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وًَُزٌِدُ أَى ًَّوُيَّ ػَلَى الَّذٌِيَ اسْمُضْؼِفُوا فًِ  }

 {  يُنْ أَئِوَّةً وًََجْؼَلَيُنُ الْوَارِثِنيَالْأَرْضِ وًََجْؼَلَ

 (5) انقظض
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لطاؼبا سهران الليايل وبذلنا اعبهد يف دراستنا األكاديبية حىت وفقنا هللا 
تباااارت وت اااا  لنيااا  اؼباجساااتري يف التااااريخ مل يص ي     حناااا   ي ااا  

 غايتو فقد كنا نس ى لني  الدكت راه . 
نَ اااه جهاا دان بااادل يسبااال البةااا  والدراساااة ولكاان ءااااد القاادر    ت

 األكاديبية كب  قضية اإلمال اؼبهدي )مكن هللا لو يف األرض( .
وب اااد    ماااّن هللا عليناااا بلقااااد السااايد  ق عباااد هللا اغبساااني القةطاااا  
ف جدانه واغبق ص بد    يقال حبراً من ال لم يف القضية اؼبهدوياة الا  

 فني اؼبظلااا مني يف ءاااىت بقااااع كانااام وماااا تاااأال حلااام و مااا  اؼبستضااا
األرض فشاااد هللا عااأ وجاا     نقاا ل بكتابااة وملليااة ىااذه اؼب ساا عة 
وقااااد انتهينااااا ماااان كتابااااة اعبااااأد األول منهااااا الااااذي بااااني ياااادي القااااار  
وساااانتب و ي  ءاااااد هللا تبااااارت وت ااااا  ب اااادة  جااااأاد   اااار  تكاااا   يف 
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ني  ماره ؾب  عها متكفلة ببيا  قضية اإلمال اؼبهدي )عليو السالل( وبا
 أبسل ب  فريد من ن عو   يسبق غبد    انتهجو .

ولااايس لناااا الفلااار يف ذلااا  فهااا  مااان فضااا  هللا عليناااا وبركاااة اإلماااال 
اؼبهاااادي )عليااااو السااااالل( والساااايد القةطااااا  الااااذي بااااني لنااااا الفكاااارة 
ب ااا رة وا اااةة و عطااااان األساااس الااا  نساااري عليهاااا يف كتاباااة ىاااذه 

فهاذا الكتااب وماا يلياو ي  ءااد اؼب س عة اعبديدة يف  رحها وفكرهتا 
هللا ى  من فكر السايد  با  عباد هللا اغبساني القةطاا  ج لناا هللا مان 

  اصتو و اصة وليو اؼب ظم .
وكبااان يذ ق ناااا بتاااالية ىاااذا الكتااااب   يكااان اؽباااد  مااان وراده  ماااراً 
دنياا ايً وهللا ي لاام باااذل  مل فااك  ىااذا الكتااااب ىاا   ول  طاا ة لناااا يف 

 نكاان كبلاام ي ماااً    نكتااه عاان اإلمااال اؼبهاادي الكتابااة والتااالية و 
)عليو السالل( مل يص يننا نؤمن دبن هللا وعطاده من غاري اساتةقاب با  

 ى  تفض  ومنة منو عأ وج  .
وال اقااو وب اااد انشااابالنا  لبةااا  عااان قضاااية اإلماااال )مكااان هللا لاااو يف 
األرض( عااادلنا عااان حل ناااا يف اغب ااا ل علاااى الااادكت راه  يف دراساااتنا 

يبيااة ولكننااا ويف نفااس ال قاام نرجاا  ماان هللا عااأ وجاا     يباان األكاد
علينا بر ااه ور اا ولياو اإلماال اؼبهادي )مكان هللا لاو يف األرض( و   
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يتقب  منا ىذا القلي  مل ك ا يننا نقادل ىاذا الكتااب لمماال كرساالة يف 
 الدكت راه فكهنا من البري حسنة لكنها منو  حسن و حسن و حسن . 

ينااال ىااذا الكتاااب ر ااا الساايد القةطااا  الااذي ونرجاا  كااذل      
ل ص فضلو وحثو وتشجي و اؼبت اص  لنا ؼبا اساتط نا    نكتاه ف االً 
واحداً منو فضاًل عن جأٍد كامٍ   و عدة  جاأاد ي  ءااد هللا عاأ وجا  

  . 
وص ننسى    ن رت   مال  القنا واؼبن م علينا  ل جاأ والتق اري عان  

ا وءا ران وألكثار مان مارة   نااد بقاادان يف ملدية ءاكره فلطاؼباا  حسسان
سااااعات متاااا رة مااان الليااا  نكتاااه بتايياااد اإلماااال وتساااديده لناااا بااا  
ب جاا ده م نااا حااىت لتا ااذان القشاا ريرة ب ااد األ اار  و   ال احاادة منااا 
لت اااط   سااااناهنا وتنطبااااق ءاااافاىها فااااال تسااااتطيو الكااااالل مل وذبلااااس 

  حداان يف مكاهنا ص تستطيو اغبرات . 
كتاب ي طي للقار  رؤياة وا اةة وم اا  جلياة ألمار اإلماال ي  ىذا ال

اؼبهدي )عليو السالل( وقضايتو اإلؽبياة  الا   الم تنتظرىاا األجياال 
 جي  ب د جي  على  م  قيامو وظه ر اغبق على يديو الكريبتني . 

واغبقيقاااة ينناااا حباجاااة ي  الكثاااري مااان اؼب رفاااة يف قضاااية اإلماااال )علياااو 
 ااااا يت لااااق بظهاااا ر دع تااااو وفبهديااااو وقيامااااو السااااالل( مل و أل اااا  في
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ويعالنااو لقيااال دولااة ال اادل اإلؽبااي وكيااة يااتم ذلاا  وكيااة هبت ااو لااو 
  ن اره ويبد  ربركو وما ي  ذل  ؟ 

حي    يتطرب ي  بيا  ذل  ال ل اد والكتااب يف مؤلفااهتم و حباا هم 
مل فقد اكتف ا  غبدي  عن ج انه   ر  في ا يت لق ب صدتو وبشاارة 

يب )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( واألئ ااة )عليااو السااالل( يف قيامااو اؼبقاادس وقضااائو علااى  الناا
كااا  مظااااىر الظلااام واعبااا ر و ااا ل ع اااره وعااادد  صاااةابو وعالماتاااو 
الدالة على قرب قيامو وما ي م األرض من ال دل والس ادة يف دولتاو 

 اؼبرتقبة مل جأاىم هللا عن ذل   ري جأاد احملسنني . 
شااري ي  الساايد الشااهيد   صااادب ال اادر )قاادس( وص ننسااى    ن

فقاااد  نفااارد دب سااا عة قي اااة ا تلفااام كثااارياً ع اااا سااابقها مااان الكتاااه 
واألحبااااث و عطااام للقاااار  صااا رة جديااادة عااان قضاااية  إلماااال )علياااو 
السالل(   يسبق ألحد    تطرب يليها مل ويهنا ب ادة   روحاات تت لاق 

ذ ااراً وعل اااً جااارايً وذكااراً ببيبااة اإلمااال )عليااو السااالل( ج لهااا هللا لااو 
  يباً . 

لاااذل  جااااد ىاااذا الكتااااب ـبتلفااااً يف  رحاااو ويسااال بو ع اااا سااابقو مااان 
الكته واألحباث مل فها  يتكفا  بكا  ماا ذكارانه  نفااً وكا  ماا وبتاجاو 
الفاارد اؼبااؤمن اؼبنتظاار ألماار اؼبهاادي )عليااو السااالل( ماان قبياا  م رفااة 
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  ما ر  صابةم مان تل  القضية اإلؽبية فهذا الكتااب تارت اػبا   يف
الباااديهيات اؼبسااال ات الااا  تناوؽباااا الكثاااري مااان ال ل ااااد والكتااااب يف 
 حبا هم مل وجااد ليبةا  وينااقم  ما ر   ار  ىاي يف غاياة األنبياة و  

 يسبق ألحد ذكرىا  و التطرب يليها يف  حبا و . 
فنسااال اؼباا   تبااارت وت ااا     ينفااو بااو اؼبااؤمنني ينااو ن اام اؼباا   ون اام 

 .اؼب ري 
 

                                    
 
 

 نرجس ويامسني                                              

 هـ7241مجادي األوىل                                              
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لسالل( مان  ىام القضاااي الا  ي  قضية اإلمال اؼبهدي اؼبنتظر )عليو ا
هتم اإلنسانية صب اد وليس اؼبسل ني فةسه ألنو )عليو السالل( ىا  
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اؼبللّاااا  اؼب عاااا د منااااذ زماااان  دل )عليااااو السااااالل( وقااااد بشاااارت بااااو 
 الدايانت الس اوية صبي ًا .

ك ااا ي  اؼبهاادي )عليااو السااالل( بشاار بااو وانتظااره األنبياااد والرساا  مل 
 األ وىام كا  مان نايب هللا نا ح مل يباراىيم مل حىت ي  األنبياد من  ويل ال

م سى مل عيسى )عليهم السالل( فضاًل عن رس ل هللا   )صالى هللا 
عليو و لو وسلم وى   اسبهم مل ظب ا أبويل ال أل ألنو كاا  لاديهم عاأل 

 وييبا  ويقني اتل بقضية اإلمال اؼبهدي )عليو السالل( . 
دور الااذي ساايق ل بااو لااذل  ي ااد دور كاا  واحااد ماانهم ءااطراً ماان الاا 

القاااااائم مااااان  ل   ) مكاااااان هللا لاااااو يف األرض ( وحركتاااااو اؼبقدسااااااة 
اؼبت ثلااة بنشاار الرسااالة احمل ديااة األصاايلة ذات احملجااة البيضاااد وعلااى 
وجهها ال ةيح الذي حاول  ى  الضاللة   ساها علاى مار التااريخ 

يف  مل ويقاماااة دولاااة ال ااادل اإلؽباااي الااا  يريااادىا هللا يف الكااا   واؼبركاااأة
 ساساااها علاااى  صااا  الت حياااد اػباااال  اؼبتجساااد  لااادين اإلساااالمي 
واؼببااع علااى اإلقاارار  لرب بيااة   عااأ وجاا  والنباا ة لرساا ل هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( 
وال صاااية وال صياااة ل لاااي بااان  ق  الاااه )علياااو الساااالل( واألئ اااة مااان 

 ب ده )عليهم السالل( .
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تظااار ىاااي القضاااية اإلؽبياااة الااا  ؽباااا ودباااا    قضاااية اإلماااال اؼبهااادي اؼبن
امتااااداد ماااان اغبركااااات والقضااااااي اإلؽبيااااة األ اااار  مل وجااااه    تسااااري 
قضااايتو )علياااو السااااالل( علاااى نفااااس اػبااا  الااا  سااااارت علياااو تلاااا  
اغبركات اإلؽبية اؼبت ثلاة بب ثاة األنبيااد )علايهم الساالل( مان لاد   دل 

 )صااالى هللا )عليااو السااالل( ي  علااة ىاااذا الكاا   ي  الناايب اػباااح  
 عليو و لو وسلم( .

وؼبا كانام دعا ة اإلماال اؼبهادي )علياو الساالل( ؽباا ءابو بادع ة جاده 
رس ل هللا فال بد واغبال ىذه    سبر دع تو بذات اؼبراح  ال  مارت 

 هبا دع ة جده )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( .
) ساااالم    عباااد هللا )علياااو فقاااد ورد عااان  ق ب اااري يناااو قاااال   

ل( عاان قاا ل  ماري اؼبااؤمنني )عليااو الساالل( اإلسااالل بااد  الساال
غريباً وسي  د غريباً فط ىب للبر د . فقال اي      يساتانة 
الداعي منا دعادًا جديدًا ك اا دعاا يلياو رسا ل هللا )صالى هللا 

 . (ٔ)عليو و لو وسلم( (
 وعن  ق ب ري عن  ق كام  عن  ق ج فر )عليو السالل( قال   

                                                 
 . 212، ص 8بحار األنوار ، ج( 1
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قائ نااا يذا قااال دعااا الناااس ي   ماار جديااد ك ااا دعااا يليااو ) ي  
رساااا ل هللا وي  اإلسااااالل بااااد  غريباااااً وسااااي  د غريباااااً فطاااا ىب 

 .(ٔ)للبر د (
وعليو جاد ىذا البة  اؼبت ا و من باً على ي بات الشبو باني دعا ة 

ي  الرساا ل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وبااني دعاا ة ولااده اإلمااال اؼبهاادي )عليااو السااالل( و 
مااا جاار  ماان  حااداث يف باادد الاادع ة اإلسااالمية سااتتكرر قبياا  قيااال 

 القائم )عليو السالل( . 
ولكا  ينسااا  اغبااق يف    يتسااادل  ياان تبااد  ىااذه الاادع ة وماان الااذي 
سااايق دىا ؟ وماااا ىاااي ال الماااات اؼبتةققاااة الااا  ساااتقو قبيااا  الااادع ة 

ساااايجيه عليهااااا ىااااذا  ةؼب رفااااة زمااااا  وق عهااااا  ؟ وكاااا  ىااااذه األساااا ل
ةااا  اؼبت ا اااو الاااذي ص يساااتطيو اإلؼباااال بشااايد يساااري مااان تلااا  الب

 الدع ة والقضية اإلؽبية . 
و ول ماااا نباااد  باااو حبثنااااا ىااا  البةااا  عاااان مكاااا  انطاااالب ىااااذه      

الاااادع ة  ي دعاااا ة اإلمااااال اؼبهاااادي )عليااااو السااااالل( يف حااااال غيبتااااو 
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)البيباة الكاا  ( الا  ص قيااال ب ادىا يص يف ياا ل ال اءار ماان احملارل ماان 
 لسنة اؼب ع دة لقيامو الشرية اؼببارت .ا

وم ا  ىاذا يناو )علياو الساالل( ص يساتطيو قياادة الادع ة بنفساو ألنااو 
يف حااال غيبااة واسااتتار   فاااً ماان جباااري و  اغياام ىااذه األمااة وىااذا 
ال  ار مل ص  ا   مان ىبشااى علاى نفساو با   اا   مان ىبشاى علااى 

األو  الاا  ولااد عقيدتااو وعلااى  متااو فبااا    هبااا مل وذلاا  منااذ اللةظااة 
 فيها وحىت اآل  .

لذل  فك  من يق ل أبمر ىذه الدع ة وقيادهتاا وصباو األن اار ؽباا ىا  
وزيااار اإلماااال اؼبهااادي )علياااو الساااالل( وىااا  السااايد الي اااا  اؼب عااا د 
والذي تك   رايتو  ىد  الراايت ألنو وبضى بشر  الت جياو اؼبباءار 

الرئيسااااي لقيامااااو  ماااان اإلمااااال اؼبهاااادي )عليااااو السااااالل( وىاااا  اؼب هااااد
اؼبقدس والذي هباه عليناا يتباعاو أل  مان يلتا ي علياو فها  مان  ىا  

 النار .
 فقد جاد عن  ق ب ري عن  ق ج فر )عليو السالل( ينو قال   

) ... وليس يف الراايت  ىد  من راية الي ا  ىي راية ىد  
ألنو يدع  ي  صاحبكم فكذا  رج الي اا  حارل بياو الساالح 



  ــ 07 ــ

س وكاا  مساالم ويذا  اارج الي ااا  فاااهن  يليااو فااك  علااى النااا
رايتو راية ىد  وص وب  ؼبسلم    يلت ي عليو ومن ف   فها  
ماان  ىاا  النااار ألنااو ياادع ا ي  اغبااق وي   ريااق مسااتقيم ... 

)(ٔ) . 
 مااااا عاااان مكااااا  الاااادع ة ومهااااد انطالقهااااا مل ودبااااا ي  دع تااااو )عليااااو 

( فكناااو هباااه    تنطلاااق علاااى ىاااذا الساااالل( تشاااابو دعااا ة جاااده )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 األساس من مكة .

ولكاان ىنااا يطاارح سااؤال مهاام للبايااة وىاا  كيااة يبكاان لممااال اؼبهاادي 
)عليو السالل(    يبد  دع تو من مكة ؟ والك  ي ر   ى  مكاة ىا  
ماان غااري اؼباا الني ألئ ااة  ىاا  البياام )علاايهم السااالل( وغااري م رتفااني 

 إلسالل وي  ال قم اغبا ر . ب صية  مري اؼبؤمنني ومنذ صدر ا
مث ي  ىنااااات رواايت تؤكااااد ىااااذا ؼب اااا  مل منهااااا ي   ىاااا  مكااااة ساااا   

 .   (ٕ)يق م   بقت  النفس الأكية دا   الك بة
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وماان ىااذا اؼبنطلااق وجااه    تكاا   ىنااات مكااة لممااال اؼبهاادي )عليااو 
السااالل( يف   اار الأمااا  ىااي غااري مكااة اغبجاااز ولكنهااا تشاابهها قلباااً 

 وقالباً .
ا نقااا ل ي  صبياااو الرسااااصت اإلؽبياااة السااا اوية تنطلاااق مااان مكاااا  وىناا

 ت اجد النيب الذي تناط بو تل  الرسالة وبني ق مو وعشريتو . 
ومااان اؼب لااا ل    الرسااا ل   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( باااد  دع تاااو مااان مكاااة و ول مااان 

وذلااا  يف ق لاااو ت اااا     -قاااريم  -دعااااىم ي  اإلساااالل ىااام ق ماااو 
َرِبنَي{ }َو َنِذرْ   .   (ٔ)َعِشريََتَ  اأْلَقاْ

وىااذا  ماار  بي ااي جااداً أل  قاا ل الناايب ىاام  عاار  بااو ماان غااريىم وماان 
اؼب كن    ي دق ا دع تو ويدع  ىا مل وي  مرقا ا مان ذلا  ورفضا ا 

 تل  الدع ة فيك   ى  بذل  قد  لقى اغبجة عليهم .
يذا علاااى ىاااذا األسااااس هباااه    تباااد  دعااا ة اإلماااال اؼبهااادي )علياااو  

الساالل( مان مكاا  يكا   فياو ق ماو مان قاريم والاذين يت ثلاا   اآل  
بسااااادة بااااع ىاءاااام وربديااااداً ال لاااا يني ماااانهم اآل  بااااع ىاءاااام يرجااااو 

 نسبهم ي  قبيلة قريم .

                                                 
 ( .214) الشعراء( 1
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وىااذا يف اغبقيقااة مااا ينطبااق انطباقاااً كلياااً علااى ك فااة ال ااراب ألنااو ماان 
ة اؼب لااا ل    الك فاااة  اصاااة وال اااراب ب ااا رة عاماااة ىاااي مهاااد الشاااي 

ومنبو التشيو األول يف ال ا  مل وفيها الكثري من الساادة ال لا يني مان 
 بع ىاءم والكثري من اؼب الني ألى  البيم )عليهم السالل( .

يذا ستك   الك فة ىاي مكاة اإلماال اؼبهادي )علياو الساالل( ومكاا   
انطاااالب دع تاااو الااا  سااا   يق دىاااا وزياااره الي اااا  اغبساااع مل والااا  

راحاا  ك ااا د لاام دعاا ة الرساا ل   )صاالى هللا سااتد   يف عاادة م
عليااو و لااو وساالم( ماان الاادع ة الساارية ي  الاادع ة ال لنيااة مث اؽبجاارة 

 والفتح وىكذا .
وىنا هبه    ن ر  ي  صاحه دع ة اإلمال اؼبهدي )علياو الساالل( 
ىا  السايد الي ااا  ب اد    يلقااي اغبجاة علااى  ىا  الك فااة وىاي مكااة 

ى  مكة ) ى  الك فة( دبةاربتاو ودع تاو حسه التاوي  س   يق ل  
ؿباااولني القضاااد عليااو ك ااا ف لاام قااريم مااو جااده رساا ل هللا )صاالى 

 هللا عليو و لو وسلم( .
لذل  فكنو س   يضطر ي  اؽبجرة  ارج الك فة مل ب   ارج ال راب  
ك اااا ىااااجر رسااا ل هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( مل وك اااا ىااا  م لااا ل فاااك  الك فاااة لفظاااة 
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علاااى ال اااراب اترىبيااااً حيااا  تااارد يف الن ااا ص التارىبياااة عباااارة تطلاااق 
 .  (ٔ))ال راقني( واؼبق  د نبا الك فة والب رة

وىذا ي ع ي  الادع ة ساتنتق  ي  مكاا    ار مل وىاذا اؼبكاا  سا   
 يبث  اؼبدينة اؼبن رة  لنسبة لرس ل هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(.

كا   و البلد مشاابو لل ديناة مل وبطبي ة اغبال هبه    يك   ذل  اؼب
وي   ىاا  ذلاا  البلااد هبااه    يكاا   فاايهم م الاا   ُكثاار ألىاا  البياام 
ألناااو ك اااا بيناااا ساااابقاً ي  الرسااااصت السااا اوية يكااا   مهااادىا  ااا ن 
قاعدة من الناس مهياة لتقب   ىدا  تل  الرسالة  و الادع ة ومائلاة 

ثقااام مااان مهاااد يليهاااا فطااارايً ك اااا ىااا  حاااال الرساااالة احمل دياااة الااا  انب
الت حياااد وىااا  مكاااة والااا  قامااام فيهاااا دعااا ة نااايب هللا يباااراىيم )علياااو 

   السالل( م داب ق لو ت ا  
َوِيْذ قَاَل ِيبْاَراِىيُم َربِّ اْجَ ْ  َىاَذا اْلبَالَاَد  ِمنااً َواْجنُاْباِع َوبَاِع   }

 .  (ٕ)َ   نا ْ ُبَد اأَلْصَناَل {

                                                 
 . 23ص 3المسعودي ج( 1
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فيااو  ن ااار ومؤياادو  كثاار ؽبااذه و نتقااال الاادع ة احمل ديااة ي  مكااا  
الاااادع ة ساااا   يسااااتطيو ىااااؤصد اؼباااا الني    ين ااااروا دعاااا ة اإلمااااال 
اؼبهدي )عليو السالل( و   يقدم ا يف سابيلها الكثاري مان التضاةيات  
ك ااا ف اا  األن ااار ماان األوس واػبااأرج علااى عهااد رساا ل هللا )صاالى 

)عليااو هللا عليااو و لااو وساالم( ويذا مااا ج نااا ي  دعاا ة اإلمااال اؼبهاادي 
الساالل( فاك  ذلاا  اؼبكاا  ينطبااق علاى يياارا  ب ا رة عامااة وعلاى قاام 
ب اا رة  اصااة ألنااو ماان اؼب لاا ل ي  غالبيااة  ىاا  يياارا  ىاام ماان الشااي ة 
اؼباا الني ألئ ااة  ىاا  البياام )عليااو السااالل( وىااذا مااا ساانق ل   باتااو يف 

  يات ىذا البة  .
ؼبنتظار )علياو فل  ج نا  وًص ي  ىاذا الكتااب ) الك فاة مكاة اؼبهادي ا

الساااالل( ( فسااا   نشااااىد ي  ىناااات الكثاااري مااان نقااااط الشااابو باااني 
الك فة ومكة مل ول ا  مان  ىام ىاذه النقااط والا  سا   يرتكاأ عليهاا 

ى  ك   ك  من مكة والك فاة سباثال   ) الف   األول (البة  يف 
ظاىر و  ن الرسالة احمل دية اؼبت ثلة  لرس ل األكرل   )صالى هللا 

 لو وسالم( وأب ياو ووصايو و ليفتاو مان ب اده  ساد هللا البالاه عليو و 
علااي باان  ق  الااه )عليااو السااالل( مل  مااا نقاااط الشاابو األ اار  فقااد 

 تناولناىا يف عدة مباح  وعلى الشك  التايل   
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   اؼببة  األول
ى  الشبو من انحية التسا ية وتطاابق م اا  تسا ية الك فاة ماو م اا  

شاابو مان انحياة اؼب قاو اعببارايف والطبي اة تس ية مكة وكذل  وجو الت
 اعببرافية لك  منه ا .

    اؼببة  الثا
الشاابو ماان حياا  الفضااائ  بااني الك فااة ومكااة وساا   نقاا ل بتطاا ير 

 ىذه الناحية مو ؿب رين .
 
 

  احمل ر األول 
ىااا  بياااا  الفضاااائ  اؼبشااارتكة باااني مكاااة والك فاااة وي   بااام ؼبكاااة مااان 

 الفضائ   بم للك فة .
     ر الثا احمل ما 

فيشاا   الفضااائ  اػباصااة  لك فااة ربديااداً والاا  انفااردت هبااا الك فااة 
حىت عان مكاة وا ت ام هباا ؼباا حباىاا هللا سابةانو وت اا  مان مكاناة 
ومنألة ق  نظريىا يف البقاع واألماكن يف ىذا ال اا  ب كاة وءار   ماري 
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عليااو  اؼبااؤمنني )عليااو السااالل( الااذي ىاا  نفااس رساا ل هللا )صاالى هللا
و لاااو وسااالم( و  ااان الكباااة الااا  يبثااا  ظاىرىاااا رسااا ل هللا )صااالى هللا 
علياااو و لاااو وسااالم( والاااذي ج ااا  هللا عاااأ وجااا  ب صيتاااو ك اااال الااادين 

 اإلسالمي ك ا يف ق لو ت ا    
اْليَاْ َل َ ْكَ ْلاُم َلُكاْم ِدياَنُكْم َوَ سْبَْ اُم َعلَاْيُكْم نِْ َ اِ  َوَرِ ايُم }

مثٍْ َلُكُم اإِلْساَلَل دِ  اَر ُمَتَجااِنٍة إلِِّ يناً َفَ اِن اْ اطُر  يف ـَبَْ َ اٍة َغياْ
 .(ٔ)فَِك   اّلّلَ َغُف ٌر ر ِحيٌم{

ي   ىاام مااا يبيااأ مكااة ىاا  وجاا د الك بااة بياام هللا اغباارال مل ودبقتضااى 
الشبو بني دع يت الرسا ل   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( واإلماال اؼبهادي )علياو الساالل( 

وجا د ك باة يف مكاة اإلماال اؼبهادي اؼبت ثلاة  لك فاة علاى فال بد مان 
مان البةا  سيتضاح )الف ا  الثاا ( حسه التاوي  مل ومن  االل 

ي  ك بااة اإلمااال اؼبهاادي )عليااو السااالل( ىاا  مسااجد الك فااة والااذي 
 يرمأ ي   مري اؼبؤمنني )عليو السالل( والذي يبث    ن الك بة .

 وإل بات ذل  ح عقد عدة مباح    
 اؼببة  األول   
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تناول نقااط الشابو باني مساجد الك فاة والك باة والا  سبثلام يف عادة 
 ج انه .

الشاابو ماان انحيااة ملساايس مسااجد الك فااة والك بااة اعبانااه األول   
 وارتبا ه ا أبق البشر  دل )عليو السالل( .

  ىاااا  التشااااابو يف م ااااا   ظباااااد الك بااااة مااااو مسااااجد  اعباناااه الثااااا 
و كاا  منه ااا  لنساابة لل ااا  ب اا رة عامااة وال ااا  الك فااة وتشااابو م قاا

 اإلسالمي ب  رة  اصة .
ىاا  الشاابو ماان حياا  كيفيااة البناااد وارتباااط ذلاا  اعبانااه الثالاا    

خبلي  الرضبن يبراىيم )عليو الساالل( ومان مث  لرسا ل   )صالى هللا 
عليااو و لااو وساالم( و مااري اؼبااؤمنني علااي باان  ق  الااه )عليااو السااالل( 

ي  اإلمااال اؼبهاادي )عليااو السااالل ( اؼب عاا د اؼبللاا  لي لاا   وصاا صً 
 األرض قسطاً وعدًص ك ا مل م ظل اً وج راً . 

ماااو وجااا د اغبجااار األسااا د الاااذي نشاااري ي  انتقالاااو مااان الك بااااة ي  
مسجد الك فة مل ول    تكن مسجد الك فة ىا  ك باة اإلماال اؼبهادي 

د يليااو يف   اار الأمااا  )عليااو السااالل( ؼبااا كااا   ماار نقاا  اغبجاار األساا  
 وعلى يد اإلمال اؼبهدي )عليو السالل( .
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 اؼببة  الثا    ما 
فقاااد تركاااأ حااا ل فضاااائ  مساااجد الك فاااة والاااذي يتنااااول الفضاااائ  
اؼبشااارتكة باااني مساااجد الك فاااة والك باااة اؼبشااارفة مل وي  ماااا  بااام مااان 
فضائ  للك بة فكنو يثبم ؼبسجد الك فاة وب ا رة مطابقاة ؼباا جااد يف 

 لك بة ىذا  وًص .فضائ  ا
واثنيااااً   ي  ؼبساااجد الك فاااة مااان الفضاااائ  ص يساااتطيو  حاااد اإلؼباااال 
 لنأر اليسري منها مل ومن ىذه الفضائ  ما ي اد مان ـبت اات مساجد 
الك فة فق  والذي  نفرد بو دو  غريه و  يثبم حىت للك بة مل وىاذا 
 ما تركأ البة  عليو يف ؿب ر الفضائ  اؼبل  صة دبسجد الك فة .
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 : ـ            جلغرايفا: تسميتها ومىقعها  األولاملبحث 
 

اؼبهدي )عليو السالل(  اإلمالوج د  ي ص ىبفى على اعب يو       
يف الك   فا  هللا سبةانو  ةاإلؽبيرادة الس اد وال دالة يوقضيتو سبث  

وص ق رًا منريًا وص مشساً  مدحية  ر اً مبنية وص  وت ا    ىبلق ظبادً 
  ى حملبة  يسري يصهبري وص فُلكًا  اً مضي ة وص فلكًا يدور وص حبر 

   صب ني( .هللا عليهم  )صل اتالكساد 
ة بهم أي ذ وي طي وهبم ي اقه ويثيه وهبم تتجسد مظاىر ال ب ديف

فهم عليهم السالل اصدب مظهر لتل  ال ب دية  مل   سبةانو وت ا 
 . ن رانية   ءباححي  عبدوا هللا وقدس ه وسبة ا لو وىم 

هللا   رادىاتل  اػبالفة ال  و مل   ر و لفاد يف  وقد ج لهم هللا
ِ  لو ت ا  قسبةانو وت ا  حسه  ّ ِ َجاِعٌ  يف اأَلْرِض َ ِليَفًة ي}

وىي  اإلؽبيدولة ال دل يف  يصتتةقق مظاىرىا ولن تتةقق   مل ( ٔ){
 .  اؼبهدي )عليو السالل( اإلمالدولة 

                                                 
1
 ( .32البقرة )(  
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الذي سيك   دوره يظهار التاوي  الكام  للرسالة احمل دية األصيلة 
يِن  } ونشرىا يف ال ا  أبسره انطالقا من ق لو ت ا   لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

 .  (ٔ)ُك َ  {ُكلِِّو َوَلْ  َكرَِه اْلُ ْشِر 
ذل  الدين الذي  راده هللا عأ وج  لمنسانية صب اد م داقا لق لو 

يَن ِعنَد اّللِّ اإِلْساَللُ ت ا   ومن  اللو تتجلى مل ( ٕ){ }ِي   الدِّ
 مظاىر ال ب دية لو ج  وعال .

اإلسالمية ال  ظاىر الرسالة و لك  ءيد ظاىر و  ن وؼبا كا  
مل  ما   ن تل  الرس ل   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( تت ث  دبرحلة التنأي  ى  

علي )عليو السالل( مل  اإلماله  فالتاوي  واؼبت ثلة دبرحلة الرسالة 
انو قات  قريم على  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(وذل  م داقًا لق ل الرس ل   

  فسيقاتلهم على التاوي  . علي )عليو السالل(التنأي   ما اإلمال 
علي )عليو السالل(  ازباذ اإلمالمن  اإلؽبيةتظهر اغبك ة  اىنو 

اؼبهدي  اإلمالت بح في ا ب د عاص ة سال  الك فة عاص ة لو و 
  )عليو السالل( .

                                                 
1
 ( .33) التوبة(  

2
 ( .19( آل عمران ) 
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دبا    دع ة اإلمال اؼبهدي )عج  هللا فرجو الشرية( ؽبا ءبو بدع ة 
اقر )عليو السالل(   جده رس ل هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( مل ك ا ورد عن اإلمال الب

) ي  قائ نا يذا قال دعا الناس ي   مر جديد ك ا دعا يليو 
 .( ٔ)رس ل هللا ...(

) وعن  ق ب ري عن اإلمال ال ادب )عليو السالل( انو قال   
( ٕ)يستانة الداعي منا دعاًد جديدًا ك ا دعا يليو رس ل هللا...(

.  
دي )عليو السالل( ال  اؼبه اإلمالالك فة سبث  مكة  فهذا ي ع ي 

اإلسالمي يف ال ا  أبسره مل ك ا  لنشر الدين  دع تو نطلق منهاتس
 كانم مكة منطلقاً لدع ة جده   )صلى هللا عليو والو وسلم( .

 اإلسالمية مكة ربت  مركأ ال دارة بني البلدا  وك ا ى  م ل ل ا 
مل ودبا  من حي  وج د الك بة ال  ىي قبلة اؼبسل ني يف ك  ال ا 

  كولد بظاىرىا مل ف ظاىرًا لذايبث  الك بة  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(الرس ل    ي 

                                                 
  . 221( غيبة النعماني ، ص1

 . 12، ص 8نوار ، ج( بحار األ 2
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يف  لذا ولدعلي )عليو السالل(   إلمالوى  اؼبت ث   اً للك بة   ن
 بطن الك بة الشريفة . 
علي )عليو  اإلمالوصدة  يف و سرار عظي ةوىنات حك ة  لبة 

اغبرال  ولد يف الك بة ال  ىي بيم هللاك نو مل   واستشهادهالسالل( 
 .  يف بيم من بي ت هللا وى  مسجد الك فة داستشهو 

ف ليو الك فة سبث  قبلة الشي ة يف صبيو  كباد ال ا  من حي  وج د 
مرقد اإلمال علي )عليو السالل( الذي ى    ن الك بة مل من حي  

تك       الشي ة ترجو يليها أل ذ األحكال الشرعية مل ومنها
انطالقة دع ة يمامهم الثا  عشر اؼبهدي اؼب ع د )عج  هللا فرجو 

 الشرية( .
) وص ن ع بذل   هنا القبلة ال  يت جو يليها اؼبسل     ل الة 

 واغبج وما ي  ذل  ( .
وعلى ىذا األساس فك  الك فة تقاب  مكة من حي  دورىا يف نشر 

 الس اوية . الرسالة اإلسالمية اػباسبة لك  األداي  
 وىنال  صبلة من األدلة على ذل  س   نق ل  ست را ها كاآليت 

 

  تس يتها ا ٔ
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ومكة  الك فة يلشبو من حي  التس ية بني اظبل ت جد عدة  وجو   
منها بكة و ل القر  و ل رحم   ظبادؼبكة عدة  ي من اؼب ل ل و  .
الذي  اسم الك فة ظباد ارتباط دب  ألااسة وا  لك  من ىذه لبوا

 ا  تل  األظباد .م  صبيوينط ي على 
القر   يف ق لو ال  ذكرىا هللا   ظبائهامن   بكة وى ي  ولنايت  وصً 
 ت ا    
اصزدحال وي ع  و و للناس للذي ببكة مباركًا{  ول بيم}ي  

 كل ة جاد يف اؼب اجم اللب ية عن م  حي   مل والتج و والرتاكم
 بكة   

 وتبات الشيد   زدضب ا ملاتبات الق ل   و  و  زاضبو ملَبك  ) 
 . (ٔ)(تراكم

  يقال  قال قطرب)  التج و   م ا  الك فة ى   حد ك ا ورد ي 
 . (ٕ)(هب  هم   مرالق ل يف ك فا   ي 

                                                 
 . 45، ص1المنجد ، ق (1
 . 491، ص 4ياقوت ، ح (2
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ظبيم بكة أل  الناس يب  )    يف اص  تس يتها بذل  يرو و 
مل ويف ذل  يءارة ي  ازدحال الناس ( ٔ)  أليدي (ب ضهم ب ضًا 

  فيها .
مكا  ذب و الناس  يهنامن حي   الك فةوىي بذل  تشبو م   

)  ازدحامهم مل وقد روي يف اؼب ادر  وتراكم ب ضهم على ب    ي 
الناس هبا مل من ق ؽبم تك   الرج   صجت اعظبيم الك فة ك فة 
 .  (ٕ)(ركه ب ضو ب ضاً  يذا... يتك   تك فاً 

ؿب  ذب و  ك هنا هبا الناسيك   م   الك فة اجت اع     غرووص 
ألهنا  مل  ارجها  لكا  دا   الك فة  الشي ة ومه   نف سهم س اد 

 األوصيادمن اج  زايرة سيد  ال  يق دوهنامن مقدسات الشي ة 
 . علي )عليو السالل( 

و ءارت الرواايت الشريفة ال اردة عن  ى  البيم عليهم السالل ي  
منني )عليو السالل( ح ل الك فة   ىذا اؼب   ك ا يف ق ل  مري اؼبؤ 

                                                 
 . 194، ص2الفقيو ،ح من ال يحضره  (1
 . 492، ص 4معجم البمدان ، ح (2
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وغريىا من الرواايت مل ( ٔ))ىذه مدينتنا وؿبلنا ومقر ءي تنا...(
ال   كدت على ذب و اؼبؤمنني فيها يف   ر الأما  ىذا من انحية مل 

اؼبؤمنني من ك    رواح ذب و الك فة ىي ؿب    ر  ي ومن انحية 
 . ( ٕ) ك ا سياتينا صحقاً   ال ا 
ذب و  ي عبد هللا ال ادب )عليو السالل(   ب  اإلمال ر ءاوقد  ىذا

  كثرانو ليس بلد من البلدا    ما )   بق لو اؼبؤمنني يف الك فة
هللا ى   ي الك فة مث ىذه ال  ابة  اصة   ى ؿببًا لنا من 

واببضنا الناس   حببت  انجهلو الناس   مر ي ىداكم 
نا الناس فج   هللا وصدقت  ان وكذبنا الناس واتب ت  ان و الف

 .  (ٖ)(ؿبياكم ؿبياان وفباتكم فباتنا 
الناس في ا ى  وصية  اؼبؤمن   من  و عليوتالذي هب األمروىذا 
ئ ة اؼب   مني من ب ده وال  ىي  ألعلي )عليو السالل( وا اإلمال

                                                 
  . 212، ص 57( بحار األنوار ، ج1

 385، ص 97؛ بحار األنوار ، ج 264، ص 2( مستدرك الوسائل ، ج2
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 لرب بية   والنب ة لرس لو  اإلقرارك ال الدين الذي يريده هللا ب د 
 ( . )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  

حي  جاد  وقد ح  األئ ة )عليهم السالل( على سك  الك فة
 قال   )عليو السالل( عبد هللا ال ادب  قعن  اإلصبوعن س د بن 

 . (ٔ)) من كا  لو دار يف الك فة فليت س  هبا (
الك فة وبكة فه  بكاد الناس عندنبا.فقد الثا  بني  الشبو وجو  ما

مبا ظبيم بكة لبكاد الناس ح ؽبا وفيها ي   بكة   )ورد يف بيا  م 
)(ٕ )  . 
 

اؼب حدين  م   ريح  ي وىذا ينطبق على الك فة ف ن ذا أييت 
 ف ا بني  الهبدم ع عينيو مل     بَ علي )عليو السالل( وص ياُ  اإلمال

وى  مستجرٌي أبمري اؼبؤمنني ل بفرة والرضبة من هللا سبةانو وت ا  ل
 . ل()عليو السال

 

                                                 
 . 262، ص 7بحار األنوار ، ج (1
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   (ٔ)ومن ذل  ق ل الشاعر

 جنه حيدر          ي مُم فادفع  يذا
 راابو وءبي  كرلء    ق

 النار عند ج اره            ا فلسم 
 راوص اتقي من منكر ونكي

وقد  ملوبني متضرع ي  هللا ت ا  لقضاد ح ائجو حبقو )عليو السالل( 
أل هار )عليهم ورد يف ذل  الكثري من الرواايت عن األئ ة ا

السالل( وال  تؤكد    مرقده )عليو السالل( ى  مكا  لقضاد 
 ح ائج اؼبؤمنني . 

عند قيال  يف الك فة بكاد الشي ة ك ا  ءارت الرواايت ي  ءدة
ص  يهنمدرجة  ي  ىامسجد ي اؼبهدي )عليو السالل( وؾبي و اإلمال 

 . ( ٕ)يفه    كل ة فبا يق ل

                                                 
  . 442، ص 4( إرشاد القموب ، ج1
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بني الك فة وبكة من حي  يهنا سبأب اعببارين   ما وجو الشبو الثال 
 والكافرين . 

عن سبه سال  انو اؼبؤمنني )عليو السالل(  مريورد عن فقد 
قال   ألهنا بكم عي   مل ؼباذا ظبيم بكة  )   تس يتها ببكة

 . ( ٔ)(اعببارين واؼبذنبني 
وبكة يف اللبة ىي من ب  الشيد مل  ي  رقو وفسلو . ومن 

تب  عي   اعببارين واؼبذنبني مل وىذا ب ينو ما  ال ا ح ا  مكة
س   تق ل بو الك فة ك هنا تب  عي   الكافرين واعببارين واؼبنافقني 

 يف ال ا  . 
وقد ورد عن اإلمال علي )عليو السالل( ي  الك فة مهلكة للجبارين 

) وا  ألعلم انو ما  راد ب  جبار س دًا يص ابتاله حي  قال   
  .( ٕ)ماه بقات  ( هللا بشاغ  ور 

وىذا ب ينو ما سيتةقق عند قيال اإلمال اؼبهدي عليو السالل حي  
 . (ٔ)سبأل األرض قسطاً وعدصً ك ا مل م ظل اً وج راً 

                                                 
  . 337ص ، 54( بحار األنوار ، ج1
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اؼبؤمنني   مريسال رج   مل وقد القر  واصسم الثا  ؼبكة ى   ل
 .القر  ؟   لم مكة ي  ظب )   )عليو السالل( عنها

وسال  ملدحيم من ربتها  األرض  أل  )عليو السالل(  قال
قال لو مل الط فا  ؟   ايل األرضبق ة بسطم من   ولعن 

  .(ٕ)( ضراد  زبرجدهم  و مكة وكانم  )عليو السالل(  
  ول و ول وجو للشبو بني الك فة و ل القر  ى  اصنبساط ص  

مكة   ي الط فا  ىي مكة ويفهم من ىذا الن    ايلارض بسطم 
 .  مث بسطم كانم مرتف ة

عل ا    تس ية مكة ربديدًا ت ع اصنبساط  يضًا حي  س   اإلمال 
) أل  هللا   علي )عليو السالل( ؼبا ظبيم مكة هبذا اصسم قال 

 .  (ٖ)مّ  األرض من ربتها  ي دحاىا (

                                                                                                
  . 45ص 1المنجد ق 96المالحم والفتن ص 47ص 51( بحار األنوارج1

 . 337، ص 54الصدر نفسو ، ج (2
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كا  جباًل   البري ي الك فة حي  تشري الرواايت وىي بذل  تشابو 
سطو حي  ورد عن  ق ب ري عن  ي برم   ي هللا فتتو  ي  يص

 اإلمال ال ادب )عليو السالل( انو قال   
النجة كا  جباًل مل وى  الذي قال ابن ن ح سآوي ي  جب   )

ي   ع من اؼباد مل و  يكن على وجو األرض جب   عظم منو 
فاوحى هللا عأ وج  يليو اي جب   ي ت م ب  مع فتقطو ِقط اً 

  . (ٔ)رماًل دقيقاً (  ِقط اً ي  بالد الشال وصار
  ل من انحية ك هناللتشابو بني الك فة ومكة    ر دٍ بُ  ي افةويبكن 
. فك ا    مكة ىي  ل القر  والبلدا  اإلسالمية كافة مل فا  القر  

حي   الك فة ىي  ل القر  والبلدا  اإلسالمية وخباصة الشي ية من 
  . منبو التشيو يف ال ا ك هنا ت د 

   رحم حي  جاد يف اػب  و لة الباسّ  يهناس ية مكة ك ا ورد يف ت

                                                 
  . 226، ص 97( بحار األنوار ، ج1
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مكة وبكة و ل القر  و ل رحم   يهنامكة   ظباد ) روي   
ظُل  ا  يذاوكان ا   ىلكتهمظل  ا بستهم  ي  يذاكان ا   مل ةوالباسّ 
 . (ٔ)( ُرضِب ا 

والرضبة اإلؽبية عليه ا د الالب نأول من حي  مكة لك فة ىنا تقاب فا
 تها   جاد يف تس يلبالد  بم ىذا اؼب   للك فة فقد . ومن انحية ا

 . (ٕ) (يقال ىم يف ك فا   ي يف بالد وءر  )
ك ا  ءار اإلمال علي )عليو السالل( ي  حال الك فة ونأول البالد 

) كا  ب  اي ك فة سبيدين ميد األدمي ال كاظي مل فيها بق لو   
                .( ٖ)ت ركني  لن ازل وتركبني الأصزل...( 

 فيو يهل  الذيت ا  من   فا  البالد والفنت  كانم الك فة وؼبا
يص يهنا ستتكام   السالل( م)عليه    ى  البيم   عن   اؼبنةرف

 إلمال اؼبهدي )عليو السالل( وظه ر دع تو على يد وزيره الي ا  
 .  اؼب ع د
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  ص ال اردة  ما  لنسبة ي  نأول الرضبة يف الك فة فقد  ءارت الن
عن  ئ ة  ى  البيم )عليهم السالل( ي  الك فة ىي ؿب  نأول 
الرضبة على ال باد مل ومنها ما ورد عن  مري اؼبؤمنني )عليو السالل( 

 انو قال   
 يه روب  ... اػبارج من  بذنه   يب  و  ووب  اي ك فة ما  )

 .  (ٔ) (والدا   في  برضبة
لرضبة اإلؽبية صرتبا ها أبمري وص غرابة يف    تك   الك فة ؿب  ا

اؼبؤمنني )عليو السالل( ووج د ق ه الشرية يف ظهرىا مل ص   ى  
البيم )عليهم السالل( ع  مًا ىم الرضبة اؼبنألة من هللا سبةانو 
وت ا  على عباده لق لو ت ا  واصفًا رس لو الكرمي   )صلى هللا 

. واإلمال  (ٕ) َرضْبًَة لِّْلَ اَلِ نَي{}َوَما َ ْرَسْلَناَت ِيص  عليو والو وسلم( 
علي )عليو السالل( ى  نفس الرس ل )صلى هللا عليو والو وسلم( 

 ىذا من جهة . 

                                                 
 . 264ص ، 7( المصدر نفسو ، ج1

2
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ومن جهة   ر  ي   مري اؼبؤمنني )عليو السالل( ى  رضبة لل اؼبني 
فقد ورد يف ملوي  بسمميحرلا نمحرلا هللا  ي  الرضبن ىي صيبة مبالبة 

ري اؼبؤمنني )عليو السالل( . ك ا ورد يف تس ية يف الرضبة وى   م
َوَىَذا  َوُ  ِر ِسيِننيَ   }  مكة أبهنا البلد األمني وذل  يف ق لو ت ا 

 . ( ٔ)اْلبَاَلِد اأْلَِمنِي {
       وىذا ما ي دب على الك فة  يضاً ك ا سيايت تف يلو صحقاً .

بو يف التس ية و  ريًا ن د اإلءارة ي  ءيد مهم للباية من حي  الش
بني الك فة ومكة ف ند حسابنا صظبي ك فا  و ل القر  حسه 
حرو  األجبد ال بري قبدىا يطابق ك  منه ا رقم األ ر  وى  رقم 

 ا (  ٕ٘)
                ٕ٘=ٕ+ٔ+ٛ+ٙ+ٛك فا  = ت+و+ + +  =  

  ل القر  =  +ل+ +ل+ب+ر+  = 
ٔ+ٗ+ٔ+ٙ+ٗ+ٛ+ٔ=ٕ٘  
 
 

                                                 
1
 ( .3-2) التين(  
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  -  رايفم ق ها اعببا  بي تها و ٕ
دب قو الك فة و بي تها  اً ءبهو ل ا اعببرافية قو مكة و بي تهم ي 

من مكة والك فة تق ا    ن  كالً   ي مل فك ا ى  م ل ل  ةاعببرافي
مل  و قله ال ا  القدمي مل   قله ال ا  يهنامنطقة جبرافية ي   عنها 

  ك ا ع ت عن ذل  اؼب ادر اعببرافية .
نفسو  واإلقليم ب  مل ك ا يس ى قديبًا  يقليمتقو الك فة يف وس  و 

مل  األوس مل وى  ما ي ر  الي ل  لفرات  يقو يف وس  ال راب
يقو يف ال س  مل ويبث  م قو القله ك ا ورد يف  اآل روال راب ى  

 . ( ٔ)التارىبيةالرواايت 
الك فة  لتايل تشبو مكة والك بة ربديدًا يف ىذه ال فة حي  جاد ف

 (صلى هللا عليو والو وسلم)ردة عن الرس ل   يف الرواايت ال ا
 قال   

 .  (ٕ)(ظبيم الك بة ك بة ألهنا وس  الدنيا  )

                                                 
  وما بعدىا . 19، ص 1( مروج الذىب ، ج1

 . 228، ص 1الفقيو ، ج ( من ال يحضره2
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وبذل  تك   ىي قله وؿب ر ال ا  مل وال لة يف ذل  وا ةة ألهنا 
)عليو سبث  رمأ ال صية ومكاهنا واؼبت ثلة ب ج د ءل  اؼب   ل 

 ى  ؿب ر ال ا  وقطبو .     ذمل ي السالل(
وىذا  مل القطه يف ال س  وال ا  كلو يت ة ر ح لو ي ن اؼب ل ل وم

 الفتو يف الك فة   ايل )عليو السالل( اً علي اإلمالما انطبق على 
مظهر النب ة  صلتقاد اؼب ثلة اؼب برة اإلؽبيةوال  مثلم اغبك مة 

 . واإلمامة
ىي ى    ن النقطة ال   )عليو السالل( اً يلع اإلمال ي من حي  

 در الفي  اإلؽبي واؼبت ثلة بن ر هللا ت ا  وال  ظاىرىا الرس ل م
( وىي بدورىا تفي  على النقاط الو وسلم صلى هللا عليو  )

( واألئ ة اؼب   مني )عليهم السالل اعليهاأل ر  اؼبت ثلة  لأىراد )
 السالل( . 

 صلى هللاالرس ل   ) ى  نفسك ا    اإلمال علي )عليو السالل( 
    الكرمي القر  جاد يف  حي  (لو وسلم  عليو
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َ ْن َحآج َ  ِفيِو ِمن بَاْ ِد َما َجادَت ِمَن اْلِ ْلِم فَاُقْ  تَاَ اَلْ ْا َنْدُع } فَ 
َتِهْ    َبْاَناداَن َو َبْاَنادُكْم َوِنَساداَن َوِنَسادُكْم َو َنُفَسَنا و َنُفَسُكْم مثُ  نَاباْ

 . ( ٔ){ى اْلَكاِذِبنَي فَاَنْجَ   ل ْ َنَة اّللِّ َعلَ 
اؼبهدي  اإلمالوىذا كلو س   يتجسد بشك  حقيقي بشل  

رادة هللا سبةانو الك   اؼب ثلة إل اإلؽبيةوحك متو  )عليو السالل(
حي  ورد يف تفسري ق لو مل وى  ؿب ر الك   كلو  األرضيف  وت ا 
َلْيِو ِين ُو ُىَ  فَاتَاَلق ى  َدُل ِمن ر بِِّو َكِلَ اٍت فَاَتاَب عَ  }   ت ا 

 . (ٕ)التا   اُب الر ِحيُم {
قال علي بن  قال   )عليو السالل( ال سكري اغبسن اإلمالعن 

)صلى عن رس ل هللا   بيوعن   ق  حد ع  )عليو السالل(اغبسني 
   هللا عليو و لو وسلم( 

ؼبا ر   الن ر و  يتبني سا  ًا من   دل ي قال   اي عباد هللا  ) 
ظهره  ي من ذروة ال رش   ءباحناقد نق   ت ا كا    يذمل  صلبو

 .  األءباحمل فر   الن ر و  يتبني 
                                                 

1
 ( .61) آل عمران(      

2
 ( .37) البقرة ( 
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 ؟  األن اررب مل ما ىذه  فقال   اي
عرءي  عنقلتهم من اءر  بقا   ءباح  ن ارقال هللا عأ وج    

كنم دعاد   يذاؼبالئكة  لسج د ل  مل   مرتظهرت ولذل   ي 
 ءباح . ألاتل  

 رب ل  بينتها يل ؟  ليو السالل(   ايفقال  دل )ع
ذروة ال رش فنطبق فيو  ي فقال هللا عأ وج    انظر اي  دل 

يف  اإلنسا ال  يف ظهره ك ا ينطبق وجو   ءباحنا  ن ارص ر 
 .   ءباحنااؼبر ة ال افية . فر   

 رب ؟  اي األءباحما ىذه   فقال
و براييت ....   الئقي  فض   ءباح  اي  دل ىذه  ت ا قال هللا 
وىذا علي و ان ال لي مل   ف ايلاحمل  د اغب يد يف  و انىذا   

  عدائيمل فا م  واألرض تالس اواوىذه فا  ة مل و ان فا ر 
فبا ي رتيهم   وليائيمن رضب  ي ل ف   القضاد مل وفا م 

ويشينهم مل قشققم ؽبا اسم من اظبي . وىذا اغبسن واغبسني مل 
مل ءققم اظبه ا من اظبي . فهؤصد  يار و ان احملسن اؼبتج   

 دىت  ويذايل اي  دل ي ليق  مل و كرل بري  مل فت س  هبم 
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ليم على نفسي قس ًا حقًا     ءف اد فا   يلّ ي فاج لهم داىية
. فلذل  حني زلم منو  ؽبم سائالً   ردوص   مالؽبم    يهص 

 . (ٔ)( اػبطي ة دعا هللا عأ وج  هبم فتاب عليو وغفر لو
كالل هللا   ي  (عليهم السالل)البيم   ى وقد جاد يف رواايت 

 ج د ال( . واص   وجدتكلم  يذا)  وج دي مل  ي انو وت ا سبةانو 
  .ى  الن ر مل فكل ات هللا ن رانية 

تكلم  يذا) ي  هللا   )عليو السالل( ال ادب  اإلمالحي  جاد عن 
    ت ا وى  م داب ق لو (   وجد

َا َ مْ  }   . (ٕ)ُرُه ِيَذا َ رَاَد َءْي اً َ ْ  يَاُق َل َلُو ُكْن فَاَيُك ُ  {ِيمب 
ع ا  الن ر ى  النقطة مل وىي   ولفال ج د ى  الن ر مل و    يذاً 

مل وى  السبه يف وج د ىذه الكل ات  اإلؽبيم در الفي  
الكساد( وىي السبه يف   ى اػب سة   ءباحاػب سة الن رانية )

من ذرية  األئ ةك ا سيايت ب د قلي  مل وىم الكل ات التس ة   يهباد
  اإلمال اغبسني )عليو السالل( .

                                                 
 . 196، ص 1تفسير البرىان ، ج (1

2
 ( .82) يس(  
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البق ة ال  سجد فيها اؼبالئكة  ي وكبن ن لم ك ا جاد يف الرواايت 
ىي  ظهره يف عا  الذر ي  األن ارآلدل وذل  عندما نقلم ىذه 

 هدبثابة قله ال ا  وؿب ر   صبةمالك فة  ي الك فة . فهذا ي ع 
  .فيها  )عليو السالل(د ءل  اؼب   ل  ج  ب

منه ا تق ا  يف وادي  كالً   ي ىاتني اؼبدينتني ل جدان  ي ول  ج نا 
مل وكذل   األربوبال مل ف كة ربيطها جبال من جهاهتا اعبربي  بو 

ك ا اءران   و كا  جبالً لِّ البري كُ  ي  ي الك فة مل فا  الرواايت تشري 
الكرمي  لط ر والذي ي ع لبة اعبب   وع  عنو القرا  ي  ذل  سابقاً 
 يف ق لو ت ا    

 . ( ٔ)يءارة ي  ارتفاعو } و  ر سينني وىذا البلد األمني {
مكة ذات  بي ة صةراوية رملية قليلة الأرع وقليلة  ي د قب ك ا

مل و ري ءاىد على ذل  ق ل هللا  اآل راؼبياه وت ت د يف مياىها على 
    )عليو السالل( يبراىيم هللا سبةانو وت ا  يف قضية نيب

                                                 
  . 475، ص 1؛ المنجد ، ق 226، ص 96ألنوار ، ج( بحار ا1
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ر با َنا ِيّ ِ َ ْسَكنُم ِمن ُذرِّي ِ  ِبَ اٍد َغرْيِ ِذي َزرٍْع ِعنَد بَاْيِتَ  } 
َن الن اِس تَاْهِ ي ِيلَْيِهْم  اْلُ َةر ِل رَبا َنا لُِيِقيُ  ْا ال  اَلَة فَاْجَ ْ  َ ْفِ َدًة مِّ

َن الث َ َراِت َلَ ل     . (ٔ){ ُهْم َيْشُكُرو َ َواْرزُقْاُهم مِّ
الرملة  يهنا تهاتس ي يفورد  ال وىذا األمر ينطبق على الك فة مل 

 بي ة الك فة كطبي ة مكة رملية مل وكذل  تقو و اؼبستديرة اغب راد 
 .يف منطقة قليلة الأراعة 

 )   لو )عليو السالل(نيب هللا يبراىيم  وم  و الشاىد ى  ق ل غالل
 . (ٕ)(ليس فيو زرع وص  رع  ما ت نو هبذا الظهر

اؼبؤمنني   مري) اي    الك فة ألمري اؼبؤمنني )عليو السالل(  ى وق ل 
 ي ومن ىنا ن لم مل  (ٖ)تشرتي ىذا هبذا وليس ينبم حظًا (

 . الك فة تشابو مكة يف ىذا اعبانه
ي  كاًل من الك فة ومكة نبا ؿب  رحال  ى   األ ر والنقطة اؼبه ة 

 يبراىيمى  ق ل و  ومه    ف دة اؼب الني ؽبم لسالل(ا م)عليهالبيم 

                                                 
1
 ( .37) إبراىيم(  
 . 227-226، ص 97( بحار األنوار ، ج2
 . 231، ص 97المصدر نفسو ، ج (3
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فَاْجَ ْ    }يف ق لو ت ا   هللا ؽبمئو ودعا  ىلو)عليو السالل( عن 
َن الث َ َراِت َلَ ل ُهْم  َن الن اِس تَاْهِ ي ِيلَْيِهْم َواْرزُقْاُهم مِّ َ ْفِ َدًة مِّ

تشري مل و  )عليو السالل( يبراىيموربقق دع ة مل ( ٔ){َيْشُكُرو َ 
    امهممروا هبم وقام ا ي  وص ل ركه من  ى  الي ن  الرواايت

 .  (ٕ)وسقيهم اؼباد
السالل( عند نأوؽبم الك فة  موىذا اؼب   ربقق ألى  البيم )عليه

وربن وتت لق  يليهمالشي ة هت ي   ف دة   ج   هللا سبةانو وت ا  
وسلم يف    ق ل رس ل هللا صلى هللا عليو والولهبم مل وم داب ذ

واألئ ة )عليهم  )عليو السالل(علي  اإلمالم رض حديثو عند زايرة 
وي  هللا ج   قل ب قبباد  لقو وصف تو يف عباده  )السالل(   

فيكم في  رو  قب ركم  واألذ وتتة   اؼبذلة  يليكمربن 
  .(  رس لو ي م دة منهم و هللا  ي ويكثرو  زايرهتا تقر ً منهم 

على  األجرنو وت ا  ج   ؿببتهم وم دهتم ىي هللا سبةا ي ب  
    ال ت ا قرسالة النيب صلى هللا عليو والو فقد 

                                                 
1
 ( .37) براىيمإ(  
 . 222، ص 4الكافي ، ج (2
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ص  َ ْساَُلُكْم َعَلْيِو َ ْجرًا ِيص  اْلَ َ د َة يف اْلُقْرىَب َوَمن يَاْقرَتِْ  َحَسَنًة }
َ َغُف ٌر َءُك رٌ   . ( ٔ){ ن ِأْد َلُو ِفيَها ُحْسناً ِي   اّلل 

ودينًا هبه ال فاد  هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(يف عنقو لرس ل   مانةلك  مسلم  وا 
و من دبا جاد ب األمةعلى ىذه  اً حق )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  لرس ل هللا كبو مل ف

 .   عباد  يف سبيلها من الرسالة وما رب ّ 
 عاله .  يف اآلية اؼبشار يليها يفوىذا اغبق حدده هللا سبةانو وت ا  

عن مث  ىذا ( يف غ  عليهم السالل)البيم   ى  ي مو ال لم 
األجر منًة منُو على عباده  اويمبا ءرع هللا سبةانو وت ا  ىذ األجر
 . نياؼبؤمن

 اإلمال األوصياد اح على وكذل  سيج   هللا قل ب اؼبؤمنني هت ي 
ن ذل  يف مل ك ا ُع  عيليو وذبت و  يليووربن  )عليو السالل(اؼبهدي 

 النة  لي س هبا . ملويك ا   يليوستاوي  يهناالرواايت 
ن د اإلءارة ت رفنا على الك فة وم ق ها و بي تها اعببرافية  ي وب د 

ي  ءيد مهم للباية وى  ءراد الك فة من قب  يبراىيم )عليو 

                                                 
1
 ( .23) الشورى (  
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  ق)عليو السالل( حي  جاد يف الن  عن السالل( واإلمال علي 
    ينو قال )عليو السالل(علي  إلمالا ي اعبارود رف و 

فكا  يألأل هبا فبات هبا ببانيقيا مر  )عليو السالل( يبراىيم ي  )
 . وليس حدثما ىذا الق ل و  يألأل هبم فقال ا  فاصبح

 .قال ا   نأل ىا ىنا ءيخ وم و غالل لو 
 . فات هفقال ا   

أل بنا ىذه فقال ا لو   اي ىذا انو كا  يألأل بنا ك  ليلة و  يأل
 .الليلة فبم عندان فبات و  يألأل هبم 

قال ص مل ولكن   حببمعندان وكبن قبري علي  ما   قمفقال ا   
 .تبي    ىذا الظهر وص يألأل بكم 

 لشر  قال ا فلذه دبا ء م  يص   ذهقال ا فه  ل  قال   ص 
 أل  الن اج دأبنقياضبر فلذل  ظبي    رب ة بسبو ن اج و هفاءرتا

 . لنبطية نقيا 
فقال لو غالمو   اي  لي  الرضبن ما ت نو هبذا الظهر   قال 

 .ليس فيو زرع وص  رع 
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اسكم فا  هللا عأ وج  سيةشر من ىذا الظهر   فقال لو 
ببري حساب يشفو الرج  منهم لكذا   عبنةلفًا يد ل    سب ني 
 .(ٔ)(وكذا 

نقاًل عن عقبة بن ؽبا  )عليو السالل(اؼبؤمنني   مريعن ءراد   ما
    اعبن ب قال  قعلق ة عن 

اغبرية  ي ما بني اػب رنق  )عليو السالل(اؼبؤمنني   مرياءرت   )
ويف حدي  ما بني النجة والك فة من الدىاقني مل  الك فة ي 

 .درىم واءهد على ءرائو   لة أبرب ني
اؼبؤمنني تشرتي ىذا هبذا اؼبال وليس ينبم   مرياي   فقي  لو 

 .  اً حظ
  يق ل  )صلى هللا علي و لو وسلم(ظب م رس ل هللا   فقال 

سيةشر من ظهرىا سب       رىاى لع  وؽباك فا  ك فا  يرد 
وبشروا من ملكي     فاءتهيميد ل   اعبنة ببري حساب   لة

)(ٕ) . 
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للك فة  (عليه ا السالل)علي  واإلمال يبراىيمءراد  ي ونالحظ ىنا 
 رب واؼبسل ني وى  لل  بٌ ي د  األولفم ادفة مل ؿبظ   يكن 

 .  واإلمامةالنب ة ا  ط يتفرع منوو  األو  و لبنة الت حيد او 
ك ا صرح  األمةىذه   ب ى  و  )عليو السالل(اؼبؤمنني   مريوالثا  
 )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( حي  قال    رس لبذل  ال

  .(  األمةىذه   ب ا و نماي علي  ان  )
ن عًا من الشبو بني الك فة ومكة من حي  عالقتها وىذا كلو ي جد 

أبى  البيم )عليهم السالل( وورا تهم لك  منه ا ف كة ك ا ى  
من اعبأيرة ال ربية ال  بدورىا ت ت    ن   م ل ل ت ت  جأُد ص يتجأ 

حدود فدت الراج ة ملكيتها لرس ل هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وال  انتقلم ورا تها 
 اعليهوفاتو )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ي  ال ديقة الك   فا  ة الأىراد ) ب د

 ( وذريتها الطاىرة من ب دىا .السالل
وىذا ب ينو ما سبثلو الك فة ىي األ ر   لنسبة ألمري اؼبؤمنني )عليو 

واألئ ة اؼب   مني )عليهم السالل( من ذريتو وورا تهم ؽبا  السالل(
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 ا ورد سابقًا مل ىذا ي  جانه ك   الك فة ت ت  ب صفو مشرتاًي ؽبا ك
 .  (ٔ)  ن حدود فدت حاؽبا حال مكة 

وىذا ي ع    ال ارث لك  منه ا ى  اإلمال اؼبهدي)عليو السالل( مل 
وىذا ما يطابق ما جاد يف القر   الكرمي ح ل ورا تو )مكن هللا لو يف 

ُن  َعلَ   األرض( بق لو ت ا   ى ال ِذيَن اْسُتْضِ ُف ا يف }َونُرِيُد َ   مب 
 . (ٕ){اأْلَْرِض َوقَبَْ َلُهْم  َِئ  ًة َوقَبَْ َلُهُم اْلَ ارِِ نيَ 

 ما  لنسبة ي  عالقة ك  من الك فة ومكة  لنيب يبراىيم )عليو 
السالل( فت  د ي     ك  منه ا يبث  م  نًا لو )عليو السالل(  ي 

وم  ن اإلمامة مل فه  من جهة انو صبو يف سكناه بني م  ن النب ة 
يبث  اؼبشرتي األول للك فة وىي مهد اإلمامة ال  تنتق  ملكيتها 
ي  ذريتو من ب ده واؼب ثلة  لرس ل   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( واإلمال علي )عليو 
السالل( واألئ ة اؼب   مني )عليهم السالل( وانتهاًد  إلمال اؼبهدي 

 )عليو السالل( . 
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ن جهة   ر  فه  من قال برفو ق اعد البيم اغبرال اؼب ج د يف وم
مكة مل وك ا سيذكر صحقًا مل وال  كانم م   ًا لسك  ذريتو 
الطاىرة ومهد نب ة  اح الرس  واألنبياد )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ومن كلتيه ا ستبد  
وتنطلق مراح  دع ة وقيال القائم )عج  هللا ت ا  فرجو الشرية( 

(ٔ)  . 
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 : فضائم انكىفةاملبحث انثاني : 
 
 

 بينها وبني مكة : املشرتكة انفضائم –أوالً
 

تش ه مل محدي  واسو و  ي  اغبدي  عن فضائ  الك فة ومكة ى 
  ى بو مل يص الراسل   يف ال لم وىم  اإلؼبال ينسا ٌ وص يستطيو 

 .  صةاهبم   هبم من  اصة مل وفبن يت )عليهم السالل(البيم
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مل ولبيا   اؼبدينتنيالفضائ  اؼبشرتكة بني  يهبادولكننا سنةاول 
قبلة اؼبسل ني يف ال ا  وبني الك فة ال   هام   و التشابو بني مكة 

ل ا  عند قيال لىي ك بة الشي ة يف ال ا  اآل  مل وال  ست بح قبلة 
وسن جأ نقاط التشابو وقيال دولتو .  )عليو السالل(اؼبهدي اإلمال

 ووج ىو دبا يلي  
 
 
 
 
 

 يٍ َاصْح صشيتيا 0ـ  1
ي  وجو الشبو األول بني الك فة ومكة ى  من حي  يهنا حرل هللا 

 )عليو السالل(ورس لو )صلى هللا عليو والو وسلم( و مري اؼبؤمنني 
البيم عليهم السالل تذكر   ى   ئ ةوقد وردت عدة رواايت عن 

 والك فة م اً ويف نفس اؼب رد .  نفس اغبرمة ؼبكة
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عبد هللا )عليو    حي  جاد عن حسا  بن مهرا  ينو قال   ظب م 
) مكة حرل هللا  اؼبؤمنني )عليو السالل(    مريالسالل( يق ل قال 

 يصواؼبدينة حرل رس لو والك فة حرمي مل ص يريدىا جبار حباد ة 
 .(  ٔ) ق  و هللا (

سي عن اإلمال  ق عبد هللا ال ادب ويف رواية   ر  عن القالن
 )عليو السالل( انو قال   

) مكة حرل هللا وحرل رس لو )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وحرل  مري اؼبؤمنني )عليو 
السالل( مل ال الة فيها دبائة  لة صالة والدرىم فيها دبائة  لة 
درىمملواؼبدينة حرل هللا وحرل رس لو وحرل  مري اؼبؤمنني صل ات 

 عليه ا مل وال الة فيها ب شرة  ص  صالة مل والدرىم فيها هللا
ب شرة  ص  درىم مل والك فة حرل هللا وحرل رس لو )صلى هللا 
عليو والو وسلم( وحرل  مري اؼبؤمنني )عليو السالل( ال الة فيها 

 .  (ٕ)أبلة صالة والدرىم فيها أبلة درىم(

                                                 
 . 563، ص 4الكافي ، ج (1
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والرس ل   )صلى وقبد يف م   ع اغبرمة ي  الك فة ىي حرل هللا 
هللا عليو و لو وسلم( وحرل  مري اؼبؤمنني )عليو السالل( وكذل  مكة 

 فضاًل عن اؼبدينة . 
حي     الك فة سبث  البا ن لتل  اغبرمة  ما مكة فظاىر تل  
اغبرمة واللتا  تدورا  ح ل ءل ية اؼب   مني ابتداًد من الرس ل 

 إلمال اؼبهدي )عليو السالل( حي     حرمتهم    )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وانتهادً 
من حرمة اإلسالل وحرمة اإلسالل ىي حرمة هللا والدلي  على ذل  
عند زايرة اإلمال اغبسني )عليو السالل( تق ل يهنم انتهك ا بقتلو 

 حرمة اإلسالل . 
فكذ  اغبرمة تدور ح ؽبم وفيهم سالل هللا عليهم . وعلى ىذا 

ى مكة اإلمال اؼبهدي )عليو السالل( وىي األساس ىي تن كس عل
 الك فة .

 ما وجو الشبو الثا  بني الك فة ومكة من حي  انو وبرل على 
 (ٔ)الكافرين د  ؽبا ف ن اؼب ل ل ي  مكة وبرل على اؼبشركني د  ؽبا

 . 

                                                 
 . 398، ص 2عمل الشرائع ، ج (1
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والك فة كذل  س   ت بح ؿبرمة على الكافرين حي  ورد عن 
  الك فة قال   اؼبؤمنني )عليو السالل( يف مدح  مري
ص تذىه الدنيا حىت   ما.. . يب  ووب   ووب  اي ك فة ما  )

 .  (ٔ)( ك  مؤمن وىبرج عن  ك  كافر  يلي وبن 
 بقيال اإلمال اؼبهدي يصوىذا بطبي ة اغبال   يتةقق ولن يتةقق 
ىبل ها من الكافرين    )عليو السالل( مل وىي عاص تو مل فال بد 

 واؼبنافقني .
ك هن ا   من انحيةت وجو ءبو اثل  بني الك فة ومكة ك ا ي  ىنا

 منتا  وذل  نتيجة غبرمته ا مل فالك  ي ر     مكة ىي بلد هللا 
 اغبرال ومن يستجري بو كا   مناً .
َوِيْذ قَاَل ِيبْاَراِىيُم َربِّ اْجَ ْ    } وقد ورد ىذا اؼب   يف ق لو ت ا  

 . ( ٕ){ ِمَن الث َ َراِت  َىاََذا بَاَلداً  ِمناً َواْرُزْب َ ْىَلوُ 
  . (ٖ){  َوُ  ِر ِسيِنني َوَىَذا اْلبَاَلِد اأْلَِمنيِ } وق لو ت ا  

                                                 
 . 264، ص 12مستدرك الوسائل ، ج (1

2
 ( .126البقرة )(  

3
 (  .3 -2( التين ) 



  ــ 64 ــ

  ىذا ينطبق على الك فة س اًد من الناحية اؼب ن ية  و اؼبادية .
  ما  ى  ف ن الناحية اؼب ن ية ي  وج د اؼب   مني )عليهم السالل(

مل وىم  لتايل ى  األرض  ما  أللنج ل    ا ا عامة ك األرضألى  
للك فة ك هنا بلدهتم ومقر ءي تهم مل وي  وج دىم عليهم   ما 

 . واآل رةالدنيا   ى المن   ما السالل ى  
حي  ورد يف زايرة اإلمال علي )عليو السالل( اؼبدف   بظهر الك فة 

عبد هللا ال ادب )عليو   قجاد عن  يذمن النار مل   ما   هنامل 
اي ابن مارد من زار جدي عارفًا حبقو كته هللا )  السالل( قال  

لو بك   ط ة حجة مقب لة وع رة م ورة مل وهللا اي ابن مارد ما 
ؤمنني )عليو ؼبا  مرييط م هللا النار قدمًا اغ ت من زايرة 

راكبًا مل اي ابن مارد اكته ىذا اغبدي  دباد   وماءيًا  السالل(
 .  (ٔ)(الذىه 

 ي يف الك فة من الناحية اؼب ن ية مل يف حني م ج د   ما وىذا كلو 
 ف ليس   يتةقق بشك   ويف ك  ال ا  يف الك فة األما  اغبقيقي

 . دولة اإلمال اؼبهدي )عليو السالل(يف 
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  ـ اختْاس اهلل انكٌفح يٍ تني تقاع إسع 20

ك ا    الك فة تشبو مكة من انحية ا تيار هللا ؽب ا م اً من بني بقاع 
  روي عن الرس ل  )صلى هللا عليو والو وسلم( انو األرض حي

 قال   
َوالتِّنِي ) ي  هللا ا تار من البلدا   رب ة فقال عأ وج    } 

{ مل التني اؼبدينة  َوالأ يْاُت ِ  َوُ  ِر ِسيِننَي َوَىَذا اْلبَاَلِد اأْلَِمني
والأيت   بيم اؼبقدس و  ر سينني الك فة وىذا البلد األمني 

 .( ٔ)مكة (
ك ا جاد  يضًا عن ابن عباس عن الرس ل   )صلى هللا عليو والو 

) ي  هللا تبارت وت ا  ا تار من الكالل  رب ة وسلم( انو قال   
... ومن البقاع  رب ًا ... و ما  ريتو من البقاع ف كة واؼبدينة 

 . ( ٕ)وبيم اؼبقدس وفار التن ر  لك فة (

                                                 
  . 361، ص 14( وسائل الشيعة ، ج1
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ين البلدين فاألول ى  قبلة اؼبسل ني وص ت جد غرابة يف ا تيار ىذ
وؿب  تنأي  الدين اإلسالمي مل والثا  ى  قبلة الشي ة  ص  وسيك   

 قبلة ال ا  عند قيال القائم )عليو السالل( .
 
 
 
 
 
 
 

 ـ انكٌفح ًيكح ؤصذ طْناخ إسع اخلًضح 0 3
روي عن الك فة ومكة يهنا  حد  بقات األرض اػب سة ومنها كا  

لبيم )عليهم السالل( مل حي  جاد عن  مري اؼبؤمنني  لق  ى  ا
 )عليو السالل( ينو قال   

) ي    هنر دو  عرءو ودو  النهر الذي دو  عرءو ن ر ن ره مل 
وي  يف حاف  النهر روحني ـبل قني القدس وروح من  مره مل و   
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  عشر  ينات من اعبنة وطبسة من األرض ففسر اعبنا  
 واألرض مل مث قال   

ما من نيب وص مل  من ب ده جب  يص نفخ فيو من يحد  
 الروحني وج   النيب من يحد  الضفتني .

 قلم ألق اغبسن األول )عليو السالل( عن اعبب  مل فقال   
اػبلق غريان  ى  البيم فا  هللا عأ وج   لقنا من عشر  ينات 

 . ( ٔ)ونفخ فينا من روحني صبي اً فا يه أب يباً (
)  ني اعبنا   م   الطينات عن  ق ال امم قال   وقد ورد يف

جنة عد  وجنة اؼباو  وجنة الن يم والفردوس واػبلد مل و ني 
 . ( ٕ)األرض مكة واؼبدينة والك فة وبيم اؼبقدس واغبائر (

وىذا  مر  بي ي    يك    لق األئ ة )عليهم السالل( من ىذه 
يبثال  مهد النب ة  الطينات صبي ًا والك فة ومكة ربديدًا ألهن ا

والثا  سبث  جأد من مكة اإلمال  دواإلمامة ي  جانه اغبائر وكربال
اؼبهدي )عليو السالل( وىي الك فة وىي رمأ بقاد الرسالة احمل دية 

                                                 
 . 392، ص 1الكافي ، ج( 1

 . 392، ص 1المصدر نفسو ، ج ( 2
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الباقية ببقاد اإلمال اغبسني )عليو السالل( مل فضاًل عن بيم اؼبقدس 
 الذي ى  قبلة الناس قب  اإلسالل . 

 ي الك فة ومكة سبث  رمأ  ينة  لق الناس والشي ة ونبا  لتايل 
ربديدا ألهنم  لق ا من  ينة األئ ة )عليهم السالل( وعجن ا دباد 

 وصيتهم .
 
 
 
 

 َاصْح ػشع انٌالّح ػهْيا يغ يكح 0  -4
وت جد عالقة ءبو مه ة بني الك فة ومكة من حي  عرض ال صية 

و   كانم الك فة ىي على ك  من البلدين وسرعة استجابته ا ؽبا . 
 األسبق ك ا سيايت تف ي  ذل  . 

حي  ورد عن انس بن مال   نو قال   ) كنم ذات ي ل جالساً 
عند النيب )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( يذ د   عليو علي بن  ق  اله )عليو السالل( مل 

 فقال النيب   
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   ) ييل اي    اغبسن مث  عتنقو وقب  ما بني عينيو وقال اي علي 
فسبقم يليها  تهللا عأ  ظبو عرض وصيت  على الس اوا

الس اد الساب ة فأينتها  ل رش مث سبقم يليها الس اد الراب ة 
فأينتها  لبيم اؼب   ر مث سبقم يليها الس اد الدنيا فأينتها 
 لك اكه مث عر ها على األر ني فسبقم يليها مكة فأينها 

نها ق مث سبقم يليها الك فة  لك بة مث سبقم يليها اؼبدينة فأي
 . (ٔ)فأينها ب  مث سبقم يليها قم فأينها  ل رب ....(

ويتبني لنا فبا تقدل ي  ال صية عر م على اصر ني فسبقم يليها 
مكة والك فة مل حي  ي  ال صية سبث  ك ال الدين اإلسالمي الذي 

ح )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( يشت   على اإلقرار  ل حدانية   سبةانو وت ا  ونب ة اػبا
و مامة ووصاية  مري اؼبؤمنني )عليو السالل( مل أل  يسالل الفرد 
اؼبسلم لن يكت   يص ب صية اإلمال علي )عليو السالل( حي  قال 

 ت ا    
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اْليَاْ َل َ ْكَ ْلُم َلُكْم ِديَنُكْم َوَ سْبَْ ُم َعَلْيُكْم نِْ َ ِ  َوَرِ يُم } 
 . (ٔ){اَلَل ِديناً َلُكُم اإِلسْ 

ف ن البديهي    تسبق ىاات  البلدات  ي  ال صية ك   مكة ؿب  
ومكا  انطالب الدين اإلسالمي اؼبت ث   لتنأي  مل والك فة ؿب  
ومكا  نأول ملوي  الدين اإلسالمي . وذل  ب د قيال اإلمال اؼبهدي 

 )عليو السالل( .
 
 
 

د امسْيًا ـ  انتشاتو تني انكٌفح ًيكح يٍ صْج ًس5ً

 يف انقشآٌ  0 
ي  من صبلة الشبو بني مكة والك فة ىي ورود  سم ك  منه ا يف 
القر   الكرمي وي  كا  ليس بلفظ صريح مل ف كة مثاًل ظبيم يف 

    القر   ببكة قال ت ا 
                                                 

1
 ( .3المائدة )(  
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ِي   َ و َل بَاْيٍم ُوِ َو لِلن اِس َلل ِذي بَِبك َة ُمَبارَكًا َوُىًد  }
 .  (ٔ){لِّْلَ اَلِ نيَ 

   و ل القر  
َوَىاَذا ِكَتاٌب  َنَأْلَناُه ُمَباَرٌت م َ دُِّب ال ِذي بَانْيَ َيَدْيِو َولُِتنِذَر  ُل   }

اْلُقَر  َوَمْن َحْ ؽَبَا َوال ِذيَن يُاْؤِمُن َ  ِ آلِ َرِة يُاْؤِمُن َ  ِبِو َوُىْم َعَلى 
 . (ٕ)َصاَلهِتِْم وُبَاِفظُ َ  {

   والبلد األمني 
 .  (ٖ){ َوالتِّنِي َوالأ يْاُت ِ  َو ُ ِر ِسيِننَي َوَىَذا اْلبَاَلِد اأْلَِمنيِ } 

وكذل  الك فة ورد ذكرىا يف القرا  الكرمي بلفظ   ر سينني مل 
ِيّ ِ َ اَن رَب َ  فَاْ َلْو نَاْ َلْيَ    } وال ادي اؼبقدس     قال ت ا  

  وكذل  الرب ة قال ت ا   مل( ٗ){ ِين َ  ِ ْلَ اِد اْلُ َقد ِس    

                                                 
1
 ( .96) آل عمران(  

2
 ( .92) األنعام(  

3
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َوَجَ ْلَنا اْبَن َمْرمَيَ َو ُم ُو  يًَة َو َويْاَنانُبَا ي  رَبْاَ ٍة َذاِت قَاَراٍر }
  . (ٔ){َوَمِ نيٍ 

وىذا ليس  لشيد اؼبستبرب من حي  ك  منه ا يبث  مكة وك بة 
زماهن ا نسبًة للنب ة واإلمامة مل يذًا صبد    يذكرنبا القر   الكرمي 

نًا مكانة وم  و ك  منه ا ودورنبا يف ربقيق اإلرادة وال دالة مبي
 اإلؽبية يف الك   وليس يف األرض فةسه .

 
 
 
 

 انفضائم اخلاصة بانكىفة :  -ثانياً :
ب د    بينا يف ال فةات السابقة الفضائ  اؼبشرتكة بني الك فة 
ومكة من حي  اغبرية واألما  وا تيار هللا لك  منه ا كافض  

و وغريىا من األم ر . أنيت اآل  لنتةدث عن فضائ  الك فة بقاع
 اصة وال  ذب لها حبق مكة اإلمال اؼبهدي )عليو السالل( وقبلة 

                                                 
1
 ( . 52) مؤمنون ال(  
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صبيو بلدا  ال ا  يف  ايمو )عليو السالل( وليس الشي ة فق  ك ا 
 ى  اغبال يف وقتنا اغبا ر .

 حي   هنا ستك   عاص ة دولة ال دل اإلؽبي ال   رادىا هللا
 سبةانو وت ا  يف ىذا الك   .

ويف حقيقة اغبال ليس من السه لة دبكا  اإلؼبال بفضائ  الك فة  
كلها ي    يكن ءي ًا ءبو مستةي  أل  الك فة ت ت  مهد اإلمامة 
وال صية ألى  البيم )عليهم السالل( وال  ت ع بدورىا ك ال الدين 

ي واؼبت ث  ب صية اإلمال الذي ارتضاه هللا ل باده وى  الدين اإلسالم
 علي )عليو السالل( الذي قال لو رس ل هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(   

فلذل  ص )   ي ر  هللا يص  ان و نم و  ي رف  يص هللا و ان ( 
يبكن لمنسا  القاصر ذي ال ق  احملدود من فهم تل  األسرار 

اإلمال اؼبهدي )عليو  والفضائ  اإلؽبية وال   ست دعها هللا يف مكة
السالل( ب  مكة الرسالة احمل دية اؼبهدوية األصيلة و  نها وىي 

 الك فة . 
 وىذه الفضائ  ىي كاآليت  
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 ا  ول بق ة ُعبد هللا عليها   ٔ
ت د ال ب دية   سبةانو وت ا   ول منقبة من مناقه الك فة من 

 بةانو وت ا .حي   هنا  ول بق ة على وجو األرض عبد فيها هللا س
)  ول حي  جاد عن  مري اؼبؤمنني علي )عليو السالل( مل  نو قال   

 . (ٔ)بق ة عبد هللا عليها ظهر الك فة (
 وىذه النقطة  لذات فيها عدة نقاط مه ة هبه اصلتفات يليها  

  ىي  ص  ال ب دية   ال احد األحد الذي   ىبلق  النقطة األو 
ه مل ولكن ىذه ال ب دية رَبطها سبةانو وت ا  اعبن واإلنس يص لي بدو 

أبءياد   ر  دالة عليها وىي ك  من النب ة واإلمامة بدلي  ق ة 
اؼبيثاب الذي   ذه هللا سبةانو وت ا  على اػبالئق  إلقرار لو 
 ل ب دية و لنب ة لرس ل هللا   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( و ل صية وال صية لممال 

 . يو السالل()علعلي 
من حي     النب ة واإلمامة نبا الطريقا  اللذا  دّصان على هللا 
سبةانو وت ا  ونبا  صاًل ءيد واحد مت لق بذاتو اؼبقدسة مل بدلي  
ينو جاد يف األدعية ال اردة عن  ئ ة  ى  البيم )عليهم السالل( 

                                                 
 . 226، ص 12مستدرك الوسائل ، ج( 1
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 واػباصة بأمن غيبة اإلمال الثا  عشر اغبجة بن اغبسن صل ات هللا
وسالمو عليو واؼبثبتة للشي ة اؼبؤمنني ما جاد عنهم )عليهم السالل( 

   
) اللهم عرفع نفس  فكن  ي    ت رفع نفس     عر  نبي  
اللهم عرفع رس ل  فان  ي    ت رفع رس ل     عر  
حجت  اللهم عرفع حجت  فكن  ي    ت رفع حجت   للم 

 عن ديع ( .
 رفة اغبجة ) اإلمال( ى  الضالل عن الدين ومن ال ا ح ي  عدل م

الذي ارتضاه هللا ل باده .حي  ي  ىذا الدين ص يك   يص بشهادة 
ص الو يص هللا   رس ل هللا علي ويل هللا مل فال غرابة    يك    ول 
م  و ي بد هللا فيو ىي الك فة ألهنا سبث  نقطة التقاد اػبط ط 

 مل واإلمامة ( وذل  من وجهني .  الثال ة ) ال ب دية مل والنب ة
األول ل ج د ءل  األئ ة اؼب   مني فيها واؼبت ثلني ب احه 

الذي يبث    ن ملوي   )عليو السالل( ال صية واؼبيثاب اإلمال علي 
الدين اإلسالمي وى  نفس رس ل هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ونبا يبثال  ظاىر 
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اإلؽبي وم در الن ر وال ج د  و  ن النقطة ال  ىي م در الفي 
. 

آبص  السنني مل )عليو السالل( ونبا  ول ن ر ُعبد هللا قب   لق  دل 
الذي ي ت  اؼبطبق  )عليو السالل( ومن جهة وج د اإلمال اؼبهدي 

اغبقيقي لبا ن الدين اإلسالمي حسه التاوي  عند قيامو الشرية 
 والذي بد  من وحي  ي  مظهر ال ب دية اغبقة   سبةانو وت ا 

الك فة منذ عا  الذر واصظلة وسينتهي  لك فة ؿب  رحال اإلمال 
 . )عليو السالل( اؼبهدي 

وكا  بداية دع تو ك ا قلنا وى  اؼبث  ؼبظاىر ال ب دية اغبقة من 
حي  ك نو فبثاًل لل صية وال صية من جهة مل ولك نو  حد م اديق 

هنم عبدوا هللا وىم  ءباح ال ب دية اغبقة   سبةانو وت ا  وك  
 . (ٔ)ن رانية ك ا بينا سابقاً 

 ما ال جو الثا  صلتقاد اػبط ط الثال ة  لك فة ىي من حي  وج د 
فيها مل فهم يبثل   السالل(  م)عليهالشي ة اؼب الني ألى  البيم 

اؼب داب اغبقيقي لل ب دية والدين الكام  ألهنم  من ا    عأ وج  
                                                 

،  12؛ مستدرك الوسائل ، ج 225ـ223، ص 96( بحار األنوار ، ج1
  . 196، ص 1؛ تفسير البرىان ، ج 226ص
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)عليو السالل(   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( و إلمامة لممال علي و لنب ة للنيب 
و  رىم  لطبو السالل(  م)عليهواألئ ة األ   عشر من ب ده 

)عليو ؽبذا سيكّ   القاعدة لدولتو  )عليو السالل( اإلمال اؼبهدي 
 . السالل( 

نها وىذا كلو بطبي ة اغبال   يتهيا ؼبكة بيم هللا اغبرال أل  من قط
منذ عهد الرس ل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وكذل  من يقطنها اآل  ىم من ذوي 
الدين الناق  والذي ص يبم للدين اإلسالمي اغبقيقي أبي صلة يص 
 لظاىر فق  ب  وأل   كثرىم فبن ن ه ألئ ة  ى  البيم )عليهم 
السالل( وى  النفاب ب ينو وذل  لق ل اإلمال علي  )عليو السالل( 

   
 ) ص وبب  يص مؤمن وص يببض  يص منافق ( . 

حي  ورد يف فض  الك فة و ى  ال راب ي  ما يشري ي  ىذا اؼب   
وذل  عن يسةاب بن داود ي  رجاًل جاد ي  اإلمال ال ادب  )عليو 
السالل( وقد  ع ك  ما عنده ويريد    ينأل يف  فض  البقاع 

 ب )عليو السالل(   للسكن حي  قال الرج  لممال ال اد
 ) فقلم  نأل مكة ؟ 

 فقال   ص تف   مل ي   ى  مكة يكفرو     جهرة .
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 ؟ . )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(قلم   ففي حرل رس ل هللا 
 قال   ىم ءر منهم .
 قلم   فاين  نأل ؟ 

قال   علي   ل راب الك فة فك  ال كة فيها على   ع عشر 
  .(ٔ)مياًل ...(
  مكة ص يبكن    تك   منطلق للدع ة اؼبهدوية ل دل فلذل   

وج د القاعدة اؼبهياة ؽبا مل ىذا على ال كس من الك فة وؽبذا 
ستك   مكة اإلمال اؼبهدي )عليو السالل( وك بتو ل ج د القاعدة 

 ال قائدية الشي ية فيها .
  وك ا  و ةنا يف ال فةات السابقة ي  علة  النقطة الثانية

كة آلدل  )عليو السالل(  ىي ألنو عأ وج  نق   ءباح سج د اؼبالئ
اؼب   مني ي  ظهره حي  جاد عن اإلمال اغبسن ال سكري )عليو 

 السالل(   

                                                 
 . 446، ص 6تيذيب األحكام ، ج( 1
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) اي عباد هللا مل ي   دل ؼبا ر   الن ر   يتبني سا  ًا من صلبو مل 
يذ كا  ت ا  نق   ءباحنا من ذروة ال رش ي  ظهره مل ر   الن ر 

 اح . فقال اي رب مل ما ىذه األن ار ؟ .و  يتبني األءب
قال هللا عأ وج     ن ار  ءباح نقلتهم من  ءر  بقاع عرءي 

 . ( ٔ)ي  ظهرت ولذل   مرت اؼبالئكة  لسج د ل  ..(
يذا ؼبا كانم علة السج د ىي اؼب   مني األرب ة عشر  )عليهم 

لأىراد السالل( ابتداًد  لرس ل   )صلى هللا عليو والو وسلم( وا
)عليها السالل( واإلمال علي )عليو السالل( وانتهاًد  إلمال اؼبهدي 

 )عليو السالل( .
ف ن الطبي ي جدًا    يك   على ظهر الك فة وليس على غريىا من 
البقاع ألهنا البق ة ال   منم ب صيتهم وىي ؿبلهم )عليهم السالل( 

مل فهي مقر  وذل  متجسد ب ج د اإلمال علي )عليو السالل( فيها
ءي تهم الذين  من ا وصدق ا ب صيتهم وىم  لتايل  من ا وصدق ا 

 و وف ا  ؼبيثاب الذي   ذه هللا على اػبالئق يف عا  الذر .

                                                 
  . 196، ص 1( تفسير البرىان ، ج1
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)  ما  نو حي  جاد عن اإلمال ال ادب)عليو السالل(  نو قال   
ليس من بلد من البلدا   كثر ؿببة لنا من  ى  الك فة مث ىذه 

ي  هللا ىداكم ألمر جهلو الناس  حببت  ان  ال  ابة  اصة
و ببضنا الناس وصدقت  ان وكذبنا الناس و تب ت  ان و الفنا 

 .( ٔ)الناس ....(
  يف ىذا اؼبقال ي  يف الرواية اؼبتقدمة عن  مري  النقطة الثالثةو

اؼبؤمنني )عليو السالل( ح ل ي   ول  رض عبد هللا فيها ىي الك فة 
ة آلدل )عليو السالل(  تقابلها رواية   ر  عن عندما سجد اؼبالئك

مكة من حي  يهنا ؿب    ذ اؼبيثاب من بع  دل  إلقرار  لرب بية 
 و لنب ة و ل صية واإلمامة . 

حي  جاد عن بكري بن  عني عن اإلمال ال ادب )عليو السالل( انو 
) ي  هللا تبارت وت ا  و و اغبجر األس د وى  ج ىرة قال   
من اعبنة ي   دل ف   م يف ذل  الركن ل لة اؼبيثاب    رجم

وذل  ؼبا   ذت من بع يسرائي  من ظه رىم ذريتهم حني   ذ 

                                                 
 . 222، ص 57بحار األنوار ، ج (1
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هللا عليهم اؼبيثاب يف ذل  اؼبكا  ويف ذل  اؼبكا  تراد  ؽبم 
 . (ٔ)رهبم (

فالك فة ىنا سبث  اؼبكا  الذي ذبسد فيو  ص  اؼبيثاب روحًا 
 اً  .وع اًلملوالذي ا ذ يف مكة ن 

 

 ا سبقها و ىلها ي  القب ل  ل صية   ٕ
واؼبنقبة الثانية اػباصة  لك فة ىي السبق بقب ل وصية  ى  البيم 

 )عليهم السالل( .
حي  جاد عن  ق ب ري عن اإلمال ال ادب )عليو السالل(  نو 

) ي  وصيتنا وصية هللا عأ وج  ال    يب   نبياً ق  يص هبا قال  
عأ اظبو عرض وصيتنا على الس اوات واألرض واعببال  مل ي  هللا

واألم ار فلم تقبلها قب ل  ى  الك فة وي  ي  جانبهم ق  ما 
لقيو مكروب يص نفس هللا كربو و جاب دع تو وقلبو ي   ىلو 

 . ( ٕ)مسروراً (

                                                 
1
 . 223، ص 96( المصدر نفسو ، ج 
  .212،ص2( مستدرك الوسائل،ج2
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ؼبا يف علم هللا أبهنا ستك   عاص ة لدولة ال دل اإلؽبي مل ومهياة 
 ال ظيم .  لتقب  ىذا األمر

ومن ىذا نفهم سر نق  اإلمال ل اص تو ي  الك فة حي  ينو  راد 
   يأرع بيده الكريبتني بذور التشيو وال  سقتها دماد اإلمال 
اغبسني )عليو السالل( وال  ستست ر رغم ؿباولة  عداد هللا 

 واإلسالل ي  يماتتها واقتالعها في ا ب د .
اؼب ع د بتللي  األرض من وذل  عند  روج ـبل  اإلنسانية 

الظلم واعب ر أل  الك فة وال راب كك  سي بةا  القاعدة لدولة 
اإلمال )عليو السالل( ومنو سيلرج ج   ن اره والذين ي   عنهم 

 )ع ائه ال راب( .
وقد  ءار اإلمال الباقر )عليو السالل( ي  م قة الك فة و ىلها 

)عليو السالل( وق  اغبسني واحملتضن لل صية ل ج د ق  اإلمال علي 
 )عليو السالل( حي  قال   
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) ي  وصيتنا عر م على  ى  األم ار فلم تقبلها قب ل  ى  
الك فة ءيد مل وذل  ي  ق   مري اؼبؤمنني )عليو السالل( فيها 

 .( ٔ)وي  ي  لأقو لق اً   ر ي ع ق  اغبسني )عليو السالل( (
 ا  قد  حتج  لك فة على ب   كثر من ذل  ي  هللا سبةانو وت

 غريىا من البلدا  و ؼبؤمنني من  ىلها على غريىم من الناس .
 حي  جاد عن  ق عبد هللا )عليو السالل(  نو قال   

) ي  هللا  حتج  لك فة على سائر البلدا  و ؼبؤمنني من  ىلها 
 . ( ٕ)على غريىم (

  يك    فض  ومن اؼب ل ل ي   ي ءيد وبتج بو على غريه ص بد  
منو مل وىذا ي ع ي  الك فة   فض  من غرينبا من البقاع واؼبؤمنني 
من  ىلها  فض  من اؼبؤمنني اآل رين يف اؼبنا ق األ ر  والسبه 
يف ذل  ى  صدب نياهتم وي الصهم  ل صية ألى  البيم )عليهم 

 السالل( ال  ىي وصية هللا سبةانو وت ا  . 

                                                 
1
 . 212، ص 2( وسائل الشيعة ، ج 

2
 . 225، ص 7( مستدرك الوسائل ، ج 
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ريخ هبد ي  الك فة منذ ال هد األول واؼبت  ن يف صفةات التا
لمسالل ر ت  ن اعًا من األذ  والظلم واعب ر مل ص لذنه ف لتو يص 
ألهنا م الية ألئ ة  ى  البيم )عليهم السالل( والش اىد التارىبية 
على ذل  كثرية جدًا  طتها دماد الشهداد . فالك فة ىي من 

مظاىر مل  قببم حجر بن عدي وىا  بن عروة مل وحبيه بن 
 . (ٔ)ومسلم بن ع سجة وغريىم

ولكن رغم ك  تل  اصبتالدات ال  ستبقى ت ا  منها الك فة حىت 
قيال القائم وال دل اؼبنتظر من  ل   )صل ات هللا وسالمو عليهم 

  صب ني( .
فك  هللا سبةانو وت ا  سين رىا لدينو الذي ارتضاه ل باده ليظهره 

شرك   مل وذل  من  الل ت يل  صةاب على الدين كلو ول  كره اؼب
ال صية واػبالفة اغبقة يف األرض وال   رادىا عأ وج  واؼبت ثلة 

 بشل  اإلمال اؼبنتظر عج  هللا فرجو الشرية .

                                                 
،  2وما بعدىا ؛ تاريخ اليعقوبي ، ج 69، ص 3( مروج الذىب ، ج1

  .  161ـ162ص
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وذل  ك ا  نت ر يف اغبجاز ومكة يف  د  الدع ة احمل دية على 
مشركي قريم . حي  ورد عن  مري اؼبؤمنني )عليو السالل( ق لو 

 الك فة   ح ل 
) والذي نفسي بيده لينت ر  هللا أبىلها يف ءرب األرض وغرهبا 

 .( ٔ)ك ا انت ر  غبجاز (
 

 ا الك فة مسكن ومدفن األنبياد واألوصياد  ٖ
ص ىبفى على اعب يو ي  الك فة حازت على فض  وءر  عظي ني 
ألهنا ؿب  ؼبسكن ومدفن لل ديد من األنبياد كآدل ون ح ويبراىيم 

 صاحل )عليهم السالل( .وى د و 
وقد  و ح  ئ ة  ى  البيم )عليهم السالل( تل  الفضيلة ال  
حضيم هبا الك فة من حي  وج د قب ر األنبياد واألوصياد ي  
جنه ق  سيد األوصياد يف عدة م ا ن منها ما جاد عن  ق  سامة 

) الك فة رو ة من عن اإلمال ال ادب )عليو السالل(  نو قال   
اعبنة فيها ق  ن ح ويبراىيم وقب ر  الشبائة نيب وسب ني نبياً رايض 

                                                 

 . 164( مستدرك نيج البالغة ، ص1 
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وست ائة وصي وق  سيد األوصياد  مري اؼبؤمنني)عليو 
 .(ٔ)السالل((

ك ا ورد عن  ق بكري اغبضرمي عن  ق ج فر الباقر )عليو السالل( 
 قال   

)صلى ) قلم    ي البقاع  فض  ب د حرل هللا وحرل رس ل هللا 
؟ فقال   ) الك فة اي  ق بكري ىي الأكية  و لو وسلم(هللا عليو 

الطاىرة فيها قب ر النبيني اؼبرسلني وغري اؼبرسلني واألوصياد 
 . (ٕ)ال ادقني .....(

بيد ي  سر قداستها األصلي ى  وج د ق  سيد األوصياد اإلمال 
 ٖ٘علي )عليو السالل( فيها الذي نق  عاص ة  الفتو يليها عال  

 ىا . 
ا ص ء  فيو ي   ًا و ل   )عليهم السالل(  ءر  وفب

اؼب ج دات وىم ال لة البائبة ال  من  جلها  لق هللا الك   أبسره مل 

                                                 
1
 . 387، ص14( وسائل الشيعة ، ج  

2
 . 31، ص 6، ج ( تيذيب األحكام 
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واإلمال علي )عليو السالل( ى   ول من حاز ىذا الشر  ب د سيد 
 البشر   )صلى هللا عليو و لو ( .

رمي بق لو ت ا  ألنو )عليو السالل( نفس الرس ل بشهادة القر   الك
   
ج َ  ِفيِو ِمن بَاْ ِد َما َجادَت ِمَن اْلِ ْلِم فَاُقْ  تَاَ اَلْ ْا َنْدُع اَفَ ْن حَ } 

َتِهْ    َبْاَناداَن َو َبْاَنادُكْم َوِنَساداَن َوِنَسادُكْم َو َنُفَسَنا و َنُفَسُكْم مثُ  نَاباْ
 . (ٔ){ فَاَنْجَ   ل ْ َنَة اّللِّ َعَلى اْلَكاِذِبنيَ 

ه  )عليو السالل( ك ا بينا  نفًا يبث    ن النقطة للفي  اإلؽبي ف
والرس ل يبث  ظاىرىا  ي ي  عليًا ـبت   لتاوي  والرس ل ظاىر 

 ـبت   لتنأي  . 
ولذل  فالرس ل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ولد يف ظاىر الك بة واإلمال علي )عليو 

 السالل( ولد يف   نها .
لي )عليو السالل( ى  سر من  سرار اػبالق عأ لذل  فك  اإلمال ع

وج    ي رفو يص ى  هلالج لج والرس ل الكرمي   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وص يبكن ألي 
ءل  مه ا بلبم منألتو وعل و من يدرات عظ ة ءل يتو )عليو 
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السالل( فكية بنا كبن  صةاب اإلفهال احملدودة مل وى  القائ  عن 
 .لنقطة ال  يف بسمميحرلا نمحرلا هللا ( )  ان انفسو 

وىذه النقطة ىي نقطة الفي  اإلؽبي يبث  اؼب ج دات و ص  ال ج د  
كلو وكبن ن لم ي  النقطة ىي األص  يف ك  الكل ات ال   وجدىا 

َا يف اأْلَْرِض ِمن َءَجَرٍة َ ْقاَلٌل   } هللا حىت ينو قال يف كتابو  َوَلْ  َ مب 
َ ُة َ حْبٍُر م ا نَِفَدْت َكِلَ اُت اّللِ  ِي   اّلل َ َواْلَبْةُر يبَُ  ُه ِمن بَاْ ِدِه َسباْ د 

 . (ٔ){َعأِيٌأ َحِكيٌم 
فك  اإلمال علي )عليو السالل( وال رتة ليس ؽبم نفاد فهم من هللا 
وي  هللا ألهنم ـبل قني من ن ره عأ وج  مل حىت ينو ورد يف فض  

( وفض  زايرتو ما جاد عن اإلمال  مري اؼبؤمنني )عليو السالل
) د لم ال ادب )عليو السالل( عن  ق وىه الق ري انو قال   

اؼبدينة فاتيم    عبد هللا )عليو السالل( مل فقلم لو   ج لم 
 فدات  تيت  و   زر  مري اؼبؤمنني .

                                                 
1
 ( .27) لقمان(  



  ــ 89 ــ

فقال   ب س ما صن م ل ص ين  من ءي تنا ما نظرت يلي   ص 
اؼبالئكة ويأوره األنبياد ويأوره  تأور من يأوره هللا مو

 . ( ٔ)اؼبؤمن  .... (
فكذ  ما ى  مقال  مري اؼبؤمنني )عليو السالل( وعظم البق ة ال  دفن 

 فيها حىت ي  هللا ومالئكتو و نبيائو واؼبؤمنني يأورونو فيها . 
 ي دب   ي    ويف حقيقة األمر ي  من  م األءر  فه  األءر 

ة ألهنا   م جسد من يأوره هللا الك فة  ءر  حىت من مك
 ومالئكتو و نبيائو مل وى    ن الك بة . 

وا  ق ه )عليو السالل( ى  ؿب  الرضبة اإلؽبية لل باد كافة مل حي  
ما من  اله حاجة وص مكروب وص سقيم وص ذو عاىة يص صذ 

 بق ه و ستنجد جب اره وقضى هللا حاجتو ونفس عنو كربتو .
دب )عليو السالل( يف م رض مدحو للك فة ينو قال ف ن اإلمال ال ا
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)...الك فة فك  ال كة منها على   ع عشر مياًل ىكذا وىكذا 
وي  جانبها ق  ما  اته مكروب ق  وص مله   يص فرج هللا عنو 

)(ٔ) . 
وعن  ق ب ري عن اإلمال ال ادب )عليو السالل( يضًا يف ق لو 

 ية انو قال    لك فة و ىلها وقب ؽبا ال ص
) ي  وصيتنا وصية هللا عأ وج  .... فلم تقبلها قب ل  ى  
الك فة وي  ي  جانبهم لق  ما لقيو مكروب يص نفس هللا كربو 

 . (ٕ)و جاب دع تو وقلبو ي   ىلو مسروراً (
) كبن نق ل بظهر الك فة ق  وعنو )عليو السالل(  يضًا ينو قال   

 .( ٖ)ءفاه هللا ( ص يل ذ بو ذو عاىة يص
ك ا ي  زايرة  مري اؼبؤمنني )عليو السالل( وكذل  زايرة اغبسنني 
)عليه ا السالل( و قي ال رتة الطاىرة )عليهم السالل( وىي   ا  

 لد  ل اعبنة و ما  من د  ل النار .
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وي  ك هنم )عليهم السالل( ؿب  التجلي اإلؽبي وال لة البائبة للللق 
ق  ر ًا مدحية وص ظباد مبنية وص ك  ءيد يف ألنو عأ وج    ىبل

الك   يص ألج   صةاب الكساد )عليهم السالل( وؿببتهم مل و مري 
اؼبؤمنني )عليو السالل(  حدىم ب  و فضلهم ب د رس ل هللا )صلى 

 هللا عليو و لو وسلم( .
) ي   مري حي  جاد عن اإلمال ال ادب )عليو السالل( ينو قال   

و السالل( عند هللا  فض  من األئ ة كلهم ولو اؼبؤمنني )علي
 . ( ٔ)  اب  ع اؽبم (

فبو )عليو السالل( وأبى  الكساد )عليهم السالل( واألئ ة التس ة 
من ذرية اغبسني )عليهم السالل( أي ذ هللا عأ وج  وي طي ويثيه 

 . (ٕ)وي اقه وهبم ءفاد للناس عند هللا سبةانو وت ا 
ك  وج د ىذا ال دد الكبري من قب ر ومن نفس ىذا اؼبنطلق ف

األنبياد واألوصياد يف الك فة ي ه يف رافد التلطي  اإلؽبي مل على 
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اعتبار ي  وج دىم يك   مرحلة حاكية ؼبا ب دىا مل ون ع هبا مرحلة 
 ظه ر اإلمال اؼبنتظر )عليو السالل( .

فنجد مثاًل ي  ظهر الك فة واؼبت ثلة أبرض البري تضم  جساد   د 
بشر وىم  دل ون ح وم هم اإلمال علي )عليهم السالل( ي افة ي  ال

 ق ي نبيي هللا ى د وصاحل )عليه ا السالل( .
ومن ذل  تسلي نا عليهم عند ال ق   على  ريح  مري اؼبؤمنني 

 . ( ٔ))عليو السالل(
 وىذا ما  كدتو األ بار ال اردة عن ال رتة )عليهم السالل( .

اإلمال ال ادب )عليو السالل( عن مكا   ومنها ي   ق ب ري سال
) دفن يف ق   بيو ن ح دفن  مري اؼبؤمنني )عليو السالل( فقال   

)عليو السالل( مل قلم و ين ق  ن ح الناس يق ل   ينو يف 
 . (ٕ)اؼبسجد مل قال ص ذل  يف ظهر الك فة (

ك ا جاد عن اإلمال )عليو السالل( عندما  ربو الل ني  بن ملجم 
هللا  وصى اإلمال اغبسن )عليو السالل(    يدفنو يف ق  ى د ل نو 
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) ويذا مم فادفن   يف ىذا الظهر يف ق  وصاحل حي  قال لو   
 .(ٔ)   ي ى د وصاحل (

 ما  لنسبة لك  من نيب هللا ى د وصاحل )عليه ا السالل( فا  
وج د ق يه ا ي  جانه ق   مري اؼبؤمنني )عليو السالل( يف ظهر 

لك فة مل فلو عالقة دبا ستشكلو ىذه األرض من قاعدة لظه ر ا
دع ة اإلمال اؼبهدي )عليو السالل(  وقيال دولتو من جهة مل وؼبا لو 

 عالقة بشل  اإلمال اؼبهدي )عليو السالل( من جهة   ر  . 
ونبد   وًص  غبدي  عن نيب هللا ى د )عليو السالل(  وابتداًد كبن 

سالل( ارتبا ًا  لك فة حالو حال سائر األنبياد ن لم ي  ؽب د )عليو ال
)عليهم السالل( وحال ذرية  دل من انحية ال صية ألى  البيم 

 )عليهم السالل( . 
حي     الك فة ك ا قلنا سبث  مهد تل  ال صية على اعتبار ي   ول 
سج د اؼبالئكة آلدل )عليو السالل( عندما نقلهم )عليهم السالل( 

 عليها . ي  ظهره كا  
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ول  عدان ي  ق ة ى د )عليو السالل( يف القر   الكرمي مل قبد ي  
هللا ب ثو ي  عاد ال  كانم تسكن الي ن مل وكان ا ق ماً  ءداد  ق ايد 
مل ومو ي  ى د )عليو السالل( كا  قائ ًا ينتظر وقد بشر بو ن ح 

 )عليو السالل(  و وصى أبنو سيايت ب ده .
يص القلي  من ق مو مل وذل  ألنو   أيهِتم  لكن مو ذل    يؤمن بو

 ببينة وم جأة يص ينو حاججهم آبؽبتهم ال  ص تنفو وص تضر .
فل ا   ي دق ه ؼبا دعاىم يليو  ول مرة قام ا بضربو مل مث ي  هللا 
سبةانو وت ا   يده دبالئكة الرعه فلم هبرؤ  حد على مسو مل مث ي  

عاد الريح ال قيم لتهلكهم مل يص  هللا سبةانو وت ا  ب   على ق ل
ي  هللا سبةانو وت ا   قباه واؼبؤمنني القلة الذين كان ا م و من ذل  

 ال ذاب .
فازبذ ى د ومن م و مكة و نًا ؽبم مل وقد  ءار القر   الكرمي ي  

َنا ُى دًا َوال ِذيَن  َمُن ْا َم َ } ذل  بق لو ت ا     ُو َوَل  ا َجاد َ ْمُراَن قَب ياْ
ْن َعَذاٍب َغِليظٍ  َناُىم مِّ ن ا َوقَب ياْ  . (ٔ){ ِبَرضْبٍَة مِّ
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ن ا َوَقَطْ َنا َداِبَر } فَ وقال ت ا   يضًا    َناُه َوال ِذيَن َمَ ُو ِبَرضْبٍَة مِّ َاقَبياْ
بُ ْا آِباَيتَِنا َوَما َكانُ ْا ُمْؤِمِننيَ  ونر  ي  هللا سبةانو مل  (ٔ){ ال ِذيَن َكذ 

 ة مو ى د)عليو السالل(  يف عدة م ا ن .قر  الرضب
ولنت قة اآل  عند حركة ى د )عليو السالل( فكنو  وص سكن الي ن 
مل مث جاد ي  مكة ودفن يف الك فة مل وىذه اؼبسرية لنيب هللا ى د  
حالو كسائر األنبياد وذكرىا يف القر   كلها ألج    ذ الدروس 

 ي  قال ت ا  وال   وألج  تق ي  ريق اغبق و تباعو ح
ُْويل األَْبَ اِر }  َرًة أل   . (ٕ){ِي   يف َذِلَ  َلِ باْ

حي  ينو )عليو السالل( عاش يف مكة وجاور بيم هللا اغبرال يف 
البق ة ال  ظهر منها الرس ل   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وىي ظاىر الك بة وقد 

هللا عليو وعلى  رب   الرس ل   ك ا رب   نيب هللا ى د )صل ات
نبينا  فض  ال الة والسالل(  ل ااًن من الضرب واصستهأاد واألذ  

 و  تكن م و س   ف ة قليلة مؤمنة .
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مث ي  ى د )عليو السالل( جاور   ن الك بة وى  اإلمال علي)عليو 
السالل( وي  ي ل يب ث   مل وكبن ن لم ي   مري اؼبؤمنني )عليو 

ىن من األذ  ب د وفاة رس ل هللا )صلى السالل(  يضًا عاىن ما عا
 هللا عليو والو ( من اؼبنافقني .

وما حدث ي ل الدار  ري ءاىد على ذل  فلم يكن م و يص ف ة 
قليلة من اؼبؤمنني من  ى  بيتو )عليهم السالل( واؼبلل ني من 
 صةابو مث  سل ا  احمل دي وع ار بن ايسر واؼبقداد ر  ا  هللا 

 عليهم . 
فك  ى د )عليو السالل( لو ءبو مو اإلمال اغبسني )عليو  وكذل   

السالل( حي  ي  اإلمال قات  اعب ر والطبيا  األم ي وليس م و يص 
 .( ٔ)ف ة قليلة من  صةابو 

ولكن ى  التاريخ يقة عندما حدث لممال علي )عليو السالل( مل 
 ة  و دب    صح  ى  تت قة ال  ة ال   رادىا هللا سبةانو من ق

ى د)عليو السالل( وال  ذكرىا هللا يف كتابو ي  ىذا التاريخ 
 واعب اب قط اً ى  كال . 
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ي  القر   الكرمي سيبقى  حد السبيلني اللذين رظبه ا رس ل هللا 
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( مل حي  ي  اؼبت س  هب ا م ًا لن يض   بدًا حىت يرد عليو 

 اغب ض .
ن ق ة ى د )عليو السالل(  ك  فبا ذكرانه يذًا فهنات ع ة وم   م

و مش  مل فنجد ي  اإلمال اؼبهدي )عليو السالل( لو ءبو هب د )عليو 
السالل( من حي  ي  ى د )عليو السالل( كا  قائ ًا منتظرًا يف ق مو 

 واإلمال )عليو السالل( ى  قائم  ل   )عليو السالل( .
ذل  اإلمال اؼبهدي )عليو مث ي  ى د )عليو السالل( ن ر  لرعه وك

السالل( من  ر  لرعه حىت ذكر ي  رايتو ال  ىي راية رس ل هللا 
  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ي ل بدر يسري الرعه  مامها ءهر وورائها ءهر وعن 
يبينها ءهر ومن ورائها ءهر و صلها ي  هللا قبا ى د )عليو السالل( 

 ل ذاب وصب و ويايىم دبكة . وقلة من اؼبؤمنني الذين م و من ا
وكذل  اإلمال اؼبهدي )عليو السالل( س   ينجيو من كيد األعداد 
وسينجي  صةابو اؼبؤمنني من حبار الفنت اؼبتال  ة وسيج  هم لو يف 

 الك فة .
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وىنا بيم الق يد مل فك ا كانم مكة ؾب و  صةاب ى د )عليو 
السالل( ومكا  السالل( فستك   الك فة مكة اإلمال اؼبهدي )عليو 

 ؾب و  ن اره . 
وىنا تك ن ال  ة يف ق ة ى د )عليو السالل( مل وال  ة من دفنو يف 

  رض الك فة .
ولنا    نتسادل ي  ى د )عليو السالل( صبو بنفسو  صةابو اؼبؤمنني 
بو وجادوا ي  مكة مل فه  ي  اإلمال اؼبهدي )عليو السالل( سيق ل 

لك فة ويهي  القاعدة ال  من  الؽبا بنفسو  يضًا جب و  ن اره يف ا
 يعال  دع تو )عليو السالل( . 

وبطبي ة اغبال يبكن سبييأ الظرو  األمنية اػبطرة ال  ربي   إلمال 
)عليو السالل( ال  سبن و من ذل  مل وىي ال  كانم  حد  سباب 
غيبتو )عليو السالل( مل أل  الط اغيم ومنذ ع ر غيبتو وي  قيامو 

سالل( يطلب نو ليقتل ه ألهنم يريدو     يطف  ا ن ر هللا وأيىب )عليو ال
هللا يص    يتم ن ره . فلهذا ي  من سيق ل هبذا الدور ى  وزيره 

 .( ٔ)الي ا  اؼب ع د
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ول  عدان ي  ق ة ى د )عليو السالل( قبد ي  هللا ب ثو ي  عاد وىي 
زير اإلمال تسكن الي ن وىنا وجو الرب  بني ى د )عليو السالل( وو 

 اؼبهدي  السيد الي ا  . 
ومن اؼبهم جدًا    نتذكر ينو ليس  لضرورة    يتبادر ي  الذىن ي  
السيد الي ا  ى  من الي ن  و يسكن الي ن يص ي  ىذا اللقه 

) ي  يطلق على جده رس ل هللا   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( حي  قال الرس ل   
) وكذل  قال عن الك بة يهنا يبانية ( مل ( الدين يبا  و ان يبا  

(ٔ) . 
وىنات قرينة   ر  تؤيد ما  رحناه يف وجو الرب  بني ى د والسيد 
الي ا  ىي ورود كل ة الرضبة واقرتاهنا هب د وعالقتها بو يف  كثر من 

  ية يف القر   الكرمي وك ا سبق    بينا . 
 مل ك ا ص ىبفى ي  ول  صحظنا س رة الفاربة وىي من السبو اؼبثا 

السبو اؼبثا  ىي الس ر ال  تثع الس ر السب ة األو  وال  تبد  
  لت بة مث ي نس وى د وي سة والرعد ويبراىيم واغبجر . 
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حي  قبد ي  اآلية الثالثة من س رة الفاربة وى  الرضبن الرحيم نراىا 
يص تقاب  الس رة الثالثة من اؼبثا  وىي س رة ى د مل وما ذل  

 ملكيداً على اقرتا  الرضبة هب د )عليو السالل( .
ول  عدان لتفسري م   الرضبة قبدىا تشري ي  اإلمال علي )عليو 
السالل( وك ا ن لم ينو وصي الرس ل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ووزيره حي  قال لو 

 الرس ل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(   
 ص ينو ص نيب ب دي ( . )  نم مع دبنألة ىارو  من م سى ي

يذًا فك  الرضبة ال  صب م اؼبؤمنني هب د )عليو السالل( و قبتهم ي  
مكة ىذه الرضبة ستتجسد ىنا ب زير اإلمال اؼبهدي )عليو السالل( 
السيد الي ا  الذي سيج و  ن ار اإلمال اؼبهدي )عليو السالل( 

  لك فة لن رتو )عليو السالل( .
هللا صاحل )عليو السالل( ف ن اؼب ل ل ي  هللا ب ثو   ما  لنسبة لنيب

ي  ق ل شب د وصاحل وى  من ذرية ن ح )عليو السالل( وكا  كريباً 
قَاُل ْا اَي َصاِلُح َقْد ُكنَم ِفيَنا } ووجيهًا يف ق مو حي  قال ت ا  



  ــ 010 ــ

َهااَن َ   نا ْ ُبَد َما يَاْ ُبُد  َ ُؤانَ  َوِينا َنا َلِفي َء ٍّ  َمْرُجّ ًا قَاْبَ  َىاَذا  َتَاناْ
 . ( ٔ){فبِّ ا َتْدُع اَن ِيلَْيِو ُمرِيٍه 

مث ي  صاحل )عليو السالل( غاب عن ق مو مل ف ن اإلمال ال ادب 
) ي  صاحل غاب عن ق مو زمااًن وكا  )عليو السالل( ينو قال   

ي ل غاب كهاًل حسن اعبسم وافر اللةية رب ة من الرجال فل ا 
  رف ه مل وكان ا على  الث  بقات   رجو ي  ق مو   ي

 بقة جاحدة ص ترجو  بدًا و  ر  ءكم و  ر  على يقني مل 
 فبد  حني رجو  لطبقة الشاكة .

 فقال ؽبم    ان صاحل فكذب ه وءت  ه وزجروه .
وقال ا   ي  صاحل كا  على غري ص رت  وءكل  مث  تى ي  

 اعباحدة فلم يس   ا منو ونفروا منو  ءد النف ر .
مث  نطلق ي  الطبقة الثالثة   وىم  ى  اليقني فقال ؽبم    ان 

 صاحل . 

                                                 
1
 (  .62) ىود(  
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فقال ا     ان    ص نش  في   ن  صاحل يان ن لم ي  هللا 
ت ا  اػبالق وب ل يف  ي ص رة ءاد وقد    ان وتدارسنا 

 ب المات صاحل )عليو السالل( .
 يذا جاد فقال    ان الذي  تيكم  لناقة .

 صدقم وىي ال  نتدارس ف ا عالمتها ؟ فقال ا   
 قال   ؽبا ءرب ي ل ولكم ءرب ي ل م ل ل .

فقال ا    منا    وما ج تنا بو ي     قال فل ا ظهر صاحل 
)عليو السالل( اجت   ا عليو ويمبا مث  علي والقائم صل ات هللا 

 عليه ا يف ىذه األمة مث  صاحل )عليو السالل( ( .
الق   القر نية تتة   م ا  ودروس وع  عن  وك ا قلنا ي  ىذه

البشرية صب اد مل فك  ق ة صاحل )عليو السالل( ومدفنو يف ظهر 
 الك فة  يضاً لو م ا  وع  .

فل  عدان ي  ملريخ صدر الرسالة فنجد ي  الرس ل   )صلى هللا 
عليو و لو وسلم( عاب على قريم ال  تسكن مكة عبادهتم 

تنفو وص تضر . وىذا وجو الشبو بينو وشب د وق ل لألصنال ال  ص 
 صاحل . 
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 ما من حي  وجو الشبو بني صاحل )عليو السالل( وبني اإلمال علي 
)عليو السالل( واإلمال اؼبهدي )عليو السالل( ك ا جاد يف الن  

 اؼبتقدل .
حي  ي  قات  اإلمال علي )عليو السالل( عبد الرضبن بن ملجم 

 يق عاقر انقة صاحل )عليو السالل( .)ل نو هللا( ى  ءق
 ما  لنسبة لممال اؼبهدي )عليو السالل( فكنو يشبو صاحل )عليو 

 السالل( من انحية ينو غاب وى  كهالً .
فاأل بار ال اردة يف غيبة اإلمال اؼبهدي )عليو السالل( ي  ع ره 
الشرية عند ابتداد البيبة الك   كا  يف السب ني مل يص ينو حين ا 

 ىبرج ب  رة  ءاب يف األرب ني من ال  ر .
وىذه يحد  اصبتالدات ال  يبتلى هبا الناس مل فينقسم الناس فيو 
ويف ابتداد دع تو على يد وزيره السيد الي ا  مل ما بني ءات 
وجاحد ومؤمن وم دب مل وكبن ن لم ي  صاحل )عليو السالل( ى  

 من ذرية ن ح والذي ى  من ذرية سكنم الك فة .
دبا ي  اإلمال اؼبهدي )عليو السالل( تبد  من الك فة فهذه الف ات و 

الثال ة اؼبلتلفة يف اإلمال اؼبهدي )عليو السالل( ىي نفس الف ات 
 ال   رجم وا تلفم يف صاحل )عليو السالل( . 
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وك ا ي  صاحل )عليو السالل( جاد ليثع ق مو عن عبادة األصنال 
( أييت ليةطم األصنال البشرية ال  فك  اإلمال اؼبهدي )عليو السالل

 ي بدىا  ى  الك فة وغريىم يف   ر الأما  ك ا سياتينا .
 

 ا عالقة الك فة  ألنبياد  ويل ال أل )عليهم السالل(  ٗ
ي لم اعب يو ي  األنبياد  ويل ال أل وىم ك  من ن ح ويبراىيم وم سى 

صةاب وعيسى والرس ل   )صل ات هللا عليهم  صب ني( وىم  
 الرسالة ال امة لك  الناس . 

وا  ؽبم عالقة  لك فة وىذا ما نستشفو من كالل األئ ة )عليهم 
السالل( وذل  يف م رض حديثهم عن فض  زايرة اإلمال علي)عليو 

 السالل( .
ف ن اؼبفض  بن ع ر اعب في مل ينو د   على اإلمال ال ادب )عليو 

ؤمنني )عليو السالل( مل فقال السالل( مل فا  ه  نو وبه زايرة  مري اؼب
 ) ى  ت ر  فض  زايرتو ؟ لو اإلمال )عليو السالل(   

 فقلم   ص اي بن رس ل هللا يص    ت رفع ذل  . 
قال   يذا زرت  مري اؼبؤمنني )عليو السالل( فاعلم ين  زائر 
عظال  دل وبد  ن ح وجسم علي بن  ق  اله )عليو السالل( 
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ل( التاب ت فدفنو يف البري وى  قط ة مل فا ذ ن ح )عليو السال
من اعبب  الذي كلم هللا عليو م سى تكلي ا وقدس عليو عيسى 
تقديساً و زبذ عليو يبراىيم  لياًل و زبذ  ًا حبيباً وج لو للنبيني 
مسكنًا ف هللا ما سكن فيو ب د  ب يو الطيبني  دل ون ح  كرل من 

ت جانه النجة فأر  مري اؼبؤمنني )عليو السالل( مل فكذا زر 
عظال  دل وبد  ن ح وجسم علي بن  ق  اله فكن  زائر 
اآل د األولني و   اح النبيني وعلي سيد ال صيني مل وي  زائره 

 (ٔ)تفتح لو  ب اب الس اد عند ع دتو فال تكن عند اػبري ن اماً (
. 

ويتبني من الن  اؼبتقدل ي  لك  من األنبياد  ويل ال أل عالقة 
ي وىي ظهر الك فة و لتايل الك فة ب ينهامل أل  الك فة عادة  لبر 

ص تنة ر  لك فة ومسجدىا فق  ب  تطلق على اؼبنا ق احمليطة هبا 
 ب  على ال راب كلو . 

                                                 
1
 . 439، ص 2( إرشاد القموب ، ج 
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ودبا ي  مشهد اإلمال علي )عليو السالل( يبث  جب  ال فا اؼب ج دة 
كة يف مكة حسه التاوي  ك ا سيايت مل فك  البري يبث  جأًد من م

 اإلمال اؼبهدي )عليو السالل( وىي الك فة .
ويذا ج نا ي  األنبياد حسه ترتيبهم الأمع لنأول رساصهتم مل فنبد  
 وًص بن ح )عليو السالل( والذي لو عالقة  اصة  لك فة من حي  
يهنا م  نو وم  و سكناه مل وىي كذل  منطلق رسالتو وعلى ظهرىا 

 .  (ٔ)ق ه
يم )عليو السالل( فك  الك فة  يضًا كانم مسكناً  ما  لنسبة إلبراى

لو . وعلى ظهرىا يف جب  البري ازبذ هللا سبةانو وت ا  يبراىيم 
 . (ٕ) ليالً 

وال لة اؼبرادة ىنا ينو كا  يكثر من اص تالد    سبةانو وت ا  
 على ىذه األرض . 
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ة مل فقد  ما عن سبه ازباذ يبراىيم )عليو السالل(  لياًل فهي مت دد
) يمبا ازبذ هللا يبراىيم جاد عن اإلمال الر ا )عليو السالل(   

  لياًل ألنو   يرّد  حداً ق  مل و  يسال  حداً غري هللا عأ وج (.
) يمبا ازبذ هللا يبراىيم وعن اإلمال ال ادب )عليو السالل( قال   

 .  لياًل لكثرة سج ده على األرض (
 السالل( فقد قال     ما عن اإلمال ال سكري )عليو

) يمبا ازبذ هللا عأ وج  يبراىيم  لياًل لكثرة صل اتو على   
 .و ل   ( 

)ما ازبذ هللا وعن الرس ل   ) صلى هللا عليو والو ( قال   
 والناس نيال(.  يبراىيم  لياًل يص إل  امو الط ال وصل اتو  للي
ي  ي  كثري من وك  ىذه األسباب اجملت  ة  مليت ب دىا مل ح

ال فات ال  ربّلى هبا يبراىيم )عليو السالل( من حي  عدل مسالتو 
يص من هللا وكثرة سج ده وعبادتو ينطبق على رج  أييت من ذريتو 
وى  اإلمال اؼبهدي )عليو السالل( الذي سيستللة ػبالفة األرض 
 وسيةكم يف نفس األرض ال  ازبذ هللا هبا يبراىيم  لياًل  فاإلمال
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اؼبهدي )عليو السالل( منقطو ي  هللا ت ا   وازبذ هللا  لياًل يف 
 غيبتو . 

 ما من انحية ال بادة  فبطبي ة اغبال ي   ل البيم )عليهم السالل( 
 ص يقاس هبم  حد ومن   ن ذل  عبادهتم وصالهتم  للي  .

وىي  حد ال المات الدالة على  صةاب اإلمال اؼبهدي )عليو 
صني الثالشبائة و الث عشر حي  ورد أبهنم لي ث يف السالل( اػبا

 النهار رىبا  يف اللي  . 
وكبن ن لم ي  ج   صةاب اإلمال  من  ى  الك فة م  ن  بيهم 

 .  (ٔ)يبراىيم )عليو السالل(
وقد بينا  نفًا ي  يبراىيم )عليو السالل( ى  الذي  ءرت  األرض 

ستؤول يليو يف   ر ال  بني البري والك فة مل وذل  للفض  الذي 
الأما  حىت ينو سيةشر فيها سب     لة  يد ل   اعبنة ببري 

 حساب .
فضاًل عن ذل  فك  ق  يبراىيم )عليو السالل(  يضًا  لك فة ومن 
 الل ذل  هبه    ن ر  ي  وج د ق   دل )عليو السالل( 

                                                 
؛ غيبة  413، ص 3؛ مستدرك الوسائل ، ج 582، ص 4( الكافي ، ج1
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 لك فة لو دصئ  وم اديق عديدة ؼبا سيجري ب ده مل من حي  ي  
 )عليو السالل(  لك فة يبث  وج د اإلمامة فيها . وج ده 

ألنو سيايت من ذريتو من ى  رمأ ىذه اإلمامة و صلها وى  اإلمال 
علي )عليو السالل( مث أييت من ب ده من يت   اإلمامة واػبالفة على 

 األرض كك  وى  اإلمال اؼبهدي )عليو السالل( .
م  ول من كسر األصنال ك ا ي  لو عالقة بتكسري األصنال مل فكبراىي

يف ال راب ودبا ينو يبث  منطلق  طي النب ة واإلمامة فالذي كّسر 
األصنال يف مكة ى  نبينا   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وسيايت من ذريتو  يضًا من 

 . (ٔ))عليو السالل( وى  اإلمال اؼبهدي يكسر األصنال اثنية 
لسالل( حي  ي  هللا سبةانو واآل  أنيت ي  نيب هللا م سى )عليو ا 

وت ا  كلفو حب   رسالتو ونشرىا عندما كل و على   ر سيناد وى  
ِيّ ِ َ اَن رَب َ  } ظهر الك فة وقد  ا بو عأ وج  بق لو ت ا    

 . ( ٕ){فَاْ َلْو نَاْ َلْيَ  ِين َ  ِ ْلَ اِد اْلُ َقد ِس ُ ً   
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لبق ة وال  ت ت  مهد وىذا  مر مهم جدًا يشري ي  قداسة ىذه ا
لك  الدايانت الس اوية ال اؼبية واليه دية  حدىا وىذا ليس ءيد 
مستبرب أل  الك فة  ىي مكا  ومنبو ال صية لل رتة )عليهم 

 . (ٔ)وال    يب   نيب ق  يص   ذىا هللا عأ وج  هبا السالل(
)عليو ك ا ي  ىنات الكثري من نقاط الشبو بني نيب هللا م سى   
لسالل( وبني اإلمال اؼبهدي )عليو السالل( الذي يتلذ الك فة ا

منطلقًا لدع تو من انحية  فاد ال صدة مل ومن انحية  روجو  ائفاً 
يرتقه مل وذل  يءارة ي   روجو ووزيره السيد الي ا  من اؼبدينة 
ي  مكة وذل  عند د  ل جيم السفيا  عليو ل ائن هللا ي  اؼبدينة 

 عليو السالل( وقتلو . لطله اإلمال )
فضاًل عن ءبو لو من انحية البيبة وتيو بع يسرائي  من ب ده مل 
وكذل  اغبال مو اإلمال اؼبهدي )عليو السالل( وغيبتو وتيو  متو 
ب  رة عامة وءي تو ب  رة  اصة يف تل  البيبة نتيجة لت اتر الفنت 

ره األقدس واؼبظالت كقطو اللي  اؼبظلم مل وال  سيأيلها   اللة ن  
 )عليو السالل( . 

                                                 

 22، ص 6؛ تيذيب األحكام ، ج 212، ص 2ئل ، ج( مستدرك الوسا1 
 وما بعدىا.
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حي  سيلرج وم و م اري  األنبياد ومنها  اح سلي ا  وع ى 
م سى ال   عطاىا هللا يايه عندما ذبلى ن ره ؼب سى )عليو السالل( 

 على   ر سيناد .
وىذا فيو يءارة وا ةة ي  ي  الرسالة احمل دية ىي اصمتداد عب يو 

ي  اإلمال اؼبهدي )عليو السالل( الرساصت الس اوية اػباسبة ؽبا مل و 
 سيظهر ويطبق ما ينشر   ن ىذه الرسالة من على ظهر الك فة .

ونفس الكالل الذي قي  على نيب هللا م سى )عليو السالل( ينطبق 
على نيب هللا عيسى )عليو السالل( .حي  ي  الك فة كانم ؿب  
 وصدة عيسى )عليو السالل( حي  جاد عن حف  بن غياث قال  

) ر يم    عبد هللا )عليو السالل( يتلل  بساتني الك فة فانتهى 
ي  الك فة فت    عندىا مث ركو وسجد  و ح يم يف سج ده 
طبس ائة تسبيةة مث  ستند ي  لبلة فدعا بدع ات مث قال   اي 
حف  يهنا وهللا النللة ال  قال هللا ج  ذكره ؼبرمي )عليها 

جبِْذِع الن ْلَلِة ُتَساِقْ  َعَلْيِ  ُر َبًا َجِنّياً  َوُىأِّي ِيلَْي ِ السالل(   } 
) }(ٔ) . 
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وقد جاد يف التفاسري ال اردة عن  ى  البيم )عليهم السالل( عن 
َوَجَ ْلَنا اْبَن َمْرمَيَ َو ُم ُو  يًَة َو َويْاَنانُبَا ي  رَبْاَ ٍة َذاِت } ق لو ت ا  
 . (ٔ){قَاَراٍر َوَمِ نٍي 

إلسكايف عن اإلمال  ق ج فر الباقر)عليو السالل( عن  ق س يد ا
 ينو قال   

) قال  مري اؼبؤمنني )عليو السالل( .... الرب ة الك فة والقرار 
 . (ٕ)اؼبسجد واؼب ني الفرات (

وعلى ىذا األساس تك   وصدة عيسى )عليو السالل( يف الك فة ؽبا 
ومن انحية  م   كبري من حي  انحية امتداد الرسالة الس اوية مل

ارتبا ها بقضية اإلمال اؼبهدي )عليو السالل( ك ا سيايت تف يلو 
 صحقاً .

و  ريًا أنيت ي   اح النبيني   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وقد ورد يف الن  اآلنة 
الذكر والذي يذكر البري وينو قط ة من جب  مل وينو عليو  زبذ 

 . (ٔ) ( حبيباً الرس ل  اً )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

                                                 
1
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وص يبكن ضب  الن  على الظاىر من حي  ينو   يرد يف التاريخ ما 
يشري ي  ي  هللا سبةانو وت ا  كلم رس ل هللا  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ىنات و وحى 

 يليو أبمره . 
ولكن من اؼب كن ملوي  الرواية على يهنا كناية عن يهنا رسالة اػباح 

( كانم  ألص  وستك   منطلقة من الك فة وي  الك فة مل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
وقد سبق     ءران ي     هللا سبةانو وت ا   مر اؼبالئكة  لسج د 
آلدل )عليو السالل( ل لة وج د اؼب   مني )عليهم السالل( يف ظهره 

 على ظهر الك فة . 
لقها هللا عأ وكبن ن لم جيدًا ي  األرض أبسرىا دبا فيها الك فة   ىب

وج  يص ألج  ؿببة  ى  الكساد )عليهم السالل( مل والرس ل )صلى 
هللا عليو و لو وسلم( يف مقدمتهم مل فه   ءر  اؼبلل قات على 

 اإل الب مل ألنو  لق من ن ر هللا سبةانو وت ا  .
فلذل  كانم الك فة  ول بق ة على وجو األرض تستقب  ن ر 

تقب  وصيتهم مل وال  ىي ك ال الدين اؼب   مني )عليهم السالل( وت

                                                                                                
1
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اإلسالمي اػباح لألداي  الذي جاد بو الرس ل   )صلى هللا عليو 
 .( ٔ)و لو وسلم( واؼبنأل عليو من قب  هللا ت ا 

ك ا ي  الك فة ستك   احمل  الذي ستظهر فيو دع ة ىذا الدين 
ى يد ابن البا نية مل ومنها يك   انطالقو ي  ال ا  كافة مل وذل  عل

) اؼبس ى واؼبك   ظبو وكنيتو اإلمال اؼبهدي رس ل هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( مل 
 .)عليو السالل( ( 

ىذا وقد تشرفم الك فة بنأول  اح األنبياد   )صلى هللا عليو  
و لو وسلم( فيها ملحي  ورد ينو يف ليلة اؼب راج نأل يف الك فة 

ن الرواايت ال اردة عن األئ ة وصلى يف مسجدىا ب  ي  قسم م
)عليهم السالل( ي  مسجد الك فة كا  اؼبكا  الذي عرج منو 

 )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  ي  الس اد . 
وي  كانم الك فة   رب  بشر  احتضا  الرسالة احمل دية من 
حي  التنأي  مل فسيتس  ؽبا ذل  من حي  التاوي  يف   ر 

 .  (ٔ)الأما 
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 ا الرس ل   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(   لذل  قال عنه
 (ٕ))الك فة صبج ة ال رب ورمح هللا تبارت وت ا  وكنأ اإليبا (

 
 ا الك فة بق ة من بقاع اعبنة وؿب  يصباع  رواح اؼبؤمنني  ٘

فبا يدل  على مكانة الك فة وفضلها على غريىا من سائر بقاع 
 .  األرض  يضا يهنا سبث  بق ة من بقاع اعبنة

حي  جاد عن  ق  سامة ينو ظبو اإلمال ال ادب )عليو السالل( 
 يق ل  

 . (ٖ)) الك فة رو ة من رايض اعبنة (
ك ا جاد يف فض  وادي السالل وى  بظهر الك فة نفس ىذا اؼب   

 رج ي  ظهر  )عليو السالل(مل ف ن حبة ال ر  ي   مري اؼبؤمنني 
 م ات فقال الك فة ف قة ب ادي السالل ـبا باً األ
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) ل  كشة ل  ... وما من مؤمن يب ت يف بق ة من بقاع 
األرض يص قي  لروحو اغبقي ب ادي السالل ويهنا لبق ة من جنة 

 .(ٔ)عد  (
وقد جاد يف الن  ص ما يشري ي  وادي السالل  الذي ى  ظهر 
الك فة ينو يبث  جنة الدنيا  لنسبة ألرواح اؼبؤمنني يتن     هبا حىت 

) ي  جنة الدنيا وادي ا جنة اػبلد وذل  يف ن  مفاده   ي اف  
السالل وؿبلها ظهر الك فة بني النجة وكربالد مل وفيها  رواح 

 (ٕ)اؼبؤمنني يف  جساد مثالية يتن     هبا حىت ي اف ا جنة اػبلد (
. 

و لف   وردت رواايت عديدة ح ل فض  تربة وادي السالل وج ار 
لدفن يف تربتو يدفو عذاب الق  الذي  مري اؼبؤمنني من حي  ي  ا

                                                 
1
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يك    ما رو ة من رايض اعبنة  و حفرة من حفر النريا  وؼبا ؽبذا 
 .( ٔ))عليو السالل(من مد لية جب ار  مري اؼبؤمنني 

ومن البداىة الق ل ي  ىذه القدسية ال  حازهتا الك فة ترجو 
الة  لدرجة األساس ي  وج د اؼب   مني هبا ) عليهم  فض  ال 

والسالل ( مل ألهنم ووصيتهم سبث  جنة م ن ية  لنسبة لمنسا  اؼبؤمن 
 فضاًل عن  هنا جنة مادية وما فيها من ن يم .

مثُ    } و لف   ي  القر   الكرمي  ءار ي  ىذه اغبقيقة بق لو ت ا  
ىي مل وجاد يف التفاسري ي  الن يم  (ٕ){لَُتْساَُلن  يَاْ َمِ ٍذ َعِن الن ِ يِم 

 .  السالل( معليه)وصيتهم 
واألرض  السالل( معليه)وقد  ءار  ئ ة  ى  البيم ي  ك   قب رىم 

ال    م  جسادىم الطاىرة يهنا بقو من بقاع اعبنة مل وعلى وجو 
وق  سيد  )عليو السالل(اػب  ص ق  م   اؼب حدين اإلمال علي 

 . )عليو السالل(الشهداد اإلمال اغبسني 
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بسنده عن   ئو )عليو السالل(مال ج فر بن   وورد عن اإل
 الطاىرين عن رس ل هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ينو قال  

) اي    اغبسن ي  هللا ج   ق ت وق  ولدت بقاعاً من بقاع اعبنة 
 .( ٔ)وعرصة من عرصاهتا ....(

وامتازت الك فة ال  تش   وادي السالل على غريىا من البلدا  
ًا مل يهنا م  و حشر  رواح  اؼبؤمنني يف ال ا  ك ا ي  فيها  يض

سينفخ يف ال  ر واليها احملشر ي ل القيامة ك ا سيايت يف ال فةات 
القادمة  ما من حي  ي  وادي السالل ى  ؿبشر  رواح اؼبؤمنني فقد 

 . )عليو السالل(صرح هبذا اإلمال علي 
) ل  كشة قال لو    )عليو السالل(ك ا ى  مبني في ا مر مل ينو 

ل  لر يم حلقاً حلقاً ؾبت  ني يتةاد    فقلم  جسال  ل  رواح 
؟ فقال  رواح مل وما من مؤمن يب ت يف بق ة من بقاع األرض يص 

 .( ٕ)قي  لروحو اغبقي ب ادي السالل ....(

                                                 
1
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ك ا وردت رواايت عن اإلمال ال ادب)عليو السالل( تقرر ي  ىذا 
 اؼب   األول قال فيها  

)  ما ينو ص يبقى مؤمن يف ءرب األرض وص غرهبا يص حشر هللا 
 روحو ي  وادي السالل . 

فقلم لو   و ين وادي السالل ؟ قال   ظهر الك فة مل  ما     
 .(ٔ)كا  هبم حلق حلق ق  د يتةد    ...(

 ويف رواية اثنية ينو )عليو السالل( قال  
يص حشر هللا عأ ) ما من مؤمن يب ت يف ءرب األرض وغرهبا 

 وج  روحو ي  وادي السالل  مل فقي  و ين وادي السالل ؟
قال  بني وادي النجة والك فة كا  هبم  لق كبري ق  د 

  . (ٕ)يتةد    على منابر من ن ر (
وىذا  مر  بي ي جدًا    ربشر  رواح اؼبؤمنني ىنات ل لة وج د  مري 

جسد اإليبا  فيو وب صيتو اؼبؤمنني )عليو السالل( يف تل  البق ة أل  
 وؿببتو يبيأ اؼبؤمن من اؼبنافق .
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) اي علي ص وبب  يص مؤمن وص  ك ا قال رس ل هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  
 يببض  يص منافق ( .

فضاًل عن ينو )عليو السالل( ى  قسيم اعبنة والنار وى  الفاروب  
 لفاروب وبقسيم الذي يفرب بو بني اإليبا  والكفر ولذل  ظبي 

اعبنة والنار مل لذل  ي   رواح اؼبؤمنني ربشر ي  جانبو ومنها تذىه 
 ي  اعبنة .

ومن انحية    ر  مل ي  صبيو األرواح س اد كانم مؤمنة  و غري  
مؤمنة س   ربشر ي  جنه من هت   وربه ف ن جابر بن عبد هللا 

مال اغبسني )عليو السالل( األن اري )هنع هللا يضر( عندما جاد زائرًا لق  اإل
   ي ل األرب ني عندما قال ـبا باً اإلمال 

فقال جابر  ) السالل علي  وعلى األرواح ال  حلم بفنائ  (
 لبالمو اعلم يننا مو الق ل ونشاركهم في ا ىم فيو . 

فقال غالمو   كية يك   ذل  و  هنب  واداًي و  ن  د جبالً 
 داهنم  ؟والق ل قد فرب بني رؤوسهم و ب

ي  من  حه  ينو قال  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(فاجابو قائاًل   ينو ظبو رس ل هللا 
 .ق ماً حشر م هم مل ومن  حه ع   ق ل  ءرت يف ع لهم ( 
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فب  جه تل  القاعدة تك    رواح اؼبؤمنني الذين صدب  يباهنم  
 اره ب صيتهم وؿببتهم لسيد األوصياد )عليو السالل( فكهنم يك ن   جب

مل ألنو )عليو السالل( يبث   ص  ومنبو ال صية ال    ذ هللا ت ا  هبا 
 اؼبيثاب على صبيو اؼب ب دات .

 
 ا الك فة قبة اإلسالل  ٙ

ف ن سل ا  احمل دي ر  ا   اإلساللقبة  أبهناك ا ت ر  الك فة 
ك     ليهاوبن  اإلساللىي قبة  )عليو قال عن الك فة    ت ا هللا 

 . (ٔ)(مؤمن 
...    رافوُقه  الشيد   صبو  –ُقه    )  لبًة من  ما  ذةالقبة و 

 . (ٕ)(قباب وقبه   بناد مسقة مستدير ... ووالقبة صب
 األ را من صبو  ما  ذأل  م   القبة  ملوي  ي اؼب   ص وبتاج و 

   را صب م  يهنامل  ي  اإلساللالك فة قبة  ي اؼب    ي  ي 
مل و لنب ة وت ا   لروبية   سبةانو   إلقرار ثلة كاملة واؼبت  اإلسالل
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)عليو علي  لممال وال صية مل وال صية )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(للرس ل اػباح   
  دلعلى  وت ا هللا سبةانو    ذهمل وىذا ى  اؼبيثاب الذي  السالل(

 والرس  منذ عا  الذر . األنبيادبناده دبا فيهم  و 
 ي ىي نسبة  اإلساللعلة تس يتها بقبة  ي  ي ؼب ادر ا  ءارتوقد 

وعقد ن ح يف وس   )   حي  يرو مل قبة ن ح )عليو السالل(
وولده واؼبؤمنني .... قال   ىلو يليهااؼبسجد قبة فاد   
 .( ٔ)(بسبه تل  القبة  اإلساللفس يم الك فة قبة 

 ي دب    يساللص نستطيو ضب  الرواية على ظاىرىا ألنو ص ي جد و 
قبة ن ح  ي نسبة  اإلسالللفظًا حىت يقال قبة  اإلسالميالدين 

 .  )عليو السالل(
اؼبهدي  اإلمالىنا ى    إلساللاؼبراد  ي مل  ملويلهاب  من اؼب كن 
وحركتو ال  تبد  من الك فة وتط    لك بة مث ت  د  )عليو السالل(

كة ىي ال  سبث  غبر اوىذه  )عليو السالل(الك فة كسفينة ن ح  ي 
  ك ا سيايت ذل  مف اًل .  اغبنية اإلسالميالدين 
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 انفصم انثاني 

 

 مسجد الكوفة الكعبة )حسب التأويل(
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وملويااا   مااان اؼب لااا ل ي  القااار   الكااارمي فياااو تنأيااا  ) ظااااىر لل ياااا  (
 )  ن ـبفي ص ي ل و يص هللا والراسل   يف ال لم ( .

وعلااى ىااذا األساااس ودبااا ي  اإلمااال اؼبهاادي )عليااو السااالل( ورسااالتو 
وىااي )رسااالة التاوياا  ( وىااي امتااداد للرسااالة اإلؽبيااة احمل ديااة )رسااالة 
التنأياا  ( لااذا صبااد ماان    تكاا   ىنااات ك بااة لممااال اؼبهاادي )عليااو 

كانم ىنات ك بة لرس ل هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( مل فااين ىاذه الك باة السالل( ك ا  
 ؟ 
بداية نق ل ي   ص  اؼب ج دات ى  الفاي  اإلؽباي اؼبت ثا   لنقطاة   

)نقطااة الباااد يف البساا لة( وي  ؽبااذه النقطااة ظاااىر وىاا  الرساا ل   
علياو الساالل( مل وىاذا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( و  ن وى  اإلمال علي بن  ق  الاه )

ما يفسر لنا سبه وصدة الرس ل يف ظاىر الك بة ووصدة اإلمال علاي 
 يف   ن الك بة .

ودباااا ي  الك باااة ترماااأ للرسااا ل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وي  رساااالتو )رساااالة التنأيااا ( 
ف ليو وجه    يك   ىناات   ان للك باة مارتب   إلماال علاي )علياو 

يف   ن الك بة ( مل وىذا الباا ن مت ثا  يف مساجد السالل( )اؼب ل د 
الك فااااة الااااذي يرمااااأ ي  اإلمااااال علااااي )عليااااو السااااالل( وي  رسااااالتو 
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)رساااالة التاويااا ( وامتااادادىا يف األئ اااة مااان ولاااده وصااا صً ي  اإلماااال 
 اؼبهدي )عليو السالل( . 

يذ    الااادا   ي  الك فاااة  ول ماااا يشاااد انتباىاااو ىناااات ىااا  مساااجد  
الساااابه يف ذلاااا  ي اااا د ي  ي  اؼبسااااجد يرمااااأ ي   مااااري الك فااااة مل و 

اؼباااؤمنني )علياااو الساااالل( الاااذي ازباااذ مااان الك فاااة عاصااا ة لاااو مل وي  
مساااجد الك فاااة اآل  قبلاااة الشاااي ة الااا  تقبااا  عليهاااا النااااس مااان كااا  

 البالد .
وك     ن الك بة ى  مسجد الك فة فاك  ذلا  يرتتاه علياو وجا د  

 نهاااا ومساااجد الك فاااة ويتجساااد ءااابو  و ذباااانس ماااا باااني الك باااة و 
 الشبو يف عدة  وجو ىي  

 
 
 
 
 

 ـ يٍ َاصْح تإصْش ادلضزذ ًاستثاطو تأدو )ػهْو انضالو( 10
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ي  كااا  مااان الك فاااة والك باااة مااارتب  آبدل )علياااو الساااالل( مل فالبيااام 
اغباارال ىاا  بياام  نااأل ماان الساا اد ي  األرض ب ااد ىباا ط  دل وحاا اد 

  اا ر يف الساا اد الراب ااة مل والااذي ماان اعبنااة مل علااى ءاااكلة البياام اؼب
تطااا   ح لاااو اؼبالئكاااة مل والباياااة مااان ذلااا  ىااا  عباااادة هللا سااابةانو 

   وت ا  م داب ق لو ت ا  
نَس ِيص  لِيَاْ ُبُدوِ  }   . (ٔ){َوَما َ َلْقُم اعبِْن  َواإْلِ
) ي  هللا و ااو رباام فقااد جاااد عاان اإلمااال الباااقر )عليااو السااالل(    

ا ني وظبااه الضاراح وىا  البيام اؼب  ا ر مل وقاال ال رش  رب اة  سا
لل الئكااااة   فاااا ا بااااو مل مث ب اااا  اؼبالئكااااة فقااااال ؽباااام    بناااا ا يف 

 األرض بيتاً دبثالو وقدره .
وؼباااا ىاااب   دل قاااال   ي  مناااأل م ااا  بيتااااً تطااا   ح لاااو ك اااا  

 . ٕ))يطا  ح ل عرءي (
ُوِ اااَو  ِي   َ و َل بَاْيااامٍ } وىااا   ول بيااام و اااو للنااااس مل قاااال ت اااا  
 . (ٔ){ ِللن اِس َلل ِذي بَِبك َة ُمَبارَكاً َوُىًد  لِّْلَ اَلِ نيَ 
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 وىذه اآلية يف التاوي  تنطبق على مسجد الك فة . 
ي   ول  وذلاااا  ي  م اااا  اؼبسااااجد ىاااا  بياااام هللا وقااااد  باااام عناااادان

والااذي  طااو  مسااجد عبااد هللا فيااو علااى األرض ىاا  مسااجد الك فااة
 )عليو السالل( .  دل 
يااو يتشااابو مسااجد الك فااة مااو الك بااة يف  صاا  التاساايس اؼباارتب  وعل

عليو السالل(  وببايتو ال  ىي ال بادة وال  يفض  هبا مساجد )آبدل 
 الك فة ك نو البق ة األو  ال  عبد هللا فيها .

فااآدل ىاا   باا  البشاار وىاا  الااذي اصااطفاه هللا ساابةانو وت ااا  ػبالفااة  
ِلْلَ الَِئَكااااااااااِة ِيّ ِ َجاِعااااااااااٌ  يف اأَلْرِض َوِيْذ قَاااااااااااَل رَب ااااااااااَ  } األرض 
 . (ٕ){َ ِليَفةً 

وىاااد  ىاااذا اصساااتلال  ىااا  ربقياااق اإلرادة اإلؽبياااة ويءااااعة الااادين 
يَن ِعناَد اّللِّ اإِلْسااَللُ } اغبق وى  اإلسالل  مل يف األرض  (ٖ)( ِي   الادِّ

. 
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م و لتايل ربقيق ال عاد اإلؽباي أبع اار ويءااعة ال ادل فيهاا ورفاو الظلا
واعبا ر عنهاا وىا  ماا   يتةقاق يف  ايل  دل )علياو الساالل( ولا  عاادان 

وال  ص تقب  نبا ة  السالل(  اعليهي  نقطة األص  وى    وعلي )
 نيب من األنبياد يص  إلقرار ب صيتهم .

وكاناام  الفااة  مااري اؼبااؤمنني ىااي امتااداد لتلاا  اػبالفااة و يضاااً   تااتم 
ك ااا  وص تكااا   كاااذل  يص علاااى ياااد تلااا  اػبالفاااة علاااى وجههاااا األ

اإلماااال اؼبهااادي )علياااو الساااالل(    يكااا   يف الك فاااة وىااا   حاااد مااان 
  ستللفهم هللا يف  ر و .

 ماااا مااان انحياااة البنااااد فاااك  كااا  مااان مساااجد الك فاااة والك باااة مرب اااي 
الشااك  مل فالك بااة كاناام مرب ااة الشااك  علااى ءاااكلة البياام اؼب  اا ر 

 يم الك بة .الذي و  و هللا ربم ال رش ولذل  ظب
وقااد ورد ي  الك بااة ظبياام هبااذا اصساام ألهنااا مرب ااة مل وصااارت مرب ااة 
ألهنااا حبااذاد البياام اؼب  اا ر وىاا  مربااو مل وصااار البياام اؼب  اا ر مرب اااً 
ألنااو حبااذاد ال اارش وىاا  مربااو مل وصااار ال اارش مرب اااً أل  الكل ااات 
ص الاا  بااع عليهااا اإلسااالل  ربااو ىااي ساابةا  هللا واغب ااد   وص الااو ي
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مل ومسجد الك فة ى  اآل ر    علاى  سااس مرباو  (ٔ)هللا وهللا  ك 
 الشك  .

ماان ناا ر ؿبف فاااً كاناام ساارادقاً عظي اااً   الك بااةدير  لااذكر ي  اعباا وماان
 لااادر واليااااق ت مث  ناااأل يف وساااطو ع اااداً  رب اااة وج ااا  باااني ال  اااد 

 األرب ة لؤلؤة بيضاد وج   بينها ن راً من السرادب .
ساابق ذكااره ينااو مقاباا  البياام اؼب  اا ر الااذي تطاا    وىااذا البياام ك ااا

فيااو اؼبالئكااة يف الساا اد وق اعااد ىااذا البياام رف اام حبجاار ماان ال اافا 
وحجر من اؼبروة وحجر من   ر سيناد وحجر يف جبا  الساالل وىا  

 ظهر الك فة .
يتبااني ماان ذلاا  ي  للبياام عالقااة  لك فااة ودبسااجدىا ودبااا يرمااأ يليااو 

يااااو السااااالل( و ىاااا  البياااام ع  مااااامل فااااك  واؼبت ثاااا   إلمااااال علااااي )عل
األحجاار الا  رف اام هباا ق اعاد البياام ا ناا  منهاا كاناام مان الك فااة 

 أل  يف الرواايت ي    ر سيناد ىي الك فة .
) ي  هللا   تاااار مااان البلااادا   رباااو فقاااد قاااال رسااا ل هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(    

َوَىاااَذا اْلبَالَاااِد * ِر ِسااايِننيَ َو ُااا*َوالتِّااانِي َوالأ يْاتُااا  ِ فقاااال عاااأ وجااا  }

                                                 
 .191ـ192، ص 2( من ال يحضره الفقيو ، ج1
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فاااالتني اؼبديناااة والأيتااا   بيااام اؼبقااادس و ااا ر ساااينني مل  {اأْلَِمااانيِ 
 .( ٔ)الك فة وىذا البلد األمني مكة (

 وصاى عنادما  اربو  بان ملجام  ك ا ي   ماري اؼباؤمنني )علياو الساالل(
ل نااو هللا مل أب  ياادفن علااى ءاافري الاا ادي وىاا   ول  اا ر ساايناد فقااد 

اناااو  )عليااو الساااالل(  ضباااأة الث اااايل عاان اإلماااال  ق ج فااارورد عاان  ق
 قال  

) انااو كااا  وصااية  مااري اؼبااؤمنني )عليااو السااالل(      رجاا   ي  
الظهر فكذا ت  بم  قدامكم واستقبلكم ريح فادفن   وى   ول 

 .( ٕ)  ر سيناد فف ل ا ذل (
وجبااا  الساااالل ىااا  ظهااار الك فاااة حيااا  وادي السااااللمل  ماااا اص ناااا  

 اارا  ف اان ال اافا واؼبااروة ونبااا جاابال  ماان جبااال مكااة وعليااو قااال اآل
بيااام هللا اغبااارال علاااى ق اعاااد مااان مكاااة والك فاااة واللتاااا  ترماااأا  ي  

                                                 
 .  361، ص 14وسائل الشيعة ، ج (1

 . 34، ص 6( تيذيب األحكام ، ج2
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رساا ل هللا وعلااي )صاال ات هللا عليه ااا( واللااذا  يبااثال   اا  النباا ة 
 . (ٔ)و   اإلمامة ونبا من ن ر واحد

و  تاااار علاااي )علياااو الساااالل( لمماماااة مل فاصاااطفى   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( للنبااا ة 
ونبااا  ساااس ال بااادة اغبقااة الاا  فر ااها هللا علااى عباااده و  ااذ اؼبيثاااب 

 عليهم بذل  .
وىنالاا  نكتااة يف يقامااة ق اعااد البياام وىااي ي  الك بااة تقاباا  البياام 
اؼب  اا ر يف الساا اد وىااذا لااو عالقااة  لأىااراد )عليهااا السااالل( مل ألهنااا 

يحاد  الارواايت وؽباذا البيام  رباو ج اناه  البيم اؼب   ر ك اا تاذكر
 و ق اعااد مل ىاام الرساا ل   وعلااي  مااري اؼبااؤمنني واغبساان واغبسااني 

 )صل ات هللا عليهم( وىم  ركا  ىذا البيم .
و ءاااارت الرواياااة الااا اردة يف  عاااااله ي  للبيااام  رب اااة  ع ااادة وج اااا  
بينه ااااا لؤلااااؤة بيضاااااد وىاااا  اساااام مؤناااا  لألع اااادة األرب ااااة م ااااداب 

ل   وعلاااااي واغبسااااان واغبساااااني )صااااال ات هللا علااااايهم(  ماااااا للرساااا  
اللؤلاااؤة البيضااااد فهاااي م اااداب لفا  اااة الأىاااراد فهاااي احملااا ر ونقطاااة 
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ال صاااا  بااااني النباااا ة واإلمامااااة ولااااذل  قياااا  يف زايرة الأىااااراد )عليهااااا 
 السالل(  

) السالل على فا  ة و بيها وب لها وبنيهاا والسار اؼبسات دع فيهاا 
. ) 

اغبسن واإلمال اغبسني ) عليه اا الساالل( يبثا  فا  اة  ودبا ي  اإلمال
الأىااااراد )عليهااااا السااااالل( مل وماااان اغبساااانني يكاااا   اؼبنقااااذ اؼبللاااا  
اؼبهاادي )عليااو السااالل( يف   اار الأمااا  وحاماا  دع تااو وزيااره الساايد 

ي  حيا   -الي ا  اغبسع وي   مرنبا يباد  مان الك فاة وي ا د يليهاا 
الك باة يف التاويا  ومثله اا ؽبااتني والذي ى    ان  -مسجد الك فة 

الشل يتني من ارتباط الأىراد )عليها السالل( وىي امتداد للرسا ل 
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وىاا  ظاااىر الك بااة فااك  ؽب ااا )عليه ااا السااالل( عالقااة  إلمااال 
اؼبهاادي )عليااو السااالل( وىاا    اان الك بااة ص  اص نااني ينةاادرا  ماان 

 .( ٔ)صلبو
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 ح تضًْتو ًيٌقؼو 0 ـ يٍ َاص2ْ
ي  ىنالا   وجاو ءاابو يف تسا ية كاا  مان الك فااة ومكاة حياا  ورد ي  

فقااد ورد عاان الرساا ل   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( يهنااا ظبياام  (ٔ)للك بااة عشاارة  ظباااد.
باااذل  ألهناااا كانااام مرب اااة الشاااك  وىاااذا ي اااع يهناااا تشاااابو مساااجد 

 الك فة الذي كا  مرب اً  يضاً .
الك بااة ألهنااا وساا  الاادنيا  و وساا  األرض مل وألهنااا وروي يهنااا ظبياام 

 اؼبكا  الذي دحيم منو األرض .
 ماااا مساااجد الك فاااة  و الك فاااة ع  مااااً فقاااد تقااادل القااا ل يهناااا        

كانم جباًل مث تفتم وصار رمااًل  و  ر اا منبسا  وىا  يشاابو دحاي 
األرض من ربم مكة مل ك ا    الك بة وسا  الادنيا  و وسا  األرض 

 طبق على مسجد الك فة .فهذا ين
يذ من اؼب رو  ي  ال راب ىا  قلاه ال اا  ويت سا  القاارات ص ساي ا 
قارات ال ا  القدمي ) سايا و ور  و فريقياا( ب جاو عاال مل وب جاو  ااص 
فك  مسجد الك فة يقو وس  ال راب في ا ي ر  اصطالحاً )الفارات 

 األوس ( وى  ما يناظر الك بة ال  ىي وس  الدنيا .
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 ااااً ي  الك فاااة يف م ناىاااا ت اااع التكااا ين  و التج اااو وت اااع الرملاااة عل
اؼبستديرة اغب راد ودبا يهناا مساتديرة ك اا ماأ بناا  نفاا مل وصباد واغباال 
ىااذه    يكاا   ؽبااا مركااأ ومركأىااا ىاا  الك فااة وىاا  الك بااة يف البااا ن 

 على حسه التاوي  .
ط أبىااا  والشااايد اآل ااار اؼبت لاااق دب قاااو مساااجد الك فاااة    لاااو ارتباااا 

}وََكاااَذِلَ     البيااام)عليهم الساااالل( أبهنااام  ماااة وسااا  يف ق لاااو ت اااا 
 ملأل  ت س  الشيد سبركأه وؿب ريتو . (ٔ){َجَ ْلَناُكْم  ُم ًة َوَسطاً 

}ُكناُتْم   مث ي  القرا   ءار ي      ماة   ىاي  اري  ماة قاال ت اا   
َر  ُم ٍة ُ ْ رَِجْم ِللن اِس مَلُْمُروَ  ِ لْ  َهاْ َ  َعاِن اْلُ نَكاِر َ ياْ َ ْ اُروِ  َوتَاناْ

ُهُم  ااااناْ ُاااام مِّ َوتُاْؤِمنُاااا َ  ِ ّللِّ َولَااااْ   َمااااَن َ ْىااااُ  اْلِكتَاااااِب َلَكاااااَ  َ اااارْياً ؽب 
وهبااااذا يتبااااني     ااااري األماااا ر  (ٕ)اْلُ ْؤِمنُاااا َ  َوَ ْكثَاااااُرُىُم اْلَفاِسااااُق َ {

  وسطها .
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ل  م نياني األول يهناا وظباىا هللا سبةانو وت ا   لبيم اغبرال وي  لاذ
بيااام حااارال مااان د لاااو كاااا   منااااً ص هبااا ز فياااو اصعتاااداد علاااى  حاااد 

 ولذل   صبةم حرماً هللا سبةانو وت ا  .
)حارل هللا اؼبسااجد ف ان  ق عباد هللا ال اادب )علياو السااالل( قاال   

 مل  ي ل لة حرمة الك بة صار اؼبسجد حرماً .( ٔ)ل لة الك بة (
ية ي  قريم ؼبا ىادمم الك باة وجادت كتاا ً وقد ورد يف األ ر الشر 

 فيو   
) ي  هللا ذو بكاااة ياااا ل  حرمتهااااا ياااا ل  لااااق الساااا اوات واألرض 

مل  (ٕ)وو اا تها بااني ىاااتني اعببلااني وحففتهااا بسااب ة  مااالت حفاااً (
 وبكة ىي ؿب  البيم اغبرال .

وقااد ورد يف الك فااة يهنااا حاارل هللا ورساا لو وحاارل  مااري اؼبااؤمنني )عليااو 
 .  (ٖ)ك ا ورد سابقاً السالل(  
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ودبااا ي  مكااة صااارت حرماااً ل لااة حرمااة الك بااة فااك  الك فااة صااارت 
حرماً ل لاة حرماة مساجد الك فاة. عل ااً ي  الرواياة الشاريفة تشاري ي  
الااااارتاب  وال حااااادة باااااني الرسااااا ل   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( و ماااااري اؼباااااؤمنني )علياااااو 

ىر النقطاة و  نهااا ىاذا ىاا  الساالل( ونباا ظاااىر الك باة و  نهااا وظاا
 اؼب   األول .

 مااا اؼب ااا  الثاااا  للبياام اغبااارال ل لاااو جااااد ماان حرماااة د ااا ل الكفاااار 
واؼبشاركني يليهاا أل  اؼبشاركني قباس فاال وباق ؽبام د ا ل الك باة فقااد 
) جاد عن  ق عبد هللا )عليو السالل( قال ح ل اسم البيم اغبارال   

 . (ٔ)(ألنو حرل على اؼبشركني    يد ل ه 
وظبى هللا سبةانو وت ا  الك بة قياماً للناس مل وقياماً ما  ذة من قاال 
يق ل ق ماً وق مة وقيامااً وقاماة  ي انت اه  و وقاة مل تقا ل لل اءاي 
 قم يل  ي قة يل مل  ي يهنا ن بم للناس رمأاً ل حدانية   ت ا  .

وي  ديناو وي  منها يق ل الناس للرب مقرين لو  ل حدانية والرب بية مل 
ى  اإلسالل مل وم رتفني لو بنب ة النيب اػباح   )صالى هللا علياو والاو 
وساالم( وم رتفااني لااو ب صيااة  مااري اؼبااؤمنني واألئ ااة ماان ب ااده )علاايهم 
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السااالل( واهناام ياا ل القيامااة يق ماا   بااني يديااو ويشااهدىم علااى ذلاا  
 ال هد واؼبيثاب الذي   ذه منهم . 

 ان الك باة ىا  اؼبكاا  الاذي ذرا فياو هللا ودبا ي  الك فاة الاذي ىا   
عأ وج  اػبلق و ءهدىم على ما تقادل مل يذ  ف ساجد الك فاة يبثا  

 قياماً للناس ألهنم قام ا لرهبم يف عا  الذر .   
َلُكاْم ِفيَهاا َمنَااِفُو } ك ا ظباى الك باة  لبيام ال تياق يف ق لاو ت اا    

 . (ٔ){اْلبَاْيِم اْلَ ِتيِق  ي  َ َجٍ  م َس ًّى مثُ  ؿبَِل َها ي 
وجاد يف التفسري ي  البيم عتاق مان   فاا  نا ح )علياو الساالل( ويف 

 رواية   
وال تيااق يف  مل (ٕ)) ي  البياام رفااو ي  الساا اد و عتااق ماان الباارب (

 اللبة ى  القدمي . وي  الك بة بيم قدمي وذل  م داب ق لو ت ا    
ااااااَة ُمَبارَكاااااااً َوُىااااااًد  ِي   َ و َل بَاْيااااااٍم ُوِ ااااااَو ِللن اااااا}  اِس َلل ااااااِذي بَِبك 

 .( ٖ){لِّْلَ اَلِ نيَ 
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وىااذه ال اافة تسااج  ؼبسااجد الك فااة وذلاا  أل  م ق ااو يف ال ااراب  
الاااذي ظباااي هباااذا اصسااام نسااابة ي  ال راقاااة والقااادل مل مث ي  الااارواايت 
الشااريفة الاا اردة عااان اؼب  اا مني )علااايهم السااالل( تؤكاااد ىااذا اؼب ااا  

بدصلة ي  الك فة و لتايل مسجد الك فة ىاي  ول  فقد  بم لنا قدمو
 بق ة عبد هللا عليها .

مث ي  ىنات رواية عن اإلمال ال ادب )عليو السالل( تادل علاى ذلا  
 مل ف ندما تسائ   حد  صةابو وى  اؼبفض  عن ذل    

 .( ٔ)) فقلم لو مسجد الك فة قدمي فقال ن م(
 باام ىااذا اصساام  وظبااي كاا  ماان مسااجد الك فااة والك بااة م االى.فقد

ُذوْا ِمن م َقاِل ِيبْاَراِىيَم ُمَ لًّى}للك بة يف ق لو ت ا    .  (ٕ){َوازبِ 
ومن اؼب ل ل ي  مقاال يباراىيم )علياو الساالل( وازبااذه م الى مان قبا  
الناااس جاااد ماان قباا  هللا ساابةانو وت ااا  ألنااو فبثاا  للاادين اإلسااالمي 

  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( .اغبنفي قال وذبسد وتكام  يف رسالة النيب  

                                                 
 . 312، ص 18؛ بحار األنوار ، ج 281، ص 8الكافي ، ج (1
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ك ااا ي  يبااراىيم )عليااو السااالل( يبثاا   طااي النباا ة واإلمامااة اؼبت ثلااة 
 لرساا ل   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( واإلمااال علااي )عليااو السااالل( واألئ ااة ماان ولااده  

 ك ا ف لنا ذل  سابقاً .
ا  وعليااو ك ااا كااا  يف ك بااة اإلسااالل مقااال ظاااىر يرمااأ ػباا  النباا ة كاا

إلباااراىيم )علياااو الساااالل( ذات اؼبقاااال يف   ااان ك باااة اإلساااالل وىاااي 
 مسجد الك فة وى  الذي يرمأ ػب  اإلمامة .

وقااد ورد عاان اؼب  اا مني )علاايهم السااالل( رواايت صااروبة عاان وجاا د 
مقال  و م لى إلبراىيم )عليو الساالل( يف مساجد الك فاة منهاا قا ل 

يذا د لام مان البااب الثاا   ) اإلمال  ق عبد هللا )عليو الساالل(  
مي نااة اؼبساااجد ف ااد طبساااة  سااا ني ا ناااني يف الظااالل و ال اااة يف 

 . (ٔ)ال ةن ف ند الثالثة مقال يبراىيم )عليو السالل((
ويف رواية عن  سباط رف ها عان  ق عباد هللا ال اادب )علياو الساالل( 

 قال   

                                                 
 . 493، ص 3الكافي ، ج (1
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) اصسااااط انة الساااااب ة فبااااا يلااااي  باااا اب كناااادة يف ال ااااةن مقااااال 
 . (ٕ)مل وغريىا من الرواايت ال  جادت تؤكد ىذا اؼب  ( ٔ)براىيم (ي

واإلمااال اؼبهاادي )عليااو السااالل( يبثاا  ذلاا  اػباا  الااذي مثلااو يبااراىيم 
وماان ب ااده الرساا ل الكاارمي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( و ىاا  البياام )علاايهم السااالل( أل  

مان  ءاائبة يبراىيم )علياو الساالل( يبثا   ا  الت حياد اػباال  اػباايل 
الشاارت وىاا  مااا   يتةقااق يف رسااالتو أل  الناااس يف زمانااو ظلاا ا علااى 
ءركهم وىي  ءراط اؼبيثاب الذي   ذه هللا ت ا  على  لقو واجملساد 
لو على  ك   ص رة ى  اإلماال اؼبهادي )علياو الساالل( فها   الصاة 

و السااالل( ووصيتااو ت حياد يبااراىيم ونباا ة   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ويمامااة علااي )علياا
  . 

َوِيْذ َجَ ْلنَاااا اْلبَاْياااَم َمثَابَاااًة }ك اااا ظبيااام الك باااة مثاباااة يف ق لاااو ت اااا  
ُذوْا ِمن م َقاِل ِيبْاَراِىيَم ُمَ لًّى َوَعِهاْداَن ي  ِيبْااَراِىيَم  لِّلن اِس َوَ ْمناً َوازبِ 

                                                 
 . 493، ص 3( المصدر نفسو، ج1

؛  264، ص 5؛ وسائل الشيعة ، ج 493، ص 3( بحار األنوار ، ج2
 . 252ـ251، ص 3تيذيب األحكام ، ج
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َرا بَاْيِ َ ِللط اائِِفنَي َواْلَ ااكِ   (ٔ){ِفنَي َوالر ك اِو الس اُج دِ َوِيظْبَاِعيَ  َ   َ هِّ
. 

ومثابااة يف اللبااة ماان اثب  اا  ً واثب وياثبااة مل اثب الناااس اجت  ااا ا مل 
واؼبثابااة ؾبت ااو الناااس وىاا  مااا ينطبااق علااى الك بااة ألهنااا ؾب ااو ذبت ااو 

 فيو الناس للةج ك ا ى  م ل ل .
وىااذا اؼب اا  ورد عاان مسااجد الك فااة ألنااو اؼبكااا  الااذي ذبت ااو فيااو 

ؤمنني علاااى ؿبباااة  ىااا  البيااام ووصياااتهم مل عل ااااً ي  الك فاااة قلااا ب اؼبااا
مااا  ذة ماان كل ااة تكاا   اعبنااد  ي ذب  اا ا مل والك فااة ماان اجت اااع 

 الناس هبا ك ا  ءري ي  ذل  سابقاً . 
ك ااا ي  مسااجد الك فااة ساايك   يف زمااا  قيااال اإلمااال اؼبهاادي )عليااو 

ذات السااالل( ؾب ااو الناااس ماان ءااىت  صااقاع األرض أل  الك فااة    
ستك   عاص ة دولة اإلمال اؼبهدي )علياو الساالل( ومساجد الك فاة 
ىاا  ك بااة الاادنيا ووساا  ال ااا   نااذات مل وقااد  كااد  مااري اؼبااؤمنني )عليااو 

 السالل( ىذا اؼب   بق لو  

                                                 
1
 ( .125) البقرة(  
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) ص تااذىه الاادنيا حااىت تكاا   ماان النهاارين ي  النهاارين حااىت ي  
 . (ٔ)( الرج  يركه الببلة السف اد يريد اعب  ة وص يدركها

ك ا ظبيم الك بة  مناً ك ا ورد ينو ظباىا مامناً مل ومان اعبادير  لاذكر 
ي   منااااً ومامنااااً م ااادرىا واحاااد وىااا  الااانفس  ي  منااااً و مااااانً و مناااة 

 وي ع الط انينة والسالل . 
واؼبامن ى  اؼب  و اآلمن الذي يك   فيو اإلنسا   مناً مط  ناً علاى 

ال ظايم الاذي  راد البااري عاأ وجا  نفسو مل وىذا مان يعجااز القار   
   يبني فيو ي  الك باة ىاي  منااً وماامن وعلياو عا  عنهاا دب ناىاا واترة 

 ع  عنها دب   عها األمن .
ىذا اؼب   يثبم للك فة ومسجدىا  لذات والدلي  علاى ذلا  ق لاو 

 ت ا    
 رَبْاَ ٍة َذاِت قَاَراٍر َوَمِ انيٍ َوَجَ ْلَنا اْبَن َمْرمَيَ َو ُم ُو  يًَة َو َويْاَنانُبَا ي  } 
}(ٕ) . 

                                                 

 . 264، ص 12مستدرك الوسائل ، ج (1 
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فقااااد روي عاااان  ق ساااا يد اإلسااااكايف عاااان  ق ج فاااار الباااااقر )عليااااو  
السالل( عن  مري اؼبؤمنني )عليو السالل(  يف تفسري ىذه اآلية قاال   

 .( ٔ)) الرب ة الك فة والقرار اؼبسجد واؼب ني الفرات (
الك فاة والقارار ىا   والرب ة يف اللبة ىي ما  رتفو عن األرض وكذل 

اؼبسااتقر والثاباام اؼبط اا ن ماان األرض مل  ي مااا قاار فيااو مل  ي ح اا  
 السكن والسك    ي األما  . 

 . يليوف سجد الك فة ى  م  و  و مستقر  من ؼبن عبا 
والااادلي  اآل ااار   ) ي  ظهااار الك فاااة ي ااار  بااا ادي الساااالل  ي يناااو 

لسااالل( الااذي مكااا   ماان وسااالل . ويف جاا ار  مااري اؼبااؤمنني )عليااو ا
َوِيَذا َ اا َبَاُهُم اعْبَااِىُل َ  قَااُل ا   } ءاد القرا  بفضلو يف ق لو ت اا  

 .( ٕ)( َساَلمًا{

                                                 

 .  362، ص 14وسائل الشيعة ، ج (1 
؛ إرشاد  222، ص 57؛ بحار األنوار ، ج 243، ص 3( الكافي ، ج2

  . 441ـ442، ص2القموب ، ج
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والدلي  اآل ر ى  ي   ى  البيم يبثل   األما  والط انينة ؽبذا ال اا  
) ي   ىاا  بياا   مااا  أبسااره وىااذا اثباام ماان قاا ل رساا ل هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( 

 األرض مثل ا النج ل  ما  ألى  الس اد ( .ألى  
) وج اا  يمامتنااا  مااا  وقااد ورد يف  طبااة الأىراد)عليهااا السااالل(    

 من الفرقة ( .
يذ  األمانة ال   ودعها هللا سبةانو وت ا  ىي  ما  ؽبذه األمة   

 كي ص تضيو وتتفرب هبا السب  ويك   م ريىا اؽبالت . 
الساااالل( ىااا   اااح األئ اااة واألوصاااياد  ودبااا ي  اإلماااال اؼبهااادي )عليااو

فه  م داب ؽبذا األما  اؼبت ث   إلمامة ودبا ي  مساجد الك فاة ىا  
قبلتااااو فااااك  ىااااذا اؼب  ااااو يكاااا   مسااااتقراً  مناااااً للط انينااااة والسااااالل 
اؼبست د منو )عليو الساالل( فضااًل عان كا   اؼبساجد حرمااً  منااً ك اا 

   بتنا ذل  سابقاً .
ة تشارتكا  يف صافة ال كاة . وقاد  ءاار القار   ك ا    الك فة والك ب

ي  ي  الك فاااة ىاااي  رض مباركاااة وىاااي يف ذات ال قااام  مااان وماااامن 
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نَاااُه َوُل  اااً ي  اأْلَْرِض ال ااِ  َ رَْكنَااا }لالجاا  يليهااا يف ق لااو ت ااا   َوقَب ياْ
 .  (ٔ){ِفيَها ِلْلَ اَلِ نيَ 

 . (ٕ)ة ويف التفسري قبينانبا ي  الشال وي  س اد الك ف
واؼبسااجد اؼببااارت ملتيااو ال كااة ماان  ىلااو ودبااا ي   ىاا  البياام مبااارك   
و ي مكا  وبل   فياو يكا   مباركااً ص ساي ا الك باة ومساجد الك فاة 

 ألهنا منبو النب ة واإلمامة .
) اللهااام  رت علاااى   و ل   ك اااا  ركاااام فقاااد ورد يف األ ااار 

  على يبراىيم و ل يبراىيم ( . 
ِي   َ و َل بَاْياٍم   }اري عأ وج  الك باة مباركااً يف ق لاو ت اا  وظبى الب

مل ومباارت يف  (ٖ){ُوِ َو ِللن اِس َلل ِذي بَِبك َة ُمَبارَكااً َوُىاًد  لِّْلَ ااَلِ نيَ 
اللبة من بارت  رت وبركاة مل يقاال  رت علاى األنبيااد  ي  كارل علايهم 

 ما  عطيتهم من التشرية والت جيد والكرامة .

                                                 
1
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وي  مااان اؼبسااالم باااو ي  الك باااة ؽباااا مكانتهاااا يف التشااارية والت جياااد 
والكرامة وىذا ما يثبم ؼبسجد الك فة  يضاً مل وقد صرحم باو صبلاة 
من الرواايت ال اردة من  رب  ى  البيم )عليهم السالل( مل وى  ماا 
 ءااار يليااو ج ائياا  يف حاادي  اؼب ااراج عناادما سااال رساا ل هللا )صاالى 

 لم( فقال ج ائي  عنو  هللا عليو و لو وس
) مسااجد مبااارت كثااري اػبااري عظاايم ال كااة ا تاااره هللا ألىلااو وىاا  

 .(ٔ)يشفو ؽبم ي ل القيامة (
ويف ىااذا الاان  يءااارة ي  ي  هللا ساابةانو وت ااا  مثل ااا ا تااار الك بااة 
وج لهاااا مباركاااة ا تاااار   ااان الك باااة حساااه التاويااا  وىااا  مساااجد 

 بلةاظ عبارة )عظيم ال كة( .الك فة وج لو مباركاً وزاد عليو 
) وال كااة فيااو علااى وقااد ورد عاان  مااري اؼبااؤمنني )عليااو السااالل( ق لااو 

 مل واؼبسجد اؼببارت ملتيو ال كة من  ىلو .( ٕ)    عشر مياًل (

                                                 
 . 423، ص 3بحار األنوار، ج (1
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ك اااا ي  كااا  مااان الك فاااة ومكاااة ترماااأا  ي  اؽبداياااة مل فقاااد ظباااى هللا 
   َ و َل بَاْيااٍم يِ }ساابةانو وت ااا  الك بااة ىااد  م ااداب ق لااو ت ااا    
 { .ُوِ َو ِللن اِس َلل ِذي بَِبك َة ُمَبارَكاً َوُىًد  لِّْلَ اَلِ نيَ 

واؽبااد  ىااا  الرءااااد  اااد الضااالل مل وىاااداه الطرياااق  ي  رءاااده يلياااو 
وبيناااو لاااو وعرفاااو باااو والك باااة ىاااي ىاااد  للنااااس هتاااديهم ي  رب ىاااذا 

ق ال اااةيح البيااام وىااا  هللا سااابةانو وت اااا  ك اااا هتاااديهم ي  الطريااا
اؼبسااااااتقيم اؼب صاااااا    ساااااابةانو وت ااااااا  وىاااااام  ل   صاااااال ات هللا 
وسااالمو علاايهم  صب ااني مل والساابه اؼبت اا  مااا بااني الساا اد واألرض 
وىاام ال ااراط اؼبسااتقيم والااذي ىاا  علااى وجااو اػب اا ص اإلمااال علااي 

 اؼب ل د يف   ن الك بة .
هتادي ي  هللا ومن ىنا اؽبداية ال  تثبم للك بة تثبم للك فاة  ألهناا  

ب اسطة ىذا الطريق ال ةيح وال راط اؼبستقيم اؼب ث  ألىا  البيام 
 )عليهم السالل( وص سي ا  مري اؼبؤمنني )عليو السالل( .

و كثاار مااا يتجلااى ىااذا األماار يف اإلمااال اؼبهاادي )عليااو السااالل( عنااد 
 قيامو اؼببارت وحىت قب  قيامو الشرية الظاىر  و البا ن .
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) وينكااااام لتستضاااااي    بنااااا ره سااااا ل هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(   لاااااذا ورد عااااان ر  
وتنتف ااا   ب صيتاااو يف غيبتاااو كاصنتفااااع  لشااا س يذا غيبتهاااا عااان 

 األب ار السةاب ( .
والدلي  اآل ر على ىذه اؽبداية   ي  هللا سبةانو وت ا  قال ـبا بااً  

ُقا ُل ال ااِذيَن َكَفااُروْا لَاْ ص  ُنااِأَل َعَلْيااِو َوياَ   }لرسا لو الكاارمي   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( 
َا  َنَم ُمنِذٌر َوِلُك ِّ قَاْ ٍل َىادٍ   . (ٔ){ يٌَة مِّن ر بِِّو ِيمب 

وجاد يف التفسري ي  اؽباد ى  اإلماال علاي )علياو الساالل( وىا    ان 
الك باااة حساااه التاويااا  وعلياااو صاااار مساااجد الك فاااة ىاااادايً بلةااااظ 

ثاااا  أبمااااري اؼبااااؤمنني )عليااااو السااااالل( ك ااااا ورد يف   اااان الك بااااة واؼبت 
الاارواايت ي   ئ ااة  ىاا  البياام )علاايهم السااالل( ىاام اؽبااداة اؼبهاادي   
الااااذين يهاااادو  الناااااس ي  جااااادة ال اااا اب وهب لاااا هنم علااااى احملجااااة 
البيضاد مل وىذا ما  بم ألوصىم ويثبم آل راىم وىا  اإلماال اؽباادي 

 و الشرية .اؼبهدي اغبجة  بن اغبسن عج  هللا فرج
وك ااا ي   مااري اؼبااؤمنني )عليااو السااالل( كااا  ك بااة فااك  اإلمااال اؼبهاادي 
)عليو السالل( ىا  الك باة يف ىاذا الأماا  وك اا كانام الك باة اؼبكاا  

                                                 
1
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الااذي  حتضاان يف   نااو وليااد الك بااة وىاا  علااي )عليااو السااالل( فااك  
ال اااراب  حتضااان يف   ناااو ولياااد ك باااة التاويااا  مل وىااا  اإلماااال اؼبهااادي 

 ليو السالل( .)ع
والك فاااة ومساااجدىا ربتضااان وستةتضااان  مااار اإلماااال اؼبهااادي )علياااو 
الساااالل( ودع تاااو وقياماااة ك اااا احتضااانم الك باااة مااان قبااا  النااايب   
 )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( يف الظاىر واإلمال علي )عليو السالل( يف البا ن ودع هت ا .

اإلمااال  وماان ىنااا تشااابو مسااجد الك فااة يف ذلاا  وىااذا مااا صاارح بااو
اؼب  ااا ل )علياااو الساااالل( فقاااد ورد عااان اإلماااال  ق عباااد هللا ال اااادب 

) ي  هللا ىداكم ي   مر جهلاو )عليو السالل( ـبا باً  ى  الك فة   
 وى   مر  ى  البيم )عليهم السالل( . (ٔ)الناس(

َذلِاَ  }وقد ظبى هللا سبةانو وت ا  الك بة ء ائر هللا فقال عأ وجا  
  . (ٕ){َءَ ائَِر اّللِ  فَِكنا َها ِمن تَاْقَ   اْلُقُل ِب  َوَمن يُاَ ظِّمْ 

 ي ج ا  الك بااة ومااا يت لااق هبااا مان مناساا  عظي ااة وي  ماان ي ظ هااا 
فقاااد  ماااتةن هللا قلباااو لميباااا  والتقااا   والتساااليم   سااابةانو وت اااا  
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في اااا  مااار وىااا  ماااا يثبااام ؼبساااجد الك فاااة الاااذي حااا   ىااا  البيااام 
 رتو وفض  من يأوره ك ا سنبني صحقاً .)عليهم السالل( على زاي

فك ااا    زايرة البياام ىااي ت ظاايم لاارب البياام و ىاا  البياام   و ل 
  فااك  زايرة مسااجد الك فااة ىااي ت ظاايم لاارب البياام وألىاا  البياام 
)علاايهم السااالل( ويقامااة ءاا ائر هللا ت ااا  ك ااا سااي ر علينااا صحقااا مل 

السااالل( ويقاارار ؽباام  والااذي فيااو اعاارتا  ب صيااة  ىاا  البياام )علاايهم
  لطاعة .

 وقد ورد عن اإلمال الباقر قال   
 )  تدرو   ي البقاع عند هللا  فض  منألة ؟

 فقال   ذل  مكة ال  ر يها هللا لنفسو حرماً وج   بيتو فيها . 
 مث قال  تدرو   ي البقاع  فض  عند هللا حرمة ؟ 

 فقال  ذل  اؼبسجد اغبرال .
بق اااة يف اؼبساااجد اغبااارال  فضااا  عناااد هللا مث قاااال    تااادرو   ي  

حرمة ؟ فقال   ماا باني الاركن واؼبقاال و ب الك باة ...... ووهللا 
ل     عبداً صة قدميو يف ذل  اؼبكا  وقاال الليا  م الياً حاىت 
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هبي ااااو النهااااار وصااااال النهااااار حااااىت هبي ااااو اللياااا  و  ي اااار  حقنااااا 
 .(ٔ)(وحرمتنا  ى  البيم   يقب  هللا منو ءي اً  بداً 

ومن ىنا يتباني     ظبااد الك باة وم انيهاا تنطباق علاى مساجد الك فاة 
وعليو لبل  ي  نتيجة مفادىا ي  الك بة ىي مسجد الك فة حساه 
التاوياا  وىاااذا ماااا يثبااام لناااا مااان التشاااابو باااني  ظبااااد الك باااة وم انيهاااا 

 واسم مسجد الك فة وم ناه . 
 

 ـ من ناحية بناء املسجد :3
بناااد مسااجد الك فااة وعالقتااو  ػبلياا  يبااراىيم  ىنالاا  ءاابو ماان حياا 

)عليااو السااالل( وارتباااط كاا  منه ااا  لك بااة . ي تاا  ناايب هللا يباااراىيم 
)عليااو السااالل( البااا  للك بااة )بياام هللا( فقااد جااادت رسااالة الساا اد 
الرسااالة احمل ديااة اؼبت ثلااة  لنباا ة بااني ظهاارا  قاا ل ىاام  الصااة دياان 

  ا السالل( .يبراىيم وساللة يظباعي )عليه
وىذا ما تؤيده اآلايت القر نية واألحاديا  النب ياة مل فقاد قاال ت اا   
َوِيْذ يَاْرَفُو ِيبْاَراِىيُم اْلَقَ اِعَد ِمَن اْلبَاْيِم َوِيظْبَاِعيُ  رَبا نَاا تَاَقب اْ  ِمن اا }  
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َوِمان ُذرِّي ِتنَاا رَبا َنا َواْجَ ْلَنا ُمْسِلَ نْيِ لَاَ  *ِين َ   َنَم الس ِ يُو اْلَ ِليُم 
نَااا ِين ااَ   َنااَم التا اا  اُب   ُم ااًة م ْسااِلَ ًة ل ااَ  َوَ ِراَن َمَناِسااَكَنا َوتُااْه َعَلياْ

 . (ٔ){الر ِحيُم 
  )  ان دعاا ة وماان ىنااا جاااد قاا ل رساا ل هللا )صاالى هللا عليااو و لااو( 

ويف ال قاام ذاتااو جاااد   اان الرسااالة احمل ديااة اؼبت ثلااة   ق يبااراىيم (
إلمامة وبرسالة التاويا  باني ظهارا  قا ل ىام  يضااً  الصاة ديان    

)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( و لتااايل دياان يبااراىيم وساااللة يظباعياا  علاايهم  فضاا  ال ااالة 
 والسالل وىم  ى  البيم )عليهم السالل( وءي تهم .

وىااذا مااا تؤيااده اآلايت القر نيااة واألحادياا  النب يااة الشااريفة يف ق لااو 
مل  (ٕ){َواْجَ ْلنَااا ِلْلُ ت ِقاانَي ِيَماماااً }   علااى لسااا  يبااراىيم اػبلياا  ت ااا

و لااه ماان الباااري عااأ و جاا     يكاا   ماان ذريتااو يهاادو  ي  ساابيلو 
قَاااااَل َص يَانَاااااُل َعْهااااِدي } يص ي  الباااااري عااااأ وجاااا  كااااا  ج ابااااو   

 .  (ٖ){ الظ اِلِ ني

                                                 
1
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2
 ( .74) الفرقان(  

3
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ل   )صالى هللا يذ ىنات صف ة ـبتاارة تت اد  ؼبهاال اإلماماة وىام  
عليااو و لااو وساالم( فقااد جاااد عاان اإلمااال ال ااادب )عليااو السااالل( ي  
تفسري ق لاو ت اا  ) ماة( يف اآلياة  عااله ىام باع ىاءام  اصاة والاذي 
ب ااا  فااايهم نبياااو   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( واألئ اااة اؼبت ثلاااني أبماااري اؼباااؤمنني )علياااو 

 ل( . السالل( واألئ ة من ولده )عليهم السال
وعليااو كااا  ىنااات  ماار مشاارتت يف حك ااة ا تيااار م قااو مكااة وا تيااار 
 ىلهااااا و   صاااااً بااااع ىاءاااام وبااااني م قااااو الك فااااة وا تيااااار  ىلهااااا 
و   صاااً األئ ااة األ هااار )علاايهم السااالل( للرسااالة اإلؽبيااة اؼبت ثلااة 

  لنب ة واإلمامة وىي غاية رسالة يبراىيم اػبلي  )عليو السالل( . 
ال اؼبهااادي )علياااو الساااالل( ىااا   الصاااة الفاااي  اإلؽباااي ودباااا ي  اإلمااا

اؼب ثاا  للنباا ة واإلمامااة يذاً فهنالاا  يي ااال وعالقااة و يقااة بينااو وبااني 
 يبراىيم )عليو السالل( .

ولااا  ج ناااا للبنااااد ل جااادان ي  يباااراىيم )علياااو الساااالل( وم اااو يظباعيااا  
ىيم )علياو السااالل( ت لاا ا بناااد الك بااة ب اد    جاااد األماار اإلؽبااي إلباارا

)عليااو السااالل( يف بناااد البياام مل وىااذا األماار ربقااق ب اايبة   اار  يف  
ك بااااة اإلمااااال اؼبهاااادي )عليااااو السااااالل( ومسااااجد الك فااااة وعاصاااا تو 
الك فة يذ تشري الرواايت الشريفة ي  ي  يبراىيم )عليو السالل( كاا  
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قد نأل يف الك فة وكانام  ر ااً ذات زصزل فساكنم مث اءارتاىا مان 
 ولو مو ابنو يظباعي  .  ىلهامل وكا  نأ 

. وىااذا  (ٔ)وىااذا ءاابيو بنأولااو ويظباعياا  يف مكااة وبناااد البياام اغباارال
 األمر ذبدد كرة   ر   ايل  مري اؼبؤمنني )عليو السالل( .

حي  كا  اإلمال علي )عليو السالل( واإلمال اغبسان )علياو الساالل( 
لك باة ذبسد فيه ا ءل  يبراىيم وابنو يظباعي  وعالقة ك  منه ا  

 ومسجد الك فة . 
يذ ورد يف األ ااار الشااارية ي  اإلماااال علاااي )علياااو الساااالل( كاااا  قاااد 
 ءاارت  اؼب  ااو مااا بااني اػب رنااق واغباارية يص الك فااة مل ويف حاادي  مااا 
باني النجااة والك فاة وصااارت ملكااً لااو كشاراد يبااراىيم اػبليا  ؽب ااا مل  

الد ك ااا  ءاارت  اإلمااال اغبسااني )عليااو السااالل( وادي الطااة  و كاارب
 من  ىلها لت بح ملكًا لو .

ودبااا ي  اإلمااال اغبسااني )عليااو السااالل( ىاا  وارث األنبياااد فقااد ورث 
ماااان ناااايب هللا يبااااراىيم اػبلياااا  )عليااااو السااااالل( ك ااااا ورث  بيااااو ساااايد 

 األوصياد )عليو السالل( .
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ودبااااا ي  اإلمااااال اؼبهاااادي )عليااااو السااااالل( ىاااا   و  الناااااس  بااااراىيم 
غبسن واغبسني واألئ اة اؼب  ا مني مان ولاده ودبة د و لتايل ب لي وا

 )عليهم  فض  ال الة والسالل( فه  ال ارث ؽبم واؼبال  ؽبذا كلو .
وع ليااة بنااااد مسااجد الك فاااة ك  لياااة بناااد الك باااة سباام لتكااا   رماااأاً 
للدين اإلسالمي وللرسالة احمل دية الا   سساها رسا ل هللا )صالى هللا 

) ص ياأال ب )علياو الساالل(   عليو و لو وسلم( فقاد ورد عان ال ااد
 .(ٔ)الدين قائ اً ما قامم الك بة (

س اًد الك بة كبناد ماادي  و الك باة اؼبت ثلاة  لظااىر وىا  النايب    
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( و  ااان الك باااة اؼبت ثااا  أبماااري اؼباااؤمنني )علياااو الساااالل( ولياااد 

 الك بة .
الك بااة حسااه التاوياا  ي  ىااذا األماار ربقااق يف مسااجد الك فااة وىاا  

فك ا ي  الدين ص يأال قائ اً ما قامام الك باة مل فاك  التشايو ماا زال 
قائ اااً مااا قاماام الك بااة الشااي ية ك بااة اإلمااال اؼبهاادي )عليااو السااالل( 

  ي مسجد الك فة .

                                                 
 . 243، ص 2( من ال يحضره الفقيو ، ج1



  ــ 059 ــ

وىاااذا التشااايو  سساااو  ماااري اؼباااؤمنني )علياااو الساااالل( و قاماااو و داماااو 
تشااايو و ااا  اإلماماااة الاااذي اغبساااني )علياااو الساااالل( اؼب ثااا  ػبااا  ال

 هبسد بدوره الدين اإلسالمي و   النب ة ملولذا جاد يف األ ر 
 .) ي  الدين  ي ال ج د حسيع البقاد ( 

وعليو ج   هللا سبةانو وت ا  الرسالة اإلسالمية احمل دية الا  تت ثا  
 إلسااالل عنااد  صاا  النباا ة و صاا  التنأياا  ىاا    )صاالى هللا عليااو 

( وج ااا  الرساااالة اإلساااالمية احمل دياااة عناااد  صااا  التشااايو و لاااو وسااالم
 و ص  التاوي  ى  اإلمال علي )عليو السالل( .

وى  ما ىبت  بو اإلمال اؼبهدي )عليو السالل( اؼبلت  ب لم التاويا   
كجااده  مااري اؼبااؤمنني )عليااو السااالل( وىاا  م ااداب قاا ل رساا ل هللا 

 )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(   
 م على التنأي  وستقاتلهم على التاوي  ( .) اي علي قاتلته

وىذا ما سيتةقق يف دولة اإلماال اؼبهادي )علياو الساالل( وعلاى يدياو 
الكااريبتني فقااد جاااد يف الاارواايت انااو أييت باادين جديااد وكتاااب جديااد 
ويناااو سااايالقي  ءاااد فباااا صقاااى جاااده رسااا ل هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ألناااو سااايلرج 

القاار   وعليااو ساايايت بسااالح التاوياا  الااذي  وىنااات ماان يتاااول عليااو
 يكسر بو ء كتهم ويرد كيدىم ي  كب رىم. 
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وىنالااا   مااار مهااام مت لاااق ب  لياااة البنااااد وىااا  و اااو اغبجااار األسااا د 
الذي كا  قد  نألو هللا ت ا  مو  دل عندما اىب  ي  األرض يف ركان 
 الك بة ليستانس بو وليك   حجاة علاى  دل وعلاى  بنائاو مان ب اده مل
ويهناام مااا  ذو  هبااذا ال هااد وملأماا   بااو يف عااا  الااذر عااا  األرواح مل 
أل  التطبيااق ساايك   يف عااا  التكاا ين عااا  اؼبااادة وعلااى وجااو األرض 
الاا    زبلااق ىااي وغريىااا يص ألجاا   ىاا  البياام و ػب اا ص اػب سااة 

  ى  الكساد )عليهم السالل ( .
 ح البنااااد و راد و اااو فقاااد ورد يف الااارواايت الشاااريفة ي  يباااراىيم ؼباااا 

اغبجر  رس  يظباعي  لياتياو حبجار فابطاا علياو مل وماا لبا  يباراىيم    
جاده ج ائي   غبجر األس د وعندما ساالو يظباعيا  عان ذلا   جاباو 
أب  من جاد بو ى  من   يتك  على يظباعيا  يف بنائاو مل وقاال يباراىيم 

 )عليو السالل( ب  و اغبجر بنفسو يف م   و .
ألمر تكرر يف زما  رس ل هللا  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( عنادما  عاادت قاريم وىذا ا

بنااااد الك باااة وؼباااا     سبااا ا البنااااد و انتهااا ا ي  م  اااو اغبجااار تناااازع ا 
فااي ن يلاااي ىااذا األمااار مث  سااتقر األمااار ب ااد ذلااا  علااى ماااا  ءااار باااو 

فيو اغبجر األسا د وأي اذ   رس ل هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( أب  يبسط ا    ً ويض  ا
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كا  بطاان مان قااريم  رفااً ماان الثا ب ويضاا  ه م ااً حااىت يذا صااار يف 
 .( ٔ)م   و و  و رس ل هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( فيو

 مر اغبجر   يكن ؿب  صدفة ب  ي  لو عالقة دبكة اإلماال اؼبهادي  
 )عليو السالل( مسجد الك فة مل ول دة وج ه منها .

ألساااس كااا  ملكاااً ماان اؼبالئكااة وؼبااا   ااذ هللا اؼبيثاااب لااو ي  اغبجاار   
 لرب بية وحمل د )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  لنب ة ول لي )عليو السالل(  ل صية وال صياة 
واإلمامااااة واألئ ااااة ماااان ولااااده )علاااايهم السااااالل( اصااااطكم فااااارائ  
اؼبالئكة لذل  و ول من  سارع ي  اإلقارار باذل  ىا  اؼبلا  و  يكان 

هم ماان ىاا   ءااد حباااً حمل ااد و ل   )صاال ات هللا علاايهم  صب ااني( فااي
 منو .

لاذل    تااار هللا ت اا  ذكااره مان بياانهم و  لق او ال هااد واؼبيثااب ىااذا  
 . (ٕ)ليك   ءاىداً على ك  من وافاه مل وى  ى  حفظ اؼبيثاب  ل ص
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) ي  اغبجر هبيد ي ل القيامة ولاو لساا  ان اق وعاني  ويف رواياة   
ليشاااهد لكااا  مااان وافااااه ي  ذلااا  اؼبكاااا  وحفاااظ اؼبيثااااب انظااارة 

)(ٔ). 
وو و يف ذلا  اؼبكاا  ويف ذلا  الاركن ل لاة اؼبيثااب وال هاد ليكا    

ءاىداً على ك  من جاده من البشار أل  هللا سابةانو وت اا  كاا  قاد 
ا اااذ مااان باااع  دل مااان ظهااا رىم ذراريهااام يف عاااا  الاااذر و  اااذ ال هاااد 

 .  واؼبيثاب منهم على ما تقدل
وذلاا  ألماار لااو عالقااة بك بااة اإلمااال اؼبهاادي )عليااو السااالل( حياا  
يبااراىيم )عليااو السااالل( مل ىاا   حااد األنبياااد الااذين  قااروا هبااذا ال هااد 
الذي ص تقبا  نبا ة  ي نايب يص  إلقارار باو وم رفتاو وىاذا ال هاد يبثا  
)النب ة واإلمامة( الا  دعاا يباراىيم )علياو الساالل(    تكا   فياو ويف 

 يتو .ذر 
والنباا ة ك ااا  ءاااران سااابقاً تشاااري ي  ظاااىر الك باااة وىاا  الرسااا ل   
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( واإلمامااااة تشااااري ي    اااان الك بااااة وىااااي اإلمااااال علااااي )عليااااو 

 السالل( واألئ ة من ولده . 

                                                 
 . 225، ص 96( المصدر نفسو ، ج1



  ــ 063 ــ

وعنااادما و اااو اغبجااار يف ذلااا  الاااركن فكاااا  و اااو اغبجااار األسااااس 
لق  لنب ة واإلمامة مل وينو ص بادي  والقاعدة ال  تقتضي التسليم اؼبط

 للنب ة واإلمامة ك ا ينو ص غ  لممامة عن النب ة .
ومن اعبدير  لذكر ي  مفه ل اإلماماة  عام مان مفها ل النبا ة مل بقريناة 

 ي  يبراىيم )عليو السالل(  له من هللا مو ك نو نيب اإلمامة.
( مل وىاذا األمار جادده رسا ل هللا وىذا ما هتيا وصبو لرس ل هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ب  اااو اغبجااار األسااا د يف مكاناااو راف ااااً نفاااس ال هاااد واؼبيثااااب 
اؼبت ثاااا  بت حياااااد هللا ساااابةانو وت اااااا  واإلقاااارار بنب تاااااو ويمامااااة  ماااااري 

 اؼبؤمنني )عليو السالل( ووصيتو واألئ ة من ولده )عليو السالل( .
ا تكااا   لمماااال اؼبهااادي )علياااو الساااالل( الاااذي وىاااذه األءاااياد ذاهتااا 

يتةقااق علااى يااده الت حيااد الكاماا  وىاا  دياان يبااراىيم )عليااو السااالل( 
ونباا ة   اؼبت ثلااة  لرسااالة اإلسااالمية واإلمامااة اؼب ثلااة ألىاا  البياام 

 )عليهم السالل( . 
اعباناااه اؼبهااام اآل ااار ي  الااارواايت الشاااريفة الااا  تشاااري ي  وجاااا د  

يف ركان الك باة تقابلهاا رواايت   ار  مفادىاا ي  ىاذا  اغبجر األس د
اغبجااار األسااا د سااا   ينتقااا  يف دولاااة ال ااادل اإلؽباااي اؼبت ثلاااة بدولاااة 
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اإلمال اؼبهدي )علياو الساالل( ي  ك بتاو )علياو الساالل( وىا  مساجد 
 الك فة .

فقااد ورد عاان األصاابب باان نباتااة عاان  مااري اؼبااؤمنني )عليااو السااالل( ينااو 
 فة  قال يف مسجد الك  

)... ص تااذىه الليااايل واألايل حااىت ين ااه اغبجاار األساا د فيااو 
ولياتني عليو زماا  يكا   م الى اؼبهادي مان ولادي وم الى كا  

 .(ٔ)مؤمن (
ويف ذل  يءارة صروبة ي  ي  اغبجر األس د س   ينتق  مان مكاناو 
يف ركاان الك بااة ي  ك بااة اإلمااال اؼبهاادي )عليااو السااالل( وىاا  مسااجد 

رابااة يف ذلاا  مااا دال اؼب اادر واحااد واألساااس واحااد الك فااة مل وص غ
 والباية واحدة وىي اإلقرار و  ذ ال هد واؼبيثاب ك ا تقدل . 

وي  اإلماااال اؼبهااادي )علياااو الساااالل( لي ااار  دباااا  عطاااي مااان الت سااام 
 مبب   ى  البيم من ؿببهم مل ومن  نكر عهدىم ومن حافظ عليو.

                                                 
 . 337، ص 2( روضة الواعظين ، ج1



  ــ 065 ــ

  حجة عليهم كةجاة وبذل  يك   اإلمال اؼبهدي )عليو السالل( ى 
اغبجر مل ب  انو سالل هللا عليو ى  اغبجاة البالباة م اداب ق لاو ت اا  

 .   } و  اغبجة البالبة {
وىنااات عاماا  مشاارتت  و صاافة مشاارتكة بااني مسااجد الك فااة واغبجاار 
األس د اؼب ج د يف الك بة مل ىي ي  مساجد الك فاة يشاهد ؼبان وافااه 

د اغبجااار األسااا د ؼبااان وافااااه وزاره وصااالى فياااو يااا ل القياماااة ك اااا يشاااه
 وزاره ك ا بينا سابقاً .

) لكااا   فقااد روي عاان م اااذ باان جباا  عاان الناايب )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ينااو قااال   
دبسجد ك فا  أييت ي ل القيامة ؿبرماً يف مالدتني يشهد ؼبن صالى 

 .( ٔ)فيو رك تني (
ي هباا ي  هللا واؼبق  د  ل الة ىنا ال الة ال اعياة الا  يت جاو اؼب ال

سااااابةانو وت اااااا  وي  الك باااااة ويف قلباااااو الت جاااااو   وألىااااا  البيااااام 
واصعاارتا  حبقهاام ويهناام وصة األماار ب ااد رساا ل هللا )صاالى هللا عليااو 
والااو (و و  الناااس بااو وماان ق ااد الك فااة ومسااجدىا وصاالى فيااو ويف 
 قلبو ىذا اؼب   يك   ك ن زار اغبجر وءهد  إلقرار  ل هد واؼبيثااب
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الااااذي   ااااذه هللا عليااااو يف عااااا  الااااذر اؼباااارتب  أبىاااا  البياااام )علاااايهم 
 السالل( .  

ك ا ي  و و نفس اغبجر األس د يف الاركن الي اا  يف ك باة الرسا ل 
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( مث انتقال اغبجر ي  مسجد الك فة ك بة اإلمال اؼبهدي )علياو 

لاا  بااد ت دبكااة مث السااالل( مل ي  ااح مسااار  اا  الرسااالة احمل ديااة ا
تنتهااي بتاويلهااا  لك فااة مل حياا  تشااري الن اا ص ي  و ااو اغبجاار يف 

 ذل  الركن  لذات ى  ل لة اؼبيثاب .
ودبا ي  الركن الي ا   لتةديد و باو يبثا    و ل   )صال ات هللا 
عليهم  صب اني( وىاذا ماا يستشاة مان الارواايت اؼبتكاا رة عان اإلماال 

 ( مل حي  قال  ال ادب )عليو السالل
) ي  اغبجاار األساا د والااركن الي ااا  عاان يبااني ال اارش مل ويمبااا  ماار 

 هللا تبارت وت ا     يسلم عن يبني عرءو .
 قلم   فكية صار مقال يبراىيم عن يساره ؟ 
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مقاماً يف القيامة وحمل اد  )عليو السالل(فقال يبراىيم   ي  إلبراىيم 
عااان يباااني عااارش ربناااا عاااأ وجااا   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ال   مقاااال مل ف قااا)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( 

 . (ٔ)ومقال يبراىيم عن مشال ال رش (
 وعنو )عليو السالل(  يضاً قال   

    ف ا  لبيام واساتل  ا الاركن فكناو يباني هللا  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص() قال النيب 
مناو اعبناة  يف  ر و ي افح هبا  لقو ..... ينو  بناا الاذي ناد  

)(ٕ   ). 
 وجاد عنو )عليو السالل( ح ل كالمو عن بناد الك بة ينو قال  

) و ب الركن الي ا   ب الت بة وى   ب  ل   وءي تهم ي  
 . (ٖ)اغبجر ....(

يذاً فك  م  او اغبجار الاذي ىا  اؼبلا   لقا ا اؼبيثااب يف الاركن الاذي 
م هللا والاااذي ظااااىره ىااا  يبثااا    و ل   يف الك باااة الااا  ىاااي بيااا

الرساااااا ل   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( و  نهااااااا اإلمااااااال علااااااي )عليااااااو السااااااالل( ي ااااااع 
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م اااافةة ال بااااد والشاااهادة ؽبااام  لنبااا ة واإلماماااة ي  جاناااه اإلقااارار 
  لرب بية .

و لتاااايل ربقاااق األركاااا  الثال اااة ي  جااااز لناااا الت باااري والااا  باااع عليهاااا 
 يص هللا   رسااا ل هللا علاااي ويل هللا ( ) ص الاااواإلساااالل وىاااي 

و لتايل م افةة هللا تبارت وت اا  ك اا ىا  مباني يف الان  الا ارد عان 
اإلمااال ال ااادب )عليااو السااالل( ولكااان ب اا رة ظاىريااة غااري كاملاااة مل 
ألنو ليس ك  من يستلم اغبجر ى  مقر  لشرط األ ري وىي اإلقارار 

 ل( . ل صية واإلمامة ل لي )عليو السال
حياا  ي  ىااذه الشااروط الثال ااة ؾبت  ااة ص تتةقااق يص بقيااال اؼبهاادي 
)عليااااو السااااالل( وىاااا  الااااذي ساااايق ل  ظهااااار   اااان الرسااااالة اإلؽبيااااة 
احمل دياااة ويقااا ل بنقلهاااا مااان ظااااىر الك باااة الااا  يف مكاااة وىااا  مكاااا  

 تنأيلها ي  الك فة ك بتو )عليو السالل( حبسه التاوي  .
 )عليااو السااالل( وىاا    اان الك بااة وىاا  وذلاا  ل جاا د  مااري اؼبااؤمنني

مكا  ملوي  تل  الرساالة مل الا  عاادت ي  مكاا  انطالقهاا األصالي 
وذلااا  مناااذ عاااا  الاااذر بقريناااة ساااج د اؼبالئكاااة آلدل )علياااو الساااالل( 

 على ظهرىا .
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ولذل  سينتق  اغبجار األسا د ي  مكاناو األصالي والطبي اي  والاذي 
واؼبت ثااا  دبساااجد الك فاااة الاااذي  ستتجساااد فياااو علااا  اؼبيثااااب الثال اااة

 يبث    ن الك بة .
وىنااات نكتااة مه ااة يف  صاا  البناااد ؽبااا ارتباااط بك بااة اإلمااال اؼبهاادي 
)عليو السالل(  الك بة وىي وجا د عالقاة باني ارتفااع الك باة و ب اهباا 

 وبني  ى  البيم )عليهم السالل( .
السااالل(   فقاد ورد يف يحااد  الارواايت ي  يبااراىيم ويظباعيا  )عليه ااا

 كاان يض ا  اغبجارة واؼبالئكة م هم   
) ي     سباام ي اا  عشاار ذراعاااً وىيااا لااو  بااني مل  ب يااد   منااو 

 . (ٔ)و ب ىبرج منو (
ولاا  حساابنا  ذرع البياام اإل نااا عشاار مااو البااابني اص نااني لكااا  الناااتج 
 رب ة عشر على عدد اؼب   مني )علايهم الساالل( ويبقاى ىناات  كثار 

 يف تفسري ىذه األرقال . من احت ال
اصحت ال األول ي  البابني نبا رس ل هللا و مري اؼبؤمنني )صال ات هللا 
عليه اااا( فرسااا ل هللا البااااب األول الاااذي ينفاااتح علاااى ىاااذا ال جااا د 
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الاذي  وجاده هللا ساابةانو وت اا  ألنااو علاة ال جاا د مل و ول نا ر  لقااو 
بااده وىا  اإلساالل مل هللا و بو الاذي يفاتح الادين الاذي ارتضااه هللا ل 

 على ىذا الك   الفسيح . 
والبااااب الثاااا  ىااا   ب اإلماماااة  ب  ماااري اؼباااؤمنني )علياااو الساااالل( 
الااذي  ساسااو ىاا  الباااب األول وىاا  مك اا  لااو وقااد قااال فيااو رساا ل 

مل واأل ااا  عشااار ىااام )  ان مديناااة ال لااام وعلاااي  هباااا ( هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(   
ماماااً م  اا ماً مان ذريتهااا   ارىم األمااال اؼبهاادي فا  اة و حااد عشار ي

 )عليو السالل( .
واصحت ال الثا  ي  الباب الثا  ى  الأىراد )عليها الساالل( بلةااظ 

 ي  ينشاد اػبلق قال على وج د الرج   دل واؼبر ة ح اد . 
وقااد ورد يف مقتاا  اإلمااال اغبسااني )عليااو السااالل( ي  ىنااات وفاادا  مل 

م رسا ل هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( مل والاذي صباد    يكا   م او وفد للرجال يتقادمه
 ماري اؼبااؤمنني )عليااو السااالل( يف صبااو ماان األنبياااد واألوصااياد )علاايهم 

 السالل( . 
وال فااد الثااا  كاناام تتقدمااو فا  ااة الأىااراد )عليهااا السااالل( يف وفااد 

مااا  مان نساااد اعبناة جااادوا ي  م اارع اغبساني )عليااو الساالل( مل وىااذا
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ينطبق على البابني مل واألئ ة األ   عشار ىام وهبام قامام الك باة  ي 
 قال دين هللا سبةانو وت ا  وك   .

واصحت ااال الثالاا  ي  البااااب األول ىاا  رسااا ل هللا )صاالى هللا علياااو 
و لاو وسالم ( وىا   ب الاد  ل ي    ان الك باة والا  ىاي حساه 

ن مث  ىا  البيام ويشا   التاوي  ت ع اإلمال علاي )علياو الساالل( وما
الأىااراد ) عليهااا السااالل ( واألئ ااة اؼب  اا مني األحااد عشاار )علاايهم 
السااالل( مل والباااب اآل اار ىاا  اإلمااال اؼبهاادي )عليااو السااالل( والااذي 

 ى   اح ىذه السلسلة الطاىرة الشريفة .
وىناااااا أييت وجاااااو الااااارتاب  باااااني الك باااااة وباااااني مساااااجد الك فاااااة مل يذ                     

ا ءهدت الك بة وج د البااب األول وىا    )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  وءاو منهاا ك 
ناااا ر النباااا ة واإلمامااااة  لرساااا ل األكاااارل   واإلمااااال علااااي )عليه ااااا 
السااالل( و ىاا  بيته ااا ماان ب ااده مل تشااهد الك فااة الباااب الثااا  وىاا  
اإلماااال اؼبهااادي وىااا  اػبااااح ؼباااا اساااتفتح والاااذي يبثااا  البااااب األول مل 

 بدلي  ق ل األئ ة )عليهم السالل(   
مل دلياااااا  علااااااى ال حاااااادة )  ولنااااااا   و وسااااااطنا   و  ااااااران  ( 

 والتجانس بني  وؽبم و وسطهم و  رىم .
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ك ااااا ي  يف ب اااا  الااااأايرات يشااااار فيهااااا ا  اإلمااااال اؼبهاااادي )عليااااو 
وىا   ب اػباروج )  ين  ب هللا الذي منو يؤتى ( السالل(  لباب 

ة واحمل لة النهائية ؼبا بني الدفتني  و بني البابني من يك اال ي  النتيج
 الدين و قال الن  ة هبم وب صيتهم )عليهم السالل( . 

وعليو فاك   ىا  البيام كا  واحاد مانهم يبثا   ب هللا سابةانو وت اا  
ُكاْم َوْ تُا ْا اْلبُايُا َت ِماْن  َبْاَ اهِبَاا َواتا ُقا ْا اّلّلَ َلَ ل  }وم داب ق لاو ت اا  

 .  (ٔ){تُاْفِلُة  َ 
واألب اب ىم  ى  بيم الرس ل واؼب   م   الثال ة  

 عشر )عليهم السالل( . 
ومااا يؤكااد ىااذا اؼب ااا  ىاا  زايرة اإلمااال اغبساااني )عليااو السااالل( الااا  

) و ب حطة من د لاو كاا  مل ) اي  ب رضبة هللا ( لبا بو فيها   
 . مناً ( 

مان الك باة ومساجد الك فاة صباد و  رياً وقبا   تاال حاديثنا عان كا  
من اإلءارة ي  مسالة وج د اؼبسجد اغبرال الذي وبتضن باني جنباتاو 

                                                 
1
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الك بة اؼبشرفة فكذا كا  مسجد الك فة ى  ك بة قائ ة باذاهتا مل فها  
 ؽبا مسجدًا حراماً ويذا كا  ؽبا فاين ى  ؟

وقب  اإلجابة على ىذا السؤال صبد من الق ل ي  مسجد الك فة لاو 
ماااة انءااا ة مااان حرماااة مديناااة الك فاااة اؼبرتبطاااة حبرماااة  ماااري اؼباااؤمنني حر 

)عليااو السااالل( كاؼبسااجد اغباارال الااذي وبتاا  مكانااة مه ااة يف مشاااعر 
اؼبساال ني وي  لااو حرمااة عنااد هللا ك ااا ىاا  حااال الك بااة وذلاا  ل لاااة 
وجاا د الك بااة اؼب ظ ااة الاا  تشاااري صبلااة ماان الاارواايت ي  حرمتهاااا   

 .  (ٔ)ة الك بة وحرل اغبرل ل لة اؼبسجد()حرل هللا اؼبسجد ل ل
) ي  هللا تباااارت وت اااا  ج ااا  الك باااة قبلاااة ويف رواياااة   ااار    

ألى  اؼبسجد وج ا  اؼبساجد قبلاة ألىا  اغبارل وج ا  اغبارل 
 . (ٕ)قبلة ألى  الدنيا (

 مااا مااا ىباا  مسااجد الك فااة فتشااري الاارواايت الشااريفة ي  ي  اإلمااال 
يامااو الشاارية وازباااذه الك فااة عاصاا ة اؼبهاادي )عليااو السااالل( عنااد ق

لدولتاااو ال اؼبياااة ونتيجاااة لفضااا  ال اااالة  لفاااو وهتافااام النااااس علياااو 

                                                 
  . 332، ص 2( المحاسن ، ج1
 . 195، ص 2من ال يحضره الفقيو ، ج (2



  ــ 074 ــ

ولشدة الأحال سيبع مساجداً كبارياً لاو  لاة  ب ماا باني الك فاة وكار 
 وم   و يف ظهر الك فة . دبال

وسااااا   يكااااا   مساااااجد الك فاااااة دا اااااالً يف ىاااااذا اؼبساااااجد . يذ ي  
ني ج انبااو ك بااة اإلماااال اؼبهاادي )علياااو اؼبسااجد اغباارال الاااذي يضاام بااا

السااالل( وىاا  مسااجد الك فااة ربديااداً وعلااى وجااو اػب اا ص وي  لااو 
 نفس اغبرمة ال  لل سجد ل لة وج د اؼبسجد فيو .

والروايااااة الثانيااااة األنفااااة الااااذكر تشااااري ي  ىااااذا اؼب اااا  ماااان حياااا  ي  
 مسجد الك فة ى  الك بة حسه التاوي  وى  قبلة الشي ة .

   قبلاااة ألىااا  اؼبساااجد الاااذي سااايب  مل ويف ذات ال قااام وعلياااو يكااا
 يك   اؼبسجد ىذا قبلة ألى  الك فة ال  ىي حرل ك كة . 

و لتايل هب   هللا سبةانو وت ا  اغبرل وىي الك فاة قبلاة ألىا  الادنيا 
ألهنا ستك   م در اإلسالل احمل دي ال ايف النقي من كا  دناس  و 

ػبالفاة اإلؽبياة الا   رادىاا هللا سابةانو ءائبة وم دراً لممامة اغبقة وا
وت ا  واؼبت ثلة  إلمال اؼبهادي )علياو الساالل( ول لاو )علياو الساالل( 
يبرّي قبلة اؼبسل ني من بيام هللا اغبارال ي  مساجد الك فاة مان يادري 

 ؟! . 
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ول   ما يؤكد ىذا اؼب   ي  الارواايت الشاريفة تشاري ي  م  او منا  
( ور س اغبسااااني )علياااااو الساااااالل( يف مساااااجد القااااائم )علياااااو الساااااالل

 مل واؼبن  ص ي  و يص حي  تك   القبلة .( ٔ)الك فة
 وعليو يك   اؼبسجد قبلة ك ا بينا يف  عاله . 

وص غرابااة أب  ياارتاد  م  ااو الاار س الشاارية مااو مناا  القااائم )عليااو 
السااالل( يف قبلااة الشااي ة واؼبساال ني أل  وصيااة اإلمااال اغبسااني )عليااو 

الل( سبثااا  ك اااال الااادين مل الاااذي رواه  بااا  األئ اااة اغبساااني )علياااو السااا
 السالل( بدمائو السائلة ي ل عاء راد .

فذل  الدين اؼبت ث  بتل  الدماد لن يؤ ذ بثااره يص يا ل قياال اإلماال 
اؼبهاادي اؼبنتظر)عجاا  هللا فرجااو الشاارية( الااذي تضااج بااني ج اكبااو 

 عبارات جده اغبسني )عليو السالل(   
 كا  دين     يستقم يص بقتلي فيا سي    ذيع ( .) ي   

وماان اعباادير  لااذكر ي  اإلمااال اؼبهاادي )عليااو السااالل( يذا قااال سااريد 
مسااجد الك فااة ي   ساسااو ويف روايااة انااو ساايهدمو ك ااا سااريد  ساااس 

 اؼبسجد اغبرال واؼبسجد النب ي الشرية ي   صلو األول .
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 واؽباادل والبناااد  كثاار ماان ماارة مل عل اااً ي  البياام اغباارال ت اارض للتبيااري
  رىاا كااا  علااى عهاد رساا ل هللا   مل وعناادما و او اغبجاار اؼبشااار 
يليو سابقاً وكذل  ت رض مسجد الك فة للتبيري و  يباق علاى  ساساو 
األول مل وكاااا  سااابه ذلااا  ىااا    فاااا  نااا ح )علياااو الساااالل( وتبياااري 

ل ااائن هللا   صااةاب كساار  والن  ااا  لااو مل مث غااريه زايد باان  بيااو عليااو
 .   (ٔ)واؼبالئكة والناس  صب ني

وقااااد ورد ي   مااااري اؼبااااؤمنني )عليااااو السااااالل(  ءااااار ي  ىاااادل اإلمااااال 
 اؼبهدي )عليو السالل( ؼبسجد الك فة ب د قيامو .

ك ا ل ن  مري اؼبؤمنني )عليو السالل( من قال هبادل اؼبساجد ومان قاال 
وياا  ؼباان ىاادم  ) ببنائااو وتبيااري قبلتااو حياا  قااال )عليااو السااالل(   

ووياا  ؼباان ءااهد ىاادم  ووياا  لبانياا   ؼبطباا خ اؼببااري قبلااة ناا ح 
و  ىب ؼبن ءهد ىدمو مو القائم من  ى  بي   ول ا   اري األماة 

 . ( ٕ)مو  برار ال رتة (
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عل اااً ي  الاارواايت الشااريفة تااذكر ي  يحااد  ال المااات القريبااة لقيااال 
ة وي  ىادمااو اإلمااال اؼبهاادي )عليااو السااالل( ىااي ىاادل مسااجد الك فاا

ساااي  ت وص ياااتم بنااااؤه مل والااا  عااادت مااان ال الماااات  لقااارب قياماااو 
 الشرية . 
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 املبحث الثاًً : فضائل هسجد الكوفة 
 

   الفضائ  اؼبشرتكة بني مسجد الك فة والك بة   وصً   
ىنات فضائ  مشرتكة بني مسجد الك فة والك باة سانةاول اإلؼباال يف 

 اافةات ولاا  جبااأد يسااري منهااا والاا  ص ي ل هااا يص هللا و ىاا  ىااذه ال
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البياااام )علاااايهم السااااالل( فقااااد ورد يف الاااارواايت ي  فضاااا  مسااااجد 
 الك فة كفض  مكة على بقية اؼبساجد .

بااا  ورد عااان  ماااري اؼباااؤمنني )علياااو الساااالل(   هللا ت اااا   ااا   ىااا  
ماري الك فة وحباىم أب  فضا  م االىم مل ف ان األصابب بان نباتاة ي   

) ولقد حباكم هللا دباا   اؼبؤمنني )عليو السالل( قال ألى  الك فة   
 . ( ٔ)وبه بو  حد ففض  م الكم (

ىاذا فضااالً عاان ك نااو  ول مساجد عبااد هللا فيااو مل ك ااا ي  الك بااة  ول 
بيااام و اااو للنااااس مل وي  مساااجد الك فاااة ءاااابو اؼبساااجد اغبااارال يف 

وعظ ته اا جاادت  الفض  من انحية ي  حرمة اؼبساجدين ويحرامه اا
ص تيااااار هللا ساااابةانو وت ااااا  ؽب ااااا فقااااد  ءااااار  مااااري اؼبااااؤمنني )عليااااو 

) وي  مساجدكم  حاد األرب اة اؼبسااجد الساالل( ي  ذلا  بق لاو   
 . (ٕ)ال  ا تارىا هللا عأ وج  ألىلها (
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ك ا ءابو مسجد الك فة اؼبسجد اغبرال من انحية يقاماة ال االة فياو 
ن ذلاا  منهااا مااا جاااد عاان  ق ب ااري عاان فقااد ورد  كثاار ماان روايااة عاا

  ق عبد هللا )عليو السالل( قال   
) تاااااتم ال اااااالة يف  رب اااااة مااااا ا ن يف اؼبساااااجد اغبااااارال ومساااااجد 

وغاااااريه مااااان . (ٔ)الرسااااا ل ومساااااجد الك فاااااة واغباااااائر اغبسااااايع (
 .   (ٕ)الرواايت ال اردة يف ىذا اؼب  

اع كاناااو ويف ذلاا  نقطاااة مه ااة وىاااي يءااا ار اؼبساالم يناااو يف ىااذه البقااا
على  ر او وباني  ىلاومل فها  ك اا ياتم ال االة يف ؿبا  وصدتاو وساكناه 
فهنااا يكاا   اإلسبااال  يضاااً أل   ىاا  البياام )غلاايهم السااالل( اؼب ثلااني 

 ػب  النب ة واإلمامة ىم  ص  اصنتساب اغبقيقي . 
 وقد ورد عن الرس ل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(   

أل  رابطااة الاادين واألباا ة  ( مل ) اي علااي  ان و ناام  باا ا ىااذه األمااة
الدينيااة  قاا   ماان رابطااة األباا ة الدني يااة والنساابية باا  ىااي األصاا  مل 
ولااااذل  عنااااد قيااااال دولااااة اإلمااااال اؼبهاااادي )عليااااو السااااالل( سااااي رث 
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الشااال  مااان   ااار لااايس لاااو أبخ وص يااارتب  باااو برابطاااة النساااه بااا  
 برابطة ال قيدة واإليبا  . 

فهاا   يضاااً يبتلاا  تلاا  اؼبكانااة مل  مااا اإلمااال اغبسااني )عليااو السااالل( 
ولا ص اغبسااني ؼبااا قاماام للاادين قائ اة فهاا  الااذي حفااظ الاادين وفااداه 
بدمو الطاىر مل  ىذا فض  عن ما وب   اإلنسا  عليو مان اغبسانات 
لأايرتو ويسبامو ال الة يف مشهده اؼبطهار وغاريه مان اؼبشااىد اؼبقدساة 

 ألى  البيم )عليهم السالل( . 
يف مسالة اصعتكا  فقاد  ءاار  ىا  البيام )علايهم ك ا قبد التشابو 

الساااالل( ي  اصعتكاااا  ص ي اااح يص يف طباااس مل يف اؼبساااجد اغبااارال 
ومسااااجد الرساااا ل ومسااااجد الك فااااة ومسااااجد اعب اعااااة و   ي اااا ل 

 . (  ٔ)اإلنسا  ما دال م تكفاً 
ك ا    ىنات تشابو مان حيا  اساتةباب اصنتظاار ل االة اعب  اة يف  

ومسجد الك فة وحاائر اغبساني )علياو الساالل(  ك  من مكة واؼبدينة
 ؼبا لو من الفض  وال كة . 

 ك ا ينو ورد التشديد على وج ب اصنتظار وا  كا  مستةبًا   
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) ماااان  اااارج ماااان مكااااة  و اؼبدينااااة  و مسااااجد الك فااااة  و حااااائر 
اغبسني )عليو السالل( قبا     ينتظار اعب  اة اندتاو اؼبالئكاة  يان 

 . (ٔ)تذىه ص ردت هللا (
ك ا ي  ال الة يف مسجد الك فة ومكة فضالً عان اؼبديناة يتضااعة 
األجاار فيهااا دو  غريىااا ماان اؼبساااجد مل ك ااا ورد عاان األئ ااة األ هااار 
)عليهم السالل( ي  الرحال ص تشد يص لاثالث مسااجد ىاي اؼبساجد 

 .(ٕ)اغبرال ومسجد الرس ل )صلى هللا عليو والو ( ومسجد الك فة
الشاريفة اؼبروياة عان األئ اة اؼب  ا مني)عليهم واتضح مان األحاديا  

الساااااالل(  يهنااااام وبر ااااا   علاااااى اإلنفااااااب يف مساااااجد الك فاااااة مل وي  
الشل  يذا  نفق فيو درنباً يضاعة لو ءانو يف ذل  ءا  اؼبساجد 

 . (ٖ)اغبرال واؼبسجد النب ي الشرية
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وىنات فضائ  مشرتكة بني كا  مان مساجد الك فاة والك باة غاري الا  
ال اااالة واإلنفااااب فيهاااا ي  يف كااا  مااان مساااجد الك فاااة  ذكرانىاااا عااان

والك بااة مقااال يبااراىيم وم اااله والااذي  ماار هللا جاا  وعااال اؼبساال ني 
 زباذه م لى ؽبم وذل  أل  النايب يباراىيم )علياو الساالل( ىا  راعاي 
الت حياااد والشااال  الاااذي اجت  ااام لاااو النبااا ة واإلماماااة و لاااه    

الاااذين ىااام اؼب اااداب اغبقيقاااي تنقااا  مااان ب اااده لذرياااة   و ل   و 
 .   (ٔ)الشام  ؽبذين اػب لتني النب ة واإلمامة

ك ا ورد عان اإلماال الر اا )علياو الساالل( ي   رب اة مان ق ا ر اعبناة 
يف الااادنيا اؼبساااجد اغبااارال ومساااجد الرسااا ل )صااالى هللا علياااو والاااو (  

 ومسجد بيم اؼبقدس ومسجد الك فة . 
ن اعبناة مل ول ا  ىاذا ماا يفسار وعليو فك  كا  مان البق تاني  صاله ا ما

لنااا ت بااري الاارواايت الاا اردة يف فضاا  مسااجد الك فااة أبنااو رو ااة ماان 
 .  (ٕ)رايض اعبنة
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وال لااة اؼبت لقااة بشاار  ىااذه البقاااع  لنااأول فيهااا وسااكناىا وىاام   
و ل   الااااذين  لااااق هللا كاااا  ءاااايد غباااابهم ك ااااا جاااااد يف حاااادي  

 الكساد اؼبشار يليو سابقاً . 
جد الك فة والك بة الشريفة نبا بق تا  مباركتا   ركه اا ك ا    مس

هللا سبةانو وت ا  حب لو وق تاو ويرادتاو و عظام بركتهاا و وسا ها ب ظام 
 مل ك ا  ءران يليو سابقاً .  (ٔ)ما سبثلو ىذه اؼبقامات

وقااد تشااابو كاا  ماان مسااجد الك فااة بشااك   اااص والك فااة بشااك  
نو وت ا  يهلا  كا  مان  رادنباا عال مو الك بة اؼبشرفة أب  هللا سبةا

 بس د ويرد كيده ي  كبره . 
ويف رواايت اؼب  اااا مني )علاااايهم السااااالل( األنفااااة الااااذكر ي  مسااااجد 
الك فااة يهاادل يف   اار الأمااا  وا  ىادمااو يهلاا  وص يبقااى ب ااده كثاارياً 

مل أل  ىاذه البقااع ىاي بقااع ا تارىاا هللا ( ٕ)وىذا ماا  ءاران يلياو ساابقاً 

                                                 
1
 . 44، ص 6؛ التيذيب ، ج 491، ص 3( الكافي ، ج 
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وىااي األساااس واؼبنبااو للاادين اغبااق الااذي ارتضاااه هللا ساابةانو وت ااا  
 ل باده وهبا يظهر الدين ويظهره على الدين كلو . 

وىذا ماا يباي  اؼبشاركني الاذين يريادو     يبةا  ىاذا الادين ويبةا ا  
 ك  ما يدل عليو ويرمأ لو يص ي  هللا ؽبم  ؼبرصاد .

سااالل( وىنالاا  وجااو   اار للتشااابو يف الفضاا  وىاا  ي  ناا ح )عليااو ال
عقد يف وسا  مساجد الك فاة قباة  د ا  يليهاا  ىلاو وولاده واؼباؤمنني 
وىاااذا ماااا ءاااابو ناااأول اػبي اااة علاااى  دل )علياااو الساااالل( ويقامتاااو يف 
م  اااو الرتعاااة مل  ي يف م  اااو الك باااة والااا   قاااال هللا علاااى  ساساااها 
ق اعد البيم مل وعليو ازبذت ىذه األماكن والبقاع يقامة وساك  ؽبام 

ىااام   و ل   )صااال ات هللا علااايهم وسااالم تسااالي اً  والااا ارث ؽبااام 
 كثرياً( . 

وي   بااا ي البشااارية  دل ونااا ح )عليه اااا الساااالل( ازباااذا مااان مساااجد 
الك فاااة بيتااااً ؽب اااا وساااكناً وىااا   مااار يف غاياااة األنبياااة وفياااو  ءاااارة ي  
نقطااة مه ااة وىااي    ال ااراب وص سااي ا الك فااة علااى وجااو اػب اا ص 

ساااصت الساا اد واألساااس والركيااأة الاا  مسااجد الك فااة ىاا  منبااو لر 
 انطلقم منها . 
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وىااي الاا  ساات  د يف   اار الأمااا  لتكاا   منب ااا ألعظاام رسااالة قاادرىا 
هللا ل باااااده  ص وىااااي الرسااااالة اإلسااااالمية احمل ديااااة والاااادين احمل اااادي 
ال ظاااايم والااااذي ساااايك   فيااااو اؼبسااااجد ؿبااااالً لممااااال اؼبهاااادي )عليااااو 

يباااادد سااااةه الظااااالل واعباااا ر السااااالل( ويءاااا اعاً يضاااايد الاااادرب و 
 . (ٔ)والفساد 

وماااان  وجااااو الشاااابو األ اااار  ي  اؼبالئكااااة و ذ  هللا ساااابةانو وت ااااا  
تت اىاااد قااا   ماااري اؼبؤمنني)علياااو الساااالل( وىااا    ااان الك باااة وتاااأوره 
وتطااا   باااو ىااا  وقااا  اإلماااال اغبساااني )علياااو الساااالل( ونباااا يباااثال  

يط فاا    لك بااة وماان ءاا ريات  ماان ءاا ائر هللا ساابةانو وت ااا  مل ك ااا 
 قبلها  لبيم اؼب   ر .

) ويناو فقد جاد عن  ق عبد هللا ال ادب )عليو الساالل(  يناو قاال   
ينأل  ك  ي ل سب     لة ملا  فياات   البيام ؼب  ا ر ويط فا   
بو فكذا ىم  اف ا بو نأل ا فطاف ا  لك بة فكذا  ااف ا هباا  تا ا قا  

 ا عليااااو مث  تاااا ا قاااا   مااااري الناااايب )صاااالى هللا عليااااو و لااااو( فساااال 
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اؼبؤمنني )عليو السالل(  فسال  ا علياو مث  تا ا قا  اغبساني )علياو 
الساااالل(  فسااال  ا علياااو مث عرجااا ا ويناااأل ماااثلهم  باااداً ي  يااا ل 

 . ( ٔ)القيامة (
وىااذا اؼب اا  لاايس غريااه ألنااو ك ااا ذكااران سااابقاً ينااو لاا ص   وعلااي 

بةانو وت اا  بيتااً م  ا راً وص  وفا  ة واغبسان واغبساني   ىبلاق هللا سا
 ك بة وص  ي ءيد   ر .

مث ي  اؼب اا  واحااد يتجسااد يف زايرة ىااذه اؼبشاااىد صبي اااً فكنااو ماان زار 
رساااا ل هللا فكنااااو زارىاااام مل وماااان زار البياااام اؼب  اااا ر فكنااااو زار الأىااااراد 
)عليها السالل( أل  البيم اؼب   ر يف التاويا  فا  اة الأىاراد )عليهاا 

  بة ىي علي بن  ق  اله )عليو السالل( يف التاوي  .السالل( والك
 ماااا خب ااا ص اغبساااني )علياااو الساااالل( فهااا  ك باااة اؼباااؤمنني واألحااارار 
والشاارفاد يف ال ااا  وي  اؼبالئكااة تتشاار  بأايرتااو وكااذا صبيااو األنبياااد 

 واؼبرسلني واألوصياد وال اغبني . 

                                                 
1
،  12؛ مستدرك الوسائل ، ج 375، ص 14( وسائل الشيعة ، ج 
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)علايهم الساالل( ولأايرتو يف الفض  ماا ص ي ل او يص هللا و ىا  البيام 
 ما يف ب حىت زايرة الك بة ذاهتا .
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 اثنياً  الفضائ  اػباصة دبسجد الك فة    

ىنات فضائ     هباا مساجد الك فاة عان ساائر اؼبسااجد و  زبات  
هبا حىت الك بة ذاهتا . منها ي  صالة فريضاة فياو ت ادل حجاة ما ورة 

 م ورة يف رواية   ر  .مل يف رواية مل وي  النافلة ت دل ع رة 
وبذل  فاب فضا  زائاره فضا  زائار بيام هللا اغبارال أل  زايرة الك باة 
ص تضااا ن لمنساااا  فيهاااا    تكتاااه لاااو حجاااة  و ع ااارة مقب لاااة  ماااا 

 ال الة يف مسجد الك فة فيض ن هبا اإلنسا  ذل  . 
ويف رواية ي  رك تا  من ال الة يف مسجد الك فة ربسبا  مائة رك اة  

من  رب  ى  البيم )عليهم السالل( ي  النافلة فياو ت ادل  ك ا روي
 .   (ٔ) طبس ائة صالة
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وروي ي  ال الة يف مساجد الك فاة فارادً   فضا  مان ساب ني صاالة 
يف غااريه صباعااة وذلاا  ل ظ ااة ىااذا اؼبسااجد ومكانااو عنااد هللا ساابةانو 

 وت ا  . 
ومن ـبت ات مسجد الك فة ينو اؼبكا  الذي يق د اليو 

 اجات وتفريج الكر ت . لقضاد اغب
وقااد حاا   مااري اؼبااؤمنني )عليااو السااالل( اؼبااؤمنني علااى    يرغباا ا يليااو 

يف قضاااااد حاااا ائجهم وينااااو مااااا دعااااى فيااااو  – ي مسااااجد الك فااااة  –
 مكروب يسال فيو حاجة من حاجاتو يص  جابو هللا وفرج كربو . 

ك اا يسااتةه    ي االى فيااو صااالة اغباجااة وهللا يقضااي ل اااحبها مااا 
مل وذلا  أل    سابةانو وت اا   بقاعااً  (ٔ)ب  نو ومشي تو ويرادتو راد 

 وبه    يدعى فيها ومن ىذه البقاع مسجد الك فة .
مث ي  الاداعي فيااو ليت ساا  ب اااحه ىاذا اؼبسااجد وىاا   مااري اؼبااؤمنني 
)عليو السالل( ومن لو مقال ءرية فيو من األنبياد واألئ اة وص ساي ا 

لساالل( الاذي  ص هللا علاى نفساو مل ي  مقامات  ىا  البيام )علايهم ا
 ما من سائ  سالو وت س  يليو هبٍَم يص قضى هللا حاجتو .
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وال ساايلة ىاام   و ل   { َوابْاتَابُاا ْا ِيلَيااِو اْلَ ِساايَلةَ }وقااد قااال ت ااا  
وهباااام هباااااب الاااادعاد ويرفااااو الاااابالد وص سااااي ا  مااااري اؼبااااؤمنني )عليااااو 

 قضى هللا حاجتو وىا  قا اي السالل( الذي ص يق ده ذو حاجة يص
 اغباجات ويف اؼبا  ر الش يب )حالل اؼبشاك ( .

ك اااا ورد ي  ؼبساااجد الك فاااة مااان الفضااا  يف اآل ااارة ويناااو لياااايت يااا ل 
القيامااة يف  اا بني  بيضااني ك ااا ت اافو الاارواايت الشااريفة ءاابيو  حملاارل 

 . (ٔ)يشفو ألىلو ؼبن صلى فيو فال ترد ءفاعتو
َمان }وت ا  ألناو قاال يف ؿبكام كتاباو الكارمي وذل   ذ  هللا سبةانو 

ويناااو ص يشااافو  يص مااان ارتضاااى { َذا ال اااِذي َيْشاااَفُو ِعْناااَدُه ِيص   ِِْذنِاااوِ 
سااابةانو وت اااا  لاااو ذلااا  وىاااذا ي  دل علاااى ءااايد فكناااو يااادل علاااى 

 فض  ىذا اؼبسجد وكرامتو عند هللا سبةانو وت ا  .
النااااس ماااا فياااو مااان  ك اااا ورد يف فضااا  مساااجد الك فاااة يناااو لااا  علااام

الفضاا  والكرامااة ماان هللا ألتاا ه ولاا  حباا اً مل وجاااد عاان الباااقر )عليااو 
 السالل(  

                                                 
1
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)ل  ي لم الناس ما يف مسجد الك فة ألعدوا لاو الاأاد والرواحا   
 .  (ٔ)من مكا  ب يد(

 .  (ٕ)حىت ي  اعبل س فيو ببري تالوة وص ذكر عبادة
ايرتاااو ىااا  ذكااار   ماااو ال لااام ي  وجااا د الشااال  يف ذلااا  اؼبكاااا  وز 

 لقلااه وي  كااا  ببااري تااالوة مل ويذا كااا  اعبلاا س فيااو ببااري تااالوة  و 
ذكاار عبااادة  فااك  الااتالوة والااذكر فيااو ىاا  عبااادة و ي عبااادة وؽبااا ماان 
الفضاا  مااا ص ي ل ااو يص هللا ألنااو كاناام يف بياام ماان بياا ت هللا ت ااا  

بُايُاا ٍت  }يف وبياا ت   و ل   الااذين قااال عاانهم الباااري عااأ وجاا  
ُ َ   تُاْرفَاااااَو َويُاااااْذَكَر ِفيَهاااااا اظْبُاااااُو ُيَسااااابُِّح لَاااااُو ِفيَهاااااا ِ ْلبُاااااُدوِّ  َ ِذَ  اّلل 

 .     (ٖ)َواآْلَصال{
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ك ا ورد يف فض  مسجد الك فة انو افض  مسجد ب د 
 اؼبسجد اغبرال ومسجد النيب )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( . 
 السالل( ينو قال   ك ا ورد عن  ق عبد هللا ال ادب )عليو 

 .( ٔ)) ما ب د اؼبسجدين  فض  من مسجد ك فا  (
باا  يناااو فاااب بفضااالو بياام اؼبقااادس فقااد ورد عااان  مااري اؼبؤمنني)علياااو 
السااالل( ينااو جاااد رجاا   راد الساافر ي  بياام اؼبقاادس للااأايرة فاءااار 
عليو  مري اؼبؤمنني )علياو الساالل(     يبياو راحلتاو وأيكا  زاده وأييت 

 . (ٕ)فة ويأورهمسجد الك  
ك ااا  ءااار اإلمااال ال ااادب )عليااو السااالل( علااى ي  مسااجد الك فااة 
 فضااا  مااان بيااام اؼبقااادس وكاااا  قاااد ساااالو ءااال   ي اؼبسااااجد ؽباااا 

 الفض  ؟ .
 قال )عليو السالل(   

) اؼبساااجد اغبااارال ومساااجد الرسااا ل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( .قلااام   واؼبساااجد 
 األق ى ج لم فدات ؟ 
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الساا اد يليااو  ساار  رساا ل هللا )صاالى هللا عليااو  فقااال   ذلاا  يف
 و لو وسلم( .

 فقلم   ي  الناس يق ل   ينو اؼبقدس .
 . (ٔ)فقال   مسجد الك فة  فض  منو (

وؼباااا ؼبساااجد الك فاااة مااان الفضااا  فاااك  الرسااا ل   )صااالى هللا علياااو 
و لااو وسااالم( يف ليلااة اإلساااراد واؼب اااراج اسااتاذ  هللا ت اااا  يف يتياناااو مل  

 كر اإلمال ال ادب )عليو السالل( ذل   لق ل   ك ا ذ 
) حىت ي  رس ل هللا صلى هللا عليو و لو ؼبا  سر  هللا بو قاال لاو 
ج ائيا  )علياو الساالل(  تادري  يان  نام اي رسا ل هللا السااعة ؟ 
 نااام مقابااا  مساااجد ك فاااا  قاااال   فاساااتاذ  يل رق حاااىت  تياااو 

 .  (ٕ)  لو (فاصلي فيو رك تني فاستاذ  هللا عأ وج  فاذ
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ويف رواية ينو نأل وصلى فيو ومن ىنات عارج باو ج ائيا  ي  السا اد 
(ٔ )  . 

وىذا ليس ؿب  صدفة فظاىر الرواية يشري ي  ي  رس ل هللا )صالى 
هللا علياااااو و لاااااو وسااااالم( كاااااا  علاااااى علااااام بفضااااايلة ذلااااا  اؼبساااااجد 
ويستشاااااة ذلااااا  مااااان سااااارعة  لباااااو ي  هللا عاااااأ وجااااا     أيذ  لاااااو 

ىاذا لايس  لشايد اؼبست ا ه أل  هللا سابةانو وت اا   ل الة فياو و 
 است دعو علم ما كا  وما سيك   ي  ي ل القيامة .

}َوَما يَنِطاُق مل وق لو ت ا   (ٕ)}َعل َ ُو َءِديُد اْلُقَ  {قال هللا ت ا    
 . ( ٖ)َعِن اؽْبََ   ِيْ  ُىَ  ِيص  َوْحٌي يُ َحى{

 اااااراج يؤكاااااد علاااااى ي  النبااااا ة مث ي  مساااااري الرسااااا ل يف اإلساااااراد واؼب
واإلمامة ءيد من  ص  واحد وينو ص غ  ل احدة منها عان األ ار  

. 
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وي   علاااى درجاااات القااارب اإلؽباااي ص يكااا   يص  إلقااارار واصعااارتا  
هب ااا م اااً ص واحاادة منه ااا ك ااا ي  يف سااري الرساا ل )صاالى هللا عليااو 

ا دبسااجد و لااو وساالم( ماان اؼبسااجد اغباارال ي  اؼبسااجد األق ااى ماارور 
الك فة ومنو عرج مل دليال على ما ذكران ويهنا حلقة واحادة مت الة ص 

 انف ال ؽبا وملكيد على ي  الرسالة اإلؽبية واحدة .
فك ا ي  ال ب دية بد ت من مسجد الك فاة حيا  ساجدت اؼبالئكاة 

وعباادوا هللا ىنااات فكهنااا تكاملاام يف مكااة حياا   )عليااو السااالل(آلدل 
( يف الظااااااىر وعلاااااي )علياااااو الساااااالل( يف الباااااا ن الرسااااا ل   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

وانطلقاام الرسااالة اإلؽبيااة )رسااالة اإلسااالل( ماان مكااة لت اا د يف هنايااة 
 الأما  ي  الك فة . 

لُِيْظِهااَرُه }وتكت ا  وفااق مااا  طاا  الباااري عااأ وجاا  ؽبااا يف ق لااو ت ااا  
يِن ُكلِّااوِ  )عليااو هاادي ويظهااار الاادين ساايك   علااى يااد اؼب{ َعلَااى الاادِّ

ماااان ك بااااة اإلمااااال اؼبهاااادي )عليااااو السااااالل( وىااااي مسااااجد   السااااالل(
 الك فة .

وقااااد بلااااب مسااااجد الك فااااة ماااان الفضاااا  واؼبكانااااة ال ظي ااااة عنااااد هللا 
سابةانو وت ااا  ينااو كااا  م االى األنبياااد مل ومااا ماان ناايب  و عبااد صاااحل 

 يص وصلى فيو . 
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ءااران ىااي والساابه يف ذلاا  أل  ال لااة يف يهباااد اػبلااق ك ااا ساابق     
ناااااَس ِيص    ال ب ديااااة   سااااابةانو وت ااااا   }َوَماااااا َ َلْقااااُم اعْبِااااان  َواإْلِ

 .  (ٔ)لِيَاْ ُبُدوِ {
ويف ىااااذا اؼبسااااجد بااااد ت ال ب ديااااة   ساااابةانو وت ااااا  لت اااار بتلاااا  
اؼبراحاا  الط يلااة الاا  كاناام مراحاا  تطاا ير وسبهيااداً لل رحلااة النهائيااة 

ل احاااد األحاااد علاااى ىاااذه األرض والكاملاااة اؼبت ثلاااة  ل باااادة اغبقاااة ل
دو  ءائبة من ءرت  و نأعة من ءيطا  وى  ما سية ا  يف الدولاة 

 اؼبهدوية ال اؼبية ي  ءاد هللا ت ا  . 
والرواايت الشاريفة تشاري ي     ساب ني  لاة نايب ويف رواياة  لاة نايب 
ووصااي صاالى كاا  ماانهم يف مسااجد الك فااة و قاا  الاارواايت تشااري ي  

حىت ي  اؼبالئكة اؼبقاربني وعلاى ر ساهم ج ائيا  قاد صالة سب ني نبياً 
صااال ا يف ىاااذا اؼبساااجد الاااذي ارتاااب  باااذكر   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ووصااايو علاااي 

                                                 
1
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و  اارىم اؼبهاادي  علاايهم السااالل()عليااو السااالل( واألئ ااة ماان ولااده )
 . (ٔ))عليو السالل( وىم علة ال ج د

آلدل )علياااااو ك اااااا ي  ؼبساااااجد الك فاااااة فضااااا  يف    يكااااا   م ااااالى 
الساااالل( وك اااا ىااا  م لااا ل ي   دل ىااا   بااا  البشااار مل وكاااا  مساااجد 

 الك فة م لى لو يف رواية ع  عنو ينو مسجده . 
 ف ن اإلمال ال ادب )عليو السالل( ينو قال عن مسجد الك فة   

) ولقد صلى فيو رسا ل هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( حاني  ساري باو ي  السا اد مل 
ئي  )عليو الساالل(   اي   ىاذا مساجد  بيا   دل فقال لو ج ا

)عليااو السااالل( وم االى األنبياااد فااانأل ف االي فيااو فنااأل ف االى 
 .  (ٕ)فيو (

ويف ذل  مبأ  عظيم يذ ي  من اؼب رو  ي   دل )عليو الساالل( قاد 
اصاااااطفاه هللا سااااابةانو وت اااااا  ليكااااا      البشااااار وم ل هااااام وسااااابه 

كاا    ليفااة يص ينااو   يسااتطيو وجاا دىم و ىاام ءاايد يف اصصااطفاد لي
                                                 

1
؛ وسائل الشيعة  23ص 6؛ تيذيب األحكام ج 281ص 3( الكافي ج 

 18؛ بحار األنوار ج 412ص 3؛ مستدرك الوسائل ج 251ص 5ج
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2
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   هب   الك   كلاو يسابح ويقادس هللا سابةانو وت اا  وىا  ماا  راده 
َوِيْذ قَااَل رَب اَ  ِلْلَ الَِئَكاِة ِيّ ِ َجاِعاٌ   }  الباري عاأ وجا  مان ق لاو 

يف اأَلْرِض َ ِليَفاااًة قَااااُل ْا َ ذَبَْ اااُ  ِفيَهااااا َمااان يُاْفِساااُد ِفيَهاااا َوَيْسااااِفُ  
َما د َوكَبْاااُن ُنَسااابُِّح حبَْ اااِدَت َونُاَقااادُِّس لَاااَ  قَااااَل ِيّ ِ َ ْعلَاااُم َماااا َص الااادِّ

 .( ٔ)تَاْ َلُ  َ  {
وي  هللا ساابةانو وت ااا  كااا  ي لاام ذلاا  ولكنااو يف نفااس ال قاام كااا  
ي لاام ي  ماان ساايةقق ىااذا األماار ىاا    و ل   وربديااداً ءاال  

وىااا   م الساااالل(ومااان ذرياااتهم )علااايه مااان ذرياااة  دل )علياااو الساااالل(
 اإلمال اؼبهدي )عليو السالل( لذا ا تار  دل . 

لااذا ازبااذ  دل ماان  السااالل(  اااعليه)وىنااات عالقااة بااني  دل واؼبهاادي 
ىااذا اؼبسااجد م االى ومسااجد لااو وىاا  ذات اؼبسااجد الااذي سااتةقق 

 ىااادا  اصساااتلال   فياااو علاااى ياااد اإلماااال اؼبهااادي )علياااو الساااالل(
سابةانو وت اا  وىاذه ال لاة ىاي ذاهتاا اغبقيقي والكام  ك ا  راده هللا 

 . )عليو السالل(ال  ج لم نيب هللا ن ح 

                                                 
1
 ( .32) البقرة(  
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وىاا  ي تاا   يضاااً    البشاار أل  الناااس ىلكاا ا ب ااد الط فااا  يص ماان 
يذ    ىاذا النايب  يضااً   يساتطو  حفظهم هللا مو ن ح )علياو الساالل(

لياو القضاد على الظلم والكفر والنفاب واعبا ر يص ي  مناو اؼبهادي )ع
 السالل( وى  من سيتةقق على يديو ىذا األمر .

 )علياو الساالل(ىذا وقد جادت الرواايت الشريفة تؤكد على ي  ن ح 
وىا  ذاتاو ماا ربقاق  )علياو الساالل(ازبذ من الك فة مساجداً لاو كاآدل 

 .   (ٔ)من ازباذه م لى من قب  يبراىيم )عليو السالل( ك ا مر  نفاً 
ذلاااا  الفضاااا  أب  ج لااااو م اااالى ألمااااري   هللا زاد فضاااالو ي   ك ااااا 

ك اا   مل وم لى لممال اؼبهادي )علياو الساالل( اؼبؤمنني )عليو السالل(
 ج لو م لى لللضر )عليو السالل( .

كذل  ازبذ مسجد الك فاة بيتااً ألكثار مان نايب ف ساجد الك فاة ىا  
 .   (ٕ)السالل( معليه)بيم آلدل وبيم لن ح وبيم إلدريس 

                                                 
1
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يذ ي  البياام  اا ن  اؼبااؤمنني )عليااو السااالل( ك ااا كااا  بيتاااً ألمااري    
ك اااا يناااو سااايك   بيتااااً لمماااال   -وىاااذا ماااا سااانبينو صحقااااً  –اؼبسااجد 

 اؼبهدي )عليو السالل( .
ك ااا ي  يف مسااجد الك فااة ب اا  م ارياا  األنبياااد فقااد ورد عاان  ق 

 يف ذل  ق لو    )عليو السالل(ج فر 
 .  (ٔ)) فيو ع ى م سى وءجرة يقطني و اح سلي ا  (

وىذه اؼب اريا  ماد رة ي  اإلماال اؼبهادي )علياو الساالل( وسايظهرىا 
 معلايه)عند قيامو اؼببارت عل ا ي  ىذه اؼب اري  كا  يت ار ها األئ اة 

واحااداً ب ااد اآل اار منااذ وفاااة رساا ل هللا )صاالى عليااو و لااو  السااالل(
 وسلم( وىي عند اإلمال اؼبهدي )عليو السالل( مل فكذا قال  ظهرىا .

فااكذا قااال  د ورد عاان ع ااى م سااى يهنااا مااد رة لااو )عليااو السااالل(فقاا
 ظهرىاااا ويهناااا لت ااانو ماااا تاااؤمر لكاااي تكااا   حجاااة و ياااة يظهرىاااا هللا 
لل  اندين يف زمن ظه ره وقياماو الشارية دالاًة علاى قدرتاو عاأ وجا  

 وحك تو . 

                                                 
1
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عل اااً ي  م سااى )عليااو السااالل( كااا  قااد جاااد ي  ىااذه البق ااة وىااي 
هللا ت اااا  مااان جاناااه الطااا ر األيبااان وىااا  وادي  ظهااار الك فاااة وكل اااو

يف غيبتاو علاى ق ماو  النجة ولاو ءابو  إلماال اؼبهادي )علياو الساالل(
 و شيتو على دينو منهم و روجو من مدينتهم  ائفاً يرتقه .

ك ااا ص بااد ماان اإلءااارة عاان اؼب ارياا  ي  دلياا  ذلاا  ي   ىاا  البياام 
  ذلاا   ءااار يف زايرة ىاام ور ااة صبيااو األنبياااد مل وي السااالل( معلاايه)

   )عليو السالل( اإلمال اغبسني 
) السااااالل علياااا  اي وارث  دل صااااف ة هللا مل السااااالل علياااا  اي 
وارث ن ح نيب هللا مل الساالل عليا  اي وارث يباراىيم  ليا  هللا مل 
السالل علي  اي وارث م سى كليم هللا مل السالل علي  اي وارث 

ث   حبياااااااه هللا مل عيساااااااى روح هللا مل الساااااااالل عليااااااا  اي وار 
 السالل علي  اي وارث  مري اؼبؤمنني ويل هللا ( .

ىا  وارث ؽبام صبي ااً وؼبان جااد  )علياو الساالل( كذل  اإلمال اؼبهدي
ماااان األئ ااااة ب اااادىم يذ ي    و ل   ىاااام  الصااااة ىااااؤصد الرساااا  
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واألنبياد وغايتها ربقق على  يديهم و أل ا  علاى ياد اؼب عا د مانهم 
 .  ( ٔ))عليو السالل(الفتح اإلمال اؼبهدي صاحه راية 

وي  ماان فضااائ  مسااجد الك فااة ينااو فيااو  ااالث  عااني ماان لاا  ودىاان 
 وماد وقد ورد يف اغبدي  الشرية   

) فيو  الث  عني  نبتم  لضب  تاذىه الارجس وتطهار اؼباؤمن 
 . ( ٕ)عني من ل  وعني من دىن وعني من ماد (

. وىان (  ٖ)وعني مان مااد فقا   ويف رواية عني من ل  وعني من دىن
باااذل  يفقااان مااااد زماااأل مااان الفضااا  إلذىااااهبن الااارجس عااان اؼباااؤمن 

 وتطهريه .
والضب  ال ارد يف ىذا اغبدي  وب   م نيني مل األول ى  مان اػبلا  
واعب ااااو  ااااب  الشاااايد صب ااااو مل وىاااا  مااااا يشااااري ي     هللا ساااابةانو 
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ؼبااؤمنني ويزالااة وت ااا  صبااو ىااذه ال ياا   الثال ااة بفضاالو ومنتااو لتطهااري ا
الرجس عنهم وىذا ما سيتةقق   ار الأماا  علاى ياد اإلماال اؼبهادي 

 .)عليو السالل( 
واؼب اا  الثااا  للضااب  مااا  ألرض والنبااات ماان مطاار وفيااو يءااارة ي  
ي  تك ينها نتيجة ذب و اؼبطر الذي ينأل من الس اد مل عل اً ي  اؼبااد 

 ا ً و ه راً لل ؤمنني .  ءار يليو القر   الكرمي ينو ينأل ليك   ءر 
وىنال  نقطة مه ة ي  ىاذه اؼبا اد الثال اة اؼبااد واللا  والادىن تشاري 
يف عاا  اؼبلكاا ت ي  م ااا    ار  غااري اؼب اا  الظااىري فاؼباااد يف عااا  

 اؼبلك ت يدل على ال ل ل القر نية .
أل  ك  ال ل ل ت  د ي  القر   ك ا ي  اغبياة ت  د ي  اؼباد وفبا يادل 
على ي  اؼباد يراد بو م     ر كالقر    لتدويع  و القار   اإلنساا  

. 
}قُااْ    يف تفسااري ىااذه اآليااة  ودلياا  ذلاا  قاا ل الباقر)عليااو السااالل(

)علياو ملقاال  َ رَ َيْاُتْم ِيْ  َ ْصَبَح َماؤُُكْم َغْ رًا َفَ ن أيَْتِايُكم دبَااد م ِ انٍي{
    السالل(
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يقاا ل   ي   صاابح يمااامكم غائباااً ص  ) نألاام ىااذه اآليااة يف القااائم
تاادرو   ياان ىاا  ف اان أيتاايكم  مااال ظاااىر أيتاايكم أب بااار الساا اد 

 . ( ٔ)واألرض وحالل هللا عأ وج  وحرامو (
 ماااا هنااار اللااا  يف عاااا  اؼبلكااا ت فيشاااري ي  اؽبداياااة مل لاااذل  ورد يف 
م راج رس ل هللا )صلى هللا عليو والو وسلم( وءاربو لاب   اللا  أب  

أبنااو لاا  ءاارب كاا  اللاا  ؽبااديم كاا   ائياا   جابااو )عليااو السااالل(ج  
  متو مل  ما ال ني من الدىن فهي دصلة على الرزب .

يذ  ؽباااذه ال يااا   ووج دىاااا يف مساااجد الك فاااة ربدياااداً م ااا   ااااص 
فك ا ي  اؼباد ى  ال ل ل الدينية واللا  ىا  اؽبداياة فاك  ىاذه  ال يا   

هر علااى  ك اا  وج ىهااا ماان مسااجد  و ال لاا ل الدينيااة واؽبدايااة سااتظ
 . الك فة على يد صاحبها وى  اإلمال اؼبهدي )عليو السالل(

وماااان قبلااااو ) و ذ  منااااو ( ساااايظهر ءاااايد منهااااا علااااى ياااادي فبهديااااو 
و ن ااااره الاااذين سااايق م    رءااااد النااااس وىااادايتهم ي   رياااق اغباااق 

 الكام  .
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وماان ـبت ااات مسااجد الك فااة ي  فيااو قباارت ساافينة ناا ح الااذي دعااا 
باااو فااادعى علااايهم ك اااا ذكااار  اق ماااو ي  هللا سااابةانو وت اااا  فاساااتهأ و 

   القر   قائالً 
راً ِ  } ن َ  ِي  يَوقَاَل نُ ٌح ر بِّ َص َتَذْر َعَلى اأْلَْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َداي 

 .  (ٔ)َتَذْرُىْم ُيِضل  ا ِعَباَدَت َوَص يَِلُدوا ِيص  فَاِجراً َكف اراً {
 ساابةانو وت ااا     يبااع الساافينة وىاا   ول ماان و ااو علااى  فااامره هللا

الساافينة  ظباااد  ىاا  الكسااااد اػب سااة )   وعلااي وفا  ااة واغبسااان 
واغبساااني ( علااايهم  فضااا  ال اااالة والساااالل حاااىت يذا جااااد  مااار هللا 
سااابةانو وت اااا  مل وفاااار التنااا ر والاااذي كاااا  ف راناااو يياااذاانً ببااادد اؼبااااد 

لقاا ل الظاااؼبني وكااا  التناا ر يف مسااجد و  فااا  ال ااذاب الااذي حاااب  
 الك فة  يضاً مل يذ ي  اؼباد بد  من الك فة لينتهي ك ا سنر  فيها .

وانطلقاااام ساااافينة ناااا ح  ذ  هللا ساااابةانو وت ااااا  الااااذي رساااام       
{ ْساااِم اّللِّ ؾَبَْراَىاااا َوُمْرَسااااَىا }بمسااارية ىاااذه السااافينة م اااداب ق لاااو 
ظ ؽبااااذه اغبركااااة وىااااذا اجملاااار  يف  ذ  هللا ساااابةانو وت ااااا  ىاااا  اغباااااف

مسااجد الك فااة لتطاا   الساافينة ب اادىا حاا ل ال ااا  وت اا  ي  مكااة 

                                                 
1
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وتطاااا    لك بااااة مث ت اااا د ماااارة   اااار  ي  الك فااااة وتساااات ي علاااااى 
 . (ٔ)اعب دي حي  مسجد الك فة

وماان اؼبهاام جااداً القاا ل ي  ساافينة ناا ح ومسااريىا ؽب ااا ارتباااط بقضااية 
 ل  من عدة ج انه  اإلمال اؼبهدي )عليو السالل( وذ

  منها ي  لممال اؼبهدي )عليو الساالل( سانة مان نا ح )علياو  األول
السااالل( ماان انحيااة  اا ل ال  اار حياا  ي  ناا ح ع اار  اا يالً وكااذل  

مان  وغاريه اإلمال اؼبهدي )عليو السالل( ليك   نا ح )علياو الساالل(
األنبياد الذين ؽبم ع ر   ي  حجة على من ينكر ىذا األمار لمماال 

 . اؼبهدي )عليو السالل(
كاا    والاذي  ك ا ي  لاو سانة   ار  مان نا ح )علياو الساالل(  الثا 

كثاااري البكااااد والنيااااح علاااى ق ماااو حاااىت ورد يف الااارواايت يناااو بكاااى 
طبس ائة سنة مل وقد اءتهر عن اإلمال اؼبهدي )عليو السالل(  كثارة 
البكاااد والنااا ح علااى جاااده اغبساااني )عليااو الساااالل( وانااو مااان  عظااام 

 البكائني والنائةني .
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و اااري ءااااىد علاااى  الساااالل( معلااايه)ك اااا ورد عااان   ئاااو اؼب  ااا مني 
ذلااا  ماااا جااااد يف زايرة الناحياااة اؼبقدساااة الااا اردة عااان اإلماااال اؼبهااادي 
)عليو السالل( حي  يق ل يف  حد فقراهتا ـبا باً جده اغبسني )علياو 

    السالل(
 دماً ( . ) ألندبن  صباحاً مساداً وألبكين  بدل الدم ع 

  )من انحياة التشاريو( فقاد  كادت الارواايت الشاريفة علاى  الثال 
ي   ول ماان جاااد مشاارعاً ماان األنبياااد ىاا  ناا ح )عليااو السااالل( قااال 

يِن َما َوص ى ِبِو نُ حاً ت ا   َن الدِّ  . ( ٔ){}َءرََع َلُكم مِّ
ودبا ي  ن ح )عليو السالل( كا  مسكنو الك فاة يذ  فةركاة التشاريو 

من الك فة وانتشرت يف  قي  جأاد الكرة األر ية مو انتشاار  بد ت
رساااصت األنبياااد ي     اسااتقرت يف مكااة يف عهااد رساا ل هللا )صاالى 
هللا علياااو و لاااو وسااالم( الاااذي ىااا  اؼبشااارع األول في اااا ىبااا  الااادين 
اإلسالمي والشري ة احمل دية وب دىا عاد التشاريو ي  الك فاة  نتقاال 

 اؼباااؤمنني )علياااو الساااالل( ي  الك فاااة وازباذىاااا الرساااالة يف عهاااد  ماااري
 عاص ة للدولة اإلسالمية  نذات .
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وىي بذل  رسالة التاوي  ال  أييت هبا اإلمال اؼبهادي )علياو الساالل( 
والااا  ىاااي يف التاويااا  اؽبداياااة لمماااال اؼبهااادي )علياااو الساااالل( وهتي اااة 

لتكا    ساالل()علياو الالقاعدة اؼبت ثلة بتهي ة األن اار ويعادادىم لاو 
 منطلقًا ي  الك بة . 

حياا  ساايق ل اإلمااال اؼبهاادي )عليااو السااالل( يف اغباارل اؼبكااي مث ت اا د 
يليهااااا وازباذىااااا عليااااو السااااالل( ي  الك فااااة دبجاااايد اإلمااااال اؼبهاااادي )

عاصاااا ة لدولتااااو ال اؼبيااااة ومنهااااا وماااان مسااااجدىا ) مسااااجد الك فااااة 
ى وجاااو  مشااا  األعظااام ( تنطلاااق ع لياااة التشاااريو ي  ال اااا   صباااو وعلااا

 و ك   .
) يقا ل وقد ورد عن اإلمال الباقر )عليو الساالل( ىاذا اؼب ا  بق لاو   

القاااائم أبمااار جدياااد وكتااااب جدياااد وقضااااد جدياااد علاااى ال ااارب 
 ءديد ليس ءانو يص السية وص مل ذه يف هللا ل مة صئم ( . 

وىنا ربقق علاى ياده دعا ة نايب هللا نا ح) علياو الساالل( حاني ص يبقاى 
األرض مااان الكاااافرين دايرا مل ويباااأل األرض قساااطاً وعااادصً ك اااا علاااى 

 مل م ظل اً وج را .
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  ى  ال ذاب  لط فا  فك  هللا سبةانو وت ا  ابتلى  الرابو
الظاؼبني هبذا الن ع من ال ذاب بسبه تك ىم وس د ع لهم 
فارس  عليهم اؼباد الذي نبو وفار من مسجد الك فة مل من نفس 

قم منو سفينة ن ح )عليو السالل(  ي ي  اؼبسجد الذي انطل
النق ة والفرج وال ذاب والرضبة جاد من نفس اؼبكا  وى  مسجد 

 الك فة .
عل اااا ي  ىاااذا ال اااذاب نفساااو ) الط فاااا  ( سااايقو عناااد قااارب ظهااا ر 
اإلمااال اؼبهاادي )عليااو السااالل( مل وقاارب قيامااو )عليااو السااالل( ولكنااو 

ل  أل  البيام اؼب  ا ر من ن ع   ر وى    فا  الفنت والسبه يف ذ
والبرّي وكربالد و  س  جم ي  هللا سبةانو وت ا  يف  ايل   فاا  
ن ح )علياو الساالل( مل ك اا ورد يف الارواايت فرفاو هللا سابةانو وت اا  

 البيم اؼب   ر. 
 ما البقااع اؼبتبقياة فك اا عا  عنهاا اإلماال )علياو الساالل( مل ليناأل هباا 

ت اااردة مااان  ول الااادىر ي    اااره مل  ااا ة ماااا ناااأل بساااائر األُمااام اؼب
ولينااألن هبااا ماان ال ااذاب مااا ص عااني ر ت وص  ذ  ظب اام دبثلااو مل وص 

 يك     فا   ىلها يص  لسية . 
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وذلاا  أل    فااا  الفاانت انتااج عاان اسااتلدال سااية اإلمااال اؼبهاادي 
)عليو الساالل( يف الك فاة ويقا د السافينة بنفساو لينجاي اؼبستضا فني 

 أل األرض قسطاً وعدصً ك ا مل م ظل ااً وجا راً  مل من اؼبؤمنني مل ولي
 لتستقر السفينة يف الك فة مرة   ر  مل وتبقى ي  ما ءاد هللا ت ا  .
واؼبالحظة اعبديرة  لذكر ي  ىناات تشاابو مان حيا  بداياة الط فاانني 

 فك    فا  ن ح بد  من الك فة ومن مسجد الك فة ربديداً .
ي  دولاة باع ال بااس ص  علياو الساالل()وقد ورد عان اإلماال ال اادب 

بااد    مليت وربكاام يف   اار الأمااا  ويهنااا سااتللق فتنااة بااني ف تااني ماان 
الشي ة حىت ينو سايقت  مان  ب الفيا  ي   صاةاب ال ااب   عشارة 
 ص  مل وىاااذا ي اااع ي  ىاااذه الفتناااة ساااتك   يف م  اااو  ب الفيااا  

 (ٔ)  فاا  الفانت حي  اؼبكا  الذي فار منو التن ر ليكا    ذاانً ببادد
 فتفكر !!.
  ى  يف بناد السفينة فك  ن ح )علياو الساالل( با  السافينة  اػبامس

من  شه أل  اػبشه لو القدرة علاى    يطفا  علاى اؼبااد وباذل  
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ياااتالدل ماااو ال  اااو الاااذي ح ااا  مااان وقااا ع الط فاااا  وغ ااار اؼبااااد 
 لألرض .

 ل(علااااايهم الساااااال ماااااا السااااافينة اؼبهدياااااة الااااا  ىاااااي سااااافينة  ل   )
ف  ن عة من اؽبداية وال  تتالدل مو ما م جا د يف زمااهنم مان حيا  
ظه ر الفنت وتال  ها فاك  سافينة اؽبداياة تطفا  علاى الفانت والضااللة 
واصكبرا  مل ويناو لايس ىنالا  ـبارج مان ىاذا الط فاا  يص  لت سا  

فهاام ساافينة النجاااة ك ااا عاا  عاان   علاايهم السااالل(دبة ااد و ل   )
  طفى )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( حي  قال   ذل  جدىم اؼب

) يمبا مث   ى  بي  فيكم كسفينة ن ح من ركبها قبا ومن زبلة 
 عنها غرب وى   ( . 

   وك ا ورد يف الدعاد اؼبا  ر يف ال الة الش بانية 
) اللهم صِ  على   و ل   الفل  اعبارياة يف اللجاج الباامرة 

كهاا مل اؼبتقادل ؽبام ماارب والاالزل ؽبام أيمن من ركبها ويبارب مان تر 
 صحق ( .

يص ي  صااافة سااافينة اإلماااال اؼبهااادي )علياااو الساااالل( سبتااااز بساااارعتها 
وال لاااة يف ذلااا  أل  سااافينة اإلماااال اؼبهااادي )علياااو الساااالل( مرتبطاااة 
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بسفينة اإلمال اغبسني )عليو السالل( وبقضيتو مل والشاىد على ذلا  
) كلنااا ساافن ذا اؼب اا  منهااا مااا روي ماان  حادياا  كثاارية دالااة علااى ىاا

النجااة وسافينة اغبساني  سارع وكلناا  با اب الرضباة و ب اغبساني 
  وسو ( . 

)سافينة جادي ومن رواية عن اإلمال ال ادب )علياو الساالل( ق لاو   
 اغبسني  وسو ويف عبج البةار  سرع ( . 

وعلياااو فاااك  سااافينة اإلماااال اؼبهااادي )علياااو الساااالل( تت اااة بسااارعة 
از  ىااادافها اإلؽبياااة ويكااا   ؽباااا التفااا ب علاااى السااافن حركتهاااا يف يقبااا

الاا  تضاا  مقاباا  ىااذه الساافينة  و ىااذه   األ اار  والااراايت األ اار 
الرايااة ؿباولااة ماان ىااؤصد الت اادي للقضااية اؼبهدويااة والتشاا يم علااى 

 صاحه دع هتا .
النقطة اؼبه ة األ ر  ي  لك  مان ىااتني السافينتني ر   وقائاد وىا  

نهاااا وعااان يدارهتاااا مل وقائاااد السااافينة يف ذلااا  ع لالاااذي يكااا   مساااؤو 
 وت   قيادهتا بنفسو . مل  الأما  ى  نيب هللا ن ح )عليو السالل(

بين ا قائد السفينة يف   ر الأما  ىا  اإلماال اؼبهادي )علياو الساالل( 
ودبااا ي  اإلمااال يف مرحلااة البيبااة الكاا   فااال بااد ماان وجاا د ماان يناا ب 
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 ثاااا   لي ااااا  اؼب هااااد الرئيسااااي لااااو عنااااو يف يدارة ىااااذه الساااافينة واؼبت
وصااااااااحه دع تاااااااو الاااااااذي يتااااااا   قياااااااادة السااااااافينة يف عباااااااج الفااااااانت 

 واص طرا ت .
وىااا  يساااتطيو ذبااااوز ذلااا  كلاااو ب ااا   مااان هللا سااابةانو وت اااا  مل أل  

اؼبهاادي )عليااو  لرايتااو  ىااد  الااراايت وذلاا  صرتبا ااو اؼبباءاار  إلمااا
 و .السالل(  الذي ى  اؼب جو اؼبباءر لو وغبركت

ي  ءااااا    اوعليااااو فكنااااو ياااات كن ماااان قيااااادة ىااااذه الساااافينة ويي اااااؽب
الساااالل وبااار األماااا  ومااان اعبااادير  لاااذكر ي  اليااا ل الاااذي يقااا ل فياااو 
اإلمااال اؼبهاادي )عليااو السااالل( ىاا  ك ااا ورد يف ب اا  الاارواايت ياا ل 
ناا روز وىاا  ذات الياا ل الااذي رساام فيااو ساافينة ناا ح )عليااو السااالل( 

 واست ت على اعب دي .  
مث ي  اؼباااد الااذي ىاا    فااا  الفاانت ت قااة وابتل تااو األرض وذلاا  يف 
وس  مساجد الك فاة أل  السافينة عنادما رج ام مان الك فاة وقفام 
علاى  هباا مل جاااد الناداد ماان السا اد واألمار اإلؽبااي    اي ظبااد  قل ااي 
واي  رض ابل ااااي وغااااي  اؼباااااد مل عناااادما صااااارت الساااافينة يف وساااا  

 اانً  نتهاد ذل  الط فا  .مسجد الك فة وكا  ذل  ييذ
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 ماا  لنسابة لساافينة اإلماال اؼبهاادي )علياو الساالل( فااك    فاا  الفاانت 
 سينتهي حال وص لو ي  الك فة ب  حال قيامو  لسية من مكة .

عل ااً    الط فااا  لاايس  اصاااً أبىاا  ال ااراب باا  ي  الاابالد اإلسااالمية 
 .وال ا  كلو سيك   غارقاً يف ذل  الط فا  ال اسو 

ولبتم ىذا الناأر القليا  مان فضاائ  مساجد الك فاة األعظام اؼبشارتكة 
مو الك بة الشريفة والفضاائ  الا    ات  هباا مساجد الك فاة وحاده 
هبااذه الفضاايلة وىااي وجاا د مناا  اإلمااال اؼبهاادي )عليااو السااالل( ور س 

 اغبسني )عليو السالل( يف مسجد الك فة . 
ومان اؼب لا ل يناو ص ي جاد  ىا  وىي فضيلة   تتهياا لبيام هللا اغبارال .

وىاام  حباااد   لاايهم السااالل(بياام  كاارل علااى هللا ماان   و ل   )ع
 وهبم يثيه وي اقه وهبم يقضي اغباجات لك   اله .  ههللا و مناؤ 

فك  اإلمال اؼبهدي )علياو الساالل(  يتلاذ لاو منا  يف مساجد الك فاة 
علااى مناا  ىبطااه ماان عليااو حااىت ورد يف الاارواايت ينااو ساايلطه ماان 

مسااجد الك فااة وص ي لاام الناااس ءااي اً فبااا يقاا ل لشاادة البكاااد وذلاا  
 ب د قيامو اؼببارت وى  ما يأيد ىذا اؼبسجد ءرفاً ي  ءرفو .
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وك ا ءهد من ه ارتقاد سيد األوصياد  ماري اؼباؤمنني )علياو الساالل( مل 
ودّو  صااا تو ماااا باااني جنباااات ىاااذا  اؼبساااجد مل سيشاااهد ارتقااااد  ااااح 

 لذل  اؼبن  مل وى  اإلمال اؼبهدي )عليو السالل(  .األوصياد 
مث ي  فياااو منقباااة   ااار  مل وىاااي وجااا د م  اااو ر س اغبساااني )عليااااو 
السااالل(  ليكاا   ءاااىداً علااى الطبيااا  واعباا ر والظلاام اؼبت ثاا  ببااع 

  مية .
ك ااا ساايك   ءاااىداً علااى انت ااار اغبااق وال دالااة وانت ااا  اؼبظلاا ل 

ليو السالل( عند  روجو وقيامو سايك   من الظا  فاإلمال اؼبهدي )ع
ءاااا اره اي لثااااارات اغبسااااني وىااااي اثرات عاااان كاااا  مظلاااا ل مضااااطهد 
مستضاا ة يف ىااذا ال ااا  فيبقااى ىااذا اؼب  ااو ءاااىداً علااى مااا قدمااو 
ىذا اإلمال من تضةية كانام لسابه يف يداماة بقااد الادين اإلساالمي 

دين  وترسيخ وجا ده ووصا لو ي  ماا وصا  يلياو عنادما يظهاره علاى الا
 . (ٔ)كلو ول  كره الكافرو 

 
 

                                                 
1
 . 57؛ فرحة الغري ، ص 582، ص 4( الكافي ، ج 
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 . َِانغْثح / نهنؼًا 

 . ِحباس إٌَاس / نهؼاليح اجملهض 

 . يٍ ال حيضشه انفقْو / نشْخ انظذًق 

 . ًٌُيؼزى انثهذاٌ / احل 

 . ُيضتذسك انٌصائم / احملذث اننٌس 

 . ًِإسشاد انقهٌب / احلضٍ تٍ احلضٍ انذّه 
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 إصكاو / نهشْخ انطٌصِ . هتزّة 

 . ِؤػالو انٌسٍ / انطربص 

 . ِانغْثح / نهشْخ انطٌص 

 . ِينتخة إٌَاس / ػهِ تٍ ػثذ انكشّى اننْه 

 . ادلالصى ًانفنت / التٍ طاًًس 

 . ُيشًد انزىة / نهًضؼٌد 

 . َِتفضري انربىاٌ / انثضشا 

 . انكايف / انؼاليح انكهْين 

 . ػهم انششائغ / نهشْخ انظذًق 

 ائم انشْؼح / نهضش انؼايهِ .ًص 

 . ِتاسّخ انْؼقٌتِ / نهْؼقٌت 

 . ًِكتاب يفاتْش اجلناٌ / نهشْخ ػثاس انق 
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 . ُسًضح انٌاػظني / انفتال اننْضاتٌس 

 . ُقظض اجلزائشُ / نهززائش 

 . ِكشف انغًح / ؤتٌ انفتٌس إسته 

 . اإلسشاد / نهشْخ ادلفْذ 

 . ِاحملاصٍ / امحذ تٍ ؤتِ ػثذ اهلل انربق 

 . فشصح انغشُ / انضذ اتٍ طاًًس 

 . ِيظثاس ادلتيزذ / نهشْخ انطٌص 

 . ِاالصتثظاس / نهشْخ انطٌص 

 . ًِكايم انزّاساخ / تٍ قٌنٌّو انق 

 . ُرايغ إخثاس / تاد انذٍّ انشؼري 

 . حٌاب إػًال / نهشْخ انظذًق 

 . ِآيايل انطٌصِ / نهطٌص 
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  . آيايل انظذًق / نهظذًق 

 ًذ ػثذه .ششس هنذ انثالغح / حم 

 . ِتفضري انؼْاشِ / نهؼْاش 

 . إكًال انذٍّ / نهشْخ انظذًق 

 . ٌٌّو اخلالص / كايم صهًْا 

 . ًِانفضائم / شاراٌ اتٍ رربٍّ انق 

 . ًِتفضري انقًِ / نهق 

 . يقتم احلضني / نهًقشو 

 . ِػٌايل انٔنئ / اإلصضائ 

 . ُتاسّخ انطربُ / نهطرب 

 . يؼاَِ إخثاس / نهظذًق 

 ّانذّهًِ .ؤػالو انذ / ٍ 
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 . َِيُنْح ادلشّذ / انضْذ حمًذ انظذس )قذس( انشيْذ انخا 

 . ِكنز انفٌائذ / ؤتٌ انفتش انكشارك 

 . ِادلنزذ / نهضٌْط 

 . تفضري انفشاخ / فشاخ انكٌيف 

 . االختظاص / نهشْخ ادلفْذ 

 . ػٌٌْ ؤخثاس انشضا/ نهظذًق 

 . ُقظض انشاًَذُ / انشاًَذ 

 . ُاخلشائذ / انشاًَذ 

 آّاخ / انضْذ إصرت آتادُ . تإًّم 
 

 

 

 : انسيد أبى عبد اهلل احلسني انقحطاني يف سطىر

 ل مل  ي ي  ع ره اآل   ال    سنة .ٜٙٚٔولد يف الكاظ ية سنة 
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تلقى عل مو الدينية  وصً يف قم اؼبقدسة مث انتق  ي  النجاة األءار  
 ا .يص انو   يك   الدراسة نتيجة ل دة ظرو   ج تو على تركه

  قةطاا  وىا  سايد علا ي مان ذرياة اإلماال اغبسان الساب   نسبه
)عليااو السااالل( وم اا  انااو قةطااا  لاايس اؼبق اا د منااو قةطااا    اا  
عااادان  ولااادي ي ااارب مل أل  اؼب لااا ل ا  الساااادة ينتساااب   ي  عااادان  
دو  قةطا  مل يص ي  قةطاا  ىاذا الاذي يرجاو يلياو السايد  با  عباد 

 يليو يرجو  ى  الي ن )ي  قةطا ( .هللا ى  قةطا   ب  الي ن و 
سااافر ي  عاادة بلاادا  يسااالمية وعربيااة و سااي ية وكاا  ذلاا  يف  دمااة 
اإلمال اؼبهدي )عليو السالل( مث  لبنا  وس راي والي ن وييرا  واؽبناد 
وقد التقى ب دة صباعات ت    ػبدماة اإلماال اؼبهادي )علياو الساالل( 

 ولو م ها عالقات  يبة .
 ات األمان التاب اة للنظاال الب ثاي ال ادامي مل وكاان ا  ُ رد من قبا  قا

يبةث   عنو  صسام يص  ناو اساتطاع اإلفاالت مانهم  كثار مان مارة و  
يسااااجن يف حياتااااو قاااا  يص ماااان  جاااا  قضااااية اإلمااااال اؼبهاااادي )عليااااو 
الساااالل( حيااا  ساااجن وعُاااذب ولكااان هللا عاااأ وجااا  فااارج عناااو ب كاااة 

ن مرة و  يثناو ذلا  عان اإلمال صاحه الأما  )عليو السالل(  كثر م
م اصلة السري يف الطريق الذي ا تااره والاذي وفقاو هللا تباارت وت اا  



  ــ 223 ــ

واجتباااه لااو مل وقااد ت اارض ل اادة ؿباااوصت اغتيااال كلهااا  دت  لفشاا  
 و  اغب د .

  رغم صبر سنو ا  من عرفو وحده حبراً من ال لم  أثره انعهمي
ال لاااا ل كالطااااه ولااااو رؤيااااة  اصااااة ونظاااارايت عل يااااة يف الكثااااري ماااان 

والفلسفة واؼبنطق وعل ل القر   و ى  البيم )عليهم الساالل( و كثار 
 اىت امو يف اإلمال اؼبهدي )عليو السالل( والقر   .

ولو  ع يف ملوي  الرؤاي واألحادي  والقر   وعلم الت سم ولو الكثاري 
ماااان اؼبلط  ااااات الاااا    ياااات كن ماااان نشاااارىا يف حينهااااا حااااىت تلااااة 

ع ف  د ي  يعطائها على ءك  ؿبا ارات لتالمياذه الب   منها و ا 
ودعاااىم ي  الكتابااة والتااالية ف اادر يف اآلونااة األ اارية الكثااري منهااا 
 وما زال ىنات الكثري قيد التالية والطبو ومن  ىم ىذه اؼبؤلفات  

  وىاااذه النظرياااة جديااادة  كتااانظىنظ واااظىتجقراااظى لػااا  نىىى -ٔ
وا  زماننااا ىااذا وقاااد  وم اصاارة تبااري مسااار التفساااري ماان زماان البيباااة

ا بااام فيهاااا السااايد القةطاااا   طاااا وبطاااال  الكثاااري مااان التفاساااري مل 
 و  بم صةتها من الكتاب والسنة الشريفة . 

ا  ىااذه النظريااة   يساابق ألحااد ا  تكلاام هبااا وىااي غايااة  يف األنبيااة 
 وفيها بيا  للق اعد األساسية يف تفسري القر   .
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بم فيو القةطاا  ا  الرج اة   وقد    كتنظى ل جطظى ل وحوظ -ٕ
روحية وليسم مادية وىذا الر ي   يسابق ألحاد مان ال ل ااد ا  قالاو 
 و ذىااه يليااو والساايد القةطااا  ىاا  الشاال  ال حيااد الااذي  رحااو 
و  بااام صاااةتو  ألدلاااة وال اىاااني يف حاااني وقاااة ال ل ااااد والبااااحثني 
  عاااجأين  مااال مسااالة الرج ااة بااني  اارورة اصعتقاااد هبااا وعاادل امكااا

رفضها وبني الكثري من الرواايت مان الارواايت الا  ات افم  لرمأياة 
والاااا    يسااااتطيو ال ل اااااد فكهااااا وم رفااااة  ساااارارىا وملويلهااااا وضبلهااااا 
الب   منهم على ظاىرىا ف ار ىذا األمر مادعاة للسالرية واصهتاال 

 أب  ديننا دين  رافة و سا ري .
ص ي جاد يف    وى  األول من ن عاو حيا  كتنظىرلمى لتودم -ٖ

اؼبكتبااااة اإلسااااالمية والتاااااريخ اإلسااااالمي كتاااااب يتةاااادث عاااان ىاااااذا 
اؼب   ع ب  انو ص ي جد ءل  عاؼباً مان ال ل ااد  و  حثااً  و مثقفااً 
لو م رفة وي الع هبذا ال لام الاذي ىا  مان ـبت اات األنبيااد واألئ اة 
األ هار )عليهم السالل( ب  ى  ال لم الذي ي ر  بو اإلماال اؼبهادي 

علياااو الساااالل( و اصاااة  صاااةابو ك اااا بينااام األحاديااا  والااارواايت )
 الشريفة .
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  وىا  كتااب قايم علاى فهام  حاديا   كتنظىصنحظىهاا ى مما ىى -ٗ
ورواايت النيب واألئ ة األ هار )صل ات هللا وساالمو علايهم  صب اني( 
ودراسااتها وفه هااا مل وحاا  التناااق  الااذي يااراه القااار  لل ىلااة األو  

إلماااااال اؼبهااااادي منهاااااا فباااااا يتةااااادث عااااان فبهدياااااو وسبيياااااأ ماااااا ىبااااا  ا
 واستلالص نتائج يف غاية األنبية .

  وتتكا   مان ا ناا عشار  مودورظى لمؼديىو إلداممى لجدوادىى -٘
جاااأداً تتكفااا  ببياااا  قضاااية اإلماااال اؼبهااادي أبسااال ب ملرىباااي روائاااي   
يساابق ألحاااد اإلءاااارة لااو وىاااي قائ اااة علاااى ي بااات الشااابو باااني دعااا ة 

)مكاااااة ودعااااا ة جاااااده رسااااا ل هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ومنهاااااا   اؼبهااااادي اؼبنتظااااار 
اؼبهدي مل وال فا واؼباروة يف ع ار الظها ر مل ومديناة اؼبهادي 
مل واعباىلياااة يف ع ااار الظهااا ر مل وقاااريم يف ع ااار الظهااا ر مل 
واألصاااانال البشاااارية مل والشي اااابا  مل ومساااايل ة الكااااذاب يف 

ر الظه ر ع ر الظه ر مل والداعي مل واألوس واػبأرج يف ع 
مل والساااافيا  مل وءاااا يه باااان صاااااحل مل وفااااتح مكااااة يف ع اااار 

 . الظه ر(
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  وىاي نظرياة  كتنظىنظ وظى لمذنبؼظىبونى لاد  ىو لادو  ىى -ٙ
جديااادة يف الطاااه يثبااام مااان  الؽباااا السااايد القةطاااا   طاااا النظرياااة 
التجريبيااة الاا  مااا زال الطااه قائ اااً عليهااا يف صااناعة الاادواد وتتكفاا  

الدواد لك  داد و اصة األمراض اؼبست  ية ال  ىذه النظرية  هباد 
   يت ص  ال ل اد حىت زماننا ىذا يف يهباد الدواد ؽبا .

  وىا  كتااب يتكفا   يضااح مساالة رفاو  نظ وظى فدى لػ  ن -ٚ
القر   يف   ر الأما  ومد  ارتبااط ذلا   ستشاهاد اإلماال اؼبهادي 

اؼبسااالة مل ويبااداد  )عليااو السااالل( وليلااة القاادر ورد الشاابهات يف ىااذه
 الق ل الف   فيها .

  كتاااب يتكفاا  ببيااا  دعاا ة  كتاانظى لوماانندى هااديى ل  واان ى -ٛ
الي ا  وزما  ومكا  ظه رىا وءل ية الي ا  اؼب ع د ودع تو وىا   
كتاب   يسبق ألحد ا  كته ح ل ىذه الشل اية دبثا  ىاذا البياا  

 والس ة .
القةطااا  ماان    يثباام السايد كتاانظىنظ وااظىتجااددى لػاا  ن -ٜ 

 الل ىاذا الكتااب ا  القار   حاادث متجادد ص ىبا  زماا   و  ماة 
م ينة ب  ى  لك  األزما  واألمم واألجيال هبري ك ا هباري الشا س 

 والق ر .
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   ومما كتب أيضًا من فكر انسيد انقحطاني
ى ط وحظىد بظى م ضىفدى خ ى لقمننى. .01
 مودورظى لتأوولى لمطنص ى) لحلػظى مولى(ى. .00

 رظى لتأوولى لمطنص ى) لحلػظى لثننوظ(ى.مودو .01

ىمودورظى لتأوولى لمطنص ى) لحلػظى لثنلثظ(ى. .02
ى ط وحظى جطظى لحدونى)ع(ى. .03
  لدودى لػحطنندىوننقشى لدودى لخوردى. .04

 كتنظى لدودى لػحطنندىوننقشى لطلمن . .05

 كتنظى لدودى لػحطنندىوننقشى لذوخىرلدى لكو  ندى. .06

 رلمى لمنطقىفدى لػ  نى. .07

ىظى لمدوحىرودىىبنىم ومى)ع(ى. ط وحظى جط .08
ىف قى لضملظىفدىرص ى لظؼو ى لذ وفى. .11
ىرلمى مبجدوظى. .10
ى لمؼديىودروىإلىىإدممىجدودى.ى .11
ى لنغسى لقكوظى. .12
ىمنرظىورذ ونىرممظىمتحػػظى. .13
ىح كظى لذؼودى لصد ى لح كظى لصع يىلإلمنمى لمؼديى)ع(ى. .14
 ح كظى لق قنويىهدىح كظى لدغونندى. .15

 و ل فض(ى.ىرنلمى لا ى)بونى لػبول .16
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ى لذؼودى لصد ىووحننى لػ نى لطذ ونى. .17
ىدلدلظى لتأوولى لمطنص ى. .18
ى لطذنر ىودو هنىفدىقضوظى إلمنمى لمؼديى)ع(ى. .21
ى لم  ةىودو هنىفدىقضوظى إلمنمى لمؼديى)ع(ى. .20
ى ط وحظى لدجنلى. .21
ى إلمنمى لمؼديىإ هنبدىفدىنظ ى م وكنى. .22
ىنظ وظىتأوولى لػ  نى. .23
ىوودألونكىرنى ل جطظى. .24
ىنكىرنى ل جطظى.وودألو .25
ى لصوحظىفدىمغؼومؼنى لطلمدى. .26
ى لحددىفدىمغؼومهى لطلمدى. .27
  لمطػولىو لممطػولىفدىدو ةى لمؼديى لمنتظ ى. .28

   لالت ال دبكته السيد القةطا 
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 اؼب قو على ءبكة اصنرتنيم  
 

www.newislamuna.com 
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ى لموضوع  لصغحظ   

 ٔ اإلىداد  ٖ

 2 مقدمة  ٘

 3 سبهيد ٔٔ

 4 الك فة وم ق ها اعببرايف   ائ الف   األول    ٕ٘

 5 اؼببة  األول   تس يتها وم ق ها اعببرايف  ٕٚ

 6 ( تس يتها ٔ      ٖٔ

 7 (  بي تها وم ق ها اعببرايف ٕ      ٕٗ

 8 اؼببة  الثا    فضائ  الك فة  ٚ٘

 9  وًص   الفضائ  اؼبشرتكة بينها وبني مكة  ٚ٘

 01 ( من انحية حرمتها ٔ ٛ٘

 00 تيار هللا الك فة من بني بقاع األرض ( ا ٕ ٕٙ

 02 ( الك فة ومكة  حد  ينات األرض اػب سة ٖ ٗٙ

 03 ( انحية عرض ال صية مو مكة ٗ ٙٙ

 04 التشابو بني الك فة ومكة من حي  ورود اظبيه ا يف   القر  ( ٘ ٛٙ

 05 اثنياً   الفضائ  اػباصة  لك فة  ٓٚ
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 06  فيها (  ول بق ة ُعبد هللأ      ٔٚ

 ٚٔ ( سبقها و ىلها ي  القب ل  ل صية ٕ      ٛٚ

 08 ( الك فة مسكن ومدفن األنبياد واألوصياد ٖ      ٕٛ

 09 ل )عليهم السالل( أ ( عالقة الك فة  ألنبياد  ويل ال ٗ      ٔٓٔ

 21 ( الك فة بق ة من بقاع اعبنة وؿب  يصباع  رواح اؼبؤمنني ٘      ٕٔٔ

 20 ( الك فة قبة اإلسالل ٙ      ٛٔٔ

 22 الف   الثا    مسجد الك فة الك بة )حسه التاوي (  ٕٔٔ

 23 اؼببة  األول   ملسيس مسجد الك فة وبناده  ٖٕٔ

 24 ( من انحية ملسيس اؼبسجد وارتبا و آبدل )عليو السالل( ٔ      ٕ٘ٔ

 25 ( من انحية تس يتو وم ق وٕ       ٕٖٔ

 26 ن انحية بناد اؼبسجد ( مٖ       ٓ٘ٔ

 27 اؼببة  الثا    فضائ  مسجد الك فة  ٘ٚٔ

 28  وًص   الفضائ  اؼبشرتكة بني مسجد الك فة والك بة  ٘ٚٔ

 29 اثنياً   الفضائ  اػباصة دبسجد الك فة ٘ٛٔ

 31 اؼب ادر ٖٕٔ

 30 فهرس ٜٕٔ

 32 يصداراتنا ٕٕٔ

 


