروا ما 
 .أوي عف دابة األرضالمسمموف مف كتبفـ و ر 

) قال : صبغ بف نباتال انال  ػاؿف زود عف األمف هذي القرائف ما ورد عف ال حيل ب
ن عميللًا دابللة األرض قمللت نحللن نقللول لللي معاويللة يللا معشللر الشلليعة تزعمللون أ
األرض س الجالوت فقلال ويحلك تجلدون دابلة واليهود يقولون قال فسرسل إلى رأ

نعللم اسللمها  :قللال ؟نعللم فقلال ومللا هللي أتللدرن ملا اسللمها :فقللال ؟عنلدكم مكتوبللة
 . ٔ)إيميا قال فالتفت إلي فقال ويحك يا أصبم ما أقرب إيميا من عميًا  

نفػػا تحديػػدًا وهػػذي إشػػارة صػػروحة وواحػػ حة إف اليفػػود كػػانوا يعرفػػوف دابػػة األرض وار
مػػػ. ذلػػػؾ عبػػػارة ) واليفػػػود والػػػدليل ع )عميػػػال السػػػبلـ(اإلمػػػاـ عمػػػي بػػػف أبػػػي طالػػػب 

ف اسـ الدابة عندهـ كما ذكرت  .يقولوف (، وار
يميػا هػػو اسػـ اإلمػػاـ  رػـ إف اسػػـ الدابػة عنػػد اليفػود فػػي الروايػة المتقدمػػة هػو إيميػػا وار

، فقػد ورد عػف اليفػود يعرفونػال باسػمال هػذا وبصػ تالفي التوراة و  )عميال السبلـ(عمي 
 :لما بعرال ل تح خيبر )عميال السبلـ(نال  اؿ لئلماـ عمي أ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(رسوؿ هللا 

                                                 

 . 400، ت وول اآليات ص 244ص 39بحار األنوار ج  -1
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) واعمم يا عمي انهم يجدون في كتابهم أن الذن يلدمر عمليهم اسلمه إيميلا فلإذا 
 . ٔ)... إن شاء هللالقيتهم فقل أنا عمي فانهم يهذلون 

قلال حبلر ، لما  اؿ أنا عمي بف أب. طالب )عميال السبلـ(وجاد أف أمير الملمنيف 
فلدهل فلي قملوبهم ملن الرعلب ملا   م وما أنزل عمى موسىمبتمن أحبار القوم غُ 

 .  ٕ)لم يكمفهم معه إال شيطان به
عبرانيللة ) فللي حزبيللل وبال: )عميػػال السػػبلـ(وفػػي روايػػة أخػػرل إف اسػػـ اإلمػػاـ عمػػي 

بمقياطس وبالسريانية شرحبيل وفي التوراة إيميا وفي الزبلور اريلا وفلي اإلنجيلل 
 . ٖ)بريا ... 

رـ إف المصادر التاروخية تذكر أف غيػر واحػد مػف اليفػود كػاف يحػدث عمػا يجػرف 
وهػب بػػف منيػػال وغيرهػػا ك ،ودابػػة األرض ،مػػف عبلمػػات كالرجعػة ،فػي  خػػر الزمػاف

. (4)ًا لما عندهـ مف كتب وروايات موجودة فػي التػوراة، وفقبف كعب وغيرهما وأبيه 
 .ة األرض عند اليفود ومعرفتفـ بفامما يلكد عم. وجود كبلـ عف داب

دوف كتػب أهػل الكتػاب سػواد اليفػود افحبًل عف ذلؾ إف بعض المسمميف كػانوا يقػر 
بػف فقد ورد عف عبد هللا بف عمػرو  ،دوف وورونال لمناساأو المسيح وونقموف ما يقر 

 :العاص في حديث عف الدابة

                                                 
 126ص 1اإلرشاد ج - 1
 . 16-15ص 21بحار األنوار ج -2
 . 62ص 35بحار األنوار ج  -3
 . 134ص 7، معجـ البياف ج 68، كتاب سميـ ص 68ص 53بحار األنوار ج -4
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خػروج الدابػػة عمػػ. النػػاس حػػح.  ) إف أوؿ اآليػات خػػروج الشػػمس مػػف م ر فػػا أو
رػـ  ػاؿ عبػد هللا )وكػػاف(  ،فػاألخرل عمػػ. أررهػا تقروبػاً  ،و يتفػا كانػت  بػل صػاحبتفا

 .(1)طموع الشمس مف م ر فا ( يقرأ الكتب وأظف أولفما خروجاً 
: ) إذا طمعػت الشػمس مػف م ر فػػا أيحػاً  وفػي روايػة أخػرل عػف عبػد هللا بػف عمػر

 .(2)يخر إبميس ساجدًا ... رـ تخرج دابة األرض ...(
: أوردي عبػد هللا بػف عمػرو بقولػالو د عما ابف كرير في ذيػل هػذي الروايػة عمػ. مػا 

ما عبػد ) إنال حديث غروػب جػدًا وسػندي حػعي  ولعمػال مػف الػزاممتيف المتػيف أصػابف
ا التعميػا مػف ابػف كريػر يوجػب التػد يا والتحقيػا ، وهػذهللا بف عمػرو يػوـ اليرمػوؾ

في كل المرويات عف عبد هللا بف عمرو بف العاص التي لفا اصل أو شػبيال عنػد 
ألنػػال يػػدؿ عمػػ. أف عبػػد هللا كػػاف عنػػدي مقػػدار حمػػل أو حممػػي  ،النصػػارل واليفػػود

دابػػة مػػف الكتػػب حصػػل عميفػػا أيػػاـ حػػرب اليرمػػوؾ وفػػتح الشػػاـ وانػػال كػػاف يحػػدث 
 .(3)منال (

وهػػػذا مػػػا يقػػػ  دلػػػيبًل عمػػػ. معرفػػػة اليفػػػود والنصػػػارل بموحػػػوع دابػػػة األرض واف 
 دوف كتبفـ وورووف ما كتب فيفا مف مواحيع. االمسمميف كانوا يقر 

 
 

                                                 

 . 97ص 15ابف أبي شيبة ج  -1
 . 8ص 8، مجمع الزوائد ج 98ص 1المعجـ األوسم ج -2
 . 222ص 2رير جت سير ابف ك -3



 

 

 437  ......................الرجعة.........................................
 

 الثاني بابال
 لمهدن دابة األرض عمى حسب التسويلا

بعد أف أربتنا أف دابة األرض المذكورة في القر ف هي دابة مػف جػنس البشػر وهػي 
. معػػيف يخرجػػال هللا عػػز وجػػل كآيػػة فػػي  خػػر الزمػػاف فيسػػـ المػػلمف بعصػػإنسػػاف 

 .افر بخاتـ سميماف فيعرؼ انال كافر، ويسـ الكموس. فيعرؼ انال ملمف
الػػػذف سػػػيخرج فػػػي  خػػػر الزمػػػاف وهػػػذا  )عميػػػال السػػػبلـ(وهػػػذا اإلنسػػػاف هػػػو المفػػػدف 

هػو دابػة  )عميال السبلـ(األمر ال يتنا ض مع ما أوردناي  ن ًا حوؿ إف اإلماـ عمي 
ف ذوالػػ ،األرض عمػػ. حسػػب التنزوػػل الظػػاهرف لمقػػر ف فػػي عصػػر صػػدر اإلسػػبلـ

سػترجع روحػال فػي  خػر الزمػاف لتسػدد دابػة األرض فػي  خػر الزمػاف وهػو المفػػدف 
 .)عميال السبلـ(

لكػػد ا تػػراف مػػا ي، منفػػا د أخبػػار وروايػػات ت يػػد هػػذا المعنػػ.والػػدليل عمػػ. ذلػػؾ وجػػو 
عميػال يكػوف هػو دابػة ، فالسػبلـ()عميال المفدف بة األرض زمانًا مع خروج خروج دا

كمػػػا ذكرنػػػا  )عميػػػال السػػػبلـ(الزمػػػاف والمسػػػدد بػػػروح اإلمػػػاـ عمػػػي األرض فػػػي  خػػػر 
 .سال اً 

يخػػرج فػػي الو ػػت الػػذف  )عميػػال السػػبلـ(ألنػػال ال يمكػػف أف نتصػػور أف اإلمػػاـ عمػػي 
مػا ، وكما لـ تدؿ عميػال الروايػات مػف جفػة وهذا ،)عميال السبلـ(يخرج فيال المفدف 

مامتفػا فػي  خػر الزمػاف تكػوف لممفػدف   )عميػال السػبلـ(هو معموـ إف  يادة األمػة وار
عشر المعصوميف كما دلت عم. ذلؾ الكرير مف الروايات  األنال خاتـ األئمة االرن

 .الواردة عف طر فـ )عميفـ السبلـ(
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) األئمللة : نػػال  ػػاؿأ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(حيػػث ورد عػػف سػػمماف الػػدمحمف عػػف الرسػػوؿ دمحم 
بعدن اثنا عشلر ثلم قلال كمهلم ملن قلريش ثلم يهلرج قائمنلا فيشلفي صلدور قلوم 

 . ٔ)مؤمنين  
)عميػػػال  اإلمػػػاـ الفػػػادفوجػػػاد فػػػي روايػػػة أخػػػرل عػػػف الصػػػقر بػػػف دلػػػ  ب نػػػال سػػػمع 

) اإلمام بعدن الحسن وبعد الحسن ابنه القائم الذن يمؤل األرض : يقػوؿ السبلـ(
  . ٕ)وظمما   قسطًا وعدال كما ممئت جوراً 

 .(3)وغيرها مف الروايات التي تلكد عم. ذلؾ
هػػػو دابػػػة  )عميػػػال السػػػبلـ(فػػػبل يعقػػػل وال يصػػػح القػػػوؿ أف اإلمػػػاـ عمػػػي  عميػػػالو نػػػاد 

، وذلؾ ألنال ال يمكػف أف يكػوف ، عم. اعتبار رجعتال مادياً األرض في  خر الزماف
ج في  خػر الزمػاف سيخر  الذف )عميال السبلـ(م مور وتابعًا لممفدف  )عميال السبلـ(

 .ال افحل منال وهذا مما ال نقاش فيال، ألنأيحاً 
الػػػذف هػػػو دابػػػة  )عميػػػال السػػػبلـ(وعمػػػ. هػػػذا األسػػػاس تكػػػوف رجعػػػة اإلمػػػاـ عمػػػي   

األرض بحسب التنزوػل رجعػة روحيػة لتسػدد دابػة األرض ال عميػة فػي  خػر الزمػاف 
 .)عميال السبلـ(وبحسب الت وول وهو المفدف 
الروايػػات نجػػد أنفػػا تشػػير إلػػ. التػػرابم بػػيف اإلمػػاـ عمػػي ومػػع  ميػػل مػػف التػػدبر فػػي 

وعبل ة كل منفما بدابػة األرض سػواد  )عميال السبلـ(و يف المفدف  )عميال السبلـ(
 .الباطنية في  خر الزماف الظاهروة في صدر الرسالة أو

                                                 

 . 303ص 36بحار األنوار ج  -1
 . 239ص 50بحار األنوار ج  -2
 . 246ص 16وما بعدها ، وسائل الشيعة ج 239ص 50بحار األنوار ج -3
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 : يزود عف أبي عبد هللا الجدلي  اؿحيث ورد عف جابر بف 
ثلًا قبلل أن : أال أحلدثك ثبل فقلال ميه السبلم )ع) دهمت عمى عمي بن أبى طالب 

 ؟يدهل عمي وعميك داهل
 .قمت: بمى
  أال أهبرك بلسنف ة األرض صدقها وعدلها وأهو نبيها: أنا عبد هللا وأنا دابفقال

 المهدن وعينه ؟
 .قال: قمت بمى

 . ٔ): فضرب بيدر إلى صدرر وقال أنا  قال
هػػو  وأنػػال ،حديرػػال عػػف دابػػة األرض بػػدأ )عميػػال السػػبلـ(وهنػػا نجػػد إف اإلمػػاـ عمػػي 

ممػا يشػير إلػ. وجػود  ،)عميػال السػبلـ(، رـ أتػـ حديرػال عػف المفػدف بحسب الظاهر
دابػػػػة األرض  )عميػػػػال السػػػػبلـ(ألنػػػػال هػػػػو  ،تػػػرابم بػػػػيف المفػػػػدف و ػػػػيف دابػػػػة األرض

، وذلؾ عم. اعتبار ف مسدد بروح دابة األرض الظاهرف كو يف ذبحسب الباطف وال
 )عميػػال السػػبلـ(ي  خػػر الزمػػاف كمػػا هػػو حػػاؿ المفػػدف أف دابػػة األرض سػػتخرج فػػ

ألف رجعتػػال تكػػوف روحيػػػة  )عميػػال السػػبلـ(وهػػذا ممػػا ال ينطبػػا عمػػ. اإلمػػاـ عمػػي 
 .فقم

ولػػو تمعنػػا  مػػيبًل فػػي الروايػػة اآلن ػػة الػػذكر نجػػد أنفػػا تشػػير إلػػ. رجعػػة روح اإلمػػاـ 
المػلمنيف وذلػؾ لقػوؿ أميػر  )عميػال السػبلـ(وتسػديدها لممفػدف  )عميػال السػبلـ(عمي 

نمػا ب نػال انػ  المفػدف وعينػال )عميال السبلـ( ، وال يمكػف حمػل ذلػؾ عمػ. الظػاهر وار
 .مف ت وومال وفا المعاني الباطنية ال بد

                                                 

 . 400، ت وول اآليات ج 243ص 39بحار األنوار ج -1
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فعميال يكوف الت وول بفذي الصورة بػ ف انػ  المفػدف فيػال إشػارة إلػ. الػروح ، أف أف 
ألنفػػا  )عميػػال السػػبلـ(هػػي روح جػػدي أميػػر المػػلمنيف  )عميػػال السػػبلـ(روح المفػػدف 
خػر . وذلؾ لوجود عبل ػة وريقػة بػيف األنػ  والػروح مػف حيػث أف  تكوف مسددة لال

 .موحع تستل منال الروح هو األن 
َفِإنََّهلا }أما العيف فالمقصود بفا هنا البصػيرة والػديف والعقيػدة مػف ذلػؾ  ولػال تعػال. 

دُ  }ُيَقمِّلُب و ولػال تعػال.    ٔ)ور{اَل َتْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلِكن َتْعَمى اْلُقُموُب الَِّتي ِفي الصُّ
ُْوِلي اأْلَْبَصاِر{ ّللاَُّ المَّْيَل َوالنََّهاَر ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة ألِّ
(ٕ . 

والمػػراد هنػػا إف ديػػف المفػػدف )عميػػال  السػػبلـ( وعقيدتػػال هػػو عينػػال ديػػف وعقيػػدة جػػدي 
لػػذف ال والتػػي هػػي التوحيػػد الخػػالص هلل عػػز وجػػل ا )عميػػال السػػبلـ(أميػػر المػػلمنيف 

 يشوبال شرؾ مطمقًا .
وواليتال هي العبلمة ال ار ػة بػيف  )عميال السبلـ(ومف ذلؾ فقد عده حب اإلماـ عمي 

انال  اؿ  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(، حيث ورد عف الرسوؿ دمحم والك ار الملمنيف و يف المنافقيف
 :  )عميال السبلـ(لئلماـ عمي 

 . ٖ)إال منافق   بغضكيمؤمن وال إال  ) يا عمي ال يحبك
هػػو دابػػة األرض بعينفػػا فػػي  خػػر  )عميػػال السػػبلـ(ف المفػػدف بػػ ومػػف ذلػػؾ نسػػتدؿ 

الزماف ألنال سيقوـ بالت روا بيف الملمنيف والكػافروف بشػكل صػروح وواحػح لمعيػاف 

                                                 

 ( .46) الح  -1
 ( .44) النور -2
 . 13ص 4نف  الببلغة ج  -3
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رائر و ػواطف عف طروا وسـ كل منفمػا بسػمة تػدؿ عميػال وفقػًا لمػا تنطػوف عميػال سػ
 .كل منفـ

الػػػذف يمرػػػل دابػػػة األرض فػػػي  )عميػػػال السػػػبلـ(اإلمػػػاـ عمػػػي  وذلػػػؾ كمػػػا كػػػاف جػػػدي
كل يميز بال الملمف مف الكافر بحسب ظاهر إنال مف حيث الظاهر عممًا  ،عصري

 .منفما بداللة المحبة والموالة
فحبًل عف ذلؾ توجد أدلة تلكد عم. أف دابة األرض التي تخرج في  خػر الزمػاف 

منفػػػا إشػػػارة العديػػػد مػػػف الروايػػػات خاصػػػة دوف غيػػػري  )عميػػػال السػػػبلـ(هػػػي المفػػػدف 
يخػرج الواردة عف طروػا  هػل البيػت )عمػيفـ السػبلـ( والتػي تشػير إلػ. أف المفػدف 

، وهػػذا بعينػػال مػػا مػػذكور بالنسػػبة لدابػػة األرض ومعػػال عصػػا موسػػ. وخػػاتـ سػػميماف
 .خرج ومعفا خاتـ سميماف وعصا موس.مف أنفا ت

وج دابة ملن األرض ملن عنلد ) هر : نال  اؿأ )عميال السبلـ(جاد عف اإلماـ عمي 
 . ٔ)الصفا ومعها هاتم سميمان وعصا موسى... 

عنػد خروجػال فػي  خػر الزمػاف فقػد  )عميال السػبلـ(وهذا بعينال ما سيقوـ بال المفدف 
انػال  )عميػال السػبلـ(جاد في الرواية عف أب. الجارود عف اإلماـ أب. جع ػر البػا ر 

وهلاتم  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسلميما ة رسول هللا ظهر براي )عميه السبلم ) إذا ظهر القائم :  اؿ
 . ٕ)سميمان وحجر موسى وعصار ... 

: يقػوؿ )عميػال السػبلـ(كما ورد أيحًا عف عبد بف سػناف انػال سػمع اإلمػاـ الصػادؽ 
) عصللا موسللى قضلليب آس مللن ورد الجنللة أتللار بهللا جبرائيللل لمللا توجلله تمقللاء 

                                                 

 . 85، منتخب األنوار ص 194ص 52بحار األنوار ج  -1
 . 238، غيبة النعماني ص 351ص 52بحار األنوار ج  -2
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حتلى يهرجهملا  ايبميلا وللن يتغيلر  مدين وهي وتلابوت آدم فلي بحيلرة طبريلة وللن
 . ٔ)إذا قام   )عميه السبلم القائم 

ووتبيف لنا مف خبلؿ هاتيف الروايتيف إف خاتـ سميماف وعصػا موسػ. يكونػاف عنػد 
وهػػذا دليػػل  ػػاطع  ،وال تكونػػاف مػػع غيػػري ،ووخرجفمػػا معػػال )عميػػال السػػبلـ(المفػػدف 
 .فا ن س الخاتـ والعصافا تخرج ومعأنال هو دابة األرض التي أشرنا إل. أنعم. 
ففػذا يعتبػر  ،ف دابة األرض شيد أو شخص  خػر غيػر المفػدفإننا اعتبرنا اولو 

، حاشػػاهـ مػػف تحػػار ًا فػػي كػػبلـ المعصػػوميف )عمػػيفـ السػػبلـ( وروايػػاتفـ بالظػػاهر
هناؾ روايات تصرح ب ف خاتـ سميماف وعصػا موسػ.  أف، وذلؾ عم. اعتبار ذلؾ

يػػات تخرجفػا دابػػة وفػي روا ،فػي  خػػر الزمػاف تػػارة )عميػال السػػبلـ(يخرجفػا المفػػدف 
 .األرض تارة أخرل 

 )عميػػال السػػبلـ(مػػف الممكػػف الجمػػع بػػيف هػػذي الروايػػات وذلػػؾ إذا  منػػا أف المفػػدف ف
، وبمعنػ.  خػر إف دابػة األرض هػي المفػدف ن سػال شػيد واحػد مػاودابة األرض ه

ؾ يػػزوؿ زمػػاف ومعػػال خػػاتـ سػػميماف وعصػػا موسػػ.، و ػػذلوالػػذف سػػيخرج فػػي  خػػر ال
 .التنا ض

هػػو دابػػة األرض هػػو  )عميػػال السػػبلـ(ومػػف األدلػػة األخػػرل التػػي تربػػت أف المفػػدف 
 .يسـ ووتوسـ بالملمنيف والكافروف إشارة الروايات أف كل منفا

ا موسػػ. وتسػػـ الكػػافر بخػػاتـ حيػػث ورد عػػف دابػػة األرض أنفػػا تسػػـ المػػلمف بعصػػ
 انال  اؿ :   تسميما()ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، وذلؾ في الحديث المروف عف الرسوؿ دمحم سميماف
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) تهللرج دابللة األرض ومعهللا عصللا موسللى وهللاتم سللميمان تجمللو وجلله المللؤمن 
)عميلللله وتسللللم وجللله الكلللافر بهللللاتم سلللميمان  )عميلللله السلللبلم موسلللى ى بعصللل
 .  ٔ)  السبلم 

) دابلة األرض ...  :أيحًا واص ًا الدابػة بقولػال )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(وفي رواية أخرل عنال 
ال يدركها طالب وال يفوتها هلارب فتسلم الملؤمن بلين عينيله وتكتلب بلين عينيله 
مللؤمن وتسللم الكللافر بللين عينيلله وتكتللب بللين عينيلله كللافر ومعهللا عصللا موسللى 

حتلى يقلال يلا ملؤمن   وهاتم سميمان فتجمو المؤمن وتحطم أنف الكلافر بالهلاتم
 . ٕ)ويا كافر  

: اؿنػػػال  ػػػأ )عميػػػال السػػػبلـ(ة عػػػف اإلمػػػاـ أميػػػر المػػػلمنيف كمػػػا جػػػاد فػػػي روايػػػة رالرػػػ 
مان وعصللا موسللى ميمعهلا هللاتم سل  ) هلروج دابللة ملن األرض مللن عنلد الصللفا

وتضعه عمى وجه   تضع الهاتم عمى وجه كل مؤمن فيطبع فيه هذا مؤمن حقاً 
  حتى أن الملؤمن لينلادن الويلل للك يلا كلافر  كل كافر فيكتب فيه هذا كافر حقاً 

 . ٖ)دت أني اليوم مثمك فسفوز... دو   افر ينادن طوبى لك يا مؤمنوان الك
والكػػافر بخػػاتـ سػػميماف وعصػػ.  المػػلمفلػػؾ يتبػػيف لنػػا أف دابػػة األرض تسػػـ ومػػف ذ
شػيد واحػد  )عميػال السػبلـ(والمفػدف  دابػة األرض ، وهذا بػدوري مػا يلكػد افموس.
 :بدليميف
 .مر بنا  ن اً الخاتـ والعصا كما  معال )عميال السبلـ(: انال األوؿ
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أف  )عميال السػبلـ(: هو أف الروايات الواردة عف األئمة المعصوميف والدليل الراني
نيف مف األعداد الكػافروف وبشكل عاـ يعرؼ المواليف الملم )عميال السبلـ(المفدف 
 .بالتوسـ

: نال  اؿأ )عميال السبلـ(فجاد عف إباف بف ت مب عف اإلماـ أب. عبد هللا الصادؽ 
إال عرفه   لم يقم بين يديه أحد من همق الرحمن )عميه السبلم القائم  ) إذا قام

 . ٔ)إال وفيه آية لممتوسمين وهي السبيل المقيم    صالح هو أم طالح
 )عميػال السػبلـ(وورد في رواية أخرل عف عبد هللا بف عجبلف عف اإلماـ الصادؽ 

داود ال يحتلاج إللى  ) إذا قام قائم آل دمحم حكلم بلين النلاس بحكلم: نال  اؿأكذلؾ 
ويعرف وليه   ورنويهبر كل قوم بما استبط  يمهمه هللا تعالى فيحكم بعممه  بينة

 . ٕ)من عدور بالتوسم ... 
فػػي حػػيف نجػػد أف هنػػاؾ روايػػات أخػػرل تشػػير بوحػػوح إلػػ. وسػػـ الك ػػار فػػي  خػػر 

)عميػػال ، وذلػػؾ يػػتـ عمػػ. يػػدف المفػػدف فحػػبًل عػػف المػػلمنيف بطبيعػػة الحػػاؿ الزمػػاف
 .توسـ فيسمالوالذف يعرؼ وليال مف عدوي بال ،ألنال إماـ  خر الزماف ـ(السبل

) انلله نللازل فللي : نػػال  ػػاؿأ )عميػػال السػػبلـ(حيػػث جػػاد فػػي روايػػة عػػف اإلمػػاـ البػػا ر 
  فهو ينزل بظهر الكوفة فهذا حين ينزل  أما "قضي األمر" قباب من نور حين

 . ٖ)الوسم عمى الهرطوم يوم يوسم الكافر  
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 )عميال السبلـ(واية تشير إل. أف وسـ الكافروف يتـ بعد نزوؿ المفدف وهنا نجد الر 
، وبطبيعة الحاؿ إف هذا سيتـ عم. يدف المفػدف ألنػال الوحيػد القػادر بظفر الكوفة

 .ملمنيف بالتوسـ فيستطيع أف يسمفـمف ال وفأف يعرؼ الك ار 
الزمػاف هػو دابػة األرض فػي  خػر  )عميال السبلـ(وهذا بدوري يدؿ عم. أف المفدف 

مػػػف يسػػػـ الكػػػافر والمػػػلمف بخػػػاتـ سػػػميماف وعصػػػا موسػػػ. كمػػػا سػػػبا أف  وألنػػػال هػػػ
 .ذكرنا

 ،هػػو دابػػػة األرض )عميػػال السػػػبلـ(ويمكػػف إحػػافة دليػػػل  خػػر عمػػ. كػػػوف المفػػدف 
د وعبلمػػػة مػػػف وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ اإلشػػػارات التػػػي ت يػػػد أف دابػػػة األرض لفػػػا سػػػيما

بػػاس اآلن ػػة الػػذكر عػػف ابػػف ع، وذلػػؾ بحسػػب الروايػػة الػػواردة سػػيماد األمػػـ السػػابقة
 : والتي جاد فيفا

 . ٔ)) الدابة مؤلفة ... وفيها من كل أمة سيماء وسيماها من هذر األمة ... 
حيػػػث تشػػػير انػػػال لػػػال سػػػنف  )عميػػػال السػػػبلـ(وهػػػذا بعينػػػال مػػػا ينطبػػػا عمػػػ. المفػػػدف 

 .سنف عدد مف أنبياد األمـ السابقةوعبلمات مف 
) في صاحب : نال  اؿأ )عميال السبلـ( ر حيث ورد عف أب. بصير عف اإلماـ البا

هللذا األمللر سللنة مللن موسللى وسللنة مللن عيسللى وسللنة مللن يوسللف وسللنة مللن 
 . ٕ)دمحم ... 

هو دابة األرض فػي  خػر  )عميال السبلـ(وفي هذا داللة واححة عم. أف المفدف 
وهػػػذي اآليػػػة  ،والتػػػي ذكرهػػػا هللا عػػػز وجػػػل فػػػي القػػػر ف ب نفػػػا  يػػػة مػػػف  ياتػػػال ،الزمػػاف
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َذا َوَقَع : جفا بشفادة القر ف في  ولال تعال.الكرير مف الناس حاؿ خرو سيكذبفا  }َواِ 
للَن اأْلَْرِض ُتَكمُِّمُهللْم َأنَّ النَّللاَس َكللاُنوا ِبآَياِتَنللا اَل  اْلَقللْوُل َعَمللْيِهْم َأْهَرْجَنللا َلُهللْم َدابَّللًة مِّ

 .  ٔ)ُيوِقُنوَن{
سػػػبلـ( إلػػػ. تكػػػذيب دابػػػة و ػػػد أشػػػارت الروايػػػات الػػػواردة عػػػف أهػػػل البيػػػت )عمػػػيفـ ال

ألف و  ،وال. تحذير األئمة )عميفـ السبلـ( لمػف يقػوـ بػذلؾ ،األرض مف  بل الناس
 .هللا عز وجل سيفمؾ مف يظممفا

 )عميػال السػبلـ(فقد ورد ذلؾ عف أبي عبد هللا الجدلي ب نال دخػل عمػ. اإلمػاـ عمػي 
 .ة أحاديث إال أن يدهل عمينا داهل) أحدثك بسبع: فقاؿ لال
 .ل جعمت فداكقمت أفع: فقال

: وحاجبا قال: أتعرف أنف المهدن وعينه  قال: قمت أنت يا أمير المؤمنين  قال
 .لة تبدو مهازيهما في آهر الزمانالضبل 
: الدابللة ومللا أميللر المللؤمنين انهمللا فللبلن وفللبلن  فقللال : قمللت أظللن وهللا يللاقللال

 . ٕ)الدابة عدلها وصدقها وموقع بعثها وهللا مهمك من ظممها ... 
وفػػػي هػػػذي الروايػػػة داللػػػة واحػػػحة عمػػػ. التػػػرابم ووحػػػدة الجػػػنس بػػػيف دابػػػة األرض 

)عميػال مف حيث انفما شيد واحد بداللة ذكر اإلماـ عمي  )عميال السبلـ(والمفدف 
ة األرض فػي نفايػة ، وذكػري دابػنػ  المفػدف وعينػال فػي بدايػة الكػبلـب نػال أ السبلـ(
 .سبا أف بياف هذا الترابم  ن اً ، و الكبلـ
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  )عدابة األرض المهدن 
هػػو دابػػة األرض  )عميػػال السػػبلـ(هنالػػؾ العديػػد مػػف األدلػػة التػػي تربػػت أف المفػػدف 

. أسػػاس المقابمػػة بػػيف خػػروج التػػي سػػتخرج فػػي  خػػر الزمػػاف وتقػػـو هػػذي األدلػػة عمػػ
المػػذاف همػػا مػػف أشػػراط السػػاعة ووػػـو  ،وخػػروج دابػػة األرض )عميػػال السػػبلـ(المفدف

 .ع اآلخر ومكاف وطبيعة هذا الخروجل منفما م، وترادؼ خروج كيامةالق
، ومػف المعمػـو العذاب األدن. هو الدابة والػدجاؿلقد سبقت اإلشارة إل. القوؿ ب ف 

، إال إننا نجد بعض الروايات التي تدؿ عم. أف هو يـو القيامة أف العذاب األكبر
فػػي  هػػو العػػذاب وهػػو السػػاعة الصػػ رل التػػي تكػػوف  )عميػػال السػػبلـ(خػػروج المفػػدف 

 .ؿ الساعة الكبرل التي هي القيامة با
في  ولال تعال.  )عميال السبلـ(فقد ورد في الرواية الشرو ة الواردة عف أبي عبد هللا 
ْعللُدوَدةٍ  للٍة مَّ ْرَنللا َعللْنُهُم اْلَعللَذاَب ِإَلللى ُأمَّ ) العللذاب هللروج القللائم : انػػال  ػػاؿ{ }َوَلللِئْن َأهَّ
 . ٔ)واألمة المعدودة عدة أهل بدر وأصحابه  

  ولػال تعػال. عػف  )عميال السػبلـ(نال س ؿ اإلماـ البا ر أكما ورد عف زرارة بف أعيف 
للاَعَة َأن َتللْسِتَيُهم َبْغَتللًة َوُهللْم اَل َيْشللُعُروَن{ )عميلله   فقللال  ٕ)}َهللْل َينُظللُروَن ِإالَّ السَّ

 .  ٖ): هي ساعة القائم تستيهم بغتة  السبلم 
 و د س لال الكميت فقاؿ :  )عميال السبلـ(ر وهنالؾ رواية رالرة عف اإلماـ البا 
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: لقد ُسئل رسلول )عميه السبلم   قال يقوم الحق فيكم متى يقوم مهديكم ) متى
 : إنما مثمه كمثل الساعة ال تستيكم إال بغتة  .عن ذلك فقال )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما هللا 

) فمتلى  :)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما( هللا  د سئل جدي رسػوؿ )عميال السبلـ(وكاف اإلماـ الحسف 
: يللا حسللن إنمللا مثملله كمثللل السللاعة ثقمللت فللي يهللرج قائمنللا أهللل البيللت  قللال

 . ٔ)السماوات واألرض ال تستيكم إال بغتة  
ألنػال هػو العػذاب والسػاعة  ،هػو دابػة األرض )عميال السبلـ(وهذا يبيف أف المفدف 

ذاب هو ن سال زمػاف خػروج الدابػة التػي هػي التي ت تي ب تة أف أف زماف نزوؿ الع
 .والمتزامنة معال )عميال السبلـ(المفدف 

فسلمي   ) إذا نزل العذاب بهم عند اقتلراب السلاعة: و د جاد في الروايات أيحاً 
َن اأْلَْرضِ المقول قواًل } { تهرج ... فتنجر المؤمن بسنه مؤمن َأْهَرْجَنا َلُهْم َدابًَّة مِّ
وعند ذلك يرتفع التكميف وال تقبل التوبة وهو عمم من أعبلم   والكافر بسنه كافر
 . ٕ)الساعة ... 

، هػو السػػاعة وهػو العػػذاب )عميػال السػػبلـ(وهنػا يتبػيف لنػػا أيحػًا أف خػػروج المفػدف 
 )عميػػػال السػػػبلـ(ومػػػف المعمػػػوـ أف السػػػاعة سػػػاعتيف صػػػ رل وهػػػي خػػػروج المفػػػدف 

الػذف جػاد فػي ت سػيري انػال  وكبرل هي ساعة القيامة ، و فذا يكوف العػذاب األدنػ.
 .)عميال السبلـ(الدابة والدجاؿ هو أيحًا خروج المفدف 

أف أف  ،)عميػػػال السػػػبلـ(فتكػػػوف النتيجػػػة إذف أف خػػػروج الدابػػػة هػػػو خػػػروج المفػػػدف 
فيكػػوف العػػذاب األدنػػ. خػػروج المفػػدف  ،)عميػػال السػػبلـ(دابػػة األرض هػػي المفػػدف 
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والتػي تػدلل عمػ. أف  اأشػراطف أف مف ،والذف هو عمـ مف أعبلـ الساعة ،والدجاؿ
 .المفدف الذف سيخرج في  خر الزمافالدابة هي 

وهنالػػؾ أمػػر مفػػـ ال بػػد اإلشػػارة إليػػال وهػػو أف الروايػػة اآلن ػػة الػػذكر أشػػارت إلػػ. أف 
التي  منا إنفػا تعنػي المفػدف  ،التوبة ال تقبل إذا نزؿ العذاب وخرجت دابة األرض

. أف التوبػػة ال تقبػػل عنػػد طمػػوع الشػػمس )عميػػال  السػػبلـ( وهنالػػؾ روايػػات تشػػير إلػػ
 . فا بل أف باب التوبة ي ما حينفامف م ر 

 فػػػا هػػػو  ر والمتتبػػػع لمروايػػػات الشػػػرو ة يجػػػد أف المقصػػػود بالشػػػمس الطالعػػػة مػػػف م
 ،مػػا فػػي الت ووػػل المعاصػػر لفػػذي الروايػػة دليػػل عمػػ. ذلػػؾو  ،)عميػػال السػػبلـ(المفػػدف 

برة فػػي خطبػػة طوومػػة ألميػػر ورد عػػف الحػػحاؾ بػػف مػػزاحـ عػػف النػػزاؿ بػػف سػػ فقػػد
 :  اؿ فيفا )عميال السبلـ(الملمنيف 

) بعد طموع الشمس من مغربها فعند ذلك ترفع التوبلة فلبل توبلة تقبلل وال عملل 
{ اَل َينَفُع َنْفسًا ِإيَماُنَها َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمن َقْبلُل َأْو َكَسلَبْت ِفلي ِإيَماِنَهلا َهْيلراً يرفع }
ال تسلسلوني عملا يكلون بعلد ذللك فإنله عهلد إللي حبيبلي  )عميله السلبلم ثم قلال 

فقلال النلزال بلن   )صمى هللا  عميه وآله وسمم  أن ال أهبر بله أحلد غيلر عترتلي
فقال صعصعة يا ابن سبرة  ؟سبرة لصعصعة ما عني أمير المؤمنين بهذا القول

ني عشلر ملن العتلرة التاسلع ملن هو الثا  أن الذن يصمي همفه عيسى بن مريم
الحسين وهو الشمس الطالعة من مغربهلا يظهلر عنلد اللركن والمقلام يطهلر  ولد

 . ٔ)األرض ويضع ميزان العدل ... 
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كمػػا ورد فػػي  ،ولمػػا كانػػت التوبػػة ال تقبػػل عنػػد نػػزوؿ العػػذاب وخػػروج دابػػة األرض
 )عميػػال السػػبلـ(فالنتيجػػة تكػػوف دابػػة األرض هػػي المفػػدف  ،الروايػػة المػػذكورة سػػابقاً 

 .ميال هو الشمس الطالعة مف م ر فاعألنال سبلـ هللا 
) قال رسول : نال  ػاؿأسميماف مسندًا إل. حذي ة  د ورد عف عبد هللا بف زواد بف و 
بين يدن الساعة آيات كالنظم في الهيط إذا سقط منها واحلدة  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما هللا 

الدابللة توالللت هللروج الللدجال ونللزول عيسللى بللن مللريم وفللتح يللسجوج ومللسجوج و 
 . ٔ)وطموع الشمس من مغربها وذلك حين ال ينفع نفس إيمانها  

)صمى هللا ) سمعت رسول هللا : نال  اؿأة وردت عف حذي ة بف اسيد الرواية الراني
يقول عشر آيلات بلين يلدن السلاعة هملس بالمشلرق  عميه وآله وسمم تسميما 

ن مللريم وهمللس بللالمغرب فللذكر الدابللة وطمللوع الشللمس مللن مغربهللا وعيسللى بلل
 . ٕ)ويسجوج ومسجوج ... 

 
) أول اآليللات هروجللًا طمللوع الشللمس مللن مغربهللا أو هللروج : وروايػػة رالرػػة تقػػوؿ

الدابللة عمللى النلللاس ضللحى فآيتهلللا كانللت قبلللل صللاحبتها فلللاألهرى عمللى أثرهلللا 
 . ٖ)تقريبًا  
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) يبيللت النللاس يسلليرون إلللى وجػػاد فػػي روايػػة رابعػػة عػػف ابػػف عمػػر جػػاد فيفػػا : 
األرض تسايرهم فيصبحون وقد هطتهم من رأسها وذنبهلا فملا  جمع وتبيت دابة

 . ٔ)من مؤمن إال مسحته وال من كافر وال منافق إال تحبطه  
هػػو دابػػة األرض هػػو مػػا  )عميػػال السػػبلـ(ومػػف األدلػػة األخػػرل عمػػ. كػػوف المفػػدف 

،  )عميػػال السػػبلـ(عبػػرت عنػػال الروايػػات بالو ػػت المعمػػـو وهػػو و ػػت خػػروج المفػػدف 
 :الرواياتفقد ورد في 

) إذا طمعت الشمس من مغربها يهر إبميس ساجدًا ينادن إلهي مرني أن اسجد 
لمن شئت فتجتمع إليه زبانيته فيقولون ... ما هلذا التضلرع فيقلول إنملا سلسلت 
ربي ينظرني إلى الوقت المعموم وهذا الوقت المعملوم ثلم تهلرج دابلة األرض ملن 

 . ٕ)م تستي إبميس فتمطمه صدع الصفا فسول هطوة تضعها في إنطاكية ث
ومػػف الجػػدير بالػػذكر أف إبمػػيس عميػػال المعنػػة كػػاف  ػػد أمفمػػال هللا عػػز وجػػل إلػػ. يػػـو 

وأشػارت الروايػات إلػ.  )عميػال السػبلـ(الو ت المعموـ الذف هو يوـ خػروج المفػدف 
يقحػػػي عميػػػال وفػػػي روايػػػة أف يقػػػوـ بػػػذلؾ فػػػي مسػػػجد  )عميػػػال السػػػبلـ(أف المفػػػدف 

 .(3)الكوفة
لروايػػػة المتقدمػػػة تشػػػير إلػػػ. أف دابػػػة األرض هػػػي مػػػف يقػػػوـ بػػػذلؾ فػػػي حػػػيف أف ا

ويمكف التوفيا بيف المعن. األوؿ والراني عف طروا دم  ما ورد فيفما مف معن. 
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، والخروج بنتيجػة م ادهػا أف الػذف يقحػي عمػ. إبمػيس لعنػال هللا هػو دابػة األرض 
 .وذلؾ عند خروجال في  خر الزماف )عميال السبلـ(المفدف  وف هذوال

يػػال عػػف والروايػػة األخػػرل التػػي تلكػػد هػػذا المعنػػ. الػػواردة عػػف دمحم بػػف رابػػت عػػف أب
) هللروج الدابللة بعللد طمللوع الشللمس فللإذا هرجللت : الحػػرث عػػف عبػػد هللا انػػال  ػػاؿ
 . ٔ)قتمت الدابة إبميس... 

فالروايػات تشػير  )عميػال السػبلـ(أما مف حيث مكاف خروج كل مف الدابة والمفدف 
ممػا يقػ  دلػػيبًل  )عميػال السػػبلـ(مقتػرف مكانػًا بخػػروج المفػدف إلػ. أف خػروج الدابػػة 

ر مػػف و ػػد وردت اكرػ )عميػال السػبلـ(عمػ. أف المقصػود بدابػػة األرض هػو المفػػدف 
 .رواية أشارت إل. هذا المعن.

) دابلة األرض تهلرج ملن : ع بػف إسػرائيل عػف سػماؾ بػف إبػراهيـفقد ورد عف وكيػ
 . ٕ)مكة  

 : وفي رواية أخرل 
َأْهَرْجَنا َلُهْم َدابَّلًة العذاب بهم عند اقتراب الساعة فسمي المقول قواًل }) إذا نزل 
َن اأْلَْرضِ  { تهرج بين الصفا والملروة فتهبلر الملؤمن بسنله ملؤمن والكلافر بسنله مِّ
 .  ٖ)كافر ... 

) تهرج بين الصفا والمروة فتهبر المؤمن بسنله ملؤمن والكلافر : وفي رواية رالرة
 . ٔ)بسنه كافر  
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) وكلذا تهلرج دابلة األرض ملن : نػال  ػاؿأ )عميال السبلـ(و د أشار اإلماـ المفدف 
عصللا موسللى وهللاتم سللميمان  تسللوق النللاس إلللى  ابللين الصللفا والمللروة ومعهلل

 . ٕ)المحشر ... 
ودليػل ذلػؾ  )عميػال السػبلـ(ومف هنا يتحح أف دابػة األرض المقصػود بػال المفػدف 

بػػيف الصػػ ا والمػػروة وهػػي المكػػاف ذاتػػال ت كيػػد الروايػػات عمػػ. أف خػػروج الدابػػة مػػف 
 وخروجال يكوف منفا . )عميال السبلـ(الذف تخرج منال دعوة المفدف 
دليػل عمػ. أف دابػة األرض هػو المفػػدف  )عميػال السػػبلـ(وفػي كػبلـ اإلمػاـ المفػدف 

مػروة ومعػال عصػا موسػ. بمحا  أف الدابة تخرج مػف بػيف الصػ ا وال )عميال السبلـ(
)عميػػال اإلشػػارة فػػإف الروايػػات تشػػير إلػػ. أف المفػػدف  ، وكمػػا سػػبقتوخػػاتـ سػػميماف

يخرج في  خر الزماف معال عصا موسػ. وخػاتـ سػميماف ومػف عنػد الصػ ا  السبلـ(
 والمروة .

 الحراـ مف و د أكدت الروايات الشرو ة أف خروج دابة األرض تحديدًا مف بيت هللا
 .بيف الركف والمقاـ

 )عميله السلبلم همت عمى أبلي جعفلر ) د: ي رواية عف خيرمة الجع ي انال  ػاؿف 
فقللال لللي يللا هيثمللة ابمللم موالينللا منللا السللبلم ... وهللا إن الدابللة لتهللرج فللتكمم 
نهللا تهللرج ملن بيللت هللا الحلرام فملليس يمللر بهلا أحللد مللن  النلاس مللؤمن وكلافر وا 

نما كفروا بواليتنا ال يوقنون    . ٖ)الهمق إال قال مؤمن أو كافر وا 
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تظهر الدابة بن اللركن والمقلام فتكتلب فلي وجله الملؤمن ) ثم : وفي رواية أخرل 
 . ٔ)مؤمن وفي وجه الكافر كافر ... 

ـ وتحديدًا مف يخرج مف بيت هللا الحرا )عميال السبلـ(وكما هو معموـ فاف المفدف 
)عميػػال ، وعميػػال فيكػػوف المقصػػود بدابػػة األرض هنػػا هػػو المفػػدف بػػيف الػػركف والمقػػاـ

 .السبلـ(
نفػػا تخػػرج  )عميػػال السػػبلـ(. أف دابػػة األرض هػػي المفػػدف ومػػف جممػػة األدلػػة عمػػ وار

فػػي  خػػػر الزمػػػاف ومػػف بػػػاب الشػػػبال بػػػيف خروجفمػػا وطبيعتػػػال ، ووردت روايػػػة عػػػف 
 في معرض حديرال عف دابة األرض انال  اؿ:  )عميال السبلـ(اإلماـ عمي 

ن بعد ذلك الطامة الكبرى قمنا وما ذلك يا أمير المؤمنين قال هلروج دابلة إال أ) 
األرض من عند الصفا معها هاتم سميمان وعصا موسى ... ثلم ترفلع دابلة  من

األرض رأسها فيراها من بين الهافقين بإذن هللا عز وجل بعد طموع الشمس من 
مغربهللا فعنللد ذلللك ترفللع التوبللة فللبل توبللة تقبللل وال عمللل يرفللع وال ينفللع نفسللًا 

 . ٕ) إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها هيرًا 
أيحػػًا فقػػد جػػاد فػػي الروايػػة  )عميػػال السػػبلـ(و ػػد ورد هػػذا المعنػػ. بالنسػػبة لممفػػدف 

)كللسني بالقللائم عمللى نجللف انػػال  ػػاؿ :  )عميػػال السػػبلـ(الػػواردة عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ 
الكوفلة ..يركلب فرسلًا أدهلم بلين عينيله شلمراخ فينلتفض انتفاضلة ال يبقلى أهلل 

 . ٖ)... ببلد إال وهم يرونه انه معهم في ببلدهم 
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والتػػي سػػتخرج فػػي  )عميػػال السػػبلـ(وهػػذا دليػػل عمػػ. أف دابػػة األرض هػػي المفػػدف 
، عممػػًا أف المكػػاف الػػذف يػػرل النػػاس بػػال مػػاف بػػدليل رليػػا النػػاس جميعػػًا لفػػا خػػر الز 
هو النج  والتي تقع في ظفر الكوفة وهذا ما يتطابا مػع  )عميال السبلـ(المفدف 

ا ألف الكوفػػػة هػػػي مكػػػة حسػػػب الت ووػػػل كػػػوف الدابػػػة يراهػػػا النػػػاس مػػػف عنػػػد الصػػػ 
و الػذف يقػع بظفػر وادف السػبلـ هػ )عميػال السػبلـ(ومر ػد اإلمػاـ عمػي  (1)المعاصر

 .الص ا عم. حسب الت وول المعاصر
هػػػو أف  )عميػػػال السػػػبلـ(األرض هػػػي المفػػػدف ومػػػف األدلػػػة األخػػػرل عمػػػ. أف دابػػػة 

عػػػف األمػػػر  خروجفمػػػا يكػػػوف فػػػي و ػػػت ممئػػػت األرض ظممػػػًا وجػػػورًا وابتعػػػد النػػػاس
 .عروؼ والنفي عف المنكربالم
َذا َوَقلللَع اْلَقلللْوُل ، فػػػي  ولػػػال تعػػػال. د ورد عػػػف عطيػػػة العػػػوفي عػػػف أبػػػ. عمػػػرفقػػػ }َواِ 

لللَن اأْلَْرِض{ : ) ذاك إذا تللرك األمللر بلللالمعروف قللال َعَمللْيِهْم َأْهَرْجَنللا َلُهللْم َدابَّللًة مِّ
 . ٕ)والنهي عن المنكر  

 خػر الزمػاف التػي تسػبا  يػاـ اإلمػاـ المفػدف  وهذا ما ينطبا تمامػًا عمػ. عبلمػات
 نال  اؿ :أ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما(، فقد ورد عف رسوؿ هللا )عميال السبلـ(

) كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسلق شلبابكم وللم تلسمروا بلالمعروف وللم تنهلوا 
 . ٖ)عن المنكر ... 
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)عميػػال رض هػػي المفػػدف ونخػػتـ الحػػديث عػػف األدلػػة التػػي تربػػت أف دابػػة األ     
بالروايػػات التػػي تشػػير إلػػ. خػػروج دابػػة األرض فػػي  خػػر الزمػػاف واف لفػػا  السػػبلـ(

 .ا ورد في كتب الشيعة والسنة معاً ربلث خرجات وم
: نػال  ػػاؿأ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(فقػد جػاد عػػف طػرؽ أهػل البيػػت )عمػيفـ السػػبلـ( عػف النبػي 

دهر فتهلرج هروجلًا بسقصلى المدينلة فيفشلو ) تكون لمدابة ثبلث هرجلات ملن الل
تهلرج  ذكرها بالبادية وال يدهل ذكر القرية يعني مكلة ثلم تمكلث زمانلًا طلويبًل ثلم

 .ذكرها في البادية هرجة قريبًا من مكة فيفشو 
ويدهل ذكرها القرية ... ثم صار الناس يومًا في اعظم المساجد عمى هللا حرمة 

ترعهم إال وهي فلي ناحيلة المسلجد تلدنو وتلدنو أكرمها عمى هللا عز وجل .. لم 
كذا ما بين الركن األسود إلى باب بني مهزوم عن يمين الهلارج ملن وسلط ملن 
ذلك فيرفض الناس عنها وتثبت لها عصابة عرفوا انهم لن يعجزوا هللا فهرجلت 
عميهم تنفض رأسها من التراب فملرت بهلم فجعملت وجلوههم حتلى تركتهلا كسنهلا 

 . ٔ)ة ثم ولت في األرض ال يدركها طالب وال يعجزها هارب ... الكواكب الدري
: نػال  ػاؿأ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما(واخرج ابف مردويػال عػف عبػد هللا بػف عبػاس عػف رسػوؿ هللا 

) تهلللرج دابلللة األرض ولهلللا ثلللبلث هرجلللات فلللسول هرجلللة منهلللا بلللسرض الباديلللة 
عنلللق مشلللرق يراهلللا ملللن والثانيلللة فلللي اعظلللم المسلللاجد أشلللرفها أكرمهلللا ولهلللا 

 . ٕ)بالمشرق كما يراها من بالمغرب ... 
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بقرونػة  )عميػال السػبلـ(وهذا ما يدؿ عم. أف دابة األرض المقصود بفا المفدف    

خروج الدابة فػي الباديػة ومػف رػـ فػي مكػة وهػو مػا يكػوف عميػال الحػاؿ مػع المفػدف 
ة عمػ. حسػػب وظفػػور دعوتػال فػػي الباديػة ومػػف رػـ مكػػة وهػي الكوفػػ )عميػال السػبلـ(

 .(1)الت وول المعاصر
)صػػم. هللا عميػػال يجػػد أف الرسػػوؿ دمحم   ن ػاً عممػًا أف المتتبػػع لمروايػػة األولػػ. الػػواردة 

في حديرال عف كي ية خروج دابة األرض فإنال يعكس لنا مراحل  و لال وسمـ تسميما(
مػف حيػث كونفػا دعػوة سػروة تنتشػر اكرػر مػا  )عميػال السػبلـ(ظفور دعػوة المفػدف 

بيف الناس في خارج مكة وهي الكوفة عم. حسب الت وول، ومف رـ تتحػوؿ تنتشر 
ودعوتػال داخػل مكػة  )عميػال السػبلـ(إل. دعوة عمنية ي شو عم. أررها ذكر المفدف 

والقيػػاـ  وهػػي الكوفػػة عمػػ. حسػػب الت ووػػل ومػػف رػػـ المرحمػػة األخيػػرة المتمرمػػة بػػال تح
 .بيف الركف والمقاـ

الػػذف  )عميػػال السػػبلـ(األرض هنػػا هػػو المفػػدف  وهػػذا مػػا يلكػػد أف المقصػػود بدابػػة
يخػػرج فػػي  خػػر الزمػػاف ويطمػػا دعوتػػال حتػػ. تبمػػغ مػػا  ػػدري هللا عػػز وجػػل لفػػا مػػف 

 . عم. الديف كمال ولو كري المشركوف  وهو ديف هللا ،اظفار الديف اإلسبلمي
 :هبلصة القول

مػاـ مفػدفيظفر لمباحػث والمحقػا أف هنػاؾ روايػ ، ات تػنص عمػ. وجػود مفػدف وار
ف هذي األمة أف مف الحسف والحسيف، ووخرج  ما ورد في الحديث منفما مفدمربلً 

كػػػػػ ني بالحسػػػػػني ، أو يخػػػػػرج مػػػػػف كرعػػػػػة مػػػػػف الػػػػػيمف ، أو المفػػػػػدف مػػػػػف خراسػػػػػاف

                                                 

 زد الرالث مف هذي الموسوعة مكة والمدينة المفدفالج سي تي في - 1
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، أو إذا ظفر الس ياني اخت . المفػدف ، وغيرهػا مػف الروايػات والحسيني  د  اداها
إنمػػا هػػو داؿ عمػػ.  المتكػػاررة التػػي تلكػػد وجػػود مفػػدف  خػػر ولػػيس إمامػػًا معصػػوماً 

ل. صراط مسػتقيـ  اإلماـ المفدف وممفدا لال وسمي مفدف ألنال يفدف إل. الحا وار
ل. صاحب العصر والزماف  .وار

 . نترؾ اإلجابة عميال لمقار  المبيبففنا تسالؿ و 
)عميػػال هػػل المقصػػود مػػف دابػػة األرض هػػي المفػػدف )اليمػػاني( أو اإلمػػاـ المفػػدف 

 ؟ السبلـ(
 .ْمُر ّللّاِ َفبَل َتْسَتْعِجُموُر ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعمَّا ُيْشِرُكوَن{}َأَتى أَ : قال تعالى
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