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 اإلهداء
احملمدَة ... اليت ستشزق وتكشف دجً اللُل احلسُنُة إىل الشمس 

 إىل منن لناف فُنس رسنىف ا(  ).0  ...وَستننُنىر بننىر      الطىَل ... 

 والَتس كانتفاع الناس بالشمس وإر جللها السحاب . ... 

ٍ املىعىد الذٌ لاف فُس مسٍ رسىف ا(  ٌ ...الُمان إىل الممز احلسين العلى

 احلننننننك وإىل  زَننننننك  ...َهنننننندٌ إىل ). اإلمنننننناق العننننننالز  ع. 0    

 مستمُم....

 أهدٌ هذا اجلهد املتىاضع ...
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 : 
إليػػػ    هػػػدا الكتػػػاب هػػػو اغبا ػػػة اؼباسػػػة ىل أتليػػػف إإف الػػػدي دعػػػاين 

لو ود حبث متكامل عن أهػم خػخ  حيث تفتقر الساحة اإلسبلمية 
والػػدي هػػو دب ابػػة القمػػر ( بعػػد اإلمػػاـ اؼبهػػدي )مكػػن أل لػػ    األرض
والقػػػائم علػػػدعوة إليػػػ  ـ( للشػػػم     هػػػو وزيػػػر اؼبهػػػدي )عليػػػ  السػػػبل

وقائػػد السػػاس لس ػػرت    ع ػػر د ػػر  يػػ  دعػػاة الضػػبلؿ واالكبػػػراؼ   
يقودهػػا أخػػخاص   وانتشػػرت واتسػػع  وظهػػرت  يػػ  دعػػوات البا ػػل 

وإخػػػباع رهتبػػػا م علسػػػون م إال إرضػػػان أنفسػػػهم األمػػػارة لػػػي  ؽبػػػم َهػػػ
 الدنيوية وربقيق م اغبهم وأمانيهم   دل يدعو إىل نفس  .

وا ربػػ  هػػدا اؼبسػػما أو ذاؾ خػػداع البسػػطان والسػػدج مػػن  اسػػتطاع
 اؼبستظر )سبلـ أل علي ( .الساس الدين يتطلعوف لس رة اإلماـ 

إف هػػػدا الكتػػػاب يتسػػػاوؿ بػػػا د تيػػػ  دػػػل مػػػا يتعلػػػق بشخ ػػػية اليمػػػاين 
اؼبوعود وحردت  ودعوت  ومكاف ووق  خرو   وربرد  العسكري و ػق 
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ع ػػػومية الشػػػػريفة الػػػواردة عػػػػن مػػػا  ػػػان   األحاديػػػػث والػػػرواايت اؼب
 األئمة األ هار )صلوات أل وسبلم  عليهم أصبعا( .

  ليتسػػ  اب أبػػو دػػل   ػػل مسػػ  وبتػػوي علػػا عػػدة وقػػد  علتػػ    ػػوالً  
للقػػارئ التسقػػل بػػا صػػفحات  بسػػهولة ويسػػر مػػن دوف ملػػل أو عسػػان   
وحاولػػػػ   اهػػػػداً أف يكػػػػوف مكتػػػػوعً ةسػػػػلوب بسػػػػي  مراعػػػػاة ألد  

 لفهم واإلدراؾ لتعم الفائدة ووب ل ما دسا نبتغي  .مستوى من ا
وخدمػػة اؼبستظػػرين ؽبػػا علػػا  لػػي  هػػد سا إال خدمػػة القضػػية اؼبهدويػػة 

 ـبتلف مستواي م الفكرية .
 وأل من وران الق د ...

 
 سعيد الطويل
 هػ ٕٚٗٔ / ر ب اؼبر ب
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 : 
 

ًاً حيسمػا وبػاوؿ الكت ابػة عػن خخ ػية مهمػة   إف اإلنساف ليقػف عػا 
خاصػػػة إذا دانػػػ  تلػػػ  الشخ ػػػية خخ ػػػية إؽبيػػػة داليمػػػاين اؼبوعػػػود 

الػدي  ػان ذدػرل علػا  (عليػ  السػبلـ)اؼبمهد الرئيسي لئلماـ اؼبهدي 
   (أصبعػػػػا معلػػػػيهوسػػػػبلم  صػػػػلوات أل )لسػػػػاف األئمػػػػة الطػػػػاهرين 

 روااي م اليت نقلها لسا أصحاهبم وحواريهم .
د أنبيتها ومقامها من القضية الػيت ربملهػا   تستملإف هدل الشخ ية 
   (مكػن أل لػ    األرض)مػن اإلمػاـ اؼبهػدي  اأنبيتهأي أهنا تستمد 

  بػل إف أنبيػة  (عليػ وسػبلم  صػلوات أل )ومن قضيت  وأمرل اؼببػارؾ 
 (عليػػ  السػػبلـ)هػػدا الشػػخ  تتم ػػل   دونػػ  صػػاحب دعػػوة اإلمػػاـ 

والػدي يقػـو هبدايػة  ( ل    األرضمكن أل)والقائم عألمر قبل قيام  
 الساس إىل اغبق وإىل  ريق مستقيم .
 يػ   ػرؽ االكبػراؼ والعيػاذ  ك ػرتلة و   وق  تظهر  ي  راايت الضػبل

هوة اػببلؼ واالختبلؼ با اؼبسػلما بشػكل عػاـ  ي   تتسععهلل   و 
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والشػػيعة بشػػػكل خػػاص بسػػػبب مػػػا يقػػـو  بػػػ  علمػػان السػػػون اؼبضػػػلا 
ًرع  الػػػػدين ىبر ػػػػوف ًمػػػػاف حيػػػػث يقومػػػػوف بػػػػ الفتسػػػػة وإاثرة   آخػػػػر ال

واالختبلؼ لي  با اؼبسلما  حسب بل با أبسان اؼبػدهب الواحػد  
 . (عليهم السبلـ)دما صرح بدل  األئمة اؼبع وما 

قػػاؿ : أنػػ   قػد  ػػان   الروايػة الشػػريفة الػػواردة عػن مالػػ  بػػن ضػمرة 
 قاؿ أمري اؼبؤمسا علي  السبلـ :

ضمرة   ديف أن  إذا اختلفػ  الشػيعة هكػدا  ) اي مال  بن
 ؟  ) وخب  أصابعة وأدخل بعضها   بعض (

  . قل  : اي أمري اؼبؤمسا   ما عسد ذل  من خري !
قاؿ : اػبري دل  عسد ذلػ  اي مالػ    عسػد ذلػ  يقػـو قائمسػا 

 يقتلهم    (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يقدـ سبعا ر بلً يكدبوف علا أل ورسول  
 . (ٔ)مث هبمعهم أل علا أمر واحد (

عليػػػ  ): ظبعػػػ  اغبسػػػا بػػػن علػػػي   نفيػػػل   قالػػػ  بسػػػ ةوعػػػن عمػػػري 
 يقوؿ : (السبلـ

                                                 
 ؛ هتيبة السعماين . ٖإثبات اؽبداة ج -ٔ
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) ال يكوف األمر الدي تستظرونػ  حػي يػبأ بعضػكم مػن بعػض 
ويتفل بعضكم   و ػول بعػض   ويشػهد بعضػكم علػا بعػض 

 علكفر   ويلعن بعضكم بعضاً .
ًماف  من خري .  قل  ل  : ما   ذل  ال

ًمػػػاف    (عليػػػ  السػػػبلـ) قػػػاؿ اغبسػػػا  : اػبػػػري دلػػػ    ذلػػػ  ال
 . (ٔ)يقـو قائمسا ويد ع ذل  دل  (

و ػػان   الروايػػة الشػػػريفة الػػواردة عػػن أه عبػػػد أل عليػػ  السػػبلـ إنػػػ  
 قاؿ :
ال يكػػوف ذلػػ  األمػػر حػػي يتفػػل بعضػػكم   و ػػول بعػػض    )

ضاً دػدابا وحي يلعن بعضكم بعضاً وحي يسمي بعضكم بع
)(ٕ) . 

 إن  قاؿ : (علي  السبلـ)وعن األصبغ بن نباتة عن أمري اؼبؤمسا 

                                                 
 هتيبة الطوسي . -ٔ
 . ٕ٘حبار األنوار ج -ٕ
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مػػػا تػػػروف مػػػا رببػػػوف حػػػي يتفػػػل بعضػػػكم   و ػػػول بعػػػض    )
 -وحي يسمي بعضكم بعضاً دػدابا   وحػي ال يبقػا مػسكم 

إال دالكحل   العا   أو اؼبلػ    الطعػاـ  -أو قاؿ من خيعيت
)(ٔ) .   

تبز اغبا ة إىل و ود رايػة هػدى تػدعو وتقػود السػاس  ومن هسا وحيث
وخخ  لي  لػ  هػم إال الػدعوة إىل اغبػق الطريق اؼبستقيم اغبق و إىل 

إىل حيػث رضػػا أل عػػً  ةتباعػػ وي ػل ون ػرة اؼبهػػدي )عليػ  السػػبلـ( 
و ل ون رة ولي  اؼبستظر   الدي يقػيم أل تعػاىل علػا يديػ  الشػريفتا 

مػ  الشػعوب أف تراهػا للطاؼبػا حالدولة اليت دولة العدؿ اإلؽبي تل  
لمظلػـو مػػن الظػان ويسشػػر العػدؿ والقسػػ  ويقضػػا ل  حيػث يست ػػف 
 علا الظلم واعبور .

صػلا )دما  ان   اغبديث الشريف اؼبروي عن الرسوؿ األدػـر   
) اؼبهػػدي مػػن ولػػدي أظبػػ  أظبػػي ودسيتػػ    : (أل عليػػ  وآلػػ  وسػػلم

قاً وخلقاً  تكوف ل  هتيبػة وحػرية دسييت وهو أخب  الساس ه خل
                                                 

 هتيبة السعماين . -ٔ
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أدايهنػػػم  عسػػػد ذلػػػ  يقبػػػل   ن  األمػػػم حػػػي تضػػػل اػبلػػػق عػػػ
دالشػػػهاب ال اقػػػب  ػػػيمؤل األرض قسػػػطاً وعػػػدالً دمػػػا مل ػػػ  

 . (ٔ)ظلماً و وراً (
وؼبػػا دػػاف مػػن اؼبعلػػـو لػػدى اعبميػػع إف اإلمػػاـ اؼبهػػدي عليػػ  السػػبلـ ال 

س وثورت  اؼبباردػة ضػد ىبرج إال من مكة اؼبكرمة معلساً عن قيام  اؼبقد
هتػػػػري  إف خخ ػػػػ الظلػػػػم والظػػػػاؼبا وأعػػػػدان اإلسػػػػبلـ واؼبسػػػػلما   و 

   بل بد أف يسبق خرو ػ  وقيامػ  اؼبقػدس ظهػور  لدى الساسمعروؼ 
 دعوة ل  علا يدي اؼبمهد الرئيسي ل    اليماين اؼبوعود .

 علا أساسها .  ليهيئ ل   يشاً وأن اراً   وقاعدة يكوف قيام
الػواردة عػن دالروايػة   علي  الرواايت اؼبع ومية الشريفة  وهدا ما دل

 :عمر بن حسظلة   عن أه عبد أل علي  السبلـ إن  قاؿ 
واليمػػػػػاين    ) للقػػػػػائم طبػػػػػ  عبلمػػػػػات : ظهػػػػػور السػػػػػفياين  

ًديػػة   واػبسػػف   وال ػػيحة مػػن السػػمان   وقتػػل الػػ سف  ال
 . (ٔ)(البيدان 

                                                 
 يسابيع اؼبودة . -ٔ
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عليهمػػػػا )  بػػػػن علػػػػي و ػػػػان أيضػػػػاً عػػػػن أه ب ػػػػري عػػػػن أه  عفػػػػر 
) خػػػروج السػػػفياين واليمػػػاين  إنػػػ  قػػػاؿ   روايػػػة  ويلػػػة : (السػػػبلـ

واػبراسػػاين   سػػسة واحػػدة     خػػهر واحػػد     يػػـو واحػػد  
نظػػاـ دسظػػاـ اػبػػرز يتبػػع بعضػػ  بعضػػاً  يكػػوف البػػ س مػػن دػػل 
و ػػ    ويػػل ؼبػػن ،واهػػم   ولػػي    الػػراايت رايػػة أهػػدى مػػن 

هػػػدى   ألنػػػ  يػػػدعو إىل صػػػاحبكم    رايػػة اليمػػػاين   هػػػي رايػػػة
ليماين حـر بيع السبلح علا الساس ودل مسػلم   ا إذا خرج 

وإذا خرج اليماين  اهنض إلي   إف رايتػ  رايػة هػدى   وال وبػل 
ؼبسلم أف يلتوي علي     من  عل ذل   هو مػن أهػل السػار   

 . (ٕ)( يدعو إىل اغبق وإىل  ريق مستقيم ألن 
يتبػػا لسػػا واضػػحاً إف ظهػػور اليمػػاين يسػػبق قيػػاـ  مػػن هػػاتا الػػروايتا 
دمػػػا يتبػػػا لسػػػا إف اليمػػػاين هػػػو القػػػائم   (لسػػػبلـاعليػػػ  )اإلمػػػاـ اؼبهػػػدي 

                                                                                                
 ؛ هتيبة السعماين . ٕ٘؛ حبار األنوار ج ٖعقد الدرر ؛ إثبات اؽبداة ج -ٔ
 . ٖهتيبة السعماين ؛ معجم أحاديث اإلماـ اؼبهدي )علي  السبلـ( ج -ٕ
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  بػػدعوة اإلمػػاـ عليػػ  السػػبلـ وهػػو صػػاحب أمػػرل ورايتػػ  اؼبباردػػة  ػػإف 
رايتػػ  دمػػا عػػب عسهػػا اإلمػػاـ البػػاقر أهػػدى الػػراايت   واؼبق ػػود علرايػػة  

 دما هو واض  الدعوة .
مػػا أدػػدل ظباحػػة السػػيد الشػػهيد   صػػادؽ ال ػػدر )أعلػػا أل  هػػدا

 حيث قاؿ :  ٕٕٗمقام (   دتاب  اتريخ ما بعد الظهور ص
)عليػػ  السػػبلـ( واؼبق ػػود مػػن ) رايػػة اغبػػق ( دعػػوة اؼبهػػدي  )

انتهػا دػبلـ السػيد  العامة اؼبتم لػة عأل روحػة العادلػة الكاملػة (
 )قدس سرل( .

هػػػدا يتبػػػا و  الػػػدعوات علػػػا اإل ػػػبلؽ   دىهػػػ ػػػدعوة اليمػػػاين إذف أ
 قػدواضحاً مػن خػبلؿ  قػرات الروايػة اؼبتقدمػة وهػدل الروايػة الشػريفة 

عليػ  )البػاقر اإلمػاـ بيس  مقاـ اليماين وعظمة أمرل حيث نرى أتديػد 
   علا إف راية اليماين أهدى الراايت . (السبلـ
علػا إف  ذدػر هػدل الفقػرة ثػبلث مػرات   الروايػة بػل قبػدل يؤدػد  قد

رايػػة اليمػػاين هػػي أهػػدى الػػراايت بػػبل مسػػازع   دمػػا تبػػا لسػػا مػػن نفػػ  
الرواية الشريفة أتديد اإلمػاـ أه  عفػر عليػ  السػبلـ علػا إف اليمػاين 
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صاحب دعوة اإلماـ اؼبهػدي عليػ  السػبلـ   حيػث ذدػر دلمػة يػدعو 
 مرتا   الرواية .

  األخػرى  ؿ قػاو  ) يػدعو إىل صػاحبكم (قاؿ   اؼبػرة األوىل   قد
 . ( يدعو إىل اغبق وإىل  ريق مستقيم )

 التحػػاؽ ػػوب و علػػا ضػػرورة و  (عليػػ  السػػبلـ) لدمػػا إنسػػا نػػرى أتديػػد
أدػػد علػػا إف  وعليػػ     االلتػػوانإنػػ  حػػـر  بػػلليمػػاين   االسػػاس بػػدعوة 

اؼبلتػػوي عليػػ  مػػن أهػػل السػػار   وهػػدا اؼبعػػ  خطػػر للغايػػة    وإف دؿ 
يػػة اليمػػاين هػػي رايػػة اإلمػػاـ اؼبهػػدي علػػا خػػين  إنػػ  يػػدؿ علػػا إف را

 (سػػبلـ أل عليػػ )وإف اليمػػاين مت ػػٌل عإلمػػاـ اؼبهػػدي  (عليػػ  السػػبلـ)
د وأنبيػػػة ت ػػػاالً مباخػػػراً   ومػػػن هسػػػا تظهػػػر أنبيػػػة هػػػدا القائػػػد اؼبوعػػػو ا

 . دعوت  وحردت  اؼبباردة
ػبطػورة ودعوتػ  هبػدل األنبيػة ؟ أ لػي  مػن اوؼبا داف أمر اليماين هبػدل 

التعػػػػرؼ عليػػػػ  وعلػػػػا خخ ػػػػيت  وحردتػػػػ  ودعوتػػػػ  وصػػػػفات  الوا ػػػػب 
 .؟ وديفية خرو   وظهور حردت  ودعوت  ومكاهنا وما إىل ذل  
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إىل معر ػػة اإلمػػاـ  قػػودخاصػػة وإف معر ػػة اليمػػاين وااللتحػػاؽ بدعوتػػ  ت
 ػػرت  الػػيت تقػػود سوالفػػوز ب  والوصػػوؿ إىل أمػػرل اؼبقػػدس عليػػ  السػػبلـ 

بػا يديػ  وأمػا التشػرؼ خبدمتػ     إىل إحدى اغبسسيا   أما الشهادة
 دولت  اإلؽبية .

ومػػن هسػػا خػػرعسا علػػا بردػػة أل عػػً و ػػل بتػػ ليف هػػدا الكتػػاب الػػدي 
نسعا ونطم  أف يكوف األوؿ من نوع  حيث ن يسبق أف دتب أحػد 
عػػػػن هػػػػدل الشخ ػػػػية هبػػػػدا التف ػػػػيل   ون يتوصػػػػل أحػػػػد إىل دشػػػػف 

 لرموز اليت ربي  هبدل الشخ ية .االك ري من 
دما ن يسسب ألحد أف با هدل اغبقائق اؼبتعلقػة هبػدا الر ػل اؼبوعػود 

األعػػػػم األهتلػػػػب مػػػػن  نالػػػػدي ظلػػػػ  خخ ػػػػيت  خا يػػػػة وهتامضػػػػة عػػػػ
البػػاح ا والكتػػاب بسػػبب مػػا أحيطػػ  بػػ  هػػدل الشخ ػػية اإلؽبيػػة مػػن 
ًية حيث ن يرد ذدر اليماين هبدل ال ػفة إال   القليػل مػن  ضبابية ورم

 .ذدر، بعضها الرواايت الشريفة اليت 
وكبن   الواقػع ن يكػن عسػتطاعتسا أف ن ػل إىل نتػائة مهمػة وحقػائق  
دانػػػ  خا يػػػة لػػػوال مػػػا دشػػػف  لسػػػا ظباحػػػة السػػػيد القحطػػػاين مػػػن سػػػ  

 وحجب ضرب  من دوف هدل الشخ ية .
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خبػار الػيت األلك ري من الرموز اليت أحيط  هبػا الك ػري مػن ولوال  ك  
أف نكتشف ونتوصل إىل هدل اغبقػائق ربدث  عن اليماين ؼبا استطعسا 

 اؼبهمة اليت سطر،ها    ثسااي هدا الكتاب .
مكػػن )اؼبستظػر ألمػر اؼبهػدي الكتػاب  ػان ليلػغ رهتبػة القػارئ إف هػدا 

وظهػػور دعوتػػ    ويسػػد الػػسق  الكبػػري اغباصػػل    (أل لػػ    األرض
ب معر ة هدل الشخ ية القيادية اؼبهمة الػدي يعػاين مسػ  األعػم األهتلػ

نورهػػا الػػدي هبلػػي  وخػروؽ  اؼبستظػػرين لظهػور دعػػوة اغبػػق مػن صبهػػور 
ل  يػػػ  اؼبتطلػػػع ألمػػػر ظػػػوالػػػدي   عسػػػا ظلمػػػة الليػػػل الػػػدي داـ  ػػػويبل 

يستظػػر  ػػويبلً عسػػا أف يلػػوح الفجػػر    (عليػػ  السػػبلـ)اإلمػػاـ اؼبهػػدي 
 يلػػتم   ريػػق اغبػػق واؽبدايػػة حػػي خػػروؽ الشػػم  اؼبهدويػػة عسػػدها 

 بلص واضحاً من دوف أي لب  .يب ر اإلنساف  ريق اػب
اؼبهدي )علػ   إمام  أيها القارئ اؼبستظر ألمرإف هدا الكتاب يقودؾ 

الوصوؿ للغاية اؼبر ػوة إذا دػاف ذلػ  مبتغػاؾ    تتعػرؼ  يػ  السبلـ( 
  وسػػوؼ تتعػػرؼ علػػا اؼبمهػػد  (مكػػن أل لػػ    األرض) ت علػػا قضػػي

  والقػائم ةمػرل ووزيػرل وصػاحب دعوتػ (عليػ  السػبلـ)الرئيسي لئلماـ 
  الػػػدي مػػػا إف سبسػػػك  بػػػ  واتبعػػػ  مسهجػػػ  ومبػػػدأل    إنػػػ  حتمػػػاً 
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بس ػػػرت  ورضػػػال إف سػػػوؼ ت ػػػل إىل إمامػػػ  اؼبستظػػػر وربضػػػا عسػػػدها 
 خان أل تعاىل .

 هلػػم معػػي أيهػػا القػػارئ الضػػمتف عػػب صػػفحات هػػدا الكتػػاب لعػػدب 
مػػػػان معػػػػا عخػػػػدل مػػػػن عػػػػا صػػػػا ية ال تسضػػػػب تػػػػد ق مانهػػػػا لػػػػريوي 

 ( .علي  السبلـ)لقضية اإلماـ اؼبهدي  العطاخا
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 انفصم األول
 وأنقابه ونسبه ء انُمانٍأمسا
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ىالغصلىاألول
ىأدماءهىوألػابهىوندبه

ى
ىالبابىاألول

ىأدماءىالومانيىوألػابه
ى

عليػػػ  أل ػػػل   أ لقػػػ واأللقػػػاب األظبػػػانلليمػػػاين اؼبوعػػػود الك ػػػري مػػػن 
ًيػػة والغمػػوض والضػػبابية نظػػراً ؼبػػا  أحا تػػ   ت لشخ ػػيبشػػين مػػن الرم

 اؼبهػدي اإلمػاـالكػبى قضػية اإلؽبيػة من دور مهم ورئيسي   القضية 
 .)علي  السبلـ( 

اغبمايػػة  أسػبابدػل ذلػ  أل ػل اغبفػاظ علػا هػدا الشػخ  وتػو ري و 
 ألنبيػػةاهػػو   هتايػػة  آخػػر ألمػػر إضػػا ة  واغبفػػل لػػ  قػػدر اؼبسػػتطاع 

 ألحػػد ال يتسػػ وهػػو عػػدـ وضػػوح معػػان هػػدل الشخ ػػية داملػػة لكػػي 
ودعاة الضبللة ومريدي اؽبوى والشػيطاف مػن انتحػاؿ   من اؼبسحر ا 
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السػػػػاس  إضػػػػبلؿوؿباولػػػػة تقمػػػػ  دورهػػػػا وعلتػػػػا    هػػػػدل الشخ ػػػػية 
 .رب  هدا اؼبسما  وإهتوائهم

   ػػإذا مػػا حػػاوؿ أحػػدهم انتحػػاؿ هػػدل الشخ ػػية وتقمػػ  دورهػػا  إنػػ
 . سوؼ يعجً عن إتياف ما سي يت ب  اليماين اغبقيقي 

خػهرها أاليمػاين وهػو هػدل الشخ ػية هػو  وألقػاب نأظبػامن أهػم ف إو 
 . اإل بلؽعلا 

                           
 : الوماني -ٔ
  والرواايت الشريفة اؼبعتػبة  األحاديثهدا اللقب فبا  ان ذدرل   و 

ليػ  اغبسػن الرضػا )ع أهن ر عن  أه  قد  ان   الرواية الواردة عن
  ( ان  قاؿ :السبلـ

السػػػفياين واليمػػػاين واؼبػػػرواين وخػػػعيب بػػػن  األمػػػر) قبػػػل هػػػدا 
 . (ٔ)( صاحل  كيف يقوؿ هدا وهدا ؟

                                                 
 . ٖٖٕص ٕ٘؛ حبار األنوار ج ٖ٘ٚص ٖت اؽبداة جإثبا -ٔ
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ليػػػػ  )ع عبػػػػد أل أهعػػػػن عبػػػػد أل بػػػػن سػػػػساف عػػػػن  أخػػػػرىو  روايػػػػة 
) السػػػدان مػػن احملتػػـو والسػػػفياين مػػن احملتػػػـو  : ( انػػ  قػػاؿالسػػبلـ
...(و  ًدية من احملتـو  . (ٔ)اليماين من احملتـو وقتل السف  ال
(   حػػػديث ليػػػ  السػػػبلـب ػػػري عػػػن   بػػػن علػػػي )ع أهيضػػػاً عػػػن أو 

   :  ان  ي  ويل 
خروج السفياين واليماين واػبراساين   سسة واحػدة   خػهر  )

واحػػػد   يػػػـو واحػػػد نظػػػاـ دسظػػػاـ اػبػػػرز يتبػػػع بعضػػػ  بعضػػػاً 
ويل ؼبػن ،واهػم ولػي    الػراايت   يكوف الب س من دل و  

 إىليػػػدعو  ألنػػ مػػن رايػػػة اليمػػاين هػػي رايػػػة هػػدى  أهػػدىرايػػة 
خػػرج اليمػػاين حػػـر بيػػع السػػبلح علػػا السػػاس   ػػإذاصػػاحبكم 
ف رايت  راية هدى إ  إلي خرج اليماين  اهنض  وإذاودل مسلم 

                                                 
 . ٕٕٙهتيبة السعماين ص -ٔ
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 أهػليلتوي علي   مػن  عػل ذلػ   هػو مػن  أفؼبسلم  لوال وب
 . (ٔ)اغبق واىل  ريق مستقيم( ىلإالسار الف يدعو 

اليت ن نػددرها ن تتحػدث د ػرياً من صبيع هدل الرواايت وهتريها  أف إال
دعبلمػػػػة مػػػػن عػػػػن اليمػػػػاين   هػػػػاعػػػػن اليمػػػػاين  قػػػػد تكلمػػػػ  ؾبموعػػػػة مس

 اؼبهػػدي لئلمػػاـالعبلمػػات اغبتميػػة الػػيت يسػػبق ربققهػػا القيػػاـ اؼبقػػدس 
 . اؼبقدس قيام  )علي  السبلـ( واليت تكوف دالة علا قرب

الػػبعض مػػن تلػػ  الػػرواايت وصػػف  اليمػػاين بكونػػ  صػػاحب  أفدمػػا 
القعػػود عػػن  أوـبالفتػػ    وال ي ػػالػػدعوات  أهػػدىدعػػوة واف دعوتػػ  

قبػػػد تلػػػ  الػػػرواايت قػػػد  أنسػػػا إالعػػػدـ االلتحػػػاؽ بدعوتػػػ   أون ػػػرت  
ومػػن  إليػػ سػكت  عػػن ماهيػػة دعػػوة اليمػػاين وديفيػػة ظهورهػػا ومػػا تػػؤوؿ 

 .؟ تبدأ وتسطلق  أين
الػػػرواايت الػػػيت  ػػػانت بلفػػػل اليمػػػاين ن ربػػػدثسا عػػػن خػػػخ   إفدمػػػا 

ذلػػ  وكبػػن   هػػدا البحػػث سػػسحاوؿ  إىلاليمػػاين ونسػػب  وصػػفت  ومػػا 
هبػػػػا ومعر تهػػػػا  اإلحا ػػػػةف ألالكشػػػػف عػػػػن هػػػػدل الشخ ػػػػية اؼبهمػػػػة 

                                                 
 . ٕٗٙهتيبة السعماين ص -ٔ
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 إمامسػػػاسػػػوؼ تقػػػود، حتمػػػاً ؼبعر ػػػة  األمػػػورومعر ػػػة ماهيتهػػػا دػػػل هػػػدل 
 البرة .  آعئ وعلا  ( صلوات أل وسبلم  علي)اؼبهدي 

؟ ومػػا هػػو السػػبب   هػػدا اللقػػب  إ ػػبلؽتػػرى     مػػا هػػي العلػػة اي
  روحات :أهساؾ عدة  إفواغبقيقة  ؟ذل  
 

  : األوىل األ روحة
تلػ  الػببلد  إىلف الدي يستسػب إببلد اليمن   إىللقب عليماين نسبة 

 خػخاصاألوهسػاؾ الك ػري مػن   انػ  ولػد وعػاش  يهػا  أييسما يبانياً 
ومػػسهم   دػػانوا مػػن بػػبلد الػػيمن   ألهنػػمعلػػيهم هػػدا اللقػػب  أ لػػقمػػن 
  أصبعػػػػػا(صػػػػلوات أل وسػػػػبلم  علػػػػيهم )ئمػػػػة الطػػػػاهرين صػػػػحاعً لؤلأ

اؼبػؤمسا علػي بػن  أمػري اإلمػاـ أصػحابحػد أ (ٔ)د ا  ال فا اليماين

                                                 
وهو أحد أصحاب اإلماـ أمري اؼبؤمسا من أهل اليمن وقد أوصا لولدل أف يد س     -ٔ

أرض الغري ول  مرقد جبوار مرقد موال، أمري اؼبؤمسا )علي  السبلـ(   السجف 
   معرو ة .األخرؼ   وق ت
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أحػد أصػحاب  (ٔ)وإبراهيم بػن عمػر اليمػاين (علي  السبلـ) الب  أه
 .وال ادؽ )عليهما السبلـ(  اإلماما الباقر

من اليمن وقد تعػارؼ وخػاع واخػتهر بػا  ألهنموقد لقبوا هبدا اللقب 
بلػػدل دفػػبلف العراقػػي  إىلتسػػمية الشػػخ  نسػػبة  اإلنسػػانيةاجملتمعػػات 
دفػػبلف الشػػامي   أونسػػبة إىل م ػػر الكػػو  ودفػػبلف اؼب ػػري  أومػػ بلً 
غػػرب أو اػبراسػػاين أو اؼبغػػره نسػػبة إىل بػػبلد اؼببػػبلد الشػػاـ  إىلنسػػبة 

 .وهكدا نسبة إىل خراساف 
 ةظبػػػػان واإلسػػػػبلميةوقػػػػد عر ػػػػ  الك ػػػػري مػػػػن الشخ ػػػػيات التارىبيػػػػة 

 حا ل هبدا اؼبع  .  اإلسبلميبلداهنم واترىبسا 
لا أل علي  وآلػ  )ص السغ أحاديثمن  اما يؤيدهؽبا  األ روحةوهدل 
علػػػػػػيهم صػػػػػلوات أل وسػػػػػبلم  )الطػػػػػاهرين  األئمػػػػػة( ورواايت وسػػػػػلم
 . (أصبعا

 قػػػػػد  ػػػػػان   اغبػػػػػديث الشػػػػػريف اؼبػػػػػروي عػػػػػن  ػػػػػابر بػػػػػن عبػػػػػد أل 
 الػػيمن  قػػاؿ السػػغ أهػػل( ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقػػاؿ و ػػد علػػا رسػػوؿ أل ) األن ػػاري

                                                 
ذدر السجاخي   ر ال  إن  )أي إبراهيم بن عمر اليماين( صسعاين خيخ من أصحابسا  -ٔ

 ثقة روى عن أه  عفر وأه عبد أل )عليهما السبلـ( .
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 لما دخلػوا علػا  اليمن يبسوف بسيسا   أهل اندم  ) ( :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)
 إيبػػػػاهنمقػػػػـو رقيقػػػػة قلػػػػوهبم راسػػػػخة   قػػػػاؿ :  (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)رسػػػػوؿ أل 

لفػػػاً يس ػػػر خلفػػػي وخلػػػف أومػػػسهم اؼبس ػػػور ىبػػػرج   سػػػبعا 
 . (ٔ)وصيي ضبائل سيو هم اؼبس (

 أهػػػلاليمػػػاين مػػػن  أفواؼبس ػػور هػػػو اليمػػػاين ومػػػن هػػػدا اغبػػديث نفهػػػم 
 اليمن . 
) ىبػرج ملػ  مػن صػسعان  وردت هدل الروايػة : اإلسبلـو  بشارة 
حسػػن  يػػدهب خبرو ػػ   أولقطن اظبػػ  حسػػا بػػيض دػػاأالػػيمن 

هتمػػػر الفػػػك  هسػػػاؾ يظهػػػر مباردػػػاً زديػػػاً وهػػػادايً مهػػػدايً وسػػػيداً 
 . علوايً (
 ال ػادؽ اإلمػاـيضاً   الرواية الػواردة عػن عبيػد بػن زرارة عػن أو ان 
 ذدر عسدل السفياين :  أف( قاؿ بعد لي  السبلـ)ع

                                                 
 . هتيبة السعماين -ٔ
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 . (ٔ)( ىبرج ذل  ون ىبرج داسر عيس  ب سعان أ ) 
ف دػػاف اغبػػديث إن تػػس  صػػروباً علػػا اليمػػاين و  األحاديػػثودػػل هػػدل 
دػػوف    ال ي بػػانػ   إال   آخػػريتحػدث عسػػ  ولكػن ب ػػفة ولقػب  األوؿ

 أفيفيػػدل  ف هتايػػة مػػاإ ػػ    يهػػااليمػػاين مولػػود   الػػيمن وقضػػا عمػػرل 
 . اليمن أهلاليماين الدي ظبي   اغبديث عؼبس ور هو من 

ذاؾ  يػػ  عػػدة اعتبػػارات دػػ ف  أوالبلػػد  هػػدا أهػػلودػػوف الشػػخ  مػػن 
نػ  أ أوالػيمن  أهػل إىلانػ  ير ػع نسػب   أويكوف ولػد وعػاش   الػيمن 

ًمن   الػيمن  سسػب ؽبػا وهبػدا  ػ  األ روحػةف هػدل إسكن لف ة من ال
 . لئلثباتهتري دا ية 

 
 :  ال انية األ روحة

يكػوف  أفالقبائػل اليمسيػة ولػي  علضػرورة  إىلاليماين ير ع نسب   إف 
ضػػا عمػػرل  يهػػا   وهػػدا اؼبعػػ  لػػ  و ػػ  مػػن قانػػ   أومولػػود   الػػيمن 

                                                 
 . هتيبة السعماين -ٔ
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ئػل اليمسيػة قػد هجػرت مو سهػا ف الك ري من القباإال حة والقبوؿ    
 .واذبه  مشااًل كبو العراؽ وببلد الشاـ وهتريها من الدوؿ  األصلي

   ػػػػالك ري مػػػػن القبائػػػػل العراقيػػػػة  األنسػػػػابوهػػػػدا مػػػػا يؤدػػػػدل علمػػػػان 
القبائػػل اليمسيػػة واىل الػػيمن وبسػػان  إىلونسػػبها  أصػػلهار ػػع والشػػامية ي

يكػػوف اليمػػاين قػػد ولػػد وعػػاش وسػػكن    أفعلػػا هػػدا  مػػن احملتمػػل 
 .إال أف نسب  يعود إىل إحدى القبائل اليمانية هتري اليمن  آخربلد 
 

 :  ال ال ة األ روحة
يكػػوف اليمػػاين مػػن بلػػد آخػػر ولػػي  مػػن الػػيمن دمػػا يت ػػور الػػبعض  أف
ًمن   الػيمن  ن إال أ  إليهػايكػوف سػا ر مػن بلػدل  أوقضا  ػ ة مػن الػ
نتيجػػة  أمػػابلػػد آخػػر وذلػػ   أي وأبلػػدل  إىل يهػػا مث عػػاد مسهػػا  وأقػػاـ

 أو   األرض(مكػػػن أل لػػػ    )اؼبهػػػدي  اإلمػػػاـقيامػػػ  علػػػدعوة لس ػػػرة 
حكومػػة بػػين دمػػن اغبكومػػات اعبػػائرة   أعدائػػ هػػرعً واختفػػان مػػن بعػػض 

 .سمي ولقب عليماين لدل  السبب هتريها   أوالعباس 
 (عليػػػػ  السػػػػبلـ)وهػػػػدا اؼبعػػػػ  لػػػػي  هتريبػػػػاً  قػػػػد ظبػػػػي السػػػػغ عيسػػػػا 

مديسػػة الساصػػرة علمػػاً انػػ  ن يولػػد  يهػػا ون يعػػي   إىلعلساصػػري نسػػبة 
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لفػػ ة مػػن  (عليهػػا السػػبلـ)مػػر   أمػػ انػػ  قػػد سػػكن  يهػػا مػػع  إال يهػػا 
ًمن مث عاد مسها  سمي علساصري  قد  ان     :   إلقبيلاال

) وؼبػػا مػػات هػػريودس ظهػػر مػػبلؾ الػػرب ليوسػػف   اغبلػػم   
 إىلوار ػػع  وأمػػ وهػػو   م ػػر وقػػاؿ لػػ  : قػػم   خػػد الطفػػل 

يقتلول مػاتوا  قػاـ واخػد  أف أرادوا  ألف الدين  إسرائيلارض 
ارخيبلس  أف  لكس  ظبع  إسرائيلارض  إىلور ع  وأم الطفل 

يػدهب  أف   خػاؼ  يبل  علا اليهودية خلفاً ألبي  هػريودس
 إىلاعبليػػػل .. و ػػػان  إىل.   نػػػدرل أل   اغبلػػػم    لجػػػ   إليهػػػا

: )  األنبيػانمديسة اظبهػا الساصػرة  سػكن  يهػا   ليػتم مػا قػاؿ 
 .   (ٔ)يدعا ،صرايً (

عليهػا )يوسف السجار خطيب مر   أفف هدا الس  وبكي لسا ديف إ 
اغبػادم الرومػاين  مػن( السبلـ علي )هرب هبا وبولدها عيسا  (السبلـ
اغبػػادم الرومػػاين قػػد مػػات وقػػد أمػػرل  أفم ػػر مث انػػ  رأى   اؼبسػػاـ  إىل

                                                 
 . ٖ ٕمي  -ٔ
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بلػػػػد ما اليهوديػػػػة بػػػػل  إىلانػػػػ  ن ير ػػػػع  إىلاحػػػػد اؼببلئكػػػػة علر ػػػػوع 
مديسة الساصرة وذل  دل  غبكمػة مػن أل  إىل ااعبليل ومسه إىلأخدنبا 

ن أخػبوا قػومهم الػدي إسرائيلبين  أنبيانة ونعً و ل ولتتم وتتحقق نب
 ( . علساصري ةن  سيظهر ؽبم نغ من الساصرة  يدعا ذل  السغ )

 
 :  األ روحة الرابعة

( ولشػػػب  دعوتػػػ  ف اليمػػػاين لقػػػب هبػػػدا اللقػػػب لشػػػبه  علسػػػغ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلصإ ػػػ
ف يلقب عليماين علماً انػ  ( داف السغ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلصإ(  بدعوة السغ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

لا أل عليػ  من مكة ولي  من اليمن دما   اغبديث الػوارد عسػ  )صػ
 ( : وآل  وسلم

 . (ٔ)يباف يباف وأ، يباين () إف خري الر اؿ أهل اليمن واإل
لا أل عليػ  وآلػ  ( عن رسوؿ أل )صلي  السبلـالباقر )ع اإلماـوعن 
 .  (ٕ)كمة يبانية (يباين واغب اإليباف) :  ( قاؿوسلم

                                                 
 . ٙحبار األنوار ج -ٔ
 . ٔاؼبهدي ج اإلماـمعجم أحاديث  -ٕ
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وهبدا يتبا لسا واضػحاً السػبب   إ ػبلؽ هػدا اللقػب وهػو )اليمػاين( 
 . ( وهدا السبب و ي  وصحي لي  السبلـعلا وزير اؼبهدي )ع

اؼبهػػػدي  لئلمػػػاـالر ػػػل الػػػدي ىبػػػرج قبػػػل القيػػػاـ اؼبقػػػدس أف حيػػػث  
ا ( ووبارهبػػليػػ  السػػبلـ( والػػدي يوا ػػ  دعػػوة اؼبهػػدي )عليػػ  السػػبلـ)ع
السػػفياين اؼبلعػػوف إمبػا لقػػب هبػػدا اللقػب لشػػبه  ةه سػػفياف  هػػو   وهػو

 واألدػػػػب األوؿدمػػػا ال ىبفػػػا امتػػػػداد لبػػػين أميػػػة وأه سػػػػفياف العػػػدو 
 .( لرسوؿ أل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 (عليػػ  اللعسػػة)سػػفياف  أه إىل كمػػا لقػػب السػػفياين هبػػدا اللقػػب نسػػبة 
لا أل عليػػ  وآلػػ  أل )صػػرسػػوؿ  إىللقػػب اليمػػاين هبػػدا اللقػػب نسػػبة 

ال ( الػػدي دػػاف يلقػػب عليمػػاين وهبػػدا يتبػػا لسػػا إف دلمػػة اليمػػاين وسػػلم
أو اغبكمػػػة دمػػا   الػػروايتا الشػػػريفتا  اإليبػػافيػػراد مسهػػا الػػػيمن بػػل 

 الددر .  اآلنفيت
وفبكن انطباؽ أد ر من أ روحة   خػخ  اليمػاين وأل أعلػم حبقيقػة 

 اغباؿ .
 
  9ىالمنصور -ٕ
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مػػن أظبػػان  دمػا أنػػ  (عليػػ  السػػبلـ)دا االسػػم ظبػػي بػ  نػػغ أل داود وهػ
}َوَمػن قُتِػَل َمْظُلومػاً  َػَقػْد : سبلـ( قاؿ تعػاىلاؼبهدي )علي  ال اإلماـ

 (ٔ){َقْتػِل ِإنهػُ  َدػاَف َمْسُ ػوراً َ َعْلَسا ِلَولِيِِّ  ُسْلطَا،ً َ بَل ُيْسِرؼ  ِّ الْ 
  . 
 :   ( قاؿلي  السبلـ عفر )ع أهعن و 

والقػائم مسػػا  أوليائػ ) هػو اغبسػا بػن علػي قتػػل مظلومػاً وكبػن 
اغبسػا  يقتػل حػي يقػاؿ : قػد أسػرؼ    ب ػ رقاـ  لػب  إذا

ووليػػػ  القػػػائم  (عليػػػ  السػػػبلـ)القتػػػل وقػػػاؿ : اؼبقتػػػوؿ اغبسػػػا 
(   ن  يقتل هتري قاتل  )ان  داف مس ورا أف  القتل  واإلسراؼ

ل مػػػن آؿ رسػػػوؿ أل ال يػػػدهب مػػػن الػػػدنيا حػػػي يست ػػػر بر ػػػ
 . (ٕ)قسطاً وعدالً دما مل    وراً وظلما ( األرضيبؤل  ()ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 الشريفة قاؿ :  اآلية(   لي  السبلـ عفر الباقر )ع أهعن و 

                                                 
 ( .ٖٖ) ناإلسرا -ٔ
 . ٕتفسري العياخي ج -ٕ
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) ظبػػػا أل اؼبهػػػدي اؼبس ػػػور دمػػػا ظبػػػي اضبػػػد و  ؿبمػػػوداً . 
  . (ٔ)( (ـعلي  ال بلة والسبل)اؼبسي  : عيسا ودما ظبي 

) ذلػػ  : قػػاؿ :  اآليػػة(   ليػػ  السػػبلـعبػػد أل ال ػػادؽ )ع أهعػػن و 
 لػو ( ليػ  السػبلـ)عالقائم من آؿ   ىبرج  يقتل بدـ اغبسا 

اً يكػوف ن يكػن لي ػسع خػي   ن يكػن مسػر اً  األرض أهلقتل 
 . (ٕ)( مسر اً 
 قػػد لقػػب هبػػدا اللقػػب  هػػو يػػدعا اؼبس ػػور   السػػيد اليمػػاين أف  مػػاد
ل يػ  دػبلـ  و  (علي  السػبلـ)عبد أل  أهالرواية الواردة عن    ان 

  ان  ي  : 
آؿ    إال) ويظهر السفياين ومن مع  حي ال يكػوف لػ  نبػ  

الكو ة  ي اب ة،س من خيعة آؿ  إىلوخيعتهم  يبعث بع اً 
ًؿ تقبػػل رايػػة مػػن خراسػػاف حػػي ت  علكو ػػة قػػتبلً وصػػلباً و  سػػ

                                                 
 . ٕٓٗص ٕٖٗجتفسري  رات الكو   -ٔ
ايرات ص -ٕ  . ٖٙدامل ال
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ر ػػػل مػػػن اؼبػػػوا  ضػػػعيف ومػػػن تبعػػػ   سػػػاحل الد لػػػة وىبػػػرج
اؼبديسػػػة  يقتػػػل هبػػػا  إىل ي ػػػاب بظهػػػر الكو ػػػة   ويبعػػػث بع ػػػاً 

ر ػػػػػبلً ويهػػػػػرب اؼبهػػػػػدي واؼبس ػػػػػور مسهػػػػػا   ويؤخػػػػػد آؿ   
حػػػػب  وىبػػػػرج  إالحػػػػداً أصػػػػغريهم ودبػػػػريهم   ال يػػػػ ؾ مػػػػسهم 

وىبػػػرج اؼبهػػػدي مسهػػػا علػػػا سػػػسة   اعبػػػي     لػػػب الػػػر لا 
 إذادـ مكػة    يقبػل اعبػي  حػي موسا خائفاً ي قب حي يق

ًلوا البيدان   وهو  ي  اؽبمبلت )اؽبػبلؾ( خسػف هبػم  ػبل  ن
ـبب    يقـو القائم بػا الػردن واؼبقػاـ  ي ػلي  إاليفل  مسهم 
 .  (ٔ)( ومع  وزيرل ويس رؼ  
( هػػو السػػػيد اليمػػػاين ليػػػ  السػػػبلـاؼبهػػدي )ع اإلمػػػاـوزيػػػر  إفواؼبعلػػـو 

 .  لمان والباح ا وقد صرح بدل  الك ري من الع
(   وصػػف خػػروج اؼبهػػدي  فػػي الروايػػة الػػواردة عػػن رسػػوؿ أل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 قاؿ : 

                                                 
 . ٕ٘ج األنوارحبار  -ٔ
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ذدػر    (ٔ)) ىبرج اؼبهدي مػن الػيمن مػن قريػة يقػاؿ ؽبػا درعػة (
 اإلمػػػاـ أحاديػػػثمػػػن دتابػػػ  معجػػػم  ًن األوؿاعبػػػالشػػػيخ الكػػػوراين   

 اؼبهدي معلقًا علا هدا اغبديث حيث قاؿ : 
وزيػػرل اليمػػاين الػػدي يظهػػر قبلػػ   أف يػػ  عسػػد،   ػػاألقرب..).

 ..(..ية يقاؿ ؽبا درعة مث من صسعانببضعة اخهر ىبرج من قر 
اؼبس ور وزير اؼبهػدي الػدي ىبػرج معػ  مػن اؼبديسػة  إفوهبدا يتض  لسا 

مكػػة هػػرعً مػػن  ػػي  السػػفياين هػػو اليمػػاين اؼبوعػػود   دمػػا انػػ  قػػد  إىل
وهػػو يتحػػدث  (عليػػ  السػػبلـ)اؼبػػؤمسا  أمػػريعػػن  أخػػرىورد   روايػػة 

  اؼبديسة  قاؿ : عذبالعن ربرؾ  ي  السفياين 
مكػة  إىل عسد ذلػ  يهػرب اؼبهػدي واؼببػيض مػن اؼبديسػة ...) 

 .  (ٕ) يبعث    لبها وقد غبقا حبـر أل وأمس  (
اؼببػػيض هػػػو نفسػػ  اؼبس ػػػور    أف الػػدي يتبػػػا لسػػا مػػػن هػػدل الروايػػػة 

 قة .الرواية الساب
                                                 

 . ٕ٘ج اؼب در نفس  -ٔ
 . ٖاؼبهدي ج اإلماـ أحاديثمعجم  -ٕ
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قػػد  ػػان   صػػفة اليمػػاين انػػ  ابػػيض الو ػػ  مشػػرب حبمػػرة  يظهػػر لسػػا  
 إذفصػوؼ   هػدل الروايػة هػو نفسػ  السػيد اليمػاين و الشخ  اؼب إف

 اليماين هو اؼبس ور . أفيتبا لسا 
يؤدػػػد   -وسػػػسددرل هسػػػا  -دمػػػا أف اغبػػػديث الػػػدي سػػػبق وأف ذدػػػر،ل 

بػد أل األن ػاري دوف اليماين هو اؼبس ور    قد  ان عن  ابر بن ع
) عػػػػن السػػػػغ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( حيسمػػػػا و ػػػػد عليػػػػ  أهػػػػل الػػػػيمن   حيػػػػث قػػػػاؿ : 

يبسػوف بسيسػاً    لمػا دخلػوا علػا رسػوؿ  اندم أهل اليمن 
ومػػػػػسهم قػػػػػـو رقيقػػػػػة قلػػػػػوهبم راسػػػػػخ إيبػػػػػاهنم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( قػػػػػاؿ : أل 

ف وصػػػيّي اؼبس ػػػور ىبػػػرج   سػػػبعا ألفػػػاً يس ػػػر خلفػػػي وخلػػػ
 . (ٔ)ضبائل سيو هم اؼبس  (

 
   : (ٕ)الػحطانيى-ٖ

   ( ان  قاؿ : قد ورد عن رسوؿ أل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
                                                 

 هتيبة السعماين . -ٔ
 وهو من ألقاب اليماين وقد ذدرت بعض األحاديث نعت  هبدا االسم . -ٕ
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عػػدالً دمػػا مل ػػ   األرض) سػػيكوف مػػن أهػػل بيػػيت ر ػػل يبػػؤل 
 ورًا مث من بعدل القحطاين   والدي بع ين عغبق مػا هػو دونػ  

)(ٔ)   . 
 يضاً ان  قاؿ : أ( وعن رسوؿ أل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 . (ٕ))القحطاين بعد اؼبهدي والدي بع ين عغبق ما هو دون  (
 أف أعػػػػػػػبلل( يبػػػػػػػا   اغبػػػػػػػدي ا رسػػػػػػػوؿ أل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أفومعػػػػػػػ  ذلػػػػػػػ  

حادمػػاً وخليفػػة لػػ  ومػػا  (عليػػ  السػػبلـ)القحطػػاين يكػػوف بعػػد اؼبهػػدي 
 .دون   هو

 أظبػػػانهم ةف القحطػػػاين هػػػو احػػػد وقػػػد ذدػػػر بعػػػض البػػػاح ا   دتػػػب
 علػػػػػي اغبلػػػػػو   دتابػػػػػ  اؼبوسػػػػػـو السػػػػػيد اليمػػػػػاين ومػػػػػسهم السػػػػػيد  

   : (ٜٚ)حيث  ان   ال فحة  (ٖ)()اليماين راية هدى

                                                 
 . الفكم و اؼببلح -ٔ
 اؼب در نفس  -ٕ
 ال ادر من مردً الدراسات التخ  ية   اإلماـ اؼبهدي التابع للسيد السيستاين . -ٖ
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نسب اليماين قرخي هامشي قحطاين  أف إىلأخارت األخبار ) 
 . أما دون  قرخي    لما ذدرت  أخبار الفك ةن  من قري 

 :  نعيمقاؿ أبو عبد أل
 أبػولىبرج مػن قريػة يقػاؿ ؽبػا يكلػا خلػف صػسعان دبرحلػة    )

 .(  قرخي   وأم  يبانية
بػػين ودونػ  هػػامشي  كمػا ورد   حػػديث أه قبيػل مػػن أنػ  مػػن 

وأن  قحطاين   أتديػداً علػا يبانّيتػ     ػإّف قبائػل الػيمن  هاخم
دلها من قحطاف   تستسب إلي    وهػو قحطػاف بػن عػابر بػن 

ستسػػػب إليػػػ  النتسػػػاب قبائلهػػػا إليػػػ    دمػػػا صػػػرح خػػػا    وت
 :  السمعاين   أنساب 

وقحطاف هو الدي يستسب صبيع األن ار إلي  واليمن دلهػا  )
وقيل : هو قحطاف    وهم بسو يعرب بن يشجب بن قحطاف
إبػػػراهيم   بػػػن إظباعيػػػلبػػػن اؽبيمسػػػع بػػػن تػػػيمن بػػػن نبػػػ  بػػػن 

 وقحطاف ُ رثومة العرب(
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 : العرب  فوذدر ابن مسظور   لسا
أف قحطاف أبو الػيمن   وهػو   قػوؿ نسػابتهم قحطػاف بػن  )

 ( قحطاف بن ار خشد بن ساـ بن نوح هود   وبعض يقوؿ
.  ( قرخػػي هػػامشي قحطػػاين - األخبػػاردمػػا     - اليمػػاين إذف 
 . اغبلوانتها دبلـ السيد 

( ويليػ  ليػ  السػبلـ)ع اؼبهػدي اإلمػاـالػدي ىبلػف  أفذلػ   إىل أضف
 . اليماين يلقب علقحطاين أفاليماين وهدا فبا يؤدد  هو وزيرل

 
 :   الحدنيى-ٗ
وهػػػي خخ ػػػية  األحػػػداثهسػػػاؾ خخ ػػػية تظهػػػر لسػػػا علػػػا سػػػاحة  إف

 :  ٖ٘ج األنوار السيد اغبسين  قد ورد   حبار
) مث ىبػػرج اغبسػػين الفػػي ال ػػبي  الػػدي كبػػو الػػديلم  ي ػػي  

دي مػػن اؼبلهػػوؼ واؼبسػػا أ يبػػوااضبػػد  آؿب ػػوت لػػ    ػػي  اي 
دسػوز ليسػ    وأيحوؿ الضػري   تجيبػ  دسػوز الطالقػاف دسػوز 
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ًبػػػػر اغبديػػػػد   علػػػػا  مػػػػن  ضػػػػة وال ذهػػػػب بػػػػل هػػػػي ر ػػػػاؿ د
 .اغبراب  ةيديهمالباذين الشهب 

ًؿ يقتل الظلمة حي يرد الكو ة وقػد صػفا   األرض أد ػرون ي
)عليػػ   خػب اؼبهػدي وةصػحاب  يجعلهػا لػ  معقػبل   يت ػل بػ  

ًؿ  ايويقولػػػوف  السػػػبلـ( ابػػػن رسػػػوؿ أل مػػػن هػػػدا الػػػدي قػػػد نػػػ
ومػػا  حػػي نسظػػر مػػن هػػو ؟ إليػػ بسػػاحتسا ؟  يقػػوؿ اخر ػػوا بسػػا 

  وانػػ  ليعر ػػ    ون يػػرد  ؟ وهػػو وأل  يعلػػم انػػ  اؼبهػػدي يريػػد
 .من هو  أصحاب ليعرؼ  إال األمربدل  

هػراوة   ػ ين   آؿدس  مهػدي   إف:  قوؿي يخرج اغبسين  
وخاسب  وبردت  ودرع  الفاضل وعمامت   ()ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دؾ رسوؿ أل 

السػػػػحاب و رسػػػػ  الريبػػػػوع و،قتػػػػ  العضػػػػبان وبغلتػػػػ  الدلػػػػدؿ 
)عليػػ   اؼبػػؤمسا أمػػريوضبػػارل اليعفػػور وقبيبػػ  الػػباؽ وم ػػحف 

 . السبلـ(
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مث أيخػد اؽبػراوة  يغرسػها   اغبجػر ال ػلد    يخرج ل  ذلػ  
 ضػػػل اؼبهػػػدي  صػػػحاب أ ييػػػر  أف إالوتػػػورؽ   ون يػػػرد بػػػدل  

 . (...حي يبايعول  )علي  السبلـ(
) ويلحقػػ  اغبسػػين :   اؼببلحػػم والفػػك روى السػػيد ابػػن  ػػاووس و 

 .مس   األمرهبدا  أحق إ،:   يقوؿ ل  ألفا  اثين عشر 
الطري  يسق  علا   إىل: هات عبلمات دالة  يومي   يقوؿ ل 

 دتفػػػ  ويغػػػرس القضػػػيب الػػػدي بيػػػدل  يخضػػػر ويعشوخػػػب  
 . (  اغبسين اعبي  ويكوف علا مقدمت  إلي  يسلم 
)عليػػػ   اإلمػػػاـاغبسػػػين يعػػػرؼ  إف هػػػاتا الػػػروايتايظهػػػر مػػػن  والػػػدي

 ػػل بيػػاف  ضػػل اؼبهػػدي لكػػي أالسػػبلـ(  يػػدا ولكسػػ   عػػل ذلػػ  مػػن 
 .ويبايعول  إلي يسلموا 
)عليػػػػ  السػػػػبلـ( هبعػػػػل اغبسػػػػين علػػػػا مقدمتػػػػ   اؼبهػػػػدي اإلمػػػػاـ إفمث 

)علي  السػبلـ( اإلماـ و عل  عإلماـ اغبسين ةعر م -األمرين وهدين 
الػيت تو ػد   خػخ  اليمػاين  األمػورمن هي  -غبسين علا مقدمت  ا

)عليػ  السػبلـ( وانػ  هػو اإلمػاـ حيث هو الوحيد من اؼبمهدين يعرؼ 
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)عليػ  السػبلـ(  هػو وزيػرل  اإلمػاـ وحدل من يكوف علا مقدمة قػوات 
 دما ورد . 
 قد ذدر تعدادل   الرواية عثين عشػر عسكر و ي  اغبسين أفدما 
 ي  الغضب الدي يكوف بقيادة اليماين هو اثين عشػر  أفدما   ألف
عبػػػػد  أهاغبسػػػػين هػػػػو اليمػػػػاين  قػػػػد ورد عػػػػن  أفوهػػػػدا معسػػػػال  ألػػػػف

 : قاؿ أل)علي  السبلـ(
 وأومػػ بر لػػ  هكػػدا  ؿرحبػػة الكو ػػة  قػػا أتػػاقػػاـ القػػائم  إذا )

ها هسا  يحفروف  يسػتخر وف  موضع مث قاؿ احفروا إىلبيدل 
 ألػفسيف واثين عشػر  ألفدرع واثين عشر  ألفاثين عشر 

ر ػل مػن  ألػفاثػين عشػر  بيضػة لكػل بيضػة و هػاف مث يػدعو
اؼبوا  من العرب والعجم  يلبسهم ذل  مث يقػوؿ مػن ن يكػن 

 . (ٔ)( قتلولام ل ما عليكم  علي  
ػبػػػاص ىبفػػػا هػػػم  ػػػي  الغضػػػب اعبػػػي  واغبػػػرس ا وهػػػؤالن دمػػػا ال

 .   )علي  السبلـ(عإلماـ 
                                                 

 . ٖٚٚص ٕ٘حبار األنوار ج -ٔ
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اؼبػػػؤمسا )عليػػػ  السػػػبلـ(   دتػػػاب  أمػػػري اإلمػػػاـعػػػن  أيضػػػادمػػػا ورد 
الغضػب لػي  مػن ذي وال  أمػري) : اؼببلحم والفك البن  ػاووس 

ذا هػػو لكػػسهم يسػػمعوف صػػوات مػػا قالػػ  انػػ  وال  ػػاف عيعػػوا 
 . هو ولكس  خليفة يباين (  بل، عظب  لي  من ذي وال ذا

 . ( الغضب أمريان  يباين قرخي وان  ) وقاؿ 
 ػي  الغضػب وهػو مػن  أمػريالسػيد اليمػاين هػو  أف كما هو واض  
 )علي  السبلـ( .  اؼبهدي اإلماـيكوف علا مقدمة 

)عليػ  السػبلـ(  اؼبهػدي لئلمػاـاليماين هػو مػن يقػـو علػدعوة  فداوؼبا  
البيػػػ   أهػػػليكػػػوف حػػػامبل لعلػػػـو  أفالبػػػد ل ػػػاحب الػػػدعوة إنػػػ  و   
تلػ  العلػػـو للمحا جػة واؼبسػػاظرة  إىل غبا تػ وذلػػ   أسػرارهمبعػض و 

 .صحة دعوت   إثبات أل ل
)عليػ  السػبلـ(  اؼبػؤمسا أمػريدمػا انػ  قػد تبػا   الروايػة الػواردة عػن 

اؼبػػػؤمسا )عليػػػ   أمػػػري ػػػي  الغضػػػب هػػػو اليمػػػاين وقػػػد سػػػ ل  أمػػػري أف
قػػػـو أيتػػػوف    أول ػػػ . ..) السػػبلـ( عػػػن  ػػػي  الغضػػػب  قػػػاؿ :

ًمػػػاف  آخػػػر واظبػػػ   أمػػػريهم ألعػػػرؼ وأل إين - قػػػاؿ أف إىل -ال
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  مث قػاؿ  عقػراً  عقػراً  عقراً   مث هنض وهو يقوؿ : ومساخ رداهبم
 . (ٔ)ذل  ر ل من ذرييت يبقر اغبديث بقرا (

 ػي  الغضػب السػيد اليمػاين  أمػري إفدما يظهر من الرواية الشريفة 
)عليػ  السػبلـ( وعلػومهم  البي  أهليكوف عاؼبا   اغبديث ورواايت 

صػػف ( دمػػا وُ )عقػػراً بقػػوؿ سػػبلـ( اؼبػػؤمسا )عليػػ  ال أمػػريلػػدل  وصػػف  
ًار  عفػػر   بػػن علػػي )عليػػ  السػػبلـ( علبػػاقر لك ػػرة  أه اإلمػػاـ ة وهتػػ
 . علم 

) اغبسن معػدف علمػي واغبسػا : وقد ورد عن رسوؿ أل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( 
)عليػػ  السػػبلـ(    ذريػػة اغبسػػا أفومعػػ  ذلػػ     خػػازف وحيػػي (
من ذريػة اغبسػا  األئمةالرعنية حيث يكوف  واألسرارسيكوف الوحي 
ًنػػة تلػػ     ومػػن اغبسػػن سػػيظهر السػػيد اغبسػػين الػػدي  األسػػرارهػػم خ

اؼبهػػدي وهػػو اليمػػاين الػػدي يبقػػر اغبػػديث  اإلمػػاـهػػو صػػاحب دعػػوة 
 . بقراً 

                                                 
 هتيبة السعماين . -ٔ
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ـ( سػيكوف قسػم  )عليػ  السػبل اغبسػن اإلمػاـ العلم الدي دػاف معدنػ  
دبػػري مسػػ  لػػدى حفيػػدل السػػيد اغبسػػين اليمػػاين  هػػو اعلػػم السػػاس بعػػد 

)علي  السبلـ( وبدل  تتض  لديسا الرواية الػواردة عػن  اؼبهدي اإلماـ
 :  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( واليت يقوؿ  يها  رسوؿ أل
عغبسػػػػين واغبسػػػػيين قػػػػد قاداهػػػػا  يسػػػػلمها اغبسػػػػين  دػػػػ ين) 

 .(  للحسيين
)عليػػ   اؼبهػػدي اإلمػػاـاغبسػػين هػػو السػػيد اليمػػاين واغبسػػيين هػػو  ف ػػإ

اغبسػػين  دالقيػػادة سػػتكوف بيػػ أفدمػػا يتضػػ  مػػن اغبػػديث   و السػػبلـ( 
 . اؼبهدي اغبسيين اإلماـ إىليسلمها  أف إىل

هػو  )عليػ  السػبلـ( هػو اليمػاين  لئلماـ األمرمن يسلم  أفوكبن نعلم 
اإلمػػاـ القيػػادة قبػػل قيػػاـ  )عليػػ  السػػبلـ( ومػػن تكػػوف لػػ اإلمػػاـ وزيػػر 

 .)علي  السبلـ( 
اغبػػديث الػػدي ورد عػػن الرسػػوؿ الكػػر  أف  أيضػػادمػػا انػػ  يتضػػ  لسػػا 

مػػػػن  أي   (األمػػػػة مسهمػػػػا مهػػػػدي هػػػػدل  ...): أنػػػػ  قػػػػاؿ  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(
اغبجػة بػن  اإلمػاـ أف)علي  السبلـ( ودما هو واضػ   اغبسن واغبسا
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ف اليمػػاين يلقػػب عؼبهػػدي إو  عؼبهػػدي يلقػػب  اغبسػػن )عليػػ  السػػبلـ(
 : دما  ان   الرواية اليت تقوؿ   أيضا

قػػػد ذدػػر بعػػػض و   ) ىبػػرج اؼبهػػدي مػػػن قريػػة يقػػػاؿ ؽبػػا درعػػة ( 
 خػػػروج اليمػػاين الػػدي يلقػػب عؼبهػػػدي  اؼبق ػػود مسػػ  أف  (ٔ)البػػاح ا

السيد اليماين هو السيد اغبسين اؼبهدي وهو وزيػر  أفوهبدا يتبا لسا 
 السػػػيد   علػػػي اغبلػػػوذلػػػ   إىل أخػػػارعليػػػ  السػػػبلـ( دمػػػا ) اإلمػػػاـ

  : حيث قاؿ
واغبسػػين وصػػػف  عليػػ  اغبسػػين   أ لػػػق)  لعػػل اليمػػاين مػػرة 

 . (ٕ)اػبراساين ( أ لقعػبراساين   ومرة علا اغبسين 
 :   الخرادانيى-٘

اػبراسػاين هػو اغبسػين واغبسػين اليمػاين  أفالقػارئ ديػف  ئوقد يتفػا 
 عبػػػد أل أه الروايػػػة عػػػن عمػػػر بػػػن حسظلػػػة عػػػن قػػػد ورد   :  ػػػ قوؿ

   )علي  السبلـ( ان  قاؿ :

                                                 
 ومسهم الشيخ الكوراين   دتاب  ع ر الظهور . -ٔ
 . ٜٕص اليماين راية هدى -ٕ
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) للقػػائم طبػػ  عبلمػػات ظهػػور السػػفياين واليمػػاين وال ػػيحة 
ًدية واػبسف   البيدان (  . (ٔ)من السمان وقتل السف  ال

 .اؼبهدي )علي  السبلـ(  اإلماـوهدل هي العبلمات اغبتمية لقياـ 
 قػاؿ )علي  السػبلـ( عبد أل أهب ري عن  أهوقد ورد   الرواية عن 

 إف -قاؿ  أف إىل - عل   داؾ مي خروج القائم  : قل ) : 
السػدان   خػهر رمضػاف  أوؽبػنطب  عبلمات  األمرقداـ هدا 

ًديػػػػة  وخػػػػروج السػػػػفياين وخػػػػروج اػبراسػػػػاين وقتػػػػل الػػػػسف  ال
 . (ٕ)( واػبسف علبيدان
ًي القارئ  ًي ليػ  السػبلـ( قػد ذدػر هبػدل )ع ال ػادؽ اإلماـ إفانظر ع

)علي  السبلـ( ون يددر اليماين علمػا لئلماـ الرواية العبلمات اغبتمية 
اليمػػػػػاين مػػػػػن العبلمػػػػػات اغبتميػػػػػة الػػػػػيت صػػػػػرح  هبػػػػػا الك ػػػػػري مػػػػػن  أف
 .ايت االرو 

                                                 
 . ٕٕ٘هتيبة السعماين ص -ٔ
 . ٜٕٛص نفس اؼب در  -ٕ
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)عليػػ  السػػبلـ( قػػد ذدػػرل بلفػػل  ال ػػادؽ اإلمػػاـ أفولكػػن ال ػػحي  
ربردػػػػ   يبػػػػدأ  سػػػوؼ نػػػػإاليمػػػػاين  ودػػػػاف يق ػػػػد عػبراسػػػاين اػبراسػػػاين 

 العسكري وانطبلق  كبو الكو ة من خراساف لدل  لقب عػبراساين. 
اػبراساين هو اليماين اغبسين   أفيتبا لسا من اعبمع با الروايتا  إذف

السػػيد   علػػي اغبلػػو   دتابػػ  دمػػا بيسػػا ولقػػب   ذلػػ إىلدمػػا ذهػػب 
اف ويتو ػػ  مػػن خراسػػالعسػػكري  يبدأ ربردػػ سػػ ألنػػ عػبراسػػاين اليمػػاين 
قد ورد عن رسػوؿ أل )صػلا أل عليػ     الكو ة علراايت السود  إىل

 : وآل  وسلم( 
   توهػػارأيػػتم الػػراايت السػػود خر ػػ  مػػن قبػػل خراسػػاف  إذا )

 . (ٔ)ف  يها خليفة أل اؼبهدي (إولو حبوا  
ف أل)عليػ  السػبلـ(  اإلمػاـولي  اؼبق ود مػن خليفػة أل اؼبهػدي هػو 

)علي  السبلـ( سيكوف دما هػو معلػـو مػن مكػة  اؼبهدي اإلماـخروج 
 . اؼبراد من اػبليفة هو اؼبهدي اليماين اغبسين ولكناؼبكرمة 

                                                 
 . ٕٓ٘ص ٗاؼبستدرؾ ج -ٔ



 

- 52- 

عػػن  علػا ذلػػ  دمػا   الروايػػة الػيت تقػػدـ ذدرهػا   آخػػروهسػاؾ دليػل 
اؼبػػؤمسا )عليػػ  السػػبلـ( والػػيت وردت   دتػػاب اؼببلحػػم والفػػك  أمػػري

، عظبػػ  لػػي  مػػن ذي وال ذا عيعػػوا  ػػبل...): حيػػث  ػػان  يهػػا 
 . هو ولكس  خليفة يباين (

اؼبق ػود   الروايػة الػيت تتحػدث عػن خػروج الػراايت  أفومع  ذلػ  
دل  بػف خرو   سيكوف من هساؾ و إالسود من خراساف هو اليماين  

 يتض  سبب تسمية اليماين عػبراساين . 
يتسػػابقاف اليمػػاين والسػػفياين  أفدمػػا انػػ  قػػد ورد   بعػػض الػػرواايت 

اػبراسػػػػػاين  أفورد  أخػػػػػرىو  رواايت   الكو ػػػػػة دفرسػػػػػي رهػػػػػاف  إىل
 قػػد ورد عػػن هشػػاـ   الكو ػػة دفرسػػي رهػػاف  إىلوالسػػفياين يتسػػابقاف 

 :  )علي  السبلـ(  عبد أل أهبن سان عن 
 . (ٔ)اليماين والسفياين دفرسي رهاف ( )

 :    عفر )علي  السبلـ(   حديث  ويل يقوؿ  ي  أهو ان عن 

                                                 
 . ٖ٘ٓهتيبة السعماين ص -ٔ
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حػػي ىبػػرج علػػيهم اػبراسػػاين والسػػفياين هػػدا مػػن اؼبشػػرؽ ..).
 . (ٔ)( الكو ة دفرسي رهاف إىلوهدا من اؼبغرب يستبقاف 

من دوف اػبراساين هو السػيد اليمػاين اغبسػين  أثبتسالوهدا فبا يؤدد ما 
ن خػػػػخ  يػػػػدعا هػػػػديمولػػػػي  معػػػػ  مػػػػا تقػػػػدـ انػػػػ  ال يو ػػػػد   اؼب

حػػػدنبا هػػػو اليمػػػاين الػػػدي تسطبػػػق أف اػبراسػػػاين اثسػػػا إفاػبراسػػػاين بػػػل 
تكػػػوف  اآلخػػػرراسػػػاين اػبو   عليػػػ  بعػػػض الػػػرواايت ومسهػػػا مػػػا ذدر،هػػػا 

 خراساف بلدل   الواقع . 
هػو مػن ف اغبسػا )عليػ  السػبلـ( مث  انت بعض الػرواايت ت ػرح ة

 :    رواية  ويلة الكو ة   حيث  ان  ىليتسابق مع السفياين إ
هنمػا  يستبقاف د )علي  السبلـ( يهجم عليهم خيل اغبسا ...)

 .  (ٕ) رسي رهاف (
 .اغبسا هو اليماين اغبسين  أف ومن هدا يتبا لسا

                                                 
 . ٖٕٔص ٕ٘حبار األنوار ج -ٔ
 . ٕٛص ٕ٘اؼب در نفس  ج -ٕ
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 حسػػا وهػػدل الروايػػػة أواليمػػاين اظبػػ  حسػػن  أفدمػػا ورد   الروايػػة 
الر عػة  إىل إخػارة يهػا  إمبػا)علي  السػبلـ(  اليت ورد  يها لفل اغبسا
 .)علي  السبلـ(  اؼبهدي اإلماـ أصحابالروحية اليت تكوف مع 
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ىالبابىالثاني
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ىندبىالدودىالوماني
 

سػػػبق وأف ذدػػػر، إف خخ ػػػية السػػػيد اليمػػػاين قػػػد أحيطػػػ  مػػػن قبػػػل 
ًيػة األئمة اؼبع ػوما علػيهم السػبلـ بشػين مػن  الضػبابية ألد ػر و الرم

لػػػدل  بقػػػي نسػػػب السػػػيد اليمػػػاين هتػػػري   سػػػاؾ مػػػن حكمػػػة ذدر،هػػػا ه
 .واض  اؼبعان واألبعاد 

إال إف الباحػث الػػدي يريػد الوصػػوؿ إىل اغبقيقػة واؼبعر ػػة   ال بػػد وأف 
 مبتغػػال   سػػوان دػػاف   هبػػد اػبيػػوط الػػيت لػػو قػػاـ جبمعهػػا لتوصػػل إىل

 لة أو هتريها .هدل اؼبس 
الػػػيت ت بػػػ   هسػػػاؾ الك ػػػري مػػػن األدلػػػةو ف اليمػػػاين حسػػػين السسػػػب   إ 

 يػػػ  اغبسػػػن واغبسػػػا )علػػػيهملئلمػػػاـ أمػػػري اؼبػػػؤمسا وولد إف ػػػ ذلػػػ  :
وولديػػ  إظباعيػػل وإسػػحاؽ ( خػػب  مػػن نػػغ أل وخليلػػ  إبػػراهيم السػػبلـ
 السبلـ( . )عليهم

 قد  عل اؼبوىل تبارؾ وتعاىل السبوة   ذرية إسحاؽ واخرج مس  
سبلـ( حي بعث أل أنبيان د ريين ون هبعلها   ذرية إظباعيل )علي  ال

 ًا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( نبيًا ورسواًل وعوض بدل  إظباعيل )علي   لعً و 
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ف  عل من ذريت  نغ واحد  ق   عل  خاسبًا لؤلنبيان السبلـ( ة
 دل نغ أل إظباعيل زمن واؼبرسلا خرج   زمن مت خر نسبيًا عن 

 )علي  السبلـ( . 
خرج مس  أة   ذرية اغبسا )علي  السبلـ( و ددل   عل أل اإلمامو 

تسعة أئمة ون هبعلها   ذرية اإلماـ اغبسن )علي  السبلـ( وسوؼ 
ًماف يكوف  يعوض  أل تبارؾ وتعاىل بر ل من ذريت  ىبرج   آخر ال
هاداًي مهداًي يدعو الساس إىل أل وإىل اغبق وإىل ن رة اإلماـ اؼبهدي 

 )علي  السبلـ( .
د اغبسين الدي ورد ذدرل   الرواايت اؼبع ومية الشريفة وهو السي

وهو الدي يسلم الراية لئلماـ اؼبهدي )علي  السبلـ( وهو وزيرل 
 .اليماين الدي ىبرج علراايت السود من خراساف 

ًي القارئ  ائفة من الرواايت الواردة عن أئمة اؽبدى  ًي وإلي  ع
هساؾ  أفثب  من خبلؽبا )صلوات أل وسبلم  عليهم أصبعا( واليت ا

مهدي حسين إضا ة إىل اؼبهدي اغبسيين الدي هو اغبجة بن اغبسن 
 )علي  السبلـ( :
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السغ )صلا أل علي   إفعن اإلماـ اغبسا )علي  السبلـ(  -ٔ
) والدي بع ين عغبق  :: لفا مة )عليها السبلـ(  وآل  وسلم( قاؿ

ذا مهدي هدل األمة إ -يعين اغبسن واغبسا –مسهما 
 . (ٔ)..(. صارت الدنيا هر اً ومر اً وتظاهرت الفك

 دخل  علا رسوؿ أل) :  عن علي بن هبلؿ عن أبي  قاؿ -ٕ
وهو   اغبالة اليت قبض  يها  إذا  ا مة عسد رأس   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(

إليها رأس  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  بك  حي ارتفع صو ا  ر ع رسوؿ أل 
ومسا سبطا هدل األمة  -قاؿ أفإىل  - حبيبيت  ا مة:   قاؿ

ونبا ابساؾ اغبسن واغبسا ونبا سيدا خباب أهل اعبسة 
والدي  ةوالدي بع ين عغبق خري مسهما اي  ا م  وأبونبا 

مة إذا صارت الدنيا مسهما مهدي هدل األ إفبع ين عغبق 
 . (ٕ)..(هر اً ومر اً..

                                                 
ٔ
 . ٜٗالبهاف ص - 
ٕ
 .ٔعب ٛٚص ٔ٘حبار األنوار ج - 
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)علي  السبلـ( يكوف من ذرية اؼبهدي  أفيظهر من هدين اػببين 
تفسريل وضبل  علا  ناغبسن واغبسا )عليهما السبلـ( وهدا ال يبك

ف واغبسا )عليهما السبلـ( نبا خخ اف اغبسن ألخخ  واحد 
 ال خخ  واحد .

السبلـ( دما ال  ماواف اإلماـ اؼبهدي من ذرية اإلماـ اغبسا )عليه
مفهـو يسطبق علا لدا  إف اغبق يقتضي أف يكوف اؼبهدي  اىبف

ًماف ونبا اإلماـ اغبجة بن اغبسن )علي   م داقا   آخر ال
السبلـ( والسيد اغبسين اليماين وزيرل وصاحب دعوت  والدي يسما 

 . أيضاً عؼبهدي دما   األخبار القادمة

عن عمرو بن اثب  عن أبي  عن أه  عفر )علي  السبلـ(    -ٖ
 : حديث  ويل قاؿ 

و ة وهبا ثبلث راايت قد اضطرب  بيسها ) يدخل اؼبهدي الك
الساس ما  ي يدخل حي أييت اؼبسب وىبطب وال يدر    ت فو ل
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د ين عغبسين   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( من البكان وهو قوؿ رسوؿ أل ؿيقو 
 .(ٔ).(.واغبسيين قد قادها  يسلمها إىل اغبسيين  يبايعون  .

الدين  إفا حيث يظهر مس  وهدا اػبب يفسر لسا اػببين اؼبتقدم 
يقوداف األمر والقضية اؼبهدوية هم اثسا ولي  واحد ونبا اؼبهدي 

سيقـو بتسليم الراية إىل  هدا األخريف إاغبسيين واؼبهدي اغبسين و 
 اؼبهدي اغبسيين .

:  روى أبو داود وال مدي والسسائي : عن أه إسحاؽ قاؿ -ٗ
ابين هدا سيد   إف ) سن  قاؿ :ونظر إىل ابس  اغب -هنع هللا يضر -قاؿ علي

وسيخرج من صلب  ر ل يسما عسم  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( دما ظبال السغ
 .(ٕ).(.يشب    اػبُلق وال يشب    اػبلق. )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( نبيكم

 إفاألحاديث دالة علا  ):  وقد قاؿ اغبا ل عماد الدين
ان  يكوف من أهل اؼبهدي يكوف بعد دولة بين العباس و 

                                                 
ٔ
 . ٕٚعب ٖٖٓص ٕ٘حبار األنوار ج - 
 بشرى البشر   حقيقة اؼبهدي اؼبستظر . -ٕ
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)رضي أل  البي  من ذرية  ا مة من ولد اغبسن ال اغبسا
 عسهما( ( . 

)بشرى البشر   وقد ذدر الشيخ ؿبمود الغرعوي   دتاب  
نسب اؼبهدي عسد أهل السسة واعبماعة  حقيقة اؼبهدي اؼبستظر(

ان  من نسل اإلماـ اغبسن بن علي بن أه  الب )رضي أل عسهما( 
س  البتوؿ سيدة نسان العاؼبا روبانة رسوؿ أل )صلا أل وابن ب

ًهران )اهنع هللا يضر وأرضاها( .  علي  وآل  وسلم(  ا مة ال
والدي يظهر من هدا اػبب الدي ذدرل إخوانسا من أهل السسة  

اؼبهدي من ذرية اإلماـ  إفواؼبروي عن أمري اؼبؤمسا )علي  السبلـ( 
 اغبسن )علي  السبلـ( . 

اؼبق ود من هدل األخبار هو السيد اليماين  أفال حي  عسد، و 
وزير اؼبهدي )علي  السبلـ( والدي يكوف من ذرية اإلماـ اغبسن 
)علي  السبلـ( دما دل  علا ذل  الرواايت ولي  اؼبق ود مس  
اإلماـ اغبجة بن اغبسن العسكري )علي  السبلـ( اليت دل  الك ري 
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اغبسا بن علي )عليهما السبلـ(  من الرواايت علا أن  من نسل
 ومن ذريت  .

) ىبرج اؼبهدي من قرية يقاؿ ؽبا  يضًا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( : أوقاؿ  -٘
 . (ٔ)درعة ...(

و  هدل األحاديث إخارة إىل مكاف خروج اؼبهدي وهو قرية    
اليمن تسما درعة وال اب  عسد، والدي أصبع  علي  األحاديث 

 وج اإلماـ اؼبهدي يكوف من مكة . خر  أفوالرواايت 
أو دريبة علا ما درعة قرية  اليماين هو من ىبرج من  أفيؤدد وهدا ما 

 يضاً .أوهو يسما مهدي  قال  بعض الباح ا

) إذا رأيتم الراايت السود :  وعن رسوؿ أل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ان  قاؿ -ٙ
خليفة  خر   من قبل خراساف   توها ولو حبوًا  إف  يها

 . (ٕ)أل اؼبهدي (

                                                 
ٔ
 . ٛٚعب ٜٗٗيسابيع اؼبودة ص - 
ٕ
 . ٕٓ٘ص ٗاؼبستدرؾ ج - 
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قاؿ أمري الغضب لي  من ذي وال ذا  ) عن ار  ة قاؿ : -ٚ
ان  وال  اف عيعوا  بل،ً   هو لكسهم يسمعوف صواًت ما قال

 .  (ٔ)عظب  لي  من ذي وال ذا هو ولكس  خليفة يباين ...(

السيد اليماين اغبسين الدي ىبرج  إفيفهم من هدين اػببين بوضوح 
 السود من خراساف يسما خليفة ويسما أيضاً مهدي .علراايت 
اإلماـ اغبجة بن اغبسن اؼبهدي  دساؼبق ود عػبب السا إف إف قيل 

اإلماـ اؼبهدي )علي   أف)علي  السبلـ(  هو خليفة أل اؼبهدي قلسا 
السبلـ( ىبرج من مكة دما دل  علا ذل  األحاديث والرواايت 

( وأهل بيت  الطاهرين صلوات أل وسبلم  الواردة عن السغ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
ذدر السيد اليماين وعب عس   اػبب السابع إفعليهم أصبعا   مث 
 عػبليفة اليماين .

واؼبت دػػد لػػديسا و ػػود القائػػدين والشخ ػػا   القضػػية اؼبهدويػػة نبػػا 
 اغبسيين )) اإلماـ اؼبهدي (( واغبسين الدي يلي    اؼبقاـ .

                                                 
ٔ
 . ٕٓب ٕٗاؼببلحم والفك ص - 
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يسػػلم الرايػػة لئلمػػاـ عليػػ  السػػبلـ   وقػػد سػػبق وأف علمسػػا إف والػػدي 
اليماين هو أقرب الساس لئلماـ   وإن  صاحب دعوت    وهو صػاحب 

 أهدى الراايت .
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ىالبابىالثالث

ىخغاءىندبىالداري
 

صلوات أل وسبلم  )علر وع إىل الرواايت الواردة عن أئمة اؽبدى 
ة ي  اليماين  إنسا نرى تل  الرواايت اؼبع وم (عليهم أصبعا

وإىل أي   ربدد لسا نسب قد  ددتالشريفة اليت تتكلم عن اليماين 
ماـ ف والكتاب   قضية اإلو القبائل ير ع وهدا فبا قد الحظ  الباح 

 . اؼبهدي )علي  السبلـ( حيسما حاولوا الكتابة عن اليماين
 قد أثبتسا  يما سبق نسب اليماين وإن  ير ع إىل اإلماـ اغبسنو 

 .)علي  السبلـ( 
خفي عن الساس قد تعاىل تبارؾ و وغبكمة من أل سسب هدا الولكن 
معرو ًا بيسهم ةن  من العواـ ولي  من اليماين خخ  حيث يكوف   
ف د ري من السسن  إمن األنبيان   ل ةادة وهدل   الواقع سسالس

 .اؼبوعود  الواردة   الرواايت الشريفة تسطبق علا اليماين
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  سسة من إبراهيم    إف ل   (عليهم السبلـ)ل  سسن من األنبيان  ف إ
خفي نسبهم    قد ( عليهمألصلوات )و    وعيسا   وموسا 

 .لدى الساس 
  الكهف من حا والدت  إىل أف  (علي  السبلـ)هيم  قد عاش إبرا

 . وداف يسسب إلي    زرآصار خاع مث عاش بعد ذل  عسد عم  
بين إسرائيل يستظرون   والدي داف (علي  السبلـ)دما أف موسا   

دانوا يعتقدوف أف نسب  ير ع إىل بين   حيثليخل هم ويسقدهم 
يعرؼ   زمان  عبن إسرائيل ولكن موسا عاش   بي   رعوف وداف 

 . رعوف 
وددا علسسبة    قد خفي نسب  علا آؿ  رعوف وعلا بين إسرائيل 

إىل عيسا )علي  السبلـ(  إف اليهود دانوا يعتقدوف أف السغ اؼبسي  
  دبجي   يكوف من ذرية هاروف  (علي  السبلـ)الدي وعدهم موسا 

ؼبوعود ألف  لما ولد عيسا من هتري أب أنكروا أف يكوف هو السغ ا
السسب عسدهم ولكن اغبق أف عيسا  فيّ عيسا )علي  السبلـ( خَ 

السبلـ(  إف  ا)علي  السبلـ( ير ع إىل هاروف من أم  مر  )عليه
 مر  من ذرية هاروف .
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إىل بين  عنتساب وهكدا علسسبة لرسوؿ أل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  إن  داف معرو ًا 
 (عليهما السبلـ)إبراهيم ابن إظباعيل ىل هاخم وبين هاخم يستسبوف إ

ولكن اؼبشردا دانوا يعتقدوف أف السغ البد أف يكوف من ذرية 
 . السبلـ( ماإسحاؽ ولي  من ذرية إظباعيل )عليه

وهدا األمر دما قلسا سوؼ هبري مع اليماين الدي يقـو ةمر اإلماـ 
 اؼبهدي  ويقـو علدعوة ل  )علي  السبلـ( .

 :  اإلماـ ال ادؽ )علي  السبلـ(   تفسري قول  تعاىل قد  ان عن 
َلا َعَلْيِ  آاَيتُػَسا  . (ٔ){قَاَؿ َأَساِ رُي اأْلَوهِلاَ  }ِإَذا تُػتػْ

 ل  لسسا نعر   وفيعين تكديب  بقائم آؿ   إذ يقول) :  قاؿ
دما قاؿ اؼبشردوف   السبلـ( ا)عليه  ولس  من ولد  ا مة 

 . (ٕ)( ()ملسو هلآو هيلع هللا ىلصحملمد 
 

                                                 
 ( .٘ٔ) القلم -ٔ
 . ٕٓٛص   ٕٗج  حبار األنوار ( ٕ
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ًماف سوؼ   الدي يظهر من الرواية الشريفة أف اؼبشردا   آخر ال
 ايقولوف لقائم آؿ   لسسا نعر   ولس  من ولد  ا مة )عليه

دل  السسب بلس  سيدًا ولس  معرو ًا عسد،    ن    السبلـ(
 . كيف تدعي أن  قائم آؿ   

رسوؿ أل )صلا أل  دما أن  يظهر من الرواية أف هساؾ خب  با
علي  وآل  وسلم( وبا قائم آؿ   )علي  السبلـ(  يما يلقوف من 

 .تكديب الساس 
قاـ الساس سابقًا بتكديب السغ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وقالوا ل  أنسا ال نعر    قد 

ألن  لس  من ولد إسحاؽ  كدل   اؼبوعودلس  السغ    ن 
ر   ألن  لس  من ذرية السغ )صلا أل يقولوف للقائم أنسا ال نع
 علي  وآل  وسلم( .

وقد يعتقد البعض أف اؼبق ود هبدل الرواية هو اإلماـ اؼبهدي )علي  
الساس يعر وف اإلماـ اؼبهدي )علي  السبلـ( إال أنسا نقوؿ أف 

أي أهنم  ار ع ايبن  ا مة ( )السبلـ( وأهنم سوؼ يقولوف ل  
 ا مة بس  الرسوؿ الكر  )صلا أل  يعر وف  يدًا أن  من ذرية

 .علي  وآل  وسلم( 
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   عن أه  عفر الباقر )علي  السبلـ( أن  قاؿ :
إذا ظهر القائم علا قبف الكو ة خرج إلي  قران أهل  )

 راؼ رماحهم   أالكو ة قد علقوا اؼب احف   أعساقهم و 
 ."ٕٚٗاي  ٕٕٔٔٗٙ"خعارهم : اي 
ابن  ا مة قد  ربسادم  ما  : ال حا ة لسا  ي  اي  يقولوف

  ار عوا من حيث   تم  يقتلهم حي ال  و د، عسددم خرياً 
 .  (ٔ)يبقا مسهم ـبب (

 وعن أه  عفر )علي  السبلـ(   حديث  ويل   أن  قاؿ :
إذا قاـ القائم )علي  السبلـ( سار إىل الكو ة  يخرج مسها ) 

  لف نف  يدعوف الب ية عليهم السبلح أبضعة عشر 
حا ة لسا   بين   يقولوف ل  : ار ع من حيث     ال

 . (ٕ) ا مة    يضع  يهم السيف حي أييت علا آخرهم (

                                                 
 . ٖٜٔص مستخب األنوار اؼبضي ة (  ٔ
 . ٖٗٙص  ( اإلرخادٕ
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ويسري إىل الكو ة  )وعن أه  عفر )علي  السبلـ( أيضا قاؿ :  
لفا من الب ية خادا   أيعين القائم  يخرج مسها ستة عشر 

قرعوا  باههم  لسبلح   قران القرآف    قهان   الدين   قدا
ومشروا ثياهبم وعمهم السفاؽ   ودلهم يقوؿ : اي ابن  ا مة   

حا ة لسا  ي     يضع السيف  يهم علا ظهر  ار ع ال
 . (ٔ)..(. السجف

وهبدا يتنب أف اؼبق ود   الرواية األوىل الواردة عن اإلماـ ال ادؽ  
  )علي  السبلـ(   تفسري قول  تعاىل :

َلا َعلَ  هو القائم    (ٕ)ْيِ  آاَيتُػَسا قَاَؿ َأَساِ رُي اأْلَوهِلَا{}ِإَذا تُػتػْ
اليماين ولي  اإلماـ اؼبهدي )علي  السبلـ(  إف اإلماـ اؼبهدي )علي  
السبلـ( معلـو السسب دما ال ىبفا دما أف ذل  يتض  من 

 . )علي  السبلـ( الرواايت ال بلثة الواردة عن اإلماـ الباقر

                                                 
 . ٘ٗٔص  ٕج بياف األئمة  -ٔ
 ( .٘ٔ) القلم -ٕ
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اليماين الداعي إىل اغبق وإىل ن رة اإلماـ وفبا يؤدد خفان نسب  
وأعدائ  وهم بسو  مساوئي اؼبهدي )علي  السبلـ( هو خفان نسب 

ًماف والدي ُعد  زواؿ  العباس الدين وبكموف العراؽ   آخر ال
 .مات اإلماـ اؼبهدي )علي  السبلـ( بلحكمهم عبلمة من ع

ف بعودة ايت سود يسادوف ويطلبو احيث أهنم أيتوف من خراساف بر 
 . اغبق إىل أهل  من آؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(

ولكسهم   اغبقيقة  علوياوهم   الواقع يظهروف أنفسهم أهنم سادة 
 . ير عوف إىل بين العباس
قتل السادة العلويا من العباس سابقًا  وبسب  قاـ  ودلسا علا علم دبا

ض خدمهم وأبسان لبسوا بعأوتشريدهم و ردهم وسجسهم وتعديبهم و 
 .عمومتهم زي السادة العلويا 

وبدل  خفي نسب الك ري من السادة العلويا وخاصة اغبسسيا 
ألهنم دانوا أصحاب ثورات ضد حكم بين العباس وظهر بعض 
 ةالدخبلن علا السسب العلوي الدين أصبحوا   نظر الساس ساد

 . علويا
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ا ترى  إف الك ري ديد دماعبمر عأل  إف مس لة خفان السسب ليس
من الساس سوؼ يكدبوف بدعوة اليماين السيد اغبسين حيسما يقـو 

 . إبظهار الدعوة اؼبهدية ويعلسها إىل الساس دا ة
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 انفصم انثانٍ
 ٍــاث انُمانـــصف
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ىالغصلىالثاني
ىيـــانــاتىالومـــصغ

ى
ىابىاألولـــالب

ىتهصغ
إال وقد بيسول  أمراً )عليهم السبلـ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وأهل بيت  ن ي ؾ السغ )
األخبار الواردة عسهم و   ولكن اؼبتتبع لؤلحداث اؼبعوأوضحوا م

هنا عت   )عليهم السبلـ( هبد أف بعض األمور وللوهلة األوىل ود
خا ية هتامضة هتري معرو ة ون يرد عسها بياف من السغ )صلا أل 

  ولكن اغبقيقة خبلؼ  (عليهم السبلـ)  وسلم( أو األئمة علي  وآل
 . ذل 
  دشف الل اـ  (عليهم السبلـ) لم يتوا  السغ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وأوصيائ   

طة اليت  م الساس  ضبًل عن أمور مهمة ودبرية وؽبا يعن األمور البس
 .بلـ( مدخلي  وعبلقة و يدة   قضية اإلماـ اؼبهدي )علي  الس
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وسعًا   بياف  (عليهم السبلـ) لم يدخر السغ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وأهل بيت  
صفة الداعي إىل اغبق وإىل ن رة اإلماـ اؼبهدي )علي  السبلـ( وإىل 

ًماف داإلسبلـ اعب  .يد   آخر ال
وذل  لي  خي ًا  ديدًا  ما من نغ أو رسوؿ يبعث إال وقد ذدرل 

ىل   األمم السابقة عظب  وصفت  و عل جملي   وبع ت  أل سبحان  وتعا
 عبلمات دالة علي  .

وهدا فبا ال ىبفا علا الك ري من اؼب قفا والباح ا وقد  رى هدا 
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  قد با موسا )علي   األمر بعيس  مع الرسوؿ اػبامت  

بلمات ظهورل السبلـ( لبين إسرائيل صفت  وذدرل ؽبم وعد ؽبم ع
 .وبع ت  

وددل   عل عيسا )علي  السبلـ( مع الس ارى حيث ذدر ؽبم 
 : وهدا ما ذدرل اؼبوىل تبارؾ وتعاىل   دتاب    صفت  واظب  وعبلمات

}الهِديَن يَػتهِبُعوَف الرهُسوَؿ السهِغه األُمِّيه الهِدي هبَُِدونَُ  َمْكُتوًع ِعسَدُهْم 
 .  (ٔ){ إِلقْبِيلِ ِ  التػهْورَاِة َوا

                                                 
 ( .ٚ٘ٔ)األعراؼ ( ٔ



 

- 78- 

}َوِإْذ قَاَؿ ِعيَسا اْبُن َمْرَ َ اَي َبيِن ِإْسَرائِيَل ِإيّنِ َرُسوُؿ : وقاؿ تعاىل 
رًا بَِرُسوٍؿ أيَْيت  قًا لَِّما بَػْاَ َيَديه ِمَن التػهْورَاِة َوُمَبشِّ اَّللِه ِإلَْيُكم مَُّ دِّ

قَاُلوا َهَدا ِسْحٌر  ْلبَػيَِّساتِ ِمن بَػْعِدي اظْبُُ  َأضْبَُد  َػَلمها َ انُهم عِ 
 .  (ٔ){مُِّباٌ 
ف تؤدداف أف اسم السغ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وصفت  دان  مو ودة ااآليت وهااتف

 .قد ذدرها ؽبم أنبيانهم و عسد أهل الكتاب من اليهود والس ارى 
ولكن األعم األهتلب مسهم ومع دل ما ذدر من صفة السغ واظب  

 .وا و حدوا ون يؤمسوا ددب   وعبلمات
ًماف اليماين  وهدا األمر بعيس  سيقع ووبدث مع الداعي   آخر ال
اؼبوعود حيث تكوف صفت  وعبلمات  مددور عسد أهل دتاب زمانسا 

حيث هم أهل الدين اغبق واؽبداية وهم من هبدوف )أي الشيعة( هدا 
 .  دتب الرواايت عسدهم صفة اليماين وعبلمات  

مة موسا )علي  السبلـ( وأمة عيسا )علي  السبلـ( أ كما دان  
هم أهل اغبق والدين اغبقيقي وهم عباد الرضبن وهم اؼبوحدوف   

                                                 
 ( .ٙ) ال ف( ٔ
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ًماف الدي د ر  ي  الشرؾ عهلل عً و ل  كدل    يومسا  ذل  ال
مة   )صلا أل علي  أهم أهل اغبق ودعات  وهم الشيعة    هدا 

وف ذدر اليماين واؼبهدي )علي  وهم من هبد  وآل  وسلم( اغبقيقية 
السبلـ( أو صفا م وعبلما م مكتوبة عسدهم   دتبهم نقبًل عن 

 .أئمتهم )علي  السبلـ( 
لدا  إف الك ري مسهم ولؤلسف الشديد سوؼ يسكروف اليماين 

 ويكدبوف دعوت  دما أنكرت األمم من قبل أنبيانهم ورسلهم .
سد اليهود والس ارى دل ما  رى   األمم السابقة وخاصة ع  فإ

مة   )صلا أل علي  وآل  أمة   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( واغبقيقة أف أسيجري   
الثين عشرية الدين سبسكوا اهم الشيعة اإلمامية  اؼبعسية هساوسلم( و 

 بوالية أمري اؼبؤمسا )علي  السبلـ( واألئمة من ولدل )عليهم السبلـ(
. 
  
اف ال فات اعبسمانية لليماين اؼبوعود دما اآلف سس يت علا بيو 
 :  الرواايت  تورد
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ومن أهم  و ه  صفو : تكاثرت الرواايت الواردة    صفة الو  
 :  فات ما يليهدل ال
 : ف اليماين أبيض الو  إ *
) ىبرج ر ل من ولدي :  عن أمري اؼبؤمسا )علي  السبلـ( قاؿ -ٔ

ًماف أبيض مشرب ضبرة  . (ٔ)...(   آخر ال
واض  اعببا أبيض )...وعن اإلماـ اغبسن العسكري قاؿ :  -ٕ

 . (ٕ)الو   ...(
) واض  اعببا أبيض الو   : و  خب يعقوب بن مسقوش  -ٖ

 .  (ٖ)دري اؼبقلتا خك الكفا معطوؼ الردبتا (
 وهبدا يظهر واضحاً أف اليماين أبيض الو   والبشرة .

 
 : ويل وال علق ريف اليماين مربوع أي لي  علطإ * 

                                                 
 . ٕ٘حبار األنوار ج -ٔ
 . ٖٓٛدماؿ الدين صإ -ٕ
 . ٖ٘ٛإدماؿ الدين ص؛  ٕٓٔالسجم ال اقب ص -ٖ
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  -) هو خاب مربوع عن اإلماـ الباقر )علي  السبلـ( قاؿ :  -ٔ
 .  (ٔ)حسن الو   ( -لطويل وال علق ريعأي لي  

ف أو دقضيب روباف ) دف  ع: وقد  ان   صفة اليماين  -ٕ
بل مربوع القامة مدور لي  علطويل وال علق ري البلزؽ 

 . (ٕ)..(.اؽبامة
) و ه  م ل  لقة القمر ال عػبرؽ :  قاؿ   صفت  وورد أيضاً  -ٖ

ًؽ وال علطويل الشامخ وال علق ري البلزؽ ؿبدود  وال علس
 . (ٖ)القامة (

 .  (ٗ)) خاب مربوع القامة ......(: أن   أيضاً وورد  -ٗ
 : ف اليماين خعرل يسيل علا دتفي إ *

                                                 
 . ٕٔٛهتيبة الطوسي ص( ٔ
 . السجم ال اقب( ٕ
 . ٖٚٗص الكتفي ( ٖ
 . ٗٗص  ٔ٘ج حبار األنوار ( ٗ
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السبلـ(   عن أه  عفر )علي  السبلـ( عن أمري اؼبؤمسا )علي  -ٔ
) هو خاب مربوع حسن الو     حسن الشعر   قاؿ : 

و ه  يعلو سواد غبيت   يسيل خعرل علا مسكبي  ونور
 . (ٔ)..(ورأس .

 . (ٕ)) والشعر يسيل علا مسكبي  (:  ورد أيضاً و  -ٕ
يماين يكوف  ويل الشعر وخعرل يسيل أف ال يتبا هدل الرواايتومن 

 . علا دتفي 
 :  عمر ال بلثاف اليماين يظهر  إ *
 عمر ف و  أل يعمرإ) :  عن أه عبد أل )علي  السبلـ( قاؿ 
راهيم اػبليل عشرين ومائة سسة ويظهر   صورة  ي مو ق ابن إب

 .  (ٖ)ثبلثا سسة (

                                                 
 . ٕٔٛهتيبة الطوسي ص( ٔ
 . ٔ٘حبار األنوار ج( ٕ
 . ٕٚٛص ٕ٘ج اؼب در نفس ( ٖ
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وهبدا تبا لسا أف اليماين حيسما يظهر يكوف   ال بلثا من العمر . 
ن ن دها مراعاة واغبقيقة  إف هساؾ الك ري من ال فات لك

يت جبميع التفاصيل   األحباث القادمة إنشان عآملا أف  لبلخت ار
 أل  تعاىل .
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ىالبابىالثاني
ىالومانيىأذبهىالناسىبطودىىبنىمرومى

ى)رلوهىالدالم(
 

إسباماً للبحث   اؼبواصفات اعبسمانية واػبلقية لليماين اؼبوعود نػددر 
 األخبػاروردت الك ري مػن الشب  بيس  وبا عيسا )علي  السبلـ(  قد 

)عليػػ  والػرواايت اؼبع ػػومية الشػريفة الػػيت تتحػدث عػػن صػفة اؼبهػػدي 
ي اؼبهػػػد لئلمػػػاـ إفهتلػػػب تلػػػ  الػػػرواايت علػػػا أوقػػػد دلػػػ  السػػػبلـ( 

مػػن ،حيػػة  )عليػػ  السػػبلـ(خػػب  مػػن موسػػا بػػن عمػػراف  )عليػ  السػػبلـ(
 .البسية ولوف البشرة 

مػػػن ،حيػػػة الشػػػب    اػبلػػػق واػبُلػػػق  قػػػد ربػػػدث  الػػػرواايت عػػػن  وأمػػػا
و ػػػدل اؼب ػػػطفا )صػػػلا أل عليػػػ   )عليػػػ  السػػػبلـ(اإلمػػػاـ الشػػػب  بػػػا 

للقػػػػائم  أفوآلػػػػ  وسػػػػلم( ولكػػػػن وردت بعػػػػض الػػػػرواايت الػػػػيت تػػػػددر 
 أفومػػن اؼبعػػػروؼ  )عليػػػ  السػػبلـ(هػػدي خػػب  مػػن عيسػػػا بػػن مػػر  اؼب
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علػػيهم ال ػػبلة هسػػاؾ اخػػتبلؼ   صػػفة عيسػػا وصػػفة موسػػا و  )
 .( والسبلـ أصبعا
 :   الشريفةية ا قد  ان   الرو 

ومػػػن نسػػػل علػػػي القػػػائم اؼبهػػػدي الػػػدي يبػػػدؿ األرض هتػػػري ) 
األرض   وب  وبتة عيسا بن مر  علا ن ارى الرـو وال ا 

السػػاس بعيسػػا بػػن  أخػػب القػػائم اؼبهػػدي مػػن ولػػد علػػي    إف  
 . (ٔ)..( خلقاً وُخلقاً وظبتاً وهيبًة .مر 

هسػػاؾ خػػب  دبػػري بػػا القػػائم اؼبهػػدي   إفحيػػث يظهػػر مػػن هػػدل الروايػػة 
 .من الساحيتا اػبلقية واػبُلقية  )علي  السبلـ(وبا عيسا بن مر  

ؼبهػدي )عليػ  السػبلـ( وال الوصف يسطبػق علػا اإلمػاـ اهدا داف   و ل
اؼبهػػػدي  اإلمػػػاـؼبػػػا ورد مػػػن دػػػوف  اً مساقضػػػيسطبػػػق علػػػا اليمػػػاين لكػػػاف 

ولػ  خػب  مػن  )عليػ  السػبلـ(ل  خب  دبوسا بن عمراف  )علي  السبلـ(
 . دل رسوؿ أل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( من الساحيتا اػبلقية واػبُلقية 

                                                 
 . ٔمعجم أحاديث اإلماـ اؼبهدي ج -ٔ
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 )عليػػػ  السػػػبلـ(  اـاإلمػػػالػػػيت تتحػػػدث عػػػن صػػػفة وسػػػسورد الػػػرواايت 
والػػػيت ت بػػػ  الشػػػب  بيسػػػ  وبػػػا دلػػػيم أل عػػػً و ػػػل موسػػػا بػػػن عمػػػراف 

 قػد  ػان   الروايػة الػواردة عػن عمػراف بػن اغب ػا    )علي  السبلـ(
صػػػف لسػػػا اي رسػػػوؿ أل هػػػدا الر ػػػل ومػػػا حالػػػ  ) أي ) قػػػاؿ : 

 ؟اؼبهدي ( 
د نػػ  مػػن ر ػػاؿ بػػين نػػ  ر ػػل مػػن ولػػدي  إ)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( :  قػػاؿ السػػغ 
 . (ٔ)( إسرائيل

ضػػخم  )عليػػ  السػػبلـ(اؼبهػػدي  اإلمػػاـ أفواؼبق ػػود مػػن هػػدل الروايػػة 
دمػػػا هػػػو   إسػػػرائيلاعب ػػػة  ويػػػل القامػػػة وهػػػدل هػػػي صػػػفة ر ػػػاؿ بػػػين 

 .معروؼ وخائع 
قػػػاؿ رسػػػوؿ أل  )عليػػػ  السػػػبلـ(   صػػػفة اؼبهػػػدي  أخػػػرىو  روايػػػة 
 )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( : 
ىبػرج عسػد  إسػرائيلمػن ولػدي د نػ  مػن ر ػاؿ بػين ) ان  ر ل 
 . (ٔ)سػػػسة ( أربعػػػاوبػػػبلن   عػػػره اللػػػوف ابػػػن  أمػػػيت هػػػد مػػػن 

                                                 
 . ٕ٘ج األنوارحبار  -ٔ
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)عليػػػػ   اإلمػػػػاـوهػػػػدل الروايػػػػة دسػػػػابقتها مػػػػن حيػػػػث ضػػػػخامة  سػػػػم 
ف إ ػػ األظبػػراللػػوف العػػره معسػػال  أف إىل إضػػا ةو ػػوؿ قامتػػ   السػػبلـ(
ر مػػن الروايػػة العػػرب ظبػػر الو ػػول دمػػا ال ىبفػػا   وهػػدا مػػا يظهػػ أد ػػر

) اؼبهػدي ر ػل قػاؿ : )عليػ  السػبلـ(  عفػر البػاقر  أهالواردة عػن 
ظبػر أر ػل دـ يعػين آور ػل    (ٕ)دـ (آمن ولد  ا مة وهو ر ػل 

. 
 وعن حديفة قاؿ : قاؿ رسوؿ أل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( : 

) اؼبهػػػدي ر ػػػل مػػػن ولػػػدي لونػػػ  لػػػوف عػػػره و سػػػم   سػػػم 
 األرضؤل خاؿ د ن  دودب دري يبػ ناأليبعلا خدل  إسرائيلي

  . (ٖ)..(.عدالً دما مل    وراً 
والدي يظهر لسا من هدل الطائفة من الرواايت الشريفة اليت ت بػ  لسػا 

اؼبهػػدي )عليػػ  السػػبلـ( و بػػا السػػغ موسػػا )عليػػ   اإلمػػاـالشػػب  بػػا 

                                                                                                
 . اؼببلحم والفك -ٔ
 . ٖ٘ص ٔ٘ج األنوار حبار -ٕ
 . ٓٛص ٔ٘ج األنوارحبار  -ٖ
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 ويل القامػة  اعب ةاؼبهدي )علي  السبلـ( ضخم  اإلماـ إفالسبلـ(   
 للوف . اظبر ا
)علي  السػبلـ( وبػا  ػدل رسػوؿ أل  اإلماـ  ما ىب  الشب  با  أما

)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( والػػدي يكػػوف مػػن السػػاحيتا اػبلقيػػة واػبُلقيػػة هػػو مػػا  ػػان   
 الرواية الواردة عن رسوؿ أل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ان  قاؿ : 

ي وخلقػ  خلقػي   بييت يوا ين اظب  اظب أهل) ىبرج ر ل من 
 . (ٔ) يمؤلها عدالً وقسطا دما مل   ظلماً و وراً (

اؼبػػػؤمسا  أمػػػريعػػػن  آعئػػػ ال ػػػادؽ )عليػػػ  السػػػبلـ( عػػػن  اإلمػػػاـوعػػػن 
قاؿ : قػاؿ رسػوؿ أل )صػلا أل عليػ   (عليهم  سبلم وأل )صلوات 

 وآل  وسلم( : 
السػاس  أخػب ) اؼبهدي من ولدي اظب  اظبي ودسيت  دسيػيت وهػو 

حػػػي تضػػػل  األمػػػمخلقػػػاً وُخلقػػػاً تكػػػوف لػػػ  هتيبػػػة وحػػػرية    ه

                                                 
 . ٙٛص ٔمعجم اؼببلحم والفك ج -ٔ
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 عسػد ذلػ  يقبػل دالشػهاب ال اقػب  ػيمؤل  أدايهنػماػبلق عػن 
 . (ٔ)قسطاً وعدالً دما مل   ظلماً و وراً ( األرض

اؼبهػػدي )عليػػ  السػػبلـ(  لئلمػػاـ إفوالػػدي يظهػػر مػػن هػػاتا الػػروايتا 
 .( من الساحية اػبلقية واػبُلقية خب  من  دل رسوؿ أل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 اإلمػػػاـذدػػػر، الػػػرواايت الػػػيت تػػػددر لسػػػا الشػػػب  بػػػا دػػػل مػػػن  فأوبعػػػد 
اؼبهدي )علي  السبلـ( وبا موسػا و  صػلوات أل وسػبلم  علػيهم 

علػػيهم ال ػػبلة )سػػا و  يموسػػا وع أفنعػػرؼ هػػل  أفبقػػي  أصبعػػا
 ال ؟  أـمتشاهبوف   ال فات    (والسبلـ
 قػػد  (عليػػ  السػػبلـ) ودليمػػ  موسػػا بػػن عمػػراف والً مػػع نػػغ ألأونبػػدأ 
ظبػر وانػ  أدـ أي آ  صفة موسػا )عليػ  السػبلـ( انػ   األخبارورد   

 أه إىل إبسػػسادل إبػػراهيم قػػد  ػػان   تفسػػري علػػي بػػن    ويػػل القامػػة 
عبػػػد أل )عليػػػ  السػػػبلـ(   خػػػب اؼبعػػػراج عػػػن السػػػغ )صػػػلا أل عليػػػ  

 لم( قاؿ : وآل  وصحب  وس

                                                 
 . يسابيع اؼبودة -ٔ
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 يهػا ر ػل دهػل عظػػيم   ػإذاالسػمان اػبامسػة  إىلمث صػعد، ) 
 ػػ عجبين د ػػر م  قلػػ  مػػن هػػدا اي  أمتػػ العػػا حولػػ  ثلػػة مػػن 

 بائيل  قاؿ هدا اجمليب   قوم  هاروف بن عمراف  سػلم  
 يهػػػا مػػػن  وإذاعليػػػ  وسػػػلم علػػػي واسػػػتغفرت لػػػ  واسػػػتغفر   

السػمان  إىل صػعد، مث تالسػماوااؼببلئكة اػبشوع م ل ما   
ًعم بسػػو  وإذاالسادسػػة   يهػػا ر ػػل ادـ  ويػػل وظبعتػػ  يقػػوؿ يػػ
علػا أل  أدـردـ علا أل وهدا ر ل آولد  أدـر إين إسرائيل
موسػا بػن  أخػوؾمن هدا اي  بائيل قاؿ هدا :  قل    مين 

 .عمراف ( 
علسسػػػػبة ل ػػػفة عيسػػػػا )عليػػػ  السػػػػبلـ(  قػػػد  ػػػػان   اغبػػػػديث  وأمػػػا

 )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ان  قاؿ :  سوؿ ألالشريف عن ر 
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دـ  ػػػواالً آ) رأيػػػ  ليلػػػة اسػػػري ه موسػػػا بػػػن عمػػػراف ر ػػػبلً 
 عداً د ن  من ر اؿ خبول ورأي  عيسا بن مر  ر بلً مربوع 

 . (ٔ)اغبمرة والبياض سب  الرأس ( إىللق اػب
)صػلا أل  أنػ ت علا   صفة رسوؿ أل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  قد دل  الروااي أما

ىل الطػػػوؿ إقػػل مػػػن الطويػػل و أعليػػ  وآلػػ  وسػػػلم( دػػاف  ػػػوؽ اؼبربػػوع و 
 .قرب أ

ودببلحظػػػػة هػػػػدل ال ػػػػفات يتبػػػػا لسػػػػا واضػػػػحاً الفػػػػرؽ واالخػػػػتبلؼ   
 .ف صفة موسا ليس  د فة عيسا )علي  السبلـ( إال فة  
كبمػػل الروايػػة الػػيت تتحػػدث عػػن خػػب  القػػائم مػػن  أف كيػػف صػػ   إذف

يت   عاؼبهػػدي )عليػػ  السػػبلـ( و اإلمػػاـ  السػػبلـ( علػػا عيسػػا )عليػػ
مػػػػػل الشػػػػػب  مػػػػن موسػػػػػا ومػػػػػن   ) صػػػػػلوات أل كبنفػػػػ  الوقػػػػػ  و 

 أفاؼبهػػػػػدي )عليػػػػػ  السػػػػػبلـ( علمػػػػػاً  اإلمػػػػػاـوسػػػػبلم  علػػػػػيهم ( علػػػػػا 
 .صفا م متبايسة وـبتلفة 

                                                 
 . ٖص ٖٔج األنوارحبار  -ٔ
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وهدا حتماً هتري صحي   موسا  ويل القامة ضخم اعب ة اظبر الو ػ  
الطػػػػوؿ وعيسػػػػا مربػػػػوع إىل ل يػػػػ(  ػػػػوؽ اؼبربػػػػوع ويبورسػػػػوؿ أل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

القامة أي لي  علطويل ولي  علق ػري دمػا انػ  متوسػ  البسيػة ابػيض 
 .اغبمرة ومس سل الشعر  إىلالو   يبيل 

اؼبهػػدي )عليػػ   اإلمػػاـال ابػػ    صػػفة  أف األخبػػاروالػػدي يظهػػر مػػن 
يػػػ  السػػػبلـ( وخػػػبي   ػػػدل السػػػبلـ( انػػػ  خػػػبي  موسػػػا بػػػن عمػػػراف )عل

ف الدي لػ  خػب  مػن إاؼب طفا )صلا أل علي  وآل  وصحب  وسلم( و 
اؼبهدي )علي  السبلـ( بػل  اإلماـعيسا بن مر  )علي  السبلـ( لي  

 .هو وزيرل اؼبهدي اليماين الدي هو من ذرية علي )علي  السبلـ( 
مشػػاهبة  ولػػو الحظسػػا صػػفات اليمػػاين الػػواردة     الػػرواايت لو ػػد،ها

اليمػاين هػو خػبي   أفل فات السغ عيسا )عليػ  السػبلـ( بػل الظػاهر 
عيسػػػا )عليػػػ  السػػػبلـ( وال يو ػػػد مػػػن يشػػػب  عيسػػػا )عليػػػ  السػػػبلـ(  

ًماف داليماين   .    آخر ال
اؼبواصػػػػفات مػػػػن صػػػػفة اليمػػػػاين والػػػػيت ذدػػػػرت   موضػػػػوع  أفحيػػػػث 

بيض الو   مػع أان  مربوع القامة  اليت ذدر،ها آنفاً اعبسمانية لليماين 
اليمػػػاين يظهػػػر   ال بلثػػػا مػػػن  أفضبػػػرة  ويػػػل الشػػػعر مس سػػػل  دمػػػا 



 

- 93- 

 أعلػػػنظهػػػر عيسػػػا بػػػن مػػػر    نفػػػ  هػػػدا العمػػػر حيسمػػػا  عمػػػرل دمػػػا
 .دعوت  

 إفوهػػػدا اؼبعػػػ  لػػػي  هتريبػػػاً  قػػػد ربػػػدث القػػػراف عػػػن الشػػػبي  وذدػػػر 
ًول عػػن السػػغ عيسػػا )عليػػ   إسػػرائيلبػػين  أفلعيسػػا خػػبي  حبيػػث  ن يبيػػ

}َوقَػْوؽبِِْم ِإ،ه قَػتَػْلَسا اْلَمِسيَ  ِعيَسا اْبَن َمْرَ َ :  ـ( قاؿ تعاىلالسبل
َرُسػوَؿ اَّللِّ َوَمػػا قَػتَػلُػػوُل َوَمػػا َصػَلُبوُل َولَػػػِكن ُخػػبَِّ  ؽَبُػػْم َوِإفه الهػػِديَن 

ْسػُ  َمػا ؽَبُػم بِػِ  ِمػْن ِعْلػٍم ِإاله   الظهػنِّ  إتبػاعاْختَػَلُفوْا ِ يِ  َلِفي َخ ٍّ مِّ
 . (ٔ)َوَما قَػتَػُلوُل يَِقيساً {

العلم اغبديث اثبػ  امكػاف  إفدما      هساؾ دائماً الك ري من األخبال
 .الشبي   إهباد

دامػل للجيسػات   أ لػ  قد ادتشف علػم الوراثػة واعبيسػات ةف هسػاؾ 
 واألخبلقيػةاعبسػدية والسػلودية  اإلنسػافالبشرية ربمل صبيػع صػفات 

. 

                                                 
 ( .ٚ٘ٔ) السسان -ٔ
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 األبسػان إىل اآلعنمػوروث ( يستقػل مػن حبيث يكػوف لكػل صػفة  ػا ) 
دـ )عليػػػػ  السػػػػبلـ(  اعبيسػػػػات آ  اؼببػػػػدأ البشػػػػري  إىلحػػػػي الوصػػػػوؿ 

 إلػيهماؼبو ودة   الساس اليـو هػي ؾبموعػة اعبيسػات الوراثيػة الواصػلة 
ت هػدل اعبيسػات   دولػو نضػ األوىل  القروف  وأ دادهم آعئهممن 

 األوىل  القػػػروف  آعئػػػ  ألحػػػد دمولػػػود   زمانسػػػا هػػػدا بػػػسف  التسضػػػي
السػػسا  آالؼلكػػاف اؼبولػػود خػػبي  لػػدل  الشػػخ  الػػدي و ػػد قبػػل 

وخػػوهد  أمكػػنالتمييػػً بيسهػػا لػػو  اآلخػػرينمػػ بلً بػػل انػػ  ي ػػعب علػػا 
 االثساف معاً . 

يكػػوف اليمػػاين خػػبي  لعيسػػا )عليػػ   أفوبسػػاناً علػػا هػػدا  لػػي  هتريبػػاً 
ًمػاف دمػا دػاف لعيسػا خػبي    آخػرالسبلـ(    زمػن ظهػورل )عليػ   ال
ًل عػػػن السػػػغ  أفعلػػػا اعتقػػػاد  إنػػػينالسػػػبلـ( بػػػل  اليمػػػاين ي ػػػعب سبييػػػ

 . عيسا )علي  السبلـ( لقوة الشب  بيسهما
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 انفصم انثانث

 انعالماث احلتمُتانُمانٍ و
 
 
 
 
 

عُػػد ظهػػور اليمػػاين مػػن العبلمػػات اغبتميػػة اػبمػػ  الػػيت تسػػبق القيػػاـ 
 قػد ورد   الروايػة  ( مكن أل لػ    األرض) اؼبهدي اؼبقدس لئلماـ 
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الشريفة عن عمر بن حسظلة   عػن أه عبػد أل عليػ  السػبلـ إنػ  قػاؿ 
: 

) للقػػػػػائم طبػػػػػ  عبلمػػػػػات : ظهػػػػػور السػػػػػفياين   واليمػػػػػاين   
ًدية واػبسف علبيػدان وال يحة من السمان   وقت ل السف  ال

)(ٔ) . 
ائػػدة و لسػػفة   وحكمػػة   دعػػ  إىل  ؽبػػا وحتمػػاً  ػػإف اليمػػاين دعبلمػػة 

 أف يكوف عبلمة حتمية من العبلمات اػبمسة .
اؽبػدى )صػلوات أل  أئمػةالػيت عػدها  واألحػداث األمػورهساؾ بعػض  

 اؼبهػػػدي لئلمػػػاـعلػػػيهم(  عبلمػػػات دالػػػة علػػػا قػػػرب القيػػػاـ اؼبقػػػدس 
 .( لي  السبلـ)ع

 ا مػػاععتبػػارات عديػػدة  مسهػػ أقسػػاـعػػدة  إىلوهػػدل العبلمػػات تسقسػػم 
حتمػػػي وهتػػػري حتمػػػػي    هػػػػو هتػػػػريل ومسهػػػا مػػػا أوبػػػدي الوقػػػوع  هػػػو ال

ًن(  أيخػػػرط وخػػػطر  إىلواغبتميػػػة تسقسػػػم  مػػػن العبلمػػػات  أف أي) ػػػ
 ػػيحة وقتػػل ال( دليػػ  السػػبلـ)ع اإلمػػاـاغبتميػػة مػػا يعػػد خػػر ا لقضػػية 

                                                 
 ؛ هتيبة السعماين . ٖعقد الدرر ؛ إثبات اؽبداة ج -ٔ
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ًديػػة واػبسػػػف علبيػػدان  ػػػ ف هػػدل العبلمػػػات تعػػد خػػػر ا   إالػػسف  ال
 .ؼبشروط اط زبلف زبلف الشر  إذاـ ودما هو معلو  اإلماـقضية 
ًن  هػو داخػل ضػمن القضػية ولػي  مسف ػبل عسهػا   وأالشطر  وأما اعبػ

علسسػبة للفوائػد اؼبتوخػاة مػن تلػ  العبلمػات  وأماداليماين والسفياين 
 علا بياهنا بعد بياف  لسفة هدل العبلمات .   سس يت
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ى
ى
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عبلقتهػا بقضػية أي العبلمات اغبتمية تسقسم ععتبار القضػية ) أفقلسا 
عبلمػػػات تكػػػوف خػػػرط للقضػػػية  إىل(( ليػػػ  السػػػبلـ)ع اؼبهػػػدي اإلمػػػاـ
العبلمات اليت تعد خروط لقضػية    ماتكوف خطر   القضية  وأخرى
قتػػػػل و السػػػػدان    أوال ػػػػيحة ) (  هػػػػيليػػػػ  السػػػػبلـ)ع اؼبهػػػػدي اإلمػػػػاـ

ًدية     .اػبسف علبيدان( و   السف  ال
 : السدان أوال حية 

 اإلمػاـف إ(  ػليػ  السػبلـع) اؼبهدي اإلماـوهي خرط دما ذدر، لقياـ 
( عسػػػػد قيامػػػػ  اؼبقػػػػدس سػػػػوؼ يبػػػػدأ دبعاقبػػػػة الظػػػػاؼبا ليػػػػ  السػػػػبلـع)

 تػػػػ و اعواؼبسػػػػا قا واؼبسحػػػػر ا واؼبفسػػػػدين اػبػػػػار ا عػػػػن  اعػػػػة أل 
 .( لي  السبلـع)

يسػري  أسػلوعمن مػسهة القتػل والقتػاؿ لي  السبلـ( عاإلماـ )وسيتخد 
العػػدؿ  وإقامػػةيتحقػػق ويػػتم لػ  الس ػػر الكامػل  أف إىلعليػ  عسػػد قيامػ  

والػػرواايت الشػػريفة الػػواردة عػػن  األخبػػار  دػػل مكػػاف وهػػدا مػػا بيستػػ  
زرارة (  ممػػػا روي عػػػن السػػػبلـ ملػػػيهع) بيتػػػ  وأهػػػل( رسػػػوؿ أل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 :  ( قاؿ : قل  ل  لي  السبلـع عفر ) أهعن 
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 .( لي  السبلـع)القائم  أريدصاحل من ال اغبا ظبال    )
 .اظب  اظبي :   قاؿ
 ؟( )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بسرية   أيسري:  قل  
 .زرارة ما بسريت   هيهات هيهات اي: قاؿ 

 ؟  قل   عل   داؾ ن
 يتػػػتلفعللػػػا دػػػاف  أمتػػػ سػػػار   ( )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسػػػوؿ أل إفاؿ : قػػػ

  الكتاب الدي مع     أمرالساس والقائم يسري علقتل بدل  
 . (ٔ)( ويل ؼبن ،وال أحدايستتب  يسري علقتل وال إف

دػػػاف مػػػن   الظػػػاؼبا( حػػػرع علػػػا ليػػػ  السػػػبلـع) اإلمػػػاـ لمػػا دػػػاف قيػػػاـ 
جػة علػيهم قبػل وضػع السػيف  ػيهم  كانػ  ال ػيحة غبقامػة اإالبلـز 
بيسػػ   نويهلػػ  مػػن هلػػ  عػػ  ليحػػم مػػن حيػػا عػػن بيسػػ   ةللحجػػ إسبامػػاً 

 اغبجػة ال إقامػةبعػد  اإلمػاـف إ ػ  ولكي ال يكوف ؽبم عدرا  يعتػدروف 
لسػػا الػػرواايت الشػػريفة والروايػػة السػػالفة  يقبػػل توبػػة احػػد دمػػا ذدػػرت

                                                 
 هتيبة السعماين . -ٔ
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مػػػا سػػػار عليػػػ  هػػػو  وإسبامهػػػا اغبجػػػة إقامػػػةالػػػددر وهػػػدا اؼبػػػسهة وهػػػو 
 . والرسل وأوصيائهم )عليهم السبلـ(  األنبيان
(   صبيػػع حروبػػػ  دػػػاف يتقػػػدـ بػػػا ليػػػ  السػػػبلـعاؼبػػػؤمسا ) أمػػػري هػػدا 

وتػرؾ البا ػل والر ػوع  إليػ  واإل،بػةاغبػق  إىلاعبيشا ويسادي ويػدعو 
 إىل األعػػػدانيقػػػدـ  ارسػػػا مػػػن  يشػػػ  يػػػدعو  األحيػػػافعسػػػ  و  بعػػػض 

 .اغبق  إىل الر وع
(   دػػػرببلن  قػػػد تقػػػدـ ليػػػ  السػػػبلـع) اغبسػػػا اإلمػػػاـوهكػػػدا  عػػػل 

اغبجػة علػيهم  وأقػاـونػواايل  أهدا ػ وصاح   القـو و،داهم وبػا ؽبػم 
يعضػوف القػـو  أصػحاب ن رة اغبق وتػرؾ البا ػل مث تتػابع  إىلودعاهم 
م  خرج برير وزهػري وهتػريهالواحد تلو اآلخر اغبق  إتباع إىلويدعوهنم 

 ػػبل يبكػػن أف يقػػـو  اغبجػػة علػػيهم إسبػػاـ   أتديػػدا إالومػػا دػػاف ذلػػ  
 .  اإلماـ )علي  السبلـ( ما ن يكن هساؾ صيحة وإعبلـ للساس دا ة 

ًدية   : قتل السف  ال
نػػػ  إ(  ليػػػ  السػػػبلـع) اإلمػػػاـخػػػر ا لقيػػػاـ  أيضػػػاوهػػػدل العبلمػػػة هػػػي 

 إىليرسػػػل  يعلػػػن ثورتػػ  اؼبباردػػػة حػػػي يقػػػـو وال ال ( يػػػصػػلوات أل عل)
( ليػػ  السػػبلـع) اإلمػػاـ ةمػػرمكػػة رسػػوال مسػػ  يػػدعوهم ويعػػر هم  أهػػل
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هػم  ػػاعلا  ػاف دعػػاة  وثورتػ  ووبػدرهم مػػن خدالنػ  وؿباربتػ  ليسظػػر مػا
 أبػػدابقتػػاؿ  أعػػدائهم فال يبػػدنو الطػػاهرين  واألئمػػة اإلؽبػػا والقػػادةأل 
 .حد أ أصحاهبميقتل من  أف إال

مكػػة  أهػػل يبػػدأ (  انػػ  ال  السػػبلـليػػعاؼبهػػدي ) اإلمػػاـوهكػػدا يفعػػل 
ًديػػة رسػػول   أفبعػػد إال بقتػػاؿ  أصبعػػاوالسػػاس   أهػػل إىلتقتػػل الػػسف  ال

( يقػػػوؿ ليػػػ  السػػػبلـعاؼبهدي) اإلمػػػاـمكػػػة حػػػي انػػػ  ورد حيسمػػػا يقػػػـو 
ًدية الػدي يقتلونػ  بػا  ابدـ هد أحاربكممكة  ألهل ويق د السف  ال

يقػػـو حػػي يرسػػل قبلػػ  وبسػػان علػػا ذلػػ   ػػإف اإلمػػاـ ال الػػردن واؼبقػػاـ 
ًدية   .  السف  ال

  : اػبسف علبيدان
 إىل أييتن يقػػػع اػبسػػػف علبيػػػدان    ػػػي  السػػػفياين الػػػدي  إذانػػػ  إ 

(  اف ذل  اعبي  سيكوف خطػرا لي  السبلـع) اإلماـاؼبديسة حب ا عن 
يلقػوا القػبض علػا  أف( ولي  من اؼبسػتبعد لي  السبلـع)اإلماـ علا 
 .( وهو   اؼبديسة قبل قيام  وظهورل   مكة لي  السبلـع) اإلماـ

 أف( يػػػددر   روايػػػة ديػػػف ليػػػ  السػػػبلـع) اؼبػػػؤمسا أمػػػري قػػد ورد عػػػن 
  يريد القبض علي  حيث قاؿ : اإلماـ ي  السفياين يبحث عن 
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مكػة  إىل عسد ذلػ  يهػرب اؼبهػدي واؼببػيض مػن اؼبديسػة  )...
 . (ٔ)( وأمس  يبعث    لبهما وقد غبقا حبـر أل 

اؼبديسػػة  إىلبع ػػاً ) يبعػػث  : ( قػػاؿليػػ  السػػبلـع) عبػػد أل أهوعػػن 
 . (ٕ)(قتل هبا ر بلً ويهرب اؼبهدي واؼبس ور مسها ... ي

لدل  داف اػبسف هبدا اعبي  من قبل أل سبحان  وتعاىل حفظا مسػ  
ف   أل( ليػػػ  السػػػبلـع)  ( ولكػػػي يتحقػػػق قيامػػػليػػػ  السػػػبلـع)لئلمػػػاـ 

عػػػدـ اػبسػػػف ععبػػػي  يعػػػين القضػػػان علػػػا  زبلػػػف هػػػدا الشػػػرط وهػػػو
 .   (لي  السبلـع)اإلماـ ( وعلتا  عدـ ربقق قياـ لي  السبلـع) اإلماـ
 

 :  اليماين والسفياين
ًن اونبػػ ( وقضػػيت   همػػا ليػػ  السػػبلـع) اؼبهػػدي اإلمػػاـمػػن حردػػة  اف ػػ

 ليػ  السػػبلـ(عوظهورنبػا يعػين ظهػور أمػر اإلمػاـ ) القضػيةخػطراف مػن 
 .القضية تتحقق القضية دكل  انأ ً ف بتحقق أل

                                                 
 . ٖمعجم أحاديث اإلماـ اؼبهدي ج -ٔ
 . ٕ٘حبار األنوار ج -ٕ
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تظهػػر دعػػوة اغبػػق ودعػػوة البا ػػل مث يقػػع بعػػد  أفالبػػد مػػن لػػدا دػػاف  
دعػوة اغبػق تتم ػل عليمػاين  هػو  أفومػن اؼبعلػـو  ال ػراع بيسهمػاذل  

نػػ  يتحػػرؾ إ( و ليػػ  السػػبلـع) اؼبهػػدي اإلمػػاـىل إأل و  إىلالػػدي يػػدعو 
 .( لي  السبلـع) اإلماـبتو ي  من 

يتحػػػرؾ بتو يػػػ  مػػػن  لػػػدعوة البا ػػػل هػػػو السػػػفياين الػػػدي لاؼبم ػػػ إفو 
يبتػاز اؼبػؤمسا مػن الكػا رين ويسحػاز دػل  أفالشيطاف وعلا هػدا البػد 

 . ريق  و هت   إىل
و يشػػا مػػن  ةصبيػػع ال ػػورات  يهػػا  هػػة مواليػػ أفمػػن اؼبعلػػـو  فإدمػػا 

 اؼبساصػػرين و هػػة معاديػػة و يشػػا مػػن الكػػا رين وهػػدا الشػػين دمػػا ال
ًنً  بتحقػػق  إالأي قضػػية تكتمػػل  بل ػػقضػػية دػػل مػػن   طراً وخػػ ىبفػػا  ػػ
ًائها  .  أ 
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ى
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ىالبابىالثاني
ىفائدةىالطالماتىالحتموظ

 
خاصػػػة بكػػػل عبلمػػػة علػػػا  وأخػػػرىللعبلمػػػات اغبتميػػػة  وائػػػد مشػػػ دة 

الفائدة اؼبش دة  هي دوف صبيع العبلمػات اػبمسػة اغبتميػة    ماحدل 
ليػػػ  )ع اؼبهػػػدي لئلمػػػاـلقيػػػاـ اؼبقػػػدس ربققػػػ  دلػػػ  علػػػا قػػػرب ا إذا

 ( واف داف بف ات متفاوتة . السبلـ
 اآلفستعرض لػػ  علسسػػبة لفائػػدة دػػل عبلمػػة علػػا حػػدل  هػػو مػػا سػػ أمػػا
 علسفياين : ونبدأ
السػػػفياين العػػػدو  أفىبفػػػا  دمػػػا ال  :  ائػػػدة عبلمػػػة السػػػفياين -ٔ

مػػػاـ اإلنػػػ  ىبػػػرج قبػػػل قيػػػاـ إ( و ليػػػ  السػػػبلـع) اؼبهػػػدي لئلمػػػاـ األدػػػب
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البيػ   أهػلحردت  وهبمع اعبيوش حملاربة مدهب ويبدأ ( لي  السبلـع)
 . (لي  السبلـع) اؼبهدي اإلماـ أن ارومقاتلة 
   سػػػادا وظلمػػػا  األرضنػػػ  يعيػػث    إنػػػ  صػػاحب  تسػػػة دبػػرية إدمػػا 
ليػ  ع) اؼبهػدي اإلمػاـن  سوؼ يقػف بو ػ  إحردت    إلي ما تؤوؿ  وأما
اإلمػاـ قدسػة  يخػوض جبيشػ  حػرع ضػد ( حيسما يعلن ثورتػ  اؼبالسبلـ
يبة السفياين و يشػ    اإلماـ( تكوف نتيجتها انت ار لي  السبلـع) وه

 .( لي  السبلـع) اإلماـوقتل  علا يد 
لػػدا  قػػد عػػد عبلمػػة مػػن عبلمػػات الظهػػور اغبتميػػة للتسبيػػ  علػػا خطػػر 

الوقػػوع    أوحردتػػ  وبيػػاف اكبرا ػػ  ولكػػي وبػػدر اؼبػػؤمسا مػػن سػػطوت  
تضػػ   لسػػا ااالقبػػراؼ   حردتػػ  وهػدل  ائػػدة مهمػػة  ػدا دمػػا  أو   تستػ

 من خبلؿ مساقشة هدل العبلمة .
ما نستفيدل من وقوع ال ػيحة  إف:  السدان أو ائدة ال يحة  -ٕ
علػػػا قػػػرب القيػػػاـ  األدلػػػةؼبػػػا ذدػػػر،ل مػػػن  إضػػػا ةحػػػدوث السػػػدان  أو

ًل عن  انب البا ل   .اؼبقدس هو معر ة  انب اغبق وسبيي
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مػػػن  بائيػػػل   ليلػػػة الػػػ بلث  ةدمػػػا ورد تكػػػوف صػػػيحتاف واحػػػدنػػػ   إ 
مػػن الشػػيطاف    واألخػػرىوالعشػػرين مػػن خػػهر رمضػػاف عسػػد السػػحر 

 .ع ر ذل  اليـو 
( وعػدـ ليػ  السػبلـع) ما خاع با عامة السػاس مػن انتظػار اؼبهػدي أما

دعوة دان  حي لو دان  دعوة اليمػاين الػدي  ةيالسري وااللتحاؽ 
أو  ػػػوت ال مػػػي وقػػػوعالػػػراايت و  ةهػػػدىت الشػػػريفة وصػػػفت  الػػػروااي
هػػػدا  أقػػػوؿ  ( ليػػػ  السػػػبلـع) اإلمػػػاـعسػػػد ذلػػػ  يس ػػػروف و ال ػػػيحة 

 :الكبلـ هتري اتـ لسببا 
دسا نستظر حدوث ال ػيحة وحػدث   عػبل   أنسا رضسا ما  إذاهو  األوؿ

اؼبهػدي  اإلمػاـومن يدلسا علػا  ندهب ؟ أين  ماذا نفعل عسد ذل  ؟
 وهو ن يظهر بعد . ؟ (لي  السبلـع)
( ليػ  السػبلـع) اإلمػاـف وقوع ال يحة سػابق دمػا هػو معلػـو لقيػاـ  إ

مػػدى صػػح  عملسػػا هػػدا مػػن انتظػػار ال ػػيحة  هػػو مػػا اآلخػػر واألمػػر
( بعػدـ التحاقسػا بػدعوة اليمػاين الػيت لي  السػبلـع) اإلماـوتردسا ن رة 

ليػػ  ع) البػػاقر اإلمػػاـ أفهػػا علمػػا وقوعتكػػوف قػػد سػػبق  ال ػػيحة   
 .السار  أهلاؼبلتوي علا اليماين من  إف( يقوؿ السبلـ
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 ( قػاؿليػ  السػبلـع)  عفػر أه اإلمػاـ قد ورد   الرواية الشريفة عن 
من راية اليماين هي رايػة هػدى  أهدىولي    الراايت )... :
خػرج اليمػاين حػـر بيػع السػبلح   إذاصاحبكم  إىليدعو  ألن 

ف إ ػػ إليػػ ليمػػاين  ػػاهنض خػػرج ا وإذاعلػػا السػػاس ودػػل مسػػلم 
يلتػػوي عليػػ   مػػن  عػػل  أفرايتػػ  رايػػة هػػدى   وال وبػػل ؼبسػػلم 

 اغبػػق واىل  ػػرؽ مسػػتقيم إىليػػدعو  ألنػػ السػػار  أهػػل هػػو مػػن 
. 

ًي القػػػارئ  ًيػػػ ( ليػػػ  السػػػبلـع) البػػػاقر اإلمػػػاـمػػػدى مػػػدح  إىلانظػػػر ع
السػار  كيػف دبػن  أهػلاؼبلتػوي عليػ  مػن  أفلدعوة اليماين وديػف بػا 

( دمػػػا ليػػػ  السػػػبلـع) اإلمػػػاـىل إاغبػػػق و  إىلن ػػػرت  وهػػػو الػػػداعي  تػػػرؾ
 ذدرت ذل  الرواية الشريفة .

 أوف من الوا ب االلتحاؽ بدعوتػ  وعػدـ التخلػف عسهػا لعػدر إلدا  
 :   يقوؿ حيث( لي  السبلـع) الباقر اإلماـمتجاهلا قوؿ  آلخر
 . ( إلي خرج اليماين  اهنض  وإذا )

                                                 
 هتيبة السعماين . -ٔ
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مػػػن تػػػرؾ وزبلػػػف عػػػن االلتحػػػاؽ بػػػدعوة  أفوبعػػػد هػػػدا البيػػػاف يتضػػػ  
اليماين حبجة انتظار الدعوة  هو قد وقع   احملـر اؼبسهػي عسػ  وبػدل  

 يكوف من اؼبلتوين علي  اؼبستحقا لعداب السار والعياذ عهلل .
ًدية -ٖ  إالمن وقوع هػدل العبلمػة  دال نستفي إنسا : قتل السف  ال
( حيػث ليػ  السػبلـع) اإلمػاـاـ قيػ علػا والقريبة  داً  األديدةلداللة ل
ًديػة  إف ( ليػػ  السػػبلـع) اإلمػاـبيسػػ  وبػا قيػػاـ  فال يكػػو قتػل الػػسف  ال
 .من طبسة عشر ليلة دما ذدرت ذل  الرواايت  أد ر
   : ( يقوؿلي  السبلـع) عبد أل أعظبع   عن صاحل قاؿ : 
ًديػػػة  ) طبسػػػة  إاللػػػي  بػػػا قيػػػاـ القػػػائم وبػػػا قتػػػل الػػػسف  ال

 . (ٔ)( عشر ليلة
علػا  واإلخػارةالداللػة  إالمسػ   دوال نسػتفي : اػبسف علبيػدان -ٗ
نػورل علػا اؼبعمػورة و لعػ  مشسػ  اؼبضػي ة  وأخرؽقد ظهر  اإلماـ أف

 .لتكشف لسا د ا الليل اؼبظلم 

                                                 
 . هتيبة الطوسي -ٔ
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 إضا ة  إنسا ائدة  هي ظهور اليماين  وأد رهاالعبلمات  أهم أما -٘
( ليػػ  السػػبلـع)اإلمػػاـ  نسػػتفيدل مػػن الداللػػة علػػا قػػرب قيػػاـ مػػا إىل

علمسػػػػا بظهػػػػور  إذا أنسػػػػاوهػػػػي  األنبيػػػػة ائػػػػدة هتايػػػػة    أيضػػػػانسػػػػتفيد 
نػػ  هػػو صػػاحب الػػدعوة للحػػق إااللتحػػاؽ بػػ  ون ػػرت    أمكسسػػااليمػػاين 
 إىل ةيػػديسا وأيخػػد( وهػػو الػػدي يػػدلسا ليػػ  السػػبلـ)ع اؼبهػػدي ولئلمػػاـ
 .ش  والتشرؼ بلقائ  وخدمت  ون رت  وااللتحاؽ جبياإلماـ ن رة 

اغبػق واىل  ريػق مسػتقيم  إىل قد ورد   الرواايت الشػريفة انػ  يػدعو 
دعوتػػػ   أف( ون ػػػرت  دمػػػا ليػػػ  السػػػبلـع) اؼبهػػػدي اإلمػػػاـ إىلويػػػدعو 
دمػػا قػػاؿ الشػػيخ علػػي الكػػوراين   دتابػػ    ألنػػ الػػدعوات صبيعػػا  أهػػدى

 : ع ر الظهور 
ربضػا بشػرؼ التو يػ  اؼبباخػر  ألهنػا أهػدىثورة اليمػاين  إف )
ًنا مباخػػػرا مػػػن ( ليػػػ  السػػػبلـع) اؼبهػػػدي اإلمػػػاـن مػػػ وتكػػػوف  ػػػ

ليػػ  ع)واف اليمػػاين يتشػػرؼ بلقائػػ   (ليػػ  السػػبلـع)خطػػة حردتػػ  
 .  (ٔ)تو يه  مس  ( وأيخد (السبلـ

                                                 
 ع ر الظهور . -ٔ
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 ومن هسا تبز  ليا الفائدة الكبى من هدل العبلمة اغبتمية .   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 انفصم انرابع
 خروج انُمانٍ ادلىعىد

 
 



 

- 004- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 005- 

 
ى
ى

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىالبابىاألول
ىجىالومانيىوخركانىم

 
لا ألدػػـر   )صػػاألحاديػػث والػػرواايت الػػواردة عػػن السػػغ ا  ات ػػف

صػلوات أل وسػبلم  )( وعػن أهػل بيتػ  الطػاهرين أل علي  وآلػ  وسػلم
يػة فبػا   خخ  اليماين وحردت  ودعوت  علسدرة والرمً  (عليهم أصبعا

 عػػػل خخ ػػػية صػػػاحب هػػػدل اغبردػػػة والػػػدعوة هتامضػػػة علػػػا أد ػػػر 
البػػػاح ا  ضػػػبلً عػػػن السػػػاس وذلػػػ  ألسػػػباب وحكػػػم لسػػػسا   صػػػدد 

  .ف اآلذدرها 
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ران   صػػاحب هػػدل الشخ ػػية والػػيت تعػػد آلاأدى ذلػػ  الخػػتبلؼ و 
ليػػػ  عاؼبهػػػدي ) لئلمػػػاـأهػػػم الشخ ػػػيات   ع ػػػر الظهػػػور اؼبقػػػدس 

يمػاين مػن حيػث األنبيػة بعػد خخ ػية ( حيػث أتيت خخ ػية الالسبلـ
ف اليمػاين دمػا ال ىبفػا وزيػر اؼبهػدي أل( ليػ  السػبلـعاؼبهػدي ) اإلماـ
( و،ئبػػ  اػبػػاص واؼبمهػػد الرئيسػػي لػػ  وصػػاحب دعوتػػ  ليػػ  السػػبلـع)

( ليػ  السػبلـع) اإلمػاـاإلسبلـ اعبديػد الػدي أييت بػ   إىلوهو الداعي 
ًماف آ    .خر ال

ا   معر ػػػػة اليمػػػػاين واالحا ػػػػة حبردتػػػػ  ران البػػػػاح آولكػػػػن اختلفػػػػ  
ودعوتػػ  ومػػن إي الػػببلد يكػػوف خرو ػػ  ودػػل ذلػػ  دمػػا قلسػػا بسػػبب 
ًيتهػػػا و  هػػػدل  الكلمػػػات سػػػسقـو بعونػػػ  تبػػػارؾ  نػػػدرة الػػػرواايت أو رم

 .   وتعاىل عإل ابة عن تساؤؿ د ر تداول 
مػن الػيمن أـ مػن العػراؽ   اليمػاين يخرج سػ مػن أيػن : والسؤاؿ يقوؿ

عػدة أسػباب  إىل ػدل  را ػع  ؟ؼباذا هدين البلػدين علتحديػد ؟ وإما 
 :مسها 
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مػن الػيمن  ير ػع إىل دونػ  (ٔ)سػابقاً دمػا ذدػر، ذلػ  إف لقب اليماين   
. 
الكو ػػػة مػػػو ن األنبيػػػان والرسػػػل كمػػػا نعلػػػم أف مػػػا علسسػػػبة للعػػػراؽ  أ

الػػػػػدعوات اإلؽبيػػػػػة ومسطلقهػػػػػا  ندػػػػػاف بػػػػػد  او يهػػػػػ  )علػػػػػيهم السػػػػػبلـ( 
    عسػد قيامػ( ليػ  السػبلـعاؼبهػدي ) اإلماـعاصمة  اوظهورها ولكوهن

العػػػػراؽ مهػػػػوى قلػػػػوب الشػػػػيعة وتقػػػػع  يػػػػ  مػػػػديسيت السجػػػػف  ولكػػػػوف
دػػل أكبػػان   مػػنالشػػيعة  ؿبػػ  رحػػاؿونبػػا   ودػػرببلن اؼبقدسػػة  األخػػرؼ
 ذل  من األسباب اليت سس يت علا بياهنا الحقاً .  إىلالعان وما 

 . ذدر مقدمتا مهمتا وقبل اإل ابة علا هدا التساؤؿ البد من
  : اؼبقدمة األوىل

ؽ بػػا الظهػػور واػبػػروج   ػػاف هسػػاؾ  ػػرؽ واضػػ  البػػد مػػن معر ػػة الفػػر 
ف معػػػ  الظهػػػور هػػػو ظهػػػور إبػػػا هػػػاتا الكلمتػػػا وهػػػدين اؼبعسيػػػا  ػػػ

اغبردة والدعوة إي ظهور األمر ولي  ظهور الشخ   هو مع  عاـ 
 ولي  معسًا خاصاً .

                                                 
 الف ل األوؿ   موضوع أظبان اليماين وألقاب  .  الباب األوؿ  -ٔ
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 : عسيان  علا مإما اػبروج   أ  
: وهػػػو خػػػروج صػػػاحب اغبردػػػة أو الػػػدعوة مػػػع  اػبػػػروج العسػػػكري

يػػ    وئاؼبوا هػػة اؼبسػػلحة ضػػد أعدائػػ  ومسااغبػػرب و  إلعػػبلفأن ػػارل 
 . مكاف معا

: وهػػو خػػروج خػػخ  الػػداعي مػػن مكػػاف معػػا  اػبػػروج الشخ ػػي
اؼبهػػػدي  اإلمػػػاـبعػػػد هتيبػػػة أو انقطػػػاع عػػػن أن ػػػارل ومستظريػػػ  دخػػػروج 

غبػػـر اؼبكػػي   العاخػػر مػػن احملػػـر بعػػد  ػػوؿ األمػػد (   اليػػ  السػػبلـع)
 . والغيبة

   : اؼبقدمة ال انية
( ليػ  السػبلـعإف السبب   إ بلؽ لقب اليماين علػا وزيػر اؼبهػدي )
 لردبػػا يكػػوف وصػػاحب دعوتػػ  ال يعػػود علضػػرورة دونػػ  مػػن الػػيمن بػػل 

 إىلالشػػػػب  بػػػػا الػػػػداعي  إىلالسػػػػبب   إ ػػػػبلؽ ذلػػػػ  اللقػػػػب يعػػػػود 
اإلسبلـ اعبديد  إىل( وبا الداعي هو الرسوؿ األدـر )ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاإلسبلـ و 
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ًماف والداعي آ   ( وهػو لي  السػبلـعاؼبهدي ) اإلماـن رة  إىلخر ال
 . (ٔ)دما   األ روحة الرابعةاليماين اؼبوعود  

صػػػػلوات أل )ئمػػػػة األ هػػػػار األالػػػػرواايت الػػػػواردة عػػػػن  بيسػػػػ حيػػػػث 
عػػن دامػػل  لشػػب   قػػد  ػػان   الروايػػة الػػواردةاذلػػ   (وسػػبلم  علػػيهم

 :   ( ان  قاؿلي  السبلـع عفر ) أهعن 
أمر  ديد دما دعػا رسػوؿ  إىل) إف قائمسا إذا قاـ دعا الساس 

واف اإلسػػػػبلـ بػػػػدأ هتريبػػػػاً وسػػػػيعود هتريبػػػػاً دمػػػػا بػػػػدأ ( )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أل
 . (ٕ) طوىب للغرعن (

) اإلسػػبلـ بػػدأ هتريبػػاً :  ( انػػ  قػػاؿسػػبلـليػػ  ال )عألعبػػد  أهوعػػن 
 .وسيعود هتريباً دما بدأ  طوىب للغرعن 
 . قل  : اخرح   هدا أصلح  أل 

  قاؿ : يست نف الداعي مسا دعاًن  ديداً دمػا دعػا رسػوؿ أل
 .   (ٔ)(( )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

                                                 
 الباب األوؿ   الف ل األوؿ   موضوع أظبان اليماين وألقاب  . -ٔ
 . ٜٗٔص  ٖٔحبار األنوار ج -ٕ
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( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مػػن هػػدل الػػرواايت وهتريهػػا يتبػػا لسػػا الشػػب  بػػا دعػػوة السػػغ )
وهػػػػو األوؿ ( والشػػػػب  بػػػػا الػػػػداعي ليػػػػ  السػػػػبلـودعػػػػوة اؼبهػػػػدي )ع

ًماف وهو اليماين اؼبوعود آ( وبا الداعي   ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالرسوؿ )  .خر ال
  نفػػ  اؼبكػػاف لػػدا و ػػب أف تظهػػر دعػػوة اؼبهػػدي )عليػػ  السػػبلـ( 

وهو مكػة اؼبكرمػة   إال أنسػا ( الدي خر    ي  دعوة السغ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
ًمػاف ومػا سػبق  لو ػد، أهنػا  لو الحظسا ما علي  مكة اؼبكرمة   هدا ال
خاضػػػػعة ربػػػػ  سػػػػيطرة السواصػػػػب مػػػػن أعػػػػدان أهػػػػل البيػػػػ  )علػػػػيهم 

 السبلـ( وأعدان اإلماـ اؼبهدي )مكن أل ل    األرض( .
يػػػ  السػػبلـ( دمػػػا ولردبػػا يبقػػا اغبػػػاؿ علػػا مػػػا هػػو عليػػػ  إىل قيامػػ  )عل

 الك رية .يظهر من القرائن 
دعػػػػوة اليمػػػػاين اؼبوعػػػػود الػػػػيت هػػػػي دعػػػػوة اؼبهػػػػدي )عليػػػػ  وؼبػػػػا دانػػػػ  
يػوا  عليػاً )عليػ  السػبلـ( تظهر   الوس  الشيعي واليمػاين السبلـ( 

هشػػاـ عػػن أه أل )عليػػ      قػػد  ػػان   الروايػػة الشػػريفة الػػواردة عػػن

                                                                                                
 ٜٗٔص ٖٔج اؼب در نفس  -ٔ
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)عليػ  ق قيػل أله عبػد أل ) ؼبا خػرج  الػب اغبػقاؿ : السبلـ( 
 : تر و أف يكوف هدا اليماين ؟السبلـ( 

 . (ٔ) قاؿ : ال   اليماين يوا  علياً وهدا يبأ مس  (
و ػب أف يكػوف خرو ػ    مكػاف الشيعة هم الدين يستظرونػ  دبا أف و 

 .هتري مكة اؼبكرمة إال أن  خبي  هبا 
 ػري مػن اؼبسػلما واليمن لي  هػو البلػد الشػبي  دبكػة  ػبل يق ػدل الك

ايرات اؼبتكاثرة دمػا   مكػة اؼبكرمػة    وال ػحي  علا كبو ال دد وال
 أفعسػػد، والػػدي ثبػػ  لػػديسا مػػن تتبػػع الػػرواايت اؼبع ػػومية الشػػريفة 

لليمػػاين خػػروج مػػن الػػيمن واػبػػروج هتػػري الظهػػور دمػػا بيسػػال   اؼبقدمػػة 
ر ظهػػػو  ظهػػػور اليمػػػاين مػػػن الػػػيمن بشخ ػػػ  ال أفومعػػػ  هػػػدا  األوىل

 . حردت  ودعوت 
واػبروج اؼبراد مس  هسا خروج اليماين بشخ   بعػد هتيبػة لػ    الػيمن  

 دما هو ؿبتمل . 

                                                 
 . ٕ٘ٚص ٕ٘حبار األنوار ج - ٔ
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صػػبلً ونسػػباً   الػػيمن ولكسػػ  مػػن العػػراؽ أاليمػػاين لػػ   أفنعتقػػد  إنسػػامث 
علتحديػػػػد   الكو ػػػػة والسجػػػػف عاصػػػػمة و وتظهػػػػر دعوتػػػػ    العػػػػراؽ 

 يع والػػػوالن ألهػػػل البيػػػ ( ومردػػػً التشػػػليػػػ  السػػػبلـاؼبهػػػدي )ع اإلمػػػاـ
ىبفػا علػا ذي  ف الكو ة هي مكػة الشػيعة دمػا الإ(  ليهم السبلـ)ع

 ث يق دها مبليا الشيعة سسوايً .لب حي
تظهػر    أف( البػد لي  السبلـدعوة اؼبهدي)ع أفىبفا علا احد  وال

الشػػػػيعة وهػػػػي  أـالقػػػػرى(  أـ)   وعألخػػػػ مػػػػوا ن الشػػػػيعة وبيػػػػسهم 
ب  با مكة اليت داف يق دها العػرب مػن  وذل  للش األخرؼالسجف 

وبػػػا الكو ػػػة اؼبقدسػػػة الػػػيت يق ػػػدها دػػػل مكػػػاف للحػػػة والتجػػػارة   
ايرة و لب العلم .الساس من دل مكاف   لل

 يهػا )وهػم قػري   و ػودكػة مػن حيػث ؼبوددل   إف الكو ػة مشػاهب  
 السػػػادة مػػػن بػػػين هاخػػػم علمػػػان اؼبػػػدهب الشػػػيعي والػػػدين يكونػػػوف  

  حيػػػث يتبػػع القليػػػل مػػػسهم دعػػػوة  ة مكػػة   اؼباضػػػيقبالػػة دبػػػار سػػػاد
ًمػػػػاف بيسمػػػػا يقػػػف أد ػػػػرهم بو ههػػػػا وال  اغبػػػق الػػػػيت تظهػػػػر   آخػػػر ال

 .يقبلوهنا بل يعادوهنا ( 
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تظهػػػر وسػػػ  دبػػػار القػػػـو وخاصػػػتهم ال عامػػػة  أفالػػػدعوة ال بػػػد  ف ػػػإ
   السجػف والكو ػة إالوال تو د هدل اػب ػائ    الساس وضعفائهم 

. 
اؼبػػدف الشػػيعية دمػػا هػػو واضػػ  وال يو ػػد   أـ  هػػي ف الػػيمن ليسػػإ ػػ

مػن الشػيعة خاصػة    أومػن اؼبسػلما عامػة  واأدػاندبار القـو سوان 
عمومػػة  أبسػػاندبػػار القػػـو   الواقػػع هػػم   السجػػف وهػػم   إفالػػيمن بػػل 
دمػا دػانوا   األمة( من السادة وهم علمان لي  السبلـاؼبهدي )ع اإلماـ

 وأد ػػرهمعلػػم العػػرب أ( وهػػم  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعمومػػة السػػغ   أبسػػانقػػري  هػػم 
 دما ال ىبفا . آنداؾ    احة وهم سادة العرب 

 أوالشػػيعة   العػػراؽ  أد ػػرهسػػاؾ تسػػاؤؿ مهػػم وهػػو هػػل عجػػً  أفمث 
اؼبػػػدهب الشػػػيعي  عػػػن ضبػػػل رايػػػة اؼبهػػػدي  أبسػػػان أولبسػػػاف   أو إيػػػراف
 أفف مػن اؼبعلػـو إ ػ ًيديػةلا أوالػيمن  أهل( حي وبملها لي  السبلـ)ع
ليسػػػػوا علػػػػا مػػػػدهبسا )االثػػػػين الشػػػػيعة   الػػػػيمن هػػػػم زيػػػػديوف و  أد ػػػػر
 .( واف و د اثين عشرية  هم قلة عشري
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الشػػيعة والػػدين يسػػكسوف قػػرب مسبػػع العلػػم  أد ػػر يػػا تػػرى هػػل عجػػً 
 ن ن القلػػة   الػػيمن وهػػو بعيػػد عػػن مػػو والتشػػيع حػػي ضبلهػػا ر ػػل مػػ

 العلم والتشيع ؟! 
  السجػػف علتحديػػد دعػػوة اليمػػاين وحردتػػ   خػػروج أفالواقػػع واغبػػق و 

  ي  حكمة مهمة  دا وهي : 
معر تػػ  يكػػوف قريبػػاً مػػن السػػاس ليتسػػ  ؽبػػم   أف بػػد ف دػػل داعػػي الإ

والسػػػؤاؿ عسػػػ  ليتحققػػػوا مػػػن واثقتػػػ  وأمانتػػػ  وصػػػدق  وحسػػػن أخبلقػػػ  
لو داف خرو   مػن مكػاف بعيػد نسػبياً دػاليمن مػ بلً  مػن أيػن و وعلم  
  السجػف  ػإف عامػة م معر ت  والسؤاؿ عسػ  خبػبلؼ لػو دػاف يتس  ؽب

 الشيعة علا ات اؿ مستمر معها .
 ون أيتػػػوا مػػػن أقػػػوامهمصبيػػػع الرسػػػل والػػػدعاة ظهػػػروا   وسػػػ   إفمث 

 . القرآنية اآلايتعلا ذل  الك ري من  دل بعيد دما مكاف 
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اَي قَػػػْوـِ اْعبُػػُدوْا  }َلَقػػْد َأْرَسػػْلَسا نُوحػػاً ِإىَل قَػْوِمػػِ   َػَقػػاؿَ : قػػاؿ تعػػاىل 
َ َأَخػػػاُؼ َعلَػػػْيُكْم َعػػػَداَب يَػػػػْوـٍ  ػػػُرُل ِإيّنِ ػػػْن ِإلَػػػػٍ  هَتيػْ اَّللهَ َمػػػا َلُكػػػم مِّ

 . (ٔ)َعِظيٍم{
قومػ   إىلعػث نػوح بُ  أفواضػحة البيػاف    واآليػةف اؽبان هان السسبة إ 

  هو معروؼ عسدهم . 
اَي قَػػػْوـِ اْعبُػػُدوْا اَّلّلَ  }َوِإىَل َعػػاٍد َأَخػػاُهْم ُهػػوداً قَػػاؿَ : وقولػػ  تعػػاىل 
ْن ِإلَ  ُرُل َأَ بلَ تَػتػهُقوفَ َما َلُكم مِّ  . (ٕ){ػٍ  هَتيػْ
}َوِإىَل شَبُػوَد َأَخػاُهْم َصػاغِباً قَػاَؿ اَي قَػػْوـِ اْعبُػُدوْا اَّلّلَ : وقاؿ تعاىل 

ُرلُ مَ  ْن ِإلَػٍ  هَتيػْ  .   (ٖ){ا َلُكم مِّ
  األنبيػػان إف (( أخػػاهمالشػػريفة مػػن قولػػ  ))  اآلايتويظهػػر مػػن هػػدل 

 نسباً وسكساً .  أقوامهمدانوا من 

                                                 
 ( .ٜ٘) األعراؼ -ٔ
 ( .٘ٙ) األعراؼ -ٕ
 ( .ٖٚ) األعراؼ -ٖ
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وبعػث  إسػرائيل(  هػو مػن بػين لي  السبلـوهو اؼبعروؼ عن موسا )ع
صػلوات أل عليػ  )( و  لي  السػبلـع يهم وددل  علسسبة لعيسا )

 . هو من قري  وبعث   قري  و  مكة مو ن قري   (وسلم ل آو 
يظهػر الػداعي    أف بل بػد  إذف ااألموداف معرو اً لديهم عل ادؽ 

 واإليبػافمكة الشيعة وبا قوم  وال بد يكػوف معرو ػاً لػديهم عل ػدؽ 
ن يكػػن    ػػإذايكػػوف موثقػػاً عسػػدهم ليكػػوف حجػػة علػػيهم  أفأي ال بػػد 
 أفيكػػػوف حجػػػة علػػػا السػػػاس وعليػػػ   ػػػبل ي ػػػ   أفي ػػػ   ندػػػدل  

 ردت عػػػنالػػػيت و روايػػػة الالسػػػار دمػػػا    أهػػػليكػػػوف اؼبلتػػػوي عليػػػ  مػػػن 
 .( لي  السبلـعالباقر )
خػػروج اليمػػاين مػػن الػػيمن أي ظهػػور حردػػة  أفعلسسػػبة ؼبػػن يقػػوؿ  أمػػا

العػػراؽ والكو ػػة  هػػو  إىلاليمػػاين ودعوتػػ    الػػيمن مث يتجػػ  ةن ػػارل 
 أفهتػػري صػػحي  وهػػو خػػبلؼ مػػا عليػػ  واقعسػػا اليػػـو  مػػن هتػػري اؼبمكػػن 

رتبطػة حبػػدود ري مالعػػراؽ والػيمن هتػػ إىليتجػ  اليمػػاين جبيشػ  مػػن الػيمن 
 .لعراؽ مش دة مع ا
لكػي ي ػل اليمػاين وقواتػ    عػدة بلػداف  البد أف يبػرهدا وبساًن علا 
ف إ ػػ  وهػػدا ـبػػالف للقػػوانا اؼبتعار ػػة بػػا الػػدوؿ اليػػـو إىل العػػراؽ   
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اليمػػػػاين وقواتػػػػ  يػػػػدخلوف تلػػػػ  البلػػػػداف بعػػػػد االتفػػػػاؽ مػػػػع  أفقيػػػػل 
 حكوما ا . 

 :أمور لعدة  ذل  ال يبكن ت ورل إف أقوؿ
 :   األوؿاألمر 

تريػد  أخػرىتسػم  لقػوات أتيت مػن دولػة  أفال يبكن ألي دولة اليػـو 
 لردبػا دانػ  خدعػة يػراد  أراضػيهاسبر من خبلؿ  أفمهاصبة دولة اثنية 

 أفتريػد  أهنػامسها مهاصبة نف  تل  الدولة اليت ادعػ  تلػ  القػوات 
بػػا  اؼببمػػة قيػػاتلبلتفاذلػػ  ـبػػالف  إف قػػ    مث  أراضػػيهاسبػػر عػػب 
 . الدوؿ
 :  ال ايناألمر 
اليمػػػاين  أن ػػػارؾبموعػػػة مػػػن ال ػػػوار وهػػػم  أفنت ػػػور  أفال يبكػػػن  إنسػػػا

اعبػػػػي   وال يبتلكػػػػوف أد  مػػػػا يبتلكػػػػ يقطعػػػػوف دػػػػل هػػػػدل اؼبسػػػػا ات 
 أويتعرضػػوا ؽبجػػـو مػػن بعػػض الػػدوؿ أف دوف مػػن أسػػلحة   السظػػامي 

بى اؼبهيمسػػة علػػا أو مػػن القػػوى الكػػ دخوؽبػػامػػن الػػدوؿ الػػيت يرومػػوف 
 .اؼبسطقة آنداؾ 
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 :  ال الثاألمر 
حكومػػػات الػػػدوؿ الػػيت تقػػػع بػػػا الػػػيمن  إفمػػن اؼبعلػػػـو لػػػدى اعبميػػع 

( لػػيهم السػػبلـوالعػػراؽ هػػي حكومػػات ،صػػبة العػػدان ألهػػل البيػػ  )ع
 كيػػػػف يسػػػػمحوف لليمػػػػاين وقواتػػػػ  اؼبعػػػػرو ا بتشػػػػيعهم اؼبػػػػرور عػػػػب 

 هدا خبلؼ العقل واؼبسطق .   أراضيهم
وتػ    العػراؽ ال دعيكػوف ظهػور حردػة اليمػاين و  أفن  ال بػد إلي   وع

يكػػوف لليمػػاين خرو ػػاً مػػن الػػيمن بعػػد  أف  الػيمن ولكػػن مػػن احملتمػػل 
ًمن يكػػوف مطلػػوعً مػػن قبػػل حكومػػة بػػين  أف يغيػػب هسػػاؾ  ػػ ة مػػن الػػ

 .العباس اليت رباوؿ قتل  والقضان علي  وهدا اؼبع  لي  ببعيد 
( بعػػد الغيبػػة يكػػوف مػػن ليػػ  السػػبلـاؼبهػػدي )ع ـاإلمػػاخػػروج  إفدمػػا 

مكػػة ون يسػػكن   مكػػة ون يولػػد  يهػػا   أهػػلمكػػة علمػػاً انػػ  لػػي  مػػن 
 . والرواايت األحاديثدما  ان   
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ربدث  البعض من الرواايت الشريفة حوؿ خروج اليمػاين    قػد  ػان 
  الروايػػػة الػػػواردة عػػػن أه ب ػػػري عػػػن أه  عفػػػر   بػػػن علػػػي عليػػػ  

   قاؿ   دبلـ  ويل :السبلـ  إن
) خػػروج اليمػػاين واػبراسػػاين   سػػسة واحػػدة     خػػهر واحػػد 
  يػػػـو واحػػػد نظػػػاـ دسظػػػاـ اػبػػػرز يتبػػػع بعضػػػ  بعضػػػاً  يكػػػوف 

 . (ٔ)الب س من دل و   (
 قػػػد ربػػػدث  هػػػدل الػػػرواايت عػػػن اػبػػػروج والقيػػػاـ العسػػػكري ؽبػػػؤالن 
مػػػػاـ األخػػػخاص ال بلثػػػػة أصػػػػحاب الػػػراايت الػػػػيت زبػػػػرج قبػػػل قيػػػػاـ اإل

ًمػػاف واحػػد دمػػا بيسػػ   اؼبهػػدي عليػػ  السػػبلـ والػػيت يقػػ ف خرو هػػا ب
 الرواايت .

إال إف العقػػل واؼبسطػػق وبكمػػاف إف هػػدا اػبػػروج العسػػكري ال بػػد أف  
يكػػػػوف مسػػػػبوقاً بظهػػػػور اغبردػػػػة والػػػػدعوة  ػػػػإف السػػػػفياين دمػػػػا بيسػػػػ  
الػػػرواايت   صػػػاحب وقائػػػد عبػػػي  يقػػػـو عحػػػتبلؿ العػػػراؽ والسػػػيطرة 

 الكو ة .علا بغداد و 
                                                 

 هتيبة السعماين . -ٔ



 

- 030- 

ويو    يشاً آخر للمديسة للقضػان علػا اإلمػاـ اؼبهػدي عليػ  السػبلـ 
 .ويسيطر علا ببلد الشاـ دلها هساؾ 

السػػػالفة الػػػددر   خرو ػػػ   ربػػػدث عسػػػ  الروايػػػةالػػػدي  خرو ػػػ  هػػػدا 
جبيشػػػ  الحػػػتبلؿ العػػػراؽ والسػػػيطرة علػػػا الكو ػػػة و  اؼبقابػػػل يتو ػػػ  

دي ىبػػػػرج  يػػػػ  السػػػػفياين اليمػػػػاين وىبػػػػرج   قواتػػػػ    نفػػػػ  اليػػػػـو الػػػػ
 و يش  .

إال إف السػػػفياين سػػػػوؼ يػػػدخل الكو ػػػػة قبػػػػل اليمػػػاين ووبػػػػدث قػػػػتبلً  
وسػػػبياً للسسػػػان   مث تػػػدخل بعػػػد ذلػػػ  قػػػوات اليمػػػاين    تشػػػتب  مػػػع 
ًاـ  ػي  السػفياين   الكو ػة   ي  السفياين   معردة تسػفر عػن اهنػ

   وسيطرة قوات اليماين عليها .
ًـ أف يكػوف لليمػاين والسػفياين ظهػور وخػروج  وؼبا داف األمر دػدل  لػ

   مع  الظهور هو ظهور اغبردة والدعوة وانتشػار أمرهػا أمػا اػبػروج 
  قد بيسال آنفاً .

 )  ػي  السػفياين  بل يبكن أف يقبػل العقػل أف يكػوف هػدين اعبيشػا
قد ا تمعػا مػن دوف سػابق دعػوة وظهػور وحردػة قػد ( و ي  اليماين 
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تها بعػض اؼبسػلما مث التحػق بتلػ  اغبردػة آمن بفكرها واعتقد ب ػح
 أو هدل الدعوة .

الػواردة عػن أه عبػد ن   الروايػة الشػريفة وفبا يؤيػد هػدا اؼبعػ  مػا  ػا
  :قاؿ  حيثأل )علي  السبلـ( 

 . (ٔ)) قبل السفياين م ري ويباين (
حيػػػث يتضػػػ  مػػػن هػػػدل الروايػػػة إف ظهػػػور اليمػػػاين متقػػػدـ زمػػػا،ً علػػػا 

يث يظهر اليمػاين   ويبػدأ علػدعوة إىل اغبػق ون ػرة ظهور السفياين ح
  ويتحػػػرؾ عبمػػػع األن ػػػار  (مكػػػن أل لػػػ    األرض)اإلمػػػاـ اؼبهػػػدي 

و ي ػػػة القاعػػػدة اؼبعػػػدة إعػػػداداً عقائػػػدايً وأخبلقيػػػاً وروحيػػػاً وبػػػدنياً مػػػن 
أ ػػػل إعػػػبلن دلمػػػة أل عػػػً و ػػػل وإهبػػػاد اليػػػـو اؼبوعػػػود الػػػدي تسػػػعا 

 البشرية للوصوؿ إلي  .
ا ديفية بدن اليمػاين لدعوتػ   الظػاهر وأل العػان انػ  سػيقـو علػدعوة أم

هة أو عػػن  أوالً بشػػكل سػػري حيػػث يقػػـو بػػدعوة بعػػض السػػاس مشػػا
ًيػة يظهػر مػن ا ريػق إصػدار بعػض اؼبسشػورات ربػ  عسػ وين اثنويػة ورم

                                                 
0
 . ٖٛٗص ٗمعجم اؼببلحم والفك ج -
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خبلؽبػػػا أعلميتػػػ  علػػػا هتػػػريل مػػػن العلمػػػان   عػػػدة ؾبػػػاالت وخاصػػػة   
 . رب يليةالعلـو اإلؽبية الغري 

عػػض اؼبػػؤمسا وبومػػن خػػبلؿ هػػدل الػػدعوة يسػػتطيع أف هبمػػع األن ػػار 
نوا السواة األوىل واغبقيقية لبقيػة األن ػار الػدين أيتػوف اؼبمح ا ليكوّ 

تباعػػاً حػػي تقػػوى الشػػودة وتك ػػر األن ػػار واؼبؤيػػدين عسػػد ذلػػ  تبػػدأ 
  مرحلة الدعوة العلسية حيػث يعلػن عػن نفسػ  انػ  اليمػاين اؼبوعػود وأنػ

اغبػق  إىليدعو إىل ن رة اإلماـ اؼبهدي )علي  السبلـ( ويػدعو السػاس 
 .والطريق اؼبستقيم 

شر دعوت    عدة دوؿ إسبلمية أل ل توسػيع القاعػدة وإسبػاـ سويبدأ ب
ف الك ػري إإال إف األمر لػي  سػهبًل دمػا قػد يت ػور الػبعض  ػ  اغبجة 

قة وأتبػاعهم مػن من اغبكومات اعبائرة والعلمان اػبونػة والفقهػان الفسػ
أصػػػحاب التقليػػػد األعمػػػا دػػػل هػػػؤالن سػػػوؼ يقفػػػوف بو ػػػ  الػػػداعي 

حيػػػػػث وبػػػػػاولوف تكػػػػػديب هػػػػػدل الػػػػػدعوة وردهػػػػػا   وأن ػػػػػارل وأتباعػػػػػ  
 شكي    يها وذل  يكوف بعدة  رؽ :والت
خػػػػخ  الػػػػداعي علكػػػػدب واال ػػػػ ان مػػػػن أ ػػػػل تشػػػػكي   ا ػػػػاـ -ٔ

 الساس ب  وحر هم عن الطريق الدي يدعو ل  .
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ر فبػػػا وقػػػع مػػػع صبيػػػع أصػػػحاب الػػػدعوات اإلؽبيػػػة دالرسػػػل وهػػػدا األمػػػ
 . (سبلـ أل عليهم أصبعا)واألنبيان وأوصيائهم 

 قػػد أ ػػم الرسػػوؿ الكػػر  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( علكػػدب حاخػػال مػػن ذلػػ  بعػػد أف  
أَأُْلِقػػَي }: دػػاف يسػػما مػػن قبػػل متهميػػ  عل ػػادؽ األمػػا قػػاؿ تعػػاىل 

 . (ٔ){ْيِسَسا َبْل ُهَو َددهاٌب َأِخرٌ الدِّْدُر َعَلْيِ  ِمن بػَ 
ذاً  ػػبل بػػد أف يػػتهم صػػاحب دعػػوة اإلمػػاـ )عليػػ  السػػبلـ( علكػػدب إ

 وإال ن يكن صادقاً   دعوال إذا ن هبر علي  ما  رى علا األنبيان .
ا ام  ععبسوف دمػا ا ػم األنبيػان واألوصػيان واألوليػان بػدل   قػد  -ٕ

أ ػػم رسػػوؿ أل )صػػلا أل عليػػ  وآلػػ    دػػدلأ مهػم أقػػوامهم ععبسػػوف  
وسػػػػلم( هبػػػػدل التهمػػػػة  ػػػػبل بػػػػد إذف أف يػػػػتهم الػػػػداعي لس ػػػػرة اإلمػػػػاـ 

 اؼبهدي )علي  السبلـ( هبا .
ة ) كبػػو تسػػخري اعبػػن ومػػا إىل ذلػػ  ( وهػػدل التهمػػة سهػػا امػػ  ععبِ  -ٖ

 :  ( قاؿ تعاىل  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأيضاً ا م هبا الك ري من األنبيان ومسهم رسوؿ أل
 . (ٔ){ َػتَػَربهُ وا ِبِ  َحيه ِحاٍ }ِإْف ُهَو ِإاله رَُ ٌل ِبِ  ِ سهٌة 

                                                 
 ( .ٕ٘القمر ) -ٔ
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 وكبن علا اعتقاد اتـ ةف اليماين اؼبوعود سوؼ يتهم هبدل التهمة 
علسػػػػحر والشػػػػعوذة ومػػػػاؿ إىل ذلػػػػ  مػػػػن األمػػػػور وهػػػػدا  ا امػػػػ  -ٗ

 (يهم السػػبلـعلػػ)الشػػين نفسػػ  وقػػع مػػع الك ػػري مػػن األنبيػػان والرسػػل 
ال ػبلة والسػبلـ قػاؿ  أ ضػلوخاصة مع موسا وعيسا و  علػيهم 

 : تعاىل 
ُهْم َوقَػاَؿ اْلَكػ ػسػْ اِ ُروَف َهػَدا َسػاِحٌر  }َوَعِجُبوا َأف َ انُهم مُّسػِدٌر مِّ

 . (ٕ){َددهابٌ 
مع اليماين صاحب دعوة اؼبهدي عليػ  السػبلـ    قعوهدا ما سوؼ ي

 وباوؿ خداع الساس .حيث إن  سوؼ يتهم ةن  ساحر 
ا ام  بعدـ العلم واؼبعر ػة أو انػ  ال وبسػن مػن العلػم خػي اً أو مػا  -٘

بػػدل  ومػػسهم  (علػػيهم السػػبلـ)إىل ذلػػ    حيػػث أ ػػم بعػػض األنبيػػان 
 : الرسوؿ الكر  حيث قالوا إف خخ اً يعلم  القرآف   قاؿ تعاىل 

                                                                                                
 ( .ٕ٘) اؼبؤمسوف -ٔ
 ( .ٗ) صسورة  -ٕ
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ا َعَلْيػػػػِ  ُبْكػػػػَرًة َي سُبْلَػػػػ}َوقَػػػػاُلوا َأَسػػػػاِ رُي اأْلَوهلِػػػػَا اْدتَػتَػبَػَهػػػػا َ ِهػػػػ
 . (ٔ){َوَأِصيبلً 

َػػا يُػَعلُِّمػػُ  َبَشػػٌر لَِّسػػاُف وقػػاؿ تعػػاىل  }َوَلَقػػْد نَػْعلَػػُم أَنػهُهػػْم يَػُقولُػػوَف ِإمبه
 . (ٕ)الهِدي يُػْلِحُدوَف ِإلَْيِ  َأْعَجِميٌّ َوَهػَدا ِلَساٌف َعَرِهٌّ مُِّبٌا {

هػدا لعمػري هػو الشػاهد لػ   اليماين حتمػاً سػوؼ يػتهم هبػدل التهمػة و 
 الرسوؿ ا م دب ل هدا و ػانهم علقػرآف  هػدا دليػل علػا إنػ  ن يكػن 

 علم  رب يلي دسغ بل هو علم إؽبي .
ا ػػػاـ أن ػػػارل علسػػػفاهة واعبهػػػل وعػػػدـ التمييػػػً بػػػا دعػػػاة اغبػػػق  -ٙ

قػاؿ  وأتبػاعهمأصػحاب األنبيػان مػع هػدا األمػر وقػع  ودعػاة الضػبللة 
يَل ؽَبُْم آِمُسوْا َدَما آَمػَن السهػاُس قَػاُلوْا أَنُػػْؤِمُن َدَمػا }َوِإَذا قِ : تعاىل 

 . (ٖ){َهان َولَػِكن اله يَػْعَلُموفَ آَمَن السَُّفَهان َأال ِإنػهُهْم ُهُم السُّفَ 
 ا امهم ةهنم أراذؿ الساس . -ٚ

                                                 
 ( .٘) الفرقاف -ٔ
 ( .ٖٓٔ) السحل -ٕ
 ( .ٖٔ) البقرة -ٖ
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 قد أ م أن ار األنبيان وأتبػاعهم اؼبػؤمسا بػدعوا م هبػدل التهمػة قػاؿ 
} َػَقاَؿ اْلَمػؤلُ الهػِديَن َدَفػُروْا ِمػن ِقْوِمػِ  َمػا نَػػَراَؾ ِإاله َبَشػراً : تعاىل 

مِّ ْػَلَسا َوَما نَػَراَؾ اتػهبَػَعػَ  ِإاله الهػِديَن ُهػْم َأرَاِذلُسَػا َعِدَي الػرهْأِي َوَمػا 
َسا ِمن َ ضْ   . (ٔ){ٍل َبْل َنظُسُُّكْم َداِذِباَ نَػَرى َلُكْم َعَليػْ

وأن ػػػار اؼبهػػػدي واؼبػػػؤمسا بدعوتػػػ  سػػػيتهموف هبػػػدل  وعليػػػ   ػػػإف أتبػػػاع
 التهمة .

 كػػػل هػػػدل الػػػتهم سػػػوؼ يػػػتهم هبػػػا أصػػػحاب وأن ػػػار اإلمػػػاـ اؼبهػػػدي 
اؼبػؤمسا بدعوتػ  الػيت يقودهػا اليمػاين اؼبوعػود وهػي    (علي  السػبلـ)

اغبقيقة بقدر ما يراد هبا من رد الدعوة وتكديبها وتشكي  السػاس هبػا 
ة وععػػث لت ػػديقها وإيبػػاف السػػاس هبػػا وذلػػ  تكػػوف عامػػل قػػوة للػػدعو 

  رايً علا السسن وت ديقاً لقول  تعاىل :
 . (ٕ)َوَأْد َػُرُهْم لِْلَحقِّ َدارُِهوَف {}

                                                 
 ( .ٕٚ) هود -ٔ
 ( .ٓٚ) اؼبؤمسوف -ٕ
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مث يستمر اليماين اؼبوعود هػو وأن ػارل بػدعو م للسػاس  ب ػورة علسيػة 
ًداد عػػػدد اؼبػػػؤمسا بتلػػػ  الػػػدعوة اإلؽبيػػػة   إال إف ذلػػػ  ال يػػػروؽ   يػػػ

عبػائرة   تلػ  البلػداف الػيت تظهػر  يهػا الػدعوة دمػا إنػ  للحكومات ا
 ال يروؽ للك ري من علمان و قهان السون والضبللة .

حيػػث وبردػػوف أتبػػاعهم ؼبوا هػػة تلػػ  الػػدعوة وأن ػػارها بشػػي السػػبل 
 تشػػ ؾ اعببهتػػا   ؿباولػػة مسهمػػا للسػػيطرة علػػا تلػػ  الػػدعوة واغبػػد 

ـ اؼبعػادي واؼبسشػورات مسها وتكػديبها وذلػ  يكػوف عػن  ريػق اإلعػبل
 االعتقػػػػاالتإىل اؼبكدبػػػػة والفتػػػػاوى البا لػػػػة   بػػػػل إف األمػػػػر سي ػػػػل 

والتعػػػديب بػػػل ردبػػػا ؿباولػػػة اهتتيػػػاؿ اؼبػػػبزين   تلػػػ  الػػػدعوة داليمػػػاين 
     وبعض اػباصة من أصحاب  .

عسدها اليماين بدعوة أن ػارل للهجػرة إىل مكػاف أيمػن  يػ  علػا  قـو ي
ا هبػػػػػػا وذلػػػػػػ  للحفػػػػػػاظ علػػػػػػا ضػػػػػػماف الػػػػػػدعوة وأن ػػػػػػارها واؼبػػػػػػؤمس

اسػػػتمراريتها وضػػػماف أمػػػن اؼبػػػؤمسا هبػػػا وحفػػػل نفوسػػػهم وإيبػػػاهنم مػػػن 
ًؿ وعقيد م من ما يشوهبا . ًل  الت

نتشاراً فبا دانػ  االدعوة إ اراً أوسع وأد ر  خد وهساؾ   اؼبهجر ست
 علي    السابق .
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د بػػػل ردبػػػا يػػػتمكن اليمػػػاين وأتباعػػػ  مػػػن الوصػػػوؿ غبكػػػم تلػػػ  الػػػببل 
وعلتا  أتسي   ي  بكا ة معدات  مهي  لس رة اإلماـ اؼبهدي )عليػ  

 .السبلـ( وهدا يظهر من سرية السغ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( 
وقػد بيسػا إف لػػدعوة اإلمػاـ اؼبهػػدي )عليػ  السػبلـ( خػػبهاً دبػرياً بػػدعوة 

رصػػػة لليمػػػاين ووبػػػا  ػػػدل اؼب ػػػطفا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(   مث انػػػ  مػػػا أف تتػػػاح الف
الوق  اؼببلئم حي يبدأ حبردت  العسػكرية عذبػال الكو ػة وذلػ  أل ػل 
 تحهػػا والقضػػان علػػا حكامهػػا مػػن بػػين العبػػاس و ػػرد السػػفياين مسهػػا 

 .الدي يكوف قد  رض سيطرت  عليها 
وهػػدا التحػػرؾ لليمػػاين هػػو الػػدي ربػػدث  عسػػ  الروايػػة وأد ػػر حػػددت 

لشهر واليـو الدي ىبرج  ي  السػفياين خروج اليماين   نف  السسة وا
رج  يػ  هػدل الشخ ػيات ال بلثػة زبػواػبراساين وحػددت ر ػب خػهراً 

. 
عليػػػ  )ؼبػػػا تبػػػا لسػػػا واضػػػحاً الشػػػب  الكبػػػري بػػػا دعػػػوة اإلمػػػاـ اؼبهػػػدي 

  وثبػػ  عسػػد، إف دعػػوة  (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)وبػػا دعػػوة  ػػدل اؼب ػػطفا  (السػػبلـ
ر بػسف  اؼبرحلػة الػيت سبػر هبػا دعػوة الرسػػوؿ سبػ (عليػ  السػبلـ)اؼبهػدي 
 .( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)الكر    
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داف ال بد إذف أف تظهػر دعػوة لئلمػاـ عليػ  السػبلـ   وقػ  وظػرؼ  
مشػػاب  للوقػػ  والظػػرؼ الػػدي ظهػػرت  يػػ  دعػػوة السػػغ اػبػػامت )صػػلا 

 .أل علي  وآل  وسلم( 
ة اليت ظباها اؼبوىل تبػارؾ  كما إف دعوة السغ ظهرت   ع ر اعباهلي

وتعػػاىل   دتابػػ  ععباهليػػة األوىل  ػػإف دعػػوة اؼبهػػدي سػػوؼ تظهػػر   
ع ػػر  اهليػػة وهػػي اعباهليػػة ال انيػػة أو األخػػرى دمػػا يفهػػم مػػن بعػػض 
الس ػػوص القرآنيػػة ودمػػا بيسػػ  الػػرواايت اؼبع ػػومية الشػػريفة وسػػسقـو 

دعػػػوة  ثبػػػات و ػػػود  اهليػػػة اثنيػػػة أو أخػػػرى وهػػػي الػػػيت تظهػػػراآلف إب
 .علا أثرها  (علي  السبلـ)اإلماـ 
تطػػور العلػػـو وازدهارهػػا وانتشػػار العلػػم حػػي يشػػهد ع ػػر  سحن   ػػ

أصػػػػب  العسػػػػري سػػػػهل يسػػػػري وراح العلمػػػػان يتسػػػػابقوف بػػػػبل هػػػػوادة   
ادتشػػػػػا ا م حػػػػػػي وصػػػػػػلسا إىل مػػػػػػا وصػػػػػلسا إليػػػػػػ  اليػػػػػػـو مػػػػػػن التقسيػػػػػػة 

 . والتكسولو يا اليت ن تعد خا ية علا الساس
ولؤلسف الشديد  إف هدا التطور اؽبائل قد مشل بعض ولكن 

اعبوانب اليت تتعلق حبياة اإلنساف وأنبل  وانب أخرى مهمة بل هي 
هنا ربفل لئلنساف إأي  ،ً انسإأهم اعبوانب وهي اليت ذبعل اإلنساف 
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ًل عن عقي اؼبخلوقات   في ادب البلداف وأد رها   إنسانيت  لتمي
حياة اإلنساف ما زال  مهملة ن يطلها  تطورَا قبد  وانب مهمة  

 . التطور اغباصل   تل  البلداف
حيث قبد أف اهتلب تل  الشعوب ما زال  ذبهل الك ري عن 

حالة اعباهلية  األدايف السماوية واالعتقادات اإلؽبية  هي تعي   
  بل مبادئ يسريوف و قها وال أس  يتعاملوف هبا وال قيم يرتبطوف هبا

 . 
 أيضا إىل واقع الببلد اإلسبلمية ورهتم انتشار العلم  يها لو نظر،و 

 قد   لو د، أف الك ري من أهلها بدنوا يعيشوف  اهلية  ديدة 
تردوا مبادئهم واكبر وا وران ال قا ات اعبانية اتردا ألرثهم العظيم 
وديسهم القو  اله ا وران عان اؼبادة واالكببلؿ دما داف العرب قبل 

 . ع ر اعباهلية األوىل اإلسبلـ  
حيث ن تكن ؽبم قيم يسريوف و قها وال مبادئ ير عوف إليها ون 

ًهم ون تكن ثقا تهم سوى اال تخار يكن ؽبم هَ  م إال إخباع هترائ
م  اختعل  بدل  ،ر الع بية وأت ج  اغبمية هباحسأو  ةنساهبم

 . لعاراعباهلية بيسهم حي وصل هبم اغباؿ إىل قتل بسا م خو اَ من ا
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ًمن ال عب واعباهلية   أو ها ظهرت الدعوة  و  م ل هدا ال
( اإلسبلمية حيث بعث أل سبحان  وتعاىل    بن عبد أل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 . رسوال وهاداي ومبشرا ونديراً 
اؼبوىل سبحان  وتعاىل علا عاتق  مسؤولية إصبلح ذل     لقا 

وما داف من رسوؿ أل )صلا أل علي    اجملتمع وإهنان تل  اعباهلية
ر عن ساعدي  راضيا قانعا دبا أني  ب  من وآل  وسلم( إال أف يشمّ 

 مسؤولية .
 ةزالإ)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( صراع  مع أول   القـو حي قب      قد بدأ رسوؿ أل

 . الك ري من أمور اعباهلية وأخبلقها
 مشاب  لدل  الع ر ع ر ف ولؤلسف الشديد   ع راآلوكبن 

)اعباهلية األوىل(  إنسا نعي    زمن اكبر    ي  الساس عن مبادئ 
 .الدين اإلسبلمي اغبقيقية 

وأت ج  ،ر الع بية القبلية  يما بيسهم دما دان    ع ر 
 .اعباهلية األوىل وما إىل ذل  من أخبلؽ اعباهلية

 : ري قول  تعاىل قد  ان عن اإلماـ ال ادؽ )علي  السبلـ(   تفس
 :  )علي  السبلـ( قاؿ   {َواَل تَػبَػرهْ َن تَػبَػرَُّج اعباهلية اأْلُوىَل }
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 . (ٔ)( أخرى اهلية أي سيكوف  )
هدا فبا يؤدد ما قلسال من أن  البد من ح وؿ  اهلية أخرى أو اثنية 

   {َواَل تَػبَػرهْ َن تَػبَػرَُّج اعباهلية اأْلُوىَل }:  وإال  لماذا قاؿ تعاىل
وكبن نعلم أف اعباهلية األوىل هي قبل اإلسبلـ حيث قضا عليها 

 اإلسبلـ .
ما  -و ود  اهلية اثنية أو أخرىأي  -وفبا يؤدد هدا اؼبع  أيضا 

ورد عن أئمة اؽبدى )عليهم السبلـ( من أف اؼبهدي )علي  السبلـ( 
 .يدعو إىل إسبلـ  ديد ودتاب  ديد 

)علي  السبلـ( تو د  هديقبل ظهور اإلماـ اؼب  وهدا معسال أن
 اهلية وإال لو داف هساؾ إسبلـ حقيقي  ما اغبا ة اي ترى للدعوة 

 . إىل إسبلـ  ديد أو دتاب  ديد
 وعن عبد أل بن عطان عن أه عبد أل )علي  السبلـ( قاؿ : 

ي سع ما صسع : ) س لت  عن سرية اؼبهدي ديف سريت  قاؿ 
)صلا  يهدـ ما داف قبل  دما هدـ رسوؿ أل ()ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسوؿ أل

                                                 
 . ٜٛٔص ٕٕحبار األنوار ج -ٔ
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 أمر اعباهلية ويست نف اإلسبلـ  ديدا أل علي  وآل  وسلم(
)(ٔ) . 

)علي  السبلـ( يهدـ اعباهلية اليت تسبق قيام    إف اإلماـ اؼبهدي
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وهدـ اعباهلية اليت سبق   اؼبقدس دما  عل رسوؿ أل

 اإلسبلـ . 
ف قائمسا إذا إ )ن الفضيل عن أه عبد أل )علي  السبلـ( قاؿ: وع

)صلا قاـ استقبل من  هل الساس اخد فبا استقبل رسوؿ أل 
 . من  هالة اعباهليةأل علي  وآل  وسلم( 
 قل  : وديف ذل  ؟
أتا الساس وهم يعبدوف اغبجارة  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( قاؿ أف رسوؿ أل
يداف واػبشب اؼبسحوتة وأف قائمسا إذا قاـ أتا وال خور والع

مث قاؿ   الساس ودلهم يت وؿ علي  دتاب أل ووبتة علي  ب  

                                                 
 . ٕٖ٘ص ٕ٘حبار األنوار ج -ٔ
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أما وأل ليدخلن عليهم عدل   وؼ بيو م دما يدخل اغبر 
 . (ٔ)( والقر

 من هدل الرواية الشريفة يتبا لسا أف اعباهلية ال انية اخد من األوىل 
دانوا يعبدوف األصساـ اغبجرية ولكسهم   واخطر  إف الساس آنداؾ  

الدين ىبر وف  قهان الضبللة زمن الظهور يعبدوف األصساـ البشرية 
 علا اإلماـ )علي  السبلـ( ويت ولوف علي  دتاب أل.

ًهران  صلوات أل )وعن سيدتسا وموالتسا أـ األئمة األ هار  ا مة ال
:  ا رين واألن اردان  زبا ب اؼبه  عسدما  إحدى خطبها  (عليها
 بل هجرة إال إليسا وال ن رة إال لسا وال إتباع إبحساف إال ) 

 . (ٕ)( بسا ومن ارتد عسا  إىل اعباهلية
اتبعا إبحساف إال من  وأ، مها رين أو أن ار إأي ال تقولوا 

السبلـ( ويديسوف بديسهم  ميعملوف و ق مبادئ أهل البي  )عليه
 . )علي  السبلـ( البي  وأيخدوف أحكامهم من أئمة أهل

                                                 
 . ٕٖٙص ٕ٘؛ حبار األنوار ج ٗٗ٘ص ٖإثبات اؽبداة ج -ٔ
 . ٜٚٔص ٜٕحبار األنوار ج -2
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وهبدا يتبا أف دل من ال يسري بسرية أئمة اؽبدى )عليهم السبلـ( 
هم من أهل اعباهلية وما أد رهم   زمانسا هدا  لي  دل من ادعا 

 التشيع أو اإلسبلـ داف ددل  .
بل أف اؼبسلما اغبقيقا هم من يعملوف و ق ما  ان عن األئمة 

ف اإلسبلـ اغبقيقي هو إسبلـ أهل إاؼبع وما )علي  السبلـ( و 
 .السبلـ( ال هتريهم  م)عليه البي 

عن  س ل  أع  عفر )علي  السبلـ( ) : وعن   بن مسلم قاؿ
 القائم إذا قاـ ةي سرية يسري   الساس ؟ 

حي يظهر اإلسبلـ  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( : بسرية ما سار ب  رسوؿ أل  قاؿ
. 

أبطل ما  : قاؿ ؟  ()ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ة رسوؿ أل: وما دان  سري  قل 
وددل  القائم   داف   اعباهلية واستقبل الساس علعدؿ 
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إذا قاـ يبطل ما داف   اؽبدنة فبا داف   أيدي  )علي  السبلـ(
 . (ٔ)( الساس ويستقبل هبم العدؿ

   الرواية اؼبتقدمة لشين هتريب  لو الحظسا قوؿ  نإواغبقيقة  
)علي  السبلـ(   الرواية )حي يظهر اإلسبلـ( وهدا يعين أف  الباقر

يكاد يبحا  )علي  السبلـ( اإلسبلـ قبل ظهور اإلماـ اؼبهدي
 .)علي  السبلـ(  ويسدرس لوال  ضل أل خبروج اإلماـ

 :  وقد صدؽ رسوؿ أل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( حيسما قاؿ
ًماف ال يبقا من اإلسبل ـ إال اظب  ومن القرآف إال ) آخر ال

 . (ٕ)رظب (
دما يظهر من الرواية أف هتيبة اإلماـ )علي  السبلـ( اؼبعب عسها 

ف اإلماـ )علي  السبلـ( سوؼ يبطل ما إعؽبدنة هي اعباهلية ال انية و 
 يها من أمور وأخبلؽ وأييت علدين اغبقيقي دما أبطل الرسوؿ 

 . داف   اعباهلية  الكر  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ما

                                                 
0
 . ٖٔٛص ٕ٘حبار األنوار ج -
2
 . ٜٕٓص ٕ٘حبار األنوار ج -
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اي قـو اعلموا علماً  ) وعن أمري اؼبؤمسا )علي  السبلـ( أن  قاؿ :
يقيسًا أف الدي يستقبل قائمسا من أمر  اهليتكم لي  بدوف 
ما استقبل الرسوؿ من أمر  اهليتكم وذل  أف األمة دلها 

 . (ٔ)( يوم د  اهلية إال من رحم أل
حة علا و ود  اهلية اثنية   و  هدا اغبديث الشريف داللة واض

 .وقد أخار رسوؿ أل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( إىل و ود  اهليتا 
  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(   اغبديث الشريف :  قد ورد عس 

 . (ٕ)) بع   با  اهليتا آلخرنبا خر من أوالنبا(
ى
ى
ى
ى
ى
                                                 

0
 . ٗٙص ٖمعجم أحاديث اإلماـ اؼبهدي ج -
2
 . ٗٗص ٔمعجم أحاديث اإلماـ اؼبهدي ج -
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ى
ى
ى
ى

ىالبابىالثالث
ىأفطالىالجاهلوظ

ى
   هل أف أ عاؽبا ا نعي  ع ر اعباهلية ال انية لسا أنس بعد أف تباو 

أ عاؽبا وقع  وما زاؿ يقع  وقع  أـ ال ؟ واغبقيقة  إف الك ري من
مسها الك ري   ؾبتمعسا واجملتمعات األخرى وهبدا  سحن إنشان أل عً 

ظهور دعوة اإلماـ اؼبهدي  عنتظارو ل   ع ر الظهور الشريف 
 )علي  السبلـ( .

اس   اعباهلية األوىل يعيشوف حالة من الع بية القبلية قد داف الس 
ساهبم وأنساهبم علا حة كانوا مس هرين سباما   القبيلة يتفاخروف 
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حساب اغبق واؽبدى والتقوى وما إىل ذل  من األمور الغري خا ية 
 . علا اهتلب ؾبتمعاتسا اإلسبلمية

دت لكسسا ولؤلسف اليـو صر، نعي  نف  تل  اغبالة حيث عا
الع بية القبلية من  ديد وصار التفاضل والتفاخر علعشرية واألهل 

ف اؼبعروؼ علا حساب الدين والتقا  واحد يقوؿ أ، من بين  بل
 . عسا ددا وددا

ين من عائلة إوآخر يقوؿ نف  قول  ويبجد عشريت  وآخر يقوؿ 
ف وما إىل ذل  حي وصل هدا ف وآخر يقوؿ أ، من بي   بلبل 

 .العلمان واؼبتعلما  اغباؿ إىل
ف ن  وعاقر أؽ علا و فكوف  الب العلم ؾبتهدَا حي لو ت بل ي

وهدل هي اعباهلية  ةمعرو  ةعلمي ةا تهادل إال أف يكوف من عائل
 . بعيسها

قاؿ  :  قد  ان عن السكوين عن أه عبد أل )علي  السبلـ( قاؿ
 :  رسوؿ أل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(
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قلب  حبَة من خردؿ من ع بية بع   أل يـو من داف    )
 . (ٔ)القيامة مع أعراب اعباهلية (

ومن األمور والطبائع والعادات اليت تر ع إىل اعباهلية هو اغبكم 
ًؿ أل أو بغري حكم أل وما أد رل اليـو  إف القبائل العربية  بغري ما أن
ضعية واإلسبلمية واغبكومات اليت وضع  لسفسها القوانا الو 

ألربكم حبكم أل بل أهنا ربكم ةحكاـ  اهلية ووضعية ال سب  إىل 
 . أل ب لة

 ف اهتلب  بل أف الك ري من العلمان ال يعملوف عألحكاـ اإلؽبية 
حكامهم ضسية ردبا اخط وا  يها أو أصابوا ولو حكموا حبكم واحد أ

 .ذف حكموا حبكم اعباهلية إ ق  ال يطابق الواقع  إهنم 
 :  قاؿ   )علي  السبلـ( ه ب ري عن أه  عفر عن أ

) اغبكم حكماف حكم أل وحكم اعباهلية  من اخط  حكم 
 . (ٕ)( أل حكم حبكم اعباهلية

                                                 
0
 . ٕٓٚص ٕالكا  ج -
2
 . ٕٛٔص ٙالتهديب ج -
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ومن أحكاـ اعباهلية أيضا واليت نعيشها اليـو ومبارسها بك رة هو 
الفاربة( وصرؼ  األدل عسد أهل اؼب يبة أو ما يسما بػ)ؾبل 

ًؿ داألمواؿ الطائلة   ل ذل  من ا ل التفاخر واحملسوبية وأمور ما أن
 . أل هبا من سلطاف

والعجيب ديف هبل  ر اؿ الدين واؼبؤمسا   تل  اجملال  
 وأيدلوف من ذل  الطعاـ أ لم يقرؤوا ما  ان عن اإلماـ ال ادؽ

األدل عسد أهل اؼب يبة من عمل اعباهلية  ) : )علي  السبلـ(
)صلا أل علي  عاـ دما أمر ب  السغ والسسة البعث إليهم علط

ؼبا  ان  )علي  السبلـ(  آؿ  عفر بن أه  الب  وآل  وسلم(
 . (ٔ)( نعي 
د البسات ؤ ومن أحكاـ اعباهلية أيضا هو قتل البسات أو ما يسما ب 

 . (ٕ){َوِإَذا اْلَمْوُؤوَدُة ُسِ َل ْ } : قاؿ تعاىل

                                                 
0
 . ٕٛٔص ٔالفقي  ج -
 ( .ٛ) التكوير( ٕ
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ما إىل ذل  من الشكوؾ حيث دانوا يقتلوف بسا م خو َا من العار و 
الواهية وهدل اغبالة مستشرة بك رة   ؾبتمعاتسا خاصة عسد أحفاد 

ًو وف بسا م  الهم السادة من بين هاخم الدين الدين قري   قبيلة ي
 .إال للسادة 

والسادة معرضا عن بسات عمهم فبا يتسبب   بقان تل  السسوة 
علا  ن لوبريَا حي العمر د  نبدوف زواج مدى اغبياة أو يتقدـ هب

 .  رصة زواج
ف الك ري إوهدا لعمري قتل لتل  السسوة وقتل ؼبعاين اغبياة  يهن بل 

 .عئهن ىبدمن  ق آمسهن يفضلن اؼبوت علا البقان   بيوت 
مي داف  )علي  السبلـ( قل  أله عبد أل ) : قاؿ أبو خدهبة 

 ؟.هدا 
 ات ـبا ة أف يسباداف   اعباهلية ودانوا يقتلوف البس  :  قاؿ

 . (ٔ)( يلدف   قـو آخرين 

                                                 
0
 . ٜٜٗص ٕٔوسائل الشيعة ج -
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 "دبل وأبي "م عألب داف يقوؿ سَ دما أف من إحكاـ اعباهلية القَ 
وهو فبا ساد   ؾبتمعسا اليـو وأنتشر د ريَا وم ال   "بلا وأبي "و

)وداعت ( وما إىل ذل   )وروح والدي( أو )وروح والدؾ( أو قوؽبم
 . حكاـ اعباهليةأودل  من 
ف أهل اعباهلية  إ ):  رارة عن أه  عفر )علي  السبلـ( قاؿ عن ز 

داف من قوؽبم دبل وأبي  وبلا وأبي    مروا أف يقولوا ال 
 . (ٔ)( وأل دبل وأل

ًي القارئ أف من صفات اعباهلية األوىل هو التحًب  ًي واعلم ع
واالختبلؼ با القبائل حيث قبد أف القبائل العربية متحاربة  يما 

ًو بعضها البعض ويغري بعضها علا البعض بيسها   .يغ
ًب  ضد قبائل أخرى  دما أنسا نبلحل أف بعض القبائل قد رب
وهكدا علسسبة للباقا ومن الشواهد علا ذل  ما قاـ ب  أهل مكة 

   يما بيسها اتفق)قري ( واليهود والقبائل العربية األخرى اليت 

                                                 
0
 . ٖٕ٘ص ٖٕوسائل الشيعة ج -
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ًب  غبرب اإلسبلـ واؼبسلما ورسوؿ اإلسبل ـ   معردة ورب
ًاب  . األح
إلسبلـ الدي دعا، إىل الوحدة اكبن نعي  اؼبشهد اثنية   وها

 ل أوالتوحيد ونبد اػببل ات والفرقة والسري    ريق واحد من 
هدؼ واحد وضمن مبادئ واحدة ال لبتلف عليها وهي اؼببادئ 

( وسار عليها األئمة )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اإلسبلمية اليت  ان هبا الرسوؿ الكر   
 . السبلـ( ماؼبع وما )عليه

كبن نعي  اؼبشهد اثنية   ع ر اعباهلية ال انية حيث  أقوؿ ها
لي  ؽبم هدؼ إال ًاع و رقَا متفرقا ال هبتمعوف أصب  اؼبسلموف أح

 . إرضان أنفسهم األمارة علسون والسري دبا يبلنـ أهوائهم ورهتبا م
م تردوا اإلسبلـ ومبادئ  اغبق ووضعوا  هدل هي اعباهلية حيث أهن 

ًؿ أل هبا من سلطاف يريدوف أف وبكموا هبا  ؽبم قوانا ودساتري ما أن
ًََؿ اَّلّلُ  َ }:  بلداف خي وقد قاؿ تعاىل ُ ْولَػِ َ  َوَمن نْه وَبُْكم دبَا أن

 . (ٔ){ُهُم الظهاِلُموفَ 

                                                 
 ( .٘ٗ) اؼبائدة( ٔ
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ستاف  واحدة وهي وهبدا يتبا لسا دبا ال يقبل الش  أف اعباهلية اث
اعباهلية األوىل اليت سبق  اإلسبلـ وقضا عليها الرسوؿ الكر  

 .حيث حارهبا ور ض الك ري من أحكامها )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(
وال انية وهي اعباهلية األخرى اليت أتيت   زمن الظهور حيث تسبق 

ي  )علي  السبلـ( واليت تكوف هنايتها علا يد قياـ اإلماـ اؼبهدي
حيث يسهي تل  األحكاـ اليت ال سب  إىل األحكاـ   الشريفتا 

 . اإلسبلمية ب لة ال من بعيد وال من قريب
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 انفصم اخلامس
دعىة اإلماو ادلهذٌ )عهُه انسالو( 

 وانُمانٍ ادلىعىد
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لػػػػػ  الطػػػػػاهرين آردة عػػػػػن السػػػػغ و والػػػػرواايت الػػػػػوا األحاديػػػػػثذدػػػػرت 

ليػػػػػ  اؼبهػػػػػدي )ع اإلمػػػػػاـ إف (أصبعػػػػػاأل وسػػػػػبلم  علػػػػػيهم  تصػػػػػلوا)
 ديد واىل دتاب  ديد دما  ان   الروايػة  إسبلـ إىل( يدعو السبلـ

( انػػػ  ليػػ  السػػػبلـعبػػػد أل )ع أهب ػػري عػػػن  أهالشػػريفة الػػػواردة عػػػن 
 :  قاؿ 
 . طوىب للغرعن  دما بدأ بدأ هتريبا وسيعود هتريبا سبلـاإل) 

 .أل  أصلح اخرح   هدا   قل  :
رسػػوؿ  االػػداعي مسػػا دعػػانا  ديػػدا دمػػا دعػػ يسػػت نف  قػػاؿ :
 . (ٔ)( ()ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأل 

ليػػػ  )ع عفػػػر البػػاقر  أعل   سػػ ): وعػػن عبػػد أل بػػػن عطػػان قػػػاؿ 
سػػػػرية  ةي( ليػػػػ  السػػػػبلـ)عقػػػائم قػػػػاـ الإذا   قلػػػػ  :. ( السػػػبلـ

                                                 
 . ٜٗٔص ٖٔج األنوارحبار  -ٔ
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يهػػدـ مػػا قبلػػ  دمػػا  عػػل رسػػوؿ أل   قػػاؿ : ؟يسػػري   السػػاس 
   . (ٔ)( ديدا  اإلسبلـ ويست نف( )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

يعػػين  -ودػدل  ورد عػػن عبػد أل بػػن عطػان اؼبكػػي عػن خػػيخ الفقهػان 
  ليػع)عن سرية اؼبهػدي  س لت ) : ( قػاؿ لي  السبلـعبد أل )ع أع

ي ػػسع دمػػػا صػػسع رسػػػوؿ أل   قػػاؿ : ؟ديػػف سػػػريت  ( السػػبلـ
لا أل عليػػ  صػػ)يهػػدـ مػػا دػػاف قبلػػ  دمػػا هػػدـ رسػػوؿ أل ( )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 . (ٕ) ديدا ( اإلسبلـ ويست نفاعباهلية    أمر( وآل  وسلم
قػاـ  إذا) : ( انػ  قػاؿ لي  السػبلـعال ادؽ ) اإلماـوددل  ورد عن 
قػػد  أمػػر إىل ديػػدا وهػػداهم  اإلسػػبلـ إىللسػػاس القػػائم دعػػا ا

 إىليهدي  ألن ظبي القائم مهداي  وإمبادثر  ضل عس  اعبمهور 
 . (ٖ)مضلوؿ عس  وظبي القائم علقائم لقيام  عغبق ( أمر

                                                 
 . ٖٗ٘ص ٕ٘ج األنوارحبار  -ٔ
 . ٜٜٗح ٜٖ٘ص ٖاؽبداة ج اتإثب -ٕ
 . ٔٔحٖٔٔصٕالوا  ج -ٖ
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لي  اؼبهدي )ع لئلماـ إفمسها  أمورهدل الرواايت تؤدد لسا  فإوالواقع 
نػػػ  وإ  يػػػدعو السػػػاس ( سػػػوؼ ليػػػ  السػػػبلـ)ع  إنػػػ( دعػػػوة أي السػػػبلـ
 ديػػد هتػػري الػػدي دػػاف معهػػودا عسػػد  إسػػبلـ إىل( يػػدعو ليػػ  السػػبلـ)ع

 .الساس   ع ر الظهور الشريف 
 وإسػبلـبػدين  أييت( لي  السبلـعاؼبهدي ) اإلماـ أفولي  مع  ذل  
تكػػػوف قػػػد  األمػػػة فأولكػػػن الواقػػػع   احملمػػػدي  واإلسػػػبلـهتػػػري الػػػدين 

 أحكػاـوتعػودت علػا  األصػيلي احملمػد واإلسػبلـاكبر   عػن الػدين 
لا أل عليػ  وآلػ  بػ  رسػوؿ أل )صػ  ػانمػا وتعاليم بعيدة دل البعػد ع

   . إلي ( ودعا وسلم
( ظهػرت دػدعوة  ديػدة ليػ  السػبلـعما ظهػرت دعػوة اؼبهػدي )  إذا

 .وـبتلفة   د ري من مبادئها وتعاليمها عن الواقع اؼبعاش يومها 
( ىبػرج   اليػـو ليػ  السػبلـعاؼبهػدي ) اإلمػاـ أفدػاف مػن اؼبعلػـو وؼبا  

العاخػػر مػػن احملػػـر قائمػػا علسػػيف معلسػػا اغبػػرب ضػػد الظلػػم والظػػاؼبا 
واؼبتجػػبين مػػن حكػػاـ وحكومػػات وعلمػػان و قهػػان مسحػػر ا  ةوالطغػػا
 .علسيف )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( مشردا دما قاـ  دل اؼب طفا  وأ،س
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ليػػػػ  اغبسػػػػا )ع اإلمػػػػاـعػػػػن   ػػػػان   الروايػػػػة الشػػػػريفة الػػػػواردة  قػػػػد
سػػسة مػػن نػػوح   األنبيػػان )   القػػائم مسػػا سػػسن مػػن : ( السػػبلـ

وسسة من موسا وسس  من عيسػا وسػسة مػن  إبراهيموسسة من 
  مػػن نػػوح  طػػوؿ العمػػر    مػػا  ( )ملسو هلآو هيلع هللا ىلصيوسػػف وسػػس  مػػن   

ًاؿ السػػاس  إبػػراهيممػػن  وأمػػا مػػن  وأمػػا   خفػػان الػػوالدة واعتػػ
من عيسا  اختبلؼ الساس  ي   وأما  سا  اػبوؼ والغيبة مو 
لا أل صػ)مػن    وأمػا   الفرج بعد البلػوى  أيوبمن  وأما  

 . (ٔ)( اػبروج علسيف ( علي  وآل  وسلم
يقػػػـو ) : (  ليػػػ  السػػػبلـ عفػػػر )ع أبػػػوقػػػاؿ : ب ػػػري قػػػاؿ  أهوعػػػن 
 ديػػد ودتػػاب  ديػػد وقضػػان  ديػػد علػػا العػػرب  ةمػػرالقػػائم 
   أتخدلوال  أحداً السيف وال يستتيب  إاللي  خان   خديد

 . (ٕ)( أل لومة الئم

                                                 
 . ٕٓٔلوا  جا -ٔ
 . ٜٖٕهتيبة السعماين ص -ٕ
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قػػػائم  إال( ال ىبػػػرج ليػػػ  السػػػبلـاؼبهػػػدي )ع اإلمػػػاـ أفومػػػن هسػػػا يتبػػػا 
 .علسيف وؿباسبا ومعاقبا ويقيم   د ري من الساس حد أل 
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ىالبابىاألول
ىالداريىهوىالوماني

 
ف تبػا لسػا أف اإلمػاـ اؼبهػدي )عليػ  السػبلـ( يقػـو علسػيف دمػا بعد أ

  وؼبا داف قياـ اإلماـ )علي  السػبلـ( يب ػل  قاـ  دل رسوؿ أل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(
القيامة ال غرى داف البد من ظهور دعوة ل  أل ػل التبشػري واإلنػدار 

 م داقًا ؼبا  ان   قول  تعاىل : 
َعَث َرُسوالً دِّ َوَما ُدسها ُمعَ }  . (ٔ){ِبَا َحيه نَػبػْ

 من هو الػدي يقػـو بتلػ  الػدعوة اي تػرى بعػد أف تبػا لسػا أف اإلمػاـ 
اؼبهدي )مكن أل ل    األرض( ال ىبػرج إال قائمػاً علسػيف مػن مكػة 

 اؼبكرمة دما ذدرت لسا األحاديث والرواايت .
 د ويػدعو السػاساعبديػ اإلسػبلـ إىلالػدعوة تلػ  من يقـو ب إفالواقع و 

هػو اليمػاين اؼبوعػود اؼبمهػد  اؼبسػتقيم ون ػرة اإلمػاـإىل اغبق والطريػق 

                                                 
 ( .٘ٔ) اإلسران -ٔ
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ليقػـو بتلػ  اؼبهمػة الػيت )عليػ  السػبلـ( والػدي يبع ػ   ئلمػاـالرئيسي ل
 عس  .يسوب هبا 

 اإلمػػاـعػػن  وفبػػا يػػدؿ علػػا ذلػػ  مػػا  ػػان   الروايػػة الشػػريفة الػػواردة
 أهػدى  الػراايت رايػة  ولػي ) ....: ( قػاؿ لي  السبلـالباقر )ع

  ػإذاصػاحبكم  إىليػدعو  ألنػ من راية اليماين هػي رايػة هػدى 
 -إىل أف قػػاؿ -حػػـر بيػػع السػػبلح علػػا السػػاس خػػرج اليمػػاين 

 . (ٔ)ىل  ريق مستقيم (إاغبق و  إىليدعو  ألن 
ليػػػ  )عاإلمػػػاـ ن ػػػرة  إىلاليمػػػاين هػػػو مػػػن يػػػدعو  أفوهػػػدا فبػػػا يؤدػػػد 

  . ( واىل اغبقالسبلـ
دمػػػا ورد   تفسػػػري قولػػػ   )عليػػػ  السػػػبلـ( اؼبهػػػدي اإلمػػػاـو واغبػػػق هػػػ
ِإفه اْلَباِ ػػػػػَل َدػػػػػاَف }َوقُػػػػػْل َ ػػػػػان اغْبَػػػػػقُّ َوزََهػػػػػَق اْلَباِ ػػػػػُل :  تعػػػػػاىل
اغبػػػق هػػػو ) : )عليػػػ  السػػػبلـ(  ال ػػػادؽ اإلمػػػاـقػػػاؿ    (ٕ){زَُهوقػػػاً 
 . ( )علي  السبلـ( اؼبهدي

                                                 
 . ٕٗٙهتيبة السعماين ص -ٔ
 ( .ٔٛ) اإلسران -ٕ
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ا ػػػل الب أهػػػلات بعػػػض ن ا ػػػوا أداذيػػػبدحػػػض  أيضػػػاوهػػػدا ي بػػػ  
  اإلمػاـ إىلاليمػاين يػدعو  أف  حػا  أنفسػهم إىلالدين يدعوف السػاس 

 .دما تقدـ 
 إىلاليمػػػاين هػػػو مػػػن يقػػػـو بتلػػػ  الػػػدعوة  أفوؼبػػػا تبػػػا ذلػػػ  وثبػػػ  

دػػاف البػػد ( ليػػ  السػػبلـاؼبهػػدي )ع اإلمػػاـاعبديػػد واىل ن ػػرة  اإلسػػبلـ
 ف التعػرؼ علػا اليمػاينألالشخ ػية اؼبهمػة  لسا من التعرؼ علا هدل
 .( لي  السبلـاؼبهدي )ع اإلماـن رة  إىلوااللتحاؽ ب  يقود 

وللتعػػػرؼ علػػػا خخ ػػػية اليمػػػاين ودعوتػػػ  ال بػػػد مػػػن مقارنتهػػػا بػػػدعوة 
( خػب  لي  السػبلـاؼبهدي )ع اإلماـف لدعوة إ(  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص األدـرالرسوؿ 

اً    يػات هػدا البحػث دما بيسا سابق   ( بدعوة  دل اؼب طفا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
. 

( ليػػ  السػػبلـ عفػػر )ع أه قػػد  ػػان   الروايػػة الػػواردة عػػن دامػػل عػػن 
 ديػػد دمػػا  أمػػر إىلقػػاـ دعػػا السػػاس  إذاقائمسػػا  إف ): انػػ  قػػاؿ 
بدا هتريبا وسػيعود هتريبػا دمػا  اإلسبلـرسوؿ أل واف  إلي  دعا

 .بدا  طوىب للغرعن 
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الػداعي  يسػت نفأل  قػاؿ :  أصلح  قل  : اخرح   هدا 
 . (ٔ)( (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ديدا دما دعا رسوؿ أل  مسا دعاناً 
يظهػػػر لسػػػا واضػػػحا الشػػػب  بػػػا الػػػدعوتا  وهتريهػػػا ةالروايػػػ دل مػػػن هػػػ

 ػرى ومػا مػر مػن مراحػل   الػدعوة السبويػة  مػا إف ػاؼبهدية واحملمديػة 
 سيجري ويبر   الدعوة اؼبهدية .

            
           

            
                
            
            
              

   

ىالبابىالثاني

                                                 
 . ٜٗٔصٖٔج األنوارحبار  -ٔ
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ىماهوظىدروةىالوماني
 

ورسػػل  دبحمػػد  أنبيائػػ أل تبػػارؾ وتعػػاىل بشػػر صبيػػع  إفدمػػا هػػو معلػػـو 
هػػػػم سػػػػادة  ( أصبعػػػػا معلػػػػيهوسػػػػبلم  أل  واتلػػػػ  الطػػػػاهرين )صػػػػلآو 

 وأعلمهػػػػمدل  بػػػػخػػػػد مػػػػسهم العهػػػػد أو  واآلخػػػػرين األولػػػػاالػػػػورى   
   أوصػػػيانعلػػػا يػػػد خػػػامت  أصبعػػػاسػػػبحان  بتمػػػاـ نػػػورل علػػػا اػبلػػػق 

 .)علي  السبلـ(  اؼبهدي اإلماـ( )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
الػيت  اإلؽبػيدولػة العػدؿ اؼبستظر إلقامػة اؼبهدي سيكوف  اإلماـ فأ أي

ورسػل  وسػيكوف )عليػ  السػبلـ( مػتمم  أنبيائػ وعد هبػا أل تعػاىل صبيػع 
صػػلوات أل )أل  أنبيػػانوعشػػروف ألػػف نػػغ مػػن  وأربعػػةمائػػة  بػػدألا ؼبػػ

 . (أصبعاعليهم وسبلم  
)علي  السػبلـ(  اؼبهدي لئلماـ  هدل اغبالة البد من دعوة  بلبد ذاً إ

اؼبهػػػػدي )عليػػػػ   اإلمػػػػاـوالبػػػػد مػػػػن رسػػػػوؿ يظهػػػػر هبػػػػدل الػػػػدعوة والف 
سػػػيم ل  انػػػ  أيالسػػػبلـ( سػػػيقـو علسػػػيف ؿباسػػػبا وال يسػػػتتيب احػػػد 

وقػػد ثبػػ    عػػداب أل علػػا الػػدين يكػػدبوف دعوتػػ  ويعػػادوف رسػػول  
صػاحب هػػدل الػدعوة هػػو السػيد اليمػػاين  أفيقبػل الشػػ   لػديسا دبػػا ال
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لئلمػاـ واف داف هساؾ بعض اؼبمهدين والدعاة الدين يقوموف علػدعوة 
دعػػػوات  رعيػػػة بسػػػيطة خبػػػبلؼ  أهنػػػا إال)عليػػػ  السػػػبلـ( هسػػػا وهسػػػاؾ 

 .اؼبهدي )علي  السبلـ(  لئلماـهي الدعوة الرئيسية دعوة اليماين  
لػػػيهم لػػػ  )عآالباحػػػث واؼبتتبػػػع للػػػرواايت الػػػواردة عػػػن السػػػغ و  إفبػػػل 
)عليػػ   اإلمػػاـبػػا  فال يفرقػػو  أهنػػم( يػػرى أمت التسػػليمال ػػبلة و  أ ضػػل

(   العديػد مػن اؼبواقػف واؼبراحػل  اليمػاين ) السبلـ( وبا الداعي ل 
 . الباح ا والكتاب ختبال للك ري منالدي سبب اال األمر  
اليمػاين  ماهيػة دعػوةنسل  الضون علا  أفسسحاوؿ   هدا البحث و 

دعوتػ  ومػا هػي السػسن الػيت ذبػري  أثسػانر هبا سبواؼبراحل اليت  واألدوار
عليػػ  ومػػا الػػدي سػػػيوا ه  وهتػػري ذلػػ  مػػن السقػػػاط الػػيت نراهػػا مهمػػػة 

ور اؼبستظػػػرين وال للػػػرب    هػػػدا البحػػػث ولكػػػي تتضػػػ  ال ػػػورة عبمهػػػ
الػػػدين يستحلػػػوف بظهػػػور بعػػض الػػػدعاة الكػػاذبا  األمػػريشػػتب  علػػػيهم 

 .)علي  السبلـ( اؼبهدي  اإلماـهدل الشخ ية اؼبهمة   قضية 
اؼبستظػػرة  اإلؽبػػياؼبهػػدي )عليػػ  السػػبلـ( سػػيبين دولػػة العػػدؿ  اإلمػػاـف إ

 دلػ  قبػاؿ البا ػل والكفػر دلػ  وال  واإليبػافوهبدا سيم ل  انػب اغبػق 
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ًمػػػػاف مستشػػػػر   دػػػػل مكػػػػاف واف  أفىبفػػػػا   األرضالبا ػػػػل   هػػػػدا ال
 .ت مس  متؤلا

ًمػػاف  )عليػػ  السػػبلـ( هػػم مػػؤمسا  اؼبهػػدي عإلمػػاـواؼبػػؤمسا   هػػدا ال
خخ ػ   أي اؼب ػداؽ أمػا  الواقع يؤمسوف بػ    اؼبفهػـو  أيلغيب ع

 هػدا    ؟ ومػن هػي الشخ ػيات اؼبرتبطػة بػ  حقيقػة ؟)علي  السػبلـ( 
ًيػػػد مػػػن إىلا وبتػػػاج فبػػػ ي علػػػا دػػػل وهػػػدا يسػػػر   والبيػػػاف  اإليضػػػاح م

   وأنبهػػػػػا)عليػػػػػ  السػػػػػبلـ(  الشخ ػػػػػيات اؼبرتبطػػػػػة بػػػػػدعوة اؼبهػػػػػدي
 .  اجملتمع  أوىلخخ ية اليماين وهدل حا ة 

اغبا ة ال انية  هي احملا ظة علػا هػدل الشخ ػيات وعػدـ دشػفها  أما
  زمػػػاف  ضاألر الػػػدي سػػػيكوف قػػػد سػػػيطر علػػػا  وأهلػػػ البا ػػػل  أمػػػاـ

 إىل ػػسحن   نفػػ  الوقػػ  كبتػػاج    سػػبلح ذو حػػدينالظهػػور وهػػدا 
الػػػػدي    األمػػػػرؽبػػػػا  إخفػػػػان أيضػػػػاؽبػػػػدل الشخ ػػػػيات وكبتػػػػاج  إيضػػػاح
 أسػػػلوب( نفػػػ  لػػػيهم السػػػبلـ)ع البيػػػ  أهػػػليسػػػتعمل  أفاسػػػتدعا 

السػػػػػبلـ( هبػػػػػدا  مالقػػػػػرآف  كانػػػػػ  الس ػػػػػوص الػػػػػواردة عػػػػػسهم )علػػػػػيه
يفهمهػػا بعػػض  أخػػرىوبعبػػارة  وع سهػػا عميػػق أنيػػقاػب ػػوص ظاهرهػػا 

 . أد رهم اوال يفهمهالساس 
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الػػداعي اغبقيقػػي  ي  هبػػا أحػػد إالوبػػ ػػإف تفاصػػيل القضػػية اؼبهدويػػة ال 
رموزهػػػا علػػػا عاتقػػػ   ػػػ   هػػػو الػػػدي وبمػػػل   )عليػػػ  السػػػبلـ(  لئلمػػاـ

ًمػػػاف واؼبكػػػاف اؼبساسػػػبا وذلػػػ   أسػػػرارهاويكشػػػف  مػػػرتب   ألنػػػ   ال
ض عليػػ  مػػػن علومػػ  الرعنيػػػة دبػػا هبعلػػػ  عؼبع ػػـو ارتبا ػػػا مباخػػرا  يفػػػي
 . أسرارليبقر اغبديث بقراً وىبرج 

نقػػػػبل عػػػػن هتيبػػػػػة  ٖٙٛصٔدمػػػػا ورد   معجػػػػم اؼببلحػػػػم والفػػػػك ج
السعمػػػاين إبسػػػسادل عػػػن  ػػػابر عػػػن أمػػػري اؼبػػػؤمسا )عليػػػ  السػػػبلـ( وهػػػو 

قػاؿ  ػابر  أف إىلي ف حاؿ  ػي  الغضػب وأمػريهم اليمػاين  وأظبػ  
عقراً عقػراً مث قػاؿ  اً لي  السبلـ( وهو يقوؿ عقر علي )ع اإلماـمث هنض 

 ذل  ر ل من ذرييت يبقر اغبديث بقراً .
 
 
 
 

ىالبابىالثالث
ىدروةىالومانيىلمراح
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)عليػػ   اؼبهػػدي اإلمػػاـاليمػػاين هػػو حامػػل دعػػوة  أفسػػابقا  أثبتسػػادمػػا 

اعبػػي  لػػ  وتسبيػػ  السػػاس وتػػو يههم  إبعػػدادالسػػبلـ(  هػػو الػػدي يقػػـو 
ودػل هػدا يقػـو  اإلمػاـعلي  السبلـ( و ي تهم ؼبرحلػة قيػاـ )اإلماـ كبو 

 .ب  اليماين 
جبيش  وال ىبفا الفرؽ با مػن  يقـو من مكة ؿبارعً  اإلماـ أفوال اب  
  أمػػا وؿباسػػباً  والتمهيػػد وبػػا مػػن يقػػـو ؿبػػارعً  واإلرخػػاد عإلعػػداديقػػـو 

 ديفية دعوت   هػي تكػوف علػا مراحػل دمراحػل دعػوة السغ)صػلا أل
 قػد بيسػا أف هسػػاؾ سػب  دبػػري وارؽ بسػػيطة لػ  وسػػلم( ولكػن بفػآعليػ  و 

بػػا دعػػوة اؼبهػػدي )عليػػ  السػػبلـ( وبػػا دعػػوة  ػػدل رسػػوؿ أل عليػػ  
 .وآل  وسلم( 

يفهػػم مراحػػل  أفيفهػػم مراحػػل دعػػوة اليمػػاين  أف أرادوعليػػ  البػػد ؼبػػن 
بعػد  أعلسهػاالسػرية مث  (  ػاؼبعلـو انػ  بػدأ علػدعوة)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دعوة الرسػوؿ

و ػػرى عليػػ  مػػا  ػػرى مػػن تكػػديب وا ػػاـ  أصػػحاب قويػػ  خػػودة  أف
علبا ػػػػل مث هجرتػػػػ  مػػػػرتا وهتػػػػري ذلػػػػ  فبػػػػا هػػػػو معلػػػػـو لػػػػدى عامػػػػة 

 .اؼبسلما 
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هنػػا سبػػر   هػػدل اؼبرحلػػة ولكػػن  بقػػا للت ويػػل إ  دعػػوة اليمػػاينودػػدا   
 . )علي  السبلـ( اؼبهدي اإلماـاؼبوا ق للغيب وهو 

ف إاؼبهػدي  ػ اإلمػاـ( وع ر )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص جة للتفاوت با ع ر الرسوؿونتي
 تجػػري عليػػ  ؾبموعػػة مػػن سػػسن  دعػػوة اليمػػاين مضػػغو ة   الوقػػ   

)  األنبيػػانلػػ  سػػسن مػػن  أف  نفػػ  مرحلػػة دعوتػػ   كمػػا ورد  األنبيػػان
 :  )علي  السبلـ( يقوؿ   عفر الباقر أعب ري ظبع   أهعن 
سػسة مػن موسػا  أنبيػان أربعػةسسة مػن  األمرهدا    صاحب) 

 أف إىل -وسػػػسة مػػػن عيسػػػا وسػػػسة مػػػن يوسػػػف وسػػػسة مػػػن   
 ؟  ما سسة يوسف : قل   -قاؿ

 . (ٔ)(قاؿ السجن والغيبة 
اليمػػاين يتعػػرض للسػػجن وتكػػوف لػػ  هجػػرتا دمػػا   أفومػػن هػػدا نفهػػم 
 .( هجرتا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دان  لرسوؿ أل

)عليػ  السػبلـ(  سست  مػن موسػا  إفللتداخل   ربقق السسن  ونتيجة
  هػػػدل اؼبرحلػػػة انػػػ  ىبػػػرج خائفػػػا ي قػػػب دمػػػا  ػػػان   الروايػػػة ومػػػن 

                                                 
0
 هتيبة الطوسي . -
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عػػػاش بػػػا العلمػػػان موسػػػا  أفاؼبشػػػاهبة بيسػػػ  وموسػػػا )عليػػػ  السػػػبلـ( 
ًمػػػػاف  نتيجػػػػة إلقامتػػػػ    ق ػػػػر  رعػػػػوف  كػػػػدل  يسشػػػػ      ذلػػػػ  ال
ًمن با العلميػة مػن زعمػان السػاس  األوساط اليماين ويعي    ة من ال

ًمػػػاف   مكػػػة اؼبهػػػدي )عليػػػ  السػػػبلـ(  آخػػػرمػػػن سػػػادة قػػػري     ال
مث يسقلب عليهم وي بػ  بطػبلف علػومهم واكبػرا هم   السجف و الكو ة 

 .دما  عل موسا )علي  السبلـ( عن  ادة اغبق وال واب  
 يمػاينلل إف  لسػسة موسػا )عليػ  السػبلـ(  اؼبشػاهبةال فة ال ال ػة  وأما

 إف )أنػ  قػاؿ : )عليػ  السػبلـ(  أل عبػد أهحيث  ػان عػن   هتيبتا 
 أهلػػػػػ  إىل أحػػػػػدنباهتيبتػػػػػا ير ػػػػػع    األمػػػػػرل ػػػػػاحب هػػػػػدا 

 . (ٔ)واد سل ...( أيهل     يقاؿ : واألخرى
)عليػػػ   اؼبهػػػدي اإلمػػػاـ إفمػػػن حيػػػث  إليػػػ وهػػػدا مػػػا يؤدػػػد مػػػا ذهبسػػػا 

 إىل األوىل ير ػػع   السػػبلـ( لػػ  هتيبتػػا )ال ػػغرى والكػػبى( ولكسػػ  ن
  دػػػدل  مػػػن هتػػػري اؼبمكػػػن أف نقػػػوؿ أف الشػػػيعة الػػػدين يؤمسػػػوف  أهلػػػ 

عإلمػػػاـ )عليػػػ  السػػػبلـ( أنػػػ  حػػػي وهتائػػػب ير عػػػوف ويقولػػػوف عسػػػ    
                                                 

0
 هتيبة السعماين . -
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ولػػدل   هػػدل الروايػػة اؼبقطػػع ال ػػاين مػػن الروايػػة أنػػ  مػػات أو هلػػ    
 .ال علا اإلماـ اؼبهدي )علي  السبلـ(  تسطبق علا السيد اليماين

 
 : أدوارل ومهام 

ومواقفػ  وهػدا  أدوارلنتيجة للمهاـ اؼبلقاة علا عاتق اليمػاين تعػددت 
خرو ػػػ  وظهػػػورل  يكػػػوف لػػػ  ظهػػػور   الكو ػػػة  أمػػػادنيقتضػػػي تعػػػدد 

  للػػدعوة ويكػػوف لػػ  ظهػػور   خراسػػاف وظهػػور   الػػيمن وهتػػري ذلػػ  
الكػبلـ تباعػا  اأييت عليه أخرىوددل  ل  قياـ   خراساف و  أمادن 

. 
   كػػػػوفبدايػػػػة دعوتػػػػ  ت إفظهػػػػورل   مكػػػػة  قػػػػد ذدػػػػر،ل سػػػػابقا  أمػػػػا

 إىلظهػػورل   خراسػػاف  هػػو مػػن ضػػمن مرحلػػة اؽبجػػرة  أمػػاو    الكو ػػة
الكو ػػػػة وقيامػػػػ   يهػػػػا  إىلوبعػػػػد عودتػػػػ    خراسػػػػاف هػػػػدي   اؼبمديسػػػػة 

 .علدعوة العلسية تبدأ حكومة بين العباس   مطاردت   تبدأ هتيبت  
   :  عفر )علي  السبلـ( قاؿ أهعن   ان   الرواية  قد
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هلػػ   أودار الفلػػ  وقػػالوا مػػات  إذااعبػػارود  أعقػػاؿ   اي ) 
  يكػػػوف ذلػػػ  وقػػػد أ : واد سػػػل  وقػػػاؿ الطالػػػب لػػػ  وةي

ظبعػػتم بػػ   ػػ تول ولػػو  وإذا  ػػارذبولبليػػ  عظامػػ   عسػػد ذلػػ  
 . (ٔ)( حبوا علا ال لة

هر أف ذلػ  يكػػوف   والظػػا خػروجوبعػد الغيبػة واالختفػػان البػد لػػ  مػن 
 .من اليمن 
اليمػاين مػن خراسػاف جبػي   قيػاـالقيػاـ  يكػوف  نالبػد مػ روجوبعد اػب

 رأيػػػتم ) إذا: لفػػػت  الكو ػػػة و ػػػرد السػػػفياين مسهػػػا  جػػػان   الروايػػػة 
الػػراايت السػػود خر ػػ  مػػن قبػػل خراسػػاف   توهػػا ولػػو حبػػواً 

 . (ٕ)( علا ال لة   ف  يها خليفة أل اؼبهدي

                                                 
 هتيبة السعماين . -ٔ

 هتيبة السعماين . -ٕ
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البي )عليػػ  السػػبلـ( هػػو  أهػػلاليمػػاين   الروايػػة عسػػد  أفودمػػا ذدػػر، 
عيعػوا  ػبل، ) : )علي  السبلـ(  اؼبؤمسا أمرياؼبهدي حيث  ان عن 

 . (ٔ)( لي  من ذي وال ذا هو ولكس  خليفة يباين عظب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ر نفس  .اؼب د -ٔ
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 انفصم انسادس

 أدنت انُمانٍ عهً صذق دعىاه
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ؼبا داف اليماين اؼبوعود صاحب دعػوة حيػث يقػـو بػدعوة السػاس دمػا 
سبق أف بيسا داف البد ل  من أدلة علا صػدؽ تلػ  الػدعوة   خاصػة 
وإف األحاديػػػث والػػػرواايت اؼبع ػػػومية الشػػػريفة قػػػد بيسػػػ  لسػػػا ظهػػػور 

ًماف .الك ري من راايت الضبلل  ة واالكبراؼ   ذل  ال



 

- 080- 

أضف إىل ذل  أف علمان السون و قهان الضبللة سوؼ يقفوف بو   
دعػػوة الػػداعي دمػػا أخبتسػػا دلمػػات أهػػل البيػػ  )صػػلوات أل علػػيهم 

 أصبعا( .
وا يػػػة الػػػيت ت بػػػ  صػػػحة إذف  بلبػػػد لليمػػػاين مػػػن إظهػػػار األدلػػػة ال    

يسػػػمع بتلػػػ   الػػػيت يقػػػيم مػػػن خبلؽبػػػا اغبجػػػة علػػػا مػػػنتلػػػ  الػػػدعوة 
 الدعوة .

تمػػػل أف أييت هبػػػا ورد أهػػػم األدلػػػة الػػػيت كبوانطبلقػػػاً مػػػن هػػػدل السقطػػػة نػػػ
ونقػػػـو بسقػػػاش دػػػل   اليمػػػاين إلثبػػػات دعوتػػػ  علػػػا خػػػكل أ روحػػػات 

أ روحة علا حدة    سددر أهم ما يرا ق تل  األ روحات من نقػاط 
ضػػػػػػعف وقػػػػػػوة ويبقػػػػػػا اغبكػػػػػػم للقػػػػػػارئ اؼبس ػػػػػػف   تعيػػػػػػا أصػػػػػػ  

 ؽبا . رابعال  ثبلثة اغبقيقة أف هساؾ أ روحاتاأل روحات   و 
 

ًة):  األ روحة األوىل  ( :إقامة اؼبعج
أف أقػػػػوى األدلػػػػة وأنبهػػػػا علػػػػا اإل ػػػػبلؽ   دػػػػل قػػػػد يعتقػػػػد الػػػػبعض 

ًة مسػػتسدين   ذلػػ  إىل دعػػوات  الػػدعوات اإلؽبيػػة هػػي إقامػػة اؼبعجػػ
 هػػػػم يقولػػػػوف أف لكػػػػل صػػػػاحب دعػػػػوة   األنبيػػػػان )علػػػػيهم السػػػػبلـ( 
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ًة    قػاـ األنبيػان )علػيهم السػبلـ( اؼبعػا ً ألقػوامهم  بلبػد أ قد معج
ًة لقوم   دمػا  عػل إبػراهيم      دل صاحب دعوة إؽبية أف يقيم اؼبعج

وصاحل ويون  وأيػوب وموسػا وعيسػا و  وهتػريهم )علػيهم أ ضػل 
 دما  عل أوصيان األنبيان من بعد مو م .و ال بلة والسبلـ( 

هػػدل األ روحػػة البػػد مػػن إثبػػات أمػػر  واغبقيقػػة وقبػػل البػػدن   نقػػاش
ًة هبريهػا أل عػً و ػل علػا أيػدي أنبيػانل )علػيهم  مهم وهو أف اؼبعج
ًة  هػػدا نػػغ أل  السػػبلـ( ولػػي  علضػػرورة أف يكػػوف لكػػل نػػغ معجػػ

ًة أثسان   ة دعوت  .  نوح )علي  السبلـ( ن يؤيدل أل عؼبعج
ًة نوح )علي  ا لسػبلـ(  إنسػا نقػوؿ وأما من يقوؿ أف الطو اف هو معج
ًة إال أنػػػ  لػػػي  دلػػػيبلً  مػػػن أ ػػػل إثبػػػات : نعػػػم   دػػػاف الطو ػػػاف معجػػػ

دعػوة نػػوح )عليػ  السػبلـ( بػػل هػو عقػاب مػػن اؼبػوىل عػً و ػػل  صػحة
)عليػػػ  السػػػبلـ(  تػػػ للكػػػا رين الػػػدين ر ضػػػوا الت ػػػديق واإليبػػػاف بدعو 

ًمن  وإال  ػػإف اؼبػػؤمسا قػػد آمسػػوا بتلػػ  الػػدعوة قبػػل وقػػوع الطو ػػاف بػػ
  وؼبػػا وقػػػع الطو ػػاف ن يػػؤمن أحػػػد هتػػري أول ػػ  اؼبػػػؤمسا   وال  ويػػل 

ًة  تو ػػد آيػػة أو روايػػة تػػدؿ علػػا أف نػػوح )عليػػ  السػػبلـ( أقػػاـ اؼبعجػػ
ًة الطو اف اليت قلسا أهنا عقاب للكا رين لي  إال .  لقوم  هتري معج



 

- 083- 

ًة  أمػػا نػػغ أل هػػود )عليػػ  السػػبلـ(  يحػػدثسا القػػرآف أنػػ  ن أيت دبعجػػ
لػػب مسػػ  قومػػ  ذلػػ  إال أنػػ  قػػاؿ ؽبػػم ةف ذلػػ  بيػػد أل إ بلقػػاً  قػػد  

تَػسَػػا بِبَػيِّسَػػٍة َوَمػػا كَبْػػُن  عػػً و ػػل قػػاؿ تعػػاىل : }قَػػاُلوْا اَي ُهػػوُد َمػػا ِ  ػْ
 .  (ٔ)بَِتارِِدي آؽِبَِتَسا َعن قَػْوِلَ  َوَما كَبُْن َلَ  دبُْؤِمِسَا {

ًة دػػالسغ  لػػػوط دمػػا إف هسػػػاؾ الك ػػري مػػػن األنبيػػان لػػػي  لػػديهم معجػػػ
)عليػػػ  السػػػبلـ( مػػػ بلً وإظباعيػػػل وإسػػػحق ويعقػػػوب ويوسػػػف وهتػػػريهم 
)علػػيهم وعلػػا نبيسػػا أ ضػػل ال ػػبلة وأمت التسػػليم(   إذف  مسػػ لة أف 
ًات بيػػد أل أييت هبػػػا مػػػي  ًة هتػػػري صػػػحيحة إمبػػا اؼبعجػػػ لكػػل نػػػغ معجػػ

 يشان ويؤيد هبا من يشان   قاؿ تعاىل : 
ًَِؿ َعَلْيِ  آايَ  َا اآْلاَيُت ِعسػَد اَّللِه }َوقَاُلوا َلْواَل أُن ٌت مِّن رهبِِّ  ُقْل ِإمبه
َا َأَ، َنِديٌر مُِّبٌا {   . (ٕ)َوِإمبه

إذف  اؼبس لة ليس  مسو ة بيد السغ إمبا األمر بيد أل عً و ػل  هػو 
ًة ويقيمهػػػػا مػػػػي خػػػػان  يقػػػػيم هبػػػػا اغبجػػػػة علػػػػا الكػػػػا رين  أييت عؼبعجػػػػ

                                                 
 ( .ٖ٘) هود -ٔ
 . (ٓ٘) العسكبوت -ٕ
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رية األنبيػػان لو ػد، أف صبيػع مػػن ، سػأولػو ر عسػػا واسػتقر   واؼبعانػدين 
ًة هػػم مػػن اؼبعانػػدين والكػػا رين بػػدعوات األنبيػػان   لػػب مػػسهم اؼبعجػػ
ًدهم ذلػػػ  إال  وحيسمػػػا أقػػػاـ أل ؽبػػػم اؼبعػػػا ً علػػػا يػػػدي أنبيػػػانل ن يػػػ

 إعراضاً عن اغبق وعساداً ودفراً   قاؿ تعاىل : 
ِػػػػػػْم ِإاله  ػػػػػػْن آاَيِت َرهبِّ ػػػػػػْن آيَػػػػػػٍة مِّ َهػػػػػػا   }َوَمػػػػػػا أَتْتِػػػػػػيِهم مِّ َدػػػػػػانُوْا َعسػْ

 . (ٔ){ُمْعِرِضاَ 
األهتلػب مػػسهم قػد آمسػػوا  قبػػد أف األعػما أـ لػو نظػر، إىل اؼبػػؤمسا  إنسػ

ًة .  من دوف معج
وقػػد  ف لكػػل مقػػاـ مقػػاؿ(إ)الػػيت  ػػان  يهػػا : مث إنسػػا نػػؤمن عؼبقولػػة 

ًة تكػػوف دبػػا يساسػػب زماهنػػا    قػػد دانػػ   اتفػػق العقػػبلن علػػا أف اؼبعجػػ
ًة موسػػا )عليػػ   السػػبلـ( الع ػػا الػػيت تكػػوف حيػػة إبذف أل عػػً معجػػ

ًماف .  و ل ألف السحر داف مستشرًا   ذل  ال
ًة عيسا )علي  السبلـ( خفان اؼبرضا وإحيان اؼبػوتا  وقد دان  معج
ًة نبيسػا  ألف الطب دػاف مستشػراً ومعرو ػاً بشػكل واسػع   ودانػ  معجػ

                                                 
 ( .ٗ) األنعاـ -ٔ
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ة وحسن بياف   وذل  ألف الشػعر   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( القرآف دبا  ي  من ببلهت
 . بشكل واض والببلهتة دا، مستشراف ومعرو اف 

أمػػػػا مػػػػن يعتقػػػػد أف اإلمػػػػاـ اؼبهػػػػدي )مكػػػػن أل لػػػػ    األرض( يظهػػػػر 
ًات ال ذبػػػري إال علػػػا يػػػد  ًات  هػػػدا هتػػػري صػػػحي  ألف اؼبعجػػػ عؼبعجػػػ
األنبيػػان )علػػيهم السػػبلـ( أمػػا علسسػػبة لؤلوصػػيان  إمبػػا يؤيػػدهم أل عػػً 

 .علكرامات و ل 
ًة أتيت إلعجػػػػاز  ًات والكرامػػػػات    ػػػػاؼبعج وهسػػػػاؾ  ػػػػرؽ بػػػػا اؼبعجػػػػ
اػب م وردع  وهي أتيت   مقػاـ االحتجػاج وإقامػة اغبجػة قبػل وقػوع 
العداب   أما علسسبة لؤلوصيان  إف أل عً و ل يؤيدهم علكرامػات 
لتطمػػ ن ؽبػػم نفػػوس السػػاس  تت ػػاعد عسػػدها در ػػات اإليبػػاف والػػوالن 

 وصي .لشخ  ال
ليػػػػ  علػػػػدل   ػػػػالوارد أف اؼبػػػػوىل تبػػػػارؾ وتعػػػػاىل يؤيػػػػد وليػػػػ  اؼبهػػػػدي )

السػبلـ( علكرامػػات دمػا أيػػد هتػريل مػػن األوصػيان )علػػيهم السػػبلـ( ال 
  مث إف أف أل عػػً و ػػل يقػػيم علػػا يديػػ  اؼبعػػا ً دمػػا يعتقػػد الػػبعض 

ًة ال أتيت إال عسد اكب ار إقامػة اغبػق هبػا    العلمان قد قرروا أف اؼبعج



 

- 086- 

ما إذا دانػ  األسػباب الطبيعيػة مستجػة للمطلػوب وهػو إقامػة اغبجػة أ
ًة .  . بل داعي عسدها إلقامة اؼبعج

يػػ  السػبلـ( اليمػػاين أمػا  يمػا ىبػػ  صػاحب دعػػوة اإلمػاـ اؼبهػدي )عل
د وال روايػػة واحػػدة تػػدؿ علػػا أف أل عػػً و ػػل يقػػيم اؼبوعػػود  ػػبل قبػػ

ًات   نعػم  ػإف مػن احملتمػل أف أل  يؤيػدل علكرامػات علا يدي  اؼبعجػ
إال أف األحاديث والرواايت الشريفة ن تشري إىل ذل  ومن هسػا يتبػا 
لسػػػػا أف هػػػػدل األ روحػػػػة ال يبكػػػػن التعويػػػػل عليهػػػػا   معر ػػػػة الػػػػداعي 

 وصدؽ دعوال .
 

 : )العلم علفق  واألصوؿ( : األ روحة ال انية
 يظهػر دمجتهػد ويكػوف أعلػمبعض الشػيعة أف اليمػاين اؼبوعػود  يعتقد

السػػاس علفقػػ  واألصػػوؿ عسػػد ذلػػ  يبػػدأ جبمػػع اؼبقلػػدين الػػدين ي ػػسع 
 ( .علي  السبلـمسهم قاعدة وأن اراً لئلماـ اؼبهدي )

واغبقيقػػة إف هػػدا الكػػبلـ فبػػا ال دليػػل عليػػ   لػػم تػػددر لسػػا األحاديػػث 
والػػػرواايت الشػػػريفة أف اليمػػػاين اؼبوعػػػود يكػػػوف ؾبتهػػػداً أو إنػػػ  يكػػػوف 

 صوؿ .أعلم الساس علفق  واأل
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مث إف الفقػػ  واألصػػوؿ مػػن العلػػـو الكسػػبية الػػيت يبكػػن رب ػػيلها مػػن 
قبل أي خخ  بغػض السظػر عػن دػوف هػدا الشػخ  مت ػبلً عإلمػاـ 

بػػػّر أو   أو هتػػػري مت ػػػل بػػػل بغػػػض السظػػػر عػػػن دونػػػ  مػػػؤمن أو  اسػػػق 
 ػػا ر  ػػإف دػػل واحػػد مػػن هػػؤالن يبكػػن أف يكػػوف ؾبتهػػداً ويبكػػن أف 

 ألصوؿ .يكوف أعلم من هتريل علفق  وا
والتػػاريخ وبػػدثسا عػػن الك ػػري مػػن اؼبسحػػر ا الػػدين وصػػلوا إىل در ػػات 
  عالية   هدل العلـو  لػي  دػل ؾبتهػد صػاحل ولػي  دػل عػان مػؤمن 
بل إف األحاديث والرواايت الشػريفة الػواردة عػن أمػر اإلمػاـ اؼبهػدي 
)عليػػ  السػػبلـ( ربػػدثسا عػػن ظهػػور الك ػػري مػػن علمػػان السػػون و قهػػان 

ويتػػ ولوف عليػػ   الػػدين يقفػػوف بو ػػ  اؼبهػػدي )عليػػ  السػػبلـ( الضػػبللة 
ويكدبوف فبهديػ  وأن ػارل والػرواايت   هػدا ال ػدد د ػرية دتاب أل 

 ذدر، بعضها   ال فحات السابقة من هدا الكتاب .
مث إف مػػػػا يقولػػػػ  الػػػػبعض مػػػػن أف اليمػػػػاين يكػػػػوف أعلػػػػم السػػػػاس علفقػػػػ  

 اليمػػػاين يػػػدعي   واألصػػػوؿ  ػػػإف هػػػدل الػػػدعوى أخػػػ  مػػػن اؼبػػػدعا 
االت اؿ عإلماـ اؼبهدي )علي  السبلـ( ويدعي أن  رسول  واؼبمهد لػ  
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ووزيرل وهدل اؼبقامات دلهػا مقامػات إؽبيػة ربتػاج إىل أدلػة مػن سػسخها 
 وليس  هتريبة عسها أو أخ  مسها .

تح ػيلية دمػا قلسػا وهػي والة يكسػبالعلـو من ال علم الفق  واألصوؿ 
اعة دػػل أحػػد تعلمهػػا ورب ػػيلها    ػػبل يبكػػن مػػن تعلػػيم البشػػر وعسػػتط

 أف نستدؿ هبا علا دعوة إؽبية .
مث إف اؼبعلػػػػـو لػػػػديسا أف اليمػػػػاين أيخػػػػد تو يهاتػػػػ  مػػػػن اإلمػػػػاـ )عليػػػػ  
السػػػبلـ( نفسػػػػ  دمػػػػا أخػػػارت الػػػػرواايت الشػػػػريفة وأدػػػد الك ػػػػري مػػػػن 
البػػػاح ا   دتػػػبهم وأحبػػػاثهم  مػػػا حا تػػػ  عسػػػدها لبل تهػػػاد أو الفقػػػ  

ة إذا مػػػػا علمسػػػػا أف صبيػػػػع اجملتهػػػػدين يعملػػػػوف و ػػػػق واألصػػػػوؿ خاصػػػػ
أحكػػاـ ظاهريػػة ظسيػػة وليسػػ  واقعيػػة   واليمػػاين يعمػػل و ػػق أحكػػاـ 

 واقعية أيخدها من اإلماـ )علي  السبلـ( نفس  .
الشػريفة الػواردة عػن أه عبػد أل )عليػ  السػبلـ(   قد  ػان   الروايػة

بلؽبم وحػرامهم ) القائم إماـ ابن إماـ أيخدوف مس  ح: أن  قاؿ 
 . (ٔ)قبل قيام  (

                                                 
 . ٚٔٗص ٖمعجم أحاديث اإلماـ اؼبهدي ج -ٔ
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 من هدل الرواية الشريفة يتبا لسػا واضػحاً أف مسػائل الفقػ  وأحكػاـ 
الشػػػريعة تكػػػوف قبػػػل قيامػػػ  مسػػػ  )عليػػػ  السػػػبلـ( ولػػػي  مػػػن هتػػػريل   
واليماين هو مػن يكػوف الواسػطة   إي ػاؿ هػدل األحكػاـ إىل أن ػارل 

ا أنػػػ  مت ػػػبلً    غػػري صػػػحي  أف نفػػػرض أف اليمػػػاين ؾبتهػػداً مػػػع علمسػػػ
 عإلماـ )علي  السبلـ( .

  مػػا أف يعمػػل اليمػػاين و ػػق االسػػتسباط وتكػػوف أحكامػػ  ظسيػػة أو أنػػ  
يكػػوف مت ػػبلً عإلمػػاـ )عليػػ  السػػبلـ( وأيخػػد األحكػػاـ الشػػرعية مسػػ  
)عليػ  السػبلـ(   وسػوؼ تكػوف تلػ  األحكػاـ واقعيػة حتمػاً وعسػػدها 

 ػػػق األحكػػػاـ الظاهريػػػة ال وبتػػػاج إىل اال تهػػػاد واالسػػػتسباط والعمػػػل و 
 الظسية .

إذف  مسػػ لة دػػوف اليمػػاين يكػػوف ؾبتهػػداً ويكػػوف اعلػػم السػػاس علفقػػ  
واألصوؿ لي  صحيحاً إ بلقاً    هدل األ روحػة إذف هتػري صػحيحة 
وال يبكػػػن أف نعػػػوؿ عليهػػػا   معر ػػػة اليمػػػاين أو نعتبهػػػا دلػػػيبلً علػػػا 

 صدؽ دعوال .
 

 : مور العلم بعظائم األ:  ال ال ة األ روحة
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  صبيػػػػػػع األخػػػػػػيان تو ػػػػػػد أخػػػػػػيان عظيمػػػػػػة    ػػػػػػالعلم  يػػػػػػ  عظػػػػػػائم 
واؼبو ػػودات  يهػػا عظػػائم والكتػػب  يهػػا دتػػب عظيمػػة    كتػػاب أل 

 عً و ل  ي  قرآف عظيم وهكدا .
ويعتقػػػد الػػػبعض أف اليمػػػاين اؼبوعػػػود أييت علعظػػػائم وقبػػػل معر ػػػة هػػػدل 

ل مػػػن العظػػػائم البػػػد مػػػن معر ػػػة صػػػحة هػػػدا الػػػرأي  هػػػل لػػػ  مػػػا يؤيػػػد
األئمػػة األ هػػار )صػػلوات أل وردت عػػن السػػغ أو أحاديػػث ورواايت 

 .عليهم أصبعا( وسبلم  
نسا لو ر عسا إىل األحاديث والراوايت الػيت ربػدث  عػن أمػر إواغبقيقة 

 ذدرت هدا األمر ودل  علي  . اقبد أهناؼبهدي )علي  السبلـ( 
 عمر   قاؿ :  قد  ان   الرواية الشريفة الواردة عن اؼبفضل بن 

يقػػوؿ : إف ل ػػاحب هػػدا  )عليػػ  السػػبلـ() ظبعػػ  أع عبػػد أل 
األمػػر هتيبتػػا ير ػػع   إحػػدانبا إىل أهلػػ    واألخػػرى يقػػاؿ : 

قل  : ديف ن سع إذا دػاف ذلػ ؟   هل    أي واد سل  
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قػػاؿ : إف ادعػػا مػػدع  اسػػ لول عػػن تلػػ  العظػػائم الػػيت هبيػػب 
 . (ٔ) يها م ل  (

ة الشػػػريفة يتبػػػا لسػػػا أف اؼبعيػػػار   معر ػػػة دػػػل إذف  مػػػن هػػػدل الروايػػػ
داعػػػي هػػػو سػػػؤال  عػػػن العظػػػائم ولػػػي  عػػػن خػػػين آخػػػر    مػػػا هػػػي 
العظػػػائم اي تػػػرى ؟ هػػػدا هػػػو السػػػؤاؿ اؼبهػػػم الػػػدي هبػػػب أف نتوصػػػل 

 إل ابت  .
واغبقيقػػة ال يبكػػن تعيػػا العظػػائم مػػا ن نر ػػع إىل دتػػاب أل عػػً و ػػل 

( ورواايت األئمػػة األ هػػار )علػػيهم السػػبلـ(   وأحاديػػث السػػغ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
واؼبعلػػـو أف دتػػاب أل عػػً و ػػل هػػو أعظػػم هػػدل العظػػائم  قػػد وصػػف  

 قاؿ تعاىل :   اؼبوىل تبارؾ وتعاىل علعظمة 
َن اْلمَ  َساَؾ َسْبعاً مِّ  . (ٕ){ َاين َواْلُقْرآَف اْلَعِظيمَ }َوَلَقْد آتَػيػْ

 ااي يكوف عظيمًا حتماً . كل ما يتعلق علقرآف من أسرار وخف

                                                 
؛  ٚ٘ٔص ٕ٘؛ حبار األنوار ج ٘ٗٗص ٖ؛ إثبات اؽبداة ج ٖٓٗص ٔالكا  ج -ٔ

 . ٛٚٔهتيبة السعماين ص
 ( .ٚٛ) اغبجر -ٕ



 

- 092- 

أمػػا لػػو عػػد، إىل األحاديػػث والػػرواايت الشػػريفة قبػػد أهنػػا ذدػػرت أف 
الر عة من عظائم األمور  معر تها تعين معر ة أمر من األمػور العظػاـ 

. 
) سػػ ل  أع  قػػد  ػػان   الروايػػة الشػػريفة الػػواردة عػػن زرارة قػػاؿ : 

ن الر عػػػة عػػػن هػػدل األمػػور العظػػػاـ مػػ)عليػػ  السػػبلـ( عبػػد أل 
 .وأخباهها 

 قاؿ : إف هػدا الػدي تسػ لوف عسػ  ن هبػين أوانػ    وقػد قػاؿ 
 أل عً و ل : 

بُوْا دبَا َنْ وبُِيطُوْا ِبِعْلِمِ  َوَلمها أيَِْ ِْم أَتِْويُل  }  .(ٔ)( { َبْل َدده
عػن األمػور )عليػ  السػبلـ( ) سػ ل  أع  عفػر وعن ضبراف قاؿ : 

هػػا    قػػاؿ : إف هػػدا الػػدي تسػػ لوين العظػػاـ مػػن الر عػػة وهتري 

                                                 
0
 . ٓٗص ٖ٘حبار األنوار ج -
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بُوْا دبَػا َنْ وبُِيطُػوْا ِبِعْلِمػِ   }عس  ن أييت أوانػ    قػاؿ أل :  بَػْل َدػده
 . (ٔ)( { َوَلمها أيَِْ ِْم أَتِْويُل 

مػػػن هػػػاتا الػػػروايتا الشػػػريفتا يتبػػػا لسػػػا واضػػػحاً أف الر عػػػة مػػػػن  
ت دػد لسػا أف الت ويػل مػػن عظػائم األمػور   ومػن هػاتا الػػروايتا أيضػاً ي

عظػػائم األمػػور وذلػػ  ألف اإلمػػاـ البػػاقر وال ػػادؽ )عليهمػػا السػػبلـ( 
عسػػدما سػػ بل عػػن الر عػػة   الػػروايتا ذدػػرا الت ويػػل   والواضػػ  مػػػن  
دبلمهما )عليهما السبلـ( أف الر عة تكػوف علػا كبػو الت ويػل ولػي  

 السائد .والفهم والفكر التقليدي علا السحو اؼبتعارؼ 
ا علسسػػبة ألخػػبال الر عػػة والػػيت هػػي أيضػػاً مػػن عظػػائم األمػػور  هػػي أمػػ

ًوؿ عيسػػا بػػن مػػػر  )عليهمػػا السػػبلـ( وأمػػػر  خػػروج دابػػة األرض ونػػػ
اإلمػػػاـ اؼبهػػػدي وخرو ػػػ  دػػػل هػػػدل األمػػػور هػػػي مػػػن األمػػػور العظػػػاـ 
والداعي البد أف يكوف عاؼباً بكل هدل العظػائم حبيػث لػو سػ ل عسهػا 

 أو ما يتعلق هبا أل اب .

                                                 
0
 . ٕٕٔص ٕتفسري العياخي ج -
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الوا ػػػب عليسػػػا دمكلفػػػا ومستظػػػرين ألمػػػر اإلمػػػاـ )مكػػػن أل لػػػ    و 
األرض( أف نسػػػ ؿ دػػػل مػػػن يػػػدعي أنػػػ  ،ئػػػب اؼبهػػػدي أو رسػػػول  أو 
مبعوثػػػػ  أو الػػػػداعي إىل ن ػػػػرت  عػػػػن هػػػػدل العظػػػػائم دمػػػػا أمػػػػر، أئمتسػػػػا 

 األ هار )صلوات أل عليهم أصبعا( .
ي لتكػوف وهساؾ أمور أخرى عديدة البد من تو رها   خخ  الػداع

 أدلة علا صدؽ دعوال مسها : 
: إف هدا العلم من العلـو اإلؽبية اليت ال يبكن  أتويل الرؤاي -ٔ

بل   الوصوؿ إليها من خبلؿ التح يل والكسب والدراسة 
  وا تبانل علا من يشان من إن  ال وب ل إال دبّن أل و ضل

ُمَ  ِمن َعلِّ }وََدَدِلَ  هَبَْتِبيَ  رَبَُّ  َويػُ قاؿ تعاىل :    عبادل
 .  (ٔ){أَتِْويِل اأَلَحاِديثِ 

ًل  هدل اآلية   يوسف )علي  السبلـ(  قد علم  اؼبوىل  قد  ن
تبارؾ وتعاىل أتويل الرؤاي بعد أف ا تبال واختارل   ومن هسا يتبا أف 

                                                 
0
 ( .ٙ) يوسف -
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أتويل الرؤاي يكوف عال تبان ولي  بشين آخر وال يبكن أف يكوف 
 ن يكن من احملسسا   قاؿ تعاىل : الشخ  عاؼباً بت ويل الرؤاي ما

َسا بَِتْ ِويِلِ  ِإ،ه }  . (ٔ){ نَػَراَؾ ِمَن اْلُمْحِسِساَ نَػبِّ ػْ
 من هدل اآلية الشريفة يتبا لسا واضحًا أف أتويل الرؤاي من صفات 

 .احملسسا لي  إال 
َساُل ُحْكمًا َوِعْلمًا وَ قاؿ تعاىل :  ُل آتَػيػْ ِلَ  َددَ }َوَلمها بَػَلَغ َأُخده

ًِي اْلُمْحِسِساَ   . (ٕ){قَبْ
حيث يتض  من هدل اآلية الشريفة أف خروط ح وؿ الشخ  
علا اغبكم والعلم وأف يكوف من احملسسا   واؼبوىل تبارؾ وتعاىل 
ًان اإلحساف هو إتياف اغبكم والعلم للمحسن   وبسان  يؤدد أف  
ل علا هدا  بل يبكن لشخ  مهما داف أف يكوف عاؼبًا   أتوي

 الرؤاي ما ن يكن من احملسسا .

                                                 
0
 ( .ٖٙ) يوسف -
2
 ( .ٕٕ) يوسف -
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َها قاؿ تعاىل :  سِّا لُِيوُسَف ِ  اأَلْرِض يَػتَػبَػوهُأ ِمسػْ }وََدَدِلَ  َمكه
ُنِضيُع َأْ َر  َحْيُث َيَشاُن ُنِ يُب ِبَرضْبَِتَسا َمن نهَشان َوالَ 

 . (ٔ){اْلُمْحِسِساَ 
ًُ ِإفه لَ وقاؿ تعاىل :  ًِي ُ  َأًع َخْيخًا َدِبريًا َ ُخْد }قَاُلوْا اَي أَيػَُّها اْلَع
 . (ٕ){ نَػَراَؾ ِمَن اْلُمْحِسِساَ َأَحَدَ، َمَكانَُ  ِإ،ه 

ومن هاتا اآليتا يت دد لسا أف يوسف )علي  السبلـ( من احملسسا 
وقد أاتل أل عً و ل أتويل الرؤاي  الستيجة أف الشخ  ال يعلم 

 أتويل الرؤاي ما ن يكن ؿبسسًا .
ا تقدـ نستطيع القوؿ أف الداعي إىل أمر اإلماـ اؼبهدي ومن دل م

ًي   أتويل اؼبوىل تبارؾ وتعاىل ةف يعلم  )مكن أل ل    األرض( هب
الرؤاي    إذا خرج من يدعو إىل اغبق وإىل ن رة اإلماـ اؼبهدي 
)علي  السبلـ( ما عليسا عسدها إال أف نق  علي  رؤاي أو نبعث ل  

ها  إذا ما أوؽبا ووقع  دما قاؿ داف ذل  دليبًل هبا ونطلب مس  أتويل
                                                 

0
 ( .ٙ٘) يوسف -
2
 ( .ٛٚ) يوسف -
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ا أف نكدب  علا أقل علا أن  من احملسسا وعلتا   لي  لس
 االحتماالت .

 
 : أي أف الػػػػداعي إىل ن ػػػػرة اإلمػػػػاـ اؼبهػػػػدي علمػػػػ  علتوسػػػػم -ٕ

أف لػػ  القػػدرة علػػا ومعػػ  ذلػػ   )عليػػ  السػػبلـ( عاؼبػػاً علتوسػػم
نػػػ  يعػػػرؼ ال ػػػاحل مػػػن معر ػػػة عػػػدول مػػػن وليػػػ  علتوسػػػم   دمػػػا أ

الطػػاحل والػػب مػػن الفػػا ر مػػن خػػبلؿ هػػدا العلػػم الػػدي هػػو مػػن 
 ـبت ات األنبيان واألئمة األ هار )عليهم السبلـ أصبعا( .
  قد  ان   الرواية الشريفة الواردة عن الباقر )علي  السبلـ( : 

) دػػػ ين انظػػػر إىل القػػػائم )عليػػػ  السػػػبلـ( وأصػػػحاب    قبػػػف 
وخلقػػ   مؤوسػػهم الطػػري    سيػػ  أزوادهػػالكو ػػة دػػ ف علػػا ر 

ثيػػاهبم متسكسػػا قسػػيهم قػػد أثػػر السػػجود جببػػاههم   ليػػوث 
علسهػػػار رهبػػػاف   الليػػػل   دػػػ ف قلػػػوهبم زبػػػر اغبديػػػد   يعطػػػا 
الر ل مسهم قوة أربعا ر بًل ويعطيهم صػاحبهم التوسػم   ال 
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يقتػػػػل أحػػػػػد مػػػػػسهم إال دػػػػا ر أو مسا قػػػػػاً    قػػػػػد وصػػػػػفهم أل 
 . (ٔ)( {ٍت لِّْلُمتَػَوظبِِّاَ }ِإفه ِ  َذِلَ  آلايَ اب  : علتوسم   دت

إذف  بلبػد أف يكػوف الػداعي اغبقيقػي لئلمػاـ اؼبهػدي )عليػ  السػبلـ( 
 عاؼباً علتوسم .

: مػػن اؼبعلػػـو أف أعلػػم السػػاس بعػػد  علمػػ  علكتػػب السػػماوية -ٖ
)عليػػػػػ  رسػػػػػوؿ أل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( أمػػػػػري اؼبػػػػػؤمسا علػػػػػي بػػػػػن أه  الػػػػػب 

 ) وأل لػػػػػو ثسيػػػػػ   السػػػػبلـ(   وقػػػػػد ورد عسػػػػػ  أنػػػػػ  قػػػػػاؿ : 
أهػػل   وبػػا أهػػل التػػوراة بتػػورا م بػػا   الوسػػادة غبكمػػ
  وبػػػا أهػػػل الفرقػػػاف بفرقػػػاهنم   حػػػي اإلقبيػػػل إبقبػػػيلهم 

ًهر دل إىل رب  ويقوؿ إف علياً قضا  يسا بقضائ    (ٕ)(ي
. 

                                                 
0
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هبػػب أف يكػػوف أعلػػم  مػػن هػػدل الروايػػة الشػػريفة يتبػػا لسػػا أف األعلػػم 
لػي    الػػدين اإلسػبلمي والقػػرآف بػل هبػػب أف يكػوف أعلػػم مػن أهػػل 

 التوراة واإلقبيل علتوراة واإلقبيل هدا أوالً .
واثنيػػػاً ؼبػػػا دػػػاف اليمػػػاين داعيػػػاً إىل ن ػػػرة اإلمػػػاـ اؼبهػػػدي وهػػػو )عليػػػ  
السػػبلـ( أييت لكػػل اؼبظلػػوما واؼبضػػطهدين مػػن دوف اسػػت سان أي أنػػ  

أهػػػل األدايف    بلبػػػد أف يكػػػوف اليمػػػاين أعلػػػم مػػػن هتػػػريل أييت لكا ػػػة 
علتوراة واإلقبيل إضا ة للقرآف ولي  هساؾ مػن يكػوف أعلػم مسػ  هتػري 

 اإلماـ اؼبهدي )علي  السبلـ( .
إذف  بلبػػد أف يكػػوف الػػداعي إىل ن ػػرة اإلمػػاـ )عليػػ  السػػبلـ( أعلػػم 

د الػبعض من هتػريل علقػرآف والتػوراة واإلقبيػل   ولػي  األمػر دمػا يعتقػ
( ىبرج التػوراة واإلقبيػل األصػليا علي  السبلـمن أف اإلماـ اؼبهدي )

ووبػػػػا ة هبمػػػػا  هػػػػدا هتػػػػري صػػػػحي  ألف اليهػػػػود واؼبسػػػػيحيا سػػػػوؼ 
ير ضوف ذل  حتمػاً ألهنػم يسكػروف دػوف التػوراة واإلقبيػل ؿبػر ا إذف 
 مقتضا اغبكمة أف اؼبهدي يسػاظرهم   دتػبهم اؼبو ػودة بػا أيػديهم 

ال داف السقاش عقيماً وغبكمسا عليػ  عؼب ػادرة مػن أوؿ األمػر اليـو وإ
. 
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:  بلبػػػػػػػد أف تتػػػػػػػو ر اؼبواصػػػػػػػفات  اؼبواصػػػػػػػفات اعبسػػػػػػػمانية -ٗ
اعبسػػػػمانية الػػػػواردة ذدرهػػػػا   األحاديػػػػث والػػػػرواايت الشػػػػريفة 
والػػيت تسسػػب لليمػػاين اؼبوعػػود  ػػيمن يػػدعي أنػػ  القػػائم علػػدعوة 

 ليماين اؼبوعود .لئلماـ )علي  السبلـ( وخاصة من يدعي أن  ا
من خػان  ػالريا ع    ػإذا مػا ادعػا  وقد سبق أف ذدر، صفة اليماين 

خخ  أن  اليمػاين اؼبوعػود دػاف مػن الػبلـز عليسػا وقبػل دػل خػين أف 
يتسػػ  لسػػا تعػػرهؼ علػػا صػػفت  أو نسػػ ؿ عػػن صػػفت  إف ن يكػػن نػػرال و 

رؤيتػػػ  ومقارنػػػة صػػػفة اؼبػػػدعي مػػػع مػػػا  ػػػان   األحاديػػػث والػػػرواايت 
 ومية الشريفة  إذا توا ق  ال فتا دػاف ذلػ  سػبباً   ت ػديق اؼبع

 الشخ  أو علا األقل عدـ تكديب  .
: ات ػػػف األنبيػػان واألوصػػػيان )علػػػيهم السػػػبلـ(  ُحسػػن اػبلػػػق -٘

واألوليػػان وال ػػاغبا حبسػػن اػبلػػق واآلايت الػػيت تشػػري إىل ذلػػ   
د ػػرية   وخػػري السػػاس وأحسػػسهم ُخلقػػاً هػػو رسػػوؿ أل )صػػلا أل 
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ًؿ  يػػ  قولػػ  تعػػاىل : ع لػػا }َوِإنهػػَ  َلعَ ليػػ  وآلػػ  وسػػلم( حػػي نػػ
 . (ٔ){ُخُلٍق َعِظيمٍ 
أهل بيت  األ هار )عليهم السبلـ(   والبد أف يكػوف  مث أييت من بعدل

  دػػل داعػػي للحػػق حسػػن اػبلػػق وصػػفات ضبيػػدة يبتػػاز هبػػا عػػن هتػػريل 
 .ويعرؼ هبا با الساس قبل دعوت  ليكوف حجة عليهم 

سػػوؿ أل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( يُعػػرؼ بػػا أهػػل مكػػة عل ػػادؽ األمػػا    قػػد دػػاف ر 
 وددل  األئمة األ هار )عليهم السبلـ( .

لػػػػػػق إذف  بلبػػػػػد أف يكػػػػػوف اليمػػػػػاين معرو ػػػػػاً بػػػػػا السػػػػػاس حبسػػػػػن اػبُ 
وال ػػفات اغبميػػدة والعػػبة   ذلػػ  حتمػػاً تكػػوف قبػػل الػػدعوة ولػػي  

دب والسػػحر واعبسػػوف وهتريهػػا  ألنػػ  بعػػد الػػدعوة سػػيتهم علكػػ  بعػػدها 
دمػػػا ا ػػػم رسػػػوؿ أل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( بػػػدل   بعػػػد أف دػػػاف يسػػػما ال ػػػادؽ 

(   قػاؿ خػرعلكػداب األاألما راح أهػل مكػة يسػمون  بعػد الػدعوة )
 . (ٕ)}أَأُْلِقَي الدِّْدُر َعَلْيِ  ِمن بَػْيِسَسا َبْل ُهَو َددهاٌب َأِخٌر {تعاىل : 
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:  اليمػػاين اؼبوعػػود   ـ اؼبهػػدي )عليػػ  السػػبلـ(الػػدعوة لئلمػػا -ٙ
دمػػػا  ػػػان ذدػػػرل   الػػػرواايت يػػػدعو إىل اإلمػػػاـ اؼبهػػػدي )عليػػػ  

الروايػػػة الػػػواردة عػػػن أه  عفػػػر البػػػاقر   ن  قػػػد  ػػػا السػػػبلـ( .
) ولػػي    الػػراايت رايػػة أهػػدى )عليػػ  السػػبلـ( أنػػ  قػػاؿ : 

مػػػػػن رايػػػػػة اليمػػػػػاين هػػػػػي رايػػػػػة هػػػػػدى   ألنػػػػػ  يػػػػػدعو إىل 
 . (ٔ)..(صاحبكم .

 كمػػػا هػػػو واضػػػ  مػػػن الروايػػػة الشػػػريفة أف اليمػػػاين يػػػدعو للمهػػػدي 
)عليػػ  السػػبلـ( الػػدي عػػب عسػػ  اإلمػػاـ البػػاقر )عليػػ  السػػبلـ( بكلمػػة 
)صاحبكم( وهدل ال فة مهمة هبب تو رها   من يػدعي أنػ  اليمػاين 
خاصػػة إذا مػػا علمسػػا أف الك ػػري مػػن الػػدعاة الكػػاذبا سػػيظهروف قبػػل 

 علي  السبلـ( .قياـ اإلماـ )
وإف دػػل واحػػد مػػسهم يقػػـو علػػدعوة إىل نفسػػ     قػػد  ػػان   الروايػػة 
الشػػػريفة الػػػواردة عػػػن أه خدهبػػػة عػػػن أه عبػػػد أل )عليػػػ  السػػػبلـ(   

                                                 
0
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) ال ىبػػرج القػػائم حػػي ىبػػرج قبلػػ  اثسػػا عشػػر مػػن بػػين قػػاؿ : 
 . (ٔ)( هاخم دلهم يدعو إىل نفس 

اغبقيقي وبػا الػدعاة الكػاذبا  يوهدا هو اؼبائً   اغبقيقة با الداع
اؼبػػػػائً والفػػػػارؽ هػػػػو أف األوؿ يػػػػدعو لئلمػػػػاـ )عليػػػػ  السػػػػبلـ( بيسمػػػػا  

 تكوف دعوة اآلخرين ألنفسهم وإف ادعوا خبلؼ ذل  .
 
: يبتػػػاز اليمػػػاين ةنػػػ   الػػػدعوة إىل اغبػػػق والطريػػػق اؼبسػػػتقيم -ٚ

يػػػدعو إىل اغبػػػق أي أنػػػ  يػػػدعو إىل الك ػػػري مػػػن األمػػػور اغبقػػػة   
 يػ  البا ػل   دمػا أف اليمػاين يػدعو إىل  ريػق مسػتقيم زمن د ػر 

واضػػ  مت ػػل عإلمػػاـ )عليػػ  السػػبلـ(   وسػػي يت تف ػػيل ذلػػ  
 إنشان أل .

 

                                                 
0
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 الظػاهر أف :  يكوف اليماين مؤيداً علرؤاي وخهادة هتريل لػ  -ٛ
اؼبػػوىل تبػػارؾ وتعػػاىل يؤيػػد دعػػوة اليمػػاين علػػرؤاي   دمػػا دػػاف مػػن 

 خ ف الدعوات اإلؽبية .

أف البعض فبن يسمعوف بتلػ  الػدعوة يعطػيهم أل من ذل  ود اؼبق 
الػدعوة وصػدؽ الػداعي   تل  عً و ل الرؤاي اليت تدؿ علا صدؽ 

بل لردبا تكوف بعض الرؤى صروبة   صػحة الػدعوة وصػدؽ الػداعي 
 .وأل أعلم حبقيقة اغباؿ 
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ًأ مػػػن حردػػػة اإلمػػػاـ  ًناً ال يتجػػػ ؼبػػػا دانػػػ  حردػػػة اليمػػػاين ودعوتػػػ   ػػػ
اؼبهدي علي  السبلـ  وقيام  اؼبقدس    بل بػد أف يكػوف لليمػاين دوراً 

 . (علي  السبلـ)لة الظهور الشريف لئلماـ مهماً   مس 
عػػػن هػػػدا  (صػػػلوات أل علػػػيهم أصبعػػػا)ر ا هػػػوقػػػد أخػػػب األئمػػػة األ

الػػػدور وبيسػػػوا مبلؿبػػػ  ومعاؼبػػػ     اليمػػػاين مػػػن أهػػػم العبلمػػػات اغبتميػػػة 
اػبمسػػػػػة إف ن يكػػػػػن أنبهػػػػػا علػػػػػا اإل ػػػػػبلؽ  دمػػػػػا دلػػػػػ  األخبػػػػػار 

 والرواايت الشريفة .
وحامػل  )عليػ  السػبلـ(اإلمػاـ اؼبهػدي  دما إف اليماين صاحب دعػوة

يقػـو بتهي ػة القاعػدة الػيت تكػوف الػردن األسػاس   قيػاـ هػو مػن رايت  
هػػػػو مػػػػن يقػػػػـو بػػػػدعوة السػػػػاس إىل اغبػػػػق   و  (عليػػػػ  السػػػػبلـ)اإلمػػػػاـ 

  والتوحيد وترؾ الشرؾ وعبػادة األصػساـ الػيت سػتكوف سػائدة آنػداؾ 
لبشرية   حيث يسقػاد ومشتهرة با اؼبسلما   أق د بدل  األصساـ ا

 الساس بشكل أعما إىل البعض من علمان السون اؼبضلا . 
ودػػػػدل  هػػػػو مػػػػن يقػػػػـو علػػػػدعوة والتمهيػػػػد لس ػػػػرة اإلمػػػػاـ اؼبهػػػػدي 

هػو مػن يعػد العػدة وهبمػع األن ػػار و   (أرواحسػا لػ اب مقدمػ  الفػدان)
 (مكػن أل لػ    األرض)اؼبمح ا اؼبخل ا الػدين يس ػروف اإلمػاـ 
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هو اؼبمهد الرئيسي ػبروج اإلماـ اؼبهدي وقيام  اؼبقػدس مػن  اليماين 
 .مكة اؼبكرمة 

تػ  سػابقاً لقيػاـ ومن هسا  ػبل بػد أف يكػوف ظهػورل وظهػور حردتػ  ودعو 
ال يقػـو إال بعػد أف هبتمػع لػ    اإلمػاـ  )علي  السػبلـ( اإلماـ اؼبهدي 

 .أصحاب  ال بلشبائة وال بلثة عشر ر بًل 
عػػن أه عبػػد أل )عليػػ  السػػبلـ( شػػريفة الػواردة  ػػان   الروايػػة ال  قػد

أمػػػا لػػػو دملػػػ  العػػػّدة اؼبوصػػػو ة ثبلشبائػػػة وبضػػػعة  ): أنػػػ  قػػػاؿ 
عشػػر دػػاف الػػدي تريػػدوف   ولكػػن خػػيعتسا مػػن ال يعػػدو صػػوت  

 . (ٔ)( بدن  ....ظبع    وال خحسائ  
ومن هسا نفهم إن  ال قياـ لئلمػاـ إال ع تمػاع هػدا العػدد مػن اؼبػؤمسا 

بعػػػد أف يشػػػ ط علػػػيهم  -ا الػػػدين وبملػػػوف علػػػا عػػػواتقهم اؼبمح ػػػ
إصػػبلح حػي يقبػل بيعػتهم أل ػل أربعػا خػر اً  (عليػ  السػبلـ)اإلمػاـ 

اجملتمع وتطهري األرض من الظلم واعبور ونشر العػدؿ والسػعادة علػا 
 .ربوعها 

                                                 
0
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)عليػػػ  واغبقيقػػػة إف هػػػدا األمػػػر ؼبػػػؤن  ػػػداً  ػػػإف قيػػػاـ اإلمػػػاـ اؼبهػػػدي 
  الروايػة اؼبتقدمػة  (عليػ  السػبلـ)ر اإلمػاـ ال ػادؽ دما ذدػالسبلـ(  

متوقف علا و ود هدا العدد من اؼبمح ا  إذا ن يو د أو يكتمػل 
هػػدا العػػدد مػػن هػػؤالن األصػػحاب ال يقػػـو اإلمػػاـ وسػػوؼ لػػن ىبػػػرج 

 .حتماً حي يكتمل العدد اؼبطلوب 
وهػػدا إف دؿ علػػا خػػين  إنػػ  يػػدؿ علػػا إف هػػدا العػػدد مػػن اؼبػػؤمسا 

مح ػػػا اؼبخل ػػػا ن يكتمػػػل مسػػػد زمػػػن الغيبػػػة واختفػػػان اإلمػػػاـ   اؼب
والشيعة وحدهم لو اقت ر عليهم األمر ليسوا علقلػة بػل إهنػم يبلغػوف 

 م ات اؼببليا .
أما إذا أرد، االقت ار علا اغبػوزات العلميػة ععتبػارهم ر ػاؿ الػدين  

ًيػػػدوف علػػػا العػػػدد اؼبط ػػػ قليلػػػاوالعلػػػم  ػػػإهنم ليسػػػوا عل لػػػوب إهنم ي
 هتاية اػبطورة .  دب ات اؼبرات من األضعاؼ وهدا   الواقع أمر 

وثبلثػػػة عشػػػر  ةمعػػػ  هػػػدا إنػػػ  ال يو ػػػد ون يو ػػػد   السػػػابق ثبلشبائػػػو 
  ومػػػن هسػػػا و ػػػب أف  (عليػػػ  السػػػبلـ)ر ػػػبلً مػػػؤهلا لس ػػػرة اإلمػػػاـ 

تشػػػػمل اغبردػػػػة اإلصػػػػبلحية الػػػػيت يقودهػػػػا اليمػػػػاين اؼبوعػػػػود اغبػػػػوزات 
هنػػا هػػي مػػن أخػػدت علػػا عاتقهػػا ضبػػل لػػوان الػػدين مػػن العلميػػة أوالً أل
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أييت إىل الك ػػري مػػن اإلصػػبلح ومػػن مث  حبا ػػةالظػاهر وهػػي هبػػدا اؼبعػػ  
 .إصبلح اجملتمع 

إذف  دعوة اليماين وحردت  ال بد أف تظهر أوالً داخل ؾبتمػع حػوزوي 
وذلػػ  ألف اإلصػػبلح والتغيػػري هبػػب أف يبػػدأ أوالً   الػػرأس    لػػػي  

م حيسهػا هظهور حردة اليماين با البسطان ألهنػا سػوؼ تػت من اؼبسطقي
 .ةهنا حردة استهد   السيطرة علا عقوؿ عامة الساس وبسطائهم 

أما إذا دان  بدايتها داخل وس  علمي والدي يب ػل الػرأس والقطػب 
علسسػػبة للمجتمػػع  إهنػػا حتمػػاً سػػوؼ تكػػوف دعػػوة قويػػة وذات  ػػابع 

زبطػي هػدل الف ػة دانػ  اغبجػة علمي وعقائدي رصا  ػإف قبحػ    
 أمت وأبلغ .

أمػػػػا مسػػػػػ لة انطػػػػػبلؽ اإلمػػػػػاـ اؼبهػػػػدي عليػػػػػ  السػػػػػبلـ وبدايػػػػػة حردتػػػػػ  
العسكرية  لن يبدأ ولن ىبرج مػن مكػة مػا ن هبتمػع معػ  عشػرة آالؼ 
ر ػػػل يكونػػػوف السػػػواة اغبقيقيػػػة والبػػػدرة األوىل لت سػػػي   ػػػي  اإلمػػػاـ 

 .مكن أل ل    األرض( )اؼبهدي 
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الروايػػة الشػػريفة الػواردة عػػن أه عبػػد أل )عليػػ  السػػبلـ(   قػد  ػػان  
يكػػوف تكملػػة اغبلقػػة . ودػػم ) ال ىبػػرج القػػائم حػػي أنػػ  قػػاؿ : 

 . (ٔ)اغبلقة   قاؿ عشرة آالؼ ...(
 والسؤاؿ الدي يطرح نفس  بقوة : 

من أيػن أييت هػؤالن ال بلشبائػة وثبلثػة عشػر ر ػبًل والعشػرة آالؼ ر ػل 
 كػػػرايً  وإعػػػدادهمسػػػاؾ خػػػخ  قػػػاـ بػػػدعو م اآلخػػػرين مػػػا ن يكػػػن ه

 وعقائداًي وروحياً وأخبلقياً ومادايً .
ليمػاين اومن هسا  ػإف  واغبقيقة إف هدا الشخ  هو اليماين اؼبوعود  

ًمن ال ةس  ال بد أف يظهر قبل قيػاـ اإلمػاـ عليػ  السػبلـ بفػ ة مػن الػ
ف هػػػدل القاعػػػدة علشػػػكل الػػػدي يسبغػػػي أ وإعػػػدادهبػػػا مػػػن أ ػػػل  ي ػػػة 

 تكوف علي  .
 مػػي اي تػػرى ىبػػرج اليمػػاين وتبػػدأ دعوتػػ  اغبقيقيػػة   إف لليمػػاين ظهػػور 

 وقياـ  الظهور هو بدأ حردت  ودعوت  .
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والقيػػػاـ هػػػو خرو ػػػ  العسػػػكري حيػػػث تكػػػوف لديػػػ  بعػػػض التحردػػػات 
العسػػػػكرية والػػػػيت أخػػػػار إليهػػػػا األئمػػػػة الطػػػػاهرين صػػػػلوات أل علػػػػيهم 

 .شريفة أصبعا   روااي م وأحادي هم ال
 قػد  ػػان   الروايػػة الشػػريفة الػواردة عػػن أه عبػػد أل )عليػػ  السػػبلـ( 

خروج ال بلثة اػبراساين والسفياين واليماين   سػن  )أن  قػاؿ : 
واحدة   خػهر واحػد   يػـو واحػد   ولػي    الػراايت رايػة 

 . (ٔ)ةهدى اليماين يهدي إىل اغبق (
سػ  الػدي ىبػرج  يػ  السػػفياين   اليػـو نف أي أف خػروج اليمػاين يكػوف

وهػػدا يعػػين إف خػػروج اليمػػاين اؼبوعػػود صػػاحب دعػػوة اإلمػػاـ اؼبهػػدي 
علي  السػبلـ يسػبق قيػاـ اإلمػاـ بسػتة أخػهر ال أد ػر  ػإف قيػاـ اإلمػاـ  

 .دما بيس  الرواايت   العاخر من ؿبـر 
ف القػػػائم ) إ:   قػػػاؿ أبػػػو عبػػػد أل )عليػػػ  السػػػبلـ( ب ػػػري  أه عػػػن 

  يسػػادى اظبػػ  ليلػػة ثػػبلث وعشػػرين   ويقػػـو  عليػػ صػػلوات أل 

                                                 
0
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 (ٔ)()علي  السػبلـ(يـو عاخوران   يـو قتل  ي  اغبسا بن علي 
. 

إال إف هػػػػدل الفػػػػ ة حتمػػػػاً ليسػػػػ  دا يػػػػة أل ػػػػل اإلعػػػػداد والتمهيػػػػد 
واإلصبلح و ي ة القاعدة واألن ار من ؼبػؤمسا اؼبمح ػا اؼبخل ػا 

ًمػػاف ولػػي    ػػبل بػػد أف يكػػوف ظهػػور دعوتػػ  سػػابق علػػا هػػدل الفػػ ة ب
 علق ري .

 العقػػػػػل واؼبسطػػػػػق وبكمػػػػػاف ةف اليمػػػػػاين ال يبكػػػػػن أف ىبػػػػػرج ويوا ػػػػػ  
ألف السػفياين صػاحب  ػي     وأتباعالسفياين ما ن يكن لدي   ي  
 ػػان   يحكم بػػبلد الشػػاـ دمػػا سػػ إنػػ    وإمكانيػػات ال يسػػتهاف هبػػا 

 سبلـ(   قاؿ : الرواية الشريفة الواردة عن أه عبد أل )علي  ال
) إذا ملػػ  دػػػور الشػػاـ اػبمػػػ  : دمشػػق وضبػػػ  و لسػػػطا 

 . (ٕ)واألردف وقسسرين    توقعوا عسد ذل  الفرج (

                                                 
 هتيبة الطوسي . -ٔ
2
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ًو بعد ذل  العراؽ ويدخل الكو ػة وبغػداد  يسػغ السسػان ويقتػل  ويغ
 .األ فاؿ 

) دػػػػػ ين علسػػػػػفياين أو  عػػػػػن أه عبػػػػػد أل )عليػػػػػ  السػػػػػبلـ( قػػػػػاؿ : 
علكو ػػػػة   رحبػػػػتكم رحلػػػػ     د  ػػػػرحب ػػػػاحب السػػػػفياين قػػػػ

 سادى مساديػ  : مػن  ػان بػرأس خػيعة علػي  لػ  ألػف درهػم   
 ي ػػب اعبػػار علػػا  ػػارل   ويقػػوؿ : هػػدا مػػسهم  يضػػرب عسقػػ  

 . (ٔ)وأيخد ألف درهم (
مث يبعػػػػث مػػػػن بعػػػػد ذلػػػػ   يشػػػػاً إىل اؼبديسػػػػة أل ػػػػل السػػػػيطرة عليهػػػػا 

ؤمسا )عليػ  وإخضاعها غبكم  دما بيسػ  الروايػة الػواردة عػن أمػري اؼبػ
 السبلـ( أن  قاؿ : 

) يكتب السفياين إىل الدي دخل الكو ػة خبيلػ  بعػدما يعردهػا 
عػػػرؾ األد    أيمػػػرل عؼبسػػػري إىل اغبجػػػاز  يسػػػر إىل اؼبديسػػػة   

 . (ٕ) يضع السيف   قري  ...(
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 ر ل بكل هدل اإلمكا،ت ويبتل  م ل هدل القوة من العدة والعػدد 
 كن هساؾ قوة مكا  ة ل  ورادعة لتحردات  .ال يبكن أف يوا   ما ن ت

قتضػػا العقػػل واغبكمػػة واؼبسطػػق ال بػػد أف يظهػػر قبػػل دبو  إذف  اليمػػاين
قبػػػل خػػػروج أف يكػػػوف ذلػػػ  البػػػد بػػػل  (عليػػػ  السػػػبلـ)قيػػػاـ اإلمػػػاـ 

عػػػػداد و ي ػػػػة السػػػػفياين وسػػػػيطرت  علػػػػا بػػػػبلد الشػػػػاـ بفػػػػ ة تكفػػػػي إل
ف يقػػف بو ػػ  القاعػػدة واألن ػػار وأتسػػي   ػػي  عقائػػدي يسػػتطيع أ

ر بعػػػض اؼبسػػػا ق مػػػن بػػل إنػػػ  وبػػػرّ   حردػػة السػػػفياين ووبػػػد مػػػن ربرداتػػػ  
هػػو السػفياين وفبػا يػدؿ علػػا خػروج اليمػاين قبػل ي  ذلػ  اعبػسػيطرة 

 ما  ان   الرواية عن أه عبد أل )علي  السبلـ( أن  قاؿ : 
 . (ٔ)) قبل السفياين م ري ويباين (
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ىالبابىالثاني

ىالدروةىإلىىالحق
 

قليلة هي الدعوات إىل اغبق وقليلػوف هػم الػدين آمسػوا هبػا واتبعوهػا   
لساس دما أخب، اؼبوىل تبارؾ وتعاىل   دتاب  يكرهوف اغبػق ا إف أد ر 

 ويقفوف ضدل ويقفوف بو   الداعي ل  مسكرين ومكدبا .
   . (ٔ){ُهوفَ ْد َػُرُهْم لِْلَحقِّ َدارِ َوأَ }: قاؿ تعاىل 

                                                 
0
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ًا،ً و ي بلً با دعوة اغبق ودعػوة  وهدل اآلية   الواقع  علها أل مي
غبػق أف يكػوف االبا ل    ػإف مػن ال ػفات الوا ػب تو رهػا   دعػوة 
 أن ارها واؼبؤمسا هبا قليلوف ويكوف الساس ؽبا دارهوف .

 لبا لػػة ولػػو عػػد، إىلابيسمػػا قبػػد إف أد ػػر السػػاس يبيلػػوف إىل الػػدعوات 
التػػػػاريخ قلػػػػيبلً لو ػػػػد، ذلػػػػ  يتجسػػػػد واضػػػػحاً   دعػػػػوات األنبيػػػػان 

حيث قبد أن ارهم دومػاً قليلػوف  (عليهم السبلـ)والرسل واألوصيان 
لػدعوة البا لػة ةف أن ػارها واؼبػؤمسا ا   الدعوة اغبقة إذف سبتاز عن 

هبػا قلػػة قليلػػة   دمػػا ذدػػر لسػػا ؼبػػوىل تبػػارؾ وتعػػاىل   مػػوارد عديػػدة مػػن  
 . (عليهم السبلـ)ودما با لسا من سرية األنبيان والرسل  دتاب 

بقي أف نعرؼ ما مع  اغبق واغبقيقػة   وذلػ  ال يتبػا إال مػن خػبلؿ 
القػػرآف وأحاديػػث ورواايت أهػػل البيػػ  علػػيهم السػػبلـ  ػػالقرآف يؤدػػد 

غبػػػق هػػػو أل عػػػً و ػػػل وهػػػدا فبػػػا ال خػػػبلؼ عليػػػ  عسػػػد أهػػػل السػػػا إف 
اؼبطلػػػق وهػػػو م ػػػدر اغبػػػق ومسبعػػػ  وأصػػػل  الػػػداي،ت  ػػػاهلل هػػػو اغبػػػق 

 و وهرل .
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 . (ٔ){ةَِفه اَّللهَ ُهَو اغْبَقُّ  }َذِل َ : قاؿ تعاىل 
مث إف األنبيػػان والرسػػل وأوصػػيائهم علػػيهم السػػبلـ أصبعػػا دػػل واحػػد 
مسهم يب ل اغبق وهػو اغبػق مػن زمػاف بع تػ  إىل يومسػا هػدا  ػإهنم  ػانوا 

 بيل اغبق .ضوا   سمغبق و امن اغبق ودعوا إىل 
 دما إف تعاليمهم وخرائعهم ودتبهم دلها حق ال ريب  يها .

ويظهػػػر مػػػن دػػػل مػػػا تقػػػدـ إف اغبػػػق واحػػػد وم ػػػدرل وأصػػػل  و ػػػوهرل 
م ػػاديق  وأ ػػرادل ومعػػ  ذلػػ  إف الػػدعوة  تومسبعػ  واحػػد وإف تعػػدد

إىل اغبػػػق هػػػي الػػػدعوة إىل أل عػػػً و ػػػل وتػػػرؾ عبػػػادة األصػػػساـ سػػػوان  
 . (ٕ)يةدان  اغبجرية أو البشر 

وترؾ الشرؾ ب   إف الدعوة إىل أل هي الدعوة إىل التوحيػد ونبػد دػل 
معػػان الشػػرؾ والعبوديػػة لغػػري أل سػػبحان  وتعػػاىل   دمػػا إف الػػدعوة إىل 
غبق هػي دعػوة ألنبيػان أل ورسػل  وأوصػيائهم وهػي الػدعوة إىل السػري 
ؿ علػػػا مبػػػادئهم و ػػػق خػػػرائعهم وتعػػػاليمهم الػػػيت تتكفػػػل إبقامػػػة العػػػد

                                                 
0
 . (ٙ) اغبة -
2
ًماف . -  األصساـ البشرية : هم علمان السون والضبللة الدين ىبر وف   آخر ال
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وإماتػػة الظلػػم واعبػػور   دػػل مكػػاف ونشػػر السػػعادة بػػا أ ػػراد السػػوع 
 اإلنساين .

وقد يقوؿ قائل إف ذل  يبكن أف يدعي  أي خخ  أو حردة  كيػف 
يبكػػن التمييػػً بػػا الػػػداعي وهتػػريل  وكبػػن بػػػدور، نقػػوؿ إضػػا ة إىل مػػػا 
بيسػػال مػػن دػػوف الػػدعوة إىل اغبػػق سبتػػاز عػػن هتريهػػا ةف اؼبػػؤمسا هبػػا قلػػة 

 يلة .قل
سػػػػري الػػػػدعوة اغبقػػػػة دمػػػػا سػػػػارت عليػػػػ  الػػػػدعوات اإلؽبيػػػػة تبػػػػد أف ال

لؤلنبيان والرسل واألوصػيان علػيهم السػبلـ وال بػد أف يت ػف الػداعي 
ب ػػػػػفا م ويسػػػػػري بسػػػػػري م ووبػػػػػدو حػػػػػدوهم ويتخػػػػػد مػػػػػن مبػػػػػادئهم 

هبعػػل مػػسهم أسػػوة لػػ     ريػػق اغبػػق  مػػن دػػاف و وتعػػاليمهم خػػعاراً لػػ  
   هو حتماً مػن الػدعاة  ئراً علا هدا السهةمت فاً هبدل ال فات وسا

إىل اغبق وأهل  وأما من عمل بػبعض دوف بعػض  ػبل ي ػدؽ عليػ  إنػ  
 .أصبًل داعي إىل اغبق  ضبًل عمن ال يسري بتل  السرية 

وبساناً علا ما تقدـ  اليماين يدعو إىل أل عً و ل ويػدعو إىل اإلمػاـ 
ة أل   أرضػ  وهػو بقيػة آؿ ألن  بقيػ (مكن أل ل    األرض)اؼبهدي 
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  وهو البقية من األنبيان والرسل  قد دلػ  الروايػة الػواردة عػن أه 
  عفر الباقر علي  السبلـ إن  قاؿ :

ولػػي    الػػراايت رايػػة أهػػدى مػػن رايػػة اليمػػاين هػػي رايػػة ...)
 . (ٔ)(...هدى ألن  يدعو إىل صاحبكم

ؽبػػػادوف ود ػػػر  قهػػػان وهػػػدا يعػػػين إف اليمػػػاين ىبػػػرج   وقػػػ  قػػػل  يػػػ  ا
وعلمان السون والضبللة وظهرت الػراايت اؼبسحر ػة دمػا ثبتػ  الروايػة 

قػػػاؿ اإلمػػػاـ ال ػػػادؽ  الشػػػريفة الػػػواردة عػػػن اؼبفضػػػل بػػػن عمػػػر قػػػاؿ :
ل  عن اثسػا عشػر رايػة مشػتبهة ال يعػرؼ أي  ))علي  السبلـ( : 

 . (ٕ)من أي (
بػين هاخػم  بل إن  سوؼ يظهر   وق  ىبرج  ي  اثسػا عشػر ر ػبلً مػن

يػػػدعوف السػػػػاس إىل أنفسػػػػهم إي إف دعػػػوا م مػػػػن أوؿ األمػػػػر يشػػػػوهبا 
 ابع األ، وحػب الػدات   ؿباولػة لكسػب بعػض اؼبساصػب واؼبطػامع 

ًائلة .  الدنيوية ال

                                                 
0
 . ٕٗٙهتيبة السعماين ص -
2
 . هتيبة السعماين -
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 قػػد  ػػان   الروايػػة الشػػريفة الػػواردة عػػن أه خدهبػػة عػػن أه عبػػد أل 
بلػػ  أثػػ  ال ىبػػرج القػػائم حػػي ىبػػرج ق ) عليػػ  السػػبلـ إنػػ  قػػاؿ :

 . (ٔ)لا نفس  (عشر من بين هاخم دلهم يدعو ع
وبدل  نفهم مع  إف اليماين دما   الروايػة اؼبتقدمػة عػب عسػ  اإلمػاـ 

 الباقر علي  السبلـ ةن  )) يدعو إىل صاحبكم(( .
ن يت ػػػػفوف علػػػػدعوة إىل  فػػػػي وقػػػػ  خػػػػروج هػػػػؤالن األخػػػػخاص الػػػػدي

ة إىل اإلمػػاـ اؼبهػػدي تكػػوف صػػفة اليمػػاين الرئيسػػية هػػي الػػدعو  الػػسف 
ال إىل نفس  والدعوة إىل اإلماـ ليسػ  عألمػر السػهل  (علي  السبلـ)

 .صعب وأعقد األمور علا اإل بلؽ أ بل هي لوحدها من أو اؽبّا 
 (عليػ  السػبلـ)بد أف يكوف اليماين مت ػبًل ات ػااًل مباخػراً عإلمػاـ وال

الروايػػػة  وذلػػػ  يظهػػػر مػػػن خػػػبلؿ   وال بػػػد إنػػػ  أيخػػػد تو يهاتػػػ  مسػػػ 
لسػػاس ل تػػ هدايحيػػث ورد  يهػػا    تتحػػدث عػػن اليمػػاين السػػالفة والػػيت

ال تكػػػوف إال برعايػػػة إؽبيػػػة خاصػػػة وهػػػدل ال ػػػفة إىل الطريػػػق اؼبسػػػتقيم 
قػػػاـ  (علػػػيهم السػػػبلـ) لػػػم نسػػػمع إف أحػػػداً هتػػػري األنبيػػػان واألوصػػػيان 

                                                 
0
 . ٖٛ٘اإلرخاد ص -
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قػـو عؽبدايػة هبداية الساس إىل  ريق مستقيم   وهػدا يعػين إف اليمػاين ي
 . (علي  السبلـ)تو ي  ورعاية وتسديد من اإلماـ اؼبهدي ب
 
 
 

ىالبابىالثالث

ىبدءىظؼورىحركظىالومانيىالمورود
 

  وقػػ  ومكػػاف متشػػاهباف للوقػػ  واؼبكػػاف الػػدي ظهػػرت  يػػ  دعػػوة 
السػػغ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( سػػوؼ تظهػػر دعػػوة اإلمػػاـ اؼبهػػدي )عليػػ  السػػبلـ(  فػػي 

كػػاـ اؼبسحر ػػة وظهػػور الك ػػري مػػن الػػراايت وقػػ  يعػػة ععباهليػػة واألح
 .اؼبشتبهة 

و  وق  يُكدب الشيعة بعضهم بعضػاً ويػتهم بعضػهم الػبعض اآلخػر 
 عن عمرية بس  نفيل قال  :  ويلعن بعضهم البعض   
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يقػػوؿ : ال يكػػوف  (عليهمػػا السػػبلـ)) ظبعػػ  اغبسػػا بػػن علػػي 
األمػػر الػػدي تستظرونػػ  حػػي يػػبأ بعضػػكم مػػن بعػػض   ويتفػػل 

ضكم   و ول بعض   ويشهد بعضكم علا بعػض علكفػر بع
ًماف مػن خػري ق ويلعن بعضكم بعضاً . ل  ل  : ما   ذل  ال
ًمػػػاف  (عليػػػ  السػػػبلـ)؟  قػػػاؿ اغبسػػػا  : اػبػػػري دلػػػ    ذلػػػ  ال

 . (ٔ)يقـو قائمسا وير ع ذل  دل  (
و  مكػػاف خػػبي  دبكػػة اؼبكرمػػة تلػػ  اؼبديسػػة الػػيت ظهػػرت  يهػػا الػػدعوة 

من حيث مكانتها با اؼبدف وق د الساس إليهػا مػن أمػادن اإلسبلمية 
ـبتلفػػػة ودوهنػػػا ؿبػػػبلً للعبػػػادة وو ػػػود قػػػري   يهػػػا ومػػػا إىل ذلػػػ  مػػػن 

 ال فات اليت دان  متو رة   مكة اؼبكرمة .
با سادة قري  من أهل العلم حيث يبػدأ علظهور تبدأ حردة اليماين 

  اؼبدهب الشػيعي اليماين ظهورل دشخ ية را ضة للوضع الدي يبر ب
بعػػػػض العلمػػػػان والفقهػػػػان وظهػػػػور بعػػػػض األحكػػػػاـ الػػػػيت  اكبػػػػراؼمػػػػن 

                                                 
0
 . ٕ٘  حبار األنوار ج ٖ  إثبات اؽبداة ج ٖٚٗهتيبة الطوسي ص -
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عػن حقيقػة اإلسػبلـ والتشػيع تسسب إىل الدين وهػي بعيػدة دػل البعػد 
 األصيل . و وهرل

إف ظهػػور اليمػػاين وحردتػػ  ودعوتػػ  سػػابق لقيػػاـ اإلمػػاـ اؼبهػػدي )عليػػ  
سا عديػػدة راـ بسػػالسػػبلـ( مػػن مكػػة اؼبكرمػػة   العاخػػر مػػن ؿبػػـر اغبػػ

عداد والتمهيد و ي ػة القاعػدة واألن ػار وال يبكػن وذل  من أ ل اإل
حبػػػػاؿ مػػػػن األحػػػػواؿ أف نت ػػػػور أو كبمػػػػل الروايػػػػة الػػػػواردة   خػػػػروج 

علػػػا بدايػػػة ظهػػػورل وظهػػػور مقػػػ ،ً خبػػػروج السػػػفياين   ر ػػػب اليمػػػاين 
حردتػػ  ودعوتػػ   مػػن هتػػري اؼبمكػػن أف يػػتمكن أي خػػخ  دػػاف ومهمػػا 

علػػػم و هػػػم وحكمػػػة مػػػن أف يهيػػػئ القاعػػػدة واألن ػػػار أويت مػػػن قػػػوة و 
اؼبػػؤمسا واؼبمح ػػا خػػبلؿ  ػػ ة سػػتة أخػػهر وهػػي الفػػ ة بػػا خػػروج 
اليمػػػاين اؼبػػػددور   الروايػػػة وبػػػا قيػػػاـ اإلمػػػاـ عليػػػ  السػػػبلـ مػػػن مكػػػة 

 .اؼبكرمة 
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 انفصم انثامن
 انُمانٍ وشخصُاث عصر انظهىر
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ىالبابىاألول

ىالومانيىوالنغسىالزكوظ
 

هساؾ ارتباط وثيق با قياـ اإلمػاـ اؼبهػدي مكػن أل لػ    األرض مػن 
ًدية   اغبـر اؼبكي   حيػث عػد هػدا  مكة اؼبكرمة وبا قتل السف  ال

 .اغبدث دعبلمة من ضمن العبلمات اغبتمية اػبمسة 
ًديػة (( هػو رسػ وؿ اإلمػاـ ألهػل مكػة  إف هػدا الشػخ  )) الػسف  ال

قرب قيػاـ اإلمػاـ اؼبقػدس ويػدعوهم إىل ن ػرت  وعػدـ خدالنػ  ب مبشراً 
  إال إهنػػػػػم وبػػػػػدالً مػػػػػن أف يلبػػػػػوا دعػػػػػوة الػػػػػداعي يعمػػػػػدوف إىل هػػػػػدا 
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ف حػػراـ وخػػهر حػػراـ   االشػػخ   يقتلونػػ  بػػا الػػردن واؼبقػػاـ   مكػػ
 علقياـ .)علي  السبلـ(   يلب أل عليهم وأيذف لو ض يغ

قػد ربػدثوا لسػا عػن نفػ   (علػيهم السػبلـ)قبػد إف أهػل البيػ   إال إنسا
زديػة أخػرى هتػػري تلػ  الػيت تقتػػل   اغبػـر اؼبكػي وهػػدل الػسف  ال انيػػة 

 .تقتل   ظهر الكو ة )) السجف (( مع سبعا من ال اغبا 
  قد  ان   الرواية الواردة عن األصبغ بن نباتة قاؿ : 

يقػػوؿ : سػػلوين قبػػل أف  ()عليػػ  السػػبلـ) ظبعػػ  أمػػري اؼبػػؤمسا 
وقتػػػل سػػػريع ومػػػوت ذريػػػع   وقتػػػل  -إىل أف قػػػاؿ  - تفقػػػدوين

ًديػػػة بظهػػػر الكو ػػػة   سػػػبعا واؼبػػػدبوح بػػػا الػػػردن  الػػػسف  ال
 . (ٔ)واؼبقاـ (

اليمػػػاين اؼبوعػػػود ومسػػػ لة قيامػػػ   عمػػػ ارتبػػػاط ػػػإف ؽبػػػدل الػػػسف  ال انيػػػة 
 ربكػػم وإعبلنػػ  ال ػػورة ضػػد بػػين العبػػاس   تلػػ  اغبكومػػة اعبػػائرة الػػيت

 العراؽ قبل قياـ اإلماـ اؼبهدي علي  السبلـ .

                                                 
0
 . ٕ٘حبار األنوار ج -
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ًديػػػػة بسػػػػبب إعبلنػػػػ  وت ػػػػديق  مػػػػع  حيػػػػث يقتػػػػل صػػػػاحب الػػػػسف  ال
بػػػدعوة اؼبهػػػػدي الػػػػيت يعلسهػػػػا اليمػػػػاين    (ٔ)أتباعػػػػ ؾبموعػػػة دبػػػػرية مػػػػن 
 .اؼبوعود   الكو ة 
ف هػػػدا الشػػػخ  هػػػو رسػػػوؿ اليمػػػاين ألهػػػل الكو ػػػة أبػػػل إف الظػػػاهر 

رج  يػػدعوهم إىل ن ػػػرة اليمػػاين اؼبوعػػػود يػػث ىبػػػحبوالسجػػف األخػػػرؼ 
وعػػػدـ خدالنػػػ  وتػػػرؾ السػػػري خلػػػف علمػػػان السػػػون و قهػػػان الضػػػبللة 
ًماف وتردهم العمل آبرائهم و تػاواهم اؼبضػلة  الدين ىبر وف   آخر ال

. 
تم رسػالت  ويػؤدي إال إف حكومة بين العباس لػن تػدع هػدا الشػخ  يُػ
عليػػ  )إلمػػاـ اؼبهػدي مػا عليػ  أتديتػػ  مػن تكليػف ذبػػال صػاحب دعػوة ا

  حيث يقومػوف بقتلػ  مػع  ائفػة مػن أن ػارل ومؤيديػ  الػدين  (السبلـ
 يبلغ عددهم سبعا ر بًل نعتتهم الرواايت عل اغبا .

ًدية وأصحاب  يكوف وهم ؾبتمعػا وال يبكػن  ويبدو إف مقتل السف  ال
ت ػور الوضػػع العػاـ للروايػػة إال علػا هػػدا السحػو دمػػا إف الػدي يظهػػر 

                                                 
0
 . حيث يبدو إن  صاحب دعوة وقضية ول  أتباع د ريوف يقتل مع  سبعا مسهم -
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ًديػػػة األوىل الػػػيت تقتػػػل   اغبػػػـر اؼبكػػػي   إف وعؼب قارنػػػة مػػػع الػػػسف  ال
ًدية ال انية اليت تقتػل   ظهػر الكو ػة يكػوف رسػوؿ  صاحب السف  ال
اليمػػاين ألهػػػل الكو ػػػة إال إهنػػػم وبػػػدالً مػػػن أف يس ػػػرول  ػػػإهنم  يعػػػدوف 

 علي  ويقتلول قاتلهم أل .
م والظػػػاؼبا عسػػػد ذلػػػ  أيذف اإلمػػػاـ لليمػػػاين إبعػػػبلف ثورتػػػ  ضػػػد الظلػػػ

ًديػػػػػػػة ظانتقامػػػػػػػاً ومراً للم لػػػػػػػوما واؼبستضػػػػػػػعفا وخاصػػػػػػػة للػػػػػػػسف  ال
 السبعا من ال اغبا .  ابحوأص
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ىالبابىالثاني

ىحركظىالومانيىالطدكروظ
 

إف لليمػػػاين اؼبوعػػػود حردػػػة عسػػػكرية دبػػػرية تبػػػدأ مػػػن خراسػػػاف عذبػػػال 
الػدي يهػا ر لػ   الكو ة اؼبقدسة حيث تسطلق هدل اغبردػة مػن اؼبكػاف

اليمػػاين وأتباعػػ   يخر ػػوف متػػو ها كبػػو الكو ػػة أل ػػل القضػػان علػػا 
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حكومػػػػة بػػػػين العبػػػػاس والسػػػػيطرة علػػػػا العػػػػراؽ والكو ػػػػة علػػػػا كبػػػػو 
السػػػفياين وقواتػػػ  الػػػيت سػػػتتحرؾ   نفػػػ  الفػػػ ة  ةالتحديػػػد وؼبوا هػػػ

تقريبػػاً للسػػػيطرة علػػا العػػػراؽ  أيضػػاً   وهػػػدا هػػو التحػػػرؾ العسػػػكري 
عليػػ  )إليػػ  الروايػػة الشػػريفة الػػواردة عػػن اإلمػػاـ البػػاقر ي أخػػارت دالػػ

 قاؿ : (السبلـ
خروج السفياين واليماين واػبراساين   سسة واحػدة   خػهر  )

واحد   يـو واحد   ونظػاـ دسظػاـ اػبػرز   يتبػع بعضػ  بعضػاً 
 . (ٔ) يكوف الب س من دل و   ويل ؼبن ،واهم (

) خػػروج ال بلثػػة اػبراسػػاين وعػػن أه عبػػد أل عليػػ  السػػبلـ قػػاؿ : 
والسػػػفياين واليمػػػػاين   سػػػسة واحػػػػدة   خػػػهر واحػػػػد   يػػػػـو 

مػػن رايػػة اليمػػاين يهػػدي إىل  واحػػد   ولػػي   يهػػا رايػػة ةهػػدى
 .  (ٕ)(اغبق 

                                                 
0
 . ٕٖٕص ٕ٘البحار ج -
2
 . ٕٓٔص ٕ٘حبار األنوار ج -
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ا هو التحرؾ العسكري لليماين ولي  خرو ػ  ألوؿ مػرة وإعػبلف دوه
ين وقواتػ  والقوات الػيت توا ػ  السػفيا عألتباعل   أيندعوت  وإال  من 

اؼبتوقػػػػع أف يكػػػػوف لليمػػػػاين حردػػػػة عسػػػػكرية  أفالغازيػػػػة للعػػػػراؽ   إال 
سابقة لدل  التحػرؾ أو عالحػرى هػي ثػورة ضػد حكومػة بػين العبػاس 

ًديػة وأصػحاب   تكػوف مقت ػرة علػا ولكسهػا   علا أثر مقتل السف  ال
 تسػػػتة   إخضػػػاع   السجػػػف والكو ػػػة وبعػػػض اؼبسػػػا ق القريبػػػة مسهمػػػا 

لػػن تػػدـو  ػػويبلً وذلػػ   أهنػػا إال  يطرة قػػوات اليمػػاين بعػػض اؼبػػدف لسػػ
لبلنسػػػػػحاب لقلػػػػػة العػػػػػدة والعػػػػػدد   قػػػػػوات اليمػػػػػاين فبػػػػػا يضػػػػػطرهم 

واالختفػػان مث اؽبجػػرة بعػػد ذلػػ  ألهنػػم سػػوؼ يكونػػوف يوم ػػد مطلوبػػوف 
دوف إرهػابيا   عػسػوؼ ي إهنػمللحكومة اليت تسيطر علا العراؽ بػل 

 . آنداؾنظر القانوف الدو  
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ىالبابىالثالث

ىالومانيىفيىمواجؼظىالدغواني
 

العػػراؽ  عذبػػالالسػػبب اؼبباخػػر الػػدي يػػدعو اليمػػاين لتحريػػ  قواتػػ   إف
والكو ػػة علػػا و ػػ  اػب ػػوص هػػو ربػػرؾ السػػفياين و يشػػ  وسػػيطر م 
علا الكو ة وما يرا ق ذل  من هتػ  للحرمػات وسػغ للسسػان وقتػل 

فػاؿ وهتػ  غبرمػة الضػري  الطػاهر لئلمػاـ أمػري اؼبػؤمسا علػي بػػن لؤل 
 . (علي  السبلـ)أه  الب 
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وهػػػو القضػػػان علػػػا  أالهسػػػاؾ سػػػبب ال يقػػػل أنبيػػػة عػػػن ذلػػػ   لكػػػن
اليمػػػػاين يػػػػدرؾ انػػػػ  لوحػػػػدل ال يسػػػػتطيع  أف إالحكومػػػػة بػػػػين العبػػػػاس 

القضػان عليهػػا مػا ن يتحػػرؾ  ػي  السػػفياين الػدي يكػػن العػدان لتلػػ  
ة بسػػبب اخػػتبلؼ اؼبعتقػػدات الديسيػػة واالسػػت  ار عغبكػػم ومػػا اغبكومػػ
 . واألسبابذل  من الدوا ع  إىل

ف اليمػػاين وو ػػق علمػػ  اؼبسػػبق الػػدي دلػػ  عليػػ  الػػرواايت إلػػدل   ػػ
علػا بػين  ضػيالشريفة من أف السفياين يدخل العػراؽ ويق واألحاديث

ليمػاين ا اهبػ االػيت وبضػ (عليػ  السػبلـ) اإلماـالعباس وو ق تو يهات 
  خرو ػػػ  العسػػػكري علػػػا أثػػػر خػػػروج السػػػفياين نػػػ  سػػػوؼ يوقّػػػإ   

ديػد علػا كبػو التح األخػرؼالعػراؽ والسجػف  عذبػالوربرد  العسكري 
. 

تقع الك ػػػري مػػػن اؼبوا هػػػات اؼبسػػػلحة والقتػػػاؿ اؼبػػػسظم بػػػا لػػػدل  سػػػ
اليمػػػػػاين تسػػػػػفر   السهايػػػػػة عػػػػػن انسػػػػػحاب  وأتبػػػػػاعقػػػػػوات السػػػػػفياين 

ـو قػوات اليمػاين بتخلػي  السػغ مػن يػد السفياين و يش    حيث تق
 ػػي  السػػػفياين القػػادـ مػػػن بػػػبلد الشػػاـ وربريػػػر السجػػف مػػػن سػػػيطرة 

 السفياين وسطوت  .
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ىالبابىالرابد
ىالومانيىوالخراداني

 
انػػ  لػػي    إالاػبراسػػاين صػػاحب دعػػوة  إفالػػدي يظهػػر مػػن الػػرواايت 

فبػػا يػػدؿ ب الػسف  واأل، و حػػف دعوتػ  مشػػوب  بشػػين مػن إداليمػاين  ػػ
هػي أهػدى علا ذل  هو عدـ انضمام  والتحاق  بدعوة اليماين الػيت 

 الدعوات دما هو معروؼ .
للخراسػػاين وأتباعػػ  االلتحػػاؽ برايػػة اليمػػاين وتوحيػػد  األوىلكػػاف مػػن  

اً  ػػرّ أف اػبراسػػاين يبقػػا مُ  إالال ػػف والكلمػػة والتسػػليم والطاعػػة لػػ  
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يمػػػاين أو حػػػي ؾبػػػرد علػػػا موقفػػػ   يعمػػػل لوحػػػدل مػػػن دوف االنقيػػػاد لل
 .التسسيق مع  

ورهتػم دػل مػا تقػػدـ   العػاـ الػدي يسػري اػبراسػاين و قػ   اإل ػار أف إال
يبقػػػػا ي ػػػػب   السهايػػػػة   خدمػػػػة القضػػػػية اؼبهدويػػػػة حيػػػػث يكػػػػوف 
للخراسػػاين وأتباعػػ  دور   موا هػػة قػػوات السػػفياين والتمهيػػد بشػػكل 

 .( األرضعاـ لس رة اؼبهدي اؼبستظر )مكن أل ل    
اػبراساين دما يظهػر مػن بعػض األخبػار لردبػا يشػ    خػخ   إفبل 

اليمػػػاين وحردتػػػ  ودعوتػػػ  أو لردبػػػا أف ت ػػػر ات  تلػػػ  تكػػػوف ،بعػػػة مػػػن 
حسػػػدل لليمػػػاين اؼبوعػػػود وعلتػػػا  عػػػدـ انقيػػػادل وتسػػػليم  لػػػ  وهكػػػدا 

 .والسري رب  رايتها  إليهادعوة وحردة ال يبكن اال م ساف 
ت اؼبع ػػومية الشػػريفة الػػيت نعتػػ  رايػػة ومػػن ذلػػ  نفهػػم سػػر الػػروااي

 أهنػاعػن رايػة اػبراسػاين  الظػاهر ا أهدى الراايت وسػكت  اليماين ةهن
ًلػػػػة و  ًل تباعهػػػػا ليسػػػػوا علػػػػا مسػػػػتوى مػػػػن اؼبسػػػػؤولية ون يبػػػػروا أف إمت

دبراحػػػل مػػػن الغربلػػػة والتمحػػػي  الكػػػا يا لسجػػػاحهم   االمتحػػػا،ت 
 .لقضية تل  ا واليت تؤهلهم للسري  اليت سبر هبم 
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 إىلوبتػاج أتباعهػا وأن ػارها  (عليػ  السػبلـ)اؼبهػدي  اإلمػاـف قضية إ 
اؼبسػػػتوى اؼبطلػػػوب  إىلالك ػػػري مػػػن الغربلػػػة والتمحػػػي  حػػػي ي ػػػلوا 

الدي يؤهلهم دي يتحملػوا اؼبسػؤولية العظيمػة واعبسػيمة الػيت سػتلقا 
 علا عواتقهم .

 :   قاؿ أبو  عفر )علي  السبلـ(:   ابر أن  قاؿ عنقد ورد  
إف حديث آؿ   صعب مست ػعب ال يػؤمن بػ  إال ملػ  ) 

 . (ٔ)...(مقرب أو نغ مرسل أو عبد امتحن أل قلب  لئليباف
شػلون  الك ػري مػن أتبػاع اػبراسػاين سيف أفف اؼبتوقػع وبسان علا هدا  إ

والتمهيػػد لس ػػرة  اإلعػػدادسػػريهم مػػن    التمحػػي  وعلتػػا  مواصػػلة
ـ( لػػػػدا  الس ػػػػوص الشػػػػرعية واؼبسطػػػػق اؼبهػػػػدي )عليػػػػ  السػػػػبل اإلمػػػػاـ

 .يقتضي االلتحاؽ براية اليماين ال راية اػبراساين 
 
 
 

                                                 
0
 . ٔٓٗص ٔالكا  ج -
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ىالبابىالخامس

ىالومانيىوذطوبىبنىصالح
 

خعيب بػن صػاحل خخ ػية عسػكرية ورد ذدرهػا   الػرواايت الشػريفة 
حيػػث  (صػػلوات أل وسػػبلم  علػػيهم أصبعػػا)الػػواردة عػػن أئمػػة اؽبػػدى 

ا علقتػاؿ وقيػػادة اعبيػوش  هػػو مػن القػػادة الػدين يبارسػػوف ارتػب  ذدرهػػ
 .دوراً مهمًا   القضية اؼبهدوية 
خػػعيب هػػو مػػن ضػػمن الشخ ػػيات  فأويعتقػػد الػػبعض مػػن البػػاح ا 

هتػػري صػػحي   شػػعيب عػػره وهسػػاؾ عػػدة  األمػػرهػػدا  أف إالاػبراسػانية 
مػػة دبػا تعسيػػ  هػدل الكل   (ٔ)أدلػة علػا ذلػػ  مسهػا دونػػ  مػوىل لبػين سبػػيم

 .من معاين 
 هػػػػو مػػػػن   لػػػػ  ربػػػػرؾ   خراسػػػػاف  وهػػػػدا ال يعػػػػين أف خػػػػعيب لػػػػي 

الشخ ػػػيات الػػػيت بػػػرز دورهػػػا القيػػػادي بعػػػد أتسػػػي  اليمػػػاين عبيشػػػ  
 اإلمػػػاـحيػػػث هبعلػػػ  القائػػػد العػػػاـ لقواتػػػ  ويسػػػتمر دػػػدل  حػػػي يقػػػـو 

                                                 
0
 بسو سبيم : إحدى أدب القبائل العربية اؼبعرو ة . -
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مكػن )اؼبهػدي  اإلماـاؼبهدي علي  السبلـ  يكوف خعيب قائد قوات 
 . األرض(أل ل    

  قد  ان   الرواية الواردة عن أه  عفر )علي  السبلـ( قاؿ : 
) ىبػػػرج خػػػاب مػػػن بػػػين هاخػػػم بكفػػػ  اليمػػػ  خػػػاؿ وأييت مػػػن 
خراسػػػاف بػػػػراايت سػػػػود بػػػػا يديػػػ  خػػػػعيب بػػػػن صػػػػاحل يقاتػػػػل 

ًمهم (  . (ٔ)أصحاب السفياين  يه
واؼبق ود علشاب الػدي مػن بػين هاخػم هػو اليمػاين    هػو مػن يقاتػل 

ًمػػػػ  دمػػػػا هػػػػو معلػػػػـو   السػػػػفياين مػػػػن وصػػػػفت   وهػػػػو   الكو ػػػػة ويه
 بلثا سسة .خاب مو ق ابن ثالرواايت بكون  

 عمر ف و  أل يعمرإ) :  عن أه عبد أل )علي  السبلـ( قاؿ 
راهيم اػبليل عشرين ومائة سسة ويظهر   صورة  ي مو ق ابن إب

 .  (ٕ)ثبلثا سسة (

                                                 
0
 . ٔ٘ٔ؛ البهاف ص ٖ٘اؼببلحم والفك ص -
 . ٕٚٛص ٕ٘ج حبار األنوار( ٕ
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  ذلػػ   لػػي  لػػ  ععػػاً  وهػػ د الػػدعوة والتمهيػػولػػي  لشػػعيب دوراً   
 اإلؽبػػيون يكػػن ليو ػػق لػػدل  اؼبس ػػب    إالإمبػػا دورل عسػػكرايً لػػي  

علػػػػيهم )اؼبهػػػػم لػػػػوال صػػػػدق  وإخبلصػػػػ  وحبػػػػ  ووالئػػػػ  ألهػػػػل البيػػػػ  
   اإلسػػػػبلميةومعارضػػػػت  ور ضػػػػ  ؼبػػػػا تقػػػػـو بػػػػ  اغبكومػػػػات  (السػػػػبلـ

 .الظاهر   ع ر الظهور الشريف 
اعبيػػوش  ألحػػد اً معرو ػػ عسػػكرايً  اً ئػػدف دػػاف دمػػا نعتقػػد لػػي  قاإ هػػو و 
قػد مػارس القيػادة  يععتقػادانػ   إالاإلسػبلمية الػدوؿ  ىحػدالتابعة إل

مػػػا  واإلخػػػبلصلفػػػ ة  ويلػػػة ولديػػػ  مػػػن اػبػػػبة والشػػػجاعة وال ػػػبلبة 
ويبػػػػدو أنػػػػ  مػػػػارس اغبػػػػرب يؤهلػػػػ  للقيػػػػاـ هبػػػػدل اؼبسػػػػؤولية الضػػػػخمة 

 .والقتاؿ ضد  هات مسحر ة وع لة وحكومات  ائرة 
 فة :اؼبع ومية الشريهدا الر ل   ؾبموعة من الرواايت  وقد ذدر

) ىبرج علري ر ل :  ٔ٘ٔوالبهاف ص ٖ٘  اؼببلحم ص -ٔ
يقاؿ ل  خعيب بن دوسة   (ٔ)ربعة أظبر موىل لبين سبيم

                                                 
0
ًـو . -    البهاف : من بين سبيم ـب
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صاحل   أربعة آالؼ ثياهبم بيض ورااي م سود يكوف 
 . مقدمة للمهدي ال يلقال أحد إال قتل  (

  عن علي بن أه  الب )علي  السبلـ(  ٕ٘ٔ  البهاف ص -ٕ
) إذا خر   خيل السفياين إىل الكو ة بعث أن  قاؿ : 

   لب    لب أهل خراساف وىبرج أهل خراساف 
اؼبهدي  يلتقي هو واؽبامشي براايت سود علا مقدمت  
خعيب بن صاحل  يلتقي هو والسفياين بباب أصطخر 

سود و رب  تكوف ملحمة عظيمة  تظهر الراايت ال
ذل  يتم  الساس اؼبهدي خيل السفياين  عسد 

 . (ويطلبون 

) يقبل الر ل التميمي خعيب بن :  ٖٚٔ  اؼببلحم ص -ٖ
سقا أل ببلد خعيب علراية السودان اؼبهدية صاحل 

 .(يبايع اؼبهدي با الردن واؼبقاـ بس ر أل ودلمت  حي
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 انفصم انتاسع
 انٍردود األفعال عهً دعىة انُم
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ىالبابىاألول
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ىالومانيىورلماءىالدوء
 

قبػػي  هػػو الفسػػاد ومسكػػر هػػو العمػػل بػػ  وقػػد حػػدر مسػػ  اؼبػػوىل تبػػارؾ 
  :وتعاىل   آايت عديدة   دتاب   قاؿ تعاىل 

ًَان الهػػػِديَن وُبَػػػارِبُوَف اَّلّلَ َوَرُسػػػوَلُ  َوَيْسػػػَعْوَف ِ  اأَلْرِض  َػػػا َ ػػػ }ِإمبه
ػػْن َ َسػػاداً أَ  ف يُػَقتػهلُػػوْا َأْو ُيَ ػػلهُبوْا َأْو تُػَقطهػػَع أَيْػػِديِهْم َوَأْرُ ُلُهػػم مِّ

نْػَيا َوؽَبُػمْ  ًٌْي ِ  الػدُّ ِ   ِخبلٍؼ َأْو يُسَفْوْا ِمَن اأَلْرِض َذِلَ  ؽَبُْم ِخػ
 . (ٔ){اآلِخَرِة َعَداٌب َعِظيمٌ 

اُر اآْلِخػَرُة قَبَْعُلَهػا لِلهػِديَن : وقول   اَل يُرِيػُدوَف ُعلُػّواً ِ  }تِْلَ  الده
}اَي أَيػَُّهػػػػػا وقولػػػػ     (ٕ)اأْلَْرِض َواَل َ َسػػػػاداً َواْلَعاِقبَػػػػُة لِْلُمتهِقػػػػَا {

الهِديَن آَمُسوا اَل تَػتهِبُعػوا ُخطُػَواِت الشهػْيطَاِف َوَمػن يَػتهبِػْع ُخطُػَواِت 
 . (ٖ){...الشهْيطَاِف  َِإنهُ  أيَُْمُر ِعْلَفْحَشان َواْلُمسَكِر 

                                                 
 ( .ٖٖ) اؼبائدة -ٔ
 ( .ٖٛ) الق   -ٕ
 ( .ٕٔ) السور -ٖ
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إف أخطػػػر أنػػػواع الفسػػػاد علػػػا اإل ػػػبلؽ هػػػو الػػػدي يقػػػع   اعبانػػػب 
) إذا  سػػد : بػػا علمػػان الػػدين أنفسػػهم  قػػد قيػػل الػػديين وخاصػػة 

وهػػػدا األمػػػر صػػػحي  بطبيعػػػة اغبػػػاؿ   ألف    (العػػػاِن  سػػػد العػػػاَن 
الفسػاد ووبػد مػن خطػرل واتسػاع  انتشػاراؼبفروض إف من يقػف بو ػ  

ؼبسكػػر والفسػػاد هنػػم هػم مػػن سػػوؼ أيمػروف عبػػل إ  هػػم العلمػان رقعتػ  
 .ويدعوف الساس ل  ةسلوب أو آبخر 

 ولكػن مل  األرض هو الػدي وبفظهػا مػن الفسػادإف من اؼبعروؼ أف 
لػػو  سػػد اؼبلػػ  دمػػا  ػػان عػػن عيسػػا بػػن مػػر  )عليػػ  السػػبلـ(  مػػن 

وددل  العلمان هم اؼبل   لو  سدوا  سد دل خػين ؟ وبفل األرض 
. 

إف أنػػػتم ملػػػ  األرض   ولكػػػن  )اإلقبيلػػػي :   قػػػد  ػػػان   الػػػس 
 . (ٔ)(لشين  ال ي ل  بعد سد اؼبل   بماذا يُبّل  ؟ 

                                                 
0
 ( .٘مي ) -
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صػػػلوات أل )وقػػػد حػػػدر السػػػغ اؼب ػػػطفا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ( و األئمػػػة األ هػػػار 
ًمػاف  (عليهم من علمان السون اؼبفسػدين   الػدين ىبر ػوف   آخػر ال
. 
شػريفة إهنػم يقفػوف بو ػ  دعػوة اإلمػاـ بيس  األحاديث والػرواايت الو 

ويكدبوهنا ووباولوف الت ػدي ؽبػا دبػا  (مكن أل ل    األرض)اؼبهدي 
لػديهم مػػن قواعػػد واسػػعة مػػن األتبػػاع واؼبؤيػػدين مػػن أصػػحاب التقليػػد 

 األعما والقلوب اؼبريضة واألهوان اؼبتقلبة .
 ونورد هسا  ائفة من األحاديث والرواايت اليت ذدر م : 
 ) سػي يت السكوين عن أه عبد أل )علي  السبلـ( أن  قاؿ :عن  .ٔ

علػػػػا السػػػػاس زمػػػػاف ال يبقػػػػا مػػػػن القػػػػرآف إال رظبػػػػ  ومػػػػن 
اإلسػػػػبلـ إال اظبػػػػ  يسػػػػموف بػػػػ  وهػػػػم أبعػػػػد السػػػػاس مسػػػػ    
مسػػا دهم عػػامرة وهػػي خػػراب مػػن اؽبػػدى    قهػػان ذلػػ  

ًماف خر الفقهان رب  ظل السمان مسهم خر   الفتسػة  ال
 . (ٔ)وإليهم تعود (

                                                 
 . ٕ٘؛ حبار األنوار ج ٜٚٗروضة الكا  ج -ٔ
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) أييت علػػػا السػػػاس زمػػػاف  أنػػػ  قػػػاؿ : وعػػػن رسػػػوؿ أل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( .ٕ
بطػػػوهنم آؽبػػػتهم   ونسػػػاؤهم قبلػػػتهم   ود،نػػػريهم ديػػػسهم 

وال مػػن  اظبػػ وخػػر هم متػػاعهم   ال يبقػػا مػػن اإليبػػاف إال 
اإلسػػػػبلـ إال رظبػػػػ  ومػػػػن القػػػػرآف إال درسػػػػ  ومسػػػػا دهم 

ئهم خػػر خلػػق مػػامعمػػورة وقلػػوهبم خػػراب عػػن اؽبػػدى   عل
 . (ٔ)(أل علا و   األرض

) أييت علػػػا السػػػاس زمػػػاف  أنػػػ  قػػػاؿ : وعػػػن رسػػػوؿ أل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( .ٖ
 . (ٕ)(ئها  تسةعلمانهم  تسة وحكما

) أييت علػػػا السػػػاس       : إنػػػ  قػػػاؿ   ( وعػػػن رسػػػوؿ أل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص .ٗ
ضػػػهم علػػػا وبسػػػد الفقهػػان بعضػػػهم بعضػػػاً ويغػػار بع فزمػػا

 . (ٖ)بعض دتغاير التيوس بعضها علا بعض (

                                                 
 . ٔ٘ٔ امع األخبار ص -ٔ
 . ٕٜٔص ٔٔالكسً ج -ٕ
 . ٕٔٔص ٓٔدسً العماؿ ج -ٖ
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) سػػػيكوف علػػػيكم         ( إنػػػ  قػػػاؿ :وعػػػن رسػػػوؿ أل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص .٘
أئمػػة يبلكػػوف أرزاقكػػم وبػػدثونكم  يكػػدبونكم   ويعملػػوف 
 يسػػي وف العمػػل ال يرضػػوف مػػسكم حػػي ربّسػػسوا قبػػيحهم 

  . (ٔ)وت دقوا ددهبم (

لا أل عليػػ  ( عػن رسػوؿ أل )صػيػ  السػػبلـلعػن أمػري اؼبػؤمسا )ع .ٙ
هػػػدل  ) إف أخػػػوؼ مػػػا أخػػاؼ علػػػا( إنػػػ  قػػاؿ : وآلػػ  وسػػلم

 . (ٕ)ا (األمة من الد اؿ   أئمة مضل

) إف أخػػػوؼ مػػػا أخػػػاؼ  ( إنػػػ  قػػػاؿ :وعػػػن رسػػػوؿ أل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  .ٚ
أئمػػة مضػػلوف وهػػم رؤسػػان علػػا هػػدل األمػػة مػػن الػػد اؿ 

 . (ٖ)(أهل البدع 

                                                 
 . ٚٙص ٙدسً العماؿ ج -ٔ
 . ٚٗالسسة ص -ٕ
 . ٖٙٔص ٕخرح هنة الببلهتة ج -ٖ
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لا أل عليػ  عن رسوؿ أل )صػ ي الشيخ ال دوؽ )رضب  أل(يرو  .ٛ
ًمػاف : وآل  وسلم ) وقػل الفقهػان ( إن  قاؿ وهو ي ف آخػر ال
 . (ٔ)ف   ود ر  قهان الضبللة اػبونة (اؽبادو 

وعػػػن أمػػػري اؼبػػػؤمسا وهػػػو ي ػػػف حػػػاؿ اؼبهػػػدي مػػػع علمػػػان آخػػػر  .ٜ
ًمػاف :  ا ال يعلمػوفؼبػ) ويستقم من أهل الفتوى   الػدين  ال

 تعسػػاً ؽبػػم وألتبػػاعهم   أدػػاف الػػدين ،ق ػػاً  تممػػول ؟ أـ  
اعول ؟ أـ داف ب  عوج  قومول أـ أل أمرهم عػببلؼ    ػ

 . (ٕ)(أمرهم عل واب  ع ول ؟

) إذا خػػرج اإلمػػاـ اؼبهػػدي  لػػي  لػػ  عػػدو مبػػا وورد :  .ٓٔ
بيػػدل أل ػػي الفقهػػان  إال الفقهػػان خاصػػة   ولػػوال السػػيف

 . (ٖ)(بقتل  ...

                                                 
 . ٕٔ٘إدماؿ الدين ص -ٔ
 . ٜٕٛص ٖبياف األئمة ج -ٕ
 . ٜٙص ٖاؼب در نفس  ج -ٖ
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( إنػػػ  قػػػاؿ وهػػػو ي ػػػف ليػػػ  السػػػبلـعبػػػد ال ػػػادؽ )ععػػػن أه  .ٔٔ
و ة  يخػرج إىل الك) ويسري  ( :لي  السبلـمسري اؼبهدي )ع
لفػػاً مػػن الب يػػػة خػػادا   السػػػبلح   أمسهػػا سػػتة عشػػػر 

قػػران القػػرآف    قهػػان   الػػدين   قػػد قرعػػوا  بػػاههم   
ومشػػروا ثيػػاهبم   وعمهػػم السفػػاؽ   ودلهػػم يقػػوؿ : اي ابػػن 

حا ػة لسػا  يػ     يضػع السػيف  ػيهم  ا مػة أر ػع ال 
مػن الع ػر إىل العشػان  االثسػاعلا ظهر السجف عشية 

ًور أسرع يقتلهم  ًر    .(ٔ)(من  

خػدوا العلػم حيػث و ػدسبول   وال ) عن ابن عباس قػاؿ :  .ٕٔ
أقػػواؿ الفقهػػان بعضػػهم   بعػػض  ػػإهنم يتغػػايروف  لػػوا تقب

ًريبة (  . (ٕ)دما تتغاير التيوس   ال

                                                 
 بياف األئمة . -ٔ
2
 . ٖٖٔمسية اؼبريد ص -
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هبػػدا القػػدر مػػن األحاديػػث والػػرواايت الػػيت يتبػػا لسػػا نكتفػػي إىل هسػػا 
ف العلمػػػان   ع ػػػر الظهػػػور الشػػػريف لػػػدعوة اؼبهػػػدي اؼبستظػػػر أمسهػػػا 

( ويكػػدبوهنا   بػػل إهنػػم سػػيؤلبوف ليػػ  السػػبلـسػػيقفوف بو ػػ  دعوتػػ  )ع
  وهػم عغبقيقػة  واالكبػراؼالساس ضدها   وسوؼ يتهموهنا علضبلؿ 

الػدي سػبق والفسػاد والضػبلؿ  كبػراؼاالن ي لوا إىل هدا غبػاؿ لػوال 
 وأف عملوا ب  .

وأقػػواؽبم دانػػ  دلهػػا اكبػػراؼ و سػػاد وضػػبلؿ    قػػد  أ عػػاؽبمبػػل إف 
ضلوا وأضلوا هتريهم   و علوا اؼبسكر معرو اً واؼبعروؼ مسكراً وراحػوا 
أيمػػروف عؼبسكػػر ويسهػػوف عػػن اؼبعػػروؼ  جعلػػوا األمػػة تعػػي  حالػػة مػػن 

بػػػػػوا اؼبػػػػوازين دبػػػػػا يبلئػػػػم أهػػػػػوائهم والفسػػػػػاد والضػػػػبلؿ وقل االكبػػػػراؼ
حػد مسػ  يػدعو السػاس اورهتبا م وأمانيهم   واختلفوا  يمػا بيػسهم دػل و 
حػػػي  علػػػوا  آلخػػػرينلإىل نفسػػػ  ويريػػػد مػػػسهم اتباعػػػ    صػػػبحوا  تسػػػة 

ًاب دل حًب دبا لديهم  رحا .األمة    رقاً وصباعات وأح
ب بعضػػهم ا تػػك السػػاس هبػػؤالن العلمػػان اؼبفسػػدين اؼبضػػلا وراح يكػػد

الػػػػبعض اآلخػػػػر ويػػػػتهم بعضػػػػهم بعضػػػػاً  دمػػػػا ذدػػػػرت لسػػػػا الػػػػرواايت 
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اؼبع ػػومية الشػػريفة  قػػد  ػػان   الروايػػة الػػواردة عػػن أعف بػػن تغلػػب 
 ( إن  قاؿ : لي  السبلـعن أه عبد أل )ع

) ديف بكم إذا وقع  السبطة با اؼبسجدين    ي زر العلم  
الشػػيعة بيػػسهم    واختلفػػ  يهػػا دمػػا أتزر اغبيػػة    حرهػػا   

 وظبا بعضهم بعضاً ددابا   ويتفل بعضهم   و ول بعض . 
  قل  : ما عسد ذل  من خري . 
 . (ٔ)قاؿ : اػبري دل  عسد ذل  (

 ( إن  قاؿ :لي  السبلـوعن أه عبد أل )ع
يتفػػل بعضػػكم   و ػػول بعػػض  حػػي) ال يكػػوف ذلػػ  األمػػر 
اً ددابا وحي يسمي بعضكم بعض وحي يلعن بعضكم بعضاً 

)(ٕ) . 
بػا  اخػتبلؼإف هػدل الػرواايت تػدؿ دبػا ال يقبػل الشػ  علػا وقػوع  

الشػػػػيعة حبيػػػػث ي ػػػػل هبػػػػم األمػػػػر أف يكػػػػدب بعضػػػػهم بعضػػػػاً ويػػػػتهم 
                                                 

 . ٕٙٔسعماين صهتيبة ال -ٔ
 . ٖٗٔص ٕ٘؛ حبار األنوار ج ٕٗٔهتيبة السعماين ص -ٕ
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بعضػػهم بعضػػاً ويتفػػل بعضػػهم   و ػػول بعػػض   بػػل األمػػر ي ػػل إىل 
أد ػػػر مػػػن ذلػػػ    حيػػػث بيسػػػ  الػػػرواايت الشػػػريفة إف بعضػػػهم يلعػػػن 

 علا بعض علكفر .بعضاً بل يشهد بعضهم 
خػتبلؼ عبلمػة وداللػة أديػدة علػا قػرب ظهػور الفػرج  جعل هػدا اال

وقياـ اغبق ولكن هدا األمر الدي هو   الواقػع لػي  عألمػر السػهل 
 .أو الدي يبكن ت ورل بيسر وسهولة 

 وإضػػػبلؽبم يمػػػا بيػػػسهم  نالعلمػػػاهػػػؤالن  اخػػػتبلؼومػػػا دػػػاف ليقػػػع لػػػوال 
 قهان وعلمػان السػون الػدين با بر والتدا االختبلؼف هدا إ  للساس 

ًمػػػػاف  مػػػػا هػػػػو إال دليػػػػل واضػػػػ  علػػػػا بطبلهنػػػػم ىبر ػػػػوف   آخػػػػر ال
 .واكبرا هم وددهبم 

وخري دليػل علػا ذلػ  مػا يسقلػ  لسػا مالػ  بػن ضػمرة عػن مػوال، أمػري 
 ( حيث قاؿ : لي  السبلـاؼبؤمسا )ع

 ) اي مال  بن ضمرة   ديف أن  إذا اختلف  الشػيعة هكػدا
 ؟  -صابع  وأدخل بعضها   بعض وخب  أ -

  قل  : اي أمري اؼبؤمسا ما عسد ذل  من خري . 



 

- 259- 

قاؿ : اػبري دل  عسد ذل    اي مالػ  عسػد ذلػ  يقػـو قائمسػا 
 يقتلهم   ( )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  يقدـ سبعا ر بلً يكدبوف علا أل ورسول 

 . (ٔ)مث هبمعهم أل علا أمر واحد (
الشػريفة يتبػا لسػا إف هػؤالن السػبعا الػدين يقػتلهم   من هػدل الروايػة
 .   ( هم من علمان السون اؼبضلالي  السبلـاإلماـ اؼبهدي )ع

ليػ  وواض  إهنم هم السبب    رقة الشيعة واخػتبل هم بػدليل إنػ  )ع
ًيل  ( حيسما يقتلهمالسبلـ وهبمع السػاس علػا أمػر واحػد  االختبلؼي

 يعادي بعضهم بعضًا .بعد أف دانوا ـبتلفا مف قا 
ومػػن هسػػا يتبػػا لسػػا واضػػحاً ديػػف إف هػػؤالن العلمػػان اؼبضػػلا يقفػػوف 
بو ػػ  دعػػوة اؼبهػػدي ويكػػدبوهنا ووباربوهنػػا بػػل الظػػاهر إهنػػم سػػيقوموف 

ليػػػػ  الفتػػػػاوى الػػػػيت يلعسػػػػوف هبػػػػا صػػػػاحب دعػػػػوة اؼبهػػػػدي )ع إبصػػػػدار
 وحردتػػ  ودعوتػػ  وأن ػػارل  يتػػبعهم علػػا مػػاين اؼبوعػػود (( ) اليالسػػبلـ

ذلػػ  أتبػػاعهم ومؤيػػديهم بلعػػن تلػػ  الرايػػة اؽباديػػة اؼبهديػػة وهػػدا مػػا 

                                                 
 . ٘ٔٔص ٕ٘؛ حبار األنوار ج ٖٚ٘ص ٖإثبات اؽبداة ج -ٔ
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ليػػ  يفسػػر لسػػا الػػرواايت الػػيت تػػددر إف السػػاس يلعسػػوف رايػػة اؼبهػػدي )ع
 ( .السبلـ

 قػػد  ػػان   الروايػػة الشػػريفة الػػواردة عػػن أه ب ػػري عػػن أه عبػػد أل 
 ( إن  قاؿ :لي  السبلـ)ع

رؽ واؼبغػػرب أحػػد إال )  ػإذا هػػو قػػاـ نشػػرها  لػم يبػػق   اؼبشػػ
 . (ٔ)لعسها (

 بن تغلب قاؿ :  عفإوعن   
إذا ظهػػػرت رايػػػة  : يقػػػوؿليػػػ  السػػػبلـ( )عظبعػػػ  أع عبػػػد أل ) 

 اغبق لعسها أهل اؼبشرؽ واؼبغرب   أتدري ِنَ ذل  ؟
 قل  : ال 

 . (ٕ)قاؿ : للدي يلقا الساس من أهل بيت  قبل خرو   (
  )علي  السبلـ( ان  قاؿ :وعن مس ور بن حاـز عن أه عبد أل 

 ) إذا ر ع  راية اغبق لعسها أهل الشرؽ والغرب . 
                                                 

 هتيبة السعماين . -ٔ
 . ٖٖٙص ٕ٘حبار األنوار ج -ٕ
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 قل  ل  : مم ذل  ؟ 
 . (ٔ)قاؿ : فبا يلقوف من بين هاخم (

أف نت ػػػػور أف السػػػػاس وخاصػػػػة   الشػػػػرؽ الػػػػدي واغبقيقػػػػة ال يبكػػػػن 
يسػػػػكس  اؼبسػػػػلموف يلعسػػػػوف رايػػػػة اؼبهػػػػدي ودعػػػػوة اغبػػػػق إال أف يقػػػػـو 

 بتضػػليل السػػاس وخػػداعهم  يتػػبعهم علػػا ذلػػ  علمػػان الػػدين اؼبضػػلا
 ويعملوف دبا يبلي  عليهم أول   العلمان .الساس 

والػػػرواايت الشػػػريفة الػػػواردة   أمػػػر واغبقيقػػػة إف اؼبتتبػػػع لؤلحاديػػػث 
يتبػػا لسػػا أف اليمػػاين اإلمػػاـ اؼبهػػدي )عليػػ  السػػبلـ( وقضػػيت  اؼبباردػػة 

غبػػق ون ػػرة اإلمػػاـ قبػػل قيامػػ  علػػدعوة لس ػػرة ا إصػػبلحيةيقػػـو حبردػػة 
 اؼبهدي )علي  السبلـ( .

 
 
 
 
                                                 

 . ٘هتيبة السعماين ؛ حبار األنوار ج -ٔ
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ىالبابىالثاني                      

ىحركظىالومانيىاإلصالحوظ
 

ًمػػػػاف يقػػػػع داخػػػػل اغبػػػػوزات  ؼبػػػػا تبػػػػا أف الفسػػػػاد األدػػػػب   آخػػػػر ال
و قهػػػان الضػػبللة  هػػػم القػػػادة وعلتحديػػػد بػػا علمػػػان السػػون العلميػػة 
اإلسػبلمية وهم سبب االكبراؼ الدي ي ػيب اجملتمعػات  لي إوالدعاة 

ًماف .    آخر ال
سػػوؼ وسػػبب االخػػتبلؼ الػػدي يقػػع بػػا الشػػيعة وإف هػػؤالن العلمػػان 

هػػروف الك ػػري مػػن البػػدع الػػػيت ال سبػػ  إىل الػػدين اإلسػػبلمي ب ػػػلة يظ
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ويعطلوف الك ري مػن األحكػاـ والفػرائض الػيت ال ووبسبوهنا من الدين 
والػيت ال تتوا ػق وأنفسهم األمارة علسون وائهم وأمانيهم تتبلنـ مع أه

 وحبهم للدنيا وزخر ها وزبر ها .
حردػػػة إصػػػبلحية تسػػػبق قيػػػاـ اإلمػػػاـ اؼبهػػػدي  ػػػإف مػػػن الػػػبلـز ظهػػػور 

)عليػػػػ  السػػػػبلـ( وسبهػػػػد لػػػػ    تتكفػػػػل إبصػػػػبلح الػػػػبعض مػػػػن الفسػػػػاد 
اغباصػػػل نتيجػػػة لتلػػػ  األ عػػػاؿ وتعػػػديل بعػػػض االعو ػػػاج واالكبػػػراؼ 

ن اؼبسطقي أف يكوف اإلصبلح تػدرهبياً ولػي  د عػة واحػدة دمػا  إف م
 قد يعتقد البعض .

لػػػدا  ػػػإف مػػػن اؼبؤدػػػد أف تبػػػدأ حردػػػة اليمػػػاين اإلصػػػبلحية مػػػن داخػػػل 
اغبػػوزة العلميػػة حيػػث تكػػوف االنطبلقػػة األوىل ؽبػػا بػػا ؾبتمػػع العلمػػان 

ن هو مو ن اػبلل وهػو دب ابػة الػرأس للجسػد  ػإذا  هداوالفقهان ألف 
ي ػػػػل  اعبسػػػػد ألف اعبسػػػػد يتحػػػػرؾ ويسػػػػري و ػػػػق  نالػػػػرأس ل  ي ػػػػ

 دما هو معلـو .إيعازات من الدماغ اؼبو ود   الرأس  
وهػػػػدا اؼبعػػػػ  لػػػػي  هتريبػػػػاً   الػػػػدعوات اإلؽبيػػػػة الػػػػيت  ػػػػانت لتقػػػػو  

االكبرا ػػػػات الػػػػيت أصػػػػاب  اجملتمعػػػػات اإلنسػػػػانية االعو ػػػػاج وتعػػػػديل 
 .العلمان اؼبفسدين واغبكاـ اعبائرين نتيجة 
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علػيهم )ولو تتبعسا مسػريات الرسػل لو ػد، أف صبيػع األنبيػان والرسػل 
أوؿ ما يبدأوف دعوا م   وس  تل  اجملتمعػات وعلتحديػد  (السبلـ

 .أوؿ ما يبدأوف علعلمان واغبكاـ 
خري خاهد علا ذل  سرية إبػراهيم )عليػ  السػبلـ(  إنػ  أوؿ مػا بػدأ و 

 :  رود قاؿ تعاىل وؿبا جة السم األصساـدعوت  قاـ بتحطيم 
}َأَنْ تَػَر ِإىَل الهِدي َحتجه ِإبْػػَراِهيَم ِ  رِبِّػِ  َأْف آاَتُل اَّلّلُ اْلُمْلػَ  ِإْذ 
َ الهػػِدي وُبْيِػػػي َويُبِيػػُ  قَػػاَؿ َأَ، ُأْحيِػػػي َوأُِميػػُ   قَػػاَؿ ِإبْػػػَراِهيُم َرهِّ

َمْشِرِؽ  َْ ِت هِبَػا ِمػَن قَاَؿ ِإبْػَراِهيُم  َِإفه اَّلّلَ أيَْيت ِعلشهْمِ  ِمَن الْ 
اْلَمْغػػػِرِب  َػُبِهػػػَ  الهػػػِدي َدَفػػػَر َواَّلّلُ الَ يَػْهػػػِدي اْلَقػػػْوـَ الظهػػػاِلِمَا 

}(ٔ) . 
وؿ مػػا أمػػا علسسػػبة ؼبوسػػا )عليػػ  السػػبلـ(  ػػإف اؼبػػوىل تبػػارؾ وتعػػاىل أ

 :   ل قاؿ تعاىلبع   أمرل بدعوة  رعوف ومؤل

                                                 
0
 . (ٕٛ٘) البقرة -
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َسا ِإىَل ِ ْرَعْوَف َوَمَلِ ِ   َػَقػاَؿ ِإيّنِ َرُسػوُؿ }َوَلَقْد َأْرَسْلَسا ُموَسا آِباَيتِ 
 . (ٔ)َربِّ اْلَعاَلِمَا {

وأمػػا عيسػػا )عليػػ  السػػبلـ(  إنػػ  أوؿ مػػا بػػدأ بعلمػػان اليهػػود  ػػدعاهم 
الػػػدين اؼبسػػػيحي حػػػي حػػػاربول ودػػػدبول وا مػػػول وقػػػاموا بتحػػػريض  إىل

 .  ؿباولة مسهم لقتل  والقضان علي    اغبادم الروماين ضدل 
أمػا علسسػبة لسبيسػػا   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  ػ وؿ مػػا بػدأ بدعوتػ  قػػاـ بػدعوة قػػري  
الدين هم   الواقع سادة العػرب آنػداؾ وابلػغ العػرب بكبلمهػم دمػا 

 حػػاوؿيضػػاً إال انػػ  دػػدب وا ػػم و أاليهػػود والس ػػارى  ةانػػ  قػػاـ بػػدعو 
 . أعدانل دبحاولة قتل  والقضان علا دعوت  أد ر من مرة

يتض  من دل هدا إف الدعوات اإلؽبية واغبردات اإلصبلحية أوؿ مػا 
ميػػػػة لتبػػػدأ علظهػػػػور تبػػػػدأ   وسػػػػ  ؾبتمعػػػات العلمػػػػان واغبػػػػوزات الع

حيث يقـو اليماين ببياف بعض االكبراؼ اغباصل   اغبػوزات العلميػة 
ودشف بعػض أحكػاـ وآران العلمػان اؼبسحر ػة وإحيػان بعػض الفػرائض 

                                                 
0
ًخرؼ -  . (ٙٗ) ال
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لػػدعوة إىل إماتػػ  بعػػض البػػدع الػػيت  ػػان هبػػا أول ػػ  والسػػسن اؼبيتػػة وا
 العلمان .

دما أف اليماين سوؼ يقـو بدعوة أول   العلمان إلتبػاع اغبػق وسػرية 
األئمػػة األ هػػار )علػػيهم السػػبلـ( وتػػرؾ العػػادات واألعػػراؼ البعيػػدة 
عػػػن حقيقػػػة الػػػدين اإلسػػػبلمي وسػػػرية السػػػغ وأهػػػل بيتػػػ  صػػػلوات أل 

 وسبلم  عليهم أصبعا .
دمػػػا أف اليمػػػاين سػػػوؼ يػػػدعو إىل العػػػدؿ واإلن ػػػاؼ ور ػػػع اػبػػػبلؼ 
ورص ال فوؼ وتوحيد الكلمػة لػي  علػا مسػتوى الشػيعة  قػ  بػل 
علػػػػا مسػػػػتوى اؼبسػػػػلما صبيعػػػػاً حيػػػػث يػػػػدعو علمػػػػان الفػػػػريقا لسبػػػػد 

 اػببلؼ بيسهم وصبع دلمة اؼبسلما سسة وخيعة .
لػػػا أخػػػدها مػػػان واليمػػػاين سػػػتكوف علومػػػن هسػػػا  ػػػإف اؼبوا هػػػة بػػػا الع

حيػػث وبػػاولوف إيهػػاـ أتبػػاعهم ومؤيػػديهم ةف اليمػػاين يريػػد اغبػػ  مػػن 
مقامػػا م وتشػػكي  السػػاس بقػػدرا م وإيبػػاهنم وإخبلصػػهم فبػػا يتسػػبب 
ذل    تسفري الساس عن اليماين وحردت  ب ورة خاصة ودعػوة اإلمػاـ 

 اؼبهدي مكن أل ل    األرض ب ورة عامة .
 



 

- 267- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 268- 

 
 
 
 
 
                                                        

ىالبابىالثالث
ىموقفىالناسىمنىدروةىالومانيىالمورود

 
يسقسم موقف الساس من دعوة اليماين اؼبوعود إىل ثبلثة أقسػاـ إهبػاه 

 إىل ذاؾ . إىل هدا وال وسلغ واثلث علا اغبياد ال
 

اؼبخل ػػػا الػػػدين  يتم ػػػل   قلػػػة مػػػن اؼبػػػؤمسا: و  اؼبوقػػػف اإلهبػػػاه
ب ػػحة حردتػػ  وهػػؤالن  ي ػػدقوف اليمػػاين ويؤمسػػوف بدعوتػػ  ويعتقػػدوف

يقػػػـو بػػػ   يهمهػػػم مػػػا ؾبموعػػػات متفرقػػػة هسػػػا وهسػػػاؾ ال حتمػػػاً يكونػػػوف
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علمان السون و قهان الضبللة مػن ؿباربػة اليمػاين وتكديبػ  ورد دعوتػ  
 وإصدار الفتاوى البا لة هدل . 

ف ويتهمػػػػػوف بشػػػػػي الػػػػػتهم وحتمػػػػػاً  ػػػػػإف هػػػػػؤالن األن ػػػػػار سػػػػػيحاربو 
ًدادوف  ويهجػػػروف مػػػن قبػػػل أهلػػػيهم وقػػػراع م وأصػػػدقائهم إالّ إهنػػػم يػػػ

ب السػػػاس ؽبػػػم رهتػػػم دعػػػو م إىل اغبػػػق يكػػػدإيبػػػا،ً ؼبػػػا يشػػػاهدون  مػػػن ت
ون رة اؼبهدي اؼبستظر  وؽ إيبػاهنم بػل إهنػم سػوؼ يتيقسػوف إهنػم علػا 

 اغبق ماضوف وإىل ن رة إمامهم يدعوف . 
تلػػػ  الػػػدعوة إالّ  يسػػػجسوف ويعػػػدبوف   سػػػبيل والظػػػاهر أهنػػػم سػػػوؼ
بعػػد دػػل مػػا قػػدمول مػػن تضػػحيات ومػػا خػػاهدول مػػن  إهنػػم لػػن وبيػػدوا

مواقػػف معاديػػة ؽبػػم ولػػدعو م مػػن دوف أي ورع وخػػوؼ مػػن أل عػػً 
   حق .دو ل ومن دوف أ

 
وهو اؼبوقف األدب واألد ر خطورة واألخد علا  : اؼبوقف السلغ

وأصػػػحاب هػػػدا اؼبوقػػػف   عػػػوة اليمػػػاين اغبػػػق وأتباعػػػ  مػػػن أن ػػػار د
 .يب لوف الغالبية واألد رية من الساس 
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وهؤالن   الواقع من أصحاب التقليد األعما الػدين يسػريوف خلػف  
دل ،عق من دوف تفح  والدين تسطلي عليهم األسػاليب والفتػاوى 

ًمػػػػاف  والػػػػدين   اؼبضػػػػلة لعلمػػػػان السػػػػون الػػػػدين ىبر ػػػػوف   آخػػػػر ال
ساس وخداعهم وتضليلهم واكبرا هم عػن  ريػق اغبػق يقوموف إبهتوان ال
سػػػػوؼ يقومػػػػوف بلعػػػػن رايػػػػة اؼبهػػػػدي  ؤالن األتبػػػػاعهػػػػ واؽبدايػػػػة بػػػػل إف

 قهػػػان علمػػػان و ودعوتػػػ  عمػػػبلً دبػػػا يبليػػػ  علػػػيهم قػػػاد م وسػػػاد م مػػػن 
 . الضبللة واالكبراؼ ودعاة الفساد

دمػػػا إفه هػػػدا اؼبوقػػػف تسػػػلك    الواقػػػع اغبكومػػػات العربيػػػة اؼبتم لػػػة 
أول ػ  الطغػاة حبكامها اعبائرين اؼبسحر ا عػن خػ  اإلسػبلـ األصػيل 

أنفسػػػهم وخػػػعوهبم وبلػػػداهنم ومبػػػادئهم وديػػػسهم  اػبونػػػة الػػػدين ععػػػوا
ألعػػػدان اإلسػػػبلـ و بػػػابرة الغػػػرب الكػػػا رين الػػػدين لػػػي  ؽبػػػم هػػػم إالّ 

 .أيسما و دوا تشوي  اإلسبلـ والقضان علي  وإذالؿ اؼبسلما 
 

 أصػػحاب هػػدا اؼبوقػػف   اغبقيقػػة قػػد أدردػػواو  : اؼبوقػػف اغبيػػادي
تو د  ػيهم الشػجاعة الكا يػة  ال ن إصدؽ اليماين وأحقية دعوت  إالّ 
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يعر ػوف مػاذا  مدبػدبا ال هم لبللتحاؽ برايت  وحردت   ضلوااليت تؤهل
 .يفعلوف 
يعيشػػػوف حالػػػة مػػػن الفػػػراغ قػػػد تفػػػرز   الػػػبعض مػػػسهم السػػػدـ وهػػػؤالن 

تحػػاؽ بتلػػ  الػػدعوة إالّ أنػػ  ن الػػدنب وااللوعلتػػا  ؿباولػػة التكفػػري عػػ
دعوة اليمػػػػاين أفه أهتلػػػػبهم سػػػػوؼ يتػػػػ خروف عػػػػن االلتحػػػػاؽ بػػػػ يبػػػػدوا

 رصة االلتحاؽ عإلماـ اؼبهػدي )عليػ  السػبلـ(    اؼبوعود ولن يسالوا
إفه التحػػاقهم سػػيكوف بعػػد  األوىل مػػن قيامػػ  اؼبقػػدس بػػل يبػػدوااألايـ 

( لػػػػبعض الفتوحػػػػات   األرضمكػػػػن أل لػػػػ  ربقيػػػػق اإلمػػػػاـ اؼبهػػػػدي )
 األوىل ل  . 
لػػي  دػػل هػػؤالن معػػدوروف   مػػوقفهم هػػدا بػػل إفه الػػبعض واغبقيقػػة 

الػػبعض اآلخػػر ن يكونػػوا قػػد ظبعػػوا بتلػػ  الػػدعوة أو مػػسهم مق ػػرين و 
  التعرؼ علا ماهيتها وقاد ػا ون تقػاـ اغبجػة علػيهم  إهنم ن يفلحوا

م وحبسػػب هػػدا ال ين   مػػوقفهم ذاؾ وأل رض يكونػػوف معػػدور فػػ ػػإهنه
 أعلم حبقيقة األمر .
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ىالبابىالرابد
ىااللتواءىرلىىالومانيىالمورود

 
 ان   الرواية الشريفة الواردة عن أه ب ري   عن أه  عفػر   بػن 

) خػػروج السػػفياين واليمػػاين علػػي )عليهمػػا السػػبلـ(   إنػػ  قػػاؿ : 
ـ واحػد نظػاـ  واػبراساين   سػسة واحػدة   خػهر واحػد   يػو 

دسظاـ اػبرز يتبػع بعضػ  بعضػاً  يكػوف البػ س مػن دػل و ػ    
ويػػػل ؼبػػػن ،واهػػػم   ولػػػي    الػػػراايت رايػػػة أهػػػدى مػػػن رايػػػة 

إىل صػػػاحبكم    ػػػإذا  يمػػػاين   هػػػي رايػػػة هػػػدى ألنّػػػ  يػػػدعواال
خرج اليماين حـر بيع السبلح علا الساس ودل مسلم   وإذا 
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ة هػػػدى   وال وبػػػل خػػػرج اليمػػػاين  ػػػاهنض إليػػػ   ػػػإف رايتػػػ  رايػػػ
ؼبسلم أف يلتوي علي   من  عل ذل   هو من أهل السار ألن  

 .  (ٔ)يدعوا إىل اغبق وإىل  ريق مستقيم (
عديػدة ومػن    السبلـ(   هدل الرواية معاف)علي با لسا اإلماـ الباقر

ػػا أهػػدى  أهػػم تلػػ  اؼبعػػاين هػػو أفه رايػػة اليمػػاين هػػي رايػػة هػػدى بػػل إهنه
بلؽ وقػػػد ذدػػػر، أفه الرايػػػة دبعػػػ  الػػػدعوة أي أفه الػػػراايت علػػػا اإل ػػػ

 . يماين أهدى الدعوات من دوف مسازعدعوة ال
لػػػة   وقػػد ذدػػػر لسػػػا عقػػػر علػػػـو أهػػل البيػػػ  )علػػػيهم السػػػبلـ( أفه الع

إىل اإلمػػػػاـ اؼبهػػػػدي )مكػػػػن أل لػػػػ     ذلػػػػ  هػػػػي أفه اليمػػػػاين يػػػػدعو
اليمػػػاين  األرض( أي أنػػػ  لػػػي  هسػػػاؾ دعػػػوة للػػػسف  إ بلقػػػاً مػػػن قبػػػل

ًمػػػاف حيػػػث  اؼبوعػػػود علػػػا خػػػبلؼ الػػػدعوات الػػػيت تظهػػػر   آخػػػر ال
هتػػػػري وإف دانػػػػ  تتخػػػػد مػػػػن اسػػػػم اإلمػػػػاـ  تكػػػػوف دعػػػػوات للػػػػسف  ال

)علي  السبلـ( هتطاًن ؽبا رباوؿ من ورانل إهباد صػفة الشػرعية  اؼبهدي

                                                 
 . ٕٗٙهتيبة السعماين ص -ٔ



 

- 274- 

لسفسها أو ؿباولة مسها ػبػداع اآلخػرين والتغريػر هبػم ربػ  هػدا االسػم 
 .   ؾأو ذا
فه الروايػػة الشػػريفة بيسػػ  لسػػا وبشػػكل واضػػ  و ػػوب االلتحػػاؽ إدمػا 

 :  ( لي  السبلـ)ع بدعوة اليماين وهدا يتبا من قوؿ اإلماـ الباقر
 . ) وإذا خرج اليماين  اهنض إلي  (

أّمػػا العلػػة   ذلػػ   هػػو لكػػوف هػػدل الػػدعوة هػػي دعػػوة هدايػػة وذلػػ  
 . ( )  إف رايت  راية هدى( لي  السبلـيتبا من قول  )ع

دما إفه هدل الرواية الشريفة بيس  لسػا أمػراً   هتايػة األنبيػة واػبطػورة 
( االلتػػوان علػػا ليػػ  السػػبلـ  آف واحػػد حيػػث حػػـر اإلمػػاـ البػػاقر )ع

اليمػػػاين بػػػل إنػػػ  عػػػد اؼبلتػػػوي عليػػػ  مػػػن أهػػػل السػػػار وقػػػد أعطػػػا العلػػػة 
 : لي  السبلـ( لدل  وهي دوف اليماين ودما قاؿ )ع

إذف نفهػػػػم مػػػػن هػػػػدا  (وإىل  ريػػػػق مسػػػػتقيم إىل اغبػػػػق  ) يػػػػدعو
 .الكبلـ عدـ حلية االلتوان علا اليماين اؼبوعود 

وااللتػػػوان معسػػػال : االكبػػػراؼ مػػػن ّ  الشػػػين وحر ػػػ  عػػػن اسػػػتقامت    
وااللتػػػوان علػػػا اليمػػػاين معسػػػال االكبػػػراؼ عػػػن دعوتػػػ  وعػػػدـ السػػػري   
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عو إىل واالبتعػػػاد عسػػػ  يبيسػػػاً أو مشػػػاالً وردػػػوب  ريػػػق آخػػػر يػػػد ريقػػػ  
الضػػبللة واالكبػػراؼ ألف اليمػػاين دمػػا   األخبػػار يػػدعو إىل اغبػػق وإىل 
 ريػػق مسػػتقيم    ػػاؼبلتوي عليػػ  مبتعػػداً عػػن ال ػػراط اؼبسػػتقيم وعػػن 

  ادة اغبق اليت يدعو ؽبا اليماين اؼبوعود .
وبػػدل  تتبػػا لسػػا العلػػة مػػن دػػوف اؼبلتػػوي علػػا اليمػػاين مػػن أهػػل السػػار 

اؼبستقيم الدي هو صػراط آؿ   )صػلوات  ألن  مبتعداً عن ال راط
الػػػدي يػػػدعو لػػػ  أل علػػػيهم أصبعػػػا(   ومسحر ػػػاً عػػػن اغبػػػق واؽبػػػدى 

 اليماين .
أما من وباوؿ أف يت وؿ مع  االلتوان    يقوؿ : إف هساؾ التوان علػا 
اليماين وهو اؼبسهي عسػ    وهسػاؾ التػوان عػن اليمػاين وهػدا ال ةس بػ  

. 
اً ؼبػػا تقػػدـ مػػن دػػوف اليمػػاين يػػدعو إىل اغبػػق  هػػدا هتػػري صػػحي  إ بلقػػ

وإىل الطريػػػػق اؼبسػػػػتقيم    الػػػػدي يلتػػػػوي عسػػػػ   ػػػػإىل البا ػػػػل حتمػػػػاً   
واحػد لػي  إال    ػاؼبلتوي وخاصة إذا مػا علمسػا أف الطريػق اؼبسػتقيم 

عػػػػن اليمػػػػاين سػػػػػوؼ يسػػػػل  حتمػػػػاً الطريػػػػػق اؼبسحػػػػرؼ وهػػػػو  ريػػػػػق 
 اؼبف ض .  الشيطاف ال ؿبالة .ومن هسا  بل ي   هدا اؼبع 
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ًلسا   داًل وقلسا ال ةس عاللتوان عن اليماين  بماذا قبيب علػا ولو تس
السػػؤاؿ التػػا  : إذا دانػػ  رايػػة اليمػػاين أهػػدى الػػراايت دمػػا   اػبػػب 
اؼبروي عن الباقر )علي  السبلـ(   وأهدى صيغة مبالغػة دبعػ  أ ضػل 

؟  هػدى الػراايت   اؼبلتوي عن اليماين أي راية يتبع اي ترى إذا ترؾ أ
وهػػل يرتضػػي العقػػل واؼبسطػػق أف اإلنسػػاف  ريػػق اغبػػق واؽبػػدى  ضػػبلً 
عن أهدى الطرؽ علا اإل بلؽ إىل ما هػو دونػ  إذا  رضػسا أف هسػاؾ 

تػػرؾ اإل ابػػػة للقػػػارئ أو   ريقػػاً للهدايػػػة هتػػػري  ريػػق اليمػػػاين ودعوتػػػ  ؟
 يتفكر   هدا الكبلـ .
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ىالبابىالخامس

ىوجوبىااللتحاقىبدروةىالومانيىونصرته
 

خػبلؼ  يهػا  إف و وب ن رة اغبق وأهلػ  ودعاتػ  مػن األمػور الػيت ال
 وقد ن  عليها دتاب أل عً و ل   الك ري من آايت  : 

ِعغْبَقِّ ِمن رهبُِّكْم }اَي أَيػَُّها السهاُس َقْد َ انُدُم الرهُسوُؿ  قاؿ تعاىل :
ػػػػَماَواِت   َػػػػتِمُسوْا َخػػػػرْياً لهُكػػػػْم َوِإف َتْكُفػػػػُروْا  َػػػػِإفه َّلِلِه َمػػػػا ِ  السه

 . (ٔ){َداَف اَّلّلُ َعِليماً َحِكيماً َواأَلْرِض وَ 
 . (ٕ){َتُكوَننه ِمَن اْلُمْمَ ِينَ  }اغْبَقُّ ِمن رهبَِّ  َ بلَ وقاؿ تعاىل : 
ًهَؿ اْلِكتَػػػاَب ِعغْبَػػقِّ َوِإفه الهػػػِديَن }َذلِػػػ وقػػاؿ تعػػاىل : َ  ةَِفه اَّلّلَ نَػػػ
 . (ٖ){ْلِكَتاِب َلِفي ِخَقاٍؽ بَِعيدٍ اْختَػَلُفوْا ِ  ا

                                                 
 ( .ٓٚٔ) السسان -ٔ
 ( .ٚٗٔ) البقرة -ٕ
 ( .ٙٚٔ) البقرة -ٖ
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ًَِؿ ِإىَل الرهُسػػوِؿ تَػػػَرى َأْعيُػػػسَػُهْم  وقػػاؿ تعػػاىل : ُعػػوْا َمػػا أُنػػ }َوِإَذا ظبَِ
سَػا َتِفيُض ِمَن الدهْمِع فبها َعَرُ وْا ِمَن اغْبَقِّ  يَػُقوُلوَف رَبػهَسا آَمسها  َاْدتُػبػْ

 . (ٔ)َمَع الشهاِهِديَن {
}َوَما لََسا الَ نُػْؤِمُن ِعَّللِّ َوَما َ انَ، ِمَن اغْبَقِّ َوَنْطَمُع وقاؿ تعاىل : 
 . (ٕ){ا َمَع اْلَقْوـِ ال هاغِبِاَ َأف يُْدِخَلَسا رَبػهسَ 
َمْواَلُهُم اغْبَػقِّ َأالَ لَػُ  اغْبُْكػُم َوُهػَو }مثُه رُدُّوْا ِإىَل اَّللِّ وقاؿ تعاىل : 

 . (ٖ)َأْسرَُع اغْبَاِسِبَا {
} َػػػَدِلُكُم اَّلّلُ رَبُُّكػػػُم اغْبَػػػقُّ َ َمػػػاَذا بَػْعػػػَد اغْبَػػػقِّ ِإاله وقػػػاؿ تعػػػاىل : 
 . (ٗ){ ه ُتْ َرُ وفَ الضهبَلُؿ  َ َ 

                                                 
 ( .ٖٛ) اؼبائدة -ٔ
 ( .ٗٛ) اؼبائدة -ٕ
 ( .ٕٙ) األنعاـ -ٖ
 ( .ٕٖ) يون  -ٗ
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َف ِمػػػن ُدونِػػػِ  الَ }لَػػػُ  َدْعػػػَوُة اغْبَػػػقِّ َوالهػػػِديَن يَػػػْدُعو  وقػػػاؿ تعػػػاىل :
لُػػَغ  َػػاُل  َيْسػػَتِجيُبوَف ؽَبُػػم ِبَشػػْيٍن ِإاله َدَباِسػػِ  َدفهْيػػِ  ِإىَل اْلَمػػان لِيَػبػْ

 . (ٔ)َوَما ُهَو بَِباِلِغِ  َوَما ُدَعان اْلَكاِ رِيَن ِإاله ِ  َضبَلٍؿ {
ْوَتا َوأَنهػػُ  }َذلِػػَ  ةَِفه اَّللهَ ُهػػَو اغْبَػػقُّ َوأَنهػػُ  وُبْيِػػي اْلَمػػوقػػاؿ تعػػاىل : 

 . (ٕ)َعَلا ُدلِّ َخْيٍن َقِديٌر {
مػػن هػػدل اآلايت الشػػريفة يتػػنب لسػػا أف ن ػػرة اغبػػق وا بػػة ألف اآلايت 
اؼبتقدمػػة دلػػ  علػػا أف اغبػػق هػػو أل عػػً و ػػل وإف مػػا  ػػان مػػن عسػػد 
أل  هػػو اغبػػق وإف مػػا  ػػان بػػ  األنبيػػان حػػق وإف دبلمهػػم حػػق ودتػػبهم 

عػػاين الػػيت ذدػػرت وا ػػب ن ػػر ا وال ريػػب  يػػ  ودػػل وهػػدل اؼب حػػق ال
إلي   هو أحػق  إىل اغبق ويهدي ىل دليل وؼبّا داف اليماين يدعوربتاج إ

 . علس رة واإلتباع
َأَ َمػػػن يَػْهػػػِدي ِإىَل اغْبَػػػقِّ َأَحػػػقُّ َأف يُػتػهبَػػػَع َأمهػػػن اله } قػػػاؿ تعػػػاىل :

 . (ٔ){َيِهدَِّي ِإاله َأف يُػْهَدى َ َما َلُكْم َدْيَف رَبُْكُموَف 
                                                 

 ( .ٗٔ) الرعد -ٔ
 ( .ٙ) اغبة -ٕ
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( أمػػػر بػػػس  الروايػػػة الػػػواردة عسػػػ  ليػػػ  السػػػبلـمث إف اإلمػػػاـ البػػػاقر )ع
) وإذا خػػػرج ( ليػػػ  السػػػبلـبو ػػوب ن ػػػرة اليمػػػاين  قػػػد ورد عسػػػ  )ع

 . اليماين  اهنض إلي  (
حيػػث أمػػر، إمامسػػا وسػػيد، عقػػر علػػـو أهػػل البيػػ  )علػػيهم السػػبلـ( 

لتػوان عليػ  بو وب ن رة اليماين بػل إنػ  )عليػ  السػبلـ( حػدر مػن اال
لػة ون يكػن اؿب وعدـ ن ػرت  وقػد بػا أّف م ػري اؼبلتػوي عليػ  السػار ال

ف دعوتػ  إذل  لػوال أف اليمػاين يػدعوا إىل اغبػق وإىل  ريػق مسػتقيم و 
أهػػػدى الػػػػدعوات   زمػػػػن د ػػػػرت  يػػػ  دعػػػػوات الضػػػػبللة واالكبػػػػراؼ 

 والد ل والدعوة إىل السف  . 
عوتػػ  إمبػػا هػػي ن ػػرة لئلمػػاـ ف ن ػػرة اليمػػاين وااللتحػػاؽ بدإواغبقيقػػة 
يمػاين صػاحب دعػوة اؼبهػػدي لكػن أل لػ    األرض( ألف اماؼبهػدي )

والقائم ةمػرل )عليػ  السػبلـ( قبػل قيامػ  اؼبقػدس مػن مكػة اؼبكرمػة   
 .العاخر من ؿبـر اغبراـ 

                                                                                                
 ( .ٖ٘) يون  -ٔ
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اإلمػػاـ اؼبهػػدي ن ػػرة دمػػا أف االلتحػػاؽ بػػ  وبدعوتػػ  اؼبباردػػة إمبػػا هػػو 
( ألف دعػوة اليمػاين هػي ل ال ػبلة والسػبلـوأمرل )علي  أ ضػوقضيت  

 .( ليها السبلـعيسها دعوة اإلماـ اؼبهدي )ع
ػا يبعػػث اليمػػاين  ـف مػػن اؼبعلػـو أفه اإلمػػاـ ال يقػػو  ػإ علػدعوة بسفسػػ  إمبه

قبلػػ  رسػػوالً وفبهػػداً مسػػ  وداعيػػاً لس ػػرة اغبػػق وأتباعػػ  ون ػػرة اؼبهػػدي 
 .( لي  السبلـ)ع

إعػػػداد األن ػػػار اؼبػػػؤمسا اؼبمح ػػػا أيخػػػد علػػػا عاتقػػػ    ػػػإف اليمػػػاين
اؼبهي ا إلقامة اليـو اؼبوعود وإحقاؽ اغبق ونشر العدؿ والسػعادة   

والقضان علػا دػل مظػاهر الظلػم واعبػور لػدا  مػن هسػا   ربوع األرض 
( علػػػػا و ػػػػوب ن ػػػػرة اليمػػػػاين ئمػػػػة )علػػػػيهم السػػػػبلـبػػػػرز أتديػػػػد األ

 وااللتحاؽ بدعوت  وعدـ االلتوان علي  .
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ىالبابىالدادس
ىمامىالمؼديإلىىاإلىالومانيىالطروق

 
 قػػػد السػػػاس إمػػػػامهم وحجػػػب عػػػػسهم  لػػػم يعػػػودوا يرونػػػػ   ضػػػبلً عػػػػن 

خػػيعت  ومواليػػ  ب ػػورة خاصػػة  معػػر تهم إايل حيػػث هتػػاب وابتعػػد عػػن
وعػػن اؼبسػػلما ب ػػورة عامػػة حػػي مضػػا علػػا هتيبتػػ  أد ػػر مػػن ألػػف 

إىل السػػاس إالّ عسػػد قيامػػ  اؼبقػػدس مػػن مكػػة اؼبكرمػػة  جوال ىبػػر   سػػسة 
معلسػػاً لل ػػورة اإلؽبيػػة الكػػبى الػػيت يػػتم مػػن خبلؽبػػا مػػلن األرض قسػػطاً 

 .وعداًل بعد ما مل   ظلمًا و وراً 
اإلمػاـ وذبهػل خخ ػ  الشػريف  ػػبل  ؼاس ال تعػػر وعلػا هػدا  ػإف السػ

األخػخاص  يبكسهم معر ت  عسػد قيامػ  اؼبقػدس خاصػة وإف الك ػري مػن
 .  اغبـر اؼبكي مهدويتهم  ادعوا اؼبهدوية وأعلسوا

ومن هسا  إف اإلماـ حتماً أخد بسظػر االعتبػار هػدل اؼبسػ لة أي ظهػور 
  ػإهنم أعلسػوا ة لػداعوف اؼبهدويػالك ري مػن الػدعاة الكػاذبا الػدين يػدّ 

وروااي ػػػػم الشػػػػريفة أف هسػػػػاؾ عػػػػدة أخػػػػخاص  مػػػػن خػػػػبلؿ أحػػػػادي هم
وقػد بيسػ    ( ليػ  السػبلـ)ع فبهدين ىبر وف قبل قياـ اإلماـ اؼبهػدي
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تلػػ  الػػرواايت إف مػػن أهػػم تلػػ  الشخ ػػيات هػػي خخ ػػية اليمػػاين 
دى رايػػة   ع ػػر الظهػػور اؼبقػػدس بػػل قػػد هػػالػػدي يكػػوف صػػاحب أ

مت ػػل بػػ  ( ليػػ  السػػبلـاليمػػاين وزيػػر اؼبهػػدي )ع ايت أفأخػػارت الػػروا
( دمػػػا أدػػػد ذلػػػ  الك ػػػري مػػػن ليػػػ  السػػػبلـوأيخػػػد تو يهاتػػػ  مسػػػ  )ع

 العلمان والباح ا   العديد من دتبهم وأحباثهم ومؤلفا م . 
( هػو اليمػاين ليػ  السػبلـلدا  إف حلقػة الوصػل بػا السػاس واإلمػاـ )ع
اؼبساصػػػرة لئلمػػػاـ اؼبهػػػدي اؼبوعػػػود    هػػػو مػػػن يقػػػـو بتهي ػػػة القاعػػػدة 

)مكن أل ل    األرض( وهو من يقػـو جبمػع ال بلشبائػة وال بلثػة عشػر 
 .     اؼبهدي )علي  السبلـ(وهو من يعر هم بشخ

ليػػ  عواغبقيقػػة أف اليمػػاين هػػو مػػن يهػػدي السػػاس إىل اإلمػػاـ اؼبهػػدي )
 . اآلنفة الددر( وهدا يظهر من الرواية الشريفة السبلـ
( ليػػ  السػػبلـعإىل اإلمػػاـ اؼبهػػدي ) أف اليمػػاين يػػدعو يتبػػا لسػػا حيػػث

ىبفػا ومػن هػدا  أي إن  يهدي إىل الطريق اؼبسػتقيم وهػو اغبػق دمػا ال
  يتبػػػا واضػػػحاً أف اليمػػػاين هػػػو الطريػػػق إىل اؼبهػػػدي ) مكػػػن أل لػػػ  

أل لػػ     دمػػا إف اإلمػػاـ اؼبهػػدي )مكػػنإليػػ     ( وهػػو السػػبيل األرض
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 عػػػً و ػػػل وهػػػو السػػػبيل إليػػػ  والسػػػبب ( هػػػو الطريػػػق إىل ألاألرض
 اؼبت ل با األرض والسمان دما ورد   الدعان اؼب ثور .
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 انفصم انعاشر
 قُاو اإلماو ادلهذٌ )عهُه انسالو

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 289- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
ىالبابىاألول
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ىنيىوباودىاإلمامىالمؼديالوما
 

الرواايت الشريفة الواردة عن أئمة اؽبدى صػلوات أل علػيهم   ان  
أصبعػا   إف اإلمػػاـ اؼبهػدي ال يقػػـو مػن مكػػة اؼبكرمػة حػػي هبتمػع لػػ  
أصحاب  ال بلشبائة وال بلث عشر   مكة قبل العاخػر مػن ؿبػـر اغبػراـ 

لػػيعلن عػػن ثورتػػ   (ليػػ  السػػبلـوهػػو اليػػـو الػػدي يقػػـو  يػػ  اؼبهػػدي )ع
 .العاؼبية الكبى 

( يقـو مػن لي  السبلـع من هدل الرواية الشريفة يتبا لسا إف اإلماـ )
مكػػة بشػػرط أف هبتمػػع لػػ  أصػػحاب   ي خػػد مػػسهم البيعػػة   واغبقيقػػة إف 

( إال إف ليػػ  السػػبلـعهػػؤالن األصػػحاب ال يعر ػػوف خػػخ  اؼبهػػدي )
هػػؤالن  لػػدي قػػاـ جبمػػعو اليمػػاين اؼبوعػػود وامػػن بيػػسهم مػػن يعر ػػ  وهػػ

ليػػ  عاألصػػحاب وأعػػدهم وبشػػرهم بقػػرب القيػػاـ اؼبقػػدس للمهػػدي )
 ( .السبلـ

ةف مػن اؼبتوقػع عن  ريق اليمػاين أف وبعد أف يعلم هؤالن األصحاب 
(   وقػ  قريػب دػ ف يكػوف خػهر ؿبػـر لي  السػبلـعإف يقـو اإلماـ )

أل لػ  من سستهم تل  هبتمعوف   مكة ي قبوف ظهور اؼبهدي )مكػن 
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  األرض ( إال إف الشػػين الػػدي يسق ػػهم حيسهػػا معػػر تهم بشػػخ  
 .( لي  السبلـعاإلماـ )

والظػاهر وأل العػػان إف ا تمػػاع هػػؤالن ال بلشبائػة وال بلثػػة عشػػر يكػػوف 
ًدية   اغبـر اؼبكي   والدي يبع   اإلمػاـ اؼبهػدي  قبل مقتل السف  ال

 .عليهم  رسواًل مس  إىل أهل مكة ليحتة ب 
(   حػػديث  ويػػل إنػػػ  ليػػػ  السػػبلـععػػن أه ب ػػري عػػن أه  عفػػر ) 

( ألصػػحاب  : اي قػػػـو إف عليػػػ  السػػبلـ) يقػػوؿ القػػائم ) قػػاؿ :
أهل مكػة ال يريػدونين ولكػين مرسػل إلػيهم ألحػتة علػيهم دبػا 
يسبغػػػي ؼب لػػػي أف وبػػػتة علػػػيهم  يػػػدعو ر ػػػبلً مػػػن أصػػػحاب    

  يقوؿ ل  :
كػػػة : أ، رسػػػوؿ  ػػػبلف أمػػػِض إىل أهػػػل مكػػػة    قػػػل اي أهػػػل م

إلػػػيكم وهػػػو يقػػػوؿ : إ، أهػػػل بيػػػ  الرضبػػػة ومعػػػدف الرسػػػالة 
واػببل ػػة   وكبػػن ذريػػة   وسػػبللة السبيػػا   وإ، قػػد ظلمسػػػا 
واضطهد، وُقهر، وابتً مسا حقسػا   مسػد قػبض نبيسػا إىل يومسػا 

 هدا  سحن نستس ردم  ان رو، .
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 ػػػدحبول بػػػا   ػػػإذا تكلػػػم هػػػدا الفػػػي هبػػػدا الكػػػبلـ   أتػػػوا إليػػػ 
ًدية (  . (ٔ)الردن واؼبقاـ   وهو السف  ال

ًديػػة يسػػبق قيػػاـ اؼبهػػدي مكػػن  وقػػد دلػػ  الػػرواايت إف قتػػل الػػسف  ال
أه الروايػػػة الػػػواردة عػػػن أل لػػػ    األرض خبمسػػػة عشػػػر ليلػػػة دمػػػا   

  عفر )علي  السبلـ( أن  قاؿ : 
ًدية  )علي  السبلـ() لي  با قياـ القائم  أد ر وقتل السف  ال
 . (ٕ)من طبسة عشر ليلة (

(  ػػػإهنم ودمػػػا ليػػػ  السػػػبلـونتيجػػػة لعػػػدـ معػػػر تهم عإلمػػػاـ اؼبهػػػدي )ع
وهػػدا ال يسفػػي أف  يتبػػا مػػن الػػرواايت يبػػر اإلمػػاـ هبػػم وهػػم ال يعر ونػػ 

(    ػػػإف هسػػاؾ اثسػػػا عشػػػر ليػػػ  السػػبلـعيكػػوف مػػػن بيػػسهم مػػػن يعر ػػ  )
ا بػػ  وهػػؤالن هػػم ( والتقػػو ليػػ  السػػبلـعر ػػبلً سػػبق وأف رأوا اؼبهػػدي )

 .اليماين وأحد عشر نقيباً  لم وزير هالسقبان و 

                                                 
 . ٓٛٔص ٖٔحبار األنوار ج -ٔ
2
 . ٖٓٙاإلرخاد ص -
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)عليػ  ) ال يقػـو القػائم عن أه عبػد أل )عليػ  السػبلـ( أنػ  قػاؿ :  
حي يقـو اثسا عشر ر بًل دلهم هبمػع علػا قػوؿ أهنػم السبلـ( 

 . (ٔ)قد رأول  يكدبوهنم (
تعييسػػ  تشػػخي  اإلمػػاـ و ال بلشبائػػة وثبلثػة عشػػر هػػؤالن وسػوؼ وبػػاوؿ 

ًوا و ػػاؿ انتظػػارهم   وهػػم يريػػدوف اللقػػان عإلمػػاـ ) ليػػ  عبعػػد أف عجػػ
 .( وأتديتهم للبيعة علا يدي  السبلـ
(   ليػ  السػبلـا دػاف   سػابق علمهػم إف بيػسهم مػن رأى اإلمػاـ )عؼبو 

ليػػ  عإىل اإلمػػاـ )لريخػػدوهم هػػؤالن السقبػػان  ػػإهنم سػػوؼ ير عػػوف إىل 
اإلمػػاـ ؽبػػم وال يعػػر هم نفسػػ  إىل ولكػػن ذلػػ  بعػػد أف يتسكػػر ( السػػبلـ

يبتهم وإراد م عسد ذلػ  أيذف اإلمػاـ  أف يعلم صدؽ نواايهم وقوة ع
 . لسقبانل بتعريفهم بشخ  

 قػػد  ػػان   الروايػػة الػػيت نقلهػػا السػػيد ال ػػدر )قػػدس سػػرل(   دتابػػ  
 واليت  ان  يها :  ٕٗٗاتريخ ما بعد الظهور ص

                                                 
0
 . ٕ٘حبار األنوار ج -
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ي(  يقولػػوف لػػ  : أنػػ  )  يطلبونػػ   ي ػػيبون  دبكػػة )أي اؼبهػػد
 ػػبلف ابػػن  ػػبلف ؟  يقػػوؿ : ال   بػػل أ، ر ػػل مػػن األن ػػار   
حػػي يفلػػ  مػػسهم    ي ػػفون  ألهػػل اػبػػري واؼبعر ػػة بػػ   يقػػاؿ 

 . هو صاحبكم الدي تطلبون  (
والػػػدي يتضػػػ  مػػػن هػػػدل الروايػػػة الشػػػريفة إف هػػػؤالن األصػػػحاب مػػػن 

ل ػػػػ  أو إىل ري م وعػػػػدـ معػػػػر تهم بشػػػػخ  اإلمػػػػاـ يلج ػػػػوف خػػػػدة حػػػػ
وعلػا رأس هػؤالن اليمػاين الدين سبق ؽبم أف التقوا ب  )علي  السبلـ( 
 اؼبوعود وزير اؼبهدي )علي  السبلـ( .
واؼبعر ػػػة( اؼبػػػددورين   الروايػػػة   هػػػو وبقيػػػة السقبػػػان هػػػم )أهػػػل اػبػػػري

خػخ  اإلمػاـ والدين ير عوف ؽبم بقية األصحاب   معر ة اؼبتقدمة 
األصػحاب لكػاف األوىل هبػم إف  هتري  اؼبق ود عهل اػبريوإال لو داف 

دػػػانوا أهػػػل خػػػري أف يس ػػػروا اإلمػػػاـ )عليػػػ  السػػػبلـ( إال أف اغبػػػق أف 
 اؼبق ود اليماين وعقي السقبان  هم أهل اؼبعر ة ب  .

األصػحاب هػم هتػري هػؤالن  وإال لو داف اؼبق ػود ةهػل اػبػري واؼبعر ػة
 .وصفهم بدل  ؼبا ص  
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من يكػوف سػبباً    لػب هػؤالن إذف  اليماين علا كبو اػب وص هو 
األصػػحاب وعلتػػا  تعػػريفهم بشػػخ  اؼبهػػدي )صػػلوات أل وسػػبلم  

وهو أوؿ من يبايع اإلماـ اؼبهػدي )مكػن أل لػ    األرض( أل علي ( 
 )علي  السبلـ( . ت من هؤالن األصحاب مث يدعو اآلخرين لبيع

 
 
 
 
 
 
 

              
                                              

ىالبابىالثاني
ىالومانيىوزورىاإلمامىالمؼديى)رلوهىالدالم(
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األ هػار )صػلوات ذدرت بعض الرواايت الشريفة الواردة عن األئمػة 
ورد   بعضػػها أف عيسػػا ابػػن  دأل علػػيهم أصبعػػا( وزيػػر اؼبهػػدي  قػػ

إال أنسػػا قبػػد سػػبلـ( لمػػر  )عليهمػػا السػػبلـ( هػػو وزيػػر اإلمػػاـ )عليػػ  ا
آخػػػر مػػػن تلػػػ  الػػػرواايت بيسػػػ  أف اليمػػػاين هػػػو وزيػػػر اؼبهػػػدي بعضػػػاً 

 .)علي  السبلـ( 
)علي  السػبلـ( أنػ   قد  ان   الرواية الشريفة الواردة عن أه  عفر 

) ... يقػػػػـو القػػػػائم بػػػػا الػػػػردن واؼبقػػػػاـ قػػػػاؿ   دػػػػبلـ  ويػػػػل : 
 . (ٔ) ي لي ويس رؼ   ومع  وزيرل (
  دتػبهم وأحبػاثهم أف اليمػاين وقد أدد الك ري مػن العلمػان والبػاح ا 

هو وزير اؼبهدي )علي  السػبلـ(   وفبػا يؤدػد ذلػ  مػا  ػان   الروايػة 
الشريفة الواردة عن اؼبفضل بن عمر عػن أه عبػد هلل )عليػ  السػبلـ( 

 أن  قاؿ :
دػػػ ين انظػػػر إىل القػػػائم علػػػا مسػػػب الكو ػػػة وحولػػػ  أصػػػحاب  ) 

وهػػم أصػػحاب   ال بلشبائػػة وثبلثػػة عشػػر ر ػػبلً عػػدة أهػػل بػػدر 
                                                 

 . ٕٕ٘ص ٕ٘حبار األنوار ج -ٔ
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وهم حكػاـ أل   أرضػ  علػا خلقػ    حػي يسػتخرج األلوية 
عهػد معهػود مػن رسػوؿ من قبانل دتاعً ـبتوماً خبامت من ذهب 

 ػػبل يبقػػا مػػسهم إال  يجفلػػوف عسػػ  إ فػػاؿ الغػػسم   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( أل 
)عليػ  الوزير وأحد عشر نقيباً دما بقوا مع موسا ابن عمػراف 

 . (ٔ)(( السبلـ
وقػػػد يقػػػػوؿ قائػػػل : إف اؼبق ػػػػود علػػػوزير هسػػػػا هػػػو عيسػػػػا ابػػػن مػػػػر  
ًوؿ  )عليهما السبلـ( ؟ إال أنسا نقوؿ أف األحاديث قػد ذدػرت ةف نػ

يكػػوف عسػػد  ػػت  بيػػ  اؼبقػػدس وهػػدل الروايػػة عيسػػا )عليػػ  السػػبلـ( 
إف  ػت  بيػ  اؼبقػدس تتحدث عن الكو ة دما هو واضػ    واؼبعلػـو 

لكو ػػة    يتبػػا إذاً أف اؼبق ػػود هسػػا هػػو اليمػػاين بعػػد دخػػوؿ اإلمػػاـ ل
 لي  إال .

 
 
 

                                                 
0
 . ٕٖٙص ٕ٘حبار األنوار ج -
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ىالبابىالثالث
ىالومانيىخلوغظىالمؼديى)رلوهىالدالم(

 
اختلفػ  األحاديػث والػرواايت الشػريفة الػواردة عػن السػغ وأهػل بيتػ  

 وسػػبلم  علػػيهم أصبعػػا(   مػػدة ملػػ  اؼبهػػدي األ هػار )صػػلوات أل
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اآلف   وكبػػن لسػػسا ب ػػدد ذلػػ  ودػػم يبقػػا بعػػد قيامػػ  )عليػػ  السػػبلـ( 
ػببل ػة بعػد اؼبهػدي  مػن هػو مسػ لة اإمبا الدي يهمسا   هدا البحث 

خػهادت  )صػلوات أل وسػبلم   و الدي يكػوف خليفتػ    دولتػ  بعػده
ربديد اػبليفة الدي يلػي اإلمػاـ اختلف العلمان والباح ا   ؟ علي ( 

 اؼبهدي )مكن أل ل    األرض( .
بعػػػد و اتػػػ    واخػػػتبل هم هػػػدا نشػػػ  مػػػن اخػػػتبلؼ ظػػػاهر األحاديػػػث 

يػػػث قبػػػد أف والػػػرواايت الشػػػريفة الػػػيت ربػػػدث  عػػػن هػػػدا اؼبوضػػػوع ح
ايت ذدرت أف الػدي يلػي اؼبهػدي )عليػ  او بعض هدل األحاديث والر 

 . اغبسا )علي  السبلـ(السبلـ( 
 قد  ػان   الروايػة الشػريفة الػواردة عػن أه عبػد أل )عليػ  السػبلـ( 

 أن  قاؿ : 
) ويقبل اغبسا   أصػحاب  الػدين قتلػوا معػ    ومعػ  سػبعوف 
نبياً دما بع وا مػع موسػا بػن عمػراف  يػد ع إليػ  القػائم اػبػامت 
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 يكػوف اغبسػا هػو الػدي يلػػي هتسػل  ودفسػ  وحسو ػ  ويواريػػ  
 . (ٔ)  حفرت  (

 بسان علا هدل الروايػة الشػريفة يتبػا أف الػدي اإلمػاـ اؼبهػدي )عليػ  
السػبلـ( هػػو اإلمػاـ اغبسػػا )عليػ  السػػبلـ( ولكػن  ػػان   روايػة عػػن 
 أه ب ري قاؿ : قل  لل ادؽ  عفر بن   )عليهما السبلـ( : 

) ايبػػن رسػػوؿ أل   إين ظبعػػ  مػػن أبيػػ  )عليػػ  السػػبلـ( أنػػ  
 .ائم اثسا عشر مهدايً قاؿ : يكوف بعد الق

 قػػاؿ : إمبػػا قػػاؿ اثسػػا عشػػر مهػػدايً ون يقػػل اثسػػا عشػػر إمامػػاً   
ولكػػسهم قػػـو مػػن خػػيعتسا يػػدعوف السػػاس إىل مواالتسػػا ومعر ػػة 

 . (ٕ)حقسا (

                                                 
 . ٖ٘البحار ج -ٔ
 دماؿ الدين .  -ٕ
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) اي علػػي أنػػ  سػػيكوف مػػن و ػػان عػػن رسػػوؿ أل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( أنػػ  قػػاؿ : 
عشر مهدايً     ن  اي  بعدي اثسا عشر إماماً ومن بعدهم اثسا

 . (ٔ)علي أوؿ االث  عشر (
) يقػـو القػائم و ان عػن علػي بػن اغبسػا )عليهمػا السػبلـ( قولػ  : 

 . (ٕ)مث يكوف بعدل اثسا عشر مهدايً (
من هدل الرواايت يتبا لسا أف الدي يلػي اؼبهػدي )عليػ  السػبلـ( هػم 

دؽ )عليػػ  اثسػػا عشػػر مهػػدايً وهػػم ليسػػوا ةئمػػة دمػػا ذدػػر اإلمػػاـ ال ػػا
السػػبلـ( بػػل هػػم مػػن الشػػيعة اؼبخل ػػا اؼبمح ػػا   أي أف اؼبهػػدي 
األوؿ مػػػن هػػػؤالن االثػػػ  عشػػػر مهػػػدايً هػػػو مػػػن يلػػػي اؼبهػػػدي )عليػػػ  

 السبلـ( .
وال يقػػف األمػػر عسػػد هػػدا اغبػػد    قػػد  ػػان   اغبػػديث الشػػريف عػػن 

 ػػبلً يبػػؤل ) سػػيكوف مػػن أهػػل بيػػيت ر رسػػوؿ أل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( أنػػ  قػػاؿ : 

                                                 
 ـبت ر الب ائر . -ٔ
 . ٖخرح األخبار ج -ٕ
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األرض عداًل دمػا مل ػ   ػورًا مث مػن بعػدل القحطػاين والػدي 
 . (ٔ)بع ين عغبق ما هو دون  (

ومػػػن هػػػدا اغبػػػديث يتبػػػا لسػػػا أف الػػػدي يلػػػي اإلمػػػاـ اؼبهػػػدي )عليػػػ  
 السبلـ( هو القحطاين .

إذاً ن ػػػػػل   السهايػػػػػة إىل ثبلثػػػػػة أقػػػػػواؿ   مػػػػػن يلػػػػػي اإلمػػػػػاـ )عليػػػػػ   
 السبلـ( :

 اإلماـ اغبسا )علي  السبلـ( .: القوؿ األوؿ 
 .قـو من الشيعة وهم ليسوا ةئمة : اثسا عشر مهدايً القوؿ ال اين 
 : القحطاين .القوؿ ال الث 

القحطػػػاين هػػػو  مػػػن دػػػوفتقػػػدـ مػػػا وصبعػػػاً بػػػا الػػػرواايت وبسػػػان علػػػا 
اليماين وهػو اؼبسػدد بػروح اإلمػاـ اغبسػا )عليػ  السػبلـ( لػدل  عػب 

يلػػي اؼبهػػدي هػػو اغبسػػا )عليػػ  السػػبلـ(   دمػػا   الروايػػة ةف الػػدي 
أف القحطػػاين اليمػػاين اؼبسػػدد بػػروح اغبسػػا )عليػػ  السػػبلـ( هػػو أوؿ 

 .االث  عشر مهداًي 
                                                 

 والفك . -ٔ
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وال يبكػػػػن أف نت ػػػػور أف الػػػػدي يلػػػػي اؼبهػػػػدي )عليػػػػ  السػػػػبلـ( هػػػػو 
اغبسػػا )عليػػ  السػػبلـ( ببدنػػ  وروحػػ  ألف ذلػػ  يعػػين أف الػػدي يلػػي 

دؽ )علي  السبلـ( دما   الروايػة الػيت سػبق اؼبهدي إماـ إال أف ال ا
نػ  قػاؿ إ ا الدين يلوف اؼبهػدي أئمػة بػلدوف اؼبهدينفا  وأف ذدر،ها 

 .إهنم مهديا من الشيعة 
 يمػػػاينوهبػػػدا يتبػػػا لسػػػا أف الػػػدي يلػػػي اإلمػػػاـ )عليػػػ  السػػػبلـ( هػػػو ال

اؼبسدد بروح اغبسا )عليػ  السػبلـ( وهػو أوؿ اؼبهػديا االثػ  عشػر 
ًة عػن    وهبدا  أهنفهم ما  ان   الرواية الشريفة الواردة عن أه ضبػ

 : عبد أل )علي  السبلـ( أف قاؿ 
ًة إف مسػػا بعػػد القػػائم أحػػد عشػػر مهػػدايً مػػن ولػػد  ) اي أع ضبػػ

 . (ٔ)( اغبسا )علي  السبلـ(
 اؼبق ػػود عغبسػػا )عليػػ  لسػػبلـ( هسػػا هػػو أوؿ اؼبهػػديا االثسػػا عشػػر 

وقػػػد ظبػػػي   الروايػػػة اؼبتقدمػػػة عغبسػػػا ألنػػػ  القحطػػػاين اليمػػػاين وهػػػو 
مسدداً بروح اإلمػاـ اغبسػا صػلوات أل وسػبلم  عليػ    وهتػريل أحػد 

                                                 
 . ٕ٘ٛهتيبة الطوسي ص -ٔ
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عشػػر مهػػدايً أيتػػوف بعػػدل    اغبسػػا هػػو أحػػد هػػؤالن اؼبهػػديا االثسػػا 
خػػرة مث مػػن اإلمػػاـ اؼبهػػدي )عليػػ  السػػبلـ( مباعشػػر   وهػػو مػػن يلػػي 
 بعدل أحد عشر مهداًي .

أف الػػػػدي يلػػػػي اؼبهػػػدي هػػػػو أحػػػػد  مػػػن -ذهبسػػػػا إليػػػػ  وفبػػػا يؤدػػػػد مػػػا 
ببدنػ   (عليػ  السػبلـ)اؼبهديا وهو من الشيعة ولػي  اإلمػاـ اغبسػا 

حيػث ما  ان   الرواية الشريفة الػواردة عػن أه اعبػارود    -وروح  
 قاؿ : 

: إذا مضػػا اإلمػػاـ القػػػائم  )عليػػ  السػػػبلـ() قلػػ  أله  عفػػر 
 ن هبين بعدل ؟ من أهل البي   ب ي خين يعرؼ م

قػػاؿ : عؽبػػدى واإل ػػراؽ   وإقػػرار آؿ   لػػ  علفضػػل   وال 
 . (ٔ)يس ؿ عن خين با صد يها إال أ اب (

 من هدل الرواية الشريفة يتبا لسا واضحاً أف الدي هبين بعد اإلمػاـ 
اؼبهػػػدي )عليػػػ  السػػػبلـ( يعػػػرؼ ب ػػػفات معيسػػػة وهػػػي دمػػػا   الروايػػػة 

                                                 
 . ٙ٘ٔص ٕ٘  حبار األنوار ج ٕٓ٘هتيبة السعماين ص -ٔ
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إقػػرار آؿ   لػػ  علفضػػل وال يسػػ ؿ عػػن اؼبتقدمػػة اؽبػػدى واإل ػػراؽ و 
 خين إال أ اب .

 والسػػػؤاؿ هسػػػا لػػػو أف الػػػدي هبػػػين بعػػػد اؼبهػػػدي )عليػػػ  السػػػبلـ( هػػػو
نػ   إ ؟اعبػارود عػن صػفت   اإلماـ اغبسا )علي  السبلـ(  لم سػ ؿ أع

سيكوف معرو اً وسيخرج من قبل وير ع إىل اغبيػاة الػدنيا بعػد اؼبػوت 
ف الدي يلي اؼبهػدي هػو اغبسػا( أف يػددر ون يكن حيسها )أي لو دا

اإلمػػػاـ البػػػاقر صػػػفات مػػػن أييت بعػػػد اؼبهػػػدي واالدتفػػػان علقػػػوؿ أنػػػ  
اغبسػػا )عليػػ  السػػبلـ( ير ػػع بعػػد موتػػ  وىبػػرج مػػن قػػبل وعسػػدها ال 
يكػػوف خػػبلؼ أنػػ  هػػو مػػن ىبلػػف اؼبهػػدي )عليػػ  السػػبلـ( لػػو دانػػ  

 .الر عة مادية دما يعتقد البعض 
روحيػػػػة وإف الػػػػدي يلػػػػي أمػػػػر اؼبق ػػػػودة الر عػػػػة  إال أف ال ػػػػحي  أف

اؼبهػػدي )عليػػ  السػػبلـ( يعػػرؼ هبػػدل ال ػػفات الػػيت وردت   الروايػػة 
 .اآلنفة الددر الشريفة 

ا يؤدػػد أيضػػاً أف اليمػاين هػػو خليفػػة اإلمػاـ اؼبهػػدي )عليػػ  السػػبلـ( فبػو 
اليماين بلفل )خليفة(  قػد  ػان  تددرؾبموعة من الرواايت  هي ورود
 ة اليت نقلها السيد ابن  اووس   اؼببلحم والفك :   الرواي
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) أمػػػػري  ػػػػي  الغضػػػػب لػػػػي  مػػػػن ذي وال ذا هػػػػو ولكػػػػسهم 
يسػػمعوف صػػواتً مػػا قالػػ  إنػػ  وال  ػػاف   عيعػػوا  ػػبل،ً عظبػػ  

 . لي  من ذي وال ذا هو ولكس  خليفة يباين (
  من هدل الرواية يتبا لسا أف اليماين هو خليفة اإلمػاـ اؼبهػدي )عليػ 

 السبلـ( .
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 : انسُذ أبى عبذ اهلل احلسني انقحطانٍ يف سطىر

 ـ   أي إف عمرل اآلف ثبلثوف سسة .ٜٙٚٔولد   الكاظمية سسة 
تلقا علوم  الديسية أوالً   قم اؼبقدسة مث انتقل إىل السجػف األخػرؼ 
 إال ان  ن يكمل الدراسة نتيجة لعدة ظروؼ أ بت  علا تردها .

: قحطػاين وهػو سػيد علػوي مػن ذريػة اإلمػاـ اغبسػن السػب   بهنس
)عليػػ  السػػبلـ( ومعػػ  انػػ  قحطػػاين لػػي  اؼبق ػػود مسػػ  قحطػػاف أخػػو 
عػػػد،ف ولػػػدي يعػػػرب   ألف اؼبعلػػػـو اف السػػػادة يستسػػػبوف إىل عػػػد،ف 
دوف قحطاف   إال إف قحطػاف هػدا الػدي ير ػع إليػ  السػيد أبػو عبػد 

 ر ع أهل اليمن )إىل قحطاف( .أل هو قحطاف أبو اليمن وإلي  ي
سػػا ر إىل عػػدة بلػػداف إسػػبلمية وعربيػػة وآسػػيوية ودػػل ذلػػ    خدمػػة 
اإلماـ اؼبهدي )علي  السبلـ( م ل لبساف وسوراي واليمن وإيراف واؽبسػد 
وقد التقا بعدة صباعات تعمل ػبدمػة اإلمػاـ اؼبهػدي )عليػ  السػبلـ( 

 ول  معها عبلقات  يبة .
مػن التابعػة للسظػاـ البع ػي ال ػدامي   ودػانوا  ُورد من قبػل قػوات األ

يبح وف عس  عالسػم إال أنػ  اسػتطاع اإل ػبلت مػسهم أد ػر مػن مػرة ون 
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يسػػػػجن   حياتػػػػ  قػػػػ  إال مػػػػن أ ػػػػل قضػػػػية اإلمػػػػاـ اؼبهػػػػدي )عليػػػػ  
السػػػبلـ( حيػػػث سػػػجن وعُػػػدب ولكػػػن أل عػػػً و ػػػل  ػػػرج عسػػػ  ببدػػػة 

ًماف )علي  السبلـ( أد ر من مرة  ون ي سػ  ذلػ  عػن اإلماـ صاحب ال
مواصلة السري   الطريق الدي اختػارل والػدي و قػ  أل تبػارؾ وتعػاىل 
وا تبػػال لػػ    وقػػد تعػػرض لعػػدة ؿبػػاوالت اهتتيػػاؿ دلهػػا عنت علفشػػل 

 وهلل اغبمد .
: رهتم صغر سس  اف من عر   وحدل حبراً من العلم  أثره انعهمٍ

دالطػػػػب   ولػػػػ  رؤيػػػػة خاصػػػػة ونظػػػػرايت علميػػػػة   الك ػػػػري مػػػػن العلػػػػـو
والفلسفة واؼبسطق وعلـو القرآف وأهل البي  )عليهم السػبلـ( وأد ػر 

 اهتمام    اإلماـ اؼبهدي )علي  السبلـ( والقرآف .
ول  عع   أتويل الرؤاي واألحاديث والقرآف وعلم التوسم ول  الك ػري 
مػػػػن اؼبخطو ػػػػات الػػػػيت ن يػػػػتمكن مػػػػن نشػػػػرها   حيسهػػػػا حػػػػي تلػػػػف 

إىل إعطائها علا خكل ؿباضػرات لتبلميػدل  البعض مسها وضاع  عمد
ودعػػاهم إىل الكتابػػة والتػػ ليف   ػػدر   اآلونػػة األخػػرية الك ػػري مسهػػا 
 وما زاؿ هساؾ الك ري قيد الت ليف والطبع ومن أهم هدل اؼبؤلفات :
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ــر نىىى -ٔ ــظىالػـ ــظىتجزئـ ــابىنظروـ : وهػػػدل السظريػػػة  ديػػػدة  كتـ
زمانسػػا هػػدا وقػػػد ومعاصػػرة تغػػري مسػػار التفسػػػري مػػن زمػػن الغيبػػػة واىل 

اثبػػػ   يهػػػا السػػػيد القحطػػػاين خطػػػ  وبطػػػبلف الك ػػػري مػػػن التفاسػػػري   
 وأثب  صحتها من الكتاب والسسة الشريفة . 

اف هػػدل السظريػػة ن يسػػبق ألحػػد اف تكلػػم هبػػا وهػػي هتايػػة    األنبيػػة 
 و يها بياف للقواعد األساسية   تفسري القرآف .

القحطػاين اف الر عػة  : وقد أثب   ي  كتابىالرجطظىالروحوظ -ٕ
روحية وليس  مادية وهدا الرأي ن يسػبق ألحػد مػن العلمػان اف قالػ  
أو ذهػػب إليػػ  والسػػيد القحطػػاين هػػو الشػػخ  الوحيػػد الػػدي  رحػػ  
وأثبػػػ  صػػػحت  عألدلػػػة والباهػػػا   حػػػا وقػػػف العلمػػػان والبػػػاح ا 
ًين أمػػاـ مسػػ لة الر عػػة بػػا ضػػرورة االعتقػػاد هبػػا وعػػدـ امكػػاف  عػػا 

ًيػة ر ضه ا وبا الك ري من الرواايت مػن الػرواايت الػيت ات ػف  علرم
والػػػػيت ن يسػػػػتطيع العلمػػػػان  كهػػػػا ومعر ػػػػة أسػػػػرارها وأتويلهػػػػا وضبلهػػػػا 
البعض مسهم علا ظاهرها   ار هدا األمر مػدعاة للسػخرية واال ػاـ 

 ةف ديسسا دين خرا ة وأسا ري .
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 ػد   : وهو األوؿ من نوعػ  حيػث ال يو  كتابىرلمىالتودم -ٖ
اؼبكتبػػػػة اإلسػػػػبلمية والتػػػػ ريخ اإلسػػػػبلمي دتػػػػاب يتحػػػػدث عػػػػن هػػػػػدا 
اؼبوضوع بل ان  ال يو د خخ  عاؼباً مػن العلمػان أو عح ػاً أو م قفػاً 
ل  معر ة وإ بلع هبدا العلػم الػدي هػو مػن ـبت ػات األنبيػان واألئمػة 
األ هار )عليهم السبلـ( بل هو العلم الدي يعرؼ ب  اإلمػاـ اؼبهػدي 

لسػػػبلـ( وخاصػػػة أصػػػحاب  دمػػػا بيسػػػ  األحاديػػػث والػػػرواايت )عليػػػ  ا
 الشريفة .

: وهػو دتػاب قػيم علػا  هػم أحاديػث  كتابىصاحبىهـااىاألمـرىى -ٗ
ورواايت السغ واألئمة األ هار )صلوات أل وسػبلم  علػيهم أصبعػا( 
ودراسػػتها و همهػػا   وحػػل التسػػاقض الػػدي يػػرال القػػارئ للوهلػػة األوىل 

اؼبهػػػػػدي مسهػػػػػا فبػػػػػا يتحػػػػػدث عػػػػػن فبهديػػػػػ  وسبييػػػػػً مػػػػػا ىبػػػػػ  اإلمػػػػػاـ 
 واستخبلص نتائة   هتاية األنبية .

: وتتكػوف مػن اثسػا عشػر  مودورظىالمؼديىواإلدـالمىالجدوـدىى -٘
ًناً تتكفػػػل ببيػػػاف قضػػػية اإلمػػػاـ اؼبهػػػدي ةسػػػلوب أترىبػػػي روائػػػي ن   ػػػ
يسػػبق ألحػػػد اإلخػػػارة لػػ  وهػػػي قائمػػػة علػػػا إثبػػات الشػػػب  بػػػا دعػػػوة 

)مكػػػػػة  ػػػػػدل رسػػػػػوؿ أل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ومسهػػػػػا : اؼبهػػػػػدي اؼبستظػػػػػر ودعػػػػػوة 
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اؼبهدي   وال فا واؼبػروة   ع ػر الظهػور   ومديسػة اؼبهػدي 
  واعباهليػػػة   ع ػػػر الظهػػػور   وقػػػري    ع ػػػر الظهػػػور   
واألصػػساـ البشػػػرية   ومسػػيلمة الكػػػداب   ع ػػر الظهػػػور   
ًرج   ع ػػر الظهػػور   والسػػفياين    والػػداعي   واألوس واػبػػ

 . وخعيب بن صاحل   و ت  مكة   ع ر الظهور(
: وهػي نظريػة  كتابىنظروظىالمذابؼظىبونىالـداءىوالـدواءىى -ٙ

 ديػػػدة   الطػػػب ي بػػػ  مػػػن خبلؽبػػػا السػػػيد القحطػػػاين خطػػػ  السظريػػػة 
التجريبيػػة الػػيت مػػا زاؿ الطػػب قائمػػاً عليهػػا   صػػساعة الػػدوان وتتكفػػل 

ة األمراض اؼبستع ية اليت هدل السظرية إبهباد الدوان لكل دان وخاص
 ن يتوصل العلمان حي زمانسا هدا   إهباد الدوان ؽبا .

: وهػو دتػاب يتكفػل إبيضػاح مسػ لة ر ػع  نظروظىرفدىالػر ن -ٚ
ًماف ومدى ارتبػاط ذلػ  عستشػهاد اإلمػاـ اؼبهػدي  القرآف   آخر ال
)عليػػ  السػػبلـ( وليلػػة القػػدر ورد الشػػبهات   هػػدل اؼبسػػ لة   وإبػػدان 

 لقوؿ الف ل  يها .ا
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: دتػػاب يتكفػػل ببيػػاف دعػػوة  كتــابىالومــانيىأهــدىىالراوــاتى -ٛ
اليماين وزماف ومكاف ظهورها وخخ ية اليماين اؼبوعود ودعوت  وهػو  
دتاب ن يسبق ألحد اف دتب حوؿ هدل الشخ ػية دب ػل هػدا البيػاف 

 والسعة .
: ي بػػ  السػيد القحطػػاين مػػن  كتــابىنظروــظىتجــددىالػــر ن -ٜ 

دا الكتػاب اف القػرآف حػادث متجػدد ال ىبػ  زمػاف أو أمػة خبلؿ هػ
معيسة بل هو لكل األزماف واألمم واأل ياؿ هبري دما هبػري الشػم  

 والقمر .
 : ومما كتب أَضًا من فكر انسُذ انقحطانٍ

ىأطروحظىدابظىاألرضىفيى خرىالزمانى. .01
 مودورظىالتأوولىالمطاصرى)الحلػظىاألولى(ى. .00

 )الحلػظىالثانوظ(ى.مودورظىالتأوولىالمطاصرى .01

ىمودورظىالتأوولىالمطاصرى)الحلػظىالثالثظ(ى. .02
ىأطروحظىرجطظىالحدونى)ع(ى. .03
 الدودىالػحطانيىوناقشىالدودىالخوئيى. .04

 كتابىالدودىالػحطانيىوناقشىالطلماء. .05

 كتابىالدودىالػحطانيىوناقشىالذوخىرليىالكورانيى. .06
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 رلمىالمنطقىفيىالػر نى. .07

ىومى)ع(ى.أطروحظىرجطظىالمدوحىرودىىبنىمر .08
ىفرقىالضاللظىفيىرصرىالظؼورىالذروفى. .11
ىرلمىاألبجدوظى. .10
ىالمؼديىودروىإلىىإدالمىجدودى.ى .11
ىالنغسىالزكوظى. .12
ىمائظىورذرونىرالمظىمتحػػظى. .13
ىحركظىالذؼودىالصدرىالحركظىالصعرىىلإلمامىالمؼديى)ع(ى. .14
 حركظىالزرقاويىهيىحركظىالدغوانيى. .15

 رالمىالارى)بونىالػبولىوالرفض(ى. .16

ىلصدرىووحناىالػرنىالطذرونى.الذؼودىا .17
ىدلدلظىالتأوولىالمطاصرى. .18
ىالطذائرىودورهاىفيىقضوظىاإلمامىالمؼديى)ع(ى. .21
ىالمرأةىودورهاىفيىقضوظىاإلمامىالمؼديى)ع(ى. .20
ىأطروحظىالدجالى. .21
ىاإلمامىالمؼديىإرهابيىفيىنظرىأمروكاى. .22
ىنظروظىتأوولىالػر نى. .23
ىوودألونكىرنىالرجطظى. .24
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ىوودألونكىرنىالرجطظى. .25
ىحظىفيىمغؼومؼاىالطلميى.الصو .26
ىالحددىفيىمغؼومهىالطلميى. .27
 المطػولىوالالمطػولىفيىدورةىالمؼديىالمنتظرى. .28

 : لبلت اؿ دبكتب السيد القحطاين

 ٖٜ٘٘ٛ٘ٔٔٓٚٓ - ٖٜٙ٘ٙٔٔٓٛٚٓموعيل : 

 : العسواف البيدي للسيد القحطاين

omalqahtany_aj@yahoo.cى:mail -Eى
alqahtany_info@newislamuna.com 

 اؼبوقع علا خبكة االن ني  :
 

www.newislamuna.com 
 
 
 
 

mailto:alqahtany_aj@yahoo.com
mailto:alqahtany_aj@yahoo.com
mailto:alqahtany_info@newislamuna.com
mailto:alqahtany_info@newislamuna.com
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ىىالمصادرىىى
 .  القرآف الكر 

 . الكتاب اؼبقدس 

  للحر العامليإثبات اؽبداة / 
  للسعماين هتيبة السعماين /. 
 للطوسي بة الطوسي هتي /. 
  اجمللسي حبار األنوار /. 
  اغبا ل سليماف القسدوري يسابيع اؼبودة /. 
 يوسف بن وبم الشا عي  عقد الدرر /. 
  علي الكوراين معجم أحاديث اإلماـ اؼبهدي / . 
 للعياخي  تفسري العياخي /. 
  الكو / لفرات تفسري  رات . 
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  ايرات  ./ البن قولوي  القمي دامل ال
  البن  اووس  الفكاؼببلحم و /. 
 اغبادم السيسابوري  اؼبستدرؾ /. 

  خيخ ؿبمود بشرى البشر   حقيقة اؼبهدي اؼبستظر /
 .الغرعوي 

  علي بن عبد الكر  السيلي/ مستخب األنوار اؼبضي ة . 
 للمفيد اإلرخاد / . 
  زين الدين السجفيبياف األئمة / . 
 لل دوؽ دماؿ الدين إ /. 
 اؼبريزا السوري ب السجم ال اق /. 
  علي الكوراين ع ر الظهور /. 
  للكليين  الكا /. 

 للطوسي  التهديب /. 
  لل دوؽ  الفقي /. 
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 للحر العاملي  وسائل الشيعة /. 
 ؿبسن الكاخاين  لوا ا   /. 

  روضة الكا  / للكليين. 
  اتج الدين الشعريي /  امع األخبار . 
 ًالعماؿ / للمتقي اؽبسدي  دس. 

 بهاف / للمتقي اؽبسدي .ال 
 عبدل خرح هنة الببلهتة   /. 
  الشهيد ال اين/ مسية اؼبريد . 
  اغبسن بن سليماف اغبلي ـبت ر الب ائر /. 

 . الفك / نعيم بن ضباد 

 . ر اؿ السجاخي / للسجاخي 
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- 321- 

 
 

ىىالغؼرسىىى
ى

 ال فحة احملتوايت ت

 5 اإلْذاء . 0

 7 انًقذيت . 2

 9 انخًٓيذ . 3

4 
: أضللللًلء انيًلللللَه ٔأنقل للللّ األٔل انفصللللم 

 . َٔطبّ
20 

 23 انبلب األٔل : أضًلء انيًلَه ٔأنقل ّ . 5

 24 انيًلَه . -0        6

 35 انًُصٕر . -2        7

 41 انقحطلَه . -3        8

 43 انحطُه . -4        9
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 51 انخراضلَه . -5        01

 
 ل فحةا احملتوايت ت

 57 انبلب انثلَه : َطب انطيذ انيًلَه . 00

 67 انبلب انثلنث : خفلء َطب انذاػه . 02

   

 75 انفصم انثلَه : صفلث انيًلَه . 03

 77 انبلب األٔل : صفخّ . 04

05 
انبلللب انثلللَه : انيًلللَه أنللبّ انُلللش  ؼيطلل   للٍ 

 يريى .
85 

   

 97 نحخًيتانفصم انثلنث : انيًلَه ٔانؼاليلث ا 06

 010 انبلب األٔل : فهطفت انؼاليلث انحخًيت . 07

 010 انصيحت أٔ انُذاء . 08

 014 قخم انُفص انسكيت . 09
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 015 انخطف  لنبيذاء . 21

 
 ال فحة احملتوايت ت

 016 انيًلَه ٔانطفيلَه . 20

 019 انبلب انثلَه :  فلئذة انؼاليلث انحخًيت . 22

 019 انطفيلَه .فلئذة ػاليت  -0     23

 001 فلئذة انصيحت ٔانُذاء . -2     24

 002 قخم انُفص انسكيت . -3     25

 003 انخطف  لنبيذاء . -4     26

 003 ظٕٓر انيًلَه . -5     27

   

 005 انفصم انرا غ : خرٔج انيًلَه انًٕػٕد . 28

 007 انبلب األٔل : يكلٌ خرٔج انيًلَه . 29

 030 ٔقج ظٕٓر انيًلَه .انبلب انثلَه :  31
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 050 انبلب انثلنث : أفؼلل انجلْهيت . 30

 
 ال فحة احملتوايت ت

30 
 )ع(انفصم انخليص : دػلٕة اإليللو انًٓلذ  

 . ٔانيًلَه انًٕػٕد
059 

 067 انبلب األٔل : انذاػه ْٕ انيًلَه . 32

 070 يلْيت دػٕة انيًلَه .انبلب انثلَه :  33

 075 احم دػٕة انيًلَه .انبلب انثلنث : ير 34

 078 أدٔارِ ٔيٓليّ . 35

   

36 
انفصم انطلدش : أدنلت انيًللَه ػهل  صلذ  

 . دػٕاِ
080 

 084 األطرٔحت األٔن  : ئقليت انًؼجسة . 37

 089 األطرٔحت انثلَيت : انؼهى  لنفقّ ٔاألصٕل . 38

 092 األطرٔحت انثلنثت : انؼهى  ؼظلئى األيٕر . 39
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 097 ألٔل : حأٔيم انرؤيل .انذنيم ا 41

 
 ال فحة احملتوايت ت

 099 انذنيم انثلَه : ػهًّ  لنخٕضى . 40

 211 انذنيم انثلنث : ػهًّ  لنكخب نطًلٔيت . 42

 212 انذنيم انرا غ : انًٕاصفلث انجطًلَيت . 43

 213 انذنيم انخليص : ُحطٍ انُخهق . 44

 214 انذنيم انطلدش : انذػٕة نإليلو . 45

 215 انذنيم انطل غ : انذػٕة ئن  انحق . 46

 216 انذنيم انثليٍ : يإيذاً  لنرؤيل ٔنٓلدة غيرِ نّ . 47

   

 217 حركت انيًلَه ٔدػٕحّ .انفصم انطل غ :  48

 219 انبلب األٔل : انيًلَه انًًٓذ انرئيطه نإليلو 49

 209 انبلب انثلَه : انذػٕة ئن  انحق . 51
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 225  ذء ظٕٓر حركت انيًلَه .:  انبلب انثلنث 50

 
 ال فحة احملتوايت ت

50 
انفصم انثليٍ : انيًللَه ٔنخصليلث ػصلر 

 انظٕٓر .
229 

 230 انبلب األٔل : انيًلَه ٔانُفص انسكيت . 52

 235 انبلب انثلَه : حركت انيًلَه انؼطكريت . 53

 239 انيًلَه فه يٕاجٓت انطفيلَه .انبلب انثلنث :  54

 240 لب انرا غ : انيًلَه ٔانخراضلَه .انب 55

 245 انبلب انخليص : انيًلَه ٔنؼيب  ٍ صلنح 56

   

57 
انفصللم انخلضللغ : ردٔد األفؼلللل ػهلل  دػللٕة 

 انيًلَه .
249 

 250 انبلب األٔل : انيًلَه ٔػهًلء انطٕء . 58

 265 انبلب انثلَه : حركت انيًلَه اإلصالحيت . 59
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 270 ف انُلش يٍ دػٕة انيًلَه .انبلب انثلنث : يٕق 61

 
 ال فحة احملتوايت ت

 270 انًٕقف اإليجل ه . 60

 272 انًٕقف انطهبه . 62

 273 انًٕقف انحيلد  . 63

 275 انبلب انرا غ : االنخٕاء ػه  انيًلَه . 64

65 
ٔجٕب االنخحلل   لذػٕة انيًللَه انبلب انخليص : 

 َٔصرحّ .
280 

 287 . َه انطريق ئن  اإليلوانبلب انطلدش : انيًل 66

   

 290 )ع( . اإليلو انًٓذ قيلو انفصم انؼلنر :  67

 293 انبلب األٔل : انيًلَه يبليغ اإليلو انًٓذ  . 68

 299 انبلب انثلَه : انيًلَه ٔزير اإليلو . 69

 313 انبلب انثلنث : انيًلَه خهيفت انًٓذ  . 71

 300 انًصلدر . 70
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 305 انفٓرش . 72

 


