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 واإلمذذ  لذذو و إا    مسذذلة   وا الموسذذو  هذذ    إن

جهذذ   أليذذ ( فهذذغ ريذذب ل   ذذ   يذذا السذذ  )  المهذذو 
  طنيذ   أوسذ وكي   أومولويذ   سواء ك نت ه   الجهذ 

أو جنذو السذم ء ( اليمذ نغ الذوج  )  صبي  أو ن أي  أو
هذ   الجهذ ت  إلذ انلسذ   ريبه  ، ومن يلهمن    أو 

هللا وصذذذ     إانذذذا  وذذذ  ومذذذ   يننذذذ  و ينذذذا إال  ط ذذذ  ف
 ( يا الس  )  الزم ن
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 متهيد
 

بينػػت الكريػػر مػػف األحاديػػث والروايػػات الشػػرعنة الػػواردة عػػف النبػػي المصػػطن. 
 تسػػميمات وأهػػه بيتػػم األطلػػار)عميلـ السػػبلـت إف هخػػر األمػػة يتبػػ  أوللػػا  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

ف ما جرى في األمػـ السػابقة والعصػور السػالنة يجػرأ فػي أمػة   )صػم.  وا 
هللا عميػػػم وهلػػػم وسػػػمـ تسػػػميمات عمػػػ. مػػػر  عصػػػورها حػػػذو النعػػػه بالنعػػػه والقػػػذة 

 بالقذة  وقد أجم  عم. ذلؾ كه فرؽ المسمموف.
اإلمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـت دعػوة كػدعوة جػدهللا رسػوؿ هللا )صػم.  ولما كاف

هللا عميػػم وهلػػم وسػػمـ تسػػميمات فبلبػػد أف يسػػب  ظلػػور دعوتػػم عصػػرا  لمجاهميػػة 
وهػػػػػػػذهللا حقيقػػػػػػػة أكػػػػػػػدتلا األحاديػػػػػػػث والروايػػػػػػػات المعصػػػػػػػومية الشػػػػػػػرعنة التػػػػػػػي 

 ستطالعونلا في رنايا هذا الكتاب.
َوََل َتَبػػْرْجَف َتَبػػراَج اْلَجاِهِمْيػػِة }تعػػال.  والتػػي أشػػار للػػا المػػول. فػػي كتابػػم بقولػػم 

 وهذا يعني بطبيعة الحاؿ وجود جاهمية رانية أو أخرى. ت7){اْْلُوَلى
وعبقػػ. أمػػر الملػػـ  هػػه نحػػف ااف فػػي عصػػر الجاهميػػة  وهػػذا فػػي الواقػػ  ال 
يمكػػف إرباتػػم إال بػػالرجوع إلػػ. عصػػر الجاهميػػة ومعرفػػة أفعاللػػا وأحكاملػػا  رػػـ 

هػػه أف هػػذهللا األفعػػاؿ واألحكػػاـ موجػػودة فػػي وقتنػػا الحا ػػر أـ ال   مبلحظػػة 
فإذا تبػيف وجودهػا فلػذا يعنػي إننػا نعػيش عصػر الجاهميػة الرانيػة التػي تسػب  

 قياـ اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت والتي تظلر دعوتم عم. إررها.
 ميم إنشاء هللا مف خبلؿ مطالعتنا للذا البحث.عكه هذا سنتعرؼ 
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 الجاهمية الثانية في آخر الزماف
 

 المبحث اْلوؿ:
 اْلدلة عمى وجود الجاهمية الثانية 

أشار القرهف إل. وجود جاهميػة رانيػة تتمػو الجاهميػة األولػ.  والجاهميػة الرانيػة 
تنتشػػر بػػيف أوسػػال المسػػمميف وتكػػوف بػػيف ظلػػرانيلـ إيػػذانا  بقػػرب قيػػاـ القػػائـ 

 الشواهد القرهنية كريرة عم. ذلؾ منلا قولم تعال.  )عميم السبلـت  و 
ػة  َقػْد  ـْ َوَطًِئَْ ػنُك ػةع مِّ ػى َطًِئَْ ََ َْاسػاع َيْغ ـِّ َأَمَنػةع نا ػِد اْلَغػ ْْ ػف َب ـْ َأنَزَؿ َعَمْيُكـ مِّ }ُث

ـْ َيُظناوَف ِباّلّلِ َغْيَر اْلَحقِّ َظْف اْلَجاِهِمْيِة{ ُسُه ـْ َأنُْ َأَهْمْتُه
(ٔ). 

}َوَقػْرَف ِفػي ُبُيػوِتُكْف َوََل َتَبػْرْجَف َتَبػراَج اْلَجاِهِمْيػِة اْْلُوَلػى َوَأِقْمػَف ل.  وقولػم تعػا
َْْف َّللْاَ َوَرُسوَلُه{  .(ٕ)الْصََلَة َوآِتيَف الْزَكاَة َوَأِط

ـُ اْلَحِمْيػػَة َحِمْيػػَة اْلَجاِهمِ وقولػػم تعػػال.   ػػُروا ِفػػي ُقُمػػوِحِه َْػػَ  اْلػػِذيَف َكَْ ْيػػِة }ِإْذ َج
 .(ٖ)َفَأنَزَؿ َّللْاُ َسِكيَنَتُه َعَمى َرُسوِلِه َوَعَمى اْلُمْؤِمِنيَف{

فلذهللا اايات تشير إل. وجود الجاهمية  وبما اف القػرهف حػاكي عػف كػه زمػاف 
فيربت بالدليه القرهني أف هناؾ جاهمية رانية تسب  قياـ اإلماـ الملدأ )عميم 

 السبلـت.
ذا جئنػػا إلػػ. األحاديػػث الم رويػػة عػػف الرسػػوؿ الكػػرعـ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات وأهػػه وا 

 بيتم )عميلـ السبلـت لوجدنا أنلا تؤكد عم. وجود جاهمية رانية .
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)بْثت بيف جاهميتيف آلخرهمػا فقد ورد عف رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات أنم قػاؿ  
 .(ٔ)َّر مف أولهما(

لػػ. وجػػود جاهميػػة رانيػػة تعقػػب قيػػاـ الػػدعوة ال يػػة وفػػي ذلػػؾ إشػػارة وا ػػحة إ
تكوف أشد تطرفا  مف الجاهمية األول. كما هو وا ح مف سياؽ الروايػة  كمػا 

) أبغػػض النػػاس إلػػى   ثَلثػػة ممحػػد فػػي ورد عنػػم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات أنػػم قػػاؿ  
ق ر حػػػالحػػـر وُمتبػػػا فػػػي اإلسػػػَلـ سػػػنة الجاهميػػػةغ ومطمػػػب دـ امػػػرئ بغيػػػ

 .(ٕ)(ليهريق دمه
ومػػف هنػػػا ننلػػػـ إف المسػػػمميف فػػػي نػػػالبيتلـ يتبعػػػوف سػػػنف الجاهميػػػة وعاداتلػػػا 
عمػػػػ. الػػػػرنـ مػػػػف دخػػػػوللـ فػػػػي اإلسػػػػبلـ  مػػػػ  العمػػػػـ اف هػػػػذا يخػػػػال  الػػػػديف 

 اإلسبلمي الحني  وما جاء بم مف تعاليـ .
الذكر  مف أنػم بعػث  ولعه هذا ما ينسر لنا قوؿ الرسوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات اان 

بػػيف جػػاهميتيف هخرهمػػا أشػػد خطػػرا  وأكرػػر شػػرا  مػػف األولػػ.  ألف النػػاس وعمػػ. 
الرنـ مف إسبلملـ لـ يتخمصوا مف عادات الجاهمية به ظموا محتنظػيف بلػا  
وهػػي التػػي تسػػيرهـ وبمػػا تشػػتلي أننسػػلـ  ال بمػػا أراد هللا ورسػػولم وأهػػه البيػػت 

 .ت)عميلـ السبلـ
مػػاـ الملػدأ )عميػػم السػبلـت فػػي دعوتػم  أشػػد ممػا القػػ. ومػف هنػػا سػيبلقي اإل

رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات  ألف الناس في األعـ األنمب سيرف وف تمؾ الدعوة 
 بجاهمية مبطنة باإلسبلـ. يقابمونلاوس

) فقػػػػد ورد عػػػػف عبػػػػد هللا بػػػػف زرارة عػػػػف   بػػػػف مػػػػرواف عػػػػف الن ػػػػيه قػػػػاؿ  
عميػػه السػػَلـ( ي ػػوؿ: إف قائمنػػا إذا قػػاـ اسػػت ب  مػػف سػػمْت أبػػا عبػػد   )
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جهمػػػة النػػػػاس أَػػػػد ممػػػا اسػػػػت بمه رسػػػػوؿ   )  تسػػػميما( مػػػػف جهػػػػاؿ 
 الجاهمية.

 ف مت: وكيف ذلؾ ؟
قػػػػاؿ: إف رسػػػػوؿ   )  تسػػػػميما( أتػػػػى النػػػػاس وهػػػػـ يْبػػػػدوف الحجػػػػارة 

ف قائمنػػػا إذا قػػػاـ أتػػػى النػػػاس والصػػػخور والْيػػػداف والخَػػػب  المنحوتػػػةغ واق
 .(ٔ)وكمهـ يتأوؿ عميه كتاب   ويحتج به عميه ...(

أأ إف الجاهميػػػة الرانيػػػة التػػػي سػػػيبلقيلا اإلمػػػاـ )عميػػػم السػػػبلـت هػػػي جاهميػػػة 
مركبػػػػة  إذ تتشػػػػح هػػػػذهللا الجاهميػػػػة بوشػػػػاح اإلسػػػػبلـ والػػػػذأ افتقػػػػد فيلػػػػا معنػػػػاهللا 

 سميات.وم مونم  ولـ يب  منم إال شعارات وم
وقػػػػد صػػػػدؽ الرسػػػػوؿ األكػػػػـر )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػميمات فػػػػي وصػػػػنم ألهػػػػه هخػػػػر الزمػػػػاف  

) سػػػيأتي عمػػى النػػػاس زمػػاف َل يب ػػػى مػػػف والمسػػمميف تحديػػدا  حينمػػػا قػػاؿ  
 .(ٕ)ال رآف إَل رسمه ومف اإلسَلـ إَل اسمه (

كمػػا وردت عػػف األئمػػة المعصػػوميف )عمػػيلـ السػػبلـت روايػػات تشػػير بو ػػوح 
لػػ. وجػػود جاهميػػة رانيػػة تسػػب  قيػػاـ اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت  منلػػا مػػا إ

جاء عػف طمحػة بػف زعػد عػف اإلمػاـ الصػادؽ )عميػم السػبلـت عػف أبيػم البػاقر 
{ َوََل َتَبػْرْجَف َتَبػراَج اْلَجاِهِمْيػِة اْْلُوَلػى })عميم السبلـت في تنسػير قولػم تعػال.  
 .(ٖ)ى (أنه قاؿ : ) أي ستكوف جاهمية أخر 
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وهػػذهللا إشػػارة صػػرعحة إلػػ. وجػػود مرػػه تمكػػـ الجاهميػػة فػػي هخػػر الزمػػاف. رػػـ إف 
اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت صػػػرح بلػػػذا المعنػػػ. وأمػػػر المػػػؤمنيف باتخػػػاذ 

 جانب التقية دفعا  لشر جلاؿ الجاهمية.
: )وهػػػي  فقػػػد ورد عنػػػم )عميػػػم السػػػبلـت فػػػي توقيػػػ  لمشػػػي  المنيػػػد )رحمػػػم هللات

تنػػػا ومباَػػػرتكـ بأمرنػػػا ونهينػػػا و  مػػػتـ نػػػور  ولػػػو كػػػر  إمػػػارة أزوؼ حرك
المَػػركوفغ اعتصػػموا بالت يػػة مػػف َػػب نػػار الجاهميػػة يحََػػها عصػػب 
أموية تهوؿ بهػا فرقػة مهديػةغ أنػا زعػيـ بنجػاة مػف لػـ يػـر منهػا المػواطف 

 . (ٔ)الخْية ...(
همية وأخيرا  نختـ األدلة الواردة عف أهه البيت )عميلـ السبلـت حوؿ وجود جا

في هخر الزماف وقبه قياـ القائـ مف هؿ   برواية عف أمير المؤمنيف )عميم 
ػػبؾ بػػيف أصػػابْه ثػػـ السػبلـت حيػػث قػػاؿ فػػي حػػديث طوعػػه جػػاء فيػػم : )...َو

قاؿ ي ت  هذا هذا وهذا هذا هرجاع هرجػاعغ ويب ػى طغػاـ الجاهميػة لػيس فيهػا 
سػػػنا فيهػػػا منػػػار هػػػدى وَل عمػػػـ ُيػػػرى نحػػػف أهػػػ  البيػػػت عنهػػػا بمنجػػػاة ول

 .(ٕ)بدعاة...(
 
 

 المبحث الثاني :
 مصاديق وجود الجاهمية الثانية في آخر الزماف
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وبعػػد أف ربػػت لػػدينا عػػف طرعػػ  القػػرهف واألحاديػػث الشػػرعنة الػػواردة عػػف أهػػه  
البيػػت )عمػػيلـ السػػبلـت إف هنالػػؾ جاهميػػة رانيػػة فػػي هخػػر الزمػػاف  نػػ تي ااف 

اقػ  والػذأ يتمرػه فػي عػدة وجػوهللا إل. بياف مصادي  هذا األمر عم. أرض الو 
  
 

 الوجه اْلوؿ :

ـة   م ػػػ لالػػػة   ػػػد عة لػػػبل  وجة ػػػهة جة ل  إف الجاهميػػػة فػػػي الموػػػة مػػػ خوذة مػػػف النعػػػه جة
وجلػػه الحػػ  أ ػػاعم .والمجاهػػه جمػػ  المجلػػه وهػػي األمػػاكف التػػي ال تػػزاؿ 

 .ت7)مجلولة ال إعبلـ فيلا وال يلتدى فيلا
الح  وديف التوحيد الخالص هلل  وكما هو معمـو إف الديف اإلسبلمي هو ديف

وعلػػػػدأ النػػػػاس إلػػػػ. طرعػػػػ  الخيػػػػر والصػػػػبلح  لػػػػذا أقػػػػرهللا هللا عػػػػز وجػػػػه دينػػػػا  
ـُ{لئلنسانية جمعاء في قولم تعال.   يَف ِعنَد َّللّاِ اإِلْسََل  .(ٕ)}ِإْف الدِّ

ولمػػا كػػاف الػػديف اإلسػػبلمي الخػػالص يتجسػػد فػػي أهػػه البيػػت )عمػػيلـ السػػبلـت 
ذا الػػديف  لػػذلؾ فػػإف أهػػه البيػػت )عمػػيلـ السػػبلـت هػػـ وهػػـ التطبيػػ  العممػػي للػػ

مػػف يلػػدوف النػػاس وعخرجػػونلـ مػػف ظمػػـ الجاهميػػة إلػػ. نػػور اإلسػػبلـ مصػػداقا  
ـْ َأِئْمةع َيْهُدوَف ِبَأْمِرَنا{:لقولم تعال. ْمَناُه َْ }َوَج

(ٖ). 
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ـْ َأِئْمػةع َيْهػُدوَف ِبَأْمِرَنػا َلْمػا َصػبَ وقولم تعال.   ْمَنا ِمػْنُه َْ ُروا َوَكػاُنوا ِبًَياِتَنػا }َوَج
 .(ٔ)ُيوِقُنوَف{

وهـ الذيف يلدوف الناس إل. طرع  الح   طرع  هللا سبحانم وتعػال. ليكونػوا 
ـْ }مصػػداقا  لقولػػػم تعػػػال.   ْمُكػػػ َْ َواْبَتُغػػػوْا ِإَليػػػِه اْلَوِسػػػيَمَة َوَجاِهػػػُدوْا ِفػػػي َسػػػِبيِمِه َل

ِمُحوَف{  .(ٕ)ُتْْ
)عمػػي مػػا الحػػق   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات  كمػػا ورد فػػي الحػػديث الشػػرع  لمرسػػوؿ 

 .(ٖ)(غ والحق يدور حيثما دار عميوالحق ما عمي
وعم. هذا األساس ف يمػا مسػمـ خػال  أهػه   وبما إف مف جله الح  أ اعم

البيت وأ اع حقلـ وعص. أمرهـ فلو مف أهه الجله والجاهمية سواء  أكاف 
 تسميمات أـ عم. علػد األئمػة األطلػار )عمػيلـ ذلؾ عم. علد رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

السػػػػبلـت مػػػػف بعػػػػدهللا  وصػػػػوال  إلػػػػ. الملػػػػدأ )عميػػػػم السػػػػبلـت  ومعنػػػػ. هػػػػذا إف 
الجاهميػػػػة الرانيػػػػة بػػػػدأت عمػػػػ. علػػػػد الرسػػػػوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػميمات بمخػػػػالنتلـ أوامػػػػرهللا 

ه عمػػ. ذلػػؾ قولػػم وبو ػػلـ ألهػػه بيتػػم عمػػيلـ أف ػػه الصػػبلة والسػػبلـ والػػدلي
ـُ اْلَحِمْيػَة َحِمْيػَة اْلَجاِهِمْيػِة َفػَأنَزَؿ َّللْاُ تعال.   ُروا ِفي ُقُموِحِه ََْ  اْلِذيَف َكَْ }ِإْذ َج

 . (ٗ)َسِكيَنَتُه َعَمى َرُسوِلِه َوَعَمى اْلُمْؤِمِنيَف{
وقد أشارت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء )عميلا السػبلـت إلػ. هػذا المعنػ. 

) أحػػد خطبلػػا التػػي كانػػت تخاطػػب بلػػا الملػػاجرعف واألنصػػار فػػي قوللػػا   فػي
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فَل هجرة إَل إلينا وَل نصػرة إَل لنػا وَل إتبػاع باحسػاف إَل بنػا مػف أرتػد عنػا 
 . (ٔ)فالى الجاهمية (

أأ ال تقولػػوا إنػػا ملػػاجرعف أو أنصػػار وتػػابعيف بإحسػػاف إال مػػف يعممػػوف وفػػ  
دينوف بػػدينلـ وي خػػذوف أحكػػاملـ مػػف مبػػادأ أهػػه البيػػت )عمػػيلـ السػػبلـت وعػػ

 أئمة أهه البيت )عميلـ السبلـت.
ومػػف هنػػا جػػاءت الروايػػات الشػػرعنة الػػواردة عػػف الرسػػوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات لتؤكػػد 
عم. إف المبوض لعمي بف أبي طالب )عميم السبلـت والشاؾ بواليتم فلو مف 

 . أهه الجاهمية  به إنم كافر كنر الجاهمية 
فعف قيس بف سمعاف عف عمقمػة بػف   الح ػرمي عػف أبػي جعنػر   بػف 

) حػػج رسػػوؿ   )  تسػػميما( مػػف المدينػػة عمػػي )عميػػم السػػبلـت أنػػم قػػاؿ  
وساؽ قصة غدير خـ وخطبة النبي )  تسػميما( وفيهػا... بػي و  بَػر 

لمرسميف وأنا خػاتـ النبيػيف والمرسػميف والحجػة عمػى اْلولوف مف النبييف وا
جميا المخموقيف مف أه  السماوات واْلرضيف فمف َؾ في هذا فهو كافر 
كْر الجاهمية اْلولى ومف َؾ في قولي هذا ف د َؾ في الك  والَاؾ فػي 

 .(ٕ)ذلؾ فهو في النار(
ؿ مخاطبػػػا  اإلمػػػاـ عمػػػي )عميػػػم كمػػػا ورد عػػػف رسػػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميمات إنػػػم قػػػا

) مف مات وهو مبغضؾ يا عمي مات ميتة الجاهميػة يحاسػبه   السػبلـت  
 .(ٖ)عز وج  بما عم  في اإلسَلـ (
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وعمػػػ. هػػػذا األسػػػاس فػػػإف كػػػه مػػػبوض لئلمػػػاـ عمػػػي )عميػػػم السػػػبلـت ومنكػػػر 
لواليتػػم فػػي هػػذا الزمػػاف فإنػػم مػػف أهػػه الجاهميػػة وكػػافر كنػػر الجاهميػػة و ػػذلؾ 

 عندنا الدليه عم. إننا نعيش في زماف الجاهمية الرانية.يربت 
 الوجه الثاني: 

ما جاء عػف أميػر المػؤمنيف )عميػم السػبلـت أنػم قػاؿ   قػاؿ رسػوؿ هللا )صػم. 
) مػف مػات ولػـ يْػرؼ إمػاـ زمانػه مػات ميتػة هللا عميم وهلم وسمـ تسػميمات  

 .(ٔ)جاهمية يؤخذ بما عم  في الجاهمية واإلسَلـ (
  دلػػيبل  عمػػ. مػػا تقػػدـ مػػف إمامػػة أهػػه البيػػت )عمػػيلـ السػػبلـت وهػػو وهػػذا يقػػ

المقيػػػاس الناصػػػه بػػػيف الجاهميػػػة واإلسػػػبلـ فمػػػف لػػػـ يعتػػػرؼ بإمػػػامتلـ الحقػػػة 
المتمرمػػػػة بإمامػػػػة اإلرنػػػػا عشػػػػر بعػػػػد رسػػػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػميمات فإنػػػػم مػػػػف أهػػػػه 

ف أقػر بلػـ وأنكػر واحػدا  مػنلـ )صػم وات هللا عمػيلـ أجمعػيفت الجاهمية حت. وا 
وفػػػ  الترتيػػػب اإلللػػػي المنصػػػوص عميػػػم مػػػف لػػػدف العمػػػي القػػػدير إلػػػ. البشػػػير 

 النذير   بف عبد هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات . 
وعميم فمف لـ يعرؼ إماـ هػذا الزمػاف  وهػو الملػدأ المنتظػر )عميػم السػبلـت 

 عوتم فلو مف أهه النار.فلو مف أهه الجاهمية وبالتالي فإف المنكر لد
 الوجه الثالث :

إف الروايات الواردة عف أهه البيت )عميلـ السػبلـت تشػير إلػ. أف مػف ي كػذب 
بالقائـ )عميم السػبلـت وعنكػرهللا فإنػم مػف أهػه الجاهميػة  فعػف نيػاث بػف إبػراهيـ 
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عػف الصػػادؽ )عميػم السػػبلـت عػػف هبائػم )عمػػيلـ السػػبلـت قػاؿ  قػػاؿ رسػػوؿ هللا 
 . (ٔ))مف أنكر ال ائـ مف ولدي مات ميتة جاهمية ( تسميمات  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

وما أكرر الػذيف ينكػروف اإلمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـت فػي هػذهللا األيػاـ  فتػارة 
نم لـ  ينكروف إمامتم وأهميتم للذهللا اإلمامة وتارة أخرى ينكروف وجودهللا أصبل  وا 

امػػم وظلػػور أمػػرهللا الشػػرع . يولػػد بعػػد  وقسػػـ رالػػث ينكػػروف دعوتػػم أو قػػرب قي
نلـ مف أهملا حتما  .  وهؤالء كملـ مصادي  ألهه الجاهمية وا 

 الوجه الرابا : 
إف أئمة أهه البيػت )عمػيلـ السػبلـت لػـ تنجسػلـ الجاهميػة ب نجاسػلا بػه ولػدوا 
برعئيف مف كه رجس ودنس  وبما إنلـ قد ولدوا في ظه اإلسبلـ  فلذا يعني 

ألئمػػػة )عمػػػيلـ السػػػبلـت عمػػػ. إنلػػػـ مبرعئػػػوف مػػػف وجػػػود جاهميػػػة رانيػػػة أشػػػار ا
أنجاسػلا كمػا هػو حػاؿ رسػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات واإلمػاـ عمػي والزهػراء )عميلػػا 

) ولػـ تزالػوا بْػيف   السبلـت  وجاء في زعػارة أئمػة البقيػ  )عمػيلـ السػبلـت  
ـ تدنسػػكـ ينسػػخكـ فػػي أصػػَلب كػػ  مطهػػر ويػػن مكـ فػػي أرحػػاـ المطهػػرات لػػ

 .(ٕ)الجاهمية...(
) أَػػهد إنػػؾ وكمػػا ورد فػػي زعػػارة األر عػػيف لئلمػػاـ الحسػػيف )عميػػم السػػبلـت  

كنػػت نػػوراع فػػي اْلصػػَلب الَػػامخة واْلرحػػاـ المطهػػرة لػػـ تنجسػػؾ الجاهميػػة 
 .(ٖ)بأنجاسها ولـ تمبسؾ مف مدلهمات ثيابها (

 الوجه الخامس : 
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ارزة فػػي عصػػر الجاهميػػة األولػػ. وجػػود النرقػػة والتنػػاحر التػػي كانػػت السػػمة البػػ
ػف  عمػيلـ  مف تحزب القبائه وتنازعلا فيما بينلا  إال أف هللا سبحانم وتعػال. مة
ب هػػػػه البيػػػػت )عمػػػػيلـ السػػػػبلـت ليجمعػػػػوا شػػػػتات أمػػػػرهـ وعرتقػػػػوا فػػػػتقلـ وعممػػػػوا 

) وطاعتنػػا شػػعرلـ. والػػدليه عمػػ. ذلػػؾ قػػوؿ فاطمػػة الزهػػراء )عميلػػا السػػبلـت  
مامتنا أ  .(ٔ)ماف مف الْرقة ...(نظاـ لمممة واق

ونحف نعمـ أف اإلمامة متصمة ال انقطاع فيلا مف لدف أمير المؤمنيف )عميػم 
السبلـت إل. اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت   فلذا يعني إنلـ سػبلـ هللا عمػيلـ 
أمػػػاف مػػػف النرقػػػة التػػػي هػػػي إحػػػدى سػػػمات الجاهميػػػة  وذلػػػؾ فػػػي كػػػه زمػػػاف 

د الجاهميػػة الرانيػػة فػػي اإلسػػبلـ  والتػػي ومكػػاف  وهػػذهللا القرعنػػة دليػػه عمػػ. وجػػو 
جعه هللا عز وجه إمامة أهه البيت )عميلـ السػبلـت أمانػا  منلػا ولكػف النػاس 

 .)عميم السبلـت رجعوا إل. الجاهمية بتركلـ أمير المؤمنيف
 

 :الوجه السادس
ئمػػػػػػػة إف األحاديػػػػػػػث والروايػػػػػػػات الػػػػػػػواردة عػػػػػػػف رسػػػػػػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػػػػميمات واأل

رانيػػة والتػػي نػػرى  المعصػػوميف )عمػػيلـ السػػبلـت تشػػير إلػػ. أف هنػػاؾ جاهميػػة
  مصاديقلا في مجتمعاتنا اإلسبلمية في وقتنا الحا ر.

ومػػف هػػذهللا الروايػػات مػػا ورد عػػف أبػػاف بػػف تومػػب عػػف أبػػي عبػػد هللا الصػػادؽ 
أنػػػتـ مْاَػػػر  )كيػػػف)عميػػػم السػػػبلـت عػػػف رسػػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميمات أنػػػم قػػػاؿ  

قريش وقد كْرتـ بْدي ثـ رأيتموني في كتيبة مف أصحابي أضرب وجوهكـ 
 ورقابكـ بالسيف ...ف اؿ جبرائي  )عميه السَلـ(:
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واحدة لؾ واثناف لْمي بف أبي طالب )عميه السَلـ( وموعدكـ السَلـ غ قاؿ 
 أباف جْمت فداؾ وأيف السَلـ ؟ 

 .(ٔ)كوفة (ف اؿ )عميه السَلـ(: يا أباف مف ظهر ال
وكمػػػا هػػػو معػػػروؼ إف الكنػػػر هػػػو أحػػػد سػػػمات الجاهميػػػة   فلػػػؤالء القػػػـو مػػػف 
 قرعش ينعتلـ رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات بالكنر م  العمـ إنلـ مف المسمميف   

وهػػػذا المعنػػػ. ال يسػػػتقيـ إال بمػػػا سػػػب  أف ذكرنػػػا مػػػف إمامػػػة اإلمػػػاـ الملػػػدأ  
ف مف أنكر هػذهللا اإلمامػة فإنػم كػافر ومػف أهػه الجاهميػة هػذا  )عميم السبلـت وا 

 مف ناحية.
كمػا  ومف ناحية أخرى إنلا متواجػدة فػي مكػة اإلمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـت 

مشػػػركي قػػػرعش فػػػي هخػػػر    هػػػو مػػػا وعػػػد بػػػم رسػػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميماتسػػػي تي
طالػب )عميػم نم سيحار لـ وعم. يد أخيػم ووصػيم عمػي بػف أبػي الزماف مف إ

ف ذلؾ سيكوف في ظلر الكوفة.   السبلـت وا 
وهذا ما سيتحق  عم. يد وزعر اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت السيد اليماني   

  حيػػث سػػيكوف مسػػددا  بػػروح جػػدهللا اإلمػػاـ عمػػي بػػف نيفوالػػذيف معػػم مػػف المػػؤم
ي فػأبي طالب )عميم السبلـت  فينتح الكوفة م نليا  بذلؾ أمر الجاهميػة الرانيػة 

 فػػي  كمػػا أنلػػ. رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات أمػػر الجاهميػػة األولػػ. مكػػة الملػػدأ
 مكة ذلؾ الزماف .

ولػػو جئنػػا إلػػ. دعػػوة اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت لوجػػدنا فػػي هػػذهللا الػػدعوة 
والروايػػات المشػػيرة إليلػػا مصػػاديقا  متعػػددة عمػػ. وجػػود جاهميػػة رانيػػة فػػي زمػػف 

 ملدأ )عميم السبلـت وقياـ دعوتم المباركة.ظلور اإلماـ ال
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 المصداؽ اْلوؿ : 
إف  كمػػػاإف اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت يقػػػوـ بػػػ مر جديػػػد وكتػػػاب جديػػػد  

صاحب دعوتم يدعو الناس إلػ. أمػر جديػد  وهػذا مػا صػرحت بػم جممػة مػف 
 الروايات الواردة عف أهه البيت )عميلـ السبلـت .

عبػػػد هللا )عميػػػم السػػػبلـت عػػػف قػػػوؿ أميػػػر  فعػػػف أبػػػي بصػػػير قػػػاؿ  سػػػ لت أبػػػا
) اإلسػػػَلـ بػػدأ غريبػػػاع وسػػيْود غريبػػػاع كمػػا كػػػاف المػػؤمنيف )عميػػم السػػبلـت  

فطوحى لمغرحاء ؟ ف اؿ أبا دمحم: يستأنف الداعي منا دعاءاع جديػداع كمػا دعػا 
 . (ٔ)إليه رسوؿ   )  تسميما(...(

إلماـ الملدأ )عميم السبلـت توجػد جاهميػة رانيػة  وهذا معناهللا انم قبه ظلور ا
ال لو كاف هناؾ إسبلـ حقيقي فما الحاجة يػا تػرى لمػدعوة إلػ. إسػبلـ جديػد  وا 

 أو كتاب جديد .
 المصداؽ الثاني : 

كمػا  الرانية هدـ ما كاف قبمم مف أمر الجاهمية الملدأ )عميم السبلـت إذا قاـ
 .األول.  تسميمات أمر الجاهميةهدـ رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

فعػػف أحمػػد بػػف الحسػػف بػػف أبػػاف عػػف عبػػد هللا بػػف عطػػاء عػػف أبػػي عبػػد هللا  
)سألته عػف سػيرة المهػدي كيػف سػيرته ؟ قػاؿ: يصػنا )عميم السبلـت قاؿ  

مػػا صػػنا رسػػوؿ   )  تسػػميما( يهػػدـ مػػا كػػاف قبمػػه كمػػا هػػدـ رسػػوؿ   
 . (ٕ) تسميما( أمر الجاهمية ويستأنف اإلسَلـ جديداع () 
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وعميػػم فػػإف اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت يلػػدـ الجاهميػػة التػػي تسػػب  قيامػػم 
المقػػػدس كمػػػا فعػػػه رسػػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميمات مػػػف هػػػدـ الجاهميػػػة التػػػي سػػػبقت 

 اإلسبلـ.
ا  ت فػػػإف يسػػػت ن  فػػػي الموػػػة مػػػف إئتنػػػ  أمػػػا عبػػػارة ) يسػػػت ن  اإلسػػػبلـ جديػػػد

 . تٔ)واست ن  الشيء أأ أخذ فيم وابتدأهللا يقاؿ است ن  الداعي أأ أعادها
وهػػػذا يعنػػػي أف اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت سػػػوؼ يسػػػت ن  اإلسػػػبلـ مػػػف 
جديػػد أأ يعيػػدهللا مػػف جديػػد. وهػػذا معنػػاهللا أف هنػػاؾ فتػػرة بػػيف اإلسػػبلـ الػػ أ 

لنبػػي   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات )رسػػالة التنزعػػهت  و ػػيف األصػػيه الػػذأ تمرػػه برسػػالة ا
اإلسػػبلـ الملػػدأ األصػػيه الػػذأ يتمرػػه برسػػالة اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت 
)رسالة الت وعػهت  وهػذهللا النتػرة توقػ  فيلػا أو أعيػ  اإلسػبلـ األصػيه مػف ق بػه 

ف اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت يسػػت ننم وعبػػدأهللا مػػف جديػػد  أعػػداء اإلسػػبلـ وا 
ػػة  يػػة بي ػػاء ال عػػوج فيلػػا وال انحػػراؼ  وهػػذهللا النتػػرة المتخممػػة بينلمػػا  محج 

 هي الجاهمية الرانية بعينلا والتي أشرنا للا هننا .
 

 المصداؽ الثالث :
تشػػػير الروايػػػات الشػػػرعنة الػػػواردة عػػػف أهػػػه البيػػػت )عمػػػيلـ السػػػبلـت إف اإلمػػػاـ 

تمتمػئ األرض ظممػػا  وجػورا  وعمػػ. فتػػرة الملػدأ )عميػػم السػبلـت يخػػرج بعػػد أف 
مػػف األئمػػة  فقػػد ورد عػػف الحػػارث بػػف زعػػاد عػػف شػػعيب عػػف أبػػي حمػػزة قػػاؿ  
)دخمت عمى أبي عبد   )عميه السَلـ( ف مت له: أنت صػاحب هػذا اْلمػر 
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؟ ف ػػاؿ: َل. ف مػػت: فولػػدؾ ؟ ف ػػاؿ: َل ؟ ف مػػت: فولػػد ولػػدؾ هػػو ؟  قػػاؿ َل. 
 ف مت: فولد ولد ولدؾ ؟ 

 : َل . قمت مف هو ؟ .ف اؿ
قاؿ : الذي يممئها عدَلع كما ممئت ظمماع وجوراع عمى فترة مف اْلئمػة غ كمػا 

 . (ٔ)إف رسوؿ   )  تسميما( ُبْث عمى فترة مف الرس  (
ومػػف المعػػروؼ إف الرسػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات بعػػث عمػػ. فتػػرة مػػف الرسػػه أأ 

مرور فترة لـ يبعث هللا فيلا لمبشرعة نبيا  مرسبل  مف عندهللا وفي هذهللا النترة  بعد
ل. عبادة األصناـ  فجاء رسوؿ هللا )صػم.  فة أنمب الناس إل. الجاهمية وا  رةكة
هللا عميػػػم وهلػػػم وسػػػمـ تسػػػميمات لينقػػػذهـ مػػػف تمػػػؾ الجاهميػػػة وعػػػدخملـ إلػػػ. نػػػور 

 اإلسبلـ واإليماف .
مػػػػاـ الملػػػػدأ )عميػػػػم السػػػػبلـت إذ انػػػػم )عميػػػػم وهػػػػذا مػػػػا سيحصػػػػه بالنسػػػػبة لئل

 السبلـت سيخرج عم. فترة مف األئمة.
والمقصود هنا إف الناس وبعد نيبة اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت فقدوا نعمة 

ـْ ِإْف وجود إماـ ظاهر يرونػم ويسػمعوف منػم مصػداؽ قولػم تعػال.   }ُقػْ  َأَرَأْيػُت
ـْ َغْوراع َفَمف َيْأتِ  يٍف{َأْصَبَح َماُؤُك ِْ  .(ٕ)يُكـ ِبَماء ْم

)هػذ  اآليػة نزلػت فػي ال ػائـ إف أصػبح  عف أبي جعنر )عميم السػبلـت قػاؿ 
إمامكـ غائباع عنكـ َل تدروف أيف. فمف يأتيكـ باماـ ظػاهرغ يػأتيكـ بأخبػار 

 . (ٖ)السماء واْلرض وحَلؿ   وحرامه (
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ت لملػػاـ األمػػة وهػػذهللا النتػػرة الكائنػػة بػػيف تصػػدأ اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـ
وتحديػػدا  بعػػد وفػػاة أبيػػم اإلمػػاـ الحسػػف العسػػكرأ )عميػػم السػػبلـت و ػػيف قيامػػم 
المقدس في مكة المكرمة  والمتمرمة بنترة الويبة  وهذهللا النترة رج  الناس فيلا 
إلػػػ. الجاهميػػػة مػػػرة أخػػػرى إال إنلػػػا جاهميػػػة مقنعػػػة بقنػػػاع اإلسػػػبلـ الظػػػاهرأ  

ملػػدأ )عميػػم السػػبلـت م نليػػا  هػػذهللا الجاهميػػة والتػػي فػػي نلايتلػػا سػػيقـو اإلمػػاـ ال
م ظلرا  الديف الحقيقي الػذأ ارت ػاهللا وهػذا هػو معنػ. اسػتئناؼ اإلمػاـ الملػدأ 
)عميػػػم السػػػبلـت لئلسػػػبلـ جديػػػدا . أأ يعيػػػد اإلسػػػبلـ إلػػػ. أساسػػػم وحالػػػم األوؿ 
والػذأ أرادهللا هللا سػبحانم وتعػػال. بعػد مػػرورهللا بتمػؾ النتػرة مػػف التراجػ  واالنكنػػاء 

 تعاد عف روح اإلسبلـ الحقيقي.واالب
 المصداؽ الرابا: 

إف الروايػػات الشػػػرعنة تشػػػير إلػػػ. أف اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت سػػػيظلر 
اإلسػػبلـ وعبطػػه مػػا كػػاف فػػي اللدنػػة كمػػا إف الرسػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات أظلػػر 

 اإلسبلـ وأبطه ما كاف في الجاهمية.
هللا بػػف هػػبلؿ عػػف العػػبلء عػػف   قػػاؿ  سػػ لت أبػػا  فقػػد ورد عػػف   بػػف عبػػد

جعنػػر )عميػػم السػػبلـت عػػف القػػائـ إذا قػػاـ بػػ أ سػػيرة يسػػير فػػي النػػاس   فقػػاؿ 
سػػير مػػا سػػار بػػه رسػػوؿ   )  تسػػميما( حتػػى يظهػػر ي) )عميػػم السػػبلـت 

 اإلسَلـ. 
 تسميما(؟ قمت: وما كانت سيرة الرسوؿ ) 
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قػػاؿ : أبطػػ  مػػا كػػاف فػػي الجاهميػػة واسػػت ب  النػػاس بالْػػدؿ وكػػذلؾ ال ػػائـ 
)عميه السَلـ( إذا قاـ يبط  ما كاف في الهدنػة ممػا كػاف فػي أيػدي النػاس 

 .(ٔ)ويست ب  بهـ الْدؿ (
واللدنػػة المشػػار إليلػػا هػػي ذاتلػػا المعبػػر عنلػػا بػػالنترة والتػػي رجػػ  النػػاس فيلػػا 

قـو اإلمػػاـ )عميػػم السػػبلـت بإنلائلػػا. والحقيقػػة إف فػػي إلػػ. الجاهميػػة والتػػي سػػي
الروايػػػػة المتقدمػػػػة لةشػػػػيء نرعػػػػب ل   فمػػػػو الحظنػػػػا قػػػػوؿ اإلمػػػػاـ الباقر)عميػػػػم 
السبلـت في الرواية المتقدمة )حتػ. يظلػر اإلسػبلـت. ويعنػي إف اإلسػبلـ قبػه 
ظلػػػور اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت يكػػػاد ينمحػػػ. وعنػػػدرس لػػػوال ف ػػػه هللا 

 اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت.بخروج 
نيبػػة اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت المعبػػر فتػػرة كمػػا يظلػػر مػػف الروايػػة إف 

ف اإلمػػاـ الملػػدأ  والتػػي عاشػػلا النػػاس عنلػػا باللدنػػة هػػي الجاهميػػة الرانيػػة وا 
)عميم السبلـت سوؼ يبطػه مػا فيلػا مػف أمػور منحرفػة وقػوانيف مو ػوعة مػا 

تي بالػػديف الحقيقػػي األصػػيه والدسػػتور اإلللػػي أنػػزؿ هللا بلػػا مػػف سػػمطاف ويػػ 
 القي ـ ليتـ نورهللا ولو كرهللا المشركوف. 

ونختـ الحػديث بلػذهللا الروايػة الػواردة عػف أميػر المػؤمنيف عمػي بػف أبػي طالػب 
) يا قـو أعمموا عمماع ي يناع إف الذي يسػت ب  قائمنػا )عميم السبلـت أنم قاؿ  

وؿ مػف أمػر جػاهميتكـ وذلػؾ مف أمر جاهميتكـ ليس دوف مػا اسػت ب  الرسػ
 .(ٕ)إف اْلمة كمها يومئذ جاهمية إَل مف رحـ  (

 
 

                                                 

   11ص 75  وسائه الشيعة ج 317ص 56بحار األنوار ج -7
  760ص 57ت  بحارهللا األنوار ج6



 

 

 27 ...........................................مكة ومدٌنة المهدي.................................

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثاني بابال
 مظاهر وجود الجاهمية الثانية في آخر الزماف

هػػذهللا المظػػاهر واألمرمػػة مػػف عػػدة محػػاور  كالحالػػة االجتماعيػػة  يمكػػف متابعػػة
لمحػػاور تباعػػا  إف شػػاء والحالػة السياسػػية والحالػػة االقتصػػادية وسػنتناوؿ هػػذهللا ا

 هللا تعال. . 
 المبحث اْلوؿ :

 مه الىاحيت االجتماػيت

إف الحالػػة االجتماعيػػة التػػي تعػػيش فيلػػا مجتمعاتنػػا هػػذهللا األيػػاـ تعػػ  ب عمػػاؿ 
ومظاهر الجاهمية التي كاف أقواـ الجاهمية يمارسونلا وعم. مختمػ  أشػكاللا 
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ة السػمبية فػي هػذا الزمػاف وأصػنافلا. ووجػود هػذهللا العػادات والتقاليػد االجتماعيػ
 يؤكد عم. وجود جاهمية رانية تسب  قياـ القائـ )عميم السبلـت .

 
  المظهر اْلوؿ : الْصبية ال بمية

فكمػػا هػػو معمػػوـ إف المجتمػػ  عمػػ. علػػد رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات كػػاف قائمػػا  
يلػػػا إال السػػػير فػػػي عمػػػ. أسػػػاس قبمػػػي  فػػػالوالء لمقبيمػػػة والتػػػي ال يممػػػؾ النػػػرد ف

ركػػاب عشػػيرتم وتقاليػػدها دوف أف يكػػوف لػػم حػػ  التعبيػػر عػػف الػػرأأ المخػػال  
لقبيمتم وعشيرتم. واألكرر مف ذلؾ فإف النرد يتعصب لقبيمتم ويساندها  حتػ. 
ولػػػو كػػػانوا عمػػػ. خطػػػ   ممػػػا كػػػاف سػػػببا  فػػػي نشػػػر الظمػػػـ والنسػػػاد فػػػي األرض 

 هنذاؾ .
تمػؾ الحالػة  حيػث عػادت العصػبية ونحف ااف ولؤلسػ  الشػديد نعػيش ننػس 

القبمية مف جديد مف حيث نصرة األفراد لقبائملـ تماما  وتعصبلـ للا ولػو فػي 
 الباطه . 

ومػػػف األمرمػػػة عمػػػ. ذلػػػؾ مسػػػاندة اإلنسػػػاف ألحػػػد أفػػػراد عشػػػيرتم وا عانتػػػم عمػػػ. 
الظمػػـ والعػػدواف واإلرػػـ  وقػػد ورد عػػف عمػػي بػػف إبػػراهيـ عػػف أبيػػم عػػف النػػوفمي 

أبي عبػد هللا الصػادؽ )عميػم السػبلـت أنػم قػاؿ  قػاؿ رسػوؿ  عف السكوني عف
)مف كاف في قمبه حبػة مػف خػردؿ مػف عصػبية بْثػه هللا   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات  

 .(ٔ)  يـو ال يامة مف أعراب الجاهمية (
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) مف تْصب حَر    يـو ال يامة ما أعػراب الجاهميػة وفي رواية أخػرى  
)(ٔ). 

يعني إف كه فػرد إذا تعصػب إلػ. قبيمػة أو إلػ. جلػة سياسػية أو عمميػة  وهذا
 فإنم يحشر مف أعراب الجاهمية. أو دينية 

وهذا األمر بدى وا حا  لمعيػاف اليػوـ مػف تعصػب النػاس حتػ. وصػه الحػاؿ 
ف رأوا فػػػػيلـ إلػػػػ. العممػػػػاء والمتعممػػػػيف   فتػػػػراهـ يتعصػػػػبوف لزعمػػػػاءهـ حتػػػػ. وا 

 .ب الجاهميةمف حيث يشعروف أو ال يشعروف الخط  ف صبحوا مصداقا ألعرا
 اَلفتخار باْلنساب المظهر الثاني :

مػػػف أبػػػرز  االفتخػػػار باألنسػػػاب واألحسػػػاب والحميػػػة ونخػػػوة الجاهميػػػة يعتبػػػر
  فالقبائػػه العر يػػة أيػػاـ الجاهميػػة األولػػ. مظػػاهر الجاهميػػة فػػي وقتنػػا الحا ػػر

الحػػػ   كػػػاف ينتخػػػر بع ػػػلا عمػػػ. بعػػػض باألنسػػػاب واألحسػػػاب عمػػػ. حسػػػاب
واللػػػدى والتقػػػ. وتكرػػػر فػػػيلـ الحميػػػة  وهػػػي مػػػف األننػػػة مػػػف فعػػػه الشػػػيء أو 
الجمػػػوس مػػػ  نيػػػر الكنػػػئ إلػػػ. نيػػػر ذلػػػؾ  وهػػػذا بعينػػػم تحقػػػ  فػػػي الجاهميػػػة 
الرانية  إذ صرنا نشلد التنا ه والتناخر بالعشيرة واألهه عم. حساب الديف 

النبلنيػػػة والتقػػوى. بػػه صػػرنا نشػػػلد الطعػػف بنسػػب الشػػػخص النبلنػػي والقبيمػػة 
 والتقميه مف ش نلا نتيجة هذهللا الحمية.

وقػد جػػاءت الروايػات الشػػرعنة تؤكػد عمػػ. وجػػود هػذا المعنػػ. فػي هخػػر الزمػػاف 
 حيث الجاهمية الرانية  وحذرت مف موبة هذهللا األعماؿ واإلتياف بلا. 
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فقػػػػػد ورد عػػػػػف   بػػػػػف حمػػػػػراف عػػػػػف أبيػػػػػم عػػػػػف أبػػػػػي جعنػػػػػر   بػػػػػف عمػػػػػي 
ثَلثػػة مػػف أعمػػاؿ الجاهميػػةغ الْخػػر باْلنسػػاب  )الباقر)عميػػم السػػبلـت قػػاؿ  

 .(ٔ)والطْف باْلنساب ...(
م  اف القرهف أشار إل. أف األساس فػي الكرامػة هػو التقػوى فػي قولػم تعػال.  

ـْ ِإْف َّللْاَ َعِميـ  َخِبير  {} ـْ ِعنَد َّللْاِ َأْتَ اُك ِإْف َأْكَرَمُك
(ٕ). 

أعجمػػػػي فضػػػػ  إَل  )لػػػػيس لْرحػػػػي عمػػػػىوقػػػػد ورد فػػػػي الحػػػػديث الشػػػػرع   
 .(ٖ)بالت وى(

ف هللا سبحانم وتعال. قد أذهب هذهللا األشياء باإلسبلـ  فقد جاء عف اإلمػاـ  وا 
) صػْد رسػوؿ   )  تسػميما( المنبػر يػـو الباقر )عميم السػبلـت أنػم قػاؿ  

 فتح مكة ف اؿ أيها الناس إف   قد أذهب عػنكـ نخػوة الجاهميػة وتْاخرهػا
بًبائها أَل إنكـ مف آدـ وآدـ مف طيفغ أَل إف خير عباد   عبد أت ا  إنػه 
الْرحية ليست باب والٍد ولكنها لساف نػاطق فمػف قصػر بػه عممػه لػـ يبمغػه 

 .(ٗ)حسبه ...(
م  العمـ إف هفة الحسب االفتخار  كما ورد عػف رسػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات مػف 

)يػا عمػي آفػة الحسػب إلمػاـ عمػي )عميػم السػبلـت قػائبل   وصية أوص. بلػا ا
اَلفتخػػػارغ ثػػػـ قػػػاؿ: يػػػا عمػػػي إف   قػػػد أذهػػػب باإلسػػػَلـ نخػػػوة الجاهميػػػة 

 .(٘)وتْاخرها بًبائها أَل إف الناس مف آدـ وآدـ مف تراب(
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 المظهر الثالث : وئد البنات 
قـو قيامتػم والذأ كاف سائدا  في عصر الجاهمية األول.  إذ اف الزوج كانت ت

لدت زوجتم بنتػا   وكػاف يبػادر إلػ. أخػذ ابنتػم مػف أملػا وعخػرج خػارج  إذا ما وة
المدينػػة وعػػدفنلا فػػي التػػراب وهػػي حيػػة وعرجػػ  إلػػ. أهمػػم منتخػػرا  بلػػذا العمػػه 
الخالي مف الرحمة واإلنسانية  ومف لـ ينعه ذلػؾ يكػوف محتقػرا  بػيف عشػيرتم 

 . ت7)وقومم
ذا المػػؤودة سػػئمت بػػأي عنػػم بقولػػم تعػػال.  وقػػد ذـ هللا هػػذا النعػػه ونلػػ.  }واق

وكػػػاف سػػػبب قػػػتملـ لبنػػػاتلـ هػػػو العػػػار ومػػػا إلػػػ. ذلػػػؾ مػػػف  . (ٕ)ذنػػػب قتمػػػت{
 الشكوؾ الواهية إذا ما تعر ت لمسبي . 

) ف مػػت فقػػد ورد عػػف أبػػي خديجػػة أنػػم قػػاؿ لئلمػػاـ الصػػادؽ )عميػػم السػػبلـت   
 تموف البنات مخافػة ْلبي عبد   متى ؟ ف اؿ : كاف في الجاهمية وكانوا ي

 . (ٖ)أف يسبيف فيمدف في قـو آخريف (
وهنا تجدر اإلَارة إلى اْلفْاؿ التي وقْت في ذلؾ الْصر سواء كانت قبػ  
الدعوة اإلسَلمية أو بْد ظهورهاغ إنما تكوف مصادي ها في عصر الظهور 
الَريف لإلماـ المهدي )عميه السَلـ( مختمْة َيئاع ما عف مصػاديق ذلػؾ 

 .  الْصر
فػػالمؤودة فػػي زماننػػا هػػذا هػػي تمػػؾ المػػرأة التػػي تظمػػـ وتػػدفف وهػػي حيػػة ولكػػف 
ليس في التراب  بػه تػدفف فػي بيػت أبيلػا عػف طرعػ  إبقائلػا مػف دوف زواج  
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وهػذهللا الحالػػة منتشػػرة بكرػرة فػػي مجتمعاتنػػا خاصػة عنػػد أحنػػاد أهػه قػػرعش وهػػـ 
لسػػادة معر ػػيف السػادة مػػف بنػػي هاشػـ الػػذيف ال يزوجػػوف بنػاتلـ إال لمسػػادة وا

 عف بنات عملـ. 
كما اف السادة يرف وف مف يتقدـ لمبنات إذا لـ يكف سػيدا  قرعشػيا  ممػا تسػبب 

 في بقاء تمؾ النسوة دوف زواج.
به األده. مػف ذلػؾ إف بعػض السػادة القرعشػييف يمتنعػوف عػف تػزوع  بنػاتلـ 

ف كاف المتقدـ للا مػف السػادة القرعشػييف مػا لػـ يكػف منتميػا  إ لػ. ننػس حت. وا 
البيػت الػذأ ينتمػػي إليػم أبػػو النتػاة  ألف عمػ. النتػػاة الػزواج مػػف ابػف عملػػا ال 
ذا رف ػػت ذلػػؾ تبقػػ. دوف زواج. وهػػذا لعمػػرأ قتػػه لتمػػؾ النسػػوة وقتػػه  نيػر وا 
لمعاني الحياة فيلف به إف الكرير منلف ين مف الموت عم. البقاء في بيوت 

 هبائلف يخدمف فقط.
ادة مف قرعش فقط به عداهللا إلػ. عامػة النػاس ولـ يقتصر هذا األمر عم. الس

حيػػػػث ظلػػػػر هػػػػذا األمػػػػر وانتشػػػػر فػػػػي بعػػػػض العوائػػػػه ذوات الشػػػػ ف  الػػػػذيف 
يرف ػػوف كػػه مػػف تقػػدـ إلػػ. الػػزواج مػػف بنػػاتلـ إال أف يكػػوف مػػف عائمػػة ذات 

 مكانة اجتماعية معروفة أو عالية النسب.
ي تمػنعلـ مػف والسبب وراء تمؾ األفعاؿ هو العصػبية واالفتخػار ب نسػابلـ التػ

مصاهرة مف هـ دونلـ في المكانة االجتماعية أو المادية وهػذا مػا نلػ. عنػم 
الرسوؿ الكرعـ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات كما في قصة جوعبر الذأ جػاء إلػ. الرسػوؿ 

 ) فػػأي امػػرأة ت بػػ  فػػّي ؟ قػػاؿ لػػه رسػػوؿ   )صػػمى  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات قػػائبل   
عميه وآله وسمـ تسميما( : يا جويبر إف   قد وضا باإلسَلـ ما كػاف فػي 

ّرؼ باإلسَلـ مف كاف في الجاهمية وضيْاع...(  .(ٔ)الجاهمية َريْاع َو
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 الحسد والح د المظهر الرابا :
الحسػػػػد والحقػػػػد والجنػػػػوة ف ػػػػبل  عػػػػف قطيعػػػػة الػػػػرحـ وعػػػػدـ احتػػػػراـ الكبيػػػػر إف 

لػػػؾ مػػػف أ ػػػواف تصػػػه إلػػػ. حػػػد المشػػػاحنات والرحمػػػة لمصػػػوير  ومػػػا يجػػػرهللا ذ
والنزاعات مما يتسػبب فػي  ػع  المجتمػ  وتنككػم ليصػبح فرعسػة سػلمة بيػد 
األعػػػداء  ومػػػف هنػػػا جػػػاء النلػػػي عػػػف مرػػػه تمكػػػـ األعمػػػاؿ كونلػػػا مػػػف أعمػػػاؿ 
) الجاهميػػة فقػػد جػػاء فػػي الروايػػة الػػواردة عػػف أهػػه البيػػت ) عمػػيلـ السػػبلـ ت  

ياكـ والتحاسد واْلح اد فانه  .(ٔ)ما مف فْ  الجاهمية (واق
وذلؾ الحسد ين ي باإلنساف إل. البوض والحقد فكػه محسػود مبوػوض كمػا 
أوصػػ. أهػػه البيػػت )عمػػػيلـ السػػبلـت بنبػػذ الجنػػوة وقسػػػوة القمػػب والحػػث عمػػػ. 

)ليتأسػى الرحمة وتوقير الكبار ليحتنظ المجتم  اإلسبلمي بتوازنم وتماسكم  
ـ وَل تكونػوا كجْػاة الجاهميػةغ َل صغيركـ بكبيػركـ وليػرؤؼ كبيػركـ بصػغيرك
 .(ٕ)في الديف تتْ هوف وَل عف   تْ موف (

والػػػدليه عمػػػ. وجػػػود مظػػػاهر الجاهميػػػة فػػػي هػػػذا الزمػػػاف هػػػو إف أهػػػه البيػػػت 
وها  )عميلـ السبلـت أخبروا عف وقوع مره هذهللا األعماؿ فػي هخػر الزمػاف وعػد 

) م السػػبلـت  مػف العبلمػػات عمػػ. قػػرب الظلػػور المقػػدس لئلمػػاـ الملػػدأ )عميػػ
وجْػػا الجػػار جػػار  وقطػػا رحمػػه وذهبػػت رحمػػة الكبػػار وقػػ  حيػػاء اْلصػػاغر 

)(ٖ). 
 : الغضب المظهر الخامس
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وهػػو مظلػػر مػػف مظػػاهر الجاهميػػة ألنػػم يخػػرج اإلنسػػاف عػػف حالتػػم الطبيعيػػة  
ويسدؿ ستارا  عم. قمبم وعقمم  فيتصرؼ وفقا  للواهللا حت. إنػم لػو قتػه شخصػا  

نػػػػم مػػػػف أفعػػػػاؿ أهػػػػه ال يلػػػػتـ لػػػػذلؾ ومػػػػف هنػػػػا  جػػػػاء النلػػػػي عػػػػف الو ػػػػب وا 
) مػػف يغضػػب  الجاهميػػة  فقػػد ورد عػػف األئمػػة المعصػػوميف )عمػػيلـ السػػبلـت 

 .(ٔ)( يـو ال يامة ما أعراب الجاهميةحَر   
ألف أعػػػػراب الجاهميػػػػة كػػػػانوا جنػػػػاة ذوو نمظػػػػة وطبػػػػاع خشػػػػنة تتميػػػػز بالحػػػػدة 

 ػػػػبوف ألأ شػػػػيء والو ػػػػب والتػػػػي ال تعػػػػرؼ إال معنػػػػ. القػػػػوة والسػػػػطوة فيو
 وعخرجلـ ن بلـ عف الح  وعدخملـ في الباطه لذا نل. عنم اإلسبلـ .

وفي عصرنا الحا ر حيث الجاهمية الرانية التي نعيشلا صار الو ب سنة 
وطابعا  مميزا  حت. إف المرء ليو ػب ألتنػم األسػباب وال يتػورع عػف اسػتخداـ 

 القوة في تمؾ المحظة ملما كانت األسباب والنتائ .
 تبرج النساء   المظهر السادس:

تبػػػرج النسػػػػاء فػػػي الجاهميػػػػة الرانيػػػة جرعػػػػا  عمػػػ. مػػػػا كانػػػت عميػػػػم النسػػػاء فػػػػي 
الجاهميػػة األولػػ. مػػ  العمػػـ إف القػػرهف نلػػ. النسػػاء عػػف ذلػػؾ فػػي قولػػم تعػػال.  

 .(ٕ)}وَل تبرجف تبرج الجاهمية اْلولى{
ود جاهميػػة والػػذأ قػػدمنا لػػم فػػي الصػػنحات السػػابقة فػػي اايػػة الكرعمػػة إلػػ. وجػػ

رانية في هخر الزماف وأمر المرأة أف تمتـز بعنتلا وطلارتلا ووقارها وال تتبرج 
 وتظلر زعنتلا بوير الح  كما كانت عميم المرأة في أياـ الجاهمية األول. . 
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واليوـ حدث وال حرج عف مظاهر التبرج واالنسػياؽ وراء الوػرب ومػا جػاء بػم 
بطنوها بستار حقوؽ المرأة ومػا إلػ. ذلػؾ.  مف العولمة واألفكار المبتذلة التي

عممػػا  إف الحػػاؿ التػػي عميلػػا النسػػاء عػػدت مػػف عبلمػػات قػػرب القيػػاـ المقػػدس 
 لصاحب العصر والزماف )عميم السبلـت.

 
 
 ال سـ بغير     المظهر السابغ 

كالقسػػػـ بػػػاألب كػػػاف يقػػػوؿ الرجػػػه كػػػبل وأبيػػػؾ و مػػػ. وأبيػػػؾ وهػػػو مػػػف أحكػػػاـ 
ائدة هنذاؾ  وهو مما ساد فػي مجتمعاتنػا اليػـو وانتشػر الجاهمية التي كانت س

 كريرا .
) إف أهػػ  جعنػػر البػػاقر )عميػػم السػػبلـت أنػػم قػػاؿ   أبػػ.فعػػف زرارة عػػف اإلمػػاـ 

الجاهميػػة كػػاف مػػف قػػولهـ كػػَل وأبيػػؾ وحمػػى وأبيػػؾ فػػأمروا أف ي ولػػوا َل و  
 .(ٔ)وحمى و  (

 قاؿ  وفي رواية عف اإلماـ الصادؽ )عميم السبلـت أنم
َػانئؾ فانػه مػف لرج  إَل باهلل فأمػا قػوؿ الرجػ  َل بػ  ) َل أرى أف يحمف ا

قوؿ الجاهمية ولػو حمػف الرجػ  بهػذا واَػباهه لتػرؾ الحمػف بػاهلل ... وأمػا 
  .(ٕ)قوله لْمر   .. فانما ذلؾ باهلل عز وج  (

 
 المظهر الثامف : اْلك  عند أه  المصيبة  
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لخطيػػرة ومػػف أحكػػاـ الجاهميػػة والتػػي نعيشػػلا وهػػو مػػف األمػػراض االجتماعيػػة ا
هذا اليوـ وتمارس بكررة وهو األكه عند أهه المصيبة أو ما يسم. بػ)مجمس 
الناتحػػةت  والػػذأ تصػػرؼ فيػػم األمػػواؿ الطائمػػة  وكػػه ذلػػؾ مػػف أجػػه التنػػاخر 
والمحسو ية وأمور ما أنػزؿ هللا بلػا مػف سػمطاف والعجيػب كيػ  يجمػس رجػاؿ 

تمػػؾ المجػػالس ويػػ كموف مػػف ذلػػؾ الطعػػاـ أفمػػـ يقػػرءوا مػػا الػػديف والمػػؤمنيف فػػي 
) اْلكػػ  عنػػد أهػػ  المصػػيبة مػػف جػػاء عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ )عميػػم السػػبلـت  

عم  الجاهمية والسػنة البْػث إلػيهـ بالطْػاـ كمػا أمػر بػه النبػي )صػمى   
طالػب )عميػه السػَلـ( لمػا عميه وآله وسمـ تسميما( فػي آؿ جْْػر بػف أبػي 

 .(ٔ)(جاء نْيه
ذا كانػػت هػػذهللا المجػػالس لميسػػورأ الحػػاؿ مػػف بػػاب التنػػاخر والتبػػاهي  فإنلػػا  وا 
تكػػوف لمنقػػراء وال ػػعناء وبػػاال  إذ تكمنلػػـ مػػا ال طاقػػة للػػـ بػػم  فػػإنلـ ونتيجػػة 
العرؼ السائد ونظرة المجتم  ي طروف إل. إقامة مجالس الناتحة حت. ولو 

 كمنلـ ذلؾ االستدانة واالقتراض مف الوير.
 سا: تحية أه  الجاهمية المظهر التا

فإف أهه الجاهمية كانوا يقولوف عند تحيتلـ لشخص ما أنعـ صػباحا  أو أنعػـ 
مسػػاءا  وهكػػذا  فقػػد جػػاء فػػي الروايػػات الػػواردة عػػف أئمػػة أهػػه البيػػت )عمػػيلـ 

)كاف أصحاب النبي )  تسميما( إذا أتو  ي ولوف له أنْـ صػباحاع السبلـت  
ذا جاءوؾ حيوؾ بما لػـ وأنْـ م ساءاع وهو مف تحية الجاهمية فأنزؿ   }واق

                                                 

 . 631ص 3  وسائه الشيعة ج 716ص 7مف ال يح رهللا النقيم ج -7



 

 

 37 ...........................................مكة ومدٌنة المهدي.................................

 

 

يحيؾ به  { ف اؿ لهـ رسوؿ   )  تسميما( قد أبدلنا   بخير مف ذلؾ 
 . (ٔ)تحية أه  الجنة السَلـ عميكـ (

رت وفي وقتنا الحا ر ع دنا إل. تحية الجاهمية مراؿ ذلؾ قوللـ )صباح الخي
أو )مسػػاء الخيػػرت بػػدال  مػػف تحيػػة اإلسػػبلـ )السػػبلـ عمػػيكـت  ولػػو بقػػي األمػػر 
إلػػ. هػػذا الحػػد لكػػاف أهػػوف بػػه تعػػداهللا إلػػ. اسػػتعارة الػػبعض وال سػػيما الشػػباب 

 منلـ مصطمحات أجنبية لمسبلـ والتحية متناسيف تحية اإلسبلـ. 
 المظهر الْاَر: الثأر 

ير ػػػػي هللا عػػػػز وجػػػػه  وقػػػػد والػػػػذأ يكػػػػوف نالبػػػػا  دوف وجػػػػم حػػػػ  أو بمػػػػا ال 
انتشػػرت ظػػاهرة الرػػ ر واألخػػذ بػػم فػػي الجاهميػػة األولػػ.  حيػػث كانػػت القبائػػه 
تويػػر عمػػ. بع ػػلا الػػبعض رػػ را  ألفػػراد قبيمتلػػا ويشػػمه هػػذا األمػػر فػػي أحيػػاف 

 كريرة أناس ال ذنب للـ . 
وكانت القبائه تنتخػر باألخػذ بالرػ ر  ويعيػر مػف يػنكص عػف اخػذ رػ رهللا  ومػف 

 شاعر   ذلؾ قوؿ ال
 َل يطمب الثأر إَل ابف ذي يزف 
 أقاـ في البحر لألعداء أحواَل                             

 وقوؿ شاعر أخر 
 إذا تنوخ قطْت منهَل       في طمب الغارات والثأر

هرة في اْله  والجار  أبت بخزي مف إله الْمى     َو
ما بينلا وجرتلـ إل. مما تسبب في قياـ الكرير مف المشاجرات والمنازعات في

 فتف وحروب أحرقت األخ ر واليابس .  
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مػػف ذلػػؾ مػػا صػػنعم أبػػو سػػنياف عميػػم المعنػػة مػػف إخػػراج نسػػاء يػػـو احػػد مػػ  
 . ت7)الجيش يحر ف قرعشا  عم. إدراؾ الر ر

ولما جاء اإلسبلـ أراد و   حػد للػذا األمػر لػيحقف دمػاء المسػمميف ويصػوف 
قتصػػاص مػػف القاتػػه دوف نيػػرهللا وذلػػؾ أعرا ػػلـ  بػػ ف جعػػه لػػولي المقتػػوؿ اال

َْْيِف َواَْلنػَف : قولم تعال. َْػْيَف ِبػاْل ِس َواْل َس ِبػالْنْْ ـْ ِفيَها َأْف الػْنْْ }َوَكَتْبَنا َعَمْيِه
فِّ َواْلُجُروَح ِقَصاص  َفَمف َتَصْدَؽ ِبِه َفُهػَو  ْف ِبالسِّ ِباَْلنِف َواُْلُذَف ِباُْلُذِف َوالسِّ

اَرة  ْلُه وَ  ـُ الْظاِلُموَف{َكْْ ـْ َيْحُكـ ِبَما أنَزَؿ َّللّاُ َفُأْوَلػِئَؾ ُه َمف ْل
(ٕ) . 

ولقػػد نلػػ. رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات عػػف مسػػ لة األخػػذ بالرػػ ر بويػػر مػػا ير ػػي 
: )كػػ  دـ كػػاف فػػي الجاهميػػة موضػػوع  هللا عػػز وجػػه فػػي حجػػة الػػوداع فقػػاؿ

بػػػف رحيْػػػة ابػػػف الحػػػارث ابػػػف عبػػػد تحػػػت قػػػدمي وأوؿ دـ أضػػػْه دـ ادـ 
 . (ٖ)المطمب...(
 . (ٗ)ك  دـ كاف في الجاهمية فهو هدر...():  وفي رواية

وااف وفي ظه عصر الجاهمية الرانية صرنا نشلد شيوع ظاهرة األخذ بالر ر 
بويػر مػػا حكػػـ بػم هللا عػػز وجػػه وهػو كمػػا أشػػارت اايػة الكرعمػػة ااننػػة الػػذكر 

ل مخالنتػػػم أمػػػور الشػػػرععة اإلسػػػبلمية ف هػػػه المقتػػػوؿ إنمػػػا يكػػػوف فاعمػػػم ظالمػػػا  
يقتمػػػوف القاتػػػه وعتعػػػدوف إلػػػ. نيػػػرهللا أحيانػػػا  وأحيانػػػا  أخػػػرى ال يسػػػتطيعوف قتػػػه 
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القاتػػػػه فيعمػػػػدوف إلػػػػ. قتػػػػه أبيػػػػم أو أخيػػػػم...ال . دوف وجػػػػم حػػػػ  بجرعػػػػرة لػػػػـ 
 يقترفلا هو وهذهللا هي الجاهمية الرانية.

 المظهر الحادي عَر: النياحة 
اهميػػة النياحػػة عمػػ. المػػوت. والػػدعوى بالوعػػه والربػػور وهػػي فقػػد شػػاع فػػي الج

)النياحػة مػف أعمػاؿ أعماؿ الجاهمية. فقػد ورد عػف رسػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات  
 . (ٔ)الجاهمية(

وقػػد روأ عػػف أميػػر المػػؤمنيف )عميػػم السػػبلـت انػػم أشػػار إلػػ. بعػػض مػػا نلػػ. 
) ونهػػى عػػف النياحػػة واَلسػػتماع إليهػػا  تسػػميمات فقػػاؿ  عنػػم رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

)(ٕ) . 
والعمة في ذلؾ اف النائحة قد تتجاوز حد المعقوؿ مف الصبر والر ا بق اء 
هللا عػػز وجػػه إلػػ. الجػػزع والسػػخط عمػػ. البػػارأ عػػز وجػػه. وقػػد تطمػػ  عمػػ. 
الشػػػخص المتػػػوفي ألناظػػػا  وتنسػػػب إليػػػم أفعػػػاال  ال تمػػػت إلػػػ. الحقيقػػػة بصػػػمة 

ال فالنياحػة فتعطي م اكبر مف حجمم الصحيح أما حبا  لػم أو اسػتدرارا  لممػاؿ وا 
ذا قالت النائحة صدقا  فميس فيم إشكاؿ .  بالح  وا 

)َل بأس بكسب النائحة فقد ورد عف اإلماـ الصادؽ )عميم السبلـت انم قاؿ  
 . (ٖ)إذا قالت صدقاع وأخذت عميه أجراع(

ػئه عػػف أجػػر النائحػة فقػػاؿ سػػبلـ هللا ) َل بػػأس بػػه وقػػد نػػيح عمػػى عميػػم   وس 
 . (ٗ)رسوؿ   )  تسميما( (

                                                 

 . 616ص 3  وسائه الشيعة ح 312ص 2مف ال يح رهللا النقيم ج -7
 . 3ص 2مف ال يح رهللا النقيم ج -6
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وأشػػػارت الروايػػػات الػػػواردة عػػػف أهػػػه البيػػػت )عمػػػيلـ السػػػبلـت إلػػػ. أف النياحػػػة 
تبق. إل. أياـ الجاهمية الرانية وهػي التػي نعيشػلا اليػوـ. ودليػه ذلػؾ هػو قػوؿ 

)ثػػَلث مػػف أعمػػاؿ الجاهميػػة َل يػػزاؿ فيهػػا النػػاس ميمات  رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػ
ممػػا يػػدؿ عمػػ. وجػػود  ت7)حتػػى ت ػػـو السػػاعة .... والنياحػػة عمػػى المػػوتى(

 جاهمية رانية .
 

 المظهر الثاني عَر: َرب الخمر 
مػ  أو  فقد كانػت العػرب فػي الجاهميػة تشػرب الخمػر عبلنيػة دوف رادع مػف خ 

    ت6)الشاعر ديف وانتشر حت. في مكة وفي ذلؾ قوؿ
 إذا افتخرت خزاعة في قديـ

 وجدنا فخرها َرب الخمور                                
 وباعت كْبة الرحمف جهراع 

 بزؽ يئس مْتخر الْخػور                                
تعػػال.   لمػػا فيػػم مػػف اإلرػػـ الكبيػػر قػػاؿوقػػد حػػـر هللا عػػز وجػػه شػػرب الخمػػر 

ـ  َكِبير   َيْسَأُلوَنَؾ َعفِ }  . (ٖ){اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْ  ِفيِهَما ِإْث
وتدؿ هذهللا ااية عم. تحرعـ الخمر وكػذلؾ الميسػر ألنػم فيػم إرػـ وقػد حػـر هللا 

َواِحَش َما َظَهػَر ِمْنَهػا َوَمػا َبَطػَف اإلرـ في قولم تعال.   }ُقْ  ِإْنَما َحْرـَ َرحَِّي اْلَْ
ْثـَ   . (ٗ){َواإِل

                                                 

 250ص 6مستدرؾ الوسائه ج - 7
 . 611ص 3مروج الذهب ج -6
 ت .670البقرة ) -3
 ت .33األعراؼ ) -2
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. وفػػي أيامنػػا هػػذهللا عػػادت الجاهميػػة مػػف جديػػد ت7)تحػػرعـ الخمػػرممػػا يػػدؿ عمػػ. 
حت. صار الناس يروف ويسػمعوف اف الخمػر ي شػرب مػف قبػه المسػمميف  بػه 
وع جػػاهر بشػػر م ولػػيس بالخنػػاء وهػػو مػػف عبلمػػات هخػػر الزمػػاف فقػػد ورد عػػف 

رب )يرفػػػػا الْمػػػػـ ويظهػػػػر الجهػػػػ  ويَػػػػرسػػػػوؿ هللا  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػميمات قولػػػػم   
 .(ٕ)الخمر...(

 (ٖ)) ورأيت الَراب يباع ظاهراع ليس له مانا(وفي رواية عنم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات  
. 

وقػػػد ورد فػػػي شػػػرب الخمػػػر وانػػػم مػػػف عبلمػػػات هخػػػر الزمػػػاف حتػػػ. اف الرجػػػه 
)وبػاعوا ليبي  كه ما لديم ليننقم في شرب الخمر كما جػاء فػي إنجيػه زكرعػا 

 .(ٗ)(البنت بخمر ليَرحوا
: )ليػػأتيف وقػػد لعػػف رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات النػػاعميف لمرػػه هػػذا النعػػه بقولػػم

عمػػى النػػاس زمػػاف يسػػتحموف الخمػػر عمػػيهـ لْنػػة   والمَلئكػػة والنػػاس 
 .(٘)أجمْيف(

)ليَػػػرحف أنػػػاس مػػػف أمتػػػي الخمػػػر يسػػػمونها بغيػػػر وفػػػي روايػػػة أخػػػرى   
 .(ٙ)اسمها(

                                                 

 . 600ص 6متشابم القرهف ج -7
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تمعاتنػػػا اليػػػوـ حيػػػث يسػػػمونم باسػػػماء شػػػت. منلػػػا النبيػػػذ وهػػػذا مػػػا نػػػراهللا فػػػي مج
ونيرها مف األسػماء المعروفػة  كمػا انػم مػف المعػروؼ عػدـ تسػميتلا بػالخمر 

 في وقتنا الحا ر.
 المظهر الثالث عَر: الميسر وهو )ال مار(

وفي الروايات المعصومية الشرعنة ع د النرد والشطرن  وكه قمار هو ميسر. 
مية التي كانت شائعة هنذاؾ. وقد حرملا القرهف كما في وهو مف أعماؿ الجاه

ـ  َكِبيػػر  قولػػم تعػػال.    وقػػد  (ٔ){}َيْسػػَأُلوَنَؾ َعػػِف اْلَخْمػػِر َواْلَمْيِسػػِر ُقػػْ  ِفيِهَمػػا ِإْثػػ
 حرملا البارأ عز وجه لما فيم مف اإلرـ والنساد واإلفساد . 
ف جديػد وصػار وفي عصرنا الحالي حيث الجاهمية الرانية فإف القمار عػاد مػ

عمنػػا  لػػم أمػػاكف وصػػاالت خاصػػة ظػػاهرة لمعيػػاف  هػػو مػػف العبلمػػات الموعػػود 
: )ورأيػت ال مػار بلا فػي هخػر الزمػاف  فقػد ورد عػف رسػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات 

 . (ٕ)قد ظهر...(
فػػي الحػديث الػػذأ ورد عػف رسػػوؿ هللا  ءواألدهػ. واألمػر مػػف ذلػؾ هػػو مػا جػا

)ورأيت أمػواؿ ذوي ال رحػى ت سػـ فػي الػزور ويت ػامر  تسميمات انم قاؿ  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 . (ٖ)بها وتَرب بها الخمور(

 ومف المعموـ أف أمواؿ ذوأ القر . هو الخمس . 
مػف أف  ووالرواية تشير إل. تقامر الناس بلا وشر لـ الخمور  واألمر ال يخم

لـ حػ  لػذوأ القر ػ. فيتصػرفوف يكوف المقصود بلؤالء هـ مف كاف فػي أمػوال
                                                 

 ت .670البقرة ) -7
 . 611ص 72  وسائه الشيعة ج 31ص 1الكافي ج -6
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بػم بالقمػار وشػرب الخمػر  أو يكػوف المقصػود بلػؤالء هػـ القػائميف عمػ. هػػذهللا 
األمواؿ وتحصيملا مف الناس الذيف يتصرفوف بلػذهللا األمػواؿ ويصػرفونلا كمػا 
أشػػارت الروايػػة عمػػ. القمػػار وشػػرب الخمػػور وعتعػػدى ذلػػؾ عمػػ. حػػ  اإلمػػاـ 

 )عميم السبلـت أي ا  . 
 
 

 رابا عَر: الغناءالمظهر ال
الوناء وال رب بالمعػازؼ والمزاميػر مػف األمػور التػي كانػت شػائعة ومتنشػية 
فػي الجاهميػػة وهػػي مػف أعمػػاؿ إبمػػيس عميػم المعنػػة الػػذأ كػاف أوؿ مػػف تونػػ.  
ولما جاء اإلسبلـ حارب هػذهللا الظػاهرة ونلػ. النػاس عنلػا ومػدح مػف اعػرض 

ـْ َعِف المْ  عنلا بقولم تعال.  ِْْرُضوَف{}َواْلِذيَف ُه  .(ٔ)ْغِو ُم
وا ويعني الوناء والمبلهي  وقولم تعػال.   َذا َمػرا وَر َواِق َهُدوَف الزا َْ }َواْلِذيَف ََل َي

وا ِكَراماع{   .(ٕ)ِبالْمْغِو َمرا
)اف   بْثني هدى ورحمة لمْػالميف وأمرنػي وقاؿ رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات  

 . (ٖ)والمْازؼ واْلوتار واْلوثاف(أف امحق المزامير 
وفػػي عصػػر الجاهميػػة الرانيػػة الػػذأ نعيشػػم نشػػلد تنشػػي ظػػاهرة الونػػاء والملػػو 
وال رب بالمزامير وبالمعازؼ و يعلا وشرائلا م  كونم محرمػا  كمػا ورد عػف 

                                                 

 ت .3) المؤمنوف  -7
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ػػػػػراؤها وحيْهػػػػػا وثمنهػػػػػا رسػػػػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػػميمات    )إف آَلت المزاميػػػػػر َو
 .(ٔ)جارة بها حراـ(والت

م  هذا نرى المسمميف اليػوـ قػد عػادوا إلػ. الجاهميػة رانيػة وصػاروا يتعػامموف 
بػذلؾ كمػم. وهػذهللا الظػػاهرة مػف عبلمػات هخػر الزمػػاف فقػد ورد عنػم )صػػم. هللا 

)يتبػػػػػاهى النػػػػػاس بػػػػػالمنكرات...فعُينْق المػػػػػاؿ عميػػػػػم وهلػػػػػم وسػػػػػمـ تسػػػػػميمات  
 .(ٕ)لمغناء(

نػػاس مػػف أمتػػي ... وتضػػرب عمػػى رؤوسػػهـ ليَػػرحف أوفػػي روايػػة أخػػرى  )
  .(ٖ)بالمْازؼ(

 

المظهػػػػر الخػػػػامس عَػػػػر: تَْػػػػي المنكػػػػر والرذيمػػػػة فػػػػي 
 المجتما

وهػػو مػػف األمػػور التػػي نلػػ. عنلػػا اإلسػػبلـ وحار لػػا بشػػدة حناظػػا  منػػم عمػػ. 
الجسػػػػػد األسػػػػػرأ النظيػػػػػ  الػػػػػذأ بصػػػػػبلحم يصػػػػػمح المجتمػػػػػ  والعكػػػػػس هػػػػػو 

 الصحيح.
ة مػػف جديػػد مػػف حيػػث انتشػػار المنكػػرات وفػػي عصػػرنا الحػػالي عػػادت الجاهميػػ

 واإلفسػػاد فػػي المجتمػػ  حتػػ. المسػػمـ منػػم وهػػو أمػػر قػػد أكػػدت عميػػم الروايػػات

                                                 

 . 670ص 73مستدرؾ الوسائه ج -7
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)كيػػف بكػػـ إذا فسػػدت نسػػاؤكـ الشػػرعنة ومنلػػا قػػوؿ رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات  
 . (ٔ)وفسق َبابكـ...(

 
 
 
 

 المبحث الثاني:
 مه الىاحيت السياسيت

شارة إلػ. أف دعػوة اإلمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـت شػبيلة بػدعوة لقد سبقت اإل
جدهللا المصطن. )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات  ومف المعمـو أف الدعوة ال ية ظلرت وقامػت 
فػػي عصػػر الجاهميػػة األولػػ.  حيػػث كانػػت المنطقػػة التػػي ظلػػرت فيلػػا تعػػيش 

تػػي تميػزت بلػػا عػػف أو ػاعا  سياسػػية للػا مميزاتلػػا وخصوصػػياتلا وسػماتلا ال
 نيرها والتي تحكمت فيلا عادة الجاهمية وأحكاملا . 

وعميم كاف والبد مػف أف تظلػر دعػوة اإلمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـت فػي ظػه 
 أو اع سياسية متشابلة لما كانت عميم في صدر اإلسبلـ .

وتتحكـ بلا عادات وتقاليد الجاهميػة جاهميػة لػـ تختمػ  عػف الجاهميػة األولػ. 
شكبل  وتشابللا م مونا   وهذا مػا نستشػنم مػف المقابمػة مػا بػيف المظػاهر إال 

السياسية في الجػاهميتيف )األولػ. والرانيػةت والتػي عكسػت واقػ  الحػاؿ ما ػيا  
 وحا را  .

 الْرقة والتناحر :المظهر اْلوؿ
                                                 

 . 262منتخب األرر ص -7
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مػػػف مظػػػاهر الجاهميػػػة عمػػػ. الصػػػعيد السياسػػػي هػػػو ظػػػاهرة النرقػػػة  فالقبائػػػه 
يػػة األولػػ. كانػػت متنرقػػة متنػػافرة فيمػػا بينلػػا يعػػادأ بع ػػلا العر يػػة فػػي الجاهم

بع ا  مما جرها إل. صراعات كريػرة كانػت عمػ. حسػاب قوتلػا ووحػدتلا ممػا 
جعملػػػا متنرقػػػة  كػػػه قبيمػػػة تتنحػػػ. جانبػػػا  عػػػف األخػػػرى إلػػػ. أف اسػػػتنقذت مػػػف 

ا فػػي قولػػم تعػػال.  النرقػة بػػ  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات وأهػػه بيتػػم الطيبػيف الطػػاهرعف كمػػ
ـْ  ـْ ِإْذ ُكنػػُت َمػػَت َّللّاِ َعَمػػْيُك ْْ ْرُقػػوْا َواْذُكػػُروْا ِن }َواْعَتِصػػُموْا ِبَحْبػػِ  َّللّاِ َجِميْػػاع َوََل َتَْ
ػَف  َرٍة مِّ ا ُحْْ َْ ََ ـْ َعَمَى  َمِتِه ِإْخَواناع َوُكنُت ْْ ـْ َفَأْصَبْحُتـ ِبِن َأْعَداء َفَأْلَف َبْيَف ُقُموِبُك

ـْ َتْهَتُدوَف{الْناِر َفأَ  ْمُك َْ ـْ آَياِتِه َل ْنَها َكَذِلَؾ ُيَبيُِّف َّللّاُ َلُك  . (ٔ)نَ َذُكـ مِّ
وهػػػذا مػػػا أشػػػارت إليػػػم الصػػػديقة الكبػػػرى فاطمػػػة الزهػػػراء )عميلػػػا السػػػبلـت فػػػي 

مامتنا أماناع مف الْرقة(خطبتلا بقوللا    . (ٕ))وطاعتنا نظاماع لمممة واق
لسػػبلـت فػػي األسػػاس هػػي أمػػاف لمنػػاس مػػف أأ اف إمامػػة أهػػه البيػػت )عمػػيلـ ا

نلػػـ لػػو نةصػػبوا عميػػا  )عميػػم السػػبلـت لمػػا تنرقػػوا مػػف جديػػد وأصػػبحوا  النرقػػة وا 
 طرائ  قددا .

ذا مػػا حصػػػمت النرقػػػة مػػػف جديػػػد )وقػػد حصػػػمت فعػػػبل ت فػػػإف الخػػػبلص منلػػػا  وا 
ولملا هػو بإمامػة أهػه البيػت )عمػيلـ السػبلـت أي ػا   وك نلػا إشػارة خنيػة مػف 

عميلا السبلـت إل. ما سيكوف عميم حػاؿ األمػة فػي هخػر الزمػاف مػف الزهراء )
فرقػػة وتشػػػتت يكػػوف لملػػػا ورتقلػػا بقيػػػاـ قػػائـ هؿ   الملػػػدأ المنتظػػر )عميػػػم 

 السبلـت.
وقد أشار أميػر المػؤمنيف )عميػم السػبلـت إلػ. هػذا الواقػ  المرعػر كحػاؿ األمػة 

َػػػػركيف متباغضػػػػيف )واذكػػػػروا إذ كنػػػػتـ قمػػػػيَلع ماإلسػػػبلمية وتنرقلػػػػا بقولػػػم  
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متْرقيف فألف بينكـ باإلسَلـ فكثرتـ واجتمْتـ فػَل تتْرقػوا بْػد إذ اجتمْػتـ 
  إال أنلػـ تنرقػوا إذ اجتمعػوا وتبان ػوا بعػد (ٔ)وَل تتباغضوا بْد إذ تحػاببتـ(

 إذ تحابوا .
وااف ونحػػػف نعػػػيش عصػػػر الجاهميػػػة الرانيػػػة  فػػػإف المسػػػمميف العػػػرب ونيػػػر 

قػػػة متنػػػافرة ينػػػ ى كػػػه مػػػنلـ عػػػف ااخػػػر  وقػػػد العػػػرب  حكومػػػات ودوؿ متنر 
أشػػػارت روايػػػات أهػػػه البيػػػت )عمػػػيلـ السػػػبلـت إنلػػػا مػػػف عبلمػػػات قػػػرب القيػػػاـ 

لئلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت والسػػيما فػػي العػػراؽ  عاصػػمتم ومقػػرهللا  المقػػدس
ودولتم دولة العدؿ اإلللي. فقد ورد عف أبي بصير عػف اإلمػاـ البػاقر )عميػم 

ي فػَلف اف يحكمػوا فػاذا حكمػوا ثػـ اختمْػوا تْػرؽ ممكهػـ )َلبد لبنالسبلـت  
 .(ٖ))تْرؽ ممكهـ(  وفي رواية    (ٕ)وتَت أمرهـ....(

ر الزمػػاف حيػػث الجاهميػػة وهػػو دليػػه تنػػرؽ الكممػػة وشػػ  وحػػدة الصػػ  فػػي هخػػ
 .الرانية

 اَلختَلؼ :المظهر الثاني
  ولػ. ال تجتمػفقد كانت القبائه العر يػة مختمنػة فيمػا بينلػا أيػاـ الجاهميػة األ 

عمػػ. رأأ واحػػد تسػػودها الشػػحناء والبو ػػاء. وهػػا نحػػف اليػػـو نعػػيش المشػػلد 
الراني في عصر الجاهمية الرانية حيث أصبح المسمموف مختمنيف فيما بيػنلـ 
ال يجتمعػػوف عمػػ. رأأ واحػػد والسػػيما الحكػػاـ العػػرب  وقػػد عبػػر احػػد الساسػػة 

 ال يتنقوا ت . العرب عف هذا الحاؿ بقولم  ) اتن  العرب عم. اف 

                                                 

 . 605ص 2شرح نل  الببلنة ج -7
 . 630ص 56بحار األنوار ج -6
 . 653نيبة النعماني ص -3



 

 

 ...................................................................................مىسىعة القائم48

 

 

وليس للـ ناية إال إر ػاء أننسػلـ األمػارة بالسػوء والسػير بمػا يػبلءـ أهػوائلـ 
ورنبػػاتلـ  مػػ  أف الػػديف اإلسػػبلمي الحنيػػ  دعانػػا إلػػ. الوحػػدة والتوحػػد ونبػػذ 
الخػػبلؼ والسػػير فػػي طرعػػ  واحػػد  ػػمف مبػػادأ واحػػدة ال اخػػتبلؼ فيلػػا هػػي 

كػػػـر   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميمات وسػػػار المبػػػادأ اإلسػػػبلمية التػػػي جػػػاء بلػػػا الرسػػػوؿ األ
 عميلا األئمة المعصوميف )عميلـ السبلـت.

والػػػدليه عمػػػ. وجػػػود الخػػػبلؼ قبيػػػه عصػػػر الظلػػػور الشػػػرع  لئلمػػػاـ الملػػػدأ 
)عميم السبلـت هو وجود جممة مف الروايات التػي صػرحت بلػذا المعنػ.  فقػد 

)ُأبَػركـ سػميمات حيػث قػاؿ  وسػمـ ت وهلػمجاء عف رسوؿ هللا )صم. هللا عميػم 
 .(ٔ)بالمهدي يبْث في ُأمتي عمى اختَلؼ الناس وزلزاؿ...(

)أبَػػػػركـ بالمهػػػػدي ثػػػػَلث يخػػػػرج عمػػػػى حػػػػيف اخػػػػتَلؼ مػػػػف  وفػػػي روايػػػػة 
 .(ٕ)الناس...(

)َل ي ـو أم ا الرواية الرانية فلي عف اإلماـ الباقر ) عميم السبلـ ت قاؿ فيلا  
يف قػػاطا بػػيف الْػػرب واخػػتَلؼ بػػيف ال ػػائـ إَّل عمػػى خػػوؼ َػػديد ... وسػػ

 .(ٖ)الناس وتَتت في دينهـ وتغير في أحوالهـ ...(
) ذكػػر عنػػد أبػػي عبػػد   والروايػػة الرالرػػة عػػف قدامػػة عػػف عبػػد الكػػرعـ قػػاؿ  

)عميه السَلـ( ال ائـ )عميه السَلـ( ف اؿ: أنى يكوف ذلؾ ولـ يستدر الْمؾ 
ومػػا اسػػتدارة الْمػػؾ ؟  حتػػى ي ػػاؿ مػػات أو همػػؾ فػػي أي واد سػػمؾ . ف مػػت:

 .(ٗ)ف اؿ: اختَلؼ الَيْة بينهـ(
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المسػمميف وحػدهـ بػه يشػمه العػالـ ب سػرهللا  هوهذا الخػبلؼ واالخػتبلؼ ال يشػم
شرقم ونر م  فقد ورد عػف أبػي بصػير عػف أبػي جعنػر البػاقر )عميػم السػبلـت 

 . (ٔ))واختمف أه  الَرؽ وأه  الغرب نْـ وأه  ال بمة ...(أنم قاؿ  
ر مػػف النرقػػة والتشػػتت الػػذأ تعيشػػم اإلنسػػانية جمعػػاء يعيػػد إلػػ. وهػػذهللا الصػػو 

األذهػػاف حالػػة التشػػتت والنرقػػة فػػي عصػػر الجاهميػػة األولػػ.  ممػػا يقػػ  دلػػيبل  
عمػػ. أننػػا نعػػيش ااف فػػي عصػػر الجاهميػػة الرانيػػة حيػػث النرقػػة ليسػػا  ػػمف 
مركػػػز الػػػدعوة الملدويػػػة المتمرػػػه بػػػالعراؽ والكوفػػػة تحديػػػدا   بػػػه تشػػػمه محػػػيط 

عوة الملدويػػة المتمرػػه بالبمػػداف المجػػاورة والمحيطػػة بػػالعراؽ بػػه أصػػبحت الػػد
 تشمه العالـ ب سرهللا الذأ صار مشتتا  منقسما  عم. ننسم.

 
 

 اْلحزاب والْرؽ   المظهر الثالث
ف المتتبػػ  ألو ػػاع الجاهميػػة وأهملػػا قبػػه عصػػر الرسػػالة ال يػػة يبلحػػظ اف إ

الػبعض ااخػػر وهكػػذا بالنسػػبة القبائػه العر يػػة كانػػت قػد تحز ػػت بع ػػلا  ػػد 
لمباقيف. ومف الشواهد عم. ذلؾ ما قاـ بم أهه مكػة )قػرعشت واليلػود والقبائػه 
العر ية األخرى التي ت لنت فيما بينلا وتحز ت لحرب اإلسبلـ والمسمميف في 
 معركة األحزاب التي اعز هللا بلا جندهللا ونصر عبدهللا وهـز األحزاب وحدهللا .

أصػػػبح المسػػػمموف أحزابػػػا  وفرقػػػا  حيػػػث ة الرانيػػػة وااف نعػػػيش عصػػػر الجاهميػػػ
 . سيطرة عم. األمور عم. حساب ااخركه منلا الظلور واليحاوؿ متعددة 
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فقػػػػد أكػػػػدت الروايػػػػات الػػػػواردة عػػػػف أهػػػػه البيػػػػت )عمػػػػيلـ السػػػػبلـت عمػػػػ. كرػػػػرة 
)قد صرتـ بْد األحزاب والنرؽ مف ذلؾ قوؿ أمير المؤمنيف )عميم السبلـت   

 . (ٔ)بْد المواَلة أحزاباع(الهجرة أعراباع و
مما يدؿ عم. وجود األحزاب في هخر الزماف والتػي صػارت ظػاهرة ممحوظػة 
عنػػػد المػػػواليف ألهػػػه البيػػػت )عمػػػيلـ السػػػبلـت ونيػػػرهـ  وفػػػرؽ شػػػت. كمػػػا قػػػاؿ 

ستتْرؽ أمتي ثَلثاع وسػبْيف فرقػة واحػدة ناجيػة رسوؿ هللا  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات  )
ب عمي بف أبي طالب )عميػه وصيي وضرب بيد  عمى منكوهي مف اتبْت 

 .(ٕ)(السَلـ(
: )بضا وسػبْيف فرقػة أعظمهػا فتنػة عمػى أمتػي قػـو ي يسػوف  وفي روايػة
 .(ٖ)اْلمور(

وهػػا نحػػف اليػػوـ صػػرنا نشػػلد ظلػػور كريػػر مػػف األحػػزاب الباطمػػة والمنظمػػات 
قيقػػة العاطمػػة التػػي تكػػاررت ومنلػػا مػػا يحمػػه عنػػاوعف دينيػػة رنانػػة وهػػي فػػي ح

تسػػبب النػػتف التػػي حػػذر منلػػا  األمػػر بعيػػدة عػػف الػػديف الحقيقػػي  وهػػي التػػي  
)وي  لمْرب مف َر قد اقترب افمػح مػف كػف رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات بقولم  
 .(ٗ)يد  غافمح مف كف عف الْتف(

 أأ بمعن. الك  عف الدخوؿ في األحزاب الباطمة والمنظمات العاطمة .
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  كثرة الحروب والنزاعات ر الرابا :المظه
حيػػث يجػػد المتتبػػ  ألحػػواؿ الجاهميػػة أف القبائػػه العر يػػة كانػػت متحار ػػة فيمػػا 
بينلا يوزو بع لا بع ا  ويوير بع لا عم. البعض ااخر  وتسنؾ الدماء 

حجػة ليبل  ونلارا . وهو ما أشار إليم رسػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات  وحػذر منػم فػي 
 .(ٔ))أَل أخبركـ ترتدوف بْدي كْاراع يضرب بْضكـ رقاب بْض(الوداع   

)َل أل يػػتكـ ترجْػػوا بْػػدي كْػػاراع يضػػرب بْضػػكـ رقػػاب وفػػي روايػػة أخػػرى  
 .(ٕ)بْض وأيـ   لتْرفني في الكتيبة.....(

وهنا نحف نعػيش مػرة أخػرى وهػي الجاهميػة الرانيػة بحرو لػا ونزاعاتلػا فالػدوؿ 
لعر يػػػػة منلػػػػا خاصػػػػة متنازعػػػػة متحار ػػػػة يوػػػػزو بع ػػػػلا بع ػػػػا  اإلسػػػػبلمية وا

ويحػػػػارب بع ػػػػلا بع ػػػػا  ولػػػػيس بال ػػػػرورة أف تكػػػػوف الحػػػػرب بالسػػػػبلح بػػػػه 
)سػػػتكوف فتنػػػة تسػػػتنطق ت  هللا ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بػػػالكبلـ والمسػػػاف  فقػػػد ورد عػػػف رسػػػوؿ

 .(ٖ)الْرب قتَلها في النار المساف فيها اَد مف قت  السيف(
اليػػوـ نػػرى المسػػمميف يشػػتـ بع ػػلـ بع ػػا  ويحػػرض بع ػػلـ عمػػ.  وهػػا نحػػف

البعض بالمساف ليكوف وقعم أسػوء مػف وقػ  السػبلح  حيػث يقتػه الجػار جػارهللا 
واألخ أخاهللا مف جر اء ذلؾ وهو مػا أشػار إليػم رسػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات  بقولػم  

 غ (ٗ)َلخ اخا  وابف عمه..()َل ي تمكـ الكْار ولكف ي ت  الجار جار  وي ت  ا
ويكرػػر سػػنؾ الػػدماء لػػيبل  ونلػػارا  كمػػا فػػي الجاهميػػة األولػػ. فقػػد ورد عػػف أميػػر 
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 . 211  يـو الخبلص ص21بشارة اإلسبلـ ص -3
 . 253المبلحـ والنتف ص -2
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: )ويكثػر سػْؾ الػدماء وُي تػ  مػف كػ  تسػْة المؤمنيف عمي )عميم السبلـت 
 .(ٔ)سبْة أو مف ك  سبْة خمسة في وؿ الجاه  مالنا في آؿ دمحم حاجة(

)يأتي عمى الناس زماف بف أبي طالب  وفي رواية عف أمير المؤمنيف عمي 
...فاف مف وراء ذلػؾ مػوت ذريػا يختطػف النػاس اختطافػاع حتػى اف الرجػ  

 .(ٕ)ليصبح سالماع ويمسي دفيناع ويمسي حياع ويصبح ميتاع....(
 الخوؼ الَديد وف داف اْلماف المظهر الخامس:

ب نتيجػػة الظػػروؼ السياسػػية الحرجػػة واال ػػطراب جػػر اء الحػػرو ويكػػوف ذلػػؾ 
 والوارات. 

وهػػذا األمػػر كػػاف شػػائعا  بػػيف القبائػػه العر يػػة قبػػه الػػدعوة ال يػػة  وكػػانوا أذلػػة 
خاسػػػئيف يخشػػػوف بع ػػػلـ بع ػػػا  وعخشػػػوف القػػػوى المحيطػػػة بلػػػـ )الرومانيػػػة 
والنارسػػػيةت  وهػػػذا مػػػا أشػػػارت إليػػػم الصػػػديقة الكبػػػرى فاطمػػػة الزهػػػراء )عميلػػػا 

ذقػػة الَػػارب ونهػػزة الطػػاما )وكنػػتـ عمػػى َػػْا حْػػرة مػػف النػػار مالسػػبلـت   
وقبسػػة الْجػػَلف ومػػواطا اْلقػػداـ تَػػرحوف الطػػرؽ وت تػػاتوف ال ػػد والػػورؽ 
أذلة خاسئيف تخافوف اف يتخطْكـ الناس مػف حػولكـ فأن ػذكـ   تبػارؾ و 

 . (ٖ)تْالى بدمحم )  تسميما( بْد المتيا والتي(
صػػػر الجاهميػػػة الرانيػػػة ممػػػا يصػػػيب وأصػػػبحنا اليػػػـو نشػػػلد الواقػػػ  ذاتػػػم فػػػي ع

الناس مف الخػوؼ الشػديد سػواء  مػف داخػه البمػد أو مػف خارجػم  وهػي إحػدى 
عبلمػػات قػػرب القيػػاـ المقػػدس لصػػاحب العصػػر والزمػػاف )عميػػم السػػبلـت. فقػػد 

                                                 

 . 211  يـو الخبلص ص 26نتف ص  المبلحـ وال 227منتخب األرر ص -7
 . 303ص 03بحار األنوار ج -6
 . 620ص 72  شرح نل  الببلنة ج 700ص 7االحتجاج ج -3
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)َل ي ـو ال ائـ إَل عمى خوؼ ورد عف اإلماـ الباقر )عميم السبلـت أنم قاؿ  
 .(ٔ)ب الناس...(َديد وزَلزؿ وفتنة وبَلء يصي

 .(ٕ))ويم ى الناس جهداع َديداع مما يمر بها مف الخوؼ(وفي رواية أخرى  
وقػػػد ورد فػػػي الكتػػػاب المقػػػدس عنػػػد اليلػػػود والنصػػػارى وصػػػ  لحالػػػة الخػػػوؼ 

 .(ٖ))بكرب وحيرة والناس يغَى عميهـ مف خوؼ ...(هذهللا  
 

 المجوء إلى الدنيا المظهر السادس:
دعػػوة الرسػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات كانػػت نارقػػة إف المنطقػػة التػػي ظلػػرت فيلػػا 

بمشػػػاكملا الداخميػػػة والخارجيػػػة منشػػػومة عػػػف ق ػػػية ظلػػػور نبػػػي موعػػػود يقػػػيـ 
الػػديف الحنيػػ  بينمػػا القػػوى األخػػرى المحيطػػة بلػػـ والسػػيما اليلػػود والنصػػارى 

مػػر كػػانوا عمػػ. ترقػػب وانتظػػار للػػذا النبػػي الموعػػود وعجلػػزوف أننسػػلـ للػػذا األ
 .ت2)الذأ ال تلواهللا ننوسلـ

أمػػا ااف ونحػػف فػػي عصػػر الظلػػور الشػػرع  لئلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت 
وفػي خ ػػـ عصػر الجاهميػػة الرانيػة نػػرى النػػاس قػد انشػػوموا بػ مور الػػدنيا ومػػا 
هػػـ فيػػم مػػف ا ػػطراب ومتناسػػيف ق ػػية اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت بػػه 

ر أمػػرهللا بينمػػا المحػػيط بنػػا مػػف قػػوى متناسػػيف حتػػ. التنكيػػر بقػػرب قيامػػم وظلػػو 
عظم. وأهه الكتاب هـ أكرر الناس اهتماما  وترقبا  لقيامم الشرع  واسػتعدادا  

 منلـ لمواجلتم. 
                                                 

 . 632  نيبة النعماني ص 630ص 56بحار األنوار ج -7
 . 635ص 56بحار األنوار ج -6
 . 201  يـو الخبلص ص  62-65 77إنجيه لوقا  -3
 . 33ص 7قمي ج  تنسير ال06ص 20بحار األنوار ج -2
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 الحكـ بغير حكـ   المظهر السابا:
كانػػت القبائػػه العر يػػة ت ػػ  لننسػػلا قوانينػػا  وأنظمػػة و ػػعية معتمػػدة فيلػػا قػػد ف

رادة إالمتعػػارؼ عميلػػا والتػػي ال تتوافػػ  مػػ  عمػػ. الطبػػائ  والعػػادات والتقاليػػد 
 السماء .

ػػػػػا فػػػػػي هػػػػػذا العصػػػػػر فػػػػػإف الحكومػػػػػات واألنظمػػػػػة اإلسػػػػػبلمية منلػػػػػا ونيػػػػػر  أم 
اإلسػػبلمية قػػد و ػػعت لننسػػلا قػػوانيف ودسػػاتير مػػا أنػػزؿ هللا بلػػا مػػف سػػمطاف 

عػػارض مػػ  مبػػادأ الػػديف تتليحكمػػوا بلػػا. وهػػذهللا القػػوانيف فػػي األعػػـ األنمػػب 
وعمػ. الػػرنـ مػف ذلػؾ فػػإف الحكومػات اإلسػبلمية والعر يػػة اإلسػبلمي الحنيػ  

ـْ َيْحُكػـ ِبَمػا َأنػَزَؿ َّللّاُ َفُأْوَلػػِئَؾ }تتعامه بلا في حيف إف القرهف يقػوؿ   َوَمػف ْلػ
ـُ اْلَكاِفُروَف{ ُه
ـُ الْظاِلُموَف{}   (ٔ) ـْ َيْحُكـ ِبَما أنَزَؿ َّللّاُ َفُأْوَلػِئَؾ ُه َوَمف ْل

(ٕ). 
اِسُ وَف{ َوَمف ْلـْ }  ـُ اْلَْ  . (ٖ)َيْحُكـ ِبَما َأنَزَؿ َّللّاُ َفُأْوَلػِئَؾ ُه

ألنلػـ لػـ يتبعػوا مػا أنػزؿ مػف السػماء  ومػف لػـ يحكػـ بحكػـ هللا عػز وجػه فقػد 
حكـ بحكـ الجاهمية ألنم رج  إل. أحكاـ و عية ال تمت إل. هللا بصمة  به 

يعطػوف أحكامػا  ظنيػة  إف الكرير مػف العممػاء ال يعممػوف باألحكػاـ اإللليػة بػه
ر مػػا أخطئػػوا فيلػػا أو أصػػابوا ولػػو حكمػػوا بحكػػـ واحػػد فقػػط ال يطػػاب  الواقػػ  
فػػإنلـ إذف حكمػػوا بحكػػػـ الجاهميػػة  فعػػػف أبػػي بصػػير عػػػف اإلمػػاـ الصػػػادؽ ) 

)الحكـ حكماف حكـ   وحكػـ الجاهميػة فمػف أخطػأ عميم السبلـ ت أنم قاؿ  
 .(ٗ)حكـ   حكـ بحكـ الجاهمية(

                                                 

 ت .22) المائدة -7
 ت .25) المائدة -6
 ت .21) المائدة -3
 . 671ص 2  تلذيب األحكاـ ج 1و  2ص 1الكافي ج -2
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 ث الثالث :المبح

  مف الناحية اَلقتصاديةمف الناحية اَلقتصادية
البد ومف باب الشبم بيف دعوتي النبي المصػطن.   )صػم. هللا عميػم وهلػم 
وسػػػمـ تسػػػميمات وولػػػدهللا اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت  مػػػف وجػػػود تشػػػابم مػػػف 

 .ور وقياـ كبل الدعوتيف الشرعنتيفالناحية االقتصادية التي سبقت ظل
 الرحا :المظهر اْلوؿ

شػػتلر فػػي ذلػػؾ العصػػر تنشػػي الر ػػا والتعامػػه بػػم  حتػػ. وصػػه األمػػر فقػػد ا 
بالنقير اف يبق. مدينا  طػواؿ حياتػم أو انػم يتخمػ. عػف كػه مػا يممكػم  بػه إف 
األمػػر قػػد يصػػه إلػػ. مراحػػه اشػػد مػػف ذلػػؾ وأقسػػ. حيػػث كػػاف يتخمػػ. المػػديف 

 عف زوجتم أو أحد أوالدهللا مف اجه الوفاء بدينم . 
فػػي قػػرعش حتػػ. ظلػػر اإلسػػبلـ ونػػزؿ القػػرهف  وقػػد اشػػتلر هػػذا األمػػر وعػػرؼ

َحػػا ََل َيُ وُمػػوَف ِإَْل َكَمػػا  بتحػػرعـ التعامػػه بالر ػػا قػػاؿ تعػػال.  }اْلػػِذيَف َيػػْأُكُموَف الرِّ
ـْ َقػػاُلوْا ِإْنَمػػا اْلَبْيػػُا ِمْثػػُ   ػػْيَطاُف ِمػػَف اْلَمػػّسِ َذِلػػَؾ ِبػػَأْنُه َْ َيُ ػػوـُ اْلػػِذي َيَتَخْبُطػػُه ال

َحا َوَأحَ  َحا{الرِّ  . (ٔ)ْ  َّللّاُ اْلَبْيَا َوَحْرـَ الرِّ
ةع َواْتُ ػوْا َّللّاَ وقاؿ تعال.  َْافاع ماَضػاَعَْ َحػا َأْضػ }َيا َأياَها اْلِذيَف آَمُنوْا ََل َتْأُكُموْا الرِّ

ِمُحوَف{ ـْ ُتْْ ْمُك َْ َل
(ٕ). 

                                                 

 ت .615) البقرة -7
 ت .730) هؿ عمراف -6
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 وعنقسـ الر ا إل. بي  ر وأ وقرض ر وأ فالر ا في البي  بشػرل ااجػه وزعػادة
فػػػي الػػػرمف  أمػػػا القػػػرض الر ػػػوأ فمعنػػػاهللا الزعػػػادة التػػػي يػػػدفعلا المقتػػػرض إلػػػ. 

 المقرض عم. الماؿ الذأ أخذهللا قر ا .
يسػػتحموف إف الر ػػا فػػي جاهميػػة هػػذا الزمػػاف أصػػبح حػػبلال  حيػػث نػػرى النػػاس 

الر ا  وليس معن. ذلؾ أنلـ يقولوف أف الر ا حػبلؿ كمػا قػد يتصػور الػبعض  
ومػػػػوف باسػػػػتحبلؿ بعػػػػض المعػػػػامبلت التػػػػي بػػػػه اف بعػػػػض النقلػػػػاء سػػػػوؼ يق

 . أنلا في الحقيقة هي الر ا بعينم يسمونلا ب سماء معينة إال
وقػػد عػػد هػػذا األمػػر مػػف العبلمػػات الدالػػة عمػػ. قػػرب الظلػػور المقػػدس لئلمػػاـ 

ات المجتمػػػ  الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت  والػػػذأ يشػػػمه األعػػػـ األنمػػػب مػػػف فئػػػ
 .عممت بذلؾ أـ جلمت بم

: )ليػأتيف عمػى النػاس زمػاف َل انػه قػاؿهللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات فقد ورد عف رسوؿ 
 . (ٔ)يب ى احد إَل أك  الرحا فاف لـ يأكمه أصابه غبار  (

 سوء اْلحواؿ اَلقتصادية والمْاَية :المظهر الثاني
فقد كػاف أكرػر العػرب فػي الجاهميػة يعيشػوف أو ػاع اقتصػادية سػيئة وأحػواؿ 

جعملػػػـ تحػػػت خػػػط النقػػػر  وهػػػذا مػػػا شػػػج  عمػػػ. انتشػػػار  معاشػػػية حرجػػػة ممػػػا
  وتمرػػػػه سػػػػوء أوسػػػػاطلـالعػػػػادات االقتصػػػػادية السػػػػيئة مػػػػف الر ػػػػا ونيػػػػرهللا فػػػػي 

األحػػواؿ االقتصػػادية بػػنقص األمػػواؿ وشػػحتلا لػػديلـ ونقػػص الطعػػاـ وأسػػباب 
المعيشػػػة الرئيسػػػية  حتػػػ. اف اإلنسػػػاف ليبيػػػ  ولػػػدهللا أو زوجتػػػم لقػػػاء حننػػػة مػػػف 

 ورم  مف بقي مف أفراد عائمتم .الماؿ يسد بلا رمقم 

                                                 

 . 500ص 6نل  النصاحة ج -7
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وقػػد أشػػارت الصػػديقة الكبػػرى فاطمػػة الزهػػراء )عميلػػا السػػبلـت إلػػ. هػػذا الواقػػ  
) وكنػػتـ عمػػى َػػْا حْػػرة مػػف النػػار .. تَػػرحوف المػػر بقوللػػا فػػي خطبتلػػا  

 .(ٔ)الطرؽ وت تاتوف ال د والورؽ أذلة خاسئيف ..(
. فيػم ف ػبلت اإلبػه  والطرؽ هػو المػاء ااسػف بعػدما ينػزؿ مػف السػماء فتمقػ

والقػػػد هػػػو اليسػػػر الػػػذأ يقػػػد مػػػف جمػػػد نيػػػر مر ػػػوع  ويقتػػػاتوف الػػػورؽ أأ ورؽ 
األشػػػجار  والمقصػػػود بوصػػػنلـ بخبارػػػة المشػػػرب وجشػػػوبة الم كػػػه والمشػػػرب 
 لعدـ اهتدائلـ إل. ما يصمحلـ في دينلـ ودنياهـ  ولنقرهـ وقمة ذات يدهـ.

يػػة الرانيػػة فإننػػا صػػرنا أمػػا فػػي العصػػر الػػذأ نعيشػػم ااف وهػػو عصػػر الجاهم
نعػػػػيش ننػػػػس الواقػػػػ  الػػػػذأ عاشػػػػم العػػػػرب أيػػػػاـ الجاهميػػػػة مػػػػف سػػػػوء األحػػػػواؿ 
االقتصػػػادية والنقػػػر والجػػػوع والقحػػػط  والسػػػيما فػػػي منطقػػػة الظلػػػور الشػػػرع  
لمػػدعوة الملدويػػة وعمػػ. وجػػم الخصػػوص العػػراؽ. وهػػذا مػػا أشػػارت إليػػم جممػػة 

ـت   فقػػد ورد عػف رسػػوؿ مػف الروايػات الشػػرعنة عػف أهػه البيػػت )عمػيلـ السػبل
: )َلبد أف يكوف قداـ ال ائـ سنة يجوع فيها الناس هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات انم قاؿ

ويصػػػػػيبهـ خػػػػػوؼ َػػػػػديد مػػػػػف ال تػػػػػ  ون ػػػػػص مػػػػػف اْلمػػػػػواؿ واْلنْػػػػػس 
 . (ٕ)والثمرات...(

 .(ٖ)الْاقة()وتظهر الحاجة وتَْوا وفي رواية أخرى عنم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات  
كما أف القحط والجوع يعػـ العػراؽ )عاصػمة اإلمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـت ت 
قبيه ظلور دعوتم وقيامم الشػرع  ف ػبل  عػف نيػرهللا مػف دوؿ الجػوار مػ  مػا 
يصػػيبلـ مػػف نػػبلء األسػػعار  فقػػد ورد عػػف رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات انػػم قػػاؿ  
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... وخراب الزوراء مػف السػْياني ... وخػراب  )اف خراب البصرة مف الْراؽ
 .(ٔ)الْراؽ مف ال حط(

)سػػيأتي عمػػى النػػاس زمػػاف وفػػي روايػػة أخػػرى عنػػم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات انػػم قػػاؿ  
بطونهـ آلهتهـ ...ابتَلهـ   بأرحا خصاؿ جػور فػي السػمطاف وقحػط مػف 

 .(ٕ)الزماف ...(
 تطْيف المكايي  المظهر الثالث:

يػػث نجػػد أنلػػا كانػػت مػػف األمػػور المنتشػػرة فػػي عصػػر الجاهميػػة األولػػ. فػػي ح
 مجتم  العرب قبه اإلسبلـ ف بل  عف األمـ السابقة.

حيث ورد عف صػنواف الجمػاؿ عػف اإلمػاـ الصػادؽ )عميػم السػبلـت انػم قػاؿ  
 .صمتيف همؾ بها مف قبمكـ مف اْلمـ)إف فيكـ خ

 قالوا: وما هما يا ابف رسوؿ   ؟
 .(ٖ)المكياؿ والميزاف (قاؿ: 

َفَأْوُفوْا اْلَكْيػَ  َواْلِميػزَاَف َوََل َتْبَخُسػوْا : }وقد نل. هللا عز وجه عنم بقولم تعال.
َياءُهـْ  َْ  .(ٗ){الْناَس َأ

كما كػاف اإلمػاـ عمػي )عميػم السػبلـت يسػير فػي أسػواؽ الكوفػة وعنلػ. التجػار 
الػػوزف والمكيػػاؿ مػػف عػػف اإلخػػبلؿ بالمكيػػاؿ والمػػوازعف  ونجػػد اف الوػػش فػػي 
 األمور المتعارؼ عميلا والمنتشرة جدا  في األسواؽ ااف.
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ومف هذا يتبيف لنػا عػودة الجاهميػة الرانيػة فػي هخػر الزمػاف  وذلػؾ مػف خػبلؿ 
 انتشار الوش والتطني  في الميزاف.

 
وة المظهر الرابا :  انتَار الَر

ه اإلسػػبلـ  وهػػي مػػف المظػػاهر المنتشػػرة فػػي عصػػر الجاهميػػة األولػػ. مػػف قبػػ
والسػػيما عنػػد قػػرعش حيػػث أشػػار اإلمػػاـ عمػػي )عميػػم السػػبلـت إلػػ. ذلػػؾ عػػػف 

 معرض حديرم عف القرشييف الذيف حار وهللا في معركة صنيف حيث قاؿ  
)فػػانتبهوا إنمػػا ت ػػاتموف الطم ػػاء وأبنػػاء الطم ػػاء ...وأهػػ  البػػدع واْلحػػداث 

ػػا ومػػف كانػػت نكايتػػه تت ػػى وكػػاف عمػػى اإلسػػَلـ وأهمػػه مخوفػػاع واك مػػه الَر
)...(ٔ). 

ف ػػبل  عػػف انتشػػارها فػػي األمػػـ السػػابقة وخاصػػة بنػػي إسػػرائيه حيػػث نجػػد اف 
هذهللا الظاهرة تظلر مف جديد في عصػر الجاهميػة الرانيػة فنػرى تنشػي الرشػوة 

 .ت الحياة وفي جمي  مؤسسات الدولةبشكه كبير وفي جمي  مجاال
)لْػػف    تسػػميمات عنػػم حيػػث قػػاؿ   عمػػ. الػػرنـ مػػف نلػػي الرسػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

ػػوة فانهػػا محػػض  الراَػػي والمرتَػػي والماَػػي بينهمػػا غ وقػػاؿ إيػػاكـ والَر
وة ريح الجنة ...(  .(ٕ)الكْر وَل يَـ صاحب الَر

وقد وردت عدة روايػات تػذكر انتشػار الرشػوة فػي هخػر الزمػاف وتعامػه النػاس 
ي )عميػم السػبلـت انػم بلا  منلا ما ورد عف االصبغ بػف نباتػة عػف اإلمػاـ عمػ
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ػوة بالهديػة قاؿ   )يأتي عمى الناس زماف ...وسيستح  الخمر بالنبيذ والَر
)...(ٔ). 

كما جاء في رواية أخرى إف أكه الر ا يعد مف أشػرال القيامػة حيػث ورد عػف 
)إف مػػف أَػػراق ال يامػػة ابػػف عبػػاس عػػف الرسػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات انػػم قػػاؿ  

ظيـ الماؿ وحيا الدنيا بالديف ...قاؿ : فْندما يظهر الرحا ويتْػامموف ...وتْ
ا ...(  .(ٕ)بالغيبة والَر

 
 
 

 كنز الذهب والْضة المظهر الخامس:
مف مظاهر الجاهمية هو كنػز الػذهب والن ػة بيػد مجموعػة مػف النػاس واكػه 
أمػػواؿ النػػػاس بالباطػػػه إلػػػ. درجػػػة يصػػػبح فيلػػػا الػػػدرهـ والػػػدينار هػػػو المػػػتحكـ 

 رئيسي في جمي  مراف  الحياة .ال
ويعد هػذا المظلػر مػف المظػاهر الموجػودة فػي الجاهميػة األولػ. والسػيما عنػد 

ف ػػػػبل  عػػػػف وجػػػػودهللا فػػػػي األمػػػػـ أصػػػػحاب التجػػػػارات الواسػػػػعة كتجػػػػار قػػػػرعش  
 .السابقة

}َيػا َأياَهػا وقد ورد ذـ مف هللا عز وجه للػذهللا الحالػة فػي القػرهف بقولػم تعػال.   
ػػَف اَْلْحَبػاِر َوالراْهَبػػاِف َلَيػْأُكُموَف َأْمػػَواَؿ الْنػاِس ِباْلَباِطػػِ  اْلػِذيَف آَمُنػػو  ْا ِإْف َكِثيػراع مِّ
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ُِْ وَنَهػا ِفػي  ِْْضػَة َوََل ُين وَف َعػف َسػِبيِ  َّللّاِ َواْلػِذيَف َيْكِنػُزوَف الػْذَهَب َواْل َوَيُصدا
ـٍ{ ََْذاٍب َأِلي ْرُهـ ِب َِّ  .(ٔ)َسِبيِ  َّللّاِ َفَب

ممػا يػدؿ عمػ. وجػػود هػذا المظلػر فػي الجاهميػػة  ومػا يػدؿ عمػ. وجػػودهللا وهػذا 
أي ا  في الجاهمية األول. هو نلي األئمة المعصػوموف )عمػيلـ السػبلـت عػف 
ذلؾ  كوف الدينار والدرهـ وتحكملما في حياة الناس ستتسبب في هبلؾ هذهللا 

 األمة كما أهمكت األمـ السابقة.
مػػػاـ عمػػػي )عميػػػم السػػػبلـت عػػػف حيػػػث ورد عػػػف إسػػػحاؽ بػػػف الحػػػارث عػػػف اإل

الدينار والػدرهـ أهمكتػا مػف كػاف قػبمكـ وهمػا الرسوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات أنم قاؿ  )
 .(ٕ)مهمكاكـ(

ونجػػد اف تكػػرس األمػػواؿ بيػػد فئػػة قميمػػة مػػف النػػاس واسػػتعباد الػػدينار والػػدرهـ 
 لمناس هي مف األمور الشائعة في المجتم  في الوقت الحا ر.

دما تقدـ في حديرنا عف نقال الشبم والتبلقي ما بيف الجاهميتيف مػف أفعػاؿ بع
وأحكاـ وعادات وتقاليد سياسية ودينية مستعر يف بذلؾ ما كاف مف جاهميػة 
مكػػة الرسػػوؿ الخػػاتـ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات بالتحديػػد ومػػا جاورهػػا وسػػايرها مػػف منػػاط  

ت الجلالة والجاهمية ومقارنتلا بجاهمية األعراب ونيرهـ الحاميمف لننس صنا
التػػػي تسػػػب  ظلػػػور دعػػػوة اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت لتنقػػػذ هخػػػر الزمػػػاف 

النػػاس مػػف جلػػه الزمػػاف ونػػدر الشػػيطاف كمػػا فعمػػت الرسػػالة ال يػػة فػػي أوؿ 
الزماف  وعم. ذلؾ تكوف للذهللا الػدعوة مكػة حا ػنة لجاهميػة هػذا الزمػاف كمػا 

 ة لجاهمية ذلؾ الزماف. كانت مكة الرسوؿ حا ن

                                                 

 ت .32) التوبة -7
 . 22ص 0وسائه الشيعة ج -6



 

 

 ...................................................................................مىسىعة القائم62

 

 

وعميم سنبيف في البحث التالي بإذف هللا تعال. مػف هػي مكػة هخػر الزمػاف أو 
بتعبير هخر مكة اإلمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـت والتػي سػتكوف مركػزا  إلنبرػاؽ 

 النور واللداية عم. يديم سبلـ هللا عميم. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كتاب
 مكة المهديالكوفة 
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 متهيد
 

أوؿ مػػا نبػػدأ بػػم بحرنػػا هػػو البحػػث عػػف مكػػاف انطػػبلؽ دعػػوة اإلمػػاـ الملػػدأ 
ف مػػػف يقػػػوـ بػػػ مر هػػػذهللا الػػػدعوة وقيادتلػػػا حػػػاؿ نيبتػػػم)عميػػػم السػػػبلـت فػػػي    وا 

 وجم  األنصار للا هو وزعر اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت. 
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات  أمػػا عػػف مكػػاف الػػدعوة وملػػد انطبلقلػػا  فإنلػػا تشػػابم دعػػوة جػػدهللا

 فيكوف انطبلقلا مف مكة.
ولكػػف هنػػا يطػػرح سػػؤاؿ ملػػـ لموايػػة وهػػو كيػػ  يمكػػف لئلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم 
السػػػبلـت أف يبػػػدأ دعوتػػػم مػػػف مكػػػة   والكػػػه يعػػػرؼ إف أهػػػه مكػػػة مػػػف نيػػػر 
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المػػػػواليف ألئمػػػػة أهػػػػه البيػػػػت )عمػػػػيلـ السػػػػبلـت ونيػػػػر معتػػػػرفيف بواليػػػػة أميػػػػر 
ل. الوقت الحا ر. المؤمنيف وم  نذ صدر اإلسبلـ وا 

رـ إف هناؾ روايات تؤكد هذا المعن.  منلا إف أهه مكة سوؼ يقوموف بقته 
 . ت7)الننس الزكية داخه الكعبة

ومف هذا المنطم  وجػب أف تكػوف هنػاؾ مكػة لئلمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـت 
 .جاز ولكنلا تشبللا قمبا  وقالبا  في هخر الزماف هي نير مكة الح

وهنػػا نقػػوؿ إف جميػػ  الرسػػاالت اإللليػػة تنطمػػ  مػػف مكػػاف تواجػػد النبػػي الػػذأ 
 . م تمؾ الرسالة و يف قومم وعشيرتمتنال ب

ومػػػف المعمػػػـو اف الرسػػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميمات بػػػدأ دعوتػػػم مػػػف مكػػػة وأوؿ مػػػف 
ْر }َوَأنػػذِ وذلػػؾ فػػي قولػػم تعػػال.    -قػػرعش  -دعػػاهـ إلػػ. اإلسػػبلـ هػػـ قومػػم 

يَرَتَؾ اْْلَْقَرِحيَف{ َِ   .(ٕ)َع
وهذا أمر طبيعي جدا  ألف قوـ النبػي هػـ أعػرؼ بػم مػف نيػرهـ ومػف الممكػف 
ف مرقػػػػوا مػػػػف ذلػػػػؾ ورف ػػػػوا تمػػػػؾ الػػػػدعوة   أف يصػػػػدقوا دعوتػػػػم وعػػػػدعموها  وا 

 .فيكوف بذلؾ قد ألق. الحجة عميلـ
ت مػػف فعمػػ. هػػذا األسػػاس يجػػب أف تبػػدأ دعػػوة اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـ 

مكاف تواجد قومم مػف قػرعش والػذيف يتمرمػوف ااف بسػادة بنػي هاشػـ وتحديػدا  
 العموعيف منلـ ألف بني هاشـ يرج  نسبلـ إل. قبيمة قرعش.

وهذا في الحقيقة ما ينطب  انطباقػا  كميػا  عمػ. كوفػة العػراؽ  فمػف المعمػوـ أف 
في العالـ   الكوفة خاصة والعراؽ عامة هي ملد الشيعة ومنب  التشي  األوؿ

                                                 

 . 671 – 672ص   56بحار األنوار   ج -7
 ت .672الشعراء ) -6
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وفيلػا الكريػر مػف السػػادة العمػوعيف مػف بنػي هاشػػـ والكريػر مػف المػواليف ألهػػه 
 البيت )عميلـ السبلـت.

دعػػوة الرسػػوؿ  كانػػتدعوة اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت عػػدة مراحػػه كمػػا ولػػ
 الدعوة السرعة رـ العمنية رـ اللجرة والنتح وهكذا.ك  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات 

وهػي  ت7)عمػ. أهػه الكوفػةالحجػة وبعد أف يمقي صاحب دعوة اإلماـ الملػدأ 
بمحار تػم ودعوتػم محػاوليف الق ػاء عميػم  لػاسوؼ يقوـ أهم هخر الزمافمكة 

 كما فعمت قرعش م  جدهللا رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات.

 
 اْلوؿ بابال

 خصائص الكوفة
 جغرافي المبحث اْلوؿ : تسميتها وموقْها ال

 ػ تسميتهأ
توجد عػدة أوجػم لمشػبم مػف حيػث التسػمية بػيف اسػمي الكوفػة ومكػة. ومػف    

ػ ة  واف لكػه المعموـ إف لمكة عػدة أسػماء منلػا بكػة وأـ القػرى وأـ رحػـ والباس 
مف هذهللا األسماء ارتبال بمعن. اسػـ الكوفػة الػذأ ينطػوأ عمػ. جميػ  معػاني 

 تمؾ األسماء .
 بيف بكة والكوفة نتناوؿ أوجم الشبم وسوؼ 

                                                 

يس هي المدينة المعروفة حاليا بحدودها الجورافية الكوفة تشمه مناط  عديدة ول - 1
حيث كانت تشمه مناط  عديدة مف العراؽ وكاف يطم  عم. ببلد الرافديف )العراقةيفت 

 كناية عف الكوفة والبصرة وهذا يدلنا عم. سعة المساحة الجورافية لمكوفة
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 :أوَلع 
}إف أوؿ تعػال.   كتابم هػو بكػة  قػاؿ كة التي ذكرها هللا فيإف مف اسماء م 

ويعنػي االزدحػاـ والتجمػ  والتػراكـ   (ٔ)بيت وضا لمنػاس لمػذي ببكػة مباركػاع{
ػم  زاحمػم  وتبػاؾ  حيث جاء في المعػاجـ الموويػة عػف معنػ. كممػة بكػة  ) بةكح

 .ت6)ء  تراكـتالقوـ  ازدحموا  وتباؾ الشي
كمػػا ورد إف أحػػد معػػاني الكوفػػة هػػو التجمػػ   ) قػػاؿ قطػػرب   يقػػاؿ القػػـو فػػي 

  ت.3)كوفاف أأ أمر يجمعلـ ت
وروأ في أصه تسميتلا بذلؾ  ) سميت بكة ألف الناس يبػؾ بع ػلـ بع ػا  

   وفي ذلؾ إشارة إل. ازدحاـ الناس فيلا. ت2) باأليدأ ت
أنلػػػا مكػػػاف تجمػػػ  النػػػاس وتػػػراكـ وهػػػي بػػػذلؾ تشػػػبم معنػػػ. الكوفػػػة مػػػف حيػػػث 

بع لـ عم. بعض أأ ازدحاملـ  وقد روأ في المصػادر  ) سػميت الكوفػة 
كوفػػػة الجتمػػػاع النػػػاس بلػػػا  مػػػف قػػػوللـ تكػػػوؼ الرجػػػه ... يتكػػػوؼ تكوفػػػا  إذا 

 . ت5)ركب بع م بع ا  ت
معنػػػ. الكوفػػػة هػػػو اجتمػػػاع النػػػاس بلػػػا كونلػػػا محػػػه تجمػػػ   وبػػػبل شػػػؾ فػػػ ف 

سػػػػواء أكػػػػاف داخػػػػه الكوفػػػػة أـ خارجلػػػػا  ألنلػػػػا مػػػػف الشػػػػيعة وملػػػػوى ننوسػػػػلـ 
المقدسػػػػات التػػػػي يقصػػػػدونلا مػػػػف أجػػػػه زعػػػػارة سػػػػيد األوصػػػػياء عمػػػػي )عميػػػػم 

 السبلـت. 

                                                 

 02هؿ عمراف  - 7
 . 25ص  7المنجد   ؽ -6

 . 207ص   2ياقوت   ح -3
 . 702ص  6النقيم  ح ف ال يح رهللا م -2
 . 200ص   2معجـ البمداف   ح -5
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وأشػػارت الروايػػات الشػػرعنة الػػواردة عػػف أهػػه البيػػت )عمػػيلـ السػػبلـت إلػػ. هػػذا 
)هػػػذ  المعنػػػ. كمػػػا فػػػي قػػػوؿ أميػػػر المػػػؤمنيف )عميػػػم السػػػبلـت حػػػوؿ الكوفػػػة  

  ونيرهػا مػف الروايػات التػي أكػدت عمػ. (ٔ)وم ر َػيْتنا...( مدينتنا ومحمنا
تجم  المػؤمنيف فيلػا فػي هخػر الزمػاف هػذا مػف ناحيػة  ومػف ناحيػة أخػرى إف 

 . ت6) الحقا   االكوفة هي محه تجم  أرواح المؤمنيف مف كه العالـ كما سي تين
يف في وقد أشار اإلماـ أبو عبد هللا الصادؽ )عميم السبلـت إل. تجم  المؤمن

) أما انه ليس بمد مف البمداف أكثر محباع لنا مف أهػ  الكوفػة الكوفة بقولم  
ثـ هذ  الْصابة خاصة إف   هو هداكـ إلى أمر جهمػه النػاس أحببتمونػا 
وابغضنا الناس وصدقتمونا وكذبنا الناس واتبْتمونػا وخالْنػا النػاس فجْػ  

 .(ٗ)(ٖ)  محياكـ محيانا ومماتكـ مماتنا (
) إنمػا سػميت هو بكاء الناس عندهما  فقد ورد في بياف معنػ. بكػة   نيا  را

 . ( ٘)بكة لبكاء الناس حولها وفيها (
كمػػػا أشػػػارت الروايػػػات إلػػػ. شػػػدة بكػػػاء الشػػػيعة فػػػي الكوفػػػة عنػػػد قيػػػاـ اإلمػػػاـ 
الملدأ )عميم السبلـت ومجيئم إل. مسجدها إل. درجة إنلـ ال ينلموف كممػة 

: بػػي جعنػػػر عميػػم السػػػبلـ فػػي حػػػديث طوعػػه قػػػاؿف أعػػػحيػػث ورد  ممػػا يقػػػوؿ
                                                 

 .  670ص   51بحار األنوار   ج -7
  إرشاد القموب   315ص  01  بحار األنوار ج 622ص  6مستدرؾ الوسائه ج -6
 .  227-220ص  6ج

 . 666ص  51بحار األنوار  ج -3

سبلـت وفيلا انصارهللا الخمػص كمػا اف الكوفة هي منطم  دعوة اإلماـ الملدأ )عميم ال - 4
 اف فيلا اعدائم مف قرعش ونيرهـ كما كاف في زمف اإلماـ الحسيف )عميم السبلـت 

 

 . 661ص  7النقيم  جمف ال يح رهللا  -5
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يػػدخ  المهػػدي الكوفػػةغ وحهػػا ثػػَلث رايػػات قػػد اضػػطرحت بينهػػاغ فتصػػْو لػػه 
فيدخ  حتػى يػأتي المنبػر ويخطػبغ وَل يػدري النػاس مػا ي ػوؿ مػف البكػاءغ 
وهػػو قػػوؿ رسػػوؿ   صػػمى   عميػػه وآلػػه : كػػأني بالحسػػني والحسػػيني غ 

 .ت7).....(فيبايْونه  وقد قاداها فيسممها إلى الحسيني
 الجبارعف والكافرعف.  تبكي عيوف الكوفة وبكة  رالرا  اف كبل مف

) لمػػاذا سػػميت بكػػةغ ه  ئفقػػد ورد عػػف أميػػر المػػؤمنيف )عميػػم السػػبلـت أنػػم سػػ
 . ( ٕ)قاؿ: ْلنها بكت عيوف الجباريف والمذنبيف (

ة وبكة في الموة هي مف بؾ الشيء  أأ خرقم وفسخم. ومف الوا ح أف مكػ
ت بػؾ عيػػوف الجبػػارعف والمػػذنبيف  وهػػذا بعينػػم مػا سػػوؼ تقػػوـ بػػم الكوفػػة كونلػػا 

 تبؾ عيوف الكافرعف والجبارعف والمنافقيف في العالـ. 
وقػػد ورد عػػف اإلمػػاـ عمػػي )عميػػم السػػبلـت إف الكوفػػة ملمكػػة لمجبػػارعف حيػػث 

  )واني ْلعمـ انػه مػا أراد بػؾ جبػار سػوءاع إَل ابػتَل    بَػاغ  ورمػاقاؿ  
 . ( ٖ)ب ات (

وهػػذا بعينػػم مػػا سػػيتحق  عنػػد قيػػاـ اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت حيػػث تمػػؤل 
 .ت2)األرض قسطا  وعدال  كما ممئت ظمما  وجورا  

واالسػػػـ الرػػػاني لمكػػػة هػػػو أـ القػػػرى  وقػػػد سػػػ ؿ رجػػػه أميػػػر المػػػؤمنيف )عميػػػم 
)لػػػـ سػػػميت مكػػػة أـ ال ػػػرى ؟ قػػػاؿ )عميػػػه السػػػَلـ(: ْلف اْلرض السػػػبلـت  

                                                 

 220  أعبلـ الورى ص 32ص 2  تلذيب األحكاـ ج 330ص 56بحار األنوار ج -7
 .  207 منتخب األنوار ص 221  نيبة الطوسي ص

 .  331ص  52ألنوار  جبحار ا -6

 .  603ص  70مستدرؾ الوسائه  ج -3

 .  25ص 7المنجد ؽ 02المبلحـ والنتف ص 21ص 57بحار األنوارج -2
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يت مف تحتهاغ وسأؿ عف أوؿ ب ْة بسطت مف اْلرض أيػاـ الطوفػاف ؟ دح
 . (ٔ)قاؿ له )عميه السَلـ( : موضا مكة وكانت زحرجدة خضراء (

وأوؿ وجم لمشبم بيف الكوفة وأـ القرى هػو االنبسػال ألف أوؿ أرض بسػطت  
أيػػػاـ الطوفػػػاف هػػػي مكػػػة وينلػػػـ مػػػف هػػػذا الػػػنص إف مكػػػة كانػػػت مرتنعػػػة رػػػـ 

 بسطت. 
ف تسػػمية مكػػة تحديػػدا  تعنػػي االنبسػػال أي ػػا  حيػػث سػػؤؿ اإلمػػاـ عمػػي عممػػا أ

) ْلف   مػػّؾ اْلرض مػػف )عميػػم السػػبلـت لمػػا سػػميت مكػػة بلػػذا االسػػـ قػػاؿ  
 .  (ٕ)تحتها أي دحاها (

وهػػي بػػذلؾ تشػػابم الكوفػػة حيػػث تشػػير الروايػػات إلػػ. أف الوػػرأ كػػاف جػػببل  إال 
بػػػػي بصػػػػير عػػػػف اإلمػػػػاـ أف هللا فتتػػػػم إلػػػػ. رمػػػػه أأ بسػػػػطم حيػػػػث ورد عػػػػف أ

) النجػف كػاف جػبَلعغ وهػو الػذي قػاؿ ابػف الصادؽ )عميػم السػبلـت أنػم قػاؿ  
نوح سًوي إلى جب  يْصمني مف الماءغ ولـ يكف عمػى وجػه اْلرض جبػ  
أعظـ منه فأوحى   عز وج  إليه يا جب  أيْتصػـ بػؾ منػي فت طػا ِقطْػاع 

  .(ٗ)(ٖ)لى بَلد الَاـ وصار رمَلع دقي اع(ِقطْاع إ
ويمكف إ افة ب عٍد هخر لمتشابم بيف الكوفة ومكة مف ناحية كونلػا أـ القػرى. 
فكمػػػا أف مكػػػة هػػػي أـ القػػػرى والبمػػػداف اإلسػػػبلمية كافػػػة  فػػػإف الكوفػػػة هػػػي أـ 

                                                 

 . 22ص  52ج بحار األنوار ت7

 .  22ص  52ت بحار األنوار ج6
 .  662ص  01بحار األنوار ج -3

الجبه في الت وعه وهذا ما ينطب  في زمف اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت حيث أف  - 4
يرمز إل. القادة مف الرجاؿ عم. المستوى الديني والسياسي والتي ست وى إليلا الناس ظنا  

 منلـ أنلا ستعصملـ مف فتف هخر الزماف
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القرى والبمداف اإلسبلمية و خاصة الشيعية مف حيث كونلا تعد منبػ  التشػي  
 في العالـ. 

ة و  )روي أف أـ رحـ حيث جاء في الخبر  كما ورد في تسمية مكة إنلا الباس 
أسػػماء مكػػة إنهػػا مكػػة وبكػػة وأـ ال ػػرى وأـ رحػػـ والباّسػػةغ كػػانوا إذا ظممػػوا 

 . (ٔ)بستهـ أي أهمكتهـ وكانوا إذا ُظمموا ُرِحموا ( 
فالكوفة هنا تقابه مكة مف حيث نػزوؿ الػببلء والرحمػة اإللليػة عميلمػا. ومػف 

فقػد جػاء فػػي تسػميتلا  ) يقػاؿ هػـ فػػي ناحيػة الػببلء ربػت هػذا المعنػػ. لمكوفػة 
 .ت6) كوفاف أأ في ببلء وشر ت

كمػػا أشػػار اإلمػػاـ عمػػي )عميػػم السػػبلـت إلػػ. حػػاؿ الكوفػػة ونػػزوؿ الػػببلء فيلػػا 
)كػػأني بػػؾ يػػا كوفػػة تميػػديف ميػػد اْلديػػـ الْكػػاظيغ تْػػركيف بػػالنوازؿ بقولػػم  

                .(ٖ)وتركبيف الزَلزؿ...( 
الرحمػة فػي الكوفػة فقػد أشػارت النصػوص الػواردة عػف أما بالنسػبة إلػ. نػزوؿ 

أئمػػة أهػػػه البيػػػت )عمػػػيلـ السػػػبلـت إف الكوفػػػة هػػػي محػػػه نػػػزوؿ الرحمػػػة عمػػػ. 
 العباد  ومنلا ما ورد عف أمير المؤمنيف )عميم السبلـت أنم قاؿ  

) ويحؾ يا كوفػة مػا أطيبػؾ وأطيػب ريحػؾ ... الخػارج منػؾ بػذنب والػداخ  
 . (ٗ)فيؾ برحمة( 

ابػػػػػة فػػػػػي أف تكػػػػػوف الكوفػػػػػة محػػػػػط الرحمػػػػػة اإللليػػػػػة الرتباطلػػػػػا بػػػػػ مير وال نر 
المػػؤمنيف )عميػػم السػػبلـت ووجػػػود قبػػرهللا الشػػرع  فػػػي ظلرهػػا  ألف أهػػه البيػػػت 

                                                 

 . 651ص  6النقيم  ج -7

 . 207ص  2ياقوت  ج -6
 .  603ص  70مستدرؾ الوسائه  ج -3
 . 622ص  1مستدرؾ الوسائه ج -2
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)عمػػػيلـ السػػػبلـت عمومػػػا  هػػػـ الرحمػػػة المنزلػػػة مػػػف هللا سػػػبحانم وتعػػػال. عمػػػ. 
}َوَمػػا َأْرَسػػْمَناَؾ ِإَْل تسػػميمات عبػادهللا لقولػػم تعػػال. واصػػنا  رسػػولم الكػػرعـ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 

َْاَلِميَف{ . واإلماـ عمي )عميم السبلـت هو ننس الرسوؿ )صم. هللا (ٔ)َرْحَمةع لِّْم
 عميم وهلم وسمـ تسميمات هذا مف جلة. 

ومػػف جلػػة أخػػرى إف أميػػر المػػؤمنيف )عميػػم السػػبلـت هػػو رحمػػة لمعػػالميف فقػػد 
الػػػرحمف هػػػي صػػػيوة مبالوػػػة فػػػي ورد فػػػي ت وعػػػه إنػػػ    إف 

الرحمػػة وهػػو أميػػر المػػؤمنيف )عميػػم السػػبلـت. كمػػا ورد فػػي تسػػمية مكػػة ب نلػػا 
  .(ٕ)} َوُطوِر ِسيِنيَف َوَهَذا اْلَبَمِد اْْلَِميِف {البمد األميف وذلؾ في قولم تعال.  

 وهذا ما يصدؽ عم. الكوفة أي ا  كما سي تي تنصيمم الحقا . 
      

شػػارة إلػػ. شػػيء ملػػـ لموايػػة مػػف حيػػث الشػػبم فػػي التسػػمية بػػيف وأخيػػرا  نػػود اإل
الكوفػػة ومكػػة فعنػػد حسػػابنا السػػمي كوفػػاف وأـ القػػرى حسػػب حػػروؼ األبجػػد 

 ػ ت  65الصوير نجد أف كه منلما يطاب  رقـ األخرى وهو رقـ )
                65=6+7+1+2+1كوفاف = ؾ+و+ؼ+أ+ف =  

  65=7+1+2+2+7+2+7أـ القرى = أ+ـ+أ+ؿ+ؽ+ر+ى  =  
 
 ػ طبيْتها وموقْها الجغرافي ٕ

إف موق  مكة وطبيعتلا الجورافية لم شبلا  بموق  الكوفة وطبيعتلا الجورافية  
فكما إف كبل  مف مكػة والكوفػة تقعػاف  ػمف منطقػة جورافيػة يعبػر عنلػا أنلػا 
 قمب العالـ  أو قمب العالـ القديـ  كما عبرت عف ذلؾ المصادر الجورافية. 
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الكوفػػة فػػي وسػػط إقمػػيـ بابػػه  كمػػا يسػػم. قػػديما  واإلقمػػيـ ننسػػم يقػػ  فػػي  وتقػػ 
وسط العراؽ  وهو مػا يعػرؼ اليػوـ بػالنرات األوسػط  والعػراؽ هػو ااخػر يقػ  

 . ت7)في الوسط   ويمره موق  القمب كما ورد في الروايات التارعخية
اهللا كمػػػا نجػػػد أف مكػػػة ذات طبيعػػػة صػػػحراوية رمميػػػة قميمػػػة الػػػزرع وقميمػػػة الميػػػ

وتعتمػػػد فػػػي مياهلػػػا عمػػػ. اابػػػار  وخيػػػر شػػػاهد عمػػػ. ذلػػػؾ قػػػوؿ هللا سػػػبحانم 
ػػي َأْسػػَكنُت ِمػػف وتعػػال. فػػي ق ػػية نبػػي هللا إبػػراهيـ )عميػػم السػػبلـت   } ْرْحَنػػا ِإنِّ

َْػػْ   ْيِتػػي ِبػػَواٍد َغْيػػِر ِذي َزْرٍع ِعنػػَد َبْيِتػػَؾ اْلُمَحػػْرـِ َرْحَنػػا ِلُيِ يُمػػوْا الْصػػََلَة َفاْج ُذرِّ
ُكُروَف {أَ  َْ ـْ َي ْمُه َْ َف الْثَمَراِت َل ـْ َواْرُزْقُهـ مِّ َف الْناِس َتْهِوي ِإَلْيِه  . (ٕ)ْفِئَدةع مِّ

وهذا األمر ينطب  عم. الكوفة  التػي ورد فػي تسػميتلا إنلػا الرممػة المسػتديرة 
الحمػػراء وطبيعػػة الكوفػػة كطبيعػػة أرض مكػػة الرمميػػة  وكػػذلؾ تقػػ  فػػي منطقػػة 

 .ت3)قميمة الزراعة
)ما تصػنا ومو   الشاهد هو قوؿ نبلـ نبي هللا إبراهيـ )عميم السبلـت لم  

 .(ٗ)بهذا الظهر ليس فيه زرع وَل ضرع (
)يا أمير المؤمنيف تَػتري وقوؿ أهه الكوفة ألمير المؤمنيف )عميم السبلـت  

  ومػػف هنػا نعمػػـ إف الكوفػػة تشػابم مكػػة فػػي (٘)هػػذا بهػػذا ولػػيس ينبػػت حظػػاع (
 ب .هذا الجان
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والنقطة الملمة األخرى إف كبل  مف الكوفة ومكة هما محط رحاؿ أهه البيػت 
)عمػػيلـ السػػبلـت وملػػوى أفئػػدة المػػواليف للػػـ وهػػو قػػوؿ إبػػراهيـ )عميػػم السػػبلـت 

ـْ ودعائػػم هللا للػػـ فػػي قولػػم تعػػال.   ػػَف الْنػػاِس َتْهػػِوي ِإَلػػػْيِه َْػػْ  َأْفِئػػػَدةع مِّ }َفاْج
َف الْثَمرَ  ُكُروَف{َواْرُزْقُهـ مِّ َْ ـْ َي ْمُه َْ اِت َل

(ٔ) . 
وهذا المعن. تحق  ألهه البيت )عميلـ السبلـت عند نػزوللـ الكوفػة أف جعػه 
هللا سػػبحانم وتعػػال. أفئػػدة الشػػيعة تلػػوأ إلػػيلـ وتحػػف وتتعمػػ  بلػػـ  ومصػػداؽ 
ذلػػؾ قػػوؿ رسػػوؿ هللا )صػػم. هللا عميػػم والػػم وسػػمـ تسػػميمات لئلمػػاـ عمػػي )عميػػم 

ف   جْ  قموب نجباء خم ه وصػْوته مػف عبػاد  تحػف )......واالسػبلـت  
إليكـ وتتحم  المذلة واْلذى فيكـ فيْمروف قبوركـ ويكثروف زيارتهػا ت رحػاع 

 . (ٕ)منهـ إلى   ومودة منهـ إلى رسوله (
بػػه إف هللا سػػبحانم وتعػػال. جعػػه محبػػتلـ ومػػودتلـ هػػي األجػػر عمػػ. رسػػالة 

ـْ َعَمْيػػِه يمات فقػػد قػاؿ تعػال.  النبػي )صػم. هللا عميػم والػم وسػمـ تسػم }َْل َأْسػَأُلُك
َأْجػراع ِإَْل اْلَمػَوْدَة ِفػػي اْلُ ْرَحػى َوَمػف َيْ َتػػِرْؼ َحَسػَنةع ْنػِزْد َلػػُه ِفيَهػا ُحْسػػناع ِإْف َّللْاَ 

 } ُكور  ََ ور    . ( ٖ)َغُْ
ينا  يجب الوفاء بم  واف لكه مسمـ أمانة في عنقم لرسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات ود
 بما جاء بم مف الرسالة وما تحم ه في سبيملا مف أعباء. 

وهػػذا الحػػ  حػػددهللا هللا سػػبحانم وتعػػال. فػػي اايػػة المشػػار إليلػػا. مػػ  العمػػـ إف 
نمػػػا شػػػرع هللا  أهػػه البيػػػت )عمػػػيلـ السػػػبلـت فػػػي ننػػػ. عػػػف مرػػػه هػػػذا األجػػػر وا 

 يف .سبحانم وتعال. هذا األجر منة  منم  عم. عبادهللا المؤمن
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تلػػػػوأ عمػػػػ. خػػػػاتـ  فػػػػي هخػػػػر الزمػػػػاف وكػػػػذلؾ سػػػػيجعه هللا قمػػػػوب المػػػػؤمنيف
األوصياء اإلمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـت وتحػف إليػم وتجتمػ  إليػم  كمػا ع بػر 

 عف ذلؾ في الروايات إلف أنصارهللا ست وأ إليم كما ت وأ النحه ليعسو لا.
اإلشػػارة إلػػ. وبعػػد أف تعرفنػػا عمػػ. الكوفػػة وموقعلػػا وطبيعتلػػا الجورافيػػة نػػود 

شػػيء ملػػـ وهػػو شػػراء الكوفػػة مػػف قبػػه إبػػراهيـ )عميػػم السػػبلـت واإلمػػاـ عمػػي 
)عميم السبلـت حيث جاء في النص عف أبي الجػارود رفعػم إلػ. اإلمػاـ عمػي 

)إف إبراهيـ )عميه السَلـ( مر بباني يا فكػاف يزلػزؿ )عميم السبلـت أنم قػاؿ  
 لوا ما هذا وليس حدث .بها فبات بها فأصبح ال ـو ولـ يزلزؿ بهـ ف ا

 قالوا: نزؿ ها هنا َيخ ومْه غَلـ له.
 ف الوا: فأتو .

ف الوا له: يا هذا انه كاف يزلزؿ بنا ك  ليمة ولـ يزلزؿ بنا هذ  الميمػة فبػت 
 عندنا فبات ولـ يزلزؿ بهـ.

ف الوا: أقـ عندنا ونحف نجري عميؾ ما أحببت قػاؿ َلغ ولكػف تبيْػوني هػذا 
 كـ.الظهر وَل يزلزؿ ب

قالوا فهو لؾ قاؿ: َل أخذ  إَل بالَرى قالوا فخذ  بمػا َػئت فاَػترا  بسػبا 
 نْاج و أرحْة أحمر فمذلؾ سمي بأن ياء ْلف النْاج بالنبطية ن يا.

قاؿ: ف اؿ له غَلمه: يا خمي  الرحمف ما تصنا بهذا الظهر ليس فيه زرع 
 وَل ضرع.

هػػر سػػبْيف ألْػػاع ف ػػاؿ لػػه: اسػػكت فػػاف   عػػز وجػػ  سيحَػػر مػػف هػػذا الظ
 .(ٔ)يدخموف ألجنة بغير حساب يَْا الرج  منهـ لكذا وكذا (
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أمػػا عػػف شػػراء أميػػر المػػؤمنيف )عميػػم السػػبلـت للػػا نقػػبل  عػػف عقبػػة بػػف عمقمػػة 
) اَػػترى أميػػر المػػؤمنيف )عميػػه السػػَلـ( مػػا بػػيف عػػف أبػػي الجنػػوب قػػاؿ  

وفػة مػف الخورنق إلى الحيرة إلػى الكوفػةغ وفػي حػديث مػا بػيف النجػف والك
 الدهاقيف بأرحْيف ألف درهـ واَهد عمى َراء .

 ف ي  له: يا أمير المؤمنيف تَتري هذا بهذا الماؿ وليس ينبت حظاع. 
ف اؿ: سمْت رسوؿ   )صمى   عمي وآله وسمـ تسػميما( ي ػوؿ: كوفػاف 
كوفػػاف يػػرد أولهػػا عمػػى آخرهػػا سيحَػػر مػػف ظهرهػػا سػػبْوف ألػػف يػػدخموف 

 .(ٔ)(ممكي تهيت أف يحَروا مفالجنة بغير حساب فاَ
ونبلحػػظ هنػػا إف شػػراء إبػػراهيـ واإلمػػاـ عمػػي )عميلمػػا السػػبلـت لمكوفػػة لػػـ يكػػف 
محػػظ مصػػادفة  فػػاألوؿ يعػػد أبو لمعػػرب والمسػػمميف وهػػو وا ػػ  لبنػػة التوحيػػد 
األولػػػػ. ومنػػػػم يتنػػػػرع خطػػػػا النبػػػػوة واإلمامػػػػة  والرػػػػاني أميػػػػر المػػػػؤمنيف )عميػػػػم 

ما صرح بذلؾ الرسوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات حيث قػاؿ  السبلـت وهو أبو هذهللا األمة ك
 . (ٕ)) يا عمي أنا وأنت أبوا هذ  اْلمة (

وهػػذا كمػػم يوجػػد نوعػػا  مػػف الشػػبم بػػيف الكوفػػة ومكػػة مػػف حيػػث عبلقتلػػا ب هػػه 
 البيت )عميلـ السبلـت وورارتلـ لكه منلما.

)عميػم السػبلـت فتعػود إلػ. أما بالنسبة إل. عبلقة الكوفة ومكة بػالنبي إبػراهيـ 
أف كػػه منلمػػا يمرػػه موطنػػا  لػػم )عميػػم السػػبلـت أأ انػػم جمػػ  فػػي سػػكناهللا بػػيف 
مػػوطف النبػػوة ومػػوطف اإلمامػػة  فلػػو مػػف جلػػة يمرػػه المشػػترأ األوؿ لمكوفػػة 
وهي ملد اإلمامػة التػي تنتقػه ممكيتلػا إلػ. ذرعتػم مػف بعػدهللا والممرمػة بالرسػوؿ 
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يمات واإلمػػاـ عمػػي )عميػػم السػػبلـت واألئمػػة المعصػػوميف )عمػػيلـ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم
 السبلـت وانتلاء  باإلماـ الملدأ )عميم السبلـت. 

ومػػف جلػػة أخػػرى فلػػو مػػف قػػاـ برفػػ  قواعػػد البيػػت الحػػراـ الموجػػود فػػي مكػػة  
وكمػػا سػػيذكر الحقػػا   والتػػي كانػػت مو ػػعا  لسػػكن. ذرعتػػم الطػػاهرة وملػػد نبػػوة 

)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات ومػف كمتيلمػا سػتبدأ وتنطمػ  مراحػه دعػوة خاتـ الرسه واألنبياء 
 .(ٔ)وقياـ القائـ )عميم السبلـت

 
 المبحث الثاني: فضائ  الكوفة

 الْضائ  المَتركة بينها وحيف مكة  –أوَلع 
إف الحديث عف ف ائه الكوفػة ومكػة هػو حػديث واسػ  ومتشػعب  وسػنحاوؿ 

رباتا  لممعن.. اإلحاطة ببعض أطرافة تقرعبا    وا 
 :ػ  مف ناحية حرمتهأ

إف وجػػم الشػػبم األوؿ بػػيف الكوفػػة ومكػػة هػػو مػػف حيػػث أنلػػا حػػـر هللا ورسػػولم 
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات وأمير المؤمنيف )عميم السبلـت وقد وردت عدة روايات عف أئمة 

ي ننػس أهه البيػت )عمػيلـ السػبلـت تػذكر ننػس الحرمػة لمكػة والكوفػة معػا  وفػ
 المورد . 

حيث جاء عف حساف بف ملراف أنم قاؿ  سمعت أبا عبػد هللا )عميػم السػبلـت 
)مكة حـر   والمدينة حـر رسوله يقوؿ قاؿ أمير المؤمنيف )عميم السبلـت  

 .( ٕ)والكوفة حرميغ َل يريدها جبار بحادثة إَل قصمه   ( 
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هللا الصػػػادؽ )عميػػػم وفػػػي روايػػػة أخػػػرى عػػػف القبلنسػػػي عػػػف اإلمػػػاـ أبػػػي عبػػػد 
)مكػػة حػػـر   وحػػـر رسػػوله )  تسػػميما( وحػػـر أميػػر السػػبلـت أنػػم قػػاؿ  

المؤمنيف )عميه السَلـ(غ الصَلة فيها بمائة ألف صَلة والدرهـ فيها بمائة 
ألف درهـغ والمدينة حـر   وحـر رسوله وحـر أمير المؤمنيف صموات   

ة فيها بَْرة آَلؼ صَلةغ والدرهـ فيها بَْرة آَلؼ درهـغ عميهماغ والصَل
والكوفػػة حػػـر   وحػػـر رسػػوله )  تسػػميما( وحػػـر أميػػر المػػؤمنيف )عميػػه 

 . (ٔ)السَلـ( الصَلة فيها بألف صَلة والدرهـ فيها بألف درهـ(
صػػم. هللا ونجػػد فػػي مو ػػوع الحرمػػة إف الكوفػػة هػػي حػػـر هللا والرسػػوؿ   )

عميػػم وهلػػم وسػػمـ تسػػميمات وحػػـر أميػػر المػػؤمنيف )عميػػم السػػبلـت وكػػذلؾ مكػػة 
 ف بل  عف المدينة. 

حيػػػث اف الكوفػػػة تمرػػػه البػػػاطف لتمػػػؾ الحرمػػػة أمػػػا مكػػػة فظػػػاهر تمػػػؾ الحرمػػػة 
والمتاف تدوراف حوؿ شخصية المعصوميف ابتداء  مػف الرسػوؿ   )صػم. هللا 

باإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت حيػػػث أف  عميػػػم وهلػػػم وسػػػمـ تسػػػميمات وانتلػػػاء  
حرمتلـ مف حرمة اإلسػبلـ وحرمػة اإلسػبلـ هػي حرمػة هللا والػدليه عمػ. ذلػؾ 
عنػػػد زعػػػارة اإلمػػػاـ الحسػػػيف )عميػػػم السػػػبلـت تقػػػوؿ إنلػػػـ انتلكػػػوا بقتمػػػؾ حرمػػػة 

 اإلسبلـ. 
فإف الحرمة تدور حوللـ وفيلـ سبلـ هللا عمػيلـ. وعمػ. هػذا األسػاس تػنعكس 

 إلماـ الملدأ )عميم السبلـت وهي الكوفة.عم. مكة ا
أمػػا وجػػم الشػػبم الرػػاني بػػيف الكوفػػة ومكػػة مػػف حيػػث انػػم يحػػـر عمػػ. الكػػافرعف 

. والكوفة كػذلؾ ت 6)دخوللا فمف المعموـ إف مكة يحـر عم. المشركيف دخوللا
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سػػػوؼ تصػػػبح محرمػػػة عمػػػ. الكػػػافرعف حيػػػث ورد عػػػف أميػػػر المػػػؤمنيف )عميػػػم 
ريحػؾ ... وأطيػب )ويحؾ يػا كوفػة مػا أطيبػؾ اؿ  السبلـت في مدح الكوفة ق

 . (ٔ)أما َل تذهب الدنيا حتى يحف إليؾ ك  مؤمف ويخرج عنؾ ك  كافر (
وهػػذا بطبيعػػة الحػػاؿ لػػـ يتحقػػ  ولػػف يتحقػػ  إال بقيػػاـ اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم 

 السبلـت  وفي عاصمتم  فبل بد أف يخمصلا مف الكافرعف والمنافقيف.
رالػػث بػػيف الكوفػػة ومكػػة مػػف ناحيػػة كونلمػػا همنتػػاف كمػػا اف هنػػاؾ وجػػم شػػبم 

وذلؾ نتيجة لحرمتلما  فالكه يعرؼ أف مكة هي بمد هللا الحراـ ومف يستجير 
 بم كاف همنا  .

َْػْ  َهػػََذا َبَمػداع وقد ورد هذا المعن. في قولػم تعػال.   ـُ َربِّ اْج ْذ َقػاَؿ ِإْبػَراِهي } َواِق
} َوُطػػوِر ِسػػيِنيف َوَهػػَذا  وقولػػم تعػػال.  .(ٕ)َمػػَراِت{ آِمنػػاع َواْرُزْؽ َأْهَمػػُه ِمػػَف الثْ 

 .  (ٖ)اْلَبَمِد اْْلَِميِف { 
 وهذا ينطب  عم. الكوفة سواء  مف الناحية المعنوية أو المادية . 

فمف الناحية المعنوية إف وجود المعصوميف )عمػيلـ السػبلـت هػو أمػاف ألهػه 
هػػـ بالتػػالي أمػػاف لمكوفػػة األرض عامػػة كمػػا أف النجػػـو أمػػاف ألهػػه السػػماء  و 

كونلػػػا بمػػػدتلـ ومقػػػر شػػػيعتلـ  واف وجػػػودهـ )عمػػػيلـ السػػػبلـت هػػػو أمػػػاف مػػػف 
 أهواؿ الدنيا وااخرة .

واف األماف الحقيقي في الكوفة وفي كه العالـ سوؼ يتحق  بشكه فعمي فػي 
 دولة اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت.
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  ػ اختيار   لمكوفة مف بيف ب اع اْلرض ٕ
أف الكوفػػػة تشػػػبم مكػػػة مػػػف ناحيػػػة اختيػػػار هللا للمػػػا معػػػا  مػػػف بػػػيف بقػػػاع كمػػػا 

 األرض حيث روأ عف الرسوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات أنم قاؿ  
)إف   اختار مف البمداف أرحْة ف اؿ عػز وجػ : } َوالتِّػيِف َوالْزْيُتػوِف َوُطػوِر 

تػػيف المدينػػة والزيتػػوف بيػػت الم ػػدس وطػػور ِسػػيِنيَف َوَهػػَذا اْلَبَمػػِد اْْلَِمػػيف{غ ال
 .(ٔ)سينيف الكوفة وهذا البمد اْلميف مكة (

) إف كما جاء أي ا  عف ابف عباس عػف الرسػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات أنػم قػاؿ  
  تبػػارؾ وتْػػالى اختػػار مػػف الكػػَلـ أرحْػػة ... ومػػف الب ػػاع أرحْػػاع ... وأمػػا 

 . ( ٕ)ة والمدينة وحيت الم دس وفار التنور بالكوفة (خيرته مف الب اع فمك
 
  ػ الكوفة ومكة أحد طينات اْلرض الخمسة ٖ

ات األرض الخمسػػة ومنلػػا كػػاف خمػػ  ينػػروأ عػػف الكوفػػة ومكػػة أنلػػا أحػػد ط
أهه البيت )عميلـ السبلـت  حيث جاء عف أمير المؤمنيف )عميم السبلـت أنم 

ػػه ودوف النقػػاؿ   ػػه نػػور نػػور غ )إف هلل نهػػر دوف عَر هػػر الػػذي دوف عَر
ف هلل  ف فػػي حػػافتي النهػػر روحػػيف مخمػػوقيف ال ػػدس وروح مػػف أمػػر غ واق واق
عَػػر طينػػات مػػف الجنػػة وخمسػػة مػػف اْلرض فْسػػر الجنػػاف واْلرضغ ثػػـ 
قاؿ: ما مف نبي وَل ممػؾ مػف بْػد  جبػ  إَل نْػخ فيػه مػف إحػدى الػروحيف 

 وجْ  النبي مف إحدى الضْتيف.
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)عميػػه السػَلـ( عػف الجبػػ غ ف ػاؿ: )الخمػق غيرنػػا  قمػت ْلبػي الحسػف اْلوؿ
أه  البيت فاف   عز وج  خم نا مف عَر طينات ونْخ فينا مف روحػيف 

 . (ٔ)جميْاع فأطيب بأطيباع (
) طػػيف الجنػػاف جنػػة وقػػد ورد فػػي معنػػ. الطينػػات عػػف أبػػي الصػػامت قػػاؿ  

عػػدف وجنػػة المػػأوى وجنػػة النْػػيـ والْػػردوس والخمػػدغ وطػػيف اْلرض مكػػة 
 . (ٕ)والمدينة والكوفة وحيت الم دس والحائر (

مػػ  األئمػػة )عمػػيلـ السػػبلـت مػػف هػػذهللا الطينػػات جميعػػا   وهػػذا أمػػر طبيعػػي أف خ 
واإلمامػػة إلػػ. جانػػب الحػػائر  والكوفػػة ومكػػة تحديػػدا  ألنلمػػا يمػػربلف ملػػد النبػػوة

مره جزء مف مكة اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت )الكوفػةت  ف ػبل  عػف الذأ ي
 مقدس الذأ هو قبمة الناس قبه اإلسبلـ. بيت ال

وهما بالتالي أأ الكوفة ومكة يمربلف رمز طينة خم  النػاس والشػيعة تحديػدا 
 ألنلـ خمقوا مف طينة األئمة )عميلـ السبلـت وعجنوا بماء واليتلـ .

 
 ناحية عرض الوَلية عميها ما مكة  -ٗ

يػػة عمػػ. ك ػػػبل وتوجػػد عبلقػػة ملمػػػة بػػيف الكوفػػة ومكػػػة مػػف حيػػث عػػػرض الوال
 البمديف وسرعة استجابتلما للا. 

حيػػػث ورد عػػػف أنػػػس بػػػف مالػػػؾ أنػػػم قػػػاؿ  كنػػػت ذات يػػػوـ جالسػػػا  عنػػػد النبػػػي 
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات إذ دخه عميم عمي بػف أبػي طالػب )عميػم السػبلـت  فقػاؿ النبػي  
 ) إلي يا أبػا الحسػف ثػـ أعتن ػه وقبػ  مػا بػيف عينيػه وقػاؿ يػا عمػي إف  
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عػػز أسػػمه عػػرض وَليتػػؾ عمػػى السػػماوات فسػػب ت إليهػػا السػػماء السػػابْة 
فزينتها بالْرش ثـ سب ت إليها السماء الرابْة فزينتها بالبيت المْمػور ثػـ 
سػػب ت إليهػػا السػػماء الػػدنيا فزينتهػػا بالكواكػػب ثػػـ عرضػػها عمػػى اْلرضػػيف 

ي ثػػـ فسػب ت إليهػػا مكػػة فزينهػا بالكْبػػة ثػػـ سػب ت إليهػػا المدينػػة فزينهػا بػػ
 .(ٔ)سب ت إليها الكوفة فزينها بؾ ثـ سب ت إليها قـ فزينها بالْرب ....(

يتبػػػيف لنػػػا ممػػػا تقػػػدـ إف الواليػػػة عر ػػػت عمػػػ. األر ػػػيف فسػػػبقت إليلػػػا مكػػػة 
والكوفػػػة  حيػػػث إف الواليػػػة تمرػػػه كمػػػاؿ الػػػديف اإلسػػػبلمي الػػػذأ يشػػػتمه عمػػػ. 

 تسػػػػميمات و إمامػػػػة اإلقػػػػرار بالوحدانيػػػػة هلل سػػػػبحانم وتعػػػػال. ونبػػػػوة الخػػػػاتـ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
ووصاية أمير المؤمنيف )عميم السبلـت  ألف إسبلـ النرد المسمـ ال يكتمه إال 

ـْ  بواليػػػة اإلمػػػاـ عمػػػي )عميػػػم السػػػبلـت قػػػاؿ تعػػػال.  ـْ ِديػػػَنُك }اْلَيػػػْوـَ َأْكَمْمػػػُت َلُكػػػ
ـَ ِدي ـُ اإِلْسََل َمِتي َوَرِضيُت َلُك ْْ ـْ ِن  .(ٕ)ناع{َوَأْتَمْمُت َعَمْيُك

فمػػف البػػديلي أف تسػػب  هاتػػاف البمػػدتاف إلػػ. الواليػػة كػػوف مكػػة محػػه ومكػػاف 
انطبلؽ الديف اإلسبلمي المتمره بالتنزعه  والكوفة محػه ومكػاف نػزوؿ ت وعػه 

 الديف اإلسبلمي  وذلؾ بعد قياـ اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت.
 
 رآف ػ التَابه بيف الكوفة ومكة مف حيث ورود اسميهما في ال ٘

ف  إف مف جممة الشبم بيف مكة والكوفة هي ورود أسـ كه منلما في القرهف وا 
}ِإْف كػاف لػيس بمنػػظ صػرعح  فمكػة مػػربل  سػميت فػي القػػرهف ببكػة قػاؿ تعػػال.  

َْاَلِميَف{ ى لِّْم  . ( ٖ)َأْوَؿ َبْيٍت ُوِضَا ِلمْناِس َلْمِذي ِبَبْكَة ُمَباَركاع َوُهدع
                                                 

 . 676ص  51بحار األنوار  ج -7
 ت .3المائدة ) - 6
 ت .02هؿ عمراف ) - 3



 

 

 83 ...........................................مكة ومدٌنة المهدي.................................

 

 

ُؽ اْلػِذي َبػْيَف ل.  وسميت أـ القرى قاؿ تعػا } َوَهػَذا ِكَتاب  َأنَزْلَناُ  ُمَباَرؾ  ماَصدِّ
ـْ  ـْ اْلُ َرى َوَمْف َحْوَلَها َواْلِذيَف ُيْؤِمُنوَف ِبػاآلِخَرِة ُيْؤِمُنػوَف ِبػِه َوُهػ َيَدْيِه َوِلُتنِذَر ُأ

ـْ ُيَحاِفُظوَف{  .(ٔ)َعَمى َصََلِتِه
} َوالتِّيِف َوالْزْيُتوِف َوُطوِر ِسيِنيَف  وكذلؾ سميت بالبمد األميف قاؿ تعال. 

ف موس. بف بكر   عف أبي الحسف األوؿ عميم ع. (ٕ)َوَهَذا اْلَبَمِد اْْلَِميِف {
إف   اختار مف البمداف أرحْة )    تسميماتملسو هلآو هيلع هللا ىلص)السبلـ قاؿ   قاؿ رسوؿ هللا 

يف وهذا البمد اْلميف " فالتيف غ ف اؿ عز وج  " والتيف والزيتوف وطور سين
المدينة والزيتوف بيت الم دس غ وطور سينيف الكوفة غ وهذا البمد اْلميف 

 .(ٖ)( مكة
وكذلؾ الر وة قاؿ تعال.   غوكذلؾ الكوفة ورد ذكرها في القراف الكرعـ بمنظ

ـَ َوُأْمُه آَيةع َوآَوْيَناُهَما إلى رحوة ذات قرار  ْمَنا اْبَف َمْرَي َْ يٍف{}َوَج ِْ عف و  (ٗ)َوَم
وآويناهما إلى رحوة )  في قوؿ هللا عز وجه  تعميم السبلـ)أبي عبد هللا 

 .(٘)(ذات قرار ومْيف " قاؿ : الرحوة : نجف الكوفة غ والمْيف : الْرات
وهػػػذا لػػػيس بالشػػػيء المسػػػتورب مػػػف حيػػػث اف كػػػه منلمػػػا يمرػػػه مكػػػة وكعبػػػة 

ذكرهما القػػػػرهف مبينػػػػا  مكانػػػػة زمانلمػػػػا نسػػػػبة  لمنبػػػػوة واإلمامػػػػة  إذف البػػػػد أف يػػػػ

                                                 

 ت .06نعاـ )األ - 7
 ت .3 -7التيف ) - 6
 605ص  - 51ج  -العبلمة المجمسي  -بحار األنوار  -3
 ت . 50المؤمنوف ) - 2
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ومو ػػ  كػػه منلمػػا ودورهمػػا فػػي تحقيػػ  اإلرادة والعدالػػة اإللليػػة فػػي الكػػوف 
 وليس في األرض فحسب.

 
 ثانياع : الْضائ  الخاصة بالكوفة  

 ػ أوؿ ب ْة ُعبد   عميها     ٔ
تعد العبودية هلل سبحانم وتعال. أوؿ منقبة مػف مناقػب الكوفػة مػف حيػث أنلػا 

عػػة عمػػ. وجػػم األرض عبػػد فيلػػا هللا سػػبحانم وتعػػال.  حيػػث جػػاء عػػف أوؿ بق
) أوؿ ب ْػػة عبػػد   عميهػػا أميػػر المػػؤمنيف عمػػي )عميػػم السػػبلـت  أنػػم قػػاؿ  

 . (ٔ)ظهر الكوفة (
 وهذهللا الن يمة بالذات فيلا عدة نقال ملمة يجب االلتنات إليلا 

ـ يخمػػ  الجػػف   هػػي أصػػه العبوديػػة هلل الواحػػد األحػػد الػػذأ لػػالن طػػة اْلولػػى
واإلنس إال ليعبدوهللا  ولكف هذهللا العبودية رة طلا سػبحانم وتعػال. ب شػياء أخػرى 
دالة عميلا وهي كه مف النبوة واإلمامة بدليه الميراؽ الذأ أخػذهللا هللا سػبحانم 
وتعال. عم. الخبلئ  باإلقرار لم بالعبودية وبالنبوة لرسوؿ هللا   )صم. هللا 

 بالوصية والوالية لئلماـ عمي )عميم السبلـت.عميم وهلم وسمـ تسميمات و 
هللا سبحانم وتعػال.  فقػد جػاء فػي إل. اف النبوة واإلمامة هما الطرعقاف  حيث

األدعيػػة الػػواردة عػػف أئمػػة أهػػه البيػػت )عمػػيلـ السػػبلـت والخاصػػة بػػزمف نيبػػة 
)المهـ عرفنػي نْسػؾ اإلماـ الراني عشر الحجة بف الحسف )عميم السبلـت   

لـ تْرفني نْسؾ لـ أعرؼ نبيؾ المهـ عرفني رسػولؾ فانػؾ إف لػـ فانؾ إف 

                                                 

 . 602ص  70مستدرؾ الوسائه ج -7
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تْرفني رسولؾ لػـ أعػرؼ حجتػؾ المهػـ عرفنػي حجتػؾ فانػؾ إف لػـ تْرفنػي 
 .ديني(حجتؾ ضممت عف 

ومػػف الوا ػػح إف عػػدـ معرفػػة الحجػػة )اإلمػػاـت هػػو ال ػػبلؿ عػػف الػػديف  فػػبل 
رػه نقطػة التقػاء نرابة أف يكوف أوؿ مو   يعبد هللا فيم هي الكوفػة ألنلػا تم

 الخطول الربلرة ) العبودية   والنبوة   واإلمامة ت وذلؾ مف وجليف . 
لوجػػود شػػخص األئمػػة المعصػػوميف فيلػػا والمتمرمػػيف بصػػاحب  :الوجػػه اْلوؿ

ت وعػه وهػو الالوصية والميراؽ اإلماـ عمي )عميم السػبلـت  الػذأ يمرػه بػاطف 
ات وهمػػا يمػػربلف ظػػاهر وبػػاطف النقطػػة التػػي هػػي ننػػس رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميم

 مصدر النيض اإلللي ومصدر النور والوجود .
وهمػػا أوؿ نػػور عبػػد هللا قبػػه خمػػ  هدـ )عميػػم السػػبلـت بػػ الؼ السػػنيف  ومػػف 
جلػػػة وجػػػود اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت الػػػذأ يعتبػػػر المنطمػػػ  الحقيقػػػي 

ر العبوديػػة الحقػػة هلل لبػػاطف الػػديف اإلسػػبلمي عنػػد قيامػػم الشػػرع  فػػإف مظلػػ
سػػػبحانم وتعػػػال. والػػػذأ بػػػدأ مػػػف الكوفػػػة منػػػذ عػػػالـ الػػػذر واالظمػػػة وسػػػينتلي 

 .اؿ اإلماـ الملدأ )عميم السبلـتبالكوفة محط رح
وجػود الشػيعة المػواليف ألهػه البيػت )عمػيلـ السػبلـت فيلػا  إف  :الوجه الثػاني

بػػاهلل عػػز وجػػه  المصػػداؽ الحقيقػػي لمعبوديػػة والػػديف الكامػػه ألنلػػـ همنػػوا يمرػػه
وبػػالنبوة لمنبػػي   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات وباإلمػػاـ عمػػي )عميػػم السػػبلـت واألئمػػة اإلرنػػا 

 عشر مف بعدهللا )عميلـ السبلـت.
وهػػذا كمػػم بطبيعػػة الحػػاؿ لػػـ يتليػػ  لمكػػة بيػػت هللا الحػػراـ ألف مػػف قطنلػػا منػػذ 

لػػ. ا ألئمػػة أهػػه العػػداء اف أكرػػرهـ ممػػف نصػػب علػػد الرسػػوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات وا 
 . البيت )عميلـ السبلـت
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وقػد ورد فػػي ف ػػه الكوفػػة وأهػػه العػػراؽ إلػ. مػػا يشػػير إلػػ. هػػذا المعنػػ.  عػػف 
إسػػحاؽ بػػف داود إف رجػػبل  جػػاء إلػػ. اإلمػػاـ الصػػادؽ )عميػػم السػػبلـت وقػػد بػػاع 
ـ كه ما عندهللا وعرعد أف ينزؿ في أف ه البقاع لمسكف حيث قػاؿ الرجػه لئلمػا

 ) ف مت أنزؿ مكة ؟ الصادؽ )عميم السبلـت   
 : َل تْْ غ إف أه  مكة يكْروف باهلل جهرة .ف اؿ
 : فْي حـر رسوؿ   )  تسميما( ؟ .قمت
 : هـ َر منهـ .قاؿ
 : فأيف أنزؿ ؟ قمت
 . (ٔ): عميؾ بالْراؽ الكوفة فاف البركة فيها عمى أثني عَر ميَلع ..(قاؿ
ذلؾ ال يمكػػف لمكػػة أف تكػػوف منطمػػ  لمػػدعوة الملدويػػة لعػػدـ وجػػود القاعػػدة لػػ

المليػػػ ة فيلػػػا  عمػػػ. العكػػػس مػػػف الكوفػػػة وللػػػذا سػػػتكوف مكػػػة اإلمػػػاـ الملػػػدأ 
 )عميم السبلـت وكعبتم لوجود القاعدة العقائدية الشيعية فيلا .

عز  إف عمة سجود المبلئكة ادـ )عميم السبلـت هي ألف هللا الن طة الثانية:
وجػػػه نقػػػه أشػػػباح المعصػػػوميف إلػػػ. ظلػػػرهللا حيػػػث جػػػاء عػػػف اإلمػػػاـ الحسػػػف 

ى النػػور لػػـ يتبػػيف ) يػػا عبػػاد  غ إف آدـ لمػػا رأالعسػػكرأ )عميػػم السػػبلـت  
غ إذ كاف تْالى ن   أَباحنا مف ذروة الْػرش إلػى ظهػر غ ساطْاع مف صمبه

 ؟.اح . ف اؿ يا ربغ ما هذ  اْلنواررأى النور ولـ يتبيف اْلَب
ػي إلػى ظهػرؾ قا ؿ   عز وج : أنوار أَباح ن متهـ مف أَرؼ ب ػاع عَر

 . (ٕ)ولذلؾ أمرت المَلئكة بالسجود لؾ ..(

                                                 

 . 222ص  2تلذيب األحكاـ  ج -7

 .  702ص  7تنسير البرهاف  ج -6
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 ػ سب ها وأهمها إلى ال بوؿ بالوَلية ٕ

) إف حيث جاء عف أبي بصير عف اإلماـ الصادؽ )عميم السبلـت أنم قػاؿ  
بهػاغ إف   عػز اسػمه وَليتنا وَلية   عز وج  التي لـ يبْث نبياع قط إَل 

عرض وَليتنا عمى السماوات واْلرض والجبػاؿ واْلمصػار فمػـ ت بمهػا قبػوؿ 
ف إلى جانبهـ قبر ما ل يه مكروب إَل نْس   كرحػه وأجػ اب أه  الكوفة واق

 . ( ٔ)(دعوته وقمبه إلى أهمه مسروراع 
هػذا  لما في عمـ هللا ب نلا ستكوف عاصمة لدولة العدؿ اإلللي  وملي ة لتقبػه

 األمر العظيـ . 
ومف هذا ننلـ سر نقه اإلمػاـ لعاصػمتم إلػ. الكوفػة  فإنػم أراد أف يػزرع بيػدهللا 
الكػػػرعمتيف بػػػذور التشػػػي  والتػػػي سػػػقتلا دمػػػاء اإلمػػػاـ الحسػػػيف )عميػػػم السػػػبلـت 

 والتي ستستمر رنـ محاولة أعداء هللا واإلسبلـ إل. إماتتلا واقتبلعلا.
موعود الذأ سيطلر األرض مػف الظمػـ وذلؾ عند خروج مخمص اإلنسانية ال

والجػػػور ألف الكوفػػػة والعػػػراؽ ككػػػه سيصػػػبحاف القاعػػػدة لدولػػػة اإلمػػػاـ )عميػػػم 
السػػبلـت ومنػػم سػػيخرج جػػه أنصػػارهللا والػػذيف يعبػػر عػػنلـ )عصػػائب العػػراؽت . 

   إل. موق  الكوفة وأهملا حيث قاؿ وقد أشار اإلماـ الباقر )عميم السبلـت
اْلمصػػار فمػػـ ت بمهػػا قبػػوؿ أهػػ  الكوفػػة ) إف وَليتنػػا عرضػػت عمػػى أهػػ  

ف إلى لزقه ل براع  َيءغ وذلؾ إف قبر أمير المؤمنيف )عميه السَلـ( فيها واق
 .( ٕ)آخر يْني قبر الحسيف )عميه السَلـ( (

                                                 

 . 676ص 70ئه جمستدرؾ الوسا -7
 . 202ص   70وسائه الشيعة   ج - 6



 

 

 ...................................................................................مىسىعة القائم88

 

 

بػػه أكرػػر مػػف ذلػػؾ إف هللا سػػبحانم وتعػػال. قػػد أحػػت  بالكوفػػة عمػػ. نيرهػػا مػػف 
اس  حيػػث جػػاء عػػف أبػػي البمػػداف وبػػالمؤمنيف مػػف أهملػػا عمػػ. نيػػرهـ مػػف النػػ

) إف   أحتج بالكوفػة عمػى سػائر البمػداف عبد هللا )عميم السبلـت أنم قاؿ  
 . (ٔ)وبالمؤمنيف مف أهمها عمى غيرهـ (

والمتمعف في صنحات الت رع  يجد إف الكوفػة منػذ العلػد األوؿ لئلسػبلـ رأت 
يػة ألئمػػة أهػػه أنواعػا  مػػف األذى والظمػـ والجػػور  ال لػػذنب فعمتػم إال ألنلػػا موال

البيت )عمػيلـ السػبلـت والشػواهد التارعخيػة عمػ. ذلػؾ كريػرة جػدا  خطتلػا دمػاء 
 الشلداء. 

فالكوفػػػة هػػػي مػػػف أنجبػػػت حجػػػر بػػػف عػػػدأ وهػػػاني بػػػف عػػػروة   وحبيػػػب بػػػف 
 .ت6)مظاهر   ومسمـ بف عوسجة ونيرهـ

ولكػػف رنػػـ كػػه تمػػؾ االبػػتبلءات التػػي سػػتبق. تعػػاني منلػػا الكوفػػة حتػػ. قيػػاـ 
عميػػم السػػبلـت  إال أف هللا سػػبحانم وتعػػال. سينصػػرها مػػف خػػبلؿ تػػولي القػػائـ )

أصػػػػػحاب الواليػػػػػة والخبلفػػػػػة الحقػػػػػة فػػػػػي األرض والمتمرمػػػػػة بشػػػػػخص اإلمػػػػػاـ 
 المنتظر )عميم السبلـت.

وذلؾ كمػا أنتصػر فػي الحجػاز ومكػة فػي بػادأ الػدعوة ال يػة عمػ. مشػركي 
م حػػػوؿ الكوفػػػة   قػػػرعش. حيػػػث ورد عػػػف أميػػػر المػػػؤمنيف )عميػػػم السػػػبلـت قولػػػ

)والػػذي نْسػػي بيػػد  لينتصػػرف   بأهمهػػا فػػي َػػرؽ اْلرض وغرحهػػا كمػػا 
 .( ٖ)انتصر بالحجاز (

 
                                                 

 . 605ص  1مستدرؾ الوسائه  ج - 7
 .   727ػ720ص  6وما بعدها   تارع  اليعقو ي  ج 20ص  3مروج الذهب  ج -6
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 ػ الكوفة مسكف ومدفف اْلنبياء واْلوصياءٖ

إف الكوفػػة حػػازت عمػػ. ف ػػه وشػػرؼ عظيمػػيف ألنلػػا محػػه لمسػػكف ومػػدفف 
براهيـ وهود وصالح )عميلـ الس  بلـت .لمعديد مف األنبياء ك دـ ونوح وا 

وقد أو ح أئمة أهػه البيػت )عمػيلـ السػبلـت تمػؾ الن ػيمة التػي ح ػيت بلػا 
الكوفػػػػة مػػػػف حيػػػػث وجػػػػود قبػػػػور األنبيػػػػاء واألوصػػػػياء إلػػػػ. جنػػػػب قبػػػػر سػػػػيد 
األوصياء في عدة مواطف منلا ما جاء عف أبػي أسػامة عػف اإلمػاـ الصػادؽ 

وح ) الكوفػة روضػة مػف ريػاض الجنػة فيهػا قبػر نػ)عميم السػبلـت أنػم قػاؿ  
بػػراهيـ وقبػػور ثَلثمائػػة نبػػي وسػػبْيف نبيػػاع وسػػتمائة وصػػي وقبػػر سػػيد  واق

 .(ٔ)اْلوصياء أمير المؤمنيف)عميه السَلـ((
 كما ورد عف أبي بكير الح رمي عف أبي جعنر الباقر )عميم السبلـت قاؿ  
؟ ) قمػػت: أي الب ػػاع أفضػػ  بْػػد حػػـر   وحػػـر رسػػوؿ   )  تسػػميما( 

ف ػػػاؿ: ) الكوفػػػة يػػػا أبػػػي بكيػػػر هػػػي الزكيػػػة الطػػػاهرة فيهػػػا قبػػػور النبيػػػيف 
 .(ٕ)المرسميف وغير المرسميف واْلوصياء الصادقيف .....(

بيد إف سر قداستلا األصمي هو وجود قبر سيد األوصياء اإلماـ عمي )عميم 
 السبلـت فيلا. 
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موجػػودات وهػػـ وممػػا ال شػػؾ فيػػم إف  ا  وهؿ   )عمػػيلـ السػػبلـت أشػػرؼ ال
العمة التي مف أجملا خم  هللا الكوف ب سػرهللا  واإلمػاـ عمػي )عميػم السػبلـت هػو 

 أوؿ مف حاز هذا الشرؼ بعد سيد البشر   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات .
وقد ورد في ف ه أمير المؤمنيف )عميػم السػبلـت وف ػه زعارتػم مػا جػاء عػف 

) دخمػػت ي وهػػب القصػػرأ أنػػم قػػاؿ  اإلمػػاـ الصػػادؽ )عميػػم السػػبلـت عػػف أبػػ
: جْمت فداؾ أتيتؾ ولػـ عبد   )عميه السَلـ(غ ف مت لهالمدينة فأتيت أبا 

 أزر أمير المؤمنيف .
: بئس مػا صػنْت لػوَل إنػؾ مػف َػيْتنا مػا نظػرت إليػؾ أَل تػزور مػف ف اؿ

 . ( ٔ)(ر  اْلنبياء ويزور  المؤمنوف....يزور    ما المَلئكة ويزو 
)عميم السبلـت هو محط الرحمة اإلللية لمعباد كافة  فمػا مػف طالػب  واف قبرهللا

حاجة وال مكروب وال سقيـ وال ذو عاهة إال الذ بقبرهللا وأستنجد بجوارهللا وق . 
 هللا حاجتم وننس عنم كر تم.

 فعف اإلماـ الصادؽ )عميم السبلـت في معرض مدحم لمكوفة أنم قاؿ  
لػى جانبهػا  )...الكوفة فاف البركة منها عمى أثنا عَػر مػيَلع هكػذا وهكػذا واق

 . (ٕ)قبر ما أتا  مكروب قط وَل ممهوؼ إَل فرج   عنه (
) نحف ن وؿ بظهػر الكوفػة قبػر َل يمػوذ وعنم )عميم السبلـت أي ا  أنم قاؿ  

 .( ٖ)به ذو عاهة إَل َْا    (
عاد  ولو عدنا إل. قصة هود )عميم السبلـت في القرهف  نجد اف هللا بعرم إل.

التي كانت تسكف الػيمف  وكػانوا قومػا  أشػداء أقويػاء  ولػـ يػؤمف بػم إال القميػه 
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مػػف قومػػم  ألنػػم لػػـ يػػ ت لـ ببينػػة أو معجػػزة  إال انػػم حػػاججلـ بػػ للتلـ التػػي ال 
 تنن  وال ت ر.

فمما لـ يصدقوهللا ل ما دعاهـ إليم قاموا ب ر م  رـ اف هللا سبحانم وتعػال. أيػدهللا 
رؤ أحػد عمػ. مسػم  وبعػدها بعػث هللا سػبحانم وتعػال. بمبلئكة الرعب فمػـ يجػ

عمػػ. قػػوـ عػػاد الػػرعح العقػػيـ لػػتلمكلـ  وأنجػػاهللا هللا سػػبحانم وتعػػال. والمػػؤمنيف 
 القمة الذيف كانوا معم مف ذلؾ العذاب .

لذلؾ نجد إف اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت لػم شػبم بلػود )عميػم السػبلـت مػف 
ا  منتظػػػرا  فػػػي قومػػػم واإلمػػػاـ )عميػػػم حيػػػث إف هػػػود )عميػػػم السػػػبلـت كػػػاف قائمػػػ
 السبلـت هو قائـ هؿ   )عميم السبلـت.

رػػػػـ إف هػػػػود )عميػػػػم السػػػػبلـت نصػػػػر بالرعػػػػب وكػػػػذلؾ اإلمػػػػاـ الملػػػػدأ )عميػػػػم 
السػػبلـت منصػػور بالرعػػب حتػػ. ذكػػر إف رايتػػم التػػي هػػي رايػػة رسػػوؿ هللا   

ا شػػلر وورائلػػا شػػلر وعػػف يمينلػػا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات يػػوـ بػػدر يسػػير الرعػػب أماملػػ
شػػػلر ومػػػف ورائلػػػا شػػػلر وأصػػػملا إف هللا نجػػػا هػػػود )عميػػػم السػػػبلـت وقمػػػة مػػػف 

ياهـ بمكة .   المؤمنيف الذيف معم مف العذاب وجمعم وا 
وكذلؾ اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت سوؼ ينجيم مػف كيػد األعػداء وسػينجي 

 ـ لم في الكوفة .أصحابم المؤمنيف مف بحار النتف المتبلطمة وسيجمعل
وهنا تكمػف العبػرة فػي قصػة هػود )عميػم السػبلـت  والعبػرة مػف دفنػم فػي أرض 

 الكوفة.
أمػػا نبػػي هللا صػػالح )عميػػم السػػبلـت فقػػد بعرػػم هللا إلػػ. قػػـو رمػػود وصػػالح وهػػو 
مف ذرعػة نػوح )عميػم السػبلـت وكػاف كرعمػا  ووجيلػا  فػي قومػم رػـ نػاب عػنلـ  

) إف صػػالح غػػاب عػػف قومػػه ـت أنػػم قػػاؿ  فعػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ )عميػػم السػػبل
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زماناع وكاف يـو غاب كهَلع حسف الجسـ وافر المحية رحْة مػف الرجػاؿ فممػا 
 رجا إلى قومه لـ يْرفو غ وكانوا عمى ثَلث طب ات : 

طب ة جاحدة َل ترجا أبداع وأخرى َكت وأخرى عمى ي ػيفغ فبػدأ حػيف رجػا 
 بالطب ة الَاكة .

 و  وَتمو  وزجرو  .ف اؿ لهـ : أنا صالح فكذب
كمؾ ثـ أتى إلى الجاحػدة فمػـ  وقالوا : إف صالح كاف عمى غير صورتؾ َو

 يسمْوا منه ونْروا منه أَد النْور.
 . أه  الي يف ف اؿ لهـ : أنا صالح ثـ أنطمق إلى الطب ة الثالثة : وهـ

ف الوا : خبرنا خبر َل نَؾ فيػؾ أنػؾ صػالح إنػا نْمػـ إف   تْػالى الخػالق 
ؿ فػػي أي صػػورة َػػاء وقػػد أخبرنػػا وتدارسػػنا بَْلمػػات صػػالح )عميػػه يحػػو

 السَلـ( إذا جاء.
 : أنا الذي آتيكـ بالناقة .ف اؿ 

 : صدقت وهي التي نتدارس فما عَلمتها ؟ ف الوا
 : لها َرب يـو ولكـ َرب يـو مْمـو .قاؿ

ف ػػالوا : آمنػػا بػػاهلل ومػػا جئتنػػا بػػه إلػػى أف قػػاؿ فممػػا ظهػػر صػػالح )عميػػه 
نما مث  عمي وال ائـ صػموات   عميهمػا فػي هػذ  السَل ـ( اجتمْوا عميه واق

 .(ٔ)اْلمة مث  صالح )عميه السَلـ( (
أما مف حيث وجم الشبم بيف صالح )عميػم السػبلـت و ػيف اإلمػاـ عمػي )عميػم 
السبلـت واإلماـ الملدأ )عميم السبلـت كما جاء في النص المتقدـ  فإف قاته 
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ـت عبد الرحمف بف ممجـ )لعنم هللات هو شػقي  عػاقر اإلماـ عمي )عميم السبل
 ناقة صالح )عميم السبلـت .

أمػػا بالنسػػبة لئلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت فإنػػم يشػػبم صػػالح )عميػػم السػػبلـت 
فاألخبػػار الػػواردة فػػي نيبػػة اإلمػػاـ الملػػدأ مػػف ناحيػػة إنػػم نػػاب وهػػو كلػػبل . 

اء الويبة الكبرى كاف في )عميم السبلـت تشير إل. أف عمرهللا الشرع  عند ابتد
 السبعيف  و يخرج بصورة  شاب في األر عيف مف العمر.

وهذهللا إحدى االبتبلءات التي يبتمػ. بلػا النػاس  فينقسػموف فيػم  مػا بػيف شػاؾ 
وجاحػد ومػؤمف مصػدؽ  ونحػف نعمػـ أف صػػالح )عميػم السػبلـت هػو مػف ذرعػػة 

 نوح والذأ هو مف ذرعة سكنت الكوفة .
الملػػدأ )عميػػم السػػػبلـت تبػػدأ مػػف الكوفػػة فلػػذهللا النئػػػات  وبمػػا إف دعػػوة اإلمػػاـ

الربلرػػة المختمنػػة فػػي اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت هػػي ننػػس النئػػات التػػي 
خرجػت واختمنػػت فػػي صػالح )عميػػم السػػبلـت. وكمػا إف صػػالح )عميػػم السػػبلـت 
جاء ليرني قومم عف عبادة األصناـ فإف اإلماـ الملػدأ )عميػم السػبلـت يػ تي 

صناـ البشرعة التي يعبدها أهه الكوفة ونيرهـ في هخر الزماف كما ليحطـ األ
 سي تينا .

 
 ػ عَلقة الكوفة باْلنبياء أولي الْـز )عميهـ السَلـ( ٗ

براهيـ وموس. وعيس. والرسوؿ    إف األنبياء أولي العـز هـ كه مف نوح وا 
  وللػـ )صموات هللا عميلـ أجمعيفت وهـ أصحاب الرسالة العامػة لكػه النػاس

عبلقػػة بالكوفػػة وهػػذا مػػا نستشػػنم مػػف كػػبلـ األئمػػة )عمػػيلـ السػػبلـت وذلػػؾ فػػي 
 معرض حديرلـ عف ف ه زعارة اإلماـ عمي)عميم السبلـت.
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فعػػػف المن ػػػه بػػػػف عمػػػر الجعنػػػػي  انػػػم دخػػػػه عمػػػ. اإلمػػػػاـ الصػػػادؽ )عميػػػػم 
السبلـت  ف خبرهللا أنم يحب زعارة أمير المؤمنيف )عميم السبلـت  فقاؿ لم اإلماـ 

 ) ه  تْرؼ فض  زيارته ؟ )عميم السبلـت  
 ف مت: َل يابف رسوؿ   إَل أف تْرفني ذلؾ . 

قػػاؿ: إذا زرت أميػػر المػػؤمنيف )عميػػه السػػَلـ( فػػأعمـ انػػؾ زائػػر عظػػاـ آدـ 
وحدف نػوح وجسػـ عمػي بػف أبػي طالػب )عميػه السػَلـ( غ فأخػذ نػوح )عميػه 

ب  الػذي كمػـ   عميػه السَلـ( التابوت فدفنه في الغري وهو قطْة مف الج
موسى تكميما وقدس عميه عيسى ت ديساع وأتخذ عميه إبػراهيـ خمػيَلع وأتخػذ 
دمحماع حبيباع وجْمه لمنبييف مسكناع فو  ما سكف فيه بْد أبويه الطيبيف آدـ 

مػػف أميػػر المػػؤمنيف )عميػػه السػػَلـ( غ فػػاذا زرت جانػػب النجػػف  ونػػوح أكػػـر
ي بػػف أبػػي طالػػب فانػػؾ زائػػر اآلبػػاء فػػزر عظػػاـ آدـ وحػػدف نػػوح وجسػػـ عمػػ

ف زائػر  تْػتح لػه أبػواب  اْلوليف ودمحم خاتـ النبييف وعمي سيد الوصػييفغ واق
 . (ٔ)السماء عند عودته فَل تكف عند الخير نواماع (

وعتبيف مف النص المتقدـ إف لكه مف األنبياء أولي العـز عبلقة بالورأ وهي 
بالكوفػة ومسػجدها فقػط بػه تطمػ  ظلر الكوفة  ألف الكوفة عادة ال تنحصػر 

 عم. المناط  المحيطة بلا. 
 

 إبراهيـ )ع( بالكوفةعَلقة 
إف الكوفة كانت مسكنا  إلبراهيـ )عميم السبلـت وعم. ظلرها فػي جبػه الوػرأ 

بػػػي عبػػػد هللا عميػػػم وأ عػػػف أر فقػػػد  اتخػػػذ هللا سػػػبحانم وتعػػػال. إبػػػراهيـ خمػػػيبل  
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لػذي كمػـ   عميػه موسػى تكميمػا الغري قطْة مف الجب  ا)  السبلـ أنم قاؿ
وقدس عميه عيسى ت ديسا غ واتخذ عميػه إبػراهيـ خمػيَل غ ودمحما صػمى   

 .ت7) تعميه وآله حبيبا غ وجْمه لمنبييف مسكنا
والعمة المرادة هنا إنم كاف يكرر مف االختبلء باهلل سػبحانم وتعػال. عمػ. هػذهللا 

اتخػػذهللا هللا إبػػراهيـ )عميػػم األرض. أمػػا عػػف األسػػباب األخػػرى التػػي مػػف أجملػػا 
) السػػبلـت خمػػيبل  فلػػي متعػػددة  فقػػد جػػاء عػػف اإلمػػاـ الر ػػا )عميػػم السػػبلـت  

إنما اتخذ   إبراهيـ خميَلع ْلنه لـ يرّد أحداع قػطغ ولػـ يسػأؿ أحػداع غيػر   
 .(ٕ)عز وج (

 ) إنما اتخذ   إبراهيـ خميَلع لكثرةوعف اإلماـ الصادؽ )عميم السبلـت قاؿ  
 .(ٖ)سجود  عمى اْلرض (

) إنمػا اتخػذ   عػز وجػ  أما عف اإلماـ العسكرأ )عميػم السػبلـت فقػد قػاؿ  
 .(ٗ)إبراهيـ خميَلع لكثرة صمواته عمى دمحم وآؿ دمحم (

)مػػا اتخػػذ   وعػػف الرسػػوؿ   ) صػػم. هللا عميػػم والػػم وسػػمـ تسػػميما ت قػػاؿ  
 .(٘)بالمي  والناس نياـ(إبراهيـ خميَلع إَل إلطْامه الطْاـ وصمواته 

فػػالكرير مػػف الصػػنات التػػي تحم ػػ. بلػػا إبػػراهيـ )عميػػم السػػبلـت مػػف حيػػث عػػدـ 
مس لتم إال مف هللا وكررة سجودهللا وعبادتم ستنطب  عم. رجه ي تي مػف ذرعتػم 
وهو اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت الذأ سيستخم  فػي األرض وسػيحكـ فػي 
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يـ خمػيبل  فاإلمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـت ننس األرض التي اتخذ هللا بلا إبراه
 . واتخذ هللا خميبل  في نيبتممنقط  إل. هللا تعال. 

أمػػػا مػػػف ناحيػػػة العبػػػادة  فبطبيعػػػة الحػػػاؿ إف أهػػػه البيػػػت )عمػػػيلـ السػػػبلـت ال 
يقػػػػاس بلػػػػـ أحػػػػد ومػػػػف  ػػػػمف ذلػػػػؾ عبػػػػادتلـ وصػػػػبلتلـ بالميػػػػه  وهػػػػي أحػػػػد 

يػػػػم السػػػػبلـت الربلرمائػػػػة العبلمػػػػات الدالػػػػة عمػػػػ. أصػػػػحاب اإلمػػػػاـ الملػػػػدأ )عم
 وربلث عشر حيث ورد ب نلـ ليوث في النلار رهباف في الميه . 

ونحػػػف نعمػػػـ إف جػػػه أصػػػحاب اإلمػػػاـ مػػػف أهػػػه الكوفػػػة مػػػوطف أبػػػيلـ إبػػػراهيـ 
. وقػػد بينػػا هننػػا  إف إبػػراهيـ )عميػػم السػػبلـت هػػو الػػذأ أشػػترى ت7))عميػػم السػػبلـت

ذأ سػػتؤوؿ إليػػم فػػي هخػػر األرض التػػي بػػيف الوػػرأ والكوفػػة  وذلػػؾ لمن ػػه الػػ
 الزماف.

ف ػػبل  عػػف إف قبػػر إبػػراهيـ )عميػػم السػػبلـت يقػػ  فػػي الكوفػػة أي ػػا  ومػػف خػػبلؿ 
ذلػػؾ يجػػب أف نعػػرؼ إف وجػػود ذلػػؾ القبػػر فػػي الكوفػػة لػػم دالئػػه ومصػػادي  
عديػػدة لمػػا سػػيجرأ بعػػدهللا  مػػف حيػػث إف وجػػودهللا )عميػػم السػػبلـت هنػػاؾ يمرػػه 

م مف هو رمػز هػذهللا اإلمامػة وأصػملا وجود اإلمامة فيلا  ألنم سي تي مف ذرعت
وهػػػػو اإلمػػػػاـ عمػػػػي )عميػػػػم السػػػػبلـت رػػػػـ يػػػػ تي مػػػػف بعػػػػدهللا مػػػػف يتػػػػول. اإلمامػػػػة 

 والخبلفة عم. األرض كملا وهو اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت .
كمػػػا إف لػػػم عبلقػػػة بتكسػػػير األصػػػناـ  فػػػإبراهيـ أوؿ مػػػف كسػػػر األصػػػناـ فػػػي 

ػر األصػناـ فػي العراؽ وبما إنم يمره منطم  خطي النبوة واإل مامة فالػذأ كس 
 العػػراؽ مكػة هػو نبينػا   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات وسػي تي مػف ذرعتػم مػػف يكسػر أصػناـ

 في هخر الزماف كما فعه جدهللا إبراهيـ )عميم السبلـت.
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 موسى وعيسى )عميهما السَلـ( وعَلقتهما بالكوفة

بحمػػه رسػػالتم ونشػػرها إف هللا سػػبحانم وتعػػال. كمػػ  موسػػ. )عميػػم السػػبلـت  
عندما كممم عم. طور سيناء وهػو ظلػر الكوفػة وقػد خاطبػم عػز وجػه بقولػم 

َمْيَؾ ِإْنَؾ ِباْلَواِد اْلُمَ ْدِس ُطوعى {تعال.   ْْ ي َأَنا َرحاَؾ َفاْخَمْا َن  . ( ٔ)} ِإنِّ
وهػػػذا أمػػػر ملػػػـ جػػػدا  يشػػػير إلػػػ. قداسػػػة هػػػذهللا البقعػػػة والتػػػي تعتبػػػر ملػػػد لكػػػه 

. كمػا إف هنػاؾ الكريػر اوية العالمية والتي منلا الديانة اليلوديػةالديانات السم
)عميػػػم السػػػبلـت و ػػػيف اإلمػػػاـ الملػػػدأ مػػػف نقػػػال الشػػػبم بػػػيف نبػػػي هللا موسػػػ. 

)عميػػم السػػبلـت الػػذأ يتخػػذ الكوفػػة منطمقػػا  لدعوتػػم مػػف ناحيػػة خنػػاء الػػوالدة   
لسػػػيد ومػػػف ناحيػػػة خروجػػػم خائنػػػا  يترقػػػب  وذلػػػؾ إشػػػارة إلػػػ. خروجػػػم ووزعػػػرهللا ا

إلػػ. مكػػة وذلػػؾ عنػػد دخػػوؿ جػػيش السػػنياني إلػػ.  المنػػورة اليمػػاني مػػف المدينػػة
 لطمب اإلماـ )عميم السبلـت وقتمم .  المدينة

ف بل  عف الشبم مف ناحية الويبة وتيم بني إسرائيه مف بعدهللا  وكػذلؾ الحػاؿ 
مػػ  اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت ونيبتػػم وتيػػم أمتػػم بصػػورة عامػػة وشػػيعتم 

اصػػة فػػي تمػػؾ الويبػػة. فسػػيخرج ومعػػم موارعػػث األنبيػػاء ومنلػػا خػػاتـ بصػػورة خ
 سميماف وعص. موس..

وفػػػػػي ذلػػػػػؾ إشػػػػػارة وا ػػػػػحة إلػػػػػ. أف الرسػػػػػالة ال يػػػػػة هػػػػػي االمتػػػػػداد لجميػػػػػ  
ف اإلماـ الملػدأ )عميػم السػبلـت سػيظلر  الرساالت السماوية والخاتمة للا  وا 

 لتطبي  هذهللا الرسالة مف عم. ظلر الكوفة .
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ـ الذأ قيه عم. نبي هللا موس. )عميم السبلـت ينطب  عمػ. نبػي وننس الكبل
هللا عيس. )عميم السبلـت  حيث إف الكوفة كانت محه والدتم )عميم السػبلـت 

: ) رأيػػت أبػػا عبػػد   )عميػػه السػػَلـ( فقػػد جػػاء عػػف حنػػص بػػف نيػػاث قػػاؿ
يتخمػ  بسػاتيف الكوفػػة فػانتهى إلػى الكوفػػة فتوضػا عنػدها ثػػـ ركػا وسػػجد 

ت في سجود  خمسمائة تسبيحة ثـ أستند إلى نخمة فػدعا بػدعوات وأحصي
ثـ قػاؿ: يػا حْػص إنهػا و  النخمػة التػي قػاؿ   جػ  ذكػر  لمػريـ )عميهػا 

 .(ٔ)السَلـ(: }َوُهزِّي ِإَلْيِؾ ِبِجْذِع الْنْخَمِة ُتَساِقْط َعَمْيِؾ ُرَطباع َجِنّياع { (
ت )عميلـ السبلـت عف قولم تعػال. وقد جاء في التناسير الواردة عف أهه البي

يٍف { ِْ ـَ َوُأْمُه آَيةع َوآَوْيَناُهَما إلى َرْحَوٍة َذاِت َقَراٍر َوَم ْمَنا اْبَف َمْرَي َْ } َوَج
(ٕ). 

 عف أبي سعيد اإلسكافي عف اإلماـ أبي جعنر الباقر)عميم السبلـت انم قاؿ  
ة وال ػػرار المسػػجد ) قػػاؿ أميػػر المػػؤمنيف )عميػػه السػػَلـ( .... الرحػػوة الكوفػػ

 .(ٖ)والمْيف الْرات (
وعمػػ. هػػذا األسػػاس تكػػوف والدة عيسػػ. )عميػػم السػػبلـت فػػي الكوفػػة للػػا معنػػ. 
كبير مف ناحية امتداد الرسالة السماوية  ومف ناحية ارتباطلػا بق ػية اإلمػاـ 

مػف حيػث إف والدة أمػر اإلمػاـ الملػدأ سػيكوف عمػػ.  الملػدأ )عميػم السػبلـت
 .عميم السبلـتيد عيس. بف مرعـ )

 
 النبي دمحم )ص( وعَلقته بالكوفة
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نػػم  نػػم قطعػػة مػػف جبػػه  وا  ورد فػػي الػػنص اانػػ  الػػذكر والػػذأ يػػذكر الوػػرأ وا 
 عميم أتخذ الرسوؿ  ا  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات حبيبا  

 .كما فً الزواٌة اَنفة الذكز
ارع  ما يشير وال يمكف حمه النص عم. الظاهر مف حيث إنم لـ يرد في الت

 إل. اف هللا سبحانم وتعال. أوح. إل. رسوؿ هللا  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات هناؾ. 
ولكف مف الممكف ت وعه الرواية عم. أنلا كناية عف رسالة الخاتـ )صػم. هللا 
ل. الكوفة  وقػد سػب  أف أشػرنا  عميم وهلم وسمـ تسميمات انطمقت مف الكوفة وا 

م وتعال. أمر المبلئكة بالسػجود ادـ )عميػم السػبلـت هنػاؾ إل. أف هللا سبحان
 لعمة وجود األنوار الخمسة )عميلـ السبلـت في ظلرهللا. 

ونحف نعمـ جيدا  إف األرض ب سػرها بمػا فيلػا الكوفػة لػـ يخمقلػا هللا عػز وجػه 
فػػػي  إال ألجػػػه محبػػػة أهػػػه الكسػػػاء )عمػػػيلـ السػػػبلـت   والرسػػػوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميمات

مقػػدمتلـ   فلػػو أشػػرؼ المخموقػػات عمػػ. اإلطػػبلؽ   ألنػػم خمػػ  مػػف نػػور هللا 
 سبحانم وتعال. .

فمػػذلؾ كانػػت الكوفػػة أوؿ بقعػػة عمػػ. وجػػم األرض تسػػتقبه نػػور المعصػػوميف 
)عمػػػيلـ السػػػبلـت وتتقبػػػه واليػػػتلـ  والتػػػي هػػػي كمػػػاؿ الػػػديف اإلسػػػبلمي الخػػػاتـ 

 تسػػميمات والمنػػزؿ عميػػم مػػف قبػػه هللا لؤلديػػاف الػػذأ جػػاء بػػم الرسػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 .ت7)تعال.

كمػػا إف الكوفػػة سػػتكوف المحػػه الػػذأ سػػتظلر فيػػم دعػػوة هػػذا الػػديف الباطنيػػة  
ومنلػػػػا يكػػػػوف انطبلقػػػػم إلػػػػ. العػػػػالـ ب سػػػػرهللا  وذلػػػػؾ عمػػػػ. يػػػػد ابػػػػف رسػػػػوؿ هللا  

 المسم. والمكن. باسمم اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت.
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زوؿ خاتـ األنبياء   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات فيلا  حيث ورد إنػم وقد تشرفت الكوفة بن
فػػػػي ليمػػػػة المعػػػػراج نػػػػزؿ فػػػػي الكوفػػػػة وصػػػػم. فػػػػي مسػػػػجدها بػػػػه إف قسػػػػـ مػػػػف 
الروايػػات الػػواردة عػػف األئمػػة )عمػػيلـ السػػبلـت إف مسػػجد الكوفػػة كػػاف المكػػاف 

 ء. الذأ عرج منم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات  إل. السما
ف كانػػػت الكوفػػػة لػػػـ تح ػػػ. بشػػػرؼ احت ػػػاف الرسػػػالة ال يػػػة مػػػف حيػػػث  وا 
التنزعػػه  فسيتسػػن. للػػا ذلػػؾ مػػف حيػػث الت وعػػه فػػي هخػػر الزمػػاف. لػػذلؾ قػػاؿ 

)الكوفػػة جمجمػػة الْػػرب ورمػػح   تبػػارؾ عنلػػا الرسػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات  
 .(ٔ)وتْالى وكنز اإليماف(

 
 
 
ة مػػػف ب ػػػاع الجنػػػة ومحػػػ  إجمػػػاع أرواح ػػػػ الكوفػػػة ب ْػػػ٘

 المؤمنيف
) الكوفػة جاء عف أبي أسامة انم سم  اإلماـ الصادؽ )عميم السبلـت يقوؿ  

 .(ٕ)روضة مف رياض الجنة (
كما جاء فػي ف ػه وادأ السػبلـ وهػو بظلػر الكوفػة ننػس هػذا المعنػ.  فعػف 

فػة فوقػ  خػرج إلػ. ظلػر الكو  )عميػم السػبلـتحبة العرني إف أميػر المػؤمنيف 
) لػػو كَػػف لػػؾ ... ومػػا مػػف مػػؤمف بػػوادأ السػػبلـ مخاطبػػا  األمػػوات فقػػاؿ  
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نهػا  يموت في ب ْة مف ب اع اْلرض إَل قي  لروحه الح ي بوادي السَلـ واق
 .(ٔ)لب ْة مف جنة عدف (

وقد جاء في النصوص ما يشير إل. وادأ السبلـ الذأ هو ظلر الكوفػة إنػم 
المػػػؤمنيف يتنعمػػػوف بلػػػا حتػػػ. يوافػػػوا جنػػػة يمرػػػه جنػػػة الػػػدنيا بالنسػػػبة ألرواح 

) إف جنػػة الػػدنيا وادي السػػَلـ ومحمهػػا ظهػػر الكوفػػة بػػيف الخمػػد  فقػػد ورد  
النجػػف وكػػرحَلءغ وفيهػػا أرواح المػػؤمنيف فػػي أجسػػاد مثاليػػة يتنْمػػوف بهػػا 

 .(ٕ)حتى يوافوا جنة الخمد (
وبالنعػػػه وردت روايػػػات عديػػػدة حػػػوؿ ف ػػػه تر ػػػة وادأ السػػػبلـ وجػػػوار أميػػػر 

لمػػؤمنيف مػػػف حيػػث إف الػػػدفف فيلػػا يػػػدف  عػػػذاب القبػػر ومػػػا للػػذا األمػػػر مػػػف ا
 .ت3))عميم السبلـتمدخمية بجوار أمير المؤمنيف 

عمػػيلـ السػػبلـت واألرض التػػي )وقػػد أشػػار أئمػػة أهػػه البيػػت إلػػ. كػػوف قبػػورهـ 
 ػػمت أجسػػادهـ الطػػاهرة إنلػػا بقػػ  مػػف بقػػاع الجنػػة  وعمػػ. وجػػم الخصػػوص 

وقبػػر سػػيد الشػػلداء اإلمػػاـ  )عميػػم السػػبلـتاـ عمػػي قبػػر مػػول. الموحػػديف اإلمػػ
 .)عميم السبلـتالحسيف 

بسندهللا عف هبائم الطاهرعف عف )عميم السبلـت وورد عف اإلماـ جعنر بف   
) يػػا أبػػا الحسػػف إف   جْػػ  قبػػرؾ وقبػػر  رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات أنػػم قػػاؿ 

 .(ٗ)مف عرصاتها ....( ولدؾ ب اعاع مف ب اع الجنة وعرصة
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وامتازت الكوفة التي تشمه وادأ السبلـ عم. نيرها مػف البمػداف أي ػا   انلػا 
)عميػػم قػػد صػرح بلػػذا اإلمػاـ عمػػي و مو ػ  حشػػر أرواح المػؤمنيف فػػي العػالـ 

) لو كَف لؾ لرأيػت حم ػاع حم ػاع مجتمْػيف يتحػادثوف ف مػت بقولم   السبلـت
مػف مػؤمف يمػوت فػي ب ْػة مػف ب ػاع أجساـ أـ أرواح ؟ ف اؿ أرواحغ ومػا 

 .(ٔ)اْلرض إَل قي  لروحه الح ي بوادي السَلـ ....(
) أمػا إنػه َل يب ػى مػؤمف كما ورد عف اإلماـ الصادؽ )عميم السػبلـت قولػم  

 .  حَر   روحه إلى وادي السَلـفي َرؽ اْلرض وَل غرحها إَل
ي كػأني بهػـ حمػق ف مت له: وأيف وادي السَلـ ؟ قاؿ: ظهر الكوفةغ أمػا أنػ

 .(ٕ)حمق قْود يتحدثوف ...(
: ) ما مػف مػؤمف يمػوت فػي َػرؽ وفي رواية رانية عنم )عميم السبلـت قاؿ

اْلرض وغرحها إَل حَر   عز وج  روحه إلػى وادي السػَلـغ ف يػ  وأيػف 
 وادي السَلـ ؟

قاؿ: بيف وادي النجف والكوفة كػأني بهػـ حمػق كبيػر قْػود يتحػدثوف عمػى 
 . (ٖ)نور (منابر مف 

وهػػػذا أمػػػر طبيعػػػي جػػػدا  أف تحشػػػر أرواح المػػػؤمنيف هنػػػاؾ لعمػػػة وجػػػود أميػػػر 
المػػػؤمنيف )عميػػػػم السػػػػبلـت فػػػػي تمػػػػؾ البقعػػػة ألف جسػػػػد اإليمػػػػاف فيػػػػم و واليتػػػػم 

) يػػا ومحبتػػم يميػػز المػػؤمف مػػف المنػػاف . كمػػا قػػاؿ رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات  
 .(ٗ)ضؾ إَل منافق (عمي َل يحبؾ إَل مؤمف وَل يبغ
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ف بل  عف كونم )عميم السبلـت قسيـ الجنػة والنػار وهػو النػاروؽ الػذأ ينػرةؽ  
بػػػم بػػػيف اإليمػػػاف والكنػػػر ولػػػذلؾ سػػػمي بالنػػػاروؽ وبقسػػػيـ الجنػػػة والنػػػار  لػػػذلؾ 

 .إل. جانبم ومنلا تذهب إل. الجنة تحشر أرواح المؤمنيف
أو نيػػػر مؤمنػػػة  ومػػػف ناحيػػػة أخػػػرى  إف جميػػػ  األرواح سػػػواء كانػػػت مؤمنػػػة 

سوؼ تحشر إل. جنػب مػف تلػوى وتحػب فعػف جػابر بػف عبػد هللا األنصػارأ 
عنػػػػدما جػػػػاء زائػػػػرا  لقبػػػػر اإلمػػػػاـ الحسػػػػيف )عميػػػػم السػػػػبلـت يػػػػوـ األر عػػػػيف قػػػػاؿ 

) السػػَلـ عميػػؾ وعمػػى اْلرواح التػػي حمػػت بْنائػػؾ ( ف ػػاؿ  مخاطبػػا  اإلمػػاـ 
 . يهـ فيما هـ فجابر لغَلمه اعمـ إننا ما ال ـو ونَاركه

ف اؿ غَلمه: كيف يكػوف ذلػؾ ولػـ نهػبط واديػاع ولػـ نصػْد جػبَلع وال ػـو قػد 
 فرؽ بيف رؤوسهـ وأبدانهـ  ؟

فأجابه قائَلع: انه سما رسوؿ   )  تسميما( انه قاؿ: إف مف أحب قوماع 
 .(ٔ)حَر مْهـغ ومف أحب عم  قـو أَرؾ في عممهـ(

الػػػػػػذيف صػػػػػػدؽ أيمػػػػػانلـ بػػػػػػواليتلـ ومحبػػػػػػتلـ لسػػػػػػيد فتكػػػػػوف أرواح المػػػػػػؤمنيف  
األوصػػػياء )عميػػػم السػػػبلـت بجػػػوارهللا  ألنػػػم )عميػػػم السػػػبلـت يمرػػػه أصػػػه ومنبػػػ  

 الوالية التي أخذ هللا تعال. بلا الميراؽ.
 
 ػ الكوفة قبة اإلسَلـ ٙ

كمػػا تعػػرؼ الكوفػػة ب نلػػا قبػػة اإلسػػبلـ فعػػف سػػمماف الػػ أ ر ػػواف هللا تعػػال. 
  .(ٕ)) هي قبة اإلسَلـ يحف إليها ك  مؤمف (ة  عميم قاؿ عف الكوف
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ق ػبح الشػيء   جمػ  أطرافػم ... والقبػة جمػ   –والقبة م خوذة لوة  مف  ) ق ػبح 
 .ت 7)قباب وقبب   بناء مسق  مستدير ...ت

والمعن. ال يحتاج إل. ت وعه ألف معنػ. القبػة مػ خوذ مػف جمػ  األطػراؼ أأ 
لػػػػػا جمعػػػػػت أطػػػػػراؼ اإلسػػػػػبلـ كاممػػػػػة إف معنػػػػ. الكوفػػػػػة قبػػػػػة اإلسػػػػػبلـ  أأ إن

و يػػة هلل سػػبحانم وتعػػال.  وبػػالنبوة لمرسػػوؿ الخػػاتـ    والمتمرمػػة بػػاإلقرار بالر 
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػميمات   والواليػػػػة والوصػػػػية لئلمػػػػاـ عمػػػػي )عميػػػػم السػػػػبلـت  وهػػػػذا هػػػػو 

بيػػاء الميرػػاؽ الػػذأ أخػػذهللا هللا سػػبحانم وتعػػال. عمػػ. هدـ وأبنػػاءهللا بمػػا فػػيلـ األن
 والرسه منذ عالـ الذر.

وقد أشػارت المصػادر إلػ. أف عمػة تسػميتلا بقبػة اإلسػبلـ هػي نسػبة إلػ. قبػة 
) وع د نوح في وسط المسجد قبة فادخػ  نوح )عميم السبلـت  حيث يروى  

إليها أهمه وولػد  والمػؤمنيف .... قػاؿ فسػميت الكوفػة قبػة اإلسػَلـ بسػبب 
 .( ٕ)تمؾ ال بة (

لرواية عم. ظاهرها ألنم ال يوجػد إسػبلـ أأ بمعنػ. الػديف وال نستطي  حمه ا
 اإلسبلمي لنظا  حت. يقاؿ قبة اإلسبلـ نسبة إل. قبة نوح )عميم السبلـت. 

به مف الممكف ت وعملا  أأ اف المراد باإلسبلـ هنا هو اإلماـ الملػدأ )عميػم 
وفػػة السػػبلـت وحركتػػم التػػي تبػػدأ مػػف الكوفػػة وتطػػوؼ بالكعبػػة رػػـ تعػػود إلػػ. الك

كسػػنينة نػػوح )عميػػم السػػبلـت وهػػذهللا الحركػػة هػػي التػػي تمرػػه الػػديف اإلسػػبلمي 
 الحني  كما سي تي ذلؾ منصبل . 
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 الثاني بابال
 المهدي )ع(كْبة مسجد الكوفة 

 

 :المبحث األول : تأسيس المسجد وبىاءي

مػػف المعمػػـو إف القػػرهف فيػػم تنزعػػه )ظػػاهر لمعيػػافت وت وعػػه )بػػاطف مخنػػي ال 
 إال هللا والراسخوف في العمـت.يعممم 

امتػػػداد لمرسػػػالة اإللليػػػة وبمػػػا إف رسػػػالة اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت هػػػي 
لػػػذا البػػػد أف تكػػػوف هنػػػاؾ كعبػػػة لئلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت كمػػػا  ال يػػػة

 .كانت هناؾ كعبة لرسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات
لػػي المتمرػػه بالنقطػػة )نقطػػة البػػاء فػػي إف أصػػه الموجػػودات هػػو النػػيض اإلل

ف للذهللا النقطػة ظػاهر وهػو الرسػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات وبػاطف وهػو  البسممةت وا 
اإلمػػاـ عمػػي بػػف أبػػي طالػػب )عميػػم السػػبلـت  وهػػذا مػػا ينسػػر لنػػا سػػبب والدة 

 الرسوؿ في ظاهر الكعبة ووالدة اإلماـ عمي في باطف الكعبة .
لػػػ. رسػػػالتم )رسػػػالة التنزعػػػهت وبمػػػا إف الك عبػػػة ترمػػػز لمرسػػػوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميمات وا 

فعميم وجب أف يكوف هناؾ باطف لمكعبة مػرتبط باإلمػاـ عمػي )عميػم السػبلـت 
)المولود في باطف الكعبةت  وهذا الباطف متمره في مسجد الكوفة الذأ يرمز 
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لػػ. رسػػالتم )ر  سػػالة الت وعػػهت وامتػػدادها فػػي إلػػ. اإلمػػاـ عمػػي )عميػػم السػػبلـت وا 
 األئمة مف ولدهللا وصوال  إل. اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت. 

إذ إف الػػػداخه إلػػػ. الكوفػػػة أوؿ مػػػا يشػػػد انتباهػػػم هنػػػاؾ هػػػو مسػػػجد الكوفػػػة   
والسػػػبب فػػػي ذلػػػؾ يعػػػود إلػػػ. إف المسػػػجد يرمػػػز إلػػػ. أميػػػر المػػػؤمنيف )عميػػػم 

ف مسػػػجد الكوفػػػة ااف قبمػػػة  السػػػبلـت الػػػذأ اتخػػػذ مػػػف الكوفػػػة عاصػػػمة لػػػم  وا 
الشػػيعة التػػي تقبػػه عميلػػا النػػاس مػػف كػػه الػػببلد  ولػػيس القبمػػة التػػي يتوجلػػوف 

 إليلا في الصبلة.
وكوف بػاطف الكعبػة هػو مسػجد الكوفػة فػإف ذلػؾ يترتػب عميػم وجػود شػبم أو  

تجانس ما بيف الكعبة وباطنلا )مسجد الكوفةت وعتجسد الشبم فػي عػدة أوجػم 
 هي  

 
 س المسجد وارتباطً بآدم )ع( ـ مه واحيت تأسي1

إف كه مف الكوفة والكعبة مرتبط ب دـ )عميم السبلـت  فالبيت الحراـ هو بيت 
أنػزؿ مػف السػػماء إلػ. األرض بعػد هبػػول هدـ وحػواء مػف الجنػػة  عمػ. شػػاكمة 
البيت المعمور في السماء الرابعة  والذأ تطوؼ حولم المبلئكة  والواية مػف 

 م وتعال..ذلؾ هو عبادة هللا سبحان
) إف   وضػػا تحػػت الْػػرش فقػػد جػػاء عػػف اإلمػػاـ البػػاقر )عميػػم السػػبلـت   

أرحْة أساطيف وسما  الضراح وهػو البيػت المْمػورغ وقػاؿ لممَلئكػة طوفػوا 
 بهغ ثـ بْث المَلئكة ف اؿ لهـ: أبنوا في اْلرض بيتاع بمثاله وقدر .

يطػػاؼ حػػوؿ  ولمػا هػػبط آدـ قػاؿ: إنػػي منػزؿ مْػػؾ بيتػػاع تطػوؼ حولػػه كمػا 
ي (  .ٔ))عَر
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} ِإْف َأْوَؿ َبْيػٍت ُوِضػَا ِلمْنػاِس َلْمػِذي وهو أوؿ بيت و   لمناس  قاؿ تعال.  
َْاَلِميَف { ى لِّْم  .(ٔ)ِبَبْكَة ُمَباَركاع َوُهدع

 . ي الت وعه تنطب  عم. مسجد الكوفةوهذهللا ااية ف
سجد عبػد هللا إف أوؿ م وذلؾ ألف معن. المسجد هو بيت هللا وقد ربت عندنا

)عميػم السػبلـت. فيشػابم والػذأ خطػم هدـ  فيم عم. األرض هػو مسػجد الكوفػة
عميم السبلـت  وبوايتم )مسجد الكوفة الكعبة في أصه الت سيس المرتبط ب دـ 

التػػي هػػي العبػػادة والتػػي ين ػػه بلػػا مسػػجد الكوفػػة كونػػم البقعػػة األولػػ. التػػي 
 عبد هللا فيلا.

أ اصػطناهللا هللا سػبحانم وتعػال. لخبلفػة األرض ف دـ هو أبػو البشػر وهػو الػذ 
ةع{ ي َجاِع   ِفي اَْلْرِض َخِميَْ ْذ َقاَؿ َرحاَؾ ِلْمَمََلِئَكِة ِإنِّ  . (ٕ)}َواِق

شػاعة الػديف الحػ  وهػو  وهػدؼ هػذا االسػتخبلؼ هػو تحقيػ  اإلرادة اإللليػة وا 
ـُ {اإلسبلـ  يَف ِعنَد َّللّاِ اإِلْسََل  في األرض . } ِإْف الدِّ

شاعة العدؿ فيلا ورف  الظمػـ والجػور وبال تالي تحقي  الوعد اإلللي ب عمار وا 
عنلػػػا وهػػػو مػػػا لػػػـ يتحقػػػ  فػػػي أيػػػاـ هدـ )عميػػػم السػػػبلـت وكانػػػت خبلفػػػة أميػػػر 
المػػؤمنيف هػػي امتػػداد لتمػػؾ الخبلفػػة وأي ػػا  لػػـ تػػتـ تمػػؾ الخبلفػػة عمػػ. وجللػػا 

 ـت.األكمه وال تكوف كذلؾ إال عم. يد اإلماـ الملدأ )عميم السبل
أمػػػا مػػػف ناحيػػػة البنػػػاء فػػػإف كػػػه مػػػف مسػػػجد الكوفػػػة والكعبػػػة مر عػػػي الشػػػكه  
فالكعبػػة كانػػػت مر عػػة الشػػػكه عمػػػ. شػػاكمة البيػػػت المعمػػور الػػػذأ و ػػػعم هللا 

 تحت العرش ولذلؾ سميت الكعبة .
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وقػػد ورد إف الكعبػػة سػػميت بلػػذا االسػػـ ألنلػػا مر عػػة  وصػػارت مر عػػة ألنلػػا 
وصػػار البيػت المعمػػور مر عػا  ألنػػم بحػػذاء بحػذاء البيػػت المعمػور وهػػو مر ػ   

العػػػػرش وهػػػػو مر ػػػػ   وصػػػػار العػػػػرش مر عػػػػا  ألف الكممػػػػات التػػػػي بنػػػػي عميلػػػػا 
  ومسػجد ت7)اإلسبلـ أر   هي سبحاف هللا والحمد هلل وال الػم إال هللا وهللا أكبػر

 الكوفة هو ااخر خط عم. أساس مر   الشكه.
ظيمػػا  مػػف نػػور محنوفػػا  بالػػدر ومػػف الجػػدير بالػػذكر إف الكعبػػة كانػػت سػػرادقا  ع

واليػػػاقوت رػػػـ أنػػػزؿ فػػػي وسػػػطم عمػػػدا  أر عػػػة وجعػػػه بػػػيف العمػػػد األر عػػػة لؤلػػػؤة 
بي اء وجعه بينلا نورا  مف السرادؽ. وهذا البيت مقابه البيت المعمور الذأ 
تطوؼ فيػم المبلئكػة فػي السػماء وقواعػد هػذا البيػت رفعػت بحجػر مػف الصػنا 

يناء وحجر في جبػه السػبلـ وهػو ظلػر وحجر مف المروة وحجر مف طور س
 الكوفة.

يتبيف مف ذلؾ إف لمبيت عبلقػة بالكوفػة وبمسػجدها وبمػا يرمػز إليػم والمتمرػه 
باإلمػػاـ عمػػي )عميػػم السػػبلـت وأهػػه البيػػت عمومػػا   فػػإف األحجػػار التػػي رفعػػت 
بلا قواعد البيػت ارنػاف منلػا كانػت مػف الكوفػة ألف طػور سػيناء كمػا ورد هػي 

: ) إف   أختػػار مػػف البمػػداف أرحػػا اؿ رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميماتالكوفػػة  فقػػد قػػ
ف ػػػاؿ عػػػز وجػػػ  }َوالتِّػػػيِف َوالْزْيُتوِفنَوُطػػػوِر ِسػػػيِنيَفنَوَهَذا اْلَبَمػػػِد اْْلَِمػػػيِف{ غ 
فػػالتيف المدينػػة والزيتػػوف بيػػت الم ػػدس وطػػور سػػينيف الكوفػػة وهػػذا البمػػد 

 .(ٕ)اْلميف مكة (
أوصػػ. عنػػدما  ػػر م أبػػف ممجػػـ لعنػػم  ميػػر المػػؤمنيف )عميػػم السػػبلـتكمػػا أف أ

هللا  بػػ ف يػػدفف عمػػ. شػػنير الػػوادأ وهػػو أوؿ طػػور سػػيناء  فقػػد ورد عػػف أبػػي 
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) انػػػه كػػػاف أنػػم قػػػاؿ   )عميػػػم السػػػبلـت حمػػزة الرمػػػالي عػػػف اإلمػػػاـ أبػػي جعنػػػر
وصية أمير المؤمنيف )عميه السَلـ( أف أخرجوني إلى الظهر فاذا تصػوحت 

 .( ٔ)مكـ واست بمكـ ريح فادفنوني وهو أوؿ طور سيناء فْْموا ذلؾ(أقدا
 ػ مف ناحية تسميته وموقْه ٕ

حيػث ورد إف لمكعبػة  الكعبػةإف هنالؾ أوجم شبم في تسػمية كػه مػف الكوفػة و 
فقػػػد ورد عػػػف الرسػػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميمات إنلػػػا سػػػميت بػػػذلؾ  ت6)عشػػػرة أسػػػماء.

ة الشػػكه وهػػذا يعنػػي إنلػػا تشػػابم مسػػجد الكوفػػة الػػذأ كػػاف ألنلػػا كانػػت مر عػػ
 مر عا  أي ا  .

نلػػا المكػػاف وروأ إنلػا سػػميت الكعبػة ألنلػػا وسػط الػػدنيا أو وسػط األرض  وأل
 .الذأ دحيت منم األرض

أما مسجد الكوفة أو الكوفة عموما  فقد تقدـ القوؿ إنلا كانت جببل  رػـ تنتػت  
 يشابم دحي األرض مف تحت مكة. وصار رمبل  أو أر ا  منبسط وهو 

ف لػػذلؾ معنيػػيف األوؿ إف مػػف  وسػػماها هللا سػػبحانم وتعػػال. بالبيػػت الحػػراـ وا 
لؾ أصػػبحت حػػـر هللا دخمػػم كػػاف همنػػا  ال يجػػوز فيػػم االعتػػداء عمػػ. أحػػد ولػػذ

 .سبحانم وتعال.
)حػػػـر   المسػػػجد لْمػػػة فعػػف أبػػي عبػػػد هللا الصػػادؽ )عميػػػم السػػبلـت قػػاؿ   

 أأ لعمة حرمة الكعبة صار المسجد حرما  .   (ٖ)الكْبة (
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وقػػػد ورد فػػػي األرػػػر الشػػػرع  إف قػػػرعش لمػػػا هػػػدمت الكعبػػػة وجػػػدت كتابػػػا  فيػػػم 
)إف   ذو بكة يـو حرمتهػا يػـو خمػق السػماوات واْلرض ووضػْتها بػيف  

  وبكػػة هػػي محػػه البيػػت  (ٔ)هػػاتيف الجبمػػيف وحْْتهػػا بسػػبْة أمػػَلؾ حْػػاع (
 الحراـ .

فة إنلا حـر هللا ورسولم وحـر أمير المؤمنيف )عميػم السػبلـت وقد ورد في الكو 
 .  ت6)كما ورد سابقا  

وبما إف مكة صارت حرما  لعمة حرمة الكعبة فػإف الكوفػة صػارت حرمػا  لعمػة 
حرمة مسجد الكوفة. عمما  إف الرواية الشرعنة تشير إل. التػرابط والوحػدة بػيف 

سميمات وأمير المػؤمنيف )عميػم السػبلـت وهمػا ظػاهر الكعبػة الرسوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ت
 وباطنلا وظاهر النقطة وباطنلا هذا هو المعن. األوؿ .

أمػػا المعنػػ. الرػػاني إف البيػػت الحػػراـ جػػاءت حرمتػػم مػػف حرمػػة دخػػوؿ الكنػػار 
والمشركيف فيم ألف المشركيف نجس فبل يح  للـ دخوؿ الكعبة فقد جاء عف 

) ْلنػه حػـر عمػى سبلـت قاؿ حػوؿ اسػـ البيػت الحػراـ   أبي عبد هللا )عميم ال
 . (ٖ)المَركيف أف يدخمو  (

وسم. هللا سبحانم وتعػال. الكعبػة قيامػا  لمنػاس  وقيامػا  مػ خوذة مػف قػاـ يقػوـ 
قوما  وقومة وقياما  وقامة أأ انتصب أو وق   تقوؿ لمماشي قػـ لػي أأ قػ  

 تعال..لي  أأ أنلا نصبت لمناس رمزا  لوحدانية هللا 
ف دينػػػم هػػػو  ف منلػػػا يقػػػوـ النػػػاس لمػػػرب مقػػػرعف لػػػم بالوحدانيػػػة والر و يػػػة  وا  وا 
اإلسػػػبلـ   ومعتػػػرفيف لػػػم بنبػػػوة النبػػػي الخػػػاتـ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميمات ومعتػػػرفيف لػػػم 
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نلػػـ يػػػوـ القيامػػػة  بواليػػة أميػػػر المػػؤمنيف واألئمػػػة مػػف بعػػػدهللا )عمػػيلـ السػػػبلـت وا 
 دهـ عم. ذلؾ العلد والميراؽ الذأ أخذهللا منلـ . يقوموف بيف يديم ويشل

وبمػػا اف الكوفػػة التػػي هػػي بػػاطف الكعبػػة وهػػي المكػػاف الػػذأ ذرا فيػػم هللا عػػز 
وجػػه الخمػػ  وأشػػلدهـ عمػػ. مػػا تقػػدـ  إذف فمسػػجد الكوفػػة يمرػػه قيامػػا  لمنػػاس 

 ألنلـ قاموا لر لـ في عالـ الذر.   
ـْ ِفيَها َمَنػاِفُا إلػى َأَجػٍ    عال.كما سم. الكعبة بالبيت العتي  في قولم ت } َلُك

َِْتيِق { ـْ َمِحماَها إلى اْلَبْيِت اْل  . (ٔ)ماَسمًّى ُث
   فاف نوح )عميم السبلـت وفي روايةوجاء في التنسير إف البيت عت  مف طو 

 .ت6)إف البيت رفا إلى السماء وأعتق مف الغرؽ () 
ف الكعبػػة  العتيػػ  فػػي الموػػة هػػوهػػذا مػػف جلػػة ومػػف جلػػة أخػػر إف  القػػديـ. وا 

 بيت قديـ وذلؾ مصداؽ قولم تعال.   
َْاَلِميَف{ ى لِّْم  .( ٖ)} ِإْف َأْوَؿ َبْيٍت ُوِضَا ِلمْناِس َلْمِذي ِبَبْكَة ُمَباَركاع َوُهدع

وهذهللا الصنة تسجه لمسجد الكوفة وذلػؾ ألف موقعػم فػي العػراؽ الػذأ سػمي  
إف الروايػػػات الشػػػرعنة الػػػواردة عػػػف  بلػػػذا االسػػػـ نسػػػبة إلػػػ. العراقػػػة والقػػػدـ  رػػػـ

المعصػػوميف )عمػػيلـ السػػبلـت تؤكػػد هػػذا المعنػػ. فقػػد ربػػت لنػػا قدمػػم بداللػػة إف 
 .كوفة هي أوؿ بقعة عبد هللا عميلاالكوفة وبالتالي مسجد ال

رـ إف هناؾ رواية عف اإلماـ الصادؽ )عميم السبلـت تدؿ عم. ذلؾ  فعنػدما 
) ف مت له مسجد الكوفة قػديـ لؾ  تساءؿ أحد أصحابم وهو المن ه عف ذ

 .(ٔ)ف اؿ نْـ(
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وسمي كه مف مسجد الكوفة والكعبة مصم.  فقد ربت هذا االسـ لمكعبػة فػي 
ـَ ُمَصمًّى{قولم تعال.  ـِ ِإْبَراِهي }َواْتِخُذوْا ِمف ْمَ ا

(ٕ)  . 
ومف المعمػـو إف مقػاـ إبػراهيـ )عميػم السػبلـت واتخػاذهللا مصػم. مػف قبػه النػاس 

هللا سػػبحانم وتعػػال. ألنػػم ممرػػه لمػػديف اإلسػػبلمي الحنيػػ  قػػاـ  جػػاء مػػف قبػػه
 .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميماتوتجسد وتكامه في رسالة النبي   )

كمػا إف إبػػراهيـ )عميػػم السػبلـت يمرػػه خطػػي النبػوة واإلمامػػة المتمرمػػة بالرسػػوؿ 
 ت واألئمة مف ولدهللا.  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات واإلماـ عمي )عميم السبلـ

وعميم كما كاف في كعبة اإلسبلـ مقاـ ظاهر يرمػز لخػط النبػوة كػاف إلبػراهيـ 
والػػػذأ اتخػػػذهللا مصػػػم. )عميػػػم السػػػبلـت ذات المقػػػاـ فػػػي بػػػاطف كعبػػػة اإلسػػػبلـ 

 .أي ا  في مسجد الكوفة وكذلؾ مسجد السلمة
وقد ورد روايػات صػرعحة عػف وجػود مقػاـ أو مصػم. إلبػراهيـ )عميػم السػبلـت 

) إذا دخمػت   ماـ أبػي عبػد هللا )عميػم السػبلـتفي مسجد الكوفة منلا قوؿ اإل
مػػف البػػاب الثػػاني ميمنػػة المسػػجد فْػػد خمسػػة أسػػاطيف اثنػػيف فػػي الظػػَلؿ 

 .(ٖ)وثَلثة في الصحف فْند الثالثة م اـ إبراهيـ )عميه السَلـ((
 ؿ  وفي رواية عف أسبال رفعلا عف أبي عبد هللا الصادؽ )عميم السبلـت قا
  (ٗ)) اَلسػطوانة السػػابْة ممػػا يمػػي أبػػواب كنػػدة فػػي الصػػحف م ػػاـ إبػػراهيـ(

 . ت7)ونيرها مف الروايات التي جاءت تؤكد هذا المعن.
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واإلماـ الملدأ )عميم السبلـت يمره ذلؾ الخػط الػذأ مرمػم إبػراهيـ ومػف بعػدهللا 
لسػػبلـت ألف إبػػراهيـ )عميػػم الرسػػوؿ الكػػرعـ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات وأهػػه البيػػت )عمػػيلـ ا

السػػبلـت يمرػػه خػػط التوحيػػد الخػػالص الخػػالي مػػف  شػػائبة الشػػرؾ وهػػو مػػا لػػـ 
يتحقػػػ  فػػػي رسػػػالتم ألف النػػػاس فػػػي زمانػػػم ظمػػػوا عمػػػ. شػػػركلـ وهػػػي أشػػػرال 
الميراؽ الػذأ أخػذهللا هللا تعػال. عمػ. خمقػم والمجسػد لػم عمػ. أكمػه صػورة هػو 

يػػد إبػػراهيـ ونبػػوة   )صػػم. اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت فلػػو خبلصػػة توح
مامة عمي )عميم السبلـت وواليتم .   هللا عميم وهلم وسمـ تسميمات وا 

ْمَنػػا اْلَبْيػػَت َمَثاَبػػةع لِّمْنػػاِس كمػػا سػػميت الكعبػػة مرابػػة فػػي قولػػم تعػػال.  َْ ْذ َج }َواِق
ـَ ُمَصػمًّى َوَعِهػْدَنا إلػى ِإْبػرَ  ـِ ِإْبػَراِهي ْسػَماِعيَ  َأف َوَأْمناع َواْتِخػُذوْا ِمػف ْمَ ػا ـَ َواِق اِهي

ُجوِد{ ْكِا السا ِْيَف َوالرا َْاِك ِْيَف َواْل َرا َبْيِتَي ِلمْطاِئ  . (ٕ)َطهِّ
رابػػة  رػػاب النػػاس اجتمعػػوا  والمرابػػة  ومرابػػة فػػي الموػػة مػػف رػػاب روبػػا  ورػػاب وا 
مجتمػػ  النػػاس وهػػو مػػا ينطبػػ  عمػػ. الكعبػػة ألنلػػا مجمػػ  تجتمػػ  فيػػم النػػاس 

 .كما هو معموـلمح  
وهػػػذا المعنػػػ. ورد عػػػف مسػػػجد الكوفػػػة ألنػػػم المكػػػاف الػػػذأ تجتمػػػ  فيػػػم قمػػػوب 
المؤمنيف عم. محبة أهه البيت وواليػتلـ  عممػا  إف الكوفػة مػ خوذة مػف كممػة 

ناس بلػا كمػا أشػير إلػ. ذلػؾ تكوؼ الجند أأ تجمعوا  والكوفة مف اجتماع ال
 . سابقا  
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لملػػدأ )عميػػم السػػبلـت كمػػا إف مسػػجد الكوفػػة سػػيكوف فػػي زمػػاف قيػػاـ اإلمػػاـ ا
مجم  الناس مف شت. أصػقاع األرض ألف الكوفػة هف ذاؾ سػتكوف عاصػمة 

 . دولة اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت
 

كمػػا إف الكوفػػة والكعبػػة تشػػتركاف فػػي صػػنة البركػػة. وقػػد أشػػار القػػرهف إلػػ. أف 
الكوفة هي أرض مباركة وهػي فػي ذات الوقػت أمػف ومػ مف لبلجػئ إليلػا فػي 

َْاَلِميَف{.  قولم تعال  . (ٔ)}َوَنْجْيَناُ  َوُلوطاع إلى اْْلَْرِض اْلِتي َباَرْكَنا ِفيَها ِلْم
ل. سواد الكوفة   .ت6)وفي التنسير نجيناهما إل. الشاـ وا 

والمسػػجد المبػػػارؾ ت تيػػػم البركػػػة مػػػف أهمػػػم وبمػػػا إف أهػػػه البيػػػت مبػػػاركوف وأأ 
كوفػػة ألنلػػا منبػػ  د المكػػاف يحمػػوف فيػػم يكػػوف مباركػػا  ال سػػيما الكعبػػة ومسػػج

 .النبوة واإلمامة
) المهػـ بػارؾ عمػى دمحم وآؿ دمحم كمػا باركػت عمػى إبػراهيـ فقد ورد في األرر 
 وآؿ إبراهيـ(.  

}ِإْف َأْوَؿ َبْيٍت ُوِضػَا وسم. البارأ عز وجه الكعبة مباركا  في قولم تعػال.   
َْػػ ى لِّْم   ومبػػارؾ فػػي الموػػة مػػف بػػرؾ (ٖ)اَلِميَف{ِلمْنػػاِس َلْمػػِذي ِبَبْكػػَة ُمَباَركػػاع َوُهػػدع

لـ مػػػف بػػػارؾ و ركػػػة  يقػػػاؿ بػػػارؾ عمػػػ. األنبيػػػاء أأ أكػػػـر عمػػػيلـ مػػػا أعطيػػػت
 .التشرع  والتمجيد والكرامة

ػػػمةـ بػػػم إف الكعبػػػة للػػػا مكانتلػػػا فػػػي التشػػػرع  والتمجيػػػد والكرامػػػة  ف مػػػف المسة وا 
يػػػات وهػػذا مػػػا يربػػػت لمسػػجد الكوفػػػة أي ػػػا   وقػػد صػػػرحت بػػػم جممػػة مػػػف الروا

                                                 

 . ت17األنبياء ) - 7

 . 32ص  7قصص الجزائرأ  ج -6 
 ت .02هؿ عمراف ) - 3



 

 

 115 ...........................................مكة ومدٌنة المهدي.................................

 

 

الواردة مف طرؽ أهه البيت )عميلـ السبلـت  وهػو مػا أشػار إليػم جبرائيػه فػي 
 حديث المعراج عندما س ؿ رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات فقاؿ جبرائيه عنم 

) مسجد مبارؾ كثير الخير عظيـ البركة اختػار    ْلهمػه وهػو يَػْا لهػـ 
 .(ٔ)يـو ال يامة (

شارة إل. أف هللا سبحانم وتعال. مرمما اختار الكعبة وجعملا وفي هذا النص إ
عميػػم بمحػػاا عبػػارة )عظػػيـ  مباركػػة اختػػار مسػػجد الكوفػػة وجعمػػم مباركػػا  وزاد

 .البركةت
) والبركػػة فيػػه عمػػى أثنػػا وقػػد ورد عػػف أميػػر المػػؤمنيف )عميػػم السػػبلـت قولػػم 

 والمسجد المبارؾ ت تيم البركة مف أهمم. غ( ٕ)عَر ميَلع (
ترمػػزاف إلػػ. اللدايػػة  فقػػد سػػم. هللا سػػبحانم  الكعبػػةمػػا إف كػػه مػػف الكوفػػة و ك

}ِإْف َأْوَؿ َبْيػػػٍت ُوِضػػػَا ِلمْنػػػاِس وتعػػال. الكعبػػػة )هػػدىت مصػػػداؽ قولػػم تعػػػال.  
َْاَلِميَف{. ى لِّْم  َلْمِذي ِبَبْكَة ُمَباَركاع َوُهدع

 ينػػػم لػػػم واللػػػدى هػػػو الرشػػػاد  ػػػد ال ػػػبلؿ  وهػػػداهللا الطرعػػػ  أأ أرشػػػدهللا إليػػػم و 
وعرفػػػم بػػػم والكعبػػػة هػػػي هػػػدى لمنػػػاس تلػػػديلـ إلػػػ. رب هػػػذا البيػػػت وهػػػو هللا 
سػػػبحانم وتعػػػال. كمػػػا تلػػػديلـ إلػػػ. الطرعػػػ  الصػػػحيح المسػػػتقيـ الموصػػػه هلل 
سػػبحانم وتعػػػال. وهػػـ هؿ   صػػػموات هللا وسػػػبلمم عمػػيلـ أجمعػػػيف  والسػػػبب 

عمػ. وجػم المتصه ما بيف السماء واألرض وهـ الصرال المستقيـ والذأ هو 
 .المولود في باطف الكعبة الخصوص اإلماـ عمي)عميم السبلـت
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وهػذهللا اللدايػػة التػي تربػػت لمكعبػػة تربػت لمكوفػػة  ألنلػػا تلػدأ إلػػ. هللا بواسػػطة  
هذا الطرع  الصحيح والصرال المستقيـ الممره ألهه البيػت )عمػيلـ السػبلـت 

 وال سيما أمير المؤمنيف )عميم السبلـت.
ذا األمػػر فػػي اإلمػػاـ الملػػػدأ )عميػػم السػػبلـت عنػػد قيامػػػم وأكرػػر مػػا يتجمػػ. هػػػ

 المبارؾ وحت. قبه قيامم.
نهـ يستضيئوف بنور  وتنتْْػوف لذا ورد عف رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات   : ) واق

ف تجممها السحاب(  .(ٔ)بوَليته في غيبته كانتْاع الناس بالَمس واق
إف هللا سػػػػبحانم وتعػػػػال. قػػػػاؿ مخاطبػػػػا  والػػػػدليه ااخػػػػر عمػػػػ. هػػػػذهللا اللدايػػػػة   

ػُروْا َلػْوَل ُأنػِزَؿ َعَمْيػِه آَيػة  لرسولم الكػرعـ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات   }َوَيُ ػوُؿ اْلػِذيَف َكَْ
ـٍ َهاٍد{  . (ٕ)مِّف ْرحِِّه ِإْنَما َأنَت ُمنِذر  َوِلُك ِّ َقْو

 يم السبلـت. وجاء في التنسير إف اللاد هو اإلماـ عمي )عم

 ػ مف ناحية بناء المسجدٖ
هنالػػػؾ شػػػبم مػػػف حيػػػث بنػػػاء مسػػػجد الكوفػػػة وعبلقتػػػم بالخميػػػه إبػػػراهيـ )عميػػػم 
السػػبلـت وارتبػػػال كػػه منلمػػػا بالكعبػػة. يعتبػػػر نبػػي هللا إبػػػراهيـ )عميػػم السػػػبلـت 
البػػػػاني لمكعبػػػػة )بيػػػػت هللات فقػػػػد جػػػػاءت رسػػػػالة السػػػػماء الرسػػػػالة ال يػػػػة بػػػػيف 

 صة ديف إبراهيـ وسبللة إسماعيه)عميلما السبلـت .ظلراني قوـ هـ خبل
ْذ َيْرَفػُا وهذا ما تؤعدهللا اايات القرهنية واألحاديث النبوية  فقد قاؿ تعػال.    }َواِق

ـُ  ِمػي َْ ْسَماِعيُ  َرْحَنا َتَ ْبْ  ِمْنا ِإْنَؾ َأنػَت الْسػِميُا اْل ـُ اْلَ َواِعَد ِمَف اْلَبْيِت َواِق ِإْبَراِهي
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ْيِتَنا ُأْمةع ماْسػِمَمةع ْلػَؾ َوَأِرَنػا َمَناِسػَكَنا َوُتػْب نَرْحنَ  ْمَنا ُمْسِمَمْيِف َلَؾ َوِمف ُذرِّ َْ ا َواْج
ـُ { َعَمْيَنا ِإْنَؾ َأنَت الْتْواُب الْرِحي
(ٔ). 

وفػي  ) أنػا دعػوة أبػي إبػراهيـ (ومف هنا جاء قػوؿ رسػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات  
ذاتم جاء باطف الرسالة ال ية المتمرمة باإلمامة بيف ظلراني قػـو هػـ  الوقت

خبلصة ديػف   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات وديػف إبػراهيـ وسػبللة إسػماعيه عمػيلـ أف ػه 
 الصبلة والسبلـ وهـ أهه البيت )عميلـ السبلـت .

في قولم تعال. عم.  وهذا ما تؤعدهللا اايات القرهنية واألحاديث النبوية الشرعنة
ْمَنػا ِلْمُمْتِ ػيَف ِإَمامػاع {لسػاف إبػراهيـ الخميػه  َْ   وطمػب مػف البػارأ عػز (ٕ)} َواْج

وجػػه أف يكػػوف مػػف ذرعتػػم مػػف يلػػدوف إلػػ. سػػبيمم إال أف جػػواب البػػارأ عػػز 
 . (ٖ){ َيَناُؿ َعْهِدي الْظاِلِميف: } َقاَؿ َلَ وجه كاف

امػػة وهػػـ هؿ   )عمػػيلـ السػػبلـت إذ هنػػاؾ صػػنوة مختػػارة تتصػػدى لملػػاـ اإلم
َوِمػػف فقػػد جػػاء عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ )عميػػم السػػبلـت اف تنسػػير قولػػم تعػػال. }

ْيِتَنػػا ُأْمػػةع ماْسػػِمَمةع ْلػػؾَ  { هػػـ بنػػي هاشػػـ خاصػػة والػػذأ بعػػث فػػيلـ نبيػػم   ُذرِّ
ـت واألئمػػة مػػف )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات واألئمػػة المتمرمػػيف بػػ مير المػػؤمنيف )عميػػم السػػبل

 ولدهللا )عميلـ السبلـت. 
فكاف هناؾ حكمة في اختيار موق  مكة واختيار أهملا وخصوصا  بني هاشػـ 
و يف موق  الكوفة واختيار أهملا وخصوصا  األئمػة األطلػار )عمػيلـ السػبلـت 
لمرسػػػالة اإللليػػػة المتمرمػػػة بػػػالنبوة واإلمامػػػة وهػػػي نايػػػة رسػػػالة إبػػػراهيـ الخميػػػه 

 . )عميم السبلـت
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وبمػػا اف اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت هػػو خبلصػػة النػػيض اإلللػػي الممرػػه 
بينػػػم و ػػػيف إبػػػراهيـ )عميػػػم لمنبػػػوة واإلمامػػػة إذا  فلنالػػػؾ اتصػػػاؿ وعبلقػػػة وريقػػػة 

 .السبلـت
سػػماعيه )عميلمػػا السػػبلـت  ولػػو جئنػػا إلػػ. أوجػػم الشػػبم بػػيف كػػه مػػف إبػػراهيـ وا 

تشير الروايات الشرعنة إلػ. ت إذ وأمير المؤمنيف وأبنم الحسف )عميلما السبلـ
أف إبػػراهيـ )عميػػم السػػبلـت كػػاف قػػد نػػزؿ فػػي الكوفػػة وكانػػت أر ػػا  ذات زالزؿ 

 . ملا  وكاف نزولم م  ابنم إسماعيهفسكنت رـ اشتراها مف أه
 وهذا األمر تجدد أياـ أمير المؤمنيف )عميم السبلـت.

م السػػػبلـت قػػػد حيػػػث كػػػاف اإلمػػػاـ عمػػػي )عميػػػم السػػػبلـت واإلمػػػاـ الحسػػػف )عميػػػ
 . بالكوفةتجسد فيلما شخص إبراهيـ وابنم إسماعيه وعبلقة كه منلما 

إذ ورد فػػػي األرػػػر الشػػػرع  إف اإلمػػػاـ عمػػػي )عميػػػم السػػػبلـت كػػػاف قػػػد أشػػػترى 
المو ػػ  مػػا بػػيف الخورنػػ  والحيػػرة إلػػ. الكوفػػة  وفػػي حػػديث مػػا بػػيف النجػػ  

 والكوفة وصارت ممكا  لم كشراء إبراهيـ الخميه للما.
إلمػػػاـ الحسػػػػيف )عميػػػػم السػػػػبلـت هػػػو وارث األنبيػػػػاء فقػػػػد ورث مػػػػف نبػػػػي هللا وا

إبػػػػراهيـ الخميػػػػه )عميػػػػم السػػػػبلـت كمػػػػا ورث مػػػػف أبيػػػػم سػػػػيد األوصػػػػياء )عميػػػػم 
 السبلـت.

وسػػػػيكوف اإلمػػػػاـ الملػػػػدأ )عميػػػػم السػػػػبلـت هػػػػو أولػػػػ. النػػػػاس بػػػػإبراهيـ وبػػػػ  
)عميلـ أف ه  وبالتالي بعمي والحسف والحسيف واألئمة المعصوميف مف ولدهللا

 الصبلة والسبلـت فلو الوارث للـ والمالؾ للذا كمم.
وهنالؾ أمػر ملػـ متعمػ  بعمميػة البنػاء وهػو و ػ  الحجػر األسػود الػذأ كػاف 
قد أنزلم هللا تعال. م  هدـ عندما اهبط إل. األرض في ركف الكعبة ليست نس 

نلـ م خوذوف بلػ ذا العلػد بم وليكوف حجة عم. هدـ وعم. أبناءهللا مف بعدهللا  وا 
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وممزمػػوف بػػػم فػػي عػػػالـ الػػػذر  ألف التطبيػػ  سػػػيكوف فػػػي عػػالـ التكػػػوعف عػػػالـ 
  .المادة وعم. وجم األرض

فقػػد ورد فػػي الروايػػات الشػػرعنة إف إبػػراهيـ لمػػا أتػػـ البنػػاء وأراد و ػػ  الحجػػر 
أرسه إسماعيه لي تيم بحجر ف بط  عميم  ومػا لبػث إبػراهيـ أف جػاءهللا جبرائيػه 

س لم إسػماعيه عػف ذلػؾ أجابػم بػ ف مػف جػاء بػم هػو  بالحجر األسود وعندما
مػػف لػػـ يتكػػه عمػػ. إسػػماعيه فػػي بنائػػم  وقػػاـ إبػػراهيـ )عميػػم السػػبلـت بو ػػ  

 الحجر بننسم في مو عم .
وهذا األمر تكرر في زمػاف رسػوؿ هللا   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات عنػدما أعػادت قػرعش 

انتلػػوا إلػػ. مو ػػ  الحجػػر تنػػازعوا فػػيمف بنػػاء الكعبػػة ولمػػا أف أتمػػوا البنػػاء و 
يمي هذا األمر رـ أستقر األمر بعد ذلؾ عمػ. مػا أشػار بػم رسػوؿ هللا )صػم. 
هللا عميػػم وهلػػم وسػػمـ تسػػميمات بػػ ف يبسػػطوا روبػػا  وي ػػعوا فيػػم الحجػػر األسػػود 
وي خذ كه بطف مف قرعش طرفا  مف الروب وي ػعوهللا معػا  حتػ. إذا صػار فػي 

 .ت7)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات فيممو عم و عم رسوؿ هللا )
إف أمر الحجر لـ يكف محض صدفة به اف لم عبلقة بمكة اإلمػاـ الملػدأ  

 )عميم السبلـت مسجد الكوفة  ولعدة وجوهللا منلا .
إف الحجػػػػر باألسػػػػاس كػػػػاف ممكػػػػا  مػػػػف المبلئكػػػػة ولمػػػػا أخػػػػذ هللا الميرػػػػاؽ لػػػػم  

تسػػميمات بػػالنبوة ولعمػػي )عميػػم السػػبلـت بالوصػػية واألئمػػة بالر و يػػة ولػػ  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 
مػػف ولػػدهللا )عمػػيلـ السػػبلـت اصػػطكت فػػرائص المبلئكػػة لػػذلؾ وأوؿ مػػف أسػػرع 
 إلػػ. اإلقػػرار بػػذلؾ هػػو الممػػؾ ولػػـ يكػػف فػػيلـ مػػف هػػو أشػػد حبػػا  لػػ  وهؿ  

 .)صموات هللا عميلـ أجمعيفت منم

                                                 

 . 677ص  73وسائه الشيعة  ج   362ػ365ص  0الكافي  ج -7



 

 

 ...................................................................................مىسىعة القائم121

 

 

مػم العلػد والميرػاؽ ليكػوف شػاهدا  لذلؾ أختار هللا تعال. ذكرهللا مػف بيػنلـ و ألق 
 .ت7)عم. كه مف وافاهللا

) إف الحجر يجيء يـو ال يامة وله لساف نػاطق وعػيف نػاظرة وفي روايػة   
 .(ٕ)ليَهد لك  مف وافا  إلى ذلؾ المكاف وحْظ الميثاؽ (

وو   في ذلػؾ المكػاف وفػي ذلػؾ الػركف لعمػة الميرػاؽ والعلػد ليكػوف شػاهدا   
بشػر ألف هللا سػبحانم وتعػال. كػاف قػد اخػذ مػف بنػي عم. كه مف جاءهللا مف ال

هدـ مػػف ظلػػورهـ ذرارعلػػـ فػػي عػػالـ الػػذر وأخػػذ العلػػد والميرػػاؽ مػػنلـ عمػػ. مػػا 
 تقدـ. 

وذلػؾ ألمػػر لػم عبلقػػة بكعبػػة اإلمػاـ الملػػدأ )عميػػم السػبلـت حيػػث إف إبػػراهيـ 
ة أأ )عميم السبلـت هو أحد األنبياء الذيف أقروا بلذا العلػد الػذأ ال تقبػه نبػو 

نبػػي إال بػػاإلقرار بػػم ومعرفتػػم وهػػذا العلػػد يمرػػه )النبػػوة واإلمامػػةت التػػي دعػػا 
 إبراهيـ )عميم السبلـت أف تكوف فيم وفي ذرعتم .

وعنػػدما و ػػ  الحجػػر فػػي ذلػػؾ الػػركف كػػاف و ػػ  الحجػػر األسػػاس والقاعػػدة 
 التي تقت ي التسميـ المطم  بالنبوة واإلمامة.

الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت الػػذأ يتحقػػ  عمػػ.  وهػػذهللا األشػػياء ذاتلػػا تكػػوف لئلمػػاـ
يػػػػدهللا التوحيػػػػد الكامػػػػه وهػػػػو ديػػػػف إبػػػػراهيـ )عميػػػػم السػػػػبلـت ونبػػػػوة   المتمرمػػػػة 

 بالرسالة اإلسبلمية واإلمامة الممرمة ألهه البيت )عميلـ السبلـت. 
إف الروايػػات الشػػرعنة التػػي تشػػير إلػػ. وجػػود هػػو الجانػػب الملػػـ ااخػػر أمػػا  

الكعبػػػة تقابملػػػا روايػػػات أخػػػرى تشػػػير إلػػػ. أف هػػػذا الحجػػػر األسػػػود فػػػي ركػػػف 
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الحجػػر سػػوؼ ينتقػػه فػػي دولػػة العػػدؿ اإلللػػي المتمرمػػة بدولػػة اإلمػػاـ الملػػدأ 
 )عميم السبلـت إل. مسجد الكوفة.

فقد ورد عف األصبغ بف نباتة عف أمير المؤمنيف )عميم السبلـت أنم قاؿ فػي 
نصب الحجر اْلسود فيه )... َل تذهب الميالي واْلياـ حتى يمسجد الكوفة  

وليػػأتيف عميػػه زمػػاف يكػػوف مصػػمى المهػػدي مػػف ولػػدي ومصػػمى كػػ  مػػؤمف 
)(ٔ). 

وفػي ذلػؾ إشػارة صػرعحة إلػ. إف الحجػر األسػود سػوؼ ينتقػه مػف مكانػم فػػي 
ركف الكعبة إل. كعبة اإلمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـت وهػو مسػجد الكوفػة  وال 

احػػػد والوايػػػة واحػػػدة وهػػػي نرابػػػة فػػػي ذلػػػؾ مػػػا داـ المصػػػدر واحػػػد واألسػػػاس و 
 اإلقرار وأخذ العلد والميراؽ كما تقدـ. 

ف اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت ليعرؼ بما أعطي مف التوسـ مبوض أهػه  وا 
البيت مف محبلـ  ومػف أنكػر علػدهـ ومػف حػافظ عميػم  و ػذلؾ يكػوف )عميػم 

 السبلـت هو حجة عميلـ كحجة الحجر  به انم هو الحجة البالوة.
مػػه مشػػترؾ أو صػػنة مشػػتركة بػػيف مسػػجد الكوفػػة والحجػػر األسػػود وهنػػاؾ عا

الموجود في الكعبة  هي إف مسجد الكوفػة يشػلد لمػف وافػاهللا وزارهللا وصػم. فيػم 
 يوـ القيامة كما يشلد الحجر األسود لمف وافاهللا وزارهللا كما بينا سابقا  .

) لكػػػأني م قػػػاؿ  فقػػػد روأ عػػػف معػػػاذ بػػػف جبػػػه عػػػف النبػػػي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميمات أنػػػ 
بمسجد كوفاف يأتي يـو ال يامة محرماع في مَلءتيف يَهد لمػف صػمى فيػه 

 .(ٕ)ركْتيف (
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والمقصػػػود بالصػػػبلة هنػػػا الصػػػبلة الواعيػػػة التػػػي يتوجػػػم المصػػػمي بلػػػا إلػػػ. هللا 
لػػػػ. الكعبػػػػة وفػػػي قمبػػػػم التوجػػػػم هلل واألعتػػػػراؼ برسػػػػالة    سػػػبحانم وتعػػػػال. وا 

بلـت  ومف قصد الكوفة ومسجدها وصم. فيم وقبوؿ إمامة األئمة )عميلـ الس
وفي قمبم هذا المعن. يكوف كمػف زار الحجػر وشػلد بػاإلقرار بالعلػد والميرػاؽ 

 الذأ أخذهللا هللا عميم في عالـ الذر المرتبط ب هه البيت )عميلـ السبلـت.  
كمػػػا إف و ػػػ  ننػػػس الحجػػػر األسػػػود فػػػي الػػػركف اليمػػػاني فػػػي كعبػػػة الرسػػػوؿ 

 تسميمات رـ انتقاؿ الحجر إل. مسجد الكوفػة كعبػة اإلمػاـ الملػدأ )عميػم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
السػػػبلـت  يو ػػػح مسػػػار خػػػط الرسػػػالة ال يػػػة التػػػي بػػػدأت بمكػػػة رػػػـ تنتلػػػي 
بت وعملػػا بالكوفػػة  حيػػث تشػػير النصػػوص إف و ػػ  الحجػػر فػػي ذلػػؾ الػػػركف 

 بالذات هو لعمة الميراؽ.
مرػه   وهؿ   )صػموات هللا عمػيلـ وبما أف الركف اليماني بالتحديد وبابػم ي

أجمعيفت وهذا ما يستش  مف الروايات المتكاررة فعف اإلمػاـ الصػادؽ )عميػم 
نمػا  السبلـت قػاؿ  ) إف الحجر اْلسود والركف اليماني عػف يمػيف الْػرشغ واق

ه.  أمر   تبارؾ وتْالى أف يسمـ عف يميف عَر
 قمت: فكيف صار م اـ إبراهيـ عف يسار  ؟ 

اؿ: إف إلبراهيـ )عميه السَلـ( م اماع في ال يامػة ولػدمحم )صػمى   عميػه ف 
وآلػػه وسػػمـ تسػػميما( م ػػاـغ فم ػػاـ دمحم )  تسػػميما( عػػف يمػػيف عػػرش رحنػػا 

 . (ٔ)عز وج  وم اـ إبراهيـ عف َماؿ الْرش (
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 تسػميما( : طوفػوا بالبيػت ) قاؿ النبي ) وعنم )عميم السبلـت أي ا  قاؿ   
واستمموا الركف فانه يميف   في أرضه يصافح بهػا خم ػه ..... إنػه بابنػا 

 .(  ٔ)الذي ندخ  منه الجنة (
) وبػػاب وجػػاء عنػػم )عميػػم السػػبلـت حػػوؿ كبلمػػم عػػف بنػػاء الكعبػػة انػػم قػػاؿ  

يْتهـ إلى الحجر ....  .(ٕ)(الركف اليماني باب التوبة وهو باب آؿ دمحم َو
الميرػػاؽ فػي الػركف الػذأ يمرػه   وهؿ   فػػي  ـإذف فػإف مو ػ  الحجػر ألقػ

الكعبة التي هي بيت هللا والذأ ظاهرهللا هو الرسوؿ   )صػم. هللا عميػم وهلػم 
وسػػػمـ تسػػػميمات وباطنلػػػا اإلمػػػاـ عمػػػي )عميػػػم السػػػبلـت يعنػػػي مصػػػافحة العبػػػاد 

 بالر و ية. والشلادة للـ بالنبوة واإلمامة إل. جانب اإلقرار
وبالتالي تحق  األركاف الربلرة إف جاز لنا التعبيػر والتػي بنػي عميلػا اإلسػبلـ 
وهػػػػي )ال الػػػػم إال هللا   رسػػػػوؿ هللا عمػػػػي ولػػػػي هللات وبالتػػػػالي مصػػػػافحة هللا 
تبػػارؾ وتعػػال. كمػػا هػػو مبػػيف فػػي الػػنص الػػوارد عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ )عميػػم 

ألنػم لػيس كػه مػف يسػتمـ الحجػر السبلـت ولكػف بصػورة ظاهرعػة نيػر كاممػة  
 .ية واإلمامة لعمي )عميم السبلـتهو مقر بالشرل األخير وهي اإلقرار بالوال

 
 المبحث الثاني: فضائ  مسجد الكوفة 

 أوَلع: الْضائ  المَتركة بيف مسجد الكوفة والكْبة
هناؾ ف ائه مشتركة بيف مسجد الكوفة والكعبة سنحاوؿ اإللمػاـ ولػو بجػزء  

ا فقػػد ورد فػػي الروايػػات إف ف ػػه مسػػجد الكوفػػة كن ػػه مكػػة عمػػ. يسػػير منلػػ
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بقية المساجد  به ورد عف أمير المؤمنيف )عميم السبلـت أف هللا تعال. خص 
أهػػه الكوفػػة وحبػػاهـ بػػ ف ف ػػه مصػػبلهـ  فعػػف األصػػبغ بػػف نباتػػة أف أميػػر 

 ) ول د حباكـ   بما لـ يحب بهالمؤمنيف )عميم السبلـت قاؿ ألهه الكوفة  
 . (ٔ)أحد فْض  مصَلكـ (

هذا ف بل  عف كونم أوؿ مسجد عبد هللا فيم  كما أف الكعبة أوؿ بيت و   
ف مسػػػجد الكوفػػػة شػػػابم المسػػػجد الحػػػراـ فػػػي الن ػػػه مػػػف ناحيػػػة أف  لمنػػػاس  وا 
حرمػػػة المسػػػجديف وعظمتلمػػػا جػػػاءت الختيػػػار هللا سػػػبحانم وتعػػػال. للمػػػا فقػػػد 

ف مسػػجدكـ أحػػد لػػؾ بقولػػم  أشػػار أميػػر المػػؤمنيف )عميػػم السػػبلـت إلػػ. ذ ) واق
 .(ٕ)اْلرحْة المساجد التي اختارها   عز وج  ْلهمها (

كمػػػا شػػػابم مسػػػجد الكوفػػػة المسػػػجد الحػػػراـ مػػػف ناحيػػػة إتمػػػاـ الصػػػبلة فيػػػم فقػػػد 
وردت أكرر مف رواية عػف ذلػؾ منلػا مػا جػاء عػف أبػي بصػير عػف أبػي عبػد 

طف فػي المسػجد الحػراـ ) تتـ الصَلة في أرحْػة مػواهللا )عميم السبلـت قاؿ  
ونيػرهللا مػف الروايػات  .(ٖ)(وؿ ومسجد الكوفة والحػائر الحسػينيومسجد الرس

 . ت2)الواردة في هذا المعن.
كما نجد التشابم فػي مسػالة االعتكػاؼ فقػد أشػار أهػه البيػت )عمػيلـ السػبلـت 
إلػػػػ. أف االعتكػػػػاؼ ال يصػػػػح إال فػػػػي خمػػػػس  فػػػػي المسػػػػجد الحػػػػراـ ومسػػػػجد 

                                                 

 . 331ص  6رو ة الواعظيف  ج -7
 .331ص 6ج  رو ة الواعظيف - 6 

 . 512ص  2الكافي  ج - 3
  6  االستبصارج137  مصباح المتلجد ص 525ص  2مستدرؾ الوسائه ج - 2
 .  335ص
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ة ومسػػػػػػجد الجماعػػػػػػة وأف يصػػػػػػـو اإلنسػػػػػػاف مػػػػػػا داـ الرسػػػػػػوؿ ومسػػػػػػجد الكوفػػػػػػ
 . ت  7)معتكنا  

كما إف هناؾ تشابم مف حيث استحباب االنتظار لصبلة الجمعة في كه مف 
مكػػػة والمدينػػػة ومسػػػجد الكوفػػػة وحػػػائر الحسػػػيف )عميػػػم السػػػبلـت لمػػػا لػػػم مػػػف 
الن ػػػػػه والبركػػػػػة  كمػػػػػا أنػػػػػم ورد التشػػػػػديد عمػػػػػ. وجػػػػػوب االنتظػػػػػار واف كػػػػػاف 

 مستحبا   
ف خرج مف مكة أو المدينة أو مسػجد الكوفػة أو حػائر الحسػيف )عميػه ) م

 .(ٕ)السَلـ( قب  أف ينتظر الجمْة نادته المَلئكة أيف تذهب َل ردؾ   (
كما اف الصبلة في مسجد الكوفة ومكة ف ػبل  عػف المدينػة يت ػاع  أجرهػا 
لـ دوف الصػبلة فػي نيرهػا مػف المسػاجد  كمػا ورد عػف األئمػة األطلػار )عمػػي

السػػػبلـت اف الرحػػػاؿ ال تشػػػد إال لػػػربلث مسػػػاجد هػػػي المسػػػجد الحػػػراـ ومسػػػجد 
 .ت3)الرسوؿ )صم. هللا عميم والم وسمـ تسميما ت ومسجد الكوفة

وات ػػػػح مػػػػف األحاديػػػػث الشػػػػرعنة المرويػػػػة عػػػػف األئمػػػػة المعصػػػػوميف )عمػػػػيلـ 
ف الشػػخص إذا  السػػبلـت  إنلػػـ يحر ػػوف عمػػ. اإلننػػاؽ فػػي مسػػجد الكوفػػة  وا 

                                                 

  تلذيب  526ػ 520ص 70  وسائه الشيعة ج 711ػ712ص 2الكافي  ج- 7
 . 701ص  2ج
 . 701ص 2تلذيب األحكاـ  ج - 6 
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م درهمػػا  ي ػػاع  لػػم شػػانم فػػي ذلػػؾ شػػاف المسػػجد الحػػراـ والمسػػجد أننػػ  فيػػ
 .ت7)النبوأ الشرع 

وكػػذلؾ إف فػػي كػػه مػػف مسػػجد الكوفػػة والكعبػػة مقػػاـ إبػػراهيـ ومصػػبلهللا والػػذأ 
أمػػػر هللا جػػػه وعػػػبل المسػػػمميف باتخػػػاذهللا مصػػػم. للػػػـ وذلػػػؾ ألف النبػػػي إبػػػراهيـ 

النبػوة واإلمامػة )عميم السبلـت هو راعي التوحيد والشخص الػذأ اجتمعػت لػم 
وطمػػب أف تنقػػه مػػف بعػػدهللا لذرعػػة   وهؿ   والػػذيف هػػـ المصػػداؽ الحقيقػػي 

 . ت6)يف الخصمتيف اتالشامه لل
كمػػا ورد عػػف اإلمػػاـ الر ػػا )عميػػم السػػبلـت اف أر عػػة مػػف قصػػور الجنػػة فػػي 
الػػػدنيا المسػػػجد الحػػػراـ ومسػػػجد الرسػػػوؿ )صػػػم. هللا عميػػػم والػػػم وسػػػمـ تسػػػميمات  

مقػػدس ومسػػجد الكوفػػة. وعميػػم فػػإف كػػه مػػف البقعتػػيف أصػػملما ومسػػجد بيػػت ال
مػف الجنػػة  ولعػػه هػػذا مػا ينسػػر لنػػا تعبيػػر الروايػات الػػواردة فػػي ف ػػه مسػػجد 

 . ت3)الكوفة ب نم رو ة مف رعاض الجنة
وهنالػػؾ وجػػم هخػػر لمتشػػابم فػػي الن ػػه وهػػو إف نػػوح )عميػػم السػػبلـت عقػػد فػػي 

دهللا والمؤمنيف وهذا ما شابم نػزوؿ وسط مسجد الكوفة قبة أدخه إليلا أهمم وول
قامتػػم فػي مو ػ  الترعػػة  أأ فػي مو ػػ   الخيمػة عمػ. هدـ )عميػػم السػبلـت وا 

                                                 

  تلذيب األحكاـ    661ص  7  مف ال يح رهللا النقيم  ج 512ص  2الكافي  ج -  7
 . 61-61  كامه الزعارات   ص 37  ص 2ج
 3  تلذيب األحكاـ  ج 331ص 6  رو ة الواعظيف  ج 203ص  3ت الكافي  ج 6
 . 656ػ657ص
  5  وسائه الشيعة ج 310ص  02  بحار األنوارج 206ص  3افي جالك - 3
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 127 ...........................................مكة ومدٌنة المهدي.................................

 

 

الكعبة والتي أقاـ هللا عم. أساسلا قواعػد البيػت  وعميػم اتخػذت هػذهللا األمػاكف 
 والبقاع إقامة وسكن. للـ. 

ف أبػػوأ البشػػرعة هدـ ونػػوح )عميلمػػا السػػبلـت اتخػػذا مػػف مسػػجد الكوفػػة ب يتػػا  وا 
للما وسكنا  وهو أمر في ناية األهمية وفيم أشػارة إلػ. نقطػة ملمػة وهػي اف 
العػػػراؽ وعمػػػ. وجػػػم الخصػػػوص مسػػػجد الكوفػػػة هػػػو منبػػػ  لرسػػػاالت السػػػماء 

 . لتي انطمقت منلاواألساس والركيزة ا
وهػػػي التػػػي سػػػتعود فػػػي هخػػػر الزمػػػاف لتكػػػوف منبعػػػا ألعظػػػـ رسػػػالة قػػػدرها هللا 

سػػػػبلمية ال يػػػػة والػػػػديف الػػػػ أ العظػػػػيـ والػػػػذأ لعبػػػػادهللا أال وهػػػػي الرسػػػػالة اإل
شػػعاعا  ي ػػيء  سػػيكوف فيػػم المسػػجد محػػبل  لئلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت وا 

 .ت7)الدرب وعبدد سحب الظبلـ والجور والنساد 
 
 ثانياع: الْضائ  الخاصة بمسجد الكوفة  

هناؾ ف ائه أختص بلا مسجد الكوفػة عػف سػائر المسػاجد ولػـ تخػتص بلػا 
الكعبػػػة ذاتلػػػا. منلػػػا إف صػػػبلة فرع ػػػة فيػػػم تعػػػدؿ حجػػػة مبػػػرورة  فػػػي  حتػػػ.

ف النافمة تعدؿ عمرة مبرورة في رواية أخرى.  رواية  وا 
وفي رواية إف ركعتاف مف الصبلة في مسجد الكوفة تحسباف مائة ركعة كمػا 
روأ مػػف طػػػرؽ أهػػػه البيػػػت )عمػػػيلـ السػػبلـت إف النافمػػػة فيػػػم تعػػػدؿ خمسػػػمائة 

الصػػػبلة فػػػي مسػػػجد الكوفػػػة فػػػرادى أف ػػػه مػػػف سػػػبعيف  . وروأ إفت6) صػػػبلة
                                                 

   6  رو ة الواعظيف ج 233ص   01  بحار األنوار  ج 705ص 2الكافي  ج - 7
 .  206ص  3  مستدرؾ الوسائه  ج 331ص
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 .  52ص  7  المحاسف  ج 30  رواب األعماؿ ص 650ص 5وسائه الشيعة ج
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د ومكانػػم عنػػد هللا سػػبحانم صػػبلة فػػي نيػػرهللا جماعػػة وذلػػؾ لعظمػػة هػػذا المسػػج
 . وتعال.

ومف مختصات مسجد الكوفػة إنػم المكػاف الػذأ يقصػد إليػم لق ػاء الحاجػات 
وتنرع  الكر ػات. وقػد حػث أميػر المػؤمنيف )عميػم السػبلـت المػؤمنيف عمػ. أف 

نػػم مػػا دعػػ. فيػػم  –أأ مسػػجد الكوفػػة  –م يرنبػػوا إليػػ فػػي ق ػػاء حػػوائجلـ وا 
 مكروب يس ؿ فيم حاجة مف حاجاتم إال أجابم هللا وفرج كر م. 

كمػػػا يسػػػتحب أف يصػػػم. فيػػػم صػػػبلة الحاجػػػة وهللا يق ػػػي لصػػػاحبلا مػػػا أراد 
رادتػػػػم   وذلػػػػؾ ألف هلل سػػػػبحانم وتعػػػػال. بقاعػػػػا  يحػػػػب أف ت7)بعونػػػػم ومشػػػػيئتم وا 
 البقاع مسجد الكوفة.يدع. فيلا ومف هذهللا 

رػػـ إف الػػداعي فيػػم ليتوسػػه بمقػػاـ صػػاحب هػػذا المسػػجد وهػػو أميػػر المػػؤمنيف 
)عميم السبلـت ومف لم مقاـ شرع  فيم مف األنبياء واألئمة وال سيما مقامات 

 أهه البيت )عميلـ السبلـت.
كمػػػا ورد فػػػي ف ػػػه مسػػػجد الكوفػػػة انػػػم لػػػو عمػػػـ النػػػاس مػػػا فيػػػم مػػػف الن ػػػه 

)لػو يْمػـ  ألتوهللا ولػو حبػوا   وجػاء عػف البػاقر )عميػم السػبلـت  والكرامة مف هللا
 .(ٕ)الناس ما في مسجد الكوفة ْلعدوا له الزاد والرواح  مف مكاف بْيد(

 
  فض  مسجد الكوفة عمى بيت الم دس

فػػػػػػاؽ بن ػػػػػػمم بيػػػػػػت المقػػػػػػدس فقػػػػػػد ورد عػػػػػػف أميػػػػػػر إف مسػػػػػػجد الكوفػػػػػػة قػػػػػػد 
لػػ. بيػػت المقػػدس لمزعػػارة ف شػػار المؤمنيف)عميػػم السػػبلـت إف رجػػبل  أراد السػػنر إ
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عميم أمير المؤمنيف )عميم السػبلـت أف يبيػ  راحمتػم وي كػه زادهللا ويػ تي مسػجد 
 .ت7)الكوفة وعزورهللا

كما أشار اإلماـ الصادؽ )عميػم السػبلـت بػ ف مسػجد الكوفػة أف ػه مػف بيػت 
المقػػػػدس وكػػػػاف قػػػػد سػػػػ لم شػػػػخص أأ المسػػػػاجد للػػػػا الن ػػػػه   قػػػػاؿ )عميػػػػم 

: والمسػػجد  تسػػميما( قمػػتالحػػراـ ومسػػجد الرسػػوؿ ) ) المسػػجد   سػػبلـتال
ف اؿ: ذلؾ في السماء إليه أسرى رسػوؿ   )صػمى اْلقصى جْمت فداؾ ؟ 

  عميه وآله وسمـ تسميما(. ف مت: إف الناس ي ولوف إنه الم دس. ف ػاؿ 
 .(ٕ): مسجد الكوفة أفض  منه (

ف الرسػػػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػميمات فػػػػي ليمػػػػة ولمػػػػا لمسػػػػجد الكوفػػػػة مػػػػف الن ػػػػه فػػػػإ
اإلسػػػراء والمعػػػراج اسػػػت ذف هللا تعػػػال. فػػػي إتيانػػػم  كمػػػا ذكػػػر اإلمػػػاـ الصػػػادؽ 

 )عميم السبلـت ذلؾ بالقوؿ  
) حتى إف رسوؿ   صمى   عميه وآله لما أسرى   به قاؿ له جبرائيػ  

  السػاعة ؟ أنػت م ابػ  مسػجد )عميه السَلـ( أتدري أيػف أنػت يػا رسػوؿ 
كوفاف قاؿ: فأستأذف لي رحي حتػى آتيػه فأصػمي فيػه ركْتػيف فأسػتأذف   

 . (ٖ)عز وج  فأذف له (
 . ت2)وفي رواية إنم نزؿ وصم. فيم ومف هناؾ عرج بم جبرائيه إل. السماء 

                                                 

 . 627ص  5  وسائه الشيعة  ج 207ص  3الكافي  ج - 7
 . 315ص  71ر  جبحار األنوا - 6
 . 207ص  3الكافي  ج - 3
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وهذا ليس محض صدفة فظػاهر الروايػة يشػير إلػ. أف رسػوؿ هللا )صػم. هللا 
م وسمـ تسميمات كػاف عمػ. عمػـ بن ػيمة ذلػؾ المسػجد ويستشػ  ذلػؾ عميم وهل

مػػػف سػػػرعة طمبػػػم إلػػػ. هللا عػػػز وجػػػه أف يػػػ ذف لػػػم بالصػػػبلة فيػػػم وهػػػذا لػػػيس 
بالشػػػيء المستصػػػعب ألف هللا سػػػبحانم وتعػػػال. اسػػػتودعم عمػػػـ مػػػا كػػػاف ومػػػا 

 يكوف إل. يوـ القيامة.
)عميػم ادـ فكما إف العبودية بدأت مف مسجد الكوفة حيػث سػجدت المبلئكػة 

وعبدوا هللا هناؾ فإنلا تكاممت في مكة حيث الرسوؿ   )صم. هللا  السبلـت
عميػػػػم وهلػػػػم وسػػػػمـ تسػػػػميمات فػػػػي الظػػػػاهر وعمػػػػي )عميػػػػم السػػػػبلـت فػػػػي البػػػػاطف 
وانطمقػػت الرسػػالة اإللليػػة )رسػػالة اإلسػػبلـت مػػف مكػػة لتعػػود فػػي هخػػر الزمػػاف 

لػػا فػػي قولػػم تعػػال. إلػػ. الكوفػػة  وتكتمػػه وفػػ  مػػا خطػػط البػػارأ عػػز وجػػه ل
يِف ُكمِّػػِه{ ظلػػار الػػديف سػػيكوف عمػػ. يػػد الملػػدأ  }ِلُيْظِهػػَرُ  َعَمػػى الػػدِّ )عميػػم وا 

 مف كعبة اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت وهي مسجد الكوفة. السبلـت
وقد بمغ مسجد الكوفة مف الن ه والمكانػة العظيمػة عنػد هللا سػبحانم وتعػال. 

 . نم كاف مصم. األنبياءأ
ت الشػػػرعنة تشػػػير إلػػػ. أف سػػػبعيف ألػػػ  نبػػػي وفػػػي روايػػػة ألػػػ  نبػػػي والروايػػػا

ووصػػي صػػم. كػػه مػػنلـ فػػي مسػػجد الكوفػػة وأقػػه الروايػػات تشػػير إلػػ. صػػبلة 
سػػبعيف نبيػػا  حتػػ. إف المبلئكػػة المقػػر يف وعمػػ. رأسػػلـ جبرائيػػه قػػد صػػموا فػػي 

 هذا المسجد.
 عميلمػػػػا السػػػػبلـت لػػػػذا اتخػػػػذ هدـ مػػػػف هػػػػذا)وهنػػػػاؾ عبلقػػػػة بػػػػيف هدـ والملػػػػدأ 

المسػػجد مصػػم. ومسػػجد لػػم وهػػو ذات المسػػجد الػػذأ سػػيتحق  فيػػم عمػػ. يػػد 
اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت أهداؼ االسػتخبلؼ الحقيقػي والكامػه كمػا أرادهللا 

 هللا سبحانم وتعال.. 
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اتخػػػذ مػػػف  )عميػػم السػػػبلـتوقػػد جػػػاءت الروايػػػات الشػػرعنة تؤكػػػد عمػػػ. أف نػػػوح 
اتخػػاذهللا مصػم. مػف قبػه إبػػراهيـ كػذلؾ  )عميػم السػبلـتالكوفػة مسػجدا  لػم كػػ دـ 

ف هللا زادهللا ف ػبل  إلػ. هػذا الن ػه بػ ف ا. كمػا ت 7))عميم السبلـت كما مػر هننػا  
ومصػم. لئلمػاـ الملػدأ )عميػم  جعمم مصم. ألمير المػؤمنيف )عميػم السػبلـت

كػػػذلؾ ا تخػػػذ مسػػػجد  كمػػػا جعمػػػم مصػػػم. لمخ ػػػر )عميػػػم السػػػبلـت    السػػػبلـت
د الكوفػػة كػػاف بيتػػا  ادـ و يػػت لنػػوح و يػػت الكوفػػة بيتػػا  ألكرػػر مػػف نبػػي فمسػػج

إذ    كمػا كػاف بيتػا  ألميػر المػؤمنيف )عميػم السػبلـتت6)عميلـ السبلـت)إلدرعس 
 .-وهذا ما سنبينم الحقا   –إف البيت  مف المسجد 

)عميػػم وفػػي مسػػجد الكوفػػة بعػػض موارعػػث األنبيػػاء فقػػد ورد عػػف أبػػي جعنػػر 
ػجرة ي طػيف وخػاتـ سػميماف : ) فيه عصػى موسػى في ذلؾ قولم السبلـت َو

)(ٖ)  . 
وهػػػذهللا الموارعػػػث مػػػدخرة إلػػػ. اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت وسػػػيظلرها عنػػػد 

عمػػيلـ السػػبلـت )قيامػػم المبػػارؾ عممػػا إف هػػذهللا الموارعػػث كػػاف يتواررلػػا األئمػػة 
واحػػدا  بعػػد ااخػػر منػػذ وفػػاة رسػػوؿ هللا )صػػم. عميػػم وهلػػم وسػػمـ تسػػميمات وهػػي 

 ميم السبلـت.عند اإلماـ الملدأ )ع
فقػػد ورد عػػف عصػػ. موسػػ. إنلػػا مػػدخرة لػػم )عميػػم السػػبلـت فػػإذا قػػاـ أظلرهػػا 
نلا لتصن  ما تػؤمر لكػي تكػوف حجػة وهيػة يظلرهػا هللا لممعانػديف فػي زمػف  وا 
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  تنسير العياشي   206ص 3  مستدرؾ الوسائه ج 331ص 6رو ة الواعظيف ج - 6
 . 721ص  6ج
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ظلورهللا وقيامػم الشػرع  دالػة  عمػ. قدرتػم عػز وجػه وحكمتػم  عممػا  إف موسػ. 
الكوفػػة وكممػػم هللا  )عميػػم السػػبلـت كػػاف قػػد جػػاء إلػػ. هػػذهللا البقعػػة وهػػي ظلػػر

تعال. مف جانػب الطػور األيمػف وهػو وادأ النجػ  ولػم شػبم باإلمػاـ الملػدأ 
)عميػػم السػػبلـت فػػي نيبتػػم عػػف قومػػم وخشػػيتم عمػػ. دينػػم مػػنلـ وخروجػػم مػػف 

 مدينتلـ خائنا  يترقب .
ف مف ف ػائه مسػجد الكوفػة أف فيػم رػبلث أعػيف مػف لػبف ودهػف ومػاء وقػد  وا 

فيه ثَلث أعيف أنبتػت بالضػغث تػذهب الػرجس ) ورد في الحديث الشرع   
 . (ٔ)وتطهر المؤمف عيف مف لبف وعيف مف دهف وعيف مف ماء (

ذهػػػػابلف الػػػػرجس عػػػػف المػػػػؤمف وهػػػػف بػػػػذلؾ ينقػػػػف مػػػػاء زمػػػػـز مػػػػف الن ػػػػه إل
 .وتطليرهللا

الخمػط والجمػ   ػوث الشػيء جمعػم   يعنػيوال وث الوارد في هذا الحديث 
ل. جمػػ  هػػذهللا العيػػوف الربلرػػة بن ػػمم وهػػو مػػا يشػػير إلػػ. أف هللا سػػبحانم وتعػػا

زالػػة الػػرجس عػػنلـ وهػػذا مػػا سػػيتحق  هخػػر الزمػػاف  ومنتػػم لتطليػػر المػػؤمنيف وا 
 .عم. يد اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 733ص  70شرح نل  الببلنة  ج - 7 
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 الثالث بابال
 مناسؾ الزيارة في الكوفة

إف هنػػاؾ شػػبم بػػيف الكوفػػة و ػػيف مكػػة مػػف ناحيػػة إقبػػاؿ النػػاس عمػػ. هػػاتيف  
رتلمػػا  فػػالح  معنػػاهللا القصػػد  لػػذا يقصػػد مسػػجد الكوفػػة مػػف قبػػه البقعتػػيف وزعا

الناس كما يقصد بيػت هللا الحػراـ. ومعنػ. الحػ  فػي الت وعػه هػو الزعػارة  مػف 
هنا جاء التشػابم بػيف مسػجد الكوفػة والكعبػة بشػكه خػاص و ػيف الكوفػة التػي 
تشػػمه النجػػ  وكػػر بلء و مكػػة بشػػكه عػػاـ  كمػػا إف فػػي مكػػة منػػاط  وبقػػاع 

 تزار أي ا  وهما الصنا والمروة.مقدسة 
 
 : عم  الزيارة وعَلقتها بمناسؾ الحجالمبحث اْلوؿ 
هنػػاؾ عبلقػػة وطيػػدة بػػيف الزعػػارة والحػػ   حيػػث إف الحػػ  ننسػػم عبػػارة عػػف   

زعارة لبيت هللا الحراـ واألماكف المقدسة األخرى التي تقاـ بلا المناسػؾ حيػث 
  بنػو فػبلف فبلنػا  أأ أطػالوا اف الح  لوة هو حجم حجا  أأ قصدهللا ويقاؿ حػ

االختبلؼ إليلـ  وحججت فبلنا  إذا أتيتم مػرة بعػد أخػرى  ولؤلمػاكف المقدسػة 
وزعارتلػػا مناسػػؾ  فمػػو عػػدنا إلػػ. أصػػه تمػػؾ المناسػػؾ ولمػػاذا شػػرعلا هللا عػػز 
وجه  نجدها تتعم  بالكينية التي أراد بلا هللا سبحانم وتعػال. أف يتػوب عمػ. 

 .عميم السبلـتهدـ )
) فممػا بمػا الوقػت الػذي يريػد   عميػم السػبلـت)د جاء عػف اإلمػاـ الصػادؽ فق

 عميػػه السػػَلـ()  عػػز وجػػ  أف يتػػوب عمػػى آدـ فيػػه أرسػػ  إليػػه جبرائيػػ  
ف اؿ: السَلـ عميػؾ يػا آدـ الصػابر لبميتػه التائػب عػف خطيئتػه إف   عػز 
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( ٔ)(.... يريد   أف يتوب عميؾ بهاج  بْثني إليؾ ْلعممؾ المناسؾ التي 

. 
ذا مػػا عرفنػػا إف توبػػة هدـ  تمػػت بعػػد تمقيػػم مػػف ر ػػم كممػػات  عميػػم السػػبلـت)وا 

ف عػػػدد الكممػػػات هػػػي أسػػػماء الخمسػػػة أصػػػحاب الكسػػػاء  فتػػػاب بلػػػا عميػػػم  وا 
 .السبلـت ـعميل)
فػػبل بػػد أف تكػػوف هنػػاؾ عبلقػػة بينلمػػا و ػػيف المناسػػؾ التػػي حػػددها هللا عػػز  

عميػػػم. وبطبيعػػػة الحػػػاؿ إف هػػػذهللا  حتػػػ. يتػػػوب بلػػػا عميػػػم السػػػبلـت) وجػػػه ادـ
المناسػػؾ للػػا ظػػاهر يتعمػػ  بالكعبػػة بيػػت هللا الحػػراـ والحجػػر والصػػنا والمػػروة 
وجبػػػه عرفػػػات ومػػػا إلػػػ. ذلػػػؾ مػػػف المناسػػػؾ التػػػي للػػػا عبلقػػػة بظػػػاهر نقطػػػة 
النيض اإلللي وهي الرسوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات وهي مكاف انطػبلؽ دعوتػم  و 

عميػػػم )طنيػػػة ببػػػاطف نقطػػػة النػػػيض اإلللػػػي وهػػػو اإلمػػػاـ عمػػػي للػػػا عبلقػػػة با
 رـ األئمة مف بعدهللا. السبلـت

التي تقػاـ بلػا وحوللػا  ف هناؾ ترابط وري  بيف مكةوالمتتب  لمنصوص يجد أ
وزعػػػارتلـ  وال سػػػيما مرقػػػدأ  السػػػبلـت ـعمػػػيل)المناسػػػؾ  و ػػػيف مراقػػػد األئمػػػة 

ا مػػػف شػػػػعائر هللا  وهػػػػذا باعتبارهمػػػػ السػػػػبلـت مػػػاعميل)اإلمػػػاـ عمػػػػي والحسػػػػيف 
التػػرابط يػػنعكس مػػف خػػبلؿ إتجػػاهيف األوؿ هػػو زعػػارة المبلئكػػة للػػذهللا األمػػاكف 
المقدسة والراني زعارة بني البشػر للػذهللا البقػاع المقدسػة وطمػب التوبػة والمونػرة 

 . ت6) السبلـت ماعميل)عندها كما فعمم أبوعلما هدـ وحواء 

                                                 

 702ص 2الكافي ج- 7
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المبلئكػػػػة للػػػػذهللا األعتػػػػاب المقدسػػػػة فبالنسػػػػبة لبلتجػػػػاهللا األوؿ والمتعمػػػػ  بزعػػػػارة 
نتممسػػػم مػػػف خػػػبلؿ الروايػػػة الػػػواردة عػػػف   بػػػف مسػػػمـ عػػػف اإلمػػػاـ الصػػػادؽ 

نػه لينػزؿ أنم قاؿ عميم السبلـت) : ) ما خمػق   خمػق أكثػر مػف المَلئكػة واق
كػػ  يػػـو سػػبْوف ألػػف ممػػؾ فيػػأتوف البيػػت المْمػػور فيطوفػػوف بػػه فػػاذا هػػـ 

ذا طػػافوا بهػػا أتػػوا قبػػر النبػػي )صػػمى   طػػافوا بػػه نزلػػوا فطػػافوا بالكْبػػة فػػا
عميػه )عميه وآله وسمـ تسميما( فسمموا عميػه ثػـ أتػوا قبػر أميػر المػؤمنيف 

فسػمموا عميػه ثػـ  عميه السػَلـ()فسمموا عميه ثـ أتوا قبر الحسيف  السَلـ(
 .(ٔ)عرجواغ ثـ ينزؿ مثمهـ أبداع إلى يـو ال يامة ...(

ف ذلػػؾ وا ػػح لمعيػػاف مػػف خػػبلؿ مػػدى ولعػػه الػػنص يونينػػا عػػف أأ تعميػػ  أل
العبلقة والترابط بػيف هػذهللا المنػاط  المقدسػة  حتػ. أف المبلئكػة تزورهػا تباعػا  
كه يـو فتطوؼ بالبيػت المعمػور الػذأ جعمػم هللا عػز وجػه للػا لتتعبػد عنػدهللا  
رـ منم إل. الكعبة التي و علا هللا سبحانم وتعػال. لبنػي هدـ ليطوفػوا حوللػا 

 ماءهللا فيلا.ويعبدوهللا تقدست أس
رـ تذهب المبلئكة لزعارة الرسوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات  رـ ي توف بعدها لزعارة اإلمػاـ  

 . عميم السبلـت)  رـ ي تي بعدها إل. زعارة اإلماـ الحسيف عميم السبلـت)عمي 
أما بالنسبة لزعػارة بنػي هدـ للػذهللا األمػاكف المقدسػة ووجو لػا  فلػو أمػر مسػمـ  

نلـ مف الذيف أخذ هللا عميلـ الميراؽ بالر و ية ولمرسوؿ   )صم. هللا بم  أل
بالوصػػاية فلػػـ  عميػػم السػػبلـت)عميػػم وهلػػم وسػػمـ تسػػميمات بػػالنبوة ولئلمػػاـ عمػػي 

 . السبلـت ـعميل)أول. بزعارتلـ 
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رـ إف هذهللا البقاع المقدسة تمرػه محطػة خبلصػلـ مػف ذنػو لـ  كمػا هػو حػاؿ 
الػػذأ تػػاب هللا عميػػم ب هػػه الكسػػاء  حيػػث إف مكػػة  تعميػػم السػػبلـ)أبػػيلـ هدـ 

تمره المكاف األوؿ الذأ تقاـ بم المناسؾ التي بلا يتػوب هللا عػز وجػه عمػ. 
هػػػػي المكػػػػاف الرػػػػاني والبػػػػاطف  السػػػػبلـت ـعمػػػػيل)عبػػػػادهللا   وزعػػػػارة أهػػػػه البيػػػػت 
 لمحصوؿ عم. هذهللا التوبة.

ذا جئنا إل. زعارة قبور أهه البيت )عميلـ السبلـت فلي  تؤدأ ننس الورض وا 
مف المناسؾ  مف حيث إف النرد المسمـ يتعبد هلل فيلا و جوارها  وهذهللا الزعػارة 
نابعػػػػة عػػػػف إيمػػػػاف وعقيػػػػدة صػػػػحيحة وتامػػػػة  ألننػػػػا نعػػػػرؼ إف كمػػػػاؿ الػػػػديف 
اإلسػػبلمي ال يػػتـ إال باألئمػػة )عمػػيلـ السػػبلـت. فػػالمؤمنوف يقػػروف وعرسػػخوف 

ة هلل الواحػد األحػد والنبػوة لمرسػوؿ في زعارتلـ عدة أمػور مرػه اإلقػرار بالر و يػ
  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات وبالوصػػية لعمػػػي )عميػػم السػػػبلـت واألئمػػة مػػػف ولػػدهللا )عمػػػيلـ 

 السبلـت .
وقػد وردت عػدة نصػػوص تربػت اف زعػارتلـ )عمػػيلـ السػبلـت تػذهب بالسػػيئات 

)عميلمػا  وت تي بالحسنات  السيما زعارة مرقػدأ اإلمػاـ عمػي واإلمػاـ الحسػيف
السبلـت  فقػد جػاء فػي زعػارة اإلمػاـ عمػي )عميػم السػبلـت عػف اإلمػاـ الصػادؽ 

) إف مػػف زار قبػػر أميػػر المػػؤمنيف )عميػػه السػػَلـ( )عميػػم السػػبلـت أنػػم قػػاؿ  
عارفاع بح ه غير متجبر وَل متكبر كتب   له أجر مائة الػف َػهيد وغْػر 

عميػػػه الحسػػػاب    لػػػه مػػػا ت ػػػدـ ومػػػا تػػػأخر وبْػػػث مػػػف اآلمنػػػيف وهػػػوف 
ف  ست بمته المَلئكةغ فاذا إنصرؼ َيْته إلى منزلػه فػاف مػرض عػادو  واق واق

 .(ٔ)مات َيْو  باإلستغْار إلى قبر  ...الحديث(
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وجػػاء فػػي ف ػػه زعػػارة الحسػػيف )عميػػم السػػبلـت عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ )عميػػم   
طػراع ) مف أراد زيارة قبر الحسيف )عميػه السػَلـ( َل أَػراع وَل بالسبلـت قولم  

وَل رياء وَل سمْة محصت ذنوبه كما يمحػص الثػوب فػي المػاء فػَل يب ػى 
 .(ٔ)دنس ...(

ومما يؤكد الترابط بيف زعارة األئمة )عمػيلـ السػبلـت و ػيف مناسػؾ الحػ   إف  
زعػػارتلـ )عميػػم السػػبلـت تعػػدؿ حجػػة بمناسػػكلا  ف ػػبل  عػػف إنلػػا تعػػدؿ عمػػرة 

 أي ا .
سػػبلـت أنػػم قػػاؿ ألحػػد أصػػحابم وهػػو حيػػث ورد عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ )عميػػم ال

عبػػػد هللا بػػػف طمحػػػة يسػػػ ؿ عػػػف زعارتػػػم لجػػػدهللا اإلمػػػاـ الحسػػػيف )عميػػػم السػػػبلـت 
: )أمػا تػزور قبػر جػدي الحسػيف قمػت بمػى إنػا لنأتيػه. قػاؿ تأتونػه كػ  قائبل  

جمْة قمت َل. قاؿ تأتونه في ك  َهر قمت َلغ قاؿ مػا أجْػاكـغ إف زيارتػه 
عمي )عميػه السػَلـ( تْػدؿ حجتػيف وعمػرتيف تْدؿ حجة وعمرة وزيارة أبيه 

 .(ٖ)إف زيارتهـ تْدؿ سبْيف حجة  وفي رواية أخرى  ( ٕ)(
كمػا إف زعػػارتلـ منرو ػة واجبػػة عمػػ. كػه مسػػمـ ومسػػممة  كمػا هػػي مناسػػؾ  

ف تركلا يعد ترؾ لنرع ة مف فرائض هللا عػز وجػه  الح  لبيت هللا الحراـ. وا 
 تسػػميمات فػػي محبػػة ومواصػػمة عترتػػم وتػػرؾ لحػػ  مػػف حقػػوؽ الرسػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

الطاهرة التي تعد أجرا  لمرسالة التي جاء بلا النبي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات التػي فر ػلا 

                                                 

 22ص 2تلذيب األحكاـ ج- 7
 670ص 2تلذيب األحكاـ  ج - 6
 وما بعدها 230ص 6إرشاد القموب ج - 3



 

 

 ...................................................................................مىسىعة القائم138

 

 

ـْ } هللا سػػبحانم وتعػػال. عمػػ. عبػػادهللا  كمػػا جػػاء فػػي قولػػم تعػػال. ُقػػ  َْل َأْسػػَأُلُك
 . (ٔ)ي اْلُ ْرَحى {َعَمْيِه َأْجراع ِإَْل اْلَمَوْدَة فِ 

حيػػث ورد عػػف اإلمػػاـ )عميػػم السػػبلـت فػػي ف ػػه زعػػارة اإلمػػاـ الحسػػيف)عميم 
) لػو إف أحػدكـ حػج دهػرؾ ثػـ َل يػزور الحسػيف بػف عمػي السبلـ أنم قػاؿ  

)عميه السَلـ( لكاف تاركاع ح اع مف ح وؽ رسوؿ   )  تسميما( ْلف حػق 
 . (ٕ) فريضة مف   تْالى واجبة عمى ك  مسمـ ( الحسيف )عميه السَلـ(

 
 المبحث الثاني: زيارة الب اع الم دسة في الكوفة 

فتوجد هناؾ بقػاع مقدسػة فػي الكوفػة يقصػدها الزائػروف مػف كػه مكػاف تشػابم 
البقػػاع المقدسػػة فػػي مكػػة وهػػي أحػػد عبلمػػات الشػػبم بػػيف كػػه مػػف المػػدينتيف 

 - المقدستيف ويمكف إجماللا بما ي تي 
 أوَلع : زيارة مسجدي الكوفة والسهمة 

 ػ زيارة مسجد الكوفة ٔ
لقػػػد تعر ػػػنا سػػػابقا  إلػػػ. مسػػػجد الكوفػػػة وتحػػػدرنا عػػػف ف ػػػمم وف ػػػه        

زعارتم  وااف نكمه ما يتعم  بلذهللا الزعارة في هذا المقػاـ محػاوليف اسػتعراض 
وعبلقػة أهـ األمػاكف التػي تػزار عنػدما يقصػد الزائػر إلػ. هػذا المكػاف الطػاهر 

 تمؾ األماكف بالكعبة وما فيلا مف أماكف مقدسة .
ومف أهـ األماكف التي تزار عند الدخوؿ إل. مسجد الكوفة هو مقػاـ إبػراهيـ  

)عميػػػم السػػػبلـت  أو االسػػػطوانة التػػػي صػػػم. عنػػػدها إبػػػراهيـ )عميػػػم السػػػبلـت  
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ة وتعددت الروايات في تحديد مكاف هذهللا االسطوانة فني رواية إنلػا االسػطوان
السػػابعة وروايػػات أخػػرى تشػػير إلػػ. إنلػػا االسػػطوانة الرالرػػة عنػػد البػػاب الرػػاني 
لممسجد مف جانبم األيمف  وروايات رالرػة تشػير إلػ. أنلػا االسػطوانة الرابعػة  

 . ت7)ورواية رابعة تشير إل. أنلا االسطوانة الخامسة مف الحائط 
هللا الروايػػػات وهػػذا االخػػػتبلؼ فػػي تحديػػػد المكػػػاف بال ػػبط ال ينػػػافي صػػحة هػػػذ

بمجمملا فمعمم )عميم السػبلـت قػد صػم. فػي مختمػ  هػذهللا الموا ػ . واألرجػح 
إف االسػػطوانة يختمػػ  حسػػابلا تبعػػا  الخػػتبلؼ البػػاب الػػذأ يػػتـ الػػدخوؿ منػػم 
وجلتػػم كػػ ف يكػػوف مػػف بػػاب كنػػدة أو بػػاب النيػػه وعميػػم تكػػوف هػػذهللا الروايػػات 

 بمجمملا صحيحة .
نة والصػبلة عنػدها وطمػػب الحػوائ  إلػػ. وتػـ الت كيػد عمػػ. زعػارة هػذهللا االسػػطوا 

هللا سػػػػبحانم وتعػػػػال. وهػػػػي تقابػػػػه مقػػػػاـ إبػػػػراهيـ )عميػػػػم السػػػػبلـت فػػػػي الكعبػػػػة 
المشػػرفة الػػذأ أمػػر هللا تعػػال. أف نتخػػذهللا مصػػم.  لمػػا للػػذا النبػػي مػػف مكانػػة 
عنػػد هللا تعػػال.  فلػػو النبػػي الػػذأ جػػاء برسػػالة التوحيػػد والتػػي ملػػدت لرسػػالة 

 تسميمات  رـ منم انحدر خػاتـ النبيػيف ومػف بعػدهللا األئمػة النبي الخاتـ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
النبػوة كمػا صموات هللا وسبلمم عميلـ أجمعيف  وممف جمعت لم اإلمامة م  

 .سبقت اإلشارة إل. ذلؾ
وتعتبػػر األسػػػطوانة السػػػابعة ذات أهميػػػة كبػػرى بسػػػبب صػػػبلة أميػػػر المػػػؤمنيف 

 .ت6)ا مما يمي أبواب كندة مو عل)عميم السبلـت فيلا والتي 
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وقػػد وردت العديػػد مػػف الروايػػات فػػي ف ػػه هػػذهللا االسػػطوانة  وفػػي روايػػة إنػػم  
ينزؿ في كه يوـ ستوف أل  ممؾ  يصموف عند االسطوانة السابعة فػبل يعػود 
مػػنلـ ممػػؾ إلػػ. يػػوـ القيامػػة. وفػػي روايػػة أخػػرى إف هػػذهللا االسػػطوانة هػػي مقػػاـ 

 .ـت لمتوبةل. فيم هدـ )عميم السبلوف  هللا تعا
كمػػا تشػػير الروايػػات فػػي هػػذهللا البقعػػة إلػػ. السػػبلـ عمػػ. األنبيػػاء مػػف لػػدف هدـ  

سػحاؽ  وحواء )عميلما السبلـت مػرورا  بلابيػه وشػيث وذرعػتلـ  رػـ إسػماعيه وا 
ويعقػػػوب وذرعػػػتلـ  رػػػـ موسػػػ. وعيسػػػ.  رػػػـ الرسػػػوؿ  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميمات وأميػػػر 

)عميم السبلـت وذرعتم الطيبيف الطػاهرعف ولعػه  المؤمنيف عمي بف أبي طالب
ر هدـ )عميػػػػم هػػػػذهللا الخصوصػػػػية مت تيػػػػة مػػػػف كونلػػػػا مكػػػػاف ارتػػػػبط بػػػػ بي البشػػػػ

 .السبلـت وتو تم عميم
وهناؾ االسطوانة التي صم. عندها رسوؿ هللا   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات ليمة المعػراج 

ؾ بعػد أف اسػت ذف النبػي )صػم. في مسجد الكوفة وتعرؼ بدكة المعػراج  وذلػ
هللا عميػػم وهلػػم وسػػمـ تسػػميمات هللا سػػبحانم وتعػػال. لمصػػبلة فػػي مسػػجد الكوفػػة 
فصػػػػم. هنالػػػػؾ ركعتػػػػيف  وهنػػػػاؾ مقػػػػاـ جبرائيػػػػه )عميػػػػم السػػػػبلـت وهػػػػو عنػػػػد 
االسطوانة الخامسة وعندها كاف يصمي اإلماـ الحسػيف )عميػم السػبلـت ولعػه 

ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات تمؾ الميمة فػي مسػجد الكوفػة  ذلؾ عند نزولم م  رسوؿ هللا   )
ف ػػبل  عػػف االسػػطوانة الرالرػػة التػػي هػػي دكػػة اإلمػػاـ زعػػف العابػػديف عمػػي بػػف 
انة الحسيف بف عمي بف أبي طالب )عميم السبلـت مما يمػي بػاب كنػدة واسػطو 

 .اإلماـ الصادؽ )عميم السبلـت
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  مػػف دار أميػػر المػػؤمنيف عمػػي رػػـ هنػػاؾ صػػنة واقعيػػة ممػػا يمػػي بػػاب الجػػام
المعػػػػػػروؼ بمقػػػػػػاـ نػػػػػػوح )عميػػػػػػم )عميػػػػػػم السػػػػػػبلـت  والمعػػػػػػروؼ ببػػػػػػاب النػػػػػػرج 

  .ت7)السبلـت
وهػػذهللا المقامػػات المشػػرفة ألنبيػػاء هللا سػػبحانم وتعػػال. تحكػػي مسػػيرة األنبيػػاء  

)عميلـ السبلـت الذيف بعروا مػف ق بػه البػارأ عػز وجػه نيابػة عػف الرسػوؿ   
 تسميمات مملديف لرسالة خاتـ النبييف وهي رسالة اإلسػبلـ الػذأ أرادهللا هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 سبحانم وتعال. لعبادهللا.
أمػػا بػػاب النػػرج الػػذأ ذكػػر هننػػا  وعنػػدهللا مقػػاـ نػػوح )عميػػم السػػبلـت  فنيػػم إشػػارة 
وارتبػػػال بصػػػاحب النػػػرج األكبػػػر الحجػػػة بػػػف الحسػػػف الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت 

تعال. بم عف المؤمنيف  ولعػه االرتبػال وا ػح بػيف والذأ ينرج هللا سبحانم و 
نػػوح )عميػػم السػػبلـت و ػػيف اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت. ولعػػه فػػي ارتبػػال 
باب النػرج ومقػاـ نػوح بالجلػة القرعبػة مػف دار أميػر المػؤمنيف )عميػم السػبلـت 
للػػا مػػدلوالت عديػػدة منلػػا إف فػػي ذلػػؾ إشػػارة إلػػ. أهػػه البيػػت )عمػػيلـ السػػبلـت 

نلـ    ومنػم يما اإلمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـتفرج هللا سبحانم وتعػال. وال سػوا 
 ي تي هللا بالنرج.

وهنػػاؾ دكػػة الق ػػاء التػػي كػػاف يجمػػس عنػػدها أميػػر المػػؤمنيف )عميػػم السػػبلـت 
}ِإْف َّللّاَ َيْأُمُر لمق اء والحكـ وكانت هناؾ اسطوانة قصيرة كتب عميلا ااية 

َْػػػْدِؿ َواإِلْحَسػػػاِف {    ومػػػف هػػػذهللا الدكػػػة سيق ػػػي اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم (ٕ)ِباْل
 السبلـت بيف الناس ويصدر أحكامم مف هناؾ. 
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وفػي مسػجد الكوفػة محػراب أميػر المػؤمنيف )عميػم السػبلـت الػذأ  ػرب فيػػم  
وهػػػو قمػػػب المسػػػجد وقبمتػػػم. وهنالػػػؾ إلػػػ. جانػػػب المسػػػجد األعظػػػـ أأ مسػػػجد 

ار التػػػي عمػػػ. بسػػػاطتلا الكوفػػػة دار أميػػػر المػػػؤمنيف )عميػػػم السػػػبلـت تمػػػؾ الػػػد
أصػػبحت منػػارا  ومحجػػا  لمبليػػيف المحبػػيف ألهػػه البيػػت )عمػػيلـ السػػبلـت  وفػػي 
تمػػؾ الػػدار المكػػاف الػػذأ نسػػه فيػػم أميػػر المػػؤمنيف )عميػػم السػػبلـت وهػػي مػػف 

 البقاع المطلرة المقدسة .
وهػو وعوجد في هذهللا الدار البئػر الػذأ إحتنػرهللا أميػر المػؤمنيف )عميػم السػبلـت  

 .ألوؿ لبئر زمـز في مكة الملدأالمصداؽ ا
 ػ زيارة مسجد السهمة ٕ 

مسػػػجد السػػػلمة بقعػػػة ال ت ػػػاهيلا بقعػػػة هنػػػاؾ ف ػػػبل  وشػػػرفا  بعػػػد مسػػػجد إف 
الكوفػػة  ومسػػجد السػػلمة هػػو بيػػت إدرعس)عميػػم السػػبلـت وكػػذلؾ بيػػت إبػػراهيـ 
) )عميم السبلـت فعف ابف ملراف عف اإلماـ الصادؽ )عميم السبلـت أنم قاؿ  

خمت الكوفػة فػات مسػجد السػهمة فصػ  فيػه واسػأؿ   حاجتػؾ لػدينؾ إذا د
ودنيػػاؾ فػػاف مسػػجد السػػهمة بيػػت إدريػػس النبػػي )عميػػه السػػَلـ( الػػذي كػػاف 
يخيط فيه ويصمي فيه ومف دعا   فيه بما أحب قضى له حوائجه ورفْه 
يـو ال يامة مكاناع عمياع إلى درجة إدريس )عميه السػَلـ( وأجيػر مػف مكػرو  

  وفػػي روايػػة أخػػرى وردت عػػف أهػػه البيػػت )عمػػيلـ السػػبلـت (ٔ)نيا .....(الػػد
  وفػي (ٕ)) فيه بيت إبراهيـ الػذي كػاف يخػرج منػه إلػى الْمال ػة (جاء فيلا 
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) إف موضا دار خمي    إبراهيـ )عميه السَلـ( في الزاوية الغرحية رواية  
 .ت 7) الَمالية وهي ب ْة يستحب الصَلة فيها والتسبيح أيضاع(

وهػػذا المسػػجد لػػم أهميػػة ومكانػػة فػػي قمػػوب المػػؤمنيف وتحػػف إليػػم قمػػو لـ  ومػػا 
بعػػث هللا نبيػػا  إال وقػػد صػػم. فيػػم  حتػػ. إف المبلئكػػة يػػ ووف إلػػ. هػػذا المسػػجد 

 ويعبدوف هللا فيم كه يوـ.
ورب سائه يس ؿ لماذا هذهللا المكانة لمسجد السلمة   والجواب عمػ. ذلػؾ اف  

ل. أف مسجد السلمة هو منزؿ اإلماـ الملدأ )عميػم الروايات الشرعنة تشير إ
السػػػبلـت الػػػذأ ينػػػزؿ فيػػػم بعػػػد قيامػػػم المبػػػارؾ حتػػػ. إف بقعػػػة الجػػػام  تعػػػرؼ 

نم سيتخذهللا منزال  لم ولعيالم   .ت 6)باسمم  وا 
) كػػأني أرى نػػزوؿ عػػف أبػػي بصػػير عػػف أبػػي عبػػد هللا )عميػػم السػػبلـت قػػاؿ   

مه وعيالػه قمػت يكػوف منزلػه ؟ ال ائـ )عميه السَلـ( في مسجد السهمة بأه
قاؿ نْـ هو منزؿ إدريس وما بْث   نبياع إَل وقد صػمى فيػه والم ػيـ فيػه 
كالم يـ فػي فسػطاس رسػوؿ   )  تسػميما( ومػا مػف مػؤمف ومؤمنػة إَل 
وقمبه يحف إليه وما مف يـو وَل ليمة إَل والمَلئكة يأووف إلى هذا المسػجد 

  فيه. يا أبا دمحم أما إني لو كنت بال رب منكـ ما صميت إَل فيػه يْبدوف 
 . (ٖ)ثـ إذا قاـ قائمنا )عميه السَلـ( إنت ـ   لرسوله ولنا أجمْيف(

وقػػد ورد عػػف أهػػه البيػػت )عمػػيلـ السػػبلـت إنػػم يعػػرؼ عنػػدهـ بمسػػجد الشػػرى 
ي ) تصػػمي فػػػفعػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ )عميػػم السػػبلـت أنػػم قػػاؿ ألحػػد أصػػحابم 
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المسػجد الػػذي عنػدكـ الػػذي تسػمونه مسػػجد السػهمة ونحػػف نسػميه مسػػجد 
 . ت7)الَرى (

والسػلمة تسػمية جػاءت مػػف السػلولة أو مػف األرض السػػلمة نيػر الػوعرة  أمػػا 
تسمية الشرى وجمعلا أشراء وتعني الطرع  أو الناحية أو الجبه يقاؿ )دخموا 

ت أأ نواحيم.  أشراء الحـر
ه رسػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات وشػبه أميػر المػػؤمنيف فمسػجد السػلمة ينػزؿ فيػػم شػب

 )عميم السبلـت وهو اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت وعتخذهللا منزال .
وقػػد أشػػارت الروايػػات الشػػرعنة الػػواردة مػػف طػػرؽ أهػػه البيػػت )عمػػيلـ السػػبلـت 
 إل. أف مسجد السلمة هو مسكف الخ ر )عميم السبلـت الذأ هو أحد وزراء
اإلمػػاـ الملػػدأ فػػي نيبتػػم والػػذأ يػػؤنس وحشػػتم  وعميػػم ال يسػػتبعد أف يكػػوف 

 .ت6)مكاف لسكناهللا معم بعد قيامم المقدس 
وممػػا اسػػت رر بػػم هػػذا المسػػجد المبػػارؾ هػػو وجػػود صػػخرة خ ػػراء فيػػم وفيلػػا  

مرػػػاؿ وجػػػم أو صػػػورة كػػػه نبػػػي وتحػػػت الصػػػخرة الطينػػػة التػػػي خمػػػ  هللا منلػػػا 
لطينػػة التػػي خمػػ  هللا منلػػا أنبيائػػم أخػػذت مػػف تمػػؾ ممػػا يعنػػي إف ات  3)النبيػػيف 

البقعة الطاهرة المقدسة مف أرض الكوفة  ولعه العمة في وجود هذهللا الصػخرة 
التػػػي فيلػػػا وجػػػم كػػػه نبػػػي وتمػػػؾ الطينػػػة التػػػي خمػػػ  منلػػػا األنبيػػػاء وفػػػي ذلػػػؾ 

هػػػو إف هػػػػذهللا األشػػػياء مػػػدخرة لصػػػػاحب  –مسػػػػجد السػػػلمة  –المكػػػاف تحديػػػدا  
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م السػػبلـت وال يسػػتبعد أف يخرجلػػا مرممػػا يخػػرج موارعػػث العصػػر والزمػػاف )عميػػ
 األنبياء مف داخه مسجد الكوفة كما مر هننا . 

ف إخػػراج الصػػخرة والطينػػة فيػػم موػػزى عظػػيـ يػػراد بػػم إف مػػف ذلػػؾ المكػػاف  وا 
بػػدأت المسػػيرة اإللليػػة لؤلنبيػػاء عمػػ. نبينػػا وهلػػم أف ػػه الصػػبلة والسػػبلـ وفػػ  

ء  تمؾ المسػير التػي تكػوف حاكيػة لمسػيرة المخطط اإلللي الذأ رسمتم السما
اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت. وكػػػ ف وجػػػود الصػػػخرة والطينػػػة يػػػراد بلػػػا إف 
نػم وارث  اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت هو عصارة هذهللا الرساالت السماوية وا 
) األنبيػػاء )عمػػيلـ السػػبلـت ولعػػه فػػي عبػػارات اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت 

خيػػر دليػػه عمػػ. ذلػػؾ  ـ فأنػػا أولػػى النػػاس بػػًدـ ......(مػػف يحػػاجني فػػي آد
نلػػػا نزلػػػت مػػػف عنػػػد الواحػػػد وهػػػو هللا سػػػبحانم  ف منبػػػ  الرسػػػاالت واحػػػد  وا  وا 
ف تمؾ الرساالت ال تكتمه إال بالرسالة اإلسبلمية ال ية في هخر  وتعال.  وا 
نلا ستعـ هذا الكوف ب جمعم يوـ يكوف الػديف كمػم هلل وعمػ. يػد ولػي  الزماف وا 

 هللا وبقية هللا اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت.
) وهػو كما ورد عف اإلماـ الصادؽ )عميم السبلـت بش ف مسجد السلمة قولػم 

مجما الناس وهو مف كوفاف وفيه ينْخ في الصور واليه المحَر ويحَر 
 .(ٔ)(ْوف ألف يدخموف الجنة بغير حسابمف جانبه سب

لقيػاـ يػوـ القيامػة مػف هػذا المكػاف وفيػم وعميم يكوف النن  في الصور إيػذانا   
يكوف حشر الناس ليوـ الحساب  وهو ليس شيئا  مسػتبعدا  إذ ورد فػي الروايػة 
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الشػرعنة اف أرواح المػػؤمنيف كملػػا مجتمعػة فػػي هػػذا الظلػر وهػػو ظلػػر الكوفػػة 
ف المحشر سيكوف مف هناؾ   .ت7)حيث وادأ السبلـ  وا 

ذهبنػا إليػم مػف حيػث إف مسػجد  كما اف في الرواية دليه هخر عم. صحة ما
السػػلمة هػػو  ػػمف مسػػجد الكوفػػة وعمػػ. اقػػه تقػػدير مجػػاور لػػم مػػف لحػػاا إنػػم 
يحشر مف جانبم سبعوف ألنا يدخموف الجنػة بويػر حسػاب وهػذهللا الروايػة ذاتلػا 
ذكػػػرت عنػػػد الحػػػديث عػػػف جػػػام  الكوفػػػة  وعبػػػارة )يحشػػػر مػػػف جابػػػمت تؤكػػػد 

 المعن. الذأ ذهبنا إليم.
السلمة هو مف أحب البقاع التي أحب هللا أف يػدع. فيلػا  وأخيرا  فإف مسجد 

كما عبرت عف ذلؾ الروايات الواردة عف أئمة أهه البيت  حت. إف المبلئكػة 
نػم مو ػ  ينػرج هللا بػم عػف كػه  تتشرؼ بزعارة ذلؾ المسػجد والتعبػد هلل فيػم وا 
مكروب قصدهللا وعميم يستحب لمف كاف في الحرب أو عسػر أف يػ تي مسػجد 

 ويصمي ركعتيف بيف العشائيف وعدعو هللا بالنرج فينرج هللا كر م.السلمة 
 

 اَلغتساؿ بماء الْرات 
قبه الحديث عف ف ه االنتساؿ بماء النرات البد مف الحديث عف مػاء     

النػػػػرات و ركتػػػػم والػػػػذأ  ػػػػاها كػػػػه مػػػػاء أو نلػػػػر فػػػػي شػػػػرؽ األرض ونر لػػػػا 
وهػػػػذا  النػػػػراتوسػػػػنتعرض لػػػػذلؾ عػػػػف طرعػػػػ  المقارنػػػػة مػػػػاء بئػػػػر زمػػػػـز ومػػػػاء 

 . المصداؽ الراني لمت وعه
وجػػم األوؿ هنالػػؾ أوجػػم شػػبم بػػيف مػػاء النػػرات ومػػاء زمػػـز مػػف عػػدة وجػػوهللا. ال 

  فمػػف المعمػػوـ إف معنػػ. كممػػة فػػرات هػػو المػػاء هػػو أصػػه عذوبػػة كػػه منلمػػا
                                                 

إف عرصات المحشر تتس  لتشمه مف وادأ السبلـ إل. مسجد السلمة حيث ينن   - 1
 في الصور هناؾ
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العػػػذب جػػػدا  وكػػػذلؾ زمػػػـز فقػػػد كػػػاف أحمػػػ. مػػػف الشػػػلد كمػػػا تصػػػنلا الروايػػػات 
) كانػت زمػـز أبػيض   نػم قػاؿعميػم السػبلـت أالشرعنة  فعف اإلمػاـ الصػادؽ )

مف المػبف وأحمػى مػف الَػهد وكانػت سػائغة فبغػت عمػى المػاء فاغارهػا   
 .(ٔ)عز وج  وأجرى عميها عيف مف صبر (

ومف الجدير بالذكر إف زمـز للا أسماء متعددة منلا رك ة جبرائيه  حنيػرة  
الػرواء  شػبعة  طعػاـ إسماعيه  حنيرة عبد المطمب  زمػـز  بػرة  الم ػمونة  

 .ت6)مطعـ وشناء سقـ 
ف  أما وجم الشبم ااخر بيف كه مف النػرات وزمػـز هػو الشػناء فػي مائيلمػا وا 
مف كػاف مرع ػا  وشػرب منػم فإنػم يشػن. بػ ذف هللا تعػال.  فقػد ورد عػف زمػـز 

افْػػاع ) المهػػـ اجْمػػه عممػػاع نإف رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات شػػرب منػػم رػػـ قػػاؿ  
ْاء مف ك  داء وس ـ (  . (ٖ)ورزقاع واسْاع َو

وعػػف أبػػي عبػػد هللا الصػػادؽ )عميػػم السػػبلـت عػػف رسػػوؿ هللا )صػػم. هللا عميػػم 
وفػي حػديث  ) مػاء زمػـز َػْاء لمػف َػرب لػه(وهلم وسمـ تسميمات أنم قػاؿ  

) ماء زمـز َْاء لمف استْم  وأرويغ مػاء زمػـز َػْاء مػف كػ  داء هخػر 
 .(ٗ)خوؼ وحزف (  وس ـ وأماف مف ك 

) لػػو أف بيننػػا أمػػا مػػاء النػػرات فيقػػوؿ عنػػم اإلمػػاـ البػػاقر )عميػػم السػػبلـت    
 .(٘)َلع لذهبنا إليه واستَْينا منه(وحيف ماء الْرات كذا وكذا أميا
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) لػػػوَل الخطػػػاءيف الػػػذيف وفػػػي روايػػػة عػػػف اإلمػػػاـ الصػػػادؽ )عميػػػم السػػػبلـت  
 .(ٔ)ة إَل برأ (يدخموف إلى نهر الْرات ما اغتمس فيه ذو عاه

ف كانػػت   ووجػػم الشػػبم الرالػػث إف أصػػه مػػاء النػػرات ومػػاء زمػػـز هػػو الجنػػة وا 
هذهللا الميزة ين ه فيلا ماء النرات عم. ماء زمـز  ألف بئر زمـز يجرأ إليلا 
ت 6)الماء في األصه مف عيف تحت الحجػر فػإف أنمػب مػاء العػيف مػاء زمػـز 

مدها بالمػاء وهػي تحػت الحجػر  وميزة هذهللا العيف إف أر عة أنلار مف الجنة ت
نلػػػار هػػػو نلػػػر النػػػرات فنػػػي روايػػػة عػػػف أميػػػر المػػػؤمنيف )عميػػػم أحػػػد هػػػذهللا األ

) اإلطػَلع فػي بئػر زمػـز يػذهب الػداء فاَػرحوا مػف مائهػا السبلـت أنم قػاؿ  
مما يمي الػركف الػذي فيػه الحجػر اْلسػودغ ْلف تحػت الحجػر اْلسػود أرحْػة 

وعبػدو  .(ٖ)وجيحػاف وهمػا نهػراف ( أنهار مف الجنػة الْػرات والنيػ  وسػبحاف
مػػف الروايػػات الشػػرعنة إف مػػاء النػػرات أف ػػه مػػف مػػاء زمػػـز وأشػػرؼ  وذلػػؾ 

 لميزات يمتاز بلا ماء النرات وما أختص نلر في العالـ بمرملا.
فنلر النرات هو نلر عظيـ البركة  ونصب فيم ميزاباف مف الجنة  وما مػف  

ف الناس لػو عممػوا مػا نلر في شرؽ األرض وال في نر لا أعظـ ب ركة منم وا 
 . ت2)بم مف بركة ل ر وا األخبية عم. جانبيم 

) سػػمْت سػػيدنا عمػػي بػػف الحسػػيف ونقػػه عػػف حكػػيـ بػػف جبيػػر أنػػم قػػاؿ   
)عميػػه السػػَلـ( ي ػػوؿ إف ممكػػاع يهػػبط مػػف السػػماء فػػي كػػ  ليمػػة مْػػه ثَلثػػة 
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 مثاقي  مسكاع مف مسؾ الجنة فيطرحها في الْرات وما مػف نهػر فػي َػرؽ 
 .( ٔ)اْلرض وغرحها أعظـ بركة منه (

وعػف أبػػي عبػػد هللا بػف سػػميماف عػػف اإلمػاـ الصػػادؽ )عميػػم السػبلـت أنػػم قػػاؿ  
) نهػر مػا أعظػـ بركتػه أمػا إنػه يسػ ط فيػه كػ  يػـو سػبا عف نلر النرات  

قطػػرات مػػف الجنػػة أمػػا لػػو عمػػـ النػػاس مػػا فيػػه مػػف البركػػة لضػػرحوا اْلخبيػػة 
ف الخطػاءيف مػا إغػتمس فيػه ذو عاهػة إَل عمى حافتيه ولػوَل مػا يدخمػه مػ

 . (ٕ)برئ 
فقد ورد عف هاروف بف خارجة عف اإلمػاـ الصػادؽ )عميػم السػبلـت أنػم قػاؿ  

)ما مف أحد يَرب مف ماء الْرات ويحنؾ به إذا ولد إَل أحبنػا ْلف الْػرات 
 .(ٖ)نهر مؤمف (

الكوفػة لػو ) أما إف أه  وفي رواية ألمير المؤمنيف )عميم السبلـت أنم قاؿ  
 . (ٗ)حنكوا أوَلدهـ بماء الْرات لكانوا َيْة لنا (

) أما إنه وفي رواية عف اإلماـ الصادؽ )عميم السبلـت أنم ذكر النرات فقاؿ 
  (٘)(إَل أحبنا أه  البيت يْني الْراتمف َيْة عمي وما حنؾ به أحد 

رات وبعػػػد أف تعرفنػػػا عمػػػ. مػػػاء النػػػرات وف ػػػيمتم نعػػػود لبيػػػاف عبلقػػػة مػػػاء النػػػ
بمناسؾ الزعارة لؤلئمػة المعصػوميف )عمػيلـ السػبلـت وال سػيما اإلمػاـ الحسػيف 

 )عميم السبلـت .
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ومػػػػف المعمػػػػـو إف مػػػػف هداب الزعػػػػارة والقصػػػػد ألأ مكػػػػاف مقػػػػدس اسػػػػتحباب  
يابػػم بػػه وفػػي ننسػػم وهػػو الوسػػه وأف يكػػوف اإلنسػػاف عمػػ. طلػػارة فػػي بدنػػم ور

 .األهـ
) الكعبة ت استحباب الشرب مف ماء زمـز وقد ورد في زعارة بيت هللا الحراـ  

بعد النراغ مف طواؼ البيت العتي  وقبػه التوجػم إلػ. الصػنا فعػف معاويػة بػف 
) إذا فرغت مف الػركْتيف عمار عف اإلماـ الصادؽ )عميم السبلـت أنم قاؿ  

فأت الحجر اْلسود وقبمه واستممه أو أَر إليه فانػه َل بػد مػف ذلػؾغ وقػاؿ 
مف ماء زمػـز قبػ  أف تخػرج إلػى الصػْا فافْػ  وت ػوؿ إف قدرت أف تَرب 

ْاء مف ك  داء وسػ ـ  حيف تَرب المهـ اجْمه عمماع نافْاع ورزقاع واسْاع َو
قػػاؿ حػػيف نظػػر إلػى زمػػـز لػػوَل إنػػي  قػاؿ وحمغنػػا إف رسػػوؿ   )  تسػميما(

 .(ٔ)(أمتي ْلخذت منه ذنوباع أو ذنوحيفأَْ ت عمى 
 مف هذهللا الرواية استحباب شرب ماء زمـز قبه الذهاب إل. الصنا. فنستش  

والػػػذأ يلمنػػػا هنػػػا هػػػو المعنػػػ. التػػػ وعمي ألف رسػػػالة اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم  
زمـز وهػذا المػاء يقابه ماء السبلـت هي رسالة الت وعه  فبل بد مف وجود ماء 

 .هو ماء النرات
لبيػػػػت )عمػػػػيلـ السػػػػبلـت فقػػػػد ورد فػػػػي الروايػػػػات الشػػػػرعنة الػػػػواردة عػػػػف أهػػػػه ا 

اسػػتحباب إتيػػاف نلػػر النػػرات واالنتسػػاؿ بػػم قبػػه التوجػػم إلػػ. الزعػػارة وال سػػيما 
زعػارة اإلمػاـ الحسػيف )عميػم السػبلـت فعػف اإلمػاـ الصػادؽ )عميػم السػبلـت أنػم 

)مف اغتس  بماء الْراتغ وزار قبر الحسيف )عميه السَلـ( كاف كيػـو قاؿ  
 .ت6)اقترفها كبائر ( ولدته أمه صْراع مف الذنوب ولو
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وروأ إنػػػم قيػػػه لػػػم )عميػػػم السػػػبلـت ر مػػػا أتينػػػا قبػػػر الحسػػػيف )عميػػػم السػػػبلـت  
)مػػف فيصػػعب عمينػػا الوسػػه لمزعػػارة مػػف البػػرد أو نيػػرهللا  فقػػاؿ )عميػػم السػػبلـت  

إغتس  في الْرات وزار الحسيف )عميه السػَلـ( كتػب لػه مػف الْضػ  مػا َل 
 . ت7)يحصى (

)مف أتى قبر ـ الصادؽ )عميم السبلـت أنم قاؿ  وعف بشير الدهاف عف اإلما
الحسػػيف )عميػػه السػػَلـ( فتوضػػأغ واغتسػػ  فػػي الْػػراتغ لػػـ يرفػػا قػػدماع ولػػـ 

 . ت6)يضا قدماع إَل كتب   له حجة وعمرة (
وفي الرواية الشرعنة استحباب أف ي تي الزائر ويوتسه بحيػاؿ القبػر الشػرع   

مائػػة مػرة )هللا أكبػػرت ومائػة مػػرة )ال  ويحسػف بػم إذا بمػػغ نلػر النػػرات أف يقػوؿ
إلم إال هللات ويصمي عم.   وهلم مائػة مػرة. ومػف هنػا يتبػيف عظػـ أجػر مػف 
يوتسػػػه فػػػي مػػػاء النػػػرات ويػػػ تي قبػػػر اإلمػػػاـ وال سػػػيما اإلمػػػاـ الحسػػػيف )عميػػػم 

 السبلـت.
وهػػذا التػػرابط بػػيف اإلمػػاـ الحسػػيف )عميػػم السػػبلـت و ػػيف مػػاء النػػرات بػػه مػػ   

ومػػا  لػػم موػػزى عظػػيـ ال يعممػػم إال هللا سػػبحانم وتعػػال. وأهػػه البيػػت المػػاء عم
)عميلـ السبلـت  والػذيف أكػدوا عمػ. زعػارة الحسػيف )عميػم السػبلـت واالنتسػاؿ 

 بماء النرات.
 

  التوجه لزيارة اإلماـ المْصوـ
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أميػػػر المػػػؤمنيف والحسػػػيف )عميلمػػػا السػػػبلـت إ ػػػافة لمسػػػجد مػػػف هداب زعػػػارة 
زائر قائما  عمػ. قدميػم إال إذا كػاف لػم عػذر مػف  ػع  أو أف يكوف الالكوفة 

ما شاكه وهو ما يشابم الح  الذأ عمػ. المكمػ  بػم أف يػؤدأ مراسػمم عمػ. 
قدميػػم مػػا داـ مسػػػتطيعا  لػػذلؾ قػػادرا  عميػػػم  ومػػف األمػػور األخػػػرى التػػي عمػػػ. 
 الزائر مراعاتلا هػو كرػرة التكبيػر والتلميػه والتمجيػد هلل سػبحانم وتعػال.  وأداء
ركعتي الزعػارة وهػو مػا يشػابم بيػت هللا الحػراـ مػف أمػر التمبيػة والتكبيػر  ومػف 
األمػػػػور الملمػػػػة األخػػػػرى هػػػػو تػػػػرؾ الملػػػػو ومػػػػا ال ينبوػػػػي مػػػػف الكػػػػبلـ وتػػػػرؾ 
االنشواؿ بالتكمـ ب مور الدنيا  وهو ما نجدهللا عند القاصد إل. بيػت هللا الحػراـ 

الم بػػ داء الزعػػارة وتػػبلوة مػػف النلػػي عػػف الجػػداؿ والػػتكمـ بػػ مور الػػدنيا  واسػػتبد
 .قرهف ونيرها مف األعماؿ المستحبةال
ومػػف األمػػور الواجػػب مراعاتلػػا عنػػد أداء مراسػػـ الزعػػارة لؤلئمػػة المعصػػوميف  

هو االستئذاف وهذا ما ال يذكر لمكعبة وهو بيػت هللا الحػراـ ألنػم مػف المعمػـو 
بػه يسػت ذف إف اإلنساف عند دخولػم إلػ. بيػت مػا ال يسػت ذف مػف البيػت ننسػم 

 مف أهه البيت  واألستاذاف يبيف مدى قدسية مف يست ذف عميم وعظمتم .
وهنػا يتػبف إف أهػه البيػت هػـ أشػرؼ وأعظػـ منزلػة وحرمػة عنػد هللا مػف بيتػم  

الحػػراـ  لػػذا نجػػد إف األسػػتاذاف يكػػوف مػػف هللا سػػبحانم وتعػػال. ومػػف الرسػػوؿ 
يف )عميػػػػم السػػػػبلـت رػػػػـ مػػػػف فاطمػػػػة الزهػػػػراء )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػميمات ومػػػػف أميػػػػر المػػػػؤمن

 )عميلا السبلـت ومف رـ مف صاحب المرقد الطاهر المطلر. 
وكما يكوف األستاذاف مػف المبلئكػة الحػافيف بػ أ مػف هػذهللا المشػاهد المعظمػة 
وهػػو دليػػه عمػػ. إف المبلئكػػة تنػػزؿ عنػػد تمػػؾ البقػػاع المقدسػػة مػػف قبػػور أهػػه 

الزعػػارة لؤلئمػػة المعصػػوميف )عمػػيلـ  البيػػت )عمػػيلـ السػػبلـت كمػػا تشػػير هداب
 السبلـت إف الدخوؿ يكوف بتقبيه العتبة ب ف يدخه الزائر خاشعا باكيا .
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وروأ عػف صػػنواف عػػف اإلمػػاـ الصػادؽ )عميػػم السػػبلـت أف صػػنواف أسػػت ذنم  
) يا   قاؿ اإلماـ الصادؽ )عميم السػبلـتلزعارة اإلماـ الحسيف )عميم السبلـت 

قبػػ  خروجػػؾ واغتسػػ  فػػي اليػػـو الثالػػث ثػػـ اجمػػا صػػْواف صػػـ ثَلثػػة أيػػاـ 
ثػـ عممػه دعػاء يػدعو  –الػدعاء  -إليؾ أهمؾ ثـ ق : المهـ إني أستودعؾغ

الْرات ثـ قاؿ: ثـ اغتس  مف الْرات فاف أبي حدثني عف آبائػه  به إذا أتى
 )عمػػػيهـ السػػػَلـ( أنػػػه قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوؿ   )  تسػػػميما(: إف ابنػػػي هػػػذا
الحسيف ) عميه السَلـ( ي ت  بْػدي عمػى َػاطا الْػرات. مػف اغتسػ  مػف 
مػػاء الْػػرات تسػػاقطت خطايػػا  كيػػـو ولدتػػه أمػػه .... فتوجػػه نحػػو الحػػائرغ 
وعميػػؾ السػػكينة والوقػػار وقصػػر خطػػاؾ فػػاف   تْػػالى يكتػػب لػػؾ فػػي كػػ  

 .(ٔ) خطوة حجة وعمرة.....(

هػػي أف يقػػ  الزائػػر عمػػ.  ومػػف األمػػور األخػػرى التػػي تعػػد مػػف هداب الزعػػارة  
ال ػػرعح بحيػػث يمكنػػم االلتصػػاؽ بػػم  وقػػد نػػص عمػػ. االتكػػاء عمػػ. ال ػػرعح 
وتقبيمػػم. وقػػد سػػببت هػػذهللا الحالػػة موجػػة مػػف االنتقػػادات ونعتػػوا الشػػيعة بعبػػاد 

 القبور وعابوا عميلـ تقبيملـ لمقبور إل. نير ذلؾ مف األمور.
قػوـ بػػم شػيعة أهػػه بػه إف هػػذا األمػر ال يوجػػب شػيء مػػف ذلػؾ ولػػو كػاف مػػا ي

البيػػت مػػف زعػػارة قبػػور األئمػػة وتقبيػػه أ ػػرحتلـ الطػػاهرة باطػػه لمػػا جػػاز أف 
  إذ نصػػت الروايػػات الشػػرعنة عمػػ. يقبػػه الحجػػر األسػػود فػػي الكعبػػة المشػػرفة

تقبيػه الحجػر األسػود وهػو مػف السػػنف الواجبػة فػي الحػ  وقػد ورد عػف األئمػػة 
اء فػػي الجنػػة وكػػاف آدـ )إف الحجػػر كػػاف درة بيضػػالمعصػوميف هػػذهللا الروايػة 
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)عميػػه السػػَلـ( فبػػادر يراهػػا فممػػا أنزلػػه   عػػز وجػػ  إلػػى اْلرض نػػزؿ آدـ 
 .ت7)ف بمها فأجرى   تبارؾ وتْالى بذلؾ السنة(

ذا   وعميم فإف هللا سبحانم وتعال. هو مف أجرى سنة تقبيه الحجر األسود  وا 
ميرػػاؽ أأ اإلقػػرار مػػا عممنػػا إف العمػػة فػػي إتيػػاف الحجػػر هػػو تجديػػد العلػػد وال

بوحدانيػػة هللا سػػبحانم وتعػػال. وبػػالنبوة وبالواليػػة ألميػػر المػػؤمنيف وأهػػه البيػػت 
)عمػػيلـ السػػبلـت فػػإف أهػػه البيػػت أشػػرؼ مػػف الحجػػر بػػه مػػا أنػػزؿ الحجػػر إال 
ألخػػذ العلػػد والميرػػاؽ للػػـ وعميػػم فمػػف المنػػدوب لػػم تقبيػػه أ ػػرحتلـ الطػػاهرة 

 لذلؾ العلد.وتعاهدها في الزعارة ألف فيلا تجديد 
فإف كاف تقبيه الحجر حبلؿ وال إشكاؿ فيم فيكوف تقبيه األ ػرحة الطػاهرة  

 ألهه البيت حبلؿ أي ا  وال إشكاؿ فيم. 

وبعػػد أف تبػػيف لنػػا إف مقػػدمات زعػػارة اإلمػػاميف عمػػي )عميػػم السػػبلـت واإلمػػاـ  
الحسػػيف )عميػػم السػػبلـت هػػي ذاتلػػا المقػػدمات التػػي يػػ تي بلػػا الحػػاج عنػػد أداء 

لحػػ  لبيػػت هللا الحػػراـ فلػػذا يعنػػي إف هنالػػؾ تشػػابم بػػيف السػػعي بػػيف الصػػنا ا
والمروة في مكة والسعي بيف مرقدأ اإلمػاميف عمػي )عميػم السػبلـت والحسػيف 

 )عميم السبلـت.
  

 ثانياع : زيارة اإلماـ الحسيف )عميه السَلـ( يوـ عرفة.
ت ديتلػا حجػاج يعد الوقوؼ عم. جبه عرفة مف أهـ مناسؾ الح  التي يقـو ب

بيػػػت هللا الحػػػراـ. وقبػػػه أف نبػػػدأ بػػػالكبلـ حػػػوؿ زعػػػارة اإلمػػػاـ الحسػػػيف )عميػػػم 
السػػبلـت يػػوـ عرفػػة ومػػا مػػدى ارتباطلػػا بلػػذهللا الشػػعيرة  نػػود اإلشػػارة إلػػ. تبيػػاف 
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أصه هػذهللا الشػعيرة  وعػف سػبب إطػبلؽ هػذهللا التسػمية عمػ. الجبػه الػذأ يقػ  
وهػػو يػػـو التاسػػ  مػػف ذأ عميػػم الحػػاج  ولمػػاذا سػػمي ذلػػؾ اليػػـو بيػػوـ عرفػػة 

 الحجة .
إلػػ.  -كبقيػػة مناسػػؾ الحػػ –إف الوقػػوؼ عمػػ. جبػػه عرفػػة يعػػود فػػي األصػػه 

المناسؾ التي فر لا هللا سبحانم وتعال. عم. هدـ )عميم السبلـت ليتػوب بلػا 
عميم وذلؾ عندما نزؿ جبرائيه )عميػم السػبلـت عمػ. هدـ )عميػم السػبلـت ودلػم 

منػ. وبعػد ذلػؾ انطمػ  بػم إلػ. عرفػة ف قامػم عم. مكػاف البيػت رػـ أراهللا مسػجد 
إذا غرحت الَمس فاعترؼ بذنبؾ سبْة مرات وسػ  عم. المعرؼ وقاؿ لم  

المغْرة والتوبة سػبْة مػرات فْْػ  ذلػؾ آدـ ولػذا سػمي المْػرؼ ْلف آدـ ) 
عميه السَلـ( إعترؼ فيه بذنبػه وجْػ  سػنته لولػد  يْترفػوف بػذنوحهـ كمػا 

 .(ٔ)سألوف التوبة كما سألها آدـ ....( اعترؼ آدـ )عميه السَلـ( في
إذف سػػػمي الجبػػػه بلػػػذا االسػػػـ نسػػػبة إلػػػ. اعتػػػراؼ هدـ )عميػػػم السػػػبلـت عميػػػم  

 بذنبم.
أما سبب تسمية يوـ عرفػة بلػذا االسػـ  فقػد ورد عػف اإلمػاـ الصػادؽ )عميػم  

) إف جبرائي  خرج بابراهيـ )عميه السَلـ( يػـو عرفػة فمػا السبلـت أنم قػاؿ  
س قػػاؿ لػػه جبرائيػػ  ) عميػػه السػػَلـ(: يػػا إبػػراهيـ اعتػػرؼ بػػذنبؾ زالػػت الَػػم

إذف  . (ٕ)واعرؼ مناسكؾ فسميت عرفة ل وؿ جبرائي  له إعترؼ فاعترؼ (
سمي عرفة بلذا االسـ نسبة إلػ. اعتػراؼ إبػراهيـ )عميػم السػبلـت كمػا اعتػرؼ 

 .عميم السبلـت بذنبممف قبه هدـ )
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هدـ )عميم السبلـت أو إبراهيـ )عميم وعميم يكوف االعتراؼ بالذنب سواء مف  
 السبلـت هو السبب في إطبلؽ هذهللا التسمية عم. جبه عرفة وعوـ عرفة.

ذا كانػػت هنػػاؾ فػػي مكػػة عرفػػات فلػػه يػػا تػػرى توجػػد هنػػاؾ عرفػػات أخػػرى   وا 
 عند المسمميف بحسب الت وعه الباطني   الجواب نعـ .

وفػة التػي تمتػد إلػ. يوجد هناؾ عرفات رانية في مكة حسب الت وعه وهػو الك 
كػػر بلء المقدسػػة فػػإف الكوفػػة عنػػدما كانػػت عاصػػمة الدولػػة اإلسػػبلمية كانػػت 
تمتد إل. نص  خارطة العراؽ فػي الوقػت الحا ػر وتعتبػر كػر بلء فػي قمػب 
الكوفة وكانت هنػاؾ بوابػة فػي واسػط تسػم. بوابػة الكوفػة وذلػؾ لسػعة الكوفػة 

 جورافيا  في ذلؾ الزماف.
كػػػر بلء المقدسػػػة. فػػػإف زعارتػػػم )عميػػػم السػػػبلـت  ية هػػػواف عرفػػػات هػػػذهللا المػػػر  

ووقػػوؼ الزائػػرعف عنػػدهللا وحولػػم وال سػػيما الوقػػوؼ عمػػ. التػػه الػػذأ وقنػػت عميػػم 
السيدة زعنب )عميلا السبلـت يػـو العاشػر مػف المحػـر يمرػه عرفػات بالت وعػه. 

 .ف ه زعارة قبر الحسيف )عميم السبلـتوهناؾ عدة أدلة وقرائف تربت 
رة اإلمػػاـ الحسػػيف )عميػػم السػػبلـت فػػي يػػوـ عرفػػة تعػػدؿ حجػػة أو أوللػػا إف زعػػا

أكرر به هي أف ه لمنرد المسمـ إذا ما تعذر عميم الذهاب  وقد وردت جممة 
مف الروايػات عػف أئمػة أهػه البيػت )عمػيلـ السػبلـت تربػت تمػؾ الحقيقػة  منلػا 
مػػػا جػػػاء عػػػف بشػػػير الػػػدهاف أنػػػم قػػػاؿ لئلمػػػاـ أبػػػي عبػػػد هللا الصػػػادؽ )عميػػػم 

) رحمػا فػػاتني الحػج فػػاعرؼ عنػد قبػػر الحسػيف عارفػػاع بح ػهغ قػػاؿ سػبلـت  ال
أحسنت يا بَير أيما مؤمف أتي قبػر الحسػيف )عميػه السػَلـ( عارفػاع بح ػه 
فػػي غيػػر يػػـو عيػػد كتػػب   لػػه عَػػروف حجػػة وعَػػريف عمػػرة مبػػرورات 
م بوَلت وعَريف غزوة مػا نبػي مرسػ  أو إمػاـ عػدؿغ ومػف أتػا  فػي يػـو 

 لػه مائػة حجػة ومائػة عمػرة ومائػة غػزوة مػا نبػي مرسػ  أو عيد كتػب  
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إماـ عدؿغ قمت وكيف لي بمث  الموقف فنظر إليه َبه مغضب ثـ قػاؿ يػا 
بَير إف المػؤمف إذا أتػى قبػر الحسػيف يػـو عرفػة واغتسػ  مػف الْػرات ثػـ 

 .( ٔ)توجه إليه كتب   له بك  خطوة حجة بمناسكها ...(
نا إف زعارة اإلماـ الحسيف )عميم السبلـت يػوـ عرفػة ومف هذهللا الرواية يتبيف ل 

هي أف ه مف الحجػة بالنسػبة لمشػخص المػؤمف حيػث إف خطػوة الزائػر فيلػا 
تعدؿ حجة بمناسكلا  وي ي  إلػ. ذلػؾ اإلمػاـ الصػادؽ )عميػم السػبلـت فػي 
ف ه زعارة الحسيف )عميم السبلـت في يوـ عيد أو نيرهللا ب نلا تعدؿ أكرر مف 

 ولة . حجة وحجة مقب
وقد ورد عف اإلماـ الصادؽ )عميػم السػبلـت أي ػا  فػي ف ػيمة وأف ػمية زعػارة 
اإلمػػػاـ الحسػػػيف )عميػػػم السػػػبلـت فػػػي ذلػػػؾ اليػػػـو عمػػػ. الحػػػ  حتػػػ. إف اإلمػػػاـ 
)عميػػم السػػبلـت ال يسػػتطي  أف يحػػػدث بحػػديث عػػف ف ػػػه زعػػارة جػػدهللا اإلمػػػاـ 

إلػػ. زعارتػػم الحسػػيف )عميػػم السػػبلـت مخافػػة أف يتػػرؾ النػػاس الحػػ  وعتوجلػػوف 
) يا رفاعة أحججت الْاـ ؟ قمت: جْمت فداؾ ما كاف عندي مػا حيث قاؿ  

أحج بهغ ولكني عرفػت إف عنػد قبػر الحسػيف )عميػه السػَلـ( ف ػاؿ لػي: يػا 
رفاعػة مػػا قصػػرت عمػػا كػػاف أهػػ  منػى فيػػهغ لػػوَل إنػػي أكػػر  أف يػػدع النػػاس 

ثػـ سػكت  الحج لحدثتؾ بحديث َل تدع زيػارة قبػر الحسػيف )عميػه السػَلـ(غ
طػػويَلعغ ثػػـ قػػاؿ: أخبرنػػي أبػػي قػػاؿ: مػػف خػػرج إلػػى قبػػر الحسػػيف )عميػػه 
السَلـ( عارفاع بح ه ؟ غير مستكبر صحبه ألف ممؾ عف يمينػه ألػف ممػؾ 

 .(ٕ)عف َماله وكتب له ألف حجة وألف عمرة ما نبي أو وصي نبي (
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و لػػذا يت ػػح لػػدينا مػػدى عظمػػة زعػػارة اإلمػػاـ الحسػػيف ) عميػػم السػػبلـت فػػي  
 لؾ اليـو وفي نيرهللا. ذ
ومػػػف أوجػػػم الػػػر ط األخػػػرى بػػػيف زعػػػارة اإلمػػػاـ الحسػػػيف ) عميػػػم السػػػبلـت يػػػوـ  

 .هي عرفة و يف مناسؾ الح  والتي منلا وقوؼ الحجاج عم. جبه عرفة
هػي حجػة بػذاتلا و )عميم السبلـت يـو عاشػوراء اإلماـ الحسيف وقنة وت حية 

نمػػػا فػػػي كػػػر بلء   ويعػػػد هػػػذا وجػػػم الػػػر ط جسػػػدها أبػػػو الشػػػلداء لػػػيس بمكػػػة وا 
  وجلافالرالث بيف الزعارة و يف مناسؾ الح  ولم 

  الوجه اْلوؿ
مػػف الناحيػػة التارعخيػػة إذ إف خػػروج اإلمػػاـ الحسػػيف )عميػػم السػػبلـت فػػي يػػـو  

الترويػػػة مػػػف مكػػػة إلػػػ. الكوفػػػة كػػػاف ألجػػػه حنػػػظ كرامػػػة الكعبػػػة وحرمتلػػػا مػػػف 
يعمػػػػـ إف بنػػػػي أميػػػػة ال  انتلػػػاؾ طوػػػػاة بنػػػػي أميػػػػة ألف اإلمػػػػاـ )عميػػػم السػػػػبلـت

يتورعػػػوف عػػػف قتمػػػم داخػػػه الكعبػػػة و ػػػذلؾ سػػػتنتلؾ حرمتلػػػا وهػػػذا مػػػا حصػػػه 
 بالنعه م  عبد هللا بف الز ير وقتمم داخه الكعبة.

وبالوقػػػػت الػػػػذأ حنػػػػظ فيػػػػم اإلمػػػػاـ الحسػػػػيف )عميػػػػم السػػػػبلـت لمكعبػػػػة حرمتلػػػػا 
معنويػة وقداستلا مف الناحيػة الماديػة الظاهرعػة فإنػم قػد حنظلػا مػف الناحيػة ال

ألف فػي استشػػلادهللا )عميػػم السػبلـت و بركػػة دمائػػم الطػاهرة حنػػظ اإلسػػبلـ ككػػه 
مػػف ال ػػياع وحنػػظ مقدسػػاتلا والتػػي أهملػػا الكعبػػة  ألف بقػػاء اإلسػػبلـ يعنػػي 
بقػػػاء الكعبػػػة وبقػػػاء مناسػػػؾ الحػػػ  فيلػػػا  عمػػػ. اعتبػػػار إف الحػػػ  مػػػف أركػػػاف 

 اإلسبلـ.
  الوجه الثاني

تمرػػػه بعػػػض مناسػػػؾ ـت ورورتػػػم بكػػػر بلء كػػػوف اإلمػػػاـ الحسػػػيف )عميػػػم السػػػبل 
  فػػػإف اإلمػػػاـ الحسػػػيف )عميػػػم السػػػبلـت خػػػرج مػػػف مكػػػة إلػػػ. الكوفػػػة يػػػـو الحػػػ 
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  وهػػو اليػػوـ الػػذأ كػػاف فيػػم الحجػػاج يسػػتقوف ذأ الحجػػةالترويػػة الرػػامف مػػف 
الماء مف مكة إل. عرفات ألنم لػـ يكػف فػي عرفػات مػاء فقػد ورد عػف اإلمػاـ 

بػػػي أنػػػم قػػػاؿ  سػػػ لت أبػػػا عبػػػد هللا )عميػػػم الصػػػادؽ )عميػػػم السػػػبلـت عػػػف الحم
ـة سمي يوـ التروية يوـ التروية قاؿ )عميم السػبلـت   ) ْلنه لـ يكػف السبلـت ل

بْرفػػات مػػاء وكػػانوا يسػػت وف مػػف مكػػة المػػاء لػػريهـ وكػػاف ي ػػوؿ بْضػػهـ 
 . (ٔ)لبْض ترويهـ ترويهـ فسمي يـو التروية لذلؾ (

رويػة ألجػه أف يتقػوا شػحة الميػاهللا فإذا كػاف الحجػاج يسػتقوف المػاء فػي يػوـ الت
بعرفػػػػة ويسػػػػػتطيعوا إكمػػػػػاؿ المناسػػػػػؾ. فػػػػإف اإلمػػػػػاـ الحسػػػػػيف )عميػػػػػم السػػػػػبلـت 
بخروجػػم روى تمػػؾ المناسػػؾ بالبػػاطف لكػػي تسػػتمر وال ت ػػمحه بسػػبب زعػػ  
وطوياف بني أمية ولكف ب أ شيء رواها   لـ يروهػا بالمػاء بػه رواهػا بدمائػم 

الصػػبلة والسػػبلـ و ػػدماء أصػػحابم  ودمػػاء أهػػه بيتػػم الطػػاهرعف عمػػيلـ أف ػػه
األخيػػػار المنتجبػػػيف ر ػػػواف هللا عمػػػيلـ أجمعػػػيف بكػػػر بلء الػػػدـ كػػػر بلء الرػػػورة 
والنػػػداء . واإلمػػػاـ الحسػػػيف )عميػػػم السػػػبلـت أولػػػ. النػػػاس بلػػػذهللا السػػػقاية سػػػقاية 
الػػػديف وديمومتػػػم ألنػػػم حجػػػة هللا فػػػي أر ػػػم وبػػػم وباألئمػػػة الطػػػاهرعف )عمػػػيلـ 

 أ ارت اهللا سبحانم وتعال. لعبادهللا كافة.السبلـت كماؿ الديف الذ
  

 ثالثاع: زيارة اإلماـ الحسيف )ع( يوـ عيد اْلضحى 
هنػػػػاؾ تػػػػرابط وريػػػػ  بػػػػيف يػػػػـو عيػػػػد األ ػػػػح. و ػػػػيف اإلمػػػػاـ الحسػػػػيف )عميػػػػم 
السبلـت  فإف يوـ عيد األ ح. يسم. أي ا  بيوـ النحر وأخذت تسميتم مف 

يوـ النحر أو األ ح. أو ف   ذبح األ احي ويسم. أي ا  بيوـ الح  األكبر
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الح  األكبر تحق  ظاهرا  في الكعبة المشػرفة وعتحقػ  فػي كػه عػاـ مػف ذبػح 
األ احي في ذلؾ اليوـ مف قبه الحجاج الوافديف لزعارة بيت هللا الحراـ وبما 
إف لكه شيء باطف وظاهر فباطف يػـو النحػر أو األ ػح. أو الحػ  األكبػر 

   مف عدة وجوهللايم السبلـت وعتمره ذلؾ )عمهو يـو استشلاد اإلماـ الحسيف 
 
 
  الوجه اْلوؿ 
رادتػػػم بنػػػداء   إف فػػػي كػػػبل اليػػػوميف جػػػرى فيلمػػػا ق ػػػاء هللا تعػػػال. ومشػػػيئتم وا 

الػػػديف الػػػذأ ارت ػػػاهللا لعبػػػادهللا وأف يكػػػوف فػػػي ذلػػػؾ ابػػػتبلء منػػػم ألنبيائػػػم ورسػػػمم 
وذرعاتلـ وكاف يػوـ العاشػر مػف ذأ الحجػة يػـو ذبػح إسػماعيه)عميم السػبلـت 

يد أبيم إبراهيـ الخميه )عميم السػبلـت  أمػا يػـو العاشػر مػف المحػـر فلػو عم. 
)صػػم. هللا عميػػم اليػـو الػػذأ ذبػػح فيػػم الحسػػيف )عميػػم السػػبلـت ابػػف رسػػوؿ هللا 

 وهلم وسمـ تسميمات.
  الوجه الثاني

 ح. أو يوـ النحر هػو يػوـ ذبػح األ ػاحي والػذأ هػو فػي إف يوـ عيد األ 
إبػػػػػػراهيـ الخميػػػػػػه )عميػػػػػػم السػػػػػػبلـت لولػػػػػػدهللا األسػػػػػػاس راجػػػػػػ  إلػػػػػػ. قصػػػػػػة ذبػػػػػػح 

إسماعيه)عميم السبلـت ومجػيء جبرائيػه )عميػم السػبلـت  ليػ مر إبػراهيـ بػذبح 
الكػػبش الػػذأ نػػزؿ مػػف السػػماء بػػدال  عػػف إسػػماعيه )عميػػم السػػبلـت. ومػػف هنػػا 
شرع ذبح األ حية يـو العاشر مف ذأ الحجة وسمي بيـو األ ح. أو يوـ 

 احي وهذا بالمعن. الظاهرأ. النحر ألنم تنحر فيم األ 
إال أف هناؾ معن. باطني لذلؾ الذبح العظيـ أو األ حية أو القر ػاف الػذأ  

فػػػدأ بػػػم إسػػػماعيه )عميػػػم السػػػبلـت  وهػػػو الػػػذأ وصػػػنم هللا تعػػػال. فػػػي كتابػػػم 



 

 

 161 ...........................................مكة ومدٌنة المهدي.................................

 

 

ـٍ {   وهنػػا نجػػد إف القػػرهف أشػػار إلػػ. )ذبػػح عظػػيـت  (ٔ)}َوَفػػَدْيَناُ  ِبػػِذْبٍح َعِظػػي
تؤكد إف هللا سبحانم وتعال. أنزؿ كبشا  مف السماء ليذبحػم والروايات الشرعنة 

  ولػػػػو كػػػػاف ت6)إبػػػػراهيـ )عميػػػػم السػػػػبلـت بػػػػدال  عػػػػف إسػػػػماعيه )عميػػػػم السػػػػبلـت
المقصود بالػذبح العظػيـ هػو الكػبش ألشػار إليػم القػرهف وعبػر عنػم باسػمم وال 
ذا كػػاف كػػذلؾ لنعػػت بػػالكبير أو السػػميف رػػػـ أف  حاجػػة إلػػ. نعتػػم بػػالعظيـ  وا 

قرهف جاء بعبارة ذبح والتي تعني في الموة ما ي ذبح وهو القتيػه  وعميػم فػإف ال
المقصود )بػذبح عظػيـت هػو قتيػه وهػذا مػا ال ينطبػ  مػ  الكػبش قطعػا . فمػف 
هو ذلؾ الذبح العظيـ   الجواب  إف الذبح العظيـ هو اإلماـ الحسػيف )عميػم 

 السبلـت .
)لمػا )عميػم السػبلـت قولػم   فقد جاء عف الن ه بف شاذاف عف اإلماـ الر ا

أمر   تْالى إبراهيـ )عميه السَلـ( أف يذبح مكاف ابنػه إسػماعي  الكػبش 
الػػذي أنػػزؿ عميػػه تمنػػى إبػػراهيـ )عميػػه السػػَلـ( أف يكػػوف قػػد ذبػػح ابنػػه 
إسػػماعي  بيػػد   فيسػػتحق بػػذلؾ أرفػػا درجػػات أهػػ  الثػػواب عمػػى المصػػائب 

حب خم ي إليؾ ؟ قاؿ يا رب: مػا فأوحى   عز وج  إليه: يا إبراهيـ مف أ
فػػأوحى   عػػز )  تسػػميما( خم ػػت خم ػػاع هػػو أحػػب إلػػى مػػف حبيبػػؾ دمحم 

وج : يا إبراهيـ هو أحب إليه أو نْسؾ ؟ قاؿ ب  هو أحب إلي مف نْسػي 
   . 

قاؿ : فولد  أحػب إليػؾ أـ ولػدؾ ؟ قػاؿ: بػ  ولػد . قػاؿ: فػذبح ولػد  ظممػاع  
أعػداء  أوجػا ل مبػؾ أـ ذبػح ولػدؾ بيػدؾ فػي طػاعتي ؟ قػاؿ: يػا عمى يػدي 

رب بػ  ذبحػػه عمػى أيػػدي أعػداء  أوجػػا ل مبػي. قػػاؿ: يػا إبػػراهيـ إف طائْػػة 
                                                 

 . 701الصافات - 7
 307 معاني األخبار  ص 767ص  76 بحار األنوار ج 601ص  2الكافي  ج - 6



 

 

 ...................................................................................مىسىعة القائم162

 

 

سػت ت  الحسػيف )عميػه السػَلـ( ابنػه )  تسػميما( تزعـ إنها مػف أمػة دمحم 
لؾ سػخطي فجػزع مف بْد  ظمماع وعدواناع كما يذبح الكبشغ ويستوجبوف بذ

إبراهيـ )عميه السَلـ( لذلؾ فتوجا قمبه وأقب  يبكي فأوحى   تْالى إليه: 
يا إبراهيـ قد فديت جزعؾ عمى ابنؾ إسماعي  لو ذبحته بيدؾ بجزعؾ عمى 

 . (ٔ)الحسيف وقتمه وأوجبت لؾ أرفا درجات أه  الثواب عمى المصائب(
ف قر انػػػا  وفػػػداء  لمػػػديف وجػػػرى الػػػذبح عمػػػ. اإلمػػػاـ الحسػػػيف فػػػي كػػػر بلء وكػػػا 

اإلسػػبلمي الحنيػػ   فكمػػا كػػاف إسػػماعيه )عميػػم السػػبلـت قر انػػا  لمبيػػت الػػذأ 
يمرػػػه الػػػديف الػػػذأ بنػػػاهللا وأسسػػػم إبػػػراهيـ الخميػػػه )عميػػػم السػػػبلـت فػػػإف الحسػػػيف 
)عميػػم السػػبلـت كػػاف قر انػػا  لمبيػػت الػػذأ يمرػػه الػػديف الػػذأ بنػػاهللا وأسسػػم جػػػدهللا 

فكػػاف قر انػػا  لبػػاطف البيػػت وهػػـ أهػػه البيػػت )عمػػيلـ   تسػػميمات)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالمصػػطن. 
 .السبلـت الذيف يمرموف المنب  الصافي لئلسبلـ

إلػػ. أف دمائػػم الطػػاهرة كانػػت فػػداء  عميػػم السػػبلـت)وقػػد أشػػار اإلمػػاـ الحسػػيف 
)  إف كاف ديػف دمحم لحنظ هذا الديف اإلسبلمي وديمومتم فقاؿ قولتم الشليرة 

 . مي فيا سيوؼ خذيني (َل يست يـ إَل ب ت
هػػذا المعنػػ. وأشػػارت إلػػ. الػػذبح  السػػبلـت اعميلػػوقػػد أكػػدت الحػػوراء زعنػػب ) 

نم الحسيف  لمػا و ػعت يػديلا تحػت  عميم السػبلـت)العظيـ والقر اف العظيـ وا 
) المهػـ ت بػ  منػا الجرماف الطاهر المقدس ورفعتم نحػو السػماء وهػي تقػوؿ  

 الػذأ افتػدى بػم ديػف هللا وفػي ذلػؾ يقػوؿ فكاف هػو ذبػيح هللا تٕ)هذا ال رحاف (
 الشاعر  

 فإن بك إسماعٍل اسلم نفسه          إلى الذبح فً حجز الذي هى راحمه 
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 فْاد ذبيح   ح اع ولـ يكف            تصافحه بيض الضبى وتسالمه 
 فاف الحسيف أسمـ النْس صابراع   عمى الذبح في سيف الذي هو ظالمه 
  جاد بنْسه         وك  نْس كي تَاد دعائمهومف دوف ديف   
 الوجه الثالث: 

 يوـ الح  األكبر الباطني هو يـو عاشوراء فالحسيفهذا الوجم يتمره في إف 
  حػػػ  حجػػػة مػػػف نػػػوع هخػػػر قػػػه نظيرهػػػا إف لػػػـ يكػػػف منعػػػدما   عميػػػم السػػػبلـت)

خػػػرج مػػػف مكػػػة قاصػػػدا   عميػػػم السػػػبلـتفالتػػػارع  يطالعنػػػا إف اإلمػػػاـ الحسػػػيف )
كر بلء يوـ التروية وذلؾ ألنػم لػـ يكػف يرعػد أف يسػتباح بيػت هللا الحػراـ بقتمػم 
فيم ألف األموعوف كانوا ينووف قتمم حت. لو كاف داخه الكعبة ألف يزعػد لعنػم 

ت7)أينما وجد  عميم السبلـتهللا أمر بالنتؾ باإلماـ الحسيف )
 . 

ي هػذا المعنػ. بقولػم إلػ. ابػف الز يػر فػ عميػم السػبلـت)اإلماـ الحسيف  أشارو  
) إف أبػي حػدثني إف بمكػة كبَػاع فيػه تسػتح  حرمتهػا فمػا   عميم السػبلـت)

أحب أف أكوف ذلػؾ الكػبش وْلف أقتػ  خارجػاع منهػا أحػب إلػى مػف أف أقتػ  
فيها وايـ   لػو كنػت فػي ث ػب هامػة مػف هػذ  الهػواـ َلسػتخرجوني حتػى 

 .(ٕ)اليهود في السبت ي ضوا فّي حاجتهـ و  ليْتدوف عمّي كما أعتدت 
كػػػػاف ألداء الحػػػػ  األكبػػػػر البػػػػاطف  عميػػػػم السػػػػبلـتفخػػػػروج اإلمػػػػاـ الحسػػػػيف )

باستشػػلادهللا وأهػػه بيتػػم وأنصػػارهللا فػػي يػػـو عاشػػوراء ومػػف هنػػا ننلػػـ الت كيػػد فػػي 
يومي عرفة واأل ح. لبياف هػذا  عميم السبلـتالروايات عم. زعارة الحسيف )

 الترابط بيف األمرعف. 
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 الوجه الرابا:

عـز عم. الخروج مف مكة قبه إتماـ الحػ   عميم السبلـت) إف اإلماـ الحسيف
 والعمرة  هي الح  األصور .ت7)واقتصر عم. العمرة 

) سػػالت أبػػا عبػػد   كمػػا ورد عػػف أبػػي عميػػر عػػف معاويػػة بػػف عمػػار قػػاؿ  
عف يـو الحج اْلكبر ف اؿ : هو يػـو النحػر والحػج اْلصػغر  عميه السَلـ()

 .(ٕ)الْمرة ((
حػ  الحػ  األصػور فبقػي لػم الحػ  األكبػر  عميػم السػبلـتفإذا كاف الحسيف ) 

هػػو الػػذبح العظػػيـ  عميػػم السػػبلـتوهػػو يػػوـ النحػػر  وبمػػا إف اإلمػػاـ الحسػػيف )
والذأ ال بد أف يذبح يػوـ النحػر وعػوـ الحػ  األكبػر فيكػوف يػوـ الحػ  األكبػر 

 يـو ذبحم وهو يـو عاشوراء.
ذا كانت من. هي المكاف   فػإف  عميم السػبلـتالذأ وقػ  فيػم ذبػح إسػماعيه)وا 

 عميػػم السػػبلـتوادأ الطػػ  وتحديػػدا  البقعػػة التػػي ذبػػح عميلػػا اإلمػػاـ الحسػػيف )
والتي تعرؼ بالمذبح هي من. وذلؾ لعدة أمور أوللا إف من. في الموة تعػود 
نمػاء الػػدماء إراقتلػا  ويقػػاؿ أمنػا الحػػاج أأ أتػ. منػػ. أو نزللػػا  أمنػ. إمنػػاء   وا 

ت بػػػذلؾ لمػػػا يمنػػػ. فيلػػػا مػػػف الػػػدماء أأ يػػػراؽ   وقيػػػه هػػػي مػػػف قػػػوللـ وسػػػمي
رهللا  ألف اللدأ ينحر هناؾ.  )من. هللا عميم بالموتت أأ قد 

فلػػػو  عميػػػم السػػػبلـتوادأ الطػػػ  وهػػػو مصػػػرع اإلمػػػاـ الحسػػػيف )رانيػػػا  فػػػأمػػػا  
وأهه بيتم وأنصارهللا  واف  عميم السبلـتالمكاف الذأ أرعقت فيم دماء الحسيف )
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ومػف معػم  وقػد أشػار  عميػم السػبلـتنم وتعال. قدرهللا لئلماـ الحسيف )هللا سبحا
 اإلماـ الحسيف إل. ذلؾ في خطبتم التي ألقاها في مكة بقولم  

) وخير لي مصػرع أنػا َلقيػهغ كػأني بأوصػالي ت طْهػا عسػَلف الْػَلة بػيف 
النواويس وكرحَلء فيمألف في الحراش جوفػاع وأجرحػه سػغباع َل محػيص عػف 

  وأشار اإلماـ الحسيف إل. ذلؾ في جوابم ل  بف الحننية (ٔ)ـ (يـو خط ب م
) ولكػػف بْػػد أف فارقتػػؾ أتػػاني رسػػوؿ   )صػػمى     عميػػم السػػبلـتفقػػاؿ )

عميه وآله وسمـ تسميما( وقاؿ يا حسيف أخرج فاف   تْالى َاء أف يراؾ 
 .(ٕ)قتيَلع (

رادتػػػم بػػػ ف جعػػػه مػػػف الػػػذبح الع  ظػػػيـ مػػػزارا  ي مػػػم النػػػاس فوقعػػػت مشػػػيئة هللا وا 
وي توهللا سعيا  في برد الشتاء وحر الصي  وعم. أختبلؼ أصنافلـ وجعه منم 
منػػارا  لمػػديف وعمػػادا  لممػػؤمنيف ولػػم ولزعارتػػم مػػف األسػػرار مػػا ال يعمملػػا إال هللا 
نػػم  وأوليػاءهللا وال تكشػػ  إال بيػوـ قػػد وعػػد هللا بػم الػػذيف همنػػوا وال نخيمػم بعيػػدا  وا 

لصػػارخ برػػ ر الػػولي الطػػاهر وعنػػادأ المنػػادأ مػػف مكػػاف لقرعػػب يػػوـ يصػػرخ ا
 قرعب أال لعنة هللا عم. الظالميف.

ومما تقدـ قد تبيف لمقػارأ أوجػم الشػبم والتبلقػي بػيف مكػة الرسػوؿ )صػم. هللا 
عميم وهلم وسمـ تسميمات ومكة الملدأ )عميم السبلـت ومدى ارتبال كػه منلػا 

بقػي أف ننلػـ مػا تبقػ. مػف أوجػم الشػبم و  -التنزعه والت وعػه –بكمتا الرسالتيف 
بػػيف المكتػػيف وهػػذا مػػا سػػنبينم مػػف خػػبلؿ البحػػث التػػالي والػػذأ يو ػػح معنػػ. 

 الصنا والمروة في مكة الت وعه ومدى ارنطباقلا عم. مكة التنزعه. 
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الصْا والمروة النجف وكرحَلء حسب 
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 متهيد

 

 

يتناوؿ هذا البحث مو وع الصنا والمروة والمذاف هما حسب الت وعػه يمػربلف 
النجػػ  وكػػر بلء فكمػػا هػػو معمػػـو إف الصػػنا والمػػروة همػػا جػػببلف يقعػػاف فػػي 
مكػػة وعميػػم وجػػب أف يتواجػػد فػػي مكػػة اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت جػػببلف 

متواجػداف فػي مكػة اإلمػاـ عم. شاكمة جبمي الصػنا والمػروة وهػذيف الجبمػيف ال
الملدأ )عميم السبلـت هما جببلف معنويػاف ولػيس ماديػاف   ألف الجبػاؿ فػي 

 عالـ الممكوت تعني رجاؿ مكرموف . 
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 األول بابال

 حسب التأوي  الصْا والمروة النجف وكرحَلء
 

 المبحث اْلوؿ : الصْا هي النجف 
لقػػػد بػػػيف هللا سػػػبحانم وتعػػػال. ف ػػػه هػػػذيف الجبمػػػيف الصػػػنا والمػػػروة بالنسػػػبة 
لممسمميف مف حيث ت دية مناسؾ الح  والعمرة  حت. أف هللا سػبحانم وتعػال. 

ًَِْئِر َّللّاِ َفَمػػعػػدهما مػػف شػػعائرهللا لقولػػم   ػػ ََ ا َواْلَمػػْرَوَة ِمػػف  ْف َحػػْج }ِإْف الْصػػَْ
اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفََل ُجَناَح َعَمْيِه َأف َيْطػْوَؼ ِبِهَمػا َوَمػف َتَطػْوَع َخْيػراع َفػِاْف َّللّاَ 

اِكر  َعِميـ   ََ}(ٔ ). 
وبما إف لمقرهف ظاهر وباطف ومحكـ ومتشابم  فلذا يعنػي إف الصػنا والمػروة 

هر. أمػػا مػػف حيػػث همػػا الجػػببلف المحيطػػاف بمكػػة حسػػب مػػا موجػػود فػػي الظػػا
الت وعػػػه فإنلمػػػا يعنيػػػاف مرقػػػد اإلمػػػاـ عمػػػي بػػػف أبػػػي طالػػػب واإلمػػػاـ الحسػػػيف 

 .السبلـت ماعميل)
يمره الصنا حسب الت وعه  ولكي نربػت  عميم السبلـت)فإف مرقد اإلماـ عمي 

هذهللا الحقيقة ال بد لنا أوال  مف معرفة السبب الذأ مف أجمم سمي جبه الصنا 
سػػـ مػػف الناحيػػة الموويػػة  ومػػا عبلقػػة ذلػػؾ كمػػم بمرقػػد بالصػػنا  ومػػا يعنيػػم اال

 .  عميم السبلـت)اإلماـ عمي 
) إف الصػػْا   السػػبلـت ـعمػػيل)لقػػد صػػرحت الروايػػات الػػواردة عػػف أهػػه البيػػت 

سػػمي بالصػػْا ْلف   أصػػطْى آدـ وأنزلػػه عميػػه. فاَػػتق اسػػـ هػػذا الجبػػ  
ـَ ْف َّللّاَ اْصػَطَْى آمف اسـ آدـ صػْوة   عػز وجػ  }إِ  ـَ َوُنوحػاع َوآَؿ ِإْبػَراِهي َد
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ػػٍض َوَّللّاُ َسػػِميا  َعِمػػيـ   ْْ ُْْضػػَها ِمػػف َب ْيػػةع َب َْػػاَلِميَف ُذرِّ ( ٔ){(َوآَؿ ِعْمػػَراَف َعَمػػى اْل

(ٕ.) 
رـ إل. إسػماعيه  عميم السبلـت)فالسبللة الطاهرة ألهه البيت تنحدر مف هدـ 

واألنبيػاء المنحػدرعف وهـ يرروف هػؤالء جميعػا   إلػ. جانػب ورارػتلـ هؿ عمػراف 
ألنم مف المعمـو إف هخر نبػي  السبلـت ماعميل)مف صمب إسحاؽ بف إبراهيـ 

 . عميم السبلـت)مف ذرعة إسحاؽ وهؿ عمراف هو نبي هللا عيس. 

إف ورارػػة األنبيػػاء بػػ جمعلـ تحولػػت إلػػ. النبػػي   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات رػػـ منػػم إلػػ. 
عميػػم )تسمسػػه ذلػػؾ فػػي الذرعػػة الطػػاهرة لئلمػػاـ عمػػي رػػـ  عميػػم السػػبلـت) عمػػي

الػػذأ  عميػػم السػػبلـت)وفاطمػػة إلػػ. أف وصػػمت إلػػ. اإلمػػاـ الملػػدأ   السػػبلـت
يحػػت  عمػػ. النػػاس عنػػد قيامػػم المقػػدس وهػػو م سػػندو ظلػػرهللا إلػػ. الحجػػر بورارػػة 

 األنبياء وبااية أعبلهللا مف سورة هؿ عمراف .
) و  لكأني أنظر إليه أنم قاؿ   عميم السبلـت)حيث جاء عف اإلماـ الباقر 

وقد أسند ظهر  إلى الحجر. ثـ ي وؿ : يا أيها النػاس ...... إنػا أهػ  بيػت 
نبيكـ   ونحف أولى الناس بدمحمغ فمػف يحػاجني فػي   فأنػا أولػى النػاس 
باهللغ ومػف يحػاجني بػًدـ فأنػا أولػى النػاس بػًدـ ومػف يحػاجني بنػوح فأنػا 

لى الناس بنوحغ ومف يحاجني بػابراهيـ فأنػا أولػى النػاس بػابراهيـغ ومػف أو 
يحػػاجني بػػدمحم فأنػػا أولػػى النػػاس بػػدمحمغ ومػػف يحػػاجني باْلنبيػػاء فأنػػا أولػػى 
النػػاس باْلنبيػػاءغ ومػػف يحػػاجني بكتػػاب   فأنػػا أولػػى النػػاس بكتػػاب  غ 

ؿ إبػراهيـ أليس ي وؿ   فػي محكػـ كتابػه: } إف   اصػطْى آدـ ونػوح وآ
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وآؿ عمراف عمى الْالميف ذرية بْضها مف بْػض و  سػميا عمػيـ { فأنػا 
ب يػػة مػػف آدـ وذخيػػرة مػػف نػػوحغ ومصػػطْى مػػف إبػػراهيـغ وصػػْوة مػػف دمحم 

 .( ٔ)صمى   عميه واله وسمـ .....(
 عميػم السػبلـت)إذف فإف هذهللا الذرعة مصطناة بع لا مف بعض واإلماـ عمي 

 د رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات.بع لا به هو أف ملا بع
صراحة  عميم السبلـت)ف بل  عف إف لنظ االصطناء أطم  عم. اإلماـ عمي 

عميم السبلـت )صػنوة هللات وهػو األب األوؿ للػذهللا الذرعػة )كما أطم  عم. هدـ 
 المصطن. ت. المصطناة وعم. الرسوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات وهو أحد أسمائم )

)السػػػَلـ  عميػػػم السػػػبلـت)حيػػػث ورد فػػػي أحػػػد الزعػػػارات المطمقػػػة لئلمػػػاـ عمػػػي 
عميؾ يا أمير المؤمنيف السَلـ عميؾ يػا حبيػب   السػَلـ عميػؾ يػا صػْوة 
 غ السػػَلـ عميػػؾ يػػا ولػػي   ... وسػػيد الصػػدي يف والصػػْوة مػػف سػػَللة 

 .   (ٕ)النبييف ....(
هػػو صػػنوة هللا باعتبػػارهللا مػػف الذرعػػة  م السػػبلـتعميػػ)فعميػػم يكػػوف اإلمػػاـ عمػػي 

المصطناة مف صنوة سبللة النبييف والتي أشارت إليلـ سورة هؿ عمراف وهذهللا 
 أحد الجلات.

هػػػو ننػػػس المصػػػطن. )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميمات فلػػػو مصػػػطن.  عميػػػم السػػػبلـت) وبمػػػا إنػػػم
 تسميمات اصطن. لمنبوة واإلماـ عمي أي ا  ألنم ننسم  إال إف المصطن. )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

الوجػػػم األوؿ بػػػيف الصػػػنا  ومػػػا تقػػػدـ يكػػػوف أصػػػطن. لئلمامػػػة  عميػػػم السػػػبلـت)
 . عميم السبلـت)واإلماـ عمي 
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 الوجه الثاني : 
المعن. المووأ لمصنا هو مف صنا صنوا  وصناء  نقيض الكدرإف 

 . ت7)
  ألنػم مػف المنتػرض عميػم السػبلـت)وهو بذلؾ لػم شػبم كبيػر بػ مير المػؤمنيف 

أف تكػػوف هنػػاؾ عبلقػػة وتػػرابط بػػيف ظػػاهر الشػػيء وباطنػػم الػػذأ يػػراد ت وعمػػم. 
صػػاٍؼ وخػػاؿ مػػف الشػػرؾ والػػدنس فػػبل يوجػػد شػػيء  عميػػم السػػبلـت)حيػػث انػػم 

ب جمعلـ  السبلـت ـعميل)يشوبم مف ذلؾ  وهذا ما أربتم القرهف لم وألهه بيتم 
ـْ َتْطِهيراع {ِإْنَما ُيِريُد َّللْاُ ِلُيذْ }بقولم   َرُك ـُ الرِّْجَس َأْهَ  اْلَبْيِت َوُيَطهِّ ِهَب َعنُك

(ٕ) 
فلػػػو سػػػبلـ هللا عميػػػم ولػػػد فػػػي أطلػػػر بقعػػػة وهػػػي الكعبػػػة بيػػػت هللا الحػػػراـ ولػػػـ 
 يسجد لصنـ قط وللذا قالوا عنم ) كـر هللا وجلمت ولـ يكنر باهلل طرفة عيف.

 
 

 الوجه الثالث:
بتسػػػمية النجػػػ  الػػػذأ فيػػػم مرقػػػد أميػػػر  فػػػإف معنػػػ. الصػػػنا أي ػػػا  لػػػم عبلقػػػة 

مف حيث إنلا كانت بحرا  رـ ج  مػف المػاء أأ أنػم  عميم السبلـت)المؤمنيف 
) النجػف كػاف قػاؿ   عميػم السػبلـت)صنا. فعف أبي بصير عف أبػي عبػد هللا 

جبَلع ... وصار بْد ذلؾ بحراع عظيماع وكاف يسمى ذلؾ البحر بحػر نػيغ ثػـ 
سػػميت نيجػػف ثػػـ صػػار بْػػد ذلػػؾ يسػػمونه جػػف بْػػد ذلػػؾ ف يػػ  نػػي جػػف ف

  .(ٖ)النجف ْلنه كاف أخف عمى ألسنتهـ(
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والوا ػػػح مػػػف ظػػػاهر الػػػػنص إف النجػػػ  باألصػػػه كانػػػػت جػػػببل  و لػػػذا فلػػػػي 
تطاب  الصنا مف حيث إنلػا جبػه مػف جلػة ومػف حيػث إعطػاء معنػ. الصػنا 

 أأ الخمو مف الكدر  وذلؾ ألنلا أصبحت نلر رـ ج  وصنا مف ماءهللا. 
 

 لرابا:الوجه ا
مف  عميم السبلـت)في الر ط بيف الصنا والنج  التي فيلا مرقد اإلماـ عمي  

حيث إنلا أرض تصنية األموات  وذلؾ ألف فيلا وادأ السػبلـ مػدفف الشػيعة 
إف هنػػػاؾ  السػػػبلـت ـعمػػػيل)ومقبػػػرتلـ  فقػػػد وردت الروايػػػات عػػػف أهػػػه البيػػػت 

مكػاف خػارج وادأ  مبلئكة نقالة تقػوـ بنقػه كػه مػف يسػتح  عػذاب القبػر إلػ.
 السبلـ  .

إلػػ. شػػيء قرعػػب مػػف هػػذا المعنػػ. مػػف  عميػػم السػػبلـت)وقػػد أشػػار اإلمػػاـ عمػػي 
حيػث إف أرواح المػؤمنيف تجتمػػ  فػي وادأ السػبلـ وأرواح الكنػػار تػذهب إلػػ. 
وادأ هخر وذلؾ في حديث م  قنبر واألصبغ بف نباتة وهـ في ظلر الكوفة 

 قائبل   
المؤمنيف في هذ  حم اع يتػزاوروف ويتحػدثوف  ) لو كَف لكـ ْللْيتـ أرواح

 .(ٔ)إف في هذا الظهر روح ك  مؤمف وحوادي برهوت روح ك  كافر ...(
و ػػػػذلؾ يكػػػػوف وادأ السػػػػبلـ هػػػػو محػػػػه تصػػػػنية أرواح المػػػػؤمنيف مػػػػف أرواح 
الكافرعف وبالتالي تصػنيتلـ ليػوـ الحسػاب والمحشػر  الػذأ يػروى إنػم سػيكوف 

 ض الكوفة بصورة عامة .  مف هذا الوادأ خاصة  ومف أر 
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لػػو مػػف يقػػـو بتصػػنية العبػػاد ف عميػػم السػػبلـت)اإلمػػاـ عمػػي  وهػػذا لػػم تػػرابط مػػ 
يوـ القيامة فيدخه محبيم الجنة ومبو يم النار. لذلؾ لقب بالنػاروؽ وبقسػيـ 

 . ت7)النار والجنة
ومػػػا دمنػػػا بصػػػدد الحػػػديث عػػػف أرض النجػػػ  ووادأ السػػػبلـ مػػػف حيػػػث أنلػػػا 

  نود اإلشارة هنا إل. قصة ملمة وفيلػا أسػرار تكشػ  أرض تصنية األموات
. وهي قصػة الرجػه عميم السبلـت)النقاب عف إف الصنا هو مرقد اإلماـ عمي

اليمني الذأ يدع. بصافي الصنا ولم قبػر ومقػاـ مشػلور قػرب  ػرعح أميػر 
 يعرؼ بمقاـ صافي الصنا إل. وقتنا الحا ر . عميم السبلـت)المؤمنيف 

ف هذا الرجه أوص. ولػدهللا أف يدفنػم عنػد موتػم بلػذهللا األرض والقصة منادها إ
 ) أأ النج  ت .

وهػو مشػرؼ عمػ. النجػ    عميػم السػبلـت)وفي أحد األياـ وق  اإلمػاـ عمػي 
ذا برجػػه راكػػب عمػػ. ناقػػة ومعػػم جنػػازة  وبعػػد أف سػػمـ عمػػ. اإلمػػاـ  عميػػم )وا 

بل   ) سػ لم عػف عػدـ دفػف هػذهللا الجنػازة فػي أر ػلـ ف جابػم الرجػه قػائ السبلـت
أوصى بذلؾ أبي وقاؿ أف يدفف هنػاؾ رجػ  يػدعى فػي َػْاعته مثػ  رحيْػة 

أتْرؼ ذلؾ الرج  ؟ قاؿ : َل . قاؿ : أنػا و   عميه السَلـ()ومضرغ ف اؿ 
ذلػػؾ الرجػػ  أنػػا و  ذلػػؾ الرجػػ  أنػػا و  ذلػػؾ الرجػػ  فػػأدفف ف ػػاـ فدفنػػه ( 

(ٕ). 
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الرجػه اليمنػي صػراحة  إال أهللا  وبما إف الرواية ااننة الذكر لـ تذكر اسـ ذلػؾ
مف المتعارؼ عميم بيف الناس إنم يدع. صافي الصػنا  ومػف ذلػؾ أخػذ اسػـ 

 مقامم منم.
أوأف يكوف االسػـ كمػم ) صػافي الصػنا ت هػو كنايػة عػف العبلقػة التػي ر طػت 
ذلػػؾ الرجػػه مػػ  أميػػر المػػؤمنيف  مػػف حيػػث أنػػم أراد أف يجػػاور وعجتمػػ  مػػ  

 في مكاف واحد ليدخه في شناعتم. ـتعميم السبل)أمير المؤمنيف 
فمػػػػف المحتمػػػػه أف تكػػػػوف كممػػػػة صػػػػافي مػػػػ خوذة مػػػػف صػػػػ   وصػػػػاؼ  القػػػػوـ 
اجتمعػػوا صػػنا  أأ إف ذلػػؾ الرجػػه أراد أف يصػػط  وعجتمػػ  مػػ  الصػػنا وهػػو 

 صنوة األنبياء والمرسميف وسيستجير بم .  عميم السبلـت)اإلماـ عمي 
لمجاورة واالصطناؼ أي ػا   ألنم ال يمكف أف يحمه معن. اسـ الصنا عم. ا

ألف ذلؾ ليس لم معن. أف يحمػه المقطػ  األوؿ صػافي ننػس معنػ. المقطػ  
 الراني الصنا .

 
 

 الوجه الخامس:
إذا كػػػاف الجبػػػه سػػػمي بالصػػػنا ألف صػػػنوة هللا نػػػزؿ عميػػػم  فمػػػف األولػػػ. أف  

ومرقدهللا هو الصنا بحسب الت وعه ألنم هو صػنوة  عميم السبلـت)يكوف اإلماـ 
 عينم.هللا ب

فقػػد جػػػاء فػػػي أحػػػد الزعػػػارات المطمقػػػة المرويػػػة عػػػف الشػػػي  المنيػػػد )ر ػػػي هللا 
) السػَلـ عميػؾ يػا   السػبلـت ـعمػيل)عنمت والتي رواها عف األئمة الطػاهرعف 

أمير المػؤمنيف السػَلـ عميػؾ يػا حبيػب   السػَلـ عميػؾ يػا صػْوة   ... 
 .والصْوة مف سَللة النبييف ....( سيد الصدي يف
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رواها السػيد ابػف طػاووس )ر ػي هللا  عميم السبلـت)اء في زعارة أخرى لم وج
ف ) السػَلـ عمػى المػذهب الصػْي السػَلـ عمػى أبػي الحسػف عمػي بػعنمت  

 .أبي طالب ورحمة   وحركاته (
 

 :الوجه السادس
إف مػػػف أوجػػػم عبلقػػػة اإلمػػػاـ عمػػػي )عميػػػم السػػػبلـت بالصػػػنا هػػػو مػػػا ذكػػػرهللا فػػػي 

 .(ٔ)) أنا ابف الصْا (  حديث المناخرة حيف قاؿ
فبذلؾ ينسػب ننسػم إلػ. الصػنا  ولعػه المػراد هنػا هػو ابػف الصػنوة المصػطناة 

يقرر لننسم إنم الصنا  حيث إنم سػيكوف  عميم السبلـت)مف عبادهللا فلو بذلؾ 
عميػػم )والػػد الذرعػػة المصػػطناة مػػف   وهؿ   مػػف جلػػة  كمػػا إنػػم هػػو ننسػػم 

ف فػػي سػػورة هؿ عمػػراف ااننػػة اة المقصػػوديوالزهػػراء الذرعػػة المصػػطن السػػبلـت
 .الذكر

 
 :الوجه السابا

َذا  }خروج الدابة التي أشار إليلا القػرهف فػي هخػر الزمػاف فػي قولػم تعػال.   َواِق
ـْ َأْف الْنػػاَس َكػػاُنوا  ػػَف اْْلَْرِض ُتَكمُِّمُهػػ ـْ َداْبػػةع مِّ ـْ َأْخَرْجَنػػا َلُهػػ َوَقػػَا اْلَ ػػْوُؿ َعَمػػْيِه

 . (ٕ) ُيوِقُنوَف {ِبًَياِتَنا ََل 
عميػم )وهذا الخػروج يكػوف مػف الصػنا والمػروة وذلػؾ بعػد قيػاـ اإلمػاـ الملػدأ 

عميػػػم )وفػػػي خروجلػػػا عػػػدة روايػػػات منلػػػا مػػا جػػػاء عػػػف اإلمػػػاـ عمػػػي  السػػبلـت
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) خروج دابة اْلرض مف عند الصػْا والمػروة مْهػا خػاتـ أنم قػاؿ   السبلـت
 .(ٔ)سميماف وعصا موسى...(

) أَل إف بْد ذلؾ الطامة الكبرىغ قمنا   عميم السبلـت)عنم وفي رواية أخرى 
وما ذلؾ يا أمير المػؤمنيف ؟ قػاؿ خػروج دابػة مػف اْلرض مػف عنػد الصػْا 

 .(ٕ)مْها خاتـ سميماف وعصا موسى .... (
) تخػرج دابػة وجاء في رواية إف خروج الدابة يكوف مف بيف الصنا والمروة  

عصػا موسػى وخػاتـ سػميماف تسػوؽ  اْلرض مف بيف الصْا والمروة ومْػه
 .(ٖ)الناس إلى المحَر ..(

) تخرج بيف الصْا والمروة فتخبػر المػؤمف كما ورد في خروج الدابة أي ا   
   .( ٗ)بأنه مؤمف والكافر بأنه كافر ....(

فيكػػػوف خػػػروج الدابػػػة مػػػف مكػػػاف الصػػػنا والمػػػروة وهمػػػا مرقػػػدأ اإلمػػػاـ عمػػػي 
  أو يكػػػػوف كمػػػػا سػػػػي تي سػػػػب الت وعػػػػهح السػػػػبلـت مػػػػاعميل)واإلمػػػػاـ الحسػػػػيف 

 عميػػم السػػبلـت)خروجلمػػا تحديػػدا  مػػف عنػػد الصػػنا الػػذأ هػػو مرقػػد اإلمػػاـ عمػػي
 أأ النج  أو الكوفة.

ولػػػػيس  عميػػػػم السػػػػبلـت) وهػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػ. إف الصػػػػنا هػػػػو مرقػػػػد اإلمػػػػاـ عمػػػػي
المقصود بم جبه الصنا الػذأ بمكػة فػإف الروايػة األولػ. والرانيػة تشػيراف إلػ. 

                                                 

 . 761ص  53بحار األنوار  ج  - 7
 . 702ص   56بحار األنوار  ج  - 6
 . 31ص  2بحار األنوار  ج  - 3
 . 31ص  2بحار األنوار  ج - 2



 

 

 179 ...........................................مكة ومدٌنة المهدي.................................

 

 

تخػػػػػرج ومعلػػػػػا عصػػػػػ. موسػػػػػ. وخػػػػػاتـ سػػػػػميماف  والتػػػػػي صػػػػػرحت إف الدابػػػػػة 
 .ت 7)الروايات إنلما موجودتاف في مسجد الكوفة 

تخػػرج مػف الكوفػػة التػػي  عميػم السػػبلـت)فمػف المعمػػـو إف دعػوة اإلمػػاـ الملػػدأ 
 عميػم السػبلـت)تمره ب جمعلا إل. جانب النج  وكر بلء مكة اإلماـ الملدأ 

قيامػم المبػارؾ فػبل بػد أف يكػوف خروجلمػا . وبما إف دابة األرض تخػرج بعػد 
 .عميم السبلـت)مف مكاف دعوتم 

 
 :المبحث الثاني

 المروة كرحَلء حسب التأوي  
ًَِْئِر َّللّاِ : سبقت اإلشارة إل. قولػم تعػال. ػ ََ ا َواْلَمػْرَوَة ِمػف  وأربتنػا  {}ِإْف الْصػَْ

إربػػات إف وبقػػ. عمينػػا  عميػػم السػػبلـت)إف الصػػنا تعنػػي مرقػػد أميػػر المػػؤمنيف 
حسب الت وعه . وهنا البد مف  عميم السبلـت)المروة هي مرقد اإلماـ الحسيف 

معرفة لماذا سميت المروة بلػذا االسػـ ومػا عبلقػة ذلػؾ بمرقػد اإلمػاـ الحسػيف 
 . عميم السبلـت)

ولو جئنا إل. معن. المروة مف الناحيػة الموويػة نجػد إف للػا رػبلث معػاٍف هػي 
 كااتي 

   المْنى اْلوؿ
المػػروة هػػو الػػببلء يقػػاؿ ) قػػرع الػػدهر مروءتػػم ت أأ نػػزؿ بػػم بػػبلء. والحسػػيف 

وهػػذا مػػا نجػػدهللا فػػي كػػبلـ ببلءالهػػو سػػيد المبتمػػيف فقػػد نػػزؿ بػػم  عميػػم السػػبلـت)
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) حيف ذكر أخيم الحسيف )عميم السبلـت قائبل    عميم السبلـت)اإلماـ الحسف 
 َل يـو كيومؾ يا أبا عبد  (.

مة كر بلء ينقسـ إل. قسميف هما كرب ) وهػو الشػدة أصه كموكذلؾ نجد إف 
ت وببلء أأ ببلء حه بسيد الشلداء وهو يرى أهه بيتم وأصحابم كاأل احي 
مجػػزرعف  وعػػرى عيالػػم وأطنالػػم ال سػػماء تظملػػـ وال أرض تقملػػـ لشػػدة حػػاللـ 

 وما القوهللا وما سيبلقوهللا مف األعداء.
نػػدما جػػاء لػػوداع العائمػػة عػػف ذلػػؾ ع عميػػم السػػبلـت)وقػػد عبػػر اإلمػػاـ الحسػػيف 
) اسػتْدوا لمػبَلء واعممػوا إف   تْػالى حػاميكـ في هخر رجػوع لػم إذ قػاؿ  

 .( ٔ)وحافظكـ وسينجيكـ مف َر اْلعداء (
 :نيالمْنى الثا

كممة المروة هو الرعاحيف  فقد ورد فػي المعػاجـ الموويػة إف المػروة هػي اسػـ  
ـ بسػػػيد شػػػباب أهػػػه الجنػػػة جػػػنس لمرعػػػاحيف  ولػػػو جئنػػػا إلػػػ. عبلقػػػة هػػػذا االسػػػ

لوجػدنا إنػم ينطبػ  عميػم انطباقػا  كميػا   فاإلمػاـ  عميػم السػبلـت)اإلماـ الحسػيف 
هػػو رعحانػػة رسػػوؿ هللا )ص ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات بػػنص قػػوؿ  عميػػم السػػبلـت)الحسػػيف 

 .حسف والحسيف ريحانتي مف الدنيا() الالرسوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات   
 
 :ثالثالمْنى ال

المػػػػروءة أو النخػػػػوة أو كمػػػػاؿ الرجولػػػػة والتػػػػي تجعػػػػه  إف كممػػػػة المػػػػروة تعنػػػػي
صاحبلا يعطي كه شيء مما يممؾ مف نخوة ورجولة  هذا لمشػخص العػادأ 

  والتي تمرػه عميم السبلـت)فكي  بشخصية إللية رسالية كشخصية الحسيف 

                                                 

 . 600ت مقته الحسيف  ص 7



 

 

 181 ...........................................مكة ومدٌنة المهدي.................................

 

 

رعػػػث األنبيػػػاء  لػػػذا خبلصػػػة أو عصػػػارة الرسػػػاالت السػػػماوية وتتجمػػػ  فيػػػم موا
) السػَلـ عمػى وارث آدـ صػػْوة نخاطبػم فػي الزعػارة المعروفػة بزعػارة وارث   

يسمـ عميػم بميػراث األنبيػاء  عميم السبلـت)مما يربت إف اإلماـ الحسيف    (
نم حامبل  لؤلسرار اإلللية التي أودعت عند األنبياء.   وا 

ذا كػػاف األنبيػػاء ال سػػيما أولػػي العػػـز مػػنلـ قػػ د أعطػػوا كػػه مػػا يممكػػوف فػػػي وا 
سػػبيه رسػػالة السػػماء فػػإف الحسػػيف أعطػػ. اعػػز مػػا يقدمػػم اإلنسػػاف وهػػو ننسػػم 

 الطاهرة المقدسة.
 وكما قاؿ الشاعر ) والجود بالننس تمؾ ناية الجودت .

وعميػػم فػػبل مػػروءة كمروءتػػم كمػػا إنػػم ال يػػـو كيومػػم وهػػذا مػػا يخػػص التطبيػػ  
 النظرأ لممعن. المووأ .

لعممػػي للػػذا المعنػػ.   أأ إف المػػروة هػػو مرقػػد اإلمػػاـ الحسػػيف أمػػا التطبيػػ  ا
  فلو عم. عدة وجوهللا عميم السبلـت)
 
 

 الوجه اْلوؿ
.حيػػث وقنػػت عمػػ. تػػه كػػر بلء  السػػبلـت اعميلػػ)هػػو نسػػبة إلػػ. العقيمػػة زعنػػب 
 كوقوؼ حواء عم. المروة . عميم السبلـت)تنظر مصرع أخيلا الحسيف 

معنػػ. زعنػب هػو الشػػجرة الجميمػة المنظػػر ولػو أمعػف الباحػػث النظػر لوجػد إف 
الطيبة الرائحة وبم سػميت المػرأة كمػا جػاء فػي معنػ. اسػملا  إف زعنػب نبػات 
عشػػػبي بصػػػمي معمػػػر صػػػوير مػػػف فصػػػيمة النرجسػػػيات بي ػػػاء المػػػوف فواحػػػة 

 .ت7)العطر تنبت في الصحراء 
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ولػػػو جئنػػػا إلػػػ. عقيمػػػة الطػػػالبييف زعنػػػب الكبػػػرى )عميلػػػا السػػػبلـت فإنلػػػا تمتػػػاز 
ذا كػػػاف معنػػػ. با لصػػػبلبة والقػػػوة والصػػػبر الػػػذأ يعجػػػز عنػػػم حتػػػ. الرجػػػاؿ  وا 

 اسملا إنلا شجرة تنبت في الصحراء. 
والمعمػػػـو إف الصػػػحراء لػػػيس فيلػػػا مػػػاء أو كػػػؤل فكػػػذا زعنػػػب )عميلػػػا السػػػبلـت 
تحممت العطش يوـ عاشػوراء والجػوع وبقيػت صػابرة محتسػبة مػ  مػا مػر بلػا 

  الشاعر بليا ومصائب وفي ذلؾ يقوؿمف محف وب
 ولئف نسيُت فمسُت أنسى زينبػاع   

 ودواَم محىتها وطىل ػىائهـا                                        

 حممت مف اْلرزاء ما أعيا الورى    
 (ٔ)س  كرحَلء عف كرحها وبَلئها                               

 

عطػػي كػػه مػػف فػػي نل ػػتم المقدسػػة لي عميػػم السػػبلـت)وكانػػت شػػرعكة لمحسػػيف 
والمػػػػرأة  )الممرمػػػػة بزعنػػػػب  عميػػػػم السػػػػبلـت)الرجػػػػه ) الممرػػػػه باإلمػػػػاـ الحسػػػػيف 

ابمغ دروس الت حية والجلاد والشجاعة التي ليس للا نظيػر  السبلـت اعميل)
 وفي ذلؾ يقوؿ الشاعر  

 وتَاطرت هي والحسيف بدعوة    
 حتـ ال ضاء عميهما أف يندبػػا                              

 هذا بمَتبؾ النصوؿ وهػػذ     
  (ٕ)في حيث مْترؾ المكاـر في السبا                                
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وعميم مرمت زعنب بوقنتلا عم. الته المعروؼ باسملا ) الته الزعنبيت وقوؼ 
حػػػواء عمػػػ. المػػػروة لتحكػػػي مػػػف عمػػػ. ذلػػػؾ التػػػه مػػػا تعجػػػز األقػػػبلـ أف تكتبػػػم 

 والشناهللا أف ترويم.
عاني اسـ زعنب هي الشػجرة المعمػرة فقػد عمػرت زعنػب بػه خمػدت وألف أحد م

عميػم )ذلؾ الخمود األبدأ الذأ أستمد مف خمود سيد الشلداء اإلماـ الحسػيف 
  فيم الشاعرالذأ يقوؿ  السبلـت

 
 كذب الموت فالحسيف مخمد        كمما مر الزماف يتجدد    

 
 الوجه الثاني : 

 عميػم السػبلـت)مقصػود بػالمروة هػو الحسػيف لتسمية كر بلء بػالمروة هػو اف ال
 .عميم السبلـت)ذاتم  كما إف الصنا هو أمير المؤمنيف 

وبعػػػد أف أربتنػػػا إف المػػػروة فػػػي معناهػػػا الموػػػوأ تنطبػػػ  عمػػػ. اإلمػػػاـ الحسػػػيف 
عميػم )  فلناؾ دليه عممي عم. ذلػؾ وهػو قػوؿ اإلمػاـ السػجاد عميم السبلـت)

والصػػنات فػػإف ظػػاهر الػػنص يػػوحي إف  اانػػ  الػػذكر ) أنػػا ابػػف مػػروة السػػبلـت
يقصػػد بالصػػنا والمػػروة همػػا الجبمػػيف المػػذيف فػػي مكػػة   عميػػم السػػبلـت)اإلمػػاـ 

عميػػم )وبػػاطف الػػنص يشػػير إلػػ. إف المقصػػود مػػف الصػػنا هػػو أميػػر المػػؤمنيف 
والػػػدليه عمػػػ. ذلػػػؾ هػػػو  عميػػػم السػػػبلـت)والمػػػروة هػػػو اإلمػػػاـ الحسػػػيف  السػػبلـت

 لصنا.تقديـ كممة المروة عم. كممة ا
فاإلنساف عندما يرعد أف يقدـ ننسم ألحد ما يذكر أسػمم رػـ اسػـ أبيػم رػـ اسػـ 
جدهللا فيقوؿ ) أنػا فػبلف بػف فػبلف بػف فػبلف ت ومػف هنػا ننلػـ سػر تقػديـ اإلمػاـ 
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كممػة المػػروة عمػػ. كممػػة الصػنا ألف المػػروة تعنػػي أبػػاهللا  عميػػم السػػبلـت)السػجاد 
 .ميم السبلـتع)والصنا تعني جدهللا عمي  عميم السبلـت)الحسيف 

الػذأ يقػوؿ فيلػا  )  عميػم السػبلـت)وفي زعارة الناحية المقدسة لئلماـ الملدأ 
ولػـ يػذكر سػبلـ هللا عميػم المػروة ألف جػدهللا  السَلـ عمػى ابػف زمػـز والصػْا (

عميػم )هو المروة وذكػر الصػنا الػذأ هػو اإلمػاـ عمػي  عميم السبلـت)الحسيف 
 .السبلـت

 
 الوجه الثالث  :
ذهللا المنظ مف باب التقابه فإف كر بلء في قباؿ النج  أو إف قبر إف إطبلؽ ه

عميػػػم )فػػػي قبػػػاؿ قبػػػر اإلمػػػاـ أميػػػر المػػػؤمنيف  عميػػػم السػػػبلـت)اإلمػػػاـ الحسػػػيف 
كما إف المػروة فػي قبػاؿ الصػنا. فالكعبػة تقػ  بػيف جبمػيف همػا الصػنا  السبلـت

يقػ  فػي  وهي ) مسجد الكوفػة ت عميم السبلـت)المروة  وكعبة اإلماـ الملدأ 
و ػيف  عميػم السػبلـت)الكوفة التي هي بيف النج  حيػث مرقػد أميػر المػؤمنيف 

 .عميم السبلـت)كر بلء حيث مرقد اإلماـ الحسيف 
 

 :المبحث الثالث
اْلدلػة المَػػتركة عمػػى أف الصػػْا والمػػروة النجػػف وكػػرحَلء 

 حسب التأوي 
الصنا والمػروة  وأخيرا  نذكر عدد مف األدلة المشتركة التي تشير إل. إف     

وهػػي  عميػػم السػػبلـت)واإلمػػاـ الحسػػيف  عميػػم السػػبلـت)همػػا مرقػػدا اإلمػػاـ عمػػي 
  كااتي
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 :  الدلي  اْلوؿ
يكنػر  بلػا هللا سػبحانم  السػبلـت مػاعميل)إف زعارة اإلماـ عمي واإلمػاـ الحسػيف 

وتعػػػال. عػػػف ذنػػػوب عبػػػادهللا  وهػػػو ذات الشػػػيء الػػػذأ يحػػػدث لئلنسػػػاف إذا مػػػا 
 عميػم السػبلـت)المروة. فقد روأ عف أبي عبد هللا الصادؽ سع. بيف الصنا و 

) وطواؼ بالبيت وسْى بيف الصْا والمروة تنْت  كما ولدتؾ أمػؾ إنم قاؿ  
 .(ٔ)مف الذنوب .....(

مػػػف ذلػػػػؾ قػػػػوؿ اإلمػػػػاـ  عميػػػػم السػػػػبلـت)وقػػػد ذكػػػػر فػػػػي زعػػػػارة أميػػػر المػػػػؤمنيف 
عارفػػا  لسػػَلـ(عميػػه ا)) مػػف زار أميػػر المػػؤمنيف   عميػػم السػػبلـت)الصػػادؽ 

بح هغ أي وهو يْترؼ بامامتهغ ووجوب طاعتهغ وانه الخميْة لمنبي صػمى 
  عميه وآله وسمـ تسميما ح ا غير متجبرغ وَل متكبرغ كتػب   لػه اجػر 

  .(ٕ)مائة ألف َهيد غ وغْر   له ما ت دـ مف ذنبه وما تأخر...(
نلػا توجػب ننػراف أما بالنسبة لئلماـ الحسيف )عميم السػبلـت وف ػه زع ارتػم وا 

 الذنوب فلي أكرر مف أف ت حص. أو توعد.
 : الدلي  الثاني

اسػػػػػتحباب الػػػػػدعاء عنػػػػػد مرقػػػػػد أميػػػػػر المػػػػػؤمنيف والحسػػػػػيف )عميلمػػػػػا السػػػػػبلـت  
واالسػػتجارة بلمػػا ولوعػػدنا إلػػ. الروايػػات الػػواردة عػػف أهػػه البيػػت نجػػد إف هػػذا 

 روة.المعن. يتحق  عند وقوؼ اإلنساف عم. جبمي الصنا والم
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) فعػف الحسػف بػف الجلػـ عػف أبػي الحسػف اإلمػاـ الر ػا )عميػم السػبلـت قػػاؿ 
قاؿ أبو جْْر )عميه السَلـ( ما ي ف أحد عمى تمؾ الجباؿ بر وَل فاجر إَل 

 .ت7)استجاب له في دنيا (
وبما إف الجباؿ في عالـ الممكوت تشير إل. رجاؿ مكرميف كما سب  اإلشارة  

ة تشػػػير فػػػي الت وعػػػه إلػػػ. اإلمػػػاـ عمػػػي واإلمػػػاـ إلػػػ. ذلػػػؾ فػػػإف الصػػػنا والمػػػرو 
 الحسيف )عميلما السبلـت. 

وقد ورد في أحاديث أهه البيػت )عمػيلـ السػبلـت مػا يشػير إلػ. ف ػه الػدعاء 
والت رع إل. هللا سبحانم وتعال. ألنم مف الموا   التي يحػب هللا جػه ذكػرهللا 

ف أهه البيت هـ أبواب الدعاء إل. هللا تعا نلـ بػاب هللا أف يدع. فيلا وا  ل. وا 
الػػػذأ منػػػم يػػػؤت.  ومػػػف ذلػػػؾ قػػػوؿ الصػػػادؽ )عميػػػم السػػػبلـت عػػػف زعػػػارة أميػػػر 

) ... يكتػػب لػؾ فػػي كػػ  خطػوة مائػػة ألػػف حسػػنة المػؤمنيف )عميػم السػػبلـت  
ويمحى عنؾ مائة ألف سيئة وترفا لؾ مائة ألف درجػة وت ضػى لػؾ مائػة 

 .(ٕ)ألف حاجة ...( 
وما قصدهللا ذو حاجة إال ق يت لم فعمي بف أبي طالب هو قا ي الحاجات 

 بإذف هللا تعال.. 
وفػػػي روايػػػة أخػػػرى لئلمػػػاـ الصػػػادؽ )عميػػػم السػػػبلـت فػػػي الحػػػث عمػػػ. طمػػػب 

) إذا زرت قبػر أبػي الحاجة عند قبر اإلماـ الحسيف )عميم السبلـت أنم قاؿ  
عبػػػد   )عميػػػه السػػػَلـ( فػػػزر  وأنػػػت حػػػزيف مكػػػروب َػػػْث مغبػػػر جػػػائا 
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ه السػػَلـ( قتػػ  حزينػػاع مكروبػػاع َػػْثاع مغبػػراعغ عطَػػافغ فػػاف الحسػػيف )عميػػ
 .  (ٔ)جائْاعغ عطَاناع. وأساله حاجتؾ ...(

) يػا فػَلف مػاذا يمنْػؾ إذا وعف اإلماـ الباقر )عميم السبلـت أنم قػاؿ لرجػه  
عرضتؾ حاجة أف تمضي إلػى قبػر الحسػيف )عميػه السػَلـ( وتصػمي عنػد  

 .(ٕ)أرحا ركْات ثـ تسأؿ حاجتؾ ..( 
إف مف مختصات اإلماـ الحسيف )عميم السبلـت التي خصم هللا بلا م  العمـ 

إف تحت قبتم يستجاب الدعاء. وقد روأ عف اإلماـ الصادؽ )عميػم السػبلـت 
) مػػف كػػاف لػػه إلػػى   تْػػالى حاجػػةغ فمي ػػف عنػػد قبػػر الحسػػيف أنػػم قػػاؿ  

)عميه السَلـ( وي وؿ: يا أبا عبد   أَهد إنؾ ترى م امي وتسما كَلمي 
نؾ حي عند رحؾ ُترزؽ فاسأؿ رحؾ ورحي في قضاء حوائجي فانه ي ضي  واق

 .(ٖ)حاجتؾ إف َاء   تْالى(
 الدلي  الثالث : 

هػػػػو وجػػػػود وادأ بػػػػيف النجػػػػ  وكػػػػر بلء مرممػػػػا إف هنػػػػاؾ واديػػػػا  بػػػػيف الصػػػػنا  
والمػػروة  فقػػد أشػػارت الروايػػات  أف الشػػخص إذا فػػرغ مػػف طػػواؼ البيػػت جػػاء 

ـ يجاوز الوادأ إل. المروة  فقد روأ عف أبػي عبػد إل. الصنا وصعد عميم ر
) ثـ أخرج إلى الصػْا مػف البػاب الػذي هللا الصادؽ )عميم السبلـت أنم قاؿ  

خػرج منػػه رسػوؿ   )  تسػػميما( وهػػو البػاب الػػذي ي ابػ  الحجػػر اْلسػػود 
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ما تجػاوز حتى ت طا الواٍد فاسا حتى تنتهي إلى أوؿ زقاؽ عف يمينؾ بْػد
 . (ٔ)الوادي إلى المروة ...(

وننلػػـ مػػف هػػذا الػػنص وجػػود وادأ ينصػػه بػػيف الصػػنا والمػػروة. أمػػا كػػر بلء 
 والنج  فإنم ينصه بينلما وادأ أي ا  وهو وادأ السبلـ. 

) إف جنػػة الػػدنيا وادي السػػَلـ ومحمهػػا ظهػػر الكوفػػة بػػيف النجػػف فقػػد روأ 
 .( ٕ)وكرحَلء (

 الدلي  الرابا:
سػػماعيه قػػد خط ػػا المسػػجد الحػػراـ بػػيف الصػػنا والمػػروة فػػإف إذا كػػاف إ بػػراهيـ وا 

المسػػػػجد الػػػػذأ يبنػػػػ. فػػػػي دولػػػػة العػػػػدؿ اإلللػػػػي دولػػػػة اإلمػػػػاـ الملػػػػدأ )عميػػػػم 
  قػد خطػم أو لنقػه حػدد والذأ يحوأ ال  باب كما أشارت الروايػات السبلـت

مبلمحػػم كػػه مػػف اإلمػػاـ عمػػي واإلمػػاـ الحسػػيف )عميلمػػا السػػبلـت فػػي تمركػػز 
 ديلما الشرعنيف في تمؾ البقعة.مرق

سػػماعيه )عميلمػػا السػػبلـت ليخطػػا  عممػػا  إف هنػػاؾ شػػبلا  بػػيف اختيػػار إبػػراهيـ وا 
ذلؾ المسجد و يف اإلماـ عمي واإلماـ الحسيف )عميلما السبلـت المػذيف رسػما 
حد هذا المسجد  وذلؾ إف إبراهيـ )عميم السبلـت هو أوؿ نبي يطمب اإلمامة 

نبياء  يقابمم فػي الت وعػه أميػر المػؤمنيف )عميػم السػبلـت  ويعطاها مف بيف األ
 الذأ هو أوؿ إماـ مف أئمة أهه البيت االرنا عشر.

ومرمما شاء هللا تعال. أف يكوف إلبراهيـ ولدهللا إسماعيه الذبيح فقد كاف لئلماـ 
لذبح العظيـ الذأ فػدى بػم عمي )عميم السبلـت الحسيف الذبيح أي ا  به هو ا

ػػػمب إبػػػراهيـ انحػػػدرت النبػػػوة واإلمامػػػة والمتمرمػػػة   وكإسػػػماعيه مػػػا إف مػػػف ص 
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بالرسػػػوؿ األكػػػـر   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميمات  فػػػإف الحسػػػيف )عميػػػم السػػػبلـت هػػػو ر يػػػب 
النبوة وأبف رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات وفي ذرعتم جرت اإلمامػة المتمرمػة باألئمػة 

 يلـ السبلـت.التسعة المعصوميف )عم
 

 الدلي  الخامس: 
إف السػػعي بػػيف الصػػنا والمػػروة يكػػوف عمػػ. الدابػػة أو عمػػ. المحمػػه  واألئمػػة 
)عميلـ السبلـت ين موف المشي  فقد ورد عف اإلماـ الصادؽ )عميم السػبلـت 

) عف السْي بػيف الصػْا والمػروة هذا المعن. عف أحد أصحابم إنم سػ لم   
حمػػ  ........ الرجػػ  يسػػْى بػػيف الصػػْا عمػػى الدابػػة قػػاؿ نْػػـ وعمػػى الم

 .(ٔ)والمروة راكبا قاؿ َل بأس والمَي أفض  (
وجػػاء فػػي الروايػػات الشػػرعنة ت كيػػد عمػػ. المشػػي مػػف الصػػنا إلػػ. المػػروة  عػػف 

)انحػػدر مػػف الصػػْا ماَػػياع إلػػى أبػػي عبػػد هللا الصػػادؽ )عميػػم السػػبلـت قػػاؿ  
 . (ٕ)المروة وعميؾ السكينة والوقار(

عمػػػ. زعػػػارة اإلمػػػاـ عمػػػي واإلمػػػاـ الحسػػػيف )عميلمػػػا السػػػبلـت  وهػػػذا مػػػا ينطبػػػ 
فالزعػػارة إليلمػػا سػػواء كانػػت عمػػ. الدابػػة ) السػػيارة فػػي الوقػػت الحا ػػر ت أو 
عمػػػػػ. المحمػػػػػه ) العجػػػػػبلت المصػػػػػنوعة مػػػػػف الخشػػػػػبت ال بػػػػػ س بػػػػػم إال أف 
الروايات تشير إل. استحباب زعارتلما مشيا  عم. األقداـ  فقػد ورد فػي ف ػه 

ر المؤمنيف )عميم السبلـت عف أبي عبد هللا الصػادؽ )عميػم السػبلـت زعارة أمي
) يا ابف مارد مف زار جدي عارفػاع بح ػه كتػب لػه   بكػ  خطػوة أنم قاؿ   

حجػػة م بولػػة وعمػػرة مبػػرورةغ و  يػػا بػػف مػػارد مػػا يطْػػـ   النػػار قػػدماع 
                                                 

 . 202ص  73مف ال يح رهللا النقيم  ج - 7
 . 235ص  2الكافي  ج - 6



 

 

 ...................................................................................مىسىعة القائم191

 

 

يػا بػف مػارد  اغبرت في زيارة أمير المؤمنيف )عميه السَلـ( ماَػياع أو راكبػاع 
 ( .ٔ)اكتب هذا الحديث بماء الذهب (

) مػػف زار أميػػر المػػؤمنيف وعػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ )عميػػم السػػبلـت أي ػػا  قػػاؿ  
ماَياع كتب   لػه بكػ  خطػوة حجػة وعمػرةغ فػاف رجػا ماَػياع كتػب   لػه 

 .(ٕ)بك  خطوة حجتيف وعمرتيف (
عبػػد هللا الصػػادؽ وفػي ف ػػه المشػي لزعػػارة الحسػيف )عميػػم السػبلـت عػػف أبػي 

) مف خرج مف منزله يريػد زيػارة الحسػيف بػف عمػي )عميم السبلـت أنم قاؿ  
بف أبي طالب )عميه السَلـ( إف كاف ماَياع كتب   له بكػ  خطػوة حسػنة 
ذا  وحػػط بهػػا عنػػه سػػيئة حتػػى إذا صػػار بالحػػائر كتبػػه   مػػف المْمحػػيف واق

د اَلنصراؼ أتا  ممؾ ف ػاؿ قضى مناسكه كتبه   مف الْائزيف حتى إذا أرا
له أنا رسوؿ   رحؾ ي رءؾ السَلـ وي وؿ لؾ استأنف الْم  ف د غْػر لػؾ 

 .(ٖ)ما مضى (
 الدلي  السادس : 

وعتمره ب صه تمؾ الشعيرة وهي السعي بيف الصػنا والمػروة و ػيف ت وعػه ذلػؾ 
 باإلماـ عمي والحسيف )عميلما السبلـت ومرقديلما .

 مػػف الشػػعائر التػػي كانػػت قػػرعش تنعملػػالصػػنا والمػػروة السػػعي بػػيف ا كػػاففقػػد 
وذلػػػػؾ قبػػػػه أف يحػػػػ  الرسػػػػوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػميمات  فػػػػ نزؿ هللا سػػػػبحانم تعػػػػال. هيػػػػة 

ا  } تو ػػػح إف ذلػػػؾ السػػػعي هػػػو بػػػإذف مػػػف هللا سػػػبحانم وتعػػػال.   ِإْف الْصػػػَْ

                                                 

 . 67-66ص  2تلذيب األحكاـ  ج - 7
 . 60ص  2ت تلذيب األحكاـ  ج6 
 . 23ص  2ت تلذيب األحكاـ  ج 3



 

 

 191 ...........................................مكة ومدٌنة المهدي.................................

 

 

ًَِْئِر َّللّاِ َفَمػػْف َحػػْج اْلَبْيػػَت  ػػ ََ َأِو اْعَتَمػػَر َفػػََل ُجَنػػاَح َعَمْيػػِه َأف َواْلَمػػْرَوَة ِمػػف 
اِكر  َعِميـ   ََ  .( ٔ){َيْطْوَؼ ِبِهَما َوَمف َتَطْوَع َخْيراع َفِاْف َّللّاَ 

ويسػػػػتناد مػػػػف ذلػػػػؾ إف هللا سػػػػبحانم وتعػػػػال. نسػػػػب تمػػػػؾ الشػػػػعيرة إلػػػػ. ذاتػػػػم   
 المقدس.

ف كاف المقصود بالصنا والمروة هما الجببلف المذاف بمكػة فممػاذا  لػـ ينسػب وا 
هللا سػػػبحانم وتعػػػال. الطػػػواؼ بالبيػػػت العتيػػػ  ) الكعبػػػة ت لػػػم أي ػػػا   مػػػ  إف 

 الكعبة هي ببل شؾ أشرؼ مف جبمي الصنا والمروة.
وعميػػم ال يسػػتقيـ هػػذا األمػػر إال إذا كانػػت الصػػنا والمػػروة للمػػا معنػػ. باطنيػػا  

وهما  في القرهف وهو مرقد اإلماـ عمي ومرقد اإلماـ الحسيف)عميلما السبلـت 
أشػػرؼ مػػف الكعبػػة بػػه همػػا يمػػربلف نقػػال النػػيض اإلللػػي عمػػ. هػػذا الوجػػود 

 وأصه عالـ التكوعف وعالـ النور.
فمـ يخم  هللا عز وجه شيئا  في هذا الكوف بما فيم الكعبة إال ألجه محبتلـ  
كما يستناد مف هذهللا ااية إف هللا سبحانم وتعال. أشار أف ال جناح عمػ. مػف 

ؼ بالصػػنا وال مػػروة بعػػد أداء مناسػػؾ الحػػ  والعمػػرة لكنػػم فػػي الوقػػت ذاتػػم يطػػو 
ف هللا سبحانم وتعال. شاكر لسعيم.  أشار إنم مف تطوع فلو خير لم وا 

ومما تقدـ نكوف قد وصمنا إل. فلـ أوجم الشبم بيف كه مف مكة الرسوؿ   
مف منػاط  جورافيػة  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات وما يقابملا في مكة الملدأ )عميم السبلـت

 كالصنا والمروة و ئر زمـز ونيرها فيما كاف فيم معرض كبلمنا الساب .
عممنػا أف مػا وبقي عمينا أف نسػتعرض نقػال الشػبم بػيف سػكاف المكتػيف وبعػد 

كػػاف لزامػا  أف تكػػوف لمكػػة الملػػدأ   أهػه مكػػة الرسػػوؿ مػف قػػرعش أوؿ الزمػػاف
فعػه أسػبلفلـ فػي مكػة الرسػوؿ قرعش يسكنونلا وعتخذونلا تجارة وعبػادة كمػا 

                                                 

 ت .751) البقرة - 7



 

 

 ...................................................................................مىسىعة القائم192

 

 

)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات وعميم سيسمط بحرنا التالي األ واء عم. قرعش هخر الزماف أو 
بمعن. راني قرعش عصر الظلور وما سيبلقيم صاحب العصر مف طويانلـ 

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات.ب  عاؼ طوياف قرعش جدهللا الرسوؿ   ) ؽ والذأ ينو 
ـ يميم بحرا  هخر يسمط ال وء مف خبللم عم. أصناـ قرعش عصر الظلور ر

ومػػػدى ت ريرهػػػا عمػػػػ. عػػػواـ النػػػاس وا  ػػػػبلللـ كمػػػا أ ػػػمت النػػػػاس فػػػي مكػػػػة 
  الرسوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 كتاب

 قريش في عصر الظهور
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 متهيد
 

 ػػػية اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت والمتطمػػػ  للػػػا حينمػػػا إف الباحػػػث فػػػي ق
يتصػػػػنح الكتػػػػب واألبحػػػػاث التػػػػي ألنػػػػت فػػػػي هػػػػذا المجػػػػاؿ يجػػػػد الكريػػػػر مػػػػف 
األحاديػػث والروايػػات الشػػرعنة تػػذكر )قػػرعشت تمػػؾ القبيمػػة العر يػػة التػػي انحػػدر 

سميمات  وانحدر منلا أف ه الخم  أجمعيف أال وهو الرسوؿ الكرعـ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ت
 .واألئمة مف ولدهللا )عميلـ السبلـت منلا أمير المؤمنيف

فيشعر النػرد المسػمـ عنػد ذلػؾ باالمتنػاف والعرفػاف لتمػؾ القبيمػة  إال أف األمػر 
ال يبق. عم. حالم  فسرعاف ما يتػذكر أبػا سػنياف وأبػا جلػه وأبػا للػب وعتبػة 

 وشيبة والوليد ومعاوية وعزعد.
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القػػاهللا رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات  وأصػػحابم األوائػػه مػػف فيتبػػادر إلػػ. ذهنػػم مػػا 
السابقيف إلػ. اإلسػبلـ مػف ظمػـ وبطػش وخبػث هػؤالء الجبػابرة والطوػاة فيتبػدد 
ذلػػؾ الشػػعور الجميػػه ويحػػه محمػػم األلػػـ والحػػزف ولػػو توقػػ  األمػػر عنػػد هػػذا 

وايػػات المعصػػومية الحػػد لكػػاف هينػػا  فإننػػا حينمػػا نطػػال  األحاديػػث النبويػػة والر 
التي تؤكد أف لمملدأ )عميم السبلـت دعوة كدعوة جػدهللا رسػوؿ هللا )صػم. هللا 
نػػم سػػيبلقي أشػػد ممػػا القػػ. جػػدهللا رسػػوؿ هللا مػػف  عميػػم وهلػػم وسػػمـ تسػػميمات  وا 
مشػػػػركي قػػػػرعش  يصػػػػاب اإلنسػػػػاف بالدهشػػػػة والػػػػذهوؿ والحيػػػػرة فتعصػػػػ  بػػػػم 

لسبلـت  وعما يبلقيم مف الظنوف عما سيؤوؿ إليم أمر اإلماـ الملدأ )عميم ا
 أهه هخر الزماف .

فيزداد المؤمف والمحب لئلماـ )عميم السبلـت رنبة في معرفة أهػه قػرعش فػي 
هخػػر الزمػػاف ومػػا هػػي عبلقػػتلـ بالملػػدأ   وأيػػف يسػػكنوف   ومػػاذا ينعمػػوف   
حتػػػ. وصػػػنت الروايػػػات فعملػػػـ باألشػػػد عمػػػ. الملػػػدأ مػػػف فعػػػه أسػػػبلفلـ مػػػ  

  تسميمات.رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
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 اْلوؿ بابال
  )ع(قريش الكوفة قبي  قياـ المهدي

 المبحث اْلوؿ:
 وجود قريش في الكوفة في آخر الزماف

إف قرعش قبيمة الرسوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات  وكبراءها هـ سادة العػرب وكبػرائلـ 
تلر ذكرهػػا وعػػبل صػػيتلا السػػيما بعػػد فػػي عصػػر الجاهميػػة واإلسػػبلـ  وقػػد اشػػ

 بعرة سيد الكائنات   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات  بيف قبائه العرب قاطبة .
حيػػث أصػػبحت قػػوة يحسػػب للػػا ألػػ  حسػػاب سػػواء داخػػه الجزعػػرة العر يػػة أو 

 الممالؾ المحيطة بلا  كممالؾ النرس والرـو والحبشة.
قعػا  دينيػا  وجورافيػا  قبػه اإلسػبلـ وبعػدهللا ومف المعموـ أف قرعش كانت تحته مو 

لسػػكنلا فػػي مكػػة  التػػي ت ػػـ الكعبػػة بيػػت هللا الحػػراـ  الػػذيف كػػانوا هػػـ سػػدنتم 
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والقػػػائميف بػػػ مرهللا وبػػػ مر الزائػػػرعف والوافػػػديف إليػػػم مػػػف مختمػػػ  منػػػاط  الجزعػػػرة 
 العر ية.

ي وقػػد زادت هػػذهللا المكانػػة بطبيعػػة الحػػاؿ بعػػد البعرػػة النبويػػة الشػػرعنة ألف النبػػ
المرسػػػػه )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػميمات  كػػػػاف مػػػػنلـ ف ػػػػبل  عػػػػف وجػػػػود بيػػػػت هللا الحػػػػراـ بػػػػيف 
ظلػػرانيلـ  والػػذأ يقصػػدهللا المسػػمموف كافػػة بقصػػد الحػػ  والزعػػارة  ولمػػا كانػػت 
دعوة اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت تشبم دعوة جدهللا رسوؿ هللا   )صم. هللا 

فػي الروايػة الػواردة عػف أبػي بصػير قػاؿ  عميم وهلم وسػمـ تسػميمات  كمػا جػاء 
س لت اإلماـ الصادؽ )عميم السبلـت عف قوؿ أمير المؤمنيف )عميم السبلـت  
) بدأ اإلسَلـ غريباع وسيْود غريباع كمػا كػاف فطػوحى لمغرحػاءغ ف ػاؿ: يػا أبػا 
دمحم يستأنف الداعي منػا دعػاءع جديػداع كمػا دعػا إليػه رسػوؿ   )صػمى   

 . (ٔ)سمـ تسميما( ....(عميه وآله و 
فبلبػػػد إذف أف تكػػػوف دعػػػوة القػػػائـ )عميػػػم السػػػبلـت وماهيتلػػػا وبكػػػه تناصػػػيملا 
تشبم دعوة جدهللا رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات  بما فيلا الدعوة السرعة رـ العمنية رـ 

 اللجرة والنتح .
 تسػػػميمات  بػػدأت فػػػي مكػػة و ػػػيف ويعمػػـ الجميػػػ  أف دعػػوة الرسػػػوؿ الكػػرعـ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

أبناء عمومتم مف قرعش  فعميػم يجػب أف تنطمػ  دعػوة اإلمػاـ الملػدأ )عميػم 
 السبلـت مف أبناء عمومتم مف قرعش .

وقد أربتنا فيما سػب  أف الكوفػة هػي مكػة اإلمػاـ الملػدأ حسػب الت وعػه  إذف 
يقوموف البد مف وجود قػرعش سػادة مكػة فػي الكوفػة فػي هخػر الزمػاف  وهػـ سػ

 بمحار ة دعوتم )عميم السبلـت عف طرع  محار ة صاحبلا.
 

                                                 

 . 76ص 1بحار األنوار ج -7
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 الدلي  ال رآني: المبحث الثاني
لقػػد ورد ذكػػر قػػرعش هخػػر الزمػػاف فػػي القػػرهف بطرعقػػة نيػػر مباشػػرة وذلػػؾ عػػف 

 طرع  ت وعه بعض اايات فيلـ.
ـْ َيِكيػُدوَف َكْيػداع فقد جاء في تنسير قولم تعال.  } ػِ   ن داع َوَأِكيػُد َكْيػ ن ِإْنُهػ َفَمهِّ

ـْ ُرَوْيداع   . (ٔ){اْلَكاِفِريَف َأْمِهْمُه
) كػادوا رسػوؿ   عف أبي بصير عف اإلماـ الصػادؽ )عميػم السػبلـت قػاؿ  

)  تسميما( وكادوا عميػاع )عميػه السػَلـ( وكػادوا فاطمػة )عميهػا السػَلـ( غ 
كيداع فمه  الكافريف يا دمحم أمهمهػـ  ف اؿ   يا دمحم إنهـ يكيدوف كيداع وأكيد

رويػػػداع لػػػو قػػػد بْػػػث ال ػػػائـ )عميػػػه السػػػَلـ(غ فينػػػت ـ لػػػي مػػػف الجبػػػاريف 
 .(ٕ)والطواغيت مف قريش وحني أمية وسائر الناس(
ْنػػُه َلػػِذْكر  ْلػػَؾ َوِلَ ْوِمػػَؾ كمػػا جػػاء ننػػس المعنػػ. فػػي تنسػػير قولػػم تعػػال.    }َواِق

 بػػف عمػػر عػػف الرسػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات    عػػف عبػػد هللا(ٖ)َوَسػػْوَؼ ُتْسػػَأُلوَف{
 . (ٗ)) َل يزاؿ هذا اْلمر في قريش ما ب ي مف الناس اثناف ....(أنم قاؿ  

 
 اْلدلة الروائية: المبحث الثالث

أمػػػا بالنسػػػبة لمروايػػػات الػػػواردة عػػػف أئمػػػة أهػػػه البيػػػت )عمػػػيلـ السػػػبلـت والتػػػي 
نلػـ سػيحار وف دعػوة اإلمػاـ الملػدأ تصرح بوجود قرعش في هخر الز  مػاف  وا 

                                                 

 ت .71 -75لطارؽ ) -7
 . 51ص 53حار األنوار ج -6
 ت .22) لزخرؼ -3
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)عميػػػم السػػػبلـت فلػػػي كريػػػرة  منلػػػا مػػػا ورد فػػػي خطبػػػة أميػػػر المػػػؤمنيف )عميػػػم 
) فميْرجف   الْتنة برج  مف أه  البيت بابي ابػف خيػرة السبلـت أنم قاؿ  

اإلمػػاء َل يْطػػيهـ إَل السػػيف هرجػػاع هرجػػا موضػػوعاع عمػػى عات ػػه ثمانيػػة 
 . (ٔ)لو كاف هذا مف ولد فاطمة لرحمنا ....( أَهر حتى ت وؿ قريش

وجػػاء فػػي روايػػة عػػف األعػػور اللمػػداني عػػف أميػػر المػػؤمنيف )عميػػم السػػبلـت 
) بأبي ابف خيرة اإلماء يْني ال ائـ مف ولد  )عميه السَلـ( أي ا  أنم قاؿ  

يسومهـ خسْاع ويس يهـ بكأس مصػبرة وَل يْطػيهـ إَل السػيف هرجػاع فْنػد 
ة مف قريش لو أف لها مْاداة مف الدنيا وما فيها ليغْر لها ذلؾ تتمنى فجر 

 .(ٕ)َل نكف عنهـ حتى يرضى   (
كما ورد في رواية أخرى تذكر قرعش في عصر ظلور اإلماـ الملدأ )عميم 
السبلـت أو عنػد قيامػم مػا جػاء عػف شػرعؾ عػف بشػر بػف نالػب األسػدأ عػف 

ش إذا قػػّدـ ال ػػائـ المهػػدي ) يػػا بَػػر مػػا ب ػػاء قػػرياإلمػاـ الحسػػيف أنػم قػػاؿ  
مػػنهـ خمسػػمائة رجػػ  فضػػرب أعنػػاقهـ صػػبراع ثػػـ قػػّدـ خمسػػمائة فضػػرب 

 أعناقهـ صبراع ثـ قّدـ خمسمائة فضرب أعناقهـ صبراع .
 قاؿ: قمت له: أصمحؾ   أيبمغوف ذلؾ ؟

 ف اؿ الحسيف بف عمي )عميه السَلـ( إف مولى ال ـو منهـ .
هد أف الحسػػيف بػػف عمػػي )عميػػه قػػاؿ: ف ػػاؿ لػػي: يػػا بَػػر بػػف غالػػب أَػػ

 . (ٖ)السَلـ( عّد عمّي ست عدات (

                                                 

 . 51ص 1شرح نل  الببلنة ج-7
 . 660نيبة النعماني ص-6

 . 320ص 56بحار األنوار ج-3
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وكذلؾ ورد عف أبي بصير عف اإلمػاـ أبػي عبػد هللا الصػادؽ )عميػم السػبلـت 
) إذا خرج ال ائـ لـ يكف بينه وحػيف الْػرب وقػريش إَل السػيف مػا أنم قاؿ  

 . (ٔ)يأخذ منها إَل السيف ...(
تواجد قرعش في هخػر الزمػاف قبيػه قيػاـ  ونيرها مف الروايات التي تربت لدينا

 القائـ .
 المبحث الرابا:

 طب ات قريش في الكوفة في آخر الزماف
سػػػنربت ااف أف قػػػرعش سػػػيتواجدوف فػػػي الكوفػػػة وعمػػػ. عػػػدة طبقػػػات وفئػػػات  
وهػػػذا بطبيعػػػة الحػػػاؿ ال يعنػػػي أنلػػػـ ال يتواجػػػدوف فػػػي منػػػاط  أخػػػرى كالشػػػاـ 

نػػينلـ مػػف قبائػػه قػػرعش األخػػرى والحجػػاز  وهػػؤالء هػػـ بنػػي أميػػة ومػػف لػػ  ل
 والذيف سيتمركزوف في الشاـ خصوصا  والذيف يظلر فيلـ السنياني.

إال أف قػػرعش الػػذيف سػػيتواجدوف فػػي الكوفػػة ويحػػار وف دعػػوة اإلمػػاـ الملػػدأ 
)عميم السبلـت هـ مف بني هاشـ خاصة إلػ. جانػب نيػرهـ مػف قبائػه قػرعش 

حػػار وا دعػوة الرسػػوؿ الكػػرعـ  األخػرى والػػذيف يقومػوف بػػننس دور قػػرعش الػذيف
 .ت6))ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات 

وأوؿ اإلرباتات عم. وجود قرعش في الكوفة هو مف الناحية التارعخية  حيػث 
هػ عم. يد  71نجد أف الروايات التارعخية تشير إل. أف الكوفة مصرت سنة 

هذهللا الخطط سعد بف أبي وقاص وقد اختط فيلا المنازؿ حسب القبائه  وأحد 

                                                 

 . 632  نيبة النعماني ص 355ص 56بحار األنوار ج -7
 . 52ص 6  تنسير العياشي ج 11ص 57بحار األنوار ج-6



 

 

 211 ...........................................مكة ومدٌنة المهدي.................................

 

 

هي خطط أهه العالية وهـ مف قرعش خاصة  ألف لنظة أهه العالية تارعخيػا  
 .ت7)تعني هـ القبائه مف قرعش حصرا  

وبطبيعػػة الحػػػاؿ إف هػػذهللا القبائػػػه مػػػف قػػرعش عاشػػػت وتوالػػدت فػػػي الكوفػػػة وال 
زالت للا جذور في الكوفة لحد ااف  ولعه مف أهـ قبائه قػرعش التػي قطنػت 

 هاشـ والذيف سيمرموف قرعش حسب الت وعه.الكوفة هـ بنو 
ومف المعمـو إف العديد مف بني هاشـ سكنوا الكوفة وماتوا ودفنوا فيلا وأوللـ 
مػػػوالهـ وسػػػيدهـ أميػػػر المػػػؤمنيف )عميػػػم السػػػبلـت  ونتيجػػػة للػػػذا التػػػرابط بػػػيف 
اإلماـ عمي )عميم السبلـت وذرعتم و يف الكوفة  فإف الكرير مف ذرعتم سػكنت 

 كوفة لحد ااف فلي ملد التشي  وقبمتم في كه العالـ.وتسكف ال
ومف المعموـ أف الكوفة ااف )النج ت يسكنلا الكرير مف السادة الػذيف يرجػ  
نسػػبلـ إلػػ. اإلمػػاـ عمػػي )عميػػم السػػبلـت وبالتػػالي لبنػػي هاشػػـ الػػذيف هػػـ مػػف 
قػػرعش  ألنػػم مػػف الرابػػت وبحسػػب الروايػػات الػػواردة عػػف أهػػه البيػػت )عمػػيلـ 

 ت إف كه مف ينتمي إل. بني هاشـ يعبر عنم ب نم قرشي.السبلـ
فقػػد جػػاء عػػف الرسػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات  حػػوؿ األئمػػة )عمػػيلـ السػػبلـت كملػػـ 

تسػْة ) اْلئمة مف بْدي اثنا عَر كمهـ مػف قػريش مف قرعش حيث قػاؿ  
 .(ٕ)(مف صمب الحسيف والمهدي منهـ

. شػػيء فػػي نايػػة األهميػػة  وهػػو أف سػػادة قػػرعش وهنػػا تجػػدر بنػػا اإلشػػارة إلػػ 
مػػػف أهػػػػه الكوفػػػػة الػػػذيف سػػػػيحار وف دعػػػػوة اإلمػػػػاـ الملػػػدأ لػػػػيس كملػػػػـ ممػػػػف 
ل. الصديقة فاطمة الزهراء )عميلػا  ينتسبوف إل. اإلماـ عمي )عميم السبلـت وا 

                                                 

وما بعدها  خطط  612؛ فتوح البمداف ص 701  703ص 6تارع  اليعقو ي ج-7
 وما بعدها . 1الكوفة وشرح خرعطتلا ص

 . 772ص 6الصرال المستقيـ ج-6
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السبلـت  بػه هنػاؾ ممػف ينتسػبوف إلػ. العبػاس بػف عبػد المطمػب كمػا سػي تينا 
 تنصيمم الحقا .

 عف باقي قرعش الذيف ليسوا مف بني هاشـ والذيف سنربت تواجدهـ في ف بل  
الكوفة عند قياـ القائـ والذيف سيقاتمونم )عميم السبلـت بعد أف يحار وا دعوتم 

 التي تظلر وتنطم  مف الكوفة.
 

 المبحث الخامس :
 قريش الكوفة يحارحوف المهدي )عميه السَلـ(

لمتواجػديف فػػي الكوفػة سػػوؼ يحػػار وف ر ب سػائه يسػػ ؿ كيػ  أف بنػػي هاشػػـ ا
دعػػػػوة اإلمػػػػاـ الملػػػػدأ )عميػػػػم السػػػػبلـت وهػػػػـ شػػػػيعة وموالػػػػوف لػػػػم ومػػػػف أبنػػػػاء 

 عمومتم 
ومف أجه معرفة حقيقة هذا األمر نقوؿ  إف دعوة الرسوؿ الكرعـ   )صػم. 
هللا عميم وهلػم وسػمـ تسػميمات  التػي ظلػرت فػي قػرعش وحار لػا أبنػاء عمومتػم 

 مية ونيرهـ مف سادة مكة وزعمائلا .مف قرعش وهـ بني أ
وبما أف دعوة اإلماـ الملدأ )عميػم السػبلـت للػا شػبم بػدعوة جػدهللا المصػطن. 
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات  فلذا يعني أف أبناء عمومػة اإلمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـت مػف 
 بني هاشـ سيقوموف بمحار ة دعوتم  فمف المعمػوـ أف سػادة الكوفػة فػي هخػر
الزماف هـ مف ولد فاطمة )عميلا السبلـت ممف يدعوف التشي  والمواالة ألئمة 
أهػػػػػػه البيػػػػػػت )عمػػػػػػيلـ السػػػػػػبلـت  إال أنلػػػػػػـ فػػػػػػي الحقيقػػػػػػة سػػػػػػينقمبوف  ػػػػػػدهـ 

 . توسيحار وف إماملـ الملدأ المنتظر )عميم السبلـ
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ألف هللا عز وجه يعمـ أنلـ ونيرهـ مف الشيعة في الظاهر يوالػوف أئمػة أهػه 
حيث ورد عف بكير عميلـ السبلـت  لكنلـ في الحقيقة يقنوف  دهـ  البيت )

) إف   تبارؾ وتْالى أخذ ميثاؽ عف اإلماـ الباقر )عميم السبلـت أنم قػاؿ  
َيْتنا بالوَلية لنػا وهػـ أخػذوا الميثػاؽ عمػى الػذر بػاإلقرار بالرحوحيػة ولػدمحم 

ميما( أمتػه فػي الظػ  وهػـ أظمػة وخم هػـ بالنبوةغ وفػرض عمػى دمحم )  تسػ
مف الطينة التي خمق منها آدـ وخمق أرواح َيْتنا قب  أبدانهـ بألْي عاـ 
وعرضػػهـ عميػػه وعػػرفهـ رسػػوؿ   )  تسػػميما(  وعمػػي بػػف أبػػي طالػػب 

 )عميه السَلـ( واْلئمة مف ولد  )عميهـ السَلـ( بالوَلية.
اؽ عمػػى بنػػي آدـ مػػف اإلقػػرار باْلئمػػة واحػػداع بْػػد واحػػدغ ف ػػد أخػػذ   الميثػػ

فمنهـ مف أقر بهـ جميْاع واكتممت لديه الوَليةغ ومنهـ مف لـ ي ر باْلئمة 
فمػػيس لديػػه وَليػػةغ ومػػنهـ مػػف توقػػف عمػػى بْػػض اْلئمػػة فوَليتػػه ناقصػػة. 
ومػنهـ مػػف أقػػر بامامػػة أميػػر المػػؤمنيف )عميػػه السػػَلـ( والحسػػف والحسػػيف 

ولد الحسيف وتوقف باإلقرار بامامػة الحجػة بػف الحسػف )عميػه واْلئمة مف 
السَلـ( وهؤَلء هـ مف يخرجوف عمى اإلماـ وَل ينصرونه بػ  ينصػبوف لػه 

 .(ٔ)الْداء (
ومما يؤكد المعن. المتقدـ ب ف هناؾ مف الشيعة الذيف يػدعوف التشػي  سػواء  

ركػػوف  ػػد مػػف السػػادة مػػف ولػػد الزهػػراء )عميلػػا السػػبلـت أو نيػػرهـ سػػوؼ يتح
إمػػاملـ الملػػػدأ )روحػػػي لػػػم النػػػداءت و ػػػد صػػػاحب دعوتػػػم السػػػيد اليمػػػاني   
وذلؾ وفقا  لما انطوت عميم سرائرهـ منذ عالـ الذر واألظمػة  هػو قػوؿ اإلمػاـ 

) إذا خػػرج ال ػػائـ )عميػػه السػػَلـ( خػػرج مػػف هػػذا الصػػادؽ )عميػػم السػػبلـت  
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س وال مػػر اْلمػر مػػف كػػاف يػرى أنػػه مػػف أهمػه ودخػػ  فيػػه َػبه عبػػدة الَػػم
)(ٔ). 

وكػػذلؾ جػػاء فػػي هػػذا السػػياؽ فػػي روايػػة عػػف اإلمػػاـ أبػػي جعنػػر البػػاقر )عميػػم 
) و  لتمحصػػػػف يػػػػا مَْػػػػر الَػػػػيْةغ َػػػػيْة آؿ دمحم السػػػػبلـت أنػػػػم قػػػػاؿ  

كمحيص الكح  في الْيفغ ْلف صاحب الكح  يْمـ متى ي ا فػي الْػيف وَل 
 مرنا فيمسييذهب فيصبح أحدكـ وهو يرى أنه عمى َريْة مف أ يْمـ متى

وقػػد خػػرج منهػػاغ ويمسػػي وهػػو عمػػى َػػريْة مػػف أمرنػػا فيصػػبح وقػػد خػػرج 
 .(ٕ)منها(

وعبدو جميا  هنا أف أمر اإلماـ الملػدأ )عميػم السػبلـت ونصػرتم سػيخرج منلػا 
أنػػاس كػػانوا يظنػػوف أنلػػـ سػػيقوموف بلػػا  وسػػيدخه فيلػػا مػػف كػػاف يظػػف نيػػر 

روا بػػم منػػذ عػػالـ الػػذر ذلػػؾ  وذلػػؾ ألف كػػبل الطػػرفيف سيتصػػرفوف وفقػػا  لمػػا أقػػ
 واألظمة بالنسبة لوالية اإلماـ )عميم السبلـت .

وقد أكدت العديد مف الروايات الواردة عف طرع  أهػه البيػت )عمػيلـ السػبلـت 
إف أبنػاء عمومػػة اإلمػاـ الملػػدأ )عميػم السػػبلـت مػف ولػػد سػيدة النسػػاء فاطمػػة 

ـ هللا عميػػػمت الزهػػػراء )عميلػػػا السػػػبلـت ومػػػف بنػػػي هاشػػػـ سػػػيقنوف بوجلػػػم )سػػػبل
و وجػػػػم دعوتػػػػم المباركػػػػة  بػػػػه أكرػػػػر مػػػػف ذلػػػػؾ أنلػػػػـ سػػػػوؼ يػػػػدعوف اإلمامػػػػة 

 ألننسلـ كذبا  و لتانا  وزورا  .
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) َل يخرج ال ائـ حتػى يخػرج قبمػه وعف اإلماـ الصادؽ )عميم السبلـت قاؿ  
. وفػػي روايػػة أخػػرى (ٔ)اثنػػا عَػػر مػػف بنػػي هاَػػـ كمهػػـ يػػدعو إلػػى نْسػػه (

 .(ٕ)كمهـ يدعي اإلمامة لنْسه( )اثنا عَر مف بني هاَـ
ونػػػرى هنػػػا أف الػػػذيف يتجػػػرؤوف وعػػػدعوف اإلمامػػػة ألننسػػػلـ  يتجػػػرءوف عمػػػ. 
  مقاتمة اإلماـ )عميم السبلـت والوقوؼ بوجلػم سػواء بشخصػم سػبلـ هللا عميػم

 .أو بوجم صاحب دعوتم
وعجػػػػب أف ال نسػػػػتورب مػػػػف فعػػػػه سػػػػادة الكوفػػػػة ومػػػػف وقػػػػوفلـ بوجػػػػم اإلمػػػػاـ 

سػػػػبلـت ألف هنػػػػاؾ روايػػػػات عديػػػػدة تشػػػػير إلػػػػ. أنػػػػم )عميػػػػم الملػػػػدأ )عميػػػػم ال
السػػبلـت سػػيبلقي مػػف جلػػه النػػاس أشػػد ممػػا لقػػي جػػدهللا رسػػوؿ هللا )صػػم. هللا 
عميم وهلم وسمـ تسميمات في دعوتم مف قرعش سادة مكة  به إف موق  سادة 
الكوفػػة )قػػرعش حسػػب الت وعػػهت سػػيكوف أسػػوء وأشػػد مػػف موقػػ  قػػرعش مكػػة   

متشػػيعيف ظػػاهرا  بيػػد أنلػػـ سػػوؼ يخرجػػوف عمػػ. اإلمػػاـ ألف هػػؤالء هػػـ مػػف ال
ػػػػػم وف  الملػػػػدأ )عميػػػػػم السػػػػػبلـت وعتػػػػ ولوف عميػػػػػم القػػػػػرهف ويقاتمونػػػػم عميػػػػػم في  

م وف مف تبعلـ عف اإلماـ وعف دعوتم .  وي   
فعف عبد هللا بػف زرارة عػف   بػف مػرواف عػف الن ػيه عػف اإلمػاـ الصػادؽ 

 )عميم السبلـت أنم قاؿ  
ذا قاـ است ب  مف جهمػة النػاس أَػد ممػا اسػت بمه رسػوؿ   ) إف قائمنا إ

)  تسميما(  مف جهاؿ الجاهميةغ ف مت: وكيف ذلؾ ؟ قاؿ: إف رسوؿ   
)  تسػػػػميما(  أتػػػػى النػػػػاس وهػػػػـ يْبػػػػدوف الحجػػػػارة والصػػػػخور والْيػػػػداف 

ف قائمنا إذا قاـ أتى الناس وكمهـ يتأوؿ عميه كتػاب  والخَب المنحوتةغ واق
                                                 

  250ص 6  كش  الومة ج 231  نيبة الطوسي ص 316ص 6اإلرشاد ج-7
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  ويحتج عميه بهغ قاؿ: أما و  ليدخمف عدله جػوؼ بيػوتهـ كمػا يػدخ  
 .(ٔ)عميكـ الحر وال ر (

كمػػػا ورد عػػػف أبػػػي حمػػػزة عػػػف بعػػػض أصػػػحابم عػػػف اإلمػػػاـ الصػػػادؽ )عميػػػم 
) إف ال ػػائـ )عميػػه السػػَلـ( يم ػػى فػػي حرحػػه مػػا لػػـ يمػػق السػػبلـت أنػػم قػػاؿ  

)  تسػػميما(غ ْلف رسػػوؿ   )  تسػػميما( أتػػاهـ وهػػـ يْبػػدوف رسػػوؿ   
ف ال ػػائـ يخرجػػوف عميػػه فيتػػأولوف  الحجػػارة المن ػػورة والخَػػبة المنحوتػػة واق

 .(ٕ)عميه كتاب   وي اتمونه عميه (
ميلـ السبلـت وقد جاءت الكرير مف الروايات الواردة عف طرع  أهه البيت )ع

تشير إل. حقيقة ما ينعمم سادة بني هاشـ في الكوفة في هخر الزماف باإلماـ 
الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت و دعوتػػم حتػػ. إنلػػـ يقنػػوف بوجلػػم ويقاتمونػػم عبلنيػػة 

 عند قيامم المقدس.
 فْف أبي بصير عف اإلماـ أبي جْْر الباقر )عميه السَلـ( أنه قاؿ : 

الكوفػػة يخػػرج قػػراء أهػػ  الكوفػػة قػػد عم ػػوا  ) إذا ظهػػر ال ػػائـ عمػػى نجػػف
المصاحف في أعناقهـ وأطراؼ رماحهـ َْارهـ ... في ولػوف َل حاجػة لنػا 
فيؾ يػا ابػف فاطمػة قػد جرحنػاكـ فمػا وجػدنا عنػدكـ خيػراعغ ارجْػوا مػف حيػث 

 . (ٖ)جئتـ في تمهـ حتى َل يب ى منهـ مخبر (
يتحػدث فيلػا عػف أهػه  وفي خطبة ألمير المؤمنيف )عميم السػبلـت فػي الكوفػة

البيت )عمػيلـ السػبلـت ومػا يبلقونػم مػف قػرعش هخػر الزمػاف حيػث قػاؿ )عميػم 
ف استنصػػروكـ السػػبلـت   ) فػػانظروا أهػػ  بيػػت نبػػيكـ فػػاف لبػػدوا فالبػػدوا واق
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فانصروهـ ليْرجف   عز وج  برج  منا أهػ  البيػت بػابف خيػرة اإلمػاء َل 
ات ػػه ثمانيػػة أَػػهر حتػػى يْطػػيهـ إَل السػػيف هرجػػاع هرجػػا موضػػوع عمػػى ع

 .(ٔ)ت وؿ قريش لو كاف هذا مف ولد فاطمة لرحمنا ...(
وفي خطبة ألمير المؤمنيف )عميم السبلـت في ننس هذا المعن. ولكف ب لناا 
أخرى حث  فيلا أهه الكوفة عم. نصرة أهه بيت نبيلـ الػذيف هخػرهـ بطبيعػة 

التخػاذؿ عنػم وعػنلـ الحاؿ اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت ويحػذرهـ مػف موبػة 
)عميلـ السبلـ أجمعيفت ألف ذلؾ سيقودهـ إل. اللبلؾ بسينم )عميم السػبلـت 
فيخسروف الدنيا وااخرة  وذلؾ بعد أف س لوهللا )عميم السبلـت عما سينعموهللا في 

 هخر الزماف   فقاؿ للـ   
ف استنصػػروكـ فانصػػروهـ  ) انظػػروا أهػػ  بيػػت نبػػيكـ فػػاف لبػػدوا فالبػػدوا واق

قػاؿ : فمػا  -إلػى أف قػاؿ –ندروا فانهـ لػف يخرجػوكـ مػف هػدى تنصروا وت
 يكوف بْد ذلؾ يا أمير المؤمنيف ؟

قاؿ : يْرج   البَلء برج  مف بيتػي كػانْراج اْلديػـ مػف بيتػه ثػـ يرفْػوف 
إلى مف يسومهـ خسْاع ويس يهـ بكأس مصبرة وَل يْطػيهـ وَل ي بػ  مػنهـ 

ت ػه ثمانيػة أَػهر حتػى تػود إَل السيف هرجا هرجا يحمػ  السػيف عمػى عا
قريش بالدنيا وما فيها أف يرونػي م ػاـ واحػد فػأعطيهـ وآخػذ مػنهـ مػا قػد 
منْوني وأقب  منهـ بْض ما يرد عميهـ حتى ي ولوا ما هذا مف قػريش لػو 

 .(ٕ)كاف هذا مف قريش ومف ولد فاطمة لرحمنا ...(
مػف القػائـ وأخيرا  هناؾ رواية أخرى تو ح موق  قرعش هخر الزماف عمومػا  

   إلماـ عمي )عميم السبلـت أنم قاؿ)عميم السبلـت فقد جاء عف ا
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) و  لوّدت قريش لو عندها موقْاع واحد جزر جزور .... ثـ يحدث حػدثاع 
 أي المهدي فاذا هو فْ  ذلؾ قالت قػريش: اخرجػوا بنػا إلػى هػذا الطاغيػةغ

و كاف فاطمياع ما فْ  فو  لو كاف دمحمياع ما فْ  ولو كاف عموياع ما فْ  ول
 .(ٔ)فيمنحه   أكتافهـ في ت  الم اتمة ...(

وعت ح لنا وبشكه جمػي ممػا تقػدـ مػف الروايػات أف المقصػود مػف قػرعش هػـ 
سادة بني هاشـ مف الشيعة بدليه قوللـ أنم لو كاف عمويا  أو فاطميا  ما فعه 

مػػي والزهػػراء بلػػـ ذلػػؾ  ألنػػم مػػف المعمػػوـ إف أهػػه السػػنة ال يػػذكروف اإلمػػاـ ع
)عميلما السبلـت في هذهللا المواق   أو يعترفوف ويستشلدوف ب فعاللـ وأقواللـ 

 عم. أنلـ هـ ميزاف الح  والعدالة دونا  عف نيرهـ .
وعجب عم. كه إنساف متتب  ومحب ومنتظػر لئلمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـت 
ـت أف يػػػػتمعف ويقػػػػ  عنػػػػد الروايػػػػات الػػػػواردة عػػػػف أهػػػػه البيػػػػت )عمػػػػيلـ السػػػػبل

ف كػػػاف بع ػػػلا  وينلملػػا فلمػػػا صػػػحيحا  وال يسػػػتورب ممػػػا يػػرد فيلػػػا  حتػػػ. وا 
 لموهمة األول. ينصدـ م  بعض ما اعتاد عميم. 

لقػػػد أكػػػدت العديػػػد مػػػف األخبػػػار والروايػػػات الػػػواردة عػػػف األئمػػػة المعصػػػوميف 
)عمػيلـ السػػبلـت عمػػ. الجػػور الػػذأ سػػيبلقيم النػاس فػػي هخػػر الزمػػاف مػػف بنػػي 

ننػػػس دور قػػػرعش فػػػي زمػػػف خػػػاتـ الرسػػػه واألنبيػػػاء   هاشػػػـ الػػػذأ يمرمػػػوف 
 )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات .

حت. أنم ونتيجة لظمـ بنػي هاشػـ فػي هخػر الزمػاف فػإف النػاس سػوؼ يمعنػوف 
دعوة اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت بسببلـ وبسبب أفعاللـ  ومػا يتسػببوف بػم 

 مف فتف لمناس.
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) إذا ظهػػرت  عمػػي )عميػػم السػػبلـت أنػػم قػػاؿ فعػػف إبػػاف بػػف تومػػب عػػف اإلمػػاـ 
راية الحق لْنها أه  المَرؽ وأه  المغربغ قمت لػه: لػـ ذلػؾ ؟ أتػدري لػـ 

 .(ٔ)ذلؾغ قمت: َلغ ف اؿ: لمذي يم ى الناس مف أه  بيته قب  خروجه (
وفي رواية أخرى عف منصور عف اإلمػاـ الصػادؽ )عميػم السػبلـت أي ػا  أنػم 

حق لْنها أه  الَرؽ والغربغ قمت له: لػـ ذلػؾ ؟ ) إذا ظهرت راية ال قاؿ 
 .(ٕ)قاؿ: مما يم وف مف بني هاَـ (

ولعمػػم مػػف الوا ػػح هنػػا أف المقصػػود برايػػة الحػػ  هػػي دعػػوة الملػػدأ )عميػػم 
السبلـت  وذلؾ بدليه هخر الرواية األول. والتي تذكر ما يمقاهللا الناس مف أهه 

 ـت. بيتم قبه خروجم أأ قبه خروج القائـ )عميم السبل
أمػػا أهػػه الشػػرؽ والوػػرب فالمقصػػود بلػػـ سػػكاف العػػالـ الشػػرقي والور ػػي  وهنػػا 
ـ لعػػػف أهػػػه الشػػػرؽ عمػػػ. أهػػػه  نجػػػد أف اإلمػػػاـ الصػػػادؽ )عميػػػم السػػػبلـت يقػػػد 
الوػػرب ألف الػػدعوة الملدويػػة المباركػػة المقدسػػة سػػتظلر فػػي بمػػداف الشػػرؽ رػػـ 

رػـ تبػدأ باالنتشػار  تنتشر إل. العالـ كمػم  حيػث أنلػا سػتنطم  مػف الكوفػة أوال  
 واالتساع ببركة هللا عز وجه و رعاية اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت.

يتبيف لنا مما تقدـ أف هناؾ قرعش في هخر الزماف في الكوفة التي هػي مكػة 
حسػػب الت وعػػه  وهػػؤالء سػػوؼ يكػػذبوف دعػػوة اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت 

 وف اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم ويحػػػار وف أتباعلػػػا وأنصػػػارها  كمػػػا أنلػػػـ سػػػيحار 
السبلـت ننسم عند قيامم  كما حارب أجػدادهـ مػف قػرعش الرسػوؿ )صػم. هللا 

 عميم وهلم وسمـ تسميمات  ودعوتم.
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 المبحث السادس :
 بني الْباس وموقْهـ مف المهدي )عميه السَلـ(

إف المتتبػ  لمتػػارع  يجػػد أف هنػاؾ عػػدة شػػرائح وفئػػات مػف قػػرعش وقنػػت بوجػػم 
  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميمات   فلنػػػاؾ عبػػػد الػػػدار ومخػػػزـو وسػػػميـ ونيػػػرهـ هػػػذا الرسػػػوؿ 

ف بل  عف العدو الرئيسي والذأ أخذ قيادة الحرب عم. عاتقػم والممرػه بخػط 
 أبو سنياف و نو أمية.

وهذهللا الحالة كملا ستنطب  عم. دعوة اإلماـ )عميم السػبلـت مػف حيػث معػاداة 
لئلماـ الملدأ )عميػم السػبلـت  سيكونوف أعداءا   لـفإن قرعش هخر الزماف للا 

 وأنصارهللا هـ مف بني فاطمة الزهراء )عميلا السبلـت.
ولكف يوجد إل. جانبلـ أعداء هخرعف لمدعوة الملدوية ومتمرميف ببني العبػاس 
هػػػذهللا المػػػرة الػػػذيف ينتسػػػبوف إلػػػ. العبػػػاس بػػػف عبػػػد المطمػػػب بػػػف هاشػػػـ والػػػذيف 

ي ا   حيػث أكػدت جممػة مػف الروايػات الػواردة عػف يرجعوف نسبا  إل. قرعش أ
طرعػ  أهػػه البيػت )عمػػيلـ السػبلـت والتػػي تؤكػد عمػػ. وجػودهـ فػػي الكوفػة فػػي 
هخػػر الزمػػاف بػػ نلـ سػػوؼ يحكمػػوف العػػراؽ قبيػػه قيػػاـ اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم 
السػػػبلـت وسػػػيقوموف بمحار ػػػة دعػػػوة اإلمػػػاـ )عميػػػم السػػػبلـت كمػػػا سػػػي تينا ذلػػػؾ 

ه  إال أف دولتلـ وحكومتلـ سوؼ تلمؾ وتنتلي عمػ. يػد الحقا  وبشكه منص
 اليماني والسنياني.

أمػػػا الػػػدليه عمػػػ. وجػػػودهـ فػػػي هخػػػر الزمػػػاف وفػػػي الكوفػػػة تحديػػػدا   فلػػػو قػػػوؿ 
: )إذا رأيتـ الرايػات السػود فػألزموا اإلماـ أمير المؤمنيف )عميم السبلـت عنلـ
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ر َل يؤبػػه لهػػـ اْلرض وَل تحركػػوا أيػػديكـ وَل أرجمكػػـ ثػػـ يظهػػر قػػـو صػػغا
قمػػوب كزحػػر الحديػػد أصػػحاب دولػػة َل يْػػوف بْهػػد وَل ميثػػاؽ يػػدعوف إلػػى 

 .(ٔ)الحق وليسوا مف أهمه أسمائهـ الكنى ونسبهـ الغري ...(
ومػػػف الوا ػػػح أف المػػػراد بالرايػػػات السػػػود هنػػػا هػػػي رايػػػات بنػػػي العبػػػاس التػػػي 

وهي  تدخه العراؽ مف خراساف وكما فعه أجدادهـ مف بني العباس مف قبه 
بطبيعػػػػة الحػػػػاؿ تختمػػػػ  عػػػػف الرايػػػػات السػػػػود التابعػػػػة لئلمػػػػاـ الملػػػػدأ )عميػػػػم 

هللا عميػػػم وهلػػػم وسػػػمـ تسػػػميمات   السػػبلـت  ألف األولػػػ. لعنلػػػا رسػػػوؿ هللا )صػػػم.
وحث  عم. عدـ نصرتلا  أما الرانية فندب أهه البيت )عميلـ السبلـت النػاس 

 إل. نصرتلا.
وجػػود أصػػوؿ بنػػي العبػػاس مػػف كمػػا نجػػد أف الػػنص يشػػير هنػػا بصػػراحة إلػػ. 

قرعش وسكنلـ الكوفة والتي تبدأ منلا النواة األول. لحكملػـ قبػه انتقػاللـ إلػ. 
بوداد  وكما هو الحاؿ م  أجدادهـ مف بني العباس الذيف كػاف مبػدأ حكملػـ 

 في اللاشمية قرب الكوفة رـ بعد ذلؾ انتقموا إل. بوداد.
يػػم السػػبلـت لموػػرأ وب نػػػم والػػدليه عمػػ. ذلػػؾ هػػو تخصػػيص اإلمػػاـ عمػػي )عم

المكػػاف الػػذأ منػػم أصػػوللـ  وهػػذا يعنػػي أنلػػـ سػػيحكموف مػػف الناحيػػة النعميػػة 
نػػػم ذكػػػر فػػػي البػػػدء أنلػػػـ أصػػػحاب دولػػػة وحكومػػػة  فػػػي مدينػػػة أخػػػرى  سػػػيما وا 
ولكنم لـ يحدد مكانلا باالسـ  لكنم أشػار إليػم بػالرمز مػف حيػث التشػابم بػيف 

 .ت6)في الشكه والم موف والمكاف دولتي بني العباس في أوؿ الزماف وهخرهللا
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وعتبيف لنا بشكه جمي مػف خػبلؿ الروايػة ااننػة الػذكر أف نسػب بنػي العبػاس 
ومسقط رؤوسلـ فػي هخػر الزمػاف هػو الوػرأ )النجػ  األشػرؼت والػذأ يعنػي 
الكوفػة بطبيعػة الحػاؿ ألننػػا قمنػا أف الجػزء عػادة يطمػػ  عمػ. الكػه  وهػذا أمػػر 

ف جػػه سػػادة بنػػي هاشػػـ مػػف قػػرعش هػػـ ممػػف طبيعػػي ألننػػا سػػب  وأف ذكرنػػا أ
 يسكنوف الكوفة التي تشمه النج  األشرؼ أي ا .

بيد أف مكاف حكـ بني العباس قبيه قياـ القائـ مف الناحيػة السياسػية سػيكوف 
فػػي بوػػداد ألمػػرعف  األوؿ أنػػم يجػػب أف تكػػوف بوػػداد هػػي عاصػػمة للػػـ وذلػػؾ 

 هػ . ٕٖٔموا في سنة مف باب التقابه بينلـ و يف بني العباس الذيف حك
واألمػػػػر الرػػػػاني  أف بوػػػػداد وحسػػػػب مقت ػػػػ. الحػػػػاؿ سػػػػتكوف عاصػػػػمة لبنػػػػي 
العبػػاس قبيػػه قيػػاـ اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت ألنلػػا هػػي عاصػػمة العػػراؽ 

 حينئذ.
لكػػػف هػػػذا كمػػػم ال يعنػػػي أف نونػػػه دور الكوفػػػة حيػػػث أف حكػػػـ بنػػػي العبػػػاس 

ه الكوفة التي هي ملػد الشػيعة القرشييف مف الناحية الدينية سيكوف مرتكزا  ع
كما قمنا عم. اعتبار أنلـ يعودوف للا نسبا   وللـ مكانة دينية وعممية متميزة 

.  فيلا كما هو الحاؿ م  سادة الكوفة اليـو
فقد جاء في الرواية الػواردة عػف أميػر المػؤمنيف )عميػم السػبلـت والتػي يو ػح 

م السػبلـت بعػد انق ػاء مػدة فيلا حاؿ زوار اإلماـ أبي عبػد هللا الحسػيف )عميػ
ممػػؾ بنػػي مػػرواف وذلػػؾ فػػي أيػػاـ دولػػة بنػػي العبػػاس التػػي تتبعلػػا مباشػػرة مػػف 

)كػأني بال صػور قػد َػيدت حػوؿ قبػر الحسػيفغ الناحية التارعخية أنػم قػاؿ  
وكػػأني بالمحامػػ  تخػػرج مػػف الكوفػػة إلػػى قبػػر الحسػػيفغ وَل تػػذهب الميػػالي 

 .(ٔ) طاع ممؾ بني مرواف (واْلياـ حتى يسار إليه مف اآلفاؽ عند ان
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وهػػػذا بالنعػػػه مػػػا حصػػػه حيػػػث توافػػػد مبليػػػيف الزائػػػرعف مػػػف شػػػت. بقػػػاع العػػػالـ 
المختمنػػػة لزعػػػارة قبػػػر سػػػيد الشػػػلداء الحسػػػيف بػػػف عمػػػي )عميػػػم السػػػبلـت وعمػػػ. 

 مرأى ومسم  العالـ أجم .
رػػػػـ إنػػػػم ورد مػػػػا يؤكػػػػد أف حكػػػػـ قػػػػػرعش فػػػػي هخػػػػر الزمػػػػاف والممرمػػػػيف بحكػػػػػـ 

ه قيػػاـ اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت  وهػػذا بػػدورهللا يؤكػػد العباسػػييف يكػػوف قبيػػ
 عم. تواجد القرعشيوف في هخر الزماف في الكوفة مف العباسييف.

 حيث روأ عف أبي الحسف الر ا )عميم السبلـت إف أحد أصحابم س لم  
) حكيػػت عػػف أبيػػؾ أف ان ضػػاء ممػػؾ فػػَلف عمػػى رأس فػػَلف وفػػَلفغ لػػيس 

ؿ: قمػػت ذلػػؾ لػػؾغ ف مػػت أصػػمحؾ   إذا لبنػػي فػػَلف سػػمطاف بْػػدهماغ قػػا
يممػؾ أحػد مػف قػريش يسػت يـ عميػه اْلمػر؟ قػاؿ: َلغ قمػػت:  ان ضػى ممكهػـ

يكػػوف مػػاذا؟ قػػاؿ: يكػػوف الػػذي ت ػػوؿ أنػػت وأصػػحابؾغ قمػػت: تْنػػي خػػروج 
 . (ٔ)السْيانيغ ف اؿ: َلغ ف مت: ف ياـ ال ائـغ قاؿ: يْْ    ما يَاء (

لػػ. التعميػػ  مػػف حيػػث حكػػـ بنػػي العبػػاس ولعػػه الروايػػة وا ػػحة وال تحتػػاج إ
المػػذكورعف باسػػـ هؿ فػػبلف والػػذيف ال يحكػػـ أحػػد بعػػدهـ مػػف قػػرعش حتػػ. قيػػاـ 
القائـ )عميم السبلـت التي تكوف دعوتم إباف حكملـ قد ظلرت بواسطة السيد 

 اليماني الذأ سيسقط حكملـ ويق ي عميلـ هو والسنياني معا  .
السبلـت عندما س لم السائه هه يحكػـ بعػد فملذا نجد أف اإلماـ الر ا )عميم 

بنػػي فػػبلف أأ بنػػي العبػػاس مػػف قػػرعش أحػػد ف جابػػم بػػػ )الت وحينمػػا سػػ لم هػػه 
يكػػوف بعػػدهـ خػػروج السػػنياني أجابػػم بػػالنني أي ػػا   وذلػػؾ ألف السػػنياني كػػاف 
ظػػاهرا  أيػػاـ حكملػػـ أي ػػا  رػػـ إنػػم بعػػد خروجػػم سػػيعمه عمػػ. الق ػػاء عمػػيلـ 
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وسيطرتم عم. الكوفة والتي هي أحد مراكز ومعاقه وذلؾ عند دخولم العراؽ 
 حكملـ.

: )إذا هػدـ حػائط مسػجد السبلـت أنم قػاؿ وقد ورد عف اإلماـ الصادؽ )عميم
الكوفة مف مؤخر  ممػا يمػي دار عبػد   بػف مسػْودغ فْنػد ذلػؾ زواؿ ممػؾ 

 .(ٔ)بني فَلفغ أما أف هادمه َل يبنيه (
دليه قػػوؿ الروايػػة زواؿ ممػػؾ بنػػي وسػػيكوف ذلػػؾ عبلمػػة عمػػ. زواؿ ممكلػػـ  بػػ

فبلف  وقد ورد عف أهه البيت )عميلـ السبلـت إف لنظة بني فبلف تعني بنػي 
العبػػاس  حيػػػث أف أئمػػػة أهػػػه البيػػػت )عمػػيلـ السػػػبلـت كػػػانوا يسػػػتخدموف ذلػػػؾ 

.  المنظ لمتنويم عنلـ أأ بني العباس وذلؾ بسبب التقية كما هو معمـو
جػػد هنػػاؾ فػػي الكوفػػة قػػرعش هخػػر الزمػػاف فيت ػػح لنػػا مػػف كػػه مػػا تقػػدـ أنػػم يو 

بني العباس وسيقوموف بمعاداة وتكذيب ومحار ة  الذيف مف جممتلـ هذهللا المرة
دعوة اإلماـ الملدأ سواء  كاف هؤالء ممف ينتسبوف فعبل  لبني العباس أو أف 
أفعػػاللـ تشػػبم أفعػػاؿ أولئػػؾ  وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ السياسػػة التػػي يتبعونلػػا والتػػي 

. الحػػػ  والػػػديف ومػػػواالة أهػػػه البيػػػت )عمػػػيلـ السػػػبلـت  إال تػػػدعو بالظػػػاهر إلػػػ
فػػإنلـ فػػي الحقيقػػة بػػراء مػػف كػػه ذلػػؾ وكمػػا صػػرح بػػذلؾ اإلمػػاـ عمػػي )عميػػم 

 السبلـت   
) إذا رأيػػتـ الرايػػات السػػود فػػالزموا اْلرض ... ثػػـ يظهػػر قػػـو ... أصػػحاب 

 .(ٕ)دولة َل يْوف بْهد وَل ميثاؽغ يدعوف إلى الحق وليسوا مف أهمه ...(
إذف يجػػػب عمينػػػا وعمػػػ. كػػػه جماعػػػة مػػػف المػػػؤمنيف بق ػػػية اإلمػػػاـ الملػػػدأ 
)روحػػي لػػم النػػداءت المنتظػػرعف ألمػػرهللا أف ينتبلػػوا إلػػ. أعػػداء الملػػدأ المنتظػػر 
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الػػذأ يتزعػػوف بػػزأ الػػديف وعخػػدعوف النػػاس بػػم  ولكػػنلـ فػػي حقيقػػة األمػػر ال 
ائـ )عميػػم يخػػدعوف إال أننسػػلـ التػػي تسػػير بلػػـ  إلػػ. حافػػة اللػػبلؾ بقيػػاـ القػػ

 السبلـت .
فيجب عمينا أف نميز وننرؽ بيف الرايات السود الحقة والمتممرػة بػدعوة اإلمػاـ 
)عميم السبلـت و يف رايات ال بللة المتممرة برايات بني العباس السود أي ا  
 ومف ل  لنينلـ مف أعداء هللا والرسوؿ واألئمة المعصوميف )عميلـ السبلـت.

 
 المبحث السابا :

 عامة قريش مف المهدي )ع(موقف 
بقي لدينا الطبقة والنئػة الرالرػة مػف قػرعش هخػر الزمػاف فػي الكوفػة وهػـ عامػة 
النػػػاس مػػػػف قػػػرعش ممػػػػف هػػػـ دوف النئتػػػػيف والطبقتػػػيف الرئيسػػػػيتيف المتمرمتػػػػيف 

  عم. وجود مره هؤالء هو   ومف األدلةبالعموعيف والعباسييف
 
 

 الدلي  اْلوؿ:
 . ت7)ة أوؿ تمصيرها واستمرارهـ في السكف فيلانزوؿ بعض القبائه القرعشي 
ف كانػػت نيػػر معروفػػة بشػػكه وا ػػح بسػػبب  هػػذهللا فوا ذرعػػة موجػػودة حتػػ. وا 

انػػدماجلا وعمػػ. مػػرور الػػزمف مػػ  نيرهػػا مػػف القبائػػه خاصػػة إذا كانػػت تمػػؾ 
القبائػه والبيوتػات صػويرة وليسػت ذات مكانػة مرموقػة كػالعموعيف والعباسػػييف  

                                                 

و  63وما بعدها   م  الحسيف في نل تم ص 1خطط الكوفة وشرح خرعطتلا ص -7
 وما بعدها . 61وما بعدها و 25



 

 

 ...................................................................................مىسىعة القائم216

 

 

مسػميات جديػػدة نتيجػة لتطورهػا واتسػاعلا ممػا يجعػػه أو أنلػا موجػودة ولكػف ب
الناس يعزفوف عف ذكرها ب نلا قرعشية  أو بمعن. هخر فإنم ال يقاؿ لشخص 
مػػا قرشػػػي بػػه يقػػػاؿ عنػػم أنػػػم مػػف البيػػػت النبلنػػي أو األسػػػرة والقبيمػػة النبلنيػػػة 

 والتي تعود ب صوللا إل. قرعش.
 الدلي  الثاني:

ا إلػػ. الناحيػػة التارعخيػػة نجػػد أف هنػػاؾ فنستشػػنم مػػف واقعػػة الطػػ   فمػػو عػػدن 
العديػػػد مػػػف القبائػػػه القرعشػػػية اشػػػتركت فػػػي واقعػػػة الطػػػ  مػػػ  األمػػػوعيف  ػػػد 

 اإلماـ الحسيف )عميم السبلـت.
وهػذا يكنػػي كػدليه عمػػ. ذلػؾ هػػو أف قيػػادة تمػؾ الجيػػوش التػي خرجػػت لحػػرب 

بػف  سيد الشلداء )عميم السبلـت يػـو عاشػوراء  كانػت قرعشػية أمرػاؿ عبيػد هللا
 زعاد وعمر بف سعد بف أبي وقاص ونيرهـ.

والبػػػد أف للػػػؤالء ذرعػػػة متواجػػػدة فػػػي الكوفػػػة  بػػػدليه أنػػػم عنػػػدما يقػػػـو اإلمػػػاـ 
الملػػػػدأ )عميػػػػم السػػػػبلـت سػػػػي خذ برػػػػ ر الحسػػػػيف )عميػػػػم السػػػػبلـت وأهػػػػه بيتػػػػم 

يقػ   وأنصارهللا )عميلـ السبلـت فيقته ذرارأ قتمػة الحسػيف )عميػم السػبلـت الػذيف
قرشػػػػيوف  م ػػػػاؼ إلػػػػ. بقيػػػػة أبنػػػػاء القبائػػػػه المشػػػػتركة بتمػػػػؾ فػػػػي مقػػػػدمتلـ ال

 الناجعة  هذا إل. جانب بني أمية والممرميف بالسنياني الممعوف .
ْف َّللْاَ فقد جاء في تنسير قولم تعػال.    ـْ ُظِمُمػوا َواِق }ُأِذَف ِلْمػِذيَف ُيَ ػاَتُموَف ِبػَأْنُه

} ـْ َلَ ِدير  اإلمػاـ الصػادؽ )عميػم السػبلـت  عػف أبػي مسػكاف عػف (ٔ)َعَمى َنْصِرِه
)إف الْامػػة ي ولػػوف نزلػػت فػػي رسػػوؿ   )  تسػػميما(  لمػػا أخرجتػػه قػػاؿ  
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نما هي لم ائـ إذا خرج يطمب بدـ الحسيف )عميه السَلـ(  قريش مف مكة واق
 . (ٔ)وهو قوله نحف أولياء الدـ وطَلب الدية(
منظػػػر هػػػو إقػػػراف عمػػػه قػػػرعش الػػػذيف وعوجػػػد فػػػي الروايػػػة شػػػيء ملػػػـ وممنػػػت ل

أخرجػػوا الرسػػوؿ الكػػرعـ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات  مػػف مكػػػة كمػػا يشػػير إلػػ. ذلػػؾ ظػػػاهر 
اايػػة الشػػرعنة مػػ  مػػف يتواجػػدوف فػػي هخػػر الزمػػاف والػػذيف يقػػوـ اإلمػػاـ )عميػػم 
السبلـت ب خذ ر ر جدهللا اإلماـ الحسيف )عميم السبلـت منلـ  ألنلـ ذرارأ قتمػة 

سيف والذيف يتواجدوف في الكوفة ف بل  عف الشاـ كوف الكوفة هػي مكػاف الح
سكن. بعػض هػؤالء مػف جلػة ومكػاف انطػبلؽ القػوات العسػكرعة التػي تسػببت 
بتمؾ الناجعة يوـ عاشوراء  مف جلة أخرى ألنم البد مف وجود ترابط وتقابه 

 بيف ظاهر اايات القرهنية و يف ت وعملا الباطني .
 
 
 

 نيالثا بابال
التَابه بيف أفْاؿ وأقواؿ قريش آخر الزماف ما 

 قريش أوؿ الزماف
 

 المبحث اْلوؿ :
 أوجه الَبه مف خَلؿ المنظور ال رآني
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لقد وردت عدة هيات قرهنية تشير بظاهرها إل. موق  قرعش مػف الرسػوؿ   
ا بالبػاطف تشػير )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات  ومحار تلـ لم وعدـ التصػدي  بدعوتػم  إال أنلػ

إل. موق  قرعش هخر الزماف مف اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت ودعوتػم مػف 
جلة وكما تو ح مواقػ  اإلمػاـ )عميػم السػبلـت مػنلـ وأنػم سػينتقـ مػنلـ شػر 

 انتقاـ مف جلة أخرى.
وقػػد سػػب  أف أشػػرنا إلػػ. بعػػض اايػػات القرهنيػػة والتػػي تصػػ  مواقػػ  قػػرعش  

 اهية تمؾ المواق   ومنلا تنسير قولم تعال.   هخر الزماف وسنتناوؿ ااف م
ـْ َيِكيػػُدوَف َكْيػػداع } ـْ ُرَوْيػػداع  ن َوَأِكيػػُد َكْيػػداع  ن ِإْنُهػػ ػػِ  اْلَكػػاِفِريَف َأْمِهْمُهػػ مػػف  {َفَمهِّ

حيػػػػػث أف قػػػػػرعش كػػػػػادوا الرسػػػػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػػميمات  واإلمػػػػػاـ عمػػػػػي والزهػػػػػراء 
 عػز وجػػه يململػـ إلػ. قيػػاـ القػائـ )عميػم السػػبلـت )عميلمػا السػبلـت إال أف هللا

 . ت7)فينتقـ منلـ شر انتقاـ أأ مف قرعش رـ بني أمية ورـ عامة الناس
ـْ  قولػػػػم تعػػػػال.  ْف َّللْاَ َعَمػػػػى َنْصػػػػِرِه ـْ ُظِمُمػػػػوا َواِق }ُأِذَف ِلْمػػػػِذيَف ُيَ ػػػػاَتُموَف ِبػػػػَأْنُه

}  .(ٕ)َلَ ِدير 
يػة هػو قتػه اإلمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـت وقد سب  وأشػرنا أف ت وعػه هػذهللا اا

لػػذرارأ قتمػػة الحسػػيف )عميػػم السػػبلـت والػػذيف يقػػ  فػػي مقػػدمتلـ أبنػػاء القبائػػه 
 .رـ مف أن ـ إليلـ مف عامة الناس القرعشية

ـْ َداَر  قولػػم تعػػال.  ػػراع َوَأَحماػػوْا َقػػْوَمُه ْْ َمػػَة َّللّاِ ُك ْْ ـْ َتػػَر ِإَلػػى اْلػػِذيَف َبػػْدُلوْا ِن }َأَلػػ
 .(ٖ)ْلَبَواِر{ا
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وكمػػا هػػو معمػػـو إف لمقػػرهف ظػػاهر وبػػاطف بحيػػث أف كػػه هيػػة مػػف هياتػػم للػػا 
تنسػػير ظػػاهر وذلػػؾ حسػػب التنزعػػه وللػػا تنسػػير بػػاطف يتجػػدد فػػي كػػه زمػػاف 
لينطبػ  عميػػم ذلػػؾ الحكػػـ أو ذلػػؾ التنسػير فػػي هػػذهللا اايػػة أو تمػػؾ  وذلػػؾ ألف 

لػػ. يػػوـ القي امػػة ولػػيس مخػػتص القػػرهف جػػاء لمنػػاس كافػػة فػػي العصػػور كافػػة وا 
نم يجرأ كما يجرأ الميه والنلار.بصدر ا  إلسبلـ فحسب  وا 

وعمػػػ. هػػػذا األسػػػاس إف اايػػػة ااننػػػة الػػػذكر مػػػف حيػػػث التنزعػػػه أشػػػارت إلػػػ. 
قػػرعش وكيػػ  أنلػػـ بػػدلوا نعمػػة هللا كنػػرا  وذلػػؾ بعػػدـ مػػواالتلـ لؤلئمػػة )عمػػيلـ 

قػػرعش هخػػر  السػػبلـت  أمػػا مػػف حيػػث التنسػػير البػػاطني فإنلػػا أي ػػا  تشػػير إلػػ.
الزماف مف أسبلفلـ الذيف يبػدلوف نعمػة هللا أي ػا  وذلػؾ بخػروجلـ عمػ. إمػاـ 

 عصرهـ وهو اإلماـ الملدأ )روحي لم النداءت ومحار تم.
فلػػـ بػػذلؾ يكنػػروف بلػػذهللا النعمػػة بعػػد أف كػػانوا مػػؤمنيف بلػػا ظػػاهرا  ونعنػػي بلػػـ 
يػػة قػػرعش المتواجػػديف فػػي الكوفػػة عمػػ. وجػػم الخصػػوص  ف ػػبل  عػػف بنػػي أم

 والمتمرميف بحركة السنياني ومف ل  لنينم.
وقد جاء في تنسير هذهللا اايػة كمػا ورد عػف زعػد ابػف الشػحاـ أنػم سػ ؿ اإلمػاـ 

) قمػػت لػػه بمغنػػي أف أميػػر المػػؤمنيف )عميػػه  الصػػادؽ )عميػػم السػػبلـت فقػػاؿ 
غ  السَلـ( سئ  عنهاغ ف اؿ: عنى بذلؾ اْلفجراف مف قػريشغ أميػة ومخػزـو

ا   يػـو بػدرغ وأمػا أميػة فتمتْػوا إلػى حػيفغ ف ػاؿ: أبػو فأما مخزـو ف تمه
عبد   )عميػه السػَلـ(: عنػى و  بهػا قػريش قاطبػة الػذيف عػادوا رسػوؿ 

 . (ٔ)( تسميما( ونصبوا له الحرب  ) 
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وجاء في تنسيرها أي ا  عف عمرو بف سعيد أنم س ؿ اإلمػاـ الصػادؽ )عميػم 
) سألت أبا عبد   )عميه السػَلـ( }الػذيف بػدلوا نْمػة  ا فقػاؿ السبلـت عنل

 ...{غ قػاؿ: ف ػػاؿ: مػػا ت ولػوف فػػي ذلػػؾ؟ ف ػػاؿ: ن ػوؿ همػػا اْلفجػػراف مػػف 
قريش بنو أمية وحنو المغيرةغ ف اؿ: بمى هي قريش قاطبػةغ إف   خاطػب 
نبيػػه ف ػػاؿ إنػػي فضػػمت قريَػػاع عمػػى الْػػرب وأتممػػت عمػػيهـ نْمتػػي وبْثػػت 

 . (ٔ)هـ رسوَلع فبدلوا نْمتي وكذبوا رسولي (إلي
ف قػػرعش هخػػر الزمػػاف سػػيكذبوف ويكنػػروف باإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت  وا 
تمػػؾ النعمػػة التػػي سػػيتملا هللا عػػز وجػػه عمػػ. العػػالـ ب سػػرهللا فػػي قيامػػم المقػػدس 
وذلػػؾ بعػػد أف همنػػوا بلػػا قػػوال  ولػػيس فعػػبل   وذلػػؾ بػػدليه قػػوؿ اإلمػػاـ الصػػادؽ 

ـت إف هللا عػػز وجػػه خاطػػب الرسػػوؿ فػػي قػػرعش قاطبػػة ولػػـ يقػػه )عميػػم السػػبل
 .ؿ الزماف المتواجديف في عصرهللا فقطقرعش أو 

حيػػػث قػػػاؿ للػػػـ إف هللا أتػػػـ نعمتػػػم عمػػػيلـ بالرسػػػوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميمات ف ػػػبل  عػػػف 
األئمػػة )عمػػيلـ السػػبلـت  والػػذيف أشػػار إلػػيلـ الصػػادؽ )عميػػم السػػبلـت  ػػمنا  

اْلَيػػػْوـَ }مػػػت عمػػيلـ نعمتػػػي  والػػذأ يشػػػير بػػدورهللا إلػػػ. قولػػم تعػػػال.  بقولػػم  أتم
ـَ ِديناع  ـُ اإِلْسََل َمِتي َوَرِضيُت َلُك ْْ ـْ ِن ـْ َوَأْتَمْمُت َعَمْيُك ـْ ِديَنُك  .(ٕ){َأْكَمْمُت َلُك

وكمػػا هػػو معمػػـو أف تنسػػير هػػذهللا النعمػػة فػػي هػػذهللا اايػػة هػػو واليػػة اإلمػػاـ عمػػي 
 ي يوـ ندير خـ.)عميم السبلـت والتي نزلت ف

فقرعش هنذاؾ همنت وبايعػت اإلمػاـ عمػي )عميػم السػبلـت ظػاهرا  ولكػنلـ نكرػوا 
البيعة باطنػا  وأعمنػوا ذلػؾ بعػد وفػاة الرسػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات كػذلؾ بػاي  أهػه 
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لػؾ الكوفة الحسيف )عميم السبلـت ظػاهرا  ولكػنلـ نكرػوا بيعػتلـ باطنػا  وأعمنػوا ذ
 .جلـ عم. الحسيف في كر بلءبخرو 

والتارع  يعيد ننسم مػ  قػرعش هخػر الزمػاف فلػـ يوالػوف اإلمػاـ الملػدأ )عميػم 
السبلـت ظاهرا   ولكنلـ حينما يجػدوا أف هػذا الػوالء ي ػرب مصػالحلـ يقنػوف 

بػػػؾ   ػػػدهللا وعنكػػػروف واليتػػػم عمػػػيلـ ويقولػػػوف لػػػم يػػػابف فاطمػػػة ارجػػػ  لػػػيس لنػػػا
 حاجة.

اايػة تشػير إلػ. قػرعش هخػر الزمػاف الػذيف مػنلـ  والدليه ااخػر عمػ. اف هػذهللا
بنػػػو أميػػػة هػػػو إشػػػارة اإلمػػػاـ الصػػػادؽ )عميػػػم السػػػبلـت إف هللا انػػػتقـ مػػػف بنػػػي 
مخزوـ أو المويرة يوـ بدر بيد أف بني أمية تمتعوا إل. حيف  أأ تمتعوا فإف 

 .ار إل. ذلؾ الصادؽ )عميم السبلـتمصيركـ نار جلنـ كما أش
ب ػػر ة مػػف سػػي  القػػائـ )عميػػم السػػبلـت كمػػا هػػو حػػاؿ تمػػؾ النػػار سػػيدخمونلا 

 أقرانلـ الذيف دخموها بسي  الرسوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات  يـو بدر .
 . (ٔ)}َوَلْو َتَرى ِإْذ َفِزُعوا َفََل َفْوَت َوُأِخُذوا ِمف ْمَكاٍف َقِريٍب{ :قولم تعال.

يحػػدث حػػدثاع فت ػػوؿ ) السػػبلـت  فجػػاء فػػي تنسػػيرها أف اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم
قػػريش اخرجػػوا بنػػا إلػػى هػػذا الطاغيػػة فمػػو كػػاف دمحميػػا أو عمويػػاع مػػا فْػػ  

 .(ٕ)ذلؾ(
ـْ  نَفِاْما َنْذَهَبْف ِبَؾ َفِاْنا ِمْنُهـ مانَتِ ُموفَ } قولم تعال.  َأْو ُنِرَيْنَؾ اْلِذي َوَعْدَناُه

ْ َتػػِدُروفَ  ِسػػْؾ ِباْلػػِذي ُأوِحػػَي ِإَلْيػػَؾ ِإْنػػَؾ َعَمػػى ِصػػَراٍق َفاْسَتمْ  ن َفِاْنػػا َعَمػػْيِهـ ما
ْنُه َلِذْكر  ْلَؾ َوِلَ ْوِمَؾ َوَسْوَؼ ُتْسَأُلوفَ  ن ماْسَتِ يـ  . (ٖ){َواِق
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حيػػث ورد فػػي سػػبب نػػزوؿ هػػذهللا اايػػات أف الرسػػوؿ   )صػػم. هلل عميػػم وهلػػم 
ا وسػػػمـت خطػػػب المسػػػمميف وعمػػػ. رأسػػػلـ قػػػرعش بمنػػػ. وحػػػذرهـ مػػػف أف يعػػػودو 

 كنار بعدهللا وفيلـ األئمة اللادييف إماـ بعد إماـ )عميلـ السبلـت .
فعػف جػابر بػف عبػػد هللا األنصػارأ قػاؿ  إف الرسػػوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات قػد خطػػبلـ 

)َل ألْيػػػتكـ ترجْػػػوف بْػػػدي كْػػػار يضػػػرب فػػػي حجػػػة الػػػوداع بمنػػػ.  فقػػػاؿ  
ي فػػػي الكتيبػػػة التػػػي بْضػػػكـ رقػػػاب بْػػػض وأيػػػـ   لػػػئف فْمتموهػػػا لتْرفنػػػ

 تضارحكـ. ثـ التْت إلى خمْه ف اؿ أو عمياع ثَلثاع.
 فرأينا أف جبرائي  غمر  وانزؿ عمى اثر ذلؾ : 

فاما نذهب بؾ منت موف بْمي بف أبي طالػب فاستمسػؾ بالػذي أوحػي إليػؾ 
نػه لػذكر  ف عميػاع لْمػـ السػاعة واق مف أمر عمي إنؾ عمػى صػراق مسػت يـغ واق

 .(ٔ)وف عف محبة عمي بف أبي طالب (لؾ ول ومؾ وسوؼ تسئم
وقػػػد ورد أف هللا عػػػز وجػػػه انػػػتقـ مػػػنلـ بيػػػد اإلمػػػاـ عمػػػي )عميػػػم السػػػبلـت يػػػـو 
الجمػػه. إال أف هػػذا االنتقػػاـ جزئػػي ولػػيس شػػامه  وأف االنتقػػاـ الشػػامه يكػػوف 
عم. يد اإلمػاـ القػائـ )عميػم السػبلـت كمػا جػاء فػي الخبػر نتيجػة عػداء قػرعش 

 سبلـت هذا ف بل  عف عداءهـ هلل.ألهه البيت )عميلـ ال
أمػػػا الػػػػدليه عمػػػػ. بقػػػػاء هػػػػذهللا النئػػػػة ال ػػػػالة مػػػػف المسػػػػمميف والػػػػذيف يقػػػػ  فػػػػي 
مقػػػدمتلـ سػػػادة قػػػرعش الػػػذيف نق ػػػوا واليػػػة اإلمػػػاـ عمػػػي )عميػػػم السػػػبلـت كمػػػا 
أسمننا جيبل  بعد جيه حت. هخر الزماف  رـ أف الذكر الذأ أشارت إليم اايػة 

مسػمموف كافػة وفػي كػه األزمنػة هػو كػه إمػاـ أعبلهللا الذأ سػوؼ يسػ ؿ عنػم ال
مػػف األئمػػة االرنػػا عشػػر المعصػػوميف )عمػػيلـ السػػبلـ أجمعػػيفت فػػي عصػػرهللا  
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بمعن. هخر أف في زماف كه إماـ ستكوف هناؾ فئة مف المسمميف مف قرعش 
 ونيرهـ سوؼ تنصب العداء لذلؾ اإلماـ وهـ سيس لوف عف واليتم.

: ) إيانا عنػى ونحػف تنسير ااية  فقاؿ فعف زرارة أنم س ؿ اإلماـ الباقر عف
 .(ٔ)و  أه  الذكر ونحف المسؤولوف (

ػػوَف ِفػػي قولػػم تعػػال.   َُ ػػَف اْلُ ػػُروِف َيْم ـْ َأْهَمْكَنػػا َقػػْبَمُهـ مِّ ـْ َكػػ ـْ َيْهػػِد َلُهػػ }َأَفَمػػ
ُْوِلي الناَهى{ ـْ ِإْف ِفي َذِلَؾ آَلَياٍت ْلِّ َمَساِكِنِه
(ٕ) . 

 ؿ اإلمػػاـ الصػػادؽ )عميػػم السػػبلـت عػػف تنسػػير عػػف عمػػار بػػف مػػرواف أنػػم سػػ
 أولي النل. عف ااية أعبلهللا  ف جابم )عميم السبلـت قائبل   

) نحف و  أولي النهى ...فػنحف أولػي النهػى الػذي انتهػى إلينػا عمػـ هػذا 
كمه فصبرنا ْلمر  غ فنحف قواـ   عمى خم ه وخزائنػه عمػى دينػه نخزنػه 

نا كما اكتتـ به رسوؿ   )صمى   عميػه وآلػه ونستر  ونكتتـ به مف عدو 
المَركيفغ فنحف عمػى منهػاج  دالهجرة وجهابوسمـ تسميما(  حتى أذف له 

رسوؿ   )  تسػميما(  حتػى يػأذف   لنػا باظهػار دينػه بالسػيف ونػدعو 
عميػه  الناس إليه فنضػرحهـ عميػه عػوداع كمػا ضػرحهـ رسػوؿ   )صػمى  

 .(ٖ)وآله وسمـ تسميما(  بدءاع(
وعتبيف لنا مف خبلؿ ظاهر الرواية وجود قرعش في هخر الزماف يكنروف بعػد 
إيمػػانلـ فيحػػار لـ اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت عنػػدما يػػ ذف هللا لػػم بإظلػػار 

 دينم بالسي   وذلؾ كما فعه رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات  مف قبه.
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نجد أف اإلشارة إلػ. قػرعش وأفعػاللـ فػي هخػر الزمػاف والتػي تشػبم أفعػاؿ  وهنا
أسػػػبلفلـ وردت  ػػػمنا وذلػػػؾ بداللػػػة لنػػػظ مشػػػركي علػػػد الرسػػػوؿ وهػػػـ قػػػرعش 
الذيف  ر لـ الرسوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات عمػ. اإلسػبلـ ابتػداء  بعػد هجرتػم  والػذيف 

. وجػود ي وفػي هػذا إشػارة إلػسي  ر وف في هخر الزماف عم. اإلسبلـ الحقيق
 .امتداد للـ في هخر الزماف

وهذا القوؿ ينطبػ  عمػ. اإلمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـت والػذأ سي ػر لـ فػي 
هخر الزماف ألف اإلماـ الصادؽ )عميم السبلـت هنا أشار إليم بداللة قولم إف 
ذلػػؾ يحػػدث عنػػدما يػػ ذف لػػدينلـ بػػالظلور بالسػػي   ألنػػم عبػػر انلػػـ )عمػػيلـ 

بلـت سي ػػر وف المشػػركيف عػػودا عمػػػ. الػػديف وهػػو يقصػػد  ػػرب اإلمػػػاـ السػػ
 .ألنم )عميم السبلـت منلـ وهخرهـ الراني عشر )عميم السبلـت

 : أوجه الَبه في ضوء الروايات التاريخيةنيالمبحث الثا
سػػنكتني هنػػا بػػروايتيف تؤكػػداف تكػػذيب قػػرعش هخػػر الزمػػاف بالملػػدأ ودعوتػػم. 

وتنكػػرهـ لشخصػػم بعػػدما يػػروا مػػف شػػدتم فػػي ذاتػػم فبالنسػػبة لتكػػذيب هػػؤالء لػػم 
وقتمػػػم الكريػػػرعف مػػػنلـ ومػػػف نيػػػرهـ هػػػو مػػػا جػػػاء عػػػف أميػػػر المػػػؤمنيف )عميػػػم 

 السبلـت في خطبة لم جاء فيلا   
)يْػػرج   الػػبَلء برجػػ  مػػف بيتػػي ...ثػػـ يرفْػػوف إلػػى مػػف يسػػومهـ خسػػْاع 

اع هرجػاع ويس يهـ بكأس مصبرة وَل يْطيهـ وَل ي بػ  مػنهـ إَل السػيف هرجػ
يحم  السيف عمى عات ه ثمانية أَػهر حتػى تػود قػريش لػو أف لهػا مْػازة 
بالدنيا وما فيها أف يروني ...حتى ي ولوا مػا هػذا مػف قػريش لػو كػاف هػذا 

 .(ٔ)مف قريش ومف ولد فاطمة لرحمنا ...(
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أما بخصوص محار تلـ لم فورد عف   بف أبػي حمػزة عػف بعػض أصػحابم 
: ) إف ال ػػائـ )عميػػػه السػػػَلـ( يػػم السػػبلـت أنػػػم قػػاؿعػػف اإلمػػاـ الصػػػادؽ )عم

رسػوؿ   أتػاهـ  يم ى في حرحه ما لـ يمػق رسػوؿ   )  تسػميما( غ فػاف
ف ال ػػائـ يخرجػػوف  وهػػـ يْبػػدوف الحجػػارة المن ػػورة والخَػػبة المنحوتػػة غ واق

 .(ٔ)عميه فيتأولوف عميه كتاب   وي اتمونه عميه (
تبػػيف لنػػا أف قػػرعش سػػوؼ يقومػػوف بتكػػذيب ومحار ػػة اإلمػػاـ الملػػدأ وهكػػذا ي

ـ )عميم السبلـت وذلؾ كما فعه أسػبلفلـ مػف قػرعش مػ  أجػدادهللا )عمػيلـ السػبل
 .أجمعيفت

فاإلماـ الملدأ )عميم السبلـت ال يسير م  قرعش بسيرة أجدادهللا ألنلـ )عميلـ 
وألنلػـ يعممػوف  السبلـت ساروا معلـ بالمف والك  محافظة عم. بي ة الػديف

أنم سيظلروف أأ قرعش عم. شيعتلـ  أما اإلمػاـ )عميػم السػبلـت فػبل يخػاؼ 
ذلػػؾ ألنػػم سيق ػػي عمػػ. كػػه ظػػالـ وجػػائر عمػػ. وجػػم األرض ويظلػػر الػػديف 

 .ت6)اإلسبلمي عم. الديف كمم ولو كرهللا والمشركوف والكافروف 
مما القػ. جػدهللا أما بالنسبة لمرواية الرانية التي تذكر إنم يبلقي في حر م اشد 

رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات  الػذأ جػاء إلػ. النػاس وهػـ يعبػدوف الحجػارة فػدعاهـ 
 إل. عبادة هللا عز وجه فحار وهللا.
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رـ إننا إذا أمعنا النظر في الروايات واألخبػار التارعخيػة نجػد أف النئػات التػي 
النئات التي حار ت تحارب اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت ودعوتم  هي ننس 

 ونصبت العداء ألجدادهللا )عميلـ السبلـت مف قبه .
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 كتاب
 اْلصناـ البَرية
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 متهيد
إف العبػػادة هػػي حاجػػة ممحػػة عنػػد اإلنسػػاف والتػػي هػػي مػػف صػػميـ ذاتػػم التػػي 

 دتم. أفاض عميلا هللا عز وجه مف قدرتم ومشيئتم وأرا
والنطػػرة اإلنسػػانية التػػي فطػػر هللا عػػز وجػػه اإلنسػػانية عميلػػا تصػػرخ بػػم ليمبػػي 
للػػا هػػذهللا الحاجػػة  وهػػي أف تتجػػم إلػػ. معبػػود تػػرى ننسػػلا ولػػذتلا فػػي مناجاتػػم 
وعبادتم وتستويث بػم الشػدائد والمممػات لتػرى فػي ذلػؾ رؤاهػا الننسػية وتشػعر 

 فيم بسكوف ال يوجد إال م  وجود هكذا إلم .
ف خم  هللا البشرعة أعمف انم خمقلـ ليعبدوهللا وعوحدوهللا توحيدا  خالصا  مف فمنذ إ

شائبة الشرؾ والكنر إال أنلا انحرفت بمسيرتلا وعبدت مػا ال ير ػاهللا هللا عػز 
وجه للا حت. وصه بلا الحاؿ إف تنزؿ مف مستوى اإلنسانية إل. مستويات 

البػػػد واف  هػػي أدنػػػ. مػػف مسػػػتوى حتػػ. الحيػػػواف ولكػػف هػػػذا االنحػػدار الشػػػديد
يعقبم صعود إل. األعم. وال. الذات السامية التي تكػوف سػابحة فػي ممكػوت 

خبلصا بالنية والعمه معا.  هللا ومقرة بتوحيدهللا حقا  وصدقا   وا 
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ومػػػف هنػػػا جػػػاء هػػػذا البحػػػث المتوا ػػػ  لينصػػػب عمػػػ. وجػػػود أصػػػناـ بشػػػرعة 
بيػػاف  وعبوديػػة لويػػر هللا تعػػال. وهػػي مػػا تمرػػه االنحػػدار الػػذأ اشػػرنا إليػػم مػػ 

تمكػػـ األصػػناـ واألقػػواـ التػػي عكنػػت عمػػ. عبادتلػػا إلػػ. أف نصػػه إلػػ. زماننػػا 
هػػػذا حيػػػث أشػػػار السػػػيد أبػػػو عبػػػد هللا الحسػػػيف القحطػػػاني بمػػػا أفػػػاض بػػػم هللا 
تعػػػال. ووليػػػم اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت عميػػػم مػػػف العمػػػـ إال اف هنػػػاؾ 

مػػػػف النػػػػوع  أصػػػػناما قبيػػػػه قيػػػػاـ اإلمػػػػاـ الملػػػػدأ )عميػػػػم السػػػػبلـت ولكػػػػف لػػػػيس
 .عند ذكر كممة األصناـ أو األورافالتقميدأ المتعارؼ عميم 

أنما هي أصناـ بشرعة يكوف البشر قطبلا ومحورها حيث تتخذها الناس إللػا  
يعبػػػػػد مػػػػػف دوف هللا بطػػػػػاعتلـ لػػػػػم ومعصػػػػػيتلـ هلل واإلمػػػػػاـ المعصػػػػػوـ )عميػػػػػم 

مػػؾ السػػبلـت أر ػػاء  لػػم مػػف حيػػث يعممػػوف ومػػف حيػػث ال يعممػػوف  وتتمرػػه ت
السػػوء فػػي هخػػر الزمػػاف الػػذيف يليمػػوف فػػي كػػه واد بػػ هوائلـ  ءاألصػػناـ بنقلػػا

 وعموملـ العقمية لي موا بلا الناس .
وبمػػػا إننػػػا فػػػي عصػػػر الظلػػػور المقػػػدس لصػػػاحب العصػػػر والزمػػػاف الملػػػدأ 
المنتظر فعمينا الحػذر مػف عممػاء وفقلػاء السػوء وعػدـ االنجػرار ورائلػـ ألنلػـ 

ـ عػػػف نصػػػرة اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت سيصػػػدوف النػػػاس ويقعػػػدوف بلػػػ
ودعوتػػػم وسػػػتكوف نلػػػايتلـ )أأ نلايػػػة األصػػػناـ البشػػػرعة ت ومػػػف أتػػػبعلـ مػػػف 
الوػػاوعف والموػػوعيف مػػف النػػاس عمػػ. يػػد اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت والػػذأ 
 سيقوـ بتحطػيملـ كمػا حطػـ جػدهللا رسػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات األصػناـ الحجرعػة 

حػػض هلل عػز وجػػه إف شػػاء هللا وعػتمـ الػػديف اإلسػػبلمي الخػالص والتوحيػػد الم
 . تعال.
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 اْلوؿ بابال
 اْلصناـ وعبادتها وماهيتها

 

 المبحث اْلوؿ:
 اْلصناـ واْلوثاف لغة واصطَلحاع  

كممة شمف أأ الورف  وهو كػه  الصنـ لوة م خوذة مف صنـ وهو معرب مف
ما ينحت لصور مف حجر أو خشب أو يصاغ مػف ف ػة ونحػاس ومػا شػابم 
فيتخذ ك للة مف دوف هللا والجم  أصناـ. وعػروى عػف ابػف العر ػي إف الصػنـ 
هػػو الصػػورة التػػي تعبػػد  وقيػػه إف الصػػنـ هػػو كػػه صػػورة أو جسػػـ أو تمرػػاؿ 

النارسػية وقيػه ااراميػة  يعبد مف نيػر هللا عػز وجػه أو هػي كممػة معر ػة مػف
 أو العبرانية وهناؾ مف العرب مف جعه مف الورف المنصوب صنـ. 

أمػػا الػػورف لوػػة فلػػو مػػ خوذ مػػف الشػػيء العقػػيـ الرابػػت الراكػػد المنتصػػب  وهػػو 
الصػػنـ وقيػػه الصػػنـ الصػػوير وجمعػػم أورػػاف وهػػو كػػه حالػػة جرػػة معمولػػة مػػف 

ف الخشػب أو الحجػارة جواهر األرض مف الن ة أو نيرها مف الجواهر أو مػ
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فتعمػػه وتنحػػت وتنصػػب لتعبػػد فلػػي ورػػف  حيػػث سػػمي الػػورف ورنػػا  النتصػػابم 
وبقائػػم عمػػ. حػػاؿ واحػػدة  وقيػػه كػػه شػػيء يعبػػد مػػف دوف هللا عػػز وجػػه ولػػم 

و ورػف و ػذلؾ سػماهللا األعشػ. حيػث جرة مف نيػر صػورة إنسػاف أو حيػواف فلػ
  قاؿ
 

 الوثف تطوؼ مف الصْات بأبوابه      كطوؼ النصارى ببيت 
 

ف راد بالورف هنػا الصػميب  وورد فػي روايػة عػف الرسػوؿ   )صػم. هللا عميػم 
وهلم وسمـ تسميمات في بيػاف ننػس هػذا المعنػ.  فعػف عػدأ ابػف حػاتـ الطػائي 
قاؿ انم قدـ عمػ. رسػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات وفػي عنقػم صػميب مػف ذهػب فقػاؿ 

 راد بم الصميب.لم أل  هذا الورف مف عنقؾ  وأ
وجاء عف األزهرأ إف أصه األوراف عند العرب هو كه تمراؿ مف خشب أو 
حجػػارة أو ذهػػػب أو ف ػػػة أو نحػػػاس أو نحوهمػػػا فكػػػانوا ينصػػػبونم ويعبدونػػػم  
وهػػـ بػػذلؾ جمعػػوا بػػيف الصػػنـ والػػورف  فمػػف بػػاب إف األصػػناـ التػػي يعبػػدونلا 

نـ  ومػػف جلػػة هػػي مػػف جلػػة تماريػػه والتماريػػه ال تكػػوف إال لصػػور فلػػي صػػ
 أخرى إف التمراؿ لم جرة وهو منصوب قائـ ورابت فلو ورف.

أما مف حيث االصػطبلح فػإف الصػنـ والػورف متػرادفيف فػي المعنػ. كمػا دلػت 
عميػػم الروايػػات السػػابقة  فلمػػا كػػه شػػيء يعبػػد مػػف دوف هللا ينحػػت  وعنصػػب 
مف حجر أو خشب أو ذهب أو ف ة أو نحاس سواء كانت لػم صػورة بػدوف 

 أو جرة بدوف صورة.جرة 
موا كػه تمرػاؿ عإما بالنسبة لمعرب فقد سموا الصنـ بالورف والورف بالصنـ  فج

ينحت مف حجر أو خشب أو جواهر فينصب ويعبد فلو صػنـ وورػف فػي هف 
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واحػػػد  كمػػػا هػػػو الحػػػاؿ مػػػ  األصػػػناـ المنحوتػػػة مػػػف الحجػػػر المنصػػػوبة حػػػوؿ 
 الكعبة والتي كاف عددها ربلرمائة وستيف حجرا  .

 
 

 المبحث الثاني:
 اْلصناـ واْلوثاف في كتاب   عز وج 

إف القرهف هػو كتػاب منػزؿ مػف هللا عػز وجػه وفيػم تبيػاف كػه شػيء ممػا كػاف 
 ومما هو كائف أو يكوف إل. يوـ القيامة.

}َوَمػا ولما كاف سبب وجود اإلنساف وعمة خمقم هي لمعبػادة فػي قولػم تعػال.  
نَس ِإَلْ  ُبُدوِف {َخَمْ ُت اْلِجْف َواإلِْ ْْ . والتػي تقت ػي عبػادة هللا الواحػد األحػد ٔ ِلَي

دوف شرعؾ لم  وهو التوحيد الخالص هلل عز وجه لػذا نجػد القػرهف يشػير إلػ. 
ما مرت بم البشرعة مف ادوار اعتر ت فيلا عم. إرادة السماء وعكنت عم. 

تنصػيه عبادة ما ال ي ر وال ينن  بطرعقة أو بػ خرى وسػوؼ نتعػرض للػا بال
 .تارة  وباإليجاز تارة أخرى 

وبما أف هذا البحث يػدور حػوؿ األصػناـ البشػرعة وعبادتلػا فػي هخػر الزمػاف  
األصػػػناـ مػػػ  قيػػػاس فػػػارؽ النػػػوع أو الجػػػنس فػػػإف  ةكمػػػا عبػػػدت األمػػػـ السػػػابق

القػػرهف وردت فيػػم هيػػات أشػػارت إلػػ. عبػػادة األصػػناـ واألورػػاف وورد فيلػػا لنػػظ 
ة مباشػػػرة أو نيػػػر مباشػػػرة وسػػػنتعرض الصػػػنـ والػػػورف سػػػواء  كػػػاف ذلػػػؾ بصػػػور 

 لبعض منلا إنشاء هللا تعال. في هذا البحث.
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إما النوع األوؿ الذأ ورد فيػم لنػظ صػنـ أو ورػف بصػورة مباشػرة فػي اايػات  
 القرهنية الشرعنة فلو كااتي  
ـٍ  }َوَجاَوْزَنػػا ِبَبِنػػي ِإْسػػَراِئيَ  اْلَبْحػػَر َفػػَأَتْوْا َعَمػػىاايػػة األولػػ. قولػػم تعػػال.   َقػػْو

ـْ آِلَهػة  َقػاَؿ  َْ  ْلَنػا ِإَلػػهاع َكَمػا َلُهػ ـْ َقاُلوْا َيا ُموَسى اْج ـٍ ْلُه وَف َعَمى َأْصَنا ُكُْ ْْ َي
ـْ َقْوـ  َتْجَهُموَف { ِإْنُك

ٔ. 
وقيه إف أولئؾ القوـ هـ قـو في لخـ نزلوا الرقة وكانت أصناملـ تماريه بقر 

بنو إسرائيه س لوا موس. إف  ارئتلم عكنوا عم. عبادتلا واالنقطاع إليلا فمما
يجعػه للػـ هللػة مػرملـ وذلػؾ أوؿ شػػ ف العجػه وهػذا دليػه عمػ. وجػود أصػػناـ 

 في ذلؾ الزماف.
َد َأف ُتَولاوا ُمْدِبِريَف{ااية الرانية قولم تعال.    ْْ    .(ٕ)}َوَتاّلْلِ َْلَِكيَدْف َأْصَناَمُكـ َب

 إبػػراهيـ )عميػػم السػػبلـ تاألصػػناـ  وهػػذهللا اايػػة تشػػير إلػػ. عبػػادة قػػـو خميػػه هللا
وتوعػػػدهللا إيػػػاهـ انػػػم سيكسػػػر أصػػػناملـ بعػػػد ذهػػػابلـ إلػػػ. العيػػػد والػػػذأ اعتػػػادوا 
الػػذهاب فيػػم إلػػ. مكػػاف معػػيف وعجتمعػػوف فيػػم  وهػػذا دليػػه هخػػر عمػػ. وجػػود 
األصناـ وهذهللا المرة عند قـو إبراهيـ )عميم السبلـت وسن تي عم. بيػاف قصػتم 

 م  األصناـ فيما بعد. 
ـُ َْلِبيػػِه آَزَر َأَتْتِخػػُذ َأْصػػَناماع آِلَهػػةع ايػة الرالرػػة قولػػم تعػال.  ا  ْذ َقػػاَؿ ِإْبػػَراِهي }َواِق

ي َأَراَؾ َوَقْوَمَؾ ِفي َضََلٍؿ ماِبيٍف {   .(ٖ)ِإنِّ
وفػػي هػػذهللا اايػػة عػػاب إبػػراهيـ )عميػػم السػػبلـ ت عمػػ. قومػػم عبػػادتلـ األصػػناـ  

الػذأ يعنػػي  ػبلؿ أولئػػؾ النػػاس واتخػاذهـ هللػػة مػف دوف هللا عػػز وجػه وهػػو 
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 ػػبلال  مبينػػا  عػػف طرعػػ  الحػػ  والصػػرال المسػػتقيـ الموصػػه إلػػ. هللا تعػػال. 
 التوحيد الخالص الذأ أخذ العلد بم عم. الناس منذ عالـ الذر. هللاوتوحيد

كمػػا تشػػير اايػػة الكرعمػػة إلػػ. وجػػود أكرػػر مػػف صػػنـ كملػػا تعبػػد عمػػ. أسػػاس  
نظرهـ  ولكف هللا عز وجه رد عمػ. مػف  أنلا هللة ولـ يكتنوا بصنـ واحد في

يػػدعي وجػػود أكرػػر مػػف صػػنـ أأ أكرػػر مػػف الػػم  وفنػػد صػػحة مػػا ذهبػػوا إليػػم 
 وأربت بطبلف ما تعبدوا بم. 

والحيػاة  تػمفإف الكوف ب جمعم يجرأ وف  تخطيط اللػي يحنػظ نظامػم وديموم
ذا فلذا يبيف وجود الم واحد مدبر لم  ألنم لو وجد أكرر مػف الػم مػدبر للػ مفي

الكػوف لنسػػد الكػوف ب جمعػػم ألف كػه الػػم يػذهب فػػي تصػرفم بلػػذا الكػوف وفػػ  
}َلػػْو مػػا يشػػتليم وبمػػا يرعػػد  لػػذلؾ قػػاؿ هللا عػػز وجػػه مػػدلبل  عمػػ. ذلػػؾ بقولػػم  
وَف { َْػْرِش َعْمػا َيِصػُْ َسػَدَتا َفُسػْبَحاَف َّللْاِ َربِّ اْل  (ٔ)َكاَف ِفيِهَما آِلَهة  ِإَْل َّللْاُ َلَْ

. 
ِْيَف {ابعة قولم تعػال.  ااية الر  ُبُد َأْصػَناماع َفَنَظػ ا َلَهػا َعػاِك ْْ وهػذهللا  غ(ٕ)}َقاُلوا َن

ااية وردت أي ا  في قوـ إبراهيـ )عميم السبلـ ت الذيف أجابوهللا أنلـ مداوموف 
دونمػا تنكيػر مػنلـ عم. عبادة األصناـ منقطعيف إليلا مف بقاء ذلػؾ السػموؾ 

 .في الرجوع إليم
ال فإف هللا ع األصناـ واألوراف ومػف  ةز وجه خاطب أولئؾ األقواـ مف عبدوا 

عمػػػ. شػػػاكمتلـ  ب نػػػم هػػػه هنػػػاؾ فائػػػدة مػػػف عبػػػادة تمػػػؾ األصػػػناـ وعمػػػ. هػػػذهللا 
الشاكمة مف التنوع والتعدد الذأ ين ػي أوؿ مػا ين ػي إلػ. الخػبلؼ والنػزاع  
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ػجْ : وجاء الرد اإلللي عم. أولئؾ وأمراللـ في قولم تعػال. ِف }َيػا َصػاِحَبِي السِّ
ـِ َّللّاُ اْلَواِحُد اْلَ ْهاُر { رُِّقوَف َخْير  َأ َتَْ  .(ٔ)َأَأْرَحاب  ما

َْػػػْ  َهػػػػَذا اْلَبَمػػػَد آِمنػػػاع اايػػػة الخامسػػػة قولػػػم تعػػػال.   ـُ َربِّ اْج ْذ َقػػػاَؿ ِإْبػػػَراِهي }َواِق
ـَ { ُبَد اَْلْصَنا ْْ   .(ٕ)َواْجُنْبِني َوَحِنْي َأف ْن

ي هللا إبػراهيـ )عميػػم السػبلـت أف يجنبػػم و نيػػم وهػذهللا اايػػة التػي تبػػيف دعػوة نبػػ 
أف يعبدوا األصناـ هي مختصة ب هه البيت )عميلـ السبلـت وكما هو معمـو 
أف النبػػي   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات وأهػػه بيتػػم )عمػػيلـ السػػبلـ ت هػػـ مػػف ذرعػػة إبػػراهيـ 

رد عػػػػف ابػػػػف )عمػػػػيلـ السػػػػبلـت الػػػػذأ دعػػػػا إف يجنػػػػبلـ عبػػػػادة األصػػػػناـ فقػػػػد و 
)أنػا دعػوة أبػي إبػراهيـ ...قػاؿ مسعود عف رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات انم قاؿ  

 فإبػػػراهيـ )واجنبنػػػي وحنػػػي إف نْبػػػد اْلصػػػناـ نرب إنهػػػف اضػػػممف كثيػػػرا مػػػ
الناس (: فانتهت الدعوة الي والى أخي عميغ لـ يسجد احد منا لصنـ قػط 

 .(ٖ)اع (فاتخذني   نبياع وعمياع وصي
كمػػا ورد عػػف أبػػي جعنػػر   ابػػف عمػػي البػػاقر) عميػػم السػػبلـ ت فػػي معػػرض 

)فنالت دعوته النبي )  تسميما( فأكرمه   بػالنبوة حديرم عف هذهللا ااية  
ونالت دعوتػه عمػي ابػف أبػي طالػب )عميػه السػَلـ ( فأختصػه )فأَخصػه( 

تْالى يا إبراهيـ }أني جاعمؾ لمناس إماما{   باإلمامة والوصية وقاؿ   
قاؿ إبراهيـ }ومف ذريتي قاؿ َل يناؿ عهدي الظالميف { قػاؿ الظػالـ )ظػالـ( 
مف أَرؾ باهلل وذبح لألصناـ ولـ يبق أحد مف قريش والْػرب مػف قبػ  إف 

هػا مػا يبْث النبي )  تسػميما( إَل وقػد أَػرؾ بػاهلل وعبػد اْلصػناـ وذبػح ل
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خَل أمير المؤمنيف عمػي ابػف أبػي طالػب )عميػه السػَلـ( فانػه مػف قبػ  إف 
يجػػػري عميػػػه ال مػػػـ أسػػػمـ فػػػَل )يجػػػوز أف( يكػػػوف إمػػػاـ أَػػػرؾ بػػػاهلل وذبػػػح 

 .(ٔ)(َقاَؿ ََل َيَناُؿ َعْهِدي الْظاِلِميَف {لألصناـ َلف   تْالى قاؿ }
 ويستناد مف هذا النص عدة أمور 

إل. أف العرب وقرعش قبه بعرػة النبػي  ةرعنة تشير صراحأوال  إف الرواية الش
   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات كانوا يعبدوف األصناـ .

رانيػػػا   إف الرسػػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميمات وأميػػػر المػػػؤمنيف اإلمػػػاـ عمػػػي ابػػػف أبػػػي  
 طالب )عميم السبلـت لـ يعبد صنما قط وال سجد لصنـ قط.

  إف دعوة خميه هللا إبػراهيـ )عميػم السػبلـت اختصػت بػالنبي   )صػم. الرا  ر 
هللا عميػػم وهلػػم وسػػمـ تسػػميمات وبػػ مير المػػؤمنيف عمػػي ابػػف أبػػي طالػػب )عميػػم 
السبلـت و ذرعتلما ولو كاف المقصود بذلؾ هما فقط لكاف األول. بم إف يقوؿ 

 )واجنبني وابناأ ت.
مف أنجاس الجاهمية وأورانلا وأصناملا  وقد  رـ إف األئمة تحديدا  هـ مبرئوف 

)أَهد انؾ كنت نػورا جاء في زعارة األر عيف لئلماـ الحسيف )عميم السػبلـت  
ولـ  افي اْلصَلب الَامخة واْلرحاـ المطهرة لـ تنجسؾ الجاهمية بأنجاسه

 تمبسؾ المدلهماف مف ثيابها ...(.
اممة لكػػه األئمػػة )عمػػيلـ نسػػتنت  مػػف ذلػػؾ إف دعػػوة إبػػراهيـ )عميػػم السػػبلـت شػػ

السػبلـت بمػا فػيلـ اإلمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـت ممػا يعنػي انػم فػي زمػف كػه 
 .للا وأنواعلا ومسمياتلا هذا أوالإماـ هناؾ مف يعبد األصناـ م  تعدد أشكا
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ورانيػػا  بمػػا إف دعػػوة اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت شػػبيلة بػػدعوة جػػدهللا رسػػوؿ 
 تسػػميمات فقػػد كانػػت العػػرب وقػػرعش تعبػػد األصػػناـ فمػػف بػػاب المقابمػػة هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

والشػػػبم بػػػيف الػػػدعوتيف فإنػػػم قبيػػػه قيػػػاـ القػػػائـ )عميػػػم السػػػبلـت يكػػػوف العػػػرب 
وقرعش الذيف هـ )أهػه الكوفػةت يعبػدوف األصػناـ أي ػا ولكنلػا ليسػت أصػناـ 

يقػ  حجػر ػ هػذا مػا سػنربتم فػي الصػنحات البلحقػة مػف هػذا البحػث ػ وممػا 
 دليبل  عم. وجود األصناـ وعبادة األصناـ في هخر الزماف .

ػػف ُدوِف َّللْاِ َأْوَثانػػاع ْمػػَوْدَة اايػػة السادسػػة قولػػم تعػػال.    }َوَقػػاَؿ ِإْنَمػػا اْتَخػػْذُتـ مِّ
َْػ ٍْْض َوَيْم ُْْضػُكـ ِبػَب ػُر َب ـْ َيْوـَ اْلِ َياَمػِة َيْكُْ ْنَيا ُث ـْ ِفي اْلَحَياِة الدا ُْْضػُكـ َبْيِنُك ُف َب

ـُ الْناُر َوَما َلُكـ مِّف ْناِصِريَف { ْْضاع َوَمْأَواُك  .(ٔ)َب
وفػي هػذهللا اايػة الشػرعنة عبػر البػارأ عػز وجػه عػف األصػناـ باألورػاف ػ وقػد 

ػ واف السػػبب فػػي اتخاذهػػا هػػو ألجػػه المػػودة وتقػػرب معنىػػ بينػػا أنػػم لكػػه منلمػػا
يشػير إلػ. أف المقصػود  النػاس بع ػلـ إلػ. بعػض فػي الحيػاة الػدنيا وهػذا مػا

باألورػػاف هنػػا لػػيس فقػػػط مػػا صػػن  مػػف الحجػػػارة أو نيرهػػا بػػه المقصػػود بلػػػا 
ذلػػؾ إف اتخػػاذ هػػذهللا األورػػاف هػػو لمتقػػرب إلػػ. النػػاس  هاألورػػاف مػػف البشػػر دليػػ

نػػي ...وعؤعػػدوها إر ػػاء لػػػ بػػ ف ي خػػذوا بػػرأأ السياسػػي النبلنػػي أو النقيػػم النبل
 اسب دنيوية .ت مف الناس ولمحصوؿ عم. مك)ست أو )ص

رػػـ إف فػػي اايػػة إشػػارة إلػػ. بػػراءة كػػه مػػنلـ )الصػػنـ أو الػػورف واإلنسػػافت مػػف 
صػػػاحبم يػػػوـ القيامػػػة أو لعػػػف بع ػػػلـ بع ػػػا  ممػػػا يػػػدؿ عمػػػ. إف المقصػػػود 
باألورػػاف هنػػػا هػػػـ أنػػػاس ي عبػػػدوف مػػػف دوف هللا بمحػػػاا وجػػػود عبػػػارة التبرئػػػة و 

 اد .المعف والتي نالبا ما تطم  عم. اإلنساف وليس الجم
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وعػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ )عميػػم السػػبلـت قػػاؿ فػػي كبلمػػم عػػف هػػذهللا اايػػة  )يػػذكر 
ممػا  إبميس وتبرئتم مف أوليػاءهللا مػف اإلنػس ...يعنػي يبػرأ بع ػكـ مػف بعػضت

 يؤعد المعن. الذأ ذهبنا إليم.
ُبُدوَف ِمػف ُدوِف َّللْاِ َأْوَثانػاع َوَتْخُمُ ػوَف إِ ااية السابعة قولم تعػال.   ْْ ْفكػاع }ِإْنَما َت

ْزَؽ  ـْ ِرْزقاع َفػاْبَتُغوا ِعنػَد َّللْاِ الػرِّ ُبُدوَف ِمف ُدوِف َّللْاِ ََل َيْمِمُكوَف َلُك ْْ ِإْف اْلِذيَف َت
ُْوَف { ُكُروا َلُه ِإَلْيِه ُتْرَج َْ   .(ٔ)َواْعُبُدوُ  َوا

وهذهللا ااية فيلا إشارة إل. عبادة األوراف والتي تتس  لتشمه كه ما يعبد مف  
 حجرا  كاف أـ بشرا  أـ نير ذلػؾ  فعبػادة كػه شػيء مػف دوف هللا هػي دوف هللا

 عبادة أصناـ وأوراف .
رػـ إف فػي هػذهللا اايػة إشػارة إلػػ. عبػادة األصػناـ البشػرعة فكتػاب هللا  كمػا هػػو 
معمػػوـ نػػزؿ بمسػػاف عر ػػي عمػػ. نبػػي عر ػػي فػػي محػػيط عر ػػي واايػػة المتقدمػػة 

وؼ عنػد عممػاء الموػة إف)الػذيفت تقوؿ }إف الذيف تعبدوف مػف دوف هللا{ ومعػر 
إف يكوف لوير العاقه وعميم فإف المقصود  حهو اسـ موصوؿ لمعاقه وال يص

}بالػػذيف تعبػػدوف{ فػػي اايػػة إشػػارة إلػػ. أشػػخاص يعبػػدهـ النػػاس مػػف دوف هللا  
ممػػػا يػػػدؿ عمػػػ. وجػػػود عبػػػادة لؤلصػػػناـ البشػػػرعة فػػػي ذلػػػؾ الزمػػػاف إلػػػ. جانػػػب 

 األصناـ األخرى.
ـْ ُحُرَماِت َّللْاِ َفُهَو َخْير  ْلُه ِعنَد َرحِِّه لم تعال.  ااية الرامنة قو  َْظِّ }َذِلَؾ َوَمف ُي

ـْ َفاْجَتِنُبوا الرِّْجَس ِمَف اْْلَْوَثػاِف َواْجَتِنُبػوا  ـُ ِإَْل َما ُيْتَمى َعَمْيُك َْا ـُ اْْلَْن َوُأِحْمْت َلُك
وِر{  . (ٕ)َقْوَؿ الزا
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س مف األوراف والمقصود بم هنػا الشػطرن   وهذهللا ااية تشير إل. تحرعـ الرج
)الػػػرجس مػػػف اْلوثػػػاف عػػػف هشػػػاـ عػػػف أبػػػي عبػػػد هللا )عميػػػم السػػػبلـت قػػػاؿ  

 (ٔ)الَطرنج...(

ػػَدُ  ِمػػف َقْبػػُ  َوُكْنػػا ِبػػه }اايػػة التاسػػعة قولػػم تعػػال.   َْ ـَ ُر َوَلَ ػػْد آَتْيَنػػا ِإْبػػَراِهي
وفَ ِإْذ َقاَؿ ِْلَِبيِه َوَقْوِمِه َما َهذِ  نَعاِلِميفَ  ـْ َلَها َعاِكُْ  .(ٕ){ِ  الْتَماِثيُ  اْلِتي َأنُت

وهذهللا ااية تشير إل. عبػادة األصػناـ والتػي عبػر عنلػا القػرهف هنػا بالتماريػه  
أأ أشػػكاؿ ألشػػخاص أو نيػػرهللا مػػف الكائنػػات منحوتػػة مػػف حجػػر نالبػػا   وهػػو 

 احد أشكاؿ عبادة األصناـ.
ْلػػػِذيَف آَمُنػػػوْا ِإْنَمػػػا اْلَخْمػػػُر َواْلَمْيِسػػػُر }َيػػػا َأياَهػػػا ااايػػػة العاشػػػرة قولػػػم تعػػػال.   

ْيَطاِف َفاْجتَ  َْ ْف َعَمِ  ال ـُ ِرْجس  مِّ ِمُحوفَ َواَْلنَصاُب َواَْلْزََل ـْ ُتْْ ْمُك َْ   .(ٖ){ِنُبوُ  َل
واألنصػػاب هنػػا تعنػػي األورػػاف وهػػي الحجػػارة التػػي كػػانوا يعبػػدونلا وقػػد تعنػػي  

و للا تقر ا إليلا  واألوؿ هو األشلر فقد أي ا ما قد ذبح عم. اسـ األوراف أ
)عميػم السػبلـت أنػم قػاؿ   رعف اإلماـ أبي جعنػر البػاق دروأ عف أبي الجارو 

)وأمػػػا اْلنصػػػاب فاْلوثػػػاف التػػػي يْبػػػدوها المَػػػركوف ...ف ػػػرف   الخمػػػر 
 .(ٗ)والميسر ما اْلوثاف (

ورػاف ولكػف إما النوع الراني مػف اايػات فلػي هيػات تػذكر عبػادة األصػناـ واأل
بصػػورة نيػػر مباشػػرة سػػواء مػػف حيػػث تناسػػير أهػػه البيػػت )عمػػيلـ السػػبلـت أو 

 مف حيث المعن. العاـ لآلية وهي كااتي 
                                                 

 322ص 12بحار االنوار ج - 7
 56-57األنبياء  - 6

 00المائدة  - 3

 736ص 12بحار االنوارج  - 2



 

 

 241 ...........................................مكة ومدٌنة المهدي.................................

 

 

 
ـْ اايػػة األولػػ. قولػػم تعػػال.    }ِإْف اْلػػِذيَف َتػػْدُعوَف ِمػػف ُدوِف َّللّاِ ِعَبػػاد  َأْمَثػػاُلُك

ـْ  ـْ ِإف ُكنُت ـْ َفْمَيْسَتِجيُبوْا َلُك  .(ٔ)َصاِدِقيَف {َفاْدُعوُه
ِإْف }وهػػذهللا اايػػة تقػػ  دلػػيبل  عمػػ. عبػػادة األصػػناـ البشػػرعة بمحػػاا قولػػم تعػػال. 

أأ إف الػذيف يػدعوف وعت ػرعوف  {اْلِذيَف َتْدُعوَف ِمف ُدوِف َّللّاِ ِعَباد  َأْمَثػاُلُكـْ 
للـ هـ عباد مرملـ والعباد هنا تعني بشر مرملـ يسػتويروف بلػـ فػبل يسػتجيب 

 لناس )أأ األصناـ البشرعة ت وهذا ما توعدهـ بم هللا عز وجه.للـ أولئؾ ا
ـُ اَْلْرَض ِفَراَاع َوالْسَماء ِبَناء َوَأنػَزَؿ : ااية الرانية قولم تعال. ََْ  َلُك }اْلِذي َج

ِ َأنػدَ  َُْموْا ّللِّ ـْ َفََل َتْج ـْ ِمَف الْسَماِء َماءع َفَأْخَرَج ِبِه ِمَف الْثَمَراِت ِرْزقاع ْلُك اداع َوَأنػُت
َمُموَف { ْْ  .(ٕ)َت

واألنداد هنا تعني األصػناـ فقػد ورد عػف اإلمػاـ العسػكرأ )عميػم السػبلـت فػي 
}فػػَل تجْمػػوا هلل أنػػدادا{ أَػػباهاع وأمثػػاَلع مػػف بيػػاف تنسػػير هػػذهللا اايػػة قػػاؿ  )

اْلصػػناـ التػػي َل تْ ػػ  وَل تسػػما وَل تبصػػر وَل ت ػػدر عمػػى َػػيء }وانػػتـ 
عمػػى َػػيء مػػف هػػذ  الػػنْـ الجميمػػة التػػي أنْمهػػا  تْممػػوف{ أنهػػا َل ت ػػدر

 .(ٖ)عميكـ رحكـ (
َْاء ُقػْ  َأَوَلػْو َكػاُنوا ََل  ااية الرالرة قولػم تعػال.  َْ ػ َُ ـِ اْتَخػُذوا ِمػف ُدوِف َّللْاِ  }َأ

ِ ُموَف  ْْ ْيئاع َوََل َي ََ وقد ورد في تنسير هػذهللا اايػة إف الشػنعاء هنػا  .(ٗ)َيْمِمُكوَف 
لوا إف فبلنػػا يشػػنعوف لنػػا عنػػد هللا يػػوـ القيامػػة وتعبيػػر )إف يعنػػي األصػػناـ وقػػا
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فبلنا يشنعوف لنا ت يعنػي ذلػؾ إف األصػناـ هنػا هػي أصػناـ بشػرعة أأ أنػاس 
 مما يق  دليبل  عم. وجود أصناـ بشرعة.

ُبُدوَف َما َتْنِحُتوَف {ااية الرابعة قولم تعال.    ْْ  . (ٔ)}َقاَؿ َأَت
ت أأ األصػػناـ فقػػد عبػػر نبػػي هللا إبػػراهيـ )عميػػم والمقصػػود بعبػػارة )مػػا تنحتػػوف 

السبلـت عف قومم بعبادة األصناـ إنمػا أراد المنحػوت دوف عمملػـ ألنلػـ أنمػا 
كػػػانوا يعبػػػدوف األصػػػناـ ولػػػـ يكونػػػوا يعبػػػدوف النحػػػت الػػػذأ هػػػو مػػػف فعملػػػـ  
والنحت هنا لؤلصناـ هي أحدى أشكاؿ األصػناـ التػي تطػورت عبادتلػا عبػر 

 لا النحت لؤلصناـ.التارع  وكاف من
ػف ااية الخامسػة   ْما َنْزْلَنػا َعَمػى َعْبػِدَنا َفػْأُتوْا ِبُسػوَرٍة مِّ ـْ ِفي َرْيٍب مِّ ف ُكنُت }َواِق

َهَداءُكـ مِّف ُدوِف  َُ ْثِمِه َواْدُعوْا  ـْ َصاِدِقيفَ مِّ                  .(ٕ){َّللّاِ ِإْف ُكْنُت
ف عبػػػػػػارة )شػػػػػػلداءكـت أأ فقػػػػػػد ورد عػػػػػػف األمػػػػػػاـ الكػػػػػػاظـ )عميػػػػػػم السػػػػػػبلـت إ

 . ت3)أصنامكـت
ْمػا َنْزْلَنػا َعَمػى َعْبػِدَنا}وجاء في تنسير هذهللا اايػة   ـْ ِفي َرْيػٍب مِّ ف ُكنُت فػي  {َواِق

إبطػػػػاؿ عبػػػػادة األورػػػػاف مػػػػف دوف هللا تعػػػػال. والنلػػػػي عػػػػف مػػػػواالة أعػػػػداء هللا 
عػوا أأ ادعوا أصنامكـ التػي تعبػدونلا أيلػا المشػركوف واد }وادعوا َهدائكـ{

شػػػياطينكـ أيلػػػا اليلػػػود والنصػػػارى وادعػػػوا قرنػػػائكـ مػػػف الممحػػػديف يػػػا منػػػافقي 
}إف كنتـ المسمميف مف النصاب اؿ   الطيبيف وسائر أعوانكـ عم. أرائكـ 
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ؿ هػذا القػرهف مػف تمقػاء ننسػم لػـ ينزلػم هللا  صادقيف{ إف   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات تقػو 
 .         ت7)عميم ت

}َوِمػَف الْنػاِس َمػف َيْتِخػُذ ِمػف ُدوِف َّللّاِ َأنػَداداع اية السادسة في قولػم تعػال.  ا
ِ َوَلْو َيَرى اْلِذيَف َظَمُموْا ِإْذ َيَرْوَف  دا ُحّباع ّللِّّ ََ ـْ َكُحبِّ َّللّاِ َواْلِذيَف آَمُنوْا َأ ُيِحباوَنُه

ِ َجِميْاع وَ  ََْذاَب َأْف اْلُ ْوَة ّللِّ ََْذاِب  َأفْ اْل ِديُد اْل ََ  .(ٕ){َّللّاَ 
واألنداد هنا تعني أشباها  وأمراال  لؤلصناـ والتػي يحبونلػا كحػبلـ هلل  والػذيف  

امنػػوا اشػػد حبػػا  هلل مػػف هػػؤالء المتخػػذيف األنػػداد مػػ  هللا ألف المػػؤمنيف يػػروف 
 الر و ية هلل وحدهللا وال يشركوف بم .

َْػُه آِلَهػة  َكَمػا َيُ وُلػوَف ِإذاع َْلْبَتَغػْوْا  }ُقػ  ْلػْو َكػافَ ااية السػابعة قولػم تعػال.   َم
َْْرِش َسِبيَلع {  .                                                                          (ٖ)ِإَلى ِذي اْل

وقػػد جػػػاء فػػػي تنسػػػير هػػػذهللا اايػػػة إف هللا عػػز وجػػػه احػػػت  عمػػػ. الكنػػػار الػػػذيف 
 )اايػػػةت أأ لػػػو كانػػػت األصػػػناـ هللػػػة كمػػػا يعبػػػدوف األورػػػاف فقػػػاؿ للػػػـ يػػػا  

يزعموف لصعدوا إل. العرش  سبحانم وتعال. عما يقولوف عموا  كبيرا  أأ إف 
 المقصود بااللة هنا األصناـ سواء كانت حجرعة أـ بشرعة.

ُقػػْ  َأَرَأْيػػُتـ ْمػػا َتػػْدُعوَف ِمػػف ُدوِف َّللْاِ َأُروِنػػي َمػػاَذا }قولػػم تعػػال.   الرامنػػةاايػة 
ف َقْبِ  َهَذا َأْو  ْرؾ  ِفي الْسَماَواِت ِاْئُتوِني ِبِكَتاٍب مِّ َِ ـْ  ـْ َلُه َخَمُ وا ِمَف اْْلَْرِض َأ

ـْ َصاِدِقيفَ  ـٍ ِإف ُكنُت ْف ِعْم َوَمْف َأَض ا ِمْمف َيْدُعو ِمف ُدوِف َّللْاِ َمف َْل  نَأَثاَرٍة مِّ
ـْ َغاِفُموفَ  َيْسَتِجيُب َلُه ِإَلى َيوـِ اْلِ َياَمِة َوُهـْ   .(ٗ){َعف ُدَعاِئِه
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إلػ. احتجػاج هللا عػز  {}ُقْ  َأَرَأْيُتـ ْما َتْدُعوَف ِمف ُدوِف َّللْاِ وتشير هذهللا اايػة  
عنػي األصػناـ وجه عم. قػرعش  فقػاؿ قػه للػـ يػا   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات )اايػةت )ي

ؼ أنواعلػا تكػوف أعػدائلـ   واف هػذهللا األصػناـ عمػ. اخػتبلالتي كانوا يعبػدونلا
وكافروف بعبادتلـ يوـ القيامة  والتي قػد تكػوف مػف  ػمنلا األصػناـ البشػرعة 

 التي تكوف أعداء ألولئؾ الناس ونافمة عنلـ والهية بننسلا عنلـ.
ػػُق ِبَمػػا ََل قولػػم تعػػال.   التاسػػعةاايػػة  ِْ ػػُروْا َكَمَثػػِ  اْلػػِذي َيْن }َوَمَثػػُ  اْلػػِذيَف َكَْ

ِ ُموَف {َيْسَمُا إِ  ْْ ـْ ََل َي ـ  ُعْمي  َفُه  .(ٔ)َْل ُدَعاء َوِنَداء ُصٌـّ ُبْك
}ومثػػ  الػػذيف وقػػد ورد عػػف األئمػػة )عمػػيلـ السػػبلـت فػػي تنسػػير قولػػم تعػػال. 

فػػي عبػػادتلـ األصػػناـ واتخػػاذهـ األنػػداد دوف   وعمػػي صػػموات هللا  كْػػروا{
ُق ِبَما ََل َيْسػَماُ }عميلما  ِْ ـ   َكَمَثِ  اْلِذي َيْن ٌـّ ُبْكػ يصػوت { ِإَْل ُدَعػاء َوِنػَداء ُصػ

بمػا ال يسػػم  وال ينلػػـ مػػا يػػراد منػػم فيتعػػب المسػػتويث بػػم ويعػػيف مػػف اسػػتوارة 
)صـ بكـت مف اللدى في إتباعلـ األنػداد مػف دوف هللا وقػاؿ اإلمػاـ عمػي بػف 

)هذا في عبادة اْلصناـ وفي النصاب ْله  بيت دمحم الحسيف )عميم السبلـت 
 (ٕ) تسػػميما(غ هػػـ اتبػػاع إبمػػيس وعتػػاة مروتػػه يصػػيروف إلػػى الهاويػػة( ) 

     سواء كانوا أصناما مف حجر أو مف بشر أو نيرها مف األوراف واألصناـ .                                                            
ْذ َواَعْدَنا ُموسَ قولم تعال.   ةشر اااية الع ْجػَ  }َواِق ِْ ـُ اْل ـْ اْتَخػْذُت يَف َلْيَمةع ُثػ ِْ ى َأْرَح

ـْ َظاِلُموَف { ِدِ  َوَأنُت ْْ ِمف َب
(ٖ).  

لسػامرأ اوالعجه هنا الصنـ الذأ اتخذهللا بنو إسرائيه إللا  وقاـ بصنعم للػـ  
ودعػػاهـ إلػػ. عبادتػػم وكانػػت حجتػػم فػػي ذلػػؾ إف ر لػػـ يكمملػػـ مػػف العجػػه أو 
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سبلـت مػف الشػجرة فاإللػم فػي العجػه كمػا عف طرعقم كما كمـ موس. )عميم ال
قوا بم واتخذوا العجه إللا.  كاف في الشجرة فصد 

واف المست ػػعنيف مػػف بنػػي إسػػرائيه هػػـ مػػف صػػدقم وأجابػػم بعػػد أف دعػػاهـ  
ممػػا يعنػػي إف عبػػادة األصػػناـ عػػادة مػػا ينشػػرها أصػػحابلا بػػيف المست ػػعنيف 

لػػم فػػي هكػػذا أمػػور  والنػػاس البسػػطاء مػػف ذوأ العمػػـ المحػػدود أو ممػػف ال عمػػـ
مما يجعه أمر اقتداء هؤالء بلـ أسرع وبصػورة اكبػر  ولي ػموا بلػذهللا األفكػار 

 اكبر عدد مف الناس.
وهػػذا هػػو حػػاؿ المكػػذبيف والػػدجاليف والمػػدعيف مػػا لػػيس للػػـ مػػف ر و يػػة ونبػػوة 
مامػػة وفػػي كػػه زمػػاف ومكػػاف  حتػػ. فػػي وقتنػػا الحا ػػر فػػي ظلػػور العديػػد  وا 

ة وهػػػػي مػػػػف العبلمػػػػات الدالػػػػة عمػػػػ. قػػػػرب القيػػػػاـ ممػػػػف ادعػػػػ. النبػػػػوة واإلمامػػػػ
المقػدس لئلمػاـ الملػػدأ )عميػم السػبلـت لػػيخمص النػاس مػف شػػر هػؤالء العتػػاة 

 المردة.
ـْ عشػػر قولػػم تعػػال.   حػػادأاايػة ال ِه ػػِدِ  ِمػػْف ُحِمػػيِّ ْْ }َواْتَخػػَذ َقػػْوـُ ُموَسػػى ِمػػف َب

ـْ َيػػَرْوْا َأْنػػُه َلَ  ـْ َسػػِبيَلع اْتَخػػُذوُ   ِعْجػػَلع َجَسػػداع ْلػػُه ُخػػَوار  َأَلػػ ـْ َوََل َيْهػػِديِه ُيَكمُِّمُهػػ
 .(ٔ)َوَكاُنوْا َظاِلِميَف {

وهذا دليه عم. وجود أصناـ يصػنعلا اإلنسػاف مػف حميػة سػواء كانػت ذهػب  
أو ف ة أو نيرهللا وكاف بنو إسرائيه قد اتخذوا العجه إللا وكاف لػم خػوار أأ 

 صوت شديد كصوت البقر  وخار خوار أأ صاح. 
د ورد عػػػف   ابػػػف أبػػػي  ػػػمرة عػػػف اإلمػػػاـ الصػػػادؽ )عميػػػم السػػػبلـت فػػػي وقػػػ

)إف مف أخار الصنـ )الْج ( هو   عز وج  ليضػ  بػه تنسير هذهللا ااية  
 . (ٔ)مف يَاء ويهدي به مف يَاء(
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وقػػد عبػػر عػػف العجػػه هنػػا بمنػػظ صػػنـ والػػذأ كػػاف عمػػ. شػػاكمتم عجػػه هػػذهللا 
 األمة.
جممػػة األدلػػة القرهنيػػة التػػي تتحػػدث عػػف عشػػر والتػػي نخػػتـ بلػػا  رػػانياايػػة ال

ِرُكوَف األصناـ واألوراف هي قولم تعال.   َْ ـْ ِباّلّلِ ِإَْل َوُهـ ما }َوَما ُيْؤِمُف َأْكَثُرُه
 . تٕ){
وقد ورد عف اإلمػاـ الصػادؽ )عميػم السػبلـت فػي تنسػير هػذهللا اايػة انػم قػاؿ   

 (.ٖ))َرؾ طاعة وليس َرؾ عبادة (

سمميف ونيرهـ واف كانت تعنيلـ عم. وجم الخصوص وهذهللا ااية تخص الم 
مػػف حيػػث اف المسػػمميف ال يػػؤمف أكرػػرهـ بػػاهلل أال وهػػـ مشػػركوف  لكػػف لػػيس 
مشػػػركوف فػػػي عبادتػػػم  ولكػػػف مشػػػركوف فػػػي طاعتػػػم إأ ال يطيعػػػوف هللا عػػػز 
وجػػه وحػػدهللا والػػذأ بػػدورهللا ين ػػي إلػػ. طاعػػة المعصػػوـ )عميػػم السػػبلـت الػػذأ 

}َيػػا َأياَهػػا  والتػػي أمػػر بلػػا فػػي قولػػم تعػػال.طاعتػػم هػػي طاعػػة هللا عػػز وجػػه 
ُْػوْا الْرُسػوَؿ َوُأْوِلػي اَْلْمػِر ِمػنُكـْ  ُْوْا َّللّاَ َوَأِطي والمقصػود بلػـ  {اْلِذيَف آَمُنوْا َأِطي

 األئمة )عميلـ السبلـت.
فػػإنلـ يطيعػػوف نيػػر هللا بإطػػاعتلـ المخمػػوؽ مػػف نيػػر المعصػػوميف )عمػػيلـ  

لمعصػػوـ المنتػرض الطاعػػة  وهػذا مػػا ابتمػت بػػم السػبلـت بػه يعصػػوف اإلمػاـ ا
األمػػة اإلسػػبلمية قػػديما  وحػػديرا  مػػف عنػػد أننسػػلا وبمػػا أنواهػػا الشػػيطاف عمػػ. 
فعمػػم. وهػػذا يعنػػي إف األمػػة اإلسػػبلمية تعػػيش فػػي نياهػػب الشػػرؾ قبيػػه قيػػاـ 
اإلماـ الملدأ المنتظر )عميم السبلـت ألنلـ ركنوا إل. طاعة نير المعصـو 
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وساسػػػػة...... والػػػػذيف يمرمػػػػوف أصػػػػناما تعبػػػػد مػػػػف دوف هللا مػػػػف فقلػػػػاء سػػػػوء 
يػدؿ عمػ. وجػود عبػادة لؤلصػناـ البشػرعة فػي  اعبودية طاعة كمػا أسػمننا  ممػ

 هخر الزماف.
 

 المبحث الثالث:
 اْلصناـ واْلوثاف في مرويات أه  البيت )ع(

المعصػػػػػوميف  وردت عػػػػػدة روايػػػػػات عػػػػػف الرسػػػػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػػميمات واألئمػػػػػة
)عمػػيلـ السػػبلـت فػػي ذكػػر األصػػناـ واألورػػاف  وقػػد تعػػددت فيلػػا موا ػػي  تمػػؾ 
المروياف ما بيف النلي عف عبػادة األصػناـ واألورػاف مػف جلػة ومػا بػيف دور 
الرسػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات واإلمػػاـ عمػػي )عميػػم السػػبلـت فػػي تكسػػير األصػػناـ 

 لة أخرى .والق اء عم. عبادتلا مف ج
ف بل  عف الت كيد عم. وجود عبادة األصناـ واألوراف في كه عصػر وزمػاف 

 فلي مرافقة لكه عصور األنبياء واألوصياء واألئمة )عميلـ السبلـت.
وكػػاف أهػػه البيػػت يؤكػػدوف ذلػػؾ فػػي كػػه مناسػػبة مو ػػحيف وكاشػػنيف لمنػػاس 

ـ بحسػػب حقيقػػة عبػػادة بعػػض النػػاس المػػرتبطيف بعبػػادة هػػذهللا األورػػاف واألصػػنا
ماهيتلػػػػا التػػػػي يػػػػتحكـ بلػػػػا الزمػػػػاف والمكػػػػاف للػػػػذا النػػػػرد أو ذاؾ ونيرهػػػػا مػػػػف 
الموا ػػي  التػػي عالجتلػػا تمػػؾ الروايػػات والخطػػب أو عمػػ. شػػكه أدعيػػة وهػػي 

 كااتي  
 الروايات 

بإطبللػػػة بسػػػيطة عمػػػ. الروايػػػات التارعخيػػػة الػػػواردة عػػػف أهػػػه البيػػػت )عمػػػيلـ 
األصػػػناـ واألورػػػاف فػػػي موا ػػػي   السػػػبلـت تػػػنعكس لنػػػا كرػػػرة اهتماملػػػا بػػػذكر
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ومحػاور شػت. وذلػػؾ ألهميػة هػػذا المو ػوع مػف حيػػث انػم يتعمػػ  بعبػادة بنػػي 
البشػػػػر وبمعتقػػػػداتلـ الدينيػػػػة عمػػػػ. مػػػػر العصػػػػور وحتػػػػ. يػػػػـو القيامػػػػة والتػػػػي 
مػا االنحػراؼ إلػ. طرعػ  ال ػبللة وبالتػالي  توصملـ أما إلػ. طرعػ  اللدايػة وا 

دة نيػػر هللا عػػز وجػػه أو باإلشػػراؾ إلػػ. نػػار جلػػنـ وعػػئس المصػػير وذلػػؾ بعبػػا
 بعبوديتم .

وهػػػذهللا تلمنػػػا بالدرجػػػة األسػػػاس كمسػػػمميف كػػػوف الػػػديف اإلسػػػبلمي مبنػػػي عمػػػ. 
 التوحيد الخالص هلل عز وجه.

 وجاء ذكر األصناـ واألوراف في الروايات عم. عدة أوجم 
يتعمػػ  بػػالنلي عػػف عبػػادة األصػػناـ واألورػػاف ألنلػػا شػػرؾ بػػاهلل  الوجػػه اْلوؿ: 

 جه وهي  د التوحيد الخالص.عز و 
كما أنلا تعد مف الكبػائر التػي ال توتنػر مػف قبػه هللا عػز وجػه مػف حيػث أف 

 عبادتلا تعد شرؾ واإلشراؾ باهلل جه وعبل هو مف اكبر الكبائر.
جاء في الروايات الواردة عف طرع  األئمػة )عمػيلـ السػبلـت انػم مػا مػف  ؾلذل

لػػم بالر و يػػة وخمػػ  األنػػداد أأ األصػػناـ نبػػي يبعػػث إال أخػػذ هللا عميػػم اإلقػػرار 
 واألوراف بالدرجة األول..

)مػػا فجػػاء عػػف   ابػػف مسػػمـ عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ )عميػػم السػػبلـت انػػم قػػاؿ  
بْػػث   نبيػػاع حتػػى يأخػػذ عميػػه ثػػَلث خصػػاؿ اإلقػػرار لػػه بالْبوديػػة وخمػػا 

 .(ٔ)اْلنداد واف   ي دـ ما يَاء ويؤخر ما يَاء (
هللا عز وجه يذكر إبراهيـ )عميم السبلـت بوصنم أوؿ مف جاء وللذا نجد إف 

بالتوحيد عم. انم كاف حنينا  مسمما  أأ انم خػالص مػف عبػادة األورػاف والتػي 
 .بم وذرعتم مف عبادتلا كما مر بناكاف س ؿ هللا سبحانم وتعال. إف يجن
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حيػث جػػاء عػػف عبػػد هللا بػػف مسػػكاف عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ )عميػػم السػػبلـت فػػي 
ـُ َيُهوِدّيػػاع َوََل عنػػ. كػػاف إبػػراهيـ حنينػػا  مسػػمما  بقولػػم تعػػال.  م }َمػػا َكػػاَف ِإْبػػَراِهي

ِرِكيفَ َنْصَراِنّياع َوَلِكف َكاَف َحِنيْاع ماْسِمماع َوَما َكا َْ   .(ٔ){َف ِمَف اْلُم
خالصػػاع انػػم عميػػم السػػبلـ قػػاؿ فػػي قػػوؿ هللا عػػز وجػػه )حنينػػا  مسػػمما ت قػػاؿ  ) 

 .(ٕ)يء مف عبادة اْلوثاف (مخمصاع ليس فيه َ
كمػػا ورد أي ػػا عػػف الرسػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات أف أوؿ مػػا نلػػ. هللا عنػػم هػػو 

)أوؿ مػػػػا نهػػػػاني رحػػػػي عبػػػػادة األورػػػػاف فجػػػػاء عنػػػػم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػميمات انػػػػم قػػػػاؿ  
داثها عنػػػه...المْازؼ والمزاميػػػر وأمػػػور الجاهميػػػة وأوثانهػػػا وأزَلمهػػػا وأحػػػ

)...(ٖ). 
إما النلي عف السبلـ عم. عبدهللا األوراف فقػد جػاء فػي روايػة عػف مسػعدة بػف 
مصدقة عف اإلماـ الصادؽ عف أبيم اإلماـ الباقر )عميلما السبلـت انم قاؿ  
)َل تسػػػمموا عمػػػى اليهػػػود والنصػػػارى وَل عمػػػى المجػػػوس وَل عمػػػى عبػػػدت 

 .(ٗ)ج والنرد ...(اْلوثاف وعمى موائد لَرب الخمر وعمى صاحب الَطرن
: وقػػد جػػاء عػػف أبػػي حمػػزة الرمػػالي عػػف اإلمػػاـ البػػاقر )عميػػم السػػبلـت انػػم قػػاؿ

)يا أبا حمزة إنما يْبد   مف عرؼ   فاما مػف َل يْػرؼ   فكأنمػا يْبػد 
غيػػر  هكػػذا ضػػَلَلعغ قمػػت: أصػػمحؾ   ومػػا مْرفػػة   غ قػػاؿ :يصػػدؽ   

عميػػه  وآلػػه وسػػمـ( فػػي مػػواَلة عمػػي ويصػػدؽ دمحم رسػػوؿ   )صػػمى   
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واَلئتماـ بػه وبأئمػة الهػدى مػف بْػد  والبػراءة إلػى   مػف عػدوهـ وكػذلؾ 
 عرفاف  .

 قاؿ: قمت أصمحؾ   أي َيء إذا عممته أنا استكممت ح ي ة اإليمافغ
قاؿ: توالي أوليػاء   وتْػادي أعػداء   وتكػوف مػا الصػادقيف كمػا أمػرؾ 

ومف أولياء   ومف أعداء  غ ف اؿ: أولياء   دمحم رسوؿ   غ قاؿ: قمت
  وعمي والحسف والحسػيف وعمػي ابػف الحسػيف ثػـ انتهػى اْلمػر ألينػا ثػـ 
ابنػػي جْْػػر وأومػػأ إلػػى جْْػػر وهػػو جػػالس فمػػف والػػى هػػؤَلء ف ػػد كػػاف مػػا 
الصػػادقيف كمػػا أمػػر  غ قمػػت ومػػف أعػػداء   أصػػمحؾ  غ قػػاؿ: اْلوثػػاف 

ونْثػ  ومْاويػة ومػف داف ا رحْةغ قمت ومف هـغ قاؿ: أبػو الْصػي  ورمػاْل 
 .(ٔ)بدينهـ فمف عادى هؤَلء ف د عاد أعداء   (

وعتبػػيف لنػػا مػػف هػػذهللا الروايػػة أف األصػػناـ واألورػػاف هػػي ليسػػت مػػف حجػػر أو 
 خشب فقط به هي مف بشر أي ا .

 تسػميمات واإلمػاـ عمػي التػي تناولػت الرسػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ت  الروايػاالوجه الثاني
)عميػػػػم السػػػػبلـت وتكسػػػػيرهما لؤلصػػػػناـ واألورػػػػاف  حيػػػػث تشػػػػير الروايػػػػات إف 
البشارة بالرسوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات وب نم هو الذأ سيكسر األصناـ قد جػاءت 
 قبػػه نبوتػػم  ومػػف ذلػػؾ إف هنالػػؾ أقػػواـ مػػا بػػيف النتػػرة بػػيف نبػػوة عيسػػ. )عميػػم
السػبلـت ونبػػوة الرسػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات قػػد توعػدوا عب ػػاد األصػػناـ بػػ ف هنػػاؾ 

 مف سي تي ويكسر األصناـ .
)كػػاف فعػػف إسػػحاؽ بػػف عمػػار عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ )عميػػم السػػبلـت أنػػم قػػاؿ  

قػػـو فيمػػا بػػيف دمحم وعيسػػى )صػػمى   عميهمػػا( وكػػانوا يتواعػػدوف وأهػػ  
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بي )  تسػػميما( وي ولػػوف ليخػػرجف نبػػي فميكسػػرف أصػػنامكـ اْلصػػناـ بػػالن
 .(ٔ)وليْْمف بكـ فمما خرج رسوؿ   كْروا به (

فالرسػػػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػميمات هػػػػو المػػػػذخور مػػػػف قبػػػػه هللا عػػػػز وجػػػػه لتكسػػػػير 
 .المنحوتة مف الحجر والخشب ونيرهااألصناـ الظاهرعة 

هللا سبحانم وتعال. ر ط أسمم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات بمحو األوراف واألصناـ  حت. إف
. 

)وجْػػػ  فجػػػاء عػػػف جػػػابر بػػػف عبػػػد هللا عػػػف الرسػػػوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميمات انػػػم قػػػاؿ  
اسمي في الزحػور مػاحغ محػا   عػز وجػ  بػي مػف اْلرض عبػادة اْلوثػاف 

)...(ٕ). 
 تسميمات أسمم في الز ور ماح ألف هللا عػز وجػه محػا بػم فنجد إف النبي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

عبػػادة األورػػاف مػػف عمػػ. وجػػم األرض  بيػػد إف هػػذا المحػػو كػػاف بصػػورة نيػػر 
كاممػػة أو لنقػػه بصػػورة ظاهرعػػة  ألنػػم هنػػاؾ مػػف كػػاف وال يػػزاؿ يعبػػد األصػػناـ 

ل. اليوـ.  مف التماريه ونيرها وا 
وف عػػف طرعػػ  ولػػدهللا اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت إال أف المحػػو التػػاـ سػػيك

ألنػػم هػػو مػػف سػػيمح. األصػػناـ الباطنيػػة وهػػي كػػه شػػيء معبػػود مطػػاع مػػف 
دوف هللا مػػف بنػػي البشػػر  ف ػػبل  عػػف التماريػػه واألورػػاف التػػي تعبػػد اليػػوـ فػػي 

 بعض بقاع العالـ كما في اللند والصيف وسيرعبلنكا ونيرها مف البمداف.
 

 المبحث الرابا:
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 سْة عبادة اْلصناـفم
نشػػ ت العبػػادة عنػػد البشػػر منػػذ القػػدـ فكػػاف هدـ )عميػػم السػػبلـ ت أوؿ العابػػديف 
بػػػد  فلػػػو المعبػػػود المطمػػػ  فػػػي هػػػذا  وكػػػاف المػػػول. تبػػػارؾ وتعػػػال. أوؿ مػػػف ع 
الكوف. إال أف البشرعة بعد وفاة هدـ )عميم السبلـت بػدأت تنحػرؼ شػيئا  فشػيئا  

ـ يجعمػوف أو يصػنعوف للػـ إللػا  وعمػيلـ عف عبادة هللا عز وجه وراح كه قو 
أف يتقر وا إليم ويقػدموا القػرابيف والنػذور ألجػه ذلػؾ بدسيسػة مػف إبمػيس عميػم 
المعنػػة وبمػػا قػػاـ مػػف نػػوايتلـ فػػي ذلػػؾ وقػػد جػػاءت الروايػػات الػػواردة عػػف أهػػه 
البيػػػت )عمػػػيلـ السػػػبلـت لتكشػػػ  لنػػػا أسػػػرار عبػػػادة األصػػػناـ عنػػػد بنػػػي البشػػػر 

رات بعيػػدة مػػف التػػارع  والػػ. القصػػة التػػي وقعػػت فػػي ذلػػؾ والتػػي تعػػود إلػػ. فتػػ
العلػػػػد القػػػػديـ فػػػػي عبػػػػادة األصػػػػناـ والتػػػػي كػػػػاف محورهػػػػا األوؿ وأصػػػػملا هػػػػو 

 اإلنساف  لي ه بلا إبميس عف عبادة هللا الواحد األحد .
)إف إبميس المْيف هػو فقد روأ عف اإلماـ الصادؽ )عميم السبلـت انم قػاؿ  

آدـ )عميػػػه السػػػَلـ( ليْػػػتف بػػػه النػػػاس  أوؿ مػػػف صػػػور صػػػورة عمػػػى مثػػػ 
ويضمهـ عف عبادة   تْالىغ وكاف ود في ولد قابي غ وكػاف خميْػة قابيػ  
عمى ولد  وعمى مف بحضرتهـ فػي سػْح الجبػ  يْظمونػه ويسػودونه فممػا 
أف مات ود جػزع عميػه أخوتػه وخّمػف عمػيهـ ابنػاع ي ػاؿ لػه سػواع فمػـ يغػف 

ورة َيخ ف اؿ: قد بمغني ما أصبتـ بػه غنا أبيه منهـ فأتاهـ إبميس في ص
مػػػف مػػػوت ود عظػػػيمكـغ فهػػػ  لكػػػـ أف أصػػػور لكػػػـ عمػػػى مثػػػاؿ ود صػػػورة 

 تستريحوف إليها وتستأنسوف بها ؟
قالوا: أفْ غ فْمد الخبيث إلى أَلنؾ فأذابه حتى صار مث  الماء. ثـ صور 
لهػػـ مثػػاؿ صػػورة ود فػػي بيتػػه فتػػدافْوا عمػػى الصػػورة يمثمونهػػا ويضػػْوف 

عميهػػا ويسػػجدوف لهػػاغ وأحػػب سػػواع أف يكػػوف التْظػػيـ والسػػجود  خػػدودهـ
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لػػهغ فوثػػب عمػػى صػػورة ود فحطمهػػا حتػػى لػػـ يػػدع منهػػا َػػيئاع وهمػػوا ب تػػ  
سواعغ فوعظهـ وقػاؿ: أنػا أقػـو لكػـ بمػا كػاف ي ػـو بػه ودا وأنػا ابنػهغ فػاف 

 قتمتموني لـ يكف لكـ رئيسغ فمالوا إلى سواع بالطاعة والتْظيـ.
أف مػات وخمػػف ابنػا ي ػاؿ لػػه: يغػوث فجزعػػوا عمػى سػػواع فمػـ يمبػث سػػواع 

فأتاهـ إبميس وقاؿ: أنا الذي صورت لكـ صورة ود فه  لكػـ أف اجْػ  لكػـ 
 مثاؿ سواع ؟عمى وجه أف َل يستطيا أحدا أف يغير .

نمػا  قالوا: فأفْ غ فْمػد إلػى عمػود فنجػر  ونصػبه لهػـ فػي منػزؿ سػواعغ واق
م  صػورة سػواع عمػى خػَلؼ صػورة سمي ذلؾ الْمود خَلفاع ْلف إبميس ع
ليغوث: ما نأمنؾ عمػى هػذا الصػنـ اف  ود قالوا: فسجدوا له وعظمو  وقالوا

تكيد  كما كاد أبوؾ مثاؿ ود غ فوضْوا عمى البيت حّراساع وحاجبػاع ثػـ كػانوا 
يأتوف الصنـ في يـو واحد ويْظمونه أَد مػا كػانوا يْظمػوف سػواعغ فممػا 

جػاب لػيَلع وجْػ  الصػنـ رميمػاعغ فممػا بمػا رأى ذلؾ يغػوث قتػ  الحػرس والح
 ذلؾ أقبموا لي تمو  فتوارى منهـ إلى أف طمبو  ورأسو  وعظمو  .

ثـ مات وخمف ابناع له يْوؽ فأتا  إبميس ف اؿ: قد بمغني مػوت يغػوث وأنػا 
جاعػػ  لكػػـ مثالػػه فػػي َػػيء َل ي ػػدر احػػد إف يغيػػر  قػػالوا: فأفْػػ غ فْمػػد 

بالحديػد حتػى صػور لهػـ مثػاؿ بغػوثغ  الخبيث إلى حجر جرع ابيض فن ر 
اَػد ممػا مضػى وحنػوا عميػه بيتػاع مػف حجػر وتبػايْوا أف َل يْتحػوا  فْظمو 

باب ذلؾ البيت إَل في رأس ك  سػنة وسػميت البيْػة يومئػٍذغ بػأنهـ تبػايْوا 
وتْاقدوا عميه فأَتد ذلؾ عمى يْوؽغ فْمد إلى رحطػه وسػحبه فأل اهػا فػي 

فأصػػبح ال ػػـو وقػػػد احتػػرؽ البيػػت والصػػػنـ  الحػػاير ثػػـ رماهػػا بالنػػػار لػػيَلع 
 والحرس ونظروا الصنـ مم ى فجزعوا وهموا ب ت  يْوؽ .
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ف اؿ لهـ إف قتمتـ رئيسػكـ فسػدت أمػوركـ فكْػوا فمػـ يمبػث أف مػات يْػوؽ 
وخمف ابناع ي اؿ له نسرا حتى أتاهـ إبميس ف اؿ: بمغني موت عظيمكـ فأنا 

 جاع  لكـ يْوؽ عمى أف َل يبمى.
فْػػ  فْمػػد إلػػى الػػذهب وأوقػػد عميػػه النػػار حتػػى صػػار كالمػػاء وعمػػ  ف ػػاؿ: أ

مثػاَلع مػف الطػيف عمػى صػورة يْػوؽ ثػػـ افػرغ الػذهب فيػه ونصػبه لهػـ فػػي 
دخوؿ تمؾ الدير فأنحاز عػنهـ  ديرهـغ وأَتد ذلؾ عمى نسر ولـ ي در عمى

فػػي فرقػػة قميمػػة مػػف إخوتػػه يْبػػدوف نسػػرا واآلخػػروف يْبػػدوف الصػػنـ حتػػى 
نهػػـ يْبػػدوف جسػػماع  تمػػات نسػػر و ظهػػر  نبػػوة إدريػػس فبمغػػه حػػاؿ ال ػػـو واق

عمى مثاؿ يْوؽ واف نسػراع كػاف يْبػد مػف دوف   فصػار إلػيهـ بمػف مْػه 
وهػػـ فيهػػا فهػزمهـ وقتػػ  مػػف قتػ  وهػػرب مػػف هػػرب  رحتػى نػػزؿ مدينػػة نسػ

فتْرقوا في البَلد وأمروا بالصنـ فحم  وأل ػي فػي البحػر فاتخػذت كػ  فرقػة 
أسمائهـ فمـ يزالوا بْد ذلؾ قرناع بْد قػرف َل يْرفػوف منهـ صنماع وسموها ب

 إَل تمؾ اْلسماء .
ثـ ظهرت نبوة نوح )عميه السػَلـ( فػدعاهـ إلػى عبػادة   وحػد  وتػرؾ مػا 

آلهػتكـ وَل تػذرف وداع وَل  كانوا يْبدوف مف اْلصناـ ف اؿ: بْضهـ َل تػذرف 
وَل يغوث و يْوؽ ونسراع(  .(ٔ)سواعا ع

ف عبادة األصناـ دارت أوؿ األمر حوؿ اإلنساف بدليه إف نستنت  مما تقدـ إ
النػػاس أوؿ مػػف اتخػػػذوا األصػػناـ وجعموهػػػا عمػػ. أشػػػكاؿ أو صػػور لعظمػػػائلـ 
وسػاداتلـ لتكػوف للػـ ونسػا  ولنقػدهـ عػزاء   وليػذكروا أولئػؾ العظمػاء بلػـ عػف 

 طرع  النظر إل. تمؾ األصناـ فعبدوهـ مف حيث ال يشعروف.
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يػػػم المعنػػػة أو بعبػػػارة أدؽ أوحػػػ. إلػػػيلـ لعبػػػادة أولئػػػؾ وقػػػد سػػػاعدهـ إبمػػػيس عم
العظماء عف طرؽ اتخاذ تمؾ الصور واإلشكاؿ المختمنة للـ  وليعكنػوا عمػ. 

 عبادتلا وتعظيملا وتقديسلا.
وهػػذهللا األشػػياء بمجمملػػا سػػوؼ تكػػوف سػػببا  فػػي أف تتخػػذ بعػػض الشخصػػيات 

اإلنسػػػػاني والرمػػػػوز الكبيػػػػرة فػػػػي المجتمػػػػ  المسػػػػمـ بصػػػػورة خاصػػػػة والمجتمػػػػ  
بصػػورة عامػػة مػػف ننسػػلا أصػػناما  تعبػػد مػػف دوف هللا تعػػال.  وتكػػوف المنافسػػة 
فيمػػا بيػػنلـ لمحصػػوؿ عمػػ. المكانػػة المتقدمػػة والمنزلػػة الرفيعػػة سػػببا  فػػي إنشػػاء 
هػػذا النػػوع مػػف عبػػادة األصػػناـ )األصػػناـ البشػػرعةت مسػػتوميف حػػب النػػاس للػػـ 

هؿ   )عميم السبلـت قبيه وعند واحتراملـ إياهـ وهذا ما يبتمي بم القائـ مف 
 قيامم المقدس مما يراهللا مف الناس وتكالبلـ عم. عبادة مره تمكـ األصناـ .

ولػػػو عػػػدنا إلػػػ. أصػػػه العبػػػادة سػػػواء أكانػػػت هلل عػػػز وجػػػه أو لؤلصػػػناـ عمػػػ. 
اخػػػتبلؼ أنواعلػػػا لوجػػػدنا إف اإلنسػػػاف مجبػػػوؿ عمػػػ. العبوديػػػة وهػػػي فطػػػرة هللا 

 في إيجادهـ كما سب  أف اشرنا. التي فطر الناس عميلا والعمة
عميػػػم فػػػإف اإلنسػػػاف فػػػي كػػػه زمػػػاف ومكػػػاف وعمػػػ. كػػػه حػػػاؿ تنػػػزع ننسػػػم إلػػػ. 
يجػاد هػذا  العبادة وال. التعمػ  بػذات مقدسػة  سػيما أنلػا السػبب وراء إيجػادهللا وا 
الكػػػوف كمػػػم وأنػػػم ال يننػػػؾ عػػػف الحاجػػػة إليلػػػا واسػػػتوارتلا واالسػػػتعانة بلػػػا فػػػي 

 بشرعة مشركلا ومسمملا  برها وفاجرها.المممات وهذا ما تشترؾ بم ال
:)لػه دلنػي فني رواية أف رجبل  جاء إل. اإلماـ الصادؽ )عميم السبلـ ت وقاؿ

 عمى  .
 قاؿ: ه  ركبت سْينة قط.

 قاؿ: نْـ .
 قاؿ: ه  كسر بؾ مف حيث َل سْينة تنجيؾ وَل سباحة تغنيؾ .



 

 

 ...................................................................................مىسىعة القائم256

 

 

 قاؿ: نْـ 
ء قػادر عمػى أف يخمصػؾ قاؿ: ه  تْمق قمبؾ هنالػؾ أف َػيء مػف اْلَػيا 

 مف ورطتؾ .
 قاؿ : نْـ . 

قاؿ الصادؽ )عميه السَلـ( فذلؾ الَيء   ال ػادر عمػى اَلنجػاء حيػث َل 
 .(ٔ)منجي وعمى اإلغاثة حيث َل مغيث (

وهػػػذا مػػػا يشػػػترؾ بػػػم حتػػػ. المبلحػػػدة الػػػذيف ال يؤمنػػػوف بوجػػػود هللا عػػػز وجػػػه 
  لكػػػف إذا مػػا أحسػػػوا ويعػػزوف هػػذا الكػػػوف وخمقػػم إلػػػ. صػػن  الطبيعػػػة ونيرهػػا

بخطر ما فإنم يتعم  قمبلـ بشيء أقوى مف الطبيعػة وذلػؾ هػو هللا عػز وجػه 
 ألنلـ في هذهللا الحالة قد أحسوا ذلؾ بنطرتلـ التي فطروا عميلا .

إال أف انمػػػػب النػػػػاس ميػػػػالوف بطػػػػبعلـ إلػػػػ. الممموسػػػػات دوف المحسوسػػػػات  
ف في منارقة كانت وعنظروف إل. األشياء نظرة مادية صرفة مما جعملـ يقعو 

سػػببا  مباشػػرا   و لػػا أنػػواهـ إبمػػيس  فػػي اتخػػاذهـ األصػػناـ وعبادتلػػا  لػػذا نجػػد 
بني البشر وعم. مر العصور ما فتئػوا يطػالبوف أنبيػائلـ أف يجعمػونلـ يػروف 
هللا عز وجه لتطمئف قمو لـ وعركنوا إل. عبادتم عم. اعتبار إنلـ سيشػاهدوهللا 

 ديلـ )وهذا مما زعنم للـ إبميس عميم المعنةت.ب ـ أعينلـ ويصبح أمرا واقعا  ل
وعوجد في القرهف الكرير مف الشواهد عم. حصوؿ مره تمكـ الحاؿ فػي األمػـ 
واألقواـ الوابرة  مف ذلؾ طمب بني إسػرائيه لنبػي هللا موسػ. )عميػم السػبلـ ت 

ػا َعَمػْيِهـْ  ؿَ ُتَنزِّ  َأفْ  اْلِكَتاِب  َأْه ُ  َيْسَأُلؾَ )إف يرعلـ ر م وهو قوؿ هللا تعال.   ِكَتابع
 َفَأَخػَذْتُهـُ  َجْهػَرةع  َّللْاَ  َأِرَنػا َفَ ػاُلوا َذِلػؾَ  ِمػفْ  َأْكَبػرَ  ُموَسى َسَأُلوا َفَ دْ  الْسَماءِ  ِمفَ 
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ْج َ  اْتَخُذوا ُثـْ  ِبُظْمِمِهـْ  الْصاِعَ ةُ  ِْ ْْدِ  ِمفْ  اْل َنػاتُ  َجاَءْتُهـُ  َما َب ْوَنػا اْلَبيِّ َْ َْ  َعػفْ  َف
 .(ٔ)(ُمِبينعا ُسْمَطانعا ُموَسى َتْيَناَوآَ  َذِلؾَ 

إال أف نظرعػػػة أهػػػه البيػػػت )عمػػػيلـ السػػػبلـت قائمػػػة عمػػػ. أسػػػاس أف لئلنسػػػاف 
جانػػب مػػادأ وجانػػب روحػػي  فعمػػ. اإلنسػػاف والحػػاؿ هػػذهللا إف ينظػػر إلػػ. هللا 
عػز وجػه بقمبػم وفكػرهللا ال بعينػم المجػردة واف مػا يػرى فػي تمػؾ العػيف المجػػردة 

 وجود هللا سبحانم وتعال..هي مصادي  ودالئه عم. 
وهذهللا النظرعة أكد عميلا أهه البيت )عمػيلـ السػبلـت ودأبػوا عمػ. تر يػة النػاس 

 .ية التي ر اهـ هللا عز وجه عميلاعميلا وعم. ذات النس  مف التر 
)...َل تدركػػه فقػػد جػػاء فػػي الروايػػات أف أميػػر المػػؤمنيف )عميػػم السػػبلـت قػػاؿ  

 .(ٕ)(ركه ال موب بح ائق اإليمافلكف تدالْيوف بمَاهدة الْياف و 
ال وقػػػ  فػػػي المحػػػذور مػػػف  لػػػذا وجػػػب عمػػػ. اإلنسػػػاف األخػػػذ بلػػػذهللا النظرعػػػة وا 
الركػػوف إلػػ. عبػػادة األصػػناـ حجرعػػة كانػػت أـ بشػػرعة أـ نيرهػػا مػػف دوف هللا 
عػػز وجػػه ممػػا ال ي ػػرهـ وال يػػننعلـ فػػي شػػيء وذلػػؾ ألف أسػػاس كػػه شػػيء 

نما يعبد هللا مف عرؼ هللا ف   .ت3)ما مف ال يعرفم فك نما يعبد نيرهللامعرفتم  وا 
وفمسػػنة عبػػادة األصػػناـ منػػذ فجػػر التػػارع  إلػػ. يومنػػا هػػذهللا قائمػػة عمػػ. رػػبلث 
أنواع أو ربلث اتجاهات وكػاف النػاس فيلػا مختمنػيف فمػنلـ مػف عبػد األصػناـ 
خالصػػة مػػف دوف هللا كمػػا هػػو الحػػاؿ فػػي بعػػض األمػػـ واألقػػواـ السػػابقة وهػػو 

الرػػاني فلػػـ مػػف يجعػػه األصػػناـ مشػػاركة لمبػػارأ  الصػػن  األوؿ  إمػػا الصػػن 
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تعال. ذكرهللا وتطم  عميم لنظ الشرعؾ ومف ذلؾ قوللـ في التمبية ) لبيؾ الملـ 
 لبيؾ ال شرعؾ لؾ إال شرعكا  هو لؾ تممكم وما ممؾ ت.

أما الصن  الرالث فلـ مف ال يطم  عم. األصناـ لنظ الشرعؾ به يجعمونلا 
حانم وأنلػػػـ مػػػا يعبػػػدوها إال لتقػػػر لـ إلػػػ. هللا وسػػػائه وذرائػػػ  إلػػػ. الخػػػال  سػػػب

 .ت7)زلن.
والصن  الرالث هو ما ابتمي بػم زماننػا مرممػا ابتمػي بػم زمػاف مػف تقػدمنا مػف 
الناس إذ إف الناس صاروا يعبػدوف أصػناما  مػف بشػر وفػي اعتقػادهـ اف ذلػؾ 

 يقر لـ إل. هللا زلن. وعدخملـ في طاعتم وعخرجلـ مف معصيتم.
قيم اإلماـ الحجة ابف الحسف )عميم السبلـت عند قيامم الشػرع  وهذا ما سيبل

مػػػف أولئػػػؾ األشػػػخاص )األصػػػناـ ت ومػػػف هػػػو عمػػػ. شػػػاكمتلـ )أعػػػوانلـت مػػػف 
 المؤعديف والمناصرعف .

ولػػػػو تتبعنػػػػا أمػػػػر عبػػػػادة األصػػػػناـ لػػػػدى العػػػػرب لوجػػػػدنا إف العػػػػرب اتخػػػػذت 
 األصناـ  وكاف لكه قبيمة صنـ يصموف لم تقر ا  هلل.

و إسػػػماعيه )عميػػػم السػػػبلـت خاصػػػة فػػػإنلـ لػػػـ يعبػػػدوا صػػػنما  لذاتػػػم بػػػه أمػػػا بنػػػ
اتخػػذوهللا شػػنيعا  ليقػػر لـ إلػػ. هللا عػػز وجػػه  وممػػا روأ عػػف الزهػػرأ انػػم قػػاؿ  
)أتى رج  أبػى عبػد   فسػأله عػف َػيء فمػـ يجبػه ف ػاؿ لػه الرجػ : فػاف 

 كنت ابف أبيؾ فانؾ مف أبناء عبدة اْلصناـ. 
ذْ ر إبراهيـ إف ينزؿ إسماعي  بمكة فْْ  ف اؿ )ف اؿ له: كذبت أف   أم  َواِق

َْ ْ  َربِّ  ِإْبَراِهيـُ  َقاؿَ  ُبدَ  َأفْ  َوَحِنيْ  َواْجُنْبِني َآِمنعا اْلَبَمدَ  َهَذا اْج ْْ  (.                                                                                اْْلَْصَناـَ  َن
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د إسػػماعي  صػػنماع قػػط ولكػػف الْػػرب عبػػدت اْلصػػناـ فمػػـ يْبػػد أحػػد مػػف ولػػ
 .(ٔ)(اـوقالت بنو إسماعي  هؤَلء َْْاؤنا عند   فكْرت ولـ تْبد اْلصن

والمشػػػلور عمػػػ. إف كنػػػار قػػػرعش لػػػـ يكونػػػوا ينكػػػروف أف الصػػػان  هػػػو هللا بػػػه 
كانوا يعبػدوف األصػناـ  لػزعملـ إنلػـ شػنعاء عنػد هللا  وظػاهر الخبػر إف كػه 

العصبية ومتابعة األهواء وتقميد اابػاء ألقػر بػذلؾ كمػا ورد فػي كافر لو ترؾ 
 .ت6)األخبار الكريرة 

ِسُكـْ  ِمفْ  َمَثَلع  َلُكـْ  َضَربَ }وقد ورد في القرهف قولم تعال.    َمػا ِمفْ  َلُكـْ  َه ْ  َأْنُْ
ػػػَرَكاءَ  ِمػػػفْ  َأْيَمػػػاُنُكـْ  َمَمَكػػػْت   َتَخػػػاُفوَنُهـْ  َسػػػَواء   ِفيػػػهِ  َفػػػَأْنُتـْ  َرَزْقَنػػػاُكـْ  َمػػػا ِفػػػي َُ

ِتُكـْ  َسُكـْ  َكِخيَْ ِ ُموفَ  ِلَ ْوـٍ  اآْلََياتِ  ُنَْصِّ ُ  َكَذِلؾَ  َأْنُْ ْْ  .(ٖ){َي
وكاف سبب نزوؿ هذهللا ااية  إف قرعشا  والعرب كػانوا إذا حجػوا يمبػوف وكانػت 
تمبيػػػتلـ )لبيػػػؾ الملػػػـ لبيػػػؾ لبيػػػؾ ال شػػػرعؾ لػػػؾ لبيػػػؾ إف الحمػػػد والنعمػػػة لػػػؾ 

تمبيػػة إبػػراهيـ )عميػػم السػػبلـت واألنبيػػاء  فجػػاءهـ  والممػػؾ ال شػػرعؾ لػػؾت وهػػي
إبميس في صورة شي  فقاؿ ليست هذهللا تمبية أسبلفكـ قػالوا ومػا كانػت تمبيػتلـ 
فقاؿ كانوا يقولوف  )لبيؾ الملـ لبيؾ لبيؾ ال شرعؾ إال شرعؾ هو لؾت فننرت 
قػػػرعش مػػػف هػػػذا القػػػوؿ فقػػػاؿ للػػػـ إبمػػػيس عمػػػ. رسػػػمكـ حتػػػ. هتػػػي عمػػػ. هخػػػر 

وا ما هػو فقػاؿ )إال شػرعؾ هػو لػؾ تممكػم ومػا ممػؾت أال تػروف انػم كبلمي فقال
يممؾ الشرعؾ وما ممكم  فر وا بذلؾ وكانوا بلذا قرعش خاصة فمما بعث هللا 

 ِمػػػفْ  َمػػػَثَلع  َلُكػػػـْ  َضػػػَربَ }رسػػػولم فػػػ نكر ذلػػػؾ عمػػػيلـ وقػػػاؿ هػػػذا شػػػرعؾ فػػػ نزؿ  
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ِسُكـْ  َرَكاءَ  فْ مِ  َأْيَماُنُكْـ  َمَمَكْت  َما ِمفْ  َلُكـْ  َه ْ  َأْنُْ  ِفيػهِ  َفػَأْنُتـْ  َرَزْقَنػاُكـْ  َما ِفي َُ
ِتُكـْ  َتَخاُفوَنُهـْ  َسَواء   َسُكـْ  َكِخيَْ ِ ُموفَ  ِلَ ْوـٍ  اآْلََياتِ  ُنَْصِّ ُ  َكَذِلؾَ  َأْنُْ ْْ  .                (ٔ){ َي

أأ تر وف انتـ فيما تممكوف أف يكوف لكـ فيم شرعؾ فإذا لـ تر وا أنػتـ أف 
مػػػا تممكػػػوف شػػػرعؾ فكيػػػ  تر ػػػوف أف تجعمػػػوا لػػػي شػػػرعكا  فيمػػػا يكػػػوف لكػػػـ في

 .ت6)اممؾت
) كانػػت قػػريش تمطػػخ وروأ عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ )عميػػم السػػبلـ ت أنػػم قػػاؿ  

اْلصناـ التي كانػت حػوؿ الكْبػة بالمسػؾ والْنبػر وكػاف يغػوث قبػاؿ البػاب 
وكاف يْوؽ عف يميف الكْبة وكاف نسر عف يسارها وكانوا إذا دخموا خروا 

جداع ليغػػػوث وَل ينحنػػػوف ثػػػـ يسػػػتديروف بحيػػػالهـ إلػػػى نسػػػر ثػػػـ يمبػػػوف سػػػ
هػػو لػػؾ تممكػػه ومػػا في ولػػوف لبيػػؾ المهػػـ لبيػػؾ لبيػػؾ َل َػػريؾ إَل َػػريؾ 

 (. ٖ)(ممؾ
فقػػػد كانػػػت هػػػذهللا الحادرػػػة بدايػػػة عبػػػادة األصػػػناـ  واسػػػتمرت هػػػذهللا العبػػػادة بػػػيف 
 االتسػػاع وال ػػي  مػػف حػػيف إلػػ. هخػػر حتػػ. وصػػه الزمػػاف إلػػ. حيػػث البعرػػة

  ػه بلػاالنبوية الشرعنة  فقد كانت قرعش تعبد األصناـ  تمؾ األصناـ التػي 
)واْلصػناـ َل يضػممف الكرير  وقد ورد عف أمير المػؤمنيف أنػم قػاؿ فػي ذلػؾ  

أحداع عمى الح ي ة إنما ض  الناس بها وكْػروا حيػث عبػدوها مػف دوف   
 .(ٗ)وأما الضَلؿ فهو النسياف (
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عػدت النػاس عػف عبػادة هللا عػز وجػه وأنسػتلـ ذكػرهللا وذلؾ إف هذهللا األصػناـ أب
 وعبادتم وجعمتلـ يعبدونلا وهذا هو ال بلؿ.

 

 أنواع اْلصناـ  المبحث الخامس :
 النوع اْلوؿ: )الحجر(

إذ كانػػت األمػػـ السػػابقة ت خػػذ األحجػػار وتنحتلػػا عمػػ. أشػػكاؿ متعػػددة سػػواء  
هللا عػػز وجػػه  عمػػ. هيئػػة إنسػػاف أو نيػػرهللا وعتخػػذونلا أصػػناما تعبػػد مػػف دوف 

وقػػد ذ كػػر هػػذا النػػوع مػػف األصػػناـ فػػي القػػرهف فػػي أنلػػـ يتخػػذوف مػػا ينحتػػوف 
 أصناما  يعبدونلا  وقد سبقت اإلشارة إليلا في األدلة القرهنية .

 النوع الثاني: ) الخَب ( 
إذ كػػػانوا يعمػػػػدوف إلػػػػ. األخشػػػػاب وعنجرونلػػػػا وعتخػػػػذوف منلػػػػا أصػػػػناما عمػػػػ. 

وؿ مػػػف اتخػػػذ خشػػػبا  أو كمػػػا عبػػػرت الروايػػػة الشػػػكه الػػػذأ يرعدونػػػم عممػػػا  إف أ
 .س المعيف ونصبم لمناس حت. يعبدوهللا)عودا  ت فنجرهللا كاف إبمي
إف قومػػاع كػػانوا عػػاكْيف عمػػى صػػورة حجػػر أو خَػػب وجػػاء فػػي الروايػػات  )

يْبػػدونها بجهػػدهـ ويطمبػػوف مػػف الحجػػر والخَػػب مػػا َل ي ػػدر عميػػه مػػف 
 .(ٔ)رفدهـ ويخضْوف لذلؾ الحجر والخَب ...(

 
 لنوع الثالث: )المْادف(ا

فقػػػد ورد فػػػي بعػػػض الروايػػػات اف بعػػػض األمػػػـ أخػػػذت تصػػػن  مػػػف المعػػػادف 
كالذهب والن ة أصناما تعبدها مف دوف هللا عز وجه  عممػا  إف إبمػيس أوؿ 
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مػف اسػػتخدـ المعػادف فػػي صػػن  األصػناـ والتػػي أشػػارت إليلػا الروايػػة الشػػرعنة 
 ب)االنؾ ت.

)وصػػػْد  :هللا موسػػػ. )عميػػػم السػػػبلـ ت كمػػػا ورد فػػػي الروايػػػة عػػػف قػػػـو نبػػػي 
موسػػػى طػػػور سػػػيناء فأقػػػاـ أرحْػػػيف يومػػػاع فكتػػػب التػػػوراةغ فأسػػػتبطأ  بنػػػو 
إسرائي غ ف ػالوا لهػاروف: إف موسػى قػد ذهػبغ وَل نظنػه يرجػاغ ثػـ عمػدوا 
إلى حمػي نسػائهـغ فْممػوا منهػا عجػَلع مجوفػاع وكانػت الػريح تدخمػه فتخػور 

 .(ٔ)فيه ...(
داـ المعادف فجعملا عم. صورة إنسػاف أو نيػرهللا ومػف وهذا ما يدؿ عم. استخ

 رـ عبادتم .
 
 النوع الرابا: ) النجـو والكواكب واإلجراـ السماوية ( 

والتػػي كػػاف فػػي األمػػـ السػػابقة يتعبػػدوف للػػا ويعتبرونلػػا هللػػة  مػػف ذلػػؾ عبػػادة 
الشمس والقمر  فقد وردت جممة مف الروايات الواردة عف أهه البيػت )عمػيلـ 

 والتي أشارت إل. وجود أقواـ عبدوا الشمس والقمر. السبلـت
مف ذلؾ رواية تشير إل. وجػود عب ػاد لمشػمس والقمػر والزهػرة فػي زمػاف خميػه 

)إف إبػػػػراهيـ )عميػػػػه الػػػػرحمف إبػػػػراهيـ )عميػػػػم السػػػػبلـت حيػػػػث تػػػػذكر الروايػػػػة  
السػػَلـ( وقػػا عمػػى ثَلثػػة أصػػناؼ صػػنف يْبػػد الزهػػرة وصػػنف يْبػػد ال مػػر 

وذلؾ حيف خرج مف السرب الذي اخْي فيه فمما جف وصنف يْبد الَمس 
عميه المي  ورأى الزهػرة قػاؿ هػذا رحػي عمػى اإلنكػار واَلسػتخبار فممػا افمػت 
قاؿ َل أحب اآلفميف ْلف اْلفػوؿ مػف صػْات المحػدث َل مػف صػْات ال ػديـ 
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فمما رأى ال مر بازغاع قاؿ هذا رحػي عمػى اإلنكػار واَلسػتخبار فممػا أفػ  قػاؿ 
ي ْلكوف مف ال ـو الضػاليف فممػا أصػبح ورأى الَػمس بازغػة لئف لـ يهدن

قاؿ هذا رحي هذا اكبر مف الزهػرة وال مػر عمػى اإلنكػار واَلسػتخبار َل عمػى 
اإلخبار واإلقرار فمما أفمت قػاؿ لألصػناؼ الثَلثػة مػف عبػدت الزهػرة وال مػر 

 .(ٔ)والَمس يا قـو إني بريء مما تَركوف (
 بدوف الشمس والقمر .مف ذلؾ نستنت  وجود أقواـ يع

وكاف هناؾ مةف عبػد النجػوـ مػف طوائػ  النػرس ونيػرهـ ممػا كػاف عمػ. ديػف 
بعػػػػػػض الصػػػػػػابئة الػػػػػػذيف كػػػػػػانوا يعظمػػػػػػوف الشػػػػػػمس والقمػػػػػػر والنػػػػػػار والنجػػػػػػوـ 

 .ت6)السبعة
 

 النوع الخامس البهائـ ) الحيوانات(
مػا نستشػنم مػف قػػوؿ  افقػد كانػت هنػاؾ أمػـ تعبػػد البلػائـ وتقدسػلا كػالبقر وهػػذ

اإلماـ الحسف ابف عمي ابف أبي طالب )عميلما السبلـت مخاطبا  ممؾ الروـ  
)الحمػػد هلل الػػذي لػػـ يجْمنػػي يهوديػػاع وَل نصػػرانياع  وَل مجوسػػياع وَل عابػػداع 
لمَمس وال مر وَل الصنـ وَل الب ر وجْمني حنيْاع مسمماع ولػـ يجْمنػي مػف 

 .تٖ)المَركيف (
  وهػػذهللا العبػػادة المتمرمػػة بػػالبقر ونيرهػػاممػػا يػػدؿ عمػػ. وجػػود عبػػادة لمحيوانػػات 

 . موجودة إل. يومنا هذا
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 عبادة النار والماء وغيرهما النوع السادس:
عبادة العناصر الموجودة في الطبيعة كالنار والماء   فالمجوس عم. سػبيه  

كػػانوا يعظمػػوف النيػػراف ويعبػػدونلا. وكانػػت النػػرس تعظػػـ المػػاء والنػػار  المرػػاؿ
 .ت7)نواروالشمس والقمر واأل

وفػػي روايػػة  )رػػـ ذكػػر عػػز وجػػه احتجاجػػم عمػػ. الممحػػديف وعبػػدت األصػػناـ 
 َكػػػْذَبْت )والنيػػػراف يػػػـو القيامػػػة وعبػػػد الشػػػمس والقمػػػر والكواكػػػب ونيػػػرهـ فقػػػاؿ 

 َأْضػَمْمُتـْ  َأَأْنػُتـْ )عبػدوهـ فيقػوؿ لمػف  (َوَثُمػودُ  الػْرّسِ  َوَأْصػَحابُ  ُنػوحٍ  َقْوـُ  َقْبَمُهـْ 
 َأفْ  َلَنػا َيْنَبِغػي َكػافَ  َمػا ُسػْبَحاَنؾَ ) َقػاُلوا( الْسػِبي َ  َضػماوا ُهػـْ  َأـْ  َهػُؤََلءِ  ِعَباِدي
 .   (ٕ)( َأْوِلَياءَ  ِمفْ  ُدوِنؾَ  ِمفْ  َنْتِخذَ 

مما يدؿ عم. وجود أقواـ تعبد النيراف ونيرها مف ظواهر الطبيعػة  بػه ذهػب 
وف ال بع لـ أكرر مف ذلؾ حيث ينسب كػه مخمػوؽ أو موجػود فػي هػذا الكػ

ذا ما طرح عميم سؤاؿ فمػف خمػ  الطبيعػة  إل. خال  مدبر به إل. الطبيعة وا 
إذف يجيػػػػب الصػػػػدفة كانػػػػت وراء إيجػػػػاد الطبيعػػػػة ومػػػػا فيلػػػػا مػػػػف موجػػػػودات 

 ومخموقات وهي فئة موجودة في عصرنا الحديث.
 

 النوع السابا: )عبادة اْلمواؿ( 
والحنػاا عميػم حيث يحرص اإلنساف عم. مالم ويسػع. فػي جمعػم وتكريػرهللا   

ولو أودى بم إلػ. اللػبلؾ حتػ. يصػه إلػ. عبادتػم  وعب ػاد األمػواؿ موجػوديف 
فػػي كػػه زمػػاف ومكػػاف عمػػ. اخػػتبلؼ شخوصػػلـ ومسػػمياتلـ  وهػػؤالء يكرػػروف 
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فػػػي هخػػػر الزمػػػاف وتحديػػػدا  قبيػػػه قيػػػاـ اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت بػػػه إف 
دة األمػػواؿ مػػف العبلمػػات الدالػػة عمػػ. قػػرب رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات عػػد  عبػػا

 القياـ المقدس لمملدأ المنتظر)عميم السبلـت.
)سػػيأتي عمػػى النػػاس زمػػاف فقػػد ورد عػػف رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات أنػػم قػػاؿ  

بطونهـ آلهتهـ ونسائهـ قبمتهـ ودنانيرهـ ديػنهـ. فتْجػب الصػحابة وقػالوا 
 .(ٔ)صناـ ؟ قاؿ: نْـ ك  درهـ عندهـ صنـ(يا رسوؿ   أيْبدوف اْل

وفي رواية عف أـ هانئ عػف النبػي )صػم. هللا عميػم  والػم وسػمـ تسػميمات انػم 
: )يػػأتي عمػػى النػػاس زمػػاف إذ سػػمْت باسػػـ رجػػ  خيػػر مػػف أف تم ػػا  قػػاؿ

...ديػػػنهـ دراهمهػػػـ وهمهػػػـ بطػػػونهـ وقبمػػػتهـ نسػػػائهـ يركْػػػوف لمرغيػػػف 
 .(ٕ)ويسجدوف لمدرهـ ...(

مػػا يػػدؿ عمػػ. وجػود عبػػادة لؤلمػػواؿ فػػي هخػر الزمػػاف وهػػو زماننػػا الػػذأ وهػذا م
نعيشػػػػم اليػػػػوـ حيػػػػث التكالػػػػب عمػػػػ. المػػػػادة والملػػػػث وراء األمػػػػواؿ. حتػػػػ. إف 
الشخص مستعد أف ينعه أأ شيء لمحصوؿ عم. الدرهـ وأينما يوجد الدرهـ 

 وجد هو وأينما يسير سار خمنم ك نم صنـ به هو فعبل  صنـ يعبدهللا.
 امف: عبادة الَجرالنوع الث

أأ يتخػػػذوف مػػػف األشػػػجار إللػػػا  وأصػػػناما  يعبػػػدونلا مػػػف دوف هللا عػػػز وجػػػه  
 َقػػْوـُ  َقػػْبَمُهـْ  َكػػْذَبْت }ومػػف هػػؤالء أصػػحاب الػػرس الػػذيف ورد ذكػػرهـ فػػي القػػرهف 

 .(ٖ){ َوَثُمودُ  الْرّسِ  َوَأْصَحابُ  ُنوحٍ 
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ت مػف قصػتهـ (: )... كانػفقد ورد في رواية عف اإلماـ عمػي )عميػم السػبلـ 
يا أخػا تمػيـ إنهػـ كػانوا يْبػدوف َػجرة صػنوحر ي ػاؿ لهػا َػاهد رخػت كػاف 
ػانا اب وانػا سػموا أصػحاب  يافث بف نوح غرسها عمى َْير ي اؿ لهػا رَو
الػػرس ْلنهػػـ رسػػوا نبػػيهـ فػػي اْلرض وذلػػؾ بْػػد سػػميماف )عميػػه السػػَلـ( 
 وكانػػت لهػػـ اثنتػػا عَػػرة قريػػة عمػػى َػػاطا نهػػر ي ػػاؿ لػػه الػػرس مػػف بػػَلد

 .(ٔ)المَرؽ وحهـ سمي النهر ...(
 

 النوع التاسا: عبادة البَر )اْلصناـ البَرية(
وهو مف أخطر األنواع وأهملا وذلػؾ الف بقيػة االلػة هػي أمػا مػف الجمػادات 
أو الحيوانػػػات التػػػي ال تعقػػػه ولػػػيس لػػػديلا القػػػدرة عمػػػ. النطػػػ  أو الكػػػبلـ مػػػ  

ظنا  منم أنلا تقر م إل. هللا أو  اإلنساف لت مرهللا وتنلاهللا وتؤرر فيم  لكنم يتعبدها
 للا قدرة الت رير في مجرى حياتم وأمورهللا المعايشة ونيرها.

أمػػػا عبػػػادة البشػػػر فلػػػي خطػػػرة عمػػػ. اإلنسػػػاف بػػػه تلػػػدد وجػػػودهللا وحياتػػػم عمػػػ. 
سػػطح األرض الف إللػػم هػػذهللا المػػرة لػػم عقػػه ينكػػر بػػم  ولػػم لسػػاف ينطػػ  بػػم 

رعف وا نػوائلـ فػإف أطػاعوهللا كػاف وعميم فمم القدرة عم. الكبلـ والت رير في ااخػ
بلا  واف عصوهللا فإنػم سػيبطش بلػـ ويعر ػلـ ألنػواع العػذاب الػذأ قػد يصػه 

 بلـ نالبا  إل. الموت.
ولعه البعض مف هذهللا األصناـ البشرعة للا قدرة عم. التكيػ  والتمػوف حسػب 
طبيعة المجتم  الذأ تعيش فيم فإذا كاف مجتم  انحبلؿ نصب هذا اإلنساف 

 لمنساد والرذيمة وأنوى أبناء ذلؾ المجتم .ننسم صنما  
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ذا كاف مجتم  ذا ديف فإنم ينصب ننسم صنما  بزأ الديف ولباس التقوى  وا 
وا  واإليماف والزهد والصبلح ليووأ أبناء ذلؾ المجتم  وعخدعلـ ب ف ينجر 
وراء ما يقوؿ طاعة لم مف نير تنكر أو تدبر  فيكوف للـ صنما  يعبدونم 

   .بطاعتلـ لم

عػػف عبػػد هللا بػػف يحيػػ.  عػػف عبػػد هللا بػػف مسػػكاف  عػػف أبػػي بصػػير  قػػد وردف
اتخػػذوا  )قػػاؿ  سػػ لت أبػػا عبػػد هللا ) عميػػم السػػبلـ ت عػػف قػػوؿ هللا عػػز وجػػه  

أحبارهـ ورهبانهـ أرحابا مف دوف   ف اؿ: أما و  مػا دعػوهـ إلػى عبػادة 
ا لهػـ حرامػا أنْسهـ ولو دعوهـ إلى عبادة أنْسهـ لما أجابوهـ ولكف أحمػو 

(وحرموا عميهـ حَلَل فْبدوهـ مف حيث َل يَْروف 
(1)

. 

  رعة في األقواـ السابقةورب سائه يس ؿ أكانت هناؾ عبادة لؤلصناـ البش 
عبادة ألصناـ مف البشر وهػي عبػادة  ػار ة  دوالجواب عم. ذلؾ  نعـ  يوج

هللا  فػػي القػػدـ تعػػود إلػػ. األمػػـ السػػابقة وأبرزهػػا عبػػادة فرعػػوف فػػي زمػػف نبػػي
موس. )عميم السبلـت فقد ورد في الروايات إف فرعوف كػاف يعبػد األصػناـ رػـ 

طويانا  منم واعتػدادا بننسػم. وفػي  }أنا رحكـ اْلعمى{ادع. الر و ية حت. قاؿ 
روايػػة عػػف حنػػص ابػػف نيػػاث عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ )عميػػم السػػبلـ ت انػػم قػػاؿ  

ـّ  بتصػدي ه ف ػاـ  )...فمما اخذ موسى الْصػا ورجْػت إلػى فرعػوف نْسػه هػ
 .(ٕ)إليه هاماف وقاؿ بينا أنت اله تْبد إذا أنت تابا لْبد...(

وهكػػذا ادعػػ. الر و يػػة وحمػػه النػػاس عمػػ. عبادتػػم واتخػػاذهللا إللػػا مػػف دوف هللا 
عز وجه  ومف هنا يتبيف خطورة اتخاذ اإلنساف صنما  يعبد بطاعػة اإلنسػاف 

و التػ رير الكبيػر فػي لم  م  وجود قوة يستطي  بلػا حمػه النػاس عمػ. ذلػؾ  أ
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ننوسلـ لجػاهللا أو نسػب أو مػاؿ ...الػ   ف ػبل  عػف وجػود أعػواف ومؤعػديف لػم 
مػػف شػػياطيف اإلنػػس يزعنػػوف لػػم قبػػيح أفعالػػم ب نلػػا فعػػاؿ حسػػنة ويشػػدوف مػػف 

 أزرهللا عم. الم ي فيما هو فيم مف تيم و بلؿ.
 

 النوع الْاَر: عبادة الهوى 
منم ولػو كػاف فػي معصػية هللا عػز  أأ مف يتخذ إللم هواهللا يطيعم فيما يرعدهللا 

وجػػه. وقػػد ورد فػػي القػػرهف إشػػارات إلػػ. مرػػه هػػذا النػػوع مػػف األصػػناـ وااللػػة 
     . (ٔ){ َوِكػيَلع  َعَمْيػهِ  َتُكػوفُ  َأَفَأْنػتَ  َهػَوا ُ  ِإَلَههُ  اْتَخذَ  َمفِ  َأَرَأْيتَ }قاؿ هللا تعال.  

المعػػػػاش وقػػػد ورد فػػػػي تنسػػػيرها )نزلػػػػت فػػػػي قػػػرعش وذلػػػػؾ انػػػػم  ػػػاؽ عمػػػػيلـ 
فخرجػػػوا مػػػف مكػػػة وتنرقػػػوا فكػػػاف الرجػػػه إذا رأى شػػػجرة أو صػػػخرة حسػػػنة أو 
حجرا  حسنا  هواهللا فعبدهللا وكانوا ينحروف للػا الػنعـ بالػدـ ويسػمونلا سػعد وكػانوا 

 .ت6)إذا أصابلـ داء في أبملـ جاءوا إل. الصخرة فيتمسحوف بلا كالونـ ت
 َوَخػػَتـَ  ِعْمػػـٍ  َعَمػػى َّللْاُ  َوَأَضػػْمهُ  َهػػَوا ُ  ِإَلَهػػهُ  اْتَخػػذَ  َمػػفِ  َفَرَأْيػػتَ }أكمػػا قػػاؿ تعػػال.  

هِ  َعَمى ِْ َْػ َ  َوَقْمِبهِ  َسْم ػاَوةع  َبَصػرِ ِ  َعَمػى َوَج ََ ػدِ  ِمػفْ  َيْهِديػهِ  َفَمػفْ  ِغ ْْ  َأَفػََل  َّللْاِ  َب
 .(ٖ){َتَذْكُروفَ 

وقد ورد في تنسير هذهللا اايػة عػف ابػف مسػعود عػف الرسػوؿ )صػم. هللا عميػم 
)ما هو إَل منافق جْػ  دينػه هػوا  والهػة بطنػه تسميمات أنم قاؿ   وهلم وسمـ

 .(ٗ)كمما اَتهى مف الحَلؿ والحراـ لـ يمتنا...(
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وعميم فيكوف هوى الننس الم أو صنـ يعبد ويشرؾ م  هللا في هذهللا العبودية  
به أحيانا ما يسػتقه بلػواهللا وال يرجػ  هلل عػز وجػه حتػ. ولػو شػركا وبمػا يػ مرهللا 

 ه وي ه نيرهللا.بم هواهللا  في 
مػي بػف عفني رواية عف عمي بف إبػراهيـ عػف أبيػم عػف القاسػـ بػف سػميماف الم
)هو مف خنيس عف أبي عبد هللا الصادؽ )عميم السبلـت في هذهللا ااية قاؿ  

يتخػػػذ دينػػػه برأيػػػه بغيػػػر هػػػدى إمػػػاـ مػػػف   مػػػف أئمػػػة الهػػػدى )عمػػػيهـ 
 .(ٔ)السَلـ((

 .ت6)ه بغير إماـ مف أئمة الهدى()يْني مف اتخذ دينه رأيوفي رواية أخرى  
وهػػذا دليػػه عمػػ. إف مػػف ي خػػذ برأيػػم ويسػػتنبط أحكامػػا وفقػػا  للػػواهللا فإنػػم ي ػػه 
ننسم وي ه الناس  وهذا النوع مف الصنمية لم عبلقة بالنوع التاسػ  )عبػادة 
األصػػػناـ البشػػػرعةت فلمػػػا يمػػػربلف وجلػػػاف لعممػػػة واحػػػدة بػػػه إف النػػػوع الرػػػاني 

لمنػػوع األوؿ )األصػػناـ البشػػرعةت وعامػػه مسػػاعد )اللػػوىت هػػو طرعػػ  وتمليػػد 
وفعاؿ في إيجاد تمكـ األصناـ  ألف اإلنساف ال سيما إذا كاف لديم شيء مف 
العمػػػـ يويػػػر بننسػػػم فيعمػػػه وفػػػ  هػػػواهللا ال وفػػػ  مػػػا أرادهللا هللا واإلمػػػاـ المعصػػػـو 
)عميػػم السػػبلـت فطػػرح ننسػػم ونصػػبلا صػػنما  إمػػاـ النػػاس الػػذيف ي خػػذوف برأيػػم 

 يمجدونم بطاعتلـ لم وعتخذونم صنما .وأفكارهللا ف
وهػػذا مػػا سػػيتحق  قبيػػه قيػػاـ اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت مػػف وجػػود مرػػه 

 هؤالء األشخاص.
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 عبادة اْلصناـ في اْلمـ واْلقواـ الساب ة
سػػنعرض إنشػػاء هللا تعػػال. وبشػػيء مػػف التركيػػز واإليجػػاز لعػػدد مػػف قصػػص 

سػػبلمية ومػػا كانػػت تتخػػذهللا مػػف األقػػواـ واألمػػـ التػػي سػػبقت عصػػر الرسػػالة اإل
أصناـ ب شكاؿ مختمنة ومتنوعة في عبادتلا  وسن تي عم. ذكر بعػض مػنلـ 

 كآلتي  ػ
  وكػػػانوا يعبػػػدوف األصػػػناـ  وفػػػي الروايػػػة )وكػػػانوا قػػػـو هػػػود )عميػػػه السػػػَلـ(

فػي  ييعبدوف أصناما سموها هللة ولذا قاؿ للـ هود )عميػم السػبلـت أتجػادلون
عنػاهللا تسػميتلـ لبع ػلا انػم يسػقيلـ المطػر واألرض أسماء سميتموها  وقيػه م

 . ت7)المرض ... يوانم ي تيلـ بالرزؽ وااخر يشن
عبدوا األصناـ أي ا  فقد جاء عف اإلماـ عمػي  قـو صالح )عميه السَلـ (:

)...فخرجػػوا بأصػػنامهـ )عميػػم السػػبلـتعف رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات انػػم قػػاؿ  
..ف الوا يا صػالح سػ غ فػدعا صػالح كبيػر أصػنامهـ: مػا أسػـ إلى ظهرهـ .

 هذا فأخبرو  باسمهغ فنادا  باسمه فمـ يجيبه.
ف اؿ صالح: ما له َل يجيب ؟ ف الوا له: ادع غير غ فدعاها كمها بأسػمائها  
فمػػـ يجيبػػه واحػػد مػػنهـغ ف ػػاؿ: يػػا قػػـو قػػد تػػروف قػػد دعػػوت أصػػنامكـ فمػػـ 

ادعوا الهي فيجيبكـ الساعة فأقبموا عمى يجيبني واحد منهـ فسألوني حتى 
 أصنامهـ ...ف الوا يا صالح تنّح عنا ودعنا وأصنامنا قميَلع.

 قاؿ فرموا بتمؾ البسط التي بسطوها وحتمؾ اآلنية وتمرغوا في التراب وقالوا
لهػػا لػػئف لػػـ تجػػبف صػػالحا اليػػـو لنْضػػحف ثػػـ دعػػو  ف ػػالوا يػػا صػػالح تْػػاؿ 
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ف يخرج لهـ ناقة وفصيمها فمما كػاف مػا أرادوا فسمها...فسألوا عند الجب  أ
 .(ٔ)قالوا هذا سحر ...(

سبقت اإلشارة إل. أف قسما  مف قومػم كػاف يعبػد  قـو إبراهيـ )عميه السَلـ(:
الشػػػمس وهخػػػروف يعبػػػدوف القمػػػر وقسػػػـ رالػػػث يعبػػػدوف الزهػػػرة  وقػػػد حكػػػي لنػػػا 

م للػػػـ القػػػرهف عمػػػف كػػػاف يعبػػػد مػػػنلـ األصػػػناـ المنحوتػػػة مػػػف البشػػػر وتحطيمػػػ
وتركم لكبيرهـ وجعه الن س في رأسػم  فممػا عػاد قومػم سػ لوهللا عمػف فعػه ذلػؾ 
ف جابلـ ب ف كبير أصناملـ فعه ذلؾ فبلتػوا ألنلػـ كػانوا عمػ. عمػـ انػم صػنـ 
مف حجر ال ينط   وكاف هذا الصني  منػم لي ػ  الحجػة عمػيلـ فػي بطػبلف 

نلا ال ت ر وال تنن   .ت6)عبادة األصناـ وا 
كػػانوا يعبػػدوف األصػػناـ بمػػا فػػيلـ فرعػػوف كمػػا  السػػَلـ(: قػػـو موسػػى )عميػػه

سبقت اإلشارة  رـ اتخذوا العجه فعبػدوهللا  وكػاف ممػا أوصػ. بػم هللا عػز وجػه 
بنػػػي إسػػػرائيه عمػػػ. لسػػػاف موسػػػ. )عيػػػم السػػػبلـت أف ال يرفعػػػوا رؤوسػػػلـ إلػػػ. 
السػػػماء فيعبػػػدوا النجػػػـو واف ال ي ػػػموا ميرػػػاؽ ر لػػػـ فيصػػػنعوا األصػػػناـ  واف 

 .ت3)تعممم أيدأ البشر مف خشب وحجارة ال يبصروفتعبدوا ما 
كاف منلـ مػف يعبػد األصػناـ وهػو مػا نستشػنم  قـو سميماف )عميه السَلـ (:

)...فاتخػػذت أمػػرآة مػػف نسػػاء سػػميماف تمثػػاَلع عمػػى مػػف الروايػػة التػػي تقػػوؿ  
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صػػػورة أبيهػػػا فممػػػا رأى ذلػػػؾ غيرهػػػا مػػػف نسػػػائه فْمػػػف كْْمهػػػا فْاتػػػب   
 .(ٔ)تْبد اْلصناـ في بيتؾ ...( سميماف وقاؿ له :

وكاف في زماف سميماف )عميم السبلـت بمقيس ممكػة سػب  وكانػت وقوملػا تعبػد 
يػػػدٍ  َغْيػػػرَ  َفَمَكػػػثَ }الشػػمس وكػػػاف اللدهػػػد مػػػف اخبػػػر سػػميماف بخبرهػػػا  ِْ  َفَ ػػػاؿَ  َب

          .     (ٕ){َيِ يفٍ  ِبَنَباٍ  َسَباٍ  ِمفْ  َوِجْئُتؾَ  ِبهِ  ُتِحطْ  َلـْ  ِبَما َأَحطتُ 
واخبر سميماف )عميم السبلـت انم جاءهللا بخبر صحيح وجاء مف نسمم أأ مف 

 .ت3)تمم إل. عبادة األصناـنسه سميماف )عميم السبلـت مف كنر ورج  قو 
وقوـ عيس. )عميػم السػبلـت أي ػا  كػاف مػنلـ مػف يعبػد األصػناـ ف ػبل  عمػف 

بػػف أسػػبال اشػػرنا إلػػيلـ مػػف عبػػوديتلـ لػػم )عميػػم السػػبلـت فقػػد ورد عػػف عمػػي 
)فيمػػا وعػػظ   عػػز وجػػ  بػػه عيسػػى يػػا عػػنلـ )عمػػيلـ السػػبلـ ت انػػم قػػاؿ  

عيسػػى انػػأ رحػػؾ ورب آبائػػؾ ... يػػا عيسػػى قػػ  لظممػػة إسػػرائي  َل تػػدعوني 
والسحت تحت أحضانكـ واْلصناـ في بيوتكـ فػاني آليػت أف اجْػ  إجػابتي 

 .(ٗ)إياهـ لْناع عميهـ حتى يتْرقوا (
زمػانلـ أنػاس يعبػدوف األصػناـ فػ همكلـ هللا فنػي   كاف في أصحاب اْلخدود 

)ف اؿ جرجيس )عميه السَلـ( لما اخرج َل تجمػوا عمػي ف ػاؿ المهػـ الروايػة  
 .(٘)أهمكت أنت عبدت اْلوثاف ...(
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  كػػاف فػػي زمػػانلـ مػػف يعبػػد األصػػناـ وأجبػػرهـ عميلػػا ممػػؾ ذلػػؾ أهػػ  الكهػػف
كاف هناؾ ممػؾ جبػار  )الزماف  فقد ورد عف اإلماـ الصادؽ )عميم السبلـت  

في زمانهـ يدعوا أه  مممكته إلى عبادة اْلصناـ ومف لػـ يجيبػه قتمػه ولػـ 
 .(ٔ)(مف باب المدينة حتى يسجد لألصناـيدع أحدا يخرج 

وأهػه اللنػػد أي ػػا  اتخػػذوا األورػػاف وعبػدوا األصػػناـ وكانػػت مػػف ذهػػب وف ػػة  
بػػف عمػػي  فنػػي الروايػػة عػػف أبػػي عمػػي احمػػد ابػػف الحسػػف القطػػاف عػػف الحسػػف

)... إف ممكػػاع مػػف ممػػوؾ الهنػػد كػػاف كثيػػر العسػػكرأ )عميػػم السػػبلـ ت قػػاؿ  
 الجند 

واسػػا المممكػػة أفتػػتف بنْسػػه وممكػػه وكثػػر أهمػػه فػػزيف لػػه الَػػيطاف عػػداوة 
الػػديف وأهمػػه وأضػػر بأهػػ  الػػديف فأقصػػاهـ مخافػػة عمػػى ممكػػه وقػػرب أهػػ  
ػػرفهـ وسػػج د اْلوثػػاف وصػػنا لهػػـ أصػػناما مػػف ذهػػب وفضػػة وفضػػمهـ َو

ْلصػػػػنامهـ فممػػػػا رأى النػػػػاس ذلػػػػؾ منػػػػه سػػػػارعوا إلػػػػى عبػػػػادة اْلوثػػػػاف 
 .(ٕ)واَلستخْاؼ بأه  الديف (

اما العرب فعبادة األصناـ انتقمت إليلـ عم. ما يػروى عػف طرعػ  عمػرو بػف 
الحػي وهػو عمػػرو بػف ر يعػػة بػف حاررػػة بػف عمػرو بػػف عػامر الػػذأ خػرج إلػػ. 

وسػ للـ أف يعطػوهللا منلػا صػنما  الشاـ و لا قوـ مػف العمالقػة يعبػدوف األصػناـ 
فيسير بػم إلػ. ارض العػرب  فػ عطوهللا صػنما  يقػاؿ لػم هبػه فقػدـ بػم إلػ. مكػة 
فو عم عند الكعبة فكاف أوؿ صنـ و   بمكة  رـ و عوا بم اساؼ ونائمة 
وكػػه واحػػد منلمػػا عمػػ. ركػػف مػػف أركػػاف البيػػت فكػػاف الطػػائ  إذا طػػاؼ بػػدأ 

صػػنما  يقػػاؿ لػػم مجػػاور الػػرعح باسػػاؼ فقبمػػم وخػػتـ بػػم  ونصػػبوا عمػػ. الصػػنا 
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وعمػػ. المػػروة صػػنما  يقػػاؿ لػػم مطعػػـ الطيػػر  فكانػػت العػػرب إذا حجػػت البيػػت 
فػػػرأت تمػػػؾ األصػػػناـ سػػػ لت قػػػرعش وخزاعػػػة فيقولػػػوف نعبػػػدها لتقر نػػػا إلػػػ. هللا 
زلنػػػ.  فممػػػا رأت العػػػرب ذلػػػؾ اتخػػػذت أصػػػناما فجعمػػػت كػػػه قبيمػػػة للػػػا صػػػنما  

إذا أرادت ح  البيت الحراـ وقنت كه  يصم وف لم تقر ا  إل. هللا وكانت العرب
قبيمػػػة عنػػػد صػػػنملا وصػػػموا عنػػػدهللا رػػػـ تمبػػػوا حتػػػ. قػػػدموا مكػػػة فكانػػػت تمبيػػػاتلـ 
مختمنػػة  وكػػاف أهػػه مكػػة )قػػرعشت يعبػػدوف األصػػناـ حجػػرا  كانػػت أـ شػػجرا  أـ 

)... ولػػـ نيػػر ذلػػؾ  وفػػي روايػػة عػػف اإلمػػاـ البػػاقر )عميػػم السػػبلـت انػػم قػػاؿ  
مػف قبػ  إَل وعبػد اْلصػناـ وذبػح لهػا مػا خػَل  يبق احد مػف قػريش والْػرب

الرسوؿ اْلعظـ )  تسػميما( وأميػر المػؤمنيف عمػي بػف أبػي طالػب )عميػه 
 .(ٔ)السَلـ (...(

 ت6)وفي ذلؾ يقوؿ الشاعر في ح  أمير المؤمنيف )عميم السبلـت

  
ثنيف                عبػػػػػػػد   غَلمػػػػػػػاع يافْػػػػػػػاع                 وقػػػػػػػريش يْبػػػػػػػدوف الػػػػػػػو 

 ما قريش وَل طرفة عػػيف   اف لـ يسجد لها          وقمى اْلوث
 يـو بدر وتػبوؾ وحنػػػيف   ؿ لما برزوا         طحف اَلبطػا

 
ودعاهـ رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات إل. خم  األصناـ واألنداد فرف ػوا ذلػؾ فنػي 

) وقػػالوا إلػػى مػػا تػػدعوا قػػاؿ إلػػى لسػػبلـت  روايػػة عػػف أهػػه البيػػت )عمػػيلـ ا
َػػهادة َل الػػه إَل   وخمػػا اْلنػػداد كمهػػا قػػالوا نػػَدع ثَلثمائػػة وسػػتيف ألهػػا 
ونْبد ألها واحداع وحكي   تْػالى: قػولهـ }وعجبػوا أف جػاءهـ منػذر وقػاؿ 
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الكػػػػافر هػػػػذا سػػػػاحر كػػػػذاب أجْػػػػ  اإللهػػػػة ألهػػػػا واحػػػػدا إف هػػػػذا لَػػػػيء 
 .(ٔ)عجاب{...(

 
 
 
 
 
 
 

 الثاني بابال
 اْلصناـ البَرية قبي  قياـ ال ائـ )عميه السَلـ(

 
اْلدلػػة عمػػى وجػػود أصػػناـ بَػػرية فػػي آخػػر  المبحػػث اْلوؿ:  

 الزماف 
لقػػد تقػػدمت اإلشػػارة فػػي الصػػنحات السػػابقة مػػف هػػذا البحػػث إلػػ. وجػػود أدلػػة 
عمػػػ. عبػػػادة األصػػػناـ البشػػػرعة  ػػػمف األدلػػػة القرهنيػػػة التػػػي سػػػقناها فػػػي بيػػػاف 

 صناـ واألوراف في القرهف.لنظة األ
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إال أف هناؾ أدلة أخرى إبانلا أئمة أهه البيػت )عمػيلـ السػبلـت وأشػاروا إليلػا 
عػػػف طرعػػػ  جممػػػة مػػػف األحاديػػػث والروايػػػات الشػػػرعنة الػػػواردة عػػػنلـ )عمػػػيلـ 

 السبلـ توتنقسـ هذهللا األدلة إل. نوعيف  ػ
 النوع اْلوؿ:

لبشػػرعة عػػف طرعػػ  وجػػود هػػي التػػي تقػػ  دلػػيبل  عمػػ. وجػػود عبػػادة لؤلصػػناـ ا
مره تمكـ األصناـ  والتي نعني بلا األشخاص الذيف يعبدهـ الناس بطاعتلـ 

 للـ مف دوف هللا.
 الدلي  اْلوؿ:

بارتبال منلوـ العبادة بالطاعة لمعممػاء والنقلػاء  حيػث اف النػاس بإطػاعتلـ  
دوف للؤالء واألخذ ب وامرهـ ونواهيلـ فيكونػوف قػد اتخػذوهـ أصػناما تعبػد مػف 

 هللا عز وجه .
 ُدوفِ  ِمفْ  َأْرَحابعا َوُرْهَباَنُهـْ  َأْحَباَرُهـْ  اْتَخُذوا}حيث ورد في تنسير قولم تعال.  

.كما ورد عف أبي بصير عف اإلماـ الصادؽ ) عميم السبلـ ت انم (ٔ){ َّللْاِ 
  {َّللْاِ  وفِ دُ  ِمفْ  َأْرَحابعا َوُرْهَباَنُهـْ  َأْحَباَرُهـْ  اْتَخُذوا}قاؿ  قاؿ قمت لم 

ف ػػاؿ: أمػػا و  مػػا دعػػوهـ إلػػى عبػػادة أنْسػػهـ ولػػو دعػػوهـ مػػا أجػػابوهـغ 
 .(ٕ)َلع فْبدوهـ مف حيث َل يَْروف(ولكف أحموا حراماع وحرموا عميهـ حَل

وورد فػػي روايػػة أخػػرى عػػف أبػػي بصػػير عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ )عميػػم السػػبلـت 
ػػا َبػػاَنُهـْ َوُرهْ  َأْحَبػػاَرُهـْ  اْتَخػػُذوا)}أي ػػا  أنػػم قػػاؿ   {غ قػػاؿ: مػػا َّللْاِ  ُدوفِ  ِمػػفْ  َأْرَحابع
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دعوهـ إلى عبادة أنْسهـ ولو دعوهـ ما أجابوهـغ ولكنهـ أحموا لهـ حَلَلع  
 .(ٔ)وحرموا عميهـ حراماع فأخذوا به فكانوا أرحابهـ مف دوف   (

وجاء في رواية رالرة عػف أبػي الجػارود عػف اإلمػاـ البػاقر )عميػم السػبلـت أنػم 
{ فػػانهـ أطػػاعوا وأخػػذوا َوُرْهَبػػاَنُهـْ  َأْحَبػػاَرُهـْ  اْتَخػػُذوا)}ؿ  فػػي قولػػم تعػػال.  قػػا

ب ػػولهـ وأتبْػػوا مػػا أمػػرهـ بػػه ودانػػوا بمػػا دعػػوهـ إليػػه فيتخػػذونهـ أرحابػػاع 
بطػػاعتهـ لهػػـ وتػػركهـ أمػػر   وكتبػػه ورسػػمه فنبػػذو  وراء ظهػػورهـ ومػػا 

 (.ٕ)عصوا   ...(أمرهـ به اْلحبار والرهباف أتبْوهـ وأطاعوهـ و 

فنجد إف اليلود والنصارى قػد أطػاعوا عممػائلـ مػف الرهبػاف واألحبػار وانقػادوا 
للـ في كه شيء ال سيما أخذهـ اإلحكاـ الشرعية  فعم. هذا األساس يكوف 

 قد عبدوهـ مف دوف هللا.
 .وبما إف األمة اإلسبلمية تحذوا حذو األمـ السابقة وال سيما بني إسرائيه

صػم. هللا عميػم )عػف أبػي جعنػر عميػم السػبلـ قػاؿ   قػاؿ رسػوؿ هللا  فقد جاء
والػذي نْسػي بيػد  لتػركبف سػنف مػف كػاف قػبمكـ حػذو )  وسػمـ تسػميمات وهلم

غ وَل يخطػئكـ سػنة ة بال ذة غ حتى َل تخطؤوف طري هـالنْ  بالنْ  غ وال ذ
 .(ٖ)(بني إسرائي 

مػػر بػػم بنػػو إسػػرائيه فبلبػػد إذف مػػف أف يمػػر المسػػمموف فػػي هخػػر الزمػػاف بمػػا 
حيث إنلـ أأ المسمميف سيعبدوف عممائلـ وفقلائلـ مػف حيػث إطػاعتلـ للػـ 

 وأخذهـ ب رائلـ العقمية التي تخط  في كرير مف األحياف.
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فيتحػػوؿ أولئػػؾ العممػػاء والنقلػػاء إلػػ. أصػػناما  تعبػػد وتطػػاع مػػف دوف هللا عػػز 
واألحاديػػػث  وجػػػه وذلػػػؾ ألف أهػػػه هخػػػر الزمػػػاف سػػػينبذوف مػػػا جػػػاء بػػػم القػػػرهف

والروايػػػػػات الػػػػػواردة عػػػػػف أهػػػػػه بيػػػػػت نبػػػػػيلـ وراء ظلػػػػػورهـ لجلملػػػػػـ بلػػػػػا أوال  
 ولتمسكلـ ب قواؿ فقلاء السوء رانيا .

وقد أشار القرهف وروايات أهه البيت )عميلـ السبلـت انم ال بد أف تحػذو هػذهللا 
األمػػة حػػذو األمػػـ السػػابقة فػػي عبػػادة األصػػناـ  فكمػػا أتخػػذ اليلػػود والنصػػارى 

ـ ورهبػػانلـ أر ابػػا  مػػف دوف هللا فسػػتجرأ هػػذهللا السػػنة فػػي هػػذهللا األمػػة ال أحبػػاره
 محالة.

 
 :الثانيالدلي  

هػػو مػػا روأ عػػف الحسػػف بػػف عمػػي بػػف يقطػػيف عػػف اإلمػػاـ أبػػي جعنػػر البػػاقر 
)مف أصغى إلى نػاطق ف ػد عبػد  فػاف كػاف النػاطق )عميم السبلـت أنم قاؿ  

دي عػف الَػيطاف ف ػد عبػد يؤدي عف   ف د عبد   واف كاف النػاطق يػؤ 
 .(ٔ)الَيطاف(

وفي ذلؾ إشارة وا حة إل. عبادة األصناـ البشرعة التي هي أناس يطاعوف 
مف دوف هللا  والمعموـ إف الناط  يعب ر بم نالبا  عف اإلنساف  وعميم كه مف 
يصػػػوي إلػػػ. إنسػػػاف فقػػػد عبػػػدهللا ولكػػػف العبوديػػػة تكػػػوف مػػػرة هلل عػػػز وجػػػه عػػػف 

 كاإلصواء البلئمة )عميلـ السبلـت.طرع  اإلصواء لؤلولياء 
ومرة تكػوف العبوديػة لمشػيطاف عػف طرعػ  اإلصػواء ألعػداء هللا أو الػذيف لػـ  

 تربت عصمتلـ مف عامة الناس وهو مصداؽ عبادة األصناـ البشرعة.
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 :ثالثالدلي  ال
) يػا عف أبي حمزة الرمالي عف اإلماـ البػاقر )عميػم السػبلـت أي ػا  أنػم قػاؿ  

أنمػػا يْبػػد   مػػف عػػرؼ   فأمػػا مػػف َل يْػػرؼ   فكأنمػػا يْبػػد أبػػا حمػػزة 
 غير  هكذا ضاَلع.

 قمت: أصمحؾ   وما مْرفة  .
قػػاؿ: يصػػّدؽ   ويصػػّدؽ دمحماع رسػػوؿ   )  تسػػميما( فػػي مػػواَلة عمػػي 

 .(ٔ)...(واإلتماـ به وبأئمة الهدى مف بْد  والبراءة إلى   مف عدوهـ 
مما يدؿ عم. أف معرفة هللا تقت ي التصدي  والمواالة ألمير المؤمنيف عمي 
بػف أبػػي طالػب )عميػػم السػػبلـت بعػد المػػواالة لرسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات ومػػف رػػـ 
الموالة لبلئمة المعصوميف )عميلـ السبلـت مف بعدهللا ابتداء  مف اإلماـ الحسف 

لػػب )عميلمػػا السػػبلـت وانتلػػاء باإلمػػاـ الملػػدأ المنتظػػر بػػف عمػػي بػػف أبػػي طا
)عميػم السػػبلـت واف مػػف ال يػػوالي عميػػا  واألئمػػة مػػف ولػػدهللا )عمػػيلـ السػػبلـت مػػف 
بعػد رسػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات فإنػم ال يعػرؼ هللا  وبالتػالي فإنػم سػيوالي نيػرهـ 

عبػدوف مػف دوف هللا  وعميػم مف أئمة الكنر وأشياع ال بلؿ ممػا يعنػي أنلػـ ي  
 فعبادة أولئؾ األشخاص تعني عبادة أصناما بشرعة ودليبل  عم. وجودها .

 
 :راباالدلي  ال

هػػو النتنػػة التػػي كانػػت تعػػرؼ بنتنػػة الػػبلت والعػػزى وهػػي مػػف أشػػد النػػتف فػػي 
عصػػر الظلػػور والقيػػاـ المقػػدس لؤلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت  فقػػد ورد عػػف 

لصػػادؽ )عميػػم السػػبلـت عػػف هبائػػم عػػف أميػػر المػػؤمنيف المن ػػه عػػف اإلمػػاـ ا
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)...وهػذا ال ػائـ عف رسوؿ هللا )صم. هللا عميم والم وسػمـ تسػميمات أنػم قػاؿ  
ْلوليائي  ةالذي  يح  حَللي ويحـر حرامي وبه انت ـ مف أعدائي وهو راح

وهو الذي يَْي قموب َيْتؾ مػف الظػالميف والجاحػديف والكػافريف فيخػرج 
ِْتنػػة النػػاس بهمػػا يو الػػَلت والْػػ مئػػذ أَػػد مػػف فتنػػة زى طػػرَييف فيحرقهمػػا فم

 .(ٔ)(الْج  و السامري 
وهذا دليه وا ح عم. وجود أصناما مف بشر وليس فقط أصػناما مػف حجػر 
مػػ  إمكانيػػة إطػػبلؽ أسػػماء بعػػض األصػػناـ عمػػ. بنػػي البشػػر أي ػػا  كمػػا إف 

 أسماء بعض األصناـ كانت ألشخاص كود ويووث وسواع  ونسر 
مراد مف فتنة العجه والسامرأ هنا هػي فتنػة بنػي إسػرائيه حػيف ذهػب نبػي وال

هللا موسػػػ. )عميػػػم السػػػبلـت إلػػػ. ميقػػػات ر ػػػم وكػػػاف الػػػذأ كػػػاف مػػػف اتخػػػاذهـ 
 العجه وعبادتلـ لم  واف شبيم ذلؾ سيحصه في جممة فتف عصر الظلور.

 
  لخامسالدلي  ا 

قر )عميػػم السػػبلـت هػػو مػػا روأ عػػف أبػػي حمػػزة الرمػػالي الػػذأ سػػ ؿ اإلمػػاـ البػػا
 ) أصمحؾ   أي َيء أنا إذا عممته استكممت ح ي ة اإليماف.قاؿ  

قػػاؿ: تػػوالي أوليػػاء   وتْػػادي أعػػداء   تكػػوف مػػا الصػػادقيف كمػػا أمػػرؾ 
.  

قاؿ: قمت ومف أولياء   ومف أعداء  . ف اؿ: أوليػاء   دمحم رسػوؿ   
حسػيف ثػـ انتهػى اْلمػر إلينػا ثػـ ابنػي وعمي والحسف والحسيف وعمي بف ال
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فمف والى هؤَلء ف د والى   وكاف مػف  سجْْر وأومأ إلى جْْر وهو جال
 الصادقيف كما أمر    .

 قمت : ومف أعداء   أصمحؾ   . 
 قاؿ: اْلوثاف اْلرحْة.

 قاؿ : مف هـ .
 .(ٔ)قاؿ : أبو الْصي  ورما ونْث  ومْاوية ومف داف بدينهـ ...(

وهذا يعني أي ا  إطبلؽ لنظ األوراف عمػ. أشػخاص مػف البشػر بعيػنلـ  ممػا 
 يق  دليبل  عم. وجود أصناـ بشرعة يعك  الناس عم. عبادتلا.

 
 : لسادسالدلي  ا

والذأ ورد في اإلنجيه في بياف قوؿ نبي هللا عيس. بف مرعـ )عميػم السػبلـت 
)أيها الكتبة والْ هاء مخاطبا  رجاؿ الشرععة مف اليلود ورهبانلـ حيث قػاؿ  

أنكـ تضْوف عمى عواتق اآلخريف أحمػاَلع َل يطػاؽ حممهػا ولكػنكـ أنْسػكـ 
َل تحركونهػػا باحػػدى أصػػابْكـغ والحػػق أقػػوؿ لكػػـ إف كػػ  َػػر دخػػ  الْػػالـ 
بوسيمة الَيوخغ قولػوا لػي مػف أدخػ  عبػادة اْلصػناـ فػي الْػالـ إَل طري ػة 

 الَيوخ .
ه بَْلعغ فممػا مػات اْلب أمػر أبنػه بصػنا أنه ممؾ أحب أبا  كثيراع وكاف أسم

تمثاؿ َبه أبيه تْزية لنْسه ونصبه في سوؽ المدينة وأمر بأف يكوف ك  
مػف أقتػرب مػػف ذلػؾ التمثػػاؿ إلػى مسػافة خمسػػة عَػر ذراعػػاع فػي مػػأمف َل 
يمحػق أحػد بػه أذى عمػى اإلطػَلؽ وعميػه أخػذ اْلَػرار بسػبب الْوائػد التػي 
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داع وزهوراع ثـ تحولت هذ  الهدايا في زمػف جنوها مف التمثاؿ ي دموف له ور 
قيصر إلى ن ود وطْاـ حتى سمو  إلهاع تكريماع له وهػذا الَػيء تحػوؿ مػف 
عادة إلى َريْة حتى إف الصنـ بْػَلع انتَػر فػي هػذا الْمػـ كمػه وقػد نػدب 
  عمػػى هػػذا بواسػػطة أَػػْيا قػػائَلع: )ح ػػاع أف هػػذا الَػػْب يْبػػدني بػػاطَلع 

التػػي أعطاهػػا إيػػاهـ عبػػدي موسػػى ويتبْػػوف ت اليػػد  ْلنهػػـ أبطمػػوا َػػريْتي
 َيوخهـ(...

أجاب يسوع: اعمـ جيداع انه َل يوجػد اليػـو تماثيػ  مػف خَػب فػي إسػرائي  
 .(ٔ)ولكف توجد تماثي  مف جسد (

وهػػذا دليػػه هخػػر عمػػ. وجػػود أصػػناـ بشػػرعة جػػرت النػػاس عمػػ. عبادتلػػا وذلػػؾ 
 يدا  أعم..ب تباع فقلاءهـ بما يقولوف وتقميدهـ إياهـ تقم

 
   النوع الثاني

مػف األدلػػة فإنلػػا تنصػب عمػػ. بيػػاف وجػود عبػػادة لؤلصػػناـ البشػرعة قبيػػه قيػػاـ 
اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت كما كانت هناؾ عبادة لؤلصػناـ الحجرعػة قبيػه 

 بعرة النبي المصطن. )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات وهناؾ عددا  مف الشواهد عم. ذلؾ .
 ْلوؿ:الَاهد ا

)واف الساعة َل ت ـو حتى تْبد الْػرب مػا هو قوؿ رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات  
 .(ٕ)كانت تْبد آباؤها...(

وكمػػا هػػو معػػروؼ إف العػػرب عبػػدت األصػػناـ واألورػػاف  وقػػوؿ الرسػػوؿ   
األصػػػػػناـ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػػميمات دليػػػػػه قػػػػػاط  عمػػػػػ. عػػػػػودة العػػػػػرب إلػػػػػ. عبػػػػػادة تمكػػػػػـ 
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واألورػػاف  وبمػػا انػػم ال وجػػود ألصػػناـ حجػػر أو خشػػب أو نيػػرهللا فػػي األوسػػال 
 اإلسبلمية هذهللا األياـ فلذا يعني وجود أصناـ مف بشر.

ف هذهللا العبادة و لذا الشكه الواس  سػيكوف فػي هخػر الزمػاف  دليػه ذلػؾ إف  وا 
بادة هذهللا األصػناـ كعبلمػة الرسوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات قرف بيف قياـ الساعة و يف ع

 لقرب قياملا.
والساعة كما هو معموـ ساعة صورى هي قياـ اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت 
والتػػػي تكػػػوف قبػػػاؿ السػػػاعة الكبػػػرى التػػػي هػػػي القيامػػػة وعػػػوـ القيامػػػة ووقػػػوؼ 

 الخبلئ  لمحساب بيف يدأ هللا عز وجه.
)عميػم السػػبلـت  والػدليه عمػ. كػػوف السػاعة الصػورى هػػي قيػاـ اإلمػاـ الملػػدأ

 ََل  َوُهػػػػـْ  َبْغَتػػػػةع  َتػػػػْأِتَيُهـْ  َأفْ  الْسػػػػاَعةَ  ِإَلْ  َيْنُظػػػػُروفَ  َهػػػػ ْ )فػػػػي قولػػػػم تعػػػػال.  
ُُْروفَ  َْ  .(ٔ)(َي

)هػػي سػػاعة ال ػػائـ تػػأتيهـ فقػػد جػػاء عػػف اإلمػػاـ البػػاقر )عميػػم السػػبلـت قػػاؿ  
 .(ٕ)بغتة(

ق فػيكـغ )متػى ي ػـو الحػوفي روايػة عنػم )عميػم السػبلـت وقػد سػ لم الكميػت  
متػى ي ػػـو مهػػديكـ ؟ قػػاؿ )عميػػه السػػَلـ(: ل ػػد سػػئ  رسػػوؿ   )صػػمى   
عميه وآله وسمـ تسميما( عف ذلؾغ ف اؿ: إنما مثمه كمث  الساعة َل تأتيكـ 

 .(ٖ)إَل بغتة (
   الَاهد الثاني
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مػػا ورد عػػف الحسػػيف بػػف المختػػار عػػف أبػػي بصػػير عػػف اإلمػػاـ أبػػي عبػػد هللا 
)كػ  رايػة ترفػا قبػ  قيػاـ ال ػائـ فصػاحبها انػم قػاؿ   الصادؽ )عميم السبلـت

 .(ٔ)طاغوت يْبد مف دوف   عز وج  (
وهػػػذا دليػػػه عمػػػ. وجػػػود عبػػػادة لؤلصػػػػناـ البشػػػرعة التػػػي تسػػػب  قيػػػاـ اإلمػػػػاـ  

الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت فالروايػػػة صػػػرعحة وفيلػػػا إطػػػبلؽ عمػػػ. إف كػػػه مػػػف 
الناس البيعة لػم قبػه يتصدى لملمة إمامة المسمميف مف الساسة وي خذ عم. 

القائـ )عميم السبلـت فلو طانوت )أأ صنـت الف هذا الشخص أدع. ما ال 
يح  لم وتصدر مكانا ليس لم ب هه ألنم ليس ب ماـ معصػـو وال مخػوؿ مػف 
قبه اإلماـ )عميم السػبلـ ت  كمػا يصػدؽ ذلػؾ عمػ. نيػرهـ مػف  قػادة وعممػاء 

 .صية هللا واإلماـممف يطاع في مع وفقلاء ورؤساء عشائر ...ال 
 

 الَاهد الثالث:
إف قبيه القائـ أناسا  هـ مف العمماء يحاججونم فػي كتػاب هللا عػز وجػه  واف 
النػػاس سػػتقوـ ب تبػػاعلـ جلػػبل  مػػف دوف التنكػػر  فيكونػػوا بػػذلؾ عبػػادا  للػػـ مػػف 

 حيث  يشعروف أو ال يشعروف .
قػاؿ سػمعت فقد جاء عف عبد هللا بػف زرارة عػف   بػف مػرواف عػف الن ػيه 

: إف قائمنا إذا قاـ أست ب  مف جهمة الناس أبا عبد هللا )عميم السبلـت يقػوؿ
 اَد مما است بمه رسوؿ   )  تسميما( مف جهاؿ الجاهمية .

 ف مت :وكيف ذلؾ .
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المن ػورة قاؿ :إف رسوؿ   )  تسميما( أتى الناس وهـ يْبػدوف الحجػارة 
والصخور والْيداف والخَب المنحوتة واف قائمنا إذا قاـ أتى الناس وكمهـ 
يتػػأوؿ عميػػه كتػػاب   ويحػػتج بػػه عميػػه ثػػـ قػػاؿ أمػػا و  ليػػدخمف عمػػيهـ 

 .(ٔ)(جوؼ بيوتهـ كما يدخ  الحر وال ر عدله
وفػي روايػػة عػػف   بػف أبػػي حمػػزة عػف بعػػض أصػػحابم عػف اإلمػػاـ الصػػادؽ 

)سمْته ي وؿ إف ال ائـ )عميه السَلـ( يم ى فػي حرحػه ت قػاؿ  )عميم السبلـ
ما لـ يمَق رسوؿ   )  تسميما( ْلف رسػوؿ   )  تسػميما( أتػاهـ وهػـ 
يْبػػدوف الحجػػارة المن ػػورة والخَػػبة المنحوتػػة واف ال ػػائـ يخرجػػوف عميػػه 

 .(ٕ)ي اتمونه عميه (فيتأولوف عميه كتاب   و
وفي هاتيف الروايتيف عقد اإلماـ الصادؽ )عميم السبلـت مقارنة بيف مف عبػد 
األصناـ الحجرعة ونيرها في أوؿ زماف أأ قبيه بعرة النبي )صم. هللا عميػم 
وهلػػم وسػػمـ تسػػميمات و ػػيف عبػػادة األصػػناـ البشػػرعة فػػي هخػػر الزمػػاف أأ قبيػػه 

 قياـ القائـ )عميم السبلـت.
جعه مف يت ولوف القرهف عم. اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت وهػـ العممػاء  وقد

)فقلاء السوءت في قباؿ األصناـ التػي عبػدها النػاس فػي عصػر النبػي الخػاتـ 
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػميمات حيػػػػث يجعػػػػه النػػػػاس فػػػػي هخػػػػر الزمػػػػاف مػػػػف عممػػػػائلـ أصػػػػناما 

 اللـ عابديف للـ.يعبدوف ويطاعوف وتنقاد للـ الناس را يف ب فع
 الَاهد الرابا:

هو ما ذكرتم الروايات الشرعنة عف أهه البيت )عمػيلـ السػبلـت مػف أف القػائـ 
)عميم السبلـت إذا قاـ هدـ ما كاف في الجاهمية مػف أمػور وأبطملػا  فقػد روأ 
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)سػػألت أبػػا جْْػػر )عميػػه السػػَلـ( عػػف ال ػػائـ عػػف عبػػد هللا بػػف هػػبلؿ قػػاؿ  
 ـ بأي سيرة يسير في الناس ؟)عميه السَلـ( إذا قا

 ف اؿ: سيرة ما سار به رسوؿ   )  تسميما( حتى يظهر اإلسَلـ .
 قمت: وما كانت سيرة رسوؿ   )  تسميما(.

قػػاؿ : أبطػػ  مػػا كػػاف فػػي الجاهميػػة واسػػت ب  النػػاس بالْػػدؿ وكػػذلؾ ال ػػائـ 
اـ يبط  ما كاف في الهدنػة ممػا كػاف فػي أيػدي النػاس )عميه السَلـ( أذا ق

 .(ٔ)ويست ب  بهـ الْدؿ (
وفي رواية رانية عف أحمػد بػف الحسػف بػف أبػاف عػف عبػد هللا بػف عطػاء عػف 

)قاؿ: سػألته عػف سػيرة المهػدي كيػف اإلماـ الصادؽ )عميم السبلـت يقػوؿ  
 سيرته.

 تسميما( يهدـ مػا كػاف قبمػه كمػا هػدـ قاؿ : يصنا ما صنا رسوؿ   ) 
 .(ٕ)رسوؿ   )  تسميما( أمر الجاهمية ويستأنف اإلسَلـ جديدا...(

ومػػف المعمػػـو إف مػػف أهػػـ معػػالـ الجاهميػػة هػػو وجػػود األصػػناـ وعبادتلػػا فػػإذا 
بادتلػػا فػػإف القػػائـ )عميػػم كػػاف رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات هػػدـ األصػػناـ وأبطػػه ع

 السبلـت أي ا  ستكوف في عصرهللا أصناـ وسيلدملا وعبطملا.
)إف قائمنػػا أذا قػػاـ دعػػا النػػاس إلػػى عػػف اإلمػػاـ البػػاقر )عميػػم السػػبلـت قػػاؿ  

ف اإلسػػَلـ بػػدأ غريبػػاع  أمػػر جديػػد كمػػا دعػػا إليػػه رسػػوؿ   )  تسػػميما( واق
 .(ٖ)طوحى لمغرحاء (وسيْود غريباع كما بدأ ف
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ت عػف سػ لت أبػا عبػد هللا )عميػم السػبلـ وفي رواية رانية عف أبي بصير قاؿ 
) اإلسَلـ بدأ غريباع وسػيْود غريبػاع كمػا قوؿ أمير المؤمنيف )عميم السبلـت  

 كاف فطوحى لمغرحاء .
ف اؿ: يا أبا دمحم يستأنف الداعي منا دعاءا جديداع كما دعا إليػه رسػوؿ   

  تسميما(غ فأخذت بْخذ  وقمت أَهد أنؾ إمامي.) 
ف اؿ: انه سيدعي ك  أناس بأمامهـ أصحاب الَػمس بالَػمس وأصػحاب 

 .(ٔ)الحجارة بالحجارة ( بال مر بال مر وأصحاب النار بالنار وأصحا
ومما ال يخن. إف عبادة األصناـ كانت منتشػرة فػي بدايػة الػدعوة اإلسػبلمية  

الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت للػػػا شػػػبم بػػػدعوة جػػػدهللا المصػػػطن.  ةكانػػػت دعػػػو  ولمػػػا
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػميمات فػػػػبل بػػػػد والحػػػػاؿ هػػػػذهللا أف يسػػػػب  دعػػػػوة اإلمػػػػاـ الملػػػػدأ )عميػػػػم 

 السبلـت ظلور عبادة لؤلصناـ ولكف هذهللا المرة أصناما بشرعة ال حجرعة .
تسػػػميمات كانػػػت لمتوحيػػػد ونبػػػذ الشػػػرؾ وعبػػػادة وبمػػػا إف دعػػػوة رسػػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 

األصناـ فكذلؾ دعوة اإلماـ الملدأ )عميػم السػبلـت فػي هخػر الزمػاف سػتكوف 
 دعوة لمتوحيد  التوحيد الخالص هلل عز وجه.

وذلؾ الف اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت سيكمه ما بدأهللا رسوؿ هللا )صم. هللا 
مف أقامػة التوحيػد الخػالص هلل جػه  عميم وهلم وسمـ تسميمات واألئمة مف بعدهللا

وعػػػػبل  وذلػػػػؾ أنلػػػػـ صػػػػموات هللا عمػػػػيلـ و تقػػػػدير مػػػػف هللا عػػػػز وجػػػػه وبعممػػػػم 
المسب  لـ يقيموا التوحيد الخالص هلل في أرجػاء هػذا الكػوف كمػم لمػا مػروا بػم 

 .وؼ ومبلبسات كانت حائبل  دوف ذلؾمف ظر 
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تظر )عميم السبلـت ولكف هذهللا الملمة ستكوف منول بقائـ هؿ   الملدأ المن
الذأ هو خبلصة األنبياء واألصنياء واألئمة وخاتملـ )عميلـ أف ه الصبلة 
والسػػػػبلـت ودعوتػػػػم هػػػػي خبلصػػػػة الػػػػدعوات اإللليػػػػة مػػػػف نبػػػػي هللا هدـ )عميػػػػم 
السػػػػبلـت إلػػػػ. النبػػػػي الخػػػػاتـ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػميمات ومػػػػف جػػػػاء مػػػػف بعػػػػدهللا مػػػػف األئمػػػػة 

يف إل. اإلمػاـ الملػدأ )عمػيلـ السػبلـ أجمعػيفت وهػو المياميف اللاديف الملدي
تلػا وتحطيملػا بشػكه مطمػ  وكامػه دمف سيقوـ بإزالة األصناـ كملا ونبذ عبا

 بعوف هللا تعال. .
رػػـ إف الروايػػة األخيػػرة تشػػير بو ػػوح إلػػ. إف مػػف عبػػد األصػػناـ سػػواء أكػػاف 

هكػػػذا كوكبػػػا  أو حجػػػرا ...ال   سػػػيكوف هػػػذا الصػػػنـ إمامػػػم الػػػذأ يػػػدع. بػػػم و 
 ت.قياـ اإلماـ الملدأ )عميم السبلـسيكوف الحاؿ في هخر الزماف وقبيه 

 
  الَاهد الخامس: 

)... وَل ت ـو الساعة حتى يمحق حػي عف رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات انم قػاؿ  
 .(ٔ)مف أمتي المَركيف وحتى تْبد قبائ  مف أمتي اْلصناـ واْلوثاف (

و ػػحنا هػػـ مػػف أشػػرؾ عبػػادة المخمػػوؽ سػػواء كػػاف بشػػرا  أو والمشػػركوف كمػػا أ
حجػػرا  أو شػػػجرا ...ال   مػػ  عبػػػادة هللا عػػز وجػػػه  ومػػنلـ مػػػف أتخػػذ األصػػػناـ 

 واألوراف لتقر لـ إل. هللا عز وجه.
وهذا ما سيكوف في هخر الزماف وقبػه قيػاـ السػاعة تحديػدا  أأ أنلػـ يشػركوف 

أورانػا مػ  طػاعتلـ هلل عػز وجػه  فػي عبػادة هللا تعػال.  إذ يطيعػوف أصػناما و 
وهػػذهللا األصػػناـ أصػػناـ مػػف بشػػر ألنػػم ال وجػػود لعبػػادة األصػػناـ الحجرعػػة فػػي 

 األمة اإلسبلمية.
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 الَاهد السادس: 

 (ٔ))َل ت ـو السػاعة حتػى تنصػب اْلوثػاف(هو قوؿ رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات  
يقػاؿ نصػبت الخيػه أذانلػا مف المعروؼ إف نصب الشيء هػو إقامتػم ورفعػم 

ػػب األمػػي فبلنػػا أأ والهللا منصػػبا    أأ رفعتلػػا  كمػػا يعنػػي التنصػػيب يقػػاؿ نص 
 ونصب لم الشرؾ أظلرهللا لم.

وعميم فإف نصب األوراف الذأ يسػب  قيػاـ السػاعة بػه هػو مػف عبلماتلػا أأ 
نصػػػػب ورفػػػػ  أصػػػػناـ وأورػػػػاف تعبػػػػد وتشػػػػرؾ فػػػػي الطاعػػػػة مػػػػ  هللا عػػػػز وجػػػػه 

مػاف إقامػة األصػناـ واألورػاف الحجرعػة قػد ذهػب فلػذا والمعصـو  ولمػا كػاف ز 
يعنػػي إف أصػػناما وأورانػػا بشػػرعة تنصػػب وترفػػ  ليراهػػا النػػاس ويعبػػدوها و ػػذلؾ 
ذا كانػػت األخػػرى أأ إف معنػػ. النصػػب هػػو  سيسػػتقيـ المعنػػ. مػػ  الػػنص  وا 
مػػف تػػوالي المنصػػب فلػػو ااخػػر يعنػػي تنصػػيب أشػػخاص )أورػػافت هػػـ عبػػارة 

يشػاع بػيف النػاس وأتخػذها النػاس للػـ هللػة يعبػػدونلا عػف أصػناـ رفػ  أمرهػا و 
 بإطاعتلـ وتسميملـ للا.

 الَاهد السابا:
ما ورد عف اإلماـ الباقر )عميػم السػبلـت فػي بيػاف قيػاـ اإلمػاـ الملػدأ )عميػم 
السػػػبلـت فػػػي مكػػػة رػػػـ ذهابػػػم إلػػػ. المدينػػػة المنػػػورة واسػػػتخراج الػػػبلت والعػػػزى 

نوردها باسػـ األزرؽ وزرعػ  وهمػا كنايػة والمذاف عبر عنلا في الرواية التي س
)...ثػػـ يػػدخ  المسػػجد فيػػن ض للػػا. فقػػد قػػاؿ اإلمػػاـ البػػاقر )عميػػم السػػبلـت  

الحػػػائط حتػػػى يضػػػْه عمػػػى اْلرض ثػػػـ يخػػػرج اْلزرؽ وزريػػػق لْنهمػػػا   
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غضيف طرييف يكممهما فيجيبانه فيرتاب عند ذلؾ المبطموف في ولػوف يكمػـ 
اب فػػػي جػػػوؼ المسػػػجد ثػػػـ يحرقهػػػا المػػػوتى في تػػػ  مػػػنهـ خمسػػػمائة مرتػػػ

 .ت7)بالحطب الذي جمْا  ليحرقا به عميا وفاطمة والحسف والحسيف ...(
وهػػذاف همػػا المػػذاف عبػػر عنلمػػا القػػرهف بالجبػػت والطػػانوت فػػي قولػػم تعػػال.  

 َوالْطػػاُغوتِ  ِباْلِجْبػػتِ  ُيْؤِمُنػػوفَ  اْلِكَتػػاِب  ِمػػفَ  َنِصػػيبعا ُأوُتػػوا اْلػػِذيفَ  ِإَلػػى َتػػرَ  َأَلػػـْ )
ُروا ِلْمِذيفَ  َوَيُ وُلوفَ   .(ٕ)(َسِبيَلع  َآَمُنوا اْلِذيفَ  ِمفَ  َأْهَدى َهُؤََلءِ  َكَْ

وهذا دليه عم. إف المقصود بلػا أنػاس بعينلمػا ألف الروايػة أشػارت إلػ. هػذا 
 المعن. بعبارة )فبلفت وهي كممة تدؿ عم. العاقه وهو اإلنساف .

دوف هللا وقيػػه هػػي كممػػة ومو ػػ  الشػػاهد إف الجبػػت تعنػػي كػػه مػػا عبػػد مػػف 
. إمػا الطػانوت فتعنػي هػي ت3)تق  عم. الصنـ والكاهف والساحر ونحػو ذلػؾ 

 األخرى صنـ وهذا ما سننصمم الحقا .
وبالتالي نخمص إل. نتيجة منادها إف األزرؽ وزرع  هما الجبػت والطػانوت 
والمػػذاف يعتبػػر كػػه منلمػػا صػػنـ وهػػذا دليػػه عمػػ. إف األصػػناـ فػػي زمػػف قيػػاـ 

 ـ )عميم السبلـت أصناـ بشرعة عم. شاكمة األزرؽ وزرع  .القائ
 الَاهد الثامف :

هػػو مػػا ذكػػرهللا االصػػبغ بػػف نباتػػم عػػف أميػػر المػػؤمنيف )عميػػم السػػبلـت فػػي بيػػاف 
عبلمػػػات القيػػػاـ المقػػػدس لصػػػاحب العصػػػر والزمػػػاف الملػػػدأ المنتظػػػر )عميػػػم 
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ج )...وقتػػػ  اَلسػػػ ا صػػػبراع فػػػي بيْػػػة اْلصػػػناـ وخػػػرو السػػػبلـت أنػػػم قػػػاؿ  
 .(ٔ)السْياني ...(

)... وقتػ  اَلسػبا وفي روايػة عػف أميػر المػؤمنيف )عميػم السػبلـ ت انػم قػاؿ  
 (.ٕ)المظْر صبراع في بيْة اْلصناـ ما كثير مف َياطيف اإلنس ...(

والحقيقػة انػػم ال وجػود لؤلصػػناـ الحجرعػػة فػي عصػػر الظلػور الشػػرع  لئلمػػاـ 
لروايػة هػػي األصػػناـ البشػػرعة ا هللاالملػدأ )عميػػم السػػبلـت ألف المقصػود فػػي هػػذ

بقرعنػة قػػوؿ اإلمػاـ عمػػي )عميػم السػػبلـت فػي الروايػػة )فػي بيعػػة األصػناـت فػػإف 
البيعة ال تكوف إال لمبشر وال تكوف البيعة لمحجارة حتما  مما يق  دلػيبل  عمػ. 

 وجود أصناـ بشرعة قبيه قياـ اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت.
أي ا  إف المقصود ببيعة األصناـ هي بيعة وما معن. عبارة االسق  إال دليه 

الناس لشخص ما  فقد ورد في معاجـ الموة بياف معن. االسق  )االسػق  هػو 
المتباعػػػد مػػػف األعػػػداء والحسػػػدة  وقيػػػه هػػػو طيػػػر ك نػػػم عصػػػنور فػػػي رعشػػػم 
خ ػػرة ورأسػػم أبػػيض يكػػوف بقػػرب المػػاء  والسػػوقعة هػػي مػػف العمامػػة والػػرداء 

لرأس وهو أسرعم وسخا   ومسػق  كمنبػر البميػغ والخمار المو وع الذيه يمي ا
 .ت3)أو عم. الصوت  ومسق  ومصق  بالسيف والصاد أأ بميغ ت

وهذا يشير إل. شخص بميغ عالي الصوت ويكوف صاحب منبر )والمعروؼ 
إف المنبػػػر يتخػػػذهللا العممػػػاء والنقلػػػاء والمراجػػػ  إللقػػػاء خطػػػب الجمعػػػة ونيرهػػػات 

يػم أو مرجػ  كبيػر يكػوف عػدوا لشػخص وعرتدأ عمامة فػي كونػم عالمػا  أو فق
ما وحاسدا  أو انم محسود مف قبه شػخص هخػر ومعػادأ لػم  وهػذا الشػخص 
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سيقته في بيعة األصناـ التي قمنا إنلا كناية عنم أشخاص يبايعوف شخصية 
 معينة أأ أصناـ بشرعة .

 
  الَاهد التاسا

ئـ ي تػػ  )حتػػى ي ػػـو منػػا ال ػػاعػػف أميػػر المػػؤمنيف )عميػػم السػػبلـت أنػػم قػػاؿ  
 .(ٔ)مبغضينا وَل ي ب  الجزية ويكسر الصميب واْلصناـ ...(

معنػػ. كسػػر األصػػناـ عمػػ. يػػد اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت هػػو كسػػر إف 
األصػػناـ البشػػرعة والق ػػاء عميلػػا وعمػػ. كػػه مػػف يتبػػ  هػػذهللا األصػػناـ ويقمػػدها 

 ويطيعلا  عمما  أف الصميب في أحد معانيم أي ا  يعني الصنـ .   
األدلػػة تػػدؿ ب جمعلػػا عمػػ. إف هنػػاؾ أصػػناما قبيػػه قيػػاـ اإلمػػاـ الملػػدأ  وهػػذهللا

 )عميم السبلـت وهذهللا األصناـ بشرعة وليست حجرعة .
 
 

 المبحث الثاني 
 مصاديق عبادة اْلصناـ البَرية قبي  قياـ ال ائـ )ع(

 ػ ف هاء السوء َْراء عصر الظهور ٔ
اف نػػػػ تي ااف عمػػػػ. بعػػػػد أف أربتنػػػػا وجػػػػود األصػػػػناـ البشػػػػرعة فػػػػي هخػػػػر الزمػػػػ

مصادي  تمؾ األصناـ حيث إف أطاعة الناس فػي هخػر الزمػاف لمجموعػة أو 
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فئة معينة مف الناس هي التي جعمت هؤالء كاألصناـ الحجرعة التػي أتخػذها 
 .زماف لتقر لـ إل. هللا زلن.العرب وقرعش في أوؿ ال

ؿ   وبمػػا اف دعػػوة اإلمػػاـ الملػػػدأ )عميػػم السػػبلـت تشػػػبم دعػػوة جػػدهللا الرسػػػو 
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػميمات إذف سػػػػيبلقي وعواجػػػػم )عميػػػػم السػػػػبلـت األصػػػػناـ الموجػػػػودة فػػػػي 
عصػػرهللا كمػػا واجػػم جػػدهللا المصػػطن. األصػػناـ الحجرعػػة فػػي علػػدهللا ف ػػبل  عػػف 

 النئات التي تقوـ برعاية تمؾ األصناـ.
أف  وكما يعمـ الجمي  اف هللا سبحانم وتعال. عندما يبعػث األنبيػاء كػاف لزامػا  

موف مػػف قبػػه مجموعػػة مػػف النػػاس بشػػكه خػػاص وتكػػوف تمػػؾ الػػدعوة قػػد  ي قػػاوة
بينت  عنلـ وعجزهـ عف مجارات قدرة الخال  عز وجه ف بل  عف  رب 

 مصالحلـ الشخصية والدنيوية.
أمػػػػا الرسػػػػالة اإلسػػػػبلمية الخاتمػػػػة فقػػػػد أزدهػػػػر فػػػػي وقتلػػػػا عنػػػػد العػػػػرب األدب 

ف قصائد شعرائلـ عم. جدار الكعبػة والببلنة والشعر  حت. أنلـ كانوا يعمقو 
جػػػبلال وتعظيمػػػا ألولئػػػؾ الشػػػعراء فمػػػذلؾ عنػػػدما بعػػػث هللا سػػػبحانم  احترامػػػا وا 
وتعػػال. نبيػػم   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات أيػػدهللا بمعجػػزة القػػرهف الػػذأ عجػػز كبػػار الشػػعراء 

 عم. إف يردوا عميم أو إف يجاروهللا عم. أقه تقدير.
ؾ كػػانوا عم يػػة القػػوـ وسػػادتلا فقػػد كػػاف النػػاس يتبعػػونلـ وبمػػا اف الشػػعراء هنػػذا

ويصدقونلـ بما يقولوف حت. إف هللا عز وجه ذكرهـ في القرهف بقولم تعال.  
ََْراءُ } ػػ َا ُُْهـُ  َوال  َوَأْنُهػػـْ  ن َيِهيُمػػوفَ  َوادٍ  ُكػػ ِّ  ِفػػي َأْنُهػػـْ  َتػػرَ  َأَلػػـْ  ن اْلَغػػاُووفَ  َيْتػػِب

َُْموفَ  ََل  َما َيُ وُلوفَ  ْْ  .(ٔ){ َي
وبما إف الرسالة اإلسبلمية تقوـ عم. شيئيف هما التنزعه الظاهرأ الذأ كػاف 
عم. يد الرسوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات وفي عصرهللا والت وعه الباطني الذأ بػدأ أوال 
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عمػػػ. يػػػد اإلمػػػاـ عمػػػي )عميػػػم السػػػبلـت رػػػـ األئمػػػة )عمػػػيلـ السػػػبلـت مػػػف بعػػػدهللا 
 )عميم السبلـت. وعنتلي باإلماـ الملدأ

حيػػث اف كػػه إمػػاـ مػػنلـ يقػػـو بإظلػػار جػػزء مػػف ت وعػػه الرسػػالة أو جػػزء مػػف 
 ت وعه القرهف وذلؾ تبعا  لمظروؼ التي يمروف بلا.

وال يػػتـ الت وعػػه إلػػ. أف يػػ تي الػػدور لؤلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت لي ظلػػر  
ر قولػػم عنػػد قيامػػم الت وعػػه البػػاطني عمػػ. حقيقتػػم كػػامبل   فقػػد جػػاء فػػي تنسػػي

)} ه  ينظروف إَل تأويمه يػـو يػأتي تأويمػه{ فهػو مػف اآليػات التػي تعػال.  
 .(ٔ)تأويمها بْد تنزيمهاغ قاؿ: ذلؾ في قياـ ال ائـ )عميه السَلـ ((

فعمػػ. هػػذا األسػػاس يكػػوف المقصػػود بالشػػعراء فػػي اايػػة األننػػة الػػذكر بحسػػب 
فػػي عصػػر األئمػػة الت وعػػه البػػاطني فػػي علػػد اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت و 

)عمػػيلـ السػػبلـت الػػذيف سػػبقوهللا هػػـ فقلػػاء السػػوء الػػذيف يشػػعروف قمػػوب النػػاس 
 .ت6)بالباطه

فمرممػا كػاف الشػػعراء هػـ سػادة القػػـو فػي عصػر الرسػػوؿ   )صػم. هللا عميػػم 
وهلػػم وسػػػمـ تسػػميمات فػػػإف النقلػػاء هػػػـ سػػػادة القػػـو فػػػي عصػػر اإلمػػػاـ الملػػػدأ 

 هبائم وأجدادهللا )عميلـ السبلـت.)عميم السبلـت وفي عصر األئمة مف 
حيػػث جػػاء فػػي ت وعػػه الشػػعراء فػػي اايػػة ااننػػة الػػذكر عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ 

) فػي قولػه عػز وجػ  والَػْراء يتػبْهـ الغػاووفغ )عميم السػبلـ ت أنػم قػاؿ  
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قاؿ َمف رأيتـ مف الَْراء يتبػاغ إنمػا عنػي بهػذا الْ هػاءغ الػذيف يَػْروف 
 .(ٔ)ء الذيف يتبْوف (قموب الناس بالباط  وهـ الَْرا

وكمػػا ورد أي ػػا عػػف حمػػاد بػػف عرمػػاف عػػف اإلمػػاـ البػػاقر )عميػػم السػػبلـت أنػػم 
) فػػي قػػوؿ   عػػز وجػػ  الَػػْراء يتػػبْهـ الغػػاووفغ قػػاؿ: هػػ  رأيػػت قػػاؿ  

 .(ٕ)َاعراع يتبْه أحد إنما هـ قـو تْ هوا لغير الديف فضموا وأضموا (
يف يتنقلػػوف لويػػر الػػديف في ػػموف إذف فالشػػعراء بالت وعػػه هػػـ فقلػػاء السػػوء الػػذ

أننسلـ وي موف مف يتبعلـ بعد إشعارهـ إياهـ بالباطه أأ بتعمػيملـ الباطػه 
الف الشعراء هنا م خوذ مف النعه شعر شعرا أأ عمـ وحس بم أو فطػف لػم  

 .ت3)فيقاؿ اشعر األمر وباألمر أأ أخبرهللا بم
لـ وعتبعػونلـ فػي كػه وهؤالء النقلاء يعدهـ الناس مف سادة القوـ فيميموف إلػي

صػػػويرة وكبيػػػرة مػػػف أمػػػور ديػػػنلـ ودنيػػػاهـ مػػػف خػػػبلؿ أخػػػذهـ بػػػ رائلـ العقميػػػة 
 ومبانيلـ التي استنبطوها بعقوللـ واجتلادهـ الشخصي. ـوفتاوعل

 الرسػوؿ   وأهػه بيتػم صػموات هللا عمػيلـ أجمعػيفحيث إف أأ طاعػة لوير   
 ما سي تي تنصيمم.مف دوف هللا عز وجه ألنلا شرؾ باهلل ك ةتعد عباد

فورد عف عمي بف إبراهيـ عف اإلماـ الصادؽ )عميم السػبلـ تأنػم قػاؿ  ) فػي 
تنسػػػػير قولػػػػم }والشػػػػعراء يتػػػػبعلـ الوػػػػاووف{  قػػػػاؿ  قػػػػاؿ أبػػػػو عبػػػػد هللا )عميػػػػم 

 .(ٗ))نزلت في الذيف وضْوا بًرائهـ فتبْهـ الناس عمى ذلؾ ...(السبلـت  
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)نْػـ هػـ السػبلـت أي ػا انػم قػاؿ   كما ورد برواية عف اإلماـ الصػادؽ )عميػم
قـو تْمموا وتْ هوا بغير عمـ فضموا وأضموا كثيراعغ ألـ تَر إنهـ في كػ  وادٍ  
يهيموفغ أي في ك  مف الكذب يتكممػوف وفػي كػ  لغػوا يخوضػوف كالهػائـ 

 . (ٔ)عمى وجهه في ك  واد يْف له فالوادي مث  لْنوف الكَلـ ...( 
يػر عمػـ وال هػدى ويعممػوف ذلػؾ أتبػاعلـ الػذيف فلـ بذلؾ يويروف ديف هللا بو 

 ينساقوف وراء هرائلـ فيكوف الطرفيف في  بلؿ.
وال يقتصر أمر أ بلؿ الناس مف قبه هػؤالء الشػعراء أأ فقلػاء السػوء عمػ. 
أننسػػػػلـ فقػػػػط بػػػػه عمػػػػ. مػػػػف يتػػػػبعلـ مػػػػف الوػػػػاووف مػػػػف حاشػػػػيتلـ وبطػػػػانتلـ 

للـ ليتبعػػػػوا هػػػػؤالء وتبلمػػػػذتلـ  فيقومػػػػوف بػػػػدورهـ بػػػػإنواء ااخػػػػرعف أأ إ ػػػػبل
 النقلاء فيكونوف هـ مف الواوعف أي ا  .

فالواووف أأ الم موف  ومنردها ناوأ  وهي لنظة مػ خوذة مػف النعػه نػوأ 
نوى نوايػة أأ  ػه وخػاب  فيقػاؿ أنػوى الرجػه أأ أ ػمم  فلػؤالء ي ػموف 
النػػاس كػػونلـ ال يتبعػػوف قػػوؿ مػػف نصػػبم هللا عػػز وجػػه مػػف قبمػػم إمػػاـ وحجػػة 

نما يتبعوف ويصػووف إلػ. مػا يقػوؿ هػؤالء البشػر العػادييف مػف  عم. عبادهللا  وا 
المتنقلػػيف الػػذيف يصػػدروف اإلحكػػاـ فػػي أنمػػب األحيػػاف بػػرأيلـ  وهػػـ بطبيعػػة 
الحػػػػاؿ ليسػػػػػوا معصػػػػػوميف فيجػػػػػوز عمػػػػػيلـ الخطػػػػػ   ألف الشػػػػػيطاف يمكنػػػػػم إف 

 َأْنُهػـْ  فَ َيْزُعُمػو اْلػِذيفَ  ِإَلػى َترَ  َأَلـْ }ي ملـ به هو مف سي ملـ لقولم تعػال.  
 الْطػاُغوتِ  ِإَلى َيَتَحاَكُموا َأفْ  ُيِريُدوفَ  َقْبِمؾَ  ِمفْ  ُأْنِزؿَ  َوَما ِإَلْيؾَ  ُأْنِزؿَ  ِبَما َآَمُنوا
ُروا َأفْ  ُأِمُروا َوَقدْ  ْيَطافُ  َوُيِريدُ  ِبهِ  َيْكُْ َْ ا َضََلَلع  ُيِضْمُهـْ  َأفْ  ال يدع ِْ  ت. ٕ){َب
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)عمػيلـ السػبلـ ت عمػ. وجػوب عػدـ اخػذ  ومف هنا جاء ت كيد أئمة أهه البيت
التشػػرععات مػػػف حػػػبلؿ وحػػػراـ إال مػػػف المعصػػػوـ  أو عمػػػ. اقػػػه تقػػػدير األخػػػذ 

 ممف ي خذ عنلـ. 
فإف مةف ي خذ دينم عنلـ فسوؼ ينجوا ولـ يزؿ  أبػدا عػف عبػادة هللا عػز وجػه 
أمػا مػف ي خػذ دينػم مػف أفػواهللا الرجػاؿ مػف نيػرهـ فػإف فػي ذلػؾ الملمكػة والزلػه 

يوق  اإلنساف في الشرؾ مف خبلؿ طاعتم للؤالء وارائلـ واإلعػراض الذأ س
عف طاعة هللا عز وجه وأحكامم وتعاليمم الصحيحة  فجاء عف اإلماـ عمي 

)َمف اخذ دينه مف أفوا  الرجػاؿ أزالتػه الرجػاؿ ومػف )عميم السبلـت انم قاؿ  
 .(ٔ)(كتاب والسنة زالت الجباؿ ولـ يزؿأخذ دينه عف ال

ذا كاف ال بد مػف األخػذ عػف النقلػاء وال سػيما ونحػف فػي زمػف نيبػة إمامنػا  وا 
الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت  فيجػػب إف يكػػوف األخػػذ بروايػػاتلـ التػػي أخػػذوها عػػف 
أهػػػػه البيػػػػت )عمػػػػيلـ السػػػػبلـت فقػػػػط  وذلػػػػؾ دوف األخػػػػذ باجتلػػػػاداتلـ وهرائلػػػػـ 
الشخصػػية  ألنلػػا هراء ظنيػػة ليسػػت قطعيػػة قػػد يوػػذيلا الشػػيطاف مػػف هنػػا أو 

 ناؾ بحبائمم .ه
حيث ورد عف الحسيف بف روح عف اإلماـ الحسف بف عمي )عميلمػا السػبلـت 

) خػذوا بمػا رووا وذروا مػا رأوا حوؿ العمماء والنقلاء واألخذ ب رائلـ انم قاؿ 
)(ٕ). 

ونجد حت. اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت يؤكد عم. وجوب األخذ برواية رواة 
األخػػذ باجتلػػاد النقلػػاء الشخصػػي وذلػػؾ فػػي أحػاديرلـ )عمػػيلـ السػػبلـت ولػػيس 
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)وأمػا الحػوادث الواقْػة فػأرجْوا فيهػا توقيعم )عميم السػبلـت الػذأ جػاء فيػم  
 .(ٔ)إلى رواة حديثنا فانهـ حجتي عميكـ وأنا حجة   عميهـ ...(

وجػػاءت تمػػؾ المنػػاهي مػػف قبػػه أهػػه البيػػت )عمػػيلـ السػػبلـت عمػػ. عػػدـ األخػػذ 
ـ قد تؤدأ إل. الزله ف بل عم. إنلا تعد عبادة لوير ب راء النقلاء كوف هرائل

 هللا عز وجه.
فلػػـ ابتػػداء  يعر ػػوف عػػف الحػػ  وي ػػموف عنػػم رػػـ أنلػػـ ي ػػموف مػػف يتػػبعلـ 
بػػػااراء التػػػي يعطونلػػػا للػػػـ أو مػػػف خػػػبلؿ عػػػدـ نلػػػيلـ عػػػف المنكػػػر وأمػػػرهـ 
بالمعروؼ كونلـ ال يستطيعوف تمييزها بسبب  بلللـ رػـ أنلػـ يصػموف إلػ. 

شيء هو الوقوؼ بوجػم الرسػه واألنبيػاء واألوصػياء ودعػاة الحػ  مػف  اخطر
نما يجػروف مػف تػبعلـ  اأصحابلـ كما سي تين والتي ال تقتصر عميم فحسب وا 

 وأطاعلـ إل. ذلؾ األمر.
ومػػػف ذلػػػؾ ننلػػػـ كيػػػ  وردت عػػػدة روايػػػات عػػػف طرعػػػ  أهػػػه البيػػػت )عمػػػيلـ 

علـ  وبطبيعة الحاؿ السبلـت في ذـ فقلاء هخر الزماف والحث عم. عدـ إتبا
نمػػا فقلػػاء السػػوء مػػنلـ وذلػػؾ الف فقلػػاء  لػػيس المقصػػود بػػذلؾ كػػه النقلػػاء وا 

 السوء سوؼ يقنوف بوجم اإلماـ الملدأ )عميم السبلـ ت ودعوتم .
)يتْ ػػه أقػػواـ لغيػػر  غ حيػػث روأ عػػف الرسػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات أنػػم قػػاؿ  

ويوجػػػػه ال ػػػػرآف عمػػػػى اْلهػػػػواء ويصػػػػير الػػػػديف وطمبػػػػا لمػػػػدنيا والرئاسػػػػةغ 
 .(ٕ)بالرأي...(

                                                 

 710ص  53بحار االنوارج - 7
 202الخبلص ص ـيو  - 6



 

 

 299 ...........................................مكة ومدٌنة المهدي.................................

 

 

وجاء في عبلمات هخر الزماف حوؿ التنقم لوير الػديف عػدة روايػات منلػا مػا 
)وتْ هػوا جاء عف النزاؿ بف سبرة عػف اإلمػاـ عمػي )عميػم السػبلـت انػم قػاؿ  

 .(ٔ)لغير الديف وآثروا عم  الدنيا عمى اآلخرة ...(
) فْندما يكػوف أ )ر واف هللا تعال. عنمت انم قػاؿ  وجاء عف سميماف ال 

 .(ٕ)أقواـ يتْ هوف لغير  ...ويتغنوف بال رآف ...(
) ألهي فمتى يكوف ذلؾ فأوحى ألي وعف الرسوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات أنم قاؿ  

عػز وجػػ  يكػػوف ذلػؾ إذا رفػػا الْمػػـ وظهػر الجهػػ  وكثػػر ال ػراء وقػػ  الْمػػ  
الْتػػؾ وقػػ  الْ هػػاء الهػػادوف وكثػػر ف هػػاء الضػػَللة الخونػػة وكثػػر  وكثػػر

 .(ٖ)الَْراء...(
وقد أكد األئمة )عميلـ السبلـت عم. الحذر مف النقلاء عمػ. الػديف إذا اتبعػوا 
السػػػػمطاف ألنلػػػػـ بػػػػػذلؾ سػػػػيتابعوف الظممػػػػػة والحركػػػػات المظمػػػػػة وهػػػػـ بػػػػػدورهـ 

 سيقودوف مف تبعلـ عم. ذلؾ الشيء معلـ.
)الْ هػاء أمنػػاء الرسػ  مػػا لػػـ سػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات انػم قػػاؿ  فجػاء عػف الر 

يػػدخموا فػػي الػػدنياغ قيػػ  يػػا رسػػوؿ   فمػػا دخػػولهـ فػػي الػػدنياغ قػػاؿ إتبػػاع 
 .(ٗ)السمطاف فاذا فْموا ذلؾ فأحذروهـ ...(

ويعد هذا مف الموا ي  الخطرة فػي هخػر الزمػاف مػف حيػث انػم يمكػف للػؤالء 
اء أف يسػػػػاندوا السػػػػمطاف الحػػػػاكـ الجػػػػائر  ػػػػد اإلمػػػػاـ الملػػػػدأ )عميػػػػم النقلػػػػ
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السبلـت ودعوتم وال سيما قبه قيامم المقدس في يقوف عم. الدعوة وأنصارها 
 .مف يطيعلـ ويسم  ألقواللـ أي ا   هذا إل. جانب حشدهـ اراء

وقد صرحت طائنة أخرى مف الروايات الواردة عف طرع  أهه البيػت )عمػيلـ 
ت تبيف إف عمماء هخر الزماف شر الخم  هػـ ومػف تػبعلـ وأخػذ بػرأيلـ  السبلـ

وأحػػبلـ وجالسػػلـ  وذلػػؾ ألنلػػـ يويػػروف شػػرععة الرسػػوؿ   )صػػم. هللا عميػػم 
وهلػػػم وسػػػمـ تسػػػميمات بحسػػػب اجتلػػػاداتلـ ال ػػػالة الم ػػػمة لمكريػػػر مػػػف النػػػاس 

بطبيعػة  والذيف تكوف أقواللـ دائما  بخبلؼ أفعاللـ  تمػؾ األقػواؿ التػي تن ػي
الحػػاؿ إلػػ. عػػدـ طاعػػة هللا عػػز وجػػه وبالتػػالي الشػػرؾ فػػي عبادتػػم مػػف حيػػث 

حيػػث أنلػػـ يطيعػػونلـ وعتػػابعونلـ ظنػػا   فالطاعػػة العميػػاء للػػؤالء النقلػػاء ومػػ
مػػػػنلـ إف ذلػػػػؾ سػػػػيقر لـ مػػػػف هللا عػػػػز وجػػػػه وأهػػػػه البيػػػػت )عمػػػػيلـ السػػػػبلـ ت 

 والحقيقة هي عكس ذلؾ تماما .
اف تعبػػد األصػػناـ الحجرعػػة لتقػػر لـ إلػػ. هللا وذلػػؾ كمػػا كانػػت قػػرعش أوؿ الزمػػ

زلن. فلؤالء يعبدونلـ بطاعتلـ تمؾ األصناـ البشػرعة حيػث ورد ذـ مرػه تمػؾ 
التبعيػػػة والعبػػػادة للػػػؤالء الػػػذيف هػػػـ شػػػرار النػػػاس  مػػػا جػػػاء عػػػف الرسػػػوؿ   

أتبػاعهـ )عممػائهـ خونػة فجػرة أَػرار خمػق   هػـ و )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات انػم قػاؿ  
وَمػػف يػػأتيهـ ويأخػػذ مػػنهـ ويحػػبهـ ويجالسػػهـ ويَػػاورهـغ ف هػػائهـ خونػػة 
ػرائْي ...أنهػـ منػي بػراء وأنػا مػنهـ  يّدعوف أنهـ عمى سنتي ومنهاجي َو

 .(ٔ)بريء (
)وي  ْلمتي مف عمماء السػوء الػذيف وورد عنم أي ا  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات انم قػاؿ  

 .(ٕ).(ي ولوف ما َل يْْموف ..
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إذف عمينػػا كمسػػمميف مػػواليف نعػػيش فػػي عصػػر ظلػػور وقيػػاـ اإلمػػاـ الملػػدأ 
)عميػػػم السػػػبلـت إف نحػػػذر مػػػف فقلػػػاء السػػػوء الػػػذيف سػػػيعادوف اإلمػػػاـ الملػػػدأ 
)عميم السبلـت ويقوموف بمحار تم حت. ال ننساؽ خمنلـ ألف طاعتلـ العمياء 

الصػػػنمية سػػػتؤدأ بالنػػػاس إلػػػ. الخػػػروج عمػػػ. طاعػػػة إمػػػاـ زمػػػانلـ وهػػػذهللا هػػػي 
 بعينلا .

 
 ف هاء السوء مصداؽ اْلصناـ البَرية في آخر الزماف -ٕ

إف فقلػػػاء السػػػوء هػػػـ األصػػػناـ البشػػػرعة فػػػي هخػػػر  تهنػػػاؾ أدلػػػة صػػػرعحة تربػػػ
الزمػػاف  كمػػا إف هنػػاؾ أدلػػة نيػػر صػػرعحة تنيػػد ذلػػؾ المعنػػ. حيػػث ورد عػػف 

عمػى أمتػي اْلئمػة المضػميف  )إني أخػاؼالرسوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات انم قاؿ  
.... وَل ت ـو الساعة حتى ... وحتى يْبد فئة مف أمتي اْلوثاف وسػيكوف 
بْػػدي ثَلثػػوف أعممهػػـ يزعمػػوف انػػه نبػػي وأنػػا خػػاتـ النبيػػيف َل نبػػي بْػػدي 

)...(ٔ). 
كما ورد عنم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات فػي روايػة هننػة الػذكر قولػم ب نػم يخػاؼ عمػ. أمتػم 

 مف أمتم ستعبد األوراف واألصناـ. فئةأئمة السوء واف مف 
و لذا نجد إف الرسوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات قد قرف األئمة الم ميف الذأ يخافلـ 
عم. أمتم بعبادة فئػات مػف هػذهللا األمػة لؤلصػناـ بمعنػ. هخػر انػم قػرف األئمػة 

يس بمعنػػػػ. العبػػػػادة الم ػػػميف باألصػػػػناـ والػػػذيف سػػػػتعبدهـ أمتػػػػم مػػػف بعػػػػدهللا لػػػ
مامػة  المطمقة به الطاعة المطمقة للـ  حيث إف األئمة لوة مػ خوذة مػف أـ وا 

ماـ والجم  أئمة وأئمة وهو مةف يؤتـ بم ويقتدى بم.  وا 
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 ومف المعموـ إف مةف يؤتـ بم ااف ويقتدى بم العمماء والنقلاء.
تسميمات خوفم منلا عم. أمتم م   إذف هـ األصناـ التي قرف رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 

 عبادة صن  مف أمتم للا وسماها األصناـ.
إمػػا الػػدليه ااخػػر فيتمرػػه بػػ ف كػػه رايػػة ترفػػ  قبػػه قيػػاـ اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم 
السػػبلـ ت فصػػاحبلا طػػانوت كمػػا ورد عػػف اإلمػػاـ البػػاقر )عميػػم السػػبلـت أنػػم 

 .(ٔ)) ك  راية ترفا قب  قياـ ال ائـ صاحبها طاغوت(قاؿ  
أأ إف كػػه شػػخص رفػػ  رايػػة قبػػه ذلػػؾ فلػػو صػػنـ يعبػػد وذلػػؾ الف الطػػانوت 
لوػػة يعنػػي الصػػنـ فالطػػانوت لوػػة مػػ خوذة مػػف النعػػه طوػػ. أأ عػػبل وتكبػػر 
وكنػػػر بػػػاهلل وتجػػػاوز الحػػػد فػػػي االسػػػتعبلء والتمػػػرد والنسػػػاد  والطػػػانوت هػػػو 
فعموت مػف الطويػاف وهػو يطمػ  عمػ. الكػافر والشػيطاف واألصػناـ وعمػ. كػه 

 .ت6)في ال بللة وعم. كه مف عبد مف دوف هللا رئيس
مةػػـ بطبيعػػة الحػػاؿ بػػه هػػي الػػدعوة  فالرايػػة التػػي يرفعلػػا الطػػانوت ال تعنػػي العة
التػػي يػػ تي بلػػا ليػػدؿ بلػػا عمػػ. ننسػػم  فالرايػػة لوػػة جمػػ  رايػػات وهػػي العبلمػػة 

 المنصوبة التي يراها الناس.
ألنػػم ال يعقػػه أف يػػ تي وال يعقػػه أف ن خػػذ الروايػػة ااننػػة الػػذكر عمػػ. الظػػاهر 

شخص وعرف  راية )بمعن. عمػـت وألجػه ذلػؾ تبعػم النػاس ويصػبح معبػودهـ  
بػػه يجػػب أف تحمػػػه الرايػػة عمػػػ. أنلػػا دعػػوة يػػػ تي بلػػا ذلػػػؾ الشػػخص لتكػػػوف 

 عبلمة عميم بيف الناس فيتبعونلـ.
فنخمص إل. نتيجة منادها أف الطانوت أأ الصنـ الذأ يرف  راية أأ دعػوة 

فػي هخػر الزمػاف  فقلػاء السػوءاـ الملدأ )عميم السبلـت هو مف قبه قياـ االم
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بشكه عاـ  عدا الراية التي نصػبلا أهػه البيػت )عمػيلـ السػبلـت وحرػوا النػاس 
عمػػػ. أتباعلػػػا ونعنػػػي بلػػػا رايػػػة اليمػػػاني التػػػي أكػػػد أئمػػػة أهػػػه البيػػػت )عمػػػيلـ 

 .السبلـت أنلا راية هدى ألنلا تلدأ إل. اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت 
) ... حيػػث ورد عػػف أبػػي بصػػير عػػف اإلمػػاـ البػػاقر )عميػػم السػػبلـ تانػػم قػػاؿ  

وليس في الرايات أهدى مػف رايػة اليمػاني هػي رايػة هػدى ْلنػه يػدعوا إلػى 
 .(ٔ)صاحبكـ...(

بمعن. إف كه راية ترف  في هخر الزماف عدا هذهللا الراية فلي راية  بلؿ أأ 
لراية المقصودة هي الػدعوة دعوة  بلؿ حيث تشير الرواية هنا بو وح إف ا
لػػػ. اإلمػػػاـ الملػػػدأ دعوا إيػػػمػػػف حيػػػث إف رايػػػة اليمػػػاني هػػػي رايػػػة هػػػدى ألنػػػم 

 .)عميم السبلـ ت
                                       فلي أما بالنسبة لؤلدلة نير الصرعحة 

 :وؿالدلي  اْل 
 حيث وردت لدينا جممة مػف الروايػات تؤكػد إف طاعػة نيػر المعصػـو واألخػذ
عنػػم يعػػد شػػركا   حيػػث جػػاء فػػي الروايػػة األولػػ. عػػف المن ػػه بػػف عمػػر عػػف 

)َمػػػف داف   بغيػػػر سػػػماع عػػػف اإلمػػػاـ الصػػػادؽ )عميػػػم السػػػبلـت أنػػػم قػػػاؿ  
صادؽ ألزمه   التيه إلى الْناءغ وَمف ادعى سماعاع مف غير الباب الػذي 

 (.ٕ)(باب المأموف عمى سر   المكنوف فتحه   فهو مَرؾغ وذلؾ ال
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حيث جاء في الروايات إف البػاب المػ موف عمػ. سػر هللا ووحيػم هػـ   وهلػم 
) صػػموات هللا وسػػبلمم عمػػيلـ أجمعػػيفت حيػػث ورد عػػف أسػػود بػػف سػػعيد عػػف 

 .(ٔ))نحف حجة   ونحف باب  ...(اإلماـ الباقر)عميم السبلـت أنم قاؿ  
)سػألته عػف قػاؿ  وجاء أي ا  عف سعد عػف اإلمػاـ الباقر)عميػم السػبلـت انػم 

 اْتَ ػى َمفِ  اْلِبرْ  َوَلِكفْ  ُظُهوِرَها ِمفْ  اْلُبُيوتَ  َتْأُتوا ِبَأفْ  اْلِبرا  َوَلْيَس هذ  اآلية: )}
{ ف ػػػاؿ آؿ دمحم ) صػػػموات   وسػػػَلمه عمػػػيهـ َأْبَواِبَهػػػا ِمػػػفْ  اْلُبُيػػػوتَ  َوْأُتػػػوا

ا واإلدَلء أجمْػػػيف ( أبػػػواب   وسػػػبيمه والػػػدعاة إلػػػى الجنػػػة وال ػػػادة إليهػػػ
 .(ٕ)عميها يـو ال يامة (

وبطبيعػػػة الحػػػاؿ بػػػاب هللا فػػػي وقتنػػػا الحا ػػػر هػػػو اإلمػػػاـ الملػػػدأ المنتظػػػر 
)أرواحنا لتراب مقدمم النداءت وكما ورد ذلؾ في دعػاء الندبػة الػذأ يػدع. بػم 

: ) أيػػف مْػػز اْلوليػػاء ومػػذؿ )عميػػم السػػبلـت فػػي زمػػف نيبتػػم والػػذأ جػػاء فيػػم
ـ عمػػى الت ػػوى أيػػف بػػاب   الػػذي منػػه يػػؤتى ... اْلعػػداء أيػػف جػػاما الكمػػ

)(ٖ). 
هػػذا ف ػػبل  عػػف نيرهػػا مػػف الروايػػات التػػي تشػػير إلػػ. أف أهػػه البيػػت )عمػػيلـ 
السػػبلـ هػػـ بػػاب هللا الػػذأ يصػػح وعػػؤمف األخػػذ منػػم فػػي أحكػػاـ الػػديف والػػدنيا 

 .ت2)وفقط هـ ال نيرهـ
  نيالدلي  الثا
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لؾ الشخص  وهذا أمػر طبيعػي إف طاعة مةف ي مر بمعصية  فلي عبادة لذ 
مػػػف حيػػػث اف المعصػػػية أو األمػػػر بلػػػا يمكػػػف أف تصػػػدر مػػػف اإلنسػػػاف كونػػػم 
شػخص نيػر معصػـو وبالتػالي يػؤدأ إلػػ. الشػرؾ والػ. عبػادة ذلػؾ الشػػخص 

 َأَلػـْ }النابعة مف عبادة الشػيطاف والتػي حػذر منلػا هللا عػز وجػه بقولػم تعػال. 
ُبُدوا ََل  َأفْ  َآَدـَ  َبِني َيا ِإَلْيُكـْ  َأْعَهدْ  ْْ ْيَطافَ  َت َْ حيػث  (ٔ){ ُمِبيف   َعُدوٌّ  َلُكـْ  ِإْنهُ  ال

)َمػػػف أطػػػاع رجػػػَلع فػػػي ورد عػػػف اإلمػػػاـ الصػػػادؽ )عميػػػم السػػػبلـت أنػػػم قػػػاؿ  
 .(ٕ)مْصية ف د عبد  (

وهذهللا العبادة ليست بالسجود كما كاف ينعػه المشػركوف مػف قبػه مػ  األصػناـ 
اعة لؤلصناـ البشرعة  وللذا نجػد أهػه الحجرعة  به هي العبادة المتمرمة بالط

البيػػت )عمػػيلـ السػػبلـت حػػذروا النػػاس وال سػػيما مػػف شػػيعتلـ ومػػواليلـ مػػف أف 
ينصبوا حجػة عمػيلـ نيػر الحجػة التػي نصػبلا هللا عػز وجػه وهػـ أهػه البيػت 

 )عميلـ السبلـت.
حيث ورد عف أبي حمػزة الرمػالي وهػو مػف خػواص شػيعة أهػه البيػت )عمػيلـ 

) إياؾ أف تنصب رجَلع دوف إلماـ الصادؽ )عميم السبلـت قاؿ  السبلـت إف ا
 .(ٖ)الحجة فتصدقه في ك  ما قاؿ (

بػػػه أكرػػػر مػػػف ذلػػػؾ فقػػػد ورد إف أئمػػػة أهػػػه البيػػػت قػػػد ذمػػػوا عػػػواـ المسػػػمميف 
 لتقميدهـ عممائلـ  كونلـ قد نصبوا حج  يصدقونلـ في كه ما قالوا.

ء العممػػاء أو النقلػػاء مػػف وهػػذا يوقػػ  فػػي محػػذورعف األوؿ إمػػا أف يكػػوف هػػؤال
ذوأ الرقة والمكانة العممية وهذا شػيء حسػف  بيػد انػم ال يمكػف الركػوف إلػيلـ 
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ب خػػػذ األحكػػػاـ مػػػنلـ مطمقػػػا  بويػػػر روايػػػة صػػػرعحة عػػػف المعصػػػوميف )عمػػػيلـ 
السػػبلـت تخػػص هػػذهللا اإلحكػػاـ ألنلػػـ نيػػر معصػػوميف وقػػد يػػ مروف بمعصػػية 

 فنحف بذلؾ نعبدهـ كما مر بنا هننا .
ؾ يكونوا بمقاـ األصػناـ التػي تعبػد مػف دوف هللا عػز وجػه كمػا هػو حػاؿ و ذل

 األصناـ التي مف حجر أو مف خشب.
وأمػػػا أف يكػػػوف هػػػؤالء العممػػػاء هػػػـ عممػػػاء سػػػوء فلػػػـ حتمػػػا  بمقت ػػػ. الحػػػاؿ  

سي مروف بمعصية والتػي تن ػي إلػ. ننػس النتيجػة وهػي كعبػادتلـ فيصػبحوا 
 سبحانم وتعال.. بذلؾ أصناما  بشرعة تعبد مف دوف هللا

 
  ثالثالدلي  ال

لعبتػم األصػناـ الحجرعػة فػي أوؿ الزمػاف مػف حيػث  أوهو تطػاب  الػدور الػذ 
ظاهرهػػا مػػ  الػػدور الػػذأ تمعبػػم األصػػناـ البشػػرعة فػػي هخػػر الزمػػاف مػػف حيػػث 

 باطنلا والم نصب عم. أمرعف  
  

  اْلمر اْلوؿ
المشػػػػركوف  عػػػػة الظاهرعػػػػة والتػػػػي نحتلػػػػا ونصػػػػبلاإف وجػػػػود األصػػػػناـ الحجر  

ب يػػديلـ تسػػػببت فػػي فرقػػػة النػػػاس وتشػػتتلـ عػػػف عبػػػادة هللا الواحػػد األحػػػد إلػػػ. 
وسػػتيف صػػػنما  التػػي كػػاف يعبػػػدها  ةعبػػادة أر ابػػا متعػػدديف والممرمػػػيف بربلرمائػػ

 َصاِحَبيِ  َيا}العرب مف قبه. تمؾ الحقيقة التي أشار إليلا القرهف بقولم تعال. 
ْجفِ  رُِّقو َأَأْرَحاب   السِّ ـِ َخْير   فَ ُمَتَْ  .(ٔ){ اْلَ ْهارُ  اْلَواِحدُ  َّللْاُ  َأ
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وهػػذا بعينػػم مػػا تنعمػػم األصػػناـ البشػػرعة مػػف فقلػػاء السػػوء حيػػث أنلػػا ست شػػتت 
المسمميف والشيعة مػنلـ عمػ. وجػم الخصػوص إلػ. طػرؽ متعػددة يخػتمط بلػا 
الحابه بالنابه فبل يعػرؼ النػاس أأ طرعػ  منلػا يسػمكوف وأأ عػالـ أو فقيلػا  

 .يتبعوف 
حيػػػث وردت عػػػدة روايػػػات تؤكػػػد اخػػػتبلؼ الشػػػيعة قبيػػػه قيػػػاـ اإلمػػػاـ الحجػػػة 

الػػػػذيف هػػػػـ سػػػػبب  فقلػػػػاء السػػػػوءالمنتظػػػػر )عميػػػػم السػػػػبلـت الػػػػذأ يقػػػػـو بقتػػػػه 
 االختبلؼ.

) يػػا حيػػث ورد عػػف مالػػؾ بػػف  ػػمرة عػػف اإلمػػاـ عمػػي )عميػػم السػػبلـت قػػاؿ  
ػبؾ بػيف أصػاب ْه مالؾ بػف ضػمرة كيػف أنػت إذا اختمْػت الَػيْة هكػذاغ َو

 وأدخ  بْضها في بْض .
 ف مت: يا أمير المؤمنيف ما عند ذلؾ مف خير. 

قاؿ: الخير كمه عند ذلؾغ يا مالؾ عند ذلؾ ي ـو قائمنا في دـ سبْيف رجػَلع 
 .(ٔ)يكذبوف عمى   في تمهـ ثـ يجمْهـ عمى أمر واحد ( 

وف )َل يكػوجاء في رواية أخرى عف اإلماـ الحسيف )عميم السبلـت انػم قػاؿ  
اْلمر الذي تنتظرونه حتى يبرأ بْضكـ مف بْض ويتْػ  بْضػكـ فػي وجػو  

 بْض ويَهد بْضكـ عمى بْض بالكْر ويمْف بْضكـ بْضاع. 
ف مت له ما في ذلؾ الزماف مف خيرغ ف اؿ الحسيف )عميه السػَلـ(: الخيػر 

 .(ٕ)كمه في ذلؾ الزمافغ ي ـو قائمنا ويدفا ذلؾ كمه (
أهػػػه البيػػػت )عمػػػيلـ السػػػبلـت إف اإلمػػػاـ الملػػػدأ وجػػػاء فػػػي روايػػػة رالرػػػة عػػػف 

) يػػػدعوا إلػػػى   بالسػػػيف )عميػػػم السػػػبلـت يػػػدعوا إلػػػ. هللا بالسػػػي  بقػػػوللـ  
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ويرفػػا المػػذاهب عػػف اْلرض فػػَل يب ػػى إَل الػػديف الخػػالصغ أعػػداء  م مػػدة 
الْمماء وأه  اَلجتهاد لما يرونه مػف الحكػـ بخػَلؼ مػا ذهػب إليػه أئمػتهـ 

)...(ٔ). 
الروايػػة عمػػ. إف تعػػدد المػػذاهب والنػػرؽ ال يقتصػػر عمػػ. فػػرؽ أهػػه  وتػػدؿ هػػذهللا

السػنة كمػػا يتبػػادر إلػػ. الػذهف  بػػه إف هػػذهللا النرقػػة تكػوف حتػػ. داخػػه المػػذهب 
الشػػيعي بػػدليه قولػػم  ) أعػػداءهللا مقمػػدة العممػػاء أهػػه االجتلػػادت والتقميػػد هػػو مػػف 

 األمور المتعارؼ عميلا عند الشيعة بصورة خاصة.
فػػي هخػػر الزمػػاف سػػينرقوف النػػاس إلػػ. عػػدة فػػرؽ  اء السػػوءفقلػػفيتبػػيف لنػػا إف 

وطػػػرؽ تػػػؤدأ بلػػػـ إلػػػ. االبتعػػػاد عػػػف طرعػػػ  هللا عػػػز وجػػػه  كمػػػا فعػػػه أتبػػػاع 
 األصناـ الحجرعة مف قبه .

 
 :اْلمر الثاني

يشير إل. التطاب  بيف األصناـ الحجرعة الظاهرعة في أوؿ الزماف و يف وهو 
اف هػػو تعػػدد مسػػميات كػػبل الطػػرفيف األصػػناـ البشػػرعة الباطنيػػة فػػي هخػػر الزمػػ

والتػػي تكػػوف فػػي كريػػر مػػف األحيػػاف مخالنػػة لمػػا جػػاء عػػف هللا عػػز وجػػه مػػف 
تخصيصم هذهللا المسميات لمف يرعدهللا عػز وجػه مػف عبػادهللا فكمػا يعمػـ الجميػ  
إف األصناـ أياـ الجاهمية كاف كه واحد منلػا يحمػه اسػما  معينػا  أطمقػم عميػم 

 كالبلت والعزى وهبه ومناة ونيرها. الذأ نحتم أو صنعم مف المشركيف
وهػػذا مػػا سػػيحدث مػػ  األصػػناـ البشػػرعة حيػػث إف النػػاس سينصػػبوف أصػػناما  

مف بشر ويطمقوف عميلـ أسماء وألقاب مختصة ب لقاب األئمػة والتػي سػماهـ 
 بلا هللا عز وجه وهـ أهه البيت )عميلـ السبلـت.
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ال تخػػػتص بػػػ خر  وهػػػذا مػػػف األمػػػور الدارجػػػة عنػػػد المسػػػمميف مػػػف قبػػػه والتػػػي
ُروا اْلِذيفَ  َوَمَث ُ }الزماف فقط  حيث ورد في تنسير قولم تعال.   اْلِذي َكَمَث ِ  َكَْ

قُ  ِْ ـ   ُصٌـّ  َوِنَداءع  ُدَعاءع  ِإَلْ  َيْسَماُ  ََل  ِبَما َيْن ِ ُموفَ  ََل  َفُهـْ  ُعْمي   ُبْك ْْ  . (ٔ){  َي
  عػػز وجػػ  مثػػ  ) قػػاؿ عػف اإلمػػاـ زعػػف العابػػديف )عميػم السػػبلـت انػػم قػػاؿ  

الذيف كْروا فػي عبػادتهـ اْلصػناـ واتخػاذهـ اْلنػداد مػف دوف دمحم وعمػى ) 
صموات   عميهما ( كمث  الذي ينْق بمػا َل يسػما يصػوت بمػا َل يسػما 
إَل دعػػػاء ونػػػداء َل يْهػػػـ المػػػراد منػػػه فيتْػػػب المسػػػتغيث بػػػه ويْػػػيف َمػػػف 

دوف   واْلضػػداد اسػػتغاثة صػػـ بكػػـ مػػف الهػػدى فػػي إّتبػػاعهـ اْلنػػداد مػػف 
ْلولياء   الذيف سموهـ بأسماء خيػار خمْػاء   ول بػوهـ بأل ػاب أفاضػ  

   إلقامة ديف   فهـ َل يْ موف أمر   عز وج . اْلئمة الذيف نصبهـ
ف اؿ عمي بف الحسيف هذا في عبادة اْلصناـ وفي النصاب ْلهػ  بيػت دمحم 

 .(ٕ)نبي   غ هـ أتباع إبميس ...()  تسميما( 
وبطبيعػػة الحػػاؿ فالروايػػة بالظػػاهر تشػػير إلػػ. إف هػػؤالء األنػػداد الػػذأ أنػػزللـ 
اإلمػػػاـ زعػػػف العابػػػديف )عميػػػم السػػػبلـت محػػػه األصػػػناـ والػػػذيف اسػػػماهـ النػػػاس 
ب سػػػماء خيػػػار الخمنػػػاء هػػػـ الخمنػػػاء الػػػذيف نصػػػبوا الخبلفػػػة مػػػف أهػػػه البيػػػت 

 )عميلـ السبلـت.
األنداد مرة يتمرموف بالخمنػاء أيػاـ األئمػة األحػد عشػر )عمػيلـ السػبلـت  وهؤالء

فػػي عصػػر اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت  فقلػػاء السػػوءومػػرة يتمرمػػوف ب ئمػػة و 
والذيف يعمموف عم. صد الناس عنم )عميم السػبلـت وعػف دعوتػم التػي تسػب  

 ظلورهللا.
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ـت قػػػػرف األصػػػػناـ والػػػدليه عمػػػػ. ذلػػػػؾ إف اإلمػػػػاـ زعػػػػف العابػػػديف )عميػػػػم السػػػػبل
 وعبادتلا بلؤالء األنداد أأ انم جعه كه ند منلـ بمرابة صنـ.

وبطبيعػػة الحػػاؿ إف هػػؤالء األنػػداد سػػيواكبوف أهػػه البيػػت )عمػػيلـ السػػبلـت فػػي 
كه عصر إل. أف يصػه الػدور إلػ. عصػر اإلمػاـ الملػدأ وهػـ بػذلؾ يكونػوا 

 أصناـ عصرهللا. 
ة فػػي هخػػر الزمػػاف كونلػػا تقػػ  وهنػػا تكمػػف الخطػػورة البالوػػة لؤلصػػناـ البشػػرع

بوجػػم اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت وتصػػد النػػاس عنػػم وعػػف دعوتػػم وذلػػؾ 
ال ػػػػالة الم ػػػػمة التػػػػػي ينسػػػػاؽ وراءهػػػػا أتبػػػػػاعلـ  ـبواسػػػػطة أقػػػػواللـ وفتػػػػػاوعل

 ومرعديلـ.
ولػػذلؾ فلػػي أشػػد واخطػػر مػػف األصػػناـ التػػي مػػف حجػػر ألنلػػا تتجػػادؿ وتػػتكمـ 

ء ال تػػػتكمـ  وللػػػذا فػػػإف ملمػػػة اإلمػػػاـ بعكػػػس األصػػػناـ الحجرعػػػة ألنلػػػا صػػػما
الملػػػػدأ )عميػػػػم السػػػػبلـت فػػػػي تحطيملػػػػا تكػػػػوف شػػػػديدة ألف هػػػػؤالء األصػػػػناـ 

 البشرعة يخرجوف وعت ولوف عميم كتاب هللا كما مر بنا.
إذف عمينػػا فػػي نلايػػة المطػػاؼ وكشػػيعة مػػواليف ألهػػه البيػػت )عمػػيلـ السػػبلـت 

ت أف نحػػػػذر مػػػػف ونعػػػػيش فػػػػي عصػػػػر ظلػػػػور اإلمػػػػاـ الملػػػػدأ )عميػػػػم السػػػػبلـ
األصػػناـ البشػػرعة الممرمػػة بنقلػػػاء ال ػػبللة مػػف أف تظمنػػػا عػػف إمػػاـ زماننػػػا ) 

 عميم السبلـت.
فنصػػبح مػػف حيػػث ال نشػػعر فػػي جممػػة مػػف يقػػوؿ لػػم ارجػػ  يػػا ابػػف فاطمػػة ال 

 حاجة لنا بؾ.
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 كتاب
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 هيدمت
 

إف يرػػرب )المدينػػة المنػػورةت هػػي مدينػػػة الرسػػوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات  فقػػد تمحػػػورت 
هػذهللا الحمقػة حػػوؿ إربػات إف إيػراف تمرػػه مدينػة اإلمػاـ الملػػدأ )عميػم السػػبلـت 
ومحػػػػه هجػػػػرة صػػػػاحب دعوتػػػػم السػػػػيد اليمػػػػاني مػػػػ  الملػػػػاجرعف مػػػػف أنصػػػػار 
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 )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات مػػف مكػػة إلػػ. الملػػدأ مػػف أهػػه العػػراؽ  كمػػا هػػاجر رسػػوؿ هللا
 المدينة المنورة.

وتوجد هناؾ نقػال شػبم متعػددة بػيف إيػراف بصػورة عامػة وتحديػدا  قػـ المقدسػة 
والتػػي هػػي مدينػػة اإلمػػاـ الملػػدأ عمػػ. حسػػب الت وعػػه و ػػيف المدينػػة المنػػورة  

مات أوللػػا مػػف ناحيػػة المعنػػ. الموػػوأ دار هجػػرة الرسػػوؿ الكػػرعـ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػمي
لتسمية كه منلما  ورانيا  مف ناحية موقعلما وطبيعتلما الجورافية  ورالرا  مف 
ناحيػػة الن ػػائه التػػي تميػػز كػػه منلمػػا حيػػث إف هنػػاؾ ف ػػائه مشػػتركة بػػيف 
إيػػراف وقػػـ مػػف جلػػة و ػػيف المدينػػة المنػػورة كسػػبقلما إلػػ. الواليػػة ودفػػ  الػػببلء 

 مف الن ائه المشتركة بيف المدينتيف.عنلا إل. نير ذلؾ 
وسػػػنورد فػػػي طيػػػات هػػػذا الكتػػػاب األدلػػػة التػػػي تربػػػت أف مدينػػػة الملػػػدأ فػػػي 

 .إيرافعصر الظلور هي 
 
 
 
 

 اْلوؿ بابال
 قـ مدينة اإلماـ المهدي )عميه السَلـ(

بعد أف أربتنا فيما م . ب ف الكوفة تمره مكة اإلماـ الملدأ سبلـ هللا عميم 
دعوتم المباركة  فبلبد أف تكوف هناؾ مدينػة لئلمػاـ المنتظػر ومكاف انطبلؽ 

يلػػاجر إليلػػا أنصػػارهللا بعػػد الظمػػـ الػػذأ يبلقونػػم مػػف قػػرعش سػػادة الكوفػػة )مكػػة 
 حسب الت وعهت .
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فكمػػا كانػػت المدينػػة المنػػورة هػػي محػػه هجػػرة الرسػػوؿ الكػػرعـ   )صػػم. هللا 
لح  بلػـ مػف أذى  عميم وهلم وسمـ تسميمات وأصحابم مف الملاجرعف  بعد ما

قػػرعش  عمػػ. اعتبػػار إف دعػػوة اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت ومراحملػػا تشػػبم 
 .  دعوة جدهللا المصطن. )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات  والتي أحد مراحملا اللجرة إل. يررب

ومػػػف هػػػذا المنطمػػػ  البػػػد أف تكػػػوف مدينػػػة اإلمػػػاـ سػػػبلـ هللا عميػػػم وأر ػػػيتلا 
مػػ  الكوفػػة )مكػػة الت وعػػهت لكػػي يسػػتطي  أنصػػارهللا  ةمتشػػابلالعقائديػػة والنكرعػػة 

اللجػرة إليلػا  ف ػبل  عػف وجػود أنصػارا  لػم فيلػا مػف أهملػا كمػا سػي تينا  ألننػػا 
نعمـ أف دعوة اإلماـ الملدأ سبلـ هللا عميم رنـ إنلا عالميػة  إال أنلػا تكػوف 

عمػاد موجلة بالدرجة األسػاس إلػ. شػيعة أهػه البيػت )عمػيلـ السػبلـت كػونلـ 
حركتػػػم المقدسػػػة  ومػػػف بيػػػنلـ تنقػػػدح شػػػرارة دعوتػػػم المباركػػػة  وبمػػػا أف مكػػػة 
اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت هػػي الكوفػػة عمػػ. وجػػم الخصػػوص  إذف البػػد 
أف تكػػوف مدينتػػم )عميػػم السػػبلـت شػػيعية العقيػػدة أي ػػا   وللػػا جػػذور ووشػػائ  

 .رةتقبه الملاجرعف إليلا مف األخيصمة وترابط م  الكوفة لكي تس
وهػػذهللا المدينػػة هػػي إيػػراف والتػػي تمرػػه مدينػػة الرسػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات عمػػ.  

 حسب الت وعه.
كمػػا إف هنػػاؾ روايػػات تشػػير إلػػ. أف قػػـ تحديػػدا  تمرػػه مدينػػة الرسػػوؿ بحسػػب 
الت وعه  ولكف بعض األحياف يعمـ الجػزء عمػ. الكػه  كمػا هػو حػاؿ الكوفػة  

  م. ننس المنطقة  وتارة أخرى عم. العراؽ ككه. الذأ تارة ما يطم  ع
والحاؿ هذا ينطب  عم. قـ التي قد يراد بلا تمؾ المنطقة بعينلا  وقد تحسب 
تمؾ الصنة عم. إيػراف عمومػا . وهػذا مػا سػنقوـ بإرباتػم مػف خػبلؿ سػياؽ هػذا 

 البحث .
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 رافيةالمبحث اْلوؿ : تسمية قـ وطبيْتها الجغ
إف تسػػمية قػػـ مرتبطػػة ب هػػه البيػػت )عمػػيلـ السػػبلـت عمومػػا  وتحديػػدا  باإلمػػاـ 
الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت  وهػػي بػػذلؾ تشػػابم مدينػػة الرسػػوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات مػػف 
هػػػذهللا الناحيػػػة  فمػػػف المعمػػػـو أف المدينػػػة قبػػػه هجػػػرة المصػػػطن. عميػػػم أف ػػػه 

ررب  بيد أنلا بعد اللجػرة أصػبحت تعػرؼ الصبلة والسبلـ إليلا كاف اسملا ي
بمدينػػة الرسػػوؿ وبالمدينػػة المنػػورة وذلػػؾ ألنلػػا ارتبطػػت بشخصػػم )صػػم. هللا 

 عميم وهلم وسمـ تسميمات.
بالنسػػػبة لمدينػػػة قػػػـ فقػػػد وردت عػػػدة روايػػػات عػػػف طرعػػػ  أهػػػه البيػػػت )عمػػػيلـ 

ميػم السبلـت تشير إل. أف تسميتلا بقـ يعود إلػ. ارتباطلػا باإلمػاـ الملػدأ )ع
سػػػػوؼ يجتمعػػػػوف معػػػػم )عميػػػػم السػػػػبلـت ويقومػػػػوف  هملػػػػاالسػػػػبلـت حيػػػػث أف أ 

بنصرتم  فقد جاء عف عناف البصرأ عف اإلماـ الصادؽ )عميم السبلـت أنم 
) أتدري لـ سمي قـ ؟ قمت   ورسوله وأنت أعمـغ قاؿ إنما سمي قاؿ لم  

مْػػه  قػػـ ْلف أهمػػه يجتمْػػوف مػػا قػػائـ آؿ دمحم صػػموات   عميػػه وي ومػػوف 
 .( ٔ)ويست يموف عميه وينصرونه (

ف ػػبل عػػف ذلػػؾ فقػػد وردت روايػػات أخػػرى حػػوؿ تسػػمية قػػـ تنيػػد بػػإف الرسػػوؿ 
  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميمات هػػػو أوؿ مػػػف أسػػػماها بػػػذلؾ االسػػػـ  فلػػػي مػػػف هػػػذهللا الناحيػػػة 
تشترؾ م  المدينة المنػورة مػف حيػث اقترانلػا مػ  شػخص الرسػوؿ )صػم. هللا 

 لم وسمـ تسميمات وتسميتم للا.عميم وه
فجػػاء عػػف عيسػػ. بػػف عبػػد هللا األشػػعرأ عػػف اإلمػػاـ جعنػػر بػػف   الصػػادؽ 

) حدثني أبي عف جدي عف أبيه قاؿ: قاؿ رسوؿ )عميلما السبلـت أنم قاؿ  
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  )  تسػػميما( لمػػا ُاسػػري بػػي إلػػى السػػماء حممنػػي جبرائيػػ  عمػػى كتْػػه 
إلػػى ب ْػػة بػػأرض الجبػػ  حمػػراء أحسػػف لونػػاع مػػف الزعْػػراف اْليمػػف فنظػػرت 

 وأطيب ريحاع مف المسؾ فاذا فيها َيخ عمى رأسه برنس.
ف مت لجبرائي  ما هذ  الب ْػة الحمػراء التػي هػي أحسػف لونػاع مػف الزعْػراف 

 وأطيب ريحاع مف المسؾ.
يْة وصيؾ عمي.  قاؿ: ب ْة َيْتؾ َو

 ف مت: مف الَيخ صاحب البرنس.
 يس.قاؿ: إبم

 قمت: فما يريد منهـ.
قػػاؿ: يريػػد أف يصػػدهـ عػػف وَليػػة أميػػر المػػؤمنيف ويػػدعوهـ إلػػى الْسػػق 

 والْجور.
ف مػػت: يػػا جبرائيػػػ  إهػػِو بنػػا إلػػػيهـغ فػػأهوى بنػػا إلػػػيهـ أسػػرع مػػف البػػػرؽ 

 الخاطف والبصر الَلما.
ف مت: قـ يا ممْػوف فَػارؾ أعػداءهـ فػي أمػوالهـ وأوَلدهػـ ونسػاءهـ فػاف 

يْة عم  .(ٔ)ي ليس لؾ عميهـ سمطاف فسميت قـ (َيْتي َو
وكما هو وا ح مف هذا النص أف الرسوؿ الكػرعـ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات يػر ط قػـ 
وأهملػػا بشخصػػم وب هػػه بيتػػم )عمػػيلـ السػػبلـت وال سػػيما اإلمػػاـ عمػػي بػػف أبػػي 
طالػػػب )عميػػػػم السػػػبلـت  مػػػػف حيػػػػث أنلػػػـ شػػػػيعة لػػػػم ولئلمػػػاـ عميلمػػػػا أف ػػػػه 

 والسبلـ.  الصبلة
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وهكػػػذا نجػػػد إف أصػػػه تسػػػمية قػػػـ يعػػػود إلػػػ. الرسػػػوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميمات ألنػػػم قػػػاؿ 
إلبمػػػػيس ) لعنػػػػم هللا ت قػػػػـ عػػػػف هػػػػذهللا البقعػػػػة التػػػػي فيلػػػػا شػػػػيعتم وشػػػػيعة أميػػػػر 

 المؤمنيف )عميم السبلـت  وهذا يمكف اعتبارهللا أصه التسمية الظاهرأ.
قياـ أهه قـ م  اإلمػاـ الحجػة المنتظػر  أما أصه التسمية الباطني فيعود إل.

سػػبلـ هللا عميػػم بوصػػنلـ شػػيعة لػػم وألجػػدادهللا )عمػػيلـ السػػبلـ أجمعػػيفت  وكمػػا 
 قرر ذلؾ جدهللا الرسوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات.

وأخيرا  في باب تسمية قـ نود أف نمنت االنتباهللا إل. أف قـ مف البقاع المقدسػة 
د أف ذلػؾ انسػحب بمػرور الوقػت ف صػبحت تعػرؼ بػػ ) كما سي تينا  فملذا نج

قػػـ المقدسػػة ت ولػػيس قػػـ فقػػط   وذلػػؾ كونلػػا أخػػذت قدسػػيتلا نتيجػػة ارتباطلػػا 
ب هػػه البيػػت )عمػػيلـ السػػبلـت  حاللػػا حػػاؿ يرػػرب التػػي صػػار اسػػملا المدينػػة 

 يلا. المنورة  ألنلا تنورت بوجود خاتـ األنبياء   ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات ف
وممػػا يؤعػػد قداسػػة قػػـ وتر تلػػا جعملػػا تسػػم. ) قػػـ المقدسػػة ت مػػا ورد عػػف أبػػي 

) ترحػة قػـ م دسػة سمـ العبدأ عف اإلماـ الصادؽ )عميػم السػبلـت أنػم قػاؿ  
 .(  ٔ)وأهمها منا ونحف منهـ ...(

وقد وجدنا أرناء حساب القيمة العددية لقـ المقدسػة أنلػا تقابػه القيمػة العدديػة 
  وذلؾ عم. النحو التالي ت6)  جدوؿ األبجد الصويرلممدينة وف

 ؽ+ـ +أ +ؿ+ـ +ؽ+د+س+ة = قـ المقدسة
2+2+7+2+2+2+2+0+2 =37 

 أ +ؿ+ ـ+ د + أ+ ف+ ة = المدينة
7+2+2+2+70 +6+2  =37 
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 وهذا بدورهللا مما يربت أف قـ هي مدينة الرسوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات حسب الت وعه.
مطبيعة الجورافية لممنطقة والتي ال تنحصر بقـ وحدها بػه إيػراف أما بالنسبة ل

ككه تمتاز بكررة الزراعػة وكرػرة الميػاهللا سػواء المت تيػة نتيجػة تسػاقط األمطػار  
 أو عف طرع  العيوف واألنلار الصويرة.

و ػػػذلؾ تكػػػوف إيػػػراف بصػػػورة عامػػػة ولػػػيس قػػػـ فقػػػط تشػػػبم الطبيعػػػة الجورافيػػػة 
ز بكرػػرة الزراعػػة وتػػوفر مصػػادر الميػػاهللا سػػواء مػػف لممدينػػة المنػػورة والتػػي تتميػػ

 اابار والعيوف أو نيرها مف مصادر المياهللا.
وقػػػد نوهػػػت الروايػػػات إلػػػ. كرػػػرة األمطػػػار فػػػي قػػػـ  وبالتػػػالي يعنػػػي ازدهػػػار  

) سػػَلـ   عمػػى الزراعػػة فيلػػا  فجػػاء عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ )عميػػم السػػبلـت  
 .(ٔ)البركات ...( أه  قـ يس ي   بَلدهـ الغيث وينزؿ عميهـ

وهػػػذا يعنػػػي اف قػػػـ )إيػػػرافت مدينػػػة الملػػػدأ سػػػتمعب ننػػػس الػػػدور الػػػذأ لعبتػػػم 
المدينػػػة المنػػػورة بالنسػػػبة لمكػػػة مػػػف الناحيػػػة االقتصػػػادية فػػػي صػػػدر الرسػػػالة  
وذلػػؾ مػػف حيػػػث أنلػػا سػػتكوف قبيػػػه الظلػػور المقػػدس لئلمػػػاـ الملػػدأ )عميػػػم 

يػػػػة الزراعيػػػػة والصػػػػناعية السػػػػبلـت وقيامػػػػم متقدمػػػػة اقتصػػػػاديا  سػػػػواء مػػػػف الناح
 والتجارعة  وكما هو حاصه اليوـ .

عمػػ. العكػػس مػػف مكػػة التػػي كانػػت متػػ خرة اقتصػػاديا  عػػف المدينػػة لعػػدـ وجػػود 
الزراعػة فيلػػا بػػه تعتمػػد عمػػ. التجػػارة فقػط  وبمػػا أف الكوفػػة تمرػػه مكػػة حسػػب 
الت وعه فستكوف في  ي  اقتصادأ شديد قبيه ظلور اإلماـ المنتظر عجػه 

 رجم  وذلؾ مف جوع وقحط ونبلء أسعار.هللا ف
وهو ما صرحت بم عدد مف روايات أهه البيت )عميلـ السبلـت منلا ما جاء 
عف جػابر الجعنػي قػاؿ سػ ؿ اإلمػاـ أبػو جعنػر البػاقر )عميلمػا السػبلـت  عػف 
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ولنبمػػونكـ بَػػيء مػػف الخػػوؼ والجػػوع{غ ف ػػاؿ: يػػا جػػابر ذلػػؾ قولػم تعػػال.  }
لجوع فبالكوفة يخص   به أعػداء آؿ دمحم خاص وعاـغ فأما الخاص مف ا

 . (ٔ)فيهمكهـ ... أما الجوع ف ب  قياـ ال ائـغ وأما الخوؼ فبْد قياـ ال ائـ(
 وهذا بعينم ما حصه وسيحصه في العراؽ .

 
 
 
 

 فضائ  قـ: الثاني المبحث
والتقابػػػه بػػػيف   الشػػػبم  منلػػػا فػػػي بػػػاب أوجػػػممػػػف عػػػدة ف ػػػائه قػػػـ  سػػػنتناوؿ

لػػدى  وأهميتلػػاالمدينػة المنػػورة  ومنلػا مػػا يتعمػ  بمكانػػة قػـ ف ػائملا وف ػػائه 
 . تعميلـ السبلـ)البيت  أهه
عػػدة  أكػػدتحيػػث   الشػػبم بػػيف قػػـ والمدينػػة هػػو مػػف جلػػة الحرمػػة أوجػػم وأوؿ

المدينػػة حػػـر  إف  كمػػا تعمػػيلـ السػػبلـ)البيػػت  أهػػهقػػـ حػػـر  أفعمػػ.  روايػػات
 .)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات  الرسوؿ 

) مرحبػاع فروأ عف عدة مف أهه الرأ عف ابي عبد هللا قػاؿ )عميػم السػبلـت  
 باخواننا مف أه  قـ.

ف ػػالوا: نحػػف مػػف أهػػ  الػػري فأعػػاد )عميػػه السػػَلـ( الكػػَلـ. قػػالوا ذلػػؾ مػػراراع 
 وأجابهـ بمث  ما أجاب به أوَلع .
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ف لمرسػوؿ )  تسػمي ما( حرمػاع وهػو المدينػة ف اؿ إف هلل حرماع وهػو مكػة واق
ف لنػا حرمػاع وهػو  ف ْلمير المػؤمنيف )عميػه السػَلـ( حرمػاع وهػو الكوفػة واق واق
بمدة قـ وستدفف فيها امرأة مف أوَلدي تسمى فاطمػة فمػف زارهػا وجبػت لػه 
الجنة قاؿ الراوي وكاف هذا الكَلـ منه )عميه السػَلـ( قبػ  أف يولػد الكػاظـ 

 .(ٔ))عميه السَلـ( (
) إف هلل حرمػػاع اإلمػاـ الصػادؽ )عميػػم السػبلـت أي ػا  أنػم قػاؿ  كمػا جػاء عػف 

وهػػو مكػػة أَل وأف لرسػػوؿ   حرمػػا وهػػو المدينػػة أَل واف ْلميػػر المػػؤمنيف 
 .(ٕ)حرماع وهو الكوفة أَل واف قـ الكوفة الصغيرة ....(

وكمػػػا مػػػر بنػػػا سػػػابقا  إف الكوفػػػة تمرػػػه مكػػػة حسػػػب الت وعػػػه وانطػػػبلؽ الرسػػػالة 
اهرعػػػة الممرمػػػة بشػػػخص المصػػػطن. )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميمات كػػػاف بمكػػػة  رػػػـ ال يػػػة الظ

 انتقه منلا إل. المدينة. 
إذف البد أف تنقه دعوة الرسالة ال ية الباطنية الممرمة بدعوة اإلماـ الملدأ 
)عميم السبلـت مػف الكوفػة إلػ. مدينتػم )سػبلـ هللا عميػمت  وذلػؾ مػف حيػث أف 

بدعوة جدهللا الرسوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات  وعميم فيجػب أف تكػوف دعوتم للا شبم 
هناؾ مدينة لئلماـ المنتظر )عميم السبلـت  أال وهػي مدينػة قػـ وهػو مػا نحػف 

 بصدد إرباتم.
ونرى أف اإلماـ الصادؽ )عميم السبلـت قد أنزؿ قـ مػف حيػث الحرمػة بمنزلػة 

 كه مف مكة والمدينة والكوفة .
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ذا يعنػػػي أف مدينػػػة قػػػـ هػػػي مدينػػػة مقدسػػػة كمػػػا هػػػو حػػػاؿ مكػػػة والمدينػػػة وهػػػ
والكوفػة  ونحػف نعمػـ عمػـ اليقػيف إف قداسػة كػه مػف مكػة والمدينػة مت تيػة مػػف 

 كونلا مرتبطة بظاهر الرسالة ال ية وأماكف انطبلقلا.
ا مرتبطة بباطف الرسالة ال يػة الممرمػة ب هػه البيػت مأما الكوفة وقـ فقداستل

مػػػيلـ السػػػبلـت  وذلػػػؾ بػػػدليه قػػػوؿ اإلمػػػاـ الصػػػادؽ )عميػػػم السػػػبلـت اانػػػ  )ع
الػػذكر إف قػػػـ هػػػي الكوفػػػة الصػػػورى بالنسػػػبة للػػـ  كمػػػا هػػػو حػػػاؿ الكوفػػػة فػػػي 
العراؽ فالكوفة مرتبطة أوال  باإلماـ عمي بػف أبػي طالػب )عميػم السػبلـت الػذأ 

ألنلػػا  -ـت يمرػػه بػػاطف الكعبػػة  ومرتبطػػة رانيػػا  باإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبل
وقػػـ مرتبطػػة ب هػػه البيػػت )عمػػيلـ السػػبلـت  وال سػػيما اإلمػػاـ الحجػػة  -مكتػػم 

المنتظر ألنلا مدينتم حسب الت وعػه ومػف ذلػؾ ننلػـ لمػاذا و ػعلا أئمػة أهػه 
البيت )عميلـ السبلـت هذا المو   مف الحرمة واألهمية إلػ. جانػب كػه مػف 

ور ملػػػـ فػػػي دعػػػوة اإلمػػػاـ المػػػدف الربلرػػػة المقدسػػػة ااننػػػة الػػػذكر  ألف للػػػا د
الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت وذلػػػؾ إلػػػ. جانػػػب الكوفػػػة  وهػػػو دور مشػػػابم لػػػدور 
المدينة المنورة الذأ لعبتم إل. جانب مكة بالنسبة لدعوة الرسػوؿ   )صػم. 

 . ت7)هللا عميم وهلم وسمـ تسميمات
والوجػػم الرػػاني مػػف أوجػػم الشػػبم بػػيف قػػـ والمدينػػة هػػو مػػف ناحيػػة سػػبقلا إلػػ. 

 والية  وذلؾ بعد كه مف مكة والمدينة والكوفة .ال
فقد ورد عف أنس بف مالػؾ انػم كػاف جالسػا  عنػد النبػي   )صػم. هللا عميػم  

وهلم وسػمـ تسػميمات إذ دخػه عميػم أميػر المػؤمنيف عمػي بػف أبػي طالػب )عميػم 
عمػي إف   عػز )يػا السبلـت ف عتنقم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات وقبمػم بػيف عينيػم وقػاؿ   
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اسمه عرض وَليتؾ عمى السػماوات فسػب ت إليهػا السػماء السػابْة فزينهػا 
بالْرش ثـ سب ت إليها السػماء الرابْػة فزينهػا بالبيػت المْمػور ثػـ سػب ت 
إليهػػا السػػماء الػػدنيا فزينهػػا بالكواكػػبغ ثػػـ عرضػػها عمػػى اْلرضػػيف فسػػب ت 

زينها بي ثـ سب ت إليها إليها مكة فزينها بالكْبة ثـ سب ت إليها المدينة ف
الكوفة فزينها بػؾ ثػـ سػب ت إليهػا قػـ فزينهػا بػالْرب وفػتح إليهػا بابػاع مػف 

 .( ٔ)أبواب الجنة (
والوجػػم الرالػػث إف قػػـ مػػدفوع عنلػػا الػػببلء وال يرعػػدها جبػػار بسػػوء إال قصػػمم 
هللا  وهذهللا الحالة تطاب  حػاؿ المدينػة فلػي مػدفوع عنلػا بػبلء الطػاعوف  كمػا 

يػػػدخه فػػػي مػػػدف عديػػػدة عػػػدا المدينػػػة ومكػػػة ألف فػػػي كػػػه منلمػػػا  إف الػػػدجاؿ
 . ت 6)مبلئكة تحنظلما

 فقد جاء عف اإلماـ الصادؽ )عميم السبلـت 
) إف لْمى قـ ممكاع رفرؼ عميها بجناحيه َل يردها جبار بسوء إَل أذابػه   

 .(ٖ)كذوب الممح في الماء ...(
ة شػػػبم رالرػػػة بػػػيف قػػػـ ويمكػػػف أف نسػػػتخمص مػػػف النصػػػيف ااننػػػي الػػػذكر نقطػػػ

والمدينػة إلػ. جانػب رفػػ  الػببلء والجبػارعف عنلػا  أال وهػػي إف قػـ للػا مبلئكػػة 
تحنظلػػا مػػف الببليػػا ومػػف الجبػػارعف  شػػ نلا بػػذلؾ شػػ ف المدينػػة كمػػا سػػب  أف 

 أشرنا.
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إذ ورد عف أبي بكير عف اإلماـ الصادؽ )عميم السبلـت أنم قاؿ في معرض 
ها إَل وطئه إَل مكة والمدينة فػاف عمػى كػ  ) فمـ يبق منذكرهللا عف الدجاؿ  

 .(ٔ)ن ب مف أن ابها ممكاع يحْظها مف الطاعوف والدجاؿ (
  وذلػؾ لكػي تكػوف بقػـ وأهملػاواف مف الطبيعي جدا  اف تح  العنايػة اإللليػة 

مكانا  وممج  همنا ألنصار اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت  وال سيما الملاجرعف 
ت تعػػـ فيػػم الببليػػا والنػػتف والقتػػه وعمػػ. الخصػػوص مػف الكوفػػة  وذلػػؾ فػػي وقػػ

   سواء مف حكومة بني العباس هنذاؾ  أو بدخوؿ السنياني إليلا.ي الكوفةف
فخيػػػر مكػػػاف يسػػػتطي  فيػػػم األنصػػػار جمػػػ  شػػػمملـ وتنظػػػيـ صػػػنوفلـ وا عػػػداد 

. المقدسػػػة قػػػـي مدينػػػة قػػواتلـ مػػػف اجػػػه فػػػتح الكوفػػة بقيػػػادة السػػػيد اليمػػػاني هػػ
 لدور الذأ لعبتم المدينة مف قبه. و لذا ستمعب ننس ا

والوجم الراب  هو مكانة قـ العممية والدينية  حيث يظلر فيلا العمـ وذلؾ فػي 
عصػػر الظلػػور الشػػرع  لئلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت   وينػػيض منلػػا إلػػ. 
سػائر البمػداف  وهػي بػذلؾ تقابػه المدينػة مػف ناحيػة مكانتلػا العمميػة والدينيػػة  

 . ت  6)ور اإلسبلمية األول.وال سيما في العص
وقػػد أشػػارت عػػدة روايػػات إلػػ. بػػروز العمػػـ فػػي مدينػػة قػػـ منلػػا مػػا جػػاء عػػف 

)ستخمو كوفة مػف المػؤمنيف ويػأزر اإلماـ الصادؽ )عميم السبلـت أنم قاؿ  
عنها الْمـ كما تأزر الحية في جحرها ثـ يظهر الْمـ ببمد  ي اؿ قـ وتصير 

لْمػـ منػه إلػى سػائر الػبَلد فػي المَػرؽ مْدنا لمْمـ والْضػ  ... فيْػيض ا
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والمغرب فيتـ حجة   عمى الخمق حتى َل يب ى احد عمى اْلرض لػـ يبمػا 
 .( ٔ)إليه الديف والْمـ ...(

و خصوص مكانة قـ العممية يجب لنت االنتباهللا إلػ. شػيء ملػـ لموايػة  وهػو 
ـت إف ظلور العمـ في مدينة قـ في عصر ظلور اإلماـ الملدأ )عميم السبل

 ليس المراد بم العمـ الظاهرأ والمتعارؼ عميم في حوزة قـ المقدسة.
بػػدليه انػػم ال يتعػػدى كونػػم عمػػـ مبنػػي عمػػ. اإلجتلػػاد لموصػػوؿ إلػػ. األحكػػاـ 

 الظنية التي يسيروف بلا أمور العباد. 
بػه إف العمػـ المقصػػود فػي الروايػات والػػذأ يظلػر فػي قػػـ قبيػه ظلػور اإلمػػاـ 

هػػو عمػػـ خػػاص ب شػػخاص مػػؤمنيف سػػيتواجدوف بقػػـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت 
وهذا ما أكد عميم أئمة أهػه البيػت اليماني وأنصارهللا  الحسني السيد ـوههنذاؾ 

 )عميلـ السبلـت.
 
 

 الثاوي بابال

 اْلماكف الم دسة في إيراف
 )مدينة الرسوؿ عمى حسب التأوي (

مدينػػة تحػػدرنا فػػي الصػػنحات السػػابقة عػػف األدلػػة التػػي تربػػت أف إيػػراف هػػي  
اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت والتػػي تمرػػه مدينػػة الرسػػوؿ األكػػـر )صػػم. هللا 
عميم وهلم وسمـ تسميمات   وسنكمه ما بدأنا بم مف تمػؾ األدلػة والمتعمقػة هػذهللا 

 المرة باألماكف المقدسة في كه مف إيراف والمدينة المنورة .
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 المبحث اْلوؿ : 

 زيارة اإلماـ الرضا )عميه السَلـ(
مف أوجم الشػبة بػيف إيػراف والمدينػة المنػورة هػو وجػود مرقػد اإلمػاـ الر ػا  إف

)عميم السبلـت في إيراف وتحديدا في أرض طػوس  ذلػؾ القبػر الشػرع  الػذأ 
 يقابه قبر الرسوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات في المدنية المنورة.

وأكػدت الروايػات وكه مف القبرعف الشرعنيف لػم مكانػة مقدسػة عنػد المسػمميف  
الشرعنة عم. وجوب زعارتلما والندب إليلا  لما في ذلؾ مػف األجػر والرػواب  

 وبالتالي الوصوؿ إل. مر اة هللا تعال.. 
أما وجم المقابمة أو المناظرة بػيف القبػرعف الشػرعنيف وزعارتلمػا هػو اف اإلمػاـ  

 تسػميمات وب ػعة منػم وذلػؾ أف الر ا )عميم السبلـت هو ابف رسػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
األئمػػػة كمػػػا ورد عػػػنلـ صػػػموات هللا وسػػػبلمم عمػػػيلـ أوللػػػـ   وأوسػػػطلـ   

 وهخرهـ   فكه منلـ يمره رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات . 
) ستدفف بضْة مني بخراسػافغ وروأ عف رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات انم قػاؿ  

 . (ٔ)ا زارها مؤمف إَل وجب   له الجنة وحـر جسد  عمى النار (م
  أأ أف اإلمػػػاـ الر ػػػا )عميػػػم ت6)والب ػػػعة فػػػي الموػػػة تعنػػػي قطعػػػة مػػػف المحػػػـ

السػػبلـت هػػو قطعػػة مػػف رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات بػػنص ذلػػؾ الحػػديث  وعميػػم 
  تسميمات .فإف زعارتم هي كزعارة جدهللا النبي   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

                                                 

 .551مناتيح الجناف  ص - 7
 . 27ص  7المنجد  ؽ - 6



 

 

 327 ...........................................مكة ومدٌنة المهدي.................................

 

 

الػػدليه ااخػػر عمػػ. الشػػبم بػػيف زعػػارة النبػػي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات وزعػػارة اإلمػػاـ الر ػػا 
)عميػػم السػػبلـت هػػو اف مػػف زار اإلمػػاـ الر ػػا )عميػػم السػػبلـت كػػاف كمػػف زار 

) ميػم السػبلـت قولػم  رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات   فقد ورد عػف اإلمػاـ الكػاظـ )ع
إف ابني عميػا م تػوؿ بالسػـ ظممػاع ومػدفوف إلػى جنػب هػاروف بطػوس مػف 

 . (ٔ)زار  كمف زار رسوؿ   )  تسميما( (
والدليه الرالث عم. التشابم بيف الزعارتيف هو أف الزائر ألحد األئمة األطلار 

اـ حملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات فقد ورد عف زعد الش)عميلـ السبلـت كاف كالزائر لرسوؿ هللا )
) قمت ْلبي عبد   )عميه السَلـ( : ما لمف زار واحداع مػنكـ قػاؿ انم قػاؿ  

  وذلؾ إف تر تلـ )عميلـ السبلـت هي (ٕ)كمف زار رسوؿ   )  تسميما( (
التر ػة فصػارت قبػور شػت. والتر ػة تر ة واحدة فمما كاف أياـ الطوفػاف افترقػت 

 واحدة . 
ف مف المندوب لم زعارة أهه البيت )عميلـ السبلـت ابتداء  مف جدهـ رسػوؿ  وا 
هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات ومػػف رػػـ األئمػػة )صػػموات هللا وسػػبلمم عمػػيلـ ت  بػػه إف مػػف 

اؿ ال تشػد إلػ. تماـ الح  أف يختـ بزعارتلـ وتجديد العلد بلـ  عمما  أف الرحػ
 .ت3)شيء مف القبور إال إل. قبورهـ
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وقػػد بػػيف األئمػػة )عمػػيلـ السػػبلـت العمػػة فػػي ذلػػؾ  فعػػف زرارة عػػف أبػػي جعنػػر 
) إنمػػا أمػػر النػػاس أف يػػأتوا هػػذ  اْلحجػػار البػػاقر )عميػػم السػػبلـت أنػػم قػػاؿ  

 .(ٔ)بوَليتهـ ويْرضوا عمينا نصرتهـ (فيتطوفوا بها ثـ يأتوننا فيخبرونا 
د إربات أف إيػراف هػي مدينػة الرسػوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات عػف طرعػ  بيػاف وفي صد

وجود أماكف مقدسة في كه مف إيراف والمدينة المنػورة واف للمػا الخصوصػية 
ذاتلػػا  فػػإف لزعػػارة اإلمػػاـ الر ػػا )عميػػم السػػبلـت مػػف الن ػػه والعظمػػة ف ػػبل  

 تسػػميمات وقػػد ربػػت ذلػػؾ مػػف عػػف األجػػر والرػػواب مػػا يشػػابم زعػػارة الرسػػوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 عدة وجوهللا  

 الوجه اْلوؿ :
هو التشابم بيف دخوؿ اإلماـ الر ا )عميم السبلـت إل. قـ مف حيث استقباؿ 
أهملػػػا لػػػم  وتخاصػػػملـ فػػػي  ػػػيافتم وفػػػي أأ مكػػػاف ينػػػزؿ  فكػػػاف رد اإلمػػػاـ 

أأ انػم )عميػم  غ(ٕ)) إف جممي هو المػأمور (الر ا )عميم السبلـت انم قاؿ  
السبلـت يحه حيرما برؾ الجمه وهو يشابم حديث ناقة رسػوؿ هللا )صػم. هللا 

نلا كانت م مورة  .ت 3)عميم وهلم وسمـ تسميمات وا 
ف لزائرهللا خصوصية وهي إف إصابتم قطرة مف السماء حـر هللا جسػدهللا عمػ.  وا 

 النار وال سيما أهه قـ وأهه هبة .
وتحمػه مشػاؽ السػنر إليػم  ولقػرب أهػه قػـ  وذلؾ لوصمتلـ لم سبلـ هللا عميػم

وأهه هبة مف نقطة النيض اإلللي المتمرمة باإلماـ الر ا )عميم السبلـت ارػر 
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في تقوية الصمة بيف أهالي هذهللا المناط  وأئمتلـ وشحذ همملـ عم. انتظػار 
 فرج أهه البيت المتمره باإلماـ الملدأ )عميم السبلـت.

 الوجه الثاني:
هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات والزائػر لئلمػاـ الر ػا )عميػم السػبلـت كمػف  إف الزائر لرسػوؿ

) زار هللا سبحانم وتعال.. فقد ورد عف اإلماـ الر ا )عميم السبلـت أنم قاؿ  
.... وقاؿ رسوؿ   )  تسميما( مف زارني في حيػاتي أو بْػد مػوتي ف ػد 

 . (ٔ)زار   ...(
وهذا ربت أي ا  لئلماـ الر ا )عميم السبلـت  فقد ورد عف يحي. بف سميماف 
المػػازني عػػف أبػػي الحسػػف موسػػ. بػػف جعنػػر الكػػاظـ )عميػػم السػػبلـت أنػػم قػػاؿ  

ه ...(  .(ٕ))مف زار قبر ولدي وبات عند  ليمة كاف كمف زار   في عَر
مػة عنػد هللا وأهػه به إف لزوار اإلماـ الر ا )عميم السػبلـت مكػانتلـ يػـو القيا

 البيت )عميلـ السبلـت. 
 الوجه الثالث :  

إف الزائر لئلماـ )عميم السبلـت كالزائر لرسوؿ هللا )صم. هللا عميم والم وسمـ 
ا الجنة  كما أف الزائر للما يوجب هللا لم ننراف متسميمات مف حيث اف لزائره

اإلماـ الر ا صػموات الذنوب ما تقدـ منلا وما ت خر  ببركة رسوؿ هللا وابنم 
 هللا وسبلمم عميلما. 

) قمػت ْلبػي جْْػر الثػاني )عميػه السػَلـ( فقد ورد عف ابف نجراف انػم قػاؿ  
جْمػػت فػػداؾ مػػا لمػػف زار رسػػوؿ   )  تسػػميما( متْمػػداعغ قػػاؿ لػػه الجنػػة 

)(ٔ) . 
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أبػي عبػد  وعف زعػارة اإلمػاـ الر ػا )عميػم السػبلـت عػف حمػزة بػف حمػراف عػف
) ت تػػ  حْػػدتي بػػأرض خراسػػاف فػػي هللا الصػػادؽ )عميػػم السػػبلـت أنػػم قػػاؿ  

مدينة ي اؿ لها طوس مف زار  إليها عارفاع بح ػه أخذتػه بيػدي يػـو ال يامػة 
  .(ٕ)وأدخمته الجنة واف كاف مف أه  الكبائر....(

وفػػػي روايػػػة عػػػف جػػػابر بػػػف يزعػػػد عػػػف أبػػػي جعنػػػر )عميػػػم السػػػبلـت عػػػف هبائػػػم 
) سػػتدفف بضػػْة منػػي لسػػبلـت قػػاؿ  قػػاؿ رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات  )عمػػيلـ ا

بأرض خراساف ما زارها مكػروب إَل نْػس   كرحتػه وَل مػذنب إَل غْػر   
 . (ٖ)ذنوبه (

) إنػػي وعػػف الحسػػف بػػف الوشػػاء عػػف اإلمػػاـ الر ػػا )عميػػم السػػبلـت أنػػم قػػاؿ  
فاع بح ي غْر   له ما ت دـ مف ذنبه سأقت  بالسـ مظموماع فمف زارني عار 

  .(ٗ)وما تأخر (
وعرفاف حقم كما ورد عػف اإلمػاـ الصػادؽ )عميػم السػبلـت هػو العمػـ انػم إمػاـ 

 .ت 5)منترض الطاعة نرعب وشليد
 الوجه الرابا : 

ما يدؿ عم. أف قبر اإلماـ الر ا )عميم السبلـت يمره قبر رسوؿ هللا )صم. 
سميمات وأف لزائرهللا ف ه القرب مف رسػوؿ هللا )صػم. هللا هللا عميم وهلم وسمـ ت
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عميم وهلم وسمـ تسميمات يوـ القيامة حيث يبني هللا تعال. لزائر اإلماـ الر ػا 
 )عميم السبلـت منبرا  حذاء منبر رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات.
ف زار قبػػر أبػػي ) مػػفقػػد ورد عػػف اإلمػػاـ   الجػػواد )عميػػم السػػبلـت أنػػم قػػاؿ  

بطوس غْر   له مػا ت ػدـ مػف ذنبػه ومػا تػأخر وحنػى   لػه منبػراع حػذاء 
منبر دمحم وعمي )صػموات   وسػَلمه عميهمػا( حتػى يْػرغ   مػف حسػاب 

 .  (ٔ)الخَلئق ...(
ولعه فػي ذلػؾ إشػارة وا ػحة مػف اإلمػاـ سػبلـ هللا عميػم عمػ. أف أبػاهللا اإلمػاـ 

سػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات واف هنالػؾ تمػاربل  وتقار ػا  الر ا)عميم السبلـت كجػدهللا ر 
بينلمػػػا وهػػػذا مػػػا ينسػػػر سػػػبب أف يكػػػوف منبػػػر زائػػػرهللا بحػػػذاء منبػػػر رسػػػوؿ هللا 

 )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات.
 : الوجه الخامس

مات  ػػامف لمػػف إف اإلمػػاـ الر ػػا )عميػػم السػػبلـت كجػػدهللا رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػمي
 زارهللا الجنة  وانم يخمص زائرعم مف أهواؿ يوـ القيامة.                

) ضمف لمف زار قبػر فقد ورد عف اإلماـ   الجواد )عميم السبلـت انم قػاؿ  
 .(ٕ)أبي )عميه السَلـ( بطوس عارفاع بح ه الجنة عمى   عز وج  (

إلمػػػػاـ الر ػػػػا )عميػػػػم كمػػػػا روأ عػػػػف إبػػػػراهيـ بػػػػف إسػػػػحاؽ النلاونػػػػدأ عػػػػف ا
طوف مزاري أتيتػه يػـو ال يامػة فػي السػبلـت   ) مف زارني عمى بْد داري َو

ػػماَلع  ثَلثػػة مػػواطف حتػػى أخمصػػه مػػف أهولهػػا إذا تطػػايرت الكتػػب يمينػػاع َو
 .  (ٖ)وعند الصراق وعند الميزاف (
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عػػف األئمػػة  وقػػد ورد هػػذا المعنػػ. فػػي حػػ  رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات فقػػد روأ 
) يػا عمػي المعصوميف )عميلـ السبلـت عف رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات أنم قاؿ  

مف زارني في حياتي أو بْد موتي أو زارؾ في حياتؾ أو بْػد موتػؾ أو زار 
ابنيؾ في حياتهما أو بْد موتهمػا ضػمنت لػه يػـو ال يامػة أف أخمصػه مػف 

دائدها حتى أصير  م  . (ٔ)ْي في درجتي (أهولها َو
وهنػػػا تتجمػػػ. الرحمػػػة اإللليػػػة والحكمػػػة فػػػي تعػػػدد أمػػػاكف ومراقػػػد أهػػػه البيػػػت  

 )عميلـ السبلـت لما يصيب فيلا الناس مف الخير والبركة والرواب.
 الوجه السادس : 

إف كػػه مػػف الرسػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات واإلمػػاـ الر ػػا )عميػػم السػػبلـت يػػزوراف 
لقيامػػة مػػف زارهمػػا فػػي الػػدنيا وعخمصػػانم مػػف ذنوبػػم يػػوـ ال يننػػ  مػػاؿ وال يػػـو ا

 بنوف إال مف أت. هللا بقمب سميـ .
فقػػد ورد مػػف طػػرؽ أهػػه البيػػت عمػػيلـ السػػبلـ إف رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات قػػاؿ 

 ) مػػف زارنػػي حيػػاع وميتػػاع أو زار أبػػاؾ أو زارلئلمػػاـ الحسػػيف )عميػػم السػػبلـت  
( ٕ)أخاؾ أو زارؾ كاف ح اع عمي أف أزور  يـو ال يامة وأخمصه مػف ذنوبػه (

 . 
) إنػي سػأقت  وفي حديث معتبر عف اإلماـ الر ػا )عميػم السػبلـت انػم قػاؿ  

مسػػموماع مظمومػػاع واقبػػر إلػػى جنػػب هػػاروفغ ويجْػػ    عػػز وجػػ  ترحتػػي 
مػػة مختمػػف َػػيْتيغ فمػػف زارنػػي فػػي غرحتػػيغ وجبػػت لػػه زيػػارتي يػػـو ال يا

)....(ٖ) . 
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 الوجه السابا : 
إف شػػػػناعة الرسػػػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػميمات وشػػػػناعة ولػػػػدهللا اإلمػػػػاـ الر ػػػػا )عميػػػػم 
السبلـت تناؿ مف زارهما في حياتلما ومماتلما  ومػف الجػدير بالػذكر إف ذلػؾ 

 ينطب  عم. باقي أئمة أهه البيت )عميلـ السبلـت وعترتم الطاهرة .
) إف لك  إماـ عهداع في اإلماـ الر ا )عميم السبلـت أنم قػاؿ    فقد ورد عف

يْته واف مػف تمػاـ الوفػاء بالْهػد زيػارة قبػورهـ مػف زارهػـ  عنق أوليائه َو
رغبة في زيارتهـ وتصدي اع بما رغبوا فيه كاف أئمتهـ َْْاءهـ يـو ال يامة 

)(ٔ ). 
راطم هػػو زعػػارة وهػػذا األمػػر يؤكػػد إف بػػيف كػػه إمػػاـ وشػػيعتم علػػدا  ومػػف أشػػ 

الشيعة ألئمتلـ أحياء  و أمواتا   ال ي رهـ في ذلؾ عذؿ عػاذؿ أو لػوـ الئػـ  
الملػدأ )عميػم السػبلـت وزعارتػم  اإلماـوما أحرانا أف نجدد العلد بإماـ زماننا 

 واالست اءة بنورهللا . 
 الوجه الثامف: 

دأ أف لزائػػػر اإلمػػػاـ الر ػػػا )عميػػػم السػػػبلـت أجػػػرا  كػػػ جر المستشػػػلديف بػػػف يػػػ
 رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات . 

فقد ورد عف حمزة بف حمراف عف اإلماـ الصادؽ )عميم السبلـت أنم قػاؿ فػي 
) ...مػػف زار  عارفػػاع بح ػػه أعطػػا  حػ  حنيػػدهللا اإلمػػاـ الر ػػا )عميػػم السػبلـت  

  عز وج  اجر سبْيف َهيداع ممف استَهد بيف يدي رسػوؿ   )صػمى 
 .(ٕ)وآله وسمـ تسميما( (   عميه
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به إف الروايات الشرعنة تجعه لزائرهللا سبلـ هللا عميػم كػ جر شػلداء بػدر  فقػد  
) إف ابنػػي هػػذا يمػػوت فػػي ورد عػػف اإلمػػاـ الكػػاظـ )عميػػم السػػبلـت أنػػم قػػاؿ  

ارض غرحػػة فمػػف زار  مسػػمماع ْلمػػر  عارفػػاع بح ػػه كػػاف عنػػد   عػػز وجػػ  
 .(ٔ)كَهداء بدر (
و وح أف اإلماـ الر ا )عميم السػبلـت يمرػه جػدهللا رسػوؿ هللا وهذا ما يؤشر ب

)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات حتػػ. إف لزائػػرهللا اجػػر الشػػلادة بػػيف يػػدأ النبػػي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات ولػػم 
 اجر شلداء بدر عم. خصوصيتلـ ومكانتلـ عند هللا. 

مدينػة الرسػوؿ بمحػاا هػذا  ولعه في هذهللا الروايات إيمػاءة إلػ. أف إيػراف تمرػه
التشػابم بػػيف قدسػية الشخصػػيتيف المتػيف تمرملمػػا أو تحت ػنلما كػػه مػف إيػػراف 

 والمدينة المنورة. 
إف مو   قبر اإلمػاـ الر ػا )عميػم السػبلـت هػو رو ػة مػف   الوجه التاسا

 رعػػاض الجنػػة كمػػا أف مو ػػ  قبػػر الرسػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات هػػو رو ػػة مػػف
 رعاض الجنة أي ا .

فقػػػد روأ عػػػف الحسػػػف بػػػف عمػػػي بػػػف ف ػػػاؿ عػػػف أبػػػي الحسػػػف الر ػػػا )عميػػػم 
) إف بخراسػػاف لب ْػػة يػػأتي عميهػػا زمػػاف تصػػير مختمػػف السػػبلـت أنػػم قػػاؿ  

المَلئكػػة فػػَل يػػزاؿ فػػوج ينػػزؿ مػػف السػػماء وفػػوج يصػػْد إلػػى أف يػػنْخ فػػي 
روضػة الصور ف ي  له وأية ب ْة هذ  ف ػاؿ هػي بػأرض طػوس وهػي و  

  .(ٕ)مف رياض الجنة ....(
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بينما جاءت الروايات الشرعنة تربػت ذلػؾ لرسػوؿ هللا  فقػد روأ أف رسػوؿ هللا 
) ... مػػا بػػيف قبػػري وحيتػػي روضػػة مػػف ريػػاض الجنػػة )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات قػػاؿ  

)....(ٔ) . 
هللا  أخيػػرا  ولػػيس هخػػرا  نقػػوؿ إف نقػػال التشػػابم بػػيف قبػػرأ الرسػػوؿ   )صػػم.

عميػم وهلػم وسػمـ تسػميمات وابنػم اإلمػاـ الر ػا )عميػم السػبلـت وت كيػد الروايػات 
الشػػػرعنة عميػػػم جػػػاء فػػػي إطػػػار الخطػػػة المسػػػبقة المعػػػدة لتليئػػػة األذهػػػاف إلػػػ. 
حقيقػػػة إف دعػػػوة اإلمػػػاـ الملػػػدأ للػػػا شػػػبم بػػػدعوة جػػػدهللا رسػػػوؿ هللا )صػػػم. هللا 

 عميم وهلم وسمـ تسميمات .
فػػي أح ػػانم دعوتػػم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات وكانػػت  تترعرعػػوعميػػم فػػإف المكػػاف الػػذأ 

اللجرة إليم البد مف وجود ما يمارمم في دعػوة اإلمػاـ الملػدأ المتمرػه بػإيراف 
 والذأ نحف بصدد إرباتم.

وهنا ال بد مف اإلشارة إل. شيء ملـ وهو اف طرحنا ألوجم الشبم بيف قبػرأ 
تسػػميمات واإلمػػاـ الر ػػا )عميػػم السػػبلـت وارتباطلمػػا بػػدعوة اإلمػػاـ النبػػي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 

)عميم السبلـت في هخر الزماف ال تعني اف مشلد بعينلا تمره مدينة الرسػوؿ 
 )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات عم. حسب الت وعه.

وذلػػػػؾ ألف إيػػػػراف كملػػػػا تمرػػػػه مدينػػػػة الرسػػػػوؿ وتحديػػػػدا  مدينػػػػة قػػػػـ  واف مػػػػف  
الجػزء عمػ. الكػه بحيػث تكػوف قػـ أو كػه إيػراف مدينػة الرسػوؿ  الممكف تعميـ

 )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات حسب الت وعه. 
 
 
 لمبحث الثاوي : زيارة مسجد جمكرانا 
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مػػف األمػػاكف المقدسػػة والشػػرعنة فػػي إيػػراف مسػػجد جمكػػراف  وجمكػػراف منطقػػة 
ارهػػػا هللا تقػػػ  عمػػػ. بعػػػد فرسػػػ  مػػػف قػػػـ  وهػػػي مػػػف البقػػػاع الشػػػرعنة التػػػي اخت

سػػبحانم وتعػػال. وشػػرفلا لقدسػػيتلا وعمػػ. هػػذا األسػػاس بنػػي مسػػجد جمكػػػراف 
عم. أر لا وهذا المعن. أكدهللا اإلماـ الملدأ المنتظر  أرواحنا لتراب مقدمة 
النداء  في معرض كبلمم م  الحسف بف مرمة الجمكراني وأمرهللا ببناء المسجد 

 . ت7)هناؾ
اف إيػػراف تمرػػه مدينػػة الرسػػوؿ  وبمػػا أف هػػذا المبحػػث يصػػب فػػي إطػػار إربػػات

حسػػب الت وعػػه فإنػػم ومػػف بػػاب المشػػابلة والمقابمػػة البػػد مػػف مسػػجد فػػي مدينػػة 
اإلماـ الملدأ )إيرافت مرمما هو الحاؿ في المدينة المنورة  وهذا المسػجد هػو 
مسػػجد جمكػػراف  فمػػا يمرػػه هػػذا المسػػجد بالنسػػبة لمسػػجد الرسػػوؿ )صػػم. هللا 

 عميم وهلم وسمـ تسميمات  
 .مصداؽ لمسجد الرسوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميماتنالؾ أكرر مف ه
إف مسػػػجد جمكػػػراف يمرػػػه مسػػػجد قبػػػا وهػػػو مػػػف المسػػػاجد   اْلوؿ المصػػػداؽ 

المشػػلورة ومػػف المشػػاهد المقدسػػة التػػي ينبوػػي إتيانلػػا عنػػد زعػػارة المدينػػة ومػػف 
 الممكف إربات ذلؾ بعدة أمور  

وؿ مسػػػجد أسػػػس مػػػف قبػػػه المصػػػطن. إف مسػػػجد قبػػػا هػػػو أاْلمػػػر اْلوؿ :  
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميمات  ومسػػػجد جمكػػػراف أسػػػس مػػػف قبػػػه ولػػػدهللا اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم 
السبلـت أو أوؿ مسجد أسس مف قبمم )عميػم السػبلـت عمػ. هػذا المسػتوى مػف 

 .ت 6)العظمة واالهتماـ 
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قبػه دخولػم   إف المسػجد أسسػم اإلمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـت  اْلمر الثػاني
وأنصػػارهللا إيػػراف وتحديػػدا  مدينػػة قػػـ  وهػػذا مشػػابم لبنػػاء مسػػجد قبػػا الػػذأ أسسػػم 

 النبي   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات قبه دخولم إل. المدينة المنورة وأقاـ صبلتم فيم. 
إف وزعػر اإلمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـت سػيجتم  عمػ. نصػرتم  اْلمر الثالث:

مػف العجػػـ والمػذاف يمػػربلف األوس والخػزرج فػػي دعػػوة  مػف أهػػه إيػراف صػػنناف
 المصطن. )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات وذلؾ بعد دواـ الخبلؼ بينلما.

ومػػف الجػػدير بالػػذكر إف األوس والخػػزرج وافػػ. كػػه مػػنلـ رسػػوؿ هللا )صػػم.  
هللا عميم وهلم وسمـ تسميمات هناؾ في مسجد قبا واقبموا بالسػبلح واخػذوا زمػاـ 

 . ت7)قتمنا
وبما أف إيػراف دار هجػرة وزعػر اإلمػاـ الملػدأ وتحديػدا  قػـ فػبل يسػتبعد تجمػ  
أولئػػػؾ العجػػػـ الػػػذيف يمرمػػػوف األوس والخػػػزرج فػػػي ذلػػػؾ المكػػػاف وعنػػػد مسػػػجد 

 جمكراف الستقبالم ونصرتم . 
  إف مسػجد قبػػا شػلد لقػػاء سػػمماف الػ أ برسػػوؿ هللا )صػػم. هللا اْلمػػر الرابػػا

ميمات بعػػػد أف ق ػػػ. زمانػػػا  فػػػي البحػػػث عػػػف رسػػػوؿ هللا عميػػػم وهلػػػم وسػػػمـ تسػػػ
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات ودعوتم وتتبعم لمعبلمات الدالة عم. رسوؿ هللا )صم. هللا عميم 
وهلػػػم وسػػػمـ تسػػػميمات  وبمػػػا أف دعػػػوة اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت شػػػبيلة 

بل بػػػد مػػػف وجػػػود سػػػمماف الػػػ أ فػػػي بػػػدعوة جػػػدهللا المصػػػطن. )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميمات فػػػ
عصػػر الظلػػور الشػػرع  لئلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت  إذ تشػػير الروايػػات 

 .إل. سيد عموأ يظلر في قزوعف يسارع الناس إل. طاعتم
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يخرج ب زويف رج  )روأ عف النبي صم. هللا عميم وهلم أنم قاؿ  حيث 
ف غ يمَل الجباؿ اسمه اسـ نبي يسرع الناس إلى طاعته غ المَرؾ والمؤم

 .(ٔ)(خوفا
ومف المتوقػ  أف يقػوـ هػذا السػيد  الػذأ يكػوف مسػددا  بػروح سػمماف الػ أ   

بالبحػػث عػػف دعػػوة اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت وصػػاحبلا المتمرػػه بالسػػيد 
 اليماني ويكوف عم. عمـ بصناتم وعبلماتم. 

التػي خػرج  كما يكوف مكاف خروج هذا السيد مف خراساف أأ مف ننس الببلد
وال يستبعد أف يمتقػي بػم فػي قػـ حيػث مسػجد جمكػراف  ت 6)منلا سمماف ال أ

 كما كاف مف لقاء سمماف ال أ م  رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات في مسجد قبا. 
 إف مسجد جمكراف أح  أف تقػاـ فيػم الصػبلة كمػا أف مسػجد اْلمر الخامس 

ة  وذلػػؾ ألنػػم ورد عػػف أبػػي جعنػػر البػػاقر وأبػػي قبػػا أحػػ  أف تقػػاـ فيػػم الصػػبل
 عبد هللا الصادؽ )عميلما السبلـت في تنسير قولم تعال.  

ـٍ َأَحقا َأف َتُ وـَ ِفيِه{ َس َعَمى الْتْ َوى ِمْف َأْوِؿ َيْو  . (ٖ)}ْلَمْسِجد  ُأسِّ
) مسػجد قبػاغ وأمػا قولػه أحػق أف ت ػـو فيػه فإنلما سػبلـ هللا عميلمػا قػاال   

 .( ٗ)اؿ يْني مف مسجد النْاؽ (ق
أأ أف هللا سػػبحانم وتعػػال. أشػػار إلػػ. أف الصػػبلة فػػي مسػػجد قبػػا أخػػ  مػػف 
الصػػبلة فػػي مسػػجد الننػػاؽ  وهػػذا يعنػػي أف هنالػػؾ مسػػاجد بنيػػت عمػػ. الننػػاؽ 
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سواء فػي دعػوة الرسػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات أو فػي دعػوة اإلمػاـ الملػدأ )عميػم 
ذأ أشػػارت إليػػم الروايػػات الشػػرعنة إف كػػه بيعػػة لويػػرهللا قبػػه ظلػػورهللا السػػبلـت الػػ

 . ت 7)هي بيعة كنر ونناؽ وممعوف المباي  فيلا والمباي  لم
وعميػػم يكػػوف كػػه مسػػجد أسػػس مػػف قبػػه هػػؤالء فإنػػم قػػاـ عمػػ. الننػػاؽ كبيعػػتلـ 
لويػػػػرهللا  فيصػػػػدؽ عمػػػػ. مسػػػػجد جمكػػػػراف الػػػػذأ أسسػػػػم اإلمػػػػاـ الملػػػػدأ )عميػػػػم 

وف مسػػجد أسػػس عمػػ. التقػػوى وعمػػ. أسػػاس ير ػػاهللا هللا السػػبلـت بننسػػم أف يكػػ
 تعال. ذكرهللا . 

إف مسػػجد جمكػػراف يمرػػه مسػػجد الرسػػوؿ   )صػػم. هللا   المصػػداؽ الثػػاني 
عميػػم وهلػػم وسػػمـ تسػػميمات الػػذأ شػػيدهللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات بعػػد هجرتػػم إلػػ. المدينػػة 

بػػػدعوة جػػػدهللا رسػػػوؿ هللا  وبمػػا أف لػػػدعوة اإلمػػػاـ الملػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت  شػػبم
مسػػجدا  فػػي مدينتػػم التػػي يلػػاجر إليلػػا أنصػػارهللا وهػػي  .)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات فإنػػم يبنػػ

 .  وللذا المصداؽ عدة وجوهللاإيراف وتحديدا  قـ المقدسة
 الوجه اْلوؿ: 
إف مسجد جمكراف بمغ مف الشرؼ والعظمة أف مف صم. فيم أر   ركعات   

لممسػػجد  وركعتػػاف صػػبلة اإلمػػاـ الحجػػة  فصػػبلتم هػػذهللا ركعتػػاف منلػػا التحيػػة 
 ك نلا في الكعبة المشرفة . 

) فمف صػَلها فكأنمػا صػمى فقد قاؿ اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت في ذلؾ  
 . ( ٕ)في البيت الْتيق (

والصػػػبلة فػػػي البيػػػت العتيػػػ  ال ت ػػػاهيلا صػػػبلة  فقػػػد ورد فػػػي ف ػػػه مسػػػجد 
 تسميمات وصػبلة تحيػة المسػجد فيػم وهػي ركعتػاف  إف الصػبلة رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
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فيم تعادؿ أل  صبلة في نيرهللا إال المسجد الحراـ فإنلا خير مف أل  صػبلة 
 .ت7)

 الوجه الثاني:
كمػا أكػد أهػه زعػارة مسػجد جمكػراف  عمػ.السػبلـت  عميػم)اإلماـ الملدأت كيد  

 )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات واإلكرػػار مسػػجد الرسػػوؿ  البيػػت )عمػػيلـ السػػبلـت عمػػ. زعػػارة 
 منلا قدر المستطاع. 

فقػػػد ورد فػػػي حػػػديث عػػػف اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت فػػػي أهميػػػة مسػػػجد 
) ق  لمناس ليرغبوا في هذا الموضاغ وليػزورو  وليصػموا جمكراف أنم قاؿ  
  .(ٕ)فيه أرحْاع ....(

 )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات فقػػد روأ وقػػد ورد مرػػه هػػذا الت كيػػد فػػي حػػ  مسػػجد رسػػوؿ هللا
) أمرني أبو عبد   عف سي  بف عميرة عف أبي بكر الح رمي أنم قاؿ  

)عميػػه السػػَلـ( إف اإلكثػػار مػػف الصػػَلة فػػي مسػػجد رسػػوؿ   )صػػمى   
عميه وآلػه وسػمـ تسػميما( مػا اسػتطْت وقػاؿ اف َل ت ػدر عميػه كممػا َػئت 

)..(ٖ ). 
  هو إف كه مف المسجديف لم حرمة ومكانة عند هللا سػبحانم  ثالوجه الثال 

وتعػػػال. مسػػػػتمدة مػػػف حرمػػػػة ومكانػػػػة مػػػف قػػػػاـ ببنائلمػػػػا  فػػػإف هػػػػذهللا المسػػػػاجد 
 .  ت2)يستحب فيلا الدعاء وطمب الحاجات 
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  إف مف الكرامات التي مةفح هللا بلا عم. هذهللا المشػاهد المقدسػة  الوجه الرابا
وردت الكريػػػر مػػػف القصػػػص حػػػوؿ شػػػناء  هػػػي شػػػناء األمػػػراض عنػػػدها  فقػػػد

المر . في مسجد جمكراف  أما مسجد رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات فلػو مو ػ  
) قػاؿ أبػو عبػد لمشناء والسيما المنبػر فقػد روأ عػف معاويػة بػف عمػار قػاؿ  
 تسػميما( فػات   )عميه السَلـ( إذا فرغت مف الدعاء عند قبػر النبػي ) 

المنبر فأمسحه بيدؾ وخذ برمانتيه وهما السَْلواف وامسح عينيؾ ووجهؾ 
 . ( ٔ)به فانه ي اؿ انه َْاء الْيف ...(

  هو سعة المسجديف وتصميملما وذلؾ ما يجعملما يتسعاف  الوجه الخامس
ألعػػػػػداد كبيػػػػػرة مػػػػػف المصػػػػػميف والوافػػػػػديف إليلػػػػػا مػػػػػا يتناسػػػػػب مػػػػػ  مكانتلمػػػػػا 

 وعظمتلما. 
األولػيف يمكػف أف ينطبقػا معػا  عمػ. مسػجد  المصػداقيف  إف الثالػث مصداؽال

جمكراف  ويصدؽ عميم القوؿ انم مسجد النبي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات  ومسجد قبػا فػي 
 هف واحد .

فإف ت سيس اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت لمسجد جمكراف قبه هجػرة أنصػارهللا 
بم ت سػيس الرسػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات لمسػجد قبػػا إلػ. إيػراف ودخػػوللـ إليلػا يشػػ

يكػػػوف قبػػػه دخولػػػم المدينػػػة المنػػػورة وعميػػػم يصػػػدؽ عمػػػ. مسػػػجد جمكػػػراف اف 
 مسجد قبا.  ل مصداقا

ولمػػا كػػاف مػػف نيػػر المسػػتبعد أف يتخػػذ الملػػاجروف إلػػ. إيػػراف وعمػػ. رأسػػلـ 
عمػػ. مسػػجد جمكػػراف  السػػيد اليمػػاني  مسػػجد جمكػػراف مركػػزا  للػػـ فإنػػم يصػػدؽ

 في هذهللا الحالة أف يمره مسجد رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات حسب الت وعه . 
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وعميػػػم يتبػػػيف أف إيػػػراف بشػػػكه عػػػاـ وقػػػـ بشػػػكه خػػػاص تمرػػػه مدينػػػة الرسػػػوؿ 
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات عم. حسب الت وعػه فػي إطػار المقابمػة بػيف مػا يوجػد فػي أمػاكف 

في إيراف والسيما قػـ و ػيف مػا وجػد منلػا فػي مدينػة رسػوؿ هللا )صػم. مقدسة 
 هللا عميم وهلم وسمـ تسميمات . 

 
 زيارة فاطمة المْصومة )عميها السَلـ(بحث الثالث : مال

فاطمة المعصومة هي فاطمػة بنػت موسػ. بػف جعنػر )عمػيلـ السػبلـت  وهػي 
عبلقػة هػذهللا السػيدة  أخت اإلمػاـ الر ػا )عميػم السػبلـت  والػذأ يلمنػا هنػا هػو

الجميمػػػة بػػػإيراف وتحديػػػدا  قػػػـ التػػػي تمرػػػه مدينػػػة الرسػػػوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميمات حسػػػب 
 .في مدينة الرسوؿ المدينة المنورةالت وعه وما يقابملا 

إف الزهراء سبلـ هللا عميلا هي مستودع السر اإلللي  ومف الزعارات المػ رورة 
َلـ عمػػى فاطمػػة وأبيهػػا وبْمهػػا وحنيهػػا والسػػر ) السػػللػػا سػػبلـ هللا عميلػػا  

وهػذا السػر هػػو اإلمػاـ الملػدأ )عميػػم السػبلـت الػذأ يمرػػه  المسػتودع فيهػػا (
 سر مف أسرار هللا سبحانم وتعال..

واإلماـ الملدأ )عميم السبلـت هو نلاية السر والخاتـ لم ودليه ذلؾ هو قوؿ 
 .) بنا فتح   وحنا يختـ( الرسوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات 

وهػػذا السػػر اإلللػػي لػػم مسػػتودع وهػػذا المسػػتودع هػػو الزهػػراء )عميلػػا السػػبلـت  
ذلؾ المستودع الذأ التق. فيم نور النبوة م  نػور اإلمامػة المػذاف همػا فرعػاف 

 وأصملما واحد وهو نور هللا سبحانم وتعال..
كػػوف معرفػػة القبػػر هػػو  وألجػػه هػػذهللا العمػػة اختنػػ. قبػػر الزهػػراء )عميلػػا السػػبلـت

نصػػػ  معرفػػػة السػػػر  والػػػػذأ يظلػػػر قبػػػر الزهػػػػراء )عميلػػػا السػػػبلـت وبالتػػػػالي 
 يكش  السر اإلللي هو اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت عند قيامم المقدس.
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 فقد ورد عف اإلماـ الصادؽ )عميم السبلـت في تنسير قولم تعال.  
ػػػَرَقِت اْْلَْرُض ِبُنػػػوِر َرحَِّهػػػا َوُوِضػػػ َْ ػػػَهَداء }َوَأ َا َا اْلِكَتػػػاُب َوِجػػػيَء ِبػػػالْنِبيِّيَف َوال

ـْ ََل ُيْظَمُمػػػوَف{ قػػػاؿ : ) رب اْلرض يْنػػػي إمػػػاـ  َوُقِضػػػَي َبْيػػػَنُهـ ِبػػػاْلَحقِّ َوُهػػػ
اْلرض  ... إذ يستغني النػاس عػف ضػوء الَػمس ونػور ال مػر ويجتػزوف 

 . (ٔ)بنور اإلماـ (
ظلػػػار قبرهػػػ ا نصػػػ  معرفػػػة السػػػر  وبمػػػا أف الزهػػػراء تمرػػػه مسػػػتودع السػػػر وا 

فعميػػػم البػػػد مػػػف وجػػػود مػػػف يمرػػػه الزهػػػراء )عميلػػػا السػػػبلـت فػػػي دعػػػوة اإلمػػػاـ 
الملدأ )عميم السبلـت واف تكوف في مدينة اإلمػاـ الملػدأ التػي تمرػه مدينػة 

 الرسوؿ.
وبمػػا أننػػا فػػي إطػػار إربػػات أف إيػػراف وتحديػػدا  قػػـ هػػي مدينػػة الرسػػوؿ حسػػب 

 الت وعه فعميم نقوؿ 
أف فاطمػػػة الزهػػػراء تمرػػػه مسػػػتودع السػػػر اإلللػػػي الػػػذأ هػػػو اإلمػػػاـ أوال   كمػػػا 

الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت واف معرفػػة قبرهػػا يوصػػه إلػػ. معرفػػة السػػر  فػػإف قبػػر 
فاطمػػة المعصػػومة فػػي قػػـ هػػو مسػػتودع السػػر اإلللػػي ظػػاهرا  ألف مدينػػة قػػـ 
ستحت ف دعوة اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت وترعاهػا وبالتػالي ستسػاهـ فػي 

عمػػػـو هػػػذا السػػػر وهػػػو اإلمػػاـ الملػػػدأ وكشػػػنم لموجػػػود والمتمرػػػه بقيامػػػم نشػػر 
 المقدس. 

رانيا   إف هناؾ أوجػم شػبم بػيف فاطمػة الزهػراء )عميلػا السػبلـت و ػيف حنيػدتلا 
فاطمػػة المعصػػومة )عمػػيلـ السػػبلـت فكمػػا هػػو معمػػـو أف فاطمػػة بنػػت موسػػ. 

وػة تعنػي المنػ  ت تمقػب بالمعصػومة  والعصػمة فػي المـالكاظـ )عميلمػا السػبل
 وهي ممكة اجتناب المعاصي والخط . 
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ِإْنَمػا ُيِريػُد َّللْاُ ِلُيػْذِهَب }التطليػر  هيةوالزهراء )عميلا السبلـت معصومة بنص 
ـْ َتْطِهيراع{ َرُك ـُ الرِّْجَس َأْهَ  اْلَبْيِت َوُيَطهِّ َعنُك
(ٔ ) . 

شػػػير إلػػػ. وتمقيػػػب حنيػػػدتلا فاطمػػػة بنػػػت اإلمػػػاـ موسػػػ. الكػػػاظـ بلػػػذا المقػػػب ي
عصػػمة هػػذهللا السػػيدة لكػػف ليسػػت عصػػمة نػػص بػػه عصػػمة عمػػه أأ أنلػػا ال 
تعمه المعاصي وتتجنبلا  ودوف أف يكوف نص مف هللا سبحانم وتعال. عم. 

 عصمتلا. 
وهنػػا معنػػ. هخػػر لكممػػة معصػػومة وتعنػػي بػػرأ بالموػػة النارسػػية  أأ الطػػاهر 

قيػػه اف تسػػمية مػػف الػػذنوب  وهػػذا يؤعػػد مػػا ذهبنػػا إليػػم فػػي التنسػػير األوؿ  و 
 اإليرانييف للا بلذا االسـ نسبة إل. براءتلا وطلارتلا مف الذنوب.  

  إف فاطمة المعصومة فارقػت الحيػاة وهػي صػويرة السػف  وجه الَبة الثاني
وكػػػذلؾ الزهػػػراء )عميلػػػا السػػػبلـت أي ػػػا  فارقػػػت الحيػػػاة واستشػػػلدت سػػػبلـ هللا 

 عميلا وهي صويرة السف. 
فاطمػػػة المعصػػػومة فمػػػم الجنػػػة وكػػػذلؾ مػػػف زار  إف مػػػف زار الوجػػػه الثالػػػث:

 الزهراء )عميلا السبلـت فمم الجنة . 
فقػػػد ورد عػػػف اإلمػػػاـ الر ػػػا )عميػػػم السػػػبلـت بعػػػد أف سػػػ لم عػػػف زعػػػارة فاطمػػػة 

 .(ٕ-)) مف زارها فمه الجنة (المعصومة فقاؿ  
) مػػػف زار قبػػػر وقػػػد ورد عػػػف اإلمػػػاـ   الجػػػواد )عميػػػم السػػػبلـت أنػػػم قػػػاؿ   

 . (ٖ) ـ فمه الجنة (عمتي ب
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بػػػه أكرػػػر مػػػف ذلػػػؾ إف هللا سػػػبحانم وتعػػػال. أوجػػػب لزائػػػر فاطمػػػة المعصػػػومة 
عميلػػا السػػبلـ الجنػػة وهػػذا األمػػر أوجبػػم هللا سػػبحانم وتعػػال. لناطمػػة الزهػػراء 

 )عميلا السبلـت .
) ..... واف لنػػا حرمػػاع فقػػد ورد عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ )عميػػم السػػبلـت قولػػم   

فيها امرأة مف أوَلدي تسمى فاطمة فمف زارها وجبت  وهو بمدة قـ وستدفف
 .( ٔ)له الجنة(

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 671-672ص  51بحار األنوار  ج - 7



 

 

 ...................................................................................مىسىعة القائم346

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كتاب
 اْلوس والخزرج

 
 
 
 
 



 

 

 347 ...........................................مكة ومدٌنة المهدي.................................

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ...................................................................................مىسىعة القائم348

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 متهيد
أف الق ػػػية الملدويػػػة باعتبارهػػػا مػػػف أهػػػـ الق ػػػايا فػػػي الكػػػوف ألنلػػػا المتممػػػة 

أف تحذو حذوها في طرعقة اإلعداد  والمكممة لجمي  الديانات السماوية فبل بد
والتنظػػيـ ومػػف رػػـ االنتقػػاؿ إلػػ. مرحمػػة الصػػدوع بػػدعوة الحػػ  ومجابلػػة أهػػه 
الباطه وهذا ال يتـ إال عف طرع  وجػود أنصػار يعممػوف عمػ. نصػرة الػداعي 
إلػػ. الحػػ  سػػواء  كػػاف نبيػػا  أو وصػػيا  أو وليػػا  مػػف األوليػػاء الصػػالحيف الػػػذيف 

ـ  فعميػم يجػب أف تظلػر دعػوة تػدعوا إلػ. اإلمػاـ يدعوف إل. الطرع  المستقي
الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت والتػػػي تكػػػوف بقيػػػادة وزعػػػرهللا السػػػيد اليمػػػاني وهػػػو مػػػف 
األمػػور الحتميػػػة الوقػػوع كمػػػا تصػػػرح بػػذلؾ الروايػػػات الػػػواردة عػػف أهػػػه البيػػػت 
)عمػػيلـ السػػبلـت مػػف حيػػث أف اليمػػاني مػػف المحتػػوـ البػػد أف تكػػوف لػػم دعػػوة 

ينصػػػرونلا ويعممػػػوف عمػػػ. نشػػػرها جرعػػػا  عمػػػ. سػػػنة هللا فػػػي ولدعوتػػػم أنصػػػارا  
 األنبياء واألوصياء )عميلـ السبلـت .

ولما كانت دعوة اإلمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـت للػا شػبم بػدعوة جػدهللا الرسػوؿ 
  )صػػم. هللا عميػػم والػػم وسػػمـ تسػػميمات عمػػ. وجػػم الخصػػوص  فلػػي امتػػداد 
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يظلر ديػف جػدهللا المصػطن. )صػم. للا لكوف اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت س
هللا عميػػػم والػػػم وسػػػمـ تسػػػميمات عمػػػ. جميػػػ  األديػػػاف فبلبػػػد أف تكػػػوف لدعوتػػػم 
أنصػػارا  كمػػا كانػػت  لػػدعوة جػػدهللا  )صػػم. هللا عميػػم والػػم وسػػمـ تسػػميمات ونحػػف 
نعمػػػػػـ أف أنصػػػػػار الػػػػػدعوة ال يػػػػػة هنػػػػػذاؾ ينقسػػػػػموف إلػػػػػ. قسػػػػػميف األوؿ هػػػػػـ 

القسػػػـ الرػػػاني هػػػـ األنصػػػار مػػػف أهػػػه الملػػػاجرعف الػػػذيف همنػػػوا بػػػم فػػػي مكػػػة  و 
 المدينة الذيف عاهدوا عم. النصرة والمواالة والمتمرميف باألوس والخزرج.

لػذلؾ البػػد مػػف وجػػود األوس والخػػزرج فػي هخػػر الزمػػاف يقومػػوف بنصػػرة دعػػوة 
اإلمػاـ الملػػدأ )عميػم السػػبلـت ونصػػرة صػاحبلا وهػػؤالء البػد أف يتواجػػدوا فػػي 

رسػػػوؿ )صػػػم. هللا عميػػػم والػػػم وسػػػمـ تسػػػميمات عمػػػ. إيػػػراف باعتبارهػػػا مدينػػػة ال
حسب الت وعه حيث سيقوـ هؤالء باستقباؿ الداعي وأنصارهللا الذيف سيلاجروف 
إلػػػػيلـ مػػػػف الكوفػػػػة التػػػػي تمرػػػػه مكػػػػة اإلمػػػػاـ الملػػػػدأ )عميػػػػم السػػػػبلـت ولػػػػيس 
بال ػػرورة أف يكػػوف هػػؤالء )األوس والخػػزرجت هػػـ ممػػف ينتسػػبوف إلػػ. األوس 

ؿ   )صػػم. هللا عميػػم والػػم وسػػمـ تسػػميمات بػػه إنلػػـ والخػػزرج فػػي علػػد الرسػػو 
يمرموف وعمعبوف ننس دورهـ في نصػرة القػائـ مػف هؿ   )عميػم السػبلـت كمػا 
نصر األوس والخػزرج جػدهللا الرسػوؿ )صػم. هللا عميػم والػم وسػمـ تسػميمات مػف 

 قبه.
وبطبيعػػػة الحػػػاؿ سػػػيكوف أهػػػه إيػػػراف مػػػف العجػػػـ هػػػـ األنصػػػار مػػػػف األوس  

ي عصػػػر ظلػػػور وقيػػػاـ اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت وهػػػذا مػػػا والخػػػزرج فػػػ
 سنربتم ونتناولم في سياؽ هذا البحث. 
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 الباب اْلوؿ
 المبحث اْلوؿ:

 الْجـ اْلوس والخزرج عمى حسب التأوي 
بما أف دعوة اإلماـ الملػدأ )عميػم السػبلـت للػا شػبم بػدعوة جػدهللا الرسػوؿ   

سػػميمات فحتمػػا  سػػتمر بػػننس الظػػروؼ والمراحػػه )صػػم. هللا عميػػم والػػم وسػػمـ ت
بوض النظر عف التناصيه الجزئية وقد وردت جممة مف الروايات  تؤكد هذا 
الشبم بيف الدعوتيف منلا ما ورد عف أبي بصػير عػف اإلمػاـ الصػادؽ )عميػم 

)يا ابا دمحم يستأنف الداعي منا دعاءع جديداع كما دعا إليػه السبلـت أنم قاؿ  
 (.ٔ)....(رسوؿ   

)إف قائمنػا كما ورد عف أبي بصػير عػف اإلمػاـ البػاقر )عميػم السػبلـت قػاؿ   
إذا قاـ دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسػوؿ   )صػمى   عميػه 
ف اإلسػػػػَلـ بػػػػدأ غريبػػػػاع وسػػػػيْود غريبػػػػاع فطػػػػوحى  والػػػػه وسػػػػمـ تسػػػػميما( واق

 . (ٕ)لمغرحاء(
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: )إذا قػػػاـ )عميػػػم السػػػبلـت قػػػاؿ وورد عػػػف أبػػػي خديجػػػة عػػػف اإلمػػػاـ الصػػػادؽ
 ال ػػائـ جػػاء بػػأمر جديػػد كمػػا دعػػا رسػػوؿ   فػػي بػػدء اإلسػػَلـ إلػػى أمػػر

 .(ٔ)(جديد
ولو نظرنا إل. دعوة الرسوؿ   )صم. هللا عميم والم وسػمـ تسػميمات نجػد إف 
مف جممة األمور الملمة الممنتة لمنظر هو مػا يتعمػ  بمسػ لة األنصػار الػذيف 

جرعف وأنصػػار. فبالنسػػبة لؤلنصػػار مػػف أهػػه المدينػػة الػػذيف ينقسػػموف إلػػ. ملػػا
نصروا الرسوؿ )صم. هللا عميم والم وسمـ تسػميمات والػذيف يقػ  فػي مقػدمتلـ 
األوس والخػػزرج وهػػـ أوؿ مػػف همػػف بالػػديف اإلسػػبلمي عنػػدما التقػػوا بالرسػػوؿ 
  )صػػم. هللا عميػػم والػػم وسػػمـ تسػػميمات بمكػػة رػػـ عػػادوا إلػػ. يرػػرب ونشػػروا 

 عوة هناؾ.الد
أذف فمف باب الشػبم بػيف الػدعوتيف الملدويػة وال يػة البػد مػف وجػود األوس 

 والخزرج في هخر الزماف الذيف يقطنوف إيراف المدينة حسب الت وعه.
وابتػػػداء سػػػػنقـو بإعطػػػػاء لمحػػػػة عػػػف األوس والخػػػػزرج فػػػػي علػػػػد الرسػػػػوؿ   

عمػػ. أف العجػػـ )صػػم. هللا عميػػم والػػم وسػػمـ تسػػميمات ومػػف رػػـ سػػنعطي األدلػػة 
هـ األوس والخػزرج فػي عصػر ظلػور اإلمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـت. وذلػؾ 
في أوجم الشبم بػيف الطػرفيف األوس والخػزرج فػي صػدر اإلسػبلـ مػ  األوس 

 والخزرج في هخر الزماف .
كانػػت األوس والخػػزرج قبيمتػػاف مػػف القبائػػه التػػي تسػػكف يرػػرب وكػػػاف األوس 

رعمبة قد وق  خبلؼ وعداء فيما بينلـ وأستمر والخزرج اخوعف أبنا حاررة بف 
هذا العداء والتناحر مف جيه إل. جيه فكانت بينلـ عدة وقائ  مشلورة كيـو 
الصنينة  وعـو السراء  وعػوـ بعػات ونيرهػا وبقػي الحػاؿ حتػ. مجػيء عصػر 
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ظلػػور دعػػوة الرسػػوؿ   )صػػم. هللا عميػػم والػػم وسػػمـ تسػػميمات فمػػف  هللا عػػز 
سػػبلـ وبالرسػػػوؿ )صػػم. هللا عميػػػم والػػم وسػػػمـ تسػػميمات الػػػذأ وجػػه عمػػػيلـ باإل

أسػػتطاع أف يػػػ ل  فيمػػا بيػػػنلـ تحػػػت رايػػة اإلسػػػبلـ وقػػػد أشػػار كتػػػاب هللا إلػػػ. 
تنػػاحرهـ الػػذأ زاؿ بتػػ لي  الرسػػوؿ )صػػم. هللا عميػػم والػػم وسػػمـ تسػػميمات للػػـ 

ْ ػَت َمػا ِفػي اَْلرْ بقولػم تعػال.  ـْ َلػْو َأنَْ ػػْت }َوَأْلػَف َبػْيَف ُقُمػوِحِه َْ ِض َجِميْػاع ْمػا َأْل
ـْ ِإْنُه َعِزيز  َحِكيـ  { ـْ َوَلػِكْف َّللّاَ َأْلَف َبْيَنُه َبْيَف ُقُموِحِه
 .ت7)

وقػػػد كانػػػت معػػػرفتلـ بالػػػدعوة اإلسػػػبلمية أف صػػػادؼ قػػػدـو أحػػػدهـ مػػػف قبيمػػػة 
األوس وهػػو سػػوعدف الصػػامت حاجػػا  أو معتمػػرا  إلػػ. مكػػة فبموػػم أمػػر الرسػػوؿ 

والػػم وسػػمـ تسػػميمات فكممػػم ودعػػاهللا إلػػ. هللا فقبػػه ورجػػ  إلػػ.  )صػػم. هللا عميػػم
يررب فقتمم الخزرج رـ قدـ بعدهللا ننػر هخػر مػف الخػزرج عمػ. رأسػلـ اسػعد بػف 
زرارة إل. مكة بقصد العمرة في الوقت الذأ كاف فيػم الرسػوؿ   )صػم. هللا 

عش عميم والم وسمـ تسميمات والمسمميف يقوموف بنشر الدعوة متحمميف أذى قر 
للـ فصادؼ أف لقيلـ رسوؿ هللا )صم. هللا عميم والم وسػمـ تسػميمات فػدعاهـ 
إلػػ. الػػديف الجديػػد وقػػرأ عمػػيلـ القػػرهف فػػ منوا بػػم وعػػادوا إلػػ. قػػوملـ وأخبػػروهـ 
الخبر وقد كانوا هـ قد س لوا الرسػوؿ )صػم. هللا عميػم والػم وسػمـ تسػميمات أف 

مصػعب بػف عميػر الػذأ نػزؿ يبعث إليلـ برجه يعمملـ اإلسػبلـ فبعػث إلػيلـ 
عنػػد أحػػد رؤسػػائلـ وهػػو أسػػعد بػػف زرارة وأخػػذ يػػدعوهـ إلػػ. اإلسػػبلـ ويعمملػػـ 
تعاليمػػم فخػػرج ننػػر مػػنلـ وأرادوا مبلقػػاة الرسػػوؿ )صػػم. هللا عميػػم والػػم وسػػمـ 
تسػػميمات بمكػػة وهػػـ مػػف أصػػحاب العقبػػة األولػػ. الػػذأ ورد فػػيلـ روايػػة طوعمػػة 

 جاء فيلا 
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مصعب بف عمير فنزؿ عم. أسعد بف زرارة  وجعه )فبعث إليلـ رسوؿ هللا  
يػػدعوهـ إلػػ. هللا عػػز وجػػه ويعمملػػـ اإلسػػبلـ وكػػاف أوؿ مػػف قػػدـ المدينػػة رػػـ 
خرج ارنا عشر رجبل منلـ إليم فمقوهللا وهـ أصػحاب العقبػة األولػ. فػ منوا بػاهلل 

 .ت7)وصدقوهللا وانصرفوا إل. المدينة وكرر خبرهللا ونش  اإلسبلـ فيلا .......ت
بيػػػػة هػػػػؤالء مػػػػف الخػػػػزرج إال رجػػػػه واحػػػػد عمػػػػ. مػػػػا تػػػػذكر بعػػػػض  وكػػػػاف نال

الروايات كاف مف األوس فمما كاف العاـ الراني ازداد عدد األنصار المؤمنيف 
بالػػػدعوة مػػػف األوس والخػػػزرج معػػػا  فقػػػػدموا مئػػػة يرعػػػدوف مبلقػػػاة الرسػػػػوؿ   
)صػػػم. هللا عميػػػم والػػػم وسػػػمـ تسػػػميمات وبالنعػػػه تػػػـ ذلػػػؾ وكػػػاف ذلػػػؾ فػػػي بيعػػػة 

قبػػػة الرانيػػػة والتػػػي طمبػػػوا فيلػػػا منػػػم )صػػػم. هللا عميػػػم والػػػم وسػػػمـ تسػػػميمات الع
الخروج مف مكة والقدوـ إل. يررب )المدينة المنورة ت بعػدما شػاهدوا مػف أذى 
قػػػرعش لػػػم ولممسػػػمميف مػػػف أصػػػحابم  وكػػػاف فػػػي أمػػػر هػػػذهللا البيعػػػة فػػػي روايػػػة 

 مختصرة جاء فيلا 
األوس وجماعػػة مػػف الخػػزرج )فممػػا كػػاف العػػاـ القابػػه خػػرج إليػػم جماعػػة مػػف  

فواف. منلـ سبعوف رجبل  وامرأتاف ف سمموا وصدقوهللا ...فس لوهللا أف يخرج معلـ 
إل. المدينة وقالوا  لـ يصبح قومػا  فػي مرػه مػا نحػف فيػم مػف الشػر ولعػه هللا 
أف يجمعنا بؾ وعجم  ذات بيننا فبل يكوف احد اعز منا  فقاؿ للـ رسوؿ هللا 

إلػ. قػوملـ فػدعوهـ إلػ. اإلسػبلـ فكرػر حتػ. لػـ تبقػ.  قوال  جميبل  رـ انصػرفوا
دار مػػػػف دور األنصػػػػار إال وفيلػػػػا ذكػػػػر حسػػػػف مػػػػف ذكػػػػر رسػػػػوؿ هللا وسػػػػ لوهللا 
الخػػروج معلػػـ وعاهػػدوا أف ينصػػرونم عمػػ. القرعػػب والبعيػػد واألسػػود واألحمػػر 
وأخػػػذ عمػػػيلـ العلػػػود والمواريػػػ  أف يمنعػػػوهللا وأهمػػػم ممػػػا يمنعػػػوف منػػػم أننسػػػلـ 
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وعمػػ. أف يحػػار وا معػم األسػػود واألحمػػر وأف ينصػػر القرعػػب  وأهمػيلـ وأوالدهػػـ
ت7)والبعيد وشرل للـ الوفاء بذلؾ والجنة ت

 

وهكذا نجد إف العدد في بيعة العقبة الرانية قد ازداد إلػ. سػبعوف شخصػا  مػف 
األوس والخػػزرج والػػذيف أختػػار مػػػنلـ ارنػػا عشػػر نقيبػػػا  يكونػػوف الكنػػبلء عمػػػ. 

ربلرة مف األوس وهذا مما يدؿ عمػ. أف عػدد قوملـ وهـ تسعة مف الخزرج و 
الخػػزرج أكرػػر مػػف عػػدد األوس فػػي بيعػػة العقبػػة الرانيػػة مػػف حيػػث أف الرسػػوؿ 
  )صػػػم. هللا عميػػػم والػػػم وسػػػػمـ تسػػػميمات قػػػد أختػػػػار مػػػنلـ تسػػػعة أشػػػػخاص 

 . ت6)يكونوف كنبلء قوملـ مقابه ربلرة مف األوس يقوموف بننس الملمة
لة بػػػيف دعػػػوة اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت وانطبلقػػػا  مػػػف منظػػػور المشػػػاب

ودعوة جدهللا رسوؿ هللا )صم. هللا عميم والم وسمـ تسميمات سػيكوف فػي عصػر 
ظلورهللا جماعة يكونوف أنصارا  لدعوتم كما كاف األوس والخزرج أنصارا لجدهللا 
المصػػطن. )صػػم. هللا عميػػم والػػم وسػػمـ تسػػميمات وهػػؤالء األنصػػار مػػف األوس 

ف العجػػـ هػػذهللا المػػرة ألنػػم لػػيس مػػف ال ػػرورة أف يكػػوف والخػػزرج سػػيكونوف مػػ
أوس وخػػزرج هخػػر الزمػػاف هػػـ مػػف العػػرب الػػذيف ينتسػػبوف إلػػ. أسػػبلفلـ مػػف 
األوس والخػػػػزرج  ولكػػػػف مػػػػف الملػػػػـ أف يكػػػػوف دور هػػػػؤالء األنصػػػػار وكينيػػػػة 
نصرتلـ لئلماـ الملدأ )عميػم السػبلـت يشػبم الػدور الػذأ ا ػطم  بػم األوس 

ـ ألننا نعمـ إف أنصار دعوة اإلمػاـ الملػدأ )عميػم والخزرج في صدر اإلسبل
السػػػبلـت والػػػذيف سػػػيقـو فػػػيلـ الػػػداعي اليمػػػاني صػػػاحب دعػػػوة الملػػػدأ )عميػػػم 
السػػبلـت هػػـ مػػف العػػرب الػػذيف يسػػكنوف الكوفػػة التػػي تمرػػه مكػػة وهػػؤالء بعػػد 

                                                 

 62~65ص6تارع  اليعقو ي ج - 7
 6  تارع  اليعقو ي ج27ػ 53  اعبلـ الورى ص 61ػ0ص 70بحار االنوار ج - 6
 . 611 610ص 6  السير النبوية ج 62ص



 

 

 355 ...........................................مكة ومدٌنة المهدي.................................

 

 

إعػػبلف دعػػوتلـ ست ػػايقلـ الحكومػػات هنػػذاؾ و سػػيلاجروف مػػف الكوفػػة هر ػػا  
تواجػػػػدوف فػػػػي ذلػػػػؾ الزمػػػػاف فعنػػػػدها يصػػػػدؽ عمػػػػيلـ لنػػػػظ مػػػػف أذى قػػػػرعش الم

الملاجرعف والػذيف البػد أف يلػاجروا إلػ. بمػد فيػم نصػرة ومنعػة وحتمػا  سػيكوف 
هذا البمد مف البمداف الموالية ألهػه البيػت )عمػيلـ السػبلـت ونحػف ال نعمػـ فػي 
بمػػػداف العػػػرب المجػػػاورة لمعػػػراؽ بمػػػدا  يكػػػوف فػػػي أنمبيتػػػم السػػػاحقة مػػػف الشػػػيعة 

واليف ألهػػػه البيػػػت )عمػػػيلـ السػػػبلـت نيػػػر إيػػػراف  والتػػػي أربتنػػػا سػػػابقا  أنلػػػا المػػػ
 مدينة اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت .

إذف فإيراف البمد الوحيد الذأ يستطي  أنصار اإلمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـت  
مػػف الملػػاجرعف العػػراقييف ونيػػرهـ مػػف اللجػػرة إليػػم ويقػػـو أهمػػم بنصػػرة اإلمػػاـ 

 السبلـت واستقباؿ دعوتم واالن ماـ إليلا. الملدأ )عميم
ولػػو قمنػػا بعقػػد مقارنػػة بػػيف األوس والخػػزرج فػػي صػػدر اإلسػػبلـ و ػػيف العجػػـ 
الذيف هـ األوس والخزرج في هخر الزماف سػنجد هنػاؾ عػدد مػف نقػال الشػبم 
التي تدؿ عم. إنلـ بالنعه أوس وخزرج عصر الظلػور وكػه نقطػة مػف تمػؾ 

 و وجم شبم معيف بيف الطرفيف.النقال تشير إل. ناحية أ
وقبه الكبلـ عف تمؾ النواحي البد مف اإلشارة وبشػكه عػاـ إلػ. أف الروايػات 
الواردة عف أهه البيت )عميلـ السػبلـت تشػير إلػ. أف العجػـ فػي هخػر الزمػاف 
سي ػػر وف العػػرب عمػػ. الػػديف عػػودا  كمػػا  ػػر لـ المسػػمموف عميػػم بػػدءا  وهػػـ 

رج مػف ناحيػة شػدة اإليمػاف والػذيف كريػرا  مػا بػذلؾ يشػتركوف مػ  األوس والخػز 
مدحلـ الرسوؿ   )صم. هللا عميم والم وسمـ تسػميمات بػ نلـ أنصػارهللا وعيبتػم 

 كنانتم التي يرمي بلـ أعدائم.
أما بخصوص الروايات التي تناولت العجـ منلا مػا ورد عػف أبػي هرعػرة عػف 

)كنػػا جموسػػاع عنػػد ؿ  النبػػي   )صػػم. هللا عميػػم والػػم وسػػمـ تسػػميمات أنػػم قػػا
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النبي )صمى   عميه واله وسمـ تسميما( إذ نزلت عميه سورة الجمْة فمما 
ـُ { قػاؿ: رجػ  مػػف  َِْزيػػُز اْلَحِكػي ـْ َوُهػَو اْل ـْ َلْمػػا َيْمَحُ ػوا ِبِهػ قػرأ } َوآَخػِريَف ِمػْنُه
هؤَلء يا رسوؿ   فمـ يراجْه )صػمى   عميػه والػه وسػمـ تسػميما( وسػأـ 

له مرتيف أو ثَلثاع وفينا سمماف الْارسيغ قاؿ فوضا النبػي )صػمى حتى سأ
  عميه واله وسمـ تسػميما( يػد  عمػى سػمماف وقػاؿ لػو كػاف اإليمػاف عنػد 

 .ت7)الثريا لتناوله ناس مف أبناء  فارس(
)جػػاء اَلَػػْث وورد فػػي روايػػة عػػف اإلمػػاـ عمػػي )عميػػم السػػبلـت جػػاء فيلػػا  

نهغ ثـ قاؿ له: يػا أميػر المػؤمنيف غمبتنػا فجْ  يتخطى الرقاب حتى قرب م
هذ  الحمراء عمى قرحؾ يْني اْلعاجـ ...حتى قاؿ صْصػْة بػف صػوحاف: 
مالنا والَلَْث لي ولف أمير المؤمنيف اليػـو فػي الْػرب قػوَلع َل يػزاؿ يػذكرغ 
ف اؿ )عميه السػَلـ( مػف يْػذرني مػف هػؤَلء الضػياطرة يتمػرغ احػدهـ عمػى 

ر قومػا لمػذكر أفتػأمرونني أف اطػردهـغ مػا كنػت فراَه تمػرغ الحمػار ويهجػ
ْلطػػػردهـ فػػػأكوف مػػػف الجػػػاهميفغ أمػػػا والػػػذي خمػػػق الحبػػػة وحػػػرأ النسػػػمة 

ا (  .ت6)ليضرحنكـ عمى الديف عوداع كما ضرحتموهـ عميه بدءع
وهنػػا نػػرى ت كيػػد الروايػػة األخيػػرة عمػػ. الػػدور الػػذأ سػػيمعبم العجػػـ فػػي نشػػر  

عنػػ. إنلػػـ سي ػػر وف العػػرب عمػػ. الػػديف ونصػػرتم فػػي هخػػر الزمػػاف ولػػيس م
نما هو الديف اإلسبلمي  الديف عودا  ب ف هناؾ ديف جديد سي ر ونلـ عميم وا 
الحقيقػػي الػػذأ سػػيظلرهللا اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت والػػذأ يػػراهللا المسػػمموف 
ك نػػم ديػػف جديػػد وذلػػؾ ألف تعاليمػػم الحقيقيػػة سػػتكوف جديػػدة عمػػيلـ ألنلػػـ لػػـ 

 يعلدوها مف قبه.
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)ي ػـو ال ػائـ بػأمر صير عف اإلماـ الباقر )عميم السبلـت أنم قػاؿ فعف أبي ب
 .ت7)جديد وكتاب جديد وقضاء جديد عمى الْرب َديد ...(

فعمػػػ. هػػػذا األسػػػاس سػػػيقوـ العجػػػـ بنصػػػرة الػػػديف الملػػػدوأ الػػػ أ األصػػػيه  
ويحممػػوف العػػرب عمػػ. الػػدخوؿ والر ػػا فيػػم وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ إيمػػانلـ بػػدعوة 

يػػػم السػػػبلـت ونصػػػرتلـ لصػػػاحب الػػػدعوة وأنصػػػارهللا الػػػذيف اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عم
يلاجروف إليلـ والذيف سيكونوف فػي الجػيش الػذأ تحػت أمرتػم الػذأ سػيدخه 
الكوفػػػػة )مكػػػػػة حسػػػػػب الت وعػػػػػهت فاتحػػػػا  و لػػػػػذا سػػػػػيكوف دورهػػػػػـ كػػػػػدور األوس 
والخزرج الذيف كانوا يمرموف جانب األنصار في فتح مكة فػي صػدر اإلسػبلـ 

ملاجرعف وتحت قيادة الرسوؿ   )صم. هللا عميػم والػم جنبا  إل. جنب م  ال
 وسمـ تسميمات و لذا تصدؽ عميلـ أأ العجـ تسمية األوس والخزرج. 

أمػػػا بالنسػػػبة لمنػػػواحي المشػػػتركة بػػػيف العجػػػـ فػػػي هخػػػر الزمػػػاف و ػػػيف األوس 
 والخزرج فلي 

فلػػي تتعمػػ  بػػاختبلؼ صػػننيف مػػف العجػػـ قبػػه قيػػاـ اإلمػػاـ  الناحيػػة اْلولػػى:
ميػػػم السػػػبلـت وذلػػػؾ عنػػػد ظلػػػر دعوتػػػم وتكػػػوف هجػػػرة أنصػػػارهللا إلػػػ. إيػػػراف )ع

متزامنة م  ذلؾ االختبلؼ وذلؾ كما كػاف حػاؿ األوس والخػزرج الػذيف كػانوا 
 متناحرعف قبه بعرة الرسوؿ )صم. هللا عميم والم وسمـ تسميمات إليلـ .

اف وقد أشارت الروايات إل. وجود شبم هذا الصراع بيف العجػـ الػذيف هػـ سػك
إيراف والمدينة حسب الت وعه حيث سيكوف بينلـ صراع دامي وقتاؿ وبطبيعػة 
الحاؿ فإف هذا الصػراع والقتػاؿ سػتكوف نلايتػم عمػ. يػد صػاحب دعػوة اإلمػاـ 
الملػػػػدأ )عميػػػػم السػػػػبلـت وهػػػػو اليمػػػػاني الموعػػػػود الػػػػذأ سػػػػيلاجر إلػػػػ. إيػػػػراف 

لرسػوؿ وسيقوـ ب جراء صمح بيف هذيف الصػننيف مػف العجػـ وقػد وردت عػف ا
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  )صػػم. هللا عميػػم والػػم وسػػمـ تسػػميمات مػػف عبلمػػات هخػػر الزمػػاف مػػا يشػػير 
)...واختَلؼ صنْيف مف الْجػـ وسػْؾ دمػاء إل. المعن. المتقدـ قاؿ فيلػا  

  ت7)كثيرة فيما بينهـ وخروج الْبيد عف طاعة سادتهـ وقتمهـ مواليهـ ...(

 ويمكف مبلحظة أمرعف ملميف في سياؽ الرواية. 
ؿ  هػػو إف الخػػبلؼ الػػذأ يقػػ  بػػيف هػػؤالء الصػػننيف مػػف العجػػـ يصػػحبم االو  

قتػػػاؿ ومعػػػارؾ داميػػػة كمػػػا هػػػو حػػػاؿ األوس والخػػػزرج الػػػذيف كانػػػت للػػػـ عػػػدة 
 وقائ  مشلورة .

الرػػػػاني  إف الخػػػػبلؼ الػػػػذأ وقػػػػ  فػػػػي الجاهميػػػػة وفػػػػي أوؿ بعرػػػػة الرسػػػػوؿ   
متػي األوس )صم. هللا عميم والػم وسػمـ تسػميمات فػي داخػه يرػرب كػاف بػيف قبي

والخزرج الذيف ينتسبوف إل. أب واحد  أما الخبلؼ الذأ يق  اليوـ فػي إيػراف 
سػػػيكوف بػػػيف تيػػػارعف مػػػف العجػػػـ ب يػػػديلما إدارة الػػػببلد وهػػػذيف التيػػػارعف ممػػػف 
ينتسػػػبوف إلػػػ. دعػػػوة واحػػػدة  أأ إف توجلػػػاتلـ السياسػػػية منطمقػػػة مػػػف دعػػػوة 

يلـ السػػبلـت بػػدوف شػػؾ واحػػدة وهػػي دعػػوة اإلسػػبلـ والواليػػة ألهػػه البيػػت )عمػػ
وذاؾ ألنػػم ال يمكػػف أف نتصػػور إف الصػػراع يكػػوف بػػيف قبيمتػػيف ألف الصػػراع 
القبمي قد خ  نسبيا في المجتمعات نتيجة لتطػور الحالػة االجتماعيػة وتويػر 
ظروؼ الزماف والمكاف الذأ كاف توذأ مره تمؾ الصراعات واف كػاف هنػاؾ 

عم. نطاؽ  ي  وال يمكػف أف وجود لمره هذهللا الصراعات إال أنلا محصورة 
 يرق. ب أ حاؿ مف األحواؿ إل. مستوى سياسي عم. صعيد دولة.

رػػـ إف إيػػراف كمػػا هػػو معمػػـو لػػـ تتسػػـ بوجػػود الصػػراعات القبميػػة الداخميػػة فيلػػا 
بشكه كبير. وعميم يكوف الصراع كما هو معلود اليػوـ فػي انمػب الػدوؿ بػيف 
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مػف أجػه بسػط ننوذهػا واإلمسػاؾ فئات أو تيارات سياسية تتصارع فيما بينلػا 
 بزماـ الحكـ .

وعتزامف هذا الصراع بيف التيارعف مف العجػـ مػ  ظلػور دعػوة اإلمػاـ الملػدأ 
)عميػػػػم السػػػػبلـت مشػػػػابلة لصػػػػراع األوس والخػػػػزرج قبػػػػه وبعػػػػد ظلػػػػور دعػػػػوة 
الرسوؿ   )صم. هللا عميم والػم وسػمـ تسػميمات والػذأ جمعلػـ وجعملػـ إخػوة 

اإلسػػػبلـ وهػػػذا بعينػػػم مػػػا سػػػينعمم السػػػيد اليمػػػاني الػػػذأ متسػػػالميف تحػػػت رايػػػة 
سػػيجم  هػػذيف التيػػارعف بعػػد تناحرهمػػا  و ػػذلؾ يمرػػه هػػؤالء العجػػـ المتنػػازعوف 

 األوس والخزرج في عصر الظلور.
 الناحية الثانية:

إيػػواء العجػػـ ونصػػرتلـ لمملػػاجرعف مػػف أنصػػارها مرممػػا فعػػه األوس والخػػزرج 
والػػم وسػػمـ تسػػميمات ودعوتػػم مػػف قبػػه حيػػث  مػػ  الرسػػوؿ   )صػػم. هللا عميػػم

وردت رواية تشير صراحة لذلؾ المعن. وبكه و وح فجاء عػف اإلمػاـ عمػي 
)عميػػم السػػبلـت فػػي معػػرض حديرػػم عػػف عبلمػػات قيػػاـ اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم 
السػػبلـت والتػػي منلػػا حػػرب شػػيعتم مػػف أنصػػار اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت 

)َل ي ػػـو ال ػػائـ حتػػى تْ ػػأ لػػدينور قػػاؿ فيلػػا مػػ  ولػػد العبػػاس وشػػيعتلـ بػػيف ا
عيف الدنيا وتظهر الحمرة في السػماء ....تمػؾ حػرب صػْاليؾ َػيْة عمػي 
ي دمهـ رج  ....منْػوت موصػوؼ باعتػداؿ الخمػق وحسػف الخمػق ونضػارة 
الموف ...فرؽ الَْر مْمج  الثنايا عمى فرسه كبدر تاـ تجمػى عنػه الغمػاـ 

ت رحت ودانت هلل بػديف تمػؾ اْلبطػاؿ مػف يسير بْصابة خير عصابة آوت و 
 .ت7)الْرب يمح وف حرب الكريهة والدبرة يومئذ عمى اْلعداء ....(
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ومف الوا ح هنا إف الرواية تشير إلػ. حػرب أنصػار اإلمػاـ الملػدأ )عميػم  
السػػػبلـت مػػػف العػػػرب والعجػػػـ الػػػذيف يكونػػػوف تحػػػت قيػػػادة الػػػداعي مػػػ  طوػػػاة 

يسػػػير بخيػػر عصػػابة دانػػػت بػػديف تمػػػؾ  العصػػر. كمػػا أشػػػارت الروايػػةإل. انػػم
االبطػػػاؿ مػػػف العػػػرب  أأ بمعنػػػ. اف هػػػؤالء ليسػػػوا عر ػػػا   وبالت كيػػػد هػػػـ مػػػف 
االعجاـ ألف نلاوند وبعمػاد الػدنيور )كمػا ورد فػي الروايػةت تقػ   ػمف حػدود 

 ببلد فارس التي يسكنلا العجـ وهذا مما ال يختم  عميم ارناف .
نجػػدها تشػػير إلػػ. أف تمػػؾ العصػػابة هوت  رػػـ إننػػا لػػو تمعنػػا جيػػدا  فػػي الروايػػة

وتقر ػػت إلػػ. هللا ودانػػت هلل بػػديف العػػرب وفػػي ذلػػؾ إشػػارة صػػرعحة أف هػػؤالء 
العجػػػـ سػػػيؤمنوف بػػػدعوة اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت التػػػي تعتبػػػر بمرابػػػة 
الدعوة لمديف الجديد في تعاليمم كما هو متعارؼ عميم مػف تعػاليـ فػي الوقػت 

 الحا ر.
وف بػػإيواء الملػػاجرعف إلػػيلـ مػػف أنصػػار الػػدعوة وذلػػؾ تقر ػػا  هلل وهػػؤالء سػػيقوم

عز وجه وأيمانا  منلـ بذلؾ الديف الػذأ يػ تي بػم أبطػاؿ العػرب والػدليه عمػ. 
ذلػػؾ هػػو عبػػارة هوت وتقر ػػت  فػػإنلـ سػػيؤوف الملػػاجرعف اللػػار يف إلػػيلـ مػػف 

 أذى بني العباس كما سي تي بياف هذا المو وع.
ر هػػؤالء العجػػـ ومػػوقنلـ مػػػف دعػػوة اإلمػػاـ الملػػػدأ و نػػاء  عمػػ. ذلػػؾ فػػػإف دو 

)عميػػػػم السػػػػبلـت وأنصػػػػارها هػػػػو بعينػػػػم دور األوس والخػػػػزرج فػػػػي دعػػػػوة جػػػػدهللا 
الرسوؿ   )صم. هللا عميم والم وسمـ تسميمات مف حيػث إيمػانلـ بدعوتػم رػـ 
دعوتم إل. اللجرة  حيث قاموا بإيوائم وحمايتم هو وأصػحابم مػف الملػاجرعف 

 صرتم .والعمه عم. ن
 الناحية الثالثة:
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اف األوس والخػػػػزرج وبػػػػاقي األنصػػػػار مػػػػف أهػػػػه يرػػػػرب عرفػػػػوا فػػػػي التػػػػارع   
اإلسػػبلمي باسػػـ األنصػػار لنصػػرتلـ لمرسػػوؿ   )صػػم. هللا عميػػم والػػم وسػػمـ 
تسػػميمات واسػػتقباللـ إيػػاهللا فػػي مػػدينتلـ بعػػد أف دعػػوهللا لمقػػدـو إلػػيلـ كمػػا مػػر بنػػا 

ـ المسػمموف الػذيف هػاجروا مػف مكػة إلػ. والذيف كاف في قباللـ الملاجرعف وه
يرػػرب  ولػػو جئنػػا إلػػ. العجػػـ عمومػػا  سػػواء  مػػف أهػػه قػػـ أو مػػف أهػػه الطالقػػاف 
فنجػػػػد اف األئمػػػػة )عمػػػػيلـ السػػػػبلـت قػػػػد أطمقػػػػوا عمػػػػيلـ لنػػػػظ األنصػػػػار ألنلػػػػـ 
سينصروف اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت ودعوتم فػي هخػر الزمػاف حيػث ورد 

)ترحة قـ م دسػة ادؽ )عميم السبلـت أنم قاؿ  عف أبي مسمـ عف اإلماـ الص
 .ت7)وأهمها منا ونحف منهـ ..أما إنهـ أنصار قائمنا ودعاة ح نا ....(

)ويحػػػاع وجػػػاء فػػػي روايػػػة أخػػػرى عػػػف اإلمػػػاـ عمػػػي )عميػػػم السػػػبلـت أنػػػم قػػػاؿ  
لمطال ػػاف فػػاف هلل بهػػا كنػػوز ليسػػت مػػف ذهػػب وَل فضػػة ولكػػف بهػػا رجػػاؿ 

 ت6)تػػه وهػػـ أنصػػار المهػػدي فػػي آخػػر الزمػػاف(مؤمنػػوف عرفػػوا   حػػق مْرف
ونػػرى هنػػا نعػػت األئمػػة )عمػػيلـ السػػبلـت ألهػػه قػػـ والطالقػػاف وهػػـ مػػف العجػػـ 
بنعت األنصار صراحة وقد جاءت تمؾ التسمية مف نصرتلـ لئلمػاـ الملػدأ 
)عميػػػػػم السػػػػػبلـت وهػػػػػـ بلػػػػػذا يقػػػػػابموف األوس والخػػػػػزرج مػػػػػف ناحيػػػػػة تسػػػػػميتلـ 

 باألنصار.
ميػػ  مػػف ينصػػر اإلمػػاـ )عميػػم السػػبلـت فػػي هخػػر الزمػػاف وبشػػكه عػػاـ  فػػإف ج

يطم  عميلـ لنظة أنصار سواء مف العراؽ أو إيراف أو الشاـ أو مصر  واف 
الروايػػػات أعطػػػت لكػػػه فئػػػة مػػػف هػػػذهللا النئػػػات تسػػػمية خاصػػػة بلػػػا فػػػي بعػػػض 
األحياف   فبالنسػبة ألهػه العػراؽ عرفػوا بعصػائب العػراؽ أو أخيػار العػراؽ و 
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ه الػػيمف و نجبػػاء مصػػر  وكػػذلؾ بالنسػػبة ألهػػه إيػػراف اخػػذوا أبػػداؿ الشػػاـ وأهػػ
يعرفوف باألنصار والبد مف أف تمؾ التسميات قد أطمقت عم. كػه مػف هػؤالء 
بحسب الػدور الػذأ يمعبػم أو الظػروؼ التػي تحػيط بػم خػبلؿ نصػرتلـ لئلمػاـ 

 الملدأ )عميم السبلـت. 
  الناحية الرابْة

ـ بلػا األوس إف ارتبال العجػـ بػاألوس والخػزرج مػف  ناحيػة الظػروؼ التػي قةػد 
والخػػزرج مػػػف يرػػػرب إلػػػ. مكػػػة والتػػػي عمػػ. أررهػػػا تعرفػػػوا عمػػػ. دعػػػوة الرسػػػوؿ 
)صم. هللا عميم والم وسمـ تسميمات وهمنوا بلا. وكما بينا أف لؤلوس والخػزرج 

أ كانػت دعػػوة اإلسػبلـ قػػد ذوفػودا  جػاءت لوػػرض الحػ  والعمػػرة فػي الوقػت الػػ
همنػػوا بتعاليملػػا  وتمػػؾ الظػػروؼ نجػػدها تتحقػػ   ظلػػرت فسػػمعوا بلػػا ومػػف رػػـ

 بعينلا لمعجـ اإليرانييف.
فػػػإف اإليػػػرانييف كمػػػا نشػػػلدهللا اليػػػـو عمػػػ. مداومػػػة لزعػػػارة العتبػػػات المقدسػػػة فػػػي 
كػػػر بلء والنجػػػ   وهػػػذهللا الزعػػػارة تقابػػػه الحػػػ  والعمػػػرة حيػػػث اف هػػػؤالء الػػػزوار 

قػػد ظلػػرت  سػػوؼ يسػػمعوف بػػدعوة اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت التػػي تكػػوف 
بالكوفػػة باعتبارهػػا عاصػػمة الشػػيعة وعاصػػمة اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت 
وسػػػوؼ يػػػؤمف قسػػػـ كبيػػػر مػػػنلـ بتمػػػؾ الػػػدعوة فيػػػذهبوف إلػػػ. قػػػوملـ و مػػػدهـ 

 مبشرعف بظلور دعوة اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت وأمرهللا.
ما وسي تي قسـ مػنلـ فيمتقػي بالػداعي اليمػاني وعدعونػم إلػ. اللجػرة إلػيلـ بعػد

يروا ما يعانيم وأنصارهللا مػف العػراقييف مػف أذى وتكػذيب مػف فقلػاء السػوء فػي 
الكوفة ومف دولة بني العباس الذيف يمرموف قرعش في هخر الزماف وذلؾ كمم 
يحصه كما حصػه مػ  الرسػوؿ )صػم. هللا عميػم والػم وسػمـ تسػميمات واألوس 

وبالنعه ي تي اإلذف والخزرج ووفودهـ إليم ودعوتلـ أياهللا لملجرة إل. مدينتلـ  
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مػف اإلمػاـ الملػػدأ )عميػم السػبلـت بػػاللجرة مػف العػراؽ إلػػ. إيػراف و ػذلؾ فلػػـ 
يمرمػػوف جانػػػب الملػػاجرعف  أمػػػا العجػػـ مػػػف اإليػػرانييف وقػػػوملـ الػػذيف دعػػػوهـ 

 لملجرة إليلـ فيمرموف جانب األنصار مف األوس والخزرج .
عػػوة لئلمػػاـ الملػػدأ ولػػو تصػػنحنا الروايػػات التارعخيػػة نبلحػػظ بالنعػػه وجػػود د

)عميػػم السػػبلـت فػػي هخػػر الزمػػاف وهػػذا مػػا نممسػػم عػػف روايػػة أبػػي بصػػير عػػف 
)إف لولد فػَلف عنػد مسػجدكـ يْنػي اإلماـ الصادؽ )عميم السبلـت أنم قػاؿ  

مسجد الكوفة لوقْة في يـو عروبة ي ت  فيها أرحْػة آَلؼ مػف بػاب الْيػ  
و  وأحسنهـ حاَلع مف أخذ إلى أصحاب الصابوف فاياكـ وهذا الطريق فاجتنب

 .ت7)درب اْلنصار (
ولنظة درب األنصػار هنػا تنيػد أف هنػاؾ دعػوة تظلػر فػي الكوفػة ويكػوف للػا 
أنصارا  وهي بطبيعة الحاؿ دعػوة اإلمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـت التػي يقودهػا 
الػػداعي والتػػي تظلػػر أبػػاف حكػػـ دولػػة بنػػي العبػػاس  ألف ولػػد فػػبلف يعنػػي بلػػـ 

س  وقد اسػتعمه األئمػة )عمػيلـ السػبلـت عبػارة بنػي فػبلف كنايػة هنا ولد العبا
عػػف بنػػي العبػػاس مػػف بػػاب التقيػػة حيػػث سػػيقـو بنػػي العبػػاس بمواجلػػة الػػدعوة 
ومحاولة الق اء عميلا وعم. أنصارها ولػذلؾ فػإنلـ سي ػطروف إلػ. اللجػرة 

 إل. إيراف بعد طمب األنصار مف اإليرانييف ذلؾ.
 

 ى إيراف الهجرة إل المبحث الثاني:
 أوَلع: أسباب الهجرة وكيْيتها 
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ال يػػزاؿ مو ػػوع هجػػرة النبػػي   )صػػم. هللا عميػػم والػػم وسػػمـ تسػػميمات يتػػردد 
مػػف سػػنة  افػػي جميػػ  األوسػػال فوصػػه االهتمػػاـ بلػػا عنػػد المسػػمميف أف يتخػػذو 

اللجرة توقيتا  يؤرخ عم. أساسم ما كاف مف أحداث وعم. أساسلا قاـ التقػويـ 
 ؼ عميم والمعموؿ بم إل. ااف. اللجرأ المتعار 

وبمػػا إف دعػػوة اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت شػػبيلة بػػدعوة جػػدهللا المصػػطن. 
)صػػم. هللا عميػػم والػػم وسػػمـ تسػػميمات ومػػف بػػاب التطػػاب  بػػيف الػػدعوتيف فػػإف 
لصاحب دعوة اإلماـ الملدأ )عميػم السػبلـت هجػرة إلػ. إيػراف مدينػة الملػدأ 

جػرة النبػي   )صػم. هللا عميػم والػم وسػمـ عم. حسب الت وعه. ولما كانػت ه
تسػػػميمات للػػػا أسػػػباب ومقػػػدمات فػػػبل بػػػد والحػػػاؿ هػػػذهللا أف تكػػػوف هجػػػرة الػػػداعي 
السػػيد اليمػػاني وأنصػػارهللا للػػا أسػػباب ومقػػدمات أي ػػا   فرسػػوؿ هللا )صػػم. هللا 
عميم والم وسمـ تسميمات عند إعبلف دعوتم تعرض لؤلذى مف مشػركي قػرعش 

مرعف مف فعاؿ أهه مكة بلػـ مػف م ػايقة واتلامػات وعان. هو وأصحابم األ
لقػاء القػبض عمػيلـ وتعػذيبلـ تحػت  وافتراء ومف رـ تعقب المسمميف األوائػه وا 
أشعة الشػمس المحرقػة وهجيػر الصػحراء وقتػه الػبعض مػنلـ أرنػاء ذلػؾ وفػي 
نلايػػة المطػػاؼ أجتمػػ  مشػػركي قػػرعش وتعاهػػدوا عمػػ. قتػػه رسػػوؿ هللا )صػػم. 

ـ تسميمات وصار أمرهـ عم. أف ي خذوا مف كػه قبيمػة شػابا  هللا عميم والم وسم
ويعطػػػػوهللا سػػػػينا  وعلجمػػػػوا عمػػػػ. دار النبػػػػي   )صػػػػم. هللا عميػػػػم والػػػػم وسػػػػمـ 
تسػػػميمات وي ػػػر وهللا  ػػػر ة رجػػػه واحػػػد في ػػػي  دمػػػم وعتنػػػرؽ بػػػيف القبائػػػه وال 
تستطي  هاشـ وال عبد مناؼ المطالبة بدمم وهنا نزؿ جبرائيه )عميم السبلـت 

سوؿ هللا )صم. هللا عميم والم وسمـ تسميمات حامبل  معم اإلذف مػف هللا عم. ر 
سػػػبحانم وتعػػػال. بػػػاللجرة إلػػػ. يرػػػرب والتػػػي عرفػػػت منػػػذ هجرتػػػم )صػػػموات هللا 
عميػػم والػػم وسػػمـ تسػػميمات إليلػػا بالمدينػػة المنػػورة تبػػدأ مػػف هنػػاؾ صػػنحة أخػػرى 
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يف مػػػف صػػػنحات الػػػدعوة اإلسػػػبلمية ال يػػػة والتػػػي نيػػػرت فػػػي ن ػػػوف سػػػن
معػػػدودة وجػػػم التػػػارع  لػػػيس العر ػػػي فقػػػط بػػػه اإلنسػػػاني ليػػػدخه النػػػاس ومػػػف 
جنسػػػيات وأصػػػناؼ شػػػت. إلػػػ. الػػػديف اإلسػػػبلمي فػػػي ن ػػػوف ر ػػػ  قػػػرف مػػػف 
الزماف وأنتشر الديف اإلسبلمي في أرجاء المعمورة وش  نورهللا مف عم. سطح 
لػػ. أور ػػػا ومشػػارؽ القسػػػطنطينية  الكػػرة األر ػػية ليصػػػه إلػػ. الصػػػيف شػػرقا  وا 

 ا .نر 
ولمشبم بيف الدعوتيف ال يػة والملدويػة كمػا أسػمننا فػإف الػداعي سػيمر بػننس 
الظػػروؼ التػػي مػػر بلػػا جػػدهللا رسػػوؿ هللا )صػػم. هللا عميػػم والػػم وسػػمـ تسػػميمات 
ويبلقػػػي مػػػف النػػػاس أشػػػد ممػػػا القػػػ. رسػػػوؿ هللا )صػػػم. هللا عميػػػم والػػػم وسػػػمـ 

 تسميمات به ما لـ يبلقم مف م ايقة وتكذيب وافتراء.
تحمه هػو وأنصػارهللا األذى فػي سػبيه الػدعوة لئلمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـت وع

وتشػتد بلػـ الحػاؿ بعػد إعػبلف الػدعوة وتحوللػا مػف مرحمػة الػدعوة السػرعة إلػػ. 
مرحمة الدعوة العمنية وسوؼ يقوـ قرعش الكوفػة بم ػايقتلـ ومحاولػة صػدهـ 

ف إلػػ. تتبػػ  مػػف تمػػؾ الػػدعوة والحيمولػػة دوف انتشػػارها بػػيف ظلػػرانيلـ. فيعمػػدو 
 الداعي وأنصارهللا ويعر ونلـ لمسجف والتعذيب.

وعميػػػم يتحػػػوؿ الصػػػراع إلػػػ. مرحمػػػة أشػػػد خطػػػورة وأكرػػػر حساسػػػية بالمواجلػػػة  
المباشرة بيف الجانبيف ويعمه قرعش الكوفػة وبمسػاندة الحكومػة القائمػة هنػذاؾ 
وهػػي حكومػػة بنػػي العبػػاس عمػػ. وئػػد الػػدعوة الملدويػػة ويعمػػدوف إلػػ. سياسػػة 

الجسدية لصػاحب الػدعوة وأنصػارهللا مػف أهػه العػراؽ ويحػاولوف قػتملـ  التصنية
 وتعذيبلـ ومطاردتلـ وهذا ما أكدت عميم الروايات الشرعنة.

فقػػػد روأ عػػػف   بػػػف أبػػػي حمػػػزة عػػػف بعػػػض أصػػػحابم عػػػف أبػػػي عبػػػد هللا  
)إف ال ائـ )عميػه السػَلـ( يم ػى فػي حرحػه الصادؽ )عميم السبلـت أنم قػاؿ  
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  )صػمى   عميػه والػه وسػمـ تسػميما( ْلف رسػوؿ   ما لـ يمػق رسػوؿ 
أتاهـ وهـ يْبدوف الحجارة المن ورة والخَبة المنحوته وأف ال ائـ يخرجوف 

 .(ٔ)عميه فيتأولوف عميه كتاب   (
وفي رواية رانية تص  ما يكوف عميم أهه البيت )عمػيلـ السػبلـت مػف األذى 

)إنا أهػ  بيػت أختػار   لنػا اآلخػرة   في جنب هللا هـ ومف تابعلـ وشػايعلـ
عمى الدنيا وأف أه  بيتي سيم وف مف بْدي بَلءع وتَريداع وتطريداع(
 .ت6)

وكمػػا أشػػارت الروايػػات إلػػ. المعانػػاة التػػي يعانيلػػا شػػيعتلـ مػػف حكومػػة بنػػي 
 العباس وال سيما أنصار اإلماـ الملدأ وما تقترفم هذهللا الحكومة بحقلـ.

)توقْػػػوا آخػػػر دولػػػة بنػػػي بػػػو جعنر)عميػػػم السػػػبلـت  عػػػف جػػػابر قػػػاؿ  قػػػاؿ أ 
الْباس فاف لهـ في َيْتنا لذعات وفػي آخػر دولػتهـ عَلمػات أمػض مػف 

 .(ٖ)الحريق الممتهب (
وهػػػذا إف دؿ عمػػػ. شػػػيء فإنمػػػا يػػػدؿ عمػػػ. القسػػػوة التػػػي يعامػػػه بلػػػا أنصػػػار  

أ تحديدا  والتي تمره مكة اإلماـ الملػد كوفةاإلماـ الملدأ في العراؽ وفي ال
)عميم السبلـت وهي تشابم القسوة التي عامموا بلا مشركوا مكة أنصػار النبػي 
  )صػػم. هللا عميػػم والػػم وسػػمـ تسػػميمات وهػػذهللا القسػػوة هػػي التػػي تػػدف  الػػداعي 

 لملجرة والنرار بدعوتم وأنصارها مف أذى أهه الكوفة.
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يػػػػة والمسػػػػتقرأ ألحػػػػواؿ رسػػػػوؿ هللا )صػػػػم. هللا عميػػػػم والػػػػم وسػػػػمـ تسػػػػميمات وكين
هجرتم يجد الشبم بينا   فتروأ لنا األحاديث هجرة رسوؿ هللا )صم. هللا عميم 
والػػػم وسػػػمـ تسػػػميمات لمػػػا أذف هللا عػػػز وجػػػه لػػػم بػػػاللجرة وكػػػاف المشػػػركوف قػػػد 
تجمعػػوا عمػػ. بػػاب دارهللا وبػػ ذف هللا تعػػال. خػػرج مػػف دارهللا وسػػار مػػف بيػػنلـ ولػػـ 

ف الػػذيف كنػػروا سػػدا  يػػرهللا أحػػد ألنػػم أنشػػي عمػػ. أبصػػارهـ وجعػػه هللا بينػػم و ػػي
)أجتمػػا المَػػركوف فػػي دار النػػدوة وعػف ابػػف نطنػػاف عػػف ابػػف عبػاس قػػاؿ  

ليتَػػاوروا فػػي أمػػر رسػػوؿ   )صػػمى   عميػػه والػػه وسػػمـ تسػػميما( وأتػػى 
جبرائي  رسوؿ   )صمى   عميه واله وسمـ تسميما( فػأخبر  الخبػر وأمػر  

تمػػؾ الميمػػة وتغَػػى ببػػرد  أف َل ينػػاـ فػػي مضػػجْه تمػػؾ الميمػػة فبػػات عميػػاع 
أخضر حضرمي كاف لرسوؿ   )صمى   عميػه والػه وسػمـ تسػميما( ينػاـ 
فيه وجْ  السيف في جنبه فمما اجتمػا أولئػؾ النْػر مػف قػريش يرصػدونه 

فخػػرج رسػػوؿ   )صػػمى الػػه عميػػه والػػه وسػػمـ تسػػميما( وهػػـ  يريػػدوف قتمػػه
ف البطحاء ثـ جْػ  جموس عمى الباب خمسة وعَروف رجَلع فأخذ حْنة م

وهو ي رأ يس وال رآف الحكيـ حتى بما ) فاغَػيناهـ  ـيذروها عمى رؤوسه
قػد فهـ َليبصروف( ف اؿ قائػ  مػاذا تنتظػروف قػالوا دمحم قػاؿ خبػتـ وخػزيتـ 

و  مػػر بكػػـ فمػػا مػػنكـ رجػػ  إَل وقػػد جْػػ  عمػػى رأسػػه ترابػػاع قػػالوا و  مػػا 
 .ت7)أبصرنا  ...(

كوفػػػة )قػػػرعش حسػػػب الت وعػػػهت بمعونػػػة حكومػػػة بنػػػي أمػػػا الػػػداعي فػػػإف أهػػػه ال
العباس يطمبػوف الػداعي لقتمػم ويحػدث صػداـ مسػمح بػيف الجػانبيف وفػي أرنػاء 
القتاؿ يويب الداعي حت. يحار النػاس فػي أمػرهللا وهػه أنػم مػات فػي القتػاؿ أو 
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جػػػرح أو اختنػػػ. واختنائػػػم عػػػف أنظػػػار النػػػاس يشػػػابم اختنػػػاء جػػػدهللا رسػػػوؿ هللا 
 م وسمـ تسميمات عف أنظار مشركي قرعش.)صم. هللا عميم وال

) قػاؿ لػي يػا أبػا فقد ورد عف أبي الجارود عف اإلماـ الباقر )عميم السبلـت  
الجارود إذا دار الْمؾ وقاؿ الناس مات ال ائـ أو همػؾ بػأي واد سػمؾ وقػاؿ 
الطالب أنى يكوف ذلؾ وقد بميت عظامه فْند ذلػؾ فػأرجو  فػاذا سػمْتـ بػه 

 .ت7)عمى الثمج (فأتو  ولو حبواع 
ونتيجة للذهللا الظروؼ يشتد الحاؿ ب نصار اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت مما 
ي ػػػطرهـ لملجػػػرة واالبتعػػػاد عػػػف وطػػػنلـ و مػػػدهـ وذلػػػؾ لمنػػػرار بػػػدعوة اإلمػػػاـ 
الملدأ )عميم السبلـت ونشرها في الببلد المجاورة كما فعه رسوؿ هللا )صم. 

أف الق. األذى والتشرعد مف قرعش ولـ  هللا عميم والم وسمـ تسميمات وسمـ بعد
يعػػػد قػػػادرا  عمػػػ. نشػػػر دعوتػػػم ممػػػا دعػػػاهللا لملجػػػرة إلػػػ. المدينػػػة وهكػػػذا يصػػػن  
صاحب دعػوة اإلمػاـ الملػدأ  حيػث انػم يلػاجر هػو وأصػحابم إلػ. بمػد هخػر 
يشابم المدينة المنورة التي هاجر إليلا رسػوؿ هللا )صػم. هللا عميػم والػم وسػمـ 

وائه مف أهه مكة  ولعػه عنػد نيبتػم فػي أرنػاء الحػرب تسميمات والمسمموف األ
يمتحػػ  ب نصػػارهللا فػػي إيػػراف فيمػػا بعػػد أرػػر هجػػرتلـ إليلػػا واجتمػػاعلـ فيلػػا كمػػا 
هاجر رسوؿ هللا )صم. هللا عميم والم وسمـ تسميمات بعد اجتمػاع أنصػارهللا فػي 
المدينة المنورة ومف هنا يتبػيف وجػم الشػبم بػيف هجػرة الرسػوؿ   )صػم. هللا 

ميم والم وسمـ تسػميمات إلػ. المدينػة المنػورة و ػيف هجػرة الػداعي اليمػاني إلػ. ع
 إيراف. 

فيسػتقبملـ أهػػه خراسػػاف ويكونػوف أنصػػارا  لئلمػػاـ الملػدأ وعبػػدءوف مػػف هنػػاؾ 
سػػوية مشػػػوارهـ فػػػي نشػػػر دعػػػوتلـ الملدويػػة وتبػػػدأ قاعػػػدتلـ باالتسػػػاع فيكرػػػر 
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قلـ نشػػر الػػدعوة إلػػ. المناصػػروف لئلمػػاـ الملػػدأ وي خػػذ األنصػػار عمػػ. عػػات
أنحػػػاء متنرقػػػة مػػػف العػػػالـ كمػػػا صػػػن  رسػػػوؿ هللا )صػػػم. هللا عميػػػم والػػػم وسػػػمـ 
تسػػميمات وأصػػحابم فػػي المدينػػة المنػػورة وتننػػتح ق ػػية اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم 
السػػػػبلـت وتقػػػػوأ دعوتػػػػم فػػػػي إيػػػػراف )مدينػػػػة الملػػػػدأت وتجػػػػرأ االسػػػػتعدادات 

ف مف بقاع شػت. إلػ. أف يػ ذف والتليئة لؤلنصار المتواجديف هناؾ والمجتمعي
هللا تعال. لمسيد اليماني بالعودة مف خراساف والتوجم إل. العراؽ بجيشم لنػتح 

 الكوفة.
 
 ثانياع: اْلدلة عمى إثبات الهجرة  

أكػػد األئمػػة األطلػػار سػػبلـ هللا عمػػيلـ فػػي روايػػاتلـ عمػػ. حقيقػػة وجػػود هجػػرة 
ف الظمـ واال طلاد عم. لممؤمنيف في هخر الزماف نتيجة لما يبلقيم هؤالء م

يػػػد حكومػػػة بنػػػي العبػػػاس الجػػػائرة التػػػي تحكػػػـ العػػػراؽ أبػػػاف قيػػػاـ دعػػػوة اإلمػػػاـ 
الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت ف ػػػبل  عػػػف ظلػػػور النػػػتف واال ػػػطرابات والحػػػروب 
والتي ال يجد المؤمنوف بػدعوة اإلمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـت فػي خ ػـ هػذهللا 

األئمػػػػة )عمػػػػيلـ السػػػػبلـت  األحػػػػداث محيصػػػػا  مػػػػف اللجػػػػرة إليلػػػػا  بػػػػه أوصػػػػ.
شػػيعتلـ بالشػػخوص إليلػػا عنػػد وقػػوع هػػذهللا األحػػداث التػػي تعػػد مػػف العبلمػػات 
الدالة عم. قرب القياـ المقدس لمملػدأ المنتظػر أرواحنػا لتػراب مقدمػم النػداء 

 . 
أوؿ هػػػذهللا الروايػػػات هػػػي عػػػف اإلمػػػاـ الصػػػادؽ )عميػػػم السػػػبلـت يوصػػػي فيلػػػا 

تسػبيف إلػ. رسػوؿ هللا )صػم. هللا عميػم المؤمنيف وال سػيما مػف النػاطمييف المن
والػػم وسػػػمـ تسػػػميمات بالتوجػػم إلػػػ. قػػػـ إذا نػػػزؿ عمػػيلـ الػػػببلء وجلػػػدهـ العنػػػاء  
واألكرػػر مػػف ذلػػؾ يجعػػه أمػػر خػػروجلـ إلػػ. قػػـ وابتعػػادهـ عػػف مراكػػز تواجػػد 



 

 

 ...................................................................................مىسىعة القائم371

 

 

)إذا مراقد األئمة )عميلـ السبلـت أمرا  واقعا  ال داف  لم وأشار إل. ذلؾ قػائبل   
ية وعناء فْميكـ ب ـ فانه مػأوى الْػاطمييف وسػيأتي زمػاف ينْػر أصابتكـ بم

أوليائنا ومحبونا عنا ويبْدوف منا وذلؾ مصمحة لهـ لكي َل يْرفوا بوَليتنا 
ويح نوا بذلؾ دماؤهـ وأمػوالهـ ومػا أحػداع أراد ب ػـ وأهمػه سػوءع أَل أذلػه   

 .ت7)وأبْد  مف رحمته (
نػاء رسػوؿ هللا )صػم. هللا عميػم والػم وسػمـ فإذا ما عممنا إف الناطمييف هػـ أب 

تسػػميمات أكرػػر تواجػػدهـ فػػي العػػراؽ وتحديػػدا فػػي الكوفػػة  فابتعػػادهـ عػػف هػػذا 
المكاف وننورهـ منم إل. قـ يعني هجرتلـ مػف هػذهللا األمػاكف والبقػاع المقدسػة 
إلػػ. قػػـ  وهػػذا األمػػر ينطبػػ  عمػػ. المػػؤمنيف وهػػو منلػػـو اعػػـ مػػف النػػاطمييف 

ييف ألهػػه البيػػت وشػػيعتلـ المخمصػػيف للػػـ وأنصػػار قػػائملـ ألنػػم يشػػمه المػػوال
في هخر الزماف وانمبلـ يتواجدوف في العراؽ وبالػذات فػي تمػؾ البقػاع الملػرة 
التػػي تحت ػػف األئمػػة األطلػػار اإلمػػاـ عمػػي واإلمػػاـ الحسػػيف )عمػػيلـ السػػبلـت  
وابتعػػػادهـ عػػػنلـ إلػػػ. قػػػـ تعنػػػي هػػػي األخػػػرى هجػػػرتلـ عػػػنلـ إلػػػ. قػػػـ فػػػػرارا  

 لـ الملدوية وحناظا  عم. أننسلـ للا.بدعوت
فعف يعقوب بف يزعد عف أبػي الحسػف الكرخػي عػف سػميماف بػف صػالح       
)كنا ذات يـو عند أبي عبد   )عميه السَلـ( فذكر فػتف بنػي عبػاس قاؿ  

ومػػا يصػػيب النػػاس فػػيهـ ف منػػا جْمنػػا فػػداؾ فػػأيف المْػػر والمْػػزع فػػي ذلػػؾ 
لػػى  لػػى قػػـ ونواحيهػػا ثػػـ قػػاؿ فػػي قػػـ الزمػػاف ف ػػاؿ إلػػى الكوفػػة واق حواليهػػا واق

َيْتنا وموالينا وتكثػر فيهػا الْمػارة وي صػد  النػاس ويجتمْػوف فيػه حتػى 
  .(ٕ)يكوف الجسر بيف أيديهـ (

                                                 

 600ص 51بحار االنوار ج - 7
 675ص 51بحار االنوار ج - 6



 

 

 371 ...........................................مكة ومدٌنة المهدي.................................

 

 

)وسيصػػيب أهػػ  بيتػػي قتػػ  وممػػا يؤعػػد تمػػؾ اللجػػرة الروايػػة التػػي جػػاء فيلػػا  
يهزهػا  وتطريد وتَريد في البَلد حتى يتػيح   لنػا رآيػة مػف المَػرؽ مػف

 .(ٔ)هز ومف يَاقها يَاؽ ....(
وعبػارة التطرعػػد والتشػػرعد الػػواردة فػي هػػذهللا الروايػػة هػػي دليػه قػػوأ عمػػ. وجػػود  

 هجرة للؤالء في هخر الزماف.
)أتينا رسوؿ   )صػمى   عميػه والػه وسػمـ وعف عبد هللا بف مسعود قاؿ  

نا  فػػي تسػػميما( فخػػرج إلينػػا مستبَػػراع يْػػرؼ السػػرور فػػي وجهػػه فمػػا سػػأل
َػػيء إَل أخبرنػػا بػػه وَل سػػكتنا إَل ابتػػدأنا حتػػى مػػرت فتيػػة مػػف بنػػي هاَػػـ 

رآهػـ التػزمهـ وأنهممػت عينػا  ف منػا يػا رسػوؿ  فيهـ الحسف والحسػيف فممػا
  ما نزاؿ نرى فػي وجهػؾ َػيء نكرهػه ف ػاؿ أنػا أهػ  بيػت أختػار   لنػا 

وتَػريداع فػي  اآلخرة عمػى الػدنيا وأنػه سػيم ي أهػ  بيتػي مػف بْػدي تطريػداع 
البَلد حتى ترتْا رايات سود في المَػرؽ فيسػألوف الحػق فػَل يْطونػه ثػـ 
يسػألونه فػَل يْطونػه في ػػاتموف فينصػروف فمػف أدركػػه مػنكـ ومػف أع ػػابكـ 
فميأت إماـ أه  بيتي ولو حبواع عمى الثمج فانها رايػات هػدى يػدفْونها إلػى 

 .ت6)ئت جوراع وظمماع(رج  مف أه  بيتي ...فيممؤها قسطاع وعدَلع كما مم
وقد استعمه أئمة أهه البيت )عميلـ السبلـت أسموب التورعة فػي حػديرلـ عػف 
بعػػػض األمػػػور المتعمقػػػة بق ػػػية اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت ومنلػػػا حػػػث 
الناس عم. المجوء إل. المدينػة هر ػا  مػف النػتف فػي هخػر الزمػاف بعػد شػموللا 

 شرع  لئلماـ الملدأ. أطراؼ األرض والسيما منطقة الظلور ال
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)قمػػت ْلبػػي جْْػػر دمحم بػػف عمػػي )عميػػه فعػػف أميػػة بػػف عمػػي القيسػػي قػػاؿ  
السَلـ( مف الخمف بْػدؾ قػاؿ ابنػي عمػي ثػـ اطػرؽ مميػاع ثػـ رفػا رأسػه ثػـ 
قاؿ: إنها ستكوف حيرة قمػت: فػاذا كػاف ذلػؾ فػالى مػف ثػـ سػكت ثػـ قػاؿ َل 

نػة ف مػت أي المػدف ف ػاؿ إلى أيف حتى قالها ثَلثاع فأعػدت ف ػاؿ: إلػى المدي
 .ت7)مدينتنا هذ   وه  مدينة غيرها(

والمدينػػػة هنػػػا المقصػػػود بلػػػا مدينػػػة الملػػػدأ وهػػػي إيػػػراف )خراسػػػافت  وهنػػػاؾ 
بعػػض الروايػػات تػػذكر نيبػػة وزعػػر اإلمػػاـ )عميػػم السػػبلـت وتػػ تي عبػػارة الحيػػرة 
مرادفػػػة للػػػا ك نلػػػا تن ػػػي إلػػػ. ذات المعنػػػ. وهػػػو نيػػػاب اليمػػػاني )الػػػداعي ت 

 تالي هجرتم إل. مدينة الملدأ )عميم السبلـ ت.وبال
وتحدرت روايات أهه البيت )عميلـ السبلـت عف قوـ يوطئوف لئلمػاـ الملػدأ 

)ويظهػر بخراسػاف قػـو يػدعوف إلػى )عميم السبلـت وعدعوف لم  فني رواية  
 .ت6)المهدي (

)ثػػـ تظهػػر رايػػات سػػود صػػغار ...مػػف قبػػ  المَػػرؽ وفػػي روايػػة أخػػرى   
 .(ٖ)اعة لممهدي )عميه السَلـ( (يؤدوف الط

)يخػػػػػرج نػػػػػاس مػػػػػف المَػػػػػرؽ يوطئػػػػػوف لممهػػػػػدي وروايػػػػػة أخػػػػػرى تقػػػػػوؿ  
 . ت2)سمطانه(

وبمػػػػا أف أصػػػػحاب الرايػػػػات السػػػػود الخارجػػػػة مػػػػف قبػػػػه المشػػػػرؽ هػػػػـ السػػػػيد   
فلػػذا يعنػػي خػػروجلـ مػػف المشػػرؽ وتػػوطئتلـ األمػػر لئلمػػاـ   اليمػػاني وأنصػػارهللا
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ء وعمػػػ. رأسػػػلـ السػػػيد اليمػػػاني إلػػػ. الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت رػػػـ هجػػػرة هػػػؤال
خراساف )إيػرافت التػي تمرػه مدينػة اإلمػاـ الملػدأ والتػي تقابػه مدينػة الرسػوؿ 

 )صم. هللا عميم والم وسمـ تسميمات.  
ولػػػو عػػػدنا إلػػػ. دولػػػة النبػػػي   )صػػػم. هللا عميػػػم والػػػم وسػػػمـ تسػػػميمات والتػػػي 

أهػػه البيػػت )عمػػيلـ أسسػػلا بعػػد هجرتػػم إلػػ. المدينػػة المنػػورة مقارنػػة مػػ  دولػػة 
السػػبلـت والتػػي تقػػـو فػػي هخػػر الزمػػاف بػػيف ظلرانػػي النػػرس لوجػػدنا الشػػبم بػػيف 
الجانبيف  فكما اف رسوؿ هللا )صم. هللا عميم والم وسمـ تسميمات قامت دولتػم 
فػػػي المدينػػػػة المنػػػػورة أرنػػػػاء اللجػػػرة وبعػػػػد احت ػػػػاف األوس والخػػػػزرج لدعوتػػػػم 

أ وصػػاحب دعوتػػم سػتكوف لػػم دولػػة فػػي اإلسػبلمية ال يػػة فػػإف اإلمػاـ الملػػد
ف لـ تكف دولة بمنلوملا الشامه  -إيراف  أرناء هجرة السيد اليماني إليلا  -وا 

)األوس والخزرج عم. حسب الت وعهت لمدعوة  اإليرانييفواحت اف أبنائلا مف 
لػة اإلسبلمية الملدوية في هخر الزماف  ونسبة الرسػوؿ )  تسػميمات تمػؾ الدو 

 وقياملا إليلـ دليه عم. هذا المعن..
أمػػا النػػػوع الرػػاني مػػػف األدلػػة التػػػي تربػػت وجػػػود هجػػرة إلػػػ. إيػػراف هػػػي األدلػػػة 
الخاصػػػػة بالػػػػداعي وتربػػػػت لػػػػم بالخصػػػػوص هجرتػػػػم إلػػػػ. إيػػػػراف وقطعػػػػا  مػػػػ  

 الملاجرعف مف أنصارهللا العراقييف وهناؾ عدة روايات تؤعد هذا األمر . 
 الدلي  اْلوؿ:  

رماف عف أبي عبد هللا الصادؽ )عميم السبلـت عػف رسػوؿ هللا عف أباف بف ع
)صم. هللا عميم والػم وسػمـ تسػميمات فػي بيػاف شخصػية اليمػاني وأوصػافم أنػم 

)...إف الػػذي يػػدفْها إلػػى ال ػػائـ هػػو ....ذلػػؾ الػػذي وجهػػه كالػػدينار قػػاؿ  
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 وأسنانه كالمنَار وسيْه كحريق النار يدخ  الجب  ذليَلع ويخرج منه عزيزاع 
)....(ٔ).   

وهذا دليه وا ػح عمػ. هجػرة السػيد اليمػاني إلػ. إيػراف مدينػة الملػدأ بمحػاا 
دخولم الجبػه ذلػيبل  أأ لػيس بػالقوة التػي يكػوف عميلػا عنػد خروجػم منػم وهػذا 
هػػو حػػاؿ الملػػاجر إلػػ. بمػػد مػػا  فإنػػم يدخمػػم مست ػػعنا  فػػارا  بدينػػم مػػف أعدائػػم 

كػاف عميػم حػاؿ الرسػوؿ )صػم. مخمصا  ننسم وأنصارهللا مف اعدائلـ  وهذا مػا 
هللا عميػػػم والػػػم وسػػػمـ تسػػػميمات عنػػػد دخولػػػم المدينػػػة المنػػػورة مػػػف االست ػػػعاؼ 
واللواف في أعيف الناس ليخرج منلا إل. فتح مكة عزعزا قويا  مليبػا  وهلل العػزة 
جميعػػا  رػػـ إف عبػػارة دخولػػم تػػدؿ وبمػػا ال يقبػػه الشػػؾ إف بػػبلد السػػيد اليمػػاني 

عبرت عنػم الروايػة  ب)الجبػهت واف دخولػم إليػم عمػ. هي ليست إيراف أو ما 
سبيه اللجرة بعد م ايقة أهه مدينتم األصمية الكوفة لم وحممم وأنصارهللا مف 

 الشدة والقسوة وال وط المعنوأ والمادأ عم. اللجرة إل. ببلد الجبه. 
 الدلي  الثاني : 

الصػػادؽ  ورد عمػػ. لسػػاف إبػػراهيـ بػػف عبػػد هللا بػػف العػػبل عػػف أبيػػم عػػف اإلمػػاـ
)عميػػم السػػػبلـت عػػف أميػػػر المػػػؤمنيف عمػػي )عميػػػم السػػػبلـت أنػػم حػػػدث ب شػػػياء 

)...إذا قػاـ ال ػائـ بػأرض تكوف بعدهللا إل. قياـ القائـ )عميم السبلـت أنم قػاؿ  
 .ت6)خراساف وغمب عمى أرض كوفاف ...(

)إذا سػػػػػمْتـ بألمػػػػػأثور وقػػػػػد خػػػػػرج بخراسػػػػػاف وهػػػػػو وفػػػػػي روايػػػػػة رانيػػػػػة  
 .ت3)صاحبكـ(
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ف ال  مقصود بالقائـ في خراساف والم رور هو السيد اليماني الذأ يخرج مف وا 
ملػػد الػػدعوة الملدويػػة فػػي الكوفػػة وقيامػػم مػػف خراسػػاف ليعػػود مػػف هنػػاؾ لنػػتح 

)يخػػرج مػػف ولػػد الحسػػف مػػف قبػػ  الكوفػػة والػػدليه عمػػ. ذلػػؾ هػػذهللا الروايػػة  
 . ت7)المَرؽ لو است ب  بها الجباؿ لهدها ...(

 
 
 
 

 الدلي  الثالث:
ف الليػػرـ بػػف عبػػد الػػرحمف عمػػف حدرػػم عػػف اإلمػػاـ عمػػي بػػف أبػػي طالػػب عػػ 

)يخػػرج رجػػ  قبػػ  المهػػدي مػػف أهػػ  بيتػػه بالمَػػرؽ )عميػػم السػػبلـت  قػػاؿ  
 .ت6)يحم  السيف عمى عات ه ثمانية ...(

وهػػػذهللا الروايػػػة تشػػػير إلػػػ. السػػػيد اليمػػػاني والػػػذأ هػػػو مػػػف أهػػػه بيػػػت اإلمػػػاـ  
جػػ  نسػػبم إلػػ. اإلمػػاـ الحسػػف بػػف الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت فلػػو ابػػف عمػػم وعر 

 عمي بف أبي طالب )عميلـ السبلـت.
وال ينوتنا أف نبيف معن. الخروج  وفيم معنييف الخروج العسكرأ وهو خروج  

صاحب الحركة أو الدعوة م  أنصارهللا إلعػبلف الحػرب أو المواجلػة المسػمحة 
  د أعدائم في مكاف معيف.
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مػف مكػاف معػيف بعػد نيبػة أما الخروج الشخصي فلو خروج شخص الداعي 
أو انقطاع عف أنصػارهللا ومنتظرعػم كخػروج اإلمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـت فػي 
الحػػـر فػػي العاشػػر مػػف المحػػـر بعػػد طػػوؿ األمػػد والويبػػة وهػػذا مػػا يربػػت لمسػػيد 
اليمػػػاني بمقت ػػػ. الروايػػػة المتقػػػدـ ذكرهػػػا كونػػػم يخػػػرج مػػػف مكػػػاف معػػػيف بعػػػد 

 نيبتم وانقطاعم عف أنصارهللا.
 با :الدلي  الرا

)إذا وقْػت المَلحػـ بْػث   رجػَلع مػف عف أمير المؤمنيف )عميم السبلـت   
 .ت7)الموالي أكـر الْرب فرساناع وأجودهـ سَلحاع يؤيد   بهـ الديف(

نلػػـ هػػـ مػػف يؤعػػد هللا بلػػـ  وسػػبقت اإلشػػارة إلػػ. العػػرب التػػي تزعنػػت بلػػا قػػـ وا 
الزماف. وهذا ماال يتحق   الديف ال أ في هخر الزماف كما أيدهللا بلـ في أوؿ

إال إذا هػػػاجر هػػػؤالء مػػػف مكػػػة اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت )الكوفػػػةت إلػػػ. 
المدينػػة )ايػػرافت ألف دعػػوة اإلمػػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػػبلـت تخػػرج فػػي محػػػيط 
عر ي والشيعة هـ أصه العرب وأئمتلـ سادة العرب والعجـ فػي ننػس الوقػت 

ال إذا سممنا ب ف هجرة هذهللا النئة القميمة مف وعميم فبل يستقيـ المعن. المتقدـ إ
 العرب الشيعة تكوف مف العراؽ إل. إيراف م  قائدهـ السيد اليماني.

 الدلي  الخامس:
)ي ػػػـو قبػػػ  السػػػْياني واحػػػد هاَػػػمي عػػػف أميػػػر المػػػؤمنيف )عميػػػم السػػػبلـت  

بجيَلف ...ويأتي إلى الكوفة فيْمرها فيْـز السْياني عمى قتاله ويهػـ مػا 
 .ت6)  بأستئصاله(عساكر 
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)اف الهاَمي اخو المهدي )عميه السػَلـ( ْلبيػه وقػاؿ بْضػهـ وفي رواية  
 . ت7) هو ابف عمه ....(

كونػػػم مػػػف ولػػػد اإلمػػػاـ الحسػػػف )عميػػػم السػػػبلـت وهػػػو كمػػػا قمنػػػا عراقػػػي الػػػوالدة 
والنش ة وعميم فقيامم في جيبلف مف ببلد إيراف يعني هجرتم إليلا مف موطنم 

 .ت6)مما يربت وجود هجرة إليلا األصمي )العراؽت
 
 
 

 المبحث الثالث :
 اْلنصار مف اْلوس والخزرج والمهاجريف  

 أوَلع: المؤاخاة 
تعتبػر المؤاخػػاة مػػف األمػػور الملمػػة التػي حػػدرت فػػي التػػارع  اإلسػػبلمي حيػػث 
قػػاـ الرسػػوؿ األكػػـر   )صػػم. هللا عميػػم والػػم وسػػمـ تسػػميمات بػػإحبلؿ رابطػػة 

قائمػػة عمػػ. أسػػاس الػوالء لمػػديف اإلسػػبلمي فقػػط محػػه األخػػوة األخػوة الدينيػػة ال
النسبية القائمة عم. أساس الدـ والوالء لؤلنساب والقبمية وذلؾ بعد أف هػاجر 
المسػػمموف مػػف مكػػة إلػػ. المدينػػة تػػاركيف وطػػنلـ وأر ػػلـ التػػي تر ػػوا وعاشػػوا 
 فيلا وكه شيء في سبيه هللا تبارؾ وتعال. ونصػرة الرسػوؿ )صػم. هللا عميػم

 والم وسمـ تسميمات.
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 اي ا
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وقبػػػه البػػػدء بالحػػػديث حػػػوؿ الكينيػػػة التػػػي حصػػػمت فيلػػػا المؤاخػػػاة فػػػي صػػػدر 
اإلسبلـ ومف رـ ر طلا بالمؤاخاة التي تحصه في هخر الزماف بػيف األنصػار 
مػػػػػف األوس والخػػػػػزرج ونيػػػػػرهللا مػػػػػف المػػػػػؤمنيف بػػػػػدعوة اإلمػػػػػاـ الملػػػػػدأ )عميػػػػػم 

 السبلـت.
خػػػوة فػػػي الػػػديف اإلسػػػبلمي عمومػػػا   البػػػد مػػػف اإلشػػػارة إلػػػ. مبػػػدأ المؤاخػػػاة واأل

حيث نرى اهتماـ اإلسبلـ البالغ بلذهللا المس لة وهذا ما نممسم مف خبلؿ هيات 
القرهف ومف األحاديث والروايات الواردة عف أهه البيت )عميلـ السبلـت وذلؾ 
لكوف المجتم  الجاهمي قبه مجيء اإلسبلـ كاف يعتمد عم. النظاـ القبمي إذ 

ية القبميػػة فػػوؽ كػػه شػػيء لػػديلـ  فكػػاف الرجػػه مػػنلـ ينتخػػر أف الػػوالء لمعصػػب
بنسبم وقبيمتم عم. باقي الناس م  إف الناس كملـ فػي أصػه الخمقػة مػف أب 
وأـ واحد وال تمايز بينلـ إال عم. أساس التقوى الػذأ جعمػم الػديف اإلسػبلمي 

اُس ِإْنػا }َيا َأياَها الْنػمقياس بيف الناس وهذا ما نممسم مف خبلؿ قولم تعال.  
ـْ ِعنَد َّللْاِ  َْاَرُفوا ِإْف َأْكَرَمُك ُْوباع َوَقَباِئَ  ِلَت َُ ـْ  ْمَناُك َْ َخَمْ َناُكـ مِّف َذَكٍر َوُأنَثى َوَج

ـْ ِإْف َّللْاَ َعِميـ  َخِبير  { َأْتَ اُك
 .ت7)

وكاف كه واحد منلـ في الجاهمية ونتيجة لتعصبم لقبيمتػم يػذب عنلػا وعػف   
فػي الحػ  أو فػي الباطػه  وعنػدما جػاء اإلسػبلـ رفػض كػه تمػؾ  أفرادها سواء  

المنػػػػاهيـ وجعػػػػه الػػػػوالء لمػػػػديف فػػػػوؽ كػػػػه والء لمقبيمػػػػة أو األسػػػػرة  ف صػػػػبحوا 
المؤمنوف والمسمموف أخوة تجمعلـ رابطة الديف بدال  مف رابطة الدـ والنسب  

ْخػَوة  َفَأْصػِمُحوا َبػْيَف }ِإْنَمػا اْلُمْؤِمُنػوَف إِ وقد أقر القرهف هذا المبػدأ بقولػم تعػال. 
ـْ ُتْرَحُمػوَف { ْمُك َْ ـْ َواْتُ وا َّللْاَ َل َأَخَوْيُك
و لػذا الػنل  اسػتطاع الرسػوؿ )صػم.  (ٕ)
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هللا عميػػم والػػم وسػػمـ تسػػميمات مػػف توحيػػد المسػػمميف مػػف الملػػاجرعف والنصػػارى 
 وجعملـ أخوة في هللا.

عمػ. معنػ. األخػوة بػيف  ولو جئنا إل. األحاديث النبوية الشػرعنة نجػدها تؤكػد
المسمميف منلا عم. سبيه المراؿ عف الرسوؿ   )صم. هللا عميم والم وسمـ 

  ت7))المسمموف إخوة تتكافا دماؤهـ ويسْى بػذمتهـ أدنػاهـ(تسميمات قولم  
ومف البديلي أف يصبح المؤمنوف أخوة  تتكافيء دماؤهـ وذلؾ ألنلـ ينتموف 

  مػف تػراب فػبل فػرؽ بػيف دـ عر ػي عمػ. دـ إل. هدـ )عميم السبلـت وهدـ خمػ
أعجمػػػي أو دـ أبنػػػاء هػػػذهللا القبيمػػػة عػػػف تمػػػؾ ألنلػػػا واحػػػدة  وقػػػد جػػػاءت عػػػدة 
أحاديث نبوية شػرعنة تشػير إلػ. هػذا المعنػ. وتػدعوا إلػ. نبػذ التنػاخر باابػاء 
واألجػداد ألنلػا مػف أعمػػاؿ الجاهميػة فعػف أبػي سػػعيد الخػدرأ عنػم )صػػم. هللا 

)أبػػاكـ واحػػد وديػػنكـ واحػػد ابػػوكـ آدـ وآدـ مات قولػػم  عميػػم والػػم وسػػمـ تسػػمي
 .(ٕ)خمق مف تراب(

كما ورد عف حذينة بف اليمػاف عػف الرسػوؿ   )صػم. هللا عميػم والػم وسػمـ  
)كمكػػـ بنػػوا آدـ وآدـ مػػف تػػراب لينتهػػيف قػػـو يْتخػػروف تسػػميمات أنػػم قػػاؿ  

 .ت3)بًبائهـ أو ليكونف أهوف عمى   مف الجَْلف(
اف المؤاخػػاة التػػي تمػػت عمػػ. يػػد الرسػػوؿ   )صػػم. هللا عميػػم والػػم ونػػ تي لبيػػ

وسػػػمـ تسػػػميمات بػػػيف األنصػػػار والملػػػاجرعف ور طلػػػا بالمؤاخػػػاة التػػػي البػػػد أف 
تحػػػدث فػػػي هخػػػر الزمػػػاف وذلػػػؾ الف الملػػػاجرعف وكمػػػا قمنػػػا سػػػابقا  قػػػد تركػػػوا 
أمػػػواللـ وأهمػػػيلـ و يػػػوتلـ وجػػػاءوا إلػػػ. يرػػػرب التػػػي عرفػػػت فيمػػػا بعػػػد اللجػػػرة 
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بالمدينػػة المنػػورة والتػػي كانػػت تعػػاني قبػػه اللجػػرة إليلػػا تنػػاحر قبيمتػػي األوس 
 والخزرج والذأ استطاع اف يؤل  بيف قمو لـ اإلسبلـ.

فعنػػدما وفػػد هػػؤالء الملػػاجرعف عمػػ. األنصػػار مػػف األوس والخػػزرج لػػـ يكػػف  
يممكوف أمواؿ يعيشوف بلا أو بيوتا  يسػكنوف فيلػا وال حتػ. أهػبل  وعيػاؿ فكػاف 

ؿ شػيء فعمػم رسػوؿ هللا )صػػم. هللا عميػم والػم وسػػمـ تسػميمات أف هخػ. بػػيف أو 
المسمميف مف الملاجرعف واألنصار وأمر بكتابة صحينة المدينػة التػي نصػت 
عم. أف جمي  المسمميف أخوة وقد وردت عدة روايػات تشػير إلػ. أف الرسػوؿ 
   )صػػػػم. هللا عميػػػػم والػػػػم وسػػػػمـ تسػػػػميمات كػػػػاف يػػػػؤاخي بػػػػيف شخصػػػػيف مػػػػف
الملػاجرعف واألنصػار وذلػؾ بحسػب مػا يػراهللا مػف تػوافقلـ  فمػربل هخػ. بػيف أبػا 
بكػػر وعمػػر بػػف الخطػػاب وطمحػػة والز يػػر وحمػػزة بػػف عبػػد المطمػػب وزعػػد بػػف 

 حاررة ونيرهـ.
وبعد اف هخاهـ جميعا  ترؾ اإلمػاـ عمػي )عميػم السػبلـت بػدوف أخ فجػاء إلػ.  

هللا تػػدمعاف مػػف ذلػػؾ فػػاخبرهللا الرسػػوؿ )صػػم. هللا عميػػم والػػم وسػػمـ تسػػميمات وعينػػا
)صم. هللا عميم والم وسمـ تسميمات عندها انػم تركػم ليتخػذهللا أخػا  لػم فجػاء فػي 

)لمػا آخػى النبػي )صػمى   رواية عف ابف عمر بلذا الخصوص قاؿ فيلػا  
عميػػه والػػه وسػػمـ تسػػميما( بػػيف أصػػحابه جػػاء عمػػي )عميػػه السػػَلـ( تػػدما 

بؾ ولػـ تػؤاخي بينػي وحػيف احػد عينا  ف اؿ يا رسوؿ   آخيػت بػيف أصػحا
 .ت7)مف إخواني  قاؿ سمْت النبي ي وؿ أنت أخي في الدنيا واآلخرة (

)إف النبػػي آخػػى بػػيف أبػػي بكػػر وعمػػر وحػػيف طمحػػة وجػػاء فػػي روايػػة أخػػرى  
والزحير وحيف عثماف وعبػد الػرحمف بػف عػوؼ ... وضػرب بيػد  عمػى عمػي 
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َػيء قػاؿ أنػا عبػد   ف اؿ أنا أخوؾ وأنت أخيغ فكػاف عمػي إذا أعجبػه ال
 .ت7)واخو رسوله َل ي ولها بْدي إَل كذاب (

و نػػػاء  عمػػػ. ذلػػػؾ أصػػػبح الملػػػاجرعف واألنصػػػار إخػػػوة فػػػي الػػػديف  ومػػػف هػػػذا 
المنطمػػ  قاسػػـ كػػه رجػػه مػػف األنصػػار أخػػوهللا الملػػاجر بيتػػم ومالػػم بػػه حتػػ. 

أكرػػر مػػف زوجػػة فيطمػػ   متػػزوج مػػفأكرػػر مػػف ذلػػؾ فػػإذا كػػاف احػػد األنصػػار 
وجلػػا ألخيػػم مػػف الملػػاجرعف و لػػذا خطػػ. الرسػػوؿ   )صػػم. هللا واحػػدة وعز 

عميم والم وسمـ تسميمات خطوة في جمي  المجتم  المسمـ ومؤاخاتم في سابقم 
لػـ تعلػدها األمػػـ واألديػاف السػػابقة حيػث أصػػبح المسػمموف ومػػف تمػؾ المحظػػة 

 قبيمة.إخوانا  عم. أساس الديف والعقيدة ال عم. أساس الدـ واالنتماء إل. ال
وبمػػػا إف دعػػػوة اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت تشػػػبم دعػػػوة جػػػدهللا المصػػػطن. 
)صػػم. هللا عميػػم والػػم وسػػمـ تسػػميمات كمػػا مػػر بنػػا فعميػػم سػػتمر دعوتػػم بػػننس 
المراحه التي مرت بالدعوة ال يػة مػف قبػه  وأحػد هػذهللا المراحػه الملمػة هػي 

ميػػم السػػبلـت مػػف مرحمػػة المؤاخػػاة التػػي تحػػدث بػػيف أنصػػار اإلمػػاـ الملػػدأ )ع
األوس والخزرج المتمرميف بالعجـ و يف أنصار اإلماـ الملدأ )عميم السػبلـت 
مف الملاجرعف إليلـ مف الكوفة  والتي ال بد أف تسبقلا مرحمة جاهمية تمتػاز 
بالتناحر والتقاط  كمػا هػو حػاؿ الجاهميػة األولػ.  رػـ تعقبلػا مرحمػة المؤاخػاة 

لػػا اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت بعػػد قيامػػم العامػػة بػػيف النػػاس التػػي سػػيقـو ب
المقدس في مكة ف بل  عم. المؤاخػاة التػي تحصػه عمػ. يػد صػاحب دعوتػم 

 بيف الملاجرعف واألنصار في هخر الزماف. 
وبطبيعػػة الحػػاؿ فػػإف هػػػذهللا المؤاخػػاة ال تػػتـ عمػػ. يػػػدأ اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػػم 

نمػػا سػػيتـ ذلػػؾ السػػبلـت ننسػػم ألنػػم مػػازاؿ فػػي تمػػؾ المرحمػػة فػػي حالػػة ال ويبػػة وا 
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و دوف شؾ عم. يد صاحب دعوتػم السػيد اليمػاني والتػي تشػير الروايػات انػم 
سػػػيقوـ وعخػػػرج مػػػف خراسػػػاف رػػػـ يػػػ تي بجػػػيش مكػػػوف مػػػف الملػػػاجرعف العػػػرب 
واألنصار العجـ لينتح مكة اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت وهي الكوفػة وعػادة  

ني بػػه تنعتػػم بمسػػميات أخػػرى فػػإف هػػذهللا الروايػػات ال تطمػػ  عميػػم تسػػمية اليمػػا
بحسب الدور والكينية التػي يقػـو فيلػا  فتػارة يسػم. بػالنت. أو السػيد الحسػني 
وذلؾ نسبة إل. النسب الذأ يرج  إليم وتارة  تسميم بالسيد بالخراساني وذلػؾ 
نسػػبة إلػػ. قيامػػم مػػف خراسػػاف والػػذأ تشػػير إليػػم الروايػػات ب نػػم سيسػػتب  مػػ  

رهػػاف وفػػي روايػػات أخػػرى تشػػير إلػػ. أف الػػذأ  السػػنياني إلػػ. الكوفػػة كنرسػػي
 ينعه ذلؾ هو اليماني وهذا يدؿ عم. إنلما شخص واحد.

وقػػد وردت عػػدة روايػػػات تربػػت هػػذا المعنػػػ. مػػف األخػػوة بػػػيف اإلمػػاـ الملػػػدأ 
)بْػػد )عميػػم السػػبلـت و ػػيف السػػيد اليمػػاني منلػػا مػػا ورد عػػف كعػػب أنػػم قػػاؿ  

المهػػدي فػػي دينػػه يْمػػ   المهػػدي خميْػػة مػػف أهػػ  الػػيمف مػػف قحطػػاف اخػػو
وممػػػا ال يخنػػػ. إف  القحطػػػاني  (ٔ)بْممػػػه وهػػػو الػػػذي يْػػػتح مدينػػػة الػػػرـو (

والعماني كملا ألقاب وتسميات لمداعي اليماني ونجد اف هػذهللا الحالػة تشػبم مػا 
حصػػه مػػف مؤاخػػاة الرسػػوؿ   )صػػم. هللا عميػػم والػػم وسػػمـ تسػػميمات لئلمػػاـ 

ووزعػػػرهللا مػػػف بعػػػدهللا  وهػػػذهللا الحالػػػة  عمػػػي )عميػػػم السػػػبلـت كونػػػم أخػػػوهللا فػػػي الػػػديف
تنطب  عم. اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت والسيد اليماني مف حيث انم أخػوهللا 

 في دينم ووزعرهللا الذأ سيرسمم إل. الناس ليدعوهـ إليم. 
وقد وردت عدة روايات تربت حدوث المؤاخاة بيف الناس والسيما بيف أنصار 

خػػػر الزمػػػاف وبشػػػكه عػػػاـ وال وأصػػػحاب اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت فػػػي ه
يقتصر عم. المؤاخاة التي ستتـ بيف الملاجرعف واألنصار في إيراف والتي لـ 
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تشػػر إليلػػا الروايػػات صػػراحة بيػػد اف الجػػو العػػاـ كمػػا مػػر وسػػيمر بنػػا يربػػت 
حػػدوث ذلػػؾ  فجػػاء عػػف برعػػد العجمػػي عػػف اإلمػػاـ البػػاقر )عميػػم السػػبلـت انػػم 

( إف أصحابنا في الكوفة جماعػة كثيػرة )قي  ْلبي جْْر )عميه السَلـقاؿ  
فمو أمػرتهـ ْلطػاعوؾ وأتبْػوؾغ قػاؿ يجػيء احػدهـ إلػى كػيس أخيػه فيأخػذ 
منه حاجتهغ ف اؿ: َلغ قاؿ: فهـ بدمائهـ أبخ  ثـ قاؿ: إف الناس في هدنة 
نناكحهـ ونوارثهـ ون يـ عميهـ الحدود ونؤدي اْلمانات حتى إذا قاـ ال ػائـ 

 ت7)لرجػػ  إلػػى كػػيس أخيػػه فيأخػػذ حاجتػػه َل يمنْػػه(جػػاءت المزاممػػة ويػػأتي ا
وفػي ذلػؾ إشػارة وا ػػحة إلػ. عػدـ وجػػود إخػوة حقيقيػة قبػػه قيػاـ القػائـ )عميػػم 
السبلـت حيث ال تكوف المؤاخػاة الحقيقيػة اال عمػ. يديػم )عميػم السػبلـت وذلػؾ 
بسػػبب تنػػرؽ المسػػمميف بصػػورة عامػػة والشػػيعة بصػػورة خاصػػة وكمػػا مػػر بنػػا 

 يػػػزوؿ إال بقيػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت حيػػػث سػػػيؤاخيلـ وتنػػػاحرهـ الػػػذأ ال
وعجمػػ  شػػمملـ كمػػا فعػػه رسػػوؿ هللا )صػػم. هللا عميػػم والػػم وسػػمـ تسػػميمات مػػف 

 قبه.
وجاء في رواية أخرى إف اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت سيؤاخي بػيف النػاس  

 عم. أساس األرواح مف حيث إف األرواح ت خت فيما بينلا منذ عػالـ األظمػة
فعنػػػدما يقػػػـو اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت سػػػيؤاخي بػػػيف النػػػاس عمػػػ. هػػػذا 

)إف   آخػا األساس حيث ورد عف اإلماـ الصادؽ )عميم السبلـت أنػم قػاؿ  
 بيف اْلرواح في اَلظمة قب  أف يخمق اْلبداف بألْي عاـغ فمو قد قاـ قائمنا

ورث اْلخ مػػف أهػػ  البيػػت لػػورث اْلخ الػػذي آخػػا بينهمػػا فػػي اَلظمػػة ولػػـ يػػ
 .ت6)الوَلدة (
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 ثانياع: دورهـ في نصرة اإلماـ المهدي )ع(  

كاف لؤلوس والخزرج مواق  مشرفة في نصرة الرسوؿ األكػـر   )صػم. هللا 
عميػػم والػػم وسػػمـ تسػػميمات فلػػـ مػػف أوائػػه االنصػػار ولػػـ يكتنػػوا بالػػدعـ المػػادأ 

عمػوا مػف أننسػلـ والمعنوأ لمملاجرعف ولػـ يقػ  عطػائلـ عنػد هػذا الحػد بػه ج
مشػػارع  استشػػػلاد بػػػيف يػػدأ رسػػػوؿ هللا )صػػػم. هللا عميػػم والػػػم وسػػػمـ تسػػػميمات 
و ػػػحوا ب ننسػػػلـ فػػػي سػػػبيه هللا وا عػػػبلء كممػػػة التوحيػػػد والحػػػ   وخا ػػػوا مػػػ  
خوانلـ مف الملػاجرعف نمػار  رسوؿ هللا )صم. هللا عميم والم وسمـ تسميمات وا 

 عف نصرة ديف هللا.حروب  روس م  مشركي قرعش ولـ يتوانوا فيلا 
فعمػػػ. هػػػذا األسػػػاس ومػػػف بػػػاب التطػػػاب  بػػػيف دعػػػوتي النبػػػي   )صػػػم. هللا  

عميػػػم والػػػم وسػػػمـ تسػػػميمات واإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت فبلبػػػد واف يحػػػذوا 
أنصػػار الػػدعوة الملدويػػة مػػف العجػػـ حػػذو أقػػرانلـ مػػف أنصػػار الػػدعوة ال يػػة 

نصػػار مػػف العجػػـ فػػي دعػػوة اإلمػػاـ والمتمرمػػيف بقبيمتػػي األوس والخػػزرج  فاأل
الملدأ )عميم السبلـت سػيقوموف باحت ػاف الملػاجرعف إلػيلـ مػف العػراؽ مػف 
يػػػوائلـ وتقػػػديـ الػػػدعـ المػػػادأ والمعنػػػوأ للػػػـ  كمػػػا إنلػػػـ  أصػػػحابم وأنصػػػارهللا وا 
سوؼ ينصرونلـ وعذبوف عنلـ وعدفعوف عػنلـ األعػداء وهػذا مػا يظلػر جميػا  

لخراسػانيوف جنبػا  إلػ. جنػب مػ  إخػوانلـ عف طرع  المعارؾ التػي يخو ػلا ا
مف الملاجرعف مف أنصػار الػدعوة الملدويػة المباركػة عممػا  إف السػيد اليمػاني 
سيدعوهـ إل. نصرتم كما دعا رسوؿ هللا )صم. هللا عميم والم وسمـ تسػميمات 
األنصػػػار إلػػػ. نصػػػرتم ويسػػػتجيب لمسػػػيد اليمػػػاني كنػػػوز ليسػػػت مػػػف ذهػػػب وال 

الْتػػى الصػػبيح مػػف نحػػو الػػديمـ وقػػزويف ينػػادي  )يخػػرجف ػػة فنػػي روايػػة  
بصوت له فصػيح يػا آؿ أحمػد أجيبػوا الممهػوؼ ...فتجيبػه كنػوز الطال ػاف 
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كنوز أي كنوز ليست مف فضة وَل ذهب ب  هي رجاؿ كزحػر الحديػد لكػأني 
انظػػر إلػػيهـ عمػػى البػػراذيف الَػػهب بأيػػديهـ الحػػراب يتْػػاووف َػػوقاع إلػػى 

 .ت7)اتموف فينتصروف ..(الحرب كما تتْاوى الذئاب وي 
)أتػػدري لمػا سػػمي قػـ قمػػت وعػف أبػي عبػد هللا الصػػادؽ )عميػم السػبلـت قػاؿ  

  ورسوله وأنت اعمـ قاؿ إنما سمي قـ َلف أهمػه يجتمْػوف مػا قػائـ آؿ 
 . ت6)دمحم صموات   عميه وي وموف مْه وينصرونه( 

نػػػم قػػػاؿ  وعػػػف أبػػػي موسػػػ. األشػػػعرأ عػػػف أميػػػر المػػػؤمنيف )عميػػػم السػػػبلـت أ
)فأسمـ المواضا يومئذ قصبة قـ تمؾ البمدة التػي يخػرج منهػا أنصػار خيػر 

 .(ٖ)الناس أبا وأما وجداع وجدةع وعماع وعمة ...(
)ويحػػاع وعػػف ابػػف اعػػرـ الكػػوفي عػػف أميػػر المػػؤمنيف )عميػػم السػػبلـت أنػػم قػػاؿ  

لمطال ػػاف فػػاف هلل تْػػالى فيهػػا كنػػوز ليسػػت مػػف ذهػػب وَل فضػػة ولكػػف بهػػا 
منػػػوف عرفػػػوا   حػػػق مْرفتػػػه وهػػػـ أنصػػػار المهػػػدي فػػػي آخػػػر رجػػػاؿ مؤ 
 .(ٗ)الزماف(

)وتحركت عساكر وفي رواية خامسة عف أمير المؤمنيف )عميم السبلـت قاؿ  
خراسػػاف ..وع ػػػدت الرايػػػة ل نػػػاة كػػػرداف وتغمػػػب الْػػػرب عمػػػى بػػػَلد اْلرمػػػف 

 .ت5)...(
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وفػػػة فػػػإف العجػػػـ سػػػوؼ يكونػػػوف فػػػي عػػػداد الجػػػيش الػػػذأ يتوجػػػم بػػػم لنػػػتح الك
ويشػػتركوف إلػػ. جانػػب إخػػوانلـ مػػف الملػػاجرعف مػػف أهػػه العػػراؽ ونيػػرهـ مػػف 
البمػػداف األخػػرى فػػي العمميػػات العسػػكرعة أرنػػاء فػػتح الكوفػػة  فقػػد وردت روايػػة 
تتحػػدث عػػف وصػػوؿ السػػيد اليمػػاني إلػػ. الكوفػػة ومػػف معػػم مػػف جػػيش النػػتح 

ف )ثـ يدعوا اثنا عَر ألف رجػَل مػف المػوالي مػالمعروؼ بجيش الو ب  
الْػػرب والْجػػـ فيمبسػػهـ ذلػػؾ ثػػـ ي ػػوؿ مػػف لػػـ يكػػف عميػػه مثػػ  مػػا عمػػيكـ 

 .(ٔ)فاقتمو (
)ثػػـ البسػػها اثنػػا عَػػر ألػػف رجػػ  مػػف ولػػد الْجػػـ ثػػـ وفػػي روايػػة أخػػرى    

 .(ٕ)يأمرهـ لي تموا ك  مف كاف عمى خَلؼ ما هـ عميه ...(
السػبلـت وبعد النتح ال يق  األمر عند الجلد العسكرأ بعد قياـ القائـ )عميػم 

به ي خذ العجـ عم. عاتقلـ مسؤولية نشػر الػديف اإلسػبلمي الجديػد كمػا نػزؿ 
عم. صدر الرسوؿ األكـر   )صػم. هللا عميػم والػم وسػمـ تسػميمات ويعم مػوف 
الناس أحكاـ القرهف جنبا  إل. جنب مػ  الملػاجرعف كمػا فعػه مػف قبػه األوس 

اإلسػبلمي ونشػػرهللا بػػيف والخػزرج فػػي صػدر الػػدعوة اإلسػبلمية مػػف حمػه الػػديف 
 القبائه في الجزعرة العر ية ليتعداهللا إل. خارجلا. 

وفػػػي  ػػػوء هػػػذهللا األدلػػػة يت ػػػح لنػػػا الػػػدور الػػػذأ ي ػػػطم  بػػػم العجػػػـ )األوس 
والخػزرج عمػ. حسػب التاوعػه ت قبيػه أو ارنػاء قيػاـ القػائـ )عميػم السػبلـت ومػا 

ا  وماديػػا  بعػد قيامػػم الشػػرع  مػف دور فعػػاؿ فػػي نصػػرة الػدعوة الملدويػػة معنويػػ
وسياسػػػيا  وفكرعػػػا  وعمميػػػا  كمػػػا دعػػػـ مػػػف قػػػبملـ األنصػػػار مػػػف قبيمتػػػي األوس 
 والخزرج رسوؿ هللا )صم. هللا عميم والم وسمـ تسميمات ودعوتم اإلسبلمية.
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 اْلوؿ بابال

 الضَللة والهدى
 هدىمْنى الضَللة وال

ال بللة لوة   د اللدى. ف ه    بلال  و بللة  د اهتدى  أأ جػارة عػف 
ديػػػػػػػف أو حػػػػػػػ  أو طرعػػػػػػػ  فلػػػػػػػو  ػػػػػػػاؿ. وي قػػػػػػػاؿ  مػػػػػػػا ي  ػػػػػػػه  فيػػػػػػػم النػػػػػػػاس  

 وال بللة اللبلؾ.
وفي لساف العرب ألبف منظور  قاؿ أبو المنصور  ال بللة في كبلـ العرب 

لم ػػبلؿ عػػف الطرعػػ    ػد اللدايػػة واإلرشػػاد. ي قػػاؿ أ ػػممت فبلنػػا  إذا وجلتػػم 
ياهللا أراد لبيد   وا 

 
 َمْف هداُ  سبَ  الخيِر اهتدى

 ناعـ الباِؿ وَمْف َاء َأَض ّ                               
 

ػمميتـ  ي رعػد بمعصػػيتلـ   وفػي الحػديث  سػيكوف عمػيكـ أئمػػة  إف عصػيتموهـ  ة
 الخروج عميلـ وش  عصا المسمميف.
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أأ  ػػموا بسػػببلا  ألف  ف كثيػػراع مػػف النػػاس{}َرِب إنُهػػْف ا ّضػػَممْ وقولػػم تعػػال. 
}إف المجػػرميف فػػي ضػػَلٍؿ األصػػناـ ال تنعػػه شػػيء وال تعقػػه. وقػػاؿ تعػػال. 

 أأ في هبلؾ.وُسٍْر{
أما ال بللة كاصػطبلح فمعناهػا االنلمػاؾ فػي الباطػه واالنحػراؼ عػف جػادة 
الحػػ  والصػػواب. ومػػف كػػبلـ سػػيد األوصػػياء )عميػػم السػػبلـت فػػي بيػػاف جػػذور 

ـُ ُتبتػػدعغ ُيخػػاَلُف ل ػػبللة يقػػوؿ  فتنػة ا )إنمػػا بػػدُء الْػػتِف أهػػواء  ُتتبػػْاغ وأحكػػا
فيهػػا كتػػاب  غ ويتػػولى عميهػػا رجػػاَلع رجػػاَلعغ عمػػى غيػػر ديػػِف  . فمػػو أّف 

غ ولػو أف الحػق (ٔ)الباط  َخَمَص مف ِمػزاج الحػق لػـ َيَخػف عمػى المرتػاديف
فغ ولكػف يؤخػذ مػف خمص مػف َلػبِس الباطػ غ ان طْػت عنػه ألُسػُف المْانػدي

هػػذا ِضػػغُثغ ومػػف هػػذا ضػػغُثغ فيمزجػػافو فهنالػػؾ يسػػتولي الَػػيطاف عمػػى 
 .(ٕ) أوليائهغ وينجو الذيف َسب ْت َلهـ مف   الحسنى(

ػػػرهللا     فلػػوأمػػا الهػػدى  ػػد ال ػػبلؿ  وقػػد هػػداهللا  يلديػػم  هػػدى  وهدايػػة  بةص 
لػػػدعوة سػػػبيه الرشػػػاد وقػػػادهللا  باتجػػػاهللا الصػػػواب. ويػػػ تي اللػػػدى بمعنػػػ. الداللػػػة وا

 والبينة. وتنرد هللا عز وجه باللدى الذأ ي نيد معن. التوفي .  
فجمي  األنبياء والرسه واألوليػاء صػموات هللا عمػيلـ أجمعػيف كانػت رسػالتلـ  

بعػػػادهـ عػػػػف ال ػػػػبللة واللػػػبلؾ وقػػػػد تحمػػػػه رسػػػػولنا  اإللليػػػة هدايػػػػة النػػػػاس وا 
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات  ألطلػار )عمػيلـ السػبلـت مسػؤولية هدايػة وبعدهللا األئمة ا -األكـر

الناس إل. اإلسبلـ واألخذ ب يديلـ إل. ر وع األيماف  ولـ يتوافة ولـ ينكه في 
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عممم  وعان. في سبيه نجاة النػاس مػف ال ػبللة وهػدايتلـ إلػ. سػبه الرشػاد 
 شت. صنوؼ األذى والببلء.

لػػر مػػا كػػاف فقػػد جػػاء النبػػي األكػػـر باللػػدى وبمػػا أزاؿ عػػف النػػاس المػػبس وأظ
نلػا  خافيا  بحقيقتم وجعه الناس يدركوف طبيعة األورػاف التػي كانػت ت ػملـ وا 
ف االبتعػػاد عػف عقيػػدة التوحيػػد خسػراف فػػي الػػدنيا وعػػذابو  ال تننػ  وال ت ػػر وا 
فػػي ااخػػرة  وسػػوؼ يجمػػ  األمػػاـ الملدأ)عميػػم السػػبلـت كافػػة الػػديانات فػػي 

ر هللا عػػز وجػػه بػػم ديػػف الػػديف اإلسػػبلمي الواحػػد الشػػامه  وهػػو الػػذأ سػػيظل
الحػػ  عمػػػي الػػػديف كمػػػم رنػػـ أنػػػوؼ الظػػػالميف  ذلػػػؾ الػػديف القػػػيـ الػػػداعي إلػػػ. 

 التوحيد.
}هو الذي أرس  رسػوله بالهػدى وديػف الحػق ليظهػر  عمػى الػديف قاؿ تعال.

 . تٔ)كمه ولو كر  المَركوف{
 فاإلماـ الملدأ )عميم السبلـت هو جام  الكممة عم. التقػوى  والقػائـ وبقيامػم
ر ػػرة نتيجػػػة البتعػػاد النػػػاس عنػػػم  يػػدعو النػػػاس إلػػ. اإلسػػػبلـ الجديػػد الػػػذأ قػػػد د 

 وحصوؿ ال بللة  فيلديلـ للذا األمر الم موؿ عنم.
)إذا قػػػاـ فقػػػد روى   بػػػف عجػػػبلف عػػػف أبػػػي عبػػػد هللا )عميػػػم السػػػبلـت قػػػاؿ  

ال ائـ)عميه السَلـ( دعا الناس إلى اإلسَلـ جديداع وهداهـ إلى أمر قد ُدثػر 
نما ُسمي ال ائـ مهدياع ل يامه بالحق(و   .(ٕ)-ض  عنه الجمهور واق

وأخرج الخوارزمي بسندهللا عف سيدنا أبي عبد هللا الحسيف )عميم السبلـت      
)سػػمُْت جػػدي رسػػوؿ   )  تسػػميما( ي ػػوؿ: مػػف أحػػب أف يحيػػى قػػاؿ  

يتولى عمّي بف أبػي حياتي ويموت ميتتي ويدخ  الجنة التي وعدني رحي فم
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طالػػب وذريتػػه وأهػػ  بيتػػه الطػػاهريف أئمػػة الهػػدى ومصػػابيح الػػدجى مػػف 
 .  (ٔ)بْدهـغ فانهـ لف ُيخرجوكـ مف باب الهدى إلى الضَللة(

 
 

 الثاني بابال
 الناكثوف وحرب الجم 

 )) فمسْة الناكثيف((
مػػػف النكػػػوث ومعنػػػاهللا الرجػػػوع أو التراجػػػ . والنكػػػث هنػػػا هػػػو  النكػػػث:       
العلد أو البيعة  فلو إذا  ال يكػوف إال بعػد البيعػة أو العلػد أو االتنػاؽ.  نقض

وعذكر لنا التارع  الكرير مف الناكريف سواء كاف ذلؾ عمػ. المسػتوى النػردأ  
 أو عم. المستوى الجماعي.

  المستوى الْردي:
وهو رجوع بعض األشخاص عف بيعتلـ لشػخص معػيف وخػروجلـ مػف دائػرة 

ر إلػ. دائػرة العنػاد واإلنكػار بػه العػداء فػي أنمػب األحيػاف  المؤعديف واألنصا
ػم  طمحػة  وهذا ما حصه م  األماـ أميػر المػؤمنيف )عميػم السػبلـت عنػدما بايعة

والتي سوؼ يكوف لنا فيلا  -والز ير رـ نكرا البيعة وحار اهللا في معركة الجمه
وكمػػػا فعػػػهة الشػػػمر وشػػػبث بػػػف ر عػػػي وعمػػػرو بػػػف الحجػػػاج  –بحرػػػا  منصػػػبل  

نيػػرهـ مػػف أهػػه الكوفػػة الػػذيف بػػايعوا األمػػاـ الحسػػيف )عميػػم السػػبلـت وكػػاتبوهللا و 
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وعاهػػدوهللا رػػـ نكرػػوا وتراجعػػوا وقػػاتموهللا وخرجػػوا عميػػم  وسػػوؼ يحصػػه هػػذا مػػ  
األماـ الملدأ )عميم السبلـت حيػث يبايعػم الكريػر مػف شػيعتم رػـ ينكرػوف مػف 

خبػػػار بعػػػد ذلػػػؾ وعخرجػػػوف عمػػػ. إمػػػاملـ محػػػار يف  وهػػػذا مػػػا دلػػػت عميػػػم األ
 والروايات الواردة عف أئمة اللدى صموات هللا عميلـ أجمعيف.

هػػو نكػػوث وتراجػػ  بعػػض النػػرةؽ والجماعػػات والجيػػوش  المسػػتوى الجمػػاعي:
عف بيعتلـ أو علدهـ أو اتناقلـ كما حصه ذلػؾ مػ  الرسػوؿ الكػرعـ )صػم. 

رةت العلد وأخمت باالتناؽ بعػض القب ائػه هللا عميم وهلم وسمـ تسميمات حيث نكة
العر يػػػػػة بكامػػػػػه أفرادهػػػػػا واصػػػػػطنوا مػػػػػ  أعػػػػػداء اإلسػػػػػبلـ  ػػػػػد دعػػػػػوة النبػػػػػي 
 )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات وقػػاتموا المسػػمميف هنػػذاؾ  وكمػػا حصػػه فػػي جػػيش ومعسػػكر 
األمػػاـ الحسػػف )عميػػم السػػبلـت عنػػدما نكػػث البيعػػة بعػػض قػػوادهللا مػػ  سػػراياهـ 

ائـ )عميػػم السػػبلـت حيػػػث وصػػاروا إلػػ. جانػػب معاويػػة  وهػػذا مػػا يقػػ  مػػ  القػػ
تخرج عميم بعض النرةؽ مف المتشػيعيف والػذيف ي سػموف أننسػلـ شػيعة مػواليف 

 مف الكوفة ونيرها. 
ولما كانت البيعة عم. قسميف  فبيعة األماـ الملدأ )عميم السبلـت بالمباشرة 
 و يعػػة لػػم )عميػػم السػػبلـت بالواسػػطة أأ تكػػوف عمػػ. يػػد مملػػدهللا  اليمػػاني الػػذأ 

ذ البيعة لئلماـ الملدأ )عميم السبلـت قبه قيامم كمػا كػاف مػف شػ ف يقوـ ب خ
الحسيف )عميم السبلـت حينما بعث أخيم وابف عمم م سػمـ بػف عقيػه إلػ. أهػه 

 الكوفة ألخذ البيعة.
أمػػا بالنسػػبة لمبيعػػة المباشػػرة فلػػي التػػي ي خػػذها األمػػاـ )عميػػم السػػبلـت عمػػ.  

 ايعونم بمكة بيف الركف والمقاـ.أصحابم الربلرمائة والربلرة عشر حيث يب
إف نكث بيعة األماـ الملدأ )عميم السبلـت تكػوف عمػ. جػانبيف  فكمػا كانػت 
البيعػػة قبػػه قيػػاـ األمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت عمػػ. يػػد السػػيد اليمػػاني فػػإف 
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نكث البيعة يعني هنا تراجعلـ عف السيد اليماني وخروجلـ عميػم ومحػار تلـ 
لنكث البيعة فتكوف م  األماـ الملدأ )عميم السبلـت  لم  وأما الجانب ااخر

ننسػػم  وهػػو مػػا جػػرى عمػػ. األنبيػػاء واألئمػػة الطػػاهرعف صػػموات هللا وسػػبلمم 
عمػػيلـ أجمعػػيف. فسػػوؼ يكرػػر النػػاكروف لبيعػػة األمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت 

 والمعادوف لم.
أتي ثػػـ يسػػير حتػػى يػػ )......فقػػد ورد عػػف أبػػي جعنػػر )عميػػم السػػبلـت قػػاؿ  

الْذرا هو ومف مْػهغ وقػد الحػق بػه نػاس كثيػر غ والسػْياني يومئػذ بػوادي 
الرممة. حتى إذا الت وا وهـ يـو اَلبداؿ يخرج أناس كانوا ما السْياني مػف 
َيْة آؿ دمحم عميهـ السَلـغ ويخرج ناس كانوا مػا آؿ دمحم إلػى السػْيانيغ 

تهـ . وهػو يػـو فهـ مف َيْته حتى يمح وا بهـ غ ويخرج ك  ناس إلػى رايػ
 .(ٔ)(اَلبداؿ

فمػػػػػف هػػػػػذهللا الروايػػػػػات الشػػػػػرعنة يتبػػػػػيف لنػػػػػا وا ػػػػػحا  إف هػػػػػؤالء المعتر ػػػػػيف  
والخػػارجيف هػػػـ ممػػػف بػػػاي  األمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت وهمػػػف وصػػػدؽة بػػػم 
 ولكػػػنلـ نتيجػػػة  لمػػػا انطػػػوت عمػػػيلـ ننوسػػػلـ مػػػف الشػػػؾ والرعبػػػة نكرػػػوا العلػػػد 

لسػػػبلـت المنتر ػػػة التػػػي بػػػايعوهللا والبيعػػػة وخرجػػػوا عػػػف طاعػػػة األمػػػاـ )عميػػػم ا
عميلا. يت ح مف ذلؾ إف أهـ األسباب التي تجعه اإلنسػاف ينكػث بيعتػم إف 
بيعتم لـ تكف هلل بػه كانػت نابعػة عػف أهػواء وميػوؿ ننسػية ت ػذهب تمػؾ البيعػة 
وعنكػػػث صػػػاحبلا عنػػػدما يػػػرى إف أحبلمػػػم وأهػػػواءهللا لػػػـ تتحقػػػ   و ػػػذلؾ نعػػػرؼ 

عميػػم السػػبلـت مكتػػوب عميلػػا )البيعػػة هللت  السػػر فػػي إف رايػػة األمػػاـ الملػػدأ )
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أأ إنلػػا خالصػػة لوجػػم هللا  لػػيس ي ػػراد مػػف ورائلػػا منصػػب أو جػػاهللا دنيػػوأ أو 
 ماؿ أو ما شابم ذلؾ. 

 
 
 

 فرؽ الضَللة في صدر اإلسَلـ
 الناكثوف وحرب الجم 

ذكر عمي بف عيس. األرممي في كتابػم كشػ  الومػة  قػاؿ البوػوأ فػي       
نة"عف ا بف مسعود قاؿ  خرجة رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات ف ت. منزؿ أ ـ "شرح الس 

)يػا أـ سػممة سممة  فجاء عمي)عميم السبلـت  فقاؿ رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات  
 .(ٔ)هذا و  قات  الناكثيف وال اسطيف والمارقيف مف بْدي(

يعنػي نبػي هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات لعمػي   -ؿوذكر الخػوارزمي فػي النػائ  قػاؿ  وقػا
 .(ٕ))ست ات  الناكثيف وال اسطيف والمارقيف(

إف مبدئيػػة األمػػاـ عمػػي بػػف أبػػي طالػػب )عميػػم السػػبلـت كانػػت أحػػدى الجوانػػب 
اللامػػة التػػي أدت إلػػ. تنػػرؽ الكريػػر مػػف النػػاس عنػػم وناصػػبتم العػػداء ل ػػر م 

وعة  فمـ يجامه األماـ عمي )عميػم السػبلـت مصالحلـ وتطمعاتلـ نير المشر 
أحدا وال داهف أخر عم. حساب المبادأ  فكاف يسير السػيرة القويمػة التػي ال 
تػػرى األمػػور إال بمنظػػار الحػػ  والعػػدؿ وتطبيػػ  الحػػ  عمػػ. كػػه إنسػػاف ملمػػا 

 كانت منزلتم ومكانتم. 
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الكوفػة وعميم فإف مف نتائ  هػذهللا النظػرة والتصػرؼ إزاءهػا  تخمػ. أكرػر وجػوهللا 
ونيرهـ عنم  به نػرى إف بع ػلـ أنحػاز إلػ. أطػراؼ كانػت تناصػبم العػداء  
أ   إل. ذلؾ الحسد  فإف الننوس إذا حسػدت ظلػر منلػا البوػي والعػدواف  

 وصدؽ الشاعر حيث قاؿ  
 فاف صبرؾ قاتُمػُػْه     مى كيَد الحسود         أصبر ع       
 إف لـ تجد ما تأكمػُهْ      ار تأكُ  بْضهػػا         كالن       

 
وقعت فتنة الجمه في أوؿ حكومة أمير المؤمنيف )عميم السبلـت فػي سػنة    

ست وربلريف مف اللجػرة  ذلػؾ ب خػذ الرػ ر لعرمػاف مػ  إنلػـ اشػتركوا أو كػانوا 
يشجعوف عم. قتمم والشواهد التارعخية تصرح بذلؾ  ومما جاءت بم األخبػار 

عرمػػاف مػػا رواهللا أبػػو إسػػحاؽ عػػف صػػمة بػػف زفػػر فيمػػا تػػوالهللا طمحػػة والز يػػر مػػف 
قاؿ  )رأيت  طمحة والز ير يرفبلف في أدراعيلما في قته عرماف  رـ جاءا مف 

بعد  إل. عمي )عميم السبلـت فبايعاهللا  طائعةيف نير م كرهيفت
 .ت7)

وكػػػاف طمحػػػة والز يػػػر أوؿ المبػػػايعيف لئلمػػػاـ عمػػػي )عميػػػم السػػػبلـت بالخبلفػػػة  
تةكةشػػنةت فيمػػا بعػػد فإنلمػػا بايعػػا طمعػػا  بالواليػػة والرػػروة  ولكنلمػػا أ ػػمرا أشػػياء 

أمػػا الواليػػة فكانػػا يطمبػػاف توليتلمػػا أمػػور المسػػمميف فػػي بعػػض أقطػػار الدولػػة 
اإلسبلمية وعمحاف عميم في ذلػؾ  وهػذا يعنػي أنلمػا يطمبػاف الواليػة ال لخدمػة 
ي المسػػمميف والتقػػرب إلػػ. هللا عػػز وجػػه بػػه طمعػػا  فػػي اسػػتوبلؿ منصػػبيلما فػػ

كسب امتيازات ومناف  شخصية ذاتية عمػ. حسػاب مصػالح المسػمميف  وهػذا 
مػػػا يتنػػػاف. ومبػػػادأ اإلسػػػبلـ المقدسػػػة  وهػػػذا مػػػا يرف ػػػم األمػػػاـ عمي)عميػػػم 

 السبلـت رف ا  تاما .
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واف طمحة والز ير لما أيسا مف نيه ما طمعا فيم مف األمر  ووجػدا األمػة ال 
ا   أرادا الحظػوة عنػدهللا بالمبػادرة إلػػ. تعػدؿ بػ مير المػؤمنيف )عميػم السػبلـت أحػد

 مبايعتم  ظنا أنلما ي شركانم في أمرهللا.
فممػػا أسػػتوى الحػػاؿ وصػػارا إلػػ. أميػػر المػػؤمنيف )عميػػم السػػبلـت  فطمػػب منػػم 
طمحػػة واليػػة العػػراؽ  وطمػػب منػػم الز يػػر واليػػة الشػػاـ  فامسػػؾ )عميػػم السػػبلـت 

قػوالف  وهللا مػا عف أجابتلما في شيء مف ذلؾ فانصرفا سػاخطاف منػم... وي
ف كنػا بايعنػاهللا ب لسػنتنا. فقػاؿ أميػر المػؤمنيف )عميػم السػبلـت   بايعناهللا بقمو نا وا 
}إف الػػذيف يبػػايْوف   يػػُد   فػػوَؽ أيػػديهـ َفَمػػْف نكػػث فانمػػا ينكػػُث عمػػى 

 . (ٔ)نْسه ومف أوفى بما عاهد   فسيؤتيه أجراع عظيماع{
أف سػػاوى عميػػا  )عميػػم السػػبلـت  وأمػػا طمعلمػػا فػػي الرػػروة فقػػد ظلػػر بعػػد     

. فكيػػػػ  ير ػػػػياف بعطػػػػاء ت6)بػػػػيف الجميػػػػ   ف خػػػػذا يشػػػػكواف منػػػػم أمػػػػاـ المػػػػؤل
يسػػاوعلما مػػ  العبيػػد وبقيػػة المسػػمميف   حتػػ. وقػػ  الز يػػر يومػػا  فػػي مػػؤل مػػف 
قرعش وقاؿ )هذا جزاؤنا مف عمي  قمنا لم في أمر عرماف  حت. أربتنػا عميػم 

ػببنا لػم القتػػه  وهػو جػا لس فػػي بيتػم وكنػي األمػر  فممػػا نػاؿ منػا مػػا الػذنب وسة
أراد جعه دوننا نيرنا ت فقاؿ طمحة )ما الموـ إال كنػا ربلرػة مػف أهػه الشػورى 
كرهم  أحدنا وبايعناهللا  وأعطينا ما فػي أيػدينا ومنحنػا مػا فػي يػدهللا  ف صػبحنا قػد 

 . ت7)أخط نا ما رجونات
بػػي سػػنياف كػػاف لػػم والجػػدير بالػػذكر إف الػػدور الكبيػػر الػػذأ لعبػػم معاويػػة بػػف أ

األرر الوا ح عم. هذيف الرجميف. وقد صرح أميػر المػؤمنيف )عميػم السػبلـت 
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)ول ػػد كػػاف مْاويػػة كتػػب إليهمػػا "أي بلػػذهللا الحقيقػػة فػػي خطبتػػم حيػػث قػػاؿ 
طمحة والزحير"مف الَاـ كتاباع يخػدعهما فيػه فكتمػا  عنػيغ وخرجػا يوهمػاف 

                .    (ٕ)الطغاـ أنهما يطمباف بدـ عثماف((
عي األمػاـ )عميػم السػبلـت حجػةو إال وكشػ  عػف  وحينمػا تقابػه الجيشػاف  لػـ يةػدة
ػػررة بلػػـ أف يرو ػػوا إلػػ. رشػػدهـ  ػػفي ن  م ػػامينلا قبػػهة أف يقاتػػه أعػػداءهللا  فمعػػه مة
ويعػودوا إلػػ. جػػادة الصػػواب. ف رسػػه الرسػػهة إلػػ. طمحػػة والز يػػر ونيػػرهـ ممػػف 

طاعػة. وبعػدة عػودة الر سػه ومػا كانوا في ذلؾ الجيش يع لـ وعدعوهـ إل. ال
قامتلـ عم.  رههللا أمير المؤمنيف )عميم السبلـت مف إصرار القوـ عم. خبلفم وا 
نكػػػث بيعتػػػم والعمػػػه عمػػػ. حر ػػػم واسػػػتحبلؿ دمػػػاء شػػػيعتم  دعػػػا أبنػػػم   بػػػف 

 )يا ُبني هذ وهي راية رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات وقاؿ   -الحننية ف عطاهللا  الراية
 .ُتردُ أبداع(راية  لـ ُترد قط وَل 

فسار إليلـ األماـ )عميم السبلـت حت. التقوا  ودارت رح. الحرب  ولػـ تقػ  
ػػرحة مػػرواف بػػف الحكػػـ وعبػػد هللا بػػف الز يػػر  هػػذهللا الحػػرب حتػػ. ع قػػرة الجمػػه وج 

  وول. الز ير  منلزما   ف دركم  ابف  جرموز فقتمم.
... ولما رأى مػرواف  توجػم األمػر عمػ. وروى الواقدأ عف أبف الز ير قاؿ  ) 

أصحاب الجمه نظرة إل. طمحة وهو ي رعد اللرب فقاؿ  وهللا ال ينوتني ر رأ 
مػػهة مػػف مو ػػعم وهػػو  مػػف عرمػػاف  فرمػػاهللا  بسػػلـ قطػػ  أكحمػػم  فسػػقط بدمػػم وح 
يقػػوؿ  إنػػا هلل هػػذا سػػلـ  لػػـ يػػ تني مػػف ب عػػد  مػػا أراهللا إال مػػف معسػػكرنا  وهللا مػػا 

أ ي ة مف مصرعيل رـ ما لبث أف همؾترأيت  مصرع شي  
 .                               ت7)
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ولمػػػا انجمػػػت الحػػػرب بالبصػػػرة وق تػػػهة طمحػػػة والز يػػػر  ركػػػب أميػػػر المػػػؤمنيف   
وتبعػػػم  أصػػػحابم وعمػػػار  رحمػػػم هللا يمشػػػي مػػػ  ركابػػػم حتػػػ. خػػػرج إلػػػ. القتمػػػ. 

حة صرععا  يطوؼ عميلـ رـ جعه يستعرض القتم. رجبل  رجبل   فمرة فرأى طم
)يا طمحة بػف عبيػد   قػد وجػدُت مػا فقاؿ)اجمسوا طمحةت ف  جمس وقاؿ لػم   

 .(ٖ)ثـ قاؿ أضجْو ((ٕ) وعدني رحي ح اعغ فه  وجدَت ما َوعدؾ رُحؾ ح ا؟
قػػاؿ أميػػر المػػؤمنيف )عميػػم السػػبلـت مخاطبػػا  أهػػه البصػػرة حيػػث ظلػػر عمػػ.  

ػػػق عصػػػا هػػػذ  )إيػػػاكـ والْتنػػػةغ فػػػانكـ أوؿ الرعيػػػة نكػػػث البالقػػػـو  يْػػػة َو
 . (ٔ)اْلمة(

ومف ذلؾ نستنت  إف أولئؾ الناكريف أبػوا إال قتػاؿ األمػاـ والتمػادأ فػي بوػيلـ 
 طمعا  في نيه األمر مف بعدهللا بوير شبلة في ذلؾ.

وقػػػد تجمػػػت فػػػي هػػػذهللا الحػػػرب روح اإلسػػػبلـ الداعيػػػة إلػػػ. العنػػػو عنػػػد المقػػػدرة  
يػػم السػػبلـت إال أف يعنػػو وبالمقابػػه همجيػػة مناوئيػػم  فمػػا كػػاف مػػف األمػػاـ )عم

 عنلـ.
ور بة سػػػائه يسػػػ ؿ  هػػػه إف طمحػػػةة والز يػػػر كانػػػا يعممػػػاف إلػػػ. أيػػػف يسػػػيراف   

والح  أنلما كانػا عمػ. عمػـ ويقػيف بػبطبلف الطرعػ  الػذأ سػمكاهللا  ولكػف حػب  
الجاهللا والماؿ أعم. بصيرتلما وجعملما في جلملما يعملاف  ولقػد قػاؿ األمػاـ 

و  إف طمحة والزحير َليْممػاف أنهمػا مخطيػاف ) عمي)عميم السبلـت فيلمػا  
 .ت7)وما بجاهَلفغ ولُرَب عالـ قتمُه جهمه وعممه مُْه َل ينْْه (
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فػػ ظلر طمحػػة ندمػػم  وأقػػرة بخطػػ هللا حينمػػا قػػاؿ وهػػو يخػػور بدمػػم )إنػػي وهللا مػػا 
.رػػـ أنشػػ  ت6)وقنػػت موقنػػا  قػػط إال عرفػػت  مو ػػ  قػػدمي فيػػم  إال هػػذا الموقػػ ت

 يقوؿ 
 ندمت وظَ  ُحممي             ولهْي ثـ لهف أبي وأمػيندامتها   
 ندمُت ندامَة الكسْي لمػا         طمبُت رضا بني حـز بزعمػي   
 
وصػػػدقا  قػػػد  ػػػي ة ننسػػػم ألنػػػم سػػػار بطرعػػػ  أ ػػػاع سػػػالكيم  طرعػػػ  الطمػػػ   

والودر وخيانة العلد  ولكف أن. تننعم ندامتم وقد فرؽة عصا المسػمميف وألػبة 
مينػػػة رسػػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميمات فخسػػػر األمػػػارة والمػػػاؿ والجػػػاهللا الجمػػػوع عمػػػ. خ

 وأخيرا  حياتم  به خسر الدنيا وااخرة وذلؾ هو الخسراف المبيف.
أمػػػا الز يػػػر فقػػػد دعػػػاهللا األمػػػاـ )عميػػػم السػػػبلـت قبػػػهة بػػػدء المعركػػػة وقػػػاؿ لػػػم   

وؿ   )صمى   )أنَدَؾ   يا زحيرغ ه  تْمـ إنؾ مررت بي وأنت ما رس
عميػػه وآلػػه وسػػمـ تسػػميما( وهػػو متكػػا عمػػى يػػدؾ فسػػمـ عمػػَي رسػػوؿ   
)  تسميما( وضحؾ إلي ثـ التَْت إليَؾ ف اؿ لَؾ: يا زحيػر إنػَؾ ت اتػ  عميػاع 
وأنت له ظالـ. قاؿ: نْـ. قاؿ اْلمػاـ )عميػه السػَلـ(: فْػَلـَ ت ػاتمني ؟ قػاؿ 

غ و  لػػو ذكرتهػػا مػػا خرجػػُت إليػػَؾ وَل قاتمتػػؾ...إلى أخػػر الزحيػػر: نسػػيتها
 فرحـة هللا أبو الطيب المتنبي حيث قاؿ  .(ٔ)الرواية(

 الرأي قب  َجاعة الَجْاف      هو أوؿ  وهي المحُ  الثانػػي  

 ال اسطوف وحرب صْيف
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ـة أو جػػػػػارة  والمػػػػػراد  ػػػػػطةلة  أأ بمعنػػػػػ. ظةمػػػػػ القاسػػػػػط هػػػػػو اسػػػػػـ فاعػػػػػه مػػػػػف قةسة
الذيف قػاتموا األمػاـ أميػر المػؤمنيف )عميػم السػبلـت فػي صػنيف  وال بالقاسطيف 

 .ت6)}وأما ال اسطوف فكانوا لجهنـ حطباع{يخن. إنم صنة ذـ لقولم تعال.  
 ت3)}إف   ُيحػػػب الم سػػػطيف{وهػػػو نيػػػر المقسػػػطيف  قػػػاؿ سػػػبحانم وتعػػػال. 

ػػط و  ػػط  وأمػػر هللا بالقسي س  ػػط  وي قسػػط وال يةقي نلػػ. عػػف وتقػػوؿ  هللا يقػػبض وعبس 
ط القةسي
 }قائمػاع بال سػط{. والمقسط هو العادؿ في حكمم ومنم قولم تعػال.  ت2)

إذا جار. }ذلكـ َأقسطُ {وقولم تعال.   أأ أعدؿ. وأةقسط ة إذا عةدؿة  وقسط ة
 .ت7))والقاسط هو الحائد عف الطرع ت

  هو الجور والعدوؿ عف الحػ . وهػذهللا حػاؿ معاويػة وأصػحابم فػإنلـ والقسول
الحػػػ  فجػػػاروا عػػػف القصػػػد وطمبػػػوا مػػػا لػػػيس للػػػـ. وأمػػػا أصػػػحاب  عػػػدلوا عػػػف

}وأمػػػا صػػػنيف فػػػإنلـ مخمػػػدوف فػػػي النػػػار لنسػػػقلـ فصػػػحة فػػػيلـ قولػػػم تعػػػال.  
 .ت6)ال اسطوف فكانوا لجهنـ حطباع{

وقػػاؿ أبػػف حجػػر  )والقاسػػطيف  أهػػه الشػػاـ ألنلػػـ جػػاروا عػػف الحػػ  فػػي عػػدـ 
 يعني األماـ عمي )عميم السبلـت. -مبايعتم

 

 ة صْيفواقْػ
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لػـ يسػػترح األمػػاـ عمػػي )عميػػم السػبلـت مػػف حػػرب الجمػػه حتػػ. أ مػػتحف        
امتحانا عسيرا  بعدو ماكر قد أفمس مػف جميػ  القػيـ اإلنسػانية وتسػمح بالننػاؽ 
ػػرة بلػػذهللا الصػػنات  وهػػو معاويػػة بػػف أبػػي سػػنياف الػػذأ  والمكػػر والخػػداع وقػػد مةلة

ينظروا فػي صػحينة أعمالػم   )كسرى العربتل ومنحوهللا والية الشاـ ولـػ لقبوهللا ب
نم مف الشجرة الممعونة في القرهف.  وا 

أعمػػػف معاويػػػة مواصػػػمة دعػػػوى الطمػػػب بػػػدـ عرمػػػاف كمػػػا يػػػزعـ و كػػػاف أميػػػر 
المؤمنيف)عميم السبلـت قد عزلم عف والية الشاـ عندما ولية الخبلفػة  فػرفض 
معاويػػة الر ػػوخ للػػذا األمػػر حتػػ. يقػػتص لمخمينػػة عرمػػاف حسػػب زعمػػم  وقػػد 

ذاعتػػم بػػيف جمػػ   معاويػػة بعػػض مشػػاهير الشػػاـ وأمػػرهـ بإشػػاعة هػػذا الخبػػر وا 
النػػاس)إف عميػػا  قتػػهة عرمػػاف  ومعاويػػة ولػػي دـ عرمػػاف  فيجػػب الطمػػب برػػ ر 
عرمػػاف ودمػػمت وأعانػػم عمػػ. هػػذهللا النكػػرة عمػػرو بػػف العػػاص وأشػػترل عميػػم أف 
يكػوف واليػػا  وأميػػرا  عمػػ. مصػػر بعػػد إخراجلػػا مػػف تحػػت سػػمطة أميػػر المػػؤمنيف 

 ميم السبلـت.)ع
وقد استطاع معاوية أف يشترأ ذمـ كرير مف قراء أهه الشاـ وق ػاتلـ ممػف 
يػػػدعوف ألننسػػػلـ صػػػحبة رسػػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميمات أمرػػػاؿ عمػػػرو بػػػف العػػػاص 
والمويػػػرة بػػػف شػػػعبة  ومػػػف التػػػابعيف عػػػروة بػػػف الز يػػػر بعػػػد أف أنػػػدؽ عمػػػيلـ 

 اد األعظـ مف أهه الشاـ بلذهللا الكينية.األمواؿ  فاستطاع أف يستميه السو 
ف مػػف طبيعػػة الشػػامييف الطاعػػة التامػػة لسػػبلطينلـ عمػػ. العكػػس مػػف ذلػػؾ  وا 
الكوفيوف المعروفوف بصػعوبة االنقيػاد  وهنػاؾ عامػه أخػر مػف العوامػه التػي 
جعمػػػػت الػػػػبعض يصػػػػط  إلػػػػ. جانػػػػب معاويػػػػة  مػػػػنلـ الػػػػذيف عػػػػزللـ األمػػػػاـ 

فػػيلـ كالوليػػد بػػف عقبػػة بػػف أبػػي معػػيط  عمي)عميػػم السػػبلـت مػػف الػػوالة للنػػات
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وزعػػاد بػػف أبيػػم ونيػػرهـ  وحتػػ. األشػػعث بػػف قػػيس حينمػػا عزلػػم األمػػاـ )عميػػم 
 .ت7)السبلـت أراد أف يمتح  بمعاوية ولكف قومم منعوهللا  ف  مرها في ننسم 

كما إف الذيف شاركوا معاوية في حرب صنيف )كانوا كملـ مػف مسػممي النػتح 
لطمقػػػاء والمؤلنػػػة قمػػػو لـ وعمػػػ. رأسػػػلـ عمػػػرو بػػػف الػػػذيف أسػػػمموا مقلػػػورعف وا

. ولػـ ت7)العاص وأبي األعور السػممي وشػرحبيه بػف السػمط الكنػدأ وأمرػاللـت
يكػػػف مػػػ  معاويػػػة مػػػف األنصػػػار إال النعمػػػاف بػػػف بشػػػير ومسػػػممة بػػػف مخمػػػد. 
واستشلد فيلا عمار بف ياسر ر واف هللا عميم وكاف في جيش األماـ )عميم 

)يػػػا عمػػػار ت تمػػػؾ الْئػػػة يػػػم رسػػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميمات  السػػػبلـت والػػػذأ قػػػاؿ ف
 .(ٕ)الباغية(

ف طائْتػػاف مػػف المػؤمنيف اقتتمػػوا فأصػػمحوا وممػا يؤكػد ذلػػؾ قولػم تعػال.   }واق
بينهما فاف بغت أحداهما عمى اْلخػرى ف ػاتموا التػي تبغػي حتػى تْػيء إلػى 

سػػػػطوا إف   يحػػػػب أمػػػػر   فػػػػاف فػػػػاءت فأصػػػػمحوا بينهمػػػػا بالْػػػػدؿ وأق
   وهو األساس الذأ انطم  منم األماـ في قتالم لمعاوية.ت3)الم سطيف{

كمػػا تمكػػف معاويػػة مػػف شػػراء الخونػػة والعمػػبلء بالكوفػػة واسػػتوبلللـ لمخػػروج  
عم. األماـ )عميم السبلـت أمراؿ األشػعث بػف قػيس وعمػارة بػف عقبػة. وعمػ. 

حار ػػػة أخػػػا رسػػػوؿ هللا أيػػػة حػػػاؿ فقػػػد زحػػػ  معاويػػػة بجيوشػػػم إلػػػ. صػػػنيف لم
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات وباب مدينة عممم. وأوفد األماـ )عميم السبلـت رسه السبلـ إل. 

ب للـ معاوية وأصر جمعاوية يحرونم عم. السمـ وعدـ إراقة الدماء  فمـ يست
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عمػػ. التمػػرد والعصػػياف. وانػػدلعت نػػار الحػػرب بػػيف النػػرعقيف واسػػتمرت زهػػاء 
ف مف أقساها وأشػدها هػوال  ليمػة اللرعػر التػي ذهػب فيلػا مػا يقػرب سنتيف. وكا

مػػف سػػبعيف ألػػػ  جنػػدأ وقائػػد مػػػف الطػػرفيف  وقػػد بػػػاف االنكسػػار فػػي جػػػيش 
 معاويػػة  وهػػـ بػػالنرار إال انػػم تػػذكر شػػعر ابػػف األطنابػػة فػػردهللا ذلػػؾ إلػػ. الربػػات

 .   ت7)
  

 فتنة رفا المصاحف
ف هػي السػاعة التػي  ػاؽ إف أعظـ ساعة مرت عم. معاويػة بػف أبػي سػنيا 

بػػم الخنػػاؽ وذلػػؾ النكسػػار جيشػػم بصػػنيف صػػبيحة ليمػػة اللرعػػر وطمػػوع فجػػر 
النصػػر عمػػ. جػػيش األمػػػاـ )عميػػم السػػبلـت بقيػػػادة مالػػؾ األشػػتر ر ػػػواف هللا 
عميم  وقد اشرؼ هذا الجيش عم. النتح  ولـ يب  بينم و يف االستيبلء عمػ. 

عمرو بف العاص قائبل  وهو في  معاوية إال قدر حمبة شاة  فالت  عندئذ إل.
رعدة وا طراب  )اننر أـ نست مف  فقاؿ بػف العػاص  م ػري برفػ  المصػاح   
ف أبػ. بع ػلـ  فإف قبموا حكـ القرهف أوقننا الحرب  ورافعنػا بلػـ إلػ. أجػه  وا 

 .ت7)إال القتاؿ فممنا شوكتلـ ووقعت النرقة بينلـت
عػػػػت عمػػػ. أطػػػػراؼ فصػػػوب معاويػػػة هػػػػذا الػػػرأأ وأمػػػػر برفػػػ  المصػػػاح   فرف

الرمػػاح وكػػانوا ينػػادوف  هػػذا كتػػاب هللا بيننػػا و يػػنكـ. فقػػاؿ األمػػاـ عمي)عميػػم 
)المهـ إنؾ تْمـ إنهـ ما الكتاب يريدوفغ فاحكـ بيننا وحينهـغ إنػؾ السبلـت  

 أنت الحكـ الحق المبيف(.
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ومف هنا أختم  أصحاب األماـ )عميم السبلـت  فطائنة قالت القتػاؿ وطائنػة 
عينػػػػا إلػػػػ. حكػػػػـ قالػػػػت  ال محاكمػػػػة إلػػػػ. الكتػػػػاب  وال يحػػػػه لنػػػػا الحػػػػرب وقػػػػد د 

الكتاب. وكػاف األشػعث بػف قػيس أوؿ النػاس وأشػدهـ قبػوال  بلػا  وأو ػح للػـ 
نلػػا كممػػة حػػ  يػػراد بلػػا باطػػه  ومػػا يرعػػد  اإلمػػاـ )عميػػم السػػبلـت إنلػػا خدعػػة وا 

ى )فػػػات وا   وامضػػػوا عمػػػالقػػػـو القػػػرهف  انلػػػـ ليسػػػوا ب هػػػه قػػػرهف  وقػػػاؿ  
بصػػائركـ فػػي قتػػالهـغ فػػاف لػػـ تْْمػػوا تْرقػػت بكػػـ السػػب  ونػػدمتـ حيػػث َل 

 .(ٕ)تنْْكـ الندامة(
ولكػػف األشػػعث انبػػرى قػػائبل  والحقػػد يومػػي فػػي صػػدرهللا  )وهللا لةتجيبػػنلـ إلػػ. مػػا 

وقػػد أحاطػػت باإلمػػاـ قػػوة تزعػػد عمػػ. ت 3)دعػػوا إليػػم أو لةنػػدفعنؾ إلػػيلـ برمتػػؾت.
ب للـ  ف  ػطر جة األماـ إف لـ يستعشرعف أل  جندأ وأصروا عم. مناجز 

فػػػاحْظوا عنػػػي األمػػػاـ إلػػػ. إجػػػابتلـ ووقػػػ  القتػػػاؿ وقػػػاؿ )عميػػػم السػػػبلـت  )
 .(ٔ)م التيغ فاني آمركـ بال تاؿغ فاف تْصوني فافْموا ما بدا لكـ(

وهكػػػػذا كانػػػػت معركػػػػة صػػػػنيف حركػػػػة تمػػػػرد كبيػػػػرة قادهػػػػا معاويػػػػة  ػػػػد أميػػػػر 
نػػػػت حصػػػػيمتلا إ ػػػػعاؼ قػػػػوة المػػػػؤمنيف )عميػػػػم السػػػػبلـت شخصػػػػا ونلجػػػػا  فكا

                                                                                                                                                                  المسمميف  و روز الخوارج الذيف نازعوا اإلماـ )عميم السبلـت فيما بعد.                                                          
 

 المارقوف ووقْة النهرواف
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ػػػمي الخػػػوارج  المػػػروؽ هػػػو الخػػػروج والمػػػارقوف هػػػـ الخػػػارجوف عػػػف الػػػديف وس 
بالمػػارقيف لخػػروجلـ عػػف طاعػػة إمػػاملـ وحػػر لـ لػػم  ويصػػدؽ لنػػظ الخػػارجي 

 عم. كه مف مرؽ أو خرج عم. إماـ معصوـ.
)يخػػػرج المػػػروأ عػػػف رسػػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميمات قػػػاؿ  وقػػػد جػػػاء فػػػي الحػػػديث 

خارجػػة مػػف أمتػػي لػػيس صػػمواتكـ إلػػى صػػمواتهـ بَػػيءغ وَل صػػيامكـ إلػػى 
صػػيامهـ بَػػيءغ وَل قػػراءتكـ إلػػى قػػراءتهـ بَػػيءغ ي ػػرؤوف ال ػػرآف يػػروف 
إنه لهـ وهو عمػيهـغ َل يتجػاوز تػراقيهـغ يمرقػوف مػف اإلسػَلـ كمػا يمػرؽ 

 .(ٕ)مف الرمية(السهـ 
وعػػف أبػػي ذر الونػػارأ قػػاؿ  كنػػت  مػػ  رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات وهػػو فػػي بقيػػ  

)والػػذي نْسػػي بيػد غ إف فػػيكـ رجػػَلع ي اتػ  النػػاس عمػػى تأويػػ  الورقػد فقػاؿ  
ال رآف كما قاتمُت المَركيف عمى تنزيمهغ وهـ فػي ذلػؾ يَػهدوف أف َل إلػه 

ثرهـ باهلل إَل وهـ مَركوفغ فيكُبر قػتمهـ عمػى النػاسغ إَل   وما يؤمف أك
عممه كما َسػخطَ  موسػى بػف عمػراف  حتى يطْنوا عمى ولي  غ ويسخطوا

قامة الجدار...(  .(ٔ)خرؽ السْينةغ وقت  الغَلـغ واق
و لذا يت ح لنا إف المارقيف هـ الخارجيف عف الديف  وكػاف هػؤالء الخػوارج  

نيف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب )عميػػم السػػبلـت الػػذيف مػػف شػػيعة األمػػاـ أميػػر المػػؤم
خرجوا عميم بالنلرواف  وقد كانت مف صناتلـ إنلـ مف قراء الكوفة وفقلائلػا 

 وعبادها  وكانت جباهلـ سود مف العبادة والسجود. 
وسوؼ تخرج عند قياـ الملدأ )عميم السبلـت فرقة تمرؽ مف الديف وهي مف 

أ )عميم السبلـت ويقاتمونػم  فقػد جػاء الشيعة الذيف يخرجوف عف طاعة الملد
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)إذا ظهػػر فػػي الروايػػة الػػواردة عػػف األمػػاـ أبػػي جعنر)عميػػم السػػبلـت أنػػم قػػاؿ  
ال ائـ عمى نجف الكوفػة خػرَج إليػه قػراء أهػ  الكوفػة قػد عم ػوا المصػاحف 

في ولػوف: َل  ٕٚٗيػا  ٕٕٔٔٗٙفي أعناقهـ وأطراؼ رماحهـ َػْارهـ يػا 
جرحناكـ فما وجػدنا عنػدكـ خيػراعغ ارجْػوا مػف  حاجة لنا فيؾ بابف فاطمة قد

   .(ٔ)حيث جئتـغ في تمهـ حتى َل يب ى منهـ مخبر(
)... ويسير إلى الكوفة فيخػرج منهػا عف أبي جعنر)عميم السبلـت أنم قاؿ  

ستة عَر ألْا مف البترية َاكيف في السَلح قراء ال رآف ف هاء في الديف 
مروا ثيابهـ وعم هـ النْاؽ وكمهـ ي وؿ يا ابف فاطمػة قد قرعوا جباههـ َو

ارجػػا َل حاجػػة لنػػا فيػػؾ فيضػػا السػػيف فػػيهـ عمػػى ظهػػر النجػػف عَػػية 
اَلثنيف مف الْصر إلى الَْػاء في ػتمهـ أسػرع مػف جػزر جػزور فػَل يْػوت 

 .ت6)منهـ رج  وَل يصاب مف أصحابه احدغ دمائهـ قرحاف إلى   تْالى(
: )...ثػـ َل يمبػث إَل قمػيَلع اؿوعف أبي بصير عف الصادؽ )عميػم السػبلـت قػ

 حتػػى يخػػرج عميػػه مارقػػُة المػػوالي برميمػػة الدسػػكرة عَػػرة آَلؼ َػػْارهـ يػػا
عثمػػاف يػػا عثمػػاف َفيػػدعو رجػػَلع مػػف المػػوالي في مػػد  سػػيْه فيخػػرج إلػػيهـ 

 .(ٖ)في تمهـ حتى َل يب ى منهـ أحد  ((
لػػػدأ فمػػػف هػػػذهللا الروايػػػات يتبػػػيف لنػػػا إف هػػػؤالء المػػػارقيف الخػػػارجيف عمػػػ. الم 

)عميػػم السػػبلـت هػػـ مػػف الكوفػػة ومػػف فقلػػاء السػػوء وقػػراء القػػرهف وأهػػه العبػػادة 
ف بعػػػض مػػػف هػػػذهللا النػػػرؽ يلتنػػػوف باسػػػـ كبيػػػر للػػػـ  والجبػػػاهللا السػػػود المزعنػػػة  وا 
يسػػمونم بحسػػب مػػا جػػاء فػػي الروايػػة )عرمػػافت فلػػـ ال يقبمػػوف إال مػػف يسػػير 
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 ونػػم وهػػـ بسػػيرة عرمػػاف وسػػوؼ يخرجػػوف عمػػ. الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت ويحار 
يعممػوف بػم ويعرفونػػم جيػدا   ومػا يكػػوف ذلػؾ إال بسػبب فتػػاوى وأباطيػه بعػػض 
فقلاء السوء في عصر الظلػور الشػرع   الػذيف انشػوموا بالعبػادات الظاهرعػة 
وتركوا إصبلح اامػة واألمػر بػالمعروؼ والنلػي عػف المنكػر ي ظلػروف لمنػاس 

ـ في الحقيقة خػبلؼ ذلػؾ  وي موهوف عميلـ ب نلـ عمماء أتقياء قراء القرهف وه
فػػبل قدسػػية للػػـ بػػه هػػـ مزعنػػوف مبطمػػوف م ػػموف وسػػوؼ يقػػوـ الملدأ)عميػػم 

 السبلـت بقتملـ ومف تبعلـ وسار بنلجلـ المنحرؼ.
فلػػػـ بعمملػػػـ هػػػذا مػػػارقيف خػػػارجيف عػػػف الػػػديف وواليػػػة أميػػػر المػػػؤمنيف )عميػػػم 
 السػػبلـت وسػػوؼ يكػػوف مػػف شػػ نلـ مػػا كػػاف مػػف شػػاف الخػػوارج فػػي زمػػف أميػػر
المؤمنيف)عميػػػم السػػػبلـت  فسػػػوؼ لػػػف ي بقػػػي للػػػـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت مػػػف 
باقيػػة  فػػإنلـ أئمػػػة م ػػموف يقػػػرؤوف القػػرهف ال يجػػاوز تػػػراقيلـ ال يعممػػوف بػػػم 
والهػػـ بػػم يػػ تمروف يسػػيئوف لمػػديف وهػػـ يظنػػوف إنلػػـ ي حسػػنوف  يػػروف أننسػػلـ 

ء  يعتر ػوف أف ه الناس واتقاهـ وهـ مف اإلسبلـ براء واإلسػبلـ مػنلـ بػرأ 
عم. الملدأ )عميم السبلـت وال ينصاعوف ألحكامم وهـ يعمموف إنم منترض 

 الطاعة.
كه ذلؾ لما انطوت عميم سرائرهـ مف الخبث والحسد والنناؽ  فلـ في رعبلـ 
يترددوف يتخبطوف يمينا  وشماال  مذبذبيف ال إل. هذا وال إل. ذاؾ  جعموا للػـ 

نسػػلـ فػػاعتزلوا واعتكنػػوا يعبػػدوف أصػػناملـ طرعقػػة ابتػػدعوها وديػػف ارت ػػوهللا ألن
 البشرعة وهـ يظنوف إنلا تقر لـ إل. هللا زلن..

 

 بذرة الخوارج
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إف فتنة الخوارج لـ تكف وليدة صنيف  بػه كانػت نػواة هػذهللا الطائنػة مػف علػد  
النبػػػي األعظػػػـ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميمات  ومػػػف اليػػػـو الػػػذأ عػػػارض حرقػػػوص بػػػف زهيػػػر 

رسػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات بقولػم  )اعػدؿ يػا رسػوؿ  ت7)-و الخويصػرةذ -التميمي
 هللات.

فقد ذكرة أر اب التارع  أف النبي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات لمػا رجػ  مػف الجعرانػة بعػد أف 
فرغ مف نزوة حنيف صار ي قسـ الونائـ  ف رر ننػرا  ت لنػا  لقمػو لـ فػي اإلسػبلـ  

بم الرجه  اعدؿ يا رسوؿ هللا  فقاؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات "ويحػؾ  ومػف يعػدؿ  فصاح
)إنػػه يخػػرج إذا لػػـ أعػػدؿ رػػـ التنػػت النبػػي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات إلػػ. أصػػحابم  وقػػاؿ  

هذا قـو يتموف كتاب   رطبا َل يجاوز حنػاجرهـغ يمرقػوف (ٕ)مف ضئضىء
لسػػهـ مػػف الرميػػةغ وآيػػتهـ رجػػ  أحػػدى يديػػه كثػػدي مػف الػػديف كمػػا يمػػرؽ ا

 .المرأة(
ف اـ إليه عمػر بػف الخطػاب وقػاؿ: يػا رسػوؿ  غ أقتمػه ؟ ف ػاؿ )صػمى   
عميػه وآلػػه وسػمـ تسػػميما( دعػه فػػاف لػػه أصػحاباع يح ػػر أحػدكـ صػػَلته مػػا 
صَلتهـ وصيامه ما صيامهـغ ي رؤوف ال رآف َل يجاوز تػراقيهـغ يمرقػوف 

مػػا يمػػرؽ السػػهـ مػػف الرميػػةغ إنػػه سػػي تمهـ قتػػ  عػػاد إف مػػف اإلسػػَلـ ك
 .(ٔ)أدركهـ(
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فكانػػت كممػػة هػػذا الرجػػه بػػذرة يسػػػقيلا الننػػاؽ والحقػػد عمػػ. النبػػي )صػػػم. هللا 
عميػػػػم وهلػػػػم وسػػػػمـ تسػػػػميمات وهلػػػػم  حتػػػػ. كانػػػػت مػػػػف جرائلػػػػا واقعػػػػة النلػػػػرواف 

 والحروب والنتف التي مف بعدها بيف عامة المسمميف. 

 
 الخوارج وأسماؤهـ

ػػموا بػػالخوارج ألنلػػـ خرجػػوا عػػف الػػديف  الخػػوارج  اسػػـ يشػػمه جميػػ  ف ػػرقلـ  وس 
 .ت6)وعم. خمينتلـ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب )عميم السبلـت

الم حكمػػػة  ع رفػػػوا بالم حكمػػػة ألنلػػػـ نػػػادوا يػػػوـ صػػػنيف )ال حكػػػـ إال هللت وهػػػي 
كممة ح  ي راد بلا باطه.
 ت3)

ػػػػموا بلػػػػذا االسػػػػـ ألن قرعػػػػة مػػػػف قػػػػرى  -لػػػػـ خرجػػػػوا إلػػػػ. حػػػػروراءالحرورعػػػػة  س 
ت7)واجتمعوا فيلا وأظلروا العداء لئلماـ عمي )عميم السبلـت. -الكوفة

 

المارقػػػة  سػػػماهـ بلػػػذا االسػػػـ رسػػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميمات عنػػػدما قػػػاؿ لعمػػػر بػػػف 
وقولػم  )إنهـ يمرقوف مف اإلسػَلـ كمػا يمػرؽ السػهـ مػف الرميػة(الخطاب  

)يا عمي إنؾ ست ات  النػاكثيف وال اسػطيف  تسميمات لعمي )عميم السبلـت )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
   وهـ الخوارج.ت6)والمارقيف(

أصحاب الجباهللا السود  سماهـ بلذا االسػـ مالػؾ األشػتر النخعػي ر ػواف هللا 
عميػم  وذلػػؾ لمػػا رفػػ  أهػػه الشػػاـ المصػػاح  وخػػالنوا أمػػر األمػػاـ عمػػي )عميػػم 
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بػػروهللا عمػػ. و ػػ  الحػػرب وكػػ  القتػػاؿ  فرجػػ  مالػػؾ مػػف سػػاحة السػػبلـت وأج
الون. ورأى اجتماعلـ عم. األماـ عمي )عميم السبلـت  فخػاطبلـ هنػذاؾ  يػا 

ت3)أهه الجباهللا السود.
 

المخػػدوعوف  ع رفػػوا بلػػذا االسػػـ ألنلػػـ انخػػدعوا برفػػ  المصػػاح  فػػي صػػنيف 
ت2)صبيحة ليمة اللرعر.

 

لػػػػـ خرجػػػػوا مػػػػف الكوفػػػػة وقصػػػػدوا النلػػػػرواف النلروانيػػػػة  سػػػػموا بالنلروانيػػػػة ألن
وحػػار وا األمػػاـ عمػػي )عميػػم السػػبلـت هنػػاؾ  فنصػػرهللا هللا عمػػيلـ ومػػا نجػػا مػػنلـ 

  ت7)إال  تسعة أننار وهمؾ الباقوف  فكانت مصارعلـ عم. ذلؾ النلر.

 اْلماـ عمي)عميه السَلـ( والخوارج

رةم  معاو  يػة  سػاعدهـ فػي بينا في المبحث الساب  االنشقاؽ الخطير الذأ احدة
ذلػػؾ عنػػتي القػػراء األهػػوج  فػػا جبر عمػػي )عميػػم السػػبلـت عمػػ. إيقػػاؼ القتػػاؿ  
وكتب وريقة العلد بينم و يف معاوية عم. الموادعػة حػوال  كػامبل  واختيػار كػبل 
الطرفيف شخصا  ي مرمػم  فػي التحكػيـ  وا جبػر أي ػا  فػي حينلػا عمػ. قبػوؿ أبػي 

ما  ي مرمم   وهػذا كة الرجػه معػروؼ بمنارقتػم ألميػر المػؤمنيف  موس. األشعرأ حة
)عميػػػم السػػػبلـت ومحاولتػػػم تخػػػذيه النػػػاس عنػػػم حينمػػػا كػػػاف واليػػػا  فػػػي الكوفػػػة 

 وهروبم إل. مكة ولـ يع د حت. همنم .
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عاد األماـ عمي )عميم السبلـت م  جيشم مف صنيف إل. الكوفة وانعزؿ عنم 
اهر الكوفػة  ودخػه زهاء ارنا عشر أل  مف الخوارج ونزلوا بقرعػة حػروراء بظػ

رعػػػة ابػػػف البػػػرج الطػػػائي وحرقػػػوص بػػػف زهيػػػر  عميػػػم ارنػػػاف مػػػف قػػػادتلـ همػػػا ز 
خرج بنا إلػ. عػدونا نقػاتملـ حتػ. نمقػ. االسعدأ وقاال لم  )ال حكـة إال هللت  ف

)قد أردتكـ عف ذلؾ فْصيتموني وقد كتبنػا بيننػا وحػيف ر نا  ف جاب اإلماـ  
ػػرطنا َػػروطاع وأعطينػػا عميهػػا عهػػوداعغ وقػػد قػػاؿ   تْػػالى  ال ػػـو كتابػػاع َو

}وافػػوا بْهػػد   إذا عاهػػدتـ{. ف ػػاؿ حرقػػوص: ذلػػؾ ذنػػب  ينبغػػي أف تتػػوب 
عنُه. قاؿ: ماهو ذنب  ولكنُه عجز  عػف الػرأي وقػد نهيػتكـ. ف ػاؿ زرعػة: يػا 
عمي لئف لـ تدع تحكيـ الرجاؿ ْلقتمنَؾغ َأطمػُب وجػه   تْػالىغ قػاؿ اْلمػاـ 

بؤسػػاع لػػَؾ ومػػا أَػػ اؾ كػػأني بػػَؾ قتيػػ  تسػػْي عميػػؾ  عمي)عميػػه السػػَلـ(:
 وخرجا مف عندهللا مخالنيف.غ (ٔ)الرياح((

إف هذا االنشقاؽ الخطير الذأ أحدرم  الخوارج بخروجلـ عم. أمير المؤمنيف 
عمي)عميػػػم السػػػبلـت أمػػػر عجيػػػب  ألنلػػػـ هػػػـ الػػػذيف أشػػػاروا عميػػػم بػػػذلؾ  بػػػه 

سػػػػاعات المعركػػػػة فػػػػي أجبػػػػروهللا بعػػػػد أف سػػػػموا سػػػػيوفلـ بوجلػػػػم وهػػػػو فػػػػي أدؽ 
صنيف  ب ف يحكـ بكتاب هللا خديعة ومكرا  مف معاوية وأشياعم  فكي  تسوغ 
للـ أننسلـ أف يرف وا ذلؾ بعػد أف أبػـر العلػد  وحينئػذ ال يجػوز أف يتنصػه 
منػػم ليخػػال  كتػػاب هللا  إذف فخػػروجلـ عمػػ. أميػػر المػػؤمنيف )عميػػم السػػبلـت 

 األماـ )عميم السبلـت رانيا .  مخالنة  لكتاب هللا أوال وخروج عف طاعة
ومػػػف الجػػػدير بالػػػذكر أف نػػػورد هنػػػا منػػػاظرة جػػػرت بػػػيف عبػػػد هللا بػػػف عبػػػاس 

)أخبرونػي مػاذا والخوارج أبطػهة بلػا حججلػـ  حينمػا وقػ  عمػيلـ قػائبل  للػـ  
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ن متـ عمى أصحاب رسوؿ   )  تسميما( وأبف عمػه؟قالوا: ثَلثػاع.  قػاؿ: 
 ؟ما ُهف

َر. وقػاؿ   تْػالى }إف  ـَ الرجاؿ في أمر   فكَْ قالوا: أما إحداهف فانه حْك
ـَ إَل هلل { الحك
 .وما َأف الرجاؿ والُحكـ؟(ٔ)

 ف اؿ: هذ  واحدة.
ف  غ فاف كانوا كْػاراع َسػَمَبَهـ واق ـْ قالوا:وأما الثانية فانه قاتَ  ولـ َيْسب ولـ يغن

 كانوا مؤمنيف ما احَ  قتالهـ.
 هذ  اثناف فما الثالثة؟قاؿ: 

 قالوا: إنه محا أسمُه مف إمرة المؤمنيف فهو أمير الكافريف.
 قاؿ: ه  عندكـ َيء غير هذا؟

 قالوا: حسُبنا هذا.
قػاؿ:أرأيتـ إْف قػػرأُت عمػػيُكـ مػػف كتػػاب   ومػػْف ُسػػنة نبيػػه )صػػمى   عميػػه 

 وآله وسمـ تسميما( ما يرد قولكـ أترضوف؟
 قالوا: نْـ.
ـَ الرجاؿ فػي أمػر  . فأنػا أقػرأ عمػيكـ فػي كتػاب   أْف  قاؿ: أما قولكـ َحْك

قػػد صػػيَر   حكمػػُه إلػػى الرجػػاؿ فػػي ثمػػف رحػػا درهػػـغ فػػأمر   الرجػػاؿ أف 
يحكما فيهغ قاؿ   تْالى: }يا أيها الذيف آمنوا َل ت تموا الصػيد وأنػتـ ُحػُرـ 

ـُ بػه ذوا عػدؿ مػنكـ ومف قتمُه منكـ متْمداع فجزاُء مثُمما قتَ  مف  النْـ يحُك
.فنَدتكـ باهلل تْالىغ َأحكـ الرجاؿ في أرنب ونحوها مػف الصػيد أفضػ  (ٔ){

                                                 

 51سورة األنعاـ  -7

 05سورة المائدة  -7



 

 

 ...................................................................................مىسىعة القائم414

 

 

َأـ حكمهـ في دمػائهـ وصػَلح ذات بيػنهـ؟ وأنػتـ تْممػوف أف   لػو َػاء 
ـَ ولـ يصير ذلؾ إلى الرجاؿ.  لحك

 قالوا: ب  هذا أفض .
ف خْػػتـ َػػ اؽ بينهمػػا قػػاؿ: وفػػي المػػرأة وزوجهػػا. قػػاؿ   عػػّز وجػػ : } واق

فػػػابْثوا حكمػػػاع مػػػف أهمػػػه وحكمػػػاع مػػػف أهمهػػػا إف يريػػػدا إصػػػَلحاع يوفػػػق   
. فنَدتكـ باهلل ُحكـ الرجاؿ في صَلح ذات بينهـ وح ف دمػائهـ (ٕ)بينهما{

 أفض  مف حكمهـ في بضا امرأة. َأخرجُت مف هذ ؟
 قالوا: نْـ.

سػػمبوف ُأّمكػػـ عائَػػة ثػػـ قػػاؿ: وأمػػا قػػولكـ قاَتػػَ  ولػػـ َيْسػػب ولػػـ يغػػنـ. أفت
تسػتحموف منهػػا مػا يسػػتح  مػف غيرهػػا وهػػي ُأّمكػـ ؟ فػػاْف قمػتـ إّنػػا نسػػتح  
منها ما نستح  مف غير أمهاتهـ. ولػئف قمػتـ ليسػت بأّمنػا ف ػد كْػرتـ ْلف 

.فأنتـ تدوروف (ٔ)...}..نبُي أولى بالمؤمنيف مف أنْسهـ وأزواجُه أمهاتهـ{
 بيف ضَللتيف فأتوا منها بمخرج.

 ؿ: فخرجت مف هذ ؟وقا
 قالوا: نْـ.

قػاؿ: وأمػػا قػػولكـ محػػا إسػػمُه مػػف أميػػر المػػؤمنيف فأنػػا آتػػيكـ بمػػف ترضػػوف 
وأراكػػـ قػػد سػػمْتـ أف النبػػي )  تسػػميما( يػػـو الحديبيػػة صػػالَح المَػػركيف 
ف اؿ لْمي: أكتب هذا ما صػالَح عميػه دمحم رسػوؿ  . ف ػاؿ المَػركوف: َل 

ـُ أّنَؾ رسوؿ   ْلطْناؾ. فأكُتْب دمحم بف عبػد  . ف ػاؿ رسػوؿ و  ما  نْم
  )  تسميما(: أمح يا عمي رسوؿ  . المهـ إنَؾ تْمػـ إنػي رسػوؿ لػَؾ. 
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أمح يا عمي وأكتب هذا ما صالح عميه دمحم بػف عبػد  . فػو  رسػوؿ   
مػػف عمػػي وقػػد محػػا نْسػػُه ولػػـ يكػػف محػػوُ  ذلػػؾ بمحػػاُ  مػػف النبػػوةغ  خيػػر  

 أخرجت مف هذ ؟
غبْد أْف تبينوا الحػق وب ػي اآلخػروف عمػى (ٕ) قالوا: نْـ. فرجَا منهـ ألْاف

 .(ٔ)ضَللهـ وعنادهـ(
ومػف كػػبلـ ألميػػر المػػؤمنيف )عميػػم السػبلـت فػػي الخػػوارج حينمػػا قػػالوا لػػم  )ال  

كـة إال  هللت. قػاؿ   إنػه َلحكػـ إَل هللغ ولكػف  )كممة حق يراد بها باط . نْػـح 
هؤَلء َل إمرة إَل هللغ إنه َلُبْد لمناس مف أمير بر أو فاجر يْم  في إمرتػه 
المػػؤمف ويسػػتمتا فيهػػا الكػػافر. ويبمػػا فيهػػا   اْلجػػ  ويجمػػا بػػه الْػػيء. 

بػػه الْػػدو. وتػػأمف بػػه السػػبُ  ويؤخػػذ بػػه لمضػػْيف مػػف ال ػػوي حتػػى  وي اتػػ 
 .(ٔ)يستريح برا وُيستراح مف فاجر(

ومػا رواهللا أبػػو جعنػػر الصػػنار عػػف عرمػػاف بػػف عيسػػ.  عػػف ابػػف مسػػكاف  عػػف 
)أوؿ يػػػونس بػػػف ظبيػػػاف  قػػػاؿ  سػػػمعت  أبػػػا عبػػػد هللا )عميػػػم السػػػبلـت يقػػػػوؿ  

خارجػػة خرجػػت عمػػى موسػػى بػػف عمػػراف بمػػرج وانػػق وهػػو بالَػػاـ وخرجػػت 
عمػػى المسػػيح بحػػرّاف وخرجػػت عمػػى أميػػر المػػؤمنيف )عميػػه السػػَلـ( فػػي 

 . (ٕ)خرج عمى ال ائـ بالدسكرة دسكرة الممؾ(النهروافغ وي
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فلػػذهللا الروايػػة تتحػػدث عػػف المػػارقيف الػػذيف مرقػػوا عػػف طاعػػة سػػيد األوصػػياء  
صػػموات هللا عميػػم  وهػػـ أخػػر مجموعػػة مػػف مجػػامي  الخػػوارج لعنػػة هللا عمػػيلـ 

 جميعا .
ور ما يكوف الذأ رواهللا المػؤرخ المسػعودأ فػي مػروج الػذهب موافقػا  لمػا نحػف  

)ثـ ركػَب ينقه عف أمير المؤمنيف )عميم السبلـت بعد واقعة النلػرواف  فيم إذ 
وَمػػّر بهػػـ وهػػـ صػػرعىغ ف ػػاؿ: ل ػػد صػػرعكـ مػػف غػػركـ غقيػػَ : وَمػػْف غػػرهـ؟ 
قاؿ: الَيطاف وأنْس السوءغ ف اؿ أصحابه: قػد قطػا   دابػرهـ إلػى أخػر 
 الػػدهر. ف ػػاؿ: كػػَلغَل تخػػرج خارجػػة  إَل خرجػػت بْػػدها مثمهػػاغ حتػػى تخػػرج
خارجة بيف الْرات ودجمة ما رج  ي ػاؿ لػه اْلَػمط. يخػرج إليػه رجػ  منػا 

 . (ٔ) أه  البيت في تمهغ وَل تخرج بْدها خارجُة إلى يـو ال يامة(

 اْلسباب اإلجمالية لموقوع في الضَللة
هنػاؾ أسػباب عديػدة تػدف  اإلنسػاف إلػ. الوقػوع أو السػقول فػي ال ػبللة      

 ومنلا  
روا فيلػػا الج -َأوَلع        لػه ب حاديػث أهػه البيػت )عمػيلـ السػبلـت التػي تحػدح

ـة اإلنسػاف  بالحػدث قبػه  عف الملدأ )عميم السبلـت وكيني ة خروجػم   فػإذا عم ػ
وقوعم فإف ذلؾ يعطيم نوعا  مف الحصانة في مواجلة الحدث وم بلبساتم  رـ 

سػػػعي إف العمػػػـ بػػػالحوادث والنػػػتف قبػػػه وقوعلػػػا يػػػدف  اإلنسػػػاف المػػػؤمف إلػػػ. ال
 لمعرفة وسائه الخبلص منلا.

سواء ممف يػدعي التشػي   -ومف هنا يسع. أعداء  الديف مف أعواف الشيطاف 
ػػبةم  والشػػكوؾ حػػوؿة أحاديػػث أهػػه بيػػت العصػػمة  -أومػػف نيػػرهـ إلػػ. إرػػارة الش 
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للػػائلـ بكػػه  بعػػاد النػػاس عػػف التمسػػؾ بػػالعروة الػػورق. وا  صػػموات هللا عمػػيلـ  وا 
  ألجه طمس معالـ الل دى في قموب النػاس  ومػف شيٍء عمميا  كاف أو فكرعا  

 منتحمي التشي  مةفي هو اشد فتنة مف الدجاؿ لعنة هللا عميم.
)إف ممػػف يتخػػذ مودتنػػا أهػػ  فعػػف الوشػػاء  عػػف الر ػػا )عميػػم السػػبلـت قػػاؿ  

البيت لمف هو أَّد فتنةع عمػى َػيْتنا مػف الػدجاؿوو ف مػت: يػا ابػف رسػوؿ 
أعدائناغ ومْاداة أوليائناغ إنه إذا كاف ذلؾ أخػتمط  غ بماذا ؟ قاؿ: بمواَلة 

  (ٔ)الحقا بالباطِ  واَتبه اْلمُر فمـ ُيْرْؼ مؤمُف مِف منافق(
التقميد األعم. والتعصب لكرير مف األفكار واألعػراؼ التػي ال  -ثانياع      

تنبػػػػػ   جػػػػػذورها وأصػػػػػوللا مػػػػػف تعػػػػػاليـ هؿ   صػػػػػموات هللا عمػػػػػيلـ وحكمػػػػػتلـ 
بنحػٍو أكرػر فيمػا لػو صػار التػاب   فػي الر انية  و  هذا ما ستظلر هرػار هللا  وا ػحة  

إذ سػػيكوف مرػػه هػػذا   زمػػاف الويبػػة متبوعػػا  فػػي زمػػاف الظلػػور  والمتبػػوع  تابعػػا  
األمر رقيبل  عم. الننوس والقموب مما يدفعلا لموقػوؼ فػي وجػم األمػاـ )عميػم 

دهللا ويػ مر بػم  حيػث السبلـت  أو االنحراؼ عنم وعدـ التسػميـ الػواقعي لمػا يرعػ
تبػدأ الننػوس المرع ػة وال ػمائر الخبيرػػة ببػثح سػموملا هنػا وهنػاؾ ب سػػاليبلا 

 الممتوية والمصبونة بصبوة الشرععة.
) إيػػاكـ والت ميػػد فػػاف مػػف قمػػد فػػي عػف اإلمػػاـ الصػادؽ )عميػػم السػػبلـت قػاؿ  

 .(ٔ)دينه همؾ(
) ...إيػاؾ أف    وعف أبي حمزة الرمالي عف أبي عبد هللا )عميم السػبلـت قػاؿ

 .(ٔ)تنصب رجَل دوف الحجة فتصدقه في ك  ما قاؿ (
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عػدـ التبصػر بػ حواؿ األمػـ السػابقة  ومػا كػاف عميػم األنبيػاء  -ثالثاع        
واألوصػياء )عمػػيلـ السػػبلـت  وكػػذلؾ مػػا كػػاف فػي هػػذهللا األمػػة مػػف أحػػواؿ نبينػػا 

 عميم السبلـت.األعظـ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات وأئمتنا األطلار )
)فػي ال ػائـ ُسػنة مػف فقد ورد عف األماـ زعف العابديف )عميم السبلـت قػاؿ   

سػػبْة أنبيػػاء: سػػنة مػػف آدـ )عميػػه السػػَلـ( وسػػنة مػػف نػػوح وسػػنة مػػف 
إبراهيـ وسنة مف موسى وسنة مف عيسى وسنة مف أيوب وسػنة مػف دمحم 

 .ت6))  تسميما(
)إف ُسػػنف اْلنبيػاء بمػػا وقػا بهػػـ )عميػػم السػبلـت قػاؿ   وعػف األمػاـ الصػادؽ

مػػف الغيبػػات حادثػػة فػػي ال ػػائـ مػػف أهػػ  البيػػت حػػذو النْػػِ  بالنْػػ  وال ػػذة 
 .(ٖ)وال ذة(
مراض القمػوب التػي تنتػؾ بالنػاس فتكػا  ذرععػا   فت كػه أديػانلـ أ -رابْاع       

 )صم. هللا وتعمي بصائرهـ. وأشدها الحسد والبو اء والحقد. قاؿ رسوؿ هللا
)مػا ازداد عبػد  ِعممػاعغ فػازداَد فػي الػدنيا رغبػةعغ إَّل عميم وهلم وسػمـ تسػميمات  

 .(ٔ)ازداَد ِمف ِ  ُبْدا(
الخوؼ مف هذهللا الدعوة الجديدة التػي سػتمح  أصػحاب كػه  -خامساع      

ال ػػبلالت والمػػذاهب الباطمػػة. فيخػػاؼ هػػؤالء مػػف نمبػػة الحػػ  وانتصػػارهللا  إذ 
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رحػة دائمػػة لممظمػوـ  وحػػزف دائػـ لكػػه الظممػة والطوػػاة وخاصػػة نمبتػم وفػػوزهللا ف
 أهه الكنر وفقلاء السوء ال اليف الم  ميف.

طبةػم  الشػرعنة التػي يتحػدث فيلػا  إذ يقوؿ أميػر المػؤمنيف )عميػم السػبلـت فػي خ 
)...والنصػػر بػػيف يديػػهغ والْػػدؿ تحػػت أقدامػػهغ عػػف القػػائـ )عميػػم السػػبلـت  
...(وُيظهُر لمناس كتاباع جديد .وقاؿ هللا ت6)اعغ وهو عمى الكافريف صْب  َديد 

 .(ٖ)}وما ظممناهـ ولكف كانوا أنُْسهـ يظمموف{عز وجه
عػػػػػدـ التسػػػػػميـ الػػػػػواقعي الصػػػػػادؽ لئلمػػػػػاـ )عميػػػػػم السػػػػػبلـت  -سادسػػػػػاع      

والتقصػػير العممػػي والنعمػػػي فػػي تطبيػػ  عقيػػػدة البػػراءة مػػف أعػػػداء أهػػه البيػػػت 
)فمْكػػـ مْكػػـغ َل ي الزعػارة الجامعػػة الكبيػرة  )عمػيلـ السػػبلـت. فمطالمػا نقػػرأ فػػ

ما غيركـغ آمنُت بكـغ وتوليُت أخركـغ بما توليُت به أولكـغ وحرئُت إلى   
عػػػز وجػػػ  مػػػف أعػػػدائكـغ ومػػػف الجبػػػت والطػػػاغوت والَػػػياطيف وحػػػزحهـ 
الظالميف َلكـغ الجاحديف لح كـغ والمارقيف مػف وَليػتكـغ والغاصػبيف إلرِثكػـ 

ـغ والمنحػػرفيف عػػنكـغ ومػػف كػػْ  وليجػػٍة دونكػػـغ وكػػ  مطػػاٍع غ الَػػاكيَف فػػيك
 .(ٔ)سواكـغ ومف اْلئمة الذيف َيدعوف إلى النار... (
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 الثالث بابال
 راية المهدي)ع( يمْنها الناس -ٔ
يعتقد البعض إف الناس في أخر الزماف سوؼ تستقبه األماـ الملدأ )عميم  

ولكػػػف مػػػف خػػػبلؿ الرجػػػوع إلػػػ. األخبػػػار السػػػبلـت بػػػالورود فػػػرحيف مستبشػػػرعف 
الواردة عف أهه البيت )عميم السبلـت يتبيف لنا العكس  فإف أكرر النػاس كمػا 
يظلػػػر يحػػػار وف الملػػػدأ ويكػػػذبوف دعوتػػػم ويقنػػػوف بوجلػػػم راف ػػػيف خروجػػػم 

 وقيامم.
)إف فعػػف أبػػي حمػػزة الرمػػالي  قػػاؿ  سػػمعت أبػػا جعنػػر )عميػػم السػػبلـت يقػػوؿ  

ظهػرغ ل ػي مػف النػاس مػا ل ػي رسػوؿ   )صػمى  صاحب هذا اْلمر لو قد
 . ت7)  عميه وآله وسمـ تسميما( وأكثر(

ومف خبلؿ التنكر والت مه ومراجعة روايات أهه البيت )عميلـ السبلـت يمكف 
التوصه إل. األسباب التي تؤدأ إل. ذلؾ المنزل  الخطيػر واالنحػراؼ الػذأ 

 ال عودة منم والعياذ باهلل .
اب ينحصر في حب الدنيا والميه إليلا واالنخػرال قػي شػلواتلا ومجمه األسب

عمػ. حسػػاب الػديف الحقيقػػي الػذأ أرادهللا هللا ورسػػولم واألئمػة الطػػاهرعف  و ػػيف 
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األنقيػػػػػاد وراء عممػػػػػاء سػػػػػوء منحػػػػػرفيف م ػػػػػميف يخرجػػػػػوف فػػػػػي أخػػػػػر الزمػػػػػاف 
 فيتسببوف في إ بلؿ الناس وانحرافلـ عف جادة الح  واللداية.

)َػػر يف )عميػػم السػػبلـت عػػف رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات قػػاؿ  فعػػف أميػػر المػػؤمن
 .(ٔ)الدجاؿ أخوؼ عندي عميكـ مف الدجاؿ أئمة ُمضموف(

وعف أبي بصير عف أبي عبػد هللا )عميػم السػبلـت فػي حػديث ذكػر منػم رايػة  
)فػػاذا هػػو قػػاـ نَػػرها فمػػـ يبػػق فػػي المَػػرؽ القػػائـ )عميػػم السػػبلـت وقػػاؿ  

 .ت7) رب احد إَل لْنها(والمغ
وال اعرؼ كي  يمكف ألحد أف يمعف راية األماـ الملدأ )عميػم السػبلـت للل  

)إذا عػػػف أبػػػاف بػػػف تومػػػب قػػػاؿ  سػػػمعت أبػػػا عبػػػد هللا )عميػػػم السػػػبلـت يقػػػوؿ  
ـَ ذلػؾ ؟ قمػت: َل.  ظهرت راية الحق لْنها أه  المَرؽ والمغػرب. أتػدري لػ

 . تٕ)ب  خروجه(قاؿ: لمذي يم ى الناس مف أه  بيته ق
وعف قتيبة عف منصور بػف حػاـز عػف أبػي عبػد هللا )عميػم السػبلـت أنػم قػاؿ  
ـَ ذلػؾ ؟ قػاؿ  )إذا رفْت راية الحق لْنهػا أهػ  الَػرؽ والغػرب. قمػت لػه: مػ

 .(ٖ)مما يم وف مف بني هاَـ(
فإنم مف المعموـ إف الذأ ينتظر األماـ الملدأ )عميم السبلـت هـ المسػمموف 

كػػبل النػػرعقيف يعتقػػدوف بظلػػور األمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت سػػنة وشػػيعة  و 
وهـ منتظروف ألمرهللا ودولتم  كمػا إف أهػه البيػت )عميػم السػبلـت فػي روايػاتلـ 
وكبلملـ يخػاطبوف المسػمميف ونيػر المسػمميف  كمػا يقولػوف إف سػاحة األمػاـ 
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الملدأ )عميم السبلـت عند الظلور الشرع  هي المنطقة العر ية وخصوصػا  
يػػراف وبػػبلد الشػػاـ لػػذا فإننػػا نػػرى إف أكرػػر الروايػػات  الجزعػػرة العر يػػة والعػػراؽ وا 
التي تتحدث عف أمر األمػاـ )عميػم السػبلـت تقػ  أحػدارلا ومجرعاتلػا فػي هػذهللا 

 المنطقة بالتحديد.
فيتبيف إف لعف راية األماـ سيكوف مف قبه المسمميف ولؤلس  الشديد. وعبق. 

وقبػػػه األجابػػػة ال بػػػػد لنػػػا أف نعػػػرؼ مػػػػا  السػػػؤاؿ كيػػػ  يكػػػػوف ذلػػػؾ يػػػا تػػػػرى 
 المقصود مف راية اإلماـ  وما المقصود مف لعنلا  ونير ذلؾ.

قػػاؿ السػػيد الشػػليد   صػػادؽ الصػػدر)أعم. هللا مقامػػمت فػػي كتابػػم موسػػوعة 
األمػػػػػػػاـ الملػػػػػػػدأ )الجػػػػػػػزء الرالػػػػػػػثت  )والمقصػػػػػػػود مف)رايػػػػػػػة الحػػػػػػػ ت دعػػػػػػػوة 

وحتػم العادلػة الكاممػة )ونشػرها أو الملدأ)عميم السػبلـت العامػة المتمرمػة ب طر 
رفعلػػػات  إعبلنلػػػا فػػػػي العػػػالـ كمػػػػا إف المقصػػػود مػػػف لعنلػػػػا  الو ػػػب عميلػػػػا 
واالشمئزاز منلا مف قبه أهه المشرؽ والمورب وهـ أكرر سكاف العالـ. ومػف 
المؤكد أف يكوف المقصود مف بني هاشـ )وأهه بيتمت شػيئا واحػد  سػواء ذلػؾ 

 زأت.عم. المستوى الصرعح أو الرم
ال يمكػػف تصػػور  -بمػػا إنلػػا رايػػة –إف هػػذا الكػػبلـ صػػحيح ووجيػػم فػػإف الرايػػة 

لعنلػػا  إذ يت ػػح مػػف كػػبلـ السػػيد الشػػليد )قػػدست إف لئلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم 
نلػػػػا سػػػػوؼ ت كػػػػذةب  السػػػػبلـت دعػػػػوة  واف هػػػػذهللا الػػػػدعوة تعمػػػػف لمعػػػػالـ وتنشػػػػر وا 

ه الشػرؽ  وأف وت حارةب به ت معف هي وقادتلا مف قبه المسػمميف الػذيف هػـ أهػ
يكػػوف المعػػػف والتكػػػذيب بسػػػبب رجػػػاؿ الػػػديف مػػػف بنػػػي هاشػػػـ كمػػػا هػػػو وا ػػػح 

 وصرعح مف كبلـ السيد الشليد في ننس الكتاب المذكور.
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ف رػػورة اليمػػاني هػػي التػػي تمرػػه دعػػوة األمػػاـ ألف الػػدعوة جػػزء مػػف الحركػػة  وا 
الملديػػة كمػػا يت ػػح ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اتصػػاؿ اليمػػاني المباشػػر باإلمػػاـ ولقػػاءهللا 
 بم  وال يكوف ذلؾ إال لكونم ممربل لئلماـ الملدأ )عميم السبلـت في الدعوة.
ولمػػػا تبػػػػيف ذلػػػؾ  نعػػػػود ااف لئلجابػػػػة عػػػف كينيػػػػة لعػػػػف دعػػػوة األمػػػػاـ )عميػػػػم 
السػػبلـت وتكػػذيبلا  عممػػا إف التعجػػب واالسػػتوراب قػػد زاؿ بعػػض الشػػيء ألف 

منليػػا عنػػم التكػػذيب سػػوؼ ي بلقػػ. بػػم اليمػػاني  وهػػذا يمكػػف تصػػورهللا واف كػػاف 
وقد صػرحت الروايػات بػ ف مصػير مػف ي كذبػم وعمتػوأ عميػم هػو النػار والعيػاذ 
بػػػػاهلل  والظػػػػاهر والمتصػػػػػور إف النػػػػاس سػػػػوؼ لػػػػػف تصػػػػدؽ دعوتػػػػم وسػػػػػي تةلـ 
بالتكػذيب  بػه مػػف الوا ػح انػػم سػوؼ ي معػػف هػو ودعوتػػم وأتباعػم ألف النػػاس 

لػػؾ مػػف تمقػػاء سػػوؼ تعتقػػد بػػ ف اليمػػاني م نتػػرأ عمػػ. األمػػاـ كػػذبا وال يكػػوف ذ
أننسلـ  فقد صرحت الروايتيف الرانية والرالرة ب ف المعف يكوف نتيجة ما يمقػاهللا 
الناس مف أهه بيتم )في الرواية الرانيةت ومف بني هاشـ )فػي الروايػة الرالرػةت 
والذيف هػـ شػيئا  واحػدا  كمػا قػاؿ السػيد الشػليد )قػدست وهػؤالء حتمػا لػيس للػـ 

مف عامة الناس  لكف المتصور أنلـ قادة الناس أرر في ذلؾ النعه إذا كانوا 
في أمور دينلـ ومف فقلاء أخر الزماف وفقلاء السوء الم ميف الذيف يكذبوف 

 بدعوة األماـ )عميم السبلـت. 
 

 ال ت  المْنوي لممهدي)ع(  -ٕ 
إف لكػػه حػػرب جانبػػاف مػػادأ ومعنػػوأ  فالجانػػب المػػادأ الػػذأ ت سػػتخدـ فيػػم  

علػػا والتػػي تسػػبب القتػػه الجسػػدأ والػػدمار الظػػاهرأ  هلػػة الحػػرب بمختمػػ  أنوا 
أمػػػػا الجانػػػػب المعنػػػػوأ فلػػػػو الػػػػذأ يركػػػػز عمػػػػ. الػػػػننس حيػػػػث يكػػػػوف لمدعايػػػػة 
واألعػػبلـ أرػػر وا ػػح فػػي ذلػػؾ وهػػذا لعمػػرأ أشػػد تػػ ريرا  فػػي النػػاس مػػف القتػػه 



 

 

 ...................................................................................مىسىعة القائم424

 

 

المادأ الذأ يلمؾ فيم الجسد فإنم سبب سرع  لمنشه وانتصػار صػاحب هػذهللا 
انػػػم يقتػػػه أعػػػداءهللا ويشػػػه حػػػركتلـ مػػػف خػػػبلؿ برػػػم الحػػػرب )المعنويػػػةت حيػػػث 

لمدعايات المناه ة للـ والتي تسبب هزعمة معنويػة داخػه الػننس اإلنسػانية  
 وقد كاف هذا األسموب في المواجلة قديما.

به إف الشعوب كانت ت عوؿ عميم فػي حرو لػا مػ  بع ػلا وقػد اسػتخدـ هػذا  
أ وهػػو قتػػه الشخصػػيات األسػػموب وهػػو الحػػرب المعنويػػة أو قػػه القتػػه المعنػػو 

 والرموز القيادية في مجتم  حارب  د األنبياء والرسه.
فلذا القرهف يحدرنا كي  إف أقواـ األنبياء واجلوهـ بلذا النوع مف القته حيث 
ف كريػػر مػػف األقػػواـ واألمػػـ ال يننػػ  للػػـ  كػػانوا عػػاجزعف عػػف القتػػه المػػادأ  وا 

لمعنػػػوأ حيػػػث نةسػػػبوا لؤلنبيػػػاء قتػػػه النبػػػي ماديػػػا  لػػػذا فػػػإنلـ لجئػػػوا إلػػػ. القتػػػه ا
والرسػػه سػػبلـ هللا عمػػيلـ أجمعػػيف الػػتلـ واألباطيػػه ووصػػنوهـ ب وصػػاؼ نيػػر 
الئقػػة بشخصػػياتلـ ونةسػػبوا للػػـ أخبلقػػا  ذميمػػة بعيػػدة كػػه البعػػد عػػف أخبلقلػػـ 

 الحميدة.
فقػػد وصػػنوهـ واتلمػػوهـ بالكػػذب والسػػناهة والسػػحر والجنػػوف والجنػػة ومػػا إلػػ. 

استطاعوا إف يقنعوا أحدا ما ب باطيملـ فقد نجحوا في  ذلؾ مف األباطيه  فإذا
 قته تمؾ الشخصية.

فنةسبوا إلػ. نػوح )عميػم السػبلـت الكػذب واتلمػوهللا بػم حاشػاهللا مػف ذلػؾ ووصػنوهللا  
قاؿ المأل مف قومه إنا َلنراؾ في ضَلؿ بال بللة  فقاؿ تعال. حكاية عنلـ }

نػا َلنظنػؾ مػف }إنا َلنراؾ فػي سػعف هود )عميم السػبلـت  وقالوا مبيف( ْاهة واق
وقػػالوا عػػف موسػػ. )عميػػم السػػبلـت انػػم سػػاحر عظػػيـ  قػػاؿ تعػػال.  الكػػاذبيف{

 }قاؿ المأل مف قـو فرعوف اف هذا َلساحر عميـ{.
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وقػػد اوتلػػـ رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات وخػػاتـ النبيػػيف بشػػت. االتلامػػات  فبعػػد أف  
ػػموهللا كػػاف ي عػػرؼ فػػي قػػرعش بالصػػادؽ األمػػيف أط مقػػوا عميػػم ظممػػا  وتعسػػنا وسة

نم.  كذاب أشر  وقد قالوا عنم شاعر ومجنوف وساحر وبم ج 
لقػػد حػػاولوا بػػذلؾ قتػػه شخصػػية رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمات والحػػط منػػم فػػي نظػػر 
الناس وأتباعم لكي ال يؤمنوا بػم وهػذا مػف اشػد مػا القػاهللا األنبيػاء مػف أقػواملـ 

مػػػوا فػػػي سػػػبيه هللا وهػػػذا ممػػػا سػػػوؼ يحصػػػه مػػػ  حامػػػه لكػػػنلـ صػػػبروا وتحم
موارعث األنبياء والرسه والذأ تجرأ عميم سننلـ فػبل يكػوف شػيئا جػرى عمػ. 

 األنبياء إال وعجرأ عم. الملدأ )عميم السبلـت.

فػػػإنلـ سػػػوؼ يحػػػاولوف قتػػػه شخصػػػيتم ألنلػػػـ ال يسػػػتطيعوف أف ينػػػالوا منػػػم  
ماـ الملدأ)عميم السبلـت به هو ماديا. وسوؼ يتلمونم بالكذب وانم ليس األ

م دعي كذبا وهـ يعمموف انم الح  واألنك. مف ذلؾ أنلـ سػيتلمونم بمػا أ تلػـ 
بػػم عيسػػ. بػػف مػػرعـ )عميػػم السػػبلـت فقػػد جػػاء فػػي الروايػػة عػػف األمػػاـ البػػاقر 

 . ت 7)(عيسىغ سي اؿ فيه ما قي  في عيسى )له سنة مف)عميم السبلـت  
لػػؾ حيػػث إنلػػـ يقتمػػوف مملديػػم وأنصػػارهللا قػػتبل وعتعػػدى األمػػر إلػػ. أكرػػر مػػف ذ

 معنويا باتلاملـ ورميلـ للـ باألباطيه باإل افة إل. القته المادأ.
)إف ال ػائـ يم ػى وقد ورد أي ا عف أهػه البيػت صػموات هللا عمػيلـ أجمعػيف  

 .(ٕ)في حرحه اَد مما ل ي رسوؿ   )  تسميما(
مػػػػا لقػػػػي   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػميمات مػػػػف قػػػػرعش وتكػػػػذيبلـ لػػػػم ومعمػػػػـو لػػػػدى الجميػػػػ   

 واتلاملـ لم بشت. االتلامات.
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 وقْة في آية -ٖ
}مثػػ  الػػذيف ُحممػػوا التػػوراة ثػـ لػػـ يحمموهػػا كَمثػػ  الحمػػار يحمػػُ  قػاؿ تعػال. 

 (ٖ)أسْارا{
ة لـ يكف كتاب هللا عز وجه مقتصرا  عم. زمف محدد أو طائنػة معينػة أو أمػ

واحػػدة بػػه هػػو لكػػه األمػػـ والشػػعوب واألزمػػاف والعصػػور  وانطبلقػػا مػػف هػػذهللا 
الشمولية التي يتمت  بلا القرهف  نستطي  القوؿ باف القرهف عندما يتحدث عف 

 فئة مف الناس فلو بالت كيد ال يخصلا وحدها فقط.
فكما هو معروؼ إف القرهف نػزؿ عمػ. طرعقػة إيػاؾ أعنػي وأسػمعي يػا جػارة   

مػػف رمػػث القػػرهف يتحػػدث عػػف بنػػي إسػػرائيه ولكنػػم يقصػػد المسػػمميف  واف أكرػػر
الذيف شابلت أفعاللـ أفعاؿ بني إسػرائيه وقػد وردت فػي هػذا المعنػ. روايػات 

 كريرة تؤكد ذلؾ.
ولػػو كػػػاف المقصػػػود بنػػػي إسػػػرائيه فقػػػط لتةعطػػهة القػػػرهف ولػػػـ يكػػػف سػػػوى كتػػػاب 

 قةصصي يذكر لنا قصة قوـ عاشوا قبه هالؼ السنيف.
)سػػػػألته عػػػػف  بػػػػف عمػػػػي عػػػػف أبػػػػي عبػػػػد هللا )عميػػػػم السػػػػبلـت قػػػػاؿ  فعػػػػف  

 .ت7)قوؿ}يابني إسرائي { قاؿ: هي خاصة بًؿ دمحم(
: )سيأتي عمى أمتي وعف عبد هللا بف عمر قاؿ  قاؿ رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات

   (ٕ)ما أتى عمى بني إسرائي  مث  بمث .....(
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مموا القرهف ولكػنلـ لػـ يعممػوا بمػا فيػم مػف إف المراد مف ااية الشر  عنة الذيف ح 
تعػػػاليـ ومبػػػادأ وأ سػػػس  مػػػنلـ قػػػوـ  تعممػػػوا ولػػػـ يعممػػػوا  فلػػػـ فػػػي هػػػذا الحػػػاؿ 
كالحمػػار الػػذأ يحمػػه األشػػياء الرقيمػػة عمػػ. ظلػػرهللا وال يسػػتنيد منلػػا شػػيئا  وقػػد 
 عبػػرة عنلػػا باألسػػنار إشػػارة إلػػ. الكتػػػب اإللليػػة والعمميػػة التػػي تحػػوأ عمومػػػا  
ف كػػانوا يحممػػوف عمومػػا  وتجػػدهـ عممػػاء لكػػنلـ نيػػر عػػامميف  مختمنػػة  فلػػـ وا 
بتمؾ العمػوـ ونيػر هخػذيف بمػا فػي تمػؾ الكتػب  فلػـ فػي ذلػؾ والحمػار سػواء  
ػػػر مةلـ المػػػول.  ألنلػػػـ لػػػـ ينتنعػػػوا بعمملػػػـ كمػػػا لػػػو ينتنػػػ  الحمػػػار مػػػف حممػػػم  ومة

نيػػر ذلػػؾ مػػف سػػبحانم وتعػػال. بالحمػػار ولػػـ يمػػرملـ بالحصػػاف أو الجمػػه أو 
 األنعاـ.

وهػػػػؤالء العممػػػػاء الويػػػػر العػػػػامميف سػػػػيواجلوف دعػػػػوة األمػػػػاـ الملػػػػدأ )عميػػػػم  
السػػبلـت فػػي أخػػر الزمػػاف ويكػػذبونلا وهػػـ فػػي ذلػػؾ كمػػم يعممػػوف ب حقيػػة تمػػؾ 
ف عمػػيلـ السػػير فػػي ركابلػػا وتسػػميـ األمػػر لقادتلػػا ون صػػح  الػدعوة وصػػدقلا  وا 

راهـ ي رةبطػػػوف النػػػاس عػػػف نصػػػرة النػػػاس ب تباعلػػػا  لكػػػنلـ ينعمػػػوف العكػػػس  فتػػػ
األمػػاـ )عميػػم السػػبلـت وي  ػػموف النػػاس عػػف إتبػػاع طرعػػ  الحػػ  واللػػدى  بػػه 
إنلػػػـ سػػػوؼ ي صػػػدروف النتػػػاوى الباطمػػػة  ػػػد تمػػػؾ الػػػدعوة وقادتلػػػا فقػػػد قػػػاؿ 

 .(ٔ)}... إف َأنكر اْلصوات َلصوت الحمير{تعال.
لسبلـت ومملديم إف هذهللا النتاوى التي ي صدرونلا  د األماـ الملدأ )عميم ا 

وحركتػػػم هػػػي أنكػػػر النتػػػاوى عمػػػ. اإلطػػػبلؽ  فبػػػدؿ أف يػػػ مروا النػػػاس ب تبػػػاع 
ر منكر  إنلػـ يػ مروف بػالمنكر بػدال مػف أف  األماـ ونصرتم فإنلـ سي توف بشة
ي مروهـ بالمعروؼ  لكف األماـ سوؼ يقتملـ وينرؽ جمعلـ كما ينعه األسػد 

}فمػا لهػـ عػف التػذكرة عػال.  في قطي  حمير الوحش إذا شػدة بلػا  فقػد قػاؿ ت
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مْرضػػيفن كػػأنهـ ُحمػػر  مسػػتنْرة ن فػػرت مػػف قسػػورةن بػػ  ُيريػػد ُكػػ  إمػػرئ 
 . (ٕ)منهـ أف يؤتى ُصحْا ُمَنَرة{

فإنلـ سوؼ يعر وف عف دعاة النصرة لئلماـ الملدأ )عميم السبلـت والذيف 
وف النػاسة باإلمػاـ وأمػرهللا  لكػف العممػاء الم ػميف فػ ي يخرجوف فػي زمػاف ي ػذةكر 

أخػػر الزمػػاف يعر ػػوف عػػف ذلػػؾ كمػػا ت عػػرض الحميػػر عػػف األسػػد وتنػػر منػػم  
وليس ذلؾ إال طمعا  منلـ في المناصب والقيادة  فإف كه واحد منلـ ال يرعد 
أف يكػػوف م مومػػا  ألنلػػـ اعتػػادوا عمػػ. أف يكونػػوا أئمػػة النػػاس فكيػػ  ينقػػادوف 

ف هللا ال يلػػػدأ هػػؤالء القػػػوـ بسػػػبب ظمملػػـ لمنػػػا س وا  ػػػبلللـ إلػػ. نيػػػرهـ  وا 
لممجتم  بنتاوعلـ الباطمة وأفكارهـ المنحرفة  فبل ي وفقػوف لن صػرة األمػاـ جػراء 

 ما كسبت أيديلـ وما ر ؾ بظبلـ لمعبيد.
 
موقػػػف أهػػػ  الكوفػػػة مػػػف قضػػػية المهػػػدي)ع( وجػػػد    -2

 الحسيف)ع(
إف ق ػػية األمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت للػػا شػػبم كبيػػر بق ػػية جػػدهللا األمػػاـ 

السبلـت  فإف األمػاـ الملػدأ سػوؼ يخػرج مػف مكػة كمػا خػرج الحسيف )عميم 
جػػػدهللا األمػػػاـ الحسػػػيف )عميػػػم السػػػبلـت منلػػػا وذلػػػؾ بعػػػد أف بعرػػػت لػػػم الشػػػيعة 
بالكتػػػب والعلػػػود والبيعػػػة ولكػػػف ظػػػاهر تمػػػؾ الكتػػػب والعلػػػود والبيعػػػات لػػػيس 
ت ب نػا هػذهللا  كظاهر الكتب التي ب عرت إل. األماـ الحسيف )عميم السبلـت  فػإف ك 

سػػػػيف العصػػػػر الملػػػػدأ )عميػػػػم السػػػػبلـت هػػػػو الػػػػدعاء  حيػػػػث نشػػػػاهد المػػػػر  ة لح 
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المػػؤمنيف يت ػػرعوف إلػػ. هللا ويسػػ لونم خػػروج األمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت 
 . )المهـ كف لوليؾ الحجة بف الحسف.....(

وأما إعطاء العلود والبيعات فلو ما يقوـ بػم المؤمنػوف كػه صػباح مػف قػراءة 
عػػاء العلػػد ومبايعػػة األمػػ اـ )عميػػم السػػبلـت  وهػػذا كمػػم ال يخنػػ. عمػػ. األمػػاـ د 

)عميم السبلـت الذأ ت عرض عميم أعمالنػا كمػا صػرحت بػذلؾ األخبػار الػواردة 
عف هبائم )عميلـ السبلـت وكما هو معموـ فإف األماـ الملدأ )عميػم السػبلـت 
سوؼ ي رسه لنا رسوال وسػنيرا  كمػا حصػه مػ  األمػاـ الحسػيف )عميػم السػبلـت 

أرسه ابف عمم مسمـ بف عقيه )عميػم السػبلـت رسػوال  وسػنيرا  عنػم إلػ.  عندما
أهػػػه الكوفػػػة  كػػػذلؾ سػػػوؼ يرسػػػه اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت الحسػػػيني 
النسػػب  ابػػف عمػػم السػػيد الحسػػني اليمػػاني رسػػوال  وسػػنيرا  عنػػم )عميػػم السػػبلـت 
مةػػػوا مػػػ  مسػػػمـ بػػػف عقيػػػه )عم يػػػم وسػػػينعه معػػػم أهػػػه الكوفػػػة والعػػػراؽ كمػػػا فعة

السػػبلـت  فػػإنلـ سػػوؼ يخذلونػػم وال ينصػػرونم بػػه إنلػػـ سػػوؼ يخرجػػوف عمػػ. 
إمػػاـ زمػػانلـ الحجػػة بػػف الحسػػف)عميم السػػبلـت فيقاتمونػػم  وهػػذا مػػا دلػػت عميػػم 

 األخبار والروايات الواردة عف أئمة اللدى صموات هللا عميلـ أجمعيف. 
السػػبلـت قػػاؿ فقػػد جػػاء فػػي الروايػػة الشػػرعنة عػػف األمػػاـ زعػػف العابػػديف )عميػػم  

 -أي المهػػدي –) ثػػـ يسػػير واصػػنا  مسػػير األمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت  
حتػػػػى ينتهػػػػي إلػػػػى ال ادسػػػػية وقػػػػد أجتمػػػػا النػػػػاس فػػػػي الكوفػػػػة وبػػػػايْوا 

 .ت7)تالسْياني
وهػػػذا لعمػػػرأ مػػػا فعمػػػم أهػػػه الكوفػػػة مػػػ  األمػػػاـ الحسػػػيف )عميػػػم السػػػبلـت  فقػػػد 

 وسػوؼ  -لعػنلـ هللا  –ياف بايعوا جد السػنياني يزعػد بػف معاويػة بػف أبػي سػن
يق  الكرير مف أهه الكوفػة بوجػم الملػدأ )عميػم السػبلـت ويحػاولوف إرجاعػم 
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ف الملػػػػدأ سػػػػوؼ يقػػػػاتملـ  وعػػػػدـ السػػػػماح لػػػػم وألصػػػػحابم بػػػػدخوؿ الكوفػػػػة وا 
 ويقتملـ.

ثـ يتوجػه إلػى الكوفػة وينػزؿ بهػا فعف األماـ الصادؽ )عميم السبلـت قػاؿ  )
 .ت7)قبائ  الْرب( وُيبهرج دماء سبْيف قبيمة مف

ػػػف بايعػػػت السػػػنياني عػػػدو األمػػػاـ كمػػػا فعػػػهة  ف هػػػذهللا القبائػػػه الكوفيػػػة هػػػي مة وا 
 أجدادهـ م  األماـ الحسيف)عميم السبلـت.

إف األسباب والدواف  التي تكوف وراء خروج أهه الكوفة عم. الملدأ )عميم  
مػاـ السبلـت هي ننس األسباب والدواف  التي أدت إلػ. خػروج هبػائلـ عمػ. األ

الحسػػيف )عميػػػم السػػبلـت  فػػػإف لعامػػه الخػػػوؼ والطمػػ  فػػػي حطػػاـ الػػػدنيا أرػػػر 
كبيػر وبػػالغ فػي خػػروجلـ عمػػ. إمػاـ زمػػانلـ )عميػػم السػبلـت  فقػػوات السػػنياني 
حنيد يزعد ومعاوية سوؼ تدخه الكوفة وذلػؾ قبػه قيػاـ األمػاـ الملػدأ )عميػم 

ف هذهللا القوات سوؼ ترير الرعػب فػي قمػوب النػاس  فػبل احػد يةقػوى السبلـت  وا 
عم. الخروج لنصرة األماـ )عميم السبلـت والتمليد لم وااللتحاؽ بدعوتم التي 
يقػػػػـو بلػػػػا اليمػػػػاني الموعػػػػود   فػػػػإف لسياسػػػػة السػػػػنياني الصػػػػارمة فػػػػي العػػػػراؽ 
والكوفػػة بالتحديػػد السػػبب الوا ػػح والقػػوأ فػػي تخمػػي هػػؤالء عػػف نصػػرة األمػػاـ 

اني والخػروج لحػرب الملػدأ )عميػم )عميم السبلـت به وفي ت دية البيعػة لمسػني
السبلـت  كما فعه أجدادهـ مف قبه حينمػا بػايعوا يزعػد وقػاتموا الحسػيف )عميػم 

 السبلـت .
لقد فعهة أهه الكوفة في ذلؾ الزماف الكريػر  فقػد كػانوا ي وشػوف وعخبػروف عػف 
ف أهػه الكوفػة سػيقوموف  كه مةف يساعد مسػمـ بػف عقيػه أو يمتحػ  بدعوتػم وا 

لنعػػػه فيمػػػا بيػػػنلـ عنػػػدما يبعػػػث الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت رسػػػولم بػػػننس هػػػذا ا
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وسػػػنيرهللا اليمػػػاني للػػػـ  حيػػػث إنلػػػـ سػػػيخبروف وعوشػػػوف عػػػف كػػػه مػػػف يمتحػػػ  
باليمػػاني وعنصػػرهللا وهػػـ الشػػيعة الحقيقيػػيف  فػػإف مػػف ال ينصػػر الملػػدأ )عميػػم 

ف كاف يعرؼ بذلؾ مف قبه.  السبلـت ليس شيعيا  وا 
)كػػأني بػػي عبػػد هللا )عميػػم السػػبلـت قػػاؿ  فقػػد جػػاء فػػي الروايػػة الشػػرعنة عػػف أ 

بالسْياني أو بصاحب السْياني قد َطَرَح رحَمػُه فػي رحبػتكـ بالكوفػة فنػادى 
مناديه مف جاء برأس َيْة عمػي َفمػُه ألػف درهػـ. فَيثػُب الجػار عمػى جػار  

 .(ٔ)وي وؿ هذا منهـ فيضرب ُعن ه ويأخذ ألف درهـ(
شػػيعة األماميػػة  ولكػػف المقصػػود ومػػف المعمػػـو إف جميػػ  سػػكاف الكوفػػة مػػف ال

مف قوؿ األماـ الصادؽ )عميم السبلـت في الرواية المتقدمة ) مةف جاء بػرأس 
شيعة عميت أأ الشيعة الحقيقييف وهـ أنصار األمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـت 
فػوف  ف كانوا ي عرة والذيف بايعوا سنيرهللا اليماني وماعداهـ ليس مف شيعة عمي وا 

 بذلؾ.
ذلػػػؾ هػػػو قولػػػم )عميػػػم السػػػبلـت ) هػػػذا مػػػنلـت أأ مػػػف أنصػػػار  والػػػدليه عمػػػ. 

ال فػػإف السػػنياني يعمػػـ إف أهػػه الكوفػػة كملػػـ  األمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت وا 
 م تةشيعوف فما معن.)يريب الجار عم. جارهللات   

ومػػف هػػذهللا الروايػػة يتبػػيف لنػػا مػػا لسياسػػة السػػنياني مػػف أرػػر سػػحرأ فػػي قمػػوب 
إف السػػػنياني يقػػػـو بمػػػا قػػػاـ بػػػم جػػػدهللا يزعػػػد  هػػػؤالء المر ػػػ. مػػػف أهػػػه الكوفػػػة.

)عميػػػم ألمعنػػػةت مػػػف قةبػػػه مػػػ  أهػػػه الكوفػػػة حيػػػث أنػػػم يػػػوزع األمػػػواؿ ويعطػػػي 
الدنانير والدراهـ  ونتيجة  للذيف العامميف )عامه الخوؼ والطم ت يخػرج أهػه 
الكوفػػة عمػػ. األمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت ويقاتمونػػم ولكػػنلـ لػػف ينمحػػوا هػػذهللا 

ملـ سػػػػوؼ لػػػػف تجػػػػد للػػػا طرعقػػػػا  إلػػػػ. قمػػػػب الحسػػػػيف )عميػػػػم المػػػرة  فػػػػإف سػػػػلا
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ػػػدرهـ المعلػػػود  ف نة ف خيػػػوللـ المعينػػػة سػػػوؼ لػػػف تطػػػ  صػػػدرهللا  وا  السػػػبلـت  وا 
سوؼ لف يناؿ مف مسمـ بف عقيه )عميم السبلـت  وسوؼ لػف يخػرؽ سػلملـ 
الجػػػائر قر ةػػػة العباس)عميػػػم السػػػبلـت  وسػػػوؼ لػػػف ت سػػػب. بطمػػػة كػػػر بلء زعنػػػب 

الملدأ )عميم السبلـت سينتصر وعبيدهـ عف بكػرة أبػيلـ  )عميم السبلـت  فإف
}يريػدوف أف ُيطْئػوا نػور   بػأفواههـ  و  مػتـ وسيحصدهـ وهللا حصػدا 
 .(ٔ)نور  ولو كر  الكافروف{

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرابا بابال
 فَرؽ الضَللة في عصر الظهور
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ت تؤكػػد لقػػد وردت الكريػػر مػػف الروايػػات عػػف أهػػه البيػػت )عمػػيلـ السػػبلـ      
إف فػػػي عصػػػر الظلػػػور المقػػػدس تخػػػرج فػػػرؽ  ػػػبللة تقػػػ  فػػػي وجػػػم اإلمػػػاـ 
الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت وتحمػػه السػػبلح لكػػي تقاتمػػم ومكػػاف خروجلػػا مختمػػ  

 لكف أكررها يخرج مف الكوفة.
 وسوؼ نستعرض هذهللا النرؽ بالتنصيه.

 
 فرقة البترية/ التبرية  -أوَل 

الػػواردة عػػف أهػػه البيػػت )عميػػم  لقػػد وردت فػػي كتػػب الحػػديث والروايػػات      
السػػػبلـت والتػػػي تتحػػػدث عػػػف خػػػروج طائنػػػة كبيػػػرة مػػػف عممػػػاء الػػػديف والنقلػػػاء 
والقػػراء ممػػف يقػػاؿ عػػنلـ شػػيعة  ومػػا هػػـ بشػػيعة أبػػدا. ومػػف هػػذهللا النػػرؽ فرقػػة 

 )البترعة أو التبرعةت.
وقػػد اختمنػػت التسػػمية نتيجػػة اخػػتبلؼ الروايػػات الػػواردة عػػف األئمػػة األطلػػار  

ردت بمنػػظ )البترعػػةت ووردت أي ػػا بمنػػظ )التبرعػػةت  وسػػوؼ نعػػرض فبع ػلا و 
 الروايات وندرس ونعمه ماهية فرقة البترعة.

عف أبي جعنػر الصػادؽ )عميػم السػبلـت  فػي حػديث ت7)فني إرشاد المنيد     
: )إذا قػػاـ ال ػػائـ )عميػػه السػػَلـ( سػػار إلػػى الكوفػػة فيخػػرج طوعػػه  انػػم قػػاؿ

البترية عمػيهـ السػَلحغ في ولػوف لػه:  منها بضْة عَر ألف نْس يدعوف 
أرجا مف حيث جئت ليس لنا حاجة في بنػي فاطمػةغ فيضػا فػيهـ السػيف 
حتػػى يػػأتي عمػػى أخػػرهـغ ثػػـ يػػدخ  الكوفػػة في تػػ  بهػػا كػػ  منػػافق مرتػػابغ 

 ويهدـ قصورهاغ وي ت  م اتميها حتى يرضى   عز وعَل(.
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در)قدست جػػػاءت وفػػػي تػػػارع  مػػػا بعػػػد الظلػػػور لمسػػػيد   صػػػادؽ الصػػػ     
ننػػػػس هػػػػذهللا الروايػػػػة منقولػػػػة عػػػػف اإلرشػػػػاد مػػػػ  اإلشػػػػارة إلػػػػ. وجػػػػود نسػػػػختيف 

 مختمنتيف فيما يطم  عم. هذهللا الطائنة ال الة الم مة 
 البرعة.-6البترعة     -7

وفي بياف األئمة )عميلـ السبلـت لمشي  زعف العابديف النجني عػف إمامنػا     
ويسير إلى الكوفة فيخرج منها ) الصادؽ )عميم السبلـت في حديث طوعه  

ستة عَر ألْا مف البترية"وفي الرواية اْلخرى البرية" َاكيف في السَلحغ 
ػمروا ثيػابهـغ وعمهػـ  قراء ال رآفغ ف هاء في الديفغ قد قرعػوا جبػاههـغ َو
النْاؽغ وكمهـ ي وؿ: يا ابف فاطمةغ ارجا َل حاجة لنا فيؾغ فيضا السيف 

ثنػػيف مػػف الْصػػر إلػػى الَْػػاء في ػػتمهـ فػػيهـ عمػػى ظهػػر النجػػف عَػػية اَل 
أسرع مف جزر جزور فَل يْوت منهـ رج غ وَل يصػاب مػف أصػحابه أحػدغ 

 دماؤهـ قرحاف إلى   تْالى(.
ورد بػػػػننس الروايػػػػة لكػػػػف أسػػػػملـ  ت7)أمػػػػا فػػػػي رو ػػػػة الواع ػػػػيف لمنيسػػػػابورأ 

)إذا قػاـ ال ػائـ سػار التبرئة  وقاؿ الباقر )عميم السػبلـت  فػي حػديث طوعػه  
 إلى الكوفة فيخرج منها بضْة عَر ألف يدعوف التبرئة...(.

 ولدراسة الروايات القائمة بالبترعة أو التبرعة عدة مراحه 
 

 المرحمة اْلولى:   
لعه بعض الباحريف ركز عم. المنظ واختبلفم وهػه كػاف اإلمػاـ البػاقر )عميػم 

صػحي  أو السػبلـت يقصػد توييػر اسػـ هػذهللا النرقػة أو إف الروايػة حػدث فيلػا ت
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تقصػػػػػير مػػػػػف قبػػػػػه الػػػػػرواة  إف الروايػػػػػة وردت بمنظػػػػػيف همػػػػػا البترعػػػػػة والتبرعػػػػػة 
)أوالتبرئةت وكبلهما داليف عم. معن. معلػود هنػذاؾ فػي عصػر اإلمػاـ البػاقر 
)عميم السبلـت  فعمػ. المنػظ األوؿ تقصػد الروايػة عقيػدتلـ بػالبتر  حيػث أنلػـ 

يف )عميم السػبلـت و تػروا أمنوا باإلماـ عمي والحسف والحسيف وعمي بف الحس
اعتقادهـ بزعد بف عم. والصواب هو الرجوع إل. اإلماـ الباقر )عميم السبلـت 
رػػػـ إلػػػ. أالئمػػػة )عميػػػم السػػػبلـت وعمػػػ. المنػػػظ الرػػػاني )التبرئػػػةت تقصػػػد الروايػػػة 
عقيػػػدتلـ بػػػالتبرؤ مػػػف بعػػػض أهػػػه البيػػػت )عميػػػم السػػػبلـت سػػػواء كػػػاف بقصػػػد 

الرواية إذا وردت بمنظ البتػر أو التبػرأ أو مباشر أو نير مباشر. وال فرؽ في 
التبػػرأ  حيػػث أف التبرئػػة أو التبرعػػة لنظػػاف لمعنػػ. واحػػد  أمػػا البترعػػة فيقصػػد 
بلػػا البتػػر  ومػػف هػػذا نعػػرؼ إف هػػذهللا النرقػػة تتصػػ  بصػػنتيف  األولػػ. التبرئػػة 

 والرانية البتر.
 المرحمة الثانية: 

الشػػػيعة بػػه إف قادتلػػػا هػػذهللا النرقػػة التػػػي تخػػرج عمػػػ. اإلمػػاـ الملػػدأ هػػػـ مػػف 
ومنكرعلػػا ومنظرعلػػػا هػػػـ مػػف النقلػػػاء وذلػػػؾ ألف أهػػه الكوفػػػة كملػػػـ شػػػيعة وال 
يوجد فػيلـ إال عػدد  ػئيه مػف السػنة أو نيػرهـ  والروايػات تقػوؿ إف عػددهـ 

 )ستة عشر أل ت.
والػػػدليه عمػػػ. إف قػػػادتلـ مػػػف النقلػػػاء مػػػا ورد عػػػف اإلمػػػاـ الصػػػادؽ )عميػػػم  

سير إلى الكوفة فيخرج منها ستة عَػر الْػاع )ويالسبلـت في حديث طوعه  
مف البترية َاكيف بالسَلح قراء ال رآفغ ف هاء في الديف قد قرعوا جباههـ 

مروا ثيابهـ وعمهـ النْاؽ...(  .ت7)َو
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وهػػؤالء النقلػػاء هػػـ مػػف أهػػه ال ػػبللة ممػػف يكػػذب عمػػ. هللا ورسػػولم والػػدليه  
ادؽ )عميػم السػبلـت عم. ذلؾ ما ورد مػف المن ػه بػف عمػر عػف اإلمػاـ الصػ

 .تٕ))لوقاـ قائمنا بدأ بكذابي الَيْة ف تمهـ(قاؿ  
)وهػـ أضػر وهـ الذيف يصنلـ اإلماـ الحسف العسكرأ )عميم السبلـت بقولػم  

عمػػى ضػػْْاء َػػيْتنا مػػف جػػيش يزيػػد عمػػى الحسػػيف بػػف عمػػي )عميهمػػا 
 .(ٔ)السَلـ( وأصحابه(

نػت ـ مػف أهػ  الْتػوى فػي )ويوذلؾ ما يقولم أمير المؤمنيف )عميػم السػبلـت  
الديف لما َل يْمموفغ فتْسا لهػـ وْلتبػاعهـغ أكػاف الػديف ناقصػا فتممػو  ؟ 

 (ٕ)أـ كاف به عوج ف ومو  ؟(
 المرحمة الثالثة:

إف هؤالء النقلاء قادة فرقة التبرعة أو )التبرئةت هـ الذيف يبدءوف الحرب مػ   
عمملػػػػػـ بشخصػػػػػم األمػػػػػاـ )عميػػػػػم السػػػػػبلـت حيػػػػػث ينتػػػػػوف بػػػػػالبراءة منػػػػػم  مػػػػػ  

وطػػاعتلـ لمشػػيطاف وأننسػػلـ األمػػارة بالسػػوء كمػػا فعػػه األحبػػار والرهبػػاف مػػ  
رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات لػذلؾ سػموا بالتبرئػة وقػد ذكػر فػي الروايػة الػواردة عػف 
عبد هللا بف سػناف عػف أبػي عبػد هللا )عميػم السػبلـت فػي روايػة طوعمػة إلػ. إف 

يْته()إذا سمْوا قاؿ    .(ٕ)الصوت مف السماء أَل أف الحق في عمي َو
فػإنلـ سػػوؼ ينتػوف بػػالبراءة منػم وعتبػػرأ مػػف يتػبعلـ منػػم جلػبل بػػم. وقػػد وردت 
فػػي كتػػاب بشػػارة اإلسػػبلـ نقػػبل عػػف نيبػػة النعمػػاني والطوسػػي والبحػػار روايػػة 
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) َل يخػػرج ال ػػائـ حتػػى ي ػػرأ عػػف األمػػاـ الصػػادؽ )عميػػم السػػبلـت أنػػم قػػاؿ  
 .ت7)تاب في البصرة وكتاب في الكوفة بالبراءة مف عميووو(كتابافغ ك

والمعمػػوـ إف كمتػػا المػػدينتيف شػػيعيتيف وخصوصػػا  الكوفػػة  فمػػو قطعػػوا أر ػػا  ال 
مف عمي  لكف الق ية فيلا التباس وهػو إف عمػي هػو القػائـ والػدليه  ف يتبرؤو 

ظػر إلػى )مػف أراد أف ينعم. انم القائـ قوؿ القائـ )عميم السبلـت حيف يقػوـ  
دمحم فانػػا دمحم ومػػف أراد أف ينظػػر إلػػى أميػػر المػػؤمنيف فأنػػا أميػػر المػػؤمنيف 

 .ت6)(
وكػػػػذلؾ إف الصػػػػيحة باسػػػػـ القػػػػائـ وردت فػػػػي الروايػػػػات إف الحػػػػ  فػػػػي عمػػػػي 
وشيعتم أأ إف الح  م  القائـ. وبالنتيجة سوؼ يتبرأ منم ستة عشر النا  مف 

بػروا منػم بصػورة نيػر مباشػرة الكوفة ويطم  عميلـ التبرئة وهـ أولئؾ الػذيف ت
كمػػا ذكرنػػا فػػي النائػػدة الرانيػػة واف هػػؤالء بترعػػة ألنلػػـ بتػػروا اإلمامػػة  فاعتقػػدوا 

 ب حد عشر إماـ ولكنلـ بتروا اعتقادهـ بالقائـ.
 

 ثانياع : فرقة المرجئة 
مف النرؽ ال الة التي سيكوف للا موق  الخيانة والند لئلماـ الملدأ )عميػم 

ة هي فرقة )المرجئةت. فقد جػاء فػي الروايػة بحػديث منصػه السبلـت في الكوف
يرويم المحدث الرقة عبد األعمػ. الحمػي عػف أمامنػا أبػي جعنػر البػاقر )عميػم 

)...حتػػى إذا صػػْد النجػػف قػػاؿ ْلصػػحابه تْبػػدوا ليمػػتكـ السػبلـت يقػػوؿ فيػػم  
هػػذ  فيبيتػػوف بػػيف راكػػا وسػػاجد يتضػػرعوف إلػػى   حتػػى إذا أصػػبح قػػاؿ: 
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طريق النخيمػة وعمػى الكوفػة جنػد مجنػدغ قمػت: جنػد مجنػد؟ قػاؿ: خذوا بنا 
أي و  حتػى ينتهػي إلػى مسػجد إبػراهيـ )عميػه السػَلـ( بالنخيمػة فيصػػمي 
فيه ركْتيف فيخػرج إليػه مػف كػاف بالكوفػة مػف مرجئهػا وغيػرهـ مػف جػيش 
السْيانيغ في وؿ ْلصػحابه اسػتطردوا لهػـ ثػـ ي ػوؿ كػروا عمػيهـ. قػاؿ أبػو 

 .(ٔ)السَلـ( وَل يجوز و  الخندؽ منهـ مخبر...(  جْْر )عميه
في هذهللا الرواية الشػرعنة بيػاف واسػ  وملػـ يجػدر بنػا إف نخػوض فيػم وهػو اف 

-كمػا هػو معمػوـ -هذهللا النرقة المرجئػة سػيكوف خروجلػا مػف الكوفػة  والكوفػة
مدينػػة شػػيعية ولػػذلؾ سػػتكوف هػػذهللا النرقػػة مػػف الشػػيعة الػػذيف سػػيخرجوف عمػػ. 

عميػػم السػػبلـت  إنمػػا يكونػػوف مرجئػػة صػػنة ألفعػػاللـ مػػف حيػػث حكػػـ األمػػاـ )
ت خير وترجي أمر ظلور األماـ )عميم السبلـت وتمسكلـ بػرأيلـ بإطالػة زمػف 

 الظلور المقدس وأبعاد تحققم.
 
 

 تْريف المرجئة
المرجئػػة هػػي صػػنة لعمػػه قػػـو اتصػػنوا بلػػا ف صػػبحت معبػػرة عػػف حػػاللـ. فقػػد 

البحػػرعف ومطمػػ  النيػػرعف  )وقػػد اختمػػ   قػػاؿ الشػػي  الطرعحػػي )رهللات فػػي مجمػػ 
فػػػي المرجئػػػة فقيػػػه  هػػػـ فرقػػػة مػػػف فػػػرؽ اإلسػػػبلـ يعتقػػػدوف انػػػم ال ي ػػػر مػػػ  
األيماف معصػية  كمػا ال يننػ  مػف الكنػر طاعػة  سػموا مرجئػة العتقػادهـ أف 

 .ت7) هللا تعال. أرج  تعذيبلـ عف المعاصي  أأ أخرهللا عنلـت
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يف يقولػػوف األيمػػاف قػػوال بػػبل فعػػه  وعػػف ابػػف قتيبػػة  أنػػم قػػاؿ  هػػـ الػػذ        
ألنلػػػػـ يقػػػػدموف القػػػػوؿ وعػػػػؤخروف العمػػػػه. وقػػػػاؿ أهػػػػه المعرفػػػػة والممػػػػه  ) إف 
المرجئة هـ النرقة الجبرعة الذيف يقولوف  أف العبد ال فعه لم  وا  ػافة النعػه 
نمػػػػا  إليػػػػم بمنزلػػػػة أ ػػػػافتم إلػػػػ. المجػػػػازات  كجػػػػرأ النلػػػػر  ودارت الرحػػػػ.  وا 

 .ت6)ـ يؤخروف أمر هللا وعرتكبوف الكبائرتسميت المجبرة مرجئة ألنل
)فممػػػا قتػػػه عمػػػي   وقػػػاؿ الشػػػي  أبػػػو الحسػػػف النػػػو ختي )رهللات فػػػي كتابػػػم النػػػرؽ 

)عميػػم السػػبلـت التقػػت النرقػػة التػػي كانػػت معػػم والنرقػػة التػػي كانػػت مػػ  طمحػػة 
والز يػػر وعائشػػة فصػػاروا فرقػػة واحػػدة مػػ  معاويػػة ابػػف أبػػي سػػنياف إال القميػػه 

ف قػػػػاؿ بإمامتػػػػم بعػػػػد النبػػػػي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػميمات وهػػػػـ السػػػػواد مػػػػنلـ مػػػػف شػػػػيعتم ومػػػػ
األعظـ وأهه الحشػو وأتبػاع الممػوؾ وأعػواف كػه مػف نمػب أعنػي الػذيف التقػوا 
مػػ  معاويػػة فسػػموا جميعػػا المرجئػػة  ألنلػػـ تولػػوا المختمنػػيف جميعػػا  وزعمػػوا إف 

وا للػػػػػـ جميعػػػػػا أهػػػػه القبمػػػػػة كملػػػػػـ مؤمنػػػػػوف بػػػػػإقرارهـ الظػػػػاهر باأليمػػػػػاف ورجػػػػػ
 .ت7)المونرةت

وفػػػي هػػػػامش كتػػػػاب الجمػػػػه لمشػػػي  المنيػػػػد )رهللات ورد هػػػػذا التعرعػػػػ  لممرجئػػػػة  
)طائنة مف المسمميف ظلرت في أواخر القرف األوؿ ومؤسسلـ هو حسف بف 
  بف الحننية وهو أوؿ مف تكمـ في األرجاء وكتب الرسالة التي اربػت فيلػا 

يتولػػوا نيرهمػػا مرػػه عرمػػاف وعمي)عميػػم األرجػػاء  فتولػػوا أبػػا بكػػر وعمػػر ولػػـ 
السػػبلـت وطمحػػة والز يػػر  وهػػذا هػػو األرجػػاء األوؿ  رػػـ تطػػوروا فػػي عقيػػدتلـ 
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فجعموا قاعدة مػذهبلـ الكػبلـ فػي األيمػاف والكنػر  فقػالوا إف األيمػاف قػوؿ بػبل 
 عمه  وسموا بذلؾ لتركلـ القط  بوعيد النس  وذلؾ هو جام  مذهبلـت.

المرجئػػة وأنلػػا صػػنة ألفعػػاؿ ومعتقػػدات حامميلػػا  فلػػـ وهنػػا يتبػػيف لنػػا معنػػ. 
 خرجوا عف أمر هللا ب رجائلـ وت خيرهـ ألمرهللا تعال..

وبعػػػد معرفػػػة معنػػػ. المرجئػػػة وأنلػػػـ قػػػد خرجػػػوا فػػػي زمػػػف المعصػػػوميف سػػػابقا 
وانتلػت بعػد ذلػػؾ فػرقتلـ  كيػ  سػػتكوف هنػاؾ مرجئػة فػػي أخػر الزمػاف تخػػرج 

ف عامػػة المسػػمميف بػػه هػػي مػػف عمػػ. الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت وهػػي ليسػػت مػػ
 الشيعة وفي الكوفة بالذات  

وهنػػا يوجػػد حػػه واحػػد للػػذا االستنسػػار وهػػو أف مرجئػػة ذلػػؾ الزمػػاف كػػانوا مػػف 
المسمميف ولكنلـ خرجوا عم. األئمة المعصوميف  وفػي أخػر الزمػاف سػتخرج 
طائنػػة عمػػ. الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت مػػف الكوفػػة عاصػػمة التشػػي  فػػي العػػالـ 

تقػادهـ بػػ ف أمػر اإلمػاـ لػػـ يػ تي أوانػم وهػػـ بػذلؾ يسػموف المرجئػػة وسػيكوف اع
بيعة أعماللـ متشابلة لتشابم صناتلـ م  المرجئة السابقة حيث أف وحدة وط

رجػػاء أمػػر هللا تعػػال.  فكمػػا قػػاؿ أبػػي عبػػد هللا )عميػػم السػػبلـت   فػػي تػػ خير وا 
مػدائف )أَهد إف المرجئة عمى ديف الػذيف )قػالوا أرجػه وأخػا  وأبْػث فػي ال

 .ت7)حاَريف(
وفػػػي هػػػذهللا الروايػػػة تصػػػرعح تػػػاـ مػػػف المعصػػػوـ )عميػػػم السػػػبلـت عمػػػ. معنػػػ. 
المرجئة وصنتلـ وتشابم أفعاللـ م  أفعاؿ حاشية فرعوف عندما أرادوا المكر 
م  نبي هللا موس. )عميم السبلـت رنػـ أنلػـ عػاينوا المعجػزات ب ننسػلـ ولكػف 

لـ لنرعػػوف فػػي تػػ خير أمػػر ديػػف اتلػػاملـ لػػم )عميػػم السػػبلـت بالسػػاحر ومشػػورت
موس. )عميم السبلـت فإف ت خيرهـ ألمر موس. )عميم السبلـت بإرجاء األمػر 
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حتػػ. مجػػيء السػػحرة مػػف جميػػ  المػػدائف  ألنلػػـ عمػػ. ديػػف التػػ خير وهػػذا مػػا 
سػػيحدث مػػ  األمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت مػػف حيػػث المعتقػػد والنعػػه الػػذأ 

 .سيقوموف بم هؤالء المرجئة في الكوفة
ولعه هذهللا الطائنة نشاهد نواتلػا فػي مجتمعاتنػا اإلسػبلمية فلنالػؾ الكريػر مػف 
رجػاؿ الػػديف مػػ  مػػا يػػروهللا مػػف تحقػػ  لعبلمػػات زمػػاف الظلػػور المقػػدس وقػػوللـ 
بتحق  القسـ األكبر منلا وم  ذلؾ فلـ يقولوف ب ف أمر اإلماـ لـ ي تي أوانم 

 وهو بعيد عف زماننا هذا. 
 

 أخر الزماف صْات )مرجئة الكوفة( في
تتصػػ  )مرجئػػة الكوفػػةت فػػي أخػػر الزمػػاف بعػػدة صػػنات  نػػذكر منلػػا مػػا     
 ي تي 

 اوَلع: أرجاء أمر   وتأخير  وارتكاب الكبائر.
أمػػر هللا واف أمػػر هللا كمػػا نعمػػـ هػػو  إرجػػاءحيػػث إف أهػػـ صػػناتلـ هػػي       

بلـت قاؿ  األماـ الملدأ )عميم السبلـت. فقد جاء عف أبي عبد هللا )عميم الس
)إف أوؿ مػػػف يبػػػايا ال ػػػائـ جبرائيػػػ  ينػػػزؿ عميػػػه فػػػي صػػػورة طيػػػر ابػػػيض 
فيبايْػػه. ثػػـ يضػػا رجػػَل عمػػى البيػػت الحػػراـ ورجػػَل عمػػى بيػػت الم ػػدس ثػػـ 

 .ت7)ينادي بصوت رفيا يسما الخَلئق: )أتى أمر   فَل تستْجمو (
انػم  فاف أصحاب هذهللا النرقة سيرجئوف تحقي  أمر هللا في الخروج ويقولوف   

 ال يخرج ااف فالديف بخير.
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وهػػػػذا بحػػػػد ذاتػػػػم سػػػػيؤدأ إلػػػػ. إ ػػػػبلؿ النػػػػاس وتقاعسػػػػلـ عػػػػف أمػػػػر مػػػػوالهـ 
الملدأ)عميم السبلـت وبعد فعملـ هذا سيكونوف مف الخارجيف عف رحمػة هللا 
ومػػػف الػػػداخميف فػػػي ن ػػػبم بسػػػبب مكػػػرهـ باإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت 

وا اكبػر الكبػائر بنعملػـ هػذا ألنػم ال فسيكونوف قد اقترف تمو وقوفلـ بوجم دعو 
يعبػػر إال عػػف إنكػػارهـ ألمػػر هللا وتػػ خيرهـ لػػديف الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت فكمػػا 

 جاء في الرواية أنلـ سيدخموف في الكنر ويكونوف ب فعاللـ مف الكافرعف.
}فػػػاذا ن ػػػر فػػػي فعػػػف أبػػػي جعنر)عميػػػم السػػػبلـت قػػػاؿ  فػػػي قولػػػم عػػػز وجػػػه 

لنػداء مػف السػماء أَل إف ولػيكـ فػَلف بػف فػَلف قػاؿ النػاقور هػو ا الناقور{
ال ػػائـ بػػالحق ينػػادي بػػه جبرائيػػ  فػػي ثػػَلث سػػاعات مػػف ذلػػؾ اليوـ}فػػذلؾ 
يومئذ يـو عسير عمى الكافريف غير يسير{ يْني بالكافريف المرجئة الػذيف 

 .ت7)كْروا بنْمة   وحوَلية عمي بف أبي طالب)عميه السَلـ(
وهػػػػـ الػػػػذيف سػػػػينكروف واليػػػػة قػػػػائـ هؿ   فكيػػػػ  ال يكونػػػػوف مػػػػف الكػػػػافرعف 

 وعخرجوف عميم.
 ثانيا: الت ميد اْلعمى

وهػػذهللا الصػػنة هػػي مػػف أهػػـ مميػػزات المرجئػػة حيػػث إف لكػػه حركػػة قيػػادة ولكػػه 
قيػػػادة أتبػػػاع  فػػػإف المرجئػػػة سػػػيقمدوف قيػػػادتلـ بشػػػكه أعمػػػ. نػػػاب  مػػػف أعمػػػ. 

هػػي مدينػػة درجػػات الجلػػه العقائػػدأ والػػديني  وبمػػا إف خػػروجلـ مػػف الكوفػػة و 
النقػػم  فػػإف فػػي اخػػر الزمػػاف سػػتقمد النػػاس )فقلػػاء السػػوء وال ػػبللةت بػػبل دليػػه 
شرعي ويكوف تقميد أعم. ال يمت لمديف بصمة سوى الوقوؼ بوجم المعصوـ 

 )عميم السبلـت بسبب العصبية واالنحياز إل. فقلاءهـ.
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فقػػػد جػػػاء عػػػف الشػػػي  الكمينػػػي)رهللات عػػػف   بػػػف عبيػػػدهللا قػػػاؿ  لػػػي أبػػػو الحسػػػف 
)يػػػا دمحم انػػػتـ اَػػػد ت ميػػػدا أـ المرجئػػػة؟ قػػػاؿ: قمػػػت: قمػػػدنا )عميػػػم السػػػبلـت  

وقمدواغ ف اؿ: لـ أسالؾ عف هذاغ فمـ يكف عنػدي أكثػر مػف الجػواب اْلوؿغ 
ف ػػاؿ أبػػو الحسػػف )عميػػه السػػَلـ(: إف المرجئػػة نصػػبت رجػػَل لػػـ تْػػرض 
د طاعته وقمدو  وانتـ نصبتـ رجػَل وفرضػتـ طاعتػه ثػـ لػـ ت مػدو غ فهػـ أَػ

 .(ٔ)منكـ ت ميدا((
اف النػػاس سػػيقمدوف فقلػػائلـ ويقنػػوف بوجػػم الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت فػػي إنكػػار 
حقػػم ومحار ػػة دعوتػػم  وبمػػا إف الكوفػػة فػػي الت وعػػه هػػي مكػػة فػػإف مػػف يسػػكف 
مكة هـ قرعش ومف تصدى لرسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمات هـ أكابر قرعش فإف مف 

ش ومػػف يقػػ  بوجػػم الملدأ)عميػػم السػػبلـت هػػـ سػػادة سيسػػكف الكوفػػة هػػـ قػػرع
قػػػرعش ألنلػػػـ أكػػػابر الكوفػػػة  و ػػػذلؾ نػػػرى إف الملدأ)عميػػػم السػػػبلـت سػػػي تي 

 محار ا لقرعش وفقلائلـ ويق ي عميلـ. 
وقػػػد دلػػػت الكريػػػر مػػػف الروايػػػات عمػػػ. هػػػذا الم ػػػموف  فقػػػد جػػػاء عػػػف أميػػػر 

ة فػػرت مػػف }كػػأنهـ حمػػر مسػػتنْر المػػؤمنيف )عميػػم السػػبلـت فػػي شػػرح اايػػة 
قسورة{ قاؿ)عميه السَلـ(: )كأنهـ حمر وحش فػرت مػف قسػورة أي اْلسػد 
حيف رأتػه وكػذلؾ المرجئػة إذا سػمْت بْضػ  آؿ دمحم تْػرت عػف الحػقغ ثػـ 
قاؿ   تْالى }ب  يريد ك  امرئ مػنهـ أف يػؤتى صػحْا منَػرة{ قاؿ)عميػه 

السػماء ثػـ السَلـ(: يريد ك  رج  مف المخالْيف أف ينزؿ عميهـ كتابا مف 
قػػػاؿ تْػػػالى }كػػػَل بػػػ  َل يخػػػافوف اآلخػػػرة{ قاؿ)عميػػػه السػػػَلـ( هػػػي دولػػػة 

 .ت7)ال ائـ((
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إف هذهللا ااية وصنت سادة قرعش وكبرائلـ  وهػي تنطبػ  عمػ. سػادة الكوفػة  
و ػػذلؾ نػػرى بػػاف قيػػادة المرجئػػة تكػػوف مػػف كبػػراء القػػوـ كمػػا فػػي قػػرعش  فلػػـ 

اف حػػاللـ قػػد صػػورهللا لنػػا سػػيكونوف مػػف كبػػار فقلػػاء السػػوء فػػي ذلػػؾ العصػػر و 
أميػػر المػػؤمنيف )عميػػم السػػبلـت فػػي وصػػ  هللا تعػػال. للػػـ عنػػد هجػػـو القػػائـ 
)عميػم السػػبلـت عمػيلـ  فكػػ نلـ حمػػر وحشػية فػػرت مػػف األسػد حيػػث أف قطيػػ  
الحميػػر الوحشػػي هػػو القطيػػ  الوحيػػد الػػذأ يتنػػرؽ أشػػتاتا فػػي كػػه مكػػاف عنػػد 

القطي  فإف اللروب ال يكوف هجوـ األسد عميم  فبل تبق. صمة بيف الحمير و 
جمػػػاعي ومػػػنظـ بػػػه إف كػػػه فػػػرد مػػػف القطيػػػ  ينلػػػـز بمنػػػردهللا تػػػاركيف القطيػػػ  
 مشتت و عي . فتعسا للؤالء القوـ الذيف سيكونوف بلذا الوص  المرع .

 ثالثا: اْلنا
إف التطبػػػػ  باألنانيػػػػة فػػػػي االعتقػػػػاد والعمػػػػه دوف األخػػػػذ مػػػػف أهػػػػه المعرفػػػػة   

السػػػػػبلـت وتقػػػػػديـ أرائلػػػػػـ عمػػػػػ. أقػػػػػواؿ  ـعمػػػػػيلالحقيقيػػػػػيف وهػػػػػـ أهػػػػػه البيػػػػػت )
المعصوميف واتباع أهوائلـ عم. حساب الػديف يػؤدأ بلػـ إلػ. الوقػوؼ بوجػم 

 اإلماـ )عميم السبلـت .
ويحدرنا األمػاـ الباقر)عميػم السػبلـت عػف هػذهللا الصػنة بو ػوح تػاـ عمػا جػاء  

إلػى )لمػا قػدمت المدينػة انتهيػت مف بشير ابف أبي اراكة النباؿ حيػث قػاؿ  
منػػزؿ أبػػي جْْػػر البػػاقر )عميػػه السػػَلـ( فػػاذا أنػػا ببغمتػػه مسػػرجة بالبػػابغ 

الػدارغ فخػرج فسػممت عميػه فنػزؿ عػف البغمػة واقبػ  نحػويغ  فجمست حيػاؿ
ف اؿ: ممػف الرجػ  ؟ ف مػت: مػف أهػ  الْػراؽغ ف ػاؿ: مػف أيهػا ؟ قمػت: مػف 
أه  الكوفةغ ف اؿ مف صحبؾ فػي هػذا الطريػق ؟ قمػت: قػوـ مػف المحدثػةغ 

 ػػاؿ ومػػا المحدثػػة ؟ قمػػت: المرجئػػةغ ف ػػاؿ: ويػػح هػػذ  المرجئػػة إلػػى مػػف ف
يمجئوف غدا إذا قاـ قائمنا ؟ قمت: أنهـ ي ولوف: لو قد كاف ذلؾ كنػا وانػتـ 
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في الْدؿ سواء. ف اؿ: مف تابغ تاب   عميػهغ ومػف اسػر نْاقػا فػَل يبْػد 
ذي نْسػي   غير غ ومف أظهر َيئا اهرؽ   دمهغ ثػـ قػاؿ: يػذبحهـ والػ

بيد  كما يذبح ال صػاب َػاتهغ وأومػأ إلػى حم ػه. قمػت: إنهػـ ي ولػوف: انػه 
إذا كاف ذلؾ است امت له اْلمور فَل يهريػق محجػة دـغ ف ػاؿ: كػَلغ والػذي 

 .(ٔ)نْسي بيد  حتى نمسح وانتـ الْرؽ والْمقغ وأومأ بيد  إلى جبهته(
لـ ب ننسػلـ دوف هللا مف هذهللا الرواية يتبػيف لنػا عظػيـ "األنػا" فػي الػننس وورػوق

عػػػز وجػػػػه  حيػػػػث أنلػػػػـ يسػػػػاووف أننسػػػػلـ باألئمػػػػة المعصػػػػوميف أو بػػػػاألحرى 
باإلماـ الملدأ )عميم السبلـت إذا خرج حيث إف لقوللـ في الرواية  أأ أنلـ 
ننػػس عدالػػة وحػػاؿ أهػػه البيػػت )عميػػم السػػبلـت فلػػـ عمػػ. صػػواب مرممػػا أهػػه 

ف بػػذلؾ وهػػـ مػػف يرعػػد البيػػت )عمػػيلـ السػػبلـت عمػػ. صػػواب وكيػػ  ال يحكمػػو 
 ت خير خروج القائـ )عميم السبلـت.

 
 رابْا: صْة ال ياس 

 :فعف اإلماـ عمػي بػف أبػي طالػب )عميػم السػبلـت فػي حػديث األر عمائػة قػاؿ 
)عمموا صبيانكـ مف عممنا ما ينْْهـ   به َل تغمب عميهـ المرجئة برأيها 

أقوامػا ي يسػوف فهػـ  وَل ت يسوا الديف فاف مف الػديف مػا َل ي ػاس وسػيأتي
أعداء الديف وأوؿ مف قاس إبميس. إياكـ والجػداؿ فانػه يػورث الَػؾ ومػف 

 .(ٔ)تخمف عنا همؾ(
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وفي هذهللا الرواية الشرعنة بياف هذهللا الصنة بو وح  حيث إف مسػالة القيػاس  
تقودنا إل. إف مف يقيسوف هـ النقلاء  ألف القياس يدخه في المسائه الدينية 

خداـ العقػػه فػػي الػديف وهػػو مػػا حػػذر منػػم األمػػاـ الصػػادؽ وهػو إشػػارة إلػػ. اسػػت
فلػػػـ إذف  (ٔ))إف ديػػػف   َل يصػػػاب بػػػالْ وؿ ()عميػػػم السػػػبلـت حيػػػث قػػػاؿ  

سيقيسوف بعقوللـ ومداركلـ الشخصية الديف الحػ  وهػو ديػف األمػاـ الملػدأ 
)عميػػػم السػػػبلـت فلػػػـ ال يصػػػيبونم و ػػػذلؾ سػػػيكونوف مػػػف المتصػػػديف ألمػػػر هللا 

 لدأت.)األماـ الم
 

 الْاقبة
بعد أف بينا صنات )مرجئة الكوفػةت  فبلبػد أف نبػيف عػاقبتلـ عمػ. يػد        

األماـ )عميم السبلـت. فقد جاء في الرواية ننسلا لبشير بػف أبػي أراكػة النبػاؿ 
)قدمت المدينة... ف اؿ اْلمػاـ البػاقر )عميػه السػَلـ(: مػف تػابغ تػاب قاؿ  

د   غيػر غ ومػف اظهػر َػيئا اهػرؽ     عميه ومػف اسػر نْاقػا فػَل يبْػ
دمهغ ثـ قاؿ: يذبحهـ والػذي نْسػي بيػد  كمػا يػذبح ال صػاب َػاتهغ وأومػأ 
إلػػى حم ػػهغ قمػػت: إنهػػـ ي ولوف:انػػه إذا كػػاف ذلػػؾ اسػػت امت لػػه اْلمػػور فػػَل 
يهرؽ محجػة دـ. ف ػاؿ: كػَل والػذي نْسػي بيػد  حتػى نمسػح وانػتـ الْػرؽ 

 بالْمقغ وأومأ إلى جبهته(.
ذا بيػػػاف وا ػػػح فػػػي بيػػػاف عاقبػػػة المخػػػالنيف مػػػف الشػػػيعة )المرجئػػػةت فػػػي وهػػػ 

الكوفة وكينية قتملـ بالسي   أشارة إلػ. الحػرب الدمويػة التػي سػيقودها القػائـ 
)عميػػم السػػػبلـت  ػػدهـ فػػػي الكوفػػػة حتػػ. يخػػػتمط العػػػرؽ والعمػػ  )الػػػدـت وهػػػذهللا 
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 إشػػارة وا ػػحة عمػػ. قػػوة وجسػػامة حػػرب الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت معلػػـ حتػػ.
 يق ي عميلـ جميعا .

والممنػػػت لمنظػػػر إف رأأ المرجئػػػة فػػػي قػػػائـ هؿ   )عميػػػم السػػػبلـت هػػػو إنػػػم  
)عميم السبلـت سيخرج فػي اسػتقامة مػف أمػرهللا فػبل يرعػ  قطػرة دـ  وهػذا تػوهيـ 
لمنػػاس وتشػػبيم لعقيػػدتلـ باإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت عمػػ. خػػبلؼ الواقػػ  

لبيػػت )عميػػم السػػبلـت ويقولػػوف أنػػم يػػ تي الػػذأ تنقمػػم الروايػػات الشػػرعنة ألهػػه ا
رحمة ومسالـ وال يحتاج إل. السي  فيػ مف المجتمػ  مػف سػمطة القػائـ وحر ػم 
ألنم الرجه الذأ سي تي إل. الكوفة حامبل  الورد حسب أرائلـ وفي قػوؿ أخػر 

 إف الديف بخير فبل داعي ألف ي تي األماـ إل. الكوفة محار ا . 
 

 ثالثاع: فرقة المْزَيدية
سػػنتعرض ااف إلػػ. فرقػػة أخػػرى منحرفػػة  ػػالة عػػف جػػادة اللػػدى والصػػواب 
ف إنحرافلا الشػديد لػيس بسػبب كونلػا مػف الشػيعة فقػط بػه ألنلػا مػف جػيش  وا 
السػػػيد الحسػػػني اليمػػػاني ننسػػػم الػػػذأ يقاتػػػه وي ػػػحي مػػػف اجػػػه فػػػتح الكوفػػػة 
 وتسميـ الراية لئلمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـت ومبايعتػم  فيػ ب. ننػر مػف جيشػم
تسميـ الراية لئلماـ الملدأ )عميػم السػبلـت وعرف ػوف البيعػة لػم. وهػذهللا النرقػة 
تسػػم. )المزعديػػةت أو )الزعديػػةت عمػػ. اخػػتبلؼ الروايػػات  وللػػذا سػػنبحث هػػذهللا 
النرقػػة بكػػه تناصػػيملا حتػػ. تتبػػيف لنػػا ماهيػػة النتنػػة التػػي تحصػػه فػػي جػػيش 

 فة.السيد الحسني رنـ ما قدموهللا مف ت حيات وجلاد في فتح الكو 
 

 التسمية 
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مف حيث التسمية فبل فرؽ أف تكوف التسمية ب )المزعةديةت أو)الزعديةت حيػث 
أف هػػػذهللا التسػػػمية جػػػاءت مػػػف معنػػػ. أنلػػػـ زعػػػدوا فػػػي الكتػػػاب وحرفػػػوا بػػػم كمػػػا 
نصػػت الروايػػات عميػػم وممػػا يؤعػػد هػػذهللا التسػػمية مػػا جػػاء عػػف األمػػاـ الصػػادؽ 

يػػدؾ بػػابف رسػػوؿ    )... في ػػوؿ الحسػػني:   أكبػػر مػػد)عميػػم السػػبلـت  
حتى نبايْؾ فيمد يد  فيبايْهغ ويبايْه سائر الْسكر الذي ما الحسػني إَل 
أرحْيف ألْاع أصحاب المصاحف المْروفػوف ب)الزيديػة(غ فػانهـ ي ولػوف مػا 
هذا إَل سحر عظيـ. فيخػتمط الْسػكراف في بػ  المهدي)عميػه السػَلـ( عمػى 

يػػاـ فػػَل يػػزدادوف إَل طغيانػػاع الطائْػػة المنحرفػػة فيْضػػهـ ويػػدعوهـ ثَلثػػة أ
وكْػػػػراع فيػػػػأمر ب ػػػػتمهـ فُي تمػػػػوف جميْػػػػاعغ ثػػػػـ ي ػػػػوؿ َل صػػػػحابه:َل تأخػػػػذوا 
المصاحف ودعوها تكوف عمػيهـ حسػرةع كمػا بػدلوها وغيروهػا وحرفوهػا ولػـ 

 .(ٔ)يْمموا بما فيها(
وهنا أشارة وا حة مػف األمػاـ الصػادؽ )عميػم السػبلـت عمػ. إف الزعديػة فػي  

فػػوا الكتػػاب وفشػػموا فػػي االختبػػار والتمحػػيص الػػذأ جعمػػم هللا أخػػر الزمػػاف حر 
عميلـ في مبايعة األماـ الملدأ )عميم السػبلـت بعػدما كػانوا مػف الجنػد الػذيف 
يملدوف الطرع  لئلماـ الملدأ )عميم السبلـت تحت راية الػداعي  وهػذا دليػه 
أخػػػػػػر ووا ػػػػػػح عمػػػػػػ. إف الزعديػػػػػػة أو المزعديػػػػػػة فػػػػػػي عصػػػػػػر ظلػػػػػػور األمػػػػػػاـ 

)عميػػم السػػبلـت وقيامػػم هػػـ ليسػػوا طائنػػة الزعديػػة فػػي علػػد األمػػاـ زعػػف الملدأ
العابديف)عميػػم السػػبلـت واإلمػػاـ البػػاقر )عميػػم السػػبلـت  بػػه إف تشػػابم أفعػػاللـ 
وطرعقػػػػة تحديػػػػد وتوجيػػػػم اعتقػػػػادهـ وانحرافلػػػػا لةسػػػػبب ملػػػػـ فػػػػي إطػػػػبلؽ هػػػػذهللا 

 التسمية. 
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نصػر اإلمػاـ الملػدأ ونود اإلشارة إل. أمػر ملػـ جػدا   فمػف المعمػوـ إف مػف ي
هػـ الشػيعة األماميػة وليسػت طائنػة الزعديػة  فلػـ أساسػا  ال يعتقػدوف باإلمامػة 
مف بعػد اإلمػاـ عمػي بػف الحسػيف)عميم السػبلـت واعتقػدوا بزعػد الشػليد  فكيػ  
لمرػػػه هػػػذهللا النرقػػػة أف تكػػػوف مػػػف أنصػػػار اإلمػػػاـ الملػػػدأ وفػػػي جػػػيش الػػػداعي 

ال تؤمف بإمامة األئمة عمػيلـ  وت حي مف أجه تحرعر الكوفة وفتحلا  وهي
 السبلـ مف اإلماـ الباقر )عميم السبلـت إل. اإلماـ الملدأ)عميم السبلـت. 

اف هذهللا النقال الملمة في بحث التسػمية تقودنػا إلػ. اف تسػمية )المزعديػةت أو 
)الزعديةت حسب ما عرفنا سابقا  أنلػـ زعػدوا فػي الكتػاب وتشػابلت أفعػاللـ مػ  

 زعدية.أفعاؿ الطائنة ال
 
 

 عدد المنحرفيف في هذ  الْرقة الضالة
هنػػػاؾ وقنػػػة ملمػػػة فػػػي هػػػذا العػػػرض أال وهػػػو العػػػدد الػػػذأ ينحػػػرؼ وعػػػرفض 
التسميـ لئلماـ الملدأ )عميم السبلـت حيث إف الرواية السػابقة يػذكر فيلػا أف 
العدد هو )أر عوف ألنات في حيف جاءت روايات األخػرى تشػير إلػ. أف العػدد 

فقػػد ورد فػػي الكػػافي عػػف بكيػػر بػػف أعػػيف عػػف أبػػي عبػػد هللا  هو)أر عػػة هالؼت
)....ثـ يسير بتمػؾ الرايػات كمهػا حتػى يػرد الكوفػة وقػد )عميم السبلـت قاؿ  

جما بها أكثر أه  اْلرض يجْمها له مْ َلع ثـ يتصػ  بػه وبأصػحابه خبػر 
المهدي في ولوف لػه يػابف رسػوؿ  غ مػف هػذا الػذي نػزؿ بسػاحتنا في ػوؿ 

ميه السَلـ( اخرجوا بنا إليػه حتػى ننظػر مػف هػو ومػا يريػد وهػو الحسيف)ع
يْمـ و  انه المهدي )عميه السَلـ( وانه ليْرؼغ وانه لـ يػرد بػذلؾ اْلمػر 
إَل   فيخػػرج الحسػػيف )عميػػه السػػَلـ( وحػػيف يديػػه أرحْػػة آَلؼ رجػػ  فػػي 



 

 

 ...................................................................................مىسىعة القائم451

 

 

أعنػػػػػػاقهـ المصػػػػػػاحف وعمػػػػػػيهـ المسػػػػػػوحغ م مػػػػػػديف بسػػػػػػيوفهـ في بػػػػػػ  
لسػػػَلـ( حتػػػى ينػػػزؿ ب ػػػرب المهدي)عميػػػه السػػػَلـ( في ػػػوؿ الحسػػػيف)عميه ا

سػػػائموا عػػػف هػػػذا الرجػػػ  مػػػف هػػػو ومػػػاذا يريػػػد فيخػػػرج بْػػػض أصػػػحاب 
الحسػيف)عميه السػػَلـ( إلػػى عسػػكر المهػػدي في ولػػوف أيهػػا الْسػػكر الجائػػ  
مػػػف انػػػتـ حيػػػػاكـ   ومػػػف صػػػػاحبكـ هػػػذا ومػػػاذا يريػػػػد في ػػػوؿ أصػػػػحاب 

)عميػػػػه السػػػػَلـ(... فيبايْػػػػه  المهدي)عميػػػػه السػػػػَلـ( هػػػػذا مهػػػػدي آؿ دمحم
الحسػػػػيف)عميه السػػػػَلـ( وسػػػػائر عسػػػػكر  إَل اْلرحْػػػػة آلػػػػف مػػػػف أصػػػػحاب 
المصاحف والمسوح الَْر المْروفوف )بالزيدية( فانهـ ي ولوف ما هذا إَل 

 .(ٔ)سحر عظيـ(
والحقيقة إف الذيف سوؼ يرتدوف مف جيش الداعي والذيف يدعوف بالزعدية هـ 

ف ألػػ ت وذلػػؾ ألف الروايػػة األولػػ. التػػي ذكرناهػػا )أر عػػة هالؼت ولػػيس )أر عػػي
هي مف الروايات التي فيلا تصحي  في بياف عدد األفراد المرتديف  هذا مف 

إف الروايات ذكرت أف جيشم الذأ  –منطقيا   –ناحية  ومف الناحية األخرى 
سػػينتح الكوفػػة زهػػاء سػػبعيف ألػػ . فلػػه يوعقػػه إف جػػيش عقائػػدأ وفػػيلـ مػػف 

قمػػو لـ كز ػر الحديػػد وهػػـ ليػوث فػػي النلػػار ورهبػاف فػػي الميػػه األنصػار الػػذيف 
يرتػػد أكرػػر مػػف نصػػنلـ وهػػو )أر عػػيف ألػػ ت   فكيػػ  هػػي تركيبػػة العقيػػدة فػػي 
هػػؤالء الػػذيف يحػػار وف تحػػت رايػػة الحسػػني لنصػػرة الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت وال 

 يسمموف الراية لم )عميم السبلـت ويكونوف بلذا العدد  
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مزَيدية وتَابهها ما الطائْة صْات الْرقة ال
 الزيدية

مػػػف حيػػػث التسػػػميـ إف الزعديػػػة قػػػد سػػػمموا لئلمػػػاـ زعػػػف العابػػػديف )عميػػػم   أوَل
السػػبلـت ولكػػف لػػـ يسػػمموا لئلمػػاـ الباقر)عميػػم السػػبلـت واختػػاروا زعػػد بػػف عمػػي 

 )رضت.
فػػي حػػيف إف الزعديػػة فػػي عصػػر قيػػاـ األمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت يسػػمموف 

 يسمموف لئلماـ الملدأ )عميم السبلـت.                     لميماني وال 
هػـ مػف زودوا فػي الكتػاب وحرفػوا بػم ولػـ يعممػوا بمػا فيػم وذلػؾ نتيجػة  ثانيا:

 انحرافلـ عف مبدأ أهه البيت )عميم السبلـت ولـ يسمموا للـ ولـ يطيعوهـ.
نسػبوا إف مػف المؤكػد فػي ذلػؾ الوقػت وجػود نسػبة مػف الػذيف انحرفػوا و  ثالثا:

أننسلـ بلتانا  إلػ. زعػد بػف عمػ. الشػليد )رضت قػد شػاركوا فػي رػورة زعػد  ػد 
األموعيف رائرعف لمحسيف )عميػم السػبلـت ولكػف قػد فشػموا وانحرفػوا و ػموا بعػد 
ذلؾ في االعتراؼ واالعتقاد بإمامة األماـ البػاقر )عميػم السػبلـت وهػذا مشػابم 

تح الكوفػة طػاردا  جػيش السػنياني لما تذكرهللا الرواية إف جيش السػيد اليمػاني ينػ
منلػػا  فلػػو يحػػػارب الباطػػه ولكػػف بعػػػد إف يسػػتتب األمػػر لجيشػػػم فػػي الكوفػػػة 

 يرفض هؤالء التسميـ لئلماـ الملدأ )عميم السبلـت.
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 يهود المدينة في عصر الظهور
بعد أف تبيف لنا اف العجـ يمرمػوف األوس والخػزرج فػي عصػر الظلػور حيػث 

لملدويػػة إلػػ. جانػػب الملػػاجرعف إلػػيلـ مػػف خػػارج أنصػػار الق ػػية ا وف سػػيكون
إيراف فعميم يجب أف يكوف هنالؾ يلود يقطنػوف إيػراف يقومػوف بتكػذيب دعػوة 
اإلماـ الملػدأ )عميػم السػبلـت ويصػدوف النػاس عػف نصػرتلا وذلػؾ كمػا كػاف 
الحاؿ عم. علد الرسوؿ   )صم. هللا عميم والم وسمـ تسميمات عنػد هجرتػم 

جػػد فيلػػا اليلػػود المتننػػذيف مػػف أصػػحاب األمػػواؿ والسػػمطة إلػػ. يرػػرب حيػػث يو 
والذيف كانوا يكنػوف العػداوة لػم ولممسػمميف وال يتورعػوف عػف إظلارهػا فػي كػه 

 مناسبة. 
وهذا بعينم ما سيحصه م  دعوة اإلماـ الملدأ )عميػم السػبلـت حيػث سػيكف 

واف يلػػود إيػػراف العػػداء لتمػػؾ الػػدعوة محػػاوليف الق ػػاء عميلػػا بشػػت. السػػبه  
النػػرؽ بػػػيف الما ػػي والحا ػػػر أف يلػػػود األمػػس هػػػـ مػػػف بنػػي إسػػػرائيه  أمػػػا 
يلود إيراف في هخر الزمػاف فلػـ فقلػاء السػوء مػف المسػمميف فػي هخػر الزمػاف 
الػػذيف يكونػػوف مسػػمميف فػػي الظػػاهر بيػػد اف أفعػػاللـ تشػػبم أفعػػاؿ اليلػػود ممػػا 

الق ػػػاء يػػػؤدأ إلػػػ. انسػػػحاب هػػػذهللا التسػػػمية عمػػػيلـ وسػػػيقـو اإلمػػػاـ الملػػػدأ ب
عميلـ مرمما فعه جدهللا رسوؿ هللا )صم. هللا عميم والم وسمـ تسميمات م  يلود 
المدينة مف قبه وال سيما بعد ت مرهـ عم. قتمم فيما بينلـ  ونتيجة لمشبم بيف 
الػػدعوتيف ال يػػة والملدويػػة سػػيقـو يلػػود إيػػراف فػػي هخػػر الزمػػاف مػػف فقلػػاء 

لدأ )عميم السبلـت والمتمرمة ب نصارهللا السوء بمعاداة ومحار ة دعوة اإلماـ الم
مػف الملػاجرعف واألنصػػار وبصػاحب دعوتػػم السػيد اليمػاني حيػػث يتنقػوف مػػ  
فقلاء السوء الم ميف في الكوفة وهػؤالء سػيمرموف قػرعش هخػر الزمػاف إال أف 
هللا عز وجه سػينتقـ مػف كػبل الطػرفيف مػف يلػود المدينػة )ايػرافت ومػف قػرعش 
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دعوتم ومف رـ ي تي العقاب والعذاب اإلللػي عمػ. مكة )الكوفةت بيد صاحب 
 يد اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت عند قيامم المقدس.

 ف هاء السوء يهود امة دمحم )ص( في آخر الزماف 
قبػػه البػػدء بػػالكبلـ عػػف يلػػود المدينػػة فػػي عصػػر الظلػػور  البػػد أف نقػػوـ أوال   

ميػم والػم وسػمـ تسػميمات بإربات وجود اليلود في امة الرسوؿ   )صػم. هللا ع
ومػػف المسػػمميف أننسػػلـ مػػف الػػذيف تكػػوف أفعػػاللـ متشػػابلة ألفعػػاؿ اليلػػود مػػف 
بنػي إسػرائيه رػـ نعكػ  بعػدها عمػػ. تقػديـ األدلػة والقػرائف التػي تشػير إلػػ. اف 
اصػػػدؽ مصػػػادؽ هػػػؤالء اليلػػػود هػػػـ فقلػػػاء السػػػوء الػػػذيف يتواجػػػدوف فػػػي هخػػػر 

 الزماف في ايراف.
أهه البيت )عميلـ السػبلـت نجػدها تشػير إلػ. أف هػؤالء ولو جئنا إل. روايات 

اليلػػود مػػػف المسػػػمميف والتػػي تكػػػوف سػػػيرتلـ الباطنيػػة بالدرجػػػة األولػػػ. موافقػػػة 
لسػػيرة اليلػػود وذلػػؾ وفػػ  قاعػػدة مػػف أحػػب عمػػه قػػـو أشػػرؾ فيػػم معلػػـ  وذلػػؾ 
مػػػػف حيػػػػث أف المسػػػػمميف اخػػػػذوا يحػػػػذوف حػػػػذو اليلػػػػود فػػػػي معػػػػاداة أنبيػػػػائلـ 

نػػة نلجلػػـ ف ػػبل  عػػف التحرعػػ  المػػادأ والمعنػػوأ لمػػا ورد وأوصػػيائلـ بمخال
عػػنلـ ونيرهػػا مػػف األمػػور  وقػػد وردت العديػػد مػػف األحاديػػث النبويػػة الشػػرعنة 
التي تشير إل. متابعة المسمميف لؤلمـ السابقة والسيما مف اليلػود مػف ناحيػة 
 سيرتلـ وأعمػاللـ  ومنلػا عمػ. سػبيه المرػاؿ مػا ورد عػف اإلمػاـ البػاقر )عميػم

والػػذي السػػبلـت أف جػػدهللا الرسػػوؿ )صػػم. هللا عميػػم والػػم وسػػمـ تسػػميمات قػػاؿ  )
نْسي بيد  لتركبف سنف مف قبمكـ حذو النْ  بالنْ  وال ػذة بال ػذة حتػى َل 

 .ت7)تخطئوف طري هـ وَلتخطئكـ سنة بني إسرائي  (
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وكما ورد عف سػمماف الػ أ ر ػواف هللا عميػم أنػم سػم  الرسػوؿ )صػم. هللا 
)لتركبف أمتي سػنة بنػي إسػرائي  حػذو ال ػذة لم وسمـ تسميمات يقػوؿ  عميم وا

. ونيرهػا مػف ت7)بال ذة والنْ  بالنْ  َبراع بَػبر وذراعػاع بػذراع وبػاع ببػاع (
الروايات التي تؤكد هذا المعن. والتػي يتبػيف مػف خبلللػا فئػات واقسػاـ اليلػود 

 اللـ.في أمة   )صم. هللا عميم والم وسمـ تسميمات حسب أفع
 ال سـ اْلوؿ:

المسػػمميف ظػػاهرا  والػػذيف عبػػر عػػنلـ أهػػه البيػػت )عمػػيلـ السػػبلـت بػػاليلود هػػـ 
قػػػاط  وتػػػارؾ الصػػػبلة وذلػػػؾ مػػػف حيػػػث أف الصػػػبلة هػػػي عمػػػود الػػػديف و لػػػا 
يعػػرؼ وينػػرؽ المسػػمـ عػػف نيػػرهللا حيػػث ورد عػػف الرسػػوؿ   )صػػم. هللا عميػػم 

صػػارى وَل تسػػمموا عمػػى )سػػمموا عمػػى اليهػػود والنوالػػم وسػػمـ تسػػميمات قولػػم  
 .(ٕ)(الصَلةيهود أمتيغ قي  ومف يهود أمتؾ يا رسوؿ  غ قاؿ قاطْي 

)ومػف تػرؾ صػَلة وجاء عنم  )صم. هللا عميم والم وسػمـ تسػميمات أنػم قػاؿ   
َل يرجػو ثوابهػا وَل يخػػاؼ ع ابهػا فػػَل ابػالي ليمػػوت يهوديػاع او نصػػرانياع او 

 .ت3)مجوسياع(
بلة الظاهرعة أما الصبلة الباطنية هي والية أمير وهذا الكبلـ لتارؾ الص

المؤمنيف )عميم السبلـت ومف تركلا كاف مف يلود األمة حيث قاؿ أمير 
 المؤمنيف )عميم السبلـت لسمماف ال أ  
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يػػػا سػػػمماف قػػػاؿ   تْػػػالى: واسػػػتْينوا بالصػػػبر والصػػػَلة فالصػػػبر دمحمغ )
نها لكبيرةغ نهمػاغ ثػـ قػاؿ: ) إَل  والصَلة وَليتي غ ولذلؾ قاؿ: واق ولػـ ي ػ  واق

  .(ٔ)(عمى الخاَْيف ( فاستثنى أه  وَليتي الذيف استبصروا بنور هدايتي
فوالية أمير المؤمنيف )عميم السبلـت هي والية اإلمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـت 

 فمف تركلا كاف مف يلود هذهللا األمة.
 ال سـ الثاني:

د حقلػـ ألنلػـ )عمػيـ السػبلـت هـ مف أبوض أهه البيت )عميلـ السبلـت وجحػ
أئمػػة منتر ػػي الطاعػػة حيػػث أف المسػػمميف مػػف هػػذهللا الناحيػػة يشػػبلوف اليلػػود 
فػػػي تكػػػذيبلـ ألنبيػػػائلـ ورسػػػملـ وأوصػػػيائلـ كمػػػا هػػػو حػػػاؿ بنػػػي إسػػػرائيه مػػػ  

 موس. وهاروف )عميلـ السبلـت.
)أيهػا النػاس مػف عف الرسوؿ )صػم. هللا عميػم والػم وسػمـ تسػميمات أنػم قػاؿ  

أه  البيت بْثه   يهودياغ قاؿ يا رسوؿ   واف َهد الَػهادتيف  ابغضنا
 .ت6)قاؿ )صمى   عميه واله وسمـ تسميما( نْـ (

)منػا اإلمػاـ وورد عف أبي حمزة عف اإلماـ الصادؽ )عميم السبلـت أنم قاؿ  
  المْػػروض طاعتػػه مػػف جحػػد  مػػات يهوديػػاع أو نصػػرانياع و  مػػا تػػرؾ  

بض   عز وج  آدـ إَل وفيها إماـ يهتدي به إلى   حجػة اْلرض منذ ق
 .(ٖ)عمى الْباد ومف تركه همؾ ومف لزمه نجا ح ا عمى  (
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وعبػػػدو إف ت كيػػػد الروايػػػات عمػػػ. إف كػػػه مػػػبوض ألهػػػه البيػػػت مػػػف المسػػػمميف 
 وجاحدا  بطاعتلـ هو مف يلود األمة اإلسبلمية وذلؾ لسببيف 

 اْلوؿ: 
وهذوا رسػػػػػملـ وأنبيػػػػػائلـ وجحػػػػػدوا طػػػػػاعتلـ رنػػػػػـ ورود  إف اليلػػػػػود قػػػػػد كػػػػػذبوا 

البشارات عمػيلـ بمقػدملـ فمػربل  بالنسػبة لموسػ. )عميػم السػبلـت كػاف قػد بشػر 
بم يوس  بنػي إسػرائيه لكػي يخمصػلـ مػف العػذاب الػذأ سػيمح  بلػـ ويعنػي 
بم عذاب فرعوف للػـ  ومػ  ذلػؾ فقػد كػذب بػم أكرػر بنػي إسػرائيه وكػذلؾ مػ  

عميػػم السػػبلـت نجػػد أف األمػػر يتكػػرر مػػرة أخػػرى فػػي األمػػة نبػػي هللا عيسػػ. )
اإلسػػػػبلمية وذلػػػػؾ مػػػػف حيػػػػث إف المسػػػػمميف قػػػػد ابو ػػػػوا أهػػػػه البيػػػػت )عمػػػػيلـ 
السػػبلـت وجحػػدوا إمػػامتلـ رنػػـ ورود الت كيػػػد عمػػ. إمػػامتلـ سػػواء  فػػي القػػػرهف 

ـُ َّللّاُ َوَرُسػػوُلُه َواْلػػِذيَف آَمُنػػو وذلػػؾ بقولػػم تعػػال.   ْا اْلػػِذيَف ُيِ يُمػػوَف }ِإْنَمػػا َوِلػػياُك
ُْػوَف { ـْ َراِك النبويػة الشػرعنة التػي  ثأو باألحاديػت 7)الْصََلَة َوُيْؤُتوَف الْزَكاَة َوُهػ

نصػػت عمػػ. إمامػػة اإلمػػاـ عمػػي )عميػػم السػػبلـت واألئمػػة المعصػػوميف )عمػػيلـ 
السػػبلـت مػػف بعػػد  كحػػديث الوػػدير الػػذأ قػػاؿ فيػػم رسػػوؿ هللا )صػػم. هللا عميػػم 

تسميمات مف كنت مػوالهللا فعمػي مػوالهللا  أو حػديث الرقمػيف الػذأ أشػار والم وسمـ 
فيم الرسوؿ   )صم. هللا عميم والم وسمـ تسميمات انم مخم  في هذهللا األمة 
الرقميف وهـ القرهف وأهه بيتم حيث لـ تحنػظ أمتػم وصػيتم فيلمػا  ف مػا القػرهف 

اهيػػؾ عػػػف فقػػد مزقػػم الوليػػػد بػػف عبػػد الممػػػؾ بمسػػم  ومػػرأى مػػػف المسػػمميف  ن
تحرعػػ  معانيػػم. وأمػػا العتػػرة فقػػد الحقػػوهـ وقتمػػوهـ وصػػمبوهـ وكػػذبوا إمػػامتلـ 
وأزالػوهـ عػف مػػراتبلـ فػي قيػػادة األمػة وسيسػتمر هػػذا الحػاؿ حتػػ. قيػاـ اإلمػػاـ 
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الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت الػػذأ سػػيكذب النػػاس بػػم و دعوتػػم وحتػػ. يقولػػوف لػػم 
 . ت7)ارج  يا أبف فاطمة ال حاجة لنا فيؾ

 لثاني:السبب ا
لتشبللـ باليلود هو لشػدة عػداوة اليلػود لممػؤمنيف أكرػر مػف النصػارى وذلػؾ  

ػَرُكوْا لقولم تعال.   َْ ْد الْناِس َعَداَوةع لِّْمػِذيَف آَمُنػوْا اْلَيُهػوَد َواْلػِذيَف َأ ََ }َلَتِجَدْف َأ
ـْ ْمػػَوْدةع لِّْمػِذيَف آَمُنػػوْا اْلػػِذيَف َقػا ـْ َوَلَتِجػَدْف َأْقػػَرَحُه ُلَوْا ِإْنػػا َنَصػػاَرى َذِلػَؾ ِبػػَأْف ِمػػْنُه

ـْ ََل َيْسَتْكِبُروَف { يِسيَف َوُرْهَباناع َوَأْنُه ِقسِّ
(ٕ). 

ونحػػف نعمػػـ اف عمػػ. رأس المػػؤمنيف فػػي امػػة الرسػػوؿ   )صػػم. هللا عميػػم  
والػػم وسػػمـ تسػػميمات هػػـ هؿ   )عمػػيلـ السػػبلـت وهػػـ المقصػػوديف بػػالمؤمنيف  

لمسػػػمموف كػػػاليلود فػػػي بو ػػػلـ لممػػػؤمنيف )أهػػػه البيػػػت عمػػػيلـ اف و ػػػذلؾ يكػػػو 
 .ت3)السبلـت و ذلؾ يصدؽ أف يقاؿ عنلـ أنلـ يلود األمة

ونجػد إف فػػي ننػس سػػياؽ هػذا القسػػـ مػػف يلػود األمػػة اإلسػبلمية  إف كػػه مػػف 
أبوػػػػض اإلمػػػػاـ عمػػػػي )عميػػػػم السػػػػبلـت وهذاهللا يمػػػػوت يلوديػػػػا  أو نصػػػػرانيا  فعػػػػف 

يػػػػػم والػػػػػم وسػػػػػمـ تسػػػػػميمات أنػػػػػم تكمػػػػػـ مػػػػػ  اإلمػػػػػاـ الرسػػػػػوؿ   )صػػػػػم. هللا عم
)مػف احبػؾ كػػاف مػا النبيػيف فػي درجػتهـ يػػـو عمي)عميػم السػبلـت فقػاؿ لػم  

ال يامػػة ومػػف مػػات وهػػو يبغضػػؾ فػػَل يبػػالي مػػات يهوديػػاع أو نصػػرانياع ف ػػاؿ 
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ف َهدوا أف َل إله إَل   وأنؾ  جابر بف عبد   اْلنصاري يا رسوؿ   واق
ؿ يا جابر كممػة يحتجػزوف بهػا أف َل تسػْؾ دمػائهـ وتؤخػذ رسوؿ    ف ا
 . ت7)أموالهـ ...(

ونبلحػػظ إف الرسػػوؿ )صػػم. هللا عميػػم والػػم وسػػمـ تسػػميمات قػػد جعػػه مػػف هذى 
اإلماـ )عميم السػبلـت صػننيف  صػن  يبعػث يلوديػا  وااخػر نصػرانيا   وعبػدو 

ئلمػػاـ لنػػا إف السػػبب فػػي ذلػػؾ يعػػود إلػػ. درجػػة بوػػض وعػػداء ذلػػؾ الشػػخص ل
عمي )عميم السبلـت واألئمة المعصوميف مف بعػدهللا بطبيعػة الحػاؿ  وذلػؾ مػف 
حيػػػػث إف اشػػػػد النػػػػاس عػػػػداوة  لمػػػػذيف همنػػػػوا كمػػػػا قمنػػػػا اليلػػػػود  أمػػػػا النصػػػػارى 

بدرجة اقه وعميم يكوف كػه مسػمـ شػلد أف ال الػم إال هللا ليحجػز بػم  وف فيكون
مػاـ عمػي )عميػم السػبلـت دمم ال عف يقينا  تاما  وكػاف شػديد العػداء واألذى لئل

يبعرػػػم هللا يػػػػـو القيامػػػػة يلوديػػػػا أمػػػػا إذا كػػػػاف قميػػػػه العػػػػداء واألذى لػػػػم فيبعػػػػث 
 نصرانيا .

ورب سػػػائه يسػػػ ؿ لمػػػاذا جػػػاء هػػػذا الت كيػػػد فػػػي روايػػػات أهػػػه البيػػػت )عمػػػيلـ  
السػػبلـت عمػػ. إف المػػبوض والمػػؤذأ لئلمػػاـ عمػػي )عميػػم السػػبلـت يبعػػث يػػـو 

ول.  والجواب وا ح مف حيث إف بني إسرائيه قػد القيامة يلوديا  بالدرجة األ
كذبوا وهذوا أنبيائلـ وأوصيائلـ وخير مرػاؿ مػا فعمػم بنػي إسػرائيه مػ  هػاروف 
أخػػػػو موسػػػػ. )عميلمػػػػا السػػػػبلـت ووزعػػػػرهللا وذلػػػػؾ بعػػػػد أف ذهػػػػب موسػػػػ. )عميػػػػم 
السػػبلـت لميقػػات ر ػػم أر عػػيف ليمػػة وخمػػ  فػػيلـ هػػاروف )عميػػم السػػبلـت ولكػػنلـ 

)عميم السبلـت عصػوا أمػر هػاروف وجحػدوا طاعتػم حيػث بعدما ذهب موس. 
جعػػه للػػـ السػػامرأ عجػػبل ليعبػػدوهللا مػػف دوف هللا عػػز وجػػه و ػػذلؾ فقػػد عصػػوا 
أمر موس. )عميم السبلـت في طاعتم وكنروا باهلل عز وجه باتخاذهـ العجػه 
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}َوَواَعػػػْدَنا إللػػا  وقػػد ذكػػػر القػػرهف القصػػػة فػػي عػػػدة موا ػػ  منلػػػا قولػػم تعػػػال. 
ػػيَف َلْيَمػػةع َوَقػػاَؿ ُموَسػػى َثَلَ  ِْ ـْ ِميَ ػػاُت َرحِّػػِه َأْرَح ػػٍر َفػػَت َْ َْ ِثػػيَف َلْيَمػػةع َوَأْتَمْمَناَهػػا ِب

ِسػِديَف  ِني ِفػي َقػْوِمي َوَأْصػِمْح َوََل َتْتِبػْا َسػِبيَ  اْلُمْْ ْْ ُموَسى َْلِخيِه َهاُروَف اْخُم
 .ت7){

َنػا َمْوِعػَدَؾ ِبَممْ وقولم تعػال.   ْْ ػف ِزيَنػِة }َقػاُلوا َمػا َأْخَم ْمَنػا َأْوزَاراع مِّ ِكَنػا َوَلِكْنػا ُحمِّ
ـْ ِعْجػػَلع َجَسػػداع َلػػُه ُخػػَوار   ن َفػػَأْخَرَج َلُهػػ ـِ َفَ ػػَذْفَناَها َفَكػػَذِلَؾ َأْلَ ػػى الْسػػاِمِريا  اْلَ ػػْو

ـْ َقػػ َلػُه ُموَسػى َفَنِسػَين َأَفػََل َيػَرْوَف َأَْل َيْرِجػُا ِإَلػْيِه ـْ َواِق ْوَلع َوََل َفَ ػاُلوا َهػَذا ِإَلُهُكػ
ـِ ِإْنَمػا ُفِتنػُتـ  ـْ َهػاُروُف ِمػف َقْبػُ  َيػا َقػْو ْاعن َوَلَ ْد َقاَؿ َلُه ـْ َضّراع َوََل َنْْ َيْمِمُؾ َلُه
ِْيَف  ُْوا َأْمِرين َقاُلوا َلف ْنْبَرَح َعَمْيػِه َعػاِك ُْوِني َوَأِطي ـُ الْرْحَمُف َفاْتِب ْف َرْحُك ِبِه َواِق

ـْ َضػػماوان َأَْل َحْتػػى َيْرِجػػَا ِإَليْ  َْػػَؾ ِإْذ َرَأْيػػَتُه َنػػا ُموَسػػىن َقػػاَؿ َيػػا َهػػاُروُف َمػػا َمَن
ػػي  ـْ ََل َتْأُخػػْذ ِبِمْحَيِتػػي َوََل ِبَرْأِسػػي ِإنِّ ََْصػػْيَت َأْمػػِرين َقػػاَؿ َيػػا اْبػػَف ُأ َِْف َأَف َتْتػػِب

ـْ َتْرُقْب قَ  يُت َأف َتُ وَؿ َفْرْقَت َبْيَف َبِني ِإْسَراِئيَ  َوَل َِ  .(ٕ)ْوِلين{َخ
 فلاروف )عميم السبلـت لـ ينعه م  بني إسرائيه شيئا ل  خشية أف ينرقلـ. 

ونجػػد إف ننػػس هػػذهللا القصػػة فػػي أمػػة الرسػػوؿ   )صػػم. هللا عميػػم والػػم وسػػمـ 
تسػػميمات حيػػث سػػتجحد هػػذهللا األمػػة إمامػػة وطاعػػة اإلمػػاـ عمػػي )عميػػم السػػبلـت 

يه وسػػػتتخذ أشػػػخاص كمػػػا هػػػو حػػػاؿ هػػػاروف )عميػػػم السػػػبلـت مػػػ   بنػػػي إسػػػرائ
يطيعونلـ مف دونػم وهػـ بػذلؾ يعبػدونلـ عبػادة طاعػة كمػا عبػد بنػي إسػرائيه 

 العجه مف قبه وذلؾ جرعا  عم. سنتلـ.
وبمػػا إف اإلمػػاـ عمػػي )عميػػم السػػبلـت هػػو وزعػػر الرسػػوؿ   )صػػم. هللا عميػػم 
والػػم وسػػمـ تسػػميمات وانػػم بمنزلػػة هػػاروف مػػف موسػػ. فإنػػم سػػتجرأ عميػػم ننػػس 
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وف ومػػا جػػرى عميػػم عمػػ. يػػد بنػػي إسػػرائيه أو بعبػػارة أخػػرى إف أمػػة سػػنة هػػار 
الرسػػوؿ   )صػػم. هللا عميػػم والػػم وسػػمـ تسػػميمات مػػف بعػػدهللا سػػتنعه مػػا فعمػػم 
اليلػػود مػػ  هػػاروف بعػػد نيبػػة موسػػ. )عميلمػػا السػػبلـت عػػنلـ و ػػذلؾ يصػػدؽ 

 عميلـ قوؿ الرسوؿ )صم. هللا عميم والم وسمـ تسميمات إنلـ يلود أمتم.
يت ػػػح إف بػػػاب التقابػػػه بػػػيف يلػػػود بنػػػي أسػػػرائيه الػػػذيف عبػػػدوا العجػػػه   وهنػػػا

وخروجلـ عػف طاعػة موسػ. وهػاروف )عمػيلـ السػبلـت و ػيف المسػمميف الػذيف 
خرجوا عف إمامة وطاعة اإلماـ عمي )عميم السبلـت ونصبوا خمينة للـ نيرهللا 

يػـو   واطاعوهللا كعجه بني اسرائيه وعم. هػذا األسػاس فػإف هللا سػيبعرلـ يلػودا  
 .لـ تمؾلألنلـ تابعوا اليلود ب فعاالقيامة 

 ال سـ الثالث:
هػػـ قتمػػة ذرعػػة الرسػػوؿ   )صػػم. هللا عميػػم والػػم وسػػمـ تسػػميمات وولػػدهللا وذلػػؾ  

كما فعه اليلػود ب نبيػائلـ وذرعػاتلـ كقػتملـ يحيػ. )عميػم السػبلـت ونيػرهللا حيػث 
)لمػا نزلػت م قاؿ  ورد عف الرسوؿ   )صم. هللا عميم والم وسمـ تسميمات أن

ذ أخذنا ميثاقكـ َل تسْكوا دمائكـ اآلية في اليهود الذيف ن ضوا عهػد    واق
وكذبوا رس    وقتموا أولياء   أفَل انبػئكـ مػف يضػاهيهـ مػف يهػود هػذ  
اْلمة قالوا بمى يػا رسػوؿ   قػاؿ: قػـو مػف أمتػي ينتحمػوف أنهػـ مػف أهػ  

ارومتػػي ويبػػدلوف َػػريْتي وسػػنتي ممتػػي ي تمػػوف أفاضػػ  ذريتػػي وأطايػػب 
وي تموف ولدي الحسف والحسيف كما قتػ  أسػَلؼ اليهػود يحيػى وزكريػا أَل 
واف   يمْنهـ كما لْنهـ ويبْث عمى ب ايا ذراريهـ قب  يـو ال يامػة هاديػاع 
مهدياع مف ولد الحسيف المظمـو يحرقهـ بسيوؼ أوليائه إلػى نػار جهػنـ أَل 

ميػػه السػػَلـ( ومحبػػيهـ ومناصػػريهـ والسػػاكتيف ولْػػف   قتمػػة الحسػػيف )ع
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عف لْػنهـ مػف غيػر ت يػة ...أَل واف الراضػيف ب تػ  الحسػيف أَل واف قتمتػه 
 . ت7)وأعوانهـ وأَياعهـ والم تديف بهـ براء مف ديف  (

وهػػذهللا الروايػػة دليػػه قػػاط  عمػػ. وجػػود اليلػػود فػػي أمػػة الرسػػوؿ   )صػػم. هللا 
وؿ الزماف ووجود ذرارعلػـ فػي هخػر الزمػاف وهػـ عميم والم وسمـ تسميمات في أ
سػػػوؿ هللا )صػػػم. هللا عميػػػم والػػػم وسػػػمـ تسػػػميمات ر الػػػذيف يتمرمػػػوف بقتػػػه ذرعػػػة 

وولديم اإلماـ الحسف واإلماـ الحسيف )عميلما السبلـت كما قتػه اليلػود زكرعػا 
ويحيػ. )عميلمػا السػبلـت مػف قبػه وهػػؤالء سػتبق. للػـ ذرارأ فػي هخػر الزمػػاف 

 عػػػز وجػػػه عمػػػيلـ اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت فيقػػػتملـ وعنػػػتقـ سيسػػػمط هللا
أف اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت سيقـو تؤكد منلـ وبالنعه قد وردت روايات 

مطالبا  بر ر جػدهللا اإلمػاـ الحسػيف )عميػم السػبلـت ويسػتخرج ذرارأ قتمػة اإلمػاـ 
عف اللروأ الحسيف )عميم السبلـت ويقتملـ لر اهـ بنعاؿ هبائلـ حيث روأ 

)يػابف رسػوؿ   مػا ت ػوؿ فػي أنم س ؿ اإلماـ الر ا )عميػم السػبلـت قػائبل   
حديث روي عف اإلماـ الصادؽ )عميه السَلـ( أنه قاؿ إذا خرج ال ػائـ قتػ  
ذراري قتمة الحسيف )عميه السَلـ( بْْاؿ آبائهػا ف ػاؿ: )عميػه السػَلـ( هػو 

وزر أخػرى مػا مْنػا غ قػػاؿ  كػذلؾغ ف مػت وقػوؿ   عػز وجػ  وَل تػزر وازرة
صدؽ   في جميا أقواله ولكف ذراري قتمة الحسيف يرضوف بْْاؿ آبػائهـ 

 .ت6)ويْتخروف بها ومف رضي بَيء كما كاف اتا  ...(
رـ إننػا لػو عػدنا إلػ. واقعػة الطػ  نجػد إف اإلمػاـ الحسػيف )عميػم السػبلـت قػد 

ونبػػذة الكتػػػاب وصػػ  الجػػيش الػػذأ خػػرج ألجػػه قتالػػػم بػػ نلـ شػػذاذ األحػػزاب 
ومحرفػػػي الكمػػػـ وهػػػذهللا الصػػػػنات صػػػنات اليلػػػود ألنلػػػـ هػػػػـ مػػػف نبػػػذوا كتػػػػبلـ 
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}َوِمػَف اْلػِذيَف ِهػاُدوْا َسػْماُعوَف ِلْمَكػِذِب َسػْماُعوَف وحرفوهػا لقولػم تعػال. فػيلـ  
ِه َيُ وُلػوَف ِإفْ  ِْ ػِد َمَواِضػ ْْ ـَ ِمػف َب ـْ َيػْأُتوَؾ ُيَحرُِّفػوَف اْلَكِمػ ـٍ آَخِريَف َلػ ـْ  ِلَ ْو ُأوِتيػُت

ـْ ُتْؤَتْوُ  َفاْحَذُروْا َوَمف ُيِرِد َّللّاُ ِفْتَنَتُه َفَمػف َتْمِمػَؾ َلػُه ِمػَف َّللّاِ  ف ْل َهػَذا َفُخُذوُ  َواِق
ـْ ِفي  ْنَيا ِخْزي  َوَلُه ـْ ِفي الدا ـْ َلُه َر ُقُموَحُه ـْ ُيِرِد َّللّاُ َأف ُيَطهِّ ْيئاع ُأْوَلػِئَؾ اْلِذيَف َل ََ

َذاب  َعِظيـ  {اآلِخَرِة عَ 
 .ت7)

كما إف اليلود شذاذ األحزاب الذيف اشتركوا م  قرعش وحر وهـ عم. قتاؿ  
 الرسوؿ   )صم. هللا عميم والم وسمـ تسميمات يـو األحزاب.

حيػػث ورد اف اإلمػػاـ الحسػػيف خطػػب فػػي الجػػيش الػػذأ قاتمػػم يػػـو عاشػػوراء  
تمونا والهػػػػيف  )تبػػػػاع لكػػػػـ أيتهػػػػا الجماعػػػػة وترحػػػػا حػػػػيف استصػػػػرخقػػػػائبل   

فأصػرخناكـ مػػوجْيف سػػممتـ عمينػػا سػػيْاع لنػػا فػػي أيمػػانكـ ...فسػػح اع لكػػـ يػػا 
ػػذاذ اْلحػػزاب ونبػػذة الكتػػاب ومحرفػػي الكمػػـ وعصػػبة اإلثػػـ  عبيػػد اْلمػػة َو
ونْثػػة الَػػيطاف ومطْػػا السػػنف ويحكػػـ أهػػؤَلء تْضػػدوف وعنػػا تتخػػاذلوف 

 .ت6)...(
الخطبة إف الذيف خرجػوا لقتالػم وك ف اإلماـ الحسيف )عميم السبلـت أراد بتمؾ 

هػػـ يلػػود هػػذهللا األمػػة كمػػا صػػرح بػػذلؾ جػػدهللا المصػػطن. )صػػم. هللا عميػػم والػػم 
وسػػػػمـ تسػػػػميمات بػػػػ ف يلػػػػود أمتػػػػم هػػػػـ الػػػػذيف يقتمػػػػوف ولديػػػػم اإلمػػػػاميف الحسػػػػف 

 والحسيف )عميلما السبلـت مف بعدهللا.
 ال سـ الرابا:

ت وهػػو مػػرتبط النواصػػب الػػذيف يناصػػبوف العػػداء ألهػػه البيػػت )عمػػيلـ السػػبلـ
بالقسػػميف الرػػاني والرالػػث حيػػث إنلػػـ يحػػذوف حػػذو بنػػي إسػػرائيه فػػي مناصػػبة 
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العػػداء ألنبيػػائلـ بػػ نلـ أأ النواصػػب شػػر مػػف اليلػػود حيػػث ورد عػػف اإلمػػػاـ  
)إف الناصػبي َػر مػف اليهػود ف يػ  كيػف الصادؽ )عميم السػبلـت انػم قػاؿ  

بػػوة وهػػو خػػاص ذلػػؾ يػػا ابػػف رسػػوؿ   قػػاؿ: ْلف اليهػػودي منػػا لطػػف الن
 .ت7)والناصبي منا لطف اإلمامة هو عاـ (

وبطبيعة الحاؿ إف النواصب ليس هـ مف يجاهروف العداء اؿ   صموات  
هللا عميلـ أجمعػيف بالظػاهر فقػط بػه إف هنػاؾ نواصػب مػف حيػث البػاطف ال 
يظلػػروف عػػدائلـ للػػـ )عمػػيلـ السػػبلـت فيكػػوف مػػرملـ كمرػػه بمعػػـ بػػف بػػاعوراء 

لودأ الذأ كاف معروفا  عند بنػي إسػرائيه بالصػبلح والعبػادة ظػاهرا  العالـ الي
إل. أف أظلر عدائم لموس. )عميم السبلـت حت. أخزاهللا هللا وشبلم بالكمب إف 

 تحمه عميم يملث أو تتركم يملث وكما ي تينا تنصيه ذلؾ الحقا  .
والػم  وعتبيف لنا بعد كػه هػذهللا األدلػة إف فػي أمػة الرسػوؿ   )صػم. هللا عميػم

وسػػمـ تسػػميمات يلػػود يكػػوف ظػػاهرهـ اإلسػػبلـ وبػػاطف أعمػػاللـ تػػدؿ عمػػ. إنلػػـ 
 يلود وذلؾ مف حيث إف أعماللـ وأفعاللـ شبم أعماؿ وأفعاؿ اليلود .

وبعػػد أف تػػـ إربػػات وجػػود اليلػػود فػػي داخػػه األمػػة اإلسػػبلمية مػػف المسػػمميف  
لػػػود وهػػػـ أننسػػػلـ بقػػػي لنػػػا المصػػػداؽ الحقيقػػػي الػػػذأ تنطبػػػ  عميػػػم تسػػػمية الي

فقلاء السوء في هخر الزماف وذلؾ مف حيث إف مف عادى مػف بنػي إسػرائيه 
أنبيػػػائلـ وأوصػػػيائلـ وحػػػرؼ كتػػػبلـ وكػػػذب عمػػػ. لسػػػانلـ و ػػػدؿ شػػػرائعلـ هػػػـ 
عمماء بني إسرائيه وليس عواملـ إال أف هؤالء العػواـ تبعػوهـ ووافقػوهـ عمػ. 

إف فقلاء السوء هـ أفعاللـ وهناؾ عدة أدلة مباشرة وأخرى نير مباشرة تربت 
 يلود األمة سواء في أوؿ الزماف أو في أخرهللا .

 الدلي  اْلوؿ:
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مف األدلة المباشرة هي مػف حيػث تشػبيم أهػه البيػت )عمػيلـ السػبلـت عممػاء  
المسمميف بعمماء اليلود وأحبػارهـ وذـ هللا عػز وجػه عػواـ المسػمميف بتقميػدهـ 

ف هػػػذا التقابػػػه بػػػيف عممػػػاء هػػػؤالء كمػػػا ذـ عػػػواـ اليلػػػود بتقميػػػدهـ عممػػػائلـ و  ا 
المسػػمميف و ػػيف عممػػاء اليلػػود ينيػػد بالتػػالي أنلػػـ أأ فقلػػاء السػػوء مػػنلـ هػػػـ 
يلػػود هػػذهللا األمػػة ألف أفعػػاللـ تشػػبم أفعػػاؿ عممػػاء اليلػػود وأحبػػارهـ حيػػث ورد 

)فػي قولػه تْػالى }فويػ  لمػذيف عف اإلماـ العسكرأ )عميم السبلـت أنم قاؿ  
ولػوف هػذا مػف عنػد  {غ قػاؿ هػذ  ل ػـو مػف يكتبوف الكتاب بأيديهـ ثػـ ي 

اليهود إلى أف قاؿ وقاؿ رج  لمصادؽ )عميه السَلـ( إذا كاف هػؤَلء الْػواـ 
مف اليهود َل يْرفػوف الكتػاب إَل بمػا يسػمْونه مػف عممػائهـ فكيػف ذمهػـ 
بت ميػػػدهـ وال بػػػوؿ مػػػف عممػػػائهـ وهػػػ  عػػػواـ اليهػػػود إَل كْوامنػػػا ي مػػػدوف 

ف ػاؿ )عميػه السػَلـ( بػيف عوامنػا وعػواـ اليهػود  -إلى أف قاؿ  -عممائهـ 
فرؽ مف جهة وتسوية مف جهة أخرى أما مػف حيػث اَلسػتواء فػاف   ذـ 
عوامنا بت ميدهـ عممائهـ كما ذـ عوامهـغ وأما مف حيث افترقوا فػاف عػواـ 
ػػا وتغييػػػر  اليهػػود قػػد عرفػػوا عممػػػائهـ بالكػػذب الصػػراح واكػػػ  الحػػراـ والَر

 مػػوحهـ أَل اف مػػف فْػػ  ذلػػؾ فهػػو فاسػػق َل يجػػوز أف اْلحكػػاـ واخطػػروا ب
يصدؽ عمى   وَل عمى الوسائط بيف الخمق وحيف   فمذلؾ ذمهػـ وكػذلؾ 
مػػػف عوامنػػػا إذا عرفػػػوا مػػػف عممػػػائهـ الْسػػػق الظػػػاهر والْصػػػبية الَػػػديدة 
والتكالب عمى الدنيا وحرامها فمػف قمػد مثػ  هػؤَلء فهػو مثػ  اليهػود الػذيف 

 .ت7)يد لْس ة عممائهـ ...(ذمهـ   بالت م
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و لػػػذا نػػػرى إف اإلمػػػاـ )عميػػػم السػػػبلـت قػػػد قػػػرف فقلػػػاء السػػػوء مػػػف المسػػػمميف 
بعمماء اليلود وقرف عواملـ بعواـ اليلود وهذا مما يدؿ عم. إف فقلاء السػوء 
هػػـ يلػػود المسػػمميف  وعبػػدو إف اإلمػػاـ )عميػػم السػػبلـت قػػد عنػػ. بنقلػػاء السػػوء 

لشػػػيعة بػػػدليه قػػػوؿ السػػػائه إف عػػػواـ اليلػػػود عمػػػ. وجػػػم التحديػػػد هػػػـ عممػػػاء ا
 .لدى عمماء أهه السنة بدوف شؾكعوامنا يقمدوف عممائلـ وال تقميد 

وقػػد وردت روايػػات أخػػرى قرنػػت فقلػػاء السػػوء ب حبػػار اليلػػود وذلػػؾ بمعػػرض 
نلػػي األئمػػػة )عمػػػيلـ السػػبلـت عػػػف عػػػدـ جػػػواز تقميػػد مػػػف حيػػػث إف التقميػػػد ال 

صـو مف الخط  عكس العالـ الوير معصوـ يجوز إال لممعصوـ فقط ألنم مع
الذأ قد يخط  في إصدار حكػـ مػف األحكػاـ فيخػرج بػذلؾ مقمػدوهللا عػف طاعػة 
هللا عػػز وجػػه إلػػ. معصػػيتم فقػػد ورد عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ )عميػػم السػػبلـت أنػػم 

)إياكـ والت ميد فانه مف قمد في دينػه همػؾ إف   تْػالى ي ػوؿ اتخػذوا قاؿ  
ابػػاع مػػف دوف   فػػَل و  مػػا صػػموا لهػػـ وَل صػػاموا أحبػػارهـ ورهبػػانهـ أرح

ولكنهـ أحمو لهـ حراماع وحرموا عميهـ حَلَلع ف مدوهـ في ذلؾ فْبدوهـ وهـ 
 .ت7)َل يَْروف(

وكمػػا ورد عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ )عميػػم السػػبلـت وفػػي ننػػس السػػياؽ أنػػم قػػاؿ   
قػػاؿ و  مػػا )فػػي قػػوؿ   اتخػػذوا أحبػػارهـ ورهبػػانهـ أرحابػػا مػػف دوف  غ 

 .(ٕ)(اموا ولكف أطاعوهـ في مْصية  صموا لهـ وَل ص
اتخػذوا وجاء أي ا  عف طرع  أهػه البيػت )عمػيلـ السػبلـت فػي قولػم تعػال. } 

)إنهـ   قاؿ روأ عنم )عميم السبلـت  أحبارهـ ورهبانهـ أرحابا مف دوف  {
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صػاروا بمنزلػة ما اتخذوهـ أرحاباع في الح ي ػة لكػنهـ دخمػوا تحػت طػاعتهـ ف
 .ت7)مف اتخذهـ أرحابا(

و لػػػذا نجػػػد إف فقلػػػاء السػػػوء سيشػػػبلوف عممػػػاء اليلػػػود مػػػف األحبػػػار الػػػذيف  
اتخذهـ الناس أر ابا مف دوف هللا ألنلـ دخموا في طاعتلـ  وقد سب  أف بينػا 
إف كػه مػف لػػـ يػدخه فػػي طاعػة مػف نصػػبم هللا فإنػم يلوديػػا  وبطبيعػة الحػػاؿ 

فمػػف المنطقػػي جػػدا  أف يكػػوف المطػػاع يلوديػػا  أي ػػا  إذا كػػاف المطيػػ  يلوديػػا
نما هو مف العمماء فػإف مػف المعمػوـ إف  ولكف ليس يلوديا  عاديا  مف العواـ وا 

 العواـ ال تطي  مف هو مرملـ به تطي  العالـ منلـ .
 الدلي  الثاني:

إف مف سيكذب عم. أهػه البيػت )عمػيلـ السػبلـت حشػرهللا هللا عػز وجػه يلوديػا  
الحػػاؿ إف مػػف يكػػذب عمػػ. أهػػه البيػػت )عمػػيلـ السػػبلـت هػػـ فقلػػاء وبطبيعػػة 

السػوء الػػذيف ينقمػػوف الروايػػات الكاذبػػة وعنسػبونلا كػػذبا إلػػيلـ  حيػػث إف العػػواـ 
ال يمكػػػنلـ فعػػػه ذلػػػؾ لعػػػدـ عمملػػػـ ومعػػػرفتلـ بتمػػػؾ الروايػػػات أصػػػبل  إال إنلػػػـ 

تلػػا ي خػػذوف تمػػؾ الروايػػات عػػف العممػػاء الػػذيف يكونػػوف أمػػا صػػادقيف فػػي رواي
فيكونوا عمماء صالحيف أو يكذبوف عند نقملا وروايتلا فيكونوا عمماء سػوء ال 

 يصح األخذ منلـ.
مػػف جػػاء عػػف الرسػػوؿ   )صػػم. هللا عميػػم والػػم وسػػمـ تسػػميمات أنػػم قػػاؿ  ) 

ف أدرؾ  كػػػذب عمينػػػا أهػػػ  البيػػػت حَػػػر    يػػػـو ال يامػػػة أعمػػػى يهوديػػػاع واق
 .(ٕ)الدجاؿ آمف به في قبر  (

                                                 

 736ص  61وسائه الشيعة ج - 7
 720ص 6بحار االنوار ج - 6



 

 

 467 ...........................................مكة ومدٌنة المهدي.................................

 

 

نا بينا اف مف يكذب عمػ. أهػه البيػت )عمػيلـ السػبلـت ال بػد أف يكػوف وبما إن
عػػالـ بروايػػاتلـ وهػػذا ال ينطبػػ  إال عمػػ. فقلػػاء السػػوء مػػنلـ وبالتػػالي إف هػػذا 
يربػػت انلػػـ هػػـ يلػػود األمػػة الػػذيف يعممػػوف عمػػ. حػػرب اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم 

يػػدرؾ السػػبلـت والػػدليه عمػػ. وجػػودهـ فػػي هخػػر الزمػػاف ذكػػر الروايػػة إف مػػف 
الدجاؿ ممف يكذب عم. أهه البيت )عمػيلـ السػبلـت فإنػم يػؤمف بػم  والػدجاؿ 

 كما هو معموـ لمجمي  يكوف خروجم في هخر الزماف 

ومما يربت إف فقلاء السوء هـ ممف يكػذب عمػ. أهػه البيػت )عمػيلـ السػبلـت 
وبالتالي هـ يلػود المسػمميف الػذيف سيحشػروف يلػودا  يػوـ القيامػة مػا ورد عػف 

ماـ العسكرأ )عميم السبلـت وذلؾ في معرض ذكرهللا لمعواـ وذملـ لتقميػدهـ اإل
)...فمػػف قمػػد مثػػ  هػػؤَلء فهػػو مثػػ  اليهػػود الػػذيف عػػواملـ والتػػي قػػاؿ فيلػػا  

ذمهـ   بالت ميد لْس ة عممائهـ ...فاف مف ركػب مػف ال بػائح والْػواحش 
نما كثر التخميط مراكب عمماء الْامة فَل ت بموا منهـ عنا َيئاع وَل كرامة واق 

فيما يتحم  عنا أه  البيت ذلؾ ْلف الْس ة يتْممػوف عنػا فيحرفونػه بػأمر  
لجهمهػػػـ ويضػػػْوف اْلَػػػياء عمػػػى غيػػػر وجههػػػا ل مػػػة مْػػػرفتهـ وآخػػػروف 

 . ت7 )يتْمدوف الكذب عمينا (
وقػػد حػػذر أهػػه البيػػت )عمػػيلـ السػػبلـت مػػف مسػػ لة الكػػذب عمػػيلـ عمػػدا  فػػروأ 

مػػف كػػذب عمػػي والػػم وسػػمـ تسػػميمات أنػػم قػػاؿ  ) عػػف الرسػػوؿ )صػػم. هللا عميػػم
  وعتبيف لنا مف كه ت6 )متْمداع أو رد َيئاع أمرت به فميتبوء بيتاع في جهنـ (

ذلػػػػؾ إف فقلػػػػاء السػػػػوء هػػػػـ يلػػػػود أمػػػػة الرسػػػػوؿ )صػػػػم. هللا عميػػػػم والػػػػم وسػػػػمـ 
 تسميمات في هخر الزماف .
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 الدلي  الثالث:
م السػػبلـت يػػـو عاشػػوراء والػػذأ مػػا ورد هننػػا  فػػي خطبػػة اإلمػػاـ الحسػػيف )عميػػ 

بػػيف إف الجػػيش الػػذأ خػػرج لقتالػػم هػػـ نبػػذة الكتػػاب ومحرفػػي الكمػػـ ومطنئػػي 
 السنف.

فكمػػػا نعمػػػـ إف نبػػػذة الكتػػػاب ومحرفػػػي الكمػػػـ ومطنئػػػي السػػػنف هػػػـ عممػػػاء بنػػػي 
إسػػػرائيه وأحبػػػارهـ ومقت ػػػ. الحػػػاؿ أف يكػػػوف بعػػػض عناصػػػر الجػػػيش الػػػذأ 

ـو عاشػػػوراء فػػػيلـ عممػػػاء قػػػد حرفػػػوا حػػػارب اإلمػػػاـ الحسػػػيف )عميػػػم السػػػبلـت يػػػ
الكتػػاب ونبػػذوهللا وراء ظلػػورهـ وأطنئػػوا السػػنف حتػػ. يصػػدؽ عمػػيلـ قػػوؿ اإلمػػاـ 
الحسػػػيف )عميػػػم السػػػبلـت  فموعػػػدنا إلػػػ. العناصػػػر الرئيسػػػية التػػػي قػػػادت هػػػذهللا 
الجيػػػوش نجػػػدهـ النقلػػػاء وقػػػراء القػػػرهف أأ مػػػف العممػػػاء  وبطبيعػػػة الحػػػاؿ أف 

ش فتبعلـ الكريػر مػف العػواـ عمػ. مػا قػد قػدموا يكوف هؤالء فئة قميمة في الجي
عميػػم مػػف حػػرب اإلمػػاـ الحسػػيف )عميػػم السػػبلـت عمػػ. اعتبػػار أنػػم بػػاني خػػرج 
عم. إماـ زمانم حيث نجدهـ حرفوا معن. حديث رسوؿ هللا )صػم. هللا عميػم 
والم وسمـ تسميمات ألنم عن. بحديرم بإمػاـ زمانػم اإلمػاـ الػذأ نصػبم هللا عػز 

ض الطاعػػػػػة مػػػػف هؿ   عمػػػػػيلـ أف ػػػػه الصػػػػػبلة والسػػػػػبلـ وجػػػػه إمػػػػػاـ منتػػػػر 
والمتمرمػػيف فػػي زمػػانلـ باإلمػػاـ الحسػػيف )عميػػم السػػبلـت واف البػػاني هػػو مػػف 

 خرج عميم وهو يزعد بف معاوية وأتباعم وف بل  عف تحرعنلـ األحاديث .
ولوعدنا إل. تتب  سيرة كبار قادة الجيش نجدهـ مف كبار عممػاء أهػه الكوفػة 

المراؿ كاف شمر بف ذأ الجوشف فقيم أهه الكوفة وكػذلؾ الحػاؿ  فعم. سبيه
م  شبث بػف ر عػي وحجػار بػف ابجػر ونيػرهـ عممػا  إف هػؤالء كػانوا مػف قػادة 
الخوارج الػذيف كػانوا يعرفػوف بػالعمـ وبقػراءة القػرهف إال أنلػـ مرقػوا عػف الػديف  
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مػػاـ حيػث إف بو ػلـ وحسػػدهـ ألهػه البيػػت )عمػيلـ السػبلـت دفعلػػـ لقتػاؿ اإل
 الحسيف )عميم السبلـت طالبيف برارات هبائلـ.

  
 المبحث الثاني:

 عَلقة يهود المدينة بأنصار اإلماـ المهدي )ع(
إف اليلػػود كمػػا هػػو معػػروؼ أصػػحاب كتػػاب سػػماوأ )التػػوراةت وأصػػحاب عمػػـ 
إال أنلـ كتموا هذا العمـ بعد أف تبيف للـ الحػ  واشػتروا ب يػات هللا رمنػا قمػيبل 

يعممػػوف بمجػػيء نبػػي مػػف العػػرب فػػي هخػػر الزمػػاف ويعرفػػوف نعتػػم فلػػـ كػػانوا 
وأوصػػػافم المػػػذكورة عنػػػدهـ فػػػي كتػػػبلـ إال انلػػػـ كنػػػروا بػػػم وناصػػػبوهللا العػػػداوة 

عندما بعرم هللا نبيا  ورسػوال  وهاديػا   بػه كػانوا اشػد النػاس عػداوة لػم  والبو اء
الملػػػدأ وألتباعػػػم ولعمػػػـو المسػػػمميف  وبمػػػا إف الشػػػبم قػػػائـ بػػػيف دعػػػوة اإلمػػػاـ 

)عميم السبلـت في هخػر الزمػاف و ػيف دعػوة جػدهللا المصػطن. )صػم. هللا عميػم 
والػػم وسػػمـ تسػػميمات فعميػػم لػػـز أف يكػػوف فقلػػاء السػػوء فػػي إيػػراف عمػػ. شػػاكمة 
يلود المدينة المنورة عم. علد رسوؿ هللا )صم. هللا عميم والم وسػمـ تسػميمات 

ـ الملػػػػػدأ )عميػػػػػم وعتخػػػػػذوف ذات المواقػػػػػ  المعاديػػػػػة لصػػػػػاحب دعػػػػػوة اإلمػػػػػا
 السبلـت وأنصارهللا الموجوديف في إيراف. 

ولو جئنا إل. أعممية يلود أمة   )صػم. هللا عميػم والػم وسػمـ تسػميمات فنجػد 
إف فقلػػػاء السػػػوء فػػػي مدينػػػة الملػػػدأ )عميػػػم السػػػبلـت يتصػػػنوف بصػػػنة العمػػػـ 
والمعرفػػة ب حكػػاـ الشػػرععة اإلسػػبلمية وبق ػػية اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت 
ودعوتػػػم الشػػػرعنة بمػػػا يتػػػوفر لػػػديلـ مػػػف أحاديػػػث وروايػػػات عػػػف أهػػػه البيػػػت 
)عمػػيلـ السػػبلـت وكتػػبلـ التػػي تحػػوأ هػػذا الكػػـ الػػوافر مػػف المعمومػػات الكريػػرة 
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والمتنوعػػة عػػف ق ػػية اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت والتػػي تشػػبم أو تمارػػه 
عميػػػػم كتػػػب اليلػػػػود فػػػػي أوؿ الزمػػػاف  كمػػػػا إف يلػػػػود مدينػػػة اإلمػػػػاـ الملػػػػدأ )

السػػػبلـت يعرفػػػوف جيػػػدا  حتميػػػة بعرػػػة خػػػاتـ األوصػػػياء اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم 
يػػػراف كمػػػا  السػػػبلـت وقيػػػاـ دعوتػػػم المباركػػػة واف محػػػور نشػػػاطلا هػػػو العػػػراؽ وا 
يوجػػد فػػي كتػػبلـ أوصػػاؼ ونعػػوت اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت وصػػاحب 

ف قبػه  دعوتم إال أنلـ سوؼ يقوموف بتحرع  هذهللا الكتب كما فعه اليلػود مػ
نمػػػػا يتبلعبػػػػوف ب لنػػػػاا  وهػػػػذا التحرعػػػػ  ال يعنػػػػي بال ػػػػرورة تحرعنػػػػا  ماديػػػػا   وا 

ظلار هخر.  األحاديث والروايات الشرعنة أو إخناء جزء منلا وا 
فيقوموف بت وعه اايات واألحاديػث والروايػات الػواردة عػف أهػه البيػت )عمػيلـ 

تمقاء أننسػلـ مػف  السبلـت والمتعمقة بق ية اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت مف
دوف عمػـ مسػب  بلػا بػه جلػبل  مػنلـ ب سػرار و ػواطف هػذهللا اايػات واألحاديػث 

 والروايات.
ف خال    فيحوزونلا إل. ما تشتلي أننسلـ وبما يبلءـ مصالحلـ الخاصة وا 

ذلػػػؾ طرعػػػ  الحػػػ  واللدايػػػة سػػػواء كػػػاف ذلػػػؾ بعمػػػـ مػػػنلـ أو جلػػػبل  بػػػم وهػػػذهللا 
ف الخوض فيما ال عمـ لنا فيم في قولػم المصيبة العظم. ألف القرهف نلانا ع

ػَؤاَد ُكػ ا ُأولػػِئَؾ تعػال.   ـ  ِإْف الْسْمَا َواْلَبَصَر َواْلُْ }َوََل َتْ ُف َما َلْيَس َلَؾ ِبِه ِعْم
 .ت7)َكاَف َعْنُه َمْسُؤوَلع {

 وهـ بذلؾ خالنوا القرهف وحرفوا الكمـ عف موا عم بإتباعلـ هوى أننسلـ.
م. ما سار عميم يلود المدينة المنورة أباف البعرة النبوية رـ إنلـ سيسيروف ع

الشرعنة والػذيف كػانوا يبشػروف بخػروج نبػي فػي هخػر الزمػاف وانػم سػيكوف مػف 
 جاء ذلؾ النبي كانوا أوؿ الكافرعف بم  حقدا  وحسدا لم. ماولد إسحاؽ  وعند
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يػـو وكذلؾ يلود مدينة الملدأ )عميػم السػبلـت يبشػروف النػاس بػالخبلص وال 
الموعود الذأ تشرؽ بم أنػوار الملػدأ )عميػم السػبلـت ويمنػوف أننسػلـ بوجػود 
أنصػار لػػم بػػيف ظلػػرانيلـ ومػػف أوسػػاطلـ  ولكػػنلـ عنػػدما تظلػػر دعػػوة اإلمػػاـ 
الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت ويعمػػف صػػاحبلا السػػيد اليمػػاني هػػذهللا الػػدعوة وينصػػح 

أوؿ المعػاديف عف ننسم يقػ  يلػود مدينػة اإلمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـت فػي 
لم كنػرا  بمػا جػاء بػم وحقػدا  وحسػدا  مػف عنػد أننسػلـ  شػ نلـ بػذلؾ شػ ف سػادة 

 أهه الكوفة وكبرائلا وال سيما مف بني هاشـ. 
فنػػي حػػديث ألبػػي خالػػد الكػػابمي ومسػػ لتم لئلمػػاـ البػػاقر )عميػػم السػػبلـت عػػف  

حتى  )سألت أبا جْْر)عميه السَلـ( أف يسمي ال ائـتسمية القائـ أنم قػاؿ  
اعرفه باسمه ف اؿ يا أبا خالد سألتني عػف أمػر لػو إف بنػي فاطمػة عرفػو  

 .ت7)لحرصوا عمى أف قطْو  بضْة بضْة (
وقػػػد تػػػـ البحػػػث فػػػي إربػػػات إف المقصػػػود بالقػػػائـ هنػػػا هػػػو السػػػيد اليمػػػاني الف 
اإلماـ الملدأ ليس مجلوؿ االسـ بالنسبة لبني فاطمة وال لويرهـ مػف النػاس 

لػه النػاس اسػمم وحػرص أئمػة أهػه البيػت )عمػيلـ السػبلـت وعميم فإف مػف يج
عم. كتمانم هػو صػاحب دعوتػم  والػذأ يحسػدهللا بنػي فاطمػة فػي مكػة اإلمػاـ 
الملػػػدأ )الكوفػػػة عمػػػ. حسػػػب الت وعػػػهت كمػػػا يحسػػػدهللا بنػػػي فاطمػػػة فػػػي مدينػػػة 

 اإلماـ الملدأ )عميم السبلـت.
ملػػدأ )عميػػم ومػػف هنػػا يتبػػيف الػػدور الػػذأ ي ػػطم  بػػم يلػػود مدينػػة اإلمػػاـ ال 

السبلـت في صد دعوتم ومحاولة تكذيبلا ومحار ة قادتلا والقػائميف عميلػا وال 
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سيما بعد خيبة أمملـ في أف يكوف الػداعي لئلمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـت أو 
 المملد الرئيسي لم أو أحد مملديم مف بينلـ.

وهنػػػاؾ عػػػدة أدلػػػة تربػػػت حقيقػػػة وقػػػوؼ  يلػػػود مدينػػػة اإلمػػػاـ الملػػػدأ )عميػػػم 
السػػبلـت  ػػد دعػػوة اإلمػػاـ الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت وأتباعلػػا مػػف الملػػاجرعف 
 واألنصار الذيف بيناهـ هننا واتخاذهـ عدة طرؽ وأساليب لتحقي  هذا األمر.

 أسباب اَلنحراؼ
إف األسباب التي أدت إلػ. انحػراؼ هػذهللا النئػة رنػـ تعمقلػا الظػاهرأ بػالقرهف  

ممػػف شػػاركوا فػػي فػػتح الكوفػػة  ورنػػـ أنلػػا كانػػت فػػي جػػيش السػػيد الحسػػني و
 يمكف أجماللا بالنقال التالية 

عدـ معرفة األماـ الملدأ )عميم السبلـت  حيث إف هػذهللا النئػة ال ػالة  أوَل:
قػػد وقعػػت فػػي ال ػػبللة لسػػبب ملػػـ وهػػو عػػدـ معرفػػة األمػػاـ )عميػػم السػػبلـت 
فالػذأ ال توجػػد عنػػدهللا معرفػة قمبيػػة وروحيػػة وعقائديػة باإلمػػاـ وشخصػػم )عميػػم 

لسبلـت حت. واف سار في طرع  هللا ال يستطي  الوصوؿ  ألف األماـ )عميم ا
السبلـت هو باب هللا عػز وجػه وهػو حبػه هللا المتػيف وهػو الصػرال المسػتقيـ. 
فػػاألعم. كيػػ  لػػم إف ينظػػر إلػػ. البػػاب  والعػػاجز كيػػ  لػػم إف يتمسػػؾ بحبػػه 

 هللا تعال.  والتائم كي  لم إف يتحرى الصرال المستقيـ.
عػدـ التسػميـ لمقائػد وهػو السػيد الحسػني اليمػاني  واسػتنادا إلػ. النقطػة   ثانيا

السػابقة نعمػـ أنلػػـ ال يكونػوف مسػػم ميف لمسػيد الحسػني أصػػبل  فكيػ  يسػػمموف 
األمػػػر لئلمػػػاـ الملدأ)عميػػػم السػػػبلـت. وعت ػػػح مػػػف الروايػػػات الشػػػرعنة أنلػػػـ 

ال ػػػػبللة ولػػػػـ أتبعػػػػوا قيػػػػادتلـ الجزئيػػػػة والنرعيػػػػة التػػػػي بالنتيجػػػػة قػػػػادتلـ إلػػػػ. 
 يستطي  السيد اليماني عندما أمرهـ بمبايعة األماـ الملدأ )عميم السبلـت.
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حب الدنيا وحطاملا  حيث أف هؤالء المنحرفيف قد أعمنوا عصيانلـ هلل  ثالثا
عز وجػه ولئلمػاـ الملػدأ )عميػم السػبلـت ال لشػيء إال لتقمػدهـ وحػبلـ لمػدنيا 

كوفة ونيرها. فكي  يسمموف األمر وأمملـ في تحصيه مراكز ورئاسات في ال
 هلل ولئلماـ الملدأ)عميم السبلـت.

عػػػدـ االقتنػػػاع بمظلػػػر وهيئػػػة األمػػػاـ )عميػػػم السػػػبلـت  حيػػػث أف مػػػف  رابْػػػا:
 ػػمف االختبػػارات التػػي يػػوقعلـ بلػػا هللا عػػز وجػػه هػػي مظلػػر األمػػاـ )عميػػم 
السػػبلـت عنػػدما يػػ تي إلػػ. الكوفػػة  مػػف حيػػث البسػػاطة فػػي الممػػبس والمظلػػر 
المتوا ػػػػ  حيػػػػث ال يصػػػػدقوف مػػػػا يػػػػروف مػػػػف توا ػػػػ  األمػػػػاـ الملدأ)عميػػػػم 

 السبلـت.
كػػػاف معلػػػـ مػػػف أنصػػػار األمػػػاـ )عميػػػم السػػػبلـت الػػػذيف فشػػػموا فػػػي  خامسػػػا:

االختبار والتمحيص ونرتلـ األماني فكانوا مف طميعة المخالنيف وذلؾ ألنلـ 
  يعتبروف أننسلـ أح  باألمر مف التسميـ لئلماـ )عميم السبلـت

انحػػػراؼ بعػػػض مػػػف قػػػادة جػػػيش السػػػيد الحسػػػني  حيػػػث أف وجػػػود   سادسػػػا
 االنحراؼ والشذوذ في القادة أدى إل. الشذوذ فيمف اتبعلـ بال بللة. 

قػػد زعػػدوا فػػي كتػػاب هللا ولػػـ يعممػػوا بػػم  بػػه أنلػػـ نيػػروا وأرادوا نيػػر  سػػابْاع:
مػا زعػدوا الذأ قيه للـ وبما تلوى أننسلـ  فقد زاد هللا عز وجػه فػي ببلئلػـ ك

 في الكتاب. 
 

 صْات أصحاب اْلماـ المهدي)عميه السَلـ(
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}قػػاؿ لػػه موسػػى هػػ  اتبْػػؾ عمػػى أف تْممنػػي ممػػا عممػػت قػػاؿ تعػػال.       
دا{ .في هذهللا ااية المباركة يطمػب نبػي هللا موسػ. )عميػم السػبلـت الػتعمـ ت7)َر

 عمػػػ. يػػػد الخ ػػػر)عميم السػػػبلـت الػػػذأ لديػػػم عمػػػـ لػػػدني بػػػدليه اايػػػة الشػػػرعنة
م ػػـ هللا تبػػارؾ وتعػػال. سػػيدنا الخ ػػر)عميم  }وعممنػػا  مػػف لػػدنا عممػػا{ فقػػد عة

السػػػبلـت العمػػػـ المػػػدني بحيػػػث انػػػم يتحػػػرؾ ويعمػػػه بتصػػػرؼ المػػػول. سػػػبحانم 
وتعال. بم وهػو ننسػم ال يعػرؼ حقيقػة تمػؾ األعمػاؿ وت وعملػا إال بعػد تحققلػا 

 عبل.وهذا العمـ ال يكوف إال عند القميميف ممف حباهـ هللا جهة و 
ولما كاف الخ ر وزعرا  لئلماـ )عميم السبلـت فػي زمػف الويبػة فػإف أصػحاب  

ػنة مػف  الملدأ سوؼ يتعمموف عم. يدأ الخ ر)عميم السبلـت وللـ بػذلؾ س 
نبي هللا موس. )عميػم السػبلـت وذلػؾ ألسػباب كريػرة أهملػا إف األمػاـ الملػدأ 

األشػػياء وحقائقلػػا  )عميػػم السػػبلـت سػػوؼ يػػ تي بت وعػػه القػػرهف وعتعامػػه ببػػاطف
الممكوتيػػػة فػػػبل بػػػد أف تتػػػوفر فػػػي أصػػػحابم تمػػػؾ المعرفػػػة وهػػػي العمػػػـ بالت وعػػػه 
ف كانت تمؾ المعرفة بدرجات متناوتة كه  ومعرفة حقائ  األشياء الممكوتية وا 

 حسب استعدادهللا واندفاعم لمتعمـ والتحصيه لنصرة األماـ )عميم السبلـت.
ـت فػػػي طػػػور التعمػػػيـ والمعرفػػػة ومػػػف أهػػػـ مػػػا يقػػػوـ بػػػم الخ ػػػر)عميم السػػػبل 

واإلعداد هو أف يعمملـ الصبر والطاعة والتسميـ وعدـ تكػرار الخطػ  ومعرفػة 
إف أفعاؿ األماـ كملا مػف هللا والػ. هللا. وسػوؼ نبػدأ بتوفيػ  هللا تعػال. بإلقػاء 
ال ػػػوء عمػػػ. أهػػػـ الصػػػنات التػػػي يجػػػب توفرهػػػا فػػػي أصػػػحاب األمػػػاـ )عميػػػم 

 السبلـت 
}سػتجدني إف َػاء فػي سػورة الكلػ  حكايػة  عػف موسػ.  الصبر  قاؿ تعال.

وقػد قػاؿ ذلػؾ موسػ. )عميػم السػبلـت بعػد أف   صابرأع وَل اعصػي لػؾ أمػرا{ 
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بػػيف لػػم الخ ػػر)عميم السػػبلـت  ػػرورة أف يتحمػػ. بالصػػبر إف أراد أف يسػػير 
معم وهذا مما يجب توفرهللا في أصحاب األماـ )عميم السػبلـت ألجػه مسػيرتلـ 

ف عمػـ الخ ػر مػف عمػـ هؿ   كػالقطرة فػي البحػر معم فلو سيد ا لخ ر وا 
المحػػػيط كمػػػا ورد فػػػي األخبػػػار  فػػػبل بػػػد أف توجػػػد هػػػذهللا الصػػػنة فػػػي أصػػػحاب 
األمػػاـ )عميػػم السػػبلـت ألنػػم سػػوؼ تحػػدث بعػػض األمػػور عنػػد قيامػػم ال يمكػػف 

 تحمملا إال ممف م حصوا واعتادوا عم. الصبر.
السػػػػبلـت فػػػػي ننػػػػس اايػػػػة  الطاعػػػػة  قػػػػاؿ تعػػػػال. حكايػػػػة  عػػػػف موسػػػػ. )عميػػػػم

فبلبػػد مػػف تػػوفر هػػذهللا الصػػنة أي ػػا  فػػي }... وَل أعصػػي لػػؾ أمػػرا{  المتقدمػػة
أصحاب األماـ )عميم السبلـت فإنلـ إف لـ يكونوا مطيعيف فإف ق ية األمػاـ 
سوؼ تتعرػر ال سػامح هللا وال يمكػف سػير خطػة األمػاـ وتننيػذها عمػ. الشػكه 

ية الشرعنة عف األماـ الصادؽ )عميم المطموب  فقد ورد في صنتلـ في الروا
)... رهباف في المي  ليوث بالنهػار هػـ أطػوع السبلـت في رواية طوعمة قاؿ  

 .ت7)مف أَْلمة لسيدها...((

 .(ٔ))إف راية المهدي مكتوب فيها اسمْوا وأطيْوا(وقد ورد أي ا  
تسػألني  }فاف اتبْتني فَلالتسميـ واالنقياد لئلماـ )عميم السبلـت قاؿ تعػال.  

 .(ٔ)عف َيء حتى أحدث لؾ منه ذكرا{

فبل بد مف توفر هذهللا الصنة في أصحاب األماـ )عميػم السػبلـت وهػي التسػميـ 
ألمػػر األمػػاـ واالنقيػػاد لػػم فػػي كػػه األحػػواؿ والظػػروؼ وعػػدـ االعتػػراض عمػػ. 

)ي بػ  ال ػػائـ تمػؾ القػرارات  فقػد ورد عػف األمػاـ الصػادؽ)عميم السػبلـت قػاؿ  
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ؽ في وؿ لػه رجػ  مػف ولػد أبيػه: إنػؾ لُتجْػ  النػاس إجْػاَؿ حتى يبما السو
 .(ٕ)النْـغ فبْهد مف رسوؿ   صمى   عميه وآله أو بماذا ؟...(

عػػػدـ تكػػػرار الخطػػػ   فقػػػد فػػػارؽ الخ ػػػر)عميم السػػػبلـت النبػػػي موسػػػ. )عميػػػم 
 السبلـت عندما خالنم ربلث مرات.

فػػإف األمػػاـ ال  (ٖ).{}قػػاؿ هػػذا فػػراؽ بينػػي وحينػػؾ..قػػاؿ تعػػال. حكايػػة عنػػم  
يسػمح بارتكػػاب الخطػ  مػػف قبةػه أصػػحابم ملمػػا كانػت درجػػة قػر لـ منػػم  فلػػو 
يتػػػركلـ مػػػرة ومػػػرتيف ولكػػػف ال يتػػػركلـ فػػػي المػػػرة الرالرػػػة وكػػػه ذلػػػؾ بشػػػرل أف 

 يكوف الخط  نير متعمد فإنم ال يسمح بم مطمقا  إذا كاف مف هذا النوع.
مػا الرجػُ  عمػى رأس ال ػائـ يػأمر )بينفعف أبي عبػد هللا )عميػم السػبلـت قػاؿ  

وينهى إذ قاؿ: أديػرو  فيديرونػه إلػى قدامػه فيػأمر بضػرب عن ػه فػَل يب ػى 
  (ٔ)بيف الخاف يف َيء إَل خافه(

نيػػة مػػف هللا  معرفػػة إف أمػػر اإلمػػاـ مػػف أمػػر هللا  فتصػػرفات اإلمػػاـ وأفعالػػم لد 
ـة وأيقةػفة أ مػ صػحاب اإلمػاـ سبحانم وتعال. فبل ينعػه ذلػؾ إال عػف أمػرهللا  فمػو عة

ذلؾ ألمكنلـ مف تحمه أفعالم وعػدـ الشػؾ بػم  فقػد ورد عػف األمػاـ الصػادؽ 
) ي تػ  ال ػائـ )عميػه السػَلـ( حتػى يبمػا السػوؽ قػاؿ: )عميم السػبلـت قػاؿ  

في ػػوؿ لػػه رجػػ  مػػف ولػػد ابيػػه إنػػؾ لُتجْػػ  النػػاس إجْػػاؿ الػػنْـغ فبْهػػد مػػف 
يس في الناس رج  أَػد رسوؿ   صمى   عميه وآلهغ أو بماذا؟ قاؿ: ول

منػه بأسػاعغ في ػـو إليػه رجػ  مػف المػواليغ في ػوؿ لػه: لَتسػُكتْف أو ْلضػرحْف 
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ـُ )عميػه السػَلـ( عهػداع مػف رسػوؿ   )صػمى  عن َؾغ فْند ذلؾ ُيخرُج ال ػائ
(ٕ)  عميه وآله وسمـ تسميما(

 

 
 
 
 
 

 

 عاـ الْتح
 )عميػم السػبلـت دعػوةبعد اف عممنا مما تقػدـ مػف البحػوث اف لبلمػاـ الملػدأ 

مػػف  هللاوأنصػػار  دعػػوة االمػػاـصػػاحب وسػػيبلقي  فػػي الكوفػػة يػػتـ االعػػبلف عنلػػا
التكذيب واالتلامات الباطمم اشػد ممػا القػ. رسػوؿ هللا )  تسػميمات كمػا انلػـ 

والتشػػػرعد عمػػػ. يػػػد قػػػرعش  سػػػجنوف وعتعر ػػػوف لمقتػػػهعػػػذبوف وي  وي  سػػػي حار وف 
فػػػي سػػػبيه هللا  تػػػرؾ الػػػببلد واللجػػػرة إلػػػ.هـ ذلػػػؾ ممػػػا ي ػػػطر  الكوفػػػة والعػػػراؽ

بعػػػد اف يكػػػوف لػػػم انصػػػارا مػػػف العجػػػـ والػػػذيف  )عميػػػم السػػػبلـت اإلمػػػاـونصػػػرة 
وفػػي بػػبلد اللجػػرة يمرمػػوف االوس والخػػزرج كمػػا فلمنػػا ممػػا تقػػدـ مػػف البحػػوث 

وذلػػؾ ف ػػه هللا يؤتيػػم  وسػػرععا   واسػػعا   وتنتشػػر الػػدعوة انتشػػارا   األنصػػاريكرػػر 
 .مف يشاء

)عميػم السػبلـت  واإلمػاـنصػرة الحػ   إلػ.يقػوـ الػداعي  ةناؾ في ببلد اللجػر وه
 وأخػػبلؽالملػػدأ )عميػػم السػػبلـت ذا مواصػػنات  اإلمػػاـبت سػػيس جيشػػا لنصػػرة 

الملػػدأ )عميػػم السػػبلـت  واإلمػػاـهللا  إاليعرفػػوف  فلػػـ قػػـو ال فرعػػدة مػػف نوعلػػا
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يلـ مػػػػف نتيجػػػػة لمػػػػا مػػػػر عمػػػػ أعمػػػػاللـقػػػػوـ موحػػػػدوف طػػػػاهرة سػػػػرائرهـ زاكيػػػػة 
كيػ  ال  هػذا المسػتوى  إلػ.لموصػوؿ  أهمػتلـالتي  ةالتمحيص والتمييز والور م
يكرر عددهـ وتجلز عػدتلـ وتقػوى شػوكتلـ  أفوبعد  واالماـ يسميلـ بالكنوز

 لئلمػػاـيرفعػػوف رايػػاتلـ السػػود منطمقػػيف لنػػتح الكوفػػة ورايػػاتلـ تخنػػ  بالنصػػرة 
 .نة بمدح تمؾ الراياتالملدأ )عميم السبلـت حت. وردت الروايات الشرع

)ت بػػ  الرايػػات السػػود مػػف  جعنر)عميػػم السػػبلـت قػػاؿ  أبػػيعػػف  فعػػف جػػابر 
 إليػػػػهظهػػػػر المهػػػػدي )عميػػػػه السػػػػَلـ( بْثػػػػت فػػػػاذا الكوفػػػػة  إلػػػػىخراسػػػػاف 

 .(ٔ)(بالبيْة
قبمػػػت الرايػػػات السػػػود مػػػف خراسػػػاف أ ذاإ)  تمػػػيلـ السػػػبلـوقػػػد ورد عػػػنلـ )ع

 .ت6)يْة   المهدي (ف فيها خمافاتوها ولو حبوا عمى الثمج ف
)عميػػم السػػبلـت  مػػاـهميػػة فػػي نصػػرة اإلأ وهنػػا يت ػػح مػػا لمرايػػات السػػود مػػف 

ولئػػؾ أ إففػػ)عميػػم السػػبلـت  مػػاـجػػه النػػتح لئلأالحػػ  والسػػير مػػف  إلػػ.والػػدعوة 
يوطئوف لمملدأ )عميم السبلـت سمطانم سالذيف يقبموف مف خراساف  األنصار
)عميػم السػبلـت  مػاـتكوف مقػرا لئلسػقمنػا التػي كمػا و تنػتح الكوفػة  أيػديلـوعم. 

 .وعاصمة لم
)يخرج ناس مف المَػرؽ فيوطئػوف   فقد ورد عف رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمات  

 .ت3)(لممهدي سمطانه
ومػػف خػػبلؿ مػػا صػػرحت بػػم . البيعػػةبمنلػػا  إليػػمفينتحػػوف لػػم الكوفػػة وعبعرػػوف  

هنػػاؾ  أفالسػبلـت يتبػيف لنػا  ـ)عمػيلئمػة اللػػدى الشػرعنة أل واألخبػارالروايػات 
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)عميم السبلـت وكه ذلؾ اإلماـ  أنصارالتي يمر بلا   فتحا يكوف بعد اللجرة
ف اللجػرة سػتكوف فػي زمػف إ)عميػم السػبلـت فػ لئلمػاـيكوف قبه القياـ المقػدس 

الػػديار  إلػػ.الػػدعوة الملديػػة واف مػػف بعػػد اللجػػرة يكػػوف النػػتح والعػػودة  إعػػبلف
تبػيف ي)عميم السبلـت تسػب  قيامػم )عميػم السػبلـت حيػث  ماـاإلدعوة  إفعمما 
ال فػػػي مكػػػة بػػػيف الػػػركف إيظلػػػر  )عميػػػم السػػػبلـت ال اإلمػػػاـ إفالروايػػػات  مػػػف

قائمػػا بالسػػي  معمنػػا لمحػػرب  ػػد الظػػالميف فػػبل مجػػاؿ يومئػػذ لمػػدعوة   والمقػػاـ
وزعػرهللا اليمػاني الػذأ يظلػر قبمػم  الدعوة تكػوف عمػ. يػد احػد مملديػم وهػو إنما
مػػف رايػػة  أهػػدى)... ولػػيس فػػي الرايػػات   البػػاقر )عميػػم السػػبلـت اإلمػػاـف فعػػ

خػرج اليمػاني حػـر  فػاذا صػاحبكـغ إلػىيػدعو  ْلنػهاليماني هػي رايػة هػدى 
ذا بيا السػَلح )عمػى النػاس ( وكػ  مسػمـغ  ليػهغإخػرج اليمػاني فػانهض  واق

فمػف فْػ  فهػو مػف  ف يمتػوي عميػهغأيحػ  لمسػمـ  وَل ف رايته راية هدىغاف
 .ت7)الحق والى طريق مست يـ ( إلىنه يدعو ه  النارغ ْل أ

)عميم السبلـت هو اليماني الموعود حيث ورد  اإلماـصاحب دعوة  أف فيتبيف
لنظ )يدعوت في الرواية الشرعنة مرتيف وفي ذلؾ داللة وا حة عمػ. الػدعوة  

الرايػات والمقصػود مػف  ب هػدىالباقر )عميػم السػبلـت وصػ  رايتػم  اإلماـواف 
فقػد تبػيف لنػا  إذا  طػبلؽ. اإلالدعوات عمػ.  أهدىالراية هي الدعوة التي تكوف 
بػػي جعنػػر أ اإلمػػاـفقػػد ورد عػػف  مػػاـ لقيػػاـ اإل افجميػػا اف اللجػػرة والنػػتح سػػابق

 .(ٕ)بْد الغـ فتحا عجيبا ( إف)...  الباقر )عميم السبلـت
ـ مػػف لػػم بعػػد مػػا يجػػرأ عمػػيل يفمػػاـ )عميػػم السػػبلـت والمملػػدنصػػار اإلأف إ 

)عميػم  اإلماـتنكيه وتشرعد وتكذيب يصيبلـ الوـ لما يشاهدونم مف رد دعوة 
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بدعوتػػم )عميػػم السػػبلـت لكػػف هللا يعقػػب  وتكػػذيبلـالسػػبلـت وعػػدـ نصػػرة النػػاس 
يزحنػػػوا بػػالجيش مػػػف مػػوطف اللجػػػرة  أفبعػػد  أيػػػديلـنملػػـ بنػػتح يكػػػوف عمػػ. 

ويحرروهػػػػا مػػػػف فعنػػػػد ذلػػػػؾ يػػػػدخمونلا فػػػػاتحيف   باتجػػػػاهللا )الكوفػػػػة ت )خراسػػػػافت
 .(ٔ)()اليماني والسْياني كْرسي رهاف  قد وردفالسنياني الذأ دخملا قبملـ  

بعػػد أف جػػه دخػػوؿ الكوفػػة وفتحلػػا أتبػػاع اليمػػاني سػػوؼ يسػػرعوف مػػف أ إف 
قػػبملـ وقػػد جػػاء هػػذا المعنػػ. فػػي الروايػػة الػػواردة عػػف  وأعوانػػمالسػػنياني  دخملػػا
بثق )ينَق ( الْرات حتى يدخ  )سنة الْتح ين  عبد هللا )عميم السبلـت أبي
 .ت6)الكوفة ( أزقةفي 
كمػا  ةالماء هو الجيش الذأ يدخه الكوفػة بسػرع أفومعن. ذلؾ في التوسـ  

النػػتح سػػيكوف فػػي الكوفػػة فػػي السػػنة  أفيحػػدث فػػي الني ػػانات ومعنػػ. ذلػػؾ 
ف تمؾ السنة هي سػنة النػتح حيػث إالكوفة ف أزقةالتي يدخه فيلا هذا الجيش 

جػػيش القػػادـ مػػف خراسػػاف والحامػػه لمرايػػات السػػود بالسػػيطرة عمػػ. يقػػـو هػػذا ال
مػاـ مػر اإلأمنلػا وتوطئػة  وأعوانػمـ وطرد السنياني الكوفة المدينة الشيعية األ

مػر يسػتتب للػـ األ أفت بالبيعػة بعػد ميػم السػبلـ)ع اإلماـ إل. إرساللـفيلا رـ 
 الكوفػةق  فػتح ف يتحأماـ )عميم السبلـت قيامم وتحركم وبعد فيسله عم. اإل

مػػاـ سػػيطرتلـ عميلػػا يبػػدأ وزعػػر اإل أنصػػارويعمػػف مكػػة حسػػب الت وعػػه وهػػي 
صػػػػناـ كمػػػػا فعػػػػه وزعػػػػر رسػػػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػميمات وحطػػػػـ مػػػػاـ بتحطػػػػيـ األاإل
 .مف الكعبة المشرفة وأزاللاصناـ األ
 عميػم فػي زمػف رسػوؿ هللا )صػم. هللا األصػناـ أفولكف النػرؽ بػيف الزمػانيف  

صػػناـ مصػػنوعة مػػف الخشػػب والحجػػارة ولكنلػػا فػػي زمػػف أوهلػػم وسػػمـ تسػػميمات 
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الم ػػميف الػػذيف  فقلػػاء السػػوءبشػػرعة تطػػاع مػػف دوف هللا وهػػـ  أصػػناـالملػػدأ 
وميوللـ فتطيعلـ الناس  وأهوائلـومعتقداتلـ  هرائلـيحمموف ويحرموف بحسب 

 .مف دوف هللا
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