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 الفصل األول
 

 الضاللة والهدى
 معىن الضاللة واذلدى

جاَر عن دينن أو  يالضاللة لغًة:ضد اذلدى]الباطل[.))فضّل:ضالاًل وضاللة ضد اىتدى, أ
 حق أو طريق فهو ضال. 

.ويف (ٔ):اذلالك((ةوضل الطريق أوعنو أي دلالناس,إليو. ويُقالْ::ما ُيضُل فينو النناس, والضنالل
ر:قننننننال أ نننننو ادلنصور:الضنننننناللة يف ينننننالم العننننننر  ضننننند اذلدايننننننة لسنننننان العننننننر  أل نننننن من و 

 أراد لبيد: هواإلرشاد.يُقال:أضللت فالانً إذا وجهتو للضالل عن الطريق, وإاي
 َمْن ىداُه سبَل اخلرِي اىتدى

 شاء َأَضلّ  انعم الباِل, وَمنْ                   
مبعصيتهم:اخلروج علنيهم وشنق  دويف احلديث:سيكون عليكم أمُة إن عصيتموىم َضلْلتم, يُري

 عصا ادلسلمني.
األصننام ال  نوقولو يف التنزيل العزيز)َرِ  إهنُنَّ ا ّضَلْلن يثرياً من الناس(أي ضلوا  سنببها, أل

 تفعل شيء وال تعقل.ويف التنزيل العزيز)إن اجملرمني يف ضالٍل وُسعٍر(أي يف ىالك.
الباطننننل واالضلننننراة عننننن جنننناد  احلننننق أمننننا الضنننناللة ياصننننطالهن فمعناىننننا االهنمنننناك يف      

والصوا .ومن يالم سنيد األوصنياء صنلوا  ل علينو وعلنيهم يف  ينان جنةور فتننة الضناللة 
عليها رجااًل  فيها يتا  ل, ويتوىل تُبتدع, ؼُلاَلفُ  يقول:))إظلا  دُء الفنِت أىواٌء تُتبْع, وأحكامُ 

,ولنو (ٕ)من ِمزاج احلق مل ؼَلَنف علنى ادلنرندين غري ديِن ل.فلو أّن الباطل َخَلصَ  ىرجااًل, عل
أن احلننننق خلننننص مننننن لَننننبِ  الباطل,ا قطعننننت عنننننو ألُسننننُن ادلعا نننندين,ولكن ي خننننة مننننن ىننننةا 

                                                 
(1)

 انًُغذ فً انهغخ. 
(2)

 انًزربدٌٔ:ٌزاد يُٓى طالة انؾك ٔانجبؽضٌٕ ػُّ. 
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الننةين  وِضننغُث,ومن ىننةا ضننغُث,فيمزجانل فهنالننا يسننتوع الأننيطان علننى أوليا ننو, وين نن
 .(ٖ)َسبقْت ذَلم من ل احلسىن((

:َ ّصنرُه سنبيل الرشناد وقنادُه ة, وىدايى, ىندوه, يهدينالضنالل.وقد ىندا دىنو ضنأما اذلندى:
ابجتاه الصوا .وأييت اذلدى مبعىن الداللة والندعو  والبيننة.وتفرد ل عنز وجنل ابذلندى النةي 

   (ٗ)يُفيد معىن التوفيق.
ف ميننع األ بينناء والرسننل واألولينناء صننلوا  ل علننيهم ألعننني يا ننت رسننالتهم اإلذليننة       

و عننده -عننادىم عننن جنناد  الضنناللة واذلالك.وقنند  مننل رسننولنا الكننرم)ص(ىنندي الننناس وإ 
مس ولية ىداية الناس إىل اإلسالم واألخة أبيديهم إىل ر نوع  -األ مة األطهار عليهم السالم

يف سنبيل صلنا  النناس منن الضناللة وىندايتهم إىل  يتواَن ومل ينكل يف عملنو, وعناى األؽلان, ومل
ذى والبالء.فقد جناء الننا األينرم ابذلندى ومبنا أزال عنن النناس سبل الرشاد شىت صنوة األ

اللب  وأظهر ما يان خافيًا حبقيقتنو وجعنل النناس يندريون طبيعنة األويتن الن  يا نت تضنلهم 
وإهنننننا ال تنفننننع وال تضننننر وإن اال تعنننناد عننننن عقينننند  التوحينننند خسننننران يف النننند يا وعننننةاٌ  يف 

الدايان  يف الدين اإلسنالمي الواحند الأنامل,  اآلخر .وسوة غلمع األمام ادلهدي)ع( يافة
 االننةي سنني هر ل عننز وجننل  ننو ديننن احلننق علنني النندين يلننو رغننم أ ننوة ال ننادلني, ذلنن ووىنن

الدين القيم الداعي إىل التوحيد.قال تعاىل)ىو الةي أرسل رسولو ابذلدى ودين احلق لي هنره 
, ىىنو جنامع الكلمنة علنى التقنو .فاإلمنام ادلهندي)ع( (ٔ)على الدين يلو ولو ينره ادلأنريون(

 قيامو يدعو النناس إىل اإلسنالم ايديند النةي قند ُدنِنَر  تي نة ال تعناد النناس عنن  (والقا م)ع
القا م)ع( ذلةا األمر ادلضلول عنو.فقد روى دمحم  ن  مالدين احلق وحصول الضاللة, فيهديه

ىل اإلسنننالم جدينننداً ع نننالن عنننن أهللا عبننند ل)ع( قنننال:))إذا قنننام القنننا م)ع( دعنننا النننناس إ
 .(ٕ)وىداىم إىل أمر قد ُدنر وضل عنو ايمهور وإظلا ُُسي القا م مهدايً لقيامو ابحلق((

                                                 
(3)

 (.55.انخطجخ انشزٌفخ)88غخ.صَٓظ انجال 
(4)

 انًُغذ فً انهغخ. 
(1)

 (33طٕرح انزٕثخ)اٌَخ:  
(2)

 .35ص 51ثؾبر األَٕار .ط 
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وأخرج اخلوارزمي  سنده عن سنيدان أهللا عبند ل احلسنني)ع(قال:))ُسعُت جندي رسنول      
تنوىل ل )ص(يقول:من أحب أن ػلن  حينايت وؽلنو  ميتن  ويندخل ايننة الن  وعند  رهللا فلي

علننّي  ننن أهللا طالننب وذريتننو وأىننل  يتننو الطنناىرين أ مننة اذلنندى ومصننا ي  النندجى مننن  عنندىم, 
 .  (ٖ)لن ؼُلرجويم من اب  اذلدى إىل الضاللة(( مفأهن
 

 آيات الضاللة والهدى في القرآن
 

 ورد  لف ة)ضاللة(يف التنزيل العزيز يف سبع آاي :     
ذلدى فما رحبت جتنار م ومنا ينا وا قال تعاىل)أولئا الةين اشرتوا الضاللة اب -ٔ

 ٙٔمهتدين(النساء/
قال تعاىل)امل تَر إىل الةين أُتوا  صيبًا من الكتا  يأرتون الضاللة ويريدون  -ٕ

 ٗٗأن تضِلوا السبيل(النساء/

قنننال تعاىل)ُأولئنننا النننةين اشنننرتوا الضننناللة ابذلننندى والعنننةا  ابدلغفنننر  فمنننا  -ٖ
 ٘ٚٔأصربىم على النار(النساء/

ال اي قننننننننوٍم لنننننننني  هللا ضنننننننناللٌة ولكنننننننن  رسننننننننول مننننننننن ر  قننننننننال تعاىل)قنننننننن -ٗ
 ٔٙالعادلني(األعراة/

قننال تعاىل)فريقنناً ىنندى وفريقنناَ حننَق علننيهم الضنناللة إهنننم ا ننةوا الأننياطني  -٘
 ٖٓأولياء من دون ل وػلسبون أهنم مهتدون(األعراة/

قنال تعناىل )ولقند  عثنننا يف ينل أمنٍة رسننواًل أن اعبندوا ل واجتنبنوا الطنناغو   -ٙ
م منننن ىننندى ل ومننننهم منننْن حقنننت علينننو الضننناللة فسنننريوا يف األرض فمننننه

 ٖٙفا  روا ييف يان عاقبة ادلكة ني(النحل/

                                                 
(3)

 .45-44انًُبلت نهخٕارسيً.ص 
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قال تعاىل)قُنل منْن ينان يف الضناللِة فليمندد لنو النر ن منداً حنىت إذا رأوا منا  -ٚ
يوعنندون إمننا العننةا  وإمننا السنناعة فسننيعلمون مننْن ىننو شننُر مكنناانً وأضننعف 

  ٘ٚجندًا(مرمي/
آلاي  ال  ورد  فيها لف ة)اذلدى( فهي يثنري  تصنل إىل حنواع تسنع وسنبعني آينة, أما ا    
  ورد  عض من ىةه اآلاي : ةوسو 

 ٕقال تعاىل)ذلا الكتا  ال ريب فيو ىدى للمتقني(البقر / -ٔ
قال تعاىل)ىو الةي أرسل رسولو ابذلدى ودين احلق لي هره على الدين يلو  -ٕ

 ٚ٘ولو يره ادلأريون(التو ة/

ىل)ومن ُيأاقق الرسنول منن  عند منا تبنني لنو اذلندى ويتبنع غنري سنبيل قال تعا -ٖ
 ٘ٔٔادل منني  ُنَولِو ما توىل وُ صِلِو جهنم وساء  مصريا(النساء/

قال تعاىل )وما أ زلنا عليا الكتا  إال لتبني ذلم الةي اختلفنوا فينو وىندى  -ٗ
 ٗٙور ًة لقوٍم ي منون(النحل/

إهننننم فتينننٌة امننننوا  نننر م وزدانىنننم  قنننال تعننناىل)ضلن  قنننُص علينننا  بنننأىم ابحلنننق -٘
  ٖٔىدى(الكهف/
                                   

 
 
 
 
 
 

 الفصل الثا 
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 الناكثون وحرب الجمل
 )) فلسفة الناكثين((

 
مننن النكننوع ومعننناه الرجننوع أو الرتاجننع .والنكننث ىنننا ىننو  قننض العهنند أو النكننث:        

عنة أو العهند أو االتفناو .وينةير لننا التناريري الكثنري منن إال  عند البي نالبيعة ,فهو اذًا ال يكنو 
 النايثني سواء يان ذلا على ادلستوى الفردي ,أو على ادلستوى ايماعي

وىننو رجننوع  عننض األشننياص عننن  يعننتهم لأننيص معننني وخننروجهم مننن  ادلسننتوى الفننردي:
حيننان ,وىننةا مننا دا ننر  ادل ينندين واأل صننار إىل دا ننر  العننناد واإل كننار  ننل العننداء يف أغلننب األ

حصننل مننع األمننام أمننري ادلنن منني علنني)ع( عننندما ابيَعننُو طلحننة والننز ري    كثننا البيعننة وحنناراب 
ويما  –وال  سوة يكون لنا فيها حبثاً مفصاًل  -األمام علي)ع( مع عا أة يف معرية ايمل

ألمنام فعَل الأمر وشبث  ن ر عي وعمرو  ن احل اج وغريىم من أىل الكوفة النةين ابيعنوا ا
احلسننني)ع( وينناتبوه وعاىنندوه    كثننوا وتراجعننوا وقنناتلوا األمننام احلسننني)ع( وخرجننوا عليننو, 
وسوة ػلصل ىةا مع األمام ادلهدي)ع( حيث يبايعو الكثنري منن شنيعتو   ينكثنون منن  عند 
ذلا وؼلرجون على إمامهم زلار ني ,وىةا ما دلت عليو األخبار والروااي  الوارد  عن أ منة 

 ل عليهم ألعني.  لوااذلدى ص
ىو  كنننوع وتراجنننع  عنننض الفنننَرو وايماعنننا  وايينننوش عنننن  يعنننتهم أو ادلسنننتوى ايمننناعي:

الرسننول الكننرمي)ص( حيننث  َكثَننت العهنند وأخلننت  ععهنندىم أو اتفنناقهم يمننا حصننل ذلننا منن
ابالتفاو  عض القبا ل العر ية  كامل أفرادىنا واصنطفوا منع أعنداء اإلسنالم ضند دعنو  الننا 

ص( وقاتلوا ادلسلمني آ ةاك ,ويما حصل يف جيش ومعسنكر األمنام احلسنن)ع( عنندما دمحم)
 كث البيعة  عض قواده مع سراايىم وصاروا إىل جا ب معاوية )عليو اللعننة( .وىنةا منا يقنع 
منع القنا م )ع( حينث  نرج علينو  عنض الفنَرو منن ادلتأنيعني والنةين ُيسنمون أ فسنهم شننيعة 

ادلهندي)ع( ابدلباشنر   م.ودلا يا ت البيعة على قسمني :فبيعنة األمناموالني من الكوفة وغريىا 
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,و يعننة لننو)ع( ابلواسننطة أي تكننون علننى ينند شلهنندُه اليمننا  الننةي يقننوم أبخننة البيعننة ل مننام 
ادلهدي)ع( قبل قيامو يما يان من شأن احلسني )ع( حينما  عث أخيو وا ن عمو ُمسنلم  نن 

ن مسنلمًا)ع( أخنة مننهم البيعنة ل منام احلسنني)ع(.أما عقيل إىل أىل الكوفة ألخة البيعة,فا
ابلنسبة للبيعة ادلباشنر  فهني الن  أيخنةىا األمنام )ع( علنى أصنحا و الثاللا نة والثالننة عأنر 
وجيأو "جيش الغضب",حيث يبايعو و مبكة  ني الرين وادلقام ويسري ويسريون معو ويفتحون 

 البالد.
هندي)ع( تكنون علنى جنا بني يمنا يا نت البيعنة ألن  كنث إن  كث  يعة األمام ادل           

البيعننة ينندور منندار البيعننة.فكما يا ننت البيعننة قبننل قيننام األمننام ادلهنندي)ع( علننى ينند السننيد 
اليمننا  فننان  كننث البيعننة يعنن  ىنننا تننراجعهم عننن السننيد اليمننا  وخننروجهم عليننو وزلننار تهم 

مننام ادلهنندي)ع(  فسننو ,فا ننو رجننوع لننو.وأما  كننث البيعننة النن  تكننون ابدلباشننر  علننى ينند األ
وخنننروج وحنننر  ل منننام ادلهننندي)ع(  فسنننو.وىكةا صلننند إن منننا جنننرى علنننى األ بيننناء واأل منننة 
الطناىرين صننلوا  ل وسننالمو علننيهم ألعننني سننوة غلننري علننى األمننام ادلهنندي)ع( وسننوة 

عن عبد ل يكثر النايثون لبيعة األمام ادلهدي)ع( وادلعادون لو.فقد جاء يف الرواية الأريفة 
)ع( وعنده  فٌر من أصحا و فقال ع اب ن أهللا   ن أهللا يعفور يقول:))دخلُت على أهللا عبد ل

يعفننننور ىننننل قننننرأَ  القننننرآن هقال:قلننننُت: عم ىننننةه القننننراء  ,قال:عنهننننا سننننألتَا لنننني  عننننن 
غريىا.قال:قلت:ُجعلننُت فننداك وملَ ه قننال: ألن موسننى )ع( َحنندَع قومننو حبننديث مل ػلتملننوه 

وا عليو مبصر فقناتلهم فقنتلهم,وألن عيسنى)ع( َحندَع قومنو حبنديث فلنم ػلتملنوه عنو فيرج
عنو فيرجوا عليو  تكريت فقاتلوه فقاتلهم فَقتَنَلٌهم وىو قول ل عز وجل}فآمنت طا فٌة من 

.وان أول (ٔ)   إسرا يل ويفر  طا فة فأيندان النةين آمننوا علنى عندوىم فأصنبحوا ظناىرين 
بيننت ػُلنندنكم حبننديث ال  تملو ننو, فتيرجننون عليننو  رميلننة الدسننكر  قننا ٌم يقننوم مننن أىننل ال

.وعننن األمننام الباقر)ع(:))فبينمننا (ٕ)فتقاتلو ننو فيقنناتلكم فيقننتلكم, وىنني أخننر خارجننة تكننون((

                                                 
(1)

 (.14طٕرح انصف)اٌَخ  
(2)

 (375()ص52ثؾبر األَٕار. )ط  
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صنناحب ىننةا األمننر قنند حكننَم  ننبعض األحكننام وتكلننَم  ننبعض السنننة إذ خرجننت خارجننٌة مننن 
طلقنننوا فيلحقنننوهنم ابلتمنننارين فينننأتون  نننم ادلسننن د يُريننندون اخلنننروج علينننو,فبقول ألصنننحا و ا 

 .(ٖ)فيأمرىم فيةحبوهنم...((
فمن ىةه الروااي  الأنريفة يتبنني لننا واضنحاً إن ىن الء ادلعرتضنني واخلنارجني ىنم شلنن        

ابيننع األمننام ادلهنندي)ع( وآمننن وصنندَو  ننو ,ولكنننهم و تي ننًة دلننا ا طننو  علننيهم  فوسننهم مننن 
يعنننة وخرجنننوا عنننن طاعنننة األمنننام)ع( ادلفرتضنننة الننن  ابيعنننوه الأنننا والريبنننة  كثنننوا العهننند والب

عليها.يتض  من ذلا إن أىم األسبا  ال  جتعل اإل سان ينكنث  يعتنو إن  يعتنو مل تكنن   
 ل يا ت ان عة عن أىواء وميول  فسية تُنةىب تلنا البيعنة وينكنث صناحبها عنندما ينرى إن 

راينة األمنام ادلهندي)ع( مكتنو  عليهنا إن  أحالمو وأىواءه مل تتحقق ,لةلا  عنرة السنر يف
)البيعة  ( ,أي إهنا خالصة لوجو ل ,لي  يُراد من ورا ها منصب أو جاه د يوي أو مال أو 

 ما شا و ذلا. 
 فتنة الجمل

ذير علي  ن عيسى األرملي يف يتا و)يأف الغمنة(:قال البغنوي يف "شنرهن الُسننة"عن       
( فأتى منزل ُأم سلمة,ف اء علي)ع( ,فقال رسنول ل ا ن مسعود قال:خرَج رسول ل )ص

)ص("))اي أم سلمة,ىةا ول قاتل النايثني والقاسطني وادلارقني من  عدي((.وذير اخلوارزمي 
 :))ستقاتل النايثني والقاسطني وادلارقني((.-يع   ا ل)ص(لعلي -يف )الفا ق(قال: وقال

الب)علينو السنالم( يا نت أحندى ايوا نب اذلامنة الن  إن مبد ية األمام علي  ن أهللا ط       
أد  إىل تفنننرو الكثنننري منننن النننناس عننننو ومنصنننبتو العداء,لضنننر و مصننناحلهم وتطلعنننا م غنننري 
ادلأننروعة.فلم يكنننن األمنننام علننني)ع( غلامنننل أحننندا وال ينننداىن أخنننر علنننى حسنننا  ادلبنننادىء 

والعدل وتطبيق احلق على ينل  ,فكان يسري السري  القوؽلة ال  الترى األمور إال مبن ار احلق
إ سان مهما يا ت منزلتو ومكا تو.وعليو فأن من  تنا   ىنةه الن نر  والتصنرة إزاءىنا , لني 
أيثننر وجننوه الكوفننة وغريىننا عنننو, ل  ننرى إن  عضننهم أضلنناز إىل أطننراة يا ننت تناصننبو العننداء 

                                                 
(3)

 (.61()ص2(,َمهّ ػٍ رفظٍز انؼٍبشً)ط345()ص52ثؾبر األَٕار )ط  
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 ,أضنننف إىل ذلنننا احلسننند,فأن النفنننوس إذا حسننند  ظهنننر منهنننا البغننني والعننندوان ,وصننندو
 الأاعر حيث قال: 

 أصرب على ييَد احلسود                     فأن صربك قاتلُنُنْو         
 يالنار أتيُل  عضهننا                     إن مل جتد ما أتيلنُوْ         
 
وقعت فتنة ايمل يف أول حكومة أمري ادل منني علي)ع( يف سنة ست ونالنني منن اذل نر     

حة  ن عبيد ل والز ري  ن العوام, معللني ذلا أبخة الثأر لعثمان مع إهنم  قياد  عا أة وطل
اشرتيوا )أو يا وا يأ عون( يف قتلو والأواىد التارؼلية تصرهن  ةلا.وشلا جاء   و األخبنار 
فيما تواله طلحة والز ري من عثمان ما رواه أ و إسحاو عن صلة  ن زفر قال:))رأيُت طلحة 

أدراعيهمنا يف قتنل عثمنان ,  جناءا منن  عنُد إىل علني علينو السنالم فبايعناُه والز ري يرفالن يف 
. أما عا أة فكا ت ُتَأنبو عثمنان  نعثنل حينمنا يا نت تقنول يلمتهنا (ٔ)طا َعني غري ُمكرىني((

.))وذىبننت ادلصننادر التارؼليننة إىل إهنننا يا ننت مننن أيثننر (ٕ)ادلأننهور ))أقتلوا  عننثاًل فقنند يفننر((
 .     (ٖ)يف خالفتو(( ادل لبني على عثمان

ينننان طلحنننة والنننز ري أول ادلبنننايعني ل منننام علننني )ع( ابخلالفنننة, ولكنهمنننا أضنننمرا أشنننياء        
َتَكأننَفت فيمننا  عنند وابلتحدينند أهنمننا ابيعننا طمعنناً ابلواليننة والثرو .أمننا الواليننة فكنناان يطلبننان 

يف ذلا,وىنةا يعن   توليتهما أمور ادلسنلمني يف  عنض أقطنار الدولنة اإلسنالمية ويلحنان علينو
أهنمننا يطلبننان الواليننة ال خلدمننة ادلسننلمني والتقننر  إىل ل عننز وجننل  ننل طمعنناً يف اسننتغالل 
منصبيهما يف يسب امتيازا  ومنافع شيصية ذاتية على حسا  مصاحل ادلسنلمني,وىةا منا 

)وان يتناىف ومبادىء اإلسالم ادلقدسة,وما يرفضو األمام علي)ع( من أجل ذلا رفضاً نمًا.)
طلحة والز ري دلا أيسا من  يل منا طمعنا فينو منن األمنر, ووجندا األمنة ال تعندل أبمنري ادلن منني 
عليننننننو السننننننالم أحنننننندًا,أرادا احل ننننننو  عنننننننده ابدلبننننننادر  إىل مبايعتننننننو,وظنا أهنمننننننا ُيأننننننريا و يف 

                                                 
(1)

 .142انغًم نهًفٍذ.ص   
(2)

 .171شٍخ انًغٍزح.ص  
(3)

 (175/ ص 2ربرٌخ انٍؼمٕثً)ط  



- 9 - 

.فلمننا أسنننتوي احلننال صننارا إىل أمنننري ادل منني)ع(,فطلننب منننو طلحنننة واليننة العنننراو (ٗ)أمننره((
ب مننننو النننز ري والينننة الأام.فامسنننا علينننو السنننالم عنننن أجا تهمنننا يف شنننيء منننن ذلنننا ,وطلننن

 قلو ننا وإن يننا ابيعنناه أبلسننتنا.فقال أمنري  هفا صرفا ساخطان منو... ويقوالن:ول ما ابيعننا
ادل منني)ع(:}إن الةين يبنايعون ل ينُد ل فنوَو أينديهم َفَمنْن  كنث فكظلنا ينكنُث علنى  فسنو 

 . (٘)مبا عاىد ل فسي تيو أجراً ع يمًا ومن أوىف 
وأمنننا طمعهمنننا يف الثنننرو  فقننند ظهنننر  عننند أن عرفنننا أبن علينننًا)ع( فنننرب موليهمنننا ,فأخنننةا      

. فكيف يرضيان  عطاء يساويهما مع العبيند و قينة ادلسنلمني هحنىت (ٙ)يأكوان منو أمام ادلأل
لي,قمننا لنو يف أمنر عثمنان,حىت وقف الز ري يوماً يف منأل منن قنريش وقال))ىنةا جنزاؤان منن ع

أنبتنا عليو الة ب وَسببنا لو القتل,وىو جال  يف  يتو ويفى األمر,فلما انل منا ما أراد جعل 
دو نننننننا غريان((فقننننننال طلحننننننة))ما اللننننننوم إال ينننننننا نالنننننننة مننننننن أىننننننل الأننننننورى يرىننننننُو أحنننننندان 

 . (ٚ)ا رجوان((وابيعناه,وأعطينا ما يف أيدينا  ومنحنا ما يف يده,فأصبحنا قد أخطأان م
وايننندير ابلنننةير إن الننندور الكبنننري النننةي لعبنننو معاوينننة  نننن أهللا سنننفيان ينننان لنننو األننننر         

الواض  على ىةين النرجلني .وقند صنرهن أمنري ادلن منني علينو السنالم  نةه احلقيقنة يف خطبتنو 
ينو حيث قال))ولقند ينان معاوينة يتنب إليهمنا "أي طلحنة والنز ري"من الأنام يتناابً ؼلندعهما ف

 .                   (ٛ)فكتماه ع ,وخرجا يوعلان الطغام أهنما يطلبان  دم عثمان((
أما خروج عا أة على األمام علي)ع( يف معرية ايمل فهناك أسبا  عديد  منها إن         

عا أة  مل حقداً قندؽلاً علنى األمنام )ع( ألسنبا  عنده:منها رأينو يف حنديث اإلفنا حينمنا 
سول)ص(  طالقها ,وأل و زوج  نت أم ادل منني خدغلة)رضوان ل عليها(إضافة أشار على الر 

رواية  لةيرىا.وقد أفصحت عن ىةا احلقد يف مواطن عد  منها يف لإىل عوامل أخرى ال رلا

                                                 
(4)

 يصزع انؾك /ثبلز انمزشً  
(5)

 (.48طٕرح انفزؼ )اٌَخ   
(6)

 .1/51األيبيخ ٔانظٍبطخ   
(7)

 .1/51األيبيخ ٔانظٍبطخ, 
(8)

 . 268انغًم نهشٍخ انًفٍذ .ص  
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.و لن  حقندىا (ٔ)طويلة أذير منها زلنل الأناىد إهننا قالنت))ال جنرم إ  ال أحنُب عليناً أ ندا((
 ي األمام علي)ع( فقد استبأر  فتمثلت  قول الأاعر:مبلغاً حينما أنىا  ع

 فألقت عصاىا وأستقر ا النوى        يما قَنَر عيناً ابإلاي  ادلسافر        
   قالت ))من قاتلوه(( فقيل ذلا ))رجٌل من مراد((فقالت:

 فأْن يُا ان باً فلقد  عنناُه              ناع لي  يف فيننو التننرا ُ        
ت ذلنننا زيننننب  ننننت ُأم سنننلمة:))ألعلي تقنننولني ىنننةاه(( فتضننناحكْت   قالت:أ سنننى,فكذا فقالننن

  (ٕ) سيُت فةيرو ((
وإن عا أة مل تزل مقيمٌة على رأيها يف استحالل َدم عثمان حىت  لغهنا أن أمنري ادلن منني      

 )ع( قند  ُوينَع دون طلحننة والنز ري فقلبننت األمنر وأظهننر  ضند الننةي يا نت عليننو منن الننرأي
 وإ و لو مَت األمرُ  لطلحة ألقامت على ما يا ت عليو.

إن ُأم سننلمة زوجننة النننا )ص( أرسننلت إىل عا أننة  -حبننةة السننند –وقند روى الواقنندي    
فنهتها أشَد النهي عن طلحة والز ري يف اخلنروج لقتنال علني)ع( وذَيَر نا أمنور تعرفها,وقالنت 

قال لا))أَتق ل واحةري أن تنبحا يالُ  ذلا:أ أدك لل ىل تعلمني إن رسول ل )ص( 
.وىكنةا فلنم يكنن أمنام األمنام علني)ع(  نٌد منن أن يقناتلهم لندرء الفتننة واخلطنر (ٖ)احلوأ ((

األينننننننرب عنننننننن ادلسنننننننلمني,حيث قنننننننال)أمر  رسنننننننول ل )ص(  قتنننننننال الننننننننايثني وادلنننننننارقني 
ويأنف عنن مضنامينها قبنَل  والقاسطني(.وحينما تقا ل اييأان ,مل َيدَْع األمام )ع( ح ٌة إال

أن يقاتل أعداءه,فلعل َمْن ُغرَر  م أن يثو وا إىل رشدىم ويعودوا إىل جاد  الصوا .فأرسنل 
الرسَل إىل طلحة والنز ري وعا أنة يعضنهم ويندعوىم إىل الطاعنة. و عنَد عنود  الُرسنل ومنا رآه 

و والعمل على حر و أمري ادل منني )ع( من إصرار القوم على خالفو وأقامتهم على  كث  يعت
 -وىني راينة رسنول ل)ص( -واستحالل دماء شيعتو ,دعا أ نو دمحم  ن احلنفية فأعطاُه الراية

                                                 
(1)

 .435.ص1.ط/يغبسي انٕالذ155ٌٍ.ص3صؾٍؼ انجخبري.ط 
(2)

 .26يمبرم انطبنجٍٍ.ص  
(3)

انؾٕأة:ْٕ يبء لزٌت يٍ انجصزح ػهى طزٌك يكخ انٍٓب ,ْٕٔ انذي عبء فً انؾذٌش ,إٌ  

انُجً)ص( لبل نؼبئشخ:نؼهك صبؽجخ انغًم األدثَْت رُجؾٓب كالُة انؾٕأْة.)يؼغى يب 

 .314.ص5(.راعغ أٌضبً يؼغى انجهذاٌ.ط472.ص2اطزؼغى)ط
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وقال:))ايُ   ىةه رايٌة مل تُرد قط والتُردُ أ دًا((.فسار إلنيهم األمنام )ع( حنىت التقنوا ,ودار  
احلكننم وعبنند ل  ننن رحنى احلننر  ,ومل تقننف ىننةه احلنر  حننىت ُعقننَر ايمننل وُجننرهَن منروان  ننن 

 الز ري ,ووىل الز رُي منهزماً ,فأدريُو ا ُن جرموز فقتلو.
وروى الواقدي عن أ ن الز ري قنال:))... ودلنا رأى منرواُن توجنو األمنر علنى أصنحا          

ايمننل   ننَر إىل طلحننة وىننو يُرينند اذلننر  فقننال:ول ال يفننوت  اري مننن عثمان,فرمنناُه  سننهم 
 دمو وُ َل من موضنعو وىنو يقنول:إان   ىنةا سنهُم مل أيتن  منن  ُعند,ما قطع أيحلُو فسقط 

أراه إال مننننن معسننننكران, ول مننننا رأيننننُت مصننننرع شننننيري أضننننيَع مننننن مصننننرعيل   مننننا لبننننث أن 
 .                               (ٗ)ىلا((
 ن  خلننف, ودلنا اصللنت احلنر  ابلبصنر  وقُتنَل طلحنة والنز ري وُ لنْت عا أنة إىل قصنر        

ريننب أمننري ادلنن منني وتبعننُو أصننحا و وعمنناُر ر ننو ل ؽلأنني مننع ريا ننو حننىت خننرج إىل القتلننى 
يطوة عليهم   جعل يستعرض القتلى رجاًل رجناًل ,فمنَر فنرأى طلحنة صنريعاً فقال)اجلسنوا 

 ن عبيد ل قد وجدُ  ما وعد  رهللا حقاً ,فهل وجدَ   ةطلحة( فُأجل  وقال لُو))اي طلح
   قال)أض عوه(.(٘)عدك رُ ا حقاه((ما وَ 

قنننننال أمنننننري ادلننننن منني )ع( سلاطبننننناً أىنننننل البصنننننر  حينننننث ظهنننننر علنننننى القنننننوم))إاييم         
.ومننن ذلننا  سننتنت  إن (ٔ)والفتنننة,فك كم أول الرعيننة  كننث البيعننة وشننق عصننا ىننةه األمننة((

مننر مننن  عننده  غننري أولئننا النننايثني أ ننوا إال قتننال األمننام والتمننادي يف  غننيهم طمعنناً يف  يننل األ
 شبهة يف ذلا.

وقد جتلت يف ىةه احلر  روهن اإلسالم الداعية إىل العفو عند ادلقدر  وابدلقا ل عل ينة       
مناو يو ,فما يان من األمام )ع( إال أن يعفنو عننهم وأرسنل عا أنة إىل ادلديننة ومعهنا أر عنون 

 .وقد أجاَد الأاعر حيث قال:امرأ   مل السالهن يف نيا  الرجال حىت أوصلوىا إىل ادلدينة
 ملكنا فكان العفُو من س يننًة     ودلا ملكتم ساَل ابلدم أَ طنن ُ        

                                                 
(4)

 .376انًفٍذ.صانغًم نهشٍخ  
(5)

 .98األرشبد نهشٍخ انًفٍذ.ص  
(1)

 األرشبد نهشٍخ انًفٍذ.  
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 وحسُبُكُم ىةا التفاوُ   يننننا      وُيُل إانء ابلةي فيو ينضنن ُ       
وُرَ  سننا ل يسننأل:ىل إن طلحننَة والننز ري ينناان يعلمننان إىل أيننن يسننريانه واحلننق أهنمننا ينناان     
ى علم ويقني  بطالن الطريق الةي سلكاه ويعلمان أيضناً منا ذا يفعالن,ولكنن حنُب ايناه عل

وادلال أعمى  صري ما وجعلهما يف جهلهمنا يعمهان,ولقند قنال األمنام علني)ع( فيهمنا))ول 
إن طلحننة والننز ري لَيعلمننان أهنمننا سلطيننان ومننا  نناىالن,ولُرَ  عننامل قتلننُو جهلننو وعلمننو معننُو ال 

 ت.فنأظهر طلحنة  دمنُو وأقنَر  طنأه حينمنا قنال وىنو ؼلنور  دمنو ))إ  ول منا وقفن(ٕ)ينفعو((
 .  أ أأ يقول:(ٖ)موقفاً قط إال عرفُت موضع قدمي فيو ,إال ىةا ادلوقف((

  دامتها  دمت وظَل ُحلمي                    وذلفي   ذلف أهللا وأمني          
  (ٗ)طلبُت رضا    حزم  زعمني              دمُت  دامَة الكسعي دلنا           
وصدقًا قد ضيَع  فسنو أل نو سنار  طرينق أضناع سنالكيو ,طرينق الطمنع والغندر وخيا نة        

العهد, ولكن أى تنفعو  دامتو وقد فرَو عصا ادلسلمني وألَب ايموع على خليفة رسنول ل 
سر الد يا واآلخر  وذلا ىو اخلسران )ص( ,فيسر األمار  وادلال واياه وأخرياً حياتو, ل خ

 ادلبني.
أما الز ري فقد دعاه األمام)ع( قبَل  دء ادلعرية وقال لو ))أ أدَك ل ايز ري ,ىل تعلم        

إ ا مرر  هللا وأ ت مع رسول ل )ص( وىو متكيء على يدك فسلم علنَي رسنول ل)ص( 
قاتننل علينناً وأ ننت لننو ظامل.قال: عم.قننال وضننحا إع   التفننَت إليننَا فقننال لننَا:ايز ري إ ننَا ت

األمننننام)ع(:فعالَم تقنننناتل  هقننننال الننننز ري : سننننيتها ,ول لننننو ذير ننننا مننننا خرجننننُت إليننننَا وال 
 .فرحَم ل أ و الطيب ادلتنا حيث قال:(٘)قاتلتا...إىل أخر الرواية((

 ا ننيالرأي قبل ش اعة الأ عان               ىو أوٌل وىي احملُل الث           
 

                                                 
(2)

 .125يصبدر َٓظ انجالغخ ٔأطبٍَذِ.ص 
(3)

 .182ص2ربرٌخ انٍؼمٕثً.ط 
(4)

 يصزع انؾك.ثبلز انمزشً. 
(5)

 (.183-182.ص2ربرٌخ انٍؼمٕثً.)ط 



- 13 - 

 القاسطون وصفين
القاسط ىو اسم فاعنل منن َقَسنَطَ, ,أي مبعنىن ظَلنَم أو جناَر .وادلنراد ابلقاسنطني النةين       

قاتلوا األمام أمري ادل منني )ع( يف صفني ,وال ؼلفى إ نو صنفة ذم لقولنو تعاىل)وأمنا القاسنطون 
ل ػُلنننننننب .وىنننننننو غنننننننري ادلقسنننننننطني,قال سنننننننبحا و وتعننننننناىل )إن (ٔ)فكنننننننا وا يهننننننننم حطبنننننننًا(

.وتقنننول:ل يقنننبض ويبُسط,ويُقسنننط وال يَنْقُسنننط,وأمر ل ابلقْسنننط وهننننى عنننن (ٕ)ادلقسنننطني(
. وادلقسنننط ىنننو العنننادل يف حكمنننو ومننننو قولنننو تعاىل)قا مننناً ابلقسنننط( وقولنننو تعننناىل (ٖ)الَقْسنننط

( أي أعندل. وَأقسنطَ  إذا َعندَل ,وقسنطَ  إذا جار.)والقاسنط ىنو احلا ند عنن  )ذلكم َأقسط ُ
.) والقسننوط : ىننو ايننور والعنندول عننن احلق.وىننةه حننال معاويننة وأصننحا و فننكهنم (ٗ)ريننق(الط

عدلوا عن احلق ف اروا عن القصد وطلبوا ما لي  ذلم.وأما أصحا  صفني فكهنم سللدون يف 
.وقننال أ ننن (٘)النننار لفسننقهم فصننَ  فننيهم قولننو تعاىل}وأمننا القاسننطون فكننا وا يهنننم حطبننًا (

 يع  األمام علي)ع(( -لأام ألهنم جاروا عن احلق يف عدم مبايعتوح ر:)والقاسطني:أىل ا
 واقعـة صفين

مل يسرتهن األمام علي)ع( من حر  ايمل حىت ُأمتحن امتحاان عسرياً  عندو مناير قند        
أفل  من ليع القيم اإل سا ية وتسل  ابلنفاو وادلكر واخلداع وقد َمَهَر  ةه الصفا ,وىو 

يان الننةي لقبننوه  )يسننرى العننر (ل ومنحننوه واليننة الأننام ومل ين ننروا يف معاويننة  ننن أهللا سننف
 صحيفة أعمالو , وإ و من الأ ر  ادللعو ة يف القرآن.

أعلن معاوية مواصلة دعوى الطلب  دم عثمان يما يزعم و ينان أمنري ادلن منني)ع( قند       
األمننر حنننىت يقنننتص  عزلننو عنننن واليننة الأنننام عننندما وَع اخلالفنننة,فرفض معاوينننة الرضننو  ذلنننةا

لليليفة عثمان حسب زعمو.وقد لع معاوية  عض مأاىري الأام وأمرىم إبشاعة ىةا اخلرب 

                                                 
(1)

 (.15طٕرح انغٍ.)اٌَخ / 
(2)

 (.8طٕرح انًًزؾُخ.)اٌَخ/ 
(3)

 .556أطبص انجالغخ نهشيخشزي.ص  
(4)

 (389/ 2رفظٍز انمًً.) 
(5)

 (.1/67كشف انغًخ) 
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وإذاعتننو  ننني الننناس)إن علينناً قتننَل عثمان,ومعاويننة وع دم عثمان,في ننب الطلننب  ثننأر عثمننان 
ودمو(وأعا ننو علننى ىننةه الفكننر  عمننرو  ننن العنناص وأشننرتط عليننو أن يكننون والينناً وأمننرياَ علننى 

 مصر  عد إخراجها من  ت سلطة أمري ادل منني )ع(.
وقنند اسننتطاع معاويننة أن يأننرتي ذمننم يثننري مننن قننراء أىننل الأننام وقضننا م شلننن ينندعون       

أل فسنهم صننحبة رسنول ل)ص(أمثننال أهللا ىرينر  وعمننرو  ننن العناص وادلغننري   نن شننعبة, ومننن 
تطاع أن يسنتميل السنواد األع نم .فاسنلالتا عني عرو   ن الز ري  عند أن أغندو علنيهم األموا

من أىل الأام  ةه الكيفية.وإن من طبيعة الأاميني الطاعة التامة لسالطينهم على العكن  
منن ذلننا الكوفينون ادلعروفننون  صنعو ة اال قياد.وىننناك عامننل أخنر مننن العوامنل النن  جعلننت 

  ذلننا  فنيهم  البعض يصطف إىل جا ب معاوية ,منهم الةين عزذلم األمام علي)ع( من الوال
يالوليند  نن عقبننة  نن أهللا معننيط وزايد  نن أ يننو وغريىم.وحنىت األشننعث  نن قنني  حينمنا عزلننو 

.يمننا إن الننةين (ٔ)األمننام)ع( أراد أن يلتحننق مبعاويننة ولكننن قومننو منعوه,فأضننمرىا يف  فسننو 
شنناريوا معاويننة يف حننر  صننفني ))يننا وا يلهننم مننن مسننلمي الفننت  الننةين أسننلموا مقهننورين 

وادل لفة قلو م وعلنى رأسنهم عمنرو  نن العناص وأهللا األعنور السنلمي وشنرحبيل  نن  والطلقاء
.ومل يكن مع معاوية من األ صار إال النعمان  ن  أري ومسنلمة (ٕ)السمط الكندي وأمثاذلم((

 ن سللد.واستأهد فيها عمار  نن ايسنر رضنوان ل علينو وينان يف جنيش األمنام )ع( والنةي 
.وشلا ي يد ذلا قولو تعناىل}وإن (ٖ)))اي عمار تقتلا الفئة الباغية((قال فيو رسول ل)ص( :

طا فتان منن ادلن منني اقتتلنوا فأصنلحوا  ينهمنا فنكن  غنت أحنداعلا علنى األخنرى فقناتلوا الن  
تبغننني حنننىت تفنننيء إىل أمنننر ل فنننكن فننناء  فأصنننلحوا  ينهمنننا ابلعننندل وأقسنننطوا إن ل ػلنننب 

 طلق منو األمام يف قتالو دلعاوية.,وىو األساس الةي ا (ٗ)ادلقسطني 

                                                 
(1)

 (.3/186انكبيم ألثٍ األصٍز.) 
(2)

 (.2/178ربرٌخ انٍؼمٕثً.) 
(3)

 ربرٌخ انٍؼمٕثً. 
(4)

 (.9طٕرح انؾغزاد.)اٌَخ/ 
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يما استطاع معاوية من شراء اخلو ة والعمالء ابلكوفة واستغالذلم لليروج على األمام          
)ع( أمثال األشعث  ن قي  وعمار   ن عقبة .وعلى أية حال,فقد زحف معاوية  يوشو إىل 

م )ع( رسننل السننالم إىل صننفني حملار ننة أخنني رسننول ل)ص( واب  مدينننة علمو.وأوفنند األمننا
معاوية ػلثو نو علنى السنلم وعندم إراقنة الندماء ,فلنم يسنتحب ذلنم معاوينة وأصنر علنى التمنرد 
والعصنننيان . وا ننندلعت انر احلنننر   نننني الفنننريقني واسنننتمر  زىننناء سننننتني.ويان منننن أقسننناىا 

النن  ذىننب فيهننا مننا يقننر  مننن سننبعني ألننف جننندي وقا نند مننن  روأشنندىا ىننواًل ليلننة اذلننر ينن
فني,وقنند ابن اال كسننار يف جننيش معاويننة, وىننم ابلفننرار إال ا ننو تننةير شننعر ا ننن األطنا ننة الطر 

     (٘)فرده ذلا إىل الثبا .
 

 فتنة رفع المصاحف
إن أع م ساعة مر  على معاوية  ن أهللا سفيان ىي الساعة ال  ضاو  و اخلناو وذلا      

على جنيش األمنام)ع(  قيناد   ال كسار جيأو  صفني صبيحة ليلة اذلرير وطلوع ف ر النصر
الزعيم مالا األشرت رضوان ل عليو,وقد اشرة ىةا اييش علنى الفنت , ومل يبنق  يننو و نني 
االستيالء على معاوية إال قندر حلبنة شنا .فالتف عند نة إىل عمنرو  نن العناص قنا اًل وىنو يف 

ن قبلننوا حكننم رعنند  واضننطرا :))ا فر أم  سننتأمنهفقال  ننن العنناص:ُمْر  رفننع ادلصنناحف ,فننأ
القرآن أوقفنا احلر ,ورافعنا  نم إىل أجنل,وإن أب  عضنهم إال القتنال فللننا شنويتهم ووقعنت 

.فصنننو  معاوينننة ىنننةا النننرأي وأمنننر  رفنننع ادلصننناحف,فرفعت علنننى أطنننراة (ٙ)الفرقنننة  يننننهم((
م الرماهن ويا وا ينادون:ىةا يتا  ل  يننا و ينكم.فقال األمام علي)ع(:)اللهم إ ا تعلم إهن

 ما الكتا  يريدون,فاحكم  يننا و ينهم,إ ا أ ت احلكم احلق ادلبني(
و من ىننا أختلنف أصنحا  األمنام)ع( ,فطا فنة قالنت القتنال وطا فنة قالت:احملايمنة إىل     

.ويننان األشننعث  ننن قنني  أول (ٚ)الكتننا , وال ػلننل لنننا احلننر  وقنند ُدعينننا إىل حكننم الكتننا 
                                                 

(5)
 .99َفؾبد يٍ طٍزح أئًخ أْم انجٍذ نجبلز انمزشً.ص 

(6)
 رؾمٍك :ػجذ انظالو دمحم ْبرٌٔ.ٔلؼخ صفٍٍ نهًُمزي. 

(7)
 .479-478انًصذر انظبثك.ص  
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م اإلمام )ع(إهنا خدعة وإهنا يلمة حق يراد  ا ابطل,وما الناس وأشدىم قبوالً  ا. وأوض  ذل
يريننند القنننوم القنننرآن,آل م ليسنننو أبىنننل قرآن,وقنننال ))فننناتقوا ل وامضنننوا علنننى  صنننا ريم يف 

.ولكن األشعث (ٛ)الندامة(( مقتاذلم,فكن مل تفعلوا تفرقت  كم السبل و دمتم حيث ال تنفعك
 لَت يبنننهم إىل مننا دعننوا إليننو أو لَننندفعنا إلننيهم ا ننربى قننا الُ واحلقنند يغلنني يف صنندره:))ول

وقد أحاطنت ابإلمنام قنو  تزيند علنى عأنرين ألنف جنندي وأصنروا علنى منناجز  ( ٔ) رمتا((.
األمنننننننام إن مل يسنننننننتحب ذلم,فأضنننننننطر األمنننننننام إىل إجنننننننا تهم ووقنننننننف القتنننننننال وقنننننننال علينننننننو 

 .(ٕ)وا ما  دا لكم((السالم))فاحف وا ع  مقال ,فك  آمريم ابلقتال ,فكن تعصو  فافعل
وىكةا يا ت معرية صفني حرية مترد يبري  قادىا معاوية ضد أمري ادل منني )ع(شيصا       

وهن ا.فكا نت حصنيلتها إضنعاة قنو  ادلسنلمني حينث  لن  عنداد القتلنى فيهنا منا يقنر  منن 
                                                                                                                                                                                                                      ستني ألفا وقيل سبعني ألفا,و روز اخلوارج الةين انزعوا اإلمام )ع( فيما  عد.      

 
 نالمارقون ووقعة النهروا

 فلسفة المارقين
ادلروو ىو اخلروج.وادلارقون ىم اخلارجون عن الدين وُُسي اخلوارج ابدلارقني خلروجهم         

عن طاعة إمامهم وحر م لو.))ويصدو لفظ اخلنارجي علنى ينل منن منرو أو خنرج علنى إمنام 
وقند جناء يف احلنديث ادلنروي عننن رسنول ل )ص(قنال:))ؼلرج خارجنة منن أمنن  .(ٖ)معصنوم((

قننننراءتكم إىل  صننننيامكم إىل صنننيامهم  أننننيء, وال وا م  أننننيء, واللننني  صننننلواتكم إىل صنننل
مننن  نالقننرآن يننرون إ ننو ذلننم وىننو علننيهم, ال يت نناوز تننراقيهم, ؽلرقننو  نقننراء م  أننيء, يقننرؤو 

قال:يننُت  -حبنةة سننده –وعنن أهللا ذر الغفناري .(ٗ)اإلسالم يما ؽلرو السهم منن الرمينة((

                                                 
(8)

 .316األرشبد نهشٍخ انًفٍذ.ص 
(1)

 .2/271يزٔط انذْت.  
(2)

 .182:3يُبلت آل أثً طبنت.  
(3)

 انٕطٍهخ نهطٕطً. 
(4)

 .85/7553-83:15عبيغ األصٕل  
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فننيكم رجنناًل يقاتننل  ن)والننةي  فسنني  يننده, إمننع رسننول ل)ص( وىننو يف  قيننع الغرقنند فقال)
يف ذلنا يأنهدون أن ال إلنو  مالناس على أتويل القرآن يما قاتلُت ادلأريني على تنزيلو, وى

يطعننوا علنى  قتلهم على الناس, حىت إال ل وما ي من أيثرىم اب  إال وىم مأريون, فيكرُب 
 ةرو السفينة, وقتنل الغنالم, وإقامنوع ل, ويسيطوا عملو يما َسيطَ  موسى  ن عمران خ

 .(٘)ايدار...((
ىن الء اخلنوارج  نو ةا يتض  لنا إن ادلارقني ىم اخلارجني عنن الندين وعبادىنا, وينا          

.وقنند  نمننن شننيعة األمننام أمننري ادلنن منني علنني  ننن أهللا طالننب )ع(الننةين خرجننوا عليننو ابلنهننر وا
جباىهم سنود منن العبناد   تا وعبادىا, ويا يا ت من صفا م إهنم من قراء الكوفة وفقها ه

والس ود.وسوة  رج عند قينام ادلهندي)ع( فرقنة متنرو منن الندين وىني منن الأنيعة النةين 
ؼلرجون عن طاعة ادلهدي)ع( ويقاتلو و.فقد جاء يف الرواية الوارد  عن األمام أهللا جعفر)ع( 

ل الكوفة قد علقوا ادلصناحف إ و قال:))إذا ظهر القا م على صلف الكوفة خرَج إليو قراء أى
فيقولنننون:ال حاجنننة لننننا فينننا  ٕٚٗاي ٕٕٔٔٗٙيف أعنننناقهم وأطنننراة رمننناحهم شنننعارىم اي 

حنىت ال  ماب ن فاطمة قد جر نايم فمنا وجندان عننديم خنريًا, ارجعنوا منن حينث جئنتم, فيقنتله
عأنر أهللا جعفر)ع( إ و قال:))... ويسنري إىل الكوفنة فيينرج منهنا سنتة (ٙ) يبقى منهم سلرب((

ألفا منن البرتينة شنايني يف السنالهن قنراء القنرآن فقهناء يف الندين قند قرعنوا جبناىهم وشن روا 
فاطمة ارجع ال حاجة لنا فيا فيضع السيف فنيهم  ننيا م وعمهم النفاو ويلهم يقول اي ا 

فننال  رعلنى ظهننر الن نف عأننية االننننني منن العصننر إىل العأنناء فيقنتلهم أسننرع مننن جنزر جننزو 
وعننن أهللا .(ٔ)قننرابن إىل ل تعنناىل(( موال يصننا  مننن أصننحا و احنند, دمننا ه يفننو  منننهم رجننل

 صري عن الصنادو)ع( قنال:))...  ال يلبنث إال قلنياًل حنىت ؼلنرج علينو مارقنُة ادلنواع  رميلنة 

                                                 
(5)

 .ثأخزالف ٌظٍز.156:13كُش انؼًبل نهُٓذي. 
(6)

 نًضٍئخ/نهًؾذس انظٍذ انٍُهً.يُزخت األَٕار ا 
(1)

 .3ثٍبٌ األئًخ,نهشٍخ سٌٍ انؼبثذٌٍ انُغفً.ط  
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فَينندعو رجنناًل مننن ادلننواع فيقلننده سننيفو  ناي عثمننا نالدسننكر  عأننر  آالة شننعارىم اي عثمننا
 .(ٕ)منهم أحٌد (( ىيبق فييرج إليهم فيقتلهم حىت ال

فمن ىةه الروااي  يتبني لنا إن ى الء ادلارقني اخلنارجني علنى ادلهندي)ع( ىنم منن            
الكوفنة ومنن فقهنناء السنوء وقنراء القننرآن وأىنل العبنناد  وايبناه السنود ادلزيفننة.وإن  عنض مننن 

(فهم ال يقبلنون ىةه الفرو يهتفون ابسنم يبنري ذلنم يسنمو و حبسنب منا جناء يف الرواينة)عثمان
إال منننن يسنننري  سنننري  عثمنننان وسنننوة ؼلرجنننون علنننى ادلهدي)ع(وػلار و نننو وىنننم يعلمنننون  نننو 
ويعرفو نننو جيننندًا.وما يكنننون ذلنننا إال  سنننبب فتننناوى وأابطينننل  عنننض فقهننناء السنننوء يف عصنننر 
ال هور الأريف   الةين ا أغلوا ابلعبادا  ال اىرية وتريوا إصنالهن اآلمنة واألمنر ابدلعنروة 

ادلنكننر يُ هننرون للننناس وؽُلوىننون علنيهم أبهنننم علمنناء أتقينناء قننراء القننرآن وىننم يف والنهني عننن 
احلقيقنننة خنننالة ذلنننا ,فنننال قدسنننية ذلنننم  نننل ىنننم مزيفنننون مبطلنننون مضنننلون وسنننوة يقنننوم 
ادلهنندي)ع(  قتننل ىنن الء الفقهنناء ومننن تننبعهم وسننار  نننه هم ادلنحننرة .فهننم  عملهننم ىنننةا 

منني )ع( وسوة يكون من شأهنم ما يان من شان مارقني خارجني عن الدين ووالية أمري ادل  
أ مننة  ماخلننوارج يف زمننن أمننري ادل منني)ع(.فسننوة لننن يُبقنني ذلننم ادلهنندي)ع( مننن ابقيننة, فننكهن

تراقيهم ال يعملون  و والىنم  نو أيمتنرون يسنيئون للندين وىنم  زمضلون يقرؤون القرآن ال غلاو 
وىننم مننن اإلسننالم  ننراء واإلسننالم  ي نننون إهنننم ػُلسنننون.يرون أ فسننهم أفضننل الننناس واتقنناىم

علننى ادلهنندي)ع( وال ينصنناعون ألحكامننو وىننم يعلمننون إ ننو مفننرتض  نمنننهم  ننريء, يعرتضننو 
يف رينننبهم  مالطاعنننة.يل ذلنننا دلنننا ا طنننو  علينننو سنننرا رىم منننن اخلبنننث واحلسننند والنفننناو, فهننن

ة ا تندعوىا ذلنم طريقن ايرتددون يتيبطون ؽليناً ومشاالُ مة ة ني ال إىل ىةا وال إىل ذلنا, جعلنو 
ودين ارتضوه أل فسهم فاعتزلوا واعتكفوا يعبدون أصننامهم البأنرية وىنم ي ننون إهننا تقنر م 

 إىل ل زلفى.
                  

 بذرة الخوارج
                                                 

(2)
 (.52.ٔثؾبر األَٕار)ط284غٍجخ انُؼًبًَ.ص 
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يا ت  وا  ىةه الطا فة   للو أمعنا الن ر َلرأينا إن فتنة اخلوارج مل تكن وليد  صفني,          
ذو  -الينننوم النننةي عنننارض حرقنننوص  نننن زىنننري التميمننني نمنننمنننن عهننند الننننا األع نننم)ص(, و 

 (ٖ)-اخلويصر 
رسول ل )ص(  قولو:)اعدل اي رسول ل(.فقد ذيَر أراب  التاريري أن الننا )ص( دلنا رجنع 

 فننراً أتلفنناً لقلننو م يف  رمننن ايعرا ننة  عنند أن فننرة مننن غننزو  حنننني صننار يُقسننم الغنننا م, فننآن
يعنننندل إذا مل  ن)ص( "وػلننننا, ومنننن لرسننننول ل, فقننننا  ننننو الرجل:اعنننندل اي هناإلسننننالم, فصننننا 

ىننةا قننوم يتلننون  (ٗ)أعنندل"  التفننت النننا)ص( إىل أصننحا و, وقال))إ ننو ؼلننرج مننن ضئضننىء
يتننا  ل رطبننا ال غلنناوز حننناجرىم, ؽلرقننون مننن النندين يمننا ؽلننرو السننهم مننن الرميننة, وآيننتهم 

ل:اي رسنننننول ل, رجنننننل أحننننندى يدينننننو يثننننندي ادلرأ ((.فقنننننام إلينننننو عمنننننر  نننننن اخلطنننننا  وقنننننا
فقال)ص())دعو فأن لو أصحاابً ػلقر أحديم صالتو مع صال م.وصيامو مع صيامهم, هأقتلو
 والقنننرآن ال غلننناوز تنننراقيهم, ؽلرقنننون منننن اإلسنننالم يمنننا ؽلنننرو السنننهم منننن الرمينننة, إ ننن نيقنننرؤو 

فكا نت يلمنة ىنةا الرجنل  نةر  يسنقيها النفناو واحلقند علنى .سيقتلهم قتل عناد إن أدريهنم((
يا ت من جرا ها واقعنة النهنروان واحلنرو  والفننت الن  منن  عندىا  نني   نا)ص( وآلو, حىتال

 عامة ادلسلمني. 
 الخوارج وأسماؤهم

ابخلوارج ألهننم خرجنوا عنن  ااخلوارج:اسم يأمل ليع فرقهم, وُُسو  -ٔ
 .(ٔ)الدين وعلى خليفتهم أمري ادل منني علي  ن أهللا طالب)ع(

هننننننم اندوا ينننننوم صنننننفني)ال حكنننننم إال ادلُحكمنننننة:ُعرفوا ابدلُحكمنننننة أل -ٕ
(ٕ) (وىي يلمة حق يُراد  ا ابطل.

 

                                                 
(3)

.انفَزُق ثٍٍ 255:4ْٕ انذي صبر إيبيبً نهخٕارط ٌأرًٌٕ ثّ فً انصهٕاد.اَظز:انفزٕػ : 

 .76انفزق:
(4)

 (.6:8انَضئضىء: األصم ٔانًؼذٌ.نظبٌ انؼزة) 
(1)

 .135انًمبالد ٔانفزق: 
(2)

 .118-115:1.انًهم ٔانُخم135انًمبالد ٔانفزق: 
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قرية منن قنرى  -ءاحلرورية:ُُسوا  ةا االسم ألهنم خرجوا إىل حر ورا -ٖ
(ٖ)واجتمعوا فيها وأظهروا العداء ل مام علي )ع(. -الكوفة

 

ادلارقة: ُساىم  نةا االسنم رسنول ل )ص( عنندما قنال )ص( لعمنر  -ٗ
إهنم ؽلرقننننون مننننن اإلسننننالم يمننننا ؽلننننرو السننننهم مننننن  ننننن اخلطننننا :))

الرمية((وقولنننننو)ص( لعلننننني )ع())اي علننننني إ نننننا سنننننتقاتل الننننننايثني 
 ,وىم اخلوارج.(٘)والقاسطني وادلارقني((

أصنننحا  ايبننناه السنننود:ُساىم  نننةا االسنننم مالنننا األشنننرت النيعننني  -٘
دلا رفع أىل الأام ادلصاحف وخنالفوا أمنر  ارضوان ل عليو, وذل

 علنني)ع( وأجننربوه علننى وضننع احلننر  ويننف القتننال, فرجنناألمننام ع
مالنننا منننن سننناحة النننوغى ورأى اجتمننناعهم علنننى األمنننام علننني)ع(, 

(ٙ)ايباه السود. لآ ةاك:اي أى مفياطبه
 

ادليننندوعون:ُعرفوا  نننةا االسنننم ألهننننم اطلننندعوا  رفنننع ادلصننناحف يف  -ٙ
(ٚ)صفني صبيحة ليلة اذلرير.

 

خرجنننوا منننن الكوفنننة وقصننندوا ألهننننم  ة:ُسوا ابلنهنننر وا ينننةالنهنننر وا يننن -ٚ
ل علنيهم ومنا صلنا  هالنهروان وحار وا األمام علني)ع( ىنناك, فنصنر 

مصنارعهم علنى ذلنا  تمنهم إاّل تسعة أ فار وىلا الباقون, فكا 
  (ٛ)النهر.

 األمام علي)ع( والخوارج
                                                 

(3)
 .3/455.أػٍبٌ انشٍؼخ3/326.انكبيم ألثٍ األصٍز5انًمبالد ٔانفزق: 

(5)
 .119:18/33ثؾبر األَٕار 

(6)
 .491ٔلؼخ صفٍٍ: 

(7)
ًً . ٔلؼخ انُٓزٔاٌ أٔ انخٕارط نهشٍخ ػهً ثٍ انؾظٍٍ انٓهش492-491ٔلؼخ صفٍٍ: 

 .18انُغفٍشص
(8)

 .255:4انفزٕػ  
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ذلنا  يف م ينا يف ادلبحث السا ق اال أنقاو اخلطنري النةي احَدنَنُو معاوينة, سناعدى           
ونيقنة العهند  يننو و نني معاوينة علنى  بعلنى إيقناة القتنال, ويتن عنْت القنراء األىنوج, فنُاجرب

أيضناً يف حينهنا  ادلوادعة حنواًل يناماًل واختينار ينال الطنرفني شيصناً ؽُلثلنُو يف التحكنيم, وُاجنرب
 منني)ع( الرجل معروة مبفارقتو ألمنري ادلن اعلى قبول أهللا موسى األشعري َحَكماً ؽُلثلُو, وىة

 وزلاولتو  ةيل الناس عنو حينما يان والياً يف الكوفة وىرو و إىل مكة ومل يُعد حىت آمنُو.
عاد األمنام علي)ع(منع جيأنو منن صنفني إىل الكوفنة وا عنزل عننو زىناء انننا عأنر            

رعنة عليو اننان منن قناد م علنا زُ  لألف من اخلوارج و زلوا  قرية حروراء   اىر الكوفة, ودخ
ا ننن الننربج الطننا ي وحرقننوص  ننن زىننري السننعدي وقنناال لننو:))ال حكننَم إال  ((.فيننرج  نننا إىل 

اإلمام))قند أردتكنم عنن ذلنا فعصنيتمو  وقند يتبننا   عدوان  قاتلهم حىت  لقنى ر ننا, فأجنا
 قنال ل تعناىل))وافوا  عهند د يننا و ني القوم يتاابً وشرطنا شروطاً وأعطيننا عليهنا عهنودًا, وقن

ل إذا عاىنندمت((.فقال حرقوص:ذلننا ذ ننٌب ينبغنني أن تتننو  عنننُو .قال:منناىو ذ ننٌب ولكنننُو 
 لنئن مل تندع  كنيم الرجنال ألقتلننَا, َأطلنبُ  يع ٌز عن الرأي وقد هنيتكم.فقنال زرعنة:اي علن

األمننام علي)ع(:  سننناً لننَا ومنننا أشننقاك ينننأ   ننَا قتينننل تسننفي علينننا  لوجننو ل تعنناىل, قنننا
 جا من عنده سلالفني.,وخر (ٔ)الرايهن((
إن ىننننةا اال أننننقاو اخلطننننري الننننةي أحدنننننُو اخلننننوارج  ننننروجهم علننننى أمننننري ادلنننن منني           

أجربوه  عد أن سنلوا سنيوفهم  لىم الةين أشاروا عليو  ةلا,   معلي)ع( أمر ع يب, ألهن
ػلكنننم  كتنننا  ل خديعنننة ومكنننراً منننن  ن وجهنننو وىنننو يف أدو سننناعا  ادلعرينننة يف صنننفني, أب

ال غلنوز  ةتسوة ذلم أ فسنهم أن يرفضنوه  عند أن أ نرم العهند, وحينئن فاوية وأشياعو, فكيمع
فينروجهم علنى أمنري ادلن منني)ع( سلالفنًة لكتنا  ل  نأن يتنصل منو لييالف يتنا  ل, إذ

 أوال وخروج عن طاعة األمام )ع( يت يًا. 

                                                 
(1)

 .3/334انكبيم ألثٍ األصٍز. 
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د ل  نن عبناس واخلنوارج أ طنَل ومن ايدير ابلةير أن  ورد ىنا مناظر  جر   ني عبن        
 ننا ح  هننم, حينمننا وقننف علننيهم قننا اًل ذلم:))أخننربو  منناذا  قمننتم علننى أصننحا  رسننول 

 ل)ص( وأ ن عموه
 قالوا:ناليتً 

 قال:ما ُىنه
نننَم الرجنننال يف أمننننر ل فكَفَر.وقنننال ل تعننناىل))إن احلكننننَم إال  قنننالوا: أمنننا إحنننداىن فك ننننو حكَّ

 ل واحلُكمه.وما شأن الرجا(ٕ) ((
يا وا يفاراً َسنَلبَنَهم وإن   نفقال:ىةه واحده.قالوا:وأما الثا ية فأ و قاتَل ومل َيْسب ومل يغنْم, فك

 يا وا م منني ما احَل قتاذلم.
 قال:ىةه اننان فما الثالثةه

 قالوا:إ و زلا أُسُو من إمر  ادل منني فهو أمري الكافرين.
 قال:ىل عنديم شيء غري ىةاه

 نا ىةا.قالوا:حسبُ 
 قال:أرأيتم إْن قرأُ  عليُكم من يتا  ل ومْن ُسنة  بيو )ص( ما يرد قولكم أترضونه

 قالوا: عم.
قال:أما قولكم َحكََّم الرجال يف أمر ل.فأان أقرأ عليكم يف يتنا  ل أْن قند صنرَيل حكمنُو 

 تعناىل:))اي أيهنا النةين ل لل الرجال أن ػلكما فينو, قنا رإىل الرجال يف لن ر ع درىم, فأم
آمنوا ال تقتلوا الصيد وأ تم ُحُرم ومن قتلُو منكم متعمداً ف زاُء مثُلما قتَل من النعم ػلُكُم  و 

الرجال يف أر ب وضلوىا من الصيد أفضل  م.فنأدتكم اب  تعاىل, َأحك(ٔ)ذوا عدل منكم ((
 لو شاء حلكَم ومل يصري ذلا َأم حكمهم يف دما هم وصالهن ذا   ينهمهوأ تم تعلمون أن ل

 إىل الرجال.

                                                 
(2)

 (57طٕرح األَؼبو)اٌَخ: 
(1)

 (95طٕرح انًبئذح )اٌَخ: 
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 قالوا: ل ىةا أفضل.
قال:ويف ادلرأ  وزوجها.قال ل عّز وجنل:))وإن خفنتم شنقاو  ينهمنا فنا عثوا حكمناً منن أىلنو 

.فنأنندتكم اب  ُحكننم الرجننال يف (ٕ)وحكمنناً مننن أىلهننا إن يرينندا إصننالحاً يوفننق ل  ينهمننا((
 أفضل من حكمهم يف  ضع امرأ .َأخرجُت من ىةههصالهن ذا   ينهم وحقن دما هم 

 قالوا: عم.
قال:وأمنننا قنننولكم قاتَنننَل ومل َيْسنننب ومل يغنم.أفتسنننلبون ُأّمكنننم عا أنننة   تسنننتحلون منهنننا منننا 
 نيستحل من غريىا وىي ُأّمكمهفكْن قلتم إاّن  ستحل منها ما  ستحل منن غريىأمهنا م((.ولئ

ا م((.. ُا أوىل ابدلننن منني منننن أ فسنننهم وأزواجنننُو قلنننتم ليسنننت أبّمننننا فقننند يفنننرمت ألن الألمهننن
 فأتوا منها مبيرج. .فأ تم تدورون  ني ضال لتني(ٖ)أمها م((

 وقال:فيرجت من ىةهه
 قالوا: عم.

قال:وأما قولكم زلا إُسُو من أمري ادل منني فأان آتيكم مبن ترضنون وأراينم قند ُسعنتم أن الننا 
ال لعلي:أيتب ىةا ما صاحلَ عليو دمحم رسول ل.فقال )ص( يوم احلديبية صاحلَ ادلأريني فق

ادلأريون:ال ول ما  علُم أّ َا رسنول ل ألطعناك.فأيتُنْب دمحم  نن عبند ل.فقنال رسنول ل 
وأيتننب ىننةا مننا  ي)ص(:أمنن  اي علنني رسننول ل.اللهننم إ ننَا تعلننم إ  رسننول لننَا.أم  اي علنن

من علي وقد زلا  فسُو ومل يكن زلوُه ذلا صاحل عليو دمحم  ن عبد ل. فول ر  سول ل خري ٌ
 مبحاُه من النبو ,أخرجت من ىةهه

 قالوا: عم.
 , عد أْن تبينوا احلق و قي اآلخرون على ضالذلم وعنادىم.(ٗ)فرجَع منهم ألفان((

                                                 
(2)

 (.35طٕرح انُظبء )اٌَخ: 
(3)

 (.6طٕرح األؽشاة)اٌَخ: 
(4)

,ربرٌخ 1/267يصزع انؾك .رمذٌى انشٍخ ثبلز انمزشً ػٍ انًُبلت /ألثٍ شٓز اشٕة  

 (2/167مٕثً)انٍؼ
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ومنننننننن ينننننننالم ألمنننننننري ادلننننننن منني )ع( يف اخلنننننننوارج حينمنننننننا قنننننننالوا لنننننننو:))ال ُحكنننننننَم إالّ       
إال  ,إ ننو   )يلمنة حننق يننراد  ننا ابطننل. عم إ ننو الحكننم إال  ,ولكننن ىنن الء ال إمننر  ((.قال)

ال ُدَّ للناس من أمري  ر أو فاجر يعمل يف إمرتو ادلن من ويسنتمتع فيهنا الكنافر.ويبل  فيهنا ل 
األجل وغلمع  و الفيء.ويقاتل  و العدو.وأتمن  و السبُل وي خة  و للضعيف من القوي حىت 

 .(٘)رُّ وُيسرتاهن من فاجر((يسرتي   
عثمنننان  نننن عيسنننى,عن ا نننن مسنننكان,عن ينننو    نننن  نومنننا رواه أ نننو جعفنننر الصنننفار عننن     

ظبيان,قال:ُسعننُت ااب عبننند ل عليننو السنننالم يقنننول:))أول خارجننة خرجنننت علننى موسنننى  نننن 
 عمران 

لسالم مبرج وا ق وىو ابلأام وخرجت على ادلسي  حبرّان  وخرجت على أمري ادل منني عليو ا
.  فهننةه الروايننة تتحنندع عننن (ٙ)يف النهروان,وؼلننرج علننى القننا م ابلدسننكر  دسننكر  ادللننا((

دلارقني الةين مرقوا عن طاعة سيد األوصياء صلوا  ل عليو وعليهم,وىم أخر رلموعة من 
رلننناميع اخلنننوارج لعننننة ل علنننيهم ليعًا.ورمبنننا يكنننون النننةي رواه ادلننن ر  ادلسنننعودي يف منننروج 

موافقًا دلا ضلن فيو إذ ينقل عن أمري ادل منني )ع(  عد واقعة النهروان:))  ريَب وَمنّر الةىب 
 ننننم وىننننم صننننرعى,فقال:لقد صننننرعكم مننننن غننننريم ,قيننننَل:وَمْن غرىمهقال:الأننننيطان وأ فنننن  
السنننوء,فقال أصنننحا و:قد قطنننع ل دا نننرىم إىل أخنننر الننندىر.فقال:يال,ال  نننرج خارجنننٌة إال 

رج خارجننة  نني الفننرا  ودجلنة مننع رجنل يقننال لنو األمشط.ؼلننرج خرجنت  عندىا مثلهننا,حىت  ن
 . (ٔ)إليو يل منا أىل البيت فيقتلو,وال  رج  عدىا خارجُة إىل يوم القيامة((

 
 

 األسباب اإلجمالية للوقوع في الضاللة

                                                 
(5)

 (.2/353شزػ َٓظ انجالغخ.اثٍ أثً ؽذٌذ) 
(6)

 .356ص12ثصبئز انذرعبد.ط 
(1)

 .418ص2(يُمٕل ػٍ يزٔط انذْت ط116ص3ػٍ يؼغى األؽبدٌش )ط 
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ىناك أسبا  عديد  تدفع اإل سان إىل الوقوع أو السقوط يف الضاللة.وإ   سأللها      
 َعلَّ فيها منفعة :   ني يديا

ايهل أبحاديث أىل البيت عليهم السالم ال   دَّنوا فيها عن ادلهدي)ع(  -َأوالً       
وييفّية خروجِو,فكذا عِلَم اإل سان, ابحلدع قبل وقوعو فكن ذلا يعطينو  وعناَ منن احلصنا و 

ع اإل سننان يف مواجهننة احلنندع وُمال سنناتو.  إن العلننم ابحلننوادع والفنننت فبننل وقوعهننا ينندف
ادلنن من إىل السننعي دلعرفننة وسننا ل اخلننالص منهننا .ومننن ىنننا يسننعى أعننداُء النندين مننن أعننوان 

إىل إيتر  الأننننَبِو والأنننكوك حننننوَل  -سنننواء شلننننن يننندعي التأننننيع أومنننن غنننريىم -الأنننيطان
أحاديث أىل  يت العصمة صلوا  ل عليهم,وإ عاد الناس عن التمسا ابلعنرو  النونقى 

علميناً ينان أم فكراًي,ألجننل طمن  معنامل اذلُنندى يف قلنو  الننناس.ومن وإذلنا هم  كنل شننيٍء 
,عن الرضنا)ع(قال:))إن ءالأيعة َمْن ىو اشد فتنة من الدجال لعنة ل عليو,فعن النو شنا

دلن ىو أشنّد فتننًة علنى شنيعتنا منن الندجاللل فقلنت:اي ا نن ‘ شلن يتية مودتنا أىل البيت
نا,ومعادا  أوليا نا,إ ننننو إذا يننننان ذلنننا أخننننتلط احلننننقُّ هقننننال:مبواال  أعننندا ارسنننول ل,مبننننا ذ

  (ٖ)ابلباطِل واشتبو األمُر فلم يُعرْة م مُن مِن منافق((
التقليد األعمى والتعصب لكثري من األفكار واألعراة ال  ال تنبُع جنةورىا  -يت ياً      

سننت هر آيترُُه وأصننوذلا مننن تعنناليم آل دمحم صننلوا  ل علننيهم وحكمننتهم الراب ية.وىننةا مننا 
 يف زمنان الغيبنة,متبوعاً يف زمنان ال هور,وادلتبنوُع  ُ صار التنا عواضحةً   نحٍو أيثر,فيما لو 

ن عًا ,إذ سيكون مثل ىةا األمر نقياًل على النفوس والقلو  شلنا يندفعها للوقنوة يف وجنو 
 و)ع(,حيث  األمام عليو السالم ,أو االضلراة عنو وعدم التسليم الواقعي دلا يريده وأيمر

تبدأ النفوس ادلريضة والضما ر اخلبيثة  بثَّ ُسومها ىنا وىناك أبسناليبها ادللتوينة ادلصنبوغة 
 صبغة الأريعة.فعن األمام احلسن السبط)ع(قال:))...ولقد قال رسول ل ملسو هيلع هللا ىلص)منا ولنت 

                                                 
(3)

 ..391ص75ثؾبر األَٕار ط 
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م ينةىُب ُسنفااًل,حىت يرجعنوا ُأمٌة أمرىا رجاًل قط,وفيهم َمنْن ىنو أعلنُم مننو,إاّل مَل ينزْل أمنُرى
 (ٗ)إىل مّلِة َعَبد  الع ل((

عندم التبصنر أبحنوال األمنم السنا قة,وما ينان علينو األ بيناء واألوصنياء)ع(  -يتلثاً        
,ويةلا ما يان يف ىةه األمة من أحوال  بينا األع م)ص( وأ متنا األطهار )ع(.فقد ورد 

 م ُسنة من سنبعة أ بياء:سننة منن آدم)ع( وسننة عن األمام زين العا دين)ع( قال:))يف القا
مننن  ننوهن وسنننة مننن إ ننراىيم وسنننة مننن موسننى وسنننة مننن عيسننى وسنننة مننن أيننو  وسنننة مننن 
دمحم)ص(((.وعن األمام الصادو)ع(قال:))إن ُسنن األ بياء مبا وقع  م من الغيبا  حادنة 

 يف القا م من أىل البيت حةو النعِل ابلنعل والقة  والقة ((
أمنننراض القلنننو  الننن  تفتنننا ابلنننناس فتكننناً ذريعًا,فتأينننل أدايهننننم وتعمننني  -را عننناً       

 صا رىم .وأشدىا احلسد والبغضاء واحلقد.قال رسول ل صلى ل عليو وآلو:))ما ازداد 
 .(ٔ)عبٌد ِعلماً ,فازداَد يف الد يا رغبًة ,إالّ ازداَد ِمن ِل  ُعدا((

و  ايديد  ال  سنتمحق ينل الضنالال  وادلنةاىب اخلوة من ىةه الدع -خامساً      
الباطلننننننة .فيينننننناة أىُلهننننننا مننننننن غلبننننننة احلننننننق وا تصنننننناره,إذ غلبتننننننو وفننننننوزه فرحننننننة دا مننننننة 
للم لننوم,وحزن دا ننم لكننل ال لمننة والطغننا  وخاصننة أىننل الكفننر وفقهنناء السننوء الضننالني 

عننننننن ادلُضننننننلني.إذ يقننننننول أمننننننري ادلنننننن منني)ع( يف ُخطبَننننننِو الأننننننريفة النننننن  يتحنننننندع فيهننننننا 
القا م)ع())...والنصننر  ننني يديننو ,والعنندل  ننت أقدامننو, ويُ هننُر للننناس يتنناابً جدينندًا,وىو 

.وقال ل عز وجل)وما ظلمناىم ولكن يا وا أ ُفسنهم (ٕ)على الكافرين صعٌب شديٌد...((
 .(ٖ)ي لمون(

                                                 
(4)

 (289ص 2ػٍ األؽزغبط  انشزٌف)ط 
(1)

 (. 366ص 3.ػٍ انؼٕانى انشزٌف)ط211فزٍ فً ػصز انظٕٓر انشزٌف نهغشي.ص 
(2)

 (.298ص 3ثٍبٌ األئًخ ػهٍٓى انصالح ٔانظالو)ط 
(3)

 (.118طٕرح انُؾم )اٌَخ  
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عنندم التسننليم الننواقعي الصننادو ل مننام عليننو السننالم والتقصننري العملنني  -سادسنناً      
علنني يف تطبيننق عقيننند  الننرباء  مننن أعنننداء أىننل البيننت علنننيهم السننالم.فلطادلا  قنننرأ يف والف

النننزاير  ايامعنننة الكبنننري :))فمعكم معكنننم ,ال منننع غرييم,آمننننُت  كنننم, وتولينننُت أخريم,مبنننا 
توليُت  و أولكم,و ر ُت إىل ل عز وجل من أعندا كم,ومن ايبنت والطناغو  والأنياطني 

احدين حلقكم,وادلارقني من واليتكم,والغاصنبني إلرِنكنم ,الأناينَي وحز م ال ادلني َلكم,اي
فيكم,وادلنحنننرفني عننننكم,ومن ينننلَّ ولي نننٍة دو كم,وينننل مطننناٍع سنننوايم,ومن األ منننة النننةين 

 .(ٗ)َيدعون إىل النار...((
,إخراجناً ه)إن ل تعاىل ؼلترب عباده أب واع الأدا د ويبتليهم  ضرو  ادلكار  -سا عاً    

مننن قلننو م ,وإسننكاانً للتننةلل يف  فوسننهم,ولي عل ذلننا أ ننواابً مفتوحننة واسننعة إىل للتكننرب 
فضلو,وأسبااًب ُذُلاًل لَعفوه.(فعن أهللا عبد ل علينو السنالم,أ و قنال:))ول لُتَكّسنُرنَّ تكسنَر 
َر الزجننناِج,وإّن الزجننناج لُيعننناُد,فيعوُد يمنننا ينننان.ول لُتكسَّنننُرنَّ َتكُسنننَر الفّيننناِر ,فنننكن الفينننا

لََيتكّسنننُر,فال يعنننوُد يمنننا ينننان.وول لُتغنننر َنُلّن,وول لُتَميّننننُزّن,وول لَُتَمّحُصنننّن,حىت ال يبقنننى 
 .(٘)منكم إالّ األقل ,وصّعَر َيّفو((

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(4)

 .548يفبرٍؼ انغُبٌ.ص 
(5)

 .257غٍجخ انُؼًبًَ.ص 
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 الفصل الثالث
 مركزية قيام دولة األمام  -1

وينبنوع العلنوم الفقهينة أن أرض الن ف والكوفة  تل الصدار  يف العامل األسالمي            
ومريز التأيع يف العامل. ومتثل عاصمة أتباع مدرسة أىل البيت)ع(فتكون ادلأا و  ني دعنو  
النا دمحم)ص( و دعو  األمام ادلهدي)ع(ىةا من جا ب ,ومن جا ب أخر لأبههم منن قنوم 

ريننز م يالرسننول دمحم)ص(مننن أهنننم خالصننة دعننو  إ ننراىيم)ع( وابألخننص احلننوز  العلميننة, فهنن
العلوم الدينية وادلمثلة  ط أىل البيت )ع(  ل أن موقعية مكاهنا ؽلثل موقع أم القرى)مكنة( 
فهي ادلدينة األم يميع مدن الأيعة من حيث إن فيها مدفن ومرقد أمري ادل منني )ع( الةي 
ىنو أصننل التأنيع  ننل ىنو سننيد ادلوحنندين والنةي قاتننل علنى التأويننل, فكمنا إن أصننل ادلعرفننة 

م يعود إىل إ نراىيم اخللينل )ع( وادلتمثنل  بينت ل العتيق)الكعبنة الأنريفة(ف عل ل واإلسال
 -سنوة غلعنل ل  ارسالة النا دمحم)ص( ال  تتمرينز ابدلعرفنة واإلسنالم عنند األصنل, ينةل

الرسالة اإلسالمية ادلهدينة عنند اصنل التأنيع واصنل التأوينل ألهننا رسنالة ابلتأوينل.ومن  -هلالج لج
 عرة سر والد  أمري ادل منني علي  نن أهللا طالنب)ع( يف ابطنن الكعبنة وذلنا أل نو ؽلثنل  ىةا

زلتوى وابطن الرسالة اإلذلية احملمدية وىو النهاية يميع الرسناال  اإلذلينة.ومن ىنةه الناحينة 
قنناتلتهم علننى  ي صننص أمننري ادلنن منني )ع(  علننم التأويننل حننىت قننال رسننول ل )ص(:))اي علنن

قاتلهم على التأويل ((و ةا البيان  عرة حكمة مدفن أمري ادل منني )ع( يف ظهر التنزيل وست
مسن د الكوفنة ىنو اآلن  نالكوفة و ةلا إشار  إىل إن ابطن الكعبة ىو مس د الكوفنة, وأ
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القبلة الن  تقبنل عليهنا  اابلقبلة ال   توجو إليها حال الصال , وإظل دوال اقص –قبلة الأيعة 
 الد.الناس من يل الب

ومن خنالل ىنةا االسنتعراض صلند إن مريزينة قينام دولنة األمنام تكنون يف الكوفنة ألن          
األمننام )ع( ؽلثننل ليننع األ بينناء و ننةا دليننل علننى إن ظهننور دعننو  األمننام ادلهنندي تكننون يف 
الكوفنننة ألن رسنننول ل )ص(قنننال:)أن َمثَنننل أىنننل  يننن  فنننيكم يسنننفينة  نننوهن( وان زلنننل ُصننننع 

يف مسنن د الكوفننة و دايننة الُطوفننان يننان مننن الكوفننة, و ننةا أشننار  إىل جننيش السننفينة يننان 
ادلهنندي)ع ( والنن  متثننل  ةاألمننام )عنن ( احلقيقنني ادلتمثننل  أننيص الننداعي الننةي ىننو سننفين

 جا ب اذلدى واحلق يف قُبال طوفان من الفنت الةي سوة يبدأ يف أرض الكوفة . 
   
 راية األمام المهدي)ع(      -2

ضلنن  نن من ابلقنول الننةي يقننول إن القنرآن يلننو ػلكنني ل منام ادلهنندي)ع( أل ننو وارع          
 قاأل بياء وادلرسلني والةي على يديو ؽُلكن ل الدين لي هره على الدين يلو.ومن ىةا ادلنطل

تكننون حريننا  وخطننوا  األ بينناء ادلننةيور  يف القننرآن ىنني رسننم حلريننة األمننام )ع( وخطننوا  
منو.والنندليل علننى ذلنا مننا جناء يف الروايننة عننن دعوتو,وخصوصناً َمننْن  ذينَر إن للمهنندي سننة ٌ

زين العا دين)ع(قال:))يف القا م سنة ٌ من سبع أ بياء ...إىل أن قال: وُسننة ٌ منن  وهن((.وشلنا 
يُثبت إن سفينة  وهن يف التأويل ىي راية اذلدى للمهدي)ع( ما جاء عن أهللا ذر الغفناري عنن 

ىل  ي  يف ىةه األمة يمثل سفينة  وهن من ريبها صلى ومن تريهنا رسول ل)ص( ))إظلا مثل أ
ىلا وُسعُت رسول ل)ص( يقول:أجعلوا أىل  ين  مننكم مكنان النرأس منن ايسند ومكنان 
العينني من الرأس فان ايسد ال يهتدي إال ابلرأس وال يهتدي الرأس إال ابلعيننني(( وىنةا منا 

ة ىداية وراية ىدى.إن عةا  ىةه األمة يف عصر ي يد على إن سفينة ادلهدي)ع( ىي سفين
األمام ادلهدي)ع( ىو طوفان من الدم والفنت أل و انت  عن استيدام السيف.ولعل أرقى ما 

 قيل يف وصف ىةه الفنت  لسان أحد شعراء :
 طوفان آل زلنمد                   يف األرض غرو جهلها                   



- 31 - 

 تهم  ل الةي                   طلب الن ا  وأىنلهاوسفين                 
 فاقبض  كفا عرو                     ال  أى منها فصلها                  

إن ادلهنندي)ع( سننوة يصنننع سننفينة للمنن منني  ننو لتن ننيهم مننن طوفننان الفنت.ويننان صنننع    
إن سنفينة ادلهدي)راينة السفينة لننوهن)ع( منن اخلأنب أل نو الوحيند النةي يطفنو علنى ادلناء, و 

اذلدى(سُتصنع ابذلداية ألهننا الوحيند  القنادر  علنى أن تطفنو فنوو طوفنان الفننت يمنا جناء يف 
رواينننة )أهللا ذر( السنننا قة النننةير.وال تكنننون ىنننةه السنننفينة إال راينننة ىننندى يرفعهنننا  نننني النننناس 

الننةي  وينندعوىم إىل االلتحنناو  ننا ولكننن أيثننرىم للحننق يننارىون.وال ؼلفننى إ ننو)ع(يف الوقننت
يصنننع سننفينتو تكننون ىننناك عنند  سننفن راسننيا  ويننل مننن ىننةه السننفن متثننل دعننو  أصننحا ا 
وعنندما تنطلنق سنفينة اإلمننام )دعوتو(تبندأ السنفن ابال طنالو ولكننن منا الفا ند  منن ا طالقهننا 
حيننث أن ليننع ىننةه  السننفن سننتغرو يف طوفننان الفنننت  سننبب رفننع رااي  ابطلننة ودعننوا  

 تن ََ علنى اذلداينة احلقيقينة ألىنل البيت)ع(,وسنوة تن نو سنفينة م للة للناس وذلا ألهنا مل
اإلمنام)ع(من غنرو طوفننان الفننت ألهننا رايننة اذلندى ودعنو  احلننق. والسنبب يف ذلنا يعننود إىل  
ييفية قياد  السفينة وسط أمواج الفنت حيث إن للسفينة قبطان يكون ادلسن ول عنن قياد نا 

دلهدي)ع()راينة اذلندى(قبطان متصنل اب  واإلمنام يف وسط أمواج البحر و نةا فنان لسنفينة ا
ادلهدي)ع( قادر على إدار  دفة السنفينة  تسنديد منن ل وتوجينو مباشنر منن األمنام ادلهندي 
)ع( وىننةا الأننيص ال يكننون إال وزيننره اخلنناص وادلمهنند الر يسنني لدعوتننو  وصنناحب أمننره 

اد  دفة السفينة وسط أمنواج ,فبسبب قر و من األمام يكون ىةا القا د ابرع ومتمكن من قي
الفنت ادلتالطمة.فهو يعمل يل ما ؽلكن من شا و أن يضمن صلا  سنفينة ادلهندي)ع(. وسنوة 
ت هر رااي )سفن( تدعو لنفسها قبال راية اذلدى ولكنها يف النهاية ستغرو يف طوفنان الفننت 

ه يف النندعاء ألهنننا رااي  ابطلننة وغننري مسنندده مننن ل تعنناىل.وخري شنناىد علننى ذلننا مننا  قننرأ
ابلصال  الأنعبا ية)اللهم صنل علنى دمحم وآل دمحم الُفلنا ايارينة يف الل ن  الغنامر  أبمنن َمنْن 
ريبها ويغرو َمْن تريهنا ,ادلتقندم ذلنم منارو وادلتيلنف عننهم زاىنق والنالزم ذلنم الحق...(وىننا 
توضننننني  مهنننننم يف ادلعنننننىن منننننن حينننننث تفصنننننيل أ نننننواع الغنننننارقني وسنننننبب غرقهم.فقننننند قنننننال 
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ومني)ع( يف الصال  الأعبا ية إن التارك لسفينة آل دمحم ادلتمثلة  سفينة ادلهدي)ع(ىو ادلعص
الغننارو وىننةه صننفة ادلعا نندين الننةين يصنندون الننناس عننن الصننعود يف سننفينة اذلدايننة احملمديننة 
.وأما الصنف الثا  فهم ادلارقون عن خط أىل البيت )ع(والةين  مرقوا عن أمر ل ادلتمثل 

وجعلنوا  ,أي أهنم ادعوا احلق ولبسوا جلبا و ال ناىري وتصندوا لدعاتنو احلقيقيننيابدلهدي)ع(
أ فسهم قاد  ألمر ل  دل عن صاحبو احلقيقي اإلمام ادلهدي )ع(.فقد جاء يف الرواينة))إن 
لنننا راينننة َمنننْن تقنندمها سنننرو وَمنننْن أتخنننر عنهننا زَىنننْق(( فهنننم سننارقون حلنننق األمنننام ادلهننندي)ع( 

بة حيث خا وا األما ة واغتصبوا حق األمام مستغلني غيبتو الأريفة يف فأصبحوا يسراو الكع
)أىنل تكوين رااي م ال  ال تندعو إال ألصنحا ا .فهن الء ىنم ادلتقندمني علنى القناد  احلقيقيني

البيننت)ع(( فأصننبحوا خننارجني عننن النندين واحلق.وأمننا الصنننف الثالننث فهننم ادلتنناخرون عننن 
وا ويريبوا سفينة الن ا   واذلداية للمهدي )ع( فهم زاىقون دعو  األمام )ع( والةين مل يلحق

 سبب  لفهم عن  صر  األمام وتصديق دعوتو.)قل جاء احلق وزىق الباطل إن الباطنل ينان 
زىوقننا(فال يهننم إهنننم تريننوا قضننية األمننام وتنصننلوا حلقننو وحننار وا أ صنناره وإتباعننو فهننم أخننريا 

ه ىني األصنناة الثالننة الن  متثنل السنفن اخلاسنر  زاىقون ,واحلق يعلنو وال يُعلنى علينو .وىنة
قبال سفينة اذلداية ل مام ادلهدي)ع(.أما الصنف الفا ز فهم ادللتحقون ابحلق والسا قون يف 
 صر  األمام ادلهدي)ع( والداخلون  ت راية اذلدى ال  رفعها ادلهدي)ع(والرايبون لسفينة 

 ه.  ىدايتو والعاملون  ت لوا و وادلمهدون ألمر 
        

 راية المهدي)ع( يلعنها الناس -3
يعتقنند الننبعض إن الننناس يف أخننر الزمننان سننوة تسننتقبل األمننام ادلهنندي )ع( ابلننورود         

فننننرحني مستبأننننرين ولكننننن ولألسننننف  ومننننن خننننالل الرجننننوع إىل األخبننننار الننننوارد  عننننن أىننننل 
هنندي ويكننة ون دعوتننو البيننت)ع( يتبننني لنننا العكنن , فننان أيثننر الننناس يمننا ي هننر ػلننار ون ادل

ويقفننون  وجهننو رافضننني خروجننو وقيامنننو .فعننن أهللا  ننز  الثمنناع ,قال:ُسعننت أاب جعفنننر)ع( 
يقول:))إن صاحب ىةا أألمر لنو قند ظهنر ,لقني منن النناس منالقي رسنول ل)ص( وأيثنر(( 
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ومننن خننالل التفكننر والتأمننل ومراجعننة روااي  أىننل البيننت علننيهم السننالم ؽلكننن التوصننل إىل 
اب   ذمننننو والعينننا  الننن  تننن دي إىل ذلنننا ادلنزلنننق اخلطنننري واالضلنننراة النننةي ال عنننود األسنننبا 

.ورلمننل األسننبا  ينحصننر يف حننب النند يا وادليننل إليهننا واالطلننراط قنني شننهوا ا علننى حسننا  
الننندين احلقيقننني النننةي أراده ل ورسنننولو واأل منننة الطننناىرين و نننني األ قيننناد وراء علمننناء سنننوء 

يف أخر الزمان يتسببون يف إضالل الناس واضلرافهم عن جاد  احلنق منحرفني مضلني ؼلرجون 
واذلداية .فعن أمري ادل منني )ع(عن رسول ل )ص(قال:))شر الدجال أخوة عندي عليكم 
من الندجال أ منة ُمضنلون((. وعنن أهللا  صنري عنن أهللا عبند ل )ع( يف حنديث ذينر مننو راينة 

. (ٔ)يبننق يف ادلأننرو وادلغننر  احنند إال لعنهننا(( القننا م)ع( وقال:))فننكذا ىننو قننام  أننرىا فلننم
ييف ؽلكن ألحد أن يلعنن راينة األمنام ادلهندي)ع(  وحبثنت عنن حنال   ةواحلقيقة إ   ال اعر 

مقنعننا لننةلا ,وأنننناء البحننث عثننر  أيضننا علننى روايتننني أخننر تني  نننف  ادلعننىن .فعننن أابن  ننن 
لعنهننننننا أىننننننل ادلأننننننرو تغلننننننب قال:ُسعننننننت أاب عبنننننند ل يقننننننول:))إذا ظهننننننر  رايننننننة احلننننننق 

 (ٖ)وادلغر .أتنندري ملَ ذلننا ه قلت:ال.قال:للننةي يلقننى الننناس مننن أىننل  يتننو قبننل خروجننو(
.وعن قتيبة عن منصور  نن حنازم عنن أهللا عبند ل)ع( ا نو قنال:))إذا رفعنت راينة احلنق لعنهنا 

.وعننند ذلننا (ٗ)أىننل الأننرو والغر .قلننت لننو:مَم ذلننا ه قننال شلننا يلقننون مننن  نن  ىاشننم((
ت  فسي ابن ىةا الأيء ال د أن يقع ويكون وقد ذيرتو الروااي  الصنحيحة السنند أطمئني

وذلننةا قننرر  البحننث والتقصنني عننن السننبب يف ذلننا ادلوقننف الع يننب ,فننان مننن ادلعلننوم إن 
النننةي ينت نننر األمنننام ادلهننندي)ع( ىنننم ادلسنننلمون سننننتهم وشنننيعتهم ,وينننال الفنننريقني يعتقننندون 

ن ألمنره ودولتنو, يمنا إن أىنل البينت )ع( يف روااي نم   هور األمام ادلهدي)ع( وىنم منت نرو 
ويالمهننم ؼلنناطبون ادلسننلمني وغننري ادلسننلمني,يما يقولننون إن سنناحة األمننام ادلهنندي)ع( عننند 
ال هور الأريف ىي ادلنطقة العر ية وخصوصا ايزير  العر ية والعراو وإيران و الد الأام لةا 

أمنر األمنام)ع( تقنع أحندانها ورلراي نا يف ىنةه فك نا  رى إن أيثر الروااي  ال  تتحدع عن 
                                                 

(1)
 غٍجخ انُؼًبًَ. 

(3)
 .363( ص 52ثؾبر األَٕار )ط 

(4)
 . 363( ص2غٍجخ انُؼًبًَ ٔثؾبر األَٕار )ط 
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ادلنطقنننة ابلتحديد.فعلينننو يتبنننني إن لعنننن راينننة األمنننام سنننيكون منننن قبنننل ادلسنننلمني ولألسنننف 
ه وقبنننل األجا نننة ال ننند لننننا أن  عنننرة منننا ىالأنننديد.ويبقى السننن ال يينننف يكنننون ذلنننا اي تنننر 

 ادلقصود من راية اإلمام,وما ادلقصود من لعنها, وغري ذلا.
قنننال السنننيد الأنننهيد دمحم صنننادو الصننندر"أعلى ل مقامنننو"يف يتا نننو موسنننوعة األمنننام         

ادلهنننندي)ايزء الثالث(قال:}وادلقصننننود من"رايننننة احلق":دعننننو  ادلهنننندي)ع( العامننننة ادلتمثلننننة 
أبطروحتنننننو العادلنننننة الكاملنننننة "و أنننننرىا أو رفعها":إعالهننننننا يف العنننننامل يمنننننا إن ادلقصنننننود منننننن 

زاز منهننننا مننننن قبننننل أىننننل ادلأننننرو وادلغننننر  وىننننم ايثرسننننكان لعنها:الغضننننب عليهننننا واالمشئنننن
العننامل.ومن ادل ينند أن يكننون ادلقصننود مننن  نن  ىاشننم)وأىل  يتو(شننيئا واحد,سننواء ذلننا علننى 

 -مبننا إهنننا رايننة –ادلسننتوى الصننري  أو الرمننزي إن ىننةا الكننالم صننحي  ووجيننو فننان الرايننة 
(إن ل منام ادلهندي )ع( دعنو  الؽلكن تصور لعنها ,إذ يتض  من يالم السنيد الأنهيد)قدس

,وان ىةه الدعو  تعلن للعنامل وتنأنر وإهننا سنوة ُتكنَة  وُ ناَر   نل تُلعنن ىني وقاد نا منن 
أن يكون اللعن والتكةيب  سبب رجنال  ىقبل ادلسلمني الةين ىم أىل الأرو ,يما ال ؼلف

ا  النندين مننن  نن  ىاشننم يمننا ىننو واضنن  وصننري  مننن يننالم السننيد الأننهيد يف  فنن  الكتنن
ادلةيور.لنننةا فنننان ادلقصنننود ابلراينننة ىننني دعنننو  األمنننام ادلهننندي)ع( وادلقصنننود  ننندعو  األمنننام 
ادلهدي)ع( ىي حرية ادلمهدين ال  تسبق قيام األمام )ع( شلن ؽلهد لو ويدعو لو ياخلُرسا  
 رواليما  وشعيب  ن صاحل وإن يا ت الدعو  احلقيقية ادلمثلة ل منام ادلهندي)ع( ال تنحصن

ية اليما  .فقد ورد عن األمام الباقر )ع( ا و قال:))... ولي  يف الرااي  أىدى من إال حبر 
رايننة اليمننا  ىنني رايننة ُىنندى أل ننو ينندعو إىل صنناحبكم ,فننكذا خننَرَج اليمننا  َحننرَم  يننع السننالهن 

دلسلم  لعلى)الناس( ويل مسلم , وإذا خرَج اليما  فأهنض إليو فان رايتو راية ُىدى, وال ػل
 (ٔ)ي عليننو,فمن فعننَل فهننو مننن أىننل النار,أل ننو ينندعو إىل احلننق واىل طريننق مسننتقيم((أن يلتننو 

وقننند ذينننَر الأنننيري علننني الكنننورا  يف يتا نننو "عصنننر ال هنننور "حينننث قنننال:}ادلُرج  أن يكنننون 
السبب األساسي يف إن نور  اليما  أىدى أهنا  ضى  أرة التوجيو ادلباشر من األمنام)ع( 

                                                 
(1)

 (.52ثؾبر األَٕار )ط  
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حريتننو)ع(.وان اليمننا  يتأننرة  لقا ننو وأيخننة توجيهننو منننو  وتكننون جننزءا مباشننرا مننن خطننة 
وىننةا الكننالم ي ينند علننى إن نننور  اليمننا  ىنني النن  متثننل دعننو  األمننام ألن النندعو  جننزء مننن 
 ناحلرية ادلهدية يما يتض  ذلا من خالل اتصال اليما   ادلباشر ابإلمام ولقاءه  و وال يكو 

)ع( يف الندعو .ودلا تبنني ذلنا , عنود اآلن ل جا نة ذلا إال أل و يكون شلثال ل مام ادلهندي 
عننن ييفيننة لعننن دعننو  األمننام )ع( وتكننةيبها ,علمننا إن التع ننب واالسننتغرا  قنند زال  عننض 
الأيء ألن التكةيب سوة ُيالقنى  نو اليمنا  ,وىنةا شلكنن تصنوره وان ينان منهينا عننو وقند 

و النار والعياذ اب .وال ناىر صرحت الروااي  ابن مصري من ُيكة  ابليما  ويلتوي عليو ى
وادلتصور إن الناس سوة لن تصدو اليما  يف دعوتو وسيُنَتهم ابلتكةيب إل ل منن الواضن  
ا و سوة يُلعن ىو ودعوتنو وأتباعنو ألن النناس سنوة تعتقند أبن اليمنا  ُمفنرتي علنى األمنام  

لثالثننة أبن اللعننن ذلننا مننن تلقنناء أ فسننهم ,فقنند صننرحت الننروايتني الثا يننة وا نيننةاب وال يكننو 
الننناس مننن أىننل  يتننو )يف الروايننة الثا يننة(ومن  نن  ىاشننم )يف الرواينننة  هيكننون  تي ننة مننا يلقننا

الثالثة(والةين ىم شيئا واحدا يما قال السيد الأهيد )قندس(وى الء حتمنا لني  ذلنم أننر يف 
هم ولكنن ذلا الفعل إذا يا وا من عامنة النناس ,لكنن ادلتصنور أهننم قناد  النناس يف أمنور دينن

مننن فقهنناء أخننر الزمننان وعلمنناء السننوء ادلضننلني الننةين يكننة ون  نندعو  األمننام )ع( ادلتمثلننة 
ابليما  وسف يصدرون الفتاوى ال  ُتكة  تلا الدعو  وأتباعها ,فال يكون من الناس إال 

أعناذ ل علما ننا الصناحلني وإخوا ننا ادلن منني منن اال نزالو يف –تصنديقهم وإتبناعهم يف ذلنا 
 ةا ادلنزلق اخلطري.   ى
 
 القتل المعنوي للمهدي)ع(  -4

إن لكل حر  جا بان مادي ومعنوي.فايا ب ادلادي الةي ُتستيدم فيو آلة احلنر          
ايا ننب ادلعنننوي فهننو  امبيتلننف أ واعهننا والنن  تسننبب القتننل ايسنندي والنندمار ال نناىري, أمنن

أنر واض  يف ذلا وىةا لعمري أشند الةي يريز على النف  حيث يكون للدعاية واألعالم 
أتنريًا يف الناس من القتل ادلنادي النةي يهلنا فينو ايسند فا نو سنبب سنريع للفأنل وا تصنار 
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صاحب ىةه احلر  ادلعنوية حيث ا و يقتل أعداءه ويأل حريتهم من خالل  ثنو للندعااي  
ةا األسنلو  يف ادلناىضة ذلم وال  تسبب ىزؽلنة معنوينة داخنل الننف  اإل سنا ية وقند ينان ىن

إن الأننعو  يا ننت تُعننول عليننو يف  لادلواجهننة قنندؽلا ومل يكننن حننديثا يمننا يتصننور الننبعض,  نن
حرو ننا مننع  عضننها وقنند اسننتيدم ىننةا األسننلو  وىننو احلننر  ادلعنويننة أو قننل القتننل ادلعنننوي 
وىو قتل الأيصنيا  والرمنوز القيادينة يف رلتمنع حنار  ضند األ بيناء والرسنل.فهةا القنرآن 

ييف إن أقوام األ بياء واجهوىم  ةا النوع منن القتنل حينث ينا وا عناجزين عنن القتنل ػلدننا  
ذلنم قتنل الننا مناداي لنةا فنكهنم  عإن يثري منن األقنوام واألمنم ال ينفن -أو قل  ةلا  -ادلادي

يأوا إىل القتل ادلعنوي حيث َ سبوا لأل بياء والرسل سالم ل عليهم ألعني التهم واألابطيل 
ىم أبوصناة غنري ال قنة  أيصنيا م وَ سنبوا ذلنم أخالقنا ذميمنة  عيند  ينل البعند عننن ووصنفو 

أخالقهنم احلميد .فقند وصنفوىم وا منوىم ابلكنة  والسنفاىة والسنحر وايننون وايننو ومنا 
إىل ذلنننا منننن األابطيل.فنننكذا اسنننتطاعوا إن يقنعنننوا أحننندا منننا أبابطنننيلهم فقننند صلحنننوا يف قتنننل 

وا إىل  ننوهن )ع(الكننة  وا مننوه  ننو حاشنناه مننن ذلننا ووصننفوه شيصننية النننا الفننال . فَنسننب
عنن  وقنالوا تعاىل حكاية عنهم)قنال ادلنأل منن قومنو إان لَننراك يف ضنالل مبنني( لابلضاللة, فقا

ىود)ع(ا ننو سنننفيو حاشنناه منننن ذلنننا ولعنننهم ل واخنننزاىم فقنند قنننال تعننناىل حكايننة عنننن قنننوم 
ني(وقنالوا عنن موسنى )ع( ا نو سناحر ع نيم, ىود)إان لَنراك يف سفاىة وإان لَن نا منن الكاذ 

وقند ٌا نم رسنول ل )ص( وخنامت .تعاىل )قال ادلأل من قوم فرعون ان ىةا َلسناحر علنيم( لقا
ان ينان يٌعنرة يف قنريش ابلصننادو االمنني اطلقنوا علينو ظلمننا  دالنبينني  أنىت اال امنا , فبعنن

ر و نو ُجنو.لقند حناولوا  نةلا وتعسفا وَُسوه يةا  أشر وقد قنالوا عننو شناعر ورلننون وسناح
 نو وىنةا منن  اقتل شيصية رسول ل )ص(واحلنط مننو يف   نر النناس وأتباعنو لكني ال ي مننو 

األ بياء من أقوامهم لكنهم صربوا و ملوا يف سبيل ل وىنةا شلنا سنوة ػلصنل  هاشد ما القا
جننرى علننى  شننيئا نمننع حامننل مواريننث األ بينناء والرسننل والننةي جتننري عليننو سننننهم فننال يكننو 

 ناأل بياء إال وغلري على ادلهدي )ع(. فكهنم سوة ػلاولون قتل شيصيتو ألهنم ال يستطيعو 
فكهنم سوة يتهمو و ابلكنة  وا نو لني  األمنام ادلهندي)ع(  نل ىنو  مأن ينالوا منو ماداي.  ع
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ُمدعي يةاب وىنم يعلمنون ا نو احلنق وأأل كنى منن ذلنا أهننم سنيتهمو و مبنا ُأ نم  نو عيسنى  نن 
فينو منا قينل  لمي )ع( فقد جاء يف الرواية عن األمام الباقر )ع())لو شبو من عيسى, سيقامر 

يف عيسى(( ويتعدى أألمر إىل أيثر من ذلا حيث إهنم يقتلون شلهدينو وأ صناره قنتال معننواي 
يف الرواية الأنريفة عنن أهللا سنعيد  داب امهم ورميهم ذلم ابألابطيل.وشلا يدعم ىةا ادلعىن ما ور 

)ع( : ادلهدي والقا م واحده فقال: عم..فقلت ألي شيء سا  قال:))قلت ألهللا عبد لاخلر 
ُُسي ادلهدي ه قال:أل و يهدي إىل يل أمر خفي وُُسي القا م أل و يقوم  عد ما ؽلو  ا و يقوم 
أبمر ع يم((ولي  ادلراد ىنا منو  األمنام مناداي ألن األمنام يمنا علينو عقيندتنا حني غا نب   

سالم ل عليو من أقاويل  ور ل الع يم وإظلا ادلراد ادلو  ادلعنوي الةي ىو ما يصيبيقوم أبم
األدعياء وأابطيلهم حىت ؽلو  ذيره  ينهم يما ورد يف الرواية الأنريفة عنن إمامننا اينواد)ع( 
حيث قال يف رواية طويلنة))... إن منن  عند احلسنن ا ننو القنا م ابحلنق ادلنت ر.فقلنت لنو:اي ن 

ل وملَ ُُسنني القننا م ه قننال: أل ننو يقننوم  عنند مننو  ذيننره وارتننداد أيثننر القننا لني إبمامتننو  رسننول
فقلنننت لنننو:وملَ ُُسننني ادلنت نننره قنننال:ألن لنننو غيبنننة يكثنننر أايمهنننا ويطنننول أمننندىا فينت نننر خروجنننو 
ادليلصون وينكره ادلرن نون ويسنتهزىء  نةيره اياحندون ويكنة  فينو الوقناتون ويهلنا فينو 

 و فيو ادلسلمون((وقد ورد يف رواية عن زيد  ن قدامة عن  عض رجالو عن ادلستع لون وين
–.فننا  ر (ٔ)إهللا عبنند ل)ع(قننال:))أن القننا م اذا قننام يقننول الننناس :أى وقنند  ليننت ع امننو((

عزيزي القارىء ييف يُنكر امامنا القا م وُيستهزىء  نو وُيَكنَة .ألي  ىنةا قتنل الأيصنيةه 
تفسننننري قولننننو تعنننناىل}وإذا تتلننننى علننننيهم آايتنننننا قننننالوا أسنننناطري  وقنننند ورد يف حبننننار األ ننننوار يف

يقولون لو:لسنا  عرفا ولست من ولند فاطمنة يمنا  ذاألولني يع  تكةيبهم  قا م آل دمحم, إ
قال ادلأريون حملمد)ص(.وقد ورد أيضا عن أىل البيت صلوا  ل عليهم ألعني)إن القا م 

.ومعلوم لندى ايمينع منالقي دمحم)ص( منن قنريش يلقى يف حر و اشد شلا لقي رسول ل)ص((
 وتكةيبهم لو وا امهم لو  أىت اال اما .

   

                                                 
(1)

 (.3صجبد انٓذاح )طإ 
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 ا إلمام المهدي وفقهاء الضاللة في أخر الزمان  -5
لقد جاء  األحاديث والروااي  الأريفة عن أ مة اذلدى صلوا  ل وسالمو علنيهم        

التكننةيب والننتهم مننن علمنناء الضنناللة  النن   كنني عننن األمننام ادلهنندي)ع( ومننا يواجهننو مننن
والسننننوء الننننةين ؼلرجننننون يف أخننننر الزمننننان وتتيننننةىم الننننناس أراباب مننننن دون ل  ويصنننندقون 
 فتاويهم ادلضلة ال  يوجهوهنا إىل األمام)ع( ودعوتو وأ صاره وشلهديو .فعن الفضيل عن أهللا 

ا أسننتقبلو رسننول ل عبنند ل)ع( قننال:))إن قا منننا إذا قننام أسننتقبل مننن جهننل الننناس أشنند شلنن
)ص( مننن ُجهننال اياىليننة.فقلت وييننف ذلننا ه قننال: إن رسننول ل )ص( أتننى الننناس وىننم 
يعبدون احل ار  والصيور والعيدان واخلأب ادلنحوتة وأن قا مننا إذا قنام أتنى النناس ويلهنم 

ألمنام إن النةي يتنأول القنرآن علنى ا يومنن البنديه (ٔ)يتأول عليو يتا  ل وػلنت  علينو  نو((
ادلهنندي )ع(لنني  إ سننان عننادي  ننل غلننب أن يكننون عارفننا ابلقننرآن ,أزينند علننى ذلننا إن لننو 

لننا  ةحصيلة علمية جتعلو ػلت  على األمام ادلهدي )ع( وقول لو أذىب اب ن فاطمة ال حاجن
 ا ألن ىنةه الفئنة قند اسنتحوذ  علنى مكنان إدلنام وأرننو فنال يناسنبها قدومنو لنن يف قدومنو 

م النةي حنَل علننى العبناد  سنببهم و سنبب قيناد م ادلنحرفنة للمسننلمني. اسنتيراج لكنل ال لن
وػلنندننا عننن ىننةه ادلعننا  الأننيري الصنندوو)ره(,عن رسننول ل صننلى ل عليننو وآلننو, حيننث 

ومثنل ىن الء لني  ذلنم منن  (ٕ)يقول:))وقَل الفقهاء اذلنادون , ويثُنر فقهناء الضناللة واخلو نة((
ى يدي األمام )ع( الأريفتني, وسيفو العادل ادلبنارك إذ ا نو جزاء واقعي يف عامل الد يا إال عل

أمنننننري ادلننننن منني علينننننو أفضنننننل الصنننننال   وسنننننينتقم مننننننهم حقيقنننننة اال تقنننننام وذلنننننا منننننا يقولننننن
,فُتعسا ذلم وألتباعهم ,َأيان الدين نوالسالم:))وينتقم من أىل الفتوى يف الدين دلا ال يعلمو 

َأم النننناس عَلنننوا ابخلنننالة فأطننناعوه هَأم أمنننرىم انقصنننا فتممنننوهه َأم ينننان  نننو عنننوُج فقَومنننوه ه 
.ويصفهم رسول ل )ص( ,فيقول:))فقهناُء ذلنا الزمنان شنُر فقهناء  (ٖ)ابلصوا  فعصوهه((

                                                 
(1)

 . 297( ص 1انغٍجخ نهُؼًبًَ )ط  

 
(2)

 .251( ص1أكًبل انذٌٍ ٔرًبو انُؼًخ )ط 

 
(3)

 .298( ص 3ثٍبٌ األئًخ )ط 
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.ويف الروايننة))... إذا خننرج األمننام  (ٗ) ننت ظننل السننماء منننهم خرجننت الفتنننة وإلننيهم تعننود((
 ينننننده ألفنننننىت الفقهننننناء ادلهننننندي فلننننني  لنننننو عننننندو مبنننننني إال الفقهننننناء خاصنننننة,ولوال السنننننيف 

 ع.وعن دمحم  ن مسلم قال:ُسعُت أاب جعفر)ع( يقول:))لو يعلم الناس ما يصن (٘) قتلو...((
إال  قنريش فنال  أشلا يقتل من الناس,َأما ا نو ال يبند هالقا م إذا خرج أَلحب أيثرىم أن ال يرو 

ةا من آل دمحم , إال السيف حىت يقول أيثر الناس لي  ى اأيخة منها إال السيف وال يعطيه
.وعنننن  أنننر  نننن غالنننب أألسننندي قال:قنننال ع احلسنننني  نننن (ٙ)ولنننو ينننان منننن آل دمحم لَنننرحْم((

قريش إذا قدَم القا م ادلهدي منهم مخسما ة رجل فضرَ  أعناقهم  ءما  قا رعلي)ع())اي  أ
صربا   قدم مخسنما ة   ضنر  أعنناقهم صنربا .قال:قلنت لنو أصنلحا ل أَيبلغنون ذلنا ه 

احلسنننني  نننن علننني)ع( إن منننوىل القنننوم منهم.قال:فقنننال ع  أنننري  نننن غالنننب أشنننهد إن فقنننال 
.وادلقصننود  قنريش ىنم علمناء الأننيعة (ٚ)احلسنني  نن علني)ع( عنَد علننى أخني سنت عندا ((

ادلضننلني الننةين ؼلرجننون علننى األمننام )ع( نندليل مننا جنناء يف خطبننة األمننام علنني)ع(ال  قننال 
وا فالبندو وان استنصنرويم فا صنروىم فليفنرجن ل فيها:))فا  روا أىل  ينت  بنيكم فنأن لبند

إال السنيف ىرجنا ىرجنا موضنوعا  مالفتنة  رجل من أىل البيت أبهللا ا ن خري اإلماء ال يعطنيه
على عاتقو لا ية أشهر حىت تقول قريش لو يان ىةا من ولد فاطمة َلر نا.....((.حيث ا و 

صننل  مننن ولنند فاطمننة إال الأننيعة .وعننن فئننة مننن ادلسننلمني تقننول إن ادلهنندي أو ادل دال توجنن
ادلفضننل  ننن عمننر يقننول :ُسعننت أاب عبنند ل )ع( يقول:))لننو قننام قا منننا  نندأ  كننةاهللا الأننيعة 

.ويةلا ورد ا و))...يدعوا إىل ل ابلسيف ويرفع ادلةاىب عن األرض فال يبقى (ٕ)فقتلهم((
 بو و من احلكم  نالة منا ذىنإال الدين اخلالص,أعداءه ُمقلد  العلماء أىل االجتهاد دلا ير 

إليننو أ مننتهم فينندخلون يرىننا  ننت حكمننو خوفننا مننن سننيفو يفننرهن عامننة ادلسننلمني أيثننر مننن 

                                                 
(4)

 .195/191( ص52ثؾبر األَٕار )ط 
(5)

 .96( ص3ثٍبٌ األئًخ ػهٍٓى انظالو)ط 
(6)

 (.233انغٍجخ نهُؼًبًَ )ص  
(7)

 .235َفض انًصذر انظبثك.ص 
(2)

 .296عبل انكٍشً.ص ر  
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خواصهم يبايعو العارفون من أىل احلقا ق عن شهود ويأنف  تعرينف أذلني ,لنو رجناُل أذلينون 
      (ٖ)يقيمون دعوتو وينصرو و...((

اب ننن ضننمر  ييننف  اادلنن منني )ع( :))اي مالننوعننن مالننا  ننن ضننمر  قال:قننال أمننري            
 أ ت إذا اختلفت الأيعة ىكةاه وشبا  نني أصنا عو وادخنل  عضنها يف  عنض فقلنت اي أمنري

عننند ذلننا يقننوم قا منننا  اذلننا مننن خننريه قننال:اخلري يلننو عننند ذلننا اي مالنن دادلنن منني مننا عننن
 (ٗ)لننى أمننر واحنند((فيقنندم سننبعني رجننال يكننة ون علننى ل ورسننولو فيقننتلهم   غلمعهننم ل ع

ىننننم الننننةين يأننننهرون سننننيوفهم,  -أعنننناذان وإاييننننم منننننهم ومننننن أتبنننناعهم -.فهنننن الء وأمثنننناذلم
ويأحةون ألسنتهم, ويُ هنرون خبنثهم وصلاسنتهم يف معارضنتهم ومنواجهتهم إلمامننا صنلوا  
ل وسننننالمو عليننننو ولنننني  ذلننننم مننننن عاقبننننة إال اخلسننننران ادلبني.قننننال تعاىل}قُننننل ىننننل  ُنبننننئكم 

 (٘)أعماال*الةين َضل َسعُيهم يف احليا  الد يا وىم ػلسبون أهنم ػُلُسنون ُصنعا  ابألخسرين
 إن ى الء الفقهاء ؽلرون  ثالع مراحل ىي:    

مرحلننة األعننراض عننن احلننق وعننن دعاتننو وأىلننو وابألخننص األعننراض عننن  :ادلرحلننة األوىل
دللكوتيننننة ينننناحلمري دعننننو  و صننننر  القا م)عليننننو السننننالم(ومثلهم يف ىننننةه ادلرحلننننة وحقيقننننتهم ا

ادلتوحأننة النن  ى ننم فيهننا األسنند ففننر  منننو مننةعور  خا فننة فقنند قننال تعاىل}فمننا ذلننم عننن 
.والقسننور  ىننو األسنند والسننبع (ٙ)التننةير  معرضننني* يننأهنم  ننر مسننتنفر  فننر  مننن َقسننور  

 الضاري وىو تعبري رلازي عن األمام )عليو السالم( ولنا يف ذلا تفصيل أيثر فيما  عد.
مرحلة ترك األمر ابدلعروة والنهي عن ادلنكر, حيث جتندىم معتنزلني عنن  ة الثا ية:ادلرحل

الناس ,نريني اجملتمع يتيبط يف ال لما  والناس ي لم  عضهم  عضا وىم مع ذلا سنايتني 
,يَننرون احلننق ودعاتننو مقهننورين م لننومني وىنن الء الفقهنناء العلمنناء سننايتني ال إىل ىننةا وال إىل 

                                                 
(3)

 .345ػٍ َٕر األَٕار نألثً انؾظٍ انًزَذي ,ص 
(4)

 غٍجخ انُؼًبًَ . 
(5)

 (153/154انكٓف)  
(6)

 (51,55,49انًذصز ) 
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ىةه ادلرحلة يما قنال تعناىل }َمثَنل النةين ُ لنوا التنورا   َُ مل ػلملوىنا يَمثَنل  ذلا ,ومثَنَلُهم يف
 .(ٚ)احلمار ػلمُل أسفارا 
وىني أخطنر ادلراحنل وأشندىا ,وىني الوقنوة  وجنو دعنو  األمنام ادلهندي  ادلرحلة الثالثنة:

احلنر  )ع( وشلهديو والدعا  إلينو ,ومنن َ  الوقنوة  وجهو)علينو السنالم( وإعنالن مناصنبتو و 
عليو يما فعل  لعم  ن ابعوراء العامل الراب  والعارة اإلذلي والةي يان عنده حرة من اسم 
ل األع ننم عننندما وقنننف  وجننو النننا موسنننى)ع( ورسننالتو  عنند أن اسنننتمالو فرعننون وخَدَعنننو 
إ لي  اللعني ,ويما فَنَعَل علماء اليهود منع عيسنى )علينو السنالم(. اللهنم صنلي وسنلم علنى 

 ما نا واجعلنا شلن تنتصر  م .إمام ز 
 
 وقفة في آية -6

 (ٔ)قال تعاىل}مثل الةين ُ لوا التورا    مل ػلملوىا يَمثل احلمار ػلمُل أسفارا 
مل يكن يتا  ل عز وجل زلصورا  زمن زلدد أو طا فة معينة أو أمة واحد   ل ىو           

ن ىةه الأمولية ال  يتمتع  ا القرآن, لكل األمم والأعو  واألزمان والعصور, وا طالقا م
وحندىا  ا ستطيع القول ابن القرآن عندما يتحدع عن فئة من الناس فهو ابلتأييد ال ؼلصنه

فقط  ل ؼلص غريىا أيضا.فكما ىو معروة إن القرآن  زل على طريقة إايك أع  وأُسعي اي 
د ادلسننلمني الننةين جننار ,وان أيثننر مننن نلننث القننرآن يتحنندع عننن  نن  إسننرا يل ولكنننو يقصنن

شننا ت أفعنناذلم  نن  إسننرا يل وقنند ورد  يف ىننةا ادلعننىن روااي  يثننري  ت ينند ذلننا.ولو يننان 
ادلقصود  ف     إسرا يل لَتعطَل القرآن الكرمي ومل يكن سوى يتا  َقصصي يةير لنا قصة 
قنننوم عاشنننوا قبنننل آالة السننننني .فعنننن دمحم  نننن علننني عنننن أهللا عبننند ل)ع( قال:)سنننألتو عنننن 

,وعن عبد ل  ن عمر قال:قال رسول ل  (ٕ)ل}اي   إسرا يل  قال:ىي خاصة آبل دمحم(قو 

                                                 
(7)

 (.5انغًؼخ)  
(1)

 (. 5طٕرح انغًؼخ ) ألٌخ   
(2)

 رفظٍز انؼٍبشً .  
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, وورد يةلا:)إن يل  (ٖ))ص(:))سيأيت على أم  ما أتى على    إسرا يل مثل مبثل.....((
 " اي   إسرا يل" ىي اي   علي( وينطبق ذلا على األشياص  ل حىت على األ بياء . 

راد من ألية  الأريفة الةين ُ لوا القرآن ولكنهم مل يعملوا مبا فينو منن تعناليم إن ادل          
ومبنننادىء وُأسننن  , مننننهم قنننوُم تعلمنننوا ومل يعملنننوا,فهم يف ىنننةا احلنننال ياحلمنننار النننةي ػلمنننل 
األشياء الثقيلة على ظهره وال يستفيد منها شيئا , وقد عرَب عنها ابألسفار إشار  إىل الكتنب 

ية ال   وي علوما سلتلفة ,فهم وإن يا وا ػلملون علوما وجتدىم علماء لكنهم اإلذلية والعلم
غري عاملني  تلا العلوم وغري آخةين مبا تلا الكتب, فهم يف ذلا واحلمار سواء ,ألهنم مل 
ينتفعننوا  علمهننم يمننا لننو ينتفننع احلمننار مننن  لننو, وَمننثَنَلهم ادلننوىل سننبحا و وتعنناىل ابحلمننار ومل 

ن أو ايمل أغري ذلا من األ عام ألن احلمار يما نَنُبَت علمينا أغنا احلينواان  ؽلثلهم ابحلصا
سنيواجهون دعنو  األمنام ادلهندي)ع( يف أخنر  وأقلها إدرايا , وىن الء العلمناء الغنري العناملني

الزمان ويكة وهنا وىم يف ذلا يتو يعلمون أبحقية تلا الدعو  وصدقها , وإن عليهم السري 
األمننر لقاد ننا وُ صنن  الننناس أبتباعهننا , لكنننهم يفعلننون العكنن  , فننرتاىم  يف ريا ننا وتسننليم

يُنثَبطون الناس عن  صر  األمام )ع( وُيضلون الناس عنن إتبناع طرينق احلنق واذلندى,  نل إهننم 
سننوة ُيصنندرون الفتنناوى الباطلننة ضنند تلننا النندعو  وقاد ننا فقنند قننال تعنناىل}... إن أَ كننر 

ةه الفتننناوى الننن  ُيصننندروهنا ضننند األمنننام ادلهننندي)ع( . إن ىننن(ٗ)األصنننوا  َلصنننو  احلمنننري 
وشلهدينننو وحريتنننو ىننني أ كنننر الفتننناوى علنننى اإلطنننالو, فبننندل أن أيمنننروا النننناس أبتبننناع األمنننام 
و صرتو فكهنم سيأتون  َأر منكر, إهنم أيمرون ابدلنكر  ندال منن أن أيمنروىم ابدلعنروة, لكنن 

قطيع  ري الوحش إذا شَد  نا ,فقند  األمام سوة يقتلهم ويفرو لعهم يما يفعل األسد يف
قال تعاىل}فما ذلم عن التةير  معرضني* يأهنم ُ ٌر مستنفر  * فر  من قسور *  ل يُريد ُيل 

. فننكهنم سننوة يعرضننون عننن دعننا  النصننر  ل مننام (ٔ)إمننرىء منننهم أن ينن تى ُصننحفا ُمَنأننر  
ره ,لكنن العلمناء ادلضنلني يف ادلهدي)ع( والةين ؼلرجون يف زمان يُةَيرون النناَس ابإلمنام وأمن

                                                 
(3)

 .4( ص   28ثؾبر األَٕار ) ط  
(4)

 (.19طٕرح نُمًبٌ )اٌَخ   
(1)

 (.52,51,55,49طٕرح انًذصز )اٌَخ   
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أخننر الزمننان يعرضننون عننن ذلننا يمننا تُعننرض احلمننري عننن األسنند وتفننر منننو , ولنني  ذلننا إال 
أن يكون مأموما ألهنم اعتادوا  دطمعا منهم يف ادلناصب والقياد  ,فكن يل واحد منهم ال يري

ن يكنون ىنو على أن يكو وا أ منة النناس فكينف ينقنادون إىل غنريىم. ينل واحند مننهم يرينَد أ
ادلمهد ل مام أو ىو قا د جيش األمام وأ صناره ويريند أن يكنون متبوعنا ال ن عنا, وإن ل ال 

ىنن الء القننوم  سننبب ظلمهننم للننناس وإضننالذلم للم تمننع  فتنناويهم الباطلننة وأفكننارىم  ييهنند
 أيديهم ولي  ل   الم للعبيد. تادلنحرفة ,فال يُوفقون لُنصر  األمام جراء ما يسب

 
موقف أهل الكوفةة مةن قضةية األمةام المهةدي)ع(   -7

 وجده األمام الحسين)ع(
إن قضية األمام ادلهدي )ع( ذلا شبو يبري  قضية جنده األمنام احلسنني )ع( , فنكن            

ؼلرج من مكة يما خرج جده األمام احلسني)ع( منها وذلا  عد  ىاألمام ادلهدي يما ال ؼلف
والعهننود والبيعننة ولكننن ظنناىر تلننا الكتننب والعهننود والبيعننا  أن  عثننت لننو الأننيعة ابلكتننب 

لننني  ي نننناىر الكتننننب الننن   ُعثننننت إىل األمننننام احلسنننني )ع( ,فننننكن يتبنننننا ىنننةه ادلننننر  حلُسننننني 
العصننر}ادلهدي )ع( ىننو النندعاء ,حيننث  أنناىد ادلنن منني يتضننرعون إىل ل ويسننألو و خننروج 

لصنلوا )اللهم ينن لولينا احل نة  نن األمام ادلهدي)ع( يالندعاء يف القننو  أو يف أعقنا  ا
احلسننن.....( وأمننا إعطنناء العهننود والبيعننا  فهننو مننا يقننوم  ننو ادل منننون يننل صننباهن مننن قننراء  

علنننى األمننام )ع( النننةي تُعنننرض علينننو  ىُدعنناء العهننند ومبايعنننة األمنننام )ع(,وىننةا يلنننو ال ؼلفننن
و معلننوم فننأن أعمالنننا يمننا صننرحت  ننةلا األخبننار الننوارد  عننن آاب ننو علننيهم السننالم ويمننا ىنن

األمام ادلهدي)ع( سوة يُرسل لنا رسوال وسفريًا يمنا حصنل منع األمنام احلسنني )ع( عنندما 
أرسننننل ا ننننن عمننننو مسننننلم  ننننن عقيل)ع(رسننننواًل وسننننفرياً عنننننو إىل أىننننل الكوفننننة , فننننأن األمننننام 
ادلهدي)ع( سوة يرسل لنا السيد احلس  اليما  رسواًل وسفرياً عنو)ع( وسنيفعل معنو أىنل 

العراو يما فَعَل أىل الكوفة والعراو مع مسلم  ن عقيل)ع( ,فكهنم سنوة ؼلةلو نو الكوفة و 
وال ينصرو و  ل إهنم سوة ؼلرجون على إمام زماهنم احل ة  ن احلسنني)ع( فيقاتلو نو, وىنةا 
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ما دلت عليو األخبار والروااي  الوارد  عن أ مة اذلدى صلوا  ل عليهم ألعني.فقد جاء 
فة عن األمام زين العا دين )ع( قال واصفاً مسري األمام ادلهدي )ع( :))   يف الرواية الأري

حننننىت ينتهنننني إىل القادسننننية وقنننند أجتمننننع الننننناس يف الكوفننننة وابيعننننوا  -أي ادلهنننندي –يسننننري 
. وىنةا لعمننري منا فعلننو أىنل الكوفننة منع األمننام احلسنني )ع( ,فقنند ابيعنوا جنند (ٕ)السنفيا ((

,وسوة يقف الكثري من أىل الكوفة  -لعنهم ل  – سفيان السفيا  يزيد  ن معاوية  ن أهللا
 وجو ادلهدي )ع( وػلاولون إرجاعو وعدم السماهن لو وألصحا و  دخول الكوفة وإن ادلهدي 
سنننوة يقننناتلهم ويقنننتلهم.فعن األمنننام الصنننادو )ع( قنننال:))  يتوجنننو إىل الكوفنننة ويننننزل  نننا 

. ويبنندو إن ىننةه القبا ننل الكوفيننة ىنني َمننن (ٔ)ويُبهننرج دمنناء سننبعني قبيلننة مننن قبا ننل العننر ((
ابيعت السفيا  عدو األمنام )ع( يمنا فعنَل أجندادىم منع األمنام احلسنني)ع( . إن األسنبا  
والدوافع ال  تكون وراء خروج أىل الكوفة على ادلهدي )ع( ىي  ف  األسبا  والدوافع 

خلنوة والطمنع يف حطنام ال  أد  إىل خروج آاب هم علنى األمنام احلسنني )ع( ,فنكن لعامنل ا
الد يا وأمواذلا أنر يبري وابل  يف خروجهم على إمنام زمناهنم )ع( ,فنكن قنوا  السنفيا  حفيند 
يزيد ومعاوية سوة تدخل الكوفنة وذلنا قبنل قينام األمنام ادلهندي )ع( , وإن ىنةه القنوا  

لتمهيند سوة تثري الرعب يف قلو  الناس فال احد يَقوى على اخلنروج لنصنر  األمنام )ع( وا
لو وااللتحاو  دعوتو ال  يقوم  ا اليما  ادلوعود. فكن لسياسة السفيا  الصارمة يف العراو 
والكوفنة ابلتحدينند سننبب واضن  وقننوي لنني  فقنط يف التيلنني عننن  صنر  األمننام )ع(  ننل يف 
أتدية البيعة للسفيا  واخلروج حلر  ادلهدي)ع( ,يما فعنل أجندادىم منن قبنل حينمنا ابيعنوا 

وقناتلوا احلسنني)ع( .لقند فعنَل أىنل الكوفنة يف ذلنا الزمنان الكثنري, فقند ينا وا يُوشنون  يزيد
وؼلربون عن ينل َمنن يسناعد مسنلم  نن عقينل أو يلتحنق  دعوتنو وإن أىنل الكوفنة سنيقومون 
 نف  ىةا الفعل فيما  ينهم عندما يبعث ادلهندي)ع( رسنولو وسنفريه اليمنا  ذلنم حينث إهننم 

من يلتحق منهم ابليما  وينصره فان ى الء ىم الأيعة احلقيقينني  سييربون ويوشون عن يل

                                                 
(2)

 ( .52ثؾبر األَٕار )  ط   
(1)

 غٍجخ انُؼًبًَ.  
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ادلهنندي)ع( لنني  شننيعياً وإن يننان يعننرة  ننةلا مننن قبننل ,فقنند جنناء يف  ر,فننان مننن ال ينصنن
الرواية الأريفة عنن أهللا عبند ل )ع( قال:))ينأ  ابلسنفيا  أو  صناحب السنفيا  قند طَنَرهَن 

:من جاء  رأس شنيعة علني َفلنُو ألنف درىم.فَيثنُب اينار رحَلُو يف رحبتم ابلكوفة فنادى مناديو
.وادلعلنوم إن لينع سنكان (ٕ)على جاره ويقول ىةا منهم فيضر  ُعنقنو وأيخنة ألنف درىنم((

الكوفة من الأيعة األمامية, ولكن ادلقصود من قول األمام الصادو )ع( يف الرواية ادلتقدمة 
 وىننم أ صننار األمننام ادلهنندي)ع( والننةين " َمننن جنناء  ننرأس شننيعة علنني" أي الأننيعة احلقيقيننني

لي  منن شنيعة علني وإن ينا وا يُعَرفنون  نةلا والندليل علنى  مابيعوا سفريه اليما  وماعدا ى
ذلا أيضا ىو قولو)ع( " ىةا مننهم" أي منن أ صنار األمنام ادلهندي )ع( وإال فنأن السنفيا  

جناره" ه ومنن ىنةه الرواينة  يعلم إن أىل الكوفنة يلهنم ُمَتأنيعون فمنا معىن"يثينب اينار علنى
ادلتقدمننة يتبننني لنننا مننا لسياسننة السننفيا  مننن أنننر سننحري يف قلننو  ىنن الء ادلرضننى مننن أىننل 
الكوفة .إن السفيا  يقوم مبا قام  و جده يزيد )عليو أللعنة( من قَبل مع أىنل الكوفنة حينث 

امنل اخلنوة وعامننل أ نو ينوزع األمننوال ويعطني الندان ري والنندراىم , و تي نًة ذلنةين العنناملني )ع
الطمع(ؼلرج أىل الكوفة على األمنام ادلهندي)ع( ويقاتلو نو ولكننهم لنن يفلحنوا ىنةه ادلنر  , 
فكن سنهامهم سنوة لنن جتند ذلنا طريقنًا إىل قلنب احلسنني)ع(, وإن خينوذلم اللعيننة سنوة لنن 
تطننأ صنندر احلسننني)ع(, وإن غَنندرىم ادلعهننود سننوة لننن ينننال مننن مسننلم  ننن عقيننل )ع( , 

ؼلرو سهمهم اينا ر قر َنة العبناس)ع(, وسنوة لنن ُتسنا  طلنة ينر الء زيننب)ع( وسوة لن 
,فكن ادلهدي)ع( سينتصر ويبيدىم عن  كنر  أ نيهم وسيحصندىم ول حصندا ,}يريندون أن 

 .  (ٖ)يُطفئوا  ور ل أبفواىهم  ول متم  وره ولو يره الكافرون 
 
 
 

                                                 
(2)

  (52ثؾبر األَٕار )ط  
(3)

 طٕرح 
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 الفصل الرا ع
 فَرق الضاللة في عصر الظهور

لقد ورد  الكثري من الروااي  عن أىل البيت )ع( ت يد عصر إن يف ال هور ادلقدس       
لكنني تقاتلننو ومكننان  هن ننرج فننرو ضنناللة تقننف يف وجننو اإلمننام ادلهنندي )ع( و مننل السننال

 خروجها سلتلف لكن أيثرىا ؼلرج من الكوفة.
 وسوة  ستعرض ىةه الفرو ابلتفصيل.

 
 فرقة البترية/ التبرية  -أوال 

لقنند ورد  يف يتبننننا احلديثينننة الأنننريفة والنننروااي  عنننن أىنننل البينننت )ع( تتحننندع عنننن       
خروج طا فة يبري  من علماء الندين والفقهناء والقنراء شلنن يقنال عننهم شنيعة, ومنا ىنم  أنيعة 

ل عليهم ليعنا. ومنن ىنةه الفنرو فرقة)البرتينة أو التربية(.وقند اختلفنت التسنمية  ةأ دا, لعن
الة الننروااي  الننوارد  عننن األمننة األطهار.فبعضننها ورد   لفننظ )البرتيننة( وورد   تي ننة اخننت

 أيضا  لفظ )التربية(.وسوة  عرض الروااي  و درس و علل ماىية فرقة البرتية.
 ...عنننن أهللا جعفنننر الصنننادو )ع(, يف :(( طبعنننة  نننريو  ٖٗٙففننني إرشننناد ادلفيننند ً)ص     

ار إىل الكوفنة فيينرج منهنا  ضنعة عأنر ألنف قال: إذا قنام القنا م )ع( سن وحديث طويل, ا 
لننو: أرجننع مننن حيننث جئننت لنني  لنننا يف  نن   ن فنن  ينندعون البرتيننة علننيهم السننالهن, فيقولننو 

فننيهم السنيف حنىت أييت علننى أخنرىم,   ينندخل الكوفنة فيقتنل  ننا ينل منننافق  عفاطمنة, فيضن
 مرن , ويهدم قصورىا, ويقتل مقاتليها حىت يرضى ل عز وعال(.
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ال هننور للسنيد دمحم صننادو الصندر)قدس( جنناء   فن  ىننةه الروايننة  ديف نرينري مننا  عنو      
منقولة عن اإلرشناد الأنريف منع اإلشنار  إىل وجنود  سنيتني سلتلفتنني فيمنا يطلنق علنى ىنةه 

 الربية.-ٕالبرتية     -ٔالطا فة الضالة ادلضلة:
ن إمامنننا الصننادو عليننو علننيهم السننالم للأننيري زيننن العا نندين الن فنني عنن ةويف  يننان األ منن    

السننالم يف حننديث طويننل:)) ويسننري إىل الكوفننة فييننرج منهننا سننتة عأننر ألفننا مننن البرتيننة"ويف 
قرعوا جباىهم,  دالرواية األخرى الربية" شايني يف السالهن, قراء القرآن, فقهاء يف الدين, ق

ا فينا, فيضنع لنن ةفاطمنة, ارجنع ال حاجن نالنفاو, ويلهم يقول: اي ا  مومشروا نيا م, وعمه
السيف فيهم على ظهر الن ف عأية االننني من العصر إىل العأاء فيقتلهم أسرع منن جنزر 

 جزور فال يفو  منهم رجل, وال يصا  من أصحا و أحد, دماؤىم قرابن إىل ل تعاىل((
ويف دال ننل اإلمامننة للطننربي ورد   لفننظ " البرتيننة", ويننةلا يف مع ننم أحاديننث األمننام     

يف  أنار  اإلسنالم للسنيد  ا)البرتينة(, أمن :ليو أفضنل الصنال  والسنالم( ورد أُسهنمادلهدي )ع
 مصطفى أل السيد حيدر فقد ورد  نص الرواية لكن الفارو ىو لفظ) يدعون التربية(.

وىناك رأي يف البرتية) ضم الباء ويسر الراء(:))إهنا فرقة منن الزيدينة, وىنم أتبناع احلسنن     
: إن اإلمامنة شنورى وأهننا تنعقند  عقند النرجلني نادللقنب ابأل نرت, يقولنو   ن صاحل ويثري الننواء
"أمنننري ادلننن منني علينننو السنننالم" أفضنننل النننناس  عننند رسنننول ل)ص(,  يمنننن خينننار األمنننة, وعلننن

أجازوا إمامة ادلفضول وأنبتوا إمامة أهللا  كر وعمر, ويقولون: إن األمة تريت الصل   مولكنه
. وتوقفوا يف عثمان ومل يقندموا ايف  يعتهما مل يوجب يفرا وال فسقيف البيعة ذلما إال إن اخلطأ 
   (ٔ)على ذمو وال على مدحو((

ورد  ننننف  الرواينننة لكنننن أُسهنننم  ٕ٘ٙص ٕأمنننا يف روضنننة الواعضنننني للنيسنننا وري"ج       
حننديث طويننل:))إذا قننام القننا م سننار إىل الكوفننة فييننرج منهننا  البنناقر )ع(, يف لالترب ننة, وقننا
 لف يدعون الترب ة...(. ضعة عأر أ

                                                 
(1)

 . 33/انفزق ثٍٍ انفُزق ص 136/ يمبالد اإلطاليٍٍٍ ص 13راعغ فزق انشٍؼخ ص 
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وقد ورد يف يتا  فنت يف عصر ال هور الأريف لعبند احللنيم الغنزي احتمنالني يف معنىن       
 )البرتية(:

ػلتمنل يف معناىا:الفرقننة الضننالة ادلنحرفننة عننن أىننل البيننت علننيهم السننالم والننةين عرفننوا -ٔ 
واحد ما ني ادلأرو إىل   ةا االسم.وقد قال عنهما إمامنا الصادو )ع( )لو إن البرتية صف

 .يادلغر , ما أعز ل  م دينا(.عن رجال الكيأ
قد ينراد منن البرتينة  ضنم اليناء أو البرتينة  فتحهنا أولئنا الفقهناء والعلمناء والقنراء النةين -ٕ

ػلملنننون اعتقنننادا  ا نننرتا أو معرفنننة  نننرتاء أبىنننل البينننت علنننيهم السنننالم عمومنننا, وأبمنننام زمننناهنم 
 صا.صلوا  ل عليو خصو 

 ولدراسة الروااي  القا لة ابلبرتية أو التربية عد  مراحل:    
 ادلرحلة األوىل:   

لعننل  عننض البنناحثني ريننز علننى اللفننظ واختالفننو وىننل يننان اإلمننام البنناقر )ع(يقصنند         
 تغيري اسم ىةه الفرقة أو إن الرواية حدع فيهنا تصنحيف أو تقصنري منن قبنل الروا . ن نري 

على معىن معهود آ نةاك يف عصنر   لف ني علا البرتية والترب ة ويالعلا دالني إن الرواية ورد 
أهنم أمنوا ابإلمنام  ثاللفظ األول تقصد الرواية عقيد م ابلبرت, حي ىاإلمام الباقر )ع(, فعل

علي واحلسنن واحلسنني وعلني  نن احلسنني )ع(و نرتوا اعتقنادىم  زيند  نن علنى والصنوا  ىنو 
اقر )ع(  إىل أال منننة)ع( وعلنننى اللفنننظ الثنننا  "الترب ة"تقصننند الرواينننة الرجنننوع إىل اإلمنننام البننن

 لعقينند م ابلتننربؤ مننن  عننض أىننل البيننت )ع(سننواء يننان  قصنند مباشننر أو غننري مباشننر,  نندلي
 :لالرواية الوارد  عن سدير قا

 نننن أهللا  ))دخلنننت علنننى أهللا جعفنننر )ع(وعلي,دلنننة  نننن يهينننل, ادلقنننداد يت نننت احلنننداد, وسنننامل 
أهللا جعفر)ع( أخوه زيد  ن علي )عليهما السنالم  دمعهم, وعن ةالنواء, ولاع حفصة, ويثري

ألهللا جعفر)ع(: توىل عليا وحسننا وحسنينا و تنربأ منن أعندا هم.قال: عم.قالوا: توىل  ا(, فقالو 
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منننن  نأاب  كننر وعمنننر و تننربأ منننن أعننندا هم.قال:فاالمران,ىم زينند  نننن علننني, وقننال ذلم:أتتنننربؤو 
 .(ٔ)ل, فيومئة ُسوا البرتية(( م رتيفاطمة هل رتمت امران, 

 ويف ىةه الرواية فا دنن:     
ا ننو لننع  ننني التننربي )الترب ننة( و ننني البننرت وجعلهمننا يالعلننا يصننبان مبصننب الفا نند  األوىل:

 واحد.
انبت ذلم إهنم يتربءون من فاطمة الزىراء)عليها السالم( صور  غري مباشر  الفا د  الثا ية:
رباء  من أعداء أهللا  كر وعمنر.آذ إن النرباء  منن أعنداء أهللا  كنر وعمنر لثوذلا عن طر, حي

ث أهننننا ألننند أعنننداء ثننن نننراء  منننن الزىنننراء ادلعصنننومة الطننناىر  ادلطهر )صنننلوا  ل عليهنننا, حي
 الصديقة الكربى.

إذن الفننرو يف الروايننة إذا ورد   لفننظ البننرت أو التننربأ أو التننربيء, حيننث أن الترب ننة أو      
لف نان دلعنىن واحند, أمنا البرتينة فيقصند  نا البنرت ومنن ىنةا  عنرة إن ىنةه - ن نري –التربية 

 الفرقة تتصف  صفتني: األوىل الترب ة والثا ية البرت.
 :ادلرحلة الثا ية 
 

ىةه الفرقة ال   رج على اإلمام ادلهدي ىنم منن الأنيعة  نل إن قاد نا ومفكريهنا            
فنيهم عأنرا  منن  دن أىنل الكوفنة يلهنم شنيعة وال يوجنومن ريها ىنم منن الفقهناء وذلنا أل

السنة أو غريىم, والروااي  تقول إن عددىم )ستة عأر ألف(. والدليل على إن قاد م من 
عن اإلمام الصنادو )ع( يف حنديث طوينل ))ويسنري إىل الكوفنة فيينرج منهنا  دالفقهاء ما ور 

يف النندين قند قرعنوا جبنناىهم  ءفقهناسنتة عأنر الفنآ مننن البرتينة شنايني ابلسنناليقول: القنرآن, 
ومشروا نيا م وعمهم النفاو...(( وى الء الفقهاء ىم من أىل الضناللة شلنن يكنة  علنى ل 

منن ادلفضنل  نن عمنر عنن اإلمنام الصنادو)ع())ُسعت أاب  دورسولو والدليل على ذلا ما ور 

                                                 
(1)

 (.232رعبل انكٍشً )ص 
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ين يصفهم اإلمام احلسن .وىم الة (ٕ)عبد ل يقول:لوقام قا منا  دأ  كةاهللا الأيعة فقتلهم((
العسكري )ع(فيقول ))وىم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد علنى احلسنني  نن علني 

أمري ادل منني )ع( ))وينتقم منن أىنل الفتنوى يف  ووذلا ما يقول(ٔ)عليهما السالم وأصحا و((
و عننوج النندين انقصننا فتممننوه ه أم يننان  نن نذلننم وألتبنناعهم, أيننا االنندين دلننا ال يعلمننون, فتعسنن

 (ٔ)فقوموه ه((
 ادلرحلة الثالثة:

إن ى الء الفقهاء قاد  فرقة البرتية أو )الترب ة( ىم الةين يبدأون احلر  مع األمام )ع(       
حيث يفتون ابلرباء  منو, جهل منهم  أيصو لةلا ُسوا ابلترب ة وقد ذير يف الرواية الوارد  

ية طويلة إىل إن قال ))إذا ُسعوا الصو  من عن عبد ل  ن سنان عن أهللا عبد ل)ع(يف روا
السنماء أال أن احلنق يف علني وشننيعتو((فأهنم سنوة يفتنون ابلنرباء  منننو ويتنربأ منن يتنبعهم منننو 
جهال  و.وقد ورد  يف يتا   أار  اإلسالم  قال عن غيبة النعما  والطوسي والبحار رواية 

 يقرأ يتاابن ,يتا  يف البصر  ويتا  القا م حىت جعن األمام الصادو )ع( أ و قال)) ال ؼلر 
 ويف الكوفنة ابلننرباء  مننن عليللل((وادلعلننوم إن يلتننا ادلندينتني شننيعيتني وخصوصننا الكوفننة, فلنن

التباس وىو إن علي ىو القا م والدليل على  االقضية فيه نقطعوا أرآب اليتربؤن من علي, لك
))من أراد أن ين ننر إىل دمحم فنناان دمحم ا ننو القننا م قننول القا م)ع(حيناإلمامننة,ا ورد يف الننروااي 

ومننن أراد أن ين ننر إىل أمننري ادلنن منني فننأان أمننري ادلنن منني ((ويننةلا إن الصننيحة ابسننم القننا م 
ورد  يف الروااي  إن احلق يف علي وشيعتو أي إن احلق مع القا م.وابلنتي ة سوة يتربأ منو 

ا الننةين تننربوا منننو  صننور  غننري سننتة عأننر الفننآ مننن الكوفننة ويطلننق علننيهم الترب ننة وىننم أولئنن
أبحد عأر  امباشر  يما ذيران يف الفا د  الثا ية وان ى الء  رتية ألهنم  رتوا اإلمامة, فاعتقدو 

 إمام ولكنهم  رتوا اعتقادىم ابلقا م

                                                 
(2)

 (.299رعبل  انكٍشً )ص  
(1)

 بو انؼظكزي)ع(                                                         رفظٍز األي 

 .298,ص 3( ثٍبٌ األئًخ ػهٍٓى انصالح ٔانظالو. ط1)
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 ثانياً :فرقة المرجئة 

الكوفة  من الفرو الضالة ال  سيكون ذلا موقف  اخليا ة والند ل مام ادلهدي)ع( يف         
ىي فرقة )ادلرجئة(.فقد جاء يف الرواية حبديث مفصل يرويو احملدع الثقة عبد األعلنى احللني 
عن أمامنا أهللا جعفر الباقر )ع( يقنول فينو))...حىت إذا صنعد الن نف قنال ألصنحا و تعبندوا 
ليلتكم ىةه فيبيتون  ني رايع وساجد يتضرعون إىل ل حىت إذا أصب  قال:خنةوا  ننا طرينق 

:جننند رلننندهقال: أي ول حننىت ينتهنني إىل مسنن د تنييلننة وعلننى الكوفننة جننند رلننند, قلال
إ راىيم)ع( ابلنييلة فيصلي فيو ريعتني فييرج إليو من يان ابلكوفة من مرجئها وغريىم منن 
جيش السفيا , فيقول ألصحا و استطردوا ذلم   يقول يروا عليهم.قال أ و جعفنر )ع( وال 

(.يف ىةه الرواينة الأنريفة  ينان واسنع ومهنم غلندر  ننا إن ٔمنهم سلرب...(()ول اخلندو  زغلو 
يمننا ىننو   -طلننوض فيننو وىننو إن ىننةه الفرقننة ادلرجئننة سننيكون خروجهننا مننن الكوفننة, والكوفننة

مدينننة شنيعية ولننةلا سنتكون ىننةه الفرقنة مننن الأنيعة الننةين سنييرجون علننى حكننم -معلنوم
م من حيث أتخنري وترجني أمنر ظهنور األمنام)ع( يكو ون مرجئة صفة ألفعاذل ااألمام )ع(, إظل

 ومتسكهم  رأيهم إبطالة زمن ال هور ادلقدس وأ عاد  ققو.
 تعريف المرجئة

ادلرجئة ىي صنفة لعمنل قنوم اتصنفوا  نا فأصنبحت معنرب  عنن حاذلم.فقند قنال الأنيري        
م فرقة من فرو الطرػلي)ره(يف رلمع البحرين ومطلع النريين))وقد اختلف يف ادلرجئة فقيل:ى

مرجئنة  امنن الكفنر طاعنة, ُسنو  عال ينفن امع األؽلان معصية, يم راإلسالم يعتقدون ا و ال يض
 .(ٕ)أخره عنهم(( يالعتقادىم أن ل تعاىل أرجأ تعةيبهم عن ادلعاصي, أ

يقنندمون  مقننال :ىننم الننةين يقولننون األؽلننان قننوال  ننال فعننل, ألهننن ووعننن ا ننن قتيبننة, ا نن        
 خرون العمل.وقننال أىننل ادلعرفننة وادللننل:) ) إن ادلرجئننة ىننم الفرقننة ايربيننة الننةين القننول وينن

                                                 
1
  2رفظٍز انؼٍبشً: ط/ 

(2)
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الفعننل إليننو مبنزلننة أضننافتو إىل اجملننازا , ي ننري النهننر,  ةيقولننون: أن العبنند الفعننل لننو, وإضنناف
.وقنال (ٖ)ُسيت اجملرب  مرجئة ألهنم ي خرون أمر ل ويرتكبون الكبنا ر (( اودار  الرحى, وإظل

))فلمنا قتنل علني علينو السنالم التقنت الفرقنة :و احلسن الننو  )ره(يف يتا نو الفنروالأيري أ 
ال  يا ت معو والفرقة ال  يا ت مع طلحة والز ري وعا أة فصاروا فرقة واحند  منع معاوينة 
ا ننن أهللا سننفيان إال القليننل منننهم مننن شننيعتو ومننن قننال إبمامتننو  عنند النننا )ص( وىننم السننواد 

وأتباع ادللوك وأعوان يل من غلب أع  الةين التقوا مع معاوية فسموا األع م وأىل احلأو 
ليعننا ادلرجئننة, ألهنننم تولننوا ادليتلفننني ليعننا وزعمننوا إن أىننل القبلننة يلهننم م منننون إبقننرارىم 

 (ٔ)ال اىر ابألؽلان ورجوا ذلم ليعا ادلغفر ((
لمرجئة))طا فنننة منننن ويف ىنننامش يتنننا  ايمنننل للأنننيري ادلفيننند)ره(ورد ىنننةا التعرينننف ل        

ادلسلمني ظهنر  يف أواخنر القنرن األول وم سسنهم ىنو حسنن  نن دمحم  نن احلنفينة وىنو أول 
أاب  كنر وعمنر ومل يتولنوا  امن تكلم يف األرجاء ويتب الرسالة ال  انبت فيهنا األرجناء, فتولنو 

عقيند م مثل عثمان وعلي)ع( وطلحة والز ري, وىةا ىو األرجاء األول.  تطنوروا يف  اغريعل
ف علننوا قاعنند  مننةىبهم الكننالم يف األؽلننان والكفننر, فقننالوا إن األؽلننان قننول  ننال عمننل. وُسننوا 

  ةلا لرتيهم القطع  وعيد الفسق وذلا ىو جامع مةىبهم((
خرجوا عن أمر  موىنا يتبني لنا معىن ادلرجئة وأهنا صفة ألفعال ومعتقدا  حامليها, فه      

ل.واآلن و عنند معرفننة معننىن ادلرجئننة وأهنننم قنند خرجننوا يف زمننن  ل أبرجننا هم وأتخننريىم ألمننر
سننتكون ىننناك مرجئننة يف أخننر الزمننان  فادلعصننومني سننا قا وا تهننت  عنند ذلننا فننرقتهم, فكينن

 نننرج علنننى ادلهننندي)ع(وىي ليسنننت منننن عامنننة ادلسنننلمني  نننل ىننني منننن الأنننيعة ويف الكوفنننة 
الزمان ىم يا وا من ادلسنلمني  ابلةا ه وىنا حل واحد ذلةا االستفسار وىو أن مرجئة ذلا

ولكنها خرجت على األ مة ادلعصومني,  ويف أخر الزمان ستيرج طا فة على ادلهندي)ع(من 
الكوفة عاصمة التأنيع يف العنامل وسنيكو ون  سنبب اعتقنادىم النةي ىنو أتخنري قينام ادلهندي 

                                                 
(3)

 .178.ٔص177,ص1ػٍ يغًغ انجؾزٌٍ ط 
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منناذلم )ع( يسننمون مرجئننة لتأننا و صننفا م مننع ادلرجئننة السننا قة حيننث أن وحنند  وطبيعننة أع
قنال أهللا عبنند ل )ع(:أشننهد إن ادلرجئننة  اأمننر ل تعنناىل, فكمنن ءمتأنا ة يف أتخننري   وتننر جني

على دين الةين)قالوا أرجو وأخاه وأ عث يف ادلدا ن حاشرين(ويف ىةه الرواية تصري  نم من 
 فنن  أفعنال حاشننية فرعننون  مادلعصنوم )ع( علننى معنىن ادلرجئننة وصنفتهم وتأننا و أفعنناذلم, فهن

ما أرادوا ادلكر مع  ا ل موسى)ع( رغم أهنم عاينوا ادلع زا  أب فسنهم ولكنن ا نامهم عند
لو)ع( ابلساحر ومأور م لفرعون يف أتخري أمر دينن موسنى )ع( فنان أتخنريىم ألمنر موسنى 
)ع( إبرجنناء األمننر حننىت رلننيء السننحر  مننن ليننع ادلنندا ن واختيننار موسننى ألهنننم علننى ديننن 

مع األمام ادلهدي )ع( من حيث ادلعتقند والفعنل النةي سنيقومون  عالتأخري وىةا ما سيحد
  و ى الء ادلرجئة يف الكوفة.

 صفات )مرجئة الكوفة( في أخر الزمان
 :منها ما أييت رتتصف )مرجئة الكوفة(يف أخر الزمان  عد  صفا ,  ةي    

 اوآل: )أرجاء أمر ل وأتخريه وارتكا  الكبا ر(
أمنر ل وان أمنر ل يمنا  علنم  ءإن أىنم صنفا م ىني تنر جني ثحيوىةا مفهوم جدآ,       

ىو األمام ادلهدي )ع(.فقد جاء عن أهللا عبد ل)ع( قال:))إن أول من يبايع القا م جربا يل 
ينننزل عليننو يف صننور  طننري ا ننيض فيبايعننو.  يضننع رجننال علننى البيننت احلننرام ورجننال علننى  يننت 

ال ننق:))أتى أمنر ل فنال تسننتع لوه(( وعنن األمننام ادلقندس   يننادي  صننو  رفينع يسنمع اخل
الصادو )ع(يف اآلية الكرؽلة قال:)ىو أمران, أمر ل عنز وجل...(.فهنةه الأنواىد منن أىنل 

إن أمنننر ل ىنننو األمنننام ادلهننندي )ع(.فنننان أصنننحا  ىنننةه الفرقنننة  تالبينننت)ع( ىننني منننا يثبننن
آلن فالدين  ري  ل  عد عند  مئنا  ا جسريجئون  قيق أمر ل يف اخلروج ويقولون ا و ال ؼلر 

أو آالة مننن السنننني....ا  مننن ىننةه األقاويل.وىننةا حبنند ذاتننو سنني دي إىل إضننالل الننناس 
و عد فعلهم ىةا سيكو ون من  –ادلهدي)ع( –وتقاعسهم عن أمر موالىم احلق ر  العادلني 

دلهنننندي اخلننننارجني عننننن ر ننننة ل ومننننن الننننداخلني يف غضننننبو  سننننبب مكننننرىم األمننننر األمننننام ا
 )ع(و وقوفهم  وجو دعو  احلق فسيكو ون قد اقرتفوا ايرب الكبا ر  فعلهنم ىنةا أل نو ال يعنرب
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إال عن إ كارىم ألمر ل وأتخريىم لدين ادلهدي)ع( فكما جاء يف الرواية أهنم سيدخلون يف 
 الكفر ويكو ون أبفعاذلم من الكافرين.فعن أهللا جعفر)ع( قال:))يف قولو عز وجنل )فنكذا  قنر
يف الناقور(قال الناقور ىو النداء من السماء إال إن وليكم فالن  ن فالن القا م ابحلق ينادي 
 ننو جربا يننل يف نننالع سنناعا  مننن ذلننا اليوم)فننةلا يومئننة يننوم عسننري علننى الكننافرين غننري 
يسري(يع  ابلكافرين ادلرجئة الةين يفنروا  نعمنة ل و والينة علني  نن أهللا طالنب)ع(((فكيف 

 من الكافرين وىم الةين سينكرون والية قا م آل دمحم وؼلرجون عليو. نال يكو و 
 يت يا:)التقليد األعمى(:

وىةه الصفة ىي من أىم شليزا  ادلرجئة حيث إن لكل حرية قيناد  ولكنل قيناد  أتبناع       
ويف ذلنننا فنننان ادلرجئنننة سنننيقلدون قيننناد م  أنننكل أعمنننى ان نننع منننن أعلنننى درجنننا  ايهنننل 

يف أخنننر الزمنننان  ن.ومبا إن خنننروجهم منننن الكوفنننة وىننني مديننننة الفقنننو, فننناالعقا ننندي والننندي 
سنننيقومون الناس)فقهننناء السنننوء والضاللة(وسنننيقلدىم العنننوام  نننال دلينننل شنننرعي ويكنننون ىننننا 
التقليد أعمى الؽلت للدين  صلة سوى الوقوة  وجو ادلعصوم )ع( سبب العصبية واالضلياز 

لكوفنننة يف ذلنننا الزمان.فقننند جننناء عنننن الأنننيري إىل فقهننناء وقيننناد  السنننوء غنننري الأنننرعية يف ا
ا تم اشد تقليدا أم ادلرجئنةه  احلسن)ع(:اي دمحم أ والكلي )ره(:))عن دمحم  ن عبيده قال: ع 

:مل أسالا عن ىةا, فلم يكن عندي أيثر من ايوا  األول, لقال:قلت:قلدان وقلدوا, فقا
فنرض طاعتنو وقلندوه وا نتم  صنبتم أ و احلسن عليو السالم:إن ادلرجئة  صبت رجال مل ت لفقا

 .(ٗ)أشد منكم تقليدا(( مرجال وفرضتم طاعتو   مل تقلدوه, فه
وذلننةا  ننرى إن مننن يقننود ىنننةه الفرقننة ىننم فقهنناء السنننوء الننةين وضننعوا أ فسننهم قبنننال       

ادلعصوم أي إهنا  صبت من ىو لي  أىاًل لألمر حيث إن األمر للمعصنوم وحنده فقنط وىنو 
ر الزمان فقط ولي  دلن يستوع علنى األمنر يف الكوفنة  ندال عنن صناحبو للمهدي)ع( يف أخ

الأننرعي .وان العامننة سننيقلدون فقهننا هم ويقفننون  وجننو ادلهنندي)ع( يف إ كننار حقننو وزلار ننة 
دعوتننو, ومبننا إن الكوفننة يف التأويننل ىنني مكننة فننان مننن يسننكن مكننة ىننم قننريش ومننن تصنندى 

                                                 
(4)

 53( ص 1انكبفً.)ط/  
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الكوفننة ىننم قننريش ومننن يقننف  وجننو لرسننول ل )ص( ىننم أيننا ر قننريش فننان مننن سيسننكن 
ادلهنندي)ع( ىننم سنناد  قننريش ألهنننم أيننا ر الكوفننة و ننةلا  ننرى إن ادلهنندي)ع( سننيأيت زلنناراب 

جاء عنن  دلقريش وفقها هم ويقضي عليهم.ودلت يثري من الروااي  على ىةا ادلضمون, فق
أهنم  ر أمري ادل منني )ع( يف شرهن اآلية )يأهنم  ر مستنفر  فر  من قسور (قال)ع(:))ي

وحش فر  من قسور  أي األسد حني رأتو ويةلا ادلرجئة إذا ُسعنت  فضنل آل دمحم تعنر  
قنال ل تعاىل) نل يريند ينل امنرىء مننهم أن ين تى صنحفا منأننر (قال)ع(:يريد   عنن احلنق,  

 نينل رجننل مننن ادليننالفني أن ينننزل علننيهم يتننااب منن السننماء   قننال تعنناىل )يننال  ننل ال ؼلننافو 
)ع( ىي دولة القا م((.حيث  علم إن ىةه اآلينة وصنفت سناد  قنريش وينربا هم, اآلخر (قال

 رى ابن قياد  ادلرجئة تكون من ينرباء القنوم يمنا يف  اتنطبق على ساد  الكوفة, و ةل يوى
لننا أمنري  هسيكو ون من يرباء فقهاء السوء يف ذلنا العصنر وان حناذلم قند صنور  مقريش, فه

اىل ذلننم عننند ى ننوم القننا م )ع( علننيهم, فكننأهنم  ننر وحأننية ادلنن منني )ع( يف وصننف ل تعنن
فر  من األسد حيث أن قطينع احلمنري الوحأني ىنو القطينع الوحيند النةي يتفنرو أشنتان يف  

 نصلة  ني احلمري والقطيع فان اذلنرو  ال يكنو  ىتبق يل مكان عند ى وم األسد عليو, فال
نريني القطيع مأتت وضعيف.فتعسا  لاعي ومن م  ل إن يل فرد من القطيع ينهزم مبفرده

 ذل الء القوم الةين سيكو ون  ةا الوصف ادلريع.
 يتلثا:)الثقة ابلنف  العالية(

وجود "األان" يف الننف  والتطبنع ابألان ينة يف االعتقناد والعمنل دون األخنة  ىوابالحر         
أرا هنم علنى أقنوال  من أىل ادلعرفة احلقيقيني وىم أىل البيت )ع( إال   ناىر القنول وعطنف

ادلعصومني وعطف أىوا هم على الدين.وػلدننا األمام الباقر)ع( عن ىةه الصفة  وضوهن نم 
حيث قال: دلا قدمت ادلدينة ا تهيت إىل منزل أهللا  –أهللا اراية النبال  نعما جاء من  أري ا 

 جفيننر جعفننر البنناقر عليننو السننالم فننكذا أان  بغلتننو مسننرجة ابلبننا , ف لسننت حيننال النندار, 
: شلنن الرجنل ه فقلنت: منن أىنل العنراو, لفسلمت عليو فننزل عنن البغلنة واقبنل ضلنوي, فقنا

فقال:من أيها ه قلت:من أىل الكوفة, فقال منن صنحبا يف ىنةا الطرينق ه قلنت: قنوم منن 
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احملدنة , فقال وما احملدنة ه قلت: ادلرجئة, فقال: وي  ىةه ادلرجئة إىل من يل ئنون غندا إذا 
قلنت: أهنننم يقولون:لنو قند ينان ذلننا يننا وا نتم يف العندل سننواء.فقال:من ن , قنام قا مننا ه

ل دمنو,   قنال:  وأظهنر شنيئا اىنر  ناسر  فاقا فال يبعد ل غنريه, ومن نن  ل عليو, وم
يةحبهم والةي  فسي  يده يما ية   القصا  شاتو, وأومأ إىل حلقنو.قلت: إهننم يقولون:ا نو 

 فسنني  يننده  ي:يال, والننةلزل مننة دم, فقننا قلننو األمننور فننال يهننر يننإذا ينان ذلننا اسننتقامت 
 .(ٔ)إىل جبهتو(( ه يد أحىت ظلس  وا تم العرو والعلق, وأوم

ومننن ىننةه الروايننة يتبننني لنننا ع ننيم "األان" يف النننف  وونننوقهم  نفسننهم دون ل عننز         
منام ادلهندي )ع( إذا وجل, حينث أهننم يسناوون أ فسنهم ابأل منة ادلعصنومني أو ابألحنرى ابإل

خنننرج حينننث إن لقنننوذلم السنننا ق النننةير يف الرواينننة)أي أهننننم  فننن  عدالنننة وحنننال أىنننل البينننت 
 ةلا وىم من  ن)ع((فهم على صوا  مثلما أىل البيت )ع( على صوا  وييف ال ػلكمو 

 يريد أتخري خروج القا م)ع( ولكن  قول أين الثرى من الثراي.
 را عا: )صفة القياس (

))علموا صبيا كم من :طالب)ع( يف حديث األر عما ة قال أهللافعن األمام علي  ن           
الدين فأن منن الندين منا ال  اعليهم ادلرجئة  رأيها وال تقيسو  بل  و ال تغل معلمنا ما ينفعه

وسننيأيت أقوامننا يقيسننون فهننم أعننداء النندين وأول مننن قنناس إ لنني .إاييم واينندال فأ ننو  سيقننا
 لف عنا ىلا((.يورع الأا ومن  

إن مسنالة القيناس تقنودان  ثويف ىةه الرواية الأنريفة  ينان ىنةه الصنفة  وضنوهن, حين        
القيننناس يننندخل يف ادلسنننا ل الدينينننة وىنننو إشنننار  إىل  نإىل إن منننن يقيسنننون ىنننم الفقهننناء, أل
منو األمام الصادو )ع( حيث قنال:))إن دينن ل ال  راستيدام العقل يف الدين وىو ما حة

ابلعقول ((فهم إذن سيقيسون  عقوذلم ومداريهم الأيصية يف الدين احلق وىو دينن   ايص
األمنننام ادلهننندي )ع( فهنننم ال يصنننيبو و و ننننةلا سنننيكو ون منننن ادلتصننندين ألمنننر ل )األمننننام 

 ادلهدي(.
                                                 

(1)
 1(ط/ 284ٔ 283غٍجخ انُؼًبًَ.)ص  
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 )) العاقبة ((
. أن  بننني عنناقبتهم علننى ينند األمننام )ع( د عنند أن  ينننا صننفا  )مرجئننة الكوفننة (, فال نن       

ف اء يف الرواية  فسها لبأري  ن أهللا أراية النبال قال:))قدمت ادلدينة... فقال األمام الباقر 
 )ع(: من ن , ن  ل عليو ومن اسر 

ل دمو,   قال:يةحبهم والنةي  فسني  ينده   ول غريه, ومن اظهر شيئا اىر  د فاقا فال يبع
إهنم يقولون:ا و إذا يان ذلا استقامت لو يما ية   القصا  شاتو, وأومأ إىل حلقو, قلت: 

 فسي  يده حىت ظلس  وا تم العرو ابلعلنق,  يزل مة دم. فقال:يال والة واألمور فال يهر 
وأومأ إىل جبهتو ((. وىةا  يان واض  عن ابقر أىل البيت )ع( يف  يان عاقبة ادليالفني منن 

و أشننار  إىل احلننر  الدمويننة النن  الأنيعة)ادلرجئة( يف الكوفننة وييفيننة قننتلهم ابلسننيف النةي ىنن
سيقودىا القا م)ع( ضدىم يف الكوفة حىت ؼلتلط العنرو ابلندم)العلق( وىنةه أشنار  واضنحة 

 على قو  وجسامة حر  ادلهدي )ع( معهم حىت يقضي عليهم ليعا.
إن رأي ادلرجئة يف قا م آل دمحم )ع(للناس ىنو  –عزيزي القارىء  –وادللفت للن ر          
ع( سييرج يف استقامة من أمره فال يريق قطر  دم, وىةا توىيم للناس وتأبيو لعقيد م إ و )

ابإلمننام ادلهنندي)ع( علننى خننالة الواقننع الننةي تنقلننو الننروااي  الأننريفة ألىننل البيننت )ع( 
ويقولننون أ ننو أييت ر ننة ومسننامل وال ػلتنناج إىل السننيف فبننأمن اجملتمننع مننن سننلطة القننا م وحر ننو 

سيأيت إىل الكوفنة حناماًل النود حسنب أرا هنم ويف قنول أخنر إن الندين  نري أل و الرجل الةي 
ألن أييت األمننام إىل الكوفننة زلنناراًب.وضلن  قننول ذلننم )يرو ننو  عيننداً و ننراه قريبنناً ()أن  يفننال داعنن

 موعدىم الصب  ألي  الصب   قريب(
 

 ثالثاً: فرقة المْزيَدية
ئننة و ينننا أفكننارىم ومعتقنندا م وسننبب اضلننرافهم فرقننة البرتيننة وادلرج ا عنند أن أستعرضننن         

عن مبدأ أىل البيت)ع( وعلا من فرو الضاللة ال   رج من الكوفة وأنبتنا  عد   قاط ييف 
أهنمننا اتصننفتا ابلضنناللة وتُعنندان مننن فئننا  الأننيعة ادلنحرفننة يف زمننن ال هننور ادلقنندس ل مننام 
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ليهننا مننن قبننل جيأننو الضننرغام)ع(. ادلهنندي)ع( وييننف أهنننا سننتواجو األمننام وييفيننة القضنناء ع
واآلن سننوة  تعننرض إىل فرقننة أخننرى منحرفننة ضننالة عننن جنناد  اذلنندى والصننوا  وأهنننا مننن 
االضلنراة الأنديد  سنبب يوهننا ليسنت منن الأنيعة فقنط  نل ألهننا منن جنيش السنيد احلسن  
و,  فسو الةي يقاتل ويضحي من اجل فت  الكوفة وتسليم الراية ل مام ادلهدي )ع( ومبايعت

 فر من جيأو تسليم الراية ل مام ادلهدي)ع( ويرفضون البيعة لو. وىةه الفرقة تسمى  فيأب
)ادلزيدينة( أو )الزيدينة( علنى اخنتالة النروااي , وذلننةا سننبحث ىنةه الفرقنة  كنل تفاصننيلها 

منن تضنحيا   هحىت تتبني لنا ماىية الفتنة ال   صل يف جيش السيد احلس  رغنم منا قندمو 
 فت  الكوفة. وجهاد يف

 
 )) التسمية ((

مننن حيننث التسننمية فننال فننرو أن تكننون التسننمية  )ادلزَيديننة( أو)الزيديننة( حيننث أن          
ىةه التسمية جناء  منن معنىن أهننم زيندوا يف الكتنا  وحرفنوا  نو يمنا  صنت النروااي  علينو 

فيقول احلس :  عن األمام الصادو )ع( يف حبار األ وار))... ءوشلا ي يد ىةه التسمية ما جا
ل أيرب مد يدك اب ن رسول ل حىت  بايعا فيمد يده فيبايعو, ويبايعو سا ر العسكر الةي 
 امع احلسني إال أر عني ألفًا أصحا  ادلصاحف ادلعروفون  )الزيدينة(, فنأهنم يقولنون منا ىنة
م إال سنننحر ع نننيم. فيينننتلط العسنننكران فيقبنننل ادلهننندي)ع( علنننى الطا فنننة ادلنحرفنننة فيعضنننه

ويندعوىم نالننة أايم فنال يننزدادون إال طغيناانً ويفنراً فينأمر  قننتلهم فُيقتلنون ليعنًا,   يقننول ال 
ادلصاحف ودعوىا تكون عليهم حسرً  يمنا  ندلوىا وغريوىنا وحرفوىنا ومل  اصحا و:ال أتخةو 

يعملوا مبا فيها((. وىنا أشار  واضحة من األمام صنادو أىنل البينت)ع( علنى إن الزيدينة يف 
ر الزمننان ىننم حننرة الكتننا  وفأننلوا يف االختبننار والتمحننيص الننةي جعلننو ل علننيهم يف أخنن

مبايعة األمام ادلهدي )ع(  عدما يا وا من ايند النةين ؽلهندون الطرينق ل منام ادلهندي )ع ( 
 ت راية احلس , وىةا دليل أخر وواض  على إن الزيدية أو ادلزيدية يف عصر ظهور األمام 

امو ىم ليسوا طا فنة الزيدينة يف عهند األمنام زينن العا ندين)ع( واإلمنام البناقر ادلهدي)ع( وقي
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إن تأا و أفعاذلم وطريقة  ديد وتوجيو اعتقنادىم واضلرافهنا َلسنبب مهنم يف إطنالو  ل)ع(,  
ىننةه التسننمية. و ننود اإلشننار  إىل أمننر مهننم جننداً حيننث إن مننن ادلعلننوم إن مننن ينصننر األمننام 

ابألمامة منن  عند  نأساساً ال يعتقدو  ممية وليست طا فة الزيدية, فهادلهدي ىم الأيعة األما
ىننةه الفرقننة أن تكننون مننن  لاألمننام علنني  ننن احلسننني)ع( واعتقنندوا  زينند الأننهيد.فكيف دلثنن

أ صننار األمننام ادلهنندي ويف جننيش السننيد احلسنن  وتضننحي مننن أجننل  ريننر الكوفننة وفتحهننا, 
األمام الباقر )ع( إىل األمام ادلهدي)ع(. وان  إبمامة األ مة عليهم السالم من نال ت م يوى

ىنننةه النقننناط ادلهمننننة يف حبنننث التسنننمية تقننننودان إىل النتي نننة احلتمينننة إن تسننننمية)ادلزيدية (أو 
سنا قاً أهننم زينندوا يف الكتنا  وتأنا ت أفعنناذلم منع أفعنال الطا فننة  ا)الزيدية(حسنب منا عرفننن

 الزيدية.
 عدد المنحرفين في هذه الفرقة الضالة

ىننناك وقفننة مهمننة يف ىننةا العننرض أال وىننو العنندد الننةي ينحننرة ويننرفض التسننليم          
ل مام ادلهدي )ع( حيث إن الرواية السا قة وعلى لسان األمام الصادو )ع( يةير فيها أن 
العنندد ىننو )أر عننون ألفننا ( يف حننني جنناء  الننروااي  األخننرى تأننري إىل أن العنندد ىو)أر عننة 

 :آالة( وىةا  ص الرواية
))يف الكايف عن  كري  ن أعني عن أهللا عبد ل )ع(قال....  يسري  تلا الرااي  يلها حنىت 
يننرد الكوفننة وقنند لننع  ننا أيثننر أىننل األرض غلعلهننا لننو معقنناًل   يتصننل  ننو وأبصننحا و خننرب 

ىةا الةي  نزل  سناحتنا فيقنول احلسنني)ع( اخرجنوا  نادلهدي فيقولون لو اي ن رسول ل, م
مل ينرد  ووىو يعلم ول ا نو ادلهندي )ع( وا نو ليعنرة, وا ن دىت  ن ر من ىو وما يري نا إليو ح

رجنل يف أعنناقهم ادلصناحف أر عنة آالة  ةلا األمر إال ل فييرج احلسني )ع( و نني يدينو 
 سنيوفهم فيقبنل احلسنني)ع( حنىت يننزل  قنر  ادلهندي)ع( فيقننول  نوعلنيهم ادلسنوهن, مقلندي

ىننو ومنناذا يرينند فييننرج  عننض أصننحا  احلسننني)ع( إىل عسننكر  سننا لوا عننن ىننةا الرجننل مننن
ادلهنندي فيقولننون أيهننا العسننكر ايا ننل مننن ا ننتم حيننايم ل ومننن صنناحبكم ىننةا ومنناذا يرينند 
فيقول أصحا  ادلهدي)ع( ىةا مهدي آل دمحم )ع(... فيبايعو احلسني)ع( وسنا ر عسنكره 



- 59 - 

روفننون )ابلزيدينة(فكهنم  قولننون إال األر عنة آلنف مننن أصنحا  ادلصنناحف وادلسنوهن الأنعر ادلع
ماىرا إال سحر ع يم((.واحلقيقة إن النةين سنوة يرتندون منن جنيش السنيد احلسن  والنةين 
يٌدعون ابلزيدية ىم )أر عة آالة(ولي  )أر عني ألف(وذلنا ألن الرواينة األوىل الن  ذيرانىنا 

مننن انحيننة, ومننن  اىنني مننن الننروااي  النن  فيهننا تصننحيف يف  يننان عنندد األفننراد ادلرتنندين, ىننة
إن الننروااي  ذيننر  أن جننيش السننيد احلسنن  الننةي سننيفت   –منطقينناً  –الناحيننة األخننرى 

الكوفة زىاء سبعني ألف.فهل يٌعقل إن جيش عقا دي وفيهم من األ صار الةين قلو م يز ر 
احلديد وىم ليوع يف النهار ورىبان يف الليل يرتد أيثر من  صف اييش وىو )أر عني ألف( 

يف ىي ترييبة العقيند  يف ىن الء النةين ػلنار ون  نت راينة احلسن  لنصنر  ادلهندي )ع( ه فك
 الراية لو )ع( ويكو ون  ةا العدد ه فهةا غري معقول. نوال يسلمو 

 صفات الفرقة المزَيدية وتشابهها مع الطائفة الزيدية
 ننن احلسننني  مننن حيننث التسننليم إن الزيديننة قنند سننلموا ل مننام زيننن العا نندين)ع( علنني أوال:

ولكن مل يسلموا ل مام الباقر)ع( واختاروا زيد  ن علي )رض(.يف حنني إن الزيدينة يف عصنر 
 ل مام احلسي )ع(.                      نقيام األمام ادلهدي )ع( يسلمون للحس  وال يسلمو 

رافهم عنن ىم من زودوا يف الكتنا  وحرفنوا  نو ومل يعملنوا مبنا فينو وذلنا  تي نةاىل اضلن يت يا:
الن  ستضنل  الفرقنةمنع  لمبدأ أىل البيت )ع( ومل يسلموا ذلم ومل يطيعوىم وىةا ما سيحص

 يف جيش السيد احلس  وعدم مبايعتها ل مام ادلهدي )ع(.
إن من أحلتم يف ذلا الوقت توجد  سبة من النةين اضلرفنوا و سنبوا أ فسنهم  تناانً إىل  يتلثا:

وا يف ننور  زيند ضند األمنويني يت نرين للحسنني)ع( ولكنن زيد  ن على الأهيد)رض( قد شاري
قد فألوا واضلرفوا وضلوا  عند ذلنا يف االعنرتاة واالعتقناد إبمامنة األمنام البناقر )ع( وىنةا 
مأا و دلا تنةيره الرواينة إن جنيش السنيد احلسن  يفنت  الكوفنة طنارداً جنيش السنفيا  منهنا, 

ييأننو يف الكوفننة يننرفض ىنن الء التسننليم فهننو ػلننار  الباطننل ولكننن  عنند إن يسننتتب األمننر 
 ل مام ادلهدي )ع(.
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 أسباب االنحراف
رغم تعلقها ال اىري ابلقرآن, ورغنم  -إن األسبا  ال  أد  إىل اضلراة ىةه الفئة         

ؽلكننن ألاذلننا ابلنقنناط  -أهنننا يا ننت يف جننيش السننيد احلسنن  و شلننن شنناريت يف فننت  الكوفننة
 التالية:
األمننام ادلهنندي )ع(:حيننث إن ىننةه الفئننة الضننالة قنند وقعننت يف الضنناللة عنندم معرفننة  أوال:

لسبب مهم وىو عدم معرفة األمام )ع( فالةي ال توجد عنده معرفة قلبية وروحيو وعقا دية 
األمنام )ع( ىنو  نالوصول, أل عابإلمام وشيصو )ع( وحىت وان سار يف طريق ل ال يستطي

 وىو الصراط ادلسنتقيم.فاألعمى يينف لنو إن ين نر إىل اب  ل عز وجل وىو حبل ل ادلتني
البننا  , والعنناجز يينننف لننو إن يتمسننا حببنننل ل تعنناىل , والتا ننو يينننف لننو إن يتحننرى علنننى 

))اللهم عنرف   فسنا فا نا إن مل  :الصراط ادلستقيم ,وقد جاء يف الدعاء عن ادلعصوم)ع(
ن مل تعننرف  رسننولا مت أعننرة تعننرف   فسننا مل اعننرة  بيننا,اللهم عننرف  رسننولا فأ ننا إ

ح تنننا,اللهم عنننرف  ح تنننا فأ نننا إن مل تعنننرف  ح تنننا ضنننللت عنننن دي ((وىنننةا  ينننان 
معرفنة ل والننا  عح نة ل ,ال يسنتطي ةواض  يف دعاء أىنل البينت )ع( إن النةي ال يعنر 

( )ص( ,حيث إن األمام )ع( ىو مفتاهن ادلعرفة ورسول األمنام ىنو مفتناهن ادلعرفنة ابإلمنام )ع
فهةا دليل إن ادلنحرفني الزيديو مل يعرفوا السيد احلس  حق معرفتو فضلوا الطرينق يف معرفنة 

 األمام ادلهدي )ع(.
عنندم التسننليم للقا نند وىننو السننيد احلس .واسننتنادا إىل النقطننة السننا قة  علننم أهنننم ال يت يننا:
(. ويتضن  مسلمني للسيد احلسن  أصنال, فكينف يسنلمون األمنر ل منام ادلهندي)ع نيكو و 

من الروااي  الأريفة أهنم أتبعوا قياد م ايز ية والفرعية ال  ابلنتي ة قاد م إىل الضاللة ومل 
 يطيعوا السيد احلس  عندما أمرىم مببايعة األمام ادلهدي)ع(.
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حننب النند يا وحطامهننا: حيننث أن ىنن الء ادلنحننرفني قنند أعلنننوا عصننياهنم   عننز وجننل يتلثننا:
الشني إال لتقلنندىم وحنبهم للنند يا وأملهنم يف  صننيل مراينز ورأسننا  يف ول منام ادلهنندي)ع( 

 الكوفة وغريىا.فكيف يسلمون األمر   ول مام ادلهدي)ع(.
عدم االقتناع مب هر األمام)ع(: حيث أن من ضمن االختبنارا  الن  ينوقعهم  نا ل  را عا:

البسننناطة يف ادللنننب  حينننث  نعنننز وجنننل ىننني م هنننر األمنننام )ع( عنننندما أييت إىل الكوفنننة, مننن
 من تواضع األمام ادلهدي)ع(. نما يرو  نوادل هر ادلتواضع حيث ال يصدقو 

مل يدخلوا يف اب  حطة ومل يس دوا للبنا  لكني ػلنط ل منن ذ نو م.فعن رسنول  خامسا:
ل)ص(:)أن مثننل أىننل  ينن  فننيكم يمثننل اب  حطننة يف  نن  إسننرا يل(.أن اب  حطننة ينطبننق 

لننةين أوذلننم األمننام علنني)ع( وأخننرىم ادلهنندي)ع( والقريننة ىنني النندين علننى أىننل البيننت )ع( ا
الواليننة عنننده إظلننا  عواإلسننالم احلقيقي.حيننث أن حطننة ىننو األمننام ادلهنندي)ع( حيننث ال تنفنن

األعمننال أواًل   تكتمننل ابلواليننة يت يننًا. ففنني زمننان األمننام ادلهنندي)ع( سننوة ينندخل الأننيعة 
ص وامتحان حىت ؼلرج من واليتو أانس يثري , فال الةين ىم أصحا  الوالية يف غر لة ومتحي

ينفعهم إال العمل الصاحل وتزيية النف    يدرك الوالية احلقيقية وىي والية ادلهدي)ع( حىت 
تكننننون لننننو الطاعننننة العمينننناء, وىنننني مرحلننننة السنننن ود لبننننا  )حطننننة(, يمننننا أن وصنننننفهم يف 

األمنننام علنننى )ع( فقنننط  الروااي )أطنننوع منننن أألمنننو لسنننيدىا(.و ةا  عنننرة أن مرحلنننة والينننة
 مرحلة والية ادلهدي)ع( الرسو  ابألؽلان. نالدخول ابألؽلان, وأ

يننان معهننم مننن أ صننار األمننام )ع( الننةين فأننلوا يف االختبننار والتمحننيص وغننر م سادسننا:
األمننا  فكننا وا مننن طليعننة ادليننالفني وذلننا ألهنننم يعتننربون أ فسننهم أحننق ابألمننر مننن التسننليم 

 ل مام )ع( 
اضلراة  عض من قاد  جيش السيد احلس .حيث أن لوجود االضلراة والأةوذ يف  سا عا:

 القاد  أدى إىل الأةوذ فيمن اتبعهم ابلضاللة. 
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قنند زيندوا يف يتننا  ل ومل يعملنوا  ننو,  ننل أهننم غننريوا وأرادوا غنري الننةي قينل ذلننم ومبننا يتمننا:
 الكتا .      وى أ فسهم, فقد زاد ل عز وجل يف  ال هم يما زيدوا يف

 صفات أصحاب األمام المهدي)ع(
جننننناء يف التنزينننننل العزيز}قنننننال لنننننو موسنننننى ىنننننل اتبعنننننا علنننننى أن تعلمننننن  شلنننننا علمنننننت       
.يف ىةه اآلية ادلبارية يطلب  ا ل موسى)ع(التعلم على يد اخلضر)ع(الةي لديو (ٕ)رشدا 

م ل تبننارك وتعنناىل سننيدان فقنند َعلنن(ٖ)علننم لنند   نندليل األيةالأننريفة}وعلمناه مننن لنندان علمننا 
وىو  فسو ال  واخلضر)ع( علم لد  حبيث ا و يتحرك ويعمل  تصرة ادلوىل سبحا و وتعاىل  

إال عنند القليلنني  نحقيقنة تلنا األعمنال وأتويلهنا إال  عند  ققهنا وىنةا العلنم ال يكنو  ةيعر 
  ادلهنندي سننوة شلننن حبنناىم ل جننَل وعننال. ودلننا يننان اخلضننر وزيننراً ل مننام )ع( فننان أصننحا

يتعلمون على يدي اخلضر)ع( وذلم  ةلا ُسنة من  نا ل موسنى)ع( وذلنا ألسنبا  يثنري  
أعلهنننا إن األمنننام ادلهننندي)ع( سنننوة أييت  تأوينننل القنننرآن ويتعامنننل  بننناطن األشنننياء وحقا قهنننا 
ء ادللكوتية فال د أن تتوفر يف أصحا و تلا ادلعرفة وىي العلم ابلتأويل ومعرفة حقا ق األشنيا

ادللكوتيننة وإن يا ننت تلننا ادلعرفننة  نندرجا  متفاوتننة يننل حسننب اسننتعداده وا دفاعننو للننتعلم 
 نننو اخلضنننر)ع( يف طنننور التعلنننيم وادلعرفنننة  موالتحصننيل لنصنننر  األمنننام )ع( ومنننن أىنننم منننا يقننو 

واألعداد ىو أن يعلمهم الصرب والطاعة والتسليم وعدم تكرار اخلطأ ومعرفة إن أفعال األمام  
واىل ل.وسننوة  بنندأ  توفيننق ل تعنناىل إبلقنناء الضننوء علننى أىننم الصننفا  النن  يلهننا مننن ل 

 غلب توفرىا يف أصحا  األمام)ع(:
الصرب: قال تعاىل يف سور  الكهف حكايًة عن موسى}ست د  إن شناء ل صنا رًأ  -ٔ

وال اعصي لا أمرا وقد قال ذلا موسى )ع(  عد أن  نني لنو اخلضنر)ع( ضنرور  
إن أراد أن يسننري معننو وىننةا شلننا غلننب تننوفره يف أصننحا  األمننام  أن يتحلننى ابلصننرب

)ع( ألجنننل مسنننري م معنننو فهنننو سنننيد اخلضنننر وإن علنننم اخلضنننر منننن علنننم آل دمحم  

                                                 
(2)

 طٕرح انكٓف . 
(3)

 َفض انظٕرح انظبثمخ. 
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ينننالقطر  يف البحنننر احملنننيط يمنننا ورد يف األخبنننار ,فال ننند أن توجننند ىنننةه الصنننفة يف 
أصننحا  األمننام )ع( أل ننو سننوة  نندع  عننض األمننور عننند قيننام األمننام الؽلكننن 
 ملها إال شلن زُلصوا واعتنادوا علنى الصنرب ,فقند ورد عنن األمنام البناقر)ع( ))إذا 
ظهر القا م)ع( ظهر  راية رسول ل وخامت سليمان وح ر موسنى وعصناه   أيمنر 
مناديننننو فينننننادي أال آلػلملننننن رجننننٌل منننننكم طعامننننا وال شننننرا  وال علننننف فيقننننول 

وع والعطنش فيسنري ويسنريون معنو أصحا و:إ و يريد أن يقتلنا ويقتل دوا ننا منن اين
فأول منزل ينزلو يضر  احل ر فينبع منو طعام وشرا  وعلف ,فيأيلون ويأر ون 

.ويمننا ىننو واضنن  ي هننر إن  عننض (ٔ)ودوا ننم حننىت ينزلننوا الن ننف   هننر الكوفننة((
 على ىةا األمر في هر منهم الض ر. نأصحا  اإلمام ال يصربو 

يف  فنن  اآليننة ادلتقدمننة}... وال أعصنني الطاعننة:قال تعنناىل حكايننًة عننن موسننى)ع(  -ٕ
لننا أمرا فال نند مننن تننوفر ىننةه الصننفة أيضننا يف أصننحا  األمننام )ع( فننكهنم إن مل 

ل والؽلكننن سننري خطننة   يكو ننوا مطيعننني فننأن قضننية األمننام سننوة تتعثننر ال سننام
األمننام وتنفيننةىم  علننى الأننكل ادلطلو ,فقنند ورد يف صننفتهم يف الروايننة الأننريفة 

صننادو )ع( قنال يف روايننة طويلننة))... رىبنان يف الليننل ليننوع ابلنهننار عنن األمننام ال
.وقد ورد أيضا))إن راينة ادلهندي مكتنو  فيهنا (ٕ)ىم أطوع من أألمو لسيدىا...((

 .(ٖ)اُسعوا وأطيعوا((

التسننليم واال قينناد ل مام)ع(:قننال تعاىل}فننكن اتبعتنن  فننال تسننأل  عننن شننيء حننىت  -ٖ
تننوفر ىننةه الصننفة يف أصننحا  األمننام )ع( .فال نند مننن (ٗ)أحنندع لننا منننو ذيننرا 

وىي التسليم ألمر األمام واال قياد لو يف يل األحنوال وال نروة وعندم االعنرتاض 
علننى تلننا القننرارا  ,فقنند ورد عننن األمننام الصننادو)ع( قال:))يقبننل القننا م حننىت 

                                                 
(1)

 .28(ػ238ػٍ غٍجخ انشٍخ انُؼًبًَ )ص  
(2)

 (.358()ص52ػٍ ثؾبر األَٕار.)ط  
(3)

 َفض انًصذر انظبثك.  
(4)

 (.75اٌَخ طٕرح انكٓف .) 
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يبل  السوو فيقول لو رجل من ولد أ يو:إ ا لُت فنل النناس إجفناَل الننعم ,فبعهند 
 .(٘)ل صلى ل عليو وآلو أو مباذا ه...(( من رسول

عنندم تكننرار اخلطأ:فقنند فننارو اخلضننر)ع( النننا موسننى)ع( عننندما خننالف لننثالع  -ٗ
فننان األمننام ال (ٙ)مننرا  .قننال تعنناىل حكايننة عنننو}قال ىننةا فننراو  ينن  و ينننا... 

ابرتكا  اخلطأ من قبَنل أصنحا و مهمنا يا نت درجنة قنر م مننو,فهو ينرتيهم   يسم
رتني ولكن ال يرتيهم يف ادلنر  الثالثنة وينل ذلنا  أنرط أن يكنون اخلطنأ غنري مر  وم

.فعن أهللا عبنننننند ع ننننننو مطلقنننننناً إذا يننننننان مننننننن ىننننننةا النننننننو   متعمنننننند فا ننننننو ال يسننننننم
ل)ع(قال:)) ينما الرجُل على رأس القا م أيمر وينهى إذ قال:أديروه فيديرو و إىل 

  (ٚ)إال خافو(( قدامو فيأمر  ضر  عنقو فال يبقى  ني اخلافقني شيء

أمر األمام منن أمنر ل: فتصنرفا  األمنام وأفعالنو لُد ينة منن ل سنبحا و  نمعرفة إ -٘
وتعنناىل فننال يفعننل ذلننا إال عننن أمننره ,فأفعالننو لنني  يمننا ىننو ادلتعننارة مننن صنندور 
األمر عن طريق الدماة أي ايهاز العصا  ل ىي أفعنال لُد ينة منن ادلنوىل سنبحا و 

أيَقَن أصحا  األمام منن ذلنا ألمكننهم منن  نل أفعالنو وعندم وتعاىل .فلو َعلَم و 
الأا  و,فقد ورد عن األمام الصادو)ع(قال :)) يقتل القنا م علينو السنالم حنىت 
يبلنننن  السننننوو قننننال:فيقول لننننو رجننننل مننننن ولنننند ا يننننو إ ننننا لُت فننننل الننننناس إجفننننال 

 النعم,فبعهد من رسول ل صلى ل عليو وآلو,أو مباذاه

ننننناس رجننننل أشنننند منننننو أبسننننًا,فيقوم إليننننو رجننننل مننننن ادلوع,فيقننننول قننننال:ولي  يف ال
لو:لَتسنننُكنتَّ أو ألضنننر نَّ عنقَا,فعنننند ذلنننا ؼُلنننرُج القنننا ُم علينننو السنننالم عهنننداً منننن 

 (ٔ)رسول ل )ص(((
 

                                                 
(5)

 (.387()ص52ػٍ ثؾبر األَٕار .)ط 
(6)

 (.78طٕرح انكٓف.)اٌَخ  
(7)

 .245غٍجخ انُؼًبًَ.ص 
(1)

 .387ص52ثؾبر األَٕار انشزٌف.ط 
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 والحمد هلل رب العالمين


