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 املقدمة
الحمد هلل رب العالميف والصػةة والالػةـ ىمػش ا ػرؼ ااء وػام والمرالػميف ح يػب 

 ـ تالموما .القاالـ دمحم وىمش آله الطي يف الطاهريف والم أ يآله العالميف 
توجػػه ل يػػر المجت ػػديف الػػوام   أفالديءوػػ  ي يء  ػػي  ااالػػةم  أفقػػد وعتقػػد الػػ عض 

فػي  ااالػةم الػوام  كاءػت هػذه و  أصػولهفي  أـفي فروع الديف  ااالةم كاءت هذه 
هػػػػذا ءػػػػاته ىػػػػف الج ػػػػ   إفعقاةدوػػػػ  والحقوقػػػػ  ال اامػػػػورفػػػػي  أـ وػػػػ فق ال اامػػػػور

 الديءو . الثقاف التديف أو  الواقعي في الديف واف كاف ظاهر هؤيم
العقاةدوػ   ػ  يجػب ىمػػش  اامػورالتقميػد فػي  جػواز وقػد اجمػا العممػام ىمػش ىػدـ

ي ءػػي أو ويالػػي  ر  أفي حػػث  ءفالػػه ووعتقػػد  وجداءػػه وي وصػػ  مءػػه  أفكػػ   ػػ ص 
 .اىتقاداته اىتمادا  ىمش التقميد

دأت هءػػػاؾ ط قػػػ  مػػف الءػػػاس تمثػػػ   ػػػراة  م تمفػػ  فػػػي المجتمػػػا  ػػػ ت قػػػشولكػػف  
ي حثػوف هءػا وهءػاؾ  ف ػدةوا ايءقوػادت رج مف هذا الطوؽ وتتحرر ىقموا  مف هػذا 

ىمموػػ  تق مػػوا مءػػه واف   أدلػػ وكممػػا  ػػرز ل ػػـ  احػػث أو مفكػػر  طػػرح جديػػد مػػدىـ 
 عػػض  إفىممػػا   ،أذهػػاء ـلػػ عض الرواالػػب والعوالػػو المتوارثػػ  فػػي  كػػاف م الفػػا  

اب ىمي ػػػػا ولكػػػػف رىاوػػػػ  الجػػػػو  إلتمػػػػاـتحتػػػػاج إلػػػػش  حػػػػث مفصػػػػ   ااالػػػػةم هػػػػذه 
 مجمم  .  اإلجا اتلة تصار قمت  طرح 
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 باب

)عميو الئسالم(  الميدي اإلمام حول ئسلم  األ
 ومواصفاتو
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 ؟ )ىموه الالةـ( ما هي مواصفات اإلماـ الم دؼ /ٔس
تصػػػفه  أءػػػه )ىموػػػه الالػػػةـ( ت الكثيػػر مػػػف الرواوػػػات فػػػي صػػػف  الم ػػدؼ ورد ج/

 أالمر م رب  حمرة مء ا.
) مػػػا جػػػام ىػػػف جػػػا ر ىػػػف اإلمػػػاـ أ ػػػي جعفػػػر ال ػػػاقر )ىموػػػه الالػػػةـ( أءػػػه قػػػاؿ  

واآلدـ هػو ااالػمر ومػأ وذ   (ٔ)الميدي رجل من ولد فاطمة  وىةو رجةل .دم  (
مف اادم  وهي الالمرة. واادم  في الءاس هي  رب  مف الواد، والمي آدـ مف 

 . (2)ه  مو مف أدم  اارض وهو لوء االموف اء

) انةةةو ب إةةةو إلةةة  وىػػػف أ ػػػي اادوػػػاف  ػػػادـ اإلمػػػاـ العالػػػكرؼ )ىموػػػه الالػػػةـ(  
ن اإلمةام  هالمدالن وأخبر  انو عند عودتو ئسيجده قد ائستشيد )عميو الئسةالم( وان

من ب ده من تكون فيو عالمات منيا: )ويخبرك بمةا فةا اليميةان فيةو ال ةالم 
ن كما قال ف دم أخوه ج فر ليصما عميةو فخةرج صةبا ب دي فخرج وجلت فكا

   (ٖ)أئسمر بأئسنانو فمج فنحاه وصم  عميو (

) الميةدي  ىف رالوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالػموما( فػي صػف  الم ػدؼ )ىموػه الالػةـ( قػاؿ و 
)طويةل  إئسةراليمارجل من ولدي لونو لون عربا )أي ائسةمر ( وجئسةمو جئسةم 

 .(4)الجئسم ضخم الجإ ((
 أؼ ض ـ الجث  اف  ءي إالراةي  ومتازوف  ذلؾ. إالراةيميومعءش جالمه 

 أما ما جام في وصف ىيءي اإلماـ )ىموه الالةـ(. 

                                                 

 187، غي   الطوالي ص43ج ر حارا اءوا - 1
 58، يـو ال ةص ص342ص 8كتاب العيف ج - 2
 وهذا الص ي هو اإلماـ الم دؼ )ىموه الالةـ( 256ص 2الصراط المالتقوـ ج - 3
 88ص 51 حار ااءوار ج - 4
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واادىػه   (٘):)  أدعةج   (فقد ورد ىف اإلمػاـ الصػادؽ )ىموػه الالػةـ( أءػه قػاؿ
 . (6)وعءي  دة الواد العيف

   (ٚ)ر ال ينين () الغالوفي رواو  ىف اإلماـ ال اقر )ىموه الالةـ(  

  (ٛ)) غالر ال ينين من الئسير (وقد وردت ى ارة  
غةةالر ال ينةةين  الحةةاجبين  ف) مشةةر  ال ػػاقر )ىموػػه الالػػةـ( وورد ىػػف اإلمػػاـ  

 .(ٜ)بوجيو اإر (
أما ما جام في وصف أالءاف اإلماـ )ىموه الالةـ(  أءه مءفرج ااالءاف فقد ورد 

المرووػػػ  ىػػػف أ ػػػي اادوػػػاف وجػػػام فػػػي فػػػي رواوػػػ  اإلمػػػاـ العالػػػكرؼ اآلءفػػػ  الػػػذكر 
   (ٓٔ)فخرج صبا أئسمر بأئسنانو فمج فنحاه وصم  عميو ( )  عض مء ا 

 . (11)كما هو حاؿ رالوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالموما( الذؼ كاف مف مواصفاته أفمه الثءاوا
 فضػػة  ىػػف ذلػػؾ فػػمف هءػػاؾ مواصػػفات أ ػػرػ ذكرت ػػا المصػػادر ل مػػاـ الم ػػدؼ

) رجل أجم  لالةـ( فقد ورد ىف أمير المؤمءيف )ىموه الالةـ( أءه قاؿ  )ىموه ا
   (ٕٔ)الجبين أقن  األنف   (

 . (13)وهي مف مواصفات الرالوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالموما(
                                                 

 58، يـو ال ةص ص58، المةحـ والفتف ص147ص 2الحاوؼ لمفتاوؼ ج - 5
 219ص 1كتاب العيف ج - 6
 215، غي   الءعماءي ص48ص 51ج ر حار ااءوا - 7
 57يـو ال ةص ص - 8
 417ص 1صب جإلزاـ الءا - 9

 257ص 2الصراط المالتقوـ ج - 18
 278ص 2، تفالير القمي ج134ص 18 حار ااءوار ج - 11
 281ص 1،  رح ء ه ال ةغ  ج131ص 51ج ر حارا اءوا - 12
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) افرق الإنايةا أبمةج  وفي روو  أ رػ ىف اإلماـ ال اقر )ىموه الالةـ( أءه قاؿ 
    (ٗٔ)واضح الجبين (

صػػفاته )ىموػػه الالػػةـ( إف حاج وػػه ىالوػػاف معقػػوداف فقػػد جػػام ىػػف  كمػػا ورد فػػي
   (٘ٔ))مشرف الحاجبين(اإلماـ ال اقر أءه قاؿ  

 وفي رواو  ثالث  ىف اإلماـ موالش  ف جعفر )ىموه الالةـ( أءه قاؿ 
   (ٙٔ)) ذلك الميدي من .ل دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسميما( بأبا     الم رون الحاجبين   (

ما ورد في وصفه )ىموه الالةـ( أءه كث المحو  أق ػ  أؼ فػي ىيءوػه قي ػ  وقػاؿ ك
 .  (17)رج  أق   أؼ كأءه يءظر إلش طرؼ أءفه

 وقي  ااالود العيف فقد ورد ىف أ ي إالحاؽ ال مداءي ىف الحارث 
   (ٛٔ))    الميدي أقبل    (ىف اإلماـ ىمي )ىموه الالةـ( أءه قاؿ  

)    الميةدي أقبةل   ىو صةاحب الوجةو  وه الالةـ( وفي رواو  أ رػ ىءه )ىم
   (ٜٔ)األقمر والجبين األزىر   (

(: ) أكحةةل كمػا ورد أءػه كػػث المحوػ  فػي الحػػديث المػروؼ ىػف الء ػػي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالػموما
 .(ٕٓ)ال ين كث المحي    (

                                                                                                                 

 13 278ص 2، تفالير القمي ج134ص 18 حار ااءوار ج -

 57، يـو ال ةص ص 165مءت ب ااثر ص - 14
 58، يـو ال ةص  - 15
 288  صفةح الالاة - 16
 687ص 1المءجد ؽ - 17
 384، غي   الءعماءي ص252ص 52 حار ااءوار ج - 18
 54، يـو ال ةص ص 186، مءت ب ااثر  228  ارة اإلالةـ ص - 19
 54يـو ال ةص ص - 28
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أمػػا  الءالػػ   ل ػػػعر اإلمػػاـ فمءػػػه ماةػػ  إلػػش القصػػػر وفوػػه تجعػػػد أو تكالػػر ولػػػوس 
   (ٕٔ)) فا ش ره قطط   (مالترال ، فقد جام في صفته )ىموه الالةـ(  

   (ٕٕ)) ش ر رأئسو قطط    (وفي رواو  أ رػ  

والقطط في الم   مف قط قططا  وقطاطػ ، قطاطػ  ال ػعر أؼ كػاف قصػير جعػدا  
 . (23)أو قصير ال عر جعد

م فػػػي رأالػػػه داوي ػػػدو مػػػف ظػػػاهر الرواوػػػات إف اإلمػػػاـ الم ػػػدؼ )ىموػػػه الالػػػةـ( 
 ، والحزاز )ق رة الرأس(.الحزاز

فقػػد ورد ىػػف اإلمػػاـ ال ػػاقر )ىموػػه الالػػػةـ( وفػػي وصػػف اإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػػه 
) ذلةةك المشةةرب بحمةةرة الغةةالر ال ينةةين المشةةرف الحةةاجبين   برأئسةةو الالػػةـ(  
    (ٕٗ)حزاز   (

وكػػػذلؾ مػػػف صػػػفات اإلمػػػاـ الم ػػػدؼ )ىموػػػه الالػػػةـ( وجػػػود  ػػػامات فػػػي جالػػػده 
ىػػػف الرالػػػوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالػػػموما( قولػػػه فػػػي صػػػف  الم ػػػدؼ )ىموػػػه المقػػػدس فقػػػد جػػػام 

   (ٕ٘)) أكحل ال ينين وكث المحي  عم  خده األيمن خال  (الالةـ(  

) فةةةةةا خةةةةةده األيمةةةةةن خةةةةةال وفػػػػػي رواوػػػػػ  ثاءوػػػػػ  ىءػػػػػه )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالػػػػػموما( أءػػػػػه قػػػػػاؿ  
    (ٕٙ)أئسود   (

                                                 

   1182ص 3، ال راةه ج 67ص 52 حار ااءوار ج - 21
 475ص 2، مءت ب ااءوار ج273، غي   الطوالي ص16ص 52 حار ااءوار ج - 22
 (637ص 1) المءجد ؽ- 23
 .215، غي   الءعماءي ص48ص 51 حار ااءوار ج - 24
، يـو  58، المةحـ والفتف ص 35ص 3، يءا وا المودة ج 166مءت ب ااثر ص - 25

 54ال ةص ص
 88ص 51 حار ااءوار ج - 26
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   (ٕٚ)كأنو كوكب دري () عم  خده خال وفي رواو  أ رػ  

) الميةةةدي أقبةةةل أج ةةةد ىةةةو وفػػػي رواوػػػ  ىػػػف أميػػػر المػػػؤمءيف )ىموػػػه الالػػػةـ(  
   (ٕٛ)صاحب الوجو األقمر والجبين األزىر صاحب الشام  وال الم    (

   (ٜٕ)) أقن  أجم  فا كتفو عالم  النبا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسميما(   (وفي رواو  أ رػ  

  (ٖٓ)شام  فا رأئسو منتدح البطن() لالةـ( وىف الصادؽ )ىموه ا
  قػاؿ أءػه والػمـ تالػموما( وآله ىموه هللا صمش) الء ي ىف الوماف،  ف حذوف  ىفو 
 جئسةةم الجئسةةم عربةةا لةةون  المةةون  الةةدري  كةةال مر وجيةةو ولةةدي مةةن الميةةدي)

 الئسةةماوات أىةةل بخالفتةةو يرضةة  جةةورا مملةةت كمةةا عةةدا األرض يمةةال إئسةةراليما
  (ٖٔ)(ئسن  عشرين يممك الجو فا والطير األرض وأىل
 )ىموه الالةـ( والقاةـ )ىموه الالةـ( الم دؼتالمو  اإلماـ  ما الفرؽ  يف / ٕس
 ؟
فم مػػاـ ألقػػاب كثيػػرة أ ػػ رهما هػػو فػػي المفػػع إي الفػػرؽ  يء مػػا فػػة فػػرؽ  أمػػا ج/

الػعيد ال رالػاءي  أ يىف الم دؼ والقاةـ والفارؽ  يء ما يت يف مف  ةؿ ما ورد 
: الميةدي وال ةالم واحةد ا قةال: ن ةم عبةد   )عميةو الئسةالم( ألبةا) قمت قاؿ  
)عميةو الئسةالم(: ألنةو ييةدي إلة  كةل  شةا  ئسةما الميةدي ا قةال ألي: ف مت

                                                 

 264ص 14، كءز العماؿ ج164الصواىو المحرق  ص - 27
 54، يـو ال ةص ص434لورػ ص، أىةـ ا228  ارة اإلالةـ ص - 28
 366الفتف ا ف حماد ص - 29
 المصدر الالا و - 38
 91ص 51 حار ااءوار ج - 31
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  انةو ي ةوم بةأمر عظةيم و ي وم ب د ما يموت ذكةره  وئسما ال الم ألنخفا أمر
)(ٖٕ). 
  المءتظر؟)ىموه الالةـ(  اإلماـ الم دؼلماذا لقب  /ٖس
ر، الح ج/ ال مػص مػف ال ػوع   اءتظػارالمءتظػَػر وهػو  قوق  هو المءتَظَػر والمءتظ 

ر  ر هو المءتظ  لػه  واإلذفوك ػف حجػاب ال ي ػ   وتعػالشهللا ت ػارؾ  امروالمءتظ 
 ل ي. الظ ور والقواـ لتكويف دول  العدؿ اإل

)ىموػػه الالػػةـ( احػػد مػػف ااء وػػام أو ااوصػػوام  هػػ  و ػػ ه اإلمػػاـ الم ػػدؼ/ٗس
 ومف هو؟

)صػمش  الءاس َ مقا  وٌ مقا   رالػوؿ هللا أ  هاإلماـ الم دؼ )ىموه الالةـ(  إف ج/
 كما جام في الحديث ال ريف المروؼ  هللا ىموه وآله والمـ تالموما(

 تبةةةارك إن  )    تالػػػموما(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)  قػػػاؿ رالػػػوؿ هللا ؿى ػػػاس قػػػا ىػػػف ى ػػػد هللا  ػػػف
  إةةم أطمةةى اختةةارنا منيةةا فج منةةا نبيةةاف إطالعةة  وت ةةال  أطمةةى إلةة  األرض

ه أخةا ووليةا ووصةيا   إم أمرنا أن أتخذي  فاختار منيا عميا فج مو إماماالإان
ج ابنتا وأبو ئسةبطا الحئسةن   ف ما منا وأنا من عما وىو زو وخميف  ووزيرا
ياىم حججةا عمة  عبةاده  وج ةل والحئسين ن   تبارك وت ال  ج منا وان   أا وان

لمة  ي ومةون بةأمري  ويحفظةون وصةيتا  التائسةى مةنيم من صةمب الحئسةين أ
  أشةبو النةاس بةا فةا شةمالمو وأقوالةو وأف الةو قالم أىل بيتا  وميةدي أمتةا

  ويظيةر ديةةن   عةةز فةةي من أمةةر    يظيةر ب ةةد غيبة  طويمةة  وحيةةرة مضةم 

                                                 
 471غي   الطوالي ص - 32
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  فةةيما األرض قئسةةطا وعةةدا كمةةا يةةد بنصةةر   وينصةةر بماللكةة     يؤ وجةةل
  (ٖٖ)(ظمماو مملت جورا 

  أمير المؤمءيف؟ ولماذا؟ )ىموه الالةـ( ه  والمش اإلماـ الم دؼ /٘س
ىمػي  ل مػاـكوف هػذا المقػب م صػوص فقػط ر المؤمءيف أمي والمش  / كة يج

 )ىموه الالةـ(. طالب أ ي ف 
  ممرةرج  ىف القاةـ والمـ ىموه  الأله)ىموه الالةـ(  ى د هللا أ يوقد ورد ىف  

)عميةو الئسةالم( ولةم  ا ذاك أئسم ئسم    بو أميةر المةؤمنين) قاؿ  المؤمءيف؟
قمت ج مت فداك كيف يئسةمم  كافر  إايتئسم  بو ب ده  يئسما بو احد قبمو وا

}َبِ يَُّ  ّللّاِ َخْيٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتم ي ول الئسالم عميك يا ب ي    إم قرأ:  قال: عميوا
  (ٖٗ)(ِفيٍظ {مُّْؤِمِنيَن َوَما َأَنْا َعَمْيُكم ِبحَ 

 ؟)ىموه الالةـ( ما مقدار ىممه /ٙس
العمػػػـ هػػػو الػػػ ع  وى ػػػروف جػػػزما ومػػػا ىمػػػـ الءػػػاس مء ػػػا مءػػػذ آدـ )ىموػػػه  إف ج/

فقط وىءدما وظ ر اإلماـ الم دؼ )ىموه مف العمـ هي حرفاف الالةـ( إلش اليوـ 
مف العمػـ فوضػـ هػذه الحرفػاف إلػش ال مػس جزم  الالةـ( وحم   مال  وى روف 

 ال مةةةم)  قػػػاؿ (الالػػػةـ ىموػػػه) هللا ى ػػػد أ ػػػي ىػػػف أ ػػػاف ىػػػفف، فقػػػد ورد والع ػػػرو 
 النةاس ي ةرف فمةم حرفةان الرئسةل بةو جةا ت مةا فجميةى حرفةا وعشةرون  ئسب  
 فبإيةا حرفةا وال شرين خمئس ال أخرج قالمنا قام فإذا الحرفين  غير اليوم حت 
  (ٖ٘)حرفا وعشرين ئسب   يبإيا حت  الحرفين  إلييا وضم الناس  فا
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 ه الءال   ت يف الفارؽ  يف ىمـ اإلماـ وىمـ غيره  وهذ
 ؟)ىموه الالةـ( ما مقدار قوته /ٚس
  ػػػػف الريػػػػاف تضػػػػاهي ا قػػػػوة فقػػػػد ورد ىػػػػف )ىموػػػػه الالػػػػةـ( ي قػػػػوة اإلمػػػػاـ إف ج/

 أنةا: ف ةال ا األمةر ىذا صاحب أنت: (الئسالم عميو) لمرضا قمت)  قػاؿ الصمت
 وكيةف جةورا  مملةت كمةا داعة أمالىةا بالةذي لئسةت ولكنةا  األمر ىذا صاحب
ن ا بدنا ض ف من ترى  ما عم  ذاك أكون   كةان خةرج إذا الةذي ىةو ال الم وان
 أعظةم إلة  يةده مةد لةو حتة  بدنةو فةا قويةا الشةباب ومنظر الشيوخ  ئسن فا

 لتدكةةةةةدكت الجبةةةةةال بةةةةةين صةةةةةاح ولةةةةةو ل م يةةةةةا  األرض وجةةةةةو عمةةةةة  شةةةةةجرة
  (ٖٙ)(صخورىا

 رب؟ ما معءش الرواوات التي ت ير إلش اءه /ٛس
 وأشةةةَرَقت} تعػػػالش   )ىموػػػه الالػػةـ( فػػػي تفالػػير قولػػػه أ ػػػي ى ػػد هللا ورد ىػػف ج/

  األرض إمام ي نا األرض ربّ  ): قال{  ربَِّيا بنور األرض
 ماذاا يكون  خرج فإذا: قمت: الراوي  قال
 بنةةور ويجتزلةةون  ال مةةر ونةةور الشةةمس ضةةو  عةةن النةةاس يئسةةتغنا إذن: قةةال
  (ٖٚ)(اإلمام
رب ال يػػػػت ورب العمػػػػ  ورب ال مػػػػد أؼ الحػػػػاكـ أو كػػػػ لكػػػػ   ػػػػيم رب إفوذلػػػػؾ 
 اذكرنةةا عنةةد ربةةك{} )ىموػػه الالػػةـ(  ىمػػش لالػػاف يوالػػف تعػػالشوقػػد قػػاؿ  الممػػؾ

 ،وبذلؾ فقػد الػمش الممػؾ ربػا   معه في الالجف، االذيف كاء الالجيءيف م اط ا  احد
 .اارض)ىموه الالةـ( وكوف رب  ف اإلماـ الم دؼموهءا ف
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 ما هي اإلمام  ؟ / ٜس
ىػف إف اإلمام  درج  ىالو  الءدع المعصػوـ وصػف ا ووحػوط   ػا حيػث ورد  /ج

اإلمامةةة  ىةةةا منزلةةة  األنبيةةةا  وارث  إن) )ىموػػػه الالػػػةـ( قػػػاؿ  اإلمػػػاـ الرضػػػا
 أميةةر)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسةةميما(  وم ةةام  اإلمامةة  خالفةة    وخالفةة  الرئسةةول أناألوصةةيا  
اإلمامة   إنوالحئسةين)عميو الئسةالم(  )عميو الئسةالم( وميةراث الحئسةن المؤمنين

اإلمامة   إنالمئسةممين وصةالح الةدنيا وعةز المةؤمنين  أمةورزمام الدين ونظام 
الناما وفرعو الئساما باإلمةام تمةام الصةالة والزكةاة والصةيام  اإلئسالم أسىا 

مضةةا والحةةج والجيةةاد وتةةوفير الفةةا  والصةةدقات   حفةةظ  و واألحكةةامالحةةدود  وان
   (ٖٛ)(واألطرافالإغور 
 الالا ق  ؟ اامـوكوف الم دؼ في  أفممكف مف اله   /ٓٔس
ورد أءػػه ي يوجػػد فػػي اامػػـ م ػػدؼ مءتظػػر غيػػره  فقػػد، أ ػػداغيػػر ممكػػف هػػذا  ج/

  ؿقػا طالػب )ىموػه الالػةـ( أ ػيالمػؤمءيف ىمػي  ػف  أميروالوؾ هذه الرواو  ىف 
 ميةةرأ قمنةةا بةةال يةةا ق   عنةةد   يةةوم يجمةةى الرئسةةلابأفضةةل خمةة أخبةةركم أا)

 أفضةةل)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسةةميما(  وان  الرئسةةل دمحم أفضةةل :  قةةال )عميةةو الئسةةالم(المةةؤمنين
النةةاس ب ةةد الرئسةةل  وأفضةةل  أنةةااألوصةةيا   وأفضةةل  الخمةةق ب ةةدىم األوصةةيا 

ئسبطا نبةيكم ة الحئسةن والحئسةين ة وان   األئسباط  وان خير األئسباطواألوصيا  
الشةةيدا  حمةةزة بةةن عبةةد  أفضةةل  وان الشةةيدا   األئسةةباطالخمةةق ب ةةد  أفضةةل

طالةةب ذو الجنةةاحين مخضةةبان   أبةةا  وج فةةر بةةن المطمةةب  قةةال ذلةةك النبةةا
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  لةم يكةن فةا امة  الزمةان .خةرفةا    والميةدي منةابكرام  خص   بيا نبيكم
  (ٜٖ)ميدي ينتظر غيره( األمممن 
مػػػا معءػػػش كممػػػ  الم ػػػدؼ ولمػػػا الػػػمي الم ػػػدؼ م ػػػدوا  ؟ ثػػػـ هػػػ  يجػػػوز  /ٔٔس

إف  الػػوما يتالػػمو  الم ػػدؼ ىمػػش غيػػر اإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ(؟ إطػػةؽ 
هػػػذه التالػػػمو  هػػػي مػػػف التالػػػموات التػػػي ىػػػرؼ وأ ػػػت ر   ػػػا اإلمػػػاـ الحجػػػ   ػػػف 

 الحالف )ىموه الالةـ(  يف الءاس ماضوا  وحاضرا .
إف الم دؼ في الم   مأ وذ مف الفع  هدػ ي دؼ هدوا  وهدوػ  وهداوػ  وقػاؿ  ج/

و ضػػد الضػػةل ، أؼ إف كممػػ  الم ػػدؼ مػػأ وذة مػػف ال داوػػ ، هػػداه أؼ أر ػػده وهػػ
 . (48)وقاؿ هداه هللا إلش اإلوماف أر ده إلوه. والم دؼ الذؼ قد هداه هللا إلش الحو

أما أه  ال يت )ىمي ـ الالػةـ( فػمء ـ أجػا وا ىمػش تالػمو  الم ػدؼ ومػا المقصػود 
) إنمةةةا ءػػه قػػػاؿ  مء ػػا، فقػػد ورد ىػػػف اإلمػػاـ أ ػػػي جعفػػر ال ػػػاقر )ىموػػه الالػػػةـ( أ

   (ٔٗ)ئسما الميدي ميديًا ألنو ييدي ألمر خفا ييدي ما فا صدور الناس (
) إذا قةام ال ةةالم وفػي رواوػ  ثاءوػ  ىػف اإلمػاـ الصػادؽ )ىموػػه الالػةـ( أءػه قػاؿ  

الناس إل  اإلئسالم جديدًا وىداىم إل  أمةر قةد دإةر وظةل عنةو الجميةور   دعا
نمةةا ئسةةما ال ةةالم ميةةديًا ألنةةو ييةةدي  إلةة  أمةةر مظمةةول عنةةو وئسةةما بال ةةالم وان

   (ٕٗ)ل يامو بالحق (
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مف هذه اا  ار ءالت ف الال ب الذؼ أدػ إلش إطةؽ لقب الم دؼ، فالرواوات 
هذه ت ير إلش أف ال ب تالػميته  الم ػدؼ اءػه ي ػدؼ إلػش أمػر مظمػوؿ ىءػه أؼ 
إف ال  ص الذؼ وطمػو ىموػه هػذا المقػب وقػـو   داوػ  الءػاس إلػش أمػر قػد ضػ  

 لءاس فك  مف وفع  ذلؾ والمش م دوا .ىءه ا
 وهذا هو جواب ال و ااوؿ مف الالؤاؿ.

أما ال و الثاءي مف الالؤاؿ حوؿ أمكاءو  إطةؽ لقب الم دؼ ىمش غير اإلمػاـ 
الم دؼ )ىموه الالةـ(، ءقوؿ إف  اإلمكاف إطػةؽ مثػ  هػذه التالػمو  ىمػش غيػر 

إلػػػش هللا ىػػػز وجػػػ  اإلمػػػاـ الم ػػػدؼ )ىموػػػه الالػػػةـ( وذلػػػؾ اف كػػػ  مػػػف ي ػػػدؼ 
 موؿ ىءه والمش م دوا  هذا أوي .ظوي دؼ الءاس إلش أمر قد  في وم

وثاءوػػا  إف الرواوػػات الػػواردة ىػػف أهػػ  ال يػػت )ىمػػي ـ الالػػةـ( توضػػ  لءػػا إطػػةؽ 
لقب الم دؼ ىمش أكثر مف   ص أو صءف مف الءاس اتصفوا  صف  ال داوػ  

 والصةح والدىوة إلش هللا ىز وج  وهداو  الءاس.
فرالػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالػػموما( أطمػػو ىموػػه هػػذا المقػػب كمػػا ورد فػػي زيارتػػه التػػي جػػام 

الخيرات وأظيرت مظيرًا وب إتو نبيةًا  : ) وختمت بو النبوة وفتحت بو بابفي ا
   (ٖٗ)وىاديًا وأمينًا ميديًا وداعيًا إليك  (

 لم دؼ.وكذلؾ اإلماـ ىمي )ىموه الالةـ( أطمو ىموه تالمو  ا
فقػػد ورد ىػػف اإلمػػاـ الحالػػيف )ىموػػه الالػػةـ( ءقػػة  ىػػف أ وػػه )ىموػػه الالػػةـ( أءػػه  

) قال رئسول   فا الميم  التا كانت فييا وفاتو ل ما )عميو الئسالم( يا قػاؿ  
أبةةا الحئسةةن أحضةةر صةةحيف  ودواة   فأنةةت يةةا عمةةا أول اإلإنةةا عشةةر إمامةةًا 
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ير المةؤمنين والصةديق األكبةر ئسماك   ت ال  فا ئسما ه عما المرتض  وأم
   (ٗٗ )والفاروق األعظم والمأمون الميدي   (

) قمت لمصادق ج فر بةن دمحم كما ورد ىف أ ي حمزة ىف أ ي  صير أءه قػاؿ  
بةةن رئسةةول   ئسةةم ت مةةن أبيةةك )عميةةو الئسةةالم( أنةةو قةةال  )عميةةو الئسةةالم( يةةا
ميديًا ولم ي ل اإنةا  عشر إمامًا ف ال: إنما قال إإنا عشر أإنايكون ب د ال الم 

عشر إمامًا  ولكنيم قوم من شي تنا يدعون الناس إلة  مودتنةا وم رفة  ح نةا 
)(ٗ٘)   

وف ـ مف هذا ال واف وهو واض  ي وحتاج إلش تكمف، إف هءاؾ اثءا ى ر م دوا  
أهػ  ال يػت )ىمػي ـ الالػةـ( ومعرفػ   مػوايةمف ال وع  الذيف يدىوف الءػاس إلػش 

ا ى ػػػر وظ ػػػروف  عػػػد اإلمػػػاـ )ىموػػػه الالػػػةـ( وكػػػذلؾ يوجػػػد حق ػػػـ، وهػػػؤيم اإلثءػػػ
م ػػدييف ق مػػه فمػػف الممكػػف أف وكػػوف هءػػاؾ م ػػدييف وقومػػوف   داوػػ  الءػػاس إلػػش 
 طريو الحو وموايت ااةم  ااط ار )ىمي ـ الالةـ( ومعرفت ـ ومعرف  حق ـ.

 ت ال : وعزتا وجاللا ) قال  كما ورد ىف رالوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالموما( أءه قاؿ  
وعظمتا وارتفاعا لوا حيالا من عبدي المةؤمن لمةا ج مةت لةو خرقة  يةواري 
نا إذا أكممت إيمانةو ابتميتةو ب صةر فةا مالةو ومةرض فةا بدنةو   بيا جئسده وان
نةا ج مةت  ن ىةو صةبر باىيةت بةو ماللكتةا  وان فإن ىو خرج أضة فت عميةو وان

ىاديًا ميديًا ومن أبغضو وتركو كان عميًا عممًا لإليمان فمن أحبو واتب و كان 
ََ مضاًل ( ضاًا
( ٗٙ)   
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طمػػػو لفظػػػ  )الم ػػػدؼ( ىمػػػش غيػػػر اإلمػػػاـ ووبػػػذلؾ يتضػػػ  اءػػػه مػػػف الممكػػػف أف 
ء ػػا  مف ػػـو لعػػدة مصػػاديو، أؼ  -أؼ كممػػ  الم ػػدؼ -الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ( وا 

 أف هءاؾ أكثر مف م دؼ.
دؼ )ىموػػه الالػػةـ( ىممءػػا أف الومػػاءي هػػو اقػػرب الءػػاس مػػف اإلمػػاـ الم ػػ /ٕٔس

 ف   هءاؾ دلي  ىمش إطةؽ لقب الم دؼ ىموه؟
ت ص إطةؽ لقب الم دؼ ىمش الوماءي الموىود كما وطمو ؾ أدل  ءاءعـ ه ج/

ف الرواوات التي تتحدث ىف الم دؼ إءمػا تتحػدث ىء مػا  ىمش اإلماـ الم دؼ وا 
 معا  ولوس ىف   ص واحد واادل  كما وأتي  

 وج الميديالدليل األول: مكان خر 
فالرواوات ت ير إلش  روجه )ىموه الالةـ( مف الومف وأ رػ ت ير إلش  روجه 

 مف مك .
) يخةرج الميةدي مةن قرية  ي ةةال حيػث جػام ىػف الء ػي دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالػموما( قولػه  

   (ٚٗ)ليا كرع  (
ي من قرية  بةاليمن ي ةال ليةا )يخرج الميدوفي رواو  ثاءو  ىءه )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالػموما(  

   (ٛٗ)كرع   (
 يءما هءاؾ رواوػات ت ػير إلػش  روجػه )ىموػه الالػةـ( مػف مكػ  وقوامػه  الالػيف 

) ذكر الميدي من ولده مف هءاؾ، فقد ورد ىف اإلماـ الحاليف )ىموه الالةـ(  

                                                 

 469ص 2، ك ف ال م  ج88ص 51ج ر حار ااءوا - 47
 53ص 2أىواف ال وع  ج- 48



- 17 - 

يرضةة  بةةو كةةل مةةؤمن يحكةةم بال ةةدل ويةةأمر بةةو يظيةةر مةةن تيامةة  حتةة  تظيةةر 
   (ٜٗ)(الدالل وال المات  

) ويظيةر الميةدي وفي رواوػ  ثاءوػ  ىػف اإلمػاـ ال ػاقر )ىموػه الالػةـ( أءػه قػاؿ  
بمكةةة  عنةةةد ال شةةةا  وم ةةةو رايةةة  رئسةةةول   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسةةةميما( وقميصةةةو وئسةةةيفو 

   (ٓ٘)وعالمات ونور (
 الدليل الإانا: قالد الرايات الئسود

) إذا رأيةةتم الرايةةات  تالػػموما( أءػػه قػػاؿ  مػػا ورد ىػػف ثو ػػاف ىػػف رالػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 
الئسود قد أقبمت من خرائسان فأتوىا ولو حبوًا عم  الةإمج فةإن فييةا خميفة    

   (ٔ٘)الميدي (
وهػذا مػػا يػدؿ ىمػػش إف الم ػدؼ هءػػا هػو الومػػاءي حيػث إف اإلمػػاـ الم ػدؼ )ىموػػه 

الػػػذؼ وػػػػأتي الالػػػةـ( وكػػػوف  روجػػػه مػػػف مكػػػ  حالػػػػب المتػػػواتر مػػػف اا  ػػػار، و 
 الراوات الالود هو الوماءي وأصحا ه الذيف ي عثوف  ال وع  ل ماـ الم دؼ )ىموه 

) إةةةم تجةةةا  الرايةةةات الالػػػةـ( فقػػػد ورد ىػػػف رالػػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالػػػموما( أءػػػه قػػػاؿ  
الئسود في تمونيم قتل لم ي تمو قةوم إةم يجةا  خميفة    الميةدي فةإذا ئسةم تم 

   (ٕ٘)ي وه فإنو خميف    الميدي (بو فأتوه فبا
وكمػػا هػػو واضػػ  مػػف الرواوػػ  ااولػػش إف الراوػػات الالػػود قاةػػدها الومػػاءي ووكػػوف 

 في ا، وى رت ىءه الرواو   ػ ) في ا  موف  هللا الم دؼ (. 
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أما الرواو  الثاءو  فت ير إلش مجيم الم دؼ )ىموه الالةـ(  عػد مجػيم الراوػات 
  ػ ) ثـ يجيم  موف  هللا الم دؼ (. الالود وتع ر ىءه الرواو 

وىموه فالم دؼ الوماءي هو صػاحب الراوػات الالػود وقاةػدها وأمػا اإلمػاـ الم ػدؼ 
 )ىموه الالةـ( ف و الذؼ ي اوعه صاحب الراوات الالود ) الوماءي ( وأصحا ه. 

 الدليل الإالث:
) قمت ل ما بةن الحئسةين صةف لةا خةروج هو ما ورد ىف حذلـ  ف   ر قاؿ  

ميدي وعرفنا دالمو وعالماتو قال يكون قبل خروجو خةروج رجةل ي ةال لةو ال
عوف الئسمما   إم يخرج الئسفيانا المم ون من الوادي اليابس وىو مةن ولةد 
عتب  بن أبا ئسفيان فةإذا ظيةر الئسةفيانا أختفة  الميةدي إةم يخةرج ب ةد ذلةك 

)(ٖ٘)   
  المكرمػػػ  فػػػي إف اإلمػػػاـ الم ػػػدؼ )ىموػػػه الالػػػةـ( غاةػػػب ولػػػف وقػػػـو إي فػػػي مكػػػ

العا ر مف محـر الحراـ ) يوـ ىا ورام (  يءما الرواو  تقوؿ إف الم ػدؼ )ىموػه 
الالػةـ( ي تفػػي  عػػدما ي ػرج الالػػفواءي وهػػذا وقتضػي إف الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ( 
وكوف حاضرا  موجودا  ق    روج الالفواءي اءه ي تفي  عد  روج الالفواءي وهذا 

موه الالةـ( ي وقـو إي في العا ر مف محػـر غير ممكف اف اإلماـ الم دؼ )ى
ف  روج الالفواءي وال و  روج الم دؼ )ىموه الالةـ(.  وا 

وىموػػه فالػػذؼ ي تفػػي  عػػد  ػػروج الالػػفواءي ثػػـ ي ػػرج مػػرة أ ػػرػ هػػو لػػوس اإلمػػاـ 
 الم دؼ )ىموه الالةـ(    هو الاليد الوماءي.

 الدليل الرابى: 
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) ويحةةوز الم ػػدؼ جػػام في ػػا   وهػػي الرواوػػ  التػػي ء ػػتـ   ػػا الحػػديث ىػػف لقػػب
الئسفيانا ما جم وا إم يئسير إل  الكوف  في تل أعوان .ل دمحم وي تل رجةاًل مةن 
مئسمييم إةم يخةرج الميةدي  فةإذا رأى أىةل الشةام قةد اجتمةى أمةرىم عمة  أبةن 

ضةي    أبا ئسفيان  التح وا بمكة  ف نةد ذلةك ي تةل الةنفس الزكية  وأخةوه بمكة 
ا النةةاس إن أميةةركم فةةالن وذلةةك ىةةو الميةةدي فينةةادي منةةادي مةةن الئسةةما  أييةة

   (ٗ٘)الذي يممئ األرض قئسطًا وعدًا كما مملت ظممًا وجورًا (
وهػػػذه الرواوػػػ  كمػػػا يتضػػػ  تتحػػػدث ىػػػف د ػػػوؿ الالػػػفواءي إلػػػش الكوفػػػ ، وتحػػػرؾ 
الم دؼ  اتجاه ا  عد معرفته  اجتماع أه  ال ػاـ ىمػش الالػفواءي وهػذا أوضػا  مػا 

ود  ػذلؾ هػو اإلمػاـ الم ػدؼ )ىموػه الالػةـ( اءػه ي ومكف حممه ىمػش أف المقصػ
 وكوف في هذه الفترة غاة ا . 

أمػا الػذؼ وقػـو  قتػاؿ الالػػفواءي ق ػ  ذلػؾ ف ػو الومػاءي والػػذؼ ى ػر ىءػه فػي هػػذه 
حالػب  -الم ػدؼ الومػاءي دلي  اءه  عد الصػداـ الحاصػ   ػيفالرواو   الم دؼ،  

االػػػـ اإلمػػػاـ الم ػػػدؼ )ىموػػػه وبػػػيف الالػػػفواءي يءػػػادؼ مءػػػاد مػػػف الالػػػمام   -الرواوػػػ 
 الالةـ( وهو ) الم دؼ الحج   ف الحالف حالب الرواو  (.

فيتضػ  ممػػا تقػػدـ إف هءػػاؾ   صػػيتيف رةوالػػيتيف تظ ػػراف فػػي آ ػػر الزمػػاف كمػػا 
ف هػػاتيف ال  صػػيتاف همػػا مػػف  جػػام ذكرهمػػا فػػي ااحاديػػث الء ووػػ  ال ػػريف ، وا 

قامػػ  تكػػوف ىمػػش ىاتق مػػا م مػػ  القوػػاـ وقوػػادة القضػػو  الم دو  وػػ  والتم يػػد ل ػػا وا 
دولػػ  العػػدؿ اإلل ػػي وهمػػا الالػػيد الومػػاءي واإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ( اإلمػػاـ 

 الثاءي ى ر.
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ف الاليد الوماءي هو مف الوقوـ  مىداد ااءصار ووم د الطريو ووعد ااءصار  وا 
 والتم يد ل ماـ ومف ثـ والمـ الراو  إلش ا ف ىمه اإلماـ الم دؼ )ىموه الالةـ(.

 ه  وطمو لقب القاةـ ىمش غير اإلماـ الم دؼ )ىموه الالةـ( ؟ /ٖٔس
 وه  هءاؾ قاةـ آ ر غير اإلماـ الم دؼ )ىموه الالةـ( ؟

ل جا   ىمش هذا الالؤاؿ ي  د مف الرجوع إلػش الرواوػات ومءاق ػت ا مءاق ػ  ج/ 
موضوىو  وتحميم ػا ل ػرض الحصػوؿ ىمػش الءتػاةه المطمو ػ ، وي ػد لءػا أوي  مػف 

 عرف  معءش القاةـ وال ب التالمو  والمقب.م
إف القػػاةـ فػػي الم ػػ  مػػأ وذ مػػف الفعػػ  قػػاـ وقػػوـ قومػػا  وقومتػػه قوامػػا ، قػػاـ  ػػاامر 

 . (55)تويه، وقاـ الحو ظ ر وث ت وقاـ ىمش اامر راق ه وأدامه وث ته
وقػػد ورد فػػي الػػ ب التالػػمو  ىػػف أهػػ  ال يػػت رواوػػات مء ػػا مػػا روؼ ىػػف اإلمػػاـ 

   (ٙ٘)) وئسما ال الم ل يامو بالحق (الالةـ( أءه قاؿ  الصادؽ )ىموه 
) يئسةةم  ال ةةالم ميةةديًا ألنةةو ييةةدي إلةة  وفػػي رواوػػ  ثاءوػػ  ىءػػه )ىموػػه الالػػةـ(  

   (ٚ٘)أمر مضمول عنو وئسما ال الم ل يامو بالحق (
) وئسما ال الم ألنو ي ةوم ب ةدما يمةوت إنةو ي ةوم وفي رواو  ثالث  ىءه أوضػا   

   (ٛ٘)بأمر عظيم (
   (ٜ٘))ئسما بذلك ل يامو بالئسيف(في رواو  و 
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ولما كػاف الالػ ب فػي التالػمو  هػو القوػاـ  ػالحو ت ػيف إءػه ي مػاءا مػف أف وكػوف 
هءاؾ أكثر مف   ص والمش  القاةـ، فمذا وجد مف وقػـو  ػالحو جػاز أف وطمػو 
ىموه هذا المقب وهو القاةـ فقط ولوس اإلماـ القػاةـ اءػه  ػاص  اإلمػاـ الم ػدؼ 

 الةـ(.)ىموه ال
ومما يدؿ ىمش وجود أ ػ اص آ ػريف ومكػف إطػةؽ لقػب ) القػاةـ ( ىمػي ـ هػو 

 أف ااةم  )ىمي ـ الالةـ( كم ـ وطمو ىمي ـ لقب القاةـ.
وهػػػذا مػػػا ورد ىػػػف الحكػػػوـ  ػػػف أ ػػػي ءعػػػوـ فػػػي حديثػػػه مػػػا اإلمػػػاـ ال ػػػاقر )ىموػػػه  

أم ا   ) ا أخةةرج مةةن المدينةة  حتةة  أعمةةم إنةةك قةةالم .ل دمحم الالػةـ( أءػػه قػاؿ  
   (ٓٙ)ف ال يا حكيم كمنا قالم بأمر     (

) قمةةت لةةدمحم بةةن وفػػي رواوػػ  أ ػػرػ ىػػف الالػػيد ى ػػد العظػػوـ الحالػػءي أءػػه قػػاؿ  
موئس  )عميةو الئسةالم( إنةا ألرجةو أن تكةون ال ةالم مةن أىةل بيةت دمحم )صةم  
  عميو و.لو وئسمم تئسميما( الذي يممئ األرض قئسطًا وعدًا كما مملةت ظممةًا 

رًا  ف ال: يا أبا ال ائسم ما منا إا وىو قةالم بةأمر   عةز وجةل وىةاد إلة  وجو 
   (ٔٙ)دين   (

) وكنت هلل طال ةًا ولجةدك دمحم وقد ورد في زيارة اإلماـ الحاليف )ىموه الالةـ(  
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسميما( تاب ًا   وفا غمرات الموت ئسابحًا ولمفئساق مكافحةًا وبحجةج   

   (ٕٙ)لمًا ولإلئسالم عاصمًا   (قا
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ممػػػا يػػػدؿ ىمػػػش إف ااةمػػػ  المعصػػػوميف )ىمػػػي ـ الالػػػةـ( يمقػػػب كػػػ  مػػػء ـ   ػػػذا 
 المقب واءه ي ي تص  اإلماـ الم دؼ )ىموه الالةـ( فقط.

) وأمتنةةا عمةة  فراشةةا فةةا عافيةة  أو فةةا الصةةف الةةذي كمػػا ورد فػػي الػػدىام  
طاعتةةك وطاعةة   ن ةةت أىمةةو فةةا كتابةةك ف مةةت :كةةانيم بنيةةان مرصةةوص عمةة 

   (ٖٙ)رئسولك م باًل عم  عدوك غير مدبر قالمًا بح ك غير جاحد آلالك (
ك  إءالاف وقـو  حو هللا تعػالش أفضػ  القوػاـ وصػدؽ  أفوهذا الدىام دلي  ىمش 

 .ب ىمش غير أيةم  )ىمي ـ الالةـ(هذا المق إطةؽىموه لقب )القاةـ( وومكف 
الذؼ وطمو ىموه لقب القاةـ والعم  في  ىمش الاليد الوماءي اءط اقهوكذلؾ ومكف 
 ذلؾ كاآلتي   

إف الرواوات ال ريف  الواردة ىف أهػ  ال يػت )ىمػي ـ الالػةـ( ت ػير  وضػوح إلػش 
 اف أمر هللا هو اإلماـ الم دؼ )ىموه الالةـ(. 

فقد ورد ىف ى د الرحمف  ف كثير ىف أ ي ى د هللا الصادؽ )ىموه الالةـ( في 
ةا}أَ قوؿ هللا تعػالش    ُيْشةِرُكوَن { َت  َأْمُر ّللّاِ َفةاَل َتئْسةَتْ ِجُموُه ئُسةْبَحاَنُو َوَتَ ةاَل  َعمَّ

) ىةةةو أمرنةةةا ي نةةةا قيةةةام قالمنةةةا .ل دمحم أمرنةةةا   عةةةز وجةةةل أن ا أءػػػه قػػػاؿ  
نئسةةةت جل بةةةو  يؤيةةةده بإالإةةة  أجنةةةاد بالماللكةةة  والمةةةؤمنين والرعةةةب وخروجةةةو 

}َكَمةا َأْخَرَجةَك َربُّةَك ِمةن  تئسةميما( وذلةك قولةو عةز وجةل كخروج رئسةول   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
َن اْلُمْؤِمِنيَن َلَكاِرُىوَن { نَّ َفِري ًا مِّ    (ٗٙ)(َبْيِتَك ِباْلَحقِّ َواِن
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ف أمػػػػر هللا هػػػػو اإلمػػػػاـ الم ػػػػدؼ )ىموػػػػه الالػػػػةـ( ويءػػػػادؼ  ػػػػه ج راةيػػػػ  )ىموػػػػه  وا 
 . (65)الالةـ(

أمػر هللا، فػمف القػاةـ  ػأمر هللا وطمػو  ولما كاف اإلماـ الم دؼ )ىموه الالةـ( هو
ىموه لقب )القاةـ( كما ذكرءا آءفا ، وىموه فالومػاءي وصػدؽ ىموػه هػذا المقػب اءػه 

 وقـو  أمر هللا أؼ وقـو  أمر اإلماـ الم دؼ )ىموه الالةـ(
 أما اادل  ىمش إف تالمو  القاةـ ومكف أف تطمو ىمش الاليد الوماءي ف ي  

   لمأوًا: ت دد لفظ ال ا
ىف إ راهوـ  ف ى د هللا  ف العةم ىف أ وه ىف أ ي ى د هللا )ىموه الالةـ( اف  

أمير المؤمءيف حدث ىف أ وام تكوف  عده إلش قواـ القاةـ فقاؿ الحاليف وا أمير 
 المؤمءيف متش وط ر هللا اارض مف الظالميف  

ذكةر أمةر  )ا يطير   األرض من الظالمين حت  يئسفك الدم الحرام  إةمقاؿ  
إذا قام ال ةالم بخرائسةان وغمةب   بنا أمي  وبنا ال باس فا حديث طويل وقال

عمة  أرض كوفةةان والممتةان وجةةاز الجزيةرة بنةةا كةاوان وقةةام منةا قةةالم بجةةيالن 
وأجابتةةةو األبةةةر والةةةديمم وظيةةةرت لولةةةدي رايةةةات التةةةرك متفرقةةةات فةةةا األقطةةةار 

 وقام أمير األمرة   والحرامات وكانوا بين ىنات وىنات إذا خربت البصرة
وصةةةفت  األلةةةوف)عميةةةو الئسةةةالم( حكايةةة  طويمةةة  إةةةم قةةةال: إذا جيةةةزت  فحكةةةا

الصفوف وقتل الكبش الخروف ىناك ي وم اآلخر ويإةور الإةالر وييمةك الكةافر 
إم ي وم ال الم المأمول واإلمام المجيول لو الشرف والفضل وىو من ولدك يا 

بةةاليين يظيةةر فةةا الإ مةةين وا حئسةةين ا ابةةن مإمةةو بةةين الةةركنين فةةا دريئسةةين 
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يتةةرك فةةا األرض األدنةةين طةةوب  لمةةن أدرك زمانةةو ولحةةق أوانةةو وشةةيد أيامةةو 
  (ٙٙ) 

ىءػػػد مطالعػػػ  الرواوػػػ  مػػػف كػػػةـ أميػػػر المػػػؤمءيف )ىموػػػه الالػػػةـ( وظ ػػػر لءػػػا إف  
هءػػاؾ أكثػػر مػػف قػػاةـ مػػا مةحظػػ  إف ورود االػػـ القػػاةـ فػػي صػػدر الحػػديث كػػاف 

آ ػر الحػديث ذكػر القػاةـ المػأموؿ واإلمػاـ المج ػوؿ مجردا  أؼ القاةـ فقط، وفػي 
والتدؿ مف هذا الكةـ اءه لوس قػاةـ واحػد  ػ  أكثػر مػف قػاةـ، فالقػاةـ الػذؼ ذكػر 
فػػي  داوػػ  الحػػديث هػػو الالػػيد الومػػاءي والػػذؼ وقػػـو فػػي  راالػػاف  يءمػػا مػػف الػػمي 

  القاةـ المأموؿ ف و اإلماـ الم دؼ )ىموه الالةـ(.
ؿ أؼ الػػذؼ تأممػػه الءػػاس وتتأمػػ  ظ ػػوره وهػػو اإلمػػاـ وقػػد وصػػف  القػػاةـ المػػأمو 

الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ(  يءمػػا القػػاةـ اآل ػػر الػػذؼ ي ػػرج مػػف  راالػػاف لػػـ تػػذكره 
 الرواو   مفع المأموؿ اءه لوس اإلماـ الم دؼ    وزيره الوماءي . 

 إانيًا: عمر ال الم )عميو الئسالم(
الػء  ورواوػات ت ػير إلػش إءػه  ف ءاؾ رواو  ت ير إلش إءه وظ ر وهػو ا ػف ثةثػيف

 .(67)وظ ر وهو ا ف أربعيف الء 
فالومػػاءي وظ ػػر فػػي ىمػػر الثةثػػيف،  يءمػػا اإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ( وظ ػػر 

 في ىمر ااربعيف.
) يخةةرج الميةةدي وىةةو أبةةن  فقػػد ورد فػػي ىمػػر اإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ(  

   (ٛٙ)أرب ين ئسن  كأنو رجل من بنا إئسراليل (
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: ) ال ةةالم مةةن ولةةدي ي مةةر عمةةر خميةةل الةةرحمن ومػػاءي فقػػد ورد فػػي ىمػػرهأمػػا ال
   (ٜٙ)ي وم فا الناس وىو ابن إالإين ئسن   (
 وهءا قد أطمو ىمش الوماءي لقب )القاةـ(.

 إالإًا: صفات ال الم 
فقد ورد في  عػض الرواوػات إف القػاةـ أ ػوض م ػرب  حمػرة  رأالػه الحػزاز  ػ وه 

القػػػاةـ غػػػاةر  إف يءمػػػا ورد فػػػي رواوػػػات أ ػػػرػ  ىوالػػػش  ػػػف مػػػريـ )ىموػػػه الالػػػةـ(
 . (78)العيءيف م رؼ الحاج يف  وج ه أثر   وه موالش )ىموه الالةـ(

ف هءػػاؾ غيػػر الحجػػ   ػػف الحالػػف مػػف وطمػػو ىموػػه لقػػب القػػاةـ أممػػا يػػدؿ ىمػػش 
 أوضا  وهو الوماءي. 
 راب ًا: التنويو باإلئسم 

واوػات أ ػرػ ذكػرت القػاةـ ء ت الرواوات ىف التءووػه  االػـ القػاةـ فػي حػيف إف ر 
)ىموػه الالػػةـ( والػمته  االػػمه واالػػـ أ وػه ورفعتػػه إلػػش جػده رالػػوؿ هللا )صػػمش هللا 

 ىموه وآله والمـ تالموما(. 
ف هءاؾ قاةـ غير الحج   ف الحالف هػو الومػاءي، أمػا القػاةـ اآل ػر أوهذا وعءي 

 .(ٕٚ)(71)ف و اإلماـ الم دؼ )ىموه الالةـ(
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 ما ىو الظيور وما ىو ال يام ا  /ٔس
دىوة أو حرك  معيء  واءت ػارها  أومعيف  أمرمعءش الظ ور هو ظ ور  إف -ج

)ىموػػه الالػػةـ( ظ ػػور وقوػػاـ،  الم ػػدؼ ل مػػاـ إف ػػيف الءػػاس ومثػػاؿ ىمػػش ذلػػؾ 
 واتصػػػػػاله أمػػػػػره  مظ ػػػػػار ل مػػػػػاـ تعػػػػػالشمػػػػػف هللا  اإلذفهػػػػػو حصػػػػػوؿ الظ ور فػػػػػ

رالال ـ ديف  المم وايلتحػاؽ  دىوتػه  إلش الءػاس لءصػرة اإلمػاـ )ىموػه الالػةـ( وا 
 . الحق
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ف ػػػو اتصػػػاؿ  ااصػػ ر أمػػػاويءقالػػـ الظ ػػػور إلػػش ظ ػػػور اصػػػ ر وظ ػػور اك ػػػر  
لءصرة اإلمػاـ  واإلىدادالتم يد  اج )ىموه الالةـ(  المم ديف وتحريك ـ  اإلماـ

الم ػػػػاهدة  لرؤوػػػػا أوودىاتػػػػه الحقوقيػػػػوف ووكػػػػوف ذلػػػػؾ ىػػػػف طريػػػػو الك ػػػػف أو ا
 الحقوقو .

)ىموه الالةـ( الحقوقو  التػي تكػوف  ف و ظ ور دىوة اإلماـ ااك رالظ ور  أما 
  أءػػه ىمػػش يػػد الومػػاءي الموىػػود الػػذؼ ورد فوػػه ىػػف اإلمػػاـ ال اقر)ىموػػه الالػػةـ(

لش الزمػاف  آ ػر. وتكوف الدىوة ىمػش يدوػه فػي طريو مالتقوـ ي دؼ إلش الحو وا 
وكوف ذلؾ ىف طريو لقاةه و )ىموه الالةـ(  اإلماـ الم دؼ ر أمحيث اءه يدىو 

 . اإلماـ الم دؼ وا ذ التوجي ات مءه )ىموه الالةـ(
)   )ىموػػه الالػػةـ( جعفػػر أ ػػيورد ىػػف ا هءػػاؾ ظ ػػور وقوػػاـ مػػ أفوالػػدلي  ىمػػش 

خروج الإالإ  الخرائسانا والئسفيانا واليمانا فا ئسةن  واحةدة فةا شةير واحةد 
 .(73)فا يوم واحد (

 جعفر)ىموػػه الالػػةـ( قػػاؿ  أ ػػيىػػف  مػػا ورد أمػػاهػػذه الرواوػػ  تػػدؿ ىمػػش القوػػاـ  
 ف ي ت ير إلش الظ ور. (ٗٚ)قبل الئسفيانا مصري ويمانا(يخرج )
ءءػا ،الالػفواءي ظ ػورق   قوامه وق ػ   ظ ور الوماءي وكوف  إذف  ءػرػ فػي هػذا  وا 

ءعػوش  اآلف إءءػاالوقت الكثير مف العممام وال احثيف وحتش ىامػ  الءػاس وقولػوف 
 . ىصر الظ ور

فقوػاـ اإلمػاـ  ،لمقتػاؿ العالػكرؼ وقوػادة الجيػوش وال ػروج ف و التحػرؾ :ال يام أما
قوادتػػػػػه  أؼالم ػػػػػدؼ )ىموػػػػػه الالػػػػػةـ(  ػػػػػيف الػػػػػركف والمقػػػػػاـ هػػػػػو قوامػػػػػه  الالػػػػػيف 
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الثورة ضد  وا ىةف آيؼ( وجوش ال ضب المكوف مف ى رة 313الػ) اصحا ه
 الظمـ والظالميف.

 ؟ )ىموه الالةـ( اف وقوـ اإلماـمف أؼ مك/ ٕس
)ىموػه الالػةـ( مػف مكػ   ػيف الػركف والمقػاـ وذلػؾ  وكوف قواـ اإلماـ الم ػدؼ ج/

  قػاؿ والرواوػات حيػث روؼ ىػف الصػادؽ )ىموػه الالػةـ( ااحاديػثكما ورد في 
دخل مك  وعميو بردة رئسول   )صم     إليو) وو  يا مفضل كأنا انظر 

عمامة  صةفرا  وفةا رجميةو ن ةال رئسةول  رأئسوئسميما( وعم  عميو و.لو وئسمم ت
قةةال  أن)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسةةميما(     إلةة   ىراوتةةو  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسةةميما( المخصةةوف  وفةةا يةةده 

يظيةةر وكيةةف يظيةةر ا قةةال : يةةا مفضةةل يظيةةر  أيةةنالمفضةةل يةةا ئسةةيدي فمةةن 
  (٘ٚ)(ويجن عميو الميل وحده وحده ويأتا البيت وحده ويمج الك ب  وحده

قةام بمكة   إذاال ةالم  إن) )ىموه الالػةـ( قػاؿ   كذلؾ ورد في الكافي ىف ال اقر
ا يحمةل احةد مةنكم ط امةًا وشةرابا  أايتوجو إل  الكوف  نادى مناديو  أن وأراد
)     (ٚٙ). 

كةةأنا بال ةةالم عمةة  نجةةف ) جعفػػر ال اقر)ىموػػه الالػػةـ( قػػاؿ  أ ػػيوذكػػر ىػػف  
مةةن الماللكةة  جبراليةةل عةةن  .افمةةن مكةة  فةةا خمئسةة   إلييةةاقةةد ئسةةار الكوفةة  

والمةةؤمنين بةةين يديةةو وىةةو يفةةرق الجنةةود فةةا  شةةمالويمينةةو وميكاليةةل عةةن 
  (ٚٚ)(البالد
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الم ػدؼ  جر  ػيما معءش الرواو  التػي تقػوؿ ذا كاف اإلماـ وقوـ مف مك  فإ/ ٖس
 مف الومف ؟

) يخةرج الميةدي مةن قرية  ي ةال  قػاؿ   تالػموما(الء ػي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىفءعـ لقد ورد  ج/
والمقصػػود  الم ػػدؼ فػػي هػػذه الرواوػػ  لػػوس اإلمػػاـ الم ػػدؼ  (ٛٚ)ليةةا كرعةة       (
ءما)ىموه الالةـ(   إطةق ػاالمقصود  ه هو الوماءي فاف تالمو  الم دؼ وص   وا 

)ىموػػػػه الالػػػػةـ( وكمػػػػا  ىمػػػػش الومػػػػاءي اءػػػػه ي ػػػػدؼ إلػػػػش طريػػػػو اإلمػػػػاـ الم ػػػػدؼ
 .الا وي الؤاؿ ضحءا فأو 
 أمػػػاكف وقػػػـو مػػػف )ىموػػػه الالػػػةـ(  ػػػاف القػػػاةـ ذكرلقػػػد وردت رواوػػػات تػػػ /ٗس 

مف  وأ رػ تذكر قوامه مف  راالاف   وأ رػ م تمف  فرواو  تذكر قوامه مف مك  
 ، فما معءش ذلؾ ؟جوةف
 ا ػػتةؼ مكػػاف قوػػاـ القػػاةـ فػػي الرواوػػات لػػوس المقصػػود  ػػه قوػػاـ اإلمػػاـ إف /ج 

لكػػ  قوػػاـ غيػػره ممػػف وقومػػوف  ػػأمر هللا تعػػالش و  ػػه المقصػػود )ىموػػه الالػػةـ(  ػػ  
الػذؼ وقػوـ مػف مكػ  هػو اإلمػاـ الم ػدؼ )ىموػه ف، همء اص وقوـ    ص مكاف

 كما ا رءا ق   قمي .الالةـ( 
 الػػذؼ وقػػـو مػػف  راالػػاف ف ػػو الالػػيد الحالػػءي الومػػاءي وزيػػر اإلمػػاـ الم ػػدؼ أمػػا 

( موػػه الالػػةـالصػػادؽ )ىىػػف المفضػػ   ػػف ىمػػر ىػػف  )ىموػػه الالػػةـ( حيػػث ورد
 لةو بصةوت يصةيح!  الةديمم نحةو الذي الصبيح الفت  الحئسنا يخرج إم)قػاؿ  
 كنوز فتجيبو الضريح حول من والمنادي المميوف  أجيبوا أحمد .ل يا فصيح
 كزبةر رجةال ىا بل ذىب  وا فض  من ليئست كنوز  وأي كنوز بالطال ان  

 حتة  الظممة  ي تةل يةزل ولةم الحةراب  بأيةدييم الشةيب  البةراذين عم  الحديد 
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 وبأصةحابو بةو فيتصةل  م  ةال لةو فيج ميا األرض  أكإر صفا وقد الكوف  يرد
 نةزل قد الذي ىذا من   رئسول ابن يا: وي ولون  الئسالم  عميو الميدي خبر

 و  وىةو ا يريةد ومةا ا ىو من ننظر حت  إليو بنا اخرجوا: في ول بئساحتنا 
 مةن أصةحابو لي ةرف إا األمةر بةذلك يةرد ولةم لي رفةو  أنةوو  الميةدي  أنو ي مم
 رئسةول جةدك ىةراوة فأين دمحم .ل ميدي كنت إن: في ول الحئسنا فيخرج ا ىو
 الئسةحاب  وعمامتو الفاضل  ودرعو وبردتو  وخاتمو  و.لو عميو   صم   

 ونجيبةةو الي فةةور  وحمةةاره الدلةةدل  وبغمتةةو ال ضةةبا   وناقتةةو اليربةةوع وفرئسةةو
 يأخةةذ إةةم ذلةةك لةةو فيخةةرج ا الئسةةالم عميةةو المةةؤمنين أميةةر ومصةةحف بةةراق ال

 أصةحابو يةري  أن إا ذلةك يةرد ولةم وتورق  الصمد الحجر فا فيغرئسيا اليراوة
 يا يدك مد أكبر  : الحئسنا في ول  يباي وه حت  الئسالم عميو الميدي فضل
 ئسةةةةةةالر ويباي ةةةةةةو فيباي ةةةةةةو يةةةةةةده فيمةةةةةةد نباي ةةةةةةك حتةةةةةة    رئسةةةةةةول ابةةةةةةن
  (ٜٚ)(       ئسكرال
 ػػػروج الحالػػػءي أو الومػػػاءي مػػػف الطالقػػػاف وهػػػي  إفيتضػػػ  مػػػف الرواوػػػ   فكمػػػا 

 (.إيرافمءطق  تقا في  راالاف) 
المػؤمءيف  أميػردة ىػف ار وهػي و  جػوةفقواـ القاةـ مػف  إفالرواو  التي تذكر  أما

قةةام ال ةةالم بخرائسةةان وغمةةب عمةة   إذا)  قػػاؿ  )ىموػػه الالػػةـ( فػػي حػػديث طويػػ 
جابتةون وان وقام منا قةالم بجةيال ان والممتان وجاز الجزيرة بنا كارض كوفا  وان

 .(ٓٛ)(      اابر والديممان
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دمحم وم ػد  آلؿهػو قػاةـ تػا ا  جوةفحيث اف المقصود مف القاةـ الذؼ وقـو مف 
 .)ىموه الالةـ( الم دؼ ل ماـ
 ه  هءاؾ ىةمات لظ ور اإلماـ )ىموه الالةـ( وىةمات لقوامه ؟/ ٘س
 إفكمػػػا ءعمػػػـ ف ،يف ىةمػػػات الظ ػػػور وىةمػػػات القوػػػاـهءػػػاؾ تمييػػػز  ػػػ ءعػػػـ ج/

)ىموػػه  العةمػػات ال مالػػ  الحتموػػ  هػػي العةمػػات ال اصػػ   قوػػاـ اإلمػػاـ الم ػػدؼ
لزكوػػػ  والصػػػوح  وال الػػػف فػػػي الالػػػةـ( وهػػػي الومػػػاءي والالػػػفواءي وقتػػػ  الػػػءفس ا

ـ ك يػر مػف العةمات ال اص   الظ ور ف ي كثير حيث ورد ذكر ك أما، ال يدام
)ىموه الالةـ( في الرواوات وهي العةمات التػي  ىةمات ظ ور اإلماـ الم دؼ

ومػف هػػذه العةمػػات ذهػاب حكػػـ الالػػءيف وبػدم حكػػـ ال ػػ ور  ،تالػ و قوػػاـ اإلمػػاـ
وجػػػػراد فػػػػي أواءػػػػه وفػػػػي غيػػػػر أواءػػػػه وركػػػػوب ذات الفػػػػروج الالػػػػروج وهػػػػرج ومػػػػرج 

ل صػػػرة وو ػػػم  أهػػػ  وا ػػػتةؼ ال ػػػوع  فومػػػا  يػػػء ـ و الػػػف   ػػػداد و الػػػف فػػػي ا
وا وتولي ى د هللا الحكـ في الحجاز وارتقػام الصػ واف المءػا ر فضالعراؽ  وؼ 

 وغيرها مف العةمات الكثيرة والمفصم .
 (الالػػةـ ىمي مػػا) ىمػػي  ػػف دمحم جعفػػر أ ػػا الػػمعت  قػػاؿ صػػيرىػػف أ ػػي   /ٙس
 إليو تمدون  ما يكون  ا و  ا ىييات  ىييات ا أنتم شئ أي فا)   وقوؿ
 تمحصةوا  حتة  أعيةنكم إليةو تمةدون  ما يكون  ا و  ا  تغربموا حت  عينكمأ
 مةةا يكةةون  مةةا و  ا تميةةزوا  حتةة  أعيةةنكم إليةةو تمةةدون  مةةا يكةةون  ا و  ا

 أعيةةنكم إليةةو تمةةدون  مةةا يكةةون  ا و  ا إيةةاس  ب ةةد إا أعيةةنكم إليةةو تمةةدون 
  (ٔٛ)( يئس د من ويئس د يش   من يش   حت 

 ؟ الواردة في هذه الرواو  د  التمحوص والتمييز وال ربم ما المقصو  
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اإلمػػاـ  أءصػػارالمقصػػود مػػف هػػذه التالػػموات هػػي مراحػػ  ثػػةث ومػػر   ػػا  إف ج/
ااءدر فااءدر  إيامتحاء ـ وافتتاء ـ لكي ي ي قش  اج الم دؼ )ىموه الالةـ( 

لقػػاةـ )ىموػػه واجت ػػاهـ لءصػػرة ا  اإلومػػافوال مػػص مػػء ـ الػػذيف امػػتحف هللا قمػػوب ـ 
لكػػػ  مرحمػػػ   صوصػػػيت ا و مػػػف الػػػا قت ا  أصػػػعبوكػػػ  مرحمػػػ  تكػػػوف  ،الالػػػةـ(
فػػػمف مػػػا يريػػػد اإلق ػػػاؿ ىموػػػه اإلمػػػاـ )ىموػػػه الالػػػةـ( هػػػو إقامػػػ  العػػػدؿ  وظروف ػػػا

مػػب وجػػود أءػػاس موحػػدوف  الصػػوف مػػف اآلفػػات لوكوءػػوا أهػػة  طاإلل ػػي وذلػػؾ يت
ـ ومػف هػو أهػة ل ػذه لقوادة المجتما وهذه المراح  الوؼ تالت رج  ةصػ  القػو 

 (الئسةةالم عميةةو) ج فةةر ألبةةا قمةةت)  قػػاؿ الجعفػػي جػػا ر ىػػف روؼ الم مػػ  حيػػث 
 إةةم تغربمةةوا حتةة  فرجنةةا يكةةون  ا ىييةةات ىييةةات: ف ةةال ا فةةرجكم يكةةون  متةة 

 ويب ةةةة  الكةةةةدر ت ةةةةال    يةةةةذىب حتةةة  إالإةةةةا  ليةةةةاي و  تغربمةةةةوا  إةةةةم تغربمةةةوا
  (ٕٛ)(الصفو
ي هذا الوقت الذؼ  اءت فوه  وادر زمف هو دورءا كمالمميف وك وع  ف ما /ٚس

 هللا؟  أفادكـ أفيدوءاالظ ور المقدس 
 ػػػعور المػػػرم  ػػػاف هػػػذا هػػػو زمػػػف الظ ػػػور المقػػػدس هػػػو  ػػػيم فػػػي غاوػػػ   إف ج/

الكثيػػػر مػػػف الءػػػاس ىػػػف ذلػػػؾ  الػػػ ب اي تعػػػاد ىػػػف الػػػديف  حيػػػث و فػػػ  ااهموػػػ 
 اإلءالػػاف التػػاـ  ال ػػ وات الدءيووػػ  التػػي تحػػوؿ دوف وصػػوؿ وايء ػػ اؿالحقوقػػي 

اف الػدءوا احػد  ،قضػاوا الػديف أهػـإلش التفكير ولو لوقت قصػير فػي قضػو  مػف 
 واآل ػػػػرة ػػػػر ىػػػػف ذلػػػػؾ  ػػػػاف الػػػػدءوا وقػػػػد ىي  ،وربػػػػه اإلءالػػػػافاك ػػػػر الحػػػػواجز  ػػػػيف 

، فأوؿ  ػيم يجػب اآل ركالم رؽ والم رب كمما اقترب مف احدهما ا تعد ىءه 
ي  ػػ وات ا ليتالػػءش لءػػا ترك ػػا فػػ وايء مػػاسلمػػدءوا  ايءقوػػادىميءػػا ىممػػه هػػو ىػػدـ 
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مػػا  أءفالػػءاة ءةقػػي فػػي فػػ)ىموػػه الالػػةـ(   الػػ ول  ىءػػد  ػػدأ دىػػوة اإلمػػاـ الم ػػدؼ
 .حوؿ  يءءا وبيف ءصرته )ىموه الالةـ(و
ىموػػػه هػػػو التقػػػوػ واي تعػػػاد ىػػػف  التأكيػػػدالػػػذؼ يجػػػب ىميءػػػا  اآل ػػػر اامػػػر أمػػػا 

ة الػػذءوب تػػؤدؼ كثػػر  إفالمحرمػػات كم ػػا اف لمػػذءب اثػػر ك يػػر ىمػػش القمػػب حيػػث 
ذاإلػػػش االػػػوداد القمػػػب  االػػػود القمػػػب صػػػعب ىميءػػػا معرفػػػ  الحػػػو وهػػػو اإلمػػػاـ  وا 

َفِإنََّيةا َا َتْ َمة  اأْلَْبَصةاُر َوَلِكةن  }  فػي كتا ػه تعػالش قػاؿ)ىموػه الالػةـ(  الم دؼ
ُدوِر {   (ٖٛ)َتْ َم  اْلُ ُموُب الَِّتا ِفا الصُّ

ةة } أوضػػا  وقػػاؿ  فالػػذءب وعمػػي  (ٗٛ)ْيَطاُن ِبةةَبْ ِض َمةةا َكئَسةةُبوْا {ِإنََّمةةا ائْسةةَتَزلَُّيُم الشَّ
 ال صػػيرة ويجعػػ  قموبءػػا تعمػػش ىػػف تمييػػز الحػػو مػػف ال اطػػ  فءقػػف  وجػػه القػػاةـ

ءكوف فريال  ال م  لم وطاف  ج ة   ه، وأوضا  ءءصره  مف أف)ىموه الالةـ(  دؿ 
 أطفػأتالرجوـ فيتحكـ  ءا  ال ول  ووضمءا ىف الصراط الحو  ال ب ذءوبءا التي 

 .ءورءا والءور هو الذؼ وحوؿ  يءءا وبيءه لعء  هللا ىموه
وبرالػوله  تعػالشالػذؼ والػاىدءا ىمػش الءجػاة هػو التعمػو  ػاهلل  اا يػر اامر وأما 

)ىموه الالةـ( وتفريغ القمب مف ك  العوالو الدءيوو  وممةػه  و الحج   ف الحالف
 .دءا  معوءته ويءت مءا مف الظمماتلوم إمامءا حب 
)ىموػه  ىوف ايتصػاؿ  اإلمػاـ الم ػدؼفي هذا الوقت  الذات مػف يػد  وكثر  /ٛس

ىوف مقامػػػات معيءػػػ  فمػػػا هػػػو تكموفءػػػا وكيػػػف ءميػػػز الصػػػادؽ مػػػف الالػػػةـ( أو يػػػد  
 الكاذب مء ـ ؟ 
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دىوة أو مػدىي لمقػاـ معػيف اف اءقطػا  أؼأوي  يجب ىميءا في حاؿ  روج  /ج
مػػف هػػذه الػػدىوة  ءتأكػػد أفموقفػػه ولكػػف ىميءػػا   أو صػػح   طةءػػهلموهمػػ  ااولػػش 
   الداىي.  صو وحوؿ وء حث حول ا

فتقارءػػػا ىػػػاجزوف ىػػػف التحقػػػو مػػػف صػػػح  هػػػذه الػػػدىوات ي إءءػػػاقػػػد وقػػػوؿ احػػػد و 
 .لممعمومات الةزم  لذلؾ

 أفالػػػدلي  هػػػو  إفمعرفػػػ  صػػػح  ايدىػػػام لػػػه  ػػػروط فقػػػد وقػػػوؿ احػػػدءا  إفءعػػػـ  
حو  اف الػذيف وهػذا غيػر صػ أءفالػءافػي  ءضػمرهي  رءا صاحب الدىوة ىف مػا 

ذا اا وامىف هذه  اإل  ارالرياضات  االتطاىت ـ  وأصحابوال روف الجف   وا 
الػػدجاؿ ىءػػد  ااىػػوراف  أوضػػا  ػػذا غيػػر صػػحو فالػػدلي  هػػو المعجػػزة  إفقمءػػا 

ىمػػش صػػح   اادلػػ لوالػػت هػػي  اامػػور ػػذه ف . إذفالمػػوتش  محوػػام روجػػه وقػػـو 
 .دىوة المدىي

الػػذؼ ت ءػػش ىموػػه قضػػو  ىظومػػ  وهػػي إقامػػ   إف مثػػ  هػػذا اامػػر الم ػػـ والجالػػوـ
دول  العدؿ اإلل ي ي ومكف أف وكوف أه  ال يت )ىمي ـ الالػةـ( قػد الػكتوا ىػف 

ريق  التعرؼ ىمش الداىي إلي ا فمذا ما رجعءا إلش أقػوال ـ ) صػموات هللا طت ييف 
 تعالش ىمي ـ ( ل اءت الحقوق  جمو  ي غ ار ىمي ا.

 جةا  وقةد)  قػاؿ ءج ػ ،  ػف المالػيب رأػ مف ءيحدث  قاؿ جا رىف  ورد حيث 
 الئسةودا   ابةن: لةو ي ةال رجةل وم ةو( الئسةالم عميةو) المةؤمنين أميةر إل  رجل
 ويئستشةيدك  رئسةولو وعم    عم  يكذب ىذا إن المؤمنين أمير يا: لو ف ال
: ف ةال مةاذاا ي ةول  وأطةول أعةرض ل ةد(: الئسةالم عميةو) المةؤمنين أمير ف ال
 .خةةر فةةا يةةأتون  قةةوم أوللةةك  الرجةةل ئسةةبيل خةةل: ف ةةال  الغضةةب جةةيش يةةذكر
 يبمة  حت  قبيم  كل من والإالإ  والرجالن والرجل الخريف  ك زع قزع الزمان 
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 وىةو نيةض إةم ركةابيم  ومنةاخ وائسةمو  أميةرىم ألعةرف إنةا و  أمةا تئس   
  (٘ٛ)(ب راً  الحديث يب ر ذريتا من رجل ذلك: قال إم باقرا  باقرا باقرا: ي ول

( الالػػػةـ ىموػػػه) هللا ى ػػػد أ ػػػا الػػػمعت  قػػػاؿ ىمػػػر  ػػػف المفضػػػ  ىػػػفكػػػذلؾ ورد و 
 واألخةرى  أىمةو إل  احدييما فا يرجى غيبتين  األمر ىذا لصاحب إن)   وقوؿ
 ادعة  إن: قةال ذلكا كان إذا نصنى كيف: قمت ئسمك  واد أي فا ىمك : ي ال
  (ٙٛ)(مإمو فييا يجيب التا ال ظالم تمك عن فائسألوه مدع
لدوػه ىمػـ التأويػ  وال ػاطف اف  )ىموػه الالػةـ(صػاحب دىػوة اإلمػاـ  إف فيت يف 

تأويمػػػػه وكػػػػذلؾ  االػػػػتطاىته  أؼ اطءػػػػه مػػػػا  ( هػػػػو االػػػػت راج  ػػػػقه) الحػػػػديث  قػػػر
مػف هػو متصػ   إيىمي ػا  اإلجا ػ والػتطوا  التػي ي اامػورىف ىظػاةـ  اإلجا  
الرواوػػ  هػػي الرجعػػ  فقػػد جػػام فػػي  اامػػورومػػف ىظػػاةـ )ىموػػه الالػػةـ(   اإلمػػاـ
 األمةور ىةذه عةن( ميةو الئسةالمع)   عبةد أبةا ئسةألت)   قاؿ زرارة ىفال ريف  
 أوانةو يجةئ لةم عنةو تئسةألون  الذي ىذا إن :ف ال وأشباىيا الرج   من ال ظام
  (تأويمو يأتيم ولما ب ممو يحيطوا لم بما كذبوا بل وجل عز   قال وقد

ذكرهػػػا أهػػػ   يػػػت   ةقوػػػ  التػػػيإضػػػاف  إلػػػش العةمػػػات الجالػػػماءو  والءفالػػػو  واا
 وحمم ا ويتحمش   ا الداىي. العصم  في ااحاديث والرواوات والتي

يرتػػػدؼ ىمامػػػ  جػػػده رالػػػوؿ هللا  ) ىموػػػه الالػػػةـ( اإلمػػػاـ الم ػػػدؼ إفهػػػ   /ٜس
 ؟مثمما المعءا مف  عض الءاس ال ماغ (العقاؿ و ) اءه يرتدؼ أـ)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالموما( 

الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ( ىءػػد قوامػػه المقػػدس يرتػػدؼ ىمامػػ  جػػده اإلمػػاـ  إف ج/
الم مػ  التػي وقػدم ا اإلمػاـ  اا وام( وهي مف  تالموما( )الالحابرالوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
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التػي وطم  ػا  اامورالم دؼ )ىموه الالةـ( إلش الاليد الحالءي الوماءي ما  اقي 
) إةةم يخةةرج ىموػػه الالػػةـ( حيػػث ورد ) إمامتػػهمءػػه )ىموػػه الالػػةـ( كػػدلي  ىمػػش 

 بأصةحابوفيتصةل  -ي ةول أنإلة   -الحئسنا الفت  الصبيح الذي نحو الةديمم 
رئسول من ىذا الذي نزل بئساحتنا  بابنخبر الميدي )عميو الئسالم( وي ولون 

 ي مةم انةو حتة  ننظةر مةن ىةو ومةا يريةد وىةو و  إليوا في ول : اخرجوا بنا 
من ىو ا فيخرج  أصحابولي رف  إا األمريرد بذلك   ولم الميدي وانو لي رفو
جدك رئسول   )صم     ىراوةدمحم فأين  .لكنت ميدي  إن: الحئسنا في ول

عميو و.لةو وئسةمم تئسةميما( وخاتمةو وبردتةو ودرعةو الفاضةل وعمامتةو الئسةحاب 
ال ضبا  وبغمتةو الدلةدل وحمةاره الي فةور ونجيبةو البةراق  وناق وفرئسو اليربوع 

  (ٚٛ)المؤمنين )عميو الئسالم( ا فيخرج لو ذلك     ( أمير ومصحف
فػي زمػف غي تػه الك ػرػ فاءػه  أمػاىءد قوامه )ىموه الالةـ( يرتػدؼ العمامػ   ذفإ 

والػػػدلي  ىمػػػش ذلػػػؾ الم ػػػاهدات  ،)ىموػػػه الالػػػةـ( يرتػػػدؼ الػػػزؼ العربػػػي والعقػػػاؿ
وهػو يرتػدؼ العديدة مػف ق ػ  المػؤمءيف الػذيف رأوا اإلمػاـ الم ػدؼ )ىموػه الالػةـ( 

هػػػػذا القػػػػوؿ الالػػػػيد ال ػػػػ يد دمحم صػػػػادؽ الصػػػػدر )قػػػػده( فػػػػي  أيػػػػدالعقػػػػاؿ وكػػػػذلؾ 
وهػػذا القػػوؿ قريػػب مػػف الواقػػا اف ذلػػؾ  موالػػوى  اإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ(

 .وافو ما كوءه غاةب ىف ىيوف الءاسيت
وكػػػوف  أفهػػػ  هءػػػاؾ دور لمءالػػػام فػػػي مرحمػػػ  الظ ػػػور المقػػػدس ارجػػػوا / ٓٔس

 .لرواواتالجواب موثقا   ا
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ءعـ هءاؾ دور م ـ لمءالام في مرحم  الظ ور المقدس وقد جام في الحديث  ج/
) ينزل عيئس  بن مريم عم  إمةان مالة    قاؿ ال ريف ىف الء ي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالموما(

  (ٛٛ)واصمحا  من مض  ( األرضمن عم   أخيار امرأة وأرب مال رجل 
 ر) يكةة  وقػػوؿ ى ػػد هللا )ىموػػه الالػػةـ( أ ػػا  الػػمعت وىػػف المفضػػ   ػػف ىمػػر قػػاؿ

  (ٜٛ)  ( امرأةمى ال الم إالث عشر 
ويجةةا  و        فةةا حةةديث طويةةل  )  أ ػػي جعفػػر ) ىموػػه الالػػةـ (وىػػف  

إالإمال  وبض   عشر رجال فةييم خمئسةون امةرأة يجتم ةون بمكة  عمة  غيةر 
 .(98)(الخبر      مي اد قزعا ك زع الخريف 
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 والبدا  ألحتم باب
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 ؟ أءواىههي  وال دام في العةمات وما ألحتـمعءش  ما /ٔس
 ألحػػتـ( و)ألزمػاءيال ػدام )و (ألزمػاءي ألحػتـ)  هػػي أءػواع أربعػ وال ػدام  ألحػتـ ج/

 .ال دام الذاتي()و (الذاتي
م وقػا فوػه ال ػػدا ال ػيم مػف المحتػػـو الػذؼ ي أف  هػو ألزمػػاءي ألحػتـمعءػش  أمػا 

 .في الزماف والذات واإلث اتوالت يير والت دي  والمحو 
ال ػيم مػف المحتػوـ  الػذات والػذؼ وقػا فوػه ال ػدام  إفوهػو   ألزمػاءيال دام  أما 

 (. التأجي في الزمف ووالموءه ) دام 
 يةةا ج فةةر الباقر)عميةةو الئسةةالم( ي ةةول: أبةةائسةةم ت )ىػػف ثا ػت قػػاؿ  جػػام حيػث 
  فممةةا قتةةل فةةا ئسةةن  الئسةةب ين األمةةرىةةذا قةةد كةةان وقةةت  ت ةةال    إنإابةةت 
  فحةدإناكم ومالة  أرب ةين)عميو الئسالم( اشةتد غضةب   فةاخره إلة   الحئسين
 عندنا أمراب د ذلك  األمروكشفتم قناع الئستر فمم يج ل   ليذا  فأذعتمبذلك 
 أبةاحمةزة فحةدإت بةذلك  أبةوقال  {الكتاب أميشا  ويإبت وعنده  يمحو   ما}

 (ٜٔ)كان ذلك( قد )عميو الئسالم( قال: الصادقعبد   
                                                 

 185ص 52 حار ااءوار ج - 91



- 41 - 

 (الئسةةالم عميةةو)   عبةةد أبةةا ئسةةم ت)  قػػاؿ ىمػػار  ػػف إالػػحاؽ ىػػفوكػػذلؾ ورد 
 بةةو فحةةدإتم ومالةة  أرب ةةين ئسةةن  فةةا وكةةان وقةةت األمةةر ليةةذا كةةان قةةد: ي ةةول

  (ٕٜ)(وجل عز   فأخره وأذعتموه
ومكػػف  زماءػػا حيػػث يوي  وقػػا فوػػه ال ػػدام ذاتػػا   ل ػػيم يا أفالػػذاتي  وهػػو  ألحػػتـ

 .يؤج  أفومكف  محوه وي
ف ومحػػػوا واف وقػػػا فػػػي وقػػػا ال ػػػدام فػػػي ال ػػػيم  ذاتػػػه وا أفال ػػػدام الػػػذاتي  وأمػػػا 

 .المحو الذاتي
وال ػدام الػذاتي والحػتـ  ألزمػاءيوالحػتـ  ألزمػاءيال ػدام  اادل رح لي ما  ا /ٕس

 الذاتي ؟ 
ام ولتوضػػو  و ػػرح حػػايت وال ػػد ألحػػتـ أءػػواعلقػػد ىرفءػػا فػػي الالػػؤاؿ الالػػا و  ج/

)ىموػه الالػةـ(  ى ػد هللا أ ػيالرواوػ  ىػف فػي ءقوؿ قػد جػام   اادل وال دام  ألحتـ
يبةدوا هلل  أن)ن ةم قمنةا لةو فنخةاف  ىءدما الؤؿ ه  ي دو هلل في المحتػوـ؟ قػاؿ 

       (ٖٜ)يخمف المي اد( ال الم ف ال: ال الم من المي اد و  ا اف
وقػػػا  يالومػػػاءي والالػػػفواءي  إف  حيػػث  ااتػػػياؽ و ػػرح ذلػػػؾ وكػػػوف ضػػمف الالػػػو

تحقوقػػا لرواوػػ   ألزمػػاءيال ػػدام  مػػاوكػػوف في  أفالػػذاتي ولكءػػه ومكػػف في مػػا ال ػػدام 
فقػط وبػذلؾ  زمءوػا)ىموػه الالػةـ( ف ءػا وكػوف ال ػدام فػي المحتػوـ  اإلماـ الصادؽ

 ثػػرأكمػػثة لعػػاـ أو   تأجيمػػهومكػػف ت ييػػر زمػػاف حػػدوث قوػػاـ الومػػاءي والالػػفواءي 
)ىموػػػه الالػػػةـ(  ل ػػػي لقضػػػو  اإلمػػػاـ الم ػػػدؼحالػػػب المصػػػمح  فػػػي الت طػػػوط اإل

ي الػذاتي ولكػف لػو تحققػت  ألزمػاءيحدوث ال دام   ممكاءو ف ذلؾ ءالتطوا القوؿ 
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في   ر  الصوح ىةمتي الوماءي والالفواءي في القواـ ف ءا الوكوف لزاما تحقو 
ءي والػػذاتي وي االزمػػ ألحػػتـرمضػػاف وقتػػ  الػػءفس الزكوػػ  حيػػث تكػػوف مػػف ضػػمف 
وكػػػوف التكامػػػ  فػػػي  فألجمػػػهوجػػػود لم ػػػدام في ػػػا  الػػػ ب تحقػػػو الومػػػاءي والالػػػفواءي 

 .وقوامه في مك  )ىموه الالةـ( الم دؼ ل ماـالمقدس  اامر ط  ظ ور 
 لحتـ غير الموىود ؟أالموىود و  ألحتـما  /ٖس
ؾ اءػػه مػػف وقػػا فوػػه ال ػػدام ذاتػػا وزماءػػا وذلػػ المحتػػـو الموىػػود وهػػو الػػذؼ ي ج/

  الموعاد كمػا جػام فػي الرواوػ  الالػا ق  الػذكر ىػف اإلمػاـ الصػادؽ)ىموه الالػةـ(
 ال ةالم مةن المي ةاد و  ا ن يبدو هلل فا ال الم  ف ال:: فنخاف ا  قمنا لو)  

  يخمف المي اد(
 أ ػداالقاةـ )ىموػه الالػةـ( مػف المحتػـو الموىػود الػذؼ لػوس فوػه ال ػدام  إفلذلؾ  

}َوْعةةَد ّللاَِّ َا ُيْخِمةةُف ّللاَُّ َوْعةةَدُه َوَلِكةةنَّ َأْكَإةةَر النَّةةاِس َا َيْ َمُمةةوَن  تعػػالش قػػاؿ هللا 
}(94) . 
محتػـو ولكءػه لػوس مػف الموعػاد الػذؼ وىػد  أوضػاالمحتوـ غير الموىود ف و  أما

كالالفواءي أو ال دام في المصداؽ كدول   ألزماءيهللا  ه ف و يتعرض إلش ال دام 
 س ....الخ . ءي الع ا
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 باب ال المات
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 ا  هي العةم  ما -:ٔس
 لتياهي الداؿ  أ رػ أو  ع ارة  آ رهي ال يم الذؼ يدؿ ىمش وقوع  يم  ج/
ىمش المدلوؿ والعةق   يء مػا تالػمش ديلػ  وهػي ىةمػ  ىمػش وقػوع الحػدث  دؿت

 وهي التي تال و وقوع الحدث فتدؿ ىموه 
 ىةم  ؟  اا وامل عض هللا تعالش جع  ا لماذ -:ٕس
تػػػرػ فجعػػػ  هللا  هػػػي مػػػف ىػػػالـ ال يػػػب التػػػي ي اا ػػػواموذلػػػؾ اف  عػػػض  ج/

فػػاف  ، قػػرب وقوى ػػا تء ػػأل ػػا ىةمػػات تحكػػي أو تع ػػر ىء ػػا أو  وتعػػالشالػػ حاءه 
مع رة ىػف و هللا ل ا ىةمات دال  ىمش وجودها جع   وقدىالـ ال يب  مفالروح 

العواطػػف والتفكيػػر والحػػزف معػػاءي  تعػػالشجعػػ  هللا  -ذلػػؾ   ماهيت ػا مثػػاؿ ىمػػش
يتػػدؿ ىمػػػش الػػػروح  مػػػف هػػػذه المعػػػاءي  ػػػ  حتػػػش  ػػػيم اف الجالػػػد لػػػوس فوػػػه فػػػ وا 

الجػوع وايحتوػػاج إلػػش الطعػاـ هػػو مػػف توا ػا الػػروح ي الجالػػد ولػذلؾ فػػاف الجالػػد 
َنةةاُىْم }َوَمةةا َجَ مْ  :تعػػالشالمػػادؼ ي و ػػت ي أو يجػػوع اءػػه فاقػػد المعػػاءي وقػػد قػػاؿ 

  (ٜ٘)َجئَسدًا اَّ َيْأُكُموَن الطََّ اَم َوَما َكاُنوا َخاِلِديَن {
، وكػ  قوام  ىةمات تدؿ ىمػش قػرب وقوى ػاوقد جع  هللا لمالاى  ىةمات ولم 

فمػػػف ىةمات ػػػا ظ ػػػور الم ػػػدؼ  تعػػػالشالءػػػاس ويتوبػػػوا إلػػػش هللا  يت وػػػأذلػػػؾ حتػػػش 
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ءمػػػاوالػػػد اف  اارضوالمالػػػو  والػػػدجاؿ ودا ػػػ   هللا ل ػػػا ىةمػػػات اء ػػػا  جعػػػ  وا 
 . رؤيته ومكف معرفته أو تعت ر مف ال يب الذؼ ي

َذِلةَك * الةم }تعػالش  )ىموه الالةـ(  اىت اره مف ىالـ ال يب، قاؿ  وكذلؾ اإلماـ
ةالَة  *اْلِكَتاُب َا َرْيةَب ِفيةِو ُىةًدى لِّْمُمتَِّ ةينَ  الَّةِذيَن ُيْؤِمُنةوَن ِباْلَغْيةِب َوُيِ يُمةوَن الصَّ

   ٜٙ)({مَّا َرَزْقَناُىْم ُينِفُ ونَ َومِ 
*  لممت ةةين ىةةدى) } وجػػ  ىػػز هللا قػػوؿ فػػي (الالػػةـ ىموػػه) هللا ى ػػد أ ػػي ىػػفو 

  (ٜٚ)(حق أنو ال الم ب يام أقر من: قال {بالغيب يؤمنون  الذين
 الالاى  الص رػ ولقد ىممءػا هو )ىموه الالةـ( اإلماـ الم دؼ أف ووردوكذلؾ  
 لمالاى  ىةمات. أف
 ىةةل)  وجػػ  ىػػز هللا قػػوؿ ىػػف (الالػػةـ ىموػػه) جعفػػر أ ػػا الػػألت  قػػاؿ رارةز  ىػف 

 (الئسةالم عميةو) ال ةالم ئسةاع  ىةا: قةال( بغتة  تةأتييم أن الئساع  إا ينظرون 
  (ٜٛ)(بغت  تأتييم
 )ىموه الالةـ( ىةمات ولماذا؟  ه  لقضو  اإلماـ /ٖس
  ف يه فاةدة ىةمات أماءعـ لقضو  اإلماـ ىةمات كما ذكرءا الا قا  ج/

 )ىموػه الالػةـ(  قرب ظ ور الحج   ف الحالف وف المؤمءوف ووالت  ر  يت وألكي 
 )ىموػه الالػةـ( اإلماـ الم دؼ أفيتوبوا إلش هللا ووقمعوا ىف معاصي ـ  اىت ار ف

 .إذا  رج ي والتتيب أحد
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 بأمر ال الم ي وم )(  الالةـ ىموه)جعفر أ و قاؿ  قاؿ  صير أ ي ىففقد ورد  
 الئسيف  إا شأنو ليس شديد  ال رب عم  جديد  وقضا  جديد  وكتاب جديد 
  (ٜٜ)(الم لوم    فا أخذهت وا أحدا  يئستتيب ا

تماـالعدة   مىدادحيث وقوموف  أصحا هله  يت وأوب ذا الوؼ  )ىموػه  العدد له وا 
 . تعالشهللا   أمرالالةـ( لمقواـ 

يػـو  وػأتي أفق ػ    داوػ الفرص  لمكافر والمعاءد  ػاف يرجػا إلػش طريػو  يه -2
 إوماء ػامف ق   أو كالػ ت فػي  آمءتلـ تكف  إف إوماء اتءفا ءفالا  مرد له وي ي

 .ريب في ا ي آتو الالاى   أفعةمات حتش يت يةوا ووعمموا الفجع  هللا  ، يرا
لفمالػػػف  التػػػدرج والظ ػػػور مػػػف ىػػػالـ  تعػػػالشجعمػػػت العةمػػػات مػػػف هللا  إءمػػػا -3

اف الػويدة  -، فمػثة   ػالتحقو تػدريجوا  العةمػات  فت ػدأ ال يب إلش ىالـ ال ػ ادة
 ىةمػػات لمػػويدة ااـىءػػد  ت ػػدأ، لكػػف ق ػػ  الػػويدة مػػف الحمػػ  أ ػػ ر عػػد تالػػع  

حتػش  ت اىػا  تدؿ وت  ر ىف قرب ذلؾ الحدث وت قش هكذا  )العةمات(أؼ هي و 
وقػػػوع حػػػدث الػػػويدة لوظ ػػػر المولػػػود الجديػػػد وكػػػذا فػػػي أؼ قضػػػو  كاءػػػت ومء ػػػا 

ضو  الموىود التي ل ا ىةمات ت  ر ىء ا وتدؿ ىمي ا حتش حصوؿ الظ ور ق
 . المقدس
  )ىموه الالةـ( ؟  ماـ الم دؼقرب القواـ لىةمات أءواع هي  ما/ ٗس
 - أءواع)ىموه الالةـ( ىةمات كثيرة وهي ىمش  الم دؼ ل ماـ إف ج/
 . المحتوم  -1
 .توم  ومء ا ي دو  الوقوعال ير المح -2
 معءش العةمات المحتوم  وما هي؟ ما/ ٘س
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، ت ضػا لقػاءوف ال ػدام معءش العةمات المحتوم  هي العةمات التػي ي إف ج/
وظ ػر لءػا  أفوال دام كما هو معروؼ ىءد اإلمامو  ل   )هو الظ ور فة ومتءا 

وتقػػوؿ  ،ي ـأ  ػػرطه ءعمػػـالػػوام كءػػا مػػا كءػػا ءظػػف  ةفػػه  تعػػالشهللا  أفعػػاؿمػػف 
َن }   وجػ  ظ ر وقاؿ هللا ىز أؼلي   ص في طريقي العرب  دا  َوَبَدا َلُيم مِّ

  (ٓٓٔ)ّللاَِّ َما َلْم َيُكوُنوا َيْحَتئِسُبوَن {
العةمػػات الحتموػػ  ف ػػي  وأمػػاال ػػدام  هوقػػا فوػػ يت ػػدؿ وي والمحتػػـو هػػو الػػذؼ ي 

ى ػد هللا  أ ا مال  حصرا كما جام في الرواو  ىف ىمر  ف حءظم  قاؿ المعت 
  اليمةةةانا والئسةةةفيانا ال ةةةالم خمةةةس عالمةةةات محتومةةةاتقبةةةل قيةةةام  ) وقػػػوؿ 

  (ٔٓٔ)والصيح  وقتل النفس الزكي  والخئسف بالبيدا (
 معءش العةمات ال ير محتوم  ؟ ما /ٙس
 .والقا م  لمت يير والت دؿالعةمات التي وقا في ا ال دام  وهيج/ 
 ؟ ف تحدثمتش تقا وكيمات الحتمو  وقوع الصوح  فورد اف مف العة /ٚس
 ااحاديػػػػثمػػػػف الصػػػػعب الجػػػػـز فػػػػي كوفوػػػػ  الصػػػػوح  ولكػػػػف  ػػػػالرجوع إلػػػػش  /ج

والرواوػػات الػػواردة ىػػف ااةمػػ  الطػػاهريف )ىموػػه الالػػةـ( وتحميم ػػا ودراالػػت ا وفػػو 
 .ـ المعاصرمقتضوات العم

والرواوػػات ال ػػريف  وقػػد  ااحاديػػثفػػي الكثيػػر مػػف جػػام ذكرهػػا الصػػوح   ءجػػد أف
فػػػي الواقػػػا  ااالػػػمامالصػػػوت وهػػػذه  أوت  الءػػػدام ى ػػػر ىء ػػػا فػػػي  عػػػض الرواوػػػا

و الصػػوت الػػذؼ وكػػوف ىءػػد أو الءػػدام أتتحػػدث ىػػف معءػػش واحػػد، وهػػو الصػػوح  
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الالحر مف ليم  الثالث والع ػريف ) ليمػ  القػدر ( مػف  ػ ر رمضػاف الػذؼ والػ و 
 .الم دؼ )ىموه الالةـ( اإلماـاـ وق
مػف صػوح  تقػا  أكثػر هءػاؾ أفالذؼ وظ ر مف الرواوػات المعصػومو  ال ػريف  و 

الكثير مف الرواوػات ال ػريف   أجمعتماـ الم دؼ )ىموه الالةـ( فقد ق   قواـ اإل
 .الصوح  تكوف ىءد الالحر مف ليم  القدر في   ر رمضاف أف
) الصةيح  التةا فةا شةير ءػه قػاؿ  أ ػي ى ػد هللا )ىموػه الالػةـ( أىف  وردفقد  

 .(182)شير رمضان (رمضان تكون ليم  جم   لإالث وعشرين مضين من 
: ) جعفػػػر دمحم  ػػػف ىمػػػي ) ىموػػػه الالػػػةـ( اءػػػه قػػػاؿ أ ػػػي صػػػير ىػػػف  أ ػػػيوىػػػف  

يكون الصوت فا شير رمضان فا ليم  جم   ليم  إالث وعشرين فال تشكوا 
 .(183)فا ذلك  وائسم وا واطي وا      (

الصػػػوح  تكػػػوف فػػػي أ ػػػ ر  أفهءػػػاؾ أحاديػػػث وأ  ػػػار أ ػػػرػ تػػػروؼ لءػػػا  أف إي 
صػمش )رمضػاف ففػي الحػديث ال ػريف المػروؼ ىػف رالػوؿ هللا غير   ر  أ رػ 

) تكون ىدة  فا شير رمضان تةوقظ النةالم ( قاؿ   تالموما هللا ىموه واله والمـ
وتفةةزع الي ضةةان  إةةم تظيةةر عصةةاب  فةةا شةةوال  إةةم تكةةون م م ةة  فةةا ذي 
ال  دة  إم يئسةمب الحةاج فةا ذي الحجة   إةم تنتيةك المحةارم فةا المحةرم  إةم 

صفر  إم تتنازع ال بالل فا ربيى  إم ال جب كل ال جب بةين يكون صوت فا 
 .(184)جمادي ورجب (
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هءاؾ صوت آ ػر غيػر الصػوت  أفف الذؼ وظ ر مف هذا الحديث ال ريف مف 
لوػػه فػػي الحػػديث الالػػا و إالػػذؼ وكػػوف فػػي  ػػ ر رمضػػاف وهػػذا الصػػوت الم ػػار 

 وكوف في   ر صفر. 
) انو يةا حئسةن ه الالػةـ (  وىف الحالف  ف مح وب قاؿ  قاؿ لي الرضا ) ىمو

نا بيم أيس ما كةانوا قةد نةودوا نةداً  أك -ن قال أل  إ -ئسيكون فتن  صما  
يئسم و من بالٌب د كما يئسم و من بال رب  يكن رحمة  عمة  المةؤمنين وعةذابًا 

فا  أصواتوما ذلك الندا  ا قال: إالإ   أنتعم  الكافرين  ف مت بأبا وأما 
يةةا م شةةر  اآلزفةة عمةة  الظةةالمين  والإةةانا: أزفةةت : اا ل نةة    أوليةةارجةةب 

  قةةد  أن أاالمةةؤمنين  والإالةةث: يةةرون يةةدأ بةةارزًا مةةى قةةرن الشةةمس ينةةادي: 
ب ث فالنًا عم  ىالك الظالمين  ف نةد ذلةك يةأتا المةؤمنين الفةرج ويشةفا   

 .(185) صدورىم  ويذىب غيظ قموبيم (
) فةةا المحةةرم ءػػه قػػاؿ  أ( الػػمومات وىػػف رالػػوؿ هللا )صػػمش هللا ىموػػه والػػه والػػمـ 

( فةةةالن فائسةةةم وا لةةةو صةةةفوة   )مةةةن خم ةةةو إن أاينةةةادي منةةةاد مةةةن الئسةةةما  
 .(186)وأطي وه  فا ئسن  الصوت الم م   (

والرواوات المعصومو  ال ريف  وظ ػر لءػا واضػحا  اف هءػاؾ  ااحاديثفمف هذه  
فػي متعػددة وم تمفػ  فصػوح  تكػوف  أوقػاتمف صػوت وصػوح  تكػوف فػي  أكثر

ذلؾ ثةث صػوحات فػي  ػ ر  إلش أضففي   ر صفر  وأ رػ   ر رمضاف 
الرضػػػػا ) ىموػػػػه الالػػػػةـ (  اإلمػػػػاـرجػػػػب كمػػػػا فػػػػي الرواوػػػػ  ال ػػػػريف  الػػػػواردة ىػػػػف 

 ، ىػػػف  ااصػػػواتتكػػػوف كػػػ  هػػػذه  أففػػػة وعقػػػ   إذفوصػػػوح  فػػػي  ػػػ ر المحػػػـر
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تكػػػػوف تمػػػػؾ الصػػػػوحات ىػػػػف طريػػػػو القءػػػػوات  أف ػػػػ  المتوقػػػػا  اإلىجػػػػازطريػػػػو 
التػػي  اتػػت مءت ػػرة فػػي كػػ   قػػاع العػػالـ كمػػا هػػو معمػػـو والكػػ  ومكءػػه الفضػػاةو  
 .الماى ا

هللا ىػػز وجػػ   إلػػشتمثػػ  جاءػػب الحػػو والػػدىوة  اء ػػا أمػػامػػف الالػػمام  أمػػا كوء ػػا
قمػػػػار ف الفضػػػػاةوات تالػػػػتمـ  ث ػػػػا مػػػػف ااو اأفوع ػػػػر ىء ػػػػا  أء ػػػػا مػػػػف الالػػػػمام 

الػ   لكوء ػا مػف ق ػ  مػا  الءأ ،الصءاىو  التي هي فػي الواقػا مءت ػرة فػي الالػمام
لػش هللا وج راةيػ  هػو الواالػط   ػيف ا  ء ػا مػف هللا و ج راةي  )ىموه الالةـ( فػذلؾ ا

 .ب المولش ت ارؾ وتعالش وبيف  مقهجءا
ي لو قمءػا  ػأف صػوح  الحػو تكػوف مػف ق ػ  ج راةيػ  )ىموػه الالػةـ(  الم ا ػرة  وا 

مػػف ق ػػ  صػػوح  ال اطػػ   كػػذلؾو  اإلىجػػازتكػػوف ىمػػش ءحػػو  أء ػػاذلػػؾ  يالػػتمـز
وهذا ي ومكف القوؿ  أوضا اإلىجازووالمع ا ك  الءاس لكاءت ىمش ءحو  إ موس

يجرؼ هللا ىمش يدوه المعجػزات  أفىموه المعء ( وي ومكف ) إل موس ه فة كرام  
 .ال ب كاف اؼ
ي  أفمػف  إذفال اطػ  فمػا هػي الحكمػ  والفاةػدة  أهػ الحػو مػف  أه لما امتاز  وا 

تمتاز  كاءت ي إذا)ىموه الالةـ(  الم ا رة   ج راةيتكوف صوح  الحو مف ق   
 ترػ؟ ! وا اإلىجازوكاءت الصوحتاف ىمش ءحو  إ موسىف صوح  

ي لألء وػػػام والرالػػػ  )ىمػػػي ـ الالػػػةـ( ولربمػػػا يتالػػػأؿ إالمعجػػػزات ي تكػػػوف  إفثػػػـ 
لـ تكف الصوح  مف ق   ج راةي  )ىموه الالةـ( وىمش ءحو المعجزة  إفال عض 

هػػذا  إفالصػوح  والػػمع ا كػ  قػوـ  م ػت ـ ؟ والحقوقػ   إفلرواوػات فكيػف ذكػرت ا
 إذالوس  الصعب فكما ءرػ في الفضاةوات وجود الترجم  الفوريػ   حيػث  اامر
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 م ػػ  مػػا ى ػػر الفضػػاةوات هءػػاؾ مػػف يتػػرجـ ذلػػؾ  اا ػػ اص احػػدءقػػ   طػػاب 
 لي ا.إ طاب ذلؾ ال  ص ولعدة ل ات حالب الحاج   وأثءامال طاب فوريا 

هػػو مػػا جػػام فػػي الرواوػػات المعصػػومو  ال ػػريف  مػػف  إلوػػها يؤيػػد مػػا ذه ءػػا وممػػ 
وقوع ال ؾ وايرتواب في ءفوس الالامعيف لمصوح  الثاءو   عدما أمءوا  الصوح  

ولػش تمتػاز ىػف الصػوح  الثاءوػ  ولش ))صوح  الحو(( فمو كاءت الصػوح  اااا
ىجػاز ىػف طريػو اإلمػف ج راةيػ   الم ا ػرة و  أء ػامف ءاحو  الكوفو  ىمش فرض 

 موس إذا قمءا اء ا مف إف الصوح  الثاءو  إذف وقا ال ؾ وايرتواب ىمما  إفمماذا 
 فة ومكف اف تكوف كصوح  ج راةي  )ىموه الالةـ( أطةقا . اارضومف 

ذا وقعػػػت إف الػػػذؼ وظ ػػػر مػػػف الرواوػػػ  ال ػػػريف  المتقدمػػػ  اف الصػػػوح  الثاءوػػػ  مفػػػ
 يرتاب الءاس.

 ػي قمػت ا ىػيف قػاؿ أ الرواو  ال ػريف  الػواردة ىػف زرارة  ػف  وضا  فيأوقد جام  
عجةةب مةةن ال ةةالم كيةةف عجبةةت أصةةمحك   وانةةا أل)ى ػد هللا )ىموػػه الالػػةـ(   

ُي اَتل مى ما يرون من ال جالب من خئسف البيدا  بالجيش  ومن النةدا  مةن 
ن الشةةيطان ا يةةدعيم حتةة  ينةةادي كمةةا نةةادى برئسةةول   إ الئسةةما  ا ف ةةال:

   (ٚٓٔ)( يوم ال  ب  (تئسميما صم    عميو والو وئسمم)
ال ةالم  بائسةم) ينةادي منةاد  ػي ى ػد هللا )ىموػه الالػةـ ( قػاؿ  أوىف زرارة ىف  

م عةةام ا قةةال: عةةام يئسةةمى كةةل قةةوم بمئسةةانيم  أ)عميةةو الئسةةالم(  قمةةت: خةةاص 
ا قةال: ا يةدعيم  بائسةموقمت: فمن يخالف ال ةالم )عميةو الئسةالم( وقةد نةودي 

   (ٛٓٔ)خر الميل يشكك الناس (.س حت  ينادي فا بميإ
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ذا كاءػػت إف ت ػػؾ الءػػاس وترتػػاب أوي ومكػػف  ،والرواوػػات فػػي هػػذا الصػػدد كثيػػرة 
الصػػػوح  مػػػف ج راةيػػػ   الم ا ػػػرة وتكػػػوف ىمػػػش هػػػذا الفػػػرض م تمفػػػ  مػػػف ءاحوػػػ  

ف الرواوػػات كمػػا  يءػػا تؤكػػد وقػػوع ال ػػؾ أي إ مػػوس حتمػػا ، إالكوفوػػ  ىػػف صػػوح  
الصوحتاف متماثمتاف مف حيث الكوفو  أؼ  تكوف ف أي إهذا ي وكوف وايرتواب و 

 تكوءاف مف الفضاةوات. إء ما
الةـ( اف هذه ف الذؼ وظ ر مف الرواوات ال ريف  الواردة ىء ـ )ىمي ـ الإكما  

تكػػػوف معروفػػػ  مػػػف ءاحوػػػ  الكوفوػػػ  وقػػػد الػػػما   ػػػا  ((الصػػػوح  ))صػػػوح  الحػػػو
هػػػـ الػػػذيف الػػػوؼ ي وقػػػا مػػػء ـ ال ػػػؾ ف تقػػػا وهػػػؤيم أالػػػ عض مػػػف الءػػػاس ق ػػػ  

ف تكػػوف هءػػاؾ أء ػػـ قػػد الػػمعوا   ػػا وىرفوهػػا وهػػذا أوضػػا  يمػػـز مءػػه وايرتوػػاب ا
)ىموػػه  مػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ( تكػػوف موجػػودة ق ػػ  قوامػػه المقػػدسدىػػوة ل 

 .هذه الصوح  تت ءشالالةـ( وهي التي 
ى ػػد هللا ) ىموػػه  ػػي فقػػد جػػام فػػي الرواوػػ  ال ػػريف  ىػػف الجريػػرؼ قػػاؿ  قمػػت ا 

ذا إين ُي رف المحق من المبطةل أن الناس يوبخونا وي ولون: من )إالالػةـ(  
كانتا ف ال: ما ترّدون عمةييم ا قمةت: فمةا نةرد عمةييم شةيلًا  قةال ف ةال: قولةوا 

ن   عةز إن تكةون  أذا كانت من كان مؤمنًا يؤمن بيا قبل إليم يّصدق بيا 
َي ِإاَّ َأن ُيْيةَدى }َأَفَمن َيْيِدي إِ  :وجل ي ول َل  اْلَحقِّ َأَحقُّ َأن ُيتََّبَى َأمَّن اَّ َيِيةدِّ

 .(189)َفَما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن {
كػػػد اف أالصػػادؽ )ىموػػػه الالػػةـ( قػػد  اإلمػػاـفالػػذؼ وظ ػػر مػػف هػػػذه الرواوػػ  اف  

الذؼ وصدؽ  صوح  الحو هػو المػؤمف ولػوس كػ  مػؤمف  ػ  المػؤمف  الصػوح  
لوػه مػف اف الصػوح  ي تكػوف مػف إاف هػذه الرواوػ  تؤكػد مػا ذه ءػا  وكوفيت ا كمػا
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يىجػاز و ج راةي  )ىموه الالةـ(  الم ا رة ولوس ىػف طريػو اإل  لػو كػاف كػذلؾ ا 
مػػػاـ )ىموػػػه الالػػػةـ(، قػػػد ذكػػػر لمالػػػاة  اف التصػػػديو   ػػػا وتميزهػػػا ىػػػف لكػػػاف اإل

ام ومػف الصوح  الثاءو  ))صوح  ال اط ((  أء ا الوؼ وكوف مصدرها مف الالم
ف الصػػوحتيف أىجػػاز ولمػػا لػػـ يػػذكر ذلػػؾ، ت ػػيف ج راةيػػ  م ا ػػرة وىمػػش ءحػػو اإل

تكوءػػاف متماثمتػػػاف مػػػف ءاحوػػػ  الكوفوػػػ   حيػػث ي تالػػػتطوا الءػػػاس التمييػػػز  يء مػػػا 
 ومعرف  الصوح  الحق  مف ال اطم .

 ما هو مضموف الكةـ الذؼ يءادػ  ه في الصوح  ؟ /ٛس
تكممػػت  رمزيػػ  ولػػـ تػػذكر لءػػا الػػءص  صػػوح الرواوػػات الػػواردة فػػي ءػػص ال فإ ج/

ـ أكاءػػػت صػػػوح  الحػػػو أالػػػوام   االحقوقػػػي وهػػػذا يت ػػػيف مػػػف ا تةف ػػػا فػػػي ءصػػػ
) قال ينادي  ي جعفر )ىموه الالةـ(  أصوح  ال اط  فقد جام في الرواو  ىف 

   (ٓٔٔ)وينادي بأئسمو ( اإلماممناد من الئسما  : أن فالن بن فالن ىو 
)     قةةال ينةةادي منةةاد مةةن الئسةةما  وػػه الالػةـ(  وفػي رواوػ  ىػػف الصػادؽ )ىم 
بمةةيس ل نةةو   فةةا إن الحةةق فةةا عمةةا وشةةي تو  إةةم ينةةادي أا أول النيةةار: أ

ن الحةةةةةق فةةةةةا الئسةةةةةفيانا وشةةةةةي تو فيرتةةةةةاب عنةةةةةد ذلةةةةةك أا أالنيةةةةةار:  .خةةةةةر
   (ٔٔٔ)المبطمون(

) ينةادي منةاد مةن الئسةما  ءػه قػاؿ  أوضا  أالصادؽ )ىموه الالةـ(  اإلماـوىف 
   (ٕٔٔ)بيو    (أم ال الم وائسم ئساب
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ا أذا ئسةةم وا الصةةوت مةةن الئسةةما  ) إ)      وضػػا  قػػاؿ  أوىءػػه )ىموػػه الالػػةـ( 
ذا كةان مةن إن الحق فا عما بن ابا طالب )عميو الئسالم( وشةي تو( قةال: فةأ

ن أا أرض  إم ينةادي ) ىل األ أبميس فا اليوا  حت  يتوارى عن إالغد ص د 
   (ٖٔٔ)نو قتل مظمومًا فاطمبوا بدمو(إي تو فالحق فا عإمان بن عفان وش

) ينةادي منةاد مةن الئسةما : ان فالنةًا ىةو ءػه قػاؿ  أوضػا  أوىءه )ىموه الالػةـ( 
: فمةةن ي اتةةل لفةةالزون( قمةةتان عميةةًا وشةةي تو ىةةم ا )ميةةر( وينةةادي منةةاد األ

 ) ان فالنًا وشي تو ىم الفةالزون الشيطان ينادي  إنالميدي ب د ىذا ا ف ال: 
   (ٗٔٔ)(أمي ن بنا لرجل م
ن المنةةادي ينةةادي ان الميةةدي إ) ءػػه قػاؿ  أال ػاقر )ىموػػه الالػةـ (  اإلمػػاـوىػف 
فينةادي الشةيطان ) ان فالنةًا  أبيةووأئسةم  بائسةمو دمحم( فةالن بةن فةالن .ل)من 

  .(115)( أمي ي نا رجاًل من بنا  -وشي تو عم  الحق 
مةةر صةةاحب ىةةذا األ بائسةةمنةةو ينةةادي إ) ءػػه قػاؿ  أوىػف الصػػادؽ )ىموػه الالػػةـ( 

   (ٙٔٔ)((لفالن بن فالن ففيَم ال تال ا األمرن إا أمناد من الئسما  ) 
: )      انةةو س جػام فوػػه و وفػي الحػػديث المػػروؼ فػػي المةحػـ والفػػتف ي ػػف طػػاو 

صةةةحاب فةةةالن أوليةةةا    أ أن أايئسةةةمى صةةةوت مةةةن الئسةةةما  ومنةةةاد ينةةةادي 
)   (117). 
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أا قد جا كم الغوث يا أم   صيحتو:) في ول جبراليل فا وفي  ط   ال وػاف   
دمحم قد جا كم الغوث يا أم  دمحم قد جا كم الفةرج وىةو الميدي)عميةو الئسةالم( 

    (ٛٔٔ)(فأجيبوهخارج من مك  
  أماءص صوح  الحو وكوف  أفتحص  لديءا مف مجموع هذه الرواوات  إذف
 .الم دؼ )ىموه الالةـ( اإلماـ االـ  -1
 .الحو في ىمي و وعته إف -2
مػػػاـ الم ػػػدؼ لػػػش ءصػػػرة اإلا  لػػػش الحػػػو و إالءػػػدام وكػػػوف  االػػػـ  ػػػ ص يػػػدىو  -3

 .)ىموه الالةـ(
 .ىمي و وعته هـ الفاةزوف  إف -4
 .وكوف الءدام  االـ القاةـ  أف -5
 . اامرصاحب هذا   االـوكوف  أف -6
وكوف الءدام لمتعريف  أصحاب الم دؼ ) ىموه الالػةـ( وأءصػاره، وهػذه  أف -7

 ءص صوح  ال اط  فوكوف  أماص في صوح  الحو، هي مجم  الءصو 
 .الحو في الالفواءي و وعته إف -1
 . دمه فاطم واءه قت  مظموما  مف الحو في ىثماف و وعته فأي أ -2
 .أمو لرج  مف  ءي  وهوفةف و وعته هـ الفاةزوف  إف -3
ََ مف  ءي  يوعء ،فةءا  و وعته ىمش الحو إف -4  .أمو رجة 
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اف هػي ءحصػ  ىمػش ءتيجػ   أف يالػتطعءاوص صوح  ال اط  ولو يحظءا ءص
الرواوػػػات  أ ػػػارتالصػػػوح  الػػػتكوف  االػػػـ الالػػػفواءي الممعػػػوف الػػػذؼ االػػػمه كمػػػا 

 فتفكر. - أمو ىثماف وهو مف  ءي 
 أففي ػا كمػا هػو واضػ  فمػو قمءػا  ااقػواؿ الءال   لصوح  الحو فقػد ا تمفػت  أما

مػػا  ػػا ه ذلػػؾ مػػػف  أو((  ف الحػػو فػػي ىمػػػي و ػػوعتهإي أالصػػوح  الػػتكوف  )) 
المج ػوؿ ف ػذا الكػةـ مػا زاؿ يػدور  أوف ذلؾ لوس  ال ػيم الجديػد مالءصوص ف

 إفثػػػػػـ  ،والػػػػػش يومءػػػػػا هػػػػػذا ل الػػػػػةـ ااوؿووصػػػػػرح  ػػػػػه الكثيػػػػػروف مءػػػػػذ الفجػػػػػر 
الكثيػػػر مػػػف ال ػػػوع   أفوالرواوػػػات المعصػػػومو  ال ػػػريف  قػػػد  يءػػػت لءػػػا  ااحاديػػػث

 .)ىموه الالةـ( اإلماـء ـ وحاربوف إماـ ويردوء ا    الوكذ وف دىوة اإل
مػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ(، فػػة ادرؼ مػػا ف الءػػدام الػػوكوف  االػػـ اإلإف قمءػػا ا  و  

والرواوػات وهػو ي  ااحاديػثمعروؼ وقد جام ذكػره فػي  اإلماـمعءش ذلؾ فاالـ 
 وا ترػ ؟!   االمهالءتيج  مف الءدام  أوي فش ىمش احد فما هي الحكم  

ف و اقػرب  وأءصارهالم دؼ   أصحابف وكوف الءدام لمتعريف أ ما القوؿ الثالثأ
ايحتمػػػايت يف الحكمػػػ  مءػػػه تعريػػػف الءػػػاس  ج ػػػ  الحػػػو وتمييزهػػػا ىػػػف ج ػػػ  

ف ػو مػا الحػو،  أءصػاره أوالم ػدؼ  أصػحابمف وكػوف مػف فمف وحتما   ،ال اط 
ذلػػػؾ اف الءػػػدام لمتعريػػػف   ػػػؤيم وكػػػوف مقروءػػػا   أحػػػد الػػػدىاة لألمػػػاـ  إلػػػشأضػػػف 

 آءػػػذاؾوأءصػػػاره  اإلمػػػاـم ػػػدؼ ) ىموػػػه الالػػػةـ( الػػػذؼ وكػػػوف قاةػػػدا  اصػػػحاب ال
الالػػفواءي وأصػػحا ه   االػػـوالػػوؼ وكػػوف ىمػػش هػػذا ايحتمػػاؿ فػػي ق الػػه الصػػوح  

 وهذا هو اقرب ايحتمايت وهللا اىمـ  الصواب.
كيف ءف ـ الرواوات التي تؤكد ىمش اف الحالءي وقف مػا اإلمػاـ ووطمػب  /ٜس

 ؟ التأويمي أـوءاقته ف   المقصود  الءاق  ىمش  كم ا المادؼ مءه حمار الرالوؿ 
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وكػػوف ذلػػؾ ىمػػش حالػػب التأويػػ  وهػػي ىةمػػات  اصػػ   ػػيف اإلمػػاـ الم ػػدؼ  /ج
  إ كايتوالحالءي ولو كاءت الءاق  ىمش حالب الظاهر لكاف الجواب فوه ىدة 

 كاءت موجودة ىءد اإلماـ الم دؼ )ىموه الالةـ( ف   ىا ت مءذ زماف إذا -1
الرالوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالموما( إلش يـو قواـ اإلماـ الم دؼ )ىموه الالةـ( ود ولػه الكوفػ  

ذا؟  هػػي ىا ػػت ف ػػ  غا ػػت طيمػػ  فتػػرة حوػػاة ااةمػػ  )ىموػػه الالػػةـ( وال ي ػػ   وا 
 الم دؼ )ىموه الالةـ( ؟ ل ماـ

اوػػات تءاقم ػػا فرضػػءا ىو ػػ ا طيمػػ  الفتػػرة الزمءوػػ  فممػػاذا لػػـ تػػذكر لءػػا الرو  إذا -2
ىءػػػد ااةمػػػ  )ىموػػػه الالػػػةـ( مثممػػػا ذكػػػرت الرواوػػػات تءاقػػػ  الػػػيف ودرع الرالػػػوؿ 

 وىمامته الالحاب.....الخ
ذا -3 ىا ت إلش زمف ظ ور اإلماـ الم ػدؼ )ىموػه الالػةـ(  أء االممءا وقمءا  وا 

وعػػػػرؼ الءاقػػػػ  أو الحمػػػػار أو ال  مػػػػ    ػػػػكم ا  اف مالػػػػيد الحالػػػػءيوكػػػػوف لفكيػػػػف 
هي الءاق  الحقوقو  فكيف هي الءاق  ال   ام ىءد رالػوؿ هللا  أء االحقوقي وىمش 

الم ػدؼ )ىموػه  ل مػاـق ػ  يػوـ تالػموـ الراوػ   رآهػا)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالموما( والذؼ لـ وكػف قػد 
 الالةـ( في الكوف .

 
ه  تحقو هدـ جدار مالجد الكوف  الذؼ وعت ر مف ضمف العةمػات ؟  /ٓٔس

 صػداـالطاغوػ  المق ػور  ءام مالجد الكوف  مف ق    ادةإى إفوقد اىت ر ال عض 
 ؟  ءامه هو مصداؽ ل ذه الرواو  إكماؿوىدـ 
 وا ىػػػادة الءالػػػ   ل ػػػدـ صػػداـ لمالػػػجد الكوفػػػ   وأمػػػالػػـ تقػػػا هػػػذه العةمػػػ   عػػد  ج/
ءمػػاالمقصػػود  ال ػدـىمػاره لػػوس هػػو إ  المقصػػود ممػا يمػػي دار ى ػػد  أل ػػدـوكػوف  وا 
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المالػػجد كمػػا اف هادمػػه ي ي ءوػػه اءػػه ومػػوت أو هللا ا ػػف مالػػعود مػػف ق ػػ  مػػؤ رة 
 .وعيد  ءامه أفيزوؿ حكمه ق   

 هي مصادوق ا؟ كـ قالـ لمعةمات الحتمو  وما /ٔٔس
 هما   قالميفالعةمات الحتمو  تءقالـ إلش  ج/
 .)الجزم( ال طر -1 
   .ال رط -2 

 مػػا فالعةمػػات ال ػػطري  هػػي )الومػػاءي والالػػفواءي( وهمػػا ىةمتػػاف حتميتػػاف اء
جػػزم ي ػػد  ومػػثةفوهمػػا  ،وكوءػػاف جػػزم مػػف ظ ػػور اإلمػػاـ )ىموػػه الالػػةـ( وقوامػػه

 .مف تحققه مف قضو  اإلماـ )ىموه الالةـ(
َحتَّةةة  َيَتَبةةةيََّن َلُكةةةُم اْلَخةةةْيُط اأَلْبةةةَيُض ِمةةةَن اْلَخةةةْيِط اأَلئْسةةةَوِد ِمةةةَن } تعػػػالش  قػػػاؿ 
  (ٜٔٔ)اْلَفْجِر{

أو جػػوش اإلمػػاـ  اا ػػوضالجػػوش أو  اا ػػوضف ظ ػػور الومػػاءي ومثػػ  ال ػػوط مفػػ
)ىموه الالةـ( أو جوش هللا أو جػوش الػرحمف فػي ق ػاؿ جػوش ال ػوطاف  الم دؼ

ق ػاؿ حػزب فػي أو  ااالػودأو ال ػوط  ااالودءقوؿ في ق اؿ الجوش  أفأو ومكف 
وكػوف هءػاؾ  ػطريف   أفوهػو جػوش الالػفواءي فة ػد  إ مػوسال وطاف وهو جػوش 

لالةـ(  طر ااءصار  قوػادة الومػاءي، و ػطر )ىموه ا في قضو  اإلماـ الم دؼ
 . قوادة الالفواءي وااىدامالكفر 

 اإلمػاـ الم ػدؼ أفعرك  و مػا مجو يف حتش تكتم  الإلش يءقالـ الءاس  أفة د ف
فة ػػػد اف  ااطػػراؼ،)ىموػػه الالػػةـ( هػػو )الفجػػر( فػػاف قضػػيته تط يريػػ  لجموػػا 
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وهػػي راوػػ  الالػػفواءي ف ػػي يجمػػا هللا ال ػػواطيف تحػػت راوػػ  واحػػدة ووقضػػي ىمي ػػا 
 )ىموه الالةـ(. جزم مف ظ ور اإلماـ الم دؼ

وهػػي العةمػػات الحتموػػ  ال ػػرطو  فتكػػوف  ػػرط لوقػػوع قضػػو   اآل ػػرالقالػػـ  أمػػا
)ىموه الالةـ( أو  رط لتحقو قواـ  ه)ىموه الالةـ( وتحقو ظ ور  اإلماـ الم دؼ

الػف  ال يػدام وقتػ  اإلماـ )ىموه الالةـ( وهي الصوح  في الالمام )الءػدام( وال 
تحقػػو الظ ػػػور  اجػػ الػػءفس الزكوػػ  فػػػاف هػػذه العةمػػات كمػػػا قمءػػا تعػػد  ػػػروطا 

المقػدس فػػاف ت مفػػت ت مػف القوػػاـ اف ت مػػف ال ػرط ت مػػف لمم ػػروط فءجػػد اف 
 .الحج  إلتماـالصوح  في ك  مراح  قضو  اإلماـ )ىموه الالةـ( هي  رط 

 الالػػػيف والحػػػرب تحػػػت ظػػػ   وكػػػوف  )ىموػػػه الالػػػةـ( ف قوػػػاـ اإلمػػػاـ الم ػػػدؼي 
كمػا  ااىػدامالحجػ  ق ػ  الحػرب حتػش يػتـ  ػف الحػرب ىمػش  إلقػامالاليف فيمػـز 

)ىموػػه  المػػؤمءيف أميػػر)ىموػػه الالػػةـ( فػػي حػػروب ـ و يػػر مثػػاؿ  فعػػ  أهػػ  ال يػػت
الالػػةـ( كػػاف فػػي جموػػا حرو ػػه يتقػػدـ  ػػيف الجو ػػيف ويءػػادؼ ويػػدىو إلػػش الحػػو 

ىػف  يءػ   يمػؾ ىػف  يءػ  ووحيػش مػف حيػي مػؾ مػف هحتش يمقػي الحجػ  ال ال ػ  ف
والحجػػ  ىمػػش الءػػاس ق ػػ  قوػػاـ اإلمػػاـ  مػػا وقػػارب  اإلءػػذارفتكػػوف الصػػوح  هػػي 

الصوح  تكوف  عد الصراع والحرب  يف الوماءي المءصور  إفحيث  أ  رثةث  
الثالػػث والع ػػريف مػػف  ػػ ر رمضػػاف ووكػػوف  عػػدها  ليمػػ والالػػفواءي الممعػػوف فػػي 

الصػػوح   أهموػػ ـ( فػػي العا ػػر مػػف محػػـر الحػػراـ فءػػرػ )ىموػػه الالػػة قوػػاـ اإلمػػاـ
الم دؼ)ىموػػػه  ل مػػػاـو ػػػاقي العةمػػػات التػػػي هػػػي  ػػػرط لتحقػػػو الظ ػػػور والقوػػػاـ 

 .الالةـ(
)ىموػػػه  ذكرءػػػاه مػػػف قػػػرب قوػػػاـ اإلمػػػاـ إلػػػش مػػػا إضػػػاف الفاةػػػدة مػػػف الصػػػوح   أمػػػا

 .هو معرف  جاءب الحو وتمييزه الالةـ(
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ف ػػي  ػػرطا لقوػػاـ اإلمػػاـ فػػة وعمػػف  الزكوػػ لػػءفس العةمػػ  الثاءوػػ  وهػػي قتػػ  ا أمػػا 
  ػػػأمرثورتػػػه الم اركػػػ  حتػػػش يرالػػػ  إلػػػش أهػػػ  مكػػػ  رالػػػوي مءػػػه يػػػدىوهـ ووعػػػرف ـ 

ومحاربته وتكوف ء او  موقف   ذيءه)ىموه الالةـ( وثورته ووحذرهـ مف  اإلماـ
فػي مكػ  الالػ ب فػي ا تػدام  ااىدامايالت  اد وقتمه مف ق    والءفس الزكو  وه

ال ػػريف   ػػاف اإلمػػاـ  الرواوػػ )ىموػػه الالػػةـ( القتػػاؿ حتػػش جػػامت  اـ الم ػػدؼاإلمػػ
 ػدـ هػذا ووقصػد الػءفس الزكوػ   أحػاربكـ)ىموه الالةـ( وقػوؿ اهػ  مكػ   الم دؼ

وقري ػ  جػدا  أكيػدةالذؼ وقتموءه  يف الركف والمقاـ وقت  الءفس الزكوػ  هػي ديلػ  
وكوف  يءػه  ي الزكو ت  الءفس ق إف)ىموه الالةـ( حيث  مف قواـ اإلماـ الم دؼ

ى ػد  أ ػيىػف  الرواوػ كما جػام فػي   مف  مال  ى ر ليم أكثروبيف قواـ اإلماـ 
 إا الزكيةة قتةل الةةنفس قةةالم .ل دمحم وبةةين :)لةةيس بةةين قيةام )ىموػه الالػةـ(  هللا

 .(128)( خمئس  عشر ليم
ذؼ لػػـ وقػػا ال الػػف  جػػوش الالػػفواءي الكػػافر الػػ إذاال الػػف فػػي ال يػػدام فاءػػه  أمػػا
)ىموػه الالػةـ( ووزيػره المءصػور فػاف  إلش المديء   حثا ىف اإلمػاـ الم ػدؼ وأتي

تحقػو ال الػف  ال يػدام و )ىموػه الالػةـ(  ذلؾ الجػوش الػوكوف  طػرا ىمػش اإلمػاـ
)ىموػػه الالػػةـ(  موىػػود   ػػا اإلمػػاـ آوػػ هػػو اءتكاالػػ  قووػػ  لمالػػفواءي وجو ػػه وهػػي 

لكثػرة جػوش الالػفواءي  حا هأصػق ػ  ال الػف لتك ػد  الػارة فػي  أؼولو قػاـ ق م ػا 
، وكػػذلؾ الالػػفواءي ق ػػ  االػػتعادة  ءػػام جو ػػه د حركػػ وةػػفال الػػف وصػػ    ػػرطا ل

ىمػش اف اإلمػػاـ قػد ظ ػػر  واإل ػػارةهءػاؾ فاةػدة مػػف ال الػف  ال يػػدام هػي الديلػ  
 ءوره في المعمورة. وأ رؽ 
 ي ؟  أـه  تحققت ىةمات الظ ور الحتمو   /ٕٔس
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لعةمػػػػات ا وأمػػػػاموػػػػ  فقػػػػد تحقػػػػو مء ػػػػا الكثيػػػػر  الءالػػػػ   لمعةمػػػػات غيػػػػر الحت ج/
الحتموػػ  فقػػد وقػػا الظ ػػور ولػػـ يتحقػػو القوػػاـ في ػػا وهءػػا ء ػػيف الفػػرؽ  ػػيف الظ ػػور 

وهمػػػا  أي)ىموػػػه الالػػػةـ( وىءاصػػػر قضػػػيته  والقوػػػاـ فػػػي حركػػػ  اإلمػػػاـ الم ػػػدؼ
اف الرواوػ  فػالمالػمـ   ػا  اامػورالوماءي والالفواءي فقد تحقو ظ ورهما وهما مػف 

 خةةروج) وردروج مػػا فػػي الػػء  واحػػدة و ػػ ر واحػػد وفػػي يػػـو واحػػد كمػػا تػػذكر  
 واحةد يةوم فةا واحد شير وفا واحدة ئسن  فا والخرائسانا واليمانا الئسفيانا
 لمةن ويةل وجةو  كةل مةن البأس فيكون  ب ضا ب ضو يتبى الخرز كنظام ونظام
 يةدعو ألنةو ىةدى راية  ىةا اليمةانا راية  من أىدى الرايات فا وليس  ناواىم
 مئسةمم كةل[ و النةاس] عمة  الئسةالح بيى حرم اليمانا خرج فإذا صاحبكم  ل إ

ذا  أن لمئسةةمم يحةةل وا ىةةدى  رايةة  رأيتةةو فةةإن إليةةو  فةةانيض اليمةةانا خةةرج وان
لة  الحةق إل  يدعو ألنو النار  أىل من فيو ف ل فمن عميو  يمتوي   طريةق وان
 .(121)(مئست يم

عالكرؼ فيمـز ق مػه الظ ػور حيث اف هذا ال روج هو القواـ  الجيوش والزحف ال 
جػػػام فػػػي  الجػػػوش وجمػػػا العػػػدة والعػػػدد لمقوػػػاـ ومػػػا يؤيػػػد هػػػذا المعءػػػش مػػػا إلىػػػداد

  (ٕٕٔ)قبل الئسفيانا مصري ويمانا( ) الرواو  ىف دمحم  ف مالمـ 
وهػػذا يؤكػػد اف ظ ػػور الومػػاءي والػػ و ظ ػػور الالػػفواءي اف دىػػوة الحػػو تحتػػاج  

 أ ػػرػ إلػػش م مػػ   إضػػاف ر ال اطػػ  فػػي جمػػا ااءصػػا دىػػوةمػػف  أكثػػرإلػػش وقػػت 
 إلقػػام)ىموػػه الالػػةـ( وهػػي م مػػ   وقػػـو   ػػا الالػػيد الومػػاءي وزيػػر اإلمػػاـ الم ػػدؼ
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)ىموػػه الالػػةـ( رالػػوي مءػػه إلػػش الءػػاس  الحجػػ  ىمػػش الءػػاس ىءػػدما ي عثػػه اإلمػػاـ
 .حتش يتـ العذاب ىمش الءاس واإلءذارفيمقي الحج  ال ال   

الػػػذيف  وأءصػػػاره ػػػواطيءه مػػػف ق ػػػ  وحركتػػػه فوكػػػوف اإلىػػػداد ل ػػػا الالػػػفواءي  وأمػػػا
مػػف  ػةؿ التأليػػب ىمػػش فكػػره التكفيػرؼ فػػي   ػػض آؿ دمحم وقتػ   ػػوعت ـ  صػدقوا

 .ي وجوب قت  ك  مف وحم  هذا الفكرىقاةد اإلمامو  والالعي لجعم ا ال  ا ف
 ه  هءاؾ تصءيف لمعةمات ؟ /ٖٔس
 متعددة هي   أصءاؼءعـ تصءف العةمات إلش  ج/
 ىو  العةمات ايجتما -1
 العةمات الكوءو   -2
 العةمات الالواالو  -3
 العةمات الءفالو  وايفاقو  . -4
 هي العةمات ايجتماىو  ؟  ما /ٗٔس
ىمػش وكػوف وهي العةمات التي ذكرها أه  ال يػت )ىموػه الالػةـ( واءط اق ػا  ج/

وثيػػو  ػػالمجتما فتءط ػػو الرت ػػاط ايعةمػػات ذات الهػػي  ػ  ػػر أالمجتمػػا و ع ػػارة 
 مػف ىػدة ءػواحي كمػا جػام فػي الرواوػات فعػف رالػوؿ هللا اإلءالاءيالمجتما ىمش 

ت وم الئساع  حتة  يظيةر الفحةش  )والذي نفس دمحم بيده اقػاؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالموما(
 ويةةةأتمن األمةةةينوحتةةة  يخةةةون  األرحةةةاموالةةةتفحش وئسةةةو  الجةةةوار وقطي ةةة  

  (ٖٕٔ)الخالن(
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فجةةةةةور  األميةةةةةاتن ئسةةةةة)وتئستح قػػػػػاؿ  )ىموػػػػػه الالػػػػػةـ( المػػػػػؤمءيف أميػػػػػروىػػػػػف 
وحػػدث فػػي المجتمػػا  وغيرهػػا مػػف الرواوػات المتعػػددة التػػي ت ػػيف مػػا (ٕٗٔ)بنةةاتين(
مػػف اءحػػةؿ واءحطػػاط وفالػػاد  مػػو كعةمػػات دالػػ  ىمػػش ظ ػػور وقوػػاـ  اإلءالػػاءي

)ىموػػه الالػػةـ( المصػم  الكػػوءي  عػػد مػػا )اءت ػر الفالػػاد فػػي ال ػػر  اإلمػاـ الم ػػدؼ
جتمعػات مػف ال مػوػ والجػوع كعةمػ  لظ ػور وقوػاـ وحػدث فػي الم وال حر( أو ما

قةةدام ال ةةالم عالمةةات  إن) )ىموػػه الالػػةـ(  ى ػػد هللا أ ػػيالقػػاةـ حيػػث جػػام ىػػف 
 ذلةك قةول   عةز : ومةا ىةاا قةال:ل باده المةؤمنين قمةت ت ال بموى من   

واألنفةةس  األمةةوال}ولنبمةةونكم بشةةا  مةةن الخةةوف والجةةوع ون ةةص مةةن  وجةةل
  قػػاؿ أفإلػػش …  قةةال ليبمةةونكم ي نةةا المةةؤمنين لصةةابرين{والإمةةرات وبشةةر ا

يزرع وقم  برك  الإمار وبشر الصابرين عند  موت ذريى والإمرات قم  ريى ما)
  (ٕ٘ٔ))عميو الئسالم(( ذلك بخروج ال الم

 هي العةمات الكوءو  ؟  ما /٘ٔس
ف )ىموػه الالػةـ( مػ وهي العةمات المرت ط   الكوف والتي ذكرها أه  ال يت ج/

 أ ػػيىػػف  الرواوػػ فػػي الالػػمام كمػػا جػػام فػػي  واآلوػػاتحيػػث ال الػػوؼ والكالػػوؼ 
لةةم  )عميةةو الئسةالم( تكونةان قبةل قيةةام ال ةالم .يتةةان)  قػاؿ جعفر)ىموػه الالػةـ( 

  تنكئسةةف الشةةمس فةةا النصةةف مةةن شةةير األرضتكونةةا منةةذ ىةةبط ادم إلةة  
 .(126)(.خرهرمضان وال مر فا 
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)ال ةام الةذي فيةو الصةيح  قبمةو ةـ(  )ىموػه الالػ ى د هللا أ يأو كما جام ىف  
. (127)  ويةد بةارزة(ىةاا قةال: وجةو يطمةى فةا ال مةر فا رجةب قمةت ومةا اآلي 

وهػذه الرواوػ  مؤيػػدة لوجػود ىةمػػات كوءوػ  والػتدؿ مء ػػا الءػاس ىمػػش قػرب وقػػوع 
 .)ىموه الالةـ( الظ ور المقدس وقواـ القاةـ

 هي العةمات الالواالو  ؟ ما /ٙٔس
تعمػػو فػػػي مجػػاؿ الالواالػػػ  والحكػػاـ مػػػف حيػػث مػػػوت  موفػػػ  ج/ هػػذه العةمػػػات ت

الػػػذؼ تكػػػاثرت  حكػػػـ  ءػػػي الع ػػػاس ق يػػػ واالػػػت ةؼ  موفػػػ  أو قتػػػ   موفػػػ  مػػػف 
 عميةو) لمرضةا قمةت )  قػاؿ الج ػـ،  ػف الحالػف ىفاا  ار في ذكره حيث جام 

 بنةا ئسمطان ذىب وقد ي وم الئسفيانا أن يتحدإون  إنيم   أصمحك(: الئسالم
ن لي وم إنو كذبوا :ف ال ال باس    (ٕٛٔ)( ل الم ئسمطانيم وان

) من يضمن لا   ى د هللا )ىموه الالةـ( وقوؿ أ ا صير قاؿ  المعت  أ يىف 
مةات عبةد   لةم يجتمةى النةاس  إذا: لةو ال ةالم  إةم قةالموت عبد   اضةمن 

  (ٜٕٔ)   (شا    إندون صاحبكم  األمرب ده عم  احد ولم يتناه ىذا 
 عةن وخروجيا البالد  وتممكيا أعنتيا ال رب خمى: )ةمات هووما ورد مف الع

ذا  الةةروم ال ةةراق أو دخةةوليم الرميمةة  ودخةةول ال جةةم ئسةةمطان جاشةةت عمةةيكم  وان
   (ٖٓٔ)(الترك وغيرىا كإيرة
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 فاقو  ؟هي العةمات ااءفالو  والعةمات اآل ما /ٚٔس 
 وأمػال  ػري  ءفالو  هي العةمػات التػي ل ػا مد موػ  فػي الػءفس االعةمات اا ج/

} ئسةةنرييم اياتنةةا فةةا  تعػػالش ، قػػاؿ اآلفػػاؽفاقوػػ  فم ػػا مد موػػ  فػػي آلالعةمػػات ا
فقػاؿ ال اقر)ىموػه الالػةـ( فػي  {حت  يتبين ليم انةو الحةق أنفئسيموفا  اآلفاق

فعةمات الءفس هي المالخ كمػا  (ٖٔٔ)) يرييم فا انفئسيم المئسخ    (تفاليرها 
 (.)ىموه الالةـ جام ىمش لالاف  اقر العمـ

ىمش ظ ػور اإلمػاـ  تدؿقري ا    هءاؾ احتماؿ تحقو  عض العةماته /ٛٔس
 )ىموه الالةـ( ؟ الم دؼ
 أؼتحقو  عػض العةمػات قري ػا مػثة ءػزوؿ الػرـو الرميمػ   إمكافءعـ هءاؾ  ج/

 أميػرهـ، وقت  أه  مصػر ، وا تةؼ صءفيف مف العجـالوريا إلش أمريكاذهاب 
. 
 ؟ )ىموه الالةـ( ـ ظ ور اإلماـ الم دؼفي ىةة أهمو ه  لمعراؽ  /ٜٔس
ك ػػرػ وذلػػؾ اءػػه ىاصػػم  ااء وػػام وااةمػػ  وىاصػػم   أهموػػ لمعػػراؽ  إفءعػػـ  ج/

)ىموػػػه الالػػػةـ( ومركػػػػز  )ىموػػػه الالػػػػةـ( ومكػػػ  اإلمػػػاـ الم ػػػػدؼ اإلمػػػاـ الم ػػػدؼ
كػػوف و)ىموػػه الالػػةـ( مءػػه والػػوؼ  الجديػػد وءقطػػ  اءطػػةؽ دىػػوة اإلمػػاـ اإلالػػةـ

 .ىةةـ الظ ور وهف تحقوتموقا  أهـ
 ه  تحققت ىةمات الظ ور في العراؽ ؟ /ٕٓس
وليتػػؾ  أكثرهػػاءعػػـ تحققػػت الكثيػػر فالعةمػػات ايجتماىوػػ  قػػد تحقػػو جم ػػا أو  ج/

تءظػر فػي ال ػارع فػاف الءالػام ىاريػات وال مػور ت ػاع فػي ال ػوارع والزءػا مءت ػر 
كمػػػ س  ، ول الػػػت الءالػػػام زؼ الرجػػػاؿالعػػػراؽ أءحػػػامفػػػي المػػػدف والفجػػػور فػػػي كػػػ  
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ال ءطمػػػػػوف وت ػػػػػ ه الرجػػػػػاؿ  الءالػػػػػام كمػػػػػ س الحمػػػػػي والحريػػػػػر...الخ . وىةمػػػػػات 
والمػػرج  وال ػػرجال ػػوؼ الػػذريا والمػػوت الفضػػوا مػػف القتػػ  الجمػػاىي والتفجيػػرات 

الرجةةل  يةةدي الئسةةاع  حتةة  ي تةةل)ىرجةةا بةةين )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالػػموما(  كمػػا ذكػػر رالػػوؿ هللا
  (ٕٖٔ)وابن عمو( وأخاهجاره 
، وىمش مدػ تاريخ العراؽ لـ يػرػ االو  فقد تحققت ىةم  حكـ ال  ورالالو أما

حكػػػـ  ػػػ رؼ مثػػػ  الػػػذؼ حصػػػ  فػػػي العػػػراؽ  عػػػد العػػػدواف اامريكػػػي حيػػػث قػػػاـ 
   تءصيب حاكـ لفترة   ر و عد ذلؾ ي مفه حاكـ آ ر. ايحتةؿ

 / مػػا ىةقػػ  ى ػػد هللا فػػي الحجػػاز ودوره فػػي قػػرب ظ ػػور اإلمػػاـ الم ػػدؼٕٔس
 لالةـ( ؟)ىموه ا
مػػف العةمػػات الدالػػ  ىمػػش قػػرب الظ ػػور  وحكػػـ ى ػػد هللا فػػي الحجػػاز هػػ إف ج/

 أ ػػيىػػف الػػواردة حالػػب مػػا دلػػت الرواوػػ   )ىموػػه الالػػةـ( وذلػػؾ الم ػػدؼ ل مػػاـ
) مةن يضةمن لةا مةوت   ى د هللا  )ىموه الالػةـ( وقػوؿ أ ا صير قاؿ  المعت 

 لةم يجتمةى النةاس ب ةده مةات عبةد   إذا: بد   اضةمن لةو ال ةالم  إةم قةالع
  ويذىب ممك الئسنين شا    إندون صاحبكم  األمرىذا  عم  احد ولم يتناه

 ومػف هػذه (ٖٖٔ): كةال (  ف مةت يطةول ذلةك ا قةالواأليةامويصير ممةك الشةيور 
حكػـ ى ػد هللا فػي الحجػاز هػو مػف احػد العةمػات لقػرب  أفالرواو  والتدؿ ىمش 
 .)ىموه الالةـ(؟ ظ ور اإلماـ الم دؼ

 )ىموه الالةـ(؟  لقواـ اإلماـ الم دؼ العةمات أقوػ ما هي  /ٕٕس
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ىةمات قوامه )ىموه الالةـ( والتي تكوف الفوص   ػيف الحػو  أقوػ مف  إف / ج
وال اطػػ  والتػػي ي و ػػت ه في ػػا هػػي الءػػدام مػػف الالػػمام حيػػث ورد ىػػف جػػا ر  ػػف 

 أفث طويػ  إلػش ىف ال اقر )ىموػه الالػةـ( فػي حػدية يزيد الجعفي والرواو  وارد
فةةا ليمةة  فمةةا  أمةةره)     يةةا جةةابر رجةةل مةةن ولةةد الحئسةةين يصةةمح   لةةو   قػػاؿ
عم  الناس من ذلك يا جةابر فةال يشةكمن عمةييم وادتةو مةن رئسةول    أشكل

ىذا كمو عمييم فةان  أشكل فإذا  ووراإتو ال مما  عالمًا ب د عالم)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسميما( 
 أمةووائسةم  أبيةونةودي بائسةمو وائسةم  إذاا يشةكل عمةييم  الصوت مةن الئسةما 

)(134). 
النةةدا  مةةن  إن أمةةا)   ى ػػد هللا )ىموػػه الالػػةـ( اءػػه قػػاؿ أ ػػيىػػف وكػػذلؾ ورد  

   ف ةال فةا أصةمحكف مت فةأين ىةو     بائسم ال الم فا كتاب   لبينالئسما
ا  نشةا ننةزل عمةييم مةن الئسةم إن : }قولةو {الكتةاب المبةين .يةاتطس تمك  }
كأن عمة   أصبحوائسم وا الصوت  إذا: قال {ليا خاض ين  أعناقيمفظمت  .ي 

  (ٖ٘ٔ)(رؤوئسيم الطير
مػػػا المقصػػػود  الروي ضػػػ  الػػػذؼ جػػػام ذكػػػره فػػػي الرواوػػػات كعةمػػػ  مػػػف / ٖٕس

 ىةمات اإلماـ الم دؼ )ىموه الالةـ(؟
الروي ضػػػ  ل ػػػػ   هػػػو الرجػػػػ  الالػػػفوه أو التافػػػػه أو الػػػذؼ ي قومػػػػ  لػػػه فػػػػي  إفج/ 
 معءػش اءػه يتصػرؼ  أؼ .العامػ  أمػرجتما أو الرج  الفاالو الذؼ يتكمـ فػي الم

 :ىامػػػػ  الءػػػػاس وهػػػػذا مػػػػا دؿ ىموػػػػه قػػػػوؿ الء ػػػػي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالػػػػموما( أمػػػػرويػػػػتحكـ فػػػػي 
ييا الصادق ويخةون فييةا ف)ئسيأتا عم  الناس ئسنون يصدق الكاذب ويكذب 
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   ل: قيةل يةا رئسةوبضة   قةاللخةالن وينطةق فييةا الرويويؤتمن فييا ا األمين
 .(136)(ال ام  أمروما الرويبض  ا قال: الئسفيو يتكمم فا 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 باب ئسيرتو
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  ما الوأتي اإلماـ الم دؼ )ىموه الالةـ( مف أدل  دال  ىمش صدقه؟ /ٔس
 ،كػاف الالػحر فػي ذلػؾ الوقػت مءت ػرا   ىءدما  عث هللا موالش )ىموػه الالػةـ( ج/

 أمػػاـمػف الػحرهـ ووقفػوا ىػاجزيف  أىظػـ مػا هػو  )ىموػه الالػةـ( موالػش فجػامهـ
 .ىصاه ولـ والتطوعوا رد ما جام  ه )ىموه الالةـ(

قػػػاـ فالطػػػب وتطػػػور  اءت ػػػر)ىموػػػه الالػػػةـ( الػػػذؼ  وفػػػي ى ػػػد ء ػػػي هللا ىوالػػػش 
ش وهو ما ىجز ىءه ااكمه واا رص وأحوام الموت  م رامىوالش )ىموه الالةـ( 

 .أه  ذلؾ الزماف
ال عر وال ةغ   يف  ت ىموـ)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالموما( كاف قد ا ت ر  وفي ى د الرالوؿ دمحم 

الق اة  العربو  وكاءوا وقدروف  عراة ـ حتػش جعمػوا قصػاةدهـ ال ػارزة فػي الكع ػ  
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فكاءػػػت معجػػػزة  ،مػػػش جػػػدار الكع ػػػ الم ػػرف  والػػػموها  المعمقػػػات اء ػػػـ ىمقوهػػػا ى
 .ذؼ وفوض  ةغ   ىجز ىء ا أه  قريشال القرآف ااكـرالرالوؿ 

)ىموه الالةـ( يزدهػر التأويػ   ػيف ك ػرام  وفي زمف ظ ور وقواـ اإلماـ الم دؼ 
)ىموػػػه  المجتمػػػا كمػػػا ا ػػػت ر ال ػػػعر  ػػػيف ك ػػػرام قػػػريش فوظ ػػػر اإلمػػػاـ الم ػػػدؼ

 آ ػػرا العمػػـ الػػذؼ يءمػػو فػػي الالػػةـ(  عمػػـ التأويػػ  ليػػوقف ـ ىػػاجزيف ىػػف رد هػػذ
 .الزماف

قةةةام  إذاقالمنةةةا  إن )قولػػػه   )ىموػػػه الالػػػةـ( فػػػي ىػػػف اإلمػػػاـ الصػػػادؽوقػػػد ورد 
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسةميما( مةن جيةال  ما ائست بمو رئسول  مائست بل من جيل الناس اشد 

)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسةةميما(  رئسةةول   إن )عميةةو الئسةةالم( قةةال قمةةت وكيةةف ذلةةكا  الجاىميةة 
الحجةارة والصةخور وال يةدان والخشةب  المنحوتة  وان الناس وىةم ي بةدون  أت 

إم قةال   وكميم يتأول عميو كتاب   يحتج عميو بو الناس أت قام  إذاقالمنا 
  (ٖٚٔ)(رو  ليدخمن عدلو جوف بيوتيم كما يدخل الحر وال  أما

اإلمػاـ )ىموػه الالػةـ( ال ػارجيف ىموػه والػت دموف  أىػدام أفومف ذلؾ يت يف لءػا 
)ىموػه الالػةـ( وىموػه فالػيمتـز ذلػؾ اف  وي  في الرد ىمش اإلماـ الم دؼىمـ التأ

وأص  مف ىمػوم ـ ال اطمػ   أقوػ  عمـ تأوي   وأتي )ىموه الالةـ( اإلماـ الم دؼ
رجػػاع )ىموػه الالػػةـ(   ػػا رفػػض دىػػوة اإلمػػاـ وحػػاولوف التػي  الءػػاس ىػػف ق ػػوؿ  وا 
 .)ىموه الالةـ( دىوته
)صػمش هللا ىموػه   الػيرة جػده دمحم ه الالػةـ()ىموػ ه  والير اإلماـ الم دؼ /ٕس

 ؟  وآله والمـ تالموما(
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 وكػػػػوف قوامػػػػه  الالػػػػيف )ىموػػػػه الالػػػػةـ( دىػػػػوة ومػػػػف ثػػػػـ الم ػػػػدؼ ل مػػػػاـ إف /ج
  ااوؿ ءعـ والير  الػيرة رالػوؿ هللا)صػمش حاال ا لذا فوكوف الجواب ىمش  قيفم

 أ ػيورد ىػف  ، فقػد( فػي دىوتػه والتػي وعمء ػا الومػاءيهللا ىموه وآله والمـ تالموما
  ريبا وئسي ود غريبا فطوب  لمغربا بدا غ اإلئسالم) )ىموه الالةـ( قاؿ  ى د هللا

الةةداعا منةةا  يئسةةتأنف)عميةةو الئسةةالم(    ف ةةال أصةةمحكف مةةت اشةةرح لةةا ىةةذا 
  (ٖٛٔ)   ()ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسميما( دعا ا جديدا كما دعا رئسول  

)ىموػه الالػةـ( ودىػوة  يف دىوة اإلماـ الم دؼ   فيت يف لءا مف الرواو  الم ا   
 .)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالموما( رالوؿ هللا

والػير  الػيرة  اإلمػاـ الم ػدؼ )ىموػه الالػةـ( ي إفال و الثاءي مػف الجػواب   أما
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالػػموما( ىءػػد القوػػاـ المقػػدس و روجػػه  الالػػيف محاالػػ ا فقػػد  جػػده رالػػوؿ هللا

) قمةت لةو صةالح  قػاؿ  )ىموه الالةـ( جعفر أ يلرواو  ىف زرارة ىف ورد في ا
ف ةةال ائسةةمو ائسةةما   -)عميةةو الئسةةالم( ال ةةالم أريةةد -مةةن الصةةالحين ئسةةمو لةةا

يئسةير  زرارة مةا قةال: ىييةات ىييةات يةا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسةميما( بئسةيرة دمحم أيئسةير: قمت
 أمتو)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسميما( ئسار فا  رئسول   إن: ج مت فداك لما قال: بئسيرتو  قمت
فا الكتةاب الةذي م ةو  أمرالناس وال الم يئسير بال تل بذلك  يتآلفبالمن كان 

   (ٜٖٔ)واه(اويل لمن ن أحدايئستتب  يئسير بال تل وا أن
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 أحةدكمتمنة   إذا) )ىموػه الالػةـ( قػاؿ  ى د هللا أ ي ف ىمار ىف  معاوو وىف 
رحمة  ويب ةث ال ةالم  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسةميما( افي  فةان   ب ةث دمحممنو فا عتال الم فمي
  (ٓٗٔ)ن م (
الالػػػةـ(   ـ)ىمػػػي آ اةػػػه )ىموػػػه الالػػػةـ(  الػػػيرة  هػػػ  والػػػير اإلمػػػاـ الم ػػػدؼ/ٖس 

 )ىموه الالةـ(؟  المؤمءيف ىمي أميراليرة جده  و اا ص
مػف ف)ىموػه الالػةـ(  فالمػؤمءي أميػر الػيرة جػده  وي آ اةػهكة ي والير  اليرة  ج/

دورا مءوطا  ه ي تمف ىػف ادوار  ػاقي ااةمػ  حيػث وكػوف  إماـالمعموـ اف لك  
، فقػد ورد فػي الرواوػ  ىػف ا يءاالػب ىصػره والظػرؼ الػذؼ ومػر  ػهذلؾ الػدور  مػ

)عميو الئسةالم(  عبد   أبا) كنت عند  الحاليف  ف هاروف  واع ااءماط قاؿ 
 قةةام بخةةالف ئسةةيرة عمةةا إذاال ةةالم  أيئسةةيرالم مةة  بةةن خنةةيس:  فئسةةألوجالئسةةا 

عميةا ئسةار بةالمن والكةف  إنن ةم وذلةك  )عميةو الئسةالم(: ف ةال )عميو الئسالم(ا
قةةام ئسةةار فةةييم  إذاشةةي تو ئسةةيظير عمةةييم مةةن ب ةةده وان ال ةةالم  أنألنةةو عمةةم 

شةةةي تو لةةةم يظيةةةر عمةةةييم مةةةن ب ةةةده  إنبالئسةةةيف والئسةةةبا وذلةةةك انةةةو ي مةةةم 
 .(141)(أبدا
آ اةػػػه    ػػػةؼ )ىموػػػه الالػػػةـ( تكػػػوف  يرة اإلمػػػاـ الم ػػػدؼلمػػػا ت ػػػيف اف الػػػ /ٗس

والمػػػد ر  وقتػػػ  المػػػولي ي )ىموػػػه الالػػػةـ( المػػػؤمءيف أميػػػروكػػػاف  )ىموػػػه الالػػػةـ(
 ؟ ذلؾ )ىموه الالةـ( والجري ، ف   وفع  اإلماـ الم دؼ

اف هدؼ اإلمػاـ هػو القضػام ىمػش الظمػـ والظػالميف والمءػافقيف وىػدـ تػرك ـ  ج/
دولػػ  العػػػدؿ   مء ػػػام تعػػالشاءػػه هػػو المكمػػػف مػػف هللا ففالػػػادا  اارضوعيثػػوا فػػي 
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ل ػػي التػػي وىػػد هللا   ػػا ىمػػش لالػػاف ااء وػػام والمرالػػميف والتػػي يءتظرهػػا ال مػػو اإل
وكوءػػوا ظالمػػا أو مءافقػػا أو مػػف  اارضي يتػػرؾ ىمػػش  أفلػػذا فػػة  ػػد ، أجمعػػيف

( اءػػه )ىموػػه الالػػةـ ى ػػد هللا أ ػػي ديجػػ  ىػػف  أ ػػيفقػػد ورد ىػػف  ىمػػش  ػػاكمت ـ
عمةة   وأجيةةزاقتةةل المةةولا  أنقةةال: كةةان لةةا  )عميةةو الئسةةالم( )ان عميةةا قػػاؿ 

ان جرحوا لةم ي تمةوا وال ةالم لةو  أصحاباالجريح ولكنا تركت ذلك لم اقب  من 
   (ٕٗٔ)ان ي تل المولا ويجيز عم  الجريح(

وكتفػي  أيال فيػرة مػف الءػاس  ااىػدادوقت  كػ  هػذه  أف ل ماـ زكيف جا /٘س
 ؟ ميم ق  أىداد
 ػد  فػة اآلفػاؽ ألالزماف وال اط  قد مػ آ رالظالميف وكوءوف كثيريف في  إف ج/

زهػػاؽالحػو  إلحقػػاؽمػف قتػػ  كػ  الظػػالميف والط ػاة وأهػػ  ال اطػ   ال اطػػ  واف  وا 
  تعالش)ىموه الالةـ( هو الحو كما ورد ىف أه   يت العصم  في قوله  اإلماـ
العدؿ والقضام ىمش الظمـ  إقام اـ هدؼ اإلم أفو ما  {لمحق كارىون  }وأكإرىم

العػػدؿ هػػو قتػػ  كػػ  هػػؤيم الظممػػ  الػػذيف اقترفػػوا الفػػواحش  شوالجػػور واف مقتضػػ
، وقػػد جػػام فػػي وا  ػػذلؾ تءفيػػذ القصػػاص العػػادؿ   ػػـوارتك ػػوا المعاصػػي واالػػتحق

ُيئْسةِرف فِّةا  َوَمن ُقِتَل َمْظُمومًا َفَ ْد َجَ ْمَنا ِلَوِليِِّو ئُسْمَطانًا َفالَ }  تعػالشتفالير قوله 
 .(ٖٗٔ)اْلَ ْتِل ِإنَُّو َكاَن َمْنُصورًا {

ذلةةك قةةالم .ل دمحم يخةةرج في تةةل بةةدم ) قػػاؿ  )ىموػػه الالػػةـ( ىػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ
يئسةرف  لم يكن مئسرفا  وقولو فةال األرضالحئسين)عميو الئسالم( فمو قتل أىل 
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  )عميةو الئسةالم( ي تةل و :فا ال تل لم يكن ليصنى شيلا يكون ئسرفا إةم قةال
  (ٗٗٔ)(.باليا)عميو الئسالم( بف ال  ذراري قتم  الحئسين

وكوف قػتة معءووػا  وي قتة مادوا )ىموه الالةـ( لماذا وقت  اإلماـ الم دؼ /ٙس
 قت  الءفوس؟ أؼ
، القتمػػػيف المػػػادؼ والمعءػػػػوؼ   كمػػػش)ىموػػػه الالػػػةـ( وقػػػـو  اإلمػػػاـ الم ػػػدؼ إف ج/

ق ػػ   ػػروج  أؼ ل مػػاـلػػدىوة والقتػػ  المعءػػوؼ هػػو قتػػ  الءفػػوس وكػػوف فػػي حػػاؿ ا
اإلمػػػاـ يرالػػػ  رالػػػوله والػػػفيره الومػػػاءي مم ػػػدا وداىوػػػا  إفاإلمػػػاـ    صػػػه حيػػػث 
)ىموػػه الالػػةـ( هػػو قتػػ   وءصػػرة اإلمػػاـ الم ػػدؼ ال داوػػ وهادوػػا لمءػػاس ومقتضػػش 

قتػ  المػادؼ ال أمػا لتي ي والتطوا صاح  ا ك   جماح ا،ا  الالوم اامارةالءفس 
و روجػػػه    صػػػه  )ىموػػػه الالػػػةـ( اإلمػػػاـ د قوػػػاـىءػػػ عػػػد إتمػػػاـ الحجػػػ  فوكػػػوف 
 مء ا و والرواوات ىمش ذلؾ  اا  اردلت  كماال ريف 

 لو ي مم الناس مةا ) )عميو الئسالم(: ج فر أبا)ئسم ت  ىف دمحم  ف مالمـ قاؿ 
انةو  أمةا  يروه مما ي تةل مةن النةاس ا أن أكإرىم ألحبخرج  إذايصنى ال الم 

الئسيف حت  ي ةول إا ي طييا  الئسيف وا إامنيا خذ أي ب ريش فالإا  يبدأ ا
 .(٘ٗٔ)دمحم لرحم( .لدمحم ولو كان من  .لالكإير من الناس ليس ىذا من 

خرج ال الم )عميو الئسالم( لةم  إذا)  ى د هللا اءه قاؿ  أ ي صير ىف  أ يوىف 
الئسةةةيف ومةةةا إا الئسةةةيف مةةةا يخةةةذ منيةةةا  إايكةةةن بينةةةو وبةةةين ال ةةةرب وقةةةريش 
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الشة ير  إاالغميظ ومةا ط امةو  إاج ال الم ا وو  ما لبائسو يئست جمون بخرو 
  (ٙٗٔ)الئسيف والموت تحت الئسيف( إاىو  الجشب وما

 وقد وردت رواوات كثيرة   ذا ال صوص. 
 ؟  هي اليرته ما الرىو   الرفو والميف وما ىمالهه  والير اإلماـ ما  /ٚس
 الرفو والميف    والير  لهىماوالير ما  )ىموه الالةـ( ي اإلماـ الم دؼ إف ج/
 طػاووس  ػف ليػث ىػفحيػث ورد  .ة ووالير ما الرىوػ   ػالرفو والمػيف ال د  ـمع
   قاؿ
 .(ٚٗٔ)( ال مال عم  شديد بالمئساكين  رحيم بالمال  جواد الميدي)

 

 ؟  الج اد والعءام أـه  وفت  هللا له ال مداف  الوالر  /ٛس
 ػرج ىموػه ىػػدة الكوفػ  فت و صوصػا   الج ػاد والعءػام  إيتفػت  لػه ال مػداف  يج/ 

مػػش ضػػد ظ يػػت المقػػدس حيػػث ي ػػوض فوػػه الممحمػػ  الع وأوضػػا ػػوارج وق اةػػ  
 مإةةل وذكةةر - المدينةة  قةةدمت)  قػػاؿ الء ػػاؿ،   ػػير ىػػف ، فقػػد ورددوؿ ال ػػرب
 عميةةو) ج فةةر ألبةةا قمةةت المدينةة  قةةدمت لمةةا -: قةةال أنةةو إا المت ةةدم الحةةديث
 وا عفةةوا  األمةةور لةةو ائسةةت امت قةةام لةةو الميةةدي إن ي ولةةون  إنيةةم(: الئسةةالم
 عفةةو ألحةةد ائسةةت امت لةةو بيةةده نفئسةةا والةةذي كةةال: ف ةةال دم  محجمةة  ييريةةق

 أدميةةةت حةةةين( وئسةةةمم تئسةةةميما و.لةةةو عميةةةو   صةةةم )   لرئسةةةول ائسةةةت امت
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 وأنةةتم نحةةن نمئسةةح حتةة  بيةةده نفئسةة  والةةذى كةةال وجيةةو  فةةا وشةةج رباعيتةةو 
  (ٛٗٔ)(جبيتو مئسح إم  وال مق ال رق 

اإلماـ )ىموه الالةـ( لفت  القالطءطيءو  و ةد الرـو فوفتحوء ا  أصحابجه يتو و 
ورد فػػي غي ػػ  الءعمػػاءي ىػػف اإلمػػاـ فقػػد ، أؼ دوف قتػػ  وقتػػاؿ  التالػػ و  والتك يػػر

 قال أنة إل   األرض أقاليمقام ال الم ب ث فا  إذا)  ال اقر )ىموه الالةـ( قاؿ 
 شةيلا أقةداميمالخميج كتبوا عمة   بمغوا فإذاإل  ال ئسطنطيني   ويب ث جندا  -

الةةروم يمشةةون عمةة  المةةا  قةةالوا ىةةؤا   إلةةييمنظةةر  فةةإذاومشةةوا عمةة  المةةا  
 أبةةوابيمشةةون عمةة  المةةا  فكيةةف ىةةو ا ف نةةد ذلةةك يفتحةةون ليةةم  أصةةحابو

  (ٜٗٔ)(يشا ون المدين  فيدخمونيا فيحكمون فييا ما 
 رىو  ؟ يف ال اامواؿ)ىموه الالةـ(  كيف وقالـ اإلماـ الم دؼ /ٜس
رج  ال إلوهفيجيم  وي وعده ىدا وا  حثوالماؿ  يوحث اإلماـ )ىموه الالةـ( إف ج/

، وقد ورد ىف جا ر  ف ى د هللا ااءصارؼ ىف فوقوؿ له  ذ ما  ةت مف الماؿ
 المةال حإيةاً  يحإةاخميفة   أمتةا .خةر) يكون فةا  رالوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالموما( قاؿ 

  (ٓ٘ٔ)(وا ي ده عداً 
 وحثػي المػاؿ حثوػا وي وعػده ىػدا كاف اإلمػاـ الم ػدؼ )ىموػه الالػةـ( إذا /ٓٔس
  ؟لمعدؿ في تقالوـ الماؿ  وكوف ذلؾ  ةفا أي
 التالو     لألال ابلمعدؿ وذلؾ  ي وكوف ذلؾ  ةفا ج/

                                                 
 357ص 52 حار ااءوار ج - 148
 334غي   الءعماءي ص - 149
 147المةحـ والفتف ا ف طاووس ص -  158



- 77 - 

 إياإلماـ الم دؼ )ىموه الالةـ( معصوـ وي وصدر مءه ال طأ وي وعم   إف ػ1
  العدؿ.

صػػمش  ) قػػاؿ رالػػوؿ هللا طػػاووسي كتػػاب المةحػػـ والفػػتف لمالػػيد ا ػػف كمػػا فػػ -2
ي ئسةم المةال  -قال  أنإل   -) ابشركم بالميدي  هللا ىموه وآله والمـ تالػموما( 

  (ٔ٘ٔ)(صحاحًا قمنا وما الصحاح ا قال : بالئسوي  بين الناس
 ي ؟  أـ)ىموه الالةـ( قاءوف الال ي  ه  والت دـ اإلماـ الم دؼ/ ٔٔس
الػػت دـ اإلمػػاـ )ىموػػه الالػػةـ( قػػاءوف الالػػ ي فقػػد ورد ىػػف الحالػػف  ػػف ءعػػـ وج/ 

  جالئسةةاً  عبةةد   )عميةةو الئسةةالم( أبةةا) كنةةت عنةةد  هػػاروف  وػػاع ااءمػػاط قػػاؿ 
قةةام بخةةالف ئسةةيرة عمةةا )عميةةو  إذاال ةةالم  أيئسةةير: الم مةة  بةةن خنةةيس فئسةةألو
 تو مةةم ان شةةي  ألنةةو ععميةةًا ئسةةار بةالمن والكةةف إن: ن ةةم وذاك ا ف ةةالالئسةالم(

  وذلةك انةو قام ئسار بالئسةيف والئسةبا إذال الم   وان ائسيظير عمييم من ب ده
  (ٕ٘ٔ)ي مم ان شي تو لم يظير عمييم من ب ده ابدًا (

 ي ؟  أـوه  يجوز التو    أحداه  اإلماـ والتتيب  /ٕٔس
ىػف  ةىءد قوامػه و روجػه    صػه فقػد ىػف زرار  أحدااف اإلماـ ي والتتيب  ج/
 أريد-صالح من الصالحين ئسمو لا  قمت لو: ) ةـ( قاؿ جعفر)ىموه الال أ ي
)صةم     بئسةيرة دمحم أيئسةير  قمةت: ف ةال ائسةمو ائسةما )عميو الئسةالم( ال الم

يئسةير بئسةيرتو قمةت  زرارة مةا ىييات ىييات يةا عميو و.لو وئسمم تئسميما( قال:
بةالمن كةان  أمتةوفةا  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسةميما( ئسةار رئسةول   إن ج مت فداك لم ا قال:
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يئسةير  أنفا الكتةاب الةذي م ةو  أمر  وال الم يئسير بال تل بذلك الناس يتآلف
 .(153)( واهاويل لمن ن  أحدابال تل وا يئستتيب 

فػػي حػػاؿ دىوتػػه التػػي وعمء ػػا وزيػػره الومػػاءي ولكػػف  عػػد قوامػػه فممكءػػ   التو ػػ  أمػػا
ف ػػو ىػػدو  ءصػػر اإلمػػاـ، فمػػف لػػـ يي تجػػوز التو ػػ   تاتػػا   )ىموػػه الالػػةـ( المقػػدس

 .له
ر اإلماـ )ىموػه الالػةـ(  قػاءوف ال يءػ  ىمػش مػف ادىػش والومػيف ه  والي/ ٖٔس

 ؟ أءكرىمش مف 
  ػػذا القػػاءوف  ػػ  والػػير  حكػػـ  كػػة ي والػػير اإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ(ج/ 
 ػػيف الءػػاس وي والػػأؿ احػػد ال يءػػ  حيػػث اف اإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ(  داود

 أ ػػاا ػػف ت مػػب قػػاؿ الػػمعت  أ ػػاف، فقػػد ورد ىػػف اطف ووحكػػـ ىموػػهال ػػ يءظػػر إلػػش
: ) ا تةةذىب الةةدنيا حتةة  يخةةرج رجةةل منةةا يحكةةم ى ػػد هللا )ىموػػه الالػػةـ( وقػػوؿ

  (ٗ٘ٔ)ي طا كل نفس ح يا (  وا يئسأل البين  داود   .لمو بحك
 ؟  رج إذاوطعامه  )ىموه الالةـ( وكوف ل اس اإلماـ كيف/ ٗٔس
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالػػػموما( ف ػػػو ي ػػػرج  ـ( كم ػػػاس جػػػده رالػػػوؿ هللال االػػػه )ىموػػػه الالػػػة إفج/ 

 أميػرطعامػه كطعػاـ جػده  وأما، وقموصه وبردته )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالموما(  عمام  رالوؿ هللا
)ىموػػػه  ى ػػػد هللا أ ػػػي صػػػير ىػػػف  أ ػػػيالمػػػؤمءيف )ىموػػػه الالػػػةـ(، فقػػػد ورد ىػػػف 

 إالةةةم يكةةةن بينةةةو وبةةةين ال ةةةرب وقةةةريش خةةةرج ال ةةةالم  إذا) الالػػػةـ( اءػػػه قػػػاؿ 
 بخةةروج ال ةةالما و  مةةا ن   ومةةا يئسةةت جموالئسةةيف إامنيةةا  يأخةةذ  مةةا الئسةةيف
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  والمةوت الئسةيف إاىةو  الش ير الجشب ومةا إاالغميظ وما ط امو  إالبائسو 
   (٘٘ٔ)تحت ظل الئسيف(

 مك)عميةو الئسةالم( كةان عنةد ان عميةا ) :)ىموػه الالػةـ( قػاؿ ى ػد هللا أ ػيىػف و 
 واإلزاربدينار ال ميص إلة  فةوق الك ةب  أإواببنا ديوان واشترى إالإ   فأت 

إل  نصف الئساق والردا  من بين يديةو إلة  إدييةو ومةن خمفةو إلة  اليتيةو إةم 
كئسةاه حتة  دخةل منزلةو  إةم  رفى يده إل  الئسما  فمم يةزل يحمةد   عمة  مةا

عبةد   )عميةو  أبةو   قةاليمبئسةوه أنقال: ىذا المباس الذي ينبغةا لممئسةممين 
يمبئسةةوه ىةةذا اليةةوم ولةةو ف منةةاه ل ةةالوا مجنةةون  أني ةةدرون  ولكةةن ا الئسةةالم(:

ذاتجرىا  وإيابك ارف يا وا ي ول وإيابك فطير قال ت ال ول الوا مرالا و    وان
  (ٙ٘ٔ)قام قالمنا كان ىذا المباس(

  )ىموه الالةـ( الفصحش فقط ؟ ه  يتكمـ اإلماـ الم دؼ/ ٘ٔس
ف اإلمػػاـ يػػتكمـ  جموػػا الم جػػات والم ػػات و صوصػػا  فػػي زمػػف ال ي ػػ  افػػ يج/ 

حيػػث اءػػه يػػتكمـ  كػػةـ ال مػػد الػػذؼ والػػكف فوػػه لكػػي ي يػػتـ التعػػرؼ ىموػػه وك ػػف 
 .أمره
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لمػػاذا لػػـ وقػػـ احػػد  أؼـ( )ىموػػه الالػػة لمػػاذا اقتػػرف العػػدؿ  اإلمػػاـ الم ػػدؼ/ ٔس
 )ىموه الالةـ(؟ل ماـ ر ىدي  كما قد   اارض ئ مم صوامااء وام وااو  مف
 اارضئ  عد ممة ا ظمما  وجػورا  ولػـ تممػ إيوكوف  ىدي  ي اارضممئ  إف/ ج

الزمػاف ءعػـ قػد ىػـ الظمػـ  آ ػرفػي  ئكمػا تممػ اازمءػ ظمما  وجورا  فػي زمػف مػف 
 .ف العالـ لكءه لـ وط و ىمش ك  العالـواالع  م أءحاموالجور 

وهػو  ػاتـ ااوصػوام  اازمػاف آل ػرولما كاف الم دؼ )ىموه الالةـ( هو المعػد 
 اازمػاف آ ػر)ىموه الالةـ( والالػ ب فػي اف  العدؿ  ه إقام ااةم  ارت ط  وآ ر
الالػػا ق  ورفػػض الءػػاس  واازمػػاف اامػػـممػػا ىموػػه فػػي  أكثػػرالظمػػـ والجػػور  يػػديز 

 اا صػػارالػػذؼ غػػاب ىػػف  )ىموػػه الالػػةـ( ل ػػي وهػػو اإلمػػاـ الم ػػدؼإللممصػػم  ا
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وقواءيف وضػعو    أحكاـل و  والقواءيف اإل ااحكاـ واالت دال ـ الء  ألفمف  أكثر
ل داوػ  ممػا يتالػ ب االءػاس واءحػراف ـ ىػف طريػو الحػو و  إضػةؿمما تال ب فػي 

لػػوس فوػػه ارض أو  مػػد و  جػػدتكػػاد ت فػػة اارضفػػي اءت ػػار الظمػػـ والجػػور ىمػػش 
 جورا . ظمما  أو
 ىدي ؟ اارض )ىموه الالةـ( اإلماـ مئكيف وم /ٕس
يجتػػث الظمػػـ والجػػور فػػة يجتمػػا العػػدؿ  أفىػػدي   عػػد  اارضاإلمػػاـ  مػػئوم /ج

 القضػػػام ىمػػػش الحكػػػاـ  إيوكػػػوف اجتثػػػاث الظمػػػـ والجػػػور  مػػػا الظمػػػـ والجػػػور وي
وتحطػػػوـ تمػػػؾ  المضػػميف لةػػؾ العممػػػامأو قتػػػ   الظممػػ  والحكومػػػات الجػػاةرة وذلػػػؾ 

ء اة ػػػػاالحكومػػػػات   الالػػػػيف كمػػػػا إي وكػػػػوف ذلػػػػؾ  وجموػػػػا مػػػػف ىمػػػػ  في ػػػػا وي وا 
وفعمػػه اإلمػػاـ  ط ػػاة العػػرب  مػػاى صػػرحت  ػػذلؾ الرواوػػات المتػػواترة التػػي تتحػػدث

)ويةل لطغةاة  اءػه قػاؿ  ى ػد هللا )ىموػه الالػةـ( أ ػيمف الحكاـ والحكومات فعػف 
فداك كم مى ال الم من ال رب ا قةال :   قمت : ج مت ال رب من شر قد اقترب

ء ػامفػاف اإلمػاـ )ىموػه الالػةـ( ومػف اجػ  ء ػر العػدؿ  (ٚ٘ٔ)شا  يئسير    (  وا 
المؤمءيف  أميرالمؤمءيف حيث اف  أميرالظمـ والجور الوؼ وفع  كما فع  جده 

ولـ وضا الوفه ىءد االتةمه ال ةفػ  وىػدؿ ىمػي  أحدا)ىموه الالةـ( لـ يداهف 
 احد.يءكره  معروؼ ي

الحكومػػػات  و ػػػاا ص اإلالػػػةمو تقػػػوـ  عػػػض الحكومػػػات  أفومكػػػف  أي /ٖس
 ال وعو  العدؿ وتالير ىموه ؟
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ءما اارضذلؾ فاءه ي و م  ك    ممكافلو تءزلءا وقمءا  ج/ وكوف ىمش  قعػ   وا 
 أفصػ يرة مء ػػا وحتػػش هػػذه ال قعػػ  ي والػتطوا أؼ حػػاكـ غيػػر اإلمػػاـ المعصػػـو 

 .ىمش ذلؾ موجودة وال واهد كثيرة اامثم و في ىدؿ  ـيجع  الءاس كم 
 ىمػػش يػػد الم ػػدؼ إيالعػػدؿ ي وكػػوف  أفثػػـ اءػػه قػػد ورد فػػي الرواوػػات ال ػػريف   

العػدؿ فقػػد  إقامػ )ىموػه الالػةـ( واف جموػا الحكومػات ف ػمت والػوؼ تف ػ  فػي 
 يكةون  مةا )  قػاؿ أءػه( الالةـ ىموه) هللا ى د أ ي ىف الالـ،  ف ه اـ ىفجام 
 ا حتة  النةاس عمة  ولةوا وقةد إا النةاس مةن صةنف يب ة  ا تة ح األمر ىذا
 .(158)(وال دل بالحق ال الم ي وم إم ل دلنا ولينا لو إنا قالل ي ول
وىػدي   عػدما  قالػطا   اارض ئمػوم )ىموػه الالػةـ( اإلمػاـ أفماذا وعءػي  /ٗس 

ومراجػػػا وعممػػػوف  هءالػػػؾ مءػػاطو  ػػػوعو  في ػػػا ىممػػػام س، ألػػػوممةػػت ظممػػػا  وجػػػورا
 ايجت اد العدال  فكيف وقاؿ قد ممةت ظمما  وجورا ؟  روطدؿ    مف  الع
 .ظمما  وجورا قد صرحت  ه الرواوات وقد تواترت  ذلؾ اارض ئمم إفأوي   ج/

الالػػ ب فػػي  ػػروج اإلمػػاـ )ىموػػه الالػػةـ( وقوامػػه هػػو اءحػػراؼ العممػػام  إفوثاءوػػا 
)ىموػه  المػؤمءيف أميػرواإلمػاـ   تالػموما()ملسو هلآو هيلع هللا ىلص والفق ام وىدـ اليرهـ  الػيرة الرالػوؿ

في جموا الجواءب و اص  العدال   ػ  اف ظمػـ العممػام هػو اك ػر الظمػـ  الالةـ(
الػوؼ وكػذ وف ىمػش هللا  فػمء ـاءه يرجػا إلػش ظمػـ الػديف ودىاتػه وأهمػه  وأ طره

)ىموػه الالػةـ(  ي رجوف ىمش اإلمػاـ الم ػدؼ إء ـورالوله وااةم  الطاهريف    
والرواوػػات وهػػؤيم هػػـ  اا  ػػاراربوءػػه ووكػػذ وف دىوتػػه كمػػا صػػرحت  ػػذلؾ وحو 

 .ىممام الالوم المظميف الذيف حذر مء ـ ااةم  الطاهريف
ي   .تمأل ظمما وجورا اارضلو كاءوا صادقيف وىادليف لما قي  اف  وا 
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  دوف اليف أو ق   دوف قت  وقتاؿ ؟ العدؿ إقام ه  مف الممكف  /ٙس 
تكػػػػػوف قػػػػػد امػػػػػتألت ظممػػػػػا  وجػػػػػورا مػػػػػف الحكػػػػػاـ  اارضاف ومكػػػػػف ذلػػػػػؾ  ي ج/

 .الالوم والظةل  موفق ا فالديوالحكومات وىممام 
وقاـ العدؿ وهـ موجودوف    ي  د مف قتم ـ واجتثاث ـ مف  أفوهؤيم ي ومكف  

فة يءفا ما هؤيم الفةػ   وايءحراؼالجذور اف  قاة ـ وعءي  قام الظمـ والجور 
حيءمػا ظممػوا أو جػاروا كػاءوا قاصػديف فػي فعم ػـ ولػـ وكوءػوا  غير الالػيف اء ػـ

 .جاهميف
العػػػدؿ مػػػف دوف قتػػػاؿ لفعمػػػه الرالػػػوؿ الكػػػريـ  إقامػػػ ولػػػو كػػػاف ذلػػػؾ ممكػػػف أؼ  

 )ىموه الالةـ(. المؤمءيف أمير)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالموما( أو 
عػادؿ وهػو ال )ىموػه الالػةـ( هػو مػف يػءظـ العػدؿ لما كاف اإلمػاـ الم ػدؼ /ٚس

وقػػوـ  الالػػيف  )ىموػػه الالػػةـ( ف اف اإلمػػاـمػػفكيػػف ءفالػػر مػػا جػػام فػػي الرواوػػات 
)ىموػػػه  الم ػػدؼ واإلمػػػاـ اإلالػػةـوعرفػػوف  مقػػاتة  ألػػوس فػػػي ذلػػؾ ظمػػـ  لمػػػذيف ي

 )ىموه الالةـ( ؟وأمره ودىوته  وأطروحتهالالةـ(  
 )ىموػػه الالػػةـ( ي ي ػػرج ، ولكػػف الحػػو اف اإلمػػاـ الم ػػدؼءعػػـ هػػذا صػػحو  ج/ 

ووقػػػوـ  الالػػػيف حتػػػش ي عػػػث إلػػػش الءػػػاس رالػػػوي  وهػػػو وزيػػػره الومػػػاءي الػػػذؼ وقػػػوـ 
لش اإلماـ الم دؼ )ىموه الالةـ( حيث وقـو  ال  ارة لمءػاس   الدىوة إلش الحو وا 

ءذارهـ  .ب روجه  الاليف محاال او   قرب قواـ اإلماـ )ىموه الالةـ( وا 
اف ي ػػدأ   ػػـ  إيلقتػػاؿ احػػد  ا ي ػػدموف صػػموات هللا ىمػػي ـ ي  أل ػػدػ أةمػػ ثػػـ اف  

وال وػػػاف لكػػػي ي وكػػػوف   الموىظػػ الءػػػاس ق ػػػ  القتػػػاؿ   مر ػػادومػػا ذلػػػؾ وقومػػػوف 
)ىموػه الالػةـ( لػف وكػوف ظالمػا   حج  ىمش هللا واإلماـ وبذلؾ فاف الم ػدؼ احد
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هي  اىمش جموا الءاس فاف االمموا فءعم اإلالةـحا اه مف ذلؾ    اءه وعرض 
ي  .الجزي  ىف يد وهـ صاغروف  أو يدفعوا أىءاق ـضرب  وا 
 ل ي ؟ )ىموه الالةـ( دول  العدؿ اإل لماذا الميت دول  اإلماـ الم دؼ /ٛس 
وكػػوف فػػي ا ػػد حػػايت التجمػػي فػػي ولوػػه اإلمػػاـ  وتعػػالشاف المػػولش ت ػػارؾ  ج/

العػػػدؿ أو العػػػادؿ ف ػػػػذه  وأالػػػمامه)ىموػػػه الالػػػةـ( واف مػػػف صػػػػفات هللا  الم ػػػدؼ
)ىموػػػه الالػػػةـ( وتظ ػػػر فوػػػه  قػػػوة   ػػػدؼالصػػػف  الػػػوؼ ت مػػػب ىمػػػش  ػػػ ص الم
 .هو ىدؿ ال ارؼ ج  وىة إءمافالعدؿ الذؼ وقومه اإلماـ )ىموه الالةـ( 

 والػػأؿوحكػػـ  ػػيف الءػػاس ي  حيءمػػا )ىموػػه الالػػةـ( اإلمػػاـ الم ػػدؼ أفورد  /ٜس
 وحكـ  العدؿ وا ترػ ؟ أفىف ال يء  فكيف والتطوا 

والػػموماف  داود ػػذا ال ػػيم فػػاف )ىموػػه الالػػةـ( أوؿ مػػف اءفػػرد   لػػوس اإلمػػاـ ج/
 ، واف اإلمػػػاـ الم ػػػدؼالءػػػاس ال يءػػػ  والػػػايفكاءػػػا وحكمػػػاف وي  (ىمي مػػػا الالػػػةـ)

)ىموػػػه الالػػةـ( وهػػػو اإلمػػػاـ المعصػػػـو  داود)ىموػػه الالػػػةـ( الػػػوؼ وحكػػـ  حكػػػـ 
الػػػذؼ ي وصػػػدر ىءػػػه ال طػػػأ والظمػػػـ مطمقػػػا  حا ػػػاه مػػػف ذلػػػؾ ف ػػػو يػػػرػ  ػػػاطف 

الظاهريػ  لكػي تتضػ   اامػورءه فة وحتػاج إلػش وحقوقت ا  فض  هللا وم اا وام
 .اا وامله 
ي ةةول ا تةةذىب  )  ى ػػد هللا )ىموػػه الالػػةـ( أ ػػاقػػاؿ الػػمعت  أ ػػافورد ىػػف  فقػػد

ا يئسال البين  ي طةا لكةل  داود .لالدنيا حت  يخرج رجل منا يحكم بحكوم  
  (ٜ٘ٔ)(نفس ح يا
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ل ي ما وجػود ؿ اإلف اإلماـ الم دؼ )ىموه الالةـ( دول  العدكيف وكو   /ٓٔس
كمػا فعمػوا فػي زمػف الرالػوؿ  اإلالػةـالمءافقيف الذيف وعمموف ىمش ت ريب قواىد 

 ؟.طالب )ىموه الالةـ( أ يىمي  ف  أ وه)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالموما( فءزىت الوصاو  مف 
فمػػف  آ اةػػه أالػػموبي تمػػف ىػػف  أالػػموب الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ( ل مػػاـ إف /ج

مكػػػف د ػػػوؿ المءػػػافقيف  ػػػيف صػػػفوؼ ا ااالػػػموبت دـ ءفػػػس المؤكػػػد اءػػػه لػػػو االػػػ
كػذلؾ فػي القضػام  إلالػقاطه اإلالػةـيء ػروف  جالػد  المالمميف الحقوقييف وبدموا

أؼ   ص    ود زور ليث توا ال اط  وي طموا الحو وكػذلؾ  وأتي أففاءه ومكف 
مػـ ما لوس له ووقػا هءػا ظ الوأ ذفالمدىي كذ ا  وااقالاـالجراةـ  ال يءات  إث ات

ي محالػػ  كمػػا قػػد حػػدث فومػػا الػػ و فػػي زمػػف الرالػػوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالػػموما( وأهػػ  ال يػػت 
 واإلومػػافوأهػػ   يتػػه وحكمػػوف  ال ػػ ود  )ىموػػه الالػػةـ( حيػػث كػػاف )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالػػموما(

 أفالػتمـز ول ػي اإلمػاـ الم ػدؼ )ىموػه الالػةـ( فمقتضػش العػدؿ اإل أمػا ،وال يءات
يتآمر  أفما لوس له أو  وأ ذ أفكاذب أو مدىي  اؼومكف  ي أالموبـ والت د
وعػػػرؼ ىػػػدوه مػػػف صػػػدوقه ىمػػػـ التوالػػػـ فوعطوػػػه اف  هللا تعػػػالش  اإلالػػػةـىمػػػش 

 فة ت فش ىموه  فاوا ءفوس مف حوله . التوالـ 
 )  قاؿ أءه( الالةـ ىموه) هللا ى د أ يويؤيد ذلؾ ىدة رواوات مء ا ما ورد ىف 

 قدامو  إل  فيديرونو أديروه : قال إذ  ويني يأمر ال الم رأس عم  الرجل بينا
  (ٓٙٔ)( خافو إا شئ الخاف ين فا يب   فال عن و  بضرب فيأمر

   صما دمحم .ل قالم قام إذا )(  الالةـ ىموه) ىءه ىجةف،  ف هللا ى د ىفو 
 يميمو بين   إل  يحتاج ا الئسالم عميو داود بحكم الناس بين حكم و.لو عميو
 عدوه من وليو وي رف ائستبطنوه  بما قوم كل ويخبر ب ممو  فيحكم ت ال   
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نيةا لممتوئسةمين آليات ذلك فا إن: ئسبحانو   قال  بالتوئسم  م ةيم لبئسةبيل وان
)(ٔٙٔ)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 )عميو الئسالم( اإلمام الميدي أنصار
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 ي؟ أـ( مف الءصارػ الالةـموه الم دؼ )ى ل ماـ أءصاره  يوجد  /ٔس
الم ػدؼ )ىموػه الالػةـ( مػف الءصػارػ كمػا ورد فػي  ل مػاـ أءصارءعـ يوجد  /ج

ورد اءػػػه  وأوضػػػامػػػف الي ػػػود  ل الػػػةـوالرواوػػػات اف الءصػػػارػ هػػػـ اقػػػرب  اآلوػػػات
 . اهد مالوحي مف ءجراف)ىموه الالةـ( الم دؼ  ل ماـو  د 
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الرجعػػ  الروحوػػ    القحطػػاءي وقػوؿ أف الالػػيد أ ػي ى ػػد هللا الحالػيفالػمعءا  /ٕس
تالػػدد احػػد  أفاإلمػػاـ ف ػػ  هءػػاؾ احتمػػاؿ  أءصػػارترجػػا لتالػػدد  أرواحاف هءػػاؾ و 

 الراجع  ؟ اارواحمف  أرواحااءصار ىدة 
 أصػػحابتالػػدد ال ػػ ص الواحػػد مػػف  أفهػػذا صػػحو  فمػػف الممكػػف  إفءعػػـ  ج/

في حرك   و اص  ال  صوات الم م  أرواحاإلماـ الم دؼ )ىموه الالةـ( ىدة 
  ػػػػػاارواحظ ػػػػػور الم ػػػػػدؼ )ىموػػػػػه الالػػػػػةـ( حيػػػػػث وكوءػػػػػوف مالػػػػػدديف ومؤيػػػػػديف 
 واإلىػػدادوالمةةكػػ  وكػػ  ذلػػؾ لالػػعي ـ فػػي ءصػػرة اإلمػػاـ )ىموػػه الالػػةـ( و دمتػػه 

 .والتم يد له )ىموه الالةـ(
 
المعاصػػي  أصػػحابيءصػػر اإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ(  أفهػػ  ومكػػف  /ٖس

 المؤمءيف فقط الذيف يءصروءه ؟اف المتقيف و  أـوالمءحرفيف 
ل داوػػ  إلػػش معرفػػ  طريػػو اوايلتػػزاـ  تعػػالوـ الػػديف اثػػر م ػػـ فػػي  ل ومػػاف إف ج/

ي وكػػػػوف  أفيجػػػػب  اإلومػػػػافو ػػػػط اإلمػػػػاـ الم ػػػػدؼ )ىموػػػػه الالػػػػةـ( ولكػػػػف هػػػػذا 
 أصػحابال مقو  وهذا ما وكوف ءادرا  جػدا  ىءػد  واآلفاتم تمطا   الرذاة  الءفالو  

مػػف ذلػػؾ هػػو ااءػػا  واا طػػرا تجػػد فػػي ـ الحالػػد والعجػػب والريػػام الػػديف فكثيػػرا  مػػ
ف ػػػػذه كم ػػػػا مػػػػف ا طػػػػر العواةػػػػو التػػػػي تقػػػػف أو تحػػػػوؿ  ػػػػيف  لآل ػػػػريفوالت عوػػػػ  

الك اةر والذءوب فة توجد  أصحاب أما، متديءيف ومعرف  طريو الحو وءصرتهال
ػفػة يوجػد لػدي ـ ىي ا لدي ـ هذه الممكات الالية  اء ػـ فاقػديف لممالػ ب ل ػ ب وي جي

 ل مػػػػاـوي ت عوػػػػ  فتػػػػراهـ يوفقػػػػوف لءصػػػػرة اإلمػػػػاـ فيتوبػػػػوف ووقػػػػدموف الػػػػويم  أءػػػػا
ىػػػف  جػػػامولدىوتػػػه الم اركػػػ  والرواوػػػات   ػػػذا ال صػػػوص كثيػػػرة ءػػػورد مء ػػػا مػػػا 

موه ى د هللا )ى أ و صير قاؿ   قاؿ  أ يالفض   ف ىمي  ف الحكـ المثءش ىف 
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ل ةةد  أمرنةةاق لةةو ولةو قةةد جةةا  بمةةن ا خةةال  األمةر) لينصةةرن   ىةةذا   الالػةـ(
  (ٕٙٔ)خرج منو من ىو اليوم م يم عم  عبادة األوإان (

ى ػد هللا  أ ػا  ا  رءػي مػف الػما  ػف ى ػد الحميػد قػاؿ إ راهوـوكذلؾ ما ورد ىف  
مةن  األمةرخرج ال الم )عميو الئسالم( خرج من ىذا  إذا)   )ىموه الالةـ( وقوؿ

  (ٖٙٔ)الشمس وال مر ( عبدتكان يرى انو من أىمو ودخل فيو شبو 
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 )عميو الئسالم( باب ئسنن الميدي
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الالػةـ( فمػا  ـلمقاةـ )ىموػه الالػةـ( الػءف مػف ااء وػام )ىمػي  أفكما ءعمـ  /ٔس
 هو المقصود  الالءف وما هي ؟

ومػف  ػةؿ ف ػـ  يتجاوزهػالاليرة القػاةـ الطويمػ  مراحػ  تمػر   ػا وىق ػات  إف ج/
ك  مرحم  أو حالػ  ىمػش احػد ااء وػام )ىموػه الالػةـ(  ءرػ اءط اؽ مراح هذه ال
 ااصػػػحابممػػػف الػػػ ق ـ مػػػف  أفضػػػ القػػػاةـ  أصػػػحابالػػػذؼ جعػػػ   اامػػػروذلػػػؾ 
 .لألء وام )ىموه الالةـ( واات اع

دمحم  ػف  الالءف التػي تجػرؼ ىموػه اذكرهػا مػف  ػةؿ هػذه الرواوػ  الػواردة ىػف إف 
ج فةر دمحم بةن عمةا البةاقر )عميةو  أبات عم  دخم)  مالمـ الثقفي الطحاف قاؿ

( ف ةةال لةةا عميةةو الئسةةالمدمحم ) .لعةةن ال ةةالم مةةن  أئسةةألو أن أريةةد وأنةةاالئسةةالم( 
فا ال الم من أىل بيت دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسةميما( ئسةن  مةن  إنمب دًا يا دمحم بن مئسمم 

 خمس من الرئسل يونس بن متةا ويوئسةف بةن ي  ةوب وموئسة  وعيئسة  ودمحم
و مةن غيبتةو وىةو مةن يةونس بةن متةا فرجوعة توصموات   عمةييم فأمةا ئسةن

مةةن يوئسةةف بةةن ي  ةةوب فالغيبةة  خاصةةتو  توئسةةن وأمةةا  شةةاب ب ةةد كبةةر الئسةةن
ي  ةةوب النبةةا )عميةةو  أبيةةوعمةة   أمةةره تاروائسةةت أخوتةةووعامتةةو واختفالةةو عةةن 

مةةن  توئسةةن وأمةةا  وأىمةةو وشةةي تو أبيةةوالئسةةالم( مةةى قةةرب المئسةةاف  بينةةو وبةةين 
وئس  فدوام خوفو وطةول غيبتةو وخفةا  وادتةو وت ةب شةي تو مةن ب ةده ممةا م

عمة   وأيةده  عةز وجةل ظيةوره ونصةره  أذن أنإلة   واليةوان األذىل وا مةن 
مةن اختمةف فيةو حتة   فةاختالفمن عيئسة  )عميةو الئسةالم(  توئسن وأما  عدوه

 اوأمة  م قالةت مةات وطالفة  قالةت قتةل وصةمبقالت طالف  ما ولد وطالف  مني
رئسةةول المصةةطف  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسةةميما( فتجريةةده الئسةةيف )فخروجةةو المةةن جةةده  توئسةةن

( والجبةةارين ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسةةميمارئسةةول   ) وأعةةدا  ت ةةال    أعةةدا بالئسةةيف( وقتةةل 
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والطواغيت وانو ينصر بالئسيف والرعةب وانةو ا تةرد لةو راية  وانةو مةن عالمة  
ئسةالم( خةروج الئسةفيانا مةن الشةام وخةروج اليمةانا وصةيح  خروجو )عميو ال

 أبيةةووائسةةم  بائسةةمومةةن الئسةةما  فةةا شةةير رمضةةان ومنةةاد ينةةادي مةةن الئسةةما  
)   (ٔٙٗ)  
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 عصر الظيور باب تكاليف
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 فأي مػاالوالػديف  أمػر)ىموه الالةـ( وىارضه  اإلماـ الم دؼ أمرجام  إذا /ٔس

 ؟. الوالديف أمر أـ)ىموه الالةـ(  اإلماـ مرأوقدـ 
طاعةةةةةة  لمخمةةةةةةوق فةةةةةةا م صةةةةةةي   ) ا لقػػػػػػد جػػػػػػام فػػػػػػي الحػػػػػػديث ال ػػػػػػريف ج/

هللا  و ػأمرهللا  أمػر)ىموه الالةـ( مف  اإلماـ الم دؼ أمر أفو ما  (٘ٙٔ)الخالق(
 اإلمػػاـ الم ػػدؼ أمػػراحػػد ىمػػش  أؼأو رغ ػػ   أمػػروقػػدـ  أف إءالػػاف اؼفػػة وحػػو 

 . لوالديفالو كاءوا )ىموه الالةـ( حتش 
 
)ىموػػػه الالػػػةـ( وهػػػ  هءػػػاؾ  عػػػض  هػػػ  يجػػػوز تق يػػػ  يػػػد اإلمػػػاـ الم ػػػدؼ /ٕس

 )ىموه الالةـ(  اص  ؟ الالموكوات التي يجب ايلتزاـ   ا ما اإلماـ
ي بل الرجل  )ا يجوز تق ي  يد احد غير المعصـو حيث ورد اءه يأءه ورد  ج/

  (ٙٙٔ)الصالة لو(يده ك قبم يد الرجل فان 
)ىموػػه الالػػةـ( ءقػػوؿ لػػه  ىطػػس اإلمػػاـ إذااءػػه  اا ػػرػ وكػػذلؾ مػػف الالػػموكوات  

)صمش هللا ىموؾ( وكذلؾ الالةـ ىموه )ىموه الالةـ( حيث ءالمـ ىموه  ػػ)الالةـ 
 .ىموؾ وا  قو  هللا(

 
 ؟ءفالػي لمظ ػور وءصػرة اإلمػػاـ أهيػئوكيػف  ف المءتظػريف؟مػ أكػوف يػف ك /ٖس

 ؟ الؤولو  مالتوػ الم أكوف وما هو تكموفي حتش 
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ػػػػػر ((   ذلػػػػػؾ الجػػػػواب  كممتػػػػػيف اف تكػػػػوف واقعػػػػػا   أجمػػػػ  /ج )) ميءتَظػػػػر ، وميءتظ 
تجعػػ  ءفالػػؾ مػػف هػػؤيم الػػذيف يػػؤازروف أف تالػػعش اف ، أؼ ))ميءتَظػػر((  ػػالفت 

و ال ػػػػالي والءفػػػػوس والػػػػذيف  وأمػػػػوال ـ وأءفالػػػػ ـ  ػػػػأرواح ـاإلمػػػػاـ )ىموػػػػه الالػػػػةـ( 
وتكػوف ىػدت ـ ىػدة أهػ   ػدر  أءفالػ ـيءتظرهـ اإلماـ )ىموػه الالػةـ( كػي ويكممػوا 

(( وي وعترفػػػػػػوف ال  ػػػػػػري  ااصػػػػػػءاـوصػػػػػػفات ـ قػػػػػػوـ موحػػػػػػدوف أؼ ي وع ػػػػػػدوف ))
 ػػالمعروؼ وءػػاهوف  آمػػروف  أءفالػػ ـالرمزيػػ  ءػػاطقوف  ػػالحو ولػػو ىمػػش   العءػػاويف
 .مءكر ىا دوف  المعرف  ي  الصورةىف ال

ر((  الكالر ا  ومالػتعدا  لمء ضػ  ةػ، أؼ تكوف مءتظػرا  امػر المػولش ومت يو))ميءتظ 
الحقوقػػػي هػػػو العمػػػ  والتم يػػػد  وايءتظػػػار)ىموػػػه الالػػػةـ(  اإلمػػػاـ الم ػػػدؼ امػػػر

اإلماـ  أصحابوكوف مف  أف أراد)ىموه الالةـ( فمف  الم دؼ ل ماـ واإلصةح
وصم  )) الػيرته ومالػيرته والػريرته (( والعاق ػ   أف)ىموه الالةـ( فعموه  الم دؼ
 لممتقيف.
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 يرتبط بو باب ال يام وما
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 ؟ ولماذا  عد ال الف؟ أـق   ال الف  ه  وقوـ اإلماـ )ىموه الالةـ( /ٔس
ال الف  جػوش الالػفواءي  آو )ىموه الالةـ(  عد حدوث  وقوـ اإلماـ الم دؼ ج/

ءػػػه يتعػػػرض لم طػػػر ال ػػػديد مػػػف جػػػوش مفػػػي ال يػػػدام ولػػػو قػػػاـ اإلمػػػاـ ق ػػػ  ذلػػػؾ ف
 آوػػ ف ا)ىموػػه الالػػةـ(  الك يػػر والػػذؼ وػػأتي  احثػػا  ىػػف اإلمػػاـ الم ػػدؼالالػػفواءي 

صػدؽ  إلث ػات آوػ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالػموما( وهػي  ال الف  ال يدام قد تـ ذكرها  مالاف الء ي
ف ال الػػف م)ىموػػه الالػػةـ( وكػػذلؾ فػػ دىػػوة اإلمػػاـ واءػػه هػػو فعػػة اإلمػػاـ الم ػػدؼ

جػػوش اإلمػػاـ يءتصػػر ىموػػه وي يػػده ىػػف ف موضػػعف الالػػفواءي وجو ػػه و التػػالي فػػ
 .هأ و كرة 

 
 )ىموه الالةـ( إلش أه  مك  الءفس الزكو ؟ لماذا يرال  اإلماـ الم دؼ /ٕس
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 يػػت المصػػطفش )صػػمش  آؿ فاالحجػػ  ىمػػي ـ وكمػػا هػػو معمػػـو  إلكمػػاؿذلػؾ  ج/
المػػؤمءيف )ىموػػه  أميػػرالءػػاس  قتػػاؿ واف  ي ػػدؤوف  هللا ىموػػه وآلػػه والػػمـ تالػػموما( ي

الػ ي  الءجػاة وتػرؾ  إت ػاعض القـو ويػدىوهـ إلػش وقات  حتش وع   ( كاف يالالةـ
وقػػػوـ  الالػػػيف محاالػػػ ا   )ىموػػػه الالػػػةـ( ي ال اطػػػ  وأهمػػػه وكػػػذلؾ اإلمػػػاـ الم ػػػدؼ

حتش والفكوا دـ الءفس الزكو  فوقـو اإلماـ )ىموه الالةـ(  عد  مال  ى ر يوما 
 احديف.مف مقت  الءفس الزكو  ثاةرا  محاال ا  الظالميف والج

 
 ؟ لماذا وقت  أه  مك  الءفس الزكو  /ٖس
اف الءفس الزكو  هو رالوؿ اإلماـ )ىموػه الالػةـ( يرالػمه اإلمػاـ اهػ  مكػ   ج/

وحػذرهـ مػف يػدىوهـ إلػش الءصػرة و  )ىموػه الالػةـ( قارةا  ىمي ـ كتاب ىف اإلمػاـ
وآلػه )صػمش هللا ىموػه  دمحم آلؿ، فوقتموءػه حءقػا و  ضػا ،معاداته والوقوؼ  وج ػه

 .الذؼ ترالخ   ض ـ في قموب هؤيم القوـوالمـ تالموما( 
 
)ىموػه الالػةـ( ىءػدما وقػـو  كثيرا  ما ءقػرأ فػي الرواوػات اف اإلمػاـ الم ػدؼ /ٗس
 التو  ؟  ال  هق   ت فما هو الذءب الذؼ ي أحداب يوالتت ي
 ت ػرج ثػةث راوػات هػي أ ػ ر)ىموػه الالػةـ(  الػت   ق   قواـ اإلماـ الم دؼ ج/
ال راالاءي واف هذه الراوػات وكػوف ق م ػا تم يػد وراو  الوماءي وراو  الالفواءي   راو

 ل مػاـالعدة حيث اف راو  الوماءي ت دأ  التحرؾ والػدىوة  وا ىدادألءصار لوجما 
)ىموػػػػه الالػػػػةـ( وجمػػػػا جػػػػوش ال ضػػػػب والػػػػوؼ وكػػػػوف هءػػػػاؾ مؤيػػػػديف  الم ػػػػدؼ

مػػػاءي هػػػو واقػػػف ومػػػؤازريف ومكػػػذ يف ومعارضػػػيف واف مػػػف وقػػػف  وجػػػه دىػػػوة الو
وق ػ   )ىموػه الالػةـ( ي قػاـ اإلمػاـ إذا)ىموػه الالػةـ( لػذلؾ   وجه اإلماـ الم دؼ
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 تو ػػ  احػػد ممػػف ىػػارض وحػػارب جػػوش الومػػاءي الػػذؼ هػػو جػػوش اإلمػػاـ الم ػػدؼ
حيػػػػػث ذكػػػػػر فػػػػػي الرواوػػػػػ  الػػػػػواردة ىػػػػػف ال اقر)ىموػػػػػه الالػػػػػةـ(  )ىموػػػػػه الالػػػػػةـ(

  الممتوي عميو من أىل النار()   صوص الوماءي
 
 ؟ التو   ل ا حد تءت ي فوه وو مو  ا  ا فمتش وكوف ذلؾ أفكما ءعمـ  /٘س
}َىةةْل َينُظةةُروَن ِإاَّ َأن َتةةْأِتيُيُم اْلَمُِلَكةةُ  َأْو  تعػػالش لقػػد جػػام فػػي القػػراف قولػػه  ج/

َينَفةُى َنْفئسةًا َيْأِتَا َربَُّك َأْو َيْأِتَا َبْ ُض .َياِت َربَِّك َيةْوَم َيةْأِتا َبْ ةُض .َيةاِت َربِّةَك َا 
ِإيَماُنَيةةا َلةةْم َتُكةةْن .َمَنةةْت ِمةةن َقْبةةُل َأْو َكئَسةةَبْت ِفةةا ِإيَماِنَيةةا َخْيةةرًا ُقةةِل انَتِظةةُروْا ِإنَّةةا 

ال ػػريف  قوػػاـ اإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ(   اآلوػػ والمقصػػود  (ٚٙٔ)ُمنَتِظةةُروَن {
وامه تدؿ ىمش ق اارضفي الكوف وىمش  آواتحيث تظ ر ىءد ظ وره ال ريف 

جعفػػػر  أ ػػػيىػػػف زرارة ىػػػف لدالػػػ  ىمػػػش رفػػػا التو ػػػ  حيػػػث ورد وهػػػي العةمػػػات ا
بةةالمن  أمتةةورئسةول   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسةةميما( ئسةةار فةا  إن)       قػػاؿ  )ىموػه الالػةـ(

 أنفةا الكتةاب الةذي م ةةو  أمةرالنةاس وال ةالم يئسةير بال تةةل بةذاك  يتةآلفكةان 
 .(168)واه (المن ن يئستتيب احد ويل يئسير بال تل وا

ف ػػاب التو ػػ  مفتػػوح لحػػيف قوامػػه المقػػدس )ىموػػه الالػػةـ( ووالػػتطوا المالػػمـ  إذف
ايلتحػػاؽ  جو ػػه  حػػث الءػػاس إلػػشلدىوتػػه  تػػأتيف ق ػػ  قوامػػه مفػػ ،ا ػػذ االػػتعداده

ءصرته )ىموه الالةـ( وذلؾ مف  ةؿ ايلتحاؽ  راو  الومػاءي التػي ذكػرت فػي و 
 .الراوات أهدػ  أء االرواوات 
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)ىموه الالةـ( الذيف وقاتم ـ في  داو  قوامه  اإلماـ الم دؼ أىداممف هـ  /ٙس
 اإلماـ )ىموه الالةـ( ؟ أىدامالمقدس ومف هـ ا د 

كثيػػػروف ومتءوىػػػوف و اتجاهػػػات  أىػػػدامالم ػػػدؼ )ىموػػػه الالػػػةـ(  ل مػػػاـ إف /ج
)ىموػػػه الالػػػةـ(  أىداةػػػهوتوػػػارات ومعتقػػػدات م تمفػػػ  فكمػػػا ءعمػػػـ اف مػػػف ضػػػمف 

متفرقػػوف وقفػػوف  وجػػه  أىػػدامالػػدجاؿ ومت عوػػه وهءػػاؾ  وااىػػور وأت اىػػهي الالػػفواء
وأوؿ مػػف وقػػف  ااىػػدامكثيػػرة ولكػػف ا ػػد  االػػ ابدىػػوة اإلمػػاـ )ىموػػه الالػػةـ( 

كمػػػا وصػػفت ـ الرواوػػػ   وج ػػه الم ػػارؾ )ىموػػػه الالػػةـ( مجموىػػػ  مػػف ال ػػوع  أو 
 .كذا ي ال وع 

ىػف دمحم  ىف قػادت ـ فػأوي  وردو  أصءاف ـوهءا اترؾ الرواوات تجيب ىء ـ وىف  
ا ) لةةو ي مةةم النةةاس مةةجعفػػر )ىموػػه الالػػةـ( وقػػوؿ   أ ػػا ػػف مالػػمـ قػػاؿ الػػمعت 

انو ا  أمايروه مما ي تل من الناس  ا أن أكإرىم ألحبخرج  إذايصنى ال الم 
الئسةيف حتة  ي ةول  إاي طييةا  الئسةيف وا إامنيةا  يأخةذب ةريش فةال  إا أيبد
وكػذلؾ ورد  (ٜٙٔ).ل دمحم ولو كان مةن .ل دمحم لةرحم( الناس ليس ىذا من أكإر

 يةا )  )ىموػه الالػةـ( ىف   ر  ف غالب ايالدؼ قاؿ قاؿ لي الحاليف  ف ىمي
قةةدم ال ةةالم الميةةدي مةةنيم خمئسةةمال  رجةةل فضةةرب  إذاب ةةا  قةةريش  بشةةر مةةا
صبرًا إةم خمئسةمال  فضةرب  أعناقيمصبرًا إم قدم خمئسمال  إم ضرب  أعناقيم
ذلةةك ا ف ةةال الحئسةةين بةةن  أيبمغةةون    أصةةمحكال: ف مةةت لةةو صةةبرًا قةة أعنةةاقيم

بشةةير بةةن غالةةب  مةةول  ال ةةوم مةةنيم قةةال: ف ةةال لةةا إنعمةةا )عميةةو الئسةةالم( 
  (ٓٚٔ)ئست عدات ( أخاالحئسين بن عما )عميو الئسالم( عد عم   أناشيد 
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هػػػػـ ىممػػػػام ال ػػػػوع  المضػػػػميف الػػػػذيف  أىػػػػةهوالمقصػػػػود  قػػػػريش فػػػػي الػػػػروايتيف 
)ىموػػػه  جػػػام فػػػي  ط ػػػ  ىمػػػي ـ )ىموػػػه الالػػػةـ(  ػػػدلي  مػػػاي رجػػػوف ىمػػػش اإلمػػػا

بيةةةت نبةةةيكم فةةةان لبةةةدوا فالبةةةدوا وان أىةةةل نظروا ا)فةةة  الالػػػةـ( التػػػي قػػػاؿ في ػػػا
ائستنصةةروكم فانصةةروىم فميفةةرجن   الفتنةة  برجةةل منةةا أىةةل البيةةت بةةابا ابةةن 

الئسةةيف ىرجةةًا ىرجةةًا موضةةوعًا عمةة  عات ةةو إمانيةة   إاي طةةييم  ا اإلمةةا خيةةر 
  (ٔٚٔ)كان ىذا من ولد فاطم  لرحمنا    ( ت  ت ول قريش لوح أشير
الم ػػدؼ أو المصػػػم  مػػف ولػػػد  أفتوجػػػد فةػػ  مػػػف المالػػمميف تقػػػوؿ  حيػػث اءػػه ي 

 .ال وع  إيفاطم  
لو قام  )  وقػوؿ ى د هللا )ىموه الالةـ( أ اىف المفض   ف ىمر وقوؿ المعت و 

اإلماـ الصادؽ )ىموه ىف  وكذلؾ ورد (172)( قالمنا بد  بكذابا الشي   ف تميم
 إايب ةة   فةةال األرض)يةةدعو إلةة    بالئسةةيف ويرفةةى المةةذاىب عةةن الالػػةـ(  

م مةةدة ال ممةةا  أىةةل ااجتيةةاد لمةةا يرونةةو مةةن الحكةةم  أعدالةةو  ن الخةةالصالةةدي
فيدخمون كرىًا تحت حكمو خوفًا من ئسةيفو يفةرح  ألمتيم إليوذىب  بخالف ما

ال ةةارفون مةةن أىةةل الح ةةالق عةةن  مةةن خواصةةيم يباي ةةو أكإةةرعامةة  المئسةةممين 
ي يمةةةةةةون دعوتةةةةةةو  إلييةةةةةةون لةةةةةةو رجةةةةةةال  اليةةةةةةاشةةةةةةيود وكشةةةةةةف بت ريةةةةةةف 

 .(ٖٚٔ)وينصرونو   (
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 إاخرج اإلمام الميدي فميس لةو عةدو مبةين  إذا)   ي الحديث  وكذلؾ جام ف
 .(174)الف يا  ب تمو    ( ألفت الف يا  خاص  ولوا الئسيف بيده 

ىػػػف الفضػػي   ػػػف م ا ػػرة حيػػث ورد ر وكػػذلؾ ورد ذكػػر هػػػذه الفةػػ   طريقػػ  غيػػػ 
قةام ائسةت بل  إذاقالمنةا  إن)  وقػوؿ )ىموه الالػةـ( ى د هللا أ اوالار قاؿ المعت 

قمةت  الجاىمي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسميما( من جيال  جيل الناس اشد مما ائست بمو الرئسولب
الناس وىم ي بدون الحجارة  أت رئسول   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسميما(  إنوكيف ذلك ا قال 

النةاس وكميةم  أتة قةام  إذاان قالمنةا و والصخور وال يةدان والخشةب المنحوتة  
  (٘ٚٔ)يتأولون عميو كتاب   ويحتج عميو بو   (

)ىموػػه الالػػةـ( لػػوس  ومػػف ال ػػدي ي اف الػػذؼ يتػػأوؿ القػػرآف ىمػػش اإلمػػاـ الم ػػدؼ 
وكػػػوف ىارفػػػا   ػػػالقرآف أو يػػػدىي ذلػػػؾ ولػػػه حصػػػيم   أفىػػػادؼ  ػػػ  يجػػػب  إءالػػػاف

 وػا  ػف)ىموػه الالػةـ( ووقػوؿ لػه اذهػب  ىممو  تجعمه وحته ىمػش اإلمػاـ الم ػدؼ
 رثه فةا  فاطم  ي حاج  لءا  ؾ اف هذه الفة  قد االتحوذت ىمش مكاف اإلماـ و 

  ـيءاال  ا قدومه اف في قدومه االت راج لك  الظمـ الذؼ ح  ىمش الع اد  الػ  
 . ال ب قوادت ـ المءحرف  لممالمميفو 
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هللا والراالػػ وف فػػي العمػػـ والراالػػ وف  إيالتأويػػ  ي وعممػػه  أفءحػػف ءعمػػـ  /ٔس

 القػرآف ؤوؿة الاليد القحطاءي ي  ال يت )ىموه الالةـ( واف حضر في العمـ هـ أه
 ؟  العمـ هذا هل أيففمف  ا  جازم تأووة  
 وكوف الجواب ىمش وج يف ج/ 
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الوماءي ي رج  عمـ التأوي  وهو كما ءعمـ لوس مػف ااةمػ   أف  ورد الوجو األول
مػػف الم مصػػيف  أءػػاس)ىموػػه الالػػةـ( كمػػا هػػو معمػػـو وهػػذا يػػدؿ ىمػػش اءػػه هءػػاؾ 

 .(176)غير ااةم  وكوف ىءدهـ ىمـ التأوي 
ـ وىءػدهـ ىمػـ التأويػ  واف مػف اف ااةم  هـ الراال وف في العمػ   الوجو الإانا

مػء ـ وهػذا  اإلفاضػاتوكػوف قػد حضػي  ػ عض  أفله القدرة ىمػش التأويػ  ي  ػد 
 ل عض الم مصيف في وية ـ وىمم ـ. إيي وحص  

 
 أفأود  وأءػاالتأويػ  مكػ  المكرمػ  هػي الكوفػ  حالػب  أفمػف  الا قا   ذكرتـ /ٕس

 ؟ زامهللا  ير الج جزآكـ اإلوضاح أرجواذكر  عض الءقاط 
  لماذا ءذهب إلش التأوي  وايحايػث ال ػريف  المرووػ  فومػا ي ػص الن ط  األول 

 (  مك  المكرم  صريح   ذلؾ ؟موه الالةـظ ور اإلماـ )ى
ءما ااحاديث ءؤوؿلـ  إءا ج/ هءاؾ مك  لممالمميف  صورة ىامػ  وهػي  أف ءاقم وا 

الكوفػػ  وهػػي   يػػت هللا الكع ػػ  الم ػػرف  وتوجػػد مكػػ  لم ػػوع   صػػورة  اصػػ  وهػػي
لـ  إءءا يف مك  والكوف  ثـ  هتكوف  مثا   مك  وهءاؾ رواوات ىديدة تؤكد الت ا 

ذكر  ػػأف  ػػروج الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ( لػػف وكػػوف مػػف مكػػ  المكرمػػ   ػػ  ىمػػش ءػػ
 ػػأف  ػػروج الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ( وكػػوف مػػف مكػػ  مػػف  ػػيف  فمءءػػا أكػػدءاالعكػػس 

وتػػه )ىموػػػه الالػػةـ( الػػػتكوف مػػػف ولكػػف ظ ػػػور دى وأصػػػحا هالػػركف والمقػػػاـ هػػو 
الم دؼ )ىموػه الالػةـ( وتوطةػ  الالػمطاف  ل ماـالكوف  لجما ااءصار والتم يد 

هءػاؾ فػرؽ  ػيف الظ ػور والقوػاـ فػالظ ور وكػوف مػف  إفله )ىموػه الالػةـ( حيػث 
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 ػػةؿ صػػاحب دىوتػػه الومػػاءي الموىػػود ولقػػامه  اإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ( 
 . وأءصارهوتوجي ه له 

الم ػدؼ )ىموػه الالػةـ( مػف  ػيف الػركف والمقػاـ وقوامػه  ل مػاـالقوػاـ فوكػوف  وأما
ي الاليف محاال ا   ي دأ اإلماـ )ىموه الالةـ( دىوته  أفءه لوس مف الحكم  مف وا 
 أىػػػداأهػػػ  مكػػػ  مػػػف الءواصػػػب اهػػػ  ال يػػػت وهػػػـ مػػػف  أكثػػػر إفمػػػف مكػػػ  حيػػػث 

 . ااىداملدىوة  يف الم دؼ )ىموه الالةـ( فكيف ت دأ ا ل ماـ ااىدام
لمكػ   أفالكوفػ  هػي مكػ   حالػب التأويػ   ػالرغـ مػف  أف  ذكػرتـ الن ط  الإاني 

  اإلضػاف قدالػو   اصػ  لػدػ المالػمميف ىامػ  تءفػرد   ػا دوف غيرهػا مػف المػدف 
ال يت )ىموه الالةـ( ودىوة اإلماـ الم دؼ )ىموػه  آؿإلش قداليت ا لدػ ءواصب 

 ذلؾ ؟ إوضاح أرجوىمي ـ الالةـ( مء ا تكوف حج  قطعو  
التأويػػػػ  الػػػػذؼ طرحءػػػػاه ي ي ػػػػدش  قدالػػػػو  مكػػػػ   ػػػػدلي  قػػػػوؿ رالػػػػوؿ هللا  إف ج/

فمػػـ ي ػػدش  (177)) ان حرمةة  المةةؤمن اشةةد مةةن حرمةة  الك بةة  ()ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالػػموما(   
ءعمػػـ اف لمكوفػػ   أفمػػف قػػدرها لػػدػ المالػػمميف وىميءػػا  الكع ػػ  وي اءقػػص  حرمػػ 

أوؿ  قعػػ  ى ػػد هللا في ػػا وهػػي مػػأوػ  أء ػػااصػػ  وىظومػػ  حيػػث قدالػػو  ومءزلػػ   
ال ػػػػوع  وهػػػػي محػػػػ  دفػػػػف اإلمػػػػاـ ىمػػػػي )ىموػػػػه الالػػػػةـ( وغيرهػػػػا مػػػػف الفضػػػػاة  

 .  ا هذه ال قع  الم ارك  تحضاوايمتوازات التي 
ثػػـ اف دىػػوة اإلمػػاـ )ىموػػه الالػػةـ( تكػػوف حجػػ  ىمػػش أهػػ  مكػػ  حتػػش لػػو  ػػدأت  

 ػةد المالػمميف  يءمػا تكػوف الػدىوة فػي  أطػراؼي مف الكوف  اءءا كمػا ءعمػـ ترامػ
 العراؽ.
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مػػف  إلي ػػاتمتػػاز  كثػػرة الحجػػيه الػػذيف وػػأتوف  مكػػ    كمػػا ءعمػػـ افالن طةة  الإالإةة 
كاف  المذاهب لذا وصطم  ىمي ا اف ءالمي ا زيارة ىام  فكيػف وصػم  اف وكػوف 

 الظ ور مف الكوف  ؟
ىف  )ىموه الالةـ(ل ماـ ة كما ا رءا اف المقصود  الظ ور هو  داو  الدىو  ج/

الحجػػػيه الػػػذيف  أكثػػػروكػػوف مػػػف مكػػػ  اف  أف، فػػػة ومكػػػف طريػػو وزيػػػره الومػػػاءي
ي  أكثػػػػرهـ أفوقصػػػػدوف  يػػػػت هللا الحػػػػراـ هػػػػـ مػػػػف ىامػػػػ  المالػػػػمميف وكمػػػػا ءعمػػػػـ 

يؤمءػػوف  اإلمامػػ  وصػػدؽ طريػػو أهػػ  ال يػػت فضػػة  ىػػف قضػػو  اإلمػػاـ الم ػػدؼ 
)ىموػػػه  آ اةػػػهؤمءػػػوف  طريقػػػه أو طريػػػو )ىموػػػه الالػػػةـ( فكيػػػف يػػػدىوهـ وهػػػـ ي ي

 .أمرهي جموف ىموه فوقتموه ويء وف  أفالالةـ( فمف المحتم  
الكوف  وقصدها الكثير مف الزوار ومف م تمف المذاهب ال وعو  الواقفو   إفثـ  

وهػػـ ممػػف يػػؤمف  قضػػو  الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ( ومػػذهب  واإلالػػماىيمو والزيدوػػ  
 أه  ال يت الحو. 

تكػػػػوف دىػػػػوة اإلمػػػػاـ )ىموػػػػه الالػػػػةـ( مػػػػف مكػػػػ  اف  لمػػػػاذا ي :راب ةةةة الن طةةةة  ال
 ؟اءت ارا  وذات صدػ ىالمي ك ير وأالرع اءطةق ا مف هءاؾ تكوف أوالا 

م مػ   امػورومكف اف ت دأ دىوة اإلماـ الم دؼ )ىموػه الالػةـ( مػف مكػ   ي ج/
موػػه أهػػ  ال يػػت )ى  أحقوػػ يؤمءػػوف  الػػكاء ا مػػف الءواصػػب الػػذيف ي أكثػػر أفهػػي 

أهػػػ  ال يػػػت )ىموػػػه الالػػػةـ( وديػػػء ـ الحػػػو  أحقوػػػ ءث ػػػت أوي   أفالالػػػةـ( فيجػػػب 
وحتػػاج إلػػش  اامػػر ػػدىوة اإلمػػاـ )ىموػػه الالػػةـ( وصػػدق ا وهػػذا  إقءػػاى ـو عػػدها 

إلػػش الحقػػد والعءػػاد الػػذؼ وحممػػه الءواصػػب اهػػ  ال يػػت  إضػػاف وقػػت ك يػػر جػػدا  
الالػػػةـ( الػػػوكوف فػػػي  )ىموػػػه الالػػػةـ( هءػػػاؾ  اصػػػ  واف ظ ػػػور اإلمػػػاـ )ىموػػػه

ىا ػػورام أؼ فػػي غيػػر موالػػـ الحػػه فػػة يوجػػد فػػي ذلػػؾ الوقػػت غيػػر الءواصػػب 
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اإلمػػاـ )ىموػػه الالػػةـ( واف  ةصػػ  المػػذهب ال ػػوعي موجػػود فػػي الكوفػػ   أىػػدام
أهػػػ  ال يػػػت )ىموػػػه الالػػػةـ( وكثػػػروف هءػػػاؾ  أت ػػػاعالػػػدىوة مػػػف هءػػػاؾ اف  فت ػػػدأ

م تمفػػػػ  مء ػػػػا المحطػػػػات  ب أالػػػػاليوومكػػػػف ء ػػػػر دىػػػػوة اإلمػػػػاـ )ىموػػػػه الالػػػػةـ( 
 الء ر العالمو .  أالاليبوغيرها مف  واإلذاىاتالتمفزيوءو  

 تأ ػػذودىوتػػه مػػف الكوفػػ  )ىموػػه الالػػةـ(  ظ ػػور اإلمػػاـ إف  الن طةة  الخامئسةة 
دىػػػوة زىػػػوـ  ػػػوعي  ػػػيف القواىػػػد ال ػػػوعو   الػػػوػ مجػػػاؿ طػػػاةفي وي تكػػػاد تكػػػوف 

المروو  ىػف العتػرة الطػاهرة  ال ريف  ااحاديثإلش اءه ورد الكثير مف   اإلضاف 
ءجػد لػه أؼ ي  اف اإلماـ )ىموه الالةـ( ي رج مء ا  اةف يترقب وهػذا ال ػوؼ 

 ااحاديػثومح وػه وهػذه  أءصارهكاف اإلماـ في الكوف  اءه وكوف  يف  إذام رر 
 تءاقض تأويمكـ فماذا تقولوف في ذلؾ ؟

يف يػػػدىوف الت ػػػوا الءػػػاس الػػػذ أكثػػػرلقػػػد ورد فػػػي الكثيػػػر مػػػف الرواوػػػات  ػػػاف  ج/
ى د هللا )ىموه الالةـ( اءه  أ يىف اإلماـ )ىموه الالةـ( فقد ورد الوقفوف  وجه 

و  احبةةك  إنةةاج مةةت فةةداك )   لػػه أحػػدهـ فقػػاؿ أصػػحا هد ػػ  ىموػػه  عػػض 
  ف ةال كإيةر  ف ةال شي تك  ف ال لو اذكرىم أكإرئسيدي ما  من يحبك يا وأحب

لةو  أمةاعبةد   )عميةو الئسةالم(  أبةو  ف ةال من ذلك أكإرتحصييم ا ف ال ىم 
لةة  وبضةة   عشةةر كةةان الةةذي تريةةدون ولكةةن اكممةةت ال ةةدة الموصةةوف  إالإم

قال    ف مةت كيةف اصةنى بيةذه  أني دوا صوتو ئسم و     إل   شي تنا من ا
: فةةييم التميةز وفةةييم يتشةي ون ا ف ةال إنيةةمالشةي   المختمفة  الةةذين ي ولةون 

 ةتميم واخةتالف ت مييم ئسنون تفنييم وئسةنون ع يأتاالتمحيص وفييم التبديل 
  (ٛٚٔ)يبددىم    (
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مةى ال ةالم )عميةو الئسةالم( مةن كةم )  الػؤؿ )ىموػه الالػةـ(  اءػهورد مػا وكذلؾ  
: مةنيم لكإيةر  قةال األمر  ان من يصف ىذا ش   يئسير ف يل لوقال: ال رب 

 ابد لمناس من ان يمحصوا ويميزوا ويغربموا وئسيخرج من الغربال خمق كإيةر
)(179). 

ال ػػوع  الوالػػقطوف  اي ت ػػارات التػػي  أكثػػر أففمػػف  ػػةؿ هػػذه الػػروايتيف يت ػػيف 
 ػدلي  رواوػ  ا ػو  ل مػاـ أىػدامالػوكوءوف  أكثػرهـالتجرؼ ىمي ـ ءاهوؾ ىف كوف 

النجةف  وأرادخةرج مةن كةربال   فإذا)    الحالف المرءدؼ في كتا ه ءور ااءوار 
 .(188)ف يو    ( ألفر والناس حولو قتل بين كربال  والنجف ئست  عش

 .الكاء ا مف ال وع  أكثرهذه المءطقتيف  أفوكما ءعمـ  
رج   يءمػا  آيؼجوش اإلماـ متكوف مف ى رة  أفءعمـ  فمءءا اآل ر اامر وأما

 ػػروج  إف. كمػػا ف مػػف ال ػػوع  فضػػة  ىػػف  ػػاقي الػػدوؿلػػديءا فػػي العػػراؽ المةيػػي
اءػه  إطةقػا  ل ا ءظػرة طاةفوػ  توجد حو  دىوة اإلماـ )ىموه الالةـ( مف الكوف  ي

الرالػػوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالػػموما(  ػػدأ دىوتػػه مػػف مكػػ  وبػػدأ  قومػػه وكػػاف فػػي ـ  أفكمػػا ءعمػػـ 
فمػػوا  ػػدأ دىوتػػه  (181){ األقةةربينوانةةذر عشةةيرتك  }  تعػػالش ػػدلي  قولػػه  ااحءػػاؼ

  يػػر قومػػه لقتمػػوه اءػػه الػػوكوف ضػػعيف  يػػء ـ ومج ػػوؿ   ػػةؼ كوءػػه ي ػػدأ مػػف 
 أففػة وصػ   وااماءػ اء ـ وعرفوه  الصدؽ  أفض ف قومه فاف ظ وره  يء ـ  ي

ءقػػوؿ اف هػػذه الػػدىوة في ػػا طاةفوػػ  حا ػػا الرالػػوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالػػموما( مػػف ذلػػؾ وكػػذلؾ 
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دىػػػوة اإلمػػػاـ وصػػػاحب دىوتػػػه ي ػػػد اف تظ ػػػر فػػػي  ػػػةد وعػػػرؼ في ػػػا صػػػاحب 
 . وع الدىوة  الاليرة الجيدة وي دأ  قومه أؼ ال

ي ةوم ال ةالم بةأمر )  ( قػاؿجعفػر )ىموػه الالػةـ أ يىف  اا  ارورد في  /ٗس
الئسةيف وا  إاجديد وكتاب جديد وقضا  جديد عم  ال رب شةديد لةيس شةأنو 

 .(182)(يئستتيب احدا وا تأخذه فا   لوم  الم
قةةام دعةةا  إذاقالمنةا  إن)   جعفػر )ىموػه الالػػةـ( اءػه قػػاؿ أ ػػيوكػذلؾ ورد ىػف  
بةدأ  اإلئسةالمرئسةول   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسةميما( وان  إليةوجديد كمةا دعةا  أمرناس إل  ال

  الثاءوػ  التػي وػ، كيػف تالػتقوـ الروا(183)غريبًا وئسي ود غريبةًا فطةوب  لمغربةا  (
القػػاةـ )ىموػػػه الالػػةـ( وقتػػ  وي وق ػػػ  التو ػػ  مػػف احػػػد والرواوػػ  ااولػػػش  إفتػػذكر 
الالةـ( والتأءف دىام جديػد كػدىام رالػوؿ هللا )صػمش هللا القاةـ )ىموه  أفتؤكد 

ى ػد هللا )ىموػه الالػةـ( قولػه    أ ػيىموه وآله والمـ تالموما( وكذلؾ مػا ورد ىػف 
)         وان ال الم يخرجون عميو فيتأولون عميو كتةاب   وي ةاتمون عميةو 

 فكيػف اليءاق وءه ووحتجوف ىموه ويتأولوف ىموه كتػاب هللا إء ـ أؼ (ٗٛٔ)     (
 تالتقوـ دىوته )ىموه الالةـ( ما غمو  اب التو   ؟ 

تتا   ورواوػػات يجػػب التمييػػز أوي   ػػيف الرواوػػات التػػي تػػذكر القتػػ  دوف ايالػػ /ج
الرواو  ااولش التي يذكر في ا ىػدـ  أففالظاهر وهللا العالـ  الدىوة لءصرة الحو

 صػػػوا  فػػػي الزمػػػاف ق ػػػوؿ التو ػػػ  تءط ػػػو ىمػػػش اإلمػػػاـ الم ػػػدؼ )ىموػػػه الالػػػةـ(  
التي تذكر  أءه يدىو كما دىا جده رالوؿ  اا رػ الرواوات  أماوالمكاف المحدد 
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هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالػػػػموما( فت تمػػػػف ىػػػػف الرواوػػػػ  ااولػػػػش اء ػػػػا ي تءط ػػػػو ىمػػػػش الزمػػػػاف 
اف لفػع القػاةـ أو الم ػدؼ  (185)موالػوى  القػاةـوالمكاف ءفالػه وكمػا أوضػحءا فػي 

 .صورا     ص اإلماـ فقطي وكوف مح
اإلماـ )ىموه الالةـ( ي رج مف مكػ  مػف  ػيف الػركف والمقػاـ  يءمػا  أففكما ءعمـ 
رأيتم الرايات الئسةود خرجةت  إذا)   ىف ثو اف قػاؿ غير ذلؾ، أ رػ تذكر رواو  

 .(186)ن فييا خميف    الميدي (إمن قبل خرائسان فأتوىا ولو حبوًا ف
وهػػو  .القػػاةـ فػػي  عػػض الرواوػػات هػػو الومػػاءيو الم ػػدؼ أفالمقصػػود مػػف كممػػ   

لءػاس ويجمػا ااءصػار ق ػ  قوػاـ ايػدىوا   أءػهالمقصود في الرواوػات التػي تػذكر 
اإلماـ الم دؼ )ىموه الالةـ( ، وجام في دىام ايفتتاح ىءد ذكر الصةة ىمػش 

) والحئسةةن ابةةن عمةةا والخمةةف  قولػػه وصػػ  إلػػش أفااةمػػ  )ىموػػه الالػػةـ( إلػػش 
فةةا بةةالدك صةةالًة كإيةةرة دالمةة   وأمنالةةكميةةدي حججةةك عمةة  عبةةادك ال اليةةادي

بماللكتةك  أحفةو ال ةالم المؤمةل وال ةدل المنتظةر أمةركالميم وصما عمة  ولةا 
بروح ال دس يةا رب ال ةالمين الميةم اج مةو الةداعا إلة  كتابةك  وأيدهالم ربين 

ف ءةحػػع مػػف الػػواؽ الػػدىام اءػػه ذكػػر الرالػػوؿ وااةمػػ  مػػ (ٚٛٔ)وال ةةالم بةةدينك (
الم ػػدؼ ثػػـ  ال ػػادؼ عػػده و ػػتم ـ  اإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ( قػػاةة  وال مػػف 

 أمػػرؾ) الم ػػـ وصػمي ىمػػش ولػػي   ذكػر  ػػ ص غيػػر ااةمػػ  ايثءػش ى ػػر  قولػػه
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و  اإلماـ الم دؼ )ع( وهي  ثةث  تعطي لممءتظر مف المؤمءيف صورة حقوقو  و امم  لقض
 أجزام
 582ص 4في المالتدرؾ ج - 186
 588مص اح المت جد ص - 187



- 114 - 

واضػ  اءػه لػوس اإلمػاـ الم ػدؼ )ىموػه ال أف وقػاؿ أف مػفوممكف  القاةـ المؤم (
 الالةـ( اال اب  

 وه الالةـ( وىده  ارج ـ .اءه افرده ىف ااةم  )ىم -أول ا  
بةروح ال ةدس يةا رب  وأيةده )ذكر فػي دىػام اإلمػاـ )ىموػه الالػةـ( لػه  -ثاءوا   

)ىموػػه الالػػةـ(  وآ اةػػهاإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ(  أفوكمػػا ءعمػػـ  ال ةةالمين(
دىػام لتأييػدهـ  ػه وهػو مػف ىقيػدتءا  ػأف  إلػشمؤيديف  روح القػدس وي وحتػاجوف 

 .وكوف مؤيدا   روح القدس أفب يج اارضالحج  ىمش 
وهو ما يءط و ما  ( ) الميم اج مو الداعا إل  كتابكذكر في الدىام  -ثالثا   

اإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ(  أمػػرالرواوػػات التػػي تػػذكر  أءػػه يػػدىو الءػػاس إلػػش 
واف هػػذا القػػوؿ هػػو وزيػػر اإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ(  دوهػػو الومػػاءي الموىػػو 

 .روح  ي ىمش ال ي  الجـزااطىمش ال ي  
 
 
 
 
 
 
 
 

 باب اليمانا والئسفيانا
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 (188)؟(قبل الئسفيانا مصري ويمانا)ما ورد في الرواو  ما معءش  /ٔس

تػػػدؿ الرواوػػػ  اف ق ػػػ  ظ ػػػور الالػػػفواءي الػػػوظ ر الومػػػاءي وهػػػو وزيػػػر اإلمػػػاـ ج/ 
الظ ػػور المقػػدس واف )ىموػػه الالػػةـ( ف ػػو ومثػػ  دىػػوة الحػػو فػػي زمػػف  الم ػػدؼ

وهءػا يجػدر  ءػا  ف مػا ظ ػور الومػاءي وق ػ  الالػفواءيهءاؾ ظ ور مصػرؼ متػزام
   وـ المصرؼ مصداقيفلمف إفحيث  )المصرؼ( الوقوؼ ىمش معءش كمم 

)ىموػػػه الالػػػةـ( فػػػي مصػػػر  الم ػػػدؼ ل مػػػاـوهػػػو  ػػػروج مصػػػرؼ وم ػػػد   األول
ف و  ػروج  اآل راؽ المصد أما.  صوصا  وكوف التم يد لحرك  الاليد الوماءيو 

 أومػػػػػف)ىموػػػػػه الالػػػػػةـ( ولعػػػػػ  وجػػػػػود   صػػػػػو   الم ػػػػػدؼ ل مػػػػػاـمصػػػػػرؼ ىػػػػػدو 
 الظػػواهيرؼ )لعءػػه هللا( الػػذؼ هػػو الرجػػ  الثػػاءي فػػي تءظػػوـ القاىػػدة وهػػو مصػػرؼ 

 .الجءالو  وصدؽ ىموه هذا المف ـو 
 
 مف أؼ مكاف وقـو الوماءي ؟  /ٕس
 أ ػػػػارتد الحالػػػػءي وكمػػػػا الومػػػػاءي هػػػػو ءفالػػػػه الالػػػػي أف ىميءػػػػا أف ءعمػػػػـ أوي   /ج 

قوامػػه وكػػوف مػػف  راالػػاف حيػػث ي ػػدأ قوامػػه مػػف هءػػاؾ  إف المالتفوضػػ الرواوػػات 
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ووالػػوطر ىمػػش  اامػػريػػتـ لػػه  أفدمحم إلػػش  آؿ أىػػدامفوقػػود معػػارؾ ضػػاري  ضػػد 
)ىموػه   ةد  راالاف و عػدها يزحػف إلػش الكوفػ  لوالػمـ الراوػ  إلػش اإلمػاـ الم ػدؼ

يخةةةرج ) قػػػاؿ   )ىموػػػه الالػػػةـ(مػػػؤمءيف ال اميػػػرحيػػػث ورد فػػػي  ط ػػػ   الالػػػةـ(
نيئسةابور  يةأتاطبرئسةتان مةى كإيةر مةن خيمةو ورجمةو حتة  الالحئسنا صةاحب 
اصبيان إم إلة  قةم في ةى بينةو وبةين أىةل قةم  يأتاإم  أبوابيافيفتحيا وي ئسم 

 أمةواليموق   عظيم  ي تةل فييةا خمةق كإيةر فينيةزم أىةل قةم فينيةب الحئسةنا 
دورىةم فيفةزع أىةل قةم إلة  جبةل ي ةال لةو ) ويئسبا ذرارييةم ونئسةاؤىم ويخةرب 
يومةةًا وي تةةل مةةنيم عشةةرين رجةةاًل  أرب ةةينورار دىةةار( ي ةةيم الحئسةةنا ببمةةدىم 

في ةةةول الحئسةةةنا  -قةةةال  أنإلةةة   -عةةةنيم  رحةةةلويصةةةمب مةةةنيم رجمةةةين إةةةم ي
  (ٜٛٔ)لك فيئسمم وتئسمم جنوده   ( األمر( لإلمام)
 
 مف أؼ مكاف وقوـ الالفواءي ؟/ ٖس
ءي امتػػداد واالػػا ولكػػف قوامػػه ومكػػاف اءطةقػػه وكػػوف مػػف لحركػػ  الالػػفوا إف /ج 

)            واذا كةان  قػاؿ  )ىموه الالػةـ( المؤمءيف أميرىف  ورد ال اـ حيث
  يخةرج بالشةام فين ةاد أشةيرتئسة    امرأةا فيممك قدر حمل ذلك خرج الئسفيان
 .(ٜٓٔ)طوالف من الم يمين عم  الحق ( إالو أىل الشام 

) اذا ائستول  الئسفيانا عم   قاؿ   د هللا )ىموه الالةـ(ى أ يوكذلؾ ورد ىف  
  (ٜٔٔ)(أشيرالكور الخمئس  ف دوا لو تئس   
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 لموماءي ظ ور وقواـ ؟ إفه   /ٗس
لمومػػاءي ظ ػػور وقوػػاـ حيػػث اءػػه وظ ػػر أوي   الػػدىوة والتم يػػد لءصػػرة  إفءعػػـ  /ج

دىوة الػء ػر وقػـو  فااءصار ات اع اإلماـ  وا ىداد)ىموه الالةـ(  اإلماـ الم دؼ
د ال ػػوعو  ثػػـ إلػػش م تػػدأ دىوتػػه مػػف الكوفػػ  ومػػرور  ػػال ة اإلالػػةميفػػي العػػالـ 

دمحم حيػػث  آؿ أىػػداممرحمػػ  القوػػاـ ف ػػي  داوػػ  القتػػاؿ ضػػد  أمػػا، ىامػػ  المالػػمميف
) خةةروج الإالإةة  الخرائسةةانا والئسةةفيانا   ى ػػد هللا )ىموػػه الالػػةـ( أ ػػيورد ىػػف 

 أىدىا يوم واحد وليس فا الرايات واليمانا فا ئسن  واحدة فا شير واحد ف
جعفػػر  أ ػػي صػػير ىػػف  أ ػػيوكػػذلؾ مػػا جػػام ىػػف  (192)مةةن رايةة  اليمةةانا     (

) خةروج الئسةفيانا واليمةانا والخرائسةانا فةا ئسةن  واحةدة فةا   )ىموػه الالػةـ(
شير واحد فا يوم واحد نظام كنظام الخرز يتبى ب ضةو ب ضةا فيكةون البةأس 

  (ٖٜٔ)( مواىافا كل وجو ويل لمن ن
الرواوػػات التػػي تؤيػػد  أمػػاف ىمػػش قوػػاـ الومػػاءي هػػذه الروايتػػاف ت ػػيراف وتػػدي إف 

قبةةل  )  ق ػػ  القوػػاـ ف ػػي مػػا ورد ىػػف دمحم  ػػف مالػػمـ ىءػػه )ىموػػه الالػػةـ( ظ ػػوره
 أن )   ى د هللا )ىموه الالةـ( قاؿ أ يوكذلؾ ىف  الئسفيانا مصري ويمانا (

  (ٜٗٔ)()اي اليمانا(  )يخرج ولم يخرج كائسر عينو بصن ا
 
 لمالفواءي ظ ور وقواـ ؟ إفه   /٘س
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حركػػ  الالػػفواءي الػػتكوف ذات قػػوة ك يػػرة  افوكػػوف لمالػػفواءي ظ ػػور وقوػػاـ  /ج 
لدوػه جو ػا  ك يػرا  واف  إفحيث ورد اءػه وممػؾ الكػور ال مػس فػي  ػ ر واحػد أؼ 

تال و فتػرة قوامػه فتػرة ظ ػور  أفهذا الجوش هو المالمش  جوش ال الف فة  د 
والالػةح وذلػؾ وحتػاج إلػش فتػرة  واات ػاعءفالػه ويجمػا ااءصػار يدىو في ا إلػش 

قوامه فوكوف مف ال اـ وي ػدأ القتػاؿ مػف هءػاؾ وكمػا ذكػرت الرواوػات  أما  ،زمءو
مةن الةواد اليةابس  األكباد .كم خرج ابن ي)  غي   الءعماءيكتاب  حيث ورد في

 (ٜ٘ٔ)كةان ذلةك فةانتظروا خةروج الميةدي( فةإذاحت  يئستوي عم  منبر دمشةق 
  (ٜٙٔ)) إم يخرج الئسفيانا المم ون من الوادي اليابس(كتاب وكذلؾ ورد في 

 
)ىموػػه  وزيػػر اإلمػػاـ الم ػػدؼ أفمػػف المالػػمـ ىءػػد الكثيػػر مػػف ال ػػاحثيف  إف /ٙس

هءػػاؾ رواوػػات تؤكػػد  أفالالػػةـ( هػػو الػػيدءا ال ضػػر )ىموػػه الالػػةـ(  يءمػػا ءػػرػ 
 ؟ي فكيف ح  هذا الم زـ( هو الوماءوزير اإلماـ الم دؼ )ىموه الالة ىمش أف

المعءييف صحوحيف وك  في مرحمته فاف الالػيد ال ضػر )ىموػه الالػةـ( هػو  /ج
ىػف جعفػر وزير اإلماـ الم دؼ )ىموه الالةـ( فػي مرحمػ  ال ي ػ   ػدلي  مػا جػام 

)ىموػه الالػةـ( وقػوؿ   الحالف ىمػي  ػف موالػش الرضػا أ االمعت  ف احمد قاؿ  
يةو حةا ا يمةوت حتة  ا  الحيةاة فالخضر )عميةو الئسةالم( شةرب مةن مة ) إن

 -  وانو ليأتينا فيئسمم عمينا فنئسمى صةوتو وا نةرى شخصةو ينفخ فا الصور
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وئسةةةةيؤنس   بةةةةو وحشةةةة  قالمنةةةةا فةةةةا غيبتةةةةو ويصةةةةل بةةةةو  -قةةةةال  أنإلةةةة  
  (ٜٚٔ)وحشتو(

الػػيدءا ال ضػػر )ىموػػه الالػػةـ( وكػػوف مػػا  أففء ػػاهد مػػف  ػػةؿ الػػواؽ الرواوػػ  
فػػي وقػػت ال ي ػػ  لوالػػتأءس  ػػه مػػف وح ػػ  الفػػراؽ اإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ( 
 ل مػػاـااءصػػار  وا ىػػدادفػػي مرحمػػ  الظ ػػور  أمػػاوالوحػػدة ف ػػو وزيػػره فػػي غي تػػه 

الالػػيد  الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ( فوكػػوف وزيػػر اإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ( هػػو
 والدده ( الاليد ال ضر )ىموه الالةـ(. أؼالوماءي ومف ورامه ) 

 
قامػت راوػ  الحػػو لعء ػا أهػ  الم ػرؽ والم ػرب كمػػا  إذا مػا المقصػود  أءػه /ٚس

)ىموػه الالػةـ(  ى ػد هللا أ ػيجام في الرواو  الواردة ىف مءصػور  ػف حػاـز ىػف 
  اي  الحق ل نيا أىل الشةرق والغةرب  قمةت لةو: لةم ذاكرف ت ر  إذا )  اءه قػاؿ

  (ٜٛٔ)قال: مما يم ون من بنا ىاشم(
)ىموػه الالػةـ( ولعء ػا  اإلماـ الم ػدؼالمقصود مف راو  الحو هي دىوة  إف /ج

ذكػػر لفػػع لعء ػػا  إفوكػػوف مػػف  ػػةؿ تكػػذيب الءػػاس   ػػا وا ػػمةزازهـ مء ػػا حيػػث 
المعف وكوف مػف ال ػرؽ وال ػرب وكمػا ءعمػـ  أفأه  الم رؽ والم رب يوض  لءا 

ال ال و  العظمش مف الكاف ال رؽ هـ مف المالمموف وكذلؾ ىدد ك ير مػء ـ  أف
 و أالػاليب)ىموه الالةـ(  التكذيب  يرفضوف دىوة اإلماـوالكءوف ال رب لذلؾ ال

م تمف  وذلؾ وظ ػر جموػا  مػف  ػةؿ قػوؿ الالػيد ال ػ يد دمحم صػادؽ الصػدر فػي 
حيث قاؿ  122موالوى  اإلماـ الم دؼ)ىموه الالةـ( تاريخ ما  عد الظ ور ص
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  المقصػػود مػػف )راوػػ  الحػػو( هػػي دىػػوة اإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ( العامػػ  
 أففػي العػالـ كمػػا  وا ىةء ػػاالعادلػ  الكاممػػ  وء ػرها ورفع ػا   ااطروحػ تمثمػ  الم

المقصود مف لعء ا ال ضب ىمي ا واي مةزاز مء ا مف ق   ال رؽ وال رب وهػـ 
 الكاف العالـ. أكثر
 
الومػػػاءي مرالػػػ  م ا ػػػرة مػػػف ق ػػػ   أفإلػػػش  إ ػػػارة الرواوػػػات لػػػوس في ػػػا إف /ٛس

 ػ  ظ ػور قالومػاءي ي ػرج  أفاء ػا تؤكػد ىمػش اإلماـ الم دؼ )ىموه الالػةـ(  ػ  
.... روػ الءعمػػاءي فػػي  اا ػػرػ ( مػػا  ػػروج ال  صػػوات موػػه الالػػةـالقػػاةـ )ى

) لم ةةالم خمةةس عالمةةات الئسةةفيانا   ى ػػد هللا )ىموػػه الالػػةـ( أ ػػيغي تػػه ىػػف 
) اليمةانا مةن   ىءه )ىموه الالػةـ( أ رػ وفي رواو   (ٜٜٔ)واليمانا      الخ (

 األمةر) قبةل ىةذا ىػف اإلمػاـ الرضػا )ىموػه الالػةـ(  أ ػرػ ي وف (288)المحتوم (
ى ػػػػد هللا )ىموػػػػه  أ ػػػػيىػػػػف  أ ػػػػرػ وفػػػػي  (ٕٔٓ)الئسةةةةفيانا واليمةةةةانا      الةةةةخ (

) خروج الإالإ  الخرئسةانا والئسةفيانا واليمةانا فةا ئسةن  واحةدة فةا   الالةـ(
ييةدي إلة   -شير واحةد فةا يةوم واحةد ولةيس فييةا راية  اىةدى مةن اليمةانا 

 .(282)الحق (
 إرالػاي ءي مرالػة أو مكمفػا مػف ق ػ  اإلمػاـالومػا أفف   لدوكـ دلي  ىمػش  أقوؿ 

 ا {قل ىاتوا برىانكم ان كنتم صادقين  } اصا كما تدىوف 
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 -ومكف الجواب ىمش هذا الالؤاؿ مف ىدة جواءب  ج/
ي وعتقػد أكثػر قػاـ  إذاالقػاةـ  أفد مػف الرواوػات التػي تؤكػد يهءاؾ العد - األول 

واءػػه لػػوس  يءػػه وبػػيف الءػػاس ىامػػ   {لمحةةق كةةارىون  }أكإةةرىماف  قهالءػػاس  صػػد
القتػػ  وذلػػؾ  إيالالػػيف وفػػي  عضػػ ا جػػام لػػوس  يءػػه وبيػػء ـ  إيوقػػريش  اصػػ  

اقت  اقت  وهذا كمػه ىػذاب واقتصػر هءػا ىمػش هػذه الرواوػ   أف ع د له  يف يدوه 
اِب اأْلَْدَنةة  ُدوَن اْلَ ةةَذاِب }َوَلُنةةِذيَ نَُّيْم ِمةةَن اْلَ ةةذَ  تعػػالش الػػواردة فػػي تفالػػير قولػػه 
عةذاب  األدنة )   ى د هللا )ىموػه الالػةـ( أ يىف  (283)اأْلَْكَبِر َلَ مَُّيْم َيْرِجُ وَن {

  (ٕٗٓ)الزمان ( .خرالميدي )عميو الئسالم( بالئسيف فا  واألكبرالئس ر 
مفالػرة أو ا تػدام  ي  ػر ىػف العػذاب كاءػت والرواوػات الػوام  اا  ار وغيرها مف 

 .ا رىاو  لة تصارءترك 
أوؿ  روجػه وظ ػوره لمءػاس وىمػش  ا  وب ذا وظ ر اءػه )ىموػه الالػةـ( وكػوف ىػذا 

قوامػػه )ىموػػه الالػػةـ( هػػو  أفي ي فػػش  أقػػوؿفػػرض ىػػدـ االػػتوعاب هػػذا المعءػػش 
قوامػػػ  صػػػ رػ واءػػػه تجمػػػي هلل ىػػػز وجػػػ  لتجالػػػيد يػػػوـ قوامػػػه مصػػػ ر أو صػػػورة 

مػػ  حالػػاب وىقػػاب. وىمػػش هػػػذا القوا أفمصػػ رة ىػػف القوامػػ  الك ػػرػ وي ي فػػػش 
الػػػذؼ وعءػػػي ىػػػدـ العػػػذاب ق ػػػ   الالػػػماوؼ هػػػذا  ػػػةؼ القػػػاءوف  إفالمعءػػػش ءقػػػوؿ 

 } تعػػالش وقػػد قػػاؿ  أوي  ىػػف طريػػو رالػػوؿ اإلءػػذارالرالػػ  أؼ ي  ػػد مػػف  إرالػػاؿ
ِبيَن َحتَّ  َنْبَ َث َرئُسوًا {   (ٕ٘ٓ)َوَما ُكنَّا ُمَ ذِّ
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ء ػػػامد مجػػػيم داىػػي هءػػػاؾ الكثيػػر مػػػف الرواوػػات التػػػي تؤكػػ - الإةةانا  دىػػػوة  وا 
جعفػػر  أ ػػي)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالػػموما( مء ػػا مػػا جػػام ىػػف ااكػػـر لػػدىوة الء ػػي   تكػػوف م ػػا  

جديد كما دعا  أمرقام دعا الناس إل   إذاقالمنا  إن)   )ىموه الالةـ( اءه قػاؿ
ود غريبةةةًا كمةةةا بةةةدأ فطةةةوب  بةةةدأ غريبةةةًا وئسةةةي  اإلئسةةةالمرئسةةةول   وان  إليةةةو
  (ٕٙٓ)(با لمغر 
بدأ غريبًا  اإلئسالم)   )ىموه الالةـ( اءه قاؿى د هللا  أ ي صير ىف  أ يوىف  

  ا  أصةمحكلةا ىةذا  اشةرح: تمة  ف ود غريبًا كمةا بةدأ فطةوب  لمغربةا وئسي 
رئسةةةةةول   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  دعةةةةةاجديةةةةةدًا كمةةةةةا  اً : يئسةةةةةتأنف الةةةةةداعا منةةةةةا دعةةةةةا ف ةةةةةال
  (ٕٚٓ)تئسميما(

ه الروايتيف أف هءػاؾ داىػي يػدىو الءػاس ويوضػ  ل ػـ الطريػو ءالت مص مف هذ
لرواوػػات ت ػػير ا يءمػػا هءػػاؾ صػػءف آ ػػر مػػف  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالػػموما(كمػػا دىػػا رالػػوؿ هللا 

 .إلش أف اإلماـ وكوف مء جه القت 
 أ ػػػية ىػػػف ىػػػف زرار م والرواوػػػات مثػػػ  مػػػا جػػػا اا  ػػػاريؤكػػػد ذلػػػؾ العديػػػد مػػػف و  

 أريةةد: صةةالح مةةن الصةةالحين ئسةةمو لةةا ) قمةةت لةةو  قػػاؿ جعفػػر )ىموػػه الالػػةـ(
صةم    : ف مةت أيئسةير بئسةيرة دمحم )ال الم )عميو الئسالم( ف ال: ائسمو ائسةما

: ىييات يةا زرارة مةا بئسةيرتو قمةت ج مةت فةداك عميو و.لو وئسمم تئسميما(  قال
  كةةان يتةةألف مينبةةال أمتةةورئسةةول   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسةةميما( ئسةةار فةةا  إنِلةةَم ا قةةال: 

                                                 
 336ي   الءعماءي صغ - 286
 194ص 13ج ااءوار  حار - 287



- 124 - 

يئسةير بال تةل  أن  فا الكتةاب الةذي م ةو أمرئسير بال تل بذاك يالناس وال الم 
 .(288)واه (اويل لمن ن أحداوا يئستتيب 

 االفاظ.كثير ما ا تةؼ  الوط في الرواو  ال ههذ وغير
قام  الحجػ  ىمػش الءػاس ومػف  ػةؿ تت ػا  وهءا ءالأؿ مف الذؼ الوقوـ  الدىوة وا 

ىػػػف اإلمػػػاـ ال ػػػاقر فقػػػد جػػػام الومػػػاءي موصػػػوؼ  أءػػػه الػػػداىي  أف الرواوػػػات ءجػػػد
حػػ  ال ػاهد مػف قولػه )ىموػػه )ىموػه الالػةـ( فػي رواوػ  ىػػف الومػاءي ءأ ػذ مء ػا م

ى ألنةةو مةةن رايةة  اليمةةانا ىةةا رايةة  ىةةد أىةةدى) ولةةيس فةةا الرايةةات   الالػػةـ(
يةى الئسةالح عمة  )النةاس ( وكةل ذا خرج اليمانا حرم بإ  فيدعو إل  صاحبكم

ذا  مئسمم   وا يحةل لمئسةمم ن رايتةو راية  ىةدىإ  فإليونيض اخرج اليمانا ف وان
لةة    ألنةةو يةةدي عميةةو فمةةن ف ةةل فيةةو مةةن أىةةل النةةاريمتةةو  إن عو إلةة  الحةةق وان

   (ٜٕٓ)طريق مئست يم (
وقد  يف المعصـو مػدػ مكاءػ  ووصف الوماءي  الداىي صري  في هذه الرواو  

  .وام ىموه و ةفهومقاـ الوماءي وجع  ال ةؾ والءار في ايلت
هءػػاؾ مػػا يؤكػػد اف اإلمػػاـ ق ػػ  قوامػػه يوكػػ  مػػف وعطػػي الءػػاس فق ػػا   - الإالةةث 

ى ػػد هللا )ىموػػه الالػػةـ( اءػػه  أ ػػيمعصػػوموا  فوػػه الحػػةؿ والحػػراـ كمػػا جػػام ىػػف 
  (ٕٓٔ)وحراميم قبل قيامو( حالليميأخذون منو  إمامابن  إمام) ال الم   قاؿ

                                                 
 237غي   الءعماءي ص - 288
 264غي   الءعماءي ص - 289
 227-226اث ات الوصو  ص - 218



- 125 - 

إلمػػاـ ق ػػ  قوامػػه مػػا لػػـ وكػػف  يءػػه وبيػػء ـ فكيػػف وأ ػػذوف الحػػةؿ والحػػراـ مػػف ا
رالوؿ وه  هءػاؾ رالػوؿ يرالػمه اإلمػاـ أولػش مػف الومػاءي ف ػ  وصػف غيػره  مػا 

 وصف ؟
ووأ ػػذ ال وعػػ  لػػه مػػف  أمػػرهمػػولش يمػػي  ل مػػاـ أفهءػػاؾ رواوػػات تؤكػػد  -  الرابةةى

ألػوس هػي حمػ  رالػال   ل مػاـالءاس فما هي وضوف  المػولش الػذؼ وأ ػذ ال وعػ  
وكػػوف مرالػػة  مػػف اإلمػػاـ  أففالػػذؼ وأ ػػذ ال وعػػ  مػػف الءػػاس ي  ػػد  ي ـإلػػاإلمػػاـ 

 )ىموه الالةـ( .
بمةة  الإ مبيةة  قةةام  إذا) حتةة    اإلمػػاـ ال ػػاقر )ىموػػه الالػػةـ( قػػاؿفقػػد جػػام ىػػف  
ب مبةو مةا خةال  وأشةج يموىو من اشةد النةاس ببدنةو  أبيورجل من صمب  إليو

 إجفةالو  انةك تجفةل النةاس   في ول: يا ىذا ما تصنى ا فاألمرصاحب ىذا 
ا  في ةول المةول  الةذي ولةا بمةاذ أممن رئسول   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسميما(  فب يد  الن م
  في ول لو ال ةالم ائسةكت يةا لتئسكتن أو ألضربن الذي فيو عيناك: و  البي  
    (ٕٔٔ)ن      الخ (فال 
الػػػذؼ ا ػػػذ ال وعػػػ  مػػػف مػػػف ولػػػي ال وعػػػ  أؼ ى اا  ػػػار أفواضػػػ  مػػػف الرواوػػػ  و 

حصػػ  فػػي زمػػف الػػا و ىػػف زمػػف قوػػاـ اإلمػػاـ )ىموػػه  أمػػرذلػػؾ  إف ل مػػاـالءػػاس 
. كمػا اف مالػمـ وكمف   ذه الم م  ل ماـالالةـ( فمف غير الوماءي مولش اقرب 

ل ػػي فػػي الػػدىوة اإل ااالػػموبوهػػذا  الوظوفػػ هػػذه  أدػا ػػف ىقيػػ  )ىموػػه الالػػةـ( 
 ق   اإلماـ.
واوػػات اف الالػػيد الومػػاءي الحالػػءي وزيػػر اإلمػػاـ الػػذؼ جػػام فػػي الر  -  الخةةامس

اءػه وعرفػه  ػ  ووقالػـ  اإلث اتػات)ىموه الالػةـ( ووطمػب  عػض  ل ماـوالمـ الراو  
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كمػا يؤكػد ذلػؾ مػا جػػام المعصػوميف ىمػش اءػه وعرفػه حقػا  واءػه اىػرؼ الءػاس  ػه 
) إةم يخةرج الحئسةنا   قػدر الحاجػ  حػيف ي ػدأ  قولػه ءا ذ مء ػافي رواو  طويم  

بةر الميةةدي فيتصةل بةةو وبأصةحابو خ -قةال  أنإلةة   -الفتة  الصةبيح الوجةو 
مةةن ىةةذا الةةذي نةةزل بئسةةاحتنا ا : يةةابن رئسةةول   )عميةةو الئسةةالم( وي ولةةون 

انةو حت  ننظر من ىةو ا ومةا يريةد ا وىةو و  ي مةم  إليو: اخرجوا بنا في ول
ىةةو ا  مةةن أصةةحابولي ةةرف  إا األمةةر  ولةةم يةةرد بةةذلك الميةةدي  وانةةو لي رفةةو

  (ٕٕٔ)(الرواي  .خر        إل  
لػػـ يمتػػو   ػه مالػػ قا  ويتعػػرؼ ىموػػه فمػػا  فػػمذافكيػف وقػػوؿ المعصػػوميف اءػػه وعرفػه  

اف الالػيد الحالػءي  الػا وفي مواضا  ا رءا إءءاوكوف فرقه ىف الاةر الءاس. ثـ 
 )ىموه الالةـ( هو وزيره الوماءي. ل ماـالذؼ والمـ الراو  

ق   قواـ اإلماـ )ىموه الالػةـ(  أفوات ما يؤكد جام في  عض الروا - الئسادس
تمامػػا  إءػػالمحجػػ  ىمػػش الءػػاس اءػػه ي ػػرج اثءػػا ى ػػر رجػػة  يجمعػػوف ىمػػش قػػوؿ  وا 

التقػػوا  ػه )ىموػه الالػةـ( وا ػػذوا  إء ػـرأيءػاه أؼ القػاةـ وفي ػا ديلػػ  واضػح  ىمػش 
 مػػػاـل ىءػػه تػػػوجي  ـ   ػػذا الت موػػػغ وهػػذه الرالػػػال  وهػػؤيم هػػػـ ايثءػػا ى ػػػر ءقي ػػا  

) ا ي ةوم   ى د هللا )ىموه الالةـ( اءه قاؿ أ ي، ىف وزيره الوماءي رأال ـوىمش 
قةةةد رأوه  أنيةةةمال ةةةالم حتةةة  ي ةةةوم اإنةةةا عشةةةر رجةةةاًل كميةةةم يجمةةةى عمةةة  ال ةةةول 

 . (213)فيكذبونيم (
ف ا هو اإلماـ الصادؽ )ىموه الالةـ( يءفي قواـ القاةـ ق   هؤيم الءق ػام ايثءػش 

قوػاـ اإلمػاـ ىمػش قوػاـ هػؤيم وذهػا  ـ لمءػاس وت مػو  ـ  وعمػو آ رى ر و معءش 
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ىمػػش رؤيػػت ـ لمم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ( وذلػػؾ مالػػتفاد  إجمػػاى ـ مػػا كمفػػوا  ػػه مػػا 
  أداة الء ي ) ي ( في قوله   ) ي وقـو القاةـ حتش(.

ال ي   كاءت ىف طريو الالفرام الذيف هـ رال  اإلماـ إلش الءاس  إف -  الئسابى
ور ىػف طريػو الالػفرام وفكػرة الالػفير ال ػامس لػـ تػأتي اىت اطػا  فكذا وكوف الظ ػ

يرالػػمه  الػػذؼصػػحوحا  غيػػر  إىػػداداووعػػدهـ  أءصػػارهىءػػد ال ػػوع  فمػػف يجمػػا لػػه 
 . توجي ه الم ا ر ووحضااإلماـ ووكوف تحت رىايته 

 
 ؟)ىموه الالةـ( مف هو الذؼ تجرؼ ىموه الءف ااء وام /ٜس
حالػػػب ، الػػػةـ( الالػػػيد الحالػػػءي الومػػػاءيوػػػه ال)ىم هػػػو وزيػػػر اإلمػػػاـ الم ػػػدؼ ج/

اْلَ َمةةِر ِإَذا اتَّئَسةةَق َلَتةةْرَكُبنَّ َطَب ةةًا َعةةن  َ }  فػػي الػػورة ااء ػػقاؽ تعػػالشقولػػه تأويػػ  
والقمر هءا ومث  وزير اإلماـ الم دؼ )ىموه الالةـ( والقمر اذا اتالو (ٕٗٔ){َطَبقٍ 

لم الم غيب   إن ) ى د هللا )ىموه الالةـ( قاؿ  أ يهو اكتماؿ دىوته وورد ىف 
   إن)عميةو الئسةالم(:  رئسةول   ا قةال يبن: ولم ذاك ف مت لو أمدىايطول 

 يةو ئسةنن األنبيةا  فةا غيبةاتيم  وانةو ابةد لةو يةايجةري ف أن إا أبة عز وجل 
 {َلَتْرَكُبنَّ َطَب ةًا َعةن َطَبةقٍ  }وجل    قال   عزئسدير من ائستيفا  مدد غيباتيم
وبػػذلؾ تكػػوف جريػػاف الالػػءف ىمػػش وزيػػر  (ٕ٘ٔ)( أي عمةة  ئسةةنن مةةن كةةان قةةبمكم

 )ىموه الالةـ(. اإلماـ الم دؼ )ىموه الالةـ( ولوس ىمش   ص اإلماـ
 مف هو صاحب ال رقا ؟  /ٓٔس
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اإلمػػاـ   أءصػػارهػػو رجػػ   ػػوعي مػػف أهػػ  العػػراؽ وأ ػػذ ىمػػش ىاتقػػه الو ػػاو   ج/
لءجػػػف د ػػػوؿ الالػػػفواءي المعػػػيف إلػػػش ا أثءػػػامالم ػػػدؼ )ىموػػػه الالػػػةـ( فػػػي الكوفػػػ  

 يوتػػات ااءصػػار الػػذيف   وأىواءػػهاي ػػرؼ ووقػػـو هػػذا الػػدىي  تعريػػف الالػػفواءي 
ومواج ػػ  قػػوات الالػػفواءي وممػػا  )ىموػػه الالػػةـ( يت يةػػوف لءصػػرة اإلمػػاـ الم ػػدؼ

ى ػد هللا الصػادؽ  أ ػييدل  ىمش صح  كةمءا هذا هو ما جام فػي الرواوػ  ىػف 
قمت ومن صاحب البرقةى ا   ) وكأنا انظر إل  صاحب البرقى)ىموه الالػةـ(  

  رقةى فيحوشةكم في ةرفكم وا ت رفونةوف ال: رجةل مةنكم ي ةول ب ةولكم يمةبس الب
  (ٕٙٔ)ابن بغا      ( إاانو ا يكون  أمافيغمز بكم رجل رجل 

 
ىف ءفاله  وا ىةءههو تكموفءا تجاه الوماءي ودىوته في حاؿ  روجه  ما /ٔٔس
 ؟.
هػػو دوره فػػي  مػػف هػػو الومػػاءي ومػػا إجمػػايءعػػرؼ ولػػو  أفيجػػب ىميءػػا أوي  ج/

 .)ىموه الالةـ( زمف ظ ور اإلماـ الم دؼ
الومػػاءي هػػو قاةػػد جيػػوش اإلمػػاـ التػػي تزحػػف مػػف  راالػػاف وهػػو وزيػػره الػػذؼ  إف 

ىػدة  إلتمػاـ)ىموه الالةـ( وء رها  يف الءػاس لجمػا ااءصػار  دىوته   دموقوـ 
ـ( و مػا اف الومػاءي هػو )ىموػه الالػة الجوش الذؼ والمـ رايته إلش اإلماـ الم دؼ

والالػير ىمػش  إت اىه)ىموه الالةـ( وصاحب دىوته فيجب  وزير اإلماـ الم دؼ
ذا)ىموػه الالػػةـ(   طػاه اءػػه يوصػمءا إلػػش اإلمػاـ الم ػػدؼ ظ ػرت هػػذه الػػدىوة  وا 

ايلتحػاؽ   ػػا وفػي حػػاؿ وجػػود تػردد وىػػدـ التػػوقف  إءالػػافواجػػب ىمػش كػػ  مػف الف
والقطا والوصػوؿ إلػش حقوقػ   التأكدولكف يجب  والتأ ر الت اوف مء ا فة يجوز 
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ي اءػػه ورد  أـ)ىموػػه الالػػةـ(  تمػػؾ الػػدىوة هػػ  هػػي فعػػة دىػػوة اإلمػػاـ الم ػػدؼ
) خةةروج الئسةةفيانا واليمةةانا والخرائسةةانا فةةا  )ىموػػه الالػػةـ( قػػاؿ  ىػػف ال ػػاقر

ئسةةن  واحةةدة فةةا شةةير فةةا يةةوم واحةةد نظةةام كنظةةام الخةةرز يتبةةى ب ضةةو ب ضةةًا 
مةن راية   أىةدىواىم وليس فا الرايات اكل وجو ويل لمن ن فيكون الباس من

خةرج اليمةانا حةرم بيةى  فةإذاألنةو يةدعو إلة  صةاحبكم  اليمانا ىا راي  ىدى
ذاالئسالح عم  الناس وكل مئسمم  فان رايتةو راية   إليوخرج اليمانا فانيض  وان

يمتوي عميو فمن ف ةل ذلةك فيةو مةن أىةل النةار ألنةو  أنىدى وا يحل لمئسمم 
ل  طريق مئست يم(يدع  .(ٕٚٔ)و إل  الحق وان
 إيءجػػاة ي فاءػػه  إذفالممتػػوؼ ىموػػه مػػف أهػػ  الءػػار  أف الراووػػ كمػػا يتضػػ  مػػف  

 الوماءي وىدـ ايلتوام ىموه.   مت اع
 
الالفواءي يد   الكوف  ؟ وما هي قص  ت موص الالػ اوا مػف يػد  إفه   /ٕٔس

 الالفواءي ؟
 أفعاؿف  ووقت  ووال ي الءالام ووفع  الالفواءي يد   الكو  أفكما تذكر الرواوات 

) يب ث الئسفيانا جيشًا  ءوع  حيث ورد ىف اإلماـ ال اقر )ىموه الالةـ( قاؿ  
فيصيبون من أىل الكوف  قةتاًل وصةمبًا وئسةبيًا  ألفاً إل  الكوف  وعدتيم ئسب ون 

رايةةات ئسةةود مةةن قبةةل خرائسةةان تطةةوي المنةةازل طيةةًا  أقبمةةت إذفبينمةةا ىةةم كةةذلك 
  (ٕٛٔ)ال الم ( أصحابنفر من  حإيإًا وم يم
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ءرػ اءه وال ي الءالام واف الذيف ي مصوء ـ مف الالفواءي هـ الذيف وأتوف  فكما 
الراوػات الالػود  أفالراوػات الالػود وقػد  يءػت الرواوػات  أصػحابمف ق ػ   راالػاف 

 .مءيف ءصرت ا ولو ح وا  ىمش الثمهقاةدها الاليد الحالءي الوماءي واف ىمش المؤ 
 ؟    الالفواءي ت ية  ق   قوامه وما هو تكموفءا ىءد ظ ورهلحرك إفه   /ٖٔس
حرك  الالفواءي ىءد  روج ا تكوف قوو  وذات ىدد وىدة لذلؾ  أفكما ءعمـ  /ج

 أءػػاسوت يةػػ   أفكارهػػا  ػػث  اامػػرهػػذه الحركػػ  فػػي  ػػادغ  ت ػػدأ أففمػػف ال ػػدي ي 
وػ العظمػش ج ػ  القػوجما اك ر قوة ممكءػ  لموا أىدادهاوالقواـ  تكثير  إلالءادها

 .في المءطق 
 أفكػػػػارهـاف حركػػػ  الالػػػفواءي فػػػي الواقػػػا ل ػػػػا جػػػذور  عيػػػدة حيػػػث  ػػػدموا   ػػػث فػػػ

ودول ػا لػذلؾ  آالػواإلػش  ػرؽ  أت ػاى ـالمالموم  مف الجزيرة العربو  حتش وص  
المالػموم  ل ػرض الػوطرت ـ ىمػش  أفكػارهـهػذا الفكػر مػف ء ػر  أصػحاباالتفاد 

ر  ػػف دمحم )ىموػػه ى ػػد هللا جعفػػ  ػػيأالمءطقػػ  وفعػػة الػػوكوف ذلػػؾ حيػػث ورد ىػػف 
ائستول  الئسفيانا عم  الكور الخمئسة  ف ةدوا لةو تئسة    إذا)   الالةـ( اءه قاؿ

صػػػ  في ػػػا حىمػػػش الكػػػور ال مالػػػ  التػػػي الو ءػػػه الوالػػػوطرملػػػذلؾ ف (ٜٕٔ)( أشةةةير
واءػه الػوكوف هدفػه قتػ   ااطفاؿالدمار فوقت  الرجاؿ ووال ي الءالام ووقت  حتش 

) ويظيةر الئسةفيانا ومةن   )ىموه الالةـ( اءه قػاؿ ىف ال اقرال وع  حيث ورد 
لذلؾ ىمش ال وع  الحػذر  (228)( دمحم وشي تيم .ل إام و حت  ا يكون لو ىم 

وهػػػو  ػػػػط اإلمػػػاـ الم ػػػػدؼ )ىموػػػػه  أيوال حػػػث ىػػػػف الػػػ ي  الءجػػػػاة  والتػػػػوقعمءػػػه 
احػدها  أ ػرػ الالةـ( اءه كمػا ءعمػـ اف الالػفواءي ىءػد قوامػه الػتقـو معػه راوػات 
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)  :ى ػد هللا )ىموػه الالػةـ( قػاؿ أ ػي)ىموػه الالػةـ( حيػث ورد ىػف   ماـلتكوف 
خروج الإالإ  الخرائسانا والئسفيانا واليمانا فا ئسةن  واحةدة فةا شةير واحةد 

 مةن راية  اليمةانا ألنةو ييةدي إلة  الحةق أىدىفا يوم واحد وليس فييا راي  
    ). 
ؿ كػػذلؾ راوػػ  الومػػاءي وكػػوف كمػػا اف لمالػػفواءي فتػػرة وعػػد في ػػا العػػدة والعػػدد لمقتػػاف 

)ىموػه الالػةـ( فيجػب ىمػش كػ  مػؤمف  ل مػاـوجما ااءصػار  إىدادق   قوام ا 
المجوم إلش هذه الراو  ) راو  الوماءي ( ىءد ظ ور حرك  الالفواءي اء ا الوحيدة 

لػػش طريػػو مالػػتق ىػػف وـ كمػػا ءصػػت الرواوػػات لػػذلؾ ورد التػػي تػػدىو إلػػش الحػػو وا 
فةةا  إا) الئسةفيانا ا بةد منةةو وا يخةرج   ةـ( اءػػه قػاؿهللا )ىموػه الالػ ى ػد أ ػي

كةان ذلةةك  إن: خةرج فمةةا حالنةا  قةال إذا  عبةد   أبةايةةا  :رجةب ف ةال لةو رجةل
 .(ٕٕٔ)لينا (إف

خةةرج  إذا )  وقػػوؿ )ىموػػه الالػػةـ( ى ػػد هللا أ ػػاكػػذلؾ ورد ىػػف يػػوءس اءػػه الػػما 
تونةا مةن كةل صة ب كان ذلةك فأ فإذا  إليكموجيشًا  إليناالئسفيانا يب ث جيشًا 

 .(222)وذلول (
كما ءرػ في الواؽ الػروايتيف اف ىمػش الءػاس ىءػد  ػروج الالػفواءي المحػاؽ   ػـ  

 صػػاحب دىػػوة اإلمػػاـ ووزيػػره هػػو الومػػاءي وهػػو الػػذؼ يػػدىو  أؼ)ىموػػه الالػػةـ( 
 أفالكثيػػػر مػػػف الرواوػػػات التػػػي تػػػدؿ ىمػػػش  ت)ىموػػػه الالػػػةـ( حيػػػث ورد ل مػػػاـ

ذاو ، الممتوؼ ىموه مف أه  الءار ولو ح ػوا  ىمػش  فأدركوهاجامت الراوات الالود  ا 
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 المحػاؽ  الومػاءي اءػه  إيي ممجػأ مػف الالػفواءي  أفالثمه وهذا القوؿ يػدؿ ىمػش 
 )ىموه الالةـ(. هو الذؼ والمـ الراو  إلش اإلماـ الم دؼ

ذاكيػػف التمالػػؾ  ويوػػ  الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ( فػػي زمػػف ال ي ػػ   /ٗٔس  كػػاف وا 
 وماءي كيف يتـ ايلتحاؽ  دىوة الاليد الوماءي ؟طريو الاليد ال فى
)ىموه الالػةـ( فػي زمػف ظ ػور الالػيد الومػاءي  التمالؾ  ويو  اإلماـ الم دؼ ج/

ااةمػػػ   أمرءػػػاالومػػػاءي الموىػػود الػػػذؼ  إت ػػػاعوكػػػوف ىػػف طريػػػو  أفودىوتػػه ي ػػػد 
جػام فػي  وىدـ القعود ىف ءصرته أو ايلتوام ىموه فاءه قػد  مت اىهالمعصوميف 

الممتوي عميو مةن أىةل )  لرواو  الواردة ىف  اقر العترة )ىموه الالةـ( اءه قػاؿا
 وأمػػػا)ىموػػػه الالػػػةـ( وصػػػاحب الػػػدىوة إلػػػش ءصػػػرته  ف ػػػو وزيػػػر الم ػػػدؼ النةةةار(

 الءال   لكوفوػ  ايلتحػاؽ  دىوتػه فوكػوف ذلػؾ ىػف طريػو معرفػ   ػ ص الػداىي 
المعصػػػوم  ورد مػػػف وصػػػفه فػػػي الرواوػػػات مػػػا وذلػػػؾ وكػػػوف مػػػف  ػػػةؿ تط يػػػو 

 ـ)ىمػػػػي  إلػػػػش كوءػػػه حػػػػامة  لمعمػػػوـ الرباءوػػػػ  وىمػػػوـ أهػػػػ  ال يػػػت إضػػػاف ال ػػػريف  
حػػػد مػػػف الءػػػاس الػػػرد ىمػػػش تمػػػؾ والػػػتطوا ا مػػػات مػػػف هللا وياالالػػػةـ( ومؤيػػػدا   كر 

. وتػػػػوفر ال ػػػػروط الثةثػػػػ  فػػػػي  ػػػػ ص الػػػػداىي والتػػػػي جػػػػام ذكرهػػػػا فػػػػي العمػػػػوـ
لش  أفالرواوات حيث ورد  طريػو مالػتقوـ ويػدىو إلػش الوماءي يدىو إلش الحو وا 

 .إطةقا  يدىو إلش ءفاله  اءه ي أؼصاح كـ 
 
هػ  ي ػرج الػداىي إلػػش اإلمػاـ الم ػدؼ )ىموػػه الالػةـ( الومػاءي الموىػػود  /٘ٔس

 ؟ ي أـ مجت دا  
 أفىمػػش   ةل ػػاتا عءػػا الرواوػػات الػػواردة   صػػوص الومػػاءي ءالػػتدؿ مػػف  إذا/ ج

 ف اإلمػػاـ ال اقر)ىموػػه الالػػةـ(وكػػوف مجت ػػدا  حيػػث ورد ىػػ أفومكػػف  الومػػاءي ي
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)خروج الئسفيانا واليمانا والخرئسانا فةا ئسةن  واحةدة وفةا شةير واحةد   قػاؿ
يمتةوي عميةو فمةن ف ةل فيةو  أن ميحل لمئسةم وا -إل  ان قال –فا يوم واحد 

ل  طريق مئست يم (  .(223)من أىل النار ألنو يدعوا إل  الحق وان
 ػػ  اتصػػاؿ  اإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الومػػاءي لػػه ج أفوالمالػػتفاد مػػف هػػذه الرواوػػ  
يمتوي عميو فمن ف ل فيو مةن  أنيحل لمئسمم  ا ) :الالةـ( اف الرواو  تقػوؿ

وهػػو دليػ  ىمػػش كوءػػه لػػوس مجت ػدا  اف المجت ػػديف لالػػءا مػػأموريف  أىةةل النةةار (
 أحكػػاـالممتػػوؼ ىمػػش احػػدهـ مػػف أهػػ  الءػػار وكػػذلؾ فػػاف  أف أت ػػاى ـ إلػػش درجػػ  

غير واقعو  ظءو   أحكاـلحكـ والقطا  صحت ا وذلؾ اء ا ومكف ا المجت ديف ي
المجت ػديف تتضػارب مػا احكػاـ  عػض الصادرة مػف  ااحكاـ دلي  وجود  عض 

 . هـديف غير مجت 
ابةن  إمةامال ةالم  )  ثـ اءه جام في الرواو  ىف الصادؽ )ىموه الالةـ( اءه قػاؿ

  (ٕٕٗ)وحراميم قبل قيامو( حالليممنو  يأخذون  إمام
الومػػاءي وظ ػػر ق ػػ  اإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ(  أفالرواوػػ  تػػدؿ ىمػػش وهػػذه 

 .وعم   ايجت اد ووأ ذ توجي اته مءه )ىموه الالةـ( وي
الومػػاءي صػػاحب دىػػوة اإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه  أفوالرواوػػات   اادلػػ ولمػػا ت ػػيف  

لش   ةـاإلالػالجديد لػه  ػ ه  الػداىي إلػش  اإلالةـالالةـ( والداىي إلش ءصرته وا 
 اا  ػاركما جػام فػي  أميوهو الرالوؿ دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالموما( وقد كاف )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالموما( 

 أفءقصػد مػف ذلػؾ وي  ...أوضػا أمػيوكوف الوماءي ومف هذا المءطمو  أففة د 
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فػي وعرؼ القػرامة والكتا ػ  ولكػف المقصػود اءػه لػـ وكػف معروفػا   وكوف الوماءي ي
 . عمميتهزماءه 

الم دؼ )ىموه الالةـ( كاءوا مف ىام  الءاس ولػـ  ل ماـ ااربع الالفرام  إفثـ  
الومػػاءي غيػػر معػػروؼ  أفوكوءػػوا مػػف ىممػػام ال ػػوع  ثػػـ المالػػتفاد مػػف الرواوػػات 

 .ىءد ال اص  والعام  فمو كاف مجت دا  لكاف معروفا  حتما  
 تعػالش وه الالةـ( في تفالير قوله فقد جام في الرواو  ىف اإلماـ الصادؽ )ىم 

ِلةيَن {  .ل)تكةذيبيم ل ةةالم  :قةال .(225) }ِإَذا ُتْتَمة  َعَمْيةِو .َياُتَنةا َقةاَل َأئَسةاِطيُر اأْلَوَّ
لو لئسنا ن رفك ولئست مةن ولةد فاطمة  كمةا قةال  ون ي ول إذدمحم )عميو الئسالم( 
  (ٕٕٙ)ئسميما(المشركون لدمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ت

 إف أقػوؿ( ىموػه الالػةـاف هذه الرواو  المقصود مء ا اإلماـ الم ػدؼ ) ف قي مف 
الم دؼ )ىموه الالةـ( معػروؼ لػدي ـ  ػدلي  مػا جػام ىػف ال ػاقر )ىموػه الالػةـ( 

قام ال الم ئسار إل  الكوفة  فيخةرج  إذا )  في حديث طوي  قوله )ىموه الالػةـ(
ي ولون لو ارجةى نفس يدعون البتري  عمييم الئسالح ف ألفمنيا بض   عشر 
مة  فيضةى فةييم الئسةيف حتة  يةأتا طحاجة  لنةا فةا بنةا فا من حيث جلت ا

 .(ٕٕٚ)… ( .خرىمعم  
 دػ الءػػاسوكػػوف معروفػػا  لػػومػػف هءػػا يت ػػيف اف اإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ(  

 .و اص  في الءجف والكوف 
  قريء  قوؿ اإلماـ )ىموه الالةـ( حكاو  ىف الءاس ارجا وا ف فاطم .

                                                 
 15القمـ- 225
 61ص 51 حار ااءوار ج - 226
 364ص اإلر اد - 227
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 ؟ الوماءي وأتي  المعجزات أفقي   ه  صحو  ما /ٙٔس
دليػػ  ىموػػه فػػي رواوػػات ااةمػػ  )ىموػػه  أؼيوجػػد  هػػذا القػػوؿ غيػػر صػػحو  وي إف

)ىموػه الالػةـ( وهػو  الم ػدؼ ل مػاـالالةـ( اءءا ىرفءػا  وجػود المم ػد الرةوالػي 
الومػػػػاءي مػػػػف  ػػػػةؿ الرواوػػػػات فالرواوػػػػات وحػػػػدها هػػػػي التػػػػي تث ػػػػت كوءػػػػه وػػػػأتي 

 أالػػ ابوػػأتي  ػػالعجزة وذلػػؾ لعػػدة  . لػػذلؾ ءجيػػب  ػػاف الومػػاءي يي أـ  ػػالمعجزة
 هي 
ءعػوش فػي زمػف ي تمػف ىػف  اآلف فمءءػاوقت وزماف المعجزات قد ذهػب  إف -1

  ةؿ المعجزات. ـ مف زمف ااء وام الذيف اث توا صدق
العمػػـو  تحصػػ  التطػػور واءت ػػر  أفالمعجػػزات فػػي زماءءػػا الحػػالي و عػػد  إف -2

وتطػور العمػـو  الءاس فػي وصػف ـ الحػالي أكثرف مف ،العمـ والثقاف  ووىي الءاس
لمعػػػادة كػػػذلؾ وعت روءػػػه  رافػػػات  المعجػػػزة  رافػػػات واف كػػػ   ػػػيم  ػػػارؽ  وعػػػدوف 

 يؤمءوف  المعجزة. ودج  فكثرة الالحرة والدجاليف والم عوذيف جعمت الءاس ي
كػػوف  ال ػػيم الػػذؼ وعجػػز ال صػػـ وت اإلتوػػافمعءػػش كممػػ  المعجػػزة هػػو  إف -3

ااء وػػػام وفػػػي مقػػػاـ التحػػػدؼ  أيػػػدؼىمػػػش  موافقػػػ  لمػػػا ا ػػػت ر فػػػي زمػػػاف المعجػػػزة
 .الء وة إلث ات

 إففمػثة  الذؼ وظ ر لةةم  وااولوام ف و كرامات واف كػاف  رقػا  لمط وعػ   أما 
ءػػه الالػػحر فكاءػػت معجزتػػه تتحػػدػ اكثػػر فػػي زم ء ػػي هللا موالػػش )ىموػػه الالػػةـ(

ف زماءػػه ا ػػت ر فوػػه الطػػػب مه الالػػةـ( فػػالالػػحرة وكػػذلؾ فػػي زمػػف ىوالػػش )ىموػػػ
وهػو  ،ووحيػي المػوتش واا ػرص ااكمه ي رغ فكاءت معجزته )ىموه الالةـ(  اف 

الء ي ال اتـ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالػموما( فقػد غمػب  أما ،ااط اموقوـ  ه ك   أفي والتطوا  ما
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 أفعرام مػف القػراف وهػو مػا ىجػز ال م ػام وال ػ تػهفي زماءػه ال ػعر فكاءػت معجز 
فػػاف فػي زمءػػه وكػػوف  وقػػت ظ ػػور اإلمػاـ الم ػػدؼ )ىموػه الالػػةـ( أمػاوػأتوا  مثمػػه 

تطور العموـ والتكءولوجوا في جموا المجايت لذلؾ فاف ال يم الذؼ الوأتي  ػه 
 ه كاف  العممام في زماءه.ءالوكوف ىمما  وعجز ى اإلماـ )ىموه الالةـ(

ي  أـيػف الػءميز كوءػه صػادقا   رج لءا   صا  وقاؿ هػذه ىصػا موالػش فك فمو 
تأتيءػػا  الػػاحر ومعػػه ىصػػا الػػحري  ووقػػـو  عمػػ  الالػػحر  أف أمريكػػا  ممكػػاففػػاف 

 . الحقوقو  مف الكاذ   وءحف لـ ءراها ق ة   العصا ءميز أففكيف لءا 
)ىموػػػػه  لألء وػػػػام والػػػػداىي إلػػػػش اإلمػػػػاـ الم ػػػػدؼ إيالمعجػػػػزات ي تظ ػػػػر  إف -4

 وأتي  المعجزة.  أفه ىي الء وة فكيف لالالةـ( ي يد  
ىءػػػػدما تػػػػوفي الرالػػػػوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالػػػػموما( وغصػػػػ ت ال ةفػػػػ  مػػػػف ىمػػػػي )ىموػػػػه  -5

 المعجزة ولكءه قاؿ ل ـ هذا ىممي  ػاهد ىمػي  )ىموه الالةـ( الالةـ( لـ وأتي ـ
حءوفػػػ  اإلمػػػاـ الصػػػادؽ )ىموػػػه الالػػػةـ( وجادلػػػه وكػػػذلؾ  أ ػػػاوكػػػذلؾ ىءػػػدما ءػػػازع 

كوءػػه  إلث ػػاتزءادقػػ  لػػـ وػػأتي ـ الصػػادؽ )ىموػػه الالػػةـ(  ػػالمعجزة المعترضػػيف وال
اءػه هػو   ةلػهاإلماـ المفترض الطاى  ولكءه اث ػت ذلػؾ  عممػه الػذؼ اث ػت مػف 

 .اارضاإلماـ وهو الحج  ىمش 
  اف الدلي  ىمش صاحب دىوة اإلماـ الم دؼ )ىموػه الالػةـ( هػو أقررءا إذا -6

وحيػػي  ػػ  و الػػدجاؿ اءػػه الػػوأتي  ػػالمعجزات  رااىػػو الػػيت ا  أكثرءػػاالمعجػػزة فػػاف 
  الالحر. أءواعءوع مف  والموتش وه

يةأتا الةدجال  )   تالػموما( اءػه قػاؿ)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص جام في الحديث ىف الرالوؿ الكػريـوقد 
 أنارايةةتم  :في ةةول الةةدجال -قةةال  أنإلةة   -وىةةو محةةرم عميةةو ن ةةاب المدينةة  
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ا في ولون : ا   في تمو إةم يحييةو  األمرفا ىل تشكون  أحييتوقتمت ىذا إم 
)    (ٕٕٛ)  

الػء الف رواوػات أهػ   فمءءػااالتءدءا ىمػش المعجػزة لمتعػرؼ ىمػش الػداىي  إذا -7
 ـاء ػػػػـ )ىمػػػػي  .يػػػػـو القوامػػػػ ال يػػػت )ىموػػػػه الالػػػػةـ( فء مػػػػؾ وءالػػػػتوجب العػػػػذاب 

 لػدػ صػاحب دىػوة اإلمػاـ الم ػدؼ )ىموػه الالػةـ( المالػأل أوضحوا لءا  الالةـ(
 ىف العظاةـ. ءالأله أفوهو 

 
 ؟ وااصوؿالوماءي اىمـ  الفقه  أفورد  /ٚٔس
  -هي  أموراف هذا الكةـ غير صحو  لعدة  ج/
 ػػػالتعمـ  إءالػػػافمػػػف العمػػػوـ الظاهريػػػ  التػػػي والػػػتطوا أؼ  وااصػػػوؿالفقػػػه  إف -1

وحصػػػ  ىمي ػػػا كمػػػا هػػػو الحػػػاؿ مػػػا أؼ ىمػػػـ فالعػػػالـ وكػػػوف ىالمػػػا   أفوالدراالػػػ  
واإلمػاـ  تعػالشمرالػ  وم تػار مػف ق ػ  هللا  اإلءالػافمد   لكوف هػذا   التعمـ وي

ي ،الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ( قػػد حصػػ  ىموػػه الكثيػػر مػػف  وااصػػوؿفػػاف الفقػػه  وا 
 والالػػيد دمحم صػػادؽ الصػػدر )رحم مػػا هللا ( الفق ػػام مثػػ  الالػػيد دمحم  ػػاقر الصػػدر

ذه العمػـو لوالػت هػي ولكءه لـ تث ت ل ـ ءال   الومػاءي فػاف هػ ااىمـ أء ـفأث توا 
 لصاحب دىوة اإلماـ )ىموه الالةـ(. اإلث اتالدلي  وي 

إلػػػش  ل وػػػ  تػػػدىوإهػػػذا الػػػدلي  ا ػػػص مػػػف المػػػدىي اف المػػػدىي دىػػػوة  إف -2
لش طريو مالتقوـ كما جام في رواو   لش الحو وا  اإلماـ الم دؼ )ىموه الالةـ( وا 

وػػ  وكػػوف الممتػػوؼ ال ػاقر )ىموػػه الالػػةـ( ولػػوس كػػ  مػػف حصػ  ىمػػش العمػػـو الفق 
 .قمءاىموه مف أه  الءار كما 

                                                 
 291ص 3ك ف ال م  ج - 228
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العممػػام ىمػػـو ظءوػػ  وهػػي قاةمػػ  ىمػػش م ػػاءي ىقموػػ    ػػمقرارهػػذه العمػػـو  إف -3
تعػػالش  يوصػػمءا إلػػش الحػػو قػػاؿ  أفوالظػػف ي ومكػػف  . ػػريف  وأحاديػػثوفمالػػفو  

ْلَحةقِّ َشةْيلًا ِإنَّ ّللّاَ َعَمةيٌم ِبَمةا }َوَما َيتَِّبُى َأْكَإُرُىْم ِإاَّ َظّنًا َإنَّ الظَّةنَّ َا ُيْغِنةا ِمةَن ا
 )ىموه الالةـ(. والحو هو اإلماـ الم دؼ (229)َيْفَ ُموَن {

 أحكػاـهػو االػتء اط  وااصػوؿءتيجػ  الفقػه  أفالمتفو ىموػه ىءػد الفق ػام  إف -4
ورالػاةم ـ العمموػ   أحكام ـوقولوف في  أء ـحقوقو  أو  اطة   دلي   أماظاهري  

 .واقعو  أحكاما)ىموه الالةـ(  اإلماـ الم دؼ أحكاـوهللا اىمـ واف 
مءػػػه  ااحكػػػاـوا ػػػذ   مقاةػػػهكػػػاف الومػػػاءي مرالػػػ  مػػػف ق ػػػ  اإلمػػػاـ ويت ػػػرؼ  ولمػػػا

  أءػػهااءفػ  الػذكر  )ىموػػه الالػةـ( )ىموػه الالػةـ( وكمػا ى ػػرت ىءػه رواوػ  ال ػاقر
 ي دؼ إلش الحو فوكوف حكمه واقعي.
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تػػتقمص أو تءتحػػ   ػػ ص  أفوغيرهػػا  اإلالػػراةيمو هػػ  تالػػتطوا الموالػػاد  /ٔس

 ال راالاءي ؟ الوماءي أو
ىمػػش اإلمػػاـ الم ػػدؼ  ااىػػدامل ػػذه الج تػػاف المتػػاف تعت ػػراف مػػف ا طػػر  إف /ج

الػراةي )ىموه الالةـ( وقضيته وهػي  فػي مجػايت  يػرة جػدا  ك  إمكاءوػات أمريكػا وا 
كثيرة لـ ت طر حتػش ىمػش  ػاؿ  أ وامفع    ممكاء ـ أفوقد اث توا لمءاس  متعددة

المتطورة والحديثػ  محػدودة  اإلمكاءاتولكف هذه  أ  ارهـالكثيريف ممف يتت عوف 
مكاءػػػاتقػػػدرة  أمػػػاـوضػػػةيم   وىمػػػـ اإلمػػػاـ الم ػػػدؼ )ىموػػػه  وتعػػػالشهللا الػػػ حاءه  وا 

دىي أؼ ىءواف وهػذا    ص ويجعموءه ي وأتوا أفم الالةـ( حيث والتطوا هؤي
 .غير مالتحي 

   ص وحم  مضموف الوماءي الموىود واىءي  وأتوا أفكء ـ ي والتطوعوف ول 
الومػػاءي وزيػػر اإلمػػاـ  أفحيػػث  ،الدالػػ  ىمػػش  ػػ ص الومػػاءي اادلػػ  المضػػموف 

ي و ػاقىممػام ال ػوع   إلي االم دؼ )ىموه الالةـ( وحم  ىمـو ك يرة لف يتوص  
يجعموه  أف ه والتحي   وأتوف واف أؼ   ص  المالمميف فضة  ىف ىممام الكفر

وهي صف  مػف صػفات الومػاءي والتػي تميػزه ىػف  (مثة ي قر الحديث أؼ )يؤوله
المػػؤمءيف )ىموػػه الالػػةـ( ىءػػد ذكػػره  أميػػر ػػاقي الءػػاس حيػػث ورد ذلػػؾ فػػي قػػوؿ 

ذلةةك رجةةل مةةن بةةاقرا بةةاقرا  )بةةاقراجػػوش ال ضػػب ووصػػفه وهػػو الومػػاءي  ػػػ اميػػر
وال قر هو ال ػو أؼ االػت راج ال ػاطف أؼ  معءػش  (ٖٕٓ)يب ر الحديث ب را(ولدي 
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، وكذلؾ كوءػه وحمػ  ىمػـ تأويػ  القػراف والرؤوػا والكػوف وهػذا التأوي  إظ اره أدؽ
 } تعػالش  ػه  ػدلي  قولػه  تػأتي أففػي العػالـ  إرادةالتأوي  ي تالتطوا أؼ قوة أو 

  (ٖٕٔ){ ُو ِإاَّ ّللّاُ َوالرَّائِسُخوَن ِفا اْلِ ْمِمَوَما َيْ َمُم َتْأِويمَ 
 هػػذا التأويػػ  صػػحو  وءحػػف ي ءعمػػـ التأويػػ  ؟ أفوقػػد وقػػوؿ احػػد وكيػػف ءعػػرؼ  

التأوي  ي وعمـ  عممه ك  الءاس ولكف هءاؾ  واهد ىمػش التأويػ  وهءػاؾ  إفءعـ 
لػؾ مػا ال ػاهد ىمػش ذ أفالكثير مف الءاس ومكء ـ تمييز التأوي  الصادؽ حيػث 

 المأل أي ا، وا ىموه الالةـ( حيف  اط  ـ ممؾ مصرحص  في قضو  يوالف )
 .افتءوءي في رؤواؼ.. الخ

واالػػتطاع ذلػػؾ المػػأل التعػػرؼ ىمػػش صػػدؽ تأويػػ  يوالػػف )ىموػػه الالػػةـ( لرؤوػػا  
، حيػػث أف الءػػاس قػػد ف مػػت رمػػوز الحكمػػ  يمػػه احػػدأو الممػػؾ ولػػـ وعتػػرض ىمػػش ت

 .وا الممؾمف تأوي  يوالف )ىموه الالةـ( لرؤ 
وكمػػا يحظءػػا فػػي زمػػف الرالػػوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالػػموما( فقػػد كػػاف هءػػاؾ مػػف يػػدىي الء ػػوة 

 ػػػه الء ػػػي  وػػػأتي مػػػا  وػػػأتي أفكػػػذ ا فوجػػػوده ك ػػػ ص ممكػػػف ولكءػػػه ي والػػػتطوا 
صح  ء وته فكاءت حججه داحض  و اطم  واالتطاع ىام   إلث ات)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالموما( 

 . تعرؼ ىمي ا مث   ماليمم  الكذابالالءاس 
ءعمػػػـ ومػػػف  ػػػةؿ مطالعػػػ  الرواوػػػات التػػػي تػػػذكر لءػػػا ىصػػػر  جموعػػػا إءءػػػاوكػػػذلؾ 
راو  الوماءي ودىوتػه ت ػدؼ إلػش طريػو مالػتقوـ واف أؼ دىػوة مزيفػ   أفالظ ور 

 مػػف  ةل ػػا تحػػاوؿالتػػي  أهػػداف اومدالوالػػ  اليءك ػػف زورهػػا مػػف  ػػةؿ وضػػوح 
و المالتقوـ   ةؼ دىوة الوماءي الػذؼ وكػوف ىف الحو وىف الطري اام حرؼ 
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يػػدؼ اإلمػػاـ الءػػاس إلػػش  إلوصػػاؿجموػػا مػػف  ػػةؿ هدايتػػه لمطريػػو المالػػتقوـ  أمػػره
 .الم دؼ )ىموه الالةـ(

 
الػراةي  أمريكػاالجاالوالػو  لػدػ  مكاءوػ اإلءعمػـ مػدػ  إءءا /ٕس كيػف ومكػف ف ،وا 

ءوػ  تحػت طاةمػ  تظ ر وتعم   طور الدىوة الالري  ومػف ثػـ العم أفلدىوة الحو 
 ؟ ايحتةؿ في العراؽ  اص  وفي المءطق  ىام 

 صػورة الػري   ت ػدأ اامػردىوة اإلماـ الم دؼ )ىموػه الالػةـ( فػي  ػادغ  إف  /ج
والم رضػيف ممػف وصػفت ـ  الػؤالؾ  ااىػدام أىػيفتجع  مء ا دىوة م فوػ  ىػف 

ىوة مف هػذه الػد واا  ارتالرب المعمومات   اإلمكافصحو  قد وكوف  ،ـوغيره
تصػػرؼ  أؼلػػذلؾ تأ ػػذ هػػذه الػػدىوة وصػػاح  ا  الحػػذر ال ػػديد ىءػػد  أىػػداة اإلػػش 

مػػف  أكثػػروتكػػوف تحركات ػػا مدروالػػ   درجػػ  ىالوػػ  مػػف الدقػػ  و أالػػاليب متطػػورة 
محػػػدودة ولوالػػػت  قػػػدرة في ػػػا  أىػػػدامها إمكاءوػػػاتالالػػػا ق  التػػػي كاءػػػت  الػػػدىوات
 .الموجوديف ىمش الالاح  في هذا الوقت ااىدام

وقا ىمش ىاتو هػذه الػدىوة وصػاح  ا ف ػذا هػو واجػ  ـ وال ػاقي وكػوف  وهذا ما 
ي ي مػػف وىػػده  تعػػالشوحفظػػه ل ػػذه الػػدىوة فػػاف هللا  وتعػػالش تػػد ير هللا الػػ حاءه 

ل ػػػي وكػػػوف مػػػف  ػػػةؿ وذلػػػؾ التػػػد ير اإل ،ل ػػػيدولػػػ  العػػػدؿ اإل  مقامػػػ وقػػػد وىػػػد 
الػدىوات ىمػش الالػاح  تحمػ   ػعارات مقاربػ  وتكثػر هػذه  أ ػرػ ظ ػور دىػوات 

 ،ىء ا وىف معرفت ا ااىدامالزاةف  مف اج  التمووه ىمش الدىوة الحق  وتظمي  
ـ متحيػريف فػة وصػموف  ػممػا يجعم أهػداف ـفي قوف يت  طوف دوف الوصوؿ إلػش 

إلػػش غػػايت ـ التػػي جػػاموا مػػف اجم ػػا وهػػذه هػػي الحكمػػ  مػػف تعػػدد الراوػػات التػػي 
 .ت رج مصاح   لحرك  اإلماـ الحقوقو 
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) ى ػد هللا )ىموػه الالػةـ(    أ ػارد ىػف المفضػ   ػف ىمػر الجعفػي ىػف حيث و  
والتنويو و  ليغيبن ئسبتًا من الدىر وليخممن حت  ي ةال مةات  إياكم         
 ئالمةةؤمنين وليكفةةأن كتكفةة أعةةينوادٍي ئسةةمك ا ولتفيضةةن عميةةو  بةةأيأو ىمةةك 

مةن  أيرف ا ي ة مشةتبي البحر ولترف ن اإنتةا عشةر راية   أمواجالئسفين  فا 
: ج مةت فةداك كيةف ا ابكةا قال المفضل: فبكيت ف ال لا: ما يبكيك قمةت أي
ا ف ال: فنظر  أيمن  أيا ي رف  مشتبي : ترفى اإنتا عشر راي  ت ول وأنت

الشةمس  أىةذه: الشةمس فةا مجمئسةو ف ةالإل  كوة فا البيت التا تطمى فييا 
  (ٕٖٕ)منيا ( أضو : و  ألمرنا مضيل  ا قمت ن م  ف ال

  أف إي ػػاطة   ل مػػاـواف كاءػػت مزيفػػ  واءتالػػا  ا  ى ػػر ايثءتػػافػػاف هػػذه الراوػػات 
 .وتظميم ـ ااىدام أىيفدىوة الحو ىف  إل فامك يرة  تكوف  فاةدت ا

مػػف ال ػػمس اف  أضػػوم أمرءػػا إفالمؤمءػػوف فالػػيتعرفوف ىمي ػػا  ػػدلي  قولػػه  أمػػا 
 . ااىدام  ةؼ تعرفوف ىمش الدىوة الحق  يأه  الحو وعرفوف الحو وال

 
في تجءيد العمػةم وىمػش كافػ  المالػتووات  اإلمكاءو  وأمريكا إلالراةي  إف /ٖس

ىمةة ػا فػي دىػوة الحػو وكيػف يػتـ  إد ػاؿءقوؿ اءه مف المحتمػ   أففءالتطوا 
 مء ا ؟  وا  راج ـاكت اف ـ 

مف الممكف في  داو  الدىوة د وؿ الجواالوس والعمػةم إلػش دا ػ  صػفوؼ  ج/
فقػػد حػػدث ذلػػؾ فػػي زمػػف الرالػػوؿ  وأءصػػارهاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ( دىػػوة اإلمػػ

دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالموما( حيث كاف هءاؾ الكثير مف الجواالوس والمءافقيف الذيف  ااكـر
وهػػػػػـ يوصػػػػػموف ووالػػػػػربوف المعمومػػػػػات إلػػػػػش الم ػػػػػركيف وذلػػػػػؾ  اإلالػػػػػةـد مػػػػػوا 
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تالػػموما( والقضػػام ىمي ػػا وكػػاف ىمم ػػـ مػػف وج ػػيف  دولػػ  الرالػػوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إلضػػعاؼ
المعمومػات ىػف ىػدة وىػدد الجػوش وتحركاتػه ودا موػا   إوصاؿ ارجوا  مف  ةؿ 

 .ل ذا الديف واإلالامةمف  ةؿ زرع الفتف وال ة    يف صفوؼ المالمميف 
فػػاف د ػػوؿ هػػؤيم ممكػػف فػػي  داوػػ  دىػػوة اإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ( وقػػد  

َذْبةةَذِبيَن َبةةْيَن َذِلةةَك َا ِإَلةة  َىةةةُؤا  َوَا }هػػؤيم المءػػافقيف  قولػػه  لشتعػػا هللا وصػف مُّ
ِإَل  َىةُؤا  َوَمن ُيْضةِمِل ّللّاُ َفَمةن َتِجةَد َلةُو ئَسةِبياًل {
ولكػف  قػامهـ لػف وطػوؿ  (233)

ءه الوأتي اليـو مهذه الدىوة مالددة هي وصاح  ا الوماءي الموىود ف أف  اىت ار
لعمةم والجواالوس ووحكـ ىمي ـ  الحكـ العػادؿ ومضػافا  إلػش الذؼ وك ف فوه ا

الم ا ػػر  اإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ(  اتصػػالهل ػػي لمومػػاءي كػػذلؾ التالػػديد اإل
الوك ػف لػه كػ  المػؤامرات وال طػػط المعادوػ  ووقضػي ىمي ػا فػي الم ػػد اف هللا 

 .أمره الغ 
 
الػػراةي  أمريكػػاهػػ  اف  /ٗس   الػػذكر فػػي مواج ػػ  فلتعتمػػد ىمػػش الوالػػاة  الالػػا وا 

دىوة اإلماـ الم دؼ )ىموه الالةـ( مف اءتحاؿ   صوات أو جاالوالو  أو زرع 
لحػػرب  أءفالػػ ـ االػػتطاىت ا تجءيػػد المالػػمميف  اف الػػتطوا القػػوؿء أـىمػػةم فقػػط 

 اإلماـ الم دؼ )ىموه الالةـ( ؟ 
 ف تالمؾ الءف الذيف مف ق م ا فمو تت عءا ء ي هللا ىوالش  أفي  د  اام هذه  إف

بػدأت تظ ػر و مريـ )ىموه الالةـ( ىءدما جام لي  ر المؤمءيف ويءذر المءحرفيف 
مف  ةؿ اءعكاس دىوة ىوالش )ىموه الالةـ( ىمي ـ فحاربوه  اام مةم  تمؾ 

( وقفوا  وجػه ااح ارمف ذلؾ اف ىممام الي ود ) اادهش ك  قوة ووح و  ولكف 
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وصػػاؿىوالػػش )ىموػػه الالػػةـ( وقػػاموا  ػػالت موغ  ال  ػػر إلػػش الرومػػاف الػػذيف كػػاءوا  وا 
 قػػػاموا  تأليػػػبوحتمػػػوف تمػػػؾ المءطقػػػ  فػػػي ذلػػػؾ الزمػػػاف فػػػأ  روا    ػػػر ىوالػػػش و 

 أهػػواة ـوتحػػريض الرومػػاف ىمػػش ء ػػي هللا )ىموػػه الالػػةـ( اءػػه جػػام  مػػا ي ػػالف 
 .وءزىات ـ و  وات ـ

الػػػ ةم والمصػػػي   اءػػػه الوالػػػتعيف ىممػػػام الػػػديف المضػػػميف  ػػػالمجوم إلػػػش  أفحيػػػث 
ىػػف الػػدىوة الحقػػ  لضػػعف ـ ىػػف مواج ت ػػا ىمموػػا  واءكالػػارهـ  واإل ػػةغؿ ايحػػتة
فوالػػت دموف ايحػػتةؿ لضػػرب هػػذه الػػدىوة كمػػا فعػػ  ىممػػام الي ػػود فػػي  أمام ػػا

 .زمف ىوالش )ىموه الالةـ(  ضرب الء ي ودىوته
الوؼ تتد   في ذلػؾ وتحػوؿ دوف ذلػؾ حيػث  وتعالشولكف ىءاو  هللا ال حاءه  

وقواتػػه الػػتكوف م ػػ ول   ػػالحروب التػػي تتالػػا فػػي وقتػػه  كػػياامرياف ايحػػتةؿ 
مػػف  تأتي ػػاالكثيػػرة التػػي  لحروب والج  ػػات ػػا  اء ػػ ال اوكػػذلؾ  اامػػرىػػف هػػذا 

  تعػالشقػاؿ  اامػرىػف هػذا  أمريكػا ةؿ الحركات والراوات التي تظ ر وت    
   (ٖٕٗ)مُّ ُنورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن {}ُيِريُدوَن ِلُيْطِفُؤوا ُنوَر ّللاَِّ ِبَأْفَواِىِيْم َوّللاَُّ ُمتِ 
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 باب دول  بنا ال باس
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حمػزة الثمػالي  أ ػيىػف  ،تؤكد حتمو  غير العةمات ال مال  هءاؾ رواو  /ٔس
 -   ) خروج الئسفيانا مةن المحتةوم ا    جعفر)ىموه الالػةـ( ا يقمت   قاؿ

مس من المحتوم واختالف بنةا ال بةاس فةا الدولة  وطموع الش - إل  ان قال
 .(ٖٕ٘)من المحتوم       الخ(

 ؟ مف المحتـو  فكيف وكوف غيرها 
مثػػ  حكومػػ   ءػػي  تمػا عػض الرواوػػات تؤكػػد ي دوػ  الوقػػوع لػػ عض العة إف ج/

ػػػةلا ، يػػػر محتومػػػ ال مػػػف العةمػػػات أء ػػػاالع ػػػاس وغيرهػػػا مػػػا العمػػػـ  د  دوػػػ  توج 
ارت اط ػػػا  قضػػػو  اإلمػػػاـ و ىةمػػػات ي دوػػػ  التحقػػػو ؾ ءػػػا، ف اإللػػػزاـالوجػػػوب أو 

)ىموػػه الالػػةـ( لػػوس ىمػػش ءحػػو ال ػػطر )الجػػزم( أو ال ػػرط فػػي قضػػو   الم ػػدؼ
ىةقت ػػػػا  جواءػػػػب  ارجوػػػػ  و ظػػػػروؼ  إءمػػػػا ،اإلمػػػػاـ لكػػػػي تكػػػػوف مػػػػف المحتػػػػوـ

  . ارجو 
ركبن تةل}ارت اط ا  قضػو  اإلمػاـ مػف  ػاب و إلش حكوم   ءي الع اس  ءأتي  مثة  
ق مكـ تجػرؼ ىمػوكـ كمػا جػام فػي الحػديث ف ، ومف  اب الءف م{طبق ن ا عطب

) لتركبن ئسن  مةن كةان قةبمكم حةذو الن ةل بالن ةل   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالموما() ىف رالوؿ هللا
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طري تيم شبرا بشبر وذراعا بةذراع وبةاع ببةاع حتة   تخطلون وال ذة بال ذة وا 
 . (236)تموه (ان لو كان من قبمكم دخل جحر ضب لدخم

يتػػوفر الػػزمف المءاالػػب لقضػػو  اإلمػػاـ )ىموػػه الالػػةـ( ومػػف  أفأو مػػف  ػػاب ي ػػد 
مػف  ػاب  أؼ، قػد حكمػوا أمو  ءي  أفوحكـ  ءي الع اس مف حيث  أف اب ي د 

وهػي  أ ػرػ وء ا جزم ف ذه ي ديت ا مف جواءػب  اب كالتالمال  التاري ي ي مف 
كػػػوف ي دوػػػ  الوقػػػوع ومعءػػػش ت أفوصػػػ   إءمػػػا ااصػػػمو لوالػػػت مػػػف المحتومػػػات 

لػػءفس  أصػػمو ىوامػػ   الموضػػوع ي ىػػف ي دوػػ  الوقػػوع مػػف  ػػاب ىوامػػ   ارجوػػ 
 .ال رطكالجزم أو كالموضوع 

 
اـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ(  دولػػ  لمػػاذا تالػػمش الدولػػ  التػػي تقػػـو ق ػػ  اإلمػػ /ٕس

 دول   وعو  كما وظ ر مف الرواوات ؟  إء ا( ىمما  ) ءي الع اس
   هذا الالؤاؿ وكوف ىمش ثةث  أوجه جواب إف ج/
 . ءي الع اس ا ف ى د المطمب ءال ا  كام ا هـ مف وكوف حي  أف -أ
 واليروف  اليرة  مفام الدول  الع االو  . إء ـ -ب
 إء ػػػػـ معءػػػػش  ؼأتكػػػػوف هػػػػذه التالػػػػمو  جامعػػػػ  لمػػػػوج يف ااوؿ والثػػػػاءي  أف -ج

ة حكػػاـ الدولػػ  ير والػػيروف  الػػ وأوضػػايءتمػػوف ءالػػ ا  إلػػش الع ػػاس  ػػف ى ػػد المطمػػب 
 . الع االو  آف ذاؾ

 
 ف ؟ مرداس واؿ فة آؿمف هـ  /ٖس
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 اجػػ  ااالػػماموطمقػػوف هػػذه  (ىمػػي ـ الالػػةـ)هػػـ  ءػػي الع ػػاس لكػػف ااةمػػ   ج/
التقوػػ  التػػي كػػاءوا ومػػروف   ػػا مػػف ق ػػ  حكػػاـ  ءػػي الع ػػاس كمػػا ي ي فػػش ىمػػش 

مػػاـ الم ػػػدؼ اإل أمػػرف فػػي م تصػػيالكتػػاب وال ػػاحثيف وهػػذا مػػا ذكػػره العممػػػام وال
 .هـ  ءي الع اس فةفمرداس واؿ  آؿ أف)ىموه الالةـ( حيث اجمعوا ىمش 

 
هي معالـ دول   ءي الع اس وكيف ومكف تكويف صورة واضػح  ىء ػا  ما /ٗس
 ؟
ق   الرجوع إلش الرواوات لتميػز معػالـ وأوصػاؼ دولػت ـ ءحتػاج إلػش ىػرض  ج/

 أءقػاضقامت ىمػش  ع اس   ءي التاري ي م الط كي تتض  الفكرة فءرػ اف دول
التػي تميػزت  ػالظمـ والجػور تجػاه  ػوع  أهػ  ال يػت وءتيجػ  ل ػذا  أموػ دول   ءي 

يثػوروف مػا  أصػ حوا فػمء ـوت عػات فػي ءفػوس ال ػوع   آثػارالظمـ وما ولػده مػف 
فاالػػػػت   ذلػػػػؾ الالػػػػادة  ،كػػػػ  مػػػػف وطالػػػػب  حقػػػػوق ـ ويرفػػػػا  ػػػػعارا  يم ػػػػي رغ ػػػػات ـ

والثػػػارات الحالػػػيف( وا ػػػذوا وعػػػدوف  عار)يف مػػػف ولػػػد الع ػػػاس ورفعػػػوا  ػػػيل ا ػػػما
ء ػـكاءوا يءتال وف إلش ها ػـ  أء ـالءاس وومءوهـ ومف ا رز مواصفات ـ   أ ءػام وا 

كػاءوا يرتػدوف العمػاةـ الالػودام وكاءػػت  وأء ػػـ)ىمػي ـ الالػةـ(  ال يػت آلؿىمومػ  
 .إيرافل ـ و اةه وروا ط في 

 ير إلػش هػذه الءقػاط التػي و لذا جام في الرواوات التي تصف دولت ـ الثاءو  ما 
دولػػ  ال عػػث الظػػالـ التػػي كػػاف وقودهػػا صػػداـ مثمػػت  أفوف ػػـ مء ػػا  أفإلػػش  أدت

المعػاديف والم ػالفيف ل ػوع  أهػ  ال يػت ومػا وعق  ػا  عػد اء وارهػا  أموػ دول   ءػي 
مػػف  قػػدوم ـوكػػوف حكػػـ  ءػػي الع ػػاس وذلػػؾ يجتمػػاع مجموىػػ  مػػف الءقػػاط مثػػ  

ء ػـىماةم ـ الود وراوػات ـ الػود  راالاف واف ل اال ـ الالواد و  وقومػوف  واالػط   وا 
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ال ػػػوع  المظمػػػوميف مػػػف الدولػػػ  المء ػػػارة ويرفعػػػوف ل ػػػـ ال ػػػعارات التػػػي تطالػػػب 
 إيي م ػػـ  وي ه،رَ َكػػ حقػػوق ـ وتحيػػي طقوالػػ ـ و ػػعاةرهـ ولكػػف فػػي الواقػػا هػػـ مَ 

 والر في ا.  يء ـ ىمش ذلؾ واف دولت ـ ىالر ي وقتتموف في ما وأء ـ ،المطاء ـ
 
 ما هو موقف العممام مف دول   ءي الع اس ؟ /٘س
 آ ػرل ذه الدول  الظالم  التػي تحكػـ فػي  فالعممام الوكوءوف مؤيدي أكثر إف ج/

ا والومػػاءي همػػفػػي الرواوػػات اف الالػػفواءي  وردالزمػاف ق ػػ   ػػروج الالػػفواءي حيػػث 
 .ىمش دول   ءي الع اس افوقضوال مف
ؤيػػديف ل ػػذه الدولػػ  الظالمػػ  لػػذلؾ و مػػا أف رجػػاؿ الػػديف الػػوكوءوف مػػف أك ػػر الم 

الوقفوف  وجه دىوة اإلماـ وجو ه ووصدروف الفتاوػ المضػمم  التػي تتالػ ب فػي 
 .إضةؿ الءاس ىف الحو

 
مػػػا هػػػي دولػػػ   ءػػػي الع ػػػاس التػػػي تقػػػاـ ق ػػػ  قوػػػاـ اإلمػػػاـ الم ػػػدؼ )ىموػػػه  /ٙس

 الالةـ( وكيف تكوف ء ايت ا ه  تكوف ىمش يد اإلماـ ؟
مػف  تػأتيالظاهر تحكـ ق   قواـ القاةـ )ىموه الالػةـ(  هي دول   وعو  في / ج

)تخةةرج رايةة  مةةن قبةةل خرائسةةان فةةال تةةزال ظةةاىرة   ( حيػػث ورد إيػػرافالم ػػرؽ ) 
واف هػػذه الراوػػ  راوػػ  ضػػةل  وكفػػر  (237)( بةةدلواحتةة  يبةةدو ىالكيةةم مةةن حيةةث 

 )  حيػػث ورد هوصػػاحب دىوتػػ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ( اء ػػا تقػػف  وجػػه اإلمػػاـ
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وزر ا تنصةروىا ا  و.خرىةاأوليمةا نصةر  ا ال بةاس رايتةان احةدىماتخرج لبنة
 .(ٖٕٛ)ا نصرىا   ( تنصروىاكفر ا  و.خرىاأوليا وزر  واألخرى نصرىا   
هػي دولػ  الع االػييف التػي قضػش ىمي ػا هويكػو فقػد ادىػت  ااولش أففكما ءعمـ 

اف اإلمػػاـ ولمػػا اءتصػػرت االػػتولت ىمػػش مكػػ اامػػرالػػويم اهػػ  ال يػػت فػػي  ػػادغ 
 ايالػتحواذ  اامػرالثاءو  فتاتي فػي  ػادغ  الراو  أما)ىموه الالةـ( فمحق ا الوزر 

تحػػارب  آ رهػػاىمػػش مكػػاف اإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ( فيمحق ػػا الػػوزر وفػػي 
مكػػر و ػػداع  أصػػحابوهػػـ  ،جػػوش اإلمػػاـ )ىموػػه الالػػةـ( فتكػػوف كػػافرة مءحرفػػ 

ووكوف ا تةف ـ فوما  يء ـ الػ ب فػي  فوكوف هةك ـ ىمش يد الالفواءي والوماءي
 .ضعف ـ وتفرق ـ

الحالػػف موالػػش  ػػف جعفػػر  أ ػػاحمػػزة قػػاؿ زاممػػت  أ ػػيحيػػث ورد ىػػف ىمػػي  ػػف  
أىةةةةل  أنيةةةةا عمةةةةا لةةةةو )   (  ػػػػيف مكػػػػ  والمديءػػػػ  فقػػػػاؿ لػػػػي يومػػػػا)ىموػػػػه الالػػػػةـ
بةةدماليم حتةة   األرضخرجةةوا عمةة  بنةةا ال بةةاس لئسةة يت  واألرض الئسةةماوات

 .(ٜٖٕ)يخرج الئسفيانا(
يممةك  أنابةد  )  كذلؾ ورد في ءفس المصدر ىف ال اقر )ىموػه الالػةـ( قػاؿو  

خةةةرج عمةةةييم الخرئسةةةانا  أمةةةرىمممكةةةوا واختمفةةةوا وتشةةةتت  فةةةإذاال بةةةاس  بنةةةو
والئسفيانا ىةذا مةن المشةرق وىةذا مةن المغةرب يئسةتب ان إلة  الكوفة  كفرئسةا 

 أمةةا أيةدييمارىةان ىةذا مةن ىاىنةا وىةةذا مةن ىاىنةا حتة  يكةةون ىالكيةم عمة  

                                                 
 89المةحـ والفتف ا ف طاووس ص - 238
 283غي   الءعماءي ص - 239



- 153 - 

قصػػود  ال رالػػاءي فػػي هػػذه الرواوػػ  موال (ٕٓٗ)( أبةةدا أحةةدايب ةةون مةةنيم  ا أنيمةةا
 .(241)ا  وضحءا الا قأهو الوماءي كما 
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 واألقوامباب مواقف البمدان 
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 ؟  )ىموه الالةـ( مف اإلماـ الم دؼ ااكرادما موقف  /ٔس
حاربوف اإلماـ )ىموه الالةـ( ووقفوف  وج ه كما موقف ـ اليم جدا  ف ـ و إف ج/

) إةةةالث عشةةةر مدينةةة    حيػػػث قػػػاؿجػػػام ىػػػف اإلمػػػاـ الصػػػادؽ )ىموػػػه الالػػػةـ( 
اميةة     أىةةل مكةة  وأىةةل المدينةة  وبنةةوويحاربونةةووطالفةة  يحةةارب ال ةةالم أىميةةا 
 وأزد  وغن  بأىمةو   وضب واألعراب واألكراد  وأىل البصرة وأىل دئست ميئسان

  (ٕٕٗ)وأىل الري(
 
 معءش دالت موالاف ؟  ما /ٕس
  اقػػرب، وقيػػ  ااهػػواز، وهػػي إلػػش  وااهػػوازال صػػرة و وهػػي كػػورة  ػػيف واالػػط  ج/

 ربمػػا يػػراد مء ػػاقصػػ   دالػػت موالػػاف )اي مػػ ( فتكػػوف ال صػػرة مػػف هػػذه الكػػورة، و 
 .ال صرة وموالاف و اص  والط ايهوار يف  مءطق  ايهوار ما
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 ل اـ ؟ا أ داؿومف هـ  ما موقف أه  ال اـ/ ٖس
)ىموػػه الالػػةـ( وجو ػػه هػػـ  الالػػفواءي ىػػدو اإلمػػاـ الم ػػدؼ أءصػػار أكثػػر إف ج/

ةد ال ػاـ ووكػوف حاكمػا  ىمي ػا والوطر ىمػش  ػ الفواءيال إفمف أه  ال اـ حيث 
) ان  ىػػف الحػػارث ال مػػداءي ىػػف أميػػر المػػؤمءيف )ىموػػه الالػػةـ( قػػاؿ قػػد ورد و 

طوالةف مةن الم يمةين عمةة   إاالئسةفيانا يخةرج بالشةام فين ةاد لةو أىةل الشةام 
  (ٖٕٗ)(الحق ي صميم   من الخروج م و 

ووكوءػوف مػا جػوش  اامػرمف أه  ال اـ ممت س ىمػي ـ  أءاساي داؿ ف ـ  وأما 
الحػو مػا اإلمػاـ  أفالالفواءي ظءا  مء ـ اءه الحو وىءدما يمتقي الجمعاف وعرفوا 

الػػفواءي ويمتحقػػوا فيتركػػوا جػػوش ال ىموػػه الالػػةـ( وقاةػػد جو ػػه الومػػاءي) الم ػػدؼ
كاءوا ما جػوش الومػاءي ويمتحقػوا  جػوش الالػفواءي  أءاسوي رج  ، جوش الوماءي
 .ف ذه العممو  تالمش ايالت داؿ وأءصارهاء ـ موالوه 

ا  األرض) الةةزم   ى ػػد هللا )ىموػػه الالػػةـ( حيػػث قػػاؿ أ ػػيكمػػا جػػام فػػي رواوػػ   
يوملةذ بةوادي الرممة  والئسةفيانا  -قةال  إنإلة   - أبداً تحركن يدك  وا رجمك 

 .لكانوا مى الئسفيانا مةن شةي    أناسالت وا وىو يوم اابدال يخرج  إذاحت  
ئسةفيانا فيةم دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسةميما( إلة  ال .لنةاس مةى أ  ويخرج  تئسميما(دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

  ويخةةةةرج مةةةةن كةةةةل نةةةةاس إلةةةة  رايتةةةةو وىةةةةو يةةةةوم شةةةةي تو حتةةةة  يمح ةةةةوا بيةةةةم
 . (ٕٗٗ)(اابدال

 
 ؟ ما هي الكور ال مس /ٗس
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الئسةفيانا يممةك  إن)  قػاؿ أءػه ى ػد هللا )ىموػه الالػةـ(  أ يورد ىف اإلماـ  ج/
 .(245)( امرأةعم  الكور الخمس حمل  ب د ظيوره

والمراد  الكور ال مس حالب ما جام  الرواو  هي ) دم و وحمػص وفمالػطيف  
 .وقءالريف ( وااردف

 
 ؟   ءافما موقف جءوب ل /٘س
اف موقػػف أهػػ  جءػػوب ل ءػػاف مػػف قضػػو  اإلمػػاـ )ىموػػه الالػػةـ( هػػو موقػػف  ج/

)ىموػه الالػةـ( وذلػؾ اف اغمػب الػكاف  الم ػدؼ ل ماـوموالي  م رؼ ومءاصر
الالػاةدة فػي  مػدهـ  ااهػوامال مػص الػذيف ي ت ػرهـ   جءوب ل ءاف هـ مف ال ػوع

ء ػػػـ  دهـ مػػػف كػػػ   جمػػػاحـ واالػػػتطاىوا  مفػػػر ىاو ػػػوا حالػػػ  الج ػػػاد فػػػي حوػػػات  وا 
 .  معءش الج اد والج اد ارت ط   ـ ف ـ ارت طوا اإلالراةيميالجوش 

 
 )ىموه الالةـ( ؟ ما موقف أه  ال ميه مف اإلماـ الم دؼ /ٙس
)ىموػػػه الالػػػةـ( موقػػػف العػػػدام  اف موقػػػف أهػػػ  ال مػػػيه مػػػف اإلمػػػاـ الم ػػػدؼج/ 

ي الرواوػػات هػػـ الموصػػوفوف  ػػالعرب فػػ إء ػػـوىػػدـ الءصػػرة وذلػػؾ لالػػ  يف ااوؿ 
 .(ٕٙٗ))ويل لم رب من شر قد اقترب (

المتػػػرفيف ي و أهػػػ  ال مػػػيه  ا  ػػػوهػػػو حالػػػ  التػػػرؼ التػػػي وع الالػػػ ب الثػػػاءي وأمػػػا
اإلمػػػػاـ  أءصػػػػاراف فػػػػالقميػػػػ  جػػػػدا   إي)ىموػػػػه الالػػػػةـ(  يءصػػػػروف اإلمػػػػاـ الم ػػػػدؼ

 ي المترفيف.هـ المالتضعفيف  )ىموه الالةـ( الم دؼ
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 ؟ )ىموه الالةـ( إلماـ الم دؼما موقف أه  ال حريف مف ا /ٚس
إف الم ػدؼ )ىموػه الالػةـ(  ل مػاـموقػف  ػوع  ال حػريف موقػف مءاصػر  إف ج/
ىءػػد أهػػ  ال يػػت  الممدوحػػ ال حػػريف مػػف المػػدف  أفمضػػافا  إلػػش  تعػػالشهللا   ػػام

  (ٕٚٗ)) البحرين منزل مبارك( )ىموه الالةـ( حيث جام في الرواو 
 
 ؟ الم دؼ)ىموه الالةـ( ما موقف أه  الومف مف اإلماـ / ٛس

 )ىموػه الالػةـ( فعػف الء ػي الم ػدؼ ل مػاـج/ اف موقف أه  الومف هو مءاصر 
  يمةانا والحكمة  يمانية اإليمةان  أفضةل) بةل رجةال أىةل الةيمن   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالموما()

ان   ) أوضػاوما( )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالػم وىءه (ٕٛٗ)لكنت امر ًا من أىل اليمن ( أليجرةولوا 
 . (ٜٕٗ) يمانا    الخ( وأنايمان  واإليمانخير الرجال أىل اليمن 

فةةتح لةةو خرائسةةان ويطي ةةو أىةةل الةةيمن ي:) )ىموػػه الالػػةـ(  المػػؤمءيف أميػػروقػػاؿ 
 .(ٕٓ٘)من اليمن ( أمامووت بل الجيوش 

الالػةـ(  ـ)ىمػي  هذه الرواوات الواردة كثيػر ىػف أهػ   يػت العصػم  أمثاؿومف  
 .)ىموه الالةـ( ووزيره الاليد الوماءي الحالءيل ماـ ة أه  الومف في مءاصر 

 
 مف هـ الءج ام ؟ /ٜس
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الءج ػػام هػػـ  ػػرفام أهػػ  مصػػر وهػػـ الػػذيف اتصػػفوا  ال ػػرؼ والعفػػ  والالػػتر  ج/
 .أ ةق ـ رقي  الط ارة ىف  اقي أه  مصر فتميزواو 
 
 )ىموه الالةـ( ؟ مصر مف اإلماـ الم دؼ موقف أه ما هو  /ٓٔس
)ىموػه الالػةـ( هػو  اف موقف أه  مصر ودورهػـ فػي قضػو  اإلمػاـ الم ػدؼ ج/
)ىموػػه الالػػةـ( ف ال وػػ  ال ػػعب المصػػرؼ الػػوقفوف  الم ػػدؼ ل مػػاـالءصػػرة  ىػػدـ

أهػ  مصػر قػد اءجرفػوا  أف)ىموه الالةـ( والالػ ب فػي ذلػؾ   وجه اإلماـ الم دؼ
 إيمصػػر  )ىموػػه الالػػةـ( مػػف أهػػ  فػػي حػػب الػػدءوا. وي يءصػػر اإلمػػاـ الم ػػدؼ

 .الءج ام
 
 ؟ )ىموه الالةـ( قضو  اإلماـ الم دؼ مفما هو دور الالوداف   /ٔٔس
اإلمػػػاـ الم ػػػدؼ )ىموػػػه الالػػػةـ(  أءصػػػارلوجػػػود  دور الالػػػوداف م ػػػـ جػػػدا إف ج/

ىموػػه الالػػةـ( مػػف ) الم ػػدؼ اإلمػػاـمػػء ـ ووجػػود ىصػػ   كاممػػ  تكػػوف فػػي قوػػاـ 
 .ضمف جو ه الظافر

 
 ب العربي مف اإلماـ الم دؼ )ىموه الالةـ(؟هو موقف دوؿ الم ر  ما /ٕٔس
ي مػوا  ي فاف موقف ـ م  ـ لعػدـ مجػيم ذكػرهـ الصػري  فػي الرواوػات، ولكػ ج/
 أصػحابكما جام في الرواوػ  التػي تػذكر  قميميف جدا أءصاروكوف مء ـ  أففي 

  (ٕٔ٘)ومن طرابمس رجل() )ىموه الالةـ( وجام في تعدادهـ اإلماـ الم دؼ
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 ؟ )ىموه الالةـ( أه  الحجاز مف اإلماـ الم دؼما موقف  /ٖٔس
ىػػػداةوا  موقػػػف أهػػػ  الحجػػػاز مػػػف اإلمػػػاـ الم ػػػدؼ )ىموػػػه الالػػػةـ( وكػػػوف  إف ج/

محضػػا وذلػػؾ لكثػػرة مػػا وةقوػػه مػػف رفػػض حيػػث تػػذكر الرواوػػات أف قتػػ  الػػءفس 
)ىموػػػه الالػػػةـ(  ىءػػػدما ي عثػػػه اإلمػػػاـ الم ػػػدؼوحػػػدث الزكوػػ   ػػػيف الػػػركف والمقػػػاـ 

الػػػػػءفس الزكوػػػػػ   عػػػػػد موالػػػػػـ الحػػػػػه  وجػػػػػوب ءصػػػػػرة اإلمػػػػػاـ وي  ػػػػػرهـ صػػػػػاحب 
الم دؼ)ىموػػه الالػػةـ( فوقتموءػػه  ػػيف الػػركف والمقػػاـ ووكػػوف هػػذا ق ػػ  قوػػاـ اإلمػػاـ 

 .( يوما  ػ) مال  ى ر
فوأ ػػػذهـ اإلمػػػاـ الم ػػػدؼ )ىموػػػه الالػػػةـ(  جػػػرم ـ فوقػػػـو ووفػػػت  مكػػػ  المكرمػػػ   

ف أهػػ  مكػػ  كػػول ارهأءصػػويػػولي ىمي ػػا والػػي مػػف ق مػػه ويتوجػػه إلػػش المديءػػ  مػػا 
)ىموػػه الالػػةـ( ىمػػي ـ فوقتمػػوه في ػػرج ىمػػي ـ  و ػػدروا  ػػالوالي الػػذؼ ءصػػ ه اإلمػػاـ

)ىموػػه الالػػةـ( فوأتوءػػه ءػػادميف  ػػاكيف وطم ػػوف التو ػػ  كمػػا ورد فػػي الرواوػػ  فػػي 
فضةل بةل م يةا ئسةيدي ي ةيم بمكة  ا قةال: ا يةا)  ػف ىمػر قػاؿ  حديث مفض  

  فيرجةى ر منيةا وإبةوا عميةو في تمونةوئسةا فةإذا  يئستخمف منيا رجةال مةن أىمةو
 يةةا   وي ولةةون  ةةين م ن ةةا رؤوئسةةيم يبكةةون ويتضةةرعون فيأتونةةو ميط إلةةييم
  ويئسةتخمف عمةييم حةذرىمدمحم التوب     التوب  في ظيم وينذرىم وي ل.ميدي 

من الجةن  أنصاره إلييممنيم خميف  ويئسير  فيإبون عميو ب ده في تمونو فيرد 
  فمةوا أن رحمة  من.إا من   وا فال تب وا منيم بشراوالن با  وي ول ليم: أرج
يئسةةمم مةةن    فةةو  اإلةةييمتمةةك الرحمةة  لرج ةةت  وأنةةاربكةةم وئسةة ت كةةل شةةا  

  (ٕٕ٘)(واحد     األلفمن  و  واا المال  منيم واحد  
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 ؟  )ىموه الالةـ( ما هو موقف أه  العراؽ مف اإلماـ الم دؼ / ٔس
)ىموه الالػةـ( حالػب الرواوػات  يءقالـ موقف أه  العراؽ مف اإلماـ الم دؼ ج/

 الواردة ىف أه  ال يت )ىموه الالةـ( إلش قالميف ااوؿ مء ا  
 أ يوهذا الموقف أغم و  الءاس مف أه  العراؽ حيث ورد ىف   الموقف الئسمبا
قةةام ال ةةالم ئسةةار إلةة  الكوفةة   إذا)  قػاؿ جعفػػر )ىموػه الالػػةـ( أ ػيالجػارود ىػػف 

نفةةس يةةدعون البتريةة  في ولةةون لةةو ارجةةى مةةن  ألةةفيخةةرج منيةةا بضةة   عشةةر 
فيضى فييم الئسيف حت  يأتا عمة    فال حاج  لنا فا بنا فاطم  أتيتحيث 
إم يةدخل الكوفة  في تةل بيةا كةل منةافق مرتةاب وييةدم قصةورىا وي تةل   أخرىم

  (ٖٕ٘)وجل( م اتمييا حت  يرض    عز
 عػػض )ىموػػه الالػػةـ( هػػـ  ال ػػارجيف ىمػػش اإلمػػاـ الم ػػدؼ أفضػػ  ف هءػػا يتومػػ 

مػػػػف ال ػػػػوع  ال ػػػػارجيف  وهػػػػـ أهػػػػ  العػػػػراؽ الػػػػذيف اجتمعػػػػوا ىمػػػػش حػػػػرب اإلمػػػػاـ
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وهػػـ ىمػػش دراوػػ  تامػػ   ػػأف الػػذؼ وقفػػوف  وج ػػه هػػو اإلمػػاـ  ،والمءػػافقيف والكػػذا يف
 الم دؼ )ىموه الالةـ( اء ـ قالوا له ارجا وا ا ف فاطم .

)ىموػػه الالػػةـ(  وردت الرواوػػات  ػػأف هػػؤيم ال ػػارجيف ىمػػش اإلمػػاـ الم ػػدؼوقػػد 
ي ػػػػاوعوف الالػػػػفواءي المعػػػػيف كمػػػػا فػػػػي الرواوػػػػ  ال ػػػػريف  الػػػػواردة ىػػػػف اإلمػػػػاـ زيػػػػف 

إةم يئسةير حتة  ينتيةا إلة  ال ادئسةي  وقةد )  العا ديف )ىموه الالةـ( حيػث قػاؿ
  (ٕٗ٘)(اجتمى الناس فا الكوف  وباي وا الئسفيانا

لعءػه هللا  وتػرك ـ  معاووػ ىمش ال اؿ م اوع  أهػ  الكوفػ  ليزيػد ا ػف  وهءا ي طر 
 )ىموػػه الالػػةـ(  ػػ  و ػػاركوا ى يػػد هللا  ػػف زيػػاد فػػي قتػػ  اإلمػػاـ الحالػػيف الحالػػيف

وا اليدؼ  وا دمحم  ف الحالف هي ات هذه   أوامؾ اامس أ  ه)ىموه الالةـ( فما 
 جموعا . لعوش اف الوفؾ الوؼ وحصدهـتترؾ ووكتب ل ـ ا أفالمرة 

 صػير قػاؿ   أ ػيىموه مارق  الموالي كما في الرواو  الواردة ىػف  و عدها ي رج 
  عشةرة و مارق  الموالا برميمة  الدئسةكرةقمياًل حت  تخرج عمي ث إاإم ا يمب )

في مده ئسةيفو  ا عإمان( فيدعو رجاًل من الموالاعإمان   ي ش ارىم ) يا .اف
ووالت ف مػف هػذه الرواوػ   (255)منيم احد (في تميم حت  ا يب    إلييمفيخرج 

 )ىموػه الالػةـ( فوحػث ـ ىمػش ال ػروج وجود   ص وقودهـ ق ػ  مجػيم الم ػدؼ
هػػو  فمءمػػارفع ػػـ  ػػعار )وػػا ىثمػػاف(  وأمػػا)ىموػػه الالػػةـ(  ىمػػش اإلمػػاـ الم ػػدؼ

هػو ىثمػاف  ػف الالػفواءي  أالػمامهو معروؼ اف مف  الالفواءي الذؼ  اوعوه وكما
ويوػػ  الكوفػػ  والمػػدف  ()الكوفػػ  التػػي ذكػػرت الرواوػػاتف مػػالمػػراد لعػػ  و  ،ىء الػػ 
 .العراؽ  صورة ىام  أؼل ا  المجاورة
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المواقػػػف اييجا وػػػ  فػػػي الكوفػػػ  والعػػػراؽ  أفومػػػف الواضػػػ   :الموقةةةف اايجةةةابا
مػػف أهػػ  العػػراؽ  أفالالػػةـ(  ـ)ىمػػي  حالػػب مػػا دلػػت ىموػػه رواوػػات أهػػ  ال يػػت

مػػف  أء ػػـ أؼة ثورتػػه الم اركػػ  )ىموػػه الالػػةـ( وقػػاد الم ػػدؼ أصػػحابمػػف  أءػػاس
 أ وػار  ػأء ـى ػرت ىػء ـ الرواوػات  ذيفوالػمف الثةثماة  وثةثػ  ى ػر رجػة  ض

 اف مء ـ الالػاةروف ىمػش الالػحاب ومػء ـ  ااصحابما  اقي  العراؽ ووصفت ـ
 .د غيرهـ مف ااءصار في جوش ال ضبكما يوج اارض تطوػ لهمف 
 )ىموػه الالػةـ( اإلماـ الم ػدؼ أءصاروهؤيم هـ  هءاؾ ىصاةب العراؽ وأوضا 

 أفكمػػا  ،ااصػػحاب العػػراقييف هػػـ مػػف أهػػ  الكوفػػ قالػػـ ك يػػر مػػف هػػؤيم  إفثػػـ 
لالػةـ( كمػا  اإلمػاـ الم ػدؼ )ىموػه ا ااالػعدالءػاس فػي الكوفػ  وكوءػوف قالـ مػف 

ولكػء ـ قميمػوف جػدا  قواالػا  الػذيف الػوقفوف  وجػه اإلمػاـ  دلت ىمش ذلػؾ الرواوػات
 .)ىموه الالةـ(

ىمػػش أءصػػار  أهػػ  العػػراؽ فػػي الرواوػػات ال ػػريف  أ وػػاراالػػـ  أطمػػولمػػاذا  /ٕس
 ؟  اإلماـ مف أه  العراؽ

( وهػـ  يػرة أهػ  )ىموػه الالػةـ اإلمػاـ الم ػدؼ أءصػاراء ـ الثم  القميم  مف  ج/
فػي  فػي العػراؽ أ ػرار العػراؽ لوجػود أ وػارتالػمو   قد جػامتو  العراؽ وصفوت ـ

يظير ليم فةييم )   الالةـ( ـ)ىمي  ىف أه  ال يت حيث ءصت الرواو  ق ال ـ،
عصاب  ا خالق ليم  عم  األشرار مئسمط   ولمجبابرة مفتن   ولممموك مبيرة  

 كثػػػرة فػػػي العػػػراؽ  اا ػػػراروهػػػذا يث ػػػت وجػػػود  (256)( تظيةةةر فةةةا ئسةةةواد الكوفةةة 
ىءػػد  اا وػػار)ىموػػه الالػػةـ(  تالػػمو   فاتصػػف الػػذيف يءاصػػروف اإلمػػاـ الم ػػدؼ

 )ىموه الالةـ(. أه  ال يت
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 مف هـ ىصاةب أه  العراؽ ؟ /ٖس
تحكػـ العػراؽ وهػي حكومػ   ءػي  الزمػاف التػي آ ػرءتيج  لظمـ الحكومػ  فػي  ج/

صػ يرة هءػا  إلش مجموىػات )ىموه الالةـ( اإلماـ الم دؼ أءصارالع اس يتفرؽ 
 ػػيف الواحػػد  تتػػراوحالعصػػ   الواحػػدة  أفىصػػاةب حيػػث  أء ػػاوهءػػاؾ وع ػػر ىء ػػا 

 ءفر مف الرجاؿ. ت  أو التالع إلش الال
 )ىموه الالةـ( ؟ ما موقف ى اةر العراؽ مف اإلماـ الم دؼ /ٗس
اغمػػب ى ػػاةر  أفالالػػةـ(  ـ)ىمػػي  الػػوارد فػػي الرواوػػات ىػػف أهػػ  ال يػػت إف ج/

  ىػػف )ىموػػه الالػػةـ( كمػػا جػػام فػػي الرواوػػ الم ػػدؼ ل مػػاـالعػػراؽ تكػػوف محاربػػ  
  إةةم يتوجةةو إلةة  الكوفةة  فينةةزل بيةةا… )   قػػاؿ اإلمػػاـ الصػػادؽ)ىموه الالػػةـ(

  (ٕٚ٘)ويبيرج دما  ئسب ين قبيم  من قبالل ال رب (
فعءػػػد ءػػػزوؿ جػػػوش اإلمػػػاـ  ااىػػػـوالمعػػػروؼ اف الكوفػػػ  تمثػػػ  العػػػراؽ  ػػػالمعءش  

 .راؽ وقت  ووالفؾ دمام ال عيف ق يم )ىموه الالةـ( الع الم دؼ
 
 لالةـ( ؟ )ىموه ا ما موقف ءالام أه  العراؽ مف اإلماـ الم دؼ / ٘س
 موقف ايجا ي وموقف الم ي . أوضايءقالـ موقف الءالام إلش قالميف  ج/

)ىموػػػه  الم ػػػدؼ ل مػػػاـمػػػف الءالػػػام مػػػف وقمػػػف  التم يػػػد  إف  الموقةةةف اايجةةةابا
)ىموػػػه  اإلمػػػاـ الم ػػػدؼ أصػػػحابمػػػف ضػػػمف  فَ قالػػػـ مػػػء ف وكػػػ إفالالػػػةـ(  ػػػ  

 أصػحابضػمف  مػف أفالثةثماة  والثةث  ى ػر كمػا ورد فػي الرواوػات الالةـ( 
فقػػد ورد ىػػف جػػا ر الجعفػػي ىػػف ىػػف أ ػػي  امػػرأةاإلمػػاـ )ىموػػه الالػػةـ(  مالػػوف 
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 رجةال عشةر وبضة   مالة  إةالث و  ويجئ      جعفر )ىموه الالػةـ(قاؿ  ) 
 ك ةةةةةزع قزعةةةةةا مي ةةةةةاد غيةةةةةر عمةةةة  بمكةةةةة  يجتم ةةةةةون  امةةةةةرأة خمئسةةةةةون  فةةةةييم
  (ٕٛ٘)(الخريف
الرجػػاؿ لةلتحػػاؽ  ػػدىوة إلػػش ذلػػؾ تقػػـو تمػػؾ الءالػػوة  ت ػػجوا ذوي ػػف مػػف  إضػػاف 

 اإلماـ مف العراؽ هف مف الءالام. أءصار أكثرواف اإلماـ وءصرته 
تكػػػوف رافضػػػ  لػػػدىوة اإلمػػػاـ )ىموػػػه مػػػف ءالػػػام العػػػراؽ  قالػػػـ :الموقةةةف الئسةةةمبا

الالػػةـ( كموقػػف الءالػػام فػػي زمػػف مالػػمـ  ػػف ىقيػػ  )ىموػػه الالػػةـ( حيػػث قامػػت 
 .ـ  ف ىقي  )ىموه الالةـ(ىزيم  الرجاؿ والقعود ىف ءصرة مالم  مح اطالءالام 

 
 
 

 باب النصارى 
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هػ  والػت دـ اإلمػاـ الم ػدؼ )ىموػه الالػةـ( الحجػه ال ال ػ  مػا الءصػػارػ  /ٔس
  الاليف ؟  وأ ذهـ أـ
 أكثرءعـ والت دـ اإلماـ الم دؼ )ىموه الالةـ( الحج  ال ال   ما الءصارػ  /ج

 عػض  أفمػا دلػت ىموػه الرواوػات الػواردة  مف الاليف وال ػاهد ىمػش ذلػؾ حالػب
ووم ػي  ااالراراإلماـ الم دؼ )ىموه الالةـ( وكتب ىمش قدمه  عض  أصحاب

 .دوؿ ال ربفت   أثءامىمش المام 
ميةةةو ع) ال ةةةالم قةةةام إذا)  قػػػاؿ (الالػػػةـ ىمي مػػػا) أ وػػػه ىػػػف دمحم  ػػػف جعفػػػر ىػػػف

 إلةة  جنةةداً   ةةثويب     رجةةالً  إقمةةيم كةةل فةةا األرض  أقةةاليم فةةا أقةةام (الئسةةالم
 عمة  ومشةوا شةيلًا  أقةداميم عمة  كتبةوا الخميج  إل  بمغوا فإذا ال ئسطنطيني  

 أصةةحابو ىةةؤا  :قةةالوا المةةا   عمةة  يمشةةون  الةةروم  إلةةييم نظةةر فةةإذا المةةا  
 فيةةدخمونيا المدينةة   بةةاب ليةةم فيفتحةةون  ىةةوا فكيةةف المةةا   عمةة  يمشةةون 
  (ٜٕ٘)(يريدون  بما فييا فيحكمون 

 )ىموه الالةـ( مف الءصارػ ؟ الم دؼ ل ماـ امأىده  يوجد  /ٕس 
 ا  يزيػػػػدوف ىمي ػػػػا ىػػػػدة وىػػػػدد أىػػػػدامل وػػػػ  وقا م ػػػػا المعػػػػروؼ اف الػػػػدىوات اإل/ ج

ال  ػػر  أجءػػاسمػػف كػػ   أىػػدامودىػػوة اإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ( يوجػػد ل ػػا 
الػػذيف ي  ػػوف ىمػػش مءاصػػ  ـ ومػػرات  ـ  تضػػمي   يرجػػاؿ الػػديف المالػػوح ووأ ػػذ

اء ػػـ ىمػػش وقػػيف  قػػدـو ذلػػؾ ف اإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ( ىامػػ  الءػػاس ىػػ
. كمػا المصم  الذؼ اليزلزؿ ىرو  ـ ووفءي قوت ـ ويجعم ـ صػاغريف محتقػريف

 )ىموػػه الالػػةـ( تحػػارب اإلمػػاـ الم ػػدؼ واامريكوػػ الحكومػػات ااوربوػػ   أكثػػر أف
 .صده وتحاوؿوتقاتمه وتعادوه 
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)ىموػه  مكا ػفات  الالػيد المالػو و  ػ ه  يوجد مف الءصارػ مػف ىءػده رؤ  /ٖس
 ؟الالةـ(
ءعػػـ، يوجػػد مػػف الءصػػارػ مػػف ىءػػده رؤػ ومكا ػػفات  الالػػيد المالػػو  ولربمػػا  /ج

ربمػا وكوءػوا و  لػه )ىموػه الالػةـ( أءصػاريوجد مف  ةؿ هذه الرؤػ والمكا ػفات 
ىمػش ءصارػ ال اغمب أفحاؿ قوامه و صوصا   تهىمش االتعداد تاـ لءصر أوضا 

 . ام هللا إفلاليد المالو  قءاى   قرب ظ ور ا
والاليد المالو  ءالام  )ىموه الالةـ( الم دؼ ل ماـءصرة  ااكثرترػ مف  /ٗس

 ؟ رجال ـ أـالءصارػ 
)ىموػه  والالػيد المالػو  )ىموػه الالػةـ( الم ػدؼ ل مػاـءصػرة  أكثػرالءالام  إف /ج

مػف الرجػاؿ اف الءالػام ومػتمكف ىاطفػ  اك ػر مػف الرجػاؿ ولػدي ف تعمػو  الالةـ(
 .مف الرجاؿ أكثرالديف والاليد المالو   
لو ظ ر اإلماـ الم دؼ )ىموه الالةـ( والاليد المالو  )ىموه الالةـ( ه   /٘س

 تتحوؿ إلش مالاجد ؟ أـ حال ات قش الكءاةس ىمش 
قاـ القاةـ هدـ الكع    إذاالوارد في الرواوات ىف أه  ال يت )ىموه الالةـ(  /ج 

القدوـ الػذؼ تركػه رالػوؿ  حال اويجعم ا ىمش  اا رػ والمالجد الء وؼ والمالاجد 
هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالػػػػموما( وهكػػػػذا الحػػػػاؿ  الءالػػػػ   لمكءػػػػاةس فػػػػاف اإلمػػػػاـ الم ػػػػدؼ )ىموػػػػه 
الالػػةـ( ي ػػدم ا ويجعم ػػا مالػػاجدا  هلل ويجعػػ  الػػػديف الػػذؼ تػػديف  ػػه الءػػاس هػػػو 

 فقط وي ديف غيره . اإلالةميالديف 
لمالو  )ىموه الالةـ(  عد الءزوؿ ىءػد اإلمػاـ الم ػدؼ / ما هو مقاـ الاليد اٙس

 )ىموه الالةـ( ؟



- 171 - 

ال يػت )ىموػه الالػةـ( يجعمػه كما هو معروؼ مف الرواوات الواردة ىف أهػ   /ج
ىءػػػد اإلمػػػاـ )ىموػػػه الالػػػةـ( فقػػػد ورد ىػػػف رالػػػوؿ هللا  رفوعػػػ   ، ولػػػه مكاءػػػوزيػػػره

الصالة  إم ي ول الناس: صةل بنةا   أقم: ن ول لممؤذإم ي )قػاؿ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالموما()
 إمةاميمفميصما بكم فانو ن ةم اإلمةام فيصةما بيةم  إمامكم: انطم وا إل  في ول

  (ٕٓٙ)()عميو الئسالم( فيصما م يم عيئس 
 ؟الءصارػ  إلقءاعالم دؼ )ىموه الالةـ(  ل ماـما هي الواليم  الرةوالو   /ٚس
الءصػػرة  إىػػدادىمػػش ىاتقػػه  ىءػػد ءػػزوؿ ىوالػػش  ػػف مػػريـ )ىموػػه الالػػةـ( وأ ػػذ/ج

) ينةةزل عيئسةة  بةةن مةةريم بإمةةان مالةة  رجةةل  كمػػا ورد فػػي كءػػز العمػػاؿ ل مػػاـ
 إء ػـحيث   (ٕٔٙ)وصمحا  من مض  ( األرضأخيار من عم   امرأة وأرب مال 

 يؤمءوف  الاليد المالو  ويءصروءه.
ىوالػش  ػف مػريـ )ىموػه الالػػةـ( لػه دور ق ػ  قوػاـ اإلمػاـ الم ػػدؼ  إفهػ   /ٛس

 الالةـ( ؟)ىموه 
ءعػػػػـ لػػػػه دور  ػػػػارز حيػػػػث اءػػػػه ومػػػػر  مػػػػرحمتيف ااولػػػػش الظ ػػػػور ال  صػػػػو   /ج

والمرحم  الثاءو  ظ ور ال  ص وال  صو  ) الءزوؿ ( ولكػة هػاتيف المػرحمتيف 
دمحم أو  المعػػػارؾ التػػػي وكػػػوف في ػػػا  آؿلءصػػػرة قػػػاةـ   اإلىػػػداد صوصػػػو  الػػػوام 
 .الم دؼ )ىموه الالةـ( ل ماـالاليد المالو  وزيرا  

 ل مػػاـكمػػا  لمالػػيد المالػػو  )ىموػػه الالػػةـ(  تم يدوػػو حػػ  هءػػاؾ دىػػوة هػػ /ٛس
 ؟ ه  قوادة وزير  و تم يددىوة الم دؼ )ىموه الالةـ( 
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دولػ  العػدؿ  إلقام  إلىدادالممالو  )ىموه الالةـ( دىوة وتم يد ت دأ  إفءعـ  ج/
تحػدث  الوكوف روحوا  مف  ةؿ الرجعػ  الروحوػ  التػي ل ي ولكف هذا التم يداإل

ق ػػ  قوػػاـ اإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ( وهػػذه الرجعػػ  الػػتؤيد المػػؤمءيف وتعػػدهـ 
قام وتقوي ـ لوكوءوا مالتعديف لءصرة الحو   ل ي .دول  العدؿ اإل وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باب عصره
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 )ىموه الالػةـ( ىءػد  روجػه ما اإلماـ الم دؼ المرأةكيف وكوف تحدث  / ٔس
 ؟ 
تتحدث ما الرالوؿ  المرأةاإلماـ  صورة ط وعو  كما كاءت  وكوف تحدث ا ما ج/

 .الالةـ( ـ)ىمي آ اةه )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالموما( وما ااةم  مف 
 ا ه  يوجد ىءد اإلماـ )ىموه الالةـ( ج از اتصاؿ  /ٕس
ءعـ وذلؾ ىمش ءحويف ااوؿ ايتصاؿ الرباءي والثاءي ايتصاؿ التكءولوجي  ج/

 .الموجودة حالوا   ااج زةوفوؽ ك  هذه  المتطور  حيث
)ىموػػػػه  فػػػػي دولػػػػ  اإلمػػػػاـ الم ػػػػدؼ متداولػػػػ هػػػ  هءػػػػاؾ فةػػػػ  ءقدوػػػػ  معيءػػػػ   /ٖس

 ؟ الالةـ(
)ىموػه الالػةـ( الػوعود  في زمف قوػاـ اإلمػاـ الم ػدؼ أفالظاهر وهللا العالـ  /ج 

 االت داـ العمم  الذه و  والفضو .
 إقامػػ روجػػه م ػػ وي  فػػي م مػػ  وكػػوف اإلمػػاـ )ىموػػه الالػػةـ( فػػي حػػاؿ   / ٗس

صػػػةحالعػػػدؿ والقضػػػام ىمػػػش الظمػػػـ والظػػػالميف  الكػػػوف و حالػػػب هػػػذا الحػػػاؿ  وا 
 يرػ ىف طريو محطات التمفزة ؟ ف   اء  الهتصعب رؤيته لكثرة 

 ال ةةالم إلةة  أنظةةر كةةأنا)  ( ع) هللا ى ػػد أ ػػو قػػاؿ  قػػاؿ ت مػػب  ػػف أ ػػاف ىػػف ج/
 بةين أبمةق أدىةم فرئسةاً  ركةب النجف ظير عم  ائستوى  فإذا النجف  ظير عم 
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 م يم أنو يرون  وىم إا بمد أىل يب   فال فرئسو بو ينتفض إم شمراخ  عينيو
  (ٕٕٙ)( بالدىم فا
دوف اإلمػػاـ )ىموػػه الالػػةـ( ويءت ػػي زمػػف ءقػػ  هو ػػا اارضف جموػػا الػػكاف فػػم 

الػػػػوؼ   أءفالػػػػ ـوالػػػػيرته  ػػػػ  اف الءػػػػاس  وأحوالػػػػهاإلمػػػػاـ )ىموػػػػه الالػػػػةـ(  أ  ػػػػار
 اإلماـ. أ  اروحتاجوف إلش مف يءق  ل ـ و اهدوف ذلؾ فة 

ىءد ظ ور اإلماـ )ىموػه الالػةـ( ؟ هػ  تكػوف جموالػ   المرأة هو دورما  / ٘س
 ماذا ؟  أـالدار فقط وي تالتطوا فع   يم 

)ىموػػػػػه الالػػػػػةـ(  ل مػػػػػاـت ػػػػػترؾ فػػػػػي جاءػػػػػب التم يػػػػػد  المػػػػػرأة إفالجػػػػػواب   أوي  
 الكثير مف الءالام الصالحات  لءصرته فاف ق   قوامه المقدس اليتص  واإلىداد

اإلمػػػاـ  أصػػػحاب)ىموػػػه الالػػػةـ( كمػػػا اف مػػػف ضػػػمف  المػػػواتي وقمػػػف  التم يػػػد لػػػه
فػي زمػف  المػرأة أف أوضػا  وقػد ورد  امػرأةمالوف  الثةثماة  والثةث  ى ر  ادتهوق

 .الالةـ( تفتي وهي جالال  في  يت ااإلماـ )ىموه 
  تءق ؟في  وه الالةـ(اإلماـ )ىم ما هي الواليم  التي والت دم ا /٘س
 متطػورة)ىموه الالةـ( فتكوف ىف طريو والاةط ءق   اءتقالهالواليم  في  أما ج/

َ  تفػػػػوؽ والػػػػاةط الءقػػػػ    إيحيػػػػث اءػػػػه والػػػػت دـ مرك ػػػػات ي تػػػػرػ  المعروفػػػػ جػػػػدا 
 .كالءور
ووالػػتعيف   ػػا اإلمػػاـ الم ػػدؼ  التػػي والػػت دم اوالقػػوات  ااالػػمح مػػا هػػي  /ٙس

 في حرو ه ؟ )ىموه الالةـ(
الػػػذؼ ءف مػػػػه مػػػف الرواوػػػػات إف أالػػػػمحته )ىموػػػه الالػػػػةـ( أكثػػػر تطػػػػورا  ممػػػػا  ج/ 

 العالـ. تتوصمت إلوه احدث تكءولوجوا
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 وتءقالـ قوات اإلماـ أالاالا إلش  
( وهػػػـ القػػػادة اءػػػواع الجيػػػوش والقػػػوات، ومػػػء ـ 313ااصػػػحاب وىػػػددهـ ) -1

الالػػػيوؼ  ( وااصػػػحاب هػػػـ المعءيػػػوف فػػػي الرواوػػػات فػػػي تقمػػػدهـ12الءق ػػػام الػػػػ )
ووالػػػتفاد مػػػف االػػػتعمال ـ الالػػػيوؼ  اإلضػػػاف  إلػػػش أف هػػػذه الالػػػيوؼ  اصػػػ   ػػػ  
ومػػػد رة ل ػػػـ مػػػػف القػػػدـ، وىمػػػػش كػػػ  واحػػػد مء ػػػػا مكتػػػوب االػػػػـ ال ػػػ ص الػػػػذؼ 
والػػتعممه، فمػػػف المعمػػػوـ إف القػػػادة ي والػػػتعمموف مػػػا والػػػتعممه  ػػػاقي الجػػػوش مػػػف 

ة والػػتعمموف أالػػمح  لعػػدـ حػػاجت ـ إلي ػػا وحتػػش فػػي الجيػػوش المعاصػػرة فػػمف القػػاد
 الالةح ال  صي )المالدس( هذا الال ب ااوؿ. 

أمػػػػا الالػػػػ ب الثػػػػاءي فػػػػاف اإلمػػػػاـ )ىموػػػػه الالػػػػةـ( وقػػػػوـ موتػػػػورا  وكأءػػػػه اآلف قتػػػػ  
الحالػػيف والػػ ي ىوػػاؿ الرالػػوؿ فػػة و ػػفش غميمػػه إي  ػػذ   أىػػدام هللا وي أظػػف أف 

 القت   الرصاص يؤدؼ ال رض لمموتور كما يؤدوه الاليف. 
ومػا تقتضػوه  هم والت دموف  اقي أءواع ااالمح  ك   حالب مقامػالجءد هؤي -2

 م امه ومرحمته. 
وي ءءالػػش اإل ػػارة إلػػش اءػػه )ىموػػه الالػػةـ( ي ػػرج  تقءوػػ  ىالوػػ  جػػدا  تصػػ  إلػػش 
درج  اءه والوطر ىمش أج زة ال صـ ويرد أالمحت ـ ىمي ـ ومما و  د ىمش هذا 

ئسةيأتا فةا  )ىموه الالػةـ(  )الرواو  الواردة ىف أ اف  ف ت مب قاؿ أ و ى د هللا
عمةةييم الئسةةيوف مكتةةوب  -إلةة  قولةةو-وإةةالث عشةةر رجةةاًل   إالإمالةةمئسةةجدكم 

  (ٖٕٙ)عم  كل ئسيف كمم  تفتح ألف كمم (
ي لمػا كاءػت تفػت    وقطعا ي يراد مف هذه الاليوؼ أف تكػوف الصػءف العػادؼ وا 

  التػي اإل ارة  ػألف كممػ  إضػاف  إلػش حجػـ ال ػفرات العالػكري ألف كمم  وأوضا  
                                                 

 286ص 52 حار ااءوار ج - 263



- 175 - 

ومكف أف تفتح ا هذه ااالمح  ولوس االف حصرا     هو لمديل  ىمش ىظـ ما 
ومكء ػػا الالػػوطرة ىموػػه وفتحػػه وي ي فػػش أف اغمػػب ااالػػمح  المتطػػورة اآلف توجػػه 

ى ارة ىف جفر وذ ذ ات تالػت دم ا أج ػزت ـ وكػذلؾ تالػت دـ  إحداثوات واالط  
  يف أفراد الجيوش.

وردهػا ىمػش    أالػمح  العػدو ا  ما الوؼ يتـ تعطيػ وبءام ىمش هذه الرواو  وما
ءحػػورهـ وي ي قػػش ل ػػـ إي ااالػػمح  ااقػػ  تطػػورا  كالتوجوػػه ءحػػو الحػػرارة الصػػادرة 
مف المحركات أو اإلطةؽ الم ا ػر المعتمػد ىمػش إحػداثوات مالػ ق  يراىػي في ػا 

 العوام  والظروؼ الجوو . 
تػػي والػػت دم ا اإلمػػاـ )ىموػػه وهػػذا الءػػوع تتكفػػ   ػػه أءػػواع أ ػػرػ مػػف الطاقػػات ال

 الالةـ( كطاق  الرياح وقواءيف الفيزيام وقوػ ما ورام الط وع .
وي ءءالػش الم موقػات اا ػرػ التػػي تكػوف مالػ رة ل مػػاـ كالمةةكػ  والجػف فكمػػا 

( مػػف المةةكػػ  ومػػثم ـ مػػف 313( أصػػحاب مػػف اإلءػػس فكػػذا لػػه )313إف لػػه )
وش و ير ما ءالتفيد مءه قص  الء ػي الجف وهؤيم قادة وتحت إمرت ـ أت اع وجي

 الموماف )ىموه الالةـ( وىرش  مقوس. 
هػػذا تصػػف   الػػوط ل ػػذا الصػػءف مػػف قواتػػه )ىموػػه الالػػةـ( أمػػا  ػػاقي ااصػػءاؼ و 

فوالتفاد مف  عض الرواوات اءه والت دـ أءواع مف المرك ات اارضو  كالػد ا ات 
جػام ىػف أ ػو ى ػد هللا التي ل ا  راطوـ أو ما والمش )ال طاء  المدفا( فمػثة  مػا 

)كةةأنا انظةةر إلةة  ال ةةالم عمةة  ظيةةر نجةةف فةةإذا ائسةةتوى عمةة  )ىموػػه الالػػةـ(  
ظير النجف ركب فرئسًا ادىم أبمق بين عينو شمراخ إم ينتفض بو فرئسةو فةال 

  (264)يب   أىل بمدة إا وىم يظنون انو م يم فا بالدىم(
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دم ا  ػػيم  ػػارز ومػػا والػػتفاد مػػف هػػذه الرواوػػ  إف أمػػاـ هػػذه المرك ػػ  أو فػػي مقػػ
الماه  ال مراخ والتفاد مء ا الرى  تحرك ا الفاةق   حيث أف ك   مد وعتقدوف اءه 
مع ـ وذلؾ ي وف ـ إي  كثػرة تواجػده فػي  مػدهـ وكػذا  ػاقي ال مػداف وهػذا يتطمػب 
الػػػرى  فاةقػػػ  تفػػػوؽ ال وػػػاؿ كػػػي تػػػوفر تواجػػػده )ىموػػػه الالػػػةـ( فػػػي هػػػذه ال مػػػداف 

ات التػػي تؤيػػد وجػػود مرك ػػات متطػػورة فػػي هػػذا المتعػػددة وهءػػاؾ مزيػػد مػػف الرواوػػ
 المجاؿ. 

 أما ئسالح الجو    
فقػػد وردت رواوػػات ىديػػدة  معػػاءي  عضػػ ا متفاوتػػ  وأ ػػرػ متقاربػػ  ومء ػػا مػػا   

جام  أف لمقاةـ  يوؿ ممجم  ومالرج  ذوات أجءح  في الالمام متػش مػا إذف هللا 
 اءطمقت. 

مجءح  وهذا حدود ف م ـ واإلءالاف فقدوما  كاف وف ـ العممام مء ا إء ا  يوؿ    
ي يتعدػ حدود ف مػه كمػا وقػاؿ، والتالػاؤؿ هءػا مػا مػدػ مءفعػ  أحصػء  مجءحػ  
أماـ هذه ااالمح  المتطورة ف ر ق  واحػدة مػف أؼ الػةح مقػاوـ لمطػاةرات تمػزؽ 
هػػػي وأجءحت ػػػا، فة ػػػد مػػػف تأويػػػ  هػػػذه الرواوػػػ   ػػػأف هػػػذه ال يػػػوؿ هػػػي مرك ػػػات 

قولػه ممجمػ  ومالػرج  وبػدلي  قولػه ل ػا أجءحػ  ديلػ  فضاةو  فػي الفضػام  ػدلي  
ىمػػش أء ػػا مػػف طػػراز مجػػء ، وومكػػف ق ػػوؿ هكػػذا راووػػات مقارءػػ   ػػالطرح الالػػا و 

 ىف ااالمح  التي وظ رها القاةـ )ىموه الالةـ(. 
هػػي  اصػػ   اإلمػػاـ  ك ػػاتوي و ػػترط مػػف أمثػػاؿ هػػذه الرواوػػ  أف تكػػوف هػػذه المر 

أكثػػر غرا ػػ  تػػدؿ ىمػػش تطػػور هػػذه المرك ػػات )ىموػػه الالػػةـ(  ػػ  هءػػاؾ رواوػػات 
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)ينةزل الميةدي وأصةحابو فمء ا مثة  مػا ورد ىػف أ ػي ى ػد هللا )ىموػه الالػةـ(  
 . (265)الكوف  فا ئسبى قباب من نور(

ومء ا وف ـ إف هذه الق اب هي مراكب  اص  وميزها الضػوم ال ػديد )الءػور(    
ؿ مػف الالػمام ديلػ  ىمػش مف قوله )ىموػه الالػةـ( ق ػاب مػف ءػور ومػف قولػه تءػز 

أء ا تطير أما تصموم ا ىمش  ك  ق   ولـ يذكر فوه ااجءحػ  فمػـ يػتمكف العمػـ 
 .إلش اآلف مف صءا طاةرة  دوف أجءح  لمتحكـ   ا والالوطرة ىمي ا

وحتش تجػارب ـ دا ػ  قاىػات اي ت ػار ف ػمت فػي صػءاى  مثػ  هػذه المرك ػات  
ء ػػا  ػػػدأت ufo)المصػػمم   ػػة أجءحػػ  أو )الصػػحوف الطػػاةرة(  ( كمػػا وع ػػروف وا 

 تترء  ثـ ت وؼ مف دوف الوطرة ىمي ا. 
أما مضموف الرواو  والعوام  المجتمع  الم ار إلي ا مث  الءور والق اب وطا و  

صػػػػءاى   تفقػػػػط مػػػػا جػػػػام فػػػػي ال وػػػػاؿ العممػػػػي الػػػػذؼ ي ي ػػػػرج ىػػػػف االػػػػتوديوها
 ب. اافةـ. وقطعا  هذا لوس  اامر الصعب ىمش مف ىءده ىمـ الكتا

 ... أما الئسالح البحري 
فقػػد جػػامت الرواوػػات التػػي تػػءص ىمػػش أف اإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ( وقػػـو  

ء اة ا لكي و زو   ا العالـ فعف أمير المؤمءيف )ىموه الالةـ(     ءام المراكب وا 
)    إم يأمر الميدي )عميو الئسالم( بإنشا  مراكةب  فينشة  أرب مالة  ئسةفين  

    (ٕٙٙ)عم  ئساحل عكا   (
ف  ػػذه الالػػفف و ػػزو اإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ(  ػػةد ال ػػرب ى ػػر ال حػػر     

المتوالط  عد أف وقضي ىمش دول  إالراةي  ووفت   يت المقدس وحتمػا  فػاف هػذه 
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الالفف والمراكب تكوف متطورة جدا   الءالػ   لالػفف ومراكػب ااىػدام وأء ػا تتفػوؽ 
مػػػػا والػػػػ   ىمموػػػػ  ا تػػػػراؽ العػػػػدو ىمي ػػػػا مػػػػف الءاحوػػػػ  التكءولوجوػػػػ  والعالػػػػكري  م

 واإلحاط   ه والوصوؿ إلش مواءوه.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متنوع  أئسلم باب 
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 أنطالةةب والم مةةوم  أبةةاالخضةةر )عميةةو الئسةةالم( ىةةو عمةةا بةةن  أن / وردٔس

ل ةةةرنين والفةةةرق واضةةةح بةةةين الخضةةةر )عميةةةو الئسةةةالم( مولةةةود فةةةا زمةةةن ذي ا
   فما ىو الحق ا الزمانين
 أبةاا ن ول ان ح ي   وجوىر الخضر )عميو الئسالم( ىةو عمةا بةن  ج/ نحن

طالةب  أبةاطالب )عميو الئسالم( ولكن ىناك وجو شبو بين الخضر وعما بةن 
عما ىو الخضر )عميو الئسالم(  أنالرواي  التا تدل عم  و )عمييما الئسالم ( 

 )عميةو الئسةالم( لإلمةاممجا  الخضر الحا الغالب المرافق  ت تتحدث عنكان
 بييل  عما وذلك لالرتباط الباطنا والجوىري بين ااإنين ئسالم   عمييما  

 االماف لمعءش واحد ؟ إء ما أـه  هءاؾ فرؽ  يف الءدام والصوح   /ٕس
مػف ءاحوػ   أمػاأوي  مف الءاحوػ  الم ووػ  هءػاؾ ا ػتةؼ  ػيف الءػدام والصػوح   ج/

حيػػث ورد ىػػف ءاجوػػ   المصػػداؽ فمػػرة وكػػوف معءاهمػػا واحػػد فالءػػدام هػػو الصػػوح 
الميدي  أنالمنادي ينادي  إن)  وقوؿ جعفر)ىموه الالةـ( أ االقطاف اءه الما 

نةةًا فال  إنفينةةادي الشةةيطان ) أبيةةون( بائسةةمو وائسةةم ن بةةن فةةال دمحم )فةةال  .لمةةن 
 .(267)(أمي وشي تو عم  حق ي نا رجل من بنا 
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صةيحتو في ول جبراليل فةا )وكذلؾ ورد ىف قضو  الصوح  في  ط   ال وػاف  
دمحم خةةةةارج مةةةةن مكةةةة   .لىةةةةذا ميةةةةدي  أقةةةةول إنعبةةةةاد   ائسةةةةم وا مةةةةا  يةةةةا

  (ٕٛٙ)(فأجيبوه
وكػػػػوف الءػػػدام غيػػػػر الصػػػػوح  حيػػػث وكػػػػوف الءػػػدام فػػػػي رجػػػػب  أ ػػػرػ وفػػػي مػػػػرة  

قػػاؿ لػػي   والصػػوح  فػػي  ػػ ر رمضػػاف حيػػث ورد ىػػف الحالػػف  ػػف مح ػػوب قػػاؿ
كأنا  -ل قا أنإل  -فتن  صما   حئسن ئسيكون  )انو يا  الرضا)ىموه الالةـ(

يس مةا كةانوا قةد نةودوا نةداً  يئسةم و مةن بالب ةد كمةا يئسةم و مةن بةال رب .بو 
ومةا  أنةت وأمةايكون رحم  عم  المؤمنين وعذابًا عمة  الكةافرين ف مةت بةابا 

  وكػذلؾ ورد فػي الصػوح  (ٜٕٙ)فا رجةب    ( أصواتذلك الندا  ا قال: إالإ  
شةةير   وىةةا  فةةا شةةير رمضةةان ألن شةةير رمضةةان إاون تكةة )والصةةيح  ا

  (ٕٓٚ)صيح  جبراليل بيذا خمق     (

 ما هو ىالـ ال رزخ ؟ /ٖس
كمم   رزخ هو الحد الفاصػ   ػيف  ػيةيف وفصػ  الواحػد ىػف  أفالمعروؼ ل ووا  

ىالـ ال ػرزخ ىػالـ مالػتق  وهػو فاصػ   أفوالمعروؼ في لالاف المت رى   اآل ر
هو فاصػ   ػيف الػروح  وضاوأ اآل رة يف ىالميف ااوؿ ىالـ الدءوا والثاءي ىالـ 

 .اإلءالافومث  مرحم  الموت ىءد  أوضاوالجالد وهو 
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}َكْيَف َتْكُفُروَن ِباَّللَِّ َوُكنُتْم َأْمَواتًا َفَأْحَياُكْم ُإمَّ ُيِميُتُكْم ُإمَّ ُيْحِييُكْم ُإمَّ   تعالشقاؿ  
   (ٕٔٚ)ِإَلْيِو ُتْرَجُ وَن {

اءه ي وصم   وجودؼ أمرواءه  تدؿ ىمش  مو الموت ق   الحواة اآلو هذه  إف
)مرحمػػػ   معءػػػش المػػػوت فػػػي المصػػػطم  القراءػػػي وعءػػػي إف مػػػو العػػػدمي وكػػػذلؾ 

القػػراف  تػػرػ  أي( )هػػو وجػػود الػػروح مػػا الجالػػد الػػروح  ػػة جالػػد( ومعءػػش  الحوػػاة
ُإةةمَّ  }وهػػي الحوػػاة  الػػدءوا  {َأْحَيةةاُكمْ }فَ وعءػػي فػػي ىػػالـ الػػذر { ُكنةةُتْم َأْمَواتةةاً }وقػػوؿ 
 وهػػي ىػػالـ القوامػػ   وهػػي روح مػػا {ُإةةمَّ ُيْحِيةةيُكمْ  }ال ػػرزخ  وهػػي مرحمػػ  {مْ ُيِميةةُتكُ 

 أكػدوقػد  ،اف الروح  اقوػ  ىالـ ال رزخ معءش الموت ما العمـح س فوطمو ىمش 
  (ٕٕٚ)َوِمن َوَراِلِيم َبْرَزٌخ ِإَل  َيْوِم ُيْبَ ُإوَن { } تعالش   قولهىمش ذلؾ  القراف
ذلؾ  ػػكثيػػرة   آوػػات وقػػد وردت ،ثػػواب ومجػػازاةال ػػرزخ ىػػذاب وىقػػاب و ففػػي هػػذا  

إلػش  إ ػارة {}َكْيَف َتْكُفُروَن ِباَّللَِّ َوُكنةُتْم َأْمَواتةاً  فاآلوػ  الالء  ال ريف   دلت ىمي ا
}ُقةِل   تعػالشالػوؼ ءءكػر ىػالـ ال ػرزخ قػاؿ هللا فىالـ الذر  أءكرءامو ف ،ىالـ الذر

ْجَمُ ُكةةْم ِإَلةة  َيةةْوِم اْلِ َياَمةةِ  َا َريةةَب ِفيةةِو َوَلِكةةنَّ َأَكَإةةَر ّللاَُّ ُيْحِيةةيُكْم ُإةةمَّ ُيِميةةُتُكْم ُإةةمَّ يَ 
 .(273)النَّاِس َا َيْ َمُموَن {

الـ الػػػذر وىػػػالـ ال ػػػرزخ وحوػػػاة مرك ػػػ  مػػػف روح وهػػػي ىػػػ هءػػػاؾ حوػػػاة روحوػػػ  إذ 
 .وجالد وهي ىالـ الحواة الدءوا وىالـ القوام 

 ؟ يالـ ذا ا وما هو ال ب تالميته ما هو ىالـ الذر  /ٗس

                                                 
 28 ال قرة - 271
 188المؤمءوف  - 272
 26 الجاثو  - 273
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كممػ   أحػاديث ـىالـ الذر لـ يرد في كةـ ااةم    ذا ايالـ  ػ  ورد فػي  / إفج
 إف ،مولػ  ىمػش المجػاز( ولربما لـ تكػف محمولػ  ىمػش الحقوقػ   ػ  مح)الذر فقط

أهػػػ   أحاديػػػثوالمتكممػػػيف ىػػػف طريػػػو  تالػػػمو  ىػػػالـ الػػػذر جػػػامت مػػػف المفالػػػريف
(  حيػػػث فرضػػػوا وجػػػود ح)ىػػػالـ ايلالػػػت( أو )ىػػػالـ الػػػرو  أوضػػػاال يػػػت ووالػػػمش 

الػروح مػف ءاحوػ  مػد ميت ا  مرحم  مراح  كثيرة في وبدأت ااجالادق    اارواح
ىػالـ  إفوعءي  ا تصػار  ااموروا ذ الع د وءقضه وغيرها مف  واإلوماف  العمـ

كػاف روحػا   ػة جالػد لفواةػد ومصػال  حيءمػا  اإلءالػافالػذر هػو ) ىػالـ قػد ىا ػه 
 .(قاصرجم  ي يدرؾ كء  ا العق  ال

كػاءوا  أف ال مػو  ػذا ايالػـ هػ  الصػحو   لػذرىػالـ ا وجػه تالػمو  / مػا هػو٘س
ذا كاف  .اءه ت  وه مجازؼ  ، أوذرا  مقدار الػذرة فكيػف أوجػد هللا ىءػده  اإلءالافوا 

 . الربوبو  وحفع الع د أو ءطو  ه ىقة  وكيف اقر هلل
هػػي  مػػا صػػورة كػػاف أو  ػػأؼ اإلءالػػافعتمػػد ىمػػش معرفػػ  المالػػاة  تكػػ  هػػذا  ج/

  ؟الصحو  حقوقته
 لكػػف اامػػورفوػػه  حجػػـ الػػذرة اءػػه يمػػـز كػػ  هػػذه  اإلءالػػافىػالـ الػػذر لػػـ وكػػف  إف

كػاءوا  مقػدار   أء ـ الذر ولوس كما توهـ أو زىـ  عض ـ      ـ لكثرت ـ ءتيج 
فوػػه مءػػزه ىػػف المػػادة أؼ اءػػه  ود اف العػػالـ الػػذؼ كػػاءوا وعو ػػوف ف ػػذا مػػرد الػػذرة
ادة لػذلؾ وحمػ  ىمػش المجػاز ه مػادة والػذرة مػف صػءف المػروحاءي لوس فوػ ىالـ
الءظػػرة  أالػػاسلػػذلؾ يػػرفض تفالػػير ىػػالـ الػػذر ىمػػش  ،الحقوقػػ  كالػػذر ىمػػش ولػػوس
 .المادو 
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ورد أف اإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ( وعػػرؼ ىػػدوه مػػف صػػدوقه  التوالػػـ  /ٙس
ذا   اف ىمـ التوالـ هو ءفاله ىمـ القواف  ويم ـ كذلؾ أصحا ه هذا العمـ ف لـ  وا 

 وكف كذلؾ فما هو الفرؽ  يء ما ؟ 
 أفىمػػـ التوالػػـ ي تمػػف ا تةفػػا  ك يػػرا  ىػػف مػػا والػػمش  عمػػـ القوافػػ  حيػػث  إف /ج

ىمػػـ القوافػػ  هػػػو ىمػػـ يؤ ػػػذ مػػف  ػػةؿ دراالػػػ  الظػػواهر ال ارجوػػػ  وتت ػػا  عػػػض 
مثػ  معرفػ  الػموؾ ال ػ ص و عػض  ل ءالػافالمةم  وتقاالوـ ال ك  ال ػارجي 

مػػثة  أو وضػػا العيءػػيف  ااذفىتمػػاد ىمػػش  ػػك  صػػيواف  واصػػه مػػف  ػػةؿ اي
المتعمقػػ   ػػذلؾ  اامػػورلتحديػػد  عػػض  اا ػػواموغيرهػػا مػػف المةمػػ  واىتمػػاد هػػذه 

ال ػػػػ ص وقػػػػد اىتمػػػػدوا فػػػػي معرفػػػػ  هػػػػذا العمػػػػـ ىمػػػػش متا عػػػػ    صػػػػوات القػػػػادة 
صيواف  أففمثة  قالوا  مةم  غيرهـ والعممام والمموؾ ومقارء   عض مةمح ـ 

والعممػػام والمفكػػريف تكػػوف رؤوالػػ ـ  الفةءػػيلقػػادة والعظمػػام تكػػوف  ال ػػك  ا إذف
 .ىمش هية  كذا وهكذا وضعوا قواءيء ـ مف  ةؿ هذه الطريق 

 تمػف ىػف ىمػـ القوافػ  حيػث اءػه ىمػـ يج مػه العممػام ءه ىمـ يمىمـ التوالـ ف أما
ـ( فضػػة  ىػػف ىػػواـ الءػػاس ف ػػو مػػف العمػػوـ الم تصػػ   أهػػ  ال يػػت )ىموػػه الالػػة

 .ؾ  عالـ الممكوتىمـ قاةـ ىمش ربط ىالـ المم اءه
التأويػ   أفكمػا ءعمػـ فال اطءو   اامورمعرف    ةلهوكوف مف وهو ىمـ تأويمي  

 أفوضػػػػوا ط وقواىػػػػد مت ػػػػع   ي ومكػػػػف  أحكػػػاـهػػػو ال ػػػػاطف واف هػػػػذا العمػػػػـ لػػػػه 
 ػػا العػػارؼ  تأويػػ  القػػراف والعػػالـ  رمػػوز الحكمػػ  التػػي ا ػػتص   إييتحػػدث فوػػه 

 أفااء وػػام وااوصػػوام وااولوػػام )ىموػػه الالػػةـ( أو مػػف  صػػه هللا  ػػذلؾ حيػػث 
 التوص  إلش هذا العمـ. ا ةل يتـ مف التي  اا وامهءاؾ ترا ط  يف هذه 
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القحطاءي   ص ك ف ىف ىمػـ التوالػـ وكتػب  ػه الاليد / ه  يوجد ق   ٚس
 و رح ىءه وىرفه ؟

ءػػاه هءػػاؾ ىػػدد مػػف العممػػام ىرفػػوا كػػاف مػػف حيػػث معرفػػ  االػػـ العمػػـ ومع إذا -ج
االـ هذا العمػـ وقػالوا اءػه ىمػـ الػوؼ والػت دمه ووعمػ   ػه اإلمػاـ الم ػدؼ )ىموػه 

ولػػػـ يتعػػػدػ ىمم ػػػـ الػػػوػ ذكػػػر الرواوػػػات القاةمػػػ    ػػػذا العمػػػـ  وأءصػػػارهالالػػػةـ( 
 .العمـ اآلل ي واقتصروا ىمش ذلؾ لج م ـ   ذا القرآءو  واآلوات

العمػـ أو ماهيتػه أو قواىػده أو ضػوا طه و ػاقي  مػف ءاحوػ  معرفػ  حقوقػ  هػذا أما
المتت ػػا  إفكتػػب فوػػه  ػػ   إءالػػافالتفاصػػي  المتعمقػػ   ػػه فمػػـ ءػػرػ ولػػـ ءالػػما أؼ 

 يج موف حقوق  هذا العمـ تماما . وأء ـلمتوالـ وعمـ اءه لـ يتطرؽ ل ذا العمـ احد 
ل وػػ  ودىػػوة الحػػو ىػػف طريػػو تعػػرؼ ىمػػش الػػدىوة اإليػػتـ ال أفمكػػف و/ هػػ  ٛس
 ؤوا الصالح  والمءامات الصالح  ؟ وه  اف الرؤوا حج  في ءظركـ ؟الر 
 -الكةـ في الحج  هءا وكوف في مقاميف  ج/

 ال رىو . ااحكاـمقاـ االتء اط  -ااوؿ  
ال ي وػػ  مثػػ  التعػػرؼ ىمػػش دىػػوة  اامػػورمقػػاـ التعػػرؼ ىمػػش  عػػض  -الثػػاءي  

 معيء  أو غير ذلؾ. أحواؿالحو أو التعرؼ ىمش حوادث أو 
ال رىو  فػءحف ءقػوؿ  ااحكاـكاف الكةـ في المقاـ ااوؿ أؼ مقاـ االتء اط  فمذا
وهػػذا مػػا  ااحكػػاـ طاالػػتء االرؤوػػا ي تكػػوف حجػػ   ػػرىو  وي ي ءػػش ىمي ػػا فػػي  إف

وحتػػش المعجػػزة ف ػػي غيػػر حجػػ  فػػي مقػػاـ االػػتء اط  أوضػػا  العممػػام  إجمػػاعىموػػه 
 . اص  أدل ل رىي له والحكـ ا ،ىف المقاـ أجء و الحكـ ال رىي اء ا 

تكػػوف  أفتحققػػت الرؤوػػا   ػػرط ا و ػػروط ا فػػومكف  إذاءػػه م  فالمقػػاـ الثػػاءي أمػػا
 قضو  حو أو غير ذلؾ. إث اتحج  في 
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والػػػػمـ  وآلػػػه ىموػػػه هللا صػػػمش) هللا رالػػػوؿ قػػػاؿ  قػػػاؿ رزيػػػف أ ػػػي ىػػػف وروؼ فقػػػد 
  (ٕٗٚ)(النبوة من جز  وأرب ين ئست  من جز  الرؤيا)  تالموما(

   رئسةول إن)  قػاؿ (الالػةـ ىموػه) الرضا ىف  ةد  ف معمر ىفأو ما جام 
 مةةن ىةةل: ألصةةحابو قةةال صةةبح إذاكةةان  وئسةةمم تئسةةميما( و.لةةو عميةةو   صةةم )

  (ٕ٘ٚ)(الرؤيا بو ي نا ا مبشرات
 من يبق لم) قاؿ  والمـ تالموما( وآله ىموه هللا صمش) هللا رالوؿ ىفو 

  (ٕٙٚ)(الصالح  الرؤيا: لقا ا المبشرات وما: قالوا المبشرات  إا النبوة
 موالػػش  ػػف ىمػػي الحالػػف أ ػػي ىػػف أ وػػه، ىػػف فضػػاؿ  ػػف الحالػػف  ػػف ىمػػي ىػػفو 

 ان ر.نةةةا ف ةةةد منامةةو فةةةا ر.نةةةا مةةن      )  قػػػاؿ أءػػه (الالػػػةـ ىموػػه) الرضػػا
 فةةا وا أوصةةيالا  مةةن واحةةد صةةورة فةةا وا صةةورتا فةةا يتمإةةل ا الشةةيطان
 (ٕٚٚ)    (شي تيم من أحد صورة

مػا  واا  ػار ايءط ػاؽرؤوا وعطي ػا القا موػ  ىمػش صػح  فوجود المعصوـ في ال
 التأوي  هءا و التالي تكوف حج  ىمش صاح  ا. أهمو مةحظ  

العديػػػػد مػػػػف  إالػػػػةـءءكػػػػر  أففاةػػػػدة الرؤوػػػػا فػػػػي هػػػػذا المجػػػاؿ فعميءػػػػا  أءكرءػػػػالػػػو و 
مءػػػذ ال داوػػػ  والتػػػي ي يػػػزاؿ  اإلالػػػةـالم مػػػ  فػػػي حركػػػ   التاري وػػػ ال  صػػػوات 

 ء ا  قصص ا ووفت روف   ا ومء ا المالمموف يذكرو 

                                                 
 175 ص  58 ج  ااءوار  حار - 274
 98ص 8الكافي ج - 275
 177ص 58وحار ااءوار ج - 276
 283ص 49 حار ااءوار ج 277
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 رآهػػا الػػد  ػػف الػػعيد  ػػف العػػاص الػػذؼ االػػمـ ىػػف طريػػو الرؤوػػا التػػي  إالػػةـ -1
 الدىوة. إىةءهق    )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالموما(  الء ي

الةمهقص  وهب الءصراءي  -2  الم تءػي )ىموػه الالػةـ( وج اده مػا الحالػيف وا 
 .رآهاىمش الرؤوا التي 

الػػةم ااإلمػػاـ الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ(  أـدة ءػػرجس قصػػ  الالػػي -3 ىمػػش يػػد  وا 
)ىموػه  ل ادؼامف ق   اإلماـ  إالةم االزهرام )ىموه الالةـ( في الرؤوا ثـ ق وؿ 

 الت  د في الصحو وأقر ذلؾ ىمش المءاـ. إىادةالالةـ( وىدـ طم ه 
أو  تقولػوف  ػالحموؿ أءكػـاءتـ تقولوف  الرجع  الروحو  ووالت ف مف ذلؾ  /ٜس

 ؟ التءاالخ ارجوا توضو  ذلؾ
روح احػػد ااةمػػ   أفءقػػوؿ  ػػالحموؿ أو التءاالػػخ فػػاف معءػػش الحمػػوؿ ي ءحػػف  ج/

، ومعءػش التءاالػخ وهػو اءتقػاؿ روح إطةقػا  ءقوؿ  ػه ي تح  في جالد معيف وهذا 
ءحػف  إءمػا .مما ي ءقوؿ  ه مطمقػا   أوضا  وهذا  آ ر إءالافميت إلش جالد  إءالاف

تجةةد قومةةًا يؤمنةةون بةةاهلل  ا}تعػػالش  قػػاؿ  .ديػػالتالػػديد والتأي  م ػػدأءػػذهب  ػػالقوؿ 
أو  أبنةةاليمأو  .بةةا ىميةةوادون مةةن حةةاد   ورئسةةولو ولةةو كةةانوا  اآلخةةرواليةةوم 
بةةةروح منةةةو  وأيةةةدىم اإليمةةةانأو عشةةةيرتيم اؤللةةةك كتةةةب فةةةا قمةةةوبيم  إخةةةوانيم

 ويدخمون جنات تجري من تحتيا األنيار خالدين فييا رضا   عنيم ورضوا
 (ٕٛٚ) {حزب   ىم المفمحون  أن أاعنو اؤللك حزب   

الم مػػ   اامػػورمػػا الفاةػػدة مػػف الػػتكمـ فػػي قضػػو  الرجعػػ  وهػػ  هػػي مػػف  /ٓٔس
 لكي تولوها ك  هذا ايهتماـ ؟

                                                 
 (22المجادل  ) - 278
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غيػػر  فمء ػػاوي اقصػػد  ػػذلؾ الرجعػػ  المادوػػ   اامػػورالرجعػػ  مػػف ىظػػاةـ  إف ج/
التي لـ يذهب إلش القوؿ   ػا أو الروحو  الرجع   افو  ىمش الءاس ولكف اقصد 

التػػػي  اامػػػورمعرفػػػ  ماهيت ػػػا احػػػد مػػػف ال اصػػػ  فضػػػة  ىػػػف العامػػػ  ف ػػػي مػػػف 
ا تص   ا ااةمػ  صػموات هللا والػةمه ىمػي ـ فقػد جػام فػي الرواوػ  الػواردة ىػف 

ال ظةةام مةةن  األمةةور)عميةةو الئسةةالم( عةةن ىةةذه  عبةةد   أبةةائسةةألت )  زرارة قػػاؿ
 -ىذا الةذي تئسةألونا عنةو لةم يةأت أوانةو قةال    إنف ال:  وأشباىياالرج   

   (ٜٕٚ)(بل كذبوا بما لم يحيطوا ب ممو ولما يأتيم تأويمو
واامور العظاـ أو ىظاةـ اامور اليتـ مف  ةل ا التعرؼ ىمش الػداىي ل مػاـ 

التعػػرؼ ىمػػش  أالػػ اب. وهػػذا أحػػد ((الومػػاءي الموىػػود))الم ػػدؼ )ىموػػه الالػػةـ( 
   وصاح ه. هذا اامر

تكوف الرجع  مادو  ق   قواـ القاةـ )ىموه الالةـ(  أفهو الماءا مف  ما /ٔٔس
)ىموػػه  ق ػػ  قوػػاـ القػػاةـ أمػػواتتؤكػػد ىمػػش  ػػروج  أحاديػػثهءػػاؾ  أف؟  صوصػػا  

 ؟ الالةـ(
القػػاةـ ي ػػرج الػػ ع  وى ػػريف رجػػة  مػػف  أفالرواوػػات تػػذكر  إف - ااوؿاإل ػػكاؿ 

  )ىموػػه الالػػةـ( ىػػف اإلمػػاـ الصػػادؽظ ػػر الكوفػػ  كمػػا جػػام فػػي الرواوػػ  الػػواردة 
 أرب ةة ظيةةر ال ةةالم اخةةرج مةةن ظيةةر الكوفةة  ئسةةب   وعشةةرين رجةةاًل مةةنيم  إذا)

ومةن قةوم موئسة  امة  } ت ةال :عشر رجاًل من قوم موئس  وىم الذين قال   
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الكيةةف والم ةةداد وجةةابر األنصةةاري  { وأصةةحابييةةدون بةةالحق وبةةو ي ةةدلون 
 (288)وئس (ومؤمن .ل فرعون ويوشى بن نون وصا م

كيػػف ا رجػػوا مػػف  (ىموػػه الالػػةـ)القػػوؿ  الرجعػػ  المادوػػ  ق ػػ  قوػػاـ اإلمػػاـ  شفعمػػ
 موت ـ وق ورهـ متفرق  ولوالت في الكوف  . وأماكفظ ر الكوف  

ىمػػش القػػوؿ  الرجعػػ  المادوػػ  ق ػػ  قوػػاـ القػػاةـ وردت رواوػػات  - الثػػاءي اإل ػػكاؿ
)ىموه  الم دؼ ل ماـراو  )ىموه الالةـ( ي رج ووالمـ ال اإلماـ الحاليف أفتذكر 

فكيف ىء ـ )ىموه الالةـ(  وع  له كما جام في الرواو  الواردة الالالةـ( ووعمف 
مقامػا  مػف  وأىمش أفض )ىموه الالةـ( تا عا  ومأموما وهو  وكوف اإلماـ الحاليف

 .؟)ىموه الالةـ( اإلماـ الم دؼ

واقعػ  فػارجعوا  في ػا الحوادث ال فأما )  ما المقصود  الرواو  التي تقوؿ /ٕٔس
 غيرهـ ؟ أـالالفرام  أـإلش رواة حديثءا ( ه  هـ الفق ام 

ءعـ هذه الرواو  وردت في كتب الحديث اءقم ا لؾ كامم  لت واف ال واف حيث  /ج
الػالت دمحم  ػػف ىثمػػاف العمػػرؼ    ػػف وعقػػوب قػػاؿ إالػحاؽوردت هػذه الرواوػػ  ىػػف 

ىمػػي فػػورد  أ ػػكمتمالػػاة   يوصػػ  لػػي كتا ػػا قػػد الػػالت فوػه ىػػف أف)رحمػه هللا ( 
 أرشدكما ئسالت عنو  أما )صاحب الزماف ىج  هللا فرجػه  مويءاالتوقوا   ط 

المنكرين لةا مةن أىةل بيتنةا وبنةا عمنةا فةاعمم انةو  أمر  وإبتك ووقاك من 
فمةيس منةا وئسةبيمو ئسةبيل ابةن نةوح  أنكرومن   قراب ليس بين   وبين احد 

الف ةاع فشةربو حةرام وا  وأمايوئسف  أخوة ئسبيل عما ج فر وولده فئسبيل أما
لتطيةروا فمةن شةا  فميصةل ومةن  إافةال ن بميةا  أمةوالكم وأمةابةاس بالشةمماب 
مةةا ظيةةور الفةةرج فانةةو إلةة    أو   .تةةاكم  خيةةر ممةةا  أتانةةاشةةا  فمي طةةى ومةةا 
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  م ي تل فكفر وتكذيب وضاللقول من زعم ان الحئسين ل وأماوكذب الوقاتون 
 وأنةاحجتةا عمةيكم  فةإنيمالواق   فارج وا فييا إلة  رواة حةديإنا الحوادث  وأما

مةن قبةل فانةو  أبيودمحم بن عإمان ال مري فرضا   عنو وعن  وأماحج    
فئسيصةمح   قمبةو دمحم بن عما بن ميزيار ااىةوازي  وأماإ تا وكتابو كتابا 
  طةةاب وطيةةر لمةةاإا مةةا وصةةمتنا بةةو فةةال قبةةول عنةةدنا  وأمةةا  ويزيةةل   شةةكو

دمحم بن شاذان بن ن ةيم رجةل مةن شةي تنا أىةل البيةت  وأماوإمن المغني  حرام 
مم ونةون  وأصةحابوزينةب ااجةدع فانةو مم ةون  أبةابن  الخطاب دمحم أبو وأما

المتمبئسةون  وأما  منيم برا  و.بالافال تجالس أىل م التيم فانا منيم بري  
الخمةس ف ةد  وأمةا  النيةران يأكةل افإنمة فأكمةوفمن ائسةتحل منيةا شةيلا  بأموالنا
لتطيةب واداتيةم وا  أمرنةالشي تنا وج موا منو فا حةل إلة  وقةت ظيةور  أبيح

المقصػػود مػػف رواة  أفومػػف  ػػةؿ متا عػػ  مفػػردات الرواوػػ  ءعػػرؼ  (281)تخبةةث (
 تػةحيػث  الحديث هـ الذيف كاءوا يرووف الحديث ىف أه  ال يت )ىموه الالةـ(

بػػيف مػػوقف ـ و ذكػػر رواة معيءػػيف  الحةةوادث الواق ةة  ( مةةاأ ) قولػػه )ىموػػه الالػػةـ(
مػػف ال ػػوع  مثػػ  ىمػػي  ػػف م زيػػار  وآ ػػريفوكػػاف مػػف ضػػمء ـ الالػػفير العمػػرؼ 

 آ ػػػػػريفيرووءػػػػػه لمءػػػػػاس وقػػػػػد ذكػػػػػر رواة   ػػػػػف  ػػػػػاذاف فكػػػػػاءوا رواة لمحػػػػػديثودمحم 
مءحػػرفيف لعػػء ـ لكػػذ  ـ ىمػػش الءػػاس وءقػػ  رواوػػات لػػـ تصػػدر مػػف المعصػػوميف 

 .ال طاب وجماىته حيث كاءوا مف الوضاىيف لمحديث أ ومث  )ىموه الالةـ( 
مػػػف الػػػما أو روػ رواوػػػات أهػػػ  ال يػػػت  فػػػاف رواة الحػػػديث هػػػـ الالػػػفرام أو إذف 

حيػػػث كاءػػػت كتػػػب الفقػػػه  ااصػػػولييف)ىموػػػه الالػػػةـ( ولػػػوس غيػػػرهـ مػػػف الفق ػػػام 
والعقاةد في زمػف ااةمػ  ومػا  عػدهـ ى ػارة ىػف كتػب تحػوؼ ىمػش الرواوػات فقػط 
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والت ذيب وغيرها مف كتب الفقه  روايالت صاالكافي ومف ي وحضره الفقوه مث  
وطمػػو ىمػػي ـ  أفكػػاءوا يءقمػػوف الرواوػػات إلػػش الءػػاس فوصػػ   فأصػػحا  اوالعقاةػػد 
ال الوػ  مػف الرواوػات ف ػي  اا يػرفي الػزمف  المتداول الكتب الفق و   أما)رواة( 

  الوا رواة لمحديث.لو وأصحا  اي تعت ر كتب رواة 
قػػػػػالوا  إذاهػػػػػذه الرواوػػػػػ  ي تءط ػػػػػو ىمػػػػػش الفق ػػػػػام اء ػػػػػـ  إف ...هػػػػػذا أوي وثاءوػػػػػا

 الرواو  ولػوس العمػ    عضػ ا وتػرؾ  اءط اق ا ىمي ـ فالوكوف ىمي ـ العم   ك 
) حيث ذكر في صدر الرواو  الرجوع إلش الرواة وفي ذيم ا ذكػر  اآل رال عض 
إلةة  وقةةت ظيةةور امرنةةا  لشةةي تنا وج مةةوا منةةو فةةا حةةل أبةةيحالخمةةس ف ةةد  وأمةا

وعممػػوا  صػػدر الرواوػػ  ويتركػػوا  أففػػة وصػػ   (ٕٕٛ)تخبةةث ( لتطيةةب وادتيةةم وا
 ال مس ولكف هذا مف  اب ايحتجاج    مالقاطذيم ا وءحف ي ءقوؿ 

ىموػه الالػةـ( مءصػور  الرىػب فمػا ) اإلمػاـ الم ػدؼ أفكثيرا مػا ءالػما  /ٖٔس
 معءش ذلؾ ؟

في ك  جػوش وهػو العامػ  الءفالػي الػوام هءاؾ ىام  م ـ جدا  أفي ي فش  /ج
فػػػي كػػػ  الػػػدوؿ و صوصػػػػا  أصػػػ  الحديثػػػ  لػػػػذا  أـكػػػاف فػػػي الجيػػػوش القدومػػػ  

أو  المتقدمػػػ  قالػػػما  اصػػػا فػػػي العمػػػوـ العالػػػكري  وعػػػرؼ  عمػػػـ الػػػءفس العالػػػكرؼ 
 ،الحربي تتركز الدراال  فوػه ىمػش الحالػ  الءفالػو  لمجػوش وحالػ  ىػدوه ومعءوواتػه

ومػػا  ػػا ه ممػػا يػػؤثر فػػي معءووػػات جػػوش   ػػاىاتإوىمػػش هػػذا تقػػـو الػػدوؿ   ػػث 
وهذا ، ش  كاممه م ما كاف تالموحه متفوقاالذؼ وال ب اء زاـ الجو اامرال صـ 
هللا  أفوغيرهػا يؤكػد  قرآءوػ ومؤيد  ءصوص  اإلل و يوش جمةحع ىءد ال اامر

                                                 
 292غي   الطوالي ص - 282



- 191 - 

يؤيد أولواةه  مةةك  رىب تعمػ  ىمػش  ػث الرىػب وال ػوؼ فػي ءفػوس الجيػوش 
 .وقاتموا أفا يجعم ـ يء زموف ءفالوا ق   المعادو  مم

ىمش هذا المعءش  اا  ارفقد دلت    صوص اإلماـ الم دؼ )ىموه الالةـ( أما
 أ يىف ورد  حيث ،  لومء ا ما جام ىف الراو  المد رة له والمالماة  الراو  ال ا

حتةةة  يكةةةون  يخةةةرج ال ةةةالم )عميةةةو الئسةةةالم( ) ا  ى ػػد هللا )ىموػػػه الالػػػةـ( قػػػاؿ
عةن يمينةو  لجبرالية .افعشرة  وكم تكمم  الحم   ا قال: :الحم   قمت تكمم 

  إم ييز الراي  ويئسير بيا فال يب   احد فا المشةرق وا وميكاليل عن يئساره
نةزل بيةا جبراليةل يةوم  ل نيا وىا راي  رئسول   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسميما( إافا المغرب 

: طةةن وا كتةةان وا قةةز وا حريةةر قمةةتو  ق ىةةا دمحم مةةا أبةةاإةةم قةةال: يةةا   بةةدر
 )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسةةميما( : مةةن ورق الجنةة  نشةةرىا رئسةةول  قةةال ي شةةا  ىةةا اأفمةةن 

)عميةو الئسةالم( فمةم تةزل عنةد عمةا )عميةو يوم بةدر إةم لفيةا ودف يةا إلة  عما
فةتح ف المةؤمنين )عميةو الئسةالم( أميركان يوم البصرة نشرىا  إذاالئسالم( حت  
  إم لفيا وىةا عنةدنا ىنةاك ا ينشةرىا احةد حتة  ي ةوم ال ةالم )عميةو   عميو
ل نيةةا  إاىةةو قةةام نشةةرىا فمةةم يبةةق احةةد فةةا المشةةرق والمغةةرب  فةةإذاالئسةةالم( 

وعةةن يمينيةةا شةةيرا وعةةن يئسةةارىا يا شةةيرا ووراليةةا شةةيرا مويئسةةير الرعةةب قةةدا
لغضب   عم  ىةذا  أئسفادمحم انو يخرج موتورا غضبان  أبا: يا شيرا  إم قال

  الةةةذي كةةةان يةةةوم احةةةد الخمةةةق يكةةةون عميةةةو قمةةةيص رئسةةةول   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسةةةميما(
الئسةابغ  وئسةيفو ئسةيف  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسةميما(وعمامتو الئسحاب ودرعو درع رئسول   

 أشةةيرات ةةو إمانيةة  ذو الف ةةار يجةةرد الئسةةيف عمةة  ع رئسةةول   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسةةميما(
وي م يا فا الك ب  وينةادي  أيدييمببنا شيب  في طى  يبدأي تل ىرجا فأول ما 

الئسةةيف وا  إامنيةةا  يأخةةذقريشةةا فةةال  يتنةةاول: ىةةؤا  ئسةةراق   إةةم مناديةةو
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  وا يخةةرج ال ةةالم )عميةةو الئسةةالم( حتةة  ي ةةرا كتابةةان كتةةاب الئسةةيف إاي طييةةا 
  (ٖٕٛ)(من عما )عميو الئسالمبالبصرة وكتاب بالكوف  بالبرا ة 

 ؟ أهداف اهي  ت وماأالالموكو  ومتش ء جماى  هي  / ما ٗٔس
الالموكو  ل ا معءواف ااوؿ الالػموكو   معءاهػا الصػحو  ف ػي لوالػت فرقػ  أو  ج/

 أ ػارالموكي حقوقي معمف ىءه لػدػ الءػاس وقػد  اتجاهاتجاه أو حرك  فة يوجد 
الػػػيد كػػػاظـ الر ػػػتي وغيػػػرهـ فقػػػػد إلػػػش هػػػذا المعءػػػش ال ػػػيخ احمػػػد ايحالػػػاةي وال

 .كوفو  الالموؾ إلش هللا في كت  ـ وضحوا
 ااراذؿالثػاءي الالػػموكو   معءاهػػا المءحػػرؼ ف ػي فرقػػ  أو حركػػ  أو ىصػػ   مػػف  

ف ػػـ يػػدىوف إلػػش الفالػػو والفجػػور  إيػػراففػػي  اامػػر غ رجػػت واءت ػػرت فػػي  ػػاد
قولػوف ءع ػو الحميدة  االػـ الالػموؾ ف ػـ والػتمعوف إلػش ال ءػام وو اا ةؽوترؾ 

 .هللا ويزءوف ووقولوف زوج ظاهر وزوج  اطف
وقػػػد ظ ػػػرت الالػػػموكو  فػػػي العػػػراؽ فػػػي زمػػػف الالػػػيد ال ػػػ يد الصػػػدر)قده( حيػػػث  

اءحػػرؼ  عػػػض الطم ػػػ  ممػػف كػػػاءوا وحضػػػروف درس العرفػػاف لدوػػػه  قوػػػادة ال ػػػيخ 
ولكػف  إقءػاى ـ وحػاوؿمءتظر ال فاجي وقد تصدػ ل ـ الاليد ال  يد فػي حواتػه 

هػذه الحركػ  ارتكػاب المحرمػات  أهػداؼ أهػـع ـ فقاـ  تفالػوق ـ وكاءػت لـ يءفا م
 االػػـ الػػديف والػػدىوة إلػػش الفالػػو والفجػػور تحػػت ردام القداالػػ  ف ػػي حركػػ  ىميمػػ  

 .المعيف إ موسومالوطر ىمي ا مف ق   
اىترضػػػتءا مالػػػػال  أو حكػػػـ فػػػػي قضػػػػو  مػػػا وتضػػػػاربت آرام الفق ػػػػام  إذا /٘ٔس

 ؟ إذءد تجاه ا فما هو تصرفءا الصحو  ى
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هذه الحال  كثيرا ما تحدث و صوصا في وقتءا الحاضر حيث تتضارب  إف /ج
وفتي  الحرم  والالػ ب  وآ رالفق ام في مالاة  م م  فواحد وفتي  الوجوب  آرام

ىمػػش  ااحكػػاـالفق ػػام والمجت ػػديف ي وعتمػػدوف فػػي كػػ   أففػػي ذلػػؾ وعػػود إلػػش 
فػػي  اآل ػػر الػػ عضمػػا  ـ المالػػاة  التػػي ي تمػف  عضػػ أكثػػرالكتػاب والالػػء  واف 

الالػػػةـ(  ـأهػػػ  ال يػػػت )ىمػػػي  أقػػػواؿحكم ػػػا  الػػػ ب اىتمػػػادهـ ىمػػػش العقػػػ  وتػػػرؾ 
ضػعوف  الالػءد أو  أء ػاأو   مػا الحالػ تػتةمـاء ػـ يروء ػا ي  أماىديدة  اال اب
 ...الخأو أو

 أميػػػركثيػػػرة تػػػؤدؼ إلػػػش اي ػػػتةؼ حيػػػث ورد فػػػي ء ػػػه ال ةغػػػ  ىػػػف  فأالػػػ اب 
 األحكةام)ترد عمة  احةدىم ال ضةي  فةا حكةم مةن قوله   المؤمءيف)ىموه الالةـ(

فيحكم فييا برأيو إةم تةرد تمةك ال ضةي  ب ينيةا عمة  غيةره فةيحكم فييةا بخةالف 
فةأمرىم   أىيةم واحةد ونبةييم واحةد وكتةابيم واحةد اان ي ةول    و  أنقولو إلة  

انةزل   ئسةبحانو دينةًا  أمام نيةاىم عنةو ف صةوه  وأطاعوهئسبحانو بااختالف 
 أني ولوا وعميةو  أنكانوا شركا  لو فميم  أم إتماموناقصًا فائست ان بيم عم  

 وأدالةوانزل   دينًا تامًا ف صر الرئسول )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تئسميما( عن تبميغو  أميرض  ا 
وفيو تبيان كل } فرطنا فا الكتاب من شا { ي ول } ما وت ال و  ئسبحانو 

ميو الئسالم( )ما اختمفت دعوتان اا كانةت احةدىما )ع عما وكذلك قال {شا 
 .(284)ظالل  (

وهءػػا الػػوقا قالػػـ مػػف الءػػاس فػػي الحػػراـ اءػػه ي ػػد فػػي حالػػ  تءػػاقض الفتػػوػ مػػف 
تػرػ  وجود طرؼ يوجب وطرؼ وحـر وطرؼ ي ػو  ومػا  ػا ه فمػا هػو العػذر وػا
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رب تمؾ الفتوػ واالتوجب العقػاب مػف  إت اعب  ارتك وا محـر  ال إذاالءاس  أماـ
 .اارباب

الوزر ىمش مف وج ءي  ايتجاه ال اطئ فمػف يءفعػه ذلػؾ اف  أفوقوؿ احد  وي 
ي  أفالػءف وقواىػد ىموػه  وأىطػاه، ف وقد أودع هللا فوه العق  لوميزمكم اإلءالاف
و اصػ  وصػو  الرالػوؿ  اامافوأوصاه  توصوات حتش وص  إلش  ر  يتجاوزها

 .أ داتاب والعترة واف المتمالؾ   ما لف وض  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تالموما(  الك
متءػازع  وأحكػاـ أمػوريرجػا الفػرد فػي مػا يػرد ىموػه مػف  أفوالح  في المعضػم   

إلػػػش الكتػػػاب ورواوػػػات أهػػػ  ال يػػػت )ىموػػػه  ااقػػػواؿفي ػػػا ومتضػػػارب    صوصػػػ ا 
حةد    إن   )ىمػي )ىموػه الالػةـ(  طػبالالةـ( فقد وضحوا ك   يم حيػث 

  وفرض فرالض فال تن ضوىا وئسكت عن أشيا  لةم يئسةكت ىاحدودا فال ت تدو 
فقػػد أوضػػحوا الالػػ ي   (ٕ٘ٛ)(عنيةةا نئسةةيانا فةةال تكمفوىةةا رحمةة  مةةن   فاقبموىةةا 

ذاوالمء اج   .أيديءاوقا اىوجاج ف ما كال ت  وا 
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