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إن هذذذذ الموسذذذذو مسذذذذ ول وا ذذذذإ و إا واإلمذذذذ
المهإي ( لٌه السال ) فهذً يٌذت ة ذ ألٌذ جهذ سذوا
ك نت ه الجه مولوٌ أو سلوكٌ أو ة طنٌ أو نةأٌ أو
ةصذذتٌ (الٌمذذ نً الذذإج ) أو جنذذإ السذذم أو يٌتهذذ
ومن ٌ همن ة ان س ب إلى ه الجهذ ت الة طلذ فإنذه ثمذ
وم ةٌنن وةٌنه إا هللا وص حب الزم ن ( لٌه السال )

 ..................................................... 6موسوعة القائـ
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سيرة حياة السيد القحطاني

ال إلػػال إال هللا المم ػػؾ الحػػا المب ػػيف الػػذف ع ػػبل فقفػػر وبط ػػف فخبػػر وعص ػػي ف ػػر
حص ػػف الم ػػلمنيف وممجػ ػ الف ػػار يف وغي ػػاث المس ػػت يريف ومبي ػػر الظ ػػالميف ومفم ػػؾ

المتجبػ ػروف وناص ػػر أولي ػػادي ي ػػوـ ال ػػديف ونحم ػػدي ف ػػوؽ حم ػػد الحام ػػديف عم ػػ .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

الخمػػا إلػػ .نػػوري وونتفم ػوا مػػف عػػذب معينػػال ووتجنب ػوا سػػخطال ونقمتػػال ويحػػذروا نػػاري
وعذابػػال ،وجعػػل أكبػػر عبلماتػػال إليػػال وأدلفػػا عميػػال رسػػمال وأنبيػػادي ليقيم ػوا لػػال حججػػال

عمػػ .خمقػػال ووػػدلونفـ عمػػ .طروػػا مرحػػاتال روارادتػػال ،فتتابعػػت الرسػػل رسػػوؿ بعػػد
ِ
ين لَِئبلَّ َي ُكو َن لِ َّمن ِ
اس
رسوؿ ونبي بعد نبي وحجة بعد حجػة ُّ
{ر ُسبلً ُّمَب ِّش ِري َن َو ُمنذ ِر َ
عَمى ِ
ّللا َع ِزي اًز َح ِكيماً } فكمما احمحل الػديف وحػع
ّللا ُح َّج ٌة َب ْع َد ُّ
الر ُس ِل َوَك َ
َ
ّ
ان ّ ُ
في ن وس العالميف ،جدد هللا تعال .طروا الحا بإرساؿ رسػوؿ مػف عنػدي يق هػوـ بػال
االعوجاج السال ويظفر الحا المندرر َليظفر النور ويعـ مف جديد .
تتبع
ورغـ الصعوبات التي يواجففا رسل هللا في إعادة الحا إل .نصابال ،فاألمـ َ

{بل ْلل َقللاُلوا ِإَّنللا
مػػا اعتػػادت عميػػال رواف كػػاف غايػػة فػػي البعػػد عػػف الحػػا ػػاؿ تعػػالَ .
ُم ٍة َواَِّنا َعَمى آ َث ِارِهم ُّم ْه َت ُلدو َن } فكممػا جػاد نبػي أو حجػة مػف
آباءَنا َعَمى أ َّ
َو َج ْدَنا َ
هللا ال ػػ .مػػا ال ػػ .مػػف ومػػال مػػف العػػذاب والصػػدود والتكػػذيب والتعػػذيب والجحػػود،
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لول ِب َملا
فالكل رافحيف لمت يير رواف كاف حا يقيف اؿ تعال{ :.أَ َف ُكَّم َملا َج ُ
لاءك ْم َر ُس ٌ
اس َت ْكَبْرُت ْم َف َف ِريقاً َك َّذْب ُت ْم َوَف ِريقاً َت ْقُتُمو َن }.
الَ َت ْه َوى أَن ُف ُس ُك ُم ْ
وخيػػر مػػا شػػفدتال هػػذي األرض مػػف الرسػػاالت السػػماوية هػػي رسػػالة سػػيد األنبيػػاد
والمرسميف دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) فكاف متتـ لمشرائع وخاتـ لفا ،فبل نبي بعدي وال شروعة

ناسػػخة لش ػروعتال ،فبل ػػ .مػػف ومػػال مػػا لػػـ يبل ػػي نبػػي بمػػال حتػػ .ػػاؿ ( صػػم .هللا

عميػال و لػال وسػػمـ تسػميما ) ( :مللا أوذن نبللي مثمملا أوذيللت فتحمػػل عبػل الرسػػالة
وجاهػػد المخػػال يف إلػػ .أف تمكػػف مػػف نشػػر الػػديف ودخػػوؿ النػػاس فػػي طاعػػة رب

العالميف فاستقامت األمة عم .نفجال ولكػف يػ ب .هللا إال أف تجػرف سػننال فػي خمقػال
ب ف تحذو هذي األمة حذو األمـ السال ة مف ت يير الشرائع رواتباع البدع واألكاذيب
طَب ٍق } وجاد في ت سير هذي اآليػة عػف رسػوؿ هللا
طَبقاً َعن َ
اؿ تعالَ{ :.ل َتْرَكُب َّن َ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) حيػث ػػاؿ( :واللذن نفسللي بيلدر لتللركبن سلنن مللن كلان قللبمكم حللذو

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
األمـ السال ة مف تحرو الديف وسف البدع في شروعة رب العالميف رواماتػة السػنف
وعػػاش أوليػػاد هللا مقفػػوروف مستحػػع يف لػػيس لفػػـ سػػامع وال إلرادتفػػـ طػػائع فبق ػوا
صػػابروف بػػيف تيػػل وأسػػير ومسػػموـ وسػػجيف واألمػػة مسترسػػمة فػػي غيفػػا وانحراففػػا

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

محالة ألف الناس مولعة بالجفالة ،فاألمة بدالً مف أف تستنير بالنور الداخل إلػيفـ
مف الكوة ليبصروا الطروا راحوا يحعوف الحجب والموانع التي جعموها تحوؿ بيف

النػ ػػاس ونػ ػػور الحجػ ػػة ألنفػ ػػـ ال يروػ ػػدوف أف يسػ ػػتمعوا لمػ ػػف نصػ ػػبفـ اإلمػ ػػاـ سػ ػػببلً
آن َعَمللى َر ُجل ٍلل ِّمل َلن
لموصػػوؿ إليػػال وكػ ف لسػػاف حػػالفـ يقػػوؿَ { :لل ْلوَال ُنل ِّلز َل َه ل َذا اْلُقل ْلر ُ
ِ
يم }.
اْلَقْرَي َتْي ِن َعظ ٍ
و ػذلؾ ػػد شػابفوا مػػف كػاف ػػبمفـ مػف المكػػذبيف والرافحػيف الختيػػار رب العػػالميف،

فكاف االعتراض ظاهر عم .مف اختػارهـ اإلمػاـ أبوابػاً لػال ،ألف النػاس يروػدوف أف
يحػػع لفػػـ اإلمػػاـ مػػف يناسػػب أه ػواهـ ال ارغػػة وعقػػولفـ الخاويػػة ،فاعترح ػوا عمػػ.

الس راد لكونفـ مف عواـ الناس وبسطائفـ فمنفـ الخبلؿ الذف يبيع الخل والسػماف
فكي

يقتنع الناس ب ف يكوف السػ ير مػف البسػطاد ،فمػـ يرحػوا بمػا أراد هللا ونسػوا

لار َملا
{وَرُّب َك َي ْهُم ُ
لاء َوَي ْه َت ُ
أف األمر لال وحدي يختار مف يرود اؿ تعالَ :.
ق َملا َي َش ُ
َكان َلهم اْل ِهيرُة سبحان َّ ِ
ّللا َوَت َعاَلى َع َّما ُي ْش ِرُكو َن }.
َ ُ ُ ََ ُ ْ َ َ
فكاف الناس ال يس لوف الس ير بل يس لوف ال قيال  ،ف صبحت أبواب اإلماـ مفجورة
فػػبل سػلاؿ وال سػػائل وخيػػر شػػاهد عمػػ .ذلػػؾ مػػة التوا يػػع التػػي خرجػػت عمػػ .طػػوؿ

فتػرة ال يبػػة الصػ رل مػػف الناحيػػة المقدسػػة ،والتػػي امتػػدت ألكرػػر مػػف سػػبعيف سػػنة
وهػي فتػرة طوومػة فمػو جمعػت تمػؾ التوا يػػع عمػ .طػوؿ تمػؾ ال تػرة لمػا كانػت كتيػػب

فحػبلً عػػف أف تكػػوف كتػػاب ،فكانػػت األمػػة هػػي التػػي حكمػػت عمػػ .إمامفػػا بال يبػػة
كمػػا هجػػر األوليػػاد ط ػواؿ الزمػػاف وهجػػر كػػذلؾ القػػرف فػػبل تكػػاد تجػػد فػػي أوسػػاط
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الديف درساً مف دروس القرف وال ألحكاـ تبلوتػال فحػبل عػف ت سػيري ،فحقػا إبمػيس
ِ
يم } فوسػوس لمنػاس هػو
المعيف وعدي المشئوـ بقولال {ألَ ْق ُع َد َّن َل ُه ْم ِص َا
لر َ
ط َك اْل ُم ْس َلتق َ
وأعوانػػال تػػرؾ إمػػامفـ روا عػػادي عػػف القيػػاـ بػػاألمر ألنػػال (عميػػال السػػبلـ) ال يقػػوـ حتػػ.
يجتمػػع لػػال األنصػػار واألعػواف فكػػاف ال يػػاب الزمػاً لفػػذي األمػػة ألنفػػـ تركػوا إمػػامفـ

فاستحقوا غحب الجبار والسقوط في النار.

اؿ أبو جع ر(عميال السػبلـ)( :إذا غضب هللا تبارك وتعالى عمى همقه نحانا عن

جوارهم (ٔ .

فعبد القوـ أهوائفـ ونتاج عقولفـ كما عبد بنو إسػرائيل العجػل المعػيف وأبػدلوي بػرب

العػػالميف ،ومػػات الحػػا وظفػػر الباطػػل وك ػ ف هػػذي األمػػة شػػابفت ب فعالفػػا أفعػػاؿ

أخواتفػػا مػػف األمػػـ بالبقػػاد عمػػ .الباطػػل ووصػػموا إلػػ .النقطػػة المنحطػػة التػػي يكػػوف
بع ػػدها ظف ػػور الح ػػا ،لي ػػتـ هللا وع ػػدي بحجت ػػال ويظفػ ػري عم ػػ .ال ػػديف كم ػػال ول ػػو كػ ػري

المشػػركوف وسػػيكوف المجػػدد لمحػػا والمنقػػذ مػػف هػػذي الجفالػػة فػػي زمننػػا هػػو اإلمػػاـ
المفدف (عميال السبلـ) .

وبمػػا إف األمػػة ػػد ابتعػػدت كريػ اًر عػػف جػػادة الصػواب والحػػا فيكػػوف مػػف الصػػعب
بػػوؿ اإلمػػاـ ودوف تمفيػػد لػػذلؾ المقػػدـ المبػػارؾ ،فػػبل بػػد أف يبعػػث إلػػ .هػػذي األمػػة

رسبلً مف عندي يمفػدوف لػال الطروػا ويحػاولوف ت ييػر بعػض المسػارات التػي يصػل
الناس مف خبللفا إلػ .حػاؿ االسػتعداد لقبػوؿ الحػا ،وهػلالد الرسػل المبعػوريف مػف

بمػال (عميػػال السػػبلـ) يكونػػوف بم ارتػػب ومفػػاـ متباينػػة فيػ تي األمػػر بالتػػدرو إلػػ .أف

يصػػل إلػػ .خػػر ممفػػد والػػذف يكػػوف هػػو الممفػػد الرئيسػػي الػػذف يوصػػل األمػػة إلػػ.
 - 1موسوعة اإلماـ الجواد ج3ص ، 431الكافي لمكميني ج 1ص506
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حالػػة االس ػػتعداد والتفي ػػود لقبػػوؿ وتحم ػػل أم ػػر هللا وأم ػػر وليػػال وخمي ت ػػال ف ػػي أرح ػػال
المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) وخيػػر شػػاهد مػػا ورد فػػي القػػرف فػػي ذكػػر هػػذا المعنػػ .ػػاؿ
ِ
اءهللا اْل ُمْر َس لُمو َنْ ِإ ْذ أَْر َس لْمَنا
تعػػالَ { :.و ْ
اب اْلَقْرَيللة ِإ ْذ َج َ
َصل َ
اضل ِلر ْب َل ُهللم َّم ل َثبلً أ ْ
لح َ
وه َما َف َع َّزْزَنللا ِب َثالِل ٍلث َفَقللاُلوا ِإَّنللا ِإَلل ْلي ُكم ُّمْر َس لُمو َن} فف ػلالد الرسػػل
ِإَلل ْلي ِه ُم ا ْثَنل ْلي ِن َف َكل َّلذُب ُ
المعنيػػيف فػػي اآليػػة يكػػوف انطبػػا فـ فػػي زماننػػا عمػػ .رسػػل اإلمػػاـ إلػػ .النػػاس بػػل
مقدمػػال المبػػارؾ ،وكػػذلؾ مػػا جػػاد فػػي الكتػػاب المقػػدس فػػي َمرَػػل الك ػراميف فقػػد شػ هػبال
عيس( .عميال السبلـ) اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) بصاحب الكرـ (العنب) الػذف
غاب عف أرحال وعنبػال لو ػت طووػل وأوكػل األمػر إلػ .ػوـ ليرعػوا أرحػال إلػ .أف

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:

(وابتدأ يقول لمشعب هلذا المثلل إنسلان غلرس كرملاً وسلممه إللى كلرامين وسلافر

زمانا ًًطويبلً وفلي الوقلت أرسلل إللى الكلرامين عبلداً لكلي يعطلور ملن ثملر الكلرم

فجمدر الكرامون وأرسمور فارغاً فعاد وأرسل عبداً آهر فجملدوا ذللك أيضلاً وأهلانور

وأرسلمور فارغلا ثلم علاد فسرسلل ثالثلاً فجرحلوا هلذا أيضلاً وأهرجلور فقلال صلاحب
الكلرم مللاذا افعللل أرسللل ابنللي الحبيللب لعمهللم إذا رأور يهللابون فممللا رآر الكرامللون
تآمروا فيما بينهم قلائمين هلذا هلو اللوارث همملوا نقتمله لكلي يصلير لنلا الميلراث

فسهرجور هلارج الكلرم وقتملور فملاذا يفعلل بهلم صلاحب الكلرم يلستي ويهملك هلؤالء

الكرامين ويعطي الكرم آلهرين فمما سلمعوا قلالوا حاشلا فنظلر إلليهم وقلال إذا ملا

هو هذا المكتوب الحجر الذن رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية كل ملن
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يسقط عمى ذلك الحجلر يترضلرض وملن سلقط هلو عميله يسلحقه فطملب رؤسلاء

الكهنللة والكتبللة ان يمقلوا األيللادن عميلله فللي تمللك السللاعة ولكللنهم هللافوا الشللعب

ألنهم عرفوا إنه قال هذا المثل عميهم (ٔ .

وكذلؾ فإف نبوة يحي( .عميال السبلـ) كانت تمفيداً لقدوـ المسيح وكاف يبشر بال

بيف الناس ليفيئفـ لقبولال ،فجاب السفوؿ والق ار يبشر بذلؾ المولود الذف يخمص
العباد مف عبادة العباد فقد جاد في اإلنجيلِ ِ :
وحَّنا
اء ُي َ
َ
(وفي تْم َك األََّيامِ َج َ
ِ
اْلمعمدان ي ْك ِرُز ِفي ب ِرَّي ِة اْليه ِ ِ ِ
وت
وبوا أل ََّن ُه َقد ا ْق َتَر َب َمَم ُك ُ
َّ
ودَّية َقائبلًُ « :ت ُ
َُ
َ ْ ََ ُ َ
َّ ِ ِ
ِِ
الس َ ِ ِ
اء َّ
الن ِب ِي اْلَق ِائ ِلَ :ص ْو ُت َص ِار ٍخ ِفي
َّ
يل َعْن ُه بإ َش ْعَي َ
ماواتَ .فإ َّن ه َذا ُه َو الذن ق َ
ّ
اْلب ِرَّي ِة أ ِ
ِ
يم ًة».
يق َّ
َعُّدوا َ
َّ
ط ِر َ
الر ِّبْ .
اصَن ُعوا ُسُبَم ُه ُم ْس َتق َ
ٕ
(
اإل ِب ِل وعَمى ح ْقوي ِه ِمْن َ ِ
ويوحَّنا ه َذا َك ِ
اس ُه ِم ْن َوَب ِر ِ
ان
طَق ٌة م ْن ِجْمدٍَ .وَك َ
َ
َُ َ
َ َ َ َْ
ان لَب ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُور َشِميم َوُك ُّل اْلَي ُه ِ
ِ
ورِة
َ
ودَّية َو َجم ُ
يع اْل ُك َ
ام ُه َجَرًادا َو َع َسبلً َبِّرِّيا .حيَنئ ٍذ َهَر َج إَلْيه أ ُ ُ
ط َع ُ
اْلم ِحي َ ِ
ِ ِ
اه ْم.
ين ِب َه َ
ط َاي ُ
اع َت َمُدوا مْن ُه في األُْرُد ِّن ُم ْع َت ِرِف َ
طة ِباألُْرُد ِّن َو ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َفَم َّما َأرَى َكث ِ
ال َل ُه ْم:
ين َو َّ
الصُّدوِقِّي َ
ين م َن اْل َفِّريسِّي َ
ير َ
ين َيس ُْتو َن إَلى َم ْع ُمودَّيته َق َ
اكم أَن َتهربوا ِمن اْل َغ َضب ِ
ِ
اآلتي؟ َفاصَنعوا أَ ْثم ا ِ
يق
«َيا أ َْوالََد األَ َفاعي َم ْن أََر ُ ْ ْ ْ ُ ُ َ
ار َتم ُ
ْ ُ ًَ
ِب َّ
الت ْوَب ِة.
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هللا َق ِادٌر
َوالَ َت ْف َت ِكُروا أ ْ
ول َل ُك ْم :إ َّن َ
يم أًَبا .ألَ ّني أَ ُق ُ
َن َتُقوُلوا في أَْن ُفس ُك ْمَ :لَنا إْبراه ُ
ِ ِ
َن ُي ِق ِ ِ ِ ِ ِ
يم.
يم م ْن هذر اْلح َج َارة أ َْوالًَدا إلْبراه َ
أْ َ
 - 1لو ا 13 : 20
- 2يقصد بيوحنا يحي( .عميال السبلـ)
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ِ ِ
َص ِل َّ
الش َج ِر َف ُك ُّل َش َجَرٍة الَ َت ْصَن ُع َث َمًار َجِّيًدا
َو َ
ْس َعَمى أ ْ
اآلن َق ْد ُوض َعت اْل َفس ُ
اء لِ َّمتوب ِة و ِ
الن ِار .أََنا أ ِ
ط ُع َوُتْمَقى ِفي َّ
لك ِن َّال ِذن َيس ِْتي َب ْع ِدن ُه َو
ُت ْق َ
َ
ُع ّمُد ُك ْم ِب َم ٍ ْ َ َ
ِ
َن أ ْ ِ ِ
وح اْلُقُد ِ
س
الر ِ
اء ُرُ .ه َو َسُي َع ِّمُد ُك ْم ِب ُّ
أَ ْق َوى ِمِّني َّالذن َل ْس ُت أ ْ
َهبلً أ ْ
َحم َل ح َذ َ
َما
َوَن ٍارَّ .ال ِذن َرْف ُش ُه ِفي َي ِد ِر َو َسُيَنِّقي َبْي َدَرُر َوَي ْج َم ُع َق ْم َح ُه ِإَلى اْل َم ْه َز ِن َوأ َّ
ال ِّتْب ُن َفُي ْح ِرُق ُه ِبَن ٍار الَ ُت ْطفسُ».
ِ
ِ ِ ِ
ِحيَن ِئ ٍذ َجاء َيسو ُع ِم َن اْل َجمِ ِ
وحَّنا
وحَّنا لَي ْع َتم َد مْن ُهَ .ولك ْن ُي َ
يل ِإَلى األُْرُد ِّن ِإَلى ُي َ
َ ُ
ِ
َع َت ِم َد ِمْن َك َوأَْن َت َتس ِْتي ِإَل َّي!»
اج أ ْ
َمَن َع ُه َقائبلً« :أََنا ُم ْح َت ٌ
َن أ ْ
َفسَجاب يسو ُع وَقال َل ُه« :اسم ِح اآلن أل ََّن ُه َ ِ
َن ُن َك ِّم َل ُك َّل ِبّر».
يق ِبَنا أ ْ
َ
هك َذا َيم ُ
َ َ َُ َ َ
َْ
ِحيَن ِئ ٍذ َس َم َح َل ُه.
َفَم َّما اع َتم َد يسو ُع ص ِع َد لِْموْق ِت ِمن اْلم ِ
ات َق ِد اْن َف َت َح ْت َل ُه َفَأرَى
اء َواِ َذا َّ
الس َم َاو ُ
َ
َ
ْ َ َُ
َ َ
ِ (ٔ
روح ِ
هللا َن ِازالً ِم ْثل حمام ٍة و ِ
آتًيا َعَمْيه .
ُ َ
َ ََ َ َ
وهذي السنة جاروة في زماننا فقد أرسل اإلماـ المفػدف (عميػال السػبلـ) مػف يقومػوف
بمفمة التمفيد فبل وا ما ال وا مف جفل الناس وحسد رجاؿ الديف .

لقػػد أرسػػل اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) لمنػػاس مػ اًر أحػػاد بنػػوري ظممػػات القمػػوب
وأنار بعممػال عقػوؿ الجػاهميف لقػد كػاف هػذا الممفػد هػو السػيد أبػو عبػد هللا الحسػيف

القحطػػاني والػػذف سػػبقال ممفػػديف ػػاموا بفػػدـ بعػػض الػػدعامات الكاذبػػة التػػي ظػػف
الناس أنفا مف دعائـ الػديف وكػاف تمفيػدهـ عمػ .ػدر محػدود ،مػف خػبلؿ إيحػاح

االعوجاج الحاصل في أفعاؿ الناس والتي يحسبونفا مف الحا.
 - 1مت1:3 .
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لقػػد كػػاف لمسػػيد القحطػػاني دور ونشػػاط م ػػاير عػػف غيػري مػػف الممفػػديف مػػف ناحيػػة
الكػػـ والنػػوع لامػػا جػػاد بػػال مػػف الفدايػػة و تصػػحيح لمػػا يحمػػل النػػاس مػػف نظروػػات
خاطئػػة حػػوؿ القػػرف والسػػنة و حػػية المفػػدف (عميػػال السػػبلـ)  ،فكػػاف هػػذا اإلنسػػاف

الػػذف يحمػػل فػػي جنباتػػال كػػل مػػا يػػدؿ عمػػ .اإليمػػاف والتقػػول واإلخػػبلص واليقػػيف
والزهػػد والشػػجاعة واألصػػل الطػػاهر الػػذف َ ػ َػل أو أنعػػدـ فػػي زماننػػا نظي ػري ،فاختػػاري
حممفػػا إيػػاي
اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ليحػػطمع بالمفمػػة الصػػعبة الشػػا ة التػػي ه
لامػػا رأل فيػػال مػػف اسػػتحقاؽ هػػذي المرتبػػة أوالً ومػػا يتحمػػ .بػػال مػػف الجػػدارة والصػػدؽ
والنصيحة التي تجعمال يقوـ بدوري ب تـ وجال وأحسف صورة ،فكاف األرض الخصػبة

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

فػػإف السػػيد القحطػػاني مػػف شػػدة حبػػال لئلمػػاـ (عميػػال السػػبلـ) كػػاف كريػػر الت كػػر فػػي

أمػري والخػػوؼ مػػف يومػػال فكػػاف يتػػورع عػػف األكػػل مػػف بيػػت المػػاؿ المستحصػػل مػػف

خمػػس اإلمػػاـ بعػػد أف دخػػل فػػي أوسػػاط الحػػوزة العمميػػة فػػي النجػ

األشػػرؼ فكػػاف

يسػػكف فػػي أفقػػر األحيػػاد التػػي ال يمتمػػؾ أهمفػػا شػػيد مػػف حطػػاـ الػػدنيا غيػػر بعػػض

األحجػػار التػػي يت ػواروف خم فػػا مػػف زمفروػػر الشػػتاد وح ػ اررة الصػػي

وكػػاف يمػػبس

أط الػػال الريػػاب الرخيصػػة وي كػػل أبسػػم الطعػػاـ طمع ػاً فػػي ع ػػو اإلمػػاـ عػػف ال ق ػراد
والمستحع يف وليكوف ذلؾ باباً لنيل رحاي و بولال وكذلؾ كاف مف أكرـ الناس في
زمان ػػال فق ػػد ك ػػاف يعط ػػي ك ػػل م ػػا يمم ػػؾ لم قػ ػراد والمحت ػػاجيف وغيره ػػا م ػػف الصػ ػ ات

الحميدة.
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ولػػد السػػيد القحطػػاني فػػي مدينػػة الكاظميػػة بب ػػداد عػػاـ 1976ـ وعػػاش مػػع أس ػرتال

فػػي دارهػػـ الوا عػػة فػػي مدينػػة العمػػارة جنػػوب الع ػراؽ ،وهػػو سػػيد عمػػوف مػػف ذروػػة
اإلم ػػاـ الحس ػػف الس ػػبم (عمي ػػال الس ػػبلـ) ومعن ػػ .ان ػػال حط ػػاني ل ػػيس المقص ػػود من ػػال

حطػػاف أخػػو عػػدناف ولػػدف يعػػرب ،ألف المعمػػوـ أف السػػادة ينتسػػبوف إلػػ .عػػدناف

دوف حطاف ،إال إف حطاف هػذا الػذف يرجػع إليػال السػيد أبػو عبػد هللا هػو حطػاف

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

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

ف ي سػف السادسػة عشػرة مػف عمػري غػادر بمػدي إلػ .أحػد البمػداف اإلسػبلمية لد ارسػة
العمـ وبعد أف أتـ دراستال هنػاؾ عػاد إلػ .بمػدي ألنػال لػـ يجػد حػالتال فقػاـ باسػتئناؼ

الد ارسػػة فػػي الحػػوزة العمميػػة فػػي النجػ

األشػػرؼ وبعػػد الجػػد واالجتفػػاد أصػػبح مػػف

أبرز طبلبفا وكاف لديال حمقة لمدرس وأهلػ

عمػ .صػ ر سػنال كتابػاً فروػد مػف نوعػال

ر ػم فيػال ب هػيف المنطػا والقػرف ،و ػاـ فػي داخػل الحػوزة بمحاولػة الت ييػر وشػف رػورة
عمػػ .األفكػػار والتص ػرفات الخاطئػػة ،ف ػ راد مػػف خػػبلؿ ذلػػؾ رفػػع الظمػػـ عػػف النػػاس
و يف نقاط الخمل هنػاؾ مػف الت ر ػة فػي العطػاد (العدالػة الماليػة) واالسػتحواذ عمػ.

الحقوؽ رواماتة الكرير مف السنف وظفور البدع وهجر القرف بتعطيمال واالستعاحة
عنػػال باألصػػوؿ العمميػػة واالسػػتنتاجات العقميػػة التػػي لػػـ ينػػزؿ هللا بفػػا مػػف سػػمطاف

وكػػذلؾ افتقػػار الحػػوزة لمػػدروس األخبل يػػة ممػػا يجعػػل طػػبلب العمػػـ يتفػػافتوف عمػػ.
الدنيا وليس عم .الديف وخدمة المجتمع .

 ..................................................... 16موسوعة القائـ
فكاف يدخل مجػالس العممػاد وومقػي عمػيفـ الحجػة ويعمػف برادتػال مػف تمػؾ األفعػاؿ،
فػػنفض باألمر(التمفيػػد) ولػػـ يكػػف يخشػػ .فػػي هللا لومػػة الئػػـ وال عػػذؿ عػػاذؿ فبػػيف

بطبلف الكرير مف األحكاـ وأخبر الناس عف رب القياـ ،فبػدأ األنصػار يجتمعػوف

إليال واألعداد يللبػوف عميػال فقػاموا بمحاولػة اغتيالػال ولكػنفـ فشػموا فػي مبت ػاهـ بعػد

أف خي ػػب هللا تم ػػؾ األي ػػادف اآلرم ػػة الت ػػي م ػػا فتػ ػ ت موغم ػػة ف ػػي ر ػػاب الص ػػالحيف
واألولياد فكاف في كل مرة ينجوا مف أولئؾ األشرار مف منتحمي اإليماف .

وبع ػػد كرػ ػرة المخ ػػاطر ف ػػي بم ػػدي ػػاـ بال ػػذهاب إل ػػ .أح ػػد البم ػػداف اإلس ػػبلمية إل ام ػػة
الحجة عم .رجاؿ الديف هناؾ فقاـ بالدخوؿ عميفـ واحد تمو األخر فمـ يكف مػنفـ

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

حكػـ صػػداـ المعػػيف المتمرػل بدولػة بنػػي مػػرواف فػػي أخػر الزمػػاف ،فاسػػت ن

رغـ مة الناصر وشماتة القروب.

التمفيػػد

وبعػػد خط ػوات كري ػرة ػػاـ فيفػػا بتحػػدف الجميػػع واربػػت صػػدؽ دع ػواي بنشػػر األدلػػة

والبػ ػراهيف وتح ػػدل أه ػػل العم ػػـ بع ػػد أف رفحػ ػوا التص ػػديا لمق ػػدوـ لممباهم ػػة رواه ػػبلؾ

الكػػاذب ولكػػنفـ اسػػتمروا فػػي غػػيفـ بالتكػػذيب ونصػػبوا لػػال وألنصػػار اإلمػػاـ المكائػػد
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 زج السيد القحطاني ومػف معػال فػي السػجوف وال ػ .مػف التعػذيب

ما ال  ،.وك ف هػذي األمػة مصػرة عمػ .رفػض اإلمػاـ فقػالوا لػال بػالحرؼ الواحػد إف

الرجعة17 ...............................................................
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
هنػػاؾ ػػوـ يرتػػدوف و خػػروف يلمنػػوف فطروػػا الحػػا مػػر والقػػابض عميػػال كالقػػابض

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

ن ػػور المف ػػدف الموع ػػود (عميػ ػال الس ػػبلـ) بع ػػد أف رس ػػـ الب ػػاحريف والعمم ػػاد الص ػػور
الخرافيػػة واألفكػػار الباطمػػة التػػي ال تمػػت إلػػ .المفػػدف ووومػػال بصػػمة ،فقػػاـ السػػيد
القحطاني مف خبلؿ الصحي ة بمنا شػة كػل مػف كتػب حػوؿ حػية المفػدف (عميػال

السػػبلـ) و ػػيف أخطػػائفـ وانح ػراؼ أفكػػارهـ وت نيػػد مػػا جػػاد فػػي كتػػبفـ التػػي كتبػػت
ترجماناً لؤلهواد الن سية واألفكار التعصبية .

وكذلؾ اـ بدحض كل إدعادات المدعيف زو اًر ب نفـ جفات لئلماـ المفدف (عميػال
السبلـ) فقاـ بطرح األدلة الصاد ة عم .بطبلنفـ وبطبلف السير فػي ركػابفـ وهػذي

الحركػ ػػات ظفػ ػػرت عمػ ػػ .وجػ ػػال الخصػ ػػوص فػ ػػي الع ػ ػراؽ ومػ ػػنفـ الحركػ ػػة المولويػ ػػة

والسػ ػػموكية والباطنيػ ػػة والنب يػ ػػة والمػ ػػدعي زو اًر (اليمػ ػػاني الػ ػػدجاؿ أحمػ ػػد البصػ ػػرف)
والمدعي زو اًر فاحل المرسومي .

فبسبب هلالد ونسب أن سفـ إل .اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) زو اًر و فتاناً أصبح
الناس ين روف مػف حػية اإلمػاـ وذكػري وك نػؾ إذا ذكػرت اإلمػاـ ا تػرف ذلػؾ الػذكر
بف ػلالد الم ػدعيف وه ػذا هػػو الفػػدؼ الرئيسػػي ألعػػداد الػػديف الػػذيف ل ق ػوا أكرػػر هػػذي
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الحركات مف أجل إبعاد الناس عف إمامفـ المظموـ ليجعموي وحيداً دوف ناصر وال
معػػيف فػػإذا خػػرج ح ػوا عميػػال ،وهػػذا لػػف يتحقػػا ألنػػال وعػػد مػػف هللا ووعػػدي سػػبحانال
غير مكذوب .

وكػػذلؾ طػػرح فػػي بطػػوف تمػػؾ الصػػحي ة تصػػحيح لممػػنف الت سػػيرف لمقػػرف والسػػيرة
المباركة لممفدف (عميػال السػبلـ) وأحػداث الظفػور وشخصػياتال ،وكػل مػا مػف شػ نال

إيصػػاؿ النػػاس إلػػ .ال فػػـ الفػػادؼ والصػػحيح لتمػػؾ القحػػية اإللفيػػة ليكون ػوا عمػػ.
درجة مف القبوؿ .

فبقػػي كػػل مػػف فػػي سػػاحة العمػػـ حيػػارل عػػف الج ػواب بعػػد أف تحػػداهـ بػػنقض مػػا

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

فبػػدأت المػلامرات تحػػاؾ حػػدي كمػػا فعػػل ب سػػبلفال مػػف الصػػالحيف وبعػػد أف وصػػمت
أعػػداد صػػحي ة إلػػ .العػػدد  52بػػدأ السػػيد القحطػػاني بالتحػػدث إلينػػا بمفجػػة جديػػدة
يممح مف خبللفا بقرب ال يبة التي أخبرنا عنفا والتي تقع عميػال يػوـ مػا و ػد توسػـ
السػػيد بقػػرب ال يبػػة عنػػدما فقػػد ولػػدي الصػ ير فػػي أحػػد األحيػػاد فقػػاؿ السػػيد لنػػا إف
معنػػ .ذلػػؾ فػػي عمػػـ التوسػػـ إننػػي سػػوؼ أغيػػب عػػنكـ ،وفػػي اليػػوـ التػػالي لصػػدور

العػػدد األخيػػر مػػف الصػػحي ة وفػػي أحػػد ش ػوارع ب ػػداد رواذا باأليػػادف األريمػػة التػػي
صنعفا إبميس المعيف وأعوانال مف شياطيف األنس العصػاة المػردة تمتػد لت تػاؿ هػذا

الجبل األشـ بإطبلؽ النػار عميػال وسػقوطال شػفيداً فػي سػبيل تمفيػد الطروػا لخمي ػة
هللا في أرحة اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) ،لقد غادرنا هذا النمػوذج ال روػد بعمػر

الرجعة19 ...............................................................
بمػػغ الربلرػػيف وعمػػ .الػػرغـ مػػف ص ػ ر سػػنال إال إنػػال طػػرح كػػل مػػا مػػف ش ػ نال تقػػويـ
االعوجاج روايحاح سبل السداد .

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

لمقبػػل كمػػا إف الجحػػيـ ػػد سػػعرت والجنػػة ػػد أزل ػػت ففػػل تعمػػـ ن وسػػنا مػػا ػػدمت

وأخػػرت أـ إنفػػا فرحػػة بمػػا أجرمػػت ألػػـ يحػػف الو ػػت أف نقػػوؿ لمباطػػل مػػت ولعمػػـ
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

ال زاؿ صػػداها بيننػػا حتػػ .اليػػوـ ،ألػػـ يحػػف الو ػػت إل ازلػػة درف الشػػيطاف مػػف مو نػػا
وعقولن ػػا بع ػػد أف بات ػػت عبلم ػػات الجب ػػار واح ػػحة حت ػػ .لؤلعم ػػ .الحػ ػرور و ي ػػات

السماد شاخصة لمبعيد والقروب لقد باتت عروش الظػالميف مفػددة بػالزواؿ بعػد أف
أزوػػل السػػتار و ػػدأ عػػرض عصػػر الظفػػور الشػرو  ،فػ يف الم ػػر لمظػػالميف العصػػاة
الذيف أطمعوا الناس بزخارؼ األوهاـ و يػدوهـ بحبائػل الشػيطاف وأجمعػوا عمػ .وأد

الوروث ونفب الميراث هيفات رـ هيفات فإف لفـ يوـ كيوـ بدر وصرخة كصرخة

س
الحبم .فالوول كل الوول لرلساد تخموا ورعيتفـ جياع {ِإ َّن َم ْو ِع َد ُه ُم ُّ
الصْب ُح أََلْي َ
يب } .
ُّ
الصْب ُح ِبَق ِر ٍ
لقػػد ارت ينػػا أف ن خػػذ عمػػ .عواتقنػػا نشػػر مػػا حصػػمنا عميػػال مػػف عمػػوـ هػػذا الممفػػد

المقػػداـ التػػي طرحفػػا لعامػػة النػػاس فػػي العػراؽ 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
رغـ ص ر سنال إال أف مف عرفال وجدي بح اًر مف العمـ ولػال رليػة خاصػة ونظروػات
عممي ػػة ف ػػي الكري ػػر م ػػف العم ػػوـ كعم ػػوـ الق ػػرف والح ػػديث والت وو ػػل الط ػػب وال مسػ ػ ة
والمنطػػا والعمػػوـ الطبيعيػػة وكػػاف أكرػػر اهتمامػػال فػػي حػػية اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال

السبلـ).

ولػ ػػال بػ ػػاع فػ ػػي ت ووػ ػػل الرليػ ػػا واألحاديػ ػػث والقػ ػػرف وعمػ ػػـ التوسػ ػػـ ولػ ػػال الكريػ ػػر مػ ػػف
المخطوطات التي لـ يتمكف مف نشرها في حينفا حت .تم
فقاـ بتمقينفا لتبلميذي ودعاهـ إل .الكتابة والت لي

الػبعض منفػا وحػاع

فشمروا عف سواعدهـ مػف أجػل

خدمػػة حػػية اإلمػػاـ المفػػدف وت ػػانوا فػػي إيصػػاؿ هػػذا العمػػـ إلػػ .جمفػػور المسػػمميف
فجزاهـ هللا خير الجزاد ،فصدر في حينفا مف تحت أيدف هلالد التبلمذة الملل ات
ال زورة التي تنـ عف ال يض اإللفػي الػذف ححػ .بػال السػيد و ػد كتبػت هػذي الكتػب

عمػػ .كررتفػػا والتػػي بم ػػت مػػا يقػػارب األر ع ػػوف كتابػػا فػػي و ػػت ياسػػي حيػػث ل ػػـ

تس ػػت رؽ كتابتف ػػا س ػػول ش ػػفروف وذل ػػؾ ب ػػل أر ع ػػة س ػػنوات م ػػف ت ػػارو طب ػػع ه ػػذي

الموسػػوعة فكانػػت هػػذي الموسػػوعة عبػػارة عػػف ز ػػدة بعػػض الكتػػب التػػي أرت ينػػا أف

تكػ ػػوف بف ػ ػػذا المحت ػ ػػول والتناس ػ ػػا م ػ ػػف أجػ ػػل س ػ ػػفولة ت ػ ػػداولفا وجع ػ ػػل خصوص ػ ػػية
لموحػػوعاتفا فكانػػت هػػذي الموسػػوعة مختصػػة بتعرو ػ

النػػاس بإمػػامفـ وتحػػيطفـ

بحركتػال المباركػة وشخصػيات عصػػر الظفػور والكريػر مػػف األبحػاث الخاصػة بفػػذا

الرجعة21 ...............................................................
المجاؿ و د سبقتفا الموسوعة القرنية لمسيد القحطاني والتي شممت األبحاث التػي
تعن .بعموـ القرف والت وول والنظروات القرنية وأسرار القرف وغيرها مف المواحيع

الخاصػػة بفػػذا المجػػاؿ وسػػت تي لمقػػار الك ػروـ كتػػب أخػػرل فيمػػا لػػـ يػػدخل حػػمف
الموسوعتيف مف أبحاث وملل ات والتػي يجػد القػار فػي طياتفػا مػا يسػد رمقػال مػف
العموـ التي تقرب إليال معرفتال بإماـ زمانال أرواحنا لتراب مقدمال ال داد .
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لقد اسػتمر بنػي ادـ ومنػذ بػدد الخميقػة بالبحػث عػف خمي ػة هللا فػي أرحػال ،واسػتمر

هػػذا الحػػاؿ جػػيبل بعػػد جيػػل فجػػادت أ ػواـ ورحػػل خػػروف و ػػدت أط ػوار المعرفػػة
والتكامل تظفر عم .لساف األنبياد والمرسميف فبينوا أف خمي ػة هللا فػي األرض هػو

ذلػؾ الموعػود الػذف سػتممل عمػ .يديػال األرض سػطا وعػدال بعػد مػا يممئفػا النػاس

الرجعة23 ...............................................................
بط يانفـ ظمما وجو ار ،ومف هذي الركيػزة انطمقػت األذهػاف لتصػور هػذي الشخصػية

ال ذة والتي تكوف مختم ة اختبلفاً كميا عما شفدي بني دـ مف ادة وزعماد.
وظمت لقروف طوومػة مػف القحػايا ال امحػة عمػ .مػف بحػث فيفػا فمػـ يسػتطع أحػد
مف الباحريف رسـ صورة حقيقية لفا ،فصارت هذي القحػية مرمػ .لسػفامفـ عنػدما

رسػػموا لفػػا صػػور متعػػددة ومختمػ

ومتنا حػػة ،ومػػف هنػػا ن فػػـ سػػبب عػػدـ اكتمػػاؿ

القمة الملمنة والمتمرمة بالربلرمائة وربلرة عشر وو ػوع النػاس فػي حيػرة مػف أمػرهـ

في كي ية إتباع الحا عم .هذي الصورة ال امحة والمتنا حة ف ف األ واؿ يتبعػوف

وأيفا يتركوف.

وهذا ما ال يرتحػيال موالنػا صػاحب الزمػاف بػ ف يكػوف النػاس عمػ .هػذا الحػاؿ مػف

الجفل في أمري ،والحديث يقوؿ ( :من لم يعرف إمام زمانه مات ميتلة جاهميلة

فمػػيس المقصػػود بمعرفػػة اإلمػػاـ معرفػػة اسػػمال الش ػرو  ،ففػػذا أمػػر أحػػاط بػػال جميػػع

الناس عم .اختبلؼ دياناتفـ ،بل وحت .أعدادي ،ففػل يكونػوف ػد عرفػوا اإلمػاـ يػا
ترل وهـ عم .غير دينال.

فجػػل مػػا طػػرح عػػف حػػية اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) مػػف أطروحػػات وكتػػب
وبحػػوث ومػػا يمقػػ .مػػف عمػػ .المنػػابر ال يعػػدو الخػػوض فػػي مواحػػيع محػػددة جمػػد

أصحابفا عم .الحديث بفا لعدـ التوصل إل .ما هو أعما وأدؽ منفا.

يكوف اإلماـ (عميال السبلـ) مػف هػلالد النػاس أنصػا ار
ففل هذا المستول يك ي ألف ه
خيػر مػف أنصػػار الرسػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) وخيػر مػػف أنصػار الحسػػيف (عميػال السػػبلـ)

ليمؤل بفـ األرض سػطا وعػدالً أـ هػل يك ػي هػذا األمػر ألف ينجػي الملمنػوف مػف

أنياب الجفل التي أحاطت بفـ مف كل الجفات.
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فمػ ػػف المسػ ػػتحيل أف تبػ ػػدأ الحركػ ػػة المباركػ ػػة إلمػ ػػاـ الزمػ ػػاف فػ ػػي وسػ ػػم هػ ػػذا ال فػ ػػـ
الس ػػطحي ألمػ ػري (عمي ػػال الس ػػبلـ) ولقح ػػيتال المبارك ػػة وه ػػذا م ػػا دع ػػا موالن ػػا اإلم ػػاـ

المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) إلرسػػاؿ الممفػػديف لدعوتػػال المباركػػة المكم ػػوف بشػػا غمػػار
ال تف وتبياف االعوجاج الحاصل في األمة روايصاؿ ال كرة الصحيحة لفذي القحػية
اإللفية إل .الناس لكي يكونوا أرحا خصبة لزرع بذور التوحيػد فػي مػو فـ فتػورؽ
وترمر رمرتفا المباركة (دولة العدؿ اإللفي).

إف هػذي الموسػوعة التػي بػيف يػديؾ مػاهي اال غػيض مػف فػيض عمػوـ سػيدنا ابػي
عبػػد هللا الحسػػيف القحطػػاني والت ػػي أفاحػػفا عميػػال إمامن ػػا المفػػدف (عمي ػال الس ػػبلـ)

وسيجدها القػار أساسػاً و اعػدة ينطمػا منفػا لم فػـ الصػحيح لمػا يجػب عمػ .ال ػرد

الم ػػلمف أف يعي ػػال م ػػف أم ػػر مػ ػوالي المف ػػدف (عمي ػػال الس ػػبلـ) ف ػػاألمر متو ػ ػ

عم ػػ.

استعداد المنتظروف ولف يكوف الظفور ما لـ نكػوف أهػبل لػال ولػف نكػوف أهػبل مػا لػـ
نرفػػع الػػببلد الػػذف أحمػػال هللا بنػػا بسػػبب جفمنػػا ب ػ مر اإلمػػاـ وابتعادنػػا عن ػال والشػػرؾ

الذف نخر عقائدنا بسبب رحانا ب ف يش ل مكانػال الشػرو

انػاس ػالوا اف افعػالفـ

تحرز رحاي فرحينا بفـ خم اً لال.

إف أبحػػاث هػػذي الموسػػوعة جػػادت متسمسػػمة ومبسػػطة ألبعػػد الحػػدود لتكػػوف سػػفمة

ال ف ػػـ لمختمػ ػ

فئ ػػات الن ػػاس وك ػػذلؾ اعتم ػػدت ف ػػي أطروحاتف ػػا ومواح ػػيعفا عم ػػ.

ال ػػدليل النقم ػػي فق ػػم م ػػف كت ػػاب هللا وس ػػنة نبي ػػال وم ػػا ورد م ػػف مروي ػػات أه ػػل بي ػػت

العصمة لتكووف ال كرة النقية الصحيحة ألمر موالنا المفدف (عميال السبلـ).

فكانت عبارة عف كتب متعددة جمعػت فػي ربلرػة مجمػدات لسػفولة اإل تنػاد فػالجزد

األوؿ منفا يحتوف عم .الرجعة التي وص فا أهل البيت (عميفـ السبلـ) ب نفا مػف
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عظػ ػػائـ األمػ ػػور والتػ ػػي حػ ػػمت لقػ ػػروف مػ ػػف الػ ػػزمف نقطػ ػػة خػ ػػبلؼ بػ ػػيف المػ ػػذاهب
االس ػػبلمية فطرح ػػت ف ػػي ه ػػذا الكت ػػاب بفيئتف ػػا الجدي ػػدة

البعي ػػدة ع ػػف األفك ػػار

األسطوروة والخرافية والتي جعمت ممف اؿ بفا محم لمسخروة واالستفزاد.

إف موحػػوع الرجعػػة الػػذف طرحػػال السػػيد القحطػػاني كػػاف أ ػػرب مػػا يكػػوف لمكتػػاب

وروايات االئمة (عميفـ السبلـ) ،هذي ال كرة التي اف وعاها القار كػاف أ ػرب إلػ.
بوؿ أمر اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) وففـ ابعاد حيتال.

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

ػاد بالصػ ات العمميػة واألدوار
(عميال السبلـ) بددا مػف وصػ الفيئػة والشػكل وانتف ً
والمفػاـ الممقػات عمػ .عاتقفمػا وكػذلؾ وحػع القػوؿ ال صػل لمػا تحػارب فيػال مػف

أ ػواؿ العممػػاد فػػي حػػية عيسػػ( .عميػػال السػػبلـ) ودابػػة األرض ورجعػػة الحسػػيف

(عميال السبلـ).

أما الجزد الراني فيحتوف عم .كتاب سنف المفدف (عميال السبلـ) مف األنبيػاد ومػا

يرافا هذي السنف مف انطبا ات عم .هذي األمة روامامفا واألدوار التي يمروف بفا.
ويحتوف هػذا الجػزد ايحػاً عمػ .كتػاب شخصػيات عصػر الظفػور التػي تنقسػـ إلػ.

معسػ ػػكروف األوؿ معسػ ػػكر أنصػ ػػار اإلمػ ػػاـ المفػ ػػدف (عميػ ػػال السػ ػػبلـ) ويشػ ػػمل أهػ ػػـ
شخصيات عصر الظفور التي تق

إل .جانب المفدف (عميال السػبلـ) فيػتـ شػرح

م اهيمفا وأماكف انطبل فـ روايحاح ما كاف مبفـ مف أمرها.
رـ يميال كتاب افرؽ الحبللة تمؾ ال ارؽ التي سوؼ تتصدل المر اإلماـ المفدف
(عميال السبلـ) وتقاتمال حقدا وحسدا.
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ويحتػػوف هػػذا الجػػزد ايحػػا عمػػ .كتػػاب حػػرب القػػائـ والػػذف يػػتـ مػػف خبللػػال توحػػيح
معػػالـ جي ػػوش

اإلم ػػاـ (عميػػال الس ػػبلـ) و واتػػال واألس ػػمحة والطا ػػات الت ػػي س ػػوؼ

يسػػتخدمفا فػػي حر ػػال وأصػػناؼ

الجيػػوش التػػي سػػيقاتل بفػػا العػػالـ وغيرهػػا مػػف

الت اصيل التي حمت منذ انبرػاؽ فكػرة الموعػود االلفػي (عميػال السػبلـ) خافيػة عػف

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

السبلـ).

أما الجزد الرالث (مكة ومدينة المفدف) فيعكس الصػورة الحقيقيػة لسػاحة األحػداث

في زمف القياـ المبارؾ وما يسبقال مف أحػداث بػدداً بج رافيػة حركػة اإلمػاـ ومػرو اًر
بما ستجرف مف سنف وانطبا ات عم .هذا الدعوة جروػا عمػ .سػنة الرسػوؿ (صػم.
هللا عميال و لال وسمـ تسميما) ودعوتال المباركة ومراحمفا وما عاصػرت مػف أحػداث

وفػػرؽ الحػػبللة والجاهميػػة واألصػػناـ البش ػروة واألحػػداث التػػي تكػػوف بػػل يام ػال
المبارؾ.

الرجعة27 ...............................................................
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كتاب
الللللرجللعللة
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مف المعموـ اف في العالـ ديانات كريرة ،وممل عديدة ،و د ات ا األعـ األغمب مف
النػاس عمػػ .أف هنػػاؾ رػػبلث ديانػػات رئيسػػية هػي السػػائدة فػػي زماننػػا ،وهػػي الديانػػة

اإلسبلمية والديانة المسيحية ،والديانة اليفوديػة ،وهػذي الػديانات هػي األكرػر أتباعػاً

في العالـ ،كما أنفا منتشرة في أكرر بقاع األرض ووديف بفا الكرير مف الشعوب،

ومػػف المعمػػوـ أيح ػاً والمتحقػػا إف هػػذي األديػػاف الربلرػػة جػػادت مػػف عنػػد هللا عػػز

الرجعة31 ...............................................................
وجل ،و د دعا لفا رسل مصط وف ومجتبوف منال عػز وجػل ،وهػـ موسػ .وعيسػ.
ودمحم صموات هللا وسبلمال عميفـ.

ولما كانت هذي األدياف والرساالت مػف مصػدر واحػد روالػال واحػد ومعػيف واحػد ،فػبل
بد أف تكػوف متوافقػة ال اخػتبلؼ وال تعػارض فيمػا بينفػا ،واف وجػد االخػتبلؼ ففػو

حتمػاً لػيس مػف هللا عػز وجػػل وال مػف أنبيػادي ،بػل هػو مػػف عنػد أتبػاع تمػؾ األديػػاف
الػػذيف زادوا وأنقص ػوا فيفػػا بحسػػب أه ػوائفـ وميػػولفـ وأن سػػفـ األمػػارة ،إال أف هنػػاؾ

فئػػة دائمػاً فػػي كػػل ديػػف تبقػػ .متمسػػكة بػػالحا ال تحيػػد عنػػال وال تميػػل وتقبمػػال مفمػػا
ك ػػاف مػ ػ اًر أو ص ػػعب االحتم ػػاؿ ،وهػ ػلالد ه ػػـ أص ػػحاب القم ػػوب الس ػػميمة واألفف ػػاـ
والعقػوؿ المتحػػررة التػي لػػيس لفػا هػػـ إال معرفػة الحػػا وأتباعػال وطمبػػال أيػف مػػا كػػاف

وكي ما كاف وأياً كاف مصدري.

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
الحجب واألستار وصارت سػوداد صػدئة ،فرفحػت ذلػؾ الحػا ودعاتػال ،ولػـ تقبمػال

فحبلً 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 فحػبلً عػف
نقاط االشتراؾ الكريرة بيف المذاهب المختم ػة فػي الػديف الواحػد وعميػال فػإف منطمقنػا

هػػو الت كيػػد عمػػ .هػػذي النقػػاط التػػي تقػػرب المسػػافات بػػيف المػػلمنيف بفػػذي األديػػاف

وتقرب وجفات النظر والتوافا بينفا.
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وم ػػف نق ػػاط االش ػػتراؾ ب ػػيف ه ػػذي األدي ػػاف الربلر ػػة ه ػػو م ف ػػوـ الرجع ػػة ،ال ػػذف ه ػػو
موحػػوع كتابنػػا هػػذا الػػذف يختم ػ عمػػا سػػبقال مػػف الكتػػب الملل ػػة س ػواد مػػف ابػػل

العمم ػػاد والب ػػاحريف أو غيػ ػػرهـ ،فإنن ػػا سػػػنتناوؿ ف ػػي ه ػػذا الكتػػػاب أطروح ػػة جديػػػدة
ومعاصرة في موحوع الرجعة لـ يسبقنا إل .القوؿ بفا احد.

وعميال فبل بد مف التنبيال إل .أمر مفػـ جػداً وهػو مػا تعػارؼ فػي المجتمعػات عبػر

الت رو فكـ مف عالـ د حػورب ،وكػذب ،واتفػـ ورفػض ،ولػـ يقبمػال احػد ،نتيجػة مػا
جػػاد بػػال مػػف بعػػض النظروػػات الجديػػدة ،وهػػو اليػػوـ يشػػار إليػػال بالبنػػاف والسػػمو فػػي

العمـ والمعرفػة وصػار خالػداً ،وكتػب عنػال كبػار العممػاد ونعتػوي بكػل مػا هػو جميػل
وما يدؿ عم .العظمة والرفعة ،وما إل .ذلؾ .

وأصػػبحت تمػػؾ النظروػػة التػػي رفػػض مػػف اجمفػػا مػػف بػػل مجتمعػػال نػػذاؾ ،أساس ػاً

يعتمػػد عميػػال فػػي الكريػػر مػػف فػػروع العمػػـ ،بػػل إف بعػػض تمػػؾ النظروػػات أس ػػفمت
إسفاماً كبي اًر فػي تطػور الحيػاة عمػ .مختمػ

األصػعدة ،وهػل التطػور الػذف نعيشػال

اليوـ إال بسبب تمؾ النظروات وواحعيفا مف العمماد.

إذف ومف هذا المنطما عمينا أف ال نرفض كل مػا هػو جديػد ،نتيجػة جفمنػا بػال ،أو

ع ػػدـ استئناس ػػنا ب ػػال ،ألن ػػال م ػػا زاؿ غيبػ ػاً بالنس ػػبة لن ػػا ،فاإلنس ػػاف كم ػػا ه ػػو مع ػػروؼ
يست نس بالمحسوسات ،وورفض ال يبيات ،و ػد جػاد عػف ابػف سػينا انػال ػاؿ ( :مػا
رع سمعؾ فذري في ساحة اإلمكاف حت .يزورؾ عنال ساطع البرهاف ).

فميس كل ما يقاؿ باطل وغير صحيح حت .واف لـ يقـ دليل عميال.

نعػػـ واف وجػػد الػػدليل عمػػ .بطبلنػػال فػػبل مجػػاؿ لقبولػػال ،ولكػػف جفمنػػا بمػػا حولنػػا ال

يسػػتدعي رفحػػال ،بػػل عمينػػا البحػػث واالستقصػػاد حتػػ .نصػػل إلػػ .الحقيقػػة التػػي ال

الرجعة33 ...............................................................
تقبػػل الشػػؾ ،أمػػا مػػا ػػاـ عمػػ .صػػحتال الػػدليل فػػبل سػػبيل إلنكػػاري إال مػػف بػػل أهػػل

العناد الذيف ال يرودوف بوؿ الحا وهػلالد لعمػرف كريػروف ال يخمػو مػنفـ زمػاف أو

مكاف.

إف موحػػوع الرجعػػة مػػف المواحػػيع التػػي جػػاد ذكرهػػا فػػي الكتػػب الربلرػػة :القػػرف

واإلنجيل والتوراة ،و مف وصدؽ بفا كل مف يلمف بفذي الكتب ،فقػد و عػت الرجعػة

في األمـ السابقة وهذا ممػا ال خػبلؼ فيػال ،إال أف الخػبلؼ ػد و ػع بػيف المسػمميف
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
كانػػت هنػػاؾ بعػػض األخبػػار ال ػواردة فػػي كتػػبفـ التػػي تشػػير إلػػ .الرجعػػة روامكػػاف

و وعفا.

أمػا الشػيعة اإلماميػػة ففػـ بػػيف ائػل بفػػا و ػيف مػػف ينكرهػا أو يػرفض االعتقػاد بفػػا

عمػ .ال فػػـ التقميػدف أف رجػػوع بعػػض األمػوات إلػػ .الحيػػاة الػدنيا ب جسػػادهـ ن سػػفا

التي عاشوا فيفا سابقاً ،وأنفا تقع في خر الزمػاف عنػد يػاـ اإلمػاـ المفػدف (عميػال
السبلـ) ،أو بعد يامال كما عميال راد عممائفـ التي دونوها في كتبفـ.

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) .

و د ذهب المسيحيوف إلي االعتقاد برجعة عيس .وأصػحابال وبعػض المػلمنيف بػال

وسػػي تي الكػػبلـ عنػػال إف شػػاد هللا تعػػال ،.والحقيقػػة إننػػا لػػو ت ممنػػا وت كرنػػا فػػي أدلػػة
القػػائميف بالرجعػػة لوجػػدنا فيفػػا بعػػض التعػػارض واالخػػتبلؼ فيمػػا يخػػص األحاديػػث
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والروايػػات التػػي اسػػتدلوا بفػػا ،ممػػا كػػاف سػػبباً مباشػ اًر فػػي رفػػض أهػػل السػػنة لمرجعػػة
بالم فوـ الذف ذهب إليال الشيعة ،وعدـ االعتقاد بال و بولال.

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

(عميال السبلـ).

كما إف كتب الحديث عندهـ د دوف فيفا بعض األحاديث التي تذكر إف كػل مػا

جرل وو ع في األمـ السابقة يجرف ويقػع فػي أمػة دمحم (صػم .هللا عميػال والػال وسػمـ
تسميما) حذو النعل بالنعػل ،والقػذة بالقػذة ،إال أف مػا دعػاهـ إلػ .القػوؿ بعػدـ و ػوع
الرجعة هو ما وجدوي مػف التعػارض الظػاهر فػي الكريػر مػف الروايػات التػي اسػتدؿ

بفا الشيعة عم .الرجعة .

وفػػي هػػذا الكتػػاب سػػيجد القػػار م فومػاً جديػػداً لمرجعػػة مػػدعماً باألدلػػة مػػف القػػرف،
واإلنجيل ،والتػوراة ،واألحاديػث ،والروايػات وهػو م فػوـ ((الرجعػة الروحيػة)) والػذف

بحسب اعتقادنا سيكوف مقبوالً 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
تقرب المسافات بيف أبناد المذاهب اإلسبلمية جميعاً ،وتقمػص نقػاط االفتػراؽ التػي
يحرص أعػداد اإلسػبلـ عمػ .أرارتفػا بػيف الحػيف واألخػر مػف اجػل توسػيع الخػبلؼ

والشقة بيف المسمميف.

الرجعة35 ...............................................................
ل ػػذلؾ أدع ػػو جمي ػػع اإلخ ػػوة م ػػف أبن ػػاد الن ػػوع اإلنس ػػاني وأبن ػػاد ال ػػديانات وخاص ػػة
المسػيحييف مػنفـ ،والمسػمميف سػنة وشػيعة لقػرادة هػذا الكتػاب عسػ .أف يجػدوا فيػػال

حػػالتفـ وب يػػتفـ ،فػػإنني عمػػ .يقػػيف مػػف أف أهػػل السػػنة رفح ػوا االعتقػػاد بالرجعػػة

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

التوفيا.

الباب األول
الرجعة لغة وأصطبلحاً

الرجعة ل ة هي مف رجػع يرجػع رجوعػاً ،وهػو رجػوع الشػيد إلػ .الحالػة التػي كػاف
عميفػػا ،ومعناهػػا العػػودة إلػػ .الحالػػة السػػابقة ،أو رجػػوع الشػػيد إلػػ .شػػيد كػػاف ػػد

فار ال وأبتعد عنال.

أما في اإلصطبلح

فف ػػي الرج ػػوع إل ػػ .الحي ػػاة ال ػػدنيا بع ػػد المم ػػات ػػاؿ ال ي ػػروز ب ػػادف( :ف ػػبلف ي ػػلمف
بالرجعة أف بالرجوع إل .الدنيا بعد الموت)(. )1
 -1الصحاح  1216 :3والقاموس المحيم 38 :3
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وهي محل بحرنا هذا فالرجعة عند الشيعة اإلمامية هي رجوع مف محض اإليمػاف
مححػاً ،ومػػف محػػض الك ػػر مححػاً إلػػ .الحيػػاة الػػدنيا بعػػد المػػوت ،فػػي زمػػف يػػاـ
اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) ،أو بعػدي ،ليقػتص المظمومػوف مػف الظػالميف ويشػ وا
غميمفـ منال بل يوـ القيامة ،فالشيعة يعتقدوف برجعة الحسيف (عميال السبلـ) وأهل
بيتػػال وأصػػحابال ال ػػذيف تم ػوا معػػال ف ػػي كػػر بلد ورجعػػة يزو ػػد بػػف معاويػػة وأص ػػحابال

وجيشال الذيف تموا الحسيف وأنصاري في كر بلد.

كما انفـ يعتقدوف برجوع أمير الملمنيف عمي بف أبي طالب (عميال السػبلـ) ،و ػد

استدلوا عم .ذلؾ بروايات كريرة واردة عف األئمػة الطػاهروف (عمػيفـ السػبلـ) ،ومػا
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.

الفرق بين الرجعة والكرة

أجمع القائموف بالرجعة إف معناها ن س معن .الكرة أف أنفما ل ظاف لمعن .واحػد،
وهذا غير صحيح تمامػاً ،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.

أما الكػرة ففػي رجػوع إلػ .الحيػاة الػدنيا بعػد المػوت ،ولكػف ذلػؾ مشػروطاً فػي حػاؿ
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

عميػاً (عميػال السػبلـ) فػي

الرجعة37 ...............................................................
حاؿ الحرب ب نػال ( كػرار غيػر فػرار) فػالكر بعكػس ال ػر و ػد ورد عػف عمػي (عميػال

السبلـ) في بعض خطبال ولال ( :وأن لي الكرة بعلد الكلرة والرجعلة بعلد الرجعلة
وأنا صاحب الرجعات والكرات . ٔ( ....

ومػػف هػػذا يتبػػيف لنػػا واحػػحاً إف الكػرة غيػػر الرجعػػة ،رواال لمػػا صػػح إف يجمػػع أميػػر
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،.

كمػػا إف واو العط ػ
عم .ن سال.

ت ػدؿ عمػػ .اإلرنينيػػة والم ػػايرة ،فانػػال ال يصػػح عط ػ

الشػػيد

وه ػػذا ال يخ ػػ .عم ػػ .عم ػػي (عمي ػػال الس ػػبلـ) واح ػػع عم ػػـ النح ػػو وخي ػػر م ػػف نط ػػا

بالحػػاد بعػػد رسػػوؿ هللا (صػػم .هللا عميػػال والػػال وسػػمـ تسػػميما)  ،رػػـ انػػال لػػـ يػػرد ذكػػر

الكػ ػرة ف ػػي األخب ػػار والرواي ػػات إال مقترن ػػة أو مش ػػعرة ب ػػالحرب والقت ػػاؿ وم ػػف ش ػػاد
فميراجع الروايات الواردة في ذلؾ .

أمػػا بالنسػػبة لمرجعػػة ففػػي أعػػـ مػػف ذلػػؾ ،أف إف كػػل رجػػوع س ػواد كػػاف فػػي حػػاؿ

الحػػرب أو فػػي غيره ػا يسػػم .رجعػػة ،فػػالكرة إذف رجعػػة خاصػػة فػػي حػػاؿ الحػػرب،

اكم
َم َد ْدَن ُ
ويظفر هذا المعن .واححاً في ولال تعػالُ { :.ث َّم َرَد ْدَنا َل ُك ُم اْل َكَّرَة َعَمْي ِه ْم َوأ ْ
ِبسَمو ٍ ِ
اك ْم أكثر َن ِفي اًر }(ٕ .
ين َو َج َعْمَن ُ
ال َوَبن َ
َْ

 -1بحار األنوار ج 53ص.47
 -2اإلسراد.6
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فاآليػػة تتحػػدث عػػف ػػوـ مػػف بنػػي إس ػرائيل يحتمػػوف المسػػجد األ صػػ ،.فيبعػػث هللا
ع ػػز وج ػػل ومػ ػاً س ػػماهـ ف ػػي الق ػػرف ب ػ ػ{ ِعَبلللاداً َّلَنلللا }(ٔ يقتم ػػوهـ ووخرج ػػوهـ م ػػف

المسػػجد ،ولكػػف تكػػوف الك ػرة بعػػد ذلػػؾ لبنػػي إس ػرائيل عمػػيفـ ،حيػػث يرجعػػوف بعػػد
هزومتفـ وفرارهـ ،ويكروف عم .أولئؾ الملمنيف فتكوف ال مبة لبني إسرائيل.

وهػػذا الرجػػوع المعبػػر عنػػال بػػالكرة كمػػا هػػو واحػػح يكػػوف فػػي حػػاؿ الحػػرب ،بػػل إف

هػػذي القصػػة التػػي جػػاد ذكرهػػا فػػي القػػرف ذكرناهػػا هنػػا لئلشػػارة إلػػ .معنػػ .الك ػرة،
وليس لبلستدالؿ بفا عم .صحة الرجعة بعد الموت ،ألف ذلؾ سي تي الحقاً.

وجػػاد فػػي الروايػػة عػػف صػػالح بػػف سػػفل ،عػػف جع ػػر بػػف دمحم (عميػػال السػػبلـ) فػػي

ولال تعالُ { .ث َّلم َرَد ْدَنلا َل ُك ُلم اْل َك َّلرَة َعَم ْلي ِه ْم} ػاؿ ( :هلروج الحسلين (عميله السلبلم
في الكرة في سبعين رجبلً من أصحابه الذين قتموا معله عمليهم البليض المذهبلة

لكل بيضة وجهان (ٕ .

وكمػػا هػػو واحػػح إف هػػذي الروايػػة تتحػػدث عػػف الحػػرب بػػدليل إف الحسػػيف (عميػػال

السػػبلـ) وأصػػحابال يمبسػػوف ريػػاب الحػػرب ألف البيحػػة مػػف لبػػاس الحػػرب وال تمػػبس
إال في الحرب.

و د جاد في إحدل الزوارات لمقائـ المفدف (عميال السبلـ) نقبلً عػف بحػار األنػوار:

(وان أدركني الملوت قبلل ظهلوركم فلإني أتوسلل بلك إللى هللا سلبحانه أن يصلمي

 -1األسراد5
 -2الكافي ج 8ص206

الرجعة39 ...............................................................
عمى دمحم وآل دمحم ِوان يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أياملك ألبملم ملن

طاعتك مرادن وأشفي من أعدائك فؤادن (ٔ .

فكمػػا هػػو واحػػح إف الػػداعي س ػ ؿ ر ػػال الك ػرة عنػػد ظفػػور المفػػدف (عميػػال السػػبلـ)
والرجعة في أيامال ،ومعن .ذلؾ أف الكرة غير الرجعة ،كما هو واحح رواال لػـ هػذا
الت روا بينفما ،رـ انال يظفر مف وؿ الداعي ( :كرة في ظهورك إف الكرة تكوف

عنػػد ظفػػور المف ػدف (عميػػال السػػبلـ) والتػػي تكػػوف مقترنػػة بالقتػػاؿ ،حيػػث ورد فػػي
األخبػػار انػػال يقػػوـ بالسػػي  ،ولػػال سػػنة مػػف جػػدي دمحم (صػػم .هللا عميػػال والػػال وسػػمـ
تسميما) وهي القياـ بالسي

.

فقد جاد في الرواية الواردة عف دمحم بف عمػي (عميفمػا السػبلـ) ػاؿ( :فلي صلاحب

هذا األمر أربع سنن من أربعة أنبياء سنة من موسى وسلنة ملن عيسلى وسلنة
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

(ٕ

.

وأمػػا الػػذف يظفػػر مػػف ػػوؿ الػػداعي ( ورجعللة فللي أيامللك فالظػػاهر انػػال يسػ ؿ هللا
عز وجل إف يرز ال الرجعة في دولة المفدف (عميال السبلـ) عندما تستقر حكومتػال
وتقاـ مممكتال ،فمو كانت الكرة المقصودة هنا هي الرجعة ن سفا لما يػل ( ويجعلل

لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك فمو كانػت الكػرة هػي الرجعػة فممػاذا جػاد
بالم ظيف ،وكاف باإلمكاف االست ناد ب حدهما عف اآلخر.
 - 1مصباح الك عمي ص497
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وعميػػال فيتبػػيف لنػػا إف هنػػاؾ أم ػروف ال أم ػ اًر واحػػداً إال أنفمػػا مػػف نػػوع واحػػد ،ولكػػف
االخػػتبلؼ بينفمػػا يكػػوف فػػي الجػػنس ،وعمػػ .هػػذا األسػػاس يمكػػف القػػوؿ بػ ف بعػػض

مػػف محػػض اإليمػػاف محح ػاً يرجعػػوف إلػػ .الػػدنيا بعػػد المػػوت رواف الػػبعض اآلخػػر
يكروف ،أف إنفـ يرجعوف في حاؿ الحرب والقتاؿ فقم ،ويمكف القوؿ ب ف الػبعض
مػػنفـ ػػد يرجعػػوف فػػي حػػاؿ معػػيف وهػػـ ن سػػفـ ػػد يكػػروف فػػي و ػػت خػػر ،وحػػاؿ
مختم

أو بالعكس .

وهذا المعن .يظفر في وؿ أمير الملمنيف عمي (عميال السػبلـ)  ( :وان لي الكلرة

بعد الكرة والرجعة بعد الرجعة وأنا صاحب الكرات والرجعات )(.)1

و ػػد تقػػدـ الكػػبلـ عػػف هػػذي ال ق ػرة وفيفػػا داللػػة واحػػحة عمػػ .إف ألميػػر المػػلمنيف

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

(عميػال السػبلـ) ،وهػذا المعنػ .ال يقتصػر عمػ .أميػر المػلمنيف (عميػال السػبلـ) فقػػم

بل إف هذي الص ة تكػوف لئلمػاـ الحسػيف (عميػال السػبلـ) أيحػاً وغيػري مػف األوليػاد

والصحابة الذيف امتمئوا إيماناً وتقول.

و ػػد أخط ػ مػػف ػػاؿ إف الرجعػػة هػػي ن سػػفا الك ػرة أو اسػػتدؿ بروايػػات الك ػرة عمػػ.

صحة الرجعة ألف الكرة غير الرجعة كما بينا.

 - 1ميزاف الحكمة ج 2ص1037

الرجعة41 ...............................................................
ولما كانت الكرة صن

مف أصناؼ الرجعػة فعميػال يكػوف البحػث فػي هػذا الكتػاب

حػوؿ إمكػاف الرجعػة وصػحتفا وسػرد األدلػػة عميفػا ألنفػا إف ربتػت ربتػت الكػرة ألف

بربات الكل يربت الجزد.

إمكان الرجعة

البػػد بػػل البػػدد بسػػرد األدلػػة عمػػ .صػػحة الرجعػػة ،منا شػػة إمكػػاف الرجعػػة مطمق ػاً

سواد أكاف اإلمكاف عقمياً لمرجعة أو شرعياً ،ألنال لػو ربػت إمكػاف الرجعػة تبػيف لنػا
انػػال ال م ػػانع م ػػف و وعفػػا وعمي ػػال ف ػػبل داعػػي م ػػف رده ػػا أو رفحػػفا والتش ػػنيع عم ػػ.

القائميف بفا.

إف مسػ لة الرجعػػة مػػف المسػػائل الممكنػػة إف امػػت األدلػػة عمػػ .صػػحتفا واحتمػػاؿ

و وعفا وال يصح رفحفا وردها عندئذ ،واف لػـ يقػـ الػدليل عمػ .ذلػؾ أوكػل عممفػا

إل .هللا عز وجل .

وكمػػا ال يصػػح االعتقػػاد بفػػا مػػف دوف دليػػل يػػدؿ عميفػػا ،فكػػذلؾ ال ينب ػػي ردهػػا

ورفحفا لعدـ وجود الدليل الكافي إلرباتفا ،أو لجفل اآلخروف ب دلتفا وونب ي عنػد
ذلػػؾ الو ػػوؼ والتػػورع عػػف الخػػوض بفػػا ،بػػل إيكػػاؿ ذلػػؾ إلػػ .هللا عػػز وجػػل أوجػػب
فػي ح ػػي ديػف المػػرد ،واف دؿ عمػ .شػػيد فإنمػا يػػدؿ عمػ .رجحػػاف عقمػال واسػػتقامة

فك ػ ػري ومنطقػ ػػال ،واإلمكػ ػػاف هنػ ػػا يكػ ػػوف عمػ ػػ .نحػ ػػووف ،اإلمكػ ػػاف العقمػ ػػي واإلمكػ ػػاف
الشرعي.

اإلمكان العقمي
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إف العقل الذف يدرؾ خما اإلنسػاف مػف العػدـ وخمػا الحيوانػات والنباتػات وكػل مػا

ه ػو موجػػود ومخمػػوؽ ،والػػذف يػػدرؾ نعمػػة البصػػر والسػػمع ،وهػػذا الجفػػاز العجيػػب
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

حولنا ،في د ة متناهية ونظاـ ال يوجد لال مريل ليدرؾ تماماً إف مف لال القدرة عم.

خما كل هذي األشياد مف العدـ لال القدرة أيحاً 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 ؟

وهذا ممكف طبعاً فإف إيجاد الشيد مف العدـ أصعب مف إرجاعال ،وعميال فرجػوع

بعض األشخاص إل .الحياة الدنيا بعد موتفـ أسفل بكرير مف عممية خمقفـ ألوؿ

م ػ ػرة فالػ ػػذف خمػ ػػا السػ ػػموات واألرض وهػ ػػذا الكػ ػػوف المت ارمػ ػػي األط ػ ػراؼ الػ ػػذف ال
يستطيع أحد اإلحاطة بال ،وخما ما نػرل ونعمػـ مػف اجمػاؿ وفيمػة وحشػرات صػ يرة

وغيرهػػا ،ومػػا لػػـ نػػر ونعمػػـ مػػف خمػػا ،ػػادر حتمػاً وبكػػل ت كيػػد عمػػ .إرجػػاع بعػػض
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
يعجػ ػزي شػ ػػيد فػ ػػي الس ػػموات واألرض ػ ػػاؿ تع ػػال{ .اْلحمللللد َِّ ِ َفل ِ
لللاط ِر السللللماوات
َْ ُ

الرجعة43 ...............................................................
اع ِل اْلم َبل ِئ َك ِة رسبلً أولِي أ ِ
ضج ِ
يلد ِفلي اْل َهْم ِ
لق
لاع َي ِز ُ
َجن َح ٍة َّم ْثَنى َوُث َلبل َث َوُرَب َ
ْ
َو ْاألَْر ِ َ
ُُ
َ
ما َي َش ِ
ّللا َعَمى ُك ِّل َشي ٍء َق ِد ٌير }(ٔ .
اء إ َّن َّ َ
ُ
َ
ْ

اإلمكان الشرعي

مػػف المعمػػوـ إف اإلمكػػاف الشػػرعي يختمػ

عػػف اإلمكػػاف العقمػػي ،فمػػيس كػػل ممكػػف

عقبلً ممكف شرعاً فإف الكرير مف األشياد التي تدخل حيػز اإلمكػاف العقمػي ليسػت

ممكنة شرعاً ،الف الشرائع السماوية إنما جعمت لحكمة تعجػز حػمفا أحيانػاً كريػرة
عقولنػػا عػػف التوصػػل إليفػػا واإلحاطػػة بفػػا أو معرفتفػػا ،إف المقصػػود باإلمكػػاف هنػػا

الحرمة أو عدمفا ،فإف الشيد د يكػوف غيػر ممكػف اإلتيػاف بػال شػرعاً ،وذلػؾ ألف

اإلتياف بال يعد حراماً وخبلفاً لمشروعة ،إال انال مف الممكف و وعال فميس كل ما هو

حراـ ومخال

لمشروعة ال يقع.

ومرػػاؿ عمػػ .ذلػػؾ ،الزنػػا ح ػراـ وغيػػر ممكػػف شػػرعاً إال انػػال يمكػػف اإلتيػػاف بػػال إذا

ارتكب شخص المحرـ وخال

أوامر الشرائع السماوية مربلً.

إف معنػػ .اإلمكػػاف الشػػرعي :هػػو حميػػة بعػػض األفعػػاؿ واألعمػػاؿ أو جػواز اإلتيػػاف

بفا عم .وجال خالي وبعيد عف الحرمة.

أمػػا معنػػ .عػػدـ اإلمكػػاف الشػػرعي :ففػػو حرمػػة اإلتيػػاف أو القيػػاـ بػػبعض األفعػػاؿ

التي يستحا عم .أررها الشخص العقػاب ،وبعػد أف تبػيف ذلػؾ بقػي أف نعػرؼ هػل
إف الرجعة ممكنة باإلمكاف الشرعي أـ ال ؟.

 -1فاطر.1
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والحقيقة إف الرجعة ممكنة شرعاً ،و د و عت في األمـ السػابقة وذكػرت فػي القػرف
واإلنجيل والتوراة ،واعتقد بفػا أهػل األديػاف الربلرػة المسػمموف والمسػيحيوف واليفػود،

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

و ػ ػػد أربػ ػػت إمكػ ػػاف الرجعػ ػػة شػ ػػرعاً ،وعميػ ػػال فػ ػػإف إربػ ػػات الرجعػ ػػة بػ ػػات أم ػ ػ اًر لػ ػػيس
بالصػػعب ،خاصػػة بعػػد أف ربػػت عنػػدنا إمكػػاف الرجعػػة عق ػبلً ،وسػػيكوف ذلػػؾ دافع ػاً

مفم ػاً لم ػػف ال ي ػػلمف بالرجع ػػة لمراجع ػػة أفك ػػاري وتص ػػحيح اعتق ػػادي أو عم ػػ .األ ػػل،
الو وؼ مو

الحياد وعدـ الرفض أو الو وؼ مو

المنكػر المعانػد أو المشػكؾ

أو المعادف الذف ال يقبل بقوؿ الحا والحقيقة .

الرجعة في األمم السابقة في القلرآن

لقػػد و عػػت الرجعػػة فػػي بنػػي إسػرائيل ،حيػػث أحيػػا هللا عػػز وجػل سػػبعيف رجػبلً وهػػـ
ال ػػذيف اخت ػػارهـ موس ػػ( .عمي ػػال الس ػػبلـ) ،وال ػػذيف طمبػ ػوا من ػػال أف يػ ػروفـ هللا جفػ ػرة،

ف خذتفـ الصاعقة وماتوا جميعاً رـ أحياهـ هللا تبارؾ وتعال .بعد ذلؾ ورجعوا إلػ.
ِ
ين َر ُجلبلً ّلِ ِم َيق ِاتَنلا
الحياة الدنيا بعد الموت اؿ تعػالَ { :.و ْ
وسلى َق ْو َم ُ
له َس ْلبع َ
اه َت َار ُم َ
ِ
ِ ِ
لل
َه َذ ْت ُه ُم َّ
َفَم َّما أ َ
ال َر ِّب َل ْو ِش ْلئ َت أ ْ
لان أ َُت ْهم ُكَنلا ب َملا َف َع َ
َهَم ْك َلت ُهم ّملن َقْب ُ
الر ْج َف ُة َق َ
لل َوِاَّي َ
ِ
ِ
َنلت َولُِّيَنلا
ُّ
الس َف َهاء ِمَّنا ِإ ْن ه َي ِإالَّ ِف ْتَن ُت َك ُت ِض ُّل ِب َها َمن َت َشاء َوَت ْهدن َمن َت َشلاء أ َ
(ٔ
ِ
ين} .
َفا ْغ ِفْر َلَنا َو ْار َح ْمَنا َوأ َ
َنت َهْيُر اْل َغاف ِر َ
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الرجعة45 ...............................................................
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 شػاباً

منفـ مقتوالً فمـ يعرفوا اتمال وتحيروا في ذلؾ أيما حيرة ،فػذهبوا إلػ .موسػ( .عميػال
الس ػػبلـ) وطمبػ ػوا من ػػال أف يعػ ػرففـ اتم ػػال ،فطم ػػب م ػػنفـ موس ػػ( .عمي ػػال الس ػػبلـ) أف
يذبحوا بقػرة ويحػر وي ببعحػفا فعنػد ذلػؾ يحييػال هللا تبػارؾ وتعػال .ووخبػرهـ بن سػال

عػػف اتمػػال ،وبعػػد جػػداؿ ونقػػاش طػػووميف امترػػل بنػػو إس ػرائيل لقػػوؿ موسػػ( .عميػػال
السبلـ) وذبحوا البقػرة وحػر وي ببعحػفا ف حيػاي هللا عػز وجػل وكممفػـ الميػت الػذف
ور ِبَب ْع ِض َها َك َذِل َك ُي ْحِيي
رجع إل .الحياة واخبر عف اتمال ،اؿ تعالَ { :.فُقْمَنا ْ
اض ِرُب ُ
آي ِات ِه َل َعَّم ُك ْم َت ْع ِقُمو َن}(ٔ .
ّللا اْل َم ْوَتى َوُي ِر ُ
يك ْم َ
ُّ
ولػػـ يق ػ

األمػػر عنػػد هػػذا الحػػد فقػػد أصػػاب بنػػي إس ػرائيل الطػػاعوف ،وراح الوبػػاد

يشػػتد بيػػنفـ حتػػ .مػػات الكريػػر مػػنفـ ،فػػاجتمع األغنيػػاد مػػنفـ وخرجػوا مػػف المدينػػة

خوف ػاً مػػف الوبػػاد والمػػوت ،ولمػػا ابتعػػدوا أمػػاتفـ هللا عػػز وجػػل حتػػ .نظػػر النػػاس

إلػػيفـ ،رػػـ أرجعفػػـ إلػػ .الحيػػاة الػػدنيا بعػػد ذلػػؾ ،فعاشػوا وعممػوا ونكحػوا النسػػاد ،رػػـ
ِ
ين َهَر ُجلوْا ِملن ِدَي ِ
لوف
لارِه ْم َو ُه ْلم أُُل ٌ
توفاهـ هللا بآجالفـ اؿ تعػال{ :.أََل ْم َتَر إلى َّاللذ َ
ِ
لاس وَل ِ
َحَي ُ ِ
ّللا َل ُذو َف ْض ٍلل َعَملى َّ
للك َّن
ّللا ُم ُ
وتوْا ُث َّم أ ْ
الن ِ َ
اه ْم إ َّن ّ َ
ال َل ُه ُم ّ ُ
َح َذَر اْل َم ْوت َفَق َ
الن ِ
أكثر َّ
اس الَ َي ْش ُكُرو َن}(ٕ .
أما صة عزور (عميال السبلـ) ففي مف أوحح مصاديا الرجعة ،حيػث خػرج مػف

أهمال وامرأتال كانت مقر اً 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
هللا مائػػة عػػاـ هػػو وحمػػاري رػػـ أحيػػاي وأرجعػػال إلػػ .الحيػػاة الػػدنيا ورد هللا لػػال حمػػاري
بعػػدما ت سػػخت أعحػػالي ونخػػرت عظامػػال إلػػ .الحيػػاة وعػػاد إلػػ .أهمػػال فوجػػد معػػالـ

مدينتال د ت يرت ،وامرأتال د ولدت ابناً لال د بمغ عمري مائة سنة.
اؿ تعػال{ :.أو َك َّال ِذن مر عمى قري ٍة و ِهي هاوي ٌة عمى عر ِ
ال أََّنى ُي ْحِيللي
وشها ق
َ َّ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ
ِِ
ِ
ِ
لت َي ْوملاً أو
ال َل ِب ْث ُ
ّللا ِمَئ َة َع ٍ
ال َك ْم َلب ْث َت َق َ
ام ُث َّم َب َع َث ُه َق َ
َم َات ُه ّ ُ
َهلَذر ّ ُ
ّللا َب ْع َد َم ْوت َها َفس َ
ظر إللى َ ِ
ض يومٍ َقال بل َّل ِب ْث َ ِ
ظ ْلر
لك َو َش َا
لر ِب َك َل ْلم َي َت َس َّلن ْه َوان ُ
ط َعام َ
لت مَئل َة َعلامٍ فلان ُْ
َب ْع َ َ ْ
ََ
ظر إلى ِ
ف ُن ِ
ِ
آي ًة ِّل َّمن ِ
الع َ
وها َل ْحماً
نش ُزَها ُث َّم َن ْك ُس َ
ظامِ َكْي َ
اس َوان ُْ
إلى ح َم ِار َك َولَِن ْج َعَم َك َ
ّللا َعَمى ُك ِّل َشي ٍء َق ِد ٌير}(ٔ .
َعَم ُم أ َّ
ال أ ْ
َن ّ َ
َفَم َّما َتَبَّي َن َل ُه َق َ
ْ
أما بالنسػبة لنبػي هللا عيسػ .بػف مػروـ (عميفمػا السػبلـ) ومػا جػرل فػي زمانػال ومػا

تبلي ففو مشفور ومعروؼ مف بل العامة ،فقد عػرؼ عػف عيسػ( .عميػال السػبلـ)
ِ
ّللا َيلا ِعيسلى ْاب َلن َم ْلرَي َم ا ْذ ُك ْلر ِن ْع َم ِتلي
ال ّ ُ
انال كاف يحيي الموت .اؿ تعال{ :.إ ْذ َق َ
وح اْلُقل ُلد ِ
س ُت َكِّمل ُلم َّ
لك َو َعَمللى َوالِل َلد ِت َك ِإ ْذ أََّيل ُّ
لاس ِفللي اْل َم ْهل ِلد َوَك ْه لبلً َوِا ْذ
لدت َك ِبلُلر ِ
َعَمْيل َ
النل َ
عَّمم ُتل ِ
لين َكهْيَئل ِلة َّ
التل ْلوَار َة َو ِ ِ
لاب َواْل ِح ْك َم ل َة َو َّ
الطْيل ِلر
لق ِمل َلن ال ِّ
َ ْ َ
طل ِ َ
لل َواِ ْذ َت ْهُمل ُ
لك اْلك َتل َ
اإل نجيل َ
ِ
ِ
ِ
ص ِبلِإ ْذِني َواِ ْذ ُت ْه ِلر ُج
يهلا َف َت ُكلو ُن َ
طْيل اًر ِبلِإ ْذني َوُتْبلر ُ
ِئ األَ ْك َم َ
ِبِإ ْذني َف َتن ُف ُخ ف َ
له َواألَْب َلر َ
ِ
ِ ِ ِ
وتى ِبِإ ْذِني َواِ ْذ َك َف ْف ُت َبِني ِإ ْسَرِائيل َع َ ِ ِ
ين َك َف ُلروْا
اْل َم َ
لال َّاللذ َ
نك إ ْذ جْئ َت ُه ْم باْلَبّيَنات َفَق َ
َ
ين }(ٕ .
ِمْن ُه ْم ِإ ْن َهل َذا ِإالَّ ِس ْحٌر ُّم ِب ٌ
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و اؿ تعال{ :.ورسوالً إلى بِني ِإسرِائ ِ
لق
آي ٍة ِّمن َّرِّب ُك ْلم أَِّنلي أ ْ
َهُم ُ
يل أَّني َق ْد ِجْئ ُت ُكم ِب َ
َ
ََ ُ
َْ َ
ِ ِ
طي ل اًر ِب لِإ ْذ ِن ِ
لين َكهْيَئل ِلة َّ
له
َل ُكللم ِّمل َلن ال ِّ
ّللا َوأُْبللر ُ
ِئ األ ْك َمل َ
الطْيل ِلر فللإن ُف ُخ فيلله َفَي ُكللو ُن َ ْ
ّ
طل ِ َ
واألَبرص وأُحِيلي اْلموَتى ِبِإ ْذ ِن ِ
ّللا َوأَُنِّبُئ ُكم ِب َملا َتلس ُْكُمو َن َو َملا َت َّلد ِهُرو َن ِفلي ُبُيلوِت ُك ْم
َْ َ َ ْ
َْ
ّ
ِ
ِ ِ
ين }(ٔ .
آلي ًة َّل ُك ْم ِإن ُك ُ
نتم ُّم ْؤ ِمن َ
ِإ َّن في َذل َك َ

الرجعة في األمم السابقة في اإلنجيل

ورد في اإلنجيل الكرير مػف النصػوص الدالػة عمػ .الرجعػة أو مػا يسػمونفا عنػدهـ

بقيامػػة األم ػوات ،حيػػث يعتقػػد المسػػيحيوف إف النبػػي عيسػػ( .عميػػال السػػبلـ) صػػمب

و تل و اـ بعد وفاتال بربلرة أياـ فقد ورد هذا النص :

( 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 .
فسرتعب الحرس لما رأور وصلاروا مثلل األملوات .فقلال الملبلك لمملرأتين :ال تهافلا
أنا اعرف إنكما تطمبان يسوع المصموب ما هو هنا ألنله قلام كملا قلال تقلدما

وانظ ار المكان الذن كان موضوعاً فيه واذهبا في الحال إلى تبلميلذر وقلول لهلم:
قام من بلين األملوات وهلا هلو يسلبقكم إللى الجميلل وهنلاك ترونله .هلا أنلا قملت

لكما (ٕ .
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وجاد أيحػاً ( :أما التبلميذ األحد عشر فذهبوا إللى الجملي إللى الجبلل مثمملا

أمرهم يسوع .فمما رأور سجدوا له ولكن بعضهم شكوا (ٔ .

ونح ػػف حينم ػػا نستش ػػفد بف ػػذي النص ػػوص ال نعتق ػػد بص ػػحة م ػػا فيف ػػا ،ألف خ ػػبلؼ
عقيدتنا في عيس .بف مروـ (عميال السبلـ) فقد أكد المول .عز وجل إف عيس .لػـ
يصمب ولـ يقتل اؿ تعػال{ :.وَقولِ ِهم ِإَّنا َقَتْمَنا اْلم ِس ِ
لول
َ َ
ليح ع َ
َ ْ ْ
يسلى ْاب َلن َم ْلرَي َم َر ُس َ
اهتَم ُفلوْا ِف ِ
ِ
ِ
يله َل ِفلي َش ٍّ ِ
ِ
له
ين ْ َ
لك ّمْن ُ
ور َوَللكن ُشِّب َه َل ُه ْلم َواِ َّن َّاللذ َ
ّ
ور َو َما َصَمُب ُ
ّللا َو َما َقَتُم ُ
(ٕ
ِ ِ ِ
َّ
ور َي ِقيناً } .
َما َل ُهم ِبه م ْن عْم ٍم ِإالَّ أتباع الظ ِّن َو َما َقَتُم ُ

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.

وجاد أيحاً في ا
نص خػر ( :وسلمع المملك هيلرودس بسهبلار يسلوع ألن اسلمه
أصللبح مشللهو اًر .وكللان بعللض النللاس يقولللون( :قللام يوحنللا المعمللدان مللن بللين

األملللوات وللللذلك تجلللرن المعجلللزات عملللى يلللدر  .وقلللال آهلللرون( :هلللو إيميلللا

وآهللرون( :هللو نبللي كسللائر األنبيللاء  .فممللا سللمع هيللرودس قللال( :هللذا يوحنللا

الللذن قطعللت أنللا رأسلله قللام مللن بللين األملوات ! وكللان هيللرودس أمسللك يوحنللا

وقيللدر فللي السللجن مللن أجللل هيروديللة التللي تزوجهللا وهللي املرأة أهيلله فيمللبس.

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 يػوـ فجػاد إلػ .عيسػػ.
(عميال السبلـ) وطمب منال أف يحيفا ،وفعبل ػاـ عيسػ .وذهػب معػال وأحياهػا بػ ذف

هللا عػػز وجػػل كمػػا جػػاد فػػي اإلنجيػػل ( :فممللا أهلللرج الجمللع دهلللل وامسللك بيلللد

الصبية فنهضت وذاع هبر ذلك في تمك الببلد كمها (ٔ .

بل إف المسيحييف يعتقدوف إف المسيح (عميال السبلـ) مات و اـ بعد موتػال بربلرػة

أياـ:

(واذهبا بسرعة واهب ار تبلميذر انه قد قام من بين األموات وها هو يسبقكم إللى

الجميل هناك ترونه ها أنا قد أهبرتكما

(ٕ

.

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

وكان معها جمع كبير من المدينة .فمما رآها الرب تحلنن عميهلا وقلال لهلا(( :ال

تبكي  .ثم تقدم ولمس النعش فتوقف حاممور .وقال( :أيهلا الشلاب للك أقلول:

قم فجمس الميت وبدأ يتكمم فسممه إلى أمه

(ٖ

.

بػػل إف تبلميػػذي الػػذيف أرسػػمفـ إلػػ .بعػػض المنػػاطا كػػانوا يحيػػوف المػػوت ،.وكػػذلؾ

كاف مف شانفـ بعدي فقد جاد في اإلنجيل:

( وكان في يافا تمميذ ٌة اسمها طابيثة وباليونانية دوركاس أن غزالة تصلرف

كللل وقتهللا فللي األعمللال الصللالحة واعانللة المحتللاجين .فمرضللت فللي ذلللك الوقللت
 -1مت.9 .
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وماتت .فغسموها ووضلعوها فلي الغلرف العميلا .وألن للدة قريبلة ملن يافلا علرف

التبلميذ إن بطرس فيها فسرسموا إليه رجمين يقوالن له ( :تعلال إلينلا وال تتلسهر
 .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

ثللم التفللت إلللى الجثللة وقللال ( :طابيثللة قللومي ! ففتحللت عينيهللا ولمللا رأت
بطللرس جمسللت .فمللد يللدر إليهللا وأنهضللها ثللم دعللا األهللوة المقدسللين واألرامللل

وأحضرها حية

(ٔ

ولـ يقتصر االعتقاد بالرجعة عم .المسيحييف فقم.
فقػػد انقسػػـ اليفػػود فػػي ذلػػؾ إلػػ .طػػائ تيف طائ ػػة تقػػوؿ بالرجعػػة أو يامػػة األم ػوات

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 .

فمما قال هذا وقع الهبلف بلين الفريسليون والصلدوقيين وانقسلم المجملس ألن

الصللللدوقيين ال يؤمنللللون بقيامللللة األمللللوات وبوجللللود المبلئكللللة واألرواح وأمللللا

الفريسيون فيؤمنون بهذا كمه .فسرتفع الصياح وقام بعض معمموا الشريعة من

الفريسيين وأهذوا يحتجون بشدة وقالوا:
 -1أعماؿ الرسل . 10 ، 9

الرجعة51 ...............................................................
(ال نجد جرماً عمى هذا الرجل .ربما كممة روح أو مبلك  .واشتد الهبلف حتى

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

(ٔ

إف الشواهد عم .الرجعة في األمـ السابقة كريرة جداً منفا ما جػرل عمػ .نبػي هللا

أيوب (عميال السبلـ) حيث مات جميع أوالدي وذهبت أموالال ووبست أرحػال وماتػت
مواشػػيال ،أمػػا هػػو فقػػد ابػػتبلي هللا عػػز وجػػل بػػالمرض ،رػػـ انػػال لمػػا صػػبر ولػػـ يتزلػػزؿ
أيمانػػال ،شػ ػ اي هللا وأعػػاد إلي ػػال أموالػػال وأحي ػػا أوالدي ورد عميػػال مواش ػػيال ،و أمػػا ص ػػة

أصحاب الكف

ففي غير خافية عم .أحد .

فقد كاف أصحاب الكفػ

فتيػة منػوا بالمسػيح (عميػال السػبلـ) وكػانوا وزراد الممػؾ

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

بعيد

عنفـ ،وتبعفـ راع هو وكمبال ودخموا الكف  ،ف لق .هللا عميفـ النعاس ،فنػاموا ولمػا
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 .

وهػػذي القصػػة معروفػػة وال يسػػتطيع أحػػد أف ينكػػر و وعفػػا ،و ػػد ذكػػرت فػػي القػػرف

وأحاديث النبي دمحم (صم .هللا عميال والال وسمـ تسميما) .

 -1أعماؿ الرسل . 23
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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

أخرل مع المفدف المنتظر في خر الزماف.
أح

يخرجػوف مػرة

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،

بل امت عقيدة البعض منفـ عم .هذا الم فوـ فػي فكػرة المصػمح الػذف ينتظػروف

خروجال خر الزماف.

وال يعتقد البعض إننا إذ نذكر هذي القصص والحوادث إنما نرجع فيفا إل .كتػاب

المسػػمميف (القػػرف) ،بػػل إف هػػذي القصػػص ػػد جػػاد ذكرهػػا فػػي كتػػب أهػػل الػػديانات

وهي معروفة وشائعة عندهـ وأصبحت مػف حػمف األمػور التػي يعتقػدوف بو وعفػا

بل إنفـ ي تخروف بفا ووذكرونفا دائماً باعتزاز.
فاليفود مربلً ي تخروف بقصة عزوػر وأيػوب (عميفمػا السػبلـ) ،كمػا إف المسػيحييف
ي خروف ب فعاؿ عيسػ( .عميػال السػبلـ) وكيػ

كػاف يحيػي المػوت .أمػا أهػل الكفػ

فصاروا مراالً يحتذف بال عندهـ فػي اإليمػاف ومواجفػة الظػالـ والتحػحية مػف أجػل
العقيدة والديف .

الدليل القرآني عمى الرجعة

الرجعة53 ...............................................................
إف األدلة القرنية عم .الرجعة كريرة ،ووت ا عميفا جميع المسمميف ،فالمسمموف ال
ينكروف الرجعة التي و عػت فػي األمػـ السػابقة ،وخاصػة التػي ذكرهػا القػرف إال إف

االخػػتبلؼ و ػػع فػػي اف الرجعػػة هػػل تقػػع فػػي أمػػة دمحم (صػػم .هللا عميػػال والػػال وسػػمـ
تسميما) أـ ال ؟ وسنجيب عف هػذا التسػالؿ بعػد عػرض األدلػة عمػ .و ػوع الرجعػة

مف القرف فقد ذكرنا ن اً اآليات التي تذكر و وع الرجعة في األمـ السػال ة وأوردنػا
هػػذي اآليػػات ،وفػػي مػػا يمػػي رواتمامػػا لؤلدلػػة القرنيػػة سػػنعرض مجموعػػة مػػف اآليػػات

التي تدؿ عم .و وع الرجعة في المستقبل:
ُم ٍة َف ْوجاً }(ٔ .
{وَي ْوَم َن ْح ُشُر ِمن ُك ِّل أ َّ
أ -اؿ تعالَ .
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 ػواـ مػػف دوف
استرناد ،بينما هػذا الحشػر الػذف تتحػدث عنػال اآليػة يشػير إلػ .حشػر فػوج مػف كػل
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) .

فقػػد جػػاد فػػي الروايػػة الشػرو ة الػواردة عػف دمحم الطيػػار عػػف أبػػي عبػػد هللا جع ػػر بػػف
ُم ٍة َف ْوجلاً} فقػاؿ :
{وَي ْوَم َن ْح ُشُر ِمن ُك ِّل أ َّ
دمحم (عميال السبلـ) في وؿ هللا عز وجل َ
(ليس أحد من المؤمنين قتل إال سيرجع حتى يموت وال أحد من المؤمنين ملات
إال سيرجع حتى يقتل (ٕ .
 -1النمل.83
 -2بحار األنوار ج 53ص. 40
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وعف أبي بصير اؿ :اؿ لي أبو جع ػر (عميػال السػبلـ)( :الرجعلة ؟ قملت :نعلم
ُم ٍة َف ْوجاً}(ٔ .
{وَي ْوَم َن ْح ُشُر ِمن ُك ِّل أ َّ
قال :أما يقرءون القرآن َ
{وَي ْلوَم
وجاد رجل ألبي عبد هللا (عميال السبلـ) فقػاؿ لػال :إف العامػة تػزعـ إف ولػال َ
ِ
ِ
ُم ل ٍة َف ْوجلاً} عنػػ .فػػي القيامػػة فقػػاؿ أبػػو عبػػد هللا (عميػػال السػػبلـ) :
لل أ َّ
َن ْح ُشلُلر مللن ُكل ّ
فيحشر هللا يوم القيامة من كل أمة فوجاً ويدع الباقين ال ولكنه في الرجعة وأما

أية القيامة {وحشرناهم فمم نغادر منهم أحداً }(ٕ .

وعف حماد عف أبي عبد هللا (عميال السبلـ) ػاؿ :مػا يقػوؿ النػاس فػي هػذي اآليػة :
ُم ٍة َف ْوجاً} قمت  :يقولون إنها في القيامة قال :ليس كملا
{وَي ْوَم َن ْح ُشُر ِمن ُك ِّل أ َّ
َ
يقوللون إن ذلللك فللي الرجعللة أيحشللر هللا يللوم القيامللة مللن كللل أمللة فوجلاً ويللدع
ِ ِ
َحداً } (ٖ .
الباقين ؟ إنما آية القيامة قوله { َو َح َشْرَن ُ
اه ْم َفَم ْم ُن َغادْر مْن ُه ْم أ َ
انهم َال َيْرِج ُعو َن } (ٗ .
ام َعَمى َقْرَي ٍة أ ْ
َهَم ْكَن َ
ب  -اؿ تعالَ { :.و َحَر ٌ
اها ْ
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 مححػاً وذلػػؾ ألف
الحكمػػة مػػف الرجعػػة هػػو إنػزاؿ العػػذاب الػػدنيوف لمػػف محػػض الك ػػر مححػاً وكػػذب
باهلل وأنبيائال ورسػمال ،ولمػا كانػت القػرل الظالمػة ػد أهمكفػا هللا بالعػذاب الػدنيوف رػـ

 -1مختصر البصائر ص.126
 -2بحار األنوار ج  53ص.53
 - 3ت سير القمي ج 1ص.36
 -4األنبياد .95

الرجعة55 ...............................................................
يعػذبفـ هللا بعػد يػػوـ القيامػة بعػذاب النػػار فػبل داعػي وال مبػػرر لػرجعتفـ إلػ .الحيػػاة
الدنيا بعد الموت ألف ذلؾ خبلؼ الحكمة مف الرجعة .

و د جاد في الروايات ما يلكد هذا المعن .ف ي الرواية الشرو ة الػواردة عػف أبػي

بصير ودمحم بف مسمـ ،عف أبي عبد هللا وأبي جع ػر (عميفمػا السػبلـ) ػاال ( :كلل

قرية اهمك هللا أهمها بالعذاب ال يرجعون في الرجعة (.)1

ففذي اآلية مف أعظـ الداللة في الرجعػة ،ألف أحػداً مػف أهػل اإلسػبلـ ال ينكػر اف
الناس كمفـ يرجعوف إل .القيامة مف همؾ ومف لـ يفمؾ فقولال( :ال يرجعوف) عن.

في الرجعة ،ف ما إل .القيامة يرجعوف حت .يدخموف النار(. )2
ِ ِ
لوت َبَملى َو ْعلداً
انهم الَ َيْب َع ُ
ّللا َملن َي ُم ُ
جػ  -اؿ تعػالَ { :.وأَ ْق َس ُموْا با ّ َج ْه َد أَْي َم ْ
لث ّ ُ
لاس الَ يعَمملو َنِْيب ِلين َلهلم َّال ِلذن ي ْهتمِ ُفلو َن ِف ِ
عَمي ِه حّقلاً و ِ
الن ِ
لللك َّن أكثلر َّ
يله َولِ َلي ْعَم َم
َ َ
َْ َ َ
َُ ّ َ ُ ُ
َْ ُ
(ٖ
ِ
ِ
ين } .
انهم َكاُنوْا َكاذ ِب َ
َّالذ َ
ين َك َفُروْا ْ
ففذي اآلية تدؿ عم .الرجعة إل .الحياة الدنيا بعد الموت ألف التبػيف ال يكػوف إال

في الدنيا .

آن َلَرُّاد َك إلى َم َع ٍاد }(ٗ .
هػ -اؿ تعالِ{ .إ َّن َّال ِذن َفَر َ
ض َعَمْي َك اْلُقْر َ
ف ي ت سير القمي انال س ؿ جابر اإلماـ أبي جع ر البا ر (عميػال السػبلـ) عػف هػذي

اآلية فقاؿ :
 - 1ت سير القمي ج 1ص25
 -2بحار األنوار  53ص.52
 -3النحل .39، 38
 -4القصص 85
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(رحم هللا جاب اًر فانه وصل إلى درجة ومرتبة من الفقه والعملم بحيلث يعملم تسويلل
هذر اآلية ((إن الذن فرض عميك القرآن لرادك إلى معاد (ٔ .
إف الرد إل .المعاد هو الرجعة ففذي اآلية دالة عم .الرجعة.

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 ػاً ،ولػذلؾ لػػـ
ي خذوا بالروايات المنقولة عف رواة كانوا يلمنوف بالرجعة فقد تركوا األخذ بروايات
جابر بف عبد هللا األنصارف ألنال كاف يقوؿ بالرجعة.

فقػػد ذكػػر مسػػمـ فػػي صػػحيحة فػػي بدايػػة الجػػزد األوؿ بإسػػنادي إلػػ .الجػ ارح بػػف فمػػيح
ػاؿ :سػمعت جػاب اًر يقػوؿ :عنػدف سػبعوف ألػ

حػديث ،عػف أبػي جع ػر دمحم البػػا ر

(عميال السبلـ) عف النبي (صم .هللا عميال والال وسمـ تسميما) تركوها كمفا(.)2

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

فال ػػذف يظف ػػر مم ػػا تق ػػدـ إف الرواي ػػات الػ ػواردة ف ػػي الرجع ػػة تركف ػػا أه ػػل الس ػػنة ول ػػـ
يػػدونوها فػػي كتػػبفـ ولػػـ ينقموهػػا أو ي خػػذوا بروايػػات مػػف كػػاف يػػلمف بفػػا ،ومػػع ذلػػؾ

فػػإف فػػي اآليػػات القرنيػػة ال ػواردة فػػي الرجعػػة ك ايػػة ودليػػل واحػػح لمػػف أراد الحػػا
 - 1بصائر الدرجات ص480

 - 2بحار األنوار ج 53ص139
 - 3بحار األنوار ج 53ص140

الرجعة57 ...............................................................
والصػدؽ ،أحػ

إلػػ .ذلػػؾ انػػال ػػد ورد فػػي األحاديػػث الشػرو ة مػػا يلكػػد اف كػػل مػػا

و ع في بني إسرائيل أو اليفود والنصارل سوؼ يقع في أمة دمحم (صػم .هللا عميػال

والال وسمـ تسميما).

فقد رول الحميدف في الجمػع بػيف الصػحيحيف عػف أبػي سػعيد الخػدرف ػاؿ( :قلال

رسللول هللا (صللمى هللا عميلله واللله وسللمم تسللميما لتتللبعن سللنن مللن قللبمكم شللب اًر

بشللبر وذراع لاً بللذراع حتللى لللو دهم لوا جحللر ضللب لتبعتمللوهم قمنللا يللا رسللول هللا
اليهود والنصارى؟ قال فمن (ٔ .

ورول الزمخشرف في الكشاؼ عف حذي ة( :انتم أشبه األملم سلمتاً ببنلي إسلرائيل
لتركبن طريقتهم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتلى إنلي ال ادرن أتعبلدون

العجل أم ال؟ (ٕ .

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

الشرو ة مف أحاديث وروايات .

إذف ف ػػبل ب ػػد أف تق ػػع ف ػػي أم ػػة دمحم (ص ػػم .هللا عمي ػػال وال ػػال وس ػػمـ تس ػػميما) ،ر ػػـ إنن ػػا

كمسمموف نلمف إف القرف متجدد ال يختص بزماف دوف أخر وال أمػة دوف أخػرل،

فمو منا إف الرجعة ال تكوف في أمة دمحم (صم .هللا عميال والػال وسػمـ تسػميما) لكػاف
معنػػ .ذلػػؾ إف اآليػػات التػػي تتحػػدث عػػف رجعػػة األم ػوات إلػػ .الحيػػاة الػػدنيا بعػػد

الموت د تعطمت وال داعي لفػا والعيػاذ بػاهلل ،واف اآليػات التػي تتحػدث عػف األمػـ
 -1مشكاة المصابيح ص 458مت ا عميال.
 - 2بحار األنوار ج 53ص141
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السابقة و ني إسرائيل والتي هي كريرة جداً ال فائدة منفػا اليػوـ ،ألنفػا تتحػدث عػف

أمـ د محت.

إال أف هذا األمر غيػر صػحيح وغيػر مقبػوؿ إطبل ػا فػالقرف معجػزة النبػي الخػاتـ

دمحم (صم .هللا عميال والال وسػمـ تسػميما) كمػا هػو معػروؼ وهػو كتػاب سػماوف لكػل

الناس ولكل األزماف وليس مختصػاً ب نػاس دوف خػروف وال بزمػاف دوف خػر وهػذا

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

المس ػػمموف جميعػ ػاً فمم ػػاذا نقب ػػل بالمع ػػاد ونػ ػرفض الرجع ػػة ،فال ػػذف يق ػػدر أف يحش ػػر

الخمػػا كمفػػـ يػػوـ القيامػػة لمحسػػاب يقػػدر أف يحشػػر بعحػػفـ بػػل يػػوـ القيامػػة فػػي
الرجعة لحكمة وغايػة يروػدها ،خاصػة واف هػذا األمػر ممػا اخبػر بػال المػول .تبػارؾ

وتعػػال .فػػي كتابػػال فػػي يػػات كري ػرة تػػدؿ عمػػ .الرجعػػة بعػػد المػػوت س ػواد كػػاف فػػي

األمـ السابقة أو بل يوـ القيامة.

أدلة الرجعة عند الشيعة اإلمامية

ان ػػرد الشػػيعة اإلماميػػة مػػف دوف المػػذاهب اإلسػػبلمية األخػػرل فػػي القػػوؿ بالرجعػػة
واستدلوا عميفا مف القرف والسنة ،و د تقدـ الكبلـ في األدلة القرنية ،وسنتكمـ هنػا

عػػف األدلػػة عمػػ .الرجعػػة مػػف السػػنة الشػرو ة الػواردة عنػػد طػػرؽ الشػػيعة  ،فقػػد أل ػوا

في القوؿ بفا كتباً وأبحاراً كريرة وبعحفـ افرد لفا باباً مف كتبفـ وملل اتفـ  ،ومف
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األدلػػة عمػػ .الرجعػػة فػػي الروايػػات الػواردة عػػف أئمػػة الفػػدل ( صػموات هللا وسػػبلمال
عميفـ أجمعيف ):

{وَي ْلوَم
 -1وعف الم حل بف عمر  ،عف أبػي عبػد هللا (عميػال السػبلـ) :فػي ولػال َ
ُم ٍة َف ْوجاً } قال :ليس أحد من المؤمنين إال يرجع حتلى يملوت
َن ْح ُشُر ِمن ُك ِّل أ َّ
وال يرجع إال من محض اإليمان محضاً أو محض الكفر محضاً (ٔ .

في هذي الرواية داللة واححة عم .أف مف محض اإليماف مححاً ومحػض الك ػر
مححاً مف كاف منفـ د مات فانال يرجع إل .الحياة الدنيا فيقتل واف مف تل فانال

يرجع إل .الحياة الدنيا فيموت.

-2عػػف الحسػػف بػػف الجفػػـ  ،ػػاؿ  :ػػاؿ الم ػ موف لمرحػػا (عميػػال السػػبلـ) :يػػا أبػػا
الحسػػف مػػا تقػػوؿ فػػي الرجعػػة  ،فقػػاؿ (عميػػال السػػبلـ) ( :إنهللا الحللق قللد كانللت فللي

األمم السالفة ونطق بها القرآن وقد قال رسول هللا (صمى هللا عميه والله وسلمم

تسميما يكون في هذر األمة كلل ملا كلان فلي األملم السلالفة حلذو النعلل بالنعلل

والقذة بالقذة (ٕ .

 -3وع ػػف االص ػػبغ ب ػػف نبات ػػة إف عب ػػد هللا ب ػػف أب ػػي بك ػػر البش ػػكرف ػػاـ إل ػػ .أمي ػػر

الملمنيف سبلـ هللا عميال فقاؿ:

(يا أمير المؤمنين إن أبا المعتملد تكملم آنفلاً بكلبلم ال يحتممله قمبلي فقلال :وملا

ذاك ؟ قال :يزعم انك حدثته انك سمعت رسلول هللا (صلمى هللا عميله والله وسلمم

تسللميما يقللول :إنللا قللد رأينللا أو سللمعنا برجللل أكبللر سللناً مللن أبيلله؟ فقللال أميللر
 -1ت سير القمي ج 2ص.131
 -2بحار األنوار 52ص135
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المؤمنين (عميه السبلم  :فهذا الذن كبر عميك؟ قال :نعم فهل تلؤمن أنلت بهلذا
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.

 -4عف حمراف بف أعيف ،عف أبي جع ر اؿ ( :قمت له :كان فلي بنلي إسلرائيل

شلليء ال يكللون هاهنللا مثملله ؟ فقللال :ال فقمللت :فحللدثني عللن قللول هللا عللز وجللل
ِ
ِ
وتلوْا
ّللا ُم ُ
ين َهَر ُجوْا ِمن ِدَي ِارِه ْم َو ُه ْم أُُل ٌ
{أََل ْم َتَر إلى َّالذ َ
ال َل ُه ُلم ّ ُ
وف َح َذَر اْل َم ْوت َفَق َ
اه ْم} حتى تنظر الناس إليهم ثم أماتهم من يومهم أو ردهلم إللى اللدنيا ؟
َحَي ُ
ُث َّم أ ْ
فقللال  :بللل ردهللم إللى الللدنيا حتللى سللكنوا الللدور وأكملوا ونكحلوا النسللاء ولبثلوا

بذلك ما شاء هللا ثم ماتوا باآلجال (ٕ .

وفي هذي الرواية الشرو ة ن ػي واحػح مػف بػل اإلمػاـ البا ر(عميػال السػبلـ) لسػلاؿ

الػ ػراوف ح ػػوؿ الرجع ػػة الت ػػي و ع ػػت ف ػػي بن ػػي إسػ ػرائيل ب نف ػػا ال تك ػػوف ف ػػي أم ػػة دمحم

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

 -5وعػػف الم حػػل بػػف عمػػر عػػف أبػػي عبػػد هللا(عميػػال السػػبلـ) ػػاؿ ( :يهللرج مللع

القائم من ظهر الكوفة سبع وعشرون رجبلً همسة عشر من قوم موسلى اللذين
كللانوا يهللدون بللالحق وبلله يعللدلون وسللبعة مللن أهللل الكه لف ويوشللع بللن نللون
 -1مختصر بصائر الدرجات ص22
 -2ت سير العياشي ج 1ص130
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وسممان وأبو دجانلة األنصلارن والمقلداد وماللك األشلتر فيكونلون بلين يديله

أنصا اًر وحكاماً (ٔ .

 -6وعف أبي عبد هللا (عميال السبلـ) سئل عف الرجعة أحا هي ؟

قال( :نعم فقيل له :من أول من يهرج ؟ قلال :الحسلين يهلرج عملى اثلر القلائم

(عميهما السبلم قمت :ومعه الناس كمهم ؟ قال  :ال بل كما ذكر هللا تعالى في
الص ِ
ور َف َتس ُْتو َن أَ ْف َواجاً } قوم بعد قوم (ٕ .
{ي ْوَم ُين َف ُخ ِفي ُّ
كتابه َ
 -7سئل أمير الملمنيف (عميال السبلم عف ذف القرنيف فقيل لال  :فما ذو القرنيف؟
اؿ ( :رجل بعثه هللا إلى قومه فكذبور وضربور عمى قرنه فملات ثلم أحيلار هللا

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 جميعاً
بل أف يحدث أبو الخطاب ما أحدث

()4

أنفما سمعا أبا عبد هللا يقوؿ ( :أول ملن

تنشق األرض عنه إلى اللدنيا الحسلين بلن عملي (عميهملا السلبلم وان الرجعلة

ليسللت بعامللة وهللي هاصللة ال يرجللع إال مللن محللض اإليمللان محضلاً أو محللض

الشرك محضاً(٘ .

 -1اإلرشاد لمشي الم يد ج 2ص.386
 -2بحار األنوار ج 14ص405
 -3بحار األنوار ج 53ص.107

 ( -4الفامش موجود في بحار النوار ج 53ص 39باب .) 1
 -5بحار األنوار ج 53ص.39
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 -9عف دمحم بف الطيار ،عف أبي عبد هللا (عميال السبلـ) في وؿ هللا عػز وجػل :
ُم ٍة َف ْوجاً } قال  :ليس أحد من المؤمنين قتلل إال سليرجع
{وَي ْوَم َن ْح ُشُر ِمن ُك ِّل أ َّ
َ
(ٔ
حتى يموت وال أحد من المؤمنين مات إال سيرجع حتى يقتل .
 -10عف يونس بف ظبياف ،عف أبي عبد هللا (عميال السبلـ) اؿ( :إن الذن يملي

حساب النلاس قبلل يلوم القياملة الحسلين بلن عملي (عميهملا السلبلم فسملا يلوم

القيامة فإنما هو بعث إلى الجنة وبعث إلى النار (ٕ .

 -11عف المعم .بف خنيس اؿ :اؿ لي أبو عبد هللا (عميال السبلـ):

(أول من يرجع إلى الدنيا الحسين بن عمي (عميه السلبلم فيمملك حتلى يسلقط

حاجبار عمى عينيه من الكبر قال :فقال أبو عبد هللا (عميله السلبلم  :فلي قلول
لاد} قلال  :نبليكم صلمى
آن َل َلرُّاد َك ِإَللى َم َع ٍ
هللا عز وجل {ِإ َّن َّال ِذن َفَر َ
ض َعَمْي َك اْلُق ْلر َ
هللا عميه وآله راجع إليكم(ٖ .
 -12عف ابف مسكاف ،عف أبي عبد هللا (عميال السبلـ) اؿ:

(مللا بعللث هللا نبيللا مللن لللدن آدم فهمللم ج ل ار إال ويرجللع إلللى الللدنيا وينصللر أميللر

المؤمنين عميه السبلم وهلو قولله { :لتلؤمنن بله } يعنلي برسلول هللا (صلمى هللا
عميه وآله وسمم تسميما ولتنصرن أمير المؤمنين (ٗ .

 - 1بحار األنوار ج 53ص40
 - 2مختصر بصائر الدرجات ص27
 - 3بحار األنوار ج 53ص46
 - 4بحار األنوار ج 53ص50
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ِِ
{ -13واِن ِمن أ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ
ِ
ام ِلة َي ُكلو ُن َعَم ْلي ِه ْم
َ ّْ ْ
َهل اْلك َتاب إال َلُي ْؤمَن َّن به َقْب َل َم ْوته َوَي ْوَم اْلقَي َ
َش ِهيداً }(ٔ فانال روف أف رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) إذا رجع مف بال الناس كمفـ .
ػػاؿ :وحػػدرني أبػػي ،عػػف القاسػػـ بػػف دمحم ،عػػف سػػميماف بػػف داود المنقػػرف عػػف أبػػي
حمزة ،عف شفر بف حوشب اؿ :اؿ لي الحجاج:

(يا شهر ! آية في كتاب هللا قد أعيتني فقمت :أيها األمير أية آيلة هلي؟ فقلال:
َه ِل اْل ِك َت ِ
اب ِإالَّ َلُي ْؤ ِمَن َّن ِب ِه َقْب َل َم ْوِت ِه } وهللا إني آلمر باليهودن
{واِن ِّم ْن أ ْ
قولهَ :
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

ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا فبل يبقى أهل ممة يهودن وال غيلرر إال آملن بله
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(ٕ .

 -14عف سعد الجبلب عف جابر ،عف أبي جع ر (عميال السبلـ) اؿ:

ػاؿ الحسػيف (عميػال السػبلـ) ألصػحابال بػل أف يقتػل( :إن رسلول هللا قلال للي :يللا

بنللي إنللك ستسللاق إلللى العللراق وهللي ارض قللد التقللى بهللا النبيللون وأوصلللياء

النبيين وهي أرض تدعى عمو ار وانك تستشلهد بهلا ويستشلهد معلك جماعلة

لار ُكلوِني َب ْلرداً َو َس َلبلماً
من أصحابك ال يجدون ألم مس الحديد وتبل ُ { :قْمَنا َيا َن ُ
ِ ِ
يم } يكون الحرب بردا وسبلما عميك وعميهم .
َعَمى إْبَراه َ
 -1النساد 159
 - 2بحار األنوار ج 9ص195
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فابشروا فوهللا لئن قتمونا فإنا نرد عمى نبينا قال :ثم أمكث ما شاء هللا فسكون

أول مللن ينشللق األرض عنلله فللاهرج هرجللة يوافللق ذلللك هرجلة أميللر المللؤمنين
وقيام قائمنا ثم لينزلن عمي وفد من السماء من عند هللا لم ينزلوا إلى األرض

قط ولينزلن إلي جبرائيل وميكائيلل واسلرافيل وجنلود ملن المبلئكلة ولينلزلن دمحم

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

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

ثم إن أمير المؤمنين (عميه السبلم يدفع إلي سيف رسول هللا (صمى هللا عميه

وآله وسمم تسميما ويبعثني إلى المشرق والمغرب فلبل آتلي عملى علدو
أهرقت دمه وال أدع صنما إال أحرقته حتى أقع إلى الهند فسفتحها.

إال

وان دانيال ويوشع يهرجان إلى أمير المؤمنين يقوالن صدق هللا ورسوله ويبعث

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
شيعتنا إال أنزل هللا إليه ممكا يمسح عن وجهه التلراب ويعرفله أزواجله ومنزلتله
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

فيها من الثمرة ولتسكمن ثمرة الشلتاء فلي الصليف وثملرة الصليف فلي الشلتاء
ى
لات ِّمل َلن
آمُن لوْا َو َّاتَق لوْا َل َف َت ْحَنللا َعَمل ْلي ِهم َبَرَكل ٍ
{وَلل ْلو أ َّ
َن أ ْ
وذلللك قوللله تعللالى َ
َهل َ
لل اْلُقلَلر َ
السم ِ
اء َواألَْر ِ
اهم ِب َما َكاُنوْا َي ْك ِسُبو َن }.
ض َوَل ِلكن َك َّذُبوْا َفس َ
َه ْذَن ُ
َّ َ
ثم إن هللا ليهب لشيعتنا كرامة ال يهفى عميهم شيء في األرض وملا كلان فيهلا

حتى أن الرجل منهم يريد أن يعمم عمم أهل بيته فيهبرهم بعمم ما يعممون(ٔ .

 -15عف رفاعة بف موس .اؿ  :اؿ أبػو عبػد هللا (عميػال السػبلـ)( :إن أول ملن
يكر إلى الدنيا الحسين بن عمي (عميهما السلبلم وأصلحابه ويزيلد بلن معاويلة

وأصللحابه فيقللتمهم حللذو القلذة بالقللذة ثللم قللال أبللو عبللد هللا (عميلله السللبلم { ُثل َّلم
اكم ِبسَمو ٍ ِ
اك ْم أكثر َن ِفي اًر }.
ين َو َج َعْمَن ُ
ال َوَبن َ
َم َد ْدَن ُ ْ َ
َرَد ْدَنا َل ُك ُم اْل َكَّرَة َعَمْي ِه ْم َوأ ْ
-16وعنػػال (عميػػال السػػبلـ)( :ويقبللل الحسللين (عميلله السللبلم فللي أصللحابه الللذين
قتموا معه ومعه سبعون نبيا كما بعثوا مع موسى بن عمران فيدفع إليه القائم

(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)

وجػػاد عػػف الصػػادؽ (عميػػال السػػبلـ) انػػال ػػاؿ ( :لمللا أنللزل اإلنجيللل عمللى عيسللى
 - 1بحار األنوار ج 45ص82
 - 2مختصر بصائر الدرجات ص181
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(عميه السبلم أراد أن يقيم الحجة ويتمها عمى الناس فيبعث رجبلً من أصلحابه
رسوالً إلى سمطان الروم وأعطار معجزة رفلع العملى علن األكمله ورفلع األملراض

المزمنة كالبرص ونحوهلا التلي تعجلز علن ملداولتها األطبلاء فانله يشلفيها بلإذن
ِ
فمما ورد ببلد الروم شرع بمداواة المرضلى فلداوى جماعلة كثيلرة ملن
هللا تعالى ّ
الناس فانتشر هبرر في الببلد ووصل هبرر إلى السمطان فطمبه وسلسله هلل أنلت

تعال األ كمه وأنت قادر عمى رفع العمى عنه؟
قال  :نعم .

أمله قلد يبسلت عينلار وللم
فسمر السمطان بإحضار شهص أكمه أعمى من بطن ّ
َيللر شلليئاً بعينلله أص لبلً 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.

فبعث عيسى (عميه السلبلم رسلوالً آهل اًر إلليهم وعّممله اسلماً يحيلي بله األملوات
فممللا دهللل بللبلد الللروم فقللال لهللم أنللا أعمللم مللن طبيللب السللمطان فللسهبروا بللذلك
ّ

األول لعيسى (عميه السبلم
السمطان فغضب من قوله وأمر بقتمه فقال الرسول ّ
لمسمطان ال تسرع بقتمه وال تبادر إلى إعدامه فاطمبله واحضلرر فلإن ظهلر هطلسر
فاقتمه ليكون لك الحجة عميه فاحضرر السمطان .

األيلام
فقال لمسمطان  :أنلي أحلي الملوتى وكلان ابلن السلمطان قلد ملات فلي تملك ّ
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

األول أن قلال الرسلول
الثاني لعيسى (عميه السبلم وأمن عملى دعائله الرسلول ّ
األول للله آمللين فللانفجر القبللر وهللرج ابللن السللمطان مللن القبللر صللحيحاً سللالماً
ّ
وذهب إلى عند أبيه وجمس في حضنه .

فقال له السمطان  :يا ولدن من أحياك ؟

ثم قام الرسوالن
فقال  :هذين الرجمين وأشار إلى رسول المسيح ّ
األول والثاني ّ
وقللاال  :إنللا نحللن رس لوالن إليللك مللن حضللرة المسلليح عيسللى بللن مللريم (عميلله

السللبلم واننللا لللو أتينللا إليللك بغيللر هللذا الطريللق وبغيللر هللذا الللزن لللم تسللمع مّنللا

وبزن آهر لقتمتنا فملذلك أتينلاك بهلذا الطريلق وبهلذا
ولعمه إذا بعثنا إليك بطريق ّ
الللزن وأرسللمنا إليللك يللدعوك إلللى اإلسللبلم فعنللد ذلللك أسللمم وامللن بشللريعة عيسللى

ودهل في دينه وصار أمر عيسى عظيماً عند أهل الروم ودهموا في دينله ح ّتلى

اعتقد بعض أعداء هللا بسنه ابن هللا ولكن اليهود ك ّذبور وأرادوا قتمه .

والروايات في هذا الصدد كريرة جداً نكت ي بفذا القدر منفا ألنال حصل المطمػوب

بفذا القدر فبل داعي لئلطالة واإلسفاب .

الرجعة في الزيارات

وردت الكري ػػر م ػػف الزو ػػارات ع ػػف األئم ػػة الط ػػاهروف (ص ػػموات هللا وس ػػبلمال عم ػػيفـ

أجمعيف) وورد م فوـ الرجعة فػي الكريػر مػف نصوصػفا ،فعػف موسػ .بػف عبػد هللا

النخعػػي عػػف اإلمػػاـ عمػػي التقػػي (عميػػال السػػبلـ) فػػي زوػػارة الجامعػػة إلػػ .أف ػػاؿ:

 ..................................................... 68موسوعة القائـ
يقتص آثاركم ويسمك سبيمكم ويهتدن بهداكم ويحشر في زمرتكم
ممن
ّ
(وجعمني ّ
ويكلر فللي رجعللتكم ويمملك فللي دولللتكم ويشلرف فللي عللافيتكم ويمكلن فللي ّأيللامكم
ّ
وتقر عينه غداً برؤيتكم .
ّ
ما ورد فػي زوػارة الجامعػة مػف جمػل أخػرل حيػث ػاؿ فيفػا( :ومكننلي فلي دوللتكم
وأحياني في رجعتكم .

وجاد في زوارة األر عيف نقبلً عف كتاب مف ال يححري ال قيال.
محمػػد بػف عمػػي
عػف جماعػة مػػف أصػحابنا عػف هػػاروف بػف موسػػ .التمعكبػرف عػف ه
محمد بف مسعدة والحسف بف عمي بف فحاؿ عػف سػعداف
بف معمر عف عمي بف ه
بف مسمـ عف ص واف بف مفراف الجماؿ عف الصػادؽ (عميػال السػبلـ) أنػال ػاؿ فػي

وبإيللابكم مللوقن بشلرائع دينللي وه لواتيم
زوػػارة األر عػػيف( :وأشللهد أّنللي بكللم مللؤمن ّ
عممي .

وفيم ػػا ج ػػاد ف ػػي زو ػػارة اإلم ػػاـ الحس ػػيف (عمي ػػال الس ػػبلـ) رول الش ػػي الطوس ػػي ف ػػي
مصباح المتفجد ذكر لنػا جماعػة عػف أبػي عبػد هللا دمحم بػف أحمػد بػف عبػد هللا بػف

حػػاعة بػػف ص ػ واف بػػف مف ػراف بػػف جمػػاؿ عػػف ابيػػال عػػف جػػدي ص ػ واف رول عػػف

لمػػا طمػػب زوػػارة اإلمػػاـ الحسػػيف (عميػػال السػػبلـ)
الصػػادؽ (عميػػال السػػبلـ) أنػػال ػػاؿ :ه
اؿ لئلماـ الصادؽ (عميال السبلـ) عهممني زوػارة أزور بفػا الحسػيف (عميػال السػبلـ)
وكي

أزوري فعممال زوػارة الحسػيف (عميػال السػبلـ) المعروفػة بزوػارة وارث ،و ػاؿ فػي

وبإيابكم ملوقن
تمؾ الزوارة( :وأشهد هللا ومبل ئكته وأنبيائه ورسمه أني بكم مؤمن ّ
بشرايع ديني وهواتيم عممي .
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وورد في زوارة أبي ال حل العباس بف أمير الملمنيف (عميفما السػبلـ) وهػي عمػ.

وبإيابكم من الموقنين .
هذا النف حيث اؿ الصادؽ (عميال السبلـ)( :إني بكم ّ
المشرفة حيث
وجاد في الزوارة الرجبية الواردة زوارتفا في شفر رجب في المشاهد
ه

رول هػػذي الزو ػػارة عمػػي ب ػػف طػػاووس ف ػػي كتػػاب مص ػػباح ال ازئػػر وف ػػي سػػاير كتب ػػال

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

المشرفة فزر بفذي الزوارة وفيفا اؿ:
المشاهد
ه
موسللع
(ويرجعنلي ملن حضلرتكم هيلر مرجلع إللى جنلاب مملرع وهفلض عليش ّ
لل فللي النعلليم األزل والعلليش
ودعللة َم َهللل إلللى حللين األجللل وهيللر مصللير ومحل ّ
وعل ونهلل ال سلسم منله وال مملل
المقتبل ودوام األكل وشرب الرحيق والسمسل ّ
ورحمة هللا وبركاته وتحياته حيث العود إلى حضرتكم والفوز في رجعتكم .

وممػػا جػػاد فػػي زوػػارة اإلمػػاـ القػػائـ (عميػػال السػػبلـ) فػػي السػػرداب المقػ هػدس فقػػد رول
عمػػي بػػف طػػاووس فػػي مصػػباح ال ازئػػر فػػي زوػػارة اإلمػػاـ القػػائـ (عميػػال السػػبلـ) فػػي

المقدس في سامراد حيث اؿ فيال:
السرداب ه
رب لمقيلللام بطاعتللله والمثلللوى فلللي هدمتللله والمكلللث فلللي دولتللله
(ووفقنلللي يلللا ِّ

يكلر
رب فليمن ّ
واالجتناب عن معصيته فإن توفيتني المهم قبل ذللك فلاجعمني يلا ِّ
ويتمكن في ّأيامه ويسلتظل تحلت أعبلمله ويحشلر
في رجعته ويمّمك في دولته
ّ

وتقر عينه برؤيته .
في زمرته
ّ
و فذا فقد ربت بما ال يقبل الشؾ صحة و وع الرجعة روانفا حا ال شؾ فيال  ،فكما
و عت في األمـ السال ة فإنفا تقع في أمة دمحم (صم .هللا عميال والػال وسػمـ تسػميما)
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رواف م ػػف ينكره ػػا فإنم ػػا ه ػػو راد عم ػػ .هللا ورس ػػولال واألئم ػػة األطف ػػار (ص ػػموات هللا
وسبلمال عميفـ أجمعيف) .

أم ػػا م ػػف يش ػػنع عم ػػ .الق ػػائميف بالرجع ػػة وو ػػتفمفـ ب ػػالقوؿ بالتناسػ ػ أو الحم ػػوؿ 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 :

اإلنتسػػاخ ونس ػ بعحػػفـ عػػف بعػػض أو مػػف تناس ػ المي ػراث أف التػػداوؿ ،وفػػي

القػػاموس نس ػ الكتػػاب كمنػػع كتبػػال عػػف معارحػػال كإستنسػػخال وانتسػػخال والتناس ػ
والمناسخة في الميراث موت وررة بعد وررة واصل الميراث ائـ لـ يقسػـ ،وتناسػ

األزمنة تداولفا.

أما في االصطبلح:

فمعناي انتقػاؿ الػن س بعػد الم ار ػة إلػ .جسػـ خػر إنسػاني أو غيػري ،وهػو كمػا ػاؿ
بعحػػفـ انتقػػاؿ ال ػػروح مػػف بػػدف إل ػػ .بػػدف غيػػر األب ػػداف المراليػػة والتناس ػ باط ػػل
والقائل بال كافر باهلل العظيـ.

و ػػد ذكػػر األئمػػة الطػػاهروف (صػػموات هللا وسػػبلمال عمػػيفـ أجمعػػيف) فػػي أحػػاديرفـ
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:

(اهبرني عمن قال بتناسخ األرواح علن أن شليء قلالوا ذللك وبلسن حجلة قلاموا
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.

وان هللذا العللالم فللي صللورة المهمللوقين بحجللة إن هللا عللز وجللل همللق آدم عمللى
صورته وانه ال جنة وال نلار وال بعلث وال نشلور والقياملة عنلدهم هلروج اللروح

مللن قالبلله وولوجلله فللي قالللب آهللر إن كللان محسللناً فللي القالللب األول أعيللد فللي

قالب أفضل منه حسناً في أعمى درجة اللدنيا وان كلان مسليئاً أو غيلر علارف

صار في بعض الدول المتقية في الدنيا أو هم أم مشوهة الهمقة ولليس عمليهم
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

مقالتهم كل الفرق ولعنهم كل األمم .

فمما سئموا الحجلة زاغلوا وحلادوا فكلذب مقلالتهم التلوراة ولعلنهم الفرقلان وزعملوا

مللع ذلللك إن إالههللم ينتقللل مللن قالللب إلللى قالللب وان األرواح األ زليللة هللي التللي

كانللت فللي آدم ثللم همللم جل ار تجللرن إلللى يومنللا هللذا فللي واحللد بعللد آهللر فللإذا كللان

الهالق في صورة المهموق فبما يستدل عمى هالق صاحبه .

وقالوا إن المبلئكة من وللد آدم كلل ملن صلار فلي أعملى درجلة ملن بيلنهم هلرج

من منزلة االمتحان والتفقه فطو اًر اتحلالهم يهلوداً وطلو اًر اتحلالهم نصلارى فلي
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أشللياء وطللو اًر دهريللة يقولللون إن األشللياء عمللى غيللر الحقيقللة فقللد كللان يجللب

عملليهم أن ال يللسكموا شلليئاً مللن المحمللان ألن الللدواب عنللدهم كمهللا مللن ولللد آدم
حولوا صورهم فبل يجوز أكل لحوم القربات(ٔ .

وفي عيوف أخبار الرحا عف الحسف بف الجفـ اؿ ححرت مجمس الم موف يوماً
وعنػػدي عمػػي بػػف موسػػ .الرحػػا (عميفمػػا السػػبلـ) ،و ػػد اجتمػػع ال قفػػاد وأهػػل الكػػبلـ

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

فقاؿ الرحا (عميال السبلـ) ( :إنها الحق وقد كانت في األمم السالفة ونطلق بهلا

القرآن وقد قال رسول هللا (صمى هللا عميه والله وسلمم تسلميما يكلون فلي هلذر
األمة كل ما كان في األمم السالفة حذو النعل بالنعل والقذة بالقلذة وقلال (عميله

السللبلم  :إذا هللرج المهللدن مللن ولللدن نللزل عيسللى بللن مللريم (عميهمللا السللبلم

فصللمى همفلله وقللال :بللدأ اإلسللبلم غريبلاً وسلليعود غريبلاً فطللوبى لمغربللاء قيللل يللا
رسول هللا ثم يكون ماذا ؟ قال  :ثم يرجع الحق إلى أهمه فقال المسمون :يلا أبلا

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

العظيم ....

(ٕ

.

وحسػػبنا هػػذي الروايػػات ال ػواردة فػػي بطػػبلف معتقػػد القػػائميف بالتناس ػ بػػل إف اإلمػػاـ

الرحػا ػد عػد مػف ػاؿ بالتناسػ فػػي عػداد الكػافروف بػاهلل عػز وجػل وذلػؾ ألف فػػي
ولفـ ن ي لمحساب والعقاب .

 -1االحتجاج ج 2ص.89
 -2بحار األنوار ج 25ص. 136
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الحمول
ُ

الحم ػػوؿ بالح ػػـ جم ػػع ح ػػاؿ م ػػف ػػولفـ ح ػػل بالمك ػػاف أف ن ػػزؿ في ػػال ،ومعن ػػاي ف ػػي
االصطبلح حموؿ روح بعد خروجفػا مػف بػدف فػي جسػد شػخص حػي ،وهػذا القػوؿ

باطل فبل تحل روحيف في جسد واحد إطبل اً.

االتحاد

وهو صيرورة الشيئيف شيئاً واحداً ،أف إف هللا عػز وجػل يتحػد مػع ابػدأف العػارفيف

أو غيػػرهـ ،حتػػ .إف بعحػػفـ ػػاؿ انػػال تعػػال .ن ػػس الوجػػود وكػػل موجػػود هػػو هللا

تع ػػال ،.وه ػػذا باط ػػل وغي ػػر ص ػػحيح بتاتػ ػاً وأم ػػا الق ػػائموف بف ػػذا فق ػػد أك ػػد المس ػػمموف
انحػراففـ وبطػػبلف معتقػػداتفـ بػػل إف بعػػض المسػػمميف ك ػػروهـ واعتبػػروهـ خػػارجيف

عف الديف القويـ .

الرجعة المادية والرجعة المبدئية

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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أمػػا القسػػـ الرػػاني ففػػو المعبػػر عنػػال بالرجعػػة المبدئيػػة أف رجػػوع مبػػدأ مػػف محػػض
اإليماف مححاً ومبدأ مف محض الك ػر مححػاً ال أجسػادهـ فػي أشػخاص خػروف
أف إف هلالد يحمموف مباد أولئؾ الذيف ماتوا و تموا .
ومراؿ ذلؾ ظفور شخص يحمػل مبػاد اإلمػاـ الحسػيف مػربلً ،ومعنػ .ذلػؾ رجػوع
المبػػدأ أف مبػػدأ الحسػػيف (عميػػال السػػبلـ) ال شخصػػال ،والقػػائموف بػػال ميمػػوف كمػػا يػػرد
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

الرجع ػػة بػ ػ خر الزم ػػاف ف ػػإف م ػػف الممك ػػف أف يظف ػػر أش ػػخاص ب ػػل خ ػػر الزم ػػاف
يحمموف مباد عظيمة كمباد أولئؾ األشخاص الذيف ماتوا و تموا.

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
رـ إف الرجعة كما أكدت الروايات مف عظائـ األمور وهذا األمر ( رجػوع المبػدأ )

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

عنفػا السػيد القحطػاني فػػي هػذا الو ػت الػذف يمرػػل عصػر الظفػور الشػرو

لئلمػػاـ

المفدف (عميال السبلـ) بقي لنا أف نعرؼ اآلف ماهية الرجعة الروحية .

الرجعة الروحية من عظائم األمور
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 0لعامػة الشػيعة فحػبلً عػف خاصػػتفـ فكيػ

تكػػوف مػف عظػػائـ األمػور رػػـ انػال لػػو

كػػاف المقصػػود بػػالكبلـ الرجعػػة الماديػػة فمػػـ ػػاؿ األئمػػة (عمػػيفـ السػػبلـ) لػػـ ي ػ ت

أوانفا ،فمـ يبينوا ماهيتفا عمماً إف الرجعػة الماديػة كمػا منػا معروفػة ومعمومػة لػدل

الشيعة عموماً.

أف إف الرجعػػة ليسػػت كمػػا يتصػػورها النػػاس بػػل كمػػا ػػاؿ هللا تعػػال{ .ولمػػا ي ػ تيفـ
ت وومال}والمعروؼ إف الت وول يكش

باطف الحقائا والذف لـ تصمال عقوؿ الرجاؿ.

ماهية الرجعة الروحية

إف المقصػػود مػػف الرجعػػة الروحيػػة هػػي رجػػوع بعػػض أرواح مػػف محػػض اإليمػػاف
مححػاً ،بػػل رجػػوع أرواح بعػػض األنبيػػاد والبلئمػػة الطػػاهروف صػػموات هللا وسػػبلمال
عمػ ػػيفـ أجمعػ ػػيف ،فتقػ ػػوـ هػ ػػذي األرواح بتسػ ػػديد أصػ ػػحاب اإلمػ ػػاـ المفػ ػػدف (عميػ ػػال

السػػبلـ) ،مػػف ممفػػديف وأنصػػار كػػل بحسػػب ر يػػال روايمانػػال ويقينػػال رواخبلصػػال ،فكممػػا

زاد أيماف ال رد الواحد مف أصحاب اإلماـ كانت الروح التػي تسػددي لشػخص أكرػر

إيماناً ،وورعاً وتقول وصد اً.

ن خذ مراالً عم .ذلؾ لو منا برجوع روح (سمماف الدمحمف) رحواف هللا عميال ورجوع

روح أب ػ ػ ػػي ذر لكان ػ ػ ػػت روح س ػ ػ ػػمماف مس ػ ػ ػػددة وملو ػ ػ ػػدة لش ػ ػ ػػخص م ػ ػ ػػف أص ػ ػ ػػحاب
المفدف(عميال السػبلـ) أكرػر إيمانػاً وورعػاً وتقػول مػف شػخص خػر مػف األصػحاب
تسددي وتلودي روح أبي ذر رحواف هللا عميال فنحف عم .إيماف ويقػيف بمبػدأ الت ييػد

والتس ػػديد ،وذل ػػؾ يك ػػوف عم ػػ .نح ػػو ت يي ػػد المبلئك ػػة واألرواح لؤلنبي ػػاد واألوص ػػياد
والملمنيف .
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ِ
للن َحل َّ
ّللا
ػػاؿ تعػػالَ :.
{ال َت ِجللل ُد َق ْوملللاً ُي ْؤ ِمُنلللو َن ِبلللا َّ َواْلَيل ْللومِ ْاآل ِهل ِللر ُيل َللو ُّادو َن َمل ْ
للاد َّ َ
ِ
ِ
ِ
لب ِفلي
ليرَت ُه ْم أوَلئ َ
اءه ْم أو أَْبَن ُ
آب ُ
َوَر ُسوَل ُه َوَل ْو َكاُنوا َ
انهم أو َعش َ
لك َك َت َ
اءه ْم أو إ ْه َلو ْ
ِ
ِ
اإليمللان وأََّيل َلدهم ِبللر ِ
لار
له َوُيل ْلد ِهُم ُه ْم َجَّنل ٍ
وح ّمْنل ُ
ُقُمللوبِ ِه ُم ِْ َ َ َ ُ ُ ٍ
لات َت ْجللرِن مللن َت ْحت َهللا ْاال نهل ُ
ّللا أََال ِإ َّن ِح ْلزب َّ ِ
ّللا علْنهم ور ُضلوا عْنله أوَل ِئلك ِح ْلزب َّ ِ
ِ
َهالِ ِد ِ
ّللا ُه ُلم
َ
َ ُ
َ
ين ف َ
يها َرض َي َّ ُ َ ُ ْ َ َ
َ
ُ
(ٔ
اْل ُمْفمِ ُحو َن } .
وكم ػػا كػ ػػاف يح ػػدث فػ ػػي الكري ػػر مػػػف األحي ػػاف ف ػػإف مس ػػالة ت يي ػػد وتس ػػديد األرواح

والمبلئكػػة لممػػلمنيف ،ال تخ ػػ .عمػػ .كػػل باحػػث إسػػبلمي والش ػواهد واألدلػػة عميفػػا

كريػرة ،ويكػػوف ذلػػؾ أف ت ييػػد الػػروح لممػػلمف بخمػػوؿ روحػػال األصػػمية وهيمنػػة الػػروح
الراجعة بحيث تكوف فوؽ الملمف تسددي وتلودي.

ولػػيس المقصػػود بالرجعػػة الروحيػػة التناسػ أو الحمػػوؿ فكبلهمػػا بػػاطبلً ال نقػػوؿ بػػال

فحبلً عف االعتقاد بصحتال.

األدلة عمى الرجعة الروحية

 -1المجادلة.22
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من ػػا إف م ػػا عمي ػػال الش ػػيعة اإلمامي ػػة الق ػػائميف بالرجع ػػة المادي ػػة  ،إف الرجع ػػة تك ػػوف

باألجساد ،روانفػا تكػوف بػل يػاـ السػاعة ،وهػذا مػا أجمعػت عميػال ال ر ػة ولػيس فػي

ذلؾ اختبلؼ.

ولكػػف مػػف خػػبلؿ هػػذا البحػػث سػػوؼ نقػػوـ بتقػػديـ األدلػػة التػػي تربػػت وجػػود رجعػػة

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

 -1جػػاد فػػي الروايػػة الش ػرو ة عػػف أبػػي الجػػارود عمػػف سػػمع عمي ػاً (عميػػال السػػبلـ)
يقػػوؿ( :العجللب كللل العجللب بللين جمللادن ورجللب فقللام رجللل فقللال  :يللا أميللر

المؤمنين ما هذا العجب الذن ال تزال تعجب منه ؟

فقال ثكمتك أملك وأن عجلب أعجلب ملن أملوات يضلربون كلل علدو ولرسلوله
ِ
ِ
َّ
ّللا
{يا أَُّي َها َّالذ َ
وألهل بيته وذلك تسويل هذر اآلية َ
آمُنوا َال َت َت َول ْوا َق ْوماً َغض َ
لب َّ ُ
ين َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َص َح ِ
اب اْلُقُب ِ
لور }(ٔ فلإذا اشلتد
س اْل ُك َّف ُار م ْن أ ْ
َعَمْي ِه ْم َق ْد َيئ ُسوا م َن ْاآلهَرِة َك َما َيئ َ
القتل قمتم مات أو همك في أن و ٍاد سلمك وذللك تسويلل هلذر اآليلة { ُث َّلم َرَد ْدَنلا َل ُك ُلم
اكم ِبسَمو ٍ ِ
اك ْم أكثر َن ِفي اًر } (ٕ .
ين َو َج َعْمَن ُ
ال َوَبن َ
َم َد ْدَن ُ ْ َ
اْل َكَّرَة َعَمْي ِه ْم َوأ ْ
و د جاد فػي الروايػة الشػرو ة عػف أميػر المػلمنيف (عميػال السػبلـ) ػاؿ ( :يلا عجبلاً
كل العجب بلين جملادن ورجلب فقلام صعصلعة بلن صلوحان العبلدن فقلال لله يلا

أميللر المللؤمنين مللا هللذا العجللب التللي ال تلزال تكللررر فللي هطبتللك كسنللك تحللب أن
تسال عنه ؟

 -1الممتحنة 13
 -2بحار األنوار ج 53ص.60
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قال :ويحك يا صعصعة مالي ال أعجب من أموات يضربون هامات األحياء ملن

أعداء هللا وأعدائنا فكسني انظر إليهم وقد شهروا سيوفهم عمى عواتقهم يقتمون
المشللككين والظللانين بللا

ظللن السللوء والمرتللابين فللي فضللل أهللل البيللت (عميلله

السبلم قال صعصعة :يا أمير المؤمنين ؟ أموات الدين أم أموات القبور ؟

قال :ال وهللا يا صعصعة بل أموات القبور يكرون إلى اللدنيا معنلا لكلسني انظلر

إليهم في سكك الكوفة كالسباع الضارية شعارهم يالثارات الحسين (ٔ .

فمف خبلؿ هذي الرواية يظفر لنا إف الذيف يرجعوف هـ أموات القبور وهذا الحدث
والعجػػب عػػد مػػف العبلمػػات لئلمػػاـ المفػػدف ،أف انػػال يقػػع بػػل يػػاـ اإلمػػاـ (عميػػال

السػػبلـ) ،فػػإف المقصػػود بالرجعػػة بػػل يامػػال (عميػػال السػػبلـ) هػػي الرجعػػة الروحيػػة
وليست المادية ،حيػث إف أنصػار اإلمػاـ سيخوحػوف حر ػاً فػي الكوفػة حػد أعػداد

هللا ورسولال وسترجع أرواح بعض الملمنيف بتسديدهـ وت ييدهـ.

ٕ -جاد في الكافي عف بكير بف أعيف عف أبي عبد هللا (عميال السبلـ) :

( ....ثللم يسللير بتمللك الرايللات كمهللا حتللى يللرد الكوفللة وقللد جمللع بهللا أكثللر أهللل
األرض يجعمها له معقبل ثم يتصلل بله وبسصلحابه هبلر المهلدن فيقوللون لله يلا
بن رسول هللا من هذا الذن نزل بساحتنا فيقول الحسين (عميه السبلم اهرجوا
بنا إليه حتى ننظر من هو وما يريد وهو يعمم وهللا انه المهدن (عميه السبلم

وانه ليعرفه وانه لم يرد بذلك األمر إال هللا .

فيهلللرج الحسلللين (عميللله السلللبلم وبلللين يديللله أربعلللة آالف رجلللل فلللي أعنلللاقهم
المصاحف وعميهم المسوح مقمدين سيوفهم فيقبل الحسين (عميه السبلم حتلى
 -1مختصر بصائر الدرجات ص198
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ينزل بقرب المهدن (عميه السبلم فيقول سائموا عن هذا الرجل من هو وملاذا

يريلللد فيهلللرج بعلللض أصلللحاب الحسلللين (عميللله السلللبلم إللللى عسلللكر المهلللدن

فيقولون أيها العسكر الجائل من انتم حياكم هللا ومن صاحبكم هذا وماذا يريد.

فيقول أصحاب المهدن (عميه السبلم هذا مهدن آل دمحم (عميه السلبلم ونحلن

أنصارر من الجن واإلنس والمبلئكة .

ثم يقول الحسين (عميه السبلم هموا بيني وبين هذا فيهرج إليه المهدن (عميه

السبلم فيقفان بين العسكرين فيقول الحسين (عميه السلبلم  :إن كنلت مهلدن
آل دمحم فسين هراوة جدن رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما وهاتمه وبردته ودرعه الفاضلل
وعمامته السحاب وفرسه وناقتله العضلباء وبغمتله دللدل وحملارر يعفلور ونجيبله

البراق وتاجه والمصحف الذن جمعه أمير المؤمنين (عميه السبلم ...

ثم يقول الحسين (عميه السبلم يا بن رسول هللا أسالك أن تغرس هراوة رسلول

هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما في هذا الحجر الصمد وتسسل هللا أن ينبتهلا فيله وال يريلد بلذلك

إال أن يرن أصحابه فضل المهدن (عميه السبلم حتى يطيعور ويبلايعور :ويسهلذ

المهدن (عميه السبلم الهراوة فيغرسها فتنبت فتعملوا وتفلرع وتلورق حتلى تظلل

عسكر الحسين (عميه السبلم .

فيقول الحسين (عميه السلبلم هللا أكبلر يلا بلن رسلول هللا ملد يلدك حتلى أبايعلك

فيبايعه الحسين (عميه السبلم وسائر عسكرر إال أربعة آالف . ٔ( ...

 - 1كتاب األـ لمشافعي ج 6ص86
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يتبيف لنػا مػف هػذي الروايػة لموهمػة األولػ .إف الحسػيف (عميػال السػبلـ) يكػوف مطيعػاً
لئلمػػاـ المفدف(عميػػال السػػبلـ) ويكػػوف تابع ػاً وهػػذا مػػا ال يقبمػػال اإلمػػاـ المفدف(عميػػال
السػػبلـ) ألبي ػػال الحسػػيف(عميال الس ػػبلـ) ف ػػإف مػػف الراب ػػت عنػػدنا إف الحس ػػيف (عمي ػػال
السبلـ) أشرؼ وأفحل مف ابنال المفدف (عميال السبلـ) .

رـ إف أتباعال إذا كانوا يلمنوف باف ائدهـ هو الحسيف (عميػال السػبلـ) والػذف ولػال
وفعمػػال وتقرو ػري حجػػة عمػػيفـ وهػػو اإلمػػاـ الم تػػرض الطاعػػة فمػػا معنػػ .إف الحسػػيف

(عميػػال السػػبلـ) يطمػػب مػػف المفػػدف اليقػػيف والمعجػزة أو أف يظفػػر مواروػػث األنبيػػاد

فق ػػد ك ػػاف م ػػف الممك ػػف إف الحس ػػيف (عمي ػػال الس ػػبلـ) يخب ػػر أص ػػحابال إف ص ػػاحب
العسػػكر المقابػػل هػػو المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) واف عمػػيفـ بيعتػػال وأتباعػػال وطاعتػػال
ووجػػب عمػػيفـ حينئػػذ االمترػػاؿ لكػػبلـ المعصػػوـ وال حاجػػة إلػػ .البينػػات التػػي طمبفػػا

الحسيف (عميال السبلـ) .

رػـ إنفػـ لػو كػانوا يعتقػدوف إف ائػدهـ هػو اإلمػاـ الحسػيف بػف عمػي (عميػال السػػبلـ)

فكي ػ

يعصػػي أر عػػة الؼ شػػخص أم ػري بعػػد أداد البيعػػة لممفػػدف (عميػػال السػػبلـ)

وهـ مف كانوا بل ذلؾ ي تمروف ب مري (عميال السبلـ) .

وبمبلحظػػة هػػذي النقػػاط يتحػػح لنػػا إف صػػاحب الجػػيش والػػذف بػػايع المفػػدف لػػيس
اإلماـ الحسيف بف عمي (عميال السبلـ) بل هػو احػد ممفػدف اإلمػاـ المفػدف (عميػال

الس ػػبلـ) وه ػػو س ػػيد عم ػػوف م ػػف ذرو ػػة رس ػػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػميما) وان ػػال مس ػػدداً ب ػػروح
الحسيف (عميال السبلـ) لػذلؾ عبػر عنػال بالروايػة بالحسػيف ولػـ يقػل اإلمػاـ الحسػيف

(عميال السبلـ).

واليؾ ما يلكد ذلؾ  ،فقد جاد في الرواية الشرو ة:
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( ثم يهرج الحسني الفتى الصبيح الذن نحو الديمم يصيح بصوت له فصليح يلا

آل احملللد أجيبلللوا الممهلللوف والمنلللادن ملللن حلللول الضلللريح فتجيبللله كنلللوز هللا
بالطالقان كنوز وأن كنوز ليست من فضة وال ذهب بل هلي رجلال كزبلر الحديلد

عمى البراذين الشهب بسيديهم الحراب ولم يزل يقتل الظممة حتى يرد الكوفة وقد
صفا أكثر األرض فيجعمها له معقبل فيتصل به وبسصلحابه هبلر المهلدن (عميله

السبلم .

ويقول يا بن رسول هللا من هلذا اللذن قلد نلزل بسلاحتنا ؟ فيقلول  :أهرجلوا بنلا

إليه حتى ننظر من هو ؟ وملا يريلد ؟ وهلو وهللا يعملم انله المهلدن وانله ليعرفله
ولم يرد بذلك األمر إال ليعرف أصحابه من هو ؟

فيهلللرج الحسلللني فيقلللول :إن كنلللت مهلللدن آل دمحم أيلللن هلللراوة جلللدك رسلللول هللا

(صػم .هللا عميله وآللله وسلمم تسلميما) وهاتملله وبردتله ودرعلله الفاضلل وعمامتلله
السحاب وفرسه اليربوع وناقته العضباء وبغمته الدللدل وحملارر اليعفلور ونجيبله

البراق ومصحف أمير المؤمنين (عميه السبلم ؟

فيهرج له ذلك ثم يسهذ الهراوة فيغرسها في الحجر الصمد وتورق ولم يلرد بلذلك

إال أن يرن أصحابه فضل المهدن (عميه السلبلم حتلى يبلايعور فيقلول الحسلني
هللا أكبر مد يدك يا ابن رسول هللا حتى نبايعك فيمد يلدر فيبايعله ويبايعله سلائر

العسكر الذن مع الحسني إال أربعين ألف ...

 -1بحار األنوار ج 53ص.15
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فم ػػو الحظن ػػا ه ػػذي الرواي ػػة لوج ػػدناها تحم ػػل ن ػػس مح ػػموف الرواي ػػة الس ػػابقة الت ػػي
جػػادت باسػػـ الحسػػيف وهػػذا مػػا يلكػػد إف الػػروايتيف تتحػػدراف عػػف شػػخص واحػػد ال
شخصػػيف وهػػو السػػيد الحسػػني اليمػػاني والمشػػار إليػػال فػػي الروايػػة السػػابقة الحسػػني

ال تػػ .الصػػبيح المسػػدد والملوػػد بػػروح اإلمػػاـ الحسػػيف (عميػػال السػػبلـ) ولػػذلؾ سػػمي
بالحسػػيف فػػي الروايػػة األولػػ .و فػػذا تتحػػح لنػػا إف هنػػاؾ رجعػػة روحيػػة تسػػبا يػػاـ

اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) أو مقترنة زماناً بقيامال الشرو .
ٖ -رول الم حل بف عمر عف أبي عبد هللا (عميال السبلـ) اؿ:

( يهرج مع القائم (عميه السبلم من ظهر الكوفة سلبع وعشلرين رجلبلً همسلة
عشر ملن قلوم موسلى (عميله السلبلم اللذين كلانوا يهلدون بلالحق وبله يعلدلون
وسبعة من أهل الكوفة ويوشع بن نون وسممان وأبو دجانة األنصارن والمقلداد

ومالك األشتر فيكونون بين يديه أنصا اًر وحكاماً (ٔ .

والمبلحي مف الرواية الشرو ة إف هلالد السبعة والعشروف رجبلً يخرجوف مف ظفر
الكوفػػة كمػػا انفػـ يكونػػوف حكامػاً لئلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) فػػي الػػببلد ،ونحػػف
نعم ػػـ إف الحك ػػاـ ال ػػذيف يبع ػػرفـ اإلم ػػاـ المف ػػدف (عمي ػػال الس ػػبلـ) ف ػػي األ ػػاليـ ه ػػـ

أصحابال الربلرمائة والربلرة عشر.

فعف الم حػل بػف عمػر عػف أبػي عبػد هللا (عميػال السػبلـ) ػاؿ ( :كلسني انظلر إللى

القائم عمى منبر الكوفة وحوله أصحابه الثبلثمائة والثبلثة عشر رجبل عدة أهل

بدر وهم أصحاب األلوية وهم حكام هللا في أرضه عمى همقه (ٕ .
 - 1روحة الواعظيف ص266
 -2الكافي ج 8ص. 318
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فيمزـ مف هذا أف يكوف السبعة وعشروف رجبلً الذيف يخرجػوف مػع القػائـ مػف ظفػر
الكوف ػػة وال ػػذيف وصػ ػ تفـ الرواي ػػة ب ػػاف اإلم ػػاـ يبع ػػرفـ حكامػ ػاً ،ه ػػـ م ػػف الربلرمائ ػػة
والربلرة عشر ألف هلالد هػـ حكػاـ األرض كمػا ذكػرت الروايػة الرانيػة وهنػاؾ عػدة

مبلحظات :

أ -ل ػػو كان ػػت الرجع ػػة المقص ػػودة ف ػػي رواي ػػة الم ح ػػل الت ػػي تتح ػػدث ع ػػف الس ػػبعة
وعش ػروف رج ػبلً ،رجعػػة ماديػػة لمػػزـ أف ال يتػػرؾ واحػػداً مػػف ه ػلالد الرجػػاؿ السػػبعة
وعشػروف اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) فػػي أف حػػاؿ مػػف األحػواؿ ،وال يقػػع الشػػؾ

مػنفـ بشخصػػال مطمقػاً ،وذلػػؾ لمكػػانتفـ ومقػػامفـ الرفيػػع ومػػنفـ أصػػحاب رسػػوؿ هللا

(صػػم .هللا عمي ػػال والػػال وس ػػمـ تسػػميما) وأمي ػػر المػػلمنيف (عمي ػػال السػػبلـ) ،وأوص ػػياد

موس( .عميال السبلـ) ،كما إنفـ د عرفوا حقػائا األمػور فكيػ

يمكػف أف نتصػور

أنفـ يتركوا اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) ويشكوا فيال (عميال السبلـ).
فقد جاد في الكافي عف أبي عبد هللا (عميال السبلـ) أنال اؿ:

( كللسني بالقللائم عمللى منبللر الكوفللة عميلله قبللاء فيهللرج مللن وريللان قبائلله كتاب لاً
مهتوماً بهاتم من ذهب فيفكه فيق أر عمى الناس فيجفمون إجفال الغلنم فملم يبلق
إال النقبللاء فيللتكمم بكللبلم فللبل يمحقللون ممجلسً حتللى يرجعلوا إليلله وانللي ألعمللم عمللم
الكبلم الذن يتكمم به (ٔ .

فمف هذي الرواية يتحح إف جميع أصحاب المفدف (عميػال السػبلـ) يتركونػال نتيجػة

كػبلـ ال يحتممونػػال مػف اإلمػػاـ (عميػال السػػبلـ) إال ارنػا عشػػر رجػبل مػػنفـ هػـ الػػوزور
واحد عشر رجبل وهـ النقباد ،فمو تنزلنا و منا إف هلالد اإلرنا عشر النقباد هـ مف
 -1إلزاـ الناصب ج 2ص. 260
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السبعة وعشروف رجبلً الذيف يرجعػوف ووخرجػوف مػف ظفػر الكوفػة فمػا بػاؿ البػا يف
منفـ وهـ عم .هذا يكونوف خمسة عشر رجبل ،ففل شكوا هـ أيحا باإلماـ (عميال

السػػبلـ) ؟ فمػػو كػػاف كػػذلؾ فمػػا الحكمػػة مػػف إرجػػاعفـ ؟ وهػػل يقبػػل بػػذلؾ عا ػػل يػػا
ترل؟!.

فإف هللا حينما أرجعفـ ،أرجعفـ ل اية ،وهػي نصػرة اإلمػاـ (عميػال السػبلـ) وطاعتػال
في كل حاؿ فكي

نتصور خبلؼ ذلؾ.

ب -رػػـ يػػرد أيحػػا لػػو كانػػت الرجعػػة المقصػػودة هنػػا رجعػػة ماديػػة فمػػا معنػػ .إنفػػـ
يخرجوف مف ظفر الكوفة ؟ فإف أماكف دفنفـ مت ر ة وومزـ أف يخرج كل منفـ مف

موحع بري.

ولكػػف الصػػحيح والػػذف هػػو الحػػا إف الرجعػػة المقصػػودة هنػػا رجعػػة روحيػػة ،فػػإف

هػلالد السػػبعة وعشػروف رجػبلً الػػذيف يخرجػػوف مػػف ظفػػر الكوفػػة ،هػـ ممػػف يوفقػػوف
إل ػ .نص ػرة اإلمػػاـ (عميػػال السػػبلـ) مػػف المنتظ ػروف لػػال فػػي خػػر الزمػػاف ،ويكونػػوف
مسدديف ب رواح سبعة وعشروف رجبل ،خمسة عشر مف وـ موس( .عميال السػبلـ)
وسبعة مف أهل الكوفة القدماد وووشع بف نوف وسمماف وأبو دجانة والمقداد ومالؾ

األشتر .

 -4وعػػف أبػػي حمػزة الرمػػالي ػػاؿ :سػػمعت أبػػا جع ػػر دمحم بػػف عمػػي (عميػػال السػػبلـ)
يقوؿ ( :لو قد هرج قائم آل دمحم (صمى هللا عميه واله وسلمم تسلميما لنصلرر هللا

بالمبلئكلللة المسلللومين والملللردفين والمنلللزلين والكلللرويين يكلللون جبرائيلللل أمامللله
وميكائيل عن يمينه واسرافيل عن يسارر والرعب مسيرر عن أمامله وهمفله وعلن

يمينلله وعللن شللماله والمبلئكللة المقربللون حللذار أول مللن يتبعلله دمحم (صللمى هللا
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عميه والله وسلمم تسلميما وعملي (عميله السلبلم الثلاني ومعله سليف مهتلر

يفتح هللا له الروم والصين والترك والديمم والسند والهند وكابل شار والهزر (ٔ .

فمػػف هػػذي الروايػػة الش ػرو ة وروايػػات أخػػرل كري ػرة فػػي هػػذا الصػػدد تركناهػػا م ارعػػاة
لبلختصار يظفر إف أوؿ مف يتبػع اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) هػو دمحم (صػم.
هللا عميال والال وسمـ تسميما) والراني هو عمػي (عميػال السػبلـ) وال يمكػف أف نتصػور

في حاؿ مف األحواؿ إف رسػوؿ هللا (صػم .هللا عميػال والػال وسػمـ تسػميما) أو اإلمػاـ
عمي (عميال السبلـ) يكوناف تػابعيف لئلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) رواف ذلػؾ يكػوف

بالرجعة المادية .

ففذا ال يمكف بولال مطمقاً ولكف األول .واألصح إف يكوف المقصود مف أتهباع دمحم
وعمػي (صػػموات هللا عميفمػػا) لممفػدف بالرجعػػة الروحيػػة فػإف روح النبػػي المصػػط .
تك ػػوف م ػػع اإلم ػػاـ المف ػػدف (عمي ػػال الس ػػبلـ) مس ػػددة وملو ػػدة رواف روح اإلم ػػاـ عم ػػي
(عميػػال السػػبلـ) تكػػوف مسػػددة وملوػػدة لػػوزور المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) وهػػذا شػػاهد
ودليل خر عم .الرجعة الروحية .

 -5عف الم حل بف عمر اؿ :سمعت أبا عبد هللا (عميال السبلـ) يقوؿ:

( يكن مع القائم ثبلثة عشر امرأة قمت وما يصنع بهن ؟ قلال :يلداوين الجرحلى
ويقلليمن عمللى المرضللى كمللا كللان مللع رسللول هللا (صللمى هللا عميلله واللله وسللمم

تسلميما قملت :فسلمهن لللي قلال :القنلوى بنلت رشليد وأم أيملن وحبابلة الوالبيللة

وسمية وأم عمار بن ياسر. ٕ( ....
 -1غيبة النعماني ص.240
 -2دالئل اإلمامة ص. 484
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وفي هذي الرواية أيحا دليل عم .الرجعة الروحية ،حيث إف الرجعة المادية تكػوف
بعد دولة اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) كما هو رابت عند الشيعة.
 -6عف الم حل بف عمر ،اؿ :اؿ أبو عبد هللا (عميال السبلـ):

( يا مفضل أنت وأربعة وأربعون رجبل تحشلرون ملع القلائم (عميله السلبلم أنلت
عمى يمين القائم تسمر وتنهى والناس إذ ذاك أطوع لك منهم اليوم (ٔ .

وفي هذا داللة واححة أيحا عم .الرجعة الروحية  ،فإف هلالد األر عة واألر عيف
ومعفػػـ الم ح ػػل ال يمكػػف إف نتو ػػع مػػنفـ إف يتركػ ػوا اإلمػػاـ (عمي ػػال السػػبلـ) كم ػػا

ذكرنػػا فػػي ال ق ػرة رالر ػاً رػػـ إف ذلػػؾ خػػبلؼ الحكمػػة التػػي مػػف اجمفػػا رجع ػوا إذا كػػاف
المقصود رجعتفـ مادية .

 -ٚوعف فيض بف أبي شيبة اؿ :سمعت أبا عبد هللا (عميال السبلـ) يقوؿ( :وتبل
ِ
اق َّ
الن ِبِّيْي َن} اآلية قال :ليؤمنن برسول هللا (صمى هللا
{واِ ْذ أ َ
ّللا مي َث َ
هذر اآلية َ
َه َذ ّ ُ
عميه واله وسلمم تسلميما ولينصلرن عميلاً أميلر الملؤمنين (عميله السلبلم قملت:
ولينصرن أمير المؤمنين ؟ قال :نعم وهللا من لدن آدم فهمم ج ار فمم يبعث هللا

نبيلاً وال رسلوالً إال رد جملليعهم إلللى الللدنيا حتللى يقللاتموا بللين يللدن عمللي بللن أبللي
طالب أمير المؤمنين (ٕ .
إف هػػذي الروايػػات الش ػرو ة تػػدؿ عمػػ .رجعػػة األنبيػػاد جميع ػاً و ػػدوف اسػػترناد إال إف
هذا القوؿ لـ يقل بال أحػد فػإف مػف المسػتبعد رجعػة جميػع األنبيػاد (عمػيفـ السػبلـ)

بالرجعة المادية.
 -1دالئل اإلمامة ص. 464
 -2بحار األنوار ج 53ص.41
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 -8عػػف عاصػػـ بػػف حميػػد عػػف أبػػي جع ػػر البػػا ر (عميػػال السػػبلـ) ػػاؿ :ػػاؿ أميػػر
الملمنيف عميال السبلـ:

(إن هللا تبارك وتعالى أحد واحد تفرد في وحدانيته ثم تكمم بكممة فصارت نو ار

ثللم همللق مللن ذلللك النللور دمحما (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسللميما وهمقنللي وذريتللي ثللم تكمللم بكممللة
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

يهمق الهمق وأهذ ميثاق األنبياء باإليمان والنصلرة لنلا وذللك قولله علز وجلل "

واذ أهذ هللا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق
لملللا معكلللم لتلللؤمنن بللله ولتنصلللرنه يعنلللي لتلللؤمنن بلللدمحم صلللمى هللا عميللله وآلللله

ولتنصرن وصيه وسينصرونه جميعا.

وان هللا أهذ ميثاقي مع ميثاق دمحم صمى هللا عميه وآله بالنصرة بعضنا للبعض
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

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

جميعا (ٔ .

 -1بحار األنوار ج 53ص. 46-20
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رواال لػػو أف األنبيػػاد (عمػػيفـ السػػبلـ) يرجعػػوف كمفػػـ لمػػا تػ خر يػػاـ اإلمػػاـ المفػػدف

(عميػػال السػػبلـ) إلػػ .يومنػػا هػػذا فقػػد دلػػت الروايػػات المعصػػومية الش ػرو ة إف اإلمػػاـ
(عميال السبلـ) ال يقوـ 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:

(سلليدن مللا أكثللر شلليعتكم فقللال للله اإلمللام :اذكللرهم فقللال الرجللل :كثيللر فقللال للله
اإلمام تحصيهم ؟ فقال الرجل :هم أكثر من ذللك فقلال (عميله السلبلم  :أملا للو

كممت العدة الموصوفة ثبلثمائة وثبلثلة عشلر كلان اللذن تريلدون ولكلن شليعتنا
من ال يعدو صوته سلمعه وال شلحناؤر بدنله وال يملدح بنلا معمنلاً وال يهاصلم بنلا

غاليلاً وال يجمللس لنللا عايبلاً وال يحللدث ثالبلاً وال يحلب لنللا مبغضلاً وال يللبغض لنللا
محباً.

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

عميهم سنون تفنيهم وسيف يقتمهم واهتبلف يبددهم (ٔ .

وعنال (عميػال السػبلـ) أيحػا ػاؿ ( :ال يهلرج القلائم ملن مكلة حتلى تكتملل الحمقلة

قال الراون :وكم الحمقة ؟ فقال عشرة آالف

 -1إل ازـ الناصب ج 1ص244
 -2بحار األنوار ج 52ص.367

(ٕ

.
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فالذف دلت عميال هذي الروايات وغيرها إف اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) ال يقػوـ
وال يخرج مف مكػة حتػ .يجتمػع لػال عشػرة الؼ وربلرمائػة وربلرػة عشػر ،عممػاً إف
األنبيػػاد (عمػػيفـ السػػبلـ) يبمػػغ عػػددهـ مائ ػة وأر عػػة وعشػػروف أل ػ نبػػي والروايػػة
المتقدمػػة تقػػوؿ يرجػػع جميػػع األنبيػػاد (عمػػيفـ السػػبلـ) وهػػذا العػػدد أحػػعاؼ العػػدد

المطموب لقياـ وخروج المفدف.

فمو كانت رجعة األنبياد المقصودة في الرواية مادية ال تح .ذلؾ إف يقوـ اإلماـ
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

في إ امة الحا والعدؿ والقحاد عم .الظمـ والجور .

 - 9عف عبد الكروـ بف عمرو الخرعمي ،اؿ :سمعت أبا عبد هللا (عميال السبلـ)
ِ ِ
ال
يقول( :إن إبميس قال { :انظْرني إلى َي ْومِ ُيْب َع ُثلو َن } فلسبى هللا ذللك عميله { َقل َ
ين إلى َيومِ اْل َوْق ِت اْل َم ْعُمومِ} فإذا كان يوم الوقلت المعملوم ظهلر
فإنك ِم َن اْل ُمن َ
َ
ظ ِر َ

إبميس لعنه هللا في جميع أتباعه منذ همق هللا آدم إلى يوم الوقت المعموم وهي
آهر كرة يكرها أمير المؤمنين فقمت :وانها لكرات ؟

فقال :نعم إنها لكرات وكرات ما من إمام فلي قلرن إال ويكلر معله البلر والفلاجر
في دهرر حتى يديل هللا المؤمن من الكافر (ٔ .

وعف أمير الملمنيف في إحدل خطبال أنال اؿ ( :وان لي الكرة بعد الكرة والرجعة

بعلللد الرجعلللة وأنلللا صلللاحب الرجعلللات والكلللرات وصلللاحب الصلللوالت والنقملللات
 -1بحار األنوار ج 53ص. 42
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والدوالت العجيبات وأنا قرن من حديد وأنلا عبلد هللا وأهلو رسلول هللا (صلمى هللا

عميه واله وسمم تسميما (ٔ .

وعػػف س ػػمماف ال ارس ػػي ،ع ػػف أمي ػػر الم ػػلمنيف ػػاؿ ( :أنلللا صلللاحب الميسلللم وأنلللا

الفاروق األكبر وأنا صاحب الكرات ودولة العدل (ٕ .

وعػػف أبػػي الصػػامت الحم ػواني ،عػػف أبػػي جع ػػر (عميػػال السػػبلـ) ػػاؿ( :قللال أميللر

المؤمنين صموات هللا عميه :لقد أعطيت الست :عملم المنايلا والببليلا (والوصلايا

وفصللل الهطللاب وانللي لصللاحب الكللرات ودولللة الللدول وانللي لصللاحب العصللا

والميسم والدابة التي تكمم الناس (ٖ .

مػػف هػػذي الروايػػات الش ػرو ة يتحػػح لنػػا إف ألميػػر المػػلمنيف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب
(عميػػال السػػبلـ) أكرػػر مػػف كػرة وأكرػػر مػػف رجعػػة ،وانػػال ال يوجػػد إمػػاـ إال ويكػػر ،إال

إننػػا لػػو منػػا إف هػػذي الك ػرة المقصػػودة هنػػا هػػي ك ػرة ماديػػة أف إف األئمػػة (عمػػيفـ

السبلـ) يكروف ب جسادهـ ،فمماذا لـ نسمع وطيمة العفود المنصرمة ولـ نجد كتاباً
يخبرنا انال د و عت كرة أو رجعة وظفر أحد األئمة (عميفـ السبلـ).

رػػـ إننػػا لػػو سػػممنا جػػدالً إف الك ػرة المقصػػودة فػػي هػػذي الروايػػات الشػػرو ة باألجسػػاد
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
 -1مختصر بصائر الدرجات ص148
 -2بحار األنوار ج 53ص.119
 -3بحار األنوار ج 53ص.101

الرجعة91 ...............................................................
نسمع أو نق أر لو سممنا إف أمير الملمنيف كر في عصر مف العصػور انػال تػل أو

مات أو إف هناؾ حر اً د و عت بيف طائ ة مف المسمميف وأخرل مف الكافروف أو
المشػ ػػركيف أو الخ ػ ػوارج ،ولػ ػػو كانػ ػػت تمػ ػػؾ الك ػ ػرات والرجعػ ػػات ماديػ ػػة أف بالجسػ ػػد
الشرو

ألمير الملمنيف فمـ لـ يذكر لنا األئمة كي

يموت أو يقتل.

والحقيقة إف هذي الروايات المتقدمة والتي تشير إل .وجود أكرر مف كػرة ورجعػة ال
نسػػتطيع حممفػػا عمػػ .الرجعػػة الماديػػة وال يمكػػف ت سػػيرها و بولفػػا إال عمػػ .القػػوؿ

بالرجعػػة الروحيػػة حيػػث ال مػػانع مػػف أف تسػػدد روح اإلمػػاـ أميػػر المػػلمنيف (عميػػال

السػػبلـ) أكرػػر مػػف شػػخص فػػي أكرػػر مػػف و ػػت وال مػػانع أف تسػػدد أرواح األئمػػة
بعض األشخاص الملمنيف المتقيف.

أف إف أرواح األئمػػة الطػػاهروف صػػموات هللا وسػػبلمال عمػػيفـ أجمعػػيف تسػػدد أولئػػؾ

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

و فذا نختصر البحث ونكت ي بمػا ورد مػف األدلػة التػي تربػت الرجعػة الروحيػة فقػد

توافقػػت السػػنة مػػع القػراف فػػي إربػػات الرجعػػة الروحيػػة حيػػث إف األدلػػة عميفػػا كريػرة

جداً ،ونختـ الكبلـ حولفا بفذي الرواية الشرو ة :

فعف عباية األسدف اؿ  :سمعت أمير الملمنيف وهو متكل وأنا ائـ :

(البنين بمصر منب اًر والنقضن دمشق حجل اًر حجل اًر وألهلرجن اليهلود والنصلارى
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 الش ػرو ة دليػػل واحػػح عمػػ .الرجعػػة الروحيػػة  ،فػػإف اإلمػػاـ أميػػر

الملمنيف كاف ينسب هذي األفعاؿ إل .ن سال  ،ولما س لال الراوف هل انال يحي .بعػد
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

تسػػدد وتلوػػد ذلػػؾ الرجػػل الػػذف هػػو فػػي الوا ػػع مػػف ذروتػػال ليقػػوـ بفػػذي األعمػػاؿ التػػي
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

ال يستطيع تحمل هذا األمػر ،كمػا فعػل الشػي الصػدوؽ ( ػدس) حيػث أورد تعميقػاً
عميفا جاد فيال ( :إف أميػر المػلمنيف اتقػ .عبايػة االسػدف فػي هػذا الحػديث واتقػ.

ابػػف الكػوا فػػي الحػػديث األوؿ ألنفمػػا كانػػا غيػػر محتممػػيف ألسػرار ؿ دمحم ( صػػم.

هللا عميال والال وسمـ تسميما) إف كبلـ الشي الصدوؽ ( رحمال هللا ) يرد عميال -:

ٔ -لػػو ك ػاف ج ػواب أميػػر المػػلمنيف لعبايػػة تقيػػة نقػػوؿ مػػا الػػداعي الػػذف دعػػا أميػػر
الم ػػلمنيف إف ي ػػتكمـ بف ػػذا الك ػػبلـ إذا ك ػػاف هن ػػاؾ م ػػف ال يس ػػتطيع تحمم ػػال كعباي ػػة
االس ػػدف كم ػػا يق ػػوؿ الش ػػي خاص ػػة واف أمي ػػر الم ػػلمنيف (عمي ػػال الس ػػبلـ) ل ػػـ يسػ ػ ؿ

فيحطر إل .اإلجابة وبالتالي إستعمل التقية .

 -1بحار األنوار ج 53ص.60
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فالروايػػة تخبرن ػا أف أميػػر المػػلمنيف (عميػػال السػػبلـ) تحػػدث بفػػذا األمػػر مػػف تمقػػاد
ن سال ،ولـ يس لال أحد ولو كاف األمر كما يقوؿ الشي  ،فػإف أميػر المػلمنيف (عميػال

السػػبلـ) يعمػػـ ب ػ ف عبايػػة ال يحتمػػل هػػذي األس ػرار ،لكػػاف امتنػػع عػػف الحػػديث بفػػذا
األمر أصبل وال حاجة إذف الستعماؿ التقية المدعاة هنا .

ر ػػـ إف هن ػػاؾ رواي ػػات كريػ ػرة تلك ػػد إف أمي ػػر الم ػػلمنيف (عمي ػػال الس ػػبلـ) ك ػػاف ي ػػذكر
الرجعة ورجوع األموات مف عم .منبري الشرو

والناس خاصتفـ وعامتفـ المػوالي

والمنافا يستمع لال كالرواية التي مرت عمينا حيث اؿ :

( يا عجباً 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 علواتقهم

يقتمون المشلككين والضلانين بلا

ظلن السلوء والمرتلابين فلي فضلل أهلل البيلت

عميهم السبلم قال صعصعة  :يا أمير المؤمنين أموات الدين أم أموات القبور؟

قال :ال وهللا يا صعصعة بل أموات القبلور يكلرون إللى اللدنيا معنلا لكلسني انظلر

إليهم في سكك الكوفة كالسباع الضارية شعارهم يالثارات الحسين

(ٔ

.

فإف المبلحػي مػف هػذي الروايػة إف أميػر المػلمنيف (عميػال السػبلـ) كػاف يخطػب فػي
جموع الناس ،ومف المعموـ إف الكرير مف المنافقيف كػانوا فػي الكوفػة فمػو كػاف فػي

الكبلـ عف الرجعة تقيػة فمػـ لػـ يتقػي أميػر المػلمنيف هػلالد النػاس ومػف الملكػد إف
 -1مختصر بصائر الدرجات ص198
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فيفـ الكرير مف الذيف ال يلمنوف بالرجعة وال يقروف بوالية أمير الملمنيف عمي بف
أبي طالب (عميال السبلـ).

فمو كاف في األمػر تقيػة لكػاف األولػ .أف يتقػي أميػر المػلمنيف (عميػال السػبلـ) مػف

هلالد الناس بدالً مف أف يتقي مف عباية االسدف الذف هػو مػف مػوالي أهػل البيػت

(عميفـ السبلـ).

الرجعة الروحية في اإل نجيل

لػػو تتبعنػػا الكتػػب السػػماوية األخػػرل لوجػػدنا فيفػػا أدلػػة وش ػواهد كري ػرة عمػػ .الرجعػػة
الروحيػػة ،فق ػػد ورد فػػي نص ػػوص كري ػرة م ػػف اإلنجيػػل م ػػا يػػدؿ ويش ػػير إلػػ .م ف ػػوـ

الرجعة الروحية.

فقد جاد في أحد نصوص اإلنجيل:

( فمن أيام يوحنا المعمدان إلى اليوم والناس يبلذلون جهلدهم للدهول ممكلوت

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

السبلـ) د سبا ظفوري ظفور نبي هللا يحي .بف زكروا ،إال أف هػذا الػنص يخبرنػا
أف يحي( .عميال السبلـ) كاف مسدداً وملوداً بروح النبي إيميا.
 -1لو ا . 7
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واليؾ ما يلكد هذا المعن: .

( فقللال للله المللبلك ال تهللف يللا زكريللا الن هللا سللمع دعائللك وسللتمد لللك امرأتللك

اليصللابات ابن لاً تسللميه يوحنللا .وسللتفرح ب له وتبللته  .ويفللرح لمولللدر كثيلٌلر مللن
الناس ألنه سيكون عظيماً عند الرب ولن يشرب هم اًر وال مسك اًر 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

العصاة إلى حكمة األبرار فيهي لمرب شعباً مستعداً له (ٔ .

ومف هذا النص ن فـ إف النبي يحي( .عميال السبلـ) كاف مسػدداً بػروح إيميػا (عميػال

السبلـ).

وجاء أيضا :

( وبينما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قال ( :ال تهبلروا أحلدا بملا رأيلتم

إلى أن يقوم ابن اإلنسان من بين األموات .فسسله التبلميذ :ولماذا يقول معمموا

ويصمح كل شيء .
الشريعة :يجب أن يجيء إيميا ُ
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 (ٕ .

 -1لو ا . 1
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فمف هذا النص ن فـ أف النبي عيس( .عميال السبلـ) كاف يقصد بقولال ( جاد إيميػا
فما عرفوي) النبي يحي .حيث كاف يسػميال كمػا ذكرنػا بإيميػا ألنػال كػاف مسػدداً بػروح
إيميا (عميال السبلـ) رواال فإف إيميا غير يحي .بدليل ما جاد في النص األتي:
( هذر شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشميم كهنة والويين ليسسلور
 :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

جبللل مرتفللع وتجمللى بمشللهد مللنهم فسشللرق وجهلله كالش لمس وصللارت ثيابلله

بيضاء كالنور .وظهر لهم موسى وايميا يكمملان يسلوع .فقلال بطلرس ليسلوع( :

يا سيد ما أجمل إن نكون هنا (ٕ .

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

ومما يدؿ عم .الرجعة الروحية أيحا في اإلنجيل هذا النص :

( 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

ليقيم نسبلً ألهيه .وكان عندنا سبعة أهوة .فتزوج األول ومات ملن غيلر نسلل
فترك امرأته ألهيه .ومثمله الثلاني والثاللث والسلابع .ثلم ماتلت الملرأة ملن بعلدهم
 -1يوحنا . 1
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جميعاً .فؤلن واحد منهم تكون زوجلة فلي القياملة ؟ ألنهلا كانلت لهلم جميعلاً .
فسجللابهم يسللوع ( :انللتم فللي ضللبلل ألنكللم تجهمللون الكتللب المقدسللة وقللدرة هللا.
ففللي القيامللة ال يتزاوجللون بللل يكونللون مثللل المبلئكللة فللي السللماء .وأمللا قيامللة

األموات أفما قرأتم ما قال هللا لكم :أنلا إلله إبلراهيم والله إسلحق والله يعقلوب.
وما كان هللا إله أموات بل إله أحيلاء (ٔ .

والػػذف يتبػػيف مػػف هػػذا الػػنص إف الرجعػػة التػػي تحػػدث عنفػػا عيسػػ( .عميػػال السػػبلـ)
في هذا الموحع رجعة روحية حيث وص

يتزاوجوف.

األموات الراجعيف ب نفـ كالمبلئكػة ال

مبدأ التسديد والتسييد

يقوـ هذا المبػدأ عمػ .م فػوـ التسػديد والت ييػد الروحػي مػف المػول .تبػارؾ وتعػال،.
حيث يسدد هللا عز وجل وولود عبادي المخمصيف مف بيل تسديدهـ بالروح القدس

أو المبلئكػػة أو أرواح طػػاهرة لتػػوفيقفـ إلػػ .مػػا فيػػال رحػػا هللا عػػز وجػػل رواصػػبلح
المجتمعات رواصبلح الكوف بصورة عامة ،والسير بػال نحػو أهػداؼ وغايػات سػامية
ونحو درجات رفيعة مف التكامل والر ي .
ِ
للن َحل َّ
ّللا
ػػاؿ تعػػالَ :.
{ال َت ِجل ُللد َق ْوملللاً ُي ْؤ ِمُنلللو َن ِبلللا َّ َواْلَيل ْللومِ ْاآل ِهل ِللر ُيل َللو ُّادو َن َمل ْ
للاد َّ َ
ِ
ِ
ِ
لب ِفلي
ليرَت ُه ْم أ ُْوَلئ َ
اءه ْم أ َْو أَْبَن ُ
آب ُ
َوَر ُسوَل ُه َوَل ْو َكانوا َ
انهم أ َْو َعش َ
لك َك َت َ
اءه ْم أ َْو إ ْه َلو ْ
ِ
ِ
اإليمللان وأََّيل َلدهم ِبللر ِ
لار
له َوُيل ْلد ِهُم ُه ْم َجَّنل ٍ
وح ّمْنل ُ
ُقُمللوِب ِه ُم ِْ َ َ ُ ُ ٍ
لات َت ْجللرِن مللن َت ْحت َهللا ْاال نهل ُ
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ّللا أََال إن ِح ْلزب َّ ِ
ّللا علْنهم ور ُضلوا عْنله أُوَل ِئلك ِح ْلزب َّ ِ
ِ
َهالِ ِد ِ
ّللا ُه ُلم
َ ُ ْ َ
َ
ين ف َ
يها َرض َي َّ ُ َ ُ ْ َ َ
َ
ُ
(ٔ
اْل ُمْفمِ ُحو َن } .
هذي اآلية الشرو ة دليل واحح عم .مبدأ التسديد والت ييد لمملمنيف المخمصيف.

كمػػا ورد فػػي دعػػاد مكػػارـ األخػػبلؽ لئلمػػاـ زوػػف العابػػديف (عميػػال السػػبلـ) مػػا فيػػال
داللػػة ص ػروحة عمػػ .مبػػدأ التسػػديد والت ييػػد حيػػث ورد فػػي الػػدعاد ....( :ووفقنػػي
لطاعػػة مػػف سػػددني  ،ومتابعػػة مػػف أرشػػدني  ،المفػػـ صػػل عمػػ .دمحم و لػػال وسػػددني

ألف أعارض مف غشني بالنصح وأجزف مف هجرني بالبر .).......

أم ػػا بالنس ػػبة إل ػػ .م ػػف مح ػػض الك ػػر مححػ ػاً م ػػف األشػ ػرار وغي ػػرهـ ،ف ػػإف أرواح

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 .

و د دلت األحاديث والروايات الشرو ة عم .مبدأ التسديد والت ييد فعف الم حػل بػف

عمر اؿ :سمعت أبا عبد هللا يقوؿ:

(إياكم والتنويله أملا وهللا ليغيلبن إملامكم سلنيناً ملن دهلركم ولليهممن حتلى يقلال
مات أو هملك بلسن و ٍاد سلمك ولتلدمعن عميله عيلون الملؤمنين ولتكفلسن كملا تكفلس

السفن في أمواج البحر فبل ينجو إال من أهذ هللا ميثاقه وكتب في قمبه اإليملان

وأيللدر بللروح منلله ولتللرفعن إثنتللا عشللرة رايللة مشللتبهة ال يللدرن أن مللن أن قللال
فبكيت ثم قمت فكيف نصنع قال فنظر إللى شلمس داهملة فلي الصلدفة فقلال يلا

 -1المجادلة. 22
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أبلللا عبلللد هللا تلللرى هلللذر الشلللمس قملللت نعلللم فقلللال وهللا ألمرنلللا أبلللين ملللن هلللذر

الشمس

(ٔ

.

وعف أبي خديجة اؿ :دخمت عم .أبي الحسف(عميال السبلـ) فقاؿ لي:

(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 سلرو اًر عنلد

إحسللانه وتسلليخ فللي الثللرى عنللد إسللاءته فتعاهللدوا عبللاد هللا نعمللة بإصللبلحكم

أنفسكم تزدادوا يقيناً وتربحوا نفيساً ثميناً

(ٕ

.

وع ػ ػػف الحس ػ ػػف ب ػ ػػف خال ػ ػػد ع ػ ػػف الرح ػ ػػا (عمي ػ ػػال الس ػ ػػبلـ) ع ػ ػػف بائ ػ ػػال ع ػ ػػف أمي ػ ػػر
الملمنيف(عميال السبلـ) أنال اؿ لمحسيف (عميال السبلـ):

(التاسع من ولدك يا حسين هو القائم بالحق المظهلر لملدين الباسلط لمعلدل قلال

الحسللين (عميلله السللبلم فقمللت يللا أميللر المللؤمنين وان ذلللك لكللائن فقللال (عمي له

السبلم أن والذن بعث دمحماً 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 (ٖ .

وعػػف الحسػػف بػػف دمحم بػػف صػػالح الب ػزاز ػػاؿ :سػػمعت الحسػػف بػػف عمػػي العسػػكرف

(عميال السبلـ) يقوؿ:

 -1الكافي ج 1ص. 336
 -2الكافي ج 2ص.268

 -3بحار األنوار ج 51ص.110
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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 (ٔ .

وعن أبي عبد هللا ( عميه السبلم أنه قال:

( وهللا لتمحصللن وهللا لتطيللرن يمين لاً وشللماالً 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
الروحي ػػة تنطم ػػا م ػػف ه ػػذا المب ػػدأ (التسػػػديد والت يي ػػد) و ف ػػذا ف ػػإف ج ػػذورها عميقػػػة
ومنطمقة مف القرف والسنة الشرو ة وال مجاؿ لرفحفا أو ردها أو التشكيؾ بفا.

 -1بحار األنوار ج 51ص.224
 -2غيبة النعماني ص.33
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أطروحات معاصرة

كانت الكرير مف الم اهيـ اإلسبلمية التي يلمف بصحتفا المسمموف في يومنػا هػذا

مرفوحػة مػف بػػل الكريػر مػػنفـ سػابقاً ،حتػػ .وصػل األمػػر بفػـ أنفػػـ ارحػوا يعيبػػوف
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

السػػبلـ) ،ولػػيس العيػػب فػػي تمػػؾ الم ػػاهيـ حتم ػاً إنمػػا العيػػب فينػػا نحػػف المسػػمموف
وخاصػػة العممػػاد وال قفػػاد ،الػػذيف عجػػزوا عػػف إدراؾ تمػػؾ الم ػػاهيـ وت سػػيرها بمػػا
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 (
اؿ اإلماـ ال بلني ) وليس لديفـ غير ذلؾ.

أمػػا إذا سػ 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
األم ػػة ب ػػن س الكي ي ػػة والص ػػورة وت ػػافموا ع ػػف اخ ػػتبلؼ ال ػػزمف والظ ػػروؼ والتط ػػور

العممي والرقافي وال كرف والتكنولوجي في مختم
.

المجػاالت وعمػ .كافػة األصػعدة

إف عمينا كمسمميف أف ن فػـ اإلسػبلـ جيػداً فاإلسػبلـ ديػف العمػـ والمعرفػة والت كػر،

ديف يدعو لمتطور واالرتقػاد ،فقػد دعػا هللا عػز وجػل فػي كتابػال إلػ .العمػـ والمعرفػة
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لك
ّللا اْل َممِ ُ
ػاؿ تعػالَ { .فتعلالى َّ ُ
(ٔ
َو ْحُي ُه َوُقل َّر ِّب ِزْدِني ِعْمماً }

ِ
لك
اْل َحل ُّ
لق َوَال َت ْع َج ْلل ِبلالقران مللن َقْب ِلل إن ُي ْق َضلى ِإَلْيل َ
.

واآليػػات فػػي هػػذا المعنػػ .كري ػرة أمػػا األحاديػػث والروايػػات الش ػرو ة التػػي تػػدعو إلػػ.

التعمـ والمعرفػة ففػي أكرػر مػف ذلػؾ فقػد جػاد فػي الحػديث الشػرو

عػف رسػوؿ هللا

(صػػم .هللا عميػػال والػػال وسػػمـ تسػػميما) أنػػال ػػاؿ( :اطمب لوا العمللم ولللو بالصللين فللإن

طمب العمم فريضة عمى كل مسمم (ٕ .

وعن ػػال (ص ػػم .هللا عمي ػػال وال ػػال وس ػػمـ تس ػػميما) أيح ػػا ػػاؿ ( :أفضلللل العبلللادة طملللب

العمم

(ٖ

.

وعػػف أميػػر المػػلمنيف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب (عميػػال السػػبلـ) أنػػال ػػاؿ( :أيهللا النللاس

اعمموا إن كمال الدين طمب العمم والعمل به وان طملب العملم أوجلب عمليكم ملن

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
وعمػػ .مختمػ ػ

المس ػػتويات يػ ػ تي أح ػػد ليق ػػوؿ إنن ػػا يج ػػب أف ن ف ػػـ اآلي ػػات القرني ػػة

واألحاديث النبوية والروايات الشػرو ة بحسػب مػا ففمػال منفػا المسػمموف فػي زمػانفـ

 -1طال. 114
 -2مشكاة األنوار ص239

 -3كنز العماؿ ج 10ص. 195
 -4الكافي ج 1ص. 30
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أليس في ذلؾ إجحاؼ لمقراف والرسالة اإلسبلمية أوالً رواجحاؼ لمعمـ الػذف دعػا لػال
هللا ونبيال رانياً.

لث
{وَي ْوَم َنْب َع ُ
إف هذا القراف كما اخبر عنال المول .فيال تبياف كل شيد اؿ تعالَ :.
ُم ٍة َش ِهيداً َعَمْي ِهم ِّم ْن أن ُف ِس ِه ْم َو ِجْئَنا ِب َك َش ِهيداً َعَمى َه ُلؤالء َوَن َّزْلَنا َعَمْي َك
ِفي ُك ِّل أ َّ
اْل ِك َت ِ
ِ ِِ
ِ
ين }(ٔ .
اب تْبَياناً ّل ُك ِّل َش ْي ٍء َو ُهًدى َوَر ْح َم ًة َوُب ْشَرى لْم ُم ْسمم َ
َ
فالكتػػاب لكػػل األزمنػػة ولئلنسػػانية اجمػػع ولػػيس مقتص ػ اًر عمػػ .فئػػة دوف أخػػرل أو
مختص بزمف دوف غيري ،رواال ما سر إعجازي إذا لـ يكف كذلؾ .

وعميػػال فػػبل يمكػػف أف نحصػػر المعػػاني بخانػػة األل ػػا أو نبقػػ .نػػدور حػػمف نطػػاؽ
ففمنا المحدود ،بل عمينا أف نكوف ملمنيف ومصػد يف بقولػال تعػالُ { :.قلل َّل ْلو َكلان

ِِ ِ
ِ
ِ
لات َرِّبلي َوَل ْلو ِجْئَنلا ِب ِم ْثمِ ِله
لل إن َتن َف َلد َكمِ َم ُ
اْلَب ْحُر م َداداً ّل َكم َمات َرِّبلي َلَنف َلد اْلَب ْح ُلر َقْب َ
َم َدداً }(ٕ .
{وَل ْو انما ِفي ْاألَْر ِ
ض ِمن َش َجَرٍة أَ ْق َبل ٌم َواْلَب ْح ُلر َي ُم ُّلد ُر ِملن َب ْع ِلد ِر َس ْلب َع ُة
و اؿ تعالَ .
َ
أَبح ٍر َّما َن ِفد ْت َكمِمات َّ ِ
ِ
يم }(ٖ .
َ ُ
َ
ُْ
ّللا َع ِز ٌيز َحك ٌ
ّللا إن َّ َ
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 معنػاً واحػداً

كمػػا ػػد يعتقػػد بعحػػفـ ،بػػل إف اآليػػات المتقدمػػة تشػػير إلػػ .وجػػال ظػػاهر ،وسػػبعة
 -1النحل. 89

 -2الكف . 109
 -3لقماف. 27
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له
{و َملا َي ْعَم ُلم َتس ِْويَم ُ
وجوي باطنية ال يعممفا إال هللا والراسخوف في العمـ ػاؿ تعػالَ :.
اس ُهو َن ِفي اْل ِعْممِ يُقوُلو َن آمَّنا ِب ِه ُك ّّل ِمن ِع ِ
الر ِ
ِ
ند َرّبَِنا َو َما َي َّذ َّكُر ِإالَّ أ ُْوُللوْا
ّللا َو َّ
ّْ
َ
إالَّ ّ ُ
َ

األ ْلَب ِ
اب}(ٔ .
إذف فمػيس مػف حقنػا أف ن فػـ مػف القػراف وجفػاً واحػداً أو مػف كممػات هللا عػز وجػػل
معناً واحداً  ،بل بناداً عم .ما صرحت بال اآليتاف المتقدمتاف يجب عمينا أف نعمـ
أوال أف لمقػراف وجػػوي متعػػددة مػػف الت ووػػل واف لكػػل كممػػة مػػف كممػػات هللا عػػز وجػػل

عػػدة معػػاني ،ورانيػاً لػػيس مػػف حػػا أف شػػخص أف يػػتكمـ عػػف ت ووػػل القػراف إال أف
يكوف مف الراسخيف في العمـ .
و ناد عم .كل ما تقدـ أ وؿ عمينػا أف ن فػـ القػراف والػديف اإلسػبلمي وخاصػة تمػؾ
الم اهيـ المعروفة التي أصبحت محل خػبلؼ المسػمميف أن سػفـ وتشػنيع المنكػروف

لػػال مػػف بػػل غيػػر المسػػمميف ،وفػػا منظػػار عممػػي حػػديث ال يخػػال

مػػا جػػاد فػػي

القراف وخاصة في المسائل الشرعية والعقل الذف أودعال هللا عز وجػل عنػد أفحػل

خمقال ،وفي المسائل اإلعجازوة والتي ال يلمف بفا أكرر المسمميف فحبلً عف با ي
الشػػعوب عمينػػا أف ن فػػـ جيػػداً إف الكريػػر مػػف األمػػور التػػي تعػػد إعجازوػػة فػػي و ػػت
و وعفػػا ػػد ينظػػر لفػػا اليػػوـ وفػػا مػػا ن ػراي مػػف تطػػور فػػي مختم ػ

طبيعية وليس إعجازوة أو خار ة لمعادة والطبيعة .

ميػػاديف العمػػوـ

وخاصػػة إذا الحظنػػا إف ػػانوف المعج ػزات بػػيف إف المعج ػزة ال تقػػوـ وال تتحقػػا إال
إذا ا تصر طروا إ امة الحا والعدؿ عميفا ،أما إذا كاف هناؾ سػبيل خػر إل امػة

الح ػػا والع ػػدؿ وه ػػو موص ػػل إل ػػ .النتيج ػػة ن س ػػفا الت ػػي وص ػػل إليف ػػا ع ػػف طرو ػػا
 -1ؿ عمراف. 7
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المعجزة ،أف إذا كاف هناؾ طروقاف ألجل الوصوؿ إل .النتيجػة المطموبػة الطروػا

الطبيعػػي والطروػػا أإلعجػػازف ،تقػػدـ الطروػػا الطبيعػػي ليكػػوف وسػػيمة إلػػ .تحقيػػا

الفدؼ والنتيجة عم .الطروا أإلعجازف .

و ن ػػاداً عم ػػ .ه ػػذا ففن ػػاؾ ع ػػدة اطروح ػػات معاصػ ػرة ع ػػف رجع ػػة عيس ػػ .ب ػػف مػ ػروـ
(عميفما السبلـ) وعف رجعة اإلماـ الحسيف (عميال السبلـ) وعف دابة األرض التي

ظمػػت ولمػػدة طوومػػة محػػل نقػػاش وخػػبلؼ بػػيف المسػػمميف أن سػػفـ مػػف جفػػة و ػػيف

المسمميف وغيرهـ مف جفة أخرل .

وهػػذي األطروحػػات فػػي الوا ػػع هػػي مػػف فكػػر سػػيدنا األسػػتاذ أبػػي عبػػد هللا الحسػػيف

القحطاني وهي معززة باألدلة عممػاً إف هػذي األطروحػات ليسػت عمػ .سػبيل الجػزـ
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
عمػػ .كػػل واحػػدة مػػنفف وسػػنبدأ ب طروحػػة معاص ػرة حػػوؿ رجعػػة عيسػػ .بػػف م ػروـ

(عميفما السبلـ).
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أطروحة معاصرة

رجعة المسيح عيسى بن مريم (عميه السبلم
ليس خ ياً عم .المسمميف رجوع النبي عيس .عميال وعم .نبينا والال أفحل الصبلة
والسبلـ في خر الزماف مع اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) ،فقد أجمعت عمػ .ذلػؾ
أحاديث وروايات كبل ال روقيف السنة والشيعة.

وليس هناؾ أدن .شؾ في ذلؾ فالكل مجمعوف عم .انال (عميال السبلـ) يخػرج فػي
خػػر الزمػػاف ويصػػمي خم ػ

اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) .كمػػا أف المسػػيحييف

مت قوف هـ أيحا عم .رجعة عيس .بف مروـ التي يسمونفا عندهـ بالقيػاـ الرػاني،

ففـ يعتقدوف ب ف المسيح (عميال السبلـ) د تل وانال اـ في اليوـ الرالث مػف تمػال
واخت  .بعد ذلؾ وانال يقوـ في أخر الزماف .

كم ػػا أف اليف ػػود أيح ػػا ينتظ ػػروف ظف ػػور المس ػػيح ال ػػذف وع ػػدهـ ب ػػال موس ػػ( .عمي ػػال
السبلـ) ألنفـ ال يعتقدوف باف عيس .بف مػروـ هػو المسػيح الموعػود و فػذا يتحػح

إف ال ػػديانات الس ػػماوية الربلر ػػة ػػد أجمع ػػت عم ػػ .ظف ػػور الس ػػيد المس ػػيح ف ػػي أخ ػػر
الزماف إال إف االختبلؼ بينفـ حػوؿ ظفػور السػيد المسػيح فػي أخػر الزمػاف يتركػز
في ربلث محاور ال رابع لفا.

فالمسمميف يقولوف إف عيس( .عميال السبلـ) لـ يقتل بل إف هللا عػز وجػل ػد رفعػال
إل .السماد والق .شبفال عم .أحد تبلمذتال سػواد أكػاف التمميػذ يفػوذا االسػخرووطي
ال ػػذف س ػػممال أـ غيػ ػري وان ػػال بق ػػي حيػ ػاً طػ ػواؿ ه ػػذي ال تػ ػرة اس ػػتناداً إل ػػ .ول ػػال تع ػػال:.
{وَقللولِ ِهم إنللا َقَتْمَنللا اْلم ِسلليح ِعيسللى ابللن مللريم رسللول ِ
ور
َ َ َ ْ َ َََْ َ ُ َ ّ
لور َو َمللا َصلَمُب ُ
ّللا َو َمللا َقَتُمل ُ
َ ْ ْ
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ِ
اهَتَم ُفلوْا ِفيل ِله َل ِفلي َش ٍّ ِ
ِ
له ملا َل ُهلم ِبل ِله ِم ْلن ِعْمل ٍلم ِإالَّ
ين ْ
َوَلللكن ُش ِّلب َه َل ُهل ْلم َوان َّاللذ َ
لك ّمْنل ُ َ
َّ
ور َي ِقليناً}(ٔ .
أتباع الظ ِّن َو َما َقَتُم ُ
ر ػػـ انف ػػـ يقول ػػوف إف هللا تب ػػارؾ وتع ػػال .س ػػوؼ ينزل ػػال ف ػػي أخ ػػر الزم ػػاف عن ػػد بي ػػت

المقدس أرناد إ امة اإلماـ المفػدف (عميػال السػبلـ) لصػبلة الظفػر أو الصػبح عمػ.
اختبلؼ الروايات ،وعندئذ سوؼ يصمي خم
ب حاديث وروايات كريرة في ذلؾ .

ف ي الحػديث الشػرو

المفدف (عميال السبلـ) و ػد اسػتدلوا

المػروف عػف رسػوؿ هللا (صػم .هللا عميػال والػال وسػمـ تسػميما)

انال ػاؿ( :ال تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم حكماً مقسطاً واماما علدالً
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 إماماً هادياً

وحكماً عدالً عميه برنس له مربلوع الهملق أصلمت سلبط الشلعر بيلدر حربله يقتلل
الدجال (ٖ .
والروايات في هذا الصدد كريرة جداً نتركفا مراعاة لبلختصار .
أما المسيحيوف فإنفـ يعتقدوف إف عيس .بف مروـ (عميفما السبلـ) د تل وصمب
رـ اـ بعد ربلرة أياـ مف ذلػؾ وري تبلميػذي ولػـ يتطر ػوا إلػ .كي يػة موتػال بعػد ذلػؾ

 -1النساد. 157

 -2بحار األنوار ج 51ص. 61
 -3تارو مدينة دمشا ج 47ص. 505
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واكت ػ ػوا بػ ػػالقوؿ انػ ػػال يقػ ػػوـ م ػ ػرة أخػ ػػرل فػ ػػي خػ ػػر الزمػ ػػاف ويكػ ػػوف خػ ػػبلص النػ ػػاس
وصبلحفـ عم .يديال .

فقد ورد في نص اإلنجيل:

( فكما بقي يونان ثبلثة أيام بمياليها في بطن الحوت كذلك يبقى ابلن اإلنسلان
ثبلثة أيام بمياليها في جوف األرض

(ٔ

.

يرود بيوناف النبػي يػونس (عميػال السػبلـ) وانػال سػيجرف عمػ .عيسػ .مػا جػرل عمػ.

يونس في بطف الحوت .

وجاد فيال أيحا:

( ولمللا مضللى السللبت وطمللع فجللر األحللد جللاءت مللريم المجدليللة ومللريم األهللرى
لزيارة القبر .وفجسة وقع زلزال عظيم حين نزل مبلك الرب ملن السلماء ودحلرج

الحجر عن باب القبر وجمس عميه .وكان منظرر كلالبرق وثوبله ابليض كلالثم .

فسرتعب الحرس لما رأور وصاروا مثل األموات.

فقال المبلك لممرأتين ( :ال تهافا أنلا أعلرف إنكملا تطمبلان يسلوع المصلموب .ملا

هو هنا ألنه قام كما قال .تقدما وانظ ار المكان الذن كلان موضلوعاً فيله .وأذهبلا
في الحال إلى تبلميلذر وقلوال لهلم :قلام ملن بلين األملوات وهلا هلو يسلبقكم إللى

الجميل وهناك ترونه .ها أنا قمت لكما (ٕ .
وجاد أيحاً :

 -1مت. 12 .
 -2مت. 28 .
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( أما التبلميذ األحد عشر فذهبوا إلى الجميل إلى الجبلل مثمملا أملرهم يسلوع

فمما رأور سجدوا له ولكن بعضهم شكوا .فدنا ملنهم يسلوع وقلال لهلم :نملت كلل

سمطان في السماء واألرض فاذهبوا وتممذوا جميع األمم (ٔ .
و فذا يتبيف لنا أمراف مفماف:

األمػػر األوؿ :هػػو إف المسػػيحييف مطمقػػا يلمنػػوف بالرجعػػة أف يامػػة األم ػوات كمػػا
يسمونفا.

األمػػر الرػػاني :هػػو إف عيسػػ .بػػف م ػروـ (عميػػال السػػبلـ) البػػد أف يرجػػع فػػي خػػر
الزماف أف يقوـ كما يقولوف القياـ الراني .

أما بالنسػبة لميفػود ففػـ ينقسػموف إلػ .فئتػيف فئػة تقػوؿ بالرجعػة أف يامػة األمػوات
ورج ػػوعفـ إل ػػ .الحي ػػاة ال ػػدنيا ،وفئ ػػة تنك ػػر ذل ػػؾ ،فال ػػذيف يقول ػػوف بالرجع ػػة و يام ػػة

األموات هـ ال روسيوف ،وأما مف ينكروف ذلؾ ففـ الصديقيوف .

أذف فالقوؿ في رجعة عيس .بف مروـ (عميفما السبلـ) ينقسـ إل .وليف:

فالمس ػػمموف يقول ػػوف إف رجع ػػة عيس ػػ .ب ػػف مػ ػروـ ليس ػػت بمعن ػػ .ان ػػال م ػػات ودف ػػف

وسػػيرجع إلػػ .الحيػػاة الػػدنيا بعػػد المػػوت ،ألنفػػـ اسػػتدلوا عمػػ .ذلػػؾ باآليػػات القرنيػػة
التػي تن ػي القتػل والصػمب عػف النبػػي عيسػ( .عميػال السػبلـ) واألحاديػث والروايػػات

التي تشير إل .نزوؿ عيس( .عميال السبلـ) مف السماد في خر الزماف مع اإلماـ
المفدف (عميال السبلـ) .

أما المسيحيوف فإنفـ يلمنوف برجعة عيس .أو يامتال كما يسمونفا ( القياـ الراني
) وهي رجعة بعػد المػوت ،ألنفػـ اسػتدلوا بػبعض اآليػات الػواردة فػي اإلنجيػل التػي
 -1مت. 28 .
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تشير إل .أف عيسػ( .عميػال السػبلـ) تػل وصػمب وانػال ػاـ بعػد ربلرػة أيػاـ وسػيقوـ
م ػرة رانيػػة فػػي خػػر الزمػػاف ،وهػػذا األمػػر فػػي الوا ػػع مػػف أهػػـ نقػػاط الخػػبلؼ بػػيف

المسػػمميف والمسػػيحييف وأسػػتمر هػػذا الخػػبلؼ منػػذ فجػػر اإلسػػبلـ األوؿ روالػػ .يومنػػا
هذا .

ماهية هذر األطروحة

نعتقػػد إف هػػذي األطروحػػة المعاص ػرة فػػي مس ػ لة رجعػػة عيسػػ .بػػف م ػروـ (عميفمػػا
السػػبلـ) متك مػػة برفػػع الخػػبلؼ بػػيف الػديانتيف فػػي هػػذي المسػػالة ،والحقيقػػة إف هػػذي

األطروحة د أوردنا عم .صحتفا أدلة عديدة جعمت منفػا ممكنػة الو ػوع والصػحة
واألطروحة الجديدة تقوـ عم .أساس منا شة اآليات القرنية التي تشير عم .عػدـ
تل وصمب النبي عيس( .عميال السبلـ) أو إف ذلؾ لـ يقػع إال انػال (عميػال السػبلـ)

ػػد توفػػاي هللا عػػز وجػػل ومعنػػ .ذلػػؾ انػػال لػػيس كػػل مػػا الػػال المسػػمموف صػػحيحاً ،

فالصػحيح إف عيسػػ .بػػف مػروـ (عميفمػػا السػػبلـ) لػـ يقتػػل ولػػـ يصػمب  ،كمػػا اخبػػر
صػَمبوي َوَلػ اػكف شػ اهػب َال َلفػػـ} إال إف
المػػول .تبػػارؾ وتعػػال .فػػي القػراف { َو َمػػا َ َتمػػوي َو َمػػا َ
ذلػػؾ ال يعنػػي انػػال حػػي وانػػال ينػػزؿ فػػي أخػػر الزمػػاف مػػف السػػماد بػػن س ذلػػؾ الجسػػد
الػػذف عػػاش فيػػال بػػل أكرػػر مػػف أل ػػي سػػنة بػػل انػػال مػػات (عميػػال السػػبلـ) ورفػػع هللا

روحال إل .السماد .
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ابن هللا وابن اإلنسان

أما بالنسبة لما جاد في األحاديػث والروايػات التػي ذكػرت نزولػال فػي أخػر الزمػاف

مػػف السػػماد فػػي و ػػت خػػروج اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) فانػػال سػػيكوف بحسػػب

الرجعة الروحية أف نزوؿ روح عيس .بػف مػروـ (عميػال السػبلـ) ورجوعفػا إلػ .هػذي

الخمػا
الحياة الدنيا لتسدد شخصاً ملمناً لال شػبال كبيػر بعيسػ .بػف مػروـ مػف حيػث َ
والخما ،وسوؼ يكوف ذلؾ الشخص مولود مف أـ و أب دمييف لػذلؾ فانػال يػدع.

(ابف اإلنساف).

و ذلؾ ن فػـ السػر فػي إطػبلؽ اإلنجيػل لفػذا المقػب بكرػرة حينمػا يتحػدث عػف يامػة

عيس( .عميال السبلـ) في أخر الزماف بينما كاف يطما ابف هللا عم .عيس( .عميال
السبلـ) في ذلؾ الزماف و د و ع خبلؼ كبير وال يزاؿ مستم اًر إل .يومنا هذا حوؿ
هذا المقب فالكرير مػف المسػيحييف يعتقػدوف إف عيسػ( .عميػال السػبلـ) هػو ابػف هللا

ألنال لـ يولد مف أب .

بينمػا يػرفض المسػمموف ذلػؾ بشػدة إيمانػا مػنفـ بػاف هللا سػبحانال وتعػال .واحػد أحػػد

فػػرد صػػمد لػػـ يمػػد ولػػـ يولػػد ولػػـ يكػػف لػػال صػػاحبة أو ولػػداً ،كمػػا ذكػػرت ذلػػؾ اآليػػات

القرنية الكريرة.

والحقيقة هناؾ شبفة د و ع بفا المسيحيوف ،فالحا إف عيس( .عميال السبلـ) ابف
هللا بػػالتبني ولػػيس بػػالمعن .المعفػػود فػػي األبػػوة والبنػػوة أف بػػالمعن .المػػادف ألنػػال

(عميػال السػبلـ) لػـ يكػػف لػال أب يرعػاي فكػػاف المر ػي لػال والمتك ػػل بػال بصػورة مباشػرة
هو المول .تبارؾ وتعال .وذلؾ مف خبلؿ ت ييدي بالروح القدس منذ ص ري.
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ِ
ّللا َيا ِعيسى ْاب َن َمْرَي َم ا ْذ ُكْر ِن ْع َم ِتي َعَمْي َك َو َعَملى َوالِ َلد ِت َك ِإ ْذ
ال ّ ُ
اؿ تعػال { :.إ ْذ َق َ
النللاس ِفللي اْلمهل ِلد وَكهلبلً واِ ْذ عَّمم ُتل ِ
وح اْلُقل ُلد ِ ِ
أََّي ُّ
لاب َواْل ِح ْك َمل َة
لدت َك ِبلُلر ِ
َْ َ ْ َ َ ْ َ
س ُت َكّمل ُلم َّ َ
لك اْلك َتل َ
ِ
ِ
ِ َّ
ِ
يهلا َف َت ُكلو ُن
ط ِ
َو َّ
ق ِم َلن ال ِّ
لين َك َهْيَئلة الطْي ِلر ِبلِإ ْذني َف َتلن ُف ُخ ف َ
يل َوِا ْذ َت ْهُم ُ
الت ْوَار َة َواالنج َ
ِ
وتى ِبِإ ْذِني َواِ ْذ َك َف ْف ُت َبِني
َ
ص ِبِإ ْذِني َواِ ْذ ُت ْه ِر ُج اْل َم َ
طْي اًر ِبِإ ْذني َوُتْبر ُ
ِئ األَ ْك َم َه َواألَْبَر َ
ات َفَق ِ
ِإسرِائيل عنك ِإ ْذ ِجْئ َتهم ِباْلبِيَن ِ
ِ
لين
لحٌر ُّم ِب ٌ
َْ َ َ َ
ين َك َفُروْا مْن ُه ْم إن َهلل َذا ِإالَّ ِس ْ
ال َّالذ َ
ُ ْ َّ
َ
}(ٔ .
و ناداً عم .هذا فيكػوف الكػبلـ مقبػوالً وال إشػكاؿ فيػال فػإف الخمػا كمفػـ أبنػاد هللا أو

عمػػ .األ ػػل إف األنبيػػاد هػػـ أبنػػاد هللا إال إف هػػذا المقػػب أشػػتفر بػػال عيسػػ( .عميػػال
السبلـ) لفذا المعن .المذكور ن اً.

أما مسػ لة ابػف اإلنسػاف فإننػا لػو تتبعنػا األناجيػل لوجػدنا أكرػر اآليػات التػي ذكػرت

ابػػف اإلنسػػاف تتحػػدث عػػف مجيئػػال فػػي خػػر الزمػػاف وهػػذا المقػػب ال يكػػوف منطبق ػاً
انطبا ػاً تام ػاً وكػػامبلً إال أف يكػػوف الشػػخص مولػػود مػػف أب وأـ عنػػدها يمكػػف أف
نطمػػا عميػػال ابػػف اإلنسػػاف ويكػػوف اإلطػػبلؽ حينفػػا مناسػػباً تمام ػاً ،نعػػـ يصػػح أف
يطما هذا المقب عم .مولود مف أـ فقم كما حصل مع عيس( .عميػال السػبلـ) إال

أف إطبل ال كامبلً وتاماً ال يستقيـ لو كاف المولود الـ فقم .

و فذا يتبيف إف ابف اإلنساف الذف هو عيس .خر الزماف يكوف مولود مف أب وأـ

ويكوف مسدداً مف بل روح عيسػ( .عميػال السػبلـ) وملوػداً بفػا ،والوا ػع إف إطػبلؽ
ابف هللا عم .ابف اإلنساف ليس مقبوالً تماماً بل إف ابف هللا غيػر ابػف اإلنسػاف كمػا
تبػػيف ،وال ادرف كي ػ يعتقػػد المسػػيحيوف وفػػيفـ المرق ػوف والعممػػاد والبػػاحروف بػػاف
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النبي عيس .هو ابف هللا بالمعن .المتعارؼ عندهـ فكي

كما كاف مف شاف خمقال الذيف جعمفـ يتزاوجوف ووولدوف .

بموا أف يكوف هلل ولداً ،

وممػػا يلكػػد إف ابػػف اإلنسػػاف الػػذف ي ػ تي فػػي أخػػر الزمػػاف هػػو شػػخص خػػر شػػبيال

لعيسػػ .فػػي الخمػػا والخمػػا ويكػػوف مسػػدداً بػروح عيسػػ( .عميػػال السػػبلـ) ولػػيس هػػو
عيس( .عميال السبلـ) ن سال ما جاد في رليا دانياؿ حيث جاد فيفا :

( كنت أرى في رؤى الميل واذا ملع سلحب السلماء مثلل ابلن إنسلان أتلى وجلاء

إلى القديم األيام فقربه قدامه (ٔ .

فانال رأل مرل ابف اإلنساف ولـ ير ابف اإلنساف ن سال عم .فػرض إف ابػف اإلنسػاف
هو عيس .فمو كػاف ابػف اإلنسػاف عيسػ( .عميػال السػبلـ) فمػف هػو الػذف ري دانيػاؿ

و اؿ عنال مرل ابف إنساف.

وهذا النص الموجود في التوراة يربت عدـ صػحة مػف أعتقػد مػف المسػمميف إف ابػف

اإلنساف هو اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) ألنال جاد فيػال  (:مثل ابلن إنسلان جلاء

إلى القديم األيام

فمػػو كػػاف ابػػف اإلنسػػاف هػػو اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) فمػػف هػػو ػػديـ األيػػاـ يػػا
ترل ؟!.

يسػػتقيـ المعنػػ .إف اإلمػػاـ المفػػدف

رواذا فرحػنا إف ػػديـ األيػػاـ شخصػاً خػػر فكيػ
(عميال السبلـ) عم .فرض هو ابف اإلنساف ي تي ويسمـ إل .شخص خر عمماً إف
عقيػدتنا فػػي اإلمػاـ المفػػدف (عميػػال السػبلـ) انػػال هػو القائػػد والمنقػػذ فػي خػػر الزمػػاف
وليس هناؾ رمة شخص خر أعم .مقاماً منال .
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ولؤلس

فقػد أخطػ الكريػر مػف المسػمميف وخاصػة العممػاد مػنفـ حينمػا اعتقػدوا إف

ابػػف اإلنسػػاف هػػو اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ،حيػػث تسػػالـ عميػػال عنػػدهـ وفػػي

دراساتفـ لئلنجيل إف ابف اإلنساف هو اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) .

رواف هناؾ الكرير مف األدلة التي تلكػد عمػ .إف ابػف اإلنسػاف غيػر اإلمػاـ المفػدف
(عميال السػبلـ) حيػث وردت الكريػر مػف النصػوص فػي اإلنجيػل بم ػي ابػف اإلنسػاف
وكػػاف فيف ػا داللػػة واحػػحة وأكيػػدة عمػػ .انػػال عيسػػ( .عميػػال السػػبلـ) وال يمكػػف أف

نحمل أل ا تمؾ النصوص عم .غيري فقد ورد :

(وابللن اإلنسللان سلليموت كمللا جللاء عنلله فللي الكتللب المقدسللة ولكللن الويللل لمللن
ُي َّ
سم ُم ابن اإلنسان أكان هي اًر له أن ال يولد (ٔ .
ففذا النص ال يمكف حممال عم .غير النبي عيس( .عميال السبلـ) .
و د ورد أيحا:

( فقللالوا للله مللن أنللت ؟ فقللال يسللوع :أهبللرتكم مللن البللدء .عنللدن أشللياء كثيللرة
أقولهللا فلليكم وأشللياء كثيللرة احكللم بهللا عملليكم .لكللن الللذن أرسللمني صللادق ومللا
سمعته أقوله لمعالم .فما فهملوا انله يحلدثهم علن األب فقلال لهلم :متلى علرفتم

ابن اإلنسان عرفتم إني أنا هو

(ٕ

.

فمػػف هػػذا الػػنص يتبػػيف لنػػا واحػػحاً وبمػػا ال يقبػػل الشػػؾ إف ابػػف اإلنسػػاف هػػو ن سػػال
عيس .بف مروـ (عميال السبلـ)  ،فمماذا يقوؿ الباحروف والعمماد حينما يػذكروف إف
ابف اإلنساف هو اإلماـ المفدف خاصة إذا ما س لفـ المسيحيوف عف ذلؾ ؟.
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و د ورد أيحا:

( سيسمم ابن اإلنسان إللى أيلدن النلاس فيقتمونله وفلي اليلوم الثاللث يقلوم ملن
بين األموات (ٔ .

وهناؾ الكرير مف النصوص التي تلكد وتدؿ عمػ .إف ل ػي ابػف اإلنسػاف ال يصػح

حممال عم .غير عيسػ( .عميػال السػبلـ) ،نعػـ فقػد وردت بعػض النصػوص التػي ال
يصح حممفا عم .عيس( .عميػال السػبلـ) الػذف عػاش فػي ذلػؾ الزمػاف إال أف ذلػؾ

ال يعنػػي إف ابػػف اإلنسػػاف هنػػا هػػو اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ،بػػل هنػػاؾ أدلػػة

كريػرة تلكػػد إف ابػػف اإلنسػػاف هػػو أحػػد ممفػػدف اإلمػػاـ (عميػػال السػػبلـ) وهػػو اليمػػاني
الموعود أشبال الناس بعيس .بف مروـ (عميال السبلـ).
فقد ورد في التوراة هذا النص:

( وبينما كنت أرى نصبت عروش فجمس شيخ طاعن فلي السلن وكلان لباسله
ابيض كالثم

وشعر رأسه كالصوف النقي وعرشه لهيلب نلار وتهدمله أللوف

ألوف وتقف بين يديه ربوات ربوات فجمس أهل القضاء وفتحت األسلفار -إللى
إن قال -ورأيت فلي منلامي ذللك الميلل فلإذا بمثلل ابلن إنسلان آتيلا عملى سلحاب

السماء فسسرع إلى الشيخ الطاعن في السن فقرب إللى أمامله وأعطلي سلمطاناً
ومجداً وممكاً حتى تعبدر الشلعوب ملن كلل املة ولسلان ويكلون سلمطانه سلمطاناً

أبدياً ال يزول وممكه ال يتعدار الزمن (ٕ .

 -1مت. 17.
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وفػػي ترجمػػة أخػػرل لئلنجيػػل ورد بػػدالً مػػف الشػػي الطػػاعف فػػي السػػف ( ػػديـ األيػػاـ)

فإذا كاف ابف اإلنساف هو اإلماـ المفػدف (عميػال السػبلـ) فمػف هػذا الشػي الطػاعف
في السف أو القديـ األياـ الذف ينصب لال عرش يا ترل ؟ .

أليس في هذا الكبلـ (الشي الطػاعف) أو( ػديـ األيػاـ) إشػارة وداللػة واحػحة عمػ.
اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) ،واف المقصػود مػف الشػي الطػاعف أو القػديـ األيػاـ
هو طوؿ عمري الشرو

(عميال السبلـ) .

ومف المعموـ اف اإلماـ (عميال السبلـ) ليس فو ال أحد حت .إف المسيح يكوف تابعاً
يسػمـ

لال ،فػإذا تنزلنػا جػدالً و منػا إف ابػف اإلنسػاف هػو اإلمػاـ (عميػال السػبلـ) فكيػ
ويػ تي ويقػػدـ أمػػاـ الشػػي الطػػاعف؟ ومػػف يكػػوف ذلػػؾ الشػػي يػػا تػػرل حتػػ .يسػػمـ لػػال
ابف اإلنساف؟.

رـ إننا لو تابعنا النص التوراتي المتقدـ الذكر لوجدنا لال انطبا اً في القراف فقد اؿ
ِ
لع اْل ِك َتل ُ ِ
ين َو ُّ
ليء ِبل َّ
ض ِبُنل ِ
الشل َله َداء
{وأ ْ
َشل َلرَق ِت ْاألَْر ُ
لالن ِبِّي َ
لور َرّبِ َهللا َوُوضل َ
تعػػالَ .
لاب َوجل َ
ِ
ق َو ُه ْم َال ُي ْظَم ُمو َن }(ٔ .
َوُقض َي َبْيَن ُهم ِباْل َح ِّ
و د ورد أف اإلماـ يحكـ بيف أهل التوراة بتوراتفـ و يف أهل اإلنجيل بإنجيمفـ و يف

أهل الز ور بز ورهـ و يف أهل القرف بقرنفـ .

فيتحح مف ذلؾ إف هذي اآلية هي عيف ذلؾ النص الػوارد فػي رليػا دانيػاؿ و ػذلؾ

يتبػػيف إف الشػػي الطػػاعف الػػذف يجمػػس عمػػ .العػػرش فجمػػس أهػػل القحػػاد وت ػػتح

األس ار هو اإلماـ المفدف (عميػال السػبلـ) كمػا اخبػر بػذلؾ اإلمػاـ الصػادؽ (عميػال
السبلـ) في ت وول اآلية المتقدمة .
 - 1الزمر. 69
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ان َجا ِلسًاا َ ْ
َان مَ ِيا ِن
سو ُ
رـ انال ورد( :فَقَا َل يَ ُ
اإل ْن َ
ع أَنَا ُه َوَ .و َ
سوْ َ
ف تُب ِ
س ِ
ْص ُرونَ ابْن ِ
ب ال َّ
اء (ٔ .
س َي ِ
ْالقُوَّ ِةَ ،وآتِ ًا فِي َ
س َحا ِ
وهذا النص ال يدؿ عم .إف ابػف اإلنسػاف هػو اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) نعػـ
ففػػو ال ينطبػػا عمػػ .عيسػػ( .عميػػال السػػبلـ) إال إننػػا ل ػو عرحػػنا هػػذا الػػنص عمػػ.

أحادي ػػث ورواي ػػات النب ػػي (ص ػػم .هللا عمي ػػال وال ػػال وس ػػمـ تس ػػميما) وأه ػػل بيت ػػال (عمي ػػال
السبلـ) لوجدناي مطابقاً لتمؾ األحاديث والروايات .

فقد جاد في الرواية الواردة عف الم حل بف عمر عف أبي عبد هللا (عميال السبلـ)
اؿ:

( إذا أذن اإلمللام (عميلله السللبلم دعللا هللا باسللمه العبرانللي فإنتهللب للله صللحابته
الثبلثمائة والثبلثة عشر قزع كقزع الهريف فهم أصحاب األلوية منهم من يفقد

عن فراشهم ليبلً وملنهم ملن يلرى يسلير فلي السلحاب نهلا اًر يعلرف باسلمه واسلم
أبيه وحميته ونسبه . ٕ( ...
ففػػذي الروايػػة وغيرهػػا كريػػر مػػف الروايػػات تلكػػد إف أصػػحاب اإلمػػاـ (عميػػال السػػبلـ)
ينتقموف بوسائل نقل متعددة وحديرة ومتطورة .

وأما مف يقوؿ باف ذلؾ معجزة وال تكوف المعجزة في خر الزماف إال لئلماـ (عميال
السبلـ) ف وؿ جاد في الرواية عف أمير الملمنيف (عميال السبلـ) :

 - 1مر س 62: 14
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( يركب المهدن الهواء ال بسحر وال بفتنة عين بل بعمم يعرفه من سبقور ....
(ٔ .

و فذا يتبيف إف المسير في السحاب يكوف عف طروا العمـ الحػديث والػذف يتحػح
مػ ػػف هػ ػػذي الروايػ ػػات التػ ػػي تتحػ ػػدث عػ ػػف كي يػ ػػة انتقػ ػػاؿ أصػ ػػحاب اإلمػ ػػاـ المفػ ػػدف
ووصولفـ إل .مكة ب اية مف السرعة .

أ ػػوؿ يتحػػح إف مػػنفـ شخصػاً واحػػداً يسػػير فػػي السػػحاب يعػػرؼ باسػػمال واسػػـ أبيػػال
وحميتػػال ونسػػبال واف هػػذا الشػػخص كمػػا أشػػارت الروايػػات هػػو أفحػػمفـ أف أفحػػل

الربلرمائػة وربلرػة عشػر رجػبلً ،إذف ففػو وزوػػر اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) وهػػو
صاحب دعوتال لذلؾ يكوف معروفاً باسمال واسـ أبيال ومعػروؼ األوصػاؼ والنسػب
مف بل الناس.

ومعن ػػ .ه ػػذا إف الش ػػخص الم ػػذكور ف ػػي ال ػػنص اإلنجيم ػػي المتق ػػدـ ه ػػو ن س ػػال ه ػػذا

الشخص ألف االرنيف يسػيراف فػي السػحاب ،فػدؿ هػذا عمػ .أنفمػا شػخص واحػد ال

شخصػاف ،ولػـ تخبرنػػا الروايػات إف اإلمػاـ المفػػدف حينمػا يخػرج فػػي مكػة المكرمػػة
يػ تي محم ػوالً عمػػ .السػػحاب بػػل إف الروايػػات دلػػت وأشػػارت إلػػ .وزو ػري والػػذف هػػو

أحد أصحابال والذف ي تي محموالً عم .السحاب .
َا ْ
ب
سااا َ
اان َجا ِل ً
ان مَ ِيا ِن ْالقُااوَّ ِةَ ،وآتِ ًااا فِااي َ
اإل ْن َ
( َو َ
سااوْ َ
ف تُب ِ
سا َحا ِ
سا ِ
ْصا ُارونَ ا ْباان ِ
ال َّ
اء
س َي ِ
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إف ابف اإلنساف وهو وزور المفدف (عميال السػبلـ) يػ تي فػي السػحاب بقػوة وتسػديد
مػػف اإلمػػاـ (عميػػال السػػبلـ) ،ودلػػت عمػػ .ذلػػؾ روايػػة ص ػروحة فػػي هػػذا المعنػػ .فقػػد
وردت عف أبي بصير عف أبي عبد هللا (عميال السبلـ) حيث اؿ:

( ملا كلان قلول للو (عميله السلبلم لقومله { للو كلان للي بكلم قلوة أو آون إلللى

ركللن شللديد} إال تمني لاً لقللوة القللائم المهللدن وشللدة أصللحابه وهللم الللركن الشللديد

......

(ٔ

.

فالقوة التي تمناها لوط (عميال السبلـ) والتي ذكرهػا المػول .فػي كتابػال والتػي بينفػا
الصػػادؽ (عميػػال السػػبلـ) ،ه ػي ػػوة القػػائـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ،إذف فػػالقوة فػػي

الػنص اإلنجيمػي المػذكور هػي ػوة القػػائـ المفػدف أف إف ابػف اإلنسػاف حينمػا يػ تي
عم .السحاب يكوف ملوداً ومسدداً بقوة القائـ المفدف (عميال السبلـ) .

و فذا يت كد إف ابف اإلنساف غير اإلماـ المفدف (عميال السػبلـ) ولمزوػد مػف البيػاف

نق ػػوؿ إف ابػػػف اإلنسػ ػػاف هػػػو عيسػ ػػ .بػػػف مػ ػروـ (عمي ػػال السػ ػػبلـ) فػ ػػي زمػػػاف بعرتػػػال
والنصوص التي ذكرناها في بدايػة الجػواب  ،والتػي منػا انػال ال يمكػف حممفػا عمػ.

غيري تتحدث عنال أما النصوص التي تحكي عف المسػتقبل  ،والتػي تبشػر بمجػيد
ابػػف اإلنسػػاف فػػي خػػر الزمػػاف ففػػي تتحػػدث عػػف اليمػػاني الموعػػود والػػذف يخػػرج

مسدداً وملوداً بروح عيس( .عميال السبلـ) وهو مف يسير عم .السػحاب كمػا بينػا،

وبحسػػب الروايػػات الشػرو ة ففػػو شػػبيال عيسػػ .بػػف مػروـ (عميػػال السػػبلـ) ،فكمػػا كػػاف
ور َوَل ِلكن ُشِّب َه }(ٕ .
ور َو َما َصَمُب ُ
{و َما َقَتُم ُ
لممسيح شبيال في زمانال اؿ تعالَ .
 -1كماؿ الديف وتماـ النعمة ص673
 -2النساد.157
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و ػػد دلػػت الروايػػات عمػػ .انػػال ألقػػ .الشػػبال عمػػ .أحػػد أصػػحابال ورفػػع إلػػ .السػػماد

وكػذلؾ سػيكوف لػػال شػبيال فػػي خػر الزمػاف ،فػػإف مسػ لة الشػػبال ليسػت مستعصػػية أو
صػػعبة بػػل هػػي حقيقػػة ملكػػدة أربتتفػػا الكريػػر مػػف األحاديػػث والروايػػات واألخبػػار
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

أربتال العمـ الحديث(.)1
فقد اكتش

عمـ الورارة والجينات بػاف هنػاؾ أطمػس كامػل لمجينػات البشػروة تحمػل

جميع ص ات اإلنساف الجسدية والسموكية واألخبل ية بحيث يكوف لكل ص ة جيف
(موروث) ينتقل مف اآلباد إل .األبناد حت .الوصػوؿ إلػ .المبػدأ البشػرف وهػو دـ

(عميال السبلـ) ،فالجينات الموجودة في الناس اليوـ هي مجموعة الجينات الورارية
الواصمة إلػيفـ مػف إبػائفـ وأجػدادهـ فػي القػروف األولػ .ولػو نحػدت هػذي الجينػات
فػػي مولػػود فػػي زماننػػا هػػذا بػػن س التنحػػيد ألحػػد أبائػػال فػػي القػػروف األولػػ .لكػػاف

المولػػود شػػبيال لػػذلؾ الشػػخص الػػذف وجػػد بػػل الؼ السػػنيف مػػربلً بػػل انػػال يصػػعب
ػاد عمػ .هػذا أمكػف
عم .اآلخػروف التمييػز بينفػا لػو أمكػف وشػوهد االرنػيف معػاً .و ن ً
ظفور شخص في خر الزماف يشبال عيس .بف مروـ (عميفما السبلـ) .

فقد جاد في الرواية الشرو ة التي أوردها الحر العاممي في الجزد الرالث مف كتابػال
إربات الفداة والتي جاد فيفا :

 - 1راجع الموسوعة القرنية لمسيد القحطاني الجزد األوؿ كتاب الورارة
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( إن القللائم المهللدن مللن ولللد عمللي أشللبه النللاس بعيسللى بللن مللريم َهمقلاً و ُهمقلاً
وسمتاً وهيبة . ٔ( ...
ُ
والمقصود بالقائـ المفدف في هذي الرواية اليماني الموعود كما سي تي.

فػػإف مػػف المعمػػوـ إف اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) شػػبيال نبػػي هللا موسػػ( .عميػػال
السبلـ).

ومعنػػ .هػػذا إف هػػذا الممفػػد الػػذف يسػػير فػػي السػػحاب يكػػوف مػػف ولػػد عمػػي (عميػػال
السبلـ) وهو شػبيال عيسػ( .عميػال السػبلـ) لػذلؾ ففػو مػف يطمػا عميػال عيسػ .خػر

الزماف ويسدد بروحال (عميال السبلـ)  ،ومما يلكد ذلؾ ما جاد عف أمير المػلمنيف
(عميال السبلـ) :

( هنللاك ينللادن منللاد مللن السللماء أظهللر يللا ولللي هللا إلللى اإلحيللاء وسللمعه أهللل

المشرق والمغرب فيظهر قائمنا المتغيب يتؤلأل نورر يقدمله اللروح األملين وبيلدر
الكتاب المستبين ثلم مواريلث النبيلين والشلهداء والصلالحين يقلدمهم عيسلى بلن
مريم فيبايعونه في البيت الحرام ...

(ٕ

.

فمف هذي الرواية يتبيف لنا إف عيس( .عميال السبلـ) يبايع اإلماـ في مكػة المكرمػة
والمعمػػوـ عنػػدنا والػػذف دلػػت عميػػال الروايػػات إف الػػذيف يبػػايعوف اإلمػػاـ فػػي مكػػة هػػـ

أصػػحابال الربلرمائػػة والربلرػػة عشػػر ،ومعنػػ .هػػذا إف عيسػػ( .عميػػال السػػبلـ) أحػػدهـ
وه ػػو أفح ػػمفـ ،واف خروج ػػال ػػد س ػػبا ي ػػاـ اإلم ػػاـ ف ػػي مك ػػة مم ػػا يعن ػػي ان ػػال أح ػػد
الممف ػػديف لؤلم ػػاـ ب ػػل ه ػػو أفح ػػل الممف ػػديف عم ػػ .اإلط ػػبلؽ والمعم ػػوـ إف أفح ػػل
 - 1غيبة النعماني ص149
 -2إلزاـ الناصب ج 2ص. 195
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ممف ػػدف اإلم ػػاـ ه ػػو وزوػ ػري اليم ػػاني ،إذف فعيس ػػ .ف ػػي خ ػػر الزم ػػاف ه ػػو اليم ػػاني
الموعود.

ونختـ الكبلـ فػي هػذي ال قػرة حػوؿ مػا جػاد فػي الروايػة الػواردة عػف أميػر المػلمنيف

(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 ...

(ٔ

.

فمن هذر الرواية يتبين إن الذن يمي تجهيز المهدن عند وفاته هلو عيسلى بلن
مريم (عميه السبلم إال إن هنلاك روايلات تؤكلد إن الحسلين (عميله السلبلم هلو

من يتولى تجهيز المهدن (عميه السبلم

فقد جاء عن أبي عبد هللا :

( ويقبل الحسين (عميه السبلم في أصلحابه اللذين قتملوا معله ومعله سلبعون

نبياً كما بعثوا مع قوم موسى بن عمران فيدفع إليه القائم (عميه السبلم الهاتم
فيكون الحسين (عميه السبلم هو الذن يمي غسمه وكفنه وحنوطه ويواريله فلي

حفرته (ٕ .

بينم ػػا تلك ػػد رواي ػػات أخ ػػرل إف ال ػػذف يخمػ ػ

المف ػػدف (عمي ػػال الس ػػبلـ) ه ػػو الس ػػيد

القحطاني فقد جاد في الرواية الشػرو ة عػف رسػوؿ هللا (صػم .هللا عميػال والػال وسػمـ

تسػميما) انػػال ػػاؿ ( :سلليكون مللن أهللل بيتللي رجللل يممل األرض عللدالً كمللا ممئللت
جو اًر ثم من بعدر القحطاني والذن بعثني بالحق ما هو دونه (ٖ .
 -1الزاـ الناصب ج 2ص.182

 -2بحار األنوار ج 53ص.103
 -3المبلحـ وال تف البف طاووس ص.77

الرجعة123 ...............................................................
وجاد عنال ( صم .هللا عميال والال وسمـ تسميما) أيحا :

( القحطاني بعلد المهلدن واللذن بعثنلي بلالحق ملا هلو دونله

(ٔ

 .فكمػا يتحػح

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 مسدداً بروحيفما .

األدلة عمى موت عيسى (ع

وسنورد اآلف األدلة التي تلكد موت النبي عيس( .عميال السبلـ) واف المرفوع إل.
السماد هي روحال فقم ،وليس روحال وجسدي ،عمماً إننا عم .يقيف تاـ ومطما مػف

إف عيس .المسيح (عميال السبلـ) لـ يقتل ولػـ يصػمب كمػا اخبػر عػف ذلػؾ المػول.
ع ػػز وج ػػل ف ػػي كتاب ػػال ،وهػ ػذا مم ػػا ال يحت ػػاج إل ػػ .نق ػػاش إال إنن ػػا نق ػػوؿ إف اآلي ػػات

القرنية واألحاديث الشرو ة ن ت عف عيس( .عميػال السػبلـ) القتػل والصػمب ولكنفػا
لـ تن

الموت ،بل إف المتتبع لآليات القرنية يظفر لال واحػحاً إف عيسػ( .عميػال

السػػبلـ) ميػػت رواف المرفػػوع إلػػ .السػػماد هػػي روحػػال بعػػد أف مػػات وفار ػػت روحػػال
جسدي.

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
لي َو ُم َ
لك ِإَل َّ
يلك َوَراف ُع َ
يسلى انلي ُم َت َوّف َ
ط ِّه ُلر َك م َلن َّاللذ َ
ّللا َيلا ع َ
ال ّ ُ
اؿ تعػال{ .إ ْذ َق َ
اعل َّال ِذين َّاتبعوك َفو ِ
ِ
ِ
ام ِة}(ٔ .
َ َُ َ ْ َ
ق َّالذ َ
َك َفُروْا َو َج ُ
ين َك َفُروْا إلى َي ْومِ اْلقَي َ
 -1ال تف ألبف حماد ص.245
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فمػػف اآليػػة الش ػرو ة يتبػػيف لنػػا إف عيسػػ( .عمي ػال السػػبلـ) مػػات ألف معنػػ .ولػػال (

متوفيػػؾ ) مػػف االسػػتي اد وهػػو ػػبض الػػروح وال يكػػوف ذلػػؾ إال عنػػد المػػوت وممػػا
ِ
لي } فػػبل يكػػوف الرفػػع إلػػ .هللا تبػػارؾ
لك ِإَلل َّ
يلكػػد هػػذا المعنػػ .ولػػال تعػػالَ { .وَراف ُعل َ
وتعػػال .رفع ػاً مادي ػاً ،أف إف المرفػػوع بػػدف عيسػػ .وروحػػال أف انػػال رفػػع إلػػ .هللا أو

السػماد وهػػو حػػي الف هللا سػػبحانال وتعػػال .ال يػػلوف بػ يف وال يكيػ

بكيػ

ففػػو ال

تحػػدي الحػػدود بػػل هػػو فػػي كػػل مكػػاف وال يحػػل بمكػػاف ،فػػبل يصػػح أف يقػػاؿ انػػال فػػي

السػػماد ،إنمػػا ا تػػرف ذكػػر هللا مػػع السػػماد لئلشػػارة إلػػ .العمػػو واالرت ػػاع والمعنػػ،.
و ذلؾ فمف غير الصحيح إف يكوف رفع عيس .كما ي فمال البعض رفعاً مادياً.

و فذا يتبيف لنا واححاً إف رفع عيس( .عميال السبلـ) رفعاً معنوياً أف إف المرفوع

إل ػػ .هللا ه ػػي روح ػػال الط ػػاهرة ال جس ػػدي الشػ ػرو  ،كم ػػا يعتق ػػد ال ػػبعض فم ػػف غي ػػر

الممكػػف إف تسػػرف ػوانيف عػػالـ الممػػؾ عمػػ .عػػالـ الممكػػوت فعػػالـ الممكػػوت عالم ػاً
معنويػاً وروحيػاً ،ولػػيس عالمػاً ماديػاً جسػػمانياً ،و ػػد حػػاوؿ بعػػض الم سػػروف ت سػػير
الوفػػاة ت سػػي اًر ل وي ػاً مػػف بيػػل المجػػازات ومػػا شػػابال لكػػي يػػتبلدـ مػػع تصػػورهـ بػػاف
عيس ػػ( .عمي ػػال الس ػػبلـ) ح ػػي ل ػػـ يم ػػت ،فق ػػالوا إف الوف ػػاة م ػػف االس ػػتي اد أف ػػبض

الشػػيد واسػػتي ادي كػػامبلً مػػف دوف نقػػص فيػػال ومػػا إلػػ .ذلػػؾ مػػف المعػػاني الم ويػػة
لمكممػػة إال إنفػػـ لػػـ يمت ت ػوا إلػػ .إف المػػول .عػػز وجػػل ػػرف ذك ػري لموفػػاة فػػي الق ػراف
{ّللا َي َتل َلوَّفى
بػػالموت ،فكممػػا ذكػػر الوفػػاة أشػػار إلػػ .المػػوت مػػف بيػػل ولػػال تعػػالُ َّ :.
ْاال ن ُفس ِحين موِتها و َّال ِتي َلم َتم ْت ِفي مَن ِ
ام َها }(ٕ .
َ َْ َ َ
َ
َ
ْ ُ
 -1ؿ عمراف. 55
 -2الزمر. 42
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َح َلد ُك ُم
و اؿ تعػال{ .وهو القا ِهر فوق ِعب ِاد ِر ويرِسل عميكم حفظل ًة ح َّت
لى ِإ َذا َجلاء أ َ
َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ُْ ُ َ َْ ُ َ َ َ َ َ
طو َن }(ٔ .
اْل َم ْو ُت َت َوَّف ْت ُه ُرُسُمَنا َو ُه ْم الَ ُي َفِّر ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
يك َوَر ِاف ُع َك ِإَل َّي َو ُم َ
يسى إني ُم َت َوّف َ
ط ِّه ُلر َك م َلن َّاللذ َ
ّللا َيا ع َ
ال ّ ُ
و اؿ تعػال { .إ ْذ َق َ
َك َفُروْا }(ٕ .
ِ
ِ
ّللا َل ُه َّن
وه َّن في اْلُبُيوت َح َّت َى َي َت َوَّف ُ
َم ِس ُك ُ
اه َّن اْل َم ْو ُت أ َْو َي ْج َع َل ّ ُ
و ولال عز وجل { َفس ْ
َس ِبيبلً}(ٖ .
اكم َّمَم ُك اْل َم ْو ِت َّال ِذن ُوِّك َل ِب ُك ْم ُث َّم إلى َرِّب ُك ْم ُتْر َج ُعو َن}(ٗ .
و ولال تعالُ { .ق ْل َي َت َوَّف ُ
و ولال تعال:.
{إن َّال ِذين َتوَّفاهم اْلم ِ
ِ
ِ
آلئ َك ُة َ ِ ِ
ِ ِ
ين
يم ُك ُ
نلت ْم َقلاُلوْا ُكَّنلا ُم ْس َت ْض َلعف َ
ظالمي ان ُفسه ْم َقاُلوْا ف َ
َ َ ُُ َ
ِفي األَْر ِ
ض }(.)5

و ولال تعال:.
َّ ِ
لاه ُم
ين َت َت َوَّف ُ
{الذ َ
ِ
يم
ّللا َعم ٌ
َبَمى إن ّ َ
وقوله تعالى:

اْلم ِ
لوء
بلئ َكل ُة َ
ظلالِ ِمي ان ُف ِسل ِه ْم َفلسَْلَق ُوْا َّ
لل ِملن ُس ٍ
السلَم َم َملا ُكَّنلا َن ْع َم ُ
َ
(ٙ
نت ْم َت ْع َمُمو َن} .
ِب َما ُك ُ

 -1االنعاـ. 61
 -2ؿ عمراف . 55
 -3النساد . 15
 -4السجدة. 11

 -5النساد . 97
 -6النحل . 28
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{ َّالل ِلذين َت َتوَّفللاهم اْلم ِ
لبلم َعَمل ْلي ُك ُم ْاد ُهُملوْا اْل َجَّنل َة ِب َمللا ُكنل ُلت ْم
آلئ َكل ُة َ
طِّي ِبل َ
لين َيُقوُلللو َن َسل ٌ
َ َ ُُ َ
َت ْع َمُمو َن}(ٔ .
و ولال تعال:.

ِ
ِ
لارُه ْم َوُذوُق لوْا
ين َك َفلُلروْا اْل َمآلئ َك ل ُة َي ْضل ِلرُبو َن ُو ُجل َ
{وَلل ْلو َتلَلرى ِإ ْذ َي َتل َلوَّفى َّالللذ َ
لوه ُه ْم َوأ َْدَبل َ
َ
(ٕ
اب اْل َح ِر ِ
يق} .
َع َذ َ
و ولال تعال: .

نكم َّمن ُيَرُّد إلى أَْرَذ ِل اْل ُع ُم ِر }(ٖ .
نكم َّمن ُي َت َوَّفى َو ِم ُ
{ َو ِم ُ
و اؿ تعال: .
اب ُث َّم ِمن ُّن ْط َف ٍة ُث َّم ِم ْن َعَمَق ٍة ُث َّم ُي ْه ِر ُج ُك ْم ِط ْفبلً ُث َّم لِ َتْبُم ُغوا
{ه َو َّال ِذن َهَمَق ُكم ِّمن ُتَر ٍ
ُ
َّ ِ
َجبلً ُّم َس ِّلمى َوَل َعَّم ُك ْلم
أُ
َشَّد ُك ْم ُث َّم لِ َت ُكوُنوا ُشُيوهاً َو ِم ُ
نكم َّمن ُي َت َوفى من َقْب ُل َولِ َتْبُم ُغوا أ َ
َت ْع ِقُمو َن}(ٗ .
و اؿ تعال: .

ِ
يب َعَمْي ِه ْم وأنت
انت َّ
نت َ
نت َعَمْي ِه ْم َش ِهيداً َّما ُد ْم ُت ِفي ِه ْم َفَم َّما َت َوَّفْي َتني ُك َ
{ َوُك ُ
الرِق َ
يد}(٘ .
َعَمى ُك ِّل َش ْي ٍء َش ِه ٌ

 -1النحل . 32
 -2االن اؿ. 50
 -3الح . 5

 -4غافر. 67
 -5المائدة . 117
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ففذي هي اآليات التي ذكرت الوفاة في القراف ،وكمفا كمػا هػو واحػح تتحػدث عػف
الموت ،ولـ ترد ية واحدة تحدرت عػف الوفػاة فػي غيػر حػاؿ المػوت ،وهػذا إف دؿ
عم .شيد ،فإنما يدؿ عم .إف المول .عندما يذكر الوفاة ووتحدث عنفا إنما يرود

المػػوت لػػيس إال فػػبل مبػػرر وال مسػػوغ لمم سػروف فػػي ت سػػير الوفػػاة بحسػػب المعػػاني
الم وية كاستي اد الشيد وغيري.

رػػـ إننػػا وبػػالرجوع إلػػ .ن ػػس اآليػػة يتبػػيف لنػػا مػػف ولػػال تعػػال{ .إلللي مللرجعكم} إف
المقصود هنا هو الموت ألنال إشارة إل .القيامة والحساب في (مرجعكـ) وال تكػوف

القيامة والحساب إال بعد الموت .

و فػػذا تبػػيف لنػػا واحػػحاً أف اآليػػات التػػي تحػػدرت عػػف وفػػاة النبػػي عيسػػ( .عميػػال

السػػبلـ) كانػػت تشػػير إلػػ .موتػػال سػػبلـ هللا عميػػال ،أمػػا إذا يػػل فمػػا معنػػ .ولػػال عػػز
وجل ورافعؾ إلي أليس في ذلؾ داللة عم .انال لـ يمت ؟ .

ف وؿ  :ليس في ذلؾ داللة عم .إف عيسػ .رفػع حيػاً إلػ .السػماد بػل العكػس هػو
الصحيح والحا إف المرفوع إل .السماد روحال دوف بدنال (عميال السبلـ) عم .نحػو
العروج كما كاف في عروج روح النبي دمحم (صم .هللا عميال والال وسمـ تسميما) ليمة

اإلسراد والمعراج .

وهػػذا مػػا جػػاد فػػي الروايػػات فقػػد جػػاد فػػي الروايػػة الشػرو ة الػواردة عػػف أبػػي إسػػحاؽ

السػػبيعي وغيػري ػػاؿ( :خطػػب الحسػػف بػػف عمػػي (عميػػال السػػبلـ) فػػي صػػبيحة الميمػػة
التي بض فيفا أمير الملمنيف (عميال السػبلـ) فحمػد هللا وأرنػ .عميػال وصػم .عمػ.

رسوؿ هللا (صم .هللا عميال والال وسمـ تسميما) رـ ػاؿ ( :لقد قبض في هذر الميملة
رجل لم يسبقه األولون بعمل ولم يدركه اآلهلرون بعملل  -إللى أن قلال  -ولقلد
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توفي في الميمة التلي علرج فيهلا عيسلى بلن ملريم والتلي قلبض فيهلا يوشلع بلن

نون وصي موسى

(ٔ

.

وفػػي أرنػػاد هػػذا العػػروج ػػبض هللا عػػز وجػػل روح نبيػػال عيسػػ( .عميػػال السػػبلـ) بػػيف
السػػماد واألرض بينمػػا كػػاف جسػػدي فػػي األرض كمػػا كػػاف مػػف شػػاف إدروػػس النبػػي
(عميال السبلـ) حيث بحت روحال في السماد كما ذكرت ذلؾ األخبار .

واليػػؾ مػػا يلكػػد ذلػػؾ فعػػف عمػػي بػػف الحسػػف ال حػػاؿ عػػف أبيػػال عػػف الرحػػا (عميػػال

السبلـ) انال اؿ في حديث طوول في وص

بالسي

أالئمة (عميفـ السػبلـ) روانفػـ يقتمػوف

أو بالسـ وساؽ الحديث إل .أف اؿ (عميال السبلـ) :

(ما شبه أمر أحد من أنبيلاء هللا وحججله عمليهم السلبلم لمنلاس إال أملر عيسلى
ابللن مللريم وحللدر ألنلله رفللع مللن األرض حي لاً  -أشػػار إلػػ .عػػروج روحػػال (عميػػال
السبلـ) وهو حػي  -وقبض روحه بين السماء واألرض ثم رفع إلى السماء ورد

عميه روحه وذلك قوله عز وجل {إذ قال هللا يا عيسى إني متوفيك ورافعلك إللي

ومطهرك من الذين كفروا}  .وقال عز وجل حكاية لقول عيسى(عميه السبلم :

(وكنت عميهم شهيداً مادمت فيهم فمما تلوفيتني كنلت أنلت الرقيلب عمليهم وأنلت
عمى كل شيء شهيد

(ٕ

.

أم ػػا إذا يػ ػػل فمػ ػػا معنػ ػػ .ػػػوؿ اإلم ػػاـ الرحػػػا (عمي ػػال السػ ػػبلـ) (رد عميػ ػػال روحػ ػػال).
والص ػػحيح إف معن ػػ( .رد عمي ػػال روح ػػال) أف أطمقف ػػا بع ػػد إف بح ػػفا مم ػػؾ الم ػػوت

واعوانػػال عمػػ .غػرار إطػػبلؽ أرواح األنبيػػاد واألئمػػة واألوليػػاد (عمػػيفـ لسػػبلـ) لتػػنعـ
 -1بحار األنوار ج 43ص. 362
 -2بحار األنوار ج 14ص. 338
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في الجناف التي أعدها هللا ألنبيائال ورسمال وعبادي المتقيف كما أطما أرواح األنبياد
(عمػػيفـ السػػبلـ) مػػف بػػل ولػػيس فػػي ذلػػؾ دليػػل عمػػ .إحيػػادي بعػػد موتػػال كمػػا ػػد
يتصػػور الػػبعض ،وهػػذا المعنػػ .يظفػػر واحػػحاً وجميػاً فػػي حػػديث اإلسػراد والمعػراج

حيػػث عػػايف النبػػي دمحم (صػػم .هللا عميػػال والػػال وسػػمـ تسػػميما) اخوانػػال مػػف أنبيػػاد هللا

ورسػػمال فػػي السػػموات وسػػمـ عمػػيفـ وسػػمموا عميػػال فقػػد عػػايف نػػوح رواب ػراهيـ وموسػػ.
وعيس( .عميفـ السبلـ).

والس ػ ػلاؿ الػ ػػذف يطػ ػػرح ن سػ ػػال اآلف بقػ ػػوة هػ ػػو عػ ػػف معنػ ػػ .وماهيػ ػػة وجػ ػػود األنبيػ ػػاد

المػػذكوروف والػػذيف رهػػـ الرسػػوؿ الك ػروـ (صػػم .هللا عميػػال والػػال وسػػمـ تسػػميما) فػػي
السماد هل إف وجودهـ ب رواحفـ وأبدانفـ أـ ب رواحفـ فقم؟.
عمم ػاً إف األوؿ مخػػال

لمػػا عميػػال عقائػػد المسػػمميف ،رػػـ إف ه ػلالد األنبيػػاد ماعػػدا

عيس( .عميال السبلـ) ال نقاش في موتفـ ودفف أجسادهـ في األرض و فذا يتعيف

إف الػػذيف رهػػـ النبػػي (صػػم .هللا عميػػال والػػال وسػػمـ تسػػميما) فػػي السػػماد هػػي أرواح
األنبياد (عميفـ السبلـ) .

فيكػػوف النبػػي دمحم (صػػم .هللا عميػػال والػػال وسػػمـ تسػػميما) ػػد رأل أيحػػا روح عيسػػ.

(عميال السبلـ) ال روحال و دنال كما عاش فػي الػدنيا ألنػال أمػا أف نقػوؿ كػل األنبيػاد

في السماد أحيػاد بػ رواحفـ وأبػدانفـ كمػا عاشػوا فػي الػدنيا وهػذا ػد تبػيف بطبلنػال،
رواما أف نقوؿ إف جميع مػف فػي السػماد مػف األنبيػاد هػـ أحيػاد بػ رواحفـ فقػم مػف

دوف وجػػود لفػػذي األبػػداف ألف طبيعػػة وماهيػػة الع ػوالـ التػػي تمػػر بفػػا الػػروح مختم ػػة
وليست هي ذو طبيعة وماهية واحدة .
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وتمػػؾ الحيػػاة عمػػ .غػرار حيػػاة الػػذيف تمػوا فػػي سػػبيل هللا ففػػـ ػػد دفنػػت أبػػدانفـ فػػي

األرض إال إف المػػول .تبػػارؾ وتعػػال .عبػػر عػػنفـ ب ػ نفـ أحيػػاد عنػػد ر فػػـ يرز ػػوف
ِ
ين ُق ِتُملوْا ِفلي
{والَ َت ْح َسَب َّن َّاللذ َ
ومعن .ذلؾ حياتفـ ب رواحفـ في الجناف اؿ تعػالَ .
يل ِ
ِ
ند َرِّب ِه ْم ُيْرَزُقو َن }(ٔ .
َحَياء ع َ
َم َواتاً َب ْل أ ْ
َس ِب ِ ّ
ّللا أ ْ
و فذا يتبيف لنا إف النبي عيس .عميال وعم .نبينا أفحل الصبلة والسبلـ حي عند

هللا يػػرزؽ عمػػ .غ ػرار حيػػاة األنبيػػاد واألئمػػة واألوليػػاد والصػػالحيف والشػػفداد الػػذيف

تمػ ػوا ف ػػي س ػػبيل هللا ،و ػػد يسػ ػ ؿ س ػػائل لم ػػاذا ا ت ػػرف ذك ػػر عيس ػػ( .عمي ػػال الس ػػبلـ)

بالحي ػػاة دوف ب ػػا ي المقت ػػوليف ف ػػي س ػػبيل هللا مم ػػف ذك ػػر ن ػػا ل ػػو ك ػػاف األم ػػر كم ػػا

تقولوف ؟ .

ف وؿ  :خصػال بػذلؾ ألنػال سػبلـ هللا تعػال .عميػال لػـ يقتػل ،بػل إف هللا توفػاي وأماتػال
مػػف دوف إف يتػػدخل فػػي ذلػػؾ إنسػػاف كػػاف تمػػال أو سػػمال ومػػا إلػػ .ذلػػؾ ،فمكػػي ال
يتوهـ الػبعض إف عيسػ( .عميػال السػبلـ) دوف غيػري مػف األنبيػاد فػي المرتبػة وعمػو

المقػػاـ أشػػعرت بعػػض اآليػػات واألحاديػػث والروايػػات ب نػػال حػػي لػػـ يمػػت كمػػا هػػو
الحاؿ في إدروس (عميال السبلـ) فقد توفاي هللا و ػبض روحػال فػي السػماد كمػا دلػت
األحاديث عم .ذلؾ و اؿ هللا عز وجل عنال {ورفعنار مكاناً عمياً} .

أمػا بالنسػبة لمسػ لة نزولػال (عميػال السػبلـ) فػي خػر الزمػاف مػف السػماد فػي عصػر
الظفور الشرو

ف وؿ :إف معن .ذلؾ هو نزوؿ روحػال الطػاهرة إلػ .األرض لكػي

تسدد وتلود شخص يدعو المسيحييف لنصرتال بحسب م فوـ الرجعة الروحية التي

تقدـ الكبلـ عنفا و د أربتنا صحة و وعفا وتحققفا.
 -1ؿ عمراف. 169

الرجعة131 ...............................................................

الهبلصة -:

وأخيػ ػ اًر ن ػػورد أ ػ ػواؿ بع ػػض العمم ػػاد ال ػػذيف اعتق ػػدوا بم ػػوت عيس ػػ .ب ػػف مػػروـ (عمي ػػال

السبلـ) فقد اؿ العالـ والعارؼ ابف العر ي ما هذا نصال ( :ولما كاف مرجعال إلػ.

مقػري األصػػمي ولػػـ يصػػل إلػػ .الكمػػاؿ الحقيقػػي وجػػب نزولػػال فػػي خػػر الزمػػاف ببػػدف

أخر )(. )1

وفي هذا القوؿ إشارة واححة إل .الرجعة الروحية .
ِ
ِ
لي} اف رافعػؾ إلػػ.
لك ِإَلل َّ
يلك َوَراف ُعل َ
وذكػر الػرازف فػػي ت سػير ولػػال تعػال{ :.إنللي ُم َت َوّف َ
محل كرامتي ،وجعل ذلؾ رفعاً إليال لمت خيـ والتعظيـ (.)2
وأما ما جاد في الرواية الواردة والتي تقوؿ (ال مفدف إال عيس .بف مروـ)(.)3

والتػػي حػػاوؿ ال ػػبعض التشػػكيؾ فيف ػػا وردهػػا ب ػػدالً مػػف محاول ػػة ففمفػػا ومعرفتف ػػا،

فنقوؿ إف هناؾ نقطة استدالؿ لجميع البشر في العالـ:

فػػإف المسػػمميف ينقسػػموف إلػػ .سػػنة وش ػػيعة ،ف مػػا السػػنة فػػإنفـ ينتظػػروف المف ػػدف
الحسني الذف يولد في أخر الزماف ففـ ال يلمنوف باإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ)

إال عف طروا هذي النقطة.

 -1ت سير ابف عر ي ج 1ص184

 - 2ت سير الرازف ج 8ص73

 - 3بحار األنوار ج 51ص93
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أم ػػا الش ػػيعة ف ػػإنفـ موعػػػوديف منتظػ ػروف لميم ػػاني الموع ػػود ص ػػاحب دع ػػوة اإلمػػػاـ
والممفد لال أما بالنسبة لممسيحييف فإنفـ ينتظػروف المسػيح عيسػ .بػف مػروـ (عميػال

السبلـ) .

أما اليفود فإنفـ ينتظروف المسيح المنتظر ،والحقيقػة إف نقطػة االسػتدالؿ البػد أف
تكػوف واحػػدة رواال لمػػا أمكػػف توحيػػد الشػػعوب روايمػػانفـ بقحػػية المنقػػذ اإللفػػي اإلمػػاـ
المفدف (عميال السبلـ) .

فػػبل ب ػػد أف يك ػػوف المفػػدف الحس ػػني ال ػػذف ينتظ ػري الس ػػنة ه ػػو ن سػػال اليم ػػاني ال ػػذف
تنتظ ػري الشػػيعة ،وهػػو ن سػػال شػػبيال عيسػػ .بػػف م ػروـ (عميػػال السػػبلـ) والػػذف يػػدعو

المسػيحييف فيػلمف بدعوتػػال الكريػر مػنفـ كمػػا إنػال هػػو مػف يقػيـ الحجػػة عمػ .اليفػػود
ووربػػت لفػػـ انػػال هػػو مػػف ينتظرونػػال ولػػيس رمػػة شػػخص خػػر ،فػػإذا اجتمعػػت كممػػة

النػاس و منػوا ب نػػال هػو مػف كػػاف ينتظػروف عندئػػذ سػوؼ يقػوـ بتسػػميـ األمػر لئلمػػاـ
المفدف (عميال السبلـ) ووجمع األمـ تحت رايتال .

و فذا يتحح إف هناؾ نقطة استدالؿ لئلمػاـ (عميػال السػبلـ) عمػ .األمػـ والشػعوب
وهذي النقطة ال بد إف تكػوف واحػدة تسػتدؿ بفػا كػل أمػة عمػ .أمػر المنقػذ فػي خػر

الزماف و فذا يتحح لنػا معنػ .الروايػة المتقدمػة ( ال مفػدف إال عيسػ .بػف مػروـ )

أف إف المفدف الحسني اليمػاني هػو ن سػال عيسػ .بػف مػروـ فػي خػر الزمػاف عمػ.
حسب م فوـ الرجعة الروحية.

ويكػػوف ذلػػؾ الشػػخص حتمػاً هػػو ابػػف اإلنسػػاف فػػي خػػر الزمػػاف ألنػػال مولػػود مػػف أـ

وأب ولػػال شػػبال خمقػػي وخمقػػي كبيػػر مػػف النبػػي عيسػػ( .عميػػال السػػبلـ) كمػػا سػػبا إف
منػػا وهػػذا الشػػخص هػػو مػػف يتك ػػل بػػدعوة المسػػيحييف فػػي خػػر الزمػػاف ،وتكػػوف

الرجعة133 ...............................................................
دعوتػػال لممسػػيحية الحقػػة التػػي دعػػا لفػػا عيسػػ .بػػف مػروـ (عميفمػػا السػػبلـ) مػػف بػػل

لس
َح َّ
والتي هي في الوا ع منبرقػة مػف اإلسػبلـ الحقيقػي ،كمػا ػاؿ تعػالَ { :.فَم َّملا أ َ
ّللا َقللال اْلحو ِارُّيللو َن َنحللن انصللار ِ
ِ
ِ
ِ
ّللا
ْ ُ َ ُ ّ
انصللارِن إلللى ّ َ َ َ
لال َمل ْلن َ
ع َ
يسللى ملْن ُه ُم اْل ُك ْفلَلر َقل َ
اش َه ْد ِبانا ُم ْسمِ ُمو َن}(ٔ .
آمَّنا ِبا ّ ِ َو ْ
َ
و اؿ تعال: .
ِ ِ
ِ
لله ْد ِبانَنلللا
آمَّنلللا َو ْ
{واِ ْذ أ َْو َحْيل ُ
للت إللللى اْل َحل َللو ِارّي َ
اشل َ
َ
ِين إن آمُنلللوْا بلللي َوبَِر ُسلللولي َقلللاُل َوْا َ
(ٕ
ُم ْسمِ ُمو َن} .
وسوؼ يلمف البعض مف المسيحييف بدعوة هذا الشخص بل إنفـ سوؼ يعتقػدوف

ب نػػال هػػو عيسػػ .بػػف مػروـ (عميػػال السػػبلـ) كمػػا يعتقػػد المسػػمميف ذلػػؾ إال إنػػال سػػوؼ
يبيف لفـ حقيقة األمر الذف بات خافياً عم .الناس طواؿ هذي العقود مف الزمف .

رجعة الحسين (ع

ذكرت الروايات الواردة عف أهػل بيػت العصػمة (صػموات هللا عمػيفـ) رجػوع الكريػر
مػػف الشخص ػػيات اإلسػػبلمية ف ػػي عص ػػر الظفػػور المق ػػدس لئلمػػاـ المف ػػدف (عمي ػػال

السبلـ) .

ومػف أكرػر الروايػػات ،تمػؾ التػي تحػػدرت عػف رجعػة اإلمػػاـ الحسػيف (عميػال السػػبلـ)

إل .الحياة الدنيا بعد الموت .
 -1اؿ عمراف. 52
 -2المائدة. 111
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ف ػي مختصػػر البصػػائر عػػف زوػػد الشػػحاـ عػػف أبػػي عبػػد هللا (عميػػال السػػبلـ) ػػاؿ( :
إن أول من يكر في الرجعة الحسين بن عمي (عميه السبلم ويمكث في األرض

أربعين سنة حتى يسقط حاجبار عمى عينيه من الكبر (ٔ .

وعف حمراف بف أعيف أيحاً اؿ أبو جع ر (عميال السبلـ) لنا:

( ولسوف يرجع جاركم الحسلين بلن عملي (عميله السلبلم ألفلاً فيمملك حتلى تقلع

حاجبار عمى عينيه من الكبر (ٕ .

وفي مختصر البصائر عف أبي جع ر (عميال السبلـ) أيحاً:
( ويقبل الحسين (عميه السبلم في أصحابه الذين قتموا معه ومعه سبعون نبياً
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 (ٖ .

وعف أبي عبد هللا (عميال السبلـ) ( :سئل عن الرجعة أحق هي ؟ قال  :نعم.

فقيل له :من أول من يهرج ؟

قال الحسين (عميه السبلم يهرج عمى أثر القائم (عميه السبلم .

قمت ومعه الناس كمهم ؟

 -1المعجـ الموحوعي ص. 912
 -2المعجـ الموحوعي ص. 912
 -3المعجـ الموحوعي ص. 912
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الص ِ
لور َف َتلس ُْتو َن أَ ْف َواجلاً}
{ي ْوَم ُيلن َف ُخ ِفلي ُّ
قال :ال بل كما ذكر هللا تعالى في كتابه َ
قوم بعد قوم (ٔ .
وفي ت سير العياشي عف رفاعة بف موس :.اؿ أبو عبد هللا (عميال السبلـ) ( :إن

أول ملن يكللر إللى الللدنيا الحسلين بللن عمللي (عميله السللبلم وأصلحابه ويزيللد بللن

معاويلللة وأصلللحابه فيقلللتمهم حلللذو القلللذة بالقلللذة ! ثلللم قلللال أبلللو عبلللد هللا (عميللله
اكم ِبلسَمو ٍ ِ
لاك ْم أكثللر
لين َو َج َعْمَنل ُ
َمل َلد ْدَن ُ
ال َوَبنل َ
َْ
السللبلم ُ { :ثل َّلم َرَد ْدَنللا َل ُكل ُلم اْل َكلَّلرَة َعَمل ْلي ِه ْم َوأ ْ
َن ِفي اًر} (ٕ .
ولو أردنا استقصاد الروايات التي بفذا المعن .لطاؿ بنا المقػاـ ،والروايػات مت قػة

عم .رجوع الحسيف بف عمي (عميال السبلـ) إل .الحياة الدنيا بعد المػوت فػي زمػف

الظفػػور المقػػدس وانػػال يخم ػ
غسمال وتك ينال ودفنال .

اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) فػػي الحكػػـ روانػػال يمػػي

وعمػػ .هػػذا ػػوؿ الكريػػر مػػف أعػػبلـ المػػذهب ومحػػدريفـ ،ومػػنفـ العبلمػػة المجمسػػي

صػػاحب الموسػػوعة الحديرػػة الحػػخمة المسػػمات (بحػػار األن ػوار) 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

جميع األعصار واشتفرت بينفـ كالشمس في رابعة النفار  ...وكي

 -1المعجـ الموحوعي ص. 912
 -2المصدر ن سال ص. 914

يشؾ ملمف

 ..................................................... 136موسوعة القائـ
بحقيقة األئمة بعد أف تواترت عنفـ مف مائتي حديث صروح ،رواها ني
مف الرقات العظاـ والعمماد األعبلـ في أزود مف خمسيف مف ملل اتفـ )

وأر عوف

()1

.

و ػػد ذكرنػػا جممػػة مػػف الروايػػات الش ػرو ة التػػي أخرجفػػا المحػػدروف التػػي تجعػػل أمػػر
الرجعة واححاً جميػاً ال لػبس فيػال ،ومػف هػذي الروايػات مػا أرػر عػف أميػر المػلمنيف
(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

الدالػػة عمػػ .يامػػال (عميػػال السػػبلـ) ،وهػػذا الم فػػوـ مخػػال

لمم فػػوـ التقميػػدف السػػائد

عف رجعة األموات بعد يامال (عميال السبلـ) .

وهػػػذا االحػ ػػطراب والتشػػػويش الحاصػ ػػل مػ ػػف تحػ ػػارب م ػػدلولي المجمػػػوعتيف مػ ػػف
الروايات ،مجموعة الرجعة بل ياـ المفدف (عميال السبلـ) ومجموعة الرجعة بعػد
يامال ال يمكف رفعال إاله عم .القوؿ بالرجعة الروحية التي دمنا لفا .

وحسػػب روايػػات الرجعػػة بػػل ظفػػور القػػائـ فػػإف الحسػػيف (عميػػال السػػبلـ) يرجػػع إلػػ.
الحيػػاة الػػدنيا بػػل ظفػػور القػػائـ (عميػػال السػػبلـ) – كمػػا ذكرنػػا فػػي طػػرؼ مػػف هػػذي

الروايات ن اً – ويمفد لال ويسمـ الراية إليػال ويكػوف تابعػاً لػال ومطيعػاً ألمػري وهػو –
كما بينا في محمال – مخال

لما عميال الشيعة والم فػوـ مػف المجموعػة الرانيػة مػف

األخبػػار والروايػػات المعصػػومية ،مػػف أف الحسػػيف (عميػػال السػػبلـ ) يرجػػع بعػػد يػػاـ
القائـ (عميال السبلـ ) وومي أمر ت سيمال وتك ينال والصبلة عميال ودفنال .

 -1بحار األنوار ج 53ص. 122
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وكما بينتال الروايات مف عصياف أصحاب الحسيف (عميال السبلـ) ألوامػري بمبايعػة
المف ػػدف ،كيػ ػ

السبلـ) :

يمك ػػف أف نتص ػػور ذل ػػؾ روانف ػػـ ال ػػذيف ػػاؿ ف ػػيفـ الحس ػػيف (عمي ػػال

(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.

رواذا كػػاف الرابػػت لػػدينا أف الحسػػيف (عميػػال السػػبلـ) هػػو أفحػػل مػػف المفػػدف فكي ػ

يكوف تابعاً وم مو اًر ومطيعاً لال ؟

المهدن (ع هو اآلهذ بثسر الحسين (ع

لقػد تظػافرت الروايػات الشػرو ة عػف أهػل بيػت النبػوة (صػموات هللا عمػيفـ) عمػػ .أف
اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) هػػو اآلخػػذ برػ ر جػػدي الحسػػيف (عميػػال السػػبلـ ) وأف

شعار رورتال سيكوف ( يالرارات الحسيف ) رواليؾ طرفاً مف هذي الروايات:
ف ي كامل الزوارات عف الحمبي اؿ :ػاؿ أبػو عبػد هللا (عميػال السػبلـ) ( :لملا قتلل

الحسين (عميه السبلم سمع أهمنا قائبلً يقول بالمدينة :اليلوم نلزل اللببلء عملى
 - 1روحة الواعظيف  -ال تاؿ النيسابورف  -ص 183
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هذر األمة فلبل تلرون فرحلاً حتلى يقلوم قلائمكم فيشلفي صلدوركم ويقتلل علدوكم

وينال بالوتر أوتا اًر (ٔ .

وفػػي كامػػل الزوػػارات عػػف دمحم بػػف سػػناف عػػف رجػػل ػػاؿ :سػ لت أبػػا عبػػد هللا (عميػػال
طاناً َفلبلَ ُي ْس ِلرف
السبلـ) في ولال تعػالَ { :.و َمن ُق ِت َل َم ْظُموماً َفَق ْد َج َعْمَنلا لِ َولِِّي ِله ُسلْم َ
ِ
ان َمْن ُصو اًر} قلال ( :ذللك قلائم آل دمحم يهلرج فيقتلل بلدم الحسلين
ّفي اْلَق ْت ِل انه َك َ

(عميه السبلم فمو قتل أهل األرض لم يكن مسرفاً وقوله فبل يسرف في القتل:
لم يكلن يصلنع شليئاً يكلون سلرفاً قلال أبلو عبلد هللا (عميله السلبلم  :يقتلل وهللا
ذرارن قتمة الحسين (عميه السبلم بفعال آبائها

(ٕ

.

وفػػي هػػذي الروايػػة يحػػا لنػػا أف نتسػػادؿ لػػـ ال يقتػػل تمػػة الحسػػيف (عميػػال السػػبلـ) ؟

يػػرجعفـ فيقػػتمفـ وكي ػ

يسػػتقيـ هػػذا مػػع الروايػػة التػػي تقػػوؿ :يرجػػع يزوػػد وأصػػحابال

فيقتمفـ الحسيف وأصحابال ؟

وفي غيبة الطوسي عف الم حل بف الز ير اؿ سمعت زوػد بػف عمػي يقػوؿ( :هػذا
المنتظر مف ولد الحسيف بف عمي وفي عقب الحسيف (عميال السبلـ) وهو المظموـ

الذف اؿ هللا تعال{ :.ومن قتل مظموماً فقد جعمنا لوليه سمطاناً} اؿ :وليال رجل
مف ذروتال مف عقبال رـ رأ :وجعمفا كممة با ية فػي عقبػال ...فػبل يسػرؼ فػي القتػل،

ػػاؿ :سػػمطانال حجتػػال عمػػ .جميػػع خم ػػا هللا تعػػال ،.حتػػ .يكػػوف لػػال الحجػػة عم ػػ.

الناس ،وال يكوف ألحد عميال حجة )
 -1بحار ألنوار ج 45ص.172
 -2مكياؿ المكارـ ج 1ص. 421

 -3المعجـ الموحوعي ص. 566

()3

.

الرجعة139 ...............................................................
ومف الرواية يكوف ولي دـ الحسيف (عميال السبلـ) هػو الػذف ي خػذ برػ ري ،ولػو كػاف
الحسيف (عميال السبلـ) موجوداً وراجعا بالرجعة المادية فبل يصح أف يقاؿ:

أف يمي ر ر الحسيف (عميال السبلـ) أحػد غيػري بػل كمػا ػاؿ أميػر المػلمنيف (عميػال

الس ػػبلـ) حينم ػػا ح ػػر ال أش ػػق .اآلخػ ػروف ع ػػدو ال ػػرحمف ب ػػف ممج ػػـ المع ػػيف  ( :فلللإن

عشت فإنا أولى بالقصاص .

وعمػػ .ذلػػؾ فالحسػػيف أولػػ .بالقصػػاص – لػػو كػػاف راجع ػاً بالرجعػػة الماديػػة – ولمػػا

ات قت الروايات عم .أف القائـ (عميال السبلـ ) هو الذف ي خذ بر ر الحسػيف (عميػال

السبلـ) وانال ولػي دـ الحسػيف (عميػال السػبلـ) فيكػوف ل ازمػاً األخػذ بالرجعػة الروحيػة
وت سير أحاديث الرجعة بفا .

والرواية األخرل تذكر رائ اًر ير ر لمحسػيف (عميػال السػبلـ) فقػد روف عػف رزوػف ػاؿ:

لمػػا حػػرب الحسػػيف بػػف عمػػي (عميػػال السػػبلـ)
ػػاؿ أبػػو عبػػد هللا (عمي ػال السػػبلـ) ( :ه
بالسػػي ر ػػـ ابت ػػدر ليقطػػع أرس ػػال ،ن ػػادل منػ أ
ػاد م ػػف بطن ػػاف العػػرش :أال أيف ػػا األم ػػة
المتحيرة الحالة بعػد نبيفػا ،ال وفقكػـ هللا ألحػح .وال ل طػر ،رػـ ػاؿ أبػو عبػد هللا

(عميال السبلـ)  :فبل جرـ وهللا ما وفقوا وال يوفقوف حت .ير ر رػائر الحسػيف (عميػال

السبلـ) )

()1

.

الحسين (ع ويوم الفتح

 -1المعجـ الموحوعي ألحاديث اإلماـ المفدف ص. 567
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إف القرف يبشر بيوـ ال تح ووذكري فػي جممػة مػف اآليػات الشػرو ة ،و ػد ذهبػت راد
الم سروف بعيداً في شرح اآليات المتعمقة بيوـ ال تح والتي فسروها بحوادث حػدرت

في زماف مح .فعطموا كري اًر مف يات القرف خبلفاً لنظروة تجدد القرف(.)1

والحا إف أئمة الفدل (صموات هللا عميفـ) د فسروا الكرير مف يات ال تح بقياـ

القائـ روا امتال لدولة العدؿ اإللفي التي وعد هللا بفا عبادي .
ومف يات ال تح ولال تعالِ{ : .إ َذا جاء َنصلر َّ ِ
لاس َي ْلد ُهُمو َن
لت َّ
ّللا َواْل َفل ْت ُح َوَأرَْي َ
َ
الن َ
ْ ُ
ِفي ِد ِ ِ
ّللا أَ ْفواجا َفس ِبح ِبحم ِد ربِك و ِ
ان َت َّوابلاً} التػي فسػرها الكريػر
اس َت ْغفْرُر انه َك َ
ين َّ َ
َ ّ ْ َ ْ َّ َ َ ْ
مف الم سروف ب نفا ( :فتح مكة وهذي بشارة ومعجزة ألنفػا إخبػار بال يػب و ػد و ػع

)(.)2

وفي ت سير الصافي

()3

اؿ ال يض الكاشاني ( :وال تح فتح مكة ) .

وهذا ت سير حيا لمقرف ،فإف نصر هللا لـ ي ت بعد والناس لـ يدخموا في ديف هللا

أفواجاً وال يكػوف ذلػؾ إال فػي دولػة ػائـ ؿ دمحم ،حيػث يظفػر هللا دينػال عمػ .الػديف
كمال ولو كري الكافروف.
ولػػو الحظنػػا مػػا
ِِ
ين ُق ْل َي ْوَم
َصادق َ

فسػػروا بػػال ولػػال تعػػالَ { :.وَيُقوُللللو َن َم َتلللى َهللل َذا اْل َفللل ْت ُح ِإن ُكنل ُللت ْم
ِ
ِ
ظُرو َن }(ٗ .
انهم َوَال ُه ْم ُين َ
اْل َف ْت ِح َال َين َف ُع َّالذ َ
يم ْ
ين َك َفُروا إ َ

 - 1راجع الموسوعة القرنية لسيد القحطاني والذف يحتوف عم .نظروات رنية غير مسبو ة

منفا تجدد القرف ورفع القرف وأهمفا تجزئة القرف وبحوث أخرل غاية في األهمية
 _2ت سير عبد هللا شبر ص. 568
 - 3ت سير الصافي ج 5ص387
 -4السجدة (. )29-28
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و د فسرها القمي في ت سيري ائبلً ( :هو مرل حرب هللا في الرجعة والقػائـ (عميػال

السبلـ) فممػا أخبػرهـ رسػوؿ هللا (صػم .هللا عميػال والػال وسػمـ تسػميما) بخبػر الرجعػة
{وَلُن ِلذ َيقَّن ُه ْم ِم َلن
الوا مت .هذا ال ػتح إف كنػتـ صػاد يف وهػذي معطوفػة عمػ .ولػالَ :
اب ْاأل َْدَنى ُدو َن اْل َع َذ ِ
اْل َع َذ ِ
اب ْاأل كبر َل َعَّم ُه ْم َيْرِج ُعو َن } (ٔ .
ففو إذف د فسر يوـ ال تح بقياـ القائـ (عميال السبلـ).
وك ػػذلؾ ف ػػي ول ػػال تع ػػالَ { : .فعسلللى ّللا أَن يلللس ِْتي ِبلللاْل َف ْت ِح أَو أَمل ٍللر ِملللن ِع ِ
نلللد ِر
ْ ْ ّ ْ
ََ
ُّ َ َ
(ٕ
ِِ
ِ
ِ
ين } .
َسُّروْا في أَْن ُف ِس ِه ْم َنادم َ
َفُي ْصب ُحوْا َعَمى َما أ َ
و ػد أكػدت الروايػات الػواردة عػف أهػل البيػت (عمػيفـ السػبلـ) إف هػذا ال ػتح هػو مػا

ػزـ الكػافروف أمامػال وهنػاؾ ينطبػا ولػال تعػال:.
يكوف في عصر ظفور اإلماـ وانف ا
يلن َّ ِ
لاس َي ْلد ُهُمو َن ِفلي ِد ِ
{ َوَأرَْي َت َّ
ّللا أَ ْف َواجلاً }(ٖ  ،فػإف دخػوؿ النػاس واعتنػا فـ
الن َ
لديف اإلسبلـ لـ يكف وال يكوف إال في دولة اإلماـ المفدف (عميال السبلـ).
وممػػا يلوػػد ذلػػؾ مػػا جػػاد فػػي الػػدعاد الم ػ رور وهػػو دعػػاد الندبػػة ال ػوارد عػػف اإلمػػاـ

الحجة (عميال السبلـ) حيث ورد فيال:

( أيللن صللاحب يللوم الفللتح وناشللر رايللة الهللدى وهػػذي ال ق ػرة التػػي تناشػػد اإلمػػاـ
ال ائب (عميال السبلـ) وتص ال ب نال صاحب يوـ ال تح فيومال (سػبلـ هللا عميػال) هػو
يوـ ال تح.

 -1ت سير الصافي ج 4ص. 160
 -2المائدة (. )52
 -3النصر (. )2
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وال تجتمع الناس عم .ديف واحد إال ببركة اإلمػاـ (عميػال السػبلـ)  ،فكػل أهػل ديػف

أو ممة ينتظػروف منقػذاً ومصػمحاً يقػيـ العػدؿ فػيفـ ،فالمسػمموف ينتظػروف المفػدف،
سػ ػواد م ػػف ػػاؿ بوالدت ػػال وغيبت ػػال أو م ػػف ػػاؿ ب ن ػػال يول ػػد ف ػػي خ ػػر الزم ػػاف ،وأمػػػا

المسيحيوف فينتظروف رجوع عيس( .عميال السبلـ) واليفود ينتظروف رجوع نبي هللا
إيميا ليجعمفـ أسياد العالـ كما يعتقدوف .

و ػػد ورد فػػي مختص ػػر البصػػائر عػػف أمي ػػر المػػلمنيف (عميػػال الس ػػبلـ) فػػي ح ػػديث

طوول ( :وتهرج لهم األرض كنوزها ويقلول القلائم (عميله السلبلم كملوا واشلربوا
هنيئاً بما أسمفتم في األيام الهالية فالمسممون يومئذ أهل صواب ...

(ٔ

.

وممػا يلكػد حصػػوؿ ال ػتح فػػي زمػف ظفػػور اإلمػاـ المفػػدف (عميػال السػػبلـ) مػا جػػاد
عف أبي عبد هللا (عميال السبلـ) ػاؿ ( :سنة الفتح ينبثق الفرات حتلى يلدهل فلي

أزقة الكوفة

(ٕ

.

كػػذلؾ ورد فػػي تسػػمية العػػاـ الػػذف يكػػوف فيػػال بػػدأ الرػػورة المفدويػػة بعػػاـ ال ػػتح ،عػػف
أبػػي عبػػد هللا (عميػػال السػػبلـ) ػػاؿ ( :سلللسلته علللن رجلللب قلللال ذللللك شلللهر كانلللت

الجاهمية تعظمه  -إلى أن قال -قمت جمادن قلال  :فيهلا الفلتح ملن أولهلا إللى
آهرها (ٖ .

وعف ابف دراج اؿ :سمعت أبا عبد هللا (عميال السبلـ) يقوؿ:

 -1المعجـ الموحوعي ص. 719
 -2المعجـ الموحوعي ص. 534
 -3بحار األنوار ج 52ص.272
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( فللي قللول هللا عللز وجللل { ُقللل يللوم اْل َفل ْت ِح َال ين َفل ِ
ِ
لانهم َوَال ُهل ْلم
لع َّالللذ َ
َ ُ
يمل ْ
ْ ََْ
ين َك َفلُلروا إ َ
ظُرو َن} يوم الفتح تفتح الدنيا عمى القائم وال ينفع أحد التقرب باإليمان ملا للم
ُين َ

يكن قبل ذلك مؤمناً وبهذا الفتح مؤمناً فلذلك اللذن ينفعله إيمانله ويعظلم عنلد
هللا قللدرر وشللانه وتزهللرف للله يللوم البعللث جنانلله وتحجللب عنلله نيرانلله وهللذا أجللر

الموالين ألمير المؤمنين وذريته الطيبين (عميهم السبلم

(ٔ

.

إلػػ .غيػػر ذلػػؾ مػػف الروايػػات التػػي تربػػت حصػػوؿ ال ػػتح الحقيقػػي فػػي زمػػف ظفػػور
القائـ مف ؿ دمحم (صم .هللا عميال والال وسمـ تسميما) .

رواذا كاف النصر العسكرف لئلماـ المفدف (عميال السبلـ) عمػ .الحكومػات الظالمػة
والقول العالمية المتجبرة هو مف مظاهر هػذا ال ػتح فػإف ال ػتح الحقيقػي هػو دخػوؿ

الناس ب جمعفـ إل .اإلسبلـ ببركة اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) ،بعد ظفور أمػري
وانتشاري في كل أرجاد المعمورة.

فبل يعبد يومئذ إال هللا وال يبقػ .إال الػديف الخػالص .ففػذا هػو ال ػتح الحقيقػي الػذف
النللاس يل ْلد ُهُمو َن ِفللي ِديل ِلن َّ ِ
تقصػػدي اآليػػةِ{ :إ َذا جللاء َنصللر َّ ِ
ّللا
ّللا َواْل َف ل ْت ُح َوَأرَْيل َ
َ
لت َّ َ َ
ْ ُ
أَ ْف َواجا} وما أشارت إليال الروايات الشرو ة.
وهنا نتسادؿ ما عبل ػة اإلمػاـ الحسػيف (عميػال السػبلـ) بيػوـ ال ػتح ومػا معنػ .ولػال

فػػي مػػا روف عػػف زوػػف العابػػديف (عميػػال السػػبلـ) فػػي أمػػر تخم ػ
وبعض بني هاشـ عف كر بلد اؿ:

 -1ت وول اآليات ج 2ص.445

دمحم بػػف الحن يػػة
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كتػػب أبػػي الحسػػيف (عميػػال السػػبلـ) ( :مللن كللان معنللا فقللد أدرك الشللهادة ومللن لللم
يكن معنا لم يبمم الفتح (.)1

فمػػا هػػو هػػذا ال ػػتح الػػذف صػػدي سػػيد الشػػفداد (عميػػال السػػبلـ) ،ونحػػف نعػػرؼ أف
معركػة الطػ

انتفػػت بإبػادة معسػكر الحسػػيف (عميػال السػبلـ) وأصػػحابال ،بحيػث لػػـ

يخرج منفـ إال اإلماـ زوف العابديف (عميال السبلـ) والنسوة واألط اؿ ،وكانت ال ترة

تجبر وظمـ أموف ألتباع أهل البيت إذ كاف شػعار بنػي
الزمنية التي تمت ذلؾ فترة ه
أمية (لعنفـ هللا) ( :ال تبقوا ألهل هذا البيت مف با ية ) .
ولو كاف يقصد معركة الط

لكاف يجب أف يقوؿ ( :ومػف لػـ يكػف معنػا لػـ يػدرؾ

الشفادة ).

ولكنال اؿ ( :لـ يبمغ ال تح ) فما عبل ة الحسيف وأصحابال بال تح ؟ ػد يقػوؿ ائػل

إف ال تح هو يوـ القيامة يوـ يحشر الناس لمحساب ويقتص المظموـ مف الظالـ.

ووػػرد عمػػ .ذلػػؾ إف يػػوـ القيامػػة غيػػر خػػاص بالحسػػيف وأصػػحابال بػػل كػػل ولػػد دـ
ستحشػػر فيرػػاب المحسػػف ويعا ػػب المسػػيد ،ولػػو كػػاف األم ػر كػػذلؾ فممػػاذا اخػػتص

باإلماـ الحسيف (عميال السبلـ) ؟

ومػػا حػػاؿ مػػف كػػاف ػػد سػػبا مػػف المسػػمميف الػػذيف كػػانوا مػػع رسػػوؿ هللا (صػػم .هللا

عميػػال والػػال وسػػمـ تسػػميما) وأميػػر المػػلمنيف (عميػػال السػػبلـ) واإلمػػاـ أبػػي دمحم الحسػػف

(عميال السبلـ) ؟ وما حاؿ مف تبلي مف األئمة واصحابفـ المطيعيف لفـ .
وكي ػ

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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كػ ػػل هػ ػػذي التسػ ػػالالت يكػ ػػوف جوابفػ ػػا إف ال ػػتح ال ػػذف أرادي اإلمػػػاـ الحسػػػيف (عميػػػال
السبلـ) هو سيطرة اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) و ياـ دولة العدؿ اإللفي.

روادراؾ هػػذا ال ػػتح بالنسػػبة لػػال وألصػػحابال هػػو فػػي رجعتػػال ورجعػػة أصػػحابال رجعػػة
روحي ػ ػػة ليكونػ ػ ػوا مس ػ ػ اػداديف وملو ػ ػػديف ألنص ػ ػػار اإلم ػ ػػاـ المف ػ ػػدف (عمي ػ ػػال الس ػ ػػبلـ)

وخصوصاً وزوري الذف يبايعال ويسممال األمر.
الذف تص ال الروايات ب نػال  ( :أهلدى الرايلات يهلدن إللى صلاحبكم ويهلدن إللى

الحق .

اختم ػ ػ

من يمي المهدن (ع

العممػ ػػاد والبػ ػػاحريف فػ ػػي مػ ػػف يمػ ػػي المفػ ػػدف (عميػ ػػال السػ ػػبلـ) بعػ ػػد وفاتػ ػػال،

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

يمي المفدف (عميال السبلـ) إرنا عشر مفدياً مف الشيعة في حيف نجد البعض مػف

األخبار حدرت أف الذف يمي اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) الحسيف .

فقد جاد في الرواية الشرو ة الواردة عف أبي عبد هللا (عميال السبلـ) أنال اؿ:

( ويقبل الحسين في أصحابه الذين قتموا معه ومعه سبعون نبياً كما بعثوا مع
موسى بن عمران فيدفع إليه القائم الهاتم فيكون الحسين هو الذن يملي غسلمه
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

لمصادؽ جع ر بف دمحم (عميفما السبلـ):

( يلابن رسلول هللا إنللي سلمعت مللن أبيلك (عميله السللبلم انله قللال  :يكلون بعللد

القائم اثنا عشر مهدياً.

فقللال :إنمللا قللال اثنللا عشللر مهللدياً ولللم يقللل اثنللا عشللر إماملاً ولكللنهم قللوم مللن
شيعتنا يدعون الناس إلى مواالتنا ومعرفة حقنا (ٔ .
وجاد عف عمي بف الحسيف (عميفما السػبلـ) ولػال  ( :يقلوم القلائم ملن ثلم يكلون

بعدر اثنا عشر مهدياً

(ٕ

.

مػػف هػػذي الروايػػات يتبػػيف لنػػا أف الػػذف يمػػي المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) هػػـ ارنػػا عشػػر

مفدياً وهـ ليسوا ب ئمة كما ذكر اإلماـ الصادؽ (عميال السبلـ) بل هـ مػف الشػيعة
المخمصػػيف الممحصػػيف ،أف أف المفػػدف األوؿ مػػف ه ػلالد االرنػػا عشػػر مفػػدياً هػػو
مف يمي المفدف (عميال السبلـ).
وال يقػ ػ

األم ػػر عن ػػد ه ػػذا الح ػػد ،فق ػػد ج ػػاد ف ػػي الح ػػديث الشػ ػرو

ع ػػف رس ػػوؿ هللا

(صم .هللا عميال والال وسمـ تسميما) إنال اؿ ( :سيكون من أهل بيتلي رجلبلً يممل
األرض عدالً كما ممئت جو اًر ثم من بعدر القحطاني والذن بعثني بلالحق ملا هلو
دونه (ٖ .
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وم ػػف ه ػػذا الح ػػديث يتب ػػيف لن ػػا أف ال ػػذف يم ػػي اإلم ػػاـ المف ػػدف (عمي ػػال الس ػػبلـ) ه ػػو
القحطاني.

إذف نصل في النفاية إل .ربلرة أ واؿ في مف يمي اإلماـ (عميال السبلـ):

القوؿ األوؿ :اإلماـ الحسيف (عميال السبلـ).

القوؿ الراني :ارنا عشر مفدياً وـ مف الشيعة وهـ ليسوا ب ئمة.

القوؿ الرالث :القحطاني.

وجمعػاً 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
في الرواية ب ف الذف يمي المفدف هو الحسيف (عميال السبلـ)  ،كمػا أف القحطػاني

اليماني المسدد بروح الحسيف (عميال السبلـ) هو أوؿ االرنا عشر مفدياً .

وال يمكػػف أف نتصػػور أف الػػذف يمػػي المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) هػػو الحسػػيف (عميػػال

السػػبلـ) ببدنػػال وروحػػال ألف ذلػػؾ يعنػػي أف الػػذف يمػػي المفػػدف إمػػاـ إال أف الصػػادؽ

(عمي ػػال الس ػػبلـ) ذك ػػر أف ال ػػذيف يم ػػوف المف ػػدف ليسػ ػوا أئم ػػة ،ب ػػل ه ػػـ مف ػػدييف م ػػف
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

الرواية الشرو ة الواردة عػف أبػي حمػزة عػف أبػي عبػد هللا (عميػال السػبلـ) ػاؿ ( :يلا

أبلللا حملللزة إن منلللا بعلللد القلللائم أحلللد عشلللر مهلللدياً ملللن وللللد الحسلللين (عميللله

السبلم (ٔ .
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فالمقصػ ػػود بالحسػ ػػيف (عميػ ػػال السػ ػػبلـ) هنػ ػػا هػ ػػو أوؿ المفػ ػػدييف اإلرنػ ػػا عشػ ػػر وهػ ػػو
القحط ػػاني و ػػد س ػػمي ف ػػي الرواي ػػة المتقدم ػػة بالحس ػػيف ألن ػػال مس ػػدداً ب ػػروح اإلم ػػاـ
الحسيف صموات هللا وسبلمال عميال ،وغيري أحد عشػر مفػدياً يػ توف بعػدي ،فالحسػيف
هو أحد هلالد المفدييف اإلرنا عشر ،وهو مػف يمػي اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ)

مباشرة رـ مف بعدي أحد عشر مفدياً.
ومما يلكد ما ذهبنا إليال  -مف اف الذف يمي المفدف هو أحد المفػدييف وهػو مػف
الشػيعة ولػػيس اإلمػػاـ الحسػػيف (عميػال السػػبلـ) ببدنػػال وروحػػال – مػا جػاد فػػي الروايػػة
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 ؟

قللال :بالهللدى واإلط لراق واق لرار آل دمحم للله بالفضللل وال يسللسل عللن شلليء بللين

صدفيها إال أجاب (ٔ .

فمػػف هػػذي الروايػػة الش ػرو ة يتبػػيف لنػػا واحػػحاً أف الػػذف يجػػيد بعػػد اإلمػػاـ المفػػدف
(عمي ػػال الس ػػبلـ) يع ػػرؼ بصػ ػ ات معين ػػة وه ػػي كم ػػا ف ػػي الرواي ػػة المتقدم ػػة الفػ ػػدل
واإلطراؽ روا رار ؿ دمحم لال بال حل وال يس ؿ عف شيد إال أجاب.
والس ػلاؿ هنػػا لػػو أف الػػذف يجػػيد بعػػد المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) هػػو اإلمػػاـ الحسػػيف

(عميػػال السػػبلـ) لمػػا سػ ؿ أبػػي الجػػارود عػػف صػ تال ،ألنػػال سػػيكوف معروفػاً وسػػيخرج
مف بري وورجػع إلػ .الحيػاة الػدنيا بعػد المػوت ،إال أف الصػحيح أف الرجعػة روحيػة
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رواف الػػذف يمػػي أمػػر المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) يعػػرؼ بفػػذي الصػ ات التػػي وردت فػػي
الرواية الشرو ة.

لياذا الحس ن (ع) ؟

نحػػف نعتقػػد أف األئمػػة كمفػػـ معصػػوموف ،روانفػػـ ػػاموا بمػػا أمػػرهـ هللا تعػػال .بػػدوف
تقصػػير ،وكمفػػـ واحػػد ولكػػف اخػػتبلؼ وتبػػايف سػػيرهـ وأفعػػالفـ جػػاد نتيجػػة اخػػتبلؼ
الظروؼ الموحوعية المحيطة بكل واحد منفـ.

ولمػػا كانػػت الظػػروؼ المحيطػػة بالحسػػيف (عميػػال السػػبلـ) مػػف انتشػػار الظمػػـ وكر ػرة

الباطل كما اؿ (سبلـ هللا عميال):

( أال ترون إلى الحق ال يعمل به والباطل ال يتناهى عنه .

و ولال (عميال السبلـ) ( :ال أرى الموت إال سعادة والحياة مع الظالمين إال برملا

هػػي أشػػبال مػػا يكػػوف بفػػا فػػي زمػػف الظفػػور المقػػدس لئلمػػاـ القػػائـ (عميػػال السػػبلـ)
حيث تمؤل األرض ظمماً وجو اًر.

فػػإف مرػػل ه ػػذي الظػػروؼ ه ػػي ظػػروؼ اس ػػترنائية وممي ػزة فك ػػذلؾ رد فعػػل الحس ػػيف
(عميال السبلـ) إزادها هو أيحاً مميز واسترنائي ،نجد ذلؾ في روايػات أهػل البيػت

(عم ػػيفـ الس ػػبلـ) حي ػػث ػػاؿ اإلم ػػاـ الص ػػادؽ (عمي ػػال الس ػػبلـ) ( :إن لقتلللل جلللدن
الحسين حرارة في قموب المؤمنين لن تنطف إلى يوم القيامة (ٔ .
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م ػػف كػ ػل م ػػا تق ػػدـ نس ػػتطيع أف ن ػػدرؾ الس ػػبب ف ػػي إن ػ ػراد الحس ػػيف (عمي ػػال الس ػػبلـ)
بروايات الرجعة في زماف اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) مع جدي رسوؿ هللا (صم.
هللا عميال والال وسمـ تسميما) وأبيال أمير الملمنيف (عميال السبلـ) .

بػػل إف اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) سػػيرفع شػػعار ( يالرػػارات الحسػػيف ) ويقػػوـ

بقتل ذرارف تمة الحسيف (عميال السبلـ) كونفـ ارحػيف ب فعػاؿ أجػدادهـ وم تخػروف

بفػػا بػػل ويقومػػوف ب فعػػاؿ مشػػابفة لفػػا ،مػػف تػػل أتبػػاع أهػػل البيػػت (عمػػيفـ السػػبلـ)
وتشػرودهـ مػػف ديػػارهـ وتفجيػػرهـ مػػف أوطػػانفـ وتك يػػرهـ واعتبػػارهـ خػوارج ،و ػػتمفـ

عم .األسماد.

فيقتموف كل مف اسمال حسيف أو حسف أو عمي ومف كانت اسمفا فاطمة أو زونب
أو سكينة ويقطعوف رلوس الشيعة كما طع أجدادهـ رأس الحسيف (عميال السبلـ)
ويمرموف بفـ ويطئوف صدورهـ كما وطئت خيل العدل صدر الحسيف الشرو .

الداعي والحسين

مف السنف اإللفية إرساؿ الرسل والدعاة إل .الخما مبشروف ومنذروف ػاؿ تعػال: .
ِ
ين َح َّتى َنْب َع َث َر ُسوالً}(ٔ .
{و َما ُكَّنا ُم َع ّذ ِب َ
َ
{وَلل ْلو أََّنللا
وذلػػؾ لسػػد بػػاب االعتػػذار واالحتجػػاج عمػػ .هللا بعػػدـ العمػػـ ،ػػاؿ تعػػالَ :.
ِِ
َهَم ْكَناهم ِبع َذ ٍ ِ
آي ِات َك ِمن َقْب ِلل
اب ّمن َقْبمه َلَقاُلوا َرَّبَنا َل ْوَال أَْر َسْم َت ِإَلْيَنا َر ُسوالً َفَن َّت ِب َع َ
أْ ُ َ
أَن َّن ِذ َّل َوَن ْه َزى}(ٕ .
 -1اإلسراد (. )15
 -2طال (. )134
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ولما كانت سنف هللا في خمقال ال تتخم وال تتبدؿ اؿ تعال{: .سَّن َة َّ ِ ِ ِ
ين
ّللا في َّالذ َ
ُ
َهَموا ِمن َقبل وَلن َت ِجد لِسَّن ِة َّ ِ
ّللا َتْب ِديبلً}(ٔ .
ْ
ُْ َ
َ ُ
و ػػاؿ رسػػوؿ هللا (صػػم .هللا عميػػال والػػال وسػػمـ تسػميما)  ( :لتتللبعن سللنن مللن قللبمكم
حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة (ٕ .

داع لمقػػائـ مػػف ؿ دمحم (صػػموات هللا وسػػبلمال عميػػال) سػػيرفع صػػوتال فػػي
فػػإف هنػػاؾ أ
َّاع إلى َشي ٍء ُّن ُك ٍر }
الو ت الذف سي ذف بال هللا  ،اؿ تعالَ { .ي ْوَم َي ْد ُع الد ِ
ْ
وسػػتكوف لفػػذا الػػداعي واعيػػة كواعيػػة الحسػػيف ( عميػػال السػػبلـ ) الػػذف ػػاؿ ( :مللن
(ٖ

.

سمع واعيتنا فمم ينصرنا أكبه هللا عمى وجهه في نار جهنم (ٗ .

فينب ػػي لممػػلمف الػػذف ينتظػػر ظفػػور إمامػػال بقيػػة هللا فػػي أرحػػال أف يجيػػب دعػػوة

الداعي الذف يدعو لئلماـ القائـ والذف يكوف بمرابة القمر لمشمس ،فكما أف القمػر
كاش

عف نور الشمس في حاؿ غيبتفا ففو كاش

عف نور اإلمػاـ بيػل ظفػوري

.

وهذا الداعي الذف هو وزور اإلماـ والمسدد بروح الحسيف (عميػال السػبلـ) سينصػري

مف كػاف مػلهبلً ومتكػامبلً بالدرجػة التػي يروػدها اإلمػاـ وستسػددهـ أرواح المػلمنيف

األوائل .

 -1األحزاب (. )62
 - 2بحار األنوار ج 53ص140
 -3القمر (. )6

 -4الخصاؿ ص625
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نس ػ ؿ هللا أف يوفقنػػا لمػػدعوة الحقػػة التػػي توصػػمنا إلػػ .نص ػرة اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال
السبلـ).

الرجعة153 ...............................................................

كتاب
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اللداعللي

الرجعة155 ...............................................................


إف الذف دعػاني إلػ .تػ لي

هػذا الكتػاب هػو الحاجػة الماسػة لوجػود بحػث متكامػل

عػػف حػػية اإلمػػاـ المفػػدف وعػػف أهػػـ شػػخص بعػػد اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ)
والذف هو بمرابة القمر لمشمس ،ففو وزور المفػدف (عميػال السػبلـ) والقػائـ بالػدعوة

إليال و ائد الناس لنصرتال في عصػر كرػر فيػال دعػاة الحػبلؿ واالنحػراؼ ،وظفػرت
فيال دعػوات الباطػل وانتشػرت واتسػعت ،يقودهػا أشػخاص لػيس لفػـ َهػـ إال إرحػاد
أن س ػػفـ األم ػػارة بالس ػػود رواش ػػباع رغب ػػاتفـ الدنيوي ػػة وتحقي ػػا مص ػػالحفـ وأم ػػانيفـ،
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ناهيػؾ عػف تػدخل ػول سياسػية ودينيػة معاديػة لئلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) مػػف
أجل تشويال هذي القحية المقدسة.

فاسػػتطاعوا تحػػت هػػذا المسػػم .أو ذاؾ خػػداع البسػػطاد والسػػذج مػػف النػػاس الػػذيف

يتطمعوف لنصرة اإلماـ المنتظر (سبلـ هللا عميال) .

إف هػػذا الكتػػاب يح ػػوف بػػيف دفتي ػػال عمػػ .كػػل م ػػا يتعمػػا بشخص ػػية السػػيد اليم ػػاني
الموع ػػود وحركت ػػال ودعوت ػػال ومك ػػاف خروج ػػال وتحرك ػػال العس ػػكرف وك ػػذلؾ األحاط ػػة
بموحػ ػػوع دابػ ػػة األرض ومصػ ػػدا فا فػ ػػي خػ ػػر الزمػ ػػاف وذلػ ػػؾ وفػ ػػا مػ ػػا جػ ػػاد فػ ػػي
األحاديث والروايات المعصومية الشرو ة الواردة عف األئمة األطفػار (صػموات هللا

وسبلمال عميفـ أجمعيف) .

وحاولػػت جاهػػداً أف يكػػوف مكتوب ػاً ب سػػموب بسػػيم م ارعػػاة ألدنػػ .مسػػتول مػػف ال فػػـ
واإلدراؾ لػػتعـ ال ائػػدة ويحص ػػل مػػا كن ػػا نبت يػػال م ػػف خدمػػة ح ػػية اإلمػػاـ المف ػػدف

(عميال السبلـ) وخدمة المنتظروف لفا عم .مختم
وهللا مف وراد القصد ..

مستوياتفـ ال كروة .
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الباب األول
المبحث األول:
ٔ -الداعي لغة واصطبلحاً

الػػداعي ل ػػة مػ خوذ مػػف دعػػا ودعػػاداً ودعػػول أف نػػاداي وصػػاح بػػال واسػػتعانال ودعػػا
إل .األمر أف سا ال إليال وستححري ورغبال إليال ،وم ردها داعػي والجمػع دعػاة وهػـ
وـ يدعوف الناس إل .بيعتفـ سواد بيعة هدل أـ بيعة حبلؿ.

ويقاؿ رجػل داعػي إذا كػاف يػدعو النػاس إلػ .ديػف أو حتػ .إلػ .بدعػة ،فيقػاؿ مػربلً

هذا داعي هللا تعال .أف الداعي إل .توحيدي عز وجل وطاعتال روالػ .كػل مػا يق هػرب
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.

أمػػا ل ظػػة الػػداعي بنحػػو خػػاص فتطمػػا عمػػ .النبػػي أو اإلمػػاـ أو مػػف ي ػ مري اإلمػػاـ
بالػػدعوة والػػذف ال يتصػػرؼ إال ب ػ مري (عميػػال السػػبلـ) عنػػد دعػػوة النػػاس ،الػػذيف أمػػا

يدخموف في دعوة الداعي لئلماـ طوعاً أو أف يقاتمفـ عميفا حت .ي يئوا إل .الحا.

فالػداعي مػػربلً كػاف احػػد أسػماد الرسػػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) ألنػال يػػدعو إلػ .ديػػف هللا عػػز
وجل ،كما إنفا احد تسميات اإلماـ عمػي (عميػال السػبلـ) واألئمػة المعصػوميف مػف

ذروتػ ػػال مػ ػػف بعػ ػػدي ،و ػ ػػد أطمػ ػػا األئمػ ػػة (عمػ ػػيفـ السػ ػػبلـ) هػ ػػذا الم ػ ػػي عمػ ػػ .خمػ ػػص

أصحابفـ والذيف يدعوف الناس ويحدرونفـ عم .وجوب طاعة هللا ورسولال واألئمػة
ووجوب األخذ ب وامري واجتناب نواهيػال ،فمػربلً كػاف اإلمػاـ الصػادؽ (عميػال السػبلـ)
يػ ػ مر أص ػػحابال بػ ػ ف يكونػ ػوا دع ػػاة ص ػػامتيف لف ػػـ (عم ػػيفـ الس ػػبلـ) وذل ػػؾ ب ػػورعفـ

وتقواهـ وحسف خمقفـ.

حيػػث ورد عػػف اإلمػػاـ البػػا ر (عميػػال السػػبلـ) ( :إن نفللل اًر أتلللور ملللن الكوفلللة ملللن
شليعته يسلمعون منله ويسهلذون عنله فممللا حضلرهم االنصلراف وودعلور قلال للله
بعضهم أوصنا يابن رسول هللا.

فقال :أوصيكم بتقوى هللا والعمل بطاعته واجتنلاب معاصليه وأداء األمانلة لملن

ائتمنكم وحسن الصحابة لمن صحبتمور وأن تكونوا لنا دعاة صامتين.

قالوا :يابن رسول هللا وكيف ندعوا إليكم ونحن صموت ؟
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قال :تعممون بما أمرناكم بله ملن العملل بطاعلة هللا وتتنلاهون علن معاصلي هللا
وتعاممون الناس بالصدق والعدل وتؤدون األمانة وتلسمرون بلالمعروف وتنهلون

عللن المنكللر وال يطمللع النللاس مللنكم إال عمللى هيللر فللإذا أروا مللا انللتم عميلله قللالوا
هؤالء الفبلنية رحم هللا فبلنا ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه(ٔ .

و ػػذلؾ نجػػد إف كػػل مػػف يػػدعو إلػػ .هللا عػػز وجػػل أو إلػػ .أوليػػادي الػػذيف فػػرض هللا
تعػػال .طػػاعتفـ و رنفػػا بطاعتػػال وهػػـ الرسػػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) واألئمػػة اإلرنػػ .عشػػر

المعصوميف ( عميفـ السبلـ ) يعرؼ بالداعي(.)2

كما نجد أيحا إف ل ظة الداعي تطما عم .كل مف يدعو إل .دعوة باطمػة ،فمػربلً
نجد إف الذيف كانوا يدعوف إل .بني العباس كاف يطما عميفـ الدعاة ،كػ بو سػممة

الخبلؿ وأبو مسمـ الخراساني وغيرهـ.

كمػا يسػػم .بعػػض األشػػخاص دعػػاة كػونفـ ػػادة بعػػض الحركػػات كالػػداعي دمحم بػػف
زود الداعي صاحب الديمـ.

وهذا كمال إف دؿ عم .شيد فإنال يدؿ عم .وجود ل ي الداعي وربوتػال تاروخيػاً لعػدة

أشخاص سواد كانوا أهل حا أو باطل.

()3

 - 1مستدرؾ الوسائل ج 8ص ،320دعاة اإلسبلـ ج 1ص56
 - 2بحاراألنوار ج 89ص ،179الكافي ج 1ص ،377مستدرؾ الوسائل ج 4ص،251
وسائل الشيعة ج 27ص.137

 - 3بحاراألنوار ج 43ص ،339الصراط المستقيـ ج 3ص 122تارو اليعقو ي ج2

ص.244- 238
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ٕ -فمسفة الدعوة والداعي

الداعي م فوـ شاع وانشر منذ ديـ الزماف روال .و تنػا الحاحػر ،حيػث نسػمع بػيف
ال ينة واألخرل ظفور الداعي ال بلني في هذا المكاف أو ذاؾ مف أرض المعمورة.

إف األص ػػل ف ػػي ال ػػدعوة ػػائـ عم ػػ .أس ػػاس وج ػػود مجموع ػػة م ػػف الم ػػاهيـ والعقائ ػػد
والمبػػاد التػػي يقػػوـ الػػداعي ببرفػػا و يانفػػا عمػػ .أمػػل نشػػرها بػػيف النػػاس ،وم ػف رػػـ

الػػدعوة إلػػ .طاعتػػال مػػف خػػبلؿ مػػا جػػاد فػػي هػػذي الم ػػاهيـ والعقائػػد والمبػػاد والتػػي

هػػي فػػي أصػػمفا طاعػػة لصػػاحبفا ،ألف الػػداعي إنمػػا يػػدعوا إلػػ .غي ػري ولػػيس إلػػ.
ن سال  -وهذا ما سنبينال الحقاً -عمماً إف روايات أهل البيت (عميفـ السبلـ ) تبيف

أف هللا عز وجل هو أوؿ مف دعا إل .ن سال ودعا إل .طاعتال رواتباع أمري.
فقػػد ورد عػػف أبػػي عمػػرو الز يػػدف عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ (عميػػال السػػبلـ) انػػال ػػاؿ:

(...انه تبارك وتعالى أول من دعا إلى نفسه ودعا إلى طاعته وأتباع أملرر فبلدأ
{اد ُع ِإلِلى سل ِب ِ
ظ ِلة اْل َح َسلَن ِة
لك ِباْل ِح ْك َم ِلة َواْل َم ْو ِع َ
بنفسه ثلم ثنلى برسلوله فقلال ْ
يل َرِّب َ
َ
ِِ
وج ِ
لادْل ُهم ِب َّ
َعَمل ُلم
لال ِتي ِه
َعَمل ُلم ِب َملن َض َّ
َح َس ُلن ِإ َّن َرَّب َ
لل َعلن َسل ِبيمه َو ُه َلو أ ْ
لك ُه َلو أ ْ
لي أ ْ
ََ
َ
ِ
ين } يعني بالقرآن ولم يكن داعيا إللى هللا علز وجلل ملن هلالف أملر هللا
ِباْل ُم ْه َتد َ
ويدعو إليه بغير ما أمر به في كتابه والذن أمر أن ال يدعى إال به.
آن ِي ْه ِدن لَِّم ِتلي ِهلي
ثم ثبت بالدليل بكتابه أيضاً فقال تبارك وتعالى {ِإ َّن َهل َذا اْلُقْر َ
َ
ِ
الصالِح ِ
ِ
َج اًر َك ِبي اًر }.
ات أ َّ
َن َل ُه ْم أ ْ
ين َّالذ َ
أَ ْق َوُم َوُيَب ِّشُر اْل ُم ْؤ ِمن َ
ين َي ْع َمُمو َن َّ َ
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أن يللدعو ( ويبشللر المللؤمنين ثللم ذكللر مللن أذن للله بالللدعاء إليلله بعللدر وبعللد
ُم ٌة ي ْدعو َن ِإَلى اْل َهي ِر ويسْمرو َن ِبلاْلمعر ِ
وف
{وْل َت ُكن ِّم ُ
نك ْم أ َّ َ ُ
َ ُْ
ْ َ َ ُُ
رسوله في كتابه فقال َ
.
نك ِر َوأ ُْوَل ِلئ َك ُه ُم اْل ُمْفمِ ُحو َن }
َوَيْن َه ْو َن َع ِن اْل ُم َ
ثم اهبر عن هذر األمة وممن هي وانها من ذريلة إبلراهيم واسلماعيل ملن أهلل
البيللت الللذن أهبللر عللنهم فللي كتابلله إنلله اذهللب عللنهم الللرجس وطهللرهم تطهيل ار

الذين وصلفناهم قبلل هلذا فصلفة أملة إبلراهيم اللذين عنلاهم هللا سلبحانه وتعلالى
في قولهُ { :قل ه ِلذ ِر س ِبيمِي أ َْدعو ِإَلى ِ
ِ
ِ
ان
ّللا َعَمى َبص َيرٍة أََنل ْا َو َم ِلن َّاتَب َعنلي َو ُس ْلب َح َ
ُ
ّ
ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ين }.
ّللا َو َما أََن ْا م َن اْل ُم ْش ِرك َ
ّ
يعني أول من اتبعه عملى اإليملان بله والتصلديق لله بملا جلاء بله ملن عنلد هللا

عز وجل من األمة التي بعث فيها ومنها واليها قبل الهمق ممن لم يشلرك بلا

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 أَُّي َها َّ ِ
ين }.
ّللا َو َم ِن َّاتَب َع َك م َن اْل ُم ْؤ ِمن َ
لها في الدعاء فقالَ :
النب ُّي َح ْسُب َك ّ ُ
{مح َّم ٌلد َّرسلول َّ ِ ِ
ين
ّللا َو َّاللذ َ
ثم وصف أتباع نبيه ملن الملؤمنين فقلال علز وجللَ ُّ :
ُ ُ
لار رحملاء بيلَنهم َتلراهم رَّكعلاً سلجَّداً يب َت ُغلو َن َف ْضلبلً ِملن َّ ِ
ِ
ّللا
َّ
َْ
َم َع ُه أَشدَّاء َعَمى اْل ُك َّف ِ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ
ُ
التلور ِ
ِ
ِ
السل ُج ِ
اة َو َمل َثُم ُه ْم
اه ْم ِفي ُو ُجو ِه ِهم ِّم ْلن أَ َث ِلر ُّ
ود َذلِ َ
يم ُ
لك َمل َثُم ُه ْم فلي َّ ْ َ
َو ِر ْض َواناً س َ
نج ِ
اإل ِ
ِفي ِْ
اس َت َوى َعَمى ُسوِق ِه ُي ْع ِج ُب ُّ
اع
اس َت ْغَم َ
يل َك َزْر ٍع أ ْ
َر َف َ
الزَّر َ
َهَر َج َش ْطس ُ
ظ َف ْ
آزَرُر َف ْ
ِ
ّللا َّالل ِلذين آمُن لوا وع ِمُم لوا َّ ِ ِ ِ
َج ل اًر
لَِي ِغللي َ
الصللال َحات م لْن ُهم َّم ْغفل َلرًة َوأ ْ
َ َ ََ
ظ ِب ِهل ُلم اْل ُك َّفل َ
لار َو َعل َلد َّ ُ
.
َع ِظيماً }
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ِ
ّللا َّ
لورُه ْم َي ْسل َلعى َبل ْلي َن أَْيل ِلدي ِه ْم
الن ِبل َّ
آمُن لوا َم َعل ُ
لي َو َّالللذ َ
له ُنل ُ
وقللال {ي ل ْوَم َال ُي ْهللزِن َّ ُ
ين َ
ِ
ِ
ورَنا َوا ْغ ِفْر َلَنا ِإَّن َك َعَمى ُك ِّل َشي ٍء َق ِد ٌير }.
َو ِبسَْي َمان ِه ْم َيُقوُلو َن َرَّبَنا أَ ْتم ْم َلَنا ُن َ
ْ
يعني أولئك المؤمنين وقال { قد افملح المؤمنلون } ثلم حبلهلم ووصلفهم كلي ال

لح
يطمع في المحاق بهم إال ملن كلان ملنهم فقلال فيملا حبلهلم ووصلفهم { َق ْلد أَ ْفَم َ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ُهللم َعل ِلن َّ
الم ْغل ِلو م ْع ِر ُضللو َن
اْل ُم ْؤ ِمُنللو َن َّالللذ َ
ين ُهل ْلم فللي َصل َلبل ت ِه ْم َهاشل ُلعو َن َوالللذ َ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
وج ِهم ح ِ
ِ
ظو َن ِإَّال َعَمى أ َْزَو ِ
اج ِه ْلم ْأو َملا
اف ُ
ين ُه ْم ل َّمزَكاة َفاعُمو َن َو َّالذ َ
َو َّالذ َ
ين ُه ْم ل ُفُر ِ ْ َ
ِ
لادو َن
لك ُهل ُلم اْل َعل ُ
لك َفس ُْوَلئل َ
ين َف َمل ِلن ْاب َت َغللى َوَراء َذلِل َ
َمَم َكل ْلت أَْي َمللاُن ُه ْم َف لِإَّن ُه ْم َغْيلُلر َمُمللو ِم َ
ِ
و َّال ِذين هم ِألَماَنا ِت ِهم وعه ِد ِهم راعو َن و َّال ِذين هم عَمى صلَمو ِات ِهم يح ِ
لك
لاف ُ
ظو َن أ ُْوَلئ َ
ْ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ ُْ َ َ َ ْ ُ َ
َ َ ُْ َ
ِ
ِ
ِ
يها َهالُِدو َن } (ٔ .
ُه ُم اْل َو ِارُثو َن َّالذ َ
س ُه ْم ف َ
ين َي ِرُثو َن اْلفْرَد ْو َ
ومف الرواية المتقدمة نستنت عدة أمور أولفا:

إف هللا عػػز وجػػل ه ػو أوؿ مػػف دعػػا ،ودع ػواي كانػػت لن سػػال ،فعنػػدما يػػدعو يػػدعو

لن سال روال .طاعة أمري واجتناب نفيال.

أما األمر الراني:

فإف هللا عز وجل عنػدما خمػا البشػروة كػاف ل ازمػاً أف يكػوف هنالػؾ وسػيمة اتصػاؿ

بينال و ػيف خمقػال وهػذي الوسػيمة هػي األنبيػاد ،فاألنبيػاد هػـ دعػاة إلػ .هللا عػز وجػل

وهـ مف يحمموف الناس عم .الطروا الصحيح الملدف إل .هللا عز وجل ،بما فيػال
األمػر بتػرؾ معصػية هللا واألمػر بطاعتػال واالمترػاؿ ألوامػري فمػا نػوح وهػود وصػالح

وغيرهـ مف األنبياد (عميفـ السبلـ ) إال مصاديا هذا األمر.

 - 1الكافي ج 5ص ،13تفذيب االحكاـ ج6ص ، 127وسائل الشيعة ج15ص34
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األمر الرالث:
إف الرواية المتقدمة أكػدت إف رسػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) هػو الػداعي الرػاني بعػد هللا

عز وجل ،رواف كاف هللا جل وعػبل يػدعو إلػ .ن سػال فػإف المصػط  .األكػرـ (صػم.
هللا عميال و لال وسمـ تسميما) يدعو إل .هللا سبحانال وتعال..

األمر الرابع:

إنفـ الدعاة إل .هللا عز وجل وكانوا يبشروف ووػدعوف إلػ .اإلسػبلـ الػدمحمف الػذف

هو شػخص الرسػوؿ دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) الػذف يمرػل الػداعي الرئيسػي واألوؿ إلػ .هللا

عز وجل.

رـ إف الدعوة ال تنقطع باستشفاد الرسػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) بػل هػي مسػتمرة مػا داـ هلل

حجة في هذي األرض ،وعميال وجب أف يكوف بعدي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) دعاة ،والدعاة هـ
أميػر المػلمنيف عمػػي بػف أبػػي طالػب (عميػػال السػبلـ) واألئمػػة المعصػوميف ( عمػػيفـ

السبلـ ) والتي عبرت عنفـ الرواية اآلن ة الذكر بذروة إبراهيـ روانفـ مف أذهب هللا
عػػنفـ الػػرجس وطفػػرهـ تطفيػرا ،ومػػف المعمػػوـ إف هػػذي اآليػػة نزلػػت فػػي أهػػل البيػػت

( عم ػػيفـ الس ػػبلـ ) فكػ ػانوا ه ػػـ ال ػػدعاة إل ػػ .هللا ع ػػز وج ػػل وه ػػذا م ػػا س ػػيتبيف فػػػي
الص حات البلحقة مف هذا المبحث.

األمر الخامس:

إف هنػػاؾ بعػػد األئمػػة (عمػػيفـ السػػبلـ) دعػػاة والػػذيف عبػػرت عػػنفـ الروايػػة اآلن ػػة

الذكر بالملمنيف مف أتباع النبي دمحم واألئمة (عميفـ السبلـ) ،ففـ أيحاً دعاة إل.
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هللا عػػز وج ػل ولعػػل فػػي روايػػة اإلمػػاـ البػػا ر (عميػػال السػػبلـ)  ( :كون لوا لنللا دعللاة

صامتين خير دليل عم .هذا المعن..

وهن ػػا ترب ػػت حقيق ػػة وج ػػود داع ػػي م ػػف الم ػػلمنيف بع ػػد النب ػػي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػميما) واألئم ػػة
(عميفـ السبلـ).

ولػػو جئنػػا إلػػ .هػػذي الػػدعوة ففػػي تػػدعوا إلػػ .هللا عػػز وجػػل ولكػف يعبػػر عنفػػا بػ كرر

م ػػف معن ػػ ،.فمػ ػرة يعب ػػر ع ػػف ال ػػداعي ب ن ػػال ( داع ػػي هللا ) ،وه ػػذي العب ػػارة مطروح ػػة
ومطرو ة فنحف في زوارتنا إل .اإلماـ الحسيف (عميال السبلـ) نقوؿ:

( لبيللللك داعللللي هللا ان كللللان لللللم يجبللللك بللللدني عنللللد اسللللتغاثتك ولسللللاني عنللللد

استنصارك فقد أجابك قمبي وسمعي وبصرن. ٔ( ...

أف إف الحسيف (عميال السبلـ) هو داعػي إلػ .هللا عػز وجػل بصػورة مباشػرة وهنػاؾ
صػػن

خػػر والػػذف عبػػرت عنػػال الروايػػة اآلن ػػة الػػذكر ( كون ػوا لنػػا دعػػاة صػػامتيف)

ففػػـ يػػدعوف إلػػ .هللا عػػف طروػػا الػػدعاة روالػػ .مػػف هػػـ الوسػػيمة إلػػ .هللا وهػػـ ألئمػػة

المعصػوموف (عمػيفـ السػبلـ) ،وهػذا المعنػ .أكػد عميػال القػرف ونػدب إليػال فػي ولػػال
تعال{ :.يا أَُّيها َّال ِذين آمُنلوْا َّاتُقلوْا ّللا وابت ُغلوْا ِإَل ِ
يله اْلو ِسليَم َة وج ِ
اه ُلدوْا ِفلي َسل ِبيمِ ِه
َّ َ ْ َ
ََ
َ َ
َ
َ َ
(ٕ
َل َعَّم ُك ْم ُتْفمِ ُحو َن } .
والوسيمة هـ أهل البيت (عميفـ السبلـ).

وعميػػال ففػلالد الػػدعاة يػػدعوف إلػػ .هللا عػػز وجػػل بصػورة غيػػر مباشػرة وهػػي الػػدعوة
لؤلئمة (عميفـ السبلـ) التي هي في أساسفا الدعوة إل .هللا عز وجل.
 - 1بحاراألنوار ج 98ص336
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ومف المعموـ إف الداعي في هذا الزماف وبحسب ما تقدـ مف تػدرو وتصػني

هػو

اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػػبلـ) ففػو الػداعي إلػػ .هللا فػي هػذا الزمػػاف ،وبمػا إنػال فػػي

حاؿ غيبة ال يستطيع معفا مزاولة هذي المفمة بشكل مباشر ،لذا وجب وجود مػف
يقػػػوـ بفػػػذي المفمػ ػػة نيابػػػة عنػػػال وب ػ ػ مر من ػػال وه ػػذا الشػ ػػخص م ػػف ال ئ ػػة الخامسػ ػػة

( الملمنيف ) الذيف هـ أيحاً مف الدعاة إل .هللا عز وجل.

ومفمػػة هػػذا الشػػخص هػػي شػػبيفة بمفمػػة النبػػي دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) ففػػو مػػف جفػػة

داعي يدعوا إل .هللا ب مر مف اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) كما بينا.

ومف جفة أخرل فإف هذا الشخص يدعو إل .سػبيل هللا ( اإلمػاـ المفػدف) (عميػال

السبلـ) ،ودعوتال تكوف منصبة في هذا المجاؿ.

وهػػذا الػػداعي شخصػػال ومصػػدا ال وماهيػػة دعوتػػال سػػنتابعفا فػػي الصػ حات البلحقػػة

مف هذا البحث إف شاد هللا تعال..

ومػػف الجػػدير بالػػذكر إف فػػي بػػاؿ دعػػوة الحػػا هنػػاؾ دوم ػاً دعػػوة لمباطػػل
وداعي لمباطل ،وما وجدت دعوة الباطل تمػؾ وصػاحبفا إال لمعرفػة دعػوة

الحا وأصحابفا و يانفا لمناس ،فقد يل ( عرفت األمور ب حدادها) .

عممػ ػاً إف ه ػػذا البح ػػث يترك ػػز عم ػػ .معرف ػػة داع ػػي اإلم ػػاـ المف ػػدف (عمي ػػال
السػػبلـ) ودعوتػػال التػػي يػػدعوا النػػاس إليفػػا بيػػل يػػاـ الحجػػة بػػف الحسػػف

(عميال السبلـ).

فحػبلً عػف ذلػؾ أشػارت الروايػة المتقدمػة إلػ .أمػر ب ايػة األهميػة بالنسػػبة
لم ػػدعوة وال ػػداعي ،وه ػػذا األم ػػر ه ػػو اف يك ػػوف ال ػػداعي ممت ػػربلً ألوام ػػر هللا
تعػػال ،.ومػػف خػػال

أمػري عػػز وجػػل ودعػػا ب يػر مػػا أمػري بػػال هللا فإنػػال لػػيس
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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 أيحاً.
ومػػا يميػػز الػػداعي إف يكػػوف لػػال نف ػ يسػػير وفقػػال وهػػذا الػػنف متجسػػد فػػي
القرف الكروـ الذف يػدعو إلػ .مػا هػو خيػر وصػالح ألمػر العبػاد ،ومػف رػـ

يػدعو إلػ .هللا سػبحانال ،وعميػال فالػػداعي يجػب أف يػدعو بػالقرف وبمػا جػػاد
بال ،ومف لـ ي عل فميس بداعي أيحاً.

وهذا الشيد يم ػت النظػر إلػ .أمػر مفػـ وهػو إف أحػد أهػـ صػ ات الػداعي

هػػو معرفتػػال بػػالقرف وأحكامػػال فح ػبلً عػػف معرفتػػال بت سػػيري وت وومػػال ،ليكػػوف
اد اًر عم .دعوة الناس إل .هللا عز وجل متمكنػاً مػف دعوتػال تمػؾ ،ويكػوف
عم .بصيرة مف أمػري وهػذا مػا ال يكػوف إذا كػاف الػداعي غيػر ممػـ بػالقرف
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
ومف لـ يمتمؾ تمؾ المعرفة ففو ليس مف أهمفا وغير ملهل لينصب ن سال

داعياً إل .هللا ،بينما الداعي الحقيقي إل .هللا تكوف لال صورة واححة عػف
القػػرف ت سػػي اًر وتػ ويبلً لكػػي يػػدعو إلػػ .المحاججػػة عػػف بينػػة ودليػػل سػػاطع
واحح .

رػػـ إف عمػػ .الػػداعي أف يجػػادلفـ بػػالتي هػػي أحسػػف ،أف أف يقػػوـ بػػدعوة

النػػاس بالحكمػػة والموعحػػة الحسػػنة والحج ػ البال ػػة ،ومنػػاظرتفـ بػػالقرف
وحممفـ عم .اإليماف بال بالترغيب بما فيال ،والتزهيد عما سواي.
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{اد ُع ِإلِلى سل ِب ِ
ظ ِلة
لك ِباْل ِح ْك َم ِلة َواْل َم ْو ِع َ
و د ورد في ت سير هذي اآليػة ْ
يل َرِّب َ
َ
اْلحس لَن ِة وجل ِ
لادْل ُهم ِبل َّ
لل َعللن
لال ِتي ِهل
َعَمل ُلم ِب َمللن َضل َّ
َح َسل ُلن ِإ َّن َرَّبل َ
لك ُهل َلو أ ْ
لي أ ْ
ََ ََ
َ
(ٔ
ِِ
ِ
ين } .
َعَم ُم ِباْل ُم ْه َتد َ
َس ِبيمه َو ُه َو أ ْ
أف نػػاظرهـ بػػالقرف ب حسػػف مػػا عنػػدؾ مػػف الحج ػ و يػػل هػػو أف يجػػادلفـ
عم .در ما يتحممونال كما جاد فػي الحػديث ( أمرنلا معاشلر األنبيلاء أن

نحدث الناس عمى قدر عقولهم (ٕ .

وهػ ػػذا ش ػ ػ ف الػ ػػدعوات إلػ ػػ .هللا فػ ػػإف اسػ ػػتجاب لفػ ػػـ النػ ػػاس كػ ػػاف بفػ ػػا رواال
فسػينابذهـ ووتػػركفـ فيمػػا هػػـ فيػػال مػػف العمػػ .والك ػػر حتػػ .يػ ذف هللا تعػػال.

بمنػػاجزتفـ وحػػر فـ لتكػػوف كممػػة هللا هػػي العميػػا وكممػػة الػػذيف ك ػػروا هػػي
الس م..

المبحث الثاني :الداعي في القرآن

لقد ورد فػي القػرف جممػة مػف اآليػات القرنيػة الشػرو ة التػي جػاد فيفػا ذكػر الػداعي

والػػدعوة ،ممػػا يق ػ

دلػػيبلً عمػػ .إف م فػػوـ الػػداعي والػػدعوة هػػو أمػػر لػػيس بالجديػػد

وليس خارج نطاؽ الشرع اإلسبلمي المقدس ،إنما ورد ذكري في القرف ووجودي فيال

دليل صحتال وكونال مف الحقائا المسمـ بفا عم .أرض الوا ع.
أما اآليات القرنية فنذكر منفا عم .سبيل االختصار ما يمي:
 - 1النحل125
 - 2بحار األنوار ج 18ص160
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الن ِبي ِإَّنا أَرسْمَناك َش ِ
اهداً ومب ِّش اًر وَن ِذي اًر ود ِ
اعياً
ََ
{يا أَُّي َها َّ ُّ
َْ َ
اآلية األول .ولال تعالَ :.
َ َُ َ
ِإَلى َّ ِ
ّللا ِبِإ ْذِن ِه َو ِسَراجاً ُّمِني اًر }(ٔ .
و د ورد في ت سير هذي اآلية إف المقصود بال هو إرسػاؿ الرسػوؿ (صػم .هللا عميػال

و لال وسمـ تسميما) داعيا إل .هللا عز وجل ب مري و إذنػال ليػدعوهـ إلػ .سػبيمال دونمػا

أذل أو عن .

ولكػف لمػا تعػػرض لػال مشػركوا ػروش وهمػوا بػال ومػػا حصػل ارػر ذلػػؾ مػف تطػػورات

أذف هللا عز وجل لال بالقتاؿ ووعدي بالنصر(.)2
ِ
ِ
ِ
ات
َص َلو ُ
{ي ْو َمئل ٍذ َي َّت ِب ُعلو َن اللدَّاع َي َال ع َلو َج َل ُ
اآلية الرانية ولال تعالَ :.
له َو َه َش َلعت ْاأل ْ
لِ َّمر ْح َم ِن َف َبل َت ْس َم ُع ِإَّال َه ْمساً }(ٖ .
وجاد عف اإلماـ السجاد (عميال السبلـ) في ت سير هذي اآلية ولال ( :الداعي أمير

المؤمنين (ٗ .

وهذا دليل عم .ما أشار إليػال أهػل البيػت (عمػيفـ السػبلـ) مػف إف هنػاؾ دعػاة إلػ.
هللا عز وجل بعد النبي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) أولفـ أمير الملمنيف (عميال السبلـ).
ِ
َجيب لوا د ِ
ّللا و ِ
{يللا َق ْومَنللا أ ِ
آمُن لوا ِبل ِله َي ْغ ِفل ْلر َل ُكللم ِّمللن
اعل
اآليػػة الرالرػػة ولػػال تعػػالَ :.
لي َّ َ
َ
ُ َ َ
اعي َّ ِ
اب أَلِيم ومن َّال ي ِجب د ِ
ِ
ِ
ِ
س ِبم ْع ِج ٍز ِفي ْاألَْر ِ
ض
ّللا َفَمْي َ ُ
ُذُنوب ُك ْم َوُيجْرُكم ّم ْن َع َذ ٍ ٍ َ َ
ُ ْ َ َ
ين }(ٔ .
س َل ُه ِمن ُدوِن ِه أَولَِياء أ ُْوَل ِئ َك ِفي َض َبل ٍل ُّم ِب ٍ
َوَلْي َ
 - 1األحزاب46-45
 - 2بحار األنوار ج 19ص – 175ت سير القمي ج 2ص194
 - 3طال108

 - 4بحار األنوار د 36ص ،127ت وول اآليات ص311
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وهػػذي اآليػػة تحكػػي لنػػا أمػػر الن ػػر مػػف الجػػف الػػذيف اسػػتمعوا إلػػ .ػرادة رسػػوؿ هللا
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) لمقػػرف وتفجػػدي لػػيبلً فقػػاؿ بعحػػفـ أف أنصػػتوا أف اسػػمعوا مػػا يقػػوؿ،
فممػػا فػػرغ مػػف رادتػػال ذهػػب اللئػػؾ الن ػػر مػػف الجػػف إلػػ .ػػومفـ ليحرحػػوهـ عمػػ.

إجابة داعي هللا الذف هو الرسوؿ دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما)(.)2

{وَت َلو َّل َعلْن ُه ْم
اآلية الرابعة ولػال تعػالَ :.
أَبصارهم ي ْهرجلو َن ِملن ْاألَجلد ِ
اث َكلسََّن ُه ْم
َ َْ
ْ َ ُ ُْ َ ُ ُ
(ٖ
اْل َك ِ
افُرو َن َه َذا َي ْوٌم َع ِسٌر } .

َي ْلوَم َي ْلد ُع اللدَّاع ِإللى ش
لي ٍء ُّن ُكلرْ ُه َّشلعاً
ِ َ َ ْ
ِِ
لول
لين ِإَللى اللد ِ
َج َلرٌاد ُّم َ
نت ِش ٌلرْ ُّم ْهطع َ
َّاع َيُق ُ

فالمقص ػػودة ف ػػي ه ػػذي اآلي ػػة ه ػػي الس ػػاعة وه ػػي س ػػاعة ي ػػاـ اإلم ػػاـ المفدف(عمي ػػال

الس ػ ػػبلـ) وال ػ ػػذف يمر ػ ػػل يام ػ ػػال القيام ػ ػػة الصػ ػ ػ رل ،وتظ ػ ػػل أبص ػ ػػار المك ػ ػػذبيف ب ػ ػػال
والمعان ػػديف خاش ػػعة مذهول ػػة منكػ ػرة لم ػػا ي ػػدعو إلي ػػال ذل ػػؾ ال ػػداعي م ػػف أم ػػر اإلم ػػاـ

المفدف (عميال السبلـ).

لاد اْلمَن ِ
اآليػػة الخامسػػة ػػاؿ تعػػال{ :.واس َللت ِمع يللوم يَنل ِ
يللب َْي ْللوَم
لان َق ِر ٍ
للاد ِمللن َّم َكل ٍ
َ ْ ْ َ َْ ُ
ُ
يللت َواَِلْيَنللا
للك َي ْللوُم اْل ُه ُللر ِ
للم ُعو َن َّ
للن ُن ْحِيللي َوُن ِم ُ
ق َذلِ َ
وجْ ِإَّنللا َن ْح ُ
الص ْللي َح َة ِبللاْل َح ِّ
َي ْس َ
ِ
ض َعْن ُه ْم ِسَراعاً َذلِ َك َح ْشٌر َعَمْيَنا َي ِس ٌير}(ٗ .
ق ْاألَْر ُ
اْل َمص ُيرْ َي ْوَم َت َشَّق ُ
وج ػػاد ف ػػي ت س ػػيرها إنف ػػا ف ػػي الرجع ػػة أف تنش ػػا األرض فيخرج ػػوف منف ػػا سػ ػراعاً،
يسرعوف إل .الداعي ببل ت خير(.)1

 - 1األحقاؼ31-32
 - 2بحاراألنوار ج 66ص ، 55تفسير القمي ج 2ص292
 - 3القمر 8-6

 - 4ؽ 44-41
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ُمللل ٌة َيل ْللد ُعو َن ِإَللللى اْل َهْيل ِللر َوَيلللسْمُرو َن
للنك ْم أ َّ
{وْلل َللت ُكن ِّمل ُ
اآليػػة السادسػػة ولػػال تعػػالَ :.
ُ
ِباْلمعر ِ
نك ِر َوأ ُْوَل ِلئ َك ُه ُم اْل ُمْفمِ ُحو َن }(ٕ .
وف َوَيْن َه ْو َن َع ِن اْل ُم َ
َ ُْ
و د ورد عف أبي الجارود عف اإلماـ أبػي جع ػر البػا ر (عميػال السػبلـ) فػي ت سػير

ه ػػذي اآلي ػػة ان ػػال ػػاؿ( :فهلللذر اآليلللة آلل دمحم وملللن تلللابعهم يلللدعون إللللى الهيلللر
ويسمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (ٖ .

وكػػذلؾ ورد ت سػػير هػػذي اآليػػة فػػي روايػػة أخػػرل عػػف أه ػل البيػػت (عمػػيفـ السػػبلـ)
بقولفـ :نحن هم(ٗ .

ومف هنا يتبيف إف فمس ة الدعوة ووجوب وجود داعي إل .هللا في كل زماف ومكاف
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

الخاتمة ،وعدـ القيػاـ بعمػل يخال فػا ألف فػي ذلػؾ نقػص لشػرط مػف شػروط الػدعوة

الواجب توفرها في شخص الداعي.

وأف يكوف ظاهر الداعي يوافقاً لباطنال وما انطوت عميال سرورتال ،ففو عندما يػ مر
ب ػػالمعروؼ فم ػػف الواج ػػب أف يػ ػ تي ب ػػال ويعم ػػل عمي ػػال ،وك ػػذلؾ النف ػػي ع ػػف المنك ػػر

فالواجب عميال اجتنابال واالبتعاد عنال ،لكي يكوف أهبلً لتمؾ المفمة.
 - 1بحاراألنوار ج 6ص ،322ت سير القمي ج 2ص327
 - 2ؿ عمراف104

 - 3ت سير القمي ج 1ص108
 - 4ت وول اآليات ص124
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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:

الوجلله األول :إف الػػداعي يتمرػػل بحجػػة هللا عمػػ .خمقػػال والمتمرػػل بػػالنبي واإلمػػاـ،

فحبلً عمف يقوـ اإلماـ المعصوـ بإرسالال كداعي ومبمغ عنال إل .الناس.

فقػػد جػػاد عػػف معاويػػة بػػف عمػػار ،عػػف الحسػػف بػػف عبػػد هللا ،عػػف بائػػال ،عػػف جػػدي
الحسف بف عمي بف أبي طالب (عميال السبلـ) اؿ:

( جاء نفر من اليهود إللى رسلول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسلميما فسلسله أعممهلم فيملا سلسله

فقال له :ألن ش سميت دمحما وأحمد وأبا القاسم وبشي ار ونذي ار و داعيا ؟ فقلال

النبي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  :أما دمحم فإني محمود فلي األرض وأملا أحملد فلإني محملود
في السماء وأما أبو القاسم فإن هللا عز وجلل يقسلم يلوم القياملة قسلمة النلار

فمن كفر بي من األ ولين واآلهرين ففي النار ويقسلم قسلمة الجنلة فملن آملن
بي وأقر بنبوتي ففي الجنة وأما الداعي فلإني أدعلو النلاس إللى ديلن ربلي علز

وجل وأما النذير فإني انذر بالنار من عصاني وأما البشير فإني ابشر بالجنلة
من أطاعني (ٔ .

 - 1بحار األنوار  -العبلمة المجمسي  -ج  - 16ص 94
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وجػاد عػػف عبػػد العزوػز بػػف سػػميـ ػػاؿ كنػا عنػػد اإلمػػاـ الرحػا (عميػػال السػػبلـ) بمػػرو
وجعمن ػػا نت ػػذاكر أم ػػر اإلمام ػػة فق ػػاؿ اإلم ػػاـ (عمي ػػال الس ػػبلـ)( :اإلملللام أملللين همقللله
وحجته عمى عبادر وهميفته في ببلدر والداعي إلى هللا. ٔ( ...

و ػػد ورد فػػي المقنعػػة :و بػػل هػػذا التو يػػع ذكػػر كتابػػا خػػر مػػف بمػػال ( صػػموات هللا
عميال ) ورد عم .الم يد يوـ الخمػيس الرالػث والعشػروف مػف ذف الحجػة سػنة ارنتػي

عشرة وأر عمائة ،نسختال ( :بسم

ميحرلا نمحرلا هللا سبلم هللا عميلك أيهلا الناصلر

لمحق الداعي إليه بكممة الصدق . . .فملتكن  -حرسلك هللا بعينله التلي ال تنلام
 -أن تقابل فتنلة تسلبل نفلوس قلوم حرثلت بلاطبل السلترهاب المبطملين يبلته

للللدمارها المؤمنلللون ويحلللزن للللذلك المجرملللون . . .فميطملللئن أولياؤنلللا . . .وان
راعتهم بهم الهطوب والعاقبة تكون حميدة لهم بجميلل صلنع هللا سلبحانه. . .

ونحلن نعهلد إليلك  -أيهلا اللولي المهملص المجاهلد فينلا الظلالمين  -أيلدك هللا
بنصرر الذن أيد به السمف من أوليائنا الصالحين. ٕ( . . .

إف اإلمػاـ هػو الػداعي إلػػ .هللا عػز وجػل بصػػورة مباشػرة أمػا مػػف ينػوب عنػال ،فإنػال

يكػػوف أيح ػاً داعػػي إلػػ .هللا ولكػػف بصػػورة غيػػر مباش ػرة وذلػػؾ ألنػػال يػػدعو إلػػ .مػػف
ينوب عف هللا عز وجل في خبلفة األرض وحجتال عم .العباد وهو المعصوـ.

وذلػػؾ ألنػػال مػػف ينطػػا عػػف لسػػاف المعصػػوـ فإنػػال ينطػػا عػػف لسػػاف هللا عػػز وجػػل،
ألف األئمة المعصػوميف (عمػيفـ السػبلـ) كمػا تشػير جممػة مػف الروايػات هػـ لسػاف

هللا الن ػػاطا ف ػػي عب ػػادي ،ف ػػالملدف ع ػػنفـ م ػػلدف ع ػػف هللا س ػػبحانال وتع ػػال ،.و ػػذلؾ
 - 1بحاراألنوار ج2ص ،124الكافي ج 1ص198
 - 2مقنعة الشي الم يد  -ص 8
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تكوف طاعة الداعي واجبة كػ نفا مػف طاعػة المعصػوـ وطاعػة المعصػوـ هػي مػف
ِ
ِ
ِ
لول َوأ ُْولِلي
يعلوْا َّ
{يا أَُّي َهلا َّاللذ َ
طاعة هللا لقولال تعػالَ :.
ّللا َوأَط ُ
آمُنلوْا أَط ُ
الر ُس َ
يعلوْا ّ َ
ين َ
نك ْم }(ٔ .
األ َْم ِر ِم ُ
كمػػا نج ػػد رواي ػػات أخػػرل ج ػػادت لتلك ػػد عمػػ .وج ػػود دع ػػاة حػػا ف ػػي خ ػػر الزم ػػاف

يعمموف كػدعاد إلػ .ديػف هللا والمتمرػل بنصػرة اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) كونػال
هو مف سيظفر الديف اإلسبلمي الكامل والحقيقي.

فجاد في رواية عف اإلماـ عمي (عميال السبلـ) انال اؿ:

(وان آلل دمحم بالطالقللان لكن ل اًز سلليظهرر هللا إذا شللاء دعللاة حللق تقللوم بللإذن هللا
فتدعو إلى دين هللا (ٕ .

ووتبيف لنػا مػف هػذي الروايػة أف هنػاؾ أنصػار فػي الطالقػاف سػوؼ يقومػوف بالػدعوة

إلػػ .نص ػرة اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) والتػػي تػػلدف إلػػ .الػػدعوة إلػػ .ديػػف هللا،
وألجػػل ذلػػؾ أطمػػا عميفػػا تعبيػػر الػػدعاة ،وهػػـ بطبيعػػة الحػػاؿ فػػي داخػػل إي ػراف أو

خراساف ،وهلالد الدعاة سيكونوف تحت أمرة الداعي الرئيسي لئلماـ المفدف (عميال
السبلـ) وهو وزوري السيد اليماني كما سي تي الحقاً.

أمػ ػػا الوجػ ػػال الرػ ػػاني مػ ػػف هػ ػػذي الروايػ ػػات فجػ ػػادت لتبػ ػػيف كي ػ ػ
ووتخػػاذلوف عػػف نص ػرة داع ػػي هللا وكي ػ

طاعتال.

 - 1النساد.59
 - 2بحاراألنوار ج 41ص.351

إف النػ ػػاس يصػ ػػدوف

إنفػػـ يػػلرروف طاع ػػة أهػػل الباطػػل عم ػػ.
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حيث ورد في رواية عف اإلماـ الحسف (عميال السبلـ) بػيف فيفػا كي يػة تخػاذؿ أهػل
الكوفة عف نصػرتال وعػدـ طػاعتفـ لػال وذلػؾ مػف خػبلؿ إصػرارهـ عمػ .الصػمح مػع

معاويػػة بػػف أبػػي س ػ ياف ،فيكونػػوف بػػذلؾ ػػد ناصػػروي عمػػ .اإلمػػاـ الحسػػف (عميػػال
السبلـ) والذف يمرل الػداعي إلػ .هللا حػد أهػل الباطػل وأتبػاع الشػيطاف والمتمرمػيف
بمعاوية بف أبي س ياف.

وجاد عف الم حل بف عمر عف اإلماـ الصادؽ (عميال السبلـ):

(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 داهبلً إلى المدينة فجلاءوني
يقوللللون إن معاويلللة أسلللرى سلللرايا إللللى األنبلللار والكوفلللة وشلللن غاراتللله عملللى

المسممين. ٔ( .....

وكػػذلؾ نػػرل إف اإلمػػاـ الحسػػف (عميػػال السػػبلـ) يشػػير إلػػ .ن سػػال ب نػػال داعػػي ػػاـ

بػػدعوة النػػاس إلػػ .الحػػا ونفػػيفـ عػػف الباطػػل روانػػذار النػػاس ،وفػػي ذلػػؾ إشػػارة إلػػ.
دعػػوة النػػاس وال سػػيما أه ػػل الكوفػػة لقتػػاؿ معاويػػة ونف ػػيفـ عػػف القعػػود عػػف تال ػػال
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:
 - 1بحاراألنوار ج 44ص.68
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الداعي هو اليماني الموعود

تواجػػال القػػار والباحػػث فػػي شخصػػيات عصػػر الظفػػور المقػػدس لصػػاحب العصػػر

والزمػػاف (عميػػال السػػبلـ) وخاصػػة الممفػػديف لئلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) مس ػ لة
صػػعبة جػػداً وهػػي نػػدرة الروايػػات ال ػواردة عػػف أهػػل البيػػت (عمػػيفـ السػػبلـ) والتػػي
تتحدث عف هلالد الممفديف وعبل تفـ باإلماـ المفػدف (عميػال السػبلـ) و ػر فـ منػال

وال سيما شخصية الممفد الرئيسي وهو وزوري السيد اليماني.
والرمزوػػة التػػي تتص ػ

بفػػا تمػػؾ الروايػػات وال مػػوض تػػلدف أحيان ػاً إلػػ .أف يشػػعر

القار أو الباحث في هذا المجاؿ بوجود تنا ض في هذي الروايات ،وهذا طعاً ما

ال يجػػوز القػػوؿ بػػال ،روانمػػا العمػػة فػػي ذلػػؾ كمػػا منػػا رمزوػػة تمػػؾ الروايػػات رواعطادهػػا
أوصاؼ مشتركة لتمؾ الشخصيات رواطبلؽ أسماد مشتركة عميفا أيحاً.
إف تمؾ الرمزوة كانت مف أجل المحافظة عم .شخصية الداعي مف كيػد األعػداد،

حيث إف تمؾ الروايات تدؿ لموهمػة األولػ .مػف رادتفػا عمػ .إنفػا تشػير إلػ .وجػود

أكرػػر مػػف ممفػػد لئلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ،بيػػد إنفػػا فػػي الحقيقػػة تشػػير إلػػ.
الممف ػ ػد الرئيسػ ػػي والػ ػػذف سػ ػػنحاوؿ البحػ ػػث والكش ػ ػ
شخصية مف شخصيات عصر الظفور الشرو .

عػ ػػف شخصػ ػػيتال كونفػ ػػا أهػ ػػـ
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الباب الثاني

المهدن بين الحجة بن الحسن(ع واليماني

وهنػػا س ػلاؿ مػػا معنػػ .كممػػة المفػػدف ولمػػا سػػمي المفػػدف مفػػدياً ؟ رػػـ هػػل يجػػوز

إطبلؽ تسمية المفدف عم .غير اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ)؟ ال سػيما إف هػذي
التسمية هي مف التسميات التي عرؼ وأشتفر بفا اإلماـ الحجة بف الحسف (عميال

السبلـ) بيف الناس ماحياً وحاح اًر.

الرجعة177 ...............................................................
ولئلجابػػة نقػػوؿ إف المفػػدف فػػي الم ػػة م ػ خوذ مػػف ال عػػل هػػدل يفػػدف هػػدياً وهديػػة
وهداية يقاؿ هداي أف أرشدي وهو حد الحػبللة ،أف إف كممػة المفػدف مػ خوذة مػف

الفدايػػة ،يقػػاؿ هػػداي هللا إلػػ .اإليمػػاف أرشػػدي إليػػال .والمفػػدف الػػذف ػػد هػػداي هللا إلػػ.

الحا(.)1

أمػػا أهػػل البيػػت (عمػػيفـ السػػبلـ) فػػإنفـ أجػػابوا عمػػ .تسػػمية المفػػدف ومػػا المقصػػود

منفا ،فقد ورد عف اإلماـ أبي جع ر البا ر (عميػال السػبلـ) أنػال ػاؿ ( :إنملا سلمي
المهدن مهدياً ألنه يهدن ألمر هفي يهدن ما في صدور الناس (ٕ .

وفػػي روايػػة رانيػػة عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ (عميػػال السػػبلـ) أنػػال ػػاؿ ( :إذا قللام القللائم

دعى الناس إلى اإلسبلم جديلداً وهلداهم إللى أملر قلد دثلر وظلل عنله الجمهلور

وانما سمي القائم مهدياً ألنه يهدن إلى أمر مظمول عنه وسمي بالقلائم لقيامله

بالحق (ٖ .

مف هذي األخبػار نستشػ

السػبب الػذف أدل إلػ .إطػبلؽ لقػب المفػدف ،فالروايػات

هذي تشير إل .أف سبب تسميتال بالمفدف ألنال يفدف إل .أمػر مظمػوؿ عنػال أف إف

الشػػخص الػػذف يطمػػا عميػػال هػػذا المقػػب يقػػوـ بفدايػػة النػػاس إلػػ .أمػػر ػػد حػػل عنػػال

الناس فكل مف ي عل ذلؾ يسم .مفدياً.

وهذا هو جواب الشا األوؿ مف السلاؿ.

 - 1المنجد ؽ 1ص859

 - 2دالئل اإلمامة ص249
 - 3بحاراألنوار ج 51ص30
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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
اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) وذلػؾ ألف كػل مػف يفػدف إلػ .هللا عػز وجػل ووفػدف

الناس إل .أمر د خ ي ومحموؿ عنال يسم .مفدياً هذا أوالً.

ورانياً إف الروايات الواردة عف أهل البيت (عميفـ السػبلـ) توحػح لنػا إطػبلؽ لقػب

المف ػػدف عم ػػ .أكر ػػر م ػػف ش ػػخص أو ص ػػن

م ػػف الن ػػاس اتصػ ػ وا بصػ ػ ة الفداي ػػة

والصبلح والدعوة إل .هللا عز وجل وهداية الناس.

فرسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) أطما عميال هذا المقب كما ورد في زوارتال التي جاد فيفػا:

( وهتمت به النبوة وفتحت به باب الهيرات وأظهرت مظه اًر وبعثتله نبيلاً وهاديلاً

وأميناً مهدياً وداعياً إليك. ٔ( ..

وكذلؾ اإلماـ عمي (عميال السبلـ) أطما عميال تسمية المفدف.

فقد ورد عف اإلماـ الحسيف (عميال السبلـ) نقبلً عف أبيال (عميال السبلـ) أنػال ػاؿ:

( قال رسلول هللا فلي الميملة التلي كانلت فيهلا وفاتله لعملي (عميله السلبلم يلا أبلا

الحسن أحضر صحيفة ودواة ..فسنت يا عمي أول اإلثني عشر إماماً سلماك هللا
تعللالى فللي سللماءر عمللي المرتضللى وأميللر المللؤمنين والصللديق األكبللر والفللاروق

األعظم والمسمون المهدن. ٕ ( ...

كما ورد عف أبي حمػزة عػف أبػي بصػير أنػال ػاؿ ( :قملت لمصلادق جعفلر بلن دمحم

(عميه السبلم يابن رسول هللا سلمعت ملن أبيلك (عميله السلبلم أنله قلال يكلون
 - 1بحاراألنوار ج 51ص97
 - 2غيبة الطوسي ص187
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بعد القائم إثنا عشر إماماً فقال :إنما قال إثنلا عشلر مهلدياً وللم يقلل اثنلا عشلر
إماماً 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 مفػدياً
مػف الشػيعة الػذيف يػدعوف النػاس إلػ .مػواالت أهػل البيػت (عمػيفـ السػبلـ) ومعرفػػة

حقف ػػـ ،وهػ ػلالد اإلرن ػػا عش ػػر يظف ػػروف بع ػػد اإلم ػػاـ (عمي ػػال الس ػػبلـ) وك ػػذلؾ يوج ػػد

مفدييف بمال فمف الممكف أف يكوف هناؾ مفدييف يقوموف بفداية الناس إل .طروا
الحا ومواالت األئمة األطفار (عميفـ السبلـ) ومعرفتفـ ومعرفة حقفـ.

كما ورد عف رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) أنػال ػاؿ ( :قلال هللا تعلالى :وعزتلي وجبلللي

وعظمتي وارتفاعي لوال حيائي من عبدن المؤمن لما جعمت له هرقة يوارن بهلا

جسدر واني إذا أكممت إيمانه ابتميته بقصر في ماله ومرض في بدنه فإن هلو

هرج أضعفت عميه وان هو صلبر باهيلت بله مبلئكتلي وانلي جعملت عميلاً عمملاً

لئليمللان فمللن أحبلله واتبعلله كللان هادي لاً مهللدياً ومللن أبغضلله وتركلله كللان ضللاالً ًَ
مضبلً ( ٕ .
و ذلؾ يتحح انال مف الممكف أف تطما ل ظة (المفدف) عم .غيػر اإلمػاـ المفػدف

(عميػػال السػػبلـ) روانفػػا -أف كممػػة المفػػدف  -م فػػوـ لعػػدة مصػػاديا ،أف أف هنػػاؾ
أكرر مف مفدف.

 - 1بحاراألنوار ج 53ص115
 - 2بحاراألنوار ج 39ص ،253إرشاد القموب ج 1ص123
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واآلف ن تي إل .األدلة التي تخص إطبلؽ لقب المفدف عم .اليماني الموعود كما
يطمػػا عمػػ .اإلمػػاـ المفػػدف رواف الروايػػات التػػي تتحػػدث عػػف المفػػدف إنمػػا تتحػػدث

عنفما معاً وليس عف شخص واحد واألدلة كما ي تي:

الدليل األول :مكان هروج المهدن

فالروايات تشير إلػ .خروجػال (عميػال السػبلـ) مػف الػيمف وأخػرل تشػير إلػ .خروجػال
مف مكة.

حيث جاد عف النبي دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) ولػال ( :يهرج المهدن من قريلة يقلال لهلا

كرعة (ٔ .

وفػي روايػػة رانيػة عنػػال (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما)( :يهللرج المهللدن مللن قريللة بلاليمن يقللال لهلا

كرعة. ٕ( ..

بينما هناؾ روايات تشير إل .خروجال (عميال السبلـ) مف مكة و يامال بالسػي

مػف

هنػػاؾ ،فقػػد ورد عػػف اإلمػػاـ الحسػػيف (عميػػال السػػبلـ) ( :ذكللر المهلللدن ملللن وللللدر
يرضللى بلله كللل مللؤمن يحكللم بالعللدل ويللسمر بلله يظهللر مللن تهامللة حتللى تظهللر

الدالئل والعبلمات. ٖ( ..

 - 1بحاراألنوار ج 51ص ،80كش
- 2أعياف الشيعة ج 2ص53
 - 3الخرائ ج 2ص550

ال مة ج 2ص469
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وفػػي روايػػة رانيػػة عػػف اإلمػػاـ البػػا ر (عميػػال السػػبلـ) أنػػال ػػاؿ ( :ويظهللر المهللدن
بمكة عند العشاء ومعه راية رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما وقميصه وسليفه وعبلملات

ونور (ٔ .

الدليل الثاني :قائد الرايات السود

ما ورد عف روباف عف رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) أنال اؿ ( :إذا رأيتم الرايات السود

قلللد أقبملللت ملللن هراسلللان فستوهلللا وللللو حبلللواً عملللى اللللثم فلللإن فيهلللا هميفلللة هللا

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 بال اريػات
السػود هػو اليمػاني وأصػحابال الػذيف يبعرػوف بالبيعػة لئلمػاـ المفػدف (عميػال السػػبلـ)

فقػػػد ورد عػ ػػف رسػػػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػ ػػميما) أن ػػال ػ ػػاؿ ( :ثللللم تجلللليء الرايللللات السللللود
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 ).

 - 1الصراط المستقيـ ج 2ص225
 - 2بحاراألنوار ج 51ص ،82كش
 - 3كش

ال مة ج 2ص473

ال مة ج 2ص472
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أمػػا الروايػػة الرانيػػة فتشػػير إلػػ .مجػػيد المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) بعػػد مجػػيد ال اريػػات
السود وتعبر عنال الرواية بػ ( رـ يجيد خمي ة هللا المفدف ).

وعميػػال فالمفػػدف اليمػػاني هػػو صػػاحب ال اريػػات السػػود و ائػػدها وأمػػا اإلمػػاـ المفػػدف
(عميال السبلـ) ففو الذف يبايعال صاحب الرايات السود ( اليماني ) وأصحابال.

الدليل الثالث:

هػو مػا ورد عػف حػػذلـ بػف بشػر ػػاؿ ( :قملت لعمللي بلن الحسللين صلف لللي هللروج

المهدن وعرفني دالئمله وعبلماتله قلال يكلون قبلل هروجله هلروج رجلل يقلال لله

عوف السممي ..ثم يهرج السلفياني الممعلون ملن اللوادن اليلابس وهلو ملن وللد

عتبة بن أبي سفيان فإذا ظهر السفياني أهتفى المهدن ثم يهرج بعد ذلك (ٔ .
إف اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) غائب ولف يقوـ إال في مكة المكرمة في العاشر
مف محػرـ الحػراـ ( يػوـ عاشػوراد ) بينمػا الروايػة تقػوؿ إف المفػدف (عميػال السػبلـ)

يخت ػػي بع ػػدما يخ ػػرج السػ ػ ياني وه ػػذا يقتح ػػي إف المف ػػدف (عمي ػػال الس ػػبلـ) يك ػػوف
حاحػ اًر موجػػوداً بػػل خػروج السػ ياني ألنػػال يخت ػي بعػػد خػػروج السػ ياني وهػػذا غيػػر

ممكػػف ألف اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ال يقػػوـ إال فػػي العاشػػر مػػف محػػرـ رواف
خروج الس ياني يسبا خروج المفدف (عميال السبلـ).

وعميػػال فالػػذف يخت ػػي بعػػد خػػروج الس ػ ياني رػػـ يخػػرج م ػرة أخػػرل هػػو لػػيس اإلمػػاـ
المفدف (عميال السبلـ) بل هو السيد اليماني.

 - 1بحاراألنوار ج 52ص ،213غيبة الطوسي ص443
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الدليل الرابع:

وه ػػي الرواي ػػة الت ػػي نخ ػػتـ بف ػػا الح ػػديث ع ػػف لق ػػب المف ػػدف ج ػػاد فيف ػػا ( :ويحلللوز

السفياني ما جمعوا ثم يسلير إللى الكوفلة فيقتلل أعلوان آل دمحم ويقتلل رجلبلً ملن
مسميهم ثم يهرج المهدن فإذا رأى أهل الشام قد اجتمع أملرهم عملى أبلن أبلي
سفيان التحقوا بمكة فعند ذلك يقتلل اللنفس الزكيلة وأهلور بمكلة ضليعة فينلادن
منادن من السماء أيهلا النلاس إن أميلركم فلبلن وذللك هلو المهلدن اللذن يممل

األرض قسطاً وعدالً كما ممئت ظمماً وجو اًر (ٔ .
وهذي الرواية كما يتحح تتحدث عف دخوؿ الس ياني إل .الكوفػة ،وتحػرؾ المفػدف

باتجاهفػا بعػػد معرفتػال باجتمػػاع أهػل الشػػاـ عمػ .السػ ياني وهػذا أيحػاً مػا ال يمكػػف
حممػػال عمػػ .أف المقصػػود بػػذلؾ هػػو اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ألنػػال يكػػوف فػػي
هذي ال ترة غائباً.

أمػػا الػػذف يقػػوـ بقتػػاؿ الس ػ ياني بػػل ذلػػؾ ففػػو اليمػػاني والػػذف عبػػر عنػػال فػػي هػػذي

الروايػػة بالمفػػدف ،بػػدليل انػػال بعػػد الصػػداـ الحاصػػل بػػيف ( المفػػدف اليمػػاني حسػػب
الرواي ػػة ) و ػػيف السػ ػ ياني ين ػػادف من ػػاد م ػػف الس ػػماد باس ػػـ اإلم ػػاـ المف ػػدف (عمي ػػال

السبلـ) وهو ( المفدف الحجة بف الحسف حسب الرواية ).

فيتحح مما تقدـ إف هناؾ شخصيتيف رئيسيتيف تظفراف في خر الزماف كما جاد

ذكرهما في األحاديث النبوية الشرو ة ،رواف هاتيف الشخصيتاف هما مف تكوف عم.
 - 1بحاراألنوار ج 52ص207
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عاتقفم ػػا مفم ػػة القي ػػاـ و ي ػػادة القح ػػية المفدوي ػػة والتمفي ػػد لف ػػا روا ام ػػة دول ػػة الع ػػدؿ

اإللفي وهما السيد اليماني واإلماـ المفدف (عميال السبلـ) اإلماـ الراني عشر.

رواف السيد اليماني هػو مػف سػيقوـ بإعػداد األنصػار ويمفػد الطروػا ويعػد األنصػار
والتمفيػػد لئلمػػاـ ومػػف رػػـ يسػػمـ ال اريػػة إلػػ .أخيػػال وابػػف عمػػال اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال

السبلـ).

القائم بين الحجة بن الحسن (ع واليماني

عند سماع اسـ القػائـ يتبػادر إلػ .الػذهف اإلمػاـ الحجػة بػف الحسػف (عميػال السػبلـ)
فقم وهذا اإلعتقاد غير د يا ،وهنا نس ؿ هل هناؾ ائـ خر غير اإلماـ المفدف

(عميال السبلـ) ؟

ولئلجابػػة عم ػػ .ه ػػذا الس ػلاؿ ال ب ػػد م ػػف الرج ػػوع إلػػ .الرواي ػػات ومنا ش ػػتفا منا ش ػػة

موحػػوعية وتحميمفػػا ل ػػرض الحصػػوؿ عمػػ .النتػػائ المطموبػػة ،والبػػد لنػػا أوالً مػػف

معرفة معن .القائـ وسبب التسمية والمقب.

إف القائـ في الم ة م خوذ مف ال عل اـ يقوـ وماً و ومتال ياماً ،اـ باألمر توالي،
و اـ الحا ظفر وربت و اـ عم .األمر ار بال وأدامال وربتال(.)1

و ػػد ورد ف ػػي س ػػبب التس ػػمية ع ػػف أه ػػل البي ػػت رواي ػػات منف ػػا م ػػا روف ع ػػف اإلم ػػاـ

الصادؽ (عميال السبلـ) أنال اؿ ( :وسمي القائم لقيامه بالحق (ٕ .

 - 1المنجد ؽ 1ص.663

 - 2بحاراألنوار ج 51ص ، 30اإلرشاد ج 2ص ، 383أعبلـ الورل ص261
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وفي رواية رانية عنال (عميال السػبلـ) ( :يسمى القائم مهدياً ألنله يهلدن إللى أملر

مضمول عنه وسمي القائم لقيامه بالحق (ٔ .

وفػي روايػػة رالرػػة عنػال أيحػاً ( :وسللمي القللائم ألنلله يقللوم بعللدما يمللوت إنلله يقللوم

بسمر عظيم (ٕ .

وفي رواية (سمي بذلك لقيامه بالسيف (ٖ .

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).

ومما يدؿ عم .وجود أشخاص خروف يمكف إطبلؽ لقب ( القائـ ) عمػيفـ هػو أف
األئمة (عميفـ السبلـ) كمفـ يطما عميفـ لقب القائـ.

وهذا ما ورد عف الحكيـ بف أبي نعيـ في حديرال مع اإلماـ البػا ر (عميػال السػبلـ)

أنػػال ػػاؿ ( :ال أهللرج مللن المدينللة حتللى أعمللم إنللك قللائم آل دمحم أم ال ..فقللال ي لا
حكيم كمنا قائم بسمر هللا. ٗ( ...

وفي رواية أخرل عف السيد عبد العظيـ الحسني أنال ػاؿ ( :قمت لدمحم بن موسلى

(عميه السبلم إني ألرجو أن تكون القائم من أهل بيلت دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسلميما اللذن
 - 1بحاراألنوار ج 51ص30
 - 2بحاراألنوار ج 51ص ،30غيبة الطوسي ص471
 - 3بحاراألنوار ج 51ص217
 - 4الكافي ج 1ص536
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يمم األرض قسطاً وعدالً كما ممئت ظمماً وجو اًر .فقال :يا أبا القاسم ما منلا إال
وهو قائم بسمر هللا عز وجل وهاد إلى دين هللا (ٔ .
و ػػد ورد فػػي زوػػارة اإلمػػاـ الحسػػيف (عميػػال السػػبلـ) ( :وكنللت

طائعلاً ولجللدك دمحم

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما تابعلاً ..وفلي غملرات الملوت سلابحاً ولمفسلاق مكافحلاً وبحجل هللا
قائماً ولئلسبلم عاصماً. ٕ( ...

مما يدؿ عم .إف األئمة المعصػوميف (عمػيفـ السػبلـ) يمقػب كػل مػنفـ بفػذا المقػب

وانال ال يختص باإلماـ المفدف (عميال السبلـ) فقم.

كما ورد في الدعاد ( :وأمتني عمى فراشي في عافيلة أو فلي الصلف اللذن نعلت

أهمه في كتابك فقمت :كانهم بنيان مرصوص عمى طاعتك وطاعة رسولك مقببلً
عمى عدوك غير مدبر قائماً بحقك غير جاحد آلالئك (ٖ .
وهػػذا الػػدعاد دليػػل عمػػ .اف كػػل إنسػػاف يقػػوـ بحػػا هللا تعػػال .أفحػػل القيػػاـ يصػػدؽ
عميال لقب (القائـ) ويمكف اطبلؽ هذا المقب عم .غير أالئمة (عميفـ السبلـ) .

وكذلؾ يمكف انطبا ة عم .السػيد اليمػاني الػذف يطمػا عميػال لقػب القػائـ والعمػة فػي

ذلؾ كاآلتي :

إف الروايات الشرو ة الواردة عف أهل البيت (عميفـ السبلـ) تشير بوحوح إلػ .اف
أمر هللا هو اإلماـ المفدف (عميال السبلـ).
 - 1بحاراألنوار ج 51ص157
 - 2بحاراألنوار ج 98ص239

 - 3مصباح الك عمي ص ، 37مصباح المتفجد ص78
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فقد ورد عف عبد الػرحمف بػف كريػر عػف أبػي عبػد هللا الصػادؽ (عميػال السػبلـ) فػي
وؿ هللا تعػال{ :.أ ََتى أَمر ِ
ور ُسْب َحاَن ُه َوَت َعاَلى َع َّما ُي ْش ِلرُكو َن } أنػال
ُْ ّ
ّللا َفبلَ َت ْس َت ْع ِجُم ُ
اؿ ( :هو أمرنا يعني قيام قائمنا آل دمحم أمرنا هللا عز وجل أن ال نستعجل بله

يؤيللدر بثبلثللة أجنللاد بالمبلئكللة والمللؤمنين والرعللب وهروجلله كهللروج رسللول هللا
ِ
ِ
ق َواِ َّن َف ِريقلاً
{ك َما أ ْ
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما وذلك قوله عز وجل َ
َهَر َج َك َرُّب َك ملن َبْيت َ
لك ِبلاْل َح ِّ
ِ
ِ
ين َل َك ِارُهو َن } (ٔ .
ّم َن اْل ُم ْؤ ِمن َ
رواف أمػ ػػر هللا هػ ػػو اإلمػ ػػاـ المفػ ػػدف (عمي ػ ػػال السػ ػػبلـ) وونػ ػػادف بػ ػػال جبرائيػ ػػل (عمي ػ ػػال

السبلـ)(.)2

ولمػػا كػػاف اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) هػػو أمػػر هللا ،فػػإف القػػائـ بػ مر هللا يطمػػا
عميػػال لقػػب (القػػائـ) كمػػا ذكرنػػا ن ػاً ،وعميػػال فاليمػػاني يصػػدؽ عميػػال هػػذا المقػػب ألنػػال
يقوـ ب مر هللا أف يقوـ ب مر اإلماـ المفدف (عميال السبلـ)

أما األدلة عم .إف تسمية القائـ يمكف أف تطما عم .السيد اليماني ففي:

أوالً :تعدد لفظ القائم

عف إبراهيـ بف عبد هللا بػف العػبلد عػف أبيػال عػف أبػي عبػد هللا (عميػال السػبلـ) اف

أمير الملمنيف حدث عف أشياد تكػوف بعػدي إلػ .يػاـ القػائـ فقػاؿ الحسػيف يػا أميػر
الملمنيف مت .يطفر هللا األرض مف الظالميف:

 - 1ت وول اآليات ص256
 - 2بحاراألنوار ج 2ص ، 356 ، 285ت سير العياشي ج 2ص254
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اؿ( :ال يطهر هللا األرض ملن الظلالمين حتلى يسلفك اللدم الحلرام .ثلم ذكلر أملر

بني أمية وبني العبلاس فلي حلديث طويلل وقلال :إذا قلام القلائم بهراسلان وغملب

عمى أرض كوفان والممتان وجاز الجزيرة بني كاوان وقلام منلا قلائم بجليبلن اللى

ان يقول ثم يقوم القائم المسمول واإلمام المجهول له الشلرف والفضلل وهلو ملن
ولدك يا حسين ال ابن مثمه بين الركنين فلي دريسلين بلاليين يظهلر فلي الثقملين

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
أكرر مف ائـ مع مبلحظة إف ورود اسـ القائـ في صدر الحػديث كػاف مجػرداً أف

القػػائـ فقػػم ،وفػػي خػػر الحػػديث ذكػػر القػػائـ المػ موؿ واإلمػػاـ المجفػػوؿ يسػػتدؿ مػػف
هػػذا الكػػبلـ ان ػال لػػيس ػػائـ واحػػد بػػل أكرػػر مػػف ػػائـ ،فالقػػائـ الػػذف ذكػػر فػػي بدايػػة

الحديث هو السيد اليماني والذف يقوـ في خراساف بينما مف سمي بالقػائـ المػ موؿ

ففو اإلماـ المفدف (عميال السبلـ).
و ػػد وصػ ػ

بالق ػػائـ المػ ػ موؿ أف ال ػػذف ت مم ػػال الن ػػاس وتت م ػػل ظف ػػوري وه ػػو اإلم ػػاـ

المفدف (عميال السبلـ) بينما القائـ اآلخر الذف يخرج مف خراساف لـ تذكري الرواية
بم ي الم موؿ ألنال ليس اإلماـ المفدف بل وزوري اليماني .

 - 1بحاراألنوار ج 52ص274 ، 235
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ثانياً :عمر القائم (عميه السبلم

ففنػػاؾ روايػػة تشػػير إلػػ .إنػػال يظفػػر وهػػو ابػػف ربلرػػيف سػػنة وروايػػات تشػػير إلػػ .إنػػال
يظفر وهو ابف أر عيف سنة(.)1

فاليماني يظفر في عمر الربلريف ،بينما اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) يظفػر فػي
عمر األر عيف.

فقػػد ورد فػػي عمػػر اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ( :يهللرج المهللدن وهللو أبللن

أربعين سنة كسنه رجل من بني إسرائيل (ٕ .

أما اليماني فقد ورد في عمري ( :القائم من ولدن يعمر عمر هميلل اللرحمن يقلوم
في الناس وهو ابن ثبلثين سنة. ٖ( ..

وهنا د أطما عم .اليماني لقب (القائـ).

ثالثاً :صفات القائم

فقػػد ورد فػػي بعػػض الروايػػات إف القػػائـ أبػػيض مشػػرب بحم ػرة ب أرسػػال الح ػزاز شػػبيال
عيس .بف مروـ (عميال السبلـ) بينما ورد في روايات أخرل اف القائـ غائر العينيف
مشرؼ الحاجبيف بوجفال أرر شبيال موس( .عميال السبلـ)(.)4

 - 1بحاراألنوار ج 51ص ، 44دالئل اإلمامة ص258
 - 2ال تف ألبف حماد ج 1ص365
 - 3دالئل اإلمامة ص258

 - 4بحاراألنوار ج 51ص ، 40غيبة النعماني ص ، 215أعبلـ الورل ص465
وسي تي بيانال في موحوع الص اة المشتركة بيف المفدف(ع) واليماني
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مما يدؿ عم .إف هناؾ غير الحجة بف الحسػف مػف يطمػا عميػال لقػب القػائـ أيحػاً

وهو اليماني .وسي تيؾ المزود مف البياف في الص حات المقبمة.

رابعاً :التنويه باإلسم

نفػػت الروايػػات عػػف التنويػػال باسػػـ القػػائـ فػػي حػػيف إف روايػػات أخػػرل ذكػػرت القػػائـ
(عميػػال السػػبلـ) وسػػمتال باسػػمال واسػػـ أبيػػال ورفعتػػال إلػػ .جػػدي رسػػوؿ هللا (صػػم .هللا

عميػػال و لػػال وسػػمـ تسػػميما) .وهػػذا يعنػػي إف هنػػاؾ ػػائـ غيػػر الحجػػة بػػف الحسػػف هػػو

اليماني ،أما القائـ اآلخر ففو اإلماـ المفدف (عميال السبلـ)(.)1

وسي تي ت صيل هذا األمر في موحوع النفي عف التسمية في الص حات المقبمة.

الباب الثالث
هفاء نسب الداعي

بػالرجوع إلػػ .الروايػػات الػواردة عػػف أئمػػة الفػدل (عمػػيفـ السػػبلـ) والتػي تػػتكمـ حػوؿ

اليماني نجد إنفا لـ تحدد نسبال ،واسمال ،روال .أف القبائل يرجع نسبال.

 - 1بحاراألنوار ج 36ص ، 40غيبة النعماني ص. 215
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وهػػذا ممػػا ػػد الحظػػال البػػاحروف والكتػػاب فػػي حػػية اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ)
حيث حاولوا تحديد شخصػية اليمػاني ونسػبال ،فػالمتتبع لمروايػات التػي تتحػدث عػف

القحية المفدوية بشكل عاـ يمكنال تحديد نسبال ب نال حسني كما سي تي الحقاً.
ولكف نسبال يكوف مخ ي عف الناس ألنال يكوف معروفاً بينفـ ب نال مف العواـ وليس

م ػ ػػف الس ػ ػػادة ،وه ػ ػػذا الخ ػ ػػاد ف ػ ػػي النس ػ ػػب يع ػ ػػود إل ػ ػػ .حكم ػ ػػة روارادة هللا والمتعمق ػ ػػة
بالمحافظة عم .شخصية الداعي.
إف خ ػػاد نس ػػب ال ػػداعي اليم ػػاني ف ػػي الحقيق ػػة ه ػػي م ػػف الس ػػنف الت ػػي ج ػػرت عم ػػ.
األنبياد فحبلً عف األولياد مف أهل البيت (عميال السبلـ).

و د أشارت الرواية إل .سنة خ اد النسب إلبراهيـ (عميال السػبلـ) وذلػؾ مػف خػبلؿ

خ ػاد والدتػػال واعتػزاؿ النػػاس ،ولموسػػ( .عميػػال السػبلـ) مػػف حيػػث اخت ػػادي عػػف أمػػال
وأهمال ،ولعيس( .عميال السبلـ) الذف أختم

في نسػبال ب نػال أبػف هللا أو إنػال ولػد مػف

غير أب وهكذا.

وهذا الحاؿ ينطبا عم .الرسػوؿ دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) مػف حيػث عػدـ تصػديا دعوتػال

ونبوتػػال ألف النػػاس كػػانوا يعتقػػدوف إف نسػػبال يعػػود إلػػ .إسػػحاؽ (عميػػال السػػبلـ) كمػػا

سي تي.

ولو عدنا إل .صص األنبياد (عميفـ السبلـ) نجد خ ػاد نسػبفـ بػيف النػاس حيػث

إف نبي هللا إبراهيـ (عميال السػبلـ) عػاش فػي كفػ

مػف حػيف والدتػال إلػ .إف صػار

شاباً ،رـ عاش بعد ذلؾ عند عمال وكاف ينتسب إليال وذلؾ بسبب خوفال مف نمرود
نذاؾ ،حيث ورد في كتب التارو :
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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

نمرود الجبار فمما هرج من المغارة التي كان فيها قمب طرفه في السلماء فمملا

كممللت سللنه جعللل يعجللب إذا رأى قوملله يعبللدون األصللنام ويقللول :أتعبللدون مللا

تنحتون ؟ فيقولون :أبوك عممنا هذا فيقول :إن أبي لمن الظالمين. ٔ( ....
ِ
و د ورد إف أبوي هو زر والذف ذكري هللا تعال .بقولػال{ :واِ ْذ َق ِ ِ
آزَر
يم ألَِبيله َ
َ
َ
ال إْبَراه ُ
(ٕ
ِ
ِ
ين }
اك َوَق ْو َم َك ِفي َضبلَ ٍل ُّم ِب ٍ
َصَناماً آلِ َه ًة ِإّني أََر َ
أ ََت َّته ُذ أ ْ
بيػػد إف األصػػح إف زر هػػو عمػػال ،ألنػػال ال يمكػػف أف يكػػوف والػػد نبػػي ظالم ػاً يعبػػد
األصناـ وكاف مع النمرود الجبار ،وهذا ال يمكف ألف األنبياد واألولياد ال يولدوف

إال مػػف أصػػبلب طػػاهرة وأرحػػاـ مطفػرة ،كمػػا ورد فػػي زوػػارة اإلمػػاـ الحسػػيف (عميػػال

السبلـ)التي جاد فيفا:

( يا موالن يا أبا عبد هللا أشهد إنك كنت نلو اًر فلي األصلبلب الشلامهة واألرحلام
المطهرة لم تنجسك الجاهمية بسنجاسها ولم تمبسك من مدلهمات ثيابها. ٖ( ...

 - 1تارو اليعقو ي ج 2ص22
 - 2األنعاـ74

 - 3بحار األنوار ج 98ص100
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ومػػف المعمػػوـ إف اإلمػػاـ الحسػػيف (عميػػال السػػبلـ) يرجػػع نسػػبال إلػػ .إب ػراهيـ (عميػػال
السبلـ) فإذا كاف زر هػو أبػو إبػراهيـ (عميػال السػبلـ) ففػو يتنػاف .مػع مػا ورد عػف
المعصػػوميف (عمػػيفـ السػػبلـ) حػػوؿ طفػػارة نسػػب األنبيػػاد واألئمػػة (عمػػيفـ السػػبلـ)
وهذا بدوري يلود بػ ف زر هػو عػـ إبػراهيـ الخميػل (عميػال السػبلـ) ولػيس والػدي الػذف

ال بد أف يكوف مف الصالحيف.

رواذا عدنا إل .سبب خ اد نش ة إبراهيـ (عميال السبلـ) ووالدتال ونسبال نجػدها مت تيػة
مف خوؼ والديال وخوفال هو فيما بعد مف النمرود نذاؾ(.)1

أمػػا بالنسػػبة لموسػػ( .عميػػال السػػبلـ) ففػػو اآلخػػر ػػد خ ػػي نسػػبال عػػف بنػػي إس ػرائيل

وذلػؾ ألف أمػال ونتيجػػة لخوففػا مػف فرعػػوف ػد وحػػعتال فػي التػابوت الػػذف سػار بػػال

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

ابػػف فرعػػوف ،وبقػػي الحػػاؿ كػػذلؾ حتػػ .اسػػتطاع أحػػد الشػػيوخ التعػػرؼ عميػػال عػػف
طروا ص اتال ،فعند ذلؾ عرؼ بنو إسػرائيل مػف هػو ومػا هػو نسػبال الحقيقػي ،ففػو

النبػي الػذف وعػػدهـ يوسػ

ذكر فيفا:

(عميػال السػػبلـ) بػال وذلػػؾ حسػبما جػاد فػػي الروايػة التػػي

وولللد موسللى بللن عم لران بن...........بللن الون بللن يعقللوب بمصللر فللي زمللان
فرعون الجبار ..وكان سحرة فرعلون وكهنتله قلد قلالوا لله :يوللد فلي هلذا الوقلت
مولود ملن بنلي إسلرائيل يفسلد عميلك ممكلك ويكلون بله هبلكلك ...فلسمر فرعلون

 - 1تارو اليعقو ي ج 2ص ،22صص الجزائرف ص ،101صص الراوندف ص103
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فوضع عمى كل املرأة حاملل ملن بنلي إسلرائيل حرسلاً فكانلت ال تملد ملنهن املرأة

غبلماً إال قتل ..وأوحى هللا إلى أم موسى أن أعممي تابوت ثم ضعيه فيه

وأهرجيه ليبلً فاطرحيه في نيل مصلر ففعملت ذللك وضلربته اللريح فطرحتله إللى
الساحل فرأته امرأة فرعون فلدنت منله حتلى أهذتله فمملا فتحلت التلابوت ورأت
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.

فمما طال األمر عمى بني إسرائيل ضجوا وأتوا شيهاً ملنهم فقلال لهلم :كلسنكم بله
فبينما هم في ذللك إذ وقلف عمليهم موسلى فمملا رآر الشليخ عرفله بالصلفة فقلال

له:

ما اسمك فقال :موسى

قال:ابن من ؟

قال :ابن عمران.

فقام هو والقوم وقبموا يديه ورجميه واتهذهم شيعة(ٔ .

وهنػػا نػػرل أيح ػاً اف خ ػػاد نسػػب موسػػ( .عميػػال السػػبلـ) كػػاف بسػػبب الخػػوؼ مػػف
فرعوف.

وهذا الحاؿ ينطبا عم .عيس( .عميال السػبلـ) حيػث إف اليفػود كػانوا يعتقػدوف إف

النبػػي المسػػيح الػػذف وعػػدهـ بػػال موسػػ( .عميػػال السػػبلـ) سػػيكوف مػػف ذروػػة هػػاروف

 - 1تارو اليعقو ي ج 2ص31
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(عميال السبلـ) فمما ولد عيس( .عميال السبلـ) مػف غيػر أب أنكػروا عميػال أف يكػوف
هو النبي الموعود ،ألف عيس .د خ ي نسبال عندهـ.

ولكف في حقيقة األمػر إف نسػب عيسػ( .عميػال السػبلـ) يرجػع إلػ .هػاروف (عميػال

السػػبلـ) مػػف جانػػب أمػػال م ػروـ (عميفػػا السػػبلـ ) ،كونفػػا مػػف ذروػػة هػػاروف (عميػػال
السبلـ)(.)1

وكذلؾ الحاؿ بالنسػبة لمرسػوؿ دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) حيػث كذبػال أهػل الكتػاب ال سػيما

اليفػػود فح ػبلً عػػف المشػػركيف بسػػبب نسػػبال ،حيػػث كػػانوا يعتقػػدوف اف النبػػي الػػذف
بشر بال المسيح (عميال السبلـ) سيكوف مػف ذروػة إسػحاؽ (عميػال السػبلـ) فممػا كػاف

النبي ينتسب إل .بني هاشػـ الػذيف ينتسػبوف بػدورهـ إلػ .إسػماعيل (عميػال السػبلـ)
واليفود والمشركوف يعرفوف ذلؾ ،أدل ذلؾ إل .رفحفـ لنبوتال وتكذيبفا(.)2

وهػػذا مػػا سػػيجرف مػػع الػػداعي فػػي عػػدـ التصػػديا بػػال و دعوتػػال ألف لػػال سػػنة مػػف
األنبياد األر عة (عميفـ السبلـ) مف جانبيف.
الجانب األوؿ :في خ اد نسبال تماماً عف الناس عندما ي ذف هللا لال في كش
خوفاً عم .حياتال مف ط اة وجبابرة عصري.

ذلؾ

الجانب الراني :إنػال سػيواجال تكػذيب النػاس لػال بسػبب خ ػاد نسػبال رػـ ظفػوري فجػ ة،

حيث كاف معروفاً عند الناس ب نال مف العػواـ رػـ يتحػح بعػد ذلػؾ إنػال سػيد عمػوف،

في َكذب كما كذب هلالد األنبياد بسبب خ اد نسبفـ.

 - 1تارو اليعقو ي ج 2ص ،67صص الجزائرف ص ،404صص الراوندف ص265
 - 2بحاراألنوار ج 15ص ،227_ 174أعبلـ الورل ص69

 ..................................................... 196موسوعة القائـ
رواف لال سنة مف أجدادي مف ذروة أهل البيت (عميفـ السبلـ) حيث أحطر بعحفـ
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

كػػاف حاح ػ اًر يػػوـ الط ػ

مػػع اإلمػػاـ الحسػػيف (عميػػال السػػبلـ) وكػػاف ص ػ ير السػػف،

فعندما هجمت الخيل عم .مخيـ اإلماـ الحسيف (عميال السبلـ) بعد استشفادي ،فر

األط ػػاؿ إلػػ .البػرارف وكػػاف أحمػػد بػػف مسػػمـ أحػػدهـ ،وسػػا ال القػػدر إلػػ .رئػػيس أحػػد
القبائل القاطنة في أطراؼ الكوفة ،وطمػب إلػيفـ أف يعمػل عنػدهـ ،وبال عػل أجػابوا
طمبال لما أروا فيال مف جبللة القدر وحسف الخمقة.

وبق ػػي يعم ػػل عن ػػدهـ ارب ػػة أر ػػع س ػػنوات إل ػػ .أف س ػػمع بخ ػػروج المخت ػػار الرق ػػي

( رحػواف هللا عميػػال ) فػػي الكوفػػة طالبػاً برػ ر اإلمػػاـ الحسػػيف (عميػػال السػػبلـ) حيػػث

أخذ يقتل َ َتَمة اإلماـ (عميال السبلـ) وذلؾ بعد محاكمتفـ ،وعندها كش

أحمد بف

مسمـ (عميال السبلـ) عف نسػبال الحقيقػي لػرئيس القبيمػة ،وأخبػري إنػال يروػد أف يػذهب
لمقػػاد المختػػار ،أخػػذ رئػػيس القبيمػػة يبكػػي وومطػػـ عمػػ .أرسػػال وهػػو يقػػوؿ لػػال مػػا هػػو

عػػذرف غ ػػداً عنػػدما الق ػػ .الرس ػػوؿ دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) واإلم ػػاـ عمػػي (عمي ػػال الس ػػبلـ)
وكاف د استخدمال في العمل عندي.

ذهػػب أحمػػد بػػف مسػػمـ (عميػػال السػػبلـ) ودخػػل مجمػػس المختػػار فطمػػب إليػػال األخي ػر
الجمػػوس ،ف جابػػال ػػائبلً أأجمػػس مػػف حيػػث أنػػا أـ مػػف حيػػث أنػػت ؟ عنػػدها عػػرؼ

المختار إنال ذو مكانة وشرؼ وذو منطا.
فقاؿ لال :اجمس مف حيث أنت.
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فعندها جاد وجمس بقرب المختار.
وهنا ازداد األخير يقيناً إف هذا ال ت .ينتسب إل .بيػت كػروـ ،فقػاؿ لػال مػف أنػت يػا
بني ؟ ف خبري ب نال أحمد بف مسمـ وكي

إنال هػرب فػي عصػر يػوـ عاشػوراد فبكػاي

المختػػار ومػػف كػػاف بمجمسػػال وصػػار المجمػػس أشػػبال بمجمػػس ع ػزاد اسػػتذكرت فيػػال

الحادرة ووا عة الط

األليمة.

رـ إف أحمد بف مسػمـ طمػب منػال أف يرسػمال إلػ .أمػال بالمدينػة وبال عػل فعػل ذلػؾ

()1

أال لعنة هللا عم .القوـ الظالميف مف أعداد دمحم و ؿ دمحم.

ونجػػد إف هػػذي القصػػة تكػػررت كػػذلؾ فػػي أيػػاـ العباسػػييف مػػع القاسػػـ أبػػف اإلمػػاـ

موس .بف جع ر (عميال السبلـ).

يتبػػيف لنػػا مػػف خػػبلؿ ذلػػؾ إف بعػػض النػػاس يحػػطروف بعػػض األحيػػاف إلػػ .أخ ػػاد
نسػػبفـ وذلػػؾ لخػػوففـ مػػف طواغيػػت زمػػانفـ عمػػ .األمانػػة التػػي يحممونفػػا ،وهػػذا مػػا

يجرل مع اليماني ،حيث نجد إف األئمة (عمػيفـ السػبلـ) لػـ يتحػدروا عػف نسػبال أو
اسػػمال أو شخصػػال بصػراحة ووحػػوح ،حتػػ .إنفػػـ أعطػػوي أكرػػر مػػف لقػػب وأكرػػر مػػف
ص ة ،حت .يظف المتتبع لال إف هذي ب جمعفا عبلمات لشخصػيات متعػددة ،لكنفػا

في الحقيقة مجتمعة في شخص واحػد ،في خػذ كػل لقػب واسػـ مكانػال بحسػب الػدور

والمرحمة التي يمارسفا الداعي اليماني في القحية المفدوية كما سي تي.

لذلؾ أخ  .أئمة أهػل البيػت نسػب الػداعي عػف النػاس لمخطػر الػذف يحػدؽ بػال مػف
بػػل أعػػداد اإلمػػاـ مػػف النواصػػب و نػػي العبػػاس و نػػي أميػػة والمتمرمػػيف بالس ػ ياني
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فحػبلً عػػف اليفػػود والنصػػارل ،والخطػػر الرػػاني مػػف جانػػب ػروش خػػر الزمػػاف مػػف
بن ػػي فاطم ػػة ( عميف ػػا الس ػػبلـ ) أن س ػػفـ ال ػػذيف يحس ػػدونال عم ػػ .مكانت ػػال و ر ػػال م ػػف

اإلماـ ،كونال صاحب دعوتال والداعي لال ووزوري والممفد الرئيسي لال.

و ػػد وردت رواي ػػة صػ ػروحة تش ػػير إل ػػ .تك ػػذيب الن ػػاس لميم ػػاني ونس ػػبال روانف ػػـ ال
يعرفونػػال لخ ػػاد نسػػبال بيػػنفـ ،حيػػث جػػاد عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ (عميػػال السػػبلـ) أنػػال
اؿ:

( في قوله {ِإ َذا ُت ْتَمى عَمي ِه آي ُاتَنا َقال أ ِ
ين } يعني تكلذيبهم بقلائم آل
َساط ُير ْاأل ََّولِ َ
َْ َ
َ َ
دمحم (عميلله السللبلم إذ يقللول للله لسللنا نعرفللك ولسللت مللن ولللد فاطمللة كمللا قللال
مشركوا قريش لمنبي دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما (ٔ .

وفي هذي الرواية داللػة واحػحة عمػ .إف النػاس يكػذبوف نسػبال وال يعرفػوف إنػال مػف

ولػػد فاطمػػة ( عميفػػا السػػبلـ ) ولػػيس المقصػػود هنػػا اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ)

ألف األمػػاـ (عميػػال السػػبلـ) معػػروؼ عنػػد عامػػة المسػػمميف فحػبلً عػػف الشػػيعة ب نػػال

مف ولد فاطمة الزهراد ( عميفا السبلـ ) وهذا أمر ال يختم

عميال ارناف.

إذ المقصود بتمؾ الرواية هو القائـ اليماني الذف منا إنال يكوف معروفاً لػدل عامػة
النػػاس ب نػػال مػػف الع ػواـ ولػػيس مػػف السػػادة العمػػوويف ال ػػاطمييف ،فمػػذلؾ عنػػدما يقػػوـ

بإظفػػار نسػػبال الحقيقػػي يكذبػػال النػػاس لجفمفػػـ بػػال وذلػػؾ كتكػػذيب المشػػركيف لجػػدي

رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) مف بل.

وفػي ذلػؾ إشػارة واحػحة إلػ .أف لػال سػنة مػف جػدي رسػوؿ هللا مػف حيػث اف النػاس

يكذبونػػال ويقولػػوف لػػال إنػػؾ لسػػت سػػيدا مػػف ذروػػة سػػيد الموحػػديف (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) ومػػف
 - 1بحاراألنوار ج 51ص.61
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ذروػػة اإلمػػاـ عمػػي وفاطمػػة الزهػػراد ( عميفمػػا السػػبلـ ) وذلػػؾ كمػػا كػػذب المشػػركوف
مػػف بػػل بالرسػػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) ونبوتػػال بحجػػة إنػػال لػػيس مػػف ذروػػة إسػػحاؽ (عميػػال

السبلـ).

ر ػػـ إنن ػػا ل ػػو حممن ػػا الرواي ػػة عم ػػ .ظاهره ػػا و من ػػا إف الق ػػائـ ال ػػذف يكذب ػػال الن ػػاس وال

يصد ونال مف ولد فاطمة (عميفػا السػبلـ ) هػو اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) روانػال

ليس شخصاً خر غيري فإف هذي الرواية تعارحفا رواية أخرل تشير بصراحة إل.
إف الناس عند ياـ اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) يكونوف عم .معرفة بػال روانػال مػف
ولد فاطمػة الزهػراد (عميػال السػبلـ) حتػ .إف بعحػفـ يقولػوف لػال أرجػع يػابف فاطمػة

ال حاجة لنا بؾ.

حيث ورد عف اإلماـ البا ر(عميال السبلـ) في حديث طوول أنال اؿ:

( 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. ٔ( ...

وعف أبي الجارود في رواية أخرل عف البا ر (عميال السبلـ) أنال اؿ:

( 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

حاجة لنا فيك فيضع السيف فيهم عمى ظهر الكوفة. ٔ( ....

وجاد في رواية أخرل عف أبي بصير عف البا ر (عميال السبلـ) انال اؿ:

( إذا ظهللر القللائم عمللى نجللف الكوفللة يهللرج إليلله ق لراء أهللل الكوفللة قللد عمق لوا

المصلللاحف فلللي أعنلللاقهم وأطلللراف رملللاحهم شلللعارهم يلللا ٕٔ _ٙٙيلللا _ ٕٗٚ
فيقولون ال حاجة لنا فيك يابن فاطمة قد جربناكم فما وجدنا عندكم هي ار أرجعوا
من حيث جئتم فيقتمهم. ٕ( ...

ونحػػف ال نسػػت رب مػػف معرفػػة هػلالد لئلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ب نػػال مػػف ولػػد
فاطمػػة الزهػراد ( عميفػػا السػػبلـ ) ألف هنػػاؾ الكريػػر مػػف الروايػػات المتػواترة تصػػرح

بذلؾ(.)3

يتحػػح لنػػا مػػف ذلػػؾ إف القػػائـ المقصػػود مػػف روايػػة اإلمػػاـ الصػػادؽ (عميػػال السػػبلـ)

الػػػذف يكػػػذب النػ ػػاس انتسػ ػػابال لسػػػيدة نسػػػاد العػ ػػالميف ( عميف ػػا السػ ػػبلـ ) ويعدونػػػال
ك س ػػاطير األول ػػيف ه ػػو ل ػػيس الق ػػائـ المف ػػدف (عمي ػػال الس ػػبلـ) كون ػػال معم ػػوـ النس ػػب

لػػديفـ ،بػػل المقصػػود بػػال هػػو القػػائـ اليمػػاني صػػاحب دعوتػػال والػػداعي إلػػ .بيعتػػال
ونصرتال وذلؾ يكوف بل يامال المقدس في مكة.

وال بػػد مػػف اإلشػػارة هنػػا إلػػ .إف مسػ لة خ ػػاد النسػػب تبػػدو م لوفػػة فػػي خػػر الزمػػاف

حتػ .عنػػد أعػػداد اإلمػاـ المفػػدف (عميػػال السػبلـ) ،مػػف بنػػي العبػاس الػػذيف يحكمػػوف
 - 1دالئل اإلمامة ص241
 - 2منتخب األرر ص193
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العراؽ في خر الزماف والػذف يكػوف زواؿ ممكفػـ عبلمػة مػف عبلمػات يػاـ اإلمػاـ
المفدف (عميال السبلـ).

حيث جاد عف أبي بصير عف اإلماـ الصادؽ (عميال السبلـ) انال اؿ:

( يقوم القائم في وتر من السنين واحد ثبلثة همسة وقال إذا أهتملف بنلو أميلة

ذهللب ممكهللم ثللم يممللك بنللو العبللاس فللبل يزالللون فللي عنف لوان مللن العلليش حتللى
يهتمفوا فيما بينهم فإذا اهتمفلوا ذهلب ممكهلم واهتملف أهلل الشلرق وأهلل الغلرب
نعم وأهل القبمة ويمقى الناس جهد شديد مما يمر بهم ملن الهلوف فلبل يزاللون

بتمك الحالة حتى ينادن مناد من السماء فإذا نلادى فلالنفر النفلر فلوهللا فكلسني

أنظر إليه بين الركن والمقام يبايعه الناس. ٔ( ...

حيث إف هلالد العباسييف سيدخموف إل .العراؽ مف خراساف ومعفـ ال اريػات السػود
إليفاـ الناس ب ف راياتفـ هػي ال اريػات السػود التػي نبػال أهػل البيػت (عمػيفـ السػبلـ)

عميفا ،حيث جاد عف الرسوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) انال اؿ:

( إذا رأيتم الرايات السود من قبل هراسان فستوها ولو حبواً عمى الثم . ٕ( ...

كمػػا اف أئمػػة أهػػل البيػػت (عمػػيفـ السػػبلـ) ػػد أكػػدوا عمػػ .دخػػوؿ اريػػات سػػود لبنػػي
العباس غير تمؾ الرايات التي هي عم .هدل ،حيث جاد عف الرسوؿ (صػم .هللا

عميال و لال وسمـ تسميما) أنال اؿ:

 - 1بحاراألنوار ج 52ص235
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( تهرج من الشرق رايات سود لبني العباس ثلم يممكلون ملا شلاء هللا ثلم تهلرج
رايات سود صغار تقاتل رجلل ملن وللد بنلي سلفيان وأصلحابه ملن قبلل المشلرق
فيؤدون الطاعة إلى المهدن (ٔ .

رـ إف هلالد سيقوموف بإظفار أن سفـ ب نفـ دعاة الحا الذف يطمبػوف عودتػال إلػ.

أهمال مف ؿ دمحم ،ألنفـ سادة عموويف ،وفي الوا ع إنفـ ينتسبوف إل .بني العبػاس،
هذا ب ض النظػر كػونفـ نػذاؾ ذا معرفػة بنسػبفـ الحقيقػي ولكػنفـ تعمػدوا إخ ػادي،

أو إنفػػـ يجفمػػوف فع ػبلً بػػال الخػػتبلط األنسػػاب وال سػػيما فػػي و ػػت العباسػػييف الػػذيف
ػػاموا كم ػػا م ػػر بن ػػا بقت ػػل العم ػػوويف ومط ػػاردتفـ وتشػ ػرودهـ وس ػػجنفـ ،ر ػػـ إنف ػػـ أف

العباسييف د ألبسوا بعض خواصفـ مف العباسييف أن سفـ ومف غيرهـ زف السػادة
العموويف و اموا بإط اد هذا النسب عميفـ وذلؾ ل ػرض إعبلمػي ،مػف أف العمػوويف
أصػػبحوا بجػػانبفـ ،وكػػذلؾ لي طػوا عمػػ .جػرائمفـ تجػػاهفـ بػػالبر بفػػـ أف الػػذيف هػػـ

ليسوا عموويف باألصل.

وبالمقابػػل كػػاف السػػادة العمػػوويف الحقيقيػػيف ،يخ ػػوف نسػػبفـ كمػػا هػػو حػػاؿ القاسػػـ

(عميػػال السػػبلـ) وذلػػؾ لح ػ م العباسػػييف عمػػيفـ ،ومحػػار تفـ مػػف ػػبمفـ وال سػػيما
السػػادة الحسػػنييف الػػذيف ػػاموا بالعديػػد مػػف الرػػورات حػػد العباسػػييف أمرػػاؿ دمحم ذو

الن س الذكية وأخوي إبراهيـ والحسيف بف عمي بػف الحسػف بػف أبػي طالػب وغيػرهـ،

لذلؾ فقد اختمطت أنسابفـ الحقيقية مع انساب بني العباس المزو ة.

 - 1ال تف والمبلحـ ج 1ص85

الرجعة203 ...............................................................
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
بػػإعبلف دعوتػػال التػػي هػػي دعػػوة اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) عمػػ .النػػاس كافػػة
وذلػػؾ بحجػػة إنػػال لػػـ يكػػف معروفػػا لػػديفـ ب نػػال ينتسػػب إلػػ .فاطمػػة الزه ػراد ( عميفػػا

السبلـ ).

وذلؾ كما كذب المشركوف بدعوة جدي الرسوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) مف بل.

الداعي حسني النسب

إف صاحب دعػوة اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) والقػائـ بفػا والػداعي إلػ .اإلسػبلـ
الجدي ػػد اليم ػػاني الموع ػػود ه ػػو م ػػف ذرو ػػة أمي ػػر الم ػػلمنيف وس ػػيد الموح ػػديف (عمي ػػال

السػػبلـ) وهػػذا مػػا ن ػراي واحػػحاً مػػف خػػبلؿ جممػػة مػػف األحاديػػث والروايػػات الش ػرو ة
الواردة عف رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) وأئمة أهل البيت (عميفـ السبلـ) .

فقد ورد في اليماني أنال ( :يماني قريشي وهو أمير الغضب (ٔ .
وهذا ما أشار إليال رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) بقولال:

(يللا معشللر اللليمن تقولللون إن المنصللور مللنكم والللذن نفسللي بيللدر إنلله لقرشللي
وأبور ولو أشاء أن اسميه إلى اقصر جد هو له لفعمت (ٕ .

 - 1ال تف ألبف حماد ج 1ص ، 401بحاراألنوار ج 21ص372
 - 2الفتن البن حماد ج 1ص322
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وجػ ػػاد فػ ػػي ذكػػػر اإلمػ ػػاـ المفػػػدف (عميػػػال السػ ػػبلـ) ع ػػف سػ ػػعيد ب ػػف المسػػػيب ػػػاؿ:

(المهدن حق هو قال حق قال قمت :فمن هو؟ قال :من قريش قملت :ملن أن
قللريش ؟ قللال:من بنللي هاشللم قمللت :مللن أن بنللي هاشللم ؟ قللال :مللن بنللي عبللد

المطمب قمت من أن عبد المطمب؟ قال :من ولد فاطمة (ٔ .

وهناؾ طائ تاف مف الروايات التي تتحدث عف اإلماـ المفدف (عميال السبلـ).

فطائ ػػة تػػذكري بم ػػي ( مػػف ولػػد عمػػي ) وتربػػت لػػال الشػػبال بينػػال و ػػيف عيسػػ( .عميػػال

السبلـ) ،في حيف إف طائ ة أخرل تذكري بم ػي ( مػف ولػد فاطمػة ) وتعطػي وصػ اً
ينػػا ض الوصػ

األوؿ ،وبعػػض يربػػت لػػال شػػبفاً بجػػدي رسػػوؿ هللا (صػػم .هللا عميػػال

و لػػال وسػػمـ تسػػميما) ،وهػػذا مػػا سػػوؼ نشػػير إليػػال فػػي حػػديرنا عػػف ص ػ ة الػػداعي إف
شاد هللا تعال..

وهذا مما يو ع الباحث أو القار في تنا ض وحيرة ،ففػل المفػدف مػف ولػد فاطمػة
أـ مف ولد عمي ( عميفما السبلـ ) وما هو السبب في ذكر هذيف الم ظيف

ولئلجابػػة عػػف هػػذي األسػػئمة تباعػاً وغيرهػػا مػػف التسػػالالت األخػػرل التػػي ت ػ تي فيمػػا

بعد ،سيتحح لنا إف المفدف الذف تػذكري الروايػات الػواردة عػف أهػل البيػت (عمػيفـ

السػػبلـ) وتػػتكمـ عنػػال ،إنمػػا همػػا مفػػدياف ولػػيس مفػػدياً واحػػداً كمػػا يتصػػور الػػبعض،
وهذا ما يتحح لؾ أخي القار في الص حات البلحقة مف هذا البحث.

 - 1ال تف ألبف حماد ج 1ص ،382السنف الواردة في ال تف ج 5ص1057
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ون تي اآلف إل .الطائ ة األول .مف الروايات التي تذكر إف المفدف (عميال السبلـ)
م ػػف ول ػػد عم ػػي (عمي ػػال الس ػػبلـ) ،فق ػػد ورد ع ػػف رس ػػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػميما) أن ػػال ػػاؿ:
( هروج المهلدن وهلو رجلل ملن وللد هلذا وأشلار بيلدر إللى عملي بلن أبلي طاللب

(عميه السبلم (ٔ .

وفي الرواية الرانية...( :إن القائم من وللد عملي لله غيبلة كغيبلة يوسلف ورجعلة

كرجعة عيسى بن مريم. ٕ( ...

أمػػا الطائ ػػة الرانيػػة مػػف الروايػػات الت ػي تػػذكر إف المفػػدف مػػف ولػػد فاطمػػة (عميفػػا

السبلـ) فقد ورد فيفا عف أـ سممة الػت ( :سمعت رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما يقول
المهدن من عترتي من ولد فاطمة (ٖ .

كمػػا ورد عػػف أحمػػد بػػف إدروػػس ،عػػف ابػػف تيبػػة ،عػػف ال حػػل ،عػف دمحم بػػف سػػناف
عػػف عمػػار بػػف مػػرواف ،عػػف المنف ػل ،عػػف جػػابر ،عػػف أبػػي جع ػػر (عميػػال السػػبلـ)
اؿ( :المهدن رجل من ولد فاطمة (ٗ .

وفي رواية عػف جػابر عػف أبػي جع ػر البػا ر (عميػال السػبلـ) أنػال ػاؿ ( :المهلدن

من ولد فاطمة. ٘( ...

 - 1بحاراألنوار ج 51ص ،75غيبة الطوسي ص 185
 - 2بحاراألنوار ج 52ص ،225غيبة النعماني ص145
 - 3بحاراألنوار ج 51ص ،75غيبة الطوسي ص ،185السنف الواردة في ال تف ج5
ص1057

 - 4بحاراألنوار ج  - 51ص 43
 - 5بحاراألنوار ج 51ص ،43غيبة الطوسي ص187
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وفي رواية أخرل عف أبف حمراف عف كعب اؿ ( :المهدن من ولد فاطمة (ٔ .
أما الروايات التي تربت إف لممفدف (عميال السبلـ) شبال مف عيس .بف مروـ (عميال

السػػبلـ) فسػػنذكر منفػػا روايػػة واحػػدة وهػػي ( :إن القللائم المهللدن م لن نسللل عمللي
أشبه الناس بعيسى بن مريم. ٕ( ...
أما الروايات التي تػذكري بوصػ

خػر منػا ض لمػا هػو عميػال فػي الطائ ػة األولػ.

مػػف الروايػػات فنػػذكر منفػػا مػػا ورد عػػف جػػابر األنصػػارف عػػف اإلمػػاـ أبػػي جع ػػر

الب ػػا ر (عمي ػػال الس ػػبلـ) أن ػػال ػػاؿ ( :المهلللدن رجلللل ملللن وللللد فاطملللة وهلللو رجلللل
آدم (ٖ .

وهػػذا يعنػػي وجػػود مفػػدييف أرنػػيف أحػػدهما شػػبيال عيسػػ .بػػف م ػروـ (عميػػال السػػبلـ)
واآلخر شبيال موس .بف عمراف (عميال السبلـ).

أمػػا الروايػػات التػػي تػػذكري (عميػػال السػػبلـ) م ػرة ب نػػال مػػف ولػػد عمػػي وأخػػرل مػػف ولػػد

فاطمة ففي ما ورد في الحديث المروف عف معاذ بف جبػل عػف رسػوؿ هللا (صػم.
هللا عميال و لال وسمـ تسميما) أنال اؿ:

( إن هللا همقنللي وعمللي وفاطمللة والحسللن والحسللين مللن قبللل أن يهمللق الللدنيا

بسللبعة أالف عللام قمللت فللسين كنللتم يللا رسللول هللا ؟ قللال قللدام العللرش نسللبح هللا
 - 1ال تف ألبف حماد ج 1ص374
 - 2بحاراألنوار ج 52ص ، 225غيبة النعماني ص145
 - 3بحاراألنوار ج 51ص ،43غيبة الطوسي ص187
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ونحمدر ونقدسه ونمجدر .قمت عمى أن مثال ؟ قال :أشلباح نلور حتلى إذا أراد
هللا عللز وجللل أن يهمللق صللورنا صلليرنا عمللود نللور ثللم قللذفنا فللي صللمب آدم ثللم
أهرجنا إلى أصبلب اآلبلاء وأرحلام األمهلات وال يصليبنا نجلس الشلرك وال سلفاح

الكفر يسعد بنلا قلوم ويشلقى بنلا آهلرون فمملا صليرنا فلي صلمب عبلد المطملب
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

وأهرجت فاطمة عمياً ثم أعاد هللا عز وجل العمود إلي فهرجت منلي فاطملة ثلم

أعادر عز وجل إلى عمي فهرج منه الحسن والحسين يعني من النصفين جميعاً
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 (ٔ .

وعميال فالمعبر عنال فػي الروايػات (بػابف فاطمػة ) هػو اإلمػاـ المفػدف الرػاني عشػر

مف أئمة أهل البيت (عميفـ السػبلـ) اآلدـ المػوف وذلػؾ ألف نػور النبػي دمحم (صػم.
هللا عميػػال و لػػال وسػػمـ تسػػميما) الػػذف هػػو نػػور فاطمػػة ( عميفػػا السػػبلـ ) انتقػػل إلػػ.

اإلماـ الحسيف (عميال السبلـ).

أمػػا المعبػػر عنػػال فػػي الروايػػات ب نػػال ( مػػف ولػػد عمػػي ) وفػػي أخػػرل ( مػف ذروتػػي )
والػػذف يكػػوف شػػبيال عيسػػ( .عميػػال السػػبلـ) ففػػو اليمػػاني الموعػػود ،ألف نػػور اإلمػػاـ

عمي (عميال السبلـ) أنتقل إل .اإلماـ الحسف (عميال السبلـ).

 - 1بحاراألنوار ج 51ص7
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وهذا يعني إف اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) ووزوري اليمػاني كبلهمػا ينتسػباف إلػ.
اإلمػاـ عمػػي روالػ .فاطمػػة الزهػراد ( عميفمػػا السػبلـ) ،وبالتػػالي فإنفمػا ينتسػػباف إلػػ.

رسػػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) وعبػػر عػػف األوؿ بػػابف فاطمػػة لوجػػود نػػور الزهػراد (عميفػػا
السبلـ ) الذف هو نور الرسوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) في صمب أبيال اإلماـ الحسيف (عميػال

السبلـ) وعبر عف الراني ( مف ولد عمي ) لوجود نور اإلماـ عمي (عميال السػبلـ)
في صمب أبيال اإلماـ الحسف (عميال السبلـ).

وعميال فإف اإلماـ المفدف (عميػال السػبلـ) وهػو المفػدف األوؿ هػو مػف نسػل اإلمػاـ

الحسػػيف (عميػػال السػػبلـ) ،أمػػا المفػػدف الرػػاني وهػػو اليمػػاني الموعػػود ففػػو مػػف نسػػل
اإلماـ الحسف (عميال السبلـ) ،وهذا ما نستش ال مف عػدة روايػات منفػا مػا ورد عػف
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 عدالً كما ممئت قبمه جو اًر (ٔ .
وكذلك ما ورد عن النبي األكرـ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما):

:كاني بالحسني والحسيني قد قاداها فيسممها الحسني لمحسيني(ٕ .
فمف الحسف والحسيف ( عميفما السبلـ ) المفدف (عميال السبلـ) وهذا مػا ال يمكػف
تطبيق ػػال إال إذا ك ػػاف المقص ػػود بالمف ػػدف مف ػػدياف المف ػػدف الحسػ ػيني وه ػػو اإلم ػػاـ

المفػػدف الحجػػة بػػف الحسػػف العسػػكرف ( عميفمػػا السػػبلـ ) والمفػػدف الحسػػني وهػػو
وزور اإلماـ المفدف (عميال السبلـ).

 - 1فاطمة والم حبلت مف النساد –عبد المطي

الب دادف ص191

 - 2بحاراألنوار ج 52ص ،330غيبة الطوسي ص ،468منتخب األنوار ص191
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ولرب سائل يس ؿ لماذا يكوف اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) حسػيني ويكػوف السػيد
اليماني حسني فما الحكمة والعمة مف ذلؾ ؟

يسير بفا خمقال،
إف هللا تعال .عادؿ ورحيـ بعبادي ولال سنف و وانيف في هذا الكوف ه
فم ػػف المعم ػػوـ كم ػػا أشػ ػرنا س ػػابقاً إف إبػ ػراهيـ (عمي ػػال الس ػػبلـ) وه ػػو أوؿ الموح ػػديف

وسػػيدهـ ،ولػػد لػػال ابنػػاف همػػا إسػػحاؽ رواسػػماعيل و ػػد جعػػل هللا عػػز وجػػل النبػػوة فػػي
إسحاؽ فاألنبياد منذ زمف إبراهيـ (عميال السبلـ) إلػ .مػا بػل دمحم (صػم .هللا عميػال
و لال وسمـ تسميما) في ذروة إسحاؽ.

ولكف هللا عز وجل إك ارمػاً إلسػماعيل وعوحػاً لػال جعػل خػاتـ األنبيػاد دمحم (صػم.

هللا عميػػال و لػػال وسػػمـ تسػػميما) مػػف ذروتػػال ،وكػػذلؾ الحػػاؿ مػػع سػػيد الموحػػديف وهػػو

اإلمػػاـ عمػػي (عميػػال السػػبلـ) فقػػد رز ػػال هللا ولػػديف همػػا الحسػػف والحسػػيف ( عميفمػػا
السػػبلـ ) فجعػػل اإلمامػػة فػػي ذروػػة اإلمػػاـ الحسػػيف (عميػػال السػػبلـ) ولػػـ يجعػػل مػػف

ذروة اإلماـ الحسف إماماً ،وعميال فإكراماً لئلماـ الحسف (عميػال السػبلـ) وعوحػاً لػال
جعػػل مػػف ذروتػػال المفػػدف اليمػػاني الػػداعي إلػػ .اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) روالػػ.

اإلسػػبلـ الجديػػد ،كمػػا دعػػا رسػػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) إلػػ .اإلسػػبلـ وكػػاف مػػف ذروػػة

إسماعيل.

وممػػا يجػػدر اإلشػػارة إليػػال إف الروايػػات التػػي تػػذكر ص ػ ات اإلمػػاـ الحسػػف (عميػػال

السػػبلـ) لفػػا شػػبال كبيػػر بالروايػػات التػػي تػػذكر ص ػ ة اليمػػاني ح يػػد اإلمػػاـ الحسػػف

(عمي ػػال الس ػػبلـ) ،فاإلم ػػاـ الحس ػػف كم ػػا ذك ػػر الملرخ ػػوف وأه ػػل الس ػػير ف ػػي صػ ػ تال
وشمائمال إنال:
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(أبيض مشرب بحمرة دع العينين سهل الهلدين رقيلق المشلربة كلث المحيلة ذا
وقرة وكسن عنقه أبريق فضلة عظليم الكلراديس بعيلد ملا بلين المنكبلين ربعلة ملن

الرجال ليس بالطويل وال بالقصير ممجس من أحسن الناس وجهاً (ٔ .

رواذا تابعنػػا الروايػػات الخاصػػة بص ػ ة اليمػػاني وشػػمائمال نبلحػػي وجػػود شػػبال بينفمػػا
وهذا ما سنذكري م صػبلً فػي حينػال ،ونكت ػي هنػا بنقػل مػا جػاد عػف أميػر المػلمنيف

(عميال السبلـ) ولال:

( يهرج رجل مني في آهر الزمان أبيض مشرب بحمرة. ٕ( ...

و فذا يتبيف لنا إف ح يد اإلماـ الحسػف (عميػال السػبلـ) اليمػاني الموعػود يكػوف فيػال

شبال كبير مف اإلماـ الحسف (عميال السبلـ).

وبما إننا نتحدث عف الداعي اليماني روانال المفدف الحسني فبل بد مف اإلشارة إلػ.
ما ورد في أحاديث أهل السنة في هذا الش ف.
فإف أغمب المصادر السنية تشير إل .اإلماـ المفػدف (عميػال السػبلـ) إنػال مػف ذروػة

فاطمػػة (عميفػػا السػػبلـ ) وهػػو الػػذف يممػػل األرض سػػطاً وعػػدالً كمػػا ممئػػت ظمم ػاً
وجو اًر ،ولكف االختبلؼ بيف رواياتفـ و يف روايات الشيعة هو كاآلتي:

أوال يعتقػػد السػػنة إف اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) هػػو مػػف ذروػػة اإلمػػاـ الحسػػف

(عميال السبلـ) بينما الشيعة يعتقدوف إنال مف ذروػة اإلمػاـ الحسػيف (عميػال السػبلـ)،
والحقيقة إف مف السفولة بمكاف الجمع بيف هذيف الػرأييف ورفػع التنػا ض الظػاهرف

1

 -ذخائر العقب .ص127

 - 2بحاراألنوار ج 51ص ، 35منتخب األنوار ص27
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الموجػػود بػػيف مػػا يعتقػػدي السػػنة و ػػيف مػػا يعتقػػدي الشػػيعة فػػي حػػية اإلمػػاـ المفػػدف
(عميال السبلـ).

أمػػا مػػا يربػػت إف المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) عنػػد أهػػل السػػنة مػػف ذروػػة اإلمػػاـ الحسػػف
(عميال السبلـ) ما ورد عف ابف حجر العسقبلني ولال:

(إف لمحسف في المفدف الوالدة العظم .ألف أحاديث كونال مف ذروتال أكرر.)1()...
كما ورد هذا المعن .عف ابف القيـ الجوزوة وهو مف عمماد أهل السنة حيث اؿ:

( إنػال رجػل مػف أهػل بيػت النبػي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) مػف ولػد الحسػف بػف عمػي يخػرج فػػي

خػ ػػر الزمػ ػػاف و ػ ػػد امػ ػػتؤلت األرض جػ ػػو اًر وظمم ػ ػاً فيمملهػ ػػا سػ ػػطاً وعػ ػػدالً وأكرػ ػػر

األحاديػػث عم ػػ .ه ػػذا ت ػػدؿ ف ػػي كون ػػال م ػػف ول ػػد الحس ػػف س ػػر لطي ػ  ،وه ػػو الحس ػػف
( رحي هللا عنال ) ترؾ الخبلفػة هلل فجعػل هللا مػف ولػدي مػف يقػوـ بالخبلفػة بػالحا

المتحمف لمعدؿ الػذف يممػل األرض وهػذي سػنة هللا فػي عبػادي إنػال مػف تػرؾ ألجمػال

شيئاً ،أعطاي هللا أو أعط .ذروتال أفحل منال.)2()...

رانياً يعتقد أهل السنة إف المفدف (عميال السبلـ) لـ يولػد بعػد روانػال سػيولد فػي خػر

الزماف مف ذلؾ ما أوردي أبف أبي الحديد المعتزلي حيث اؿ:

( أم ػػا أص ػػحابنا فيزعم ػػوف إن ػػال ف ػػاطمي يول ػػد ف ػػي مس ػػتقبل الزم ػػاف ألـ ول ػػد ول ػػيس
بموجود اآلف )(.)3

 - 1معجـ أحاديث اإلماـ المفدف ج 1ص185
 - 2المنار المني

ج 1ص389

 -3بحاراألنوار ج 34ص ،119شرح نف الببلغة ألبف أبي الحديد ج 7ص58
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والمتتب ػػع لرواي ػػات أه ػػل الس ػػنة ال ػػذيف يعتق ػػد س ػػـ كبي ػػر م ػػنفـ إف المف ػػدف (عمي ػػال
السػبلـ) مػػف ذروػػة اإلمػػاـ الحسػػف (عميػػال السػػبلـ) روانػػال لػػـ يولػػد بعػػد بػػل وسػػيولد فػػي
خر الزماف.

وذلؾ مردي إل .سببيف ،السبب األوؿ هو ورود روايػات عػف رسػوؿ هللا (صػم .هللا
عميال و لال وسمـ تسميما) تشػير إلػ .هػذا المعنػ .والسػبب الرػاني هػو إلربػات صػحة

ادعائفـ ودعـ حجتفـ المستندة عم .إف ليس هنالؾ نص عم .إمامة األئمة اإلرنا

عشر مف أهل البيت (عمػيفـ السػبلـ) رواف العصػمة بػذلؾ تكػوف منقطعػة االتصػاؿ

فيفػػا وهػػذا مػػا يخػػال وف بػػال الشػػيعة الػػذيف يعتقػػدوف إف الرسػػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) نػػص
عمػػ .إف اإلمامػػة مػػف بعػػدي فػػي األئمػػة اإلرن ػا عشػػر (عمػػيفـ السػػبلـ) الػػذيف أولفػػـ

عمي بف أبػي طالػب (عميػال السػبلـ) وأخػرهـ المفػدف (عميػال السػبلـ) الػذف هػو مػف

نسل اإلماـ الحسيف (عميال السبلـ) وهو التاسع مف ولدي.

ويمكػػف الجمػػع بػػيف روايػػات اهػػل السػػنة وروايػػات الشػػيعة وذلػػؾ ألف روايػػات كػػبل

الطرفيف ال تتحدراف عف مفدف واحد بل هي تتحدث عف مفدييف ارنيف.

المفدف األوؿ وهو الذف ورد في روايات اهل السػنة هػو المفػدف الحسػني اليمػاني

الموعػػود ،وزوػػر اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) وصػػاحب دعوتػػال والممفػػد الرئيسػػي

لئلمػػاـ المفػػدف والػػذف يولػػد فػػي خػػر الزمػاف وهػػو مػػف ذروػػة اإلمػػاـ الحسػػف السػػبم
(عميال السبلـ).

أما المفدف الراني وهو المفدف الحسيني اإلماـ الراني عشػر مػف أئمػة أهػل البيػت

(عمػػيفـ السػػبلـ) والػػذف ولػػد عػػاـ 255هػ ػ وهػػو مػػف ذروػػة اإلمػػاـ الحسػػيف الشػػفيد

(عميال السبلـ).
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و ذلؾ وورفع التنا ض واالختبلؼ.
وكػ ف العنايػػة اإللفيػة ووػػد ال يػػب اإللفػي ومشػػيئة هللا تعػػال .وحكمتػال ا تحػػت ذلػػؾ
وإلحقػػاؽ الح ػػا ودحػػض الباط ػػل روارب ػػات أف األئمػػة ه ػػـ اإلرن ػا عش ػػر المنص ػػوص
عميفـ مف بل جدهـ المصط  .دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) مف جفة ،ومػف جفػة رانيػة فػإف

المفػػدف الحسػػني صػػاحب دعػػوة اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) فػػي حػػاؿ إعػػبلف

دعوتػػال المباركػػة ورفعػػال اريػػة التمفيػػد لئلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) سػػيكوف حجػػة

عم .أهل السػنة بمقتحػ .الروايػات الػواردة عنػدهـ ،ولعمػال سػيكوف سػبباً فػي إيمػاف
العديػػد مػػف أهػػل السػػنة بػػال و دعوتػػال ،ووػػدخموف فػػي عػػداد أنصػػار اإلمػػاـ المفػػدف
(عميال السبلـ) تحت يادتال.

وفػػي ن ػػس الو ػػت يكػػوف ذلػػؾ حجػػة عمػػ .الشػػيعة أيح ػاً فػػي بػػوؿ تمػػؾ الروايػػات
واالهتػػداد إلػػ .دعػػوة السػػيد اليمػػاني المباركػػة ،ويكػػوف ذلػػؾ مػػف أعظػػـ اإلمتحانػػات

التي سػيمر بفػا المسػمموف ،ليػلمف بػال مػف مػف عمػ .بينػة وهػدل مػف أمػري وليك ػر
بذلؾ مف ك ر عم .بينة وحبلؿ مف أمري.

النهي عن التسمية

اف المتتبػع لؤلخبػػار الػواردة عػػف أئمػة الفػػدل (صػموات هللا وسػػبلمال عمػػيفـ)
يجػػد الكريػػر مػػف تمػػؾ األخبػػار تنفػػ .عػػف تسػػمية صػػاحب هػػذا األمػػر ،وتػػذكر عػػدة

أس ػػباب ل ػػذلؾ النف ػػي ،وس ػػوؼ نػ ػذكر بع ػػض أه ػػـ تم ػػؾ األخب ػػار وذك ػػر اإلش ػػكاالت
الواردة عميفا ومحاولػة حػل تمػؾ اإلشػكاالت اف وجػدت وسػنبدأ بػذكر تمػؾ األخبػار

سائميف المول .تبارؾ وتعال .الت ييد والسداد:
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 )1عػػف أبػػي خالػػد الكػػابمي ػػاؿ :لمػػا حػػ .عمػػي بػػف الحسػػيف (عميػػال السػػبلـ)

دخمػػت عمػػ .دمحم بػػف عمػػي (عميػػال السػػبلـ) فقمػػت لػػال ( :جعملللت فلللداك قلللد عرفلللت
انقطاعي إلى أبيك وانسي به ووحشتي من الناس.

قال :صدقت يا أبا هالد تريد ماذا ؟

قمت :جعمت فداك لقد وصف لي أبلوك صلاحب هلذا األملر بصلفة للو رأيتله فلي

بعض الطرق ألهذت بيدر.

قال فتريد ماذا يا أبا هالد ؟ قمت أريد ان تسميه لي حتى اعرفه باسمه.

فقال :سسلتني عن أمر ما كنت محدثاً به احد ولو كنت محدثاً به احد لحدثتك

ولقد سسلتني عن أمر لو ان بني فاطمة عرفور حرصلوا عملى ان يقطعلور بضلعة

بضعة(ٔ .

 )2عػػف جػػابر الجع ػػي ػػاؿ :سػػمعت أبػػا جع ػػر (عميػػال السػػبلـ) يقػػوؿ :سػ ؿ عمػػر
بف الخطاب أمير الملمنيف (عميال السبلـ) فقاؿ ( :اهبرني عن المهدن ما اسمه

؟

فقال :أما اسمه فإن حبيبي عهد إلي ان ألحدث باسمه حتى يبعثه هللا.

قال :اهبرني عن صفته.

قال :هو شاب مربوع حسن الوجه حسن الشعر يسيل شعرر عملى منكبيله ونلور

وجهه يعمو سواد لحيته ورأسه بابي ابن هيرة اإلماء (ٕ .

و د ذكرنا عدت إشكاالت وتسالالت حوؿ هذي الرواية ،منفا:
 -1غيبة النعماني ص.300
 -2بحار االنوار  ،ج ، 1ص. 365
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 -1إف اسـ اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) كاف د ذكػري الرسػوؿ الكػروـ (صػم .هللا
عميػػال و لػػال وسػػمـ تسػػميما) بكرػرة وفػػي أو ػػات متعػػددة فػػي خطبػػال وفػػي إ امتػػال وسػ ري

وفي مجالس خاصػة وعامػة حتػ .امػتؤلت كتػب المسػمميف ب حاديػث النبػي (صػم.
هللا عميال و لال وسمـ تسميما) عف اإلماـ المفدف (عميال السبلـ).

وكاف في اغمب تمؾ األحاديث يذكر اسمال فمرة يقوؿ (اسمال اسمي وكنيتال كنيتي)

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) ؟.
ر ػػـ كيػ ػ

لن ػػا اف نتص ػػور اف أمي ػػر الم ػػلمنيف (عمي ػػال الس ػػبلـ) يق ػػوؿ اف رس ػػوؿ هللا

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) أمرنػػي اف ال أحػػدث باسػػمال و ػػد تحػػدث باسػػمال الرسػػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما)

وكػػاف االسػػـ معروف ػاً عنػػد المسػػمميف و ػػد ذك ػري أميػػر المػػلمنيف (عميػػال السػػبلـ) فػػي

أكرػر مػف موحػع كمػػا اف األئمػة األطفػار (عمػيفـ السػػبلـ) ػد ذكػروا اسػـ المفػػدف
(عميال السبلـ) في روايات كريرة نقمت عنفـ (عميفـ السبلـ).

 -2م ػػا معن ػػ .اف ش ػػخص كػ ػ بي خال ػػد الك ػػابمي وه ػػو م ػػف أص ػػحاب اإلم ػػاـ زو ػػف
العابديف (عميال السبلـ) والمبلزمػيف لػال ،والمنقطعػيف إليػال وهػو أيحػاً مػف أصػحاب
اإلماـ دمحم البا ر (عميال السبلـ) ال يعرؼ اسـ صاحب هذا األمر.

 -3لمػػاذا لػػـ يػػذكر اإلمػػاـ السػػجاد (عميػػال السػػبلـ) اسػػـ صػػاحب هػػذا األمػػر ألبػػي
خالد واكت  .باف ذكر ص اتال فقم ؟

 -4لماذا اؿ اإلماـ البا ر (عميػال السػبلـ) فػي معػرض إجابتػال ألبػي خالػد انػال ال
يتحدث بفذا األمر ولو كاف باإلمكاف ذلؾ ألخبري باسـ صاحب هذا األمر.
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 -5رـ ما معن .اف بني فاطمة لو عرفوا باسـ صاحب هذا األمر لقطعػوي بحػعة
بحعة ففل اف بني فاطمة ال يعرفوف اسـ اإلماـ المفدف يا ترل أـ ماذا ؟!

والحقيقة اف هذي التسالالت صحيحة وهي إشػكاالت محكمػة ال يمكػف ردهػا إذا مػا

حممػػت هػػذي األخبػػار عمػػ .اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ن سػػال ،فػػإف اسػػـ اإلمػػاـ
المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) معػػروؼ ومػػذكور ومصػػرح بػػال مػػف بػػل النبػػي (صػػم .هللا
عميال و لال وسمـ تسميما) واألئمة الطاهروف (عميفـ السبلـ).

فاألحاديث والروايات التي ذكرت ذلؾ كريرة ال يسعنا إحصائفا أو ذكرهػا وال بػ س

بذكر شيد منفا مع مراعاة االختصار:

عف رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) أنال اؿ ( :المهدن من وللدن اسلمه اسلمي وكنيتله

كنيتي أشبه الناس بي همقا و ُهمقاً تكون له غيبة صلغرى تضلل فيهلا األملم ثلم
يقبل كالشهاب الثاقب يمبل األرض عدالً وقسطاً كما ممئت جو اًر وظمماً (ٔ .
وفي خطبة ألمير الملمنيف (عميال السبلـ) اؿ فيفا:

( اال وان المهللدن يطمللب القصللاص ممللن ال يعللرف حقنللا وهللو الشللاهد بللالحق

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 (ٕ .
وعف الصادؽ (عميال السبلـ) أنال اؿ:

( الهمف من ولدن وهو المهدن اسمه دمحم وكنيته أبو القاسلم يهلرج فلي آهلر

الزمان (ٔ .

 -1ينابيع المودة ،ص. 493
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وممػػا يػػدؿ عمػػ .اف اسػػـ اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) معروف ػاً لػػو انػػؾ سػػالت

عامة الناس عف اسمال ألجابوؾ ،كما اف الشػاهد عمػ .ذلػؾ مػا حصػل مػف اعتقػاد
بعػػض الشػػيعة والػػذيف عرف ػوا بالكيسػػانية ،ب ػ ف دمحم بػػف الحن يػػة هػػو اإلم ػاـ المفػػدف

وذلػػؾ الف اسػػمال عمػػ .اسػػـ النبػػي وهػػو دمحم فقػػد ذهبػوا 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)
هو اإلماـ المفدف الف اسمال اسـ النبي واسـ أبيال اسـ والد النبي شاهد خر عم.

اف الناس كانت تعرؼ جيداً اسـ اإلماـ المفدف (عميال السبلـ).

إذف فػػإف الروايػػات ال ػواردة فػػي النفػػي عػػف تسػػمية المفػػدف صػػاحب هػػذا األمػػر ال

يمكف حممفا عم .اإلماـ المفدف (عميال السبلـ).

واما ما ذهب إليال بعض العمماد وال قفاد والباحريف والكتاب مف كتابة اسـ اإلماـ

بص ػػورة ح ػػروؼ غي ػػر ممزوج ػػة هك ػػذا ( ـ ح ـ د ) تحاش ػػياً لمنف ػػي الػ ػوارد حس ػػب
اعتقادهـ في تسمية اإلماـ المفػدف (عميػال السػبلـ) ففػو شػيد غروػب وعجيػب فػبل

ادرف ما معن .هذا ؟

ألػيس ػد أصػػبح اسػـ اإلمػاـ واحػػحاً وعنػدما يػراي اآلخػروف يػدركوف جيػداً اف معنػػ.
هذي الحروؼ هي (دمحم) ،رـ انفـ مف أيف عرفوا اسػـ اإلمػاـ (عميػال السػبلـ) لػو اف

اسمال كاف خ ياً ولـ يصرح بال األئمة (عميفـ السػبلـ) وكػاف منفيػاً عػف ذكػري ،كمػا
في الروايات التي حمموها عم .اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) فكتبػوي بفػذي الصػورة

 -1المفدف الموعود المنتظر  ،ج ، 1ص. 285
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(ـ ح ـ د) التػػي تعنػػي دمحم وهػػذا ممػػا يػػدؿ بوحػػوح عمػػ .أنفػػـ يعرف ػوف جيػػداً اسػػـ

اإلماـ (عميال السبلـ).

وبعػػد هػػذا أ ػػوؿ اف هػػذي الطائ ػػة مػػف الروايػػات التػػي تتحػػدث عػػف النفػػي عػػف ذكػػر
اسػػـ المفػػدف صػػاحب هػػذا األمػػر ،إنمػػا هػػي خاصػػة بشػػخص خػػر غيػػر اإلمػػاـ

المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ،وهػػو المسػػم .فػػي بعػػض الروايػػات بصػػاحب هػػذا األمػػر
والمفػػدف والقػػائـ وهػػو السػػيد اليمػػاني ،وسػػوؼ نوحػػح كػػل اسػػـ أو لقػػب مػػف هػػذي
األلقػػاب وكي يػػة انطبا فػػا عمػػ .غيػػر اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) فالظػػاهر اف

اليماني يعرؼ ب سـ رمزف وال يعرؼ باسمال الحقيقي و د منع كل مف يعرؼ اسمال
الحقيقي مف ذكري وتسميتال بال.

ومما يدؿ عم .ذلؾ أيحاً هو ما جاد في الخبر الراني المروف عف جابر الجع ي
عف أبي جع ر (عميػال السػبلـ) حيػث طمػب عمػر بػف الخطػاب مػف أميػر المػلمنيف

(عمي ػػال الس ػػبلـ) اف يصػ ػ

ص تال :

ل ػػال المف ػػدف بع ػػد اف امتن ػػع ع ػػف ذك ػػر اس ػػمال فق ػػاؿ ف ػػي

( هو شاب مربوع حسن الوجه حسن الشعر يسيل شعرر عمى منكبيه .

وهػػذي الص ػ ات ال تنطب ػا عمػػ .اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) فػػإف اإلمػػاـ (عميػػال

السبلـ) طوول القامة وليس مر وع واإلماـ أيحاً جعد الشعر ولػيس حسػف الشػعر،
كما اف شعر اإلماـ ليس بالطوول والموصػوؼ فػي الروايػة موصػوؼ بطػوؿ شػعري

واسترسالال.

صفة الداعي

الرجعة219 ...............................................................
ا تحت الحكمة اإللفية أف تكوف لمداعي إل .الحا ص ات وعبلمات خاصة دالػة
عميال ليعرفال الناس بفا وبالتالي يفتدوف إليػال إذا مػا أعمػف عػف ن سػال ودعوتػال ،كمػا

يكػػوف مانع ػاً وحػػاج اًز لفػػـ مػػف اإلنج ػرار وراد المػػدعيف هػػذا المقػػاـ المفػػـ زو اًر مػػف
أصحاب الدعوات الحالة التي تخرج بل ياـ اإلماـ المفدف (عميال السبلـ).

ف حػػد عبلمػػات التمييػػز بػػيف ( داعػػي الحػػا ) و ( داعػػي الحػػبلؿ) هػػو الص ػ ات
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

نب ػػي هللا موس ػػ( .عمي ػػال الس ػػبلـ) حػ ػ بن ػػو إسػػرائيل مم ػػا أص ػػابفـ م ػػف الظم ػػـ م ػػف

فرعػػوف وأعوانػػال وكػػانوا يتطمعػػوف إلػػ .النبػػي الػػذف يخمصػػفـ مػػف ذلػػؾ فممػػا ري أحػػد
الشيوخ عرفال بص تال.

و د تكرر ذلؾ في عفد النبػي عيسػ .بػف مػروـ (عميػال السػبلـ) ،حينمػا عرفػال رجػل
منفـ وهو ص ير في المفد بالص ة التي كاف يعرففا عنال وبما توسـ فيال مف تمػؾ

الص ة.

أم ػػا النب ػػي المصػ ػػط  .دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػميما) فق ػػد وردت الكري ػػر مػ ػػف األحادي ػػث التػػػي
تصػ ػ

كي ي ػػة تع ػػرؼ عمم ػػاد اليف ػػود والنص ػػارل عمي ػػال ومعػ ػرفتفـ ل ػػال ع ػػف طرو ػػا

الص ات المكتوبة عندهـ عنال (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) في التوراة واإلنجيل(.)1

وبمػػا إف دعػػوة المفػػدف لفػػا شػػبال بػػدعوة جػػدي رسػػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) فػػإف الػػداعي

إلػػ .اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) لػػال ص ػ ات وعبلمػػات دالػػة عميػػال والتػػي ذكرهػػا
النبي وأهل بيتال (عميفـ السبلـ) في رواياتفـ .
 - 1تارو اليعقو ي ج 1ص ،67 ،31ج 2ص ،6بحاراألنوار ج 51ص227 ،176
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الصفات المشتركة بين اإلمام المهدن(ع واليماني

لقػػد تكػػاررت الروايػػات الػواردة فػػي بيػػاف صػ ات ونعػػوت اليمػاني ،وهػػو بػػذلؾ يشػػابال

جدي الرسوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) مف حيث تعرؼ أهل الكتاب مف اليفود والنصارل عميال
بما لديفـ مف وص ال في كتبفـ وهذا ما أكدي القػرف بقولػال تعػالِ َّ :.
ين َي َّت ِب ُعلو َن
{اللذ َ
التور ِ
ُمي َّال ِذن ي ِجُدوَنه م ْك ُتوباً ِع َ ِ
ِ
اإل ْن ِج ِ
اة َو ِ
ول َّ
يل }(ٔ .
َّ
الن ِب َّي األ ّ َّ
َ
ند ُه ْم في َّ ْ َ
الر ُس َ
ُ َ
وهػػذا مػػا سػػيحدث مػػع اليمػػاني الموعػػود ،حيػػث اف صػ اتال موجػػودة عنػػد المسػػمميف
في كتبفـ ولكنال لدل الشيعة ال يصرح كونال اليماني  ،فإف الشيعة لـ يتعرفوا عم.

ه ػػذي الحقيق ػػة ألنف ػػـ ك ػػانوا يظن ػػوف أف ك ػػل الرواي ػػات الت ػػي ذك ػػرت المف ػػدف تخػ ػص

اإلماـ الحجة بف الحسف ،عم .الرغـ مػف وجػود تنػا ض صػروح وواحػح فػي حػاؿ

تطبيا هذي المواص ات عم .اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) ،و د بينا وسنبيف أكرر
هػػذي الروايػػات التػػي تػػدؿ عمػػ .وجػػود مفػػدييف ال مفػػدف واحػػد ،ولػػـ يتعػػرؼ الشػػيعة
عم .هذي الحقيقة إال في و ت نزوؿ هذا الكتاب.

فكم ػػا كان ػػت أم ػػة موس ػػ .وأم ػػة عيس ػػ( .عميفم ػػا الس ػػبلـ) ه ػػـ أه ػػل الح ػػا وال ػػديف

الحقيقي وهػـ عبػاد الػرحمف وهػـ الموحػدوف فػي ذلػؾ الزمػاف الػذف كرػر فيػال الشػرؾ
باهلل عز وجل ،فكػذلؾ فػي يومنػا هػذا فػإف الكريػر مػف أمػة دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) الػذيف

يجدوف ذكر المفدف واليماني وص اتفـ وعبلماتفـ مكتوبػة عنػدهـ فػي كتػبفـ نقػبلً
عف أئمتفـ (عميفـ السبلـ).
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لذا فإف الكرير منفـ ولؤلس

الشػديد سػوؼ ينكػروف اليمػاني ويكػذبوف دعوتػال كمػا

انكرت األمـ السابقة مف بل أنبيادهـ ورسمفـ.

وإلربػػات الحجػػة عمػػ .مرػػل ه ػلالد النػػاس ومػػف هػػـ عمػػ .شػػاكمتفـ ول ػػرض بي ػػاف

ومعرفة الداعي (اليماني) الحقيقي ولقطع الطروػا عمػ .مػف يػدعي انػال اليمػاني أو
غيػ ػري س ػػوؼ نس ػػتعرض اآلف صػ ػ ة اليم ػػاني الموع ػػود وكم ػػا ورد ف ػػي رواي ػػات أه ػػل

البيت (عميفـ السبلـ).

ٔ -صفات الوجه

إف هنػػاؾ صػ ات لموجػػال الخاصػػة باليمػػاني تختمػ

عمػػا هػػو عميػػال مػػف صػ ة وجػػال

اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) وهػػذا مػػا ذكرتػػال الروايػػات الش ػرو ة الػواردة عػػف أهػػل
البيت (عميفـ السبلـ).

أ -لون الوجه

الروايػػة األولػػ .واردة عػػف أميػػر المػػلمنيف عمػػي (عميػػال السػػبلـ) فقػػد رول دمحم بػػف
سناف عف أبػي الجػارود زوػاد بػف منػذر عػف أبػي جع ػر البػا ر (عميػال السػبلـ) عػف

أبيال عف جدي ( عميفـ الصبلة والسبلـ ) اؿ ( :قال أمير المؤمنين عمي بن أبي

طالب (عميه السبلم عمى المنبر يهرج رجل من وللدن فلي آهلر الزملان أبليض
مشرب بحمرة. ٔ( ...

الرواية الرانية عف اإلماـ الصادؽ (عميال السبلـ) في ص ة اليماني اؿ:

 - 1أعبلـ الورل ص465
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( ....أبم  . ٔ( ...واألبم في الم ة األبيض الحسف الواسع الوجال.

()2

وهذا ما ينطبا عم .ص ة اليماني.

الرواية الرالرة واردة عف اإلماـ الحسف العسكرف (عميال السبلـ) أنال اؿ ( :واضلح
الجبين أبيض الوجه...

(ٖ

عف يعقوب بف منقوش ( :واضح الجبين أبيض الوجه. ٗ( ..

ومف هنا يتبيف اف اليماني الداعي أبيض الوجال مشرب بحمرة.

أما اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) فػإف روايػات أهػل البيػت (عمػيفـ السػبلـ) تصػ ال
ب نال أسمر مشرب بحمرة وهناؾ عدة روايات تشير إل .ذلؾ.

الروايػػة األولػػ .عػػف جػػابر عػػف اإلمػػاـ أبػػي جع ػػر البػػا ر (عميػػال السػػبلـ) أنػػال ػػاؿ:
( المهدن رجل من ولد فاطملة وهلو رجلل آدم . ٘( ..واآلدـ هػو األسػمر ومػ خوذ
مف األدمة وهي السمرة .واألدمػة فػي النػاس هػي شػر ة مػف سػواد ،وسػمي دـ مػف

الموف ألنال خما مف أدمة األرض وهو لونفا(.)6

أما الرواية الرانية عف أبي األدياف خادـ اإلماـ العسكرف (عميال السبلـ):

 - 1الحموف لم تاوف ج 2ص ،147يوـ الخبلص ص.58

2

 -كتاب العيف ج 6ص113

 - 3كماؿ الديف وتماـ النعمة ص380
 - 4كماؿ الديف وتماـ النعمة ص ، 385النجـ الرا ب ص102
 - 5بحاراألنوار ج ،43غيبة الطوسي ص187

 (- 6كتاب العيف ج 8ص ،342يوـ الخبلص ص58

الرجعة223 ...............................................................
( انلله بعثلله إلللى المللدائن وأهبللرر انلله عنللد عودتلله سلليجدر قللد استشللهد (عميلله

السللبلم وان اإلمللام مللن بعللدر مللن تكللون فيلله عبلمللات منهللا( :ويهبللرك بمللا فللي
الهميان فهو القائم بعدن فهرج وجئت فكان كما قلال فقلدم أهلور جعفلر ليصلمي

عميه فهرج صبي أسمر بسسنانه فم فنحار وصمى عميه (ٔ .

وم ػػف هن ػػا يتب ػػيف أف اإلم ػػاـ المف ػػدف (عمي ػػال الس ػػبلـ) أس ػػمر مش ػػرب بحمػػرة عك ػػس
اليماني وزوري الذف ص تال أبيض مشرب بحمرة.

وعميال فالروايات تتحدث عف مفدييف وليس عف مفدف واحد.

أما مػف حيػث نػور الوجػال فتػذكر الروايػات الػواردة عػف أهػل البيػت (عمػيفـ السػبلـ)
أف اليماني حسف الوجال ونور وجفػال يعمػو سػواد لحيتػال أف إف نػور وجفػال يبػدأ مػف
منتص

الوجال إل .أعبلي.

فقد ورد عف أمير الملمنيف (عميال السبلـ) أنال اؿ عف اليماني:
( حسن الوجه ونور وجهه يعمو سواد لحيته ورأسه (ٕ .

فػػي حػػيف أف اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) تص ػ ال الروايػػات الش ػرو ة أف نػػوري ال
يقتصر عم .جزد مف الوجال إنما نور في كل وجفال.

فقد ورد عف حذي ة بف اليمػاف عػف الرسػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) أنػال ػاؿ( :المهلدن رجلل

من ولدن لونه لون عربي ....كسنه كوكب درن (ٖ .

 - 1الصراط المستقيـ ج 2ص 256وهذا الصبي هو اإلماـ المفدف (عميال السبلـ)

 - 2بحاراألنوار ج 51ص ،36غيبة الطوسي ص ،281أعبلـ الورل ص ،465الخرائ ج3

ص ،1154اإلرشاد ج 2ص ،382يوـ الخبلص ص55

 - 3بحاراألنوار ج 51ص ،80الصواعا المحر ة ص ،164كنز العماؿ ج 14ص264
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وأما الرواية الرالرة ففي عف اإلماـ الرحا (عميال السبلـ) والتي يص

فيفا اإلمػاـ

المفدف (عميال السػبلـ) ( :هو شبيهي عميه جبلبيب النور تتوقلد بشلعاع القلدس
موصوف باعتدال الهمق ونضارة المون يشبه رسول هللا في الهمق (ٔ .
كما إف الروايات تص

المفدف (عميال السبلـ) ب نال حسف الوجال كما ورد في وؿ

اإلماـ عمي (عميال السبلـ) بإسنادي عػف إسػماعيل بػف عبػاد بإسػناد متصػل باإلمػاـ
عمي (عميػال السػبلـ) إنػال ذكػر اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) و ػاؿ (:إنله ملن وللد

الحسين (عميه السبلم  ...أجمى الجبين (ٕ .

ومػػف هنػػا يتبػػيف أف اليمػػاني يتركػػز نػػوري فػػي الجػػزد األعمػػ .مػػف وجفػػال وتحديػػداً مػػا
عبل سواد لحيتال إل .رأسال مع حسف الوجال.

أم ػػا اإلم ػػاـ المف ػػدف (عمي ػػال الس ػػبلـ) ف ػػإف الن ػػور ي ط ػػي وجف ػػال الشػ ػرو

كم ػػال ألف

الكوك ػػب ال ػػدرف ف ػػي الم ػػة ه ػػو الرا ػػب المح ػػيد كال ػػدر ،م ػػردي در وه ػػي الآلل ػػل

العظاـ(.)3

بل اف النور يجممال وي طيال ب كممال كما وص ال اإلماـ الرحا (عميال السبلـ).

ب  -مبلمح الوجه

هناؾ فار اً واختبلفاً بيف اإلماـ المفدف (عميػال السػبلـ) ووزوػري الػداعي اليمػاني فػي
لػػوف البش ػرة والوجػػال أو هيئػػة الوجػػال فػػإف هنػػاؾ اخػػتبلؼ وفػػارؽ فػػي مبلمػػح الوجػػال
وحواسال مف عيف وأن

وأسناف...ال .

 - 1منتخب األرر ص ،422بشارة اإلسبلـ ص ،164يوـ الخبلص ص59
 - 2بحاراألنوار ج 51ص131
 - 3المنجد ؽ 1ص209

الرجعة225 ...............................................................
فقػػد ورد فػػي مواص ػ ات السػػيد اليمػػاني انػػال كبيػػر العينػػيف روانفمػػا تػػتؤلألف ك نفمػػا

درتاف ،فعف اإلماـ الصادؽ (عميال السبلـ) في وص

اليماني ...( :أعين...

(ٔ

و د ورد في معاجـ الم ة إف األعيف هو واسع العينيف هبيف العيف.
أمػػا الروايػػة الرانيػػة عػػف يعقػػوب بػػف منقػػوش ( :واضللح الجبللين ابلليض الوجلله درن

المقمتين (ٕ .

أف إف عيني السيد اليماني بناداً عم .ذلؾ عظيمة أو كبيرة متؤلألة كالدر.

ف ػ ػػي ح ػ ػػيف اف الرواي ػ ػػات الشػػ ػرو ة تصػ ػ ػ

عين ػ ػػي اإلم ػ ػػاـ (عمي ػ ػػال الس ػ ػػبلـ) ب نفم ػ ػػا

مس ػ ػ ػػتديرتاف س ػ ػ ػػوداواف .فق ػ ػ ػػد ورد ع ػ ػ ػػف اإلم ػ ػ ػػاـ الص ػ ػ ػػادؽ (عمي ػ ػ ػػال الس ػ ػ ػػبلـ) أن ػ ػ ػػال
اؿ..(:أدع  . ٖ( ...واألدع يعني شدة سواد العيف(.)4

وفي رواية عف اإلماـ البا ر (عميال السبلـ) ( :الغائر العينين (٘ .

و د وردت عبارة ( :غائر العينين من السهر (. ٙ

ومف هنا يتبيف إف عينا اليماني الموعود واسػعة كبيػرة مػتؤلألة أف إف البيػاض هػو

ال الب عميفا بوص ال درف المقمتيف ،أما اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) فػإف عينػاي

 - 1يوـ الخبلص ص58
 - 2النجـ الرا ب ص ،102كماؿ الديف ص385

 - 3الحاوف لم تاوف ج 2ص ،147المبلحـ وال تف ص ،58يوـ الخبلص ص58
 - 4كتاب العيف ج 1ص219

 - 5بحاراألنوار ج 51ص ،40غيبة النعماني ص215
 ، - 6يوـ الخبلص ص57
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مستديرتاف سػوداواف ولػذا عبػرت عنفػا الروايػة الشػرو ة بعبػارة أدعػ أف إف السػواد
هو ال الب عميفا.
أم ػػا وص ػ ػ

أس ػػناف كػػػل منفمػ ػػا فالرواي ػػات ت ػػذكر ص ػ ػ ة أس ػػناف اليمػػػاني بػػػالقوؿ:

( وجهه كالدينار وأسنانه كالمنشار وسيفه كحريق النار. ٔ( ..

وبمػا إف الروايػػات عبػرت عنػػال بػ ف أسػػنانال كالمنشػػار ففػذي كنايػػة عػف كػػوف أسػػنانال

مت ارصػػة ك نفػػا منشػػار وهػػي سػػميمة مػػف الكسػػر واألعوجػػاج وتكػػوف واحػػحة عنػػد

الكػػبلـ ،ووص ػ فا بالمنشػػار ل ػػرض نشػػر الخشػػب ،والخشػػب ورد ذك ػري فػػي القػػرف

لل َص ْلي َح ٍة
كناية عف المنافقيف في ولال تعالَ { :.كسََّن ُه ْم ُه ُش ٌب ُّم َسَّن َد ٌة َي ْح َس ُلبو َن ُك َّ
ّللا أََّنى ُي ْؤَف ُكو َن }(ٕ .
َعَمْي ِه ْم ُه ُم اْل َعُد ُّو َف ْ
اح َذْرُه ْم َق َاتَم ُه ُم َّ ُ
ولعل في ذلؾ نكتة لطي ة فيما عبرت عنال الروايات مف حدة أسناف السيد اليماني

كالمنشػػار ،وهػػذا يرمػػز إلػػ .أف السػػيد اليمػػاني سػػوؼ يكػػوف شػػديداً وغميظػػا عمػػ.
الك ػػار والمنػػافقيف وفقفػػاد السػػود روانػػال سػػوؼ يطحػػف ه ػلالد ب ػ مر اإلمػػاـ المفػػدف

(عميال السبلـ).
أمػػا وص ػ

أسػػناف اإلمػػاـ (عميػػال السػػبلـ) ب نػػال من ػػرج األسػػناف فقػػد ورد فػػي روايػػة

اإلمػػاـ العسػػكرف اآلن ػػة الػػذكر المرويػػة عػػف أبػػي األديػػاف وجػػاد فػػي بعػػض منفػػا:
( فهرج صبي أسمر بسسنانه فم فنحار وصمى عميه .

كما هو حاؿ رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) الذف كاف مف مواص اتال أفم الرنايا(.)3

 - 2المنافقوف 4

6ػ بحاراألنوار ج 51ص ،76غيبة النعماني ص ،247يوـ الخبلص ص54

 - 3بحار األنوار ج 10ص ،134ت سير القمي ج 2ص270

الرجعة227 ...............................................................
فحبلً عف ذلؾ فإف هناؾ مواص ات أخرل ذكرتفا المصادر لئلمػاـ المفدف(عميػال

السبلـ) فقد ورد عف أمير الملمنيف (عميال السبلـ) أنال ػاؿ ( :رجل أجملى الجبلين
أقنى األنف. ٔ( ...

وهي مف مواص ات الرسوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما)(.)2

وفي روية أخرل عف اإلماـ البا ر (عميال السبلـ) أنال اؿ:

( افرق الثنايا أبم واضح الجبين (ٖ .

كمػػا ورد فػػي ص ػ اتال (عميػػال السػػبلـ) إف حاجبيػػال عاليػػاف معقػػوداف فقػػد جػػاد عػػف
اإلماـ البا ر أنال اؿ( :مشرف الحاجبين (ٗ .

وفي رواية رالرة عف اإلماـ موس .بف جع ر (عميال السبلـ) أنال اؿ:

( ذلك المهدن من آل دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما بسبي ....المقرون الحاجبين. ٘( ...
كمػػا ورد فػػي وصػ ال (عميػػال السػػبلـ) أنػال كػػث المحيػػة أ بػػل أف فػػي عينيػػال بػػل يقػػاؿ
رجل أ بل أف ك نال ينظر إل .طرؼ أن ال(.)6

و يل األسود العيف فقد ورد عف أبي إسحاؽ الفمداني عف الحارث

 - 1بحاراألنوار ج 51ص ،131شرح نف الببلغة ج 1ص281
 -2بحار األنوار ج 10ص ،134ت سير القمي ج 2ص270
 - 3منتخب األرر ص ، 165يوـ الخبلص ص57
 ، - 4يوـ الخبلص 58

 - 5فبلح السائل ص200
 - 6المنجد ؽ 1ص607
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عف اإلماـ عمي (عميال السبلـ) أنال اؿ... ( :المهدن أقبل . ٔ( ...

وفي رواية أخرل عنال (عميال السبلـ):

( ...المهدن أقبل...هو صاحب الوجه األقمر والجبين األزهر. ٕ( ...

كمػػا ورد أنػػال كػػث المحيػػة فػػي الحػػديث المػػروف عػػف النبػػي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  ( :أكحللل

العين كث المحية...

(ٖ

السػ ػػبلـ) وال يتص ػ ػ

بفػ ػػا الس ػ ػيد اليمػ ػػاني ،وهػ ػػذا يعنػ ػػي إف هنػ ػػاؾ اخػ ػػتبلؼ ف ػ ػػي

 ،وأغمب هذي الص ات اتصػ

بفػا اإلمػاـ المفػدف (عميػال

مواصػ ات كػػل منفمػػا ،إذف فالروايػػات تتحػػدث عػػف شخصػػيف ولػػيس شػػخص واحػػد
كما ذهب إليال بعض الباحريف في حية المفدف (عميال السبلـ).

ٕ -مواصفات الشعر

إف اليماني الموعود تختمػ

مواصػ ات شػعري عػف مواصػ ات شػعر اإلمػاـ المفػدف

(عميػػال السػػبلـ) فقػػد ورد فػػي وص ػ

شػػعر اليمػػاني ب نػػال ذا شػػعر طووػػل مسترسػػل

وليس بالخشف.

فقػػد ورد عػػف اإلمػػاـ أبػػي جع ػػر البػػا ر (عميػػال السػػبلـ) عػػف أميػػر المػػلمنيف (عميػػال

السبلـ) أنال اؿ في ص ة اليمػاني ( :هو شاب مربوع حسن الوجه حسلن الشلعر
يسيل شعرر عمى منكبيه. ٗ( ...

 - 1بحاراألنوار ج 52ص ،252غيبة النعماني ص304
 - 2بشارة اإلسبلـ ص ، 220منتخب األرر  ، 186يوـ الخبلص ص54
 - 3يوـ الخبلص ص54

 - 4بحاراألنوار ج51ذ ص ،36أعبلـ الورل ص ،465غيبة الطوسي ص281

الرجعة229 ...............................................................
وفي رواية أخرل ( :والشعر يسيل عمى منكبيه (ٔ .
أما بالنسبة لئلماـ المفدف (عميال السبلـ) ففو عكس ذلؾ فشعري مائل إل .القصر
وفيػال تجعػػد أو تكسػػر ولػػيس مسترسػل ،فقػػد جػػاد فػػي صػ تال (عميػال السػػبلـ) ( :فللي

شعرر قطط. ٕ( ...

وفي رواية أخرل ( :شعر رأسه قطط. ٖ( ...
والقطم في الم ة مف م ططاً و طاطة ،طاطة الشعر أف كاف صػير جعػداً أو
صير الشعر جعد(.)4

ومػػف هنػػا يتبػػيف إف اليمػػاني شػػعري طووػػل مسترسػػل يسػػيل عمػػ .منكبيػػال ،أمػػا اإلمػػاـ
المفدف (عميال السبلـ) فشعري صير جعد.

ووبػػدو مػػف ظػػاهر الروايػػات إف كػػل مػػف اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) واليمػػاني

الموعػػود في ػػال داد الحػ ػزاز ف ػػي أرس ػػال ،والحػػزاز كم ػػا ورد ف ػػي اح ػػد المع ػػاجـ الم وي ػػة

(القشرة الرأس).

فق ػػد ورد ع ػػف اإلم ػػاـ الب ػػا ر (عمي ػػال الس ػػبلـ) وف ػػي وصػ ػ

اإلم ػػاـ المف ػػدف (عمي ػػال

السػػبلـ) ( :ذللللك المشلللرب بحملللرة الغلللائر العينلللين المشلللرف الحلللاجبين ..برأسللله
حزاز. ٘( ...

 - 1بحاراألنوار ج 51ص ،36اإلرشاد ج 2ص382
 - 2بحاراألنوار ج 52ص ، 67الخرائ ج 3ص1102
 - 3بحاراألنوار ج 52ص ،16غيبة الطوسي ص ،273منتخب األنوار ج 2ص475
 (- 4المنجد ؽ 1ص)637

 - 5بحاراألنوار ج 51ص ،40غيبة النعماني ص.215
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فػػي حػػيف إف هنػػاؾ روايػػة أخػػرل عػػف اإلمػػاـ البػػا ر (عميػػال السػػبلـ) يص ػ

فيفػػا

اليم ػػاني ( :صللللاحبك المبللللدح الللللبطن ثللللم الحللللزاز برأسلللله أبللللن األراوع رحللللم هللا
فبلناً (ٔ .

ووبػػدو إف نسػػبة الح ػزاز فػػي رأس اليمػػاني أكرػػر مػػف نسػػبتال فػػي رأس اإلمػػاـ (عميػػال

الس ػػبلـ) بمح ػػا وج ػػود (ألػ ػ

الـ ) التعروػ ػ

ف ػػي بي ػػاف وصػ ػ

الحػ ػزاز ف ػػي رأس

اليماني مما يوحي بتركيزي وكررتال.

ٖ -طول وقصر القامة

لقد أشارت الروايات الشرو ة التي تتحدث عف اليماني إلػ .انػال مر ػوع القامػة لػيس

بالطوول وال بالقصير ومف هذي الروايات:

الرواية األول .عف اإلماـ البا ر (عميال السبلـ) عف أمير الملمنيف (عميػال السػبلـ)

انال اؿ..( :هو شاب مربوع حسن الوجه. ٕ( ...

الرواية الرانية وردت في بياف طوؿ امتال ( :شاب مربوع القامة. ٖ( ...

الرواية الرالرة جاد فيفا في صػ ة اليمػاني ( :كفلص بلان أو قضليب ريحلان لليس

بالطويل وال بالقصير البلزق بل مربوع القامة مدور الهامة.)4( ...

1

 -غيبة النعماني ص224

 - 2بحاراألنوار ج 51ص ،36اإلرشاد ج 2ص ،382أعبلـ الورل ص ،465الخرائ ج3
ص1152

 - 3بحاراألنوار ج 51ص44
 - 4النجـ الرا ب ص102

الرجعة231 ...............................................................
الروايػة الرابعػة الػواردة فػي صػ ة اليمػػاني أيحػاً تقػوؿ ( :وجهلله مثلل فمقللة قمللر ال
بلللللالهرق وال بلللللالنزق وال بالطويلللللل الشلللللامخ وال بالقصلللللير اللللللبلزق محلللللدود

القامة. ٔ( ..

أما بالنسبة لئلماـ المفدف (عميال السبلـ) فإف المصادر تذكري ب ف لال شبال برجاؿ

بنػػي إسػرائيل والمعػػروؼ إف رجػػاؿ بنػػي إسػرائيل يتصػ وف بطػػوؿ القامػػة ممػػا يعنػػي

إف اإلمػػاـ (عميػػال السػػبلـ) يتصػ

إل .هذا المعن..

أيحػاً بطػػوؿ القامػػة ،وهنػػاؾ عػػدة روايػػات تشػػير

الرواي ػػة األولػ ػػ .ع ػػف حذي ػ ػػة ب ػػف اليمػ ػػاف ع ػػف النبػػػي دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػميما) أنػػػال ػ ػػاؿ:

( المهدن رجل من ولدن لونه لون عربي وجسمه جسم إسرائيمي. ٕ( ...

وفػ ػ ػػي روايػ ػ ػػة أخػ ػ ػػرل وردت عبػ ػ ػػارة  ( :المللللللون لللللللون عربللللللي والجسللللللم جسللللللم

إسرائيمي (ٖ .

أما الرواية الرانية عف أبي إمامػة البػاهمي عػف النبػي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) أنػال ػاؿ واصػ اً
اإلماـ المفػدف (عميػال السػبلـ  ( :وجهله كوكلب درن ..عميله عباءتلان قطوانيتلان
كسنه من رجال بني إسرائيل يستهرج الكنوز ويفتح مدائن الشرك (ٗ .

ومف هنا يتبيف لنا إف اإلماـ المفدف (عميال السػبلـ) مائػل إلػ .الطػوؿ بينمػا السػيد

اليماني مر وع ال بالطوول وال بالقصير.
 - 1كماؿ الديف وتماـ النعمة ص347
 - 2بحاراألنوار ج 51ص80

 - 3بحاراألنوار ج 51ص ،91ذخائر العقب .ص136
 - 4بحاراألنوار ج 51ص80
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ٗ – المواصفات الجسدية األهرى

كمػػا ورد فػػي ص ػ ات اليمػػاني األخػػرل عػػدة روايػػات منفػػا روايػػة تقػػوؿ ( :واضلللح

الجبين أبيض الوجه درن المقمتين شتن الكفين معطوف الركبتين. ٔ( ..

كما ورد في ص ة اليماني أيحاً ( :صاحبك المبدح البطن ثلم الحلزاز برأسله أبلن

األراوع رحم هللا فبلناً (ٕ .

وفي رواية ( :المبدح البطن المشرب بحمرة. ٖ( ..

ومف ص ات اليماني أيحاً كمػا ورد فػي روايػة عػف أميػر المػلمنيف (عميػال السػبلـ)
أنال ػاؿ ( :يهرج رجل من ولدن في آهلر الزملان أبليض مشلرب بحملرة علريض
الفهذين عظيم مشاش المنكبين. ٗ( ...

أما بالنسبة لص ات اإلماـ المفدف (عميال السػبلـ) ففنػاؾ عػدة روايػات أيحػاً منفػا
ما ورد عف اإلماـ عمي (عميال السبلـ) أنال اؿ في ذكر اإلماـ المفدف ( :إنه من

ولد الحسين ضهم البطن أذيل الفهذين أبم الثنايا. ٘( ..

وفػػي روايػػة رانيػػة عػػف اإلمػػاـ الكػػاظـ (عميػػال السػػبلـ) فػػي وص ػ

(عميال السبلـ) ( :بسبي المبدح البطن المقرون الحاجبين. ٙ( ...
 - 1النجـ الرا ب ص ، 102اكماؿ الديف ص385
- 2غيبة النعماني ص244
 - 3بحاراألنوار ج 51ص ،42غيبة النعماني 228
4

 -أعبلـ الورل ص465

 - 5بحاراألنوار ج 51ص ، 131شرح نف الببلغة ج 1ص281
 - 6فبلح السائل ص200

اإلمػػاـ المفػػدف

الرجعة233 ...............................................................
كما ورد في وص ال أيحاً ( :أحمش الساقين بعيد ما بين المنكبين. ٔ( ...
ومف الص ات األخرل الدالة عم .اليماني هػو وجػود الشػامات فػي جسػدي وهػذا مػا
أكدت عميال روايات أهل البيت (عمػيفـ السػبلـ) .فقػد ورد عػف اإلمػاـ البػا ر (عميػال

السػػبلـ) فػػي وص ػ

اليمػػاني ( :بالقللائم عبلمللات شللامة فللي رأسلله وداء الحللزاز

برأسه وشامة بين كتفيه من جانبه األيسر تحت كتفه مثل ورقة األس (ٕ .

وفػػي روايػػة ( :بظهللرر شللامتان شللامة عمللى لللون جمللدر وشللامة عمللى لللون شللامة

النبي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما . ٖ( ...

وكذلؾ مف ص ات اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) وجود شامات في جسدي المقػدس

فقد جاد عف الرسوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) ولال في ص ة المفدف (عميال السبلـ) ( :أكحلل

العينين وكث المحية عمى هدر األيمن هال. ٗ( ..

وفي رواية رانية عنال (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) أنال اؿ ( :في هدر األيمن هال أسود. ٘( ...

وفي رواية أخرل ( :عمى هدر هال كسنه كوكب درن (. ٙ

 - 1فبلح السائل ص200
 - 2بحاراألنوار ج 51ص ،41غيبة النعماني ص216
 - 3أعبلـ الورل ص465

 - 4منتخب األرر ص ، 166ينابيع المودة ج 3ص ، 35المبلحـ وال تف ص ، 58يوـ
الخبلص ص54

 - 5بحاراألنوار ج 51ص80
 - 6الصواعا المحر ة ص ،164كنز العماؿ ج 14ص264
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وفي رواية عف أمير الملمنيف (عميال السػبلـ) ( :المهدن أقبلل أجعلد هلو صلاحب

الوجه األقمر والجبين األزهر صاحب الشامة والعبلمة. ٔ( ...

وفػي روايػة أخػػرل ألميػر المػلمنيف (عميػػال السػبلـ) يػذكر إف لػػال شػامة ب خػذي حيػػث
اؿ ( :أجمى الجبين أقنى األنف ضهم البطن أذيل الفهلذين أبمل الثنايلا بفهلذر

األيمن شامة (ٕ .

وفي رواية أخرل ( :أقنى أجمى في كتفه عبلمة النبي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما . ٖ( ...
ومػػف هػػذي الصػ ات يتبػػيف لنػػا إف هنػػاؾ مفػػدياف تػػذكرهما الروايػػات الشػرو ة الػواردة
عف أهػل البيػت (عمػيفـ السػبلـ) أحػدهما اإلمػاـ المفػدف الحجػة بػف الحسػف (عميػال

السبلـ) والراني وزوري اليماني ( الداعي ) وهو صاحب دعوتال المباركة.

٘ -من ناحية العمر

هناؾ اختبلؼ مف ناحية العمر بيف اإلماـ المفدف (عميػال السػبلـ) ووزوػري اليمػاني

فكل منفما يظفر في عمر يخال

عمر اآلخر وهذا ما أكدتال الروايات التالية:

أ -اإلمام المهدن (عميه السبلم يظهر في عمر األربعين

تشػػير الروايػػات الشػرو ة إلػػ .اف اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) عنػػد ظفػػوري يكػػوف

عم .هيئة شاب في عمر األر عيف.
 - 1بشارة اإلسبلـ ص ،220أعبلـ الورل ص ،434يوـ الخبلص ص54
 - 2بحاراألنوار ج 51ص ،131شرح نف الببلغة ج 1ص ،281مستدرؾ نف الببلغة

ص85

 - 3ال تف ألبف حماد ص366

الرجعة235 ...............................................................
فقػػد ورد عػػف رسػػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) أنػػال ػػاؿ ( :المهللدن مللن ولللدن أبللن أربعللين

سنة كسن وجهه كوكب درن. ٔ( ..

وكما ورد عف رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) أيحػاً أنػال ػاؿ ( :يهلرج المهلدن وهلو أبلن

أربعين سنة كسنه رجل من بني إسرائيل (ٕ .

وفي الرواية الرالرة عف أحمد بف عمػي األنصػارف عػف الفػروف ػاؿ( :قملت لمرضلا
(عميه السبلم ما عبلمة القائم (عميله السلبلم ملنكم إذا هلرج؟ قلال عبلمتله أن

يكون شيخ السن شاب المنظر حتى إن الناظر إليه يحسبه أبن ربعلين سلنة أو

دونهلللا وان ملللن عبلمتللله أن اليهلللرم بملللرور األيلللام والميلللالي عميللله حتلللى يلللستي

أجمه (ٖ .

و ػػد ورد فػػي الروايػػات مػػا يػػدؿ عمػػ .أف اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) عنػػد يامػػال
المقدس يظفر عم .هيئة الشباب بينما الناس يتو عونال عم .هيئة شي كبير.

فقػػد ورد عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ (عميػػال السػػبلـ) أنػػال ػػاؿ ( :إن مللن أعظللم البميللة أن
يهرج إليهم صاحبهم شاباً وهم يحسبونه شيهاً كبي اًر (ٗ .

وفي رواية اإلماـ الصادؽ (عميال السبلـ) أنال اؿ ( :إن في صاحب الزمان شبهاً
من يونس رجوعه في غيبته بشرخ الشباب (٘ .

 - 1بحاراألنوار ج 51ص80
 - 2ال تف ألبف حماد ج 1ص365
 - 3بحاراألنوار ج 52ص285

 - 4منتخب األرر ص ،258يوـ الخبلص ص57

 - 5غيبة الطوسي ص ،259أعبلـ الورل ص ،403منتخب األرر ص285
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ب -اليماني يظهر في عمر الثبلثين

تشير الروايات إل .أف اليماني يظفر في عمػر ربلرػيف ويكػوف شػاباً ،فقػد ورد عػف
دمحم بف إسماعيل بف عمر بػف عمػي بػف الحسػف عػف اإلمػاـ أبػي عبػد هللا الصػادؽ

(عميال السبلـ) أنػال ػاؿ ( :القلائم ملن وللدن يعملر عملر هميلل اللرحمن يقلوم فلي

الناس وهو ابن ثبلثين سنة. ٔ( ..

وج ػػاد ع ػػف الص ػػادؽ (عمي ػػال الس ػػبلـ) أيحػ ػاً ( :إن وللللي هللا يعملللر عملللر إبلللراهيم

الهميل عشرين ومائة سنة ويظهر في صورة فتى موفق أبن ثبلثلين سلنة (ٕ .
وفي رواية رالرة تص ال فيفا بالشاب فعف اإلماـ البا ر (عميال السبلـ) ( :هو شاب

مربوع . ٖ( ..

ومػػف هن ػػا يتب ػػيف إف الروايػػات تتح ػػدث ع ػػف المف ػػدييف ارنػػيف أح ػػدهما ه ػػو اليم ػػاني
الموعود الذف يظفر فػي الربلرػيف مػف العمػر واآلخػر اإلمػاـ المفػدف والػذف يظفػر
وهو عم .هيئة األر عيف مف العمر.

اليماني شبيه عيسى (ع

 - 1دالئل اإلمامة ص258

 - 2بحاراألنوار ج 52ص287
 - 3غيبة الطوسي ص281

الرجعة237 ...............................................................
لقد ذكرنا أف لئلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) شػبفاً بنبػي هللا موسػ( .عميػال السػبلـ)
وه ػػو م ػػف بن ػػي إسػ ػرائيل والرواي ػػات الت ػػي أشػ ػرنا إليف ػػا تش ػػير إل ػػ .أف جس ػػـ اإلم ػػاـ

إسرائيمي.

فقد ورد عف اإلماـ الرحا (عميال السبلـ) ولال ( :هو شلبيهي وشلبيه موسلى بلن

عمران (عميه السبلم . ٔ( ....

وفػػي روايػػة رانيػػة عػػف مواص ػ ات اإلمػػاـ (عميػػال السػػبلـ  ( :ذلللك المهللدن مللن آل

دمحم ..المبدح البطن المقرون الحاجبين ..أسمر المون يعتادر مع سلمرته صلفرة
من سهر الميل. ٕ( ..

أما مواص ات موس( .عميال السبلـ) فقد جاد في الحػديث الشػرو

عػف رسػوؿ هللا

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) أنال اؿ:

( رأيت ليمة اسرن بلي موسلى بلن عملران رجلبلً ادم طلواالً جعلداً كسنله ملن رجلال
شللبور ورأيللت عيسللى بللن مللريم رجلبلً مربللوع الهمللق إلللى الحمللرة والبيللاض سللبط

الرأس (ٖ .

وفي رواية ( :موسلى فلرج طويلل سلبط . ..وفػي روايػة  ( :طويلل جعلد آدم (ٗ .
وهذي الص ات تشبال ص ات اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) التي ذكرناها ن اً.

 - 1منتخب األررص ،422بشارة اإلسبلـ ص ،164يوـ الخبلص ص59
 - 2فبلح السائل ص200

 -3بحار األنوار  ،ج ، 13ص. 3

 - 4صص الراوندف ص153
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اما في ما يخص الشبال بينال (عميال السبلـ) و يف جػدي رسػوؿ هللا (صػم .هللا عميػال

و لػػال وسػػمـ تسػػميما) والػػذف يكػػوف مػػف النػػاحيتيف الخمقيػػة والخمقيػػة هػػو مػػا جػػاد فػػي
الرواية الواردة عف رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) أنال ػاؿ ( :يهلرج رجلل ملن أهلل بيتلي

ي لواطيء اسللمه اسللمي وهمقلله همقللي فيمؤلهللا عللدالً وقسللطا كمللا ممئللت ظمم لاً
وجو اًر (ٔ .
وعػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ (عميػػال السػػبلـ) عػػف بائػػال عػػف أميػػر المػػلمنيف (سػػبلـ هللا

عمػػيفـ) ػػاؿ :ػػاؿ رسػػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) ( :المهللدن مللن ولللدن اسللمه اسللمي
وكنيته كنيتي وهو أشبه الناس بي همقاً و ُهمقاً تكون له غيبلة وحيلرة فلي األملم
حتى تضل الهمق علن أديلانهم فعنلد ذللك يقبلل كالشلهاب الثاقلب فليمؤل األرض

قسطاً وعدالً كما ممئت ظمماً وجو اًر (ٕ .
والػػذف يظفػػر مػػف األخبػػار فػػي ص ػ ة اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) انػػال شػػبيال
موس .بف عمراف (عميال السبلـ) وشبيال جدي المصط ( .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) واف الذف لال
شػػبال مػػف عيسػػ .بػػف مػروـ (عميػػال السػػبلـ) لػػيس اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) بػػل

هو وزوري المفدف اليماني الذف هو مف ذروة عمي (عميال السبلـ).

فق ػػد ورد ف ػػي صػ ػ تال( :إن القللللائم مللللن نسللللل عمللللي أشللللبه النللللاس بعيسللللى بللللن
مريم. ٖ( ...

 -1معجـ المبلحـ وال تف  ،ج ، 1ص. 86
 -2ينابيع المودة .
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الرجعة239 ...............................................................
وجاد في الرواية التي نقمفا الحر العاممي في كتابال إربات الفػداة والتػي جػاد فيفػا:
( ان القائم المهدن من ولد عمي عميهما السبلم أشبه الناس بعيسى بن ملريم

همقاً و ُهمقاً وسمتاً وهيب ًة . ٔ( ....
والروايػ ػ ػػات ال ػ ػ ػواردة عػ ػ ػػف عيسػ ػ ػػ .بػ ػ ػػف م ػ ػ ػروـ تص ػ ػ ػ ال بػ ػ ػػالقوؿ ( :عيسللللللى رجللللللل

أحمر...ربعة (ٕ .

ول ػػو الحظن ػػا صػ ػ ات اليم ػػاني الػ ػواردة ،ف ػػي الرواي ػػات لوج ػػدناها مش ػػابفة لصػ ػ ات
عيس( .عميال السبلـ) ،بل الظاهر اف اليماني هو شبيال عيس( .عميال السبلـ).

حيث اف مف ص ة اليماني والتي ذكرناها انال مر وع القامة ابيض الوجال مع حمػرة
طووػػل الشػػعر مسترس ػل كمػػا اف اليمػػاني يظفػػر فػػي الربلرػػيف مػػف عم ػري كمػػا ظفػػر

عيس .بف مروـ في ن س هذا العمر ،حينما أعمف دعوتال ،وهذا المعن .ليس غروباً

فقػػد تحػػدث القػػرف عػػف الشػػبيال وذكػػر اف لعيسػػ .شػػبيال بحيػػث اف بنػػي إس ػرائيل لػػـ
ِ
ليح
{وَقل ْلولِ ِه ْم ِإَّنللا َقَتْمَنللا اْل َمسل َ
يميػػزوي عػػف النبػػي عيسػػ( .عميػػال السػػبلـ) ػػاؿ تعػػالَ :.
ِ
ِعيسلى ابللن ملريم رسللول ِ
ِ
ين
ور َوَللللكن ُش ِّلب َه َل ُهل ْلم َواِ َّن َّالللذ َ
َ ْ َ َََْ َ ُ َ ّ
لور َو َمللا َصلَمُب ُ
ّللا َو َملا َقَتُمل ُ
ِ
ِ
للك ِمْنلله مللا َلهللم ِبلله ِم ِ
ِ ِ ِ
للاع َّ
الظ ِّ
للور
ْ
للم ِإالَّ ا ّتَب َ
للن عْم ٍ
ْ
للن َو َمللا َقَتُم ُ
اهَتَم ُفللوْا فيلله َلفللي َش ٍّ ّ ُ َ ُ
َي ِقيناً }(ٖ .
كما اف العمـ الحديث د اربت امكاف إيجاد الشبيال.

 -1غيبة النعماني ص . 149

 - 2صص الراوندف ص153
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فقد اكتش

عمـ الورارة والجينات بػ ف هنػاؾ أطمػس كامػل لمجينػات البشػروة يحمػل

جميػػع ص ػ ات اإلنسػػاف الجسػػدية والسػػموكية واألخبل يػػة ،بحيػػث يكػػوف لكػػل ص ػ ة
جيف (موروث) ينتقل مف اآلباد إل .األبناد حت .الوصوؿ إل .المبدأ البشرف وهو

ادـ (عميال السبلـ).

فالجينات الموجودة في الناس اليوـ هي مجموعة الجينات الورارية الواصػمة إلػيفـ

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 مربلً ،بل انال يصعب عم .اآلخروف التمييز
بينفما لو أمكف وشوهد االرناف معاً.

و نػاداً عمػػ .هػذا فمػػيس غروبػاً اف يكػػوف اليمػػاني شػبيال لعيسػػ( .عميػال السػػبلـ) فػػي

خر الزماف كما كاف لعيس .شػبيال فػي زمػف ظفػوري (عميػال السػبلـ) بػل إننػي عمػ.
اعتقػػاد اف اليمػػاني يصػػعب تميي ػزي عػػف النبػػي عيسػػ( .عميػػال السػػبلـ) لقػػوة الشػػبال

بينفما.

ورب سػػائل يس ػ ؿ إذا كػػاف المسػػيح الػػذف سػػيرجع فػػي خػػر الزمػػاف والػػذف يصػػمي
خم

اإلماـ المفػدف (عميػال السػبلـ) هػو لػيس عيسػ .بػف مػروـ (عميػال السػبلـ) بػل

هو السيد اليماني فما هي ال اية مف تسميتال بفذا االسػـ وذكػر كػل تمػؾ العبلمػات

تحت هذا المسم .؟

ولئلجابة عم .هذا السػلاؿ نقػوؿ إف هللا سػبحانال وتعػال .عنػدما رفػع عيسػ( .عميػال

السػػبلـ) بروحػػال ومػػف رػػـ بحػػفا حتػػ .إف كريػ اًر مػػف المسػػمموف ظنػوا إف الرفػػع هػػو
جسدف أو مادف،

الرجعة241 ...............................................................
حيث رفع هللا روحال ليدخرها لنصرة اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) فمف المعموـ أف
النصػػارل فػػي خػػر الزمػػاف هػػـ أمػػة عظيمػػة مػػف حيػػث العػػدد فح ػبلً عػػف تطػػورهـ
العممػػي والرقػػافي ،حيػػث يخػػرج مػػف بيػػنفـ مػػف هػػـ ألػػد أعػػداد اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال

السػػبلـ) ،إال أف هللا عػػز وج ػػل بإرجػػاع روح عيس ػػ( .عميػػال الس ػػبلـ) إلػػ .ش ػػخص
يشػػبال هيئتػػال وسػػمتال ،فإنػػال بػػذلؾ يجعمػػال حجػػة عمػػيفـ لكػػي يتبع ػوا الحػػا والمتمرػػل

باإلماـ المفدف (عميال السبلـ) وهذا بال عػل مػا أكدتػال الروايػات التػي تشػير إلػ .أف

المسػػيحييف عنػػدما يػػروف عيسػػ( .عميػػال السػػبلـ) أف اليمػػاني المسػػدد بروحػػال ،وهػػو
يصػػمي خم ػ

اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) فػػإف الكريػػر مػػنفـ يػػدخموف فػػي الػػديف

اإلسػػبلمي وذلػػؾ لت ػ ررهـ بعيسػػ .ومو ػػال هػػذا مػػف ناحيػػة ،ومػػف ناحيػػة أخػػرل إف
عيسػػ .يقػػوـ حػػاؿ مجيئػػال بعػػد اإلمػػاـ (عميػػال السػػبلـ) إلػػ .القػػدس بعقػػد هدنػػة مػػع

النص ػػارل لوح ػػع أوزار الح ػػرب ،والتػ ػي ستنقح ػػفا بطبيع ػػة الح ػػاؿ ال ػػدوؿ ال ر ي ػػة
المسيحية نذاؾ.

و فػػذيف المػػو يف يكػػوف ػػد دخػػل الكريػػر مػػف النصػػارل إلػػ .اإلسػػبلـ وو ػػوففـ إلػػ.

جانػػب اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ونص ػرتال ،بينمػػا ػػد ح ػد مػػف خطػػورة الػػدوؿ

ال ر يػػة نوعػ ػاً م ػػا بفػػذي الفدن ػػة وجعمف ػػا بػػن س الو ػػت حج ػػة عمػػيفـ ك ػػي يستس ػػمموا
ويسمموا لئلماـ المفدف (عميال السبلـ) دوف تاؿ وفي ذلؾ حقناً لدمائفـ ،بيػد إنفػـ
يحيعوف تمؾ ال رصة مف أيديفـ.
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و د أشارت بعػض الروايػات إلػ .هػذا المعنػ .حيػث ورد ( :وملن يشلك فلي القلائم

المهلللدن اللللذن يبلللدل األرض غيلللر األرض وبللله عيسلللى بلللن ملللريم يحلللت عملللى

نصارى الروم والصين. ٔ( ..

ومف الواحح هنا أف اليماني كونػال مسػدد بػروح عيسػ( .عميػال السػبلـ) فإنػال يحػت
عمػػ .النصػػارل ،و ػػد ػػاؿ فػػي الروايػػة إف الػػذف يحػػت هػػو عيسػػ( .عميػػال السػػبلـ)
وذلػػؾ ألف السػػيد اليمػػاني المسػػدد بػػروح عيسػػ( .عميػػال السػػبلـ) هػػو الػػذف س ػيحت

عم .النصارل.

وعميال يتحح لنا إف الداعي اليماني هو شبيال عيس( .عميال السبلـ) وعنػد خروجػال

سترجع روح عيس( .عميػال السػبلـ) لتسػددي ،رواف ذلػؾ مػا صػدي أهػل البيػت (عميػال
السػػبلـ) بنػػزوؿ عيسػػ .بػػف م ػروـ فػػي خػػر الزمػػاف وصػػبلتال خم ػ اإلمػػاـ المفػػدف
(عميال السبلـ) أف إنفـ صدوا روح عيس .التي تسدد الداعي ولـ يقصدوا شخص
عيس( .عميال السبلـ) ن سال.

وذلػػؾ ألنفػػـ سػػموا ذلػػؾ الشػػخص باسػػـ روحػػال وذلػػؾ كمػػا فعػػل اإلمػػاـ عمػػي (عميػػال

السبلـ) بقولال:

لعباية األسدف ( قال :سمعت أمير المؤمنين (عميه السبلم وهو متكى وأنا قائم

عميلله ألبنللين بمصللر منب ل ار وألنقضللن دمشللق حج ل ار حج ل ار وألهللرجن اليهللود
والنصارى من كل كور العلرب وألسلوقن العلرب بعصلان هلذر قلال :قملت لله :يلا
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الرجعة243 ...............................................................
أمير المؤمنين كسنك تهبلر أنلك تحيلى بعلد ملا تملوت ؟ فقلال :هيهلات يلا عبايلة

ذهبت في غير مذهب يفعمه رجل مني ( ٔ .

فإنال (عميال السبلـ) أراد بفذا القوؿ شخص مف ولدي و ػد أشػار إليػال بكنايػة روحػال
هو (عميال السبلـ) وذلؾ ألف الظرؼ يحتـ ذلؾ حيث إف تسميتفـ اليماني بعيسػ.

كنايػػة عػػف روحػػال التػػي تسػػددي ،وذلػػؾ حجػػة عمػػ .النصػػارل مػػف ػػومفـ مػػف جفػػة

وح اظ ػ ػاً عمػ ػػ .س ػ ػروة الشخصػ ػػية الػ ػػداعي مػ ػػف جفػ ػػة أخػ ػػرل ،روايفػ ػػاـ النػ ػػاس ب نفػ ػػا
شخصيات متعددة مف بيػل اليمػاني والخ ارسػاني وعيسػ .والحسػني وغيرهػا ،وذلػؾ
ألهمية وعظـ المسلولية الممقاة عم .الداعي وتعدد أدواري.

الباب الرابع

أسماء وألقاب ونعوت الداعي اليماني

كمػػا الحظنػػا ممػػا سػػبا وجػػود روايػػات تحمػػل تػػداخل فيمػػا بينفػػا والتػػي سػػنربت مػػف

خبللفا أف هناؾ مفدياف األوؿ اإلماـ المفدف (عميال السػبلـ) والمفػدف الرػاني هػو
السػػيد اليمػػاني ،وهػػذي األسػػماد واأللقػػاب والنعػػوت التػػي تتحػػمنفا الروايػػات عمػػ.

نوعيف ،النوع األوؿ األسماد واأللقاب المشتركة بيف اإلماـ المفدف (عميال السبلـ)
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و ػيف وزوػري اليمػػاني ،حيػث يطمػا عمػػ .كػل منفمػا ن ػػس التسػمية إال أف المصػػداؽ
يختم

ألسباب سنوححفا في حينال تتعما بمحموف تمػؾ الروايػات ومػا ورد فيفػا

مف عبلمات ودالالت.

أمػػا النػػوع الرػػاني مػػف األسػػماد واأللقػػاب ففػػي الخاصػػة باليمػػاني حص ػ اًر والتػػي بفػػا
يعػػرؼ ويشػػتفر والتػػي لػػـ تطمػػا عمػػ .اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) كمػػا سػػيتبيف

ذلػػؾ ،وتق ػ

ك حػػد أهػػـ األدلػػة عمػػ .وجػػود ( الػػداعي ) السػػيد اليمػػاني روانػػال وزوػػر

اإلماـ المفدف (عميال السبلـ).

أوال :األسماء واأللقاب المشتركة بين اإلمام المهدن (ع
واليماني.

إف هػػذا المبحػػث مػػف المباحػػث الرقيمػػة عمػػ .الػػذهف والتػػي تتطمػػب مػػف القػػار أف
يكوف مستعداً استعداداً خاصاً لتمقي هذا الموحوع.

لقػػد ورد فػػي روايػػات أهػػل البيػػت (عمػػيفـ السػػبلـ) إطػػبلؽ تسػػميات مشػػتركة عمػػ.

اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) وعمػػ .السػػيد اليمػػاني (الػػداعي) ،واف المتتبػػع لفػػذي

الرجعة245 ...............................................................
الروايات يجد ال رؽ واححاً فيما يجرف لفاتيف الشخصيتيف وما تطما عميفما مف
تسميات مشتركة وهي كاآلتي:

ٔ -صاحب األمر

هو مػف األسػماد واأللقػاب التػي تطمػا عمػ .اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) ولكػف
هل هو مف مختصاتال وال يصمح أف يطما عم .غيػري أـ يمكػف إطػبلؽ هػذا المقػب

أو التسمية عم .غيري .

ولئلجاب ػػة عم ػػ .ذل ػػؾ نق ػػوؿ إف الص ػػاحب م ػػف ص ػػحب وأص ػػحاب وص ػػحبتال جم ػػع

اصحابال وهو المػبلزـ والمعاشػر يقػاؿ صػاحب أمػر الممػؾ أف وزوػري وتػ تي بمعنػ.

مالؾ صاحب الشيد مالكال(.)1

وهػػذا المقػػب أو التسػػمية أطمقػػت عمػػ .رسػػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) والوصػػي مػػف بعػػدي.

فقد ورد في الرواية ( :صاحب األمر هو الرسول (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما والوصي من بعدر

وينزل إليهما األمر من فوق (ٕ .

و د تسم .بفذا المقب اإلماـ المفػدف (عميػال السػبلـ) فقػد ورد عػف الحكػيـ بػف أبػي

نعيـ في حديث مع اإلماـ البا ر (عميال السبلـ) أنال اؿ ( :قمت فسنلت اللذن تقتلل

أعداء هللا ويعز بك أولياء هللا ويظهر بك دين هللا فقال :يا حكيم كيف أكون أنا

 - 1المنجد ؽ 1ص416
 - 2البحار ج 57ص79
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وقد بمغت همساً وأربعلين سلنة وان صلاحب هلذا األملر أقلرب عهلداً بلالمبن منلي
وأهف عمى ظهر الدابة (ٔ .

والمقصود بال هنا هػو اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) الػذف كمػا سػبقت اإلشػارة إنػال
يخرج شاب المنظر وانال ال يفرـ.

إال أف هناؾ روايات تشير إل .إطبلؽ هذا المقب عم .اليماني وزور اإلماـ (عميػال
السبلـ) و بل اإلشارة إل .هذي الروايات نقػوؿ إف األمػر هػو اإلمػاـ المفػدف (عميػال

السبلـ) فصاحب األمر هو وزوري كما هو في المعن .الم ػوف ومالػؾ أمػر دعوتػال،
وهذا يعني إف السيد اليماني هو صاحب أمر اإلماـ ألنال وزوري وصاحب دعوتال.

وهناؾ عػدة روايػات تقػ

لئلطالة والتكرار.

دلػيبلً وشػاهداً عمػ .ذلػؾ نعػرض الػبعض منفػا هنػا منعػاً

الدليل األول:

هػػو نف ػػي أه ػػل البي ػػت (عم ػػيفـ الس ػػبلـ) عػػف تس ػػمية ص ػػاحب األم ػػر حرصػ ػاً عم ػػ.
حياتال ،في حػيف إف روايػات أخػرل تصػرح باسػمال ،وهػذا يعنػي إف الشػخص األوؿ
الذف اطما عميال صاحب األمر هو السيد اليماني أما الشخص الراني ففو اإلمػاـ

المفدف (عميال السبلـ)( يراجع موحوع النفي عف التسمية).

الدليل الثاني:

ما يخص مواص ات أمال فإف الروايات تذكر وكما بينا سابقاً إف أـ صاحب األمر
أمػػة سػػوداد بينمػػا هنػػاؾ روايػػات تشػػير إلػػ .أف أـ اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ)

 - 1الكافي ج 1ص536
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روميػة وسػبقت اإلشػػارة إلػػ .بيػاض بشػرة الػػروـ ،هػػذا يعنػي إف صػػاحب األمػػر هػػو

اليماني ،أما الشخص الراني ففو اإلماـ المفدف (عميال السبلـ)(.)1

الدليل الثالث:

تػػذكر الروايػػات إف صػػاحب األمػػر يمشػػي فػػي أسػوا فـ ويطػ بسػػطفـ فقػػد ورد عػػف

سػػدير الصػػيرفي ػػاؿ :سػػمعت أبػػا عبػػد هللا عميػػال السػػبلـ يقػػوؿ ( :إن فللي صللاحب
هذا االمر شبها ملن يوسلف عميله السلبلم قلال قملت لله :كسنلك تلذكرر حياتله أو
غيبته ؟ قال :فقال لي :وما تنكر من ذلك هذر األمة أشبار الهنازير إن إهلوة
يوسلللف عميللله السلللبلم كلللانوا أسلللباطا أوالد األنبيلللاء تلللاجروا يوسلللف وبلللايعور

وهاطبور وهم إهوته وهو أهوهم فمم يعرفور حتى قال :أنا يوسف وهذا أهي

فمللا تنكللر هللذر األمللة الممعونللة أن يفعللل هللا عللز وجللل بحجتلله فللي وقللت مللن

األوقات كما فعل بيوسف إن يوسلف عميله السلبلم كلان إليله مملك مصلر وكلان

بينه وبين والدر مسيرة ثمانيلة عشلر يوملا فملو أراد ان يعممله لقلدر عملى ذللك

لقللد سللار يعقللوب عميلله السللبلم وولللدر عنللد البشللارة تسللعة أيللام مللن بللدوهم إلللى
مصر فما تنكر هذر األمة أن يفعل هللا عز وجل بحجته كملا فعلل بيوسلف أن
يمشي في أسواقهم ويطس بسطهم حتى يلسذن هللا فلي ذللك لله كملا أذن ليوسلف

قالوا :أئنك النت يوسف ؟ قال  :أنا يوسف (ٕ .

وكذلؾ ورد عف أبي بصير اؿ :اؿ أبو عبد هللا (عميال السبلـ)( :إن في صاحب
هذا االمر سنن من األنبياء عميهم السبلم سنة من موسلى بلن عملران وسلنة

 - 1يراجع مبحث الداعي حسني النسب
2

 -الكافي  -الشي الكميني  -ج  - 1ص 337 - 336
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من عيسى وسنة من يوسف وسنة من دمحم صموات هللا عميهم :فسما سنة من

موسى بن عمران فهائف يترقب وأملا سلنة ملن عيسلى فيقلال فيله ملا قيلل فلي

عيسى وأما سنة من يوسف فالستر يجعل هللا بينه وبين الهمق حجابا يرونله
وال يعرفونلله وأمللا سللنة مللن دمحم صللمى هللا عميلله وآللله فيهتللدن بهللدار ويسللير

بسيرته (ٔ .

 ،وهذا ما ال ينطبا عم .اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) فقػد ورد بحقػال أنػال ال يػرل

شخصال فيرل الناس وال يرونال فقد جاد عف عبد العظيـ الحسني عف اإلماـ عمػي
الفادف (عميال السبلـ) في حديث لال إلػ .أف ػاؿ....( :وملن بعلدن الحسلن أبنلي

فكيف لمناس بالهمف ملن بعلدر ؟ قلال فكيلف ذللك يلا ملوالن قلال  :ألنله ال يلرى

شهصه . ٕ( .....

وكػػذلؾ مػػا جػػاد عػػف ز اررة عػػف أبػػي عبػػد هللا (عميػػال السػػبلـ) ػػاؿ( :لمقللائم غيبتللان

يشهد في أحدهما المواسم يرى الناس وال يرونه (ٖ .

مما يعني إف صاحب األمر الذف يػراي النػاس وال يعرفونػال هػو اليمػاني أنمػا مػف ال

يرل شخصال ففو اإلماـ المفدف (عميال السبلـ).

الدليل الرابع:

1

 -كماؿ الديف وتماـ النعمة ص 351 - 350

3

 -الكافي ج 1ص339

2

 -كماؿ الديف وتماـ النعمة ص 351 - 350
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ما ورد عف اإلماـ البا ر (عميػال السػبلـ) أنػال ػاؿ ( :فلي صلاحب هلذا األملر سلنة

مللن موسللى وسللنة مللن عيسللى وسللنة مللن يوسللف وسللنة مللن دمحم  ...وأمللا مللن

يوسف فالسجن . ٔ( ...

وفي رواية رانية واردة عف أبي بصػير أنػال ػاؿ ( :قملت فملا سلنة يوسلف ؟ قلال:

السجن والغيبة (ٕ .

وهذا ما ال ينطبا عم .اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) مطمقاً فمػـ يػرد فػي الروايػات

أف اإلم ػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) سػػجف أو سػػوؼ يسػػجف ،رػػـ إف اإلمػػاـ المفػػدف
(عميال السبلـ) غائب فبل يصػح أف يسػجف وهػو فػي حػاؿ ال يبػة التػي عبػرت عنػال

الروايػػات انػػال ال يػػرل شخصػػال ،وهػػذا يعنػػي أف المقصػػود بصػػاحب األمػػر هنػػا هػػو
السيد اليماني واف الذف تجرف عميال سنة يوس
وهو مف يسجف.

(عميال السبلـ) هػو السػيد اليمػاني

الدليل الهامس:

هو رواية اإلماـ الكاظـ (عميال السػبلـ) أنػال ػاؿ ( :إنله ال بلد لصلاحب هلذا األملر
غيبة حتى يرجع عن هذا األمر من كلان يقلول بله إنملا هلي محنلة ملن هللا علز

وجل امتحن بها همقه

(ٖ

وال يمكف تصور إف الشيعة ترجع عػف اإلعتقػاد بإمامػة

اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) نتيجػػة تمػػؾ ال يبػػة رواف طػػاؿ الزمػػاف ،وهػػذ يعنػػي إف
 - 1بحاراألنوار ج 51ص218
 - 2غيبة النعماني ص164

 - 3عمل الشرائع ج 1ص244
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المقصػػود فػػي هػػذي الروايػػة هػػو اليمػػاني الػػذف ي يػػب ووخت ػػي بعػػض الو ػػت كمػػا

سنبيف الحقاً رـ يعاود الظفور مرة اخرل وفي أرناد هذي ال يبة يرجع عػف اإليمػاف
بال و دعوتال الكرير ممف كاف د مف بال بل غيبتال تمؾ.

ومف ذلؾ كمال نستنت إف لقب أو تسمية ( صاحب األمر ) رواف كانت تطما عم.
اإلماـ الحجة بف الحسف (عميال السبلـ) إال انال أطما هذا المقػب عمػ .وزوػري السػيد

اليماني في بعض الروايػات ،ممػا يعنػي إف الروايػات تتحػدث عػف شخصػيف ارنػيف
أحدهما اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) والراني هو السيد اليماني.

ٕ -المنصور

إف هذا المقب لـ يكػف مختصػاً باإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) وذلػؾ ألنػال ػد لقػب
بال بمال نبي هللا داود (عميال السبلـ).

وبالنسػػبة لئلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) فقػػد سػػماي هللا عػػز وجػػل بالمنصػػور فػػي
ِ
القػػرف فػػي ولػػال تعػػال{ :.والَ َت ْقُتُم لوْا الل َّلن ْف َّ ِ
لل
ّللا ِإالَّ ِبل َ
لالح ِّ
َ
َ
ق َو َمللن ُقتل َ
س التللي َحل َّلرَم ّ ُ
(ٔ
ِ
ان َمْن ُصو اًر } .
َم ْظُموماً َفَق ْد َج َعْمَنا لِ َولِّيِ ِه ُسْم َ
طاناً َفبلَ ُي ْس ِرف ّفي اْلَق ْت ِل ِإَّن ُه َك َ
حيػػث ورد فػػي ت سػػير هػػذي اآليػػة عػػف اإلمػػاـ البا ر(عميػػال السػػبلـ) أنػػال ػػاؿ ( :فللي

قوله ومن قتل مظموماً فقد جعمنا لوليه سمطاناً قال الحسين (عميله السلبلم فلبل

يسرف في القتل إنه كان منصلو اًر قلال :سلمى هللا المهلدن منصلو اًر (المنصلور
كما سمى أحمد ودمحم ومحمود وكما سمى عيسى المسيح (عميه السبلم (ٕ .

 - 1اإلسراد33
 - 2بحار األنوار ج 51ص31
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كمػػا ورد فػػي ت سػػير ن ػػس اآليػػة عػػف البا ر(عميػػال السػػبلـ) فػػي روايػػة أخػػرل ولػػال:

( هو الحسين بن عمي قتل مظموماً ونحن أولياءر والقائم منا إذا قام طمب بثلسر

الحسين فيقتل حتى يقلال :قلد أسلرف فلي القتلل وقلال المقتلول الحسلين (عميله

السبلم ووليه القائم واإلسراف في القتل أن يقتل غير قاتميه إنه كلان منصلو اًر

فإنه ال يذهب من الدنيا حتى ينتصر برجل من آل رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما يملؤل

األرض قسطاً وعدالً كما ممئت جو اًر وظمماً (ٔ .
وجػػاد أيحػاً عػػف حمػراف عػػف اإلمػػاـ البػػا ر (عميػػال السػػبلـ) أنػػال ػػاؿ ( :نحللن وهللا
أصحاب األمر وفينا القائم ومنا السفاح والمنصور وقد قال هللا تعالى وملن قتلل

مظموماً فقد جعمنا لوليه سلمطاناً نحلن أوليلاء الحسلين بلن عملي (عميله السلبلم
وعمى دينه . ٕ( ...

بيد انال مع ربوت إف المنصور هو اسػـ مػف اسػماد اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ)
فإف هذا ال يمنع أف يسم .بال شخص خر وهو وزوري السيد اليماني ،وذلؾ لوجود
عدة رويات تشير إل .هذا المعن..

حي ػػث ورد ع ػػف ج ػػابر الجع ػػي ع ػػف الب ػػا ر (عمي ػػال الس ػػبلـ) أن ػػال ػػاؿ ( :ويظهللللر

السلللفياني  ...ويبعلللث بعثلللاً إللللى المدينلللة ويقتلللل بهلللا رجلللبلً ويهلللرب المهلللدن
والمنصور منها ويؤهذ آل دمحم صغيرهم وكبيرهم . ٖ( ...

 - 1ت سير ال رات ص240

 - 2بحاراألنوار ج 29ص452
 - 3بحاراألنوار ج 52ص ، 222ت سير العياشي ج 1ص. 64
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كما ورد في رواية أخرل عف عبد هللا بف عبػاس أنػال ػاؿ ( :لنلا أهلل البيلت سلبع
هصال ما منهن هصمة في الناس  ...ومنا قائم آل دمحم الذن أكرم هللا بله نبيله

ومنا المنصور . ٔ( ...

ومف هاتيف الروايتيف يتبيف لنا أف المنصور يطما عم .شخصيتاف وليس شخص

واحػػد فبداللػػة الروايػػة التػػي تػػذكر ( فيفػػرب المفػػدف والمنصػػور ) فيكػوف المنصػػور

هنا هو السيد اليماني.

وممػػا يلكػػد ذلػػؾ مػػا جػػاد عػػف جػػابر بػػف عبػػد هللا األنصػػارف أنػػال ػػاؿ ( :وفللد عمللى

رسول هللا أهل اليمن فقال (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسلميما  :جلاء أهلل الليمن يبسلون بسيسلاً فمملا

دهموا عمى رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما قال :قوم رقيقة قموبهم راسهة أيمانهم منهم
المنصور يهرج في سبعين الفاً ينصر همفي وهمف وصيي (ٕ .
ونرل إف الرواية هنا صروحة في كوف المنصور هو ن سال الداعي اليماني.

ٖ -ولي هللا

لػػو عػػدنا إلػػ .هػػذا المقػػب نجػػدي يطمػػا عمػػ .كػػل مػػف يػػلمف بػػاهلل ووخمػػص لػػال مػػف

ص ػ وة عبػػادي ،حيػػث أطمػػا هػػذا المقػػب عمػػ .األنبيػػاد واألص ػ ياد واألئمػػة ،وأطمػػا
ِ
آمُنلوْا ُي ْه ِلر ُج ُهم
{ّللا َولِ ُّ
لي َّاللذ َ
عم .الملمنيف والمتقوف مػف النػاس لقولػال تعػالُ ّ :.
ين َ

 - 1اإلرشاد ج 1ص37

 - 2بحاراألنوار ج 36ص ،112غيبة النعماني ص39
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ِ
الظُمم ِ
لآؤ ُهم َّ
ِم َن ُّ
ِ
وت ُي ْه ِر ُجلوَن ُهم ِّم َلن ُّ
ات ِإَلى ُّ
الن ِ
لور
الطلا ُغ ُ
الن ُلو ِر َو َّاللذ َ
ّ
ين َك َف ُلروْا أ َْولَي ُ ُ
َ
(ٔ
ِ
ُّ ِ
ِ
اب َّ
يها َهالُِدو َن } .
الن ِار ُه ْم ف َ
ِإَلى الظُم َمات أ ُْوَللئ َك أ ْ
َص َح ُ
ِ
لرمِ َو َمللا َكللاُنوْا
ّللا َو ُهل ْلم َي ُصل ُّلدو َن َعل ِلن اْل َم ْسل ِلج ِد اْل َحل َا
و ولػػالَ :
{و َمللا َل ُهل ْلم أَالَّ ُي َع ل ّذَب ُه ُم ّ ُ
آؤُر ِإالَّ اْل ُم َّتُقو َن َوَل ِلك َّن أَ ْك َثَرُه ْم الَ َي ْعَم ُمو َن }(ٕ .
اءر ِإ ْن أ َْولَِي ُ
أ َْولَِي ُ
ففذا المقب تشترؾ بال فئة أخرل غير ال ئة الذف أختص هذا المقب بفػـ وهػـ أهػل

البيت (عميفـ السبلـ).

فبالنسبة لمرسوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) وأهػل بيتػال (عمػيفـ السػبلـ) واتبػاعفـ فقػد أطمػا هػذا
المقب في القرف عميفـ وذلػؾ فػي ولػال تعػال{ .أَال ِإ َّن أَولِيلاء ِ
ف َعَم ْلي ِه ْم
ّللا الَ َه ْلو ٌ
ّ
َْ
َوالَ ُه ْم َي ْح َزُنو َن }(ٖ .
حيث ورد في ت سير هػذي اآليػة عػف أبػي حمػزة الرمػالي عػف البػا ر (عميػال السػبلـ)

أنػػال ػػاؿ ... ( :قمللت مللن أوليللاء هللا ؟ فقللال :أوليللاء هللا دمحم رسللول هللا وعمللي
والحسن والحسين وعمي بن الحسين ثم انتهى األمر إلينا ثلم ابنلي جعفلر وأوملس

إلى جعفر . ٗ( ..

كما إننا نرل إف هذا المقب أطمػا عمػ .فئػة مػف عػواـ النػاس ممػف عرفػوا باإليمػاف
في هذي األمة وغيرها مف األمـ حيث ورد عػف عيسػ( .عميػال السػبلـ) أنػال خاطػب

حواروال ( :فالتفت عيسى (عميه السلبلم إللى الحلواريين فقلال يلا أوليلاء هللا أكلل
 - 1البقرة 257
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 - 4بحار األنوار ج 27ص57
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الهبز اليابس بالممح الجريش والنلوم عملى المزابلل هيلر كثيلر ملن عافيلة اللدنيا
واآلهرة (ٔ .

كما نجد إف هذا المقب أطما عم .الملمنيف مف الشيعة بداللة مػا ورد عػف اإلمػاـ

عمي (عميػال السػبلـ) أنػال ػاؿ ( :إن اوليلاء هللا ال هلوف عمليهم وال هلم يحزنلون

ثم قال :أتدرون ملن أوليلاء هللا قلالوا ملن هلم يلا أميلر الملؤمنين فقلال هلم نحلن

وأتباعنا . ٕ( ...

كما جاد ذلؾ في خطبة لال (عميال السبلـ) وردت عف األصبغ بف نباتػة إف اإلمػاـ

أمير الملمنيف (عميال السبلـ) اؿ ( :أيها الناس أسمعوا قولي وأعقموا عني فلإن
الف لراق قريللب أنللا إمللام البريللة ووصللي هيللر البريللة  ..واليتللي واليللة هللا وشللعبه

أولياءر . ٖ( ....

ولو عدنا إل .اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) نجدي يشترؾ فػي هػذا المقػب مػع بػادي

وأجدادي (عميفـ السبلـ) كما بينت الروايات السابقة ذلؾ.

أمػا فيمػا ورد كونػػال (عميػال السػبلـ) ولػػي هللا مػا جػػاد عػف ابػف محبػػوب عػف البػػا ر

(عميال السبلـ) أنال اؿ ( :والقائم يومئذ بمكة عند الكعبة مستجي اًر بهلا يقلول أنلا
ولي هللا أنا أولى با

وبدمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما . ٗ( ...

 - 1الكافي ج 2ص38
 - 2ت سير العياشي ج 2ص124

 - 3مف ال يححري ال قيال ج 4ص419
 - 4بحار األنوار ج 52ص305

الرجعة255 ...............................................................
أمػػا بالنسػػبة لمػػداعي اليمػػاني وهػػو محػػور بحرنػػا فإنػػال ػػد لقػػب بمقػػب ولػػي هللا وذلػػؾ

حسب ما ورد عف الصادؽ (عميال السبلـ) ولال ( :إن ولي هللا يعمر عمر إبراهيم

الهميل عشرين ومائة سنة ويظهر في صورة فتى موفق ابن ثبلثين سنة (ٔ .

والمقصػػود بػػولي هللا فػػي هػػذي الروايػػة لػػيس اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ،وذلػػؾ

ألنال يقوـ وهو ابف ار عيف سنة وهذا ما اربتناي ن اً ،حيث انال ليس مف المسػت رب
أف يطما هػذا المقػب عمػ .اليمػاني كػوف هػذا المقػب ػد أطمػا عمػ .أنػاس بمػال مػف
الحوارويف والشيعة المواليف ألهل البيت (عميفـ السبلـ).

ففذا المقب ال يختص بال شيعة ذلؾ الزماف فقم بل يخص كل الملمنيف حت .يوـ

القيامة.

وبالوا ع إف اليماني وبشكل اطع هو أفحل شيعة خر الزماف كونػال وزوػر اإلمػاـ

المفػدف (عميػال السػبلـ) والمقػػرب منػال وصػاحب دعوتػػال إذف مػف األجػدر أف يطمػػا
عميال هذا المقب.

ٗ -الهاشمي

وهو مف ألقاب السيد اليماني والذف يشترؾ فيفا مع اإلماـ المفدف (عميال السػبلـ)

حي ػ ػػث ورد ع ػ ػػف اإلم ػ ػػاـ عم ػ ػػي (عمي ػ ػػال الس ػ ػػبلـ) أن ػ ػػال ػ ػػاؿ ( :إذا هرجللللللت هيللللللل

 - 1بحار األنوار ج 52ص287
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السلللفياني  ...فيمتقلللي هلللو والهاشلللمي برايلللات سلللود عملللى مقدمتللله شلللعيب بلللن

صالح . ٔ( ...

ومػػف المعمػػوـ إف اليمػػاني هػػو مػػف يكػػوف عمػػ .مقدمتػػال شػػعيب بػػف صػػالح وعميػػال

فالفاشػػمي هنػػا يعنػػي السػػيد اليمػػاني والػػدليل اآلخػػر عمػػ .ذلػػؾ مػػا ورد فػػي تعميػػا

الوليػػد عمػػ .الفاشػػمي ػػائبلً ( :إف الفاشػػمي أخػػو المفػػدف ألبيػػال و ػػاؿ بعحػػفـ هػػو

ابف عمال .)2()..

وهذا دليل عم .إف السيد اليمػاني هػو الفاشػمي ألنػال فعػبلً ابػف عػـ المفػدف (عميػال

السػبلـ) ففػو مػػف ذروػة اإلمػاـ الحسػػف (عميػال السػبلـ) أخػػو اإلمػاـ الحسػيف كمػػا إف
اإلماـ المفدف يعبر عنػال بالفاشػمي ،فقػد جػاد فػي الروايػة ( :ثلم يظهلر الهاشلمي

فيرد هللا إلى الناس إلفتهم ونعمتهم . ٖ( ...

ومػػف المعمػػوـ إف النػػاس ال تػػرد إلػػيفـ ال ػػتفـ إال بقيػػاـ القػػائـ (عميػػال السػػبلـ) وعميػػال

فالفاشمي هنا هو اإلماـ المفدف (عميال السبلـ).

٘ -نعت صاحبكم

نجػد إف الروايػػات الػواردة عػػف األئمػة (عمػػيفـ السػػبلـ) تػػارة تطمػا هػػذا النعػػت عمػػ.

اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) وأخرل تطمقال عم .اليماني.

 - 1ال تف ألبف حماد ج 1ص316
 - 2ال تف ألبف حماد ص197
 - 3المستدرؾ ج 24ص553

الرجعة257 ...............................................................
فبالنسبة لمروايات التي تطما نعت صاحبكـ عم .اإلماـ (عميال السبلـ) ففي كرير
جػداً سػنورد بعحػفا عمػ .سػبيل اإلستشػػفاد ،فالروايػة األولػ .وردت عػف أبػي خالػػد
الخادـ أنال اؿ ( :ولد ألبي دمحم ولد فسمار دمحم فعرضه عمى أصحابه يوم الثالث
وقللال هللذا صللاحبكم مللن بعللدن وهميفتللي عملليكم وهللو القللائم الللذن تمتللد إليلله

األعناق باإلنتظار فإذا ممئت األرض جو اًر وظمماً هرج فيممئها قسطاً وعبلً (ٔ .
والرواية الرانية عف عمرو األهوازف اؿ ( :أراني أبو دمحم ابنه وقال هذا صاحبكم
من بعدن (ٕ .

أما الرواية الرالرػة فجػادت عػف أبػي خالػد الكػابمي عػف اإلمػاـ زوػف العابػديف (عميػال

السػػبلـ) أنػػال ػػاؿ ( :يلللا أبلللا هاللللد لتلللاتين فلللتن كقطلللع الميلللل المظملللم  ...كلللسني

بصلاحبكم قلد علبل فلوق نجفكلم بظهلر كوفلان فلي ثبلثمائلة وبضلعة عشلر رجلبلً
جبرائيل عمى يمينه وميكائيل عملى شلماله واسلرافيل أمامله معله رايلة رسلول هللا

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما قد نشرها ال يهون بها إلى قوم إال أهمكهم هللا عز وجل (ٖ .

ومػػف البػػديفي جػػداً القػػوؿ إف المقصػػود بصػػاحبكـ هنػػا هػػو اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال

السبلـ).

إال إننػػا نػػرل فػػي المقابػػل روايػػات اخػػرل تعطػػي هػػذا النعػػت إلػػ .شػػخص خػػر ال
يمكننػػا حممػػال عمػػ .إنػػال اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) وبالتػػالي ال يكػػوف عمينػػا إال
التسميـ ب ف المقصود بال هو الداعي اليماني.

 - 1بحار األنوار ج 51ص5
 - 2الكافي ج 1ص328

 - 3بحار األنوار ج 51ص135
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حيػث ورد عػف عمػػي بػف مفزوػار ػػاؿ انػال كتػػب لئلمػاـ ابػي الحسػػف (عميػال السػػبلـ)
يس ػ لال عػػف ال ػػرج فكتػػب إليػػال ( :إذا غلللاب صلللاحبكم عللن دار الظلللالمين فتوقعلللوا

الفرج (ٔ .

وورد أيحػاً عػػف دمحم بػف مسػػمـ عػػف اإلمػاـ الصػػادؽ (عميػػال السػبلـ) أنػػال ػػاؿ ( :إذا
بمغكم عن صاحبكم غيبة فبل تنكروها (ٕ .

وجاد فػي روايػة اخػرل عػف عميػر الححػرمي عػف اإلمػاـ الصػادؽ (عميػال السػبلـ)

أنال ػاؿ ( :قملت ألبلي عبلد هللا (عميله السلبلم كيلف نصلنع إذا هلرج السلفياني

قال تغيب الرجال وجوهها منه وليس عمى العيلال بلسس فلإذا ظهلر عملى األكلوار

الهمسة يعني كور الشام فانفروا إلى صاحبكم (ٖ .

رواذا جئنػػا إلػػ .هػػذي الروايػػات الربلرػػة اآلن ػػة الػػذكر فػػبل يمكننػػا حممفػػا عمػػ .الظػػاهر
بالقوؿ إف المقصود بصػاحبكـ هػو اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) ألنفػا ال تنطبػا
عميال.

فبالنسبة لمرواية األول .نجد إف اإلماـ (عميال السبلـ) اؿ :إذا غاب صاحبكـ عف
دار الظػػالميف فتو ع ػوا ال ػػرج ،وهنػػا نجػػد انػػال وحػػع غيبػػة صػػاحبكـ عبلمػػة عمػػ.

ال رج ،فإذا منػا إف غيبػة صػاحبكـ هنػا تعنػي غيبػة اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ)

 - 1بحار األنوار ج 51ص ، 159تقروب المعارؼ  ، 191الخرائ ج 3ص1172
 - 2الكافي ج 1ص340

 - 3بحار األنوار ج 52ص272

الرجعة259 ...............................................................
ففي عبلمة ألف فرج يا ترل ،وبمعن .خر إف ال رج الذف سػ ؿ عنػال ابػف مفزوػار
هو دوف شؾ هو فرج اإلماـ المفدف (عميال السبلـ).

رػػـ إننػػا حتػػ .لػػو تنزلنػػا و بمنػػا بالروايػػة عمػػ .ظاهرهػػا و منػػا إف غيبػػة صػػاحبكـ أف

غيبة اإلماـ (عميال السبلـ) ن سال ،فنحف نعمـ إف اإلماـ المفدف (عميػال السػبلـ) ػد

غػػاب عػػف دار الظػػالميف منػػذ ح ػوالي ارنػػا عشػػر رن ػاً مػػف الػػزمف ف ػ يف ذلػػؾ ال ػػرج

الذف وعد بال اإلماـ (عميال السبلـ) ،ألف السائل عندما ساؿ اإلماـ (عميػال السػبلـ)
اؿ لال مت .ال رج أف مت .حدورال .ف جابال عندما ي يب صاحبكـ فتو عوا ال رج.

حيػػث يتحػػح مػػف الس ػلاؿ ومػػف جوابػػال إف ال ت ػرة القميمػػة بػػيف غيبػػة صػػاحبكـ و ػػيف
و وع وحدوث ال رج ،وهذا ما ال ينطبػا عمػ .غيبػة اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ)

التي مح .عميفا روف روال .اآلف لـ يحصل ال رج بقيامال المقدس.
أمػػا بالنسػػبة لمروايػػة الرانيػػة التػػي تحػػذر الشػػيعة إذا بم كػػـ عػػف صػػاحبكـ غيبػػة فػػبل

تنكروهػػا ،ومػػف غيػػر الممكػػف أف نقػػوؿ إف المقصػػود بصػػاحبكـ هػػو اإلمػػاـ المفػػدف

(عميػػال السػػبلـ) ،وذلػػؾ ألف األحاديػػث فػػي غيبتػػال كري ػرة ومت ػواترة فػػي ذلػػؾ ،بحيػػث
أصبحت مف المعتقدات الشيعية الرابتة منذ القدـ وحت .اليوـ ،وبطبيعػة الحػاؿ إف

اإلمػػاـ الصػػادؽ (عميػػال السػػبلـ) هػػو مػػف أعمػػـ النػػاس بفػػا ألنفػػا جػػادت عػػف بػػادي
وأجدادي (عميفـ السبلـ) فعبلـ هذا التحذير إذف وهو أمر مسمـ بال بل أياـ اإلماـ

الصادؽ (عميال السبلـ).

رػـ إننػا لػػو عػدنا وتاممنػػا مػيبلً فػػي ػوؿ اإلمػاـ الصػػادؽ (عميػال السػػبلـ) الػذف يقػػوؿ

فيال إذا بم كـ عف صاحبكـ غيبة فبل تنكروها ،فمعن .كبلمال إنػال لحػد و تػال (عميػال

السبلـ) لـ يبم فـ غيبة روانال يحذرهـ وونبففـ إذا بم فـ ذلؾ فبل ينكروف.
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وهذا الكبلـ مخال

لموا ع تماماً حيث إف الناس جميعاً نػذاؾ ػد بم فػـ خبػر عػف

غيبة اإلماـ المفدف (عميال السػبلـ) بػدليل الكريػر مػف الروايػات التػي جػادت تشػير

إليفا.

إذف يكػ ػػوف اإلمػ ػػاـ الصػ ػػادؽ (عميػ ػػال السػ ػػبلـ) ػ ػػد صػ ػػد بصػ ػػاحبكـ غيػ ػػر المعنػ ػػ.

الظاهرف الذف يراد بال المفدف (عميال السبلـ).

وهنػػا ال بػػد مػػف القػػوؿ إف المقصػػود بصػػاحبكـ هنػػا هػػو السػػيد اليمػػاني الػػذف يحػػذر

الصػػادؽ (عميػػال السػػبلـ) مػػف إنػػال إذا بمػػغ الشػػيعة أو المػواليف انػػال سػػيكوف لػػال غيبػػة
عنفـ فبل ينكروها ،ألنفا حقيقية وهذا ما سنربتال في سياؽ هذا البحث .

وبالنسػػبة لمروايػػة الرالرػػة فمػػف البداهػػة بمكػػاف القػػوؿ إف المقصػػود بصػػاحبكـ فيفػػا
والذف يجب أف ين ر اليال الشيعة بعد ياـ الس ياني هو ليس اإلماـ المفدف (عميال

السػػبلـ) بػػل المقصػػود بػػال السػػيد اليمػػاني ،فعنػػدما يخػػرج الس ػ ياني ويسػػيطر عمػػ.
الكور الخمسة في ببلد الشػاـ وذلػؾ فػي شػفر رجػب ،يكػوف اإلمػاـ المفػدف (عميػال
السبلـ) لحد هذي المحظػة غائػب عػف أنظػار النػاس إلػ .أف يػاذف هللا عػز وجػل لػال
بالقياـ في العاشر مف محرـ بمكة وذلؾ بعد شفر رجب بقرابة ستة أشفر.

فكي

يمكف ألصحابال أف ين روا اليال وهـ ال يعرفوف مكانال ألنػال ال يػزاؿ فػي حػاؿ

ال يبة ،رـ إنال مف الواحح مف فحول الرواية عند وؿ اإلماـ عمي (عميػال السػبلـ)
( إن ػروا إلػػ .صػػاحبكـ ) فيفػػا إشػػارة إلػ .معػرفتفـ أيػػاي شخصػػياً رواال كيػ

إليال وهـ ال يعرفونال.

ين ػػروف

وهػػذا غيػػر ممكػػف كمػػا سػػبا أف منػػا ألف اإلمػػاـ (عميػػال السػػبلـ) يكػػوف فػػي حػػاؿ

ال يبة وال أحد يعرفال إال وزوري اليماني ألنال صاحب دعوتال.
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وعميػػال يتبػػيف لنػػا إف المقصػػود بصػػاحبكـ الػػذف ال بػػد مػػف الن يػػر إليػػال بعػػد خػػروج

الس ياني هو السيد اليماني الذف يكوف ظاه اًر نذاؾ ولال دعوة معروفة بػل خػروج

الس ياني.

وعميػػال يكػػوف نعػػت صػػاحبكـ هػػو أحػػد نعػػوت الػػداعي اليمػػاني والػػذف يشػػترؾ فيػػال

اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) ،وتكوف غيبة اليماني مف العبلمػات التػي تػدؿ عمػ.
رب القياـ المقدس لئلماـ (عميال السبلـ).

 -ٙاليماني

وهذا المقب مما جاد ذكري في األحاديػث والروايػات الشػرو ة المعتبػرة ،فقػد جػاد فػي

الروايػػة ال ػواردة عػػف أبػػي نصػػر عػػف أبػػي الحسػػف الرحػػا (عميػػال السػػبلـ) أنػػال ػػاؿ:
( قبل هذا األمر السلفياني واليملاني والمروانلي وشلعيب بلن صلالح فكيلف يقلول

هذا وهذا ؟ (ٔ .

وفي رواية أخرل عف عبد هللا بف سناف عف أبي عبد هللا (عميال السبلـ) أنال اؿ :
( النداء من المحتوم والسفياني من المحتوم واليماني من المحتوم وقتل النفس

الزكية من المحتوم. ٕ( ...

وأيحػاً عػػف أبػػي بصػػير عػػف دمحم بػػف عمػػي (عميػػال السػػبلـ) فػػي حػػديث طووػػل جػػاد

فيال ( :هروج السفياني واليماني والهراساني في سنة واحدة في شهر واحلد فلي
 -1إربات الفداة ج 3ص 735؛ بحار األنوار ج 52ص. 233
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يوم واحد نظام كنظام الهرز يتبع بعضه بعضاً فيكون البسس ملن كلل وجله ويلل
لمن ناواهم وليس في الرايات راية أهدى ملن رايلة اليملاني هلي رايلة هلدى ألنله

يدعو إلى صاحبكم فإذا هرج اليماني حرم بيلع السلبلح عملى النلاس وكلل مسلمم

واذا هرج اليماني فلانهض إليله فلإن رايتله رايلة هلدى وال يحلل لمسلمم أن يمتلون
عميلله فمللن فعللل ذلللك فهللو مللن أهللل النللار ألن يللدعو إلللى الحللق والللى طريللق
مستقيم (ٔ .

إال اف جمي ػػع ه ػػذي الرواي ػػات وغيره ػػا م ػػف الت ػػي ل ػػـ ن ػػذكرها ل ػػـ تتح ػػدث كريػ ػ اًر ع ػػف
اليماني فقد تكممت مجموعة منفا عف اليماني كعبلمة مف العبلمات الحتمية التي

يسبا تحققفا القياـ المقدس لئلماـ المفػدف (عميػال السػبلـ) والتػي تكػوف دالػة عمػ.
رب يامال.

كما اف البعض مف تمؾ الروايات وص ت اليماني كونال صاحب دعوة واف دعوتػال

أهدل الدعوات وال يصح مخال تال أو القعود عف نصرتال أو عدـ االلتحػاؽ بدعوتػال
إال إننا نجد تمؾ الروايات د سكتت عف ماهية دعوة اليماني وكي يػة ظفورهػا ومػا
تلوؿ إليال ومف أيف تبدأ وتنطما ؟.

كما إف الروايات التي جادت بم ي اليمػاني لػـ تحػدرنا عػف شػخص اليمػاني ونسػبال
وص تال وما إل .ذلؾ ونحف فػي هػذا البحػث سػنحاوؿ الكشػ

عػف هػذي الشخصػية

المفمة ألف اإلحاطة بفا ومعرفتفا ومعرفػة ماهيتفػا كػل هػذي األمػور سػوؼ تقودنػا
حتماً لمعرفة إمامنا المفدف (صموات هللا وسبلمال عميال).

 -1غيبة النعماني ص. 264
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فم ػػا ه ػػي العم ػػة ي ػػا ت ػػرل ف ػػي إط ػػبلؽ ه ػػذا المق ػػب عمي ػػال ؟ والحقيق ػػة إف هن ػػاؾ ع ػػدة
أطروحات:

األطروحة األولى:
لقب باليماني نسبة إل .ببلد اليمف فإف الذف ينتسب إلػ .تمػؾ الػببلد يسػم .يمانيػاً

أف انال ولد وعاش فيفا ،وهناؾ الكرير مف األشخاص مف أطما عميفـ هذا المقػب
ألنفـ كانوا مف ببلد اليمف ،ومنفـ أصحاباً لؤلئمة الطاهروف (صموات هللا وسبلمال
عمػػيفـ أجمعػػيف) كصػػافي الص ػ ا اليمػػاني

()1

أحػػد أصػػحاب اإلمػػاـ أميػػر المػػلمنيف

عمػػي بػػف أبػػي طالػػب (عميػػال السػػبلـ) رواب ػراهيـ بػػف عمػػر اليمػػاني
اإلماميف البا ر والصادؽ (عميفما السبلـ).

()2

أحػػد أصػػحاب

و د لقبوا بفذا المقػب ألنفػـ مػف الػيمف و ػد تعػارؼ وشػاع واشػتفر بػيف المجتمعػات

اإلنسانية تسػمية الشػخص نسػبة إلػ .بمػدي ك ػبلف الع ار ػي مػربلً أو الكػوفي وك ػبلف

المصػػرف نسػػبة إلػػ .مصػػر أو ك ػػبلف الشػػامي نسػػبة إلػػ .بػػبلد الشػػاـ أو الم ر ػػي
نسبة إل .ببلد الم رب أو الخراساني نسبة إل .خراساف وهكذا.
 -1وهو أحد أصحاب اإلماـ أمير الملمنيف مف أهل اليمف و د أوص .لولدي أف يدفنال في
أرض ال رف ولال مر د بجوار مر د موالنا أمير الملمنيف (عميال السبلـ) في النج

 ،و صتال معروفة .

األشرؼ

 -2ذكر النجاشي في رجالال إنال (أف إبراهيـ بف عمر اليماني) صنعاني شي مف أصحابنا رقة
رول عف أبي جع ر وأبي عبد هللا (عميفما السبلـ) .
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و د عرفت الكرير مػف الشخصػيات التاروخيػة واإلسػبلمية ب سػماد بمػدانفـ وتاروخنػا
اإلسبلمي حافل بفذا المعن..

وهػػذي األطروحػػة لفػػا مػػا يلوػػدها مػػف أحاديػػث النبػػي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) وروايػػات األئمػػة

الطاهروف (صموات هللا وسبلمال عميفـ أجمعيف).
فقد جاد في الحديث الشرو

المروف عػف جػابر بػف عبػد هللا األنصػارف ػاؿ :وفػد

عمػ .رسػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) أهػل الػػيمف فقػاؿ النبػػي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) ( :جللاءكم أهللل

اليمن يبسون بسيسا فمما دهموا عمى رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما قال :قوم رقيقة

قمللوبهم راسللهة إيمللانهم ومللنهم المنصللور يهللرج فللي سللبعين ألف لاً ينصللر همفللي
وهمف وصيي حمائل سيوفهم المسك (ٔ .

والمنصور هو اليماني ومف هذا الحديث ن فـ أف اليماني مف أهل اليمف .

وفػػي بشػػارة اإلسػػبلـ وردت هػػذي الروايػػة ( :يهللرج ممللك مللن صللنعاء اللليمن أبلليض

كالقطن اسمه حسين أو حسن فيذهب بهروجه غمر الفتن فهناك يظهر مباركلاً

زكياً وهادياً مهدياً وسيداً عموياً .

وجػػاد أيح ػاً ف ػي الروايػػة ال ػواردة عػػف عبيػػد بػػف ز اررة عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ (عميػػال

السبلـ) اؿ بعد أف ذكر عندي الس ياني:

( أنى يهرج ذلك ولم يهرج كاسر عينه بصنعاء (ٕ .
وك ػػل ه ػػذي األحادي ػػث ل ػػـ ت ػػنص صػ ػروحاً عم ػػ .اليم ػػاني رواف ك ػػاف الح ػػديث األوؿ
يتحػػدث عنػػال ولكػػف بص ػ ة ولقػػب خػػر ،إال انػػال ال يرب ػت كػػوف اليمػػاني مولػػود فػػي
 -1غيبة النعماني ص.46
 -2بحار األنوار ج 52ص. 245

الرجعة265 ...............................................................
اليمف و ح .عمري فيفػا ،فػإف غايػة مػا ي يػدي اف اليمػاني الػذف سػمي فػي الحػديث
بالمنصور هو مف أهل اليمف.

وكوف الشخص مف أهل هذا البمد أو ذاؾ فيال عدة اعتبارات ك ف يكوف ولد وعاش
فػػي الػػيمف أو انػػال يرجػػع نسػػبال إلػػ .أهػػل الػػيمف أو أنػػال سػػكف ل ت ػرة مػػف الػػزمف فػػي
اليمف فنسب لفا و فذا فإف هذي األطروحة غير كافية لئلربات.
األطروحة الثانية :

إف اليماني يرجع نسػبال إلػ .القبائػل اليمنيػة ولػيس بالحػرورة أف يكػوف مولػود فػي

الػػيمف أو انػػال حػػ .عمػري فيفػػا ،وهػػذا المعنػػ .لػػال وجػػال مػػف الصػػحة والقبػػوؿ ،فػإف
الكرير مف القبائل اليمنية د هجرت موطنفا األصمي واتجفت شػماالً نحػو العػراؽ

وببلد الشاـ وغيرها مف الدوؿ.

وهذا ما يلكدي عمماد األنساب ،فالكرير مف القبائل الع ار ية والشامية يرجع أصػمفا

ونسػػبفا إلػػ .القبائػػل اليمنيػػة والػػ .الػػيمف و نػػاد عمػػ .هػػذا فمػػف المحتمػػل أف يكػػوف
اليمػػاني ػػد ولػػد وعػػاش وسػػكف فػػي بمػػد خػػر غيػػر الػػيمف إال إف نسػػبال يعػػود إلػػ.
إحدل القبائل اليمانية.

األطروحة الثالثة :

أف يكػػوف اليمػػاني مػػف بمػػد خػػر ولػػيس مػػف الػػيمف كمػػا يتصػػور الػػبعض ،إال أنػػال
ح .فترة مف الزمف فيفا أو يكػوف سػافر مػف بمػدي إليفػا وأ ػاـ فيفػا ،رػـ عػاد منفػا

إلػػ .بمػػدي أو أف بمػػد خػػر وذلػػؾ أمػػا نتيجػػة يامػػال بالػػدعوة لنص ػرة اإلمػػاـ المفػػدف
(عميػ ػػال السػ ػػبلـ)  ،أو هر ػ ػاً واخت ػ ػػاد مػ ػػف بعػ ػػض أعدائػ ػػال مػ ػػف الحكومػ ػػات الجػ ػػائرة
كحكومة بني العباس أو غيرها فسمي ولقب باليماني لذلؾ السبب.
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وهػػذا المعنػػ .لػػيس غروبػاً فقػػد سػػمي النبػػي عيسػػ( .عميػػال السػػبلـ) بالناصػػرف نسػػبة

إل .مدينة الناصرة عمماً انال لـ يولد فيفا ولـ يعيش فيفا إال انال ػد سػكف فيفػا مػع
أمال مروـ (عميفا السبلـ) ل ترة مػف الػزمف رػـ عػاد منفػا فسػمي بالناصػرف فقػد جػاد
في اإلنجيل:

( ولما مات هيرودس ظهر مبلك الرب ليوسف في الحمم وهو فلي مصلر وقلال

له :قلم هلذ الطفلل وأمله وارجلع إللى ارض إسلرائيل ألن اللذين أرادوا أن يقتملور
ماتوا فقام واهذ الطفل وأمه ورجع إلى ارض إسلرائيل لكنله سلمع أن ارهليبلس

يممك عمى اليهودية همفاً ألبيه هيرودس فهاف أن يذهب إليها .فسنذرر هللا فلي

الحمم فمجس إلى الجميل  ..وجاء إلى مدينة اسمها الناصرة فسكن فيها ليتم ما
قال األنبياء يدعى ناصرياً (ٔ .

فإف هذا النص يحكي لنا كي

أف يوس

النجار هرب بفا و ولدها عيسػ( .عميػال

السػ ػػبلـ) مػ ػػف الحػ ػػاكـ الرومػ ػػاني إلػ ػػ .مصػ ػػر رػ ػػـ انػ ػػال رأل فػ ػػي المنػ ػػاـ إف الحػ ػػاكـ
الرومػػاني ػػد مػػات و ػػد أم ػري احػػد المبلئكػػة بػػالرجوع إال انػػال لػػـ يرجػػع إلػػ .بمػػدتفما

اليفودية بػل أخػذهما إلػ .الجميػل ومنفػا إلػ .مدينػة الناصػرة وذلػؾ كمػال لحكمػة مػف
هللا عػػز وجػػل ولتػػتـ وتتحقػػا نب ػودة أنبيػػاد بنػػي إس ػرائيل الػػذيف أخبػػروا ػػومفـ ب نػػال

سيظفر لفـ نبي مف الناصرة فيدع .ذلؾ النبي ( بالناصرف ).

األطروحة الرابعة:

 -1مت. 2:3 .
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لقػػب اليمػػاني بفػػذا المقػػب لشػػبفال بػػالنبي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) ولشػػبال دعوتػػال بػػدعوة النبػػي
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) فإف النبي دمحم كاف يمقب باليماني عمماً انال مف مكة وليس مف اليمف
كما في الحديث الوارد عنال (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما):

( إن هير الرجال أهل اليمن واإليمان يمان وأنا يماني (ٔ .

وعػػف اإلمػػاـ البػػا ر (عميػػال السػػبلـ) عػػف رسػػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) ػػاؿ ( :اإليملللان
يماني والحكمة يمانية (ٕ .

و فػػذا يتبػػيف لنػػا واحػػحاً السػػبب فػػي إطػػبلؽ هػػذا المقػػب وهػػو (اليمػػاني) عمػػ .وزوػػر

المفدف (عميال السبلـ) وهذا السبب وجيال وصحيح.

حيػػث أف الرجػػل الػػذف يخػػرج بػػل القيػػاـ المقػػدس لئلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ)

والػػذف يواجػػال دعػػوة المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ويحار فػػا ،هػػو السػ ياني الممعػػوف إنمػػا
لقػػب بفػػذا المقػػب لشػػبفال ب ػ بي س ػ ياف ففػػو كمػػا ال يخ ػػ .امتػػداد لبنػػي أميػػة وأبػػي

س ياف العدو األوؿ واألكبر لرسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما).

فكما لقب الس ياني بفذا المقب نسبة إل .أبي س ياف لقب اليماني بفذا المقب نسبة

إلػػ .رسػػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) الػػذف كػػاف يمقػػب باليمػػاني و فػػذا يتبػػيف لنػػا إف كممػػة
اليمػػاني ال ي ػراد منفػػا الػػيمف بػػل اإليمػػاف أو الحكمػػة كمػػا فػػي الػػروايتيف الش ػرو تيف
اآلن تي الذكر.

وممكف انطباؽ أكرر مف أطروحة في شخص اليماني وهللا أعمـ بحقيقة الحاؿ.

 -1بحار ج 57ص.232
-2الكافي ج 8ص.70
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-ٚالقحطاني

أحد ألقاب الداعي اليماني هو لقب ( القحطاني ) والذف هػو وزوػر اإلمػاـ المفػدف
(عميال السبلـ).

و د وردت أحاديث ورايات تذكر القحطاني روانال هو اليماني وهو الػذف يمػي األمػر

مف بعد اإلماـ (عميال السبلـ)  ،وهذي الروايات كاآلتي:

الرواية األولى:

عف عبد الرحمف بف يس الصدفي عف رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) أنال اؿ( :سيكون

في أهل بيتي رجبلً يمم األرض عدالً كما ممئت جو اًر ثم يجيء بعدر القحطاني
والذن يعثني بالحق ما هو دونه . ٔ( ..
والقحطػػاني المقصػػود هنػػا هػػو السػػيد اليمػػاني والػػدليل عمػػ .ذلػػؾ هػػو إف القحطػػاني

يكػػوف لػػال األمػػر بعػػد استشػػفاد اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ونحػػف ػػد أربتنػػا فيمػػا
سبا مف صػ حات هػذا البحػث إف اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) يرفػع األمػر مػف

بعػػدي إلػػ .عيسػػ .بػػف مػروـ (عميػػال السػػبلـ) الػػذف هػػو المفػػدف الرػػاني والمقصػػود بػػال
اليماني كما ذكرنا ،وعميػال فالسػيد القحطػاني هنػا هػو السػيد اليمػاني الموعػود الػذف
سيئوؿ إليال األمر بعد استشفاد اإلماـ المفدف (عميال السبلـ).

الرواية الثانية:

 - 1ال تف ألبف حماد ج 1ص383
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عف رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) أنػال ػاؿ ( :يكلون بعلدن همفلاء وبعلد الهمفلاء أملراء

وبعللد األم لراء ممللوك وبعللد الممللوك جبللابرة وبعللد الجبللابرة مللن أهللل بيتللي يمم ل

األرض عدالً 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 . ٕ( ...

وهذا يعني إف رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) أشػار إلػ .أف القحطػاني يكػوف بعػد المفػدف
(عميال السبلـ) حاكماً وخمي ة لال وهو كما سبقت اإلشارة السيد اليماني .
الرواية الرابعة :

عػػف رسػػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) أنػػال ػػاؿ ( :ال تقللوم السللاعة حتللى يهللرج رجللل مللن

قحطان يسوق الناس بعصار (ٖ .

والمقصود بػال هنػا هػو السػيد اليمػاني ،والسػاعة هػي السػاعة الصػ رل وهػي سػاعة

اإلم ػػاـ المف ػػدف (عمي ػػال الس ػػبلـ) وس ػػاعة يام ػػال ،والس ػػاعة الكب ػػرل س ػػاعة القيام ػػة
والحساب أماـ هللا عز وجل .

وعميال فالقحطاني اليماني الداعي يقػوـ بػل يػاـ هػذي السػاعة سػواد كانػت صػ رل

أـ كبرل يسوؽ الناس بعصاي .

 - 1ال تف ألبف حماد ج 1ص ،379المبلحـ وال تف ألبف طاووس ص77
 - 2ال تف ألبف حماد ج 1ص396

 - 3ال تف ألبف حماد ج 1ص ، 382السنف الواردة في ال تف ج 5ص101

 ..................................................... 270موسوعة القائـ
وتعبيػػر ( يسػػوؽ النػػاس بعصػػاي ) فإنػػال يشػػير أو يم ػػت إلػػ .روايػػة أخػػرل مختصػػة
باإلماـ عمي (عميال السبلـ) روانال يسوؽ العرب بعصاي .

فقد ورد عف عباية األسػدف أنػال ػاؿ ( :سلمعت أميلر الملؤمنين وهلو متكل وأنلا

قللائم عميلله ألبنللين بمصللر منبل اًر وألنقضللن دمشللق حجل اًر حجل اًر وألهللرجن اليهللود
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 (ٔ .

وهػػذا يشػػير إلػػ .الرجعػػة الروحيػػة رواف اإلمػػاـ عمػػي (عميػػال السػػبلـ) سػػترجع روحػػال

لتسػػدد السػػيد اليمػػاني الػػذف هػػو القحطػػاني بداللػػة سػػوؽ العػػرب أو النػػاس بعصػػاي،
وهذا ليس مست رب ألف اإلماـ عمي (عميػال السػبلـ) كػاف وزوػر لرسػوؿ هللا (صػم.

هللا عميال و لال وسمـ تسميما) والسيد اليماني هو وزور اإلماـ المفدف (عميال السبلـ)
وعميػػال فػػروح أميػػر المػػلمنيف (عميػػال السػػبلـ) تسػػدد اليمػػاني القحطػاني وال سػػيما إنػػال

حسني النسب رواف نور عمي (عميال السبلـ) إنتقل إل .اإلماـ الحسػف وبالتػالي إلػ.
ولدي اليماني.

و ػػد يتبػػادر إلػػ .ذهػػف الػػبعض كيػ

يكػػوف السػػيد اليمػػاني حطػاني وهػػو فػػي ن ػػس

الو ػػت سػػيد حسػػني ،والمعمػػوـ إف السػادة يرجػػع نسػػبفـ إلػػ .عػػدناف و حطػػاف ،وهػػذا
اإلشكاؿ صحيح لمولفة األول .إال إننا لو عرفنا مػف هػو حطػاف الػذف ينتسػب لػال

اليماني لزاؿ اإلشكاؿ تماماً.

 - 1بحار األنوار ج 53ص59
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فالمقصود بقحطػاف هنػا أبػو الػيمف الػذف تنتسػب إليػال القبائػل اليمانيػة ولػيس المػراد
بػػال حطػػاف أخػػو عػػدناف ابػػف يعػػرب الجػػد األوؿ لرسػػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) ومػػف أراد

المزود مف الت كد فاليراجع كتب األنساب الخاصة بفذا الش ف.

ولمػػا كػػاف نسػػب اليمػػاني خافي ػاً عمػػ .األعػػـ األغمػػب مػػف النػػاس إال البػػاحريف عػػف
الح ػػا والحقيق ػػة ف ػػإنفـ س ػػوؼ يقول ػػوف إف نس ػػبال كػ ػذا وك ػػذا ول ػػيس ه ػػذا ه ػػو نس ػػب

اليمػػاني ،و ػػد يكػػوف هػػذ اإلنتسػػاب نتيجػػة اخت ػػاد بعػػض الحسػػنييف أيػػاـ حكػػـ بنػػي
العباس وانتسابفـ إل .بعض القبائػل ،فمعػل ال ػرع الحسػني الػذف ينتمػي إليػال السػيد
اليماني د انتسب إل .أحد هذي القبائل اليمانية ،ولعل هذا هو السػبب الػذف جعػل

بعض الروايات تػذكر إف لػال أصػبلً ونسػباً فػي الػيمف فمػيس المقصػود بػال أف يكػوف

مولوداً في اليمف أو إنال يعود في نسبال إل .اليمف أو القبائل الموجودة هناؾ والتي
ال يعود نسبفا إل .عدناف بل إل .حطاف ابف يعرب.

بػػل إف المقصػػود بػػال النسػػب الرػػاني وهػػو نسػػبال إلػػ .حطػػاف جػػد بائػػل أهػػل الػػيمف

الذف يعود نسػبفا إلػ .عػدناف الجػد األوؿ لرسػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) ،وعميػال ففػذا ال

يتن ػا ض مػػع كونػػال سػػيد عمػػوف هاشػػمي روشػػي تبع ػاً لسمسػػمة النسػػب الرانيػػة التػػي
ذكرناها ،فحبلً عف إشػارة الروايػات إلػ .أف أمػال يمانيػة فيكػوف لػال نسػب فػيفـ مػف
هذا الجانب.

وعميػال فالسػيد القحطػػاني اليمػاني هػػو سػيد عمػوف هاشػػمي ينتسػب إلػػ .حطػاف أبػػو

اليمف الذف تنتسب إليال بائل اليمف والذف يعود أصمال إل .بني هاشـ.

إف شخصية اليماني كما أسم نا هي شخصية د طر ت اسماع الناس منذ الصدر
األوؿ لئلسػ ػػبلـ وذلػ ػػؾ ألف أهػ ػػل البيػ ػػت (عمػ ػػيفـ السػ ػػبلـ) أشػ ػػاروا إلػ ػػ .القحطػ ػػاني
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اليم ػػاني روان ػػال يخمػ ػ

اإلم ػػاـ المف ػػدف (عمي ػػال الس ػػبلـ) وعمي ػػال فق ػػد ظف ػػر أكر ػػر م ػػف

شػػخص أدعػػ .أو اتخػػذ لقػػب القحط ػاني ذروعػػة ليػػوهـ النػػاس مػػف خبللفػػا إنػػال هػػو
( القحطاني اليماني الموعود ) وهناؾ أكرر مف دليل عم .ذلؾ.

فقد ورد فػي الروايػات إف يزوػد بػف المفمػب األزدف تسػم .بالقحطػاني ف ػي روايػة :
( فتولى عمر بلن عبلد العزيلز علزل يزيلد بلن المهملب وسلجنه فمملا تلوفي عملر

أهرجلله هواصلله مللن السللجن فوثللب عمللى البصللرة وهللرب منلله عاممهللا عللدن بللن

أرطسة الفزارن ونصب الرايات السود وتسلمى بالقحطلاني وقلال أدعلوا إللى سليرة
عمر بن الهطاب . ٔ( ...

وهػػذي الروايػػة دليػػل عمػػ .إف القحطػػاني هػػو السػػيد اليمػػاني صػػاحب ال اريػػات السػػود
التي تدخل مف خراساف والتي أمر أهل البيت باتباعفا ولو حبواً عم .الرم .

ودليل ذلؾ هو إف يزود بف مفمب إدع .إنال القحطػاني وسػود راياتػال ليطػابا روايػة

( ال اري ػػات الس ػػود ) ودع ػػ .إل ػػ .عم ػػر ب ػػف الخط ػػاب ليط ػػابا رواي ػػة ( إف اليم ػػاني

القحطاني يدعو إل .اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) و د است ل المفمب الناس عم.

هػػذا األسػػاس روانػػال ينتسػػب إلػػ .الػػيمف ليػػوهـ النػػاس ووجعمفػػـ يصػػد وي ووناصػػروا
حركتال تمؾ.
ولكنػػال فاتتػػال الشػػروط األخػػرل الواجػػب توفرهػػا فػػي شػػخص الػػداعي اليمػػاني ،مػػف

األسـ والصػ ة والنسػب الفاشػمي العمػوف الحسػني إلػ .غيػر ذلػؾ ،وهػذا دليػل عمػ.
كذب دعواي ،و د و ػع فػي ن ػس الخطػ الػذف و ػع فيػال غيػري ممػف سػبقال ولحقػال فػي

إدعاد هذا األمر ،وحت .في األزماف المت خرة وأيامنا هذي ادع .الكرير هذا المقػاـ
 - 1شذرات الذهب ج 1ص124
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ولك ػػنفـ جميع ػػا غ مػ ػوا ع ػػف الصػ ػ ات والمواصػ ػ ات والنس ػػب وغيره ػػا م ػػف ال ػػدالئل،

وكػػذلؾ غ مػػة النػػاس عػػف هػػذي المسػػائل التػػي تكػػوف بطبيعػػة الحػػاؿ محػػم ابػػتبلد

لمجميع.

فقد ورد في الروايات إف عبػد الػرحمف بػف األشػعث ابػف األشػعث بػف ػيس الكنػدف

تسػػم .بالقحطػػاني أيح ػاً وذلػػؾ أيػػاـ عبػػد الممػػؾ بػػف مػػرواي ،فقػػد ورد فػػي الروايػػات

أنػػال ( :غمػػب عمػػ .مػػا وراد دجمػػة ون ػػ .عمػػاؿ الحجػػاج وتسػػم .بالقحطػػاني وكتػػب
إل .النواحي مف عبد الرحمف ناصر أمير المػلمنيف وخطػب النػاس فقػاؿ :أال إنػي

خمعت بإذف هللا عبد الممؾ بف مرواف .)1() ...

و د است ل هو اآلخر كونال مف بائػل الػيمف وادعػ .إنػال القحطػاني لينصػري النػاس

وولودوي وهو كاذب م تر أيحاً.

 -ٛالحسني

الحسني هو أحػد القػاب السػيد اليمػاني والػذف ورد فػي أكرػر مػف روايػة كمػا يتحػح

لنػػا ذلػػؾ وورجػػع نسػػب الحسػػني إلػػ .الحسػػف السػػبم (عميػػال السػػبلـ) ،و ػػد س ػػبقت

اإلشػػارة إلػػ .أف اليمػػاني يعػػود نسػػبال إلػػ .الحسػػف بػػف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب (عميػػال
السبلـ) ،وعميال فالروايات التي تذكر الحسني ك حد الشخصيات التػي تظفػر عمػ.
سػاحة األحػػداث بيػل يػػاـ اإلمػاـ المفػػدف (عميػػال السػبلـ) هػػو ن سػال السػػيد اليمػػاني
القحط ػػاني وه ػػذا م ػػا نس ػػتنتجال م ػػف مقارن ػػة الرواي ػػات الػ ػواردة ف ػػي ه ػػذا المعن ػػ .م ػػع

 - 1البدد والتارو ج 6ص35
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بعحػػفا الػػبعض والتػػي أشػػار إليفػػا األئم ػػة (عمػػيفـ السػػبلـ) مػػع ت حػػص معانيف ػػا
والعبل ة مع مجروات أحداث عصر الظفور الشرو .

الرواية األولى:

عف الم حل بف عمر عف اإلماـ الصادؽ (عميال السبلـ) في حػديث طووػل وجػاد

فػػي بعػػض منػػال ( :ثللم يهللرج الحسللني الفتللى الصللبيح الللذن نحللو الللديمم يصلليح
بصللوت للله فصلليح يللا آل أحمللد أجيب لوا الممهللوف والمنللادن مللن حللول الضللريح

فتجيبه كنوز الطالقان كنوز وأن كنوز ليست من ذهب وال فضلة بلل هلي رجلال

كزبر الحديد عمى البراذين الشهب بسيديهم الحلراب وللم يلزل يقتلل الظمملة حتلى

يرد الكوفة وقد صفى أكثر األرض فيجعمها له معقبلً فيتصل به وبسصحابه هبر
المهدن (عميه السبلم ويقولون يلابن رسلول هللا ملن هلذا اللذن نلزل بسلاحتنا
فيقول أهرجوا بنا إليه حتى ننظر من هو وما يريد وهلو وهللا يعملم إنله المهلدن

وانلله ليعرفلله ولللم يللرد بللذلك األمللر إال ليعللرف أصللحابه مللن هللو فيهللرج الحسللني
فيقول إن كنت مهدن آل دمحم فسين هراوة جدك رسلول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسلميما وهاتمله
وبردتللله ودرعللله والفاضلللل وعمامتللله السلللحاب وفرسللله اليربلللوع وناقتللله العضلللباء
وبغمته الدلدل وحمارر اليعفور ونجيبه البراق ومصلحف أميلر الملؤمنين فيهلرج

له ذلك ثم يسهذ الهراوة فيغرسها في الحجر الصمد وتلورق وللم يلرد بلذلك إال أن
يرن أصحابه فضل المهدن (عميه السبلم حتى يبايعور . ٔ( ...

فكما يظفر مف الرواية إف الحسني يعرؼ اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) ولـ ي عػل
مػا فعػل إال ليبػيف فحػل اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) ألصػحابال حتػ .يسػمموا لػػال
 - 1بحار األنوار ج 53ص35
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ووبػػايعوي ،وهػػذا مػػا يػػدؿ عمػػ .اف الحسػػني هػػو السػػيد اليمػػاني وزوػػر اإلمػػاـ المفػػدف

(عميال السبلـ) وذلؾ ألف اليماني هػو الشػخص الوحيػد الػذف يػرل اإلمػاـ ووتشػرؼ
بمقػػادي ارنػػاد غيبتػػال ،وهػػو الوحيػػد مػػف بػػيف الممفػػديف لئلمػػاـ (عميػػال السػػبلـ) الػػذف
يحح .بالتوجيال المباشر مف اإلماـ (عميال السبلـ).

فحػ ػبلً ع ػػف الرواي ػػات الت ػػي عب ػػرت ع ػػف الحس ػػني ب ػػال ت .الص ػػبيح وه ػػي صػ ػ ات
اليمػػاني الػػذف يكػػوف شػػاباً أبػػيض الوجػػال ونػػور وجفػػال يعمػػو سػواد لحيتػػال كمػػا سػػبقت

االشارة.

الرواية الثانية:

جاد فيفا ( :ويمحقه الحسني في اثني عشر الفاً فيقول له أنلا أحلق بهلذا األملر
منك فيقول له هات عبلمات دالة فيومي إلى الطير فيسلقط عملى كتفله ويغلرس

القضلليب الللذن بيللدر فيهضللر ويعشوشللب فيسللمم الحسللني إليلله الجلليش ويكللون

عمى مقدمته (.)1

وكمػػا يظفػػر مػػف هػػذي الروايػػات ايح ػاً إف الحسػػني يعػػرؼ االمػػاـ المفػػدف (عميػػال

السبلـ) جيداً ولكنال ي عل ذلؾ مف اجل بياف فحػل اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ)
لكي يسمموا لال ووبايعوا.

رـ إف اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) يجعل الحسني عمػ .مقدمتػال وهػذيف األمػروف

وهما الحسني ومعرفتال باإلماـ المفدف (عميال السبلـ) وجعل اإلماـ (عميال السبلـ)

الحسني عم .مقدمتال مف األمػور التػي توجػد فػي اليمػاني وال تجتمػع إال لػال ،حيػث

1

 -المبلحـ وال تف ألبف حماد ص295

 ..................................................... 276موسوعة القائـ
إنال الوحيد مف بيف الممفديف الػذف يعػرؼ اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) روانػال هػو
وحدي مف يكوف عم .مقدمة القوات ففو وزوري هذا أوالً.

وأما رانياً ففو إف عسػكر وجػيش الحسػني ػد ذكػر تعػدادي فػي الروايػة بػإرني عشػر
ال كما إف جيش ال حػب الػذف يكػوف بقيػادة اليمػاني هػو أكرػر مػف عشػرة االؼ

فيمكف أف يكونوا ارنا عشر ال

وهذا معناي إف الحسني هو اليماني.

فقد ورد عف الصادؽ (عميال السػبلـ) أنػال ػاؿ ( :إذا قلام القلائم أتلى رحبلة الكوفلة

فقللال برجملله هكللذا وأومللس بيللدر إلللى موضللع ثللم قللال :أحفللروا هللا هنللا فيحفللون

فيستهرجون إثنا عشر ألف درع واثنا عشر الف سليف واثنلا عشلر اللف بيضلة
لكل بيضة وجهان ثم يدعوا اثنا عشر الف رجل من الموالي ملن العلرب والعجلم
فيمبسهم ذلك ثم يقول من لم يكن مثل ما عميكم فقتمور (ٔ .

وهػلالد كمػػا ال يخ ػػ .هػػـ جػػيش ال حػػب الخػػاص باإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ)
والقػػائـ كمػػا سػػبقت اإلشػػارة هػػو أحػػد األلقػػاب التػػي يمكػػف أف تطمػػا عمػػ .اليمػػاني

أيحاً كما ورد في الروايات إف أمير جيش ال حب هو اليماني.

وعميال فالسيد اليماني هو ن سال المسم .بالحسني الذف ورد انال يسػمـ ال اريػة لئلمػاـ

(عميال السبلـ) في الكوفة

()2

وهػو ن سػال أميػر جػيش ال حػب وهػو مػف يكػوف عمػ.

مقدمة اإلماـ المفدف (عميال السبلـ)

الرواية الثالثة :

1

 -بحار األنوار ج 52ص377

 - 2بحار األنوار ج 53ص12
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وورد عف أبي جع ر البا ر(عميال السبلـ) أنال ػاؿ ( :إذا رأيلتم الرايلات السلود ملن

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 ال اريػػات السػػود التػػي تخػػرج

مف خراساف مف بل المشػرؽ هػي ال اريػات السػود التػي تكػوف بقيػادة اليمػاني والتػي
أكػدت الروايػػات الشػرو ة الػواردة عػف أهػػل البيػػت (عمػػيفـ السػبلـ) عمػػ .إتيانفػػا ولػػو

حبواً عم .الرم  ،كما سبقت اإلشارة ألف فيفا خمي ة هللا المفدف والذف أربتنا سابقاً
إف المقصود بال اليماني.

وعميال فالحسني صاحب الرايات السود القادمة مف بل المشػرؽ هػو ن سػال اليمػاني

ص ػػاحب ال اري ػػات الس ػػود الت ػػي تق ػػوـ م ػػف خ ارس ػػاف ،واإلم ػػاـ الب ػػا ر (عمي ػػال الس ػػبلـ)
أعطػػ .وص ػ اً د يق ػاً لفػػذي ال اريػػات ووص ػ فا ب نفػػا ال تكػػذب وهػػذا يعنػػي إف هنػػاؾ
اريػػات أخػػرل سػػوداد سػػت تي مػػف خ ارسػػاف وهػػي اريػػات كاذبػػة كرايتػػي بنػػي العبػػاس
األول .والرانية التي أشارت إليفا الروايات الشرو ة أما الرايات السود ورايات الحا

ففػػي اريػػات السػػيد اليمػػاني الحسػػني التػػي وص ػ فا األئمػػة األطفػػار ب نفػػا التػػي ال
تكذب.

الرواية الرابعة:

 - 1الصراط المستقيـ ج 2ص261

 ..................................................... 278موسوعة القائـ
الواردة عف الم موف العباسي في كبلمال مع الرحا (عميال السبلـ) وجاد في بعض

منفػا  ( :وهيهات ما لكم إال السيف يستيكم الحسلني الثلائر فيحصلدكم حصلداً أو

السفياني المرغم والقائم المهدن يحقن دمائكم بحقها (ٔ .

وهذي الرواية تشير إل .الحسني الذف يقاتل العباسػي ووفمكػال هػو والسػ ياني ،وهػذي

العبلمػػة مػػف العبلمػػات الرابتػػة لميمػػاني الػػذف سػػيقوـ بمحار ػػة دولػػة بنػػي العب ػػاس

القائمػػة فػػي خػػر الزمػػاف وسػػيكوف هبلكفػػا عمػػ .يػػدي وعمػػ .يػػد الس ػ ياني وهػػذا مػػا

أشارت إليال العديد مف الروايات كما أشرنا إل .ذلؾ ن اً.
الرواية الهامسة:

والتػػي تقػػدـ ذكرهػػا فػػي بيػػاف نسػػب الػػداعي عػػف عمػػر بػػف رابػػت عػػف أبيػػال عػػف أبػػي
جع ػػر الب ػػا ر (عمي ػػال الس ػػبلـ) ف ػػي ح ػػديث طوو ػػل ج ػػاد ف ػػي بع ػػض من ػػال ( :ي ػػدخل
المفدف الكوفة  ..وهو وؿ رسػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما)( :كلسني بالحسلني والحسليني
قد قاداها فيسممها إلى الحسيني فيبايعور (ٕ .

 -ٜالحسين

إف أحػػد األسػػماد التػػي تنطبػػا عمػػ .اليمػػاني الػػداعي هػػو اسػػـ (الحسػػيف) ،و ػػد ورد

ذلؾ في عدة روايات تدؿ عم .إف اسـ اليماني القحطاني الموعود هو حسيف.
الرواية األولى:

 - 1بحار األنوار ج 49ص ، 212الطرائ

ج 1ص280

 - 2بحار األنوار ج 52ص ، 330غيبة الطوسي ص ، 468منتخب األنوار ص191

الرجعة279 ...............................................................
( يهرج ممك من صنعاء اليمن أبيض كلالقطن أسلمه حسلين أو حسلن فيلذهب

بهروجلله غمللر الفللتن فهنالللك يظهللر مبارك لاً زكيللا وهادي لاً مهللدياً وسلليداً عموي لاً
فيكشف بنورر الظمماء ويظهر به الحق بعد الهفاء (ٔ .

و د سبقت اإلشارة إل .اليماني انال يخرج مف اليمف ل يبة د تكوف لال هناؾ ،وهػذا
ما يدؿ عم .اف اسـ اليماني هو حسيف أو حسف عم .حسب الرواية.

ولقائل أف يقوؿ أليس تذكروا إف أهل البيت (عميفـ السبلـ) لـ يذكروا اسـ الػداعي

اليمػػاني كمػػا شػػددوا عمػػ .عػػدـ التنويػػال باسػػمال وهػػذا مػػا ال يسػػتقيـ مػػع هػػذي الروايػػة

التي تذكر اسمال ف ف منفا يا ترل هو الصحيح ؟.

ولمجواب عم .ذلؾ نقوؿ إف أهل البيػت (عمػيفـ السػبلـ) لػـ يصػرحوا باسػـ الػداعي

اليمػػاني ونف ػوا عػػف التنويػػال عنػػال هػػذا صػػحيح ولكػػف الروايػػة التػػي ذكػػرت إف اسػػمال

الحسيف هي صحيحة أيحاً ،ووزوؿ هذا اإلشكاؿ إذا ما عممنا إف اسـ حسيف هو
اإلسػػـ المعمػػف لمسػػيد اليمػػاني القحطػػاني رواف لػػال اسػػماً مخ يػاً ،وهػػو اإلسػػـ الػػذف لػػـ

ي ػػذكري أه ػػل البي ػػت (عم ػػيفـ الس ػػبلـ) ول ػػـ ي ػػذكروا اس ػػـ أبي ػػال أيحػ ػاً ألن ػػال ه ػػو اس ػػمال

األصػػيل والػػذف يعػػرؼ بػػال بػػيف أهمػػال وذويػػال وخاصػػتال ،رواف هػػذا اإلسػػـ المخ ػػي لػػـ
يصػػرح بػػال ،وذلػػؾ خشػػية مػػف أعػػداد اإلمػػاـ (عميػػال السػػبلـ) وأعػػداد السػػيد اليمػػاني
أيحاً والذيف إذا ما عرفوا هذا اإلسـ المخ ي فسوؼ يتتبعونال ويحاولوف تمال ،هػذا

أوالً.

 - 1بشارة اإلسبلـ ص ،187يوـ الخبلص ص457
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أم ػػا رانيػ ػاً :فإن ػػال ل ػػيس م ػػف المس ػػت رب أو المط ػػروح ألوؿ مػ ػرة أف يك ػػوف لمش ػػخص
أسماف اسـ يخ  .وسػـ يعمػف فالنػاس األعتيػادييف ػد يسػم .الواحػد مػنفـ باسػـ إال

انال لال اسـ خر مربت في الفوية .

رـ إف وجود اسـ يخ  .واسـ يعمف لـ يختص بال السيد اليماني فقم  ،فقد ورد هذا

المعنػػ .عػػف اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) فقػػد ورد عػػف دمحم بػػف سػػناف عػػف أبػػي
الجارود زواد بػف المنػذر عػف أبػي جع ػر البػا ر (عميػال السػبلـ) عػف أبيػال عػف جػدي

( عميفمػػا السػػبلـ ) أنػػال ػػاؿ فػػي كبلمػػال عػػف اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ( :للله

اسلللمان اسلللم يهفلللى واسلللم يعملللن فسملللا اللللذن يهفلللى فسحملللد وأملللا اللللذن يعملللن
فدمحم (ٔ .

وهذا هو ش ف جدي رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) فمال اسػماف أحمػد ودمحم ،وبمػا إنػال شػبيال

الخما والخما واإلسـ ففذا ينطبا عميال أيحػاً حيػث
جدي الرسوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) في َ
ورد إف المسػػيح ػػد بشػػر بػػالنبي الخػػاتـ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميماو اؿ إنػػال احمػػد  ،ولكػػف الػػذف
كػػاف متعارف ػاً بػػيف سػػادات مكػػة إف اسػػـ النبػػي دمحم ،وهػػذا مػػا يمكػػف انطبا ػػال أيح ػاً
عم .وزوري السيد اليماني ،باف لال اسـ معمف وهو حسيف ولال اسـ يخ ..

الرواية الثانية:

تشػػير إلػػ .إف الحسػػيف (عميػػال السػػبلـ) يجمػػع جيش ػاً ووبػػايع اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال

السبلـ) فقد ورد عف بكير بف أعيف عف أبي عبػد هللا الصػادؽ (عميػال السػبلـ) أنػال
ػاؿ .. ( :ثم يسير بتمك الرايات كمها حتلى يلرد الكوفلة وقلد جملع بهلا كثلر أهلل

األرض فيجعمها له معقبل ثم يتصل بله وبسصلحابه هبلر المهلدن فيقوللون يلابن
 - 1أعبلـ الورل ص465
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رسول هللا من هذا الذن نلزل بسلاحتنا فيقلول الحسلين (عميله السلبلم أهرجلوا
بنا إليه حتى ننظر من هو ما يريد وهلو يعملم وهللا إنله المهلدن (عميله السلبلم

وانه ليعرفه وانه لم يرد بذلك األمر إال هللا فيهرج الحسين (عميله السلبلم بلين
يديلللله اربعللللة االف رجللللل فللللي اعنللللاقهم المصللللاحف وعملللليهم المسللللوح مقمللللدين

بسللليوفهم فيقبلللل الحسلللين (عميللله السلللبلم حتلللى ينلللزل بقلللرب المهلللدن (عميللله

السبلم فيقول اسسلوا عن هذا الرجل من هو وماذا يريد فيهلرج بعلض أصلحاب

الحسين إلى عسكر المهدن فيقول أيها العسكر الجائل من أنتم حياكم هللا ومن
صاحبكم هذا وماذا يريد فيقول أصحاب المهدن (عميه السبلم هلذا مهلدن آل
دمحم ونحن أنصارر من الجن واإلنس والمبلئكة ثم يقول الحسلين (عميله السلبلم

هموا بيني وبين هذا فيهرج إليه المهدن (عميه السبلم فيقفان بلين العسلكرين

فيقول الحسين (عميه السبلم إن كنلت مهلدن آل دمحم فلسين هلراوة جلدن رسلول

هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسلللميما وهاتمللله وبردتللله ودرعللله الفاضلللل وعمامتللله السلللحاب وفرسللله
وناقتله اعضلباء وبغمتلله دللدل وحمللارر يعفلور ونجيبله البلراق وتاجله والمصللحف

الذن جمعه أمير المؤمنين  ...يقول الحسلين (عميله السلبلم أسلسلك أن تغلرس
هلراوة جللدك رسللول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسلميما بهللذا الحجللر الصلمد وتسللسل هللا أن ينبتهللا

فيلله وال يريللد بللذلك إال إن يللرن أصللحابه فضللل المهللدن (عميلله السللبلم حتللى
يطيعور ويبايعور ويسهذ المهدن (عميه السبلم الهراوة فيغرسها فتنبت (ٔ .

 - 1بحار األنوار ج 53ص35
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و فػػذا يتحػػح إف المقصػػود هنػػا باسػػـ (الحسػػيف) هػػو لػػيس اإلم ػاـ الحسػػيف (عميػػال
السػػبلـ) بػػل إف المقصػػود بػػال هػػو السػػيد اليمػػاني بػػدليل الروايػػة التػػي ذكرناهػػا فػػي
حديث عف لقب الحسني والتي كانت تتحدث عف الحسني ال ت .الصبيح ،فإف مػا

ورد في تمؾ الرواية ورد في هذي الراية التي ذكر فيفا الحسيف.

ومػػف هػػذا يتبػػيف إف المقصػػود مػػف الحسػػيف هػػو السػػيد اليمػػاني ،ألنػػال ال يمكػػف أف
نحم ػػل مر ػػل ه ػػذي الرواي ػػة عم ػػ .الظ ػػاهر ،ألن ػػال ال يمك ػػف أف يس ػػمـ اإلم ػػاـ الحس ػػيف

(عميػال السػػبلـ) ال اريػػة إلػػ .ولػدي المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) وهػذا مػػا ال يمكػػف حصػػولال

ألف أصػػحاب الكسػػاد الػػذيف مػػنفـ الحسػػيف مقػػدموف عمػػ .غيػػرهـ مػػف األئمػػة فػػي
ال حل.

الرواية الثالثة :
التي تق

دليبلً خر عمػ .إف أحػد أسػماد اليمػاني الموعػود هػو الحسػيف  .هػو مػا

ورد في رواية طوومة جاد في بعض منفا .. ( :يهجم عميه هيل الحسلين (عميله

السبلم يستبقان كسنهما فرسا رهان (ٔ .

فػػي حػػيف إف روايػػة أخػػرل عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ (عميػػال السػػبلـ) تقػػوؿ ( :اليمللاني
والسفياني كفرسي رهان (ٕ .

ومف هنا يتبيف لنا بشػكل جمػي ال يقبػل الشػؾ إف الحسػيف هػو السػيد اليمػاني ،رواف

تعبير الروايات عنال بػ ف اسػمال الحسػيف والػذف أشػرنا إلػ .انػال اإلسػـ المعمػف تشػير

أيحاً إل .اإلماـ الحسيف (عميال السبلـ) ،إذف هػذي الروايػة فيفػا إشػارة إلػ .الرجعػة
 - 1بحار األنوار ج 53ص83
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الروحية التي تكوف فػي خػر الزمػاف فػي أصػحاب اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ)،
والظاهر إف روح اإلماـ الحسيف (عميال السبلـ) تعود وتكوف مسددة لمسػيد اليمػاني

والذف يكوف مسدداً أيحاً بروح أمير المػلمنيف (عميػال السػبلـ) ومسػدداً يحػاً بػروح

عيس .بف مروـ (عميال السبلـ)،حسب إ تحاد الحاؿ والحرؼ والمراحل والزمف.

فحبلً عف إف تسمية حسف أو حسيف د تكوف مت تية أيحاً مف السنف التي كانت
ف ػػي اإلم ػػاميف الحس ػػف والحس ػػيف ( عميفم ػػا الس ػػبلـ ) والت ػػي س ػػتجرف عم ػػ .الس ػػيد
اليماني.

ٓٔ -الهراساني

يعد لقب الخراساني أحد القاب السػيد اليمػاني ،و ػد سػمي بػذلؾ ألف لػال خػروج مػف

خراساف وذلؾ بعد أف تطمبال سمطات بنػي العبػاس عنػد اعػبلف دعوتػال فػي الكوفػة،

حيػػث يحػػطر حينفػػا الػػ .ال يبػػة رػػـ الفج ػرة هػػو واصػػحابال بعػػد ذلػػؾ الػػ .خ ارسػػاف
التي تمرل مدينة الرسوؿ حسب التاووػل ،والتػي سػيبق .فيفػا الػ .اف يقػوـ بال اريػات

السود مف هناؾ التي سيدخل بفا الكوفة فاتحاً إياها كمػا هػو حػاؿ فػتح مكػة عمػ.
يد رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) ومخمصاً إياها مف جيش الس ياني.

بيػػد أننػػا نبلحػػي إف أئمػػة أهػػل البيػػت (عمػػيفـ السػػبلـ) عنػػدما يتنػػاولوف فػػتح الكوفػػة

وتخميصػفا مػػف يػػد الس ػ ياني والػػذف يت ػزامف مػػع هػػبلؾ دولػػة بنػػي العبػػاس عمػػ .يػػد
الس ياني واليماني فإنفـ (عميفـ السبلـ) يسموف القائد الذف ي عل ذلؾ بالخراساني

تارة وباليماني تارة أخرل ،حت .إف القار لتمؾ الروايات يظف لمولفة األول .إنفما

شخصيتاف ،ولكف الحقيقة إنفما شخص واحػد فالخ ارسػاني هػو ن سػال اليمػاني ،رواف
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هذا اإلختبلؼ في التسمية جاد نتيجة لمخوؼ مف كش

شخصية الداعي اليماني

بل أف ي ذف هللا عز وجل بظفوري وظفور دعوتال.

أمػػا عػػف األدلػػة التػػي تربػػت ب ػ ف الخ ارسػػاني هػػو ن سػػال اليمػػاني رواف الخ ارسػػاني هػػو
مجرد لقب وذلؾ ألنال يقوـ مف خراساف ففي.

الدليل األول:

نتممسال مف العبلمات الخمسػة الحتميػة لمظفػور حيػث ورد إف أحػدها هػو اليمػاني،

فقد جاد عف عمر بف حنظمة عف اإلماـ أبي عبد هللا الصادؽ (عميال السػبلـ) أنػال
ػاؿ( :همس عبلمات قبل قيام القائم الصيحة والسفياني والهسف وقتلل اللنفس

الزكية واليماني . ٔ( ...

وجػػاد فػػي روايػػة أخػػرل عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ (عميػػال السػػبلـ) أنػػال ػػاؿ ( :قبللل قيللام

القللائم همللس عبلمللات محتومللات اليمللاني والسللفياني والصلليحة وقتللل الللنفس
الزكية والهسف في البيداء . ٕ( ..

إال إننػػا نجػػد روايػػات أخػػرل تػػذكر ن ػػس العبلمػػات الخمسػػة لكػػف تػػذكر بػػدالً مػػف

اليمػػاني الخ ارسػػاني حيػػث ورد عػػف أب ػي بصػػير عػػف الصػػادؽ (عميػػال السػػبلـ) أن ػال
اؿ ( :قال قمت له جعمت فداك متى هروج القائم (عميه السبلم فقال يا أبا دمحم

إنا أهل البيت ال نوقت وقد قال دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما كلذب الوقلاتون يلا ابلا دمحم ان

 - 1الكافي ج 1ص310
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قدام هذا االمر همس عبلمات اولهن النداء في شهر رمضان وهروج السفياني

وهروج الهراساني وقتل النفس الزكية وهسف في البيداء (ٔ .

وهنػا نجػد تنػا ض واحػػح فػي الػروايتيف فمػرة تػػذكر اليمػاني كعبلمػة مػف العبلمػػات
الخمسة ومرة تذكر الخراساني كعبلمة مف العبلمات الخمسة.

رـ إنال ال يمكف القوؿ ب ف اإلمػاـ الصػادؽ (عميػال السػبلـ) ال يمكػف أف يجعػل تمػؾ

العبلمػػات عائمػػة ودوف توحػػيح ،وذلػػؾ كعبلمػػة ألخطػػر حػػية فػػي الوجػػود وهػػي
حػػية اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ،فم ػرة يقػػوؿ ب ػ ف العبلمػػة هػػو اليمػػاني وتػػارة

الخراساني ،إال في حالة واحدة حيث أستخدـ اسػـ الخ ارسػاني لمتوروػة وألجػل إيفػاـ
أع ػػداد اإلم ػػاـ (عمي ػػال الس ػػبلـ) ف ػػي ذل ػػؾ الزم ػػاف وف ػػي خ ػػر الزم ػػاف أف الخرس ػػاني
واليماني هما شخصاف ال شخص واحد فيتشػتتوا فػي البحػث عػف كػبل الشخصػيف،

بيػػد إف الحقيقػػة إنفمػػا شػػخص واحػػد ،ألنػػال مػػف غيػػر الممكػػف إف اإلمػػاـ الصػػادؽ

(عميػػال السػػبلـ) يحػػع الم ػواليف عمػػ .م تػػرؽ ط ػروقيف األوؿ يقػػوؿ إف اليمػػاني هػػو
عبلمة والراني يقوؿ إف الخراساني هو عبلمة مف العبلمات الخمسة الحتمية.

رػػـ إنن ػػا لػػو د قن ػػا النظػػر ف ػػي الػػروايتيف نج ػػد العبلمػػات الخمس ػػة كمفػػا رابت ػػة وه ػػي

الصػػيحة والنػػداد والسػ ياني و تػػل الػػن س الزكيػػة ،ولػػو فرحػػنا وفػػرض المحػػاؿ لػػيس
بمحاؿ كما يقاؿ.

 - 1بحار األنوار ج 52ص119
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عف العبلمة الخامسة هي متجسدة بشخصيف هما اليماني والخ ارسػاني وهػذا طعػاً
ال يج ػػوز بحس ػػب العق ػػل والمنط ػػا ألن ػػال ع ػػف ذل ػػؾ س ػػتكوف العبلم ػػات س ػػتة ول ػػيس

خمسة.

وبما إف كبل الروايتيف ذكرت إف العبلمات هي خمسة روانفا كمفا رابتة عدا عبلمة
الخ ارسػػاني واليمػػاني ،فػػبل يبقػػ .أمامنػػا إل ػػ .القػػوؿ ب ػ ف اليمػػاني والخ ارسػػاني هم ػػا

شخص واحد بمقباف.

الدليل الثاني:

يتمرػػل بػػدخوؿ الس ػ ياني إلػػ .الكوفػػة والػػذف يت ػزامف مػػع دخػػوؿ الخ ارسػػاني حيػػث

إنفمػػا يتسػػابقاف إليفػػا ك رسػػي رهػػاف ،فنجػػد اف الروايػػات ال ػواردة عػػف أهػػل البي ػػت
(عمػػػيفـ السػ ػػبلـ) تػ ػػارة تػػػذكر إف الخ ارسػ ػػاني والس ػ ػ ياني يتسػػػابقاف ك رسػ ػػي رهػػػاف،

وأخرل تذكر اليماني والس ياني يتسابقاف ك رسي رهاف.

حيث ورد عف الححرمي عػف اإلمػاـ البػا ر (عميػال السػبلـ) أنػال ػاؿ ( :ال بلد أن

يممللك بنللو العبللاس فللإذا ممك لوا وأهتمف لوا وتشللتت أمللرهم هللرج عملليهم الهراسللاني

والسللفياني هللذا مللن المشللرق وهللذا مللن المغللرب يتسللابقان إلللى الكوفللة كفرسللي

رهان هذا من ها هنا وهلذا ملن هلا هنلا حتلى يكلون هبلكهلم عملى أيلديهما أملا

إنهما ال يبقون منهم أحداً أباً (ٔ .

فػػي حػػيف نجػػد انػػال جػػاد فػػي روايػػة عػػف هشػػاـ بػػف سػػالـ عػػف اإلمػػاـ أبػػي عبػػد هللا
الصادؽ (عميال السبلـ) أنال اؿ ( :اليماني والسفياني كفرسي رهان (ٕ .
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ف ػػبل يمك ػػف ص ػػرؼ المعن ػػ .ف ػػي ه ػػذي الحال ػػة إال أف نق ػػوؿ إف اليم ػػاني هػ ػو ن س ػػال
الخراساني في هذي الرواية.

ألنال مف غير الممكف إف الس ياني بعد دخولال إل .الكوفة سيحارب شخصػاف همػا

الخراساني واليماني ألنال لو كاف ذلؾ فعبلً لما اعطيت ت اصيل تمؾ الحروب.

فػالمتتبع لمروايػػات يجػػدها تػػذكر ت اصػػيل حػػرب الس ػ ياني مػػع الخ ارسػػاني فقػػم وال

تذكر وجود حرب أخرل مع شخص خر مرػل اليمػاني ،حيػث نػرل إف اليمػاني ال
يرد ذكػري إال فػي كونػال يتسػابا مػع السػ ياني ك رسػي رهػاف دوف ذكػر أف ت اصػيل

م ػػا ع ػػدا رواي ػػة واح ػػدة ت ػػذكر بش ػػكل ع ػػاـ أف السػ ػ ياني يس ػػبا اليم ػػاني عن ػػد ن ػػزوؿ
الجزورة حيث يسير مف هناؾ إل .الكوفة.

فقػػد ورد عػػف عمػػار بػػف ياسػػر أنػػال ػػاؿ ( :حتللى ينللزل الجزيللرة فيسللبق اليمللاني
ويحوز السفياني ما جمعوا ثم يسير إلى الكوفة فيقتل أعوان آل دمحم (صلمى هللا

عميه وآله وسمم تسميما . ٔ( ...

ون ػ ػػرل م ػ ػػف فح ػ ػػول ه ػ ػػذي الرواي ػ ػػة إف اليم ػ ػػاني يك ػ ػػوف خ ػ ػػارج العػ ػ ػراؽ ألف الجزوػ ػ ػرة
المقصودة هنا هي الجزورة ال راتية فيسبا الس ياني في الدخوؿ إل .الكوفة ،ونحف

نعمػػـ إف ال ػػذف يتسػػابا مع ػػال لػػدخوؿ الكوف ػػة كم ػػا مػػر بن ػػا هػػو الخ ارس ػػاني ،فكيػ ػ

يستقيـ هذا مع هذا إال إذا منا إف اليماني ن سال الخراساني في هكذا مورد ألننا ال

يمكػف أف نتصػػور أف اليمػاني الػػذف لػػال خػروج مػػف الػػيمف إف يتسػابا مػػع السػ ياني
في دخوؿ الكوفة وهو تي مف هناؾ ،وذلؾ ألف اليمف بعيدة جداً عػف العػراؽ ،رػـ
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إنال ال يمكف العبور إل .العػراؽ إال عػف طروػا السػعودية ،فكيػ

يعقػل أف تسػمح

السعودية ب ف يدخمفا جيش مف اليمف بقيادة اليماني ليذهب إل .العػراؽ ،وال سػيما

رواف صػاحب هػػذا الجػػيش هػػو وزوػػر اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) الػػذف يكػػوف ػػد
أعمف دعوتال وهـ يعمموف إنال شيعي موالي ألهل البيت (عميفـ السبلـ).
وم ػػف المعم ػػوـ إف حك ػػاـ الس ػػعودية ه ػػـ عم ػػ .م ػػذهب الوهابي ػػة المع ػػادف لمم ػػذهب

الشيعي ،فكي

يسمحوف لال أف يستخدـ أراحيفـ خاصة وانال ذاهب لقتاؿ مف هو

عم .مذهبفـ.

وال يمك ػػف أف ي ػػزوؿ ه ػػذا اإلش ػػكاؿ إال إذا من ػػا إف اليم ػػاني س ػػيذهب إل ػػ .خ ارس ػػاف
وهناؾ سيجمع لال جيشال مػف األنصػار مػف أيػراف ومػف المفػاجروف إليفػا مػف خػارج

إي ػراف س ػواد كػػاف مػػف الع ػراؽ أو غيرهػػا مػػف البمػػداف ك بػػداؿ الشػػاـ ونجبػػاد مصػػر،

حيث انال سيتوجال بفـ مف هناؾ إل .العراؽ اصداً الكوفة الذف سيسػبقال السػ ياني

إليفا وألجل ذلؾ  -أف خروج اليماني مف خراساف  -سمي اليماني بالخراساني.
والدليل الثالث:

الروايػػة الػواردة ن ػاً فػػي موحػػوع نعػػت الرػػائر والتػػي تػػذكر إف هػػبلؾ بنػػي العبػػاس
سػيكوف عمػػ .يػػد الحسػػني الرػػائر والسػ ياني ،وهػػذا مػػا يتنػػاف .مػػع مػػا موجػػود عنػػدنا
مف إف هبلؾ بني العباس سيكوف عمػ .يػد الخ ارسػاني والسػ ياني وال يمكػف الجمػع
بػػيف الػػروايتيف إال إذا منػػا إف الحسػػني الرػػائر هػػو ن سػػال الخ ارسػػاني وهػػو اليمػػاني

الذف سيكوف هبلؾ بني العباس عم .يديال ألنال مف غير المعقوؿ أف يكوف هبلؾ
بني العباس عم .يد الحسني واليمػاني والخ ارسػاني مػف طػرؼ فػي ف واحػد ،وهػذا
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مػا لػـ تشػػر إليػال الروايػػات ،بػل تػػذكر الروايػات إف القتػػاؿ يكػوف بػػيف هػذي األطػراؼ
و يف الس ياني ،رـ إننا د أربتنا سابقاً إف الرائر الحسني هو ن سال اليماني.
الدليل الرابع:
وهو كما سبا وأربتنا في مبحث سابا إف القائـ هو ن سال اليماني الموعود والذف

سػػيقوـ مػػف خ ارسػػاف وي مػػب بعػػد ذلػػؾ عمػػ .الكوفػػة ،وعميػػال يكػػوف الخ ارسػػاني الػػذف
سػيقوـ مػف المشػػرؽ ووتسػابا إلػ .الكوفػػة مػع السػ ياني ويكػػوف هػبلؾ بنػي العبػػاس
عم .يديال هو ن سال اليماني ،حيث إف الخراساني هو لقب لال.

الدليل الهامس:

الرواية التي تذكر الرايات السود والتي ت تي مػف المشػرؽ بقيػادة الخ ارسػاني والتػي

توص

ب نفا رايات هدل.

حي ػػث ج ػػاد ع ػػف عب ػػد هللا ب ػػف مس ػػعود ع ػػف الرس ػػوؿ دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػميما) أن ػػال ػػاؿ:

( حتى يرفع هللا رايات سود من المشرق فيسسلون الحق فبل يعطونه ثم يسلمونه
فللبل يعطونلله فيقللاتمون وينتصللرون فيعطللون الللذن س لسلوا فللبل يقبمونلله مللن أدرك

منكم ومن ابنائكم أو من أبناء أبنائكم فاليستوا ولو حبواً عمى اللثم فإنهلا رايلات

هدى يدفعونها إللى رجلل ملن أهلل بيتلي يممل األرض قسلطاً وعلدالً كملا ممئلت
جو اًر وظمماً (ٔ .
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وجاد في رواية رانية عف الرسوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) أنال ػاؿ ( :إذا رأيتم الرايات السود

قلللد أقبملللت ملللن هراسلللان فستوهلللا وللللو حبلللواً عملللى اللللثم فلللإن فيهلللا هميفلللة هللا

المهدن (ٔ .

رػػـ إننػػا نجػػد أنػػال ػػد ورد فػػي روايػػات اليمػػاني ن ػػس المعنػػ .مػػف حيػػث إنفػػا أهػػدل
الرايات.

وج ػػاد ع ػػف أب ػػي بص ػػير ع ػػف أب ػػي جع ػػر دمحم ب ػػف عم ػػي (عمي ػػال الس ػػبلـ) أن ػػال ػػاؿ:

( هروج السفياني واليماني والهراساني في سنة واحدة في شلهر واحلد فلي يلوم

واحد نظام كنظام الهرز يتبع بعضه بعضاً فيكون الباس من كل وجه ويل لمن
نللاواهم وللليس فللي الرايللات رايللة أهللدى مللن رايللة اليمللاني هلي رايللة هللدى ألنلله

يدعو إلى صاحبكم فلإذا هلرج اليملاني حلرم بيلع السلبلح عملى ( النلاس وكلل
مسمم فإذا هرج اليماني فانهض إليه فإن رايته رايلة هلدى وال يحلل لمسلمم أن

يمتون عميه فمن فعل فهلو ملن أهلل النلار ألنله يلدعو إللى الحلق واللى طريلق
مستقيم (ٕ .

فتكػوف اريػػة اليمػاني هػػي أهػدل ال اريػػات أف إنفػا اريػػة هػدل وهػػذا يعنػي إنفػػا ن سػػفا

رايات المشرؽ التي ذكرتفا الرواية إنفا ستكوف بقيادة الخراساني وبالتالي يربت إف
الخ ارسػػاني هػػو ن سػػال اليمػػاني ألننػػا ال يمكػػف أف ن صػػل بػػيف الخ ارسػػاني واليمػػاني

ورايتاهما إال في هذي الرواية .

 - 1بحار األنوار ج 51ص ،82كش
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فالمتعػػارؼ عميػػال لػػدل المسػػمميف سػػنة وشػػيعة حرمػػة اإللتحػػاؽ بالس ػ ياني الممعػػوف
واإلنط ػواد تحػػت رايتػػال ،فقػػد حػػذرت الروايػػات المعصػػومية كػػوف رايتػػال اريػػة حػػبللة

ودعوتػػال دعػػوة باطمػػة ،أمػػا فػػي الروايػػة األخي ػرة فقػػد ورد ذكػػر الخ ارسػػاني واليمػػاني
وهػػذا يػػدؿ بالت كيػػد عمػػ .وجػػود شخصػػيف فػػي مػػورد مػػف الم ػوارد عمػػ .خػػبلؼ مػػا

ذهبنػػا إليػػال فػػي الكػػبلـ السػػابا وال نقػػوؿ بتخطيئػة مػػا منػػا بػػل إف الروايػػات السػػابقة

التي ذكرت الخ ارساني واليماني دوف المزج بينفما في ن س الرواية فيال إشارة عم.
إنفمػػا ش ػخص واحػػد ،خبلف ػاً لفػػذي الروايػػة فإنفػػا هنػػا تػػدؿ عمػػ .إف هػػذا الخ ارسػػاني
ليس اليماني بل هػو صػاحب أحػد ال اريػات التػي تظفػر بػالتزامف مػع اريػة اليمػاني،

وهػػذي ال اريػػة بطبيعػػة الحػػاؿ ليسػػت مػػف اريػػات الف ػدل بػػل هػػي اري ػة حػػبلؿ رواليػػؾ

األدلة:

ورد ( وليس في الرايات رايلة أهلدى ملن رايلة اليملاني فال اريػة تعنػي الػدعوة أمػا

( ليس) جادت بمقػاـ الن ػي أف ال يوجػد فػي ال اريػات أهػدل مػف اريػة اليمػاني ورب
ائل يقوؿ :ب ف (أهدل) صي ة مبال ة لمفدل رواف راية الخراساني راية هدل ولكػف

اريػػة اليمػػاني أه ػدل منفػػا ؟ والج ػواب :إف اإلمػػاـ (عميػػال السػػبلـ) ػػاؿ فػػي الشػػطر
الذف يمي هذا الشطر ( هي راية هدل) واإلماـ (عميػال السػبلـ) هنػا فػي مقػاـ بيػاف
فمو كانت راية الخراساني راية هدل لذكر اإلماـ ذلؾ.

(هي راية هدى ألنه يدعو لصاحبكم فالسػبب مػف كػوف اريػة اليمػاني اريػة هػدل

هػػو الػػدعوة لصػػاحبكـ ،والظػػاهر مػػف الروايػػة إف اريػػة الخ ارس ػاني هػػي ليسػػت اريػػة
ه ػػدل ،وذل ػػؾ ألف ص ػػاحبفا ال ي ػػدعوا إل ػػ .ص ػػاحبنا وه ػػو اإلم ػػاـ المف ػػدف (عمي ػػال

السػػبلـ) بػػل يػػدعو لن سػػال ،رواف عػػدـ بيػػاف اإلمػػاـ ل اريػػة الخ ارسػػاني وذك ػري لفػػا دوف
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رونة او الحث عم .المحاؽ بفا هو أ ول دليل عم .إف رايتال ك اريػة السػ ياني ،مػع
العمػػـ إف اإلمػػاـ بػػيف إف اريػػة الخ ارسػػاني و اريػػة السػ ياني اريػػات حػػبللة مػػف خػػبلؿ

الص ات والقرائف التي امتازت بفا راية اليماني في ن س الرواية.

( فإذا هرج (اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى وهنا يوجد أمراف :

األمللر األول  :لػػو كانػػت اريػػة الخ ارس ػاني اريػػة هػػدل ألمػػر اإلمػػاـ (عميػػال السػػبلـ)
بػػالنفوض إليفػػا ولمػا اخػػتص النفػػوض فقػػم ل اريػػة اليمػػاني ،فمػػف بػػاب أولػػ .لػػو لػػـ

تكػ ػػف اريػ ػػة حػ ػػبلؿ لجمػ ػػع بػ ػػالقوؿ لمنفػ ػػوض إليفمػ ػػا ،ومػ ػػف هنػ ػػا يتحػ ػػح إف اريػ ػػة
الخراساني ليست راية هدل.

األمللر الثلللاني ( :إنفػػض) فعػػل أمػػر أف يجػػب ،والظػػاهر إنػػال وجػػوب عػػاـ ول ػيس
خ ػػاص أف إن ػػال يش ػػمل الخ ارس ػػاني ن س ػػال أيحػ ػاً ب ػػالنفوض ولكن ػػال ل ػػـ ي ػػنفض إل ػػ.

اليماني بدليل إف الرواية تػذكر بػ ف لػال اريػة مسػتقمة ،ومػف المعمػوـ إف عػدـ طاعػة
اإلماـ (عميال السبلـ) بوجوب النفوض لميماني ،هي عػدـ طاعػة هلل ،وعػدـ طاعػة

هللا هي حبللة ،فيربت لدينا إف راية الخراساني راية حبللة .

األمر الثالث ( :وال يحل لمسمم أن يمتون عميه فمن فعلل فهلو ملن أهلل النلار
اإللتػ ػواد هن ػػا ه ػػو ع ػػدـ النصػ ػرة واإلنطػ ػواد تح ػػت الرايت ػػال وعقوب ػػة ع ػػدـ اإللتح ػػاؽ

باليماني ( فمن فعل فهو ملن أهلل النلار فالمخاطبػة عامػة لكػل المسػمميف بعػدـ
اإللتواد عم .اليماني ووجوب اإلنطواد تحت رايتال ،ومف المعموـ إف الخراساني لـ

ينفض لميماني بدليل رفعال اريػة خاصػة بػال ،فتكػوف رايتػال اريػة حػبللة ػاؿ تعػال:.
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االمر الرابع ( :ألنه يدعو إلى الحق والى طريق مستقيم هذا الموحػع األخيػر
مف الرواية يوحح فيال سبب التحذير مف اإللتػواد عمػ .اليمػاني وذلػؾ كونػال يػدعو

إلػػ .الحػػا روالػػ .طروػػا مسػػتقيـ ،و ػػد منػػا سػػابقاً إف اإلمػػاـ (عميػال السػػبلـ) هنػػا فػػي
مقػػاـ البيػػاف ،فمػػو كػػاف الخ ارسػػاني يػػدعو إلػػ .الحػػا فممػػاذا لػػـ تػػذكر الروايػػة ذلػػؾ،
وهذا يدؿ طعاً عم .كوف الخراساني ال يدعو إل .الحا روال .طروا مستقيـ.

األمر الهامس :جاد عف الم حل بف عمر الجع ي اؿ  :سمعت الشي – يعني

أبا عبد هللا (عميال السبلـ) يقػوؿ ( :ولترفع إثنتا عشلر رايلة مشلتبهة ال يلدرن أن

من أن .قال :فبكيت  .......ثم قمت له :كيف نصنع ؟ فقال :يلا ابلا عبلد هللا –
ثم نظر إلى الشمس داهمة في الصفة – أترى هذر الشلمس؟ فقملت نعلم فقلال:

وهللا ألمرنا أبين من هذر الشمس (ٕ .

والظػػاهر مػػف الروايػػة إف جميػػع تمػػؾ ال اري ػات هػػي اريػػات حػػبللة ألف اريػػة اإلمػػاـ

المفدف (عميال السبلـ) أبيف مف الشمس كما بينت الرواية ذلؾ .

ولكف هناؾ رواية عف رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) ن ػؾ مػف خبللفػا رمػوز هػذي الروايػة

رواف كانػػت واحػػحة وال تحتػػاج إلػػ .فػػؾ رمػػوز ،فقػػد ورد عػػف أميػػر المػػلمنيف (عميػػال
الس ػػبلـ) أن ػػال س ػػمع رس ػػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػميما) يق ػػوؿ( :تفرقلللت اليهلللود إللللى إحلللدى
 - 1الح . 2-3
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وسللبعين فرقللة سللبعون فللي النللار وواحللدة فللي الجنللة وهللي التللي تبعللت وصللي

موسللى وتفرقللت النصللارى إلللى إثنللين وسللبعين فرقللة واحللدة وسللبعون فللي النللار
وواحدة في الجنة وهي التي تبعت وصي عيسى وأمتلي تفرقلت ثلبلث وسلبعون

فرقة إثنان وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة وهلي التلي تبعلت وصليي

ثم ضرب بيدر عمى منكلب عملي (عميله السلبلم ثلم قلال :ثبلثلة عشلر فرقلة ملن
الثبلثة وسبعين كمها تنتحلل ملودتي وحبلي واحلدة منهلا فلي الجنلة واثنتلا عشلر

في النار (ٔ .

فال اريػػات المشػػتبفة التػػي أشػػارت إليفػػا الروايػػة األولػػ .تكػػوف كمفػػا فػػي النػػار بداللػػة
الروايػػة الراني ػة كونفػػا خارجػػة عػػف ال ر ػػة الناجيػػة ،فمػػو جمعنػػا ال اريػػات فػػي الروايػػة

األولػػ .تكػػوف ربلرػػة عشػػر اريػػة واحػػدة تخػػص أهػػل البيػػت ودعػػوتفـ وأمػػا ال اريػػات
المػػذكورة فػػي الروايػػة الرانيػػة فعػػددها ربلرػػة عشػػر أيحػاً واحػدة منفػػا الناجيػػة ،وهػػذا
يلكد ما ذهبنا إليال كوف كل الرايات باطمة ومظمة ما عدا راية اليماني.
ورد في الحديث ( :كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت (.)2

إف لئلمػاـ المفػػدف (عميػال السػػبلـ) اريػػة واحػدة تسػػبا ظفػػوري المقػدس ،وهػػي دعػػوة

وزوػ ػري الس ػػيد اليم ػػاني ،وه ػػذي الرواي ػػة واح ػػحة ج ػػداً ك ػػوف الخ ارس ػػاني اري ػػة ح ػػبللة
وصاحبفا طاغوت وذلؾ ألف الخراساني سوؼ يرفع رايتال بل ياـ اإلماـ المفدف

فتكػػوف وفػػا هػػذي الروايػػة كػػل ال اريػػات الموجػػودة أصػػحابفا طواغيػػت مػػا عػػدا ال اريػػة

التػػي حػػث عمػػ .المحػػاؽ بفػػا أهػػل البيػػت وهػػي اريػػة اليمػػاني فتكػػوف اريػػة الخ ارسػػاني
1
2
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راية حػبللة و ػد ورد ( :الحكلم حكملان حكلم هللا وحكلم الطلاغوت فملن للم يصلب
حكم هللا حكم بحكم الطاغوت (.)1

وهذا يوحح إف أمر هللا واحد وليس متعدد وراية الحا واحػدة وليسػت متعػددة ػاؿ
ِ
ِ
وت وَقل ْلد أ ِ
َّ
يللد
تعػػالُ{ :.ي ِريل ُلدو َن أَن َي َت َحل َ
ُمل ُلروْا أَن َي ْك ُفل ُلروْا ِبلله َوُي ِر ُ
لاك ُموْا ِإَلللى الطللا ُغ َ
َّ
ان أَن ُي ِضَّم ُه ْم َضبلَالً َب ِعيداً }(ٕ .
الشْي َ
طُ
وهنا أصبحت المس لة واححة وهي إف كػل اريػة بػل يػاـ القػائـ هػي اريػة حػبللة

وصاحبفا طاغوت ،ورب ائل يقوؿ إف راية اليماني ترفع بل ياـ القائـ.

نعػػـ ولكػػف اريػػة اليمػػاني تمرػػل اريػػة اإلمػػاـ المفػػدف القػػائـ (عميػػال السػػبلـ) و ػػد حػػث

أهل البيت عم .المحاؽ بفا فتكوف خارجة مف أطار الرايات التي تظفر بل القائـ

بػػل هػػي بالحقيقػػة صػػادرة مػػف القػػائـ و توجيفػػال رواال لمػػا وص ػ ت ب نفػػا تفػػدف إلػػ.
طروا مستقيـ وهو طروا اإلماـ الذف هو الصراط المستقيـ.
نستنت مما مر إف الروايات تذكر تارة الخراساني ويقصػد بػال السػيد اليمػاني وذلػؾ

عندما يذكر الخراساني دوف ذكر اليماني فػي ن ػس الروايػة ،أمػا الخ ارسػاني الرػاني

الػػذف يكػػوف حػػمف الروايػػات التػػي تػػذكر الخ ارسػػاني مػػع اليمػػاني فيكػػوف صػػاحب
أحدل رايات الحبللة التي تظفر بل ياـ القائـ.

ٔٔ -الداعي
1
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يعد لقب الداعي مف األلقاب التي تطما عم .اليماني وذلؾ ألنال يدعو إل .اإلماـ
المفدف (عميال السبلـ) و د مر بنا ن ػاً إف لقػب الػداعي هػو لقػب عػاـ اطمػا عمػ.

رس ػػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػميما) وعم ػػ .األئم ػػة (عم ػػيفـ الس ػػبلـ) و خ ػػرهـ المف ػػدف (عمي ػػال

السبلـ) ،فحبلً عف إطبل ال عم .الملمنيف الذيف يػدعوف إلػ .الحػا وكػذلؾ يطمػا
عم .الشخص الحاؿ الذف يدعو إل .الحبلؿ.

إذف ليس مف المست رب أف يطما هذا المقب عم .السيد اليماني سػيما و ػد ذكػرت

عػػدة روايػػات إنػػال يػػدعو إلػػ .اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) منفػػا مػػا ورد عػػف أبػػي
بصير عف اإلماـ البا ر(عميال السػبلـ) أنػال ػاؿ ( :ولليس فلي الرايلات رايلة أهلدى

من ارية اليماني هي راية هدى ألنه يدعو إلى صاحبكم . ٔ( ...

كما ورد أيحاً عف أبي بصػير عػف اإلمػاـ الصػادؽ (عميػال السػبلـ) أنػال ػاؿ ( :يلا

أبا دمحم يسلتسنف اللداعي منلا دعلاء جديلداً كملا دعلى إليله رسلول هللا (صلمى هللا
عميه وآله وسمم تسميما . ٕ( ...

إذف يتبيف لنا مف خػبلؿ هػاتيف الػروايتيف إف الػداعي هػو أحػد ألقػاب اليمػاني ،هػذا

فحبلً عف غيرها مف الروايات التي تربت ذلػؾ وهػو مػا سػنتناولال الحقػاً بالت صػيل

في هذا الكتاب.

ٕٔ -المبيض
 - 1بحار األنوار ج 52ص ، 230غيبة النعماني ص256
 - 2بحار األنوار ج  8ص.12
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يعتبػػر اسػػـ المبػػيض هػػو اآلخػػر مػػف األسػػماد التػػي اطمقػػت عمػػ .الػػداعي اليمػػاني،
وذلؾ نسبة إل .بياض بشرتال ووجفال ،حيث يقػاؿ ل ػة بػاض فػبلف أف غمػب عميػال

البياض أو ك ف يقاؿ بيض هللا وجفال والبياض هنا حد السواد(.)1

و ػػد جػػاد ذكػػر المبػػيض فػػي روايػػة عػػف اإلمػػاـ عمػػي (عميػػال السػػبلـ) والتػػي تحػػدث

فيفػػا عػػف جػػيش الس ػ ياني وتحركػػال تجػػاي المدينػػة حيػػث ػػاؿ ( :فعنللد ذلللك يهللرب

المهللدن والمبلليض مللن المدينللة إلللى مكللة فيبعللث ف لي طمبهمللا وقللد لحق لا بحللرم
هللا . ٕ( ...

وهنػػا يتبػػيف لنػػا إف المبػػيض الػػذف يفػػرب مػػع اإلمػػاـ (عميػػال السػػبلـ) هػػو المنصػػور

الػػذف ذكرنػػاي سػػابقاً إنػػال يفػػرب مػػف المدينػػة إلػػ .مكػػة هػػو واإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال

السػػبلـ) ولػػو كػػاف المنصػػور والمبػػيض شخصػػاف لكانػػت الروايػػة ذكرتفمػػا مع ػاً مػػع
اإلمػاـ فػػي تمػػؾ الحالػػة التػي تػػذكر هػػروب اإلمػػاـ ومعػال شػػخص واحػػد ،وهػػذا يعنػػي

إف المنصور والمبيض هما ن س الشخص ،وبما إننا أربتنػا إف المنصػور واليمػاني
شخص واحد إذف يكوف المبيض هو ن سال اليماني وهو ن سال المنصور.

امػػا الػػدليل اآلخػػر عمػػ .إف المبػػيض ه ػو ن سػػال اليمػػاني هػػي ص ػ اتال حيػػث ورد إف
اليماني أبيض الوجال مشرب بحمػرة وذلػؾ ألف المبػيض هنػا وكمػا منػا ن ػاً مشػتقة

مف البياض حد السواد.

ٖٔ -الوزير
 - 1أعبلـ الورل ص ،465المنجد ؽ 1ص56
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ويطما لقب الوزور عم .السيد اليماني وذلؾ ألنال هػو وزوػر اإلمػاـ المفػدف (عميػال
السػػبلـ) وصػػاحب دعوتػػال ،حيػػث يقػػوـ بتحمػػل كافػػة أعبػػاد الػػدعوة لئلمػػاـ (عميػػال

السػػبلـ) ألف مػػف المعمػػوـ إف كممػػة الػػوزور م ػ خوذة مػػف وزر يػػزور وز ار أف حم ػبلً
يعينػػال الممػػؾ أو صػػاحب السػػمطة العمي ػا فػػي الػػببلد ليتػػول.
رقػػيبلً ،والػػوزور هػػو مػػف ه
ادارة شلوف الدولة معال ويستعيف برأيال وتدبيري(.)1
و د وردت عدة روايػات عػف أهػل البيػت (عمػيفـ السػبلـ) تشػير إلػ .ذلػؾ حػمنا ال

صراحة ،بمعن .أنفا لـ تصرح ب ف اليماني ل ظاً هو وزور المفدف (عميػال السػبلـ)
وذل ػ ػؾ لحػ ػػرورات أمنيػػػة تتطمبفػ ػػا حساسػ ػػية وخط ػػورة المرحمػػػة التػػػي تسػ ػػبا القيػ ػػاـ

المقدس.

حيػ ػػث جػ ػػاد عػ ػػف جػ ػػابر الجع ػ ػػي عػ ػػف اإلمػ ػػاـ البػ ػػا ر (عميػ ػػال السػ ػػبلـ) أنػ ػػال ػ ػػاؿ:

( ويظهللر السللفياني ومللن معلله حتللى ال يكللون للله هللم إال آل دمحم وشلليعتهم ...
ويبعث بعثاً إلى المدينة فيقتل بها رجبلً ويهرب المهدن والمنصلور منهلا فيؤهلذ
آل دمحم صغيرهم وكبيرهم ال يترك أحد ملنهم إال حلبس ويهلرج الجليش فلي طملب

اللرجمين ويهلرج المهلدن منهللا عملى سلنة موسلى هائفلاً يترقلب حتلى يقلدم مكلة
ويقبل الجيش حتى إذا نزلوا البيداء وهو جليش الهملبلت هسلف بهلم فلبل يفملت

ملللنهم إال مهبلللر فيقلللوم القلللائم بلللين اللللركن والمقلللام فيصلللمي وينصلللرف ومعللله

وزيرر . ٕ( ...

 - 1المنجد ؽ 1ص898
 - 2بحار األنوار ج 52ص ، 223ت سير العياشي ج 1ص64
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وجاد في رواية أخرل حػوؿ نػزوؿ عيسػ( .عميػال السػبلـ) عػف الرسػوؿ دمحم (صػم.
هللا عميال و لال وسمـ تسميما) أنػال ػاؿ ( :فيمتفلت المهلدن وقلد نلزل عيسلى (عميله

السللبلم  ..فيقللول المهللدن تقللدم صللمي بالنللاس فيقللول إنمللا اقيمللت الصللبلة لللك
فيصمي عيسى همفه ويبايعه ويقول إنما بعثت وزي اًر ولم ابعث أمي اًر (ٔ .

وجاد أيحاً عف الم حل بف عمر عػف الصػادؽ (عميػال السػبلـ) أنػال ػاؿ ( :كلسني

أنظر إلى القائم عمى منبر الكوفة وحولله أصلحابه ثبلثمائلة وثبلثلة عشلر رجلبلً
عدة أهل بلدر وهلم أصلحاب األ لويلة وهلم حكلام هللا فلي أرضله عملى همقله حتلى

يستهرج ملن قبائله كتابلاً مهتوملاً بهلاتم ملن ذهلب عهلد معهلود ملن رسلول هللا
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما فيجفمون عنه اجفال الغلنم فلبل يبقلى ملنهم إال اللوزير وأحلد عشلر
نقيباً (ٕ .

ولػػو جئنػػا إلػػ .الروايػػة األولػػ .نجػػدها تشػػير إلػػ .اف الػػوزور هػػو الػػذف يكػػوف مػػع

اإلمػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) فػػي مكػػة عنػد الػػركف والمقػػاـ ،و ػػد أشػػارت الروايػػات
ب ػػل ذل ػػؾ وف ػػي ن ػػس الس ػػياؽ إل ػػ .اف اإلم ػػاـ المف ػػدف (عمي ػػال الس ػػبلـ) يف ػػرب م ػػع

المنصور مف المدينة إل .مكة ،وعميػال يكػوف المنصػور هػو الػوزور ن سػال ألنػال هػو
الوحيد الذف هرب معال إل .مكة ولـ يذكر انػال هػرب معػال شػخص رالػث ،هػذا مػف
ناحيػة ومػػف ناحيػػة أخػػرل إف المنصػور هػػذا الػػذف هػػرب مػع اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال

السبلـ) البد أف يكوف شخصاً مفما حت .يطمبػال جػيش السػ ياني ،وبطبيعػة الحػاؿ
إف الشخص الراني بعد اإلماـ (عميال السبلـ) هو وزوري ألنال مف غيػر المعقػوؿ أف
 - 1يوـ الخبلص ص289
 - 2بحار األنوار ج 52ص326
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يطم ػػب الج ػػيش ش ػػخص يع ػػرؼ بالمنص ػػور ،بينم ػػا يترك ػػوف وزو ػػر المف ػػدف (عمي ػػال

السبلـ) ح اًر طميقاً دوف طمب ،ولو كاف حصل ذلؾ ألشارت إليال الروايات.

وهػػذا كمػػال إف دؿ عمػػ .شػػيد فإنػػال يػػدؿ عمػػ .إف المنصػػور هػػو ن سػػال وزوػػر اإلمػػاـ

المفدف (عميال السبلـ) والذف هرب معال مف المدينة إل .مكة والذف يكوف موجوداً

معال (عميال السبلـ)عند يامال بيف الركف والمقاـ.

وبما إننا د أربتنا ن اً إف المنصور هو اليماني فبالنتيجة يكػوف اليمػاني هػو ن سػال

الوزور أف وزور اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) وصاحب دعوتال.

وأما بالنسبة لمرواية الرانية فنجدها تشير إل .وؿ عيس( .عميال السػبلـ) إنػال بعػث

وزو اًر وليس أمي اًر.

و ػػد سػػبا أف أربتنػػا إف المقصػػود بعيسػػ .هنػػا لػػيس شػػخص عيسػػ( .عميػػال السػػبلـ)

جسداً وروحاً ،روانما هو اليمػاني الػذف تسػددي روح عيسػ .بػف مػروـ (عميػال السػبلـ)
فعميػػال يكػػوف اليمػػاني هػػو وزوػػر اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) المػػذكور فػػي تمػػؾ
الروايات.

ولػػو جئنػػا إلػػ .الروايػػة الرالرػػة نجػػدها تػػذكر ل ظػػة الػػوزور أيح ػاً والػػذف يتبػػيف مػػف

سػػياؽ الروايػػة إنػػال مػػف النقبػػاد اإلرنػا عشػػر ،وهػلالد النقبػػاد هػػـ مػػف أنصػػار اإلمػػاـ

المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) الربلرمائػػة وربلرػػة عشػػر ،ونحػػف عمػػ .يقػػيف تػػاـ إف ه ػلالد

الربلرمائة وربلرة عشػر ال بػد أف يكػوف هنػاؾ مػف ػاـ بجمعفػـ ال سػيما روانفػـ مػف
ببلد شت .كما تشير إل .ذلؾ الروايات ،وبالطبع إف الػذف يقػوـ بجمعفػـ يجػب أف

يكوف معيناً مف بل اإلمػاـ (عميػال السػبلـ) وال بػد أف يعرفػوي جيػداً  ،وال نعمػـ أحػداً

الرجعة301 ...............................................................
تنطبػػا عميػػال هػػذي الص ػ ة إال اليمػػاني ألنػػال هػػو الشػػخص الوحيػػد الػػذف يػػدعو إلػػ.
اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) ،وكذلؾ ألف اريتال راية هدل بل هي أهدل الرايات.

فبالنتيجػػة يتبػػيف لنػػا مػػف خػػبلؿ سػػياؽ هػػذي الروايػػات إف اليمػػاني هػػو ن سػػال الػػوزور

حيػػث إف الػػوزور هػػو لقػػب أو أسػػـ يتسػػم .بػػال كونػػال وزو ػ اًر لئلمػػاـ المفػػدف (عميػػال

السبلـ) رواف عم .جميع الناس اتباعال ألنال مف يمتوف عميال فسيكوف مصيري النار.

ٗٔ -المسثور

لقػػد ورد فػػي الروايػػة عػػف أحمػػد بػػف إبػراهيـ الحسػػيني إف جماعػػة سػ لوا عبػػد هللا بػػف

الحسف المرن .بف الحسف السبم (عميال السبلـ) ()1و ػالوا لػال ( :دمحم ابنلك المهلدن

من ها هنا وأشاروا إلى المدينة فيكون كمحلش الثلور انفله حتلى يقتلل ولكلن إذا
سمعتم بالمسثور قد هرج بهراسان فهو صاحبكم (ٕ .

وهن ػػا يتب ػػيف إف الس ػػيد اليم ػػاني ه ػػو المقص ػػود بالمػ ػ رور ألن ػػال يخ ػػرج م ػػف خ ارس ػػاف

واليماني أيحاً يكوف خروجال مف خراساف.
والم رور م خوذ مف القديـ المتوارث(.)3

وال غرابة مف تسميتال بفذا المقب ألنػال منػذ القػديـ ومػا تواررتػال األجيػاؿ فػي روايػات

أهل البيت (عمػيفـ السػبلـ) إف هنػاؾ شخصػاً هػو اليمػاني روانػال أحػد عبلمػات يػاـ

اإلماـ المفدف (عميال السبلـ).

 - 1وهو دمحم الذف كانت لال رورة دمحم الن س الزكية
 - 2اإل باؿ ص581

 - 3المنجد ؽ 1ص3
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٘ٔ -المضرن العماني

كمػ ػػا ورد فػ ػػي الروايػ ػػات إف أحػ ػػد أسػ ػػماد وألقػ ػػاب السػ ػػيد اليمػ ػػاني هػ ػػو ( المحػ ػػرف

العماني ) فقد روف ( :ثم يملي بعلدر المضلرن العملاني القحطلاني ...وعملى يديله
تفتح مدينة الروم (ٔ .

ومف المعموـ إف الذف ت تح عم .يديال مدينة الروـ هو اليماني القحطاني.

وعميال فالمحرف العماني المقصود بال اليماني القحطاني .

الباب الهامس

الداعي اليماني واعمميته

مف المعموـ إف أف نبي ياتي إلػ .ومػال يسػددي هللا عػز وجػل بمعجػزة مػف سػن مػا
هو شائع في أهل زمانال ،فمربلً موس( .عميػال السػبلـ) كانػت معجزتػال السػحر ألنػال
 - 1ال تف البف حماد ص.236
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كػػاف يكرػػر فػػي زمانػػال السػػحر والسػػحرة ،أمػػا عيسػػ( .عميػػال السػػبلـ) فػػإف معجزتػػال
كانػػت شػ اد المرحػػ .واحيػػاد المػػوت .ألنػػال اشػػتفر فػػي زمانػػال الطػػب أمػػا النبػػي دمحم

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػميما) فق ػػد كان ػػت معجزت ػػال الق ػػرف ألن ػػال ك ػػاف ف ػػي زمان ػػال يف ػػتـ في ػػال الن ػػاس
بالببلغة وال صاحة.

ولمػػا كانػػت دعػػوة اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) شػػبيفة بػػدعوة جػػدي المصػػط .

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) ومعجزتال هػي القػرف وكانػت رسػالتال تنزومػال ،إذف تكػوف رسػالة اإلمػاـ
المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) رسػػالة ت ووميػػة أف إنػػال يظفػػر عمػػ .يديػػال الت ووػػل الكامػػل
والشامل لمقرف.

ولمػػا بينػػا إف الػػداعي يسػػت ن دعػػاداً جديػػداً كمػػا دع ػا إليػػال رسػػوؿ هللا (صػػم .هللا
عميال و لال وسمـ تسميما) ،وجب أف يكوف اليماني ذا عمـ تعجز عمماد عصػري عػف

مجا ارتػػال ليكػػوف هػػذا العمػػـ حجػػة عمػػيفـ إحػػافة إلػػ .غيرهػػا مػػف الحج ػ والب ػراهيف
األخرل.

لقػػد ذكػػرت بعػػض الروايػػات الػواردة عػػف أهػػل البيػػت (عمػػيفـ السػػبلـ) ذلػػؾ فقػػد جػػاد

عف المسيب أنال ػاؿ ( :وقد جاء رجلل إللى أميلر الملؤمنين ومعله رجلل يقلال لله
أبو السوداء فقال يا أمير الملؤمنين إن هلذا يكلذب عملى هللا ورسلوله ويتشلهدك

فقللال أميللر المللؤمنين (عميلله السللبلم هللذا عللرض وطللول يقللول مللاذا فقللال يللذكر

جلليش الغضللب فقللال هللل سللبيل الرجللل أولئللك قللوم يللستون فللي آهللر الزمللان قللزع
كقزع الهريف الرجل والرجبلن والثبلثة في كلل قبيملة حتلى يبملم تسلعة أملا وهللا
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إني ألعرف أميرهم واسمه ومناخ ركابهم ثم نهض وهو يقول باق ار باق ار باق ار ثم

قال ذلك رجل من ذريتي يبقر الحديث بق اًر (ٔ .

و د سبقت اإلشػارة إلػ .اف أميػر جػيش ال حػب هػو اليمػاني وزوػر اإلمػاـ المفػدف

(عميػػال السػػبلـ) وه ػػو المقصػػود ببػػا اًر ب ػػا اًر ألف بقػػر الشػػيد ش ػػقال وأظفػػاري ووبق ػػر
الحديث بق اًر يعني شقال واظفار معناي الباطني أف كش

الباطف واظفػار الت ووػل،

وهذا يعني إف السيد اليماني يظفر الت وول الباطني ومكنوف الحديث وخ يال ،وهػذا

إف دؿ عم .شيد فإنال يدؿ عم .عممال الذف ي وؽ بال غيري مف العممػاد عمػ .رغػـ

ص ر سنال.

وجاد عف الم حل بف عمر اؿ ( :سمعت أبا عبد هللا (عميه السبلم يقول :إن

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
تمك العظائم التي يجيب فيها مثمه (ٕ .

و د أربتنا فيما مر إف صاحب األمر يطما عم .اليماني أيحاً وال يختص باإلماـ

المفدف (عميال السبلـ) فقم،

وهنػػا ػػد وحػػع األئمػػة شػػرطاً لصػػاحب األمػػر إذا مػػا ادعػػ .أحػػدهـ ذلػػؾ وهػػو أف
يس لال الناس عف العظائـ ،والذف يجيب عميفا ففو صاحب هػذا األمػر وهػو وزوػر

اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) ،ومف هذي العظائـ ت وول القرف حيث يكوف اليماني
 - 1بحار األنوار ج 51ص ، 298غيبة النعماني ص113
 - 2بحار األنوار ج 52ص ،57غيبة النعماني ص173
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عمػػ .معرفػػة بالت ووػػل الحقيقػػي لمقػػرف ألتصػػالال باإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ)،
والذف لديال الت وول الشامل والكامل لمقرف.

رػػـ مػػف بػػيف هػػذي العظػػائـ الرجعػػة ففػػي مػػف األشػػياد التػػي ذكػػرت الروايػػات إنػػال لػػـ

يػ ػ تي ت وومف ػػا إال ف ػػي زم ػػاف اإلم ػػاـ (عمي ػػال الس ػػبلـ) وعمي ػػال فيك ػػوف اليم ػػاني وزو ػػر

المفدف (عميال السبلـ) عالماً بفا.
وكػػذلؾ يكػػوف عالمػاً بت ووػػل وت سػػير الرليػػا ،وهػػو أحػػد األسػرار التػػي ال يعرففػػا إال
أولياد هللا عز وجل ك هل البيػت (عمػيفـ السػبلـ) ،الػذيف يمتمكػوف المعرفػة الكاممػة

بت وول الرليا فحبلً عف األنبياد ،فيوس

(عميال السبلـ) كػاف عمػ .معرفػة بت ووػل

الرليا ،والقائـ كما سبقت اإلشارة لال سنة مف يوس

هي السجف وال يبة وأربتنا إف

المقص ػػود بالق ػػائـ هن ػػا ه ػػو اليم ػػاني ال ػػذف يق ػػع عمي ػػال الس ػػجف ،وعمي ػػال فم ػػيس م ػػف

المسػػت رب أف ي خػػذ هػػذي السػػنة ( ت ووػػل الرليػػا) مػػف يوس ػ

(عميػػال السػػبلـ) الػػذف

كاف يلوؿ الرليا في السجف ،كما أخذ عنال السجف وال يبة.

أمػػا الروايػػة الرالرػػة ففػػي الروايػػة الػػواردة عػػف رسػػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) وجػػاد فيفػػا:

(فجعمت حسناً معدن عممي وجعمت حسيناً هازن وحيي (ٔ .

ومعن ػػ .ذل ػػؾ إف ف ػػي ذرو ػػة اإلم ػػاـ الحس ػػيف (عمي ػػال الس ػػبلـ) س ػػيكوف ال ػػوحي وه ػػو

األسرار الر انية حيث يكوف األئمة مف ذروة الحسيف (عميال السبلـ) هـ خزنة تمػؾ
األسرار ،وأما اإلماـ الحسف (عميػال السػبلـ) والػذف عبػرت عنػال الروايػة ب نػال معػدف

عم ػػـ الرس ػػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػميما) فف ػػذا يعن ػػي إن ػػال س ػػوؼ يك ػػوف مس ػػتودعاً لعم ػػـ الرس ػػوؿ

 - 1الكافي ج 1ص527
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(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) فيخرج مف ذروتال مف يظفر ذلؾ العمـ وهو السػيد اليمػاني الػذف يبقػر
الحديث بق اًر مما يدؿ عم .كررة عمومال وغ ازرتفا.

وو اررػة العمػػـ لػيس بالشػػيد المسػت رب ألف عمػػـ الو اررػػة عمػـ موجػػود ػائـ بحػػد ذاتػػال

وكما إف الورارة تنقل الص ات الجسدية مف لوف البشػرة والعػيف ...الػ  .ففػي تنقػل

أيحاً العمـ ويكوف لفا ت رير عم .نسبة الذكاد في اإلنساف(.)1
وجػػاد عػػف أيػػوب بػػف نػػوح عػػف أبػػي الحسػػف الرحػػا (عميػػال السػػبلـ) أنػػال ػػاؿ ( :إذا
رفع عممكم من بين أظهركم فتوقعوا الفرج من تحت اقدامكم (ٕ .

ومف المعموـ إف رفع العمـ إنما يكوف برفع أصحابال وهـ العمماد ،وعميال فالمقصود
بف ػػذي الرواي ػػة ه ػػو فق ػػداف ش ػػخص المعب ػػر عن ػػال بػ ػػ( عممك ػػـ ) وه ػػذا الش ػػخص ه ػػو

اليماني الذف تكػوف لػال غيبػة يخت ػي فيفػا عػف دار الظػالميف ،وبعػدها يكػوف ال ػرج
لصاحب العصر والزماف (عميال السبلـ).

ولرب ائل يقوؿ د يكػوف المقصػود بػالعمـ هػو اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ)...

ونرد عميػال إف غيػاب العمػـ يكػوف بالػال تو ػع ال ػرج أف إف غيػاب ذلػؾ العمػـ يكػوف
داالً عم .رب ال رج وهذا مػا ال يصػدؽ عمػ .اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) ألنػال
غائب منذ زمف طوول ولـ يظفر بعد.

ارتبا دعوة المهدن (ع بدعوة النبي (ص
1

 -راجع الجزد األوؿ مف الموسوعة القرنية لمسيد القحطاني كتاب الورارة

 - 2الكافي ج 1ص ، 341بحار األنوار ج 51ص ،155غيبة النعماني ص187

الرجعة307 ...............................................................
كما يعمـ الجميع إف هللا سبحانال تعال .عندما خما الخما وأجرل عمػيفـ السػنف لػـ
يكف ذلؾ عبراً أو محض صػدفة ألنػال عػز وجػل خمػا العبػاد لعنايػة ومفمػة شػرو ة
{وما َهَم ْق ُت اْل ِج َّن َو ِْ
نس ِإَّال لَِي ْعُبُدو ِن }(ٔ .
اإل َ
وهي عبادتال جل وعبل لقولال تعالَ َ :.
وتمؾ العبادة بطبيعة الحاؿ لـ يكف محتاجاً إليفا تقدست الئال ،روانمػا هػي طروقػة

أليصػػاؿ ال ػػرد إلػػ .درجػػة الكمػػاؿ ،الػػذف يقر ػػال مػػف رح ػواف هللا عػػز وجػػل روال ػػ.

مرافقة أوليادي ،الذيف هـ أوؿ مػف عبػد هللا و دسػال والػذيف ألجمفػـ خمػا الكػوف كمػال
بس ػػمائال وأرح ػػال روانسػ ػال وجن ػػال وكواكب ػػال وجمي ػػع مكون ػػات خمق ػػال وه ػػـ دمحم و ؿ دمحم

( عميفـ افحل الصبلة وأتـ التسميـ ).

فػإف جميػػع األديػػاف السػػماوية التػػي سػػبقت اإلسػػبلـ هػػي باإلصػػل تػػدور عمػػ .إ ػرار
وت كيد مبدأ العبودية والر و ية هلل عز وجل وهػو الشػرط األوؿ مػف الميرػاؽ وتبشػر

بقياـ اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) الذف تقوـ عم .يديال دولة العدؿ اإللفي.

فاألنبياد أ روا و ينوا صراحة إيمانفـ بالديف اإلسبلمي الذف يجيد بعدهـ والمبني
عم .اركاف الميراؽ الربلرة التوحيد والنبوة واإلمامة.

إف الديف اإلسبلمي هو الديف الوحيد الذف جاد ممربلً وداعياً إل .تطبيا ما جػاد

فػػي الميرػػاؽ اإللفػػي ،وبطبيعػػة هػػذي الػػدعوة التػػي بػػدأ بفػػا الرسػػوؿ (صػػم .هللا عميػػال
و لػػال وسػػمـ تسػػميما) مػػف حيػػث التنزوػػل واسػػتمر بفػػا مػػف بعػػدي األئمػػة اإلرن ػا عشػػر
المعصػػوميف (عمػػيفـ السػػبلـ) مػػف حيػػث الت ووػػل وذلػػؾ لقػػوؿ الرسػػوؿ (صػػم .هللا

 - 1الذاروات56
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عميال و لال وسمـ تسميما) ( :يلا عملي أنلت أهلي وأنلا أهلوك وأنلا المصلطفى لمنبلوة
وأنت المجتبى لئلمامة وأنا صاحب التنزيل وأنت صاحب التسويل . ٔ( ...

وجاد عف اإلماـ الصادؽ (عميػال السػبلـ) أنػال ػاؿ( :قلال رسلول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسلميما

إن مللنكم مللن يقاتللل بعللدن عمللى التسويللل كمللا قاتمللت عمللى التنزيللل .فسللئل النبللي

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسلللميما ملللن هلللو فقلللال :هاصلللف النعلللل يعنلللي أميلللر الملللؤمنين (عميللله

السبلم . ٕ( ...

وغيرها مف الروايات التي تربت عممفـ (عميفـ السبلـ) بالت وول.
وبطبيعػػة الحػػاؿ فػػإف هػػذا الت ووػػل لمرسػػالة ومكنونفػػا هػػو ت ووػػل جزئػػي غيػػر تػػاـ،

وذلػػؾ تبع ػاً لمظػػروؼ التػػي مػػر بفػػا األئمػػة (عمػػيفـ السػػبلـ) ومػػا ال ػػوي مػػف ط ػػات

عصػػرهـ ،إلػػ .أف يػ تي الػػدور إلػػ .اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ففػػو مػػف سػػيقوـ
بإظفار الت ووػل البػاطني لمرسػالة اإلسػبلمية الدمحميػة األصػيمة الكاممػة المبنيػة عمػ.

المير ػػاؽ اآلنػ ػ

ال ػػذكر ،فعمي ػػال يك ػػوف اإلم ػػاـ الع ػػدؿ المنتظ ػػر (عمي ػػال الس ػػبلـ) ه ػػو

الداعي والمطبا في ن س الو ت لما جاد في الميراؽ.

وبعد أف تعرفنا بعد هذي المقدمة عم .األصل فػي دعػوة األنبيػاد وهػي الػدعوة إلػ.

هللا عػػز وجػػل وتوحيػػدي والتػػي يكممفػػا األوصػػياد م ػف بعػػدهـ ،لنػػا أف نتسػػائل عػػف

الكي ية التي يدعوف الناس بفا ،لنتعرؼ بالتالي عمػ .م ارحػل دعػوة اإلمػاـ المفػدف
 - 1وسائل الشيعة ج 27ص88
 - 2التفذيب ج 4ص ، 114بحار األنوار ج 51ص ، 46الكافي ج 1ص، 213

وسائل الشيعة ج 1ص399
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(عميػػال السػػبلـ) بوص ػ ال المكمػػل لمػػا بػػدأي مائػػة وأر عػػة وعشػػروف أل ػ

نبػػي ،والتػػي

سيتممفا بإ امة دولة العدؿ اإللفي التي وعد هللا بفا جميع انبيػادي ورسػمال وأوليػادي

(عميفـ السبلـ) في إ امتفا.

فإف حية اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) ودعوتفا كسػائر دعػوات األنبيػاد والرسػل
(عمػ ػػيفـ السػ ػػبلـ) تمػ ػػر بمػ ػػرحمتيف مرحمػ ػػة الػ ػػدعوة السػ ػػممية رػ ػػـ مرحمػ ػػة المواجفػ ػػة

العسػػكروة ،فمػػف المعمػػوـ إف األنبيػاد والرسػػل الػػذيف بعػػرفـ هللا عػػز وجػػل كػػانوا فػػي
بداي ػػة بعر ػػاتفـ دع ػػاة إل ػػ .هللا ول ػػـ يمجئػ ػوا إل ػػ .الق ػػوة أو التفدي ػػد بالعق ػػاب والع ػػذاب

اإللفػػي إال عنػػد انتفػػاد واسػػتنزاؼ جميػػع السػػبل السػػممية الممكنػػة ،مػػف أجػػل إ نػػاع
أ وامفـ بما جادوا بال مف عند هللا سبحانال وتعال ،.فعم .سػبيل المرػاؿ إف نبػي هللا

نوح (عميال السبلـ) لبث فػي ومػال تسػعمائة وخمسػوف سػنة يػدعوهـ إلػ .توحيػد هللا
بل أف يجيئفـ العذاب اإللفي لتكػذيبفـ إيػاي والمتمرػل بالطوفػاف ،ونبػي هللا إبػراهيـ

(عميال السبلـ) كذلؾ لبث في ومال سنيناً يدعوهـ إل .توحيد هللا تعال .ونبذ عبادة

األوراف وذلؾ بل أف يصطدـ بفـ مباشرة ،مما أدل إل .اعتقالػال مػف بػل النمػرود
الذف ألقاي في النار ،وكذلؾ الحاؿ مع موس( .عميال السبلـ) الػذف دعػا هػو وأخػاي
هاروف (عميفما السبلـ) فرعوف إل .عبادة هللا الواحد األحد بصورة سػممية إلػ .إف

انتف .األمر بالمواجفػة العسػكروة والتػي انتفػت بػإغراؽ هللا تعػال .ل رعػوف وجنػودي
في اليـ ،ومرل ذلؾ ما و ع مع عيس( .عميال السبلـ) الذف دعا إل .هللا عز وجػل

أيحاً بالكبلـ إل .أف أنتف .األمر إل .اعتقالال مف بل الروماف المسيطروف نػذاؾ
عم .ببلد الشاـ وبالتعاوف مع اليفود وأرادوا صمبال ولكػف هللا نجػاي مػف كيػدهـ بعػد

أف شبال لفـ.
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وكػػذلؾ الحػػاؿ مػػع أوصػػياد األنبيػػاد (عمػػيفـ السػػبلـ) أيحػاً الػػذيف كػػانوا ال يػػدعوف

أحد إل .تاؿ إال بعد دعوتفـ بالكممة وذلؾ إل امة الحجة عميفـ .

كما هو حاؿ اإلماـ عمي (عميال السبلـ) مع أهل الجمل حيث لػـ يبػدأ بقتػالفـ إال

بعد دعوتػال إلػيفـ لي يئػوا إلػ .أمػري ووػدخموا فػي طاعتػال وحتػ .إنػال أخػرج إلػيفـ أحػد

أصحابال حامبلً القرف لتذكيرهـ بما جاد بال مف األمر بطاعتال إال أنفـ رموي بسفـ
و تموي وعند ذلؾ ي س منفـ وأحطر إل .تالفـ.

وهػػذي المرحمػػة بطبيعػػة الحػػاؿ فػػي دع ػوات األنبيػػاد (عمػػيفـ السػػبلـ) تنطبػػا أيح ػاً

عمػ ػػ .دع ػ ػوة خػ ػػاتـ األنبيػ ػػاد والرسػ ػػل دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػ ػػميما) والكػ ػػل يعػ ػػرؼ إف رسػ ػػالتال
اإلسبلمية مرت بمرحمتيف األول .مرحمػة الػدعوة والتػي تركػزت بشػكل خػاص عمػ.

مكػػة رػػـ مرحمػػة المواجفػػة العسػػكروة التػػي كانػػت بعػػد هجرتػػال إلػػ .المدينػػة المنػػورة

وذلػػؾ عنػػدما أم ػري هللا تعػػال .بقتػػاؿ المشػػركيف فػػي وا عػػة بػػدر الكبػػرل فػػي السػػنة
الرانية لمفجرة وهذي مف األمور الشفيرة في سيرة الرسوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما).

و د جػاد عػف اإلمػاـ الصػادؽ (عميػال السػبلـ) عػف اإلمػاـ عمػي (عميػال السػبلـ) أنػال

اؿ ( :إن هللا تبارك وتعالى عندما أرسل دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما أمرر في بدء أمرر أن
الن ِبي ِإَّنا أَرسْمَناك َش ِ
اهداً َو ُمَب ِّشل اًر َوَن ِلذي اًر
يدعو الدعوة فقط وأنزل عميه { َيا أَُّي َها َّ ُّ
َْ َ
اعياً ِإَلى َّ ِ ِ ِ
َن َلهم ِمن َّ ِ
ِ
ِ
ود ِ
ّللا َف ْضلبلً َك ِبيل اًر
ََ
ين ِبس َّ ُ ّ َ
ّللا ِبِإ ْذنه َو ِسَراجاً ُّمني اًر َوَب ِّش ِر اْل ُم ْؤ ِمن َ
ّللا وَك َفلللللى ِبلللللا َّ ِ
ِ
ِِ
ِ
َوَال ُت ِطل ِ
ين َوَد ْع أَ َذ ُ
ين َواْل ُمَنلللللافق َ
للللع اْل َكلللللاف ِر َ
للللل َعَملللللى َّ َ
للللم َوَت َوَّكل ْ
اهل ْ
َو ِكيبلً }فبعثه هللا بالدعوة فقط وأمرر أن ال يؤذيهم فمما أرادور بما هموا بله ثبلت
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ِ ِِ
لاتُمو َن
ين ُيَق َ
أمر هللا تعلالى بلالهجرة وفلرض عميله القتلال فقلال سلبحانه {أُذ َن لَّملذ َ
ِبسََّنهم ُ ِ
ّللا َعَمى َن ْص ِرِه ْم َلَق ِد ٌير } (ٔ .
ُْ
ظم ُموا َواِ َّن َّ َ
وعميال تكوف بعرة الرسوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) ائمة عم .أساس الدعوة أوالً رـ القتاؿ.

وسيصير الحاؿ كذلؾ في حية اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) فإف حيتال تتكوف

مػػف مػػرحمتيف األولػػ .مرحمػػة الػػدعوة وجمػػع األنصػػار وذلػػؾ بػػل يامػػال المقػػدس رػػـ

المرحمة الرانية وهي يامػال بالسػي

مػف مكػة ،وذلػؾ مػف حيػث شػبال دعوتػال بػدعوة

جدي رسػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) فػي أغمػب ت اصػيمفا ،و ػد وردت طائ ػة مػف الروايػات
تش ػػير إلػ ػػ .الشػػػبال ب ػ ػيف دعػػػوة اإلمػ ػػاـ المف ػػدف (عمي ػػال السػ ػػبلـ) و ػػيف دعػػػوة جػػػدي

المصط ( .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما).
الرواية األولى:

عػػف أبػػي بصػػير عػػف الصػػادؽ (عميػػال السػػبلـ) أنػػال ػػاؿ ( :اإلسلللبلم بلللدأ غريبلللاً

وسيعود غريباً فطوبى لمغرباء فقمت :أشرح لي هذا أصمحك هللا فقلال :يسلتسنف

الداعي منا دعاءاً جديداً كما دعا رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما (ٕ .

الروايللة الثانيللة :عػػف أبػػي خديجػػة عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ (عميػػال السػػبلـ) أنػػال ػػاؿ:
( إذا قام القائم جاء بلسمر جديلد كملا دعلا رسلول هللا فلي بلدو اإلسلبلم إللى أملر

جديد (ٖ .

الرواية الثالثة:
 - 1بحار األنوار ج 19ص175
 - 2بحار األنوار ج 13ص194
 - 3بحار األنوار ج 52ص ،388اإلرشاد ج 2ص ، 384كش

ال مة ج 2ص465
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وردت ع ػػف عب ػػد هللا ب ػػف عط ػػاد أن ػػال سػ ػ ؿ اإلم ػػاـ الب ػػا ر (عمي ػػال الس ػػبلـ) فق ػػاؿ:

( سسلت أبا جعفر الباقر (عميه السبلم فقمت :إذا قام القائم (عميه السبلم بسن

سلليرة يسللير فللي النللاس ؟ فقللال :يهللدم مللا قبملله كمللا فعللل رسللول هللا (صللمى هللا

عميه وآله وسمم تسميما ويستسنف اإلسبلم جديداً (ٔ .

وال يتبادر إل .الذهف إف اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) عند يامال يست ن

اإلسبلـ

جدي ػػداً بمعن ػػ .أن ػػال يػ ػ تي ب ػػديف جدي ػػد أو إس ػػبلـ جدي ػػد غي ػػر اإلس ػػبلـ ال ػػذف نزل ػػت
احكامال عم .الرسوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما).

بل معناي ي تي بتعػاليـ اإلسػبلـ الحقيقيػة التػي أتػ .بفػا رسػوؿ هللا (صػم .هللا عميػال

و لػػال وسػػمـ تس ػػميما) والػػذف أنحرفػػت األم ػػة اإلسػػبلمية عن ػال ش ػػيئاً فشػػيئاً منػػذ وف ػػاة

الرس ػػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػميما) وحت ػػ .اآلف ،فق ػػد أش ػػار الرس ػػوؿ إل ػػ .أف اإلس ػػبلـ س ػػينقض

عروة عروة بقولػال ( :لتنقضن عرى اإلسبلم عروة عروة فيكون أول ما ينقضلون
من دينكم اإلمامة وآهرر الصبلة (ٕ .

لػػذلؾ عنػػد يػػاـ اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ومجيئػػال بتمػػؾ التعػػاليـ التػػي تبػػدو
غروبة وجديدة عما هو م لوؼ لديفـ مف تعاليـ وأحكاـ(.)3
و د جاد عف اإلماـ الصادؽ (عميال السبلـ) ػاؿ( :ان

هميفلة يهلرج ملن عتلرة

رسلول هللا ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسلميما ملن وللد فاطمللة ( عميهلا السلبلم يلواط اسلمه اسللم
 - 1بحار األنوار ج 52ص354
 - 2بحار األنوار ج 9ص249

 - 3بحار األنوار ج 8ص ، 12غيبة النعماني ص321

الرجعة313 ...............................................................
رسول هللا جدر الحسين بن عمي ( عميهما السبلم

يبايع بين الركن والمقام

الهمق وينزل عنله فلي ال ُهملق أسلعد النلاس
يشبه رسول هللا ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما في َ
به أهل الكوفة يعيش همسا أو سبعا أو تسلعا يضلع الجزيلة ويلدعو إللى هللا

بالسيف ويرفلع الملذاهب فلبل يبقلى اال اللدين الهلالص أعلداؤر مقملدة العمملاء

أهللل االجتهللاد لمللا يرونله يحكللم بهللبلف مللا ذهللب إليلله أئمللتهم فيللدهمون كرهللا

تحلت حكملله هوفللا مللن سليفه وتفللرح بلله عامللة المسلممين أكثللر مللن هواصللهم.

يبايعه العارفون من أهل الحقلائق علن شلهود وكشلف بتعريلف الهلي لله رجلال

الهيون يقيمون دعوته وينصرونه ولوال أن السيف بيدر ألفتلى الفقهلاء بقتمله

ولكن هللا يظهرر بالسيف والكلرم فيطمعلون ويهلافون ويقبملون حكمله ملن غيلر

ايمان ويضمرون هبلفه ويعتقدون فيه إذا حكم فيهم بغير مذهب أئمتهم أنله
عمى ضبلل في ذلك .ألنهم يعتقلدون أن أهلل االجتهلاد وزمانله قلد انقطلع وملا

بقلي مجتهللد فللي العلالم وان هللا ال يوجللد بعللد أئمللتهم أحلدا للله درجللة االجتهللاد.
وأما من يدعي التعريف اإللهي باألحكام الشلرعية فهلو عنلدهم مجنلون فاسلد

الهيال

(ٔ

.

كما ورد عف اإلماـ الحسيف (عميال السػبلـ) أنػال ػاؿ ( :فلي القلائم منلا سلنة ملن

األنبيللاء سللنة مللن نللوح  ...وأمللا مللن أيللوب فللالفرج بعللد البمللوى وأمللا مللن دمحم
فالهروج بالسيف (ٕ .

1

 -كتاب األر عيف  -الشي الماحوزف  -ص 230

 - 2الوافي ج 2ص10
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وورد أيحاً عف دمحم بف مسمـ عف اإلمػاـ البػا ر (عميػال السػبلـ) أنػال ػاؿ ( :يلا دمحم

بلللن مسلللمم إن فلللي القلللائم ملللن آل دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسلللميما شلللبهاً ملللن همسلللة ملللن
الرسل  ...وأما شبهه من جدر المصطفى (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما فهروجه بالسيف وقتمله

أعداء هللا ورسوله . ٔ( ...

وهذا يعني إن قيامه المقدس يمثل المرحمة الثانية من حيث الشلبه بلدعوة جلدر

رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما وهي المواجهة العسكرية.

وبقيت لدينا حمقة م قودة وهي المرحمػة األولػ .مػف دعػوة المصػط  .ومػف دعػوات
جميع األنبياد والرسل (عميفـ السبلـ) وهي مرحمة الدعوة السممية.

ولػػو عػػدنا إلػػ .الروايػػات التاروخيػػة نجػػدها تشػػير كمػػا سػػي تينا م ص ػبلً إلػػ .وجػػود

دعوة بل ياـ اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) بمكة بالسي

وهذي الدعوة تقوـ عمػ.

أساس تفيئة الناس لقيامال المقدس وجمع األنصار والمواليف لال.

والػػذف يفمنػػا فػػي هػػذي المس ػ لة هػػو مػػف سػػيقوـ بتمػػؾ الػػدعوة ووبينفػػا ويقػػوـ بنشػػرها

وهػػو السػػيد اليمػػاني الػػذف يقػػوـ بالتمفيػػد لئلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) مػػف خػػبلؿ

التبميغ والػدعوة وتبيػاف عبلمػات ظفػوري لتتفػيد أذهػاف النػاس ألسػتقبالال بعػد طػوؿ

ال يبة ،فحبلً عف جمع األنصػار وال سػيما الربلرمائػة وربلرػة عشػر والعشػرة الؼ
والذيف ال يقوـ اإلماـ في مكة إال بعد إكتمالفـ.

أصل دعوة اليماني وماهيتها

 - 1بحار األنوار ج 51ص217

الرجعة315 ...............................................................
إف شرط ياـ اإلماـ المفدف (عميػال السػبلـ) أف يتػوفر لديػال األنصػار فقػد ورد عػف

أبي بصير عف الصادؽ (عميال السبلـ) أنال ػاؿ ( :ال يقوم القلائم ملن مكلة حتلى
تكتمل الحمقة قمت وكم الحمقة قال عشرة آالف جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن

يسارر . ٔ( ...
فكيػ ػ

يعق ػػل إف ه ػػذا الع ػػدد ال ي ػػر مي ػػل م ػػف األنص ػػار يجتمع ػػوف م ػػف ع ػػدة دوؿ

وأ طػػار دوف أف يكػػوف هنػػاؾ شػػخص ػػد جمعفػػـ وأعػػدهـ لفػػذا األمػػر ،فمػػو كػػاف

األمػػر اعتباطيػاً وع ويػاً لمػػا كػػاف لفػػـ أف يعرفػوا إف اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ)
عػػرؼ ه ػلالد إنفػػـ أنصػػار اإلمػػاـ

موجػػوداً فػػي مكػػة ليػػذهبوا إلػػ .بيعتػػال ،رػػـ كي ػ
(عميػػال السػػبلـ) مػػف دوف المبليػػيف مػػف النػػاس إال إذا كػػاف هنػػاؾ شػػخص ع ػرففـ
بذلؾ.

وبطبيعة الحػاؿ فػإف اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) ال يمكنػال القيػاـ بالػدعوة وجمػع
األنصار بن سال وذلػؾ لسػببيف األوؿ أنػال فػي حػاؿ غيبػة واسػتتار مػف النػاس وذلػؾ

خوفػػا عمػػ .ن سػػال مػػف كيػػد الظممػػة والط ػػاة المتر صػػيف بػػال منػػذ والدتػػال روالػػ .اآلف،
حتػػ .ورد إنػػال لشػػدة تتبػػع الظػػالميف لػػال لػػو لػػـ يخػػرج فػي العاشػػر مػػف محػػرـ لكشػ

أمري و تل.

إذف فاإلماـ المفدف (عميال السبلـ) في حاؿ غيبة حتػ .يػ ذف هللا تعػال .لػال بالقيػاـ

في العاشر مف محرـ في مكة ،فعميال ال يمكنال القياـ بالدعوة ،ألف مف مسػتمزمات

الػػداعي أف يكػػوف ظػػاه اًر لمنػػاس ووػػدعوهـ بصػػورة مباش ػرة ،وهػػذا األمػػر ال يتسػػن.

 - 1بحار األنوار ج 52ص367
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لئلمػػاـ (عميػػال السػػبلـ) ،إذف البػػد أف يقػػوـ اإلمػػاـ المفػػدف بإرسػػاؿ داعي ػاً مػػف بمػػال
يدعو الناس إليال.

ولػػو تتبعنػػا المرويػػات ال ػواردة عػػف أهػػل البيػػت (عمػػيفـ السػػبلـ) نجػػد إنفػػا تػػذكر إف

لئلم ػػاـ المف ػػدف (عمي ػػال الس ػػبلـ) دع ػػوة ب ػػل يام ػػال المق ػػدس ،روانف ػػا ام ػػت بتحدي ػػد
الداعي الذف يقوـ بتمؾ الدعوة سواد بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
و نجد إف األئمة (عمػيفـ السػبلـ) احػاطوا صػ ات الػداعي وطبيعػة دعوتػال برمػوز

ال يسػ ػػتطيع حمفػ ػػا إال اإلمػ ػػاـ المفػ ػػدف واليمػ ػػاني الػ ػػذف يكػ ػػوف مرس ػ ػبلً منػ ػػال (عميػ ػػال

السػػبلـ) والػػذف يممػػؾ القػػدرة عمػػ .فػػؾ أغمػػب رمػػوز القحػػية المفدويػػة مػػف عبلمػػات
رواش ػػارات وتع ػػاليـ خاص ػػة بس ػػير ال ػػدعوة كك ػػل إل ػػ .أف ي ػػتـ القي ػػاـ المق ػػدس لئلم ػػاـ

المفدف (عميال السبلـ).

واآلف نػ ػ تي إل ػػ .ذك ػػر الرواي ػػات الت ػػي تش ػػير إل ػػ .أف اليم ػػاني ه ػػو ال ػػداعي لئلم ػػاـ

المف ػػدف (عمي ػػال الس ػػبلـ) ال ػػذف يق ػػوـ ب ػػدعوة الن ػػاس إلي ػػال روال ػػ .بيعت ػػال ويعػ ػرففـ ب ػػال
وبعبلمات يامال.

الرواية األولى:

عػػف أبػػي بصػػير عػػف اإلمػػاـ البػػا ر (عميػػال السػػبلـ) أنػػال ػػاؿ ( :هللروج السللفياني

واليماني والهراساني في سنة واحلدة وفلي شلهر واحلد نظلام كنظلام الهلرز يتبلع

بعضه بعضاً فيكون البسس من كل وجه ويل لمن ناواهم وليس في الرايلات رايلة

أهللدى مللن رايللة اليمللاني ه لي رايللة هللدى أل نلله يللدعو إلللى صللاحبكم فللإذا هللرج

اليماني حرم بيع السبلح عمى الناس وكل مسمم واذا هرج اليماني فانهض إليله

الرجعة317 ...............................................................
فإن رايتله رايلة هلدى وال يحلل لمسلمم أن يمتلون عميله فملن فعلل فهلو ملن أهلل

النار ألنه يدعو إلى الحق والى طريق مستقيم (ٔ .

الرواية الثانية :

وردت عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ (عميػػال السػػبلـ) أيح ػاً حيػػث ػػاؿ ( :هلللروج الثبلثلللة

الهراسللاني والسللفياني واليمللاني فللي سللنة واحللدة فللي شللهر واحللد فللي يللوم واحللد
وليس فيها راية بسهدى من راية اليماني ألنه يهدن إلى الحق (ٕ .

ونجد هنا أف الرواية تشير بكل صراحة إل .أف اليماني هو مػف يػدعو إلػ .اإلمػاـ
المفدف لقوؿ الصادؽ (عميال السبلـ) ( ألنال يدعو إل .صػاحبكـ ) أف إلػ .اإلمػاـ

المفدف (عميال السبلـ) ،فإف أهل البيػت (عمػيفـ السػبلـ) فػي كريػر مػف األحيػاف ال
يسمونال باإلسـ ح اظاً عميال وعم .سروة حركاتال.

رػػـ إننػػا نجػػد أف الروايػػة األولػػ .تكػػرر ل ظػػة (اليمػػاني يػػدعو) م ػرتيف األولػػ .يػػدعو

فيفػػا إلػػ .صػػاحبكـ والرانيػػة يػػدعو إلػػ .الحػػا روالػػ .طروػػا مسػػتقيـ ،حيػػث ورد فػػي
ت سير الحا انال هو اإلماـ المفدف (عميال السبلـ).

فقد جاد عف إبراهيـ عف اإلماـ الصػادؽ (عميػال السػبلـ) أنػال ػاؿ فػي ولػال تعػال:.
آي ِاتَنا ِفي ْاآل َف ِ
لق} قلال فلي
له اْل َح ُّ
اق َوِفي أَن ُف ِسل ِه ْم َح َّتلى َي َتَب َّلي َن َل ُه ْلم أََّن ُ
({ َسُن ِري ِه ْم َ
اآلفاق بانتقاص األطراف عميهم وفي انفسهم المسخ حتى يتبين لهم أنله الحلق
إنه القائم (ٖ .
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رواية ثالثة:

عػػف الرسػػوؿ دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) أنػػال ػاؿ ( :ال تقلللوم السلللاعة حتلللى يقلللوم القلللائم

الحق منا وذلك حين يسذن هللا عز وجل له (ٔ .

فيتب ػػيف لن ػػا إف الح ػػا ه ػػو اإلم ػػاـ المف ػػدف (عمي ػػال الس ػػبلـ) وال ػػذف ي ػػدعو ل ػػال الس ػػيد

اليمػاني ،ولفػػذا فػإف رايتػػال تكػػوف أهػدل ال اريػػات لػدعوتفا تمػػؾ ،فحػبلً عػف ذلػػؾ فقػػد
ورد في ت سير الصراط المسػتقيـ ب نػال النبػي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) واألئمػة (عمػيفـ السػبلـ)

اإلرن ػا عشػػر (عمػػيفـ السػػبلـ) ،والػػذيف خػػرهـ اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) وهػػو
الخاتـ ،فعميال يكوف اإلماـ المفدف هو الصراط المستقيـ والتي أشارت الرواية إلػ.

أف اليماني في خر الزماف سيدعو لال.

وجػػاد كػػذلؾ عػػف أبػػي مالػػؾ األسػػدف عػػف اإلمػػاـ البػػا ر (عميػػال السػػبلـ) أنػػال ػػاؿ:
ِ ِ
ِ
ق
( عن قول هللا تعالىَ أ َّ
ور َوالَ َت َّت ِب ُعلوْا ُّ
الس ُلب َل َف َت َف َّلر َ
َن َهل َذا صَراطي ُم ْس َتقيماً َف َّات ِب ُع ُ
لاكم ِبل ِله َل َعَّم ُكل ْلم َت َّتُقللون قللال :فبسللط أبللو جعفللر (عميلله
ِب ُكل ْلم َعللن َس ل ِبيمِ ِه َذلِ ُكل ْلم َو َّصل ُ

السبلم يدر اليسار ثم دور فيها يدر اليمنى ثم قال نحن الص ار المسلتقيم ...
(.)2

ووتبيف لنا ممػا تقػدـ انػال عنػدما نقػ أر سػورة الحمػد أهػدنا الصػراط المسػتقيـ أف أهػدنا
إلػ ػػ .دمحم و لػ ػػال أجمعػ ػػيف والمتمرمػ ػػيف فػ ػػي و تنػ ػػا الحاحػ ػػر باإلمػ ػػاـ المفػ ػػدف (عميػ ػػال

السػػبلـ) ،أف إننػػا نقػػوؿ المفػػـ أهػػدنا إلػػ .اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) والفدايػػة
تكوف عم .شقيف األوؿ بمواالتال والرانية باإلهتداد إليال والتفل لنصرتال.

 - 1بحار األنوار ج 51ص65
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الرجعة319 ...............................................................
أما بخصوص الروايات ال ير صروحة والتي تممح ب ف اليماني هو الػداعي لئلمػاـ
المفدف (عميال السبلـ) ففي متعددة.

الرواية األولى:

والتػػي تتحػػدث عػػف عبلمػػات يػػاـ اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) والتػػي وردت عػػف

عمار بف ياسر أنال اؿ ( :ويظهر ثبلثة نفر في الشلام كمهلم يطملب المملك رجلل
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

يسبق اليماني . ٔ( ...

الروايللة الثانيللة :عػػف أبػػي بصػػير عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ (عميػػال السػػبلـ) التػػي جػػاد

فيفػػا  ( :سللسلت أبللا عبللد هللا (عميلله السللبلم عللن قللول أميللر المللؤمنين (عميلله

السبلم اإلسبلم بدأ غريباً وسيعود غريباً كما كان فطوبى لمغربلاء فقلال :يلا أبلا
دمحم يسلللللتسنف اللللللداعي منلللللا دعلللللاءأً جديلللللداً كملللللا دعلللللا إليللللله رسلللللول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
تسميما . ٕ( ...

ولو جئنا ألف بعرة مف بعرات األنبياد والرسل (عميفـ السبلـ) بل حت .األوصياد

نجدها في مرحمتفػا األولػ .والمتمرمػة بالػدعوة ،تكػوف متسػمة بعػدة سػمات منفػا إف

دعوتفـ تكوف دعوة سممية كما مر بنا ن اً.

1

 -غيبة النعماني ص463

 - 2غيبة النعماني ص336
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والسمة الرانية إف دعوتفـ تبدأ بيف المستحع يف ،ففـ جػل أنصػارها ،فحػبلً عػف
اف صاحب الدعوة يكوف مستحع اً هػو اآلخػر ،و ػد أشػار القػرف لفػذي السػمة فػي

صػػة نػػوح (عميػػال السػػبلـ) وشػػعيب (عميػػال السػػبلـ) ػػاؿ تعػػالَ{ :.لَقل ْلد أَْر َسلْمَنا ُنوحلاً
ِ
ِ
ِ
اب َي ْو ٍم
ّللا ِإِّن َي أ َ
ِإَلى َق ْو ِمه ِإِّني َل ُك ْم َنذ ٌير ُّم ِب ٌ
َه ُ
اف َعَمْي ُك ْم َع َذ َ
ينْ أَن الَّ َت ْعُبُدوْا إالَّ ّ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
لك
أَلِ ٍ
اك َّاتَب َع َ
اك ِإالَّ َب َشل اًر ّم ْثَمَنلا َو َملا َن َلر َ
ين َك َفُروْا من ق ْو ِمه َما َنَر َ
ال اْل َمؤلُ َّالذ َ
يم ْ َفَق َ
ِ
ِ
ين}
ين ُه ْم أََرِاذُلَنا َب ِاد َن َّ ْأ
الر ِن َو َما َنَرى َل ُك ْم َعَمْيَنا ِمن َف ْض ٍل َب ْل َن ُ
ظ ُّلن ُك ْم َكلاذ ِب َ
ِإالَّ َّالذ َ
(ٔ .

و ولػال تعػالَ { :.قلاُلوْا يلا ُشلعيب ملا َن ْفَق ِ ِ
اك ِفيَنلا َضل ِلعيفاً
لول َوِاَّنلا َلَن َلر َ
ُ
َ
له َكثيل اًر ّم َّملا َتُق ُ
َْ ُ َ
(ٕ
يز } .
َوَل ْوالَ َرْه ُ
َنت َعَمْيَنا ِب َع ِز ٍ
اك َو َما أ َ
ط َك َلَر َج ْمَن َ
أم ػػا الس ػػمة الرالر ػػة فف ػػي م ػػة األمػ ػواؿ أف إف ص ػػاحب ال ػػدعوة ال يك ػػوف م ػػف ذوف

األمواؿ ،وهذا أمر طبيعي كونال مستحػع اً ودعوتػال بػيف المستحػع يف و ػديفياً إف
األمػواؿ ال تكػػوف لػػدل هػػذي ال ئػػة مػػف النػػاس روانمػػا تكػػوف عنػد ذوف المكانػػة والجػػاي
ير ِإَّال
في المجتمع ،وذلؾ كما جاد في ولال تعالَ { .و َملا أَْر َسلْمَنا ِفلي َقْرَيل ٍة ِّملن َّن ِلذ ٍ
ِِ ِ
ِ
َقللال م ْتَرُف َ ِ ِ
َمل َلواالً َوأ َْوَالداً َو َمللا
وهللا إَّنللا ب َمللا أُْرسلْم ُتم بلله َكللافُرو َنْ َوَقللاُلوا َن ْحل ُلن أَ ْك َثلُلر أ ْ
َ ُ
(ٖ
َّ
ين } .
َن ْح ُن ِب ُم َعذ ِب َ
َه ِ
وكذلؾ ولال تعال{ :.وأَوحيَنا ِإَللى موسلى وأ ِ
يله أَن َتَب َّلوَءا لَِق ْو ِم ُك َملا ِب ِم ْص َلر ُبُيوتلاً
َ ْ َْ
ُ َ َ
ِ
ِ
واجعُملوْا بيل َ ِ
لك
يملوْا َّ
وسللى َرَّبَنللا ِإَّنل َ
الصلبلَ َة َوَب ِّشل ِلر اْل ُمل ْلؤ ِمن َ
َ ْ َ ُُ
لال ُم َ
ينْ َوَقل َ
لوت ُك ْم قْبَمل ًة َوأَق ُ
 - 1هود 27- 25
 - 2هود91

 - 3سب 35- 34
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آتيت ِفرعو َن ومؤلر ِزيَن ًة وأَمواالً ِفلي اْلحي ِ
لاة ُّ
اللدْنَيا َرَّبَنلا لُِي ِض ُّلموْا َعلن َسل ِبيمِ َك َرَّبَنلا
ََ
َْ َ ْ َ ْ َ َ ُ
َ َْ
(ٔ
ِ
ِ
يم} .
َم َوالِ ِه ْم َو ْ
اشُد ْد َعَمى ُقُموبِ ِه ْم َفبلَ ُي ْؤ ِمُنوْا َح َّتى َيَرُوْا اْل َع َذ َ
ا ْطم ْس َعَمى أ ْ
اب األَل َ
ومف هنا يتبيف كي

إف األمواؿ تكوف بيد المعاديف ألصحاب الدعوات اإللفية.

ولػػو جئنػػا إلػػ .تطبيػػا هػػذي السػػمات الربلرػػة نجػػدها تنطبػػا عمػػ .السػػيد اليمػػاني وال

تنطبػػا عمػػ .اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ،وبالتػػالي نخمػػص إلػػ .ن ػػس النتيجػػة

السابقة إف اإلماـ المفدف ال بد لقحيتال مف دعوة يقوـ بفا السيد اليماني.

ون تي أوالً إل .سممية الدعوة ،حيث أشارت الروايات إل .أف دعػوة اليمػاني دعػوة

سػػممية ،وهػػذا مػػا لػػـ يربػػت لئلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ألننػػا سػػبا وأف منػػا إنػػال
يقوـ بمكة محاسباً بالسي

وال يستتيب أحد أف ال يقبل توبة أحد ،وهذا ما يتنػاف.

ووتعارض مع الدعوة ،ألف الدعوة تقوـ عم .اساس الكبلـ والمحاورة و بوؿ العػذر
وهي الص اة التي يجػب أف يتصػ

بفػا الػداعي والتػي ال يسػتخدمفا اإلمػاـ (عميػال

السػ ػػبلـ) ،آلنػػػال يقػػػوـ محاس ػ ػباً وال ت خػ ػػذي فػ ػػي هللا لومػ ػػة الئػ ػػـ ،فػػػي ح ػػيف نجػ ػػد أف
الروايات الواردة عف أهل البيت (عمػيفـ السػبلـ) تعطػي هػذي الصػ ة لميمػاني الػذف
يعتمد اسموب الدعوة بالحوار لكي يستطيع ا ناع النػاس بصػحة دعوتػال مػف جفػة،

والكش

عف بعض خ ايا القحية المفدوية ليتفيل النػاس ويسػتعدوا لنصػرة اإلمػاـ

المفدف (عميال السبلـ) مف جفة أخرل ،مف بيل مراحل الظفور والقيػاـ وعبلماتػال
وجمػػع األنصػػار سػ اًر ،رػػـ عبلنيػػة ،رػػـ الفجػرة ،فحػبلً عػػف بػػا ي العبلمػػات المفمػػة
كالصيحة و تل الن س الزكية وخروج الس ياني وغيرها مف األمور.

 - 1يونس 88-87
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و ػػذلؾ يكػػوف اليمػػاني كجػػرس اإلنػػذار الػػذف يقرعػػال اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ)
بيدي لينبال الناس إل .مقدمال ،وهذا ما يجعمفـ يستشعروف اف هذا الزماف هو زماف
يامال (عميال السبلـ) والذف يكوف أهـ عبلماتال ظفور دعوة الداعي.
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الباب السادس

مراحل دعوة اإلمام المهدن (عميه السبلم
إف م ارحػػل هػػذي الػػدعوة يكػػوف لفػػا شػػبال بم ارحػػل الػػدعوة الدمحميػػة فػػي صػػدر اإلسػػبلـ
والتي اـ بفا وتحمل أعبائفا الرسوؿ دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) وهذي المراحل كاآلتي:

الدعوة السرية

إف دعوة اإلماـ المفدف (عميػال السػبلـ) كبػا ي الػدعوات اإللفيػة التػي تمػر بمرحمػة

الخ ػػاد والعم ػػف أو ال ػػدعوة السػ ػروة والعمني ػػة ،وف ػػا المخط ػػم اإللف ػػي المرس ػػوـ لف ػػا،
ودعوة اإلماـ المفدف كما سبا وأشرنا امتداد لدعوات األنبياد (عميفـ السبلـ).

فػإف دعػػوة النبػػي دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) بػػدأت بمرحمػػة ( الػدعوة السػروة ) حيػػث اتخػػذت
الجانػػب السػػرف ،فبػػدأ رسػػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) بالػػدعوة بشػػكل فػػردف ،فكػػاف يمتقػػي
بػػبعض األفػ ػراد م ػػف أهػػل مك ػػة ووبش ػػرهـ بنبوتػػال ،واس ػػتمر عم ػػ .هػػذي الح ػػاؿ ربلر ػػة

سنوات تقروباً وهذي المرحمة تمػر بفػا معظػـ الػدعوات ،فػبل بػد مػف كسػب األنصػار

الملمنيف لصاحب الدعوة وما جاد بال مػف عنػد هللا عػز وجػل مػف م ػاهيـ ومبػاد
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وعقائػػد ،والعمػػل عمػػ .تقويػػة الشػػوكة عػػف طروػػا جمػػع ه ػلالد األنصػػار وتفيئػػتفـ
عقائدياً وسموكياً وحتػ .جسػدياً ،ومػف رػـ أعػبلف الػدعوة ،ألف القيػاـ بالػدعوة بشػكل
مباش ػػر ف ػػي ب ػػدايتفا ي ػػلدف إل ػػ .إجفاح ػػفا ألن ػػال ل ػػـ ي ػػتح لف ػػا الق ػػوة والع ػػدد الك ػػافي

لمنفوض بفا وحممفا ونشرها بيف الناس.

وبعػػد أف عمػػـ رسػػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) انػػال ال يخػػرج مػػف مكػػة غيػػر مػػف مػػف بػػال

خػػبلؿ هػػذي السػػنوات الربلرػػة ،وبعػػد أف صػػنع مػػف أولئػػؾ الن ػػر القميػػل الػػذيف اتبعػػوي
وص ػػد وي ومػ ػاً موح ػػديف أ وي ػػاد ال ت خ ػػذهـ ف ػػي هللا لوم ػػة الئ ػػـ أش ػػداد ف ػػي الح ػػا،

أخبػػرهـ الرسػػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػميما) بوجػػوب إع ػػبلف الػػدعوة وعم ػػيفـ أف يسػػتعدوا ل ػػذلؾ،

عممػ ػاً إنف ػػـ فيم ػػا مح ػػ .م ػػف تم ػػؾ الس ػػنيف ك ػػانوا يفيئ ػػوف أن س ػػفـ إل ػػ .ذل ػػؾ الي ػػوـ
الموعود الذف ترل فيػال دعػوتفـ النػور وتخػرج مػف تحػت اجنحػة الميػل (السػر) إلػ.
حياد النفار (العمف).

ومروا بحالة مف التكتـ والتخ ي خشية عمػ .عقيػدتفـ ودعػوتفـ ،حتػ .كػاف الرجػل

م ػػنفـ ليخ ػػي أم ػػر إس ػػبلمال ع ػػف أم ػػال وأبي ػػال وزوجت ػػال و ني ػػال ،وأحيانػ ػاً ك ػػاف ي ػػدعوا
المقر يف إليال ممف يرا بفـ ووتوسػـ بفػـ الخيػر فػي بػوؿ الػدعوة اإلسػبلمية إذا مػا

عرحفا عميال.

وهكػذا فػإف دعػوة اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) ال بػد أف تمػر بفػذي المرحمػة وهػي

مرحمػػة الػػدعوة الس ػروة لكسػػب األنصػػار وأعػػدادهـ ،وصػػنع ػػوـ موحػػدوف فػػي تمػػؾ

المجتمعات المشركة.
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أمػػا السػػبب الرػػاني والػػذف لػػال ارتبػػاط بالسػػبب األوؿ ففػػو إف اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال
السػػبلـ) غائػػب وال يسػػتطيع بن سػػال إ امػػة تمػػؾ الػػدعوة بشػػكل مباشػػر ،وعميػػال وجػػب
وجود شخص ينوب عنال ويمرمال في أداد هذي المفمة.

وهػػذا الػػداعي هػػو اآلخػػر لػػال شػػبال بجػػدي المصػػط ( .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) ففػػو مػػف سػػيقوـ
بالػػدعوة الس ػروة لئلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ولئلسػػبلـ الجديػػد الػػذف سػػي تي بػػال

وكما سبقت اإلشارة ،فإذا عرؼ شخص الػداعي ولػـ تكػف دعوتػال سػروة فػإف أعػداد

اإلماـ المفدف سيحاولوف تتبعػال وتقصػي أخبػاري ،ومػف رػـ القػبض عميػال ظنػاً مػنفـ
إف ذلػػؾ سيوصػػمفـ إلػػ .غػػايتفـ وهػػي القػػبض عمػػ .اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ)

وهللا موهف كيد الكافروف.

فالداعي سيقوـ بدعوة الناس س اًر إل .أمػر اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) ووبشػرهـ

بقػػرب القيػػاـ المقػػدس ويحممفػػـ بالتػػالي عمػػ .تفيئػػة أن سػػفـ اسػػتعداداً لػػذلؾ اليػػوـ

الموعػػود ونص ػرة إمػػامفـ رواعػػبلف البيعػػة والطاعػػة لػػال .وسػػوؼ يعمػػل فػػي سػػنوات
الدعوة السروة عم .صنع وـ موحديف أ وياد يلمنوف باهلل وباإلماـ المفدف (عميال

الس ػػبلـ) ،رواف دعوت ػػال هػ ػػي دع ػػوة الحػ ػػا الت ػػي جػ ػػادت م ػػف عن ػػد الح ػػا سػػػبحانال،
وتفيئتفـ حت .يكونوا مستعديف لمرل مػا حصػل فػي دعػوة جػدي المصػط ( .صػم.
هللا عميػػال و لػػال وسػػمـ تسػػميما) عقائػػديا وسػػموكياً وجسػػدياً ليكون ػوا فػػي اعمػػ .م ارحػػل

الجفوزوة عند إعبلف الدعوة.

وخبلؿ هذي ال ترة سػيجرف عمػ .األنصػار الكريػر مػف اإلمتحانػات واألختبػارات إذ

يمحػػص األنصػػار وي ر مػػوف ويسػػقم مػػف ال ر ػػاؿ خمػػا كريػػر ،كمػػا أشػػارت الروايػػة
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الشرو ة ،وهذا سيكوف في صالح الدعوة المفدويػة ألف المفػـ فػي أف دعػوة إالهيػة
هو النوع وليس الكـ.

ولما كاف اإليماف ال يابال بالكررة فإف ما يجرف عم .أنصار اإلمػاـ المفػدف (عميػال

السػػبلـ) فػػي مرحمػػة الػػدعوة الس ػروة سػػيكوف سػػبباً فػػي تمييػػز األنصػػار الحقيقيػػيف
والمخمص ػ ػػيف إلم ػ ػػاـ زم ػ ػػانفـ المف ػ ػػدف الموع ػ ػػود (عمي ػ ػػال الس ػ ػػبلـ) ونب ػ ػػذ المن ػ ػػافقيف

والم رحػػيف وطػػبلب الػػدنيا ممػػف يمفػػث وراد الػػدينار والػػدرهـ ،لتص ػ وا بػػذلؾ تمػػؾ

الرمػػة الػػذف يسػػتطيع معفػػا السػػيد اليمػػاني إعػػبلف دعوتػػال ويكػػوف مطمئنػاً لػػديمومتفا
ووصػػولال إلػػ .اليقػػيف التػػاـ بػ ف تمػػؾ الػػدعوة أصػػبحت مػػف القػػوة بمكػػاف تسػػتطيع أف

تظفر لمعياف وأف تكوف عم .مرأل ومسمع مف الجميع.

ولما كاف لزاماً إتخاذ الجانب السرف في بث الدعوة ،فبل بػد والحػاؿ هػذي أف يكػوف

مكػػاف انبرػػاؽ تمػػؾ الػػدعوة الس ػروة وانطبل فػػا فػػي مكػػاف مشػػابال لممكػػاف الػػذف بػػدأت
منال دعوة النبي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) ليس مف حيث المو ع الج ارفػي ولكػف مػف حيػث أف

يكوف ذلؾ المكاف محم أنظار المسمميف وخاصة الشيعة منتظروف اإلمػاـ المفػدف

(عميال السبلـ) ،ويكوف محبلً لمعبادة ومفول موب الشيعة في العالـ هذا أوالً.

ورانياً أف تبدأ الدعوة السروة بكبار ادة المجتمػع الشػيعي ال بعػواـ النػاس ،فقػد بػدأ

رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) دعوتال في روش وهـ سادة العرب كمػا هػو معمػوـ ،وسػادة

أهل مكة وزعمائفا اؿ تعال { :.وانذر عشيرتك أألقربين }(ٔ .

وكػػذلؾ الحػػاؿ بالنسػػبة لئلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) فإنػػال يبػػدأ دعوتػػال حينمػػا يبػػدأ
بعشػػيرتال وهػػـ الشػػيعة بصػػورة عامػػة والعممػػاد وال سػػيما بنػػي هاشػػـ بصػػورة خاصػػة،
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أف ال بػػد أف تبػػدأ دعػػوة اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) فػػي الوسػػم العممػػي لكػػي
تعرؼ بيف الناس وتظفر وتفا ألف عواـ الناس يمكف أف يخدعوا بينما أهل العمـ

ال يمكػػف خػػداعفـ بسػػفولة ،وعميػػال فػػإف انبرػػاؽ الػػدعوة مػػف ذلػػؾ الوسػػم هػػو حجػػة
عمػػيفـ وحجػػة لصػػاحب الػػدعوة واحقيػػة دعوتػػال ،ألنفػػا لػػو كانػػت دعػػوة كاذبػػة لمػػا

ابتدأت بكبار القوـ وعممائفـ ،وألكت ت بعواـ الناس ممف يسفل تحميمفـ.

أما المكاف الذف تبدأ منال الػدعوة السػروة والػذف يمرػل المكػاف المشػابال لمكػة رسػوؿ
هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػميما)والذف يجتم ػػع في ػػال كب ػػار الق ػػوـ وس ػػاداتفـ ف ػػي المجتم ػػع الش ػػيعي
وحمف الوسم العممي بما فيال مف عمماد ورجػاؿ ديػف وطػبلب حػوزة عمميػة ،ففػذا

المكاف هو الكوفة ( مكة اإلماـ المفدف حسب الت وول )(.)1

وممػا يػػدؿ عمػػ .وجػػود دعػػوة وأنصػػار فػي الكوفػػة مػػا ورد عػػف الحسػػيف بػػف عطػػاد

عػػف أبػػي بصػػير عػػف اإلمػػاـ ابػػي عبػػد هللا الصػػادؽ (عميػػال السػػبلـ) أنػػال ػػاؿ ( :إن
لولد فبلن في مسلجدكم يعنلي مسلجد الكوفلة لوقعلة فلي يلوم عروبلة يقتلل فيهلا

أربعة آالف من باب الفيل إلى أصحاب الصابون فإيلاكم وهلذا الطريلق فلاجتنبور

وأحسنهم حاالً من أهذ بدرب األنصار (ٕ .
والمقصود بدرب االنصػار هنػا هػو انصػار المفػدف (عميػال السػبلـ) ممػا يػدؿ عمػ.

وجػػود ه ػلالد االنصػػار فػػي خحػػـ تمػػؾ االحػػداث ،واف لفػػـ دعػػوة س ػروة تكػػوف فػػي

الكوفة لتنتشر ال .ما يجاورها مف المدف االخرل لتشمل العراؽ ب سري ،الذف يمرل
عاص ػػمة اإلم ػػاـ المف ػػدف (عمي ػػال الس ػػبلـ) عن ػػد يام ػػال المق ػػدس ،وهػ ػلالد األنص ػػار

1

 -سي تيؾ ت صيمال في الجزد الرالث مف هذي الموسوعة

 - 2اإلرشاد ج 2ص ،377الصراط المستقيـ ج 2ص ، 250كش

ال مة ج 2ص461

 ..................................................... 328موسوعة القائـ
سػػيكونوف تحػػت يػػادة روام ػرة السػػيد اليمػػاني الػػذف يقػػوـ بجمعفػػـ وتكػػووف القاعػػدة

الصمبة منفـ.

الدعوة العمنية

مػػف المعمػػوـ اف أف دعػػوة س ػروة ػػديماً أو حػػديراً ال بػػد لفػػا أف تتحػػوؿ إلػػ .دعػػوة
عمنية ل رض تحقيا أهداففا التي امت مف أجمفا ،وهذي هػي السػنف اإللفيػة التػي
تعبد هللا تعػال .بفػا األنبيػاد كنبػي هللا دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) فبعػد انتفػاد مرحمػة الػدعوة

اصل َلد ْع
السػروة أمػري هللا أف يجفػػر بدعوتػال ويعمنفػا لمنػػاس كمػا فػي ولػػال تعػالَ { : .ف ْ
ِ
ين }(ٔ .
َع ِر ْ
ض َع ِن اْل ُم ْش ِرك َ
ِب َما ُت ْؤ َمُر َوأ ْ
وهكػػذا بػػدأ مرحمػػة الػػدعوة العمنيػػة التػػي أعمػػف فيفػػا الرسػػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) دعوتػػال
المباركة كما أمري هللا عز وجل بإعبلنفػا فػي ػروش ومكػة والمػدف المجػاورة ،ف عػل

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) ما أمر بال واعمف الدعوة عند بيت هللا الحراـ ،و د أحاط بال أصحابال،
ومحاولة رجاؿ ػروش صػد رسػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) بقتمػال هػو وأصػحابال ولكػنفـ لػـ

يجدوا إل .ذلؾ سػبيل ،فقػاموا بإتفػاـ الرسػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) بشػت .اإلتفامػات ألنفػـ

فشموا في تمال مادياً فحاولوا تمال معنوياً ،بإلصاؽ التفـ واألكاذيب بال وحاولوا تػل
شخصيتال لدل الناس حت .ال يلمف بال أحد.

وهػػذي سػػنة مػػف سػػنف هللا تعػػال .فػػي أنبيػػادي ورسػػمال وأوليػػادي حيػػث يقػػوـ أعػػداد هللا

بكي ػػل ال ػػتفـ واألراجيػ ػ
 - 1الحجر94

الباطم ػػة روار ػػارة الش ػػبفات ح ػػوؿ ذواتف ػػـ المقدس ػػة ورمػ ػيفـ
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بالباطػل ،ووصػ فـ بالكػذب والسػ اهة والسػػحر والجنػوف والجنػػة ،ومػػا إلػ .ذلػػؾ مػػف
األباطيػػل ،فػػإذا مػػا أسػػتطاعوا أف يقنع ػوا أحػػداً مػػا ب بػػاطيمفـ تمػػؾ نجح ػوا فػػي تػػل

شخصية ذلؾ النبي.

ففذا نبي هللا نوح (عميال السبلـ) نسبوي إلػ .الحػبللة ػاؿ تعػال .حكايػة عػف ذلػؾ:
ِ
ِ
ين }(ٔ .
اك ِفي َضبلَ ٍل ُّم ِب ٍ
ال اْل َمؤلُ من َق ْو ِمه ِإَّنا َلَنَر َ
{ َق َ
لال
أما نبي هللا هود (عميال السبلـ) فنسبوي إل .الكػذب ػاؿ تعػال .حكايػة عػنفـ { َق َ
ِ
اْلمؤلُ َّال ِذين َك َفروْا ِمن َقو ِم ِه ِإَّنا َلَنراك ِفي س َفاه ٍة ِواَِّنا َلَن ُ ِ
ين }(ٕ .
َ َ
َ َ
ظُّن َك م َن اْل َكاذ ِب َ
ْ
َ ُ
َ
ال اْل َمؤلُ ِمن َق ْومِ
وهذ نبي هللا موس( .عميال السبلـ) اتفموي بالسحر اؿ تعالَ { :.ق َ
ِ
ِ ِ
يم }(ٖ .
فْر َع ْو َن ِإ َّن َهل َذا َل َساحٌر َعم ٌ
كما إف أعداد هللا إتفموا نبي هللا عيس( .عميال السػبلـ) بشػت .اإلتفامػات التػي ال
يقػػول المسػػاف عمػػ .الػػتم ي بفػػا ،وكي ػ

إنػػال ولػػد مػػف غيػػر أب ،ومػػا إلػػ .ذلػػؾ مػػف

األباطيػػل وال ػػتفـ الت ػػي ح ػػاولوا بف ػػا تػػل شخص ػػيات األنبي ػػاد وتس ػػقيطفـ ف ػػي نظ ػػر

الناس معنوياً حاشاهـ مف ذلؾ.

أم ػػا النب ػػي دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػميما) فإن ػػال تع ػػرض لمكري ػػر م ػػف ال ػػتفـ واألباطي ػػل وتع ػػرض
لمح ػ م وبشػػت .الوسػػائل ل ػػرض رنيػػال عػػف دعوتػػال ونبػػذها ومنعػػال م ػف مواصػػمتفا

حت .اؿ رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) عف ن سال ( :ما أوذن نبي مثل ما أوذيت (ٗ .
 - 1األعراؼ60
 - 2األعراؼ66

 - 3األعراؼ109
 - 4بحار األنوار ج 39ص ،55كش

ال مة ج 2ص ،437المنا ب ج 3ص247
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وأيحاً اتفمال ك ار روش بالكذب والجنوف والسحر كما في ولال تعال .حكاية عف
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
اب
ػػولفـ فػػي الرسػػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما){ :أَأُل ِقل
لي ال ل ّذ ْكُر َعَمْي له مللن َبْينَنللا َبل ْلل ُهل َلو َكللذ ٌ
ْ َ
(ٔ
أ َِشٌر }
(ٕ
و ولال تعال{ :.ويُقوُلو َن أ َِئَّنا َل َت ِارُكوا آلِه ِتَنا لِ َش ِ
اع ٍر َّم ْجُنو ٍن }
َ
ََ
ِ
ِ
لاءه ْم
آي ُاتَنا َبِّيَن ٍ
لق َل َّملا َج ُ
ال َّاللذ َ
ين َك َف ُلروا لْم َح ِّ
{واِ َذا ُت ْتَمى َعَمْي ِه ْم َ
و ولال تعػالَ :.
ات َق َ
ين }(ٖ .
َه َذا ِس ْحٌر ُّم ِب ٌ
وح ػػاولوا ب ػػذلؾ ت ػػل شخص ػػية النب ػػي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػميما) والح ػػم من ػػال ف ػػي نظ ػػر الن ػػاس

وأتباعػػال لكػػي ال يلمنػػوف بػػال ،وهػػذا مػػف أشػػد مػػا ال ػػاي األنبيػػاد مػػف ا ػوامفـ ،لكػػف

الرسػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) لػـ ي بػػال بفػـ وأظفػري هللا عمػيفـ ونصػري ونشػر دعوتػال وأظفػػر
أم ػري ،فنش ػػر الخبػػر ف ػػي ك ػػل أنحػػاد مك ػػة وم ػػا حولفػػا م ػػف الم ػػدف عػػف أم ػػر ال ػػديف
الجديد.

وأخػػذ أصػػحاب رسػػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) يبشػػروف القوافػػل القادمػػة إلػػ .مكػػة لمتجػػارة
بالػدعوة ،وهكػػذا إنتشػػرت الػػدعوة الدمحميػػة إنتشػا اًر واسػػعاً وسػروعاً ،وكرػػر أتبػػاع الػػديف

الجديد ومعتنقيال الذيف وجدوا فيال حالتفـ ،مما حدل بسادة مكة إل .إتباع إسموب
خ ػػر معف ػػـ بع ػػد فش ػػمفـ ف ػػي محاول ػػة إلص ػػاؽ ال ػػتفـ بالرس ػػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػميما) فق ػػاـ

مشػ ػػركوا ػ ػروش بػ ػػالتعرض ألصػػػحاب النبػ ػػي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػ ػػميما) روالقػ ػػاد القػ ػػبض عمػ ػػيفـ
وتعػػذيبفـ وأحيانػاً يصػػل األمػػر إلػػ .ػػتمفـ ألجبػػارهـ عمػػ .تػػرؾ ذلػػؾ الػػديف الجديػػد،
 - 1القمر25

 - 2الصافات36
 - 3األحقاؼ7
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مما حدل بالرسوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) بعد ذلؾ الح م المتواصل الػذف وصػل إلػ .حػد
محاولػ ػػة إغتيالػ ػػال و تمػ ػػال (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػ ػػميما) أحػ ػػطر والحػ ػػاؿ هػ ػػذي إلػ ػػ .أعطػ ػػاد أوام ػ ػري

لممسمميف بالفجرة إل .المدينة المنورة ( يررب ) و إذف هللا عز وجل.

عمم ػاً إف هػػذي الفج ػرة هػػي الرانيػػة لفػػـ فقػػد سػػبقتفا بػػل ذلػػؾ هج ػرة إلػػ .الحبشػػة ،
فكانػػت هج ػرة عامػػة هػػاجر بفػػا المسػػمموف كمفػػـ إلػػ .يرػػرب مدينػػة الرسػػوؿ والتػػي
سميت بالمدينة المنورة.

ومف هناؾ تبدأ مرحمة جديدة مرحمة ما بعد الفجرة إل .فتح مكة.

أما دعوة اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) وهي التي تفمنا في هذا البحػث ،فػإف هػذي

الدعوة التي تكوف في بدايتفا دعوة سروة ففذي المرحمة سوؼ تنتفي لتدخل الدعوة

فػػي المرحمػػة العمنيػػة أو اإلعػػبلف ،والػػذف يقػػوـ فيػػال أنصػػار اإلمػػاـ (عميػػال السػػبلـ)
بقيػادة السػيد اليمػاني بػػإعبلف دعػوتفـ فػي الكوفػػة فػإف هػذي المرحمػػة هػي مػف أ ػػول

الم ارحػػل وأشػػدها عمػػ .اإلطػػبلؽ حيػػث تكػػوف المواجفػػة عمػػ .اشػػدها بػػيف أنصػػار

الحػػا ( أنصػػار اإلمػػاـ المفػػدف ) و ػػيف أتبػػاع الباطػػل ،مػػف حيػػث القتػػل المعنػػوف
لصاحب الدعوة ورموزها و ادتفا أو القتل المادف ألولئؾ القادة.

وهنػػاؾ عػػدة روايػػات تشػػير إلػػ .تحػػوؿ دعػػوة اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) بقيػػادة
السيد اليماني مف المرحمة السروة إل .المرحمة العمنية.

ومػػف هػػذي الروايػػات مػػا ورد مػػف كػػبلـ أميػػر المػػلمنيف (عميػػال السػػبلـ) حيػػث ػػاؿ:

( أنظروا أهل بيت نبيكم فإن لبلدوا فالبلدوا وان استنصلروكم فانصلروهم تنصلروا

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

 ..................................................... 332موسوعة القائـ
المؤمنين قال (عميه السبلم يفرج هللا الببلء برجل من أهل بيتي كإنفراج األديلم
من بيته . ٔ( ...

والػػدعوة ف ػػي المرحم ػػة السػ ػروة ال يحت ػػاج فيف ػػا ال ػػداعي إل ػػ .استنص ػػار أص ػػحابال أو
مروديػال عمػ .عػػدوي ،ألف األخيػر لػػيس فػي دائػرة المواجفػة المباشػرة ،بينمػا المرحمػػة
العمنيػػة هػػي المرحمػػة التػػي تتطمػػب اإلستنصػػار والنص ػرة ألف الػػداعي سػػيدخل فػػي
إطار المواجفة المباشرة مع عدوي لذا وجب عم .محبيػال وأنصػاري ومروديػال نصػرتال

عم .عدوي وهذا ما أرادي اإلماـ عمي (عميال السبلـ) مف حث الملمنيف عم .نصرة

الػداعي إلػػ .اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) بعػد إعػػبلف دعوتػػال وو وفػػال وجفػاً لوجػػال

مع اعدادي.

الرواية الرانية :ما ورد عف عاصـ بف حميد عف اإلماـ البا ر (عميػال السػبلـ) عػف

اإلماـ عمي (عميال السبلـ) أنال ػاؿ ( :وأهذ ميثاق األنبياء باإليملان والنصلرة لنلا
وذلك قوله عز وجل ثلم جلاءكم رسلول مصلدق لملا معكلم لتلؤمنن بله ولتنصلرنه

يعني لتلؤمنن بلدمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسلميما ولتنصلرن وصليه وسينصلرونه جميعلاً وان هللا

أهذ ميثاقي مع ميثاق دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما والنصر بعضنا للبعض فقلد نصلرت دمحم

وجاهدت بلين يديله وقتملت علدور ووفيلت بملا أهلذ عملي ملن الميثلاق والعهلد
ّ
والنصرة لدمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما وللم ينصلرني أحلد ملن أنبيلاء هللا ورسلمه وذللك لملا

قبضللهم هللا إليلله وسللوف ينصللرونني ويكللون لللي مللا بللين شللرقها إلللى مغربهللا

وليبعثن هللا أحياء من آدم إلى دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما كل نبي مرسلل يضلربون بلين

يدن بالسيف هام األموات واألحياء والثقمين جميعلاً فيلا عجبلاً وكيلف ال أعجلب
 - 1بحار األنوار ج 41ص ،353كتاب سميـ ص715
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من أموات يبعثهم هللا أحياء يمبون زمرة زمرة بالتمبية لبيك داعي هللا قد تهمملوا

سلللكك الكوفلللة قلللد شلللهروا سللليوفهم عملللى علللواتقهم ليضلللربون بهلللا هلللام الكفلللرة
وجبابرتهم وأتباعهم من جبابرة األولين واآلهرين حتى ينجز هللا ما وعدر (ٔ .
وفػػي هػػذي الروايػػة إشػػارة إلػػ .إعػػبلف دعػػوة اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ،بمحػػا

أولئؾ الذيف يمبوف بنداد لبيؾ داعي هللا ،وذلػؾ ال يكػوف إذا لػـ يكػف هنالػؾ إعػبلف

لمػػدعوة فيمبػػوف دعػػوة الػػداعي ( السػػيد اليمػػاني) ،وتخممفػػـ سػػكؾ الكوفػػة دليػػل عمػػ.
إعبلف هذي الدعوة أيحاً ،ألف في ذلؾ إشارة إل .ظفور حػركتفـ عمنػاً وأمػاـ المػؤل
بعػػد مرحمػػة السػػتر والتخ ػػي ،كمػػا إف فػػي هػػذي الروايػػة إشػػارة إلػػ .الرجعػػة الروحيػػة

التػػي ترجػػع فيفػػا أرواح أمػوات معينػػيف مػػف األنبيػػاد واألوليػػاد واألئمػػة والصػػالحيف،
لتسػػدد اإلمػػاـ المفػػدف ووزوػري وأنصػػاري وممفديػػال ،واألنبيػػاد الػػذيف أشػػار إلػػيفـ أميػػر

المػػلمنيف (عميػػال السػػبلـ) إنفػػـ يحػػر وف بػػيف يديػػال ،يقصػػد بػػال هنػػا إف روح أميػػر
الملمنيف عمي (عميال السبلـ) ترجع وتسدد وزور اإلماـ المفدف (عميال السبلـ).

الرواية الرالرة ( :وهمعت العرب أعنتها ورفلع كلل ذن صيصلية صيصليته وظهلر
السفياني واليماني . ٕ( ...

ممػا يػدؿ عمػػ .ظفػور اليمػػاني بشخصػال ومعرفػة النػػاس بػال وذلػػؾ ال يكػوف إال بعػػد
اإلعبلف عف ن سال ودعوتال ،عمماً إف الظفور يختم

القياـ بالسي

عػف الخػروج فػالخروج يعنػي

والتحرؾ المسمح مف بل الداعي وأنصاري.

 - 1بحار األنوار ج 53ص46
 - 2بحار األنوار ج 52ص242
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الرواية الرابعة :عف اإلماـ الصادؽ (عميال السبلـ) ... ( :فاسلكن ملا سلكن الميلل
والنهار فإذا بمغك إن السفياني قد هرج فاهرج إلينا ولو عمى رجمك . ٔ( ...

وفي رواية أخػرل عنػال (عميػال السػبلـ) نقػبلً عػف الححػرمي أنػال ػاؿ ( :قملت ألبلي

عبللد هللا (عميللله السللبلم كيلللف نصللنع إذا هلللرج السللفياني قلللال :تغيللب الرجلللال
وجوههللا وللليس عمللى العيللال بللسس فللإذا ظهللر عمللى األكلوار الهمللس يعنللي كللور

الشام فانفروا إلى صاحبكم (ٕ .

وهاتيف الروايتيف فيفما دليل عم .ياـ الدعوة العمنية وسعيفـ الحريث إليفا.
رواذا ػػاـ الس ػػيد اليم ػػاني ب ػػإعبلف دعوت ػػال تب ػػدأ المرحم ػػة العمني ػػة ،فإن ػػال س ػػيبل ي ه ػػو

وأصػحابال مػا ال ػ .رسػوؿ هللا واصػحابال مػف القتػل المعنػوف لشخصػال بػل ومحاولػػة

القحػػاد عميػػال رواغتيالػػال كمػػا هػػو الحػػاؿ مػػع رسػػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) ،فقػػد ورد عػػف

أبػي حمػزة الرمػػالي أنػال ػػاؿ سػمعت أبػػا جع ػر (عميػػال السػبلـ) يقػػوؿ ( :إن صللاحب
هللذا األمللر لللو قللد ظهللر لقللي مللن النللاس مثللل مللا لقللي رسللول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسللميما

وأكثر (ٖ .

وس ػػيقوـ أع ػػدادي بكي ػػل ال ػػتفـ واألباطي ػػل لقت ػػل شخص ػػال معنويػ ػاً ف ػػي أع ػػيف الن ػػاس
وصدهـ عف إتباع دعوتال الحقة ومحار تفا.

 - 1بحار األنوار ج 52ص270
 - 2بحار األنوار ج 52ص272
 - 3بحار األنوار ج 52ص362
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فقد ورد عف منصور بف حازـ عف أبي عبد هللا الصادؽ (عميال السبلـ) أنال اؿ:

( إذا رفعت راية الحق لعنها أهل المشرق والمغرب قمت له :مم ذلك؟ قلال :مملا

يمقون من بني هاشم (ٔ .

العَم ػـ الػػذف يرفػػع فػػي القتػػاؿ وغي ػري بػػل ػػد تعنػػي
عمم ػاً إف ال اريػػة لػػيس بالحػػرورة َ
الػػدعوة وهػػو المقصػػود هنػػا ب اريػػة الحػػا أف دعػػوة الحػػا ،كمػػا إف الحػػديث اآلن ػ

الذكر الذف يذكر إف راية المفدف أهدل الرايات فالمقصود بػال الػدعوة تكػوف أهػدل
الدعوات الموجودة ػرب القيػاـ المقػدس لئلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) ،ولعػف أهػل

الشرؽ وال رب لفا هو أحد األساليب التي يتبعفا أعػداد هللا إلحػعاؼ هػذي الػدعوة
وشل حركتفا بعد إرارة الشبفات حولفا ومنع الناس مف اتباعفا.

ومف المعموـ إف لعف الناس لشػيد مػا إنمػا يكػوف لوجػود شػيد باطػل أو سػود فػي

ذلػػؾ الشػػيد ،وعميػػال فمعػػنفـ ل اريػػة اليمػػاني إليفػػاـ النػػاس إنفػػا دعػػوة باطمػػة والعيػػاذ
باهلل.

عمماً إف حدوث ذلؾ مف البديفي ألف سنف األنبياد والرسل عمػيفـ أفحػل الصػبلة
والس ػػبلـ س ػػتجرف عم ػػ .اإلم ػػاـ المف ػػدف (عمي ػػال الس ػػبلـ) وعم ػػ .ص ػػاحب دعوت ػػال،
إل ت اد هذي األمة أرر مف كاف بمفا مف األمـ حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة كما

ػػاؿ رسػػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) ،رواف مػػا فعمتػػال اإلمػػـ السػػابقة ب نبيػػاد هللا وأوصػػيادهـ
واألولياد ست عمال هذي األمة باإلماـ المفدف (عميال السبلـ) وبصاحب دعوتال.

 - 1بحار األنوار ج 52ص ،363غيبة النعماني ص ،299ت وول اآليات ص747
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رـ إنفـ سيقوموف بتكذيبال ش نفـ في ذلؾ ش ف وـ عاد ورمود وغيرهـ في تكذيبفـ
أنبيادهـ.

فقػػد ورد عػػف أبػػي عبػػد هللا الصػػادؽ (عميػػال السػػبلـ) فػػي ولػػال تعػػال { :.إذا تتمللى

عميهم آياتنا قال أساطير األولين } ( :يعني تكذيبه بقائم آل دمحم (عميه السبلم

إذ يقول له لسنا نعرفك ولست من وللد فاطملة كملا قلال المشلركون للدمحم (صلمى

هللا عميه وآله وسمم تسميما (ٔ .

ووتعدل األمر إل .أكرر مف ذلؾ حيث إنفـ يقتموف ممفديال وأنصػاري ػتبلً معنويػاً،
باتف ػػامفـ ورم ػػيفـ لف ػػـ باألباطي ػػل فحػ ػبلً ع ػػف ائ ػػدهـ اليم ػػاني إح ػػافة إل ػػ .القت ػػل

المادف.

وما يلكػد هػذا المعنػ .مػا ورد عػف أبػي سػعيد الخ ارسػاني ػاؿ ( :قملت ألبلي عبلد

هللا (عميللله السلللبلم المهلللدن والقلللائم واحلللد فقلللال نعلللم فقملللت ألن شللليء سلللمي

المهدن؟ قال :ألنه يهدن ألمر هفي وسمي القلائم ألنله يقلوم بعلدما يملوت إنله
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 ليمنع ػوا انتشػػار تمػػؾ الػػدعوة كمػػا يحػػاوؿ أف ػراد كػػل بيمػػة مػػف منػػع

ابنػػاد بػػائمفـ وعشػػائرهـ م ػف اإلرتبػػاط بفػػذي الػػدعوة والعمػػل عمػػ .أف يقػػوـ بتركفػػا
رواجباري ولو بالقوة.
 - 1بحار األنوار ج 51ص61
 - 2بحار األنوار ج 51ص ، 30غيبة الطوسي ص471
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فقػػد ورد ( :وأمللا الهللارب مللن عشلليرته بللبمخ فرجللل مللن أهللل األه لواز فيقلليم فللي
بعض قراها . ٔ( ...

رػػـ إف مقاومػػة ػروش الكوفػػة ستتصػػاعد وتشػػتد عن ػاً حتػػ .تصػػل إلػػ .محاولػػة تػػل
أنصػػار اإلمػػاـ ػػتبلً ماديػػا لمقحػػاد عمػػيفـ وإلرهػػاب النػػاس حتػػ .ال يمتحقػػوف بفػػذي

الػػدعوة ،مػػف ذلػػؾ تػػل الػػن س الزكيػػة وسػػبعيف معػػال فػػي ظفػػر الكوفػػة بعػػد أف يعمػػف
ت ييػػدي لػػدعوة اليمػػاني ويحػػث النػػاس عمػػ .اتباعفػػا روانفػػا دعػػوة حػػا ،فتقػػدـ حكومػػة
بني العباس عم .تمال.
فقد ورد عف األصبغ بف نباتة عف اإلماـ عمي (عميال السػبلـ) أنػال ػاؿ ( :سلموني
قبل ن تفقدوني  ...وقتل سريع وموت ذريلع وقتلل اللنفس الزكيلة بظهلر الكوفلة

في سبعين . ٕ( ...

وفي رواية ( :وقتل نفس زكية بظهر الكوفة في سبعين من الصالحين . ٖ( ...
رـ إف محاوالت القتل تمؾ ال تطاؿ أنصار اإلماـ المفدف (عميػال السػبلـ) وحػدهـ،
بػػل تتعػػدل إلػػ .صػػاحب دعػػوة اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) وهػػو السػػيد اليمػػاني

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

وف ػػي الكوف ػػة تحدي ػػداً ( مك ػػة المف ػػدف حس ػػب الت وو ػػل) ورورت ػػال ح ػػد حكوم ػػة بن ػػي
 - 1دالئل اإلمامة ص113
 - 2بحار األنوار ج 52ص272
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العب ػػاس الج ػػائرة الت ػػي تك ػػوف مس ػػيطرة عم ػػ .مقالي ػػد الحك ػػـ ف ػػي العػ ػراؽ ،ف ػػإف ه ػػذي
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
ب نال تل ووبق .الناس ما بيف مصدؽ لفػا ومكػذب ،وهػذا األمػر يمكػف تممسػال عػف

طروا عدة روايات:

الروايػػة األولػػ :.عػػف الم حػػل بػػف عمػػر أنػػال ػػاؿ ( :سللمعت أبللا عبللد هللا (عميلله

السللبلم يقللول :إن لصللاحب هللذا األمللر غيبتللين يرجللع فللي أحللدهما إلللى أهملله

واألهللرى يقللال مللات أو همللك فللي أن واد سللمك قمللت كيللف نصللنع إذا كللان ذلللك.

قال :إن إدعى مدع فاسئمور عن تمك العظائم التي يجيب فيها مثمه (ٔ .

و ػػد أش ػرنا سػػابقا إف المقصػػود بفػػذي الروايػػة هػػو السػػيد اليمػػاني ،الػػذف يكػػوف لػػال
غيبتيف يرجع في أحدهما إل .أهمال ،وهذا ما ال ينطبا عم .اإلماـ المفػدف (عميػال

السبلـ).

والذف يفمنا هنا مف هذي الرواية اف ال يبة الرانية هي مػا يقػاؿ فيفػا مػات أو همػؾ

في أف واد سمؾ ،حيث اف الناس عند و وع القتاؿ بيف اليماني وأنصػاري مػف جفػة

و يف حكومة بني العباس مف جفة أخرل ،فإنفـ سػوؼ يتحيػروف فػي أمػري وغيابػال

الم اجل ارناد المعركة ،فيقاؿ عنال مات أو همؾ ب ف واد سػمؾ ،أف يتسػائموف هػل
تػػل فػػي الحػػرب أـ إنػػال أسػػر أو أخت ػػ ،.والظػػاهر وهػػو الحػػا إنػػال ي يػػب فػػي هػػذا

الو ت ألنال يكوف محط اًر إل .ذلؾ حت .ال يقتل أو يمق .القبض عميال.
 - 1بحار األنوار ج 52ص ، 157غيبة النعماني ص173
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عمماً إف غيبة اليماني عبلمػة مػف عبلمػات ػرب القيػاـ المقػدس لصػاحب العصػر
والزماف المفدف (عميال السػبلـ) ،وهػذا مػا جػاد فػي الروايػة الػواردة عػف عبػد الكػروـ

عف أبي عبد هللا (عميال السبلـ) أنال اؿ ( :أنى يكون ذلك ولم يستدر الفمك حتى
يقللال مللات أو همللك فللي أن واد سللمك فقمللت ومللا اسللتدارة الفمللك فقللال اهللتبلف

الشيعة بينهم (ٔ .

أف إف هػػذا الخػػبلؼ يكػػوف فػػي داخػػل الوسػػم الشػػيعي بسػػبب هػػذي الػػدعوة والػػذف
تكػػوف ائمػػة عميػػال حكومػػة بنػػي العبػػاس ،التػػي تتشػػح بوشػػاح التشػػيع ألف الحػػاكـ

العباسػػي الشيصػػباني يكػػوف كمػػا فػػي ظػػاهر الروايػػات مػػف أهػػل الكوفػػة ،حيػػث ػػادة
القوـ وكبرائفـ وعممادهـ مف بني هاشـ.

فقد ورد عف اإلمػاـ البػا ر (عميػال السػبلـ) أنػال ػاؿ ( :وأنلى لكلم بالسلفياني حتلى

يهرج قبمه الشيصباني يهرج بلسرض كوفلان ينبلع كملا ينبلع الملاء فيقتلل وفلدكم

فتوقعوا بعد ذلك الفرج وهروج القائم (عميه السبلم (ٕ .

كمػا ورد عػػف أبػػي الجػػارود عػف اإلمػػاـ أبػػي جع ػػر البػا ر (عميػػال السػػبلـ) أنػػال ػػاؿ:
( قال لي يا أبا الجارود إذا دار الفمك وقال الناس ملات القلائم أو هملك بلسن واد

سلمك وقللال الطالللب أنللى يكللون ذلللك وقلد بميللت عظاملله فعنللد ذلللك فللارتجور فللإذا
سمعتم به فستور ولو حبوا عمى الثم

(ٖ .

 - 1بحار األنوار ج 52ص ،227غيبة النعماني ص157
 - 2بحار األنوار ج 52ص ،250غيبة النعماني ص302
 - 3بحار األنوار ج 51ص ،136أعبلـ الورل ص428

 ..................................................... 340موسوعة القائـ
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

المفدف (عميال السبلـ) ألنال ال يقوـ إال فػي مكػة ،رػـ إف المػواليف مػف النػاس وكمػا

تر  .عميال ص ارهـ وشاخ عميال كبارهـ ،يعتقدوف إف اإلماـ غائب روانال سيقوـ في
العاشر مف المحرـ ،ولـ يخطر بباؿ أحدهـ إف اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) يقوـ
بل ذلؾ ويقاتل وممكف اف يقتل.

وهذا مما يدفعنا إل .القػوؿ إف المقصػود بفػذا القػائـ هػو شػخص خػر غيػر اإلمػاـ

المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ،وهػػو م ػف يقػػع عميػػال القػػوؿ إنػػال مػػات أو همػػؾ ،ولكنػػال فػػي
الوا ع ي يب عف دار الظالميف وهو ما أكدت عميال عدة روايػات منفػا مػا ورد عػف

دمحم بف مسمـ أنال ػاؿ ( :سمعت أبا عبد هللا (عميه السبلم يقول :إن بمغكم علن

صاحبكم غيبة فبل تنكروها (ٔ .

وظ ػػاهر الرواي ػػة يش ػػير إل ػػ .إف المقص ػػود بص ػػاحبكـ ه ػػو اإلم ػػاـ المف ػػدف (عمي ػػال

السبلـ) ،لكف هػذا مػا ال يػتبلئـ مػع مػا أكػدي أئمػة أهػل البيػت (عمػيفـ السػبلـ) ومػا
حمموا شيعتفـ عم .التعبد بال منذ غياب اإلماـ الراني عشر (عميال السػبلـ) وتو ػع

الكػػبلـ فػػي ال يبػػة عنػػد السػػماع بفػػا يظفػػر منػػال إف الشػػخص ال ائػػب هػػو شػػخص
خر غير اإلماـ المفدف (عميال السبلـ).

 - 1الكافي ج 1ص340
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الروايػػة الرانيػػة :عػػف عمػػي بػػف مفزوػػار أنػػال ػػاؿ ( :كتبللت إلللى أبللي الحسللن (عميلله

السللبلم أسللسله عللن الفللرج فقللال :إذا غللاب صللاحبكم عللن دار الظللالمين فتوقعلوا
الفرج (ٔ .

وهذي القبمية بيف غيػاب هػذا الشػخص و ػيف و ػوع ال ػرج يػدؿ عمػ .إف ال ػراؽ لػيس

طووػػل بػػل إنػػال يكػػوف روػػب جػػداً ،وهػػذا مػػا ال ينطبػػا عمػػ .اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال
السبلـ) الذف غاب منػذ أكرػر مػف ألػ عػاـ ،ومػف هنػا يكػوف المقصػود بالشػخص

ال ائب هنا هو وزوري اليماني الموعود ال غير.

ونختـ هذا الكبلـ برواية عػف دمحم بػف عصػاـ عػف الم حػل بػف عمػر ػاؿ ( :كنلت

عنللد أبللي عبللد هللا (عميلله السللبلم فللي مجمسلله ومعلله غيللرن فقللال لنللا :إيللاكم
والتنويلله يعنللي باسللم القللائم قللال وكنللت أرار يريللد غيللرن فقللال لللي أبللا عبللد هللا

(عميه السبلم  :إياكم والتنويه وهللا ليغيبن سنين من الدهر وليهممن حتى يقال
مللات أو همللك بللسن واد سللمك ولتفيضللن عميلله عيللون المللؤمنين وليكفللسن كتكف ل

السفينة في أملواج البحلر حتلى ال ينجلوا إال ملن أهلذ هللا ميثاقله وكتلب اإليملان

في قمبه وأيلدر بلروح منله ولتلرفعن إثنتلا عشلر رايلة مشلتبهة ال يعلرف أن ملن

أن قللال :فبكيللت فقللال لللي :مللا يبكيللك؟ قمللت :جعمللت فللداك كيللف ال أبكللي وأنللت
تقول ترفع إثنتا عشر رايلة مشلتبهة ال يعلرف أن ملن أن .قلال :فنظلر إللى كلوة

 - 1بحار األنوار ج 51ص ،159تقروب المعارؼ ص ،191الخرائ ج 3ص1172
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فللي البيللت التللي تطمللع فيهللا الشللمس فللي مجمسلله فقللال (عميلله السللبلم  :أهللذر

الشمس مضيئة؟ قمت :نعم .قال :وهللا ألمرنا أضوء منها (ٔ .

والظػػاهر مػػف هػػذي الروايػػة بقرونػػة مػػا اسػػتدلمنا بػػال فػػي الروايػػة السػػابقة مػػف إف الػػذف
يقاؿ عنال مات أو همػؾ هػو اليمػاني صػاحب دعػوة اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ)

فإنال ي يب وت يض عميال أعيف الملمنيف ،رـ إف الرواية ورد فيفػا إشػارة إلػ .سػ ينة
أهل البيت (عميفـ السبلـ) هي سػ ينة النجػاة التػي تقابػل سػ ينة نػوح ،وسػ ينة أهػل

البيػت (عمػيفـ السػبلـ) تكػوف سػ ينة معنويػػة وهػي عبػارة عػف اريػة اليمػاني التػػي ال
ينجػػو مػػف ال ػػتف فػػي و تػػال إال مػػف التحػػا بفػػا وي ػػرؽ فػػي ال ػػتف مػػف تخم ػ

عنفػػا

ويكوف مف أهل النار ،واليماني هو مف سوؼ يقود هذي الس ينة المقدسة في وسم
الطوفاف الذف سي مر األرض في أواف ياـ دعوتال عم .أعتبار إف اإلماـ المفدف

(عميػػال السػػبلـ) غائػػب وال يسػػتطيع والحػػاؿ هػػذي أف يقػػود تمػػؾ الس ػ ينة بن سػػال بػػل
يبعث شخصاً كن سال وهو وزوري السيد اليماني.

بانتهاء عام ( ٕٔٗٙهل تبدأ مراحل الظهور المقدس

 - 1بحار األنوار ج 51ص ،147غيبة النعماني ص ،151تقروب المعارؼ ص189
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ػػد وردت روايػػات كري ػرة عػػف ائمػػة الفػػدل صػػموات هللا عمػػيفـ أجمعػػيف تتحػػدث
عف موعد ياـ اإلماـ (عميال السبلـ) عػف طروػا عمػـ الحػروؼ ولػيس فػي ذلػؾ
تعييف لتارو الظفور بشكل محدد حيث يتـ فيال ذكر اليوـ والشفر والسنة ففذا

م ػػا ال سػػػبيل إلي ػػال  ،ألف فيػ ػػال معارح ػػة لؤلخبػ ػػار الت ػػي تن ػػػي التو ي ػػت وتمعػػػف

الو اتيف وتكذبفـ ولكف مػف خػبلؿ هػذا العمػـ نسػتنت التػارو إجمػاالً ولػيس فيػال

تحديد  ،فقد ورد عف أبي لبيد عف البا ر (عميال السبلـ) اؿ :

( يا أبا لبيد  :إن في حروف القرآن المقطعة لعمماً جماً  .إن هللا تعالى أنزل
ِ ِ
اب} فقام دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما حتى ظهر نورر وثبتت كممته ووللد
{الم َذل َك اْلك َت ُ
يوم ولد وقد مضى من األ لف السابع مائة سنة وثبلث سنين .
ثم قال  :وتبيانه في كتاب هللا في الحروف المقطعلة  .إذا علددتها ملن غيلر
تكرار وليس من حروف مقطعة حرف ينتهي إال وقيام قائم من بني هاشلم

عند انقضائه .

ثللم قللال  :االف واحللد والللبلم ثبلثللون والملليم أربعللون والصللاد تسللعون فللذلك
مائة وواحد وستون  .ثم كان بدء هروج الحسين بن عمي(عميه السبلم الم
هللا  .فمما بمغت مدته قام قائم ولد العباس عنلد (الملص ويقلوم قائمنلا عنلد

انقضائها (الر

1

(ٔ .

 -موسوعة اإلماـ المفدف ج3
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و ػد حػػاوؿ العبلمػة المجمسػػي كمػػا فػي بحػػار األنػوار معرفػػة ذلػػؾ السػر لكنػػال لػػـ
ي مح كما حاوؿ ذلؾ غيري مف العمماد ولكنفـ لـ ي محوا أيحاً .
وسوؼ اعرض بمف هللا وتوفيقال معرفة ذلؾ السر عف طروا عمـ الحروؼ فقػد
وردت (الر) فػي القػرف سػت مػرات خمسػة منفػا (الػر) وواحػدة (المػر) تبػدأ مػف

(سورة يونس مػرو اًر بسػورة هػود وووسػ والرعػد روابػراهيـ والحجػر) فتكػوف هكػذا
(الػػر -الػػر -الػػر -المػػر -الػػر-الػػر) وال يمكػػف اسػػترناد (المػػر) كمػػا فعػػل ذلػػؾ
العممػػاد والبػػاحريف ألنػػال كمػػا يظفػػر مػػف السػػياؽ وترتيػػب السػػور إف (المػػر) مػػف

حػػمف تمػػؾ الحػػروؼ وال ينب ػػي تركفػػا وكػػذلؾ إف هػػذي السػػور تسػػم .المرػػاني

فتكػػوف سػػورة الرعػػد التػػي تبػػدأ ب (الم ػر) مػػف حػػمف سػػور المرػػاني فيكػػوف مػػف

الخط تركفا .

وعمي ػػال تك ػػوف النتيج ػػة هك ػػذا ف ػػإف (ال ػػر) تس ػػاوف ( )231و تكراره ػػا س ػػت مػ ػرات

تكػػوف النتيجػػة ( )1386وباحػػافة المػػيـ اليفػػا التػػي هػػي فػػي (المػػر) مػػف سػػورة

الرعد التي تساوف ( )40تكوف النتيجة (. )1426
كما في الحساب االتي :
ا+ؿ+ر=الر
231=200+30+1
ا+ؿ+ر=الر
231 =200+30+1
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ا+ؿ+ر= الر
231=200+30+1
ا+ؿ+ـ+ر=المر
271=200+40+30+1
ا+ؿ+ر=الر

231=200+30+ 1
ا+ؿ+ر=الر

231=200+30+1

وبعد جمعفا تكوف النتيجة = 1426

وبعد انقحاد تمؾ السنة سوؼ تبدأ مرحمة الظفور مما يلكد كوننا نعيش اآلف

في زمف الظفور.

ولػيس معنػ .ذلػؾ إننػػا نقػوؿ إف يػاـ اإلمػاـ المفػػدف (عميػال السػبلـ) فػي نفايػػة

تم ػػؾ الس ػػنة  ،ولكنن ػػا نق ػػوؿ إف مرحم ػػة الظف ػػور س ػػوؼ تب ػػدأ عن ػػد انقح ػػاد ذل ػػؾ
التػ ػػارو أف بداي ػ ػػة حركت ػ ػػال المباركػ ػػة ،وس ػ ػػوؼ يرب ػ ػػت ذلػ ػػؾ إنش ػ ػػاد هللا بتحق ػ ػػا
العبلمات الحتمية التي البد أف تكوف روبة الو وع .

نسػ ؿ هللا تبػػارؾ وتعػػال .أف يعجػػل فػػي يامػػال المقػػدس وأف يجعمنػػا مػػف أنصػػاري
وأعوانػػال و ػػذلؾ فػػإف عمػػ .المػػلمنيف والمنتظػروف التمفيػػد واإلعػػداد لنصػرة الحػػا
المقدس والبحث عف دعوة اإلماـ (عميال السبلـ) وااللتحاؽ بفا .
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الباب السابع

العبلمات الحتمية
هن ػػاؾ بع ػػض األم ػػور واألح ػػداث الت ػػي ع ػػدها أئم ػػة الف ػػدل (ص ػػموات هللا عم ػػيفـ)
عبلمات دالة عم .رب القياـ المقدس لئلماـ المفدف (عميال السبلـ) .

وهػػذي العبلمػػات تنقسػػـ إلػػ .عػػدة أ سػػاـ ،إلعتبػػارات عديػػدة فمنفػػا مػػا هػػو ال بػػدف

الو ػػوع أو غي ػري ومنف ػػا مػػا ه ػػو حتمػػي وغيػػر حتم ػػي ،والحتميػػة تنقس ػػـ إلػػ .ش ػػرط

وش ػػطر أف (ج ػػزد) أف أف م ػػف العبلم ػػات الحتمي ػػة م ػػا يع ػػد ش ػػرطا لقح ػػية اإلم ػػاـ

(عميػ ػػال السػ ػػبلـ) كالصػ ػػيحة ،و تػ ػػل الػ ػػن س الزكيػ ػػة ،والخس ػ ػ

بالبيػ ػػداد ،ف ػ ػإف هػ ػػذي

العبلمػػات تعػػد شػػرطا فػػي حػػية اإلمػػاـ وكمػػا هػػو معمػػوـ إذا تخمػ

المشروط.

الشػػرط تخمػ

وأمػػا الشػػطر أو الجػػزد ففػػو داخػػل حػػمف القحػػية ولػػيس من صػػبل عنفػػا كاليمػػاني
والس ياني وأما بالنسبة لم وائد المتوخاة مف تمؾ العبلمات فسن تي عمػ .بيانفػا بعػد
بياف فمس ة هذي العبلمات .

الصيحة أو النداء
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وهػػي شػػرط لقيػػاـ اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) فعنػػد يامػػال المقػػدس سػػوؼ يبػػدأ
بمعا ب ػػة الظػ ػػالميف والمن ػػافقيف والمنح ػ ػرفيف والم س ػػديف الخػ ػػارجيف ع ػػف طاعػػػة هللا

وطاعتال (عميال السبلـ).

وسػػيتخذ اإلمػػاـ (عميػػال السػػبلـ) مػػف مػػنف القتػػل والقتػػاؿ أسػػموبا يسػػير عميػػال عنػػد
يامال إل .أف يتحقا ووتـ لػال النصػر الكامػل روا امػة العػدؿ فػي كػل مكػاف وهػذا مػا

بينتػػال األخبػػار والروايػػات الش ػرو ة ال ػواردة عػػف رسػػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) وأهػػل بيتػػال
(عميفـ السبلـ).

فمما روف عف ز اررة عػف أبػي جع ػر (عميػال السػبلـ) ػاؿ :مػت لػال ( :صلالح ملن

الصللالحين سللمه لللي أريللد القللائم (عميلله السللبلم  .فقللال :اسللمه اسللمي .فقمللت:

أيسير بسيرة دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما ؟ قال :هيهات هيهات يلا زرارة ملا بسليرته .قملت
جعمللت فللداك لِل َم ؟ قللال :إن رسللول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسللميما سللار فللي أمتلله بللالمين كللان
يتآلف النلاس والقلائم يسلير بالقتلل بلذلك أملر فلي الكتلاب اللذن معله إن يسلير
بالقتل وال يستتب أحدا ويل لمن ناوار (ٔ .

ولمػػا كػػاف يػػاـ اإلمػػاـ (عميػػال السػػبلـ) حر ػػا عمػػ .الظػػالميف كػػاف مػػف الػػبلزـ إ امػػة

الحجة عمػيفـ بػل وحػع السػي فػيفـ ،فكانػت الصػيحة إتمامػاً لمحجػة ليحيػ .مػف
حيا عف بينال ،ووفمؾ مف همؾ عف بينػال ولكػي ال يكػوف لفػـ عػذ ار فيعتػذروف ،فػإف
اإلماـ بعد إ امة الحجة ال يقبل توبة احد كما ذكرت لنا الروايات الشرو ة والروايػة

السال ة الذكر وهػذا المػنف وهػو إ امػة الحجػة رواتمامفػا هػو مػا سػار عميػال األنبيػاد

والرسل وأوصيائفـ (عميفـ السبلـ).
 -1بحار األنوار ج 52ص353
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فػػبل يمكػػف أف يقػػوـ اإلمػػاـ (عميػػال السػػبلـ) مػػا لػػـ يكػػف هنػػاؾ صػػيحة رواعػػبلـ لمنػػاس

كافة.

قتل النفس الزكية

وهذي العبلمة هي أيحا شرطاً لقياـ اإلماـ المفدف(عميال السبلـ) فإنال ال يقوـ وال

يعمف رورتػال المباركػة حتػ .يرسػل إلػ .أهػل مكػة رسػوال منػال يػدعوهـ ويعػرففـ بػ مر
اإلم ػػاـ (عمي ػػال الس ػػبلـ) ورورت ػػال ،ويح ػػذرهـ م ػػف خذالن ػػال ومحار ت ػػال لينظ ػػر م ػػا ه ػػـ
فاعموف فػاف دعػاة هللا والقػادة اإللفيػيف واألئمػة الطػاهروف ال يبػدئوف أعػدائفـ بقتػاؿ

أبدا إال أف يقتل مف أصحابفـ أحد.

وهكذا ي عل اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) فإنػال ال يبػدأ أهػل مكػة والنػاس أجمعػيف

بقتاؿ إال بعد أف تقتل الن س الزكية رسولال إل .أهل مكة حت .انال ورد حينما يقوـ
اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) يقػػوؿ ألهػػل مكػػة أحػػار كـ بػػدـ هػػذا ويقصػػد الػػن س
الزكيػة الػػذف يقتمونػػال بػيف الػػركف والمقػػاـ و نػاد عمػػ .ذلػػؾ فػإف اإلمػػاـ ال يقػػوـ حتػػ.

يرسل بمال الن س الزكية.

الهسف بالبيداء

فإنال إذا لـ يقػع الخسػ

بالبيػداد فػي جػيش السػ ياني الػذف يػ تي إلػ .المدينػة بحرػا

عػػف اإلمػػاـ (عميػػال السػػبلـ) ،ف ػإف ذلػػؾ الجػػيش سػػيكوف خط ػ ار عمػػ .اإلمػػاـ (عميػػال

السػػبلـ) ولػػيس مػػف المسػػتبعد أف يمق ػوا القػػبض عميػػال وهػػو فػػي المدينػػة بػػل يامػػال
وظفوري في مكة.
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فق ػػد ورد ع ػػف أمي ػػر الم ػػلمنيف (عمي ػػال الس ػػبلـ) ي ػػذكر ف ػػي رواي ػػة كيػ ػ

أف ج ػػيش

الس ياني يبحث عف اإلماـ يرود القبض عميال حيث اؿ:

( ...فعند ذلك يهرب المهدن والمبيض من المدينة إلى مكة فيبعث في طمبهملا
وقد لحقا بحرم هللا وأمنه (ٔ .

وعف أبي عبد هللا (عميال السبلـ) اؿ ( :يبعث بعثاً إللى المدينلة فيقتلل بهلا رجلبلً
ويهرب المهدن والمنصور منها . ٕ( ...
لػػذلؾ كػػاف الخس ػ بفػػذا الجػػيش مػػف ابػػل هللا سػػبحانال وتعػػال ،.ح ظػػا منػػال عمػػ.

اإلمػػاـ (عميػػال السػػبلـ) ولكػػي يتحقػػا يامػال ،ألف فػػي تخمػ
الخس ػ

يامال.

هػػذا الشػػرط وهػػو عػػدـ

بػػالجيش يعنػػي القحػػاد عمػػ .اإلمػػاـ (عميػػال السػػبلـ) وبالتػػالي عػػدـ تحقػػا

اليماني والسفياني

وهمػا جػػزداف مػػف حركػػة اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) و حػػيتال ففمػػا شػػطراف مػػف

القح ػػية وظفورهم ػػا يعن ػػي ظف ػػور أم ػػر اإلم ػػاـ (عمي ػػال الس ػػبلـ) ألف بتحق ػػا أجػ ػزاد
القحية تتحقا القحية ككل.

لػػذا كػػاف البػػد مػػف أف تظفػػر دعػػوة الحػػا ودعػػوة الباطػػل رػػـ يقػػع بعػػد ذلػػؾ الصػراع
بينفما ،ومف المعموـ أف دعوة الحا تتمرل باليماني ففو الذف يدعو إلػ .هللا روالػ.

اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) وأنال يتحرؾ بتوجيال مف اإلماـ (عميال السبلـ).
-1المبلحـ وال تف ألبف حماد ص.125
 -2إلزاـ الناصب ج 2ص. 100
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رواف الممرػل لػدعوة الباطػل هػػو السػ ياني الػذف يتحػرؾ بتوجيػػال مػف الشػيطاف وعمػػ.
هذا البد أف يمتاز الملمنيف مف الكافروف وونحاز كل إل .فروقال وجفتال.

كمػػا اف جمي ػػع الر ػػورات فيف ػػا جف ػػة موالي ػة وجيش ػػا م ػػف المناصػػروف وجف ػػة معادي ػػة
وجيشا مػف الكػافروف ،وهػذا الشػيد كمػا ال يخ ػ .جػزداً وشػط اًر مػف كػل حػية فػبل

تكتمل أف حية إال بتحقا أجزائفا.

فائدة العبلمات الحتمية

لمعبلمات الحتمية فوائد مشتركة وأخرل خاصة بكل عبلمة عم .حدة ،ف ما ال ائدة

المشتركة ففي كوف جميع العبلمػات الخمسػة الحتميػة إذا تحققػت دلػت عمػ .ػرب

القياـ المقدس لئلماـ المفدف (عميال السبلـ) واف كاف ب ترات مت اوتة.

أمػ ػػا بالنسػ ػػبة ل ائػ ػػدة كػ ػػل عبلمػ ػػة عمػ ػػ .حػ ػػدي ففػ ػػو مػ ػػا سػ ػػنتعرض لػ ػػال اآلف ونبػ ػػدأ
بالس ياني :

فائدة عبلمة السفياني

اف الس ػ ياني العػػدو األكبػػر لئلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ،وانػػال يخػػرج بػػل يػػاـ
اإلماـ (عميال السبلـ) ووبدأ حركتال ووجمع الجيوش لمحار ة أنصار اإلماـ المفدف

(عميال السبلـ).

كمػػا انػػال صػػاحب فتنػػة كبيػرة يعيػػث فػػي األرض فسػػادا وظممػػا ،وأمػػا مػػا تػػلوؿ إليػػال
حركتػػال فإنػػال سػػوؼ يق ػ

بوجػػال اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ،فيخػػوض بجيشػػال

حر ا حدي فتكوف النتيجة انتصار اإلمػاـ وهزومػة السػ ياني وجيشػال و تمػال عمػ .يػد
اإلماـ (عميال السبلـ).
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لذا فقد عد عبلمة مف عبلمات الظفور الحتمية لمتنبيال عم .خطر حركتػال ،و يػاف
انح ارفػػال ولكػػي يحػػذر المػػلمنيف مػػف سػػطوتال أو الو ػػوع فػػي فتنتػػال أو االنجػراؼ فػػي

حركتال ،وهذي فائدة مفمة جدا كما اتحح لنا مف خبلؿ منا شة هذي العبلمة.

فائدة الصيحة أو النداء

إف ما نست يدي مف و ػوع الصػيحة أو حػدوث النػداد إحػافة لمػا ذكرنػاي مػف األدلػة
عم .رب القياـ المقدس هو معرفة جانب الحا وتمييزي عف جانب الباطل.

فإنػػال كمػػا ورد تكػػوف صػػيحتاف واحػػدة مػػف جبرائيػػل فػػي ليمػػة الػػربلث والعش ػروف مػػف
شفر رمحاف عند السحر ،واألخرل مف الشيطاف في عصر ذلؾ اليوـ.

أمػػا مػػا شػػاع بػػيف عامػػة النػػاس مػػف انتظػػار المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) وعػػدـ السػػير
وااللتحػػاؽ بػ ف دعػػوة كانػػت حتػػ .لػػو كانػػت دعػػوة اليمػاني الػػذف وصػ تال الروايػػات

الشرو ة ب هدل الرايات فمت .و ع الصػوت أو الصػيحة عنػد ذلػؾ ينصػروف اإلمػاـ

(عميال السبلـ) ،أ وؿ هذا الكبلـ غير تاـ لسببيف:

األوؿ هو إذا ما فرحنا إننا كنا ننتظػر حػدوث الصػيحة وحػدرت فعػبل فمػاذا ن عػل
عند ذلؾ ؟ أيف نذهب ؟ ومف يدلنا عم .اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) ؟ وهػو لػـ

يظفر بعد .فإف و وع الصيحة سابا كما هو معموـ لقياـ اإلماـ (عميال السبلـ).

واألمر اآلخػر هػو مػا مػدل صػحة عممنػا هػذا مػف انتظػار الصػيحة وتركنػا نصػرة

اإلماـ (عميال السبلـ) وعدـ التحا نا بػدعوة اليمػاني التػي تكػوف ػد سػبقت الصػيحة

فػػي و وعفػػا عممػػا اف اإلمػػاـ البػػا ر (عميػػال السػػبلـ) يقػػوؿ إف الممتػػوف عمػػ .اليمػػاني
مف أهل النار.
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فقد ورد في الرواية الشرو ة عف اإلماـ أبي جع ر (عميال السػبلـ) ػاؿ...( :ولليس

في الرايات أهدى من راية اليماني هي راية هدى ألنله يلدعو إللى صلاحبكم فلإذا

هلللرج اليملللاني حلللرم بيلللع السلللبلح عملللى النلللاس وكلللل مسلللمم واذا هلللرج اليملللاني

فانهض إليه فلإن رايتله رايلة هلدى وال يحلل لمسلمم أن يمتلون عميله فملن فعلل

فهو من أهل النار ألنه يدعو إلى الحق والى طرق مستقيم (ٔ .

انظػػر إلػػ .مػػدل مػػدح اإلمػػاـ البػػا ر (عميػػال السػػبلـ) لػػدعوة اليمػػاني وكيػ
الممتوف عميال مف أهل النار فكي

بػػيف إف

بمػف تػرؾ نصػرتال وهػو الػداعي إلػ .الحػا روالػ.

اإلماـ (عميال السبلـ) كما ذكرت ذلؾ الرواية الشرو ة.

لػ ػػذا ف ػ ػإف مػ ػػف الواجػ ػػب االلتحػ ػػاؽ بدعوتػ ػػال وعػ ػػدـ التخم ػ ػ

عنفػ ػػا لعػ ػػذر أو آلخػ ػػر

متجاهميف وؿ اإلماـ البا ر (عميال السبلـ) حيث يقوؿ :

( رواذا خرج اليماني فانفض إليال ).
وبعػد هػػذا البيػػاف يتحػػح أف مػف تػػرؾ وتخمػ

عػػف االلتحػاؽ بػػدعوة اليمػػاني بحجػػة

انتظػػار الػػدعوة ،ففػػو ػػد و ػػع فػػي المحػػرـ المنفػػي عنػػال و ػػذلؾ يكػػوف مػػف الممتػػووف
عميال المستحقيف لعذاب النار والعياذ باهلل.

فائدة عبلمة اليماني

أما أهـ العبلمػات وأكررهػا فائػدة ففػي ظفػور اليمػاني فإننػا إحػافة إلػ .مػا نسػت يدي
مػػف الداللػػة عمػػ .ػػرب يػػاـ اإلمػػاـ (عميػػال السػػبلـ) نسػػت يد أيحػػا فائػػدة غايػػة فػػي
األهمية وهػي أننػا إذا مػا عممنػا بظفػور اليمػاني أمكننػا االلتحػاؽ بػال ونصػرتال فإنػال
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صاحب دعوة الحا لئلماـ المفدف (عميال السبلـ) ،وهػو الػذف يػدلنا وي خػذ ب يػدينا
إل .نصرة اإلماـ والتشرؼ بمقائال وخدمتال ونصرتال وااللتحاؽ بجيشال.

فقد ورد في الروايات الشرو ة انال يدعو إل .الحا وال .طروا مستقيـ ،وودعو إل.

اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) ونصرتال.

قتل النفس الزكية

إننػػا ال نسػػت يد مػػف و ػػوع هػػذي العبلمػػة إال لمداللػػة األكيػػدة والقروبػػة جػػداً عمػػ .يػػاـ
اإلماـ (عميػال السػبلـ) حيػث إف تػل الػن س الزكيػة ال يكػوف بينػال و ػيف يػاـ اإلمػاـ
(عميال السبلـ) أكرر مف خمسة عشر ليمة كما ذكرت ذلؾ الروايات.
فعف صالح اؿ :سمعت أبا عبد هللا (عميال السبلـ) يقوؿ:

( ليس بين قيام القائم وبين قتل النفس الزكية إال همسة عشر ليمة (ٔ .

ظهور اليماني
 -1كماؿ الديف وتماـ النعمة ص. 649
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تحػػدرت الػػبعض مػػف الروايػػات الشػرو ة حػػوؿ خػػروج اليمػػاني ،فقػػد جػػاد فػػي الروايػػة
الػواردة عػػف أبػػي بصػػير عػػف أبػي جع ػػر دمحم بػف عمػػي (عميػػال السػػبلـ) أنػػال ػػاؿ فػػي

كبلـ طوول:

( هروج اليماني والهراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد نظلام

كنظام الهرز يتبع بعضه بعضاً فيكون البسس من كل وجه (ٔ .
فقد تحدرت هذي الروايػات عػف الخػروج والقيػاـ العسػكرف لفػلالد األشػخاص الربلرػة
أصحاب الرايات التػي تخػرج بػل يػاـ اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) والتػي يقتػرف

خروجفا بزماف واحد.

وهػػذا الخػػروج ال بػػد أف يكػػوف مسػػبو اً بظفػػور الحركػػة والػػدعوة فػػإف السػ ياني كمػػا

بينػت الروايػػات ،صػاحب و ائػػد لجػيش يقػػوـ بػاحتبلؿ العػراؽ والسػيطرة عمػػ .ب ػػداد
والكوفة.

وووج ػػال جيشػ ػاً خ ػػر لممدين ػػة لمقح ػػاد عم ػػ .اإلم ػػاـ المف ػػدف (عمي ػػال الس ػػبلـ) هن ػػاؾ
ويسيطر عم .ببلد الشاـ كمفا.

فخروجػػال هػػذا الػػذف تحػػدرت عنػػال الروايػػة السػػال ة الػػذكر ،خروجػػال بجيشػػال الحػػتبلؿ

العػراؽ والسػػيطرة عمػ .الكوفػػة ،وفػػي المقابػػل يتوجػػال اليمػػاني ووخػػرج فػػي واتػػال فػػي
ن س اليوـ الذف يخرج فيال الس ياني وجيشال.

إال أف الس ياني سوؼ يدخل الكوفػة بػل اليمػاني ويحػدث ػتبلً وسػبياً لمنسػاد ،رػـ

تدخل بعد ذلػؾ ػوات اليمػاني ،فتشػتبؾ مػع جػيش السػ ياني فػي معركػة تسػ ر عػف
انفزاـ جيش الس ياني في الكوفة ،وسيطرة وات اليماني عميفا.
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وال يمكف أف يكوف هذيف الجيشػيف ( جػيش السػ ياني وجػيش اليمػاني ) ػد اجتمعػا

م ػػف دوف س ػػابا دع ػػوة وظف ػػور وحرك ػػة ػػد م ػػف ب كره ػػا واعتق ػػد بص ػػحتفا بع ػػض

المسمميف رـ التحا بتمؾ الحركة أو هذي الدعوة.

ومما يلود هذا المعن .ما جاد في الرواية الشرو ة الػواردة عػف أبػي عبػد هللا (عميػال

السبلـ) حيث اؿ:

( قبل السفياني مصرن ويماني (ٔ .
حيث يتحح مف هذي الرواية إف ظفور اليماني متقدـ زماناً عمػ .ظفػور السػ ياني

حي ػػث يظف ػػر اليم ػػاني ،ووب ػػدأ بال ػػدعوة إل ػػ .الح ػػا ونصػ ػرة اإلم ػػاـ المف ػػدف (عمي ػػال

السبلـ)  ،ووتحرؾ لجمػع األنصػار وتفيئػة القاعػدة المعػدة إعػداداً عقائػدياً وأخبل يػاً
وروحي ػاً و ػػدنياً مػػف أجػػل إعػػبلد كممػػة هللا عػػز وجػػل روايجػػاد اليػػوـ الموعػػود الػػذف
تسع .البشروة لموصوؿ إليال .

ويسػػتمر بدعوتػػال لمنػػاس بصػػورة عمنيػػة فيػػزداد عػدد المػػلمنيف بتمػػؾ الػػدعوة اإللفيػػة،

إال أف ذلػػؾ ال يػػروؽ لمحكومػػات الجػػائرة فػي تمػػؾ البمػػداف التػػي تظفػػر فيفػػا الػػدعوة
كما إنال ال يروؽ لمكرير مف فقفاد السود والحبللة.

حي ػػث يحرك ػػوف أتب ػػاعفـ لمواجف ػػة تم ػػؾ ال ػػدعوة وأنص ػػارها بش ػػت .الس ػػبل فتش ػػترؾ
الجبفتيف في محاولة منفما لمسػيطرة عمػ .تمػؾ الػدعوة والحػد منفػا وتكػذيبفا وذلػؾ

يكػػوف عػػف طروػػا اإلعػػبلـ المعػػادف والمنشػػورات المكذبػػة وال تػػاول الباطمػػة ،بػػل إف
األمر سيصل إل .االعتقاالت والتعذيب بل ر ما محاولة اغتياؿ المبرزوف في تمػؾ

الدعوة كاليماني وبعض الخاصة مف أصحابال.
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فيق ػػوـ عن ػػدها اليم ػػاني ب ػػدعوة أنص ػػاري لمفجػ ػرة إل ػػ .مك ػػاف يػ ػ مف في ػػال عم ػػ .ال ػػدعوة
وأنصػػارها والمػػلمنيف بفػػا ،وذلػػؾ لمح ػػا عمػػ .حػػماف اسػػتم ارروتفا وحػػماف أمػػف

الملمنيف بفا وح ي ن وسفـ روايمانفـ وعقيدتفـ مف التزلزؿ.
وهناؾ فػي المفجػر سػت خذ الػدعوة إطػا اًر أوسػع وأكرػر انتشػا اًر ممػا كانػت عميػال فػي

السابا.

بػل ر مػػا يػػتمكف اليمػاني وأتباعػػال مػػف الوصػوؿ لحكػػـ تمػػؾ الػببلد وبالتػػالي ت سػػيس

جػػيش بكافػػة معداتػػال مفي ػ لنص ػرة اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) وهػػذا يظفػػر مػػف
سيرة النبي دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما).

و د بينا إف لدعوة اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) شبفاً كبي اًر بدعوة جدي المصػط .

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) ،رـ انال ما أف تتاح ال رصة لميماني ويحػيف الو ػت المبلئػـ حتػ .يبػدأ
بحركتال العسكروة باتجاي الكوفة وذلؾ ألجل فتحفا والقحاد عم .حكامفا مف بني

العباس وطرد الس ياني منفا الذف يكوف د فرض سيطرتال عميفا.

وهذا التحرؾ هو الذف تحدرت عنال الرواية وحددتال فػي ن ػس السػنة والشػفر واليػوـ

الػ ػػذف يخػ ػػرج فيػ ػػال الس ػ ػ ياني والخ ارسػ ػػاني ،وحػ ػػددت رجػ ػػب شػ ػػف اًر تخػ ػػرج فيػ ػػال هػ ػػذي

الشخصيات الربلرة.

فقد ورد عف المعم .بف خنيس عف اإلماـ أبػي عبػد هللا (عميػال السػبلـ) ػاؿ ( :إن

أمر السفياني من المحتوم وهروجه في رجب (ٔ .

وعف أبي الجارود ،عمف سمع عميا عميػال السػبلـ يقػوؿ( :العجلب كلل العجلب بلين

جمادن ورجب فقام رجل فقال :يا أمير الملؤمنين ملا هلذا العجلب اللذن ال تلزال
1
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تعجب منه فقال :ثكمتك أمك وأن عجلب أعجلب ملن أملوات يضلربون كلل علدو
ولرسوله وألهل بيته وذلك تسويل هذر اآليلة :يلا أيهلا اللذين آمنلوا ال تتوللوا

قومللا غضللب هللا عملليهم قللد يئس لوا مللن اآلهللرة كمللا يللئس الكفللار مللن أصللحاب

القبور فإذا اشتد القتل قمتم :مات أو هملك أو أن واد سلمك وذللك تسويلل هلذر
اآليلللة " ثلللم رددنلللا لكلللم الكلللرة عمللليهم وأملللددناكم بلللسموال وبنلللين وجعمنلللاكم أكثلللر
نفي ار (ٔ .

ومف خبلؿ هاتيف الروايتيف يت كد لدينا خروج اليماني في شفر رجب ،ف ي الرواية
األولػػ .أشػػار إلػػ .خػػروج السػ ياني فػػي رجػػب وهػػذا يػػدؿ عمػػ .مػػا منػػا ألف اليمػػاني

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

لمػػا كػػاف اليمػػاني الموعػػود صػػاحب دعػػوة حيػػث يقػػوـ بػػدعوة النػػاس كمػػا سػػبا أف

بين ػػا ،ك ػػاف البػ ػد ل ػػال م ػػف أدل ػػة عم ػػ .ص ػػدؽ تم ػػؾ ال ػػدعوة ،خاص ػػة واف األحادي ػػث
والروايػػات المعصػػومية الش ػرو ة ػػد بينػػت لنػػا ظفػػور الكريػػر مػػف اريػػات الحػػبللة

واالنحراؼ في ذلؾ الزماف.
1
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إلػػ .ذلػػؾ أف فقفػػاد السػػود والحػػبللة سػػوؼ يق ػػوف بوجػػال دعػػوة الػػداعي كمػػا

أحػ

أخبرتنا كممات أهل البيت (صموات هللا عميفـ أجمعيف).

إذف فبلبػػد لميمػػاني مػػف إظفػػار األدلػػة الوافيػػة التػػي تربػػت صػػحة تمػػؾ الػػدعوة،

التي يقيـ مف خبللفا الحجة عم .مف يسػمع بفػا ،وانطبل ػاً مػف هػذي النقطػة ،نػورد
أهـ األدلة التي نحتمل أف ي تي بفا اليماني إلربات دعوتال عم .شػكل أطروحػات،

ونقػػوـ بنقػػاش كػػل أطروحػػة عمػػ .حػػدة ،فنػػذكر أهػػـ مػػا ي ارفػػا تمػػؾ األطروحػػات مػػف
نقاط حع

و وة ووبق .الحكـ لمقار المنص .

األطروحة األولى:
(إقامة المعجزة

ػد يعتقػػد الػػبعض إف أ ػول األدلػػة وأهمفػػا عمػ .اإلطػػبلؽ فػػي كػل الػػدعوات اإللفيػػة

هػػي إ امػػة المعجػزة مسػػتنديف فػػي ذلػػؾ إلػ .دعػوات األنبيػػاد (عمػػيفـ السػػبلـ) ،ففػػـ

يقولوف إف لكػل صػاحب دعػوة معجػزة ،فقػد أ ػاـ األنبيػاد (عمػيفـ السػبلـ) المعػاجز
أل ػوامفـ فبلبػػد فػػي كػػل صػػاحب دعػػوة إلفيػػة أف يقػػيـ المعج ػزة لقومػػال ،كمػػا فعػػل
إبػ ػراهيـ وص ػػالح ووػػػونس وأي ػػوب وموس ػػ .وعيسػػػ .ودمحم وغي ػػرهـ (عم ػػيفـ أفحػ ػػل

الصبلة والسبلـ) ،وكما فعل أوصياد األنبياد مف بعد موتفـ.

و بػل البػدد فػي نقػاش هػذي األطروحػة البػد مػف إربػات أمػر مفػـ ،وهػو أف المعجػزة

يجروفا هللا عز وجل عم .أيدف أنبيادي (عميفـ السبلـ) وليس بالحػرورة أف يكػوف

لكل نبي معجزة ففذا نبي هللا نوح (عميػال السػبلـ) لػـ يلوػدي هللا بػالمعجزة أرنػاد فتػرة
دعوتال.
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وأمػػا مػػف يقػػوؿ اف الطوفػػاف هػػو معج ػزة نػػوح (عميػػال السػػبلـ) فنقػػوؿ لػػال :نعػػـ ،كػػاف
الطوفاف معجزة إال أنال ليس دليبلً مف أجل إربات صحة دعوة نوح (عميػال السػبلـ)
بػػل هػػو عقػػاب مػػف المػػول .عػػز وجػػل لمكػػافروف الػػذيف رفح ػوا التصػػديا واإليمػػاف

بدعوتال (عميال السبلـ) رواال فإف الملمنيف د منوا بتمؾ الدعوة بػل و ػوع الطوفػاف
بزمف طوول ،ولما و ع الطوفاف لـ يلمف أحد غيػر أولئػؾ المػلمنيف ،وال توجػد يػة

أو رواي ػػة تػػػدؿ عمػ ػػ .أف نػػػوح (عميػػػال الس ػػبلـ) أ ػػػاـ المعج ػ ػزة لقوم ػػال غيػػػر معج ػ ػزة
الطوفاف التي منا أنفا عقاب لمكافروف ليس إال.

أمػػا نبػػي هللا هػػود (عميػػال السػػبلـ) فيحػػدرنا القػػرف ان ػال لػػـ ي ػ ت بمعج ػزة إطبل ػاً فقػػد
طمػػب منػػال ومػػال ذلػػؾ إال أنػػال ػػاؿ لفػػـ ب ػ ف ذلػػؾ بيػػد هللا عػػز وجػػل ػػاؿ تعػػال: .
ِ
ود ما ِجْئ َتَنلا ِببِيَنل ٍة وملا َنحلن ِب َت ِ ِ
لك
لك َو َملا َن ْح ُلن َل َ
لاركي آلِ َهتَنلا َعلن َق ْولِ َ
َّ َ َ ْ ُ
{ َقاُلوْا َيا ُه ُ َ
ِ
ين }(ٔ .
ِب ُم ْؤ ِمن َ

كمػػا أف هنػػاؾ الكريػػر مػػف األنبيػػاد لػيس لػػديفـ معجػزة كػػالنبي لػػوط (عميػػال السػػبلـ)
م ػػربلً رواس ػػماعيل رواس ػػحا ويعق ػػوب وووسػ ػ

وغي ػػرهـ (عم ػػيفـ وعم ػػ .نبين ػػا أفح ػػل

الصػ ػػبلة وأتػ ػػـ التسػ ػػميـ) ،إذف فمس ػ ػ لة أف لكػ ػػل نبػ ػػي معج ػ ػزة غيػ ػػر صػ ػػحيحة إنمػ ػػا

المعجزات بيد هللا ي تي بفا مت .يشاد وولود بفا مف يشاد ،اؿ تعال:.
ِ
لات ِمللن َّرِبل ِله ُقللل ِإَّنمللا ْاآليلات ِعنللد َّ ِ
ّللا َواَِّن َمللا أََنللا َنل ِلذ ٌير
َ
َ ُ
آي ٌ ّ ّ
{وَقلاُلوا َلل ْلوَال أُنل ِلز َل َعَمْيلله َ
َ
ْ َ
(ٕ
ين } .
ُّم ِب ٌ
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إذف فالمس ػ لة ليسػػت منوطػػة بيػػد النبػػي إنمػػا األمػػر بيػػد هللا عػػز وجػػل ففػػو ي ػ تي
بالمعجزة ويقيمفا مت .شاد فيقيـ بفا الحجة عم .الكافروف والمعانديف ،ولػو رجعنػا
واستقرأنا سيرة األنبياد لوجدنا أف جميع مف طمب منفـ المعجزة هـ مػف المعانػديف

والكػػافروف بػػدعوات األنبيػػاد ،وحينمػػا أ ػػاـ هللا لفػػـ المعػػاجز عمػػ .أيػػدف أنبيػػادي لػػـ

يزدهـ ذلؾ إال إعراحاً عف الحا وعناداً وك اًر ،اؿ تعال:.
(ٔ)
{ومللا َتلس ِْتي ِهم ِمللن آيل ٍة ِمللن ِ
ِ
لين} و ػػاؿ ايحػاً
آيللات َرِّب ِهل ْلم ِإالَّ َكللاُنوْا َعْن َهللا ُم ْع ِرضل َ
ّْ َ ّْ َ
ََ
السللم ِ
ِ
ِ
ظُّم لوْا ِفيل ِله َي ْعُر ُجللو َنْ َلَقللاُلوْا ِإَّن َمللا ُسل ِّلكَر ْت
اء َف َ
{ َوَلل ْلو َف َت ْحَنللا َعَمل ْليهم َباب لاً ّمل َلن َّ َ
ورو َن }(ٕ .
أَْب َص ُارَنا َب ْل َن ْح ُن َق ْوٌم َّم ْس ُح ُ
ولػػو نظرنػػا إلػػ .المػػلمنيف فإننػػا نجػػد أف األعػػـ األغمػػب مػػنفـ ػػد من ػوا مػػف دوف

معجزة.

رـ إننا نلمف بالمقولة التي جاد فيفا( :إف لكل مقاـ مقاؿ) و د ات ا العقػبلد عمػ.

أف المعجزة تكوف بما يناسب زمانفا ،كما بينا سم اً.

أم ػػا م ػػف يعتق ػػد أف اإلم ػػاـ المف ػػدف (عمي ػػال الس ػػبلـ) يظف ػػر ب ػػالمعجزات فف ػػذا غي ػػر

صحيح ألف المعجزات ال تجرف إال عمػ .يػد األنبيػاد (عمػيفـ السػبلـ) أمػا بالنسػبة

لؤلوصياد فإنما يلودهـ هللا عز وجل بالكرامات.

وهنػػاؾ فػػرؽ بػػيف المعج ػزات والك ارمػػات ،فػػالمعجزة ت ػ تي إلعجػػاز الخصػػـ وردعػػال
وه ػػي تػ ػ تي ف ػػي مق ػػاـ االحتجػ ػاج روا ام ػػة الحج ػػة ب ػػل و ػػوع الع ػػذاب ،أم ػػا بالنس ػػبة

 -1األنعاـ (. )4
 - 2الحجر 14

الرجعة361 ...............................................................
لؤلوصػ ػػياد فػ ػػإف هللا عػ ػػز وجػ ػػل يلوػ ػػدهـ بالك ارمػ ػػات ،لتطمػ ػػئف لفػ ػػـ ن ػ ػػوس النػ ػػاس
فتتصاعد عندها درجات اإليماف والوالد لشخص الوصي.

فالوارد أف المول .تبارؾ وتعػال .يلوػد وليػال المفػدف (عميػال السػبلـ) بالك ارمػات كمػا

أي ػػد غيػ ػري م ػػف األوص ػػياد (عم ػػيفـ الس ػػبلـ) ال أف هللا ع ػػز وج ػػل يق ػػيـ عم ػػ .يدي ػػال

المعاجز كما يعتقد الػبعض ،رػـ إف العممػاد ػد ػرروا اف المعجػزة ال تػ تي إال عنػد
انحصار إ امة الحػا بفػا ،أمػا إذا كانػت األسػباب الطبيعيػة منتجػة لممطمػوب وهػو

إ امة الحجة فبل داعي عندها إل امة المعجزة ..

أما فيما يخص صاحب دعوة اإلماـ المفػدف (عميػال السػبلـ) اليمػاني الموعػود فػبل

نجػػد وال روايػػة واحػػدة تػػدؿ عمػػ .أف هللا عػػز وجػػل يقػػيـ عمػػ .يديػػال المعجػزات ،نعػػـ
فػػإف مػػف المحتمػػل أف هللا يلوػػدي بالك ارمػػات إال اف األحاديػػث والروايػػات الشػرو ة لػػـ
تشير إل .ذلؾ ومف هنا يتبػيف لنػا أف هػذي األطروحػة ال يمكػف التعووػل عميفػا فػي

معرفة الداعي وصدؽ دعواي.

األطروحة الثانية:
(العمم بالفقه واألصول
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يعتقد بعض الشيعة اف اليماني الموعود يظفر كمجتفػد ويكػوف أعمػـ النػاس بال قػال
واألصوؿ عند ذلػؾ يبػدأ بجمػع المقمػديف الػذيف يصػنع مػنفـ اعػدة وأنصػا اًر لئلمػاـ

المفدف (عميال السبلـ).

والحقيق ػػة إف ه ػػذا الك ػػبلـ مم ػػا ال دلي ػػل عمي ػػال فم ػػـ ت ػػذكر لن ػػا األحادي ػػث والرواي ػػات

الش ػ ػرو ة اف اليمػ ػػاني الموعػ ػػود يكػ ػػوف مجتفػ ػػداً أو إنػ ػػال يكػ ػػوف أعمػ ػػـ النػ ػػاس بال قػ ػػال
واألصوؿ.

ر ػػـ إف ال ق ػػال واألص ػػوؿ م ػػف العم ػػوـ الكس ػػبية الت ػػي يمك ػػف تحص ػػيمفا م ػػف ب ػػل أف

شخص ب ض النظر عف كػوف هػذا الشػخص متصػبلً باإلمػاـ أو غيػر متصػل بػل
ب ػػض النظػػر عػػف كونػػال مػػلمف أو فاسػػا  ،بػ هػر أو فػػاجر فػػإف كػػل واحػػد مػػف هػلالد
يمكف أف يكوف مجتفداً ويمكف أف يكوف أعمـ مف غيري بال قال واألصوؿ.
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

مقتح .اإلطبلؽ في األدلة والسيرة العقبلئية عدـ األعتبار ألف حجية ال تول فػي
األدلة الم ظية غير مقيدة باإليماف وال باإلسبلـ كما إف السيرة جاروة عمػ .الرجػوع

إل .العالـ مطمقاً سواد كاف واجداً لئليماف أو اإلسبلـ أـ لـ يكف)(.)1

والتارو يحدرنا عف الكرير مف المنحرفيف الذيف وصموا إل .درجات عالية في هذي

العمػ ػػوـ ،فمػ ػػيس كػ ػػل مجتفػ ػػد صػ ػػالح ولػ ػػيس كػ ػػل عػ ػػالـ مػ ػػلمف ،بػ ػػل إف األحاديػ ػػث
والرواي ػػات الشػ ػرو ة الػ ػواردة ع ػػف أم ػػر اإلم ػػاـ المف ػػدف (عمي ػػال الس ػػبلـ) تح ػػدرنا ع ػػف
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ظفور الكرير مف عمماد السود وفقفاد الحبللة الذيف يق ػوف بوجػال المفػدف (عميػال

السػػبلـ) ووت ػ ولوف عميػػال كتػػاب هللا ويكػػذبوف ممفدي ػال وأنصػػاري والروايػػات فػػي هػػذا
الصدد كريرة ذكرنا بعحفا في الص حات السابقة مف هذا الكتاب.

رـ إف ما يقولال البعض مف اف اليماني يكوف أعمـ الناس بال قال واألصوؿ فإف هذي

ال ػػدعول أخ ػػص م ػػف الم ػػدع ،.فاليم ػػاني ي ػ هػدعي االتص ػػاؿ باإلم ػػاـ المف ػػدف (عمي ػػال
السػبلـ) وو هػدعي أنػال رسػولال والممفػد لػال ووزوػري وهػذي المقامػات كمفػا مقامػات إلفيػة
تحتاج إل .أدلة مف سنخفا وليست غروبة عنفا أو أخص منفا.

فعمـ ال قال واألصوؿ مف العموـ الكسبية والتحصيمية كما منا وهي مف تعميـ البشر

وباس ػػتطاعة ك ػػل أح ػػد تعممف ػػا وتحص ػػيمفا ،ف ػػبل يمك ػػف أف نس ػػتدؿ بف ػػا عم ػػ .دع ػػوة

إلفية.

رـ إف المعموـ لػدينا أف اليمػاني ي خػذ توجيفاتػال مػف المفػدف اإلمػاـ (عميػال السػبلـ)
ن سال كما أشػارت الروايػات الشػرو ة وأكػد الكريػر مػف البػاحريف فػي كتػبفـ وأبحػارفـ

فمػػا حاجتػػال عنػػدها لبلجتف ػػاد أو ال قػػال واألصػػوؿ خاص ػػة إذا مػػا عممنػػا أف جمي ػػع

المجتفديف يعمموف وفا أحكاـ ظاهروة ظنية وليست وا عيػة ،واليمػاني يعمػل وفػا
أحكاـ وا عية ي خذها مف اإلماـ (عميال السبلـ) ن سال.

فقػػد جػػاد فػػي الروايػػة الش ػرو ة ال ػواردة عػػف أبػػي عبػػد هللا (عميػػال السػػبلـ) أنػػال ػػاؿ:
( القائم إمام ابن إمام يسهذون منه حبللهم وحرامهم قبل قيامه (ٔ .

فمف هذي الرواية الشرو ة يتبيف لنػا واحػحاً أف مسػائل ال قػال وأحكػاـ الشػروعة تلخػذ
منػػال بػػل يامػػال (عميػػال السػػبلـ) ولػػيس مػػف غيػري ،واليمػػاني هػػو مػػف يكػػوف الواسػػطة
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في إيصاؿ هذي األحكاـ إل .أنصاري ،ف ير صحيح أف ن رض اف اليماني مجتفػداً

مع عممنا أنال متصبلً باإلماـ (عميال السبلـ).
ف ما أف يعمل اليماني وفا االستنباط وتكػوف أحكامػال ظنيػة وهػذا غيػر صػحيح أو

أن ػػال يك ػػوف متصػ ػبلً باإلم ػػاـ (عمي ػػال الس ػػبلـ) وي خ ػػذ األحك ػػاـ الش ػػرعية من ػػال (عمي ػػال
السػبلـ) ،لػذلؾ سػػتكوف تمػؾ األحكػػاـ وا عيػة حتمػاً وعنػدها ال يحتػػاج إلػ .االجتفػػاد
واالستنباط والعمل وفا األحكاـ الظاهروة الظنية وهذا هو الصحيح.

إذف فمس لة كوف اليماني يكػوف مجتفػداً ويكػوف اعمػـ النػاس بال قػال واألصػوؿ لػيس

صحيحاً إطبل اً ،ففذي األطروحة إذف غير صحيحة وال يمكف أف نعوؿ عميفػا فػي

معرفة اليماني أو نعتبرها دليبلً عم .صدؽ دعواي.

األطروحة الثالثة :

(العمم بعظائم األمور

في جميع األشياد توجد أشياد عظيمة ،فالعمـ فيال عظائـ والموجودات فيفا عظائـ
والكتب فيفا كتب عظيمة ،فكتاب هللا عز وجل فيال رف عظيـ وهكذا.

ويعتقد البعض اف اليماني الموعود ي تي بالعظائـ ،و بل معرفػة هػذي العظػائـ البػد

مػػف معرفػػة صػػحة هػػذا ال ػرأف ففػػل لػػال مػػا يلوػػدي مػػف أحاديػػث وروايػػات وردت عػػف

النبي أو األئمة األطفار (صموات هللا وسبلمال عميفـ أجمعيف).

والحقيقػػة إننػػا لػػو رجعنػػا إلػػ .األحاديػػث والراويػػات التػػي تحػػدرت عػػف أمػػر المفػػدف

(عميال السبلـ) نجد أنفا ذكرت هذا األمر ودلت عميال.

فقػػد جػػاد فػػي الروايػػة الشػرو ة الػواردة عػػف الم حػػل بػػف عمػػر ،ػػاؿ ( :سللمعت أبللا

عبد هللا (عميه السبلم يقول :إن لصاحب هذا األمر غيبتين يرجع في إحلداهما
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إلللى أهملله واألهللرى يقللال :همللك فللي أن واد سللمك قمللت :كيللف نصللنع إذا كللان

ذلك؟ قال :إن ادعى مدع فاسسلور عن تمك العظائم التي يجيب فيها مثمه (ٔ .

إذف فمف هذي الرواية الشرو ة يتبيف لنا أف المعيار في معرفة أف داعي هػو سػلالال

عػػف العظػػائـ ولػػيس عػػف شػػيد خػػر ،فمػػا هػػي العظػػائـ يػػا تػػرل ؟ هػػذا هػػو السػلاؿ
المفـ الذف يجب أف نتوصل إلجابتال.

والحقيقػػة ال يمكػػف تعيػػيف العظػػائـ مػػا لػػـ نرجػػع إلػػ .كتػػاب هللا عػػز وجػػل وأحاديػػث

النبػػي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) وروايػػات األئمػػة األطفػػار (عمػػيفـ السػػبلـ) ،والمعمػػوـ أف كتػػاب
هللا عػز وجػل هػو أعظػـ هػذي العظػػائـ فقػد وصػ ال المػول .تبػارؾ وتعػال .بالعظمػػة،
اؿ تعال:.

ِ
ِ
ِ
يم}(ٕ .
{وَلَق ْد َ
آتْيَن َ
اك َسْبعاً ّم َن اْل َم َثاني َواْلُقْر َ
َ
آن اْل َعظ َ
فكل ما يتعما بالقرف مف أسرار وخ ايا يكوف عظيماً حتماً.

أمػػا لػػو عػػدنا إلػػ .األحاديػػث والروايػػات الش ػرو ة نجػػد أنفػػا ذكػػرت أف الرجعػػة مػػف
عظائـ األمور فمعرفتفا تعني معرفة أمر مف األمور العظاـ.

فقػػد جػػاد فػػي الروايػػة الشػرو ة الػواردة عػػف ز اررة ػػاؿ ( :سللسلت أبللا عبللد هللا (عميلله
السبلم عن هذر األمور العظام من الرجعة وأشباهها.

فقال  :إن هذا الذن تسسلون عنه لم يجيء أوانه وقد قال هللا عز وجل:
طوْا ِب ِعْم ِم ِه َوَل َّما َيس ِْت ِه ْم َتس ِْويُمه } (ٔ .
{ َب ْل َك َّذُبوْا ِب َما َل ْم ُي ِحي ُ
 -1الكافي ج 1ص ، 340إربات الفداة ج 3ص ، 445بحار األنوار ج 52ص ، 157غيبة
النعماني ص. 178

 -2الحجر (. )87
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وعػػف حم ػراف ػػاؿ ( :سللسلت أبللا جعفللر (عميلله السللبلم عللن األمللور العظللام مللن

الرجعة وغيرها فقال :إن هذا الذن تسسلوني عنه لم يستي أوانه قلال هللاَ { :ب ْلل
طوْا ِب ِعْم ِم ِه َوَل َّما َيس ِْت ِه ْم َتس ِْويُمه } (ٕ .
َك َّذُبوْا ِب َما َل ْم ُي ِحي ُ

فمف هاتيف الػروايتيف الشػرو تيف يتبػيف لنػا واحػحاً أف الرجعػة مػف عظػائـ األمػور،

ومػػف هػػاتيف الػػروايتيف أيح ػاً يت كػػد لنػػا أف الت ووػػل مػػف عظػػائـ األمػػور وذلػػؾ ألف

اإلمػػاـ البػػا ر والصػػادؽ (عميفمػػا السػػبلـ) عنػػدما س ػئبل عػػف الرجعػػة فػػي الػػروايتيف

ذكر الت وول ،والواحح مف كبلمفما (عميفما السػبلـ) أف الرجعػة تكػوف عمػ .نحػو
الت وول وليس عم .النحو المتعارؼ وال فـ وال كر التقميدف السائد.

أما بالنسبة ألشباي الرجعة والتي هي أيحاً مف عظائـ األمور ففي توحيح خروج

داب ػػة األرض ،ون ػػزوؿ عيس ػػ .ب ػػف مػ ػروـ (عميفم ػػا الس ػػبلـ) ،وأم ػػر اإلم ػػاـ المف ػػدف

وخروجػػال كػػل هػػذي األمػػور هػػي مػػف األمػػور العظػػاـ والػػداعي البػػد أف يكػػوف عالم ػاً
بكل هذي العظائـ بحيث لو سئل عنفا أو ما يتعما بفا ألجاب.

والواجب عمينا كمكم يف ومنتظروف ألمر اإلمػاـ (عميػال السػبلـ) ،أف نسػ ؿ كػل مػف

يػػدعي أنػػال نائػػب المفػػدف أو رسػػولال أو مبعورػػال أو الػػداعي إلػػ .نص ػرتال عػػف هػػذي
العظائـ كما أمرنا أئمتنا األطفار (صموات هللا عميفـ أجمعيف).

وهنػػاؾ أمػػور أخػػرل عديػػدة البػػد مػػف توفرهػػا فػػي شػػخص الػػداعي لتكػػوف أدلػػة عمػػ.

صدؽ دعواي منفا :

تسويل الرؤيا
 -1بحار األنوار ج 53ص. 40
 -2ت سير العياشي ج 2ص. 122
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إف هذا العمـ مف العموـ اإللفية التي ال يمكف الوصوؿ إليفا مف خبلؿ التحصيل
والكسب والدراسة ،بل انال ال يحصػل إال بم هػف هللا وفحػمال واجتبػادي لمػف يشػاد مػف
يل األَح ِاد ِ
ِ ِ
يث}(ٔ .
{وَك َذلِ َك َي ْج َت ِب َ
يك َرُّب َك َوُي َعّم ُم َك من َتس ِْو ِ َ
عبادي ،اؿ تعالَ :.
فقػػد نزلػػت هػػذي اآليػػة فػػي يوس ػ (عميػػال السػػبلـ) فقػػد عممػػال المػػول .تبػػارؾ وتعػػال.

ت وو ػػل الرلي ػػا بع ػػد أف اجتب ػػاي واخت ػػاري ،وم ػػف هن ػػا يتب ػػيف أف ت وو ػػل الرلي ػػا يك ػػوف
باالجتباد وليس بشيد خػر وال يمكػف أف يكػوف الشػخص عالمػاً بت ووػل الرليػا مػا

لـ يكف مف المحسنيف ،اؿ تعال:.
ِ
{َن ِبْئَنا ِب َتس ِْويمِ ِه ِإَّنا َنر ِ
ين}(ٕ .
َ َ
اك م َن اْل ُم ْح ِسن َ
ّ
فمػف هػػذي اآليػػة الشػرو ة يتبػػيف لنػػا واحػحاً أف ت ووػػل الرليػػا مػف صػ ات المحسػػنيف
لللار ُح ْكملللاً َو ِعْمملللاً َوَكللل َذلِ َك َن ْجلللزِن
َش َّ
{وَل َّملللا َبَمللل َم أ ُ
لللد ُر َ
آتْيَن ُ
ل ػػيس إال ،ػػاؿ تع ػػالَ :.
ِ
ين}(ٖ .
اْل ُم ْح ِسن َ
حيػػث يتح ػػح مػػف ه ػػذي اآلي ػػة الش ػرو ة أف ش ػػروط حص ػػوؿ الشػػخص عم ػػ .الحك ػػـ

والعمػػـ وأف يكػػوف مػػف المحسػػنيف ،والمػػول .تبػػارؾ وتعػػال .يلكػػد أف جػزاد اإلحسػاف
هو إتياف الحكـ والعمـ لممحسف ،و ناد عم .هذا فبل يمكف لشػخص مفمػا كػاف أف

يكوف عالماً في ت وول الرليا ما لـ يكف مف المحسنيف.
ِ
ِ ِ
ِ
لف ِفللي األَْر ِ
ليب
ض َي َتَبل َّلوأُ ِمْن َهللا َحْيل ُ
وسل َ
ػػاؿ تعػػالَ :.
لاء ُنصل ُ
{وَك ل َذل َك َم َّكّنللا لُي ُ
لث َي َشل ُ
ِ
ِ
ِ
ين}(ٔ .
َجَر اْل ُم ْح ِسن َ
يع أ ْ
ِبَر ْح َمتَنا َمن َّن َشاء َوالَ ُنض ُ
 -1يوس

(. )6

 -3يوس
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له ِإَّنلا
و اؿ تعػالَ { :.قلاُلوْا َيلا أَُّي َهلا اْل َع ِز ُ
َح َلدَنا َم َكاَن ُ
يلز ِإ َّن َل ُ
له أَبلاً َش ْليهاً َك ِبيل اًر َف ُهل ْذ أ َ
ِ
َنر ِ
ين}(ٕ .
َ َ
اك م َن اْل ُم ْح ِسن َ
ومف هاتيف اآليتيف يت كد لنا أف يوس

(عميال السبلـ) مف المحسنيف ،و د أتاي هللا

عػػز وجػػل ت ووػػل الرليػػا فالنتيجػػة أف الشػػخص ال يعم ػـ ت ووػػل الرليػػا مػػا لػػـ يكػػف

محسناً.

ومف كل ما تقدـ نستطيع القوؿ أف الداعي إل .أمر اإلماـ المفدف (عميال السػبلـ)

يجزوال المول .تبارؾ وتعال .ب ف يعممال ت وول الرليا.

عممه بعمم التوسم

أف اف الػػداعي إلػػ .نص ػرة اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) عالم ػاً بالتوسػػـ ومعنػػ.

ذلؾ أف لال القدرة عم .معرفة عدوي مف وليال بالتوسـ ،كمػا أنػال يعػرؼ الصػالح مػف
الطػػالح والبػػر مػػف ال ػػاجر مػػف خػػبلؿ هػػذا العمػػـ الػػذف هػػو مػػف مختصػػات األنبيػػاد

واألئمة األطفار (عميفـ السبلـ أجمعيف).

فقد جاد في الرواية الشرو ة الواردة عف البا ر (عميال السبلـ):

( كلسني انظللر إللى القللائم (عميله السللبلم وأصللحابه فلي نجللف الكوفلة كللسن عمللى
رؤوسللهم الطيللر قللد فنيللت أزواده لم وهمقللت ثيللابهم متنكسللين قسلليهم قللد أثللر
السللجود بجبللاههم ليللوث بالنهللار رهبللان فللي الميللل كللسن قمللوبهم زبللر الحديللد

يعطللى الرجللل مللنهم قللوة أربعللين رجلبلً ويعطلليهم صللاحبهم التوسللم ال يقتللل أحللد

 -1يوس

(. )56

 -2يوس

(. )78
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ِ
لك
مللنهم إال كللافر أو منافق لاً فقللد وصللفهم هللا بالتوسللم فللي كتابللهِ{ :إ َّن فللي َذلِل َ
ِ
آلي ٍ ِ
ين} (ٔ .
ات ّلْم ُم َت َو ِّسم َ
َ
إذف فبلبد أف يكوف الداعي الحقيقي لئلماـ المفدف (عميال السبلـ) عالماً بالتوسـ.

عممه بالكتب السماوية

مف المعموـ اف أعمػـ النػاس بعػد رسػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) أميػر المػلمنيف عمػي بػف

أبػي طالػب (عميػػال السػبلـ) ،و ػػد ورد عنػال أنػػال ػاؿ ( :وهللا لللو ثنيللت لللي الوسللادة
لحكمللت بللين أهللل التللوراة بتللوراتهم وبللين أهللل اإلنجيللل بللإنجيمهم وبللين أهللل

الفرقللللان بفرقللللانهم حتللللى يزهللللر كللللل إلللللى ربلللله ويقللللول إن عميللللاً قضللللى فينللللا
بقضائك (ٕ .

فمف هذي الرواية الشرو ة يتبيف لنا إف األعمػـ يجػب أف يكػوف أعمػـ لػيس فػي الػديف

اإلسبلمي والقرف فحسب بل يجب أف يكوف أعمـ مف أهل التوراة واإلنجيل بػالتوراة
واإلنجيل هذا أوالً.

ورانياً لمػا كػاف اليمػاني داعيػاً إلػ .نصػرة اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) فإنػال يػ تي
لكل المظمػوميف والمحػطفديف مػف دوف اسػترناد أف انػال يػ تي لكافػة أهػل األديػاف،
فبلبد أف يكوف اليماني أعمـ مف غيري بالتوراة واإلنجيل إحػافة لمقػرف ولػيس هنػاؾ

مف يكوف أعمـ منال غير اإلماـ المفدف (عميال السبلـ).

 -1بحار األنوار ج 52ص. 286
 -2بحار األنوار ج 3ص. 672
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إذف فبلبػػد أف يكػػوف الػػداعي إلػػ .نص ػرة اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) أعمػػـ مػػف
غي ػري بػػالقرف والتػػوراة واإلنجيػػل ،ولػػيس األمػػر كمػػا يعتقػػد الػػبعض مػػف أف اإلمػػاـ

المفدف (عميال السػبلـ) يخػرج التػوراة واإلنجيػل األصػمييف ويحػاج بفمػا ففػذا غيػر

صػػحيح ألف اليفػػود والمسػػيحييف سػػوؼ يرفحػػوف ذلػػؾ حتم ػاً ألنفػػـ ينكػػروف كػػوف
التػػوراة واإلنجيػػل مح ػرفيف إذف فمقتحػػ .الحكمػػة أف المفػػدف ينػػاظرهـ فػػي كتػػبفـ

الموجػػودة بػػيف أيػػديفـ اليػػوـ رواال كػػاف النقػػاش عقيمػاً ولحكمنػػا عميػػال بالمصػػادرة مػػف

أوؿ األمر.

المواصفات الجسمانية

فبلبػػد أف تتػػوفر المواص ػ ات الجسػػمانية ال ػواردة ذكرهػػا فػػي األحاديػػث والروايػػات

الشرو ة والتي تنسب لميماني الموعود فيمف يدعي أنال القائـ بالػدعوة لئلمػاـ (عميػال

السبلـ) وخاصة مف يدعي أنال اليماني الموعود.

و ػػد سػػبا أف ذكرنػػا ص ػ ة اليمػػاني فػػي موحػػوع ص ػ ات الػػداعي  ،فػػإذا مػػا ادعػػ.

تعرؼ
شخص أنال اليماني الموعود كاف مف البلزـ عمينا و بل كل شيد أف نراي ون َّ
عم ػػ .صػ ػ تال أو نسػ ػ ؿ ع ػػف صػ ػ تال إف ل ػػـ يك ػػف يتس ػػن .لن ػػا رلوت ػػال ومقارن ػػة صػ ػ ة

المػػدعي مػػع مػػا جػػاد فػػي األحاديػػث والروايػػات المعصػػومية الش ػرو ة فػػإذا توافقػػت

الص تيف كاف ذلؾ سبباً في تصديا الشخص أو عم .األ ل عدـ تكذيبال.

ُحسن الهمق
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اتصػ

األنبيػػاد واألوصػػياد (عمػػيفـ السػػبلـ) واألوليػػاد والصػػالحيف بحسػػف الخمػػا

واآليػػات التػػي تشػػير إلػػ .ذلػػؾ كري ػرة ،وخيػػر النػػاس وأحسػػنفـ خمق ػاً هػػو رسػػوؿ هللا
ِ
يم}(ٔ .
{وِاَّن َك َل َعمى ُهُم ٍق َعظ ٍ
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) حت .نزؿ فيال ولال تعالَ :.
رـ ي تي مف بعدي أهل بيتال األطفار (عميفـ السبلـ) ،والبد أف يكوف في كل داعي
لمحػػا حسػػف الخمػػا وصػ ات حميػػدة يمتػػاز بفػػا عػػف غيػري ويعػػرؼ بفػػا بػػيف النػػاس
بل دعوتال ليكوف حجة عميفـ.

فقػػد كػػاف رسػػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) يعػػرؼ بػػيف أهػػل مكػػة بالصػػادؽ األمػػيف ،وكػػذلؾ
األئمة األطفار (عميفـ السبلـ).

إذف فبلبػػد أف يكػػوف اليمػػاني معروفػاً بػػيف النػػاس بحسػػف الخمػػا والصػ ات الحميػػدة
والعب ػرة فػػي ذلػػؾ حتم ػاً تكػػوف بػػل الػػدعوة ولػػيس بعػػدها ،ألنػػال بعػػد الػػدعوة سػػيتفـ
بالكذب والسػحر والجنػوف وغيرهػا كمػا اتفػـ رسػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) بػذلؾ فبعػد أف
كاف يسم .الصادؽ األمػيف راح أهػل مكػة يسػمونال بعػد الػدعوة (بالكػذاب األشػر)،
ِ ِ
ِ ِ ِ
َّ
اب أ َِشٌر }(ٕ .
اؿ تعال{ :.أَأُْلق َي ال ّذ ْكُر َعَمْيه من َبْينَنا َب ْل ُه َو َكذ ٌ

الدعوة لئلمام المهدن (عميه السبلم

فاليمػػاني الموعػػود كمػػا جػػاد ذك ػري فػػي الروايػػات يػػدعو إلػػ .اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال

السػػبلـ) ،فقػػد جػػاد فػػي الروايػػة ال ػواردة عػػف أبػػي جع ػػر البػػا ر (عميػػال السػػبلـ) أنػػال
 -1القمـ (. )4
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اؿ ( :وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني هي راية هدى ألنه يدعو

إلى صاحبكم . ٔ( ...

فكما هو واحح مف الرواية الشرو ة أف اليماني يدعو لممفدف (عميال السبلـ) الذف
عبػػر عنػػال اإلمػػاـ البػػا ر (عميػػال السػػبلـ) بكممػػة (صػػاحبكـ) ،وهػػذي الص ػ ة المفمػػة

يجب توفرها في مف هيدعي أنال اليماني خاصة إذا ما عممنػا أف الكريػر مػف الػدعاة
الكاذبيف سيظفروف بل ياـ اإلماـ (عميال السبلـ).
رواف كػل واحػػد مػػنفـ يقػػوـ بالػدعوة إلػػ .ن سػػال ،فقػػد جػاد فػػي الروايػػة الشػرو ة الػػواردة

عػػف أبػػي خديجػػة عػػف أبػػي عبػػد هللا (عميػػال السػػبلـ) ،ػػاؿ ( :ال يهللرج القللائم حتللى
يهرج قبمه اثنا عشر من بني هاشم كمهم يدعو إلى نفسه (ٕ .

وهػػذا هػػو المػػائز فػػي الحقيقػػة بػػيف الػػداعي الحقيقػػي و ػػيف الػػدعاة الكػػاذبيف ،فالمػػائز

وال ػػارؽ ه ػػو أف األوؿ ي ػػدعو لئلم ػػاـ (عمي ػػال الس ػػبلـ) بينمػ ػا تك ػػوف دع ػػوة اآلخػ ػروف

ألن سفـ رواف ادعوا خبلؼ ذلؾ.

الدعوة إلى الحق والطريق المستقيم

يمتاز اليماني ب نػال يػدعو إلػ .الحػا أف أنػال يػدعو إلػ .الكريػر مػف األمػور الحقػة

في زمف كرر فيال الباطل ،كما أف اليماني يدعو إل .طروا مستقيـ واحح متصل
باإلماـ (عميال السبلـ) ،وسي تي ت صيل ذلؾ إنشاد هللا.

يكون اليماني مؤيداً بالرؤيا وشهادة غيرر له
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فالظػػاهر أف المػػول .تبػػارؾ وتعػػال .يلوػػد دعػػوة اليمػػاني بالرليػػا ،كمػػا كػػاف ش ػ ف
الدعوات اإللفية.

المقصػػود مػػف ذلػػؾ أف الػػبعض ممػػف يسػػمعوف بتمػػؾ الػػدعوة يعطػػيفـ هللا عػػز وجػػل

الرليا التي تدؿ عمػ .صػدؽ تمػؾ الػدعوة وصػدؽ الػداعي ،بػل تكػوف بعػض الػرلل
صروحة في صحة الدعوة وصدؽ الداعي وهللا أعمـ بحقيقة الحاؿ.

دعوته إلى الحق

معن .الحا والحقيقة ،ال يتبيف إال مف خبلؿ القرف وأحاديث وروايػات أهػل البيػت
(عمػيفـ السػػبلـ) فػػالقرف يلكػػد لنػا إف الحػػا هػػو هللا عػػز وجػل وهػػذا ممػػا ال خػػبلؼ
عميال عند أهل الديانات فاهلل هو الحا المطمػا وهػو مصػدر الحػا ومنبعػال وأصػمال

وجوهري.

ق}
اؿ تعالَ { :.ذلِ َك ِبس َّ
ّللا ُه َو اْل َح ُّ
َن َّ َ
رػػـ إف األنبيػػاد والرسػػل وأوصػػيائفـ (عمػػيفـ السػػبلـ) أجمعػػيف كػػل واحػػد مػػنفـ يمرػػل
(ٔ

.

الحا وهو الحا مف زماف بعرتال إل .يومنا هذا فإنفـ جادوا مف الحػا ودعػوا إلػ.

الحا ومحوا في سبيل الحا.

كما إف تعاليمفـ وش ارئعفـ وكتبفـ كمفا حا ال روب فيفا.
إف الحا واحد ومصدري وأصمال وجوهري ومنبعال واحد رواف تعددت مصاديقال وأفػرادي
ومعن ػػ .ذل ػػؾ إف ال ػػدعوة إل ػػ .الح ػػا ه ػػي ال ػػدعوة إل ػػ .هللا ع ػػز وج ػػل وت ػػرؾ عب ػػادة
األصناـ سواد كانت الحجروة أو البشروة(.)1
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وترؾ الشرؾ بال فإف الدعوة إل .هللا هي الدعوة إل .التوحيد ونبذ كل معالـ الشرؾ
والعبودية ل ير هللا سبحانال وتعال ،.كما إف الدعوة إل .الحا هي دعوة ألنبياد هللا
ورسػمال وأوصػيائفـ وهػي الػدعوة إلػ .السػير عمػ .مبػادئفـ وفػا شػرائعفـ وتعػػاليمفـ

التػػي تتك ػػل بإ امػػة العػػدؿ رواماتػػة الظمػػـ والجػػور فػػي كػػل مكػػاف ونشػػر السػػعادة بػػيف
أفراد النوع اإلنساني.

فاليمػاني يػػدعو إلػ .هللا عػػز وجػل ووػػدعو إلػ .اإلمػػاـ المفػدف (عميػػال السػبلـ) ألنػػال
بقيػػة هللا فػػي أرحػػال وهػػو بقيػػة ؿ دمحم وهػػو البقيػػة مػػف األنبيػػاد والرسػػل فقػػد دلػػت

الرواية الواردة عف أبي جع ر البا ر (عميال السبلـ) أنال اؿ:

(...وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني هي راية هدى ألنه يدعو إلى

صاحبكم. ٕ( ...

والبػػد أف يكػػوف اليمػػاني متص ػبلً اتصػػاالً مباشػ اًر باإلمػػاـ (عميػػال السػػبلـ) وال بػػد انػػال

ي خ ػػذ توجيفات ػػال من ػػال ،وذل ػػؾ يظف ػػر م ػػف خ ػػبلؿ ه ػػذي الرواي ػػة والت ػػي تتح ػػدث ع ػػف

اليماني ،حيث ورد فيفا هدايتال لمناس إل .الطروا المسػتقيـ وهػذي الصػ ة ال تكػوف
إال برعاي ػػة إلفي ػػة خاص ػػة فم ػػـ نس ػػمع إف أح ػػداً غي ػػر األنبي ػػاد واألوص ػػياد (عم ػػيفـ
الس ػػبلـ) ػػاـ بفداي ػػة الن ػػاس إل ػػ .طرو ػػا مس ػػتقيـ  ،وه ػػذا يعن ػػي إف اليم ػػاني يق ػػوـ
بالفداية بتوجيال ورعاية وتسديد مف اإلماـ المفدف (عميال السبلـ).

 -1األصناـ البشروة  :هـ فقفاد السود والحبللة الذيف يخرجوف في خر الزماف راجع كتاب
األصناـ البشروة .
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أدوار وحقيقة الظهور المقدس

إف الكرير مف الناس وبالرغـ مف رادتفـ الكريرة واهتمامفـ بقحػية اإلمػاـ المفػدف

(عمي ػػال السػ ػػبلـ) واطبلع ػػاتفـ العديػػػدة التػ ػػي تخ ػػص دع ػػوة اإلم ػػاـ المفػػػدف (عميػػػال
السبلـ) ،إال إنفـ لؤلس

وكيػ ػ

لـ ي كروا بعما ظفور الشيد بعد خ ادي مئات السنيف،

س ػػتكوف ه ػػذي الػ ػوالدة وه ػػذا الظف ػػور ،فتج ػػد أكر ػػر الن ػػاس المنتظػ ػروف ألم ػػر

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

مف بل ،وغ موا عف كوف هللا تعال .ال ي عل هذا الشػيد بػالمعجزة رواال لمػا أحتػاج
إلػػ .إرسػػاؿ الرسػػل واألنبيػػاد وهػػو ػػادر عمػػ .أف ينشػػر دينػػال عمػػ .أرحػػال ووجعػػل

الناس جميعاً ملمنيف وأف يقحي عم .الشر والشياطيف بممح البصر وونصر دينال
بػ ػ ( كػػف فيكػػوف ) دوف الحاجػػة إلػػ .إرسػػاؿ الرسػػل واألنبيػػاد وتعرحػػفـ بعػػد ذلػػؾ
لمتكذيب والتعذيب والمجابفة مف بل المعانديف لمحا.

ولو أراد هللا لفدل الناس جميعاً ولكف سبحانال شاد أف يمتحف خمقال ويمػررهـ بفػذا

األختب ػػار و ف ػػذا اإلبػ ػػتبلد والتمح ػػيص وورس ػػل الرس ػػل ليق ػػيـ الحج ػػة عم ػػ .النػ ػػاس
الس ِبيل ِإ َّما َش ِ
اك اًر َوِا َّما َك ُفو اًر }(ٔ .
ووتركفـ ليختاروا الطروا الحا {ِإَّنا َه َدْيَن ُ
ار َّ َ
فعم ػػ .اإلنس ػػاف أف يخت ػػار ووبح ػػث ويقاس ػػي ويم ػػر بإمتحان ػػات وتمحيص ػػات حت ػػ.

يصل إلػ .الحقيقػة بن سػال ،فيكػوف وجػودي مػع هػذا الشػخص اإللفػي وجػود بكػل مػا

 - 1اإلنساف3
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تعنيػػال الكممػػة مػػف الوجػػود المتكامػػل ويكػػوف لديػػال حينئػػذ اسػػتعداداً فكرو ػاً وجسػػدياً
وروحي ػاً ،وبالت كيػػد سػػتكوف هػػذي ال ئػػة التػػي تتبػػع هػػذا المرسػػل السػػماوف ميمػػة فػػي
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

لاء
{وَرُّبل َ
لك َي ْهُمل ُ
كمػػا أرادوا ،فػػإف أختيػػاري سػػيكوف مػػف بػػل هللا عػػز وجػػل َ
لق َمللا َي َشل ُ
وي ْه َتار ما َكان َلهم اْل ِهيرُة سبحان َّ ِ
ّللا َوَت َعاَلى َع َّما ُي ْش ِرُكو َن }(ٔ .
َ َ ُ َ َ ُ ُ ََ ُ ْ َ َ
رواف اإلعت ػ ػراض عمػ ػػ .األختيػ ػػار اإللفػ ػػي حػ ػػدث كري ػ ػ اًر عمػ ػػ .مػ ػػر العصػ ػػور وأوؿ

المعترحيف كاف إبميس عندما أعترض عم .أختيػا ار هللا تعػال .آلدـ ليكػوف خمي تػال

في األرض ،فبدأت الحرب منذ ذلؾ اليوـ وتستمر حت .اليوـ الموعود الذف يكوف

في ػػال ه ػػبلؾ أوؿ المعترح ػػيف روال ػػ .أخ ػػرهـ وه ػػو ي ػػوـ ي ػػاـ اإلم ػػاـ المف ػػدف (عمي ػػال
السبلـ) .
رواف هذا اإلعتراض عم .أختيار رسل هللا تكرر مع إرسػاؿ أف مرسػل أو نبػي مػف
لول ِب َملا
بل هللا تعال .وهذا ما ذكري البارف عز وجل في كتابال {أَ َف ُكَّم َما َج ُ
اءك ْم َر ُس ٌ
اس َت ْكَبْرُت ْم َف َف ِريقاً َك َّذْب ُت ْم َوَف ِريقاً َت ْقُتُمو َن }(.)2
الَ َت ْه َوى أَن ُف ُس ُك ُم ْ
فبلحي كي تحارب هذي الدعوات مف بل حع اد الن وس الذيف يرودوف عمواً في
األرض واس ػ ػػتكبا اًر ،وورو ػ ػػدوف أف تػ ػ ػ تيفـ الرس ػ ػػل بم ػ ػػا تش ػ ػػتفيال أن س ػ ػػفـ المروح ػ ػػة
وي رحػػوف عمػػ .هللا أف يختػػار رسػػمال مػػف بػػيف النػػاس األغنيػػاد و أصػػحاب الجػػاي
والن وذ وغيرها مف الشروط التي يظنوف أف لفـ شركاً في السماوات واألرض ولفـ
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{وَقلاُلوا َل ْلوَال ُن ِّلز َل َهل َذا
أف يختاروا مف يرونال هـ وليس مف أراد هللا تعال .بحكمتػال َ
ِ
يم }(.)1
آن َعَمى َر ُج ٍل ِّم َن اْلَقْرَي َتْي ِن َعظ ٍ
اْلُقْر ُ
وعندما يكتش وف ب نال إنساف بسيم في الفيئة والمعيشة ،وال ينظروف إل .ما يممكال

ِ
ِ
لث
ّللا َق ْلد َب َع َ
مف طا ػة وصػ اد روحػي وفكػرف و مػب طػاهر َ
لال َل ُه ْلم َنب ُّلي ُه ْم إ َّن ّ َ
{وَق َ
ِ ِ
له َوَل ْلم
َح ُّ
َل ُك ْم َ
طاُل َ
لق ِباْل ُمْملك مْن ُ
له اْل ُمْم ُ
وت َممِكلاً َقلاُل َوْا أََّنلى َي ُكلو ُن َل ُ
لك َعَمْيَنلا َوَن ْح ُلن أ َ
ُي ْؤ َت س َع ًة ِم َن اْلم ِ
ال َق ِ
ط ًة ِفلي اْل ِعْملمِ َواْل ِج ْسلمِ
ار َعَم ْلي ُك ْم َو َزَاد ُر َب ْسل َ
اصل َ
ط َف ُ
ّللا ْ
ال إ َّن ّ َ
َ
َ ّ
َ
(ٕ
ِ
ِ
َو ّ ِ
يم } .
ّللا َواس ٌع َعم ٌ
اء َو ّ ُ
ّللا ُي ْؤتي ُمْم َك ُه َمن َي َش ُ
ُ
فيبددوف بمحار تال واستنكاري واتفامال ب فحع اإلتفامات.

رواف دعوة اإلماـ (عميػال السػبلـ) سػتمر بػن س الم ارحػل التػي مػرت بفػا الرسػاالت
السابقة ،روانال (عميال السبلـ) سي تي بن س ما أت .بال األنبياد والرسل وسيمر بن س
حارب أنصاري كما حورب أنصار األنبياد .
التكذيب وسي َ
ولكف مف الملس اف الشػائع بػيف النػاس إف ظفػور اإلمػاـ (عميػال السػبلـ) و يامػال

بدعوتال سيقوـ بػال لوحػدي ،وهػـ فقػم ينتظػروف سػماع الصػيحة مػف السػماد رواعبلنػال
عػػف ن سػػال فػػي مكػػة المكرمػػة وعنػػدها سػػيجمع لػػال أنصػػاري وهػػذا خط ػ فحػػيع ،أفمػػـ
يس لوا ن سفـ كي

سيعمف اإلماـ عف ن سال وال يوجد معال جيش يحميال ويقاتل بال،

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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رواف كػػاف هػػذا عصػػر الظفػػور فػػإيف اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) وكيػ

سػػيجمع

أنصاري وهل س لتـ أن سكـ هل سي تي بجيش مف السماد أـ مف عامة الناس.

إف ل ػػدعوة اإلم ػػاـ المف ػػدف م ارح ػػل وه ػػذي الم ارح ػػل س ػػتكوف مش ػػابفة لمرحمػ ػػة والدة
الجنيف حػيف يمػر بمرحمػة الخ ػاد ،رػـ اإلسػتعداد لمظفػور فػي وسػم الػرحـ دوف أف
يشعر اآلخروف ،ومف رـ عبلمات الوالدة ،ومف رـ المخاض ،ومػف رػـ سػياتي يػوـ

ال ػوالدة ،الػػذف يظفػػر فيػػال لمعػػالـ ،وكيػ ػ

سػػيكوف اسػػتقباؿ النػػاس لػػال بػػيف ارف ػػض

ومتعج ػػب ومس ػػتعد لمجيئ ػػال ،وهك ػػذا س ػػيكوف نج ػػاح ه ػػذي الػ ػوالدة بق ػػدر االس ػػتعداد

والتفيئػػة لفػػذي الػوالدة بمسػػاعدة الممفػػديف لفػػا ،وهػػل سػ ؿ احػػد ن سػػال إف كنػػا نعػيش
عصػػر الظفػػور فػ يف الممفػػديف الػػذيف تتحػػدث عػػنفـ الروايػات ،هػػل سػ لتـ ان سػػكـ

أيف رايات الحبللة التي ترفع بل ظفوري ،وايف الرايات المعادية لال.

فق ػ ػػد ورد ع ػ ػػف االم ػ ػػاـ البا ر(عمي ػ ػػال الس ػ ػػبلـ) ( :هللللللروج السللللللفياني واليمللللللاني

والهراسلاني فللي يللوم واحللد فلي شللهر واحللد فللي سلنة واحللدة نظللام كنظللام الهللرز

يتبع بعضه بعضاَ فيكون البسس من كل وجه ويل لمن ناواهم وليس في الرايات
راية أهدى من راية اليماني – إللى أن يقلول – واذا هلرج اليملاني فلانهض إليله

فإن رايته راية هدى وال يحل لمسمم أن يمتون عميه فمن فعل فهو من أهل النار

ألنه يدعو إلى الحق والى طريق مستقيم

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

تعػػال .مػػف بػػيف النػػاس ،ليكػػوف رسػػوؿ اإلمػػاـ (عميػػال السػػبلـ) إلػػيفـ ليجمػػع جػػيش
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اإلم ػػاـ و ادت ػػال ال ػ ػ  313ال ػػذيف س ػػيبايعوف اإلمػ ػاـ ب ػػيف ال ػػركف والمق ػػاـ عن ػػد يام ػػال
المقدس.

إف لئلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ظفػػوراف مرممػػا كػػاف لػػال غيبتػػاف ،فػػاهلل سػػبحانال
وتعػػال .جعػػل لئلمػػاـ (عميػػال السػػبلـ) غيبتػػاف ،بػػدأت ال يبػػة الرانيػػة بمػػوت س ػ يري

رواعػػبلف ال يبػػة الكبػػرل ،وهنػػا عمينػػا أف نسػ ؿ أن سػػنا فيمػػا إذا طعػػت أحػػدل الػػدوؿ
عبل تفػػا بدولػػة أخػػرل وسػػحبت السػ ير ففػػل مػػف الممكػػف أف تعيػػد تمػػؾ العبل ػػة مػػع

هػػذي الدولػػة دوف أف ت ػػتح س ػ راتفا مػػف جديػػد فػػي تمػػؾ الدولػػة حتػػ .يمفػػد لمجيػػل
ائدها وزوارتال لفا.

كػػذلؾ اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) كي ػ

يعتقػػد بعػػض النػػاس بػػل أكرػػرهـ ب ػ ف

اإلم ػػاـ المف ػػدف (عمي ػػال الس ػػبلـ) س ػػي تي مباشػ ػرة دوف أف ي ػػتح سػ ػ ارتال م ػػف جدي ػػد
ووتص ػػل بالع ػػالـ بع ػػد غيب ػػة طووم ػػة هك ػػذا دوف أف يرس ػػل سػ ػ ي اًر عن ػػال يبم ػػغ الع ػػالـ

والبش ػروة ووفيػػل لػػال الطروػػا ووجمػػع لػػال المسػػتقبميف والمنتظ ػروف ،ويعطػػي فرصػػة

لمنػػاس حتػػ .ينتبف ػوا إلػػ .اف هػػذا الشػػخص الػػذف غػػاب عػػف أعيػػنفـ هػػذي األع ػواـ
الطوومة والتي امتدت مئات السنيف ت إليفـ.

ولكػ ػػنفـ مػ ػػع ذلػ ػػؾ سػ ػػينكروف هػ ػػذا المرسػ ػػل الػ ػػذف يبعرػ ػػال اإلمػ ػػاـ (عميػ ػػال السػ ػػبلـ)

وسػػيكذبونال ويحار ونػػال وي عمػػوف بػػال كمػػا فعمػػت األمػػـ السػػال ة بالممفػػديف لؤلنبيػػاد

واتفموهـ بشػت .اإلتفامػات وطػالبوهـ بػالمعجزات وهػـ يعممػوف جيػداً إف المعجػزات

ليست بيد األنبياد والرسل ولكنفا بيد هللا.

فوزور اإلماـ الذف هو مف سيكوف س يري إل .العالـ ،وسيحاج الناس بعمػـ القػرف
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
اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) وهػػذا مػػا نسػػميال بػػالظفور األص ػ ر و ػػدأ سػػاعات

المخػػاض ،والتػػي تتحقػػا فيفػػا عبلمػػات الػوالدة الكبػػرل وهنالػػؾ سػػيندـ المسػػتفزئوف
بالرسل ك سبلففـ الػذيف كػذبوا رسػل هللا واسػتفزدوا بفػـ واتفمػوهـ بشػت .اإلتفامػات
وحػار وهـ بشػت .السػبل ،ألنفػـ نظػروا إلػػ .دعػوة اإلمػاـ مػف منظػار حػيا ،وظنػوا

اف الظفػػور سػػيتحقا وهػػـ منعمػػوف لمجػػرد إنفػػـ ػػالوا عجػػل هللا فػػرج اإلمػػاـ وجعمنػػا
مػػف أنصػػاري ،ففػػل إف دعػػوة الحػػا بفػػذي البسػػاطة وهػػل إف كػػل مػػف الفػػا بمسػػانال
وكذبفا ب عمال سيناؿ الدرجة الرفيعة ألصحاب اإلماـ (عميال السبلـ) الذيف هـ خير

مف أصحاب اإلماـ الحسيف (عميال السبلـ).

وبمػػا إف لئلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) سػػنة مػػف األنبيػػاد ،حيػػث إف لػػال سػػنة مػػف

جدي دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) أال وهي مرحمة الدعوة التي سيمتحا بفا الناس فيقوؿ عنفـ
اك ِإالَّ َب َش اًر ِّم ْثَمَنا َو َملا
{ما َنَر َ
خروف كما الت روش عف أنصار الرسوؿ ومتبعيػال َ
َنلراك ا َّتبعلك ِإالَّ َّالل ِلذين هلم أَرِاذُلَنلا بل ِ
اللر ِن َو َملا َنلَلرى َل ُك ْلم َعَمْيَنلا ِمللن َف ْض ٍلل َبل ْلل
لاد َن َّ ْأ
َ َ ََ َ
َ
َ ُْ َ
ِ
ين }(ٔ .
َن ُ
ظُّن ُك ْم َكاذ ِب َ
حيػػث أنكػػروا دعػػوة الرسػػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) ،و ػػالوا هػػل يختػػار هللا تعػػال .هػػذا النبػػي
األمي اليتيـ مف بيف أظفرنا ونحف كبراد روش وسادتفا وعممادهػا ،وهػذا المو ػ
مر بال إبميس (لع) الذف عبد هللا خمسمائة أل

سنة وبعدها خسر كل شػيد ألنػال

لـ يسمـ أمري هلل ،بعدـ سجودي آلدـ (عميال السبلـ) وهو عصيانال ألمر هللا سػبحانال
وتعال .إذف ما فائدة عبادتال تمؾ.
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وكذلؾ يكوف مو

الظالميف الط اة والمتكبروف عم .دعػوات الحػا فػي زمػف كػل

نبػػي ،وسػػيمر وزوػػر اإلمػػاـ بػػن س م ارحػػل التكػػذيب التػػي مػػر بفػػا الرسػػل السػػابقيف
وستطما ن س الكممات التي أطمقت عم .المرسميف فػي األمػـ السػابقة عميػال وعمػ.

أنصار دعوة الحا ،وسيتفمونال بشت .التفـ الباطمة وسيطردوف كل مف يتبعال مػف
أبػػادهـ وأهػػاليفـ كمػػا طػػرد أنصػػار الرسػػوؿ مػػف ابػػل أه ػاليفـ ومجػػتمعفـ واتفمػػوهـ
بالجنوف والسحر حيث ورد عف الصادؽ (عميال السػبلـ) ولػال ( :إن القلائم (عميله

السبلم يمقى في حربه ما لم يمق رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما . ٔ( .......

حركته العسكرية

إف لميماني الموعود حركة عسكروة كبيرة تبدأ مف خراساف باتجاي الكوفة المقدسػة،

حيث تنطما هذي الحركػة مػف المكػاف الػذف يفػاجر لػال اليمػاني وأتباعػال ،فيخرجػوف
متػػوجفيف نحػػو الكوفػػة ألجػػل القحػػاد عمػػ .حكومػػة بنػػي العبػػاس والسػػيطرة عمػػ.

العػ ػراؽ والكوف ػػة لمواجف ػػة السػ ػ ياني و وات ػػال الت ػػي س ػػتتحرؾ ف ػػي ن ػػس ال تػ ػرة تقروبػ ػاً
لمسيطرة عم .العراؽ ،وهذا هو التحرؾ العسكرف الذف أشارت إليال الرواية الشرو ة
ال ػ ػواردة عػ ػػف اإلمػ ػػاـ البػ ػػا ر (عميػ ػػال السػ ػػبلـ) ػ ػػاؿ (:هللللروج السللللفياني واليمللللاني
والهراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحلد ونظلام كنظلام الهلرز

يتبع بعضه بعضاً فيكون البسس من كل وجه ويل لمن ناواهم (ٕ .
1
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وعػػف أبػػي عبػػد هللا (عميػػال السػػبلـ) ػػاؿ ( :هللروج الثبلثللة الهراسللاني والسللفياني
واليماني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحلد ولليس فيهلا رايلة بسهلدى

من راية اليماني ألنه يهدن إلى الحق (ٔ .

وهػػذا هػػو التحػػرؾ العسػػكرف لميمػػاني ولػػيس خروجػػال ألوؿ م ػرة رواعػػبلف دعوتػػال رواال
فمف أيف لال باألتبػاع والقػوات التػي يواجػال بفػا السػ ياني و واتػال ،إال أف المتو ػع أف
يك ػػوف لميم ػػاني حرك ػػة عس ػػكروة س ػػابقة ل ػػذلؾ التح ػػرؾ أو ب ػػاالحرل ه ػػي ر ػػورة ح ػػد

حكومة بني العباس عم .أرر مقتل الن س الزكية وأصحابال ،ولكنفا تكوف مقتصرة
عم .النج

والكوفة وبعض المناطا القروبة منفما ،فتنجح في بعػض المػدف ،إال

انفػػا لػػف تػػدوـ طػػويبلً وذلػػؾ لقمػػة العػػدة والعػػدد فػػي ػوات اليمػػاني ،ممػػا يحػػطرهـ
لبلنسػػحاب واالخت ػػاد ،رػػـ الفج ػرة بعػػد ذلػػؾ ألنفػػـ سػػوؼ يكونػػوف يومئػػذ مطمو ػػوف
لمحكوم ػػة الت ػػي تس ػػيطر عم ػػ .العػ ػراؽ ب ػػل إنف ػػـ س ػػوؼ يع ػػدوف إرهػ ػابييف ف ػػي نظ ػػر

القانوف الدولي نذاؾ.

حركته اإلصبلحية

لمػػا تبػػيف أف ال سػػاد األكبػػر فػػي خػػر الزمػػاف يقػػع بػػيف فقفػػاد السػػود والحػػبللة ففػػـ
القادة والدعاة إليػال ،وهػـ سػبب االنحػراؼ الػذف يصػيب المجتمعػات اإلسػبلمية فػي
خر الزماف.

وسبب االختبلؼ الذف يقع بيف الشيعة بسبب هلالد ال قفاد الذيف سوؼ يظفروف
الكري ػػر م ػػف الب ػػدع ،الت ػػي ال تم ػػت إل ػػ .ال ػػديف اإلس ػػبلمي بص ػػمة ،ويحس ػػبونفا م ػػف
 -1بحار األنوار ج 52ص. 210
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الديف ،ويعطموف الكرير مف األحكاـ وال رائض التي ال تتبلئـ مع أهػوائفـ وأمػانيفـ
وأن سفـ األمارة بالسود ،وحبفـ لمدنيا وزخرففا.

فػإف مػف الػبلزـ ظفػػور حركػة إصػبلحية تسػبا يػػاـ اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػػبلـ)
وتمف ػ ػػد ل ػ ػػال ،تتك ػ ػػل بإص ػ ػػبلح ال ػ ػػبعض م ػ ػػف ال س ػ ػػاد ،وتع ػ ػػديل بع ػ ػػض االعوج ػ ػػاج

واالنح ػراؼ الحاصػػل نتيجػػة لتمػػؾ األفعػػاؿ ،فػػإف مػػف المنطقػػي أف يكػػوف اإلصػػبلح

تدروجياً وليس دفعة واحدة كما د يعتقد البعض.

ل ػػذا ف ػػإف م ػػف الملك ػػد أف تب ػػدأ حرك ػػة اليم ػػاني اإلص ػػبلحية م ػػف داخ ػػل الملسس ػػات

الدينية ،حيث تكوف االنطبل ػة األولػ .لفػا بػيف مجتمػع رجػاؿ الػديف وال قفػاد ،ألف
هذا هػو مػوطف الخمػل وهػو بمرابػة الػرأس لمجسػد ،فػإذا لػـ يصػمح الػرأس لػـ يصػمح

الجسد.

وه ػػذا المعن ػػ .ل ػػيس غروبػ ػاً ف ػػي ال ػػدعوات اإللفي ػػة الت ػػي ج ػػادت لتق ػػويـ االعوج ػػاج
وتعػػديل االنح ارفػػات التػػي أصػػابت المجتمعػػات اإلنسػػانية بسػػبب ال قفػػاد الم سػػديف

والحكاـ الجائروف.

ولػو تتبعنػا مسػيرات الرسػل لوجػدنا أف جميػع األنبيػاد والرسػل (عمػيفـ السػبلـ) تبػدأ

دعواتفـ في وسم تمؾ المجتمعات وبالتحديد بيف أوساط بالعمماد والحكاـ.

وخيػػر شػػاهد عمػػ .ذلػػؾ سػػيرة إب ػراهيـ (عميػػال السػػبلـ) فإنػػال أوؿ م ػا بػػدأ دعوتػػال ػػاـ

بتحطيـ األصناـ ومحاججة النمرود اؿ تعال:.
اهيم ِفلي ِرِب ِله أَن آتلار ّللا المملك ِإذ قلال ِإبلر ِ
{أََلم َتر ِإَللى َّال ِلذن ح َّ ِ ِ
يم َرِّبلي
اه
َ
ْ َ
لآج إْب َلر َ
ّ ْ َ ُ ُّ ْ ُْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يت َقال ِإْبَراه ِ
يت َقال أََنا أ ْ ِ
ِ
الش ْم ِ
ّللا َيسْتي ِب َّ
س م َن
يم َفإ َّن ّ َ
ُحيلي َوأُم ُ َ
الذن ُي ْحيلي َوُيم ُ َ
ُ
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ِ
لللر ِب َفب ِهل َّ ِ
ِ
ِ
اْل َم ْشل ِ
لللوَم
لللن اْل َم ْغل ِ ُ َ
لللر ِق َفللللسْت ِب َهللللا مل َ
ّللا الَ َي ْهللللدن اْلَقل ْ
لللت الللللذن َك َفل َ
لللر َو ّ ُ
َّ ِ ِ
ين }(ٔ .
الظالم َ
أمػػا بالنسػػبة لموسػػ( .عميػػال السػػبلـ) فػػإف المػػول .تبػػارؾ وتعػػال .أوؿ مػػا بعرػػال أم ػري

بدعوة فرعوف ومؤلي اؿ تعال:.
{وَلَقللللد أَرسللللْمَنا موسللللى ِبآي ِاتَنللللا ِإَلللللى ِفرعللللو َن ومَم ِئل ِ
للله َفَقل ِِ
لللول َر ِّب
َ
ُ َ
َ ْ َْ
لللال إّنللللي َر ُسل ُ
َ
َْ ْ ََ
(ٕ
ِ
ين } .
اْل َعاَلم َ
وأمػػا عيس ػػ( .عمي ػػال السػػبلـ) فإن ػػال أوؿ م ػػا بػػدأ بعمم ػػاد اليف ػػود فػػدعاهـ إل ػػ .ال ػػديف

المسػػيحي ،حتػػ .حػػار وي وكػػذبوي واتفمػػوي و ػػاموا بتح ػروض الحػػاكـ الروم ػاني حػػدي
في محاولة منفـ لقتمال والقحاد عميال.

أمػػا بالنسػػبة لنبينػػا دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) فػ وؿ مػػا بػػدأ بدعوتػػال ػػاـ بػػدعوة ػروش ،الػػذيف

هـ في الوا ع سادة العرب نذاؾ ،كما انػال ػاـ بػدعوة اليفػود والنصػارل أيحػاً ،إال
انال كاذب واتفـ و اـ أعدادي بمحاولة تمال والقحاد عم .دعوتال.
يتحح مف كػل هػذا إف الػدعوات اإللفيػة والحركػات اإلصػبلحية تبػدأ بػالظفور فػي

وسػػم مجتمعػػات العممػػاد والملسسػػات الديني ػػة ،حيػػث يقػػوـ اليمػػاني ببيػػاف بع ػػض

االنح ػراؼ وكش ػ بعػػض أحكػػاـ و راد ال قف ػػاد المنحرفػػة رواحيػػاد بعػػض ال ػ ػرائض
والسنف الميتة والدعوة إل .إماتة بعض البدع التي جاد بفا أولئؾ العمماد.

 -1البقرة (. )258
 -2الزخرؼ (. )46
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كمػا انػال سػػوؼ يقػوـ بػدعوتفـ إلتبػػاع الحػا وسػيرة األئمػػة األطفػار(عميفـ السػػبلـ)
وتػػرؾ العػػادات واألع ػراؼ البعيػػدة عػػف حقيقػػة الػػديف اإلسػػبلمي وسػػيرة النبػػي وأهػػل

بيتال صموات هللا وسبلمال عميفـ أجمعيف.

كما أف اليماني سوؼ يدعو إل .العدؿ واإلنصاؼ ورفع الخبلؼ ورص الصػ وؼ

وتوحيػػد الكممػػة لػػيس عمػػ .مسػػتول الشػػيعة فقػػم بػػل عمػػ .مسػػتول المسػػمميف جميعػاً
حيث يدعو عمماد ال روقيف لنبذ الخبلؼ بينفـ وجمع كممة المسمميف سنة وشيعة.

ومف هنا فإف المواجفة بيف فقفاد خر الزماف واليماني ستكوف عم .أشػدها حيػث

يحػػاولوف إيفػػاـ أتبػػاعفـ وملوػػديفـ ب ن ػال يروػػد الحػػم مػػف مقامػػاتفـ وتشػػكيؾ النػػاس

بق ػػدراتفـ روايم ػػانفـ رواخبلص ػػفـ مم ػػا يتس ػػبب ذل ػػؾ ف ػػي تن ي ػػر الن ػػاس ع ػػف اليم ػػاني
وحركتال بصورة خاصة ،ودعوة اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) بصورة عامة.

اليماني هميفة المهدن (عميه السبلم

اختم ػ ػػت األحاديػ ػػث والروايػ ػػات الش ػ ػرو ة ال ػ ػواردة عػ ػػف النبػ ػػي وأهػ ػػل بيتػ ػػال األطفػ ػػار

(صموات هللا وسبلمال عميفـ أجمعيف) في مدة ممؾ اإلماـ المفدف (عميال السبلـ)،

وكـ يبق .بعد يامال ونحف لسنا بصدد ذلؾ ،اآلف إنما الذف يفمنا في هػذا البحػث

هو مس لة الخبلفة بعد اإلماـ المفدف ،فمف هو الذف يكوف خمي تػال فػي دولتػال بعػد

شفادتال (صموات هللا وسبلمال عميال) ؟
اختمػ

البػػاحريف بقحػػية اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) فػػي تحديػػد الخمي ػػة الػػذف

يمػػي اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) بعػػد وفاتػػال ،واخػػتبلففـ هػػذا نش ػ مػػف اخػػتبلؼ
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ظػػاهر األحاديػػث والروايػػات الشػرو ة ،التػػي تحػػدرت عػػف هػػذا الموحػػوع حيػػث نجػػد
أف بعػػض هػػذي األحاديػػث والروايػػات ذكػػرت أف الػػذف يمػػي المفػػدف (عميػػال السػػبلـ)
هو الحسيف (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 نبياً كما بعثوا مع
موسللى بللن عم لران فيللدفع إليلله القللائم الهللاتم فيكللون الحسللين هللو الللذن يمللي
غسمه وكفنه وحنوطه ويواريه في حفرته (ٔ .

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

لمصػػادؽ جع ػػر بػػف دمحم (عميفمػػا السػػبلـ) ( :يللابن رسللول هللا إنللي سللمعت مللن
أبيك (عميه السبلم أنه قال :يكون بعد القائم اثنا عشر إماماً.

فقللال :إنمللا قللال اثنللا عشللر مهللدياً ولللم يقللل اثنللا عشللر إماملاً ولكللنهم قللوم مللن
شيعتنا يدعون الناس إلى مواالتنا ومعرفة حقنا (ٕ .

وجاد عف عمي بف الحسيف (عميفما السػبلـ) ولػال ( :يقلوم القلائم ثلم يكلون بعلدر

اثنا عشر مهدياً (ٖ .

مػػف هػػذي الروايػػات يتبػػيف لنػػا أف الػػذف يمػػي المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) هػػـ ارنػػا عشػػر

مفػػدياً ،وهػػـ ليس ػوا ب ئمػػة ،كمػػا ذكػػر اإلمػػاـ الصػػادؽ (عميػػال السػػبلـ) بػػل هػػـ مػػف
 -1بحار األنوار ج 53ص.103

 -2كماؿ الديف وتماـ النعمة ص. 385
 -3شرح األخبار ج 3ص.400
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الش ػػيعة المخمص ػػيف الممحص ػػيف ،أف أف المف ػػدف األوؿ م ػػف هػ ػلالد االرنػ ػا عشػ ػر
مفدياً هو مف يمي المفدف (عميال السبلـ).
وال يقػ ػ

األم ػػر عن ػػد ه ػػذا الح ػػد ،فق ػػد ج ػػاد ف ػػي الح ػػديث الشػ ػرو

ع ػػف رس ػػوؿ هللا

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) أنال اؿ ( :سيكون من أهل بيتي رجبلً يمؤل األرض عدالً كما ممئت
جو اًر ثم من بعدر القحطاني والذن بعثني بالحق ما هو دونه (ٔ .
وم ػػف ه ػػذا الح ػػديث يتب ػػيف لن ػػا أف ال ػػذف يم ػػي اإلم ػػاـ المف ػػدف (عمي ػػال الس ػػبلـ) ه ػػو

القحطاني.

إذف نصل في النفاية إل .ربلرة أ واؿ فيمف يمي اإلماـ المفدف (عميال السبلـ):

القوؿ األوؿ :اإلماـ الحسيف (عميال السبلـ).

القوؿ الراني :ارنا عشر مفدياً وـ مف الشيعة وهـ ليسوا ب ئمة.
القوؿ الرالث :القحطاني.

وجمع ػاً بػػيف الروايػػات و نػػاد عمػػ .مػػا تقػػدـ مػػف كػػوف القحطػػاني هػػو اليمػػاني وهػػو

المسدد بروح اإلماـ الحسيف (عميال السبلـ) ،لذلؾ عبػر فػي الروايػة بػ ف الػذف يمػي
المف ػػدف ه ػػو الحس ػػيف (عمي ػػال الس ػػبلـ) ،كم ػػا أف القحط ػػاني اليم ػػاني المس ػػدد ب ػػروح

الحسيف (عميال السبلـ) هو أوؿ االرنا عشر مفدياً.

وال يمكػػف أف نتصػػور أف الػػذف يمػػي المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) هػػو الحسػػيف (عميػػال

السبلـ) ببدنال وروحال ،ألف ذلػؾ يعنػي أف الػذف يمػي المفػدف إمػاـ إال أف الصػادؽ

(عميال السبلـ) كما في الرواية التي سبقت ن  .كوف المفدييف الذيف يمػوف المفػدف

أئمة بل إنال اؿ إنفـ وـ مف الشيعة.
 -1وال تف البف حماد ص.238
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و فػػذا يتبػػيف لنػػا أف الػػذف يمػػي اإلمػػاـ (عميػػال السػػبلـ) هػػو اليمػػاني المسػػدد بػػروح
الحسػػيف (عميػػال السػػبلـ) وهػػو أوؿ المفػػدييف االرنػا عشػػر ،و فػػذا ن فػػـ مػػا جػػاد فػػي

الروايػػة الشػرو ة الػواردة عػػف أبػػي حمػزة عػػف أبػػي عبػػد هللا (عميػػال السػػبلـ) أنػال ػػاؿ:

( يللا أبللا حمللزة إن منللا بعللد القللائم أحللد عشللر مهللدياً مللن ولللد الحسللين (عميلله

السبلم (ٔ .

فالمقصػ ػػود بالحسػ ػػيف (عميػ ػػال السػ ػػبلـ) هنػ ػػا هػ ػػو أوؿ المفػ ػػدييف االرنػ ػػا عشػ ػػر وهػ ػػو

اليماني ،و د سمي في الرواية المتقدمة بالحسيف ألنال مسدداً بروح اإلمػاـ الحسػيف
صموات هللا وسبلمال عميال ،وغيري أحد عشر مفدياً مف ذروتال ي توف بعدي.
ومما يلكد ما ذهبنا إليال  -مف أف الػذف يمػي المفػدف هػو أحػد المفػدييف وهػو مػف

الشيعة وليس اإلماـ الحسيف (عميػال السػبلـ) ببدنػال وروحػال  -مػا جػاد فػي الروايػة
الشرو ة الواردة عف أبي الجارود حيث اؿ:

( قمت ألبي جعفر (عميه السبلم  :إذا مضى اإلمام القلائم ملن أهلل البيلت فبلسن
شيء يعرف من يجيء بعدر ؟

ق لال :بالهللدى واإلط لراق واق لرار آل دمحم للله بالفضللل وال يسللسل عللن شلليء بللين

صدفيها إال أجاب (ٕ .

فمػػف هػػذي الروايػػة الش ػرو ة يتبػػيف لنػػا واحػػحاً إف الػػذف يجػػيد بعػػد اإلمػػاـ المفػػدف

(عمي ػػال الس ػػبلـ) يع ػػرؼ بصػ ػ ات معين ػػة وه ػػي كم ػػا ف ػػي الرواي ػػة المتقدم ػػة الفػ ػػدل
واإلطراؽ روا رار ؿ دمحم لال بال حل وال يس ؿ عف شيد إال أجاب.
 -1غيبة الطوسي ص. 285
 -2غيبة النعماني ص ، 250بحار األنوار ج 52ص. 156
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والس ػلاؿ هنػػا لػػو أف الػػذف يجػػيد بعػػد المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) هػػو اإلمػػاـ الحسػػيف

(عميػػال السػػبلـ) فمػػـ سػ ؿ أبػػا الجػػارود عػػف صػ تال ؟ فإنػػال سػػيكوف معروفػاً وسػػيخرج
مػػف بػري وورجػػع إلػػ .الحيػػاة الػػدنيا بعػػد المػػوت ولػػـ يكػػف حينفػػا (أف لػػو كػػاف الػػذف
يمػػي المفػػدف هػػو الحسػػيف) أف يػػذكر اإلمػػاـ البػػا ر صػ ات مػػف يػ تي بعػػد المفػػدف

واالكت ػػاد ب ػػالقوؿ أنػػال الحس ػػيف (عميػػال الس ػػبلـ) يرجػػع بع ػػد موتػػال ووخ ػػرج مػػف بػػري

وعن ػػدها ال يك ػػوف خ ػػبلؼ أن ػػال ه ػػو م ػػف يخمػ ػ

المف ػػدف (عمي ػػال الس ػػبلـ) ل ػػو كان ػػت

الرجعة مادية كما يعتقد البعض.

إال أف الصػػحيح أف الرجعػػة المقصػػودة روحيػػة رواف الػػذف يمػػي أمػػر المفػػدف (عميػػال
السبلـ) يعرؼ بفذي الص ات التي وردت في الرواية الشرو ة اآلن ة الذكر.
ومما يلكد ما ذهبنا إليال ورود مجموعة مػف الروايػات تػذكر اليمػاني بم ػي (خمي ػة)

فقد جاد في الرواية التي نقمفا السيد ابف طاووس في المبلحـ وال تف:

( أمير جيش الغضب ليس ملن ذن وال ذا هلو ولكلنهم يسلمعون صلوتاً ملا قالله

إنلللس وال جلللان بلللايعوا فبلنلللاً باسلللمه لللليس ملللن ذن وال ذا هلللو ولكنللله هميفلللة
يماني (ٔ .

فمف هذي الرواية يتبيف لنا أف اليماني هو خمي ة اإلماـ المفدف (عميال السبلـ).

من الذن يقال فيه مات أو همك

جػػاد فػػي األحاديػػث ال ػواردة عػػف النبػػي المصػػط ( .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) والروايػػات

المعتبرة الصػادرة عػف أئمػة الفػدل (صػموات هللا وسػبلمال عمػيفـ) انػال يقػع اخػتبلؼ
1

 -المبلحـ وال تف البف طاووس ص77

 ..................................................... 390موسوعة القائـ
بيف الشيعة وتدابر و تاؿ حت .يقاؿ عف صاحب هػذا األمػر مػات أو همػؾ أو فػي
أف واد سمؾ ،عم .اختبلؼ الم ي في تمؾ األخبار.
عف الم حل بف عمر اؿ:

( سللمعت أبللا عبللد هللا (عميلله السللبلم يقللول :ان لصللاحب هللذا األمللر غيبتللين

يرجع في أحداهما إلى أهمله واألهلرى يقلال هملك فلي أن واد سلمك قملت :كيلف

نصنع إذا كان ذلك ؟ قال ان ادعى مدع فسسلالور علن تملك العظلائم التلي يجيلب

فيها مثمه (ٔ .

عف دمحم بف مساور عف الم حػل بػف عمػر ػاؿ :سػمعت الشػي يعنػي أبػا عبػد هللا
الصادؽ (عميال السبلـ) يقوؿ:

( إياكم والتنويه أما وهللا ليغيبن سلبتاً ملن دهلركم ولليهممن حتلى يقلال ملات أو
هملللك أو فلللي أن واد سلللمك ولتلللدمعن عميللله عيلللون الملللؤمنين وليكفلللإن كتكفلللى

السفينة في أمواج البحر حتى ال ينجو األمن اهذ هللا ميثاقه وكتب اإليمان في
قمبلله وأيللدر بللروح منلله ولتللرفعن اثنتللا عشللر رايللة مشللتبهة ال يعللرف أن مللن

أن . ٕ( ...

عف أبي الجارود عف أبي جع ر (عميال السبلـ) ػاؿ( :قال لي يلا أبلا الجلارود إذا

دار الفمك وقالوا مات أو همك بسن واد سمك وقال الطالب له أنى يكون ذلك وقلد
بميت عظامه فعند ذلك فارتجور واذا سمعتم به فستور ولو حبواً عمى الثم (ٖ .

 -1الكافي ج 1ص. 340

 -2غيبة النعماني  ،ص154
 -3اربات الفداة  ،ج ،3ص، 468
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عػف أميػػر المػػلمنيف (عميػػال السػػبلـ) أنػػال ػػاؿ( :صللاحب هللذا األمللر مللن ولللدن هللو

الذن يقال مات أو همك ال بل في أن واد سمك (ٔ .

عف الم حل بف عمر اؿ :مت ألبػي عبػد هللا (عميػال السػبلـ) مػا عبلمػة القػائـ ؟
اؿ ( :إذا استدار الفمك فقيل مات أو همك في أن واد سمك ؟ قمت جعملت فلداك

ثم يكون ماذا قال ال يظهر إال بالسيف (ٕ .

عػػف عبػػد الك ػروـ ػػاؿ ذكػػر عنػػد أبػػي عبػػد هللا (عميػػال السػػبلـ) القػػائـ فقػػاؿ ( :أنللى

يكون ذلك ولم يستدر الفملك حتلى يقلال ملات أو هملك فلي أن واد سلمك ؟ فقملت
وما استدارة الفمك ؟ فقال اهتبلف الشيعة بينهم ..

(ٖ

عف أبي الجارود عندما سمع عمياً (عميال السبلـ) يقوؿ:
( العجب كل العجب بين جمادن ورجب .

فقام رجل فقال يا أمير المؤمنين ما هذا العجب الذن ال ت ازل تعجب منه؟ فقلال:

ثكمتك أمك وأن عجب أعجب من أملوات يضلربون كلل علدو ولرسلوله وألهلل
ِ
ِ
َّ
ّللا
{يللا أَُّي َهللا َّالللذ َ
بيتلله وذلللك تسويللل هللذر اآليللة َ
آمُن لوا َال َت َت َولل ْلوا َق ْوم لاً َغضل َ
لب َّ ُ
ين َ
عَملي ِهم َق ْلد ي ِئسلوا ِملن ْاآل ِهللرِة َكملا ي ِلئس اْل ُك َّف ِ
لح ِ
اب اْلُقُب ِ
لور} فلإذا اشللتد
َ
َص َ
لار مل ْلن أ ْ
ُ
َ َ َ َ
َ ُ
َ ْ ْ

القتل قمتم مات أو همك أو أن واد سمك وذلك تسويل هذر اآليلة { ُث َّلم َرَد ْدَنلا َل ُك ُلم
اكم ِبسَمو ٍ ِ
اك ْم أَ ْك َثَر َن ِفي اًر } (ٗ .
ين َو َج َعْمَن ُ
ال َوَبن َ
َم َد ْدَن ُ ْ َ
اْل َكَّرَة َعَمْي ِه ْم َوأ ْ
 -1غيبة الطوسي  ،ص. 425
 -2بحار االنوار  ،ج  ، 5ص. 148
 -3بحار االنوار  ،ج ، 52ص.227
 -4بحار االنوار  ،ج  ، 53ص 60
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وبعػ ػػد ذكػ ػػر هػ ػػذي الطائ ػ ػػة مػ ػػف الروايػ ػػات المعصػ ػػومية الش ػ ػرو ة ن ػ ػ تي عمػ ػػ .حػ ػػل
اإلشكاالت الواردة عميفا:

إف هذي الطائ ة مف الراويات تتحدث عف شخص خر غير اإلماـ المفػدف (عميػال

السبلـ) فإف األئمة المعصوميف (عميفـ السبلـ) يطمقوف ل ػي المفػدف أو صػاحب
هػػذا األمػػر أو القػػائـ فػػي روايػػاتفـ ولكػػنفـ يروػػدوف فيػػال فػػي بعػػض األخبػػار شػػخص

غير اإلماـ المفدف (عميال السبلـ).

أف إف كل واحد مف هذي األل ا الربلرة هو م فوـ لال أكرر مف مصداؽ.

فمرة يطما ووراد منال اإلماـ المفدف الحجة بف الحسف (عميػال السػبلـ) ومػرة يطمػا

ووراد منال شخص خر كما ذكرنا م صبلً ،ألنال ال يمكف حمل هذي الروايات عمػ.
اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) فإنال كما في الرواية األول .ليس لال أهػل لكػي يرجػع

إليفـ.

رـ انال (عميال السبلـ) عندما انتفت ال يبة الص رل كما يعبػر عنفػا بمػوت السػ ير

الرابع عمي بف دمحم السمرف ،دخل في ال يبة الكبرل مباشػرة ومػف دوف فصػل ألنػال

كمػػا فػػي الروايػػة رجػػع إلػػ .أهمػػال ،رػػـ انػػال ال يمكػف اف نتصػػور اف الشػػيعة يخػػال وف
عقيػػدتفـ فيػػال (عميػػال السػػبلـ) فػػي كونػػال حػػي وغائػػب ووخػػرج فػػي خػػر الزمػػاف حتػػ.
يصػل الحػاؿ بفػػـ أف يقولػوا عنػال ((مػػات أو همػؾ أو فػي أف واد سػػمؾ)) ،فػإف يػػل

اف السنة هـ مف يقولوف بذلؾ وليس المقصود في الرواية الشيعة ،منا:

ػػد ذكرنػػا اف السػػنة ال يعتقػػدوف بانػػال (عميػػال السػػبلـ) مول ػود وحػػي وغائػػب فتكػػوف

مقالتفـ تمؾ سالبال بانت اد الموحوع ،كما يعبروف في عمـ المنطا ،ففـ ال يقػروف
بوالدتال وغيبتال فكي

لفـ اف يقولوا مات أو همؾ أو في أف واد سمؾ.

الرجعة393 ...............................................................
رػػـ اف الروايػػات التػػي ذكػػرت ذلػػؾ والتػػي جػػاد فػػي بعػػض عباراتفػػا (إذا دار ال مػػؾ)
(إذا اسػتدار ال مػػؾ) (ولػػـ يسػتدر ال مػػؾ) كانػػت تتحػػدث عػف الشػػيعة بالتحديػػد بػػدليل
وؿ اإلماـ البا ر والصادؽ (عميفما السبلـ) في األخبار الربلرة:

عف أبي الجارود عف أبي جع ر (عميال السبلـ) ػاؿ ( :قال لي يا أبا الجارود إذا

دار الفمك وقالوا ملات أو هملك بلسن واد سلمك وقلال الطاللب لله أنلى يكلون ذللك

وقللد بميللت عظاملله فعنللد ذلللك فللارتجور واذا سللمعتم بلله فللستور ولللو حب لواً عمللى

الثم

(ٔ .

عف الم حل بف عمر اؿ  :مت ألبػي عبػد هللا (عميػال السػبلـ) مػا عبلمػة القػائـ

؟ ػػاؿ ( :إذا اسللتدار الفمللك فقيللل مللات أو همللك فللي أن واد سللمك ؟ قمللت جعمللت
فداك ثم يكون ماذا قال ال يظهر إال بالسيف (ٕ .

عػػف عبػػد الك ػروـ ػػاؿ ذكػػر عنػػد أبػػي عبػػد هللا (عميػػال السػػبلـ) القػػائـ فقػػاؿ ( :أنللى

يكون ذلك ولم يستدر الفملك حتلى يقلال ملات أو هملك فلي أن واد سلمك ؟ فقملت
وما استدارة الفمك ؟ فقال اهتبلف الشيعة بينهم (ٖ .

فإف المقصود بال مؾ هـ الشيعة كما يظفر ذلؾ بوحوح في الخبر الرالث المػروف

عف عبد الكروـ عف الصادؽ (عميال السبلـ).

حيث س لال عف استدارة ال مؾ ف خبري اإلماـ (عميال السبلـ) باف ذلؾ معناي اختبلؼ
الشػػيعة ،رػػـ اف مػػا يلوػد مػػا ذهبنػػا إليػػال مػػف القػػوؿ اف هػػذي الروايػػات تقصػػد شخصػاً
 -1اربات الفداة  ،ج ، 3ص.468

 -2بحار االنوار  ،ج  ، 5ص. 148
 -3بحار االنوار  ،ج ، 52ص. 227
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خػػر غيػػر اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) هػػو اف هػػذا االخػػتبلؼ المعبػػر عنػػال فػػي
األخبار باسػتدارة ال مػؾ هػو عبلمػة مػف العبلمػات الدالػة عمػ .ػرب القيػاـ المقػدس

لال (عميال السبلـ).

فق ػػد ج ػػاد ف ػػي الرواي ػػة الػ ػواردة ع ػػف مال ػػؾ اب ػػف ح ػػمرة ،ػػاؿ ( :ػػاؿ أمي ػػر

المػػلمنيف (عميػػال السػػبلـ)  :يللا مال لك بللن ضللمرة كيللف أنللت إذا اهتمف لت الشلليعة
هكذا وشبك أصابعه وادهل بعضها في بعض؟

فقمت :يا أمير المؤمنين ما عند ذلك من هير ؟

قلال :الهيللر كملله عنللد ذلللك يللا ماللك عنلد ذلللك يقللوم قائمنللا فيقللدم سللبعين رجلبلً
يكللذبون عمللى هللا ورسللوله (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسللميما فيقللتمهم ثللم يجمعهللم هللا عمللى أملللر
واحد (ٔ .

وع ػػف األص ػػبغ ب ػػف نبات ػػال عػ ػف أمي ػػر الم ػػلمنيف (عمي ػػال الس ػػبلـ) أن ػػال ػػاؿ:

( كونلوا كالنحللل فللي الطيللر – إلللى ان قللال – فوالللذن نفسللي بيللدر مللا تللرون مللا
تحبون حتى يتفل بعضكم في وجور بعض وحتى يسمي بعضكم بعضاً كلذابين

وحتى ال يبقى منكم – أو قال  :من شيعتي – إال كالكحل في العين والممح في

الطعام . ٕ( .....

 -1اربات الفداة ج ، 3ص537
 -2غيبة النعماني  ،ص. 218

الرجعة395 ...............................................................
عف أبي عبد هللا (عميال السبلـ) أنال ػاؿ ( :ال يكون ذلك األمر حتى يتفلل

بعضكم في وجور بعض وحتى يمعن بعضكم بعضاً وحتى يسمي بعضكم بعضاً

كذابين (ٔ .

وعف عميرة بنت ن يل الت ( :سمعت الحسين بن عمي (عميه السبلم يقول :ال

لر بعضللكم مللن بعللض ويتفللل بعضللكم فللي
يكللون األمللر الللذن تنتظرونلله حتللى يبل أ
وجور بعض ويشهد بعضكم عمى بعض بالكفر ويمعن بعضكم بعضاً .

فقمت له :ما في ذلك الزمان من هير؟

فقال الحسين (عميه السبلم  :الهيلر كمله فلي ذللك الزملان يقلوم قائمنلا ويلدفع

ذلك كمه (ٕ .

فػإف هػذي الروايػات كمػا هػو واحػح تػذكر لنػا اخػتبلؼ يكػوف بػيف الشػيعة ،و ػد عػػد
هذا االختبلؼ مف العبلمات الدالة عم .رب القياـ المقدس لئلماـ المفدف (عميػال

السبلـ).

والروايات د دلت عم .اف الشخص الذف يقاؿ عنال مات أو همؾ يقود معركة في

الكوفة حد بني العباس ولكنال يحطر لم يبة واالبتعاد في تمؾ األرناد حيث يكوف

مطموباً لمسمطة الحاكمة نذاؾ كما في الروايات التالية:
عف أبي الجارود عندما سمع عمياً (عميال السبلـ) يقػوؿ ( :العجب كل العجب بين

جمادن ورجب فقام رجل فقال :يا أمير الملؤمنين ملا هلذا العجلب اللذن ال تل ازل

تعجب منه؟ فقال :ثكمتك أمك وأن عجب أعجلب ملن أملوات يضلربون كلل علدو
 -1بحار االنوار  ،ج ، 52ص134
 -2غيبة الطوسي  ،ص. 437
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ِ
آمُنلوا َال َت َت َوَّل ْلوا
{يلا أَُّي َهلا َّاللذ َ
ولرسوله وألهل بيته وذللك تسويلل هلذر اآليلة َ
ين َ
ّللا عَمللي ِهم َقل ْلد ي ِئس لوا ِمللن ْاآل ِهللرِة َكمللا يل ِلئس اْل ُك َّفل ِ
ِ
لح ِ
اب
َ
َصل َ
لار مل ْلن أ ْ
ُ
َ َ َ َ
َق ْوم لاً َغضل َ
َ ُ
لب َّ ُ َ ْ ْ
اْلُقُب ِ
ور} فلإذا اشلتد القتلل قملتم ملات أو هملك أو أن واد سلمك .وذللك تسويلل هلذر
اكم ِبلسَمو ٍ ِ
لاك ْم أَ ْك َث َلر َن ِفيل اًر }
لين َو َج َعْمَن ُ
ال َوَبن َ
َم َلد ْدَن ُ ْ َ
اآلية { ُث َّم َرَد ْدَنا َل ُك ُم اْل َكَّرَة َعَمْي ِه ْم َوأ ْ
(ٔ .
و فػػذا يتحػػح لنػػا جمي ػاً اف الشػػخص الػػذف سػػيقاؿ عنػػال مػػات أو همػػؾ فػػي أف واد

سمؾ هو شخص خر غير اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) وهو السيد اليماني.

الفرج بعد الغيبة

بالرجوع ال .بعػض الروايػات المعصػومية الشػرو ة نجػد اف الػبعض منفػا يػذكر لنػا

ال ػػرج بعػػد و ػػوع ال يبػػة ومػػف تمػػؾ الروايػػات الروايػػة ال ػواردة عػػف عمػػي بػػف مفزوػػار
اؿ :كتبت ال .ابي الحسف (عميال السػبلـ) أسػ لال عػف ال ػرج ؟ فكتػب ( :اذا غلاب

صاحبكم عن دار الظالمين فتوقعوا الفرج (ٕ .
اف الػػذف يستش ػ

مػػف هػػذي الروايػػة اف ال ػػرج يعقػػب و ػػوع ال يبػػة بقميػػل ،اذف فمػػا

معن .اف االماـ (عميال السبلـ) يبشر بال رج ووجعل العبلمػة عميػال غيبػة صػاحبنا،
ومف غير المعقوؿ اف االماـ (عميال السبلـ) يخبرنا وي مرنا بتو ع ال رج عنػد غيبػة

االماـ المفدف (عميال السبلـ) ألف غيبتػال (عميػال السػبلـ) طوومػة جػداً كمػا جػاد فػي
رواياتفـ (عميفـ السبلـ) وهو الوا ع كما د رأيناي ولمسناي.

 -1بحار االنوار ج  53ص 60
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اذف فػػبل بػػد اف يكػػوف المقصػػود بال يبػػة هنػػا شػػخص اخػػر غيػػر االمػػاـ المفػػدف
(عميال السبلـ).

و د اكدت الكرير مػف تمػؾ االخبػار اف غيبػة االمػاـ (عميػال السػبلـ) سػتكوف طوومػة

وتمتد ال .مئات السنيف.

فقد جاد في الرواية الشرو ة الواردة عف احمد بف اسحاؽ بػف سػعد االشػعرف عػف

ابػػي دمحم الحسػػف بػػف عمػػي (عميػػال السػػبلـ) فػػي حػػديث ػػاؿ :قمللت يللابن رسللول هللا
فمن االمام والهميفة من بعدك ؟ فنهض (عميه السبلم مسرعاً ودهلل البيلت ثلم

هرج وعمى عاتقه غبلم كسن وجهه القمر ليمة البدر من ابناء ثبلث سنين.

فقال :يا احمد ابن اسحاق لوال كرامتك عمى هللا وحجته ما عرضت عميلك ابنلي

هللذا انلله سللمي رسللول هللا وكنيتلله الللذن يمللؤل االرض قسللطاً وعللدالً كمللا ممئللت
جو اًر وظمماً.
يا احمد بن اسلحاق مثمله فلي هلذر االملة مثلل الهضلر (عميله السلبلم ومثمله

مثل ذن القرنين وهللا ليغيلبن غيبلة ال ينجلو فيهلا ملن الهمكلة اال ملن ثبتله هللا

عمى القول بسمامته ووفقه لمدعاء بتعجيل فرجه.

قال احمد ابن اسحاق فقملت لله :فهلل ملن عبلملة يطملئن اليهلا قمبلي ؟ فنطلق

الغلللبلم (عميللله السلللبلم بمسلللان عربلللي فصللليح فقلللال :انلللا بقيلللة هللا فلللي ارضللله
والمنتقم من اعدائه فبل تطمب اث اًر بعد عين يا احمد بن اسحاق.

قال احملد بلن اسلحاق :فهرجلت مسلرو اًر فرحلاً فمملا كلان ملن الغلد علدت اليله
فقمللت للله :يللابن رسللول هللا لقللد عظللم سللرورن بمللا مننللت بلله عمللي فمللا السللنة

الجاريلة فيلله مللن الهضللر (عميلله السللبلم وذن القللرنين ؟ فقللال (عميلله السللبلم :
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طول الغيبة يا احمد فقمت له :يا ابن رسول هللا فإ ن غيبتله لتطلول ؟ قلال :أن

وهللا حتللى يرجللع عللن هللذا االمللر اكثللر القللائمين بلله فللبل يبق لى اال مللن اهللذ هللا

عهدر بواليتنا وكتب في قمبه االيمان وايدر بروح منه يا احمد بن اسحاق هذا

امر من امر هللا وسر من سر هللا وغيب من غيب هللا فهذ ما اتيتك واكتمه
وكن من الشاكرين تكن معنا في عميين (.)1

اف الػػذف يظفػػر مػػف هػػذي الروايػة الشػرو ة اف غيبػػة االمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ)

الرانية تكوف طوومة جداً ،مما يتسبب ذلؾ في رجوع الكرير ممف الوا ب مامتال.

و فػػذا يظفػػر لنػػا واحػػحاً انػػال مػػف غيػػر الممكػػف اف االمػػاـ الرحػػا (عميػػال السػػبلـ)

كاف يقصد االماـ المفدف (عميال السػبلـ) فػي ولػال الػذف ذكرنػاي سػابقاً والػذف جػاد
فيال ( :اذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقعوا الفرج .
وذلؾ لما تقدـ مف اف غيبتال (عميال السبلـ) طوومة جداً وال يمكف اف نتصور ال رج
ي تي بسرعة بعد ال يبة وعميػال فبلبػد اف يكػوف المقصػود شػخص اخػر غيػر االمػاـ

المفدف (عميال السبلـ) ولكنال يمر ب يبػة وهػي ليسػت طوومػة ك يبػة االمػاـ المفػدف

(عميػػال السػػبلـ) بػػل هػػي غيبػػة صػػيرة بحيػػث اف غيابػػال يكػػوف عبلمػػة عمػػ .ال ػػرج
وو وعال القروب الذف يعقب تمؾ ال يبة.

وهذا الشخص هػو القػائـ بالػدعوة لؤلمػاـ (عميػال السػبلـ) وصػاحب امػري وهػو وزوػري

اليماني.
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وهذا المعن .يظفر مػف المكاتبػة الػواردة عػف ابػراهيـ بػف دمحم بػف فػارس ػاؿ :كنػت

انا وايوب بف نوح فػي طروػا مكػة فنزلنػا عمػ .وادف ز الػة ،فجمسػنا نتحػدث فجػرل

ذكػر مػا نحػػف فيػال وبعػػد االمػر عمينػا ،فقػػاؿ ايػوب بػػف نػوح :كتبػت فػػي هػذي السػػنة،
اذكر شيئاً مف هذا:
فكتب ( :اذا رفع عممكم من بين اظهركم فتوقعوا الفرج من تحت اقدامكم

(.)1

وف ػػي ه ػػذي المكاتب ػػة دالل ػػة عم ػػ .س ػػرعة و ػػوع ال ػػرج بع ػػد ال يب ػػة فػ ػإف المػ ػراد م ػػف

(عممكػػـ) ه ػػو الممف ػػد الرئيس ػػي لؤلم ػػاـ المف ػػدف (عمي ػػال الس ػػبلـ) ال ػػذف يك ػػوف اعم ػػـ
الناس في زمانال فإف غيبتال هي غيبة لعممنا كما ال يخ  .ألف العمـ يذهب بذهاب

حممتػػال وأهمػػال ،فػإف ب يبػػة اليمػػاني يرفػػع عممنػػا مػػف بيننػػا ولػػذلؾ ال ػػرج سػػيكوف روبػاً
حينفا كما اشارت الروايات الشرو ة.

و ػػد ورد ايح ػاً مػػا يػػدؿ عمػػ .هػػذا المعنػػ .فقػػد جػػاد فػػي الروايػػة ال ػواردة عػػف ز اررة
ػ ػػاؿ :سػ ػػمعت ابػ ػػا عبػ ػػد هللا (عميػ ػػال السػ ػػبلـ) يقػ ػػوؿ ( :ان لمغللللبلم غيبللللة قبللللل ان

يقوم .)2( ...

فال ػػذف يتب ػػيف م ػػف الرواي ػػة اف ال يب ػػة مقترن ػػة زمانػ ػاً بالقي ػػاـ وال ػػرج واال ل ػػو ك ػػاف
المقصود غيبة االماـ (عميال السبلـ) لما اؿ ابػو عبػد هللا (عميػال السػبلـ) ( :غيبػة
بل اف يقوـ).

فػإف القبميػة فػي الروايػة تػدؿ عمػ .اف القيػاـ يعقػب ال يبػة بو ػت ميػل وهػذا المعنػ.
واحح جداً في الرواية.
1
2
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ومػػا يلكػػد ذلػػؾ هػػو الروايػػة ال ػواردة عػػف حػػذلـ بػػف بشػػير ػػاؿ( :قملللت لعملللي بلللن

الحسلين (عميلله السلبلم صللف للي هللروج المهلدن  -الللى ان قلال  -فللسذا ظهللر
السفياني اهتفى المهدن ثم يهرج بعد ذلك (.)1

ففػػي تػػدؿ عمػػ .اف المفػػدف يخت ػػي وي يػػب عنػػد ظفػػور الس ػ ياني وام ػري اذف ففػػو
ليس االماـ المفدف (عميال السبلـ) حتماً ،ألنال (عميال السبلـ) غاب منذ زمف بعيػد
بحيػػث لػػـ يكػػف هنػػاؾ السػ ياني ولػػـ تظفػػر حركتػػال ،انمػػا حركػػة السػ ياني ػػد عػػدت
مف العبلمات الحتميػة التػي يسػبا ظفورهػا يػاـ االمػاـ (عميػال السػبلـ) بو ػت ميػل

جداً.

فػػبل بػػد اف يكػػوف المفػػدف فػػي هػػذي الروايػػة هػػو السػػيد اليمػػاني الػػذف يكػػوف موجػػوداً
وظاه اًر بل ظفور حركة الس ياني ولكنال ي يب نتيجة لبعض االسباب.

الستر والحجاب

جاد في الرواية الواردة عف أبي بصير اؿ :اؿ أبو عبد هللا (عميال السبلـ):

( ان فللي صللاحب هللذا األمللر سللنناً مللن األنبيللاء سللنة مللن موسللى بللن عم لران

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

وامللا سللنته مللن يوسللف فالسللتر جعللل هللا بينلله وبللن الهمللق حجاب لاً يرونلله وال
يعرفونه واما من نبينا دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما فيهتدن بهدار ويسير بسيرته (ٕ .

1
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وكذلؾ جاد في ولال (عميػال السػبلـ) (جعػل هللا بينػال و ػيف الخمػا حجابػاً يرونػال وال

يعرفونػال) فمػػو كانػت هػػذي الروايػة تتحػػدث عػػف اإلمػاـ المفػػدف (عميػال السػػبلـ) لكػػاف

هناؾ تنا حاً 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)

في حديث انال عرض اعتقادي عميال روا ارري باألئمة (عميفـ السبلـ) إل .اف اؿ :ثم
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 (ٔ .

فم ػػف ه ػػذي الرواي ػػة يظف ػػر لن ػػا واح ػػحاً اف اإلم ػػاـ المف ػػدف (عمي ػػال الس ػػبلـ) ال ي ػػرل
شخص ػػال ،وام ػػا بالنس ػػبة لمرواي ػػة األول ػػ .يظف ػػر لن ػػا اف ص ػػاحب ه ػػذا األم ػػر ي ػػرل
شخصال ولكف الناس ال يعرفوف انال صاحب هذا األمر.

ولو حممت كمتا الروايتيف عمػ .اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػبلـ) لكػاف هنػاؾ تنا حػاً
واحػػحاً ،والوا ػػع انػػال ال يوجػػد تنػػا ض فػػي الروايػػات ،ألف الروايػػة األولػػ .تتحػػدث
عف شخص خر غير اإلماـ المفػدف (عميػال السػبلـ) بينمػا تتحػدث الروايػة الرانيػة
كما هو واحح عف اإلماـ المفدف (عميال السبلـ).

وهنػػاؾ الكريػػر مػػف الروايػػات التػػي تلكػػد اف اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ال

يرل شخصال ،كما ذكرنا .
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فمػػف هػػذي الروايػػات يظفػػر لنػػا واحػػحاً اف اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال الس ػبلـ) ال يػػرل
جس ػػمال و ف ػػذا يتب ػػيف لن ػػا جميػ ػاً وبم ػػا ال يقب ػػل الش ػػؾ اف الرواي ػػة الت ػػي تق ػػدـ ذكره ػػا
والمروية عف أبي بصير عف أبي عبد هللا (عميال السبلـ):

( ان في صاحب هذا األمر سنناً ملن األنبيلاء – إللى ان قلال – جعلل هللا بينله

وبين الهمق حجاباً يرونه وال يعرفونه .....

(ٔ

والتػػي يظفػػر منفػػا اف صػػاحب هػػذا األمػػر يػراي النػػاس ولكػػنفـ ال يعرفونػػال ،تتحػػدث
عف شخص خر غير اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) هو صاحب هذا األمر السيد

اليماني كما أربتنا ذلؾ سابقاً.

والوا ػػع اف هنػػاؾ بعػػض الروايػػات التػػي يعتقػػد الػػبعض انفػػا تتحػػدث عػػف

اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) ولكنفا تتحدث عف الممفديف لال.

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

أخػػرل ،باإلحػػافة إلػػ .عػػدـ العمػػـ بكبلمفػػـ (صػػموات هللا وسػػبلمال عمػػيفـ)مف جفػػة
رالرػػة ،تسػػبب فػػي حمػػل بعػػض الروايػػات عمػػ .اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) مػػف

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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ومف هذي الروايات الرواية الواردة عف أبي بصير عف أبي عبد هللا (عميال السػبلـ)

التي جاد فيفا ( :ال بد لصلاحب هلذا األملر ملن غيبلة والبلد لله فلي غيبتله ملن
عزلة ونعم المنزل طيبة وما بثبلثين من وحشة (ٔ .

فإنفا ال تقصد اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) ألف الذف يظفر مف الرواية الشرو ة

اف هناؾ ربلريف شخصاً 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

الرواية عم .اإلماـ المفدف (عميػال السػبلـ) وال بػد حينفػا اف يكػوف لفػوالد الربلرػيف
ن ػػس الخاصػػية التػػي لديػػال (عميػػال السػػبلـ) أف انفػػـ يػػروف النػػاس والنػػاس ال ت ػراهـ
وهذا مما لـ يقـ عميال دليل في الشروعة.

بينما ورد الدليل في الشروعة اف سيدنا الخحر (عميال السػبلـ) يػرل النػاس والنػاس

ال تراي ،ف ي الرواية الشرو ة الواردة عػف الحسػف بػف عمػي بػف فحػاؿ ػاؿ :سػمعت
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

قال :وسيؤنس هللا به وحشة قائمنا في غيبته ويصل به وحدته (ٕ .

 -1بحار األنوار  ،ج ، 52ص. 157
 - 2إربات الفداة  ،ج ، 3ص. 480
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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 أيحػاً اف
اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ي ػ نس بوحشػػتال مػػع الخحػػر (عميػػال السػػبلـ) ولػػيس

غيري ،و ذلؾ يتبيف لنا عدـ امكاف حمل الرواية عم .هذا المعن..

إذف ف ػػبل ب ػػد م ػػف حم ػػل الرواي ػػة عم ػػ .ش ػػخص خ ػػر غي ػػر اإلم ػػاـ المف ػػدف (عمي ػػال

السبلـ) وال بد أف يكوف هذا هو المسم .بصاحب هذا األمر وهو مػف يكػوف معػال
ربلريف شخصاً ي نسال هللا بفـ مف وحشتال.

الرجعة405 ...............................................................
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كتاب
دابلة األرض

الرجعة407 ...............................................................

الباب األول
دابة األرض لغة واصطبلحاً
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دب َدباً ودبيباً ،أف مشػ .كالحيػة أو عمػ .اليػديف أو الػرجميف
الدابة ل ة مف ال عل َّ
كالط ػػل ،ويقولػػوف هػػو الػػدب مػػف دب ودرج .ويقػػاؿ دب الػػدبَّي أف لػػيس فػػي الػػدار
دَّبي أو اهدبي أف ليس فيفا أحد ،أف تعني ليس فيفا مف يدب.
ه
و د ذكر كبار أهل الم ة والنحو كاألخن والجواهرف إف كػل مػا دب ومشػ .عمػ.
وجال األرض ففو دابة.

هػػذا محػػاؼ إلػػ .المعنػػ .المتعػػارؼ عميػػال مػػف أف الدابػػة ملنػػث الػػداب ويقػػع عمػػ.
المػػذكر والملنػػث والتػػاد فيػػال لموحػػدة والجمػػع دواب وتصػ يري دو يػػة أف كػػل مػػا دب

مف الحيواف ،وغمب عم .ما يركب ويحمل عميال(.)1

فعميػػال تكػػوف الدابػػة ل ػػة وبشػػكل عػػاـ مػػف كػػل شػػيد يػػدب عمػػ .وجػػال األرض مػػف
إنسػػاف وحي ػواف ،بيػػد أف السػػائد بػػيف النػػاس بصػػورة عامػػة عنػػدما يػػرد ل ػػي الدابػػة
تنصػػرؼ أذهػػانفـ إلػػ .الحيوانػػات األعجميػػة والتػػي غالب ػاً مػػا يركػػب ويحمػػل عميفػػا

الناس مف بيل الحمير والب اؿ وغيرها.

وهذا بطبيعة الحاؿ ال يعني أف كل ما هو سائد ومتعارؼ عميػال ففػو وحػدي حقيقػة

ال وجود ل يرها مف الحقائا.

وبمعن .خر أف المتعارؼ عند عامػة النػاس إف الدابػة هػي حيػواف الركػوب ،وهػذا

ال ين ػػي وج ػػود معن ػػ .خ ػػر لمداب ػػة والت ػػي يػ ػراد بفػ ػا اإلنس ػػاف ال ػػذف يمش ػػي عم ػػ.
األرض ،إذف فالدابة م فوـ أعـ وأشمل مف الدابة التي يراد بفا الحيواف.

دابة األرض اصطبلحاً :
 -1المنجد ج 1ص ، 204بحار األنوار ج 40ص 356و ج 57ص. 165
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أما دابة األرض مف حيث االصػطبلح ففػي أحػد اآليػات اإللفيػة التػي يظفرهػا هللا

{واِ َذا َوَق َع اْلَق ْلو ُل
عز وجل في خر الزماف والتي أشار إليفا القرف بقولال تعالَ : .
َهرجَنللللا َلهللللم َد َّابلللل ًة ِمللللن ْاألَر ِ ِ
َن َّ
آي ِاتَنللللا َال
لللم أ َّ
لللي ِه ْم أ ْ َ ْ
َعَمل ْ
ّ َ ْ
لللاس َكللللاُنوا ِب َ
النل َ
ض ُت َكّم ُم ُهل ْ
ُ ْ
ُيوِقُنو َن}(ٔ .
و ػػد جعمف ػػا هللا س ػػبحانال وتع ػػال .م ػػف اآلي ػػات والعبلم ػػات الدال ػػة عم ػػ .ػػرب ي ػػاـ

الساعة(.)2

و ػد ات ػا المسػمموف كافػة ب نفػا تخػرج فػي خػر الزمػاف ،بحيػث تقػوـ بػالت روا بػػيف
الملمنيف والكافروف وذلؾ عف طروا وسـ كل مف ال روقيف وتختمفـ بواسطة خػاتـ

سميماف وعص .موس( .عميفما السبلـ).

ويعػػرؼ كػػل شػػخص مػػف النػػاس الشػػخص اآلخػػر ب نػػال كػػافر أو مػػلمف مػػف الوسػػـ

الذف يوسـ بال ،أما عف ماهية هذي الدابة وتحديد جنسفا ففو مػا اختمػ

فيػال ،رواف

كاف في الحقيقة أنفا مف الدواب اإلنسية وليست الدواب الحيوانية كما سي تي ذلؾ

م صبلً وبحسب األدلة والقرائف التي تربت ذلؾ(.)3

دابة األرض وماهيتها

أجمع المسػمموف سػنة وشػيعة عمػ .خػروج دابػة األرض فػي خػر الزمػاف ،إال انفػـ
اختم ػوا فػػي تحديػػد المصػػداؽ أف ماهيػػة تمػػؾ الدابػػة ،فقػػد ذهػػب السػػنة إلػػ .القػػوؿ

 -1النمل (. )82

 -2بحار األنوار ج 9ص ، 204منتخب األرر ص. 444
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ب نفػػا دابػػة مػػف دواب األرض ،أمػػا الشػػيعة فقػػد ذهب ػوا إلػػ .القػػوؿ ب نفػػا رجػػل كمػػا
سنبيف ذلؾ الحقاً.

ػػد يعتقػػد الػػبعض أف ل ػػي الدابػػة يشػػير إلػػ .الحي ػواف وهػػذا غيػػر صػػحيح ،والػػدليل

عمػػ .ذلػػؾ هػػو وجػػود أدلػػة رنيػػة وروايػػات ش ػرو ة واردة عػػف أه ػل البيػػت (عمػػيفـ

السبلـ) تشير إل .إف دابة األرض هي إنساف وليست حيواف.

دابة األرض في المنظور القرآني

أشار المول .تبػارؾ وتعػال .إلػ .دابػة األرض أو الدابػة فػي كتابػال ،وهنالػؾ نػوعيف
مف اآليات.

النوع األوؿ:

أشار إل .أف المقصود بالدابة هو إنساف وليس حيواف وهي كاآلتي:
َهَر ْجَنللا َل ُهل ْلم َد َّابل ًة ِّمل َلن ْاألَْر ِ
َن
ض ُت َكّمِ ُم ُهل ْلم أ َّ
لع اْلَقل ْلو ُل َعَمل ْلي ِه ْم أ ْ
{واِ َذا َوَقل َ
ولػػال تعػػالَ :.
َّ
آي ِاتَنا َال ُيوِقُنو َن}(ٔ .
اس َكاُنوا ِب َ
الن َ
وبقرون ػػة ول ػػال تع ػػال( .تكممف ػػـ) يك ػػوف المص ػػداؽ أو الماهي ػػة حينئ ػػذ إنس ػػاناً ول ػػيس

حي ػواف ،وظػػاهر اآليػػة الش ػرو ة ص ػروح فػػي أف الدابػػة تػػتكمـ مػػع النػػاس وال داعػػي

حينفػػا إلػػ .االس ػػتعانة بالمجػػاز أو ت وو ػػل الكػػبلـ كم ػػا فعػػل بع ػػض م سػػرف الس ػػنة
والذيف ذهب بعحفـ إل .أف ولال تعال( .تكممفـ) مف الكمـ أف الجرح(.)2

- 1النمل 82
 -2المنجد ؽ 1ص ، 695ت وول اآليات ص. 401

الرجعة411 ...............................................................
فالروايات الشرو ة الواردة عف أهل البيت (عميفـ السبلـ) تذكر أف معن( .تكممفـ)
مف الكبلـ وهذا ما ال يت ا مع كوف الدابة حيواف.

فقد ورد عف أبي بصير أف رجبل جاد إل .اإلماـ الصادؽ (عميال السبلـ) يست سػر

عف اآلية الواردة أعبلي فقاؿ:

( إن العامللة يقولللون هللذر اآليللة إنمللا هللي تكممهللم فقللال أبللو عبللد هللا (عميللله

السبلم  :كمهم في نار جهنم إنما هو يكممهم من الكبلم

(ٔ

.

وفي رواية أخرل عنال (عميال السػبلـ) ( :بمغت أن العامة يقرءون هذر اآلية هكذا

تكممهم أن تجرحهم فقال (عميه السبلم  :كممهم هللا فلي نلار جهلنم ملا نزللت إال

تكممهم في الكبلم (ٕ .

وهنالػػؾ ي ػػات أخػػرل أيحػ ػاً تشػػير أو ت ػػوحي إلػػ .أف الداب ػػة ال تنطبػػا فق ػػم عم ػػ.

الحيواف بل لفا انطباؽ عم .اإلنساف أيحا.

ق ُك َّل َد َّاب ٍة ِمن َّملاء َف ِملْن ُهم َّملن َي ْم ِشلي َعَملى
ّللا َهَم َ
اآلية األول :.ولال تعالَ :.
{و َّ ُ
ِِ
ِ
ِ
ّللا َملا
َب ْطنه َو ِمْن ُهم َّمن َي ْمشي َعَمى ِر ْجَمْي ِن َو ِمْن ُهم َّملن َي ْمشلي َعَملى أَْرَب ٍلع َي ْهُم ُ
لق َّ ُ
َي َش ِ
ّللا َعَمى ُك ِّل َشي ٍء َق ِد ٌير}(ٖ .
اء إ َّن َّ َ
ُ
ْ
و ػػد ورد عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ (عميػػال السػػبلـ) فػػي ت سػػير هػػذي اآليػػة ( :قللال عمللى
رجمين الناس وعمى بطنه الحياة وعمى أربع البهائم وقال أبو عبلد هللا (عميله

السبلم  :ومنهم ممن يمشي عمى اكثر من ذلك . ٔ( ...
 -1بحار األنوار ج 39ص ، 243ت سير القمي ج 2ص130
 -2ت وول اآليات ص. 401
 -3النور (. )45
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وهػػذي اآليػػة تشػػير بوحػػوح إلػػ .أف م فػػوـ الدابػػة ينطبػػا عمػػ .اإلنسػػاف أيحػػا وال
يقتصر عم .الحيواف.

ِ
ّللا َّ
آب ٍة
ظْم ِم ِهم َّما َتَر َك َعَمْي َها ِمن َد َّ
اس ِب ُ
الن َ
اآلية الرانية :ولال تعالَ :.
{وَل ْو ُي َؤاه ُذ ّ ُ
ِ
ِ
ِ
َجل ٍ
للل ُّم َسل ِّ
للاع ًة َوالَ
َجُم ُهل ْللم الَ َي ْسل َللتسْهُرو َن َسل َ
للمى َفلللِإ َذا َجلللاء أ َ
َوَلكلللن ُيل َللؤ ّهُرُه ْم إَللللى أ َ
َي ْس َت ْق ِد ُمو َن}(ٕ .
و د ورد في ت سير هذي اآلية:
( إف هللا تعػػال .ذك ػري لػػو يلاخػػذ الك ػػار والعصػػاة بػػذنو فـ ويعػػاجمفـ بعقوبػػاتفـ لمػػا

ترؾ عم .األرض أحد مػف الظػالميف روانمػا يػلخرهـ ت حػبلً منػال ليتو ػوا ،ومػا لػذلؾ
مػػف مصػػمحة لبػػا ي المكم ػػيف ليعتبػػروا بفـ...والتقػػدير مػػا تػػرؾ عميفػػا مػػف دابػػة مػػف

أهل الظمـ .)3() ...

وعميال فالدابة هنا يقصد بفا اإلنساف عم .وجال الخصوص.
ِِ
السللماو ِ
ِ
ات َومللا ِفللي األَْر ِ
ض ِمللن
اآليػػة الرالرػػة  :ولػػال تعػػالَ { :.و ّ َي ْسل ُ
لجُد َمللا فللي َّ َ َ
َ
داَّب ٍة واْلم ِ
آلئ َك ُة َو ُه ْم الَ َي ْس َت ْك ِبُرو َن}(ٗ .
َ َ َ
وهػػذي اآليػػة تشػػير بوحػػوح إلػػ .إف المقصػػود بالدابػػة هػػي اإلنسػػاف ولػػيس الحيػواف

فقم وذلؾ ألف البارف عز وجل حصر اإلشارة فيمػا يخػص السػجود ب ػ ( دابػة ) و

 -1بحار األنوار ج 61ص ، 24ت سير القمي ج 2ص. 107
 -2النحل (. )61

 -3متشابال القرف ج 1ص. 182
 -4النحل (. )49
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( المبلئكة ) وبما إف اإلنساف هػو أشػرؼ الموجػودات وأكرمفػا عمػ .هللا عػز وجػل
وأولفا سجوداً لال فقد دمال عم .المبلئكة.

اآلية الرابعة:

لاكم وهللو َّ ِ
ِ
ِ ِ
يع
السللم ُ
ّللا َيْرُزُق َهللا َواَِّيل ُ ْ َ ُ َ
ولػػال تعػػالَ .
لل ِرْزَق َهللا َّ ُ
{وَك لسَّين مللن َد َّابللة َال َت ْحمل ُ
ِ
يم}(ٔ .
اْل َعم ُ
و ػػد ورد ف ػػي الت اس ػػير إف الع ػػرب ك ػػانوا يقتم ػػوف أوالده ػػـ مخاف ػػة الج ػػوع فق ػػاؿ هللا

للاك ْم} ،وهػػذا يعنػػي إف المقصػػود بالدابػػة هنػػا األوالد الػػذيف
ّللا َيْرُزُق َهللا َواَِّي ُ
تعػػالُ َّ { :.
يقتمفـ بائفـ مخافة الجوع(.)2
{وَك لسَِّين ِمللن َد َّاب ل ٍة} إنفػػا نزلػػت فػػي جماعػػة
كمػػا ورد أيحػاً فػػي ت سػػير ولػػال تعػػالَ .
كانوا بمكة وأمػروا بػالفجرة إلػ .المدينػة بعػد تعرحػفـ ألذل مشػركي ػروش ،و ػالوا
كي

نخرج إليفا وليس لنا بفا دار وال عقار ومف يطعمنا فيفا ومف يسقينا.

ف ش ػػارت اآلي ػػة الكروم ػػة لف ػػـ ب ػػالخروج م ػػف تم ػػؾ األرض إل ػػ .أرض غيره ػػا{ :وهللا
يرز فـ مف فحمال رواف لـ يكف رز فـ مدخ اًر}(.)3

وهناؾ نوع خر مف اآليات القرنية الشرو ة التي ورد في فيفا حمناً دابػة األرض

روانفا تشير إليفا.
ِ
ِ
اب ْاأل َْكَبل ِ َّ
اب ْاأل َْدَنللللى ُدو َن اْل َعلللل َذ ِ
لللن اْل َعلللل َذ ِ
لللم
{وَلُنللللذ َيقَّن ُه ْم مل َ
اآليػ ػػة األولػ ػػَ :.
لللر َل َعم ُهل ْ
َيْرِج ُعو َن }(ٔ .
 -1العنكبوت (. )60

 -2ت سير القمي ج 2ص. 151
 -3بحار األنوار ج119ص. 35
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و ػػد ورد فػػي ت سػػير هػػذي اآليػػة عػػف زوػػد الشػػحاـ عػػف اإلمػػاـ أبػػي عبػػد هللا الصػػادؽ

(عميال السبلـ) وفي روايػة عػف اإلمػاـ البػا ر (عميػال السػبلـ) ( :إن العلذاب األدنلى

دابة األ رض وفي رواية العذاب األدنى دابة األرض والدجال(ٕ .

اآلية الرانية :ولال تعال:.
ِ
ِ
ِ
لادر عَملى أَن يَنل ِّلز ٍل آيل ًة وَلل ِ
ِ
ِ
للك َّن
ّللا َقل ٌ َ
ُ
{وَقلاُلوْا َل ْلوالَ ُنل ِّلز َل َعَمْيله َ
َ َ
َ
آيل ٌة ّملن َّرِّبلله ُق ْلل إ َّن ّ َ
(ٖ
أَ ْك َثَرُه ْم الَ َي ْعَم ُمو َن} .
و د ورد في ت سػير هػذي اآليػة عػف أبػي الجػارود عػف اإلمػاـ البػا ر (عميػال السػبلـ)

أنػال ػػاؿ ( :وسلليريكم فللي آهللر الزمللان آيللات منهللا دابللة األرض والللدجال ونللزول
عيسى بن مريم وطموع الشمس من مغربها (ٗ .

وهذا يعني إف دابة األرض هي إحدل يات هللا سبحانال وتعال .التي وعد هللا عز
وجل بإنزالفا في خر الزمػاف كعبلمػة مػف عبلمػات السػاعة ومرتبطػة بقيػاـ اإلمػاـ

المفدف (عميال السبلـ) في خر الزماف.

ِ
ِ
ِ
لك أ َْو
{ه ْل َين ُ
يه ُم اْل َمآلئ َكل ُة أ َْو َيلسْت َي َرُّب َ
اآلية الرالرة :ولال تعػالَ :.
ظُرو َن ِإالَّ أَن َتلسْت ُ
ض ِ
ِ
ض ِ
ِ
ِ
يماُن َهلا َل ْلم َت ُك ْلن
آيلات َرِّبل َك الَ َين َف ُ
آيات َرِّب َك َي ْوَم َيسْتي َب ْع ُ َ
َيسْت َي َب ْع ُ َ
لع َن ْفسلاً إ َ
ِ
ِ ِ
نت ِظُرو َن }(٘ .
انت ِظُروْا ِإَّنا ُم َ
يم ِان َها َهْي اًر ُق ِل َ
آمَن ْت من َقْب ُل أ َْو َك َسَب ْت في إ َ
َ
 -1السجدة (. )21
 -2بحار األنوار ج 53ص ، 114ت وول اآليات ص437
 -3األنعاـ (. )37

 -4بحار األوار ج 9ص ، 204ت سير القمي ج 1ص. 198
 -5األنعاـ (. )158
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وهػػذي اآليػػة الش ػرو ة تشػػير أيح ػاً إلػػ .اآليػػات التػػي وعػػد هللا بفػػا النػػاس فػػي خػػر
الزماف ومنفا دابة األرض والدجاؿ وغيرها مف العبلمات المتزامنة مع يػاـ اإلمػاـ

المفدف (عميال السبلـ)(.)1

فقػػػد ورد عػ ػػف دمحم بػ ػػف مسػ ػػمـ عػ ػػف أبػ ػػي جع ػ ػػر وأبػػػي عبػ ػػد هللا الصػ ػػادؽ (عميفمػ ػػا

السػػبلـ ) إف اآليػػة الش ػرو ة تعنػػي ( :طمللوع الشللمس مللن المغللرب وهللروج الدابللة
والدجال والرجل يكون مص اًر ولم يعمل عمى اإليمان ثم تجيء اآليات فبل ينفعه

إيمانه (ٕ .

وهذا المعنػ .ورد فػي روايػات أهػل السػنة أيحػاً فقػد جػاد عػف أبػي هروػرة أنػال ػاؿ:
( ثبلثة إذا هرجن ال ينفع نفس إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل أو كسبت من

إيمانها هي اًر طموع الشمس من مغربها والدجال والدابة (ٖ .

والدابػة المقصػػودة فػي هػػذي اآليػػات هػي إنسػػاف ،ألنفػا رنػػت فػػي اآليػات مػػع طمػػوع
الشمس مف م ر فا ومع الدجاؿ وطموع الشمس هو اإلماـ (عميػال السػبلـ) كمػا إف

الدجاؿ أعاذنا هللا مف فتنتال إنساف أيحاً.
الر ِ
الرِاد َفةُ}(ٗ .
اج َف ُة َت ْتَب ُع َها َّ
ف َّ
اآلية الرابعة :ولال تعالَ{ :.ي ْوَم َتْر ُج ُ

 -1ت وول اآليات ص. 73
 -2بحار األوار ج 6ص ، 314ت سير العياشي ج 1ص. 384
 -3صحيح مسمـ ج1ص ، 138مسند أحمد بف حنبل ج 2ص ، 445المعجـ الكبير
لمطبراني ج 9ص.214

 -4النازعات (. )7 -6
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و ػػد ورد فػػي الت اسػػير إف المقصػػود بالرادفػػة هػػو دابػػة األرض و ػػد ورد عػػف اإلمػػاـ
الرحا (عميال السبلـ) في ت سير هذي اآلية انال اؿ:

( زلزلة األرض فاتبعتها هروج الدابة وقال (عميه السبلم أهرجنا لهلم دابلة ملن

األرض تكممهم فقال عمي (عميه السبلم (ٔ .

وم ػػف هن ػػا يتب ػػيف إف الرادف ػػة ه ػػي داب ػػة األرض وه ػػي رج ػػل ول ػػيس حيػ ػواف بمح ػػا
ت سيرها ب نفا اإلماـ عمي (عميال السبلـ) فقد ورد عف سميماف بف خالد عف اإلمػاـ

الصادؽ (عميال السبلـ) اؿ:

( والرادفة عمي بن أبي طالب (عميه السبلم (ٕ .
ولو حممنا الت سػير األوؿ إلػ .الت سػير الرػاني فسػنخرج بنتيجػة م ادهػا إف الرادفػة

هػػي دابػػة األرض وهػػي اإلمػػاـ عمػػي (عميػػال السػػبلـ) وهػػي مػػا سػػنقوـ بإرباتػػال فػػي
الص حات البلحقة مف هذا البحث.

اشلر ِ
ِ ِ
ِ
ات عصلفاًْ و َّ ِ
ات
الن َ
َ
اآلية الخامسة  :ولال تعػالَ { .واْل ُمْر َس َبلت ُعْرفلاًْ َفاْل َعاصل َف َ ْ
ِ ِ ِ
ِ
وعُدو َن َل َو ِاقع}(ٖ .
َن ْش اًرْ َفاْل َف ِارَقات َفْرقاًْ َفاْل ُمْمقَيات ذ ْك اًرْ ُع ْذ اًر أ َْو ُن ْذ اًرْ ِإَّن َما ُت َ
اصػ ػَ ا
و ػػد ورد ف ػػي ت س ػػير ه ػػذي اآلي ػػات إنف ػػا ي ػػات يتب ػػع بعح ػػفا بع ػػضَ{ ،فالع ا
ات
َ
ػات َفر ػ ػاً} الداب ػػة ،و{ َفالمم اقي ػػاتا
ات نشػ ػ اًر}األموات و{َفالَ اارَ ػ ا
عصػ ػ اً}البقر{ و َّ ا ا
الناش ػ َػر َ
َ
َ
َ
اذك اًر} المبلئكػة و{عػذ اًر أَو نػذ اًر} أف أعػذركـ وأنػذركـ بمػا أ ػوؿ ،وهػو َ سػـ جػوابفـ،

 -1المنا ب ج 3ص. 102

 -2ت سير ال رات ص ، 537ت وول اآليات . 737
 -3المرسبلت (. )7 -1
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وعُدو َن َل َو ِاقع} والدابة المراد بفا دابة األرض ت رؽ بيف الملمف
ولال تعالِ{ .إَّن َما ُت َ
والكافر(.)1
وكمػػا أشػرنا سػػابقاً إف الدابػػة مػػف اآليػػات اإللفيػػة المقصػػود بفػػا اإلنسػػاف بعينػػة فػػإف
اإلنساف لال مف المكانة والمنزلة الرفيعة عند هللا عػز وجػل أف جعمػال يػة مػف ياتػال

التػػي سػػيظفرها فػػي خػػر الزمػػاف ،إف هػػذي اآليػػة (دابػػة األرض) حتميػػة الو ػػوع ال
وعُدو َن َل َو ِاق ٌع }(ٕ .
محالة و د أكد القرف الكروـ هذا المعن .بقولال تعالِ{ :.إَّن َما ُت َ
مما يوحي إل .أهمية هذي اآليات وعظـ خطرها وأررها فػي خػر الزمػاف ممػا ينػ ل
بفا ذلؾ عف كونفا حيواف.

دابة األرض في منظور الروايات الشريفة

يوج ػػد ل ػػدينا ن ػػوعيف م ػػف الرواي ػػات الشػ ػرو

الػ ػواردة ع ػػف أئم ػػة أه ػػل البي ػػت (عمي ػػال

السػػبلـ) وغيػػرهـ مػػف الحكمػػاد أو العممػػاد والتػػي جػػادت لتلكػػد حقيقػػة دابػة األرض
التي تخرج في خر الزماف.

ونبدأ أوالً بالروايات التي تناولػت الحػديث عػف م فػوـ الدابػة بشػكل عػاـ مػف حيػث

إنفا تطما عم .اإلنساف تارة وعم .حيواف الركوب والحمػل تػارة أخػرل وهػذا بػدوري
يلكد ما ذهبنا إليال مف إف دابة األرض المذكورة في القرف تعني إنساف.
 -1بحار األنوار ج 7ص ، 46– 45ت سير القمي ج 2ص. 400
 -2المرسبلت (. )7
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فقد جاد عف لقماف مف كبلـ لال مع ابنال حوؿ بني دـ جاد فيال:

( كل دابة تحب مثمها وان بني آدم يحب مثمه (ٔ .

وهنا إشارة واحػحة إف كػل دابػة تميػل وتحػب مرمفػا رواف بنػي دـ يحػب مرمػال رواف
ذلؾ مف عادة الدواب التي تدب عم .وجال األرض حيػث نجػد إف لقمػاف ػرف بنػي
دـ وطباعال بطبائع الدواب بصورة عامة.

أما الرواية الرانية:

فقد جاد عف ميموف بف مفراف عف عبد هللا بف عباس في ت سير ولال تعال: .
الطِيبل ِ
ِ
ِ
للاهم ِمل َ َّ
للات
{وَلَقل ْللد َكَّرْمَنلللا َبنلللي َ
آد َم َو َح َمْمَنل ُ
للن ّ َ
َ
للاه ْم فلللي اْلَبل ِّللر َواْلَب ْحل ِللر َوَرَزْقَنل ُ ّ
(ٕ
ِ
ِ
ِ
ير ّم َّم ْن َهَم ْقَنا َت ْفضيبلً} .
اه ْم َعَمى َكث ٍ
َوَف َّضْمَن ُ
أن ػػال ػػاؿ ( :لللليس ملللن دابلللة إال وهلللي وتسكلللل بفمهلللا إال ابلللن آدم فإنللله يسكلللل
بيدر . ٖ( ...

ونجد إف ابف عباس هنا يلكد إف بني دـ هو دابػة كسػائر الػدواب إال أف هللا عػز

وجل فحمال عميفا حت .بطروقة األكل.

أما النػوع الرػاني مػف الروايػات ففػي التػي تناولػت دابػة األرض بعينفػا والتػي تشػير

بوحػػوح إلػػ .أنفػػا دابػػة إنسػػية مػػف بنػػي دـ وليسػػت دابػػة مػػف الحيوانػػات العجمػػاد،
وذلؾ لوجود رائف رواشارات تلكد هذا المعن .حيث أشارت مجموعػة مػف الروايػات

 -1بحار األنوار ج 13ص ،400الكافي ج 2ص. 641
 -2اإلسراد (. )70

 -3مالي الطوسي ص. 489
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أف دابة األرض تخرج في خر الزماف وتكمـ الناس سواد كانوا ملمنيف أو كافروف
و د أكدت اآلية القرنية التي تناولت دابة األرض هذي الحقيقة وكما مر بنا سابقاً.

إال أف اآليػة القرنيػة اآلن ػػة الػذكر فحػبلً عػف الروايػػات تشػير إلػػ .الكػبلـ الصػروح
الذف يتكمـ بال الناس ووت اهموف بال مع بعحفـ البعض وهذي الروايات كاآلتي:
الرواية األول :.عف خيرمة الجع ي عف البا ر (عميال السبلـ) أنال اؿ:
( وهللا إن الدابة لتهرج وتكمم الناس مؤمن وكافر (ٔ .

وأم ػػا الرواي ػػة الراني ػػة والت ػػي ج ػػاد فيف ػػا ( :تهلللرج الدابلللة يلللوم تهلللرج وهلللي تكملللم

الناس (ٕ .

ونجد إف الروايتيف ي يداف ن س المعن .المتقدـ مف حيث إف الدابة تكمـ الناس مف
مػػلمف وكػػافر ،والػػذف يظفػػر مػػف ظػػاهر الػػروايتيف بػ ف الكػػبلـ هنػػا يػراد بػػال النطػػا

المتعارؼ عميال بيف البشر وال يراد بال الت وول مربلً.

ألنال ال توجد إشارة إلػ .ذلػؾ وال يمكننػا إف نحمػل الروايػة عمػ .غيػر هػذا المعنػ،.

وهػػذا يعنػػي إف دابػػة األرض هػػي دابػػة مػػف بنػػي دـ يخرجفػػا هللا عػػز وجػػل كآيػػة

لمنػػاس ليمي ػػز ع ػػف طروقف ػػا وبص ػػورة مباشػػرة ومكش ػػوفة لمعي ػػاف ب ػػيف ال ػػرد الم ػػلمف
واآلخر الكافر.

الرواي ػػة الرالرػ ػة :واردة ع ػػف اب ػػف المن ػػذر ع ػػف اب ػػف عب ػػاس والت ػػي ي ػػذكر فيف ػػا داب ػػة

األرض ػػائبلً ( :الدابللة مؤلفللة ...وفيهللا مللن كللل أمللة سلليما وسلليماها مللن هللذر
األمة إنها بمسان عربي مبين تكممهم بكبلمهم (ٔ .

 -1بحار األنوار ج 65ص. 58
 -2الدر المنرور ج 5ص115
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ولعػػل هػػذي الروايػػة مػػف الروايػػات الص ػروحة التػػي ال تحتػػاج إل ػ .تعميػػا أو ت ووػػل
والتي ت يد بػ ف دابػة األرض المقصػودة فػي القػرف الكػروـ هػي إنسػاف وذلػؾ بداللػة

إنفا تتكمـ بمساف عر ي مبيف.

كمػػا اف هنػػاؾ روايػػات أخػػرل واردة عػػف طػػرؽ أهػػل البيػػت (عمػػيفـ السػػبلـ) توحػػح
وتشػػير إلػػ .أف دابػػة األرض هػػي إنسػػاف بذاتػػال ،والتػػي يبػػدو مػػف خبللفػػا إف األئمػػة
المعصوميف (عمػيفـ السػبلـ) أرادوا أف يوحػحوا ماهيػة تمػؾ الدابػة ألصػحابفـ مػف

حيػػث أنفػػا دابػػة بش ػروة مػػف بنػػي دـ وليسػػت مػػف دواب الحيوانػػات ،مػػع انفػػـ لػػـ
يطمقػوا عميفػػا ل ظػػة انسػاف بشػػكل صػروح ،وذلػػؾ كمػػال مػػف خػػبلؿ بيػػاف أعمػػاؿ تمػػؾ

الدابة وأفعالفا.

حيث ورد عف أبا الط يل ب نال س ؿ اإلماـ عمي بف أبي طالب (عميال السبلـ) عف

لع اْلَقل ْلو ُل
{واِ َذا َوَقل َ
دابػػة األرض ( :فقمللت يللا أميللر المللؤمنين قللول هللا عللز وجللل َ
َهَر ْجَنا َل ُه ْم َد َّاب ًة ِّم َن ْاألَْر ِ
َن َّ
آي ِاتَنلا َال ُيوِقُنلو َن}
ض ُت َكّمِ ُم ُه ْلم أ َّ
َعَمْي ِه ْم أ ْ
لاس َكلاُنوا ِب َ
الن َ
ما الدابة ؟ قال :يا أبا الطفيل إله عن هذا فقمت :يا أمير المؤمنين أهبرني به

جعملللت فلللداك قلللال :هللللي دابلللة تسكلللل الطعلللام وتمشللللي فلللي األسلللواق وتللللنكح
النساء . ٕ( ...

وجاد فػي روايػة أخػرل عػف عمػراف بػف ميػرـ عػف عبايػة انػال جػاد رجػل إلػ .اإلمػاـ

عمي (عميال السبلـ) يس لال عف الدابة ،فقاؿ:

 -1الدر المنرور ج 5ص117
 -2بحار األنوار ج 53ص ، 68كتاب سميـ ص. 561

الرجعة421 ...............................................................
( حدثني عن الدابة قلال :وملا تريلد منهلا قلال :أحببلت أن أعملم عممهلا قلال:
هلللي دابلللة مؤمنلللة تقللل أر القلللرآن وتلللؤمن بلللالرحمن وتسكلللل الطعلللام وتمشلللي فلللي

األسواق (ٔ .

دابة األرض عند أهل السنة

سبا وأف نوهنا أف المسمميف كافة مف أهػل السػنة وأهػل الشػيعة ات قػوا عمػ .خػروج

دابة األرض في خر الزماف ،وعم .حتمية ذلػؾ بشػكل عػاـ ،إال انفػـ اختم ػوا فػي
تحدي ػػد ن ػػوع تم ػػؾ الداب ػػة وجنس ػػفا ،وذل ػػؾ عم ػػ .اعتب ػػار أف وج ػػود تم ػػؾ الداب ػػة م ػػف

الحقائا القرنية الرابتة والمسمـ بفا عند ال روقيف نتيجة لورودها في القرف.

ولػػو عػػدنا إلػػ .مصػػادر أهػػل السػػنة نجػػدها مميئػػة بػػالكرير مػػف الروايػػات حػػوؿ دابػػة

األرض ،وه ػذي الرواي ػػات تشػػير إلػ ػ .زم ػػاف وخػػروج ه ػػذي الداب ػػة فح ػبلً ع ػػف مك ػػاف
خروجفا وص تفا.

فمو جئنا أوالً إل .زماف خروج هذي الدابة نجد أف الروايات تلكد عم .خروجفا في

خر الزماف ،روانفا تعد مف العبلمات المتحققة الدالػة عمػ .ػرب يػاـ يػوـ القيامػة،
وهـ بذلؾ يت قوف مع الشيعة بفذا الجانب.
حيث ورد عف حذي ة بف أسيد عف الرسوؿ دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) أنال اؿ:

( إن الساعة ال تقلوم حتلى يكلون عشلر آيلات :اللدهان واللدجال والدابلة وطملوع

الشمس من مغربها. ٔ( ...

 -1بحار األنوار ج 53ص. 110
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وجػػاد فػػي روايػػة أخػػرل عػػف عبػػد هللا بػػف زوػػاد بػػف سػػميماف مسػػندة إلػػ .حذي ػػة ع ػف
الرسوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) أنال اؿ:

( بين يدن الساعة عشر آيلات كلالنظم فلي الهليط إذا سلقط منهلا واحلدة تواللت

هللروج الللدجال ونللزول عيسللى بللن مللريم وفللتح يللسجوج ومللسجوج والدابللة وطمللوع

الشمس من مغربها. ٕ( ...

كمػػا وردت روايػػات أخػػرل إشػػارت إلػػ .مكػػاف خػػروج هػػذي الدابػػة فػػي خػػر الزمػػاف،
واف ذلؾ يكوف في أعظـ المسػاجد حرمػة نػذاؾ ،كمػا أكػدت عمػ .أف الدابػة يكػوف

لفا عدة خرجات مف الدهر.

حيػث ورد عػػف حذي ػة انػػال سػ ؿ الرسػوؿ دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) عػػف مكػاف خػػروج الدابػػة

فقاؿ ( :قال من أعظم المساجد حرمة عمى هللا . ٖ( ...

كما أخرج ابف مرودية عف ابف عباس (رحي هللا عنػال) عػف الرسػوؿ دمحم ( صػم.
هللا عميػػال و لػػال وسػػمـ) أنػػال ػػاؿ ( :تهللرج دابللة األرض ولهللا ثللبلث هرجللات فللسول
هرجة منها بسرض البادية والثانية في أعظم المساجد وأشرفها وأكرمها . ٗ( ...

فحػبلً عػػف ذلػػؾ جػػادت روايػػات ت يػػد أف دابػػة األرض تخػػرج ومعفػػا خػػاتـ سػػميماف
وعصا موس( .عميفما السػبلـ) فتجمػو وجػال المػلمف بالعصػ .وتخطػـ وجػال الكػافر

بالخاتـ ،وهو ما ذكر في مصادر الشيعة أيحاً.
 -1صحيح مسمـ ج 4ص ، 2225مستدرؾ الحاكـ ج 4ص428
 -2مجمع الزوائد ج 7ص ، 238كنز العماؿ ج 14ص.260

 -3جامع البياف ج 2ص ، 210مستدرؾ الحاكـ ج 4ص484
 -4الدر المنرور ج 5ص116
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وجػػاد فػػي روايػػة عػػف النبػػي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) أنػػال ػػاؿ ( :تهللرج معهللا عصللا موسللى

وهاتم سميمان فبل يبقى ملؤمن إال نكتلت فلي وجهله بعصلا موسلى نكتل ٌة بيضلاء

فتفشو تمك النكتة حتلى يبليض لهلا وجهله وال يبقلى كلافر إال نكتلت فلي وجهله
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)
عف الرسوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) انال اؿ:

( تهللللرج دابللللة األرض ولهللللا ثللللبلث هرجللللات  ...معهللللا عصللللا موسللللى وهللللاتم

سميمان . ٕ( ...

و ػػد جػػادت روايػػات مػػف طػػرؽ أهػػل السػػنة تص ػ

إنفا حيواف ذا مواص ات كريرة كما سي تي.

دابػػة األرض والتػػي تجمػػع عمػػ.

وهذي تعد نقطة الخبلؼ بينفـ و يف الشيعة الذيف يعتقدوف وولكدوف ب نال رجل.

فقد ورد عف ابف منذر عف ابف عباس (رحي هللا عنال) انال اؿ:

( الدابة مؤلفة ذات زغب وريش فيها من ألوان الدواب كمها وفيها من كل أمة
سيما وسيماها من هذر األمة أنها تتكمم بمسان عربي مبين تكمم بكبلمها (ٖ .

وفي رواية رانية عف طروا نعيـ بف حماد جاد فيفا:

( الدابة هي ذات زغب وريش لها أربع قوائم تهرج في بعض أودية تهامة (ٗ .

 -1الدر المنرور ج 5ص. 117
 -2الدر المنرور ج 5ص116
 -3الدر المنرور ج 5ص117
 -4ال تف والمبلحـ ص.187
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ويظفر مف خبلؿ الروايتيف اآلن تي الػذكر أمػروف ،األوؿ أنفػا تعطػي دابػة األرض
ص ػ ة حي ػواف خ ارفػػي ولػػيس حي ػواف طبيعػػي كسػػائر الحيوانػػات ،مػػف حيػػث انػػال لػػال

زغػػب وروػػش ،وفيػػال مػػف كػػل لػػوف ولػػال أر ػػع ػوائـ ،حيػػث اف المتعػػارؼ عميػػال اف
الطيور هي مف تمتمؾ زغب وروش بيد أف لفػا أرجػل ارنتػيف ولػيس أر عػة كمػا هػو

حاؿ الحيواف المذكور في الرواية اآلن ة الذكر.

أمػػا األمػػر الرػػاني فػػاف فػػي داخػػل الروايػػة األولػػ .تنػػا ض واحػحاً مػػف حيػػث تحديػػد

جنس دابة األرض ،فكي

يستقيـ أف لفا زغب وروػش ممػا يػوحي ب نفػا أحػد أنػواع

الطيور مع انفا أف الدابة تتكمـ الم ة العر ية.

رػـ إننػا لػو سػممنا عمػ .سػبيل ال ػرض أف دابػة األرض هػي حيػواف ذا زغػب وروػش

ممػػا يعنػػي انػػال طيػػر مػػف الطيػػور ،ففػػذا ال يجػػوز مطمقػاً ومسػػتحيل عقػبلً ألنػػال عنػػد

ذاؾ ال يمكػػف أف يطمػػا عمػػ .مػػف لػػال زغػػب وروػػش مػػف الحيوانػػات ل ظػة دابػػة ،مػػف
حيػػث أف داب ػػة الحيوان ػػات تطمػػا عم ػػ .الحيوان ػػات الت ػػي تػػدب وتمش ػػي عم ػػ .وج ػػال

األرض ووركب ويحمل عم .ظفرها.

عند ذلؾ تكوف مف أنواع الطيور وليس مف دواب األرض.

أما عف ص ة دابة األرض فػي روايػات أخػرل جػاد فيفػا أنفػا ذات و ػر تػارة وذات

وهر وروش تارة أخرل.
فعف حذي ة بف أسيد عف الرسوؿ دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) انػال ػاؿ ( :وتهلرج الدابلة ملن

وبر وريش للم يلدركها طاللب وللن يفوتهلا
الصفا أول ما يبدو رأسها مممعة ذات ّ
هارب . ٔ( ...
 -1جامع البياف ج 2ص ، 210مستدرؾ الحاكـ ج 4ص.484
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وفػػي روايػػة رانيػػة عػػف الشػػعبي و تػػادة جػػاد فيفػػا ( :دابللة األرض ذات وبللر تنللال

رأسها السماء (ٔ .

تكػوف دابػة

وهنا نجػد تنػا ض واحػح حتػ .داخػل الروايػة الواحػدة فػبل نعػرؼ كيػ
األرض ذات و ػػر وروػػش فػػي ف واحػػد ،واألوؿ مخػػتص ا
بالجمػػاؿ والرػػاني مخػػتص
ه
بالطيور ،إال أف تكوف مف الحيوانات الخرافية وهػذا ال يمكػف أف يكػوف مطمقػاً الف
هللا عػػز وجػػل هػػو اكػػرـ واجػػل واحكػػـ مػػف أف يخػػرج يػػة تكػػوف عبلمػػة فار ػػة بػػيف

المػػلمف والكػػافر مػػف جفػػة ،وعبلمػػة فار ػػة بػػيف يديػػال لبيػػاف ػػرب يػػاـ السػػاعة مػػف

جفة أخرل ،هي حيواف خ ارفػي بحسػب تصػوورهـ ولػيس بػالحيواف المتعػارؼ عميػال
بيف البشر كما هو حاؿ نا ة صالح وكبش إبراهيـ مػربلً ،مػف حيػث أف لفػا عبل ػة

باألنبيػػاد ومػػا جػػرل عمػػيفـ مػػف ح ػوادث حيػػث جعمفػػا يػػة وحجػػة عمػػ .أمػػـ ذلػػؾ

الزماف.

وجاد في رواية أف دابػة األرض هػي خمػيم بػيف اإلنسػاف والحيػواف مػف طيػر ومػف

دابة تمشي عم .األرض يركبفا اإلنساف ،حيث ورد في الحػديث المخػرج مػف بػل

ابػػف مردويػػال مسػػند إلػػ .الرسػػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) أنػػال ػػاؿ ( :تهللرج دابللة األرض ...

ولهللا وجلله كوجللة إنسللان ومنقللار كمنقللار الطيللر ذات وبل ّلر وزغللب معهللا عصللا
موسى وهاتم سميمان . ٕ( ...

وجاد أيحاً:

 -1جامع البياف ج 20ص ، 11ت سير ال خرف الرازف ج 24ص.207
 -2الدر المنرور ج 5ص. 116
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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

ذنب كبش وقائمها قوائم بعير بلين كلل مفصلمين اثنلا عشلر ذراعلاً تهلرج ومعهلا

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

أف الخ ػػاتـ والعص ػػا تك ػػوف م ػػع المف ػػدف (عمي ػػال الس ػػبلـ) يخرجف ػػا مع ػػال ف ػػي يام ػػال

المقدس.

وال نعػػرؼ كي ػ

يتقبػػل الػػبعض فك ػرة أف يخػػرج هللا عػػز وجػػل يػػة مػػف ياتػػال التػػي

ينس ػػبفا إل ػػ .ذات ػػال المقدس ػػة وه ػػي تحم ػػل ف ػػي ج ػػزد م ػػف أجزائف ػػا إح ػػدل مواصػ ػ ات

الخنزوػر أو بمعنػ .خػر أنفػػا مركبػة مػف عػيف خنزوػػر فحػبلً عػف األجػزاد األخػػرل

مف حيوانات شت..

{وِا َذا
رػػـ كيػ لنػػا التسػػميـ ب نػػال اآليػػة التػػي ينسػػبفا هللا عػػز وجػػل إليػػال بقولػػال تعػػالَ .
َهَر ْجَنا َل ُه ْم َد َّاب ًة ِّم َن ْاألَْر ِ
َن َّ
آي ِاتَنا َال
ض ُت َكّمِ ُم ُه ْم أ َّ
َوَق َع اْلَق ْو ُل َعَمْي ِه ْم أ ْ
اس َكاُنوا ِب َ
الن َ
ُيوِقُنللو َن}  ،تكػػوف يػػة مكونػػة مػػف أجػزاد حيوانػػات شػػت .ألف هػػذا يعػػد تجنػػي عمػػ.

الػ ػػذات اإللفيػ ػػة المقدسػ ػػة ،مػ ػػف حيػ ػػث أف هللا عػ ػػز وجػ ػػل احسػ ػػف الخػ ػػالقيف واحكػ ػػـ
الحاكميف فكي

يمكف أف يصدر منال هذا ال عل.

هذا فحبلً عم .أف ما ينسػب هلل عػز وجػل البػد أف يكػوف اشػرؼ الموجػودات ألف

مف ارب األشرؼ ففو األشرؼ ،واشرؼ المخمو ات هو بني دـ بشػكل عػاـ كمػا
 -1ت سير ابف كرير ج 3ص.388
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مػ ػػر بنػ ػػا ،واشػ ػػرؼ المخمو ػ ػػات والكائنػ ػػات عمػ ػػ .وجػ ػػال اإلطػ ػػبلؽ هػ ػػـ دمحم و ؿ دمحم
(صموات هللا وسبلمال عميفـ أجمعيف).

وعم .مقتح .القاعدة فبل بد أف تكوف دابة األرض مػنفـ بوصػ فـ يػة مػف يػات

هللا عػػز وجػػل ،و ػػد ورد فػػي الروايػػات عػػف طػػرؽ أهػػل البيػػت (عمػػيفـ السػػبلـ) أف
المقص ػ ػػود باآلي ػ ػػات ف ػ ػػي الق ػ ػػرف وعم ػ ػػ .وج ػ ػػال الخص ػ ػػوص ل ظ ػ ػػة ي ػ ػػاتفـ األئم ػ ػػة

المعصوميف (عميفـ السبلـ)(.)1

وهذا بدوري يدؿ عم .أف دابة األرض هي إنساف مرتبم باهلل عػز وجػل ،ففػي أحػد
ياتػال وهػي اكػػرـ عمػ .هللا تعػال .أف يصػػيرها دابػة مػف دواب الحيوانػػات كمػا ذهػػب

أهل السنة في ذلؾ.

دابة األرض عند الشيعة

لقد ذهب الشيعة إل .القوؿ ب ف دابة األرض هي رجػل روانفػا أميػر المػلمنيف عمػي
بف أبي طالب (عميال السبلـ) ،وهذا ما دلت عميال الروايات واألحاديث الواردة عػف
طر فـ (عميفـ السبلـ) في بياف التعرو

بدابة األرض.

وهػػذا المعنػػ .لػػال ارتبػػاط بم فػػوـ الرجعػػة ألف دابػػة األرض تخػػرج فػػي خػػر الزمػػاف
وبما إف دابة األرض هي اإلماـ عمي (عميال السبلـ) ،ففذا يقتحي رجوعػال (عميػال

السبلـ) إل .الحياة في خر الزماف.

 -1بحار األنوار ج 53ص. 52
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و ػػد يعتقػػد الػػبعض أف خػػروج دابػػة األرض يػػتبلئـ مػػع ال فػػـ التقمي ػدف لمرجعػػة كمػػا

يبدو ظاه اًر ،إال أف الرجعة في الزماف ألذف يكوف بػل يػاـ اإلمػاـ المفػدف (عميػال
السبلـ) وأرنادي تكوف رجعة روحية وليست مادية أف رجػوع روح النبػي (صػم .هللا
عميال و لال وسمـ تسميما) وأرواح األئمة واألولياد والصالحيف لتسديد األماـ المفدف

(عميال السبلـ) ولتسديد أصحابال

.

وهكذا الحاؿ بالنسػبة لدابػة األرض التػي كانػت فػي صػدر اإلسػبلـ أميػر المػلمنيف

عمي بف أبي طالب (عميال السبلـ) واف روحال (صموات هللا وسبلمال عميال ) ستعود

في خر الزماف لتسدد ولدي المفدف (عميال السبلـ).
رواليؾ طائ ة مف الروايات الخاصة بذلؾ.
الرواية األولى:

الواردة عف رسوؿ هللا دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) والتي أشار فيفا صراحة أف دابػة األرض

هو اإلماـ عمي (عميال السبلـ) .فقػد ورد عػف أبػ .بصػير عػف اإلمػاـ أبػي عبػد هللا
الصادؽ (عميال السبلـ) أنال اؿ:

( انتهى رسلول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسلميما إللى أميلر الملؤمنين (عميله السلبلم وهلو نلائم
في المسجد قد جمع رمبلً ووضع رأسه عميه فحركه برجمه ثم قال:
قم يا دابة األرض .فقال رجل من أصحابه :يلا رسلول هللا أيسلمي بعضلنا بعضلا

بهذا االسم.

فقال :ال وهللا ملا
لع اْلَقل ْلو ُل
{واِ َذا َوَقل َ
َ

هلو إال لله هاصلة وهلو دابلة األرض اللذن ذكلر هللا فلي كتابله
َهَر ْجَنللا َل ُهل ْلم َد َّابل ًة ِّمل َلن ْاألَْر ِ
َن َّ
لاس َكللاُنوا
ض ُت َكِّم ُم ُهل ْلم أ َّ
َعَمل ْلي ِه ْم أ ْ
النل َ
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آي ِاتَنا َال ُيوِقُنو َن} ثم قلال يلا عملي إذا كلان آهلر الزملان أهرجلك هللا فلي احسلن
ِب َ
صورة ومعك ميسم تسم به أعداءك (ٔ .

الرواية الثانية :عف رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) في حديث اإلسراد والمعراج عف عبػد
هللا بػػف س ػػناف ع ػػف اإلم ػػاـ أب ػػي عب ػػد هللا الص ػػادؽ (عمي ػػال الس ػػبلـ) ع ػػف رس ػػوؿ هللا
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) أنال اؿ :

( لقد أسرن بي ربي فسوحى إلي من وراء الحجاب ما أوحى وكممني وكان مملا
كممني أن قال:

يا عملي عملي األول  ...يلا دمحم عملي اآلهلر آهلر ملن أقلبض روحله ملن األئملة

وهي الدابة التي تكممهم . ٕ( ...

وه ػػذا ال ػػنص في ػػال إش ػػارة صػ ػروحة إل ػػ .إف داب ػػة األرض ه ػػو اإلم ػػاـ عم ػػي (عمي ػػال

السبلـ) وفيال إشارة إل .رجعتال (عميػال السػبلـ) فػي خػر الزمػاف ،وذلػؾ ألف الػنص
المتقدـ يتكمـ عف الروح وليس عف الجسد ،ألنال يشير إل .بض روح اإلماـ عمػي

(عميال السبلـ) روانال خر مف تقبض روحال مف األئمة.

مػػع العمػػـ إف اإلمػػاـ عمػػي (عميػػال السػػبلـ) أوؿ األئمػػة استشػػفاداً فػػي أوؿ الزمػػاف،
بينمػػا هنػػا سػػوؼ تقػػبض روحػػال فػػي خػػر الزمػػاف وهػػذا مػػا ال يت ػػا إال وفػػا م فػػوـ

الرجعة الروحية التي أشرنا إليفا ن اً ،واف اإلماـ عمي (عميال السبلـ) يرجع رجعػة
روحية لتسديد المفدف (عميال السبلـ) في خر الزماف.

 -1بحار األنوار ج 39ص ، 243ت سير القمي ج 2ص ، 130ت وول اآليات ص.401
 -2بحار األنوار ج 18ص ، 377بصائر الدرجات ص. 514
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الرواية الثالثة :عف أمير الملمنيف عمي بف أبي طالػب (عميػال السػبلـ) ،انػال ػاؿ:
(...أنا دابة األرض وأنا قسيم الجنة والنار. ٔ( ...

الرواية الرابعة :عف األصبغ بف نباتال ػاؿ ( :دهملت عملى أميلر الملؤمنين (عميله

السبلم وهو يسكلل هبل اًز وهلبلً وزيتلاً فقملت يلا أميلر الملؤمنين قلال هللا علز وجلل
َهَر ْجَنللا َل ُهل ْلم َد َّابل ًة ِّمل َلن ْاألَْر ِ
َن َّ
لاس َكللاُنوا
ض ُت َكّمِ ُم ُهل ْلم أ َّ
لع اْلَقل ْلو ُل َعَمل ْلي ِه ْم أ ْ
{واِ َذا َوَقل َ
النل َ
َ
(ٕ
آي ِاتَنا َال ُيوِقُنو َن} فما هذر الدابة قال هي دابة تسكل هب اًز وهبلً وزيتاً .
ِب َ
وفي هذي الرواية أيحاً إشارة واححة إل .أف دابة األرض هي اإلماـ عمػي (عميػال

السػػبلـ) و ػػد صػػرح اإلمػػاـ عمػػي (عميػػال السػػبلـ) بػػذلؾ حيػػث أشػػار إلػػ .ذلػػؾ عمميػاً
وبال ػػدليل المنظػػػور والمممػػػوس ولػػػيس ع ػػف طرو ػػا الكػ ػػبلـ فقػ ػػم ل ػػي فـ السػػػائل أف

المقصود بدابة األرض هو سبلـ هللا عميال ن سال.

فبدالً مف أف يجيبال بقولال ( أنا دابػة األرض أو عمػي دابػة األرض ) أجػاب بقرونػة
عممية ر م فيفا بيف دابة األرض و يف ما ي كل خب اًز وخبلً وزوتاً وهو اإلماـ عمػي

(عميال السبلـ).

الروايللة الرابعللة :عػػف اإلمػػاـ عمػػي بػػف أبػػ .طالػػب (عميػػال السػػبلـ) أيحػاً عػػف أبػػ.
الص ػمت عػػف اإلمػػاـ جع ػػر البػػا ر (عميػػال السػػبلـ) أنػػال ػػاؿ ...( :وانلللي لصلللاحب
الكللللرات ودولللللة الللللدول وانللللي لصللللاحب العصللللا والميسللللم والدابللللة التللللي تكمللللم

الناس

(ٖ

.

 -1بحار األنوار ج 53ص ، 41المنا ب ج 2ص. 118

 -2بحار األنوار ج 39ص ، 243ت وول اآليات ص. 400
 -3الكافي ج 1ص ، 197بحار األنوار ج 25ص ، 353بصائر الدرجات ص.199
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وهػذي الروايػة تشػير بوحػوح إلػ .أف دابػة األرض هػي اإلمػاـ عمػي (عميػال السػػبلـ)
وفيف ػػا م ػػا ي ػػدؿ عم ػػ .م ف ػػوـ الرجع ػػة وه ػػو م ػػا ي ف ػػـ م ػػف عب ػػارة ( روان ػػي لص ػػاحب

الك ػرات ) والمعمػػوـ أف الك ػرات تكػػوف بػػالرجوع رانيػػة إلػػ .الػػدنيا وهػػي مػػف ممي ػزات
ومختصات األمير (عميال السبلـ) .

كمػػا إف فػػي هػػذي الروايػػة إشػػارة إلػػ .أف أواف خػػروج دابػػة األرض أو رجػػوع اإلمػػاـ

عمي (عميال السبلـ) هو في خر الزماف حيث دولة المفدف (عميال السبلـ) المعبر
عنفا بعبارة ( ودولة الدوؿ) فالمفدف (عميال السبلـ) هػو صػاحب هػذي الدولػة وهػو

الذف يكوف مسدداً بروح جدي أمير الملمنيف (عميال السبلـ) التي تػذكر الروايػة انػال

دابة األرض.

دابة األرض في األدعية والزيارات

لقد ورد ذكر دابة األرض في بعض الزوارات الم رورة عف أئمة أهل البيت (عميفـ
السػػبلـ) ،والتػػي تشػػير أمػػا صػراحة أو حػػمناً إلػػ .أف دابػػة األرض ،واف المقصػػود
بفا حص اًر هو اإلماـ عمي (عميال السبلـ).

ما جػاد فػي زوػارة لئلمػاـ عمػي (عميػال السػبلـ)...( :السلبلم عميلك يلا قسليم الجنلة
والنار وصاحب العصا والميسم. ٔ( ...

وفي ذلؾ إشارة إل .أف اإلماـ عمي (عميال السػبلـ) هػو دابػة األرض ألف الدابػة -

كمػػا سػػنبيف الحق ػاً  -تسػػـ وجػػال المػػلمف والكػػافر بالعصػػا والميسػػـ  -أف الخػػاتـ -
 -1الكافي ج 4ص. 570
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وبما أف اإلماـ عمػي (عميػال السػبلـ) هػو صػاحب العصػا والميسػـ  ،إذف ففػو دابػة
األرض.

وكػػذلؾ مػػا جػػاد فػػي زوػػارة أخػػرل لئلمػػاـ عمػػي (عميػػال السػػبلـ) ( :السللبلم عميللك يللا

أميللر المللؤمنين  ...ووارث عمللم األولللين واآلهللرين وصللاحب الميسللم والصلل ار
المستقيم . ٔ( ...

وج ػػاد أيحػ ػاً ( :السلللبلم عميلللك يلللا صلللاحب النجلللوى السلللبلم عميلللك يلللا صلللاحب

الميسم . ٕ( ...

وهذا ما يلكد المعن .الػذف ػدمناي مػف كػوف أف دابػة األرض المقصػود بفػا اإلمػاـ

عمي (عميال السبلـ).

دابة األرض في الشعر العربي

لقػػد ورد فػػي الشػػعر العر ػػي ذكػػر دابػػة األرض ووصػ ت ب نفػػا تسػػـ جبػػاي المػػلمنيف

والك ػػافروف بالميس ػػـ ،وه ػػو تحدي ػػداً اإلم ػػاـ عم ػػي (عمي ػػال الس ػػبلـ)( ،)3فق ػػد ورد ع ػػف
الحميرف مادحاً اإلماـ عمي (عميال السبلـ) بقولال:
ودابللة هللا التلللي

بميسم في الجبهللللة

و اؿ الحميرف أيحاً :

توسم كل األمللة

فيعرف األفاضللل

 -1بحار األنوار ج 97ص ، 321مف ال يححري ال قيال ج 2ص. 589
 -2بحار األنوار ج 97ص. 323
 -3المنا ب ج 3ص. 102
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إذا هرجت دابلة األرض لم تلدع

علدوا

متى يللراها من ليس من أهل ودر

إال هلطيلماً بميلسم

من األنس والجن والعفاريت يهطم

وهو اللذن يوسم الوجور بميسم

حلتى يلللبلقي عدور موسوما

وهػػذا ممػػا يػػدؿ داللػػة واحػػحة عمػػ .معرفػػة ه ػلالد بدابػػة األرض ال ػذف هػػو اإلمػػاـ
عمي (عميال السػبلـ) روالمػامفـ بفػا ،ووصػ فـ لفػا ب سػموب سػمس مبسػم باسػتطاعة
كل إنساف ففمال روادراؾ معناي.

دابة األرض عند أهل الكتاب

كم ػػا إف داب ػػة األرض عرف ػػت عن ػػد المسػ ػػمميف س ػػنة وش ػػيعة وج ػػرل ذكره ػػا و يػ ػػاف
ماهيتفػػا فإنفػػا كػػذلؾ ذكػػرت عنػػد أهػػل الكتػػاب سػواد اليفػػود أو المسػػيح أو غيػػرهـ،
ألنفا مف اآليات اإللفية التي وعد هللا عز وجػل بفػا النػاس عمػ .اخػتبلؼ أديػانفـ

وطوائ فـ ولـ تقتصر عم .المسمميف فحسب بدليل ولال تعال:.
َن َّ
آي ِاتَنللا َال ُيوِقُنللو َن} ولػػو كػػاف المقصػػود بػػذلؾ األمػػة اإلسػػبلمية
{أ َّ
لاس َكللاُنوا ِب َ
النل َ
حص ػ ػ اًر لمػ ػػا عبػ ػػر عنفػ ػػا بالنػ ػػاس ولكػ ػػف مػ ػػف الممكػ ػػف التعبيػ ػػر عػ ػػف ذلػ ػػؾ بعبػ ػػارة

(المسمميف).

 ..................................................... 434موسوعة القائـ
وه ػػذا اإلط ػػبلؽ ف ػػي عب ػػارة (الن ػػاس) يعن ػػي داب ػػة األرض يخ ػػتص بف ػػا الن ػػاس م ػػف
المسمميف ومف غيرهـ وال سيما أنفا مف عبلمات يوـ القيامة ومرتبطة بقحية ياـ
اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) والذف ال ي تي لممسمميف فقػم ،بػل لمنػاس كافػة ومػف

مختم

األدياف والطوائ

والممل.

و ػػد وجػػدت ػرائف عػػدة تشػػير إلػػ .معرفػػة أهػػل الكتػػاب بدابػػة األرض وأنفػػا اإلمػػاـ

عمي (عميال السبلـ) سواد بروايات صروحة في هذا المعن .موجودة في كتػب أهػل

الكتاب عف طروا ما روف عف عممائفـ مػف روايػات عػف دابػة األرض أو مػا نقػل

المسمموف مف كتبفـ و رأوي عف دابة األرض.

مف هذي القرائف ما ورد عف ال حيل بف زود عف األصبغ بف نباتال انال ػاؿ ( :قال

لللي معاويللة يللا معشللر الشلليعة تزعمللون أن عمي لاً دابللة األرض قمللت نحللن نقللول
واليهود يقولون قال فسرسل إلى أرس الجالوت فقلال ويحلك تجلدون دابلة األرض
عنلدكم مكتوبللة؟ فقللال :نعللم فقلال ومللا هللي أتللدرن ملا اسللمها؟ قللال :نعللم اسللمها

إيميا قال فالتفت إلي فقال ويحك يا أصبم ما أقرب إيميا من عمياً (ٔ .
وهػػذي إشػػارة صػروحة وواحػحة إف اليفػػود كػػانوا يعرفػػوف دابػػة األرض روانفػػا تحديػػداً

اإلمػػاـ عم ػػي ب ػػف أبػػي طال ػػب (عمي ػػال السػػبلـ) وال ػػدليل عم ػػ .ذلػػؾ عب ػػارة ( واليف ػػود

يقولوف ) ،رواف اسـ الدابة عندهـ كما ذكرت.
رػـ إف اسػػـ الدابػة عنػػد اليفػود فػػي الروايػة المتقدمػػة هػو إيميػػا روايميػا هػػو اسػـ اإلمػػاـ
عمي (عميال السبلـ) في التوراة واليفػود يعرفونػال باسػمال هػذا وبصػ تال ،فقػد ورد عػف

رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) أنال اؿ لئلماـ عمي (عميال السبلـ) لما بعرال ل تح خيبر:
 -1بحار األنوار ج 39ص ، 244ت وول اآليات ص. 400
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( واعمم يا عمي انهم يجدون في كتابهم أن الذن يلدمر عمليهم اسلمه إيميلا فلإذا

لقيتهم فقل أنا عمي فانهم يهذلون إن شاء هللا. ٔ( ...

وجاد أف أمير الملمنيف (عميال السبلـ) لما اؿ أنا عمي بف أب .طالب ،قلال حبلر

من أحبار القوم ُغمبتم وما أنزل عمى موسى فلدهل فلي قملوبهم ملن الرعلب ملا

لم يكمفهم معه إال شيطان به

(ٕ

.

وفػػي روايػػة أخػػرل إف اسػػـ اإلمػػاـ عمػػي (عميػػال السػػبلـ) ( :فللي حزبيللل وبالعبرانيللة
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

فػي خػػر الزمػاف ،مػػف عبلمػػات كالرجعػة ،ودابػػة األرض ،وغيرهػػا كوهػب بػػف منيػػال

وأبي بف كعب وغيرهما ،وفقاً لما عندهـ مف كتب وروايات موجودة فػي التػوراة(.)4
ه
مما يلكد عم .وجود كبلـ عف دابة األرض عند اليفود ومعرفتفـ بفا.

ػردوف كتػب أهػل الكتػاب سػواد اليفػود
فحبلً عف ذلؾ إف بعض المسمميف كػانوا يق ا
يقردوف وورونال لمناس ،فقد ورد عف عبد هللا بف عمػرو بػف
أو المسيح وونقموف ما ا
العاص في حديث عف الدابة:

1

 -اإلرشاد ج 1ص126

 -2بحار األنوار ج 21ص. 16-15
 -3بحار األنوار ج 35ص. 62

 -4بحار األنوار ج 53ص ، 68كتاب سميـ ص ، 68معجـ البياف ج 7ص. 134
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( إف أوؿ اآليػات خػػروج الشػػمس مػػف م ر فػػا أو خػروج الدابػػة عمػػ .النػػاس حػػح.
و يتفػا كانػت بػل صػاحبتفا ،فػاألخرل عمػػ .أررهػا تقروبػاً ،رػـ ػاؿ عبػد هللا (وكػػاف)

يق أر الكتب وأظف أولفما خروجاً طموع الشمس مف م ر فا )(.)1
وفػي روايػة أخػرل عػف عبػد هللا بػف عمػر أيحػاً ( :إذا طمعػت الشػمس مػف م ر فػػا
يخر إبميس ساجداً  ...رـ تخرج دابة األرض .)2()...

و د عما ابف كرير في ذيػل هػذي الروايػة عمػ .مػا أوردي عبػد هللا بػف عمػرو بقولػال:

( إنال حديث غروػب جػداً وسػندي حػعي

ولعمػال مػف الػزاممتيف المتػيف أصػابفما عبػد

هللا بف عمػرو يػوـ اليرمػوؾ ،وهػذا التعميػا مػف ابػف كريػر يوجػب التػد يا والتحقيػا
في كل المرويات عف عبد هللا بف عمرو بف العاص التي لفا اصل أو شػبيال عنػد

النصػػارل واليفػػود ،ألنػػال يػػدؿ عمػػ .أف عبػػد هللا كػػاف عنػػدي مقػػدار حمػػل أو حممػػي
دابػػة مػػف الكتػػب حصػػل عميفػػا أيػػاـ حػػرب اليرمػػوؾ وفػػتح الشػػاـ وانػػال كػػاف يحػػدث

منال )(.)3

وه ػػذا م ػػا يقػ ػ دل ػػيبلً عم ػػ .معرف ػػة اليف ػػود والنص ػػارل بموح ػػوع داب ػػة األرض واف
يقردوف كتبفـ وورووف ما كتب فيفا مف مواحيع.
المسمميف كانوا ا

 -1ابف أبي شيبة ج 15ص. 97

 -2المعجـ األوسم ج 1ص ، 98مجمع الزوائد ج 8ص. 8
 -3ت سير ابف كرير ج 2ص. 222
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الباب الثاني
المهدن دابة األرض عمى حسب التسويل

بعد أف أربتنا أف دابة األرض المذكورة في القرف هي دابة مػف جػنس البشػر وهػي

إنسػػاف معػػيف يخرجػػال هللا عػػز وجػػل كآيػػة فػػي خػػر الزمػػاف فيسػػـ المػػلمف بعص ػ.
موس .فيعرؼ انال ملمف ،ويسـ الكافر بخاتـ سميماف فيعرؼ انال كافر.

وهػػذا اإلنسػػاف هػػو المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) الػػذف سػػيخرج فػػي خػػر الزمػػاف وهػػذا

األمر ال يتنا ض مع ما أوردناي ن اً حوؿ إف اإلماـ عمي (عميال السبلـ) هػو دابػة
األرض عمػػ .حسػػب التنزوػػل الظػػاهرف لمقػػرف فػػي عصػػر صػػدر اإلسػػبلـ ،وال ػذف
سػترجع روحػال فػي خػر الزمػاف لتسػدد دابػة األرض فػي خػر الزمػاف وهػو المفػػدف

(عميال السبلـ).

والػػدليل عمػػ .ذلػػؾ وجػػود أخبػػار وروايػػات ت يػػد هػػذا المعنػػ ،.منفػػا مػػا يلكػػد ا ت ػراف

خروج دابة األرض زماناً مع خروج المفدف (عميال السػبلـ) ،فعميػال يكػوف هػو دابػة

األرض فػػي خػػر الزمػػاف والمسػػدد بػػروح اإلم ػػاـ عمػػي (عميػػال السػػبلـ) كمػػا ذكرن ػػا

سال اً.

ألنػػال ال يمكػػف أف نتصػػور أف اإلمػػاـ عمػػي (عميػػال السػػبلـ) يخػػرج فػػي الو ػػت الػػذف

يخرج فيال المفدف (عميال السبلـ) ،وهذا ما لـ تدؿ عميػال الروايػات مػف جفػة ،وكمػا

هو معموـ إف يادة األمػة روامامتفػا فػي خػر الزمػاف تكػوف لممفػدف (عميػال السػبلـ)
ألنال خاتـ األئمة االرنا عشر المعصوميف كما دلت عم .ذلؾ الكرير مف الروايات

الواردة عف طر فـ (عميفـ السبلـ).
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حيػػث ورد عػػف سػػمماف الػػدمحمف عػػف الرسػػوؿ دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) أنػػال ػػاؿ ( :األئمللة
بعدن اثنا عشلر ثلم قلال كمهلم ملن قلريش ثلم يهلرج قائمنلا فيشلفي صلدور قلوم

مؤمنين (ٔ .

وج ػػاد ف ػػي رواي ػػة أخ ػػرل ع ػػف الص ػػقر ب ػػف دلػ ػ

ب ن ػػال س ػػمع اإلم ػػاـ الف ػػادف (عمي ػػال

السبلـ) يقػوؿ ( :اإلمام بعدن الحسن وبعد الحسن ابنه القائم الذن يمؤل األرض
قسطاً وعدال كما ممئت جو اًر وظمما (ٕ .

وغيرها مف الروايات التي تلكد عم .ذلؾ(.)3

و نػػاد عميػػال فػػبل يعقػػل وال يصػػح القػػوؿ أف اإلمػػاـ عمػػي (عميػػال السػػبلـ) هػػو دابػػة

األرض في خر الزماف ،عم .اعتبار رجعتال مادياً ،وذلؾ ألنال ال يمكػف أف يكػوف

(عميال السبلـ) م مور وتابعاً لممفدف (عميال السبلـ) الذف سيخرج في خػر الزمػاف

أيحاً ،ألنال افحل منال وهذا مما ال نقاش فيال.
وعم ػػ .ه ػػذا األس ػػاس تك ػػوف رجع ػػة اإلم ػػاـ عم ػػي (عمي ػػال الس ػػبلـ) ال ػػذف ه ػػو داب ػػة
األرض بحسب التنزوػل رجعػة روحيػة لتسػدد دابػة األرض ال عميػة فػي خػر الزمػاف

وبحسب الت وول وهو المفدف (عميال السبلـ).

ومػػع ميػػل مػػف التػػدبر فػػي الروايػػات نجػػد أنفػػا تشػػير إلػػ .التػرابم بػػيف اإلمػػاـ عمػػي

(عميال السبلـ) و يف المفدف (عميال السبلـ) وعبل ة كل منفما بدابػة األرض سػواد
الظاهروة في صدر الرسالة أو الباطنية في خر الزماف.
 -1بحار األنوار ج 36ص. 303
 -2بحار األنوار ج 50ص. 239
 -3بحار األنوار ج 50ص 239وما بعدها  ،وسائل الشيعة ج 16ص. 246
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حيث ورد عف جابر بف يزود عف أبي عبد هللا الجدلي اؿ:

( دهمت عمى عمي بن أبى طالب (عميه السبلم فقلال :أال أحلدثك ثبل ثلاً قبلل أن

يدهل عمي وعميك داهل؟

قمت :بمى.

فقال :أنا عبد هللا وأنا دابة األرض صدقها وعدلها وأهو نبيها أال أهبرك بلسنف

المهدن وعينه ؟

قال :قمت بمى.

قال :فضرب بيدر إلى صدرر وقال أنا (ٔ .
وهنػػا نجػػد إف اإلمػػاـ عمػػي (عميػػال السػػبلـ) بػػدأ حديرػػال عػػف دابػػة األرض ،وأنػػال هػػو

بحسب الظاهر ،رـ أتػـ حديرػال عػف المفػدف (عميػال السػبلـ) ،ممػا يشػير إلػ .وجػود
تػ ػرابم ب ػػيف المف ػػدف و ػػيف داب ػػة األرض ،ألن ػػال ه ػػو (عمي ػػال الس ػػبلـ) داب ػػة األرض

بحسب الباطف والذف يكوف مسدد بروح دابة األرض الظاهرف ،وذلؾ عم .اعتبار

أف دابػػة األرض سػػتخرج ف ػي خػػر الزمػػاف كمػػا هػػو حػػاؿ المفػػدف (عميػػال السػػبلـ)
وهػػذا ممػػا ال ينطبػػا عمػػ .اإلمػػاـ عمػػي (عميػػال السػػبلـ) ألف رجعتػػال تكػػوف روحيػػة

فقم.

ولػػو تمعنػػا مػػيبلً فػػي الروايػػة اآلن ػػة الػػذكر نجػػد أنفػػا تشػػير إلػػ .رجعػػة روح اإلمػػاـ

عمي (عميػال السػبلـ) وتسػديدها لممفػدف (عميػال السػبلـ) وذلػؾ لقػوؿ أميػر المػلمنيف

(عميال السبلـ) ب نػال انػ

المفػدف وعينػال ،وال يمكػف حمػل ذلػؾ عمػ .الظػاهر روانمػا

ال بد مف ت وومال وفا المعاني الباطنية.

 -1بحار األنوار ج 39ص ، 243ت وول اآليات ج. 400
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فعميال يكوف الت وول بفذي الصورة بػ ف انػ

المفػدف فيػال إشػارة إلػ .الػروح  ،أف أف

روح المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) هػػي روح جػػدي أميػػر المػػلمنيف (عميػػال السػػبلـ) ألنفػػا
تكوف مسددة لال .وذلؾ لوجود عبل ػة وريقػة بػيف األنػ

والػروح مػف حيػث أف خػر

موحع تستل منال الروح هو األن .

أما العيف فالمقصود بفا هنا البصػيرة والػديف والعقيػدة مػف ذلػؾ ولػال تعػالَ { .فِإَّن َهلا
ِ
الصُدور}(ٔ و ولػال تعػالِ .
لب
وب َّال ِتي ِفي ُّ
ُ
{يَقّم ُ
َال َت ْع َمى ْاألَْب َص ُار َوَلكن َت ْع َمى اْلُقُم ُ
ّللا َّ
المْي َل َو َّ
الن َه َار ِإ َّن ِفي َذلِ َك َل ِعْبَرًة ِّأل ُْولِي ْاألَْب َص ِار}(ٕ .
َّ ُ
والمػراد هنػػا إف ديػػف المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) وعقيدتػػال هػػو عينػػال ديػػف وعقيػػدة جػػدي

أميػػر المػػلمنيف (عميػػال السػػبلـ) والتػػي هػػي التوحيػػد الخػػالص هلل عػػز وجػػل الػػذف ال
يشوبال شرؾ مطمقاً .

عد حب اإلماـ عمي (عميال السبلـ) وواليتال هي العبلمة ال ار ػة بػيف
ومف ذلؾ فقد ه
الملمنيف و يف المنافقيف والك ار ،حيث ورد عف الرسوؿ دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) انال اؿ

لئلماـ عمي (عميال السبلـ) :

( يا عمي ال يحبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق (ٖ .
ومػػف ذلػػؾ نسػػتدؿ ب ػ ف المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) هػػو دابػػة األرض بعينفػػا فػػي خػػر
الزماف ألنال سيقوـ بالت روا بيف الملمنيف والكػافروف بشػكل صػروح وواحػح لمعيػاف

 -1الح (. )46

 -2النور (. )44
 -3نف الببلغة ج 4ص. 13
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عف طروا وسـ كل منفمػا بسػمة تػدؿ عميػال وفقػاً لمػا تنطػوف عميػال سػرائر و ػواطف

كل منفـ.

وذل ػػؾ كم ػػا ك ػػاف ج ػػدي اإلم ػػاـ عم ػػي (عمي ػػال الس ػػبلـ) ال ػػذف يمر ػػل داب ػػة األرض ف ػػي

عصري ،مف حيث الظاهر عمماً إنال يميز بال الملمف مف الكافر بحسب ظاهر كل
منفما بداللة المحبة والموالة.

فحبلً عف ذلؾ توجد أدلة تلكد عم .أف دابة األرض التي تخرج في خػر الزمػاف
هػػي المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) خاصػػة دوف غي ػري منفػػا إشػػارة العديػػد مػػف الروايػػات
الواردة عف طروػا هػل البيػت (عمػيفـ السػبلـ) والتػي تشػير إلػ .أف المفػدف يخػرج

ومعػػال عصػػا موسػػ .وخػػاتـ سػػميماف ،وهػػذا بعينػػال مػػا مػػذكور بالنسػػبة لدابػػة األرض

مف أنفا تخرج ومعفا خاتـ سميماف وعصا موس..

جاد عف اإلماـ عمي (عميال السبلـ) أنال اؿ ( :هروج دابة ملن األرض ملن عنلد

الصفا ومعها هاتم سميمان وعصا موسى. ٔ( ...

وهذا بعينال ما سيقوـ بال المفدف (عميال السػبلـ) عنػد خروجػال فػي خػر الزمػاف فقػد
جاد في الرواية عف أب .الجارود عف اإلماـ أب .جع ػر البػا ر (عميػال السػبلـ) انػال
اؿ ( :إذا ظهر القائم (عميه السبلم ظهر براية رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسلميما وهلاتم

سميمان وحجر موسى وعصار . ٕ( ...

كما ورد أيحاً عف عبد بف سػناف انػال سػمع اإلمػاـ الصػادؽ (عميػال السػبلـ) يقػوؿ:
( عصللا موسللى قضلليب آس مللن ورد الجنللة أتللار بهللا جبرائيللل لمللا توجلله تمقللاء
 -1بحار األنوار ج 52ص ، 194منتخب األنوار ص. 85
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يتغيلر حتلى يهرجهملا
ا
مدين وهي وتلابوت آدم فلي بحيلرة طبريلة وللن يبميلا وللن

القائم (عميه السبلم إذا قام (ٔ .

ووتبيف لنا مف خبلؿ هاتيف الروايتيف إف خاتـ سميماف وعصػا موسػ .يكونػاف عنػد
المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ووخرجفمػػا معػػال ،وال تكونػػاف مػػع غي ػري ،وهػػذا دليػػل ػػاطع
عم .أنال هو دابة األرض التي أشرنا إل .أنفا تخرج ومعفا ن س الخاتـ والعصا.

ولو اننا اعتبرنا إف دابة األرض شيد أو شخص خػر غيػر المفػدف ،ففػذا يعتبػر
تحػػار اً فػػي كػػبلـ المعصػػوميف (عمػػيفـ السػػبلـ) وروايػػاتفـ بالظػػاهر ،حاشػػاهـ مػػف

ذلؾ ،وذلؾ عم .اعتبار أف هناؾ روايات تصرح ب ف خاتـ سميماف وعصػا موسػ.
يخرجفػا المفػػدف (عميػال السػػبلـ) فػي خػػر الزمػاف تػػارة ،وفػي روايػػات تخرجفػا دابػػة

األرض تارة أخرل.

فمػػف الممكػػف الجمػػع بػػيف هػػذي الروايػػات وذلػػؾ إذا منػػا أف المفػػدف (عميػػال السػػبلـ)
ودابة األرض همػا شػيد واحػد ،وبمعنػ .خػر إف دابػة األرض هػي المفػدف ن سػال

والػػذف سػػيخرج فػػي خػػر الزمػػاف ومعػػال خػػاتـ سػػميماف وعصػػا موسػػ ،.و ػػذلؾ يػػزوؿ
التنا ض.

ومػػف األدلػػة األخػػرل التػػي تربػػت أف المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) هػػو دابػػة األرض هػػو

إشارة الروايات أف كل منفا يسـ ووتوسـ بالملمنيف والكافروف.

حيػػث ورد عػػف دابػػة األرض أنفػػا تسػػـ المػػلمف بعص ػا موسػػ .وتسػػـ الكػػافر بخػػاتـ

سميماف ،وذلؾ في الحديث المروف عف الرسوؿ دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) انال اؿ :

 -1بحار األنوار ج 52ص ، 351غيبة النعماني ص. 218
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( تهللرج دابللة األرض ومعهللا عصللا موسللى وهللاتم سللميمان تجمللو وجلله المللؤمن

بعصلللى موسلللى (عميلللله السلللبلم وتسللللم وجللله الكلللافر بهللللاتم سلللميمان (عميلللله

السبلم

(ٔ

.

وفي رواية أخرل عنال (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) أيحاً واص اً الدابػة بقولػال ( :دابلة األرض ...
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
وهاتم سميمان فتجمو المؤمن وتحطم أنف الكلافر بالهلاتم حتلى يقلال يلا ملؤمن

ويا كافر (ٕ .

كمػػا جػػاد فػػي روايػػة رالر ػة عػػف اإلمػػاـ أميػػر المػػلمنيف (عميػػال السػػبلـ) أنػػال ػاؿ:

( هلروج دابللة ملن األرض مللن عنلد الصللفا معهلا هللاتم سلميمان وعصللا موسللى
تضع الهاتم عمى وجه كل مؤمن فيطبع فيه هذا مؤمن حقاً وتضعه عمى وجه

كل كافر فيكتب فيه هذا كافر حقاً حتى أن الملؤمن لينلادن الويلل للك يلا كلافر
وان الكافر ينادن طوبى لك يا مؤمن وددت أني اليوم مثمك فسفوز. ٖ( ...

ومػػف ذلػػؾ يتبػػيف لنػػا أف دابػػة األرض تسػػـ المػػلمف والكػػافر بخػػاتـ سػػميماف وعصػػ.
موس ،.وهذا بػدوري مػا يلكػد اف دابػة األرض والمفػدف (عميػال السػبلـ) شػيد واحػد
بدليميف:

األوؿ :انال (عميال السبلـ) معال الخاتـ والعصا كما مر بنا ن اً.
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والدليل الراني :هو أف الروايات الواردة عف األئمة المعصوميف (عميال السػبلـ) أف
المفدف (عميال السبلـ) وبشكل عاـ يعرؼ المواليف الملمنيف مف األعداد الكػافروف
بالتوسـ.

فجاد عف إباف بف ت مب عف اإلماـ أب .عبد هللا الصادؽ (عميال السبلـ) أنال اؿ:

( إذا قام القائم (عميه السبلم لم يقم بين يديه أحد من همق الرحمن إال عرفه

صالح هو أم طالح إال وفيه آية لممتوسمين وهي السبيل المقيم (ٔ .

وورد في رواية أخرل عف عبد هللا بف عجبلف عف اإلماـ الصادؽ (عميػال السػبلـ)

كذلؾ أنال اؿ ( :إذا قام قائم آل دمحم حكلم بلين النلاس بحكلم داود ال يحتلاج إللى
بينة يمهمه هللا تعالى فيحكم بعممه ويهبر كل قوم بما استبطنور ويعرف وليه
من عدور بالتوسم . ٕ( ...

فػػي حػػيف نجػػد أف هنػػاؾ روايػػات أخػػرل تشػػير بوحػػوح إلػػ .وسػػـ الك ػػار فػػي خػػر
الزمػػاف فحػبلً عػػف المػػلمنيف بطبيعػػة الحػػاؿ ،وذلػػؾ يػػتـ عمػػ .يػػدف المفػػدف (عميػػال

السبلـ) ألنال إماـ خر الزماف ،والذف يعرؼ وليال مف عدوي بالتوسـ فيسمال.

حيػػث جػػاد فػػي روايػػة عػػف اإلمػػاـ البػػا ر (عميػػال السػػبلـ) أنػػال ػػاؿ ( :انلله نللازل فللي
قباب من نور حين ينزل بظهر الكوفة فهذا حين ينزل أما "قضي األمر" فهو

الوسم عمى الهرطوم يوم يوسم الكافر (ٖ .
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وهنا نجد الرواية تشير إل .أف وسـ الكافروف يتـ بعد نزوؿ المفدف (عميال السبلـ)
بظفر الكوفة ،وبطبيعة الحاؿ إف هذا سيتـ عم .يدف المفػدف ألنػال الوحيػد القػادر

أف يعرؼ الك اروف مف الملمنيف بالتوسـ فيستطيع أف يسمفـ.

وهذا بدوري يدؿ عم .أف المفدف (عميال السبلـ) هػو دابػة األرض فػي خػر الزمػاف

ألنػػال ه ػو مػػف يسػػـ الكػػافر والمػػلمف بخػػاتـ سػػميماف وعصػػا موسػػ .كمػػا سػػبا أف

ذكرنا.

ويمكػػف إحػػافة دليػػل خػػر عمػػ .كػػوف المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) هػػو دابػػة األرض،
وذل ػػؾ م ػػف خ ػػبلؿ اإلش ػػارات الت ػػي ت ي ػػد أف داب ػػة األرض لف ػػا س ػػيماد وعبلم ػػة م ػػف

سػػيماد األمػػـ السػػابقة ،وذلػػؾ بحسػػب الروايػػة الػواردة عػػف ابػػف عبػػاس اآلن ػػة الػػذكر
والتي جاد فيفا:

( الدابة مؤلفة  ...وفيها من كل أمة سيماء وسيماها من هذر األمة . ٔ( ...

وه ػػذا بعين ػػال م ػػا ينطب ػػا عم ػػ .المف ػػدف (عمي ػػال الس ػػبلـ) حي ػػث تش ػػير ان ػػال ل ػػال س ػػنف
وعبلمات مف سنف عدد مف أنبياد األمـ السابقة.

حيث ورد عف أب .بصير عف اإلماـ البا ر (عميال السبلـ) أنال اؿ ( :في صاحب
هللذا األمللر سللنة مللن موسللى وسللنة مللن عيسللى وسللنة مللن يوسللف وسللنة مللن

دمحم . ٕ( ...

وفي هذا داللة واححة عم .أف المفدف (عميال السبلـ) هو دابة األرض فػي خػر

الزمػػاف ،والتػػي ذكرهػػا هللا عػػز وجػػل فػػي القػػرف ب نفػػا يػػة مػػف ياتػػال ،وهػػذي اآليػػة
 -1الدر المنرور ج 5ص. 117
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{واِ َذا َوَق َع
سيكذبفا الكرير مف الناس حاؿ خروجفا بشفادة القرف في ولال تعالَ :.
َهَر ْجَنللا َل ُهل ْلم َد َّاب ل ًة ِّمل َلن ْاألَْر ِ
َن َّ
آي ِاتَنللا َال
ض ُت َكّمِ ُم ُهل ْلم أ َّ
اْلَقل ْلو ُل َعَمل ْلي ِه ْم أ ْ
لاس َكللاُنوا ِب َ
النل َ
ُيوِقُنو َن}

(ٔ

.

و ػػد أشػػارت الروايػػات ال ػواردة عػػف أهػػل البيػػت (عمػػيفـ السػػبلـ) إلػػ .تكػػذيب دابػػة

األرض مف بل الناس ،وال .تحذير األئمة (عميفـ السبلـ) لمػف يقػوـ بػذلؾ ،وألف
هللا عز وجل سيفمؾ مف يظممفا.

فقد ورد ذلؾ عف أبي عبد هللا الجدلي ب نال دخػل عمػ .اإلمػاـ عمػي (عميػال السػبلـ)

فقاؿ لال ( :أحدثك بسبعة أحاديث إال أن يدهل عمينا داهل.
قال :فقمت أفعل جعمت فداك.

قال :أتعرف أنف المهدن وعينه قال :قمت أنت يا أمير المؤمنين قال :وحاجبا

الضبل لة تبدو مهازيهما في آهر الزمان.

قللال :قمللت أظللن وهللا يللا أميللر المللؤمنين انهمللا فللبلن وفللبلن فقللال :الدابللة ومللا
الدابة عدلها وصدقها وموقع بعثها وهللا مهمك من ظممها . ٕ( ...

وفػػي هػػذي الروايػػة داللػػة واحػػحة عمػػ .الت ػرابم ووحػػدة الجػػنس بػػيف داب ػػة األرض

والمفدف (عميال السبلـ) مف حيث انفما شيد واحد بداللة ذكر اإلماـ عمي (عميػال

السبلـ) ب نػال أنػ

المفػدف وعينػال فػي بدايػة الكػبلـ ،وذكػري دابػة األرض فػي نفايػة

الكبلـ ،وسبا أف بياف هذا الترابم ن اً.

 -1النمل(. )82
 -2بحار األنوار ج 53ص. 11

الرجعة447 ...............................................................

دابة األرض المهدن (ع

هنالػػؾ العديػػد مػػف األدلػػة التػػي تربػػت أف المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) هػػو دابػػة األرض

التػػي سػػتخرج فػػي خػػر الزمػػاف وتقػػوـ هػػذي األدلػػة عمػ .أسػػاس المقابمػػة بػػيف خػػروج
المفدف(عميػػال السػػبلـ) وخػػروج دابػػة األرض ،المػػذاف همػػا مػػف أشػراط السػػاعة ووػػوـ

القيامة ،وترادؼ خروج كل منفما مع اآلخر ومكاف وطبيعة هذا الخروج.

لقد سبقت اإلشارة إل .القوؿ ب ف العذاب األدن .هو الدابة والػدجاؿ ،ومػف المعمػوـ

أف العذاب األكبر هو يوـ القيامة ،إال إننا نجد بعض الروايات التي تدؿ عم .أف

خػػروج المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) هػػو العػػذاب وهػػو السػػاعة الصػ رل التػػي تكػػوف فػػي
باؿ الساعة الكبرل التي هي القيامة.

فقد ورد في الرواية الشرو ة الواردة عف أبي عبد هللا (عميال السبلـ) في ولال تعال.
{وَلل ِلئ ْن أ َّ
ود ٍة} انػػال ػػاؿ ( :العللذاب هللروج القللائم
اب ِإَلللى أ َّ
ُمل ٍة َّم ْعل ُلد َ
َ
َهْرَنللا َعلْن ُه ُم اْل َعل َذ َ
(ٔ
واألمة المعدودة عدة أهل بدر وأصحابه .
كما ورد عف ز اررة بف أعيف أنال س ؿ اإلماـ البا ر (عميال السػبلـ) عػف ولػال تعػال.
لاع َة أَن َت لس ِْتَي ُهم َب ْغ َت ل ًة َو ُهل ْلم َال َي ْشل ُلعُرو َن}(ٕ فقللال (عميلله
{هل ْلل َين ُ
ظل ُلرو َن ِإَّال َّ
َ
السل َ
(ٖ
.
السبلم  :هي ساعة القائم تستيهم بغتة
وهنالؾ رواية رالرة عف اإلماـ البا ر (عميال السبلـ) و د س لال الكميت فقاؿ :
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( متى يقوم الحق فيكم متى يقوم مهديكم قال (عميه السبلم  :لقد ُسئل رسلول
هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما عن ذلك فقال :إنما مثمه كمثل الساعة ال تستيكم إال بغتة .
وكاف اإلماـ الحسف (عميال السبلـ) د سئل جدي رسػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) ( :فمتلى

يهللرج قائمنللا أهللل البيللت قللال :يللا حسللن إنمللا مثملله كمثللل السللاعة ثقمللت فللي

السماوات واألرض ال تستيكم إال بغتة (ٔ .

وهذا يبيف أف المفدف (عميال السبلـ) هػو دابػة األرض ،ألنػال هػو العػذاب والسػاعة
التي ت تي ب تة أف أف زماف نزوؿ العذاب هو ن سال زمػاف خػروج الدابػة التػي هػي

المفدف (عميال السبلـ) والمتزامنة معال.

و د جاد في الروايات أيحاً ( :إذا نزل العذاب بهم عند اقتلراب السلاعة فسلمي
َهَر ْجَنا َل ُه ْم َد َّاب ًة ِّم َن ْاألَْر ِ
ض} تهرج  ...فتنجر المؤمن بسنه مؤمن
المقول قوالً {أ ْ
والكافر بسنه كافر وعند ذلك يرتفع التكميف وال تقبل التوبة وهو عمم من أعبلم
الساعة . ٕ( ...

وهنػا يتبػيف لنػػا أيحػاً أف خػػروج المفػدف (عميػال السػػبلـ) هػو السػػاعة وهػو العػػذاب،
ومػػف المعم ػػوـ أف الس ػػاعة س ػػاعتيف صػ ػ رل وهػػي خ ػػروج المف ػػدف (عمي ػػال الس ػػبلـ)
وكبرل هي ساعة القيامة  ،و فذا يكوف العػذاب األدنػ .الػذف جػاد فػي ت سػيري انػال

الدابة والدجاؿ هو أيحاً خروج المفدف (عميال السبلـ).
فتكػػوف النتيجػػة إذف أف خػػروج الدابػػة هػػو خػػروج المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ،أف أف

دابػػة األرض هػػي المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ،فيكػػوف العػػذاب األدنػػ .خػػروج المفػػدف
 -1ك اية األرر ص. 168
 -2بحار األنوار ج 6ص. 299
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والدجاؿ ،والذف هو عمـ مف أعبلـ الساعة ،أف مف أشػراطفا والتػي تػدلل عمػ .أف
الدابة هي المفدف الذف سيخرج في خر الزماف.

وهنالػػؾ أمػػر مفػػـ ال بػػد اإلشػػارة إليػػال وهػػو أف الروايػػة اآلن ػػة الػػذكر أشػػارت إلػػ .أف

التوبة ال تقبل إذا نزؿ العذاب وخرجت دابة األرض ،التي منا إنفػا تعنػي المفػدف

(عميػػال السػػبلـ) وهنالػػؾ روايػػات تشػػير إلػ .أف التوبػػة ال تقبػػل عنػػد طمػػوع الشػػمس

مف م ر فا بل أف باب التوبة ي ما حينفا.

والمتتبػػع لمروايػػات الشػ ػرو ة يجػػد أف المقص ػػود بالشػػمس الطالعػػة م ػػف م ر فػػا ه ػػو

المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ،ومػػا فػػي الت ووػػل المعاصػػر لفػػذي الروايػػة دليػػل عمػػ .ذلػػؾ،
فقػػد ورد عػػف الحػػحاؾ بػػف م ػزاحـ عػػف الن ػزاؿ بػػف س ػبرة فػػي خطبػػة طوومػػة ألميػػر
الملمنيف (عميال السبلـ) اؿ فيفا:

( بعد طموع الشمس من مغربها فعند ذلك ترفع التوبلة فلبل توبلة تقبلل وال عملل
ِ
ِ ِ
ِ
يم ِان َهلا َهْيل اًر}
آمَن ْت من َقْب ُ
لل أ َْو َك َس َلب ْت فلي إ َ
يماُن َها َل ْم َت ُك ْن َ
يرفع {الَ َين َف ُع َن ْفساً إ َ
ثم قلال (عميله السلبلم ال تسلسلوني عملا يكلون بعلد ذللك فإنله عهلد إللي حبيبلي
(صمى هللا عميه وآله وسمم أن ال أهبر بله أحلد غيلر عترتلي فقلال النلزال بلن
سبرة لصعصعة ما عني أمير المؤمنين بهذا القول؟ فقال صعصعة يا ابن سبرة

أن الذن يصمي همفه عيسى بن مريم هو الثاني عشلر ملن العتلرة التاسلع ملن
ولد الحسين وهو الشمس الطالعة من مغربهلا يظهلر عنلد اللركن والمقلام يطهلر
األرض ويضع ميزان العدل . ٔ( ...

 -1بحار األنوار ج 52ص. 194
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ولمػػا كانػػت التوبػػة ال تقبػػل عنػػد نػػزوؿ العػػذاب وخػػروج دابػػة األرض ،كمػػا ورد فػػي

الروايػػة المػػذكورة سػػابقاً ،فالنتيجػػة تكػػوف دابػػة األرض هػػي المفػػدف (عميػػال السػػبلـ)
ألنال سبلـ هللا عميال هو الشمس الطالعة مف م ر فا.

و د ورد عف عبد هللا بف زواد بف سميماف مسنداً إل .حذي ة أنال ػاؿ ( :قال رسول

هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما بين يدن الساعة آيات كالنظم في الهيط إذا سقط منها واحلدة
توالللت هللروج الللدجال ونللزول عيسللى بللن مللريم وفللتح يللسجوج ومللسجوج والدابللة

وطموع الشمس من مغربها وذلك حين ال ينفع نفس إيمانها (ٔ .

الرواية الرانية وردت عف حذي ة بف اسيد أنال اؿ ( :سمعت رسول هللا (صمى هللا

عميه وآله وسمم تسميما يقول عشر آيلات بلين يلدن السلاعة هملس بالمشلرق
وهمللس بللالمغرب فللذكر الدابللة وطمللوع الشللمس مللن مغربهللا وعيسللى ب لن مللريم

ويسجوج ومسجوج . ٕ( ...

وروايػػة رالرػػة تقػػوؿ ( :أول اآليللات هروجلاً طمللوع الشللمس مللن مغربهللا أو هللروج
الدابللة عمللى النلللاس ضللحى فآيتهلللا كانللت قبلللل صللاحبتها فلللاألهرى عمللى أثرهلللا
تقريباً (ٖ .

 -1كنز العماؿ ج 14ص ، 260مجمع الزوائد ج 7ص ، 238تفذيب ابف عساكر ج7
ص.278
 -2بحار األنوار ج 6ص ، 303منتخب األرر ص. 444

 -3ت سير الطبرف ج 8ص ، 72مجمع الزوائد ج 8ص ، 8سنف أبي داود ج 4ص، 114
سنف ابف ماجة ج 2ص. 1353
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وجػػاد فػػي روايػػة رابعػػة عػػف ابػػف عمػػر جػػاد فيفػػا  ( :يبيللت النللاس يسلليرون إلللى

جمع وتبيت دابة األرض تسايرهم فيصبحون وقد هطتهم من رأسها وذنبهلا فملا
من مؤمن إال مسحته وال من كافر وال منافق إال تحبطه (ٔ .

ومػػف األدلػػة األخػػرل عمػػ .كػػوف المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) هػػو دابػػة األرض هػػو مػػا
عبػػرت عنػػال الروايػػات بالو ػػت المعمػػوـ وهػػو و ػػت خػػروج المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) ،

فقد ورد في الروايات:

( إذا طمعت الشمس من مغربها يهر إبميس ساجداً 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

صدع الصفا فسول هطوة تضعها في إنطاكية ثم تستي إبميس فتمطمه (ٕ .

ومػػف الجػػدير بالػػذكر أف إبمػػيس عميػػال المعنػػة كػػاف ػػد أمفمػػال هللا عػػز وجػػل إلػػ .يػػوـ
الو ت المعموـ الذف هو يوـ خػروج المفػدف (عميػال السػبلـ) وأشػارت الروايػات إلػ.

أف المف ػػدف (عمي ػػال الس ػػبلـ) يقح ػػي عمي ػػال وف ػػي رواي ػػة أف يق ػػوـ ب ػػذلؾ ف ػػي مس ػػجد

الكوفة(.)3

ف ػػي ح ػػيف أف الرواي ػػة المتقدم ػػة تش ػػير إل ػػ .أف داب ػػة األرض ه ػػي م ػػف يق ػػوـ ب ػػذلؾ
ويمكف التوفيا بيف المعن .األوؿ والراني عف طروا دم ما ورد فيفما مف معن.

 -1مجمع البياف ج 20ص.10
 -2مجمع الزوائد ج 8ص ، 8المعجـ األوسم لمطبراني ج 1ص ، 98ت سير ابف كرير ج2
ص.202

 -3بحار األنوار ج 52ص. 276
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 ،والخروج بنتيجػة م ادهػا أف الػذف يقحػي عمػ .إبمػيس لعنػال هللا هػو دابػة األرض
والذف هو المفدف (عميال السبلـ) وذلؾ عند خروجال في خر الزماف.

والروايػػة األخػػرل التػػي تلكػػد هػػذا المعنػػ .ال ػواردة عػػف دمحم بػػف رابػػت عػػف أبيػػال عػػف

الحػػرث عػػف عبػػد هللا انػػال ػػاؿ ( :هللروج الدابللة بعللد طمللوع الشللمس فللإذا هرجللت
قتمت الدابة إبميس. ٔ( ...

أما مف حيث مكاف خروج كل مف الدابة والمفدف (عميػال السػبلـ) فالروايػات تشػير

إلػ .أف خػروج الدابػػة مقتػرف مكانػاً بخػػروج المفػدف (عميػال السػػبلـ) ممػا يقػ

دلػػيبلً

عمػ .أف المقصػود بدابػػة األرض هػو المفػػدف (عميػال السػبلـ) و ػػد وردت اكرػر مػػف

رواية أشارت إل .هذا المعن..

فقد ورد عف وكيػع بػف إسػرائيل عػف سػماؾ بػف إبػراهيـ ( :دابلة األرض تهلرج ملن

مكة (ٕ .

وفي رواية أخرل:

َهَر ْجَنا َل ُه ْم َد َّابل ًة
( إذا نزل العذاب بهم عند اقتراب الساعة فسمي المقول قوالً {أ ْ
ِّم َن ْاألَْر ِ
ض} تهرج بين الصفا والملروة فتهبلر الملؤمن بسنله ملؤمن والكلافر بسنله
كافر ...

(ٖ

.

وفي رواية رالرة ( :تهرج بين الصفا والمروة فتهبر المؤمن بسنله ملؤمن والكلافر

بسنه كافر (ٔ .

 -1المبلحـ وال تف البف حماد ص.، 186
 -2ابف أب .شيبة ج 15ص.181
 -3بحار األنوار ج 96ص. 29
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و د أشار اإلماـ المفدف (عميال السبلـ) أنػال ػاؿ ( :وكلذا تهلرج دابلة األرض ملن

بللين الصللفا والمللروة ومعه لا عصللا موسللى وهللاتم سللميمان تسللوق النللاس إلللى

المحشر . ٕ( ...

ومف هنا يتحح أف دابػة األرض المقصػود بػال المفػدف (عميػال السػبلـ) ودليػل ذلػؾ
ت كيػػد الروايػػات عمػػ .أف خػػروج الدابػػة مػػف بػػيف الص ػ ا والمػػروة وهػػي المكػػاف ذاتػػال

الذف تخرج منال دعوة المفدف (عميال السبلـ) وخروجال يكوف منفا .

وفػي كػبلـ اإلمػاـ المفػدف (عميػال السػػبلـ) دليػل عمػ .أف دابػة األرض هػو المفػػدف

(عميال السبلـ) بمحا أف الدابة تخرج مػف بػيف الصػ ا والمػروة ومعػال عصػا موسػ.
وخػػاتـ سػػميماف ،وكمػػا سػػبقت اإلشػػارة فػػإف الروايػػات تشػػير إلػػ .أف المفػػدف (عميػػال

السبلـ) يخرج في خر الزماف معال عصا موسػ .وخػاتـ سػميماف ومػف عنػد الصػ ا
والمروة .

و د أكدت الروايات الشرو ة أف خروج دابة األرض تحديداً مف بيت هللا الحراـ مف

بيف الركف والمقاـ.

ف ي رواية عف خيرمة الجع ي انال ػاؿ ( :دهمت عمى أبلي جعفلر (عميله السلبلم

فقللال لللي يللا هيثمللة ابمللم موالينللا منللا السللبلم  ...وهللا إن الدابللة لتهللرج فللتكمم

النلاس مللؤمن وكلافر وانهللا تهللرج ملن بيللت هللا الحلرام فملليس يمللر بهلا أحللد مللن

الهمق إال قال مؤمن أو كافر وانما كفروا بواليتنا ال يوقنون (ٖ .
 -1مجمع البياف ج 7ص.233

 -2بحار األنوار ج 52ص ، 12غيبة النعماني ص. 266
 -3بحار األنوار ج 65ص. 58
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وفي رواية أخرل ( :ثم تظهر الدابة بن اللركن والمقلام فتكتلب فلي وجله الملؤمن
مؤمن وفي وجه الكافر كافر . ٔ( ...

وكما هو معموـ فاف المفدف (عميال السبلـ) يخرج مف بيت هللا الح ارـ وتحديداً مف
بػػيف الػػركف والمقػػاـ ،وعميػػال فيكػػوف المقصػػود بدابػػة األرض هنػػا هػػو المفػػدف (عميػػال

السبلـ).

ومػػف جممػػة األدلػػة عمػ .أف دابػػة األرض هػػي المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) روانفػػا تخػػرج
فػػي خػػر الزمػػاف ومػػف بػػاب الشػػبال بػػيف خروجفمػػا وطبيعتػػال  ،ووردت روايػػة عػػف

اإلماـ عمي (عميال السبلـ) في معرض حديرال عف دابة األرض انال اؿ:

( أال إن بعد ذلك الطامة الكبرى قمنا وما ذلك يا أمير المؤمنين قال هلروج دابلة
من األرض من عند الصفا معها هاتم سميمان وعصا موسى  ...ثلم ترفلع دابلة
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 نفس لاً

إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها هي اًر (ٕ .

و ػػد ورد هػػذا المعنػػ .بالنسػػبة لممفػػدف (عميػػال السػػبلـ) أيح ػاً فقػػد جػػاد فػػي الروايػػة
الػواردة عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ (عميػػال السػػبلـ) انػػال ػػاؿ ( :كللسني بالقللائم عمللى نجللف
الكوفلة ..يركلب فرسلاً أدهلم بلين عينيله شلمراخ فينلتفض انتفاضلة ال يبقلى أهلل
ببلد إال وهم يرونه انه معهم في ببلدهم . ٖ( ...

 -1بحار األنوار ج 53ص. 9

 -2بحار األنوار ج 52ص ،194منتخب األنوار ص ،85الخرائ ج 3ص. 1136
 -3بحار األنوار ج 52ص ،328منتخب األنوار ص،198غيبة النعماني ص. 310
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وهػػذا دليػػل عمػػ .أف دابػػة األرض هػػي المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) والتػػي سػػتخرج فػػي

خػػر الزمػػاف بػػدليل رليػػا النػػاس جميعػاً لفػػا ،عممػاً أف المكػػاف الػػذف يػػرل النػػاس بػػال

المفدف (عميال السبلـ) هو النج

والتي تقع في ظفر الكوفة وهذا ما يتطابا مػع

ك ػػوف الداب ػػة ي اره ػػا الن ػػاس م ػػف عن ػػد الصػ ػ ا ألف الكوف ػػة ه ػػي مك ػػة حس ػػب الت وو ػػل

المعاصر

()1

ومر ػد اإلمػاـ عمػي (عميػال السػبلـ) الػذف يقػع بظفػر وادف السػبلـ هػو

الص ا عم .حسب الت وول المعاصر.

ومػػف األدلػػة األخػػرل عمػػ .أف دابػػة األرض هػػي المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) هػػو أف

خروجفمػػا يكػػوف فػػي و ػػت ممئػػت األرض ظمم ػاً وجػػو اًر وابتعػػد النػػاس عػػف األمػػر

بالمعروؼ والنفي عف المنكر.

للع اْلَقل ْللو ُل
{واِ َذا َوَقل َ
فق ػد ورد عػػف عطيػػة العػػوفي عػػف أبػػ .عمػػر ،فػػي ولػػال تعػػالَ .
ِ
للن ْاألَْر ِ
ض} قللال ( :ذاك إذا تللرك األمللر بلللالمعروف
َعَم ْللي ِه ْم أ ْ
َهَر ْجَنللا َل ُه ْللم َد َّابلل ًة ّمل َ
والنهي عن المنكر (ٕ .

وهذا ما ينطبا تمامػاً عمػ .عبلمػات خػر الزمػاف التػي تسػبا يػاـ اإلمػاـ المفػدف

(عميال السبلـ) ،فقد ورد عف رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) أنال اؿ :

( كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسلق شلبابكم وللم تلسمروا بلالمعروف وللم تنهلوا

عن المنكر . ٖ( ...

 - 1راجع الجزد الرالث مف هذي الموسوعة كتاب مكة المفدف وكتاب مدينة المفدف
 -2جامع البياف ج 10ص.10

 -3بحار األنوار ج 52ص. 181
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ونخػػتـ الحػػديث عػػف األدلػػة التػػي تربػػت أف دابػػة األرض هػػي المفػػدف (عميػػال
السػػبلـ) بالروايػػات التػػي تشػػير إلػػ .خػػروج دابػػة األرض فػػي خػػر الزمػػاف واف لفػػا

ربلث خرجات وما ورد في كتب الشيعة والسنة معاً.
فقػد جػاد عػػف طػرؽ أهػل البيػػت (عمػيفـ السػػبلـ) عػف النبػي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) أنػال ػػاؿ:

( تكون لمدابة ثبلث هرجلات ملن اللدهر فتهلرج هروجلاً بسقصلى المدينلة فيفشلو
ذكرها بالبادية وال يدهل ذكر القرية يعني مكلة ثلم تمكلث زمانلاً طلويبلً ثلم تهلرج
هرجة قريباً من مكة فيفشو ذكرها في البادية .

ويدهل ذكرها القرية  ...ثم صار الناس يوماً في اعظم المساجد عمى هللا حرمة

أكرمها عمى هللا عز وجل  ..لم ترعهم إال وهي فلي ناحيلة المسلجد تلدنو وتلدنو
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

الكواكب الدرية ثم ولت في األرض ال يدركها طالب وال يعجزها هارب . ٔ( ...

واخرج ابف مردويػال عػف عبػد هللا بػف عبػاس عػف رسػوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) أنػال ػاؿ:

( تهلللرج دابلللة األرض ولهلللا ثلللبلث هرجلللات فلللسول هرجلللة منهلللا بلللسرض الباديلللة

والثانيلللة فلللي اعظلللم المسلللاجد أشلللرفها أكرمهلللا ولهلللا عنلللق مشلللرق يراهلللا ملللن

بالمشرق كما يراها من بالمغرب . ٕ( ...

 -1بحار األنوار ج 6ص. 300
 -2الدر المنرور ج 5ص.116
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وهذا ما يدؿ عم .أف دابة األرض المقصود بفا المفدف (عميػال السػبلـ) بقرونػة

خروج الدابة فػي الباديػة ومػف رػـ فػي مكػة وهػو مػا يكػوف عميػال الحػاؿ مػع المفػدف

(عميػال السػبلـ) وظفػػور دعوتػال فػػي الباديػة ومػػف رػـ مكػػة وهػي الكوفػة عمػ .حسػػب

الت وول المعاصر(.)1

عممػاً أف المتتبػػع لمروايػػة األولػػ .الػواردة ن ػاً يجػػد أف الرسػػوؿ دمحم (صػػم .هللا عميػػال
و لال وسمـ تسميما) في حديرال عف كي ية خروج دابة األرض فإنال يعكس لنا مراحل

ظفور دعػوة المفػدف (عميػال السػبلـ) مػف حيػث كونفػا دعػوة سػروة تنتشػر اكرػر مػا

تنتشر بيف الناس في خارج مكة وهي الكوفة عم .حسب الت وول ،ومف رـ تتحػوؿ
إل .دعوة عمنية ي شو عم .أررها ذكر المفدف (عميػال السػبلـ) ودعوتػال داخػل مكػة
وهػػي الكوفػػة عمػػ .حسػػب الت ووػػل ومػػف رػػـ المرحمػػة األخيػرة المتمرمػػة بػػال تح والقيػػاـ

بيف الركف والمقاـ.

وهػػذا مػػا يلكػػد أف المقصػػود بدابػػة األرض هنػػا هػػو المفػػدف (عميػػال السػػبلـ) الػػذف
يخػػرج فػػي خػػر الزمػػاف ويطمػػا دعوتػػال حتػػ .تبمػػغ مػػا ػػدري هللا عػػز وجػػل لفػػا مػػف

اظفار الديف اإلسبلمي ،وهو ديف هللا عم .الديف كمال ولو كري المشركوف.

هبلصة القول:

يظفر لمباحػث والمحقػا أف هنػاؾ روايػات تػنص عمػ .وجػود مفػدف روامػاـ مفػدف،

مربلً ما ورد في الحديث منفما مفدف هذي األمة أف مف الحسف والحسيف ،ووخرج

المفػ ػػدف مػ ػػف خ ارسػ ػػاف ،أو يخػ ػػرج مػ ػػف كرعػ ػػة مػ ػػف الػ ػػيمف  ،أو ك ػ ػ ني بالحسػ ػػني
 - 1سي تي في الجزد الرالث مف هذي الموسوعة مكة والمدينة المفدف
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والحسيني د اداها ،أو إذا ظفر الس ياني اخت  .المفػدف  ،وغيرهػا مػف الروايػات
المتكػػاررة التػػي تلكػػد وجػػود مفػػدف خػػر ولػػيس إمامػاً معصػػوماً إنمػػا هػػو داؿ عمػػ.
اإلماـ المفدف وممفدا لال وسمي مفدف ألنال يفدف إل .الحا روال .صراط مسػتقيـ
روال .صاحب العصر والزماف.

ففنا تسالؿ ونترؾ اإلجابة عميال لمقار المبيب.

هػػل المقصػػود مػػف دابػػة األرض هػػي المفػػدف (اليمػػاني) أو اإلمػػاـ المفػػدف (عميػػال

السبلـ) ؟

قال تعالى{ :أ ََتى أَمر ِ
ور ُسْب َحاَن ُه َوَت َعاَلى َع َّما ُي ْش ِرُكو َن}.
ُْ ّ
ّللا َفبلَ َت ْس َت ْع ِجُم ُ
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