انُمانٍ أهذي انراَاث

من فكر السيد
{ أبو عبد اهلل احلسني القحطاني }




بملم  /سعُد الطىَل

وصف الكتاب
اسم الكتاب  :اليماين أهدى الراايت .
اسم اؼبؤلف  :سعيد الطويل .
التحضري الطباعي  :عبد الوهاب احملمداوي .
اإلخراج الفين  :علي سعيد .
الطبعة  :األوىل  ٕٔٗٚ /هػ .
نشر وتوزيع  :مؤسسة القائم (مكن) للتمهيد واإلصبلح .
الكمية  ٔٓٓٓ ( :نسخة ) .
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الُمانٍ أهدي الزاَات
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{وَجَعَلَ الْمَمَزَ فُِهِنَّ نُىراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِزَاجاً }
نوح61
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اإلهداء
إىل الشمس احلسُنُة احملمدَة  ...اليت ستشزق وتكشف دجً اللُل
الطىَل  ...إىل منن لناف فُنس رسنىف ا) (... 0.وَستننُنىر بننىر
والَتس كانتفاع الناس بالشمس وإر جللها السحاب ... .
إىل الممز احلسين العلىٌ ...الُمانٍ املىعىد الذٌ لاف فُس مسٍ رسىف ا)
( .اإلمنننننناق العننننننالز عَ... 0 .هنننننندٌ إىل احلننننننك وإىل زَننننننك
مستمُم....
أهدٌ هذا اجلهد املتىاضع ...
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:

إف الػػدي دع ػػاين إىل أتلي ػػف ه ػػدا الكت ػػاب ه ػػو اغبا ػػة اؼباس ػػة إليػ ػ
حيث تفتقر الساحة اإلسبلمية لو ود حبث متكامل عن أهػم خػخ

بعػػد اإلمػػاـ اؼبهػػدي (مكػػن أل لػ
للشػػم

األرض) والػػدي هػػو دب ابػػة القمػػر

هػػو وزيػػر اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ) والقػػائم علػػدعوة إلي ػ

وقائػػد السػػاس لس ػرت

ع ػػر د ػػر ي ػ دعػػاة الضػػبلؿ واالكب ػراؼ

وظهػػرت يػ دعػػوات البا ػػل وانتشػػرت واتسػػع
ل ػػي

يقودهػػا أخػػخاص

ؽب ػػم َهػ ػم إال إرض ػػان أنفس ػػهم األم ػػارة علس ػػون وإخ ػػباع رهتب ػػا م

الدنيوية وربقيق م اغبهم وأمانيهم دل يدعو إىل نفس .

اسػػتطاعوا رب ػ هػػدا اؼبسػػما أو ذاؾ خػػداع البسػػطان والسػػدج مػػن
الساس الدين يتطلعوف لس رة اإلماـ اؼبستظر (سبلـ أل علي ) .
إف هػػدا الكتػػاب يتسػػاوؿ بػػا د تي ػ دػػل مػػا يتعلػػق بشخ ػػية اليمػػاين
اؼبوعود وحردت ودعوت ومكاف ووق خرو وربرد العسكري و ػق
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م ػػا ػػان

األحادي ػػث وال ػػرواايت اؼبع ػػومية الشػ ػريفة ال ػػواردة ع ػػن

األئمة األ هار (صلوات أل وسبلم عليهم أصبعا) .
وقػػد علتػ

ػػوالً دػػل

ػػل مسػ وبتػػوي علػػا عػػدة أبػػواب ليتسػ

للقػػارئ التسقػػل بػػا صػػفحات بسػػهولة ويسػػر مػػن دوف ملػػل أو عسػػان
وحاول ػ ػ

اهػ ػػداً أف يكػ ػػوف مكتػ ػػوعً ةسػ ػػلوب بسػ ػػي مراعػ ػػاة ألد

مستوى من الفهم واإلدراؾ لتعم الفائدة ووب ل ما دسا نبتغي .
لػػي

هػػد سا إال خدمػػة القضػػية اؼبهدويػػة وخدمػػة اؼبستظ ػرين ؽبػػا علػػا

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

سعيد الطويل
ر ب اؼبر ب  ٕٔٗٚ /هػ
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:

إف اإلنساف ليقػف عػا ًاً حيسمػا وبػاوؿ الكتابػة عػن خخ ػية مهمػة

خاص ػػة إذا دانػ ػ تلػ ػ الشخ ػػية خخ ػػية إؽبي ػػة داليم ػػاين اؼبوع ػػود
اؼبمهد الرئيسي لئلماـ اؼبهدي (عليػ السػبلـ) الػدي ػان ذدػرل علػا

لسػ ػػاف األئمػ ػػة الطػ ػػاهرين (صػ ػػلوات أل وسػ ػػبلم علػ ػػيهم أصبعػ ػػا)
روااي م اليت نقلها لسا أصحاهبم وحواريهم .
إف هدل الشخ ية لتستمد أنبيتها ومقامها من القضية الػيت ربملهػا
أي أهنا تستمد أنبيتها مػن اإلمػاـ اؼبهػدي (مكػن أل لػ

األرض)

ومن قضيت وأمرل اؼببػارؾ (صػلوات أل وسػبلم عليػ ) بػل إف أنبيػة
هػػدا الشػػخ

تتم ػػل دون ػ صػػاحب دعػػوة اإلمػػاـ (علي ػ السػػبلـ)

والقائم عألمر قبل قيام (مكن أل ل

األرض) والػدي يقػوـ هبدايػة

الساس إىل اغبق وإىل ريق مستقيم .
وق تظهر ي راايت الضػبللة وتك ػر يػ ػرؽ االكبػراؼ والعيػاذ
عهلل وتتسع ي هوة اػببلؼ واالختبلؼ با اؼبسػلما بشػكل عػاـ
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والشػػيعة بشػػكل خػػاص بسػػبب مػػا يقػػوـ ب ػ علمػػان السػػون اؼبضػػلا
ال ػػدين ىبر ػ ػػوف

آخػ ػػر الًمػ ػػاف حي ػػث يقومػ ػػوف بػ ػػًرع وإاثرة الفتسػ ػػة

واالختبلؼ لي

با اؼبسلما حسب بل با أبسان اؼبػدهب الواحػد

دما صرح بدل األئمة اؼبع وما (عليهم السبلـ) .
قػد ػػان

الروايػة الشػريفة الػػواردة عػن مالػ بػػن ضػمرة أنػ قػػاؿ :

قاؿ أمري اؼبؤمسا علي السبلـ :

( اي مال بن ضمرة ديف أن إذا اختلفػ الشػيعة هكػدا
( وخب أصابعة وأدخل بعضها بعض ) ؟
قل  :اي أمري اؼبؤمسا ما عسد ذل من خري !.
قاؿ  :اػبري دل عسد ذلػ اي مالػ

عسػد ذلػ يقػوـ قائمسػا

يقدـ سبعا ر بلً يكدبوف علا أل ورسول (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يقتلهم

مث هبمعهم أل علا أمر واحد )(ٔ) .

وع ػػن عم ػػرية بسػ ػ نفي ػػل قالػ ػ  :ظبعػ ػ اغبس ػػا ب ػػن عل ػػي (عليػ ػ
السبلـ) يقوؿ :
ٔ -إثبات اؽبداة جٖ ؛ هتيبة السعماين .
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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 .
قل ل  :ما

ذل الًماف من خري .

قػػاؿ اغبسػػا (علي ػ السػػبلـ)  :اػبػػري دل ػ

ذل ػ الًمػػاف

يقوـ قائمسا ويد ع ذل دل )(ٔ) .
و ػػان

الروايػػة الش ػريفة الػػواردة عػػن أه عبػػد أل علي ػ السػػبلـ إن ػ

قاؿ :

( ال يكػػوف ذلػ األمػػر حػػي يتفػػل بعضػػكم

و ػػول بعػػض

وحي يلعن بعضكم بعضاً وحي يسمي بعضكم بعضاً دػدابا

)(ٕ) .

وعن األصبغ بن نباتة عن أمري اؼبؤمسا (علي السبلـ) إن قاؿ :
ٔ -هتيبة الطوسي .

ٕ -حبار األنوار جٕ٘ .
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( مػػا تػػروف مػػا رببػػوف حػػي يتفػػل بعضػػكم

و ػػول بعػػض

وحي يسمي بعضكم بعضاً دػدابا وحػي ال يبقػا مػسكم -

العا أو اؼبلػ

أو قاؿ من خيعيت -إال دالكحل

)(ٔ) .

الطعػاـ

ومن هسا وحيث تبز اغبا ة إىل و ود رايػة هػدى تػدعو وتقػود السػاس
إىل اغبق والطريق اؼبستقيم وخخ

لي

لػ هػم إال الػدعوة إىل اغبػق

ون ػرة اؼبهػػدي (عليػ السػػبلـ) وي ػل ةتباعػ إىل حيػث رضػػا أل عػػً
و ل ون رة ولي اؼبستظر الدي يقػيم أل تعػاىل علػا يديػ الشػريفتا
دولة العدؿ اإلؽبي تل الدولة اليت لطاؼبػا حلمػ الشػعوب أف تراهػا
حيػث يست ػػف للمظلػوـ مػػن الظػان ويسشػػر العػدؿ والقسػ ويقضػػا
علا الظلم واعبور .
دما ان

اغبديث الشريف اؼبروي عن الرسوؿ األدػرـ

(صػلا

أل عليػ وآلػ وسػػلم)  ( :اؼبهػػدي مػػن ولػػدي أظب ػ أظبػػي ودسيت ػ

دسييت وهو أخب الساس ه خلقاً وخلقاً تكوف ل هتيبػة وحػرية
ٔ -هتيبة السعماين .
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األم ػػم ح ػػي تض ػػل اػبل ػػق عػ ػن أدايهن ػػم عس ػػد ذلػ ػ يقب ػػل
دالشػػهاب ال اقػػب ػػيمؤل األرض قسػػطاً وعػػدالً دمػػا مل ػ

ظلماً و وراً )(ٔ) .
وؼبػػا دػػاف مػػن اؼبعلػػوـ لػػدى اعبميػػع إف اإلمػػاـ اؼبهػػدي عليػ السػػبلـ ال
ىبرج إال من مكة اؼبكرمة معلساً عن قيام اؼبقدس وثورت اؼبباردػة ضػد
الظلػ ػػم والظػ ػػاؼبا وأعػ ػػدان اإلسػ ػػبلـ واؼبسػ ػػلما وإف خخ ػ ػ هتػ ػػري

معروؼ لدى الساس

بل بد أف يسبق خرو ػ وقيامػ اؼبقػدس ظهػور

دعوة ل علا يدي اؼبمهد الرئيسي ل

اليماين اؼبوعود .

ليهيئ ل يشاً وأن اراً وقاعدة يكوف قيام علا أساسها .
وهدا ما دل علي الرواايت اؼبع ومية الشريفة دالروايػة الػواردة عػن
عمر بن حسظلة عن أه عبد أل علي السبلـ إن قاؿ :

( للقػ ػػائم طبػػ ػ

عبلم ػ ػػات  :ظهػ ػػور السػ ػػفياين واليم ػ ػػاين

وال ػػيحة مػػن السػػمان وقتػػل ال ػسف
البيدان )(ٔ) .
ٔ -يسابيع اؼبودة .
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الًديػػة واػبسػػف

و ػ ػػان أيض ػ ػاً عػ ػػن أه ب ػ ػػري عػ ػػن أه عفػ ػػر

بػ ػػن علػ ػػي (عليهمػ ػػا

السػػبلـ) إن ػ قػػاؿ روايػػة ويلػػة  ( :خ ػػروج السػػفياين واليم ػػاين
واػبراسػػاين

سػػسة واحػػدة

خػػهر واحػػد

يػػوـ واحػػد

نظػػاـ دسظػػاـ اػبػػرز يتبػػع بعض ػ بعض ػاً يكػػوف الب ػ س مػػن دػػل
ال ػراايت رايػػة أهػػدى مػػن
و ػ ويػػل ؼبػػن ،واهػػم ولػػي
رايػػة اليمػػاين هػػي رايػػة هػػدى ألن ػ يػػدعو إىل صػػاحبكم
إذا خرج اليماين حرـ بيع السبلح علا الساس ودل مسػلم
وإذا خرج اليماين اهنض إلي إف رايتػ رايػة هػدى وال وبػل

ؼبسلم أف يلتوي علي

من عل ذل

هو مػن أهػل السػار

ألن يدعو إىل اغبق وإىل ريق مستقيم )(ٕ) .
مػػن هػػاتا الػػروايتا يتبػػا لسػػا واضػػحاً إف ظهػػور اليمػػاين يسػػبق قيػػاـ

اإلمػػاـ اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ) دمػػا يتبػػا لسػػا إف اليمػػاين هػػو القػػائم
ٔ -عقد الدرر ؛ إثبات اؽبداة جٖ ؛ حبار األنوار جٕ٘ ؛ هتيبة السعماين .
ٕ -هتيبة السعماين ؛ معجم أحاديث اإلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) جٖ .
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بػػدعوة اإلمػػاـ عليػ السػػبلـ وهػػو صػػاحب أمػػرل ورايت ػ اؼبباردػػة ػػإف
رايتػ دمػػا عػػب عسهػػا اإلمػػاـ البػػاقر أهػػدى الػراايت واؼبق ػػود علرايػػة
دما هو واض الدعوة .
صػػادؽ ال ػػدر (أعلػػا أل

هػػدا مػػا أدػػدل ظباحػػة السػػيد الشػػهيد

مقام ) دتاب اتريخ ما بعد الظهور صٕٕٗ حيث قاؿ :

( واؼبق ػػود مػػن ( رايػػة اغبػػق ) دعػػوة اؼبهػػدي (عليػ السػػبلـ)
العامة اؼبتم لػة عأل روحػة العادلػة الكاملػة ) انتهػا دػبلـ السػيد

(قدس سرل) .
ػػدعوة اليم ػػاين إذف أهػ ػدى ال ػػدعوات عل ػػا اإل ػػبلؽ وه ػػدا يتب ػػا
واضحاً مػن خػبلؿ قػرات الروايػة اؼبتقدمػة وهػدل الروايػة الشػريفة قػد
بيس مقاـ اليماين وعظمة أمرل حيث نرى أتديػد اإلمػاـ البػاقر (عليػ

السبلـ) علا إف راية اليماين أهدى الراايت .
قد ذدػر هػدل الفقػرة ثػبلث مػرات

الروايػة بػل قبػدل يؤدػد علػا إف

رايػػة اليمػػاين هػػي أهػػدى ال ػراايت بػػبل مسػػازع دمػػا تبػػا لسػػا مػػن نف ػ
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
قد قاؿ

الرواية .

اؼبػرة األوىل ( يػدعو إىل صػاحبكم ) وقػاؿ

األخػرى

( يدعو إىل اغبق وإىل ريق مستقيم ) .
دمػػا إنسػػا نػػرى أتديػػدل (عليػ السػػبلـ) علػػا ضػػرورة وو ػػوب التحػػاؽ
السػػاس بػػدعوة اليمػػاين بػػل إنػ حػػرـ االلتػػوان عليػ

و أدػػد علػػا إف

اؼبلتػػوي علي ػ مػػن أهػػل السػػار وهػػدا اؼبع ػ خطػػر للغايػػة وإف دؿ
علػػا خػػين إن ػ يػػدؿ علػػا إف رايػػة اليمػػاين هػػي رايػػة اإلمػػاـ اؼبهػػدي
ػل عإلمػػاـ اؼبهػػدي (سػػبلـ أل عليػ )
(عليػ السػػبلـ) وإف اليمػػاين مت ػ ٌ
ات ػػاالً مباخ ػراً ومػػن هسػػا تظهػػر أنبيػػة هػػدا القائػػد اؼبوعػػود وأنبيػػة
دعوت وحردت اؼبباردة .
وؼبا داف أمر اليماين هبػدل اػبطػورة ودعوتػ هبػدل األنبيػة ؟ أ لػي

مػن

الوا ػػب التع ػػرؼ عليػ ػ وعل ػػا خخ ػػيت وحردتػ ػ ودعوتػ ػ وص ػػفات
وديفية خرو وظهور حردت ودعوت ومكاهنا وما إىل ذل ؟ .
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خاصػػة وإف معر ػػة اليمػػاين وااللتحػػاؽ بدعوت ػ تقػػود إىل معر ػػة اإلمػػاـ
والوصػػوؿ إىل أمػػرل اؼبقػػدس عليػ السػػبلـ والفػػوز بس ػرت الػػيت تقػػود
إىل إحدى اغبسسيا أما الشهادة بػا يديػ وأمػا التشػرؼ خبدمتػ
دولت اإلؽبية .
ومػػن هسػػا خػػرعسا علػػا بردػػة أل عػػً و ػػل بتػ ليف هػػدا الكتػػاب الػػدي
نسعا ونطم أف يكوف األوؿ من نوع حيث ن يسبق أف دتب أحػد
ع ػػن ه ػػدل الشخ ػػية هب ػػدا التف ػػيل ون يتوص ػػل أح ػػد إىل دش ػػف
الك ري من الرموز اليت ربي هبدل الشخ ية .
دما ن يسسب ألحد أف با هدل اغبقائق اؼبتعلقػة هبػدا الر ػل اؼبوعػود
الػ ػػدي ظل ػ ػ خخ ػ ػػيت خا يػ ػػة وهتامضػ ػػة ع ػ ػن األعػ ػػم األهتلػ ػػب مػ ػػن
البػػاح ا والكتػػاب بسػػبب مػػا أحيطػ بػ هػػدل الشخ ػػية اإلؽبيػػة مػػن
ضبابية ورمًية حيث ن يرد ذدر اليماين هبدل ال ػفة إال

القليػل مػن

الرواايت الشريفة اليت ذدر ،بعضها .
وكبن

الواقػع ن يكػن عسػتطاعتسا أف ن ػل إىل نتػائة مهمػة وحقػائق

دان ػ خا يػػة لػػوال مػػا دشػػف لسػػا ظباحػػة السػػيد القحطػػاين مػػن س ػ
وحجب ضرب من دوف هدل الشخ ية .
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ولوال ك لك ري من الرموز اليت أحيط هبػا الك ػري مػن األخبػار الػيت
ربدث عن اليماين ؼبا استطعسا أف نكتشف ونتوصل إىل هدل اغبقػائق
اؼبهمة اليت سطر،ها

ثسااي هدا الكتاب .

إف هػدا الكتػاب ػان ليلػغ رهتبػة القػارئ اؼبستظػر ألمػر اؼبهػدي (مكػػن
أل لػ

األرض) وظهػػور دعوتػ

ويسػػد الػػسق

الكبػػري اغباصػػل

معر ة هدل الشخ ية القيادية اؼبهمة الػدي يعػاين مسػ األعػم األهتلػب
مػن صبهػػور اؼبستظػرين لظهػور دعػػوة اغبػػق وخػروؽ نورهػػا الػػدي هبلػػي
عسػػا ظلمػػة الليػػل الػػدي داـ ػػويبل والػػدي ظ ػل ي ػ اؼبتطلػػع ألمػػر
اإلمػػاـ اؼبهػػدي (عليػ السػػبلـ) يستظػػر ػػويبلً عسػػا أف يلػػوح الفجػػر
يلػػتم

ريػػق اغبػػق واؽبدايػػة حػػي خػػروؽ الشػػم

اؼبهدويػػة عسػػدها

يب ر اإلنساف ريق اػببلص واضحاً من دوف أي لب

.

إف هدا الكتاب يقودؾ أيها القارئ اؼبستظر ألمر إمام اؼبهدي (علػ
السبلـ) الوصوؿ للغاية اؼبر ػوة إذا دػاف ذلػ مبتغػاؾ
علػػا قضػػيت (مكػػن أل لػ

تتعػرؼ يػ

األرض) وسػػوؼ تتعػػرؼ علػػا اؼبمهػػد

الرئيسي لئلماـ (عليػ السػبلـ) ووزيػرل وصػاحب دعوتػ والقػائم ةمػرل
ال ػػدي م ػػا إف سبس ػػك بػ ػ واتبعػ ػ مسهجػ ػ ومب ػػدأل
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إنػ ػ حتمػ ػاً

سػػوؼ ت ػػل إىل إمام ػ اؼبستظػػر وربضػػا عسػػدها بس ػرت ورضػػال إف
خان أل تعاىل .
هلػػم معػػي أيهػػا القػػارئ الضػػمتف عػػب صػػفحات هػػدا الكتػػاب لعػػدب
م ػػان مع ػػا عخ ػػدل م ػػن ع ػػا ص ػػا ية ال تسض ػػب ت ػػد ق مانه ػػا ل ػػريوي
العطاخا لقضية اإلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) .
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انفصم األول

ى

أمساء انُمانٍ وأنقابه ونسبه

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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الغصلىاألولى
أدماءهىوألػابهىوندبهى
ى
البابىاألولى
أدماءىالومانيىوألػابهى
ى
لليمػػاين اؼبوعػػود الك ػػري مػػن األظبػػان واأللقػػاب أ لق ػ علي ػ أل ػػل
أحا ت ػ بشػػين مػػن الرمًيػػة والغمػػوض والضػػبابية نظ ػراً ؼبػػا لشخ ػػيت

من دور مهم ورئيسي

القضية اإلؽبيػة الكػبى قضػية اإلمػاـ اؼبهػدي

(علي السبلـ) .
ودػل ذلػ أل ػل اغبفػاظ علػا هػدا الشػخ

وتػو ري أسػباب اغبمايػػة

واغبفػػل ل ػ قػػدر اؼبسػػتطاع إضػػا ة ألمػػر آخػػر هػػو

هتايػػة األنبيػػة

وهػػو عػػدـ وضػػوح معػػان هػػدل الشخ ػػية داملػػة لكػػي ال يتسػ ألحػػد
من اؼبسحر ا ودعاة الضبللة ومريدي اؽبوى والشػيطاف مػن انتحػاؿ
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هػ ػػدل الشخ ػ ػػية وؿباولػ ػػة تقم ػ ػ

دورهػ ػػا وعلتػ ػػا إضػ ػػبلؿ السػ ػػاس

وإهتوائهم رب هدا اؼبسما .
ػػإذا مػػا حػػاوؿ أحػػدهم انتحػػاؿ هػػدل الشخ ػػية وتقمػ

دورهػػا إنػ

سوؼ يعجً عن إتياف ما سي يت ب اليماين اغبقيقي .
وإف من أهػم أظبػان وألقػاب هػدل الشخ ػية هػو اليمػاين وهػو أخػهرها
علا اإل بلؽ .
ٔ -الوماني :
وهدا اللقب فبا ان ذدرل
قد ان

األحاديث والرواايت الشريفة اؼبعتػبة

الرواية الواردة عن أه ن ر عن أه اغبسػن الرضػا (عليػ

السبلـ) ان قاؿ :

( قب ػػل ه ػػدا األم ػػر الس ػػفياين واليم ػػاين واؼب ػػرواين وخ ػػعيب ب ػػن

صاحل كيف يقوؿ هدا وهدا ؟ )(ٔ) .

ٔ -إثبات اؽبداة جٖ صٖ٘ ٚ؛ حبار األنوار جٕ٘ صٖٖٕ .
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و روايػ ػػة أخػ ػػرى عػ ػػن عبػ ػػد أل بػ ػػن سػ ػػساف عػ ػػن أه عبػ ػػد أل (علي ػ ػ

السػػبلـ) ان ػ قػػاؿ  ( :السػػدان مػػن احملتػػوـ والسػػفياين مػػن احملتػػوـ

واليماين من احملتوـ وقتل السف
وأيضػ ػاً ع ػػن أه ب ػػري ع ػػن

الًدية من احملتوـ. )ٔ()...

ب ػػن عل ػػي (عليػ ػ الس ػػبلـ)

ح ػػديث

ويل ان ي :

( خروج السفياين واليماين واػبراساين

سسة واحػدة

خػهر

واح ػػد ي ػػوـ واح ػػد نظ ػػاـ دسظ ػػاـ اػب ػػرز يتب ػػع بعضػ ػ بعضػ ػاً
الػراايت
يكوف الب س من دل و ويل ؼبػن ،واهػم ولػي
رايػػة أهػػدى مػػن رايػػة اليمػػاين هػػي رايػػة هػػدى ألن ػ يػػدعو إىل
صػػاحبكم ػػإذا خػػرج اليمػػاين حػػرـ بيػػع السػػبلح علػػا السػػاس
ودل مسلم وإذا خرج اليماين اهنض إلي إف رايت راية هدى

ٔ -هتيبة السعماين صٕ. ٕٙ
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وال وبل ؼبسلم أف يلتوي علي مػن عػل ذلػ

هػو مػن أهػل

السار الف يدعو إىل اغبق واىل ريق مستقيم)(ٔ) .
إال أف صبيع هدل الرواايت وهتريها من اليت ن نػددرها ن تتحػدث د ػرياً
ع ػػن اليم ػػاين ق ػػد تكلمػ ػ ؾبموع ػػة مسه ػػا ع ػػن اليم ػػاين دعبلم ػػة م ػػن
العبلمػػات اغبتميػػة الػػيت يسػػبق ربققهػػا القيػػاـ اؼبقػػدس لئلمػػاـ اؼبهػػدي
(علي السبلـ) واليت تكوف دالة علا قرب قيام اؼبقدس .
دمػػا أف الػػبعض مػػن تل ػ الػػرواايت وصػػف اليمػػاين بكون ػ صػػاحب
دعػػوة واف دعوت ػ أهػػدى الػػدعوات وال ي ػ ـبالفت ػ أو القعػػود عػػن
ن ػ ػرت أو ع ػػدـ االلتح ػػاؽ بدعوتػ ػ إال أنس ػػا قب ػػد تلػ ػ ال ػػرواايت ق ػػد
سػكت عػػن ماهيػػة دعػػوة اليمػػاين وديفيػػة ظهورهػػا ومػػا تػػؤوؿ إليػ ومػػن
أين تبدأ وتسطلق ؟ .
دمػػا إف الػػرواايت الػػيت ػػانت بلفػػل اليمػػاين ن ربػػدثسا عػػن خػػخ
اليمػػاين ونسػػب وصػػفت ومػػا إىل ذل ػ وكبػػن

هػػدا البحػػث سػػسحاوؿ

الكشػ ػػف عػ ػػن هػ ػػدل الشخ ػ ػػية اؼبهمػ ػػة ألف اإلحا ػ ػػة هبػ ػػا ومعر تهػ ػػا
ٔ -هتيبة السعماين صٗ. ٕٙ
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ومعر ػػة ماهيتهػػا دػػل هػػدل األمػػور سػػوؼ تقػػود ،حتم ػاً ؼبعر ػػة إمامسػػا
اؼبهدي (صلوات أل وسبلم علي ) وعلا آعئ البرة .
مػػا هػػي العلػػة اي تػػرى

إ ػػبلؽ هػػدا اللقػػب ؟ ومػػا هػػو السػػبب

ذل ؟ واغبقيقة إف هساؾ عدة أ روحات :
األ روحة األوىل :

لقب عليماين نسبة إىل ببلد اليمن إف الدي يستسػب إىل تلػ الػببلد
يسما يبانياً أي انػ ولػد وعػاش يهػا وهسػاؾ الك ػري مػن األخػخاص

مػػن أ لػػق علػػيهم هػػدا اللقػػب ألهنػػم دػػانوا مػػن بػػبلد الػػيمن ومػػسهم

أصػ ػػحاعً لؤلئمػ ػػة الطػ ػػاهرين (صػ ػػلوات أل وسػ ػػبلم علػ ػػيهم أصبعػ ػػا)
د ا ال فا اليماين(ٔ) أحػد أصػحاب اإلمػاـ أمػري اؼبػؤمسا علػي بػن

ٔ -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)

األخرؼ وق ت معرو ة .
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السجف

أه الب (علي السبلـ) وإبراهيم بػن عمػر اليمػاين(ٔ) أحػد أصػحاب
اإلماما الباقر وال ادؽ (عليهما السبلـ) .
وقد لقبوا هبدا اللقب ألهنم من اليمن وقد تعػارؼ وخػاع واخػتهر بػا
اجملتمعػػات اإلنسػػانية تسػػمية الشػػخ

نسػػبة إىل بلػػدل دفػػبلف العراقػػي

م ػ بلً أو الكػػو ودفػػبلف اؼب ػػري نسػػبة إىل م ػػر أو دفػػبلف الشػػامي
نسػػبة إىل بػػبلد الشػػاـ أو اؼبغػػره نسػػبة إىل بػػبلد اؼبغػػرب أو اػبراسػػاين
نسبة إىل خراساف وهكدا .
وق ػػد عر ػ ػ الك ػػري م ػػن الشخ ػػيات التارىبي ػػة واإلس ػػبلمية ةظب ػػان
بلداهنم واترىبسا اإلسبلمي حا ل هبدا اؼبع .
وهدل األ روحة ؽبا ما يؤيدها من أحاديث السغ (صلا أل علي وآلػ
وس ػ ػػلم) ورواايت األئم ػ ػػة الط ػ ػػاهرين (ص ػ ػػلوات أل وس ػ ػػبلم عل ػ ػػيهم
أصبعا) .
قػ ػػد ػ ػػان

اغب ػ ػػديث الشػ ػ ػريف اؼبػ ػػروي ع ػ ػػن ػ ػػابر ب ػ ػػن عب ػ ػػد أل

األن ػػاري قػػاؿ و ػػد علػػا رسػػوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) أهػػل الػػيمن قػػاؿ السػػغ
ٔ -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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(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)  ( :اندم أهل اليمن يبسوف بسيسا

لما دخلػوا علػا

رسػ ػػوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) قػ ػػاؿ  :قػ ػػوـ رقيقػ ػػة قلػ ػػوهبم راسػ ػػخة إيبػ ػػاهنم
وم ػػسهم اؼبس ػػور ىب ػػرج س ػػبعا ألفػ ػاً يس ػػر خلف ػػي وخل ػػف
وصيي ضبائل سيو هم اؼبس )(ٔ) .
واؼبس ػػور هػػو اليمػػاين ومػػن هػػدا اغبػػديث نفهػػم أف اليمػػاين مػػن أهػػل
اليمن .

و بشارة اإلسبلـ وردت هدل الروايػة  ( :ىبػرج ملػ مػن صػسعان
الػػيمن أبػػيض دػػالقطن اظبػ حسػػا أو حسػػن يػػدهب خبرو ػ
هتمػػر الفػػك هسػػاؾ يظهػػر مبارد ػاً زدي ػاً وهػػادايً مهػػدايً وسػػيداً
علوايً ) .
و ان أيضاً الرواية الػواردة عػن عبيػد بػن زرارة عػن اإلمػاـ ال ػادؽ
(علي السبلـ) قاؿ بعد أف ذدر عسدل السفياين :

ٔ -هتيبة السعماين .
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ون ىبرج داسر عيس ب سعان )(ٔ) .

( أ ىبرج ذل

ودػػل هػػدل األحاديػػث ن تػػس

صػػروباً علػػا اليمػػاين وإف دػػاف اغبػػديث

األوؿ يتحػدث عسػ ولكػن ب ػػفة ولقػب آخػػر إال انػ ال ي بػ دػػوف
الػػيمن وقضػػا عمػػرل يهػػا

اليمػػاين مولػػود
اليماين الدي ظبي
ودػػوف الشػػخ

ػإف هتايػػة مػػا يفيػػدل أف

اغبديث عؼبس ور هو من أهل اليمن .

مػػن أهػػل هػػدا البلػػد أو ذاؾ يػ عػػدة اعتبػػارات دػ ف

يكوف ولػد وعػاش
سكن لف ة من الًمن

الػيمن أو انػ ير ػع نسػب إىل أهػل الػيمن أو أنػ
الػيمن سسػب ؽبػا وهبػدا ػإف هػدل األ روحػة

هتري دا ية لئلثبات .
األ روحة ال انية :
إف اليماين ير ع نسب إىل القبائػل اليمسيػة ولػي
مولػػود

علضػرورة أف يكػوف

الػػيمن أو انػ قضػػا عمػػرل يهػػا وهػػدا اؼبع ػ لػ و ػ مػػن

ٔ -هتيبة السعماين .
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ال حة والقبوؿ

إف الك ري من القبائػل اليمسيػة قػد هجػرت مو سهػا

األصلي واذبه مشاالً كبو العراؽ وببلد الشاـ وهتريها من الدوؿ .

وه ػػدا م ػػا يؤد ػػدل علم ػػان األنس ػػاب

ػػالك ري م ػػن القبائ ػػل العراقي ػػة

والشػػامية ير ػػع أصػػلها ونسػػبها إىل القبائػػل اليمسيػػة واىل الػػيمن وبسػػان
علػػا هػػدا مػػن احملتمػػل أف يكػػوف اليمػػاين قػػد ولػػد وعػػاش وسػػكن
بلد آخر هتري اليمن إال أف نسب يعود إىل إحدى القبائل اليمانية .
األ روحة ال ال ة :
أف يكػػوف اليمػػاين مػػن بلػػد آخػػر ولػػي
إال أن قضا ػ ة مػن الػًمن

مػػن الػػيمن دمػػا يت ػػور الػػبعض

الػيمن أو يكػوف سػا ر مػن بلػدل إليهػا

وأقػػاـ يهػػا مث عػػاد مسهػػا إىل بلػػدل أو أي بلػػد آخػػر وذل ػ أمػػا نتيجػػة
قيام ػ علػػدعوة لس ػػرة اإلمػػاـ اؼبهػػدي (مكػػن أل ل ػ

األرض) أو

هػػرعً واختفػػان مػػن بعػػض أعدائػ مػػن اغبكومػػات اعبػػائرة دحكومػػة بػػين
العباس أو هتريها سمي ولقب عليماين لدل السبب .

وه ػػدا اؼبعػ ػ لػ ػػي هتريبػ ػاً قػ ػػد ظب ػػي الس ػػغ عيسػ ػػا (عليػ ػ السػ ػػبلـ)
علساصػػري نسػػبة إىل مديسػػة الساصػػرة علم ػاً ان ػ ن يولػػد يهػػا ون يعػػي
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يهػػا إال ان ػ قػػد سػػكن يهػػا مػػع أم ػ مػػر (عليهػػا السػػبلـ) لف ػ ة مػػن
الًمن مث عاد مسها سمي علساصري قد ان

اإلقبيل :

( وؼبػػا مػػات هػػريودس ظهػػر مػػبلؾ الػػرب ليوسػػف

وهػػو

اغبلػػم

م ػػر وقػػاؿ ل ػ  :قػػم خػػد الطفػػل وأم ػ وار ػػع إىل

ارض إسرائيل ألف الدين أرادوا أف يقتلول مػاتوا قػاـ واخػد
الطفل وأم ور ع إىل ارض إسرائيل لكس ظبع أف ارخيبلس
خػاؼ أف يػدهب

يبل علا اليهودية خلفاً ألبي هػريودس
إليهػػا  .نػػدرل أل اغبلػػم لج ػ إىل اعبليػػل  ..و ػػان إىل

مديسة اظبهػا الساصػرة سػكن يهػا ليػتم مػا قػاؿ األنبيػان ( :
يدعا ،صرايً )(ٔ) .
إف هدا الس

وبكي لسا ديف أف يوسف السجار خطيب مر (عليهػا

السبلـ) هرب هبا وبولدها عيسا (علي السبلـ) مػن اغبػادم الرومػاين
إىل م ػػر مث انػ رأى

اؼبسػػاـ أف اغبػػادم الرومػػاين قػػد مػػات وقػػد أمػػرل

ٔ -مي ٖ ٕ .

-32 -

احػ ػػد اؼببلئكػ ػػة علر ػ ػػوع إىل ان ػ ػ ن ير ػ ػػع إىل بلػ ػػد ما اليهوديػ ػػة بػ ػػل
أخدنبا إىل اعبليل ومسها إىل مديسة الساصرة وذل دل غبكمػة مػن أل
عً و ل ولتتم وتتحقق نبونة أنبيان بين إسرائيل الػدين أخػبوا قػومهم
ةن سيظهر ؽبم نغ من الساصرة يدعا ذل السغ ( علساصري ) .
األ روحة الرابعة :

ػ ػإف اليم ػػاين لق ػػب هب ػػدا اللق ػػب لش ػػبه علس ػػغ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ولش ػػب دعوتػ ػ

بدعوة السغ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) إف السغ
من مكة ولي

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) داف يلقب عليماين علماً انػ

اغبديث الػوارد عسػ (صػلا أل عليػ

من اليمن دما

وآل وسلم) :

( إف خري الر اؿ أهل اليمن واإليباف يباف وأ ،يباين )(ٔ) .

وعن اإلماـ الباقر (علي السبلـ) عن رسوؿ أل (صلا أل عليػ وآلػ

وسلم) قاؿ  ( :اإليباف يباين واغبكمة يبانية )(ٕ) .
ٔ -حبار األنوار ج. ٙ

ٕ -معجم أحاديث اإلماـ اؼبهدي جٔ .
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إ ػبلؽ هػدا اللقػب وهػو (اليمػاين)

وهبدا يتبا لسا واضػحاً السػبب

علا وزير اؼبهدي (علي السبلـ) وهدا السبب و ي وصحي .
حي ػػث أف الر ػػل ال ػػدي ىب ػػرج قب ػػل القي ػػاـ اؼبق ػػدس لئلم ػػاـ اؼبه ػػدي
(عليػ السػػبلـ) والػػدي يوا ػ دعػػوة اؼبهػػدي (عليػ السػػبلـ) ووبارهبػا
وهػو السػػفياين اؼبلعػػوف إمبػا لقػػب هبػػدا اللقػب لشػػبه ةه سػػفياف هػػو
دم ػػا ال ىبف ػػا امت ػػداد لب ػػين أمي ػػة وأه س ػػفياف الع ػػدو األوؿ واألد ػػب
لرسوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) .
كمػػا لقػػب السػػفياين هبػػدا اللقػػب نسػػبة إىل أه سػػفياف (عليػ اللعسػػة)
لقػػب اليمػػاين هبػػدا اللقػػب نسػػبة إىل رسػػوؿ أل (ص ػلا أل علي ػ وآل ػ
وسػػلم) الػػدي دػػاف يلقػػب عليمػػاين وهبػػدا يتبػػا لسػػا إف دلمػػة اليمػػاين ال
ي ػراد مسهػػا الػػيمن بػػل اإليبػػاف أو اغبكمػػة دمػػا

الػػروايتا الش ػريفتا

اآلنفيت الددر .
وفبكن انطباؽ أد ر من أ روحة

خػخ

اغباؿ .
ٕ -المنصورى9
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اليمػاين وأل أعلػم حبقيقػة

وهػدا االسػػم ظبػػي بػ نػػغ أل داود (عليػ السػػبلـ) دمػا أنػ مػػن أظبػػان

ِ
ػل َمظْلُومػاً َػ َقػ ْد
اإلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) قاؿ تعػاىل َ :
{وَمػن قُت َ
(ٔ)
َ َعلْسَا لَِولِيِّ ِ ُس ْلطَاَ ً،بلَ يُ ْس ِرؼ ِّ الْ َق ْت ِػل إِنهػ ُ َدػا َف َم ْس ُػوراً}

.

وعن أه عفر (علي السبلـ) قاؿ :

( هػو اغبسػا بػن علػي قتػػل مظلومػاً وكبػن أوليائػ والقػائم مسػػا

إذا قاـ لػب ب ػ ر اغبسػا يقتػل حػي يقػاؿ  :قػد أسػرؼ

القت ػػل وق ػػاؿ  :اؼبقت ػػوؿ اغبس ػػا (عليػ ػ الس ػػبلـ) ووليػ ػ الق ػػائم

واإلسراؼ

القتل أف يقتل هتري قاتل (ان داف مس ورا) ن

ال يػػدهب مػػن الػػدنيا حػػي يست ػػر بر ػل مػػن آؿ رسػػوؿ أل
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يبؤل األرض قسطاً وعدالً دما مل

وعن أه عفر الباقر (علي السبلـ)
ٔ -اإلسران (ٖٖ) .

ٕ -تفسري العياخي جٕ .
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وراً وظلما )(ٕ) .

اآلية الشريفة قاؿ :

( ظب ػػا أل اؼبه ػػدي اؼبس ػػور دم ػػا ظب ػػي اضب ػػد و

ؿبم ػػوداً .

ودما ظبي عيسا  :اؼبسي (علي ال بلة والسبلـ) )(ٔ) .

وعػػن أه عبػػد أل ال ػػادؽ (عليػ السػػبلـ) اآليػػة  :قػػاؿ  ( :ذلػ
القائم من آؿ

ىبرج يقتل بدـ اغبسا (عليػ السػبلـ) لػو

قتل أهل األرض ن يكػن مسػر اً ن يكػن لي ػسع خػي اً يكػوف
مسر اً )(ٕ) .
دمػػا أف السػػيد اليمػػاين لقػػب هبػػدا اللقػػب هػػو يػػدعا اؼبس ػػور
ان

قػػد

الرواية الواردة عن أه عبد أل (علي السػبلـ) دػبلـ ويػل

ان ي :

( ويظهر السفياين ومن مع حي ال يكػوف لػ نبػ إال آؿ
وخيعتهم يبعث بع اً إىل الكو ة ي اب ة،س من خيعة آؿ
علكو ػػة قػػتبلً وصػػلباً وتقبػػل رايػػة مػػن خراسػػاف حػػي تسػػًؿ

ٔ -تفسري رات الكو جٕٖٗ صٕٓٗ .
ٕ -دامل الًايرات صٖ. ٙ

-36 -

سػػاحل الد لػػة وىبػػرج ر ػػل م ػػن اؼبػػوا ضػػعيف ومػػن تبعػ ػ
ي ػػاب بظهػػر الكو ػػة ويبعػػث بع ػاً إىل اؼبديسػػة يقتػػل هبػػا

ر ػ ػ ػبلً ويه ػ ػػرب اؼبه ػ ػػدي واؼبس ػ ػػور مسه ػ ػػا ويؤخ ػ ػػد آؿ
ص ػػغريهم ودب ػػريهم ال يػ ػ ؾ م ػػسهم أح ػػداً إال ح ػػب
اعبػػي

وىب ػػرج

لػػب الػػر لا وىبػػرج اؼبهػػدي مسهػػا علػػا سػػسة
يقبػل اعبػي

موسا خائفاً ي قب حي يقدـ مكػة
نًلوا البيدان وهو ي اؽبمبلت (اؽبػبلؾ) خسػف هبػم ػبل
يفل مسهم إال ـبب

حػي إذا

يقوـ القائم بػا الػردن واؼبقػاـ ي ػلي

ويس رؼ ومع وزيرل )(ٔ) .
واؼبعلػػوـ إف وزيػػر اإلمػػاـ اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ) هػػو السػػيد اليمػػاين
وقد صرح بدل الك ري من العلمان والباح ا .
فػػي الروايػػة الػػواردة عػػن رسػػوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)
قاؿ :
ٔ -حبار األنوار جٕ٘ .
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وصػػف خػػروج اؼبهػػدي

( ىبرج اؼبهدي مػن الػيمن مػن قريػة يقػاؿ ؽبػا درعػة )

(ٔ)

الش ػػيخ الك ػػوراين

ذدػر

اعبػ ػًن األوؿ م ػػن دتابػ ػ معج ػػم أحادي ػػث اإلم ػػاـ

اؼبهدي معلقاً علا هدا اغبديث حيث قاؿ :

( ...ػػاألقرب ي ػ عسػػد ،أف وزيػػرل اليمػػاين الػػدي يظهػػر قبل ػ
ببضعة اخهر ىبرج من قرية يقاؿ ؽبا درعة مث من صسعان.)...
وهبدا يتض لسا إف اؼبس ور وزير اؼبهػدي الػدي ىبػرج معػ مػن اؼبديسػة
السػػفياين هػػو اليمػػاين اؼبوعػػود دمػػا انػ قػػد

إىل مكػػة هػػرعً مػػن ػػي
ورد روايػػة أخػػرى عػػن أمػػري اؼبػػؤمسا (علي ػ السػػبلـ) وهػػو يتحػػدث
عن ربرؾ ي

السفياين عذبال اؼبديسة قاؿ :

(  ...عسد ذلػ يهػرب اؼبهػدي واؼببػيض مػن اؼبديسػة إىل مكػة
يبعث

لبها وقد غبقا حبرـ أل وأمس )(ٕ) .

الػػدي يتبػػا لسػػا مػػن هػػدل الروايػػة أف اؼببػػيض هػػو نفس ػ اؼبس ػػور
الرواية السابقة .
ٔ -اؼب در نفس جٕ٘ .

ٕ -معجم أحاديث اإلماـ اؼبهدي جٖ .
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قػػد ػػان

صػػفة اليمػػاين انػ ابػػيض الو ػ مشػػرب حبمػػرة يظهػػر لسػػا

إف الشخ

هػدل الروايػة هػو نفسػ السػيد اليمػاين إذف

اؼبوصػوؼ

يتبا لسا أف اليماين هو اؼبس ور .
دمػػا أف اغبػػديث الػػدي سػػبق وأف ذدػػر،ل  -وسػػسددرل هسػػا  -يؤدػػد
دوف اليماين هو اؼبس ور

قد ان عن ابر بن عبػد أل األن ػاري

ع ػػن الس ػػغ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) حيسم ػػا و ػػد عليػ ػ أه ػػل ال ػػيمن حي ػػث ق ػػاؿ ( :
لمػا دخلػوا علػا رسػوؿ

اندم أهل اليمن يبسػوف بسيسػاً
أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) قػ ػػاؿ  :قػ ػػوـ رقيقػ ػػة قلػ ػػوهبم راسػ ػػخ إيبػ ػػاهنم وم ػ ػػسهم
ػيي
اؼبس ػػور ىب ػػرج س ػػبعا ألفػ ػاً يس ػػر خلف ػػي وخلػ ػف وص ػ ّ
ضبائل سيو هم اؼبس )(ٔ) .

ٖ-ىالػحطاني(ٕ) :
قد ورد عن رسوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ان قاؿ :
ٔ -هتيبة السعماين .

ٕ -وهو من ألقاب اليماين وقد ذدرت بعض األحاديث نعت هبدا االسم .
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( سػػيكوف مػػن أهػػل بيػػيت ر ػػل يبػػؤل األرض عػػدالً دمػػا مل ػ

وراً مث من بعدل القحطاين والدي بع ين عغبق مػا هػو دونػ

)(ٔ) .

وعن رسوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) أيضاً ان قاؿ :

(القحطاين بعد اؼبهدي والدي بع ين عغبق ما هو دون )(ٕ) .

ومع ػ ػ ػ ذلػ ػ ػ ػ أف رس ػ ػ ػػوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يب ػ ػ ػػا

اغب ػ ػ ػػدي ا أع ػ ػ ػػبلل أف

القحطػػاين يكػػوف بعػػد اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ) حادمػاً وخليفػػة لػ ومػػا

هو دون .

وق ػػد ذد ػػر بع ػػض الب ػػاح ا دت ػػبهم ةف القحط ػػاين ه ػػو اح ػػد أظب ػػان
السػ ػػيد اليمػ ػػاين ومػ ػػسهم السػ ػػيد

علػ ػػي اغبلػ ػػو دتاب ػ ػ اؼبوسػ ػػوـ

(اليماين راية هدى)(ٖ) حيث ان

ال فحة (: )ٜٚ

ٔ -اؼببلحم والفك .
ٕ -اؼب در نفس

ٖ -ال ادر من مردً الدراسات التخ

ية

اإلماـ اؼبهدي التابع للسيد السيستاين .
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( أخارت األخبار إىل أف نسب اليماين قرخي هامشي قحطاين
أما دون قرخي

لما ذدرت أخبار الفك ةن من قري

.

قاؿ أبو عبد أل نعيم :

( ىبرج مػن قريػة يقػاؿ ؽبػا يكلػا خلػف صػسعان دبرحلػة أبػول
قرخي وأم يبانية ) .
ودونػ هػػامشي كمػا ورد

حػػديث أه قبيػل مػػن أنػ مػػن بػػين

هاخم وأن قحطاين أتديػداً علػا يبانيّتػ
دلها من قحطاف تستسب إلي

خ ػػا

ػإ ّف قبائػل الػيمن

وهػو قحطػاف بػن عػابر بػن

وتستس ػػب إليػ ػ النتس ػػاب قبائله ػػا إليػ ػ دم ػػا ص ػػرح

السمعاين

أنساب :

( وقحطاف هو الدي يستسب صبيع األن ار إلي واليمن دلهػا
وهم بسو يعرب بن يشجب بن قحطاف وقيل  :هو قحطاف
ب ػػن اؽبيمس ػػع ب ػػن ت ػػيمن ب ػػن نبػ ػ ب ػػن إظباعي ػػل ب ػػن إبػ ػراهيم
وقحطاف ُ رثومة العرب)
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وذدر ابن مسظور

لساف العرب :

( أف قحطاف أبو الػيمن وهػو

قػوؿ نسػابتهم قحطػاف بػن

هود وبعض يقوؿ قحطاف بن ار خشد بن ساـ بن نوح )
اليمػػاين إذف  -دمػػا

األخبػػار  -قرخػػي هػػامشي قحطػػاين ) .

انتها دبلـ السيد اغبلو .
أضف إىل ذلػ أف الػدي ىبلػف اإلمػاـ اؼبهػدي (عليػ السػبلـ) ويليػ
هو وزيرل اليماين وهدا فبا يؤدد أف اليماين يلقب علقحطاين .
ٗ-ىالحدني :
إف هسػػاؾ خخ ػػية تظهػػر لسػػا علػػا سػػاحة األحػػداث وهػػي خخ ػػية
السيد اغبسين قد ورد

حبار األنوار جٖ٘ :

( مث ىبػػرج اغبسػػين الفػػي ال ػػبي الػػدي كبػػو الػػديلم ي ػػي
ب ػػوت لػ

حوؿ الضػري

ػػي اي آؿ اضبػػد أ يبػػوا اؼبلهػػوؼ واؼبسػػادي مػػن
تجيبػ دسػوز الطالقػاف دسػوز وأي دسػوز ليسػ
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م ػػن ض ػػة وال ذه ػػب ب ػػل ه ػػي ر ػػاؿ دًب ػػر اغبدي ػػد عل ػػا
الباذين الشهب ةيديهم اغبراب .
ون يًؿ يقتل الظلمة حي يرد الكو ة وقػد صػفا أد ػر األرض
يجعلهػا لػ معقػبل يت ػل بػ وةصػحاب خػب اؼبهػدي (عليػ

السػػبلـ) ويقولػػوف اي ابػػن رسػػوؿ أل مػػن هػػدا الػػدي قػػد نػػًؿ
بسػػاحتسا ؟ يقػػوؿ اخر ػػوا بسػػا إليػ حػػي نسظػػر مػػن هػػو ؟ ومػػا
يريػػد ؟ وهػػو وأل يعلػػم ان ػ اؼبهػػدي وان ػ ليعر ػ

ون يػػرد

بدل األمر إال ليعرؼ أصحاب من هو .
يخرج اغبسين يقوؿ  :إف دس مهػدي آؿ

ػ ين هػراوة

دؾ رسوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وخاسب وبردت ودرع الفاضل وعمامت
السػ ػػحاب و رس ػ ػ الريبػ ػػوع و،قت ػ ػ العضػ ػػبان وبغلت ػ ػ الدلػ ػػدؿ
وضبػػارل اليعفػػور وقبيب ػ ال ػباؽ وم ػػحف أمػػري اؼبػػؤمسا (علي ػ

السبلـ) .
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يخرج ل ذلػ

مث أيخػد اؽبػراوة يغرسػها

اغبجػر ال ػلد

وتػػورؽ ون يػػرد بػػدل إال أف يػػري أصػػحاب ضػػل اؼبهػػدي
(علي السبلـ) حي يبايعول . )...

وروى السػػيد ابػػن ػػاووس اؼببلحػػم والفػػك  ( :ويلحق ػ اغبسػػين
اثين عشر ألفا يقوؿ ل  :إ ،أحق هبدا األمر مس .
يقوؿ ل  :هات عبلمات دالة يومي إىل الطري يسق علا
دتفػ ػ ويغ ػػرس القض ػػيب ال ػػدي بي ػػدل يخض ػػر ويعشوخ ػػب
يسلم إلي اغبسين اعبي

ويكوف علا مقدمت ) .

وال ػػدي يظه ػػر م ػػن ه ػػاتا ال ػػروايتا إف اغبس ػػين يع ػػرؼ اإلم ػػاـ (عليػ ػ
السػػبلـ) يػػدا ولكسػ عػػل ذلػ مػػن أ ػػل بيػػاف ضػػل اؼبهػػدي لكػػي
يسلموا إلي ويبايعول .
مث إف اإلم ػػاـ اؼبهػ ػػدي (علي ػ ػ السػ ػػبلـ) هبع ػػل اغبسػ ػػين علػ ػػا مقدمت ػ ػ
وهدين األمرين  -معر ة اغبسين عإلماـ و عل اإلماـ (علي السػبلـ)
اغبسين علا مقدمت  -هي من األمػور الػيت تو ػد

خػخ

اليمػاين

حيث هو الوحيد من اؼبمهدين يعرؼ اإلمػاـ (عليػ السػبلـ) وانػ هػو
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وحدل من يكوف علا مقدمة قػوات اإلمػاـ (عليػ السػبلـ) هػو وزيػرل
دما ورد .
دما أف عسكر و ي
ألف دما أف ي

اغبسين قد ذدر تعدادل

الرواية عثين عشػر

الغضب الدي يكوف بقيادة اليماين هو اثين عشػر

ألػ ػػف وهػ ػػدا معسػ ػػال أف اغبسػ ػػين هػ ػػو اليمػ ػػاين قػ ػػد ورد عػ ػػن أه عبػ ػػد
أل(علي السبلـ) قاؿ :

( إذا قػػاـ القػػائم أتػػا رحبػػة الكو ػػة قػػاؿ بر ل ػ هكػػدا وأوم ػ
بيدل إىل موضع مث قاؿ احفروا ها هسا يحفروف يسػتخر وف
اثين عشر ألف درع واثين عشر ألف سيف واثين عشػر ألػف
بيضػة لكػل بيضػة و هػاف مث يػدعو اثػين عشػر ألػف ر ػل مػن
اؼبوا من العرب والعجم يلبسهم ذل مث يقػوؿ مػن ن يكػن

علي م ل ما عليكم اقتلول )(ٔ) .
وه ػػؤالن دم ػػا ال ىبف ػػا ه ػػم ػػي

الغض ػػب اعب ػػي

عإلماـ (علي السبلـ) .
ٔ -حبار األنوار جٕ٘ ص. ٖٚٚ
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واغب ػػرس اػب ػػاص

دم ػػا ورد أيض ػػا ع ػػن اإلم ػػاـ أم ػػري اؼب ػػؤمسا (عليػ ػ الس ػػبلـ) دت ػػاب

اؼببلحم والفك البن ػاووس  ( :أمػري الغضػب لػي
ذا هػػو لكػػسهم يسػػمعوف صػػوات مػػا قال ػ ان ػ
بل ،عظب لي

مػن ذي وال

وال ػػاف عيعػػوا

من ذي وال ذا هو ولكس خليفة يباين ) .

وقاؿ ( ان يباين قرخي وان أمري الغضب ) .
كما هو واض أف السػيد اليمػاين هػو أمػري ػي

الغضػب وهػو مػن

يكوف علا مقدمة اإلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) .
وؼبا داف اليماين هػو مػن يقػوـ علػدعوة لئلمػاـ اؼبهػدي (عليػ السػبلـ)
وإنػ ػ الب ػػد ل ػػاحب ال ػػدعوة أف يك ػػوف ح ػػامبل لعل ػػوـ أه ػػل البيػ ػ
وبعػض أسػرارهم وذلػ غبا تػ إىل تلػ العلػػوـ للمحا جػة واؼبسػػاظرة
أل ل إثبات صحة دعوت .
دمػا انػ قػد تبػا
أف أمػػري ػػي

الروايػة الػواردة عػن أمػري اؼبػؤمسا (عليػ السػبلـ)

الغضػػب هػػو اليمػػاين وقػػد س ػ ل أمػػري اؼبػػؤمسا (علي ػ

السػػبلـ) عػػن ػػي الغضػػب قػػاؿ  ...( :أول ػ قػػوـ أيتػػوف
آخػػر الًمػػاف  -إىل أف قػػاؿ  -وأل إين ألع ػػرؼ أمػػريهم واظبػ ػ
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ومساخ رداهبم مث هنض وهو يقوؿ  :عقراً عقػراً عقػراً مث قػاؿ
ذل ر ل من ذرييت يبقر اغبديث بقرا )(ٔ) .
دما يظهر من الرواية الشريفة إف أمػري ػي
يكوف عاؼبا

الغضػب السػيد اليمػاين

اغبديث ورواايت أهل البي (عليػ السػبلـ) وعلػومهم

لػػدل وصػػف أمػػري اؼبػػؤمسا (عليػ السػػبلـ) بقػػوؿ (عقػراً) دمػػا ُوصػػف

اإلمػػاـ أه عفػػر

بػػن علػػي (علي ػ السػػبلـ) علبػػاقر لك ػػرة وهت ػًارة

علم .

وقد ورد عن رسوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)  ( :اغبسن معػدف علمػي واغبسػا
خػػازف وحيػػي ) ومع ػ ذل ػ أف

ذريػػة اغبسػػا (علي ػ السػػبلـ)

سيكوف الوحي واألسرار الرعنية حيث يكوف األئمة من ذريػة اغبسػا
هػػم خًنػػة تلػ األسػرار ومػػن اغبسػػن سػػيظهر السػػيد اغبسػػين الػػدي
هػػو صػػاحب دعػػوة اإلمػػاـ اؼبهػػدي وهػػو اليمػػاين الػػدي يبقػػر اغبػػديث
بقراً .

ٔ -هتيبة السعماين .
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العلم الدي دػاف معدنػ اإلمػاـ اغبسػن (عليػ السػبلـ) سػيكوف قسػم
دبػػري مسػ لػػدى حفيػػدل السػػيد اغبسػػين اليمػػاين هػػو اعلػػم السػػاس بعػػد
اإلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) وبدل تتض لديسا الرواية الػواردة عػن
رسوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) واليت يقوؿ يها :

( د ػ ػ ين عغبسػ ػػين واغبسػ ػػيين قػ ػػد قاداهػ ػػا يسػ ػػلمها اغبسػ ػػين
للحسيين ) .
ػػإف اغبسػػين هػػو السػػيد اليمػػاين واغبسػػيين هػػو اإلمػػاـ اؼبهػػدي (علي ػ
السػػبلـ) ودمػػا يتضػ مػػن اغبػػديث أف القيػػادة سػػتكوف بيػد اغبسػػين
إىل أف يسلمها إىل اإلماـ اؼبهدي اغبسيين .

وكبن نعلم أف من يسلم األمر لئلماـ (عليػ السػبلـ) هػو اليمػاين هػو
وزيػػر اإلمػػاـ (علي ػ السػػبلـ) ومػػن تكػػوف ل ػ القيػػادة قبػػل قيػػاـ اإلمػػاـ
(علي السبلـ) .
دمػػا انػ يتضػ لسػػا أيضػػا أف اغبػػديث الػػدي ورد عػػن الرسػػوؿ الكػػر
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) أنػ ػ ق ػػاؿ  ...( :مسهم ػػا مهػ ػػدي هػ ػػدل األمػ ػػة ) أي م ػػن
اغبسن واغبسا (علي السبلـ) ودما هو واضػ أف اإلمػاـ اغبجػة بػن
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اغبسػػن (علي ػ السػػبلـ) يلقػػب عؼبهػػدي وإف اليمػػاين يلقػػب عؼبهػػدي
أيضا دما ان

الرواية اليت تقوؿ :

( ىبػػرج اؼبهػػدي مػػن قريػػة يقػػاؿ ؽبػػا درعػػة ) وقػػد ذدػػر بعػػض

البػػاح ا(ٔ) أف اؼبق ػػود مس ػ

خػػروج اليمػػاين الػػدي يلقػػب عؼبهػػدي

وهبدا يتبا لسا أف السيد اليماين هو السيد اغبسين اؼبهدي وهو وزيػر
اإلم ػػاـ (عليػ ػ الس ػػبلـ) دم ػػا أخ ػػار إىل ذلػ ػ الس ػػيد

عل ػػي اغبل ػػو

حيث قاؿ :

( لعػػل اليمػػاين مػػرة أ لػػق علي ػ اغبسػػين واغبسػػين وصػػف
عػبراساين ومرة علا اغبسين أ لق اػبراساين )(ٕ) .
٘-ىالخراداني :
وقد يتفػا ئ القػارئ ديػف أف اػبراسػاين هػو اغبسػين واغبسػين اليمػاين
ػ ػ قوؿ  :ق ػػد ورد

الرواي ػػة ع ػػن عم ػػر ب ػػن حسظل ػػة ع ػػن أه عب ػػد أل

(علي السبلـ) ان قاؿ :
ٔ -ومسهم الشيخ الكوراين دتاب ع ر الظهور .
ٕ -اليماين راية هدى ص. ٕٜ
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( للقػػائم طب ػ

عبلمػػات ظهػػور السػػفياين واليمػػاين وال ػػيحة
الًدية واػبسف

من السمان وقتل السف

البيدان )(ٔ) .

وهدل هي العبلمات اغبتمية لقياـ اإلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) .
وقد ورد

الرواية عن أه ب ري عن أه عبد أل (علي السػبلـ) قػاؿ

 ( :قل  :عل

قداـ هدا األمر طب

داؾ مي خروج القائم  -إىل أف قاؿ  -إف
عبلمات أوؽبػن السػدان

خػهر رمضػاف

وخػ ػػروج السػ ػػفياين وخػ ػػروج اػبراسػ ػػاين وقتػ ػػل الػ ػػسف

الًديػ ػػة

واػبسف علبيدان )(ٕ) .
انظر عًيًي القارئ إف اإلماـ ال ػادؽ (عليػ السػبلـ) قػد ذدػر هبػدل
الرواية العبلمات اغبتمية لئلماـ (علي السبلـ) ون يددر اليماين علمػا
أف اليمػ ػػاين مػ ػػن العبلمػ ػػات اغبتميػ ػػة الػ ػػيت صػ ػػرح هبػ ػػا الك ػ ػػري مػ ػػن
الرواايت .

ٔ -هتيبة السعماين صٕٕ٘ .

ٕ -اؼب در نفس ص. ٕٜٛ
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ولكػػن ال ػػحي أف اإلمػػاـ ال ػػادؽ (علي ػ السػػبلـ) قػػد ذدػػرل بلفػػل
اػبراس ػػاين ود ػػاف يق ػػد عػبراس ػػاين اليم ػػاين إنػ ػ س ػػوؼ يب ػػدأ ربردػ ػ
العسكري وانطبلق كبو الكو ة من خراساف لدل لقب عػبراساين.
إذف يتبا لسا من اعبمع با الروايتا أف اػبراساين هو اليماين اغبسين
دمػػا ذهػػب إىل ذلػ السػػيد

علػػي اغبلػػو دتابػ دمػػا بيسػػا ولقػػب

اليمػػاين عػبراسػػاين ألنػ سػيبدأ ربردػ العسػػكري مػػن خراسػاف ويتو ػ
إىل الكو ة علراايت السود

وآل وسلم) :

قد ورد عن رسػوؿ أل (صػلا أل عليػ

( إذا رأيػػتم الػراايت السػػود خر ػ مػػن قبػػل خراسػػاف توهػػا
ولو حبوا إف يها خليفة أل اؼبهدي )(ٔ) .
ولي

اؼبق ود مػن خليفػة أل اؼبهػدي هػو اإلمػاـ (عليػ السػبلـ) ألف

خروج اإلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) سيكوف دما هػو معلػوـ مػن مكػة
اؼبكرمة ولكن اؼبراد من اػبليفة هو اؼبهدي اليماين اغبسين .

ٔ -اؼبستدرؾ جٗ صٕٓ٘ .
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وهسػاؾ دليػل آخػػر علػا ذلػ دمػا

الروايػػة الػيت تقػػدـ ذدرهػا عػػن

أمػػري اؼبػػؤمسا (علي ػ السػػبلـ) والػػيت وردت دتػػاب اؼببلحػػم والفػػك

حيػػث ػػان يهػػا ...( :عيعػػوا ػػبل ،عظب ػ لػػي

مػػن ذي وال ذا

هو ولكس خليفة يباين ) .
ومع ذلػ أف اؼبق ػود

الروايػة الػيت تتحػدث عػن خػروج الػراايت

السود من خراساف هو اليماين إف خرو سيكوف من هساؾ وبػدل
يتض سبب تسمية اليماين عػبراساين .
دمػػا ان ػ قػػد ورد

بعػػض الػػرواايت أف اليمػػاين والسػػفياين يتسػػابقاف

إىل الكو ػ ػػة دفرس ػ ػػي ره ػ ػػاف و رواايت أخ ػ ػػرى ورد أف اػبراس ػ ػػاين
والسػػفياين يتسػػابقاف إىل الكو ػػة دفرسػػي رهػػاف

قػػد ورد عػػن هشػػاـ

بن سان عن أه عبد أل (علي السبلـ) :
( اليماين والسفياين دفرسي رهاف )(ٔ) .
و ان عن أه عفر (علي السبلـ)

ٔ -هتيبة السعماين صٖ٘ٓ .
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حديث ويل يقوؿ ي :

(...حػػي ىبػػرج علػػيهم اػبراسػػاين والسػػفياين هػػدا مػػن اؼبشػػرؽ
وهدا من اؼبغرب يستبقاف إىل الكو ة دفرسي رهاف )(ٔ) .
وهدا فبا يؤدد ما أثبتسال من دوف اػبراساين هو السػيد اليمػاين اغبسػين
ولػ ػػي

مع ػ ػ مػ ػػا تقػ ػػدـ ان ػ ػ ال يو ػ ػػد

اؼبمهػ ػػدين خػ ػػخ

يػ ػػدعا

اػبراسػػاين بػػل إف اػبراسػػاين اثسػػاف أحػػدنبا هػػو اليمػػاين الػػدي تسطبػػق
علي ػ بعػػض الػػرواايت ومسهػػا مػػا ذدر،هػػا واػبراسػػاين اآلخػػر تكػػوف
خراساف بلدل

الواقع .

مث انت بعض الػرواايت ت ػرح ةف اغبسػا (عليػ السػبلـ) هػو مػن
يتسابق مع السفياين إىل الكو ة حيث ان

رواية ويلة :

( ...يهجم عليهم خيل اغبسا (علي السبلـ) يستبقاف د هنمػا
رسي رهاف )(ٕ) .
ومن هدا يتبا لسا أف اغبسا هو اليماين اغبسين .

ٔ -حبار األنوار جٕ٘ صٖٕٔ .

ٕ -اؼب در نفس جٕ٘ صٕ. ٛ
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دمػػا ورد

الروايػػة أف اليمػػاين اظب ػ حسػػن أو حسػػا وهػػدل الروايػػة

اليت ورد يها لفل اغبسا (علي السػبلـ) إمبػا يهػا إخػارة إىل الر عػة
الروحية اليت تكوف مع أصحاب اإلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) .
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البابىالثانيى
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ندبىالدودىالومانيى
س ػػبق وأف ذد ػػر ،إف خخ ػػية الس ػػيد اليم ػػاين ق ػػد أحيطػ ػ م ػػن قب ػػل
األئمة اؼبع ػوما علػيهم السػبلـ بشػين مػن الرمًيػة والضػبابية ألد ػر
مػػن حكمػػة ذدر،هػػا هسػػاؾ لػػدل بقػػي نسػػب السػػيد اليمػػاين هتػػري
واض اؼبعان واألبعاد .
إال إف الباحػث الػػدي يريػد الوصػػوؿ إىل اغبقيقػة واؼبعر ػػة ال بػػد وأف
هبػػد اػبيػػوط الػػيت لػػو قػػاـ جبمعهػػا لتوصػػل إىل مبتغػػال سػػوان دػػاف
هدل اؼبس لة أو هتريها .
إف اليمػػاين حسػػين السسػػب وهسػػاؾ الك ػػري مػػن األدلػػة الػػيت ت ب ػ
ذل ػ  :ػإف لئلمػػاـ أمػػري اؼبػػؤمسا وولدي ػ اغبسػػن واغبسػػا (علػػيهم
السػػبلـ) خػػب مػػن نػػغ أل وخليل ػ إب ػراهيم وولدي ػ إظباعيػػل وإسػػحاؽ
(عليهم السبلـ) .
قد عل اؼبوىل تبارؾ وتعاىل السبوة
أنبيان د ريين ون هبعلها
عً و ل

ذرية إسحاؽ واخرج مس

ذرية إظباعيل (علي السبلـ) حي بعث أل

اً (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) نبياً ورسوالً وعوض بدل
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إظباعيل (علي

السبلـ) ةف عل من ذريت نغ واحد ق عل خاسباً لؤلنبيان
واؼبرسلا خرج زمن مت خر نسبياً عن زمن دل نغ أل إظباعيل
(علي السبلـ) .
وددل

عل أل اإلمامة

تسعة أئمة ون هبعلها

ذرية اغبسا (علي السبلـ) وأخرج مس
ذرية اإلماـ اغبسن (علي السبلـ) وسوؼ

يعوض أل تبارؾ وتعاىل بر ل من ذريت ىبرج

آخر الًماف يكوف

هادايً مهدايً يدعو الساس إىل أل وإىل اغبق وإىل ن رة اإلماـ اؼبهدي

(علي السبلـ) .

وهو السيد اغبسين الدي ورد ذدرل

الرواايت اؼبع ومية الشريفة

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

عًيًي القارئ ائفة من الرواايت الواردة عن أئمة اؽبدى

(صلوات أل وسبلم عليهم أصبعا) واليت اثب من خبلؽبا أف هساؾ
مهدي حسين إضا ة إىل اؼبهدي اغبسيين الدي هو اغبجة بن اغبسن
(علي السبلـ) :
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ٔ -عن اإلماـ اغبسا (علي السبلـ) إف السغ (صلا أل علي

وآل وسلم) قاؿ  :لفا مة (عليها السبلـ)  ( :والدي بع ين عغبق

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

ٕ -عن علي بن هبلؿ عن أبي قاؿ  ( :دخل علا رسوؿ أل
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وهو
بك

اغبالة اليت قبض يها إذا ا مة عسد رأس

حي ارتفع صو ا ر ع رسوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) إليها رأس

قاؿ  :حبيبيت ا مة  -إىل أف قاؿ -ومسا سبطا هدل األمة

ونبا ابساؾ اغبسن واغبسا ونبا سيدا خباب أهل اعبسة
وأبونبا

والدي بع ين عغبق خري مسهما اي ا مة والدي

بع ين عغبق إف مسهما مهدي هدل األمة إذا صارت الدنيا
هر اً ومر اً. )ٕ()....
ٔ -البهاف صٗ. ٜ

ٕ -حبار األنوار جٔ٘ ص ٚٛعبٔ.
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يظهر من هدين اػببين أف اؼبهدي (علي السبلـ) يكوف من ذرية
اغبسن واغبسا (عليهما السبلـ) وهدا ال يبكن تفسريل وضبل علا
خخ

واحد ألف اغبسن واغبسا (عليهما السبلـ) نبا خخ اف

ال خخ

واحد .

واف اإلماـ اؼبهدي من ذرية اإلماـ اغبسا (عليهما السبلـ) دما ال
ىبفا لدا إف اغبق يقتضي أف يكوف اؼبهدي مفهوـ يسطبق علا
م داقا

آخر الًماف ونبا اإلماـ اغبجة بن اغبسن (علي

السبلـ) والسيد اغبسين اليماين وزيرل وصاحب دعوت والدي يسما
أيضاً عؼبهدي دما

األخبار القادمة .

ٖ -عن عمرو بن اثب

حديث ويل قاؿ :

عن أبي عن أه عفر (علي السبلـ)

( يدخل اؼبهدي الكو ة وهبا ثبلث راايت قد اضطرب بيسها
ت فو ل يدخل حي أييت اؼبسب وىبطب وال يدري الساس ما
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يقوؿ من البكان وهو قوؿ رسوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) د ين عغبسين
واغبسيين قد قادها يسلمها إىل اغبسيين يبايعون .)ٔ()...
وهدا اػبب يفسر لسا اػببين اؼبتقدما حيث يظهر مس إف الدين
يقوداف األمر والقضية اؼبهدوية هم اثسا ولي

واحد ونبا اؼبهدي

اغبسيين واؼبهدي اغبسين وإف هدا األخري سيقوـ بتسليم الراية إىل
اؼبهدي اغبسيين .

ٗ -روى أبو داود وال مدي والسسائي  :عن أه إسحاؽ قاؿ :

قاؿ علي -هنع هللا يضر -ونظر إىل ابس اغبسن قاؿ  ( :إف ابين هدا سيد
دما ظبال السغ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وسيخرج من صلب ر ل يسما عسم
نبيكم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يشب

اػبُلق وال يشب

اػبلق.)ٕ()...

وقد قاؿ اغبا ل عماد الدين  ( :األحاديث دالة علا إف
اؼبهدي يكوف بعد دولة بين العباس وان يكوف من أهل
ٔ -حبار األنوار جٕ٘ صٖٖٓ عب. ٕٚ

ٕ -بشرى البشر

حقيقة اؼبهدي اؼبستظر .
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البي

من ذرية ا مة من ولد اغبسن ال اغبسا (رضي أل

عسهما) ) .
وقد ذدر الشيخ ؿبمود الغرعوي

دتاب (بشرى البشر

حقيقة اؼبهدي اؼبستظر) نسب اؼبهدي عسد أهل السسة واعبماعة
ان من نسل اإلماـ اغبسن بن علي بن أه الب (رضي أل عسهما)
وابن بس

البتوؿ سيدة نسان العاؼبا روبانة رسوؿ أل (صلا أل

علي وآل وسلم) ا مة الًهران (اهنع هللا يضر وأرضاها) .
والدي يظهر من هدا اػبب الدي ذدرل إخوانسا من أهل السسة
واؼبروي عن أمري اؼبؤمسا (علي السبلـ) إف اؼبهدي من ذرية اإلماـ
اغبسن (علي السبلـ) .
وال حي عسد ،أف اؼبق ود من هدل األخبار هو السيد اليماين
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
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الك ري

من الرواايت علا أن من نسل اغبسا بن علي (عليهما السبلـ)
ومن ذريت .

٘ -وقاؿ أيضاً (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)  ( :ىبرج اؼبهدي من قرية يقاؿ ؽبا
درعة . )ٔ()...
و هدل األحاديث إخارة إىل مكاف خروج اؼبهدي وهو قرية
اليمن تسما درعة وال اب

عسد ،والدي أصبع

علي األحاديث

والرواايت أف خروج اإلماـ اؼبهدي يكوف من مكة .
وهدا ما يؤدد أف اليماين هو من ىبرج من قرية درعة أو دريبة علا ما
قال بعض الباح ا وهو يسما مهدي أيضاً .

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

ٔ -يسابيع اؼبودة ص ٜٗٗعب. ٚٛ
ٕ -اؼبستدرؾ جٗ صٕٓ٘ .
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 -ٚعن ار ة قاؿ  ( :قاؿ أمري الغضب لي

من ذي وال ذا

هو لكسهم يسمعوف صواتً ما قال ان وال اف عيعوا بلً،
عظب لي من ذي وال ذا هو ولكس خليفة يباين . )ٔ()...
يفهم من هدين اػببين بوضوح إف السيد اليماين اغبسين الدي ىبرج

علراايت السود من خراساف يسما خليفة ويسما أيضاً مهدي .

إف قيل إف اؼبق ود عػبب السادس اإلماـ اغبجة بن اغبسن اؼبهدي

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

علا ذل

األحاديث والرواايت

الواردة عن السغ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وأهل بيت الطاهرين صلوات أل وسبلم
عليهم أصبعا مث إف اػبب السابع ذدر السيد اليماين وعب عس
عػبليفة اليماين .
واؼبت دػػد لػػديسا و ػػود القائػػدين والشخ ػػا
اغبسيين (( اإلماـ اؼبهدي )) واغبسين الدي يلي

ٔ -اؼببلحم والفك صٕٗ بٕٓ .
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القضػػية اؼبهدويػػة نبػػا
اؼبقاـ .

والػػدي يسػػلم الرايػػة لئلمػػاـ علي ػ السػػبلـ وقػػد سػػبق وأف علمسػػا إف
اليماين هو أقرب الساس لئلماـ وإن صاحب دعوت
أهدى الراايت .
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وهو صػاحب
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البابىالثالثى
خغاءىندبىالداريى
علر وع إىل الرواايت الواردة عن أئمة اؽبدى (صلوات أل وسبلم
اليماين إنسا نرى تل

عليهم أصبعا)

الرواايت اؼبع ومية

الشريفة اليت تتكلم عن اليماين قد ددت ربدد لسا نسب وإىل أي
القبائل ير ع وهدا فبا قد الحظ الباح وف والكتاب

قضية اإلماـ

اؼبهدي (علي السبلـ) حيسما حاولوا الكتابة عن اليماين .
وقد أثبتسا يما سبق نسب اليماين وإن ير ع إىل اإلماـ اغبسن
(علي السبلـ) .
ولكن هدا السسب وغبكمة من أل تبارؾ وتعاىل قد خفي عن الساس
حيث يكوف خخ
السادة وهدل
الواردة

اليماين معرو اً بيسهم ةن من العواـ ولي

من

الواقع سسة ل من األنبيان إف د ري من السسن

الرواايت الشريفة تسطبق علا اليماين اؼبوعود .
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إف ل سسن من األنبيان (عليهم السبلـ)
وموسا وعيسا و

إف ل سسة من إبراهيم

(صلوات أل عليهم) قد خفي نسبهم

لدى الساس .
قد عاش إبراهيم (علي السبلـ)

الكهف من حا والدت إىل أف

صار خاع مث عاش بعد ذل عسد عم آزر وداف يسسب إلي .
دما أف موسا (علي السبلـ) والدي داف بين إسرائيل يستظرون
ليخل هم ويسقدهم حيث دانوا يعتقدوف أف نسب ير ع إىل بين
إسرائيل ولكن موسا عاش

بي

رعوف وداف يعرؼ

زمان عبن

رعوف .
قد خفي نسب علا آؿ رعوف وعلا بين إسرائيل وددا علسسبة
إىل عيسا (علي السبلـ) إف اليهود دانوا يعتقدوف أف السغ اؼبسي
الدي وعدهم موسا (علي السبلـ) دبجي يكوف من ذرية هاروف
لما ولد عيسا من هتري أب أنكروا أف يكوف هو السغ اؼبوعود ألف
في السسب عسدهم ولكن اغبق أف عيسا
عيسا (علي السبلـ) َخ ّ
(علي السبلـ) ير ع إىل هاروف من أم مر (عليها السبلـ) إف
مر من ذرية هاروف .
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وهكدا علسسبة لرسوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) إن داف معرو اً عنتساب إىل بين

هاخم وبين هاخم يستسبوف إىل إظباعيل ابن إبراهيم (عليهما السبلـ)
ولكن اؼبشردا دانوا يعتقدوف أف السغ البد أف يكوف من ذرية
من ذرية إظباعيل (عليهما السبلـ) .

إسحاؽ ولي

وهدا األمر دما قلسا سوؼ هبري مع اليماين الدي يقوـ ةمر اإلماـ
اؼبهدي ويقوـ علدعوة ل (علي السبلـ) .
قد ان عن اإلماـ ال ادؽ (علي السبلـ)

تفسري قول تعاىل :

ِ
اؿ أ ِ
ِ
ا}(ٔ) .
َسا ريُ ْاأل هَول َ
آايتُػسَا قَ َ َ
{إِ َذا تُػ ْتػلَا َعلَْي َ
قاؿ  ( :يعين تكديب بقائم آؿ
ولس

إذ يقولوف ل لسسا نعر

من ولد ا مة (عليها السبلـ) دما قاؿ اؼبشردوف

حملمد (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) )(ٕ) .

ٔ -القلم (٘ٔ) .

ٕ) حبار األنوار جٕٗ صٓ. ٕٛ
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الدي يظهر من الرواية الشريفة أف اؼبشردا
يقولوف لقائم آؿ

ولس

لسسا نعر

السبلـ) ن لس سيداً ولس
كيف تدعي أن قائم آؿ .

آخر الًماف سوؼ

من ولد ا مة (عليها

معرو اً عسد ،بدل

السسب

دما أن يظهر من الرواية أف هساؾ خب با رسوؿ أل (صلا أل
(علي السبلـ) يما يلقوف من

علي وآل وسلم) وبا قائم آؿ
تكديب الساس .

قد قاـ الساس سابقاً بتكديب السغ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وقالوا ل أنسا ال نعر
ن

لس

السغ اؼبوعود ألن

يقولوف للقائم أنسا ال نعر

ألن

لس

لس

من ولد إسحاؽ كدل
من ذرية السغ (صلا أل

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

السبلـ) وأهنم سوؼ يقولوف ل ( ار ع ايبن ا مة ) أي أهنم

يعر وف يداً أن من ذرية ا مة بس
علي وآل وسلم) .
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الرسوؿ الكر (صلا أل

عن أه عفر الباقر (علي السبلـ) أن قاؿ :

( إذا ظهر القائم علا قبف الكو ة خرج إلي قران أهل
أعساقهم وأ راؼ رماحهم

الكو ة قد علقوا اؼب احف

خعارهم  :اي "ٕٕٔٔٗ ٙاي ."ٕٗٚ

اي ابن ا مة قد ربسادم ما

يقولوف  :ال حا ة لسا ي

و د ،عسددم خرياً ار عوا من حيث تم يقتلهم حي ال
يبقا مسهم ـبب )(ٔ) .
حديث ويل أن قاؿ :

وعن أه عفر (علي السبلـ)

( إذا قاـ القائم (علي السبلـ) سار إىل الكو ة يخرج مسها
بضعة عشر ألف نف

يدعوف الب ية عليهم السبلح

يقولوف ل  :ار ع من حيث
ا مة

ال حا ة لسا

يضع يهم السيف حي أييت علا آخرهم )(ٕ) .

ٔ) مستخب األنوار اؼبضي ة صٖ. ٜٔ
ٕ) اإلرخاد صٗ. ٖٙ
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بين

وعن أه عفر (علي السبلـ) أيضا قاؿ  ( :ويسري إىل الكو ة
يعين القائم يخرج مسها ستة عشر ألفا من الب ية خادا
السبلح قران القرآف

قهان

الدين قد قرعوا باههم

ومشروا ثياهبم وعمهم السفاؽ ودلهم يقوؿ  :اي ابن ا مة

ار ع ال حا ة لسا ي

يضع السيف يهم علا ظهر

السجف . )ٔ()...
وهبدا يتنب أف اؼبق ود
(علي السبلـ)

الرواية األوىل الواردة عن اإلماـ ال ادؽ

تفسري قول تعاىل :

ِ
اؿ أ ِ
ِ
ا}
َسا ريُ ْاأل هَول َ
آايتُػسَا قَ َ َ
{إِذَا تُػ ْتػلَا َعلَْي َ
اليماين ولي

(ٕ)

هو القائم

اإلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) إف اإلماـ اؼبهدي (علي

السبلـ) معلوـ السسب دما ال ىبفا دما أف ذل
الرواايت ال بلثة الواردة عن اإلماـ الباقر (علي السبلـ) .

ٔ -بياف األئمة جٕ ص٘ٗٔ .
ٕ -القلم (٘ٔ) .
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يتض

من

وفبا يؤدد خفان نسب اليماين الداعي إىل اغبق وإىل ن رة اإلماـ
اؼبهدي (علي السبلـ) هو خفان نسب مساوئي وأعدائ وهم بسو
العباس الدين وبكموف العراؽ آخر الًماف والدي عُد زواؿ
حكمهم عبلمة من عبلمات اإلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) .
حيث أهنم أيتوف من خراساف براايت سود يسادوف ويطلبوف بعودة
اغبق إىل أهل من آؿ
وهم

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) .

الواقع يظهروف أنفسهم أهنم سادة علويا ولكسهم

اغبقيقة

ير عوف إىل بين العباس .
ودلسا علا علم دبا قاـ ب بسو العباس سابقاً من قتل السادة العلويا
وتشريدهم و ردهم وسجسهم وتعديبهم وألبسوا بعض خدمهم وأبسان

عمومتهم زي السادة العلويا .
وبدل

خفي نسب الك ري من السادة العلويا وخاصة اغبسسيا

ألهنم دانوا أصحاب ثورات ضد حكم بين العباس وظهر بعض
الدخبلن علا السسب العلوي الدين أصبحوا
علويا .
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نظر الساس سادة

إف مس لة خفان السسب ليس

عألمر اعبديد دما ترى إف الك ري

من الساس سوؼ يكدبوف بدعوة اليماين السيد اغبسين حيسما يقوـ
إبظهار الدعوة اؼبهدية ويعلسها إىل الساس دا ة .
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انفصم انثانٍ

صفـــاث انُمانــٍ
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الغصلىالثانيى
صغـــاتىالومــانـــيى
ى

البـــابىاألولى
صغتهى
ن ي ؾ السغ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وأهل بيت (عليهم السبلـ) أمراً إال وقد بيسول
وأوضحوا معاؼب ولكن اؼبتتبع لؤلحداث واألخبار الواردة عسهم
(عليهم السبلـ) هبد أف بعض األمور وللوهلة األوىل ود هنا عت
خا ية هتامضة هتري معرو ة ون يرد عسها بياف من السغ (صلا أل
علي وآل وسلم) أو األئمة (عليهم السبلـ) ولكن اغبقيقة خبلؼ
ذل .
لم يتوا السغ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وأوصيائ (عليهم السبلـ)

دشف الل اـ

عن األمور البسيطة اليت م الساس ضبلً عن أمور مهمة ودبرية وؽبا
مدخلي وعبلقة و يدة

قضية اإلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) .
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بياف

لم يدخر السغ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وأهل بيت (عليهم السبلـ) وسعاً
صفة الداعي إىل اغبق وإىل ن رة اإلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) وإىل
اإلسبلـ اعبديد

آخر الًماف .

وذل لي خي اً ديداً ما من نغ أو رسوؿ يبعث إال وقد ذدرل
أل سبحان وتعاىل األمم السابقة عظب وصفت و عل جملي وبع ت
عبلمات دالة علي .
وهدا فبا ال ىبفا علا الك ري من اؼب قفا والباح ا وقد رى هدا
األمر بعيس مع الرسوؿ اػبامت

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) قد با موسا (علي

السبلـ) لبين إسرائيل صفت وذدرل ؽبم وعد ؽبم عبلمات ظهورل
وبع ت .
وددل

عل عيسا (علي السبلـ) مع الس ارى حيث ذدر ؽبم

صفت واظب وعبلمات وهدا ما ذدرل اؼبوىل تبارؾ وتعاىل دتاب :

هِ
هغ األ ُِّم هي اله ِدي َِهب ُدونَ ُ َم ْكتُوعً ِعس َد ُه ْم
ين يَػتهبِعُو َف ال هر ُس َ
وؿ السِ ه
{الد َ
ِ التػ ْهوَراةِ َوا ِإل ِْقب ِ
يل }(ٔ) .
ٔ) األعراؼ (. )ٔ٘ٚ
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وقاؿ تعاىل { :وإِ ْذ قَ َ ِ
ِ ِ
وؿ
يل إِِّين َر ُس ُ
َ
اؿ ع َ
يسا ابْ ُن َم ْرََ َاي بَِين إ ْس َرائ َ
اَّلل إِلَي ُكم ُّم ِّدقاً لِّما بػا ي َد ه ِ
ِ
ِ ِ
شراً بِر ُس ٍ
وؿ َأيِْيت
ه ْ
َ
َ َ َْ َ
ي م َن التػ ْهوَراة َوُمبَ ّ َ
انهم ِعلْبػيِسَ ِ
ات قَالُوا َه َدا ِس ْح ٌر
اظبُ ُ أ ْ
ِمن بَػ ْع ِدي ْ
َضبَ ُد َػلَ هما َ ُ َ ّ

ا}(ٔ) .
ُّمبِ ٌ

وهااتف اآليتاف تؤدداف أف اسم السغ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وصفت دان

مو ودة

عسد أهل الكتاب من اليهود والس ارى وقد ذدرها ؽبم أنبيانهم .
ولكن األعم األهتلب مسهم ومع دل ما ذدر من صفة السغ واظب
وعبلمات ددبوا و حدوا ون يؤمسوا .
وهدا األمر بعيس سيقع ووبدث مع الداعي

آخر الًماف اليماين

اؼبوعود حيث تكوف صفت وعبلمات مددور عسد أهل دتاب زمانسا
هدا (أي الشيعة) حيث هم أهل الدين اغبق واؽبداية وهم من هبدوف
دتب الرواايت عسدهم صفة اليماين وعبلمات .
كما دان

أمة موسا (علي السبلـ) وأمة عيسا (علي السبلـ)

هم أهل اغبق والدين اغبقيقي وهم عباد الرضبن وهم اؼبوحدوف
ٔ) ال ف (. )ٙ
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ذل

الًماف الدي د ر ي الشرؾ عهلل عً و ل كدل

هدا

الشيعة هم أهل اغبق ودعات وهم أمة

يومسا

(صلا أل علي

وآل وسلم) اغبقيقية وهم من هبدوف ذدر اليماين واؼبهدي (علي
السبلـ) أو صفا م وعبلما م مكتوبة عسدهم
أئمتهم (علي السبلـ) .

دتبهم نقبلً عن

لدا إف الك ري مسهم ولؤلسف الشديد سوؼ يسكروف اليماين
ويكدبوف دعوت دما أنكرت األمم من قبل أنبيانهم ورسلهم .
إف دل ما رى
سيجري

أمة

األمم السابقة وخاصة عسد اليهود والس ارى
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) واغبقيقة أف أمة

(صلا أل علي وآل

وسلم) واؼبعسية هسا هم الشيعة اإلمامية االثين عشرية الدين سبسكوا
بوالية أمري اؼبؤمسا (علي السبلـ) واألئمة من ولدل (عليهم السبلـ)
.
واآلف سس يت علا بياف ال فات اعبسمانية لليماين اؼبوعود دما
وردت

الرواايت :
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صفة الو

 :تكاثرت الرواايت الواردة

وصف و ه ومن أهم

هدل ال فات ما يلي :

* إف اليماين أبيض الو :
ٔ -عن أمري اؼبؤمسا (علي السبلـ) قاؿ  ( :ىبرج ر ل من ولدي
آخر الًماف أبيض مشرب ضبرة . )ٔ()...

ٕ -وعن اإلماـ اغبسن العسكري قاؿ ...( :واض اعببا أبيض
الو . )ٕ()...

ٖ -و خب يعقوب بن مسقوش  ( :واض اعببا أبيض الو
دري اؼبقلتا خك الكفا معطوؼ الردبتا )(ٖ) .

وهبدا يظهر واضحاً أف اليماين أبيض الو والبشرة .

* إف اليماين مربوع أي لي

علطويل وال علق ري :

ٔ -حبار األنوار جٕ٘ .

ٕ -إدماؿ الدين صٓ. ٖٛ

ٖ -السجم ال اقب صٕٓٔ ؛ إدماؿ الدين ص٘. ٖٛ
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ٔ -عن اإلماـ الباقر (علي السبلـ) قاؿ  ( :هو خاب مربوع -

أي لي علطويل وال علق ري -حسن الو )(ٔ) .

ٕ -وقد ان

لي

صفة اليماين  ( :دف

عف أو دقضيب روباف

علطويل وال علق ري البلزؽ بل مربوع القامة مدور

اؽبامة. )ٕ()...

ٖ -وورد أيضاً صفت قاؿ  ( :و ه م ل لقة القمر ال عػبرؽ
وال علسًؽ وال علطويل الشامخ وال علق ري البلزؽ ؿبدود
القامة )(ٖ) .

ٗ -وورد أيضاً أن  ( :خاب مربوع القامة . )ٗ()......

* إف اليماين خعرل يسيل علا دتفي :

ٔ) هتيبة الطوسي صٔ. ٕٛ
ٕ) السجم ال اقب .

ٖ) الكتفي ص. ٖٗٚ

ٗ) حبار األنوار جٔ٘ صٗٗ .
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ٔ -عن أه عفر (علي السبلـ) عن أمري اؼبؤمسا (علي السبلـ)

قاؿ  ( :هو خاب مربوع حسن الو

حسن الشعر

يسيل خعرل علا مسكبي ونور و ه يعلو سواد غبيت

ورأس . )ٔ()...

ٕ -وورد أيضاً  ( :والشعر يسيل علا مسكبي )(ٕ) .

ومن هدل الرواايت يتبا أف اليماين يكوف ويل الشعر وخعرل يسيل
علا دتفي .

* إف اليماين يظهر

عمر ال بلثا :

عن أه عبد أل (علي السبلـ) قاؿ  ( :إف و أل يعمر عمر

إبراهيم اػبليل عشرين ومائة سسة ويظهر
ثبلثا سسة )(ٖ) .

ٔ) هتيبة الطوسي صٔ. ٕٛ
ٕ) حبار األنوار جٔ٘ .

ٖ) اؼب در نفس جٕ٘ ص. ٕٛٚ
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صورة ي مو ق ابن

وهبدا تبا لسا أف اليماين حيسما يظهر يكوف

ال بلثا من العمر .

واغبقيقة إف هساؾ الك ري من ال فات لكن ن دها مراعاة
لبلخت ار آملا أف عيت جبميع التفاصيل
أل تعاىل .
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األحباث القادمة إنشان

البابىالثانيى
الومانيىأذبهىالناسىبطودىىبنىمرومىى
(رلوهىالدالم)ى
إسباماً للبحث

اؼبواصفات اعبسمانية واػبلقية لليماين اؼبوعود نػددر

الشب بيس وبا عيسا (علي السبلـ) قد وردت الك ري مػن األخبػار

والػرواايت اؼبع ػػومية الشػريفة الػػيت تتحػدث عػػن صػفة اؼبهػػدي (عليػ
السػػبلـ) وقػػد دل ػ أهتلػػب تل ػ الػػرواايت علػػا إف لئلمػػاـ اؼبهػػدي
(عليػ السػػبلـ) خػػب مػػن موسػػا بػػن عمػراف (عليػ السػػبلـ) مػػن ،حيػػة
البسية ولوف البشرة .
وأمػػا مػػن ،حيػػة الشػػب اػبلػػق واػبُلػػق قػػد ربػػدث الػػرواايت عػػن
الشػػب بػػا اإلمػػاـ (علي ػ السػػبلـ) و ػػدل اؼب ػػطفا (صػػلا أل علي ػ
وآل ػ ػ وسػ ػػلم) ولكػ ػػن وردت بعػ ػػض الػ ػػرواايت الػ ػػيت تػ ػػددر أف للقػ ػػائم
اؼبهػػدي خػػب مػػن عيسػػا بػػن مػػر (علي ػ السػػبلـ) ومػػن اؼبعػػروؼ أف
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هسػػاؾ اخػػتبلؼ

صػػفة عيسػػا وصػػفة موسػػا و

(علػػيهم ال ػػبلة

والسبلـ أصبعا) .
قد ان

الرواية الشريفة :

( ومػػن نس ػػل علػػي الق ػػائم اؼبهػػدي ال ػػدي يبػػدؿ األرض هت ػػري
األرض وب وبتة عيسا بن مر علا ن ارى الروـ وال ا
إف القػػائم اؼبهػػدي مػػن ولػػد علػػي أخػػب السػػاس بعيسػػا بػػن
وخلقاً وظبتاً وهيبةً . )ٔ()...
مر خلقاً ُ

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

لو داف هدا الوصف يسطبػق علػا اإلمػاـ اؼبهػدي (عليػ السػبلـ) وال

يسطبػػق علػػا اليمػػاين لكػػاف مساقض ػاً ؼبػػا ورد مػػن دػػوف اإلمػػاـ اؼبهػػدي
(علي السبلـ) ل خب دبوسا بن عمراف (عليػ السػبلـ) ولػ خػب مػن
دل رسوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) من الساحيتا اػبلقية واػبُلقية .

ٔ -معجم أحاديث اإلماـ اؼبهدي جٔ .
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وس ػػسورد ال ػػرواايت ال ػػيت تتح ػػدث ع ػػن ص ػػفة اإلمػ ػاـ (عليػ ػ الس ػػبلـ)
والػػيت ت ب ػ الشػػب بيس ػ وبػػا دلػػيم أل عػػً و ػػل موسػػا بػػن عم ػراف
(علي السبلـ)

قػد ػان

الروايػة الػواردة عػن عمػراف بػن اغب ػا

قػػاؿ  ( :صػػف لسػػا اي رسػػوؿ أل هػػدا الر ػػل ومػػا حال ػ ( أي
اؼبهدي ) ؟
قػػاؿ السػػغ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)  :إن ػ ر ػػل مػػن ولػػدي د ن ػ مػػن ر ػػاؿ بػػين
إسرائيل )(ٔ) .

واؼبق ػػود مػػن هػػدل الروايػػة أف اإلمػػاـ اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ) ضػػخم
اعب ػػة وي ػػل القام ػػة وه ػػدل ه ػػي ص ػػفة ر ػػاؿ ب ػػين إسػ ػرائيل دم ػػا ه ػػو
معروؼ وخائع .
و رواي ػػة أخ ػػرى

ص ػػفة اؼبه ػػدي (عليػ ػ الس ػػبلـ) ق ػػاؿ رس ػػوؿ أل

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :

( ان ر ل مػن ولػدي د نػ مػن ر ػاؿ بػين إسػرائيل ىبػرج عسػد
هػػد مػػن أمػػيت وبػػبلن عػػره اللػػوف ابػػن أربعػػا سػػسة )(ٔ) .
ٔ -حبار األنوار جٕ٘ .
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وهػ ػػدل الروايػ ػػة دسػ ػػابقتها مػ ػػن حيػ ػػث ضػ ػػخامة سػ ػػم اإلمػ ػػاـ (علي ػ ػ
السػػبلـ) و ػػوؿ قامت ػ إضػػا ة إىل أف اللػػوف العػػره معسػػال األظبػػر ػإف
أد ػػر العػػرب ظبػػر الو ػػول دمػػا ال ىبفػػا وهػػدا مػػا يظهػر مػػن الروايػػة

الواردة عػن أه عفػر البػاقر (عليػ السػبلـ) قػاؿ  ( :اؼبهػدي ر ػل
من ولد ا مة وهو ر ػل آدـ )

(ٕ)

ور ػل آدـ يعػين ر ػل أظبػر

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

( اؼبهػػدي ر ػػل م ػػن ولػػدي لون ػ ل ػػوف عػػره و سػػم

س ػػم

إسرائيلي علا خدل األيبن خاؿ د ن دودب دري يبػؤل األرض
عدالً دما مل

وراً. )ٖ()...

والدي يظهر لسا من هدل الطائفة من الرواايت الشريفة اليت ت بػ لسػا

الشػػب بػػا اإلمػػاـ اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ) و بػػا السػػغ موسػػا (علي ػ
ٔ -اؼببلحم والفك .

ٕ -حبار األنوار جٔ٘ صٖ٘ .
ٖ -حبار األنوار جٔ٘ صٓ. ٛ
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السبلـ) إف اإلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) ضخم اعب ة ويل القامػة
اظبر اللوف .
أما

ما ىب

الشب با اإلماـ (علي السػبلـ) وبػا ػدل رسػوؿ أل

(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 :

( ىبرج ر ل من أهل بييت يوا ين اظب اظبي وخلقػ خلقػي

يمؤلها عدالً وقسطا دما مل ظلماً و وراً )(ٔ) .
وع ػػن اإلم ػػاـ ال ػػادؽ (عليػ ػ الس ػػبلـ) ع ػػن آعئػ ػ ع ػػن أم ػػري اؼب ػػؤمسا
(صلوات أل و سبلم عليهم) قاؿ  :قػاؿ رسػوؿ أل (صػلا أل عليػ
وآل وسلم) :

( اؼبهدي من ولدي اظب اظبي ودسيت دسيػيت وهػو أخػب السػاس

ه خلق ػاً و ُخلق ػاً تكػػوف ل ػ هتيبػػة وحػػرية

ٔ -معجم اؼببلحم والفك جٔ ص. ٛٙ
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األمػػم حػػي تضػػل

اػبلق عػن أدايهنػم عسػد ذلػ يقبػل دالشػهاب ال اقػب ػيمؤل
األرض قسطاً وعدالً دما مل ظلماً و وراً )(ٔ) .
والػػدي يظهػػر مػػن هػػاتا الػػروايتا إف لئلمػػاـ اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ)
خب من دل رسوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) من الساحية اػبلقية واػبُلقية .

وبعػػد أف ذدػػر ،الػػرواايت الػػيت تػػددر لسػػا الشػػب بػػا دػػل مػػن اإلمػػاـ
اؼبهدي (علي السبلـ) وبا موسػا و

صػلوات أل وسػبلم علػيهم

أصبعػػا بقػػي أف نعػػرؼ هػػل أف موسػػا وعيسػػا و
والسبلـ) متشاهبوف

(علػػيهم ال ػػبلة

ال فات أـ ال ؟

ونبػػدأ أوالً مػػع نػػغ أل ودليمػ موسػػا بػػن عمػراف (عليػ السػػبلـ) قػػد
ورد

األخبار

ويػػل القامػػة

صفة موسػا (عليػ السػبلـ) انػ آدـ أي أظبػر وانػ

قػػد ػػان

تفسػػري علػػي بػػن إبػراهيم إبسػػسادل إىل أه

عبػػد أل (علي ػ السػػبلـ)

خػػب اؼبع ػراج عػػن السػػغ (صػػلا أل علي ػ

وآل وصحب وسلم) قاؿ :

ٔ -يسابيع اؼبودة .
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( مث صػعد ،إىل السػمان اػبامسػة ػإذا يهػا ر ػل دهػل عظػػيم
العػػا حولػ ثلػػة مػػن أمتػ ػ عجبين د ػػر م قلػ مػػن هػػدا اي
بائيل قاؿ هدا اجمليب

قوم هاروف بن عمراف سػلم

علي ػ وسػػلم علػػي واسػػتغفرت ل ػ واسػػتغفر
اؼببلئكة اػبشوع م ل ما

وإذا يهػػا مػػن

السػماوات مث صػعد ،إىل السػمان

السادسػػة وإذا يهػػا ر ػػل ادـ ويػػل وظبعت ػ يقػػوؿ يػػًعم بسػػو
إسرائيل إين أدرـ ولد آدـ علا أل وهدا ر ل أدرـ علػا أل
مين

قل  :من هدا اي بائيل قاؿ هدا أخػوؾ موسػا بػن

عمراف ) .
وأم ػػا علسس ػػبة ل ػػفة عيس ػػا (عليػ ػ الس ػػبلـ) ق ػػد ػػان
الشريف عن رسوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ان قاؿ :
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اغب ػػديث

( رأي ػ ليلػػة اسػػري ه موسػػا بػػن عمػػراف ر ػػبلً آدـ ػػواالً
عداً د ن من ر اؿ خبول ورأي عيسا بن مر ر بلً مربوع

اػبلق إىل اغبمرة والبياض سب الرأس )(ٔ) .
أما

صفة رسوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) قد دل الرواايت علا أنػ (صػلا أل

علي ػ وآل ػ وسػػلم) دػػاف ػػوؽ اؼبربػػوع وأقػػل مػػن الطويػػل وإىل الطػػوؿ
أقرب .
ودببلحظ ػػة ه ػػدل ال ػػفات يتب ػػا لس ػػا واض ػػحاً الف ػػرؽ واالخ ػػتبلؼ
ال فة إف صفة موسا ليس د فة عيسا (علي السبلـ) .

إذف كيػػف صػ أف كبمػػل الروايػػة الػػيت تتحػػدث عػػن خػػب القػػائم مػػن
عيسػػا (علي ػ السػػبلـ) علػػا اإلمػػاـ اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ) وعيت
نف ػ ػ

الوق ػ ػ وكبمػ ػػل الشػ ػػب مػ ػػن موسػ ػػا ومػ ػػن

( صػ ػػلوات أل

وسػ ػػبلم علػ ػػيهم ) علػ ػػا اإلمػ ػػاـ اؼبهػ ػػدي (علي ػ ػ السػ ػػبلـ) علم ػ ػاً أف
صفا م متبايسة وـبتلفة .

ٔ -حبار األنوار جٖٔ صٖ .
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وهدا حتماً هتري صحي

موسا ويل القامة ضخم اعب ة اظبر الو ػ

ورسػ ػػوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ػ ػػوؽ اؼبربػ ػػوع ويبي ػ ػل إىل الطػ ػػوؿ وعيسػ ػػا مربػ ػػوع
القامة أي لي

علطويل ولي

علق ػري دمػا انػ متوسػ البسيػة ابػيض

الو يبيل إىل اغبمرة ومس سل الشعر .
صػػفة اإلمػػاـ اؼبهػػدي (علي ػ

والػػدي يظهػػر مػػن األخبػػار أف ال اب ػ

الس ػػبلـ) انػ ػ خ ػػبي موس ػػا ب ػػن عمػ ػراف (عليػ ػ الس ػػبلـ) وخ ػػبي

ػػدل

اؼب طفا (صلا أل علي وآل وصحب وسلم) وإف الدي لػ خػب مػن
عيسا بن مر (علي السبلـ) لي

اإلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) بػل

هو وزيرل اؼبهدي اليماين الدي هو من ذرية علي (علي السبلـ) .
ولػػو الحظسػػا صػػفات اليمػػاين الػػواردة

الػػرواايت لو ػػد،ها مشػػاهبة

ل فات السغ عيسا (عليػ السػبلـ) بػل الظػاهر أف اليمػاين هػو خػبي
عيسػػا (علي ػ السػػبلـ) وال يو ػػد مػػن يشػػب عيسػػا (علي ػ السػػبلـ)
داليماين

آخر الًماف .

حي ػػث أف م ػػن ص ػػفة اليم ػػاين وال ػػيت ذد ػػرت

موض ػػوع اؼبواص ػػفات

اعبسمانية لليماين اليت ذدر،ها آنفاً ان مربوع القامة أبيض الو مػع

ضبػػرة ويػػل الشػػعر مس سػػل دمػػا أف اليمػػاين يظهػػر
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ال بلثػػا مػػن

عمػػرل دمػػا ظهػػر عيسػػا بػػن مػػر

نف ػ

هػػدا العمػػر حيسمػػا أعلػػن

دعوت .
وه ػػدا اؼبعػ ػ ل ػػي هتريبػ ػاً ق ػػد رب ػػدث القػ ػراف ع ػػن الش ػػبي وذد ػػر إف
لعيسػػا خػػبي حبيػػث أف بػػين إسػرائيل ن يبيػػًول عػػن السػػغ عيسػػا (عليػ

ِ ِ
السبلـ) قاؿ تعاىل ِ ِِ َ :
يسا ابْ َن َم ْرََ
{وقَػ ْوؽب ْم إ ه ،قَػتَػلْسَا ال َْمسي َ ع َ
ػوؿ ِّ
هِ
ِ ِ
ين
َر ُس َ
اَّلل َوَمػػا قَػتَػلُػػولُ َوَمػػا َ
صػلَبُولُ َولَػػكن ُخػػبّ َ َؽبػُ ْػم َوإِ هف الػػد َ
ا ْختَػلَ ُفواْ ِي ِ لَِفي َخ ٍّ ِّم ْسػ ُ َمػا َؽبُػم بِػ ِ ِم ْػن ِع ْل ٍػم إِاله إتبػاع الظه ِّػن
َوَما قَػتَػلُولُ يَِقيساً }(ٔ) .
هساؾ دائماً الك ري من األخبال دما إف العلم اغبديث اثبػ امكػاف

إهباد الشبي .

قد ادتشف علػم الوراثػة واعبيسػات ةف هسػاؾ أ لػ دامػل للجيسػات
البشرية ربمل صبيػع صػفات اإلنسػاف اعبسػدية والسػلودية واألخبلقيػة
.

ٔ -السسان (. )ٔ٘ٚ
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حبيث يكػوف لكػل صػفة ػا ( مػوروث ) يستقػل مػن اآلعن إىل األبسػان
ح ػػي الوص ػػوؿ إىل اؼبب ػػدأ البش ػػري آدـ (عليػ ػ الس ػػبلـ) اعبيس ػػات
اؼبو ودة

الساس اليوـ هػي ؾبموعػة اعبيسػات الوراثيػة الواصػلة إلػيهم

من آعئهم وأ دادهم
مولػػود

القروف األوىل ولػو نضػدت هػدل اعبيسػات

زمانس ػػا ه ػػدا ب ػػسف

التسض ػػيد ألح ػػد آعئػ ػ

لكػػاف اؼبولػػود خػػبي لػػدل الشػػخ

الق ػػروف األوىل

الػػدي و ػػد قبػػل آالؼ السػػسا

م ػ بلً بػػل ان ػ ي ػػعب علػػا اآلخ ػرين التمييػػً بيسهػػا لػػو أمكػػن وخػػوهد
االثساف معاً .

وبسػػاناً علػػا هػػدا لػػي
السبلـ)

هتريب ػاً أف يكػػوف اليمػػاين خػػبي لعيسػػا (علي ػ

آخػر الًمػاف دمػا دػاف لعيسػا خػبي

زمػن ظهػورل (عليػ

السػػبلـ) بػػل إنػػين علػػا اعتقػػاد أف اليمػػاين ي ػػعب سبييػػًل عػػن السػػغ
عيسا (علي السبلـ) لقوة الشب بيسهما .
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انفصم انثانث
انُمانٍ وانعالماث احلتمُت

عُػػد ظهػػور اليمػػاين مػػن العبلمػػات اغبتميػػة اػبم ػ
اؼبقدس لئلماـ اؼبهدي ( مكن أل لػ
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الػػيت تسػػبق القيػػاـ

األرض ) قػد ورد

الروايػة

الشريفة عن عمر بن حسظلة عػن أه عبػد أل عليػ السػبلـ إنػ قػاؿ
:

( للقػ ػػائم طبػػ ػ

عبلم ػ ػػات  :ظهػ ػػور السػ ػػفياين واليم ػ ػػاين

وال يحة من السمان وقتل السف

الًدية واػبسف علبيػدان

)(ٔ) .
وحتمػاً ػػإف اليمػػاين دعبلمػػة ؽبػػا ائػػدة و لسػػفة وحكمػػة دعػ إىل
أف يكوف عبلمة حتمية من العبلمات اػبمسة .
هساؾ بعػض األمػور واألحػداث الػيت عػدها أئمػة اؽبػدى (صػلوات أل
عل ػػيهم) عبلم ػػات دال ػػة عل ػػا ق ػػرب القي ػػاـ اؼبق ػػدس لئلم ػػاـ اؼبه ػػدي
(علي السبلـ) .
وهػػدل العبلمػػات تسقسػػم إىل عػػدة أقسػػاـ ععتبػػارات عديػػدة مسهػا مػػا
ه ػػو ال ب ػػدي الوق ػػوع أو هت ػػريل ومسه ػػا م ػػا ه ػػو حتم ػػي وهت ػػري حتم ػػي
واغبتمي ػػة تسقس ػػم إىل خ ػػرط وخ ػػطر أي ( ػػًن) أي أف م ػػن العبلم ػػات
اغبتميػػة مػػا يعػػد خػػر ا لقضػػية اإلمػػاـ (عليػ السػػبلـ) دال ػػيحة وقتػػل
ٔ -عقد الدرر ؛ إثبات اؽبداة جٖ ؛ هتيبة السعماين .
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الػػسف

الًديػػة واػبسػػف علبيػػدان ػإف هػػدل العبلمػػات تعػػد خػػر ا

قضية اإلماـ ودما هو معلوـ إذا زبلف الشرط زبلف اؼبشروط .
وأما الشطر أو اعبػًن هػو داخػل ضػمن القضػية ولػي

مسف ػبل عسهػا

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

ى
ى
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
البابىاألولى
فلدغظىالطالماتىالحتموظى
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قلسا أف العبلمات اغبتمية تسقسم ععتبار القضػية (أي عبلقتهػا بقضػية
اإلم ػػاـ اؼبه ػػدي (عليػ ػ الس ػػبلـ)) إىل عبلم ػػات تك ػػوف خ ػػرط للقض ػػية
وأخرى تكوف خطر

القضية ما العبلمات اليت تعد خروط لقضػية

اإلم ػػاـ اؼبهػ ػػدي (علي ػ ػ السػ ػػبلـ) ه ػػي (ال ػ ػػيحة أو السػ ػػدان وقتػ ػػل
السف

الًدية واػبسف علبيدان) .

ال حية أو السدان :

وهي خرط دما ذدر ،لقياـ اإلماـ اؼبهدي (عليػ السػبلـ) ػإف اإلمػاـ
(علي ػ ػ السػ ػػبلـ) عسػ ػػد قيام ػ ػ اؼبقػ ػػدس سػ ػػوؼ يبػ ػػدأ دبعاقبػ ػػة الظػ ػػاؼبا
واؼبس ػػا قا واؼبسح ػػر ا واؼبفس ػػدين اػب ػػار ا ع ػػن اع ػػة أل و اعتػ ػ
(علي السبلـ) .
وسيتخد اإلماـ (علي السبلـ) من مػسهة القتػل والقتػاؿ أسػلوع يسػري
عليػ عسػػد قيامػ إىل أف يتحقػػق ويػػتم لػ الس ػػر الكامػل وإقامػػة العػػدؿ
دػػل مكػػاف وهػػدا مػػا بيستػ األخبػػار والػػرواايت الشػريفة الػػواردة عػػن
رسػػوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وأهػػل بيت ػ (علػػيهم السػػبلـ) ممػػا روي عػػن زرارة
عن أه عفر (علي السبلـ) قاؿ  :قل ل :
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( صاحل من ال اغبا ظبال

أريد القائم (علي السبلـ) .

قاؿ  :اظب اظبي .

قل  :أيسري بسرية

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ؟

قاؿ  :هيهات هيهات اي زرارة ما بسريت .
قل

عل

داؾ ن ؟
أمت ػ عللػػا دػػاف يتػػتلف

ق ػاؿ  :إف رسػػوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) سػػار

الساس والقائم يسري علقتل بدل أمر

الكتاب الدي مع

إف يسري علقتل وال يستتب أحدا ويل ؼبن ،وال )(ٔ) .
لمػػا دػػاف قيػػاـ اإلمػػاـ (علي ػ السػػبلـ) حػػرع علػػا الظػػاؼبا دػػاف مػػن
البلزـ إقامػة اغبجػة علػيهم قبػل وضػع السػيف ػيهم كانػ ال ػيحة
إسبامػاً للحجػة ليحػػم مػػن حيػػا عػػن بيسػ
ولكي ال يكوف ؽبم عدرا يعتػدروف

ويهل ػ مػػن هلػ عػن بيس ػ
ػإف اإلمػاـ بعػد إقامػة اغبجػة ال

يقبػػل توبػػة احػػد دمػػا ذدػػرت لسػػا الػػرواايت الش ػريفة والروايػػة السػػالفة
ٔ -هتيبة السعماين .
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ال ػػددر وه ػػدا اؼب ػػسهة وه ػػو إقام ػػة اغبج ػػة وإسبامه ػػا ه ػػو م ػػا س ػػار عليػ ػ
األنبيان والرسل وأوصيائهم (عليهم السبلـ) .
هػػدا أمػػري اؼبػػؤمسا (علي ػ السػػبلـ)

صبيػػع حروب ػ دػػاف يتقػػدـ بػػا

اعبيشا ويسادي ويػدعو إىل اغبػق واإل،بػة إليػ وتػرؾ البا ػل والر ػوع
عس ػ و بعػػض األحيػػاف يقػػدـ ارسػػا مػػن يش ػ يػػدعو األعػػدان إىل
الر وع إىل اغبق .
وهك ػػدا ع ػػل اإلم ػػاـ اغبس ػػا (عليػ ػ الس ػػبلـ) دػ ػرببلن ق ػػد تق ػػدـ
وصاح

القوـ و،داهم وبػا ؽبػم أهدا ػ ونػواايل وأقػاـ اغبجػة علػيهم

ودعاهم إىل ن رة اغبق وتػرؾ البا ػل مث تتػابع أصػحاب يعضػوف القػوـ
ويدعوهنم إىل إتباع اغبق الواحد تلو اآلخر خرج برير وزهػري وهتػريهم
ومػػا دػػاف ذل ػ إال أتديػػدا

إسبػػاـ اغبجػػة علػػيهم ػػبل يبكػػن أف يقػػوـ

اإلماـ (علي السبلـ) ما ن يكن هساؾ صيحة وإعبلـ للساس دا ة .

قتل السف

الًدية :

وه ػػدل العبلم ػػة ه ػػي أيض ػػا خ ػػر ا لقي ػػاـ اإلم ػػاـ (عليػ ػ الس ػػبلـ) إنػ ػ
(صػػلوات أل علي ػ ) ال يقػػوـ وال يعلػػن ثورت ػ اؼبباردػػة حػػي يرسػػل إىل
أهػػل مكػػة رسػػوال مس ػ يػػدعوهم ويعػػر هم ةمػػر اإلمػػاـ (علي ػ السػػبلـ)
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وثورتػ ووبػدرهم مػػن خدالنػ وؿباربتػ ليسظػػر مػا هػم ػػاعلا ػاف دعػػاة
أل والقػػادة اإلؽبػػا واألئمػػة الطػػاهرين ال يبػػدنوف أعػػدائهم بقتػػاؿ أبػػدا
إال أف يقتل من أصحاهبم أحد .
وهكػػدا يفعػػل اإلمػػاـ اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ) ان ػ ال يبػػدأ أهػػل مكػػة
والسػػاس أصبعػػا بقتػػاؿ إال بعػػد أف تقتػػل الػػسف

الًديػػة رسػػول إىل أهػػل

مكػػة حػػي ان ػ ورد حيسمػػا يقػػوـ اإلمػػاـ اؼبهدي(علي ػ السػػبلـ) يقػػوؿ
ألهل مكة أحاربكم بدـ هدا ويق د السف
الػػردن واؼبقػػاـ وبسػػان علػػا ذل ػ
السف

الًدية الػدي يقتلونػ بػا

ػػإف اإلمػػاـ ال يقػػوـ حػػي يرسػػل قبل ػ

الًدية .

اػبسف علبيدان :
إنػ ػ إذا ن يق ػػع اػبس ػػف علبي ػػدان

ػػي

الس ػػفياين ال ػػدي أييت إىل

اؼبديسة حب ا عن اإلماـ (علي السبلـ) اف ذل اعبي
علا اإلماـ (علي السبلـ) ولي
اإلماـ (علي السبلـ) وهو

من اؼبسػتبعد أف يلقػوا القػبض علػا
اؼبديسة قبل قيام وظهورل

قػػد ورد عػػن أمػػري اؼبػػؤمسا (علي ػ السػػبلـ) يػػددر
ي

سيكوف خطػرا
مكة .

روايػػة ديػػف أف

السفياين يبحث عن اإلماـ يريد القبض علي حيث قاؿ :
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( ...عسد ذلػ يهػرب اؼبهػدي واؼببػيض مػن اؼبديسػة إىل مكػة
يبعث

لبهما وقد غبقا حبرـ أل وأمس )(ٔ) .

وعػػن أه عبػػد أل (علي ػ السػػبلـ) قػػاؿ  ( :يبعػػث بع ػاً إىل اؼبديسػػة
يقتل هبا ر بلً ويهرب اؼبهدي واؼبس ور مسها . )ٕ()...

من قبل أل سبحان وتعاىل حفظا مسػ

لدل داف اػبسف هبدا اعبي

لئلمػػاـ (عليػ ػ الس ػػبلـ) ولك ػػي يتحقػػق قيامػ ػ (عليػ ػ الس ػػبلـ) ألف
زبلػػف هػػدا الشػػرط وهػػو عػػدـ اػبسػػف ععبػػي

يعػػين القضػػان علػػا

اإلماـ (علي السبلـ) وعلتا عدـ ربقق قياـ اإلماـ (علي السبلـ) .
اليماين والسفياين :
ونبػا ػػًناف مػػن حردػػة اإلمػػاـ اؼبهػػدي (عليػ السػػبلـ) وقضػػيت همػػا
خػطراف مػن القضػية وظهورنبػا يعػين ظهػور أمػر اإلمػاـ (عليػ السػػبلـ)
ألف بتحقق أ ًان القضية تتحقق القضية دكل .
ٔ -معجم أحاديث اإلماـ اؼبهدي جٖ .
ٕ -حبار األنوار جٕ٘ .
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لػػدا دػػاف البػػد مػػن أف تظهػػر دعػػوة اغبػػق ودعػػوة البا ػػل مث يقػػع بعػػد
ذل ال ػراع بيسهمػا ومػن اؼبعلػوـ أف دعػوة اغبػق تتم ػل عليمػاين هػو
الػػدي يػػدعو إىل أل وإىل اإلمػػاـ اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ) وإن ػ يتحػػرؾ
بتو ي من اإلماـ (علي السبلـ) .
وإف اؼبم ػل ل ػػدعوة البا ػػل هػػو الس ػػفياين ال ػػدي يتحػػرؾ بتو يػ ػ م ػػن
الشيطاف وعلا هػدا البػد أف يبتػاز اؼبػؤمسا مػن الكػا رين ويسحػاز دػل
إىل ريق و هت .
دمػػا إف مػػن اؼبعلػػوـ أف صبيػػع ال ػػورات يهػػا هػػة موالي ػة و يشػػا مػػن
اؼبساص ػرين و هػػة معاديػػة و يشػػا مػػن الكػػا رين وهػػدا الشػػين دمػػا ال
ػًن وخ ػطراً مػػن دػػل قضػػية ػبل تكتمػػل أي قضػػية إال بتحقػػق
ىبفػػا ػ ً
أ ًائها .

ى
ى
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ى
ى
ى
ى
البابىالثانيى
فائدةىالطالماتىالحتموظى
للعبلمػػات اغبتميػػة وائػػد مش ػ دة وأخػػرى خاصػػة بكػػل عبلمػػة علػػا
حدل ما الفائدة اؼبش دة هي دوف صبيع العبلمػات اػبمسػة اغبتميػة
إذا ربققػ ػ دلػ ػ عل ػػا ق ػػرب القي ػػاـ اؼبق ػػدس لئلم ػػاـ اؼبه ػػدي (عليػ ػ
السبلـ) واف داف بف ات متفاوتة .
أمػػا علسسػػبة لفائػػدة دػػل عبلمػػة علػػا حػػدل هػػو مػػا س ػستعرض ل ػ اآلف
ونبدأ علسفياين :

ٔ -ائ ػػدة عبلم ػػة الس ػػفياين  :دم ػػا ال ىبف ػػا أف الس ػػفياين الع ػػدو
األدػػب لئلمػػاـ اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ) وإن ػ ىبػػرج قبػػل قيػػاـ اإلمػػاـ
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(علي السبلـ) ويبدأ حردت وهبمع اعبيوش حملاربة مدهب أهػل البيػ
ومقاتلة أن ار اإلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) .
دمػػا إن ػ صػػاحب تسػػة دبػػرية إن ػ يعيػػث

األرض سػػادا وظلمػػا

وأما ما تؤوؿ إلي حردت إن سوؼ يقػف بو ػ اإلمػاـ اؼبهػدي (عليػ
السبلـ) حيسما يعلن ثورتػ اؼبقدسػة يخػوض جبيشػ حػرع ضػد اإلمػاـ
(علي السبلـ) تكوف نتيجتها انت ار اإلماـ وهًيبة السفياين و يشػ
وقتل علا يد اإلماـ (علي السبلـ) .
لػػدا قػػد عػػد عبلمػػة مػػن عبلمػػات الظهػػور اغبتميػػة للتسبيػ علػػا خطػػر
حردت ػ وبيػػاف اكبرا ػ ولكػػي وبػػدر اؼبػػؤمسا مػػن سػػطوت أو الوقػػوع
تستػ أو االقبػراؼ

حردتػ وهػدل ائػػدة مهمػػة ػدا دمػػا اتضػ

لسػػا

من خبلؿ مساقشة هدل العبلمة .
ٕ -ائدة ال يحة أو السدان  :إف ما نستفيدل من وقوع ال ػيحة
أو ح ػػدوث الس ػػدان إض ػػا ة ؼب ػػا ذد ػػر،ل م ػػن األدل ػػة عل ػػا ق ػػرب القي ػػاـ
اؼبقدس هو معر ة انب اغبق وسبييًل عن انب البا ل .
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إن ػ دمػػا ورد تكػػوف صػػيحتاف واحػػدة مػػن بائيػػل

ليلػػة ال ػ بلث

والعشػرين مػػن خػػهر رمضػػاف عسػػد السػػحر واألخػػرى مػػن الشػػيطاف
ع ر ذل اليوـ .
أما ما خاع با عامة السػاس مػن انتظػار اؼبهػدي (عليػ السػبلـ) وعػدـ
السري وااللتحاؽ ةي دعوة دان حي لو دان دعوة اليمػاين الػدي
وصػػفت الػػرواايت الش ػريفة ةهػػدى ال ػراايت ومػػي وقػػوع ال ػػوت أو
ال ػػيحة وعس ػػد ذلػ ػ يس ػػروف اإلم ػػاـ (عليػ ػ الس ػػبلـ) أق ػػوؿ ه ػػدا
الكبلـ هتري اتـ لسببا :
األوؿ هو إذا ما رضسا أنسا دسا نستظر حدوث ال ػيحة وحػدث

عػبل

ماذا نفعل عسد ذل ؟ أين ندهب ؟ ومن يدلسا علػا اإلمػاـ اؼبهػدي
(علي السبلـ) ؟ وهو ن يظهر بعد .
إف وقوع ال يحة سػابق دمػا هػو معلػوـ لقيػاـ اإلمػاـ (عليػ السػبلـ)
واألمػػر اآلخػػر هػػو مػػا مػػدى صػػح عملسػػا هػػدا مػػن انتظػػار ال ػػيحة
وتردسا ن رة اإلماـ (علي السػبلـ) بعػدـ التحاقسػا بػدعوة اليمػاين الػيت
تكػػوف قػػد سػػبق ال ػػيحة

وقوعهػػا علمػػا أف اإلمػػاـ البػػاقر (علي ػ

السبلـ) يقوؿ إف اؼبلتوي علا اليماين من أهل السار .
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قد ورد

...( :ولي

الرواية الشريفة عن اإلمػاـ أه عفػر (عليػ السػبلـ) قػاؿ

الراايت أهدى من راية اليماين هي رايػة هػدى

ألن يدعو إىل صاحبكم إذا خػرج اليمػاين حػرـ بيػع السػبلح
علػػا السػػاس ودػػل مسػػلم وإذا خػػرج اليمػػاين ػػاهنض إلي ػ ػإف
رايتػ رايػػة هػػدى وال وبػػل ؼبسػػلم أف يلتػػوي عليػ مػػن عػػل
هػػو مػػن أهػػل السػػار ألن ػ يػػدعو إىل اغبػػق واىل ػػرؽ مسػػتقيم
.
انظ ػػر عًي ػػًي الق ػػارئ إىل م ػػدى م ػػدح اإلم ػػاـ الب ػػاقر (عليػ ػ الس ػػبلـ)
لدعوة اليماين وديػف بػا أف اؼبلتػوي عليػ مػن أهػل السػار كيػف دبػن
تػػرؾ ن ػرت وهػػو الػػداعي إىل اغبػػق وإىل اإلمػػاـ (علي ػ السػػبلـ) دمػػا
ذدرت ذل الرواية الشريفة .
لدا إف من الوا ب االلتحاؽ بدعوتػ وعػدـ التخلػف عسهػا لعػدر أو
آلخر متجاهلا قوؿ اإلماـ الباقر (علي السبلـ) حيث يقوؿ :
( وإذا خرج اليماين اهنض إلي ) .
ٔ -هتيبة السعماين .
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وبعػػد هػػدا البيػػاف يتض ػ أف مػػن تػػرؾ وزبلػػف عػػن االلتحػػاؽ بػػدعوة
اليماين حبجة انتظار الدعوة هو قد وقع

احملرـ اؼبسهػي عسػ وبػدل

يكوف من اؼبلتوين علي اؼبستحقا لعداب السار والعياذ عهلل .
الًدية  :إنسا ال نستفيد من وقوع هػدل العبلمػة إال

ٖ -قتل السف

للداللة األديدة والقريبة داً علػا قيػاـ اإلمػاـ (عليػ السػبلـ) حيػث
إف قتػل الػػسف

الًديػة ال يكػػوف بيسػ وبػا قيػػاـ اإلمػاـ (عليػ السػػبلـ)

أد ر من طبسة عشر ليلة دما ذدرت ذل الرواايت .
عن صاحل قاؿ  :ظبع أع عبد أل (علي السبلـ) يقوؿ :

( لػػي

بػػا قيػػاـ القػػائم وبػػا قتػػل الػػسف

الًديػػة إال طبسػػة

عشر ليلة )(ٔ) .
ٗ -اػبسف علبيػدان  :وال نسػتفيد مسػ إال الداللػة واإلخػارة علػا
أف اإلماـ قد ظهر وأخرؽ نػورل علػا اؼبعمػورة و لعػ مشسػ اؼبضػي ة
لتكشف لسا د ا الليل اؼبظلم .

ٔ -هتيبة الطوسي .
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٘ -أما أهم العبلمات وأد رها ائدة هي ظهور اليماين إنسا إضا ة
إىل مػػا نسػػتفيدل مػػن الداللػػة علػػا قػػرب قيػػاـ اإلمػػاـ (علي ػ السػػبلـ)
نس ػػتفيد أيض ػػا ائ ػػدة هتاي ػػة

األنبي ػػة وه ػػي أنس ػػا إذا علمس ػػا بظه ػػور

اليمػػاين أمكسسػػا االلتحػػاؽ بػ ون ػرت إنػ هػػو صػػاحب الػػدعوة للحػػق
ولئلمػػاـ اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ) وهػػو الػػدي يػػدلسا وأيخػػد ةيػػديسا إىل
ن رة اإلماـ والتشرؼ بلقائ وخدمت ون رت وااللتحاؽ جبيش .
قد ورد

الرواايت الشػريفة انػ يػدعو إىل اغبػق واىل ريػق مسػتقيم

وي ػػدعو إىل اإلم ػػاـ اؼبه ػػدي (عليػ ػ الس ػػبلـ) ون ػ ػرت دم ػػا أف دعوتػ ػ
أهػػدى الػػدعوات صبيعػػا ألنػ دمػػا قػػاؿ الشػػيخ علػػي الكػػوراين دتابػ
ع ر الظهور :

( إف ثورة اليمػاين أهػدى ألهنػا ربضػا بشػرؼ التو يػ اؼبباخػر

م ػن اإلمػػاـ اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ) وتكػػوف ػػًنا مباخ ػرا م ػػن
خطػػة حردت ػ (علي ػ السػػبلـ) واف اليمػػاين يتشػػرؼ بلقائ ػ (علي ػ
السبلـ) وأيخد تو يه مس )(ٔ) .
ٔ -ع ر الظهور .
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ومن هسا تبز ليا الفائدة الكبى من هدل العبلمة اغبتمية .

انفصم انرابع

خروج انُمانٍ ادلىعىد
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ى
ى
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
البابىاألولى
مكانىخروجىالومانيىى
ات ػػف األحاديػػث والػػرواايت الػػواردة عػػن السػػغ األدػػرـ

(ص ػلا

أل علي وآلػ وسػلم) وعػن أهػل بيتػ الطػاهرين (صػلوات أل وسػبلم
عليهم أصبعا)

خخ

اليماين وحردت ودعوت علسدرة والرمًيػة فبػا

ع ػػل خخ ػػية ص ػػاحب ه ػػدل اغبرد ػػة وال ػػدعوة هتامض ػػة عل ػػا أد ػػر
الب ػػاح ا ضػ ػبلً ع ػػن الس ػػاس وذلػ ػ ألس ػػباب وحك ػػم لس ػػسا

ذدرها اآلف .
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ص ػػدد

وأدى ذل ػ الخػػتبلؼ اآلران
أه ػػم الشخ ػػيات

صػػاحب هػػدل الشخ ػػية والػػيت تعػػد

ع ػػر الظه ػػور اؼبق ػػدس لئلم ػػاـ اؼبه ػػدي (عليػ ػ

السبلـ) حيػث أتيت خخ ػية اليمػاين مػن حيػث األنبيػة بعػد خخ ػية
اإلماـ اؼبهػدي (عليػ السػبلـ) ألف اليمػاين دمػا ال ىبفػا وزيػر اؼبهػدي
(علي ػ السػػبلـ) و،ئب ػ اػبػػاص واؼبمهػػد الرئيسػػي ل ػ وصػػاحب دعوت ػ
وهو الداعي إىل اإلسبلـ اعبديػد الػدي أييت بػ اإلمػاـ (عليػ السػبلـ)
آخر الًماف .
ولكػ ػػن اختلف ػ ػ آران البػ ػػاح ا

معر ػ ػػة اليمػ ػػاين واالحا ػ ػػة حبردت ػ ػ

ودعوت ػ ومػػن إي الػػببلد يكػػوف خرو ػ ودػػل ذل ػ دمػػا قلسػػا بسػػبب
نػػدرة الػػرواايت أو رمًيتهػػا و هػػدل الكلمػػات سػػسقوـ بعون ػ تبػػارؾ
وتعاىل عإل ابة عن تساؤؿ د ر تداول .
والسؤاؿ يقوؿ  :مػن أيػن سػيخرج اليمػاين مػن الػيمن أـ مػن العػراؽ
؟ وإما ؼباذا هدين البلػدين علتحديػد ؟ ػدل را ػع إىل عػدة أسػباب
مسها :
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إف لقب اليماين دمػا ذدػر ،ذلػ سػابقاً(ٔ) ير ػع إىل دونػ مػن الػيمن

.

أمػػا علسسػػبة للع ػراؽ كمػػا نعلػػم أف الكو ػػة مػػو ن األنبيػػان والرسػػل
(علػ ػػيهم السػ ػػبلـ) و يه ػ ػا دػ ػػاف بػ ػػدن الػ ػػدعوات اإلؽبيػ ػػة ومسطلقهػ ػػا
وظهورها ولكوهنا عاصمة اإلماـ اؼبهػدي (عليػ السػبلـ) عسػد قيامػ
ولكػ ػػوف الع ػ ػراؽ مهػ ػػوى قلػ ػػوب الشػ ػػيعة وتقػ ػػع ي ػ ػ مػ ػػديسيت السجػ ػػف
األخػػرؼ ود ػرببلن اؼبقدسػػة ونبػػا ؿب ػ رحػػاؿ الشػػيعة مػػن دػػل أكبػػان
العان وما إىل ذل من األسباب اليت سس يت علا بياهنا الحقاً .

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

اؼبقدمة األوىل :

البػػد مػػن معر ػػة الفػػرؽ بػػا الظهػػور واػبػػروج ػػاف هسػػاؾ ػػرؽ واضػ
بػػا هػػاتا الكلمتػػا وهػػدين اؼبعسيػػا ػإف مع ػ الظهػػور هػػو ظهػػور
اغبردة والدعوة إي ظهور األمر ولي
ولي

ظهور الشخ

معساً خاصاً .

ٔ -الباب األوؿ الف ل األوؿ

موضوع أظبان اليماين وألقاب .
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هو مع عاـ

أما اػبروج إن علا معسيا :

اػب ػػروج العس ػػكري  :وهػػو خػػروج صػػاحب اغبردػػة أو الػػدعوة مػػع
أن ػػارل إلعػػبلف اغبػػرب واؼبوا هػػة اؼبسػػلحة ضػػد أعدائ ػ ومساوئي ػ
مكاف معا .
اػبػػروج الشخ ػػي  :وهػػو خػػروج خػػخ

الػػداعي مػػن مكػػاف معػػا

بعػػد هتيبػػة أو انقطػػاع عػػن أن ػػارل ومستظري ػ دخػػروج اإلمػػاـ اؼبه ػػدي
(عليػ السػػبلـ)

اغبػػرـ اؼبكػػي

العاخػػر مػػن احملػػرـ بعػػد ػػوؿ األمػػد

والغيبة .
اؼبقدمة ال انية :
إف السبب

إ بلؽ لقب اليماين علػا وزيػر اؼبهػدي (عليػ السػبلـ)

وصػػاحب دعوت ػ ال يعػػود علضػػرورة دون ػ مػػن الػػيمن بػػل لردبػػا يكػػوف
الس ػػبب

إ ػ ػػبلؽ ذلػ ػ اللقػ ػػب يع ػػود إىل الشػ ػػب ب ػػا الػ ػػداعي إىل

اإلسبلـ وهو الرسوؿ األدرـ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وبا الداعي إىل اإلسبلـ اعبديد
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آخر الًماف والداعي إىل ن رة اإلماـ اؼبهدي (علي السػبلـ) وهػو
األ روحة الرابعة(ٔ) .

اليماين اؼبوعود دما

حي ػػث بيسػ ػ ال ػػرواايت ال ػػواردة ع ػػن األئم ػػة األ ه ػػار (ص ػػلوات أل
وسػػبلم علػػيهم) ذل ػ الشػػب قػػد ػػان

الروايػػة الػػواردة عػػن دامػػل

عن أه عفر (علي السبلـ) ان قاؿ :

( إف قائمسا إذا قاـ دعا الساس إىل أمر ديد دما دعػا رسػوؿ

أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) واف اإلس ػػبلـ ب ػػدأ هتريبػ ػاً وسػػػيعود هتريبػ ػاً دم ػػا بػػػدأ
طوىب للغرعن )(ٕ) .

وعػػن أه عبػػد أل (علي ػ السػػبلـ) ان ػ قػػاؿ  ( :اإلسػػبلـ بػػدأ هتريب ػاً
وسيعود هتريباً دما بدأ طوىب للغرعن .
قل  :اخرح

هدا أصلح أل .

دعان ديداً دمػا دعػا رسػوؿ أل
قاؿ  :يست نف الداعي مسا ً
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) )(ٔ) .
ٔ -الباب األوؿ الف ل األوؿ

ٕ -حبار األنوار جٖٔ ص ٗ. ٜٔ

موضوع أظبان اليماين وألقاب .
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مػػن هػػدل الػػرواايت وهتريهػػا يتبػػا لسػػا الشػػب بػػا دعػػوة السػػغ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)
ودعػ ػػوة اؼبهػ ػػدي (علي ػ ػ السػ ػػبلـ) والشػ ػػب بػ ػػا الػ ػػداعي األوؿ وهػ ػػو
آخر الًماف وهو اليماين اؼبوعود .

الرسوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وبا الداعي

لػػدا و ػػب أف تظهػػر دعػػوة اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ)
الدي خر

ي دعوة السغ

نف ػ

اؼبكػػاف

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وهو مكػة اؼبكرمػة إال أنسػا

لو الحظسا ما علي مكة اؼبكرمة

هدا الًمػاف ومػا سػبق لو ػد ،أهنػا

خاضػ ػػعة رب ػ ػ سػ ػػيطرة السواصػ ػػب مػ ػػن أعػ ػػدان أهػ ػػل البي ػ ػ (علػ ػػيهم
السبلـ) وأعدان اإلماـ اؼبهدي (مكن أل ل

األرض) .

ولردبػػا يبقػػا اغبػػاؿ علػػا مػػا هػػو علي ػ إىل قيام ػ (علي ػ السػػبلـ) دمػػا
يظهر من القرائن الك رية .
وؼب ػػا دانػ ػ دع ػػوة اليم ػػاين اؼبوع ػػود ال ػػيت ه ػػي دع ػػوة اؼبه ػػدي (عليػ ػ
السبلـ) تظهر
قػػد ػػان

الوس الشيعي واليمػاين يػوا عليػاً (عليػ السػبلـ)

الروايػػة الشػريفة الػػواردة عػػن هشػػاـ عػػن أه أل (علي ػ

ٔ -اؼب در نفس جٖٔ صٜٗٔ
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السبلـ) قاؿ  ( :ؼبا خػرج الػب اغبػق قيػل أله عبػد أل (عليػ

السبلـ)  :تر و أف يكوف هدا اليماين ؟
قاؿ  :ال اليماين يوا علياً وهدا يبأ مس )(ٔ) .

ودبا أف الشيعة هم الدين يستظرونػ و ػب أف يكػوف خرو ػ

مكػاف

هتري مكة اؼبكرمة إال أن خبي هبا .
واليمن لي

هػو البلػد الشػبي دبكػة ػبل يق ػدل الك ػري مػن اؼبسػلما

علا كبو ال دد والًايرات اؼبتكاثرة دمػا

مكػة اؼبكرمػة وال ػحي

عسػػد ،والػػدي ثب ػ لػػديسا مػػن تتبػػع الػػرواايت اؼبع ػػومية الش ػريفة أف
لليمػػاين خػػروج مػػن الػػيمن واػبػػروج هتػػري الظهػػور دمػػا بيسػػال

اؼبقدمػػة

األوىل ومعػ ػ ه ػػدا أف ظه ػػور اليم ػػاين م ػػن ال ػػيمن بشخ ػ ػ ال ظه ػػور
حردت ودعوت .
واػبروج اؼبراد مس هسا خروج اليماين بشخ
دما هو ؿبتمل .

ٔ  -حبار األنوار جٕ٘ ص٘. ٕٚ
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بعػد هتيبػة لػ

الػيمن

مث إنسػػا نعتقػػد أف اليمػػاين لػ أصػبلً ونسػػباً الػػيمن ولكسػ مػػن العػراؽ
وتظه ػػر دعوتػ ػ الع ػ ػراؽ وعلتحدي ػػد الكو ػ ػػة والسج ػػف عاصػ ػػمة
اإلمػػاـ اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ) ومردػػً التش ػيع والػػوالن ألهػػل البي ػ
(عليهم السبلـ) إف الكو ة هي مكػة الشػيعة دمػا ال ىبفػا علػا ذي
لب حيث يق دها مبليا الشيعة سسوايً .

وال ىبفا علا احد أف دعوة اؼبهدي(علي السبلـ) البػد أف تظهػر
م ػػوا ن الش ػػيعة وبيػ ػػسهم وعألخػ ػ

(أـ القػ ػػرى) أـ الش ػػيعة وهػ ػػي

السجف األخرؼ وذل للشب با مكة اليت داف يق دها العػرب مػن
د ػػل مك ػػاف للح ػػة والتج ػػارة وب ػػا الكو ػػة اؼبقدس ػػة ال ػػيت يق ػػدها
الساس من دل مكاف للًايرة و لب العلم .
وددل

إف الكو ػة مشػاهب ؼبكػة مػن حيػث و ػود قػري

يهػا (وهػم

السػػادة مػػن بػػين هاخػػم علمػػان اؼبػػدهب الشػػيعي والػػدين يكونػػوف
قبالػػة دبػػار سػػادة مكػػة
اغب ػػق ال ػػيت تظه ػػر

اؼباضػػي حيػػث يتبػػع القليػػل مػػسهم دعػػوة

آخ ػػر الًم ػػاف بيسم ػػا يق ػػف أد ػػرهم بو هه ػػا وال

يقبلوهنا بل يعادوهنا ) .
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ػػإف ال ػػدعوة ال ب ػػد أف تظه ػػر وسػ ػ دب ػػار الق ػػوـ وخاص ػػتهم ال عام ػػة
الساس وضعفائهم وال تو د هدل اػب ػائ

إال

السجػف والكو ػة

.
ػإف الػػيمن ليس ػ هػػي أـ اؼبػػدف الشػػيعية دمػػا هػػو واض ػ وال يو ػػد
دبار القوـ سوان أدػانوا مػن اؼبسػلما عامػة أو مػن الشػيعة خاصػة
الػػيمن بػػل إف دبػػار القػػوـ

الواقػػع هػػم

السجػػف وهػػم أبسػػان عمومػػة

اإلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) من السادة وهم علمان األمة دمػا دػانوا
قػري

هػػم أبسػػان عمومػػة السػػغ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وهػػم أعلػػم العػػرب وأد ػػرهم

احة وهم سادة العرب آنداؾ دما ال ىبفا .
مث أف هسػػاؾ تسػػاؤؿ مهػػم وهػػو هػػل عجػػً أد ػػر الشػػيعة

الع ػراؽ أو

إيػ ػراف أو لبس ػػاف أو أبس ػػان اؼب ػػدهب الش ػػيعي ع ػػن ضب ػػل راي ػػة اؼبه ػػدي
(علي السبلـ) حي وبملها أهل الػيمن أو الًيديػة ػإف مػن اؼبعلػوـ أف
أد ػػر الش ػػيعة

ال ػػيمن ه ػػم زي ػػديوف وليس ػػوا عل ػػا م ػػدهبسا (االث ػػين

عشري) واف و د اثين عشرية هم قلة .
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يػػا تػػرى هػػل عجػػً أد ػػر الشػػيعة والػػدين يسػػكسوف قػػرب مسبػػع العلػػم
والتشػػيع حػػي ضبلهػػا ر ػػل مػن القلػػة

الػػيمن وهػػو بعيػػد عػػن مػػو ن

العلم والتشيع ؟!
والواقػػع واغبػػق أف خػػروج دعػػوة اليمػػاين وحردتػ

السجػػف علتحديػػد

ي حكمة مهمة دا وهي :
إف دػػل داعػػي ال بػػد أف يكػػوف قريب ػاً مػػن السػػاس ليتس ػ ؽبػػم معر ت ػ

والسػػؤاؿ عس ػ ليتحققػػوا مػػن واثقت ػ وأمانت ػ وصػػدق وحسػػن أخبلق ػ
وعلم ولو داف خرو مػن مكػاف بعيػد نسػبياً دػاليمن مػ بلً مػن أيػن
يتس ؽبم معر ت والسؤاؿ عسػ خبػبلؼ لػو دػاف السجػف ػإف عامػة
الشيعة علا ات اؿ مستمر معها .
مث إف صبي ػػع الرس ػػل وال ػػدعاة ظه ػػروا

وسػ ػ أق ػػوامهم ون أيت ػػوا م ػػن

مكاف بعيد دما دل علا ذل الك ري من اآلايت القرآنية .
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قػػاؿ تعػػاىل { :لََقػ ْد أ َْر َسػلْسَا نُوحػاً إِ َىل قَػ ْوِمػ ِ َػ َقػ َ
ػاؿ َاي قَ ػ ْػوِـ ا ْعبُػ ُدواْ
ه
اب يَػ ػ ْػوٍـ
َخ ػ ُ
اَّللَ َم ػػا لَ ُك ػػم ِّم ػ ْػن إِلَػ ػ ٍ هتَْيػ ػ ُػرلُ إِِّينَ أ َ
ػاؼ َعلَ ػ ْػي ُك ْم َعػ ػ َد َ
َع ِظ ٍ
يم}(ٔ) .
إف اؽبان هان السسبة واآليػة واضػحة البيػاف
هو معروؼ عسدهم .

أف نػوح بُعػث إىل قومػ

ِ
وقولػ تعػػاىل { :وإِ َىل َعػ ٍ
ػاه ْم ُهػػوداً قَػ َ
ػاؿ َاي قَ ػ ْػوـ ا ْعبُػ ُدواْ ّ
ػاد أ َ
َخػ ُ
اَّللَ
َ
(ٕ)
َما لَ ُكم ِّم ْن إِلَػ ٍ هتَ ْيػ ُرلُ أَ َبلَ تَػتهػ ُقو َف} .
ِ
ػاهم ص ِ
ػاغباً قَ َ
ػاؿ َاي قَػ ْػوـ ا ْعبُػ ُدواْ ّ
ػود أ َ
{وإِ َىل َشبُ َ
اَّللَ
َخ ُ ْ َ
وقاؿ تعاىل َ :
َما لَ ُكم ِّم ْن إِلَػ ٍ هتَ ْيػ ُرلُ}(ٖ) .
ويظهػػر مػػن هػػدل اآلايت الش ػريفة مػػن قول ػ (( أخػػاهم )) إف األنبيػػان
دانوا من أقوامهم نسباً وسكساً .

ٔ -األعراؼ (. )ٜ٘
ٕ -األعراؼ (٘. )ٙ
ٖ -األعراؼ (ٖ. )ٚ
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وهو اؼبعروؼ عن موسا (علي السبلـ) هػو مػن بػين إسػرائيل وبعػث
يهم وددل علسسبة لعيسا (علي السػبلـ) و
وآل وسلم) هو من قري

وبعث

قري

(صػلوات أل عليػ

و مكة مو ن قري

.

وداف معرو اً لديهم عل ادؽ األما إذف بل بػد أف يظهػر الػداعي

مكة الشيعة وبا قوم وال بد يكػوف معرو ػاً لػديهم عل ػدؽ واإليبػاف

أي ال بػػد أف يكػػوف موثق ػاً عسػػدهم ليكػػوف حجػػة علػػيهم ػػإذا ن يكػػن

د ػػدل ن ي ػ ػ أف يك ػػوف حج ػػة عل ػػا الس ػػاس وعليػ ػ ػػبل ي ػ ػ أف
يكػػوف اؼبلتػػوي علي ػ مػػن أهػػل السػػار دمػػا

الروايػػة الػػيت وردت عػػن

الباقر (علي السبلـ) .
أمػػا علسسػػبة ؼبػػن يقػػوؿ أف خػػروج اليمػػاين مػػن الػػيمن أي ظهػػور حردػػة
اليمػػاين ودعوت ػ

الػػيمن مث يتج ػ ةن ػػارل إىل الع ػراؽ والكو ػػة هػػو

هتػػري صػػحي وهػػو خػػبلؼ مػػا عليػ واقعسػػا اليػػوـ مػػن هتػػري اؼبمكػػن أف
يتجػ اليمػػاين جبيشػ مػػن الػيمن إىل العػراؽ والػيمن هتػري مرتبطػة حبػػدود
مش دة مع العراؽ .
وبسان علا هدا البد أف يبػر اليمػاين وقواتػ
ً

عػدة بلػداف لكػي ي ػل

إىل العػراؽ وهػػدا ـبػػالف للقػػوانا اؼبتعار ػػة بػػا الػػدوؿ اليػػوـ
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ػ إف

قيػ ػػل أف اليمػ ػػاين وقوات ػ ػ يػ ػػدخلوف تل ػ ػ البلػ ػػداف بعػ ػػد االتفػ ػػاؽ مػ ػػع
حكوما ا .
أقوؿ إف ذل ال يبكن ت ورل لعدة أمور :
األمر األوؿ :
ال يبكن ألي دولة اليػوـ أف تسػم لقػوات أتيت مػن دولػة أخػرى تريػد
مهاصبة دولة اثنية أف سبر من خبلؿ أراضػيها لردبػا دانػ خدعػة يػراد
مسها مهاصبة نف

تل الدولة اليت ادعػ تلػ القػوات أهنػا تريػد أف

سبػػر عػػب أراضػػيها ق ػ

مث إف ذل ػ ـبػػالف لبلتفاقيػػات اؼببمػػة بػػا

الدوؿ .
األمر ال اين :

إنسػػا ال يبكػػن أف نت ػػور أف ؾبموعػػة مػػن ال ػػوار وهػػم أن ػػار اليمػػاين

يقطع ػػوف دػ ػػل ه ػػدل اؼبسػ ػػا ات وال يبتلك ػػوف أد مػ ػػا يبتلكػ ػ اعبػ ػػي
السظػػامي مػػن أسػػلحة دوف أف يتعرضػػوا ؽبجػػوـ مػػن بعػػض الػػدوؿ أو
مػػن الػػدوؿ الػػيت يرومػػوف دخوؽبػػا أو مػػن القػػوى الكػبى اؼبهيمسػػة علػػا
اؼبسطقة آنداؾ .
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األمر ال الث :
مػػن اؼبعلػػوـ لػػدى اعبميػػع إف حكومػػات الػػدوؿ الػػيت تقػػع بػػا الػػيمن
والعػراؽ هػػي حكومػػات ،صػػبة العػػدان ألهػػل البيػ (علػػيهم السػػبلـ)
كيػ ػػف يسػ ػػمحوف لليمػ ػػاين وقوات ػ ػ اؼبعػ ػػرو ا بتشػ ػػيعهم اؼبػ ػػرور عػ ػػب
أراضيهم هدا خبلؼ العقل واؼبسطق .
وعلي إن ال بػد أف يكػوف ظهػور حردػة اليمػاين ودعوتػ

العػراؽ ال

الػيمن ولكػػن مػػن احملتمػػل أف يكػػوف لليمػػاين خرو ػاً مػػن الػػيمن بعػػد

أف يغيػػب هسػػاؾ ػ ة مػػن الػػًمن يكػػوف مطلػػوعً مػػن قبػػل حكومػػة بػػين
العباس اليت رباوؿ قتل والقضان علي وهدا اؼبع لي

ببعيد .

دمػػا إف خػػروج اإلمػػاـ اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ) بعػػد الغيبػػة يكػػوف مػػن
مػػن أهػػل مكػػة ون يسػػكن

مكػػة علمػاً ان ػ لػػي
دما ان األحاديث والرواايت .
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مكػػة ون يولػػد يهػػا

ى
ى
ى
ى
ى

البابىالثانيى
وقتىظؼورىالومانيى
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ربدث البعض من الرواايت الشريفة حوؿ خروج اليمػاين
الروايػػة الػػواردة ع ػػن أه ب ػػري عػػن أه عف ػػر

قػد ػان

بػػن علػػي عليػ ػ

السبلـ إن قاؿ دبلـ ويل :

( خػػروج اليمػػاين واػبراسػػاين

سػػسة واحػػدة

خػػهر واحػػد

يػػوـ واحػػد نظػػاـ دسظػػاـ اػبػػرز يتبػػع بعض ػ بعضػػاً يكػػوف
الب س من دل و

)(ٔ) .

ق ػػد رب ػػدث ه ػػدل ال ػػرواايت ع ػػن اػب ػػروج والقي ػػاـ العس ػػكري ؽب ػػؤالن
األخ ػػخاص ال بلث ػػة أص ػػحاب الػ ػراايت ال ػػيت زب ػػرج قب ػػل قي ػػاـ اإلم ػػاـ
اؼبهػػدي علي ػ السػػبلـ والػػيت يق ػ ف خرو هػػا بًمػػاف واحػػد دمػػا بيس ػ
الرواايت .
إال إف العقػػل واؼبسطػػق وبكمػػاف إف هػػدا اػبػػروج العسػػكري ال بػػد أف
يك ػػوف مس ػػبوقاً بظهػ ػػور اغبرد ػػة والػ ػػدعوة ػػإف السػ ػػفياين دم ػػا بيس ػ ػ

الػػرواايت صػػاحب وقائػػد عبػػي

يقػػوـ عحػػتبلؿ الع ػراؽ والسػػيطرة

علا بغداد والكو ة .
ٔ -هتيبة السعماين .
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ويو

يشاً آخر للمديسة للقضػان علػا اإلمػاـ اؼبهػدي عليػ السػبلـ

هساؾ ويسيطر علا ببلد الشاـ دلها .

خرو ػ ػ ه ػػدا ال ػػدي رب ػػدث عسػ ػ الرواي ػػة الس ػػالفة ال ػػددر خرو ػ ػ
جبيشػ ػ الح ػػتبلؿ العػ ػراؽ والس ػػيطرة عل ػػا الكو ػػة و اؼبقاب ػػل يتو ػ ػ
اليم ػػاين وىب ػػرج

قواتػ ػ

نفػ ػ

الي ػػوـ الػ ػدي ىب ػػرج يػ ػ الس ػػفياين

و يش .
إال إف الس ػػفياين س ػػوؼ ي ػػدخل الكو ػػة قب ػػل اليم ػػاين ووب ػػدث ق ػػتبلً
وسػػبياً للسسػػان مث تػػدخل بعػػد ذل ػ قػػوات اليمػػاين تشػػتب مػػع
السفياين

ي

معردة تسػفر عػن اهنػًاـ ػي

السػفياين

الكو ػة

وسيطرة قوات اليماين عليها .
وؼبا داف األمر دػدل لػًـ أف يكػوف لليمػاين والسػفياين ظهػور وخػروج
مع الظهور هو ظهور اغبردة والدعوة وانتشػار أمرهػا أمػا اػبػروج
قد بيسال آنفاً .

بل يبكن أف يقبػل العقػل أف يكػوف هػدين اعبيشػا ( ػي

وي

السػفياين

اليماين ) قد ا تمعػا مػن دوف سػابق دعػوة وظهػور وحردػة قػد
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آمن بفكرها واعتقد ب ػحتها بعػض اؼبسػلما مث التحػق بتلػ اغبردػة
أو هدل الدعوة .
الروايػة الشػريفة الػواردة عػن أه عبػد

وفبا يؤيػد هػدا اؼبعػ مػا ػان
أل (علي السبلـ) حيث قاؿ :

( قبل السفياين م ري ويباين )(ٔ) .

حيػػث يتض ػ مػػن هػػدل الروايػػة إف ظهػػور اليمػػاين متقػػدـ زمػػا ً،علػػا
ظهور السفياين حيث يظهر اليمػاين ويبػدأ علػدعوة إىل اغبػق ون ػرة
األرض) ويتح ػػرؾ عبم ػػع األن ػػار

اإلم ػػاـ اؼبه ػػدي (مك ػػن أل لػ ػ

و ي ػػة القاعػػدة اؼبعػػدة إعػػداداً عقائػػدايً وأخبلقي ػاً وروحي ػاً وبػػدنياً مػػن
أ ػػل إعػػبلن دلمػػة أل عػػً و ػػل وإهبػػاد اليػػوـ اؼبوعػػود الػػدي تسػػعا
البشرية للوصوؿ إلي .
أما ديفية بدن اليمػاين لدعوتػ الظػاهر وأل العػان انػ سػيقوـ علػدعوة
أوالً بشػػكل سػػري حيػػث يقػػوـ بػػدعوة بعػػض السػػاس مشػػا هة أو عػػن
ريػق إصػدار بعػض اؼبسشػورات ربػ عسػاوين اثنويػة ورمًيػة يظهػر مػن

 -0معجم اؼببلحم والفك جٗ ص. ٖٗٛ
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خبلؽبػػا أعلميت ػ علػػا هتػػريل مػػن العلمػػان

عػػدة ؾبػػاالت وخاصػػة

العلوـ اإلؽبية الغري رب يلية .
ومػػن خػػبلؿ هػػدل الػػدعوة يسػػتطيع أف هبمػػع األن ػػار وبعػػض اؼبػػؤمسا
ليكونوا السواة األوىل واغبقيقية لبقيػة األن ػار الػدين أيتػوف
اؼبمح ا ّ

تباع ػاً حػػي تقػػوى الشػػودة وتك ػػر األن ػػار واؼبؤيػػدين عسػػد ذل ػ تبػػدأ

مرحلة الدعوة العلسية حيػث يعلػن عػن نفسػ انػ اليمػاين اؼبوعػود وأنػ

يدعو إىل ن رة اإلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) ويػدعو السػاس إىل اغبػق
والطريق اؼبستقيم .
ويبدأ بسشر دعوت

عدة دوؿ إسبلمية أل ل توسػيع القاعػدة وإسبػاـ

اغبجة إال إف األمر لػي

سػهبلً دمػا قػد يت ػور الػبعض ػإف الك ػري

من اغبكومات اعبائرة والعلمان اػبونػة والفقهػان الفسػقة وأتبػاعهم مػن
أص ػػحاب التقلي ػػد األعم ػػا د ػػل ه ػػؤالن س ػػوؼ يقف ػػوف بو ػ ػ ال ػػداعي
وأن ػ ػػارل وأتباع ػ ػ
والتشكي

حيػ ػػث وبػ ػػاولوف تكػ ػػديب هػ ػػدل الػ ػػدعوة وردهػ ػػا

يها وذل يكوف بعدة رؽ :

ٔ -ا ػػاـ خ ػػخ

ال ػػداعي علك ػػدب واال ػ ػ ان م ػػن أ ػػل تش ػػكي

الساس ب وحر هم عن الطريق الدي يدعو ل .
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وهػػدا األم ػر فبػػا وقػػع مػػع صبيػػع أصػػحاب الػػدعوات اإلؽبيػػة دالرسػػل
واألنبيان وأوصيائهم (سبلـ أل عليهم أصبعا) .
قػػد أ ػػم الرسػػوؿ الكػػر (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) علكػػدب حاخػػال مػػن ذل ػ بعػػد أف

دػػاف يسػػما مػػن قبػػل متهميػ عل ػػادؽ األمػػا قػػاؿ تعػػاىل { :أَأُل ِْقػ َػي
ال ِّد ْدر َعلَي ِ ِمن بػيسِسَا بل ُهو َد هداب أ ِ
َخ ٌر}(ٔ) .
ٌ
ُ ْ
َْ َ ْ َ
إذاً ػػبل بػػد أف يػػتهم صػػاحب دعػػوة اإلمػػاـ (علي ػ السػػبلـ) علكػػدب
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 مهػم أقػػوامهم ععبسػػوف دػػدل أ ػػم رسػػوؿ أل (صػػلا أل عليػ وآلػ
وس ػػلم) هب ػػدل التهم ػػة ػػبل ب ػػد إذف أف ي ػػتهم ال ػػداعي لس ػػرة اإلم ػػاـ
اؼبهدي (علي السبلـ) هبا .
ٖ -ا ام ػ ععبِسهػة ( كبػػو تسػػخري اعبػػن ومػػا إىل ذل ػ ) وهػػدل التهمػػة
أيضاً ا م هبا الك ري من األنبيان ومسهم رسوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) قاؿ تعاىل :

{إِ ْف ُه َو إِهال َر ُ ٌل بِ ِ ِ سهةٌ َػتَػ َربه ُوا بِ ِ َح هي ِح ٍ
ا}(ٔ) .
ٔ -القمر (ٕ٘) .
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وكبن علا اعتقاد اتـ ةف اليماين اؼبوعود سوؼ يتهم هبدل التهمة
ٗ -ا امػ ػ علسػ ػػحر والش ػػعوذة ومػ ػػاؿ إىل ذل ػ ػ م ػػن األمػ ػػور وهػ ػػدا
الشػػين نفسػ وقػػع مػػع الك ػػري مػػن األنبيػػان والرسػػل (علػيهم السػػبلـ)
وخاصة مع موسا وعيسا و

علػيهم أ ضػل ال ػبلة والسػبلـ قػاؿ

تعاىل :

ػاؿ الْ َكػا ِرو َف هػ َدا س ِ
ػاح ٌر
انهم ُّمس ِػد ٌر ِّمػ ْسػ ُه ْم َوقَ َ
{و َع ِجبُوا أَف َ ُ
ُ َ َ
َ
(ٕ)
اب} .
َد هد ٌ
وهدا ما سوؼ يقع مع اليماين صاحب دعوة اؼبهدي عليػ السػبلـ
حيث إن سوؼ يتهم ةن ساحر وباوؿ خداع الساس .
٘ -ا ام بعدـ العلم واؼبعر ػة أو انػ ال وبسػن مػن العلػم خػي اً أو مػا
إىل ذلػ

حيػػث أ ػػم بعػػض األنبيػػان (علػػيهم السػػبلـ) بػػدل ومػػسهم

الرسوؿ الكر حيث قالوا إف خخ اً يعلم القرآف قاؿ تعاىل :

ٔ -اؼبؤمسوف (ٕ٘) .
ٕ -سورة ص (ٗ) .
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ِ
{وقَػ ػػالُوا أ ِ
ػا ا ْدتَػتَػبَػ َهػ ػػا َ ِه ػ ػ َي سبُْلَ ػ ػا َعلَْي ػ ػ ِ بُ ْكػ ػ َػرًة
َسػ ػػا ريُ ْاألَ هولػ ػ َ
َ
َ
(ٔ)
وأ ِ
َصيبلً} .
َ
وقػػاؿ تعػػاىل {ولََق ػ ْد نَػعلَػػم أَنهػهػػم يػ ُقولُػػو َف إِ همبػَػا يػعلِّم ػ ب َ ِ
سػػا ُف
َُ ُ ُ َ
ْ ُ َُْ
َ
شػ ٌػر لّ َ
(ٕ)
ِ
ِ ِ
ِ
هِ
ِ
ا} .
سا ٌف َع َرِ ٌّ
ه ُّمبِ ٌ
الدي يُػلْح ُدو َف إلَْي أَ ْع َجم ٌّي َو َهػ َدا ل َ
اليماين حتمػاً سػوؼ يػتهم هبػدل التهمػة وهػدا لعمػري هػو الشػاهد لػ

الرسوؿ ا م دب ل هدا و ػانهم علقػرآف هػدا دليػل علػا إنػ ن يكػن

علم رب يلي دسغ بل هو علم إؽبي .
 -ٙا ػػاـ أن ػػارل علسػػفاهة واعبهػػل وعػػدـ التمييػػً بػػا دعػػاة اغبػػق
ودعػاة الضػبللة هػدا األمػر وقػع مػع أصػحاب األنبيػان وأتبػاعهم قػاؿ

ِ
تعاىل ِ ِ :
ػاس قَػالُواْ أَنُػ ْػؤِم ُن َد َمػا
يل َؽبُ ْم آمسُواْ َد َما َ
َ
آم َػن السه ُ
{وإذَا ق َ
الس َفهان ولَ ِ
ػكن اله يَػ ْعلَ ُمو َف}(ٖ) .
آم َن ُّ
َ
الس َف َهان أَال إِنهػ ُه ْم ُه ُم ُّ َ َ
 -ٚ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

هِ
تعاىل َ { :ػ َق َ
ين َد َف ُػرواْ ِمػن قِ ْوِمػ ِ َمػا نَػ َػر َ
شػراً
اؾ إِاله بَ َ
اؿ ال َْمػؤلُ الػد َ
ِ ِ
هِ
ي الػ هرأْ ِي َوَمػا
ِّم ْػلَسَا َوَما نَػ َر َ
اؾ اتهػبَػ َعػ َ إِاله الػد َ
ين ُه ْػم أ ََراذلُسَػا َعد َ
ِ
ا}(ٔ) .
نَػ َرى لَ ُك ْم َعلَْيػسَا ِمن َ ْ
ض ٍل بَ ْل نَظُسُّ ُك ْم َداذبِ َ

وعلي ػ ػػإف أتبػػاع وأن ػػار اؼبهػػدي واؼبػػؤمسا بدعوت ػ سػػيتهموف هبػػدل
التهمة .
كػػل هػػدل الػػتهم سػػوؼ يػػتهم هبػػا أصػػحاب وأن ػػار اإلمػػاـ اؼبهػػدي
(علي السػبلـ) اؼبػؤمسا بدعوتػ الػيت يقودهػا اليمػاين اؼبوعػود وهػي
اغبقيقة بقدر ما يراد هبا من رد الدعوة وتكديبها وتشكي السػاس هبػا
تكػػوف عامػػل قػػوة للػػدعوة وععػػث لت ػػديقها وإيبػػاف السػػاس هبػػا وذلػ
رايً علا السسن وت ديقاً لقول تعاىل :

ِ
ْح ِّق َدا ِرُهو َف }(ٕ) .
{ َوأَ ْد َػ ُرُه ْم لل َ
ٔ -هود (. )ٕٚ

ٕ -اؼبؤمسوف (ٓ. )ٚ
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مث يستمر اليماين اؼبوعود هػو وأن ػارل بػدعو م للسػاس ب ػورة علسيػة
يػػًداد عػػدد اؼبػػؤمسا بتل ػ الػػدعوة اإلؽبيػػة إال إف ذل ػ ال يػػروؽ
للحكومات اعبػائرة

تلػ البلػداف الػيت تظهػر يهػا الػدعوة دمػا إنػ

ال يروؽ للك ري من علمان و قهان السون والضبللة .
حيػػث وبردػػوف أتبػػاعهم ؼبوا هػػة تلػ الػػدعوة وأن ػػارها بشػػي السػػبل
تشػ ؾ اعببهتػػا

ؿباولػػة مسهمػػا للسػػيطرة علػػا تلػ الػػدعوة واغبػػد

مسها وتكػديبها وذلػ يكػوف عػن ريػق اإلعػبلـ اؼبعػادي واؼبسشػورات
اؼبكدب ػػة والفت ػػاوى البا ل ػػة ب ػػل إف األم ػػر سي ػػل إىل االعتق ػػاالت
والتعػػديب بػػل ردبػػا ؿباولػػة اهتتيػػاؿ اؼبػػبزين

تل ػ الػػدعوة داليمػػاين

وبعض اػباصة من أصحاب .
يقوـ عسدها اليماين بدعوة أن ػارل للهجػرة إىل مكػاف أيمػن يػ علػا
ال ػ ػػدعوة وأن ػ ػػارها واؼب ػ ػػؤمسا هب ػ ػػا وذلػ ػ ػ للحف ػ ػػاظ عل ػ ػػا ض ػ ػػماف
اسػػتمراريتها وضػػماف أمػػن اؼبػػؤمسا هبػػا وحفػػل نفوسػػهم وإيبػػاهنم مػػن
التًلًؿ وعقيد م من ما يشوهبا .
وهساؾ
علي

اؼبهجر ست خد الدعوة إ اراً أوسع وأد ر انتشاراً فبا دانػ

السابق .
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ب ػػل ردب ػػا ي ػػتمكن اليم ػػاين وأتباعػ ػ م ػػن الوص ػػوؿ غبك ػػم تلػ ػ ال ػػببلد
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
ػػدل اؼب ػػطفا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) مث انػ ػ م ػػا أف تت ػػاح الفرص ػػة لليم ػػاين ووب ػػا

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 عسػ الروايػػة وأد ػػر حػػددت
خروج اليماين

نف

السسة والشهر واليوـ الدي ىبرج ي السػفياين

واػبراساين وحػددت ر ػب خػهراً زبػرج يػ هػدل الشخ ػيات ال بلثػة
.
ؼبػػا تبػػا لسػػا واضػػحاً الشػػب الكبػػري بػػا دعػػوة اإلمػػاـ اؼبهػػدي (علي ػ

السػػبلـ) وبػػا دعػػوة ػػدل اؼب ػػطفا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وثبػ عسػػد ،إف دعػػوة

اؼبهػدي (عليػ السػبلـ) سبػر بػسف
الكر

اؼبرحلػة الػيت سبػر هبػا دعػوة الرسػػوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) .
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داف ال بد إذف أف تظهػر دعػوة لئلمػاـ عليػ السػبلـ

وقػ وظػرؼ

مشػػاب للوقػ والظػػرؼ الػػدي ظهػػرت يػ دعػػوة السػػغ اػبػػامت (صػػلا
أل علي وآل وسلم) .
كما إف دعوة السغ ظهرت

ع ر اعباهلية اليت ظباها اؼبوىل تبػارؾ

وتعػػاىل دتاب ػ ععباهليػػة األوىل ػػإف دعػػوة اؼبهػػدي سػػوؼ تظهػػر
ع ػػر اهليػػة وهػػي اعباهليػػة ال انيػػة أو األخػػرى دمػػا يفهػػم مػػن بعػػض
الس ػػوص القرآنيػػة ودمػػا بيسػ الػػرواايت اؼبع ػػومية الشػريفة وسػػسقوـ
اآلف إبثبػػات و ػػود اهليػػة اثنيػػة أو أخػػرى وهػػي الػػيت تظهػػر دعػػوة
اإلماـ (علي السبلـ) علا أثرها .
ػسحن

ع ػػر يشػػهد تطػػور العلػػوـ وازدهارهػػا وانتشػػار العلػػم حػػي

أص ػػب العس ػػري س ػػهل يس ػػري وراح العلم ػػان يتس ػػابقوف ب ػػبل ه ػػوادة
ادتش ػ ػػا ا م ح ػ ػػي وص ػ ػػلسا إىل م ػ ػػا وص ػ ػػلسا إليػ ػ ػ الي ػ ػػوـ م ػ ػػن التقسي ػ ػػة
والتكسولو يا اليت ن تعد خا ية علا الساس .
ولكن ولؤلسف الشديد إف هدا التطور اؽبائل قد مشل بعض
اعبوانب اليت تتعلق حبياة اإلنساف وأنبل وانب أخرى مهمة بل هي
أهم اعبوانب وهي اليت ذبعل اإلنساف إنسا ً،أي إهنا ربفل لئلنساف
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إنسانيت لتميًل عن عقي اؼبخلوقات

في ادب البلداف وأد رها

حياة اإلنساف ما زال

تطوراَ قبد وانب مهمة
التطور اغباصل تل البلداف .
حيث قبد أف اهتلب تل

الشعوب ما زال

األدايف السماوية واالعتقادات اإلؽبية هي تعي
بل مبادئ يسريوف و قها وال أس

مهملة ن يطلها
ذبهل الك ري عن
حالة اعباهلية

يتعاملوف هبا وال قيم يرتبطوف هبا

.
ولو نظر ،أيضا إىل واقع الببلد اإلسبلمية ورهتم انتشار العلم يها
لو د ،أف الك ري من أهلها بدنوا يعيشوف اهلية ديدة

قد

تردوا مبادئهم واكبر وا وران ال قا ات اعبانية اتردا ألرثهم العظيم
وديسهم القو اله ا وران عان اؼبادة واالكببلؿ دما داف العرب قبل
اإلسبلـ

ع ر اعباهلية األوىل .

حيث ن تكن ؽبم قيم يسريوف و قها وال مبادئ ير عوف إليها ون
يكن ؽبم َهم إال إخباع هترائًهم ون تكن ثقا تهم سوى اال تخار
ةنساهبم وأحساهبم اختعل بدل ،ر الع بية وأت ج اغبمية
اعباهلية بيسهم حي وصل هبم اغباؿ إىل قتل بسا م خو اَ من العار .
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و م ل هدا الًمن ال عب واعباهلية

أو ها ظهرت الدعوة
بن عبد أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

اإلسبلمية حيث بعث أل سبحان وتعاىل
رسوال وهاداي ومبشرا ونديراً .

لقا اؼبوىل سبحان وتعاىل علا عاتق مسؤولية إصبلح ذل

اجملتمع وإهنان تل اعباهلية وما داف من رسوؿ أل (صلا أل علي
يشمر عن ساعدي راضيا قانعا دبا أني ب من
وآل وسلم) إال أف ّ
مسؤولية .
قد بدأ رسوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) صراع مع أول

القوـ حي قب

إزالة

الك ري من أمور اعباهلية وأخبلقها .
وكبن اآلف ولؤلسف الشديد
(اعباهلية األوىل) إنسا نعي

ع ر مشاب لدل
زمن اكبر

الع ر ع ر

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.
قد ان عن اإلماـ ال ادؽ (علي السبلـ)

تفسري قول تعاىل :

ُوىل} قاؿ (علي السبلـ) :
ج اعباهلية ْاأل َ
{ َوَال تَػبَػ هر ْ َن تَػبَػ ُّر َ
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( أي سيكوف اهلية أخرى )(ٔ) .
هدا فبا يؤدد ما قلسال من أن البد من ح وؿ اهلية أخرى أو اثنية

ُوىل}
ج اعباهلية ْاأل َ
وإال لماذا قاؿ تعاىل َ { :وَال تَػبَػ هر ْ َن تَػبَػ ُّر َ

وكبن نعلم أف اعباهلية األوىل هي قبل اإلسبلـ حيث قضا عليها

اإلسبلـ .
وفبا يؤدد هدا اؼبع أيضا  -أي و ود اهلية اثنية أو أخرى -ما
ورد عن أئمة اؽبدى (عليهم السبلـ) من أف اؼبهدي (علي السبلـ)
يدعو إىل إسبلـ ديد ودتاب ديد .
وهدا معسال أن قبل ظهور اإلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) تو د
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 :

( س لت عن سرية اؼبهدي ديف سريت قاؿ  :ي سع ما صسع
رسوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يهدـ ما داف قبل دما هدـ رسوؿ أل (صلا
ٔ -حبار األنوار جٕٕ ص. ٜٔٛ
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أل علي وآل وسلم) أمر اعباهلية ويست نف اإلسبلـ ديدا
)(ٔ) .
إف اإلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) يهدـ اعباهلية اليت تسبق قيام
اؼبقدس دما عل رسوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وهدـ اعباهلية اليت سبق
اإلسبلـ .

وعن الفضيل عن أه عبد أل (علي السبلـ) قاؿ ( :إف قائمسا إذا
قاـ استقبل من هل الساس اخد فبا استقبل رسوؿ أل (صلا

أل علي وآل وسلم) من هالة اعباهلية .
قل  :وديف ذل ؟

قاؿ أف رسوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) أتا الساس وهم يعبدوف اغبجارة
وال خور والعيداف واػبشب اؼبسحوتة وأف قائمسا إذا قاـ أتا
الساس ودلهم يت وؿ علي دتاب أل ووبتة علي ب

ٔ -حبار األنوار جٕ٘ صٕٖ٘ .
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مث قاؿ

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
واخطر إف الساس آنداؾ دانوا يعبدوف األصساـ اغبجرية ولكسهم
زمن الظهور يعبدوف األصساـ البشرية قهان الضبللة الدين ىبر وف
علا اإلماـ (علي السبلـ) ويت ولوف علي دتاب أل.
وعن سيدتسا وموالتسا أـ األئمة األ هار ا مة الًهران (صلوات أل
عليها)

إحدى خطبها عسدما دان زبا ب اؼبها رين واألن ار :

( بل هجرة إال إليسا وال ن رة إال لسا وال إتباع إبحساف إال
بسا ومن ارتد عسا إىل اعباهلية )(ٕ) .
أي ال تقولوا إ ،مها رين أو أن ار أو اتبعا إبحساف إال من
يعملوف و ق مبادئ أهل البي

(عليهم السبلـ) ويديسوف بديسهم

وأيخدوف أحكامهم من أئمة أهل البي (علي السبلـ) .
ٔ -إثبات اؽبداة جٖ صٗٗ٘ ؛ حبار األنوار جٕ٘ صٕ. ٖٙ
 -2حبار األنوار ج ٕٜص. ٜٔٚ
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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
اؼبع وما (علي السبلـ) وإف اإلسبلـ اغبقيقي هو إسبلـ أهل
البي (عليهم السبلـ) ال هتريهم .
وعن

بن مسلم قاؿ  ( :س ل أع عفر (علي السبلـ) عن

القائم إذا قاـ ةي سرية يسري

الساس ؟

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

داف

 :وما دان

سرية رسوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ؟ قاؿ  :أبطل ما

اعباهلية واستقبل الساس علعدؿ
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وددل

القائم

(علي السبلـ) إذا قاـ يبطل ما داف

اؽبدنة فبا داف

أيدي

الساس ويستقبل هبم العدؿ )(ٔ) .
واغبقيقة إن

الرواية اؼبتقدمة لشين هتريب لو الحظسا قوؿ

الباقر (علي السبلـ)

الرواية (حي يظهر اإلسبلـ) وهدا يعين أف

اإلسبلـ قبل ظهور اإلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) يكاد يبحا
ويسدرس لوال ضل أل خبروج اإلماـ (علي السبلـ) .
وقد صدؽ رسوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) حيسما قاؿ :

( آخر الًماف ال يبقا من اإلسبلـ إال اظب ومن القرآف إال

رظب )(ٕ) .
دما يظهر من الرواية أف هتيبة اإلماـ (علي السبلـ) اؼبعب عسها
عؽبدنة هي اعباهلية ال انية وإف اإلماـ (علي السبلـ) سوؼ يبطل ما
يها من أمور وأخبلؽ وأييت علدين اغبقيقي دما أبطل الرسوؿ
الكر (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ما داف

اعباهلية .

 -0حبار األنوار جٕ٘ صٔ. ٖٛ
 -2حبار األنوار جٕ٘ صٓ. ٕٜ
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وعن أمري اؼبؤمسا (علي السبلـ) أن قاؿ  ( :اي قوـ اعلموا علماً
يقيساً أف الدي يستقبل قائمسا من أمر اهليتكم لي بدوف
ما استقبل الرسوؿ من أمر اهليتكم وذل

يوم د اهلية إال من رحم أل )(ٔ) .

أف األمة دلها

و هدا اغبديث الشريف داللة واضحة علا و ود اهلية اثنية
وقد أخار رسوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) إىل و ود اهليتا .
قد ورد عس (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

( بع

اغبديث الشريف :

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

 -0معجم أحاديث اإلماـ اؼبهدي جٖ صٗ. ٙ
 -2معجم أحاديث اإلماـ اؼبهدي جٔ صٗٗ .
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ى
ى
ى
ى
البابىالثالثى
أفطالىالجاهلوظى
ى
وبعد أف تبا لسا أنسا نعي
وقع

أـ ال ؟ واغبقيقة إف الك ري من أ عاؽبا وقع

مسها الك ري
ول

ع ر اعباهلية ال انية

هل أف أ عاؽبا
وما زاؿ يقع

ؾبتمعسا واجملتمعات األخرى وهبدا سحن إنشان أل عً

ع ر الظهور الشريف عنتظار ظهور دعوة اإلماـ اؼبهدي

(علي السبلـ) .
قد داف الساس

اعباهلية األوىل يعيشوف حالة من الع بية القبلية

كانوا مس هرين سباما

القبيلة يتفاخروف ةحساهبم وأنساهبم علا
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من األمور الغري خا ية

حساب اغبق واؽبدى والتقوى وما إىل ذل
علا اهتلب ؾبتمعاتسا اإلسبلمية .
لكسسا ولؤلسف اليوـ صر ،نعي

نف

تل

اغبالة حيث عادت

الع بية القبلية من ديد وصار التفاضل والتفاخر علعشرية واألهل
علا حساب الدين والتقا واحد يقوؿ أ ،من بين بلف اؼبعروؼ
عسا ددا وددا .
وآخر يقوؿ نف

قول ويبجد عشريت وآخر يقوؿ إين من عائلة
بلف وما إىل ذل

بلف وآخر يقوؿ أ ،من بي

حي وصل هدا

اغباؿ إىل العلمان واؼبتعلما .
بل يكوف الب العلم ؾبتهداَ حي لو تفوؽ علا أقران وعف
ا تهادل إال أف يكوف من عائلة علمية معرو ة وهدل هي اعباهلية
بعيسها .
قد ان عن السكوين عن أه عبد أل (علي السبلـ) قاؿ  :قاؿ

رسوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :
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( من داف قلب حبةَ من خردؿ من ع بية بع أل يوـ
القيامة مع أعراب اعباهلية )(ٔ) .
ومن األمور والطبائع والعادات اليت تر ع إىل اعباهلية هو اغبكم
بغري ما أنًؿ أل أو بغري حكم أل وما أد رل اليوـ إف القبائل العربية
واإلسبلمية واغبكومات اليت وضع

لسفسها القوانا الوضعية

ألربكم حبكم أل بل أهنا ربكم ةحكاـ اهلية ووضعية ال سب

إىل

أل ب لة .
بل أف الك ري من العلمان ال يعملوف عألحكاـ اإلؽبية ف اهتلب
أحكامهم ضسية ردبا اخط وا يها أو أصابوا ولو حكموا حبكم واحد
ق ال يطابق الواقع إهنم إذف حكموا حبكم اعباهلية .
عن أه ب ري عن أه عفر (علي السبلـ) قاؿ :

( اغبكم حكماف حكم أل وحكم اعباهلية من اخط حكم
أل حكم حبكم اعباهلية )(ٕ) .
 -0الكا جٕ صٓ. ٕٚ

 -2التهديب ج ٙص. ٕٔٛ

-050 -

ومن أحكاـ اعباهلية أيضا واليت نعيشها اليوـ ومبارسها بك رة هو
األدل عسد أهل اؼب يبة أو ما يسما بػ(ؾبل

الفاربة) وصرؼ

األمواؿ الطائلة د ل ذل من ا ل التفاخر واحملسوبية وأمور ما أنًؿ
أل هبا من سلطاف .
والعجيب ديف هبل
وأيدلوف من ذل

ر اؿ الدين واؼبؤمسا

تل

اجملال

الطعاـ أ لم يقرؤوا ما ان عن اإلماـ ال ادؽ

(علي السبلـ)  ( :األدل عسد أهل اؼب يبة من عمل اعباهلية
والسسة البعث إليهم علطعاـ دما أمر ب السغ (صلا أل علي
وآل وسلم)
نعي )(ٔ) .

آؿ عفر بن أه الب (علي السبلـ) ؼبا ان

ومن أحكاـ اعباهلية أيضا هو قتل البسات أو ما يسما بؤد البسات

ودةُ ُس ِلَ ْ }(ٕ) .
قاؿ تعاىل َ { :وإِ َذا ال َْم ْوُؤ َ

 -0الفقي جٔ صٕ. ٔٛ

ٕ) التكوير (. )ٛ
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حيث دانوا يقتلوف بسا م خو اَ من العار وما إىل ذل من الشكوؾ
الواهية وهدل اغبالة مستشرة بك رة

قبيلة قري

ؾبتمعاتسا خاصة عسد أحفاد

الدين هم السادة من بين هاخم الدين ال يًو وف بسا م

إال للسادة .
والسادة معرضا عن بسات عمهم فبا يتسبب

بقان تل

السسوة

بدوف زواج مدى اغبياة أو يتقدـ هبن العمر د رياَ حي وب لن علا
رصة زواج .

وهدا لعمري قتل لتل السسوة وقتل ؼبعاين اغبياة يهن بل إف الك ري
مسهن يفضلن اؼبوت علا البقان

قاؿ أبو خدهبة  ( :قل

بيوت آعئهن ىبدمن ق .

أله عبد أل (علي السبلـ) مي داف

هدا ؟.
قاؿ  :داف
يلدف

اعباهلية ودانوا يقتلوف البسات ـبا ة أف يسبا

قوـ آخرين )(ٔ) .

 -0وسائل الشيعة جٕٔ ص. ٜٜٗ
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سم عألب داف يقوؿ "دبل وأبي "
دما أف من إحكاـ اعباهلية ال َق َ
و"بلا وأبي " وهو فبا ساد ؾبتمعسا اليوـ وأنتشر د رياَ وم ال
قوؽبم (وروح والدؾ) أو (وروح والدي) أو (وداعت ) وما إىل ذل
ودل من أحكاـ اعباهلية .

عن زرارة عن أه عفر (علي السبلـ) قاؿ  ( :إف أهل اعباهلية

داف من قوؽبم دبل وأبي

وبلا وأبي

مروا أف يقولوا ال

وأل دبل وأل )(ٔ) .
واعلم عًيًي القارئ أف من صفات اعباهلية األوىل هو التحًب
واالختبلؼ با القبائل حيث قبد أف القبائل العربية متحاربة يما
بيسها يغًو بعضها البعض ويغري بعضها علا البعض .
دما أنسا نبلحل أف بعض القبائل قد ربًب

ضد قبائل أخرى

وهكدا علسسبة للباقا ومن الشواهد علا ذل ما قاـ ب أهل مكة
(قري ) واليهود والقبائل العربية األخرى اليت اتفق

 -0وسائل الشيعة جٖٕ صٖٕ٘ .
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يما بيسها

وربًب

غبرب اإلسبلـ واؼبسلما ورسوؿ اإلسبلـ

معردة

األحًاب .
وها كبن نعي

اؼبشهد اثنية اإلسبلـ الدي دعا ،إىل الوحدة

والتوحيد ونبد اػببل ات والفرقة والسري

ريق واحد من أ ل

هدؼ واحد وضمن مبادئ واحدة ال لبتلف عليها وهي اؼببادئ
اإلسبلمية اليت ان هبا الرسوؿ الكر

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وسار عليها األئمة

اؼبع وما (عليهم السبلـ) .
أقوؿ ها كبن نعي

اؼبشهد اثنية

ع ر اعباهلية ال انية حيث

أصب اؼبسلموف أحًاع و رقاَ متفرقا ال هبتمعوف لي

ؽبم هدؼ إال

إرضان أنفسهم األمارة علسون والسري دبا يبلنـ أهوائهم ورهتبا م .
هدل هي اعباهلية حيث أهنم تردوا اإلسبلـ ومبادئ اغبق ووضعوا
ؽبم قوانا ودساتري ما أنًؿ أل هبا من سلطاف يريدوف أف وبكموا هبا

أنً َؿ ّ
اَّللُ َ ُْولَػِ َ
بلداف خي وقد قاؿ تعاىل َ { :وَمن هنْ َْوب ُكم ِدبَا َ
ُه ُم الظهالِ ُمو َف}(ٔ) .
ٔ) اؼبائدة (٘ٗ) .
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وهبدا يتبا لسا دبا ال يقبل الش
اعباهلية األوىل اليت سبق

أف اعباهلية اثستاف واحدة وهي

اإلسبلـ وقضا عليها الرسوؿ الكر

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

زمن الظهور حيث تسبق

قياـ اإلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) واليت تكوف هنايتها علا يدي
الشريفتا

حيث يسهي تل

األحكاـ اليت ال سب

اإلسبلمية ب لة ال من بعيد وال من قريب .
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إىل األحكاـ

انفصم اخلامس
دعىة اإلماو ادلهذٌ (عهُه انسالو)
وانُمانٍ ادلىعىد
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ذدػ ػػرت األحاديػ ػػث والػ ػػرواايت الػ ػػواردة عػ ػػن السػ ػػغ وآل ػ ػ الطػ ػػاهرين
(صػ ػػلوات أل وس ػ ػػبلم عل ػ ػػيهم أصبعػ ػػا) إف اإلم ػ ػػاـ اؼبه ػ ػػدي (عليػ ػ ػ
السبلـ) يدعو إىل إسبلـ ديد واىل دتاب ديد دما ان

الروايػة

الش ػريفة الػػواردة عػػن أه ب ػػري عػػن أه عبػػد أل (علي ػ السػػبلـ) ان ػ
قاؿ :

( اإلسبلـ بدأ هتريبا وسيعود هتريبا دما بدأ طوىب للغرعن .
قل  :اخرح

هدا أصلح أل .

قػػاؿ  :يسػػت نف الػػداعي مسػػا دعػػانا ديػػدا دمػػا دع ػا رسػػوؿ

أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) )(ٔ) .

وعػػن عبػػد أل بػػن عطػػان قػػاؿ  ( :س ػ ل

أع عفػػر البػػاقر (علي ػ

الس ػػبلـ)  .قلػ ػ  :إذا ق ػػاـ الق ػػائم (عليػ ػ الس ػػبلـ) ةي س ػػرية
ٔ -حبار األنوار جٖٔ صٗ. ٜٔ
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يسػػري

السػػاس ؟ قػػاؿ  :يهػػدـ مػػا قبلػ دمػػا عػػل رسػػوؿ أل

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ويست نف اإلسبلـ ديدا )(ٔ) .
ودػدل ورد عػػن عبػد أل بػػن عطػان اؼبكػػي عػن خػػيخ الفقهػان  -يعػػين
أع عبد أل (علي السبلـ) قػاؿ  ( :س لت عن سرية اؼبهػدي (عليػ

السػػبلـ) ديػػف سػػريت ؟ قػػاؿ  :ي ػػسع دمػػا صػػسع رسػػوؿ أل
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يهػػدـ مػػا دػػاف قبلػ دمػػا هػػدـ رسػػوؿ أل (صػلا أل عليػ
وآل وسلم) أمر اعباهلية ويست نف اإلسبلـ ديدا )(ٕ) .

وددل ورد عن اإلماـ ال ادؽ (علي السػبلـ) انػ قػاؿ  ( :إذا قػاـ
القػػائم دعػػا السػػاس إىل اإلسػػبلـ ديػػدا وهػػداهم إىل أمػػر قػػد

دثر ضل عس اعبمهور وإمبا ظبي القائم مهداي ألن يهدي إىل
أمر مضلوؿ عس وظبي القائم علقائم لقيام عغبق )(ٖ) .
ٔ -حبار األنوار جٕ٘ صٖٗ٘ .

ٕ -إثبات اؽبداة جٖ ص ٖٜ٘ح. ٜٜٗ
ٖ -الوا جٕصٖٔٔحٔٔ .
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والواقع إف هدل الرواايت تؤدد لسا أمور مسها إف لئلماـ اؼبهدي (علي
السػػبلـ) دعػػوة أي إنػ ػ (علي ػ الس ػػبلـ) سػػوؼ ي ػػدعو السػػاس وإنػ ػ
(عليػ السػػبلـ) يػػدعو إىل إسػػبلـ ديػػد هتػػري الػػدي دػػاف معهػػودا عسػػد
الساس
ولي

ع ر الظهور الشريف .
مع ذل أف اإلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) أييت بػدين وإسػبلـ

هتػػري الػػدين واإلس ػػبلـ احملمػػدي ولك ػػن الواقػػع أف األم ػػة تكػػوف ق ػػد
اكبر

عػن الػدين واإلسػبلـ احملمػدي األصػيل وتعػودت علػا أحكػاـ

وتعاليم بعيدة دل البعػد عمػا ػان بػ رسػوؿ أل (صػلا أل عليػ وآلػ
وسلم) ودعا إلي .
إذا ما ظهػرت دعػوة اؼبهػدي (عليػ السػبلـ) ظهػرت دػدعوة ديػدة
وـبتلفة د ري من مبادئها وتعاليمها عن الواقع اؼبعاش يومها .
وؼبا دػاف مػن اؼبعلػوـ أف اإلمػاـ اؼبهػدي (عليػ السػبلـ) ىبػرج

اليػوـ

العاخػػر مػػن احملػػرـ قائمػػا علسػػيف معلسػػا اغبػػرب ضػػد الظلػػم والظػػاؼبا
والطغػػاة واؼبتج ػبين مػػن حكػػاـ وحكومػػات وعلمػػان و قهػػان مسحػػر ا
وأ،س مشردا دما قاـ دل اؼب طفا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) علسيف .
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قػ ػػد ػ ػػان

السػػبلـ) ( :

الروايػ ػػة الش ػ ػريفة الػ ػػواردة عػ ػػن اإلمػ ػػاـ اغبسػ ػػا (علي ػ ػ

القػػائم مسػػا سػػسن مػػن األنبيػػان سػػسة مػػن نػػوح

وسسة من إبراهيم وسسة من موسا وسس من عيسػا وسػسة مػن
يوسػػف وسػػس مػػن

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

مػػا مػػن نػػوح طػػوؿ العمػػر

وأمػػا مػػن إب ػراهيم خفػػان الػػوالدة واعت ػًاؿ السػػاس وأمػػا مػػن
موسا اػبوؼ والغيبة وأما من عيسا اختبلؼ الساس ي
وأما من أيوب الفرج بعد البلػوى وأمػا مػن

(صػلا أل

علي وآل وسلم) اػبروج علسيف )(ٔ) .

وع ػػن أه ب ػػري ق ػػاؿ  :ق ػػاؿ أب ػػو عف ػػر (عليػ ػ الس ػػبلـ)  ( :يق ػػوـ
القػػائم ةمػػر ديػػد ودتػػاب ديػػد وقضػػان ديػػد علػػا العػػرب
خديد لي

خان إال السيف وال يستتيب أحداً وال أتخدل

أل لومة الئم )(ٕ) .
ٔ -الوا جٕٓٔ .

ٕ -هتيبة السعماين ص. ٕٖٜ
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ومػػن هسػػا يتبػػا أف اإلمػػاـ اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ) ال ىبػػرج إال قػػائم
علسيف وؿباسبا ومعاقبا ويقيم د ري من الساس حد أل .

-063 -

-064 -

البابىاألولى
الداريىهوىالومانيى
بعد أف تبػا لسػا أف اإلمػاـ اؼبهػدي (عليػ السػبلـ) يقػوـ علسػيف دمػا
قاـ دل رسوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وؼبا داف قياـ اإلماـ (علي السػبلـ) يب ػل
القيامة ال غرى داف البد من ظهور دعوة ل أل ػل التبشػري واإلنػدار
م داقاً ؼبا ان

قول تعاىل :

ِ
ث َر ُسوالً}(ٔ) .
ا َح هي نَػ ْبػ َع َ
{ َوَما ُدسها ُم َع ّدبِ َ

من هو الػدي يقػوـ 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 .

والواقع إف من يقوـ بتلػ الػدعوة إىل اإلسػبلـ اعبديػد ويػدعو السػاس
إىل اغبق والطريػق اؼبسػتقيم ون ػرة اإلمػاـ هػو اليمػاين اؼبوعػود اؼبمهػد

ٔ -اإلسران (٘ٔ) .
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الرئيسي لئلمػاـ والػدي يبع ػ (عليػ السػبلـ) ليقػوـ بتلػ اؼبهمػة الػيت
يسوب هبا عس .
وفبػػا يػػدؿ علػػا ذل ػ مػػا ػػان

الروايػػة الش ػريفة الػػواردة عػػن اإلمػػاـ

الباقر (علي السبلـ) قػاؿ .... ( :ولػي

الػراايت رايػة أهػدى

من راية اليماين هػي رايػة هػدى ألنػ يػدعو إىل صػاحبكم ػإذا
خػػرج اليمػػاين حػػرـ بيػػع السػػبلح علػػا السػػاس  -إىل أف قػػاؿ-
ألن يدعو إىل اغبق وإىل ريق مستقيم )(ٔ) .

وه ػػدا فب ػػا يؤد ػػد أف اليم ػػاين ه ػػو م ػػن ي ػػدعو إىل ن ػػرة اإلم ػػاـ (عليػ ػ
السبلـ) واىل اغبق .
واغبػػق ه ػو اإلمػػاـ اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ) دمػػا ورد

تفسػػري قول ػ

ِ
{وقُػ ػػل َ ػ ػػان ا ْغبَػ ػ ُّػق َوَزَهػ ػ َػق الْبَا ِ ػ ػ ِ
ػل َدػ ػػا َف
تعػ ػػاىل ْ َ :
ػل إ هف الْبَا ػ ػ َ
ُ
َزُهوقػ ػاً}(ٕ) ق ػػاؿ اإلم ػػاـ ال ػػادؽ (عليػ ػ الس ػػبلـ)  ( :اغب ػػق ه ػػو
اؼبهدي (علي السبلـ) ) .
ٔ -هتيبة السعماين صٗ. ٕٙ
ٕ -اإلسران (ٔ. )ٛ
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وه ػػدا ي بػ ػ أيض ػػا دح ػػض أداذي ػػب وا ػ ػ انات بع ػػض أه ػػل البا ػػل
الدين يدعوف السػاس إىل أنفسػهم

حػا أف اليمػاين يػدعو إىل اإلمػاـ

دما تقدـ .
وؼب ػػا تب ػػا ذلػ ػ وثبػ ػ أف اليم ػػاين ه ػػو م ػػن يق ػػوـ بتلػ ػ ال ػػدعوة إىل
اإلسػػبلـ اعبديػػد واىل ن ػػرة اإلمػػاـ اؼبهػػدي (عليػ السػػبلـ) دػػاف البػػد
لسا من التعرؼ علا هدل الشخ ػية اؼبهمػة ألف التعػرؼ علػا اليمػاين
وااللتحاؽ ب يقود إىل ن رة اإلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) .
وللتعػػرؼ علػػا خخ ػػية اليمػػاين ودعوت ػ ال بػػد مػػن مقارنتهػػا بػػدعوة
الرسوؿ األدرـ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) إف لدعوة اإلماـ اؼبهدي (علي السػبلـ) خػب
بدعوة دل اؼب طفا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) دما بيسا سابقاً
.
قػػد ػػان

يػات هػدا البحػث

الروايػػة الػػواردة عػػن دامػػل عػػن أه عفػػر (عليػ السػػبلـ)

انػ قػػاؿ  ( :إف قائمسػػا إذا قػػاـ دعػػا السػػاس إىل أمػػر ديػػد دمػػا
دعا إلي رسوؿ أل واف اإلسبلـ بدا هتريبا وسػيعود هتريبػا دمػا
بدا طوىب للغرعن .
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قل  :اخرح

هدا أصلح أل قػاؿ  :يسػت نف الػداعي

مسا دعاناً ديدا دما دعا رسوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) )(ٔ) .

م ػػن هػ ػدل الروايػ ػة وهتريه ػػا يظه ػػر لس ػػا واض ػػحا الش ػػب ب ػػا ال ػػدعوتا

اؼبهدية واحملمديػة ػإف مػا ػرى ومػا مػر مػن مراحػل
سيجري ويبر

الدعوة اؼبهدية .

البابىالثانيى
ٔ -حبار األنوار جٖٔصٗ. ٜٔ
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الػدعوة السبويػة

ماهوظىدروةىالومانيى
دمػػا هػػو معلػػوـ إف أل تبػػارؾ وتعػػاىل بشػػر صبيػػع أنبيائػ ورسػػل دبحمػػد
وآلػ ػ الط ػػاهرين (ص ػػلوات أل وس ػػبلم عل ػػيهم أصبع ػػا) ه ػػم س ػػادة
الػ ػػورى

األولػ ػػا واآلخ ػ ػرين وأخػ ػػد مػ ػػسهم العهػ ػػد ب ػ ػدل وأعلمهػ ػػم

سػػبحان بتمػػاـ نػػورل علػػا اػبلػػق أصبعػػا علػػا يػػد خػػامت أوصػػيان
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) اإلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) .
أي أف اإلماـ اؼبهدي سيكوف اؼبستظر إلقامػة دولػة العػدؿ اإلؽبػي الػيت
وعد هبػا أل تعػاىل صبيػع أنبيائػ ورسػل وسػيكوف (عليػ السػبلـ) مػتمم
ؼب ػا بػػدأل مائػػة وأربعػػة وعشػػروف ألػػف نػػغ مػػن أنبيػػان أل (صػػلوات أل
وسبلم عليهم أصبعا) .
هدل اغبالة البد من دعوة لئلماـ اؼبهدي (علي السػبلـ)

إذاً بلبد
والب ػػد م ػػن رس ػػوؿ يظه ػػر هب ػػدل ال ػػدعوة والف اإلم ػػاـ اؼبه ػػدي (عليػ ػ

السػػبلـ) سػػيقوـ علسػػيف ؿباسػػبا وال يسػػتتيب احػػد أي ان ػ سػػيم ل
عػػداب أل علػػا الػػدين يكػػدبوف دعوت ػ ويعػػادوف رسػػول

وقػػد ثب ػ

لػديسا دبػػا ال يقبػل الشػ أف صػاحب هػػدل الػدعوة هػػو السػيد اليمػػاين
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واف داف هساؾ بعض اؼبمهدين والدعاة الدين يقوموف علػدعوة لئلمػاـ
(عليػ ػ الس ػػبلـ) هس ػػا وهس ػػاؾ إال أهن ػػا دع ػػوات رعي ػػة بس ػػيطة خب ػػبلؼ
دعوة اليماين هي الدعوة الرئيسية لئلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) .
ب ػػل إف الباح ػػث واؼبتتب ػػع لل ػػرواايت ال ػػواردة ع ػػن الس ػػغ وآلػ ػ (عل ػػيهم
أ ضػػل ال ػػبلة وأمت التسػػليم) يػػرى أهنػػم ال يفرقػػوف بػػا اإلمػػاـ (علي ػ
السبلـ) وبا الداعي ل ( اليمػاين )

العديػد مػن اؼبواقػف واؼبراحػل

األمر الدي سبب االختبال للك ري من الباح ا والكتاب .
وسسحاوؿ

هدا البحث أف نسل الضون علا ماهيػة دعػوة اليمػاين

واألدوار واؼبراحل اليت سبر هبا أثسػان دعوتػ ومػا هػي السػسن الػيت ذبػري
علي ػ ومػػا الػػدي سػػيوا ه وهتػػري ذل ػ مػػن السقػػاط الػػيت نراهػػا مهمػػة
للػػرب

هػػدا البحػػث ولكػػي تتض ػ ال ػػورة عبمه ػور اؼبستظ ػرين وال

يشػػتب علػػيهم األمػػر بظهػػور بعػػض الػػدعاة الكػػاذبا الػػدين يستحلػػوف
هدل الشخ ية اؼبهمة

قضية اإلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) .

إف اإلمػػاـ اؼبهػػدي (عليػ السػػبلـ) سػػيبين دولػػة العػػدؿ اإلؽبػػي اؼبستظػػرة
وهبدا سيم ل انػب اغبػق واإليبػاف دلػ قبػاؿ البا ػل والكفػر دلػ وال
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ىبف ػػا أف البا ػػل

ه ػػدا الًم ػػاف مستش ػػر د ػػل مك ػػاف واف األرض

امتؤلت مس .
واؼبػػؤمسا
علغيب أي

هػػدا الًمػػاف عإلمػػاـ اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ) هػػم مػػؤمسا
الواقع يؤمسوف بػ

اؼبفهػوـ أمػا اؼب ػداؽ أي خخ ػ

(علي السػبلـ) ؟ ومػن هػي الشخ ػيات اؼبرتبطػة بػ حقيقػة ؟

هػدا

فبػ ػا وبت ػػاج إىل مًي ػػد م ػػن اإليض ػػاح والبي ػػاف وه ػػدا يس ػػري عل ػػا د ػػل
الشخ ػ ػػيات اؼبرتبط ػ ػػة ب ػ ػػدعوة اؼبه ػ ػػدي (عليػ ػ ػ الس ػ ػػبلـ) وأنبه ػ ػػا
خخ ية اليماين وهدل حا ة أوىل

اجملتمع .

أما اغبا ة ال انية هي احملا ظة علػا هػدل الشخ ػيات وعػدـ دشػفها
أمػػاـ البا ػػل وأهل ػ الػػدي سػػيكوف قػػد سػػيطر علػػا األرض
الظهػػور وهػػدا سػػبلح ذو حػػدين

ػػسحن

نف ػ

زمػػاف

الوق ػ كبتػػاج إىل

إيض ػػاح ؽب ػػدل الشخ ػػيات وكبت ػػاج أيض ػػا إخف ػػان ؽب ػػا األم ػػر ال ػػدي
اس ػػتدعا أف يس ػػتعمل أه ػػل البيػ ػ (عل ػػيهم الس ػػبلـ) نفػ ػ

أس ػػلوب

القػ ػػرآف كان ػ ػ الس ػ ػػوص الػ ػػواردة عػ ػػسهم (علػ ػػيهم السػ ػػبلـ) هبػ ػػدا
اػب ػػوص ظاهرهػػا أنيػػق وع سهػػا عميػػق وبعبػػارة أخػػرى يفهمهػػا بعػػض
الساس وال يفهمها أد رهم .
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ػػإف تفاصػػيل القضػػية اؼبهدويػػة ال وبػي هبػػا أحػػد إال الػػداعي اغبقيقػػي
لئلمػػاـ (علي ػ السػػبلـ)
ويكش ػػف أسػ ػرارها

هػػو الػػدي وبمػػل علػػا عاتق ػ ػ رموزهػػا

الًم ػػاف واؼبك ػػاف اؼبساس ػػبا وذلػ ػ ألنػ ػ مػ ػرتب

عؼبع ػػوـ ارتبا ػػا مباخ ػرا يفػػيض علي ػ مػػن علوم ػ الرعنيػػة دبػػا هبعل ػ
يبقر اغبديث بقراً وىبرج أسرارل .

دمػ ػػا ورد

معجػ ػػم اؼببلحػ ػػم والفػ ػػك جٔص ٖٛٙنقػ ػػبل عػ ػػن هتيبػ ػػة

السعمػػاين إبسػػسادل عػػن ػػابر عػػن أمػػري اؼبػػؤمسا (علي ػ السػػبلـ) وهػػو
ي ف حاؿ ػي

الغضػب وأمػريهم اليمػاين وأظبػ إىل أف قػاؿ ػابر

مث هنض اإلماـ علي (علي السبلـ) وهو يقوؿ عقراً عقراً عقػراً مث قػاؿ
ذل ر ل من ذرييت يبقر اغبديث بقراً .

البابىالثالثى
مراحلىدروةىالومانيى
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دمػػا أثبتسػػا سػػابقا أف اليمػػاين هػػو حامػػل دعػػوة اإلمػػاـ اؼبهػػدي (علي ػ
السػػبلـ) هػػو الػػدي يقػػوـ إبعػػداد اعبػػي

لػ وتسبيػ السػػاس وتػػو يههم

كبو اإلماـ (علي السبلـ) و ي تهم ؼبرحلػة قيػاـ اإلمػاـ ودػل هػدا يقػوـ
ب اليماين .
وال اب أف اإلماـ يقوـ من مكة ؿبارعً جبيش وال ىبفا الفرؽ با مػن

يقػػوـ عإلعػػداد واإلرخػػاد والتمهيػػد وبػػا مػػن يقػػوـ ؿبػػارعً وؿباسػػباً أمػػا
ديفية دعوت هػي تكػوف علػا مراحػل دمراحػل دعػوة السغ(صػلا أل

عليػ وآلػ وسػػلم) ولكػن بفػوارؽ بسػػيطة قػد بيسػا أف هسػػاؾ سػب دبػػري
بػػا دعػػوة اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ) وبػػا دعػػوة ػػدل رسػػوؿ أل علي ػ
وآل وسلم) .
وعليػ البػػد ؼبػػن أراد أف يفهػػم مراحػػل دعػػوة اليمػػاين أف يفهػػم مراحػػل
دعوة الرسػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ػاؼبعلوـ انػ بػدأ علػدعوة السػرية مث أعلسهػا بعػد
أف قوي ػ خػػودة أصػػحاب و ػػرى علي ػ مػػا ػػرى مػػن تكػػديب وا ػػاـ
علبا ػ ػػل مث هجرت ػ ػ مػ ػػرتا وهتػ ػػري ذل ػ ػ فبػ ػػا هػ ػػو معلػ ػػوـ لػ ػػدى عامػ ػػة
اؼبسلما .
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دعػػوة اليمػػاين إهنػػا سبػػر

ودػػدا

هػػدل اؼبرحلػػة ولكػػن بقػػا للت ويػػل

اؼبوا ق للغيب وهو اإلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) .
ونتيجة للتفاوت با ع ر الرسوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وع ر اإلمػاـ اؼبهػدي ػإف
دعػػوة اليمػػاين مضػػغو ة
األنبيػػان

نف ػ

الوق ػ

تجػػري علي ػ ؾبموعػػة مػػن سػػسن

مرحلػػة دعوت ػ كمػػا ورد أف ل ػ سػػسن مػػن األنبيػػان (

عن أه ب ري ظبع أع عفر الباقر (علي السبلـ) يقوؿ :

(

صاحب هدا األمر سسة مػن أربعػة أنبيػان سػسة مػن موسػا

وسػػسة مػػن عيسػػا وسػػسة مػػن يوسػػف وسػػسة مػػن

 -إىل أف

قاؿ -قل  :ما سسة يوسف ؟
قاؿ السجن والغيبة )(ٔ) .
ومػػن هػػدا نفهػػم أف اليمػػاين يتعػػرض للسػػجن وتكػػوف ل ػ هجػػرتا دمػػا
دان لرسوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) هجرتا .
ونتيجة للتداخل

ربقق السسن إف سست مػن موسػا (عليػ السػبلـ)

ه ػػدل اؼبرحل ػػة انػ ػ ىب ػػرج خائف ػػا ي ق ػػب دم ػػا ػػان
 -0هتيبة الطوسي .

-074 -

الرواي ػػة وم ػػن

اؼبشػػاهبة بيس ػ وموسػػا (علي ػ السػػبلـ) أف موسػػا عػػاش بػػا العلمػػان
نتيجػ ػػة إلقامت ػ ػ

ق ػ ػػر رعػ ػػوف

اليماين ويعي

ة من الًمن با األوساط العلميػة مػن زعمػان السػاس

م ػػن س ػػادة قػ ػري

آخ ػػر الًم ػػاف

ذل ػ ػ الًمػ ػػاف

كػ ػػدل يسش ػ ػ

مك ػػة اؼبه ػػدي (عليػ ػ الس ػػبلـ)

الكو ة والسجف مث يسقلب عليهم وي بػ بطػبلف علػومهم واكبػرا هم
عن ادة اغبق وال واب دما عل موسا (علي السبلـ) .
وأما ال فة ال ال ػة اؼبشػاهبة لسػسة موسػا (عليػ السػبلـ) إف لليمػاين

هتيبتا حيث ػان عػن أه عبػد أل (عليػ السػبلـ) أنػ قػاؿ  ( :إف
ل ػ ػػاحب ه ػ ػػدا األم ػ ػػر هتيبتػ ػػا ير ػ ػػع
واألخرى يقاؿ  :هل

أح ػ ػػدنبا إىل أهلػ ػ ػ

أي واد سل . )ٔ()...

وه ػػدا م ػػا يؤد ػػد م ػػا ذهبس ػػا إليػ ػ م ػػن حي ػػث إف اإلم ػػاـ اؼبه ػػدي (عليػ ػ
السػػبلـ) لػ هتيبتػػا (ال ػػغرى والكػػبى) ولكسػ ن ير ػػع

األوىل إىل

أهل ػ دػػدل مػػن هتػػري اؼبمكػػن أف نقػػوؿ أف الشػػيعة الػػدين يؤمسػػوف
عإلم ػػاـ (عليػ ػ الس ػػبلـ) أنػ ػ ح ػػي وهتائ ػػب ير ع ػػوف ويقول ػػوف عسػ ػ
 -0هتيبة السعماين .
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ولػػدل

اؼبقطػػع ال ػػاين مػػن الروايػػة أن ػ مػػات أو هل ػ

هػػدل الروايػػة

تسطبق علا السيد اليماين ال علا اإلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) .
أدوارل ومهام :
نتيجة للمهاـ اؼبلقاة علا عاتق اليمػاين تعػددت أدوارل ومواقفػ وهػدا
يقتض ػػي تع ػػدد أم ػػادن خرو ػ ػ وظه ػػورل يك ػػوف لػ ػ ظه ػػور
للػػدعوة ويكػػوف لػ ظهػػور
وددل ل قياـ

خراسػػاف وظهػػور

الكو ػػة

الػػيمن وهتػػري ذلػ

خراساف و أمادن أخرى أييت عليها الكػبلـ تباعػا

.
أم ػػا ظه ػػورل

مك ػػة ق ػػد ذد ػػر،ل س ػػابقا إف بداي ػػة دعوتػ ػ تك ػػوف

الكو ػػة وأمػػا ظهػػورل

خراسػػاف هػػو مػػن ضػػمن مرحلػػة اؽبجػػرة إىل

مديس ػػة اؼبه ػػدي خراس ػػاف وبع ػػد عودتػ ػ إىل الكو ػػة وقيامػ ػ يه ػػا
علدعوة العلسية تبدأ حكومة بين العباس
قد ان

مطاردت تبدأ هتيبت .

الرواية عن أه عفر (علي السبلـ) قاؿ :
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( قػػاؿ

اي أع اعبػػارود إذا دار الفلػ وقػػالوا مػػات أو هلػ

وةي واد س ػػل وق ػػاؿ الطال ػػب لػ ػ  :أ يك ػػوف ذلػ ػ وق ػػد
بلي ػ عظام ػ عسػػد ذل ػ

حبوا علا ال لة )(ٔ) .

ػػارذبول وإذا ظبعػػتم ب ػ ػ تول ولػػو

وبعػد الغيبػة واالختفػػان البػد لػ مػن خػروج والظػػاهر أف ذلػ يكػػوف
من اليمن .
وبعد اػبروج البػد مػن القيػاـ يكػوف قيػاـ اليمػاين مػن خراسػاف جبػي

لفػػت الكو ػػة و ػػرد السػػفياين مسهػػا جػػان الروايػػة  ( :إذا رأي ػػتم
ال ػراايت السػػود خر ػ مػػن قبػػل خراسػػاف توهػػا ولػػو حبػػواً
علا ال لة ف يها خليفة أل اؼبهدي )(ٕ) .

ٔ -هتيبة السعماين .
ٕ -هتيبة السعماين .

-077 -

ودمػػا ذدػػر ،أف اليمػػاين

الروايػػة عسػػد أهػػل البي (عليػ السػػبلـ) هػػو

اؼبهدي حيث ان عن أمري اؼبؤمسا (علي السبلـ)  ( :عيعػوا ػبل،

عظب لي

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

ٔ -اؼب در نفس .
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انفصم انسادس
أدنت انُمانٍ عهً صذق دعىاه
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ؼبا داف اليماين اؼبوعود صاحب دعػوة حيػث يقػوـ بػدعوة السػاس دمػا
سبق أف بيسا داف البد ل من أدلة علا صػدؽ تلػ الػدعوة خاصػة
وإف األحاديػػث والػػرواايت اؼبع ػػومية الش ػريفة قػػد بيس ػ لسػػا ظهػػور
الك ري من راايت الضبللة واالكبراؼ
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ذل الًماف .

أضف إىل ذل أف علمان السون و قهان الضبللة سوؼ يقفوف بو
دعػػوة الػػداعي دمػػا أخبتسػػا دلمػػات أهػػل البيػ (صػػلوات أل علػػيهم
أصبعا) .
إذف بلبػػد لليمػػاين مػػن إظهػػار األدلػػة الوا يػػة الػػيت ت ب ػ صػػحة
تل ػ الػػدعوة الػػيت يقػػيم مػػن خبلؽب ػػا اغبجػػة علػػا مػػن يسػػمع بتلػ ػ
الدعوة .
وانطبلق ػاً مػػن هػػدل السقطػػة ن ػورد أهػػم األدلػػة الػػيت كبتمػػل أف أييت هبػػا
اليمػػاين إلثبػػات دعوت ػ علػػا خػػكل أ روحػػات ونقػػوـ بسقػػاش دػػل
أ روحة علا حدة

سددر أهم ما يرا ق تل األ روحات من نقػاط

ضػ ػ ػػعف وقػ ػ ػػوة ويبقػ ػ ػػا اغبكػ ػ ػػم للقػ ػ ػػارئ اؼبس ػ ػ ػػف

تعيػ ػ ػػا أص ػ ػ ػ

األ روحات واغبقيقة أف هساؾ أ روحات ثبلثة ال رابع ؽبا .

األ روحة األوىل ( :إقامة اؼبعجًة) :
ق ػػد يعتق ػػد ال ػػبعض أف أق ػػوى األدل ػػة وأنبه ػػا عل ػػا اإل ػػبلؽ د ػػل
الػػدعوات اإلؽبيػػة هػػي إقامػػة اؼبعجػػًة مسػػتسدين
األنبي ػػان (عل ػػيهم الس ػػبلـ)

ذل ػ إىل دعػػوات

ه ػػم يقول ػػوف أف لك ػػل ص ػػاحب دع ػػوة
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معجًة

قد أقػاـ األنبيػان (علػيهم السػبلـ) اؼبعػا ً ألقػوامهم بلبػد

دل صاحب دعوة إؽبية أف يقيم اؼبعجًة لقوم دمػا عػل إبػراهيم
وصاحل ويون

وأيػوب وموسػا وعيسػا و

وهتػريهم (علػيهم أ ضػل

ال بلة والسبلـ) ودما عل أوصيان األنبيان من بعد مو م .
واغبقيقػػة وقبػػل البػػدن

نقػػاش هػػدل األ روحػػة البػػد مػػن إثبػػات أمػػر

مهم وهو أف اؼبعجًة هبريهػا أل عػً و ػل علػا أيػدي أنبيػانل (علػيهم
السػػبلـ) ولػػي

علضػػرورة أف يكػػوف لكػػل نػػغ معجػػًة هػػدا نػػغ أل

نوح (علي السبلـ) ن يؤيدل أل عؼبعجًة أثسان ة دعوت .
وأما من يقوؿ أف الطو اف هو معجًة نوح (علي السػبلـ) إنسػا نقػوؿ
 :نعػػم دػػاف الطو ػػاف معجػػًة إال أن ػ لػػي

دلػػيبلً مػػن أ ػػل إثبػػات

صػحة دعػوة نػػوح (عليػ السػبلـ) بػػل هػو عقػاب مػػن اؼبػوىل عػً و ػػل
للكػػا رين الػػدين ر ضػػوا الت ػػديق واإليبػػاف بدعوت ػ (علي ػ السػػبلـ)
وإال ػػإف اؼبػػؤمسا قػػد آمسػػوا بتلػ الػػدعوة قبػػل وقػػوع الطو ػػاف بػػًمن
ويػػل وؼبػػا وقػػع الطو ػػاف ن يػػؤمن أحػػد هتػػري أول ػ اؼبػػؤمسا وال
تو ػػد آيػػة أو روايػػة تػػدؿ علػػا أف نػػوح (علي ػ السػػبلـ) أقػػاـ اؼبعجػػًة
لقوم هتري معجًة الطو اف اليت قلسا أهنا عقاب للكا رين لي
-082 -

إال .

أمػػا نػػغ أل هػػود (علي ػ السػػبلـ) يحػػدثسا القػػرآف أن ػ ن أيت دبعجػػًة
إ بلقػاً قػػد لػػب مسػ قومػ ذلػ إال أنػ قػػاؿ ؽبػػم ةف ذلػ بيػػد أل

ػود َمػػا ِ ْػتَػسَػػا بِبَػيِّسَػ ٍػة َوَمػػا َْكبػ ُػن
عػػً و ػػل قػػاؿ تعػػاىل { :قَػػالُواْ َاي ُهػ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ا }(ٔ) .
بِتَا ِردي آؽبَتِسَا َعن قَػ ْول َ َوَما َْكب ُن لَ َ ِدبُْؤمسِ َ
دمػػا إف هسػػاؾ الك ػػري مػػن األنبيػػان لػػي

لػػديهم معجػػًة دػػالسغ لػػوط

(علي ػ السػػبلـ) م ػ بلً وإظباعيػػل وإسػػحق ويعقػػوب ويوسػػف وهتػػريهم

(علػػيهم وعلػػا نبيسػػا أ ضػػل ال ػػبلة وأمت التسػػليم) إذف مس ػ لة أف
لكػػل نػػغ معجػػًة هتػػري صػػحيحة إمبػػا اؼبعج ػًات بيػػد أل أييت هبػػا مػػي
يشان ويؤيد هبا من يشان قاؿ تعاىل :

ت ِعسػ َد هِ
ِ
اَّلل
آاي ٌ
ت ِّمن هربِِّ قُ ْل إِ همبَا ْاآل َاي ُ
{وقَالُوا لَ ْوَال أُن ًِ َؿ َعلَْي َ
َ
(ٕ)
ا} .
َوإِ همبَا أ ََ ،نَ ِد ٌير ُّمبِ ٌ
إذف اؼبس لة ليس مسو ة بيد السغ إمبا األمر بيد أل عً و ػل هػو

أييت عؼبعج ػػًة ويقيمه ػػا م ػػي خ ػػان يق ػػيم هب ػػا اغبج ػػة عل ػػا الك ػػا رين
ٔ -هود (ٖ٘) .

ٕ -العسكبوت (ٓ٘) .
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واؼبعانػدين ولػو ر عسػػا واسػتقرأ ،سػرية األنبيػػان لو ػد ،أف صبيػع مػػن
لػػب مػػسهم اؼبعجػػًة هػػم مػػن اؼبعانػػدين والكػػا رين بػػدعوات األنبيػػان
وحيسمػػا أقػػاـ أل ؽبػػم اؼبعػػا ً علػػا يػػدي أنبيػػانل ن يػػًدهم ذل ػ إال
إعراضاً عن اغبق وعساداً ودفراً قاؿ تعاىل :

{وم ػ ػػا َأتْتِ ػ ػػي ِهم ِم ػ ػػن آي ػ ػ ٍػة ِم ػ ػػن آاي ِ
ت َرّهبِِ ػ ػ ْػم إِاله َد ػ ػػانُواْ َع ْسػ َه ػ ػػا
ََ
ّ ْ َ ّ ْ َ
م ْع ِر ِ
ا}(ٔ) .
ضَ
ُ
أـ لػو نظػر ،إىل اؼبػػؤمسا إنسػا قبػػد أف األعػم األهتلػب مػػسهم قػد آمسػػوا

من دوف معجًة .
مث إنسػػا نػػؤمن عؼبقولػػة الػػيت ػػان يهػػا ( :إف لكػػل مقػػاـ مقػػاؿ) وقػػد
اتفػػق العقػػبلن علػػا أف اؼبعجػػًة تكػػوف دبػػا يساسػػب زماهنػػا

قػػد دانػ

معجػػًة موسػػا (علي ػ السػػبلـ) الع ػػا الػػيت تكػػوف حيػػة إبذف أل عػػً
و ل ألف السحر داف مستشراً ذل الًماف .
وقد دان معجًة عيسا (علي السبلـ) خفان اؼبرضا وإحيان اؼبػوتا
ألف الطب دػاف مستشػراً ومعرو ػاً بشػكل واسػع ودانػ معجػًة نبيسػا
ٔ -األنعاـ (ٗ) .
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(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) القرآف دبا ي من ببلهتة وحسن بياف وذل ألف الشػعر
والببلهتة دا ،مستشراف ومعرو اف بشكل واض .
أم ػػا م ػػن يعتق ػػد أف اإلم ػػاـ اؼبه ػػدي (مك ػػن أل لػ ػ

األرض) يظه ػػر

عؼبعج ػًات هػػدا هتػػري صػػحي ألف اؼبعج ػًات ال ذبػػري إال علػػا يػػد
األنبيػػان (علػػيهم السػػبلـ) أمػػا علسسػػبة لؤلوصػػيان إمبػػا يؤيػػدهم أل عػػً
و ل علكرامات .
وهسػ ػػاؾ ػ ػػرؽ بػ ػػا اؼبعج ػ ػًات والكرامػ ػػات
اػب م وردع وهي أتيت

ػ ػػاؼبعجًة أتيت إلعجػ ػػاز

مقػاـ االحتجػاج وإقامػة اغبجػة قبػل وقػوع

العداب أما علسسبة لؤلوصيان إف أل عً و ل يؤيدهم علكرامػات
لتطم ػ ن ؽبػػم نفػػوس السػػاس تت ػػاعد عسػػدها در ػػات اإليبػػاف والػػوالن
لشخ

الوصي .

لػ ػػدل

ػ ػػالوارد أف اؼبػ ػػوىل تبػ ػػارؾ وتعػ ػػاىل يؤيػ ػػد ولي ػ ػ اؼبهػ ػػدي (علي ػ ػ

السػبلـ) علكرامػػات دمػا أيػػد هتػريل مػػن األوصػيان (علػػيهم السػػبلـ) ال
أف أل عػػً و ػػل يقػػيم علػػا يديػ اؼبعػػا ً دمػػا يعتقػػد الػػبعض مث إف
العلمان قد قرروا أف اؼبعجًة ال أتيت إال عسد اكب ار إقامػة اغبػق هبػا
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أما إذا دانػ األسػباب الطبيعيػة مستجػة للمطلػوب وهػو إقامػة اغبجػة
بل داعي عسدها إلقامة اؼبعجًة ..
أمػا يمػا ىبػ

صػاحب دعػػوة اإلمػاـ اؼبهػدي (عليػ السػبلـ) اليمػػاين

اؼبوعػػود ػػبل قب ػد وال روايػػة واحػػدة تػػدؿ علػػا أف أل عػػً و ػػل يقػػيم
علا يدي اؼبعجػًات نعػم ػإف مػن احملتمػل أف أل يؤيػدل علكرامػات
إال أف األحاديث والرواايت الشريفة ن تشري إىل ذل ومن هسػا يتبػا
لس ػػا أف ه ػػدل األ روح ػػة ال يبك ػػن التعوي ػػل عليه ػػا

معر ػػة الػ ػػداعي

وصدؽ دعوال .

األ روحة ال انية ( :العلم علفق واألصوؿ) :
يعتقد بعض الشػيعة أف اليمػاين اؼبوعػود يظهػر دمجتهػد ويكػوف أعلػم
السػػاس علفقػ واألصػػوؿ عسػػد ذلػ يبػػدأ جبمػػع اؼبقلػػدين الػػدين ي ػػسع
مسهم قاعدة وأن اراً لئلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) .

واغبقيقػػة إف هػػدا الكػػبلـ فبػػا ال دليػػل عليػ لػػم تػػددر لسػػا األحاديػػث
والػػرواايت الش ػريفة أف اليمػػاين اؼبوعػػود يكػػوف ؾبتهػػداً أو إن ػ يكػػوف
أعلم الساس علفق واألصوؿ .
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مث إف الفق ػ واألصػػوؿ مػػن العلػػوـ الكسػػبية الػػيت يبكػػن رب ػػيلها مػػن
قبل أي خخ

بغػض السظػر عػن دػوف هػدا الشػخ

مت ػبلً عإلمػاـ

أو هتػػري مت ػػل بػػل بغػػض السظػػر عػػن دون ػ مػػؤمن أو اسػػق بػ ّػر أو
ػػا ر ػػإف دػػل واحػػد مػػن هػػؤالن يبكػػن أف يكػػوف ؾبتهػػداً ويبكػػن أف

يكوف أعلم من هتريل علفق واألصوؿ .

والتػػاريخ وبػػدثسا عػػن الك ػػري مػػن اؼبسحػػر ا الػػدين وصػػلوا إىل در ػػات
عالية

هدل العلوـ لػي دػل ؾبتهػد صػاحل ولػي دػل عػان مػؤمن

بل إف األحاديث والرواايت الشػريفة الػواردة عػن أمػر اإلمػاـ اؼبهػدي
(علي ػ السػػبلـ) ربػػدثسا عػػن ظهػػور الك ػػري مػػن علمػػان السػػون و قهػػان
الضػػبللة الػػدين يقفػػوف بو ػ اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ) ويت ػ ولوف علي ػ
دتاب أل ويكدبوف فبهديػ وأن ػارل والػرواايت
ذدر ،بعضها

هػدا ال ػدد د ػرية

ال فحات السابقة من هدا الكتاب .

مث إف م ػػا يقولػ ػ ال ػػبعض م ػػن أف اليم ػػاين يك ػػوف أعل ػػم الس ػػاس علفقػ ػ
واألصػػوؿ ػػإف هػػدل الػػدعوى أخ ػ

مػػن اؼبػػدعا

اليمػػاين يػػدعي

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 .

علم الفق واألصوؿ من العلوـ الكسػبية والتح ػيلية دمػا قلسػا وهػي
مػػن تعلػػيم البشػػر وعسػػتطاعة دػػل أحػػد تعلمهػػا ورب ػػيلها

ػػبل يبكػػن

أف نستدؿ هبا علا دعوة إؽبية .
مث إف اؼبعلػ ػػوـ لػ ػػديسا أف اليمػ ػػاين أيخػ ػػد تو يهات ػ ػ مػ ػػن اإلمػ ػػاـ (علي ػ ػ
الس ػػبلـ) نفسػ ػ دم ػػا أخ ػػارت ال ػػرواايت الشػ ػريفة وأد ػػد الك ػػري م ػػن
البػػاح ا دتػػبهم وأحبػػاثهم مػػا حا ت ػ عسػػدها لبل تهػػاد أو الفق ػ
واألصػ ػػوؿ خاص ػ ػة إذا مػ ػػا علمسػ ػػا أف صبيػ ػػع اجملتهػ ػػدين يعملػ ػػوف و ػ ػػق
أحكػػاـ ظاهريػػة ظسيػػة وليس ػ واقعيػػة واليمػػاين يعمػػل و ػػق أحكػػاـ
واقعية أيخدها من اإلماـ (علي السبلـ) نفس .
قد ػان

الروايػة الشػريفة الػواردة عػن أه عبػد أل (عليػ السػبلـ)

أن قاؿ  ( :القائم إماـ ابن إماـ أيخدوف مس حبلؽبم وحػرامهم
قبل قيام )(ٔ) .
ٔ -معجم أحاديث اإلماـ اؼبهدي جٖ ص. ٗٔٚ
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من هدل الرواية الشريفة يتبا لسػا واضػحاً أف مسػائل الفقػ وأحكػاـ

الشػ ػريعة تك ػػوف قب ػػل قيامػ ػ مسػ ػ (عليػ ػ الس ػػبلـ) ول ػػي
واليماين هو مػن يكػوف الواسػطة

م ػػن هت ػػريل

إي ػاؿ هػدل األحكػاـ إىل أن ػارل

غػػري صػػحي أف نفػػرض أف اليمػػاين ؾبتهػػداً مػػع علمس ػا أن ػ مت ػبلً
عإلماـ (علي السبلـ) .
مػػا أف يعمػػل اليمػػاين و ػػق االسػػتسباط وتكػػوف أحكام ػ ظسيػػة أو أن ػ
يكػػوف مت ػبلً عإلمػػاـ (علي ػ السػػبلـ) وأيخػػد األحكػػاـ الشػػرعية مس ػ

(عليػ السػبلـ) وسػوؼ تكػوف تلػ األحكػاـ واقعيػة حتمػاً وعسػػدها

ال وبتػػاج إىل اال تهػػاد واالسػػتسباط والعمػػل و ػػق األحكػػاـ الظاهريػػة
الظسية .
إذف مس ػ لة دػػوف اليمػػاين يكػػوف ؾبتهػػداً ويكػػوف اعلػػم السػػاس علفق ػ

هدل األ روحػة إذف هتػري صػحيحة

واألصوؿ لي صحيحاً إ بلقاً
وال يبك ػػن أف نع ػػوؿ عليه ػػا معر ػػة اليم ػػاين أو نعتبه ػػا دل ػػيبلً عل ػػا

صدؽ دعوال .

األ روحة ال ال ة  :العلم بعظائم األمور :
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صبيػ ػ ػػع األخػ ػ ػػيان تو ػ ػ ػػد أخػ ػ ػػيان عظيمػ ػ ػػة

ػ ػ ػػالعلم ي ػ ػ ػ عظػ ػ ػػائم

واؼبو ػػودات يهػػا عظػػائم والكتػػب يهػػا دتػػب عظيمػػة

كتػػاب أل

عً و ل ي قرآف عظيم وهكدا .
ويعتقػػد الػػبعض أف اليمػػاين اؼبوعػػود أييت علعظػػائم وقبػػل معر ػػة هػػدل
العظػػائم البػػد مػػن معر ػػة صػػحة ه ػػدا ال ػرأي هػػل ل ػ مػػا يؤيػػدل م ػػن
أحاديػػث ورواايت وردت عػػن السػػغ أو األئمػػة األ هػػار (صػػلوات أل
وسبلم عليهم أصبعا) .
واغبقيقة إنسا لو ر عسا إىل األحاديث والراوايت الػيت ربػدث عػن أمػر
اؼبهدي (علي السبلـ) قبد أهنا ذدرت هدا األمر ودل علي .
قد ان

الرواية الشريفة الواردة عن اؼبفضل بن عمر قاؿ :

( ظبعػ أع عبػػد أل (عليػ السػػبلـ) يقػػوؿ  :إف ل ػػاحب هػػدا
األمػػر هتيبتػػا ير ػػع
هل

أي واد سل

إحػػدانبا إىل أهلػ

واألخػػرى يقػػاؿ :

قل  :ديف ن سع إذا دػاف ذلػ ؟
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قػػاؿ  :إف ادعػػا مػػدع اسػ لول عػػن تلػ العظػػائم الػػيت هبيػػب
يها م ل )(ٔ) .
إذف م ػػن ه ػػدل الروايػ ػة الشػ ػريفة يتب ػػا لس ػػا أف اؼبعي ػػار
داع ػػي ه ػػو س ػػؤال ع ػػن العظ ػػائم ول ػػي

معر ػػة د ػػل

ع ػػن خ ػػين آخ ػػر

م ػػا ه ػػي

العظ ػػائم اي ت ػػرى ؟ ه ػػدا ه ػػو الس ػػؤاؿ اؼبه ػػم ال ػػدي هب ػػب أف نتوص ػػل
إل ابت .
واغبقيقػػة ال يبكػػن تعيػػا العظػػائم مػػا ن نر ػػع إىل دتػػاب أل عػػً و ػػل
وأحاديػػث السػػغ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ورواايت األئمػػة األ هػػار (علػػيهم السػػبلـ)
واؼبعلػػوـ أف دتػػاب أل عػػً و ػػل هػػو أعظػػم هػػدل العظػػائم قػػد وصػػف
اؼبوىل تبارؾ وتعاىل علعظمة قاؿ تعاىل :

ِ
ِ
يم}(ٕ) .
{ولََق ْد آتَػ ْيػسَ َ
َ
اؾ َس ْبعاً ّم َن ال َْم َ ِاين َوالْ ُق ْرآ َف ال َْعظ َ

كل ما يتعلق علقرآف من أسرار وخفااي يكوف عظيماً حتماً .

ٔ -الكا جٔ صٖٓٗ ؛ إثبات اؽبداة جٖ ص٘ٗٗ ؛ حبار األنوار جٕ٘ ص ٔ٘ٚ؛
هتيبة السعماين ص. ٔٚٛ

ٕ -اغبجر (. )ٛٚ
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أمػػا لػػو عػػد ،إىل األحاديػػث والػػرواايت الش ػريفة قبػػد أهنػػا ذدػػرت أف
الر عة من عظائم األمور معر تها تعين معر ة أمر من األمػور العظػاـ
.

قػػد ػػان الروايػػة الش ػريفة الػػواردة عػػن زرارة قػػاؿ  ( :س ػ ل أع
عبػػد أل (علي ػ السػػبلـ) عػػن هػػدل األمػػور العظػػاـ م ػن الر عػػة
وأخباهها .
قاؿ  :إف هػدا الػدي تسػ لوف عسػ ن هبػين أوانػ

وقػد قػاؿ

أل عً و ل :
{ بل َد هدبواْ ِدبَا َنْ ُِوبيطُواْ بِ ِعل ِ
ْم ِ َولَ هما َأيْ ِِ ْم َأتْ ِويلُ } )(ٔ).
َْ ُ
وعن ضبراف قاؿ  ( :سػ ل أع عفػر (عليػ السػبلـ) عػن األمػور
العظػػاـ مػػن الر عػػة وهتريهػػا

قػػاؿ  :إف هػػدا الػػدي تس ػ لوين

 -0حبار األنوار جٖ٘ صٓٗ .
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عس ن أييت أوانػ قػاؿ أل  { :بػل َدػ هدبواْ ِدبَػا َن ُِوبيطُػواْ بِ ِعل ِْمػ ِ
ْ
َْ ُ
َولَ هما َأيْ ِِ ْم َأتْ ِويلُ } )(ٔ) .

م ػػن ه ػػاتا ال ػػروايتا الشػ ػريفتا يتب ػػا لس ػػا واض ػػحاً أف الر ع ػػة م ػػن

عظػائم األمػور ومػن هػاتا الػػروايتا أيضػاً يت دػد لسػا أف الت ويػل مػػن
عظػػائم األمػػور وذلػ ألف اإلمػػاـ البػػاقر وال ػػادؽ (عليهمػػا السػػبلـ)

عسػػدما س ػ بل عػػن الر عػػة

الػػروايتا ذد ػرا الت ويػػل والواض ػ مػػن

دبلمهما (عليهما السبلـ) أف الر عة تكػوف علػا كبػو الت ويػل ولػي
علا السحو اؼبتعارؼ والفهم والفكر التقليدي السائد .
أمػا علسسػػبة ألخػػبال الر عػػة والػػيت هػػي أيضػاً مػػن عظػػائم األمػػور هػػي
خػػروج دابػػة األرض ونػػًوؿ عيسػػا بػػن مػػر (عليهمػػا السػػبلـ) وأمػػر
اإلم ػػاـ اؼبه ػػدي وخرو ػ ػ د ػػل ه ػػدل األم ػػور ه ػػي م ػػن األم ػػور العظ ػػاـ
والداعي البد أف يكوف عاؼباً بكل هدل العظػائم حبيػث لػو سػ ل عسهػا
أو ما يتعلق هبا أل اب .

 -0تفسري العياخي جٕ صٕٕٔ .
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والوا ػػب عليس ػػا دمكلف ػػا ومستظػ ػرين ألم ػػر اإلم ػػاـ (مك ػػن أل لػ ػ
األرض) أف نسػ ػ ؿ د ػػل م ػػن ي ػػدعي أنػ ػ ،ئ ػػب اؼبه ػػدي أو رس ػػول أو
مبعوثػ ػ أو ال ػػداعي إىل ن ػ ػرت ع ػػن ه ػػدل العظ ػػائم دم ػػا أم ػػر ،أئمتس ػػا
األ هار (صلوات أل عليهم أصبعا) .
وهساؾ أمور أخرى عديدة البد من تو رها

خخ

الػداعي لتكػوف

أدلة علا صدؽ دعوال مسها :

ٔ -أتويل الرؤاي  :إف هدا العلم من العلوـ اإلؽبية اليت ال يبكن
الوصوؿ إليها من خبلؿ التح يل والكسب والدراسة بل
دبن أل و ضل وا تبانل علا من يشان من
إن ال وب ل إال ّ
{وَد َدلِ َ َْهبتَبِي َ َربُّ َ َويُػ َعلِّ ُم َ ِمن
عبادل قاؿ تعاىل َ :

يل األَح ِ
اد ِ
يث}(ٔ) .
َأتْ ِو ِ َ

قد نًل

هدل اآلية

يوسف (علي السبلـ) قد علم اؼبوىل

تبارؾ وتعاىل أتويل الرؤاي بعد أف ا تبال واختارل ومن هسا يتبا أف

 -0يوسف (. )ٙ
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أتويل الرؤاي يكوف عال تبان ولي
الشخ

بشين آخر وال يبكن أف يكوف

عاؼباً بت ويل الرؤاي ما ن يكن من احملسسا قاؿ تعاىل :

{نَػبِْػسا بِت ْ ِويلِ ِ إِ ه ،نَػر َ ِ
ِ
ا}(ٔ) .
َّ َ
اؾ م َن ال ُْم ْحسسِ َ
َ

من هدل اآلية الشريفة يتبا لسا واضحاً أف أتويل الرؤاي من صفات

احملسسا لي

إال .

{ولَ هما بَػلَ َغ أَ ُخ هدلُ آتَػ ْيػسَالُ ُح ْكماً َو ِعلْماً َوَد َدلِ َ
قاؿ تعاىل َ :
ِ
ا}(ٕ) .
َْقب ًِي ال ُْم ْحسسِ َ
حيث يتض من هدل اآلية الشريفة أف خروط ح وؿ الشخ

علا اغبكم والعلم وأف يكوف من احملسسا واؼبوىل تبارؾ وتعاىل
يؤدد أف ًان اإلحساف هو إتياف اغبكم والعلم للمحسن وبسان
علا هدا بل يبكن لشخ
الرؤاي ما ن يكن من احملسسا .

مهما داف أف يكوف عاؼباً

 -0يوسف (. )ٖٙ
 -2يوسف (ٕٕ) .
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أتويل

ِ ِ
ِ
ف ِ األ َْر ِ
ض يَػتَػبَػ هوأُ ِم ْسػ َها
وس َ
{وَد َدل َ َم هكسّا ليُ ُ
قاؿ تعاىل َ :
ِ
ِ
يع أَ ْ َر
َح ْي ُ
يب بَِر ْضبَتِسَا َمن نه َ
ث يَ َ
شان َوالَ نُض ُ
شانُ نُ ُ
ِ
ا}(ٔ) .
ال ُْم ْحسسِ َ
وقاؿ تعاىل { :قَالُواْ َاي أَيُّػ َها ال َْع ًِ ُيً إِ هف لَ ُ أَعً َخ ْيخاً َدبِرياً َ ُخ ْد
أَح َد َ ،م َكانَ إِ ه ،نَػر َ ِ
ِ
ا}(ٕ) .
اؾ م َن ال ُْم ْحسسِ َ
َ َ ُ َ

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 ؿبسساً .

ومن دل ما تقدـ نستطيع القوؿ أف الداعي إىل أمر اإلماـ اؼبهدي
(مكن أل ل
الرؤاي

األرض) هبًي اؼبوىل تبارؾ وتعاىل ةف يعلم أتويل

إذا خرج من يدعو إىل اغبق وإىل ن رة اإلماـ اؼبهدي

(علي السبلـ) ما عليسا عسدها إال أف نق

علي رؤاي أو نبعث ل

هبا ونطلب مس أتويلها إذا ما أوؽبا ووقع دما قاؿ داف ذل دليبلً
 -0يوسف (. )٘ٙ
 -2يوسف (. )ٚٛ

-096 -

علا أن من احملسسا وعلتا

لي

لسا أف نكدب علا أقل

االحتماالت .
ٕ -علم ػ ػ علتوسػ ػػم  :أي أف الػ ػػداعي إىل ن ػ ػػرة اإلمػ ػػاـ اؼبهػ ػػدي
(علي ػ السػػبلـ) عاؼب ػاً علتوسػػم ومع ػ ذل ػ أف ل ػ القػػدرة علػػا

معر ػػة عػػدول مػػن ولي ػ علتوسػػم دمػػا أن ػ يعػػرؼ ال ػػاحل مػػن
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) :

( دػ ػ ين انظ ػػر إىل الق ػػائم (عليػ ػ الس ػػبلـ) وأص ػػحاب

الكو ػػة د ػ ف علػػا رؤوسػػهم الطػػري

قب ػػف

سي ػ أزواده ػم وخلق ػ

ثيػػاهبم متسكسػػا قسػػيهم قػػد أثػػر السػػجود جببػػاههم ليػػوث
علسهػػار رهبػػاف

الليػػل د ػ ف قلػػوهبم زبػػر اغبديػػد يعطػػا

الر ل مسهم قوة أربعا ر بلً ويعطيهم صػاحبهم التوسػم ال

-097 -

يقتػ ػػل أحػ ػػد مػ ػػسهم إال دػ ػػا ر أو مسا ق ػ ػاً قػ ػػد وصػ ػػفهم أل
ت لِّل ِ
علتوسم دتاب { :إِ هف ِ َذلِ َ آلاي ٍ
ا} )(ٔ) .
ْمتَػ َو ِّظب َ
َ
ُ
إذف بلبػد أف يكػوف الػداعي اغبقيقػي لئلمػاـ اؼبهػدي (عليػ السػبلـ)

عاؼباً علتوسم .

ٖ -علم ػ علكتػػب السػػماوية  :مػػن اؼبعلػػوـ أف أعلػػم السػػاس بعػػد
رسػ ػػوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) أمػ ػػري اؼبػ ػػؤمسا علػ ػػي بػ ػػن أه الػ ػػب (علي ػ ػ

السػ ػػبلـ) وقػ ػػد ورد عس ػ ػ أن ػ ػ قػ ػػاؿ  ( :وأل لػ ػػو ثسي ػ ػ

الوسػػادة غبكمػ بػػا أهػػل التػػوراة بتػػورا م وبػػا أهػػل
اإلقبيػػل إبقبػػيلهم وبػػا أهػػل الفرقػػاف بفرقػػاهنم حػػي
يًهر دل إىل رب ويقوؿ إف علياً قضا يسا بقضائ )

(ٕ)

.

 -0حبار األنوار جٕ٘ ص. ٕٛٙ
 -2حبار األنوار جٖ صٕ. ٙٚ
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مػػن هػػدل الروايػػة الشػريفة يتبػػا لسػػا أف األعلػػم هبػػب أف يكػػوف أعلػػم
لػي

الػػدين اإلسػبلمي والقػػرآف بػل هبػػب أف يكػوف أعلػػم مػن أهػػل

التوراة واإلقبيل علتوراة واإلقبيل هدا أوالً .

واثني ػاً ؼب ػػا د ػػاف اليمػػاين داعيػ ػاً إىل ن ػػرة اإلمػػاـ اؼبه ػػدي وه ػػو (عليػ ػ
السػػبلـ) أييت لكػػل اؼبظلػػوما واؼبضػػطهدين مػػن دوف اسػػت سان أي أن ػ

أييت لكا ػػة أه ػػل األدايف

بلب ػػد أف يك ػػوف اليم ػػاين أعل ػػم م ػػن هت ػػريل

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 (علي ػ السػػبلـ) أعلػػم
من هتػريل علقػرآف والتػوراة واإلقبيػل ولػي

األمػر دمػا يعتقػد الػبعض

من أف اإلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) ىبرج التػوراة واإلقبيػل األصػليا
ووبػ ػػا ة هبمػ ػػا هػ ػػدا هتػ ػػري صػ ػػحي ألف اليهػ ػػود واؼبسػ ػػيحيا سػ ػػوؼ
ير ضوف ذل حتمػاً ألهنػم يسكػروف دػوف التػوراة واإلقبيػل ؿبػر ا إذف
مقتضا اغبكمة أف اؼبهدي يسػاظرهم دتػبهم اؼبو ػودة بػا أيػديهم

اليوـ وإال داف السقاش عقيماً وغبكمسا عليػ عؼب ػادرة مػن أوؿ األمػر

.
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ٗ -اؼبواص ػ ػ ػػفات اعبس ػ ػ ػػمانية  :بلب ػ ػ ػػد أف تت ػ ػ ػػو ر اؼبواص ػ ػ ػػفات
اعبسػ ػػمانية الػ ػػواردة ذدرهػ ػػا

األحاديػ ػػث والػ ػػرواايت الش ػ ػريفة

والػػيت تسسػػب لليمػػاين اؼبوعػػود ػػيمن يػػدعي أن ػ القػػائم علػػدعوة
لئلماـ (علي السبلـ) وخاصة من يدعي أن اليماين اؼبوعود .
وقد سبق أف ذدر ،صفة اليماين من خػان ػالريا ع
خخ

ػإذا مػا ادعػا

أن اليمػاين اؼبوعػود دػاف مػن الػبلزـ عليسػا وقبػل دػل خػين أف

ن ػرال وتع ػ هرؼ علػػا صػػفت أو نس ػ ؿ عػػن صػػفت إف ن يكػػن يتس ػ لسػػا

رؤيتػ ػ ومقارن ػػة ص ػػفة اؼب ػػدعي م ػػع م ػػا ػػان

األحادي ػػث وال ػػرواايت

اؼبع ومية الشريفة إذا توا ق ال فتا دػاف ذلػ سػبباً ت ػديق
الشخ أو علا األقل عدـ تكديب .

ُ٘ -حسػػن اػبلػػق  :ات ػػف األنبيػػان واألوصػػيان (علػػيهم السػػبلـ)
واألوليػػان وال ػػاغبا حبسػػن اػبلػػق واآلايت الػػيت تشػػري إىل ذلػ

د ػػرية وخػػري السػػاس وأحسػػسهم ُخلقػاً هػػو رسػػوؿ أل (صػػلا أل
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{وإِنهػ َ لَ َعلػػا
علي ػ وآل ػ وسػػلم) حػػي نػػًؿ ي ػ قول ػ تعػػاىل َ :
ُخلُ ٍق َع ِظ ٍ
يم}(ٔ) .

مث أييت من بعدل أهل بيت األ هار (عليهم السبلـ) والبد أف يكػوف
دػػل داعػػي للحػػق حسػػن اػبلػػق وصػػفات ضبيػػدة يبتػػاز هبػػا عػػن هتػػريل
ويعرؼ هبا با الساس قبل دعوت ليكوف حجة عليهم .
قػػد دػػاف رسػػوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يُعػػرؼ بػػا أهػػل مكػػة عل ػػادؽ األمػػا

وددل األئمة األ هار (عليهم السبلـ) .

إذف بلب ػ ػػد أف يك ػ ػػوف اليم ػ ػػاين معرو ػ ػ ػاً ب ػ ػػا الس ػ ػػاس حبس ػ ػػن اػبُل ػ ػػق

وال ػػفات اغبميػػدة والعػػبة

ذلػ حتمػاً تكػػوف قبػػل الػػدعوة ولػػي

بعػػدها ألنػ بعػػد الػػدعوة سػػيتهم علكػدب والسػػحر واعبسػػوف وهتريهػػا
دم ػػا ا ػػم رس ػػوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ب ػػدل

بع ػػد أف د ػػاف يس ػػما ال ػػادؽ

األما راح أهػل مكػة يسػمون بعػد الػدعوة (علكػداب األخػر) قػاؿ

تعاىل { :أَأُل ِْقي ال ِّد ْدر َعلَي ِ ِمن بػيسِسَا بل ُهو َد هداب أ ِ
َخ ٌر }(ٕ) .
ٌ
َ ُ ْ
َْ َ ْ َ
 -0القلم (ٗ) .

 -2القمر (ٕ٘) .
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 -ٙالػػدعوة لئلمػػاـ اؼبهػػدي (عليػ السػػبلـ)  :اليمػػاين اؼبوعػػود
دمػػا ػػان ذد ػػرل

الػػرواايت يػػدعو إىل اإلم ػػاـ اؼبهػػدي (عليػ ػ

السػػبلـ)  .قػػد ػػان

الروايػػة الػػواردة عػػن أه عفػػر الب ػػاقر

(عليػ السػػبلـ) أنػ قػػاؿ  ( :ولػػي

ال ػراايت رايػػة أهػػدى

مػ ػػن رايػ ػػة اليمػ ػػاين هػ ػػي رايػ ػػة هػ ػػدى ألن ػ ػ يػ ػػدعو إىل
صاحبكم . )ٔ()...
كم ػػا ه ػػو واضػ ػ م ػػن الرواي ػػة الشػ ػريفة أف اليم ػػاين ي ػػدعو للمه ػػدي
(علي ػ السػػبلـ) الػػدي عػػب عس ػ اإلمػػاـ البػػاقر (علي ػ 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
قياـ اإلماـ (علي السبلـ) .
وإف دػػل واحػػد مػػسهم يقػػوـ علػػدعوة إىل نفس ػ

قػػد ػػان

الروايػػة

الش ػريفة الػػواردة عػػن أه خدهبػػة عػػن أه عبػػد أل (علي ػ السػػبلـ)

 -0هتيبة السعماين صٗ. ٕٙ
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قػػاؿ  ( :ال ىبػػرج القػػائم حػػي ىبػػرج قبل ػ اثسػػا عشػػر مػػن بػػين
هاخم دلهم يدعو إىل نفس )

(ٔ)

وهدا هو اؼبائً

.

اغبقيقة با الداعي اغبقيقي وبػا الػدعاة الكػاذبا

اؼب ػػائً والف ػػارؽ ه ػػو أف األوؿ ي ػػدعو لئلم ػػاـ (عليػ ػ الس ػػبلـ) بيسم ػػا
تكوف دعوة اآلخرين ألنفسهم وإف ادعوا خبلؼ ذل .
 -ٚال ػػدعوة إىل اغب ػػق والطري ػػق اؼبس ػػتقيم  :يبت ػػاز اليم ػػاين ةنػ ػ
يػػدعو إىل اغبػػق أي أن ػ يػػدعو إىل الك ػػري مػػن األمػػور اغبقػػة
زمن د ػر يػ البا ػل دمػا أف اليمػاين يػدعو إىل ريػق مسػتقيم
واض ػ مت ػػل عإلمػػاـ (علي ػ السػػبلـ) وسػػي يت تف ػػيل ذل ػ
إنشان أل .

 -0اإلرخاد ص. ٖ٘ٛ

-213 -

 -ٛيكوف اليماين مؤيداً علرؤاي وخهادة هتريل لػ  :الظػاهر أف
اؼبػػوىل تبػػارؾ وتعػػاىل يؤيػػد دعػػوة اليمػػاين علػػرؤاي دمػػا دػػاف مػػن
خ ف الدعوات اإلؽبية .
اؼبق ود من ذل أف البعض فبن يسمعوف بتلػ الػدعوة يعطػيهم أل
عً و ل الرؤاي اليت تدؿ علا صدؽ تل الػدعوة وصػدؽ الػداعي
بل لردبا تكوف بعض الرؤى صروبة

صػحة الػدعوة وصػدؽ الػداعي

وأل أعلم حبقيقة اغباؿ .
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انفصم انسابع
حركت انُمانٍ ودعىته
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البابىاألولى
الومانيىالممؼدىالرئوديىلإلمامىالمؼديى
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ؼب ػػا دانػ ػ حرد ػػة اليم ػػاين ودعوتػ ػ

ػػًناً ال يتجػ ػًأ م ػػن حرد ػػة اإلم ػػاـ

اؼبهدي علي السبلـ وقيام اؼبقدس بل بػد أف يكػوف لليمػاين دوراً
مهماً مس لة الظهور الشريف لئلماـ (علي السبلـ) .
وق ػػد أخ ػػب األئم ػػة األ هػ ػار (ص ػػلوات أل عل ػػيهم أصبع ػػا) ع ػػن ه ػػدا
الػػدور وبيسػػوا مبلؿب ػ ومعاؼب ػ

اليمػػاين مػػن أهػػم العبلمػػات اغبتميػػة

اػبمس ػ ػػة إف ن يك ػ ػػن أنبه ػ ػػا عل ػ ػػا اإل ػ ػػبلؽ دم ػ ػػا دلػ ػ ػ األخب ػ ػػار
والرواايت الشريفة .
دما إف اليماين صاحب دعػوة اإلمػاـ اؼبهػدي (عليػ السػبلـ) وحامػل
رايت هػو مػن يقػوـ بتهي ػة القاعػدة الػيت تكػوف الػردن األسػاس

قيػاـ

اإلمػ ػػاـ (علي ػ ػ السػ ػػبلـ) وهػ ػػو مػ ػػن يقػ ػػوـ بػ ػػدعوة السػ ػػاس إىل اغبػ ػػق
والتوحيد وترؾ الشرؾ وعبػادة األصػساـ الػيت سػتكوف سػائدة آنػداؾ
ومشتهرة با اؼبسلما أق د بدل األصساـ البشرية حيث يسقػاد
الساس بشكل أعما إىل البعض من علمان السون اؼبضلا .
ودػ ػػدل هػ ػػو مػ ػػن يقػ ػػوـ علػ ػػدعوة والتمهيػ ػػد لس ػ ػػرة اإلمػ ػػاـ اؼبهػ ػػدي
(أرواحسػا لػ اب مقدمػ الفػدان) وهػو مػن يعػد العػدة وهبمػع األن ػػار
اؼبمح ا اؼبخل ا الػدين يس ػروف اإلمػاـ (مكػن أل لػ
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األرض)

اليماين هو اؼبمهد الرئيسي ػبروج اإلماـ اؼبهدي وقيام اؼبقػدس مػن
مكة اؼبكرمة .
ومن هسا ػبل بػد أف يكػوف ظهػورل وظهػور حردتػ ودعوتػ سػابقاً لقيػاـ
اإلماـ اؼبهدي (علي السػبلـ)

اإلمػاـ ال يقػوـ إال بعػد أف هبتمػع لػ

أصحاب ال بلشبائة وال بلثة عشر ر بلً .
قػد ػػان

الروايػػة الشػريفة الػواردة عػػن أه عبػػد أل (عليػ السػػبلـ)

أن ػ قػػاؿ  ( :أمػػا ل ػػو دملػػ الع ػ ّدة اؼبوصػػو ة ثبلشبائػػة وبض ػػعة
عشػػر دػػاف الػػدي تريػػدوف ولكػػن خػػيعتسا مػػن ال يعػػدو صػػوت

ظبع

وال خحسائ بدن . )ٔ() ....

ومن هسا نفهم إن ال قياـ لئلمػاـ إال ع تمػاع هػدا العػدد مػن اؼبػؤمسا
اؼبمح ػا الػػدين وبملػػوف علػػا عػػواتقهم  -بعػػد أف يش ػ ط علػػيهم
اإلمػاـ (عليػ السػبلـ) أربعػا خػر اً حػي يقبػل بيعػتهم أل ػل إصػػبلح
اجملتمع وتطهري األرض من الظلم واعبور ونشر العػدؿ والسػعادة علػا

ربوعها .
 -0هتيبة السعماين .
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واغبقيق ػػة إف ه ػػدا األم ػػر ؼب ػػؤن ػػداً ػػإف قي ػػاـ اإلم ػػاـ اؼبه ػػدي (عليػ ػ
السبلـ) دما ذدػر اإلمػاـ ال ػادؽ (عليػ السػبلـ) الروايػة اؼبتقدمػة
متوقف علا و ود هدا العدد من اؼبمح ا إذا ن يو د أو يكتمػل
هػػدا العػػدد مػػن هػػؤالن األصػػحاب ال يقػػوـ اإلمػػاـ وسػػوؼ لػػن ىبػػرج
حتماً حي يكتمل العدد اؼبطلوب .

وهػػدا إف دؿ علػػا خػػين إن ػ يػػدؿ علػػا إف هػػدا العػػدد مػػن اؼبػػؤمسا
اؼبمح ػػا اؼبخل ػػا ن يكتم ػػل مس ػػد زم ػػن الغيب ػػة واختف ػػان اإلم ػػاـ
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
والعل ػػم ػػإهنم ليس ػػوا علقليل ػػا ػ ػإهنم يًي ػػدوف عل ػػا الع ػػدد اؼبطل ػػوب
دب ات اؼبرات من األضعاؼ وهدا
ومع ػ هػػدا إن ػ ال يو ػػد ون يو ػػد

الواقع أمر

هتاية اػبطورة .

السػػابق ثبلشبائ ػة وثبلثػػة عشػػر

ر ػ ػبلً م ػػؤهلا لس ػػرة اإلم ػػاـ (عليػ ػ الس ػػبلـ) وم ػػن هس ػػا و ػػب أف
تش ػػمل اغبردػ ػػة اإلص ػػبلحية الػ ػػيت يقوده ػػا اليمػ ػػاين اؼبوع ػػود اغبػ ػػوزات
العلميػػة أوالً ألهنػػا هػػي مػػن أخػػدت علػػا عاتقهػػا ضبػػل لػػوان الػػدين مػػن
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الظػاهر وهػػي هبػػدا اؼبعػ حبا ػػة إىل الك ػػري مػػن اإلصػػبلح ومػػن مث أييت
إصبلح اجملتمع .
إذف دعوة اليماين وحردت ال بد أف تظهر أوالً داخل ؾبتمػع حػوزوي
لػػي

وذل ػ ألف اإلصػػبلح والتغيػػري هبػػب أف يبػػدأ أوالً ال ػرأس
من اؼبسطقي ظهور حردة اليماين با البسطان ألهنػا سػوؼ تػتهم حيسهػا
ةهنا حردة استهد

السيطرة علا عقوؿ عامة الساس وبسطائهم .

أما إذا دان بدايتها داخل وس علمي والدي يب ػل الػرأس والقطػب
علسسػػبة للمجتمػػع إهنػػا حتم ػاً سػػوؼ تكػػوف دعػػوة قويػػة وذات ػػابع

علمي وعقائدي رصا ػإف قبحػ

زبطػي هػدل الف ػة دانػ اغبجػة

أمت وأبلغ .
أمػ ػػا مس ػ ػ لة انطػ ػػبلؽ اإلمػ ػػاـ اؼبهػ ػػدي علي ػ ػ السػ ػػبلـ وبدايػ ػػة حردت ػ ػ
العسكرية لن يبدأ ولن ىبرج مػن مكػة مػا ن هبتمػع معػ عشػرة آالؼ
ر ػػل يكونػػوف السػػواة اغبقيقيػػة والبػػدرة األوىل لت سػػي
اؼبهدي (مكن أل ل

األرض) .
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ػػي

اإلمػػاـ

قػد ػػان

الروايػػة الشػريفة الػواردة عػػن أه عبػػد أل (عليػ السػػبلـ)

أنػ قػػاؿ  ( :ال ىبػػرج القػػائم حػػي يكػػوف تكملػػة اغبلقػػة  .ودػػم
اغبلقة قاؿ عشرة آالؼ . )ٔ()...
والسؤاؿ الدي يطرح نفس بقوة :
من أيػن أييت هػؤالن ال بلشبائػة وثبلثػة عشػر ر ػبلً والعشػرة آالؼ ر ػل
اآلخػ ػرين م ػػا ن يك ػػن هس ػػاؾ خ ػػخ

وعقائدايً وروحياً وأخبلقياً ومادايً .
واغبقيقة إف هدا الشخ

ق ػػاـ ب ػػدعو م وإع ػػدادهم ك ػػرايً

هو اليماين اؼبوعود ومن هسا ػإف اليمػاين

ال بد أف يظهر قبل قيػاـ اإلمػاـ عليػ السػبلـ بفػ ة مػن الػًمن ال ةس
هبػػا مػػن أ ػػل ي ػػة وإعػػداد هػػدل القاعػػدة علشػػكل الػػدي يسبغػػي أف
تكوف علي .
مػػي اي تػػرى ىبػػرج اليمػػاين وتبػػدأ دعوتػ اغبقيقيػػة إف لليمػػاين ظهػػور
وقياـ الظهور هو بدأ حردت ودعوت .

 -0هتيبة السعماين .
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والقيػػاـ هػػو خرو ػ العسػػكري حيػػث تكػػوف لدي ػ بعػػض التحردػػات
العس ػػكرية وال ػػيت أخ ػػار إليه ػػا األئم ػػة الط ػػاهرين ص ػػلوات أل عل ػػيهم
أصبعا
قػد ػػان

روااي م وأحادي هم الشريفة .
الروايػػة الشػريفة الػواردة عػػن أه عبػػد أل (عليػ السػػبلـ)

أن قػاؿ  ( :خروج ال بلثة اػبراساين والسفياين واليماين
واحدة

خػهر واحػد

يػوـ واحػد ولػي

سػن

الػراايت رايػة

ةهدى اليماين يهدي إىل اغبق )(ٔ) .
أي أف خػروج اليمػاين يكػوف

اليػوـ نفسػ الػدي ىبػرج يػ السػػفياين

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 ؿبرـ .

ع ػػن أه ب ػػري ق ػػاؿ أب ػػو عب ػػد أل (عليػ ػ الس ػػبلـ)  ( :إف الق ػػائم

صػػلوات أل علي ػ

يسػػادى اظب ػ ليلػػة ثػػبلث وعش ػرين ويقػػوـ

 -0حبار األنوار جٕ٘ صٕٓٔ .
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يوـ عاخوران يوـ قتل ي اغبسا بن علي (علي السػبلـ))

(ٔ)

.
إال إف هػ ػػدل الف ػ ػ ة حتم ػ ػاً ليس ػ ػ دا يػ ػػة أل ػ ػػل اإلعػ ػػداد والتمهيػ ػػد

واإلصبلح و ي ة القاعدة واألن ار من ؼبػؤمسا اؼبمح ػا اؼبخل ػا
ػػبل بػػد أف يكػػوف ظهػػور دعوتػ سػػابق علػػا هػػدل الفػ ة بًمػػاف ولػػي
علق ري .
العق ػ ػػل واؼبسط ػ ػػق وبكم ػ ػػاف ةف اليم ػ ػػاين ال يبك ػ ػػن أف ىب ػ ػػرج ويوا ػ ػ ػ
ي

وأتباع ألف السػفياين صػاحب ػي

السفياين ما ن يكن لدي

وإمكانيػػات ال يسػػتهاف هبػػا

إن ػ س ػيحكم بػػبلد الشػػاـ دمػػا ػػان

الرواية الشريفة الواردة عن أه عبد أل (علي السبلـ) قاؿ :

( إذا مل ػ دػػور الشػػاـ اػبم ػ

واألردف وقسسرين

 :دمشػػق وضب ػ

توقعوا عسد ذل

ٔ -هتيبة الطوسي .

 -2حبار األنوار جٕ٘ ص. ٕٓٙ
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الفرج )(ٕ) .

و لسػػطا

ويغًو بعد ذل العراؽ ويدخل الكو ػة وبغػداد يسػغ السسػان ويقتػل
األ فاؿ .

عػ ػػن أه عبػ ػػد أل (علي ػ ػ السػ ػػبلـ) قػ ػػاؿ  ( :د ػ ػ ين علس ػ ػػفياين أو

ب ػػاحب الس ػػفياين قػ ػد ػػرح رحلػ ػ

رحب ػػتكم علكو ػػة

سادى مساديػ  :مػن ػان بػرأس خػيعة علػي لػ ألػف درهػم
ي ػػب اعبػػار علػػا ػػارل ويقػػوؿ  :هػػدا مػػسهم يضػػرب عسقػ
وأيخد ألف درهم )(ٔ) .
مث يبع ػػث م ػػن بع ػػد ذلػ ػ

يشػ ػاً إىل اؼبديس ػػة أل ػػل الس ػػيطرة عليه ػػا

وإخضاعها غبكم دما بيسػ الروايػة الػواردة عػن أمػري اؼبػؤمسا (عليػ
السبلـ) أن قاؿ :

( يكتب السفياين إىل الدي دخل الكو ػة خبيلػ بعػدما يعردهػا
عػػرؾ األد
يضع السيف

أيم ػػرل عؼبس ػػري إىل اغبجػػاز يس ػػر إىل اؼبديس ػػة
قري

. )ٕ()...

ٔ -حبار األنوار جٕ٘ صٕ٘ٔ .
 -2اؼببلحم ص. ٘ٙ
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ر ل بكل هدل اإلمكا،ت ويبتل م ل هدل القوة من العدة والعػدد
ال يبكن أف يوا

ما ن تكن هساؾ قوة مكا ة ل ورادعة لتحردات .

إذف اليمػػاين ودبقتضػػا العقػػل واغبكمػػة واؼبسطػػق ال بػػد أف يظهػػر قبػػل
قي ػػاـ اإلم ػػاـ (عليػ ػ الس ػػبلـ) ب ػػل الب ػػد أف يك ػػوف ذلػ ػ قب ػػل خ ػػروج
الس ػػفياين وس ػػيطرت عل ػػا ب ػػبلد الشػ ػػاـ بفػ ػ ة تكف ػػي إلع ػػداد و ي ػ ػػة
ػػي

عقائػػدي يسػػتطيع أف يقػػف بو ػ

القاعػػدة واألن ػػار وأتسػػي

حردػػة السػػفياين ووبػػد مػػن ربردات ػ

بػػل إن ػ وبػ ّػرر بعػػض اؼبسػػا ق مػػن

سػيطرة ذلػ اعبػي
ما ان

وفبػا يػدؿ علػػا خػروج اليمػاين قبػل السػفياين هػػو

الرواية عن أه عبد أل (علي السبلـ) أن قاؿ :

( قبل السفياين م ري ويباين )(ٔ) .

 -0معجم اؼببلحم والفك جٗ .
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البابىالثانيى
الدروةىإلىىالحقى
قليلة هي الدعوات إىل اغبق وقليلػوف هػم الػدين آمسػوا هبػا واتبعوهػا
إف أد ر الساس دما أخب ،اؼبوىل تبارؾ وتعاىل دتاب يكرهوف اغبػق
ويقفوف ضدل ويقفوف بو الداعي ل مسكرين ومكدبا .

ِ
ْح ِّق َدا ِرُهو َف}(ٔ) .
قاؿ تعاىل َ { :وأَ ْد َػ ُرُه ْم لل َ
 -0اؼبؤمسوف (ٓ. )ٚ
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وهدل اآلية
البا ل

الواقع علها أل ميًا ً،و ي بلً با دعوة اغبق ودعػوة

ػإف مػن ال ػفات الوا ػب تو رهػا

دعػوة اغبػق أف يكػوف

أن ارها واؼبؤمسا هبا قليلوف ويكوف الساس ؽبا دارهوف .
بيسمػػا قبػػد إف أد ػػر السػػاس يبيلػػوف إىل الػػدعوات البا لػػة ولػػو عػػد ،إىل
التػ ػػاريخ قلػ ػػيبلً لو ػ ػػد ،ذل ػ ػ يتجسػ ػػد واضػ ػػحاً دعػ ػػوات األنبيػ ػػان
والرسل واألوصيان (عليهم السبلـ) حيث قبد أن ارهم دومػاً قليلػوف
الدعوة اغبقة إذف سبتاز عن الػدعوة البا لػة ةف أن ػارها واؼبػؤمسا

هبػا قلػػة قليلػػة دمػػا ذدػػر لسػػا ؼبػػوىل تبػػارؾ وتعػػاىل

مػػوارد عديػػدة مػػن

دتاب ودما با لسا من سرية األنبيان والرسل (عليهم السبلـ) .
بقي أف نعرؼ ما مع اغبق واغبقيقػة وذلػ ال يتبػا إال مػن خػبلؿ
القػػرآف وأحاديػػث ورواايت أهػػل البيػ علػػيهم السػػبلـ ػػالقرآف يؤدػػد
لسػػا إف اغبػػق هػػو أل عػػً و ػػل وهػػدا فبػػا ال خػػبلؼ علي ػ عسػػد أهػػل
ال ػػداي،ت ػػاهلل ه ػػو اغب ػػق اؼبطل ػػق وه ػػو م ػػدر اغب ػػق ومسبعػ ػ وأص ػػل
و وهرل .
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قاؿ تعاىل َ { :ذلِ َ ِةَ هف ه
اَّللَ ُه َو ا ْغبَ ُّق}(ٔ) .
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
من اغبق ودعوا إىل اغبق ومضوا

سبيل اغبق .

دما إف تعاليمهم وخرائعهم ودتبهم دلها حق ال ريب يها .
ويظهػػر مػػن دػػل مػػا تقػػدـ إف اغبػػق واحػػد وم ػػدرل وأصػػل و ػػوهرل
ومسبعػ واحػػد وإف تعػػددت م ػػاديق وأ ػرادل ومعػ ذلػ إف الػػدعوة
إىل اغبػػق هػػي الػػدعوة إىل أل عػػً و ػػل وتػػرؾ عبػػادة األصػػساـ سػػوان
دان اغبجرية أو البشرية(ٕ) .

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
عل ػػا مب ػػادئهم و ػػق خػ ػرائعهم وتع ػػاليمهم ال ػػيت تتكف ػػل إبقام ػػة الع ػػدؿ
 -0اغبة (. )ٙ

 -2األصساـ البشرية  :هم علمان السون والضبللة الدين ىبر وف
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آخر الًماف .

وإماتػػة الظلػػم واعبػػور دػػل مكػػاف ونشػػر السػػعادة بػػا أ ػراد السػػوع
اإلنساين .
وقد يقوؿ قائل إف ذل يبكن أف يدعي أي خخ

أو حردة كيػف

يبكػػن التمييػػً بػػا الػػداعي وهتػػريل وكبػػن بػػدور ،نقػػوؿ إضػػا ة إىل مػػا
بيسػػال مػػن دػػوف الػػدعوة إىل اغبػػق سبتػػاز عػػن هتريهػػا ةف اؼبػػؤمسا هبػػا قلػػة
قليلة .
الب ػػد أف تسػ ػػري الػ ػػدعوة اغبقػ ػػة دم ػػا سػ ػػارت علي ػ ػ الػ ػػدعوات اإلؽبيػ ػػة
لؤلنبيان والرسل واألوصػيان علػيهم السػبلـ وال بػد أف يت ػف الػداعي
ب ػ ػػفا م ويس ػ ػػري بس ػ ػػري م ووب ػ ػػدو ح ػ ػػدوهم ويتخ ػ ػػد م ػ ػػن مب ػ ػػادئهم
وتعػػاليمهم خػػعاراً ل ػ وهبعػػل مػػسهم أسػػوة ل ػ
مت فاً هبدل ال فات وسائراً علا هدا السهة

ريػػق اغبػػق مػػن دػػاف
هو حتماً مػن الػدعاة

إىل اغبق وأهل وأما من عمل بػبعض دوف بعػض ػبل ي ػدؽ عليػ إنػ

داعي إىل اغبق ضبلً عمن ال يسري بتل السرية أصبلً .

وبساناً علا ما تقدـ اليماين يدعو إىل أل عً و ل ويػدعو إىل اإلمػاـ

اؼبهدي (مكن أل ل

األرض) ألن بقيػة أل
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أرضػ وهػو بقيػة آؿ

وهو البقية من األنبيان والرسل قد دلػ الروايػة الػواردة عػن أه
عفر الباقر علي السبلـ إن قاؿ :

(...ولػػي

ال ػراايت رايػػة أهػػدى مػػن رايػػة اليمػػاين هػػي رايػػة

هدى ألن يدعو إىل صاحبكم. )ٔ()...
وهػػدا يعػػين إف اليمػػاين ىبػػرج

وق ػ قػػل ي ػ اؽبػػادوف ود ػػر قهػػان

وعلمان السون والضبللة وظهرت الػراايت اؼبسحر ػة دمػا ثبتػ الروايػة
الش ػريفة الػػواردة عػػن اؼبفضػػل بػػن عمػػر قػػاؿ  :قػػاؿ اإلمػػاـ ال ػػادؽ

(علي السبلـ)  ( :ل عن اثسػا عشػر رايػة مشػتبهة ال يعػرؼ أي

من أي )(ٕ) .
بل إن سوؼ يظهر

وق ىبرج ي اثسػا عشػر ر ػبلً مػن بػين هاخػم

ي ػػدعوف الس ػػاس إىل أنفس ػػهم إي إف دع ػػوا م م ػػن أوؿ األم ػػر يش ػػوهبا
ابع األ ،وحػب الػدات

ؿباولػة لكسػب بعػض اؼبساصػب واؼبطػامع

الدنيوية الًائلة .
 -0هتيبة السعماين صٗ. ٕٙ
 -2هتيبة السعماين .
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قػػد ػػان

الروايػػة الشػريفة الػػواردة عػػن أه خدهبػػة عػػن أه عبػػد أل

عليػ السػػبلـ إنػ قػػاؿ  ( :ال ىبػػرج القػػائم حػػي ىبػػرج قبل ػ أث ػ
عشر من بين هاخم دلهم يدعو علا نفس )(ٔ) .
وبدل نفهم مع إف اليماين دما

الروايػة اؼبتقدمػة عػب عسػ اإلمػاـ

الباقر علي السبلـ ةن (( يدعو إىل صاحبكم)) .
ف ػػي وقػ ػ خ ػػروج ه ػػؤالن األخ ػػخاص ال ػػدين يت ػػفوف عل ػػدعوة إىل
الػػسف

تكػػوف صػػفة اليمػػاين الرئيسػػية هػػي الػػدعوة إىل اإلمػػاـ اؼبهػػدي

(علي السبلـ) ال إىل نفس والدعوة إىل اإلماـ ليسػ عألمػر السػهل
اؽبا بل هي لوحدها من أصعب وأعقد األمور علا اإل بلؽ .
أو ّ

والبد أف يكوف اليماين مت ػبلً ات ػاالً مباخػراً عإلمػاـ (عليػ السػبلـ)
وال ب ػػد إنػ ػ أيخ ػػد تو يهاتػ ػ مسػ ػ

وذلػ ػ يظه ػػر م ػػن خ ػػبلؿ الرواي ػػة

السػػالفة والػػيت تتحػػدث عػػن اليمػػاين حيػػث ورد يهػػا هدايت ػ للسػػاس
إىل الطريػػق اؼبسػػتقيم وهػػدل ال ػػفة ال تكػػوف إال برعايػػة إؽبيػػة خاصػػة
لػػم نسػػمع إف أحػػداً هتػػري األنبيػػان واألوصػػيان (علػػيهم السػػبلـ) قػػاـ
 -0اإلرخاد ص. ٖ٘ٛ
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هبداية الساس إىل ريق مستقيم وهػدا يعػين إف اليمػاين يقػوـ عؽبدايػة
بتو ي ورعاية وتسديد من اإلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) .

البابىالثالثى
بدءىظؼورىحركظىالومانيىالمورودى
وقػ ومكػػاف متشػػاهباف للوقػ واؼبكػػاف الػػدي ظهػػرت ي ػ دعػػوة
السػػغ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) سػػوؼ تظهػػر دعػػوة اإلمػػاـ اؼبهػػدي (عليػ السػػبلـ) فػػي
وق ػ يعػػة ععباهليػػة واألحكػػاـ اؼبسحر ػػة وظهػػور الك ػػري مػػن ال ػراايت
اؼبشتبهة .
و وق يُكدب الشيعة بعضهم بعضػاً ويػتهم بعضػهم الػبعض اآلخػر

ويلعن بعضهم البعض

عن عمرية بس نفيل قال :
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( ظبع ػ اغبسػػا بػػن علػػي (عليهمػػا السػػبلـ) يقػػوؿ  :ال يكػػوف
األمػػر الػػدي تستظرون ػ حػػي ي ػبأ بعضػػكم مػػن بعػػض ويتفػػل
بعضكم

و ول بعض ويشهد بعضكم علا بعػض علكفػر
ذل الًماف مػن خػري

ويلعن بعضكم بعضاً  .قل ل  :ما

؟ قػػاؿ اغبسػػا (علي ػ السػػبلـ)  :اػبػػري دل ػ

ذل ػ الًمػػاف

يقوـ قائمسا وير ع ذل دل )(ٔ) .
و مكػػاف خػػبي دبكػػة اؼبكرمػػة تلػ اؼبديسػػة الػػيت ظهػػرت يهػػا الػػدعوة
اإلسبلمية من حيث مكانتها با اؼبدف وق د الساس إليهػا مػن أمػادن
ـبتلف ػػة ودوهن ػػا ؿبػ ػبلً للعب ػػادة وو ػػود قػ ػري
ال فات اليت دان متو رة

يه ػػا وم ػػا إىل ذلػ ػ م ػػن

مكة اؼبكرمة .

تبدأ حردة اليماين علظهور با سادة قري

من أهل العلم حيث يبػدأ

اليماين ظهورل دشخ ية را ضة للوضع الدي يبر ب اؼبدهب الشػيعي
م ػػن اكبػ ػراؼ بع ػػض العلم ػػان والفقه ػػان وظه ػػور بع ػػض األحك ػػاـ ال ػػيت
 -0هتيبة الطوسي ص ٖٗٚإثبات اؽبداة جٖ حبار األنوار جٕ٘ .
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تسسب إىل الدين وهػي بعيػدة دػل البعػد عػن حقيقػة اإلسػبلـ والتشػيع
و وهرل األصيل .
إف ظهػػور اليمػػاين وحردت ػ ودعوت ػ سػػابق لقيػػاـ اإلمػػاـ اؼبهػػدي (علي ػ
السػػبلـ) مػػن مكػػة اؼبكرمػػة

العاخػػر مػػن ؿبػػرـ اغب ػراـ بس ػسا عديػػدة

وذل من أ ل اإلعداد والتمهيد و ي ػة القاعػدة واألن ػار وال يبكػن
حب ػػاؿ م ػػن األح ػػواؿ أف نت ػػور أو كبم ػػل الرواي ػػة ال ػػواردة
اليمػػاين مق ػ  ً،خبػػروج السػػفياين

خػ ػػروج

ر ػػب علػػا بدايػػة ظهػػورل وظهػػور

حردتػ ودعوتػ مػػن هتػػري اؼبمكػػن أف يػػتمكن أي خػػخ دػػاف ومهمػػا

أويت مػػن قػػوة وعلػػم و هػػم وحكمػػة مػػن أف يهيػػئ القاعػػدة واألن ػػار
اؼبػػؤمسا واؼبمح ػػا خػػبلؿ ػ ة سػػتة أخػػهر وهػػي الف ػ ة بػػا خػػروج
اليمػػاين اؼبػػددور

الروايػػة وبػػا قيػػاـ اإلمػػاـ علي ػ السػػبلـ مػػن مكػػة

اؼبكرمة .

-224 -

-225 -

انفصم انثامن

انُمانٍ وشخصُاث عصر انظهىر
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البابىاألولى
الومانيىوالنغسىالزكوظى
هساؾ ارتباط وثيق با قياـ اإلمػاـ اؼبهػدي مكػن أل لػ
مكة اؼبكرمة وبا قتل السف

الًدية

األرض مػن

اغبرـ اؼبكي حيػث عػد هػدا

اغبدث دعبلمة من ضمن العبلمات اغبتمية اػبمسة .
إف هػدا الشػخ

(( الػسف

الًديػة )) هػو رسػوؿ اإلمػاـ ألهػل مكػة

مبشراً بقرب قيػاـ اإلمػاـ اؼبقػدس ويػدعوهم إىل ن ػرت وعػدـ خدالنػ

إال إهن ػ ػػم وب ػ ػػدالً م ػ ػػن أف يلب ػ ػػوا دع ػ ػػوة ال ػ ػػداعي يعم ػ ػػدوف إىل ه ػ ػػدا
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يقتلون ػ بػػا الػػردن واؼبقػػاـ

الشػػخ

مك ػاف ح ػراـ وخػػهر ح ػراـ

يغضب أل عليهم وأيذف لولي (علي السبلـ) علقياـ .
إال إنسا قبػد إف أهػل البيػ (علػيهم السػبلـ) قػد ربػدثوا لسػا عػن نفػ
زديػة أخػرى هتػػري تلػ الػيت تقتػػل
تقتل

اغبػرـ اؼبكػي وهػػدل الػسف

ال انيػػة

ظهر الكو ة (( السجف )) مع سبعا من ال اغبا .

قد ان

الرواية الواردة عن األصبغ بن نباتة قاؿ :

( ظبع ػ أمػػري اؼبػػؤمسا (علي ػ السػػبلـ) يقػػوؿ  :سػػلوين قبػػل أف
تفق ػػدوين  -إىل أف ق ػػاؿ  -وقت ػػل س ػػريع وم ػػوت ذري ػػع وقت ػػل
الػػسف

الًديػػة بظهػػر الكو ػػة

سػػبعا واؼبػػدبوح بػػا الػػردن

واؼبقاـ )(ٔ) .
ػػإف ؽبػػدل الػػسف

ال انيػػة ارتبػػاط م ػع اليمػػاين اؼبوعػػود ومس ػ لة قيام ػ

وإعبلن ػ ال ػػورة ضػػد بػػين العبػػاس تل ػ اغبكومػػة اعبػػائرة الػػيت ربكػػم
العراؽ قبل قياـ اإلماـ اؼبهدي علي السبلـ .

 -0حبار األنوار جٕ٘ .
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حي ػػث يقت ػػل ص ػػاحب ال ػػسف
ؾبموع ػػة دب ػػرية م ػػن أتباعػ ػ
اؼبوعود

الًدي ػػة بس ػػبب إعبلنػ ػ وت ػػديق م ػػع

(ٔ)

ب ػػدعوة اؼبه ػػدي ال ػػيت يعلسه ػػا اليم ػػاين

الكو ة .

بػػل إف الظػػاهر أف هػػدا الشػػخ

هػػو رسػػوؿ اليمػػاين ألهػػل الكو ػػة

والسجػػف األخػػرؼ حبيػػث ىب ػرج يػػدعوهم إىل ن ػػرة اليمػػاين اؼبوعػػود
وع ػػدـ خدالنػ ػ وت ػػرؾ الس ػػري خل ػػف علم ػػان الس ػػون و قه ػػان الض ػػبللة
الدين ىبر وف

آخر الًماف وتردهم العمل آبرائهم و تػاواهم اؼبضػلة

.
إال إف حكومة بين العباس لػن تػدع هػدا الشػخ

يػُتم رسػالت ويػؤدي

مػا عليػ أتديتػ مػن تكليػف ذبػػال صػاحب دعػوة اإلمػػاـ اؼبهػدي (عليػ

السبلـ) حيث يقومػوف بقتلػ مػع ائفػة مػن أن ػارل ومؤيديػ الػدين
يبلغ عددهم سبعا ر بلً نعتتهم الرواايت عل اغبا .
ويبدو إف مقتل السف

الًدية وأصحاب يكوف وهم ؾبتمعػا وال يبكػن

ت ػور الوضػػع العػاـ للروايػػة إال علػا هػػدا السحػو دمػػا إف الػدي يظهػػر
 -0حيث يبدو إن صاحب دعوة وقضية ول أتباع د ريوف يقتل مع سبعا مسهم .
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وعؼبقارنػػة م ػػع ال ػػسف
صاحب السف

الًدي ػػة األوىل الػػيت تقت ػػل

الًدية ال انية اليت تقتػل

اغب ػػرـ اؼبك ػػي إف

ظهػر الكو ػة يكػوف رسػوؿ

اليمػػاين ألهػػل الكو ػػة إال إهنػػم وبػػدالً مػػن أف يس ػػرول ػػإهنم يعػػدوف

علي ويقتلول قاتلهم أل .

عسػػد ذل ػ أيذف اإلمػػاـ لليمػػاين إبعػػبلف ثورت ػ ضػػد الظل ػم والظػػاؼبا
انتقام ػ ػ ػاً ومراً للمظلػ ػ ػػوما واؼبستضػ ػ ػػعفا وخاصػ ػ ػػة للػ ػ ػػسف

وأصحاب السبعا من ال اغبا .
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الًديػ ػ ػػة

البابىالثانيى
حركظىالومانيىالطدكروظى
إف لليم ػػاين اؼبوع ػػود حرد ػػة عس ػػكرية دب ػػرية تب ػػدأ م ػػن خراس ػػاف عذب ػػال
الكو ة اؼبقدسة حيث تسطلق هدل اغبردػة مػن اؼبكػاف الػدي يهػا ر لػ
اليمػػاين وأتباعػ يخر ػػوف متػػو ها كبػػو الكو ػػة أل ػػل القضػػان علػػا
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حكومػ ػػة بػ ػػين العبػ ػػاس والسػ ػػيطرة علػ ػػا الع ػ ػراؽ والكو ػ ػػة علػ ػػا كبػ ػػو
التحدي ػػد وؼبوا هػ ػة الس ػػفياين وقواتػ ػ ال ػػيت س ػػتتحرؾ

نفػ ػ

الفػ ػ ة

تقريب ػاً للسػػيطرة علػػا الع ػراؽ أيض ػاً وهػػدا هػػو التحػػرؾ العسػػكري
ال ػدي أخػػارت إلي ػ الروايػػة الش ػريفة الػػواردة عػػن اإلمػػاـ البػػاقر (علي ػ
السبلـ) قاؿ :

( خروج السفياين واليماين واػبراساين

سسة واحػدة

خػهر

واحد يوـ واحد ونظػاـ دسظػاـ اػبػرز يتبػع بعضػ بعضػاً
يكوف الب س من دل و ويل ؼبن ،واهم )(ٔ) .

وعػػن أه عبػػد أل علي ػ السػػبلـ قػػاؿ  ( :خػػروج ال بلثػػة اػبراسػػاين
والس ػػفياين واليم ػػاين
واحػػد ولػػي

س ػػسة واح ػػدة

خ ػػهر واح ػػد

ي ػػوـ

يهػػا رايػػة ةهػػدى مػػن رايػػة اليمػػاين يهػػدي إىل

اغبق )(ٕ) .

 -0البحار جٕ٘ صٕٖٕ .

 -2حبار األنوار جٕ٘ صٕٓٔ .
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وهدا هو التحرؾ العسكري لليماين ولي

خرو ػ ألوؿ مػرة وإعػبلف

دعوت وإال من أين ل عألتباع والقوات الػيت توا ػ السػفياين وقواتػ
الغازي ػػة للعػ ػراؽ إال أف اؼبتوق ػػع أف يك ػػوف لليم ػػاين حرد ػػة عس ػػكرية
سابقة لدل التحػرؾ أو عالحػرى هػي ثػورة ضػد حكومػة بػين العبػاس
علا أثر مقتل السف

الًديػة وأصػحاب

ولكسهػا تكػوف مقت ػرة علػا

السجػػف والكو ػػة وبعػػض اؼبسػػا ق القريبػػة مسهمػػا

تسػػتة

إخضػػاع

بعػػض اؼبػػدف لسػيطرة قػػوات اليمػػاين إال أهنػػا لػػن تػػدوـ ػػويبلً وذلػ

لقلػ ػػة العػ ػػدة والعػ ػػدد

قػ ػػوات اليمػ ػػاين فبػ ػػا يضػ ػػطرهم لبلنسػ ػػحاب

واالختفػػان مث اؽبجػػرة بعػػد ذلػ ألهنػػم سػػوؼ يكونػػوف يوم ػػد مطلوبػػوف
للحكومة اليت تسيطر علا العراؽ بػل إهنػم سػوؼ يعػدوف إرهػابيا
نظر القانوف الدو آنداؾ .
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البابىالثالثى
الومانيىفيىمواجؼظىالدغوانيى
إف السػػبب اؼبباخػػر الػػدي يػػدعو اليمػػاين لتحريػ قواتػ عذبػػال العػراؽ
والكو ػػة علػػا و ػ اػب ػػوص هػػو ربػػرؾ السػػفياين و يشػ وسػػيطر م
علا الكو ة وما يرا ق ذل من هتػ للحرمػات وسػغ للسسػان وقتػل
لؤل فػاؿ وهتػ غبرمػة الضػري الطػاهر لئلمػاـ أمػري اؼبػؤمسا علػي بػػن
أه الب (علي السبلـ) .
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لك ػػن هس ػػاؾ س ػػبب ال يق ػػل أنبي ػػة ع ػػن ذلػ ػ أال وه ػػو القض ػػان عل ػػا
حكوم ػػة بػ ػػين العب ػػاس إال أف اليمػ ػػاين يػ ػػدرؾ انػ ػ لوحػ ػػدل ال يسػ ػػتطيع
القضػان عليهػػا مػا ن يتحػػرؾ ػي

السػػفياين الػدي يكػػن العػدان لتلػ

اغبكوم ػة بسػػبب اخػػتبلؼ اؼبعتقػػدات الديسيػػة واالسػػت ار عغبكػػم ومػػا
إىل ذل من الدوا ع واألسباب .
لػػدل

ػإف اليمػػاين وو ػػق علم ػ اؼبسػػبق الػػدي دل ػ علي ػ الػػرواايت

واألحاديث الشريفة من أف السفياين يدخل العػراؽ ويقضػي علػا بػين
العباس وو ق تو يهات اإلماـ (عليػ السػبلـ) الػيت وبضػا هبػا اليمػاين
إنػ ػ س ػػوؼ يوقّػ ػ خرو ػ ػ العس ػػكري عل ػػا أث ػػر خ ػػروج الس ػػفياين

وربرد العسكري عذبػال العػراؽ والسجػف األخػرؼ علػا كبػو التحديػد
.
ل ػػدل سػ ػتقع الك ػػري م ػػن اؼبوا ه ػػات اؼبس ػػلحة والقت ػػاؿ اؼب ػػسظم ب ػػا
قػ ػػوات السػ ػػفياين وأتبػ ػػاع اليمػ ػػاين تسػ ػػفر
السفياين و يش
ػػي

السهايػ ػػة عػ ػػن انسػ ػػحاب

حيث تقوـ قػوات اليمػاين بتخلػي

السػغ مػن يػد

السػػفياين القػػادـ مػػن بػػبلد الشػػاـ وربريػػر السجػػف مػػن سػػيطرة

السفياين وسطوت .
-237 -

البابىالرابدى
الومانيىوالخرادانيى
الػػدي يظهػػر مػػن الػػرواايت إف اػبراسػػاين صػػاحب دعػػوة إال ان ػ لػػي
داليمػاين ػإف دعوتػ مشػػوب بشػػين مػن حػب الػسف

واأل ،وفبػػا يػػدؿ

علا ذل هو عدـ انضمام والتحاق بدعوة اليماين الػيت هػي أهػدى
الدعوات دما هو معروؼ .
كػػاف مػػن األوىل للخراسػػاين وأتباع ػ االلتحػػاؽ برايػػة اليمػػاين وتوحيػػد
ال ػػف والكلمػػة والتسػػليم والطاعػػة ل ػ إال أف اػبراسػػاين يبقػػا ُم ػ ّػراً
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علػػا موقف ػ يعمػػل لوحػػدل مػػن دوف االنقيػػاد لليمػػاين أو حػػي ؾبػػرد
التسسيق مع .
إال أف اإل ػار العػاـ الػدي يسػري اػبراسػاين و قػ
يبقػ ػػا ي ػ ػػب

السهايػ ػػة

للخراسػػاين وأتباعػ دور

ورهتػم دػل مػا تقػػدـ

خدمػ ػػة القضػ ػػية اؼبهدويػ ػػة حيػ ػػث يكػ ػػوف
موا هػػة قػػوات السػػفياين والتمهيػػد بشػػكل

عاـ لس رة اؼبهدي اؼبستظر (مكن أل ل

األرض) .
خػخ

بل إف اػبراساين دما يظهػر مػن بعػض األخبػار لردبػا يشػ

اليمػػاين وحردت ػ ودعوت ػ أو لردبػػا أف ت ػػر ات تل ػ تكػػوف ،بعػػة مػػن
حسػػدل لليم ػػاين اؼبوع ػػود وعلتػػا ع ػػدـ انقي ػػادل وتسػػليم لػ ػ وهك ػػدا
دعوة وحردة ال يبكن اال م ساف إليها والسري رب رايتها .
ومػػن ذل ػ نفهػػم سػػر الػػرواايت اؼبع ػػومية الش ػريفة الػػيت نعت ػ رايػػة
اليماين ةهنا أهدى الراايت وسػكت عػن رايػة اػبراسػاين الظػاهر أهنػا
متًلًلػ ػػة وإف أتباعهػ ػػا ليسػ ػػوا علػ ػػا مسػ ػػتوى مػ ػػن اؼبسػ ػػؤولية ون يبػ ػػروا
الكػػا يا لسجػػاحهم

دبراحػػل مػػن الغربلػػة والتمحػػي
اليت سبر هبم واليت تؤهلهم للسري

تل القضية .
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االمتح ػػا،ت

إف قضية اإلمػاـ اؼبهػدي (عليػ السػبلـ) وبتػاج أتباعهػا وأن ػارها إىل
الك ػػري م ػػن الغربل ػػة والتمح ػػي

ح ػػي ي ػػلوا إىل اؼبس ػػتوى اؼبطل ػػوب

الدي يؤهلهم دي يتحملػوا اؼبسػؤولية العظيمػة واعبسػيمة الػيت سػتلقا
علا عواتقهم .
قد ورد عن ابر أن قاؿ  :قاؿ أبو عفر (علي السبلـ) :

( إف حديث آؿ

صعب مست ػعب ال يػؤمن بػ إال ملػ

مقرب أو نغ مرسل أو عبد امتحن أل قلب لئليباف. )ٔ()...

وبسان علا هدا إف اؼبتوقػع أف الك ػري مػن أتبػاع اػبراسػاين سيفشػلون
التمحػػي

وعلتػػا مواصػػلة سػػريهم مػػن اإلعػػداد والتمهيػػد لس ػػرة

اإلمػ ػػاـ اؼبهػ ػػدي (علي ػ ػ السػ ػػبلـ) لػ ػػدا الس ػ ػػوص الشػ ػػرعية واؼبسطػ ػػق
يقتضي االلتحاؽ براية اليماين ال راية اػبراساين .

 -0الكا جٔ صٔٓٗ .
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البابىالخامسى
الومانيىوذطوبىبنىصالحى
الػرواايت الشػريفة

خعيب بػن صػاحل خخ ػية عسػكرية ورد ذدرهػا

الػػواردة عػػن أئمػػة اؽبػػدى (صػػلوات أل وسػػبلم علػػيهم أصبعػػا) حيػػث
ارتػب ذدرهػا علقتػاؿ وقيػػادة اعبيػوش هػػو مػن القػػادة الػدين يبارسػػوف
دوراً مهماً القضية اؼبهدوية .
ويعتقػػد الػػبعض مػػن البػػاح ا أف خػػعيب هػػو مػػن ضػػمن الشخ ػػيات
اػبراسػانية إال أف هػػدا األمػػر هتػػري صػػحي

شػػعيب عػػره وهسػػاؾ عػػدة

(ٔ)

أدلػة علػا ذلػ مسهػا دونػ مػوىل لبػين سبػػيم

دبػا تعسيػ هػدل الكلمػػة

من معاين .
وهػ ػػدا ال يعػ ػػين أف خػ ػػعيب لػ ػػي

ل ػ ػ ربػ ػػرؾ

خراسػ ػػاف

الشخ ػػيات الػػيت ب ػػرز دورهػػا القي ػػادي بعػػد أتس ػػي

هػ ػػو مػ ػػن

اليمػػاين عبيشػ ػ

حيػػث هبعل ػ القائػػد العػػاـ لقوات ػ ويسػػتمر دػػدل حػػي يقػػوـ اإلمػػاـ
 -0بسو سبيم  :إحدى أدب القبائل العربية اؼبعرو ة .
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اؼبهدي علي السبلـ يكوف خعيب قائد قوات اإلماـ اؼبهػدي (مكػن
أل ل
قد ان

األرض) .
الرواية الواردة عن أه عفر (علي السبلـ) قاؿ :

( ىبػػرج خػػاب مػػن بػػين هاخػػم بكف ػ اليم ػ خػػاؿ وأييت مػػن
خراس ػػاف بػ ػراايت س ػػود ب ػػا يديػ ػ خ ػػعيب ب ػػن ص ػػاحل يقات ػػل
أصحاب السفياين يهًمهم )(ٔ) .
واؼبق ود علشاب الػدي مػن بػين هاخػم هػو اليمػاين
السػ ػػفياين

هػو مػن يقاتػل

الكو ػ ػػة ويهًم ػ ػ دمػ ػػا هػ ػػو معلػ ػػوـ وهػ ػػو مػ ػػن وصػ ػػفت

الرواايت بكون خاب مو ق ابن ثبلثا سسة .

عن أه عبد أل (علي السبلـ) قاؿ  ( :إف و أل يعمر عمر

إبراهيم اػبليل عشرين ومائة سسة ويظهر
ثبلثا سسة )(ٕ) .

 -0اؼببلحم والفك صٖ٘ ؛ البهاف صٔ٘ٔ .

ٕ) حبار األنوار جٕ٘ ص. ٕٛٚ
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صورة ي مو ق ابن

ولػػي لشػػعيب دوراً الػػدعوة والتمهيػد هػو لػػي لػ ععػاً ذلػ
إمبػػا دورل عسػػكرايً لػػي إال ون يكػػن ليو ػػق لػػدل اؼبس ػػب اإلؽبػػي
اؼبهػ ػػم لػ ػػوال صػ ػػدق وإخبلص ػ ػ وحب ػ ػ ووالئ ػ ػ ألهػ ػػل البي ػ ػ (علػ ػػيهم
الس ػػبلـ) ومعارضػ ػػت ور ضػ ػ ؼبػ ػػا تق ػػوـ ب ػ ػ اغبكوم ػػات اإلسػ ػػبلمية
الظاهر

ع ر الظهور الشريف .

هػػو وإف دػػاف دمػػا نعتقػػد لػػي

قائػػداً عسػػكرايً معرو ػاً ألحػػد اعبيػػوش

التابعة إلحػدى الػدوؿ اإلسػبلمية إال انػ ععتقػادي قػد مػارس القيػادة
لف ػ ة ويل ػػة ولدي ػ م ػػن اػبػػبة والش ػػجاعة وال ػػبلبة واإلخ ػػبلص م ػػا
يؤهل ػ ػ للقيػ ػػاـ هبػ ػػدل اؼبسػ ػػؤولية الضػ ػػخمة ويبػ ػػدو أن ػ ػ مػ ػػارس اغبػ ػػرب
والقتاؿ ضد هات مسحر ة وع لة وحكومات ائرة .
وقد ذدر هدا الر ل
ٔ-

ؾبموعة من الرواايت اؼبع ومية الشريفة :

اؼببلحم صٖ٘ والبهاف صٔ٘ٔ  ( :ىبرج علري ر ل
ربعة أظبر موىل لبين سبيم(ٔ) دوسة يقاؿ ل خعيب بن

-0

البهاف  :من بين سبيم ـبًوـ .
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صاحل

أربعة آالؼ ثياهبم بيض ورااي م سود يكوف

مقدمة للمهدي ال يلقال أحد إال قتل ) .
ٕ-

البهاف صٕ٘ٔ عن علي بن أه الب (علي السبلـ)

أن قاؿ  ( :إذا خر

خيل السفياين إىل الكو ة بعث

لب أهل خراساف وىبرج أهل خراساف

لب

اؼبهدي يلتقي هو واؽبامشي براايت سود علا مقدمت
خعيب بن صاحل يلتقي هو والسفياين بباب أصطخر
تكوف ملحمة عظيمة تظهر الراايت السود و رب

خيل السفياين عسد ذل

يتم

الساس اؼبهدي

ويطلبون ) .
ٖ-

اؼببلحم ص ( : ٖٔٚيقبل الر ل التميمي خعيب بن
صاحل سقا أل ببلد خعيب علراية السودان اؼبهدية
بس ر أل ودلمت حي يبايع اؼبهدي با الردن واؼبقاـ).
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انفصم انتاسع

ردود األفعال عهً دعىة انُمانٍ
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البابىاألولى
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الومانيىورلماءىالدوءى
قبػػي هػػو الفسػػاد ومسكػػر هػػو العمػػل ب ػ وقػػد حػػدر مس ػ اؼبػػوىل تبػػارؾ

وتعاىل آايت عديدة دتاب قاؿ تعاىل :
هِ
اَّللَ َوَر ُس ػػولَ ُ َويَ ْس ػ َػع ْو َف ِ األ َْر ِ
ض
ين ُوبَ ػػا ِربُو َف ّ
{إِ همبَػػا َ ػ َػًان ال ػػد َ
سػػاداً أَف يُػ َقتهػلُػػواْ أ َْو يُ َ ػلهبُواْ أ َْو تُػ َقطهػ َػع أَيْػ ِػدي ِه ْم َوأ َْر ُ لُ ُهػػم ِّمػ ْػن
ََ
ِ
بلؼ أَو يس َفواْ ِمن األَر ِ ِ
ِخ ٍ
ي ِ ال ُّػدنْػيَا َوَؽبُ ْػم ِ
ْ ُ ْ َ ْ
ض ذَل َ َؽبُ ْم خ ْػً ٌ
ِ
ِ ِ
يم}(ٔ) .
اآلخ َرة َع َد ٌ
اب َعظ ٌ
ِ
ِ ِ
ِ
ين َال يُ ِريػ ُدو َف عُلُ ّػواً ِ
وقول { :ت ْل َ ال هد ُار ْاآلخ َػرةُ َْقب َعلُ َهػا للهػد َ
(ٕ)
ض وَال َسػ ػػاداً والْعاقِب ػ ػةُ لِل ِ
{اي أَيُّػ َهػ ػػا
ْمتهقػ ػ َ
ػا } وقول ػ ػ َ
ْاأل َْر ِ َ َ َ َ َ ُ
ات ال ه ِ
اف ومػن يػتهبِ ْػع ُخطُػو ِ
اله ِدين آمسُوا َال تَػتهبِعػوا ُخطُػو ِ
ات
ُ
ش ْػيطَ َ َ َ
َ َ
َ
َ
(ٖ)
ش ْيطَ ِ
ال ه
ْمس َك ِر . }...
اف َِإنه ُ َأي ُْم ُر ِعلْ َف ْح َ
شان َوال ُ
ٔ -اؼبائدة (ٖٖ) .
ٕ -الق

(ٖ. )ٛ

ٖ -السور (ٕٔ) .
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إف أخط ػػر أن ػػواع الفس ػػاد عل ػػا اإل ػػبلؽ ه ػػو ال ػػدي يق ػػع

اعبان ػػب

الػػديين وخاصػػة بػػا علمػػان الػػدين أنفسػػهم قػػد قيػػل  ( :إذا سػػد
الع ػ ِ
ػان س ػػد الع ػػا َن ) وه ػػدا األم ػػر ص ػػحي بطبيع ػػة اغب ػػاؿ ألف
اؼبفروض إف من يقػف بو ػ انتشػار الفسػاد ووبػد مػن خطػرل واتسػاع

رقعتػ هػػم العلمػان بػػل إهنػػم هػم مػػن سػػوؼ أيمػروف عؼبسكػػر والفسػػاد
ويدعوف الساس ل ةسلوب أو آبخر .
إف من اؼبعروؼ أف مل األرض هو الػدي وبفظهػا مػن الفسػاد ولكػن
لػػو سػػد اؼبل ػ دمػػا ػػان عػػن عيسػػا بػػن مػػر (علي ػ السػػبلـ) مػػن
وبفل األرض ؟ وددل العلمان هم اؼبل

لو سدوا سد دل خػين

.

قػػد ػػان الػػس اإلقبيلػػي  ( :أنػػتم مل ػ األرض ولكػػن إف
سد اؼبل

بماذا ُيبلّ ؟ ال ي ل بعد لشين )(ٔ) .

 -0مي (٘) .
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وقػػد حػػدر السػػغ اؼب ػػطفا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ) و األئمػػة األ هػػار (صػػلوات أل
آخػر الًمػاف

عليهم) من علمان السون اؼبفسػدين الػدين ىبر ػوف
.

وبيس األحاديث والػرواايت الشػريفة إهنػم يقفػوف بو ػ دعػوة اإلمػاـ
اؼبهدي (مكن أل ل

األرض) ويكدبوهنا ووباولوف الت ػدي ؽبػا دبػا

لػديهم مػػن قواعػػد واسػػعة مػػن األتبػػاع واؼبؤيػػدين مػػن أصػػحاب التقليػػد
األعما والقلوب اؼبريضة واألهوان اؼبتقلبة .
ونورد هسا ائفة من األحاديث والرواايت اليت ذدر م :

ٔ .عن السكوين عن أه عبد أل (علي السبلـ) أن قاؿ  ( :سػي يت
عل ػػا السػػػاس زم ػػاف ال يبق ػػا م ػػن الق ػػرآف إال رظبػ ػ ومػ ػػن
اإلس ػػبلـ إال اظبػ ػ يس ػػموف بػ ػ وه ػػم أبع ػػد الس ػػاس مسػ ػ

مسػػا دهم عػػامرة وهػػي خػراب مػػن اؽبػػدى

قهػػان ذلػ

الًماف خر الفقهان رب ظل السمان مسهم خر
وإليهم تعود )(ٔ) .
ٔ -روضة الكا ج ٜٗٚ؛ حبار األنوار جٕ٘ .
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الفتسػة

ٕ .وع ػػن رس ػػوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) أنػ ػ ق ػػاؿ  ( :أييت عل ػػا الس ػػاس زم ػػاف
بط ػػوهنم آؽب ػػتهم ونس ػػاؤهم قبل ػػتهم ود،ن ػػريهم دي ػػسهم
وخػػر هم متػػاعهم ال يبقػػا مػػن اإليبػػاف إال اظب ػ وال مػػن
اإلسػ ػػبلـ إال رظب ػ ػ ومػ ػػن القػ ػػرآف إال درس ػ ػ ومسػ ػػا دهم

معمػػورة وقلػػوهبم خػراب عػػن اؽبػػدى علمػػائهم خػػر خلػػق
أل علا و

األرض)(ٔ) .

ٖ .وع ػػن رس ػػوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) أنػ ػ ق ػػاؿ  ( :أييت عل ػػا الس ػػاس زم ػػاف
علمانهم تسة وحكمائها تسة)(ٕ).
ٗ .وعػػن رسػػوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) إن ػ قػػاؿ :

( أييت عل ػػا الس ػػاس

زمػػاف وبسػػد الفقهػػان بعضػػهم بعض ػاً ويغػػار بعضػػهم علػػا
بعض دتغاير التيوس بعضها علا بعض )(ٖ) .

ٔ -امع األخبار صٔ٘ٔ .
ٕ -الكسً جٔٔ صٕ. ٜٔ

ٖ -دسً العماؿ جٓٔ صٕٔٔ .
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٘ .وع ػػن رس ػػوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) إنػ ػ ق ػػاؿ :

( س ػػيكوف عل ػػيكم

أئمػػة يبلكػػوف أرزاقكػػم وبػػدثونكم يكػػدبونكم ويعملػػوف
ربسػػسوا قبػػيحهم
يسػػي وف العمػػل ال يرضػػوف مػػسكم حػػي ّ

وت دقوا ددهبم )(ٔ) .

 .ٙعػن أمػري اؼبػؤمسا (عليػ السػػبلـ) عػن رسػوؿ أل (صػلا أل عليػ

وآل ػ وسػػلم) إن ػ قػػاؿ  ( :إف أخػػوؼ مػػا أخػػاؼ علػػا هػػدل
األمة من الد اؿ أئمة مضلا )(ٕ) .

 .ٚوع ػػن رس ػػوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) إنػ ػ ق ػػاؿ  ( :إف أخ ػػوؼ م ػػا أخ ػػاؼ
علػػا هػػدل األمػػة مػػن الػػد اؿ أئمػػة مضػػلوف وهػػم رؤسػػان

أهل البدع )(ٖ) .

ٔ -دسً العماؿ ج ٙص. ٙٚ
ٕ -السسة ص. ٗٚ

ٖ -خرح هنة الببلهتة جٕ ص. ٖٔٙ
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 .ٛيروي الشيخ ال دوؽ (رضب أل) عن رسوؿ أل (صػلا أل عليػ

وآل وسلم) إن قاؿ وهو ي ف آخػر الًمػاف  ( :وقػل الفقهػان
اؽبادوف ود ر قهان الضبللة اػبونة )(ٔ) .

 .ٜوعػػن أمػػري اؼبػػؤمسا وهػػو ي ػػف حػػاؿ اؼبهػػدي مػػع علمػػان آخػػر

الًمػاف  ( :ويستقم من أهل الفتوى

الػدين ؼبػا ال يعلمػوف

تعسػاً ؽبػػم وألتبػػاعهم أدػػاف الػػدين ،ق ػاً تممػػول ؟ أـ
داف ب عوج قومول أـ أل أمرهم عػببلؼ ػاعول ؟ أـ
أمرهم عل واب ع ول ؟)(ٕ) .

ٓٔ .وورد  ( :إذا خػػرج اإلمػػاـ اؼبهػػدي لػػي

ل ػ عػػدو مبػػا

إال الفقهػػان خاصػػة ولػػوال السػػيف بيػػدل أل ػػي الفقهػػان
بقتل . )ٖ()...

ٔ -إدماؿ الدين صٕٔ٘ .

ٕ -بياف األئمة جٖ ص. ٕٜٛ

ٖ -اؼب در نفس جٖ ص. ٜٙ
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ٔٔ .ع ػػن أه عب ػػد ال ػػادؽ (عليػ ػ الس ػػبلـ) إنػ ػ ق ػػاؿ وه ػػو ي ػػف

مسري اؼبهدي (علي السبلـ)  ( :ويسري إىل الكو ة يخػرج
مسهػػا سػػتة عشػػر ألف ػاً مػػن الب يػػة خػػادا
ق ػران القػػرآف

قهػػان

السػػبلح

الػػدين قػػد قرعػػوا بػػاههم

ومشػػروا ثيػػاهبم وعمهػػم السفػػاؽ ودلهػػم يقػػوؿ  :اي ابػػن
يضػع السػيف ػيهم

ا مػة أر ػع ال حا ػة لسػا يػ

علا ظهر السجف عشية االثسػا مػن الع ػر إىل العشػان
يقتلهم أسرع من ًر ًور)(ٔ).

ٕٔ .عن ابن عباس قػاؿ  ( :خػدوا العلػم حيػث و ػدسبول وال
تقبلػػوا أقػػواؿ الفقهػػان بعضػػهم
دما تتغاير التيوس

بعػػض ػػإهنم يتغػػايروف

الًريبة )(ٕ) .

ٔ -بياف األئمة .

 -2مسية اؼبريد صٖٖٔ .

-255 -

إىل هسػػا نكتفػػي هبػػدا القػػدر مػػن األحاديػػث والػػرواايت الػػيت يتبػػا لسػػا
مسهػػا أف العلمػػان

ع ػػر الظهػػور الش ػريف لػػدعوة اؼبهػػدي اؼبستظػػر

سػػيقفوف بو ػ دعوتػ (عليػ السػػبلـ) ويكػػدبوهنا بػػل إهنػػم سػػيؤلبوف
الساس ضدها وسوؼ يتهموهنا علضبلؿ واالكبػراؼ وهػم عغبقيقػة
ن ي لوا إىل هدا غبػاؿ لػوال االكبػراؼ والفسػاد والضػبلؿ الػدي سػبق
وأف عملوا ب .
بػػل إف أ عػػاؽبم وأقػػواؽبم دان ػ دلهػػا اكب ػراؼ و سػػاد وضػػبلؿ

قػػد

ضلوا وأضلوا هتريهم و علوا اؼبسكر معرو اً واؼبعروؼ مسكراً وراحػوا

أيمػػروف عؼبسكػػر ويسهػػوف عػػن اؼبعػػروؼ جعلػػوا األمػػة تعػػي

حالػػة مػػن

االكب ػ ػراؼ والفسػ ػػاد والضػ ػػبلؿ وقلبػ ػػوا اؼبػ ػػوازين دبػ ػػا يبلئػ ػػم أهػ ػػوائهم
ورهتبا م وأمانيهم واختلفوا يمػا بيػسهم دػل واحػد مسػ يػدعو السػاس
إىل نفس ػ ويريػػد مػػسهم اتباع ػ

صػػبحوا تسػػة لآلخ ػرين حػػي علػػوا

األمة رقاً وصباعات وأحًاب دل حًب دبا لديهم رحا .

ا تػػك السػػاس هبػػؤالن العلمػػان اؼبفسػػدين اؼبضػػلا وراح يكػػدب بعضػػهم
الػ ػػبعض اآلخػ ػػر ويػ ػػتهم بعضػ ػػهم بعض ػ ػاً دمػ ػػا ذدػ ػػرت لسػ ػػا الػ ػػرواايت
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اؼبع ػػومية الش ػريفة قػػد ػػان

الروايػػة الػػواردة عػػن أعف بػػن تغلػػب

عن أه عبد أل (علي السبلـ) إن قاؿ :

( ديف بكم إذا وقع السبطة با اؼبسجدين
يهػػا دمػػا أتزر اغبيػػة

حرهػػا واختلف ػ الشػػيعة بيػػسهم

وظبا بعضهم بعضاً ددابا ويتفل بعضهم
قل  :ما عسد ذل من خري .
قاؿ  :اػبري دل عسد ذل

ي زر العلم
و ول بعض .

)(ٔ) .

وعن أه عبد أل (علي السبلـ) إن قاؿ :

( ال يكػػوف ذل ػ األمػػر حػػي يتفػػل بعضػػكم

و ػػول بعػػض

وحي يلعن بعضكم بعضاً وحي يسمي بعضكم بعضاً ددابا

)(ٕ) .

إف هػدل الػرواايت تػدؿ دبػا ال يقبػل الشػ علػا وقػوع اخػتبلؼ بػا
الش ػػيعة حبيػ ػػث ي ػ ػػل هبػ ػػم األمػ ػػر أف يكػ ػػدب بعضػ ػػهم بعض ػ ػاً ويػ ػػتهم
ٔ -هتيبة السعماين صٕ. ٔٙ

ٕ -هتيبة السعماين صٕٗٔ ؛ حبار األنوار جٕ٘ صٖٗٔ .
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بعضػػهم بعض ػاً ويتفػػل بعضػػهم

أد ػػر مػػن ذل ػ

و ػػول بعػػض بػػل األمػػر ي ػػل إىل

حيػػث بيس ػ الػػرواايت الش ػريفة إف بعضػػهم يلعػػن

بعضاً بل يشهد بعضهم علا بعض علكفر .

جعل هػدا االخػتبلؼ عبلمػة وداللػة أديػدة علػا قػرب ظهػور الفػرج

وقياـ اغبق ولكن هدا األمر الدي هو

الواقػع لػي

عألمػر السػهل

أو الدي يبكن ت ورل بيسر وسهولة .
ومػػا دػػاف ليقػػع لػػوال اخػػتبلؼ هػػؤالن العلمػػان يمػػا بيػػسهم وإضػػبلؽبم
للساس إف هدا االختبلؼ والتدابر با قهان وعلمػان السػون الػدين
ىبر ػ ػػوف

آخػ ػػر الًمػ ػػاف مػ ػػا هػ ػػو إال دليػ ػػل واض ػ ػ علػ ػػا بطبلهنػ ػػم

واكبرا هم وددهبم .
وخري دليػل علػا ذلػ مػا يسقلػ لسػا مالػ بػن ضػمرة عػن مػوال ،أمػري
اؼبؤمسا (علي السبلـ) حيث قاؿ :

( اي مال بن ضمرة ديف أن إذا اختلف الشػيعة هكػدا

 وخب أصابع وأدخل بعضها بعض  -؟قل  :اي أمري اؼبؤمسا ما عسد ذل من خري .
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قاؿ  :اػبري دل عسد ذل

اي مالػ عسػد ذلػ يقػوـ قائمسػا

يقدـ سبعا ر بلً يكدبوف علا أل ورسول (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يقتلهم

مث هبمعهم أل علا أمر واحد )(ٔ) .

من هػدل الروايػة الشػريفة يتبػا لسػا إف هػؤالن السػبعا الػدين يقػتلهم

اإلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) هم من علمان السون اؼبضلا .
وواض إهنم هم السبب

رقة الشيعة واخػتبل هم بػدليل إنػ (عليػ

السبلـ) حيسما يقتلهم يًيل االختبلؼ وهبمع السػاس علػا أمػر واحػد
بعد أف دانوا ـبتلفا مف قا يعادي بعضهم بعضاً .

ومػػن هسػػا يتبػػا لسػػا واضػػحاً ديػػف إف هػػؤالن العلمػػان اؼبضػػلا يقفػػوف
بو ػ دعػػوة اؼبهػػدي ويكػػدبوهنا ووباربوهنػػا بػػل الظػػاهر إهنػػم سػػيقوموف

إبص ػػدار الفت ػػاوى ال ػػيت يلعس ػػوف هب ػػا ص ػػاحب دع ػػوة اؼبه ػػدي (علي ػ ػ
السػػبلـ) ( اليمػػاين اؼبوعػػود ) وحردتػ ودعوتػ وأن ػػارل يتػػبعهم علػػا
ذل ػ أتبػػاعهم ومؤيػػديهم بلعػػن تل ػ الرايػػة اؽباديػػة اؼبهديػػة وهػػدا مػػا

ٔ -إثبات اؽبداة جٖ ص ٖ٘ٚ؛ حبار األنوار جٕ٘ ص٘ٔٔ .
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يفسػػر لسػػا الػػرواايت الػػيت تػػددر إف السػػاس يلعسػػوف رايػػة اؼبهػػدي (علي ػ
السبلـ) .
قػػد ػػان

الروايػػة الش ػريفة الػػواردة عػػن أه ب ػػري عػػن أه عبػػد أل

(علي السبلـ) إن قاؿ :

( ػإذا هػػو قػػاـ نشػػرها لػم يبػػق

اؼبشػرؽ واؼبغػػرب أحػػد إال

لعسها )(ٔ) .
وعن إعف بن تغلب قاؿ :

( ظبع ػ أع عبػػد أل (علي ػ السػػبلـ) يقػػوؿ  :إذا ظهػػرت رايػػة
اغبق لعسها أهل اؼبشرؽ واؼبغرب أتدري ِنَ ذل ؟
قل  :ال
قاؿ  :للدي يلقا الساس من أهل بيت قبل خرو

)(ٕ) .

وعن مس ور بن حازـ عن أه عبد أل (علي السبلـ) ان قاؿ :

( إذا ر ع راية اغبق لعسها أهل الشرؽ والغرب .

ٔ -هتيبة السعماين .

ٕ -حبار األنوار جٕ٘ صٖ. ٖٙ
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قل ل  :مم ذل ؟
قاؿ  :فبا يلقوف من بين هاخم )(ٔ) .
واغبقيق ػػة ال يبكػ ػػن أف نت ػ ػػور أف الس ػػاس وخاصػ ػػة

الشػ ػػرؽ الػ ػػدي

يس ػػكس اؼبس ػػلموف يلعس ػػوف راي ػػة اؼبه ػػدي ودع ػػوة اغب ػػق إال أف يق ػػوـ
علمػػان الػػدين اؼبضػػلا بتضػػليل السػػاس وخػػداعهم يتػػبعهم علػػا ذلػ
الساس ويعملوف دبا يبلي عليهم أول

العلمان .

واغبقيق ػػة إف اؼبتتب ػػع لؤلحادي ػػث وال ػػرواايت الشػ ػريفة ال ػػواردة

أم ػػر

اإلمػػاـ اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ) وقضػػيت اؼبباردػػة يتبػػا لسػػا أف اليمػػاين
يقػػوـ حبردػػة إصػػبلحية قبػػل قيامػ علػػدعوة لس ػػرة اغبػػق ون ػػرة اإلمػػاـ
اؼبهدي (علي السبلـ) .

ٔ -هتيبة السعماين ؛ حبار األنوار ج٘ .
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البابىالثانيى
حركظىالومانيىاإلصالحوظى
ؼب ػػا تب ػػا أف الفس ػػاد األد ػػب

آخ ػػر الًم ػػاف يق ػػع داخ ػػل اغب ػػوزات

العلميػػة وعلتحديػػد بػػا علمػػان السػػون و قهػػان الضػػبللة هػػم القػػادة
والدعاة إلي وهم سبب االكبراؼ الدي ي ػيب اجملتمعػات اإلسػبلمية
آخر الًماف .
وسػػبب االخػػتبلؼ الػػدي يقػػع بػػا الشػػيعة وإف هػػؤالن العلمػػان سػػوؼ
يظهػػروف الك ػػري مػػن البػػدع الػػيت ال سب ػ إىل الػػدين اإلسػػبلمي ب ػػلة
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ووبسبوهنا من الدين ويعطلوف الك ري مػن األحكػاـ والفػرائض الػيت ال
تتبلنـ مع أهوائهم وأمانيهم وأنفسهم األمارة علسون والػيت ال تتوا ػق
وحبهم للدنيا وزخر ها وزبر ها .
ػػإف مػػن ال ػػبلزـ ظهػػور حرد ػػة إصػػبلحية تسػػبق قي ػػاـ اإلمػػاـ اؼبه ػػدي
(عليػ ػ الس ػػبلـ) وسبه ػػد لػ ػ

تتكف ػػل إبص ػػبلح ال ػػبعض م ػػن الفس ػػاد

وتعػػديل بعػػض االعو ػػاج واالكب ػراؼ اغباصػػل نتيجػػة لتل ػ األ عػػاؿ
إف من اؼبسطقي أف يكوف اإلصبلح تػدرهبياً ولػي

د عػة واحػدة دمػا

قد يعتقد البعض .

ل ػػدا ػػإف م ػػن اؼبؤد ػػد أف تب ػػدأ حرد ػػة اليم ػػاين اإلص ػػبلحية م ػػن داخ ػػل
اغبػػوزة العلميػػة حيػػث تكػػوف االنطبلقػػة األوىل ؽبػػا بػػا ؾبتمػػع العلمػػان
والفقهان ألف هدا هو مو ن اػبلل وهػو دب ابػة الػرأس للجسػد ػإذا ن
ي ػ ػل ال ػ ػرأس ن ي ػ ػػل اعبسػ ػػد ألف اعبسػ ػػد يتحػ ػػرؾ ويسػ ػػري و ػ ػػق
إيعازات من الدماغ اؼبو ود

الرأس دما هو معلوـ .

وه ػػدا اؼبعػ ػ ل ػػي هتريبػ ػاً ال ػػدعوات اإلؽبي ػػة ال ػػيت ػػانت لتق ػػو
االعو ػػاج وتع ػػديل االكبرا ػػات ال ػػيت أص ػػاب اجملتمع ػػات اإلنس ػػانية
نتيجة العلمان اؼبفسدين واغبكاـ اعبائرين .
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ولو تتبعسا مسػريات الرسػل لو ػد ،أف صبيػع األنبيػان والرسػل (علػيهم
السبلـ) أوؿ ما يبدأوف دعوا م

وس تل اجملتمعػات وعلتحديػد

أوؿ ما يبدأوف علعلمان واغبكاـ .
وخري خاهد علا ذل سرية إبػراهيم (عليػ السػبلـ) إنػ أوؿ مػا بػدأ
دعوت قاـ بتحطيم األصساـ وؿبا جة السمرود قاؿ تعاىل :

{أََن تَػر إِ َىل اله ِدي حت ه ِ ِ
اَّللُ ال ُْم ْلػ َ إِ ْذ
آاتلُ ّ
يم ِ ِربِّػ ِ أَ ْف َ
َ
ج إبْػ َػراه َ
ْ َ
قَػ َ ِ ِ
يم َرَِّه الهػ ِػدي ُْوبيِ ػػي َوُيبِي ػ ُ قَػ َ
ُحيِ ػػي َوأ ُِمي ػ ُ
ػاؿ أ ََ ،أ ْ
ػاؿ إبْ ػ َػراه ُ
قَ َ ِ ِ
شم ِ ِمن الْم ْش ِر ِؽ َ ِ
ْت ِهبَػا ِم َػن
يم َِإ هف ّ
اَّللَ َأيِْيت ِعل ه ْ
َ َ
اؿ إبْػ َراه ُ
ِ
ِ
ال َْمغْػػ ِر ِ
ا
ب َػبُ ِه ػ َ الهػ ِػدي َد َفػ َػر َو ّ
اَّللُ الَ يَػ ْهػػدي الْ َقػ ْػوَـ الظهػػال ِم َ

}(ٔ) .

أمػػا علسسػػبة ؼبوسػػا (علي ػ السػػبلـ) ػػإف اؼبػػوىل تبػػارؾ وتعػػاىل أوؿ مػػا
بع أمرل بدعوة رعوف ومؤلل قاؿ تعاىل :

 -0البقرة (. )ٕ٘ٛ
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ػوؿ
ػاؿ إِِّين َر ُس ُ
وسا ِآب َايتِسَا إِ َىل ِ ْر َع ْو َف َوَملَِ ِ َػ َق َ
{ولََق ْد أ َْر َسلْسَا ُم َ
َ
(ٔ)
ا} .
ب ال َْعالَ ِم َ
َر ِّ
وأمػػا عيسػػا (عليػ السػػبلـ) إنػ أوؿ مػػا بػػدأ بعلمػػان اليهػػود ػػدعاهم

إىل الػػدين اؼبسػػيحي حػػي حػػاربول ودػػدبول وا مػػول وقػػاموا بتح ػريض
اغبادم الروماين ضدل
أمػا علسسػبة لسبيسػػا
الدين هم

ؿباولة مسهم لقتل والقضان علي .
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ػ وؿ مػػا بػدأ بدعوتػ قػػاـ بػدعوة قػري

الواقع سادة العػرب آنػداؾ وابلػغ العػرب بكبلمهػم دمػا

ان ػ قػػاـ بػػدعوة اليهػػود والس ػػارى أيض ػاً إال ان ػ دػػدب وا ػػم وحػػاوؿ
أعدانل دبحاولة قتل والقضان علا دعوت أد ر من مرة .

يتض من دل هدا إف الدعوات اإلؽبية واغبردات اإلصبلحية أوؿ مػا
تب ػػدأ علظه ػػور تب ػػدأ

وسػ ػ ؾبتمع ػػات العلم ػػان واغب ػػوزات العلمي ػػة

حيث يقوـ اليماين ببياف بعض االكبراؼ اغباصل

اغبػوزات العلميػة

ودشف بعػض أحكػاـ وآران العلمػان اؼبسحر ػة وإحيػان بعػض الفػرائض

 -0الًخرؼ (. )ٗٙ
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والسػػسن اؼبيتػػة والػػدعوة إىل إماتػ بعػػض البػػدع الػػيت ػػان هبػػا أول ػ
العلمان .
العلمان إلتبػاع اغبػق وسػرية

دما أف اليماين سوؼ يقوـ بدعوة أول

األئمػػة األ هػػار (علػػيهم السػػبلـ) وتػػرؾ العػػادات واألع ػراؼ البعيػػدة
ع ػػن حقيق ػػة ال ػػدين اإلس ػػبلمي وس ػػرية الس ػػغ وأه ػػل بيتػ ػ ص ػػلوات أل
وسبلم عليهم أصبعا .
دمػػا أف اليمػػاين سػػوؼ يػػدعو إىل العػػدؿ واإلن ػػاؼ ور ػػع اػبػػبلؼ
ورص ال فوؼ وتوحيد الكلمػة لػي

علػا مسػتوى الشػيعة قػ بػل

عل ػػا مس ػػتوى اؼبس ػػلما صبيعػ ػاً حي ػػث ي ػػدعو علم ػػان الفػ ػريقا لسب ػػد
اػببلؼ بيسهم وصبع دلمة اؼبسلما سسة وخيعة .

ومػػن هسػػا ػػإف اؼبوا هػػة بػػا العلمػػان واليمػػاين سػػتكوف علػػا أخػػدها
حيػػث وبػػاولوف إيهػػاـ أتبػػاعهم ومؤيػػديهم ةف اليمػػاين يريػػد اغب ػ 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 .
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البابىالثالثى
موقفىالناسىمنىدروةىالومانيىالمورودى
يسقسم موقف الساس من دعوة اليماين اؼبوعود إىل ثبلثة أقسػاـ إهبػاه
وسلغ واثلث علا اغبياد ال إىل هدا وال إىل ذاؾ .
اؼبوق ػػف اإلهب ػػاه  :ويتم ػػل

قل ػػة م ػػن اؼب ػػؤمسا اؼبخل ػػا ال ػػدين

ي ػػدقوف اليمػػاين ويؤمسػػوف بدعوت ػ ويعتقػػدوف ب ػػحة حردت ػ وهػػؤالن
حتم ػاً يكونػػوف ؾبموعػػات متفرقػػة هسػػا وهسػػاؾ ال يهمهػػم مػػا يقػػوـ ب ػ
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علمان السون و قهان الضبللة مػن ؿباربػة اليمػاين وتكديبػ ورد دعوتػ
وإصدار الفتاوى البا لة هدل .
وحتمػ ػ ػاً ػ ػػإف ه ػ ػػؤالن األن ػ ػػار س ػ ػػيحاربوف ويتهم ػ ػػوف بش ػ ػػي ال ػ ػػتهم
ويهجػػروف مػػن قبػػل أهلػػيهم وق ػراع م وأصػػدقائهم إالّ إهنػػم يػػًدادوف
إيبػػا ً،ؼبػػا يشػػاهدون مػػن تكػػديب السػػاس ؽبػػم رهتػػم دعػػو م إىل اغبػػق
ون رة اؼبهدي اؼبستظر وؽ إيبػاهنم بػل إهنػم سػوؼ يتيقسػوف إهنػم علػا
اغبق ماضوف وإىل ن رة إمامهم يدعوف .
والظػػاهر أهنػػم سػػوؼ يسػػجسوف ويعػػدبوف سػػبيل تل ػ الػػدعوة إالّ
إهنػػم لػػن وبيػػدوا بعػػد دػػل مػػا قػػدمول مػػن تضػػحيات ومػػا خػػاهدول مػػن
مواقػػف معاديػػة ؽبػػم ولػػدعو م مػػن دوف أي ورع وخػػوؼ مػػن أل عػػً
و ل ومن دوف أد حق .
اؼبوقف السلغ  :وهو اؼبوقف األدب واألد ر خطورة واألخد علا
اغب ػػق وأتباعػ ػ م ػػن أن ػػار دع ػػوة اليم ػػاين وأص ػػحاب ه ػػدا اؼبوق ػػف
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

اؼبضػ ػػلة لعلمػ ػػان السػ ػػون الػ ػػدين ىبر ػ ػػوف

آخػ ػػر الًمػ ػػاف والػ ػػدين

يقوموف إبهتوان الساس وخداعهم وتضليلهم واكبرا هم عػن ريػق اغبػق
واؽبداي ػػة ب ػػل إف هػ ػؤالن األتب ػػاع س ػػوؼ يقوم ػػوف بلع ػػن راي ػػة اؼبه ػػدي
ودعوت ػ عم ػبلً دبػػا يبلي ػ علػػيهم قػػاد م وسػػاد م مػػن علمػػان و قهػػان

الضبللة واالكبراؼ ودعاة الفساد .
دمػػا إ هف هػػدا اؼبوقػػف تسػػلك الواقػػع اغبكومػػات العربيػػة اؼبتم لػػة
حبكامها اعبائرين اؼبسحر ا عػن خػ اإلسػبلـ األصػيل أول ػ الطغػاة
اػبون ػػة ال ػػدين عع ػػوا أنفس ػػهم وخ ػػعوهبم وبل ػػداهنم ومب ػػادئهم ودي ػػسهم
ألعػػدان اإلسػػبلـ و بػػابرة الغػػرب الكػػا رين الػػدين لػػي ؽبػػم هػػم إالّ
تشوي اإلسبلـ والقضان علي وإذالؿ اؼبسلما أيسما و دوا .
اؼبوقػػف اغبيػػادي  :وأصػػحاب هػػدا اؼبوقػػف

اغبقيقػػة قػػد أدردػػوا

صدؽ اليماين وأحقية دعوت إالّ إن ال تو د ػيهم الشػجاعة الكا يػة
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اليت تؤهلهم لبللتحاؽ برايت وحردت ضلوا مدبػدبا ال يعر ػوف مػاذا
يفعلوف .
وهػػؤالن يعيشػػوف حالػػة مػػن الف ػراغ قػػد تفػػرز

الػػبعض مػػسهم السػػدـ

وعلتػػا ؿباولػػة التكفػػري عػن الػػدنب وااللتحػػاؽ بتلػ الػػدعوة إالّ أنػ
يبػ ػػدوا أ هف أهتلػ ػػبهم سػ ػػوؼ يت ػ ػ خروف عػ ػػن االلتحػ ػػاؽ ب ػ ػدعوة اليمػ ػػاين
اؼبوعود ولن يسالوا رصة االلتحاؽ عإلماـ اؼبهػدي (عليػ السػبلـ)
األايـ األوىل مػػن قيام ػ اؼبقػػدس بػػل يبػػدوا إ هف التحػػاقهم سػػيكوف بعػػد
ربقي ػػق اإلم ػػاـ اؼبه ػػدي (مك ػػن أل لػ ػ
األوىل ل .
واغبقيقػػة لػػي دػػل هػػؤالن معػػدوروف

األرض) ل ػػبعض الفتوح ػػات
مػػوقفهم هػػدا بػػل إ هف الػػبعض

مػػسهم مق ػرين والػػبعض اآلخػػر ن يكونػػوا قػػد ظبعػػوا بتلػ الػػدعوة أو
التعرؼ علا ماهيتها وقاد ػا ون تقػاـ اغبجػة علػيهم

إهنم ن يفلحوا
ػه
ػإهنم وحبسػػب هػػدا الف ػرض يكونػػوف معػػدورين
أعلم حبقيقة األمر .
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مػػوقفهم ذاؾ وأل

البابىالرابدى
االلتواءىرلىىالومانيىالمورودى
ان

الرواية الشريفة الواردة عن أه ب ري عن أه عفػر

بػن

علػػي (عليهمػػا السػػبلـ) إن ػ قػػاؿ  ( :خػػروج السػػفياين واليمػػاين
واػبراساين

سػسة واحػدة

خػهر واحػد

يػوـ واحػد نظػاـ

دسظاـ اػبرز يتبػع بعضػ بعضػاً يكػوف البػ س مػن دػل و ػ
الػ ػراايت راي ػػة أه ػػدى م ػػن راي ػػة
وي ػػل ؼب ػػن ،واه ػػم ول ػػي
اليمػػاين ه ػػي راي ػػة ه ػػدى ألنّػ ػ ي ػػدعوا إىل ص ػػاحبكم

ػػإذا

خرج اليماين حرـ بيع السبلح علا الساس ودل مسلم وإذا
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خػػرج اليمػػاين ػػاهنض إلي ػ ػػإف رايت ػ راي ػة هػػدى وال وبػػل
ؼبسلم أف يلتوي علي من عل ذل

هو من أهل السار ألن

يدعوا إىل اغبق وإىل ريق مستقيم )(ٔ) .

با لسا اإلماـ الباقر (علي السبلـ) هدل الرواية معاف عديػدة ومػن
أهػػم تل ػ اؼبعػػاين هػػو أ هف رايػػة اليمػػاين هػػي رايػػة هػػدى بػػل هإهنػػا أهػػدى

الػ ػراايت عل ػػا اإل ػ ػبلؽ وق ػػد ذد ػػر ،أ هف الراي ػػة دبعػ ػ ال ػػدعوة أي أ هف
دعوة اليماين أهدى الدعوات من دوف مسازع .

وقػػد ذدػػر لسػػا عقػػر علػػوـ أهػػل البي ػ (علػػيهم السػػبلـ) أ هف العلػػة
ذل ػ ػ هػ ػػي أ هف اليمػ ػػاين يػ ػػدعو إىل اإلمػ ػػاـ اؼبهػ ػػدي (مكػ ػػن أل ل ػ ػ
األرض) أي أن ػ لػػي

هسػػاؾ دعػػوة للػػسف

إ بلق ػاً مػػن قبػػل اليمػػاين

اؼبوع ػػود عل ػػا خ ػػبلؼ ال ػػدعوات ال ػػيت تظه ػػر
تك ػػوف دع ػػوات لل ػػسف

آخ ػػر الًم ػػاف حي ػػث

ال هت ػػري وإف دانػ ػ تتخ ػػد م ػػن اس ػػم اإلم ػػاـ

هتطان ؽبا رباوؿ من ورانل إهباد صػفة الشػرعية
اؼبهدي (علي السبلـ) ً

ٔ -هتيبة السعماين صٗ. ٕٙ
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لسفسها أو ؿباولة مسها ػبػداع اآلخػرين والتغريػر هبػم ربػ هػدا االسػم
أو ذاؾ .
دمػا إ هف الروايػػة الشػريفة بيسػ لسػػا وبشػػكل واضػ و ػػوب االلتحػػاؽ
بدعوة اليماين وهدا يتبا من قوؿ اإلماـ الباقر (علي السبلـ) :
( وإذا خرج اليماين اهنض إلي ) .

ّأمػػا العلػػة

ذل ػ

هػػو لكػػوف هػػدل الػػدعوة هػػي دعػػوة هدايػػة وذلػ

يتبا من قول (علي السبلـ) ( إف رايت راية هدى ) .
دما إ هف هدل الرواية الشريفة بيس لسػا أمػراً هتايػة األنبيػة واػبطػورة
آف واحػػد حيػػث حػػرـ اإلمػػاـ البػػاقر (عليػ السػػبلـ) االلتػػوان علػػا

اليمػػاين بػػل إن ػ عػػد اؼبلتػػوي علي ػ مػػن أهػػل السػػار وقػػد أعطػػا العلػػة

لدل وهي دوف اليماين ودما قاؿ (علي السبلـ) :

( يػ ػػدعو إىل اغبػ ػػق وإىل ريػ ػػق مسػ ػػتقيم ) إذف نفه ػػم م ػػن ه ػػدا
الكبلـ عدـ حلية االلتوان علا اليماين اؼبوعود .
وااللت ػػوان معس ػػال  :االكبػ ػراؼ م ػػن ّ الش ػػين وحر ػ ػ ع ػػن اس ػػتقامت

وااللتػػوان علػػا اليمػػاين معسػػال االكب ػراؼ عػػن دعوت ػ وعػػدـ السػػري
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ريقػ ػ واالبتع ػػاد عسػ ػ يبيسػ ػاً أو مش ػػاالً ورد ػػوب ري ػػق آخ ػػر ي ػػدعو إىل

الضػػبللة واالكبػراؼ ألف اليمػػاين دمػػا
ريػػق مسػػتقيم

األخبػػار يػػدعو إىل اغبػػق وإىل

ػػاؼبلتوي علي ػ مبتعػػداً عػػن ال ػراط اؼبسػػتقيم وعػػن

ادة اغبق اليت يدعو ؽبا اليماين اؼبوعود .

وبػػدل تتبػػا لسػػا العلػػة مػػن دػػوف اؼبلتػػوي علػػا اليمػػاين مػػن أهػػل السػػار
ألن مبتعداً عن ال راط اؼبستقيم الدي هو صػراط آؿ

(صػلوات

أل عل ػػيهم أصبع ػػا) ومسحر ػ ػاً ع ػػن اغب ػػق واؽب ػػدى ال ػػدي ي ػػدعو لػ ػ
اليماين .

أما من وباوؿ أف يت وؿ مع االلتوان
اليماين وهو اؼبسهي عسػ

يقوؿ  :إف هساؾ التوان علػا

وهسػاؾ التػوان عػن اليمػاين وهػدا ال ةس بػ

.
هػػدا هتػػري صػػحي إ بلقػاً ؼبػػا تقػػدـ مػػن دػػوف اليمػػاين يػػدعو إىل اغبػػق

وإىل الطري ػػق اؼبسػ ػػتقيم ال ػػدي يلتػ ػػوي عس ػ ػ ػػإىل البا ػ ػػل حتم ػ ػاً
وخاصة إذا مػا علمسػا أف الطريػق اؼبسػتقيم واحػد لػي إال ػاؼبلتوي

عػ ػػن اليمػ ػػاين سػ ػػوؼ يسػ ػػل حتم ػ ػاً الطريػ ػػق اؼبسحػ ػػرؼ وهػ ػػو ريػ ػػق
الشيطاف ال ؿبالة .ومن هسا بل ي

هدا اؼبع اؼبف ض .
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ولو تسًلسا دالً وقلسا ال ةس عاللتوان عن اليماين بماذا قبيب علػا
السػػؤاؿ التػػا  :إذا دانػ رايػػة اليمػػاين أهػػدى الػراايت دمػػا

اػبػػب

اؼبروي عن الباقر (علي السبلـ) وأهدى صيغة مبالغػة دبعػ أ ضػل
اؼبلتوي عن اليماين أي راية يتبع اي ترى إذا ترؾ أهػدى الػراايت ؟
وهػػل يرتضػػي العقػػل واؼبسطػػق أف اإلنسػػاف ريػػق اغبػػق واؽبػػدى ض ػبلً
عن أهدى الطرؽ علا اإل بلؽ إىل ما هػو دونػ إذا رضػسا أف هسػاؾ
ريق ػاً للهدايػػة هتػػري ريػػق اليمػػاين ودعوت ػ ؟ وأتػػرؾ اإل ابػػة للقػػارئ

يتفكر

هدا الكبلـ .
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البابىالخامسى
وجوبىااللتحاقىبدروةىالومانيىونصرتهى
إف و وب ن رة اغبق وأهلػ ودعاتػ مػن األمػور الػيت ال خػبلؼ يهػا
وقد ن

عليها دتاب أل عً و ل

الك ري من آايت :

وؿ ِع ْغبَِّق ِمن هربِّ ُك ْم
هاس قَ ْد َ ان ُد ُم ال هر ُس ُ
قاؿ تعاىل َ :
{اي أَيُّػ َها الس ُ
ِ
ِِ
سػ ػػماو ِ
ه
ات
َػ ػػتمسُواْ َخػ ػ ْػرياً ل ُكػ ػ ْػم َوإِف تَ ْك ُفػ ػ ُػرواْ َػ ػِإ هف هَّلل َمػ ػػا ِ ال ه َ َ
اَّلل َعلِيماً ح ِ
َواأل َْر ِ
كيماً}(ٔ) .
ض َوَدا َف ُّ
َ
ِ
ِ ِ
ين}(ٕ) .
وقاؿ تعاىل { :ا ْغبَ ُّق من هربّ َ َبلَ تَ ُكونَ هن م َن ال ُْم ْم َِ َ
هِ
ِ
ين
وقػػاؿ تعػػاىل { :ذَلِ ػ َ ِةَ هف ّ
اَّللَ نَػ ػ هً َؿ الْكتَػ َ
ػاب ِع ْغبَػ ِّق َوإِ هف الػػد َ
اؽ ب ِع ٍ
ا ْختَػلَ ُفواْ ِ ال ِ
ْكتَ ِ ِ ِ ٍ
يد}(ٖ) .
اب لَفي خ َق َ
ٔ -السسان (ٓ. )ٔٚ
ٕ -البقرة (. )ٔٗٚ
ٖ -البقرة (. )ٔٚٙ
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وقػػاؿ تعػػاىل { :وإِ َذا َِظبعُػػواْ َمػػا أُن ػ ًِ َؿ إِ َىل ال هر ُسػ ِ
ػوؿ تَ ػ َػرى أَ ْعيُػ ػسَػ ُه ْم
َ
ِ
ِ
تَِف ِ
آمسها َا ْدتُػ ْبػسَػا
ُ
يض م َن ال هد ْم ِع فبها َع َر ُواْ م َن ا ْغبَِّق يَػ ُقولُو َف َربهػسَا َ
مع ال ه ِ ِ
ين }(ٔ) .
ََ
شاهد َ
وقاؿ تعاىل { :وما لَسَا الَ نُػ ْؤِمن ِع ِّ
انِ ،م َن ا ْغبَِّق َونَط َْم ُع
َّلل َوَما َ َ
ََ
ُ
ِ
ِ
ا}(ٕ) .
أَف يُ ْدخلَسَا َربهػسَا َم َع الْ َق ْوـ ال هاغبِِ َ
وقاؿ تعاىل { :مثُه ردُّواْ إِ َىل ِّ
اَّلل َم ْوالَ ُه ُم ا ْغبػَ ِّق أَالَ لَػ ُ ا ْغبُ ْك ُػم َو ُه َػو
ُ
ِ
ا }(ٖ) .
َس َرعُ ا ْغبَاسبِ َ
أْ
اَّللُ َربُّ ُك ػ ُػم ا ْغبَػ ُّػق َ َم ػػاذَا بَػ ْعػ ػ َد ا ْغبػَ ػ ِّق إِاله
وق ػػاؿ تع ػػاىل َ { :ػ ػ َدلِ ُك ُم ّ
ال ه
ضبلَ ُؿ ََ ه تُ ْ َر ُو َف}(ٗ) .

ٔ -اؼبائدة (ٖ. )ٛ
ٕ -اؼبائدة (ٗ. )ٛ

ٖ -األنعاـ (ٕ. )ٙ
ٗ -يون

(ٕٖ) .
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هِ
ين يَػ ػ ْدعُو َف ِم ػػن ُدونِػ ػ ِ الَ
وق ػػاؿ تع ػػاىل { :لَػ ػ ُ َد ْع ػ َػوةُ ا ْغبػَ ػ ِّق َوال ػػد َ
شػػي ٍن إِاله َدب ِ
ِ
ِ
اس ػ ِ َد هف ْي ػ ِ إِ َىل ال َْمػػان لِيَػ ْبػلُػ َغ َػػالُ
َ
يَ ْسػػتَجيبُو َف َؽبػُػم ب َ ْ
ِ
ِ ِِ ِ
ضبلَ ٍؿ }(ٔ) .
ين إِاله ِ َ
َوَما ُه َو ببَالغ َوَما ُد َعان الْ َكا ِر َ
وقػػاؿ تعػػاىل { :ذَلِػ َ ِةَ هف ه
اَّللَ ُهػ َػو ا ْغبػَ ُّػق َوأَنهػ ُ ُْوبيِػػي ال َْمػ ْوتَا َوأَنهػ ُ
ٍ ِ
ير }(ٕ) .
َعلَا ُد ِّل َخ ْين قَد ٌ
مػػن هػػدل اآلايت الشػريفة يتػػنب لسػػا أف ن ػػرة اغبػػق وا بػػة ألف اآلايت
اؼبتقدمػػة دلػ علػػا أف اغبػػق هػػو أل عػػً و ػػل وإف مػػا ػػان مػػن عسػػد
أل هػػو اغبػػق وإف مػػا ػػان بػ األنبيػػان حػػق وإف دبلمهػػم حػػق ودتػػبهم
حػػق ال ريػػب ي ػ ودػػل وهػػدل اؼبعػػاين الػػيت ذدػػرت وا ػػب ن ػػر ا وال
ربتاج إىل دليل وؼبّا داف اليماين يدعو إىل اغبق ويهدي إلي هو أحػق
علس رة واإلتباع .

ِ
َح ػ ُّػق أَف يُػتػهبَػ َػع أَ هم ػػن اله
ق ػػاؿ تع ػػاىل { :أَ َ َم ػػن يَػ ْه ػػدي إِ َىل ا ْغبػَ ػ ِّق أ َ
ِ
ف َربْ ُك ُمو َف }(ٔ) .
ي إِاله أَف يُػ ْه َدى َ َما لَ ُك ْم َد ْي َ
يَ ِه ّد َ
ٔ -الرعد (ٗٔ) .
ٕ -اغبة (. )ٙ
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مث إف اإلم ػػاـ الب ػػاقر (عليػ ػ الس ػػبلـ) أم ػػر ب ػػس

الرواي ػػة ال ػػواردة عسػ ػ

بو ػػوب ن ػػرة اليمػػاين قػػد ورد عس ػ (علي ػ السػػبلـ) ( وإذا خػػرج
اليماين اهنض إلي ) .

حيػػث أمػػر ،إمامسػػا وسػػيد ،عقػػر علػػوـ أهػػل البي ػ (علػػيهم السػػبلـ)
بو وب ن رة اليماين بػل إنػ (عليػ السػبلـ) حػدر مػن االلتػوان عليػ
وعدـ ن ػرت وقػد بػا أ ّف م ػري اؼبلتػوي عليػ السػار ال ؿبالػة ون يكػن
ذل لػوال أف اليمػاين يػدعوا إىل اغبػق وإىل ريػق مسػتقيم وإف دعوتػ

أه ػػدى ال ػػدعوات

زم ػػن د ػػرت يػ ػ دع ػػوات الض ػػبللة واالكبػ ػراؼ

والد ل والدعوة إىل السف

.

واغبقيقػػة إف ن ػػرة اليمػػاين وااللتحػػاؽ بدعوت ػ إمبػػا هػػي ن ػػرة لئلمػػاـ
اؼبهػدي (مكػن أل لػ

األرض) ألف اليمػاين صػاحب دعػوة اؼبهػػدي

والقائم ةمػرل (عليػ السػبلـ) قبػل قيامػ اؼبقػدس مػن مكػة اؼبكرمػة
العاخر من ؿبرـ اغبراـ .

ٔ -يون

(ٖ٘) .
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دمػػا أف االلتحػػاؽ بػ وبدعوتػ اؼبباردػػة إمبػػا هػػو ن ػػرة اإلمػػاـ اؼبهػػدي
وقضيت وأمرل (علي أ ضػل ال ػبلة والسػبلـ) ألف دعػوة اليمػاين هػي
عيسها دعوة اإلماـ اؼبهدي (عليها السبلـ) .
ػإف مػػن اؼبعلػوـ أ هف اإلمػػاـ ال يقػػوـ علػدعوة بسفسػ إ همبػا يبعػػث اليمػػاين
قبل ػ رسػػوالً وفبهػػداً مس ػ وداعي ػاً لس ػػرة اغبػػق وأتباع ػ ون ػػرة اؼبهػػدي
(علي السبلـ) .
ػػإف اليمػػاين أيخػػد علػػا عاتق ػ إعػػداد األن ػػار اؼبػػؤمسا اؼبمح ػػا
اؼبهي ا إلقامة اليوـ اؼبوعود وإحقاؽ اغبق ونشر العدؿ والسػعادة
ربوع األرض والقضان علػا دػل مظػاهر الظلػم واعبػور لػدا مػن هسػا
بػ ػػرز أتديػ ػػد األئمػ ػػة (علػ ػػيهم السػ ػػبلـ) علػ ػػا و ػ ػػوب ن ػ ػػرة اليمػ ػػاين
وااللتحاؽ بدعوت وعدـ االلتوان علي .
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البابىالدادسى
الومانيىالطروقىإلىىاإلمامىالمؼديى
ق ػػد الس ػػاس إم ػػامهم وحج ػػب ع ػػسهم ل ػػم يع ػػودوا يرونػ ػ ضػ ػبلً ع ػػن

معػػر تهم إايل حيػػث هتػػاب وابتعػػد عػػن خػػيعت وموالي ػ ب ػػورة خاصػػة
وعػػن اؼبسػػلما ب ػػورة عامػػة حػػي مضػػا علػػا هتيبت ػ أد ػػر مػػن ألػػف

سػػسة وال ىبػػرج إىل السػػاس إالّ عسػػد قيام ػ اؼبقػػدس مػػن مكػػة اؼبكرمػػة

معلسػاً لل ػػورة اإلؽبيػػة الكػػبى الػػيت يػػتم مػػن خبلؽبػػا مػػلن األرض قسػػطاً
وعدالً بعد ما مل ظلماً و وراً .

وعلػا هػدا ػإف السػاس ال تعػػرؼ اإلمػاـ وذبهػل خخ ػ الشػريف ػػبل
يبكسهم معر ت عسػد قيامػ اؼبقػدس خاصػة وإف الك ػري مػن األخػخاص
ادعوا اؼبهدوية وأعلسوا

اغبرـ اؼبكي مهدويتهم .

ومن هسا إف اإلماـ حتماً أخد بسظػر االعتبػار هػدل اؼبسػ لة أي ظهػور
الك ري مػن الػدعاة الكػاذبا الػدين يػ ّدعوف اؼبهدويػة لػدا ػإهنم أعلسػوا

م ػػن خ ػػبلؿ أح ػػادي هم وروااي ػػم الشػ ػريفة أف هس ػػاؾ ع ػػدة أخػ ػػخاص
فبهدين ىبر وف قبل قياـ اإلماـ اؼبهػدي (عليػ السػبلـ) وقػد بيسػ
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تلػ الػػرواايت إف مػػن أهػػم تلػ الشخ ػػيات هػػي خخ ػػية اليمػػاين
الػػدي يكػػوف صػػاحب أه ػدى رايػػة

ع ػػر الظهػػور اؼبقػػدس بػػل قػػد

أخػػارت الػػرواايت أف اليمػػاين وزيػػر اؼبهػػدي (عليػ السػػبلـ) مت ػػل بػ
وأيخ ػػد تو يهاتػ ػ مسػ ػ (عليػ ػ الس ػػبلـ) دم ػػا أد ػػد ذلػ ػ الك ػػري م ػػن
العلمان والباح ا

العديد من دتبهم وأحباثهم ومؤلفا م .

لدا إف حلقػة الوصػل بػا السػاس واإلمػاـ (عليػ السػبلـ) هػو اليمػاين
اؼبوع ػػود
(مكن أل ل

ه ػػو م ػػن يق ػػوـ بتهي ػػة القاع ػػدة اؼبساص ػػرة لئلم ػػاـ اؼبه ػػدي
األرض) وهو من يقػوـ جبمػع ال بلشبائػة وال بلثػة عشػر

وهو من يعر هم بشخ

اؼبهدي (علي السبلـ) .

واغبقيقػػة أف اليمػػاين هػػو مػػن يهػػدي السػػاس إىل اإلمػػاـ اؼبهػػدي (علي ػ
السبلـ) وهدا يظهر من الرواية الشريفة اآلنفة الددر .
حيػػث يتبػػا لسػػا أف اليمػػاين يػػدعو إىل اإلمػػاـ اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ)
أي إن يهدي إىل الطريق اؼبسػتقيم وهػو اغبػق دمػا ال ىبفػا ومػن هػدا
يتبػػا واضػػحاً أف اليمػػاين هػػو الطريػػق إىل اؼبهػػدي ( مكػػن أل ل ػ

األرض) وهػػو السػػبيل إليػ دمػػا إف اإلمػػاـ اؼبهػػدي (مكػػن أل لػ
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األرض) ه ػػو الطري ػػق إىل أل ع ػػً و ػػل وه ػػو الس ػػبيل إليػ ػ والس ػػبب
اؼبت ل با األرض والسمان دما ورد
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الدعان اؼب ثور .
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انفصم انعاشر

قُاو اإلماو ادلهذٌ (عهُه انسالو
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البابىاألولى
-289 -

الومانيىوباودىاإلمامىالمؼديى
ان

الرواايت الشريفة الواردة عن أئمة اؽبدى صػلوات أل علػيهم

أصبعػا إف اإلمػػاـ اؼبهػدي ال يقػػوـ مػن مكػػة اؼبكرمػة حػػي هبتمػع لػ
مكة قبل العاخػر مػن ؿبػرـ اغبػراـ

أصحاب ال بلشبائة وال بلث عشر

وهػػو اليػػوـ الػػدي يقػػوـ ي ػ اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ) لػػيعلن عػػن ثورت ػ
العاؼبية الكبى .
من هدل الرواية الشريفة يتبا لسا إف اإلماـ (علي السبلـ) يقوـ مػن
مكػػة بشػػرط أف هبتمػػع لػ أصػػحاب ي خػػد مػػسهم البيعػػة واغبقيقػػة إف
هػػؤالن األصػػحاب ال يعر ػػوف خػػخ

اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ) إال إف

مػػن بيػػسهم مػػن يعر ػ وه ػو اليمػػاين اؼبوعػػود والػػدي قػػاـ جبمػػع هػػؤالن
األصػػحاب وأعػػدهم وبشػػرهم بقػػرب القيػػاـ اؼبقػػدس للمهػػدي (علي ػ
السبلـ) .
وبعد أف يعلم هؤالن األصحاب عن ريق اليمػاين أف ةف مػن اؼبتوقػع
إف يقوـ اإلماـ (علي السػبلـ)
من سستهم تل هبتمعوف

وقػ قريػب دػ ف يكػوف خػهر ؿبػرـ

مكة ي قبوف ظهور اؼبهدي (مكػن أل لػ
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األرض ) إال إف الشػػين الػػدي يسق ػػهم حيسهػػا معػػر تهم بشػػخ
اإلماـ (علي السبلـ) .
والظػاهر وأل العػػان إف ا تمػػاع هػػؤالن ال بلشبائػة وال بلثػػة عشػػر يكػػوف
قبل مقتل السف

الًدية

اغبرـ اؼبكي والدي يبع اإلمػاـ اؼبهػدي

رسوالً مس إىل أهل مكة ليحتة ب عليهم .
عػػن أه ب ػػري عػػن أه عفػػر (علي ػ السػػبلـ)

حػػديث ويػػل إن ػ

قػػاؿ  ( :يقػػوؿ القػػائم (علي ػ السػػبلـ) ألصػػحاب  :اي قػػوـ إف
أهل مكػة ال يريػدونين ولكػين مرسػل إلػيهم ألحػتة علػيهم دبػا
يسبغ ػػي ؼب ل ػػي أف وب ػػتة عل ػػيهم ي ػػدعو ر ػ ػبلً م ػػن أص ػػحاب

يقوؿ ل :
أمػ ِ
ػض إىل أهػػل مكػػة

قػػل اي أهػػل مكػػة  :أ ،رسػػوؿ ػػبلف

إل ػػيكم وه ػػو يق ػػوؿ  :إ ،أه ػػل بيػ ػ الرضب ػػة ومع ػػدف الرس ػػالة
واػببل ػػة وكبػػن ذريػػة

وسػػبللة السبيػػا وإ ،قػػد ظلمسػػا

واضطهد ،وقُهر ،وابتً مسا حقسػا مسػد قػبض نبيسػا إىل يومسػا
هدا سحن نستس ردم ان رو. ،
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ػػإذا تكلػػم هػػدا الفػػي هبػػدا الكػػبلـ أتػػوا إلي ػ ػػدحبول بػػا
الًدية )(ٔ) .

الردن واؼبقاـ وهو السف

وقػػد دلػ الػػرواايت إف قتػػل الػػسف
أل ل ػ

الًديػػة يسػػبق قيػػاـ اؼبهػػدي مكػػن

األرض خبمسػػة عشػػر ليلػػة دمػػا

الروايػػة الػػواردة عػػن أه

عفر (علي السبلـ) أن قاؿ :

( لي

با قياـ القائم (علي السبلـ) وقتل السف

الًدية أد ر

من طبسة عشر ليلة )(ٕ) .

ونتيجػػة لعػػدـ معػػر تهم عإلمػػاـ اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ) ػػإهنم ودمػػا
يتبػػا مػػن الػػرواايت يبػػر اإلمػػاـ هبػػم وهػػم ال يعر ونػ وهػػدا ال يسفػػي أف
يكػػوف مػػن بيػػسهم مػػن يعر ػ (علي ػ السػػبلـ)

ػػإف هسػػاؾ اثسػػا عشػػر

ر ػبلً سػػبق وأف رأوا اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ) والتقػػوا ب ػ وهػػؤالن هػػم
السقبان وهم وزيرل اليماين وأحد عشر نقيباً .

ٔ -حبار األنوار جٖٔ صٓ. ٔٛ
 -2اإلرخاد صٓ. ٖٙ
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عن أه عبػد أل (عليػ السػبلـ) أنػ قػاؿ  ( :ال يقػوـ القػائم (عليػ

السبلـ) حي يقوـ اثسا عشر ر بلً دلهم هبمػع علػا قػوؿ أهنػم
قد رأول يكدبوهنم )(ٔ) .

وسػوؼ وبػػاوؿ هػػؤالن ال بلشبائػػة وثبلثػة عشػػر تشػػخي

اإلمػػاـ وتعييسػ

بعػػد أف عجػػًوا و ػػاؿ انتظػػارهم وهػػم يريػػدوف اللقػػان عإلمػػاـ (عليػ
السبلـ) وأتديتهم للبيعة علا يدي .
وؼبا دػاف

سػابق علمهػم إف بيػسهم مػن رأى اإلمػاـ (عليػ السػبلـ)

ػػإهنم سػػوؼ ير عػػوف إىل هػػؤالن السقبػػان لريخػػدوهم إىل اإلمػػاـ (علي ػ
السػػبلـ) ولكػػن ذلػ بعػػد أف يتسكػػر اإلمػػاـ ؽبػػم وال يعػػر هم نفسػ إىل
أف يعلم صدؽ نواايهم وقوة عًيبتهم وإراد م عسد ذلػ أيذف اإلمػاـ
لسقبانل بتعريفهم بشخ
قػػد ػػان

.

الروايػػة الػػيت نقلهػػا السػػيد ال ػػدر (قػػدس سػػرل) دتابػ

اتريخ ما بعد الظهور صٕٗٗ واليت ان يها :

 -0حبار األنوار جٕ٘ .
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( يطلبونػ ي ػػيبون دبكػػة (أي اؼبهػػدي) يقولػػوف لػ  :أنػ
ػػبلف ابػػن ػػبلف ؟ يقػػوؿ  :ال بػػل أ ،ر ػػل مػػن األن ػػار
حػػي يفل ػ مػػسهم

ي ػػفون ألهػػل اػبػػري واؼبعر ػػة ب ػ يقػػاؿ

هو صاحبكم الدي تطلبون ) .

والػػدي يتض ػ مػػن هػػدل الروايػػة الش ػريفة إف هػػؤالن األصػػحاب مػػن
خ ػػدة حػ ػري م وع ػػدـ مع ػػر تهم بش ػػخ

اإلم ػػاـ يلج ػػوف إىل أول ػ ػ

الدين سبق ؽبم أف التقوا ب (علي السبلـ) وعلػا رأس هػؤالن اليمػاين
اؼبوعود وزير اؼبهدي (علي السبلـ) .
ه ػػو وبقي ػػة السقب ػػان ه ػػم (أه ػػل اػب ػػري واؼبعر ػػة) اؼب ػػددورين

الرواي ػػة

معر ة خػخ

اإلمػاـ

اؼبتقدمة والدين ير عوف ؽبم بقية األصحاب

وإال لو داف اؼبق ود عهل اػبري هتري األصػحاب لكػاف األوىل هبػم إف
دػػانوا أهػػل خػػري أف يس ػػروا اإلمػػاـ (علي ػ السػػبلـ) إال أف اغبػػق أف
اؼبق ود اليماين وعقي السقبان هم أهل اؼبعر ة ب .
وإال لو داف اؼبق ػود ةهػل اػبػري واؼبعر ػة هػم هتػري هػؤالن األصػحاب
ؼبا ص وصفهم بدل .
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لػب هػؤالن

إذف اليماين علا كبو اػب وص هو من يكػوف سػبباً
األصػػحاب وعلتػػا تع ػريفهم بشػػخ اؼبهػػدي (صػػلوات أل وسػػبلم
أل علي ) وهو أوؿ من يبايع اإلماـ اؼبهػدي (مكػن أل لػ

األرض)

من هؤالن األصحاب مث يدعو اآلخرين لبيعت (علي السبلـ) .

البابىالثانيى
الومانيىوزورىاإلمامىالمؼديى(رلوهىالدالم)ى
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ذدرت بعض الرواايت الشريفة الواردة عن األئمػة األ هػار (صػلوات
أل علػػيهم أصبعػػا) وزيػػر اؼبهػػدي ق ػد ورد

بعضػػها أف عيسػػا ابػػن

مػػر (عليهمػػا السػػبلـ) هػػو وزيػػر اإلمػػاـ (علي ػ السػػبلـ) إال أنسػػا قبػػد
بعض ػاً آخػػر مػػن تل ػ الػػرواايت بيس ػ أف اليمػػاين هػػو وزيػػر اؼبهػػدي
(علي السبلـ) .
قد ان

الرواية الشريفة الواردة عن أه عفر (علي السػبلـ) أنػ

ق ػػاؿ د ػػبلـ وي ػػل  ... ( :يقػ ػػوـ القػ ػػائم بػ ػػا الػ ػػردن واؼبقػ ػػاـ
ي لي ويس رؼ ومع وزيرل )(ٔ) .
وقد أدد الك ري مػن العلمػان والبػاح ا دتػبهم وأحبػاثهم أف اليمػاين
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 :

( د ػ ين انظػػر إىل القػػائم علػػا مسػػب الكو ػػة وحول ػ أصػػحاب
ال بلشبائػػة وثبلثػػة عشػػر ر ػبلً عػػدة أهػػل بػػدر وهػػم أصػػحاب
ٔ -حبار األنوار جٕ٘ صٕٕ٘ .
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األلوية وهم حكػاـ أل

أرضػ علػا خلقػ

حػي يسػتخرج

من قبانل دتاعً ـبتوماً خبامت من ذهب عهػد معهػود مػن رسػوؿ
أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يجفلػػوف عس ػ إ فػػاؿ الغػػسم

ػػبل يبقػػا مػػسهم إال

الوزير وأحد عشر نقيباً دما بقوا مع موسا ابن عمػراف (عليػ

السبلـ) )(ٔ) .

وق ػػد يق ػػوؿ قائ ػػل  :إف اؼبق ػػود عل ػػوزير هس ػػا ه ػػو عيس ػػا اب ػػن م ػػر
(عليهما السبلـ) ؟ إال أنسا نقوؿ أف األحاديث قػد ذدػرت ةف نػًوؿ
عيسػػا (علي ػ السػػبلـ) يكػػوف عسػػد ػػت بي ػ اؼبقػػدس وهػػدل الروايػػة
تتحدث عن الكو ة دما هو واضػ
بعػػد دخػػوؿ اإلمػػاـ للكو ػػة
لي

إال .

واؼبعلػوـ إف ػت بيػ اؼبقػدس

يتبػػا إذاً أف اؼبق ػػود هسػػا هػػو اليمػػاين

 -0حبار األنوار جٕ٘ ص. ٖٕٙ
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البابىالثالثى
الومانيىخلوغظىالمؼديى(رلوهىالدالم)ى
اختلفػ األحاديػث والػرواايت الشػريفة الػواردة عػن السػغ وأهػل بيتػ
األ هػار (صػػلوات أل وسػػبلم علػػيهم أصبعػػا)
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مػػدة ملػ اؼبهػػدي

(عليػ السػػبلـ) ودػػم يبقػػا بعػػد قيامػ وكبػػن لسػػسا ب ػػدد ذلػ
إمبا الدي يهمسا

هدا البحث هػو مسػ لة اػببل ػة بعػد اؼبهػدي مػن

هو الدي يكػوف خليفتػ

دولتػ بعػد خػهادت (صػلوات أل وسػبلم

علي ) ؟ اختلف العلمان والباح ا
اؼبهدي (مكن أل ل
بع ػػد و اتػ ػ

اآلف

ربديد اػبليفة الدي يلػي اإلمػاـ

األرض) .

واخ ػػتبل هم ه ػػدا نشػ ػ م ػػن اخ ػػتبلؼ ظ ػػاهر األحادي ػػث

والػػرواايت الشػ ػريفة ال ػػيت ربػػدث ع ػػن ه ػػدا اؼبوضػػوع حي ػػث قب ػػد أف
بعض هدل األحاديث والرواايت ذدرت أف الػدي يلػي اؼبهػدي (عليػ
السبلـ) اغبسا (علي 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 ويواريػ
حفرت )(ٔ) .
بسان علا هدل الروايػة الشػريفة يتبػا أف الػدي اإلمػاـ اؼبهػدي (عليػ
السػبلـ) هػػو اإلمػاـ اغبسػػا (عليػ السػػبلـ) ولكػن ػػان
أه ب ري قاؿ  :قل لل ادؽ عفر بن

روايػة عػػن

(عليهما السبلـ) :

( ايبػػن رسػػوؿ أل إين ظبعػ مػػن أبيػ (عليػ السػػبلـ) أن ػ
قاؿ  :يكوف بعد القائم اثسا عشر مهدايً .

قػػاؿ  :إمبػػا قػػاؿ اثسػػا عشػػر مهػػدايً ون يقػػل اثسػػا عشػػر إمامػاً
ولكػػسهم قػػوـ مػػن خػػيعتسا يػػدعوف السػػاس إىل مواالتسػػا ومعر ػػة

حقسا )(ٕ) .

ٔ -البحار جٖ٘ .
ٕ -دماؿ الدين .
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و ػػان عػػن رسػػوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) أنػ قػػاؿ  ( :اي علػػي أنػ سػػيكوف مػػن
بعدي اثسا عشر إماماً ومن بعدهم اثسا عشر مهدايً
علي أوؿ االث عشر )(ٔ) .

ن اي

و ان عػن علػي بػن اغبسػا (عليهمػا السػبلـ) قولػ  ( :يقػوـ القػائم

مث يكوف بعدل اثسا عشر مهدايً )(ٕ) .

من هدل الرواايت يتبا لسا أف الدي يلػي اؼبهػدي (عليػ السػبلـ) هػم

اثسػػا عشػػر مهػػدايً وهػػم ليسػػوا ةئمػػة دمػػا ذدػػر اإلمػػاـ ال ػػادؽ (علي ػ

السػػبلـ) بػػل هػػم مػػن الشػػيعة اؼبخل ػػا اؼبمح ػػا أي أف اؼبهػػدي

األوؿ م ػػن ه ػػؤالن االثػ ػ عش ػػر مه ػػدايً ه ػػو م ػػن يل ػػي اؼبه ػػدي (عليػ ػ

السبلـ) .

وال يقػػف األمػػر عسػػد هػػدا اغبػػد

قػػد ػػان

اغبػػديث الشػريف عػػن

رسػػوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) أنػ قػػاؿ  ( :سػػيكوف مػػن أهػػل بيػػيت ر ػبلً يبػػؤل
ٔ -ـبت ر الب ائر .

ٕ -خرح األخبار جٖ .
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األرض عدالً دمػا مل ػ

ػوراً مث مػن بعػدل القحطػاين والػدي

بع ين عغبق ما هو دون )(ٔ) .

وم ػػن ه ػػدا اغب ػػديث يتب ػػا لس ػػا أف ال ػػدي يل ػػي اإلم ػػاـ اؼبه ػػدي (عليػ ػ
السبلـ) هو القحطاين .
إذاً ن ػ ػػل

السهايػ ػػة إىل ثبلثػ ػػة أقػ ػػواؿ

مػ ػػن يلػ ػػي اإلمػ ػػاـ (علي ػ ػ

السبلـ) :

القوؿ األوؿ  :اإلماـ اغبسا (علي السبلـ) .
القوؿ ال اين  :اثسا عشر مهدايً قوـ من الشيعة وهم ليسوا ةئمة.
القوؿ ال الث  :القحطاين .

وصبعػ ػاً ب ػػا ال ػػرواايت وبس ػػان عل ػػا م ػػا تق ػػدـ م ػػن د ػػوف القحط ػػاين ه ػػو
اليماين وهػو اؼبسػدد بػروح اإلمػاـ اغبسػا (عليػ السػبلـ) لػدل عػب
الروايػػة ةف الػػدي يلػػي اؼبهػػدي هػػو اغبسػػا (عليػ السػػبلـ) دمػػا
أف القحطػػاين اليمػػاين اؼبسػػدد بػػروح اغبسػػا (علي ػ السػػبلـ) هػػو أوؿ
االث عشر مهدايً .
ٔ -والفك .
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وال يبكػ ػػن أف نت ػ ػػور أف الػ ػػدي يلػ ػػي اؼبهػ ػػدي (علي ػ ػ السػ ػػبلـ) هػ ػػو
اغبسػػا (علي ػ السػػبلـ) ببدن ػ وروح ػ ألف ذل ػ يعػػين أف الػػدي يلػػي
اؼبهدي إماـ إال أف ال ادؽ (علي السبلـ) دما

الروايػة الػيت سػبق

وأف ذدر،ها نفا دوف اؼبهديا الدين يلوف اؼبهػدي أئمػة بػل إنػ قػاؿ
إهنم مهديا من الشيعة .
وهب ػػدا يتب ػػا لس ػػا أف ال ػػدي يل ػػي اإلم ػػاـ (عليػ ػ الس ػػبلـ) ه ػػو اليم ػػاين
اؼبسدد بروح اغبسا (عليػ السػبلـ) وهػو أوؿ اؼبهػديا االثػ عشػر
وهبدا نفهم ما ان

الرواية الشريفة الواردة عن أه ضبػًة عػن أه

عبد أل (علي السبلـ) أف قاؿ :
( اي أع ضبػػًة إف مسػػا بعػػد القػػائم أحػػد عشػػر مهػػدايً مػػن ولػػد

اغبسا (علي السبلـ) )(ٔ) .

اؼبق ػػود عغبسػػا (عليػ لسػػبلـ) هسػػا هػػو أوؿ اؼبهػػديا االثسػػا عشػػر
وهػػو اليمػػاين القحطػػاين وقػػد ظبػػي

الروايػػة اؼبتقدمػػة عغبسػػا ألن ػ

مسدداً بروح اإلمػاـ اغبسػا صػلوات أل وسػبلم عليػ
ٔ -هتيبة الطوسي ص٘. ٕٛ
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وهتػريل أحػد

عشػػر مهػػدايً أيتػػوف بعػػدل

اغبسػػا هػػو أحػػد هػػؤالن اؼبهػػديا االثسػػا

عشػػر وهػػو مػػن يلػػي اإلمػػاـ اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ) مباخػػرة مث مػػن
بعدل أحد عشر مهدايً .

وفب ػػا يؤد ػػد م ػػا ذهبس ػػا إليػ ػ  -م ػػن أف ال ػػدي يل ػػي اؼبه ػػدي ه ػػو أح ػػد
اؼبهديا وهو من الشيعة ولػي
وروح  -ما ان

اإلمػاـ اغبسػا (عليػ السػبلـ) ببدنػ

الرواية الشريفة الػواردة عػن أه اعبػارود حيػث

قاؿ :

( قل ػ أله عفػػر (علي ػ السػػبلـ)  :إذا مضػػا اإلمػػاـ القػػائم

من أهل البي

ب ي خين يعرؼ من هبين بعدل ؟

قػػاؿ  :عؽبػػدى واإل ػراؽ وإق ػرار آؿ

ل ػ علفضػػل وال

يس ؿ عن خين با صد يها إال أ اب )(ٔ) .
من هدل الرواية الشريفة يتبا لسا واضحاً أف الدي هبين بعد اإلمػاـ

اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ) يعػػرؼ ب ػػفات معيسػػة وهػػي دمػػا

ٔ -هتيبة السعماين صٕٓ٘ حبار األنوار جٕ٘ ص. ٔ٘ٙ
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الروايػػة

اؼبتقدمػػة اؽبػػدى واإل ػراؽ وإق ػرار آؿ

ل ػ علفضػػل وال يس ػ ؿ عػػن

خين إال أ اب .
والسػػؤاؿ هسػػا لػػو أف الػػدي هبػػين بعػػد اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ) هػػو
اإلماـ اغبسا (علي السبلـ) لم سػ ؿ أع اعبػارود عػن صػفت ؟ إنػ
سيكوف معرو اً وسيخرج من قبل وير ع إىل اغبيػاة الػدنيا بعػد اؼبػوت

ون يكن حيسها (أي لو داف الدي يلي اؼبهػدي هػو اغبسػا) أف يػددر
اإلم ػػاـ الب ػػاقر ص ػػفات م ػػن أييت بع ػػد اؼبه ػػدي واالدتف ػػان علق ػػوؿ أنػ ػ
اغبسػػا (علي ػ السػػبلـ) ير ػػع بعػػد موت ػ وىبػػرج مػػن قػػبل وعسػػدها ال
يكػػوف خػػبلؼ أن ػ هػػو مػػن ىبلػػف اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ) لػػو دان ػ
الر عة مادية دما يعتقد البعض .
إال أف ال ػػحي أف الر ع ػػة اؼبق ػػودة روحي ػػة وإف ال ػػدي يل ػػي أم ػػر
اؼبهػػدي (علي ػ السػػبلـ) يعػػرؼ هبػػدل ال ػػفات الػػيت وردت

الروايػػة

الشريفة اآلنفة الددر .
وفبػا يؤدػػد أيضػاً أف اليمػاين هػػو خليفػػة اإلمػاـ اؼبهػػدي (عليػ السػػبلـ)
هي ورود ؾبموعة من الرواايت تددر اليماين بلفل (خليفة) قػد ػان
الرواية اليت نقلها السيد ابن اووس
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اؼببلحم والفك :

الغض ػػب لػ ػػي

م ػػن ذي وال ذا هػ ػػو ولكػ ػػسهم

( أمػ ػػري ػ ػػي

يسػػمعوف صػػواتً مػػا قال ػ إن ػ

وال ػػاف عيعػػوا ػػبل ً،عظب ػ

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 :

ولد

الكاظمية سسة ٜٔٚٙـ أي إف عمرل اآلف ثبلثوف سسة .

تلقا علوم الديسية أوالً قم اؼبقدسة مث انتقل إىل السجػف األخػرؼ
إال ان ن يكمل الدراسة نتيجة لعدة ظروؼ أ بت علا تردها .
نسبه  :قحطػاين وهػو سػيد علػوي مػن ذريػة اإلمػاـ اغبسػن السػب

(عليػ السػػبلـ) ومعػ ان ػ قحطػػاين لػػي

اؼبق ػػود مس ػ قحطػػاف أخػػو

عػػد،ف ولػػدي يعػػرب ألف اؼبعلػػوـ اف السػػادة يستسػػبوف إىل عػػد،ف
دوف قحطاف إال إف قحطػاف هػدا الػدي ير ػع إليػ السػيد أبػو عبػد
أل هو قحطاف أبو اليمن وإلي ير ع أهل اليمن (إىل قحطاف) .
سػػا ر إىل عػػدة بلػػداف إسػػبلمية وعربيػػة وآسػػيوية ودػػل ذلػ

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 .
ُورد من قبػل قػوات األمػن التابعػة للسظػاـ البع ػي ال ػدامي ودػانوا

يبح وف عس عالسػم إال أنػ اسػتطاع اإل ػبلت مػسهم أد ػر مػن مػرة ون
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يسػ ػػجن

حيات ػ ػ ق ػ ػ إال مػ ػػن أ ػ ػػل قضػ ػػية اإلمػ ػػاـ اؼبهػ ػػدي (علي ػ ػ

السػػبلـ) حيػػث سػػجن وعُػػدب ولكػػن أل عػػً و ػػل ػػرج عس ػ ببدػػة
اإلماـ صاحب الًماف (علي السبلـ) أد ر من مرة ون ي سػ ذلػ عػن
مواصلة السري
وا تبػػال لػ

الطريق الدي اختػارل والػدي و قػ أل تبػارؾ وتعػاىل

وقػػد تعػػرض لعػػدة ؿبػػاوالت اهتتيػػاؿ دلهػػا عنت علفشػػل

وهلل اغبمد .
أثره انعهمٍ  :رهتم صغر سس اف من عر وحدل حبراً من العلم

ولػ ػ رؤي ػػة خاص ػػة ونظ ػػرايت علميػ ػػة

الك ػػري م ػػن العل ػػوـ دالطػ ػػب

والفلسفة واؼبسطق وعلوـ القرآف وأهل البي (عليهم السػبلـ) وأد ػر
اهتمام

اإلماـ اؼبهدي (علي السبلـ) والقرآف .

ول عع

أتويل الرؤاي واألحاديث والقرآف وعلم التوسم ول الك ػري

م ػػن اؼبخطو ػػات ال ػػيت ن ي ػػتمكن م ػػن نش ػػرها

حيسه ػػا ح ػػي تل ػػف

البعض مسها وضاع عمد إىل إعطائها علا خكل ؿباضػرات لتبلميػدل
ودعػػاهم إىل الكتابػػة والت ػ ليف

ػػدر

اآلونػػة األخػػرية الك ػػري مسهػػا

وما زاؿ هساؾ الك ري قيد الت ليف والطبع ومن أهم هدل اؼبؤلفات :
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ٔ -كتـــابىنظروـــظىتجزئـــظىالػـــر نى  :وه ػػدل السظري ػػة دي ػػدة
ومعاصػػرة تغػػري مسػػار التفسػػري مػػن زمػػن الغيبػػة واىل زمانسػػا هػػدا وقػػد
اثبػ ػ

يه ػػا الس ػػيد القحط ػػاين خطػ ػ وبط ػػبلف الك ػػري م ػػن التفاس ػػري

وأثب صحتها من الكتاب والسسة الشريفة .
اف هػػدل السظريػػة ن يسػػبق ألحػػد اف تكلػػم هبػػا وهػػي هتايػػة
و يها بياف للقواعد األساسية

األنبيػػة

تفسري القرآف .

ٕ -كتابىالرجطظىالروحوظ  :وقد أثب

ي القحطػاين اف الر عػة

روحية وليس مادية وهدا الرأي ن يسػبق ألحػد مػن العلمػان اف قالػ
أو ذهػػب إليػ والسػػيد القحطػػاين هػػو الشػػخ
وأثبػ ػ ص ػػحت عألدل ػػة والباه ػػا

الوحيػػد الػػدي رح ػ

ح ػػا وق ػػف العلم ػػان والب ػػاح ا

عػػا ًين أمػػاـ مس ػ لة الر عػػة بػػا ضػػرورة االعتقػػاد هبػػا وعػػدـ امكػػاف
ر ضها وبا الك ري من الرواايت مػن الػرواايت الػيت ات ػف علرمًيػة
وال ػػيت ن يس ػػتطيع العلم ػػان كه ػػا ومعر ػػة أسػ ػرارها وأتويله ػػا وضبله ػػا
البعض مسهم علا ظاهرها

ار هدا األمر مػدعاة للسػخرية واال ػاـ

ةف ديسسا دين خرا ة وأسا ري .
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ٖ -كتابىرلمىالتودم  :وهو األوؿ من نوعػ حيػث ال يو ػد
اؼبكتبػ ػػة اإلسػ ػػبلمية والت ػ ػ ريخ اإلسػ ػػبلمي دتػ ػػاب يتحػ ػػدث عػ ػػن هػ ػػدا
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
(علي ػ الس ػػبلـ) وخاصػػة أص ػػحاب دم ػػا بيس ػ األحادي ػػث وال ػػرواايت
الشريفة .
ٗ -كتابىصاحبىهـااىاألمـرى  :وهػو دتػاب قػيم علػا هػم أحاديػث
ورواايت السغ واألئمة األ هار (صلوات أل وسػبلم علػيهم أصبعػا)
ودراسػػتها و همهػػا وحػػل التسػػاقض الػػدي يػرال القػػارئ للوهلػػة األوىل
وسبييػ ػػً مػ ػػا ىب ػ ػ
واستخبلص نتائة

اإلمػ ػػاـ اؼبهػ ػػدي مسهػ ػػا فبػ ػػا يتحػ ػػدث عػ ػػن فبهدي ػ ػ
هتاية األنبية .

٘ -مودورظىالمؼديىواإلدـالمىالجدوـدى  :وتتكػوف مػن اثسػا عشػر
ػػًناً تتكفػػل ببيػػاف قضػػية اإلمػػاـ اؼبهػػدي ةسػػلوب أترىبػػي روائػػي ن

يسػػبق ألحػػد اإلخػػارة ل ػ وهػػي قائمػػة علػػا إثبػػات الشػػب بػػا دعػػوة

اؼبه ػ ػػدي اؼبستظ ػ ػػر ودع ػ ػػوة ػ ػػدل رس ػ ػػوؿ أل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ومسه ػ ػػا ( :مك ػ ػػة
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اؼبهدي وال فا واؼبػروة
واعباهليػػة

ع ػر الظهػور ومديسػة اؼبهػدي
ع ػػر الظهػػور

ع ػػر الظهػػور وقػػري

واألصػػساـ البش ػرية ومسػػيلمة الكػػداب

والػػداعي واألوس واػبػػًرج

وخعيب بن صاحل و ت مكة

ع ػػر الظهػػور

ع ػػر الظهػػور والسػػفياين
ع ر الظهور) .

 -ٙكتابىنظروظىالمذابؼظىبونىالـداءىوالـدواءى  :وهػي نظريػة
ديػػدة

الطػػب ي ب ػ مػػن خبلؽبػػا السػػيد القحطػػاين خط ػ السظريػػة

التجريبيػػة الػػيت مػػا زاؿ الطػػب قائمػاً عليهػػا

صػػساعة الػػدوان وتتكفػػل

هدل السظرية إبهباد الدوان لكل دان وخاصة األمراض اؼبستع ية اليت
ن يتوصل العلمان حي زمانسا هدا

إهباد الدوان ؽبا .

 -ٚنظروظىرفدىالػر ن  :وهػو دتػاب يتكفػل إبيضػاح مسػ لة ر ػع
القرآف

آخر الًماف ومدى ارتبػاط ذلػ عستشػهاد اإلمػاـ اؼبهػدي

(عليػ السػػبلـ) وليلػػة القػػدر ورد الشػػبهات
القوؿ الف ل يها .
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هػػدل اؼبسػ لة وإبػػدان

 -ٛكتــابىالومــانيىأهــدىىالراوــاتى  :دتػػاب يتكفػػل ببيػػاف دعػػوة
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 .
 -ٜكتــابىنظروــظىتجــددىالػــر ن  :ي بػ السػيد القحطػػاين مػػن
خبلؿ هػدا الكتػاب اف القػرآف حػادث متجػدد ال ىبػ

زمػاف أو أمػة

معيسة بل هو لكل األزماف واألمم واأل ياؿ هبري دما هبػري الشػم
والقمر .

ً
ومما كتب أَضا من فكر انسُذ انقحطانٍ :
 .01أطروحظىدابظىاألرضىفيى خرىالزمانى.ى
 .00مودورظىالتأوولىالمطاصرى(الحلػظىاألولى)ى.
 .01مودورظىالتأوولىالمطاصرى(الحلػظىالثانوظ)ى.
 .02مودورظىالتأوولىالمطاصرى(الحلػظىالثالثظ)ى.ى
 .03أطروحظىرجطظىالحدونى(ع)ى.ى
 .04الدودىالػحطانيىوناقشىالدودىالخوئيى.
 .05كتابىالدودىالػحطانيىوناقشىالطلماء.
 .06كتابىالدودىالػحطانيىوناقشىالذوخىرليىالكورانيى.
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 .07رلمىالمنطقىفيىالػر نى.
 .08أطروحظىرجطظىالمدوحىرودىىبنىمرومى(ع)ى.ى
 .11فرقىالضاللظىفيىرصرىالظؼورىالذروفى.ى
 .10رلمىاألبجدوظى.ى
 .11المؼديىودروىإلىىإدالمىجدودى.ىى
 .12النغسىالزكوظى.ى
 .13مائظىورذرونىرالمظىمتحػػظى.ى
 .14حركظىالذؼودىالصدرىالحركظىالصعرىىلإلمامىالمؼديى(ع)ى.ى
 .15حركظىالزرقاويىهيىحركظىالدغوانيى.
 .16رالمىالارى(بونىالػبولىوالرفض)ى.
 .17الذؼودىالصدرىووحناىالػرنىالطذرونى.ى
 .18دلدلظىالتأوولىالمطاصرى.ى
 .21الطذائرىودورهاىفيىقضوظىاإلمامىالمؼديى(ع)ى.ى
 .20المرأةىودورهاىفيىقضوظىاإلمامىالمؼديى(ع)ى.ى
 .21أطروحظىالدجالى.ى
 .22اإلمامىالمؼديىإرهابيىفيىنظرىأمروكاى.ى
 .23نظروظىتأوولىالػر نى.ى
 .24وودألونكىرنىالرجطظى.ى
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 .25وودألونكىرنىالرجطظى.ى
 .26الصوحظىفيىمغؼومؼاىالطلميى.ى
 .27الحددىفيىمغؼومهىالطلميى.ى
 .28المطػولىوالالمطػولىفيىدورةىالمؼديىالمنتظرى.

لبلت اؿ دبكتب السيد القحطاين :
موعيل ٜٖٓٚٓٔٔ٘ٛ٘٘ - ٜٖٓٚٛٓٔٔٙ٘ٙ :

العسواف البيدي للسيد القحطاين :
alqahtany_aj@yahoo.comىE-mail :ى
alqahtany_info@newislamuna.com

اؼبوقع علا خبكة االن ني :

www.newislamuna.com
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ىىالمصادرىىى
 القرآف الكر .
 الكتاب اؼبقدس .
 إثبات اؽبداة  /للحر العاملي
 هتيبة السعماين  /للسعماين .
 هتيبة الطوسي  /للطوسي .
 حبار األنوار  /اجمللسي .
 يسابيع اؼبودة  /اغبا ل سليماف القسدوري .
 عقد الدرر  /يوسف بن وبم الشا عي .
 معجم أحاديث اإلماـ اؼبهدي  /علي الكوراين .
 تفسري العياخي  /للعياخي .
 تفسري رات  /لفرات الكو .
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 دامل الًايرات  /البن قولوي القمي .
 اؼببلحم والفك  /البن اووس .
 اؼبستدرؾ  /اغبادم السيسابوري .
 بشرى البشر

حقيقة اؼبهدي اؼبستظر  /خيخ ؿبمود

الغرعوي .
 مستخب األنوار اؼبضي ة  /علي بن عبد الكر السيلي .
 اإلرخاد  /للمفيد .
 بياف األئمة  /زين الدين السجفي .
 إدماؿ الدين  /لل دوؽ .
 السجم ال اقب  /اؼبريزا السوري .
 ع ر الظهور  /علي الكوراين .
 الكا  /للكليين .
 التهديب  /للطوسي .
 الفقي  /لل دوؽ .
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 وسائل الشيعة  /للحر العاملي .
 الوا /

ؿبسن الكاخاين .

 روضة الكا  /للكليين .


امع األخبار  /اتج الدين الشعريي .

 دسً العماؿ  /للمتقي اؽبسدي .
 البهاف  /للمتقي اؽبسدي .
عبدل.

 خرح هنة الببلهتة /

 مسية اؼبريد  /الشهيد ال اين .
 ـبت ر الب ائر  /اغبسن بن سليماف اغبلي .
 الفك  /نعيم بن ضباد .
 ر اؿ السجاخي  /للسجاخي .
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ىىالغؼرسىىى
ى
احملتوايت

ت

ال فحة

0

اإلْذاء .

5

2

انًقذيت .

7

3

انخًٓيذ .

9

انفصللللم األٔل  :أضللللًلء انيًلللللَه ٔأنقل للللّ
4
َٔطبّ .
5

انبلب األٔل  :أضًلء انيًلَه ٔأنقل ّ .

20
23

6

 -0انيًلَه .

24

7

 -2انًُصٕر .

35

8

 -3انقحطلَه .

41

9

 -4انحطُه .

43
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01

 -5انخراضلَه .

ت

51
ال فحة

احملتوايت

 00انبلب انثلَه َ :طب انطيذ انيًلَه .

57

 02انبلب انثلنث  :خفلء َطب انذاػه .

67

 03انفصم انثلَه  :صفلث انيًلَه .

75

 04انبلب األٔل  :صفخّ .

77

انبلللب انثلللَه  :انيًلللَه أنللبّ انُلللش ؼيط ل
05
يريى .

للٍ

85

 06انفصم انثلنث  :انيًلَه ٔانؼاليلث انحخًيت

97

 07انبلب األٔل  :فهطفت انؼاليلث انحخًيت .

010

 08انصيحت أٔ انُذاء .

010

 09قخم انُفص انسكيت .

014
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 21انخطف لنبيذاء .
ت

015
احملتوايت

ال فحة

 20انيًلَه ٔانطفيلَه .

016

 22انبلب انثلَه  :فلئذة انؼاليلث انحخًيت .

019

23

 -0فلئذة ػاليت انطفيلَه .

019

24

 -2فلئذة انصيحت ٔانُذاء .

001

25

 -3قخم انُفص انسكيت .

002

26

 -4انخطف لنبيذاء .

003

27

 -5ظٕٓر انيًلَه .

003

 28انفصم انرا غ  :خرٔج انيًلَه انًٕػٕد .

005

 29انبلب األٔل  :يكلٌ خرٔج انيًلَه .

007

 31انبلب انثلَه ٔ :قج ظٕٓر انيًلَه .

030
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 30انبلب انثلنث  :أفؼلل انجلْهيت .
ت

050

احملتوايت

انفصم انخليص  :دػلٕة اإليللو انًٓلذ
30
ٔانيًلَه انًٕػٕد .

ال فحة
(ع)

059

 32انبلب األٔل  :انذاػه ْٕ انيًلَه .

067

 33انبلب انثلَه  :يلْيت دػٕة انيًلَه .

070

 34انبلب انثلنث  :يراحم دػٕة انيًلَه .

075

 35أدٔارِ ٔيٓليّ .

078

انفصم انطلدش  :أدنلت انيًللَه ػهل صلذ
36
دػٕاِ .

080

 37األطرٔحت األٔن  :ئقليت انًؼجسة .

084

 38األطرٔحت انثلَيت  :انؼهى لنفقّ ٔاألصٕل .

089

 39األطرٔحت انثلنثت  :انؼهى ؼظلئى األيٕر .

092
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 41انذنيم األٔل  :حأٔيم انرؤيل .

097

احملتوايت

ال فحة

ت

 40انذنيم انثلَه  :ػهًّ لنخٕضى .

099

 42انذنيم انثلنث  :ػهًّ لنكخب نطًلٔيت .

211

 43انذنيم انرا غ  :انًٕاصفلث انجطًلَيت .

212

 44انذنيم انخليص  :حُطٍ ان ُخهق .

213

 45انذنيم انطلدش  :انذػٕة نإليلو .

214

 46انذنيم انطل غ  :انذػٕة ئن انحق .

215

 47انذنيم انثليٍ  :يإيذا ً لنرؤيل ٔنٓلدة غيرِ نّ .

216

 48انفصم انطل غ  :حركت انيًلَه ٔدػٕحّ .

217

 49انبلب األٔل  :انيًلَه انًًٓذ انرئيطه نإليلو

219

 51انبلب انثلَه  :انذػٕة ئن انحق .

209
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 50انبلب انثلنث  :ذء ظٕٓر حركت انيًلَه .
ت

احملتوايت

225
ال فحة

انفصم انثليٍ  :انيًللَه ٔنخصليلث ػصلر
50
انظٕٓر .

229

 52انبلب األٔل  :انيًلَه ٔانُفص انسكيت .

230

 53انبلب انثلَه  :حركت انيًلَه انؼطكريت .

235

 54انبلب انثلنث  :انيًلَه فه يٕاجٓت انطفيلَه .

239

 55انبلب انرا غ  :انيًلَه ٔانخراضلَه .

240

 56انبلب انخليص  :انيًلَه ٔنؼيب ٍ صلنح

245

انفصللم انخلضللغ  :ردٔد األفؼلللل ػه ل دػللٕة
57
انيًلَه .

249

 58انبلب األٔل  :انيًلَه ٔػهًلء انطٕء .

250

 59انبلب انثلَه  :حركت انيًلَه اإلصالحيت .

265
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 61انبلب انثلنث  :يٕقف انُلش يٍ دػٕة انيًلَه .
ت

احملتوايت

270
ال فحة

 60انًٕقف اإليجل ه .

270

 62انًٕقف انطهبه .

272

 63انًٕقف انحيلد .

273

 64انبلب انرا غ  :االنخٕاء ػه انيًلَه .
انبلب انخليص ٔ :جٕب االنخحلل لذػٕة انيًللَه
65
َٔصرحّ .

275
280

 66انبلب انطلدش  :انيًلَه انطريق ئن اإليلو .

287

 67انفصم انؼلنر  :قيلو اإليلو انًٓذ (ع) .

290

 68انبلب األٔل  :انيًلَه يبليغ اإليلو انًٓذ .

293

 69انبلب انثلَه  :انيًلَه ٔزير اإليلو .

299

 71انبلب انثلنث  :انيًلَه خهيفت انًٓذ .

313

 70انًصلدر .

300
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305

 72انفٓرش .
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