


  

  

  

  
  

  

  

 

 

 

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 عالمات الظهورفقه 

 تأليف

 )دام ظّله(املرجع الديني الشيخ حمّمد السند 

 هـ١٤٣٨: وىلٰ الطبعة األُ 

 نسخة ٢٠٠٠: العدد

 ؤلِّفمجيع احلقوق حمفوظة للم



  
  
  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ّ ا:  

لإلمـام املهـدي  أنَّ جيـد  املطالع للنصوص الواردة عن أهل البيـت 

ي واختار منّـ«: قال عنه الرسول األعظم  ٰى ة لعظم مقامه، حتَّ مكانة خاصَّ 

من ولد احلسـني تاسـعهم  ر إماماً ـويكمله اثني عش ،احلسن واحلسني ومن عيلّ 

مـن  ظهـوراً  ، فهو أشـدُّ )١(»وهو قائمهم ،باطنهم، وهو ظاهرهم، وهو أفضلهم

 .بحث مستقلٍّ  اته حيتاج إىلٰ ذ ة التسعة، وهو أمر بحدِّ بقيَّ 

ــه اإل ــادق وخاطب ــام الص ـــ  م ــيِّ «ب ــِديٌر » ديس ــه َس ــرب ينقل يف خ

ِيفِّ  ْريَ ـُل ْبـُن ُعَمـَر وَ املُ َدَخْلُت َأَنـا وَ : َقاَل  ،الصَّ َأَبـاُن ْبـُن َتْغِلـَب َأُبـو َبِصـٍري وَ َفضَّ

ـٍد اهللا َمْوَالَنا َأِيب َعبْـِد  َعَىلٰ  اِب  ْينَـاُه َجالِسـًا َعـَىلٰ َفَرأَ  ،َجْعَفـِر ْبـِن ُحمَمَّ َ الـرتُّ

ٌق بِـَال َجيْـٍب وَ  يٌّ ُمَطـوَّ ـ ،َعَليِْه ِمْسٌح َخيَْربِ ـْنيِ ـُمَقصَّ ُهـَو َيبِْكـي ُبَكـاَء وَ  ،ُر اْلُكمَّ

ٰى  اْلَوالِِه الثَّْكَىلٰ  ُ وَ  ،َقـْد َنـاَل اْحلُـْزُن ِمـْن َوْجنَتَيْـهِ  ،َذاَت اْلَكبِِد اْحلَـرَّ َشـاَع التََّغـريُّ

ــيْهِ ِيف عَ  ــَىلٰ وَ  ،اِرَض ــهِ  َأْب ُموُع َحمِْجَرْي ــدُّ ــوُل وَ  ،ال ــَو َيُق ــْت «: ُه ــَك َنَف ــيِِّدي َغيْبَتُ َس

ي َراَحـَة ُفـَؤاِدي، َسـيِِّدي َغيْبَتُـَك وَ  ،َضيََّقْت َعـَيلَّ ِمَهـاِديوَ  ،ُرَقاِدي ْت ِمنـِّ َأَرسَ

ــدِ  اْلَواِحــِد ُيْفنِــي اْجلَْمــَع  َفْقــُد اْلَواِحــِد َبْعــدَ وَ  ،َأْوَصــَلْت ُمَصــاِيب بَِفَجــاِئِع اْألََب

َأنِــٍني َيْفــُرتُ ِمــْن َصــْدِري َعــْن ِمــْن َعيْنِــي وَ  اْلَعـَدَد، َفــَام ُأِحــسُّ بَِدْمَعــٍة َتْرَقــٰى وَ 

ــا وَ  َزاَي ــَواِئِر َأْعَظِمَهــا َدَواِرِج الرَّ ــي َعــْن َع ــا، إِالَّ ُمثِّــَل لَِعيْنِ ــَوالِِف اْلبََالَي َس

ــا وَ وَ  ــدِّ َأْفَظِعَه ــي َأَش ــاَها وَ َتَراِق ــبَِك وَ  ،َأْنَكِرَه ــٍة بَِغَض ــَب َخمُْلوَط ــَواِزَل وَ  ،َنَواِئ َن
                                                

 .٧ح / ٤باب / ٧٣: الغيبة للنعامين) ١(
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ـاِدُق  َل ئِ  ُسـامَّ ـ، ولـ»َمْعُجوَنٍة بَِسَخطَِك  َزْفـَرًة  عـن سـبب ذلـك َزَفـَر الصَّ

َوْيُكـْم إِينِّ َنَظـْرُت ِيف ِكتَـاِب «:  َوَقـاَل  ،اْشـتَدَّ ِمنَْهـا َخْوُفـهُ اْنتََفَخ ِمنَْهـا َجْوُفـُه وَ 

ــرِ اْجلَ  ــْومِ  )١(ْف ــَذا اْليَ ــبِيَحَة َه ــا وَ وَ  ،َص ــَد َقاِئِمنَ ــِه َمْولِ ــُت فِي ْل ــُه وَ َتَأمَّ ــاَءُه ِغيبَتَ إِْبَط

ــِرِه وَ وَ  ــوَل ُعُم ــَوٰى ُط ــ َبْل ــانِ املُ َم ــَك الزَّ ــِدِه ِيف َذلِ ــْن َبْع ــِه ِم ــَد وَ  ،ْؤِمنَِني بِ َتَولُّ

ــوِل َغيْبَتِــهِ  ــوِهبِْم ِمــْن ُط ــُكوِك ِيف ُقُل ــِرِهْم َعــْن ِديــنِِهمْ اْرتِــوَ  ،الشُّ  ،َداَد َأْكثَ

ــاَل وَ  ــي َق تِ ــاِقِهُم الَّ ــْن َأْعنَ ــَالِم ِم ْس ــَة اْإلِ ــْم ِرْبَق ــُرهُ اهللا َخْلَعُه َس ِذْك ــدَّ  وَ : َتَق
� ُ
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ِقـهِ 
ُ
ن
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نــاُه طــائَِرُه ِ� �

ْ
َزم

ْ
�
َ
َفَأَخــَذْتنِي  ،َيْعنِــي اْلَوَالَيــةَ  ،]١٣: اإلرساء[ إِ�سـاٍن أ

ـةُ  قَّ بـــ  عنــه اإلمــام العســكري  ، وعـربَّ )٢(»َعــَيلَّ اْألَْحــَزانُ  اْســتَْوَلْت وَ  ،الرِّ

  ذاهـب إىلٰ فـإّين  ،اسـقني املـاء ،د أهـل بيتـهيـا سـيِّ «: يف قوله ،»د أهل بيتهسيِّ «

 .)٣(»رّيب 

ـ  كـان اإلمـام املهـدي امَّ ـول ة وظـاهرهم، فـال يمكـن بـاطن األئمَّ

رية ـشـؤون البشـ أن تكون غيبتـه مانعـة مـن أن يـزاول مهـام اإلمامـة وإدارة

ـوفق منهج حمدَّ  م مـن فَهـ، وهـذا مـا يُ ة د، كام هـو احلـال مـع بـاقي األئمَّ

وآخرنــا  ،دوأوســطنا حمّمــ ،دلنــا حمّمــأوَّ «: قــول اإلمــام الصــادق 

 ،ة منهجـه ثانيـاً الً، وماهيَّـغيبتـه أوَّ  ث معنـٰى أن ُيبَحـ بـدَّ  ، من هنـا ال)٤(»دحممّ 

 :من خالل املباحث اآلتية
                                                

َزاَيـا وَ اْلَبَالَيـا وَ نَاَيـا وَ َوُهَو اْلكَِتاُب اُملْشَتِمُل َعـَىل ِعْلـِم املَ ) ١( َيـْوِم  َمـا َيُكـوُن إىلٰ َكـاَن وَ  ِعْلـِم َمـاالرَّ

ِذي َخصَّ  دًا وَ اهللاُ اْلِقَياَمِة الَّ َس اْسُمُه بِِه ُحمَمَّ َالمُ َتَقدَّ َة ِمْن َبْعِدِه َعَلْيِه َوَعَلْيِهُم السَّ  .اْألَئِمَّ

ُد ْبُن َعِيلِّ ْبِن َحـاتِمٍ  ،٥٠ح / ٣٣باب / ٣٥٢: إكامل الدين) ٢( ـاِء  يَسـٰى َعـْن َأْمحَـَد ْبـِن عِ  ،ُحمَمَّ اْلَوشَّ

َيٰى  ،َعْن َأْمحََد ْبِن َطاِهرٍ  ،اْلَبْغَداِديِّ  ِد ْبِن َحيْ َعـْن َسـْعِد ْبـِن  ،َعْن َعِيلِّ ْبِن اْحلَـاِرِث  ،ْبِن َسْهلٍ  َعْن ُحمَمَّ

ْريَ  ،َعْن َأبِيهِ  ،َعْن َأْمحََد ْبِن َعِيلٍّ اْلُبَدْيِيلِّ  ،َمنُْصوِر اْجلََواِشنِيِّ   .ِيفِّ َعْن َسِديٍر الصَّ

  .٢٣٧ح / ٢٧٣: الغيبة للطويس) ٣(

ــنعامين) ٤( بحــار : ُانظــر ،مثلــه عــن أمــري املــؤمنني ؛ و١٦ح / ٤بــاب / ٨٨: الغيبــة لل

 .٦: ٢٦: االنوار، املجليس
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 :ية والتغييب املعريفبني الغيبة احلّس  اإلمام املهدي : لوَّ املبحث األ

مـا  ألنَّ  ،ية أمـر ال يسـتوجب تعطيـل املعرفـة أو غياهبـاالغيبة احلّسـ إنَّ 

ــراه العــني إن مل يكــن ـيــراه العقــل لــيس بالضــ رورة أن تــراه العــني، ومــا ت

رد برؤية العقل والفكـر فهـي رؤيـة ال قيمـة وال أثـر هلـا، ولـذلك و مشفوعاً 

ـ األعظـم  عن النبـيِّ  أعظـم النـاس يقينـًا  واعلـم أنَّ  ،يـا عـيلُّ «: ه قـالأنَّ

ــيَّ  ــوا النب ــان، مل يلحق ــر الزم ــون يف آخ ــوٌم يكون ــ ق ــ َب وُحِج ــنهم احلجَّ ة، ع

ــاض ــواد يف بي ــآمنوا بس ــال )١(»ف ــاً  ، وق ــمّ اللّ «: أيض ــواين لقِّ  ه ــي إخ  -ن

ــا نحــن إخوا: ، فقــال َمــن حولــه مــن أصــحابه»- تنيمــرَّ  نــك يــا رســول أَم

ــوا ومل ال، إنَّ «: فقــال! اهللا؟ كــم أصــحايب، وإخــواين قــوٌم يف آخــر الزمــان آمن

جهم مـن رِ فنيهم اهللا بأسـامئهم وأسـامء آبـائهم، مـن قبـل أن ُخيـيروين، لقد عرَّ 

دينـه مـن خـرط  هـاهتم، ألحـُدهم أشـدُّ بقيّـًة عـىلٰ مَّ أصالب آبائهم وأرحـام أُ 

ــامء، أو كالقــ ــة الظل ــاد يف الليل ــابيح مجــر الغضــا، أُ  ابض عــىلٰ القت ولئــك مص

 .)٢(»فتنٍة غرباء مظلمة ، ينجيهم اهللا من كلِّ الدجٰى 

ــيِّ  ــة النب ــدم رؤي ــوده  فع ــامن بوج ــدم اإلي ــي ع ــذلك  ،ال يعن وك

ــاأل عــدم رؤيــة اهللا ســبحانه ال  نَّ إ، بــل أكثــر مــن ذلــك ة املعصــومني ئمَّ

: فقـال نني أمـري املـؤم ولـذلك عنـدما جـاء حـرب إىلٰ  ،تعني عدم وجـوده

ويلـك مـا كنـت أعبـد «: هل رأيت رّبـك حـني عبدتـه؟ قـال ،يا أمري املؤمنني

كـه العيـون يف مشـاهدة درِ ويلـك ال تُ «: وكيـف رأيتـه؟ قـال: ، قال»هًا مل أرَ ربّ 

 . )٣(»ولكن رأته القلوب بحقائق اإليامن ،األبصار
                                                

 .٨ح / ٢٦باب / ٢٨٨: إكامل الدين) ١(

 .٤ح / ١٤باب / ٢ج / ١٠٤: بصائر الدرجات )٢(

 .٥ح / ١٠٨: لصدوقلتوحيد ؛ ال٥ح / باب يف إبطال الرؤية/ ٩٧: ١الكايف ) ٣(
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ـــفالرؤيــة العقليــة لإلمــام الثــاين عشــ ية، حلّســر عليهــا الغيبــة اؤثِّ ر ال ُت

الرؤيـة  نَّ إه غائـب عـن العقـل والفكـر، بـل فمن ال نراه بـالعني ال يعنـي أنَّـ

ــ ــة احلّس ــة املعرفيــة هــي أوقــع يف اإليــامن مــن الرؤي ية آالف العقليــة أو الرؤي

 :م مــن عبــارات االســتئذان بــدخول رسداب الغيبــةفَهــات، وهــذا مــا يُ املــرّ 

رته، وأعلــم ـأعتقــد يف حضــ ك يف غيبتــه، كــام أعتقــد حرمــة نبيّــوإّين  هــمّ اللّ «

 ،قــون، فــرحني، يــرون مكــاينرزَ لك وخلفــاءك أحيــاء عنــدك يُ ُســرُ  أنَّ 

ــردّ  ــي، وي ــمعون كالم ــيلَّ ويس ــالمي ع ــون س ــمعي ، وأنَّ ــن س ــت ع ك حجب

 . )١(»كالمهم، وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاهتم

املناجــاة مــن املفاعلــة أي  نَّ إ، إذ بــنيِّ  والفــرق بــني املناجــاة والنجــوٰى 

، وهـذا التنـاجي وتلـك الرؤيـة لـيس مـن بـاب السـفارة أو )٢(ا بني طرفنيهنَّ إ

دجـل وكـذب وخرافـة، بـل مـن  فهام يف زمن الغيبـة الكـربٰى  ،ةالنيابة اخلاصَّ 

 .)٣(دراكهاإبات وة قائمة علينا يف معرفة املغيَّ العقل حجَّ  باب أنَّ 

ــول  ــة الق ــ نَّ إوخالص ــاحب العص ــا بص ــر مغيَّ ـمعرفتن ــة ال أنَّ ــوب  ه ه

فلـو تطاولـت الـدهور ومتـادت األعصـار مل «: ولذلك قيـل يف زيارتـه ،غائب

ــك إالَّ  ــاً أزدد في ــافةً )٤(» يقين ــم  أنَّ  إىلٰ  ، إض ــن العل ــع م ــة ال يمن ــول الغيب حص

 .)٥(بإمامة الغائب وثبوت وجوده بمعرفته وفرض طاعته واالنقياد له
                                                

 .٤٧٣: لكفعميلصباح امل) ١(

 .٦٣: هالل العسكريأليب الفروق اللغوية  )٢(

ــدرِ نُ  مــا ، فلــيس كــلُّ يكــون يقينيــاً  دراك العقــول يف بعضــه الإ) ٣( قــام   مــاالَّ إة كــه بعقولنــا حجَّ

 .مقام البدهييات

 .٤٩٦: لكفعميلصباح امل) ٤(

 .٤٤٣: الصالح احللبيأليب  فتقريب املعار: ُانظر) ٥(
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 :يف زمن الغيبة قبض يد اإلمام : املبحث الثاين

ــام امل ــدي لإلم ــغرٰى  ه ــان ص ــربٰى  غيبت ــارف  ،وك ــر متع ــو أم وه

ــغرٰى  ــة الص ــن الغيب ــه، ويف زم ــالل  علي ــن خ ــيعته م ــع ش ــل م ــان يتواص ك

ــة، ويُ  ــفراءه األربع ــس ــاهتموِص ــؤون حي ــه يف ش ــا حيتاجون ــم م ــي  ،ل هل وه

ر يف ـمـام الثـاين عشـاإل نَّ إ :مـور، ولكـن قـد يقـالدارة األُ إطريقة من طرائق 

 مقبـوض اليـد غـري مبسـوط، وبالتـايل فـإنَّ ته منقطع عـن شـيع غيبته الكربٰى 

ــ يــدهيم أموا احلكــم ومل تكــن ة الــذين مل يتســلَّ منهجــه هــو مــنهج مجيــع األئمَّ

ـمبسوطة يف أداء مهام اإل ة مامة، بل أكثـر ألنَّ يـده مقبوضـة حـال غيبتـه التامَّ

 .ةمَّ دارة شؤون األُ إالتي ال يمكن من خالهلا 

 :ن أمرينهذه اإلشكالية يكمن يف بيا وحلُّ 

ــر األوَّ  ــوم  أنَّ : لاألم ــرية املعص ــ س ــىلٰ ـال تقتص ــط،  ر ع ــه فق قول

بـل تشـمل فعلـه وتقريـره، والتقريــر أو اإلقـرار أو اإلمضـاء معنـاه ســكوت 

املعصـوم مل يعـش بمعـزل  ألنَّ  ،بـه، ووقـع بـني يديـه املعصوم عن أمـٍر َعِلـمَ 

ة، فسـكوته عن جمريات األحداث، بل تقـع أمامـه يوميـًا وقـائع وظـواهر عـدَّ 

نا بـالكثري ريعيًا فمـن الطبيعـي أن يمـدَّ ـعن بعضـها إذا كـان يفيـد حكـًام تشـ

يـة التقريـر من املعطيات يف هـذا املجـال أو ذاك، وهـذا مـا جيعـل نظريـة حجّ 

ــة األمهّ  ــيف غاي ــي ــوم وُس ــرية املعص ــة س ــبة لكتاب ــؤون إته يف نَّ ة بالنس دارة ش

 .ةلبتَّ اض جتاهل هذا املوضوع ة، وال ُيفَرت مَّ األُ 

ى والشـيخ الطـويس يف ـد املرتضـوأكثر مـن أثـار هـذا املوضـوع السـيِّ 

ـال خيــرج عــن األُ  احلـقَّ  نَّ إ: (إذ يقــول ،مجــاعيـة اإلحجّ  فــق عليــه فهــو متَّ  ،ةمَّ

ــا يف ذلــك، ألنَّ إبيننــا وبــني خصــومنا، و الزمــان ال خيلــو  عنــدنا أنَّ  ن اختلفن

ـال خيـرج عـن األُ  فـاحلقُّ  ،...من إمام معصوم ال جيوز عليـه الغلـط ة لكـون مَّ
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ــيهم ــوم ف ــام  ،...املعص ــالف لقي ــد املخ ــأوعن ــدلَّ ــذكروهنا دلَّ ــىلٰ ة ي  أنَّ  ت ع

 .)١()ةاإلمجاع حجّ 

 ر والزمـان فعلـه وتقريـره مسـتمرٌّ ـصـاحب العصـ نَّ ألة الكـالم وحمصَّ 

، يف زمـن الغيبــة الصــغرٰى  ن كـان قولــه حمصــوراً إ، ويف زمـن الغيبــة الكــربٰى 

ــ ــة موجــودة يف األُ فســريته الفعلي ــة والتقريري ــرج احلــقُّ مَّ ــي ال خي ــا ة الت  ،منه

ــوده  ــزون  لوج ــدينا خم ــنحن ل ــايل ف ــا، وبالت ــرية أفيه ــن س ــنة م ــف س ل

 .تباع أهل البيت أصاحب الزمان موجودة يف سرية مدرسة 

و أبســط يــد املعصــوم وقبضــها ال عالقــة لــه بالغيبــة  نَّ أ: مــر الثــايناأل

وحـال غيبتـه،  ،حـال ظهـوره: واجـب يف احلـالني انبساط يـده( ألنَّ  ،الظهور

ــري  ــ نَّ أغ ــوره مكَّ ــال ظه ــة مل يُ ح ــال الغيب ــده، وح ــه فانبســطت ي ــن ن من مكِّ

ــت يــده ــٰى )٢()فانقبض ــوم  نَّ أ ، بمعن ــلَّ  املعص م مل أم احلكــم ســواء تس

ــتلَّ  ــوطةيس ــده مبس ــو ي ــني باملكلَّ  نَّ أ الَّ إ ،م فه ــد يُ تِّ اف ــه ق ــيحكم مكِّ باع ــوه ف ن

نوه وعنـدها هـم قبضـوا يـده عـنهم ال هـو قبضـها عـنهم، مكِّ  يُ بينهم، وقد ال

ليكــون  ،فهرّ ـمــام فقــط، بــل أمــره وهنيــه وتصــفـــالغرض لــيس وجــود اإل

ن أفـون قـرب، ولـو شـاء املكلَّ أفعـل الواجـب  ىلٰ إبعـد وأفون من القـبح املكلَّ 

 أوجـب خوفــه يصـلوا إليـه وينتفعـوا بـه لوصـلوا وانتفعـوا بـأن يعـدلوا عـامَّ 

 ن، بمعنـٰى عليـه مـع الـتمكّ  ته فيقع منـه الظهـور الـذي أوجبـه اهللا تعـاىلٰ وتقيَّ 

 .)٣(مة ال بفعل املعصوملَ فه بفعل الظَّ امتناع تّرص  نَّ أ

                                                

 .١٧: الغيبة للطويس) ١(

 .٩: الغيبة للطويس )٢(

 .٢٨٠ - ٢٧٨: ١ د املرتٰىض لسيِّ لمامة الشايف يف اإل :رظُان) ٣(
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 :ة أهل البيت التالزم املنهجي ألئمَّ : املبحث الثالث

ــانٍ  ــتالزم مع ــدَّ  لل ــا ع ــد، ومنه ــد الواح ــرز يف العق ــالزم اخل ــا ت ة، منه

 .آخر للتالزم وهو وحدة السنخية اك معنٰى للشاخص، وهن تالزم الظّل 

ــ ــي لألئمَّ ــالتالزم املنهج ــراد ب ــاوامل ــنهج : ة هن ــن م ــاهر م ــاط الظ ارتب

يف  - الظـاهر واخلفـي - مـنهام إمـام، وتـأثري كـلٍّ  منه عند كـلِّ  حدهم باخلفيِّ أ

تشــكيل املنظومــة املنهجيــة املتكاملــة لــدهيم، بحيــث يســتحيل ظهــور مــنهج 

عنـده مـن غـري  خـرٰى أُ إمام يف جانـب وخفـاء جوانـب   عندسلوب معنيَّ أُ أو 

 .أن يظهر موَجبه ومقتضاه

إن كــان الظــاهر والبــارز يف منهجــه هــو املــنهج  فاإلمــام احلســني 

ــ نَّ أصــالحي، فهــذا ال يعنــي الثــوري واإل لــيس لــدهيم  ة البــاقني األئمَّ

 ،بمنهجــه العبــادي َف رِ ُعــ مــام زيــن العابــدين ذلــك املــنهج، وكــون اإل

 .ة اآلخرين لدهيم ضعف يف املنهج املذكوراألئمَّ  ذا ال يعني أنَّ فه

 :ة أهل البيت أنواع القراءات ملنهج أئمَّ 

ـ هـل البيـت يمكـن تلمسـها مـن أة هناك ثـالث قـراءات يف مـنهج أئمَّ

 :خالل قراءة ما كتبه العلامء والباحثون هي

 ،ءة صـحيحةوهـي قـرا ،)١(دوار ووحدة اهلـدفد األتعدّ  :وىلٰ القراءة األُ 

 ز عىلٰ ركِّ ا تُ هنَّ أة من جهة بيان املنظومة املنهجية املتكاملة لإلمام، إذ ها غري تامَّ ولكنَّ 

إمـام دورًا  لكـلِّ  ، وكـأنَّ يف مـنهج املعصـوم  خرٰى دور وترتك األدوار األُ 

ة يف حياتـه، مـن خـالل دة ملراحـل عـدَّ واحدًا يف مرحلة واحدة ال أدوارًا متعدِّ 

ة، وتلك القراءة تسهم مام وترك البقيَّ اإل  بارز لدٰى لون معنيَّ  عىلٰ تسليط الضوء 

 .يف معرفة املعصوم معرفة غري متكاملة
                                                

 .د باقر الصدرد حممّ للسيِّ  )دوار ووحدة هدفأع أهل البيت تنوّ (ع يراجع كتاب للتوّس ) ١(
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ــة ــراءة الثاني ــياال :الق ــراد املنهج ــٰى  ،نف ــلِّ  نَّ أ بمعن ــًا  لك ــام منهج إم

ًا ال يشـرتك معـه إمـام آخـر فيـه، فاإلمـام احلسـني ًا أو لونًا منهجيًا خاّص خاّص 

  َّالثوري ومل يشـرتك معـه إمـام آخـر يف ذلـك املـنهج، وهـي  د باملنهجتفر

ولكـن  ،ز بـذلك اللـون املنهجـيقراءة فيها ما فيها من الـنقص، نعـم هـو متيَّـ

 لتكـون املـنهج املتكامـل لـدٰى  ،اللـون الثـوري إىلٰ  تنضـمُّ  خـرٰى لديه ألـوان أُ 

ــني  ــاإلمــام احلس ــىلٰ ، أمَّ ــز ع ــب  ا الرتكي ــرك اجلوان ــوري وت ــب الث اجلان

 .فهو أمر غري دقيق خرٰى األُ 

وهــي القــراءة  ،وحــدة املــنهج ووحــدة اهلــدف :القــراءة الثالثــة

ــدف إىلٰ  ــي هت ــا، والت ــا هن ــوث عنه ــان  املبح ــول  نَّ أبي ــنهج الرس ــو  م ه

مـام احلسـن واحلسـني والتسـعة ومنهجـه مـنهج اإل منهج أمري املـؤمنني 

ـأ ، بمعنـٰى يتـه املعصومني من ذرّ  ـئه مـنهج يـالزم مجيـع األنَّ ة مـن غـري مَّ

ــذلك يُ  ــأوَّ «  احلــديث أنَّ عــربِّ تفريــق ول ــا حمّم ــ ،دلن ــا  ،دوأوســطنا حمّم وآخرن

ـ، وتتميَّ )١(»دحممّ  ـز هـذه القـراءة بأهنَّ ة ا تبحـث عـن الـتالزم يف منهجيـة األئمَّ

ــمَّ  ــي تتض ــب املكوّ والت ــن اجلوان ــة م ــن جمموع ــتهم العامَّ ــة ملنهجي ة يف إدارة ن

 .ةشؤون األُمَّ 

 :ز لون منهجي معنيَّ أسباب ظهور وبرو

ــنيَّ  ــابع مع ــروز ط ــدٰى أ ب ــي ل ــون منهج ــام  و ل ــن األأإم ــر م ــوان كث ل

 :هايف منهجيته يعود ألسباب أمهّ  خرٰى األُ 

ســاليب لــوان واألظهــار تلــك األإ ال يســاعد عــىلٰ  الظــرف العــامّ  - ١

ــٰى  ــة، بمعن ــتعداد األُ  املنهجي ــدم اس ــع ــمَّ ــلكة لتقبّ ــك املس ــ ،ل ذل ــل ممَّ ا جيع

ـاألُ  تسـتعدَّ  ٰى حتَّـ املعصوم ينتظـر دارة، مثالـه ة لـذلك اللـون املنهجـي يف اإلمَّ
                                                

 .١٦ - ٨: ٢٦ نواربحار األ) ١(
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 ،مــام أمــري املــؤمنني بعــد وفــاة الرســول للمطالبــة باخلالفــةعــدم خــروج اإل

يكـون الظـرف أكثـر  ٰى ه انتظـر حتَّـاغتصـاهبا منـه، ولكنـَّ هبا وقد تمَّ  وىلٰ أه ألنَّ 

ــبةً  ــه  ،مناس ــده يف قول ــا نج ــذا م ــا «: وه ــدْ َواهللا أَم ــن أيب  َلَق ــَها اب َص َتَقمَّ

َحــٰى  ،قحافــه ــُه َلــيَْعَلُم َأنَّ َحمـَـيلِّ ِمنَْهــا َحمـَـلُّ اْلُقْطــِب ِمــَن الرَّ َينَْحــِدُر َعنِّــي  ،وإِنَّ

ــيُْل  ــْريُ وَ  ،السَّ  ،وَطَوْيــُت َعنَْهــا َكْشــحاً  ،َفَســَدْلُت ُدوَهنَــا َثْوبــاً  ،َال َيْرَقــى إَِيلَّ الطَّ

اءَ  َطِفْقُت َأْرَتِئي َبْنيَ َأنْ وَ  َهيْـَرُم  ،َطْخيَـٍة َعْميَـاءَ  َأْو َأْصـِربَ َعـَىلٰ  ،َأُصوَل بِيَـٍد َجـذَّ

ـِغريُ وَ  ،فِيَها اْلَكبِـريُ  ـُه،  َيْلَقـٰى  َيْكـَدُح فِيَهـا ُمـْؤِمٌن َحتَّـٰى وَ  ،َيِشـيُب فِيَهـا الصَّ َربَّ

ــْربَ َعــَىلٰ  ُت وَ  ،َهاَتــا َأْحَجـٰى  َفَرَأْيـُت َأنَّ الصَّ وِيف اْحلَْلــِق  ،ًذىِيف اْلَعــْنيِ َقــَفَصــَربْ

 .)١(»...ُتَراثِي َهنْباً  َأَرٰى  ،َشًجا

ــون  - ٢ ــار ل ــه إظه ــتوجب من ــوم تس ــها املعص ــي يعيش ــة الت املرحل

ــنيَّ  ــي مع ــمنهج ــدعوة الس ــة ال ــريه، كمرحل ــن غ ــر م ــها رّ ـ أكث ــي عاش ية الت

ــه  الرســول  ــاء مســلكاً ن يتَّ أاســتلزمت من ــن اخلف ــذ م ــدعوة  خ ــه يف ال ل

مــن حيــاة  خــرٰى بــت مرحلــة أُ بــدايتها، وبعــدها تطلَّ  الرســالة يف عــىلٰ  حفظــاً 

ــدعوة اإل ــي  ،وبعــدها اجلهــاد ،وبعــدها اهلجــرة ،عــالنال ــذا، فه دوار أوهك

ــدِّ  ــدِّ متع ــل متع ــومدة ملراح ــاة املعص ــلُّ  ،دة يف حي ــتدعت  ك ــا اس ــدة منه واح

لــوان دوار واأليــة لتلــك األلة الكلّ دارة، واملحّصــســلوك لــون منهجــي يف اإل

ــ مــر واأل ،مجموعهــا املــنهج املتكامــل للرســول األعظــم لت با شــكَّ أهنَّ

 .ة املعصومني نفسه لبقيَّ 

مل يــأذن بســلوك تلــك املســالك املنهجيــة مــن  اهللا ســبحانه وتعــاىلٰ  - ٣

عيـاء والعـدم، باب االبـتالء واالمتحـان للمعصـوم ال مـن بـاب العجـز واإل

يف  ذا طــابع ثــوري وهــو البــارز فعنــدما يكــون مــنهج اإلمــام احلســني 

                                                

 .٣اخلطبة / ٤٨: غةهنج البال) ١(
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ــ و أ ، وآخــر اســرتاتيجياً داريــاً إ ه لــيس لديــه بعــداً منهجــه، فــذلك ال يعنــي أنَّ

ــاً  ــإ، وختطيطي ــوره دون نَّ ــتدعت ظه ــود رضورة اس ــون لوج ــك الل ــرز ذل ام ب

ذلـك اللـون املنهجـي غـري موجـود يف املنظومـة املنهجيـة  نَّ أغريه، وال يعنـي 

، فهــو موجــود و الصــادق أو البـاقر أاد مــام الســجّ لإلمـام احلســن أو اإل

ــ ــاهر ألُ ولكنَّ ــري ظ ــتدعت ه غ ــروف اس ــور وظ ــني أم ــرق ب ــر، والف ن ال تظه

 .العدم واخلفاء واضح

 :هلية واملنهج املتكاملالقيادة اإل
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ــأوالوقــوف عنــدها، إذ  ــنَّ هــا ال بعضــها، وفيــه ســامء كلّ م آدم األه ســبحانه علَّ

عطـاه منهجـًا متكـامالً ال يشـوبه نقـص عنـدما جعلـه خليفـة أه نَّـأ داللة عىلٰ 

ــيف األ ــآدم إنَّ ــتحقَّ رض، ف ــة ا ام اس ــاخلالف ــن دون إلهليَّ ــامء م ــالعلم باألس ة ب

ركــان إلدارة ده بمــنهج متكامــل األزوِّ ، وذلــك العلــم كفيــل بــأن ُيــ)١(إنبائهــا

 .شؤون األرض

                                                

 ..١١٧: ١ مة الطباطبائيلعالَّ ل تفسري امليزان :رظُان) ١(
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ة املتكاملة، وتلك هليَّ إمام هو قائد للدولة اإل كلَّ  نَّ أوالداعي هلذا البحث 

متكاملة  ة منهجيةمَّ إمام يف إدارة شؤون األُ  ن تكون منهجية كّل أالقيادة تستلزم 

عيـاء، سـواء كانـت او أصعدة العسكرية منها واملدنية من غري نقص ة األيف كافَّ 

 ة بتفعيل العمل املدين بعيـداً م خفيَّ أم السلطة واحلكم، دارة ظاهرة بتسلّ تلك اإل

ها ويصدّ  ،ة عن التغالب والتهاوشمَّ يمنع األُ  )١(وجوده لطف ألنَّ  ،عن السلطة

التناصـف والتعـادل،  ويبعثهـا عـىلٰ  ،عل الطاعـاتف ويعدها عىلٰ  ،عن املعايص

 إالَّ  رائع وحراستها عـن الزيـادة والنقصـان، وذلـك ال يـتمُّ ـحلفظه للش مضافاً 

عمق من مهـام أة ومتكاملة، فمهام اإلمامة أكرب ووفق منهجية خاصَّ  )٢(فهرّ ـبتص

و أر ـيقتصنات ال ن يكون منهجه متكامل املكوّ أ بدَّ  السلطة الدنيوية، وبالتايل ال

 .ن دون آخريفتقر ملكوّ 

قـرون وعصـور ليكتسـب  ال حيتـاج إىلٰ  مام املهدي اإل من هنا فإنَّ 

 معنٰى  رية عند الظهور، وال يبقٰى ـدارة شؤون البشإن من خربات وجتارب ليتمكَّ 

ه ، ألنَّ )٣(ر الغيبة من خالل تكامل ما بعد العصمةـملقولة تكامل القائد خالل عص

دارة، ولكـن منهجيتـه يف اإل اآلليات التي تعينه عىلٰ  د بكلِّ مزوَّ متكامل و صالً أ

 بعـد الظهـور، دوات إالَّ زمن الغيبة ال تستدعي إظهار مجيع تلك اآلليـات واأل

رواة احلـديث الـذين  يف زمن الغيبة، مثاهلا الرجـوع إىلٰ  ن كان بعضها ظاهراً إو

ا وأمَّ «: إذ قال، التوقيع عنه  ة، كام جاء يف نصِّ مَّ األُ  ة عىلٰ مام حجَّ جعلهم اإل
                                                

ـ كـلَّ  قاعدة اللطف قاعدة كالمية تعنـي أنَّ ) ١( ف مـن كاملـه املنشـود، فعـل موجـب لقـرب املكلَّ

ـف ةهليَّـمامـة اإلاإل. (جيـادهإجيـاده ويقـبح عـدم إالبـاري حيسـن ويلطـف هتيئتـه و فإنَّ  : للمؤلِّ

٢٩٩(. 

 .٤٩٢ - ٤٩٠: مة احلّيل لعالَّ لكشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد  :رظناُ ) ٢(

 .٢٣٦: د صادق الصدرد حممّ لسيِّ لتاريخ الغيبة : ُانظر) ٣(
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ة تي عليكم وأنا حجَّ م حجَّ رواة حديثنا، فإهنَّ  احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىلٰ 

 .)١(»اهللا

 :مام املهدي وآبائه وحدة املنهج بني اإل

منهـا  الصـغرٰى  -ر يف زمـن الغيبـة ـمـام صـاحب العصـمنهجية اإل إنَّ 

ـ ام هـي منهجيـةوالظهـور، إنَّـ - والكربٰى  ة مجيعـًا مـن دون تفريـق بـني األئمَّ

عظـم وأمـري املـؤمنني منهج ومنهج وإمـام وإمـام، فسـريته سـرية الرسـول األ

ـ مـنهم مهــدي باملهدويــة  ، فكــلٌّ يتـه ة مــن ذرّ واحلسـن واحلســني واألئمَّ

 .ةة، وإمامنا املنتظر مهدي باملهدوية اخلاصَّ العامَّ 

املهدي يسري بسرية  القائل بأنَّ  معنى الرتاث الروائي َف رِ  ذلك عُ وإذا تبنيَّ 

، منها ما ورد عـن اإلمـام خرٰى أُ  وبسرية أمري املؤمنني تارةً  ه رسول اهللا تارةً جدِّ 

  إذا قام لبس ثياب عـيلّ  قائمنا أهل البيت  نَّ إ«: ه قالنَّ أ الصادق 

يسـري بسـرية  ه ريفة أنَّــاألحاديث الش ، وتنصُّ )٢(» وسار بسرية عيلّ 

 ، وبـنيَّ )٣(»والمهامن أُ  ُبعثت بني جاهليتني ألُخرامها رشٌّ «: لذي قالا ه جدِّ 

يصـنع كـام صـنع «ًا، فاملهدي ّرش  ته الكثري من مظاهر اجلاهلية الثانية األشدّ مَّ ألُ 

 ،مـا كـان قبلـه ، هيدم ما كـان قبلـه كـام هـدم رسـول اهللا رسول اهللا 

 ،عن غربة اإلسالم بعـده  ث النبيُّ ، وقد حتدَّ )٤(»ويستأنف اإلسالم جديداً 

 .)٥(ونقل عنه املسلمون ذلك
                                                

 .٤ح / ٤٥باب / ٤٨٤: إكامل الدين) ١(

 .٤ح .../ باب سرية اإلمام يف نفسه/ ٤١١: ١ الكايف) ٢(

 .٧٧: ٢ أمايل الشجري) ٣(

 .٢٢٧: عقد الدرر؛ ١٣ح / ١٣باب / ٢٣٦: نعامينللغيبة ال) ٤(

 الرتمــذي؛ ســنن ١٣١٩: ٢ ســنن ابــن ماجــة؛ ٩٠: ١ صــحيح مســلم؛ ١٨٤: ١ مســند أمحــد) ٥(

١٢٩: ٤. 
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، وىلٰ اجلاهليــة األُ  ه فاملهــدي هيــدم اجلاهليــة الثانيــة كــام هــدم جــدّ 

سلوبني ة فروقاً بني األُ ويستأنف اإلسالم الذي عاد غريبًا كام بدأ غريبًا، ولكن ثمَّ 

ذلـك  رُّ ـيضـ منهام، فال يف التطبيق املنهجي تفرضها اخلصوصيات الزمانية لكلٍّ 

 .منهجهام منهج واحد وطريقتهام طريقة واحدة بحقيقة أنَّ 

ــ ر وحــدة املــنهج بينــه وبــني آبائــه ظِهــة العمليــة لإلمــام املنتظــر تُ نَّ والسُّ

ــومني  ــداءً  املعص ــاءً  ابت ــفراء وانته ــرب الس ــيعة ع ــع الش ــل م ــن التواص  م

مــام ادي واإلاهلــ مــام عــيلّ مــامني العســكريني اإل مــن اإلكــال�  بالقيــام، إذ أنَّ 

حيـان عـرب كانـا يتواصـالن مـع الشـيعة يف بعـض األ احلسن العسكري 

ــن ســعيد الَعمــري ــام هــو احلــال مــع عــثامن ب ــروف  ،الســفراء، ك وهــو املع

تـه آخـر إخفـاًء ملهمَّ  وينتقـل مـن مكـان إىلٰ  ،ه كان يتاجر بالسـمنألنَّ  ،بالسّامن

ــالعظيمــة وهــي التبليــغ، فهــو مل يكــن ســفريًا لإلمــام احلُ  ــ ،ة فحســبجَّ ام وإنَّ

ــوّىلٰ  ــ ت ــام مهمَّ ــل ســفارته لإلم ــّده اهلــادي قب ــه العســكري وج ــغ ألبي ة التبلي

 .)١(ة أيضاً احلُجَّ 

أة واإلعداد إمامنا املنتظر اعتمد يف منهجيته مسلك التهيّ  لذلك فإنَّ  ضافةً إ

ت مـن أفضـل دَّ  عنها بمرحلة االنتظار التـي ُعـعربَّ قبل القيام باألمر، وهي ما يُ 

مـام وحاشاهم من ذلك، إذ قـال اإل ،عمل بال منهج يكون فوٰىض  وأّي  ،ملالع

 .)٢(»أعظم الفرجانتظار الفرج من «: بن احلسني  عيلُّ 
                                                

ــادي ) ١( ــام اهل ــال اإلم ــأنه ق ــ«: بش ــنيإنَّ ــة األم ــ ،ه الثق ــم فعنّ ــه لك ــا قال ــا  ،يم ــذلك م وك

 دخلـت عـىلٰ  :يّمـ، قـال أمحـد بـن إسـحاق القُ وبعـد استشـهاد اإلمـام اهلـادي  ،»يـهيؤدّ 

ــكري  ــن العس ــده احلس ــه ول ــألته عن ــكري  ،وس ــال العس ــرو «: فق ــو عم ــذا أب  -ه

ثقـة املـايض وثقتـي يف املحيـا واملـامت، فـام قالـه لكـم  ،الثقـة األمـني -يقصد عثامن بن سعيد 

 ).٣٥٤: الغيبة للطويس. (»يهليكم فعنّي يؤدّ إ فعنّي يقوله، وما أّدٰى 

 .٢ح / ٣١باب / ٣٢٠: إكامل الدين) ٢(
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عـداد قبـل التغيـري هـو مـنهج الرسـول األعظـم منهج اإل نَّ أ وال خيفٰى 

  ــنني ــامني احلس ــؤمنني واإلم ــري امل ــام أم ــرف واإلم ــة الظ ، ملدخلي

 ،روع التغيـــرييـلواقـــع االجتامعـــي يف نجـــاح املشـــالزمـــاين واملكـــاين وا

ا ال نخـرج يف زمـان ال نجـد فيـه ا إّنـأَمـ«: ولذلك قال اإلمـام الصـادق 

 الـتالزم بيـنهم ، مـن هنـا يتبـنيَّ )١(»مخسة معاضدين لنا، نحـن أعلـم بالوقـت

 من حيث املنهج واهلدف. 

 :خالصة البحث

دور منهــا لــون منهجــي  ولكــلِّ  ،ة يف حياتــهدوار عــدَّ أإمــام  لكــلِّ  - ١

 . يقع ضمن املنظومة املنهجية املتكاملة لهمعنيَّ 

ــ - ٢ بيــنهم وحـــدة مــنهج ووحـــدة هــدف، فمـــنهج  ة األئمَّ

 . ة مجيعاً ئمَّ الرسول هو منهج أمري املؤمنني ومنهج األ

ــاً كــون اإل - ٣ ــي  مــام غائب ــأال يعن ــه نَّ ــل ل ــه، ب ــه يف غيبت ه ال مــنهج ل

 .ة األطهارمنهج وسرية الرسول واألئمَّ  منهج عمل متكامل مستقى من

طبيعة الزمـان واملكـان والواقـع االجتامعـي لـه أثـر يف بـروز لـون  - ٤

ـ  لدٰى منهجي معنيَّ  إمـام آخـر، وذلـك ال يعنـي  ة أكثـر منـه لـدٰى أحـد األئمَّ

 .دوات متباينة لتطبيق ذلك املنهجام األنَّ إاملنهج خمتلف و نَّ أ

ــ - ٥ ــي ب ــتالزم املنهج ــة ال ــني األدراس رضورة يف املعرفــة  ة ئمَّ

ة غـري املنقوصـة للمعصـوم، فهـي تسـهم يف دراسـة املعصـوم مـن مجيـع التامَّ 

 .جانب واحد فقط ة من دون االعتامد عىلٰ مَّ دارته لشؤون األُ إجوانب 

 :إشارة

قـة ُنِشــَر  فـات وبحـوث متفرِّ هذا الكتاب هو عبـارة عـن جمموعـة مؤلَّ
                                                

 .٢٣٧: ٤ مناقب آل أيب طالب) ١(
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بعض اآلخــر يف الــن مســتقّل، وُنِشـــَر بعضــها بشــكل مســتقّل وحتــت عنــوا

ــا املطبوعــة ــض كتبن ــات بع ــة يف حماورهــا . طيّ ــت البحــوث متقارب ـــامَّ كان ول

ــوان  ــاب واحــد حتــت عن ــا يف كت ــن األفضــل مجعهــا وتبويبه ــا م فقــه (ارتأين

 ).الظهور عالمات

*   *   * 
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ُتطــَرح يف اآلونــة األخــرية تســاؤالت حــول موقعيــة شخصــيات 

ــاء  ــني الفينــة واألُخــرٰى  -الظهــور، حيــث ينتحــل أدعي أســامئهم، فهــل  -ب

صــفة رســمية مــن ِقبَــل  -وهــي نجــوم ســنة الظهــور  -لتلــك الشخصــيات 

ــة، أو اإلمــام املنتظــر  ــًا خاّصــني لــه وســفراء للناحي ، كــأن يكونــوا نّواب

السامت التي هلـا طـابع احلّجيـة والتمثيـل القـانوين، مـع أنَّـه قـد  غري ذلك من

ــل البيــت  ـــرورة يف روايــات أه ــة  قامــت الض ــة اخلاصَّ عــٰىل نفــي النياب

، وكـذلك يف تسـامل وإمجـاع والسفارة يف الغيبـة الكـربٰى لإلمـام املهـدي 

 .علامء اإلماميَّة

هم يف روايـات رح سنة الظهور ممَّا قـد جـاءت أسـامؤـوهذه النجوم ملس

، وشـعيب بـن صـالح، )احلسـني(اليامين، واخلراساين : عالمات الظهور، مثل

دة يف نفس سنة الظهور، فهل والنفس الزكيَّ  ة، وغريهم، وذكرت هلم مالحم ممهِّ

يستفاد منها أّي صفة معتربة نافذة، أم أنَّ النعوت الواردة فيهم ال يسـتفاد منهـا 

 صل إٰىل درجة احلّجية الرسمية؟أكثر من مديح عاّم من دون أن ي

الً يف الكتــب وقـد بسـط علــامء اإلماميَّـ ة احلــديث عـن االنقطــاع مطـوَّ

ــه  ــة يف غيبت ف ــ املؤلَّ ــارص لألئمَّ ــل املع ــن اجلي ــابقني م ــرورًا  ة الس م

ــغر ــه الص ــارصوا غيبت ــذين ع ــالكليني ٰى بال ــة، ك ــالنّواب األربع ــوا ب ، والتق

ــد اهللا األ ــن عب ــعد ب ــه وس ــن بابوي ــيل ب ــريهم إىلٰ وع ــوبختي وغ ــعري والن  ش

، كالصـدوق وابـن قولويـه والـنعامين وحمّمـد ٰى ل من الغيبـة الكـرباجليل األوَّ 

والطـويس والكراجكـي،  ٰى ـبن احلسن اخلـّزاز وغـريهم، ثـّم املفيـد واملرتضـ



 عالمات الظهور فقه   ......................................................................  ٢٢

وتتابع طبقات العلـامء يف كتـبهم الكالميـة واحلديثيـة الروائيـة، وقـد أودعـوا 

ــيف ذلــك مــن طوائــف الروايــا ، وعــن أمــري ة عــن رســول اهللا ت املرويَّ

 .ة املعصومني ة األئمَّ بقيَّ  إىلٰ  املؤمنني 

ة ونشري إىلٰ   :مجلة من تلك األدلَّ

  :ا ا :لا اّو

سة منه التوقي يد النائب الرابع  عىلٰ  ع املبارك الصادر من الناحية املقدَّ

ـُمريَّ «: ة أّيامتَّ عيل بن حمّمد السمري قبل وفاة النائب بس ـٍد السَّ  ،َيا َعِيلَّ ْبـَن ُحمَمَّ

امأْعظََم اهللاُ أْجَر إِْخَوانَِك فِيَك، َفإنََّك َميِّ  َفأْمجِْع أْمَرَك َوالَ  ،ٌت َما َبيْنََك َوَبْنيَ ِستَِّة أيَّ

ةُ ُتوِص إَِىل أَحٍد َيُقوَم َمَقاَمَك َبْعَد َوَفاتَِك، َفَقْد َوَقَعِت الَْغيْبَُة التَّ   الَّ َفالَ ُظُهوَر إِ  ،امَّ

ْرض ِء األَ َال َواْمتِ  ،َوَقْسَوةِ الُْقُلوِب  ،َمدِ َوَذلَِك َبْعَد ُطوِل األَ  ،ِذْكُرهُ  َبْعَد إِْذن اهللاِ َتَعاَىلٰ 

ِعي املُ َجْورًا، َوَسيَأ َعى  َال أ ،َشاَهَدةَ ِيت ِشيَعتِي َمْن َيدَّ َشاَهَدَة َقبَْل ُخـُروج املُ َفَمن ادَّ

، وَ السُّ  اٌب ُمْفَرتٍ يَْحِة َفُهَو َكذَّ َة إِ  َال َحْوَل وَ  َال ْفيَاِينّ َوالصَّ  .»الَْعظِيم بِاهللاِ الَْعِيلِّ  الَّ ُقوَّ

فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده، فلامَّ كان اليوم السادس عدنا : قال

هللا أمـر هـو بالغـه : وصيّك من بعدك؟ فقال من: إليه وهو جيود بنفسه، فقيل له

 .منه ريض اهللا عنه وأرضاه عَ مِ ، فهذا آخر كالم ُس ٰى ـقضو

، والطـويس يف )١()إكـامل الـدين(من الصـدوق يف  التوقيع كلٌّ  ٰى وقد رو

 )اخلـرائج واجلـرائح(، والراوندي يف )٣()االحتجاج(، والطربيس يف )٢()الغيبة(

 .)٤(رواه عن الصدوق أيضاً 
                                                

 .٤٤ح / ٤٥باب / ٥١٦: إكامل الدين )١(

 .٣٦٥ح / ٣٩٥: الغيبة للطويس )٢(

 .٢٩٧: ٢االحتجاج  )٣(

 .١١٢٩و ١١٢٨: ٣اخلرائج واجلرائح  )٤(
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، -يعني مجاعة مشـاخيه  -أخربنا مجاعة : (وقد رواه الشيخ الطويس، قال

ثني أبو : ، قال-الصدوق  -عن أيب جعفر حمّمد بن عيل بن احلسني بن بابويه  حدَّ

 ).حمّمد احلسن بن أمحد املكتَّب

عـن أيب حمّمـد احلسـن بـن أمحـد  )إكـامل الـدين(وقد رواه الصدوق يف 

م عليه يف كتابه   .)إكامل الدين(املكتَّب، وهو من مشايخ الصدوق، وقد ترحَّ

عند تعّرضه لرتمجة وبيان حال  -) الغيبة(هذا وقد ذكر الشيخ الطويس يف 

مخس روايات النقطـاع السـفارة بخمسـة  -) السمري(النّواب والنائب الرابع 

، واحلسني بـن -املفيد  -وأخربين حمّمد بن حمّمد بن النعامن : (قوله: طرق، منها

شـيخ  -د بـن أمحـد الصـفواين ، عن أيب عبـد اهللا حمّمـ-الغضائري  -عبيد اهللا 

، وذكـر حضـور الشـيعة عنـد -الطائفة تلميذ الكليني ومعارص للنائب الرابع 

، وهذا الطريق صحيح أعالئي، بـل )١(أحد بعده النائب الرابع، وأنَّه مل يوص إىلٰ 

 .هو قطعي الصدور

 :االنقطاع يف موضعني وداللة التوقيع الرشيف عىلٰ 

أحد يقوم مقامك  امجع أمرك، وال توص إىلٰ ف«: قوله : لاملوضع األوَّ 

، »ذكـره بعـد إذن اهللا تعـاىلٰ  ة، فال ظهور إالَّ بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامَّ 

أحد بعده، فال يقوم أحد مقام النائب الرابع، وكذلك قوله  ة إىلٰ فنهاه عن الوصيَّ 

 :» َّربعة مل تكن غيبـة أنَّ فرتة النّواب األ داللة عىلٰ  »ةفقد وقعت الغيبة التام

، حيث إنَّ النّواب األربعة كانوا حلقة وصل ٰى ة كربال تامَّ  ٰى ة، وإنَّام هي صغرتامَّ 

التـي  ٰى ة، وهـي الكـربالغيبة التامَّ  ٰى أنَّ معن وبني شيعته، ممَّا يدلُّ عىلٰ  بينه 

ة، ، هي أن ينقطع فيها مقام النيابة اخلاصَّ ٰى وقعت بعد الصغر ـا ممتـدَّ فـال ة، وأهنَّ

 .الصيحة وخروج السفياين ٰى ظهور حتَّ 

                                                

 .٣٦٣ح / ٣٩٤: الغيبة للطويس: نظراُ  )١(
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عي املشـاهدة،  مـنسـيأيت مـن شـيعتي «: قولـه : املوضع الثاين يـدَّ

، »املشاهدة قبل خـروج السـفياين والصـيحة فهـو كـّذاب مفـرت ىٰ  فمن ادَّعأَال 

عاء املشـاهدة هـو السـفارة والنيابـة بقرينـة السـياق والصـدور والظاهر من ادِّ 

ة ألحـد أن يقـوم مقامـه يف بـع، حيـث أمـره بعـدم الوصـيَّ يد النائـب الرا عىلٰ 

عــاء الوســاطة بــني عــاء ذلــك هــو وســيلة ألجــل ادِّ النيابــة، والســيّام وأنَّ ادِّ 

ــل عــىلٰ  اإلمــام  ــاس، والتحاي ــة  والن ــام بحلق ــه القي اآلخــرين أن بإمكان

 .ةالسفارة والنيابة اخلاصَّ  ٰى وصل بني اإلمام وبينهم، وهو معن

ريف الذي تطابقت عليه الطائفة أنَّ انقطاع ـهذا التوقيع الشثّم إنَّ رصيح 

الصيحة من السامء بصوت جربئيل التـي هـي  ة والسفارة يمتدُّ إىلٰ النيابة اخلاصَّ 

يف   إنَّ احلقَّ أَال «: من عالمات الظهور احلتمية الواقعة يف نفس سنة الظهور، وهي

يف عثامن   إنَّ احلقَّ أَال « :األرضثّم ينادي إبليس يف آخر النهار من  ،»عيل وشيعته

، ويف )١(كام جـاء يف الروايـات عـنهم  »وشيعته، فعند ذلك يرتاب املبطلون

، )٣(، ويف بعض الروايـات أنَّـه يف رجـب)٢(بعضها أنَّ النداء هو يف شهر رمضان

ا نداءات متعّددة بمضامني متعّددة  .والظاهر أهنَّ

ــ ٰى ـومقتضــ ــع الش ــذا التوقي ــة ه ــريف ـدالل ــة اخلاصَّ ــي النياب ة هــو نف

ــدَّ  حــدِّ  والســفارة إىلٰ  ــن الســامء يف ســنة الظهــور، وأّي م ع ســامع الصــيحة م

ــللنيابــة واالتِّ  ــاط مــع احلجَّ ــّذاب  ة صــال واالرتب ــل الصــيحة فهــو ك قب

ـص بـأيِّ ومفرت أيَّ  عي، ولـو تقمَّ عـ ًا كان هـذا املـدَّ  ٰى اسـم وعنـوان، سـواء ادَّ

 .اسان أو من غريمهاأنَّه سيظهر من اليمن أو من خر
                                                

 .٢٧ح / ٢٨٩: ٥٢؛ بحار األنوار ٤٢٥ح / ٤٣٥: الغيبة للطويس: راجع )١(

 .٦ح / ٥٧باب / ٦٥٠: إكامل الدين: راجع )٢(

 .٢٨ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٨٦: الغيبة للنعامين: راجع )٣(
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ــ ــد وقَّ ــذلك ق ــافًا إىلٰ وك ــد مض ــّد واألم ــيحة إىلٰ  ت احل ــروج  الص خ

ــفياين  ــام الس ــل قي ــوده، ب د وج ــرَّ ــيس جم ــه ل ــن خروج ــراد م ــفياين، وامل الس

 .بتأسيس دولته يف الشام، وخوضه يف احلروب لتوسعة دولته

ما ا: ع او  اا:  

ـــدين(رواهـــا الصـــدوق يف الروايـــات املتـــواترة التـــي  ، )إكـــامل ال

، )الكـــايف(، والكلينـــي يف )الغيبـــة(، والـــنعامين يف )الغيبـــة(والطـــويس يف 

، وهـذه الروايـات قـد رويـت عـن والتي مفادها وقـوع غيبتـني لإلمـام 

 .)١(ة ة األئمَّ ، وعن بقيَّ ، وعن أمري املؤمنني الرسول 

ـــد رو ـــد اهللا ٰى فق ـــن أيب عب ـــنده ع ـــويس بس ـــيخ الط يف  -  الش

ــديث  ــني«: -ح ــه غيبت ــر في ــذا األم ــاحب ه ــا إنَّ لص ــرية، : أَم ــدة قص واح

 .)٢(»طويلة ىٰ خرواألُ 

ــنعامين يف  ٰى ورو ــة(ال ــادق  )الغيب ــد اهللا الص ــن أيب عب ــنده ع ، بس

: يقـول بعضـهم ىٰ إحـدامها تطـول حتَّـ: إنَّ لصاحب هذا األمر غيبتـني«: قال

أمـره  عـىلٰ  ىٰ هـب، فـال يبقـذ: ، وبعضـهم يقـولَل ُقتِـ: مات، وبعضهم يقـول

وال غـريه،  موضـعه أحـد مـن ويلٍّ  نفـر يسـري، ال يطَّلـع عـىلٰ  من أصـحابه إالَّ 

 .)٣(»الذي ييل أمره املوىلٰ  إالَّ 
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؛ ٤٠٧ح / ٤٢٤و ٤٢٣، و١٢٣ح / ١٦٣، و١٢٠ح / ١٦٢و ١٦١، و٦٠ح/ ٦١و
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ــىلٰ  ــة ع ــذه الطائف ــة ه ــب دالل ــره  وتقري ــا ذك ــو م ــفارة ه ــاع الس انقط

ــ: (الــنعامين، قــال ــذه األحاديــث التــي ُي ــني  ذكر فيهــا أنَّ للقــائم ه غيبت

ــث  ــدنا أحادي ت عن ــحَّ ــد ص ــد اهللا  -ق ــ-بحم ــول األئمَّ ــح اهللا ق ة ، وأوض

 ُــة األ ــا الغيب ــدقهم فيهــا، فأمَّ ــي  وىلٰ ، وأظهــر برهــان ص ــة الت فهــي الغيب

وبـني اخللـق قيامـًا منصـوبني ظـاهرين  كانت السفراء فيهـا بـني اإلمـام 

ــىلٰ  ــرج ع ــان، خي ــخاص واألعي ــودي األش ــم،  موج ــوامض العل ــدهيم غ أي

ل عنــه مــن املعضــالت ئَ ســمــا كــان يُ  جوبــة عــن كــلِّ وعــويص احلكــم، واأل

ــ ــا، وتص ــت أّيامه ــي انقض ــرية الت ــة القص ــي الغيب ــكالت، وه مت ـواملش رَّ

هتا والغيبـة الثانيـة هـي التـي ارتفـع فيهـا أشـخاص السـفراء والوسـائط  .مدَّ

ــده اهللا تعــاىلٰ  ، والتــدبري الــذي يمضــيه يف اخللــق، ولوقــوع لألمــر الــذي يري

ــان و ــالتمحــيص واالمتح ــىلٰ البليَّ ــفية ع ــة والتص ــن ة والغربل ــذا  م عي ه ــدَّ ي

  :األمــر، كــام قــال اهللا 
َ
  اهللاُ مــا �ن

َ
ِمِنَ� �

ْ
ُمــؤ

ْ
َر ا�

َ
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َ
تُْم َعل

  َحــ�� 
َ
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َ
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ْ
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غ
ْ
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ــران[ ــد ]١٧٩: آل عم ــك ق ــان ذل ــذا زم ــ، وه ــن ـحض ــه م ــا اهللا في ر، جعلن

ن ال خيـرج يف غربـال الفتنـة، فهـذا معنـاحلـقِّ  الثابتني عـىلٰ  لـه : قولنـا ٰى ، وممـَّ

 .)١(...)ب فرج أوليائه منهاقرِّ غيبتان، ونحن يف األخرية نسأل اهللا أن يُ 

نـة اخـتالف الغيبتـني القصـرية عـن الطويلـة بيِّ  وداللة تثنية الغيبة عـىلٰ 

ــحة، وإالَّ  ــت  واض ــني لكان ــتالف الغيبت ــان، واخ ــدة ال غيبت ــة واح ــًا غيب مع

 .دون الثانية وىلٰ السفراء والنّواب األربعة يف األُ بوجود  إالَّ ليس 

دخلـت أنـا : ومن هذا القبيـل مـا يف صـحيح عبـد اهللا بـن سـنان، قـال

كيـف أنـتم إذا رصتـم يف حـال ال تـرون «: ، فقـالأيب عبـد اهللا  وأيب عىلٰ 
                                                

 .٩ذيل احلديث / ٤فصل / ١٠باب / ١٧٩و ١٧٨: الغيبة للنعامين )١(
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مـن دعـا بـدعاء  إالَّ ، فال ينجـو مـن تلـك احلـرية ىٰ ًام يروال َعلَ  ىٰ فيها إمام هد

ــق ــال أيب»؟الغري ــنع : ، فق ــف نص ــبالء، فكي ــذا واهللا ال ــداك  -ه ــت ف  -ُجعل

ـكوا بـام يف أيـديكم حتَّـ -ولـن تدركـه  -إذا كان ذلـك «: حينئٍذ؟ قال  ىٰ فتمسَّ

 .)١(»يتَّضح لكم األمر

ــه ويف قولــه : (وقــال الــنعامين يف ذيــل الفصــل الــذي أورد احلــديث في

كيـف «: -حـديث عبـد اهللا بـن سـنان  -يف احلديث الرابع مـن هـذا الفصـل 

داللــة » ؟ٰى وال َعَلــًام يــر ٰى أنــتم إذا رصتــم يف حــال ال تــرون فيهــا إمــام هــد

، وشهادة بام حـدث مـن أمـر السـفراء الـذين كـانوا بـني اإلمـام ٰى ما جر عىلٰ 

 م، ألنَّ السـفري بـني وبني الشيعة مـن ارتفـاع أعيـاهنم، وانقطـاع نظـامه

ت املحنـة عـىلٰ  اخللـق  اإلمام يف حال غيبتـه وبـني شـيعته هـو الَعَلـم، فلـامَّ متـَّ

ــ ــالم، وال ُت ــت األع ــ ٰى رارتفع ــقِّ  ٰى حتَّ ــاحب احل ــر ص ــت  يظه ، ووقع

أمـر الغيبـة الثانيـة التـي يـأيت  ت وآذننا هبـا أوليـاء اهللا، وصـحَّ رَ كِ احلرية التي ذُ 

 .)٢(...)من األحاديث بعد هذا الفصل رشحها وتأويلها فيام يأيت

ا ل :اا ر ومت اروا:  

ــدم  ــة، وع ــرب واملرابط ــار وبالص ــرة باالنتظ ــة اآلم ــات املستفيض الرواي

ــلِّ  ــع ك ــزالق م ــقِّ  االن ــة احل ــعار إقام ــاٍد لش ــات  من ــذلك رواي ــدل، وك والع

ال، كـــام صــالتمحــيص واالمتحــان، ومقتضـــاها انقطــاع الســـفارة واالتِّ 

 .بنيِّ سنُ 

بسـنده عـن عبـد الـرمحن بـن ) الغيبـة(مثـل مـا رواه الـنعامين يف كتابـه 
                                                

 .٤ ح/ ٢فصل / ١٠باب / ١٦١و ١٦٠: الغيبة للنعامين )١(

 .١٦٥و ١٦٤: الغيبة للنعامين )٢(
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: يومـًا وعنـده مهـزم األسـدي، فقـال كنت عنـد أيب عبـد اهللا : كثري، قال

: هذا األمـر الـذي تنتظرونـه، فقـد طـال علينـا؟ فقـال ٰى جعلني اهللا فداك، مت

نجــا املســلِّمون، وإلينــا يــا مهــزم، كــذب املتمنّــون، وهلــك املســتعجلون، و«

 .)١(»يصريون

هلكـت «: قـال أبـو عبـد اهللا : قـال ،عن أيب املرهـف أيضـاً  ٰى ورو

، )٢(»بـوناملستعجلون، ونجا املقرِّ «: وما املحاضري؟ قال: قلت: ، قال»املحاضري

يف اهللكـة والضـالل،  ومفادها ظاهرًا وقـوع املسـتعجلني ألمـر ظهـوره 

العفويـة يف  تمنّي لتوقيت ظهوره ممَّا حيدو هبـم إىلٰ وكذلك الذين يعيشون عامل ال

لالنقطاع وفقـد  إالَّ وهذه احلرية واالضطراب ليست . االنسياق وراء كّل ناعق

صال الصرب واالنتظار والرتّقب، ألنَّه يف مورد فقد االتِّ  ٰى ـصال، وهو مقتضاالتِّ 

حـيص وكـذلك مفـاد روايـات التم. وانقطاع اخلـرب وعـدم وسـيلة لالرتبـاط

ة املحنة يف غيبته بفقـد واسـطة االرتبـاط، فتـزداد الريبـة  واالمتحان بسبب شدَّ

يرجع أكثر القائلني بإمامته عن هذا االعتقاد، السيّام مع كثرة الفتن  ٰى بوجوده حتَّ 

 .واملحن والبالء

قـال أبـو جعفـر حمّمـد : قـال النعامين بسـنده عـن أيب بصـري، ٰى فقد رو

فيـه طعـام  -بيـدرًا : يعنـي -  مثل شـيعتنا مثـل أنـدرإنَّام«: الباقر  بن عيل

ـي حتَّـ -أي السوس  -فأصابه آكِل  بقـي منـه مـا  ىٰ َفنُّقي، ثّم أصـابه آكِـل َفنُقِّ

صــون حتَّــميَّــزون ويُ ّره اآلكِــل، وكــذلك شــيعتنا يُ ـال يضــ مــنهم  ىٰ تبقــ ىٰ محَّ

 .)٣(»عصابة ال تّرضها الفتنة
                                                

 .٨ح / ١١باب / ٢٠٤: الغيبة للنعامين )١(

 .٥ح / ١١باب / ٢٠٣: الغيبة للنعامين )٢(
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أيب جعفـر  دخلـت عـىلٰ : قـالعـن منصـور الصـيقل،  ٰى خرويف رواية أُ 

ث وهــو عـىلٰ  البـاقر  بعــض أصــحابه  وعنــده مجاعـة، فبينــا نحــن نتحـدَّ

أنــتم؟ هيهــاَت هيهــاَت، ال يكــون  يشءٍ  يف أيِّ «: مقبــل إذ التفــت إلينــا وقــال

صـوا ىٰ الذي متّدون إليه أعنـاقكم حتَّـ هيهـاَت، وال يكـون الـذي متـّدون . ُمتحَّ

ــ ــاقكم حتَّ ــزوا،  ىٰ إليــه أعن ــُمتيَّ ــاقكم حتَّ ــه أعن ــّدون إلي  ىٰ وال يكــون الــذي مت

بعــد إيــاس، وال يكــون  إالَّ ُتغربلــوا، وال يكــون الــذي متــّدون إليــه أعنــاقكم 

، )١(»، ويسـعد مـن سـعدىٰ مـن شـق ىٰ يشـق ىٰ الذي متـّدون إليـه أعنـاقكم حتَّـ

عٍ  ـة واالنجـرار وراء كـّل مـدَّ وذلـك بسـبب  ،ويسـتفاد منهـا احلـذر مـن اخلفَّ

 .لضعف عن الثبات يف الفتن لقلَّة البصريةقلَّة الصرب وا

اا ا: ء ا الأ:  

انقطـاع النيابـة  ة وتسـاملهم عـىلٰ الطائفـة اإلماميَّـ ٰى رورة لـدـقيام الضـ

ــ ــاخلاصَّ ــذهب، حتَّ ــن رضورة امل ــو م ــفارة، فه ــة  ٰى ة والس ــامء الطائف إنَّ عل

عني للسـفارة ولعـنهم والتـّربي مـ نهم، والطـرد هلـم عـن حكموا بضالل املـدَّ

سـة  الطائفة، وهـذا املوقـف تبعـًا ملـا صـدر مـن التوقيعـات مـن الناحيـة املقدَّ

 :وإليك بعض أقواهلم. حول بعضهم

وقـد كــان  -قـال الشـيخ ســعد بـن عبـد اهللا األشــعري القّمـي : لاألوَّ 

يف كتابــه  -، وكــان شــيخ الطائفــة وفقيههــا معــارصًا لإلمــام العســكري 

، بعــد أن بــنيَّ لــزوم االعتقــاد بغيبــة اإلمــام ) قاملقــاالت والِفــرَ (

ــه ــاط ب ــاع االرتب ــح، : (وانقط ــنهج الواض ــذا امل ــة، وه ــبيل اإلمام ــذه س فه

ة والغرض الواجب الـالزم الـذي مل يـزل عليـه اإلمجـاع مـن الشـيعة اإلماميَّـ

                                                

 .١٦ح / ١٢باب / ٢١٧: الغيبة للنعامين )١(



 عالمات الظهور فقه   ......................................................................  ٣٠

احلسـن بـن عـيل  ـّي يـوم مضـ ذلـك إمجاعنـا إىلٰ  املهتدية رمحة اهللا عليها، وعىلٰ 

 .) عليهرضوان اهللا

م الطائفـة وفيلسـوفها احلسـن بـن وقريب من هذه العبـارة ذكـر مـتكلِّ 

 .)١(النوبختي ٰى موس

ــاين ــ: الث ــاب  ٰى وحك ــويس يف كت ــيخ الط ــة(الش ــيخ أيب  )الغيب ــن الش ع

، )كامـل الزيـارات(صـاحب كتـاب  -القاسم جعفـر بـن حمّمـد بـن قولويـه 

معـارصًا للصـدوق ستاذ الشـيخ املفيـد، وكـان زعـيم الطائفـة يف وقتـه أُ وهو 

عــ إنَّ عنــدنا أنَّ كــلَّ : (، قــال- ٰى يف أوائـل الغيبــة الكــرب األمــر بعــد  ٰى مــن ادَّ

 .)٢()مضلٌّ  س، ضالٌّ مِّ نَ فهو كافر مُ  -وهو النائب الرابع  - السمري 

ــه : الثالــث ــدوق يف كتاب ــدين(الشــيخ الص ــاين ) إكــامل ال ــاب الث يف الب

: عـد مـا ذكـر نّوابـه األربعـة، قـالوب -ما روي يف ميالد القـائم  -واألربعني 

 .)٣()ºالسمري  ة هي التي وقعت بعد ميضِّ فالغيبة التامَّ (

يف البــاب الالحــق توقيــع الناحيــة بانقطــاع الســفارة والنيابــة  ٰى ثــّم رو

ــ ح يف أوَّ )٤(ةاخلاصَّ تــأليف الكتــاب هــو  ل كتابــه أنَّ الــذي دعــاه إىلٰ ، وقــد رصَّ

دهم قـد عـدلوا عـن طريـق التسـليم حرية بعض الشيعة بسبب الغيبـة، ووجـ

 .)٥(اآلراء واملقاييس والتمّسك باألخبار الواردة إىلٰ 

ح الشــيخ الــنعامين صــاحب كتــاب  وهــو معــارص  - )الغيبــة(وقــد رصَّ

                                                

 .١٠٩: فَِرق الشيعة: راجع )١(

 .٣٨٥ ذيل احلديث/ ٤١٢: الغيبة للطويس )٢(

 .١٢ذيل احلديث / ٤٢باب / ٤٣٣: إكامل الدين )٣(

 .٤٤ح / ٤٥باب / ٥١٦: إكامل الدين: راجع )٤(

 .٢: إكامل الدين: نظراُ  )٥(
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ــي  ــذ الكلين ــدوق وتلمي ــدَّ  -للص ــفارة يف يف ع ــاع الس ــه بانقط ــع من ة مواض

م نبذة من كلامته واستدالله بالروٰى الغيبة الكرب  .)١(ايات، وقد تقدَّ

: يف باب ذكر القـائم  )اإلرشاد(وقال الشيخ املفيد يف كتاب : الرابع

، كام جاءت بذلك األخبـار، ٰى خرإحدامها أطول من األُ : وله قبل قيامه غيبتان(

ا القص انقطاع السفارة بينه وبني شيعته وعـدم  منهام منذ وقت مولده إىلٰ  ٰى رـفأمَّ

ا الطوىلٰ . السفراء بالوفاة ، )٢(»ويف آخرهـا يقـوم بالسـيف وىلٰ هـي بعـد األُ ف وأمَّ

ح به الطويس يف   .)٣()الغيبة(ونظري هذا التعبري رصَّ

 .ع يف مظاّهناة يف كتبهم ممَّا جيدها املتتبِّ وقد تظافرت كلامت علامء اإلماميَّ 

ة اخلالفــة ومجاعــة الســلطان قــد اشــتهر بيــنهم عــن بــل إنَّ علــامء ُســنَّ 

ــ ــذوا ياإلماميَّ ــك، وأخ ــام ة ذل ــكاالت بانعــدام اإلم ــيغون اإلش ــع  ص م

 .فة يف امللل واملذاهبانقطاعه عن شيعته يف أكثر كتبهم الكالمية واملؤلَّ 

ة توالـت عليهـا أجياهلـا رورة القائمـة عنـد الطائفـة اإلماميَّــوهذه الض

قرنًا بعد قرن، ودأبـت الطائفـة يف إقصـاء وطـرد مجاعـات االنحـراف أدعيـاء 

 .هلم رايةالسفارة كلَّام ظهر 

ا ار اا   ا:  

ــذا ومقتضــ ــ ٰى ـه ــة اخلاصَّ عي النياب ــدَّ ــو بطــالن م ــة الســابقة ه ة األدلَّ

ـ ة للتمثيـل عـن اإلمـام وأدعياء السفارة، ومن يـزعم أّي صـفة رسـمية خاصَّ
                                                

 .٢فصل / ١٠باب / ١٦٥ - ١٦٠: الغيبة للنعامين: راجع )١(

 .٣٤٠: ٢اإلرشاد  )٢(

ــل احلــديث / ٦١: لغيبــة للطــويسا )٣( ــيام: (، قــال٦٠ذي ــه يف فهــذا اخلــرب رصيــح ف  نــذهب إلي

ــاحبنا ــني نَّ أل ،ص ــه غيبت ــان يُ  وىلٰ األُ : ل ــرَ ك ــهع ــاره ومكاتبات ــا أخب ــول .ف فيه ــة أط  ،والثاني

 ....)ه من خيتّص لع عليه أحد إالَّ انقطع ذلك فيها، وليس يطَّ 
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 سامع النـداء والصـيحة مـن السـامء، واسـتيالء السـفياين عـىلٰ  إىلٰ  املنتظر 

ــام، ــفارة يف  الش ــال الس ــايف إبط ــه ين م أنَّ ــوهَّ ــيام يت ــٍذ ف ــالم حينئ ــع الك فيق

 :خصوص بعض األسامء الواردة يف الروايات لسنة الظهور

 :اليامين واحلسني

ما رواه النعامين بسنده عن أيب بصري،  :منهافقد ورد يف مجلة من الروايات، 

عالمـات فيـه  أنَّه قال يف حـديث يـذكر  عن أيب جعفر حمّمد بن عيل 

الظهور احلتمية، كالصيحة جلربئيل يف شهر رمضان، ثّم صوت إبلـيس اللعـني، 

: الكوفـة، ثـّم قـال وخروج السفياين واخلراسـاين كفـريس رهـان يسـتبقان إىلٰ 

خروج السفياين واليامين واخلراساين يف سـنة واحـدة، يف شـهر واحـد، يف يـوم «

وجه، ويل ملن  البأس من كلِّ  واحد، نظام كنظام اخلرز يتبع بعضه بعضاً، فيكون

 ، ألنَّه يـدعو إىلٰ ىٰ من راية اليامين، هي راية هد ىٰ ناواهم، وليس يف الرايات أهد

مسلم، وإذا خرج  الناس وكلِّ  صاحبكم، فإذا خرج اليامين حرم بيع السالح عىلٰ 

فعل ، وال حيلُّ ملسلم أن يلتوي عليه، فمن ىٰ اليامين فاهنض إليه، فإنَّ رايته راية هد

، )١(احلديث »...رصاط مستقيم وإىلٰ  احلقِّ  ذلك فهو من أهل النّار، ألنَّه يدعو إىلٰ 

 .)٢()اخلرائج(ورواه الراوندي يف 

 :ويف الرواية مجلة نقاط

ــ: وىلٰ األُ  ــا ُحت ــي دِّ أهنَّ ــة، وه ــور احلتمي ــة الظه ــيامين بعالم ــة ال د عالم

هـي نــداء  الصـيحة الســاموية، وقـد ذكــر يف أوصـاف تلــك الصـيحة، والتــي

ــلُّ  ــه يســمعه أهــل األرض، ك ــن الســامء أنَّ ــل م ــتهم جربئي ، )٣(أهــل لغــة بلغ

                                                

 .١٣ح / ١٤باب / ٢٦٥ - ٢٦٢: الغيبة للنعامين )١(

 .، بعضه١١٦٣: ٣اخلرائج واجلرائح  )٢(

 .٣٦٩: ٢اإلرشاد : راجع )٣(
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الشـام، وهكـذا التحديـد للخراسـاين الـذي قـد ُيعـربَّ  واستيالء السفياين عىلٰ 

 .باحلسني ٰى خرعنه يف روايات أُ 

ــىلٰ  ــق ع ــع الطري ــد يقط ــذا التحدي ــل  وه ــمني قب ــذين االس ــاء ه أدعي

 .الشام ل استيالء السفياين عىلٰ الصيحة والنداء من السامء، وقب

ــارة أُ  ــروبعب ــن : ٰى خ ــا م ــور وعالماهت ــنة الظه ــو بس ــام ه ــد هل التحدي

 .الصيحة واخلسف بالبيداء وخروج السفياين

ــد ٰى ـأنَّ مقتضــ: الثانيــة ــة ه ــا راي ــيامين بأهنَّ ــة ال ــة لراي ــل الرواي ، ٰى تعلي

ــ ــدعو إىلٰ ألنَّ ــتحّفظ عــىلٰ  ه ي ــداء ال ــة احلســني،  صــاحبكم، هــو إب ــدم راي وع

ــه إىلٰ  ــوص دعوت ــدي  خل ــات أُ امله ــن رواي ــر م ــر، ويظه ــك  ٰى خ أنَّ ذل

علنــًا  ٰى إنَّ اإلمــام واإلمامــة هــي ملــن يتصــدّ : لتضــّمن جيشــه مجاعــة تقــول

ـا بـالنصِّ بقيـادة أُ  اإلهلـي، وقـد اصــطلحت  مـور املسـلمني وإصـالحها ال أهنَّ

ــ ــة املعن ــراد باللفظ ــة، وامل ــيهم بالزيدي ــات عل ــي واإل ٰى الرواي ــارة إىلٰ النعت  ش

 .ذلك املقال واملعتقد ال املسّمني بالزيدية كاسم علم

ــارة أُ  ــروبعب ــ: ٰى خ ــاين يتبنّ ــني واخلراس ــن  ٰى إنَّ احلس ــعاره املعل يف ش

ــي، بيــنام يتبنّــاإلمامــة بالتصــّدي لألُ  ــالح العلن الــيامين أنَّ  ٰى مــور واإلص

 .االثني عرش آخرهم املهدي  اإلهلي عىلٰ  اإلمامة بالنصِّ 

ــة تُ  :الثالثــة ــأنَّ الرواي ــه يــدعو إىلٰ  ل حرمــة االلتــواء عــىلٰ علِّ  الــيامين بأنَّ

ــقِّ  ــ احل ــتقيم وإىلٰ ـوالص ــدي  راط املس ــىلٰ امله ــه ع ــدار يف منارصت  ، فامل

 .توّفر امليزان واحلدود الرشعية

حرمــة العمــل املضــاّد حلركتــه  الروايــة تــدلُّ عــىلٰ : وبعبــارة أدّق 

) عليـه(اء عليـه وااللتـواء عنـه، فكلمـة إلفشاهلا، ففـرق بـني التعبـري بـااللتو

ــة  ــالف كلم ــه، بخ ــة حلركت ــه ال رصف املتارك ــاّد حلركت ــعي املض ــد الس تفي
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ا تفيـد االنصـ) عنه( نعـم األمـر بـالنهوض . راف واالبتعـاد عـن حركتـهـفإهنَّ

ــه  ــاء ب ــرض اللق ــان يف مع ــن ك ــورده مل ــاهر أنَّ م ــارصة، والظ ــد املن ــه يفي إلي

ــيأيت  ــريه، إذ س ــادفة ملس ــثُّ واملص ــات حت ــن الرواي ــف م ــتعراض طوائ اس

ــىلٰ  ــنفس وع ــتبقاء ال ــه إىلٰ  اس ــوض والتوّج ــراط يف  النه ــة لالنخ م ــة املكرَّ مّك

 .ة يف املسجد احلراماإلعداد لبيعة احلجَّ 

 د اسـتعالم عالمتـه بأنَّـه يـدعو إىلٰ دِّ إنَّ الروايـة كـام ُحتـ: ٰى خروبعبارة أُ 

ــدي  ــه  امله ــّفاف، أي إنَّ برناجم ــح وش ــو واض ــه بنح ــدعو إلي ــذي ي ال

واليــة  ض يف إعــالء ذكــر اإلمـام املنتظــر والنــداء باسـمه والــدعوة إىلٰ مـتمحِّ 

ــدي  ــت امله ــل البي ــاج أه ــزام بمنه ــة ، وااللت ــاك عالم ــام أنَّ هن ، ك

تشري إليها الرواية، وهي كـون خروجـه مـن بـالد الـيمن، وهـو وجـه  ٰى خرأُ 

خروجـه مـن صـنعاء،  لكـن يف بعـض الروايـات اإلشـارة إىلٰ ، تسميته باليامين

 .كام سيأيت

ل أنَّ الروايـة ال يسـتفاد منهـا أنَّ الـيامين مـن النـّواب اخلاّصـني  ويتحصَّ

ــام املنتظــر  ــري إىلٰ والســفراء لإلم ــد،  ، وال تش ــب وال بعي ــن قري ذلــك م

ـوجـود ارتبـاط واتِّ  وال داللة هلا عـىلٰ  ، وإنَّـام جتعـل ة صـال لـه مـع احلجَّ

ألهــل  امليــزان احلــقِّ  الــذي يــدعو إليــه هــو عــىلٰ  كــون الربنــامج املــدار عــىلٰ 

ــت  ــادي إىلٰ البي ــه ال ين ــب  ، وأنَّ ــل يواك ــها، ب ــو يرتأس ــة ه ــكيل دول تش

رة املهـدي ـنصـ خروجه زمان الصـيحة والنـداء مـن السـامء الـذي يـدعو إىلٰ 

 ٰضــوء برنــامج الصــيحة الســاموية ونــداء  ، فيكــون خــروج الــيامين عــىل

 .جربئيل

كـون خـروج اخلراسـاين مـن خراسـان،  ايـة دالٌّ عـىلٰ كام أنَّ ظاهر الرو

باحلسـني، كـام يف هـذه الروايـة  ٰى خـروهو وجه تسـميته تـارًة باخلراسـاين وأُ 
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خيـرج علـيهم اخلراسـاين والسـفياين، هـذا  ىٰ حتَّـ«: قبيل القطعة التـي نقلناهـا

هـذا مـن : الكوفـة كفـريس رهـان من املرشق وهذا من املغـرب، يسـتبقان إىلٰ 

 .)١(»أيدهيام يكون هالك بني فالن عىلٰ  ىٰ ا من هنا، حتَّ هنا، وهذ

ــيخ يف  ٰى ورو ــة(الش ــر  )الغيب ــن أيب جعف ــابر، ع ــن ج ــنده ع ، بس

الكوفـة، فـإذا ظهـر  تنـزل الرايات السود التـي ختـرج مـن خراسـان إىلٰ «: قال

 .)٢(»بعث إليه بالبيعة املهدي 

ن مسـلم، بسـنده عـن حمّمـد بـ )إكـامل الـدين(الصـدوق يف  ٰى وقد رو

ــه منصــور بالرعــب، يف حــديث عــن القــائم  عــن أيب جعفــر  ، وأنَّ

ــة ــوره القريب ــات ظه ــن «: وعالم ــيامين م ــام، وال ــن الش ــفياين م ــرج الس وخ

ــد  ــن آل حمّم ــالم م ــل غ ــداء، وقت ــف بالبي ــيمن، وخس ــركن  ال ــني ال ب

 .وهي رصحية يف خروج اليامين من اليمن، )٣(»...واملقام

عنـد أيب عبـد  رَ كِ ذُ : ه عن عبيد بن زرارة، قالالنعامين بسند ٰى وكذلك رو

 .)٥(»بصنعاء )٤(امَّ خيرج كارس عينيهـخيرج ذلك ول ىٰ أنّ «: السفياين فقال اهللا 

ــد  ٰى ورو ــه بإســناده عــن هشــام، عــن أيب عب الشــيخ الطــويس يف أمالي

ــ: ، قــالاهللا  ــد اهللا  )٦(امَّ خــرج طالــب احلــقِّ ـل ــو : قيــل أليب عب نرج
                                                

 .١٣ح / ١٤باب / ٢٦٥ - ٢٦٢: الغيبة للنعامين) ١(

 .٤٥٧ح / ٤٥٢: الغيبة للطويس )٢(

 .١٦ح / ٣٢باب / ٣٣١: إكامل الدين )٣(

 ).ومل خيرج كارس عينه: (يف البحار) ٤(

 .١٢٣ح / ٢٤٥: ٥٢؛ بحار األنوار ٦٠ح / ١٤باب / ٢٨٦: الغيبة للنعامين )٥(

ـ ،رمي، أبو حييٰى ـالكندي اجلندي احلض مر بن األسودبن ع عبد اهللا بن حييٰى هو  )٦( ب بطالـب امللقَّ

وخلـع طاعـة ، رموتـبحض كان قاضياً  ،)هـ١٣٠(، ُقتَِل عام أهل اليمن إمام إبايض، من ،احلقِّ 

               .باخلالفة وبويع له ،دمروان بن حممّ 
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ــ ال، الــيامين يتــواىلٰ «: لــيامين، فقــالأن يكــون هــذا ا ، )١(»اً، وهــذا يــربأ منــهعليَّ

ــت  ــل البي ــة أه ــيامين والي ــزام ال ــن الت ــبق م ــا س ــو م ــة ه ــاد الرواي  ومف

حصـلت حركـات قـام هبـا  كام قد يظهـر منهـا أنَّ يف زمـنهم . ومنهاجهم

رح الظهــور، كــتقّمص اسـم الــيامين، كـام حفــل التــاريخ ـأدعيـاء بأســامء مسـ

 .ةي باملنتحلني للمهدويَّ اإلسالم

ة بسـنده فات اإلماميَّـعن بعض مؤلَّ ) بحار األنوار(ما أخرجه يف : ومنها

ل بن عمر، عن أيب عبد اهللا   :-يف حديث الظهور  - عن املفضَّ

ــ« ــني الفت ــرج احلس ــّم خي ــذي ىٰ ث ــبيح ال ــديلم )٢(الص ــو ال ــيح ! نح يص

ــيح ــه فص ــوت ل ــادي : بص ــوف واملن ــوا املله ــد، أجيب ــا آل أمح ــول ي ــن ح م

ـة ـالض ريح، فتجيبه كنـوز اهللا بالطالقـان، كنـوز وأّي كنـوز، ليسـت مـن فضَّ

الــرباذين الشــهب، بأيــدهيم  وال ذهــب، بــل هــي رجــال كزبــر احلديــد، عــىلٰ 

يـرد الكوفـة وقـد صـفا أكثـر األرض،  ىٰ احلراب، ومل يـزل يقتـل الظلمـة حتَّـ

يـا : يقولـون، وفيجعلها له معقالً، فيتَّصـل بـه وبأصـحابه خـرب املهـدي 

خرجـوا بنـا إليـه أُ : هـذا الـذي قـد نـزل بسـاحتنا؟ فيقـول منابن رسول اهللا، 

هـو؟ ومـا يريـد؟ وهـو واهللا يعلـم أنَّـه املهـدي، وأنَّـه ليعرفـه،  منننظر  ىٰ حتَّ 

: ف أصـحابه مـن هـو، فيخـرج احلسـني فيقـولعـرِّ ليُ  إالَّ ومل يرد بذلك األمـر 
                                                                                                              

  ٰــتوىل ــىلٰ  واس ــ ع ــنعاء ومّك ــروب ةص ــد ح ــو ،بع ــه أب ــره، وتبع ــزة  وعظــم أم ــن (مح ــار ب املخت

ــ ،)عــوف عبــد  الســعدي، فــالتقٰى  دبقيــادة عبــد امللــك بــن حمّمــ مــروان جيشــاً  ه إلــيهامفوجَّ

نحــو الــيمن،  زاحفــاً  فقتلــه، واســتمرَّ  )مــن أعــامل املدينــة( يف وادي القــرٰى  امللـك بــأيب محــزة

سـل وأر صـنعاء، فـاقتتال، فقتـل طالـب احلـقِّ  مقربـة مـن ، فالتقيا عـىلٰ إليه طالب احلقِّ  فأقبل

 ).١٤٤: ٤األعالم للزركيل : ُانظر( .مروان بالشام رأسه إىلٰ 

 ).١٣٧٥/١٩(ح / ٦٦١: أمايل الطويس )١(

 ).من: (كذا يف البحار، ويف اهلداية الكربٰى  )٢(



ل ة يف الغيبة الكربىٰ : الفصل األوَّ  ٣٧  ....................................  أدلَّة انقطاع النيابة اخلاصَّ

ــّدك  ــراوة ج ــأين ه ــد ف ــدي آل حمّم ــت مه ــول اهللا إن كن ــه، رس ، وخامت

ــه  ــوع، وناقت ــه الريب ــحاب، وفرس ــه الس ــل، وعاممت ــه الفاض ــه، ودرع وبردت

ــحف  ــرباق، ومص ــه ال ــور، ونجيب ــاره اليعف ــدل، ومح ــه الدل ــباء، وبغلت العض

ج لـه ذلـك، ثـّم يأخـذ اهلـراوة فيغرسـها يف احلجـر رِ خ؟ فيُ أمري املؤمنني 

ــك  ــرد ذل ــورق، ومل ي ــلد وت ــر إالَّ الص ــحابه ف ىٰ أن ي ــدي أص ــل امله  ض

 ىٰ اهللا أكـرب، ُمـدَّ يـدك يـا ابـن رسـول اهللا حتَّـ: فيقـول احلسـني. يبـايعوه ىٰ حتَّ 

 إالَّ يــده فيبايعــه ويبايعــه ســائر العســكر الــذي مــع احلســني  نبايعــك، فيمــدُّ 

م يقولــون مــا : أربعــني ألفــاً أصــحاب املصــاحف املعروفــون بالزيديــة، فــإهنَّ

الطائفــة  عــىلٰ  يقبــل املهــدي فيخــتلط العســكر ف. ســحر عظــيم إالَّ هــذا 

طغيانــاً وكفــرًا،  إالَّ املنحرفــة، فــيعظهم ويــدعوهم ثالثــة أّيــام، فــال يــزدادون 

ال تأخــذوا املصــاحف : لــون مجيعــاً، ثــّم يقــول ألصــحابهقتَ فيــأمر بقــتلهم فيُ 

فوهـا ومل يعملـوا ـودعوها تكـون علـيهم حسـ وهـا وحرَّ لوها وغريَّ رة كـام بـدَّ

 .)١(»بام فيها

معزِّ هذه الرواية مجلة من النقاط تُ  ويظهر من  :ز ما تقدَّ

 ضـــة يف الـــدعوة إىلٰ أنَّ ظـــاهر دعـــوة احلســـني لـــيس متمحِّ  :وىلٰ األُ 

، بــل شــعاره عــاّم يف رفــع الظلــم، ومــن َثــمَّ يشــاهد مجلــة مــن املهــدي 

ــنهم  ــراد م ــة، وامل ــن الزيدي ــه م ــه وأتباع ــرَّ  -قاعدت ــام م ــ -ك ــي  ٰى املعن النعت

أنَّ اإلمامـة هـي بالتصـّدي العلنـي لتـدبري  ٰى ي مـن يـرالوصفي ال العلمي، أ

 .مور السياسية االجتامعية وتغيريهااألُ 

ــه مــع كــون الشــعار واملنهــاج املعلــن للحســني لــيس بتلــك  :الثانيــة أنَّ

أنَّ ذلـك بسـبب األجـواء والوسـط الـذي يقـوم  إالَّ الدرجة مـن االسـتقامة، 
                                                

 .٤٠٣: ؛ اهلداية الكربٰى ١٦و ١٥: ٥٣بحار األنوار  )١(



 عالمات الظهور فقه   ......................................................................  ٣٨

بـاع حلسـني يف االنقيـاد واالتِّ فيه، ومع ذلك فال تغيـب البصـرية بتاممهـا عـن ا

 .لإلمام 

ــنعامين يف  وإىلٰ  ــة ال ــد )الغيبــة(ذلــك تشــري رواي ، بإســناده عــن أيب خال

ــر  ــن أيب جعف ــابيل، ع ــالالك ــ«: ، ق ــوا باملش ــد خرج ــوم ق ــأّين بق رق ـك

عطونـه، فـإذا رأوا ذلـك وضـعوا عطونه، ثـّم يطلبونـه فـال يُ فال يُ  يطلبون احلقَّ 

يقومــوا، وال  ىٰ عطــون مــا ســألوا فــال يقبلونــه حتَّــعــواتقهم فيُ  ســيوفهم عــىلٰ 

ــدفعوهنا  ــك  إىلٰ  إالَّ ي ــت ذل ــو أدرك ــا إّين ل ــهداء، أَم ــتالهم ش ــاحبكم، ق ص

 .)١(»ألبقيت نفيس لصاحب هذا األمر

ـ ٰى الــنفس حتَّـ الــتحّفظ عـىلٰ  فإرشـاده إىلٰ  خــار ، وادِّ ة يظهــر احلجَّ

ـ  عـاّم عـىلٰ رته مـؤرشِّ ـالنفس لنصـ التيّـارات والرايـات التـي اذ احليطـة يف اختِّ

يف سـنة ظهــوره، وعــدم خلـوص تلــك اجلامعــات  تظهـر قبيــل املهــدي 

ــىلٰ  ــه دالٌّ ع ــام أنَّ ــرية، ك ــتالط يف األوراق والبص ــوب االخ ــن ش ــة  ع أرجحي

االلتحـاق  مـن مّكـة عـىلٰ  خـروج املهـدي  رة إىلٰ ـخار الـنفس والنصـادِّ 

 .براية اليامين، فضالً عن غريها من الرايات

بإسناده عن جـابر، عـن أيب جعفـر  )الغيبة(للنعامين يف  ٰى خرواية أُ ويف ر

  ٰالكوفـة وقتلـه ألهـل  يف حديث يف الظهور، وجمـيء جـيش السـفياين إىل

بَـل خراسـان «: الكوفة وتنكيله هبم، قال
فبينا هم كذلك إذ أقبلت رايات مـن قِ

 .)٢(»...اً حثيثاَ ً، ومعهم نفر من أصحاب القائمتطوي املنازل طيَّ 

ــاين يف  ــيش اخلراس ــائر يف ج ــض ذوي البص ــود بع ــا وج ــر منه ويظه

 .بصرية مستقيمة غري متوّفرة عىلٰ  ٰى خرحني وجود مجاعات أُ 
                                                

 .٥٠ح / ١٤باب / ٢٨٢و ٢٨١: الغيبة للنعامين )١(

 .٦٧ح / ١٤باب / ٢٨٩: الغيبة للنعامين )٢(
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إثبــات نيابتــه  إىلٰ  ٰى أنَّ أهــّم مــا ورد يف الــيامين ال يرقــ: واحلاصــل

ـاخلاصَّ  سـة، بـل غايـة األمـر كـون ة عـن احلجَّ ة، وكونـه سـفريًا لناحيتـه املقدَّ

ــي إىلٰ  ــه ه ــقِّ  دعوت ــت احل ــل البي ــاج أه ــو منه ــة  ، وه ــتهم ووالي ووالي

 فيـه عـنيِّ برنـامج إصـالحي يـرتأس هـو فيـه، ويُ  ، وال يـدعو إىلٰ املهدي 

ـ. نفسه للقيـادة ة هـذا مـع كـون عالمـات خروجـه هـو يف سـنة ظهـور احلجَّ

 ٰالشــام،  ، أي مواكبــًا للصــيحة الســاموية، واســتيالء الســفياين عــىل

ــ واخلسـف جلــيش الســفياين رة يف الطريــق باجتِّ اه بالبيــداء حــوايل املدينــة املنــوَّ

مــة ــ. مّكــة املكرَّ وأنَّ مــن كــان يف  ،)١(اه الكوفــةوأنَّ خروجــه مــن الــيمن باجتِّ

ــاه ومســريه فــال يســع ــق مــن  ٰى معــرض لقي ملعارضــته وإضــعافه بعــد التحّق

ــامج  ــوح برن ــه، ووض ــات في ــوّفر العالم ــن ت ــد م ــة، والتأّك ــات اآلنف العالم

، والـرباءة مـن أعـدائهم، والواليـة إلمامـة والية أهـل البيـت  دعوته إىلٰ 

ـا منارصتـه وااللتحـاق بـه فهـو وإن كـان بلحـاظ انطبـاق املهـدي  ، وأمَّ

 والصــواب يف دعوتــه مــن منهــاج أهــل البيــت  ميــزان وضــابطة احلــقِّ 

ــر،  ــام املنتظ ــة اإلم ــتهم ووالي ــات أُ  إالَّ ووالي ــن رواي ــر م ــه يظه ــرأنَّ  - ٰى خ

ــدة من ــاقي واح ــيأيت الب ــا، وس ــارة إليه ــبق اإلش ــا س ــ -ه ــدعوة العامَّ ة أنَّ ال

ــىلٰ  ــة ع ــاملة الالزم ــت  الش ــل البي ــيعة أه ــع ش ــر إىلٰ  مجي ــو النف ــة  ه مّك

مة لالنخراط يف بيعة املهدي   .ويف جيشه املكرَّ

                                                

ــد  )١( ــد اهللا ق ــن أيب عب ــال روي ع ــه ق ــان«: أنَّ ــريس ره ــفياين كف ــيامين والس ــة ( »ال الغيب

 ).١٥ح / ١٨باب / ٣١٧و ٣١٦: للنعامين

 ،فتكون بينهم ملحمة عظيمـة ،أجسام إذا ظهر األبقع مع قوم ذوي«: وروي عن أيب جعفر   

يسري إليهم منصـور  ثمّ  ،فيظهر عليهام مجيعاً ، ها مجيعاً فيقاتل ،يظهر األخوص السفياين امللعون ثمّ 

 ).٤٧٩ح / ٤٦٤: الغيبة للطويس( »اليامين من صنعاء بجنوده

ـــٰى ... «: أيضـــاً  وروي عنـــه    وحيـــوز  ،اجلزيـــرة الســـفياين، فيســـبق الـــيامينينـــزل  حتَّ

 ).١٧٤: الفتن للمروزي( »...السفياين ما مجعوا
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هذا كّله يف الـيامين فضـالً عـامَّ ورد يف احلسـني اخلراسـاين الـذي خيـرج 

ــرَّ  ــد م ــه ق ــان، فإنَّ ــن خراس ــعارها  م ــث ش ــن حي ــه م ــريض برايت ورود التع

ل منــه جيشــه، وإن انضــمَّ  وبرناجمهــا ووســط القاعــدة الشــعبية الــذي يتشــكَّ

م سـلِّ مـديح لـبعض الفئـات املشـاركة يف هنضـته ولشخصـه عنـدما يُ  ذلك إىلٰ 

ــر إىلٰ  ــدي  األم ــا امله ــيس فيه ــن ل ــاملني، ولك ــه للظ ــار مقاومت ، وباعتب

ــ ي ال كنائــب خــاّص، وال كســفري للناحيــة ة صــفة رســمية للحســنإعطــاء أيَّ

سة  .املقدَّ

هــذا مــع حتديــد الروايــات خلروجــه بــنفس ســنة الظهــور وعالماهتــا 

ــىلٰ  ــفياين ع ــتيالء الس ــاموية، واس ــيحة الس ــن الص ــة م ــام،  احلتمي ــالد الش ب

رة  .وخسف فرقة من جيشه ببيداء املدينة املنوَّ

 :ذو النفس الزكيّة وشعيب بن صالح وغريمها

وهـي األقـلُّ  -إحـدامها : عـن شخصـيتنيبـالنفس الزكيَّـة بري ورد التع

ــشخصــية يُ  عــىلٰ : -ورودًا يف الروايــات  الــذي : ل بظهــر الكوفــة، وثانيهــاقتَ

ــ ــنهم ُيقتَ ــواردة ع ــة ال ــات األدعي ــل يف بعــض رواي ــام، ب ــركن واملق ــني ال ل ب

 .)١(املهدي  ة عىلٰ إطالق النفس الزكيَّ 

ــد رو ــد يف  ٰى وق ــا(الشــيخ املفي ــد  )داإلرش ــا ق يف عالمــات الظهــور ممَّ

ــار ــه اآلث ــاءت ب ــ(: ج ــس زكيَّ ــل نف ــن وقت ــبعني م ــة يف س ــر الكوف ة بظه

 .)٢()الصاحلني، وذبح رجل هاشمي بني الركن واملقام
                                                

 .٣٣ح / ٣٧٦:  ٨٨بحـــار األنـــوار  ، وعنـــه١٤٦ح / ٥٨: الـــدعوات للراونـــدي: راجـــع )١(

ــ  أســألك بحــقِّ إّين  هــمّ اللّ «: جــاء يف الــدعاء ــ ، وبحــقِّ ك املصــطفٰى نبيِّ  رســولك ك وويصِّ وليِّ

 مّ هـك، واملظهـر لـدينك، اللّ نبيِّـ بـة، سـميِّ ة والـروح الطيِّ الـنفس الزكيَّـ وبحـقِّ ، ...املرتضـٰى 

 .»حوائجي قضيت هبم هم وحرمتهم عليك إالَّ  أسألك بحقِّ إّين 

 .٣٦٨: ٢اإلرشاد  )٢(
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ــة  كــال�  فــذكر ــاين أكثــر ورودًا يف الروايــات، ويف مجل مــنهام، ولكــن الث

اسـمه حمّمـد بـن  منها أنَّ قتله بني الركن واملقـام مـن العالمـات احلتميـة، وأنَّ 

أصـحاب املهـدي  ، وأنَّـه مـن خـواصِّ احلسن، وأنَّه مـن ذّريـة احلسـني 

ـ ة ، لكن خروجه يف مّكة مـرتبط بفاصـل أّيـام، وبينـه وبـني ظهـور احلجَّ

 رة ليلـة، ففـي صـحيح عمـر بـن حنظلـة، ـعشـ للبيعة عند الركن مخـس

: ائممخــس عالمـات قبــل قيــام القــ«: يقــول ســمعت أبــا عبـد اهللا : قـال

ــ : ، فقلــت»ة، والــيامينالصــيحة، والســفياين، واخلســف، وقتــل الــنفس الزكيَّ

ُجعلت فـداك، إن خـرج أحـد مـن أهـل بيتـك قبـل هـذه العالمـات أنخـرج 

  :، فلــامَّ كــان مــن الغــد تلــوت هــذه اآليــة»ال«: معــه؟ قــال
ْ
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أَمـا لـو كانـت خضـعت أعنـاق أعـداء اهللا «: أهي الصـيحة؟ فقـال: فقلت له

«)ل تَـقة، واملـراد بـه الـذي يُ ، فيظهر منه أنَّ الصيحة وقتـل الـنفس الزكيَّـ)١

يف الكعبــة بــني الــركن واملقــام، مــن العالمــات احلتميــة للظهــور، كــام أنَّ يف 

عـدم االنخـداع وراء أدعيـاء أسـامء  ، وتنبيهـًا بالغـًا عـىلٰ الصيحة حتذيرًا أكيداً 

ــق العالمــات احلتميــة مــن الصــيحة والســفياين واخلســف  الظهــور قبــل حتّق

رة، وإنَّ مـن أهـّم عالمـات الظهـور الصـيحة  جليشه يف صـحراء املدينـة املنـوَّ

 .والنداء من السامء

: ، قــالالــنعامين بإســناده عــن أيب بصــري، عــن أيب عبــد اهللا  ٰى ورو

يـا أبـا حمّمـد، إّنـا «: ؟ فقـالخـروج القـائم  ٰى ُجعلت فداك، متـ: قلت له

يـا أبـا حمّمـد، إنَّ  .كـذب الوّقـاتون: ت، وقد قال حمّمـد وقِّ أهل بيت ال نُ 
                                                

 .٤٨٣ح / ٣١٠: ٨الكايف  )١(



 عالمات الظهور فقه   ......................................................................  ٤٢

النـداء يف شـهر رمضـان، وخـروج : هلـنَّ قّدام هـذا األمـر مخـس عالمـات، أوَّ 

 »...ة، وخسـف بالبيـداءالسفياين، وخـروج اخلراسـاين، وقتـل الـنفس الزكيَّـ

 .)١(احلديث

ــدين(الصــدوق يف  ٰى ورو ــن مســلم،  )إكــامل ال ــد ب بإســناده عــن حمّم

ــاقر : قــال ــن عــيل الب ــد ب ــا جعفــر حمّم ــا «: يقــول ســمعت أب ــائم منّ الق

ـد بالنصـ يـا بـن : ، فقلـت لـه»...لـه األرض ىٰ طـور، تُ ـمنصور بالرعب، مؤيَّ

ــ ــول اهللا، مت ــال ٰى رس ــائمكم؟ ق ــرج ق ــن  ...إذا «: خي ــفياين م ــروج الس وخ

ــداء، وقتــل غــالم مــن آل حمّمــد  الشــام، والــيامين مــن الــيمن، وخســف بالبي

 ة، وجـاءت بني الـركن واملقـام، اسـمه حمّمـد بـن احلسـن الـنفس الزكيَّـ

 »...فيـه ويف شـيعته، فعنـد ذلـك خـروج قائمنـا الصيحة من السامء بأنَّ احلـقَّ 

 .)٢(احلديث

 ، بإسـناده عـن صـالح مـوىلٰ )لـدينإكـامل ا(الصـدوق أيضـًا يف  ٰى ورو

لــيس بــني «: يقــول ســمعت أبــا عبــد اهللا الصــادق : بنـي العــذراء، قــال

ورواه ، »ر ليلـةـمخسـة عشـ إالَّ ة قيام قـائم آل حمّمـد وبـني قتـل الـنفس الزكيَّـ

 .)٣()اإلرشاد(، واملفيد يف )الغيبة(الشيخ يف 

بــن يــارس  بإســناده عــن عــّامر )الغيبــة(ويف روايــة الشــيخ الطــويس يف 

ــه قــال إنَّ دولــة أهــل بيــت نبــيّكم يف آخــر الزمــان، وهلــا أمــارات، فــإذا (: أنَّ

ــ ــّم (: أن قــال إىلٰ  ،...)جتــيء أماراهتــا ىٰ رأيــتم فــالزموا األرض، وكّفــوا حتَّ ث

الكوفـة، فيقتـل أعـوان  إىلٰ  -الشـام  ه عـىلٰ ئأي السـفياين بعـد اسـتيال -يسري 

                                                

 .٦ح / ١٦باب / ٣٠١: الغيبة للنعامين )١(

 .١٦ح / ٣٢باب / ٣٣١: إكامل الدين )٢(

 .٣٧٤: ٢؛ اإلرشاد ٤٤٠ح / ٤٤٥: ؛ الغيبة للطويس٢ح / ٥٧باب / ٦٤٩: إكامل الدين )٣(
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لوائــه  ثــّم خيــرج املهــدي عــىلٰ  ، ويقتــل رجــالً مــن مســّميهم،آل حمّمــد 

ابــن أيب  أهــل الشــام قــد اجتمــع أمرهــا عــىلٰ  ىٰ إذا رأفــشــعيب بــن صــالح، 

ة وأخـوه بمّكـة ضـيعة، ل الـنفس الزكيَّـقتَـحلقوا بمّكة، فعند ذلـك تُ اسفيان ف

أّهيـا النّـاس، إنَّ أمـريكم فـالن، وذلـك هـو املهـدي : فينادي مناٍد مـن السـامء

 .)١(»الً كام ملئت ظلًام وجوراً الذي يمأل األرض قسطاً وعد

ل مع أخيه، وأنَّ شـعيب بـن قتَ ة يُ ويظهر من هذه الرواية أنَّ النفس الزكيَّ 

 .صالح من رؤساء وقّواد جيش املهدي، وعالمته ظهوره يف جيشه معه

يف حــديث  ايش عــن جــابر، عــن أيب جعفــر ويف روايــة العيّــ

ر ـالثامئــة وبضــعة عشــثــّم خيــرج مــن مّكــة هــو ومــن معــه الث... «: الظهــور

اهللا ورايتــه وســالحه ووزيــره  يبايعونــه بــني الــركن واملقــام، معــه عهــد نبــيِّ 

يســمعه أهــل  ىٰ معــه، فينــادي املنــادي بمّكــة باســمه وأمــره مــن الســامء، حتَّــ

األرض كّلهم، اسمه اسم نبّي، مـا أشـكل علـيكم فلـم يشـكل علـيكم عهـد 

ــيِّ  ــ اهللا  نب ــنفس الزكيَّ ــالحه، وال ــه وس ــإن ورايت ــني، ف ــد احلس ــن ول ة م

أشكل عليكم هـذا فـال يشـكل علـيكم الصـوت مـن السـامء باسـمه وأمـره، 

ّذاذ مـن آل حمّمـد، فـإنَّ آلل حمّمـد وعـيل رايـة، ولغـريهم رايـات، وإّياك وُشـ

رجـالً مـن ولـد احلسـني  ىٰ تـر ىٰ لزم األرض وال تتَّبع منهم رجالً أبـدًا، حتَّـاف

اهللا صـار عنـد عـيل بـن  فـإنَّ عهـد نبـيِّ  اهللا ورايتـه وسـالحه، معه عهـد نبـيِّ 

لزم هـؤالء ااحلسني، ثـّم صـار عنـد حمّمـد بـن عـيل، ويفعـل اهللا مـا يشـاء، فـ

وإّياك ومن ذكرت لـك، فـإذا خـرج رجـل مـنهم معـه ثالثامئـة وبضـعة . أبداً 

 .)٢(احلديث »...املدينة عامدًا عىلٰ  عرش رجالً، ومعه راية رسول اهللا 
                                                

 .٤٧٩ح / ٤٦٤و ٤٦٣: الغيبة للطويس )١(

 .١١٦ح / ٦٦ - ٦٤: ١ايش تفسري العيّ  )٢(



 عالمات الظهور فقه   ......................................................................  ٤٤

ة يف املســـجد احلـــرام مـــن ل الـــنفس الزكيَّـــومفـــاد الروايـــة أنَّ قتـــ

ـة الظهـور، كـام تُ العالمات البـارزة اجلليَّـ  -كـام مـرَّ يف غريهـا  -د الروايـة ؤكِّ

ــىلٰ  ــراف وراء  ع ــرار واالنج ــن االنج ــة م ــة البالغ ــديد، واليقظ ــذر الش احل

ــد ُج  ــالح، وق ــعارات اإلص ــور، وش ــات الظه ــاء راي ــأدعي ــات  َل ِع العالم

 .شتبه وبني الظهور احلقيقي هو الصيحة السامويةالفاصلة بني امللتبس امل

ــيِّ  ٰى ورو ــه إىلٰ الس ــد يرفع ــد احلمي ــن عب ــيل ب ــن أيب  د ع ــري، ع أيب بص

يـا قــوم، : ألصــحابه يقــول القـائم «: ، قـال-يف حــديث  - جعفـر 

إنَّ أهل مّكـة ال يريـدونني، ولكنّـي مرسـل إلـيهم ألحـتجَّ علـيهم بـام ينبغـي 

أهـل  امـض إىلٰ : دعو رجـالً مـن أصـحابه فيقـول لـهملثيل أن حيتجَّ عليهم، فيـ

إّنـا أهـل : يا أهل مّكة، أنـا رسـول فـالن إلـيكم، وهـو يقـول لكـم: مّكة فقل

ــاللة  ــد، وس ــة حمّم ــن ذّري ــة، ونح ــالة واخلالف ــدن الرس ــة، ومع ــت الرمح بي

نبيّنـا  َض بِ زَّ منّـا حّقنـا منـذ ُقـالنبيّني، وإّنا قد ُظلمنـا واضـطُهدنا وُقهرنـا وابتُـ

هبـذا  ىٰ رونا، فـإذا تكلَّـم هـذا الفتــركم فانصــيومنا هذا، فـنحن نستنصـ إىلٰ 

ة، فـإذا بلـغ الكالم أتوا إليه فذبحوه بـني الـركن واملقـام، وهـي الـنفس الزكيَّـ

ــحابه ــال ألص ــام ق ــك اإلم ــال أَال : ذل ــدوننا ف ــة ال يري ــل مّك ــربتكم أنَّ أه  أخ

ــ ــه حتَّ ــة طــو ىٰ يدعون ــن عقب ــرج فيهــبط م ــيف ثالثام )١(ىٰ خي ــة عش ــة وثالث ر ـئ

 .)٢(»...رجالً 

ــ ــنفس الزكيَّ ــة أنَّ ذا ال ــذه الرواي ــن(ة ويظهــر مــن ه ــن احلس ــد ب ) حمّم

ــ ــاحلســيني لــه نيابــة خاصَّ أهــل مّكــة،  إلبــالغ رســالته إىلٰ  ة ة مــن احلجَّ
                                                

 .ة منــهبيـوت مّكــ رٰى ُتــ ،نحـو مــن فرسـخ ة عــىلٰ هـو مــن مّكـ ،ة داخـل احلــرمموضـع بمّكــ )١(

ة طوا/ ٢٧٩: ١جممع البحرين (  ).مادَّ

 .٨١ح / ٣٠٧: ٥٢بحار األنوار  )٢(
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ل األصــغر الــذي ولكــن ذلــك بعــد الصــيحة الســاموية، أي يف الظهــور األوَّ 

يف شــهر رمضـان بحســب تعــّدد يبتـدأ بعــد الصـيحة الســاموية يف رجـب، أو 

ــ ــات، وأمَّ ــان الرواي ــره لس ــند ظه ــدما يس ــدأ عن ــو يبت ــرب فه ــور األك ا الظه

 .الركن من الكعبة ألخذ البيعة يف ابتداء دولته العاملية الرشيف إىلٰ 

قلت لعيل بن احلسني : عن حذمل بن بشري، قال )الغيبة(الطويس يف  ٰى ورو

 : ِّيكـون قبـل «: وعالماته، فقـالفني دالئله صف يل خروج املهدي، وعر

عوف السلمي بـأرض اجلزيـرة، ويكـون مـأواه : خروجه خروج رجل يقال له

تكريت، وقتله بمسجد دمشق، ثّم يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقند، 

 .)١(»...ثّم خيرج السفياين امللعون من الوادي اليابس

ويظهر من هـذه الروايـة أنَّ بـدء طلـوع اسـم شـعيب بـن صـالح هـو 

ا عـوف السـلمي فيحتمـل مـن الروايـة أنَّـه مـن غـري من مدينة سمرقند، وأمَّ 

، حيـث يكـون مـأواه تكريـت وسـاحة حركتـه يف املوالني ألهـل البيـت 

 .املدن غري املوالية

ــا  ٰى ورو ــن الرض ــن أيب احلس ــي ع ــربة البزنط ــة معت ــنعامين يف الغيب ال

 ــه قــال اين وشــعيب بــن قبــل هــذا األمــر الســفياين والــيامين واملــرو«: أنَّ

 .)٢(»!صالح، فكيف يقول هذا هذا؟

ــري  ــن إىلٰ  ويش ــ م ع ــه وادَّ ــرج يف زمان ــذه  ٰى خ ــائم، وه ــه الق أنَّ

ــالح  ــن ص ــعيب ب ــأن ش ــن أنَّ ش ــابقة م ــة الس ــاد الرواي ــد مف ــة تعض الرواي

مــة حيــث يكــون  اخلــروج بحركــة قبــل حركــة املهــدي  مــن مّكــة املكرَّ

 .شعيب أحد قّواد جيشه حينئذٍ 
                                                

 .٤٣٧ح / ٤٤٤و ٤٤٣: الغيبة للطويس )١(

 .١٢ح / ١٤باب / ٢٦٢: الغيبة للنعامين )٢(
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يف حـــديث الظهـــور عـــن  )ر بصـــائر الـــدرجاتـتصـــخم(وروي يف 

ــل بــن عمــر، عــن أيب عبــد اهللا   احلســني بــن محــدان بإســناده عــن املفضَّ

يبـه كنـوز اهللا الصـبيح مـن الـديلم، وأنَّـه ُجت  ٰى عند ذكره خلروج احلسـني الفتـ

ــد، وفيــه  لكــأّين أنظــر إلــيهم عــىلٰ «: بالطالقــان، وهــي الرجــال كزبــر احلدي

 ىٰ احلـرب كـام تتعـاو دهيم احلـراب، يتعـاوون شـوقاً إىلٰ الرباذين الشهب، بأيـ

 إىلٰ  ،»...شـعيب بـن صـالح: الذئاب، أمريهم رجـل مـن بنـي متـيم يقـال لـه

يـرد الكوفـة،  ىٰ بتلـك الرايـات كّلهـا حتَّـ -أي احلسـني  -ثّم يسري «: أن قال

 .)١(احلديث »...وقد مجع هبا أكثر أهلها فيجعلها له معقالً 

ــم ــة ترس ــذه الرواي ــمرقند  وه ــن س ــالح م ــن ص ــعيب ب ــة ش أنَّ حرك

ــل إىلٰ  ــنام تقب ــته حي ــران  وهنض ــامل إي ــديلم(ش ــني ) ال ــة احلس ــتحم بحرك تل

ــدَّ أنَّ شــعيب بــن  ويكــون شــعيب بــن صــالح أمــريًا جلــيش احلســني، وال ب

طـويالً مـع احلسـني بعـدما تقـع الصـيحة السـاموية ونحوهـا  ٰى صالح ال يبقـ

مـة لاللتحـاق بجـيش املهـدي  من العالمات احلتمية، بـل يلتحـق بمّكـة املكرَّ

  ِّمةمجعًا مع رواية عّامر بن يارس املتقد. 

تقدير، فالرواية هـذه تفصـح عـن نسـب شـعيب بـن صـالح  أيِّ  وعىلٰ 

 .حركته منها ءأنَّه من بني متيم، ولعلَّه من مواليد الديلم حيث يكون بد

لـواء جـيش املهـدي  هذا ولعلَّ شـعيب بـن صـالح الـذي يكـون عـىلٰ 

غاير الذي خيرج مـن سـمرقند، ويكـون أمـريًا جلـيش احلسـني، كـام احتمـل ي

 .)٢()اخلرائج واجلرائح(ذلك الراوندي يف 

تقدير، فالروايـات الـواردة يف شـعيب بـن صـالح لـيس فيهـا  أيِّ  وعىلٰ 
                                                

 .١٩٢ - ١٧٧: خمترص بصائر الدرجات )١(

 .١٢ح / ٥٥٢: ٢اخلرائج واجلرائح : ُانظر )٢(
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ــ إشــارة إىلٰ  ــن احلجَّ ــه ع ــمي ل ــل رس ــدي  ة صــفة متثي ــل خــروج امله قب

 .ــنة ا ــس س ــو يف نف ــه ه ــع أنَّ خروج ــذا م ــىلٰ ه ــتملة ع ــور املش  لظه

ـا ذو الـنفس الزكيَّـ ة فهـو وإن كـان لـه متثيـل رسـمي العالمات احلتميـة، وأمَّ

ــ ــن احلجَّ ــدو  إالَّ  ة ع ــام ال تع ــوص أّي ــات يف خص ــب الرواي ــه بحس أنَّ

البيعـة عنـد الـركن يف البيـت يف  اخلمسة عرش قبل أخـذ اإلمـام املهـدي 

 .ة املذكورة يف الرواياتتلك املهمَّ 

رة والناهيـة عـن اسـتعراض مجلـة مـن بعـض الروايـات املحـذِّ  وقد مرَّ 

عني لــتقّمص األســامء الالمعــة لســنة  ــور، واملــدَّ االغــرتار بأدعيــاء الظه

ــ ــنفس الزكيَّ ــني وذي ال ــاليامين واحلس ــور، ك ــد الظه ــل وق ــوهم، ب ة، ونح

ــذه االدِّ  ــت ه ــوقع ــن األئمَّ ــاالت يف زم ــاءات واالنتح ــابقني ع ، ة الس

ة، كـام وقـع مـن بعـض احلركـات الثوريـة التـي قـام الزكيَّ  عاء اسم النفسبادِّ 

حمّمـد بــن عبـد اهللا، كــام : ، وهـو)السـادة احلســنيّني(هبـا بعـض بنــي احلسـن 

وقع انتحال اسـم الـيامين أيضـًا، كـام تشـري إليـه روايـة الطـويس عـن هشـام، 

 .، التي مرَّ نقلهاعن الصادق 

ا  ر أا  وات ارةا:  

ــية األُوىلٰ  ــيحات : التوص ــب يف ص ــاطع للري ــبهة والق ــم للش أنَّ احلاس

ــم  ــامء باس ــن الس ــداء م ــاموية والن ــيحة الس ــور هــو الص ــة الظه ــاء حرك أدعي

ــه قــد ظهــر، وخــروج الســفياين واســتيال، واإلاملهــدي  ــاء بأنَّ  ه عــىلٰ ئنب

 .الشام

ــة ــية الثاني ــنهم : التوص ــواردة ع ــات ال ــيح الرواي ــدم ترش يف  ع

ــيام ــة ال ــفة نياب ــون ص ــوهنم حيمل ــالح، لك ــن ص ــعيب ب ــني أو ش ين أو احلس

ــ ــام خاصَّ ــل اإلم ــن ِقبَ ــمي م ــل رس ــة أو متثي ــنفس الزكيَّ ــدا ذو ال ة ، ع
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ــ ــيحة وخــروج الســفياين، ويف  ة ومتثيلــه عــن احلجَّ وهــو بعــد الص

ــ ــس عش ــةـغضــون مخ ــاك . رة ليل ــة، وهن ــان يف األّمهي ــيتان بالغت ــذه توص فه

 .شري إليها الروايات الواردة عنهم هور تُ خر يف جمال الظأُ توصيات 

أنَّ هنـــاك سلســـلة وجمموعـــات ســـوف تنتحـــل : التوصـــية الثالثـــة

ــاهر  ــور، وظ ــدث الظه ــاركة يف ح ــامء املش ــة واألس ــم املهدوي ص اس ــتقمَّ وت

االسـم النعتـي  ٰى خـرالروايات أنَّ االنتحـال تـارًة بنحـو االسـم العلمـي، وأُ 

 :والوصفي، منها

ــن  )إكــامل الــدين(مــا رواه الصــدوق يف  ــل ب ــند معتــرب عــن املفضَّ بس

إّيـــاكم «: ســـمعته يقـــول: ، قـــالعمــر اجلعفـــي، عـــن أيب عبـــد اهللا 

ــركم، وليُ  ــبنَّ إمــامكم ســنيناً مــن ده ــا واهللا ليغي ــمحِّ والتنويــه، أَم  ىٰ صــنَّ حتَّ

ــال ــأيِّ : يق ــك، ب ــات أو هل ــلك م ــؤمنني،  ؟واٍد س ــون امل ــه عي ــدمعنَّ علي ولت

ــ ــأ الس ــام تكف ــأنَّ ك ــو ولتكف ــر، وال ينج ــواج البح ــذ اهللا  إالَّ فن يف أم ــن أخ م

ـده بـروح منـه، ولـرتفعنَّ اثنتـا عشـ رة رايـة ـميثاقه، وكتب يف قلبه اإليامن، وأيَّ

مـا يبكيـك يـا أبـا «: فبكيـت، فقـال يل: ، قـال»أّي مـن أيّ  ىٰ درمشتبهة، ال ُيـ

ة ر رايــع اثنتـا عشـرَفـتُ : وكيـف ال أبكـي وأنـت تقـول: ، فقلت»؟)١(عبد اهللا

شـمس داخلـة  فنظـر إىلٰ : ، فكيـف نصـنع؟ قـالأّي مـن أّي  ٰى درمشتبهة ال يُ 

: نعـم، قـال: ، قلـت»هـذه الشـمس؟ ىٰ يا أبـا عبـد اهللا، تـر«: ة، فقالفَّ يف الصُّ 

ــذه الشــمس« ــا أبــني مــن ه ــنده  )الغيبــة(ورواه الطــويس يف ، »واهللا ألمرن بس

 .)٢(أيضًا، والنعامين بطريقني آخرين

                                                

ل بن عمر اجلعفي أيضاً  )١(  .وهي كنية للمفضَّ

ــــاب / ٣٤٧: إكــــامل الــــدين) ٢( ؛ ٢٨٥ح / ٣٣٨و ٣٣٧: ؛ الغيبــــة للطــــويس٣٥ح / ٣٣ب

 .١٠ح / ١٠باب / ١٥٤: الغيبة للنعامين
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 يف نشـوء حركـات ترفـع شـعار اإلصـالح، بـنيِّ  ومفـاد الروايـة ظـاهر

روع املهدويـة اسـًام أو وصـفًا، ومـن َثـمَّ يشـتبه احلـال واألمـر ـص مشوتتقمَّ 

ــه  إالَّ فيهــا،  ــابطة يف اســتعالم هنضــتهم  أنَّ د ض ــدَّ ــور ح ، وهــو ظه

وضــوحها وعــدم حصــول االلتبــاس فيهــا، وذلــك  يهــ املهــدي 

ــا ــة واآلي ــات اإلهلي ــع العالم ــف لتقارهبــا م ــاموية، واخلس ــيحة الس ت، كالص

الشـام، كـام أنَّ الروايـة  بالبيداء جليش السفياين بعـدما يسـتويل السـفياين عـىلٰ 

ــت  ــل البي ــاع أه ــيص يف أتب ــان والتمح ــوع االمتح ــذر بوق ــ تن ر ـيف عص

ــ ــن يبق ــه ل ــة، وأنَّ ــىلٰ  ٰى الغيب ــتهم  ع ــاىلٰ  إالَّ  والي ــب اهللا تع ــن كت ــه  م ل

 .االستقامة

: يف املعترب عن أيب خدجية، قال )الغيبة(يخ الطويس يف ما رواه الش: ومنها

ر مـن بنـي هاشـم، ـخيرج اثنا عشـ ىٰ ال خيرج القائم حتَّ «: قال أبو عبد اهللا 

 .)١(أيضاً  )اإلرشاد(ورواه املفيد يف ، »نفسه كّلهم يدعو إىلٰ 

بنــي  وال غرابــة يف هنــوض حركــات يقودهــا إصــالحيون منتســبون إىلٰ 

ــم،  ــىلٰ أنَّ  إالَّ هاش ــيطرة ع ــة والس ــي للقبض ــريهتم ه ــع مس ــام  واق ــم، ك احلك

م منتسـبون إىلٰ  بنــي هاشـم، وكــان  حصـل مـن قبــل مـن بنـي العبّــاس، فـإهنَّ

ــد   ، أي مقاومــة الظلــم اجلــاري عــىلٰ شــعارهم هــو الرضــا مــن آل حمّم

ــ إالَّ وأتبــاعهم،  أهــل البيــت  ــم ل احلكــم أصــبحت  امَّ ســيطروا عــىلٰ ـأهنَّ

ــام حكم ــاكميَّتهم ونظ ــح ــدف األقص ــدار واهل ــور وامل ــو املح ــم ه ، وال ٰى ـه

م عىلٰ   .آخر يشءٍ  أّمهيته أيُّ  يتقدَّ

ــايس  ــة أن يشــاهد أنَّ املنصــور الــدوانيقي العبّ ومــن املفارقــات العجيب

ــت  - ــل البي ــالعلويني وبأه ــبطش ب ــك وال ــروف بالفت ــن  املع ــه م خلوف
                                                

 .٣٧٢: ٢إلرشاد ؛ ا٤٢٨ح / ٤٣٧: الغيبة للطويس )١(
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رة ـينـادي بشـعار نصـ -ف حكومتـه ونظامـه السـيايس ضـعِ نفوذهم الـذي يُ 

ــت  ــل البي ــن أه ــاملهــدي م ــوم بنش ــد روـ، ويق ــوره، فق ــم ظه  ٰى ر عالئ

ـــويس يف  ـــة(الط ـــد يف )الغيب ـــاد(، واملفي ـــي يف )اإلرش ـــايف(، والكلين  )الك

سـمعت شـيخنا يـذكره عـن سـيف : بطرقهم عن إسامعيل بن الصـباح، قـال

كنـت عنـد أيب جعفـر املنصـور، فسـمعته يقـول ابتـداًء مـن : بن عمرية، قـال

يف بن عمرية، ال بـدَّ مـن منـاٍد ينـادي باسـم رجـل مـن ولـد أيب يا س(: نفسه

ي ـوالـذي نفسـ(: اس؟ قـاليرويـه أحـد مـن النـ: ، فقلـت)طالب من السامء

، )ال بدَّ مـن منـاٍد ينـادي باسـم رجـل مـن السـامء: ذين منه يقولأُ بيده، لسمع 

يـا (: يا أمري املـؤمنني، إنَّ هـذا احلـديث مـا سـمعت بمثلـه قـّط، فقـال: قلت

: ، قلـت)ل من نجيبـه، أَمـا إنَّـه أحـد بنـي عّمنـاسيف، إذا كان ذلك فنحن أوَّ 

يـا سـيف، (: ، ثـّم قـال)رجـل مـن ولـد فاطمـة (: أّي بني عّمكم؟ قـال

ثني بـه أهـل دِّ لوال أّين سـمعت أبـا جعفـر حمّمـد بـن عـيل ُحيـ ثني بـه ثـّم حـدَّ

 .)١()الدنيا ما قبلت منهم، ولكنَّه حمّمد بن عيل

ص املن ٰى فــرت ــتقمَّ ــايس مــع اســتبداده يف حكمــه الســيايس ي صــور العبّ

 .شعار أنصار الظهور

الكلينــي بســند معتــرب عــن احلســني بــن أيب العــالء، قــال  ٰى ورو

: قلـت: ، قـال»إنَّ عنـدي اجلفـر األبـيض«: يقـول سـمعت أبـا عبـد اهللا 

، ىٰ ، وإنجيــل عيســىٰ زبــور داود، وتــوراة موســ«: فيــه؟ قــال يشءٍ  فــأيُّ 

، واحلـالل واحلـرام، ومصـحف فاطمـة، مـا أزعـم أنَّ م وصحف إبـراهي

فيـه اجللـدة  ىٰ أحـد حتَّـ فيه قرآناً، وفيه ما حيتـاج النـاس إلينـا، وال نحتـاج إىلٰ 
                                                

ـــويس )١( ـــة للط ـــاد ٤٢٣ح /٤٣٣: الغيب ـــايف ٣٧١و ٣٧٠: ٢، اإلرش ح /٢١٠و ٢٠٩: ٨؛ الك

٢٥٥. 
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ــر ــر األمح ــدي اجلف ــدش، وعن ــدة، وأرش اخل ــع اجلل ــدة ورب ــف اجلل ، »ونص

ــام يُ «: يف اجلفــر األمحــر؟ قــال يشءٍ  وأيُّ : قلــت: قــال ح فــتَ الســالح، وذلــك إنَّ

: ، فقــال لــه عبــد اهللا بــن أيب يعفــور»م، يفتحــه صــاحب الســيف للقتــلللــد

ــال ــن؟ فق ــو احلس ــذا بن ــرف ه ــلحك اهللا، أيع ــون ! إي واهللا«: أص ــام يعرف ك

الليل أنَّـه ليـل، والنهـار أنَّـه هنـار، ولكـنَّهم حيملهـم احلسـد، وطلـب الـدنيا 

 .)١(»لكان خريًا هلم باحلقِّ  اجلحود واإلنكار، ولو طلبوا احلقَّ  عىلٰ 

، اإلشـارة )؟أيعرف هذا بنو احلسـن: (والظاهر أنَّ املراد من قول السائل

م إذا  أنَّ املهدي  إىلٰ  هو صاحب النهضة املسلَّحة العسكرية لإلصالح، وأهنَّ

صون ويرفعون شعار املهدوية كام ادَّع ذلك بعضهم  ٰى كانوا يعرفون، فلامذا يتقمَّ

بعضـهم أنَّـه ذو  ٰى كومة العبّاسـيني، وادَّعـيف ثورته املسلَّحة التي قام هبا ضّد ح

ا يـرتبط بـالظهور للمصـلح املوعـود الـذي يمـأل النفس الزكيَّ  ة أيضًا، وهو ممـَّ

األرض قسطًا وعدالً، مع أنَّ بني احلسن أقرب رمحًا يف بني هاشم ألهل البيـت 

 من بني العبّاس، وقال  : َّوهو ولكنَّهم مع معرفتهم بذلك طلبوا احلق ،

، أي بطريق خاطئ بغـري ومة ظلم بني العبّاس، وطلبوا اإلصالح بغري احلقِّ مقا

صــون دور هلــم سـلوب الــذي رســمه أهــل البيـت األُ  ، بــل أخــذوا يتقمَّ

 .املهدي

واملفيــد يف  )الغيبــة(مــة التــي رواهــا الطــويس يف ونظــري الروايــة املتقدِّ 

ــد يف  ،)اإلرشــاد( ــا رواه املفي ــم أيضــًا يف موضــع آ )اإلرشــاد(م خــر يف عالئ

عي النبــوَّ (: الظهـور ر ـة، وخـروج اثنـا عشــوخـروج سـتّني كــّذاباً كّلهـم يـدَّ

عي اإلمامة لنفسه  .)٢()من آل أيب طالب كّلهم يدَّ
                                                

 .٣ح .../ باب فيه ذكر الصحيفة واجلفر واجلامعة/ ٢٤٠: ١الكايف  )١(

 .٣٦٩: ٢اإلرشاد  )٢(



 عالمات الظهور فقه   ......................................................................  ٥٢

ــد اهللا  ٰى ورو ــن أيب عب ــة ع ــنعامين يف الغيب ــال ال ــه ق ــوم «: أنَّ ال يق

ـم قـ :قـول ر رجـالً كّلهـم جيمـع عـىلٰ ـيقـوم اثنـا عشـ ىٰ حتَّ  القائم  د إهنَّ

هبمرأوه، فيُ  يقـوم «بعـد قيامـه، والتعبـري بــ  هبم القـائم كـذِّ ، أي يُ )١(»كذِّ

ــ ــا عش ــالً ـاثن ــالحية متقمِّ »ر رج ــات إص ــون بحرك ــدعوة ، أي ينهض ــة ل ص

 .ة واالرتباط مع املهدي التنسيق والنيابة اخلاصَّ 

: ي الروايــة عـــن الـــنعامين بلفـــظـاملجلســـ ٰى رو )البحـــار(نعــم يف 

بوهنمفيُ « ــ ٰى اس دعــوب النــكــذِّ أي فيُ  ،)٢(»كــذِّ ر ـعشــ اهــؤالء الرجــال االثن

ــوض  ــركتهم بنه ــامج ح ــون يف برن ــم مرتبط ــات أهنَّ ــون بحرك ــذين يقوم ال

 .اإلصالحي للعامل البرشي املهدي 

يف حــديث  -ويف روايــة الــنعامين معتــربة عــن أيب خالــد الكــابيل، قــال 

: ، قــال لــه حمّمــد بــن عــيل البــاقر - ســؤاله عــن أوصــاف املهــدي 

أعرفـه باسـمه؟  ٰى ريـد أن تسـّميه يل حتَّـأُ : ، قلـت»فرتيد ماذا يـا أبـا خالـد؟«

سألتني يا أبـا خالـد سـؤال جمهـد، ولقـد سـألتني عـن أمـر مـا كنـت « :فقال

ثتك، ولقـد سـألتني عـن أمـر لـو ثاً به أحدًا، ولو كنت حمدِّ حمدِّ  ثاً به أحـدًا حلـدَّ

 .)٣(»وه بضعة بضعةعقطِّ أن يُ  أنَّ بني فاطمة عرفوه حرصوا عىلٰ 

ــن يُ : التوصــية الرابعــة ــن التوقيــت، وتكــذيب م ــالنهــي ع ت، وأنَّ وقِّ

ــات  ــن الرواي ــة م ــل إنَّ يف مجل ــتور، ب ــب املس ــن الغي ــو م ــور ه ــت الظه وق

ــراألُ  ــداء، أي وإن  ٰى خ ــا الب ــع فيه ــد يق ــا ق ــًا ممَّ ــة أيض ــات احلتمي أنَّ العالم

ظهـور املهـدي وقعت فقـد ال تكـون عالمـة موقَّتـة لظهـوره بخـالف أصـل 

فإنَّه ال بداء فيه ألنَّه من امليعاد ،. 

                                                

 .٥٨ح / ١٤باب / ٢٨٥: الغيبة للنعامين )١(

 .١٢١ح / ٢٤٤: ٥٢بحار األنوار  )٢(

 .٢ح / ١٦باب / ٣٠٠و ٢٩٩: يبة للنعامينالغ )٣(
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ــا يُ  ــذا ممَّ ــبطِــوه ــور، وُحي ــاء فرســان الظه ــعار أدعي ط دجــل بِ ل ش

رح الظهــور، إذ التوقيــت ورضب املوعــد مــن ـصــني ألســامء مســاملتقمِّ 

عي تلـك األسـامء، إذ بتوّسـط فـّخ التوقيـت يصـطاد األُ  مور املحرجة ملـن يـدَّ

ج، ويطيل احلالسُّ  عي نفسه يف الفخِّ  يلة عىلٰ ذَّ لني، وبذلك يوقع املدَّ  .املغفَّ

: قـال: ما رواه الـنعامين بسـند معتـرب عـن حمّمـد بـن مسـلم، قـال: منها

بـه، يـا حمّمـد، مـن أخـربك عنّـا توقيتـاً فـال هتـابنَّ أن ُتكذِّ «: أبو عبـد اهللا 

 .)١(»ت ألحد وقتاً وقِّ فإّنا ال نُ 

ــن أ ــنان، ع ــن س ــد اهللا ب ــن عب ــد وروي ع ــن حمّم ــر ب ــد اهللا جعف يب عب

 ٢(»تنيف وقت املوقِّ أن ُخيلِ  اهللا إالَّ  ىٰ أب«: أنَّه قال(. 

ــ ــر احلض ــن أيب بك ــن اب ــالـوع ــد اهللا : رمي، ق ــا عب ــمعت أب  س

 .)٣(»ت هذا األمروقِّ إّنا ال نُ «: يقول

ــًا عــن أيب بصــري: ومنهــا ــا رواه أيض ــد اهللا  ،م ــن أيب عب ــالع : ، ق

يـا أبـا حمّمـد، إّنـا «: ؟ فقـالخـروج القـائم  ٰى ُجعلت فداك، متـ: قلت له

يـا أبـا حمّمـد، إنَّ  .كـذب الوّقـاتون: ت، وقد قال حمّمـد وقِّ أهل بيت ال نُ 

أوالهـنَّ النـداء يف شـهر رمضـان، وخـروج : قّدام هذا األمـر مخـس عالمـات

ة، وخســـف الســـفياين، وخـــروج اخلراســـاين، وقتـــل الـــنفس الزكيَّـــ

باسـمه مـن جـوف  ىٰ نـاديُ  ىٰ وال خيـرج القـائم حتَّـ«: أن قـال إىلٰ  ،»...بالبيداء

ــ: ، قلــت»رين يف شــهر رمضــان ليلــة مجعــةـالســامء يف ليلــة ثــالث وعشــ َم بِ

ــد، باســمه واســم أبيــه، أَال «: ؟ قــالٰى نــاديُ   إنَّ فــالن بــن فــالن قــائم آل حمّم

                                                

 .٣ح / ١٦باب / ٣٠٠: الغيبة للنعامين )١(

 .٤ح / ١٦باب / ٣٠٠: الغيبة للنعامين )٢(

 .٥ح / ١٦باب / ٣٠١: الغيبة للنعامين )٣(



 عالمات الظهور فقه   ......................................................................  ٥٤

ــ ــال يبق ــوه، ف ــه وأطيع ــمعوا ل ــروح  يشءٌ  ىٰ فاس ــه ال ــق اهللا في ــمع  إالَّ خل يس

ــ ــيحة، فتُ ــرج إىلٰ وقِ الص ــائم وخي ــن  ظ الن ــذراء م ــرج الع ــدار، وخت ــحن ال ص

 .)١(»خدرها، وخيرج القائم ممَّا يسمع، وهي صيحة جربئيل 

ورصيح هذه الروايـة كـام هـو رصيـح الروايـات املستفيضـة بـأنَّ عـدم 

ــدي  ــت مــن األُ  التوقيــت لظهــور امله ــة يف مــذهب أهــل البي مــور الثابت

ــ ــور منحص ــد الظه ــط، ر باـ، وأنَّ حتدي ــور فق ــة للظه ــات احلتمي لعالم

 .وأبرزها الصيحة الساموية، وخروج السفياين يف الشام

ســتاذه الكلينــي يف املعتــرب عــن عبــد الــرمحن بــن الــنعامين عــن أُ  ٰى ورو

ــال ــري، ق ــد اهللا : كث ــد أيب عب ــت عن ــه كن ــال ل ــزم فق ــه مه : إذ دخــل علي

يـا «: لهـو؟ فقـا ٰى ُجعلت فداك، أخـربين عـن هـذا األمـر الـذي ننتظـره متـ

 .)٢(»مونمهزم، كذب الوّقاتون، وهلك املستعجلون، ونجا املسلِّ 

هلـذا : قلـت لـه: ، قـالوعن الفضـيل بـن يسـار، عـن أيب جعفـر 

ــاتون، إنَّ موســ«: األمــر وقــت؟ فقــال   ىٰ كــذب الوّقــاتون، كــذب الوّق

ــ امَّ خــرج وافــدًا إىلٰ ـلـ ثــني الثال ه واعــدهم ثالثــني يومــاً، فلــامَّ زاده اهللا عــىلٰ ربِّ

ثناكم ىٰ قـد أخلفنـا موسـ: عرشًا قال له قومه ، فصـنعوا مـا صـنعوا، فـإذا حـدَّ

ــىلٰ  ــاء ع ــديث فج ــوا بح ــه فقول ثناكم ب ــدَّ ــا ح ثناكم : م ــدَّ ــدق اهللا، وإذا ح ص

ثناكم بــه فقولــوا بحــديث فجــاء عــىلٰ  صــدق اهللا، تــؤجروا : خــالف مــا حــدَّ

تني  .)٣(»مرَّ

                                                

 .٦ح / ١٦باب / ٣٠١: الغيبة للنعامين )١(

 .٢ح / راهية التوقيتباب ك/ ٣٦٨: ١، عن الكايف ١١ح / ١٦باب / ٣٠٤: الغيبة للنعامين )٢(

بـــاب كراهيـــة / ٣٦٨: ١، عـــن الكـــايف ١٣ح / ١٦بـــاب / ٣٠٥: الغيبـــة للـــنعامين )٣(

 .٥ح / التوقيت
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لعالمــات احلتميــة وذيـل الروايــة ظـاهر يف إمكــان حصــول البـداء يف ا

كوقت للظهور، ونظري هـذه الروايـة مـا رواه الـنعامين أيضـًا يف الغيبـة بسـنده 

كنّــا عنــد أيب جعفــر حمّمــد بــن عــيل الرضــا : عـن داود بــن أيب القاســم، قــال

 ذكـر السـفياين ومـا جـاء يف الروايـة مـن أنَّ أمـره مـن املحتـوم،  ٰى فجر

: ، قلنــا لــه»نعــم«: ؟ قــالهــل يبــدو هللا يف املحتــوم: فقلــت أليب جعفــر 

 .)١(»القائم من امليعاد«: فنخاف أن يبدو هللا يف القائم، قال

ــة ــية اخلامس ــيص : التوص ــتقامة يف أدوار التمح ــات واالس ــزوم الثب ل

: مــا رواه الــنعامين بســنده عــن أيب بصــري، قــال: واالمتحــان يف الغيبــة، منهــا

، واهللا ميِّــلتُ ! واهللا«: يقــول ســمعت أبــا جعفــر حمّمــد بــن عــيل  زنَّ

، واهللا لتُ محِّ لتُ  ، والــزؤان هــو )٢(»ل الــزؤان مــن القمــحغرَبــغــربلنَّ كــام يُ صــنَّ

 .الذي يشبه احلنطة ويصغر عنه حجًام ينبت بني احلنطة بُّ احلَ 

أنَّـه ســمعه  عـن عبـد اهللا بـن أيب يعفـور، عـن أيب عبـد اهللا  ٰى ورو

ت فـداك، كـم ُجعلـ: ، قلـت»قـد اقـرتب ويل لطغاة العـرب مـن رشٍّ «: يقول

ــرب؟ قــال ــن يصــف : ، فقلــت»يشء يســري«: مــع القــائم مــن الع واهللا إنَّ م

ــصــوا ويُ محَّ ال بــدَّ للنــاس مــن أن يُ «: هــذا األمــر مــنهم لكثــري، فقــال زوا ميَّ

 .)٣(»لوا، وخيرج من الغربال خلق كثريغربَ ويُ 

إنَّ شــيعته كثــري، فقــال أبــو عبــد اهللا : امَّ قيــل لــهـلــ ٰى خــرويف روايــة أُ 

 :» َّر كـان الـذي ـة املوصـوفة ثالثامئـة وبضـعة عشـأَما لـو كملـت العـد

تريدون، ولكـن شـيعتنا مـن ال يعـدو صـوته سـمعه، وال شـحناؤه بدنـه، وال 
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ث لنـا  يمدح بنا معلناً، وال خياصـم بنـا قاليـاً، وال جيـالس لنـا عائبـاً، وال ُحيـدِّ

ــ ــ بُّ ثالبــاً، وال ُحيِ فكيــف أصــنع : لــت، فق»اً لنــا مبغضــاً، وال يــبغض لنــا حمبَّ

ـم يتشـيَّعون؟ فقـال فـيهم التمييـز، «: هبذه الشيعة املختلفة الـذين يقولـون إهنَّ

ــأيت علــيهم ســنون تفنــيهم، وســيف  ــيهم التبــديل، ي وفــيهم التمحــيص، وف

ــتالف يُ  ــتلهم، واخ ــدِّ يق ــرُّ ب ــن ال هي ــيعتنا م ــام ش ــب، وال  دهم، إنَّ ــر الكل هري

ــ  »...إن مــات جوعــاً ه، ويطمــع طمــع الغــراب، وال يســأل النــاس بكفِّ

 .)١(احلديث

ــان عالمــة االســتقامة عــىلٰ  ــمة يف بي ــة أهــل  وهــذه الروايــة حاس والي

ــت  ــالبي ــة ُتنب ــيّع  ئ، والرواي ــن التش ــيعة م ــن الش ــري م ــروق كث ــن م ع

اعــة، وعنــاوين  لتــوّليهم املخــالفني ومعــاداهتم للمــوالني حتــت شــعارات خدَّ

 .من الدجلرشائح كثرية ال تبرص احلقيقة  ملتبسة تنطوي عىلٰ 

ــة ــية السادس ــاء : التوص ــزالق وراء أدعي ــة واالن ــن اخلفَّ ــذير ع التح

 .اإلصالح املواكب لإلصالح الشامل املهدوي

ــ روٰى فقــد  ــنده ايش العيّ ــر بس ــن أيب جعف ــي ع ــن جــابر اجلعف  ع

عالمـات  ىٰ تـر ىٰ كنَّ يـدك وال رجلـك أبـدًا حتَّـرِّ لـزم األرض ال ُحتـا«: يقول

ذكــر العالمــات املحتومــة مــع تفاصــيل كــّل  ثــمّ  ،»...أذكرهــا لــك يف ســنة

، فـإنَّ آلل حمّمـد وعـيل رايـة ّذاذ مـن آل حمّمـد وإّيـاك وُشـ«: منها، وقال

رجـالً  ىٰ تـر ىٰ لزم األرض وال تتَّبـع مـنهم رجـالً أبـدًا حتَّـاولغريهم رايات، ف

 .)٢(»...اهللا ورايته وسالحه من ولد احلسني معه عهد نبيِّ 

قـال أمـري املـؤمنني : عن عمـرو بـن سـعد، قـال النعامين بإسناده ٰى ورو
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 :»ــ تفقــأ عــني الــدنيا، وتظهــر احلمــرة يف الســامء،  ىٰ ال يقــوم القــائم حتَّ

ظهـر فـيهم عصـابة ال ي ىٰ أهـل األرض، حتَّـ وتلك دمـوع محلـة العـرش عـىلٰ 

عون لولـدي وهـم بـراء مـن ولـدي، تلـك عصـابة رديئـة ال خالق هلـم، يـد

ــريةاألرشار مســلَّ  خــالق هلــم، عــىلٰ  ــابرة مفتنــة، وللملــوك مب  »...طة، وللجب

 .)١(احلديث

قــال أبـو جعفـر حمّمــد : الـنعامين أيضـًا بسـنده عــن جـابر، قـال ٰى ورو

 ىٰ ك يـدًا وال رجـالً حتَّـرِّ لـزم األرض وال ُحتـايـا جـابر، «: بن عيل الباقر 

ــر ــا ىٰ ت ــك إن أدركته ــا ل ــات أذكره ــر »...عالم ــّم ذك ــات  ، ث العالم

 .)٢(احلتمية للظهور

ــر  ٰى ورو ــن أيب جعف ــابيل، ع ــد الك ــن أيب خال ــنده ع ــنعامين بس  ال

عطونـه، ثـّم فـال يُ  رق، يطلبـون احلـقَّ ـكأّين بقـوم قـد خرجـوا باملشـ«: أنَّه قال

ــال يُ  ــه ف ــىلٰ يطلبون ــيوفهم ع ــعوا س ــك وض ــإذا رأوا ذل ــه، ف ــواتقهم،  عطون ع

ـــفيُ   إىلٰ  إالَّ يقومـــوا، وال يـــدفعوهنا  ىٰ عطـــون مـــا ســـألوا فـــال يقبلونـــه حتَّ

ــ ــت نفس ــك ألبقي ــت ذل ــو أدرك ــا إّين ل ــهداء، أَم ــتالهم ش ــاحبكم، ق ي ـص

 .)٣(»لصاحب هذا األمر

خروج احلسني اخلراساين حيث إنَّه  والظاهر من هذه الرواية انطباقها عىلٰ 

رق من خراسان أو الديلم، كام يف ألسنة الروايات املختلفة، وهو ـيظهر من املش

يف الكوفـة، كـام يف  املهـدي  وقيـادة جيشـه إىلٰ م الراية، أي راية سلِّ الذي يُ 

، وأنَّ يف جـيش اخلراسـاين بعـض أصـحاب القـائم يف بعـض ٰى خـرروايات أُ 
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الكوفـة،  أن يصـل إىلٰ  صّفي األرض التي يمرُّ هبا من الظلم إىلٰ الروايات، وأنَّه يُ 

ت اإلشارة إليها، لكن مع ذلك يـويص  ٰى خركام يف روايات أُ  باإلبقـاء  مرَّ

نفسه، أي جتنّـب املشـاركة يف  رة املهدي ـالنفس واملحافظة عليها لنص عىلٰ 

أنَّ يف جيشـه  ٰى خـرجيش احلسني اخلراساين، وقد بيَّنـت بعـض الروايـات األُ 

رشحية من الزيدية وصفًا وسلوكًا ال اسًام، يستعصون عليه يف التسليم واالنقياد 

جليش احلسني هو تبنّي اإلمامـة ملـن  أنَّ املسار العامّ  ل عىلٰ دلِّ ممَّا يُ  للمهدي 

ذلك أيضًا مـا مـرَّ يف بعـض  مور وإصالحها، ويدلُّ عىلٰ علنًا لتدبري األُ  ٰى يتصدّ 

صـاحبكم، أي املهـدي  ، ألنَّ الـيامين يـدعو إىلٰ ٰى الروايات أنَّ راية اليامين أهـد

 ّبخـالف  ر،ـعشـ نياملحدودة بـاالث أنَّ اإلمامة بالنصِّ  ٰى ، أي إنَّ اليامين تبن

مور والوضـع أنَّ اإلمامة بالتصّدي إلصالح األُ  ٰى مسار ومرام احلسني فإنَّه يتبنّ 

نّي عن ذلك بوجود الزيدية يف جيشه، أي مرام وسلوك الزيدية العاّم، ومن َثمَّ كُ 

 .ال التسّمي بذلك االسم

ســمعت أبــا : الــنعامين بســنده عــن يــونس بــن أيب يعفــور، قــال ٰى ورو

إذا خـرج السـفياين يبعـث جيشـاً إلينـا وجيشـاً إلـيكم، « :يقول عبد اهللا 

ــا عــىلٰ  ــإذا كــان كــذلك فائتون ــعب وذلــول ف ــالتي ، )١(»ص ــة ك ــاد الرواي ومف

رة العســكرية لشــخص ـخــار النصــر النهــوض املســلَّح وادِّ ـســبقت يف حصــ

 .املهدي 

د الصــائغ، عــن أيب عبــد اهللا الــروايتني مــا رواه أيضــًا عــن خــالَّ ومثـل 

 ــال ــه ق ــرج «: أنَّ ــه، وال خي ــدَّ من ــفياين ال ب ــب إالَّ الس ــه »يف رج ــال ل ، فق

 .)٢(»إذا كان ذلك فإلينا«: يا أبا عبد اهللا، إذا خرج فام حالنا؟ قال: رجل
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عـن كتـاب رسور أهـل اإليـامن بإسـناده عـن أمحـد  )البحار(وروي يف 

يـا بريـد، اتَّـق «: ، قـالبريـد، عـن أيب جعفـر  بن حمّمد األيادي، رفعه إىلٰ 

ــهب ــع األص ــت»مج ــهب؟: ، قل ــا األص ــال وم ــع«: ق ــت»األبق ــا : ، قل وم

ريدين مـن ولـد فـالن ـاألبـرص، واتَّـق السـفياين، واتَّـق الشـ«: األبقع؟ قـال

ـيأتيان مّكة، يُ  ـهان بالقـائم امن هبـا األمـوال، يتشـبَّ قسِّ ّذاذ مـن ، واتَّـق الشُّ

 .»آل حمّمد

ــ: قلــت: (ي يف ذيلهــاـقــال املجلســ ــة، لضــعف ّذاذ ويريــد بالشُّ الزيدي

م من بني فاطمة ا كوهنم من آل حمّمد ألهنَّ  .)١()مقالتهم، وأمَّ

ــىلٰ  ــوم  أيِّ  وع ــي تق ــات الت ــات أنَّ احلرك ــن الرواي ــر م ــدير، فيظه تق

بالشام من األصهب واألبقـع واألبـرص والسـفياين حتمـل وترفـع شـعارات 

ــدا ــب االنخ ــا يوج ــا ممَّ ــاهر حاهل ــاد يف ظ ــالح والرش ــة لإلص ــة منادي ع بّراق

ـن يقـوم باحلركـات األُ  ن يف ضـمِّ التـي تُ  ٰى خـرواالغرتار هبا، هـذا فضـالً عمَّ

 .اإلصالحية شعاراهتا مزاعم الصلة بحركة املهدي

يا سدير، «: قال يل أبو عبد اهللا : أيضًا بإسناده عن سدير، قال ٰى ورو

 ألزم بيتك، وكن حلساً من أحالسه، واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغ أنَّ 

 .)٢(»...رجلك لينا ولو عىلٰ إالسفياين قد خرج فارحل 

فإذا «: -ويف ذيله  - رمي عن أيب عبد اهللا ـومثلها ما رواه عن احلض

 يعنـي كـور الشـام، فـانفروا إىلٰ  -أي السـفياين  -األكـوار اخلمـس  ظهر عىلٰ 

 .)٣(»صاحبكم
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ــال ٰى ورو ــب، ق ــل الكات ــن الفض ــنده ع ــي بس ــد أيب : الكلين ــت عن كن

ــد  ــالاهللا عب ــلم، فق ــاب أيب مس ــاه كت ــواب، «: ، فأت ــك ج ــيس لكتاب ل

ــاأُ  ــرج عنّ ــال»خ ــًا، فق ــنا بعض ــاّر بعض ــا يس ــا  يشءٍ  أيُّ «: ، فجعلن ــاّرون ي تس

فضل؟ إنَّ اهللا عزَّ ذكره ال يعجل لعجلـة العبـاد، وإلزالـة جبـل عـن موضـعه 

 ٰى حتَّـ »إنَّ فـالن بـن فـالن«: ، ثـّم قـال»أيرس من زوال ملـك مل يـنقض أجلـه

فـام العالمـة فـيام بيننـا وبينـه ُجعلـت فـداك؟ : بلغ السابع من ولد فالن، قلت

خيـرج السـفياين، فـإذا خـرج السـفياين  ىٰ ال تربح األرض يـا فضـل حتَّـ«: قال

، والروايــة تســتعرض )١(»وهــو مــن املحتــوم -يقوهلــا ثالثــًا  - فــأجيبوا إلينــا

 الثـورة عـىلٰ  مرسح أحداث حركـة أيب مسـلم اخلراسـاين املـروزي الـذي قـاد

ــع العبّاســيني بعــد أن راســل الصــادق األُ  ــق م وبنــي  مــوّيني وتواف

 .احلسن، فآيس من إجابتهم لدعوته

قلت له : ، قالالنعامين بسنده عن أيب اجلارود، عن أيب جعفر  ٰى ورو

 :اهللا، وأن تلزم بيتـك، وتقعـد يف دمهـاء  ىٰ وصيك بتقوأُ «: أوصني؟ فقال

م ليسوا عىلٰ هؤالء الناس، وإّياك واخل يشء، واعلـم  يشء وال إىلٰ  وارج منّا، فإهنَّ

دولة إذا جـاءت  ة ملكاً ال يستطيع الناس أن تردعه، وأنَّ ألهل احلقِّ ميَّ أنَّ لبني أُ 

ها اهللا ملن يشاء منّا أهل البيت، فمـن أدركهـا مـنكم كـان عنـدنا يف السـنام والَّ 

أنَّه ال تقوم عصابة تدفع ضيًام أو واعلم . ، وإن قبضه اهللا قبل ذلك خار لهاألعىلٰ 

تقوم عصابة شهدوا بدرًا مع رسـول اهللا  ىٰ ة حتَّ ة والبليَّ رصعتهم املنيَّ  إالَّ ديناً  تعزُّ 

  ُمـن: ، قلـت»جـرحيهم ىٰ داوع رصيعهم، وال يُ رفَ قتيلهم، وال يُ  ىٰ وارال ي 

 .)٢(»املالئكة«: هم؟ قال
                                                

 .٤١٢ح / ٢٧٤: ٨الكايف  )١(

 .٢ح / ١١باب / ٢٠١: الغيبة للنعامين )٢(



ل ة يف الغيبة الكربىٰ : الفصل األوَّ  ٦١  ....................................  أدلَّة انقطاع النيابة اخلاصَّ

حمّمـد بـن عـيل البـاقر النعامين بسنده عن جـابر، عـن أيب جعفـر  ٰى ورو

مثل خـروج القـائم منّـا أهـل البيـت كخـروج رسـول اهللا «: ، قال ،

خرج منّا أهـل البيـت قبـل قيـام القـائم مثـل فـرخ طـار فوقـع مـن  منومثل 

 .)١(»وكره فتالعبت به الصبيان

ــروا  ــي أم ــايا الت ــذه الوص ــوع ه ــن جمم ــدهم  وم ــنيَّ تأكي ــا، يتب هب

  ٰــىل ــرتار وراء احلر ع ــدم االغ ــدِّ ع ــات املتش ــات والنهض ــعارات ك قة بش

اإلصـالح التـي هـي شـعار اإلصــالح املهـدوي عنـد ظهـوره، وأنَّـه ال نيابــة 

 .ة لألسامء الالمعة يف سنة الظهورخاصَّ 

وأنَّ العالمــة األكيــدة احلتميــة النقطــاع الغيبــة وملبــدأ ظهــوره يف 

رة، ومـن َثـمَّ ظهـوره األكـرب العلنـي العـاملي يف م مـة هـو املدينة املنوَّ ّكـة املكرَّ

د يف الروايـات دِّ الصيحة الساموية جلربئيل، وهـو النـداء مـن السـامء، وقـد ُحـ

 .يف شهر رجب ويف بعضها يف شهر رمضان، وأنَّه بعبارات متعّددة

والعالمـــة الثانيـــة املحتَّمـــة هـــي حتـــّرك الســـفياين يف بـــالد الشـــام 

ـ املدينـة  إىلٰ  ٰى خـر، وأُ العـراق ة مـن جيشـه إىلٰ واستيالئه عليها، وإرساله رسيَّ

رة ملواجهة املهدي   .ف بذلك اجليش يف بيداء املدينةخَس ، فيُ املنوَّ

بغـري ذلـك مـن التحديـد الزمـاين مـا  وأنَّ توقيت ظهـور املهـدي 

ــو  ــىلٰ  إالَّ ه ــل ع ــداع وحتاي ــتاملتهم  خ ــم الس ــرًا هب ــطاء تغري ج والبس ــذَّ الُس

ــاء ــآرب األدعي ــاز م ــًا ووقــودًا إلنج ــلون  ولتســخريهم حطب ــني يص املتقّمص

 .رئاستهم الباطلة هبم إىلٰ 

ــىلٰ  ــالزم ع ــ وأنَّ ال ــؤمنني يف عص ــوالني امل ـــامل ــة حتَّ ــة املتطاول  ٰى ر الغيب

ــ الظهـور هــو الثبــات عــىلٰ  ر، أي إمامــة ـة االثنــي عشــاالعتقــاد بإمامـة األئمَّ
                                                

 .١٤ح / ١١باب / ٢٠٦: الغيبة للنعامين )١(
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ــاهد ألحــداث البشــ ــّي احلــارض الش والتــدّين بواليتــه  ،ريةـاملهــدي احل

، والتـــّربي يف القلـــب، ويف  املـــوالني ألهـــل البيـــت وتـــوّيل  ،الفعليــة

النموذج السـلوكي العمـيل مـن أعـداءهم، والتمّسـك بالثوابـت مـن أحكـام 

ــة إىلٰ أهــل البيــت   ، وعــدم االفتتــان بالشــعارات الّرباقــة اخلّداعــة املؤّدي

الــتخّيل عــن التــوّيل والتــّربي وللمــروق مــن معــامل أحكــام فقــه أهــل البيــت 

 ومعارفهم. 

*   *   * 
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و ت  

  

 





 

 

 

نســتعرض يف هــذا الفصــل بعــض املفــاهيم املهدويــة وتســليط الضــوء 

دة، وبيـان معانيهـا الصـحيحة، لتكـوين رؤيـة مهدويـة  عليها من زوايا متعـدِّ

 .واضحة

اوا  :»ِب اا«:  

ب اخلـائف«عبـارة قد وردت  بعـض الزيـارات وبيـان كيفيـة  يف »املهـذَّ

 ذلك؟ ٰى فام معن ،)١( اإلمام املهدي ىلٰ السالم ع

ة معـاينعـ عـىلٰ دلُّ ًا، تـروايـات كثـرية جـدّ عنـه ؤال أجابت هذا الس  دَّ

ـة حـني  املدينـة خائفـًا يرتقَّـب إىلٰ  وأوصاف، أحدها أنَّ اإلمـام خيـرج مـن مكَّ

 . بن عمران ٰى ة موسنَّ ُس  ىلٰ يقرتب ظهوره، ع

 ذا خيــاف لـو كــان مــناخلــوف، وملـا ٰى معنـ تتبــادر األسـئلة عــن نـاوه

املنـون،  الغـارب، وليـذهب برجلـه إىلٰ  فليـرتك احلبـل عـىلٰ  ؟رهـاملحتوم نصـ

ين سـيظهر عـىلٰ ـفإنَّه ال يمـوت ألنَّـه موعـود بالنصـ ين ُكّلـه،  ر، وإنَّ الـدِّ الـدِّ

 .باركة ولو كره املرشكونبيده امل

 اخلوف؟ ىٰ فام معن

ــ ــًا عــىلٰ ر اـُفسِّ ــه لــيس خوف ــنفس، بــل هــو خلــوف بأنَّ  خــوف عــىلٰ  ال

ــ ـــاملش ــام أنَّ موس ــي، ك ــن  ٰى روع اإلهل ــرج م ــنام خ ــ حي ــة مص  رـمدين

 ــُب
�
ق َ َ�

َ
� 

ً
 نفســه لنفســه مــن مل يكــن خائفــًا عــىلٰ ، )١٨: القصــص( خائِفــا

                                                

 .يوم اجلمعة ، زيارته ٤١: وسمجال األُسبوع البن طاو: ُانظر )١(
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إقامـة  نفسـه ألجـل خوفـه عـىلٰ  هو خـائف عـىلٰ  بل ٰى القتل، أو حصول األذ

ين وعــىلٰ  ــ ء الرســالة ومــنأدا الــدِّ ــة اجلّه كــذلك اإلمــام  ،األمــر ال عــىلٰ غلب

 . املهدي

 :فنقول ،من التفصيلبدَّ  وال -ته رغم صحَّ  -جواب إمجايل وهذا 

ــم أنَّ ه ــرغ ــول النص ــازم بحص ــد ج ــاك وع ـــن ــاح املش روع ـر ونج

ري حمتـوم،  أنَّ زمنـه غـوأنَّ ذلـك حمتـوم ال ريـب فيـه، إالَّ  ،وقدراً  اإلهلي قضاءً 

بعـد سـنة أو بعـد يـوم أو بعـد  هـل ؟ستحصـل ٰى معروفـة لكـن متـ والنهاية

ر النتـائج التـ فينبغـي املحافظـة عـىلٰ  ؟مئة سـنة ي حصـلت ألجـل عـدم تـأخُّ

الـزمن والتفاصـيل والكيفيـات مـن حيـث  املرشوع اإلهلي؛ ألنَّه ال حـتم فيـه

روع جيـب املحافظـة ـصـاحب املشـعنـد حصـلت التـي ، فاملكاسب ٰى األُخر

خيــاف (الضـياع،  مـنأمور بــاحلرص عليهـا واخلـوف عليهــا مـ هـوعليهـا، و

ــه برجــاء املحافظــة عليــهيء فيتحــرَّ ـشــ عــىلٰ  وهــذا هــو ، )ك للمحافظــة علي

املوازنـة بـني حتميـة القضـاء والقـدر وبـني مسـؤولية االختيـار من الصحيح 

ــ ــل فيبق ــعي للتكام ــوف ٰى والس ــاء واخل ــني الرج ــديث - ب ــام يف احل ، - )١( ك

 .صل عليه، وسيحصل عليهما ح عىلٰ حمافظًا 

ه يــضــياع جهــوده وجهــود أب خيــاف عــىلٰ   احلســنيكــان وهكــذا 

ــوجــدِّ   خــائف( فهــو  روع اإلهلــي،ـســه لنجــاح املشــه، ومــا أسَّ يــه وأخه َوُأمِّ

                                                

 قَّ قلـب املـؤمن فُشــ َج خرِ لـو اســتُ ... «: ، قـال، عـن أيب عبــد اهللا ١٦٤: ٢تفسـري القّمـي  )١(

 .»للرجاء ونوراً  ،للخوف نوراً  :فيه نورينلوجد 

كــان أيب «: ، قــال، عــن أيب عبــد اهللا ١ح / بــاب اخلــوف والرجــاء/ ٦٧: ٢الكــايف   

هـذا  نَ زِ نـور خيفـة ونـور رجـاء، لـو وُ : يف قلبـه نـوران]و[ إالَّ  منه ليس من عبد مـؤإنَّ : يقول

 .»هذا مل يزد عىلٰ  هذا نَ زِ ولو وُ  ،هذا مل يزد عىلٰ 



 ٦٧  ..............................................................  حمّطات مهدوية: الفصل الثاين

ــ ــن) بيرتقَّ ــرج م ــني خ ــدِّ  ح ــة ج ــولمدين ــ ه الرس ــًا ع ين  ىلٰ ، خوف ــدِّ ال

ـه وأُ وه وأبـي بـذهلا جـدُّ اجلهـود التـ وحرصًا منه عـىلٰ  جهـود  ه، بـلووأخـه مُّ

ي ضـياع اجلهـود التـ كثـر كـان خيـاف عـىلٰ أوأكثـر و األنبياء السابقني، بل ُكلِّ 

 .املؤمنني ة من ولده بعده ومن تبعهم بإحسان منسيبذهلا األئمَّ 

ــ ــدوح ملعيَّ ــاخلوف مم ــف ــوف موس ــذلك فخ ــه، ول ــاء مع ــل ،ٰى ة الرج  ب

عـود عـه الرجـاء ألنَّـه لـيس فيـه قم خوف  وخوف احلسني خوف القائم

ك عـىلٰ  طبـق اخلـوف لدفعـه  وختاذل وقنوط ويـأس مـن روح اهللا، بـل التحـرُّ

 .الرجاء العميل وهذا هو ،أو رفعه

 :شجاعة التدبري ال تنايف احلذر

وفعـالً هـي (سـورة اإلمامـة،  )١(اصـطلحنا عليهـاالتـي سورة الكهـف 

ــذلك ــي أرب)ك ــي تعط ــامذج م، فه ــة ن ــع ــلوكيات همَّ ــات وس ــنيِّ حيثي ة ُتب

 :وهي ،اإلمامة

 .كخليفة وإمام  ة آدمقصَّ ) ١

 .نموذج أصحاب الكهف) ٢

 .نموذج العبد الصالح) ٣

 .نموذج ذي القرنني) ٤

د الروايات أنَّ أصح  اب الكهف والعبـد الصـالح الـذي هـوكذلك تؤكِّ

نَّ هـؤالء هلـم إ ، أي أنصـار اإلمـام املهـدي ، سيكونون من رـاخلض

م األهليـة للقيـادة العسـكرية والسياسـية هل األهلية للعيش يف آخر الزمان، أي

م(التدبريية واالجتامعية يف الزمن الالحق  ر علميًا وحضـاريًا، ممـَّ) املُتقدِّ ا املتطوِّ

تهم، وعمق تدبريهم نيَّ  وصفاء علوِّ علمهم، وعن عمق عقيدهتم يكشف لنا عن
                                                

 .زة للنامذج املذكورةقراءة مميَّ املؤلِّف هناك  بنيَّ ؛ فقد ٥و ٤: ٣ اإلمامة اإلهلية) ١(
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كـام  علم لـدّين  هم ليس من سنخ العلوم املعروفة، بل هووأنَّ علم ،وخربويتهم

 .رـة اخلضرآن يف قصَّ أخربنا الق

ــا عــنِرب ُخي نعــم القــرآن مل   :قــال علــم أصــحاب الكهــف، بــلســنخ  ن

ــدى
ُ
ْم ه

ُ
نــاه

ْ
ــوا بِــَر��ِهْم َوزِد

ُ
 آَمن

ٌ
ــة يَ

ْ
ُهــْم فِت

�
ولعــلَّ أحــد ، )١٣: الكهــف( إِ�

ــىلٰ  ــرائن ع ــدّين  الق ــم ل ــافة إىلٰ  - أنَّ علمه ــة باإلض ــول اآلي ْم  :ق
ُ
ــاه ن

ْ
َوزِد

دى
ُ
 .نفس أهليتهم للقيادة اإلدارية والتدبريية يف آخر الزمانهو  - ه

ُنسـلِّط الضـوء عليـه، لبيـان ميـزاهتم  الـذي جيـب أن مّ األمر اآلخر امله

ــي  ــبَّ الت ــان س ــر الزم ــادة يف آخ ــتهم للقي ــد -بت أهلي ــنخ  أن بع ــا أنَّ س عرفن

ــدّين  ــم ل ــو ،- علمه ــّس  ه ــي أو احل ــب األمن ــي  اجلان ــربَّ  -األمن ــام ُيع  يف ك

ضـح لنـا ذلـك يف مقطـع صـغري خفـي يتَّ  نيِّ القـرآن ُيبـو ،-ر احلـارض ـالعصـ

ــل ر وبالتأمُّ ــدبُّ ــول ،بالت ــف يق ــحاب الكه ــن أص ْم  :فع
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 أنَّـه فيهـا جانـب عظـيم وخطـري إالَّ  ،ةروعية التقيَّــمشـ عىلٰ استدلَّ بعض هبا 

الــذي ) التلّطــف(األمنــي والتــدبري، فــإنَّ  احلــسِّ  عــىلٰ تــدريب الــنفس  مــن

املدينـة فيـه جانـب  صـاحبهم الـذي أرسـلوه إىلٰ  مـناب الكهـف طلبه أصح

نـوع  هـواألمنـي والتـدبري، و احلـسِّ  عـىلٰ تـدريب الـنفس  مـنعظيم وخطري 

 .ف حني مواجهته للناسخفاٍء للمتلطِّ 

 باللطافــة واللطــف عــربَّ ويُ (: فاللطافــة كــام يقــول الراغــب األصــفهاين

ــن ــور الدقيقــة ع ــف  إذن، )١()احلركــة اخلفيفــة وعــن تعــاطي األُم ــوالتلطُّ  ه

                                                

 .)لطف(ة مادَّ  /٤٥٠ :يف غريب القرآن املفردات) ١(
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ـ ،والتعامـل ة يف التعـاطياخلفَّ  هـي  بـلد هبـا رسعـة احلركـة، قَصـة ال يُ واخلفَّ

ال يقـام هلـذا  أي ،عـدم الـوزن هـوو ،اآلخـرين ٰى عدم الثقل لـه لـد تشري إىلٰ 

ذا وهـ .لـه حسـابًا وال تقـيم لـه وزنـاً  املُتعاطي وزنًا، وكـأنَّ العـني ال حتسـب

وهــو يف  ،أحــد يعملــه ُكــلُّ  أنري ال يمكــن أمنــي خطــ عظــيم وحــّس  ٰى معنــ

 .احلقيقة هبة إهلية وّرس إهلي

فوا برؤيـة رَّ ـأشـخاص تشـ عـن ٰى روُتـ التـيالقصـص  مـنلذلك كثري 

ـم إنَّـ اإلمام صـاحب الزمـان   اإلمـام هـوذا أنَّ هـ ام التفتـوا إىلٰ ، أهنَّ

ــه ،عــنهم ٰى ذهــب أو اختفــ أن بعـد ــه شـعِ يُ  مل وأنَّ واإلمــام اإلمــام،  هــورهم أنَّ

 ،يلتفتـوا إليهـا ملتهـا ة أو لطيفـة، ولكـن للطفاهتـا ودقَّ أعطاهم إشـارات خفيَّـ

ــه وسـيط يــدَّ  مـن نعـم - فهــو   اإلمـام مــععي الرؤيـة بــداعي إظهـار أنَّ

 .-فرت كاذب م

 :رخفاء التدبري بال خفاء للمدبّ 

 تعــاطي ملعــاٍن دقيقــة ال يفهمهــا ُكــلُّ  عــنعبــارة  هــوكــذلك اللطــف 

ـ ٰى لقـتُ  التـيات اللطيفـة الدقيقـة فالعبـار ،أحـد  بــلة النـاس، ال يفهمهـا عامَّ

ــواّص  ــا اخل ــواّص  يفهمه ــواّص  أو خ ــف اخل ــون التلّط ــو، فيك ــالم  يف ه الك

ــ ــدر الس ــعؤال بق ــايل م ــكل إمج ــالم بش ــادة، والك ــدم الزي ــب، أو  ومع قتض

 .ؤالألنَّ التعقيد يزيد الس ،دبشكل بسيط وسلس وغري ُمعقَّ 

األمنــي العــايل  إشــارة للحــسِّ  هــوخــرين فـالتلّطف وعــدم إشــعار اآل

 .الذي مارسه أصحاب الكهف

بـني  كـان حيـثم منـه، يـتعلَّ  ٰى ر حيـنام جـاء إليـه موســكذلك اخلضـ

ــ ــ  ٰى موس ــني اخلض ــد  رـوب ــوَّ  ،موع ــوال ُيتص ـــر أنَّ اخلض ف ر ختلَّ

 مل ٰى ، ولكـن الـذي حصـل أنَّ موسـ ٰى ف موسـيتخلَّـ ملاملوعـد، كـام  عن
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ـالعٰىل العلع يطَّ  اذ احلـوت سـبيله رسبـًا، وحينهـا مـة حـني وقوعهـا وهـي اختِّ

، ومل  ٰى موســ ر إىلٰ ـجالســًا يف نفــس املكــان، ومل يشــ  رـاخلضــ كــان

ــه عـرف موسـ ،ة حياطتــه األمنيـةك سـاكنًا لشـدَّ رِّ ُحيـ حســب   ٰى رغـم أنَّ

 .راملقرَّ 

 ًام وقضــاءً وعــدًا إهليــًا وقــدرًا حمــتَّ  كــان نإر وـواخلضــ ٰى فتالقــي موســ

 حتّمـل أعـىلٰ  عـنيتوانيـان   رـواخلضـ ٰى يـدع موسـ مل أنَّ ذلـك ربمًا إالَّ مُ 

ـ أنَّ  مـع ،الرتقُّـب ة النشـاط ومراعـاة أشـّد احلـذر وأدّق املسـؤولية وإتيـان قمَّ

س قـدَّ يـوم الظهـور امل عـني احليـاة ومضـمون البقـاء إىلٰ  مـنرشب  قداخلرض 

ــ أنَّ حــذره مإالَّ   لإلمــام ــل موســ مــع ٰى تصــاعد حتَّ ــّي  ٰى مث ــن نب ُأويل  م

 .العزم

ــ مــنو ــ عــىلٰ وحفاظــًا  مَّ قــال لــه حيطــةً َث : ةبرنــامج مســؤولياته اخلفيَّ
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ف كثَّـوأصـحابه، والربنـامج األمنـي امل  اإلمـام مـنة التقيَّـ وهذه

ــاذ بــاهللا، وال تشــكيكًا يف ـًا يف وعــد اهللا املحتــوم بالنصــتشــكيك لــيس ر والعي

سـعة القـدرة  ٰى العكـس متامـًا زيـادة يف اإليـامن بمـد عـىلٰ  هـو بـلرة اهللا، قد

هـي البـداء  التـيواملشيئة اإلهلية، وزيادة يف املعرفة بمشـيئة اهللا وسـعة قدرتـه 

 .رة اهللا وسعة مشيئتهقدوبسعة 

أكثـر  هـو  أو أصحاب الكهف  رـخلضمثل ا منوإنَّ االحرتاز 
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 مناستسالمهم للقضاء والقدر اللذين مها أضيق  منتسليًام ملشيئة اهللا الواسعة، 

 بِـِه :  اهللا إبراهيم قول نبيِّ  ٰى  ترسعة املشيئة، أَال 
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 فرغم يقينه إالَّ ، )٨٠: األنعام( ما

 .لِّ يشءهللا بكمشيئة اهللا لسعة علم ا ٰى أنَّه استثن

بـاع  أنَّ اتِّ آخر الزمان إالَّ  ًا إىلٰ حيَّ   رـكون اخلضرغم : ٰى وبعبارة ُأخر

م سـلَّ  حيثتسليًام هللا  أشدُّ  هوة يشء أسايس، ونة األمييرق األمناألساليب والط

 .مه وقدرته ومل يغرت بحتمية القضاء والقدربسعة مشيئة اهللا وعل

سعة املشيئة  منبهم لتهيّ  ،خطر عظيم ووجل كبري عىلٰ ولذلك املخلصون  

رجاء ومعرفة باجلامل لدهيم خوف  منفبقدر ما لدهيم  ،درة والبداءوالعلم والق

إِِهلـي إِنَّ «: هداء يف دعـاء عرفـةد الشـما يشـري إليـه سـيِّ  هوو ،ومعرفة باجلالل

ـُكوِن فنيَ ِعباَدَك العارِ  َعَة َطواِء َمقاِديِرَك َمنَعاتِالَف َتْدبِِريَك َوُرسْ اْخ   بَِك َعـِن السُّ

فعدم سكوهنم لعدم اقتصـارهم بـال خـوف ، )١(»ءٍ َبال يفاٍء َواليَّْأِس ِمنَْك إِىل َعط

ة اخلوف، شدَّ  معة الرجاء توازن شدَّ  بل، تعاىلٰ باهللا  سوء ظنّ  ُأعطوا، وليس نإو

ة خضوع، وعدم يأسهم وعـدم ة عبودية وشدَّ شدَّ  معجتّيل للعظمة الربوبية  وهو

وهـذا  -رجـاء  مـعاخلوف بدون رجاء يف البالء لكون خوفهم  عىلٰ اقتصارهم 

ر  دقيق بحاجة إىلٰ  ٰى معن  .-تدبُّ

اما  :تس اأ:  

ــس(كــرت عنــوان روايــات عديــدة ذوردت  ذا فهــم هــ ء، وُأيس)احلل

بـدَّ  ر الكثري أنَّـه يعنـي اجلمـود وتـرك املسـؤوليات، فـالوان كثريًا، وتصوَّ العن

 :ذا العنوانه عىلٰ لِّط الضوء ُنس أننا ه
                                                

 .٢٢٥: ٩٥ نواربحار األ )١(
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لبــدوا أفكونــوا أحــالس بيــوتكم، و... «: قــال،  أيب عبــداهللا عــن

ك م ،ما َألبدنا  .)١(»كنا فاسعوا إليه ولو حبواً تحرِّ فإذا حترَّ

:  لــه قلــت: ، قــال أيب جعفــر عــنوعــن أيب اجلــارود، 

ــال ــني؟ فق ــوأُ «: أوص ــيك بتق ــاء  أناهللا، و ٰى وص ــد يف دمه ــك وتقع ــزم بيت تل

م ليســوا اك واخلــوارج منّــهــؤالء النــاس، وإّيــ  يشء وال إىلٰ  عــىلٰ ا فــإهنَّ

 .)٢(»...يشء

ـــنو ـــال ع ـــف، ق ـــداهللا: أيب املره ـــو عب ـــال أب ـــت «:  ق هلك

ن، ونجــا ســتعجلوامل«: ومــا املحاضــري؟ قــال :قلــت: ، قــال»املحاضــري

أوتادهـا، كونـوا أحـالس بيـوتكم فـإنَّ الغـربة  عـىلٰ بون، وثبت احلصـن املقرِّ 

ـم ال ي عىلٰ   مـن  أتـاهم اهللا بشـاغل إالَّ إالَّ  ةريـدونكم بجائحـمـن أثارهـا، وإهنَّ

ض هلم  .)٣(»تعرَّ

يكــون  أنالروايــات وغريهــا نراهــا تــأمر املــؤمن يف زمــن الغيبــة  هــذه

اجللـوس يف الــدار، أو  ٰى تفسـريه بمعنــ شـاع قــدأحــالس بيتـه، و مـنحلسـًا 

ــ ــئالَّ  ٰى بمعن ك ل ــرُّ ــدم التح ــة، أو ع ــدم احلرك ــكون وع ــاملؤمن الس ــؤدِّي ب  ي

 ؟ذا اللسان ذلك أو يشء آخره منراد فهل امل أو املوت، ٰى لألذ

 ، إذ- يف بحـث مسـتقلٍّ  -ذا مـا سـيأيت توضـيحه يف خامتـة البحـث وه

ــب  ٰى ذا املعنــهــ ــة  مــعالشــائع تفســريه ال يتناس ــة العامَّ ــنالقواعــد املعرفي  م

                                                

نفــس املضـمون يف روايــات ُأخــرٰى مــن  َل ِقــوقـد نُ  ؛١ح / ١١بــاب / ٢٠٠: للــنعامين الغيبـة) ١(

ــ ــة، حيــث نُ نَّطــرق الشــيعة والسُّ ــ -يف ســنن أيب داود  َل ِق ــادر السُّ ــو مــن مص ــوان  -ة نَّوه عن

 .)٤٢٦٢و ٤٢٥٨ح / ٣٠٥و ٣٠٤ص / ٢ ج(األحالس يف 

 .٢ح / ١١ب اب /٢٠١و ٢٠٠: الغيبة للنعامين) ٢(

ــاب / ٢٠٣: الغيبــة للــنعامين) ٣( ــل ذلــك٥ح / ١١ب ــنفس املضــمون نق ــي ، وب ــايف يف  الكلين الك

 .٤ح / باب ما يعاين املؤمن والكافر/ ١٣٢: ٣
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ــالم إىلٰ  ــدم االستس ــأس وع ــدم الي ــاء وع ــل والرج ــع  التوكُّ ــروف والواق الظ

 .الً دًا وُمكبَّ عقَّ م كانالراهن مهام 

ــدو ــذه ق رت ه ــذَّ ــة  ج ــاط  -الثقاف ــل والنش ــة األم ــا  -ثقاف يف ورد م

ـه   زيارة احلسـني نَّ تعقيـد الظـروف إ أي، - )١(أسـري الكربـات - كـانأنَّ

مستسـلًام لتلـك   يكـن ملذلـك  جانـب وبـرغم ُكـلِّ  لِّ ُكـ منحييط به  كان

 .ة احليوية والنشاطيف قمَّ  كان بل ،الظروف

 :احللس االحتامالت الواردة يف معنىٰ 

ة احـتامالت ملعنـعـ َل مِ احتُ  قد تـأمر الفـرد  التـياحللـس وللمعـاين  ٰى دَّ

 :باجللوس يف الدار - ٰى يف زمن الغيبة الُكرب -املؤمن 

لا ــتامل األوَّ ــك  ٰى يكــون معنــ أن: الح رة ـخر نفســه لنصــيــدَّ  أنذل

 .نفسه عىلٰ حيافظ  أنفينبغي ،  اإلمام

 قـداجللـوس يف الـدار، ف ٰى غـاير ملعنـاملحافظـة م ٰى نَّ معنـإ :نا نقـولوه

نـاك جلـوس يكـون ه قـدخار للنفس بـال جلـوس يف الـدار، وناك ادِّ يكون ه

ض املؤمن للخطر  .سلبي ُيعرِّ

ــتامل ــاين االح ــ أن: الث ــون معن ــوت  ٰى يك ــالس البي ــوأح ــاب  ه اجتن

دون  مــن ٰى فئــة وُأخـر مـنهنـا وهنــاك و مــناالغـرتار بُكـلِّ صــيحة ونـداء 

قتـل الـنفس  ي إىلٰ  يـؤدّ لـئالَّ  .دون درايـة مـنوة وتعّقل وفحـص، ت ورويَّ تثبُّ 

ــواء  ــالل واالنض ــت بالض ــحت ــالزخرف تيّ ــداع ب ــراف، واالنخ ارات االنح

ــالم ــل ،وبالبهرجــة واإلع ــالزم  ب ــون م أنال ــاميك ــول اإلم ــداقًا لق :  ص

ــْن « ــَب  يفُك ٌع َفيُْحَل َكــَب وَال َرضْ ــٌر َفُريْ ــوِن َال َظْه بُ ــاْبِن اللَّ ــِة َك ، وابــن )٢(»اْلِفتْنَ
                                                

 .٥١٤: ملشهديالبن ا؛ املزار )٨٥٧/١٢(ح /٧٨٨: مصباح املتهّجد: راجع) ١(

 .١ح / ٤٦٩: هنج البالغة) ٢(
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عليـه سـنتان حيـث ال يمكـن اسـتغالله باحللـب،  ٰى أتـاإلبـل مـا  مـناللبون 

 .بركَ وال بالركوب حيث ال يُ 

 نَّـه يف الفتنـة ولـيسأبانتصـار، رغـم الفتنـة  مـنكذلك املـؤمن خـارج 

كـن يف النـاس «: وردكـام  ،معهـا يف الفتنـة ولـيس هـو بـلالـدار، جليس  هو

 .)١(»وال تكن معهم

ــه ــري قول ــيس«: أيضــاً   ونظ ــري ل ــوا كالنحــل يف الط ــنيشء  كون  م

 ملالربكـة  مـنولـو علمـت الطـري مـا يف أجوافهـا  ،يستضـعفها هو والطري إالَّ 

وزايلــوهم بقلــوبكم وأبــدانكم وا النــاس بألســنتكم تفعــل هبــا ذلــك، خــالط

ر ـال ختسـ ٰى أرقامهـا حتَّـ مـنيف الفتنـة وال تُكـن رقـًام  ُكـنْ  أي ،)٢(»وأعاملكم

َك وَقـْد «: أحـالس البيـوت، أي مـنعقيدتك، وُكْن حلسًا  َال َتُكـْن َعبْـَد َغـْريِ

كــون بالصــرب ، وال تكــن حطبــًا لنــريان الفــتن، وذلــك ي)٣(»اً َجَعَلــَك اهللاَّ ُحــرَّ 

 .والتثبّت وعدم االستعجال

املحاضــــري ونجــــا أصــــحاب هلكــــت « :يف الروايــــةورد  قــــدو

ـــون ب ـــروّ  ، واملحاضـــري أي)٤(»املقرِّ ـــدفاعيون  ،ياملســـتعجلون بـــال ت واالن

 .الحظة عواقب األُموردون م منوفطنة  ،رعة اسرتسال بال تثبّتـبس

بــون« :وقولــه ــم يقولــون دة تعر الــراء املشــدَّ ـبكســ» ونجــا املقرِّ نــي أهنَّ

ي  بقــرب الفــرج وينتظــرون يف برجمــة أعامهلــم وجدولــة حتــّركهم تــوخِّ

 .الظهور
                                                

 .٩: ٤مفتاح السعادة ) ١(

 .١٧ح / ١٢باب / ٢١٧: لنعامينلغيبة لا) ٢(

 .٤٤٢١٥ ح/ ١٧٥: ١٦ لكنز العّام يف ؛ وبنفس املضمون ٣١ح / ٤٠١: هنج البالغة) ٣(

ــة) ٤( ــنعامين الغيب ــاب / ٢٠٥: لل ــايف١٠ح / ١١ب ــمون يف الك ــنفس املض ــاب / ١٣٢: ٣ ؛ وب ب

 .٤ح / ما يعاين املؤمن والكافر
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ــار  ــنفاالنتظ ــادَّ  م ــاظر أيم ــ ة الن ــاملتطلِّ ــل يء آٍت ـع لش ــث جيع ، حي

ــز ُكــلِّ  براجمــه وختطيطــه وخطــاه وخططــه الســعي لــذلك اهلــدف  مرك

ك دون رسـم هـدف مغـاير لـذل مـنوالدوران حـول تلـك النقطـة املركزيـة 

وذلـك بعـدم االغـرتار والفـرح بـاالنفراج النسـبي الضـئيل،  ،الفرج احلقيقي

ــرب  ــاط أك ــل والنش ــعي والعم ــون الس ــذلك يك ــنوب ــ م ــداف املتوسِّ طة األه

 .األهداف املقطعية الشخصية عنفضالً 

ــود والنكــول  ٰى ذا املعنــوهــ ــكون والرك هــدف  عــنال يعنــي الس

لنشــاط واحلركــة واحلــراك يعنــي دوام اســتهدافه يف الســعي وا بــلاالنتظــار، 

 هـووكـذلك  .الدنيويـة ٰى بقيـة األهـداف األُخـر عـنوالسكون والسـكوت 

ــ دون االغــرتار  مــنطة لــذلك االنتظــار والظهــور بتوظيــف األهــداف املتوسِّ

َوال  :بتلــك األهــداف لنفســها بنظــرة موضــوعية هلــا، تطبيقــًا لقولــه تعــاىلٰ 
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ــذا  ــانول ــؤمنني ك ــري امل ــيل أم ــز   ع ــغالً بتجهي ــيِّ منش  النب

ــني  ــه، ح ــانودفن ــارعون  ك ــاس يتص ــىلٰ الن ــريس احل ع ــم ك ــتخفّ  ملك ه يس

 .ستعجلني وحرص الدنيوينيكه استعجال املربِ ون، ومل يُ ستخفّ امل

ــة للحلــس: االحــتامل الثالــث ــاين اللغوي ــدعم وهــ: املع ــتامل ي ذا االح

ـ أنَّـه يُ إالَّ  ،الذي مـرَّ  الثايناالحتامل  واحلـّس الســّرية جانـب اسـتعامل  ز إىلٰ ركِّ

 ٰى ه بمعنـإنَّـ(: اللغـوي للحلـس ٰى نـيف املع رَ ِكـنَّـه ذُ إحيـث  ،األمني يف العمـل

حتــت الكســاء يكــون  هــورحلــه، أو حتــت ظهــر البعــري  عــىلٰ ل َعــالكســاء ُجي 

وهـذا ، )لثيـابا حـرِّ حتـت ط يف البيـت بَسـالكسـاء يُ  هـوالربدعة للبعـري، أو 

 .البسط بالبحث يف املعاين اللغوية منيشء  الث حيتاج إىلٰ االحتامل الث

، واحللــس ...الرحــلحتــت احللــس مــا ويل البعــري (: )العــني(يف 
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ــا يُ  ــللبيــت م ــت ط بَس ــاع  حــرِّ حت ــناملت ــديث يف ...مســح وغــريه م ، ويف احل

ــة ــ :الفتن ــس بيتــك نْ ُك ــ -، احللــس ...حل ــذجلشــا :-ر الــالم ـبكس ي اع ال

 .)١()يالزم قرنه

ــال يف  ــال(وق ــرة األمث ــس أو(: )مجه ــل احلل ــع ص ــاء يوض ــت كس حت

يء ويلزمونـه ـه الـذين يعرفـون الشـبِّ فُشـ ،ظهـر البعـري ويلزمـه عـىلٰ  ذعةالرب

الزمـــه وال  أي ،إذا كانــت فتنـــة فكــن حلـــس بيتــك :ويف احلـــديث ،بــه

 .)٢()تزايله

ـإاحللـس  ٰى التعـاريف اللغويـة أنَّ معنـ هـذه منفظهر  اخلفـاء  ٰى ا معنـمَّ

ــات وامل ــة أو الثب ــىلٰ الزم ــ ع ــرتار  ،يءـالش ــدم االغ ــدف ع ــني هب ــال املعني وك

الثبـــات  بــلأطــراف النزاعــات والفـــتن واالختالفــات،  واالنجــرار إىلٰ 

عليــه  كــانتــه وانــتامءه الــذي عليــه، فــال يزايــل هويَّ  كــانمــا  عــىلٰ واللــزوم 

 .السابق ٰى املعن من ٰى ذا املعندة، وبذلك يقرب هبانتامءات حادثة ومتولِّ 

: العهــد، تقــول ٰى بمعنــ )لســان العــرب(احللــس كــام يف ورد مَّ َثــ مـنو

 .)٣()عهداً  لسُت فالنًا إذا أعطيته حلسًا أيأح(

اللــزوم والثبــات وعــدم  ٰى معنــ مــنأيضــًا يقــرب  ٰى ذا املعنــوهــ

ــاة الوذلــك لقــوَّ  ،االنحــراف  ال ية والكــتامن واإلخفــاء والتســّرت رّ ســـة مراع

ــكون  ــة يف بالس ــة مبتذل ــنفس بذل ــل ال ــذال، وجع ــود واالبت ــود والقع والرك

 .أيدي العابثني واملعتدين

: تقدمــة لغـًة، قــالمـا ذكــر تلـك املعـاين امل بعــد )جممـع البحـرين(ويف 

                                                

ة /١٤٢: ٣ العني للفراهيدي) ١(  .)حلس(مادَّ

 .١٥٥٠الرقم / ٢٠٨: ٢ مجهرة األمثال) ٢(

ة / ٥٦: ٦لسان العرب ) ٣(  .)حلس(مادَّ
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الزمــوا بيــوتكم لــزوم األحــالس وال خترجــوا  :ٰى واملعنــ ،األصــل هــوذا هــ(

 .)١()الشجاع :واحللس بكرس الالم ،...منها فتقعوا يف الفتنة

ــروس(ويف  ــاج الع ــنو(: )ت ــس م ــاز احلل ــري : املج ــنالكب ــاس  م الن

ــ  رأيــت حلســًا يف النــاس أي: )املحــيط(والــذي يف  .ه وال يزايلــهللزومــه حمّل

 .)٢()مل يربح مكانهإذا  ...كبرياً 

ـد أنَّ احللـس بمعنـ مَّ مــا َثـ مـناالهتـزاز ف عـنالثبـات والثقــل  ٰى وُيؤيِّ

 مل يــربح مكانــه أي ملس بيتــه فــيمن عـرف يف كلــامت اللغــويني فــيام قــال حلـ

 .اإليامن هبداهم ومنهاجهم من ما ثبت عليه قلبه غريِّ يُ 

 :احللس ىٰ معن منة همَّ نتائج م

ــ ــون يف معن ــول اللغوي ــيح ق ــد توض ــربدع أو  ٰى وملزي ــه ال ــس أنَّ احلل

ــة ــربذغ أو الربذع ــة وال ــي  ،الربدع ــنُ  أنفينبغ ــح معن ــال يف  ٰى وضِّ ــربذع، ق ال

حتـــت  ٰى احللـــس الــذي يلقــ هــو: الربذعــة: عبـــرذ(: )لســان العــرب(

ــن، والربذعــة ...الرحــل ــال َج : األرض م برنــذع لألمــر او ،...د وال ســهلَل

 .)٣()مهمتقدَّ : وابرنذع أصحابه. أ واستعدَّ هتيَّ : برنذاعاً ا

م ويمكن احلصول ممَّ   :نتائج عديدة عىلٰ ا تقدَّ

ــذي  هــواحللــس  ٰى بــام أنَّ معنــ) ١ آخــر قــامش أو يشء  هــوالــربدع ال

ـــع بــني الســوَضــيُ  ــادة يف رج وبــني ظهــر الدابَّ ة كاحلصــان، واهلــدف منــه زي

) محايـة( هـو ٰى جهـة ُأخـر مـنان أو غـريه، وصـظهر احل عىلٰ رج ـالس) ثبات(

كـالربدع حيمـي  هـورج، وهكـذا املـؤمن احللـس ـقسـاوة السـ منة ظهر الدابَّ 

 .ظهور املؤمنني ويكون حصنًا منيعًا ثابتًا هلم
                                                

ة / ٦٣: ٤ جممع البحرين) ١(  .)حلس(مادَّ

 .٢٤٥: ٨ تاج العروس) ٢(

ة / ٩و ٨: ٨ لسان العرب) ٣(  .)برذع(مادَّ
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ذا يعنــي ، هــ)د وال ســهلَلــال َج  :األرض مــنالربذعــة و( :وقولــه) ٢

، فـال يكـون ٰى الطريقـة الوسـط عـىلٰ احللـس دائـًام يسـري  هـوأنَّ الربذع الذي 

ــ ــًا فيعص ـــلين ــًا فيكس ــون يابس ــطًا ـر، وال يك ــون وس ــنر، أي يك ــاب  م ب

ــاكم ــطًا أي وجعلن ــون وس ــطًا، أو يك ــة وس ــني وال إىلٰ  ال إىلٰ  ُأمَّ ــامل  اليم الش

الشـامل فـال يـذوب  اليمـني وال إىلٰ  ال إىلٰ ) االسـتقامة(الوسـطية  عـىلٰ  هو أي

متــوازن يف الســري  بــلالتفــريطيني املفــرطني،  مــعفــراطيني وال ينســاق يف اإل

 .دون متاركتها منواملسري ويوازن اجلوانب 

مــا يوضــع بــني الرحــل أو  هــوالــربدع الــذي  ٰى معنــ مــننستشــعر ) ٣

بطانـة نافعـة،  هـونـة داخليـة غـري ظـاهرة وة، أنَّـه بطاالرسج وبني ظهر الدابَّـ

ــس  ــون احلل ــوفيك ــ ه ــاحلة  ٰى معن ــة الص ــة اإليامني ــيالبطاني ــ الت ــأمر الق رآن ي

ــ ــوا ال  :اذ غريهـا، قـال تعـاىلٰ بـالركون إليهـا وعـدم اختِّ
ُ
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ري ظـاهر ة، لـه نفـع غـبـني الرحـل وظهـر الدابَّـ هـوالربدع الـذي ) ٤

ُه متواجــد فاعــل بــني األ ،)اهرري ظــخفــي غــ( نوغـري ُمعِلــ  مــنطــراف لكنـَّ

 كــام هــي ســنة الغيبــة لإلمــام الثــاين -دون الشــعور بــه  مــندون مشــاهدته و

نفـع  هـوكـام  -) الغـري ظـاهر النفـع(فـاألمر بالعمـل اخلفـي ، - ـر عش

هة والرحـل حيـث بـني ظهـر الدابَّـ هـولس الـذي احل  إنَّـه لـه دور ونفـع لكنـَّ

 .-خفي 

ــا النولــو دقَّ  القــامش  مــنيكــون قطعــة  قــدظــر فــإنَّ الــربدع الــذي قن

ــذه ــايل، ه ــت  الب ــدوم وإذا خفي ــا مع ــإنَّ نفعه ــاهرًا ف ــعت ظ ــة إذا وض القطع

ــت  ــ -نفع ــع أّي ــذلك ،-ام نف ــة  ك ــر عالني ــع وإذا ظه ــي نف ــؤمن إذا خف امل

 .بيدأُ و َل تُئِص اس
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ــه) ٥ ــذعا(: وقول ــ :برن ــتعدَّ هتيَّ ــ ،)أ واس ــربذع  ٰى إنَّ معن ــوال ــ ه  ؤالتهيّ

املنقطـع ال املنبـّت  ؤالتهيّـ هـواحللـس واحلليسـة  ٰى فيكـون معنـ ،واالستعداد

ــاً  ــوَّ  ،رسيع ــدرجيي للق ــامي الت ــك بالتن ــع ال ة وذل ــدفعي املنقط ــول ال العج

 .رسيعاً 

 ؟رواية الورد يفالذي  )البيت( ىمعن هوما 

اسـتعامل كنـائي ُيـراد  هـوالروايـات، أيضـًا  البيت يف هـذه ٰى نَّ معنإثمَّ 

البيـت ف ،-  منهـاج أهـل البيـت -به لـزوم املنهـاج الـذي عليـه املـؤمن 

بـالد املـؤمنني  عـىلٰ طلـق  أُ كـام ،بيـت اإليـامن وبيـت املـؤمنني ومجـاعتهم هـو

 قبــال دار الكفــر، بــال دار اإلســالم ويفق يفلــدهم وجمــتمعهم دار اإليــامن وب

ــي ــدار ه ــوت فال ــذلك البي ــي وك ــان االجتامع ــالق  ،الكي ــري إط ــت نظ والبي

 عـنال تلهـيهم جتـارة وال بيـع الـذين الرجـال  ٰى بمعنـ )١(البيوت يف آية النـور

ــر اهللا  ــاىلٰ ذك ــهإ ، أيتع ــًا «:  نَّ قول ــن حلس ــنك ــك م ــالس بيت  أي »أح

التـزام مجاعـة املـؤمنني اإليـامن وبيئـة املـؤمن و مـنما أنـت عليـه  عىلٰ استقم 

ــ ــنمط ورويَّ ــوَّ وب ــع الق ــتامن موض ــاء وك ــؤمنني ة اخلف ــعف يف امل ــنة والض  ع

ــ ــلة يف مش ــالفني، واملواص ــداء واملخ ــتـاألع ، بــدون  روع أهــل البي

 .ل مسرية اإليامنعرقِ صخب يف العالنية تثري األعداء وتُ 

 :النقاط منتفيضة يف رواياهتم مجلة ة املسالوصيَّ  فالعمدة يف هذه

 .اإليامن عىلٰ االستقامة والثبات : األُوىلٰ 

 .ية واخلفاءالتزام الّرس : انيةالث
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ــةالث ــ: الث ــدم اختِّ ــؤمنني، وع ــة امل ــامن ومجاع ــت اإلي ــز يف بي اذ التمرك

 .والئج وانتامءات خارجة عنهم

ـــا  ـــدر م ـــرايف بق ـــع اجلغ ـــي التقوق ـــز ال يعن ـــووالتمرك ـــز  ه مترك

 .املؤمنني عماالسرتاتيجية ومنظومة الوالء والتحالف 

ــ ــن ه ــوأي ــديع  ٰى ذا املعن ــنالب ــ م ــديًا يف  ٰى املعن ــتهر تقلي ــوط املش املغل

بعيـد،  مـنالغـارب والتفـّرج  عـىلٰ اجلمـود وتـرك احلبـل  ٰى معنـ مناألذهان 

 ؟املسؤوليات اخلطرية منمجلة  عنوالتخّيل 

م ال يعنـــي الصـــخب يف العالنيـــة الصـــحيح املتقـــدِّ  ٰى كـــام أنَّ املعنـــ

األُمــور، وكــذلك  راخ والضــجيج يف ُكــلِّ ـاألرسار والصــ واجلهــار يف إذاعــة

 .بعيد منج اخلفاء والكتامن ال يعني اجلمود واالنعزال والتفرّ 

ــ  القــدوة البالغــة، فإنَّــه  ولنــا يف اإلمــام املهــدي ة يف قمَّ

ــاء  ــعاخلف ــ م ــقمَّ ــل كافَّ ــلِّ ة حتّم ــؤوليات يف ُك ــادين  ة املس ــاحات واملي الس

 .الساخنة والباردة

يف الروايــات كثــري  »أحــالس البيـوت مــنكــن حلسـًا « اللســان ذاوهـ

ــا ال يتَّ  ــًا إالَّ ومفاده ــح متام ــرض ــات ُأخ ــف رواي ــه بطوائ ــ ٰى  بمقارنت ذا يف ه

ين واحــدة ال تتَّ   بــاملجموع حــدد الرؤيــة فيهــا إالَّ الشــأن، كــون منظومــة الــدِّ

 .، وكذلك العكسٰى بعض باألبعاض األُخر وتفسري ُكلِّ 

ــة  ــد رواي ــثالً نج ــة، فم ــحيحة أعالئي ــلص ــا  ب ــدور يروهي ــة الص قطعي

هيد يف زيــد الشــ مــعالفضــيل بــن يســار النهــدي ومشــاركته  عــنالصــدوق 

 ،املـربزين  تالميـذ اإلمـام البـاقر والصـادق مـنأنَّ الفضـيل  مـعثورته، 

 : والرواية هي قول الفضيل

 :فسـمعته يقـول ،خـرج بالكوفـةيـوم زيد بن عـيل صـبيحة  انتهيت إىلٰ 
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بشـريًا  دًا بـاحلقِّ الـذي بعـث حمّمـفوَ  ،قتال أنبـاط الشـام عىلٰ منكم يعينني  من

ة  أخـذت بيـده يـوم القيامـة فأدخلتـه اجلنـَّقتاهلم أحـد إالَّ  عىلٰ ال يعينني منكم 

 .بإذن اهللا

الصادق  عىلٰ هت نحو املدينة فدخلت اكرتيت راحلة وتوجَّ  َل تِ  قُ فلامَّ : قال

 ،خربته بقتل زيد بن عيل فيجزع عليهال أ :يـفقلت يف نفس،  دجعفر بن حممّ 

فخنقتني العربة،  :قال ،»؟ي زيدما فعل عمّ  ،يا فضيل«:  دخلت عليه قال يلفلامَّ 

واهللا صـلبوه،  أي :، قلـت»فصلبوه«: واهللا قتلوه، قال يإ :، قلت»قتلوه«: فقال

 ...ا اجلامنه كأهنَّ ديباجتي خدِّ  عىلٰ قبل يبكي ودموعه تنحدر أف: قال

 :، قلـت»؟ي قتـال أهـل الشـامعّمـ مـعشـهدت  ،يـا فضـيل«: قـال ثمّ 

ــم ــالنع ــنهم«: ، ق ــت م ــم قتل ــت»؟فك ــتَّ  :، قل ــالس ــ«: ة، ق ــاكٌّ فعلَّ يف  ك ش

 هــوفســمعته و :ًا مــا قتلــتهم، قــاللــو كنــت شــاكَّ  :فقلــت :، قــال»؟دمــائهم

هداء ي وأصـحابه شــواهللا عّمــ ٰى ـمضـ ،أرشكنــي اهللا يف تلـك الــدماء«: يقـول

 .)١(»وأصحابه   طالبعيل بن أيب مثلام مٰىض 

الفضـــيل  عـــىلٰ ينكـــر  مل  إنَّ اإلمـــام: نقولـــه أن والـــذي نريـــد

د له أالَّ  بلمشاركته،   مـنأعطـاه مبلغـًا  بـلقـتلهم،  مـند فـيام قـام بـه  يرتدَّ أكَّ

 .عوائل الشهداء عىلٰ عه وزِّ املال يُ 

ــ  هــوالنهــوض  عــندت أنَّ الــذي حيجــزهم كــذلك روايــات كثــرية أكَّ

ـحتّمـل شـدَّ  عـىلٰ يهم بّ عدم استقامة حم م لـو وجـدوا أنصـارًا ة املسـؤولية، وأهنَّ

 .الظاملني عىلٰ خلرجوا 

ــ ــي يف ويف ه ــا رواه الكلين ــذكر م ــدد ن ــايف(ذا الص ــة الك ــند  )روض بس

إنَّ أمـري املـؤمنني خطـب النـاس يف : أيب هيـثم بـن التيهـان، قـال عـنصل متَّ 
                                                

 .)٥٦٧/١(ح / ٤٣٠: أمايل الصدوق) ١(
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ــة، قــال ــمّ ... :  املدين ــة  ث ــة الطال -ذكــر اخلطب ــال-وتيــة اخلطب ــمّ : ،  ق  ث

ثالثــني شــاة،  مــنفيهــا نحــو  -حظــرية  -املســجد فمــرَّ بصــرية  مــنخــرج 

الشــياه  ولرســوله بعــدد هــذه واهللا لــو أنَّ يل رجــاالً ينصــحون هللا «: فقــال

ون بايعــه ثالثامئــة وســتّ  ٰى  أمســ، فلــامَّ »ملكــه عــنان ألزلــت ابــن آكلــة الــذبّ 

أحجــار  اغــدوا بنــا إىلٰ «:  أمــري املــؤمننيهلــم املــوت، فقــال  عــىلٰ رجــالً 

 أبـو ذر قـًا إالَّ القـوم حملِّ  مـن وحلـق أمـري املـؤمنني، فـام واىفٰ  ،»قـنيالزيت حملِّ 

 ،واملقداد وحذيفة بـني الـيامن وعـّامر بـن يـارس، وجـاء سـلامن يف آخـر القـوم

إنَّ القـوم استضـعفوين «: السـامء فقـال إىلٰ  -  أمـري املـؤمنني -فرفع يـده 

لـوال عهـٌد عهـده إيلَّ «: قـال أن إىلٰ  ،»...ائيـل هـارونكام استضـعف بنـو إرس

ــّي الن ــاألُ  ب ــ  يّم ــيج املنيَّ ــالفني خل ــيهم ألوردت املخ ــلت عل ة، وألرس

 .)١(»مونلشآبيب صواعق املوت وعن قليل سيع

ــ ــا رواه اخل ــه م ــب من ــنده املزّ وقري ــل تَّ از بس ــنص ــد  ع ــن يزي ــابر ب ج

 ،دييـا ســيِّ : قلــت.. : . بــن عـيل البـاقرحمّمـد أيب جعفــر  عـن ،اجلعفـي

ــ ــيس ه ــمأل ــر لك ــالذا األم ــم«: ؟ ق ــت»نع ــ :، قل ــدتم  مَ فِل ــنقع ــم حقِّ  ع ك

وا وَ : قــال اهللا تعــاىلٰ  قــدودعــواكم، و
ُ
ــَو  �جاِهــد

ُ
اِهللا َحــق� ِجهــاِدهِ ه

مْ 
ُ
ــا� تَب

ْ
ــال ؟]٧٨: احلــّج [ اج ــال أمــري املــؤمنني«: ق ــام ب ــنقعــد   ف  ع

ـ ىلٰ تسـمع اهللا تعـا ملأوَ  ؟جيـد نـارصاً  مله حيث حقِّ   : ة لـوطيقـول يف قصَّ
َ

قـال

ــِديدٍ 
َ
ــٍن ش

ْ
ْو آِوي إِ� ُر�

َ
 أ

ً
ة ــو�

ُ
ــْم ق

ُ
 ِ� بِ�

�
ن

َ
ــْو أ

َ
� ]ــود ــول يف ]٨٠: ه ، ويق

ــة  ــنحكاي ــوح ع ــ :ن تَِص
ْ
ا�

َ
 ف

ٌ
ــوب

ُ
ل
ْ
 َمغ

�
�

َ
� 

ُ
ــه � َر��

َ
ــد

َ
ــر[ رْ ـف ، ]١٠: القم

ـــ ـــول يف قصَّ ـــويق ِ� :  ٰى ة موس
َ
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 .٥ح / ٣٣ - ٣١: ٨ الكايف) ١(
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فاِسـِق�َ 
ْ
ـْوِم ال

َ
ق
ْ
َ ال ْ

نا َو�َ�
َ
ن
ْ
 بَ�

ْ
ُرق

ْ
اف

َ
هكـذا  بـيُّ الن كـانفـإذا  ؟]٢٥: املائـدة[ ف

 .)١(»وال يأيت ٰى ؤتيُ  مثل اإلمام مثل الكعبة إذ ،يا جابر .أعذر فالويصُّ 

ابـن مسـعود  عـنبسـنده  )٢()رائعـعلـل الشـ(وقريـب منـه مـا رواه يف 

 عـن )٣()االحتجـاج(يف ورد ا ، وقريـب منـه أيضـًا مـ أمـري املـؤمنني عن

 .النهروان منرجوعه  بعد  أمري املؤمنني

لـني، األوَّ  مـنتـآمر عليـه  مـنقتـال  عـنة قعـوده وذكر املجليس يف علَّ 

ــ ــود وعلَّ ــنة قع ــنهم م ــد م ــ قع ــر املجلس ــرـ،  وذك ــة ُأخ ــن ٰى ي رواي  ع

خــو تــيم أربعــني رهطــًا ألــو وجــدت يــوم بويــع «:  قولــه )االحتجــاج(

 .)٤(»...هللا جلاهدتم يف ا

ـ عـنبسـند معتـرب  )٥()األمـايل(وكذلك الصدوق يف  ل، وكـذلك املفضَّ

 .)٦()أماليه(الطويس يف 

هلـذا  اً نتضمّ منها م اً كثري -باب العلل  -اب ذا البي يف هـمجع املجلس قدو

 .)٧(التعليل

  يكون احلسـني أنر رِّ قُ  قد كان: أنَّه نم -دًا متعدِّ  -ورد وكذلك ما 

 .)٨(لكن بدا هللا فيهاملهدي و هو

                                                

 .٢٤٨ - ٢٤٦: كفاية األثر) ١(

 .٧ح / ١٢٢باب  /١٤٩و ١٤٨ :عئعلل الرشا) ٢(

 .٢٨٠و ٢٧٩: ١ االحتجاج) ٣(

 .٢٨١: ١، عن االحتجاج ٢ح / ١٣باب / ٤٢٠: ٢٩األنوار  بحار) ٤(

 ).٦٢٠/١٠(ح / ٤٦٤و ٤٦٣ :لصدوقاأمايل ) ٥(

 .)٩٥٢/٩(ح / ٤٢٦ - ٤٢٤: أمايل الطويس) ٦(

 .٥٥ - ١ح / ١٣باب / ٤٧٧ - ٤١٧: ٢٩بحار األنوار : راجع) ٧(

ــع) ٨( ــايف : راج ــت/ ٣٦٨: ١الك ــة التوقي ــاب كراهي ــنعامين١ح / ب ــة لل / ٣٠٤و ٣٠٣: ؛ الغيب

 .٤١٧ح / ٤٢٨: ؛ الغيبة للطويس١٠ح / ١٦باب 
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يل االلتزام العا عنختاذل املؤمنني  هور إقامة دولتهم ؤخِّ فيظهر أنَّ الذي يُ 

واآليـات الكريمـة  بـلذا ما تواترت به األخبـار، الكبري باملسؤولية الثقيلة، وه

 اُهللا  :قال تعـاىلٰ . راحة يف ذلكـواضحة الداللة باملضمون والص
َ
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� )٦٦: األنفال(. 

ــة  ــا  إذنفاألُمَّ ــوواقعه ــعف  ه ــىلٰ الض ــة  ع ــعدة الديني ــف األص خمتل

 .واحلياتية املاّدية واملعنوية

م أنَّ معنل ممَّ ويتحصَّ  املسـار  عنالثبات وعدم االنتقال  هواحللس  ٰى ا تقدَّ

حه لنا وضِّ ذا ما تُ هو .ارات الباطل والزيغالعقائدي والديني باإلنجرار خلف تيّ 

ةٍ َوِمـْن ِر�ـاِط  :اآلية الكريمة يف قوله تعاىلٰ 
ـو�

ُ
تُْم ِمـْن ق

ْ
ُهْم َما اْستََطع

َ
وا �

�
ِعد

َ
َوأ
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ُ
و��
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و� اِهللا وََعد

ُ
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َ
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ُ
َيِْل ت

ْ
 .)٦٠: األنفال( ا�

 :حلس البيوت  ىٰ موس

ــد روي  ــن عيســمرفوعــة  )الكــايف(يف وق ــيل ب ــال ،ٰى ع ــ إنَّ «: ق  ٰى موس

  ــاىلٰ تبــارك وناجــاه اهللا ــه لــهفقــال  ،تع ــا موســ :يف مناجات وكــن  ،...ٰى ي

ــ ــب ختف ــد القل ــاب جدي ــق الثي ــىلٰ  ٰى خل ــل األرض وتُ  ع ــرَ أه ــل ع ف يف أه

العبـاد  -كـن إمـامهم  ،ٰى يـا موسـ ،...حلـس البيـوت مصـباح الليـل ،السامء

 ،واحكـم بيـنهم بـام أنزلـت عليـك ،يف صالهتم وإمـامهم فـيام يتشـاجرون -

 .)١(»ًا ونورًا ينطقنًا وبرهانًا نريِّ حكًام بيِّ  هفقد أنزلت

ــ ــديث القدس ــأمر اهللا ـيف احل ــ ي ي ــن  ٰى موس ــًا م ــون حلس ــأن يك ب

ـ األمـر بإقامـة احلكـم اإلهلـي بـني  ه مل ينـاِف أحالس البيوت، ومـع ذلـك فإنَّ

ــ ــة التــوراة، ممَّ ــالنــاس وإقام املــراد احلقيقــي والصــحيح مــن  أنَّ  ل عــىلٰ دلِّ ا ُي
                                                

ـــايف) ١( ـــدوقأويف  ؛٨ح / ٤٣و ٤٢: ٨ الك ـــايل الص ـــند ، )٥٧٧/١(ح / ٤٣٨: م ـــندة بس مس

 .اهللا بن سنان حسن عن عبد
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والثبــات  ،روع احلــقِّ ـية واخلفــاء يف اإلقامــة يف بيــت مشــرّ ـحللــس هــو الســا

ـ وعدم االنجرار مـع كـلِّ  ،النهج الصحيح عىلٰ  رايـة مرفوعـة، بـل  اه وكـلِّ اجتِّ

ــ ة األمـر بــاحللس واخلفـاء يف البيــوت يف حـني األمــر بقيـادة النــاس وهـو قمَّ

 .رـالنشاط والدور الفاعل ورفع الفتنة والنزاع بني البش

هـو  »كـن حلسـًا مـن أحـالس بيتـك«ـ األمـر بـ ًا أنَّ وبذلك يظهر جليَّ 

ــان احلــقِّ  ية يف مواجهــة العــدوّ رّ ـاخلفــاء والســ  ،يف حــني اإلقامــة يف بيــت كي

ـــو ـــرًا ودع ـــيس أم ـــعف  إىلٰ  ٰى ول ـــوهن والض ـــكون وال ـــود والس اجلم

 .ج لألحداث من دون اخلوض يف إدارة إصالحهاواالستضعاف والتفرّ 

كــام يف روايــات الزيــارات  -الروايــات  املستفيضـة  وقــد ورد يفكيـف 

ـــدة  ـــذمُّ ا -العدي ـــ ل ـــوهن والســـكون والض ـــديد للضـــعف وال راعة ـالش

ة ف، بيــنام أمــر بــالقوَّ ســتكانة والتتعتــع واهللــع والتضــييع والتخّلــواال

ــن  ــداد، وإن مل يك ــدام واإلع ــة واإلق ــق واملحافظ ــربوز والنط ــوض وال والنه

ــ ــك بمعن ــدَّ  ٰى ذل ــخونةاحل ــوّ  ة والس ــة والته ــاء واإلذاع ــخب واإلفش ر والص

لألرسار األمنية وكشف املسـتور، بـل هـو أمـر ذكـي يف اآلليـات واخلطـوات 

 .للخطط

ــدَّ  ــارات ويف ع ــن زي منهــا ،  د الشــهداءولســيِّ  مــري املــؤمننيألة م

 )١(وجــاء رجــل : ...قـال،  عـن أســيد بــن صـفوان صــاحب رســول اهللا

 ،قويـت حـني ضـعف أصـحابه ..: .رع مسـرتجع وهـو يقـولـمسباكيًا وهو 

ولزمـت منهـاج رسـول اهللا ، وهنضـت حـني وهنـوا، سـتكانوااوبرزت حـني 

...، ــ ــدين ـومل تض ــره احلاس ــافرين وك ــيظ الك ــافقني وغ ــرغم املن رع ب

ــغر ــقني وص ــلوا ،الفاس ــني فش ــاألمر ح ــت ب ــوا ،فقم ــني تتعت ــت ح  ،ونطق
                                                

 .ذلك الرجل هو اخلرض ورد أنَّ ) ١(
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ــوا ــور اهللا إذ وقف ــيت بن ــاتَّ  ،ومض ــدواف ــوت، بعوك فه ــهم ص ــت أخفض ًا وكن

 ،وأكثــرهم رأيـــاً  ،وأصــوهبم منطقــاً  ،هــم كالمـــاً قلّ أ، وقنوتــاً وأعالهــم 

  .)١(»...هم يقيناً وأشدّ  ،وأشجعهم قلباً 

 :التي وردت يف الزيارة )حني( ىٰ فهم جديد ملعن

املحمــول  أنَّ : (وهـي، ة احلينيـةيف املنطـق بعـض أوصـاف القضـيَّ  رَ ِكـذُ 

 .)صافه بوصفهفعيل الثبوت للموضوع حني اتِّ 

  هوهـو أنَّـ ،يشـبه ذلـك  ا أوردناه يف زيـارة أمـري املـؤمننيوم

، حــني  صــربهيــربز صــربهم يضــعف حــني يأفــل عمــل القــوم وحــني 

 فهــذا الوصــف ثابــت فعــالً لإلمــام، ، ولــيس دائــامً  يتعتــع القــوم ينطــق

  َّفهو دور موازن  -ذلك صف القوم بعدم حني يت-. 

ــؤو ــذي ألمــري امل ــدور ال ــري ال ــذا دور آخــر غ ــو   مننيه ــذي ه ال

 -ف باإلمامـة والقيـادة كمكلَّـ -الـدوام، وهـو عملـه الـدائم  لـه عـىلٰ  ثابـت

 .رعية كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر وغريهاـبالتكاليف الش

ــ ــري ملعن ــذا تفس ــف ٰى وه ــل والتكلي ــطية يف العم ــاىلٰ ، )٢(الوس ــال تع : ق
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 ).١٤٣: البقرة( َمْن يَ�

                                                

ــايف ) ١( ــؤمنني  /٤٥٥و ٤٥٤: ١الك ــري امل ــد أم ــاب مول ــدوق ؛٤ ح/ ب ــايل الص  ٣١٢: أم

 .)٣٦٣/١١(ح / ٣١٣و

يف التنجيــز أو  - صــول الفقــه يف معنــٰى الوســطيةعلــامء أُ  هوقريــب مــن هــذا املعنــٰى مــا ذكــر) ٢(

ـب بـني األقـلِّ واألكثــر ف يف ظـرف املكلَّـ هـي أنَّ و، -التكليـف  الشـكِّ يف عـدد أجـزاء املركَّ

ــأو  ــل املركَّ ــن العم ــزاء م ــة أج ــأيت بثامني ــه أن ي ــاالضــطرار يمكن ــن عش ــزاءـب م  ألنَّ  ،رة أج

 .حالٍ  الثامنية جمزية يف ظرف االضطرار ومطلوبة عٰىل كلِّ 
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 :ةمَّ الوسطية يف قوام العمل حني عجز األُ 

ــ ــري امل ــزان  ؤمننيأم ــو املي ــ، ه ــو القبّ ــ، انوه ــيم اجلنَّ ــو قس ة وه

لكـن هـذا ال يمنـع ف الرجـال، وعـرَ وبـه تُ ، معـه واحلقُّ  والنار، وهو مع احلقِّ 

ــه دور ــزان األُ آخــ أن يكــون ل ــوازن ومي ــ، مــورر وهــو الوســطية يف ت  ٰى بمعن

ها وهـذا الـدور هـو أحـد أدواره التـي سـنَّ  ،-لو صح التعبـري  -ان بيضة القبّ 

 .هنج ومنهاج الدين يف

ــون دوره أُ  ــه يك ــوب ــاىلٰ مَّ ــال تع  ِهللاِ  :ة، ق
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 -أي أحـد أهـم عنـارص امليـزان  ،ذلك هـو تـوازن للخلـقكـ ،ن به اخللقوزَ تُ 

 .-عنارص التوازن 

مـرتبط بشـكل وثيـق مـع  -ان دور بيضـة القبّـ -وهذا الـدور العظـيم 

ــي  ــة األمن ــامج الرقاب ــىلٰ  -برن ــهادة ع ــاألُ  دور الش ــذين  -ة مَّ ــوا، آلل ــال من ق

ــاىلٰ  ــاِس  :تع  ا��
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ـــبط ا، فقـــد )١٤٣: بقـــرةال( َو�َ� رت

 ةضـامنة أكيـد) إمسـاك العصـا مـن الوسـط( ولذلك فـإنَّ ، الوسطية بالشهادة

 .للنجاة من السقوط يف حضيض املتشاهبات الفتّانة

 :ا املؤمنأّهي 

 . ديد القلب، وكام كان يوسفح ،حلس البيت  ٰى كن كموس

وضـوعي املعـادل امل ٰى الوسـطية بمعنـ أن تكـون يف احلـدث، فـإنَّ  بدَّ  ال

 .عنه -احلسابية  -لكثري من العمليات التدبريية  ٰى غن والعامل املشرتك الذي ال

ـخري قـدوة، حـني حيـدث فتـور نسـبي يف األُ   عيل رق نـور ـشـية مَّ

،  مـن عـيل ة عـن الباطـل يظهـر نـور احلـقِّ مَّ حينام تسكت األُ ،  عيل



 عالمات الظهور فقه   ......................................................................  ٨٨

ه أحـد معـاين إثـارة لَّـولع ،...سـخونة ويبعـث فيهـا ال ٰى ة حتَّـمَّ ما أن تربد األُ 

، فـالعقول مفطـورة -وظـائف األنبيـاء  الـذي هـو مـن أهـمِّ  -دفائن العقول 

 .الدين ولكن األنبياء يثريوا دفائنها عىلٰ 

ــ ن ال يــربح أاملــراد مــن احللــس هــو الثبــات و نَّ أ: صومــن ذلــك ختلَّ

ــىلٰ  ــتقامته ع ــن اس ــؤمن م ــه  امل ــطّ  ىلٰ إانتامئ ــاج وخ ــتأ منه ــل البي   ه

اهـات واجلامعـات املختلفـة يمينـًا وال ذلـك، وال تأخـذه االجتِّ  عـىلٰ واملالزمة 

ــامالً،  ــرّ  نَّ أال ش ــود والتف ــراد اجلم ــرك األُ امل ــىلٰ ج وت ــور ع ــدم  م ــا، وع غارهب

ــاألُ  ــرتاث ب ــبُّ  موراالك ــي ال تص ــ الت ــاج يف اجتِّ ــتأاه منه ــل البي ، أي  ه

اجلمـود  ٰى عنـامل نَّ أبقدر ما هم مع املنهـاج فـنعم وبقـدر مـا يبتعـدون فـال، ال 

ــذوبان يف املادّ  ــؤولية وال ــذَّ والالمس ــتمتاع بل ــة واالس ــة والذاتي ــة ي ة الوداع

 .والراحة واخلمول وهبجة احلياة الدنيا

اا  :رةر واا م ارا:  

الم عليــك يــا ثــار اهللا وابــن ثــاره والــوتر الســ«: يف الزيــارة قولـه 

 .)١(»املوتور

ــا هــ إىلٰ  ســتمرٌّ م  إلمــام احلســنيالثــورة والثــأر ل ذا وإٰىل يــوم يومن

ــ ،الظهــور ومــا بعــده  يف الظهــور، كــام بعــد هــي ٰى يف الرجعــة التــيبــل حتَّ

دًا قنــايت فــاخرجني مــن قــربي مــؤتزرًا كفنــي شــاهرًا ســيفي جمــرِّ «: الــدعاء

 .)٢(»يًا دعوة الداعيُملبّ 

ب فـرع التعّصـ هـوو، سـتمرٌّ أنَّ برنـامج الثـأر والثـورة م ذا يشري إىلٰ وه

                                                

 ).٥٥٦/٩(ح / ٧١باب / ٣٢٨: كامل الزيارات) ١(

 .٦٦٤: ملشهديالن ا ملزارا) ٢(
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بـل ملـا ،  بحيـاة املعصـوم اً ب خمتّصـ، فلـيس التعّصـ لذات املعصوم

لـو أنَّ عبـدًا زنجيـًا «:  يظهـر مـن قولـهكـام بعد حيـاة اإلمـام املعصـوم، 

 د بزمـان أو مكـان مـا دام يصـبُّ ري مقيَّـب غـ، فيكـون التعّصـ)١(»ب لنـاتعصَّ 

ــ ــيهمـيف نص ــبته إل ــاف نس ــول يف ،رهتم ويض ــا نق ــل وإذا كنّ ــارة أيب الفض  زي

: » ــت ــك  -وانتهك ــة -بقتل ــالم حرم ــو )٢(»اإلس ــن ه ــك بم ــف ب ، فكي

 ؟ وأهل البيت كالنبيِّ  وقدسيةً  أعظم حرمةً 

 :األخذ بثأر احلسني  ما ورد يف اإلذن بل واحلّث عىلٰ 

د أنَّـه قـال هلـم حمّمـ  فقد رويـت عـن والـدي...  :جعفر بن نام قال

 دخــل بــن احلســني، فلــامَّ  امي وإمــامكم عــيلإمــ قومــوا بنــا إىلٰ : بــن احلنفيــة

، لـو يـا عـمّ «:  الوا ألجلـه، قـؤه بخربهم الـذي جـاودخلوا عليه، خربَّ 

ـ وقـد  ،اس مؤازرتـهالنـ ب لنـا أهـل البيـت لوجـب عـىلٰ أنَّ عبدًا زنجيًا تعصَّ

فخرجـوا، وقـد سـمعوا كالمـه وهـم ، »ذا األمـر فاصـنع مـا شـئتيتك هولَّ 

 .)٣(بن احلنفيةوحمّمد   دينأذن لنا زين العاب: يقولون

 ،مجاعــة كــان هلــم ارتيــاب يف حركــة املختــاروردت يف الروايــة  وهــذه

جــاء هبــم لإلمــام زيــن  ثــمّ  ،د بــن احلنفيــة فأجــاهبمســألوا حمّمــ وكــانوا قــد

ــ  يســألونه، فاإلمــام  العابــدين ــة ميعطــيهم ضــابطة عامَّ ة وهــي همَّ

ــ ــوم أنَّ التعّص ــذات املعص ــواطن ا ب ل ــم م ــن أعظ ــي ال م ـــرة الت لنص

وهــذه الروايــة مــن أهــمِّ املســتندات  -حتتــاج إٰىل ضــمِّ قــرائن ُأخــرٰى للثــأر، 

 .-لقاعدتنا 
                                                

 .٣٦٥: ٤٥بحار األنوار ) ١(

 .٣٩١: ملشهديا البن املزار) ٢(

 .٩٧و ٩٦: ذوب النّضار) ٣(



 عالمات الظهور فقه   ......................................................................  ٩٠

ــا  ــذلك م ــدورد ك ــام أيب عب ــن اإلم ــا «:  اهللا ع ــطت فين ــا امتش م

ــ ــبت حتَّ ــمية وال اختض ــوا هاش ــذين قتل ــرؤوس ال ــار ب ــا املخت ــث إلين ٰى بع

 .)١(» احلسني

ال تسـبّوا املختـار، فإنَّـه قتـل «:  عـن اإلمـام البـاقرورد كذلك مـا 

 .)٢(»م فينا املال عٰىل الُعرسةج أراملنا، وقسَّ قتلتنا وطلب بثأرنا، وزوَّ 

ــّجاد ــول الس ــذلك ق ــذي أدرك «:  ك ــد هللا ال ــن يل احلم ــاري م ث

 .)٣(»خرياً  أعدائي، وجزٰى اهللا املختار

 :اً الروايات ُأمور نالحظ من

الً  ــار إٰىل أمهّ  إنَّ الــدعاء للمختــار إشــارة :أوَّ يــة وعظمــة مــا فعلــه املخت

 . من الثأر ألهل البيت

ـــاً  ـــل للمختـــار إشـــارة إٰىل رض  إنَّ دعـــاء اإلمـــام :ثاني ورة حتّم

 والتعّصــب لــه، ولــيس  فاع عــن ذات املعصــوماملــؤمنني مســؤولية الــد

د وصف حلالـة تأرخييـة وقعـت، بـل هـو رسـم ملنهـاج عمـل ودعـوة جم هو رَّ

ألنَّ الزم الــدعاء هــو كــون مــا أتــٰى بــه  ،ك الطريــقللمــؤمنني للســري يف ذلــ

واملنهـاج الـديني الـالزم األخـذ بـه، ويشـري إٰىل الشــرعية املختار عٰىل السنن 

ــايل دعــوة ، و ب ألهــل البيــتيــة مــا فعلــه املختــار بالتعّصــأمهّ  هــو بالت

 .من أعدائه  للسري يف مسرية طلب الثأر للحسني

ــاً  ــتفيض يف الز :ثالث ــد اس ــه ق ــنيأنَّ ــارات للحس ــل   ي ــوم أه ولعم

عـٰىل تـوطني الـنفس والعـزم عـٰىل األخـذ بثـأرهم وطلـب  احلثُّ   البيت

 .رة لرتسيخها لدٰى املؤمن الزائر ملراقدهموترهم كتعاليم مكرَّ 

                                                

 .٢٠٢ح / ٣٤١: ١اختيار معرفة الرجال ) ١(

 .١٩٧ح / ٣٤٠: ١اختيار معرفة الرجال ) ٢(

 .٢٠٣ح / ٣٤١: ١اختيار معرفة الرجال ) ٣(



 ٩١  ..............................................................  حمّطات مهدوية: الفصل الثاين

 :طلب الثأر آلل حمّمد 

ــاء النورد  ــةيف دع ــربالء«: دب ــول بك ــدم املقت ــب ب ــن الطال ــن ، )١(»أي م

ــشعارات مش اهللا  عـن عبـد، ف)حمّمـد الثـأر آلل  بطلـ(ة هـو روع احلجَّ

ـإِذا جـاَء  :يف تفسـري قولـه تعـاىلٰ   اهللا بن القاسم البطل، عـن أيب عبـد
َ
ف
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يارِ  وتـرًا ن ، ال يـدعو قـوم يبعـثهم اهللا قبـل خـروج القـائم«: ، قـالا��

 قتلوه  د إالَّ آلل حممّ 
ً
ُعوال

ْ
 َمف

ً
دا

ْ
 وَع

َ
 .)٢(»]٥: اإلرساء[ َو�ن

نَّ مـا تقـوم بـه تلـك اجلامعـة  املؤمنـة هـو مـن أوتقريب داللة الروايـة 

مَّ كـان لسـان الروايـة مـن َثـو ،يـةالبالغـة األمهّ والشــرعية األغراض الدينية 

ــوقــد ذُ  ،املــدح واملــديح هلــم ــة  رَ ِك   قتــل أمــري املــؤمننييف صــدر الرواي

 . وطعن احلسن واحلسني

ــاه وه ــذي أوردن ــمون ال ــس املض ــري إٰىل نف ــرٰى تش ــات ُأخ ــاك رواي ن

ره فوجــدوه ـأربعــة آالف لنصــاألرض مــن املالئكــة  إىلٰ نــزل لقــد و«: أعـاله

ــد قُ  ــق ــم َل تِ ــد، فه ــ عن ــائم فيكون ــوم الق ــرب إٰىل أن يق ــعث غ ــربه ش ــن  ونق م

 .)٣(»نيلثارات احلس يا :وشعارهم ،أنصاره

ـــ  وكـــذلك عـــن الصـــادق :  ةيف وصـــف أصـــحاب احلجَّ

إذا سـاروا ، لثـارات احلسـني يـا :شـعارهم ،لـوا يف سـبيل اهللاقتَ ويتمنون أن يُ «

ر ـهبـم ينصـ ،يمشـون إٰىل املـوٰىل إرسـاالً  ،يسري الرعـب أمـامهم مسـرية شـهر

 .)٤(»احلقِّ  إماماهللا 
                                                

 .٥٠٩: ١ ل األعامل؛ إقبا٥٧٩: ملشهديا البن املزار) ١(

 .٢٥٠ح / ٢٠٦: ٨ الكايف) ٢(

 ).٢٠٢/٥(ح / ١٩٢: أمايل الصدوق) ٣(

 .٨٢ح / ٣٠٨: ٥٢ بحار األنوار) ٤(
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ــا رواه  ــذلك م ــن وك ــهدي يف اب ــدإاملش ــ ٰى ح ــارات اإلم :  امزي

 ،واحلـارض يف األمصــار ،الغائــب عـن األبصـار ،السـالم عـٰىل اإلمـام العـامل«

ــونو ــن العي ــب ع ــار ،الغائ ــارض يف األفك ــ ،احل ــة األخبقيَّ ــوارث ذا  ،اري ال

ــا ــتار ر،الفق ــت اهللا ذي األس ــر يف بي ــذي يظه ــعار ،ال ــادي بش ــذي ين ــا :ال  ي

 .)١(»...الطالب باألوتارأنا  ،لثارات احلسني

*   *   * 

                                                

 .١٠٧: ملشهديالبن ااملزار ) ١(



 

 

 

 

 

 

   اا:  
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ةا وا:  

ّوا ا  

نـــدفاع يف النشـــاط بـــل اال ، ال يعنـــي اجلمـــودالصـــرب والتصـــّرب  نَّ إ

 .دة واسعةوالفاعلية والرعاية للطيف والتخطيط لتدابري متعدِّ 

االســتعجال والنهــي  وقــد ورد يف روايــات مستفيضــة بــل متــواترة ذمُّ 

ــدف ــن االن ــاخنع ــ  أنَّ الَّ إ ،اع الس ــة املعن ــع يف حقيق ــالم يق ــه  ٰى الك ــراد من امل

 ة عـىلٰ الـواردة فيهـا أيضـًا روايـات متـواترة داّلـ ٰى خرمتوازنًا مع األبواب األُ 

ة املسـتقيمة والنمرقـة فـالنظم املتـوازن بيـنهام هـو اجلـادَّ  ،ٰى خـرقواعد دينية أُ 

 .ٰى الوسط

ــل البيــتأذن للصــرب يف منهــاج إ ــاهج تفســري خي  ه ــف عــن املن تل

بعـض املنـاهج السـائرة  نَّ إة، بـل ة أو غـري اإلسـالميَّ سواء اإلسـالميَّ  ٰى خراألُ 

يف ) عــدم الصــرب أو اجلــزع(لــت يف فهــم ترجَّ   مــنهج أهــل البيــت عــىلٰ 

 ؟وما هي مساحته ؟يكون ٰى أين ومت ، سري ومسري أهل البيت

 بـــل ، م ســـابقًا يف الروايـــة عـــن اإلمـــام الصـــادقوقـــد تقـــدَّ 

اإلحلــاح يف الرجــاء  الســكون بمعنــٰى اجلــزع وعــدم  الكثــرية أنَّ  )١(الروايــات

ــاىلٰ  ــدعاء والطلــب مــن اهللا تع ــط وال ــة والنش ــزان للحــراك والفّعالي ــو مي ، ه

والقــدر  وإلرادة التغيــري والرجــاء قبــل نــزول أمــر اهللا وقبــل وقــوع القضــاء

 .ة وسعة الرمحة اإلهليةطمعًا يف سعة املشيَّ 
                                                

 .٨٥باب / أبواب الدفن/ ٢٧٥: ٣وسائل الشيعة ) ١(
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القضـاء والقـدر كـام  ال يعنـي االعـرتاض عـىلٰ  سـكوناجلزع وعـدم ال

 .نَّ ساحة الصرب بعد وقوع القضاء والقدرإر البعض، بل قد يتصوَّ 

مة اا:  

اد اةإ  

ــاىلٰ  ــال تع ــاِط : ق ــْن ِر� ةٍ َوِم ــو�
ُ
ــْن ق تُْم ِم

ْ
ــتََطع ــا اْس ــْم َم ُه

َ
وا �

�
ــد ِع

َ
َوأ

َيْــلِ 
ْ
القرآنيــة العظيمــة ليســت وهــذه الفريضــة ، )٦٠: األنفــال( ...ا�

الـدوام أن  ، بـل هـي مطلقـة عـىلٰ ة بباب اجلهـاد وحـال منـاجزة العـدوّ خمتصَّ 

، رادعـًا لـه عـن التطـاول هتم رصحـًا هيابـه العـدوّ يبني املؤمنون أنفسهم وقـوَّ 

ة ُأمور من هذه اآلية  :ويمكن استفادة عدَّ

ـة عـن ربـاط اخليـل، القـوَّ  ٰى قت معنـاآلية فرَّ  ٰى نر :لاألوَّ  ا تشـري وكأهنَّ

العسـكرية التـي أحـد  ٰى القـو ٰى أوسـع مـن معنـ ٰى ة بحسـب املعنـالقوَّ  أنَّ  إىلٰ 

 ).رباط اخليل(مصاديقها 

 :هذا التفريـق والتمييـز واضـح يف اآليـات القرآنيـة، قـال تعـاىلٰ : الثاين
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َ
ة عـن البـأس الشــديد، أي قـت القـوَّ ، فاآليـة هنـا فرَّ )٣٣: النمـل( ت

 .ة البدنية والعسكريةالقوَّ  ٰى ة أوسع من معنالقوَّ  ٰى معن نت أنَّ بيَّ 

ــوَّ  ــاين الق ــن مع ــرة األُ وم ــه ٰى خ ــاىلٰ ، قول ــِ� وَ  :تع
�
ل

َ
ــوا �

ُ
ون

ُ
�

َ
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ً
�اثـا

ْ
يف  -شـري فقـد أُ ، )٩٢: حـلالن( ... ن

 .ة هو اإلحكام واإلبرامالقوَّ  ٰى معن أنَّ  إىلٰ  -التفاسري 

ـــذين كـــذلك طلـــب ذي القـــرنني القـــوَّ  :الثالـــث ة مـــن القـــوم ال

ـ��  :تعـاىلٰ ستنجدوه، وهي اإلعانة املاليـة والبدنيـة، قـال ا
�
 مـا َمك

َ
ِه فيـقـال
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ــ
ُ
وِ� بِق

ُ
ِ�ين

َ
ــأ

َ
ــْ�ٌ ف

َ
 خ

�
 َر�

ً
مــا

ْ
ُهْم رَد

َ
ــن

ْ
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ُ
�

َ
ــن

ْ
 بَ�

ْ
َعــل

ْ
ج

َ
ةٍ أ ، )٩٥: الكهــف( و�

ة القـوَّ  ٰى أوسـع مـن معنـ ٰى ة معنـالقـوَّ  ٰى معنـ أنَّ  تشـري إىلٰ  ٰى خروهكذا آيات أُ 

 .البدنية والعسكرية

أنــواع  مطلــق شــامل لكــلِّ  ٰى ة معنــالقــوَّ  ٰى عنــوان ومعنــ  أنَّ إذن يتبــنيَّ 

 .ري العسكريةة العسكرية أو غة سواء القوَّ القوَّ 

ــاً  ــح أيض ــن الواض ــوَّ  أنَّ  وم ــرية الق ــاديق كث ــا مص ــكرية هل ــري العس ة غ

ــا ــوَّ : منه ــةالق ــوَّ  ،ة العلمي ــوَّ  ،ة السياســيةوالق ــوَّ  ،قتصــاديةة االوالق ة والق

ــةاال ــا ،جتامعي ــم أنَّ  .وغريه ــك رغ ــد ذل ــت بع ــة قال ــاِط : اآلي ــْن ِر� َوِم

ــلِ  َيْ
ْ
 يشء آخــر أعــمّ ) بــاط اخليــلر(ة املعطــوف عليهــا القــوَّ  ، فيظهــر أنَّ ا�

 ٰى املسـتو ر العلمـي عـىلٰ ة العلميـة يف التطـوّ ، فتكـون القـوَّ )رباط اخليـل(من 

ة القـوَّ  فـإنَّ  ،االقتصـادي ٰى املسـتو السيايس والذكاء السـيايس، وكـذلك عـىلٰ 

ــوَّ  ــادية ق ــواالقتص ــذلك الق ــل، ك ــا عاق ــل  ٰى ة ال ينكره ــا، ب ــي ذكرناه  نَّ إالت

ــوَّ  ــة والوجة االالق ــة االجتامعي ــاه ــة والت ــاً أجتامعي ــع أيض ــوَّ  ثري يف املجتم ة ق

 .ٰى خرأُ 

ــة تُ هــذه املصــادر للقــوَّ  وكــلُّ  ص بنــا، املــرتبِّ  ب العــدوَّ رِهــوتُ  د هيبــةً ولِّ

ـوالقضـيَّ  العكــس  ة بوجــود معركـة أو معركـة وشــيكة، بـل عـىلٰ ة غـري خمتصَّ

 :يف وقت السلم لألسباب التالية ٰى بنة تُ القوَّ 

ــأل - ١ ــامهنَّ ــ ٰى ا تتن ــمّ م ــيطة ث ــة البس ــاعد إىلٰ  ن الدرج ــة  تتص الدرج

 .مي يكون يف وقت السلم بشكل أفضلهذا التناالعليا، و

سـتخدام اة، بـل هـو وقـت وقت احلرب ليس وقـت بنـاء للقـوَّ  أنَّ  - ٢

تـك يف وقـت سـابق ت قوَّ يـفـإذا مل تكـن بن .ة، وهـذا واضـحملا بنيته مـن قـوَّ 

 .-وقت احلرب  -م يف الوقت الالحق زَ سوف ُهت 
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 .ة بصورة هادئة ورصينةوقت السلم وقت صحيح لبناء القوَّ  أنَّ  - ٣

ـــؤولية ـــام باملس ـــزائم للقي ـــيد اهلمـــم واإلرادات والع ـــي حتش ، فينبغ

 .وختطيط برنامج يقوم بعبئ ضخامة احلدث

ــنّص ، )١(»ةريت لكــم معــدَّ ـونصــ« ــاراهتم  وهــذا ال ورد مستفيضــًا يف زي

أو التعبـوي للنفـوس وحلـامس منـي أو العسـكري سواء يف جانـب امللـف األ

ــدي  ــف العقائ ــادي أو يف املل ــايل واالقتص ــيايس أو امل ــف الس ــم أو يف املل اهلم

مــن الرعايــات احلازمــة التــي  ٰى خــريــدلوجي يف امللفــات األُ والفكــري واإل

 .املؤمن النهوض هبا يلزم عىلٰ 

ةٍ َوِمْن  :قال تعاىلٰ 
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فق أُ  هو بلله سقف يقف عنده،  ة ليس وهي أنَّ بناء القوَّ أَال  ،خطرية اسرتاتيجية

  :يف قوله تعاىلٰ  بل، ٰى مفتوح ال يتناه
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النفوذ مـن  القدرة عىلٰ  ىلٰ إهتم إنامء سلطان قوَّ  ىلٰ إر ـودعوة للبش، )٣٣: الرمحن(

 .وات واألرضأقطار السام

سقف يف دعوة القـرآن، نعـم اسـتخدام ة ليس له فإذن بناء القدرة والقوَّ 

 اه اآلخرين ولو كانوا من األعداء املُعتدين له سقف وحّد حمدود، كام أنَّ ة جتالقوَّ 

ليـة يف اه اآلخرين حالة استثنائية واضطرارية وليست حالة أوَّ ة جتاستخدام القوَّ 

 . منطق القرآن ومدرسة أهل البيت

ــوَّ  ــاء الق ــني بن ــتخدافب ــع اس ــدادها م ــوَّ ة وإع ــون م الق ــتعامهلا ب ة واس

ه نَّـأ» كـن حلسـًا مـن أحـالس بيتـك«م التوصـية بــ فَهـشاسع، ومن ذلـك يُ 
                                                

 .٣٢١٣ح / ٦١٤: ٢من ال حيرضه الفقيه ) ١(
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ــاء القــوَّ  ٰى لــيس دعــو ــان اإليــامن واملــؤمننيلعــدم بن بــل غايتــه عــدم  ،ة لكي

ــدعوهتم ة جتــاســتخدام واســتعامل القــوَّ  ــد ىلٰ إاه املخــالفني ل ، ال واحلــقِّ  ٰى اهل

ة، ة أو إيقـاف مسـرية بنـاء القـوَّ ك بنـاء القـوَّ لـرت  ة وتوصية منـها وصيَّ أهنَّ 

 .وكم بني املعنيني من فرق شاسع

ـ  أتبـاع أهـل البيـت نالحظ أنَّ  مَّ ومن ثَ  ة بعـدد األصـابع كـانوا قلَّ

 مـن بنـاء يومنـا هـذا، ولـيس ذلـك إالَّ  ىلٰ إكيـف تنـاموا  ل، ثمّ يف الصدر األوَّ 

ــ .ة والقــدرة ال مــن إيقافهــاالقــوَّ  هــذا األصــل والقاعــدة  مَّ وألجــلومــن َث

ـ العظيمة قام كـلُّ   عشــر ة أهـل البيـت األحـد ظـامل بقتـل إمـام مـن أئمَّ

ـ أو القتـل، رغـم أنَّ  مِّ ا بالسُّ مَّ إواستئصاله  مـن اإلمـام   ة أهـل البيـتأئمَّ

لكــن  ،ةمل يســتعملوا القــوَّ   اإلمــام احلســن العســكري ىلٰ إ  الســّجاد

ــي أُ  ــخلفــاء بن ــميَّ ــي العبّ ــامي يف القــوَّ اس ملســة وبن ــنة، فوا مــنهم التن ــ م مَّ َث

 وة وبنـميَّـأُ  وم بنـفقـاموا بتصـفيتهم، بيـنام مل يقـد ملكهم استشعروا اخلطر عىلٰ 

 . نادراً قتل أحد من علامء املخالفني إالَّ  اس عىلٰ العبّ 

ـ اإلرصار يف  عـىلٰ   ة أهـل البيـتوهذا برهان قـاطع مـن سـرية أئمَّ

ة والقـدرة فبـني بنـاء القـوَّ  ،متـّددها بـال حـدودة والقـدرة وتناميهـا وبناء القوَّ 

وقـد وقــع اخللـط عنــد كثـريين، بــل بقـي هــذا  ،مـع اســتخدامها متـايز كبــري

 .يومنا هذا ىلٰ إاخللط معشعشًا قرونًا 

عـن الطمـع يف  ة والقـدرة املُتنـامي فائدتـه الـردع للعـدوِّ إذن بناء القـوَّ 

، )ة خـري مـن العـالجالوقايـ(مقدرات املـؤمنني واملسـلمني، وهـو مـن بـاب 

ة هـو مــن العــالج بعــد وقـوع االبــتالء بمــرض اعتــداء بيـنام اســتخدام القــوَّ 

ــامي القــوَّ  نَّ إبــل ، املعتــدي إلزالــة ذلــك العــدوان ة والقــدرة لــه خاصــية تن

 .، وهي خاصية إزالة العدوان أيضًا، بنحو سلمي تلقائي عفويٰى خرأُ 
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ــ ــ هبــا اهلدنــة التــي أوٰىص   أنَّ مَّ يتبــنيَّ ومــن َث يف   ة أهــل البيــتأئمَّ

مــع رضورة بنــاء وتنــامي القــدرة، بــل بيــنهام  ال تتنــاىفٰ  ٰى زمــن الغيبــة الكــرب

مقــدرات  عــىلٰ كـامل الوئــام والــتالزم، فـإنَّ اهلدنــة تعنــي فــيام تعنيـه احلفــاظ 

د تــرك املناوشــة معســكر اإليــامن وكيانــه، وهــ ــتمُّ بُمجــرَّ اخلصــم  مــعذا ال ي

ــدوّ  ــالف، وبم والع داملخ ــرَّ ــذة واملا ج ــرك املناب ــّف ورصف ت ــإنَّ لك ــة، ف نازل

ــده ال ُحي ذلــك بمجــرَّ  ة اعــتامد بنــاء القــوَّ  مــنبــدَّ  ال بــلق األمــان واحلفــظ، قِّ

رعايـة اهلدنـة  عـىلٰ واخلصـم  درة كـي يكـون ذلـك ُملجـأ للعـدوِّ وتنامي القـ

 .الطمع يف نكث اهلدنة والقيام بالعدوان والتجاوز عنورادعًا له 

تكـن تلـك اهلدنـة  ملمعاويـة  مـع اإلمـام احلسـن  يف هدنة ٰى  ترأَال 

ــفِّ متمحِّ  ــال،  عــن ضــة يف الك ــلالقت ــود ذلــك االتِّ  ب ــانفــاق أكثــر بن ــه  ك في

درة وعـدم ة والقـإبقـاء القـوَّ  عـىلٰ وشـيعته   اإلمـام احلسـن مناملحافظة 

 ؟تسليمها ملعاوية

ل بنـد  كـانمَّ ثَ  منو أنَّ أخـاه اإلمـام   بنـود اإلمـام احلسـن مـنأوَّ

ًا سـاخنًا يمكـن تفعيلـه خطَّـ يظـّل  بـلاهلدنـة،  ال يدخل يف هذه  احلسني

 .الرصحية يف ذلك ٰى البنود األُخر ضافًا إىلٰ ، موقٍت  يف أيِّ 

ــا  ــة وعنواهن ــوم اهلدن ــوفمفه ــر  ه ــناآلخ ــاوين  م ــيالعن ــل  الت حص

 مــنكــن حلســًا «: االلتبــاس يف مفهومهــا ومعناهــا كالتوصــية الــواردة

 :ة عندنا أصالن، فبالدقَّ كام مرَّ  »أحالس بيتك

 هـوية، وأصـل آخـر وياسـية والعسـكرة والقـدرة السأصل تنامي القـوَّ 

والقـدرة  ٰى القـو ٰى معنـ ة والقـدرة التكنولوجيـة والعلميـة، ولـيستنامي القوَّ 

ا الدولــة املقصــود منهــ االقتصــادية لــيس ٰى ياســية أو التكنولوجيــة أو حتَّــالس

 عــىلٰ مـر واملسـؤولية األ بـلناعية بيـدها، ياسـية أو الصـفقـط، باعتبـار أنَّ الس
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ــع أفــرادًا أو جمتم ــاجلمي ــات أو دوالً ك ً ع  عٍ كــم راكلّ «: ورد بحســبه كــام الَّ

 .)١(»تهرعيَّ  عنكم مسؤول وكلّ 

ة اا:  

  ط ا ومه

، فإنَّـه )رهـطلـب العلـم ونشـ(وهـي  ،ناك أصل وقاعـدة ثالثـةكام أنَّ ه

ــلــدالالت املستفيضـة لآليــات القال سـقف لــه، وكـذلك ا أيضـاً  ة رآنيـة احلاثَّ

يف طلـب  حـدٍّ  عـىلٰ عـدم الوقـوف  عـىلٰ  حتـثُّ  بـلطلبـه،  عـىلٰ  العلم، أي عىلٰ 

ــٍم َعِلــيمٌ  :العلــم، كــام يف قولــه تعــاىلٰ 
ْ
 ِذي ِعل

� ُ
� 

َ
ــْوق

َ
، )٧٦: يوســف( َوف

ــَر ِمــْن : ره، كــام يف قولــه تعــاىلٰ ـوكــذلك احلــال يف جمــال نشــ
َ
ف
َ
ــْو ال �

َ
ل
َ
 ف

� ُ
�

ُهـوا 
�
ق

َ
 ِ�َتَف

ٌ
ـة

َ
ُهْم طائِف

ْ
ـٍة ِمـن

َ
ِْهــْم  �فِْرق

َ
ـْوَ�ُهْم إِذا رََجُعـوا إِ�

َ
ـِذُروا ق

ْ
يـِن َوِ�ُن ا��

 
َ
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َ
ذ

ْ َ
ُهْم �

�
َعل

َ
 .)١٢٢: التوبة( ل

 مــنطلــب العلــم اُ «: منهــا التــيوكــذلك األحاديــث النبويــة الكثــرية 

 .ر العلم، وكام أنَّ احلال يف استثام)٢(»اللحد املهد إىلٰ 

اة اا:  

 وا  ا  

 .)٣(»تهكم مسؤول عن رعيَّ وكلّ  كم راعٍ كلّ «: النبيُّ قال 

ــوهــذه الوصــيَّ  بعــض دون  ر املســؤولية عــىلٰ ـة اخلطــرية مل تقصــة النبويَّ

                                                

 .١٤٦: ٦صحيح البخاري  ؛٣ح / ١٢٩: ١عوايل اللئايل ) ١(

 .٥٠٤: ٣تفسري األمثل ) ٢(

 .١٤٦: ٦صحيح البخاري  ؛٣ح / ١٢٩: ١عوايل اللئايل ) ٣(
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ــىلٰ  ــبعض، وال ع ــ ال ــب دون عامَّ ــاد األُ النخ ــة آح ــلٌّ مَّ ــل ك ــه  ة، ب ــن موقع م

 .وا عنها بئ، سواء قام اآلخرون بمسؤولياهتم أم ختلّ ل الثقل والعيتحمَّ 

ــة  ــدة الرعاي ــم راكلّ «قاع ــن رعيَّ وكلّ  عٍ ك ــؤول ع ــم مس ــهك ــدة »ت ، قاع

ة قاعـدة إعـداد القـوَّ  ة، رغـم أنَّ عظيمة ومهيمنة متـنهج وتـربمج إعـداد القـوَّ 

قــات ، ولكــن كيفيـات اإلعـداد ومتعلّ قاعـدة عظيمـة وكبــرية ومطلقـة أيضـاً 

ــث ــن حي ــداد م ــنهج إالَّ  اإلع ــؤوليات ال تتم ــة املس ــك الكلم ــالل تل ــن خ  م

 .»عٍ كم راكلّ « :ة اجلامعةالنبويَّ 

ــؤولية،  أي  ــة مس ــؤول نَّ إفالرعاي ــي مس ــديث  ،الراع ــال احل ــذلك ق ل

هـذه املسـؤولية تالحقـك  نَّ إ، أي »تـهكـم مسـؤول عـن رعيَّ وكلّ «: ريفـالش

د العمـل،  يف الدنيا واآلخرة، وأنت مسـؤول قبـل العمـل وحـني العمـل وبعـ

ــ ــو تركــت العمــل أو قصَّ ــازـومســؤول أيضــًا ل ــت جم  ٰى رت يف العمــل، وأن

 .بأحسن اجلزاء لو أنجزت العمل بالصورة املطلوبة

ر والزمــان ـرنا صـاحب والعصــلنـا قــدوة عظيمـة بإمـام عصــ كـام أنَّ 

روعه ـالظهـور بمشـ تطـاول الـدهور والعصـور عـىلٰ  نَّ إ، حيـث  املهدي

ــة ال ــة دول ــن اإلهلــي بإقام ــه ع ــاء األرض مل يثن ــائر أرج ــدل والقســط يف س ع

ــىلٰ  ــة ع ــاط واملرابط ــتقامة والرب ــدف االس ــق اهل ــق لتحقي ــزع  ،الطري وال زع

ر، ـيف تقـدير وتـدبري الفـتح والنصـ ة مـن أملـه ورجـاءه بـاهللا تعـاىلٰ طول املدَّ 

ــ باملســؤولية  ّي ـدارة املضــل إلفكــم هائــل وعظــيم هــذا اإلرصار مــن التحّم

 .ة قرونوالتخطيط عرب عرش

 :مورة أُ وهذا ينتج عدَّ 

ل املسؤولية والعـبء الثقيـل ة يف حتمّ ة وطول املدَّ الشدَّ  الصرب عىلٰ  أنَّ ) ١

 . ر والزمانـمام صاحب العصز عظمة اإلميِّ هلو من أعظم ما يُ 
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الطريـــق لتحقيـــق اهلـــدف  الصــرب والربـــاط واملرابطـــة عــىلٰ  نَّ أ) ٢

ر، رغـم ـتقـدير وتـدبري الفـتح والنصـ يف بتفاؤل ملؤه أمل ورجاء بـاهللا تعـاىلٰ 

ــا مــرَّ  ــات وأزمــات وكــوارث وم ــات وفــتن حلَّــات مــن عقب ت نتكاس

 .باملؤمنني

التــي ال يزعزعهــا يشء، وهــي مــن  هــذه الثقــة املطلقــة بــاهللا تعــاىلٰ ) ٣

ل يف رســم خارطــة املســري واملســار الصــحيح يف حتّمــ بــل األهــمّ  أهــمّ 

 .لراهنبات العرص ااملسؤوليات للتعامل مع متطلّ 

األوتـــاد ال ومـــن األبـــدال   أصـــحاب وأنصـــار اإلمـــام نَّ أ) ٤

ــ ــا للثبــات عــىلٰ  ٰى خــرهــم قــدوة أُ  ،ة اآلناألدعيــاء يف دولتــه اخلفيَّ رصاط  لن

ة هلــم، بــل حموريــة مســتقلَّ  واملســري واملســار القــويم الصــحيح، نعــم ال احلـقِّ 

 . حموريتهم تابعة ملحوريته

ونحن مسؤولون عن رعايتها ولو  ،ةعداد القوَّ إفإذن نحن مسؤولون عن 

وهـذا وتطـويعهم  هميف تسـخري ختاذل األغلب، وال عذر لنا ولو ختاذل األكثر

 .فاليتمفتوحًا بنحو ان موازين وضوابط وليس عىلٰ  مبنيٌّ  األصل

 قواعد أربـع هلـا ركنيـة كبـرية يف تبيـان قـوام منهـاج أهـل البيـت فهذه

  َّة أرجاء األرضيف دعوهتم إلظهار اإليامن عٰىل كاف. 

ة اا:  

ّاا  )ن اا(  

ّا  و ا  

ــة  م ــرة مقدَّ ــن ذك ــدة م ــذه القاع ــيل ه ــدخول يف تفاص ــل ال ــدَّ قب وال ب

 :ينبغي االلتفات إليها، وهي
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بكـلِّ ة، فهي قبـل اجلهـاد الـدفاعي ة األمنية موقعية مهمَّ لقاعدة التقيَّ أنَّ 

ا حارسـة لـه ا تبدأ من الدرجة البسيطة، وهي معه ألهنَّ ومعه وبعده، ألهنَّ أنواعه 

، وهي حصانة مـن االخـرتاق األمنـي ساند له من اخلرق الداخيل للعدوِّ  وخطّ 

هي إحداثه يف جسد املجتمع املؤمن، وكذلك  ستخباري الذي يمكن للعدوِّ واال

 وحصانةً  ل العسكري محايةً بعد الفش -ال قدرَّ اهللا  -بعد االنتصار العسكري أو 

 .ي ألجل مللمة اجلراحاتمن زيادة الفشل والرتدّ 

موقعيـة عظيمـة يف الـدين ويف ) األمنية(ة الذكية إذن موقعية قاعدة التقيَّ 

اآلن يف   مـام املهـديالسري واملسري السيايس واالجتامعي، كام هو حـال اإل

ـ بدال الذين يعملون معه يفغيبته، وحال األوتاد واأل ة غيبته، فهذه القاعدة عامَّ

 .زمان ومكان وخصوصًا زمن الغيبة وشاملة لكلِّ 

ــة  ــزَّ إويف احلقيق ــم وقوَّ األُ  نَّ ع ــود يف م ــود اجلن ــو بوج ــا ه ــا وفخره هت

، الـذين يقومـون بتحصـني ومحايـة املجتمـع مـن )اجلنـود املجهـولني(اخلفاء 

ــ« :أحــد تفاســري أن متيــد هبــم األرض، بــل إنَّ  اخت األرض ة لســلــوال احلجَّ

ــا ــوت »بأهله ــبب امللك ــًا بس ــا تكوين ــط بأهله ــيخ األرض فق ــيس أن تس ، ل

بحســب األســباب الطبيعيــة، أي لــوال  بالقضــاء والقــدر اإلهلــي، بــل أيضــاً 

باألسـباب الطبيعيـة اإلداريـة  -مـل وفعـل اإلنسـان الكا  رعايـة اإلمـام

ـــة  ـــة والتنظيمي ـــداث -والتدبريي ـــي، بإح ـــات السياس ـــات واملعاجل ة املوازن

 ٰى خـراملجـاالت املعيشـية األُ  ة وكـّل جتامعيـة الظاهريـة واخلفيَّـواألمنية واال

 .لساخت األرض بأهلها

 :اإلعداد األمنيمالحظتان يف 

القاعـدة هـي نفـس قولـه هـذه مسـتندات  حـد أهـمّ أ: املالحظة األُوىلٰ 

ةٍ  :تعــاىلٰ 
ــو�

ُ
تُْم ِمــْن ق

ْ
ُهــْم َمــا اْســتََطع

َ
وا �

�
ِعــد

َ
فــإنَّ قولــه  ،)٦٠: األنفــال( َوأ
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ةٍ : تعاىلٰ 
ـو�

ُ
ة عسـكرية وَّ ة سـواء كانـت قـّل مسـتويات القـوَّ تشـمل كـ ِمْن ق

ــي  -اســتخبارية أو  ــداد األمن ــداد أو غريمهــا،  -وهــي اإلع وإنَّ قاعــدة اإلع

مــة يف األّمهيــة األمنــي  ســنذكرها،  التــيلقواعــد اجلهــاد الــدفاعي ا عــىلٰ متقدِّ

ــا قبــل اجلهــاد الــدفاعي ومعــه وحيــث إ د االســتخباري ابعــده، فــإنَّ اجلهــهنَّ

 .األمني االجتامعي جاٍر يف السلم واحلرب

ــ ٰى جهــة ُأخــر مــن ــْم ال  :ة اآليــة تقــولفــإنَّ تتمَّ ونِِه
ُ
ــِر�َن ِمــْن د

َ
َوآخ

ــمْ  ُمُه
َ
ل
ْ
ع

َ
ُهُم اُهللا �

َ
ــو� ُم

َ
ل
ْ
ع

َ
� ٰــارة إىل ــا إش ــدوّ ه أنَّ  ، وفيه ــاك ع ــرتبِّ  - ن  -ص م

 .اخلياً خارجيًا أو د كانع سواء ردَ سوف يُ  خفّي 

 .قواعد اجلهاد الدفاعي مععاكس اإلعداد األمني ت: املالحظة الثانية

اجلهـاد  مـعتداخلـة ريف أنَّ قاعـدة اإلعـداد األمنـي متامزجـة مالط من

 بـل، التضـادّ  هـوالتعـاكس  ٰى معنـ ذلك هـي متعاكسـة، ولـيس معالدفاعي و

 .ٰى القاعدة األُخر معالقواعد  ري املنظومي لتنامي هذهتعاكس الس هو

 إىلٰ  ٰى البسـيط وتتنـام ٰى املسـتو مـنفإنَّ قاعدة اإلعـداد األمنـي تنطلـق 

ـا اجلهـاد  ة صـغرية ثـمّ بسـيط وكخليَّـ ءيـالعايل، تبـدأ كشـ ٰى املستو تكـرب، أمَّ

 ٰى عجـز عنهـا وجبـت عليـه الدرجـة األدنـ نإ، فـالدرجة األعىلٰ  منفإنَّه يبدأ 

 ...وهكذا

 :األمني ة والكتامن حارس اإلعدادالتقيَّ 

ة نقاطع مناحلراسة  ٰى يمكن استيضاح معن  :دَّ

الً  ــ عــىلٰ  روايــات كثــرية يف احلــثِّ وردت  :أوَّ ــالتقيَّ ــ ٰى ة، حتَّ  مــنت دَّ ُع

ــذهب،  ــات امل ــو بــلرضوري ــرية،  ه ــات كث ــامني آي ــال وارد يف مض ــاىلٰ ق  :تع

 ِب 
ــِ��  ُمْطَم

ُ
ــه بُ

ْ
ل
َ
ــِرَه َوق

ْ
�

ُ
ــْن أ  َم

�
ِ إِال

ْ
ــانِ اإل ــل( يم ــذه)١٠٦: النح ــ ، وه ة اآلي

ــريها يف -ورد  ــا يف التقيَّــ - تفس ــواتر أهنَّ ــو مســتفيض أو مت  ٰى ة، ونــربنح
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مــا منــع ميــثم «:  مثــل ميــثم فيقــول عــىلٰ قهــا طبِّ يُ   اإلمــام الصــادق

ـــن  ـــ م ـــوَ التقيَّ ـــداهللا لة؟ ف ـــذه ق ـــم أنَّ ه ـــّام  عل ـــت يف ع ـــة نزل ر اآلي

 .)١(»...وأصحابه
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 .)٢٨: آل عمران( ت

ــ ــية والتقيَّ ــذه الت ــدها يف ه ــ نري ــدة تقيَّ ــالقاع ــاّص ة يف بع ــيس د خ  ول

ــ ــالتقيَّ ة شــاملة ة بعرضــها العــريض الشــمويل، فتكــون آيــات وروايــات التقيَّ

 .، لعمومها وشموهلا-األمنية ) الذكية(ة التقيَّ  هوو -ردنا ملثل مو

ــاً  ــ :ثاني ــات ال تقتص ــات والرواي ــا  -ر ـاآلي ــب ظهوره ــىلٰ  -بحس  ع

-ة اخلـوف وهـي تقيَّـ -املعهـود  ٰى ة بالعنوان والبُعـد الفـردي، أو بـاملعنالتقيَّ 

ــيَّ نَّ إ بــل،  ــ  بيتــه وأهــل النب ة التقيَّــ ة إىلٰ عوا عنــوان التقيَّــوسَّ

ــة  ــي أو املعلومــايت(التعليمي ــن التعليم ــ ،)األم ــة، والتقيَّ ــال ة املداراتي : ق

ـ أنإّنا معـارش األنبيـاء ُأمرنـا « وكـذلك ، )٢(»قـدر عقـوهلم عـىلٰ اس م النـُنكلِّ

ــؤمنني ــري امل ــول أم ــف يف  ق ــيِّ  وص ــالتعريض ال «: النب ــه اهللا ب فبعث

 .)٤(»ُأمرت بمداراة الناس«: وكذلك قوله، ) ٣(»بالترصيح

                                                

 .١٥ح / باب التقيَّة/ ٢٢٠: ٢ الكايف) ١(

 .١٥ ح/ كتاب العقل واجلهل /٢٣: ١ الكايف) ٢(

 .٣٨٠: ١ االحتجاج) ٣(

 .٩٧ح / ١٥١: ٧٤ بحار األنوار؛ ٤٨: حتف العقول) ٤(
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ــادق ــول اإلمــام الص   م رســول اهللامــا كلَّــ«:  وكــذلك ق

 .ذا املضمون هالروايات يف منري ذلك غ إىلٰ ، )١(»بكنه عقله قطّ العباد 

ديني ودين آبائي وال من ة التقيَّ «:  ذكرنا أنَّ قول اإلمام أنسبق  قدو

ة منهـاج عمـل لـه وآلبائـه يعتـرب أنَّ التقيَّـهبذا فاإلمام ، )٢(»ة لهال تقيَّ  نمل إيامن

ال يعمـل  مـننَّ أذا املنهاج لكلِّ املؤمنني، ويعتـرب م هعمِّ يُ  ، ثمّ  املعصومني

 عىلٰ ة ليست عمل شعر منه أنَّ القضيَّ ستَ ان الشديد يُ ذا اللس، وهة ال دين لهبالتقيَّ 

العمـل  هـوو أعظـم وأهـمّ  ٰى سـتوم عـىلٰ  هو بل، الفرد واألفراد فقط ٰى ستوم

 .يايسأيضًا يف السلوك الديني والس بلاالجتامعي، 

لــو راجعنــا مضــامني الروايــات  ):املمــدوح(الكــتامن الصــحيح : ثالثــاً 

نَّ ألشـاهدنا املجتمـع يف  النبـيُّ بعـه تَّ ة الـذي اسـلوب التقيَّـذكرت أُ  التي

،  قــدر عقلــه عــىلٰ ولــيس قــدر عقــوهلم  عــىلٰ النــاس  النبــيِّ تكلــيم 

ــه  ــالنــاس ألنَّ  ،يعلمهــا التــييكشــف احلقــائق  مليعنــي أنَّ مــا  ل كــلَّ ال تتحمَّ

كشـفها للنـاس، وأنَّ  احلقـائق ال يصـحُّ بعـض نـاك نَّ هأ، والنبـيُّ حيمله 

 -هـي أمـر ال متنـاهي  التـيو -احلقيقـة  مـنف كَشـمـا يُ  الناس مراتب فـإنَّ 

 ٰى احلـال فـيام جـر هـوكـام  ،لـه األبـدال واألوليـاءال يتحمَّ   للمعصومني

اس، كـذلك واحلــال لـه النـيتحمَّ  أن عــنفضـالً   اخلضــر وموسـٰى بـني 

ــبة إىلٰ  ــحابه بالنس ــ  أص ــومنيغ ــفه  ري املعص ــا يكش ــيُّ ، م  النب

ــ ــلامن غ ــفه أللس ــا يكش ــّام ري م ــÓر يب ذر أو لع ــات ، فالن ــادن وطبق اس مع

 .درةل والقالتحمّ  منودرجات 
                                                

 .١٥ح / كتاب العقل واجلهل/ ٢٣: ١ ايفالك) ١(

ـــايف ) ٢( ـــيعة ١٢ ح/ بـــاب التقيَّـــة/ ٢١٩: ٢الك ـــاب / ٢٠٤: ١٦؛ وســـائل الش ح / ٢٤ب

)٢١٣٥٩/٤(. 
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األُمـور بميـزان واحـد ونكيـل  ال نـزن أنينبغـي  فإذا عرفنـا هـذا فإنَّـه

ا مـا العطـاء، وهـذ ٰى سـتواألخـذ غـري م ٰى سـتوالناس بمكيال واحـد، وأنَّ م

ــيلّ بيِّ تُ  ــكل ج ــا وبش ــه لن ــّام  ن ــة ع ــوصرواي ــن أيب األح ــال ،ر ب ــت أل: ق يب قل

ـويُ   مـًا يقولـون بـأمري املـؤمننياقوأإنَّ عنـدنا :  عبداهللا  عـىلٰ لونه فضِّ

: يلفقـال هم؟ فضـلكم، أنتـوّال  مـنيصـفون مـا نصـف ولـيس هم، الناس كلّ 

عنـد  رسـول اهللا، ولرسـول اهللالـيس عنـد اهللا مـا عنـد  اجلملة، أليس نعم يف«

 عنــد لــيسوعنــدكم مــا  ،عنــدكم لــيسنــدنا مــا لنــا، وع لــيسلــيس اهللا مــا 

الصـرب  عـىلٰ  :سـبعة أسـهم عـىلٰ وضـع اإلسـالم  تبارك وتعاىلٰ إنَّ اهللا  ؟غريكم

ــم ذلــك بــني والصــدق واليقــني وا لرضــا والوفــاء والعلــم واحللــم، ثــّم قسَّ

ـم  كامـل حمتمـل، ثـمّ  هـوهـذه السـبعة األسـهم فجعـل فيـه  منالناس، ف قسَّ

ــة األ ــبعض الثالث ــهمني، ول ــهم الس ــهم، ولبعض ــاس الس ــبعض الن ــهمل  ،س

 ،صــاحب الســهم ســهمني عــىلٰ  حتملــوافــال  ،...ولــبعض األربعــة األســهم

ــفتثقلــوهم وتُ  ،...صــاحب الســهمني ثالثــة أســهم عــىلٰ وال  روهم، ولكــن نفِّ

 .)١(»...لوا هلم املدخلقوا هبم وسهِّ ترفَّ 

ــاً  ــيّ : رابع ــتامن الس ــذموم( ئالك ــ ):امل ــكَّ الق ــا انف ــريم م ــدِّ يُ  رآن الك د ن

ـا ِمـَن : تعـاىلٰ قـال ات، نـبالذين يكتمون البيِّ 
ْ
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الكــتامن  ال يكــتم، فــإذن لــيس مــن عرفنــا أنَّ الروايــات تــذمُّ  قــد، ونــاتالبيِّ 

نــاك مــوارد إطالقــه صــحيحًا، فه عــىلٰ البيــان  إطالقــه صــحيحًا ولــيس عــىلٰ 

نيِّ جيـب بـ هـومـا  ُكـلُّ  ذلـك لـيس مـعة والكـتامن، ومـوارد التقيَّـ منليست 

                                                

 ).٢١٢٤٨/٩(ح / ١٤باب / ١٦٤: ١٦ ؛ وسائل الشيعة٣٥ ح /٣٥٤: اخلصال) ١(
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 :تعـاىلٰ قـال نـات مـا جيـب سـرتها وعـدم إشـاعتها، البيِّ  مـنناك ه بلكشفه، 
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ز ميِّـنُ  أنة، فيجـب ري حيثيـة التقيَّـغـ ٰى فإنَّ كتامن الفاحشـة جلهـة ُأخـر

 .مكتَ  وما يشاع وما يُ بنيَّ بني ما يُ 

اس بعـض يعـرف النـ ملمـا إذا  هـويرتكه القـرآن، و ملناك أصل آخر وه

لعلَّـه  التـي ة املرتبطة بالوضع العامّ ة واألُمور الطارئة املستجدَّ املاهيات املستجدَّ 

 عىلٰ ف إذاعتها والعجلة يف إعالهنا قبل التعرّ  عن ٰى وينه ، فيذمُّ املجتمع عىلٰ  ٰى ختف

ـفكأنَّ اآلية ُتعطـي قاعـدة م ،جيب إذاعتها أو كتامهنا التي منا أهنَّ  ة وجديـدة همَّ

قـة ات األُمـور املتعلِّ نَّ األصل يف مستجدّ أوهي  ،للفرد املؤمن وللمجتمع ككّل 

َو�ِذا  :تعـاىلٰ قـال ،  ويل األمر املعصـومنيأُ  إرجاعها إىلٰ  هو بالوضع العامّ 
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ـوالبصـرية يف احلـذر والتثبّـت واليقظـة، هـوفإذن األصـل  ا  معرفـة أهنَّ

 .نوع أيِّ  من

 :جاتة الكتامن مراتب ودرتقيَّ 

ــدوردت  ــنيِّ م ــات ُتب ــة  ٰى رواي ــيالعقوب ــ الت ــذيع للس ــال امل ــام رِّ ـتن ، ف

 إذاعته؟ ٰى ، وما معنالرسِّ  ٰى معن

 :ومراتب تقيَّة الكتامن، فنقول درجاتمن بيان بدَّ  البيان ذلك قبل و

ل احلــديث رجـث الحـدِّ  ألُ إّين «:  اهللا أبـو عبــدقـال : املرتبـة األُوىلٰ 

 .)١(»به لعنه والرباءة منه ستحلَّ أف ،سمعهكام ي ث به عنّ حدِّ فينطلق فيُ 
                                                

 .٧ح / ١باب / ٤٣: لنعامينلغيبة ال) ١(
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ــ ــري إىلٰ وه ــب  ذا ُيش ــتامن واج ــىلٰ أنَّ الك ــن ع ــدِّ ُحي  م ــامث يف   ه اإلم

 .يكون أصل لفظ احلديث واجب الكتامن، حيث )لفظ احلديث(

ــث وه ــاك أحادي ــديث ووردت ن ــل احل ــتامن تأوي ــان نإيف ك ــصُّ  ك ن

سـمعت أبـا : قـال ،كانابـن مسـ عـن احلديث غري واجب الكتامن، كـام ولفظ

ــد ــام، «: يقــول  اهللا عب ــا هلــم بإم ــا أن ــامهم، واهللا م قــوم يزعمــون أّين إم

إنَّـام يعنـي : ام سـرتت سـرتًا هتكـوه، أقـول كـذا وكـذا، فيقولـونلعنهم اهللا ُكلَّ 

 .)١(»أطاعني منكذا وكذا، إنَّام أنا إمام 

ب تـأويلهم للحـديث ألنَّ التأويـل يُ  ملاإلمـام  ٰى نا نـروه صـحيح، كـذِّ

 .ولكنَّه أنكر عليهم عدم كتامهنم لتأويل احلديث

 ،ة يف كــتامن احلــديث مراتــبالتقيَّــأنَّ  شــري إىلٰ وهنــاك روايــات ت

كـام ني واألوليـاء، املحبّـ عـنومرتبـة منهـا كتامنـه  ،األعـداء عنفمرتبة كتامنه 

ــؤمنني ــول أمــري امل ــذَّ يُ  أنون بّــأُحت «:  يف ق ثوا ب اهللا ورســوله؟ حــدِّ ك

 .)٢(»روننكِ  يُ بام يعرفون وأمسكوا عامَّ اس الن

: قـال ،عـن أبيـه ،عـن جعفـر ة،مسـعدة بـن صـدقوكذلك ما ورد عن 

واهللا لـو علـم أبـو ذر  :فقـال، بـن احلسـني  عند عـيلِّ  ة يوماً ذكرت التقيَّ «

ر ئبسـا كمفـام ظـنّ  ،بيـنهام ولقـد أخـا رسـول اهللا  ،ما يف قلب سلامن لقتله

مرسـل أو ملـك   نبـيٌّ الَّ إب مستصـعب ال حيتملـه علم العـامل صـع نَّ إ ؟اخللق

 .)٣(»...يامنمؤمن امتحن اهللا قلبه لإل ب أو عبدمقرَّ 

ه  حمّمد اهللا جعفر بن  أيب عبد عن ،بن أعني األعىلٰ  عبد عنوكذلك  أنَّ
                                                

 .٨ح / ١باب / ٤٣: الغيبة للنعامين) ١(

 .١ح / ١باب / ٤١ :الغيبة للنعامين) ٢(

 .٢١ح / ١١باب / ١ج / ٤٥: بصائر الدرجات) ٣(
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ـ ٰى األمر معرفة واليته فقط حتَّـليس هذا «: قال  ،أهلـه مـنلـيس ن تسـرته عمَّ

 صـمتنا، فـإنَّكم إذا قلـتم مـا نقـول ، وتصمتوا عامَّ ناتقولوا ما قل أنوبحسبكم 

ِل  :تعاىلٰ اهللا قال  بمثل ما آمنا به،فيام سكتنا فقد آمنتم متم لنا وسلَّ 
ْ
وا بِِمث

ُ
 آَمن

ْ
إِن

َ
ف

ْوا
َ
تَد

ْ
ِد اه

َ
ق

َ
تُْم بِِه �

ْ
ثوا حـدِّ :  بـن احلسـنيقال عيل ، ]١٣٧: البقرة[ ما آَمن

 .)١(»وهنم بناال يطيقون فتغرّ  لوهم مامِّ اس بام يعرفون وال ُحت الن

حفص بن نسـيب،  عنف ،بن خنيس واضحة الداللة يف ذلك ة املعّىلٰ وقصَّ 

يا «: يلفقال بن خنيس مواله،  أّيام قتل املعّىلٰ   اهللا أيب عبد عىلٰ دخلت  :قال

 إنَّ لنـا حـديثاً :  قلت لهبأشياء فأذاعها فابتُيل باحلديد، إّين  ثت املعّىلٰ حدَّ  ،حفص

أذاعه علينـا سـلبه اهللا  منفظه علينا حفظه اهللا وحفظ عليه دينه ودنياه، وح من

حديثنا جعله اهللا نـورًا بـني عينيـه  عنكتم الصعب  مننَّه إ ،يا معّىلٰ  .دينه ودنياه

ه السالح يعّض  ٰى يمت حتَّ  ملحديثنا  منأذاع الصعب  مناس، ويف الن ورزقه العزَّ 

 .)٢(»اً تحريِّ أو يموت م

هبــا املؤمنــون يف كــتامن حــديث  يــتحّىلٰ  أنســؤولية جيــب م فــإذن هــذه

 . أهل البيت

الروايـات يف أبـواب  مـنصـاحب الوسـائل مجلـة  أورد: املرتبـة الثانيـة

سـليامن بـن  حسـنة امنهـ ري أهلـه،غـ عـنين ومنها بـاب كـتامن الـدِّ  ،الكتامن

كتمـه  مـنديـن  عـىلٰ نَّكـم إ ،يـا سـليامن«:  اهللا أبـو عبـدقال : خالد، قال

 .)٣(»ه اهللاأذاعه أذلَّ  منه اهللا، وأعزَّ 

                                                

 .٤ح / ١باب / ٤٣و ٤٢: الغيبة للنعامين) ١(

 .١٢ح / ١باب / ٤٥: الغيبة للنعامين) ٢(

بـــاب / ٢٢٢: ٢، عــن الكــايف )٢١٤٤٧/١(ح / ٣٢بـــاب / ٢٣٥: ١٦وســائل الشــيعة ) ٣(

 .٣ح / الكتامن
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 :ة من اجلهالء أشّد من األعداءالتقيَّ 

ــداء «:  أمــري املــؤمننيريف عــن ـورد يف احلــديث الشــ ــاس أع الن

مصــادر العــداوة هــو  وأعــمّ  أهــمّ  أنَّ  ، يشــري هــذا احلــديث إىلٰ )١(»مــا جهلــوا

ــدوَّ  ــديق ع ــل الص ــث جيع ــل حي ــي ال . اً اجله ــائق الت ــض احلق ــف بع فكش

 ال -مـــثالً  -عقلــه  ألنَّ  ،إنكارهــا ي بــه إىلٰ ا يــؤدّ لهــا اجلاهــل هبــيتحمَّ 

ــتوعبها ــ ،يس ــا فإنَّ ــر وإذا أنكره ــايل ينك ــا، وبالت ــذي حيمله ــل ال ــر العق ه ينك

 .الشخص الذي حيملها

ته لـك مـن خـالل إنكـاره مـا حتمـل مـن علـم مـع د عداووالذي تتولَّ 

ــ مل يكــن مــن األعــداء، تكــون  أو ال أقــّل  - ســابقاً  -ه كــان صــديقًا محــيًام أنَّ

 :ة عوامللعدَّ  عداوته أشدّ 

ــ :الً أوَّ  ــدوّ ألنَّ ــي، ب ه ع ــاخف ــار أنَّ ــعتب ــد أنَّ ــالم ك تعتق ــلم وس ه يف س

 .ام بعداوته لكمعك، وإذا به يفاجئك يف يوم من األيّ 

 .قتلك أو حماربتك ه قد يعني أعداءك احلقيقيني عىلٰ نَّ إ :ثانياً 

ــاً  ــإ :ثالث ــًا ألــك مادّ ه يقتنَّ ــًا ي ــ -و معنوي ــب أنَّ  ،-ه حيســن صــنعًا وحيس

 .اهللا ب بقتلك إىلٰ ويتقرَّ 

ــإ :رابعــاً  ــه إن مل يقتلــك مادّ نَّ ــًا فإنَّ ــاً ي ــد ســيقتلك معنوي ــ ،ه بالتأكي ه ألنَّ

 .باطلعٰىل ك نَّ أيعتقد 

ـ فإنَّ  نفسـه مـن خـالل إظهـار  ه بنفسـه حيـدث الفتنـة عـىلٰ اإلنسان لعلَّ

إذاعتــه، ومــن هنــا ينصــح بعــدم  صــحُّ ال ي إظهــاره وإذاعــة مــا ال يصــحُّ  مــا

جانبـك، بـل بـالرفق واللـني،   إىلٰ  احلـقَّ  رغـم أنَّ  سـتخدام احلـّق اف يف التعّس 

                                                

 .١٧٢ح / ٥٠١: غةهنج البال) ١(
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الرفــق مل  إنَّ «:  قــال رســول اهللا: قــال  ولــذلك ورد عــن أيب جعفــر

 .)١(» شانهعن يشء إالَّ  عَ زِ نُ   زانه واليشء إالَّ  ع عىلٰ وَض يُ 

  :ومن هنا ورد قوله تعاىلٰ 
َ
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ــيمٌ  ــوٌر رَِح
ُ
ف

َ
ــابن( اَهللا � ــإنَّ )١٤: التغ ــل ، ف ــرآن مل يق ــوهمأُ  :الق ــ ،قتل ام وإنَّ

مْ : قال
ُ
ُروه

َ
ذ

ْ
 ال يصـحُّ  ظهـار مـاإهـا عـدم ومراتـب أمهّ  ، واحلذر أنـواعاح

آخـر مـن معـاين  ٰى وهـذا معنـ .دارة وتدبري الشـؤون احلياتيـةإألجل  ،إظهاره

ام الزوجـة، فلـيس الكـذب بمعنـاه املعهـود، إنَّـ من جواز الكذب عـىلٰ  ما ورد

 .العداوة ي إىلٰ البيان الكامل يؤدّ  ألنَّ  ،احلقيقة عدم إظهار كّل  ٰى هو بمعن

ــدوٍّ دام اإل ومــا ــدوٍّ  نســان يف معركــة مــع ع ــنفس، وع  داخــيل وهــو ال

ــخــارجي  ــار، فإنَّ ــائق واألفك ــم احلق ــه يف فه ــالف ل ــتعامل خم ــه اس ــوغ ل ه يس

ــة  ــ -اخلدع ــدر الض ــب  -رورة ـبق ــوهم جان ــداعهم وي ــادع خ ــل أن خي ألج

ريف، فينبغــي ـكــام يف احلــديث الشــ )٢(»احلــرب خدعــة«: اجلهــل فــيهم فــإنَّ 

 .العداوة ونوع العداوة ٰى رة وبقدر مستواستخدام اخلدعة بقدر الرضو

اخلــداع أو  ٰى ط بخفــاء ملواجهــة مســتوطِّــفينبغــي باإلنســان أن ُخي 

أو اجلهــل املوجــود عنــد  ،ارة بالســوءاجلهــل املوجــود يف الــنفس األّمــ

ــاج إىلٰ  ــذا حيت ــني، وه ــزان  األزواج أو األوالد أو األعــداء احلقيقي ضــابط ومي

سـتقامة بتـدبري خفـي اال عـىلٰ  ٰى واجيـة، بـل يبقـزداال ال يسقط فيه التدبري إىلٰ 

ــذَّ  ــذلك ح ــن، ول ــه األم ــتخدام   ر املعصــومحيــرس في ــن اس ــؤمنني م امل

يف  -  حتجــاج احلســن العســكرياة يف غــري موطنهــا، كــام يف التقيَّــ
                                                

 .٦ح / باب الرفق/ ١١٩: ٢الكايف ) ١(

 .٤٦٦ح / ١٣٣: قرب اإلسناد) ٢(
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قـون وتتَّ «: فقـال هلـم ،...جفـا مجاعـة مـن الشـيعة  الرضـا أنَّ  -حديث 

 .)١(»ةمن التقيَّ  بدَّ  ة حيث اليَّ ة، وترتكون التقحيث ال جتب التقيَّ 

 :املذيع جاحد

 :-يف ذيلهـا  -  اهللا عـن أيب عبـد ،بـن خنـيس يف رواية عـن معـّىلٰ 

از، عـن د اخلـزّ حـديث آخـر عـن حمّمـ، ويف )٢(»املذيع ألمرنا كاجلاحد لـه نَّ إ«

ــا حــديثنا فهــو بمنزلــة مــن جحــدنا «: قــال،  أيب عبــداهللا مــن أذاع علين

 ؟د الرواية بجعل املذيع كاجلاحديف تشدّ  ٰى السبب يا تر ، فام هو)٣(»ناحقّ 

أيب  ر بـن صـاعد مــوىلٰ ـريف، عـن نصـــنـه احلــديث الشـبيِّ واجلـواب يُ 

ــد اهللا ــه عب ــن أبي ــال ،، ع ــد: ق ــا عب ــمعت أب ــول  اهللا س ــذيع «: يق م

ـشاكٌّ  رِّ ـالس فهـو  ٰى ك بـالعروة الـوثق، وقائله عند غـري أهلـه كـافر، ومـن متسَّ

أي إنَّ الســبب يف نشـــر وإذاعــة  .)٤(»التســليم«: هــو؟ قــالمــا : ، قلــت»نــاج

ـ مـن املـذيع هـو ألجـل اسـتمزاجه تصـويب اآلخـرين للمعلومـة التــي  الرسِّ

ــا هــل تتلّقــٰى  حيملهــا، وذلــك عــرب نشـــره هلــا لــريٰى  ــالقبول وتتعــرفن  أهنَّ ب

ة وسالمة املعلومة وحّقانيتها  .لدهيم، وبالتايل فاملذيع مل يؤمن متامًا بصحَّ

ذا أراد أن هيدم إاإلنسان  ة التي ينبغي االلتفات إليها، أنَّ مور املهمَّ ن األُ م

ك قتـل ذلـ ي إىلٰ مـور التـي تـؤدّ من مجلـة األُ  ألعدائه، فإنَّ  اً طأو خمطَّ  اً روعـمش

، -ر بليلومدبَّ -الكشف والفضح ملا هو مستور ألنَّ  ،ط يف مهده هو كشفهاملخطَّ 

 .املاكرين طريق عىلٰ ط وقطع اليعني هتديم ذلك املخطَّ 
                                                

 .)٢١٤٠٠/٩(ح / ٢٥باب / ٢١٧: ١٦وسائل الشيعة  ؛٢٣٧: ٢ حتجاجاال) ١(

 .٨ ح/ باب الكتامن/ ٢٢٤: ٢الكايف ) ٢(

 .٢ح / باب اإلذاعة/ ٣٧٠: ٢الكايف ) ٣(

 .١٠ ح/ باب اإلذاعة/ ٣٧٢و ٣٧١: ٢الكايف ) ٤(
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،  روع أهــل البيـــتـأرسار مشــ ىلٰ ونفــس الكــالم ينطبــق عـــ

ــ- ئولــيس قاتــل خطــ -فاملــذيع جاحــد وقاتــل عمــد  ــق ؛ ألنَّ ه قــاطع طري

ـاملخطَّ  ل كـّل وُيفِشـ مسـرية احلـقِّ  يقطع الطريق عـىلٰ   -اخلفيـة  -ة طـات احلقَّ

ــة   ملنهــاج أهــل البيــت واحلــال املجتمــع، أو مواجهــة األعــداء، يف هداي

الـذي هـو  -كـون سـلب هـذا السـالح في تـأثريًا، ٰى ي أقـورّ ـالسالح الس أنَّ 

 .ٰى خسارة كرب -الورقة الرابحة والثابتة 

ــ ــة ألنَّ ــة رابح ــو ورق ــوفه ــالح األق ــ ٰى ه الس ــام  ٰى واألبق ــمودًا أم ص

ـالعدوّ  ا يف ظـرف السـلم واحلـرب، ويف ظـرف العمـل ، وهو ورقة ثابتـة ألهنَّ

ــ ــي رّ ـالس ــيّ  -ي والعلن ــة ال  نَّ أل ،-ان س ــة العلني ــي واملواجه ــل العلن العم

، حـالٍ  كـلِّ  عـىلٰ  ي، فهـو بـاٍق رّ ـتوجب متاركة العمل اخلفي والتخطـيط السـ

واملـؤمنني   ف مسـار أهـل البيـتكلِّـكشف له ولو لـبعض فقراتـه يُ  فأيُّ 

  د اإلمـامره، وهلـذا شـدَّ ـ كسـَرب ُجيـ يء الـذي الـيء الكثري، بل الشــالش

 .من يكشف الرسَّ  النكري عىلٰ 

 :نا كقاتلنا عمداً املذيع رسَّ 

ــني ــن احلس ــيل ب ــن ع ــزة، ع ــن أيب مح ــال،  ع  وددت واهللا أّين «: ق

ــاعدي ــم س ــبعض حل ــا ب ــيعة لن ــلتني يف الش ــديت خص ــ: افت ــزق، وقلَّ ة الن

 .ة والطيش، والنزق هو اخلفَّ )١(»الكتامن

فـدي اإلمـام هبـا حلــم هـي عظمـة تلــك اخلصـال التـي يُ  مـا ٰى فيـا تـر

 ٰى املسـتو الفـردي، أو هـو عـىلٰ  ٰى املسـتو فهل املقصود الكـتامن عـىلٰ ؟ ساعده

ــيايس ــد الس ــتامن يف البع ــدة الك ــق قاع ــيايس وتطبي ــي والس ــو  ؟االجتامع وه

 واألبلــغ رضورة الــذي تشــري إليــه روايــات كثــرية، منهــا مــا ُبعــدها األهــمّ 
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عـن   سـألت أبـا احلسـن الرضـا: قـال ،رـد بن أيب نصـرواه أمحد بن حممّ 

 ،ًا لكـمام تريـدون كـان رشَّ لَّـلـو أعطينـاكم ك«: قـال وأمسك، ثـمّ  ٰى مسألة فأب

وأنــتم بــالعراق تــرون أعــامل هــؤالء ، ...برقبــة صــاحب هــذا األمــر ذَ ِخــوأُ 

ــو ــيكم بتق ــم، فعل ــل اهللا هل ــا أمه ــة وم ــرنَّ  ،اهللا ٰى الفراعن ــاة[كم وال تغ ] احلي

 .)١(»ر قد وصل إليكماألم مهل له، فكأنَّ وا بمن قد أُ تغرتّ  الدنيا، وال

ر ـَشـُحي «: يقـول  سـمعت أبـا جعفـر: د بـن مسـلمكذلك قال حممّ 

ـ َي دِ العبـد يـوم القيامـة ومـا َنـ ة أو فـوق ذلــك دمــًا، فيـدفع إليـه شـبه املحجَّ

ــربِّ  يــا :هــذا ســهمك مــن دم فــالن، فيقــول: فيقــال لــه ــأك لــتعلم ، إنَّ ك نَّ

روايـة كـذا وكـذا،   سـمعت مـن فـالنٍ  بـىلٰ  :ضتني وما سفكت دمًا، فيقـولبق

وهــذا  ،ار فقتلــه عليهــافــالن اجلبّــ صــارت إىلٰ  ٰى ت حتَّــَلــقِ فرويتهــا عليــه، فنُ 

 .)٢(»سهمك من دمه

 بـنفس املضـمون أنَّ  ٰى ل مـن هـاتني الـروايتني وروايـات ُأخـرفيتحصَّ 

رات مجاعـة املـؤمنني ومسـار أهـل مقـدَّ  ذاعته اخلطر عـىلٰ إ خرب حيتمل من أّي 

 .، بل ال جيوز كشفهان شيعته ال يصحُّ اإليامن، أو أحدًا م

وجــوب كــتامن األمــر ولــو  وايــات تشــري إىلٰ ويف هــذا الصــدد هنــاك ر

بعـض مـوارد  ألنَّ  ،-بصـورة غـري مبـارشة  -اخلطر مـن بعيـد  ي إىلٰ كان يؤدّ 

يـًا،  قـتلهم مادّ  ي بالتـايل إىلٰ وإجتامعيـًا، فيـؤدّ قـتلهم معنويـًا  ي إىلٰ اإلذاعة تؤدّ 

ــن عــّام  ــد اهللافعــن إســحاق ب ــة  ر، عــن أيب عب ــذه اآلي   :وتــال ه
َ
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ــنَّ  ــيافهم ولك ــوهم بأس ــمعواوال رضب ــا فأُ  هم س ــاديثهم فأذاعوه ــذوا أح خ

 .)١(»ومعصيةً  عتداءً اتلوا فصار قتالً وعليها فقُ 

يضـع   اإلمام الباقر البعد السيايس فقط، فإنَّ  ر عىلٰ ـصقتَ واألمر ال يُ 

 ،احلكومات الظاملة، عن أيب بصري ف يف ظلِّ رّ ـة يف كيفية التصة ومهمَّ ضابطة عامَّ 

انية وخـالفوهم باجلوانيـة إذا كانـت خالطوهم بالرب«:  قال أبو جعفر: قال

أي القتـل يف  -د عـن القتـل املعنـوي االبتعا  دؤكِّ ، بل يُ )٢(»اإلمرة صبيانية

فال ينبغـي وال جيـوز ي فقط، ليس القتل املادّ و -جتامعي أيضًا البعد واملوقع اال

: قـال ،الكبائر العظيمـة، فعـن هشـام الكنـديمن النفس يف ذلك، بل هو  زّج 

ولـد السـوء  ونا به، فـإنَّ عريِّ اكم أن تعملوا عمالً يُ إيّ «: عبد اهللا يقولسمعت أبا 

وا يف لّ وال تكونوا عليه شـينًا، َصـ  والده بعمله، كونوا ملن انقطعتم إليه زيناً عريَّ يُ 

يشء من اخلري  شهدوا جنائزهم وال يسبقونكم إىلٰ اعشائرهم وعودوا مرضاهم و

ومـا : ، قلـت»إليه من اخلبء يء أحّب ـاهللا بش دَ بِ واهللا ما عُ  .به منهم فأنتم أوىلٰ 

ـ  مام الصادق، بل اإل)٣(»ةالتقيَّ « :قال اخلبء؟ قـي، ن ال يتَّ ينفي اإليامن عمَّ

ديـنكم  قـوا عـىلٰ تَّ ا«: قـال،  اهللا اهللا بن أيب يعفـور، عـن أيب عبـد فعن عبد

يف الناس كالنحل يف الطري،  ام أنتم ة له، إنَّ ه ال إيامن ملن ال تقيَّ ة، فإنَّ فاحجبوه بالتقيَّ 

الناس علموا  ولو أنَّ   أكلته،الطري تعلم ما يف أجوافها ما بقي منها يشء إالَّ  لو أنَّ 

 رِّ ـوكم يف السـلـونا أهل البيت ألكلوكم بألسنتهم ولنحكم حتبّ ما يف أجوافكم أنَّ 

 .)٤(»واليتنا والعالنية، رحم اهللا عبدًا منكم كان عىلٰ 
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 :هولاجلندي اخلفي املج
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ــذه ــون  ه ــؤمن آل فرع ــدح م ــة مت ــىلٰ اآلي ــار أنَّ  ع ــه باعتب ــه إليامن كتامن

ه شـبِّ روايـات تُ وردت  قـدآل فرعـون، و مـنخوفـًا وًة تقيَّـ كـانكتامن اإليامن 

ــ ،الــب مــؤمن قــريش بمــؤمن آل فرعــونأبــا ط دعــت أبــا  التــية وُتبــنيِّ العلَّ

،  أمــري املــؤمنني عــنالشــعبي يرفعــه  عــنلكــتامن إيامنــه، ف  طالــب

سـلًام، يكـتم لـب مؤمنـًا ماملطَّ  واهللا أبو طالب عبـد منـاف بـن عبـد كان«: قال

 .)١(»تتنابذها قريش أنبني هاشم  عىلٰ  إيامنه خمافةً 

، أي بــام »بنــي هاشــم عــىلٰ  خمافــةً «:  املــؤمننيوحيــنام يقــول أمــري 

 ،ل قـريش استئصـال للـدينبَـقِ  مـنلون القيـادة الدينيـة واستئصـاهلم مثِّ م يُ ه

ولـوال  ،ة الغيبيـة هلـم لتنابـذهتم قـريشطالـب اخلفيَّـ ولوال محاية ورعايـة أيب

يكــن أبـو طالــب ليحمــي بنــي  ملاحلاميــة والرعايــة  مـنذا الــدور الــرئيس هـ

ة بيـنهم ر تـوازن، وكـرتس حـامي ومحايـة هبدنـة مسـتمرَّ ـكعنص كانهاشم، ف

 .وبني قريش

ــي  ــا خف ــنوم ــب م ــم، و  دور أيب طال ــنأعظ ــة  م ــالل قرين خ

ــر ــرائن ُأخ ــون وبق ــؤمن آل فرع ــبيهه بم ــتطيع  ٰى تش ــب أننس ــا طال ــرأ أب  نق

 نقرأ دوره قراءة قرآنية خالل القرآن، أي من. 

هـا محايـة خليفـة رعـون أمهّ كثـرية قـام هبـا مـؤمن آل ف كانت مهـامّ  قدف
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ه لـيسة تقيَّـجيلـس جمالسـهم مـؤمن آل فرعـون  كانو كـام مـنهم،  لكنـَّ

 .)١(»ُكْن فيهم وال تكن معهم«: يف احلديث

َصـ :كذلك قوله تعاىلٰ 
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 .)٢٠: القصص(

 كــان بــلفقـط،   ٰى موســالنبـيِّ  عــنيمنـع القتــل  ملذا املــؤمن وهـ

ــ ــك حسَّ ــًا، يمل ــتخباريًا عالي ــلًا اس ــًا  ب ــوأيض ــيط  ه ــات التخط ــرتق جه اخ

 .النظام الباطل الفرعوين ٰى ذ لدوالتنفي

جعـل نفسـه جنـديًا اسـتخباراتيًا  قـدذا املؤمن الـذي يكـتم إيامنـه إنَّ ه

 كـانو ،ن املـؤمننيؤمِّ ُيـ أنالم ألجـل اخرتق أعـداء اإلسـ) نديًا جمهوالً ج(أو 

د نفسـه جنـَّ بـلرب معهـم ومل يكـن مـنهم، ـجيالس أهل الباطل ويأكل ويشـ

 .خليفة اهللا َل تِ ولواله لقُ  ،امنجلامعة اإلي وحصانةً  محايةً 

، فـام  ذا الدور أيضًا قـام بـه بشـكل واضـح وكثـري أبـو طالـبوه

ــه  ــنأعظم ــودور، و م ــليف احل ه ــيش كام ــة ودور ج ــة دور ُأمَّ ــوو ،قيق  ه

ــكل ُمــتقَ  ــاس وُمهــم إَذا ُأنجــز بش ــيمكن حّس للمــؤمن أداء دور  إذنن، ف

خاللـه إنقـاذ  مـنرية، ويمكـن ـحّساس بـال اسـتنزاف لطاقـات ماّديـة وبشـ

ــم، جلــ بــل، فقــطإنقــاذهم  مجاعــة اإليــامن ولــيس ب املعلومــات النافعــة هل

 .املؤمنني ط ضدّ طَّ طات والتآمر الذي ُخي خطَّ وكشف كّل امل

 :أصحاب الكهف

ــ كــانتتمــيًام ملــا ســبق أنَّ مــؤمن آل فرعــون  ــة الفســقة ُجي الس الفراعن

ــاركهم و ــوويش ــه،  ه ــاتم إليامن ــكــذلك ك ــحاب الكه ــنيِّ رويف ف أص ــة تب اي
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مــا بلغــت «:  اهللا أيب عبــد عــنعظــم الــدور الــذي كــانوا يقومــون بــه، ف

ــ ــتقيَّ ــت تقيَّ ــا بلغ ــد م ــانوا ة أح ــف، ك ــحاب الكه ــانريلة أص ــّدون الزن ، يش

 .)١(»تنياهللا أجرهم مرَّ وأعطاهم ، ويشهدون األعياد

: ٰى روايـة ُأخـر يف  اهللا ذلـك ذكـره أبـو عبـد مـنأعظـم  هوما  بل

إجهــار  عــىلٰ ر، وكــانوا وا اإليــامن وأظهــروا الكفــكهــف أّرس إنَّ أصــحاب ال«

 .)٢(»اإليامنبإرسار  عىلٰ ر أعظم أجرًا منهم الكف

ــ ُتبــنيِّ أنَّ حضــورهم إىلٰ  الروايــة األُوىلٰ  ة جمــالس الفســق والفجــور تقيَّ

ر الـبعض، لعلَّـه يتصـوَّ كـام ة فرديـة تقيَّـ ألجر عليهـا، وهـي لـيسهلم عظيم ا

الفقهـي يف البُعـد الفـردي،  ٰى املسـتو عـىلٰ ة رديـة هـي التقيَّـة الفالتقيَّـ ٰى ومعن

 البُعـد الفقـه يف مـن أعـىلٰ  هـوالعمـل االجتامعـي و ٰى سـتوم عـىلٰ ة هي تقيَّ  بل

العمـل املنظـومي  هـوعـي والبُعـد االجتام مـن أعـىلٰ  هـوة مـا َثمَّ  بل ،الفردي

هليـة، عمـل بنـاء الدولـة اإل هـويايس واالجتامعـي الـذي ي الديني السرّ سـال

 أحــد القيـام بــه، لكنَّــه ُكــلِّ  عـىلٰ ي خطــري يصــعب عمــل منظـومي ّرس  هـوو

وذلـك  ،عنيعـاء املـدَّ دِّ ال اً مفتوحـلـيس بابـه  نعـم .ر وموجـودممكن ومتصوَّ 

اإلبـراز  عـنعـدم الـربوز فضـالً  هـوية الكتوميـة رّ ـمنظومية الس تٰىض ألنَّ مق

 .موالتكلّ 

الســتخباري، وهــي مــارس العمــل ا مــنم لغــة يفهمهــا وعــدم الــتكلّ 

أساســها الكــتامن، وأبســط وأســلس  لغــة أمنيــة خطــرة وحّساســة ُأسُّ 

رجـال االسـتخبارات الـذين خيرتقـون  عـنر ذكَ ُتـ التـياحلاالت والقصـص 

ـم يع علـم تيشـون ويموتـون وال املنظومات األمنيـة للـدول واحلكومـات، أهنَّ
                                                

 .٩ح / ٣٢٣: ٢ تفسري العّيايش) ١(

 .١٠ح / ٣٢٣: ٢ تفسري العّيايش) ٢(
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ــهأل ،طبيعــة عملهـم عــن ئاً زوجــاهتم وأهــاليهم شـي ٰى تَّـح رف األمــن يف عــ نَّ

ــالالزم  ــاس ف ــه للن ــف حقيقت ــًا كش ــو أنَّ شخص ــتخباري ل ــيُ  أناالس ل، قتَ

 مــنأو أنَّـه   صـل باإلمـامعي أنَّـه متَّ اس شخصـًا يــدَّ ق النـصـدِّ فكيـف يُ 

ـــراز والكشـــفيرّ ـالســـ ٰى ـتضـــألنَّ مق ؟ينيرّ ـجنـــوده الســـ  ،ة عـــدم اإلب

كشـف  قـداآلن  هـويـًا وّرس  كـانوإذا الســّرية،  هـوعدم الكشف  ٰى ـومقتض

ـ التـيذا املنصـب يف اللحظـة هـ عـنعـزل نفسـه  قدب أو كذَّ  قدنفسه ف م تكلَّ

وعـدم  ،عنـه ا املنصـب والـدور يـالزم اخلفـاء وال ينفـكُّ هبا، ألنَّ وظيفة هـذ

 .كاذب ومناقض لدعواه هوم ففإذا تكلَّ  ،الكالم

ًا وفيها دور آخر مالزم يف شأن أهل الكهف عظيمة جدَّ  ٰى والرواية األُخر

ــ(قاعــدة الكــتامن  مــنامن ومنبثــق للكــت  قــول الصــادق هــوو ،)ة الذكيــةالتقيَّ

:» ذا وهـ، »إرسار اإليـامن عـىلٰ ر أعظم أجرًا مـنهم إجهار الكف عىلٰ وكانوا

فالشـخص حيـنام  ،نفـس الكـتامن منألنَّه عمل أعظم  ،الدور فعالً أعظم أجراً 

ريح أو ـصـت أيِّ  عـناآلخرين ويبتعـد  عنيسكت، خيفي نفسه  أنيكتم يمكن 

فه رّ ـخالل سـكوته وتصـ منالنَّاس  فتظنُّ  ،ّرف يكشف شخصيته اإليامنيةـتص

ر استصحابًا منهم لكونه ة ودين الكفنحلة أو ملَّ  منم عليه ما ه عىلٰ االنعزايل أنَّه 

م  ، بخالف ما إذا جاهر بالكفر وحضـر جمالس الكفـرة وتزّيـٰى دينهم عىلٰ  بـزهيِّ

 .ومارس طقوسهم

ة ااد:  

ّّة ا ز عا ا   

الـنفس أو  عـىلٰ ة املحافظـة بالتقيَّـ هـوو ،عظـيامً  اً كتامن اإليـامن دورإنَّ ل

ز للطــرف ربِ ُتــ أن هــومــن ذلــك عظــم أ هــومجاعــة اإليــامن، ولكــن مــا  عــىلٰ 
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ــاملقابــل وتُ  ــكف معــنيَّ رّ ـم اآلخــرين بتصــفِه ــ عــىلٰ   أنَّ تهم أو نحلــتهم أو ملَّ

 ).رالكف(هم دين

ــ ــدور وه ــام ذا ال ــة امليف الرواك ــة تقدِّ ي ــوم ــر ه ــدة ُأخ ــة  ٰى قاع مالزم

ــدة  ــذكي(لقاع ــتامن ال ــدة  ،)الك ــي قاع ــ(وه ــطناع الكف ــاص ــداعًا  ةً ر تقيَّ وخ

 ).احلرب خدعة(، فإنَّ )للعدوِّ 

ــدأ أل ــذكي شــبيهة بمب ــة (نَّ القاعــدة الســابقة قاعــدة الكــتامن ال الوقاي

، فاع الوقـائيوهـي شـبيهة بالـد ،سـان نفسـهقـي اإلنيحيث ) العالج منخري 

شـبيهة بقولـه كـذلك يكـون أهـل اجلهـاد يف حالـة حتصـني ألنفسـهم، حيث 

ــا  :تعــاىلٰ 
َ
ه

ُ
ود

ُ
 َوق

ً
ــارا ْم ن

ُ
ــي� ِل

ْ
ه

َ
ْم َوأ

ُ
َســ�

ُ
ف
ْ
�
َ
ــوا أ

ُ
ــوا ق

ُ
ــَن آَمن ي ِ

�
َها ا� ـ� ــ ي

َ
ــا أ ي

 
ُ
ِجــاَرة

ْ
ــاُس َوا� ــا عمــل ، فه)٦: التحــريم( ا�� ــني التــوقّ  ٰى ســتوم عــىلٰ ن  م

ــار  ــناخلــوف (الن ــار م ــ)الن ــا طلــب اجلنَّ ــا ، أمَّ ــادة  أعــىلٰ  هــوة وم منهــا كعب

القاعـدة اجلديـدة  فهـذه. عظـمأوأجرهـا أكـرب و مراتـب أعـىلٰ  األحرار فِهـي

ــ ــبيهة بمعن ــتباقي( ٰى ش ــاد االس ــوف) اجله ــتباق ألنَّ  ه ــطة االس ــاع بواس دف

ــدفاع( ــيلة لل ــري وس ــوم خ ــي قا)اهلج ــة ، وه ــة تقّدمي ــة وإقدامي ــدة عظيم ع

 .تقهقرية تراجعية ليسو

  اهللا أيب عبــد عـنالـرمحن بــن كثـري،  عبـد عــن ٰى خـرويف روايـة أُ 

ــديث  - ــل« :-يف ح ــزل   أنَّ جربائي ــىلٰ ن ــول اهللا ع ــال  رس ــا : فق ي

ــحمّمــد  وا نَّ أصــحاب الكهــف أّرس إ :الم، ويقــول لــكك يقــرؤك الســإنَّ ربَّ

 نَّ أبــا طالــب أرسَّ إتني، ورك، فآتــاهم اهللا أجــرهم مــرَّ ـاإليــامن وأظهــروا الشــ

 ٰى نيا حتَّـالـد مـنتني، ومـا خـرج رك فآتـاه اهللا أجـره مـرَّ ـاإليامن وأظهر الشـ

 .)١(»ةاهللا باجلنَّ  منأتته البشارة 

                                                

 ).٢١٤٣٨/١٧(ح / ٢٩باب / ٢٣١: ١٦ وسائل الشيعة) ١(
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هت أبــا طالــب شـبَّ  التــيالروايــة السـابقة  عــنالروايــة ختتلـف  وهـذه

ــون ــؤمن آل فرع ــا تُ فه ،بم ــبِّ ن ــفش ــحاب الكه ــوو ،هه بأص ــائي دور ث ه ن

ل، ألنَّ إظهــار الشــ مــنمــزدوج أعظــم  ــيُ  أني ـرك يقتضـــالــدور األوَّ ره ظِه

امرس رشكهـم، ويف نفـس الوقـت وظاهرًا ولكـن يف نفـس الوقـت ال يـ لساناً 

امعيـة والسياسـية يكـون فـاعالً ويشـاركهم يف القضـايا االجت أني منه ـيقتض

ـوأكثرها قضايا م ي رك بـاهللا وتقـوّ ـيف مصـلحة الشـ دة فيهـا أعـامل تصـبُّ عقَّ

 مـنذا هـ ؟تلـك املامرسـات ُكـلِّ  مـنص يـتخلَّ  أنكني، فكيف استطاع رـشامل

ب أو  ملــك مقــرَّ إالَّ عليهــا  ٰى يقــوال ال يســتطيعها و التــيأصــعب الصــعاب 

تـاريخ  بـل ،األمـر مبالغـة قلبه لإليـامن، ولـيسرسل أو عبد امتحن اهللا م نبيٌّ 

 .ذلك عىلٰ التجارب وامليدان شاهد واضح 

 :ة الذكيةوالتقيَّ  اخلرض 

ــاىلٰ قــال  ــِدنا  :تع
ْ
ــْن ِعن  ِم
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�
عبـد صـالح آتـاه   رـ، اخلضـ)٦٥: الكهـف( وََعل

ــدّين  ــم الل ــروف ، واهللا العل ــناملع ــ م ــريقني أنَّ اخلض ــات الف ــوال ورواي  رـأق

 ــ ــزال حيَّ يف   الح يكــون وزيــرًا لإلمــامذا العبــد الصــًا، وأنَّ هــال ي

 .يةرّ ـالس  اآلن يعمل يف حكومة اإلمام هو بلحكومته، 

 رـللخضــ ٰى رآن الضـوء عليــه يف صـحبة موسـوهـذا الـدور ســلَّط القـ

تعـاىلٰ  ، قال:  
َ
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 ).٦٥ - ٦٣: الكهف(

يف لقــاء  كــان التــدبري األمنــي اخلفــي الــذي نــا صــورة قرآنيــة ُتبــنيِّ فه
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ــي م ــالنَّب ــو -  ٰى وس ــّي  وه ــن نب ــول أُ  م ــزم ورس ــع -ويل الع ــ م  رـاخلض

 ،ــ قــدف ــيط اللق ــتامم الســُأح ــة، حيــثرّ ـاء ب ــاء والربجمــة األمني  ية واخلف

ــن اهللا  ــة م ــيِّ موســٰى وضــعت شــفرة خاصَّ ــني النب ـــر ب فيهــا  ٰى ، يلقــواخلض

فتـاه  هـوو ٰى موسـ بـيِّ الن وّيص  ٰى يعلـم حتَّـ أندون  مـن  رـاخلض ٰى موس

 .)يةرسا أجواء أمنية شديدة الألهنَّ (ه مع كانيوشع بن نون الذي 

ء العبـد الصـالح لقـال َل ِعـرية الشـديدة ُج ـاحلراسـة والسـ وألجل هذه

 ).جممع البحرين والسمكة( ٰى خرتعلقة باألُ ن واحدة ماعالمت

 :وأوىلٰ  املنهج أهمّ 

ــر ــ ٰى ن ــالق ــره للخض ــدَّ   رـرآن يف ذك ــة ج ــة الغريب ــك احلادث ًا وتل

 .تنية أيضًا وبشفريرّ ـاحلادثة بس بُكلِّ حيثياهتا نراه يقصُّ 

ــنو ــ م ــف أنَّ الق ــالطري ــذكر اخلض ــنام ي ــول ـرآن حي ــر يق ــد ( :هعن عب

يف  ٰى ية حتَّـرّ ـهنـج السـ باسـمه إشـارة منـه إىلٰ  ٰى يف حني يـذكر موسـ ،)صالح

ـا ا :ه يقولوكأنَّ  ،كشف اسمه ـا املؤمنـون أهيُّ إمـامكم   عـىلٰ شـيعة حـافظوا لأهيُّ

ــ ــ ٰى حتَّ ــديث االعتي ــةادي، وال تتكلَّ يف احل ــاقض الغيب ــف وين ــام يكش ــوا ب  ،م

 .وه يف قلوبكم قبل حديثكمخفا

ــذلك ه ــك ــراك نكن ــة ُأخ ــ ٰى ت ــد الق ــايري ــارة إليه ــي أنَّ  ،رآن اإلش وه

بالرعايـة  وأوىلٰ  أهـمّ ) العبـد الصـالح(ر ـمـا فعلـه اخلضـ ،خطرأو املنهج أهمّ 

ــات  ــنوااللتف ــ م ــخص اخلض ــس ش ــام   رـنف ــانمه ــيًام  ك ــاحلًا وعظ ص

 .)تعاىلٰ (اهللا  منهًام ومل

األولويــات يف الفهــم بالنســبة للمــؤمنني،  مــنيكــون  أنذا ينبغــي وهــ

ــه جيــب إ بــل مســار ومســري  ُكــلِّ  عــىلٰ يكــون األصــل واملحكــم املهــيمن  أننَّ

احلركــات ســواء كانــت يف التــاريخ املــايض أو احلــال املعــارص  املــؤمن، فُكــلُّ 
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ــب  ــز أنجي ــنهج  يرتك ــزان امل ــىلٰ مي ــ ع ــم املحك ــف عليــه امت، حمك ويعط

ذكــرت  التــينَّ اآليــات إ بــل ، بــذلكِرب الروايــات ُختــ مــنالكثــري تفاصــيلها 

ــني ذكــرت ) اخلفيــة(هــذه الشخصــيات  ــوز وألقــاب يف ح ذكــرهتم برم

ــا ــره الق ــام ذك ــامئهم، ومه ــرين بأس ــحاب (رآن آلخ ــون، أص ــؤمن آل فرع م

كـتم  نهـم ممـَّ، وكلّ )، امـرأة فرعـونٰى املدينـة يسـع ٰى ـأقص منالكهف، رجل 

 .إيامنه

 ؟ختفاءاخفاء أم 

ــٰى عــن عــثامن بــن عيســ :  اهللا أبــو عبــد قــال: قــال ،ن أخــربه، عمَّ

ـ ،لزموا بيـوتكماوا ألسنتكم وكفّ « وال  ،ون بـه أبـداً بكم أمـر ختّصـيه ال يصـفإنَّ

 .)١(»تزال الزيدية لكم وقاًء أبداً 

 ،يل هلــذا احلــديث هــو أن يســكت املــؤمن وجيلــس يف بيتــهوَّ الظــاهر األ

بـبالء وعـدوان مـن السـلطة احلاكمـة، أي ال  ه ال خيـصُّ نَّـإذا فعـل ذلـك ففإ

اجللــوس يف الــدار ســوف ينجيــه  ألنَّ  ،مبــارش ســتهداف خــاّص اهدف بســتَ يُ 

ف عنــك وســوف رَ ـأنظــار الســلطة ســوف ُتصــ مــن املهلكــة املحتملــة، وإنَّ 

) الزيديــة(وهــم  األعــمّ  ٰى الشــيعة بــاملعن ب عــىلٰ َســربة يف مــن ُحي ـتقــع الضــ

 . اه الثوري املتغافل عن حمورية املعصوماالجتِّ و

اجللـوس  ٰى سبق أن ناقشنا يف قاعدة األحالس الفهم اخلاطئ ملعنـ: أقول

لزم منهاجـك العقائـدي وال تربحـه أي ال الزم بيتك، أي ا ٰى معن يف الدار، وأنَّ 

 يل وإالَّ بالظاهر األوَّ ) لزم بيتكا(البدوي من لفظ  ٰى املرتاء تزغ،  إذ ال يعتمد عىلٰ 

رفـع اليـد عـن الثوابـت وتـرك  :منهـا ،لتـزام هبـايمكن اال لوازم ال إىلٰ   ٰى ألدّ 

 .الواجبات كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر وغريها
                                                

 .١٣ح / باب الكتامن/ ٢٢٥: ٢الكايف ) ١(
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هـالك  ي إىلٰ األلسـن عـن كشـف األرسار التـي تـؤدّ  هـو كـّف  ٰى واملعن

ل األعداء وسـوء الفهـم مـن قبـل اإلخـوان،  والسـكوت عـن بَ األنفس من قِ 

ــالمف ــول الك ــت .ض ــاحللس يف البي ــري ،ف ــاط ومس ــن يف نش ــك،  أي ك منهاج

 .- حلسًا خفياً  -عتقادك اطبق بيت  والذي هو عىلٰ 

ــام ــ  واإلم ــاء ال باالي ــحابه باخلف ــديث أمر أص ــام يف احل ــاء، ك ختف

خـالطوهم بالربانيـة وخـالفوهم «: ×قـال أبـو جعفـر: قـال ،عن أيب بصـري

ــة  ــبيانيةذا كانــت اإلمــرة إباجلواني ــح   ، وكالمــه)١(»ص  -واضــح ورصي

 .-م ر للحديث املتقدِّ ـبل ومفسِّ 

ســمعت أبــا عبــد اهللا : قــال ،هشــام الكنــديويف احلـديث اآلخــر عــن 

 والــده عــريَّ ولــد الســوء يُ  ونــا بــه، فــإنَّ عريِّ اكم أن تعملــوا عمــالً يُ إّيــ«: يقــول

ــاً  ــه زين ــتم إلي ــن انقطع ــوا مل ــه، كون ــلّ  بعمل ــينًا، ص ــه ش ــوا علي يف وا وال تكون

ــاهم و ــودوا مرض ــائرهم وع ــبقونكم إٰىل يشء اعش ــائزهم وال يس ــهدوا جن ش

ــه مــنهم ــأنتم أوٰىل ب ــواهللا مــا عُ  .مــن اخلــري ف إليــه مــن  يء أحــّب ـاهللا بشــ دَ بِ

 .)٢(»ةالتقيَّ « :قال وما اخلبء؟: ، قلت»اخلبء

 :عند اإلمام الصادق ) ة الذكيةالتقيَّ (

ــيَّ  ــة وص ــوادث املعروف ــن احل ــادقم ــام الص ــون   ة اإلم ــن يك مل

ــده ــن بع ــة م ــ، اخلليف ــن أيب أّي ــويفع ــال ،وب النح ــث إيلَّ : ق ــر  بع ــو جعف أب

كـريس وبـني  املنصور يف جوف الليل فأتيته فـدخلت عليـه وهـو جـالس عـىلٰ 

وهـو  بالكتـاب إيلَّ  ٰى مت عليـه رمـ سـلَّ فلـامَّ : قـال، يديه شمعة ويف يده كتاب

د قـد جعفـر بـن حمّمـ ا أنَّ نـِرب د بـن سـليامن ُخي هذا كتاب حمّمـ: فقال يل، يبكي
                                                

 .٢٠ ح/ باب التقيَّة/ ٢٢٠: ٢ الكايف) ١(

 .١١ ح/ باب التقيَّة/ ٢١٩: ٢الكايف ) ٢(
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: قـال يلثـّم وأيـن مثـل جعفـر؟ ، - ثالثـاً  -راجعـون ا إليـه ا هللا وإنّ فإنّ ، مات

ــالأُ  ــمّ : كتــب، ق ــاب،  ث ــدر الكت ــت ص ــال فكتب ــان أوٰىص أُ : ق ــب إن ك  إىلٰ  كت

ه قـد فرجـع إليـه اجلـواب أنَّـ: مـه وارضب عنقـه، قـالرجل واحد بعينـه فقدِّ 

د بــن ســليامن وعبــد ر املنصــور وحمّمــهم أبــو جعفــحــدأخســمة و إىلٰ  أوٰىص 

 .)١(»ومحيدة ٰى اهللا وموس

ــة أُ  ــرويف رواي ــث إىلٰ  أنَّ  ٰى خ ــور بع ــة املنص أي  - إن أوٰىص : وايل املدين

ــه ف إىلٰ  -  اإلمــام الصــادق ــه الــوايل ،قتلــهارجــل بعين ــإ :فأجاب  أوٰىص  هنَّ

عبـد أليب  وحمّمـد بـن جعفـر مـوىلٰ  أيب جعفر املنصـور وعبـد اهللا وموسـٰى  إىلٰ 

 . )٢(»هؤالء سبيل قتل إىلٰ ليس : فقال أبو جعفر: ، قالاهللا 

ـأُ  إبراهيم كـان مم السابقة، فإنَّ يشبه ذلك يف األُ  نلمح ما وقد ة يف دوره مَّ

وهو دور ونشاط فاعل يف مواجهة  ،ها القرآن يف سورة األنعامة التي قصَّ يف التقيَّ 

لنا عمل من جاء  القرآن يقصُّ كذلك ، عفساد وانحراف املجتمع لكن بغطاء مقنَّ 

يف تغييب   ة من اإلمام الصادقة األمنية اخلفيَّ وهذه التقيَّ . املدينة ٰى ـن أقصم

ة األمنية يف حفظ أنواع التقيَّ  ن أعىلٰ ، وهذا م-  اإلمام الكاظم -خليفة اهللا 

 .ه حفظ خلليفة اهللاألنَّ  ،رّ ـالس

 :يف سلوك إبراهيم ) ة الذكيةالتقيَّ (

ة الذكيـة يف اخلطـاب وهدايـة قومـه يستعمل اخلفاء والتقيَّ   يمإبراه

  :كام يف قوله تعاىلٰ ، والقيام بمسؤولية التغيري واإلصالح
ُ
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 .)٧٩ - ٧٦: األنعام( �َحِنيفا

ة يف اخلطــاب ذا أكـرب تقيَّــ هــذا رّيب هـ :حـني يقــول  فهنـا إبــراهيم

ــدايتهم ــل ه ــديني واملــدين ألج ــان والتعــايش ال ــ، والبي ــذه ه يعتقــد أنَّ ألنَّ  ه

ســلوب مــن ولــوال هــذا األُ ، ب والنجــوم مربوبــة هللا وليســت أربابــاً الكواكــ

الـذي ) وهـو كـتم اإليـامن وإظهـار الكفـر( تغيـري اخلطـابة األمنيـة يف التقيَّ 

ــس األُ  ــو نف ــبه ــات أليب طال ــه الرواي ــذي ذكرت ــلوب ال ــل ،  س وأله

ســـلوب مـــن ذا األُ ولـــوال هـــ،  وملـــؤمن آل فرعـــون،  الكهـــف

ــ ــؤالء م ــن هل ــة مل يك ــىلٰ املعايش ــة ع ــىلٰ  ن حمافظ ــهم وال ع ــؤمنني وال  أنفس امل

براهيمـي ة األمنـي اإلسـلوب التقيَّـأُ ولـوال  ،يـامنروع اإلـمشـ املحافظة عـىلٰ 

 .و لينرش اإلسالمأليحفظ اإلسالم واملؤمنني   مل يكن

 : ية ألهل الكهفالقرآن يكشف عن أربع مهام ّرس 

  :قولــه تعــاىلٰ 
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ــف( بِ� ــىلٰ ، )١٩: الكه ــة ع ــذه اآلي ــ يف ه ــدَّ ـقص ــاك ع ة رها هن

أهــل الكهــف أداؤهــا يف زمــن غيبــتهم  واجبــات عظيمــة وكبــرية جيــب عــىلٰ 

 :ائهم عن املؤمنني وعن الناسوخف

مْ : لاألوَّ 
ُ
ِــَورِقِ� ْم ب

ُ
�

َ
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َ
ح

َ
وا أ

ُ
ث
َ
ع

ْ
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َ
ــب هــو أنَّ ، ف ــة  الواج املجموع

ــاء  ــل يف اخلف ــي تعم ــة الت ــ(املؤمن ــت إىلٰ اإذا ، )ةً تقيَّ ــاس االتِّ  حتاج ــال بالن ص

ـ  وال يصـحُّ ، ةفمن الالزم عليها أن تنتخب واحـدًا منهـا فقـط وتنـاط بـه املهمَّ

 .ميع ويشغلوا أنفسهم بتلك االحتياجاتاجل ٰى أن يتصدّ 
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ــاين ــاىلٰ : الث ــه تع ــرْ : قول
ُ
ظ
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ن
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ي
ْ
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َ
ــح ، ف ــمس ــة ميداني ــات  ةومراقب ملجري

 .األوضاع

مْ : قوله تعاىلٰ : الثالث
ُ
تِ�

ْ
أ
َ
ي
ْ
ل
َ
 .القيام باملدد والعون للمؤمنني ،ف

ــع ــاىلٰ : الراب ــه تع  : قول
ً
ــدا

َ
ح

َ
ــْم أ

ُ
 بِ�

�
ــِعَرن

ْ
ش

ُ
ــب ، َوال � أداء الواج

ــث  ــلِّ الثال ــرين  يف ظ ــات اآلخ ــدم إلف ــع ع ــاط م ــذلك النش ــادئ ل ــاء ه خف

ســتخدام آليــات وأســاليب حتجــب امــورهم براهتم وأُ جلامعـة املــؤمنني ومقــدّ 

 .الطرف اآلخر عن االنتباه

 :يف سورة الكهف) ة التدبرييةالتقيَّ (أرسار 

ــة أصــحاب الكهــف عــىلٰ  أرسار عميقــة وأعــامل ذكيــة يف  حتتــوي قصَّ

لالتقيَّة التدبريية  :، وهي بحسب التأمَّ

اسـة أصحاب الكهف كان هلـم عظـيم األعـامل رغـم املوقعيـة احلّس ) ١

ـواخلطرية والقريبة من رقابة جهاز السلطان وامللك إالَّ  ـ أهنَّ وة مـن م كـانوا يف قَّ

 .كتشافهم وخطورة ما يقومون بهات الفرصة عن فوِّ ية واخلفاء تُ رّ ـالس

دامــوا يســتطيعون  بخفــاء مــا هم يف كيــان امللــك الكــافرؤكــان بقــا) ٢

ــ أحّســمنهــاجهم فلــامَّ  احلركــة عــىلٰ  هويــة  م ال يســتطيعون احلفــاظ عــىلٰ وا أهنَّ

ط اخلفـاء أبعـدوا أنفسـهم عـن هـذا منهاجهم واالسـتقامة عليهـا ولـو بتوّسـ

 . يذوبوا يف كيانه الباطلالكيان لئالَّ 

ة لقــول أمــري وهــذا نظــري احلــديث املســتفيض يف بــاب التقيَّــ) ٣

ــاٌة وَ  ...«:  مننياملــؤ ــه ِيل َزَك ــبُّوِين َفإِنَّ ــبُّ َفُس ــا السَّ ــاةٌ َفَأمَّ ــْم َنَج ــا وَ  ،َلُك َأمَّ

اَءُة َفَال َتتََربَّ    .)١(»...وا ِمنِّيؤُ اْلَربَ

تصـل باإلنسـان يف  ة أن الوهذه الرواية املستفيضـة حتديـد ألمـد التقيَّـ
                                                

 .١٠ح / باب التقيَّة/ ٢١٩: ٢الكايف : راجع) ١(
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إذ لـيس  ،يـامنذوبان هويته يف هنـج الباطـل وانسـالخه عـن هويـة منهـاج اإل

بـه لفظـًا، وهـذا مـا كذَّ  املراد حتـريم الـرباءة اللفظيـة يف مقابـل جتـويز السـّب 

ــادقاإل ــام الص ــؤمنني  م ــري امل ــك ألم ــبة ذل ــراد )١( يف نس ــل امل ، ب

 فـام ، وإالَّ  بالرباءة كسرية ومنهـاج عمـل ينسـلخ فيـه عـن أمـري املـؤمنني

ة، فـاملراد مـن الـرباءة لتقيَّـاللفظـي ل هو الفرق بـني الـرباءة اللفظيـة والسـّب 

هـو السـلوك العمـيل املنسـلخ عـن هنـج   مة من هنج أمـري املـؤمننياملحرَّ 

 . أمري املؤمنني

هــو   رـواخلضــ ٰى موســ بــني النبــيِّ  اللقــاء الــذي تــمَّ  رغــم أنَّ ) ٤

 ٰى موسـ والنبـّي  ،ن اصـطفاهم اهللا ملسـؤوليات وأدوار إهليـةثنـني ممـَّالقاء بـني 

  ُــن أ ــم ــ  أنَّ زم إالَّ ويل الع ـــاخلض ــوًا يف امَّ ـر ل ــان عض ــة ال ك ــبكة اإلهلي ش

ية رّ ـحـيط بدرجـة كبـرية مـن السـبـه قـد أُ   ٰى موس ة كان لقاء النبيِّ فيَّ اخل

 حيــث كــان اللقــاء أوعــز إىلٰ  ،اً واخلفــاء وبلغــة تشــفري أمنــي متصــاعد جــدَّ 

 .نبعالمتني ضياع احلوت وبلوغ جممع البحري ه يتمُّ أنَّ   ٰى موس النبيِّ 

ــام أنَّ ) ٥ ــوَّ  ك ــ ج ــاء ُف ــدَّ  َض رِ اللق ــي مش ــل أمن ــه تعام ــن في ــد ع د يبتع

ــخب وعــن  ــباط صــارم وحــازماالص ــع انض حيــث  ،نفــالت األرسار م

  :يسـأله كـام يف اآليـة الكريمـة أن ال  ٰى موسـ ر عـىلٰ ـاشرتط اخلض
َ

قـال

ــ
ْ
 ِمن

َ
ــك

َ
� 

َ
ــِدث

ْ
ح

ُ
ــ�� أ ٍء َح ْ َ

ــْن �
َ
� �ِ

ْ
ــئَل ْس

َ
ــال �

َ
ــِ� ف تَ

ْ
بَع

�
ــإِِن ا�

َ
 ف

ً
ــرا

ْ
 ِذك

ُ
 ه

ــف( ــيُّ  إىلٰ ، )٧٠: الكه ــه النب ــال ل ــ أن ق ــذر ٰى موس ــْن  :واعت
َ
� 

َ
ُك ْ�

َ
ــأ  َس

ْ
إِن

 
ً
را

ْ
 ُعذ

�
� ُ َت ِمْن �َ

ْ
غ
َ
 بَل

ْ
د

َ
صاِحبِْ� ق

ُ
ال ت

َ
ها ف

َ
د

ْ
ٍء َ�ع ْ َ

� )٧٦: الكهف(. 

  ٰى موســ سـتمرار النبـيِّ اسـبب عـدم  نـت أنَّ اآليـة الكريمـة بيَّ ) ٦

ــ ــاحبة اخلض ــربه  رـيف مص ــدم ص ــىلٰ  ع ــ ع ــباطًا ا -رامة ـالص يف  -نض

                                                

 .٥٧ح / ٩٢: هنج البالغة) ١(
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 نَّ أل ،تاملهـّام  ي ّرس ـا يفشـسـتنكار ممـَّاؤ مور بال تتعتـع سـؤال وتلّكـإنفاذ األُ 

ــ ــؤال ممَّ ــراز الس ــة األرسارإب ــظ وإذاع ــري اللغ ــ ،ا يث ــن َث ــايا  مَّ وم ورد يف وص

ــ ا النهــي عــن القيــل والقــال وكثــرة الســؤال والثرثــرة ممَّــ  ة عــنهمالتقيَّ

 .ي يف نفسهوإفشاء األرسار، ال النهي عن التحرّ ب إذاعة سبِّ يُ 

ــم التحــرّ ) ٧ ــًا وذريعــةً إي نع ــ ن كــان موجب ــي  ؤللتلّك فهــو اآلخــر ع

نفــاذ املطلــوب، فبعــد فــرض املعرفــة اإلمجاليــة يكــون إوقصــور عــن رسعــة 

 يِّ ـالتعمــق يف التفاصـيل إعاقـة وعقبـة عـن املضــ املـوازين فـإنَّ   العمـل عـىلٰ 

 .قدماً 

يف   رـعـن اخلضـ  ٰى موسـ فـرتاق النبـيِّ االسـورة  بـنيِّ تُ  ثمّ ) ٨

ويل العـزم وهـو مـن أُ   ٰى موسـ املصـاحبة للنبـيِّ  فـرغم أنَّ  ،هناية املطـاف

ــة عمــل اخلضــّرس   أنَّ فضــيلة وكــامل إالَّ  ــ  رـي ــه االبتعــاد عــن تِّ ُحت م علي

ية، رّ ـفكـم هـي عظيمـة وظيفـة  اخلفـاء والسـ،  ٰى موسـ االرتباط بـالنبيِّ 

سـة العظيمـة سـطرته لنـا نجـاز املهـام املقدَّ إيـة يف ة خفـاء وّرس وكم من وظيف

 .سورة الكهف

 :برنامج أمني لإلمام الصادق 

 ؟مع من يكشف األرسار  كيف يتعامل اإلمام

ـــرَّ  ـــام أنَّ  م ـــ  اإلم ـــيتوعَّ ـــف أو يفش ـــذي يكش ي األرسار ـد ال

ــذاب األُ  ــث بالع ــن األحادي ــري م ــام يف كث ــًا، ك ــدنيوي أيض ــل ال ــروي، ب خ

دًا فحســب، خـروي والـدنيوي تعبّـبالعــذاب األُ  اً دلـيس هـذا توّعـ ،ابقةالسـ

 :أمرين بل هو تربية ألصحابه عىلٰ 

 . كيفية كتامن األرسار :الً أوَّ 

 .كشاف الرسِّ ناكيفية معاجلة  :ثانياً 
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: يقــول  اهللا ســمعت أبــا عبــد: ، قــالكــام يف معتــربة  عبــد األعــىلٰ 

مـن احـتامل أمرنـا ه والقبـول لـه فقـط، رنا التصديق لـه ليس من احتامل أمإنَّ «

رحـم اهللا عبـدًا : قرأهم السـالم وقـل هلـمافـ ،سرته وصـيانته مـن غـري أهلـه

ــرتَّ ا ــودَّ  ج ــاس إىلٰ م ــدِّ  ة الن ــه، ح ــا نفس ــنهم م ــرتوا ع ــون واس ــام يعرف ثوهم ب

مــن  علينــا مؤونــةً  واهللا مــا الناصــب لنــا حربــًا بأشــدّ «: قــال ، ثــمّ »ينكــرون

وه فــإذا عــرفتم مــن عبــد إذاعــة فامشــوا إليــه وردّ النــاطق علينــا بــام نكــره، 

 ثقـل عليـه ويسـمع منـه، فـإنَّ لوا عليـه بمـن ي فتحمَّ عنها، فإن قبل منكم وإالَّ 

ــ لطفوا يف الــه، فــ ٰى ـقضــتُ  ٰى الرجــل مــنكم يطلــب احلاجــة فيلطــف فيهــا حتَّ

 فـادفنوا كالمـه فـإن هـو قبـل مـنكم وإالَّ  ،حاجتي كام تلطفون يف حـوائجكم

ــدامكم ــت أق ــواحت ــ :، وال تقول ــولإنَّ ــول ويق ــإنَّ  ،ه يق ــيلَّ  ف ــل ع ــك حيم ذل

كـم أصـحايب، هـذا ا واهللا لو كنـتم تقولـون مـا أقـول ألقـررت أنَّ وعليكم، أمَ 

ري لـه أصـحاب، وأنـا امـرؤ ـأبو حنيفـة لـه أصـحاب، وهـذا احلسـن البصـ

 وعلمـت كتـاب اهللا وفيـه تبيـان كـّل   من قـريش قـد ولـدين رسـول اهللا

لـني واآلخـرين وأمـر أمر السـامء وأمـر األرض وأمـر األوَّ يء بدء اخللق وـش

 .)١(»ذلك نصب عيني  أنظر إىلٰ كأّين  ،ما يكونأمر ما كان و

الكـتامن األمنـي  ٰى  معنـبـنيِّ وهذه الرواية مـن أنفـس الروايـات التـي تُ 

ــألرسار، وكيــف أنَّ  ،رِّ ـللســ ــة ل ــة األمني ــرز  ومراتــب الرعاي حفظهــا مــن أب

ــمِّ  ــن أه ــة وم ــاين الطاع ــام مع ــادة وإدارة اإلم ــحبة لقي ــن الص ــباب حس  أس

 ُبنيِّ ، فالرواية ت: 

مرتبـة دنيـا وهـي  :احتامل أمـرهم ومحـل أرسارهـم مراتـب ٰى عنم - ١

، -وهـي املطلوبـة  -وصـيانته  ومرتبـة عليـا وهـي سـرته أمنيـاً  ،هالتصديق لـ
                                                

 .٥ح / باب الكتامن/ ٢٢٣و ٢٢٢: ٢الكايف ) ١(
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ه لـيس مـن احـتامل أمرنـا التصـديق لـه والقبـول فقـط، مـن إنَّ «: ولذلك قال

 .»مرنا سرته وصيانته من غري أهلهأ احتامل

هتم، اآللية الصـحيحة يف التعامـل مـع النـاس هـو كسـب مـودَّ  نَّ أ - ٢

أو ، املالزمـة هلـا ٰى خـرواآلليـة األُ  ،يـامناإل صـفِّ  هلـم إىلٰ  وبالتايل هو كسـب

رحـم «: ، ولـذلك قـالوىلٰ آليـة اآلليـات هـي كيفيـة اسـتخدام اآلليـة األُ  :قل

سـرتوا عـنهم اثوهم بـام يعرفـون ونفسـه، حـدِّ  ة النـاس إىلٰ اهللا عبدًا اجرتَّ مودَّ 

 .»ما يكرهون

ــ إنَّ  - ٣ ــرهم ومل ُحي ــرت أم ــن مل يس ــرت م ــون ويس ــام يعرف ــاس ب ث الن دِّ

واهللا مــا الناصــب لنــا «: عــنهم مــا ينكــرون بمنزلــة الناصــب، ولــذلك قــال

 . »من الناطق علينا بام نكره علينا مؤونةً  حربًا بأشدّ 

ــة - ٤ ــالتع كيفي ــن يفش ــع م ــل م ـــام ــة وأمهّ رّ ـي الس ــن عظم ــة ، وم ي

ــ رّ ـصــيانة الســ مراتــب، فهــو يف  جيعــل صــيانته عــن الكشــف عــىلٰ   هأنَّ

ــة األُ  ــف وىلٰ املرحل ــن الكش ــة ع ــدد الوقاي ــمّ  ،يف ص ــف إن مل  ث ــالج الكش ع

فـإذا عـرفتم مـن عبـد إذاعـة فامشـوا إليـه «: تنفع مرحلة الوقاية، ولذلك قال

ــردّ  ــاف ــ»وه عنه ــب اس ــل جي ــة، ب ــر فاعلي ــالج أكث ــو تعامل ع ــغط  وه الض

ــاء ــه عــن اإلفش ــي لردع ــذلك قــال، االجتامع ــل مــنكم وإالَّ «: ل ــإن قب  ف

، أي إن مل ينفـع ذلـك فقومـوا »لوا عليـه بمـن يثقـل عليـه ويسـمع منـهفتحمَّ 

»  فـادفنوا كالمـه حتـت أقـدامكموإالَّ «بحجب إفشاءه لـألرسار األمنيـة لكـم 

 ج كشـفه لـألرسار األمنيـة فـيام يـروَّ م لـئالَّ أي أوقفوا تداول كالمه فـيام بيـنك

 .لتلك األرسار األمنية بينكم فيزداد انكشافًا وافشاءً 

ــام نَّ أ - ٥ ــرتوّ   اإلم ــال وال ــعة الب ــنفس وس ــول ال ــأمر بط ي يف ي

ــا ــار أذك ــالج ٰى ختي ــع اآلليــات للع ــالتلطّ  - وأنف ــالج إفشــاء  - فب يف ع
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ــ ــاهتامم ا وأنَّ  ،رِّ ـالس ــذلك رضوري ك ــتامم ب ــهااله ــات نفس ــان بحاج ، إلنس

 ٰى ـقضـتُ  ٰى الرجـل مـنكم يطلـب احلاجـة فيلطـف فيهـا حتَّـ نَّ إف«: لذلك قال

ــه، فــ ــ، »يف حــاجتي كــام تلطفــون يف حــوائجكم الطفوأل ف واللطــف والتلّط

ي ـسـلوب بمهـارة فائقـة ومرونـة تستقصـعتامد الرفـق واللـني أو إخفـاء األُ ا

 .واخليارات الكثريةأكرب قدر من الطرق والفرص والنوافذ  ٰى وتتحرّ 

عليـه ويثقـل  رِّ ـي للســع املفشـمنَـبعـد أن يُ ، )خر الدواء الكـيآ( - ٦

ــ ــويتلطَّ ــه حتَّ ــوب ٰى ف مع ــل املطل ــأيت دور ، حيص ــوب ي ــل املطل ــإن مل حيص ف

ـاملؤمنني يف احتواء املوقف ونـزع فتيـل األزمـة التـي يمكـن أن يُ  دها إفشـاء ولِّ

 .غري انتشاره ء الرسِّ إفشا ألنَّ ، ل ذلك األخرقبَ من قِ  الرسِّ 

  ن والتفـت إليـه اإلمـامويـة غفـل عنـه املؤمنـوهذا أمر بالغ األمهّ 

ــ ــهوأكَّ ــو أنَّ  ،د علي ــرون أنَّ  وه ــؤمنني حيــنام ي ــاك رسَّ  امل ــد أُ هن ي ـفشــًا ق

ــ ــارعون يف نش ـــيس ــ ة أنَّ ره بحجَّ ــال اً فالن ــون، ق ــذا :فيقول ــذا وك ــال ك ، ق

 رِّ ـر الســـعاقبــة تــداول نشــ أنَّ إفــراط أو تفــريط بعــدم متييــزهم  فيصــلون إىلٰ 

ـ، أسوء من نفـس أصـل بـدء اإلفشـاء ٰى املفش وهـذه  ،انام سـيّ العتقـادهم أهنَّ

  اإلمــام ٰى بــل لــو الحظنــا مرمــ.  ر منهــا اإلمــامذِّ ُحيــ ٰى غفلــة كــرب

ــ ــربدقَّ ــ أنَّ  ٰى ة ن ــواء الس ــس احت ــ رِّ ـنف ــده ٰى املفش ــاء يف مه ــو وأد لإلفش  ،ه

: ولــذلك قــال، يف مهــده وجيعلــه كالعــدم رَّ ـيــت الســوبالتــايل هــو عــالج يم

ــ : فــادفنوا كالمــه حتــت أقــدامكم، وال تقولــوافــإن هــو قبــل مــنكم وإالَّ « ه إنَّ

 .»ذلك حيمل عيلَّ وعليكم فإنَّ  ،يقول ويقول

ــذ ــاموه ــديث اإلم ــن ح ــيم م ــع العظ ــده  -  ا املقط ــل  -لوح أص

ــتحكّ  ــة يف ال ــة ونظمي ــة أمني ــدة عظيم ــة وقاع ــيطرة يف كيفي ــاام والس ر نتش

 ســـواء الثقـــايف العقائـــدي أو املعلومـــة اخلربيـــة وتكـــوين الـــرأي العـــامّ 
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ِو  :تعـاىلٰ  هوهو مأخوذ مـن قولـ ،االجتامعي
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وهـذه القاعـدة ترسـم للمـؤمن كيـف ، )٨٣: النسـاء( ا�ش

 . رها بقدرهاقدِّ مور ويُ يزن األُ 

جيعــل ميــزان الصــحبة هــو بالطاعــة يف تنفيــذ مــا   اإلمــام أنَّ  - ٧

 .ة املطلوبةه من منهاج بالدقَّ يرسم

 :ةدور املؤمن يف احلكومة اخلفيَّ 

زماننـا هـذا وهـو زمـن اإلمـام  أنَّ  ىلٰ إروري أن يلتفت املـؤمن ـمن الض

هناك حكومة فعليـة  نَّ إ، أي  ة لإلمام، هو زمن احلكومة اخلفيَّ  املهدي

الني مـن لـدّج نسياق املؤمن لزيـف اا ٰى بمعن ة، الها خفيَّ اآلن ولكنَّ   لإلمام

عية للمهدويـة، ة املدَّ ق الضالّ رَ الفِ  ٰى نخداعه لدعاواأدعياء السفارة يف الغيبة أو 

دوره اآلن يف هذه احلكومة أعظم من دوره  روري أن يعلم املؤمن أنَّ ـبل من الض

يف أوسع   ر مذهب أهل البيتـنشبوذلك  ،حني الظهور أو ما بعد الظهور

دوره حـني الظهـور هـو دور قتـايل أو إداري  نَّ ة أرجـاء األرض، ألرقعة وكافّ 

ه اده، وهو دور وإن مل يكن سهالً ولكنَّ أو أحد قوّ   بإرشاف مبارش من اإلمام

اليـه  يشـري ة، وهذا مـادور أسهل بكثري من بناء جمتمع الدولة يف احلكومة اخلفيَّ 

ة بعث رسي  رسول اهللا نَّ إ«: قال،  ريف عن أمري املؤمننيـاحلديث الش

 ،مرحبًا بقوم قضوا اجلهاد األصغر وبقي عليهم اجلهاد األكـرب:  رجعوا قالفلامَّ 

 .)١(»جهاد النفس: كرب؟ قالوما اجلهاد األ ،يارسول اهللا: قيل

                                                

 .١ح / اجلهاد األكرب باب معنٰى / ١٦٠ :معاين األخبار) ١(
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هنــاك مــا هــو أعظــم مــن جهــاد الــنفس  نَّ أومــن اجلــدير باملالحظــة 

ــ ــة اخلفيَّ ــاء الدول ــ ، ة لإلمــاموهــو بن ــنفس  ٰى مســتو ه جهــاد عــىلٰ ألنَّ ال

املـؤمن يبنـي نفسـه، ويكامـل نفسـه يف  نَّ الـنفس فـأل ٰى ومست ا عىلٰ وزيادة، أمَّ 

ــة اإلمــام ــ -  فــرتة غيب  عــىلٰ ، ألجــل أن يكــون -ة فــرتة احلكومــة اخلفيَّ

يبنـي   ٰى خـرس، وهـو مـن جهـة أُ ة كاملـة للظهـور املقـدَّ استعداد دائم وأهبـ

ــه ويُ أُ  ــي جمتمع ــذلك يبن ــًا، وك ــًا وعلمي ــه ديني ــرست ــة س لتكاؤسِّ ــل وتقوي م

 .يامنك بتقوية جمتمع املؤمنني ودار اإلة لإلمام، وذلاحلكومة اخلفيَّ 

ة ام قويـت احلكومـة اخلفيَّـفإذن يكـون دوره أعظـم هلـذه احليثيـة، وكلَّـ

وذلــك بتقويــة قاعــدهتا وهــو مجاعــة وجمتمــع املــؤمنني ودار اإليــامن وثبتــت 

 -  اإلمـامظهـور  -ام كـان ظهورهـا سـتحكمت حلقاهتـا، كلَّـأركاهنا وا

ــوَّ  ألنَّ ، أرسع ــذه الق ــله ــها تعجي ــي بنفس ــور، أل ة ه ــي  نَّ للظه ــور يعن الظه

ــ ــل بالدقَّ ــة، ب ــذه احلكوم ــل ه ــامي وتكام ــك تن ــور لتل ــو ظه ــور ه ة الظه

ة وغـري ة، بـل هـو إعـالن لتلـك احلكومـة بعـد أن كانـت خفيَّـاحلكومة اخلفيَّ 

 .هتا وسيطرهتان عنها بعد تكاملها وقوَّ علَ ظاهرة يُ 

ـضـح لنـا أدوار املـؤمن املتعـدّ م تتَّ ا تقدَّ وممَّ  ة واحليويـة يف دولـة دة واملهمَّ

ــ  اإلمــام ــة، وكيــف يــدفع عنهــا اخلفيَّ ــف يبنــي تلــك الدول ة اآلن، وكي

ــدها ــن قائ ــلَّ   وع ــا يُ  ك ــبِّ م ــوَّ اب س ــل وق ــل تكام ــتالل وتعطي ــذه خ ة ه

 .الدولة

ــة  ــرتة غيب ــؤمن يف ف ــار للم ــري ومس ــة مس ــم خارط ــان رس ــذا البي وه

 ٰى فـأين هـذا املعنـ، الغيبـة ٰى عطـي تفسـريًا صـحيحًا ملعنـه يُ ، كام أنَّ  اماإلم

 غــري حــارض ومبتعــد أو اإلمــام  نَّ إ :مــن الثقافــة الســطحية التــي تقــول

ــاس وينتظــر مــن ُهي  راء الـيف جزيــرة خضــ ــه بالن ــة ل ــعالق ــه الظــروف يِّ ئ ل
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ا وبالتـــايل يكــون منتظـــرًا ألمـــر اهللا هبـــذ، سواألســباب للظهـــور املقـــدَّ 

ـ ،ًا  وفهـم خـاطئئة جـدَّ وهذه ثقافـة جربيـة سـيِّ  ؟اللحاظ  ه جيعـل اإلمـامألنَّ

  ّاهللا ل عىلٰ متواكل وليس متوك. 

 ٰى ، نـر-وهـو الصـحيح   -والفهـم اآلخـر  ٰى خـرالثقافـة األُ  ا عـىلٰ أمَّ 

ــام أنَّ  ــر اهللا  اإلم ــر ألم ــة  ،منتظ ــاء دول ــار يف بن ــل هن ــل لي ــو يف عم وه

ـوال تُ  ٰى بنـتُ  س اللظهـور املقـدَّ دولـة ا فإنَّ  ،الظهور اآلن س أركاهنـا حـني ؤسَّ

ســها الظهــور قطــف أو جنــي للــثامر التــي أسَّ  ألنَّ  الظهــور أو بعــد الظهــور،

  .ةيف دولته اخلفيَّ   اإلمام

لنــا أن نزهــد يف  وال حيــقُّ  يصــحُّ  طروحــة النعــم مــن خــالل هــذه األُ 

ـــي ـــب الغيب ـــة، اجلان ـــباب الغيبي ـــا  ألنَّ ، ودور األس ـــني ا(منهجن ـــر ب ألم

جــرب وال  أي ال ،، فــال جــرب وال تفــويض ولكــن أمــر بــني أمــرين)األمــرين

عجـاز الغيبـي واإلدارة الغيبيـة بمعـزل سـباب الغيبيـة واإلحتميـة مطلقـة لأل

 ه ال تفويضـية بجعـل كـّل كـام أنَّـ، عن األسباب الطبيعيـة يف تعجيـل الظهـور

 .ة لإلمام دارة وتنامي احلكومة اخلفيَّ إاألسباب بيد املؤمنني يف 

ـ ه لبنـة أساســية وحيويـة ورضوريـة يف بنــاء فيجـب أن يعلـم املــؤمن أنَّ

ــور امل ــل الظه ــة وتعجي ــة اخلفي ــدَّ الدول ــ، سق ــأي إنَّ ــمّ ـه عنص ــوَّ  ر مه ة يف ق

الدولة وبالتايل ظهورهـا، وال يمكـن التنـازل عـن دوره بحـال مـن األحـوال 

، وعظمــة  حيــول دون ذلــك حتميــة ظهــور اإلمــام وال ،يف هــذه الفــرتة

 .دارة عظيمة وعالية وجليلةإدارته لدولته، رغم كوهنا إ

يسأل مـا هـو الفـرق العمـيل بـني الثقـافتني؟ وهـل هنـاك  سائالً  ولعلَّ 

 ثمرة عملية لذلك؟

 :الفروق يف ذلك كبرية وكثرية، منها نَّ إ: نقول ذلك وللجواب عىلٰ 
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ــأ - ١ ــىلٰ نَّ ــيظ اإلمــام  نَّ أالفهــم اجلــربي اخلــاطئ، و ه ع هر س

الـدين  ر دينـه عـىلٰ ظِهـاهللا يُ  وأنَّ  ،كحتم قدر وقضاء بفعـل حمـض مـن السـامء

 .الغارب ه مدعاة للتواكل وترك احلبل عىلٰ ه، فإنَّ كلّ 

ــل الظهــور،  خــر أنَّ الفهــم اآل ىلٰ عــ - ٢ املــؤمن لــه دور عظــيم لتعجي

س ومـا بعـد الظهـور، ام دوره يف فـرتة الظهـور املقـدَّ نَّ إولكن ال دور له اآلن، 

وهـو ، ًا للظهـورا اآلن فاملؤمن لـيس لـه دور، نعـم دوره أن يكـون مسـتعدَّ أمَّ 

ــا ــتعداد ترّق ــس ــيس إالَّ ـب نفس ــًا ال  ،ي ل ــرًا غامض ــون أم ــدو أن يك وال يع

 .-عمليًا  -مفهوم له واضح 

الفـردي برتبيـة نفسـه دينيـًا  ٰى املسـتو نعم يمكن أن يكون لـه دور عـىلٰ 

القيـام بواجبـه مـن األمـر بـاملعروف والنهـي  قلـيالً إىلٰ  ٰى تعـدوقد يُ  ،وعلمياً 

ـ، رستـه ويف جمتمعـهعن املنكر يف أُ  التـدبريي ملصـري الـدين  ٰى املسـتو ا عـىلٰ أمَّ

ــتو أو ــي يف مس ــع ٰى العلم ــق وأوس ــد وأعم ــاك  ،أبع ــيس هن ــات أو ال إفل لتف

 .ذلك يوجد تثقيف واضح عىلٰ 

ه جيـب أنَّـ ر يف تلـك الثقافـةنَظـفقـد يُ ، مام املهـدي ا عالقته باإلأمَّ 

ــ،  أن يتفاعــل املــؤمن مــع اإلمــام ا كيفيــة ذلــك التفاعــل الــذي جيــب أمَّ

ـ املـؤمن مـع اإلمـام  عىلٰ  الشـعور بـه، والـدعاء  ٰى يعـدو مسـتو ه الفلعلَّ

 ،سق عنــه، وأن يــدعو صــباح ومســاء بتعجيــل الظهــور املقــدَّ لــه، والتصــدّ 

 .رته ومؤازرته لإلمام ـوهذا غاية عونه ونص

ه ينبغـي أن يفهـم املـؤمن الثقافـة والرؤيـة السـديدة، فإنَّـ عـىلٰ ا بنـاًء أمَّ 

ــ ــ ه اآلن يعــيش كفــرد يف جمتمــع دولــة األمــام أنَّ فكيــف يتعامــل  ،ةاخلفيَّ

ف يف ه موظَّـولـو شـعر املـؤمن أنَّـ، ففهـو بمثابـة موظَّـ ؟وكيف يبنيها، معها

 اآلن ولـيس بعـد الظهـور مـام دولـة اإل وأنَّ ، مـام جمتمع دولـة اإل
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ــطف ــق ــي أن يتص ــف ينبغ ــدّ رَّ ـ، وكي ــع متع ــع جمتم ــؤمن م ــواء ف امل د األه

ــاء دجتِّ واال ــد بن ــرد يري ــوعية لف ــرة موض ــوان بنظ ــات واألل ــة اه ــة واقعي ول

بحســب  - قائــدها  ، وبالتــايل ســيختلف نظــره إىلٰ -يعيشــها  -حــارضة 

 .)١(يف ظرف خفائه ه كيف يبني جمتمع دولته ، أنَّ -هذا الفهم 

وغــري فكــرة  ،د الــديني املحــضتعبّــآخــر غــري الوهـذه النظــرة شــكل 

بــل بفكــرة اســتثامر الواجــب ، -دي التعبّــ -إســقاط الواجــب الــديني 

ــو بنــاء للفــرد  ،لبنــاء الدولــة -الصــحيح  -التعبــدي  وبنــاء الدولــة ه

 .وأكمل ه أعظم وأعىلٰ وللمجتمع يف نفس الوقت، ولكنَّ 

سـب مـع قـول الشـمولية تتنا -التجرديـة  -وهذه النظـرة املوضـوعية 

ــؤمنني ــري امل ــام أم ــة يف «:  اإلم ــجداجللس ــة يف  املس ــن اجللس ــري يل م خ

، وهـذا الكـالم )٢(»ي واجلـامع فيـه رضـا رّيب ـاجلنة فيها رضـا نفسـ نَّ إف ،ةاجلنَّ 

  مــاماملــؤمن يف عيشــه يف جمتمــع دولــة اإل نَّ إفــ ،مــا نريــد إشــارة إىلٰ  فيــه

هـو عـيش  ،بعـد الظهـور  مـاموإسهامه يف اآلن الراهن يف بنـاء دولـة اإل

مـام العـيش الرغيـد يف دولـة اإل ألنَّ  ،ةوأجرًا من العـيش يف اجلنـَّ أعظم سعياً 

  ِّــل ــد يف ظ ــالعيش الرغي ــ ك ــاجلنَّ ــه رغب ــنفس ةة، في ــا ال ــون  .ورض ويك

ــة اإل ــل دول ــعي يف تكام ــام الس ــور  - م ــرف الظه ــعي يف  ،-يف ظ كالس

                                                

ــام) ١( ــم اإلم ــر اس ــة ذك ــٰى حرم ــري معن ــن تفس ــا يمك ــن هن ــن   وم ــري م ــذي ورد يف كث ال

ــ ــات، يف أنَّ ــامعــرِّ ه يُ الرواي ــيعرقل حركتــه  ض اإلم ــ ، للخطــر وبالتــايل س ه ألنَّ

حـتامل اخلطـر لكشـف شخصــيته ال اإلمـام بسـبب إزديـاد َبـي إٰىل زيـادة اخلفـاء مـن قِ سـيؤدّ 

ــّل وســتتقطَّ  ــب  ع ك ــٰى طل ــل وجــوده فيهــا، وهــذا غــري معن ــي حيتم ــاء واإلدارة الت ســبل البن

، وأن  الـذي يـأمر املـؤمن بالـدعاء فقـط لإلمـام -عـٰىل الفهـم اآلخـر  -تعجيل الظهـور 

 .رفتدبَّ  ،صباح مساء  اإلماميلهج فقط بذكر 

 .١٦ح / ٣٦٢: ٨٠بحار االنوار ؛ ٢١٨: ٢إرشاد القلوب ) ٢(
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ــ ــل يف اجلنَّ ــال معوّ التكام ــو ب ــهل فه ــتة س ــات واب ــ، الءاتق ــوس يف أمَّ ا اجلل

ــ ــجد فه ــة اإلاملس ــع دول ــاء جمتم ــعي يف بن ــام و كالس ــة  م ــرتة الغيب يف ف

 -العـامل بعـد  خفائهـا   ة التـي سـتظهر عـىلٰ بتشييد أركان دولـة اإلمـام اخلفيَّـ

 .-ة صلبة قويَّ 

أجـر عمـل وطاعـات املـؤمن يف الغيبـة أعظـم أجـرًا  ومن هنـا ورد أنَّ 

قلـت : قـال ،ر السـابطيفعـن عـّام ، لـة الظهـوردو من عمله وطاعتـه يف ظـلِّ 

العبادة مـع اإلمـام مـنكم املسـترت يف دولـة الباطـل أفضـل : أليب عبد اهللا 

ــه مــع اإلمــام الظــاهر مــنكم؟ فقــال ــادة يف ظهــور احلــق ودولت ــا « :أم العب ي

ــّام  ــ ،رع ــدقة واهللا يف الس ــل[ رِّ ـالص ــة الباط ــدقة يف ] يف دول ــن الص ــل م أفض

مــع إمــامكم املســترت يف دولــة الباطــل  رِّ ـدتكم يف الســوكــذلك عبــا ،العالنيـة

ن يعبــد اهللا كم يف دولــة الباطـل وحـال اهلدنــة ممـَّخلـوفكم مــن عـدوِّ  ،أفضـل

  ِّولــيس العبــادة مــع ، مــع اإلمــام الظــاهر يف دولــة احلــقِّ  يف ظهــور احلــق

 علمـوا أنَّ ا .اخلوف ويف دولة الباطـل مثـل العبـادة مـع األمـن يف دولـة احلـقِّ 

هـا ه يف وقتهـا فأمتَّ منكم صالة فريضة وحـدانًا مسـترتًا هبـا مـن عـدوِّ  صّىلٰ من 

 ومــن صــّىلٰ ، رين صــالة فريضــة وحدانيــةـلــه هبــا مخســًا وعشــ كتـب اهللا 

ــا فأمتَّ  ــة يف وقته ــالة نافل ــنكم ص ــب اهللا م ــا كت ــ ه ــا عش ــه هب ــلوات ـل ر ص

ــل ــ، نواف ــا عش ــه هب ــب اهللا ل ــنة كت ــنكم حس ــل م ــن عم ــنةـوم ، رين حس

ـــه ودان اهللا ويضـــاعف  ـــن أعامل ـــنكم إذا أحس ـــؤمن م ـــنات امل  اهللا حس

ــ ــىلٰ بالتقيَّ ــىلٰ  ة ع ــه وع ــىلٰ  دين ــعافًا  إمامــه وع ــانه أض ــن لس ــك م نفســه وأمس

 . )١(»كريم اهللا  إنَّ ، كثريةً  مضاعفةً 

                                                

 .٧ح / ٥٥باب / ٦٤٦و ٦٤٥: إكامل الدين) ١(
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ــي  ال  مــام أمــري املــؤمننياإل مــع االلتفــات أنَّ  ــه  -يعن   -يف حديث

ــ أحــد عنــاوين املســجد هــو  بــل، ه جــالس وغــري فاعــل وهــو يف املســجدأنَّ

وهكــذا الدولــة العادلــة يف الظهــور  -  دولتــه ألنَّ  ،الدولــة دارةإعنــوان 

ــ -املقــدس  ــديني واإلداري  ألنَّ  ،دار مــن املســجدُت املســجد هــو العنــوان ال

املفاصـــل السياســـية  كـــلِّ  لـــذي هيـــيمن عـــىلٰ ، ا-س املقـــدَّ  -والعلمـــي  

يف املســجد هــو  هجلوســ ٰى نــفيكــون مع. واالقتصــادية واالجتامعيــة وغريهــا

ــاء ــل البنّ ــوس الفاع ــاء ، اجلل ــدبري بن ــدنيوي وت ــديني وال ــدبري ال ــوس الت جل

كـن حلسـًا مـن أحـالس «احللـس  ٰى معنـ وهذا اجللـوس قريـب مـن .الدولة

الــنهج  يــامن والثبــات عــىلٰ الــذي هــو اجللــوس يف بيــت العقيــدة واإل »بيتــك

 .- ٰى م هذا املعنوقد تقدَّ  -الصحيح 

*   *   * 
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عامـل مـع روايـات مـا قبـل الظهـور، أو مـا تهناك مسلكان يف كيفيـة ال

 د عنهــا، وبالتـايل ســوف تتحــدَّ عـربَّ ف بروايــات عالمـات الظهــور كــام يُ ُتعـرَ 

د ــدَّ ــن فهــم  وتتع ــنعكس م ــب مــا ي ــرين بحس ــارب ومســالك املنتظ مش

 .للروايات

ــ :لاملســلك األوَّ  ذا حــدثت فســوف إة جيعــل العالمــة بمثابــة العلَّ

ــور، ــدث الظه ــم  حي ــذا الفه ــور، وه ــدث الظه ــوف ال حي ــدث س وإذا مل حت

وهذه الرؤية والنظرة اجلمودية لروايـات مـا قبـل أو قبيـل الظهـور التـي هـي 

مـــن ســـنخ عالمـــات الظهـــور، نســـتطيع تســـميتها باملســـلك اجلمـــودي 

 .حادي اجلربياألُ 

 ،عـٰىل ظهـور هـذه العالمـات مـام املهـدي ق ظهـور اإلعلِّ ه يُ وكأنَّ 

رؤيـة مسـؤولة ال  فهو يف احلقيقة منتظـر للعالمـات برؤيـة جربيـة للظهـور ال

ـْم  :تعـاىلٰ  هجرب وال تفـويض أمـر بـني أمـرين، كـام يف قولـ
َ
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ــيمٌ  ــال( َعِل ــ، )٥٣: األنف ــار نص ــرًا انتظ ــيس منتظ ــديـول ــون للمه  رة وع

 ،- ــان ــلني يف االمتح ــن الفاش ــيكون م ــرون يف  ،وس ــل املنتظ ــام فش ك

، حيــث علَّقــوا انتظــارهم عــٰىل العالمــات، وهــي حصــول زمــن نــوح 

يـؤول بـه احلـال  فلـذلك ،-زمـن الطوفـان فشـلوا فلامَّ بـدا هللا يف ، ثمر النوٰى 

ولـيس منتظـرًا ، إٰىل كونه منتظرًا للـيامين وللسـفياين وللخراسـاين وغـري ذلـك
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وهـــذا أمـــر ذكرتـــه  -، فـــإذا بـــدا هللا يف هـــذه العالمـــات للمهـــدي 

أو ختـتلط عليـه األُمـور بحسـب ظهـور الروايـات بـني السـفياين  -الروايات 

ل والثـاين والثالــث  باغتــه تغـّريات األحــداث وهــو تفـال ُيميِّــز، فسـوف األوَّ

 .يف سكرة االرتقاب للعالمات

ــهنــاك مســلك جــربي آخــر و: املســلك الثــاين مــا دامــت  :ه يقــولكأنَّ

 وبـام أنَّ  ؟العالمة يمكن فيها البداء وال يـرتبط هبـا الظهـور فلـامذا أنظـر إليهـا

ــ ــارص وليِّ ــه ومُ اهللا ن ــظِه ــدين كّل ــه عــٰىل ال ــر دين ــام ال ــث وراء ه، ف داعي للبح

 ؟العالمات ومتابعة األحداث تسارعت أم تباطئت

ـا  كـام أنَّ هنـاك قـراءة ُأخـرٰى : املسلك الثالث لعالمـات الظهـور، وأهنَّ

ــة إىلٰ  ض ــا مفوَّ ــور كّله ــؤولية واألُم ــل املس ــة حتّم ــة،  رهين ــة األُمَّ ــدبري وهنض ت

ــدعو ــر ي ــو اآلخ ــذا ه ــا، وه ــا بواجباهت ـــرًا بقيامه ــق حص ــري معلَّ  إىلٰ  واملص

ة  .االنكسار والتقاعس يف صورة خذالن األُمَّ

ــ ــي ألحــداث مس ــاك نظــر واقع ــني هــذا وذاك هن ــور ـوب رح الظه

، )أمـٌر بـني أمـرين(ولعالمات الظهـور ولشخصـيات الظهـور، وهـذا النظـر 

ــات أو ــو العالم ــور ه ــل املح ــية بجع ــال تفويض ــ ف ــيات مس ــد شخص رح ـبي

رح ـدور وشخصــية يف مســ يِّ يــة ألتــرٰى أمهّ  الظهــور، وال جربيــة مطلقــة ال

 .ام أمر بني أمرينبل إنَّ  ،الظهور

ــذي يتَّ  ــاهج ال ــات إٰىل املن ــو اإللتف ــحيح ه ــةفالص ــؤالء الثالث ــا ه  بعه

 الضــابطة األُوىلٰ ، وهــذا هــو وغــريهم )الــيامين واخلراســاين والســفياين(

 .ملعرفتهم

ــارة أُ  ــرٰى وبعب ــور  أنَّ  :خ ــنة الظه ــة يف س ــؤالء الثالث ــاج ه ــة منه معرف

 ،هج ال عـٰىل الشـخصنامليـزان هـو عـٰىل املـ ألنَّ  ،من معرفـة أشخاصـهم أهمّ 
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ــ .ال عــٰىل الرجــال والبصــرية هــي عــٰىل احلــقِّ  ــن َث ــة  مَّ وم فمــن أخطــاء ثقاف

ــخاص ــرية بأش ــنة البص ــور شخص ــات الظه ــيم لعالم ــرية  ،التعل ــنام البص بي

 .مرهونة باملنهج وامليزان

 ،راءة عالمـات الظهـورخطـرية أيضـًا يف قـ ضـابطة ثانيـةهنـاك  كـام أنَّ 

عــن الثقافــة ليســت مبتــورة ي روع املهــدوـالثقافــة واملعرفــة باملشــ وهــي أنَّ 

صــحاب الكســاء بــدءًا باملعرفــة النبويــة ومعرفــة املنهــاج العلــوي أواملعرفــة ب

وثمــرة ذلــك هيمنــة  ،عــن التوحيــد والفــاطمي واحلســني واحلســيني فضــالً 

 .ويثوابت الدين العليا يف قراءة املرشوع املهد

ــة ــابطة ثالث ــم  أنَّ  وض ــات عالمــات الظهــور هــي يف احلقيقــة رس رواي

ـ ،خارطة سياسـية وعسـكرية أمنيـة واجتامعيـة لسـنني أو لسـنة الظهـور ا وأهنَّ

تقريــر يرســم الوظيفــة للمــؤمنني فــيام ينبغــي علــيهم القيــام بــه واحلــذر منــه 

 .واليقظة جتاهه

ـــم الظهـــور والر ايـــات وهبـــذه الضـــوابط يف قـــراءة روايـــات عالئ

ع الطريــق قَطــأو الباطـل يُ  رح احلــدث، سـواء يف طــرف احلــّق ـاملتجاذبـة ملســ

ويف  ،عــٰىل األدعيــاء، ويكــون املــؤمن عــٰىل بصــرية ثاقبــة يف قــراءة األحــداث

 .م املهدي انتظار صحيح لإلما

ــة  -ومــن جهــة ُأخــرٰى  ، فــإنَّ التمحــور -وهــي جهــة أساســية ومهمَّ

ــول ا ــورًا ح ــون متح ــات يك ــول املنهجي ــام ح ــاور إلم ــك املح ، ألنَّ تل

 .مسارات وخطوط هم رسموها لنا

  :ام  ا وااء

ــىلٰ  ــز ع ــل ُنركِّ ــذا الفص ــطِّ  يف ه ــن خ ــة ع ــفياين املنحرف ــية الس شخص

ــيات  ــاه يف الفصــول الســابقة عــن شخص ــة، ونكتفــي بــام ذكرن ــة العامَّ اهلداي
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ذا قبـل الولـوج يف هـ بـدَّ  والإجيابيـة مثـل الـيامين واحلسـني وغريمهـا،  ُأخرٰى 

 :مةمقدَّ  منالبحث احلّساس 

 قــداآلخــر  هــوذا احلــدث وهــ ،الســفياين حــدث معــارص أو مســتقبيل

بيــنام  ،االستســالم أمامــه نَّ وقوعــه حمتــوم وملجئــني إىلٰ أينظــر إليــه الــبعض 

يء ال تســتلزم اإلجلــاء يف ـنَّ حتميــة الشـأ عاشــوراء عـرب مــنمنــاه الـذي تعلَّ 

ــ ــدث أو اإلجل ــل احل ــأص ــا يرتام ــه وم ــاء يف تداعيات ــيله أو اإلجل  ٰى اء يف تفاص

 .أمواج وأحداث منه عن

ــب  ــا نُ  أنوجي ــه أنَّ بحثن ــن  ملنبِّ ــىلٰ يك ــ ع ــة ملس ــيل الدقيق رح ـالتفاص

ــ ــور س ــكرية أو السالظه ــة أو العس ــاواء األمني ــة أو غريه ــية أو اجلغرافي ، ياس

دةأيف صــدد بيــان  بقــدر مــا نحــن ملجــال القيــام  نَّ اخليــارات يف األُفــق متعــدِّ

ـا ُتنبِّـه أ وأنَّ الروايات رغم بياهنـا للمقـادير ومـا حـتم منهـا إالَّ  ،باملسؤولية هنَّ

نـا ُأمـور فهـا ه ،إمكانية التغيري وحصول البـداء ولـزوم حتّمـل املسـؤولية عىلٰ 

 :منها ،التنبّه هلا منبدَّ  ال

مـوازين  عـنهـي عبـارة  التـياألحداث أو الغايات  نَّ أصل هذهإ - ١

املحتوم أو بعض منعطفات تفاصـيل  منكانت  نإرق األوسط وـيف الش ٰى القو

ق إليـه  مع ،املحتوم منة التفاصيل ليست نَّ بقيَّ أ األحداث إالَّ  أنَّ املحتوم يتطـرَّ

 .البداء األعظم وإمكانية التغيري، فكيف بغري املحتوم

ــه إ - ٢ ــدنَّ ــد ق ــاس ل ــع االلتب ــات ٰى وق ــول عالم ــة ح ــة العامَّ  الثقاف

املحتــوم فــال حمــال أنَّ  مــنالظهــور، أنَّ مــا دام رايــات ســنة الظهــور وقتاهلــا 

مـا جــاء يف الروايـات حــول تفاصـيل رايــات سـنة الظهــور أيضـًا تلــك  ُكـلَّ 

م املحتـوم، وهـ مـناآلخـر  هـوالتفاصيل  فـالت اخلطـرية الغ مـنذا كـام تقـدَّ

 .ة لعالمات الظهوريف الثقافة العلمي
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جال ولغـط سـ حمـّل  - اجلميـع ٰى واضـح لـد هوكام  - )١(ذا البحثوه

ــري يف األ ــعلمــي كب ــد ة، وحمــّل وســاط العلمي ــاس  ٰى ســؤال واستفســار ل الن

ــة، وسيتَّ  ــاهتم الثقافي ــلِّ طبق ــح بُك ــنض ــذا  م ــني ه ــلة ب ــث الص ــالل البح خ

مالبحث وبحثنـا امل ـ أيضـًا الثمـرة املوسـيتبنيَّ  ،تقـدِّ  أن بعـدالثمـرات  بـلة همَّ

 .ندخل يف طيّات البحث

البــداء يف  ٰى معنــ عــىلٰ يقــف  مل مــننَّ إ :نــانجانــب الصــواب لــو قل وال

وحتّركــات   مفهــوم النهضــة احلســنية وحقيقــة البــداء يف حركــة احلســني

ــومني ــن، و املعص ــدِّ  مل م ــث املتق ــدقِّق يف البح ــهد (م ُي ــد يف املش التوحي

ــن خيــر ،)احلســيني ــة املرجــوَّ ل ــث هــ مــنة ج بالنتيج ــني الســ(ذا البح فياين ب

ــ ــداءتم احل ــومون ).والب ــا   واملعص ــدوة لن ــىلٰ ق ــعدة  ع ــف األص  -خمتل

املوسـومة بأخبـار آخـر الزمـان  -ومـا قـالوه يف األخبـار  ،-العلميَّة والعملية 

جيـب علينـا التسـليم   لهمبَ ِقـ مـن اً ديتعبّـ اً بالغيـب وبيانـ اً خبـارإ ليس -

ي د العلمــوأعظـم منـه التعبّـ أعـىلٰ  هـوذا عظـيم يف نفسـه، لكـن مــا وهـ ،بـه

 . باالقتداء بكالمهم وأفعاهلميلوالسلوك العم ،والرتبوي

ة املجموعيـة يـاحلجّ (أسـاس  عـىلٰ   يفهـم حركـة املعصـوم مل منو

ـــة ـــة الرتابطي ـــة املنظومي ـــن مل، )٢()النظمي ـــتط ول ـــكَّ  أنع ييس ـــوز  يف الرم

ــواردة حولــه، و ــفرات يف األخبــار ال يــة ينــتظم فهمــه باحل مل مــنوالش جِّ

 .نِْعَم املقتدي بسريهتميكون  ولن ملنظومي املجموعية بشكلها امل

                                                

 .هابل ومن أمهِّ  ،)نييالتوحيد يف املشهد احلس(رب هذا البحث أحد الثامر لبحثنا ُيعتَ  )١(

ــلَّ ) ٢( ــة هلــا حســاهب ينبغــي االلتفــات إٰىل أنَّ ُك ــون  ،ا ووزهنــا اخلــاّص كلم ــزم أن تك ــة يل ي فاحلجِّ

الً  ـــة منفـــردة أوَّ ي ـــيس حجِّ ـــاجتامع ول ـــة أي ب ـــانفراط  ،جمموعي ـــيس ب ـــنظم أي ل ـــًا ب وثاني

ــذه  ــني ه ــرتابط ب ــًا ي ــه، ورابع ــرب من ــنظم أك ــتظم ب ــع وين ــنظم يتب ــذا ال ــًا ه ــوائية، وثالث وعش

 .املجموعة بُكلِّ طبقاهتا وأبعادها
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ــ ــث وه ــا حي ل آياهت ــرة يف أوَّ ــورة البق ــا س ــمه لن ــا ترس ــبط م ذا بالض
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فقــط يــؤمن بالغيــب وبإخبــار الغيــب،  ، فاملُقتــدي لــيسيُؤ

ــام  ــوإنَّ ــل  ه ك وعام ــرِّ ــاٍع وُمتح ــه س ــدي ألنَّ ــائبة ُمهت ــة الص ــوعي الرؤي ب

 .للحدث

 : اجلدير بمالحظة القارئ، أمران منو

ــاملة وم) ١ ــة ش ــفياين دراس ــدرس الس ــا ال ن ن ــا إنَّ ــلِّ زواي ــة بُك تكامل

 وإالَّ  ،تــرتبط بــام نريــد التــيجهــة موضــع الفائــدة  مــن بــلوأبعــاد حركتــه، 

 مـن َل ِعـاملقصـد األسـاس الـذي ُج  عـنج بنـا مجيع اجلهـات خيـر منالبحث 

نـاك نَّ هأ ٰى يـر قـدألنَّـه  ،القـارئ االلتفـات مـنلبحـث، فلـذا نرجـو أجله ا

الروايـات  عـىلٰ وذلـك لالقتصـار  ،فياينشخصـية السـ عـننقصـًا يف البحـث 

 .لة باملقامالنافعة ذات الص

حــداث آخــر الزمــان أنعــرف أنَّ املقــام فــتن و أنروري ـالضــ مــن) ٢

ـمشاهد الر من ليس ،  املعصـوم رعبـة يقّصـها لنـاة معـب، وال هـي قصَّ

ــريهم يف طــرف اإليــامن،  ــمي والــيامين وغ ــا اخلراســاين واهلاش وأنَّ أبطاهل

وبالتــايل تكــون  ،فــاقين واألصــهب واألبقــع يف طــرف الكفــر والنوالســفيا

ر صـوِّ بـاراة، كـام لعلَّـه يُ ر والـرابح يف تلـك املـاملنتصـ مـنج مسؤوليتنا التفـرّ 

مسـؤولية الـبعض  هـو بـلف، كلَّـم ُكـلِّ  عـىلٰ  لـيس البعض أنَّ جهاد العـدوِّ 

ــة ولــه اختصــاص يف اجلهــاد الف لســرية وهــذا خمــ .الــذي لــه قــدرات خاصَّ
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إنَّــام أحــداث آخــر  .وخمــالف ألقــواهلم،  واملعصــومني  النَّبــي

 ُكــلِّ  مــن نعــمنهــا املعصــوم ليجعــل املســؤولية يف عــاتق اجلميــع، بيِّ الزمــان يُ 

 .أحد حسب طاقته وقدرته

ا   ة:  

بــع لنــا، بــل ينبغــي أن وهــذه القاعــدة جيــب أن تكــون هــي املــنهج املتَّ 

املعرفـة عـن طريـق  ونحـن نعتقـد أنَّ  ،باحـث يف العلـوم الدينيـة يكون  لكلِّ 

: قـال،  ، فعـن أمـري املـؤمنني دراسة املنهج هـي مـنهج أهـل البيـت

مــن قــال  ال تنظــر إىلٰ «:  ، وكـذلك قولــه)١(»تعــرف أهلــه عـرف احلــقَّ ا«

 . )٢(»ما قال نظر إىلٰ وا

، هـو أصـل وقاعـدة جتعـل امليـزان  وهذا الكالم مـن أمـري البيـان

مـن قـال، وهـذا مـنهج  مـا قـال ولـيس إىلٰ  يف معرفة احلقـائق، هـو النظـر إىلٰ 

ـ ةوضابط ،-دي جترّ  -ي موضوع منصـف يريـد معرفـة احلقيقـة،  ة لكـلِّ مهمَّ

ـــه ـــقَّ ا«:  وقول ـــرف احل ـــه ع ـــرف أهل ـــري»تع ـــل اجل وراء  ، أي قب

وهــو  ،وهــذا املــنهج عظــيم وخطــري .األشــخاص ينبغــي معرفــة منــاهجهم

ميزان علمي وضابطة علميـة يف خمتلـف العلـوم كالرجـال واحلـديث والفقـه 

 .العلوم الدينية وغريها، وصالح ألن يكون قاعدة مهيمنة يف كلِّ 

ــلك يشــري إىلٰ  ــا أمهّ  وهــو مس ــذا م ــث العلمــي، وه ــنهج يف البح ــة امل ي

يف حماورتـه مـع اجلـاثليق، حيـث   الرضـا ٰى م عـيل بـن موسـده اإلمايؤكّ 

ة وكــافر  ،...وكتابــه ٰى ة عيســبنبــوَّ  أنــا مقــرٌّ «:  يقــول مل  ٰى عيســ كــّل بنبــوَّ
                                                

 .٣١: عظنياروضة الو) ١(

ــؤمنني رش) ٢( ــري امل ــة ألم ــة كلم ــارشة؛ / ٦٨: ح مائ ــة الع ــّام الكلم ــز الع / ١٩٧: ١٦ل كن

 .٤٤٢١٨ح
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الضـابطة املعرفيـة العظيمـة مـن  ه، وهـذ)١(»...كتابـهبو د ة حمّمـبنبوَّ  يقرّ 

مــن   ، هــي نفــس مــا رســمه اإلمــام أمــري املــؤمنني اإلمــام الرضــا

هــو معرفــة  األوىلٰ  نَّ أو ،ري وراء العنــاوين واألســامء واألشــخاصعــدم اجلــ

ــة ــارهبم املعرفي ــاهجهم ومش ــواهلم أي من ــاواإل .أق ــام الرض ــور   م يبل

ــويُ  ــن وسِّ ــومية، ومل تك ــة معص ــرأة وحياني ــة بج ــة العلوي ــابطة املنهجي ع الض

  ضـح لـوال سـعة بيانـات أهـل بيـت العصـمة والطهـارةمور لتتَّ هذه األُ 

 .ٰى خرمن جهة أُ  رأهتم ورصاحتهم يف احلقِّ من جهة، وج

ــبعض ــها ال ــوق بعض ــب ف ــج مرات ــفح ،واحلج ــة بدهيجَّ ــدي إىلٰ ي  ة هت

ــ ــربِّ حجَّ ــة ال ــاىلٰ  ة معرف ــل ، تع ــة الرس ــاد طاع ــزم العب ــك تل ــد ذل ــن بع وم

ـوهـذه هـي احل، مجـيعهم دهم املـأخوذ طاعتـه عـىلٰ وذروهتم سـيِّ  ، ة الثالثـةجَّ

غـري ذلـك مـن مراتـب  إىلٰ ، األوصـياء ّجيـةمن بعد ذلـك تلـزم العبـاد ح مّ ث

ــج ــلُّ  .احلج ــ وك ــوق األُ حجَّ ــرة تف ــا ٰى خ ــيمن عليه ــ، وهت ــدها دِّ وُحت د أم

ــات إىلٰ  .وحــدودها ــذلك أشــارت اآلي ــ ول ه االســتدالل بصــفات اهللا مــن أنَّ

ــام ــك للس ــيهنَّ مال ــا ف ــ ،وات واألرض وم ــلِّ  ه ويلّ وأنَّ ــاء ك ــان أنَّ  ،األولي  لبي

والــالزم مراعــاة ، وتفــاوت يف درجاهتـا ،ئلة والــداليـجّ هنـاك مراتــب يف احل

سـتدالل لـدحض مـا ام يف االكـ، ومـا هـو أكـرب وأبلـغ، سلسلة تلك املراتـب

ــار ــود والنص ــه اليه ــزوم اتِّ  ٰى يزعم ــن ل ــم ــن هيوديَّ ــه م ــا يزعمون ــاع م ة ب

ــ ــّي رانيَّ ـونص ــابقني ة النب ــاء الس ــراهيم واألنبي ــث ، إب ــوق  نَّ إحي ــة اهللا ف والي

ــالحيّ  ــة األنبيــاء وص ــوالي ــرتك أهــل ، ريعـاته يف احلكــم والتش فكيــف ي

ــىلٰ  ــدالئل ع ــاب ال ــ الكت ــيئة اإلهليَّ ــاملش ــا يزعمون ــل م ــة يف مقاب ــن حّجي ة ه م
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:  ، كـام يف قولـهف بـه احلـّق عـرَ بل يكون هو امليـزان الـذي يُ ؟ ...يتبعوهنا

 ، أي إنَّ )١(»احلـوض يـردا عـيلَّ  ٰى معـه اليفرتقـان حتَّـ واحلـقُّ  عيل مـع احلـقِّ «

 .ف احلّق يكون هو امليزان واملنهج الذي به ُيعرَ   املعصوم

ــأوالنتيجــة  ــ عٍ مــدَّ  ٰى عــدَّ اه لــو نَّ ــ ٰى عــدَّ اأو  ، ٰى ه عيســأنَّ ه ســفري أنَّ

ــن اإلاأو ،  مــاملإل أو نائــب خــاّص ،  مــاماإل  أو وّيص ، مــام ب

ــام  ــ، األم ــأو أنَّ ــنفس الزكيَّ ــاين أو ال ــني أو اخلراس ــيامين أو احلس ة أو ه ال

عائـه، دِّ اصـدق  نا قبـل أن نطالبـه بربهـان أو معجـزة عـىلٰ ن آخر، فإنَّ عنوا أّي 

منهجـه العقائـدي والفكـري والسـلوكي هـل يطـابق الثوابـت  ٰى ينبغي أن نر

معـاجز  فـإنَّ  ،معجـزة برهـان ومعجـزة مـن كـلِّ  ٰى ه أقـوألنَّ  ؟العليا يف الدين

ك نطلـب بعـد ذلـ ثـمّ  ،تتطـاول فـوق التوحيـد نبياء صلوات اهللا عليهم الاأل

 .املعجزة

مة اا:  

أنَّ منهجـه وطريقـه  نلتفـت إىلٰ  أنبـدَّ  فياين النلج يف بحث السـ أنقبل 

ومـا تلـك  ،)بشـجرة الزّقـوم(صل بـاآلخرة هي تتَّ  بلة عرب الزمن، تدَّ شجرة مم

َِمـٍة : فوق األرض كـام عـربَّ الُقـرآن منت اجتُثَّ  التيالشجرة اخلبيثة 
َ

� 
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نيا هنج بني ُأميَّة، وهذا املنهج الذي يف الد .الشجرة  واقع وحقيقة هذهإالَّ ، )٢٦
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الشـجرة امللعونـة  مـنراد أنَّ املـ عـىلٰ  وشـيعةً  ةً نَّ رون ُســفسِّ أمجع امل قدو

أنَّـه   البـاقر عـنففـي تفسـري العيّـايش  ،ةميَّـبنـو أُ م يف القرآن الكـريم هـ

َر�ْنـاكَ  :قولـه تعـاىلٰ  عن َل ئِ ُس 
َ
ـِ� أ

�
�َـا ال

ْ
ؤ ـا ا�ر�

َ
ن
ْ
 - ٰى رأ«: فقـال، َومـا َجَعل

ون النــاس املنــابر يــردّ  عــىلٰ مــن بنــي تــيم وعــدي جــاالً ر - رســول اهللا 

 : ، قلـت»ٰى رقـالقه راطـالصـ عن
َ
ـة

َ
ُعون

ْ
َمل

ْ
 ا�

َ
ـَجَرة

�
ـْرآنِ  �َوا�ش

ُ
ق
ْ
: ؟ قـالال

 .)٢(مثله  وعن الصادق ،)١(»ةميَّ م بنو أُ ه«

ــرازي ــال ال ــ: (ق ــن عبّ ــال اب ــو أُ : اس ق ــجرة بن ــالش ــي  ،ةميَّ يعن

ـا يُ وممَّ  ،...احلكم بن أيب العاص لعـن  :د هـذا التأويـل قـول عائشـة ملـروانؤكِّ

 .)٣()فأنت بعض من لعنه اهللا ،اهللا أباك وأنت يف صلبه

ـٍة  :ولـه تعـاىلٰ كذلك يف تفسـري ق
َ
ِب�ث

َ
ـَجَرةٍ خ

َ
ش

َ
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َ
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�
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ْ
ــراهيم( اج ــال )٢٦: إب ، ق

 .)٤(»ةذا مثل بني ُأميَّ إنَّ ه«: ×الباقر

ــاقر عــن ،أيب اجلــارود عــني القّمــ ٰى رو كــذلك الكــافرون «:  الب

ــم إىلٰ  ــعد أعامهل ــام ال تص ــو أُ  ،ءالس ــوبن ــس وال يف ميَّ ــذكرون اهللا يف جمل ة ال ي

 .)٥(» قليل منهمالسامء إالَّ  مسجد وال تصعد أعامهلم إىلٰ 

وِم  :وقوله تعـاىلٰ 
�
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 .)٦(ةميَّ يضًا ببني أُ ر أـسِّ فُ  ،)٤٦ - ٤٣: الدخان( �ك
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  :يف تفسـري قولـه تعـاىلٰ   د العسكريأيب حممّ  عنيف رواية 
َ

و�ِـك
ُ
أ

ُهدى
ْ
 بِا�

َ
ة
َ
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َ
ة ، املعدَّ ]٦٢: الصاّفات[ أ

 .)١(» عيل بن أيب طالب يملخالفة أخي ووصيّ 

ــًا  ــنوأيض ــ ع ــن عبّ ــن وأاب ــري  يباس واحلس ــن جب ــعيد ب ــك وس مال

ــد  ــن زي ــّحاك واب ــادة والض ــا أوجماهــد وقت ــة  -هنَّ ــجرة  -الشــجرة املعلون ش

ــ ــاىلٰ الزّق ــه تع ــا اهللا يف قول ــذي ذكره ــوِم  :وم ال
�
ق  ا�ز�

َ
ــَجَرة

َ
 ش

�
ــاُم  �إِن َطع

ِ�يِم 
َ ْ
 .)٢(]٤٤و ٤٣: دخانال[ �األ

ــر ــامني ُأخ ــذلك ويف مض ــدة فُ  ٰى وك ــعدي ــ -رت ـسِّ ــجرة الزقُّ  -وم ش

ــ ــة، وه ــجرة امللعون ــابق بالش ــعذا متط ــة  م ــة واملعلون ــجرة اخلبيث ــون الش ك

 .اختالف النشآت معوالزّقوم واحدة 

رة ا:  

عارات ية واخلطورة تكُمن يف املنهج، فإنَّ الشنَّ األمهّ أا ينبغي علينا فهمه ممَّ 

ري وراء الفة لشعاراهتا، واجلـوذات ألوان عديدة ولكن حقائقها خمكثرية بّراقة 

مـا  حقيقـة الوصـول إىلٰ  هو همّ الشعارات بحسب بيان الشارع ال ينفع، ألنَّ امل

 :ذا ما نحاول بيانه يف نقاطيكُمن خلف تلك الشعارات، وه

 ):الشجرة اخلبيثة: (النقطة األُوىلٰ 

رآن ال يصــف يف القــ ،الشــجرة امللعونــة :يقــول رآن حيــنامإنَّ القــ

ــ ــنهم،  اً أشخاص ــلبعي ــجرة ب ــف ش ــان ،يص ــروع وأغص ــا ف ــجرة هل  ،والش

 .وحينام يصف الكلمة باخلبث يصفها بشجرة
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 ):ال يذكرون اهللا: (انيةالنقطة الث

ــوفُ  ،رمحــة اهللا عــندة واملطــرودة بَعــامل إنَّ الشــجرة امللعونــة أي رت ـسِّ

:  ل اإلمـام البـاقرِقبَـ مـنمـرَّ وصـفهم  قـدة، وميَّـالشجرة امللعونة ببني أُ 

ــوبنــو أُ ... « ة ال يــذكرون اهللا يف جملــس وال يف مســجد وال تصــعد أعامهلــم ميَّ

 .الرمحة اإلهلية مندون طرَ ، وإذا كانوا كذلك فكيف ال يُ )١(»...إٰىل السامء

 ):ة هنج وسلوكبنو ُأميَّ : (الثةالنقطة الث

ـُنف أنكـن ذا األسـاس يمهـ عـىلٰ  بناءً   التـير روايـات آخـر الزمـان ـسِّ

ــا ال تقصــد بنــي ُأم ــة، بأهنَّ ــة أشخاصــًا فقــط، ذكــرت بنــي ُأميَّ األقــرب  بــليَّ

 ).يَّةهنج وسلوك بني ُأم(لنهج والسلوك ا هولنظر الروايات  األهمّ 

 ):سعد اخلري: (ابعةالنقطة الر

ــ ــذي خصَّ ــاد ال ــاد واإلفس ــدمار والفس ــب وال ــل والتخري ته إنَّ القت

ــ ــة بالس ــا الرواي ــوفياين م ــنهج األُ إالَّ  ه ــدواين وال ــلوك الع ــم للس ــوي رس  ،م

 إالَّ  -الروايـات  لُّ لـذلك كـو ،ة منوطـة بشـخص وأشـخاصوليست القضـيَّ 

ث ، وبعضـها تـرفض التشـبّ ومل تـذكر اسـمه) فياينالسـ(ذكرته بلقبـه  -قليالً 

ت أبـا سـأل: اهللا بـن أيب منصـور الـبجيل، قـال عبـد عـنففي الرواية  ،باالسم

ــد ــن  اهللا عب ــم الســ ع ــالاس ــك «: فياين، فق ــنع باســمه؟ إذا مل ومــا تص

رين ـردن وقنســـدمشـــق ومحـــص وفلســـطني واألُ : كـــور الشـــام اخلمـــس

ال، ولكـن «: يملـك تسـعة أشـهر؟ قـال: ، فقلـت»ذلـك الفـرج عوا عندفتوقَّ 

 .)٢(»يملك ثامنية أشهر ال يزيد يوماً 

أنَّ خطـورة  إىلٰ  منـه ياين إشارةً فاإلمام حياول عدم ذكر اسم الس ٰى فهنا نر
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األشخاص،  منبالبحث واالهتامم  خطورة الشخص، وهي أوىلٰ  من املنهج أهمّ 

االنتسـاب  عـىلٰ ليست   مركز االهتامم يف أغلب روايات املعصومني كام أنَّ 

 .االنتساب للمنهج عىلٰ  بلجهة اآلباء أو العشرية،  من

لـه فقـال  ،...امللـك ن عبـددخـل سـعد بـ: قـال ،كام يف رواية أيب محـزة

 مــنوكيـف ال أبكـي وأنـا : قـال ،»مـا يبكيـك يـا ســعد؟«:  أبـو جعفـر

مـوي منّـا أهـل أنـت أُ  ،لسـت مـنهم«: رآن، فقـال لـهالشجرة امللعونـة يف القـ

 : إبــراهيم عــنحيكــي  ا ســمعت قــول اهللا أَمــ ،البيــت
ُ
ــه

�
إِن

َ
ِبَعــِ� ف

َ
َمــْن ت

َ
�

 .)١(»؟]٣٦: إبراهيم[ ِم�� 

 ):سني أشّد عن للمؤسِّ الل: (اخلامسةالنقطة 

ـــوراء ورد ـــارة عاش ـــة بزي ـــارة املعروف ـــة ف... « :يف الزي ـــن اهللا ُأمَّ لع

ـولعـن اهللا امل، ...أهـل البيـتأسست أسـاس الظلـم واجلـور علـيكم   دينمهِّ

 .)٢(»هلم بالتمكني من قتالكم

ــنّص ه ــذا ال ــب ه ــيسبحس ــاك تأس ــذلك ه ،ن ــاك وك ــاد ن ــد للفس متهي

ــل امل ــاد ولقت ــلحني واإلفس ــ(ص ــهحمّم ــل بيت ــني كا) د وأه ــت ، يف ح ن

ـ)  د وآلـهحممّ (الشجرة الطيّبة  ـد لكـلِّ خـري وصـالح وُسـُتؤسِّ ة نَّ س وُمتهِّ

ــ ــنةوملَّ ــت ُأم ة حس ــدر كان ــنن الغ ــّن س ــاد وس ــاد واإلفس ــس للفس ــة ُتؤسِّ يَّ

،  هداء زمانـه محـزةد شـسـيِّ  مـعوالغيلة ونقض العهد، كـام فعلـت هنـد 

ـ اإلمـام احلسـن مـعض العهـد وكام فعل معاوية بـنق س يزيـد ، وكـام أسَّ

ــدُ  ب مدينــة رســول اهللان وخــرَّ دُ ســنن ختريــب املُــ وســنَّ  ن ، وانتهــك املُ

 .سة وهدم الكعبةسة واألماكن املُقدَّ املُقدَّ 
                                                

 .٨٥: االختصاص) ١(

 ).٥٥٦/٩(ح / ٣٢٩و ٣٢٨: كامل الزيارات )٢(
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ب رِّ يغـدر ويـنقض العهـود وُخيـ هـوففياين عـني ذلـك، وما يفعله السـ

، وهكـذا ...هـدم الكعبـةيريـد و سـاتب املُقدَّ رِّ مات وُخيـن وينتهك احلُرُ دُ املُ 

 .ذايومنا ه السنن وإحداث البِدع إىلٰ  الشجرة امللعونة بسنِّ  هذه تستمرُّ 

باركــة وهــي شــجرة بــة مالشــجرة امللعونــة شــجرة طيِّ  يف مقابــل هــذه

ــت ــل البي ــ(  أه ــفها الق ــام وص ــنُّ  ،)١()رآنك ــي تس ــنن الطيِّ  فه ــة، الس ب

ــوا كالتضــحية والفــداء واإليثــار وزرع الــربِّ  ة والســالم يف ربــوع خلــري واملحبَّ

 وأبــ قــال: ن أيب األحــوص، قـالر بــذا مــا تشـري إليــه روايــة عـّام الـدنيا، وهــ

ا علمـت أنَّ إمـارة بنـي ُأم. ..«:  عبداهللا يَّـة كانـت بالسـيف والعسـف أمَّ

ــ ــار والتقيَّ ــآلف والوق ــالرفق والت ــا ب ــور، وأنَّ إمارتن ــة واجل ــن اخللط ة وحس

 .)٢(»بوا الناس يف دينكم ويف ما أنتم فيهوالورع واالجتهاد، فرغِّ 

 ):أخطر املناهج: (ادسةالنقطة الس

أنَّ أخطــر  يَّــة يشــري إىلٰ إنَّ وصــف الشــجرة املعلونــة يف القــرآن ببنــي ُأم

 شـار إليهـا يف اآليـةالفتنـة امل بعـدمنهج بني ُأميَّة، وأضـّل الرايـات  هواملناهج 

 مـنخطـورة وضـالالً  لضـاللة أقـلَّ رايـات ا يَّـة، فتكـون ُكـلُّ هي راية بني ُأم

 .تلك الرايات امللعونة

 ):إسالم وأصنام: (ابعةطة السالنق

مـوي وتفّوقـه ة ضـالل الـنهج األُ  لنـا شـدَّ بـنيِّ تُ  التـيقة املوارد املفرِّ  من

ــاد و ــعارات امليف الفس ــع الش ــه يرف ــالل، أنَّ ــادّ الض ــادي فة، تض ــني ين ــي ح ف
                                                

ها ثابِــٌت : قــال تعــاىلٰ ) ١(
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وأنَّـه خليفـة  رآنفتـه ينـادي بـالقهيـدم اإلسـالم، ويف حـني خلي هوباإلسالم 

ــ ــل الق ــلمني، جيع ــارًا املس ــاول جه ــهامه ويتط ــًا لس ــىلٰ رآن غرض ــه،  ع متزيق

ــه اآلخــر وويُ  ــه هــوصــّيل خليفت ــدعو  ســكران، يرفــع شــعار اإلســالم لكنَّ ي

 .لألصنام

 ):اسالعبّ  وبن: (النقطة الثامنة

ــل الــنهج األُ  ــوي الســفياين همقاب ــات ضــالل كثــرية، م نــاك حرك

ــا ســابقة  الروايــات ــنيِّ أهنَّ ــة الضــالل  عــىلٰ ُتب فياين الســ مهــايتزعَّ  التــيحرك

ــات األُ  ــد الرواي ــنمــوي، وُتؤكِّ ــا  م ــالل مفاداهت ــأخ ــي نَّ حركــة الس فياين ه

ــ ،األخطــر ــدة حلركــة الســوأنَّ تلــك الراي ــة املُمهِّ ــات ات بمثاب فياين، وأنَّ راي

 .قِّ نرصة احل عنفه وتقاعسه مع بسوء تّرص ها املجتالضالل يستحقّ 

ــ  عــدائي لإلســالم اس أيضــًا وصــف لــنهج وســلوك معــنيَّ وبنــو العبّ

 أنويمكـن  ،تلـفسـلوب خمتلـف والـنهج خمولكـن األُ ،  وألهل البيـت

 :ويماملنهج األُ  عنقه فرِّ تُ  اً ايس ُأمورالنهج العبّ  عىلٰ نلحظ 

ــ) ١ ــنهج العبّ ــل إىلٰ إنَّ ال ــ ايس يتوسَّ ــة ع ــريس الرئاس ــعار ك ــع ش رب رف

دآل حم منالرضا ( ـا بنـو ُأم مـن) مَّ ترفـع ذلـك الشـعار،  مليَّـة أجـل ذلـك، أمَّ

 . ذلك رفعت شعار العداء آلل البيت منالعكس  عىلٰ  بل

ــ) ٢  بعــدكــنهج إيــامن   اس حيــارب أهــل البيــتإنَّ هنــج بنــي العبّ

ــة فهــم حيــســدَّ  وصــوله إىلٰ  ــا بنــو ُأميَّ اربون نفــس الــنهج ة كــريس احلكــم، أمَّ

 .المشعارات اإلس معشعاراهتم  اإلسالمي وتتعارض ُكلُّ 

ــداء م) ٣ ــة ع ــي ُأميَّ ــداُء بن ــي ع ــداء بن ــالم، وع ــح لإلس ــارش وواض ب

ه جمـري مبـارش لاس غـالعبّ  اهر العـداء ولـنهج إلسـالم ولـنهج اإليـامن، ولكنـَّ

يقـوم بالـدعوة لفضـائل  كـاننَّ املنصـور الـدوانيقي أ ٰى ، وحتَّـ آل البيت
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ــؤمنني ــري امل ــيل أم ــت  ع ــر آل البي ــد ، وذك ــاد  ٰى ويف إح ــّرات ك امل

 .)١(ل جراء إقامته ملجلس عزاء هلم يف بالد الشامقتَ يُ 

ــ ــالنهج العبّ ــس  إذنايس، ف ــىلٰ ُأسِّ ــت ع ــداء آلل البي ــاس الف  ، أس

ــت ــل البي ــج أه ــن هن ــرايس احل  ولك ــب ك ــذي حياس ــة ال ــم الدنيوي ك

ــعب  ــىلٰ يص ــن ع ــع  م ــد الرتبُّ ــىلٰ ُيري ــة  ع ــروش الدنيوي ــنهج يتَّ  أنالع ــذه ك خ

نفسـه أشـّد احلسـاب بشـكل يصـعب  هـوألنَّ ذلك الـنهج حياسـبه  ،وسلوك

ــ ،حتّملــه ــدَّ  أنا فإمَّ ــب ض ــنذا مــا حصــل فعــالً ه، وهــيســري معــه أو ينقل  م

حيـث سـاروا  ،ذا اليـومهـ تبـع هنجهـم إىلٰ  مـناس واملنصور وباقي بني العبّـ

 .ولنهجهم وسلوكهم  املعاداة آلل البيت عىلٰ 

ما   ؟  

فياين ونسـبه ونـذكر نعـرف اسـم السـ أن ث نحـن ال نريـديف هذا البح

جهـة  مـنو .جهـة مـن يطـول بنـا املقـام الروايات يف ذلك اخلصـوص، لـئالَّ 

تطـابق ، وهـذا م-نـا باخلصـوص ه -ذكر بحـث ذو ثمـرة ُتـ هـو ليس ٰى ُأخر

ــة  مــع ــيالرواي ــدوق بإســناده  الت ــنرواهــا الص ــد ع ــن أيب منصــور  عب اهللا ب

ومــا «: فياين، فقــالاســم الســ عــن  اهللا بــدســألت أبــا ع: الــبجيل، قــال

دمشــق ومحــص وفلســطني : تصــنع باســمه؟ إذا ملــك كــور الشــام اخلمــس

ــواألُ  ــدرين فتوقَّ ـردن وقنس ــوا عن ــرج ع ــك الف ــت»ذل ــعة : ، فقل ــك تس يمل

 .)٢(»ال، ولكن يملك ثامنية أشهر ال يزيد يوماً «: أشهر؟ قال

ف  هوإذًا ما نريده   مـنية والسياسية والعسـكرية ته العقائدهويَّ  عىلٰ التعرُّ

                                                

 .٧٣٤ح / ٣٧٢: ٢رشح األخبار : راجع) ١(

 .١١ح / ٥٧باب / ٦٥٢و ٦٥١: إكامل الدين) ٢(
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عتقداتـه، مـوع روايـات روت أفعالـه ومنهـا جمبيِّ اهلويـة تُ  خالل حركته، وهذه

 : فياين كثرية منهاتصف شخصية الس التيوالروايات 

فياين رأيـت أخبـث إنَّـك لـو رأيـت السـ«: قـال،  اهللا أيب عبـد عن

بلـغ  قـدول ،للنـار ثـمّ  يـا ربِّ  يـا ربِّ  يـا ربِّ : يقول ،الناس، أشقر أمحر أزرق

 .)١(»دلُّ عليهت أنة خمافة وهي حيَّ له ولد  مّ خبثه أنَّه يدفن أُ  من

رًا يف عنقـه صـليب ـبـالد الـروم متنّصـ مـنفياين يقبل السـ... «وأيضًا 

 .)٢(»صاحب القوم هوو

ــد بــن مســل فياين أمحــر، الســ«: قــال  أيب جعفــر عــنم وعــن حمّم

يـا  يـا ربِّ  :، يقـولة وال املدينـة قـطّ مّكـ ومل يـرَ  ،يعبد اهللا قطّ  ملأشقر، أزرق، 

 .)٣(»ري والناراث ري والنار، يا ربِّ اث ربِّ 

د ه حمّمـسـما مـن فياين يقتـل ُكـلَّ وال يزال السـ«: )إلزام الناصب(ويف 

ة وزينـب وخدجيـة ورقيَّــ ٰى وعـيل وحسـن وحسـني وفاطمـة وجعفـر وموسـ

ــ ــًا آلل حمّم ــًا وحنق ــذه)٤(» دبغض ــات أُ  ، ه ــة ورواي ــرالرواي ــنفس  ٰى خ ب

 :حيملها السفياين التيبنيِّ العقيدة املضمون تُ 

الً  ــن :أوَّ ــه فح م ــث عقيدت ــوي ــطّ  مل: ه ــد اهللا ق ــذلك يعب ــؤمن  مل، وك ي

ـــالنبيِّ  ـــ ب ـــد احلقَّ ـــل وال ة وال باملقدَّ وال بالعقائ ـــدة التوسُّ ـــات وال بعقي س

 مـنو .»يـَر مّكـة وال املدينـة قـطّ  مل«: بالشفاعة وغريها، لذلك قالـت الروايـة

ين ولـيس هو، فٰى جهة ُأخر ـه لـو آمـن  ،صـولهفقـط بأُ  ال يؤمن بفروع الـدِّ ألنَّ

                                                

 .٣٧ح / ٢٠٦و ٢٠٥: ٥٢األنوار  بحار) ١(

 .٤٧٨ح / ٤٦٣و ٤٦٣: الغيبة للطويس) ٢(

 .١٨ح / ١٨باب / ٣١٨: الغيبة للنعامين) ٣(

 .١٧٣: ٢ إلزام الناصب) ٤(
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م ة كمشـهد ومعَلـال يـؤمن بمّكـ مـنو ،أو عمـرةٍ  مّكة يف حـجٍّ  ٰى بالفروع لرأ

شـعرية  وبالتـايل ال يـؤمن بـأيِّ  ،فةرَّ ـوكبيت هللا ال يـؤمن ببـاقي املشـاهد املُشـ

ــن ــعائر وال يُ  م ــالش ــعائر اهللاعظِّ ــروةا(ألنَّ  ،م ش ــفا وامل ــن) لص ــعائر م  ،الش

، م حرمتـــهعظِّــيــؤمن بقدســيته ومل يُ  ملومهــا يف بيــت اهللا احلــرام الــذي 

 .فانتظر ،النقطة حادثة يف فهم هذه عنوستأتيك ملحة نافعة 

 عـنذا كـالم وهـ ،»لـو رأيتـه رأيـت أخبـث النـاس«:  قوله :ثانياً 

 عـنبـث تعبـري نـات شخصـيته الداخليـة، والتعبـري باخلصفاته الباطنية ومكوّ 

معـدن  مـع عـاكس وتتقـاطع ذاتـًا وصـفةً وت تضـادّ  -بطبعها  -نجاسة باطنية 

 . د وآلهب حممّ هر والطيالط

التذبــذب والتلــّون البــاطني  إشــارة إىلٰ » أشــقر، أمحــر، أزرق«: وقولــه

ا جاءت يف سـياق ذكـر اخلباثـة الباطنيـة، وكـذلك لعلَّـه إشـارة إىلٰ أباعتبار   هنَّ

ــ ــّون يف عقيدت ــي -ه التل ــاف احلّس ــك إرادة األوص ــايف ذل ــًا وال ين ، -ة أيض

مـا  إىلٰ  ،نَّ نجاسـته الباطنيـةأ عـنريرة كاشـف ـخبـث السـ مـعذا التلـّون وه

 .أنواع اخلبائث والنجاسات منشاء اهللا 

ــة  البــاطن اخلبيــث، وإشــارة إىلٰ  إشــارة إىلٰ  ورؤيــة اخلباثــة عــادةً  الرؤي

سية  .للباطن بالرؤية التفرُّ

ــة الباطنيــوالرؤيــة الظ يف  هــي أشــدّ  بــلة، اهريــة للخباثــة تقــود للرؤي

ــر ــة األم ــه  ،حقيق ــك ألنَّ ــ -وذل ــن -فياين الس ــث  م ــديدة بحي ــة الش اخلباث

حيــث  مــن، قســامت وجهــه ويف حلــن كالمــه وقولــه عــىلٰ طفحــت وبــرزت 

 .وأتباعهم  نصبه وعدائه ألهل البيت

ة نصــوص يف ذلــك عــويف هــذا املجــال وردت  نــذكر  ونحــن -دَّ

ــد ــارًا واح ــا اختص ــذه ،-ة منه ــامني ه ــبُّ  ومض ــة تص ــوص الروائي يف  النص
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 مـن ومنها ما ذكرنـا وهـي أنَّـه يقتـل ُكـلَّ  ،وأتباعهم  العداء ألهل البيت

ــل البيــت ٰى يتســمّ  ــا يفعــل باحلوامــل وأســامء ذرّ   بأه ــذلك م يــتهم، وك

ــاء  ــنوبالنس ــؤمنني م ــري امل ــن أم ــّدي، فع ــور والتع ــال  الفج ــرج «: ق خي

بعــض أصــحابه فيقــول  يــدفعها إىلٰ فمرأة يــده حربــة ويــأمر بــاالفياين وبالســ

بقـر بطنهـا ويسـقط اجلنـني ي فيفعـل هبـا ثـمّ  ،افجر هبـا يف وسـط الطريـق: له

ـ من والروايـة طويلـة  ،)١(»...ذلـكينكـر عليـه  أنفـال يقـدر أحـد  ،هبطن ُأمِّ

 .ذا موضع الشاهد منهاوه

ــمّ وامل ــو ه ــه الس ه ــة والدينتوّجهات ــية والثقافي ــةياس ــث وردي  ت، حي

 نصــبه وعدائـــه عــىلٰ و ٰى عاملتــه لليهـــود والنصــار إشــارات عديــدة إىلٰ 

سـات والـدول والسياسـات الس  أهـل البيـت تـدعو إىلٰ  التـييايس لكلِّ املُؤسَّ

  ٰالم احلقيقـي ألهـل البيـتاإلس وإىل  ، ولـذلك فـإنَّ الروايـة حيـنام

 ،عقيدتــه شــارة إىلٰ إ، )٢(»راً ـفياين مــن بــالد الــروم متنّصــيقبــل الســ« :تقــول

يف صـالح  تصـبُّ  التـيالتحالفـات  ر السـيايس أيـالتنّصـ وكذلك إشـارة إىلٰ 

عاديــة لإلســالم الصــحيح الــذي يــرفض الــذوبان يف الصــهيونية الصــليبية امل

ــذه التــياألطــراف  ــن احلــّق، وه ــل  جتانــب احلــّق ودي ــدها ذي اإلشــارة يؤكِّ

هـا إشـارات ُكلُّ ، »مهـو صـاحب القـويف عنقـه صـليب و«: الرواية حيث فيها

ـــات الساالتِّ  إىلٰ  ـــةفاق ـــة العقائدي ـــية الديني ـــي )٣(ياس ـــبُّ  الت ـــة  تص يف خدم

ــ ـــاملش ــلفي الوّه ــريب الس ــليبي الغ ــة .ايبروع الص ــول الرواي ــنام تق يف « :وحي
                                                

 .١٧٣: ٢ إلزام الناصب) ١(

 .٤٧٨ح / ٤٦٣و ٤٦٣: الغيبة للطويس) ٢(

هاتــه حيــنام نقــول صــفات سياســية عقائديــة ال يمنــع إشــارة الروايــة أساســًا إٰىل توّج ) ٣(

 . الشخصية العدائية ألهل البيت
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ــ إشــارة إىلٰ » عنقــه الصــليب ة بيعــة صــليبية صــهيونية ُتعــادي املســيحية احلقَّ

ألنَّ العنـق أو ، ل بأهـل البيـتتمثِّـامل اإلسـالم احلـّق  هـووكّل دين حّق و

عتـق (ف عتـق العبـد بــ وَصـولـذا يُ  ،تبعيته الكاملـة للغـرب الرقبة إشارة إىلٰ 

 .)١(»يف عنقه بيعةوليس ألحد  يقوم القائم « :ورد قد، و)الرقبة

رنا ذكِّ ُتـ» ري والنـاراث ري والنار، يا ربِّ اث يا ربِّ «: والرواية حينام تقول

 قـد هـوو ،اهللا ولكنَّه ال يؤمن بخليفته وال يسجد خلليفتـهبإبليس الذي يعتقد ب

 للتكّرب واألنا واحلقد واحلسد ذلك إالَّ  السجود للخليفة، وليس عىلٰ ل النار فضَّ 

 ،عظـيًام أو بسـيطاً   كـانالطرف اآلخر مهـام  منعقيدة االنتقام  هووالثأر الذي 

النـار،  كانالثمن ولو  نكاينتقم مهام  هوكانت العداوة بسيطة أو كبرية، ف ومهام

 بعد وال هيمُّ  ،هعدوِّ  منالثأر  مننه مكِّ يُ  أنه دعاء لربِّ » ري والناراث يا ربِّ «: فقول

حال إبليس الذي طلـب  هوم خالدًا فيها، كام ثمن ذلك جهنَّ  كانلو  ٰى ذلك حتَّ 

ِظـْرِ� إِ� يَـوْ  :وولـده، قـال تعـاىلٰ   آدم مـناهللا البقاء ليثأر  من
ْ
ن
َ
 أ

َ
ِم قـال

 
َ
ون

ُ
بَْعث

ُ
� )اخلليفـة كـذلك  مـنس يطلـب ثـأره نَّ إبلـيأوكام ، )١٤: األعراف

 ،شـيعتهم مـنحمّمد وآل حمّمـد و منيطلب ثأره  -واضح  هووكام  - السفياين

 نة الثـأر وممـَّيات كفايـة ملعرفـة ماهيَّـالروا ما يفو هيتدي هبدهيم، من ُكلِّ  منو

 .)٢(يطلبه
                                                

 .٣ح / ٤٤باب / ٤٨٠: إكامل الدين) ١(

 :حادثة مثرية) ٢(

إٰىل  - السـفياين - ايبلفي الوّهـويف هذا السياق يمكن أن نذكر حماورة تشري إٰىل توّجه الفكر السـ  

  وليس فقط اإلسالم األصيل الذي هو إسالم أهـل البيـت القضاء عٰىل اإلسالم بشكل عامّ 

روع الصهيوين الصليبي الغريب، واحلادثة هـي حـوار جـرٰى بـني أحـد ـوأتباعهم، وهذا هو املش

قـرب عنـد ف والنهي عن املنكر ة األمر باملعروأوبني أحد أفراد ما ُيسّمٰى هبي  أتباع أهل البيت

               :ومضمونه خمترصاً ،  محزة
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  ملاذا حتوطون قرب احلمزة: الشيعي   ؟سمنتيابسياج 

 .لكي ال يأخذ منه بعض اجلهلة األحجار والرتاب للتربُّك: ايبالوهّ   

 .مة لنجوتم من املحذورلو تركتموها مدروسة وغري معلَّ : الشيعي  

 .القبور مر بيدنا ملحونا ُكلَّ لو كان األ: ايبالوهّ   

 ؟ ٰى قرب النبيِّ حتَّ : الشيعي  

فهـو أراد ،  وهـذا هـو التوّجـه الـذي يريـده النبـيُّ  ،ريض النبـيَّ ا ُيـنعم، وهذا ممـَّ :ايبالوهّ   

 .قرب أن يمحو ُكلَّ 

 ؟ذلك النبيُّ إذن ملاذا مل يفعل  :الشيعي  

لوال حداثة عهد قومـك بـالكفر «: أمل يقل لعائشة، النبيُّ لوال خوف الفتنة ملحاها : ايبالوهّ   

ا )١٥٦: ٢صحيح البخاري ( »لنقضت البيت إذا بقيـت سـيعود النـاس إٰىل  -األحجار  -، ألهنَّ

عبادة احلجارة واألصنام، فاألفضل أن ُتسّوٰى باألرض، ولكن هذا األمر أضمره النبيُّ ومل ُيعلِنـه 

ه أظهر شي ل ذلكئاً وأخفٰى شي ئاً خوف الفتنة فإنَّ  .، ألن الناس ال تتحمَّ

بنيتـه عـٰىل أسـاس ثـّم للنقضـت البيـت «: تهألنَّه قال يف تتمَّ  ،حلديثاة هذا خالف تتمَّ  :الشيعي  

ـُع إِبْـراِهيُم  :بل خالف القرآن حيـث يقـول،  وخالف سلوك إبراهيم، »إبراهيم
َ
 يَْر�

ْ
َو�ِذ

 
ُ

َيِْت َو�ِْسماِ�يل واِعَد ِمَن ا�ْ
َ
ق
ْ
، بل إنَّ اهللا جعل حجـرين ومهـا جبـل الصـفا )١٢٧: البقرة( ال

َمـْن  :يمهام، قال تعاىلٰ ظوجبل املروة من شعائر اهللا وأمر بتع
َ
عائِِر اِهللا �

َ
َمْرَوَة ِمْن ش

ْ
فا َوا�  ا�ص�

�
إِن

 
ً
ْ�ا

َ
 خ

َ
ع َطو�

َ
 بِِهما َوَمْن �

َ
و�ف ط�

َ
� 

ْ
ن

َ
يِْه أ

َ
ال ُجناَح َعل

َ
تََمَر ف

ْ
ِو ا�

َ
َيَْت أ  اَهللا شاِكٌر َعِليمٌ َحج� ا�ْ

�
إِن

َ
 ف

ين والشعائر واملقدَّ هذه احلجارة التي تريد حموها متُ  ُكلُّ ، )١٥٨: البقرة( فإذا حموهتـا  ،ساتثِّل الدِّ

ين  .جواباً  رفسكت الوهايب ومل حي .حموت الدِّ

ة ابيـي لفرد من أفـراد الوهّ ـوهذه احلادثة ليست باحلدث الطارئ واحلالة اجلزئية أو رأي شخص  

ـوُأسس أُ  السفيانية، بل هو كاشف عن مبانٍ  واعتقـادات قديمـة  ،ايبس عليهـا املـذهب الوّهـسِّ

، وهـو  ]ل الثـايناألصـ /رات مسـرت مهفـرمـذكّ  :راجع) [مسرت مهفر(رات وحديثة كام يف مذكّ 

 وقـرب فاطمـة النبـيِّ ونـبش قـربه ُمطابق ملا يف الروايات أنَّ السفياين يقصد املدينة هلدم قـرب 

 ، فةوالتوّجه بعد ذلك هلدم الكعبة  : عن ابن عّبـاس يف قولـه تعـاىلٰ ف ،املشـرَّ
ْ
ـرى إِذ

َ
ـْو ت

َ
َو�

ِر�ٍب 
َ
وا ِمْن َم�ٍن ق

ُ
ِخذ

ُ
وَْت َوأ

َ
ال ف

َ
زُِعوا ف

َ
نزلـت يف خسـف البيـداء، : (، قـال)٥١: سـبأ( �ف

تفسـري ( .)هبـم َف ِسـيغـزون الكعبـة ليخربوهـا، فـإذا دخلـوا البيـداء ُخ  ثامنني ألفـاً  وذلك أنَّ 

                 ).٢٩٦: ٣الكّشاف
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وع ا م:  

م نـذكر بعـض الن كتتميم ـح مشـتُ  التـيقـاط ملا تقـدَّ فياين روع الســوضِّ

 :اتهومرام

الً  ــة: أوَّ ــدم الكعب ــل، )١(ه ــديث طوي ــي ح ــيني  )٢(فف ــنرواه احلض   ع

ــ ــراملفضَّ ــن عم ــن ،ل ب ــادق ع ــال،  الص ــي ... «: ق ــت وأخ ــذيرًا كن يف ن

ــ ــيش الس ــدففياين ج ــا ال ــننيا خربن ــق إىلٰ  م ــاه دمش ــزوراء وتركن ــ مال اء، ّمج
                                                                                                              

 مـر شـاهد عـٰىل مـا وهذا الكالم ليس مـن تأويـل األحاديـث، بـل رصيـح األخبـار وواقـع األ

ــول ــبهم  ،نق ــيطة لكت ــة بس ــك متابع ــة  -ويكفي ــوث احلديث ــريات والبح ــًا التنظ  -خصوص

ــ ــٰى جتــد صــواب كالمنــا، ومــن يرتصَّ ــحتَّ  ،ًا واضــحاً د مــواقعهم يف االنرتنــت جيــد ذلــك جليَّ

حيــث أعلنــوا قبــل وقــت قريــب عــن عقــد البيعــة للمهــدي الســفياين وعــن التحــالف مــع 

 .الرافضة اليهود والنصارٰى ضدّ 

ــة أّي    ــن املمكــن رشعن ــن الســهل، فم ــدماء أســهل م ــفك ال ــل وس ــة القت ــا دامــت رشعن وم

ــ ــدان بحجَّ ــاء والول ــبي النس ــاب وس ــاح واالغتص ــاد النك ــوان جه ــا بعن ــر كالزن ــانون آخ ة ق

 ؟!لفتح والفتوحات، فهم وأسيادهم من ُعّشاق الفتح، لكن أّي فتحا

م الكعبـة، مـن ُعّشـاق دهم وقـدوهتم أبـو سـفيان ومعاويـة ويزيـد الـذي هـدَّ وقديًام كان سـيِّ   

 .فتح الفجور والُفُسوق

ابيـة سـفيانية، فـام أعجبهـا مـن مويـة يزيديـة سـلفية وهّ فهي عقيدة غربيـة هيوديـة صـهيونية أُ   

 ؟!أخبثها من طينة عجينة وما
ــذكّ ) ١( ــد أهــداف الوهابيــة  ):مســرت مهفــر(رات يف م الرئيســية هــدم  -والســلفية  -أنَّ أح

ــهم يســتدلُّ  ــب املفضــع أنَّ بعض ــة، والغري ــديث  الكعب ــذي أوردنــاه  - النبــيِّ بح ال

ــالكفر لنقضــت البيــت«: -ســابقاً  واملضــحك املبكــي أنَّ هــذا  ،»لــوال حداثــة عهــد قومــك ب

بنيتــه ثــّم للنقضــت البيــت « :تــهيف قداســة الكعبــة ولــيس العكــس، ألنَّ تتمَّ  احلــديث يصــبُّ 

ــراهيم ــاس إب ــٰىل أس ــراهيم »ع ــاه آدم وإب ــذي بن ــاس ال ــه إٰىل األس ــو إلعادت ــدم ه ــإذن اهل ، ف

ين  .وإسامعيل وليس لإلبادة كام يقول وهيدف هؤالء أعداء الدِّ

ــاء إىلٰ ) ٢( ــذي ج ــري ال ــالم للبش ــو ك ــديث ه ــن احل ــع م ــذا املقط ــدي ه ــام امله ــدما   اإلم بع

 .يشوكان هو أحد أفراد اجل ،بجيش السفياين َف ِس ُخ 
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ــا ا ــة وروخربن ــت وَّ ملدين ــول اهللاأث ــجد رس ــا منهــا ، بغالنــا يف مس وخرجن

وقتـل  العتيـق خـراب البيـتمّكـة واملدينـة و ثالثامئة ألف رجل نريـد وعددنا

ــا أهلــه، فلــامَّ  ــنا فيهــاب رصن ــداء عرس ــاح صــائح ،البي ــا بيــداء :فص ــدي  ،ي بي

 .)١(»...اجليش ذلك فانفجرت األرض وابتلعت  الكافرين، القومب

وهــدم املســجد  وقــرب فاطمــة  النبــيِّ قــرب نــبش  :ثانيــاً 

ــ عــنذا فضــالً النبــوي، هــ ــة يف بقيَّ ــاء والصــاحلني، ففــي رواي ة قبــور األولي

ينــة فيقتلــون ويــأرسون املد ويبعــث جيشــًا إىلٰ ... « ):البــدء والتــاريخ(

يقتلـون  ثـمّ ، Âوقـرب فاطمـة  النبـيِّ  ]قـرب[ عـنينبشـون  وحيرقون ثـمّ 

بـاب املسـجد، فعنـد ذلــك  عـىلٰ مـة ويصــلبوهنم د وفاطاسـمه حمّمـ مـن ُكـلَّ 

ــْو  :غضـب اهللا علــيهم فيخسـف هبــم األرض، وذلـك قولــه تعـاىلٰ  يشـتدُّ 
َ
َو�

ِر�ٍب 
َ
وا ِمْن َم�ٍن ق

ُ
ِخذ

ُ
 َوأ

َ
وْت

َ
ال ف

َ
زُِعوا ف

َ
 ف

ْ
رى إِذ

َ
 .)٢(»]٥١: سبأ[ ت

ــاً  ــ :ثالث ــب املُ ــ: ندُ ختري ــة وه ــح يف الرواي ــيذا واض ــا يف  الت أوردناه

... «:  أمـري املــؤمنني عـنوكـذلك  ،»...نيا وخربنـا الـد«: النقطـة األُوىلٰ 

العزيـز ويسـبي فيهـا  رة ثـالث دخـالت يـذلُّ ـل البصـ وإنَّ السفياين يـدخأَال 

سـيف مسـلول وقتيـل جمـدول  مـنهبـا  تفكة ومـا حيـلُّ ن يا ويل املاحلريم، أَال 

ــة  ــة مهتوك ــيس)٣(»...وحرم ــ ، ول ــد منّ ــوريا  اببعي ــا جيــري يف س ــنم ــل  م قت

وكــذلك مــا  ،ريــب وهتــك حرمــات واســتباحة العــرض والــدم احلــراموخت

 .جيري يف العراق

 االقتصــار عــىلٰ  ولـيسالعمــران د املــدين يف عـالبإبــادة  يشــري إىلٰ ذا وهـ

                                                

 .بتفاوت يسري ١٠: ٥٣؛ بحار األنوار ٣٩٨: اهلداية الكربٰى ) ١(

 .١٧٨: ٢ البدء والتأريخ) ٢(

 .١٦٥: ٢ إلزام الناصب) ٣(
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ــةالتخريــ روع رضب ـطــابق ملشــم هــو، وفقــط ب للمعــامل الدينيــة والعقائدي

ع الغـريب روـرق األوسـط الـذي يسـتهدفه املشــالتحتية لكلِّ دول الشـ ٰى البُن

 عـنظـر الن لـدان املنطقـة يف حالـة انفـالت وخـراب، بغـضِّ اجلديد، لتكون ب

 .صداقية األنظمة فيهالون وطبيعة وم

أمــري  عــن، كــام  ُســّمي بأســامء أهــل البيــت مــن قتــل ُكــلِّ  :رابعــاً 

ــىلٰ ويصــلب «:  املــؤمنني ــة أي( باهبــا ع ــلَّ ) الكوف ــن ُك ــن  م اســمه حس

ويقتـل فيهـا خلـق كثـري،  ،فينهبهـا يف ثالثـة أّيـاماملدينـة  يسري إىلٰ  وحسني، ثمّ 

فعنـد ذلـك يغــيل  ،اســمه حسـن وحسـني مـن مسـجدها ُكـلَّ  عـىلٰ ويصـلب 

 .)١(»...بن زكريا ٰى دم حيي هم كام غىلٰ ؤدما

دًا اســمه حمّمــ كــان مــنويقتــل ... «:  أمــري املــؤمنني عــنكــذلك 

ــ وأمحــد ــًا وجعفــرًا ومحــزة وحســنًا وحســينًا وفاطمــة وروعليَّ كلثــوم  ة وُأمّ قيَّ

ــًا وب ــة، َحنَق ــة وعاتك ــول اهللاوخدجي ــت آل رس ــًا لبي ــث  غض ــّم يبع ، ث

ــال، وي ــع األطف ــونفيجم ــم، فيقول ــت هل ــيل الزي ــان نإ: غ ــوك آ ك ــا عص باؤن

 .)٢(»...فيصلبهامسينًا يأخذ منهم اثنني اسمهام حسنًا وحما ذنبنا؟ ف فنحن

جاج وو م:  

 :قاطينبغي بيان هذا العنوان يف ن

ــدماء ) ١ ــفك ال ــاد وس ــدين واإلفس ــابع امل ــران والط ــراب العم إنَّ خ

رآن الكـريم، ذكرهـا القـ التـيواهلرج واملـرج هـي صـفة يـأجوج ومـأجوج، 

 عـنالروايـات الـواردة يف مالحـم آخـر الزمـان نبـوءة  مـنيف مجلـة  رَ كِ ذُ  قدو

ــان ــر الزم ــأجوج يف آخ ــأجوج وم ــروج ي ــاهر ، خ ــأوالظ ــوان نَّ امل ــه عن راد ب
                                                

 .١٧٣: ٢إلزام الناصب ) ١(

 .٩٣: عقد الدرر) ٢(
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الوصـفي  ٰى املعنـ كـان نإو ،ي ال أنَّه عنـوان واسـم علـم جلـنس خملـوقوصف

ل جتّسـم األعـام عـىلٰ  وذلـك بنـاءً  ،احلقيقـة النوعيـة مـنين االثـ ٰى ل للمعنوؤي

 مـنهلـا  إنَّ الـذات والـروح والـنفس ومـا وجتوهر الذات بسنخ األعـامل، أي

ورة ن هبـا جـوهر مسـانخ لطبيعـة العمـل، فالصـورة صـأبدان تنمسخ ويتكـوَّ 

ا الروح ف  .جنس يأجوج ومأجوج ت إىلٰ لتبدَّ  قدإنسان، وأمَّ

 مشــتقٌّ  ةٌ مــادَّ ) يــأجوج ومــأجوج(رآن لوصــف هلــم يف القــذا اإنَّ هـ) ٢

ــن ــج م ــ]و[ ،أج ــيج َتلهُّ ــاراألج ــا  ،ب الن ــوت هلبه ــار أو ص ــوت الن وص

ــتعال ــد واالش ــا والتوّق ــوت رضامه ــنهم رشَّ  ،وص ــيج وأجَّ بي ــده، وأج ًا أوق

ــ ،حفيــف مشــيهم مــعالمهــم القــوم اخــتالط ك ة يف اخــتالط، والقــوم يف أجَّ

ــ يــؤجُّ  وأجَّ  ــ ،ة احلــرّ ًا أرسع، واألجــيج شــدَّ أجَّ جــه وتوهّ  ة احلــرّ ة شــدَّ واألجَّ

ــ ــيفكأجَّ ــرّ  ،ة الص ــح م ــاج أي مل ــاٌء ُأج ــرارة،  وم ــديد امل ــلش ــديد : وقي ش

ملوحتـه، ويـأجوج يفعـول  مـناحلرارة أو شديد امللوحـة واملـرارة واملحـرق 

 .)١(ول ومأجوج مفعولأو فاع

اشـتعال صـفة  هـوو ،واحـد ٰى تقاربـة ألصـل ومعنـهـذه املعـاين م ُكلُّ 

مطــابق  هــوو ،الشــديدة املريــرة وتوّقــده يف ذلــك رّ ـيشء يف جهــة الشــ

 .رآن هلملألوصاف املذكورة يف الق

ــول  ــم مفع ــأجوج اس ــل وم ــم فاع ــأجوج اس ــف بي ــلَّ الوص نَّ أولع

ــد ــني  ٰى إح ــني أو القبيلت ــوالنمط ــاس ه ــنمط  أس ــاد وال ــل الفس ــاين وفاع الث

لمسخَّ   .ر وتابع لألوَّ

 : قــال تعــاىلٰ : أج: (وكــذلك قــول الراغــب األصــفهاين
ٌ

ب
ْ
هــذا َعــذ

 
ٌ
جـاج

ُ
ـٌح أ

ْ
 َوهـذا ِ�ل

ٌ
رات

ُ
 مـن ،شـديد امللوحـة واحلـرارة، ]٥٣: الفرقـان[ ف

                                                

ة ما/ ٢٠٦: ٢ لسان العرب: راجع) ١(  ).أجج(دَّ



 عالمات الظهور فقه   ....................................................................  ١٧٠

ـ قـدتهـا وأجيج النـار وأّج  :قوهلم ويـأجوج ومـأجوج  .هـارالن وائـتجَّ . تأجَّ

ــه ــ ،من ــطراهبم هوابِّ ُش ــرة اض ــة لكث ــاه املتمّوج ــطرمة واملي ــار املض  وأجَّ  .بالن

 .)١()أجيج الناربتشبيهًا  ،م إذا عدا أجيجاً يالظل

وا يـا  :رآن يف قولـه تعـاىلٰ اليأجوج واملـأجوج كـام ذكرمهـا القـ) ٣
ُ
قـا�

 
َ
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ْ
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رْجــا

َ
وكــذلك قولــه ، )٩٤: الكهــف( خ

ُمـوُج وَ  :تعاىلٰ 
َ
ـُهْم يَْوَمئِـٍذ �

َ
ض

ْ
نـا َ�ع

ْ
َر�

َ
ـٍض  �ت

ْ
فهاتـان ، )٩٩: الكهـف( َ�ع

وج طبيعــة ال يمكــن يــأجوج ومــأج ســورة الكهــف تشــريان إىلٰ  مــناآليتــان 

والــذين شــكو  ،اد واإلفســاد يف األرضالفســ مــنم عليــه معايشــتهم ملــا هــ

م قـوم ولئـك القـوم الشـاكني هـيـأجوج ومـأجوج نفـس أُ  مـنلذي القرنني 

  :رآن الكـريمفهم القـفون كام يصـمتخلِّ 
َ
يِْن وََجـد

�
ـد َ ا�س� ْ

 َ�ـ�
َ
ـغ

َ
َحـ�� إِذا بَل

 
ً
ــْوال

َ
 ق

َ
ــون ُه

َ
ق

ْ
ف

َ
� 

َ
ون

ُ
ــاد  ال يَ�

ً
ــا ْوم

َ
ــا ق ونِِهم

ُ
ــْن د ــف( ِم ــرغم ، )٩٣: الكه ف

ــمأ ــم وأُ  هنَّ ــوالً جلهله ــون ق ــادون يفقه ــتهم وختلّ مّ ال يك ــم، وي ــعفه ــك  م ذل

ــذه ــم ه ــؤالء رغ ــايش  ه ــل التع ــون حتّم ــفة ال جيرع ــعالص ــأجوج  م ــوم ي ق

 .األحوال منفال يمكن معايشتهم بحال  ،ومأجوج

يصـف القـرآن هـرجهم ومـرجهم بتمـّوج  يـزول السـدُّ  أنمَّ مـا ثَ  منو

ــ ــًا لعــدم انضــباطهم بمب ــاموس بعضــهم يف بعــض تبيان دأ وال نــاموس وال ق

يف  -بنــو قريضــة وبنــو النظــري  -وإذا كــان اليهــود  .معــه يف املعيشــة ٰى يتعــاط

ــ ــايش املــدين ذمَّ ــعة التع ــ م ــجمتمــع املس ــرهم لذمَّ ــزام لمني نتيجــة خف ة االلت

، عــن أرض احلجـــاز النبـــيُّ والتعّهــد يف التعــايش املـــدين أجالهــم 

                                                

ة / ١٠: املفردات يف غريب القرآن) ١(  ).أج(مادَّ
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ــ ــف بم ــدون يف األرض فكي ــنن يفس ــلِّ  م ــدب  ُك ــوبح ــؤالء ال  ؟وص فه

بـدَّ  ال بـلكـام يف اليهـود،  النسـيج املـدين عـنيكفي فيهم اإلجـالء واإلبعـاد 

ــن ــاه  م ــادهم جت ــواج فس ــالق أم ــني إنط ــنهم وب ــول بي ــازل حي ــّد ع ــة س إقام

 .املجتمع املؤمن املسامل عناملدين اإلنساين اآلمن، فضالً املجتمع 

  :رآنوهذا مـا وصـفه القـ
ْ
ِتَحـْت يَـأ

ُ
ـْم َحـ�� إِذا ف

ُ
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ْ
ُجوُج َوَمـأ
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ْ
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� ُ
 تصــوير وإشــارة إىلٰ  هــوو، )٩٦: األنبيــاء( ِمــْن �

 .فمتّوجهم يف اإلفساد بنحو متداعي مرتامي ال يقف وال يتوقَّ 

ذا العنوان نَّ هأحدب، كام  عطيه عنوان ُكلِّ نَّ تعّدد وجهات اإلفساد يُ أكام 

املجتمـع مواقـع السـيطرة يف  رف أيـان املستشاملك عىلٰ عطي حماولة سيطرهتم يُ 

 واجلمع بني الصفتني  ،دمرَّ يف سورة البقرة وسورة حممّ واحلياة األرضية، كام 
� ُ

�

 
َ
ون

ُ
ِسل

ْ
ٍب يَ�

َ
 مـننَّ أمواجهم يف اإلفساد وإحداثهم اإلفساد ينطلق أعطي يُ  َحد

 .املجتمعمواقع السيطرة يف  وصوهلم إىلٰ بعد 

بعـدم التقيّـد وعـدم  هـووك ومسار يأجوج ومأجوج إنَّ مناهج وسل) ٤

رة بصورة ارتكازات ـونسف الثوابت الدينية والفطرية املنتش ،ثابت االلتزام بأّي 

 .مَّ يستلزم ذلك اهلرج واملرج واالنقالبثَ  منعقالئية، و

ـه هنـج ينسـف  مـنمـوي ذا مـا نلحظـه يف الطـابع والـنهج األُ وه) ٥ أنَّ

ــلَّ  ــة وب ُك ــت الديني ين، فاالثواب ــدِّ ــم ال ــنس ــي  م ــه ه ــع مناهج ــة واق جه

نظــري ســري اخللفــاء  ،)وا إســالماه( :اليأجوجيــة واملأجوجيــة وظــاهر شــعاره

 )١(رآن بالسـهميسـتهدف القـ كـانامللـك  فإنَّ الوليد بـن عبـد ،قاً مويني ساباألُ 

ــرض  - ــةً ز -كغ ــعو ،ندق ــدَّ  م ــك يتش ــي ذل ــلمني والراع ــة املس ــه خليف ق أنَّ

ل لإلسالم، وه  .مويالنهج االزدواجي طابع واضح يف النهج األُ  ذااألوَّ
                                                

 .١٦٧: الطرائف البن طاووس: راجع) ١(
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ــة  ــي الرواي ــنفف ــه ع ــا قول ــوص، ويف ذيله ــن أيب األح ــّامر ب :  ع

ا علمـت أنَّ إمـارة بنـي ُأم. ..« يَّـة كانـت بالسـيف والعسـف واجلـور، وأنَّ أمَّ

ـــ ـــورع إمارتنـــا بـــالرفق والتـــآلف والوقـــار والتقيَّ ة وحســـن اخللطـــة وال

 .)١(»يف دينكم ويف ما أنتم فيه بوا الناسواالجتهاد، فرغِّ 

ــًا م) ٦ ــًا طابع ــه حالي ــا نالحظ ــذا م ــه ــكلة تميِّ ــدة املش ــنزًا يف القاع  م

ــلفية والوهّ  ــاء الس ــل األبري ــونه وقت ــذي ُيامرس ــدماء ال ــفك ال ــإنَّ س ــة، ف ابي

الثوابـت وال  مـنن بـال أّي رادع وال وازع، وبـال التـزام بثابـت وخراب املُـدُ 

ــ الشــعار كــدجل إعالمــي وخــداع  ٰى مســتو عــىلٰ  س إالَّ د بنــاموس ُمقــدَّ تقيَّ

 .إعالين كقناع يلبسونه لتغطية صفة اليأجوجية واملأجوجية لدهيم

فياين الطــابع الغالــب ينطلــق منهــا الســ التــيالبلــدان  أنَّ  ٰى وال خيفــ) ٧

ــديثًا يف األوزان املعاصــ ــا قــديًام يف التــاريخ وح صــفة بصــفات ر متَّ ـعليه

فهـــي بيئـــة خصـــبة لرتعـــرع  ،أجوجيمـــوي اليـــأجوجي واملـــالـــنهج األُ 

 .فياينروع السـاملش

ـــنهج األُ  مـــن) ٩ ـــأجوج مـــوي وطبيعـــة الخصـــائص صـــفات ال ي

َوِمـَن ا��ـاِس َمـْن  :رآن الكـريم يف قولـه تعـاىلٰ واملأجوج مـا أشـار إليـه القـ
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النـاس لسـانه وشـعاره وإعالنـه معسـول،  مـنذا الـبعض نَّ هـأ :منها
                                                

 ).٢١٢٤٨/٩(ح /١٤باب /١٦٥و١٦٤: ١٦وسائل الشيعة؛ ٣٥ ح/٣٥٥و ٣٥٤: اخلصال) ١(
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أمـر  مـن مـعالنواصـب اللـدودين يف اخلصـومة والعـداء  مـن هوويف الباطن 

 .هتماهللا بمودَّ 

ــا ــ :ومنه ــد ه ــة قص ــور العامَّ ــد األُم ــتيالء وتقّل ــبعض لالس ــىلٰ ذا ال  ع

 .الناس

ختريــب العمــران والطــابع املــدين  أي ، األرضإفســاده يف :ومنهــا

ـــّدين ـــب ا ،والتم ـــواء يف اجلان ـــدّ س ـــابع التم ـــراين أو ط ـــاّدي والعم ن يف مل

هـي طبيعــة  التـيوباشـية احلالـة الوحشـية واألُ  األخـالق واإلسـفاف هبـا إىلٰ 

 .مويطبيعة النهج األُ  عىلٰ يأجوج ومأجوج املنطبق 

ــب الشــديد األعمــ :ومنهــا ــك هبــذهيف التم ٰى التعصُّ الوحشــية  سُّ

ز ويفتخـر هبـا، وهـذا مـا إهالك احلـرث والنسـل وبنحـو يتعـزَّ  منوباشية األُ 

ـم يتبـاهون بسـفك أصـفة يـأجوج ومـأجوج  مـنيف روايات الفريقني  ورد هنَّ

 .الدماء وختريب متّدن األرض ومدنيتها وطابعها املدين

ــاىلٰ  ــه تع ــذلك قول ْتُْم  :وك
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رآن والــذين قــال عــنهم القــ ،وهــي وصــف للــذين يف قلــوهبم مــرض
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ــ هــوو ،هتمبمــودَّ  ذا مــا وهــ .هتمالــذي أمــر اهللا بمــودَّ  بــيِّ الن ٰى الضــغينة لقرب

ــنهج األُ يتَّ  ــه ال ــف ب ــوي ص ــنم ــت م ــل البي ــغينة أله ــبغض والض   ال

 .كموحماولة املسك بزمام مقاليد احل بجانب اإلفساد يف األرض

ــ ــة وامل ــام بالدرج ــع األرح ــيِّ  األوىلٰ راد بتقطي ــم النب ــي رح ،  ه

ا أعظم رحم أوٰىص  ة جعـل أجـر ُكـّل الرسـالة مـودَّ  ٰى رآن بصـلتها حتَّـالق ألهنَّ
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ــ نهــا صــفات اليــأجوج واملــأجوج وهــي بعي .وصــلتهم وبــّرهم ٰى ذوي القرب

 .فياينوالس

ــفهم ) ٤ ــات يف وص ــاد الرواي ــد مف ــنوال يبتع ــذا امل ع ــه ــنل تحصَّ  م

، النبــيِّ  نعــ ،الــيامنبــن فعــن حذيفــة  ،اللغــوي ٰى مفــاد اآليــات واملعنــ

ل اآليــات«: قــال قعــر عــدن  مــن، ونــار ختــرج ٰى الــدّجال، ونــزول عيســ: أوَّ

ة، والدابَّـ ،والـدخان ،تقيـل معهـم إذا قـالوا ،رـاملحشـ تسوق النـاس إىلٰ أبني 

ــأجوج ومــأجوج ــال حذيفــة. »ثــمَّ ي ــا رســول اهللا، : قلــت: ق ــأجوج وي مــا ي

ـة أرب ُكـلُّ  ،مـميأجوج ومـأجوج أُ «: ومأجوج؟ قال ال يمـوت  ،عامئـة ألـفُأمَّ

وهـم ولـد  ،صـلبه مـنف بـني يديـه طـرَ ألـف عـني تُ  ٰى ير ٰى ل منهم حتَّ الرج

ويكــون مقــدمتهم بالشــام وســاقتهم  ،نياخــراب الــد آدم، فيســريون إىلٰ 

طربيـة الربون الفـرات ودجلـة وبحـرية ـنيا فيشـفيمّرون بأهنـار الـد ،بالعراق

يف  مــننيا فقــاتلوا ل الــدقتلنــا أهــ قــد: س، فيقولــونيــأتوا بيــت املقــد ٰى حتَّــ

ــ الســامء فريمــون بالنشــاب إىلٰ  بة بالــدم، الســامء فرتجــع نشــابتهم خمضَّ

 .)١(»...يف السامء منقتلنا  قد: فيقولون

ــن  ــالوع ــدري، ق ــعيد اخل ــول اهللا : أيب س ــمعت رس ــول س : يق

 : النـاس كــام قـال اهللا  عــىلٰ خيرجـون  ،يفـتح يـأجوج ومــأجوج«
� ُ
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ْ
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َ
ــاء[ ن ــاز ، ]٩٦: األنبي ــون األرض وينح ــلمون فيغش املس

ربون ميـاه ـويشـ ،مـدائنهم وحصـوهنم ويضـّمون إلـيهم مواشـيهم عنهم إىلٰ 

يرتكـوه يبسـًا  ٰى ربون مـا فيـه حتَّــنَّ بعضهم ليمـّر بـالنهر فيشـأ ٰى األرض حتَّ 

ة، نـا مــاء مــرَّ هاه كــان قـد: بعـدهم ليمــّر بـذلك النهــر فيقــول مــننَّ أ ٰى حتَّـ

هـؤالء :  يف حصـن أو مدينـة، قـال قـائلهمالنـاس أحـد إالَّ  منيبَق  ملإذا  ٰى حتَّ 

                                                

 .٣٣٧: ٤؛ الدّر املنثور ١١٥: ١٧تفسري الطربي ) ١(



 ١٧٥ ..................................................  شخصيات مرسح الظهور: الفصل الرابع

أحــدهم  هيـزُّ  ثــمّ «: قـال ،»فرغنــا مـنهم، بقــي أهـل الســامء قـدأهـل األرض 

م فبينـا هـ ،ضـبة دمـًا للـبالء والفتنـةتالسـامء فرتجـع خم يرمي هبا إىلٰ  حربته ثمّ 

ــىلٰ  ــك إذ ع ــث اهللا دودًا  ذل ــربع ــف اجل ــاقهم كنغ ــريف أعن ــذي خي ج يف ار ال

 .)١(»...ٰى أعناقهم فيصبحون موت

فاوا ا  م:  

ــ ــرية أكَّ ــات كث ــوردت رواي ــنفياين دت أنَّ الس ــوم م ــها  ،املحت وبعض

 اهللا ســمعت أبــا عبــد: بــن خنــيس، قــال معــّىلٰ  عــنف ،د وقــت خروجــهحــدَّ 

 ــن«: يقــول ــوم، و م ــيس بمحت ــا ل ــه م ــوم، ومن ــناألمــر حمت ــوم  م املحت

 .)٢(»فياين يف رجبالس وجخر

  أيب جعفـرعنـد كنـت : امللـك بـن أعـني، قـال عبـد عـنوكذلك 

ــه،  ذكــر القــائم ٰى فجــر ــو : فقلــت ل يكــون عــاجالً وال يكــون  أنأرج

 .)٣(»بدَّ منه املحتوم الذي ال نملال واهللا إنَّه «: سفياين، فقال

ـد بـن عـيلّ  عـنوكذلك روايـة محـران بـن أعـني،    أيب جعفـر ُحممَّ

هُ   :قولــه تعــاىلٰ يف 
َ
ــد

ْ
 ُ�َســ�� ِعن

ٌ
َجــل

َ
 َوأ

ً
َجــال

َ
ضـــى أ

َ
ــم� ق

ُ
� ]٢: األنعــام[ ،

ــام أجـالن«: فقـال مــا : ، فقــال لـه محــران»أجــل حمتــوم، وأجـل موقــوف :إهنَّ

يكــون  أنإينِّ ألرجــو : ، قــال محــران»الــذي هللا فيــه املشــيئة«: قــال ؟املحتــوم

ــل  ــفياينأج ــن الس ــر م ــو جعف ــال أب ــوف، فق ــ ،واهللاال «:  املوق ــه ملِ  نإنَّ

 .)٤(»املحتوم

                                                

 .٧٧: ٣مسند أمحد ) ١(

 .٢ح / ١٨باب / ٣١١و ٣١٠: للنعامين الغيبة) ٢(
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ــأن حركــة الســوكــذلك ورد ــرية يف ش ــات كث ــأفياين وت رواي ــنا هنَّ  م

ـأكـام  ،املحتـوم ـا فصَّ يف وقتهـا ومـا هـي ك فيهـا ويتحـرَّ  التـيلت يف الفـرتة هنَّ

ــلطانه ــاحة س ــ .مس ــذا التفوه ــارة إىلٰ ص ــ يل إش ــيل إمك ــداء يف تفاص ان الب

نَّـه أ  اهللا أيب عبـد عـنبـن أعـني،  ٰى عيسـ عـنورد  قد، فنُبنيِّ حركته كام س

ل خروجــه إىلٰ  مــناملحتــوم، وخروجــه يف رجــب، و مــنفياين الســ«: قــال  أوَّ

ة أشـهر يقاتـل فيهـا، فـإذا ملـك الكـور اخلمـس ستَّ  ،ر شهراً ـآخره مخسة عش

 .)١(»ملك تسعة أشهر ومل يزد عليها يوماً 

لته سـأ: قـال،  جعفـرعـن أيب عبيـدة، عـن أيب : ويف تفسري القّمـي

ــن ــول  ع ــم  :اهللاق وُم  �ا� ــر� ــِت ا� ِلبَ
ُ
ــِد  � �غ

ْ
ــْن َ�ع ــْم ِم

ُ
رِض َوه

َ ْ
 األ

َ
�

ْ
د
َ
أ

 
َ
ِلبُون

ْ
ــيَغ ــِبِهْم َس

َ
ل
َ
ــروم[ �غ ــال، ]٣ - ١: ال ــدة، « :ق ــا عبي ــا أب ــذا ي إنَّ هل

ــ مــن اهللا والراســخون يف العلــم تــأويالً ال يعلمــه إالَّ  إنَّ رســول ، ة األئمَّ

ــ  اهللا ــة وامل  هــاجر إىلٰ امَّ ـل ــددين ــروم  الم كتــب إىلٰ ظهــر اإلســ ق ملــك ال

ملـك فـارس كتابـًا  الم، وكتـب إىلٰ اإلسـ كتابًا وبعث إليـه رسـوالً يـدعوه إىلٰ 

ـا ملـك الـروم فإنَّـه عظَّـاإلسـ وبعث إليه رسوالً يـدعوه إىلٰ  م كتـاب الم، فأمَّ

ــول اهللا ــ  رس ــك ف ــا مل ــوله، وأمَّ ــرم رس ــزَّ اوأك ــه م ــه رس فإنَّ ق كتاب

ملـك الـروم  ملـك فـارس يقاتـل يومئـذٍ  كـانو،  اهللا برسـول واستخفَّ 

يغلـب ملـك الـروم ملـك فـارس، وكـانوا لناحيـة  أنهيوون املسلمون  كانو

 غلـب ملـك فـارس ملـك الـروم منهم مللـك فـارس، فلـامَّ  ٰى ملك الروم أرج

وُم  �ا�ــم : فــأنزل اهللا ،واواغتّمــاملســلمون لــذلك  ٰى بكــ ــِت ا�ــر� ِلبَ
ُ
 � �غ

رِض 
َ ْ
 األ

َ
�

ْ
د
َ
ــا أ ــي غلبه ــ يعن ــارس يف أدن ــا  ٰى ف ــامات وم ــي الش األرض، وه

                                                

 .١ح / ١٨باب / ٣١٠: الغيبة للنعامين) ١(
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ــال ،حوهلــا ــمَّ ق ــارس  :ث ــِبِهمْ وف
َ
ل
َ
ــِد غ

ْ
ــْن َ�ع ــروم  ِم  ال

َ
ِلبُون

ْ
ــيَغ  � �َس

ِع ِس�ِ�َ 
ْ

 .]٤ - ١: مالرو[ بِض

  :وقولـه
ُ

بْـل
َ
ُر ِمـْن �

ْ
�

َ ْ
 أن يـأمر  ِهللاِ األ

ُ
ـد

ْ
ي بـام ـيقضـ أن َوِمـْن َ�ع

ــاء ــهو .يش ــذٍ  :قول   َو�َْوَمئِ
َ
ــون

ُ
ِمن

ْ
ُمؤ

ْ
ــَرُح ا�

ْ
ف

َ
ــ ��

ْ
ص

َ
ـــبِن ُص

ْ
ن
َ
ــْن ـِر اِهللا � ُر َم

ـــِع ِســـ�ِ�َ  �: ألـــيس اهللا يقـــول: قلـــت، �َشـــاءُ 
ْ

 ٰى ـمضـــ قـــدو ؟بِض

ــ ــريةللمس ــنون كث ــع لمني س ــول اهللا م ــر  رس ــارة أيب بك ــام  ،ويف إم وإنَّ

 .غلبت املؤمنون فارس يف إمارة عمر

ن يـا أبـا عبيـدة رآوالقـ ؟رياً إنَّ هلـذا تـأويالً وتفسـ :أمل أقـل لـك«: فقال

  :ا تسمع قولـهناسخ ومنسوخ، أمَ 
ُ
ـد

ْ
 َوِمـْن َ�ع

ُ
بْـل

َ
ـُر ِمـْن �

ْ
�

َ ْ
يعنـي ؟ ِهللاِ األ

ر مـا قـدَّ ُيـ أنة يف القول املشيَّ إليه  ـقـدِّ م ويُ ؤخِّ يـوم حيـتم القضـاء  ر إىلٰ م مـا أخَّ

ـــَرُح : وذلــك قولـــه ،املـــؤمنني عـــىلٰ ر فيــه ـبنــزول النصـــ
ْ
ف

َ
َو�َْوَمئِـــٍذ �

 
ْ
 ا�

َ
ون

ُ
ِمن

ْ
  �ُمؤ

ْ
ص

َ
ُص ـبِن

ْ
ن
َ
 .)١(»ُر َمْن �َشاءُ ـِر اِهللا �

ـــة امل مـــة توالرواي ـــيئة اهللا أ شـــري إىلٰ تقدِّ نَّ االنتصـــارات تكـــون بمش

ــه  ــوإرادت ــلِّ  ٰى ، وحتَّ ــروم يف ُك ــة ال ــركتهم  غلب ــا مع ــعمعــاركهم، ومنه  م

، بعـد مـنقبـل و مـنفياين هللا فيهـا األمـر بواسـطة السـ  أتباع أهل البيت

 .فيها البداء له أي

ــات ه ــذه الرواي ــل ه ــيف مقاب ــات ُتص ــض الرواي ــاك بع ــان ـن ح بإمك رِّ

ــن القاســم اجلعفــري، فياين، حــدَّ البــداء يف حركــة الســ ــو هاشــم داود ب ثنا أب

ــال ــا ك: ق ــد نّ ــعن ــن حمّم ــر ب ــاأيب جعف ــيل الرض ــن ع ــر  د ب ــر  ٰى فج ذك

ــ ــة  ،فياينالس ــاء يف الرواي ــا ج ــنوم ــره أنَّ  م ــنأم ــت أليب م ــوم، فقل  املحت

                                                

 .١٥٣و ١٥٢: ٢تفسري القّمي ) ١(
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ــا لــه، قل»نعــم«: يبــدو هللا يف املحتــوم؟ قــال هــل: جعفــر  أنفنخــاف : ن

 .)١(»واهللا ال خيلف امليعاد ،امليعاد منإنَّ القائم «: فقال ،يبدو هللا يف القائم

املحتــوم  ألنَّ  ،ق البــداء فيــهال يعنــي عــدم تطــرّ  اً كونــه حمتومــ ٰى ومعنــ

ــ ،دَ ِجــلــيس الــذي وقــع ووُ  ــدِّ ام ُقــإنَّ وقــد اكتملــت ،  يقــعامَّ ـولــًا ر تقــديرًا باتَّ

 وعـىلٰ  ، يقـعامَّ ـاالكـتامل ولـ أسباب وقوعه، أي شارفت أسـباب وقوعـه عـىلٰ 

 .ضوء ذلك فإمكان هيمنة تقدير آخر حاكم ووارد

 أســباب وقوعـه قــد تكاملــت وشــارفت عــىلٰ  نَّ أل اً ي حمتومــمّ ام ُســنَّـإو

ــتامل ــ ،االك ــذي ل ــدير ال ــالف التق ــهامَّ ـبخ ــباب وقوع ــع أس ــيُ  ال،  جتم  ٰى مّ س

 مَّ ومـن َثــ، وكـذلك احلــال بالنسـبة للقضــاء والقضـاء املــربم .تقـديرًا حمتومــاً 

ــنهم ــإنَّ «: ورد ع ــدعاء ف ــردُّ  ...ال ــدِّ  ي ــد ُق ــبالء وق ــال ــَق ـر وُقض  إالَّ  ي ومل يب

كـام هـو احلـال ، )٣(»برامـاً إبـرم أُ وقـد القضـاء  ريدَّ لـالدعاء  نَّ إ«، و)٢(»إمضاُؤه

ــونس ــوم ي ــ  يف ق ــدما حتقَّ ــةعن ــذاب يف  ق مجل ــوع الع ــباب وق ــن أس م

ــ افهم تــهــم، أي قــرب مــن أكالعــذاب أظلَّ  أنَّ  ٰى املحــيط والبيئــة خارجــًا، حتَّ

 . عنهم العذاب َف ِش ستكانوا كُ اعوا وتابوا ورَّ ـ دعوا وتضامَّ ـم ل أهنَّ إالَّ 

حتاملـه وإمكانـه ا قاألعظـم منـه ال يتطـرَّ  ٰى مراتبـه حتَّـ نعم البداء بكلِّ 

كــذلك احلــال فــيام أخــرب اهللا .ال خيلــف امليعــاد  اهللا تعــاىلٰ  ألنَّ  ،فــيام وعــد اهللا

  ُف ما أخرب عنه تعاىلٰ يتخلَّ  ه النَّ إمور مستقبلية تقع الحقًا فعنه من أ. 

  :دروس   ااء

ــًا   املعصــوم ٰى جهــة ُأخــر مــن ــًا وعملي ــريبِّ املــؤمنني علمي  عــىلٰ ُي
                                                

 .١٠ح / ١٨باب / ٣١٥و ٣١٤: الغيبة للنعامين) ١(

 .٨ح / بالء والقضاءباب أنَّ الدعاء يردُّ ال/ ٤٧٠: ٢ الكايف) ٢(

 .٤ح / باب أنَّ الدعاء يردُّ البالء والقضاء/ ٤٦٩: ٢الكايف ) ٣(
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،  أيب جعفــر ر، عـنالفضـيل بـن يســا البـداء، فعــن مــعكيفيـة التعـاطي 

اتون، ب الوّقـاتون، كـذكـذب الوّقـ«: فقـال هلـذا األمـر وقـت؟: قلـت: قال

 زاده عـدهم ثالثـني يومـًا، فلـامَّ اه، وربِّـ  خـرج وافـدًا إىلٰ امَّ ـلـ  ٰى إنَّ موس

فصــنعوا مــا  ،ٰى أخلفنــا موســ قــد: قومــهلــه رًا، قــال ـالثالثــني عشــ عــىلٰ اهللا 

صـدق : ثناكم بـه فقولـوامـا حـدَّ  عـىلٰ  حـديث فجـاءبثناكم صنعوا، فإذا حـدَّ 

ــدَّ  ــاء بثناكم اهللا، وإذا ح ــديث فج ــدَّ  عــىلٰ ح ــا ح ــالف م ــواخ ــه فقول : ثناكم ب

 .)١(»تنيتؤجروا مرَّ  ،صدق اهللا

 عنأخربين أيب  قدل«: سليامن املروزي مع  رة اإلمام الرضاظناويف م

أخرب فـالن  أنبيائه أن من نبيٍّ  إىلٰ  ٰى أوح إنَّ اهللا : قال  نَّ رسول اهللاأآبائه 

 هـوفـدعا اهللا امللـك و ،فأتاه ذلك النَّبي فأخربه ،كذا وكذا يه إىلٰ أّين متوفّ : امللك

يشـب طفـيل  ٰى لنـي حتَّـأجِّ  يـا ربِّ : رير، وقالـالس منسقط  ٰى رسيره حتَّ  عىلٰ 

 قد فأعلمه أّين امللك ائت فالن  أن بّي ذلك الن إىلٰ  اهللا  ٰى فأوح ،ي أمريـوأقض

إنَّك  ،يا ربِّ : بيُّ فقال ذلك الن .أجله وزدت يف عمره مخس عرشة سنة يفأنسيت 

 ،إنَّام أنت عبد مـأمور فأبلغـه ذلـك: إليه اهللا  ٰى فأوح ،أكذب قطّ  مل لتعلم أّين 

 .)٢(» يفعلل عامَّ سئَ واهللا ال يُ 

 َمْن  :ويف تفسري قوله تعاىلٰ 
ُ
ه
ُ
  ��َْسئَل

ُ
 يَْوٍم ه

� ُ
رِض �

َ ْ
ماواِت َواأل  �َو ا�س�

نٍ 
ْ
أ
َ
 أمري املؤمنني عن ،آبائه عن ، اهللا اإلمام أيب عبد عن، )٢٩: الرمحن( ش

 بيَّ نَّ النإ: نَّه قالأ  تعاىلٰ تبارك وقال «: قال:  ـَو
ُ
 يَـْوٍم ه

� ُ
نٍ  ��

ْ
ـأ

َ
 ش

 .)٣(»ويرفع قومًا ويضع آخرين ،ج كرباً فرِّ ويُ  ،ر ذنباً فيغ أنشأنه  منفإنَّ 

                                                

 .١٣ح / ١٦باب / ٣٠٥: الغيبة للنعامين) ١(

 .١ح / ٦٦باب / ٤٤٤و ٤٤٣: التوحيد للصدوق) ٢(

 ).١١٥١/٥٨(ح / ٥٢٢و ٥٢١: أمايل الطويس) ٣(
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ــي ــن ســليامن الطلح ــال ،وع ــت : ق ــرألقل ــامَّ :  يب جعف  أخــربين ع

ـ عـنل أخربت به الرس  أيكـون هللا البـداء فيـه؟ ،قومهـا ا وأهنـت ذلـك إىلٰ رهبِّ

 .)١(»شاء اهللا فعل نإولكن  ،إنَّه يفعل : ال أقول لكا إّين أمَ «: قال

ـأ عـن أيب عبـد اهللا  ،مسعدة بـن صـدقة نعوكذلك  عـن  َل ئِ ه ُسـنَّ

ــول اهللا  : ق
َ

رْض
َ
ــوا األ

ُ
ل

ُ
خ

ْ
ــمْ  اد

ُ
�

َ
ــَب اُهللا ل تَ

َ
ــِ� ك

�
 ال

َ
ــة َس

�
د

َ
ُمق

ْ
ــدة[ ا� : املائ

يمحـو  واهللا، كتبهـا ألبنـائهم فـدخلوها حماهـا، ثـمّ  كتبها هلـم ثـمّ «:قال، ]٢١

 .)٢(»الكتاب مّ ت وعنده أُ ثبِ ما يشاء ويُ 

ــًا  ــنوأيض ــايس ع ــس الكن ــال ،رضي ــد اهللا : ق ــد أيب عب ــت عن  كن

ــاء،  نَّ إ«: أبــو عبــد اهللا  فقــال ،وعنــده أبــو بصــري داود ورث علــم األنبي

ــ ســليامن ورث داود، وإنَّ  وإنَّ  ــ  داً حمّم ــا حمّمــورث ســليامن، وإّن  داً ا ورثن

 ، َّــواح موســٰى  وإن ــراهيم وأل  إنَّ : أبــو بصــري ، فقــال»عنــدنا صــحف إب

مـا  ام العلـمد لـيس هـذا هـو العلـم، إنَّـيـا أبـا حمّمـ«: ، فقـالهذا هلـو العلـم

 .)٣(»بيوم وساعة بساعة حيدث بالليل والنهار، يوماً 

كان  اهللا مل يدع شيئاً  نَّ إ«: قال، عن أيب جعفر  ،عن الفضيل بن يسار

م وما قدَّ  فهو موضوع بني يديه ينظر إليه، فام شاء منه ، كتبه يف كتابالَّ إأو يكون 

 .)٤(»يكن ر، وما شاء منه حما، وما شاء منه كان، وما مل يشأ ملشاء منه أخَّ 

 قاء وإاوع ام:  

فياين روع الســمشـ عـىلٰ نا حيسن بنـا تطبيـق قواعـد البحـث السـابق ه
                                                

 .٧٠ح / ١٢٢: ٤ نواربحار األ؛ )٥١٤/٢٤(ح / ٣٢٢: األُصول الستَّة عشـر) ١(

 .٧٢ح / ٣٠٤: ١تفسري العّيايش ) ٢(

ة ورثوا علم النبيِّ ومجيع األنبياء/ ٢٢٥: ١الكايف ) ٣(  .٤ح .../ باب أنَّ األئمَّ

 .٦١ح / ٢١٦و ٢١٥: ٢العّيايش تفسري ) ٤(
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 املحتــوم، إالَّ  مــنكونــه  املسـتقبيل، بيانــًا آلفــاق االختيــار واملســؤولية يف ظــلِّ 

 .البداء منأنَّ حتميته ال تفلت 

فياين فيهــا نــت أنَّ نفــس ظهــور حركــة الســنــاك روايــات عديــدة بيَّ ه

ا  ،بشارة ،  عالمـات الفـرج بظهـور صـاحب األمـر مـنعالمـة حيث إهنَّ

ــ ــه إشــارة إىلٰ ) البشــارة(أو عنــوان  ٰى ونفــس معن إمكــان البــداء يف حركــة  في

 .السفياين تعجيالً بالفرج

: نَّـه قـالأ  داهللا جعفـر بـن حمّمـ أيب عبـد عـنهشام بن سامل،  عنف

زعـم و ،»الكـور اخلمـس فعـّدوا لـه تسـعة أشـهر عـىلٰ فياين السـ إذا استوىلٰ «

ردن، ومحـــص دمشـــق، وفلســـطني، واألُ : نَّ الكـــور اخلمـــسأهشـــام 

 .)١(»وحلب

كــور اخلمــس فتكــون منهــا فياين يملــك النَّ الســأنــا الواضــح ه مــنو

 فكيـف حيكمهـا تكـون زائلـة وإالَّ  قـدنَّ إرسائيـل أ نـا إشـارة إىلٰ فلسطني، وه

، بعــد الــذي أســقطها هــويكــون  أنحتمــل غــري امل مــنو ؟أو يســيطر عليهــا

 .الروم كام يف روايات ُأخرٰى  ن مدده من نصارٰى كو

ا ممـَّ ،فياينسـيطرة السـ عـن أنَّ لبنـان خارجـة بـنيِّ تُ  ٰى جهـة ُأخـر مـنو

ســألت : اهللا بــن أيب منصــور الــبجيل، قــال عبــد عــنرواه الصــدوق بإســناده 

ومـا تصـنع باسـمه؟ إذا ملـك «: فياين، فقـالاسـم السـ عـن  اهللا أبا عبد

رين ـردن وقنســـق ومحـــص وفلســـطني واألُ دمشـــ: كـــور الشـــام اخلمـــس

ال، ولكـن «: يملـك تسـعة أشـهر؟ قـال: ، فقلـت»ذلـك الفـرج عوا عندفتوقَّ 

 .)٢(»يملك ثامنية أشهر ال يزيد يوماً 
                                                

 .١٣ح / ١٨باب / ٣١٦: الغيبة للنعامين )١(

 .١١ح / ٥٧باب / ٦٥٢و ٦٥١: إكامل الدين) ٢(



 عالمات الظهور فقه   ....................................................................  ١٨٢

ــذه إذن ــ يف ه ــرية لنص ــارات كث ــات إش ــم ـالرواي ــؤمنني رغ ــا أر امل هنَّ

ــوِّ تُ  ــدَّ ص ــا ش ــون ر لن ــاه املؤمن ــذي يلق ــأس ال ــنة الب ــ م ــإنَّ زوالس ال فياين، ف

، ٰى ر عظـيم وفـرج كبـري وفـرح عظـيم وبشـارة كـربـذاتـه نصـ إرسائيل بحدِّ 

ــ ــة أشــهرإنَّ الســ«:  قــول اإلمــام ٰى وحتَّ ــك ثامني ر ـذا نصــهــ» فياين يمل

ــار أنَّ قصــ ،آخــر ــه كاشــفة ر فــرتة حـباعتب ــنكم ــدَّ  ع ــؤمنني ش ة مقاومــة امل

ــ ــامـملش ــذلك اإلم ــيطرة   روعه، ول ــتيالء والس ــل االس ــىلٰ جيع ــور  ع الك

ــدِّ اخل ــس بح ــ م ــة ومؤشِّ ــه عالم ــ اً رـذات ــول النص ــث ـحلص ــؤمنني، حي ر للم

 .»عوا الفرجفتوقَّ «: يقول

ــات ذكــرت ه نعــم ــاك رواي ــه تســعة أشــهر، وبعضــهادَّ نَّ مــأن  :ة ملك

نَّـه أ  اهللا عـن عيسـٰى بـن أعـني، عـن أيب عبـدجـاء  قـدف ،)١(»محل مجـل«

ل املحتــوم، وخروجــه يف رجــب، و فياين مــنالســ«: قــال خروجــه إٰىل مــن أوَّ

ة أشـهر يقاتـل فيهـا، فـإذا ملـك الكـور اخلمـس ستَّ  ،ر شهراً ـآخره مخسة عش

الــذي  - ذا التفــاوتولعــلَّ هــ ،)٢(»ملــك تســعة أشــهر ومل يــزد عليهــا يومــاً 

ـ مـنة ملكـه إشـارة جلهـة البـداء الـذي دَّ يف مـ - ذكرته الروايات ة أسـبابه مهَّ

 .يف مواجهته ٰى املؤمنني األبطال الغيار

  :ر ا

قـال أمـري «: نَّـه قـالأ  أيب جعفـر البـاقر عـنعن املغرية بن سعيد، 

 :يلآيات اهللا، ق منآية  عن تنجل إالَّ  ملإذا اختلف الرحمان بالشام :  املؤمنني

مائة ألـف  منرجفة تكون بالشام هيلك فيها أكثر : وما هي يا أمري املؤمنني؟ قال
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 ذلـك فـانظروا إىلٰ  كـانالكـافرين، فـإذا  عىلٰ للمؤمنني وعذابًا  جيعلها اهللا رمحةً 

 ٰى املغـرب حتَّـ مـنهب املحذوفة، والرايات الصفر تقبل أصحاب الرباذين الش

ذلـك فـانظروا  كـاناجلزع األكرب واملوت األمحـر، فـإذا  الشام، وذلك عند حتلَّ 

ذلك خرج ابن آكلـة األكبـاد  كانحرستا، فإذا : ال هلادمشق يق منخسف قرية 

ذلك فانتظروا خروج  كانفإذا  ،منرب دمشق عىلٰ يستوي  ٰى اليابس حتَّ الوادي  من

 .)١(» املهدي

 :ُأمور عديدةالرواية يمكن استفادة  هذه منو

نَّ االخـــتالف أ   أمـــري املـــؤمننيالروايـــة ُيبـــنيِّ  يف هـــذه) ١

ر ـنَّ النصـإ محـة للمـؤمنني وعـذاب للكـافرين، أير هـوراع يف الشـام ـوالص

 ).ء اهللاشا نإ(للمؤمنني 

ــل أ) ٢ ــون نَّ ُحيتَم ــة تك ــفر كناي ــرب حيــث  عــنالرايــات الص الغ

ــدخَّ  ــدّخ يت ــهم ت ــارشًا الً ملون بجيوش ــدب ــلت خم أن بع ــام طَّ فش ــاهتم يف الش ط

طـاهتم يف تفشـل خمطَّ  أنالم، وبعـد  أبنـاء اإلسـخالل إحـداث الفـتن بـني من

 .استئصال أهل احلقِّ 

اخليـار األخـري للغـرب  هـوفياين نَّ السـأالروايـة  مـنظهر ستَ يُ  قدو) ٣

 ،مرحلــة االقتتــال يف الشــام :يف مــرحلتني) فشــلني( بعــديــأيت  هــوالكــافر، و

الـذي خيـوض  هـونَّـه أر تصـوَّ ولـيَس كـام يُ  .بـارشومرحلة التدّخل الغـريب امل

الغـرب الكـافر،  مـنيسـيطر عليهـا بـدعم مبـارش  هـو بـلاملعارك يف الشام، 

الـذي يزيـل  هـوالبعيـد أنَّـه  مـنف ،فلسـطني عـىلٰ حروب طويلة فيسيطر  بعد

وبشـارة  -إشـارة ولعـلَّ يف ذلـك  ،ألنَّـه حليـف هلـم ،الكيان الصهيوين عنهـا

فـإذا ظهـر سـيطر فياين وزوال دولتهـا، بسقوط إرسائيـل قبـل خـروج السـ -
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اهللا بــن أيب منصــور  عبــد عــنفحينهــا تقــول الروايــة  ،ســقوطها بعــدعليهــا 

ــد: الــبجيل، قــال ومــا «: فياين، فقــالاســم الســ عــن  اهللا ســألت أبــا عب

دمشــق ومحــص وفلســطني : تصــنع باســمه؟ إذا ملــك كــور الشــام اخلمــس

ــواألُ  ــدرين فتوقَّ ـردن وقنس ــوا عن ــرج ع ــك الف ــه يُ  .)١(»ذل ــيفكون ــىلٰ طر س  ع

ــي  ــطني يعن ــة أفلس ــا خارج ــنهنَّ ــل ع ــيطرة إرسائي ــايل  ،س ــووبالت ــوءة  ه نب

ــ ــل املش ــل وفش ــقوط إرسائي ــريب ـبس ــييل الغ ــود روع اإلرسائ ــة بجه يف املنطق

املسـلمني فشـل يف جعـل  :نمهـا فشـال :نـا، وكـام قلأهـل احلـقِّ  مـناملؤمنني 

ــقِ  مــنل العســكري املُبــارش وفشــل آخــر بالتــدّخ  ،يأكــل بعضــهم بعضــاً  ل بَ

كــام  -هــا خيرجــون صــنيعتهم وورقــتهم الرابحــة الغــرب الكــافر، حين

 .فياينالس -رون يتصوَّ 

ن أن اءت اروا ما م :  

: يقــول  ســمعت أبــا جعفــر البــاقر :قــالحمّمــد بــن مســلم،  عــن

ــه بــالورع واالجتهــاد يف طاعــة اهللا عــىلٰ قــوا اهللا واســتعينوا اتَّ « ــتم علي  ،مــا أن

ين لـو  مـنفيـه  هـوما يكون أحدكم اغتباطـًا بـام  فأشدّ   صـار يف حـدِّ  قـدالـدِّ

ــد ــنيا اآلخــرة، وانقطعــت ال ــإذا صــار يف ذلــك ا ،هعن ــّد عــرف ف ــه أحل ــدنَّ  ق

خيـاف،  كـانا ة، وأمـن ممـَّباجلنـَّ ٰى رـاهللا والبشـ مـناستقبل النعـيم والكرامـة 

ه نَّـأباطـل، و عـىلٰ خـالف دينـه  مـننَّ أاحلـّق، و هـوعليه  كاننَّ الذي أوأيقن 

، ألســتم تريــدون أعــدائكم هروا بالــذي تريدونـــبشــأ ثــمّ  رواـبشــأف ،هالــك

نيا دونكــم وأنــتم يف الــد عــىلٰ هم بعضــًا يقتتلــون يف معــايص اهللا ويقتــل بعضــ

كم عــدوِّ  مــنفياين نقمــة لكــم بالســ ٰى وكفــ ؟بيــوتكم آمنــون يف عزلــة عــنهم
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خــرج ملكثــتم شــهرًا أو  قــدنَّ الفاســق لــو أ مــع ،العالمــات لكــم مــن هــوو

 .»يقتل خلقًا كثريًا دونكم ٰى يكن عليكم بأس حتَّ  ملخروجه  بعدشهرين 

 ذلك؟ كانبالعيال إذا  فكيف نصنع: فقال له بعض أصحابه

إنَّام فـ) حرصـه(فـإنَّ حنقـه ورشهـه  ،هعنـب الرجال مـنكم يتغيَّ «: قال

ا النساء فليس عليهنَّ  عىلٰ هي   .»شاء اهللا نإبأس  شيعتنا، وأمَّ

 أين خمرج الرجال وهيربون منه؟ إذنف: قيل

ــن«: فقــال ــنهم  م ــر أنأراد م ــة أو إىلٰ  ج إىلٰ خي ــة أو إىلٰ  املدين ــض  مّك بع

مـا تصـنعون باملدينـة وإنَّـام يقصـد جـيش الفاسـق إليهـا، «: قال ثمّ . »انالبلد

ـا جممعكـم، وإنَّـام فتنتـه محـل امـرأة تسـعة أشـهر  ال وولكن عليكم بمّكة فإهنَّ

 .)١(»شاء اهللا نإجيوزها 

 ُيبـنيِّ حيـث ) البـداء بلسـان البشـارة(روايـات  مـنالرواية أيضًا  وهذه

ــاقر ــتنأ  فيهــا اإلمــام الب ــارة  نَّ يف ف ــان رمحــة للمــؤمنني وبش آخــر الزم

ــم آمنـون يف بيــوهتم وأعــدائهم يقتـل بعضــهم بعضـًا،    هــو بــلهلـم، إهنَّ

 مـنفياين الذي فيه مـا فيـه وعليـه مـا عليـه بشـارة ألنَّـه نقمـة جيعل نفس الس

ــريًا بســبب أينكــر  ملذلــك اإلمــام  مــعاألعــداء، و ــًا كث ــل مــنهم خلق ــه يقت نَّ

 .يتخاذلوا لكفو نشاطه ملم لو هنَّ إ أي ،ختاذهلم

ّا ام :  

مــة تُ الروايــة امل  قتــل رجــاالت الشــيعة ولــيس عــىلٰ نَّ حرصــه أ بــنيِّ تقدِّ

ين نَّـه يبقـر بطـون احلوامـل ويـزأقرأنـا  قـدبـأس، و منالنساء واألطفال  عىلٰ 

 ؟يء آخرـبيان لش هونافاة أم باملرأة يف وسط الطريق، فهل هناك م
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 أنشــعار ومــا حيــاول  مــنوايــة هــي بيــان مــا يعلنــه الر هــذه: فنقــول

التزامـه باإلسـالم وتعـاليم  ٰى خالهلـا بيـان مـد مـنأعامل، حيـاول  منيامرسه 

ــيِّ  ــامّ  النب ــرأي الع ــام ال ــأل وأم ــام امل ــون أم ــنام يك ــات حي ــا الرواي ، أمَّ

تبـع أهـل  مـنقتـل ُكـّل  مـن فهي ُتبنيِّ واقعه وما يامرسه بشكل عـامّ  ٰى األُخر

ق وال ه ال ُنبـل عنـده وال ُخُلـنَّـأو ،يقـف يف طريقـه مـنُكـّل  بل،  البيت

ــاته  ــض ممارس ــنيِّ بع ــذلك ُتب ــانية، وك ــيإنس ــالم ال ي الت ــا لإلع ــد إظهاره ري

 .اتهتكشف حقيقته وواقعه وُتبنيِّ زيف شعار التيو

ــض الروايــات تشــري إىلٰ  وبعضــها  ،فياينواقــع وحقيقــة الســ فــإذن بع

فياين بـني النـاس، وبالتـايل هـي ترسـم ره الســاإلعـالم الـذي ينشـ تشـري إىلٰ 

ــ نَّ أه، حيــث يفهــم عــدوِّ  مــنحيتمــي  أنن املــؤمن يــتمكَّ  ٰى كــال األمــرين حتَّ

احلـال،  ٰى ـتضـف بحسـب مقرَّ ـاإلعـالم كيـف يكـون فيتصـ عنعدّوه بعيدًا 

ــانوإذا  ــدوّ  ك ــونع ــف يك ــن كي ــ ،ه يف العل ـــفيتص ــام يناس ف ب ــمّ  .برَّ إنَّ  ث

يلتفـت املـؤمن كيـف وأيـن تكـون  ٰى فياين حتَّـالسـ مّ يكون هالرواية ُتبنيِّ أين 

 .نجاته منه

  اهللا قـال أبـو عبـد: هشـام بـن سـامل، قـال عـنويف أمايل الطويس 

ــا الرجــال فتــواري وجوههــا «: فياين، فقــالوذكـر الســ ــا النســاء عنــأمَّ ه، وأمَّ

 .)٢)(١(»فليس عليهن بأس

                                                

 .١٧٠ح / ٢٧٥: ٥٢األنوار  ؛ بحار)١٣٧١/١٥(ح / ٦٦١: أمايل للطويس) ١(

ية األمر باملعروف املسؤولية وأمهّ بوهذه الروايات وروايات كثرية ال تتعارض مع رضورة القيام  )٢(

ين ضدّ  االنحراف والباطل والضاللة، وهذه العناوين عٰىل اجلملـة  والنهي عن املنكر، ومحاية الدِّ

ين وال يمكن تركها وإمهاهلا اري مـن السـفياين أو بدَّ أن يكون معنٰى التو فال ،من رضوريات الدِّ

           :معاٍن عديدة فنقولأحد معنٰى االختباء واالختفاء 
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ملعاجلة واإلنقاذ والنجاة كثرية هي يف صدد ا ٰى الرواية وروايات ُأخر هذه

ض مل ٰى لسان روايات ُأخر مععد الفردي يف الب  منلية القاعدة األوَّ  ٰى ـقتضتتعرَّ

 مـعتشكيل مقاومـات وجمـاميع مواجهـة  منعد اجلامعي ل املسؤولية يف البحتمّ 

ذا مـا وهـ .املسؤوليات عصيان كبـري هذه عنوأنَّ التخاذل  ،فياينروع السـمش

فرقة  :قرَ فِ  ةل الكوفة فيصري أهلها ثالثثّم يدخ«: عقد الدرر الرواية يف منيظهر 

هداء، شـ تعـاىلٰ اهللا  وفرقة تقاتلـه وهـم عنـد، تعاىلٰ تلحق به وهم أّرش خلق اهللا 

رة فريكبون إليهم ـفيبلغ اخلرب أهل البص ،...وفرقة تلحق باألعراب وهم العصاة

الروايـة حـاكم  وهـذه. )١(»أيدهيم منولئك النساء والبحر فيستنقذون أُ  يف الربِّ 

 .ة املتشاهباتمة وبقيَّ الرواية املتقدّ  عىلٰ وحمكم 

ا   اء ان ام:  

زُِعــوا  :يف تفســري قولــه تعــاىلٰ ) قــرياش املُ النّقــ(نقــل 
َ
 ف

ْ
ــرى إِذ

َ
ــْو ت

َ
َو�

                                                                                                              

  ــه، ) ١ ــهم ل ــوا أنفس ــيدًا ســهًال ويعط ــوا ص ــو أن ال يكون ــه، ه ــال من ــوارٰى الرج ــٰى أن تت معن

 .ة واحليلة ملواجهة السفياينوهو تنبيه لرضورة التدبري ومجع القوَّ 

ــيَس عــٰىل النســاء بــأ« :قــول الروايــة) ٢   نَّ الســفياين ال يقتــل النســاء وال أ، إشــارة عــٰىل »سَل

ــرٰى  ــات األُخ ــو يف الرواي ــام ه ، ك ــنَّ ــر هب ــارض  ،يفج ــا تع ــة وأمثاهل ــذه الرواي ــون ه ــل تك فه

ـــاء )كـــالَّ (تلـــك،  ـــا النس ـــال، وأمَّ ـــارة إٰىل أنَّ االســـتهداف املبـــارش للرج ـــل هـــو إش ،  ب

 .غري مبارش فاالستهداف هلنَّ 

ة بقــدر البــأس بـأس وشــدَّ  أي لــيس علــيهنَّ » بــأس يس علـيهنَّ لــ«: الروايـة حيــنام قالــت) ٣  

 .ر عٰىل الرجال، وليس هو عدم للبأس مطلقاً واملعلن واملقرَّ ة والشدَّ 

د حفـظ الـنفس، بـل ألجـل نصـ   ر ـمن جهة ُأخرٰى إنَّ الرجـال ينبغـي أن تتـوارٰى لـيس ملجـرَّ

ر ـعــوا قــواهم ألجــل نصــأي ال يكونــوا صــيدًا ســهًال لالعتقــال أو القتــل، بــل ليجم ،أكــرب

ــه يفهــم الــبعض  -أكــرب ولــيس  هــو اهلــروب والتقــاعس وتــرك املســؤوليات، بــل  -كــام لعلَّ

 .ل املسؤوليةلتحمّ  هي إشارات أمنية واستخبارية

 .٧٧: عقد الدرر) ١(
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ِر�ـٍب 
َ
وا ِمـْن َمـ�ٍن ق

ُ
ِخـذ

ُ
 َوأ

َ
ـوْت

َ
ال ف

َ
يـدخل  ثـمّ : روايـة، )٥١: سـبأ( �ف

ــا خلــق اهللا  رّ ـوهــم أشــ فرقــة تلحــق بــه :قرَ لكوفــة، فيصــري أهلهــا ثالثــة فِ

شــهداء، وفرقــة تلحــق األعــراب  ، وفرقــة تقاتلــه وهــم عنــد اهللا تعــاىلٰ تعــاىلٰ 

أصـحابه ثالثـني ألـف عـذراء،  الكوفـة فيفـتضُّ  يغلب عـىلٰ  ثمّ  .وهم العصاة

ــعورهنَّ  ــفوا ش ــبحوا كش ــإذا أص ــاموهنَّ ف ــوهننَّ  ، وأق ــوق يبيع ــد  ،يف الس فعن

ــ ــن الطم ــم م ــك ك ــدّ  ةذل ــعرهخ ــفة ش ــىلٰ اها، كاش ــة أو ع ــاطئ  ، بدجل ش

ــرات ــ .الف ــل البص ــرب أه ــغ اخل ــربِّ ـفيبل ــيهم يف ال ــون إل ــر،  رة، فريكب والبح

 -أصــحاب الســفياين  -فيصــريون . فيســتنقذون ُأولئــك النســاء مــن أيــدهيم

فرقــة تسـري نحــو الــري، وفرقــة تبقـى يف الكوفــة، وفرقــة تــأيت : ثـالث فِــَرق

دينــة، وعلــيهم رجــل مــن بنــي زهــرة، فيحــارصون أهــل املدينــة فيقبلــون امل

يبلـغ الـدم الـرأس املقطـوع، ويقتـل  ٰى فيقتل باملدينة مقتلة عظيمـة حتَّـ .مجيعاً 

اسـمه  :د ويقـالوامـرأة، واسـم الرجـل حمّمـ  رجل من أهل بيت النبـيِّ 

 عــاىلٰ غضــب اهللا ت فعنــد ذلـك يشــتدُّ  .عـيل واملــرأة فاطمــة، فيصـلبوهنام عــراة

جـرش،  ، فيخـرج مـن قريـة مـن قـرٰى اهللا تعـاىلٰ  ويلّ  عليهم، ويبلغ اخلـرب إىلٰ 

ون إليـه أرض، حينّـ يف ثالثني رجالً، فيبلغ املـؤمن خروجـه، فيأتونـه مـن كـلِّ 

ة، وتقــام فصــيلها، فيجــيء فيــدخل مّكــ الناقــة إىلٰ  ون إليــه كــام حتــنُّ كــام حتنّــ

ــا ويلّ تقــدَّ : الصــالة، فيقولــون ــتم الــذي نكثــتم : ولفيقــ .اهللا م ي ال أفعــل، أن

يتـداعون عليـه بالبيعـة تـداعي اإلبـل اهلـيِم   هبم رجـٌل، ثـمّ صّيل فيُ  .وغدرتم

 فــإذا فــرغ مــن البيعــة تبعــه النــاس، ثــمّ  .يــوم وردوهــا حياضــها، فيبايعونــه

ل قتَـاملدينة، علـيهم رجـل مـن أهـل بيتـه ليقاتـل الزهـري، فيُ  يبعث خيالً إىلٰ 

ــ يــرزق اهللا تعــاىلٰ  عظيمــة، ثــمّ مــن كــال الفــريقني مقتلــة  ه الظفــر فيقتــل وليّ

مـن خـاب مـن غنيمـة كلـب ولـو  ويقتل أصحابه، فاخلائب يومئـذٍ  الزهري،
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إذا  ٰى فإذا بلغ اخلرب السـفياين خـرج مـن الكوفـة يف سـبعني ألـف، حتَّـ .بعقال

اهللا، وخـراب بيـت اهللا، فبيـنام  بلـغ البيـداء عسـكر هبـا، وهـو يريـد قتـال ويلّ 

البيــداء إذ نفــر فــرس لرجــل مــن العســكر، فخــرج الرجــل يف هــم كــذلك ب

ــل فضــ ــه جربي ــث اهللا إلي ــه، وبع ــف ـطلب ــة، فيخس ــه رضب رب األرض برجل

ــاىلٰ  ــحابه اهللا تع ــفياين وأص ــتقبله  .بالس ــه، فيس ــود فرس ــل يق ــع الرج ويرج

 ربه جربيــل ـة يف العســكر؟ فيضــمــا هــذه الضــجَّ : فيقــول جربيــل 

فهــذه اآليــة  .ي القهقــرٰى ـيمشــ قفــا، ثــمّ ل وجهــه مكــان الحــوِّ بجناحــه ، فيُ 

  :نزلت فيهم
َ

وْت
َ
ال ف

َ
زُِعوا ف

َ
 ف

ْ
رى إِذ

َ
ْو ت

َ
 .)١(َو�

فياين يمكـن اإلشـارة حركـة السـ مـننت جوانب عديـدة رواية بيَّ  هذه

 :بعضها إىلٰ 

ألنَّ الروايـــة  ،فياينحتّمـــل املســـؤولية أمـــام حركـــة الســـ جيـــب) ١

ــة  ــفت الفرق ــالســفياين تواجــه حركــة  التــيوص ــأنَّ أصــحاهبا ش ويف  ،هداءب

تكـون  أنهتـرب لألعـراب بـ التـيالصـحيح، ووصـفت الفرقـة  طريق احلـقِّ 

ـا أّرش بـه تلحـق  التـيووصفت الفرقـة  ،عصاة ذاتـه  ذا بحـدِّ وهـ .اخللـق بأهنَّ

 مـن فإنَّـه لـيس ،إخبـار بحـوادث تارخييـة هـو ولـيس ،ليس وصفًا ملا حيـدث

مسـؤولية املــؤمن  ارة إىلٰ إشـ هـو بـليكـون قّصاصـًا،  أن  دأب املعصـوم

ولــذلك الروايــة  ،ر الغيبــة ورضورة القيــام باملســؤولية الدينيــةـيف عصــ

ــنَّ  ــص ــواجهني للس ــنفياين فت امل ــؤولية إىلٰ  م ــام باملس ــث القي ــناف  حي أص

 .عديدة

ــ إذن ــة ُحت ــؤمنذِّ الرواي ــ :ر امل ــون  أناك إّي ــنتك ــة األُوىلٰ  م ــي الفرق  الت

ـ ،تلحق به  مـن لـيس -يـرتك املسـؤولية  مـنر ذِّ ُحتـولـذلك  ،ا ّرش اخللـقألهنَّ

                                                

 .يف تفسريه يبن احلسن النّقاش اُملقرحمّمد بكر  اإلمام أيب، عن ٧٩ - ٧٧: عقد الدرر) ١(
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: تواجهــه وتقــول التــيومتــدح الفرقــة  ،ويلحــق بــاألعراب -ينحــرف فقــط 

 .هداءإنَّ أصحاهبا ش

راحة ـبالصــ ولكـن لـيس ،مسـألة البـداء الروايـة تشـري إىلٰ  إنَّ هـذه) ٢

ل قلِّـأنَّ نفـس القيـام باملسـؤولية سـوف يُ  باإلشـارة إىلٰ  بـلارشة، وبصورة مب

: ام تقـولفمـثالً حيـن ،عاتهتوّسـ مـنفياين ويكفكـف اط املتزايـد للسـالنش من

ــد« ــه وهــي عن ــة تقاتل ــدِّ  إشــارة إىلٰ » اهللا شــهداء فرق ــه، املــؤمنني لتحرّ  ص كات

رة، فريكبـون إلـيهم يف ـلـغ اخلـرب أهـل البصـبفي«: كذلك حينام تقـول الروايـة

احلتميـة  ٰى فلـيس معنـ ،»أيـدهيم مـنولئـك النسـوة والبحر، فيستنقذون أُ  الربّ 

ـــاحلــتم اجلــربي أو القســ هــو الســفياينيف حركــة  تــرك  ؤدِّي إىلٰ ري، الــذي ُي

 .-  بيَّنا ذلككام - املسؤوليات وترك املواجهة

  :   اواظ اّو

ليـة للمـؤمنني هـي أنَّ الوظيفـة األوَّ  ناك روايـات عديـدة أشـارت إىلٰ ه

 :املقاومة

ــة األُوىلٰ  ــ ٰى رو: الرواي ــاىلٰ اش املُ النّق ــه تع ــري قول ــري يف تفس ــْو  :ق
َ
َو�
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َ
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ُ
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ُ
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َ
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ْ
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 .)٥١: سبأ( ت

وهـم  فرقـة تلحـق بـه :قرَ يدخل الكوفـة، فيصـري أهلهـا ثالثـة فِـ ثمّ «

شــهداء، وفرقــة  ، وفرقــة تقاتلــه وهــم عنــد اهللا تعــاىلٰ خلــق اهللا تعــاىلٰ  رّ ـأشــ

أصــحابه  الكوفــة فيفــتضُّ  يغلــب عــىلٰ  ثــمّ  .األعــراب وهــم العصــاةتلحــق 

ــعورهنَّ  ــبحوا كشــفوا ش ــإذا أص ــاموهنَّ ثالثــني ألــف عــذراء، ف يف  ، وأق

ــوهننَّ  ــدّ الســوق يبيع ــه خ ــن الطم ــم م ــك ك ــد ذل ــعره، فعن ــفة ش ، اها، كاش

رة، فريكبـون إلـيهم ـفيبلـغ اخلـرب أهـل البصـ .شـاطئ الفـرات بدجلة أو عىلٰ 
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ــربِّ  ــ يف ال ــدهيموالبح ــن أي ــاء م ــك النس ــتنقذون ُأولئ ــريون . ر، فيس  -فيص

فرقـة تسـري نحـو الـري، وفرقـة تبقـى يف : ثـالث فِـَرق -أصحاب السـفياين 

 .)١(»...الكوفة، وفرقة تأيت املدينة، وعليهم رجل من بني زهرة

ــة  ليــة واملســؤولية هــي نَّ الوظيفــة األوّ أ عــىلٰ ويف الروايــة مواضــع داّل

فيصــري أهلهــا «: قولــهعنــد وذلــك  ،الســفياينروع ـشــاملقاومــة واملواجهــة مل

ــ حرمــة  يشــري إىلٰ  هــوو ،»فرقــة تلحــق بــه وهــي أّرش خلــق اهللا :قرَ ثــالث فِ

 ،ران األبــديـألنَّــه يوجــب اخلســ ،روعهـمشــ مــعاالنقيــاد والــذوبان 

 .ومقتضاه لزوم مقاومته

 ذا البيـان منـهيف هـ ،»اهللا شـهداءعند م وفرقة تقاتله وه«:  قوله ثمّ 

  هروعـلية والوظيفة واملسؤولية هي مقاومة مشـأنَّ القاعدة األوَّ  عىلٰ داللة 

مـا قبـل  مقتصـرة عـىلٰ الوظيفة ليست  نَّ هذهأوال ريب  ،ومواجهته بلغ ما بلغ

روعه ـألنَّ مشـ ،كلِّ من يف البلدان حتَّى الذين يف الشام ، بل عىلٰ الكوفةدخوله 

ين كام مرَّ إبادة للدِّ   .مويكام هي شاكلة النهج األُ ين باسم الدِّ

ذا أيضــًا وهــ ،»وفرقــة تلحــق األعــراب وهــم العصــاة«:  وقولــه

ة يولؤاملسـ هـذه عـنل والتخـاذ السـفياينأنَّ تـرك مقاومـة  إىلٰ   بيان منـه

 .اً واالهتامم بنجاة النفس معصية كبرية جدَّ 

ـــة  ـــه الدالل ـــىلٰ ووج ـــأ ع ـــرية أنَّ ه ـــا كب ـــوان هنَّ ـــاة(ذا العن ) العص

ــدوالتوصــيف  ــول اهللا ورد ق ــالفوا رس ــذين خ ــريه يف ال ــواطن،   نظ يف م

ــا  ــري م ــفر ورد نظ ــوم يف الس ــنيف الص ــانوا  م ــة ك ــعمجاع ــول اهللا م   رس

 .وبقي ذلك الوصف عليهم ،صاةالع النبيُّ وبقوا صيامًا سّامهم 
                                                

ــد بــن عــيل النّقــاش يف تفســريه يف / ٢ف ٤ب  ٧٦: عقــد الــدرر) ١( وذكــره أيضــًا أبــو بكــر ُحممَّ

 . من سورة سبأ) إذ فزعوا(تفسري اآلية 
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ــه ســتكو عــىلٰ  أيضــًا دالٌّ ، »الكوفــة عــىلٰ يغلــب  ثــمّ «:  وقولــه ن أنَّ

ــ ــن املــؤمنمقاومــة قويَّ ــيطر بســهولة  ،نية م ــنوال يس ــارك م  .دون تلــك املع

 بـلاملقصـود منهـا خصـوص مدينـة الكوفـة،  نَّ الكوفـة لـيسأ ٰى وكام ال خيفـ

أنَّ الوظيفــة هــي  عــىلٰ وفيهــا داللــة  ،داقــرب بغــد الفــرات األوســط ُكّلــه إىلٰ 

 عـىلٰ وإذا كانـت الوظيفـة هـي ذلـك فـالالزم  ،مقاومته ومواجهته العسـكرية

ألنَّ  ،يف الكوفـة فقـط الشـام ولـيس بـلالعـراق،  ة يف ُكـلِّ دَّ املؤمن إعداد العـ

أنَّ  عـىلٰ أصـلح وأنجـع، َوَهـذا دليـل وذلـك الفتنة إنَّام ختمد وتوأد يف مهـدها 

ـام ، )١(»مـن أحـالس البيـوتُكـْن حلسـًا «تفسـري  مـنمناه ما قدَّ  التـزام  هـوإنَّ

ســؤولية امل مــنوالبقــاء والثبــات عليــه ال اهلــروب   منهــاج أهــل البيــت

ة  .العامَّ

ــه ــ«:  وقول ــل البص ــرب أه ــغ اخل ــربِّ ـفيبل ــيهم يف ال ــون إل  رة فريكب

 الســفياينأيــدهيم فيصـري أصــحاب  مــنولئــك النسـوة والبحـر فيســتنقذون أُ 

قاومـة يف أنَّ املسـؤولية هـي التعبئـة وامل عـىلٰ اآلخـر  هـو دالٌّ ، »...قرَ ثالث فِ 

ــه ودالٌّ  .الســفياينعســكر  جمــاميع ضــدّ  املــؤمنني  مــنمقاومــة  ٰى يلقــ أيضــًا أنَّ

 .وتصيبه إخفاقات عديدة

 عىلٰ  السفيايننَّ سيطرة جيش أ: وهي ،رة يف الرواياتتكرِّ وهذه الظاهرة م

،  بل ،ثابتة ٰى منطقة ال تبق ُكلِّ  ن يكون الفرار دُ املُ  منيف كثري  بلدومًا بني كرٍّ وفرٍّ

لـدان لباقتتال سوريا أو ا حاليًا يف ٰى ر، أشبه ما يُ دون كرٍّ  منألصحابه وانحسار 

 .وأفغانستان لها القاعدة كالصوماسيطرت علي التي

ن ُمـدُ  بـلرة، ـخصـوص البصـلـيس رة ـالبصـ مـنراد نَّ املـأ ٰى وال خيف

 .اإلطالق التارخيي يف ذلك األوان هواجلنوب كام 
                                                

 .٤٤٢١٥ ح/ ١٧٥: ١٦ لكنز العّام يف ؛ وبنفس املضمون ٣١ح / ٤٠١: هنج البالغة) ١(
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أنَّ  عــىلٰ يــدلُّ » قرَ ثــالث فِــ الســفياينفيصــري أصــحاب «:  وقولــه

ــوب امل ــة جي ــنقاوم ــ م ــعِ امل ــيطرة ؤمنني ُتض ــق الس ــف عم ــفياينيش جل  الس

 .د قواهبدِّ وتُ 

ـــة ـــل الســـفياين: الروايـــة الثاني إذا «:  عـــيل عـــن: وهتـــرب خي

وخيــرج  ،طلـب أهــل خراسـان الكوفـة بعــث يف خرجـت خيـل الســفياين إىلٰ 

 عـىلٰ  ،سـود فيلتقـي هـو واهلاشـمي برايـات ،أهل خراسان يف طلـب املهـدي

ــعيب بــن صــالح و وأصــحاب الســفياين ببــاب فيلتقــي هــ ،مقدمتــه ش

فتظهــر الرايــات الســود وهتــرب  ،فتكــون بيــنهم ملحمــة عظيمــة، إصــطخر

 .)١(»ى الناس املهدي ويطلبونهيتمنّ  فعند ذلك ،خيل السفياين

 ،صـطخرإببـاب  السـفياينة مقاومـة جـيش دَّ شـ ذا املقطع يشـري إىلٰ وه

ة وهــي نقطــ ،احلســني أو اهلاشــمي مــع الســفياينوهــي نقطــة التقــاء جــيش 

ــة، إالَّ  ــد ثاني ــة أصــفهان، فتكــون هناون ــتان وحمافظ ــة خوزس ــاء حمافظ  أنَّ التق

نَّ إنكسـار أر ظِهـالروايـة تُ  وهـذه .السـفياينة تكـون اهلزيمـة جلـيش املـرَّ  هذه

ــيش  ــفياينج ــذه الس ــ يف ه ــة تكس ــوكة ـامللحم ــفياينر ش ــه ،الس :  لقول

إليـه الروايـة ذا مـا تشـري وهـ ،»النـاس املهـدي ويطلبونـه ٰى فعند ذلك يتمنّـ«

 دًا وأمحـدويقتـل مـن كـان اسـمه حمّمـ... « :ذا املقطـعمنهـا هـ التي ٰى األُخر

كلثـوم وخدجيـة  ة وُأمّ قيَّـًا وجعفرًا ومحـزة وحسـنًا وحسـينًا وفاطمـة وروعليَّ 

ــًا وب ــة، َحنَق ــول اهللاوعاتك ــت آل رس ــًا لبي ــث فيجمــع  غض ــّم يبع ، ث

مــا  اؤنــا عصــوك فــنحنبآن كــان إ: غــيل الزيــت هلــم، فيقولــوناألطفــال، وي

 .)٢(»...فيصلبهامسينًا يأخذ منهم اثنني اسمهام حسنًا وحذنبنا؟ ف
                                                

 .٣٩٦٦٧ح / ٥٨٨: ١٤؛ كنز العّامل ١٩٢: الفتن للمروزي) ١(

 .٩٣: عقد الدرر) ٢(
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ــة ــة الثالث ـــرة: الرواي ــل يف البص ــفياين يفش ــب : الس ــزام الناص يف (يف إل

 ،رة فيقتـل سـاداهتا ويسـبي حريمهـاـالبصـ إىلٰ فيـأيت ... «): ذيل خطبة البيـان

هبـا وقعـات بـني تلـول  وتكـون ، ألعرف كم وقعـة حتـدث هبـا وبغريهـافإّين 

ــم وي ،ماموأكــ ــل هبــا اس ــدخ الســفياين وإنَّ أَال  ،...د هبــا صــنمتعبســفيقت ل ي

 .)١(»العزيز ويسبي فيها احلريم يذلُّ  ،رة ثالث دخالتـالبص

ل يــدخ الســفياين وإنَّ أَال «:  عــيل عــنوكــذلك يف نفــس املصــدر 

ــز ويســبي فيهــا احلــريم، أَال  ،رة ثــالث دخــالتـالبصــ ــل  يــذلُّ العزي ــا وي ي

مســلول وقتيــل جمــذول وحرمــة  ســيف مــنهبــا  املؤتفكــة ومــا حيــلُّ 

 .»...مهتوكة

ــان  ــان الروايت ــدلُّ هات ــىلٰ وت ــفيايننَّ أ ع ــي م الس ــاميع يالق ــة جم قاوم

نـاك يكـون ه بـليسـيطر عليهـا،  التـيله سـيطرة املنـاطق  فال تستتبُّ  ،مؤمنة

، وهــ ــرٌّ ــع كــرٌّ وف ــة وهــي الرف الســرتاتيجية ا بعــدذا يعطــي اســرتاتيجية ثاني

ـــي األُوىلٰ  ـــدفع الت ـــي ال ـــيطرة أي ،ه ـــل الس ـــيطرته قب ـــع س ـــال . دف فك

ة لــزوم شــ عــىلٰ تــان االســرتاتيجيتني دالّ   املقاومــة وصــالبتها حــدوثًا وبقــاءً دَّ

ـ ٰى قاومـة حتَّـامل عـنال هتدأ جمـاميع املـؤمنني  أنالظروف، و ويف ُكلِّ  ق لـو حتقَّ

فــإنَّ ذلــك ال يعنــي بقــاء ســيطرة نســبية يف بعــض املنــاطق،  الســفياينجلــيش 

 بـلدرجـة ووتـرية واحـدة،  عـىلٰ تلـك املنـاطق  عىلٰ تلك السيطرة والقدرة له 

 .باإلمكان إضعافها وإزالتها

ــذه ــة  وه ــرية داّل ــات كث ــدها يف رواي ــة نج ــىلٰ الدالل ــاء  ع ــة بق هشاش

ذا مفتــاح أمــل لبقــاء منــاطق، وهــ مــنفــيام يســيطر عليــه  الســفياينســيطرة 

 .ملواجهة ملرشوعهومسؤولية املقاومة وا
                                                

 .١٦٥و ١٦٤: ٢ إلزام الناصب) ١(
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ــة ــة الرابع ــعيف يف عاصــمته: الرواي ــفياين ض ــن: الس ــؤمنني  ع ــري امل أم

 :» ــث ــفياينإذا بع ــدي  إىلٰ  الس ــًا فخُ امله ــجيش ــغ  َف ِس ــداء وبل ــم البي هب

خـرج املهـدي فبايعـه وادخـل يف طاعتـه  قـد: ذلك أهل الشام قـالوا خلليفتـه

ينــزل بيـــت  ٰى ل إليـــه بالبيعــة ويســري املهـــدي حتَّــِســفُري  ، قتلنــاكوإالَّ 

 .)١(»...ساملقد

ــ الســفياينهشاشــة ســيطرة  الروايــات تشــري إىلٰ  وهــذه  ٰى وقاعدتــه حتَّ

فـإنَّ  ،حيـاول السـيطرة عليهـا التـية املنـاطق بقيَّـ عـنيف عاصمة دولته فضالً 

ذا مـا سـيطرته، وهـ بعـد ٰى تزلزل سـيطرته ونفـوذه فيهـا أضـعف بكثـري حتَّـ

 كـان نإروعه وـنَّ مشـأالروايـات  مـن وجـود داللـة يف كثـري مـندنا عليه أكَّ 

رعة ـثباتـًا، ويتزلـزل بسـ  أنَّـه هـشٌّ يف بدو الصخب العسكري لـه مرعـب إالَّ 

ــدَّ  مــنه وتوّســعه دألنَّ طبيعــة متــدّ  ،ومســارعة د قبيــل فــورة رسعــان مــا تتب

 .فقاعتها

 وإذ... (: كعب األحبار عن: أهل مّكة يقومون بواجبهم: الرواية اخلامسة

أهـل ) كـذا(نيا، فعند ذلك جيتمعـون ر القتل يف الدكثِ ويُ  ،...فياينالسخرج قد 

اد يف ّهـفيأمر بقتلهم وقتـل العلـامء والز فونه عقوبة اهللا وِّ ُخي  السفياين ة إىلٰ مكّ 

  صال برسول اهللاقريش له اتِّ  منرجل  فعند ذلك جيتمعون إىلٰ . مجيع اآلفاق

ر ـعدد أهل بدر ثالثامئة وثالثة عش عىلٰ ة، ويكونون صل بمكّ ويتَّ  السفياينهلالك 

 ر رجـالً، ثـمّ ـجتتمع إليه املؤمنون عدد أهل بدر ثالثامئة وثالثـة عشـ رجالً، ثمّ 

يظهـر املهـدي  ثـمّ . القمر ثالث ليـايل متواليـات جتتمع إليه املؤمنون وينكسف

 .)٢()...بمّكة
                                                

 .٣٩٦٦٩ح / ٥٨٩: ١٤؛ كنز العّامل ٢١٦: الفتن للمروزي) ١(

 .٨١و ٨٠: عقد الدرر) ٢(
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لــب نَّ أغأو ،الســفياينة ضــّد أنَّ أهــل مّكـ الروايــة إشــارة إىلٰ  ويف هـذه

ــة  ــّدي حلرك ــه الســفياينأهلهــا يقومــون بمســؤولية التص ــم يأتون ، حيــث إهنَّ

عقوبــة اهللا،  مــنوينذرونـه ) اجلــائر( الســفياين عنـد مـون بكلمــة احلــقِّ ويتكلَّ 

ــ بــل ــة يقــاتلون جــيش إنَّ اهلاشــميني يف مّك ــه رشَّ  الســفياينة واملدين وهيزمون

ــد عــنهزيمــة، ف ــ حــنش بــن عب يبعــث (: يقــول  اساهللا ســمع ابــن عبّ

ــة إىلٰ  ــاحب املدين ــوهم ص ــًا فيهزم ــة جيش ــميني بمّك ــذلك  ،اهلاش ــمع ب فيس

أتـوا البيـداء  فـإذا ،فيقطـع إلـيهم بعثـًا فـيهم سـتامئة عريـف ،اخلليفـة بالشـام

 رف إىلٰ ـفينصـ ،...قمـرة أقبـل راعـي ينظـر إلـيهم ويعجـبفنزلوها يف ليلة م

 .)١()...هبم َف ِس ُخ  قدم أحدًا فإذا ه ٰى يرجع فال ير غنمه ثمّ 

: ال لــهخيــرج رجــل يقــ«:  رســول اهللاقــال : قــال ،أيب هريــرة عــن

ــة  السـفياين يبقــر  ٰى كلــب، فيقتـل حتَّــ مــنيتبعـه  مــنيف عمــق دمشـق، وعامَّ

ــ ال يمنــع  ٰى بطــون النســاء، ويقتــل الصــبيان، فتجمــع هلــم قــيس فيقتلهــا حتَّ

 ، فيبعـثالسـفياينفيبلـغ  ،ةأهـل بيتـي يف احلـرَّ  مـنذئب تلعة، وخيـرج رجـل 

إذا صـار  ٰى معـه حتَّـ مـنب السـفياينُجنده فيهزمهم، فيسـري إليـه  منإليه جندًا 

 .)٢(»خرب عنهم املهبم، فال ينجو منهم إالَّ  َف ِس األرض ُخ  منببيداء 

أهـل بيتـي يف  مـنوخيرج رجل «: ذا املجاليف ه هتمُّ  التية همَّ والعبارة امل

أنَّ  عـىلٰ وهي داّلة  ،»ه فيهزمهمندج منندًا ، فيبعث إليه جالسفياينفيبلغ  ،ةاحلرَّ 

مسـؤول ومكلَّـف  فالُكـلُّ  ،لـدانالب منبلد  عناملسؤولية والفريضة ال تسقط 

ين حيث يستهدفه التعّدي عليها مش عنفاع بالد ال  ،السـفياينروع ـحرمات الدِّ

 .املسؤولية عنأنَّه يرفض بالتخاذل والتخّيل واهلروب 
                                                

 .٢٠٢: للمروزيالفتن ) ١(

 .٥٢٠: ٤ مستدرك احلاكم) ٢(
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ــة ــة السادس ــة: الرواي ــل الكوف ــة أه ــربي: بطول ــري الط ــدَّ : يف تفس ثنا ح

: قـال ،ثنـا سـفيان بـن سـعيد: قـال ،ثنـا أيب: د بن اجلـّراح قـالاعصام بن روّ 

سـمعت حذيفـة بـن : قـال ،ربعـي بـن ِحـراش عـن ،رمنصور بن املعتمـ يثن

رق ـوذكـر فتنـة تكـون بـني أهـل املشــ -  قـال رسـول اهللا: الـيامن يقـول

الـوادي  مـن السـفياينلـيهم خـرج ع فبيـنام هـم كـذلك إذ«: الق ،-واملغرب 

ــابس ــمّ  ،...الي ــدرون إىلٰ  ث ــة  ينح ــون الكوف ــّم خيرج ــا، ث ــا حوهل ــون م فيخرب

فتلحـق ذلـك اجلـيش  ،الكوفـة مـن ٰى دفتخـرج رايـة هـ ،الشام هني إىلٰ توّج م

ــني فيقتلــوهنم عــىلٰ منهــا  ــرب ،الفئت ــال يفلــت مــنهم خم ــا يف قويســتن ،ف ذون م

خيســف  ،...يشــه التــايل باملدينــةج) وحيــلُّ ( ،...الســبي والغنــائم مــنأيـدهيم 

  :فـذلك قولـه يف سـورة سـبأ ،اهللا هبم
َ

ـوْت
َ
ـال ف

َ
زُِعـوا ف

َ
 ف

ْ
ـرى إِذ

َ
ـْو ت

َ
 ... َو�

 .)١(»...]٥١: سبأ[اآلية 

تغــّري يف  مــعطــرق عديــدة  مــنوردت الروايــة هبــذا املضــمون  وهــذه

ــا ــض عباراهت ــا وكلّ  ،بع ــعه ــّري أُ  م ــك التغ ــة ذل ــة الكريم ــري اآلي وردت لتفس

ـة  -مة تقدِّ امل جممـع صـاحب الروايـة أيضـًا أوردهـا  وهـذه .-يف تفاسري العامَّ

 .حذيفة بن اليامن عنرسالً م )٢(البيان

 البــاقر والصــادق عــنذا املضــمون وردت روايــات كثــرية وبــنفس هــ

 . الرواية عبارتان منوالذي هيّمنا: 

ــدرون إىلٰ « :األُوىلٰ  ــمّ  فينح ــا، ث ــا حوهل ــون م ــة فيخرب ــون  الكوف خيرج

 .»الشام هني إىلٰ ّج متو

                                                

 .٧٥: ؛ عقد الدرر٩٥: ٨؛ تفسري الثعلبي ١٢٩: ٢٢تفسري الطربي ) ١(

ــان ) ٢( ــع البي ــري جمم ــال٢٢٩و ٢٢٨: ٨تفس ــحابنا : (، وق ــريه، وروٰى أص ــي يف تفس أورده الثعلب

 .)مثله  وأيب جعفر اهللا  يف أحاديث املهدي عن أيب عبد
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الكوفـة، فتلحـق ذلـك اجلـيش منهـا  مـن ٰى دفتخـرج رايـة هـ« :الثانية

 .»الفئتني، فيقتلوهنم فال يفلت منهم خمرب عىلٰ 

يف  الســفياينانكســار جــيش  عــىلٰ دلُّ بظاهرهــا تــ والعبــارة األُوىلٰ 

الشـام  نَّـه ينكفـئ راجعـًا إىلٰ أظـاهر الروايـة  بـلالعراق قبل دخوله الكوفـة، 

 .املدينة ه إىلٰ يتوجَّ  أن عن فضالً 

الداّلـة  ٰى الروايـات األُخـر مـنالروايـة وكثـري  وال تنايف بني مفاد هـذه

املدينــة  ذلــك إىلٰ  بعــدالكوفــة وتوّجهــه  الســفيايندخــول جــيش  عــىلٰ 

 .رة وغريها كخراسانـوالبص

اخـتالف املقـادير  عـىلٰ الروايـات  ل هـذهَمـنَّـه ُحت أنافـاة ووجه عـدم امل

ــ ــدَ والُق ــر جت ــيش ومش ــري ج ــفياينروع ـاه مص ــام  الس ــل وقي ــب حتّم بحس

أداء املسـؤولية والواجـب  مـنفبقـدر مـا يقومـون بـه  ،املؤمنني بمسـؤولياهتم

وإنَّ اإلخفـــاق يف  .الســـفياينروع ـفبقـــدر ذلـــك حيصـــل إخفـــاق يف مشـــ

 الشـام إالَّ  بعـدنَّـه ال يظفـر أففـي بعضـها خمتلفـة، تقـادير  عىلٰ ر مرشوعه ُمقدَّ 

جــه للمدينــة ينكفــئ، ويف بعضــها بالكوفــة فينكفــئ، ويتَّ  راق ثــمّ بشــامل العــ

 ،بــاب اصــطخر ويف بعضــها إىلٰ  ،رة وجنــوب العــراقـبمقاومــة أهــل البصــ

هــا ُكلُّ  شــرياز، وهــذه ويف بعضــها إىلٰ  ،ر جيشــهـأصــفهان فينكفــئ ويكســ أي

ــام ُتبـنيِّ مقـادير  ،ال تضـارب بينهـا  ،أحــدها عـىلٰ ملـا يـربم الوقــوع خمتلفــة وإنَّ

 ،رورة القيـام باملسـؤولية وحتّملهـا وحسـن تـدبري أدائهـا بفطنـةـض عىلٰ ه نبِّ وتُ 

ــدِّ أو ــة وص ــاب للمقاوم ــال والب ــ نَّ املج ــفياينروع ـمش ــىلٰ  الس ــ ع راعيه ـمص

 .دةأمام خيارات ُمتعدِّ 

كــة تحرِّ يأخــذ مســاحات م) البــداء(صــيص وفيــه تن ٰى جهــة ُأخــر مــن

ك غــنَّ التقــأولفــظ البــداء مفــاده  ،وليســت جامــدة  عــىلٰ ري جامــد دير متحــرِّ
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حاكمــة  الســفياينروايــات البــداء يف  مــنفروايتــان  إذن .واحــد ٰى ومــد حــدٍّ 

ـطوائف الروايات وم عىلٰ  ة احلـال يف قضـيَّ  هـوكـام . رة لوجـه االخـتالفـفسِّ

ــونس ــوم ي ــذاهبم  ق ــربه اهللا بع ــمّ  ،أخ ــ ث ــدما تض ــيهمرَّ ـبع ــدا ف  ،عوا ب

مـّرات كثـرية قبـل زمـن  حصـل فـيهم البـداءحيـث ،  وكذلك قوم نوح

 .حصول الطوفان

ــارة الث ــا العب ــةوأمَّ ــد«: اني ــة ُه ــرج راي ــن ٰى فتخ ــة م ــي ، »...الكوف فه

ــاوموا  ــًا إذا ق ــط عموم ــرات األوس ــل الف ــة أو أه ــل الكوف ــة يف أنَّ أه رصحي

ــيش  ــفياينج ــوله إىلٰ  الس ــل وص ــر قب ــاطق ُأخ ــة أو من ــ ٰى املدين ــه  الف ــوم ل تق

 عنـدسـة ال يـتمُّ قدَّ القبـاب امل عـنفاع نَّ الـدأالروايـات  كام ُتبنيِّ هـذه .قائمة

م ملواجهـة  هـوفاع الضـامن ألمنهـا الـد بـلهنا، دُ حدود مُ  يف  السـفياينبالتقـدُّ

ريفني بيـت اهللا احلـرام ومسـجد ـاحلـرمني الشـ عـنفاع إنَّ الـد بـلعقر داره، 

ــ  وقــرب فاطمــة الزهــراء  وقــرب النَّبــي ــام   ة البقيــعوقبــور أئمَّ إنَّ

ال بفـتح املجـال لـه لينفلـت  ،ر جيشـه يف العـراق والشـامـمقاومة وكسـيتمُّ ب

 .ساتقدَّ مات وليهدم املرُ اه احلجاز ليهتك احلُ م باجتِّ ويتقدَّ 

  اءا ما:  

ــ ة نــورد عــ أننــا ويمكــن ه ،قابلــة للبــداء الســفيايننَّ خامتــة إ ٰى وحتَّ دَّ

ة روايــات ت مــنمقــاطع  دة بــني ردَّ بالقتــل مــ الســفياينأنَّ خامتــة  شــري إىلٰ عــدَّ

ة أماكن، ممَّ ع  هـووبالتـايل  ،يف مكـان قتلـه ٰى نَّ إمكـان البـداء حتَّـأ عىلٰ ا يدلُّ دَّ

ــه، فيبقــ شــري إىلٰ ي ــه  الســفياينأمــر  ٰى ضــيق أو ســعة حركت يف تفاصــيل حركت

ــيَّ  ــداء، فتتض ــل للب ــه وتُ قاب ــق حركت ــون قَه ــام املؤمن ــا إذا ق ــر داره ر يف عق

املدينــة أحســن  لتــرتكنَّ «: قــال النبــيِّ  عــنالروايــة بمســؤولياهتم، ففــي 
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ثـمَّ تسـري خيـل  ،...سـارية املسـجد عـىلٰ ر غجييء الكلـب فيشـ ٰى ما كانت حتَّ 

ة بمّكـ هـوويـأيت البشـري املهـدي و ،...ف هبـمخَسـفيُ  ،...ةريد مّكـت السفياين

) يـاهامل(يـأيت املبـاء  ٰى ر ألفـًا فهـم األبـدال واألعـالم حتَّــفيخرج معه اثنا عش

 .)١(»...كلب عىلٰ ويغري  السفياينفيأرس 

ــنو ــ ع ــيلحمّم ــن ع ــال د ب ــة «: ، ق ــذي بمّك ــذ ال ــمع العائ إذا س

 ،...ينزلــوا إيليــا ٰى ر ألفـًا فــيهم األبــدال حتَّــعشــ يثنــا مـعباخلسـف خــرج 

أقلنـي : إيليـا، فيقـول فيأتيـه إىلٰ  ،...الطاعـة ثـمَّ خيـُرج السـفيايني إليـه ؤدّ ويُ 

ــول ــأمر بــه  ،...عــلري فاإّين غــ: فيق ــك فيُــ عنــدفي ــىلٰ ح ذبَ ذل بالطــة  ع

 .)٢(»...إيليا

 )٣(ل الصــخرييــدخ«: أرطــأة، قــال عــن ،جــّراح عــنوكــذلك 

ــإذا تصــافَّ  ،...الكوفــة ــف ت كلــب أدبارهــا وأخــذ الصــخري ت اخلــيالن ولَّ

يف بطـن  التـيالكنيسـة  عنـدوجـه األرض  عـىلٰ عرتضـة الصـفا امل عـىلٰ ح ذبَ فيُ 

 .)٤(»...الوادي

ــًا  ــوأيض ــال نع ــلم، ق ــن مس ــد ب ث: ولي ــدِّ ثني حم ــدَّ ــدي أ: ح نَّ امله

ــ ،له البيعــةيس حــني يســتقيقتتلــون يف بيــت املقــد وكلــب الســفياينو  ٰى ؤتفيُ

ــ الســفياينب ــذبَ أســريًا في ــه، فيُ ــىلٰ ح أمر ب ــاب الرمحــ ع ــمّ ب ــاؤهم  ة، ث ــاع نس ُتب

 .)٥(»درج دمشق عىلٰ وغنائمهم 

 - ع الشــاهدذكرنــا منهــا موضــ التــي - الروايــات األربــع هــذهمــن و
                                                

 .١٨٠ - ١٧٨: ٢ البدء والتاريخ) ١(

 .٢١٥: الفتن للمروزي) ٢(

 .صخر جد بني ُأميَّة الصخري هو السفياين، نسبًة إىلٰ ) ٣(

 .٢١٩و ٢١٨: الفتن للمروزي) ٤(
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ــة يتَّ  ــة خامت ــتالف يف كيفي ــا االخ ــح منه ــفياينض ــوو ،الس ــان  ه ــارة إلمك إش

 .البداء فيها

أ    ّوا ب ا  ّ  اقا  ي

 ص مة و:  

ــميف ق ــال أهنَّ ــيعية   ب ــات الش ــض الراي ــراط يف بع ــبة لالنخ بالنس

ــ ــا واحلقَّ ــراط فيه ــون االنخ ــة يوجب ــنام ُت ــك، وحي ــري ذل ــا وغ ذكر منارصهت

ــمنــارصة احلركــات املهدويــة يف منــاطق كثــرية ال تُ  رضورة منــارصة  عــىلٰ ز ركِّ

ــقِّ  ــة احل ــف امل راي ــا ومل تص ــايص، فيه ــه ع ــاذل بأنَّ ــنفتخ ــر ع :  أيب جعف

قــتالهم  ،...فــال يعطونــه رق يطلبــون احلــقَّ ـخرجــوا باملشــ قــد بقــوم كــأّين «

 .)١(»ذا األمربقيت نفيس لصاحب هستلك ال لو أدركت ذا إّين شهداء، أمَ 

ا يف العـراق فـاألمر عينـي تع بحيـث  ،ٰى ربيُّنـي وواجـب وفريضـة كـأمَّ

ومل  ،يـوم القيامـة م املتخـاذل بوصـف العصـاة إىلٰ وَسـيكون التخلُّـف عنهـا يُ 

ــذه ــري هب ــن التعب ــات  يك ــد يف الرواي ــهادة والتأكي ــيالش ــدان  الت ــرت البل ذك

مـةالـدرر املففي رواية عقـد  ،ٰى األُخر ل الكوفـة فيصـري أهلهـا ثـّم يـدخ: تقدِّ

وفرقـة تقاتلـه وهـم ، تعـاىلٰ فرقـة تلحـق بـه وهـم أّرش خلـق اهللا  :قرَ فِـ ةثالث

 .)٢(»هداء، وفرقة تلحق باألعراب وهم العصاةش تعاىلٰ اهللا  عند

ــات  ــيوالرواي ــرت  الت ــه ُخي أذك ــروب أو نَّ ــل اهل ــام يتوسَّ ــه إنَّ ــي نفس ف

ــاء إذا وصــلت امل ــة إىلٰ االختف ــات  رحل وغلبــتهم،  الســفيايندخــول مجاع

 ،ذكرفائـدة ُتـ ٰى ؤمن للهـالك بـال أدنـض املـعـرِّ حيث يكـون التصـّدي هلـم يُ 

                                                

 .٥٠ح / ١٤باب / ٢٨٢و ٢٨١: الغيبة للنعامين) ١(

 .٧٧: عقد الدرر) ٢(
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ــل بــاهلروب ألجــل مجــع القــو احلركــات  مــعواالصــطفاف  ٰى فينبغــي التوسُّ

ـا يف غـري هـالسـفياينة، ألجل مواجهة جـيش حقَّ امل ا الفـرض فالوظيفـة ذ، أمَّ

 .فاعوالداألصلية هي املقاومة 

ما ّ  با:  

 السـفياينإذا دخـل «: أنَّـه قـال النبـيِّ  عـن ،حذيفـة عنيف الرواية 

ــ ــاـأرض مص ــبي أهله ــل ويس ــهر يقت ــة أش ــا أربع ــام فيه ــذٍ  ،ر ق ــوم  فيومئ تق

قتــل  عــىلٰ وباكيــة تبكــي  ،جهــاواســتحالل فر عــىلٰ باكيــة تبكــي  النائحــات،

ــا ــي  ،أوالده ــة تبك ــىلٰ وباكي ــا  ع ــذّهل ــا دبع ــوقًا إىلٰ  ،عّزه ــي ش ــة تبك  وباكي

 .)١(»قبورها

 إىلٰ  الســفياينإذا خرجــت خيــل «: ، قــال عــيل عــنوكــذلك 

ــان ــل خراس ــب أه ــث يف طل ــة بع ــب  ،الكوف ــان يف طل ــل خراس ــرج أه وخي

ــي  ،املهــدي ــات ســود،  هــوفيلتق ــمي براي ــن  عــىلٰ واهلاش ــه شــعيب ب مقدمت

ــي  ــالح، فيلتق ــوص ــفياينو ه ــون  الس ــطخر فتك ــاب اص ــنهم بب ــة مبي لحم

 ٰى فعنـد ذلـك يتمنّـ ،السـفياينعظيمة، فتظهر الرايات السـود، وهتـرب خيـل 

 .)٢(»الناس املهدي ويطلبونه

 َف ِسـجيشـًا فخُ املهـدي  إىلٰ  السـفياينإذا بعـث «: قـال ،لويف كنز العـّام 

قـد خـرج املهـدي فبايعـه : هبم البيداء وبلغ ذلـك أهـل الشـام قـالوا خلليفتـه

ــِســفُري  ،اك قتلنــوادخــل يف طاعتــه وإالَّ  ــه بالبيعــة ويســري املهــدي حتَّ  ٰى ل إلي

 .)٣(»...س ينزل بيت املقد

                                                

 .١٧٣: الفتن للمروزي) ١(
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 : هاُأمور أمهّ  كثرية تشري إىلٰ  ٰى الروايات وأمثاهلا روايات ُأخر وهذه

الً  ــدُ  إنَّ  :أوَّ ــإالَّ  الســفياين ن العربيــة بجملتهــا ضــدّ املُ ــ مــنة  قلَّ دين املؤّي

النـاس معـه فلـامذا  كـانولـو . سن ويقتـل النـادُ ب املُـرِّ ُخي  هولذلك  ،حلركته

 ؟ر أربعــة أشــهر يقتــل أهلهــا ويســبي نســائهاـيف مصــ ٰى يقــتلهم؟ وملــاذا يبقــ

رة  ــا أُ أر النـاس يتصــوَّ  التـيكـذلك املدينـة املنــوَّ  مــن ابيــة ظهـرمويـة أو وهّ هنَّ

ـا ضـّده ألنَّـه  يقتـل أهلهـا، تقدّ الرواية امل أهـل الشـام ضـّده  ٰى حتَّـ بـلمـة أهنَّ

م يتظـاهر  بـلهـًا، فيبـايع ُمكرَ   دخـل يف بيعـة املهـديأُ  أنون ضـّده ألهنَّ

ــبَ  مــند بالقتــل ُهيــدَّ  أنيصــل األمــر  عــدم ســيطرته  عــىلٰ ذا دليــل لهم، وهــِق

 .ل الشعوب يف املنطقةبَ قِ  منة تأييده وضعفه وقلَّ 

ة روايـات هزائمـه املبيَّ  ٰى جهـة ُأخـر مـن :ثانياً  ومنهـا  ،رةتكـرِّ نـت عـدَّ

 عـىلٰ  ٰى ربوهـي مسـؤولية كـ رة،ـخراسـان والبصـ هزيمته أمـام رايـات أهـل

ـة الفاسـدة املضـلَّ أمـام هـذه احلركـات الضـاّلة امل عاتق املـؤمنني ة فسـدة القويَّ

ــا مســؤولية تتحّملهــا حتَّــإ بــلظــاهرًا الضــعيفة واقعــًا،  مالئكــة الســامء،  ٰى هنَّ

ــات  ــام يف الرواي ــنك ــؤمنني ع ــري امل ــرج ف... «:  أم ــفياينيخ ــده  الس وبي

افجـر هبــا يف : بعـض أصــحابه فيقـول لــه مرأة فيــدفعها إىلٰ مر بـاالة ويــأبـحر

ـ مـنبقـر بطنهـا ويسـقط اجلنـني ي ط الطريق فيفعل هبـا ثـمّ وس ه فـال بطـن ُأمِّ

ــك فعنــدها تضــطرب املالئكــة يف «: قــال ،»يقــدر أحــد ينكــر عليــه ذل

 صـاحب الزمـان ثـمّ  هـويتـي وذرّ  مـنالساموات، ويأذن اهللا بخـروج القـائم 

س صـخرة بيـت املقـد عـىلٰ مكـان فينـزل حينئـٍذ جربائيـل   ُكلِّ يشيع خربه يف

ــدف ــل ال ــيح يف أه ــد :نيايص ــقُّ  ق ــاء احل ــل  ج ــل إنَّ الباط ــق الباط ــانوزه  ك

 .)١(»...زهوقاً 

                                                

 .١٧٣: ٢ إلزام الناصب) ١(
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اهللا أو  إىلٰ  ل فيهــا املالئكــة وتضــجُّ ة تتــدخَّ نَّ القضــيَّ أذلــك  مــنفيظهــر 

سـاد الـذي ، وتكـون تلـك الفـتن واإلفالسـفياينارب حيـ منجانب  تقف إىلٰ 

ــا  ثــه اللعــني وهيتــزُّ دِ ُحي  لــه عــرش الــرمحن فيكــون تعجــيالً يف خــروج موالن

 . املهدي صاحب العرص والزمان

ت ااوع ا ما:  

 الســفيايناخلراســاين و :خــروج الثالثــة«: ، قــال اهللا أيب عبــد عــن

ــوم واحــدوالــيامين يف ســنة واحــ ــد يف ي ــيس ،دة يف شــهر واح ــة فيهــا را ول ي

 .)١(»احلقِّ  هيدي إىلٰ  ،راية اليامين من ٰى بأهد

ــد أيب جعفــر  عــنأيب بصــري،  عــنو ــه قــالأ  بــن عــيلحمّم ... «: نَّ

يف  ،شــهر واحــديف  ،والــيامين واخلراســاين يف ســنة واحــدة الســفياينخــروج 

 ُكـلِّ  مـنفيكـون البـأس  ،نظـام كنظـام اخلـرز يتبـع بعضـه بعضـاً  ،يوم واحد

 . )٢(»...هماناو نويل مل ،وجه

ــن زر عــنو ــد ب ــالارةعبي ــذُ  :، ق ــد رَ ِك ــد عن ، الســفياين  اهللا أيب عب

 .)٣(»ه بصنعاءيج كارس عينخيرج ذلك ومل خير ٰى أنّ «: قالف

ـــات بمجموعهـــا تشـــري إىلٰ  وهـــذه ـــاك أنَّ ه الرواي ـــ مـــنن ل يتحمَّ

ــؤولية،  ــماملس ــنيِّ  نع ــي ُتب ــدأه ــه أه ــيامين رايت ــدفع ٰى نَّ ال ــي ت ــذلك ه ، وب

ـــؤمنني ـــا امل ـــللقي ـــؤولياهتم جت ـــاهتم ومس ـــات م بواجب ـــار وحرك اه األخط

رسـلني، بني وال األنبيـاء واملقـرَّ املالئكـة امل مـن هـو فإنَّ اليامين لـيس ،الضالل

                                                

 .٤٤٣ح / ٤٤٧و ٤٤٦: الغيبة للطويس) ١(

 .١٣ح / ١٤باب / ٢٦٤: الغيبة للنعامين) ٢(

 .٦٠ح / ١٤باب / ٢٨٦و ٢٨٥: الغيبة للنعامين) ٣(
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ـ هو بل  -قـدوة لآلخـرين  هـووبالتـايل  ،ل مسـؤوليتهمؤمن قام بواجبه وحتمَّ

 .املسؤولياتحيث ال ينبغي هلم القعود وترك  ،-اجلهة  هذه من

ــنو ــر م ــة ُأخ ــي تُ  ٰى جه ــد ه ــة أؤكِّ ــفيايننَّ حرك ــوهتا  الس ــم قس رغ

ــدَّ  ــؤمنني وش ــن للم ــا أو ُيقلِّ يق أنهتا يمك ــهروه ــنوا ل ــعها م ــو ،توّس ن فيكف

 مـنسـالمة التوّجـه الـذي يـدعو إليـه  ضـافًا إىلٰ ّرشها باجلملة أو يف اجلملة، م

 .عرشالثاين ة االثني عرش وإمامة اإلمام ة إمامة األئمَّ مركزي

ت اااّ ةم:  

 عــن البــاقر ســألت أبــا جعفــر : جــابر اجلعفــي، قــال عــن

ج خيـرج قبلـه الشيصـباين، خيـر ٰى حتَّـ السـفياينلكـم ب ٰى وأّنـ«:، فقالالسفياين

ذلـك  بعـدعـوا فيقتـل وفـدكم، فتوقَّ  ،أرض كوفـان، ينبـع كـام ينبـع املـاء من

 .)١(» وخروج القائم السفياين

 بـن جعفـر ٰى أبـا احلسـن موسـرافقـت : وعن عـيل بـن أيب محـزة، قـال

 ــ ــاً بــني مّك ــا عــيل« :ة واملدينــة، فقــال يل يوم ــو  ،ي نَّ أهــل الســاموات أل

ــ عــىلٰ واألرض خرجــوا  ــاس لُســبنــي العبّ ج خيــر ٰى قيت دمــائهم األرض حتَّ

، ثـّم أطـرق »نعـم«: املحتـوم؟ قـال مـنأمـره يا سـيِّدي، : له، قلت »السفياين

 ٰى اس مكـر وخـداع، يـذهب حتَّـلعبّـملـك بنـي ا«: رفع رأسه وقال هنيئة، ثمّ 

 .)٢(»ما مرَّ به يشء: اليق ٰى د حتَّ يتجدَّ  ثمّ  ،يءـمنه ش يبق مل: اليق

ــد أنَّ قبــل حركــة الروايــات وغريهــا تُ  فهــذه نــاك ه الســفياينؤكِّ

ـا تشـري إىلٰ  ،ة وباطلـة تفـتن املـؤمننيحركات ضاّلة ومضـلَّ   السـفياينأنَّ  وكأهنَّ
                                                

 .١٣٦ ح /٢٥٠: ٥٢؛ بحار األنوار  ٨ح / ١٨باب / ٣١٤و ٣١٣: لنعامينلغيبة ال) ١(

 .٩ ح /١٨اب ب /٣١٤: لنعامينلغيبة ال) ٢(
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ــدة  ــلبية متولِّ ــة س ــننتيج ــل م ــرس ــي ،  ٰى بية ُأخ ــؤمنني وه ــام امل ــدم قي ع

ــبم ــس ــهم وجت ــاه أنفس ــع اه ؤولياهتم جت ــدّ املجتم ــات، بالتص ــك احلرك ي لتل

ــدها ــا يف مه ــة  ،ووأده ــدم توعي ــع ولع ــؤوليتهاملجتم ــام بمس ك  للقي ــالتحرُّ ب

ف امل  .تقنالصحيح والترصُّ

 :الشيصباين - ١

ــات  ــاف للحرك ــيواألوص ــل  الت ــفياينقب ــروف( الس ــدة، ) املع عدي

ــومبعــض  ــن، والســفياينبحركــة   احلركــات يصــفها املعص ــح  م الواض

ــيس اســامً أ ــه ل ــذي قبيــل ظهــور اإلمــامللســ نَّ ــاك حركــة ، وه فياين ال ن

 .األصهب واألبقع وغريهم

ــباين ــة الشيص ــًا حرك ــ ،وأيض ــوه ــه ذا الوص ــامل  -ف لعلَّ  -واهللا الع

ــ ــف ُمركَّ ــنب وص ــني دُ  م ــدةكلمت ــة واح ــا يف كلم ــ ،جمت ــان مه  :اوالكلمت

 مـــنموجـــود يف كثـــري  هـــوكـــام ) شيصـــبان(فتصـــري ) ان صـــبيشـــيط(

 ).زمكان(املكان فتصري  معصطلحات، فمثالً يدجمون الزمان امل

ــن  ــبيانية ال حتس ــيطانية ص ــة ش ــبان حكوم ــة شيص ــة أنَّ حكوم فالنتيج

ف كالصـــبيـالتصــ جـــور والرذيلـــة وتنحـــدر يف مهــاوي الفســـق والف ،رُّ

قّدمــة جـوم، وهـذه احلكومـة مكالشـيطان، وبطـابع مراهـق انفـاليت نحـو الو

 .السفياينوأرضية لفجور وفسق ودمار وتقاعس أكرب بواسطة تسلُّط 

 :اسحكومة بني العبّ  - ٢

يقـول   بـن جعفـر ٰى فاإلمـام موسـ ،اسكذلك حكومـة بنـي العبّـ

ــه ال يقصـــد أالواضــح  مــنإنَّ ملكهــم لقــائم، و :مــةتقدّ يف الروايــة امل نَّ

ــم ــهم وال أوالده ــ ،أشخاص ــه يق ــم أي :ولألنَّ ــتهم ملكه ــم وسياس  ،حكمه

ه و) دآل حمّمـ مـنالرضـا ( عـىلٰ سـت ُبنيـت وُأسِّ  قدفحكمهم وسياستهم  لكنـَّ
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د شعار لـيس حكومـة  داع والتضـليل اإلعالمـي، وكـأنَّ ُكـلَّ  اخلـفيـه إالَّ  جمرَّ

ــ ــعار عــىلٰ س بنياهنــا ُتؤسِّ ــم ذلــك الش ــرض الوصــول للحك ألنَّ  ،انتهــاز لغ

ــ ــة للمس ــية العامَّ ــت لمنياألرض ــل البي ــف بأه ــك هتت ــل ذل ــ ، ألج ه كّل

 .اسحكومة بني العبّ   يها املعصومسمّ يُ 

يقومــوا  مللســان الروايــات أنَّ املــؤمنني ومجــاعتهم إذا  مــنستشــعر فامل

ـ عىلٰ لقاة باملسؤولية امل ة عاليـة وُبعـد يف النظـر عاتقهم ومل يـدركوا بـوعي ومهَّ

ــر امل ــق اخلط ــتمرُّ عم ــوف تس ــم، س ــدق هب ــ ح ــات املك ــداع حكوم ر واخل

ن ال حتســ التــيوالتضــليل اإلعالمــي، وكــذلك احلكومــات الشــيطانية 

ف بالتسلُّط عليهاـالتص  هـويـدخلون فـيام  ثـمّ  ،واهلـوان وسـيذوقون الـذلَّ  ،رُّ

ــس و ــوأتع ــلُّط  ه ــون حــتًام علــيهم إالَّ الســفياينتس ــذا ال يك  بتلــك ، فه

 رية، فاملعصـومـشـحكومـة عرفهـا تـاريخ الب ٰى رِّ وأقســأة ألشـهيَّ مات املقدّ امل

  ُـــنام ي ـــحي ـــفصِّ ـــة ل يف تعاق ـــات الباطل ـــي (ب احلكوم ـــباين، بن شيص

نَّـه قـراءة إ ،مناه سـلفاً مـا قـدَّ  هـونبـوءة فلكيـة و هـوليس ، )اس، سفياينالعبّ 

  :تعـاىلٰ  وعي يف كيفيـة حتّمـل املسـؤولية، قـالهدفها التوصـية وإجيـاد الـ
�
إِن
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 :البرتية - ٣

ـم خيلطـون  ،البرتية هي ظـاهرة تلفيقيـة مزجيـة خملطـة واليـة  مـعألهنَّ

ل   أهل البيـت زيـد  هـوذا االسـم سـّامهم هـ مـنواليـة الشـيخني، وأوَّ

: سـدير، قـال عـن، ف ر أخيـه البـاقرـيف حمضـ  بن عـيل بـن احلسـني

ــو امل  أيب جعفــر عــىلٰ دخلــُت  قــدام ثابــت ومعــي ســلمة بــن كهيــل وأب

 احلّداد وسامل بـن أيب حفصـة وكثـري النـواء ومجاعـة معهـم، وعنـد أيب جعفـر

 ــيل ــوه زيــد بــن ع ــوّىلٰ :  ، فقــالوا أليب جعفــر أخ ًا عليَّــ نت
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أبـا بكـر  فنتـوّىلٰ : ، قـالوا»نعـم«: أعـدائهم، قـال مـنأ وحسنًا وُحسـينًا ونتـربَّ 

أ مـن أعـداء قـال و  فالتفـت إلـيهم زيـد بـن عـيل: هم، قـالوعمر ونتربَّ

وا فيومئــٍذ ســمّ  ،)بــرتتم أمرنــا بــرتكم اهللا؟ فاطمــة  مــنأون أتتــربَّ (: هلــم

 .)١(البرتية

ــل  ــل ونح ــاك مل ــليامنيةوهن ــة كالس ــلك البرتي ــبيهة بمس ــرية ش  )٢(كث

ــة ألمهّ  ــا البرتي ــن ذكرن ــوان ووضــوحه يف يــة هــوغــريهم، ولك ــهذا العن  توّج

ــوب ــض املحس ــلوك بع ــىلٰ ني وس ــ ع ــوم، ه ــيعة الي ــلك الش ــنذا املس ــة  م جه

آخــر الزمــان تــذكر ضــمن املحــاربني  جهــة ثالثــة إنَّ روايــات مــن، وٰى ُأخــر

 .-نُبنيِّ سكام  -فرقة البرتية   مامإلل

ا أ  :منها ،ةسباب انحراف البرتية فكثريأمَّ

م فرقة ) أ اإلمامة نَّ أ ٰى ق الزيدية تررَ نَّ فِ أواملعروف  ،ق الزيديةرَ فِ  منإهنَّ

ـ عىلٰ يقوم بالسيف، وهم حريصون ملن  هنـا حتـاول  مـنة، وإهناض مجيـع األُمَّ

الشيخني،  منلطة تفكيكهم باملكر واحليلة، بواسطة إحراجهم حول موقفهم الس

الشيخني وهنـج السـقيفة، فسـوف تضـعف شـعبيتهم  منبراء  نحن :فإذا قالوا

 مـنفلـذا تركـوا الـرباءة  ،لطة القائمـةالسـ مـعة اخلالفـة نَّ مجاهري ُس  وتصطّف 

منهج جامع جيمع بـني  هوو ،ةجوا املنهج التلفيقي بني األُمَّ م روَّ ه بل. الشيخني

وة ظـاحل عـىلٰ غرضه احلصـول  ،ووالية منهاج السقيفة  منهاج أهل البيت

 ).ةنَّ شيعة وُس (اجلميع  عنداجلامهريية 
                                                

 .٥٤٤: ٤من ال حيرضه الفقيه ) ١(

ــتاين )٢( ــال الشهرس ــل  ق ــل والنح ــليامنية ): (١٦٠ص / ١ج (يف املل ــن الس ــليامن ب ــحاب س أص

أن تنعقـد بعقـد رجلـني مـن  ويصـحُّ  ،فـيام بـني اخللـق اإلمامـة شـورٰى  نَّ إ :وكان يقول ،جرير

وأثبـت إمامـة أيب بكـر وعمـر . يف املفضـول مـع وجـود األفضـل ا تصـحُّ وإهنَّ  ،خيار املسلمني

Ë  َّجتهادياً ا اً ة حقَّ مَّ باختيار األُ  اً حق.(... 
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هــور موالتخطئــة ملــنهج اجل  أعــداء آل البيــت مــنإنَّ الــرباءة ) ب

فـإنَّ سـواد النـاس  ،لـه الرتفـاع رضيبتـهعبئ ثقيل ال يمكـن لكـلِّ أحـد حتمّ 

ـل املســؤولية، وبالتــايل  عــنعـة والراحــة والقعـود الد األعظـم يميــل إىلٰ  حتمُّ

ــربّ ي ــرباءة والت ــل ال ــعب ثق ــر النفســ ،يص ــة والتقهق ــد االهنزامي  يـوتتولَّ

باطـل، ويكتفـون يف نكـر وختطئـة الإنكـار امل عـنوبالتـايل الـتخيلِّ  ،والفكري

 هتم إرضـاءً تهم ومـودَّ وحمبَّـ  ك بواليـة أهـل البيـتتهم بالتمّسـتعذير ذمَّ 

يف   مـنهم بعـدم التنّكـر ملقامـات أهـل البيــت ملحاسـبة الضـمري واكتفـاءً 

 .ةنَّ رآن والسُّ الق

 :تناقض املنهج البرتي

، ٰى واملنــاهج األُخــر  إنَّ ظــاهرة التلفيــق بــني منهــاج أهــل البيــت

 تلــك املنــاهج واملــدارس املناوئــة ألهــل البيــت مــني والــرباءة التــربّ وعــدم 

  َّــهــي ظــاهرة تتكــر ر ـعصــ رة واملارقــة، وهــي يف ُكــلِّ ـر كظــاهرة املُقصِّ

ر الوحـدة والتقريـب بـني ُأُطـخمتلفـة حتـت وُمسـّميات  وأشـكاالً  اً تأخذ ألوان

 .ٰى ُأخرخمتلفة ر وذرائع ُأطُ وحتت املذاهب 

ــه ٰى ر املخلــط نــراذا التيّــيف مقابــل هــ  عــىلٰ د ارًا مصــادمًا ُيشــدِّ نــاك تيّ

ــت ــل البي ــة أه ــني مدرس ــز ب ــل والتميي ــر  الفص ــدارس األُخ  ،ٰى وامل

مــا  وهــو(  اإلهليــة بأهــل البيــتالشـــرعية ر التبعيــة واملرجعيــة ـوحيصــ

ــرَ  ــالتوّيل ُيع ــالحية  ،)ف ب ــي الص ــلبها ونف ــنوس ــ ع ــدارسبقيَّ ــة وخت ،ة امل طئ

ذا هــ عــىلٰ  نَ ِعــطُ  قـدو .)يف بــالتربّ عــرَ مــا يُ  هـوو( لعــرتةلاملسـارات املباينــة 

 . يف أهل البيت بالتشّدد والغلوّ الثاين ار التيّ 

ختلفــة، ر يف األزمنــة املب بــني الظــاهرتني جدليــة تتكــرَّ وهــذا التجــاذ

ــان احلاضــ ــة يف الزم ــر أيضــًا، وـوهــي قائم ر التيّ ــربِّ ــام ُي ل بمنهجــه ُربَّ ار األوَّ
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الثـاين ار التيّـ عـىلٰ ل سـجَّ تُ  قـدالـذرائع، كـام أنَّـه  نماملزجي والتلفيقي بجملة 

ــة  ــنمجل ــدم  م ــه وع ــدم مدارات ــارخة وع ــه الص ــبب رصاحت ــذات بس املؤاخ

ــ ــاذه أُ اختِّ ــق والل ــلوب الرف ــائقس ــني احلق ــامّ  ،ني يف تبي ــط الع  ومفاجــأة الوس

ـة يف الوسـط اخلـاّص تتهيَّـ ملبخطاب  الوسـط  عـنفضـالً  أ هلـا الذهنيـة العامَّ

 .العامّ 

 :جيل د ظاهرة البرتية يف ُكلِّ اك أسباب عديدة لتجدِّ نوه

 . السطحية وعدم العمق والغور يف حقيقة أهل البيت) ١

 .ٰى ة األُخرالميَّ أمام سيطرة وتسلُّط املذاهب اإلسروح االهنزامية ) ٢

س عـرب التـأريخ يف تكـرِّ أمـام السـيل اإلعالمـي السـلطوي املالتأثُّر ) ٣

 .فة للحقائقزيَّ هاب يف األجيال املب وأعامق األذبطون الكت

 ٰى حتَّـ تسـتمرُّ  -البرتية  -الظاهرة  أنَّ هذهالنصوص  منمجلة  منيظهر و

 .الشيعي كحالة نفاقية يف اإليامنيف الوسط   ظهور اإلمام املهدي

ــة  ٰى رو قــدف ــاب معرف ــل اإلمامــة يف ب ــربي يف دالئ ــائم وجــود الط الق

ــناده  ــنبإس ــريي ع ــن ،...احلم ــا ع ــن ،رودأيب اجل ــر ع ــال أيب جعف : ، ق

 أن إىلٰ  ،»...ال تــدركون ،يــا أبــا اجلــارود«: يقــوم قــائمكم؟ قــال ٰى ســألته متــ

البرتيـة شـاّكني  مـنر ألفـًا ـة عشـفيخـرج منهـا سـتَّ  ،الكوفـة ويسري إىلٰ «: قال

روا وشــمَّ  ،قرحــوا جبــاههم قــدين، قــّراء القــرآن، فقهــاء يف الــدِّ  ،يف الســالح

ارجـع ال حاجـة لنـا  ،يـا بـن فاطمـة: هم يقولـون، وكلّ فاقهم النوعمَّ  ،ثياهبم

 ر إىلٰ ـالعصـ مـنظهـر النجـف عشـية االثنـني  عـىلٰ فيضع السيف فيهم  ،فيك

ــتلهم أرسع  ــاء، فيق ــنالعش ــل م ــنهم رج ــوت م ــال يف ــزور ف ــزر ج وال  ،ج

 .)١(»...اهللا دماؤهم قربان إىلٰ  ،أصحابه أحد منيصاب 
                                                

 .)٤٣٥/٣٩(ح / ٤٥٦و ٤٥٥: دالل اإلمامة) ١(
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أيب  عـن ،أبـو اجلـارود ٰى رو: لفيد يف اإلرشاد هبذا اللفـظ، قـاامل ٰى ورو

 ،الكوفـة سـار إىلٰ   إذا قـام القـائم«نَّـه أ - يف حديث طويل -  جعفر

: فيقولون له ح،يدعون البرتية عليهم السالر ألف نفس ـعش ةفيخرج منها بعض

 ٰى فيضع فيهم السـيف حتَّـ ،فال حاجة لنا يف بني فاطمة ،حيث جئت منارجع 

 .)١(»...رتابمنافق م فة فيقتل هبا ُكلَّ ل الكوويدخ ،آخرهم عىلٰ يأيت 

ر هذه ذا اخلرب ُيشري إىلٰ وه  الظاهرة واستمرارها يف الوسط الشيعي إىلٰ  تكرُّ

التلفيقي يعتمدون املسحة ار البرتي التوفيقي ذا التيّ نَّ أصحاب هأعام الظهور، و

 القـائم ونـدائهم وخطـاهبم ،رات الفقهية هلذا املنهجعون باملربِّ رَّ ـة ويتضالعلمي

  ٰهنج فاطمـة ببني فاطمة إشارة إىل   مسـار السـقيفة  عـىلٰ يف اإلنكـار

 أعـداء فاطمـة مني نحراف، فكأنَّ امليزان املائز هلم رفض التربّ اال منوالرباءة 

 ، م يف بداية أمرهم حيث أنكروا الرباءة أكام الشيخني وأظهروا الرباءة  منهنَّ

: وقـال هلـم  ر أخيه الباقرـعيل يف حمضأعدائهام، فالتفت إليهم زيد بن  من

 ،)٢(وا البرتيـةفيومئـٍذ سـمّ  ،)برتتم أمرنا بـرتكم اهللا؟ أون من فاطمة أتتربَّ (

 ةبون احلجَّ ولذلك خياطِ  ، عاداة فاطمةم الشيخني يؤول إىلٰ  معفعدم املعاداة 

: )ال حاجة لنا يف النهج الفاطمي أي )ارجع ال حاجة لنا فيك ،يا بن فاطمة 

 . دالرباءة ألعداء آل حممّ  منالذي ينطلق 

 ا را  تاض رواا:  

ــه مــا هــي الغايــة واهلــدف  :ح بإحلــاحســؤال ُيطــرَ  ــ مــنإنَّ ة بيــان األئمَّ

ــّم للرايــات املناهضــة  الســفياينروع ـلتفاصــيل مشــ ــه ) الشــيعة(ورايتــه، ث ل

 ؟اً دَّ تفيضة جبروايات مس  نارصة ملرشوع اإلمام املهديامل
                                                

 .٨١ح / ٣٣٨: ٥٢؛ بحار األنوار ٣٨٤: ٢ اإلرشاد) ١(

 .٥٤٤: ٤من ال حيرضه الفقيه ) ٢(
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ــل يُ  ــفه ــن نُّ َظ ــك  م ــذهأذل ــاريخ ا نَّ ه ــمر يف ت ــل الس ــات ألج لرواي

ج اجلــّذابامل ثــري للمشــاهدين ملشــهد تصــويري، للحــديث امل ســتقبل والتفــرُّ

ــان هــ مــننــاك حكمــة وغايــة نَّ هأأم  ــ مــنذا التأكيــد واإلرصار يف البي ة أئمَّ

 ؟األحداث اخلطرية هبذه  أهل البيت

 :اجلواب يف نقاط

ــيس) ١ ــي ل ــ ه ــات يتنبَّ د كهان ــرَّ ــاجم ــا الكّه ــاهللا  -ن أ هب ــاذ ب  -والعي

ــ ــبوا موقع ــوزوا ويكس ــوب اً ليح ــ يف قل ــتمعني والق ــه املس ــام يفعل ّراء، أو ك

ة ومسـاحة مـني والفلكيـني ألجـل كسـب مـودَّ نجّ ؤات املالقّصاصون أو كتنبّـ

ـ بـلمجهور هلم،  ـ  ة أهـل البيـتإنَّ أئمَّ ة ديـن ووظيفـتهم ومنصـبهم أئمَّ

ة املسـؤولية والوظيفـ هـي تعلـيم النـاس وإرشـادهم إىلٰ  اهللا تعـاىلٰ  نمـاإلهلي 

الروايــات غايــة غاياهتــا هــي بيــان وتقريــر  هــذه فُكــلُّ  ،عــاتقهم عــىلٰ لقــاة امل

ــزام بموقــف وجــدوالشـــرعية املســؤولية والوظيفــة  املنهــاج  ٰى ولــزوم االلت

 .الذي رسموه يف ميدان العمل

ــر) ٢ ــارة ُأخ ــتعر إنَّ رسَّ  :ٰى وبعب ــة اس ــات املستفيض ــذه الرواي اض ه

ات سياسـية تكاثرة لتفاصـيل عسـكرية وأمنيـة وإحـداثيات جغرافيـة وملّفـامل

ــ ــة وملّف ــنات ومعلومــات أمني ونقــاط الضــعف  الســفياينطبيعــة حركــة  ع

 ُكـلُّ  ٰى ناهضـة هلـا، فهـل يـا تـر، وكذلك يف الروايـات الشـيعية املة فيهاوالقوَّ 

 ٰى دعـو هـو بـل، سـتقبل؟ كـالَّ امل نعـكمعلومـات قمـر صـناعي  هوذا إنَّام ه

ســرتاتيجية ااملعلومــات لريســموا ألنفســهم  هــذه عــىلٰ الع طِّ للمــؤمنني بــاال

 .وبرنامج مقاومة ومواجهة

ــذه ــف  وه ــور ختتل ــات الظه ــوص عالم ــراءة لنص ــنالق ــراءة  ع الق

 .منيان أو أبراج فلكية للمنجّ ؤات فلكية أو كهانات كهّ السائدة هلا كتنبّ 
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ــام تكــون متــواترة حــول  التــيالروايــات  اد هــذهمفــ ٰى إنَّ فحــو) ٣ ُربَّ

ــ املعــاد  عــنرآن القــؤات مالمــح آخــر الزمــان وعالمــات الظهــور هــي كتنبّ

ـــام  ـــزائم للقي ـــم واإلرادات والع ـــيد اهلمه ـــة حتش ـــة لغاي ـــرب والقيام والق

ريت لكـم ـونصـ«باملسؤولية، وختطـيط برنـامج يقـوم بعبـئ ضـخامة احلـدث 

 .)١(»ةُمعدَّ 

ــ ــنصُّ وه ــب امللــف مد ور ذا ال ــواء يف جان ــًا يف زيــاراهتم س ستفيض

ــامس ا ــوس وحل ــوي للنف ــكري أو التعب ــي أو العس ــف األمن ــم أو يف املل هلم

يايس أو يف امللـــف العقائـــدي والفكــري واإليـــديولوجي يف امللفـــات الســ

 .املؤمنني النهوض هبا عىلٰ يلزم  التيالرعايات احلزمية  من ٰى األُخر

ــدعوة) ٤ ــات ال ــيأيت يف الرواي ــلِّ األ س ــة يف ُك ــوب املقاوم ــدة جلي  كي

 بعـدأو  السـفيايناملناطق وتشكيل جماميع املواجهـة سـواء قبـل جمـيء عسـاكر 

إمكانيـة تغيـري القضـاء والقـدر والبـداء  السيّام أنَّ الروايـات تشـري إىلٰ  ،جميئها

ــ ــل مش ــفياينروع ـيف أص ــ الس ــة توّس ــه أو يف درج ــة نجاح و أعه أو يف درج

اخليــارات مفتوحـة للتغيـري بقــدر مـا يقــوم  هـذه ُكــلَّ  درجـات إخفاقـه، وإنَّ 

 هـوو ،روعهـمسـؤولية املقاومـة واملواجهـة أو إجهـاض ملشـ مـناملؤمنون به 

 .يف مهد أرايض الشام كانوأوفاها تعهدًا والسيّام إذا  ةً عالها مهَّ أ

ــات تُ ) ٥ ــاهرة مإنَّ الرواي ــد ظ ــؤكِّ ــهمَّ ــفياينروع ـة يف مش ــو، والس  ه

ــات ســيطرته ــ التــييف املنــاطق  عــدم ثب ــع فيهــا حتَّ د ويتوسَّ ــدَّ يف مهــد  ٰى يتم

وذلــك نظــرًا للفســاد  ،ٰى املنــاطق األُخــر عــنعاصــمته وهــي الشــام فضــالً 

 .السفياينثه مرشوع دِ واإلفساد يف البالد والعباد الذي ُحي 

 مـنعديدة جيب استخراجها واسـتنباطها  ٰى ة وُأخرهمَّ حماور مهناك ) ٦
                                                

 .٣٢١٣ح / ٦١٤: ٢من ال حيرضه الفقيه ) ١(
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والـالزم قيـام دراسـات  حول ذلك،  أهل البيت عنتفيضة الروايات املس

تستعرضـها الروايـات لتخـرج  التيامللفات واملجاالت  صية دقيقة يف هذهختّص 

 السـفياينروع ـوخيارات عديدة يف كيفيـة املواجهـة ملشـ ٰى املجاميع املؤمنة برؤ

 .موي ناصبيروع غريب يف األصل بتحالف أُ ـمش هوالذي 

تفيضــة واملتــواترة حاكمــة بيانــًا يــات املسوهــذه القــراءة هلــذه الروا) ٧

ُكــْن « مــة املتضــّمنة لـــتقدّ لســان الروايــات امل مــنوخمطئــة للقــراءة املعهــودة 

التفـّرج واالسـتكانة واإلحجـام والنكـول  ٰى بمعنـ» أحـالس بيتـك منلسًا ح

 .والوهن واالستضعاف بالرضاعة

د ما سبق اسـتظهاره  بل) ٨  عـىلٰ ت الثبـا ٰى ذا اللسـان بمعنـهـ مـنُيؤكِّ

ــت ــل البي ــاج أه ــوَّ   منه ــدَّ بق ــذر وش ــات ة احل ــاء آللي ــتامن واإلخف ة الك

 الـوالء ألهـل البيـت عـنارات املنحرفـة ر بالتيّـالتـأثّ  عـنالنشاط والتحصني 

  ًــيا ــطفافًا سياس ــادًا أو اص ــادي أو املنح أي ،اعتق ــف االعتق ــة يف املوق رف

ات يف روع تلـك اجلامعـــال يصـّب مشــ بــأن  أهــل البيـت عـنيايس السـ

، )١(»عــاداكمملــن  واالكــم وعـدوٌّ ملــن ويلٌّ «،  صـالح املــوالني آلل البيـت

 .الوالء القلبي عنيايس فضالً لسالوالء ا ٰى بمعن هوو

  و ا   دور اما:  

ــد ــالَّ  ق ــة خ م رواي ــدَّ ــّفار(د تق ــد اهللا ) الص ــن أيب عب ــال ع ــه ق : أنَّ

يـا أبـا عبـد : ، فقـال لـه رجـل»وال خيـرج إالَّ يف رجـبالسفياين ال بدَّ منـه، «

 .)٢(»إذا كان ذلك فإلينا«: اهللا، إذا خرج فام حالنا؟ قال
                                                

 ).٥٥٦/٩(ح / ٧١باب / ٣٣٠: كامل الزيارات) ١(

 .٧ح / ١٨باب / ٣١٣: الغيبة للنعامين )٢(



 ٢١٥ ..................................................  شخصيات مرسح الظهور: الفصل الرابع

 سـمعت أبـا عبــد اهللا : عـن يــونس بـن أيب يعفـور، قــالوكـذلك 

ــإذا كــان «: يقــول ــيكم، ف ــرج الســفياين يبعــث جيشــًا إلينــا وجيشــًا إل إذا خ

 .)١(»كذلك فائتونا عٰىل صعب وذلول

ر ومـــأُ  تـــان الروايتـــان وغريمهـــا بـــنفس املضـــمون، إشـــارة إىلٰ وها

األمـر باملشـاركة يف  هـوالروايـات  مفـاد هـذه مـنوالظـاهر ظهـورًا ، عديدة

ذا ، وهــعنـد ظهــوره  مّكــة يف ركـب اإلمــام مــنتنطلـق  التــياملجـاميع 

ر مســؤولية املــؤمنني املثــال يُ  اإلعــداد والتعبئــة  عــنال يتخــاذلوا  أنقــرِّ

مـةيف مّكـ  رة اإلمـام املهـديـلنصـلتشكيل جـيش  ذا املفـاد وهـ ،ة املكرَّ

ــيُ  ــا وال ُي ــزم هب ــؤولية ويل س املس ــرِّ ــرك ك ــكون وت ــاذل والس ص يف التخ رخِّ

 رة احلـقِّ ـنصـ مـنيكـون لـه موقـف  أنيلزم املـؤمن بـ بلغارهبا،  عىلٰ األُمور 

ــب ــل الع ــاركة يف مح ــؤولية ءواملش ـــ  ،واملس ــر ب ــيس األم ــا«فل ــل  »إلين ألج

 السـفياينخـروج  بـلفـرد بجلدتـه،  ولكـي ينجـو ُكـلُّ  السـفياين مناهلروب 

 .يف مّكة رة اإلمام ـصّفارة إنذار لبدء التعبئة وتشكيل جيش لنص

ــنالطائفــة  فهــذه الطائفــة الســابقة اآلمــرة بمقاومــة  مــعالروايــات  م

ــفياين ــبّ اكلت الس ــا تص ــة  انمه ــفياينيف مقاوم ــ الس ــؤولية، إالَّ وحتّم  أنَّ ل املس

ــدمها ــفياين أح ــارش للس ــّدي املب ــة والتص ــي يف املقاوم ــكيل  ،ه ــة لتش والثاني

 .اسئتصال جيشه عىلٰ ة الضاربة القادرة القوَّ  هوفيكون  ،جيش

عـدم السـكون و عـىلٰ املـؤمن  حـثِّ  مـنوما يظهر يف بعـض الروايـات 

ـا أدة، منهـا تعـدِّ احلركة فإنَّـه هلـا تفسـريات م طلـق وتـرك السـكون امللـيس هنَّ

إنَّ ذلــك  بــلاملنكــر،  عــنمنهــا األمــر بــاملعروف والنهــي  لتــيااملســؤوليات 

حمّمـد بـن  قـال أبـو جعفـر: قـال ،جـابر عـنف ،عـنيَّ  ويف وقـت معنيَّ لوقت م
                                                

 .١٧ح / ١٨باب / ٣١٨: الغيبة للنعامين )١(
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ــالــزم األرض وال ُحتــ، يــا جــابر«: عــيل البــاقر  ك يــدًا وال رجــالً حتَّ  ٰى رِّ

 . )١(»...أدركتها نإعالمات أذكرها لك  ٰى تر

 ،طلقـاً وم األرض وعـدم احلركـة لـيس منَّ لـزأالروايـة  مـنوالواضح 

مـات، فـإنَّ احلركـة حـني رؤيـة بعـض العال لوقـت ُمعـنيَّ إىلٰ  هـواللـزوم  بل

ـا تـؤدّ  ،ري صـحيحةقبـل ظهـور هـذه العالمـات غـ إزهـاق الـنفس  ي إىلٰ ألهنَّ

 .ةالنتيجة املرجوَّ  عىلٰ دون احلصول 

 بقـوم قـد كـأّين «:  عـن أيب جعفـرأيب خالـد الكـابيل،  عنوكذلك 

 لـو ا إّين قـتالهم شـهداء، أَمـ ،...فـال يعطونـه رق يطلبون احلـقَّ ـخرجوا باملش

 .)٢(»ذا األمربقيت نفيس لصاحب هستأدركت ذلك ال

 حـقٍّ  عـىلٰ إنَّ تلـك احلركـة  :نَّـه يقـولأرغـم   نا اإلمـام البـاقروه

ــه يقــولهداء إالَّ وإنَّ قــتالهم شــ ي ـبقيت نفســســتال ذلــك لــو أدركــت«:  أنَّ

ر أكــرب ـنصـ عــنبــذلك يـدفع املــؤمن للبحـث  هـوف، »ألمــرلصـاحب هـذا ا

واالستشــهاد بــني يديــه   القــائم ألنَّ القتــال بــني يــدي ،وشــهادة أعظــم

 .ةهام شهادينَّ كلأتلك الشهادة رغم  منمرتبة  أعىلٰ 

: قــالمت ســابقًا تقــدَّ  التــيونفــس الكــالم يف روايــة هشــام بــن ســامل 

ــد ــو عب ــال أب ــ  اهللا ق ــر الس ــاوذك ــواري «: لفياين، فق ــال فت ــا الرج أمَّ

ا النساء فليس عليهن بأس  .)٤()٣(»وجوهها عنه، وأمَّ
                                                

 .١٠٥ح / ٢٣٧: ٥٢األنوار ؛ بحار ٦٧ح /١٤ ابب /٢٨٩: لنعامينلغيبة ال) ١(

 .٥٠ح / ١٤باب / ٢٨٢و ٢٨١: الغيبة للنعامين) ٢(

 .١٧٠ح / ٢٧٥: ٥٢األنوار  ؛ بحار)١٣٧١/١٥(ح / ٦٦١: أمايل للطويس) ٣(

والالحقني للمؤمنني والفاسقني عـٰىل حـدٍّ سـواء، بـل هـو  شامل للسابقني إنَّ قانون الفتنة عامّ  )٤(

 ٰى للذين استثناهم الشيطان مـن غوايتـه ملني وحتَّ اٰى للكحتَّ 
�

ِصـ�َ إِال
َ
ل

ْ
ُمخ

ْ
ُهُم ا�

ْ
َك ِمـن

َ
 ِعبـاد

ا أ يصف الفتن   املعصوم، )٤٠: احلجر(  ة بالشدَّ  زماننا  ويصف  املظلم  الليل  كقطع  هنَّ
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  َّدبـار الزمـان، زمـان يكـون القـابض عـٰىل دينـه كالقـابض عـٰىل مجـرة مـن نـار، ة وإوطول املد

ر بكثـرة يف الروايـات التـي  »إلينـا«وهـذه الكلمـة . »إلينـا«: كيف نصنع يا إمامنـا؟ قـال تتكـرَّ

ــ ــي ِرب ُخت ــفياين إٰىل أن تنته ــن الس ــاء م ــاء واالختف ــؤمن باالختب ــأمر امل ــفياين، وت ــور الس  بظه

ــبه ــالم وش ــذا الك ــه، فه ــٰىل حركت ــدوًا ع ــري ب ــري يش ــات كث ــدَّ أه يف الرواي ــف يتب ل أو نَّ التكلي

ـه ال أمـر بـاملعروف وال هنـي  ذَ نَّ هذه الروايـات لـو ُأِخـإف، حيث يتوقَّ  بظاهرهـا البـدوي، إنَّ

ــاد وال كلمــة حــقٍّ  ــات  ،عــن املنكــر وال جه ــتخّيل عــن كثــري مــن الواجب كــذلك تشــري إٰىل ال

ــٰى  ــام معن ــة، ف ــا«االجتامعي ــا» إلين ــٰى  وم ــدوا مــا أ«معن ــدناألب ــٰىل ، »لب ــن تفســري ذلــك ع يمك

وأيضــًا ال تتنـاٰىف مــع مــا ذكــره  ،وهــذه املسـتويات ال تقــاطع بينهــا -مسـتويات عديــدة منهــا 

 :-) هدام ظلّ (سامحة الشيخ 

، وهــو االستمســاك واللجــوء العقائــدي حــالٍ  عــٰىل ُكــلِّ   إنَّ اللجــوء إٰىل أهــل البيــت) ١  

 .وثقٰى التي ال انفصام هلاواالستمساك بالعروة ال

 .اللجوء العلمي والعميل من خالل العمل برواياهتم والسري عٰىل هنجهم وخّطهم) ٢  

ـك بحبــل اهللا املمـدود) ٣   النبــيِّ وهـو كتــاب اهللا وعـرتة  ،تطبيـق حـديث الثقلــني وهـو التمسُّ

 ،ام بحسب قول الرسول  .ٰى يردا عليه احلوضَلْن يفرتقا حتَّ   ألهنَّ

ــل بنــا إٰىل اهللا والــدعاء وطلــب احلاجــة بنــا، وهــذا ال يعنــي الــتخّيل : »إلينــا«) ٤   تعنــي التوسُّ

 .عن املسؤولية وترك احلبل عٰىل الغارب

ـــا والتصـــ: »إلينـــا«) ٥   ف كـــام نتصــــأي باالقتـــداء بن ٰى تلـــك ـف، والعمـــل بمقتضـــرَّ ـرُّ

ــروف ــ ،الظ ــبأي إٰىل حجَّ ــدوة   ة اهللا يف أرضــه اإلمــام الغائ ــه ق ــرباس وأُ وجعل ســوة ون

عـن احلضـور والعمـل، فكـذلك أنـتم  اً ُيقتدٰى به، فكام هـو غائـب عـن الظهـور ولـيس غائبـ

اجعلـوا غيبـتكم عــن الظهـور للنـاس واألعــداء، لكـن ال تغيبـوا عــن امليـدان، لـذلك قالــت 

 .»لبدناألبدو ما أ« :الرواية

ــا«) ٦   ــا مــن خــفًا إالَّ رّ ـفوا تصــرَّ ـتصــتأي ال : »إلين ــوفَّ  بعــد مراجعتن ــا يت ــديكم مــن الل م ر ل

ــا طبَّ  ــاة إذا م ــم يف نج ــي جتعلك ــحيحة الت ــة الص ــائل العلمي ــدة والوس ــرق العدي ــا الط قتموه

 .بالشكل الصحيح

وعـدم  ،ٰى نضـوج األمـرمن حيث الرتيُّث يف العمل والصرب حتَّ  ذوا إمامكم قدوةً اختَّ : »إلينا«) ٧  

ـق أي هدف أو ُحي اته دون أن يتحقَّ التهّور بالشكل الذي يؤّدي إٰىل أن يفقد اإلنسان حي ق هـدفًا قِّ

       .بسيطًا ال قيمة له، فالفرد املؤمن ينبغي أن يسعٰى لتحقيق األهداف العالية
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ــيَس  الســفياين عــنوالتــواري   ٰى جلمــع القــو هــو بــلاهلــروب،  هــوَل

ال ُينــايف الثوابــت × ر أكــرب، ألنَّ كــالم اإلمــامـنصــ عــىلٰ ألجــل احلصــول 

يف  تـأمر املـؤمن بمواجهـة الباطـل وأهلـه، فيكـون الكـالم التيوالعموميات 

جهـة باطـل جيـب  السـفياينخصوص آليات املواجهـة وكيفيـة املواجهـة ألنَّ 

 .املؤمن مواجهتها، لكن آليات املواجهة خمتلفة عىلٰ 

 ط رةروا م يّا :  

ــنــذكر مقــاطع م فياين وحتّمــل روايــات التصــّدي للســ مــنة همَّ

ً بني يدي القارئ لتكون نرباسًا م املسؤولية نضعها  : وواضحاً هامَّ

فرقـة : قرَ فيصـري أهلهـا ثـالث فِـ - السـفياين -ل الكوفـة ثّم يـدخ«* 

، وفرقـة هداءاهللا شـ عنـدوفرقـة تقاتلـه وهـم  ،ّر خلـق اهللاـأشـ مهتلتحق به و

 .»م العصاةتلحق األعراب وه

رة، فريكبون إليهم يف الربِّ والبحـر فيسـتنقذون ـفيبلغ اخلرب أهل البص«* 

 .»قرَ ثالث فِ  السفياينأيدهيم، فيصري أصحاب  منولئك النساء أُ 

 الســفياينو هــوفيلتقــي  ،...واهلاشــمي برايــات ســود هــوفيلتقــي «* 

 .»بباب اصطخر فتكون ملحمة عظيمة

 .»...هبم البيداء َف ِس جيشًا فخُ  السفياينإذا بعث «* 

ــه... «*  ــالوا خلليفت ــام ق ــل الش ــك أه ــغ ذل ــد: وبل ــدي  ق ــرج امله خ

 .» قتلناكته وإالَّ فبايعه وادخل يف طاع
                                                                                                              

  ـ: »إلينا«) ٧ ـأقـدوة، فكـام   اذ اإلمـام املنتظـرأي اختِّ ـه يرتقَّ ب الفرصـة الكـربٰى للظهـور نَّ

ر وتلـك الفرصـة املناسـبة ـذلـك النصـنـوا فكـذلك أنـتم حتيَّ  ،وحتقيق نرص أكرب وفـتح أعظـم

ــار  ــات، وأباعتب ــهاد درج ــاد واالستش ــنفس أنَّ اجله ــة ال ــل لرتبي ــع نَّ العم ــه واملجتم وتوعيت

 .بعمق مسؤوليته هلي أعظم اجلهاد
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ــويُ  ،...الســفياينوإذا خــرج ... «*  ــدكثِ ــل يف ال ــك ر القت ــد ذل نيا، فعن

 .»...فونه عقوبة اهللا وِّ ُخي  السفياين ة إىلٰ أهل مكّ ) ذاك(جيتمعون 

، فيبعـث السـفياينة فيبلـغ أهـل بيتـي يف احلـرَّ  مـنوخيرج رجل ... «* 

 .»...جنده فيهزمهم منإليه جندًا 

ــــاحب ا«*  ــــث ص ــــة إىلٰ يبع ــــ ملدين ــــميني بمّك ــــًا اهلاش ة جيش

 .»...فيهزموهم

ــفــإذا تصــافَّ  ،...يـدخل الصــخري الكوفــة«*  ت كلــب ت اخلــيالن ولَّ

ـــ ذَ ِخـــأدبارهــا وأُ  وجـــه  عـــىلٰ الصـــفا املعرتضـــة  عـــىلٰ ح ذبَ الصـــخري فيُ

 .»...األرض

ا:  

م نخرج بنقاط عديدة مممَّ   :ةهمَّ ا تقدَّ

الً   .ك الشجرة اخلبيثة امللعونةتل منثمرة  السفياينإنَّ  :أوَّ

د حتمية ظهور حركة : ثانياً   .السفياينإنَّ الروايات تؤكِّ

د : ثالثاً  د فيه احلتمية تؤكِّ  .نَّ فيه البداءأإنَّ الروايات يف حني تؤكِّ

 بــلصــعوبة الظــروف والتباســها،  إنَّ الروايــات ُتشــري إىلٰ  :رابعــاً 

ــا حتتــاج ،املــوارد مــنهتا يف مجلــة وشــدَّ  ة والتــدبري ظــاليق مــنمزيــد  إىلٰ  وأهنَّ

 مـنب املزيـد األوضـاع العصـيبة تتطلَّـ ة يف حتّمل املسـؤولية، وأنَّ هـذهوزياد

ــة امل ــيط واملراقب ــتمرَّ التخط ــس ــل العب ــات  ئ،ة وحتّم ــبيهة باإلرهاص ــا ش وأهنَّ

  ب قيــام املهــديســبِّ تُ  التــيوهــي بعينهــا  ،ســبقت ثــورة احلســني التــي

 .باخلروج

ة واحلركــات املعاديــة لإلســالم ضــلَّ كــات الضــاّلة واملإنَّ احلر :مســاً خا

ــل البيــتوامل ــاع أه ــباخلصــوص تُ   عاديــة ألتب ، يئاً وُختفــي شــ ئاً ن شــيعِل
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ــتُ  ــالميَّ أن عِل ــا إس ــهنَّ ــق اإلس ــد تطبي ــاين  ،المة وتري ــا الالإنس ــي واقعه وُختف

 .والالديني

 الســفيايننقـادة حلكــم إنَّ الشــعوب وأهـايل البلــدان ليســت م :سادسـاً 

م بحســب  بــلالفســاد،  مــنمنــاوءة لــه ملــا تنطــوي عليــه  بــل ،مــوياألُ  تقــدَّ

 اإلمــام املهــدي الروايــة أنَّ الشــام مهــد قاعدتــه وأرضــيتها هتتــف ومتيــل إىلٰ 

  أمـــري املـــؤمنني  عـــنَكــَام يف الروايـــة :» إىلٰ  الســـفياينإذا بعـــث 

قـد : ههبم البيداء وبلـغ ذلـك أهـل الشـام قـالوا خلليفتـ َف ِس جيشًا فخُ املهدي 

ـــه وإالَّ  ـــاكخـــرج املهـــدي فبايعـــه وادخـــل يف طاعت ـــفُري  ، قتلن ـــه ِس ل إلي

 .)١(»...بالبيعة

ر املــؤمنني  التــيإنَّ الروايــات  :ســابعاً   الســفياينالفــتن وفتنــة  مــنُحتــذِّ

ــ ــتـباخلصــوص، وُتبشِّ ــل البي ــداء أه ــؤمنني وهــالك ألع ــة للم   ر برمح

كثـري  عـىلٰ  السـفياينء يف حركـة القضـا ه سـيتمُّ نَّـأو ،السفياينيد  عىلٰ وأتباعهم 

ي القعـود وتـرك ـولكـن ذلـك ال يقتضـ ،لالفاسدين واملفسـدين الضـّال  من

ي الســتبداهلا بحركــة باطلــة أشــدُّ ليات، ألنَّ تــرك املســؤوليات يــؤدّ املســؤو

 .اً غيَّ 

 ،ُأمــور عديــدة شــري إىلٰ تُ   عــيل عــنمت تقــدَّ  التــيالروايــة  :ثامنــاً 

وطهـــارهتم   ة أهـــل البيـــتمـــودَّ وعـــي الشـــعوب وإيامهنـــا ب: منهـــا

ــاألمر، وإذا وأحقّ  ــتهم ب ــاني ــر  ك ــة األم ــك ببقي ــف ب ــام فكي ــذا يف الش هك

فياين هنجــًا وســلوكًا لكــن باعتبــار أنَّ الشــام أقــرب للســ ؟لــدان وشــعوهباالب

ــ مــع ــه بالبيعــة للمهــديك يثــورون ضــدَّ ذل بشــارة  ، وهــذه ه ويطالبون

 احلــقِّ  متيــل إىلٰ  - مــا نــدر إالَّ  - عظيمـة للمــؤمنني، إنَّ شــعوب املنطقــة ُكّلهــا

                                                

 .٣٩٦٦٩ح / ٥٨٩: ١٤؛ كنز العّامل ٢١٦: الفتن للمروزي) ١(
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ـتمثِّـل امل املهــدي  ع إىلٰ ة املـؤمنني هتتـف وتتطلَّـ، وإنَّ أرضـية كافَّـ ةباحلجَّ

 .حمّمد آل  من

 ٰى يتصــدّ  مــننــاك أنَّ ه خــروج اخلراســاين والــيامين إشــارة إىلٰ  :تاســعاً 

وجهــات  ٰى رايــات ُأخــر بــل، نــاك جهــة حــقٍّ للقيــام باملســؤولية، وه

ــات ع ــدة ذُ ومجاع ــدي ــات، ورَ ِك ــيل الرواي ــلُّ ت يف تفاص ــبُّ  ُك ــك يص يف  ذل

 .حسب موقعه وقدرته حتّمل املسؤولية، ُكلٌّ 

ــارشاً  م  :ع ــدَّ ــف أتق ــؤولية يكفك ــل املس ــننَّ حتّم ــاط  م ــفيايننش ، الس

 ،الغــارب عــىلٰ املســؤولية والقعــود وتــرك احلبــل  عــنبعكســه متامــًا الــتخّيل 

يكـن حـتًام جربيـًا  ملط الظـامل ن، فـإنَّ تسـلّ تفاقم واشـتداد الفـت ي إىلٰ ألنَّه يؤدّ 

 أقـّل  هـو مـنإنَّ حتميته جـاءت نتيجـة تـرك النـاس مقاومـة  بل ،ل اهللابَ قِ  من

ــةً  ــه فتن ــدَّ  من ــوو ةً وش ــ ه ــباين أو غ ــباين الشيص ــنري الشيص ــاللة  م ــل الض أه

 .اسوالفتنة كبني العبّ 

، يف الســفياينت اخلســف بجــيش رَ ِكــيف روايــة ذُ  :رـاحلــادي عشــ

ــحيح  ــلمص ــن، مس ــد ع ــزبري عب ــن ال ــت نَّ أ اهللا ب ــة قال ــث : عائش  أي(عب

ــا  رســول اهللا) اضــطرب ــا رســول اهللا: يف منامــه، فقلن ــيئًا  ،ي صــنعت ش

تـي يؤّمـ مـنالعجـب إنَّ ناسـًا «: فقـال تكن تفعله؟ مليف منامك  ون بالبيـت ُأمَّ

، »هبـم َف ِسـإذا كـانوا بالبيـداء ُخ  ٰى جلـأ بالبيـت، حتَّـ قـدقـريش،  مـنبرجل 

ــالقف ــق  :ن ــول اهللا، إنَّ الطري ــا رس ــدي ــاسجي ق ــع الن ــال .م ــيهم «: فق ــم، ف نع

ــامل ــن اـستبص ــور واب ــدرون لر واملجب ــدًا، ويص ــًا واح ــون مهلك ــبيل هيلك س

 .)١(»اهتمنيّ  عىلٰ  يبعثهم اهللا تعاىلٰ  ٰى مصادر شتّ 
                                                

 .١٦٨: ٨صحيح مسلم ) ١(
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ــذلك يف  ــلموك ــحيح مس ــن ص ــد ع ــال عب ــة، ق ــن القبطي ــل : اهللا ب دخ

 مّ مة أُ لَ َسـ مِّ أُ  عـىلٰ بـن صـفوان، وأنـا معهـام اهللا  احلارث بـن أيب ربيعـة، وعبـد

ذلـك يف أّيـام  كـانو ،)هبـم(ف بـه َسـاجلـيش الـذي ُخي  عنفسأالها  ،املؤمنني

فيبعـث إليـه بالبيـت يعـوذ عائـٌذ «:  قـال رسـول اهللا: ابن الـزبري فقالـت

يـا رسـول اهللا، : فقلـت، »هبـم َف ِسـاألرض ُخ  مـنبعثًا، فـإذا كـانوا بالبيـداء 

معهــم، ولكــن يبعثــه اهللا يــوم  ف بــهَســُخي «: قــال كارهــًا؟ نكــا مــنكيــف بف

 .)١(»تهنيَّ  عىلٰ القيامة 

 .)٢()هي بيداء املدينة: (قال أبو جعفر :تهايف تتمَّ  ٰى ويف رواية ُأخر

ــر ــات ُأخ ــان ورواي ــان الروايت ــمون، و ٰى هات ــنفس املض ــدب ــا  ق أوردن

ــادة  أنَّ هذا املضــمون يف روايــة اخلســف إالَّ ســابقًا هــ ــا زي ــه وهــن :  قول

ــن الســبيلـمــنهم املستبصــ« ــة األُخــر، »ر واملجبــور واب  ٰى وكــذلك يف الرواي

ف بـه معهـم، ولكـن َسـُخي «: كارهـًا؟ قـال كـان مـنكيـف ب:  حني ُسِئَل 

 .)٣(»تهنيَّ  عىلٰ يبعثه اهللا يوم القيامة 

 : ذا إشارات عديدةويف ه

لــيس  ، وبالتــايلاً أو ظاملــ اً فاســق الســفياينيف جــيش  مــن كــلُّ لــيس ) ١

ــلِّ  ــري الُك ــار،  إىلٰ  مص ــلالن ــُحي  ب ــىلٰ رون ـَش ــ ع ــيش  ،اهتمنيّ ــك ألنَّ يف ج وذل

اس  أخرجـت قـريش عقيـل والعبّـمعـادي لـه إنَّـام أجلـأ كـام هو من السفياين

ض لبنـي هاشـم بعـدم التعـ  أمـرهم رسـول اهللاحيـث لـب املطَّ  بن عبد رُّ
                                                

 .١٦٧و ١٦٦: ٨صحيح مسلم ) ١(

 .١٦٧: ٨سلم صحيح م) ٢(

ــدة مــن ُطــرُ وردت  وهــذا الــنصُّ ) ٣( ــه روايــات عدي ــة قــد تصــل إٰىل حــدِّ في ــواتر أو  ق العامَّ الت

ــ  ة أهــل البيــتاالستفاضــة، دون اإلشــارة إٰىل أنَّ هــذا اجلــيش هــو جــيش الســفياين، نعــم أئمَّ

 أشاروا إٰىل أنَّه جيش السفياين. 
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ــم أُ  ــاك مــل هكــرهني، كــذلك يف حــرب اجلخرجــوا مألهنَّ ــنن  عــىلٰ ه ُأكــر م

ف أمري املؤمننيحيث قريش  مناخلروج   .قتلهم عىلٰ   تأسَّ

ــيش ) ٢ ــفياينإنَّ يف ج ــن الس ــه  م ــبيل ولعلَّ ــن س ــورًا أو اب ــون جمب يك

الكراهــة  درجــة مــنكــاره بــام لديــه  معهــم عنــوان الكــاره، وبالتــايل ُكــلُّ جي

 .تهنيَّ  عىلٰ ر ـَش ُحي 

ــإنَّ يف هــ) ٣ شــارة عمليــة وهــي إ،  املعصــوم مــنة ذا إشــارة أمنيَّ

ــم ــيش  ة إىلٰ همَّ ــرتاق ج ــان اخ ــفياينمك ــن الس ــقِ  م ــؤمننيبَ ــايل   ،ل امل وبالت

اس، النـ مـنناتـه خلـيط داخلـه وإجيـاد خروقـات أمنيـة، فمكوّ  مـنتصديعه 

ــ ــممَّ ل ا ُي ــىلٰ دلِّ ــ ع ــة ه ــعف وهشاش ــض ــبب الض ــيش بس ــي ذا اجل عف األمن

 هـوو ،ذا اجلـيش وهزيمتـهسـهولة تفكيـك هـ ي إىلٰ واالستخباري الذي يؤدّ 

 .نسيج وشاكلة واحدة عىلٰ ليس 

*   *   * 
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 ن اا  

ّا ا    ا   

 





 

 

 

ـ ة مـن الروايـات إىلٰ اإلشـارة يف عـدَّ  وردت قدو ة االثنـي رجعـة األئمَّ

ة قيَّـة واألوبـة، وغـري بالرجعـة، وغـري لفظـة الكـرَّ  ر بلسان غـري عنـوان ـعش

 .عناوين وأسامء الرجعة

ــوان املهــديّ  ـــني االثنــي عشــوهــذه اإلشــارة بعن ــي ر بعــد األئمَّ ة االثن

ـمـن املهـديّ  رـة االثنـي عشـراد من عدَّ ر، ويُ ـعش ة االثنـي ني هـم نفـس األئمَّ

د الـدنيا، إلقامـة دولـة حمّمـ هتم بعـد املـوت إىلٰ ر بلحاظ رجـوعهم وكـرَّ ـعش

 .دوآل حممّ 

 :م ومغازيكَ ة حِ هذا العنوان لعدَّ   البيت ام اعتمد أهلوإنَّ 

عقيـدة الرجعـة  حيـث إنَّ  ،اعـتامد التعبـري الكنـائي عـن الرجعـة: منها

روع ـوإبـراز هـذا املشـ،  أهـل البيـت  ٰى روع إقامـة الدولـة لـدـتعني مش

بمكان من اخلطـورة السياسـية واألمنيـة، ولـيس هـو عقيـدة جتريديـة  ترصحياً 

 .بحتة

ــ: ومنهــا هــذا املقــام مــن املقامــات التــي يصــل إليهــا  أنَّ  رة إىلٰ ه إشــاأنَّ

 ، يف حـني أنَّ ل اهللا تعـاىلٰ بَـهبـا مـن قِ  ، وهـم موعـودون  ة أهل البيـتأئمَّ 

مجاعـة لـتقّمص  هذه العقيدة واملعرفة بالرجعـة هبـذا الشـكل قـد التـبس عـىلٰ 

ــاملؤمنني  ــاء أرادوا ب ــقِّ إأدعي ــن رصاط احل ــالالً ع ــ ض ــك بأئمَّ ــن التمّس ة وع

ــ ــي عش ــتـاالثن ــل البي ــاء ي إىلٰ   ر أله ــداد ورشك ــأن ــم يف ـش ركون هب

ــقَّ  ــوا احل ــة ليزيل ــة اإلهلي ــرِّ  الوالي ــن مق ــع ـــه، ويص ــن األئمَّ ــاس ع ة رفوا الن

اإلمــام   صــال باإلمــام املهــدير تلبيســًا علــيهم باســم االتِّ ـاالثنــي عشــ
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ر ـثـاين عشـهتمـيش اإلمـام ال  عنـدهم إىلٰ  الغـيُّ  ٰى ام متـادر، بـل ربَّــالثاين عش

ــه التــي رتَّ  ــودفعــه عــن مقامــه ومرتبت ــه اهللا فيهــا، وأنَّ ــدي، ب ه لــيس هــو امله

الـذي يمـأل األرض قسـطًا وعـدالً، متنّـيهم أنفسـهم وشـياطينهم  وليس هـو

ــتخدام إىلٰ  ــع اس ــة م ــيطان واألبالس ــة الش ــووا   طاع ــعبذة ليغ ــحر والش للس

ــرٰىض  ــذين مل يتفقَّ  ضــعفة العقــول والقلــوب وم ــدين،  هــواالنفــوس، ال يف ال

 .علم وركن ركني ومل يلجأوا إىلٰ 

ر بصــائر ـيف خمتصــاحلــّيل الشــيخ الطــويس يف الغيبــة، وكــذا  ٰى رو قــدف

ــد ــن أيب عب ــة، ع ــن مجاع ــدرجات ع ــفيان  ال ــن س ــيل ب ــن ع ــني ب اهللا احلس

ــن احلســني،  ــن عــيل ب ــنان املوصــيل العــدل، ع ــن س ــن عــيل ب البزوفــري، ع

ري، عـن عّمـه ـن أمحـد املصـد بـن اخلليـل، عـن جعفـر بـأمحد بـن حمّمـ عن 

د، عـن أبيـه البـاقر، اهللا جعفـر بـن حمّمـ عبـد  احلسن بن عيل، عن أبيه، عن أيب

الشـهيد، عـن  ي د العابـدين، عـن أبيـه احلسـني الزّكـعن أبيه ذي الثفنات سـيِّ 

يف الليلــة التــي كانــت   قـال رســول اهللا«: ، قــال أبيـه أمــري املــؤمنني

رسـول  ، فـأمىلٰ ودواةً  ر صـحيفةً ـسـن أحضـيـا أبـا احل:  فيها وفاته لعـيل

ـ ،يـا عـيل: هـذا املوضـع، فقـال إىلٰ  ٰى انتهـ ٰى ته حتَّـوصيَّ   اهللا ه سـيكون إنَّ

ل ر مهـديًا، فأنـت يـا عـيل أوَّ ـر إمامـًا، ومـن بعـدهم اثنـا عشــبعدي اثنا عش

ــي ــ االثن ــاىلٰ ـعش ــّامك اهللا تع ــًا، س ــامئه ر إمام ــ: يف س ــعليَّ ــري ٰى ـًا املرتض ، وأم

األعظــم، واملــأمون، واملهــدي، فــال   يق األكــرب، والفــاروقنني، والصــدّ املــؤم

 .تصحُّ هذه األسامء ألحد غريك

نســائي  هم وميّــتهم، وعـىلٰ حـيّ  أهــل بيتـي  ي عـىلٰ يـا عـيل، أنــت وصـيّ 

ــدًا ومــن طلَّ  ــي غ ــريفمــن ثبَّتهــا لقيتن ــا ب ــرَ  قتهــا فأن ين ومل أَرهــا ء منهــا، مل ت

رتك ـفــإذا حضــ. تــي مــن بعــديمَّ أُ  ىلٰ عرصـة القيامــة، وأنــت خليفتــي عــ  يف
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ــلِّ  ــاة فس ــ مها إىلٰ الوف ــإذا حض ــول، ف ــّرب الوص ــن ال ــي احلس ــاة ـابن رته الوف

رته الوفــاة ـابنــي احلســني الشــهيد الزكــي املقتــول، فــإذا حضــ مها إىلٰ ســلِّ فليُ 

رته الوفــاة ـد العابــدين ذي الثفنــات عــيل، فــإذا حضــابنــه ســيِّ  مها إىلٰ ســلِّ فليُ 

ــلِّ فليُ  ــ مها إىلٰ س ــه حمّم ــابن ــإذا حض ــاقر، ف ــاة فليُ ـد الب ــلِّ رته الوف ــه  مها إىلٰ س ابن

الكــاظم،   ٰى ابنــه موســ مها إىلٰ ســلِّ رته الوفــاة فليُ ـجعفــر الصــادق، فــإذا حضــ

رته الوفــاة ـابنــه عـيل الرضــا، فـإذا حضــ مها إىلٰ ســلِّ رته الوفـاة فليُ ـفـإذا حضــ

ابنـه  مها إىلٰ سـلِّ وفـاة فليُ رته الـالثقـة التقـي، فـإذا حضـحمّمد ابنه  مها إىلٰ سلِّ فليُ 

احلسـن الفاضـل، فـإذا   ابنـه مها إىلٰ سـلِّ رته الوفـاة فليُ ـعيل الناصح، فإذا حضـ

ــ ــاة فليُ ـحض ــلِّ رته الوف ــ مها إىلٰ س ــه حمّم ــن آل ابن ــتحفظ م ــد د املس . حمّم

ــ ــا عش ــذلك اثن ــمّ ـف ــًا، ث ــ ر إمام ــا عش ــده اثن ــن بع ــون م ــإذا ـيك ــديًا، ف ر مه

اســم : لــه ثالثــة أســامي، )١(بنيل املقــرَّ ابنــه أوَّ  ىلٰ مها إســلِّ رته الوفــاة فليُ ـحضـ

ــد ــو عب ــم أيب وه ــمي واس ــدي كاس ــث امله ــم الثال ــد، واالس ــو  ،اهللا وأمح ه

ل   .)٢(»املؤمنني أوَّ

واا   ا:  

ابٍن  م الوصية إىلٰ سلِّ ر يُ ـاإلمام الثاين عش أنَّ  ة عىلٰ هذه الرواية دالّ  نَّ أم وهِّ تُ 

رته الوفـاة ـفـإذا حضـ«: يف هذه الفقـرة  فيكون قول النبيِّ  له ثالثة أسامء،

اإلمـام  إىلٰ  »رتهـإذا حضـ«الضـمري يف  بإرجـاع  »نيل املهديّ ابنه أوَّ  مها إىلٰ سلِّ فليُ 

هذه الثالثة   ، وأنَّ  رـاإلمام الثاين عش إىلٰ  »ابنه«ر، وكذلك ضمري ـالثاين عش

 .أسامء هي أسامء البن اإلمام الثاين عرش

                                                

 ).بنيل املقرَّ أوَّ (ل بد) نيل املهديّ وَّ أ( :خمترص بصائر الدرجات) ١(

 .بتفاوت يسري ٤٠و ٣٩: الدرجات ر بصائرـخمتص؛ ١١١ ح/١٥١و ١٥٠ :للطويس ةالغيب) ٢(
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دّا :  

ــ ــمري إىلٰ ه ــاع للض ــ ذا اإلرج ــاين عش ــام الث ــاحش يف ـاإلم ــأ ف ر خط

ــل ــارات اجلم ــب عب ــإنَّ   تركي ــياقاهتا، ف ــحيح أنَّ  وس ــع إىلٰ  الص ــمري يرج  الض

ــن العســكريـاإلمــام احلــادي عشــ ــام احلس ــ ، أي  ر، اإلم رت ـإذا حض

  رـابنــه اإلمـام الثــاين عشــ مها إىلٰ ســلِّ الوفـاة فليُ   اإلمـام العســكري

ــاين عشــ ــة أســامء، وهــو اإلمــام الث ل املهــديني، واإلمــام ر أوَّ ـالــذي لــه ثالث

، واالسـم اآلخـر  دحمّمـ اسـم كاسـم النبـيِّ : ر له ثالثة أسـامءـالثاين عش

ر ـعبــد اهللا وأمحــد، والثالــث وهــو اللقــب املهــدي، وهــو اإلمــام الثــاين عشــ

، »و عبـد اهللاسـم كاسـمي واسـم أبيـه وهـ«: بعض النسـخ ل املؤمنني، ويف أوَّ 

 .عبد اهللا  العسكري  هذه النسخة يكون اسم اإلمام احلسن وعىلٰ 

ـــبنيِّ وســـنُ  ـــاين عش ـــام الث ـــون اإلم ـــه ك ـــديّ ر أوَّ ـ وج ل ني وأوَّ ل امله

ــ وأنَّ ، املــؤمنني ــدي لكــلٍّ  ٰى معن ــب عنــوان امله ــ ووصــف ومنص ــن األئمَّ ة م

وآل د دولـة حمّمـ  ملـن يقـيم كمقـام خـاّص   ر من أهل البيـتـاالثني عش

ــ ــحمّم ــاهر وبنحــو تبق ــام أنَّ  ة إىلٰ مســتمرَّ  ٰى د يف اإلعــالن الظ ــوم القيامــة، ك  ي

ــاملنتص هناك مقام  ذلـك يف  شـري إىلٰ ر، كـام أُ ـة االثنـي عشـر أو املنصـور لألئمَّ

 . املهدي  باإلمام املنصور واإلمام اءزيارة عاشور

  ا  ما ا  ّأّول ا أن:  

لال  :شاهد األوَّ

الـذي لــه أسـامء ثالثــة هــو  ة روايـات مــن الفــريقني أنَّ مـا ورد يف عــدَّ 

 : نفس اإلمام الثاين عرش

ــد رو - ١ ــن  ٰى فق ــل ب ــن الفض ــة ع ــاب الغيب ــويس يف كت ــيخ الط الش

ــ ــن عيّ ــامعيل ب ــن إس ــاذان، ع ــنش ــن   اش، ع ــل، ع ــن أيب وائ ــش، ع األعم
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ــال ــة، ق ــول اهللا: حذيف ــمعت رس ــالو  س ــدي فق ــ«: ذكــر امله ــايَ ه يُ إنَّ ع ب

أمحــد وعبــد اهللا واملهــدي، فهــذه أســامؤه  الــركن واملقــام، اســمه بــني 

 .)١(»ثالثتها

ــ يضــاً أروي  وقــد - ٢ ن، عَلــواســم يُ  ٰى اســم خيفــ: نلــه اســام  هأنَّ

ثنا عـيل حـدَّ : بسـند قـوي أو حسـن قـال إكـامل الـدينالصدوق يف  ٰى روفقد 

: أيب عبـد اهللا الكـويف، قـالد بـن ثنا حمّمـحـدَّ : ، قـال ٰى بن أمحد بن موسـ

ثنا إسـامعيل بـن مالـك، عـن حـدَّ : د بـن إسـامعيل الربمكـي، قـالثنا حممّ حدَّ 

د بـن د بن سنان، عـن أيب اجلـارود زيـاد بـن املنـذر، عـن أيب جعفـر حمّمـحممّ 

وهـو   قـال أمـري املـؤمنني: ، قـاله عـن جـدِّ عـن أبيـه، البـاقر،  عيل 

رب ـآخـر الزمـان أبـيض اللـون، مشـ خيرج رجـل مـن ولـدي يف«: املنرب عىلٰ 

  باحلمرة، مبدح الـبطن، عـريض الفخـذين، عظـيم مشـاش املنكبـني، بظهـره

، لــه  شــبه شــامة النبــيِّ  لــون جلــده، وشــامة عــىلٰ  شــامة عــىلٰ : شــامتان

ـعَلـواسم يُ  ٰى اسم خيف: اسامن ـ ٰى ا الـذي خيفـن، فأمَّ ن عَلـا الـذي يُ فأمحـد، وأمَّ

 رق واملغـرب، ووضـع يـده عـىلٰ ـلـه مـا بـني املشـرايته أضاء  د، إذا هزَّ فمحمّ 

 .)٢(»... صار قلبه أشّد من زبر احلديدمؤمن إالَّ  ٰى رؤوس العباد فال يبق

 :الشاهد الثاين

ــديّ  إنَّ  ــدي وامله ــوان امله ــتفيضعن ــري مس ــه تفس ــواتر يف  ،ني ل ــل مت ب

ــ  روايــات أهــل البيــت ــاه، وُي ــل يف معن ــه اإلمــام مــن هــو كاألص راد ب
                                                

ـــة ) ١( ـــويسلالغيب ـــرائح؛ ٤٦٣ح / ٤٥٤: لط ـــرائج واجل ـــًا يف اخل ـــدي أيض : ٣ ورواه الراون

 .٥٧ح / ١١٤٩

: ٣اخلـــرائج واجلـــرائح وراه الراونـــدي يف ؛ ١٧ح / ٥٧بـــاب / ٦٥٣: إكـــامل الـــدين) ٢(

 .٥٨ح / ١١٥٠و ١١٤٩
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 دحمّمـ  نـة لدولـة آلر عنـدما يقـيم الدولـة الظـاهرة املمكِّ ـنـي عشـة االثاألئمَّ 

ومن املسـتفيض يف روايـاهتم ،   َّـ كـلَّ  أن   رـة االثنـي عشـاألئمَّ

ــ ــو مقتض ــام ه ــون ك ــة ٰى ـيرجع ــدة الرجع ــلِّ  ،عقي ــل لك ــات، إ ب ــام رجع م

،  وأكثـــرهم رجوعـــًا وكـــرورًا أمـــري املـــؤمنني عـــيل بـــن أيب طالـــب

 :قولـه تعـاىلٰ  ٰى ـواحـدًا بعـد آخـر، وهـو مقتضـ  دويقيمون دولة آل حممّ 
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ـ لكـلِّ  وهذا اخلطـاب عـامٌّ  اإلمـام  أنَّ  ٰى حتَّـ  رـة االثنـي عشـاألئمَّ

ــاين عشــ ــه ـالث ــنَّ  وأنَّ  ،رجعــة ر أيضــًا تكــون ل ــيهم بوعــدين اهللا م ــّن : عل امل

هــو  رهلــي الثــاين املتــأخِّ مامــة، واملــّن اإلصــل اإلأم هــو بل املتقــدِّ هلــي األوَّ اإل

 .بجعلهم يملكون إرث الدولة يف األرض

ــ ــ أنَّ  ٰى وال خيف ــة إنَّ ــاآلي ــذين مض ــد لل ــي وع ــة  ٰى ـام ه ــيهم حال عل

ــابإس ــاهتم الس ــر يف حي ــعاف وقه ــدنيا وىلٰ قة األُ تض ــن ال ــ ،م ــو مقتض  ٰى ـوه

وا : داللــة
ُ
ــِعف

ْ
رِض  �اْستُض

َ ْ
علــيهم فـــيام  ٰى فعــل مـــاض، أي جــر األ

الء ؤستضــعاف، فهــامــن الــدنيا يف األرض  وىلٰ مــن حيــاهتم األُ  ٰى ـمضــ

 .وعدهم اهللا بجعلهم الوارثني

ــ ــاد ٰى ـومقتض ــواِرِ��َ  مف
ْ
ــ ا� ــرَّ أهنَّ ــون م ــرة أُ م يكون ــة  ٰى خ يف عاقب

ــرة ــك األرض وآخ ــون مل ــاة يف األرض، فريث ــ .احلي يف اآليــة  أنَّ  ٰى وال خيف

بجعلهـم الـوارثني، والوعـد الثـاين هـو  مامـة ووعـداً صل اإلأب وعدين وعداً 

ــاً  ــم ملوك ــة يف األرض، بجعله ــون إدارة الدول ــوان  يملك ــام وعن ــو مق وه

 .ووصف املهدوية

ـــني االثنــي عشــفــاملراد باملهــديّ  أنفســهم يف ر ـة االثنــا عشــر هــم األئمَّ
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  حــال الرجعــة وإقامــة الدولــة الظــاهرة، فلهــم مقــام املهدويــة بعــد تســنّمهم

أي مقـام  -ذلـك اإلمامـة مـن دون دولـة ظـاهرة معلنـة، واحلـال  أصل مقام

ة واإلمامــة مــن ر منــذ الوصـيَّ ـصــف ونعـت لإلمــام الثــاين عشـو -اإلمامـة 

قامتــه يــوم ظهــوره، وحــني ظهــوره وبــدء إ إىلٰ   أبيــه احلســن العســكري

ـللدولـة الظـاه هـذا املفــاد   ق لـه الوصـف الفعـيل ملقـام املهـدي، وإىلٰ رة يتحقَّ

يشـري قـول  - بـه مرحلتـان ه متـرُّ ر وأنَّــمام الثاين عشـد احلال يف اإلأي تعدّ  -

يكــون مــن  ر إمامــًا، ثــمّ ـفــذلك اثنــا عشــ«: الروايــة املزبــورة يف  النبــيِّ 

ر وامتـدادها يف ـاإلمـام الثـاين عشـ، أي بعـد إمامـة »ر مهـدياً ـاثنـا عشـ بعده 

ـــعصــ ــة يتحقَّ ــر الغيب ــة حمّم ــة دول ــدء إقام ــد د وآل ق ب ــن حمّم ل م ، وأوَّ

ر هـو ـيكـون اإلمـام الثـاين عشـ مَّ ر، ومـن َثــيقيمها هـو اإلمـام الثـاين عشـ

مـام ني بعد أن كان لـه أصـل مقـام اإلمامـة طيلـة فـرتة الغيبـة، فاإلاملهديّ  ل أوَّ 

ـــالثــاين عشــ ــيف األ زر متميِّ مامتــه بمقــام إصــال مقــام ر باتِّ ـة االثنــي عشــئمَّ

 .مهدويته

ــو رسُّ  ــذا ه ــه وه ــرار قول ــة  تك ــل الرواي ــ«: يف ذي ــإذا حض رته ـف

اثنــا فــذلك ، حمّمــد د املســتحفظ مــن آل ابنــه حمّمــ ىلٰ إمها ســلِّ الوفــاة فليُ 

رته الوفـاة ـ، فـإذا حضـر مهـدياً ـعشـه اثنـا يكـون مـن بعـد ثـمّ  ،ر إماماً ـعش

سـم كاسـمي، واسـم أيب ا: لـه ثالثـة أسـامي ،بنيل املقـرَّ وَّ أبنـه ا ىلٰ إمها سلِّ فليُ 

 رفكــرَّ  ،»ل املــؤمننيالثالــث املهــدي وهــو أوَّ واالســم  اهللا وأمحــد، وهــو عبــد

ــه ــ« :قول ــإذا حض ــاةـف ــكري »رته الوف ــن العس ــلِّ فليُ «  أي احلس  مها إىلٰ س

ح  ة الثانيـة أيضـاً د، إذ يف املـرَّ ي حمّمـأ »بنها د سـمه حمّمـااالبـن  أنَّ  صــرَّ

فسـبب هـذا التكـرار بحضـور وفـاة احلسـن  ،»سـميااسـم ك«:  كام قال

ــكري ــ  العس ــلِّ ه يُ أنَّ ــ ىلٰ إمها س ــه حمّم ــاإل د أنَّ ابن ــاين عش ــام الث ــه ـم ر ل
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والثـاين مقـام املهدويـة، فمـن  ،مامـةل أصـل اإلاألوَّ  :صالن زمانـاً مقامان متَّ 

ـة األر التعبري فيـه دون بقيَّـكرَّ  مَّ ثَ  ر النفكـاك زمـان إمـامتهم ـة االثنـي عشـئمَّ

 .ال رتبةً  ل املؤمنني زمناً عن زمان مقام املهدوية هلم، وهو أوَّ 

هلــي يف ســوريت النــور والقصــص يف آيــة الوعــد اإل واملخــاطبني أيضــاً 

ــ ــم األئمَّ ــذين ه ــاوال ــ  ة االثن ــتخلفهم يف ـعش ــدهم اهللا أن يس ــذين وع ر ال

ـاألرض بدولـة معلنـة ويُ  هلم بعـد اخلـوف بـدِّ هلـم إقامـة الـدين حيـث يُ ن مكِّ

ــوا  :قولــه تعــاىلٰ  أمنــًا كــام هــو نــصُّ 
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ضـح هــذا التفســري بشـكل مفهــوم جــيل مـن الروايــات الــواردة يف ويتَّ 

 :املهدي  لعنوان ووصف ٰى بيان هذا املعن

ــة االثنــي عشـــر: الروايــة األُوىلٰ  ل املهــدّيني واحــد مــن األئمَّ  ٰى ور :أوَّ

د بــن ملــؤمن الطــاق أيب جعفــر حمّمــ  ة الصــادقعقــول وصــيَّ يف حتــف ال

ــول  ــنعامن األح ــيَّ  ال ــيف وص ــاة التقيَّ ــزوم مراع ــة بل ــدم ة طويل ــتامن وع ة والك

ــة ــوَ ... «: اإلذاع ــوا ف ــال تعجل ــرف ــذا األم ــرب ه ــد ق ــالث اهللا ق ــرّ   ث ات م

 .)١(»ره اهللافأذعتموه فأخَّ 

التــي   دأي قيــام دولــة آل حمّمــ »مــن هــذا األمــر«:  ومــراده

 .يوم القيامة إىلٰ  ٰى تبق

ــناده إىلٰ  ٰى ورو ــة بإس ــويس يف الغيب ــيخ الط ــن  الش ــثاميل، ع ــزة ال أيب مح

ــر ــه  أيب جعف ــت«: قول ــا ثاب ــاىلٰ  إنَّ  ،ي ــ اهللا تع ــان وقَّ ــر يف ك ــذا األم ت ه
                                                

 .٣١٠ :حتف العقول) ١(



ة االثنا عرش يف مقام الرجعة: الفصل اخلامس  ٢٣٥ ...................  املهديون االثنا عرش هم األئمَّ

ــامَّ  ــبعني، فل ــ قُ الس ــني َل تِ ــتدَّ   احلس ــىلٰ  اش ــب اهللا ع ــل غض األرض،   أه

ثناكم فــأذعتم احلــديث وكشــفتم قنــاع فحــدَّ أربعــني ومائــة ســنة،  ره إىلٰ فــأخَّ 

 .)١(»...جيعل له بعد ذلك عندنا وقتاً   ره اهللا ومل، فأخَّ الّرس 

ــري، ـيف خمتصــ ٰى ورو ــن أيب بص ــحيح ع ــند ص ــدرجات بس ــائر ال ر بص

ــال: ، قــال عــن أيب عبــد اهللا ــد«: ق وعــدوا ســنة   إنَّ أصــحاب حمّم

ـــامَّ قُ  ،الســـبعني ـــفل ـــني َل تِ ـــل  عـــىلٰ  غضـــب اهللا   احلس األرض  أه

ــ ــد دن ــا كــان ق ــيهم العــذاب، وإنَّ أمرن ره اهللا  ٰى فأضــعف عل ــأخَّ فــأذعتموه ف

...« ٢(احلديث(. 

 النعامين يف الغيبـة بسـند موثَّـق عـن أيب بصـري، عـن أيب عبـد اهللا ٰى ورو

مـا هلـذا األمـر أمـد ينتهـي إليـه ويـريح أبـداننا؟ قـال: قلت لـه: ، قال :

رهبىلٰ «  .)٣(»اهللا ، ولكنَّكم أذعتم فأخَّ

: الــنعامين أيضــًا بســنده عــن إســحاق بــن عــّامر الصــرييف، قــال ٰى ورو

قـد كـان هلـذا األمـر وقـت وكـان يف سـنة «: يقـول  سمعت أبا عبـد اهللا

ره اهللا  ثتم به وأذعتموه فأخَّ  .)٤(»أربعني ومائة، فحدَّ

ــال ٰى ورو ــن عــّامر، ق ــق عــن إســحاق ب ــد: يف املوثَّ ــو عب ــال يل أب  اهللا ق

 :»تنيخِّ أُ با إسحاق، إنَّ هذا األمر قد يا أ  .)٥(»ر مرَّ

ســمعت أبــا : ، قـالٰى الشـيخ الطــويس بسـنده عــن عـثامن النــو ٰى ورو
                                                

: ١الكـايف  ؛١٠ ح/ ١٦اب بـ/ ٣٠٤و ٣٠٣ :الغيبة للـنعامين؛ ٤١٧ ح/ ٤٢٨ :الغيبة للطويس) ١(

 .١١ح / ١٧٩و ١٧٨: ١ اخلرائج واجلرائح ؛١ ح/باب كراهية التوقيت / ٣٦٨

 .١٠٢: خمترص بصائر الدرجات) ٢(

 .بتفاوت يسري ٤١٦ ح/٤٢٨و ٤٢٧:الغيبة للطويس ؛١ ح/١٦ باب/٢٩٩: الغيبة للنعامين) ٣(

 .٨ ح /١٦ باب /٣٠٣ :لنعامينلغيبة ال) ٤(

 .٩ ح /١٦ باب/ ٣٠٣ :الغيبة للنعامين) ٥(
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ره اهللا«: يقــول  عبـد اهللا ويفعــل بعــد ذلــك يف  ،كــان هــذا األمــر يفَّ فــأخَّ

 .)١(»ذّريتي ما يشاء

ت قِّـواملراد مـن األمـر يف هـذه الروايـات املستفيضـة التـي كـان قـد وُ 

، الدولـة املوعــود  هـو ظهــور وقيـام  دولـة آل حمّمـد ل اهللا تعـاىلٰ بَـقِ  مـن

 .ة االثنا عرش عليهايوم القيامة يتعاقب األئمَّ  باستمرارها إىلٰ 

يديــه  عــىلٰ  اإلمـام الــذي يــتمُّ  لح يف روايــات أهــل البيــت عــىلٰ صـطَ ويُ 

تشـري هـذا  ، وإىلٰ  مـن آل حمّمـد بدء إنشاء إقامة هذه الدولـة أنَّـه املهـدي 

 .الرواية األخرية

 حمّمـد  أنَّ مقـام املهـدي مـن آل وتشري هـذه الطائفـة مـن الروايـات إىلٰ 

  ره اهللا  ة عـىلٰ يف السـبعني، أي بـدء إقامـة هـذه الدولـة املسـتمرَّ  قد قدَّ

ــيِّ  ــد س ــؤولية ي ــام باملس ــلمون يف القي ــون واملس ط املؤمن ــرَّ ــامَّ ف ــهداء، فل د الش

ره اهللا مـن بـاب  أهـل األرض اهللا عـىلٰ  اشـتدَّ غضـب  احلسني َل تِ وقُ   فـأخَّ

 ــاِب ِكت
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�� )ــد ، )٣٩: الرع

ة اهللا املشـار ألنَّه مل يكن ذلك التقدير تقـدير جـرب، وإنَّـام أمـر بـني أمـرين لُسـنَّ 

ـ :إليها يف قوله تعاىلٰ 
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ر اهللا أن يكـون مهـدي آل حمّمـد)١١: الرعد( هـو اإلمـام جعفـر   ، فقـدَّ

ة أُ  الصــادق ره اهللا يف اإلمــام موســ ٰى خــر، فحصــل التفــريط مــرَّ  ٰى فقــدَّ

ره اهللا إىلٰ   .ما يشاء بن جعفر، فوقع التفريط ثالثة فأخَّ

ا األمــر قــد أنَّ هــذ مــن الروايــات إىلٰ  أشــارت هــذه الطائفــة  ومــن َثــمَّ 

ــه اهللا ثــالث مــرّ  ت ــثالث إىلٰ  ،اتوقَّ والتقــدير ،  زمــن الصــادق ولعــلَّ ال

 .يكون رابعاً   بن جعفر ٰى يف زمن موس

                                                

 .٤١٨ح / ٤٢٩و ٤٢٨: الغيبة للطويس) ١(
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ــاب ــن ب ــري م ــذا التغي م�  وه
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ُه أ
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احلتمــي بمقــادير  اهللا  مــع علــم ال يتنــاىفٰ  ،)٣٩: الرعــد( �ال

ــمَّ ال تتنــاىفٰ األُ  ــن َث هــذه الروايــات مــع  مــور وأقــدارها وحــتم إبرامهــا، وم

 .أنَّ مهدي آل حمّمد هو اإلمام الثاين عرش  ٰى خرالروايات األُ 

  ة أهل البيـتز أنَّ املهدوية مقام ألئمَّ عزِّ أنَّ هذه الطائفة تُ : واحلاصل

 .يوم القيامة إىلٰ  دولة املعلنة التي تستمرُّ بال ر هو بلحاظ  قيامهم ـاالثني عش

ذلك يشـري مـا رواه الكلينـي يف الكـايف بإسـناده عـن األصـبغ بـن  وإىلٰ 

جيعلـه اهللا مـن شـاء منّــا  واملهــدي ... «:  أمـري املـؤمنني عـن  ،نباتـة

 .)١(»أهل البيت

: رـني االثنـي عشـاملهـدي األكـرب مـن املهـديّ   عـيلّ : الرواية الثانية

دخلـت : اجلـديل، قـالر بصـائر الـدرجات عـن أيب عبـد اهللا ـاه يف خمتصا روم

قبـل أن يـدخل  - ثالثـاً  -ثك حـدِّ أُ  أَال «: فقـال  طالـب عـيل بـن أيب  عىلٰ 

ــ«: فقــال ،بــىلٰ : ، قلــت»؟عــيلَّ وعليــك داخــل ة األرض أنــا عبــد اهللا، أنــا دابَّ

ــد اهللا، أَال  ــا عب ــا وأن ــو نبيّه ــدهلا وأخ ــدقها وع ــأنف اأُ  ص ــربك ب ــدي خ مله

 .)٢(»أنا: صدره فقال نعم، فرضب بيده إىلٰ : قلت: ، قال»وعينه؟

  عــيل دخلــت عــىلٰ : أيضــًا عــن أيب عبــد اهللا اجلــديل، قــال ٰى ورو

: قلــت: ، قـال»أن يـدخل علينـا داخـل إالَّ  ثك بسـبعة أحاديـث حـدِّ أُ «: فقـال

: قلــت :، قــال»أتعــرف أنــف املهــدي وعينــه؟«: افعــل ُجعلــت فــداك، قــال

 .)٣(...مري املؤمننيأنت يا أ
                                                

ــاب  /٤٥٠: ١ الكــايف) ١( ــبب ــد النب ــه يِّ ل ــرات الكــويف؛ ٣٤ ح/ ووفات  ح /١١٢: تفســري ف

)١١٣/١١(. 

 .٢٠٧و ٢٠٦: ائر الدرجاتخمترص بص) ٢(

 .٢٠٧: خمترص بصائر الدرجات) ٣(
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هـو صـاحب   روايـات مستفيضـة بـأنَّ أمـري املـؤمننيوردت  قدو

الكّرات والرجعات ودولة الـدول، ومـن َثـمَّ يكـون هـو املهـدي األكـرب مـن 

أنَّـه  ٰى خـر، كـام هـو مفـاد هـاتني الـروايتني وروايـات أُ  ة أهل البيتأئمَّ 

ن تشــبيه املهــدي بأعضــا  عــني ء جســم بعضــها املهــدي وأنفــه، حيــث تضــمَّ

مقـام أمـري املـؤمنني عـيل بـن أيب   ي مركزي وهـو العـني واألنـف، وأنَّ ـرئيس

ــ  طالــب  صــاف بوصــف املهــدي هــور يف االتِّ ـة االثنــي عشــبــني األئمَّ

ـ  أنَّ صـدق عنـوان املهـدي عـىلٰ بنيِّ موقع العني، وهذا يُ  ر ـة االثنـي عشـاألئمَّ

 .هو بتفاوت

ة كّلهم : الرواية الثالثة ما رواه يف بصائر الدرجات عن عبد : مهدّيوناألئمَّ

ثني عيل بن : اهللا، عن إبراهيم بن حمّمد الثقفي، قال أخربنا إسامعيل بن يسار، حدَّ

وأوصيائي  إّين «: يقول  اً رمي، عن سليم الشامي أنَّه سمع عليَّ ـجعفر احلض

احلسن «: المن هم؟ ق ،يا أمري املؤمنني: ، فقلت»ثونمن ولدي مهدّيون كّلنا حمدَّ 

ثّم ثامنية من «وعيل يومئٍذ رضيع، : ، قال»، ثّم ابني عيل بن احلسني واحلسني

َ  :بعده واحدًا بعد واحد، وهـم الـذين أقسـم اهللا هبـم فقـال
َ

 َوواِ�ٍ َومـا َو�

ا الوالد فرسول اهللا، ]٣: البلد[  »...وما ولـد يعنـي هـؤالء األوصـياء،  أمَّ

 .)١(احلديث

ــياء  ــوكــون األوص ــي عش ــ  ر أوالد رســول اهللاـاالثن ــع أنَّ عليَّ ًا م

بـن رسـول اهللا ا اً عليَّـ بـاب التغليـب، أو أنَّ  ه مـن ووأخـ  ابن عـّم النبـيِّ 

 .ة االثني عرشاألئمَّ  كلِّ  طلق يف هذه الرواية املهدي عىلٰ أُ روحًا ونورًا، و

ا رواه الصــدوق يف الصـحيح عــن مـ: تأييــد ملـا ســبق: الروايـة الرابعـة

ــأبــان  ليم بــن قــيس إبــراهيم بــن عمــر الــيامين، عــن ُســ اش، عــن بــن أيب عيّ
                                                

 .١٦ح .../ باب يف الفرق بني األنبياء والرسل/ ٣٩٢:بصائر الدرجات) ١(



ة االثنا عرش يف مقام الرجعة: الفصل اخلامس  ٢٣٩ ...................  املهديون االثنا عرش هم األئمَّ

جالسـًا بـني يـدي  كنـت : يقـول سـمعت سـلامن الفـاريس : اهلاليل، قال

ــول اهللا ــي  رس ــته الت ــ يف مرض ــة َض بِ ُق ــدخلت فاطم ــا ف  ،... فيه

يـوم القيامـة، كّلهـم هـادون  أوصـيائي إىلٰ   وأبنـاء بعلـِك ... « :هلـا  فقال

حســني، ثــّم   ل األوصــياء بعــدي أخــي عــيل، ثــّم حســن، ثــمّ مهــدّيون، وأوَّ 

ة درجـة أقـرب إىلٰ  اهللا مـن  تسعة من ولد احلسـني يف درجتـي، ولـيس يف اجلنـَّ

 .احلديث »...درجتي

 .)١(ليم بن قيس يف كتابه مع تفاوت يسري يف األلفاظورواه ُس 

ــة ــة اخلامس ــث: الرواي ــد ثال ــب الــنعامين يف  ٰى روو: تأيي ــن أيب زين اب

ام، الـرّزاق بـن ّمهـ اب الغيبة عـن ابـن عقـدة وغـريه بإسـنادهم عـن عبـدكت

ليم بـن قـيس، عـن عـيل اش، عـن ُسـعن معّمر بن راشد، عن أبان بن أيب عيّـ

ــن أيب  ــول اهللا ب ــن رس ــب، ع ــديث  طال ــاس، ليُ ... «: يف ح ــا الن ــأّهي غ بلِّ

ثالثـة هـّم اشـهد علـيهم، ثـّم إنَّ اهللا نظـر نظـرة مقالتي شـاهدكم غـائبكم، اللّ 

  ر إمامـًا بعـد أخـيـتـي أحـد عشـمَّ فاختار من أهل بيتي بعدي، وهـم خيـار أُ 

واحدًا بعد واحد، كلَّام هلـك واحـد قـام واحـد، مـثلهم يف أهـل بيتـي كمثـل 

م أئمَّ  نجوم السامء، كلَّام غاب نجم   .)٢(»...ة هداة مهدّيونطلع نجم، إهنَّ

ـــ   ق، والحـــظ قـــول رســـول اهللاوهـــذا احلـــديث طريقـــه موثَّ

، وهـو )وناملهـديّ (بمقـام  مامـة، وثانيـاً بمقـام اإل الً ر أوَّ ـفوصف االثني عشـ

يكـون مـن بعـده  ثـمّ  ،مامـاً إر ـفـذلك اثنـا عشـ«:  مطابق لتفسـري قولـه

ــ ــا عش ــدياً ـاثن ــ »ر مه ــدَّ ـبالض ــة وع ــم كمجموع ــاٍن هل ــه دور ث ة رورة، ألنَّ

برتتيـب  لـيس الزمـاين لرجـوعهم ام وأنَّ الرتتيـبيرجعون فيقومون بـه السـيّ 
                                                

 .١٣٣و ١٣٢ :ليم بن قيسكتاب ُس ؛ ١٠ح / ٢٤باب / ٢٦٣: للصدوق إكامل الدين) ١(

 .٢٣٦: ليم بن قيسكتاب ُس  ؛١٢ ح /٤باب /٨٦و ٨٥: الغيبة للنعامين) ٢(
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ـمراتبهم، وتفسريه برجعـة األ ر ـني االثنـي عشـاملهـديّ  ر وأنَّ ـة االثنـي عشـئمَّ

 .ة االثني عرش وإقامتهم لدولة العدلئمَّ مقام الرجعة لأل

 ي أنَّ ـهلــي يف آيــة القصــص وآيــة النــور يقتضــأنَّ الوعــد اإل مــرَّ  قــدو

ــة اإل ــة الدول ــة األرض وإقام ــتخالف لوراث ــود باالس ــاملوع ــة ه ــس هلي م نف

 .الذين استضعفوا يف األرض سابقاً ر ـة االثني عشئمَّ األ

 .يف الروايات  ةاألئمَّ  وورد كثريًا إطالق املهدي واملهدّيني عىلٰ 

 :الشاهد الثالث

ر مـن ـر مـن املهـدّيني االثنـي عشــة االثنـي عشـهد إرادة األئمَّ وممَّا يش

اإلمـام الـذي  مـام إىلٰ إ ة وتسـليمها مـن كـلِّ أي روايـة الوصـيَّ  -هذه الرواية 

الغيبـة ورواهـا   أنَّ نفس هذه الروايـة التـي رواهـا الشـيخ الطـويس يف -بعده 

كـون اسـم املهـدي مـن  ر بصـائر الـدرجات قـد اشـتملت عـىلٰ ـعنه يف خمتص

 .التي قد سّامه اهللا هبا، والتي ال تصحُّ ألحد غريه  أسامء عيل

ــنيَّ  ــحيح املتع ــغ فالص ــه وال زي ــبس في ــذي ال ل ــب  ال ــه وال ري يعرتي

ــيمرتيه أنَّ املـراد مـن املهـدّيني االثنـي عشـ ر هـم ـة االثنـي عشـر بعـد األئمَّ

ــ ولــذلك  ،، فهــم املهــدّيون بلحــاظ دور الرجعــة هلــم  ةنفــس األئمَّ

ــذُ  ــ يف  رَ ِك ــاين عش ــام الث ــة أنَّ اإلم ــخ الرواي ــض نس ل ـبع ــؤمنني وأوَّ ل امل ر أوَّ

 . اآلية الواعدة بالرجعةني، وقد مرَّ أنَّ ذلك إشارة يفاملهديّ 

 :تساؤل

ـ  فلـامذا غـاير النبـيُّ : ولعلَّك تسـأل ة االثنـي يف التعبـري بـني األئمَّ

ــ ر، وكــأنَّ املجموعــة األُوىلٰ ـر واملهــدّيني االثنــي عشـــعشــ ر، ـة اثنــا عشــأئمَّ

 .وأنَّ هناك جمموعة ثانية عددها أيضًا اثنا عرش كّلهم مهدّيون



ة االثنا عرش يف مقام الرجعة: الفصل اخلامس  ٢٤١ ...................  املهديون االثنا عرش هم األئمَّ

 :واجلواب

ـــ إالَّ  وىلٰ أوهـــم املغـــايرة للوهلـــة األُ  إنَّ التعبـــري وإن اد املـــراد أنَّ احتِّ

ــات، نظــري مــا رواه ــق   مــألوف يف اســتعامل الرواي الشــيخ يف الغيبــة مــن موثَّ

ــي ــال ،جــابر اجلعف ــر: ق ــا جعف ــمعت أب ــا «: يقــول  س ــيملكنَّ منّ واهللا ل

يكـون  ٰى متـ: ، قلـت»رجل بعـد موتـه ثالثامئـة سـنة يـزداد تسـعاً   أهل البيت

: القـائم يف عاملـه؟ قـال  وكـم يقـوم: ، قلـت» بعـد القـائم«: قـالذلك؟ 

ودمــاء   ر فيطلــب بــدم احلســنيـرة ســنة، ثــّم خيــرج املنتصـــتسـع عشــ«

 .)١(»خيرج السّفاح ٰى أصحابه، فيقتل ويسبي حتَّ 

م أنَّ الرجـل مـن أهـل فالناظر يف هـذه الروايـة يف املتبـادر األوَّ  ل يتـوهَّ

ر الـذي خيـرج بعـد القـائم والـذي ـئم أو املنتصـالبيت والذي يملك بعد القا

ــني ــدم احلس ــأر وب ــب بث ــني  يطل ــري احلس ــو غ ــحابه ه ــاء أص   ودم

ر هـو ـمـع أنَّـه قـد استفاضـت الروايـات أنَّ املنتصـ ،تعـّدد التعبـري ٰى ـبمقتض

، ففـي روايـات رواهـا املفيـد يف االختصـاص عـن جـابر، عـن  احلسني

ر والسـّفاح يـا جـابر؟ ـاملنتصـوهـل تـدري مـن «: يف حديث  أيب جعفر

 .)٢(» املنترص احلسني بن عيل، والسّفاح عيل بن أيب طالب

بســنده عــن أيب   الشـيخ الصــدوق يف عيـون أخبــار الرضـا ٰى ورو

ر مهـديًا، ـمنّـا اثنـا عشـ«: سـمعته يقـول: ، قـال بصري، عن أيب عبـد اهللا

 .)٣(»ة، ويصنع اهللا يف السادس ما أحّب ة وبقي ستَّ ستَّ  مٰىض 

                                                

 .٥٠٥ح / ٤٧٩و ٤٧٨: الغيبة للطويس) ١(

 .٢٥٨: االختصاص) ٢(

 .٣٧ح / ٦٩: ١ عيون أخبار الرضا ) ٣(
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 :الشاهد الرابع

ويــيل مقاليــد  ،ةمــا ورد مــن روايــات مستفيضــة أنَّ الــذي يــيل الوصــيَّ 

ــاين عشــ ــه  هــو احلســني ،ر، ويــيل اخلــاتمـاإلمــام الث ــدفع إلي ــث ي ، حي

 :ذلك كلَّ   القائم

ــدـيف خمتصــ ٰى د روفقــ - ١ ــدرجات عــن أيب عب :  اهللا ر بصــائر ال

ًا كـام ه، ومعـه سـبعون نبيَّـتلـوا معـأصـحابه الـذين قُ   يف  ويقبل احلسني«

اخلـاتم، فيكـون    ، فيـدفع إليـه القـائم بـن عمـران ٰى عثوا مع موسبُ 

ــني ــله وكفنــه وحنوطــه ويــواري بــه يف   احلس هــو الــذي يــيل غس

 .)١(»حفرته

ــنده إىلٰ مــ - ٢ ــن  ا رواه يف الكــايف بس ــم البطــل، ع ــن القاس ــد اهللا ب عب

 ... « :يف حـــديث  أيب عبـــداهللا
ً
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ب لكـلِّ    خروج احلسـني  يف سـبعني مـن أصـحابه علـيهم البـيض املـذهَّ

ــان،  ــة وجه ــؤذّ (بيض ــونن املؤذّ ي ــؤّدون إىلٰ  )ن ــني امل ــذا احلس ــاس أنَّ ه  الن

  ــ ــرج حتَّ ــد خ ــكُّ  ٰى ق ــدّجال وال  ال يش ــيس ب ــه ل ــه، وأنَّ ــون في املؤمن

ــ ــيطان، واحلجَّ ــوب ش ــة يف قل ت املعرف ــتقرَّ ــإذا اس ــرهم، ف ــني أظه ــائم ب ة الق

ــني ــه احلس ــؤمنني أنَّ ــ  امل ــاء احلجَّ ــذي يُ ج ــون ال ــوت، فيك ــة امل له غسِّ

، وال يـيل الـوّيص  ده يف حفرتـه احلسـني بـن عـيللحـطـه ويُ نِّ وُحي  نه كفِّ ويُ 

 .)٢(»الوّيص  إالَّ 

ــوروا ايش يف تفســريه ولكــن مــع اخــتالف يســري يف األلفــاظ، هــا العيّ
                                                

 .٤٩و ٤٨: خمترص بصائر الدرجات) ١(

 .٢٥٠ح / ٢٠٦: ٨الكايف ) ٢(



ة االثنا عرش يف مقام الرجعة: الفصل اخلامس  ٢٤٣ ...................  املهديون االثنا عرش هم األئمَّ

ــة ــل الرواي ــي ذي ــحابه   املــؤّدي إىلٰ «: فف ــد خــرج يف أص ــني ق ــاس أنَّ احلس الن

، اإلمـام الـذي نـون وأنَّـه لـيس بـدّجال وال شـيطانال يشـكُّ فيـه املؤم ٰى حتَّـ

ّكون بـني أظهــر النـاس يومئــٍذ، فــإذا اسـتقرَّ عنــد املــؤمن أنَّـه احلســني ال يشــ

ـ فيه، وبلـغ عـن  قه املؤمنـون احلسـني احلجَّ ة القـائم بـني أظهـر النـاس وصـدَّ

ـ نـه، وحنَّطـه، وإيالجـه بذلك، جاء احلجَّ ـله، وكفَّ ة املـوت فيكـون الـذي غسَّ

ــراهيم يف حديثــه»الــوّيص  إالَّ يف حفرتــه احلســني، وال يــيل الــوّيص  : ، وزاد إب

 .)١(»نيهعي يقع حاجباه عىلٰ  ٰى ثّم يملكهم احلسني حتَّ «

م مــا  - ٣ ــه يملــك تقــدَّ مــن روايــة الشــيخ الطــويس يف الغيبــة، مــن أنَّ

ر ـثالثامئـة سـنة ويـزداد تسـعة، وهـو املنتصـ بعد القائم رجل من أهل البيـت 

ــحابه ــدماء أص ــه وب ــب بدم ــور ويطل ــو املنص ــد يف )٢(وه ــا املفي ــد رواه ، وق

  ســمعت أبــا جعفــر: االختصــاص ببســط يف الروايــة عــن جــابر، قــال

ــا أهــل البيــت بعــد موتــه ثــالث مائــة ســنة «: وليقــ واهللا لــيملكنَّ رجــل منّ

بعـد مـوت «: فقـال: يكـون ذلـك؟ قـال ٰى فمتـ: فقلـت: ، قـال»ويزداد تسعاً 

: فقــال: يمــوت؟ قــال ٰى وكــم يقــوم القــائم يف عاملــه حتَّــ: ، قلــت لــه»القــائم

 .)٣(ة احلديثوذكر بقيَّ » ...يوم موته قيامه إىلٰ   ر سنة من يومـتسعة عش«

عـن عن أبيـه،  ،سنده عن عقبةب ر بصائر الدرجاتـوروٰى يف خمتص - ٤

ل من أوَّ  :فقيل له، »نعم«: قال هي؟ عن الرجعة أحقٌّ  َل ئِ ه ُس أنَّ   اهللا يب عبدأ

ومعه النـاس  :، قلت» إثر القائم خيرج عىلٰ  احلسني « :قال ؟من خيرج
                                                

بسنده ، ٢٠ح / ٢٨١: ٢ورواه ابن قولويه يف كامل الزيارات ؛ ٢٠ح / ٢٨١: ٢ايش تفسري العيّ ) ١(

 .اهللا  يب عبدأعن  ،عن صالح بن سهل ،رميـسم احلضاهللا بن القا عن عبد

ـــويس) ٢( ـــة للط ـــن ٥٠٥ح / ٤٧٩و ٤٧٨: الغيب ـــدرجات ع ـــائر ال ــــر بص ؛ ورواه يف خمتص

 .٤٩: مصدر آخر

 .٢٥٧: االختصاص) ٣(
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 : يف كتابه بل كام ذكر اهللا تعاىلٰ  ،ال«: هم؟ قالكلّ 
ُ
خ
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ف
َ
 .)١(»بعد قوم قوم، ]١٨: النبأ[ أ

 :الشاهد اخلامس

ـ  ر مـن أهـل البيـت إىلٰ ـة االثنـي عشـما تواتر مـن عقيـدة رجعـة األئمَّ

اإليــامن حمضــًا أو حمــض الكفــر حمضــًا،  ممَّــن حمــض  ٰى الــدنيا، ورجــوع املــوت

ـ ، وأنَّ  ورجوع أعداء أهـل البيـت ل مـن يرجـع مـن أئمَّ  البيـت ة أهـلأوَّ

 هــو احلســني بــن عــيل  ــ ، فيكــون هــو اإلمــام ة يف زمــن احلجَّ

 . عيل بن أيب طالب  بعده، ثّم يرجع بعد احلسني

ــ الــدنيا بعــد مــوت اإلمــام  ر إىلٰ ـة االثنــي عشــوروايــات رجعــة األئمَّ

 .عرش قد بلغت مئات الروايات اين الث

 مـا يزيـد عـىلٰ ) اإليقـاظ مـن اهلجعـة( يف كتـاب فام رواه احلـّر العـاميل

ــةســتَّ  ــة رواي ــاحب العــوامل ـ، فضــالً عــامَّ رواه املجلســ)٢(ة مائ ي وتلميــذه ص

ــريهم  ــرتآبادي وغ ــامَّ  واألس ــالً ع ــريون، فض ــكث ــات  رواه العامَّ ــن رواي ة م

 .مل تكن مرادفًا لغوياً  نإو ًى مرادفة للفظ الرجعة معن
                                                

 .٤٨: خمترص بصائر الدرجات) ١(

ــ: قــد يقــال) ٢( فــال  ة إنَّ مــا رواه احلــرُّ العــاميل عــامٌّ يف الرجعــة ولــيس يف خصــوص األئمَّ

 .يصحُّ االستدالل به

كُّ مـا (يصحُّ االستدالل بـام ذكـره احلـرُّ العـاميل مـع ضـميمة مـا ذكـره مـن قاعـدة  :واجلواب  

ـة جرٰى  ـْن ، وقاعـدة )يف بني إرسائيـل جيـري يف هـذه األُمَّ
َ
 َول
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�
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َ
�� )وبقاعــدة أنَّ قصــص القــرآن مــثًال عــربة يعــرب )٤٣: فــاطر ،

ـة، وبقواعـد ُأخـرٰى  منه إىلٰ  املطلـوب  إنَّ الـدليل عـىلٰ : وبعبـارة ُأخـرٰى . مـا يقـع يف هـذه األُمَّ

عٰى  ــًا وُأخــرٰى  واملــدَّ ــون خاّص ــارًة يك ــىلٰ  ت ــائط ع ــه بضــميمة ووس ــًا، وُيســتدلُّ ب ــون عاّم  يك

ــة ــة اخلاصَّ ــواردة يف األُ . النتيج ــة ال ــرٰى فاألدلَّ ــم األُخ ــىلٰ  م ــة ع ــة،  أدلَّ ــذه األُمَّ ــا يف ه وقوعه

ة وبالتايل عىلٰ  ة اهللا يف األرض حيث ال ختلو األرض من حجَّ  .وجود حجَّ
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األلــف بكثــري،  ايــات قــد تزيــد عــىلٰ واإلحصــائية الدقيقــة لتلــك الرو

 .عند الفريقني ةت عموم الرجعفضالً عن جمموع روايا

 .ام بعديأيت تفصيل ذلك فيضعافًا، وسأذلك  فإنَّ العدد يتضاعف عىلٰ 

ــ ــدة رجعــة األئمَّ ــن الواضــح أنَّ عقي ــي عشــوم ــام ـة االثن ــد اإلم ر بع

ــاين عشــ ــر تُ ـالث ر ـاالثنــي عشــ أنَّ  ر أوـل تــوّهم أنَّ املهــدّيني االثنــي عشــبطِ

 .ة االثني عرشمهديًا هم غري األئمَّ 

ــوهّ  ــع ت ــاقض م ــويتن ــني األئمَّ ــّدد ب ــم التع ــي عش ــديّ ـة االثن ني ر وامله

 :من الروايات ةر مجلـاالثني عش

ر بصــائر الــدرجات عــن أمحــد بــن حمّمــد بــن ـا رواه يف خمتصــمــ - ١

ن ، عـن عمـر بـن عبـد العزيـز، عـن رجـل، عـن مجيـل بـن دّراج، عـٰى عيس

ــّىلٰ  ــد اهللا املع ــن أيب عب ــّحام، ع ــد الش ــيس وزي ــن خن ــاال ب ــمعناه : ، ق س

ــول ــيل«: يق ــن ع ــني ب ــة احلس ــرُّ يف الرجع ــن يك ل م ــث يف  إنَّ أوَّ ، ويمك

 .)١(»عينيه يسقط حاجباه عىلٰ  ٰى حتَّ  األرض أربعني سنة

ر بصـائر الـدرجات أيضـًا عـن أّيـوب بـن نـوح ـا رواه يف خمتصـم - ٢

بـن املغـرية، عـن العبّـاس بـن العـامر القصـباين،  عبد اهللا واحلسني بن عيل بن 

 قـال أبـو جعفـر: عن سعيد، عن داود بن راشد، عـن محـران بـن أعـني، قـال

 :» ل مــن يرجــع جلــاركم احلســني تقــع  ٰى ، فيملــك حتَّــإنَّ أوَّ

 .)٢(»عينيه من الكرب  حاجباه عىلٰ 

 عــّىلٰ مــن صــحيح امل ر بصــائر الــدرجات أيضــاً ـا روي يف خمتصــمــ - ٣

ــال ــيس، ق ــن خن ــد :ب ــو عب ــال يل أب ــع إىلٰ أوَّ «:  اهللا ق ــن يرج ــدنيا  ل م ال
                                                

 .١٨: خمترص بصائر الدرجات) ١(

 .٢٨و ٢٧: خمترص بصائر الدرجات) ٢(
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ــيل ــن ع ــني ب ــ  احلس ــك حتَّ ــىلٰ  ٰى فيمل ــاه ع ــقط حاجب ــن  يس ــه م عيني

 .)١( رجعة النبيِّ   ذكر ثمّ  ،احلديث »...الكرب

سمعت : قال ،ر بصائر الدرجات عن جابر اجلعفيـا رواه يف خمتصم - ٤

ئة سنة بعد موته ثالثام منّا أهل البيت رجل  ليملكنَّ واهللا«: يقول  أبا جعفر

وكم يقوم : قلت، » بعد القائم«: يكون ذلك؟ قال ٰى مت :قلت ،»اد تسعاً ديز

الدنيا وهو احلسني  ر إىلٰ ـخيرج املنتص سنة، ثمّ  ةرـتسع عش«: القائم يف عامله؟ قال

  َّح وهـو أمـري اخيرج السـفّ  ٰى فيطلب بدمه ودم أصحابه، فيقتل ويسبي حت

 .)٢(» يب طالبأاملومنني عيل بن 

 .)٣(الكالم املعطاء والفصيح والقادر عىلٰ : اح يف اللغةوالسفّ 

ــ - ٥ ــم ــرـا رواه يف خمتص ــن أيب جعف ــنده ع ــدرجات بس ــائر ال  ر بص

 ،ــال ــال احلســني« :ق ــل أن يُ   ق ــألصــحابه قب ــر ،»...لقتَ   وذك

ــ مكــث مــا شــاء اهللا أ ثــمّ «: ) احلســني(وقــال  ،ه يستشــهد ومــن معــهأنَّ

ــ ــقُّ كون أوَّ أف ــن تنش ــاأل ل م ــه ف ــري أرض عن ــة أم ــق خرج ــة تواف خرج خرج

 .)٤(احلديث  »...وقيام قائمنا  املومنني

ــا  - ٦ ــنيم ــًا أنَّ احلس ــرج إىلٰ   ورد مستفيض ــدما خي ــدنيا يف  عن ال

ر َعِقبـًا ـر حيـث ال يكـون لإلمـام الثـاين عشــأواخر حياة اإلمـام الثـاين عشـ

ــد ــن ول ــم ــيِّ ه حيَّ ــازع س ــي ال ين ــٍذ ك ــيَّ ًا حينئ ــال الوص ــهداء يف انتق ة د الش

 .، كام يف الشاهد السادسواإلمامة إليه
                                                

 .٢٩: خمترص بصائر الدرجات) ١(

 .٤٩: خمترص بصائر الدرجات) ٢(

ة / ٤٨٦: ٢لسان العرب ) ٣(  ).سفح(مادَّ

 .٥٠: خمترص بصائر الدرجات) ٤(
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 :سالشاهد الساد

ا رواه الشـيخ الطـويس يف الغيبـة بسـنٍد حسـن عـن احلسـن بـن م - ١

فقـال   أيب احلسـن الرضـا أيب محـزة عـىلٰ  دخل عـيل بـن : عيل اخلّزاز، قال

 بـن حمّمـد إّين سـمعت جـّدك جعفـر«: ، فقـال لـه»نعـم«: أنت إمام؟ قال: له

 وأنسـيت يـا شـيخ أ«: فقـال ،»ولـه عقـب إالَّ ال يكـون اإلمـام «: يقول 

ــام قــال جعفــر تناســيت؟ لــيس هكــذا قــال جعفــر ال يكــون :  ، إنَّ

  اإلمــام الــذي خيــرج عليــه احلســني بــن عــيل إالَّ ولــه عقــب  إالَّ اإلمــام 

هكـذا سـمعت جـّدك  ،ت ُجعلـت فـداكصـدق: ، فقـال لـه»فإنَّه ال عقب لـه

 .)١(يقول

لفظــه يف وســط   أنَّ إالَّ  ،بطريــق آخــر ةمامــورواه الطـربي يف دالئــل اإل

ــديث ــون اإل«: احل ــام إالَّ ال يك ــد إالَّ م ــه ول ــه  ول ــرج علي ــذي خي ــام ال  اإلم

 .)٢(»...بن عيل  احلسني

ة ُأخـرواآليت عـ -ذه الطائفـة مـن الروايــات وتفسـري هـ منهـا مــن  ٰى دَّ

 د الشـهداءسـيِّ   ر ال يكـون لـه عقـب عنـد خـروج جـّدهـاإلمام الثاين عش أنَّ 

  ٰــة إىل ــدنيا يف الرجع ــ ،- ال ــاين عش ــام الث ــدفع اإلم ــل أن ي ــو ألج ر ـه

ــيَّ  ــة إىلٰ الوص ــة اإلهلي ــة واألمان ــد اإلمام ــدِّ  ة ومقالي ــون ج ــال يك ــني، ف ه احلس

ــال الوصــيَّ  ــاك مــانع مــن انتق ــد اإلة اإلهن ــة ومقالي ــة وامللكوتي ــن هلي مامــة م

عنــد ذلــك مـن قبيــل ولــٍد مــن   ه احلســنيجـدِّ  ر إىلٰ ـاإلمـام الثــاين عشــ

ر له اسـتحقاق الوراثـة فيامنـع مـن انتقـال اإلمامـة إىلٰ   اجلـدِّ  صلبه مبارش يتقرَّ

 .د الشهداءوهو سيِّ 
                                                

 .١٨٨ح / ٢٢٤: الغيبه للطويس) ١(

 .)٤٠٥/٩(ح / ٤٣٦و ٤٣٥: ةمامدالئل اإل) ٢(
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فالروايــة يف هــذه الطائفــة ليســت نافيــة للولــد والعقــب لإلمــام الثــاين 

 .ياته الرشيفةعرش مطلقًا، بل يف ظرف أواخر ح

ــ ٰى روو - ٢ ــالـالكّش ــعود، ق ــن مس ــد ب ــن حمّم ــنده ع ثنا : ي بس ــدَّ ح

سـليامن، عـن منصـور بـن العبّـاس البغـدادي،  جعفر بن أمحد، عن أمحـد بـن 

ثنا إسـامعيل بـن سـهل، قـال: قال ثني بعـض أصـحابنا وسـألني أن : حدَّ حـدَّ

 ،...ةيب محـزأفـدخل عليـه عـيل بـن   كنت عنـد الرضـا :أكتم اسمه، قال

إمـام مثلـه؟ فقـال  إالَّ إّنا روينا عن آبائـك أنَّ اإلمـام ال يـيل أمـره : قال له عيل

كــان إمامــًا أو   فــأخربين عــن احلســني بــن عــيل«:  أبــو احلســن  لــه

عـيل بـن : ، قـال»فمـن ويل أمـره؟«: كـان إمامـًا، قـال: قـال ،»كان غري إمام؟

حمبوســًا  ان كــ: قــال ،»؟ وأيــن كــان عــيل بــن احلســني«: احلســني، قــال

ــ: بالكوفــة يف يــد عبيــد اهللا بــن زيــاد، قــال ويل  ٰى خــرج وهــم ال يعلمــون حتَّ

إنَّ هـذا أمكـن عـيل بـن «:  فقـال لـه أبـو احلسـن .رفـأمر أبيه ثـّم انصـ

ـأن يأيت كربالء فييل أمـر أبيـه، فهـو يُ   احلسني ن صـاحب هـذا األمـر مكِّ

 .»حبس وال يف إساررف وليس يف ـأن يأيت بغداد فييل أمر أبيه ثّم ينص

فقال أبو : عقبه؟ قال يرٰى  ٰى ي حتَّ ـإّنا روينا أنَّ اإلمام ال يمض: قال له عيل

واهللا،  بـىلٰ «: ال، قال: ، قال»رويتم يف هذا احلديث غري هذا؟ أَما«:  احلسن

 .»َم قيلـولِ  ،وأنتم ال تدرون ما معناه ،القائم إالَّ لقد رويتم فيه 

ــه أبــو احلســنواهللا  بــىلٰ : قــال لــه عــيل  إنَّ هــذا لفــي احلــديث، قــال ل

 :»يــا «: ، ثــّم قــال»يء تــدع بعضــه؟ـبشــ  كيــف اجــرتأت عــيلَّ ! ويلــك

 .)١(»شيخ اتَّق اهللا وال تكن من الصاّدين عن دين اهللا تعاىلٰ 

عـن ســهل  ،عـن احلمــريي )ةإثبــات الوصـيَّ (ويف روايـة املسـعودي يف 

                                                

 .٨٨٣ح / ٧٦٤و ٧٦٣: ٢اختيار معرفة الرجال ) ١(



ة االثنا عرش يف مقام الرجعة: الفصل اخلامس  ٢٤٩ ...................  املهديون االثنا عرش هم األئمَّ

عـن بعــض  ،ن سـهلسـامعيل بــإعـن  ،اسعــن منصـور بـن العبّــ ،بـن زيـاد

ــحابهأ ــال ،ص ــا :ق ــد الرض ــت عن ــتالف يف  ٰى ورو، ... كن ــع اخ ــه م مثل

 أن حتــتجَّ  أت عــيلَّ وحيــك جتــرَّ «: فقــال لــه الرضــا: بعــض األلفــاظ ويف ذيلــه

ــه بعضــاً  ءيـبشــ عــيلَّ  ــدمج بعض ــمّ »ت ــال ، ث ــاىلٰ  نَّ إ«:  ق ــُري  اهللا تع يني س

وال  ق اهللا تعـاىلٰ اتَّـ ،خيـا شـي« :محـزةأيب قـال لعـيل بـن  ، ثمّ »شاء اهللا نإعقبي 

 .)١(»ادين عن دين اهللاتكن من الصدّ 

 :الشاهد السابع

ة روايــات يف املقــام مــن التأكيــد عــىلٰ  أنَّ هـــؤالء  مــا ورد يف عــدَّ

ــ) املهــدّيون( ــليســوا بأئمَّ ــي عشــة وراء األئمَّ ـــة االثن ــدد األئمَّ ة ر، فلــيس ع

ــ ر مهــديًا عبــارة ـعشــ ر، بــل االثنــاـة االثنــي عشــيتغــريَّ أو يــزداد عــن األئمَّ

ــ إشــارة إىلٰ  عــن  ر مهــديًا ـر، فاالثنــا عشـــة االثنــي عشــدولــة الرجعــة لالئمَّ

 .يف الرجعة  دولتهم  عنوان آخر لعقيدة الرجعة يشار هبا إىلٰ 

ــالمــ - ١ ــري، ق ــت للصــادق جعفــر : ا رواه الصــدوق عــن أيب بص قل

ــه  إّين ســمعت مــن أبيــك  ،يــا ابــن رســول اهللا:  بــن حمّمــد : قــال أنَّ

ــام قــال«: ، فقــال»ر مهـدياً ـيكـون مــن بعــد القــائم اثنــا عشــ«  رـاثنــا عشــ: إنَّ

ر إمامـًا، ولكـنَّهم قـوم مـن شـيعتنا يـدعون النـاس ـاثنا عشـ: مهديًا، ومل يقل

 .)٢(، ورواها يف خمترص بصائر الدرجات»مواالتنا ومعرفة حّقنا إىلٰ 

تـوّهم  عـىلٰ  النفـي منصـبٌّ  ،»ر إمامـاً ـاثنـا عشـ: ومل يقل«:  فقوله

ــا عشــ ــا عشـــاثن ــة غــري االثن ــة ثاني  ذلــك ٰى ، فنفــوىلٰ ر األُ ـر إمامــًا كمجموع

  َّـــيُ  لـــئال م أنَّ جممـــوع األئمَّ رون، بـــل هـــؤالء ـة أربعـــة وعشـــتـــوهَّ
                                                

 .٢٠١: ةثبات الوصيَّ ، عن إ٢٥٦ح / ١٦٨و ١٦٧: ١ مسند اإلمام الرضا ) ١(

 .٢١٢: ر بصائر الدرجاتـخمتص؛ ٥٦ح / ٣٣باب / ٣٥٨: إكامل الدين) ٢(
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ــعش االثنا  ر، غايـة األمـر أنَّ التعبـري ـة االثنـي عشـر مهـديًا هـم نفـس األئمَّ

هتم وأوبــتهم وإقــامتهم  عــربَّ عنــه بمقــام اإلمــام لــة يُ للدو عـن رجعــتهم وكــرَّ

 .املهدي، فهم مهدّيون اثنا عرش

ـا قولـه ولكــنَّهم قـوم مـن شـيعتنا يــدعون «: يف ذيـل الروايـة  وأمَّ

 :، فتفسريه وتأويله حمتمل لوجوه»مواالتنا ومعرفة حّقنا الناس إىلٰ 

أنَّ املقصـــود : ر بصــائر الــدرجاتـا ذكــره صــاحب خمتصــمــ -أ 

ـ حـتامل السـائل عقيـدة ر، ولكـن لعـدم اـة االثنـي عشـباملهدّيني رجعة األئمَّ

حمّمـد   اعلـم هـداك اهللا هبـداه أنَّ علـم آل(: ينكرهـا فيكفـر، قـال الرجعة لئالَّ 

ق بعضـًا، وقــد روينـا أحاديـث عــنهم صـدِّ بــل بعضـه يُ  ،لـيس فيـه اخـتالف

ـ صلوات اهللا عليهم مجَّـة يف  عـرف   ر، فكأنَّـهـة االثنـي عشـرجعـة األئمَّ

ــا ــن الس ــذيم ــاّص ال ــم اخل ــذا العل ــتامل ه ــن اح ــعف ع ــصَّ اهللا   ئل الض خ

م بـه عـىلٰ  ـته وتكـرَّ تـه، كـام قـال  سبحانه من شـاء مـن خاصَّ مـن أراد مـن بريَّ

ــاىلٰ  ــبحانه وتع ــِل  :س
ْ

ض
َ
ف
ْ
و ال

ُ
ــاُء َواُهللا ذ ــْن �َش ــِه َم ِ�ي

ْ
 اِهللا يُؤ

ُ
ــل

ْ
ض

َ
 ف

َ
ــك ذ�ِ

ــيمِ  َعِظ
ْ
ــد[ ال ــ، ]٢١: احلدي ــث ال يص ــن بحي ــل حس ــه بتأوي ل ــه فأوَّ عب علي

 .)١()فينكر قلبه فيكفر

ــ ــويؤيِّ ــامد اس ــأنَّ اإلم ــائل   تظهاره ب ــربز للس ــرد أن ي ــو  -مل ي وه

ــري  ــو بص ــن -أب ــه ع ــح ل ــة(  وال أن يفص ــام  )الرجع ــن ك ــة م ــن مجل ــر م يظه

  ل عنوانـًا إلقامـة دولـة آل حمّمـدثِّـ، أنَّ الرجعـة حيـث متُ روايات الرجعة

ــبالغــة يف دولــة بنــي أُ فكــأنَّ احلــديث عنهــا يكتنفــه حــذر وّرسيــة  ة وبنــي ميَّ

ــ ــاس، حتَّ ــد ورد يف  ٰى العبّ ــه ق ــىلٰ  أنَّ ــؤال ع ــحُّ يف الس ــان يل ــة أنَّ زرارة ك  رواي

                                                

 .٢١٢: خمترص بصائر الدرجات) ١(



ة االثنا عرش يف مقام الرجعة: الفصل اخلامس  ٢٥١ ...................  املهديون االثنا عرش هم األئمَّ

ــادق ــام الص ــفٍّ   اإلم ــو متخ ــة بنح ــن الرجع ــ ع ــآخر ملت ــام وٍ وب  واإلم

 ١(ال ينفتح معه يف مداولة احلديث عن الرجعة(. 

 جعــة أهــل البيــتلر  ر مهــديًا عنــوانـنعــم اســتظهاره أنَّ االثنــي عشــ

 ــ ت بــأنَّ متــني يف حملِّ قــوم مــن «املــراد بـــ  ه مطــابق للشــواهد التــي مــرَّ

ــ »شــيعتنا م شــيعة لوالــدهم ســيِّ ـة األحــد عشــهــم األئمَّ د األوصــياء ر، فــإهنَّ

ــن أيب طالــب يف األحاديــث أنَّ احلســن ورد ، كــام  أمــري املــؤمنني عــيل ب

 .ة التسعةئمَّ ة األ، فضالً عن بقيَّ )٢( واحلسني من شيعة عيل

 واليتــي لعــيل بــن أيب طالــب«:  وورد عــن اإلمــام الصــادق

   ،ــب فــرض ــن أيب طال ــي لعــيل ب ــه، ألنَّ واليت أحــبُّ إيلَّ مــن والديت من

 .)٣(»ووالديت منه فضل

واليتـــي آلبــائي أحـــبُّ إيلَّ مـــن نســـبي، «: أيضـــاً   وورد عنــه

 .)٤(»والية بغري واليتي هلم تنفعني من غري نسب، ونسبي ال ينفعني 

 . والكاظم وورد نظري هذا املضمون عن الباقر

كام قد ورد يف  ،م شيعة من باب التغليببأهنَّ  ر مجيعاً ـوتوصيف االثني عش

مجيـع  ، أو بلحـاظ أنَّ  كوهنم من ولد رسـول اهللابوصفهم  ٰى خرروايات أُ 

 أنَّ د وركـام  ،مـامهمإدهم ووهو سيِّ   ر شيعة لرسول اهللاـة االثني عشئمَّ األ

 .)٥(»دأنا عبد من عبيد حممّ «:  أمري املؤمنني قال
                                                

 .٢٤: خمترص بصائر الدرجات: راجع) ١(

 . مام الرضاباب احتجاج اإل/٢٣٧: ٢االحتجاج ) ٢(

ــري املــؤمنني) ٣( ــائل أم ــة يف فض ــ  الروض ــل القّم ــن جربئي ــاذان ب ــه ٩٢ح / ١٠٣: يلش ، عن

 .١٠٥ح / ٢٩٩: ٣٩ بحار األنوار

 .١٩١٩ح / ٤فصل  /٩باب  /٥٧٥ص: مشكاة األنوار) ٤(

 .٥ح / باب الكون واملكان/ ٩٠: ١الكايف ) ٥(
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ــة بإســناده عــن أيب محــزة، عــن مــ - ٢ ا رواه الشــيخ الطــويس يف الغيب

إنَّ منّـا بعـد القـائم  ،يـا أبـا محـزة«: طويل أنَّه قـال  يف حديث  أيب عبد اهللا

ــد ــ أح ــ(ر ـعش ــا عش ــني) رـاثن ــد احلس ــن ول ــديًا م ، ورواه يف )١(» مه

 .)٢(ائر الدرجات بطريق آخرخمترص بص

هــذا  ،بكــوهنم مــن ولــد احلســني مــن بــاب تغليــب  وتوصــيفهم

ــي ــن االثن ــعة م ــت للتس ــف الثاب ــ  الوص ـــعش ــيف األئمَّ ــام ورد توص ة ر، ك

  يف األحاديـث الكثـرية، مـع  ر بكـوهنم مـن ولـد رسـول اهللاـاالثني عش

رة ر تغليبــًا، وكــام ورد ذلــك يف الزيــاـأنَّ الوصــف ثابــت لألحــد عشــ

وُح  وإَِىلٰ «: اجلامعــة ُكم ُبِعــَث الــرُّ ، مــع أنَّ املخاطــب بالزيــارة )٣(»األِمــنيُ  َجــدِّ

ـ ر، بـل يف بعـض روايـات الزيـارة املخاطـب ـة االثنـا عشـاجلامعة هـم األئمَّ

ر، بـل ـاملعصـومني األربعـة عشـ هـم كـّل  اً رحيـوتصـ بالزيارة اجلامعة حقيقـةً 

ــ ــوأوَّ  ح أنَّ رَّ ـص ــو الرس ــاطبني ه ــمّ   لل املخ ــؤمنني ث ــري امل ــمّ   أم  ث

 .)٤(التسعة  ثمّ   نااحلسن ثمّ   فاطمة

  رأ:  

ل ة عدم خلوِّ  :التنبيه األوَّ  :األرض من حجَّ

ــد ــت  ورد ق ــل البي ــات أه ــواترًا يف رواي ــو  مت أنَّ األرض ال ختل

ــ ــمـن حجَّ  اخللــق وبعــد اخللــق، وورد عــنهم ة قبــل اخللــق ومـع ة، وأنَّ احلجَّ

                                                

 .٥٠٤ح  /٤٧٨: الغيبة للطويس) ١(

 .٣٨: خمترص بصائر الدرجات) ٢(

 .٣٢١٣ح / ٦١٥: ٢من ال حيرضه الفقيه ) ٣(

 .٣٤٣: ٩٧ نواربحار األ )٤(
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 :»ــ إالَّ مل يبــَق  لــو ــ)١(»صــاحبه ة عــىلٰ اثنــان لكــان أحــدمها حجَّ ة ، واحلجَّ

 .رـة االثنا عشرًا األئمَّ ـهو اإلمام خليفة اهللا يف األرض، وهم حص

ــل ــويورد  ب ــديث النب ــريقني احل ــد الف ــواترًا عن ــات ومل «: مت ــن م م

 .)٢(»يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية

اخللفـاء مـن بعـدي «: فـريقنيوكذلك احلديث النبـوي املتـواتر عنـد ال

 .)٣(»ر خليفةـاثنا عش

ــاىلٰ  ــه تع ــاد قول ـــَر : وهــو مف
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 .)٣٦: التوبة( أ

أنَّ قـوام الـدين  نت مجلة مـن الروايـات داللـة ظـاهر اآليـة عـىلٰ بيَّ  قدو

ــة االثنـي عشـوات واألرض بعـدَّ القيِّم منذ خلـق اهللا السـام ة أهـل ر مـن أئمَّ

 .)٤( البيت
                                                

ــدرجات: راجــع) ١( ــائر ال ــاب / ٥٠٧: بص ــب ــو مــنهم نَّ أة يف األئمَّ ــان يف  ،األرض ال ختل ــو ك ول

ـــ األرض بـــاب أنَّ األرض ال ختلــو مـــن / ١٧٨: ١؛ الكــايف ةاثنــان لكـــان أحــدمها احلجَّ

ة، و  .ة رجالن لكان أحدمها احلجَّ رض إالَّ لو مل يبَق يف األباب أنَّه / ١٧٩: ١حجَّ

ــ) ٢( ــ ةرواه اخلاصَّ بــاب مــن مــات / ١٥٣: ١ املحاســن للربقــي: راجــع ،لفــاظ خمتلفــةأة بوالعامَّ

ــه؛  ــرف إمام ــدرجاتال يع ــائر ال ــاب /٢٧٩: بص ــايف ؛ ٥ ح /١٥ب ــ/٣٧٧: ١الك ــن  ابب م

جممــع  ؛٩٦ :٤محـد أمسـند ؛ ٩ ح /٣٨بــاب / ٤٠٩: إكـامل الـدين ؛...مــامإمـات ولـيس لـه 

ــــ ــــند ، ٢٢٥و ٢١٨: ٥ دالزوائ ــــىلٰ أمس ــــري ٧٣٧٥ح / ٣٦٦: ١٣ يب يع ــــم الكب ؛ املعج

 .ملصادر الكثريةوغريها من ا ؛٣٨٨: ١٩للطرباين 

ــ) ٣( ــة بألفــاظ خمتلفــة، راجــعرواه اخلاصَّ ؛ )٤٩٥/٤(ح / ٣٨٦: مــايل الصــدوقأ: ة والعامَّ

ــنعامين ــة لل ــاب / ١٠٤ :الغيب ــند ؛ ٣١ح / ٤ب ــد أمس ــلم؛ ٨٦: ٥مح ــحيح مس ــنن ؛ ٣: ٦ ص س

 .وغريها من املصادر الكثرية؛ ٤٢٧٩ح / ٣٠٩: ٢ يب داودأ

 .١٧ح  /٤باب / ٨٩: الغيبة للنعامين: راجع) ٤(
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ر مـن رضوريـات املـذهب، ـة من أهل البيت اثني عشة األئمَّ وكون عدَّ 

ة آل حمّمد أئمَّ   ر أن ختلو األرض منـبعد وفاة اإلمام الثاين عشومن َثمَّ يستحيل 

ومن َثمَّ كانت رجعتهم ، متَّصلة بآخر حياة اإلمام الثاين عرش. 

 :انطالق حركة اليامين من اليمن :التنبيه الثاين

بسنده عن حمّمد بن مسـلم الثقفـي،  )إكامل الدين(الصدوق يف  ٰى قد رو

: قال.. .: -يف حديث  -يقول   ّمد بن عيل الباقرسمعت أبا جعفر حم: لقا

إذا تشـبَّه الرجـال بالنسـاء، «: خيرج قائمكم؟ قـال ٰى يا ابن رسول اهللا مت: قلت

، وخــروج الســفياين مــن الشــام، والــيامين مــن الــيمن، ...والنســاء بالرجــال

بني الركن واملقام، اسمه حمّمـد   بالبيداء، وقتل غالم من آل حمّمد وخسف 

ة، وجاءت صيحة من السامء بأنَّ احلقَّ فيـه ويف شـيعته، احلسن النفس الزكيَّ  بن

الكعبة، واجتمع إليه ثالثامئة   فعند ذلك خروج قائمنا، فإذا خرج أسند ظهره إىلٰ 

 .)١(»ر رجالً ـوثالثة عش

ــة أنَّ خــروج الــيامين مــن أرض الــيمن وخــروج  ورصيــح هــذه الرواي

ــام، أي  ــن أرض الش ــفياين م ــفياين  إنَّ  الس ــيهام الس ــركتهام وجيش ــالق ح انط

 .أرض اليمن  من أرض الشام ومقّر انطالقه، وكذلك اليامين وجيشه من

عـن سـعيد أيب عـثامن، عـن جـابر،  )املالحـم(اد يف ابـن ّمحـ ٰى وقـد رو

ــر ــن أيب جعف ــديث  ع ــيامين  يف ح ــفياين وال ــن الس ــور  ،ع ــد ظه ــه بع وأنَّ

صـنعاء بجنـوده ولـه فـورة شـديدة  يسري إليهم منصور الـيامين مـن«السفياين 

ورايـاهتم ) السـفياين(اجلاهليـة فيلتقـي هـو واألخـوص النـاس قتـل ل تيستق

نة، فيكون بينهام قتال شديد  .)٢(»صفر وثياهبم ملوَّ
                                                

 .١٦ح / ٣٢باب / ٣٣١و ٣٣٠: إكامل الدين) ١(

 .١٧٤: الفتن) ٢(
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  :التنبيه الثالث

ــات إىلٰ  ال ــن االلتف ــدَّ م ــ ب ــي عش ــو فُ ـأنَّ االثن ــر مهــديًا ل ــري ـسِّ رت بغ

ر مهـديًا إنَّـام يكـون بعـد هنايـة ـعشـ يالثنـالصحيح الذي مـرَّ فـدور ا ٰى املعن

ر ـر، أي بعـد وفاتـه ال حـني حيـاة اإلمـام الثـاين عشــدولة اإلمام الثاين عشـ

ا يقطـع الطريـق  ويف دولته فضـالً عـن أن يكـون هلـم دور يف غيبتـه، وهـذا ممـَّ

 .ص هذا املنصبمن تقمّ  ٰى األدعياء يف الغيبة الكرب عىلٰ 

 :ة يف العقائدقرعة اخلري :التنبيه الرابع

ــان االســتناد يف أُ  ــد إىلٰ إنَّ مــن االســتخفاف بالعقــل بمك  صــول العقائ

عنـد املهلوسـني،  إالَّ وهـذه مهزلـة فكريـة مل نجـد هلـا نظـريًا ، القرعة واخلرية

ــ ــات فقــه اإلماميَّ ــن رضوري القرعــة آخــر   ة وفقــه املســلمني أمجــع أنَّ فــإنَّ م

ة والضـوابط يف املسـائل الفرعيـة حم هبـا يف املسـائل تَ قـالً عـن أن يُ فضـ ،األدلَّ

 .صول العقائدحم هبا يف أُ قتَ عن أن يُ  فضالً  ،العقائدية

َـق�  :فاالستناد إليها مصـداق لقولـه تعـاىلٰ 
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ــرت ــياطني، ألنَّ االق ــة الش ــًا يف كهان ر رشع ــرَّ ــا املق ــري مورده ــة يف غ اع بالقرع

يـا : والشـياطني كـام يشـري إليـه قولـه تعـاىلٰ  دين اهللا غوايـة وإطاعـة للجـنِّ 
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وكــانوا إذا قصــدوا فعــالً مــبهًام  ،ركون هبــاـاألزالم كانـت قرعــة يقــرتع املشــ

 ، وعـىلٰ )أمـرين رّيب : (أحـدها مثل السفر رضبـوا ثالثـة أقـداح مكتـوب عـىلٰ 

ــر ــاين رّيب : (اآلخ ــىلٰ )هن ــث ، وع ــه: (الثال ــة علي ــل ال كفاي ــرج )غف ــإن خ ، ف

خــرج الغفــل   ذلــك، وإن خــرج النهــي جتنَّبــوا عنــه، وإن األمــر مضــوا عــىلٰ 
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ــًا، حتَّــ ــا ثاني ــيِّ  ٰى أجالوه ــض الفقهــاء كالس م أنَّ بع ــاووس حــرَّ د ابــن ط

زبـدة (، واحتملـه األردبـييل يف )١(اآليـة الكريمـة االستخارة بالقرعـة لعمـوم 

 .)٢()البيان

ــ ــا الش ــري مورده ــة يف غ ــل أنَّ القرع ــاىلٰ ـواحلاص ــية هللا تع  رعي معص

ونــوع ورضب مــن الكهانــة  ،إبلــيس اللعــني  والتجــاء إىلٰ  ،طاعــة للشــيطانو

 .ورجم الغيب بنفثات الشياطني ،نوالتكهّ 

، وهـو مفـاد قولـه )٣(ومن َثمَّ كـان عبـد املطَّلـب ال يستقسـم بـاألزالم

ــاىلٰ  ــرِ  :تع � ِ
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 :يف الدين كهانة شيطانية ىٰ الرؤ االعتامد عىلٰ : التنبيه اخلامس

ــوّهم  ــذا الت ــري ه ــىلٰ  ونظ ــتامد ع ــد االع ــرؤ الفاس ــا وال ــأنَّ ٰى الرؤي  ، وك

ــا يُ  ــوهَّ الرؤي ــت ــوَّ م أهنَّ ــق للــوحي والنب ــاة وطري ــا كمعتَ ة يُ ا قن ــد عليه ــدر م ص

، راط املســتقيم واحلــّق ـومرجــع ومنبــع الستكشــاف الغيــب والــدين والصــ

 .ة يف روحهنبوَّ  إنسان القطة روحية هي  هذا الوهم صار لكلِّ  فعىلٰ 

  :ن بقولــه تعـاىلٰ آوهـذا املقــال الباطـل أشــار إليـه القــر
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الثقلــني اللــذين  الرؤيــا وال جيعـل املــدار عــىلٰ  وهـو جيعــل املــدار عــىلٰ 

ـبالتمّس  أمر النبيُّ  ـنَّ ك هبام الكتاب والسُّ ة خـاتم اللـذان مهـا مـن نبـوَّ  ،رةة املطهَّ

                                                

 .٢٧٢و ٢١٨: فتح األبواب: راجع) ١(

 .٦٢٦: زبدة البيان: راجع) ٢(

 .٥٧٦٢ح / ٣٦٥: ٤من ال حيرضه الفقيه : راجع) ٣(
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: بعـده، ومهـا اللـذان قـال يف شـأهنام  ه ال نبـيَّ ه خـاتم، وأنَّـ، وأنَّـ األنبياء

 .)١(»وا بعديضلّ كتم هبام لن تما إن متسَّ «

ر ـوهـم اثنـا عشـ ،..ر مهـدياً ـوهـم اثنـا عشـ ،..مامـاً إر ـثنا عشاوهم 

ثنــا اوهــم  ،..ر خليفــةً ـوهــم اثنــا عشــ ،..اً ر وصــيّ ـوهــم اثنــا عشــ ،..اً أمــري

 .ر وارثاً ـثنا عشاوهم  ،..ر هادياً ـعش

ـ عـىلٰ  ٰى هذا وال خيف كـام   رـة االثنـي عشـاللبيـب الفطـن أنَّ األئمَّ

ــورد تســميته ر يف روايــات ـر وباملهــدّيني االثنــي عشـــعشــ االثنــي ةم باألئمَّ

ــ ة واخلــالف أيضــًا الفــريقني املتــواترة، أي يف روايــات أهــل ُســنَّة العامَّ

ــ وولــده هــم املهــدّيون االثنــا   اً املتــواترة أو املستفيضــة ورد فيهــا أنَّ عليَّ

امء ، كــذلك أيضـًا ورد يف روايــات الفــريقني أســ ر بعــد رســول اهللاـعشـ

ــا ا، ور خليفــةً ـثنــا عشــابعــدي :  ر، نظــري قولــهـلالثنــي عشــ ٰى ُأخــر ثن

، ر وارثــاً ـثنـا عشـا، ور هاديـاً ـثنـا عشـا، واً ر وصـيَّ ـثنـا عشـا، ور أمـرياً ـعشـ

 .ذه السبعة من العناوين واألوصافه وغري

ــدّ  ــذا التع ــوه ــي عش ــاف االثن ــوهَّ ر ال يُ ـد يف أوص ــات ت ــه جمموع م من

ــدِّ  ــيامنهــا  كــلٌّ  ةدمتع ــات متعــدِّ   ر، بــل هــي تشــري إىلٰ ـعشــ ثن دة مقام

ــ ــي عش ــومني االثن ــد ـللمعص ــن ول ــعة م ــني والتس ــن واحلس ــيل واحلس ر، ع

ــني ــت إىلٰ  احلس ــه والتف ــّي   ، فانتب ــريم والنب ــرآن الك ــات الق يف   بيان

 . وصفهم
                                                

ــة بألفــاظ خمتلفــة، راجــع) ١( ــة والعامَّ ــايف : رواه اخلاصَّ ــٰى / ٤١٥: ٢الك ــه  بــاب أدن مــا يكــون ب

؛ ٤٧ح / ٢٢بــــاب / ٢٣٥: ؛ إكـــامل الـــدين١ح / لعبـــد مؤمنـــًا أو كـــافر أو ضـــاال� ا

؛ مســـند ٣٨٧٦ح / ٣٢٩: ٥؛ ســـنن الرتمـــذي ٥٩: ٣؛ مســـند أمحـــد ١٤٧: ٢االحتجـــاج 

 .؛ وغريها من املصادر الكثرية)١٦٦/١١٤٠(ح / ٣٧٦: ٢ أيب يعىلٰ 
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بدَّ للقـارئ مـن التـدّبر والـتمّعن والتكـرار لقـراءة هـذه الشـواهد  وال

ه مجلــة مــن الزوايــا مــن معــارف ومقامــات أهــل ضــح لــوالتنبيهــات كــي تتَّ 

 .مبهمة لديه ٰى وال تبق  البيت

*   *   * 



 

 

 

 

 

 

   دساا:  
  
  

  ا  ار و وه

  

 





 

 

 

  : ر أدوار ح أاث ار اَ  ار

ــعشـالثـاين يف ظهـور اإلمـام  َب تِ إنَّه قد كُ   سـنة بـن احلر املهـدي احلجَّ

 ودراســات وبحــوث كثــرية، وتــمَّ هبــا تنقــيح كثــري مــن األُمــور  كتــب

ــداث ــن األح ــة م ــقلها جلمل ــة وص ــيح الرؤي ــجيل إالَّ  ،وتوض ــدر تس ــه جي  أنَّ

 :نيوية الرئيسيةاملؤاخذات والنقود الب الحظة عليها بجملة منامل

ــام إ - ١ ــدل لإلم ــة الع ــة دول ــة الظهــور وحقيق ــة حقيق ــاين نَّ معرف الث

 .تـتمُّ بـدون معرفـة الغايـة مـن الظهـور، والغايـة مـن الدولـةال  عشـر 

أنَّـه قيـل يف علـم  ٰى يء حتَّــيء هـو أبـني أمـر يف تعريـف الشــنَّ غاية ُكّل شإ

ــ ــإ :قاملنط ــا الش ن منه ــوَّ ــي يتك ــة الت ــة القوامي ــزاء الركني ــت ـنَّ األج يء ليس

 .ية يف تعريف اليشء بقدر تعريفه بغايتهبمثابة من األمهّ 

ــ وقــد ــة مــن ظهــوره )١(تفيضــة واملتــواترةت الروايــات املسدلَّ  أنَّ الغاي

 ــاءه ــد لرجعــة آب ــو التمهي ــه ه ــه  وإقامــة دولت ، وأنَّ ظهــوره ودولت

ــرجعتهم إىلٰ  ــه ب ــور آبائ ــة لظه ــد فاحت ــتهم دار ال ــة دول ــرٰى، وإقام ة ُأخ ــرَّ نيا م

 .ذات الشأن العظيم

حـول ظهـور ر ذلـك فيتبـنيَّ أنَّ بحـوث الظهـور والدراسـات فإذا تقـرَّ 

 لبـاب معرفتهـا، ومـا هـو بُّ ب فيهـا مـا هـو ُلـيِّـر غُ ـعشـالثاين ودولة اإلمام 
                                                

ـا تبـد) ١( ن الكثـري منهـا أهنَّ أ عنـد هنايـة دولـة ظهـور املهـدي إنَّ روايات الرجعـة املتـواترة تضـمَّ

 ٰــزول إىل ــي ال ت ــد الت ــة آل حمّم ــاتح لدول ل ف ــه أوَّ ــة ، وأنَّ ــوم القيام ــم . ي ــى اس ــو معن وه

 .ما يقوم به  ، وإنَّام يقوم به آباؤه بعده أعظم، ويرتتَّب عىلٰ )املهدي(
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الرجعـة (ناهـا يف مباحـث كتـاب النقطـة بيَّ  حمور كنـه حقيقتهـا، وبسـط هـذه

ذا التغييـب حلقيقـة الظهـور ودولـة اإلمـام وبسـبب هـ ،)بني الظهور والقيامة

ـــر  ــاين عش ــ الث ــات والتيّ ــن احلرك ــري م ــٰىل كث ــهل ع ــة ارات املس نحرف

ــدّج  ــاء وال ــام لألدعي ــدل لإلم ــة الع ــة دول ــور وماهي ــة الظه ــخ ماهي الني مس

فأخــذوا يرســمون هلــا ماهيــات ممســوخة عــن أصــل حقــائق الثــاين عشـــر، 

ين احلنيف ين بتالوين مارقة عن صبغة الدِّ  .ثوابت الدِّ

رح ـالدراســات والبحــوث جعلــت نجــوم وحمــاور مســ نَّ هــذهإ - ٢

ــور، ــنة الظه ــداث س ــن أح ــارة ع ــ عب ــيامين والس ــاين وال ــنام اخلراس فياين، بي

الظــاهر مــن روايــات ُمْستفيضــة أنَّ حمــور حمــاور أحــداث ســنة الظهــور هــو 

نَّ الـذي أو ،ة أشـهر قبـل الظهـورسـتَّ  أي ،حصول الرجعـة يف أوائـل رجـب

يرجع عدد غفري مـن املـوتٰى مـن املـؤمنني، يكـون هلـم دور بـالغ اخلطـورة يف 

ــوازن معــادالت األ ــداث يف ســنة الظهــورت ــ ،ح ــيّام الســبعة والعش رين ـالس

وهــم الثــاين عشـــر، كومــة املركزيــة لدولــة اإلمــام أفــراد احل نفــر وفــرد مــن

ــ ــاخلليَّ ــة عش ــة وثالث ــحابه الثالثامئ ــة يف أص ــدور ـة املركزي ــون ب ر، ويقوم

عظـم هـذا الـدور هلـم  مـنو .يف مّكـة ي يف العـراق ثـمّ ـمتهيدي عظيم رئيسـ

ــة املست ورد ــومنياملقول ــن املعص ــة ع ــلُّ «:  تفيض ــب ك ــب العج العج

ـــ)١(»ورجـــب ٰى مجـــادبـــني  دهـــا ردِّ كـــان يُ   ٰى أنَّ أمـــري املـــؤمنني، حتَّ

ــن ــري م ــان الكث ــة، وك ــرب الكوف ــٰىل من ــة ع ــاء اجل باستفاض ــت لس ــربه حت من

هم بحصــول رجعــة خــِرب فيُ  ،بذا التعّجــيســتحفونه الســؤال عــن ســبب هــ

ــأو الوقــت،للمــؤمنني يف ذلــك  م دور خطــري يف ســنة الظهــور يف ه يكــون هلــنَّ

                                                

 .١٣١: ؛ الفتن للمروزي١٠٨: ٢مناقب آل أيب طالب ) ١(
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ـة، بـل مل يـأِت يف كـالم أمـري املـؤمنني ثمّ  ق،العرا ذكـر للحسـني   يف مكَّ

فياين بقدر مـا كـان يـذكر العجـب يف رجـب أو مـا بـني مجـادي ولليامين وللس

، بـام هلـذه املجموعـة الراجعـة مـن  ر عـٰىل مزيـد اهتاممـها يـؤثِّ ورجب ممَّ 

 .لسنة الظهوررح األحداث ـدور خطري يف مس

، منهــا مـا عــن األصـبغ بــن مستفيضـةروايــات العجـب روايــات  ثـمّ 

بالكوفـة فحمـد اهللا × خطـب أمـري املـؤمنني عـيل بـن ايب طالـب: نباتة قال

رجـب شـهر ذكـر، رمضـان  ،أعلـم عـٰىل مـا يفيا هلف ...«: واثنٰى عليه ثم قال

 وفيــه، ذعــدون تالقعــدة يق يالقــوم، ذأمــر ال يشــال فيــه متــام الســنني،  شــوّ 

ــ ــن أوَّ احلجَّ ــب بعــد مجــادي  العجــب كــلُّ  نَّ إ أَال  .رـل العشــة الفــتح م العج

 بيـنهنَّ  ،وحـديثات هونـات هونـات ،وبعـث أمـوات ت،مجـع أشـتارجب، و

ا منّـ نَّ إ أَال  .موتات، رافعة ذيلها داعيـة عوهلـا معلنـة قوهلـا، بدجلـة أو حوهلـا

سـمه اصـطالم أعـداء اهللا باعنـد  ُينـادٰى قائًام عفيفة أحسابه، سـادة أصـحابه، 

ــاً او ــه يف شــهر رمضــان ثالث ــم أبي ــال، س ــنك وخب ــال، وض ، بعــد هــرج وقت

عهــا،  ئج األرض ودارِ  ألعلــم إٰىل مــن ُختــّين إو ،وقيــام مــن الــبالء عــٰىل ســاق

مــن  يخرجــأُ : م إليــه خزائنهــا، ولــو شــئت أن أرضب بــرجيل فــأقولســلِّ تُ و

 .)١(»...هاهنا بيضًا ودروعاً 

ذلـك أمـر «: بعـد انقضـاء النهـروان، فقـال  وكذلك خطـب عـيل

ر ـر بنصــنتظـر، أبشـتبـن خـرية اإلمـاء متـٰى ا ااهللا وهو كائن وقتًا مرحيـًا، فيـ

ة قليلــة، أســامؤهم يف األرض قريــب  مــن ربِّ رحــيم، فبــأيب وُأّمــي مــن عــدَّ

ــد دان  ــة، ق ــذٍ جمهول ــا حينئ ــورهم، ي ــلُّ  ظه ــًا ك ــاد عجب ــني مج ــب ب  ٰى العج

                                                

 .٣٩٦٧٩ح / ٥٩٥و ٥٩٤: ١٤كنز العّامل ) ١(
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 ،»صـد نبـات، ومـن أصـوات بعـد أصـواتشـتات، وحأورجب، مـن مجـع 

 .)١(»سبق القضاء سبق«: قال ثمّ 

ــذهإ - ٣ ــىلٰ  نَّ ه ــز ع ــوث ُتركِّ ــات والبح ــني  الدراس ــخوص احلس ش

ــ ــيامين والس ــياهتم وال ــيتهم وخصوص ــهم وشخص ــدقيق يف أشخاص فياين والت

أشــخاص  بحســب الروايــات يف األحــداث لــيس الشخصــية، مــع أنَّ األهــمَّ 

 هم يف أحـداث سـنة الظهـور، بـل األهـمّ ؤت أسـامرَ ِكـذُ ن الثالثة وغريهم ممـَّ

واملنطلــق العقائــدي  هــو بيــان طبيعــة املنــاهج الثالثــة وطبيعــة املســار

 .رية الثالثةـارات البشوالفكري والفقهي لكلِّ من التيّ 

ة ميـزان البصـرية وقواعـد صـحَّ  يفارات أعظـم وبيان املنهج هلـذه التيّـ

ــن شــخوص األشــخاص البحــث يف دراســات الظهــور فبوصــلة  ،الرؤيــة م

رة يف بــدل أن تــدخل يف عمــق األســباب املــؤثِّ  اً أخــذت منحــٰى صــوري

ايـات يف الروورد مَّ مـن َثـارات، واألحداث وحقيقـة القـوٰى الفاعلـة يف التيّـ

ــه ن كــان مــن املحتــوم إالَّ إفياين وأنَّ احلســني والــيامين والســ وقــوع يمكــن  أنَّ

ة تفســريات وتــأويالت قــد ء فيهــا لــه عــوإمكانيــة البــدا .البــداء يف الثالثــة دَّ

م بعض منها، إالَّ  مـا  هـو اإلشـارة إىلٰ يف يف املقـام تـأويالً آخـر، وضـا نن أنَّ تقدَّ

ــن ــن أمهّ  نح ــه م ــفي ــه للتيّ ــنهج وخطورت ــة امل ــوي ــة تف ــة بدرج ق ارات الثالث

ــة ــخاص الثالث ــخوص األش ــ .ش ــة ال ينحص ــخاص الثالث ر هبــم ـوإنَّ أش

ــرح األحــداث، بــل اـوقــوع مســ ــي ـارات البشــملنــاهج الثالثــة يف التيّ رية ه

ــور، فالالع ــنة الظه ــداث س ــأثري يف أح ــدة يف الت ــلك م ــنهج واملس ــث يف امل بح

ّل راية مـن الرايـات الـثالث هـي أعظـم وأخطـر بدرجـة بالغـة وشعارات ك

ــ ،عــن احلــديث عــن األشــخاص ز عــٰىل فكــم حصــل تغييــب للبــاب ويرتكَّ

                                                

 .٤ح / ٤٣٤: ٣ة ينابيع املودَّ ) ١(
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ار طقـي العقائــدي الفقهـي لكـلِّ تيّــوالبـاب هــو التفسـري املن .سـطح األُمـور

كي يكون املـؤمن عـٰىل بصـرية قواعـد املـوازين وال تلـبس عليـه اللـوابس يف 

مَّ وقـع الرتكيـز عـٰىل سـطح األُمـور مـن َثـل املسؤولية والوظيفـة، وكيفية حتمّ 

ـيف تلك الدراسات والبحـوث ممـَّ د األرضـية خلـداع مجلـة مـن األدعيـاء ا مهَّ

ص صوالدّج  ب الـوعي بـاملنهج الـذي هـو يِّـفغُ  ،ورة هـؤالء الثالثـةالني لتقمُّ

 .خاص وشخوصشيف أسامء أل َل زِ واختُ  َل بدِ قوام البصرية واستُ 

وظهــوره الثــاين عشـــر نَّ بلــورة العقيــدة املهدويــة باإلمــام إ - ٤

ــاج آبا ــة منه ــن ماهي ــًا ع ــدًا أو تغيب ــا بعي ــياغتها وقولبته ــمَّ ص ــه ت ــودولت ه ئ

ــاطمي ــوي والف ــاج العل ــ كاملنه ــيني وبقيَّ ــني واحلس ــواحلس ــار ة األئمَّ ة، فص

 -هـذا البيـان  -ور ومشــروع الدولـة لإلمـام الثـاين عشــر البيان ملاهية الظه

 وكـأنَّام مـنهج احلسـني ،ًا عـن جـذوره األصـليةه احلقيقي وجمتثَّـمبتورًا عن ُلبِّ 

  َّب لونه يف منهج الظهور وإقامة دولة الظهورُمغي. 

يِّد األنبيــاء مــنهج ســســاء، بــل األعظــم وكــذلك مــنهج أصــحاب الك

ـالذي هو السـيِّ  مَّ سـهل عـٰىل األدعيـاء مـن َثـو، ة د األكـرب وإمـام األئمَّ

ــدّج  ــوال ــةدَّ الني امل ــنهج  عني للمهدوي ــاقض للم ــدوي من ــنهج مه ــداء م إب

ــاحلســيني وم رآن فيــه مــنهج أصــحاب الكســاء وثوابــت وحمكــامت القــب غيَّ

الثــاين ملبتــورة حلقيقــة العقيــدة باإلمــام ذلــك بســبب البلــورة ا ُكــلُّ  ،العظــيم

 .ر ومرشوعه العظيمـعش

  :م ا  ا :ة

ــاؤل ــ :تس ــة األئمَّ ــة رجع ــن كيفي ــاؤل ع ــار تس ــد يث ــان   ةق يف زم

ـ ، أو يف زمـان بعضـهم  اإلمام املهـدي ا عزلـه أو الـبعض حيـث يلـزم إمَّ

 .الفاضل تقديم املفضول عىلٰ 
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األرض  امتناع خلوّ  ة عىلٰ ة العقلية والنقلية الدالّ األدلَّ إنَّ : ٰى وبعبارة ُأخر

الفاضـل، مـع األحاديـث  من إمام طرفة عني، وامتنـاع تقـديم املفضـول عـىلٰ 

 اإلمامـة يف ولـد احلسـني ر، وأنَّ ـيف اثني عشـ  ةر األئمَّ ـرحية يف حصـالص

  ٰوقوهلم)١(يوم القيامة إىل ،  ه، ال دهر واحد  اإلمام«: يف وصف اإلمام

ومـا ، )٢(»مثل وال نظـريمنه بدل وال له عامل، وال يوجد أحد، وال يعادله يدانيه 

ة، فال خاتم األوصياء واألئمَّ   املهدي ة، وأنَّ اإلمامة رئاسة عامَّ  ر من أنَّ تقرَّ 

وال بعـده، ألنَّـه   ة بن احلسنجيوز أن تكون الرجعة يف زمان املهدي احلجَّ 

ـ بـت اسـتمرار إمامتـه إىلٰ وقد ث  ا عزلهيلزم إمَّ  ا تقـديم يـوم القيامـة، وإمَّ

عـدم عمـوم رئاسـة  ر، أوـاثني عش ة عىلٰ زيادة األئمَّ  أو ،الفاضل املفضول عىلٰ 

العـاميل يف  شبهات منكر الرجعة، كام ذكـر ذلـك احلـرّ  ٰى اإلمام، وهذه من أقو

 .)٣(كتابه

 : اجلواب

ل سواء اجتمعوا يف ال تتبدَّ  ،بها الباري إنَّ نظام اإلمامة وفق مراتب رتَّ 

أو اجتمعوا يف دار   والباقر دار الدنيا كاجتامع أهل الكساء، وزين العابدين

اآلخرة، أو كان بعضهم يف الربزخ والبعض اآلخر يف دار الدنيا، فإنَّ األمر ينزل 

ة بقيَّ  ثمّ ،  احلسن واحلسني ثمّ   عيل ثمّ   النبيِّ  الً عىلٰ أوَّ   من اهللا تعاىلٰ 

الناطق، كام ورد  اإلمام احليِّ  ىلٰ إيصل وينزل   أن بحسب مراتبهم إىلٰ   ةاألئمَّ 

 . روايات الكايف ذلك يف نصِّ 
                                                

ـة التـي مــن أجلهـا صـارت اإلالع ١٥٦بــاب / ٢١٠ - ٢٠٥: رائعـعلـل الشـ: راجـع) ١( مامــة لَّ

 .صلوات اهللا عليهام يف ولد احلسني دون احلسن

 .١ح /مام وصفاتهباب نادر جامع يف  فضل اإل/ ٢٠١: ١ الكايف) ٢(

 .٣٧٧: اإليقاظ من اهلجعة: راجع) ٣(
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ــىلٰ  ــب وع ــك فمرات ــوء ذل ــالحياهتم  ض ــمن   ص ــة ض ــي تراتبي ه

ــدّ  ــيرِ ال ُخي   ي أحــدهمتسلســل رتبــي، فتص ــه الت   جــه عــن موقــع مرتبت

مـن دونـه مـن مراتـب  تبتـه عـىلٰ هتيمن عليها املراتـب الفوقيـة كـام هتـيمن مر

ـ ، ففــي ، كــام أنَّ احلــال كــذلك مــع مرتبـة فوقيــة واليــة اهللا تعــاىلٰ  ةاألئمَّ

ــول ــة الرس ــة األُ   حكوم ــة يف املرتب ــاىلٰ  وىلٰ احلاكمي ــي هللا تع ــه ــام ب  نيَّ ، ك

ـُم اُهللا  :ن الكـريم يف كثـري مـن اآليـات كقولـه تعـاىلٰ آذلك القر
ُ
مـا َوِ���

�
إِن

ُ وَ 
ُ

ــو� ــْم َورَُس
ُ
 َوه

َ
�ة ــز�  ا�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
 َو�ُؤ

َ
ــالة  ا�ص�

َ
ــون ــَن يُِقيُم ي ِ

�
ــوا ا�

ُ
ــَن آَمن ي ِ

�
ا�

 
َ
ِطيُعـوا اَهللا  :وقولـه تعـاىلٰ ، )٥٥: املائدة( راِكُعون

َ
ـوا أ

ُ
يـَن آَمن ِ

�
َها ا� ـ� يـ

َ
يـا أ

مْ 
ُ
�

ْ
ِر ِمن

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
ِطيُعوا ا�ر�ُسول

َ
 ).٥٩: النساء( َوأ

ــإنَّ  ــ ف ــاب ب ـــ اخلط ِطيُع
َ
ــن ُخي أوَّ  وا اهللاَ أ ــل م ــول اهللااَط ــه رس  ب ب

 ــ نَّ أ، كــام  ـ اخلطــاب ب
َ

ِطيُعــوا ا�ر�ُســول
َ
ل مــن ُخي  أ ــأوَّ ــب بــه األاَط  ةئمَّ

. 

: قـــال ،يف صـــحيحة زرارة  وكــذلك اإلشـــارة يف قـــول البــاقر

ــا جعفــر ــول  ســمعت أب ــ«: يق ــوال أّن ــدنا ال ــزداد ألنف ــال »ن ــت: فق : قل

ــول  ــه رس ــيئًا ال يعلم ــزدادون ش ــال ؟ اهللات ــ«: ق ــأَم ــك ا إنَّ ــان ذل ه إذا ك

 .)١(»األمر إلينا ٰى انته ة ثمّ األئمَّ  عىلٰ  ثمّ   رسول اهللا عىلٰ   َض رِ عُ 

 ح يونس بن عبدوهو ما جاء يف مصحَّ  ،هبذا املضمون ٰى خروهناك رواية أُ 

يء ـليس خيـرج شـ«: ه قالأنَّ   عن أيب عبد اهللا  ،عن بعض أصحابه ،الرمحن

بواحد بعد  ثمّ   بأمري املؤمنني  ثمّ   يبدأ برسول اهللا ٰى حتَّ  من عند اهللا 

 .)٢(»لنالكيال يكون آخرنا أعلم من أوَّ  ،واحد
                                                

 .٣ح / عندهم لنفد ما) علامً (يزدادون  ة ئمَّ األ نَّ أباب لوال / ٢٥٥: ١ الكايف )١(

 .٤ح / عندهم لنفد ما) علامً (يزدادون  ة ئمَّ األ نَّ أباب لوال / ٢٥٥: ١ الكايف )٢(
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ــ ــة اهللا متوّج ــاألمر بإطاع ــاب ب ــول اهللا الً إىلٰ ه أوَّ فاخلط ــمّ   رس  ث

ـ اخلطـاب بـأطيعوا الرسـول  سـائر النـاس، كـام أنَّ  ثـمّ   ةمن بعـده األئمَّ

ـالً األاملخاطب بـه أوَّ  ويل األمـر مـنكم املخاطـب بـأطيعوا أُ  كـام أنَّ ،  ةئمَّ

ه بنحـو املراتــب  نظـام الطاعـة والواليـة، أنَّـبـنيِّ فاآليـة تُ  .هـم عمـوم النـاس

 هــو عليــه، ســواء اجتمــع  عــامَّ املتسلســلة، وهــذا النظــام املتسلســل ال يتغــريَّ 

ـــــومون ـــــؤالء املعص ـــــهم يف   ه ـــــان بعض ـــــدنيا، أم ك يف دار ال

ــربزخ  ــبعض ا ال ــن وال ــاألمر م ــائم ب ــف الق ــدنيا، وإن اختل ــر يف دار ال آلخ

يـوم القيامـة املبـارش  ر معصـوم بحسـب األزمـان واألجيـال إىلٰ ـاألربعة عشـ

 .مور الناسلتدبري أُ 

ــك قــول رســول ــا أو احل«:  ونظــري ذل ســن واحلســني إمامــان قام

وأمكـن اجـتامعهم مـع   رسـول اهللا إمامـان يف زمـن   ، فهـام)١(»قعدا

يـوم  ي إىلٰ ـفهـي دولـة إهليـة ذات نظـام مرتاتـب ال تنقضـفعليـة، تهم إمام أنَّ 

ــة الصــادق ــ  خياطــب املهــدي  القيامــة، ففــي رواي ، )٢(»ديســيِّ «ـ ب

، ة وعـامل الـذرّ ة بـن احلسـن العسـكري يف عـامل األظلَّـاحلجَّ  فهو خياطب احلّي 

ــده عــىلٰ   وكــذلك اإلمــام الرضــا ــه   يقــوم ويضــع ي رأســه إجــالالً البن

 م نشــأة خلــق الــروح عــىلٰ ، فهــو موجــود قبــل والدتــه بتقــدّ )٣( ياملهــد

 .نشأة البدن

 ل ا م: »بر واا ...«:  

ــ ــؤمنني ٰى يف معن ــري امل ــول أم ــة  ق ــج البالغ ــَعاُر «: يف هن ــُن الشِّ َنْح

                                                

 .١٥٦: روضة الواعظني )١(

 .٥٠ح / ٣٣باب / ٣٥٣: إكامل الدين: راجع )٢(

 .٦٢٩: ٨بحار مستدرك سفينة ال: راجع )٣(
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ــُة وَ األَْصــَحاُب وَ وَ  ــَواُب اْخلََزَن ــوُت إِالَّ ِمــنْ وَ  ،األَْب ــْؤَتى اْلبُيُ ــا َال ُت َفَمــْن  ،َأْبَواِهبَ

َي َساِرقاً   . )١(»َأَتاَها ِمْن َغْريِ َأْبَواِهبَا ُسمِّ

 :ومفاد هذا احلديث حيتمل وجوهاً 

ــدها ــارة إىلٰ  :أح ــون إش ــا  أن يك ــن ورد م ــف م ــة النص ــاء ليل يف دع

 .)٢(م أصحاب احلرش والنرششعبان أهنَّ 

ــه ــا احلــارش إىلٰ «: )٣(يف حــديث حمكــي عــن البصــائر  وروي عن  أن

 .اخلرب »...اهللا

 .مقام آخر له مقام احلارش والنارش والعاقب  وسيأيت يف مقام شفاعته

ومفــاد هــذه  ،ذلــك أيضــاً  عــىلٰ  تــدلُّ وأحاديــث مــن الفــريقني 

ــة ألُ  ــث مطابق ــاألحادي ــاب والسُّ ــارف يف الكت ــد املع ــول قواع ــراءة نَّ ص ة بق

ـ ـ م حمـاّل عقلية، ألهنَّ ورد يف دعـاء رجـب م منـاة وأذواد، كـام مشـيئة اهللا وأهنَّ

ــ ــن احلجَّ ــاىلٰ )٤( ةع ــال اهللا تع ــد ق ــام ق ــ ، ك ــأن عيس  :  ٰى يف ش
ْ
َو�ِذ
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ــران ــكَّ ، )٤٩: عم ــ أنَّ  وال ش ــ اً دحمّم ــن عيســ د وآل حمّم ــل م  ٰى أفض

 صور وإحياء مجيع اخلالئقومن إرسافيل صاحب النفخ يف ال. 

ــن األ ــدر م ــد ص ــاءوق ــوت  نبي ــاء امل ــإذن اهللا يف  ٰى إحي ــدنيا  ب دار ال

ــ كــرارًا، بحيــث بلــغ حــّد التــواتر كتابــاً  ويف الكتــب الســاموية، وهلــذا  ةً نَّ وُس

 .دات ال يسع املقام ذكرهااملطلب براهني وتقريبات ومؤيِّ 
                                                

 .١٥٤طبة اخل/ ٢١٥ :هنج البالغة) ١(

 ).٩٠٨/٢٣(ح / ٨٤٣: مصباح املتهّجد) ٢(

 .٣٣: خمترص بصائر الدرجات) ٣(

 ).٨٦٦/٩(ح / ٨٠٤: مصباح املتهّجد) ٤(
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ر يف ـر والنشــشـاملـراد بكـوهنم أصـحاب احل حيتمـل أن يكـون  :ثانيها

 .واهللا العامل ،الرجعة

الرجعـة  ة كـام سـيأيت أنَّ ذلـك مجلـة مـن علـامء اإلماميَّـ وقد ذهـب إىلٰ 

 . وأهل بيته يد النبيِّ  عىلٰ  ر ومعجزة جيرهيا اهللا تعاىلٰ ـحش

ــيِّ  ــرب الس ــد اعت ــاووس يف وق ــن ط ــعود(د اب ــعد الس ــة  أنَّ  )س الرجع

 ٰى بإحيـاء املـوت  ٰى ام موسـكـام قـ  ظاهرة ومعجـزة  يقـوم هبـا النبـيِّ 

 أيــدهيم أمواتــًا بــنصِّ  عــىلٰ  ٰى اهللا أحيــ ودانيــال، فكــام أنَّ   ٰى وعيســ

،  وآلـه  يـد النبـيِّ  فكـذلك حييـي اهللا األمـوات عـىلٰ  ،الكريم القرآن 

 .ويكون ذلك من معجزاهتم

ــال يف  ــعود(ق ــعد الس ــل (: )س ــا أه ــدها علامؤن ــي تعتق ــة الت والرجع

 حـالٍ  ومعجزاتـه، وأليِّ   مجلـة آيـات النبـيِّ  وشيعتهم تكـون مـن البيت

اهللا  اودانيــال، وقــد أحيــ ٰى وعيســ ٰى يكــون منزلتــه عنــد اجلمهــور دون موســ

  ٰ١()مورأيدهيم أمواتًا كثرية بغري خالف عند العلامء هبذه األُ  عىل(. 

الرجعــة هــي  يف تفســري )٢(صــفهاين يف مكيالــهد األوالــذي ذكــره الســيِّ 

 .د ابن طاووسالسيِّ عليه  ٰى بلورة ملا بن

ــذلــك الشــيخ حمّمــ وكـذلك ذهــب إىلٰ  عقائــد (ر يف كتابــه د رضــا املظفَّ

عقيــدة التوحيــد يف االعتقــاد بالرجعــة ال خيــدش  إنَّ (: حيــث قــال )ةاإلماميَّــ

ــة، بـل يُ وال يف عقيـدة النبــوَّ  ة العقيــدتني، إذ الرجعـة دليــل القــدرة د صـحَّ ؤكِّ

  مـور اخلارقـة للعـادة التــيوهـي مـن األُ  ،رـكالبعـث والنشـ البالغـة هللا تعـاىلٰ 

ــزة لنبيِّ  ــون معج ــلح أن تك ــتص ــا حمّم ــّىلٰ ن ــه ص ــيهم د وآل بيت ــه وعل  ،اهللا علي
                                                

 .٦٦: سعد السعود) ١(

 .٢٩٤: ٢مكيال املكارم ) ٢(



 ٢٧١ ..........................................الرجعة قبل الظهور ومعه وبعده: الفصل السادس

بـل أبلـغ هنـا ،  التـي كانـت للمسـيح  ٰى وهي عـني معجـزة إحيـاء املـوت

ِعظـاَم َوِ�َ َرِمـيٌم ، ا بعد أن يصبح األمـوات رمـيامً ألهنَّ 
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 ٧٨: يـس[ �يَها ا�

 عـىلٰ  ٰى إحيـاء املـوت ريح بـأنَّ الرجعـة مـن قبيـل ـوعبارته فيها تصـ )١(،])٧٩و

 . ٰى يد عيس

ّ   ر واا : 

ــه  ن إىلٰ إنَّ القــارئ اللبيــب احلــاذق يــتفطَّ  الكــالم يف كثــري م تقــدَّ  قــدأنَّ

نــا  أنَّ ر يف الفصــول الســابقة، إالَّ ـبحــث هــذا الفصــل بنحــو منتشــ مــن مــوادّ 

ــدًا ألمهّ  ــل تأكي ــوان هــذا الفص ــيًا رغــم ذلــك عقــدنا عن ــًا وفهرس ــه منهجي يت

يتـه كمحـور مـن ألمهّ  ملنظومة الرجعة، وتبويبهـا للبـاحثني يف الرجعـة، وبيانـاً 

 :مور يف ذلكمن األُ  ص مجلةلخِّ حماور فصوهلا، ويمكن لنا أن نُ 

ل عني كــذبًا املــدَّ  نَّ يف معرفــة تلــك العالئــم قطعــًا للطريــق عــىلٰ أ :األوَّ

 . ئهابآبه أو بأحد املعصومني من  للمهدوية، أو االرتباط اخلاّص 

ــاين ــم تبأ :الث ــك العالئ ــان تل ــنَّ يف بي ــربي ــؤولية الك ــاة  ٰى ني للمس امللق

واء، فتكـون العالمـات بمثابـة عاتق املـؤمنني بإعـداد أرضـية تلـك األجـ عىلٰ 

الرايــات يف ســنة الظهــور  نظــري مــا ورد أنَّ  ،عــدادهاإبيــان لألرضــية الــالزم 

ــدعو كلّ  ــا ت ــن آل  ىلٰ إه ــا م ــد الرض ــلِّ حمّم ــم يف ك ــدعوة هل ــبالد  ، وال ال

 .ة والعربية عدا مجلة من مدن الشاماتسالميَّ اإل

ــذا يُ  ــي بمســؤولية عــىلٰ وه ــارف  لق ــان مع ــزوم بي ــؤمنني بل مدرســة امل

 .ةيف أرجاء البلدان اإلسالميَّ   أهل البيت

                                                

 .٨١: ةماميَّ عقائد اإل) ١(
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ــث ــدّ  نَّ أ :الثال ــة الرجعــة املمت ــة مشــ ة إىلٰ دول ــوم القيام ــخم ـي روع ض

ً بمدَّ  صــالح واإلنــامء ، ومهــول أيضــًا مــن جهــة درجــات اإلتــه الزمانيــة كــامَّ

ام مـع قـول إعـداد كبـري وطويـل، السـيّ  ف عـىلٰ ا يسـتلزم ويتوقَّـ، وهو ممَّ كيفاً 

ــادق ــّام   الص ــن أيب لع ــاجهمألار ب ــوص يف رشح منه ــدعوة   ح يف ال

 : عندما قال له

ـويُ   مـًا يقولـون بـأمري املـؤمننياقوأإنَّ عنـدنا  لونه عـٰىل النـاس فضِّ

نعـم «: يلفقـال هم؟ يصـفون مـا نصـف مـن فضـلكم، أنتـوّال ولـيس هم، كلّ 

 مـا اهللاعنـد  رسـول اهللا، ولرسـول اهللالـيس عنـد اهللا مـا عند  اجلملة، أليس يف

إنَّ  ؟غـريكم لـيس عنـدوعنـدكم مـا  ،عنـدكم لـيسندنا ما ليس لنا، وعليس 

عـٰىل الصـرب والصـدق  :وضـع اإلسـالم عـٰىل سـبعة أسـهم تبارك وتعـاىلٰ اهللا 

ـم ذلـك بـني النـاس، فواليقني وا مـن لرضا والوفاء والعلـم واحللـم، ثـّم قسَّ

ـم  كامـل حمتمـل، ثـمّ  هـوهذه السـبعة األسـهم فجعل فيه  ض النـاس لـبعقسَّ

ولــبعض األربعــة  ،الســهم، ولبعضــهم الســهمني، ولــبعض الثالثــة األســهم

وال عــٰىل صــاحب  ،عــٰىل صــاحب الســهم ســهمني حتملــوافــال  ،...األســهم

ــهمني ثالثــة أســهم ــفتثقلــوهم وتُ  ،...الس قــوا هبــم روهم، ولكــن ترفَّ نفِّ

ة ميَّــأُ إمــارة بنــي  ا علمـت أنَّ فـال خترقــوا هبــم، أَمــ، ...لوا هلــم املــدخلوسـهِّ 

بــالرفق والتــأّلف ) إمامتنــا(إمارتنــا  كانــت بالســيف والعســف واجلــور، وإنَّ 

ــ ــار والتقيَّ ــاد، فرغِّ والوق ــورع واالجته ــة وال ــن اخللط ــاس يف ة وحس ــوا الن ب

 .)١(»دينكم وفيام أنتم فيه

الــدعوة تــدرجيي ال يعتمــد االنــدفاع  يف - ٰى  تــركــام -وهــذا املنهــاج 
                                                

ــال) ١( ــحيح أعال ٣٥ ح /٣٥٤: اخلص ــند ص ــوصبس ــن أيب األح ــّامر ب ــن ع ــي ع ــائل ئ ؛ وس

 ).٢١٢٤٨/٩(ح / ١٤باب / ١٦٤: ١٦ الشيعة
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ـوالتّرسع والعجلة مع كونه يف ق  ة النشـاط واليقظـة، وهـو مـا يسـتلزم أمـداً مَّ

كثـرية جبّـارة متواصـلة، سـواء يف اآلن الـراهن متواصـالً مـع  اً وجهود طويالً 

د، فــإنَّ هــذا اإلعــداد الضــخم هلــذه احلركــة االنســيابية مســتقبل متجــدِّ  كــلِّ 

التــي ال تفســح للعجلــة جمــاالً كــام ال تــدع جمــاالً للســكون واجلمــود لــيس 

ر عــابر ويــزول، وال لنجــاح طــارئ ينتهــي أمــده، وال دولــة إعــدادًا النتصــا

رة ذات مقاسـات عرشـية سـاموية تنقشع بعد زمن، بـل هـو بنـاء لبنيـة متجـذّ 

 .شعاعاً إرتفاعًا ونورًا واًا وتزداد علوَّ  بلال تقبل الزوال وال االنطامس، 

ام وأنَّ هـذه الدولـة هـي دولـة متعاقبـة متامديـة متطاولـة مرتاميـة السـيّ 

ــيَّ متَّ  ــلة ذات رصح مش ــلة ومتواص ــص ــىلٰ ـد، ال تقتص ــي  ر ع ــة الت ــدالرجع  ق

ــ ــدُّ  بــل، )١(رت يف بعــض الروايــات بأربعــة أضــعاف مــن عمــر الــدنيادِّ ُق  متت

ر مـن بيانـات الروايـات عامل القيامة، فـإنَّ يـوم القيامـة عـىلٰ  أيضًا إىلٰ   مـا تقـرَّ

ــ ــة وعش ــيس أربع ــامل ول ــات ع ــعـواآلي ــرُه أض ــدُه وعم ــاعة، وأم اف رين س

وهـي آخـرة الـدنيا وهـي  ،والثانيـة عمـر جممـوع الـدنيا األُوىلٰ  مضاعفة عـىلٰ 

 .الرجعة

ــدو ــورد  ق ــن خمتّص ــة م ــك القيام ــيِّ أنَّ مل ــيلّ   ات النب ــره ع  ووزي

 . ات أمري املؤمنيملك الرجعة من خمتّص  ، كام أنَّ  أمري املؤمنني

عـد عـامل ة، وهو مـا بعـد بعـد الرجعـة أي مـا بهذا فضالً عن ملك اجلنَّ 

ة وملــك نَّ هلــم ملـك الكــرَّ إ :يف الروايــات وســيأيت قـوهلم مـرَّ  قــدالقيامـة، و

ــ اجلنَّــة أبــديٌّ  ة، فهــذا اإلعــداد يف الوقــت الــراهن ملســٍري ومصــٍري بتأبيــد اجلنَّ

 .مر التايلمتطاول، مضافًا ملا سيأيت يف األ
                                                

لـف سـنة أرون ـعمـر الـدنيا مائـة الـف سـنة لسـائر النـاس عشـ :قـال، محران بن أعـنيعن  )١(

 ).٢١٢: خمتصـر بصائر الدرجات. (د عليه وعليهم السالمسنة آلل حممّ  لفأوثامنون 
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ــع ــا  نَّ أ :الراب ــيلها ومراحله ــة وتفاص ــؤمن بالرجع ــة امل ــامن ومعرف إي

 .معرفة عامل القيامة، كام سيتبنيَّ  الوقوف والولوج عىلٰ  دِّي به تلقائيًا إىلٰ يؤ

ــؤدّ  ــة ي ــامل القيام ــة بع ــه إىلٰ واملعرف ــ ي ب ــة اجلنَّ ــة، معرف ــار األبدي ة والن

ـوجمموع هـذه املعـارف يُ  خطـورة وتـأثري مسـريهم يف احليـاة  ٰى ح لـه مـدوضِّ

رتبــاط األدوار ا ٰى قــة، ومــدموقعيتــه يف العــوامل الالح مــن الــدنيا عــىلٰ  وىلٰ األُ 

 .من الدنيا وىلٰ واحلياة األُ  وىلٰ يف النشأة األُ 

ــة ذات  ــن القيام ــالً ع ــة فض ــات الرجع ــات وإرهاص رتبــاط افعالم

 .وىلٰ وطيد باملواقف يف احلياة األُ 

ــكري ــوب لإلمــام العس ــري املنس ــام   فقــد ورد يف التفس ــول اإلم ق

ــ ــر ٰى موس ــن جعف ــول اهللا  إنَّ «:  ب ــ رس ــؤالء  اامَّ ـل ــه ه ــذر إلي عت

بــام  )الــذين يف قلــوهبم مــرض مــن الصــحابة الــذين ينصــبون العــداء لعــيل(

ــاعتـذروا بــه، تكــرَّ  ــ ل بــواطنهم إىلٰ م علـيهم بــأن قبــل ظـواهرهم ووكَّ م، رهبِّ

ــل  ــن جربئي ــال لك ــاه فق ــا: أت ــ ي ــىلٰ  إنَّ  ،دحمّم ــيل األع ــك  الع ــرأ علي يق

ل بـك عـنهم يف عـيل صـخـرج هـؤالء املـردة الـذين اتَّ أ: السالم ويقـول لـك

  ٰليظهـر مـن  ،اً خمـالفتهم عليَّـ بيعته وتـوطينهم نفوسـهم عـىلٰ لنكثهم  عىل

السـامء لـه وسـائر األرض واجلبـال وطواعيـة مـن  ،العجائب ما أكرمه اهللا بـه

ًا اهللا عليَّـ ويلَّ  أنَّ  واليعلمـ ،- ا أوقفـه موقفـك وأقامـه مقامـكملـ -ما خلق اهللا 

 بـأمر اهللا الـذي لـه فيـه وفـيهم إالَّ  نتقامـهاعـنهم  ه ال يكـفُّ وأنَّـ ،عـنهم غنيٌّ 

فـأمر  .التدبري الذي هو بالغه، واحلكمة التي هـو عـامل هبـا وممـٍض ملـا يوجبهـا

 صـل يف أمـر عـيلصـل بـه عـنهم مـا اتَّ امعـة مـن الـذين اتَّ اجل  رسول اهللا

  ٰــة عــىل ــال لعــيل واملواطئ ــاخلروج، فق ــه ب ــ  خمالفت ــد   اســتقرَّ امَّ ـل عن

ــةســفح بعــ ــال املدين ــا عــيل: ض جب ــاىلٰ  إنَّ  ،ي ــ اهللا تع ــر هــؤالء بنص رتك ـأم
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يف طاعتـك، فـإن أطـاعوك فهـو  خـدمتك واجلـدّ  ومساعدتك واملواظبة عـىلٰ 

خــالفوك فهــو  نإة اهللا ملوكــًا خالــدين نــاعمني، وخــٌري هلــم يصــريون يف جنَّــ

 .)١(احلديث »...بنيم خالدين معذَّ هلم يصريون يف جهنَّ  رشٌّ 

م إن أطـاعوا عليَّـ  فالحظ قولـه مـن الـدنيا  وىلٰ ًا يف احليـاة األُ بـأهنَّ

ة، هـذا فضـالً مواقـع ومناصـب خطـرية يف ملـك اجلنـَّ ي ذلـك هبـم إىلٰ سيؤدّ 

 .الرجعة والقيامة من الدنيا عىلٰ  وىلٰ عن تأثري أعامل احلياة األُ 

عالمــات الظهــور والرجعــة هلــا قــراءة عســكرية وأمنيــة  نَّ أ :اخلــامس

ترســـم للمـــؤمنني منهاجـــًا للتخطـــيط والعمـــل، فتوجـــب ســـرتاتيجية او

ـ ا ال تعنـي اجلـرب وقايتهم عن اخلطـأ يف املحاسـبات والتقـديرات، يف حـني أهنَّ

إرادة األرشار كــي ال يكــون  يف القــدر والتقــادير، كــام ال تعنــي التفــويض إىلٰ 

عنفـوان النشـاط واألمـل  هناك إيـاس ومجـود مـن املـؤمنني، بـل يبقـوا عـىلٰ 

 .يوٍم يف شأن لثقة باهللا وسعة مشيئته، وأنَّه كّل ة اوقوَّ 

 ق اإط  رق ار وإطا ا:  

ا إطالق الرجعة   يف، فقـد ورد  رـعشـالثـاين ظهـور اإلمـام  عـىلٰ أمَّ

الّلهـّم تني يتـوفَّ  فإن... « :ردابـالس يف  ويف زيارة القائم )مصباح الزائر(

 .)١(»دولتهيف رجعته ويملك  يف فيمن يكرُّ  يا ربِّ جعلني افذلك قبل 

... « :ردابـالســ يفالثـاين عشــر زيـارة اإلمـام  يفويف مـزار املشـهدي 

 .)٢(»البقعة هذه أدين لك بالرجعة بني يدي صاحب إّين الّلهّم 

ــباح امل(ويف  ــو )تهّجــدمص ــ... « :م دحــو األرضيف دعــاء ي ل وعجِّ
                                                

 .٦٠ح / ١١٥و ١١٤:  ريتفسري املنسوب لإلمام العسكال )١(

 .، عنه١٠٨ح / ٩٥: ٥٣بحار األنوار : راجع) ١(

 .٦٥٨: ملشهديالبن ااملزار ) ٢(
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ــك ــرج أوليائ ــياو ،ف ــاملهمردد عل ــاحلقِّ وأ ،ِهم مظ ــر ب ــائمهم ظه ــه وا ،ق جعل

ــدينك م ــل ــّم ...راً ـنتص ــ، الّله ــىلٰ لِّ ص ــه وع ــه علي ــع آبائ ــا  ،مجي ــنواجعلن  م

 .)١(»أعوانه منزمانه  يفنكون  ٰى تَّ ته حكرَّ  يفوابعثنا  ،رستهصحبه وأُ 

ــور  ــالق الظه ــا إط ــىلٰ أمَّ ــة ف ع ــدالرجع ــ يفورد  ق ــارة األئمَّ   ةزي

 .وغريها،  ة احلسنيوزيار،  كثريًا كزيارة أمري املؤمنني

 يفبعـث الرجعـة  عـىلٰ والظهـور  ،املـوت عـىلٰ إطـالق الغيبـة  ورد قدو

 ٰى تَّـح ،تظهـر همنـالئـٌذ ببابـك الـذي فيـه غبـت و«:  زيارة أمري املؤمنني

ل وتُ  ،ن دينه الذي ارتٰىض كِّ متُ   .)٢( »اخلوف أمناً  بعدبدِّ

  :  ىا ر د

ـن قمـؤمنني وكـذا الكـافريإنَّ بدء الرجعـة لل ،  ةبيـل ظهـور احلجَّ

ــاد ــا ُين ل م ــيحة  يف ٰى وإنَّ أوَّ ــنالص ــامء،  م ــام ورد الس ــاد يفك ــات ُين  ٰى الرواي

 بظهــور املهــدي ٰى ُينــاد أن قبــل ،»...كــرَّ  قــد أمــري املــؤمننيهــذا « :بالرجعــة

 ،َّوأنَّ الظهــور  ،العنــوان األكـرب للظهــور أنَّ الرجعـة هــي عــىلٰ  لُّ ا يــدممـ

 . ة أهل البيت االثني عرشحتة للرجعة وفاحتة دولة أئمَّ فا

ة روايات  :ونذكر لذلك عدَّ

ــدي ٰى رو :وىلٰ األُ  ــدين الراون ــب ال ــا :قط ــال الرض ــدَّ  ال«:  وق  ب

وذلـك عنـد فقـدان  ،بطانـة ووليجـة ء صـيلم يسـقط فيهـا كـّل من فتنة صـّام 

كــم و ،الشـيعة الثالــث مـن ولــدي، يبكـي عليــه أهـل الســامء وأهـل األرض

 هبـم كـأّين  ،ان حـريان حـزين عنـد فقـدان املـاء املعـنيف حـرّ من مؤمن متأسِّ 
                                                

د) ١(  ).٧٣٢/١(ح / ٦٧٠: مصباح املتهجِّ

 .٣٠٨: البن املشهدياملزار ) ٢(
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يسـمعه مـن بعـد كـام يسـمعه مـن قـرب،  وقـد نـودوا نـداءً  ،ما يكونـون ّرش 

 .»الكافرين عىلٰ  للمؤمنني، وعذاباً  يكون رمحةً 

ــوب ــن حمب ــن ب ــه احلس ــال ل ــداءٍ  وأيُّ : فق ــال ن ــو؟ ق ــادون يف «: ه ين

. الظـاملني  لعنـة اهللا عـىلٰ أَال : صـوتاً : ن السـامءرجب ثالثة أصـوات مـ] شهر[

يـرون  :والصـوت الثالـث .ر املـؤمننيـة اآلزفـة يـا معشـأزفَّ : والصوت الثاين

 .»يف هالك الظاملني هذا أمري املؤمنني قد كرَّ : نحو عني الشمس بارزاً  بدناً 

ـــ: والصـــوت الثالـــث«: ويف روايـــة احلمـــريي ـــدن ُي ـــرن  ٰى رب يف ق

 .)١(»فاسمعوا له وأطيعوا اهللا بعث فالناً  إنَّ : الشمس يقول

 .)٢(»هالك الظاملنييف  هذا أمرياملؤمنني قد كرَّ « :ويف غيبة الطويس

 .)٣(ونظري رواية احلمريي رواية النعامين

 .)٤()دالئل اإلمامة(وكذلك رواية الطربي يف 

ــة  ــزّ ويف رواي ــاخل ــرن «: ياز القّم ــع ق ــارزًا م ــدريًا ب ــرون ب ــث ت والثال

عـيل  ينسـبه إىلٰ  ٰى حتَّـ -اهللا قـد بعـث فـالن بـن فـالن  نَّ إ أَال : اديالشمس ينـ

ــالك  - ــه ه ــدورهم في ــفي اهللا ص ــرج ويش ــأيت الف ــك ي ــد ذل ــاملني، فعن الظ

 .)٥(»ب غيظ قلوهبمذهِ ويُ 

 اهللا سـمعت أبـا عبـد: قـال ،الكلينـي بسـنده عـن احللبـي ٰى رو :الثانية

 ــ«: يقــول ــي العبّ ــوماخــتالف بن ــن املحت ــداء ،اس م ــوم والن ــن املحت  ،م

مـن  ينـادي منـادٍ «: وكيـف النـداء؟ قـال: ، قلـت»وخروج القائم من املحتوم
                                                

 .٦٥ح / ١١٦٩و ١١٦٨: ٣ اخلرائج واجلرائح )١(

 .٤٣١ح / ٤٤٠و ٤٣٩: الغيبة للطويس )٢(

 .٢٨ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٨٦: ينالغيبة للنعام) ٣(

 .)٤٤١/٤٥(ح / ٤٦١و ٤٦٠: دالئل اإلمامة )٤(

 .١٥٩: كفاية األثر )٥(
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 وينـادي منـادٍ «: ، قـال»وشـيعته هـم الفـائزون اً عليَّـ  إنَّ أَال : ل النهارالسامء أوَّ 

منـه  قريبـاً  ٰى ورو. )١(»عـثامن وشـيعته هـم الفـائزون  إنَّ أَال : آخر النهـار] يف[

 .)٢()اخلرائج(يف 

  كنـت عنـد أيب عبـد اهللا: قـال: عبد اهللا بن سنان، قال ٰى رو :الثالثة

كم إنَّ : ونا، ويقولون لناعريِّ ة يُ هؤالء العامَّ  إنَّ : فسمعت رجالً من مهدان يقول له

 كئـاً ينادي من السامء باسـم صـاحب هـذا األمـر، وكـان متَّ  منادياً  تزعمون أنَّ 

أيب، وال حرج عليكم يف رووه عن اي، وال ترووه عنّ «: قال فغضب وجلس، ثمّ 

 لبـّني  ذلك يف كتاب اهللا  واهللا إنَّ : يقول   قد سمعت أيبذلك، أشهد أّين 

ـا  :حيث يقول
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ـأحـد إالَّ  يف األرض يومئذٍ  ٰى فال يبق، ]٤: الشعراء[ خاِضِع�َ  ت  خضـع وذلَّ

يف عيل  احلقَّ   إنَّ أَال : فيؤمن أهل األرض إذا سمعوا الصوت من السامء ،رقبته هلا

 ٰى فإذا كان من الغد صعد إبليس يف اهلواء حتَّـ: قال وشيعته،  بن أيب طالب

ه ان وشيعته فإنَّـيف عثامن بن عفّ  احلقَّ   إنَّ أَال : ينادي األرض ثمّ  عن أهل يتوارٰى 

 ت اهللا الذين آمنـوا بـالقول الثابـت عـىلٰ ثبِّ فيُ «: قال ،»دمهفاطلبوا ب مظلوماً  َل تِ قُ 

الذين يف قلوهبم مرض، واملـرض واهللا  ويرتاب يومئذٍ  ،لوهو النداء األوَّ  ،احلقِّ 

ل سحر من املنادي األوَّ  إنَّ : ا ويتناولونا، فيقولونأون منّ عداوتنا، فعند ذلك يتربَّ 

 : قـول اهللا   تال أبو عبـداهللا ، ثمّ »سحر أهل هذا البيت
ً
 يَـَرْوا آيَـة
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ــ ــيل  أنَّ  ٰى وال خيف ــم ع ــداء باس ــارة  الن ــة وللبش ــداء للرجع ــو ن ه

                                                

 .٤٨٤ح / ٣١٠: ٨الكايف  )١(

 .٦٣ح / ١١٦٢و ١١٦١: ٣ اخلرائج واجلرائح )٢(

 .١٩ح / ١٤باب / ٢٦٨و ٢٦٧: الغيبة للنعامين )٣(



 ٢٧٩ ..........................................الرجعة قبل الظهور ومعه وبعده: الفصل السادس

هـذا النـداء يف روايـات مستفيضـة  َل ِعـومـع ذلـك ُج ، بالرجعة وبدء وقوعها

ــدي القــائم ــارة لظهــور امله ــداء وبش ــعار ون ــن  ، هــو ش ــة م ــل يف مجل ب

ــة ُج  ــات املستفيض ــالرواي ــلُّ  َل ِع ــامء وتظ ــر يف الس ــي تظه ــة الت ــل اآلي  تأوي

ــممَّــ ،بيــهأأعنــاقهم هلــا خاضــعني هــي النــداء باســم القــائم و  نَّ أ ل عــىلٰ دلِّ ا ُي

 .حد ومتطابق ومتداخل ومتشابكالنداء للرجعة وللظهور متَّ 

ــ  اهللا بــن راشــد الــبجيل، عــن أيب عبــداروايــة  :الرابعــة : ه قــالأنَّ

فـأين هـو : فقلـت، »النداء من السامء باسـم القـائم يف كتـاب اهللا لبـّني  ا إنَّ أمَ «

ــال ــلحك اهللا؟ فق ــم  يف«: أص ــِ�  �طس ُمِب
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�� ]ــعراء ــال»]٤: الش ــوت «: ، ق ــمعوا الص إذا س

 .)١(»رؤوسهم الطري ام عىلٰ أصبحوا وكأنَّ 

والنــداء مــن ... «: اهللا  يب عبــدأعــن  ٰى خــرأُ ويف روايــة  :اخلامســة

ــامء ــت ،»الس ــ وأيُّ : فقل ــال ـيءش ــداء؟ فق ــون الن ــادٍ «: يك ــم  من ــادي باس ين

 .)٢(» القائم واسم أبيه

دي املنا إنَّ «: يقول  ه سمع أبا جعفران أنَّ ناجية القطّ  ٰى رو :السادسة

د فـالن بـن فـالن باسـمه واسـم أبيـه، فينـادي املهدي من آل حمّمـ إنَّ : ينادي

 .)٣(»- ةميَّ من بني أُ  يعني رجالً  - احلقِّ  فالنا وشيعته عىلٰ  إنَّ : الشيطان

: ليقـو  اهللا سـمعت أبـا عبـد: ق زرارة بن أعني، قـالموثَّ  :السابعة

ته هـم وشـيع اً عليَّ  إنَّ : هو األمري، وينادي منادٍ  فالناً  إنَّ : من السامء ينادي منادٍ «
                                                

 .٢٣ح / ١٤باب / ٢٧١و ٢٧٠: الغيبة للنعامين )١(

 .١٥ح / ١٤باب / ٢٦٦و ٢٦٥: الغيبة للنعامين )٢(

 .٢٧ح / ١٤باب / ٢٧٢: الغيبة للنعامين )٣(
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 إنَّ : الشـيطان ينـادي إنَّ «: فمن يقاتل املهدي بعد هذا؟ فقال: قلت، »الفائزون

 .)١(»- ةميَّ لرجل من بني أُ  -فالنا وشيعته هم الفائزون 

واسـم عـيل  سـم املهـدي ع بـني اَمـيف النداء الواحـد ُجي  نَّ أومفاده 

 ،فهو رصيح يف اجلمع بني الظهور وعنوان الرجعة. 

ا او ز ا:  

 ي يف الصــيحة يف حــديث طويــل صــحيح لعبــدرواه القّمــ مــا :الثامنــة

اهللا بـن املغـرية  عـن عبـد ،ثني أيبحـدَّ : اهللا بن سـنان، قـال عـيل بـن إبـراهيم

ــنان ،)ار طاجلــزّ (از اخلــزّ  ــن س ــن اب ــد ،ع ــال،  اهللا عــن أيب عب ــان « :ق ك

  فســألنا النبــيَّ  ،إذا ســألتم اهللا فاســألوه الوســيلة: يقــول  رســول اهللا

قـال أبـو  ،»ةهبـم اجلنـَّ يمـأل يومئـذٍ  فيخلـق اهللا خلقـاً  :قـال، ...عن الوسـيلة

ــإهلــم  ٰى طــوب«:  اهللا عبــد ، ...م مل يــروا غمــوم الــدنيا ومهومهــاهنَّ

 ِــاد ــْوَم يُن ــتَِمْع يَ ــٍب  َواْس ِر�
َ
ــ�ٍن ق ــْن َم ــاِد ِم ُمن

ْ
ــال، »]٤١: ق[ �ا�  :ق

 : قولـه، »واسـم أبيـه  ينادي املنادي باسـم القـائم«
َ
يَـْوَم �َْسـَمُعون

ُـُروِج 
ْ
 يَـْوُم ا�

َ
َق� ذ�ـِـك

ْ
 بِـا�

َ
ـيَْحة صـيحة القـائم مــن «: قــال، ]٤٢: ق[ ا�ص�

ُُروِج السامء، 
ْ
 يَْوُم ا�

َ
 .)٢(»هي الرجعة«: قال ،»ذ�ِك

 ،د بـن أمحـدثنا حمّمـحـدَّ  :قـال ،عن أمحـد بـن إدريـس ٰى ورو :اسعةالت

يَـْوَم : يف قولـه  عـن أيب عبـد اهللا ،عـن مجيـل ،عن عمر بن عبـد العزيـز

ُُروِج 
ْ
 يَْوُم ا�

َ
َق� ذ�ِك

ْ
 بِا�

َ
يَْحة  ا�ص�

َ
 .)٣(»هي الرجعة«: قال، �َْسَمُعون

                                                

 .٢٨ح / ١٤باب / ٢٧٣و ٢٧٢: الغيبة للنعامين )١(

 .٣٢٧ - ٣٢٤: ٢تفسري القّمي ) ٢(

 .٣٢٧: ٢تفسري القّمي ) ٣(
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 : قــال عــيل بــن إبــراهيم يف قولــه
َ ْ
ُق األ

�
ــق

َ
ش

َ
 يَــْوَم �

ً
ُهْم ِ�ا�

ْ
ــن

َ
� 

ُ
 رض

 .)١(يف الرجعة :قال ،)٤٤: ق(

ــارشة ــ(يف  ٰى ورو :الع ــائرـخمتص ــن  )ر البص ــأع ــن حمّم ــد ب ــن مح د ب

 اهللا عــن أيب عبــد ،اجعــن مجيـل بــن درّ  ،عــن عمــر بـن عبــد العزيــز ،ٰى عيسـ

 ،قــول اهللا  :لــه قلــت :قــال :ُصــ
ْ
َن

َ
ــا �

�
ــوا ِ� ـإِن

ُ
يــَن آَمن ِ

�
نا َوا�

َ
ُر رُُســل

ــ َي
ْ
 ا�

ُ
ــهاد

ْ
ش

َ ْ
ــوُم األ

ُ
ق

َ
ــْوَم � ــا َو�َ ي

ْ
ن ــافر[ اةِ ا�� ــال، ]٥١: غ ــك واهللا يف «: ق ذل

ـ ،تلـواروا يف الـدنيا وقُ ـنَصـمل يُ  أنبيـاء اهللا كثـرياً  ا علمـت أنَّ َمـأ ،الرجعة ة وأئمَّ

ــد قُ  ــوا ومل يُ ق ــتل ــة ،رواـنَص ــذلك يف الرجع ــت ،»ف ــاِد  :قل ــْوَم يُن ــتَِمْع يَ َواْس

رِ 
َ
ــ�ٍن ق ــْن َم ــاِد ِم ُمن

ْ
ــٍب ا� ــْوُم  ��  يَ

َ
ــك َق� ذ�ِ

ْ
ــا�  بِ

َ
ــيَْحة  ا�ص�

َ
ــَمُعون ــْوَم �َْس يَ

ُُروِج 
ْ
 .)٢(»هي الرجعة«: قال، ]٤٢و ٤١: ق[ ا�

 :قــال ،عــن احلسـن بــن خالـد )فرائــد السـمطني(ويف  :رـاحلاديـة عشـ

أكــرمكم  ال ديــن ملــن ال ورع لــه، وإنَّ «: الرضــا  ٰى قــال عــيل بــن موســ

الرابــع مــن ولــدي  إنَّ «: قــال ثــمّ  ،»ٰى التقوأي أعملكــم بــ ،عنــد اهللا أتقــاكم

ــدة يُ ابــن ســيِّ   جــور وظلــم، وهــو الــذي يشــكُّ  ر اهللا بــه األرض مــن كــلِّ طهِّ

الناس يف والدتـه، وهـو صـاحب الغيبـة، فـإذا خـرج أرشقـت األرض بنـور 

، وهـو الـذي ا، ووضع ميزان العـدل بـني النـاس، فـال يظلـم أحـد أحـداً رهبِّ 

مـن السـامء  ، وهـو الـذي ينـادي منـادٍ لـه ظـلٌّ  له األرض، وال يكـون ٰى طوتُ 

ـ  إنَّ أَال : يسمعه مجيع أهـل األرض بعوه، ة اهللا قـد ظهـر عنـد بيـت اهللا فـاتَّ حجَّ

ـماِء : فيه ومعه، وهـو قـول اهللا  احلقَّ  نَّ إف ـيِْهْم ِمـَن ا�س�
َ
 َعل

ْ
ل � ـ�َ

ُ
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ْ
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َ
ش
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ْ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
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ً
يَـْوَم  :وقـول اهللا ، ]٤: الشـعراء[ آيَة

                                                

 .املصدر السابق) ١(

 .١٩و ١٨: خمترص بصائر الدرجات) ٢(
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ِر�ـٍب 
َ
ُمناِد ِمـْن َمـ�ٍن ق

ْ
 يَـْوُم  �يُناِد ا�

َ
َق� ذ�ِـك

ْ
 بِـا�

َ
ـيَْحة  ا�ص�

َ
يَـْوَم �َْسـَمُعون

ُُروِج 
ْ
 .)١(» أي خروج ولدي القائم املهدي ،]٤٢و ٤١: ق[ �ا�

  :وااء اوي ا اي 

يمكــن أن : )٢()سدَّ يف الكتــاب املقــ أهــل البيــت (ذكــر يف كتــاب 

حيــث   اإلمــام املهــدي اإلشــارة إىلٰ  )ايوحنّــ(نلحـظ مــن خــالل بشــارة 

أو  -ي هشـاميم ـمعوفيـف بحتسـ -وا ايريـه مـآلخ ): (اوحنّـسـفر ي(جاء يف 

 -وي ال شــون واعــم  -بفيــو بســورت عــوالم لبســري إت يوشــويه هــآرتس 

 ٰى كـي بـاء - وا هـابوا لـو كـابود -يرؤا إت هـا إيلـوهيم : ويقرأ بقول گدول

وا آرتــس إت هيــام أو  -عيــت مشــفاطو وي هشــتحوو اال عوســيه شــامايم 

 .)قعينوت مهايم

معــه ، يف وســط الســامء طــائراً  رأيــت مالكـاً  ثــمّ ( :ويعنـي هــذا الــنّص 

ــة ليُ  ــارة أبدي ــبش ــىلٰ ـبشِّ ــاكنني ع ــلَّ ، األرض ر الس ــأُ  وك ــان مَّ ــة ولس ة وقبيل

ه قـد جـاءت ألنَّـ، ه جمـداً خـافوا اهللا وأعطـو: بصـوت عظـيم مناديـاً  ،وشعب

 .)واسجدوا لصانع السامء واألرض والبحر وينابيع املياه، ساعة حكمه

، )الصـيحة احلـّق ( إشـارة إىلٰ  )ايوحنّ (الذي أخرب عنه  نجد يف هذا النّص 

ُُروِج  :قال تعاىلٰ 
ْ
 يَْوُم ا�

َ
َق� ذ�ِك

ْ
 بِا�

َ
يَْحة  ا�ص�

َ
 فالقائم، )٤٢: ق( يَْوَم �َْسَمُعون

  ُيـةاآلومـا جـاء يف  ،يـةاآلباسمه واسم أبيـه حسـب مـا جـاء يف  ٰى ادني :

 َق�
ْ
 بِا�

َ
يَْحة ُُروِج و ،هي صيحة القائم من السامء ا�ص�

ْ
 يَْوُم ا�

َ
 .ذ�ِك

ــد حتليــل  ــظ بع ــنّص (ونالح ــربي ال ــة اللغويــة أنَّ ) الع  مــن الناحي

                                                

 .فرائد السمطني، عن ٧ذيل احلديث / ٧٨باب / ٢٩٧ :٣ة ينابيع املودَّ ) ١(

 .١٢٩: كاظم النصريي الواسطيلس أهل البيت يف الكتاب املقدَّ ) ٢(
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ل بشـارة  عنـه بـاملالك الطـائر حيمـاملنادي الذي ينـادي يف السـامء حيـث عـربَّ 

ــامل ــة للع ــورت( :أبدي ــوالم بس ــة )ع ــورت(، ولفظ ــاف) بس ــم مض  إىلٰ  ةاس

 .برش، نبأ :أي ،)بسري(ة من الفعل وهي مشتقَّ  ،أي العامل ):عوالم(

 ،)يوشــويه هــآرتس: (ان األرضوهــذه البشــارة األبديــة جلميــع ســكّ 

 .سكن وأقام): ياشو(ة من الفعل مشتقَّ  ،انسكّ : )يوشويه(ولفظة 

 .األرض: فتعني) سهآرت(ا وأمَّ 

 حســب الــنّص  )البشــارة األبديــة(هنــاك تفصــيل آخــر بــأنَّ هــذه  ثــمّ 

ـأُ  كـّل  ):كـل گـوي: (العربي تشمل  كـّل (قبيلـة، و كـّل ): مشـبحا كـّل (ة، ومَّ

 .شعب كّل ): عام كّل (لغة، و كّل ): ال شون

ــمّ  ــداً  ث ــد تأكي ــىلٰ  نج ــ ع ــرب  ،ٰى خــرة أُ مســألة مهمَّ ــار بق ــي اإلخب وه

 ،)عيــت مشــفاطو ٰى بــاء: ( واســطة دولــة اإلمــامب. ســاعة حكــم الــربِّ 

قــرب، : أي) بــا(ة مــن الفعــل مشــتقَّ ) ٰى بــاء(فـــ قــرب وقــت حكمــه، : أي

ــاء، و ــت(ج ــي )عي ــدَّ : تعن ــت، م ــ .ةوق ــفاطو(ا وأمَّ ــم ) مش ــا كاس ــاء هن فج

 .حكم، قٰىض ): شافط(والفعل منه  .حكم، قضاء ٰى بمعن

 ا زوا  ةا دو:  

 َحــ�� 
�
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َ
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َ
غ
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  ).٢٦ - ٢٤: اجلنّ ( �ال

كــام ، الــتالزم بــني دولــتهم الظــاهرة والرجعــة لألمــوات بــنيِّ يــة تُ واآل

هبـا  بـل اسـتدلَّ  ،ٰى خـرة هـي األُ داّلـ )١(ٰى خـرسيأيت ثالث آيـات مـن سـور أُ 
                                                

: ، والرابعـــة)٥: اإلرساء: (، والثالثـــة)٢٤: اجلـــنّ : (، والثانيـــة)٤٢: ق: (فاآليـــة األُوىلٰ  )١(

 ).٣٨: النحل(، )١: املعارج(



 عالمات الظهور فقه   ....................................................................  ٢٨٤

ــيُّ  ــ  النب ــىلٰ   ةواألئمَّ  وأنَّ ، تــالزم وتــزامن الظهــور والرجعــة ع

 .د وحوارييهم هي قبيل الظهوررجعة أنصار آل حممّ 

 :ة رواياته عدَّ لعلّ توترشح هذا التالزم يف اآلية و

ــ ــة عش ــي  ٰى رو: رـالثاني ــه يفالقّم ــريه قول ــاىلٰ  تفس ْوا : تع
َ
ــ�� إِذا َرأ َح

 
َ
ون

ُ
ـــد ـــا يُوَع ـــالم ـــؤمنني«: ، ق ـــري امل ـــائم وأم ـــة يف  الق ، »الرجع
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 هــو«: ، قـال]٢٤: اجلـنّ [ ف

 رســول اهللا مــنلــوال عهــد  ،يــا بــن صــّهاكواهللا  :قــول أمــري املــؤمنني لُزَفــر

 فلـامَّ : قـال ،»اهللا سـبق لعلمـت أّينـا أضـعف نـارصًا وأقـّل عـدداً  منوكتاب 

ا؟ يكــون هــذ ٰى متــ: الرجعــة قــالوا مــنمــا يكــون   أخــربهم رســول اهللا

 : اهللاقــال 
ْ

ــل
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  ديــا حمّمــ ق
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ُ َر�
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ُ
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ون
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ً
 .)١(»]٢٥: اجلنّ [ دا

الــتالزم بــني ظهــور  عــىلٰ داللــة اآليــة  والروايــة تشــري بوضــوح عــىلٰ 

كلـيهام مـن الوعـد اإلهلـي الـذي ال خلـف  مـن أنَّ  ،دولتهم ووقـوع الرجعـة

وتقــارن دولــتهم  ،الظهــور مشــتبك يف حقيقتــه مــع حقيقــة الرجعــة نَّ أو .لــه

ق الرجعة معها مععند قرب إقامتها وقيامها   .حتقُّ

مـا رواه  ل سـابق يف علـم اهللا تعـاىلٰ ه كتاب مؤجَّ نَّ أوقريب من مضموهنا 

والكلينــي يف ، )٣()املسرتشــد(والطــربي يف ، )٢()عئراـعلــل الشــ(الصــدوق يف 

 .)٥(ليم بن قيس يف كتابهوُس ، )٤()الكايف(
                                                

 .٣٩١: ٢ يتفسري القمّ ) ١(

 .١ح / ١٥١باب / ١٩٢: ١ عئرشاعلل ال) ٢(

 .١٤٧ح / ٤٥٢و ٤٥١: ملسرتشدا )٣(

 .٩١ح  /باب فيه نكت ونتف من التنزيل يف الوالية/ ٤٣٤: ١الكايف ) ٤(

 .٣٨٨: ليم بن قيسكتاب ُس ) ٥(



 ٢٨٥ ..........................................الرجعة قبل الظهور ومعه وبعده: الفصل السادس

اهللا بـن القاسـم البطـل  عبـد عـنالكـايف بسـنده  يف ٰى رو :رـالثالثة عش

ــد ــن أيب عب ــاىلٰ يف  اهللا ع ــه تع ــري قول ــا  : تفس م
ُ
واله

ُ
 أ

ُ
ــد

ْ
ــاَء وَع ــإِذا ج

َ
ف

يـارِ   ا��
َ

جاُسـوا ِخـالل
َ
ـِديٍد ف

َ
ٍس ش

ْ
وِ� بَـأ

ُ
ـا أ

َ
� 

ً
ْم ِعبادا

ُ
يْ�

َ
نا َعل

ْ
: ، قـالَ�َعث

ــوتــرًا ، ال يــدعون  قــوم يبعــثهم اهللا قبــل خــروج القــائم«  د إالَّ آلل حمّم

ـــوه   قتل
ً
ـــوال ُع

ْ
 َمف

ً
ـــدا

ْ
 وَع

َ
ـــ، )١(»]٥: اإلرساء[ َو�ن ـــن ورواه العيّ ايش ع

 . )٢(صالح بن سهل

ـــور وتَ وُحي  ـــن القب ـــث م ـــل إرادة البع ـــن احتُ إم ـــروج إ َل ِم رادة اخل

مفـاد  نَّ أ ىلٰ إشـري التـي تُ  )٣(ة مـن الروايـاتوسـيأيت عـدَّ ، والنهضة من البعـث

 . هل البيتأة أئمَّ  اآلية يف رجعة املؤمنني مع القائم 

ــة بمعنــة تفســري البعــث يف  صــحَّ عــنيِّ ا يُ ممَّــ ــور  ٰى اآلي البعــث مــن القب

ــة ــا أو وال، والرجع ــك تأويله ــايف ذل ــ ين ــريها بمعن ــة  ٰى تفس ــروج واحلرك اخل

 .أو تأويالً  حتامل اآلية الواحدة جلملة من املعاين تفسرياً ابعد ، والنهوض

ــارات(ورواه يف  ــل الزي ــن  )كام ــن ع ــند حس ــدبس ــم  عب ــن قاس اهللا ب

 :قــول اهللا  يف هللا رمي، عــن صــالح بــن ســهل، عــن أيب عبــد اـاحلضــ

 َو ِ
ْ

�
َ
� ــر� رِض َ�

َ ْ
 ِ� األ

�
ن

ُ
ــد ِس

ْ
ُف ــاِب �َ ِكت

ْ
 ِ� ال

َ
ــل اِ�ي

ْ
ــِ� إِ� ــيْنا إِ� بَ

َ
ض

َ
، ق

ــن�  ، وطعــن احلســن بــن عــيل  ،قتــل أمــري املــؤمنني « :قــال
ُ
ل
ْ
َع َو�َ

 
ً
ِب�ا

َ
ا ك و�

ُ
مـا، قتل احلسـني بـن عـيل  �ُعل

ُ
واله

ُ
 أ

ُ
ـد

ْ
ـإِذا جـاَء وَع

َ
، »ف

ٍس  ،ر احلسـني ـإذا جاء نصـ« :قال
ْ
وِ� بَـأ

ُ
ـا أ

َ
� 

ً
ْم ِعبـادا

ُ
ـيْ�

َ
نـا َعل

ْ
َ�َعث

يـارِ   ا��
َ

جاُسـوا ِخـالل
َ
ِديٍد ف

َ
، ال يبعـثهم اهللا قبـل قيـام القـائم  قومـاً  ش

                                                

 .٢٥٠ح / ٢٠٦: ٨ الكايف) ١(

 .٢٠ح / ٢٨١: ٢ ايشتفسري العيّ ) ٢(

 .٧: مقتضب األثر؛ ٣٧٦: اية الكربٰى اهلد؛ )٤٢٤/٢٨(ح /٤٤٧: دالئل اإلمامة: راجع) ٣(
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   أحرقـــوه،الَّ إد آلل حمّمـــ وتـــراً  يـــدعون
ً
ُعـــوال

ْ
 َمف

ً
ـــدا

ْ
 وَع

َ
 �َو�ن

 . )١(»]٥و ٤:اإلرساء[

ي ال أ ،يــة الــذي هــو وعــد مفعــولل اآلوذيــل الروايــة يستشــهد بــذي

ــداء ــه ب ــع في ــاده اهللا ال ألنَّ  ،يق ــده وميع ــف وع ــ، خيل ــنام بقيَّ ــات بي ة العالم

 ة اإلهليـة والبـداء كـام سـيأيت داللـة الروايـات عـىلٰ احلتمية للظهور فيها املشـيَّ 

 .ذلك

ــ ــتهم ممَّ ــوات ورجع ــث األم ــفبع ــون بنص ـــن يقوم ــرة آل حمّم ن د م

 .املضمونالوعد اإلهلي املفعول 

قـال أبـو جعفـر  :عـن جـابر، قـالرواية النعامين بسـنده  :رـالرابعة عش

 :»ــ: قلــت، »كيــف تقــرأون هــذه الســورة؟ ســورة «: قــال ة ســورة؟وأيَّ

 ٍــع ــذاٍب واقِ  بَِع
ٌ

ــائِل  س
َ

ل
َ
ــأ ــارج[ َس ــال، »]١: املع ــو «: فق ــيس ه  ل

َ
ل

َ
ــأ َس

 بَِعـذاٍب واقِـعٍ 
ٌ

  الثويـة، ثـمّ وهـي نـار تقـع يف )سـال سـيل(هـو  ام، إنَّـسائِل

د آلل حمّمـ ثقيـف فـال تـدع وتـراً  إىلٰ  يـمتضـ كناسة بني أسـد، ثـمّ  ي إىلٰ ـمتض

 .)٢(» أحرقتهإالَّ 

عبـد اهللا جعفـر بـن  عن صـالح بـن سـهل، عـن أيببسنده  يضاً أ ٰى ورو

 بَِعـذاٍب واقِـعٍ  :يف قوله تعاىلٰ  د حممّ 
ٌ

 سـائِل
َ

ل
َ
تأويلهـا فـيام « :قـال، َسـأ

الكناسـة كناسـة  ينتهـي إىلٰ  ٰى حتَّـ - يعنـي نـاراً  -الثويـة يأيت يف عذاب يقـع يف 

قبـل   أحرقتـه، وذلـكد إالَّ آلل حمّمـ بثقيـف ال تـدع وتـراً  متـرَّ  ٰى بني أسد حتَّـ

 .)٣(»خروج القائم 
                                                

 ).١٥٣/١(ح / ١٨باب / ١٣٤و ١٣٣: كامل الزيارات) ١(

 .٤٩ح / ١٤باب / ٢٨١: الغيبة للنعامين) ٢(

 .٤٨ح / ١٤باب / ٢٨١: الغيبة للنعامين) ٣(
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الـذي يأخـذ  وهاتان الروايتان تفصح عن وعـد إهلـي يف آيـة ثالثـة بـأنَّ 

 الثويـة بالكوفـة املعـربَّ  د قبيل الظهور هـو حركـة منطلقهـا مـنبالوتر آلل حممّ 

ــة بالنــار تقــع ومتضــ ـــعنهــا يف الرواي هــي  اً ثقيفــ ألنَّ  ،تبلــغ احلجــاز ٰى ي حتَّ

ــ، باحلجــاز ــ، ا كناســة بنــي أســد فهــي يف الكوفــةوأمَّ  ىلٰ إا الثويــة فإشــارة وأمَّ

بعـث ورجـوع األمـوات املوعـود بـه  ىلٰ إوظهـر الكوفـة إشـارة  ،ظهر الكوفة

 .يف روايات عديدة

 دأ ومسـري هــذه احلركـة والنهضــة ومنتهاهـا منطبــق متامــاً فخريطـة مبــ

 ىلٰ إالـراجعني ألهـل الرجعـة األمـوات  ٰى خـريف الروايـات األُ  مَ ِسـمـا رُ  عىلٰ 

 ٰى ة املـوترين ومـن يصـاحبهم مـن بقيَّــمن دور للسـبعة والعشـ، احلياة الدنيا

حركـة أهـل الرجعـة مـن األمـوات  نطبـاق عـىلٰ وهـي شـديدة اال، الراجعني

 وهــو ينطبــق عــىلٰ  ،ثــون ويظهــرون مــن ظهــر الكوفــةبعَ الــذين يُ ، نيالــراجع

 .الثوية

ــد  ــة أوق ــات اآلتي ــارت الرواي ــوت نَّ أ ىلٰ إش ــهرون  ٰى امل ــراجعني يش ال

 . هللا ولرسوله وألهل البيت عدوّ  سيوفهم ويرضبون كّل 

ّ ا ل ا ير اظ ر:  

ــ ــة عش ــاد  يف ٰى رو :رـاخلامس ــائمذكــر ع يفاإلرش ــام الق ــات قي  الم

قيـام القـائم املهـديزمـان بـذكر عالمـات لقد جـاءت األخبـار : (، قال 

 ونــداء مــن الســامء ...  :وحـوادث تكــون أمــام قيامــه وآيــات ودالالت

ووجـه وصـدر يظهــران  ،أهـل لغـة بلغـتهم يسـمعه أهـل األرض كـّل  حتَّـٰى 

 ٰى حتَّــ رون مـن القبــورـنَشــوأمـوات يُ  ،للنـاس يف عــني الشــمسمـن الســامء 

ــوا إىلٰ  ــزاو يرجع ــا ويت ــارفون فيه ــدنيا فيتع ــمّ  ،ونرال ــ ث ــأربع تَ ُخي ــك ب م ذل

 ،بعـد موهتـا وتعـرف بركاهتـامـن هبـا األرض  ٰى صل فتحيرين مطرة تتَّ ـوعش
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،  مـن شـيعة املهـدي عاهـة عـن معتقـدي احلـّق  ويزول بعـد ذلـك كـلُّ 

ت رته كــام جــاءـهــون نحـوه لنصــة فيتوجَّ فيعرفـون عنــد ذلــك ظهـوره بمّكــ

 .)١()بذلك األخبار

 .)٢()روضة الواعظني(ال يف بن فتّ اذلك بنفس اللفظ  ٰى ورو

ــال  ــيخ ق ــربيس الش ــة يفالط ــل اآلي ــل ذي ــورة النم ــ  :س
َ
ْم ـوََحش

ُ
ْرناه

 
ً
َحـدا

َ
ُهْم أ

ْ
غاِدْر ِمن

ُ
ْم ن

َ
ل
َ
 عـنتظـاهرت األخبـار  قـد: (، قـال)٤٧: الكهـف( ف

ــ ــدأئمَّ ــن ٰى ة اهل ــد آل  م ــاىلٰ أنَّ اهللا  يف حمّم ــيعيد  تع ــدس ــدي  عن ــام امله قي

ــ ــًا ممَّ ــّدم ن قوم ــوهتم تق ــنم ــيعته م ــه وش ــ ،أوليائ ــواب نص ــوزوا بث رته ـليف

أعدائــه لينــتقم  مــنويعيــد أيضــًا قومــًا  ،ويبتهجــوا بظهــور دولتــه ،ومعونتــه

ــنهم ــالوا  ،م ــض وين ــتحقّ بع ــا يس ــنونه م ــذاب  م ــل  يفالع ــىلٰ القت ــدي  ع أي

 .)٣(»متهكل علوّ  منواخلزي بام يشاهدون  والذّل  ،شيعته

 :وسبب التالزم

ــل رجــوع  - ١ أنَّ دولــتهم توجــب تطــّور الطبيعــة وتكاملهــا بــام ُيؤهِّ

ــوت ــاملهم ىلٰ إ ٰى امل ــتوفوا تك ــدنيا ليس ــيّ  ،ال ــربزخ والس ــأنَّ ال ــنام ب ــية  م حاش

 .الرجعة ومرحلة عبور إىلٰ الدنيا وأطوار 

قاضــاة امل هــورجعــتهم  يفتقــام  التــيالعدالــة  ٰى ـقتضــوأنَّ م - ٢

ــوتواالنت ــامل للم ــومني الش ــاف للمظل ــومني  ٰى ص ــناملظل ــو  م ــاملني ول الظ

ام سـيّ األحيـاء واألمـوات ال مـن لعموم وعموميـة العـدل للكـلِّ  ،ٰى كانوا موت

حقيقـة  يفم تقريـره وحتريـره تقـدَّ الـدنيا كـام  مـنضطَجع قريـب وأنَّ املوت م

                                                

 .٣٧٠ - ٣٦٨: ٢ اإلرشاد للمفيد) ١(

 .٢٦٣و ٢٦٢: روضة الواعظني) ٢(

 .٤٠٥: ٧ جممع البيانتفسري ) ٣(
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عموميـــة العـــدل  ، أيدولـــتهم خـــواّص  مـــنوهـــذا املـــوت والرجعـــة، 

 .الشمويل

ــ أنَّ  - ٣ ــور الـالنص ــؤزر للظه ــتمُّ  ر امل ــوتإالَّ  ي ــوع امل ــهام رج  ٰى  بإس

ــ ــحاب األئمَّ ــن أص ــواريني م ــاء ،  ةاحل ــوق األحي ــات تف ــم قابلي إذ هل

 .فيعودون بقدرات تفوق األحياء ،خالربز ىلٰ إبسبب ذهاهبم 

ــ ٰى رو: رـالسادســة عشــ ل بــن عمــر، عــن الطــربي بســنده عــن املفضَّ

ــد ــال اهللا أيب عب ــائم إذا«: ، ق ــام الق ــن   ق ــري م ــؤمن الط ــتنزل امل اس

: يقـول لـه ، ثـمّ هر عظمــاهلواء، فيذبحـه، فيشـويه، ويأكـل حلمـه، وال يكسـ

ــإذن اهللا ــي ب ــ ،ح ــن الص ــاء م ــذلك الظب ــري، وك ــا ويط وال ، ...ٰى حارفيحي

ويصـافح املؤمنـون  ،-البـدن : واهليكـل -يكون إلبليس هيكـل يسـكن فيـه 

 .)١(»بإذن اهللا ٰى املوت -وجيتمعون  -إليهم، وحييون  ٰى املالئكة، ويوح

  : ظر  ر و ر  ظر

ة أشـهر السـابقة أنَّ قبـل الظهـور بسـتَّ  ىلٰ إ الروايـات مضـافاً  يفورد  قد

أعضــاء احلكومــة الــدنيا  شــهر رجــب يرجــع إىلٰ  مــن وىلٰ رة األُ ـالعشــ يف أي

ور ألفــواج ام الظهــرجعــة مواكبــة لــنفس أّيــوهنــاك ،  املركزيــة لإلمــام

 العجــب مــا العجــب كــّل «أعظــم عالمــات الظهــور  أفــواج للمــؤمنني، وأنَّ 

 :وهو عبارة عن حماور ،»ورجب ٰى بني مجاد

ــاأوَّ  ــة أنَّ  :هل ــس احلتمي ــات اخلم ــاير للعالم ــب مغ ــذا العج ــو  ،ه وه

وأعظـم مـن اخلسـف جلـيش  ،بل وأعظم مـن الصـيحة السـاموية ،أعظم منها

مــن  رين شخصــاً ـعــن رجــوع ســبعة وعشــوهــو عبــارة  ،الســفياين بالبيــداء

                                                

 ).٤٤٣/٤٧(ح / ٤٦٣و ٤٦٢: دالئل اإلمامة) ١(
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مـام لون احلكومـة املركزيـة لدولـة اإلشـكِّ وهـم يُ  ،احليـاة الـدنيا ىلٰ إاألموات 

دجانـة  يبأوهـم عبـارة عـن سـلامن واملقـداد ومالـك األشـرت و ،املهدي 

ــل ــاء بنــي إرسائي ــم وزراء ، األنصــاري وأصــحاب الكهــف ونقب وهــؤالء ه

 .)١(ئة وثالثة عرشثاممن أصحابه الثال مام املهدي اإل

رجــوع هــؤالء مصــاحب مــع رجــوع آالف األمــوات مــن  نَّ أ :ثانيهــا

ــؤمنني  ــار لإل، احليــاة الــدنيا ىلٰ إامل ــوان  مــام املهــدي وهــم أنص وأع

مـن الـوزراء واألعـوان يرجعـون مـن  وكـلٌّ . يضـاً أم رجوعهم لوزرائه املتقدِّ 

 .أرض ظهر الكوفة

ء فيهـا كـام هـو احلـال يف ظهـور هذه العالمة للظهـور ال بـدا نَّ أ :ثالثها

ــدي اإل ــ مــام امله ــه ألهنَّ ــداء في ــادال ب ــن امليع ــاىلٰ ، ام م ــف اهللا تع  وال خيل

ــده ــي نَّ إي أ، وع ــاد اإلهل ــن امليع ــة م ــور والرجع ــات ، الظه ــالف العالم بخ

ــس ــداء ، اخلم ــه بالبي ــف جليش ــفياين واخلس ــاموية والس ــيحة الس ــن الص م

 .وإن كانت من املحتوم، فيها البداء فإنَّ ، واحلسني واليامين

ئون وطِّ احلياة يُ  ىلٰ إالراجعني  ٰى من املوت اً رين نفرـوالعش السبعة نَّ أ :رابعها

 رون الكوفة مـن كـلِّ طهِّ فيُ  ،العراق وذلك بسيطرهتم عىلٰ  ،لظهور املهدي 

فيمسـكون بـاألرض  ،منـاوئ هلـم ومن كلِّ ،  هل البيتأمرتاب يف فضل 

مـام لـون باإلعجِّ يُ  ثـمّ ، حلجـاز ويسـيطرون عليهـاا ىلٰ إيذهبون  ثمّ  ،واألوضاع

 .ل من يبايعه عند الركن واملقاموهم أوَّ ، لكي يظهر املهدي 

ــها ــات  نَّ أ :خامس ــني عالم ــن ب ــم م ــي األعظ ــي ه ــة الت ــذه العالم ه

ــع يف أوَّ  ــسالظهــور تق ــات اخلم ــة مــع العالم ــ ،ل رجــب متزامن ــاً ألهنَّ  ا أيض

 .سف بالبيداءل رجب عدا اخلتبدء يف الوقوع يف أوَّ 
                                                

 .٣٨٦: ٢اإلرشاد : راجع) ١(
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ــها ــلُّ  :سادس ــدة بألفــاظ  ك ــات عدي ــة يف رواي ــاور مروي هــذه املح

 .وبتجميعها وتنسيقها تعطي صورة واضحة عن الظهور ،خمتلفة

ــات األُ  نَّ أ :ســابعها ــها ويتصــنَّ  ٰى خــرالعالم عها بتزييــف قــد يلبس

ــذّ  ــاء والك ــدّج األدعي ــرتين وال ــة ، النيابني واملف ــذه العالم ــالف ه ــذا بخ وه

وتكــون فاضــحة ، وأعوانــه مــوات مــن وزراء املهــدي وهــي رجعــة األ

 .دعي زيفي ال ولكلِّ دّج  لكلِّ 

ــا ــيَّ  نَّ أ :ثامنه ــري  النب ــؤمنني  وأم ــرَّ  امل ــد ك ــذه ق ــر ه ر ذك

طفـال الكوفـة أدرجـة أخـذ  ىلٰ إ مـراراً  تكـراراً  منرب الكوفة كـراراً  العالمة عىلٰ 

درجـة  ىلٰ إو ،»ورجـب ٰى العجـب بـني مجـاد العجـب كـلُّ «بالرجز هبا وهـي 

وقـد . ب يف املحـاوراترَ ـضـصبحت هذه العبارة مـن أمثلـة العـرب التـي تُ أ

 .)١(من الفريقني يف طرقهم ذلك كلٌّ  ٰى رو

مل يــذكرا يف وصــف هــذه  وأمرياملــؤمنني   النبــيَّ  نَّ أ :تاســعها

 ،وال أكثــر العجــب ،وال غالـب العجــب ،العجــب أعظــم العجــب :العالمـة

بــني  العجــب يف مــا ر كــّل ـبــل حصــ، العجــب وال أكــرب ،العجــب وال أهــمّ 

ــ ثــمّ  ،ورجــب ٰى مجــاد ـــفسَّ احليــاة الــدنيا  ىلٰ إه رجــوع أمــوات ره بالرجعــة بأنَّ

ــ ــاءـيض ــات األحي ــأهنَّ ، ربون هام ــلوات فك ــيهام الاهللا ام ص ــيام عل ــة أمهّ  نيق ي

 . للخمس العالمات يف قبال هذه العالمة

 :السابقة إىلٰ  والروايات يف هذه املحاور مضافاً 
                                                

وســارع أهــل  :ل، قــال الــبالذريوهــذا احلــديث معــروف بــني املســلمني منــذ الصــدر األوَّ ) ١(

العجـب بـني مجـادٰى  العجـب كـلُّ «: ا نسـمع بـههـذا الـذي كنّـ: د، وقـالوااملدينة إٰىل بيعة حممّ 

ترمجــة اإلمــام احلســن وأوالده يف ترمجــة الــنفس  /٩٤: ٣أنســاب األرشاف . (»ورجــب

عجـب يـا «: وكـان عـيل كثـريًا مـا يقـول: انبـن حّبـاوقـال ؛ )اهللا املحض د بن عبدة حممّ الزكيَّ 

 ).٢٨٣: ٢الثقات ( .»ورجب من مجادٰى  العجب كلُّ 
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ّء اإم  ّ ا  ا:  

بســنده عــن  -وغــريه أيضــًا  -وس وبــن طــاامــا رواه  :رـالســابعة عشــ

تظهـر عصـابة  تكـون آيـة يف رمضـان، ثـمّ «: قـال،  عن النبيِّ  ،أيب هريرة

ــوّ  ــدة، ال، ثــمّ يف ش ــون معمعــة يف ذي القع ــلَ يُ  ثــمّ  تك  ب احلــاج يف ذيس

ــا ــمّ حلجَّ ــمّ  م، ثــمّ املحــرَّ هــك املحــارم يف نتَ تُ  ة، ث  يكــون الصــوت يف صــفر، ث

ــمّ  ــع، ث ــهري ربي ــل يف ش ــازع القبائ ــّل  تن ــب ك ــاد العج ــني مج ــب ب  ٰى العج

ورواه نعـيم بـن  ،)١(»ألـف مائـة ناقة مقتبة خري من دسـكرة تغـلُّ  ورجب، ثمّ 

 .)٣()املستدرك(ورواه احلاكم يف ، )٢()الفتن(اد يف محّ 

ا وا ء ااأا  ر:  

ــ ــة عش ــربي  ٰى ورو :رـالثامن ــيأيت  -الط ــام س ــريه ك ــل (يف  -وغ دالئ

ــة ــنده  )اإلمام ــنبس ــن زاذان، ع ــلامن  ع ــالس ــول اهللا : ، ق ــال يل رس ق

 :» َّــاىلٰ  إن ــارك وتع ــ اهللا تب ــث نبيَّ ــوالً  وال اً مل يبع ــي إالَّ  رس ــه اثن ــل ل  جع

 .يا رسول اهللا، لقد عرفت هذا من أهل الكتابني: فقلت، »عرش نقيباً 

ر الـذين ـومـن االثنـي عشـ ،هل علمـت مـن نقبـائي ،يا سلامن«: فقال

 .اهللا ورسوله أعلم: فقلت، »ة من بعدي؟مَّ لألُ  اختارهم اهللا

يا سلامن، خلقني اهللا من صفوة نوره، ودعاين فأطعته، وخلق من «: فقال

، ودعاه فأطاعه، وخلق من نور عيل فاطمة، ودعاها فأطاعته، وخلق اً عليَّ  نوري

: ي ومن عيل وفاطمـة، وخلق منّ ، ودعاه فأطاعهاحلسن: وفاطمة ومن عيل يمنّ 

نا بخمسة أسامء من أسامئه، فـاهللا املحمـود وأنـا سّام  ثمّ  .احلسني، فدعاه فأطاعه
                                                

 .٧٩ح / ٦٧باب / ١٠٥: لفتناملالحم وا) ١(

 .١٣١: للمروزيالفتن ) ٢(

 .٥١٨: ٤ حيحنياملستدرك عٰىل الص) ٣(
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حسان وهذا عيل، واهللا الفاطر وهذه فاطمة، واهللا ذو اإل د، واهللا العيل وهذاحممّ 

ـمنّ خلق  ثمّ  .احلسني احلسن، واهللا املحسن وهذا ة، ا ومن نور احلسني تسـعة أئمَّ

، راً ـوال بش ، وال ملكاً ةً مدحيَّ  ، وأرضاً ةً مبنيَّ  فدعاهم فأطاعوه، قبل أن خيلق سامءً 

 .»ح اهللا، ونسمع له ونطيعسبِّ نُ  ا نوراً وكنّ 

 ي، فام ملن عرف هؤالء؟مّ يا رسول اهللا، بأيب أنت وأُ  :فقلت: قال سلامن

هم، ولـيَّ  هبـم، وواىلٰ  معرفتهم، واقتدٰى  يا سلامن، من عرفهم حقَّ «: فقال

 .»ا، يرد حيث نرد، ويسكن حيث نسكنهم، فهو واهللا منّ من عدوِّ  أوتربَّ 

يـا رسـول اهللا، وهـل يكـون إيـامن هبـم بغـري معرفـة بأسـامئهم : فقلت

 .»يا سلامن ،ال«: فقال وأنساهبم؟

 احلسني؟ ى يل هبم وقد عرفت إىلٰ يا رسول اهللا، فأنّ : فقلت

د بن عـيل بـاقر علـم ابنه حممّ  د العابدين عيل بن احلسني، ثمّ سيِّ  ثمّ «: قال

د لسـان اهللا ابنـه جعفـر بـن حمّمـ ني واملرسلني، ثـمّ واآلخرين من النبيّ  لنياألوَّ 

ابنه عيل بن  ، ثمّ يف اهللا  بن جعفر الكاظم غيظه صرباً  موسٰى  ابنه الصادق، ثمّ 

بن ابنه عيل  عيل املختار من خلق اهللا، ثمّ  د بنابنه حممّ  ألمر اهللا، ثمّ  موسى الريض

ابنـه  اهللا، ثـمّ  رِّ ـابنه احلسن بن عيل الصامت األمني لسـ اهللا، ثمّ  إىلٰ  د اهلاديحممّ 

 . »اهللا اهلادي املهدي الناطق القائم بحقِّ  د بن احلسنحممّ 

  :  ا  ار

ــ«: قــال ثــمّ  ه ، ومــن تــوالَّ ك مدركــه، ومــن كــان مثلــكيــا ســلامن، إنَّ

 .»بحقيقة املعرفة

ــلامن ــال س ــرياً : ق ــكرت اهللا كث ــمّ  ،فش ــت ث ــول اهللا: قل ــا رس  وإّين  ،ي

 ؟عهده ل إىلٰ مؤجَّ 
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  :ا ار وا   ل اّا

ْم : قــرأا ،يــا ســلامن«: قــال
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 د منك؟يا رسول اهللا، أبعه: قلت بكائي وشوقي، ثمّ  فاشتدَّ : قال سلامن

ي ومـن عـيل وفاطمـة ، منّـبـاحلقِّ  داً إي واهللا الـذي أرسـل حمّمـ«: فقال

إي  .ا ومعنــا، ومضــام فينــامــن هــو منّــ واحلســني والتســعة، وكــلُّ  واحلســن

ــ ــلامن، وليحض ــا س ــلُّ  رنَّ ـواهللا ي ــوده، وك ــيس وجن ــامن  إبل ــض اإلي ــن حم م

ظلــم ، وال يبالقصــاص واألوتــار ذؤَخــيُ  ٰى ، حتَّــوحمــض الكفــر حمضــاً  حمضــاً 

ــ ــداً رّب ــ، وُحي ك أح ــةقِّ ــذه اآلي ــل ه ــَن  :ق تأوي ي ِ
�
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ومـا يبـايل سـلامن  فقمـت مـن بـني يـدي رسـول اهللا : قال سـلامن

 .)١(لقي املوت أو املوت لقيه متٰى 

ــرب  ــة الك ــيبي يف اهلداي ــر ٰى ورواه اخلص ــق آخ ــاً أورواه ، بطري ــن ا يض ب

ــ ــقعيّ ــط الطري ــث يف وس ــق ثال ــر بطري ــب األث ــوهري يف مقتض ، )٢(اش اجل

 .يف الطبقة والثالثة متقاربني

 :مورة أُ ومفاد الرواية عدَّ 
                                                

 ).٤٢٤/٢٨(ح / ٤٥٠ - ٤٤٧: دالئل اإلمامة) ١(

 .٦: مقتضب األثر؛ ٣٧٥: اهلداية الكربٰى ) ٢(
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ّا ار ر إ ار وا  :  

القــائم  ن تــوّىلٰ ومــن هــو مثلــه يف رتبتــه ممَّــ -ســلامن رجعــة  أنَّ  :منهــا

 ــ ــل بقيَّ ــن قبي ــة م ــة املعرف ــبحقيق ــبعة وعش ــن ـة الس ــريهم م رين وغ

ـ ،  د هبـا النبـيُّ قـد وعـ ع ظهـور املهـدي مـ -  ةحواريي األئمَّ

ــه كــام يُ  بــل وعــد هبــا اهللا تعــاىلٰ  ــيف حمكــم كتاب ــيُّ  ه عــىلٰ نبِّ يف   ذلــك النب

رِض  :استشـهاده بقولـه تعـاىلٰ 
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 َوهامــان

َ
 ٥: القصــص( �فِرَْعــْون

 ورجـوع حـواريي املعصـومني عنـد أوان قيـام دولـة احلـقِّ  -ة رجعـ أنَّ  ،)٦و

 .اآلية بداء فيه بنصِّ  هو وعد إهلي مفعول ال -دولة الظهور 

ـهناك عدَّ  إنَّ  ثمّ  وعـدوا برجـوع  أهـل البيـت ة ة روايـات مـن أئمَّ

 .)١(باآلية املزبورة أو يف رجعتهم استشهاداً  حوارييهم مع القائم 

ـــ خيلـــف اهللا  وال ،ة مــن امليعـــاد كاملعـــادفــرجعتهم كالرجعـــة العامَّ

ــإو ،وعــده وهــذا بخــالف  ،رضســتخالف يف األا مــن الوعــد اإلهلــي باالهنَّ

ــس األُ  ــة اخلم ــرالعالمــات احلتمي ــ ،ٰى خ ــرغم أهنَّ ــنف ــإنَّ  ا م ــوم ف ــا  املحت فيه

 .البداء كام سيأيت

ــا ــرّ  :ومنه ــّل تك ــة ك ــع رجع ــه م ــلامن وأمثال ــوع س ــومني ر رج ، املعص

السيّام بعد ما ورد أنَّ كلَّ مـؤمن يرجـع مـع إمـام زمانـه، وقـد عـارص سـلامن 

 .رجوعه قبيل الظهور ، مضافًا إىلٰ مخسة من املعصومني 

                                                

ـل بـن عمـر روي عن أيب عبـد اهللا ) ١( ـه قـال ملفضَّ ـ«: أنَّ ل، أنـت وأربعـة وأربعـون يـا مفضَّ

طـوع لـك ، والنـاس إذ ذاك أٰى يمـني القـائم تـأمر وتنهـ ون مع القـائم، أنـت عـىلٰ َرش ُحت  رجالً 

 ).٤٤٧/٥١ح / ٤٦٤: دالئل اإلمامة. (»منهم اليوم
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ومـن  ،قـوع الرجعـةالظهـور مـرتبط بحقيقـة وو أنَّ  بيانـه  :ومنها

 الوعـد اإلهلـي بظهـور دولـة احلــقِّ  ءجمــي ة وأنَّ بآيـة الكـرَّ  استشـهد  مَّ َثـ
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 .وهي الرجعة ،رَد

ــا ــو أنَّ  :ومنه ــا يمتلك ــديد مل ــأس ش ــم ب ــراجعني هل ــوار  نال ــن أط م

كـام هـو ، ٰى خـرة أُ اإلحيـاء مـرَّ  وا هبـا نتيجـة املـوت والـربزخ ثـمّ تكوينية مرّ 

 .مشاهد عند من حصلت له جتربة املوت

 وأسـند الثعلبــي يف تفســري 
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ثـم  هم مـن أهـل بيتـه،، وذكر نفسـه ومخسـة سـّام »...ةلب سادة أهل اجلنَّ املطَّ 

 .)١(»واملهدي«: قال

 .)٢(أهل الكهف حيييهم اهللا للمهدي ويف تفسريه أنَّ 

  :وقال الطربيس يف ذيل قولـه تعـاىلٰ 
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 .)٣()دم خيرجون مع قائم آل حممّ أصحابنا أهنَّ  ٰى ورو(: )١٠٤:اإلرساء(

   ا ء اأ    اا   تا  

ر:  

ـالعيّـ ٰى ورو :رـالتاسعة عشـ  ل بـن عمـر، عـن أيب عبـدايش عـن املفضَّ

سـبعة  )٤(د اسـتخرج مـن ظهـر الكعبـةإذا قـام قـائم آل حمّمـ«: قـال ، اهللا
                                                

 .٣١٢: ٨تفسري الثعلبي ) ١(

 .١٥٧: ٦تفسري الثعلبي : راجع) ٢(

 .٣٧٧: ٤تفسري جممع البيان ) ٣(

 .)الكوفة: (ايشيف نسخة تفسري الربهان عن العيّ ) ٤(
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وبـه  الـذين يقضـون بـاحلقِّ  ٰى ر مـن قـوم موســرين رجالً، مخسـة عشــوعش

، ومـؤمن ٰى موسـ ّي ـيعدلون، وسـبعة مـن أصـحاب الكهـف، ويوشـع وصـ

 . )١(»آل فرعون، وسلامن الفاريس، وأبا دجانة األنصاري، ومالك األشرت

  :أ ا )٢٧(  ا ا  ل أب ايأّو

ـــاو )اإلرشـــاد(املفيـــد يف  ٰى ورو :رونـالعشـــ روضـــة (ال يف بـــن فتّ

ــ )ٰى عــالم الــورإ(والطــربيس يف  )لــواعظنيا ل بــن عمــر، عــن أيب عــن املفضَّ

رين ـمـن ظهـر الكوفـة سـبعة وعشـ  ج القـائمرِ ُخيـ«: قـال  اهللا عبد

وبـه  الـذين كـانوا هيـدون بـاحلقِّ   ٰى ر مـن قـوم موســرجالً، مخسة عشـ

يعدلون، وسبعة من أهـل الكهـف، ويوشـع بـن نـون، وسـلامن، وأبـا دجانـة 

 األشـــرت، فيكونـــون بـــني يديـــه أنصـــاراً  واملقـــداد، ومالكـــاً األنصـــاري، 

 . )٢()روضة الواعظني(وبنفس اللفظ للرواية يف  ،»اماوحكّ 

والـذي يالبسـه  -صـغر ظهـوره األ وقد أشـارت بعـض الروايـات أنَّ 

ل رجــب الـذي يبـدأ مـن أوَّ  - ٰى نمـط مـن اخلفـاء كاحلـال يف الغيبــة الصـغر

يف  ٰى للغيبــة الكــرب ٰى غايــة ومنتهــ علــتحيــث ُج  -عنــد الصــيحة الســاموية 

 ،هــو يف الكوفــة -النائــب الرابــع الســمري  التوقيــع املبــارك الــذي ورد عــىلٰ 

 .ةاحلجاز ينتقل فيام بني املدينة ومكّ  ىلٰ إ ينتقل خفاءً  ثمّ 

الـنعامين بسـنده عـن احلـارث اهلمـداين، عـن أمـري املـؤمنني  وقـد روٰى 

 رق، ـل املشـبَـخـال، يكـون مـن قِ  هاملهدي أقبل، جعـد، بخـدِّ «: أنَّه قال

خرج السفياين، فيملـك قـدر محـل امـرأة تسـعة أشـهر، خيـرج  وإذا كان ذلك
                                                

 ).٤٠١٧/٢(ح / ٥٩٦: ٢ ؛ تفسري الربهان٩٠ح / ٣٢: ٢ ايشتفسري العيّ ) ١(

 .٢٩٢: ٢عالم الورٰى إ، ٢٦٦: روضة الواعظني؛ ٣٨٦: ٢اإلرشاد  )٢(



 عالمات الظهور فقه   ....................................................................  ٢٩٨

، يعصـمهم احلـقِّ   طوائـف مـن املقيمـني عـىلٰ الشـام إالَّ  فينقاد له أهل ،بالشام

 .)١(»اهللا من اخلروج معه

ــ ــة العيّ ــواعظني ورواي ــة ال ــاد وروض ــة اإلرش ــاد رواي ــي ومف ايش الت

ــبلهام ــ نَّ أ: ق ــبعة والعش ــراجعني الس ــم أوَّ ـال ــن رين ه ــه م ــرتبط ب ــن ي ل م

ــأام الســيّ  ،أصــحابه ــري وطِّ م يُ هنَّ ئــون أرض العــراق وســكك الكوفــة كــام تش

وكــذلك هــم الــذين يقبــل معهــم يف البيــت احلــرام عنــد  ،الروايــات اآلتيــة

ــة ،الظهــور األكــرب ــات اآلتي ــض الرواي ــ، كــام يف بع ــن َث ــري يف  مَّ وم ورد التعب

ـأالروايـات اآلتيـة  بعض آخـر مـن وإن ، جهم مـن ظهـر الكعبـةرِ ُخيـ  هنَّ

وال تنـايف  ،جهم مـن ظهـر الكوفـةرِ ُخيـ  هنَّـأكان التعبـري يف بعـض آخـر 

اه ظهـر الكعبـة باعتبـار الكوفـة تقـع باّجتـ أو بلحـاظ أنَّ ، بينهام هبـذا اللحـاظ

 .ضلع الكعبة الذي فيه باهبا هو وجهها أنَّ 

ا )٢٧( ُ نااطن )ّون (ر زاق واا:  

ــ ــدة والعش ــربي يف  ٰى ورو :رونـالواح ــة(الط ــل اإلمام ــند  )دالئ بس

 إذا ظهـر القـائم «:  اهللا قـال أبـو عبـد: ل بـن عمـر، قـالعن املفضَّ 

، مــنهم أربعــة رين رجــالً ـمـن ظهــر هــذا البيـت بعــث اهللا معــه ســبعة وعشـ

ـْوِم : اهللا تعـاىلٰ ، وهـم الـذين قـال  من قوم موسـٰى  ر رجالً ـعش
َ
َوِمـْن ق
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، وأصــحاب ]١٥٩األعــراف [ ُ�ــو� أ

وجــابر األنصــاري، ومــؤمن آل فرعــون، ويوشــع ، الكهــف ثامنيــة، واملقــداد

 . )٢(» موسٰى  بن نون وّيص 

                                                

 .١٤ح / ١٨باب / ٣١٦: الغيبة للنعامين) ١(

 ).٤٤٤/٤٨(ح / ٤٦٤و ٤٦٣: دالئل اإلمامة) ٢(
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رين ـاختصـاص وقـرب السـبعة والعشـ ة عـىلٰ داّلـ يضـاً أوهذه الرواية 

 .وتدبرياً  نرصةً  جعني باملهدي الرا

يف  رين باملهــدي ـختصــاص الســبعة والعشــامفادهــا  وأيضــاً 

ــ ،أوائـل ظهــوره مــن البيــت احلــرام صــل بــه مــن أصــحابه ل مــن يتَّ م أوَّ وأهنَّ

ــالثال ــة عش ــة والثالث ــ وأنَّ ، رـثامئ ــبعة والعش ــام يُ ـالس ــراق وطِّ رين ك ــون الع ئ

ــذين يُ  ــه يف أرض احلوطِّ للظهــور هــم ال ــون ل ــازئ ــل مــن  وســيأيت أنَّ ، ج أوائ

 .الظهور ىلٰ إلون به لكي يبادر عجِّ ة يُ صل به من أصحابه يف مكّ يتَّ 

 اة ا را  ة ا:  

 ألمـري املـؤمنني )املخـزون(خطبـة  مـنحـديث  يف :رونـالثانية والعشـ

 ،ة أصـــحابه ثالثامئـــة وثالثـــة وعـــدَّ ... ويقـــول القـــائم ...«: وفيهـــا

ــ ــنهمـعش ــعة : ر، م ــنتس ــبعون  م ــل، وس ــي إرسائي ــنبن ــنِّ  م ــان اجل ، ومائت

ــنهم ــون، م ــة وثالث ــبعون : وأربع ــذين س ــيِّ ال ــبوا للنب ــه  إذ  غض هجت

ــيَّ [ركو قــريش ـمشــ ــموا النب ، ]ركو قــريشـإذ هجتــه مشــ  الــذين عص

نزلــت حيــث إجــابتهم، فــأذن هلــم  يفيــأذن هلــم  أن  اهللا نبــيِّ  فطلبــوا إىلٰ 
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� ]ــيمنـوعشــ .]٢٢٧: الشــعراء ــن أهــل ال ــداد  ،رون م مــنهم املق

ا يـيل عـدن لذين كـانوا بسـاحل البحـر ممـَّر اـعش ومائتان وأربعة ،بن األسود

 ،وتســعة مــن بنــي إرسائيــل ،توا مســلمنيأفــ اهللا برســالة فبعــث إلــيهم نبــيُّ 

 ومـن املالئكـة أربعـون ألفـاً  ،رـوسـبعة عشـ لفان وثامنامئـةأفناء الناس أومن 

ــة آالفمــن ذلــك مــن املســوّ  ــردفني مخســة آالف مني ثالث ــع  ،ومــن امل فجمي
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ومائـة وثالثـون مـن ذلـك تسـعة رؤس ، لفـاً سـبعة وأربعـون أ أصحابه 

ة يــوم بــدر واإلنـس عــدَّ  مــن اجلــنِّ  رأس مــن املالئكـة أربعــة آالف مـع كــلِّ 

ر ومــنهم ـوهبــم يقــدم النصــ رـر اهللا وهبــم ينتصـــاهم ينصــفــيهم يقاتــل وإّيــ

 . )١(»رة األرضـنض

هــم مــن النخــب  أكثــر أنصــار املهــدي  ومفــاد الروايــة أنَّ 

ر أو يف جـيش ـة الثالثامئـة والثالثـة عشـواء يف عـدَّ سـ ،الراجعني مـن املـوت

ــ ــة العش ــوت  وأنَّ  .رة آالفـاحللق ــن امل ــراجعني م ــن ال ــة م  ىلٰ إإســهام الرجع

ضـت ن تعرَّ ممـَّ ةسـامء عـدَّ أكـام قـد ذكـرت  .اً احلياة الدنيا يف الظهور كبري جـدَّ 

ــابقة ــات الس ــم الرواي ــ، هل ــن األكالثلَّ ــداد ب ــل واملق ــي إرسائي ــن بن ــود ة م س

 . ث معه زمرة من األموات من اليمنبعَ ه يُ أنَّ  -وهو من اليمن  -كندي ال

ــ ــنده عــن املفضَّ ــة للخصــيبي بس ــة الطويل  عــن الصــادق ،لويف الرواي

 :» ... ّيسري املهـدي ثم   ٰالنجـف  هـا وبـنيالكوفـة وينـزل مـا بين إىل

ة آالف مـن املالئكـة وسـتَّ  ة وأربعـون ألفـاً أصحابه يف ذلـك اليـوم سـتَّ  دوعد

 .)٢(»والنقباء ثالثامئة وثالثة عرش رجالً  من اجلنِّ 

ا  ة  ء اا :  

ـ :رونـوالعش الثالثة  سـمعت أبـا عبـد اهللا: ل بـن عمـر، قـالعن املفضَّ

 مع القـائم يكرُّ «: يقول  ومـا يصـنع : قلـت، »رة امـرأةـثـالث عشـ

، كـام كـان مـع رسـول ٰى ـضـاملر ، ويقمـن عـىلٰ ٰى يـداوين اجلرحـ«: ؟ قالهبنَّ 

ــت ،» اهللا ــمهنَّ : قل ــال. يل فس ــيد، وأُ «: فق ــت رش ــواء بن ــن،  مّ القن أيم
                                                

 .٢٠٢: ر بصائر الدرجاتـخمتص) ١(

 .٤٠٢: اهلداية الكربٰى ) ٢(
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خالــد األمحســية،  مّ ر بــن يــارس، وزبيــدة، وأُ عــّام  مّ ة أُ ابـة الوالبيــة، وســميَّ وحبّ 

 .)١(»خالد اجلهنية مّ سعيد احلنفية، وصبانة املاشطة، وأُ  مّ وأُ 

يف  ر بقرينـة جعلهـنَّ ـلـيس يف مقـام احلصـ عـن دورهـنَّ  وجوابه 

ــفالثال ــة وني ــ ،ثامئ ــممَّ ــنَّ  ل أنَّ دلِّ ا ُي ــداخيل  دوره ــط ال ــمن الوس ــادي ض قي

 . صحاب املهديأملجموعة 

ــ يف  -  يب جعفــرأعــن  ،جــابر اجلعفــيايش عــن كــام يف روايــة العيّ

 صــّيل فيقــوم القـائم بــني الـركن واملقــام فيُ  ...«: -حـديث عالمــات الظهـور 

مـن ظلمنـا  ر عـىلٰ ـا نستنصـّنـإ ،ا النـاسيا أّهيـ :يقولوينرصف ومعه وزيره، ف

ــاوســلب حقَّ  ــا يف اهللا فمــن حياّج  ،ن ــإن ــاهللا ا أوىلٰ ّن ــا يف آدم فومــن حياّج ، ب ــإن ا ّن

نـا حاجَّ  النـاس بنـوح، ومـن ا أوىلٰ ّنـإنـا يف نـوح فالناس بآدم، ومن حاجَّ  أوىلٰ 

النـاس  نـا أوىلٰ إفد نـا بمحّمـالنـاس بـإبراهيم، ومـن حاجَّ  ا أوىلٰ نّ إيف إبراهيم ف

ــ ــن حاجَّ  دبمحّم ــ، وم ــا يف النبيّ ــإني فن ــالنبيّ  ا أوىلٰ ّن ــاس ب ــن  ،نيالن وم

مســلم  وكـّل  ا نشــهدّنـإالنـاس بكتــاب اهللا،  فــنحن أوىلٰ  نـا يف كتـاب اهللاحاجَّ 

ــأاليــوم  ــا وطُ ا قــد ظُ ّن ــا غــى علينــا وأُ ردنــا وبُ لمن ــا وأموالن ــا مــن ديارن خرجن

ــا وقُ  ــا، وأهالين ــإ َال أهرن ــّن ــّل ـا نستنص ــوم وك ــلم ر اهللا الي ــي ،مس واهللا  ءوجي

غـري  عـىلٰ  ةفـيهم مخسـون امـرأة جيتمعـون بمّكـ ر رجـالً ـثالثامئة وبضعة عش

: وهـي اآليـة التـي قـال اهللا ،كقـزع اخلريـف يتبـع بعضـهم بعضـاً  ميعاد قزعاً 
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ــرة[ ــن آل، ]١٤٨: البق ــل م ــول رج ــ فيق ــة  د حمّم ــة الظامل ــي القري وه

ر يبايعونـه ـعشـ ثامئـة وبضـعةة هـو ومـن معـه الثالخيرج مـن مّكـ ثمّ  ،أهلها

ــد نبــيِّ  ــركن واملقــام، ومعــه عه ــره معــه، بــني ال ــه وســالحه ووزي  اهللا ورايت
                                                

 ).٤٨٠/٨٤(ح / ٤٨٤: دالئل اإلمامة) ١(
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ض يسـمعه أهـل األر ٰى ة باسـمه وأمـره مـن السـامء حتَّـبمّكـ ياملنـاد يفيناد

 .)١(»...نبي هم اسمه اسمكلّ 

   ر  ع او :  

قـال ابـن : الصدوق بسنده عن الشعبي، قـال ٰى رو :رونـوالعش الرابعة

 ؟»العجب بني مجادي ورجب«: أرأيت قولك ،يا أمرياملؤمنني:  الكواء لعيل

ر أمـوات، وحصـد نبـات، ـوحيك يا أعور هو مجع أشـتات، ونشـ«:  قال

 . )٢(»لست أنا وال أنت هناك، بعد هنات، مهلكات مبريات وهنات

  :ر ط أ ا ااَق

ــة ــائر الــدرجات خطبــة ـيف خمتصــ ٰى رو :رونـوالعشــ اخلامس ر بص

ــؤمنني  ــمّ تُ  ألمريامل ــاملخزون ٰى س ــعب ال  إنَّ  ...« :ب ــعب مستص ــا ص أمرن

ال يعـي  ،يـامنلإل مرسـل أو عبـد امـتحن اهللا قلبـه ب أو نبـّي حيتمله ملك مقرَّ 

 كـلُّ  يـا عجبـاً .  حصون حصـينة أو صـدور أمينـة أو أحـالم رزينـةالَّ إحديثنا 

مـا هـذا  :رطة اخلمـيسـفقـال رجـل مـن شـ ،»ورجـب ٰى العجب بني مجـاد

يل ال أعجـب وقـد سـبق القضـاء فـيكم  ومـا« :قـال ؟العجب يا أمري املؤمنني

ــديث  ــون احل ــا تفقه ــنهنَّ الَّ إوم ــوتات بي ــد ن  ص ــات حص ــموت ــات ونش ر ـب

يـا  :رجـل قـال أيضـاً ، »ورجـب ٰى العجـب بـني مجـاد كـلُّ  يا عجبـاً  ،أموات

ثكلـت «: قـال ؟مـا هـذا العجـب الـذي ال تـزال تعجـب منـه ،أمري املـؤمنني

ــاآلخــرة أُ  ــوات يضــ وأيُّ  ه،ّم ــن أم ــب م ــب يكــون أعج ــات ـعج ربون هام

 والــذي فلــق«: قــال؟ يكــون ذلــك يــا أمــري املــؤمنني ٰى أّنــ :قــال ،»؟حيــاءاأل
                                                

 .١١٧ح / ٦٥: ١ ايشتفسري العيّ ) ١(

 .٨١ح / ٤٠٦ :معاين األخبار) ٢(
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وقـد شـهروا  لـوا سـكك الكوفـةنظـر إلـيهم قـد ختلَّ أ ة وبرأ النسمة كـأّين احلبَّ 

 ،وللمــؤمنني هللا ولرســوله  عـدوّ  ربون كــّل ـمنـاكبهم يضــ سـيوفهم عــىلٰ 

ِضــَب اُهللا  :وذلــك قــول اهللا 
َ
 غ

ً
ْومــا

َ
ــْوا ق

�
تََول

َ
ــوا ال �

ُ
يــَن آَمن ِ

�
َها ا� ـ� ــ ي

َ
ــا أ ي

ِخـرَ 
ْ

 يَ�ُِسـوا ِمـَن اآل
ْ
د

َ
يِْهْم ق

َ
بُـورِ َعل

ُ
ق
ْ
ْصـحاِب ال

َ
ـاُر ِمـْن أ

�
ف

ُ
ك

ْ
مـا يَـ�َِس ال

َ
 ةِ ك

 . )١(»]١٣: املمتحنة[

ــة  ــاد اآلي ــان مف ــيل بي ــحيح الفض ــأوســيأيت يف ص ــل نَّ ــة قبي ه يف الرجع

ـأو ،الظهور عظـم مـن العالمـات أاإلطـالق و كـرب عالمـة للظهـور عـىلٰ أا هنَّ

 .اخلمس املحتومة

ــالك  ــوعــداء آل حمّمــأوه ليــه إشــارت أر د يف العــراق قبيــل الظه

رين الــراجعني مــن ـمتطابقــة مــع دور الســبعة وعشــ يضــاً أ ٰى خــرأُ روايــات 

د بـن عـيل سـألت أبـا جعفـر حمّمـ: نظـري روايـة جـابر اجلعفـي، قـال، املوت

  ٰــاىل ــوِع  :عــن قــول اهللا تع ُ َــوِْف َوا�ْ ــَن ا�ْ ـــْيٍء ِم
َ
ْم �ِش

ُ
�

�
ــَون

ُ
َبْل

َ
 َو�

ــوعــامّ  يــا جــابر، ذلــك خــاّص «: ، فقــال]١٥٥: البقــرة[ مــن  ا اخلــاّص ، فأمَّ

ــة، ــوع فبالكوف ــصُّ  اجل ــ وخي ــداء آل حمّم ــه أع ــيهلكهماهللا ب ــد ف ــامّ ، وأمَّ  ا الع

ـ. وجوع مـا أصـاهبم مثلـه قـطّ  فبالشام يصيبهم خوف ا اجلـوع فقبـل قيـام أمَّ

 .)٢(»القائم  ا اخلوف فبعد قياموأمَّ ، القائم 

ــة والعشــ ــق وبلفــظ آخــر حمّمــ: رونـالسادس بــن  دمــا رواه بطري

ـالعبّ   اً ن سـمع عليَّـاس بن ماهيار بسنده عن أيب اجلـارود زيـاد بـن املنـذر، عمَّ

 ــول ــلُّ « :يق ــب ك ــاد العج ــني مج ــب ب ــب ٰى العج ــل  ،»ورج ــام رج فق

 ما هذا العجب الذي ال تزال تعجب منه؟ ،يا أمري املؤمنني: فقال
                                                

 .١٩٨: خمترص بصائر الدرجات) ١(

 .٧ح / ١٤باب / ٢٦٠و ٢٥٩: الغيبة للنعامين) ٢(
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ّد اا ا أ ر :  

ــثكلتــك أُ «: فقــال ــن أمــوات يضــ يُّ وأ ،كمُّ ربون ـعجــب أعجــب م

َها : وذلـك تأويـل هـذه اآليـة ؟هللا ولرسـوله وألهـل بيتـه عـدوّ  كّل  ـ� يـ
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القتــل  فــإذا اشــتدَّ ، ]١٣: املمتحنــة[ يـَـ�َِس ال

ــتم ــك أو أّي : قل ــات أو هل ــلك وادٍ  م ــة ؟س ــذه اآلي ــل ه ــك تأوي ــم� : وذل
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 .د للظهورهِّ طلقت منطقة عمل الراجعني املمأوهذه الرواية 

خطــب عــيل : قــال )نيصــفّ (املــدايني يف كتــاب  :رونـالســابعة والعشــ

  ًذلـك أمـر «: وقـال، مـن املالحـم بعد انقضاء أمر النهروان فـذكر طرفـا

ر ـر بنصــتنتظـر أبشـ ٰى ، فيـا ابـن خـرية اإلمـاء متـمرحيـاً  اهللا وهو كائن وقتـاً 

ؤهم يف األرض ة قليلــة، أســامي مــن عــدَّ ّمــرحــيم، فبــأيب وأُ  قريــب مــن ربٍّ 

ــذٍ  ــد دان حينئ ــة، ق ــاً  جمهول ــا عجب ــورهم، ي ــلُّ  ظه ــاد ك ــني مج ــب ب  ٰى العج

، »ورجب، ومن مجع أشـتات، وحصـد نبـات، ومـن أصـوات بعـد أصـوات

رجـل مـن  رة إىلٰ ـقـال رجـل مـن أهـل البصـ، »سبق القضـاء سـبق«: قال ثمّ 

 مـن واهللا مـا نـزل عـيل«: قـال الكـويف. ه كـاذبأشهد أنَّ : أهل الكوفة يف جنبه

 . )٢(»فلج الرجل، فامت من ليلته ٰى املنرب حتَّ 

ــه ــذٍ «: وقول ــد دان حينئ ــورهم ق ــم ، »ظه ــالظهور هل ــري ب ــل التعب حيتم

مـن  ملـا مـرَّ ، مـن املـوت ة مـن أصـحاب املهـدي بعث العـدَّ  ىلٰ إاإلشارة 
                                                

 .٢ح / ٦٨٤: ٢ تأويل اآليات الظاهرة) ١(

 .١٣٤: ٦يب حديد أالبن البالغة رشح هنج  ؛عنه ٤٣٤: ٣ة ينابيع املودَّ ) ٢(
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وإن احتمــل إرادة بــروز حــركتهم مــن ، الرجعــة أيضــاً  إطــالق الظهــور عــىلٰ 

 ). ظهورهم(

ــة وا ــالثامن ــه املتَّ  ٰى ورو :رونـلعش ــدي يف كتاب ــي اهلن ــان(ق ــن  )الربه ع

ل بَـوظهـور نـار عظيمـة مـن قِ  ...« : عـن النبـيِّ  )١()عقـد الـدرر(كتاب 

ــ ــتّ ـاملش ــروج س ــايل، وخ ــالث لي ــامء ث ــر يف الس ــذّ رق تظه ــلٌّ ني ك ــنهم  ابًا ك م

ــيــدَّ   وخســف قريــة مــن قــرٰى . ه مرســل مــن عنــد اهللا الواحــد املعبــودعي أنَّ

ــام ــد ،الش ــوه ــة ممَّ ــجد الكوف ــائط مس ــعودم ح ــن مس ــد اهللا ب ــيل دار عب . ا ي

يلتقـي  ٰى ينعطـف حتَّـ يء القمـر ثـمّ ـيء كـام يضــرق يضــوطلوع نجم باملش

فقهـا ولبسـت كحمـرة ر يف أُ ـطرفاه أو يكـاد، ومحـرة تظهـر يف السـامء وتنتشـ

ا يـيل الكـرخ ملدينـة السـالم، وارتفـاع ريـح ر ممـَّـالشفق املعتاد، وعقـد اجلسـ

ــســودا  ٰى ء هبــا وخســف هيلــك فيــه كثــري مــن األنــام، وبثــق يف الفــرات حتَّ

 أهـل أهل الكوفـة فيخـرب كـوفتهم، ونـداء مـن السـامء يعـمُّ  يدخل املاء عىلٰ 

ــلُّ  ــمع ك ــدع األرض، ويس ــل الب ــن أه ــوم م ــخ ق ــتهم، ومس ــة بلغ ــل لغ  ،أه

، ، وصـوت يف ليلـة النصـف مـن رمضـانوخروج العبيد عن طاعـة سـاداهتم

ــائم ويفــ ال، ويف ذي العقــدة حــرب زع اليقظــان، ومعمعــة يف شــوّ يــوقظ الن

ــ يوقتــال، وهنــب احلــاج يف ذ ــاحلجَّ  يســيل الــدم عــىلٰ  ٰى ة، ويكثــر القتــل حتَّ

ـ م، كـب العظـائم عنـد البيـت املعظَّـرتَ ك املحـارم يف احلـرم، وتُ تَـة، وُهت املحجَّ

ج ويطــول فيــه رورجــب، ويكثــر اهلــ ٰى  مجـادالعجــب بــني العجــب كــلُّ  ثـمّ 

 .»منهم جائراً  األمر كلٌّ  ة، ويكون والقتل ثلث ويموت الثلثاللبث، وي

ــ ــعة والعش ــا :رونـالتاس ــري م ــن أم ــب ع ــؤمنني رواه يف املناق   امل

                                                

 .١١٥: عقد الدرر) ١(
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العجـب بــني  العجــب كـلُّ «: يف خطبـة القصــية مـن قولـه  وقولـه: قـال

ــاد ــب ٰى مج ــه ،»ورج ــ وأيُّ «: وقول ــوات يض ــن أم ــب م ــب أعج ربون ـعج

 .)١(»؟حياءهامات األ

علــم أمــا  فيــا هلفــا عــىلٰ ... «: قــال يضــاً أ  يف خطبــة لــه :الثالثــون

ذو  ،ال يشـال فيــه أمـر القــومشـوّ  ،رمضـان متـام الســنني، رجـب شـهر ذكــر

ــدون ــدة يقتع ــه القع ــ ،في ــن أوَّ ذو احلجَّ ــب  نَّ إ َال أ ،رـل العشــة الفــتح م العج

شـتات وبعـث أمـوات وحـديثات أمجـع  ،ورجـب العجـب بـني مجـادٰى  كلُّ 

 ،معلنــة قوهلــا ،داعيــة عوهلــا ،رافعــة ذيلهــا ،موتــات نَّ هونــات هونــات بيــنه

ــ نَّ إ َال أ ،بدجلــة أو حوهلــا  ٰى نــاديُ  ،ســادة أصــحابه ،حســابهأعفيفــة  ا قــائامً منّ

بعـد هـرج  اهللا باسمه واسـم أبيـه يف شـهر رمضـان ثالثـاً  عند اصطالم أعداء

مــن  علــم إىلٰ أل ّين إو ،ســاق وخبــال وقيــام مــن الــبالء عــىلٰ  وقتــال وضــنك

ن ارضب بــرجيل أولـو شـئت  ،م إليـه خزائنهـاسـلِّ ودائعهـا وتُ  ج األرضرِ ُختـ

كيــف أنــتم يــا ابــن هنــات إذا  ،ودروعــاً  هنــا بيضــاً امــن ه خرجــىأ :فــأقول

ــيوفكم ــلتات ثــمّ أبــ كانــت س رملــتم رمــالت ليلــة البيــات  يامنكم مص

حكمــه الرشــا إذا  وال يأخــذ عــىلٰ  اهلــدٰى  خليفــة يثبــت عــىلٰ  اهللا ليســتخلفنَّ 

، دامغــات للمنــافقني فارجــات عــن املــؤمنني ات بعيــدات املــدٰى دعــو دعــٰى 

 . )٢(»رغم الراغمني ذلك كائن عىلٰ  نَّ إ َال أ

ــااورواه  ــن املن ــب ــن نبات ــبغ ب ــن األص ــم ع ــري  :ةدي يف املالح ــال أم ق

 .)٣(...وقال ،عليه ٰى اهللا وأثن فحمد ،يب طالب بالكوفةأبن  املؤمنني عيلّ 

                                                

 .١٠٨: ٢ أيب طالبمناقب آل ) ١(

 - ٥٩٢: ١٤ل عـــن كنـــز العـــّام ، )٢١٩/١٢١(ح / ٣٦٣ - ٣٦٠: ٢مصـــباح البالغـــة ) ٢(

 .٣٩٦٧٩ح / ٥٩٥

 .٦٥و ٦٤: املالحم البن املنادي، عن ٦١٠ح /٥٧ - ٥٥: ٣معجم أحاديث اإلمام املهدي ) ٣(
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ــه  وضــع رجــوع األمــوات تعيــني مل »بدجلــة وحوهلــا«: وقول

 .وهي الكوفة وحواليها

 :ا ر  اّ ا

، اهللا بن خفقة النجايش يف رجاله بسنده عن عبد ٰى رو :الواحدة والثالثون

،  روايتي عـن جعفـر مررت بقوم يعيبون عىلٰ : قال يل أبان بن تغلب: قال

قال :  قالإالَّ  ـيءكيف تلوموين يف روايتي عن رجل ما سألته عن ش: فقلت: قال

العجـب بـني  العجـب كـلُّ «: صبيان وهم ينشدون فمرَّ : قال ؟ رسول اهللا

 .)١(»حياء باألمواتلقاء األ«: ، فسألته عنه فقال»ورجب ٰى مجاد

اري ا عرّيا   :  

بذلك   بذلك يف القرآن كام وعد النبيُّ  م قول ووعد اهللا تعاىلٰ تقدَّ  وقد

ـوكذا وعد عـدَّ  ،باآلية داً استشها أيضاً  ة أهـل البيـت بـذلك لسـلامن ة مـن أئمَّ

 . ن هم يف رتبته من موايل أهل البيتبرجوعه وأمثاله ممَّ 

قلـت أليب عبـد اهللا : صـحيح فضـيل بـن يسـار، قـال :الثانية والثالثون

 :إذا كــان ذلــك كتبــت إليــك«: قــال إن خــرج الســفياين مــا تــأمرين؟« ،

ــ: قلـت  ،»أكتــب إليــك بعالمـة كــذا وكــذا«: قـال كتابــك؟ه فكيــف أعلـم أنَّ

ثت مـا حـدَّ : مـا تلـك اآليـة؟ قـال: فقلـت لفضـيل: قال .وقرأ آية من القرآن

َسـُموا : ثك هبـا، هـيحـدِّ أنـا أُ : قـال زرارة .غـري بريـد العجـيل هبا أحداً 
ْ
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 .)٢( ال وال نعم :فسكت الفضيل، ومل يقل: قال، ]٣٨: النحل[
                                                

 .٧الرقم / ١٣و ١٢: رجال النجايش) ١(

 ).٤٤٩/٥٣(ح / ٤٦٥: دالئل اإلمامة) ٢(
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 .)١(ايش يف ذيل اآليةورواه العيّ 

ــاهر الروايــة وعــد الصــادق ــأن يكتــب إليــه   وظ للفضــيل ب

ـ وقـد وصـفه ، للفضـيل شـأن هـامّ  بالرجعة ويأذن له هبـا وهـو ا ه منّـبأنَّ

 .أهل البيت

  :ن ااا ّار  ل   ايأّو

: الطــربي بسـنده عـن عمــرو بـن شـمر، قــال ٰى رو :الثالثـة والثالثـون

ــابر ــت جل ــ: قل ــائم آل حمّم ــام ق ــه؟إذا ق ــالم علي ــف الس ــال د كي ــ: ق ك إذا إنَّ

ــه إالَّ  ــن تدرك ــه ول ــرتاين إىلٰ  أن تكــون مكــروراً أدركت ــاً  ، فس ــه راكب ــىلٰ  جنب  ع

ـ عاممـة يل مـن عصـب  ، عـيلَّ ٰى مطلـق يـد اليمنـ ،لفرس يل ذنـوب أغـر حمجَّ

 .)٢(م عليهسلِّ ل من يُ اليمن، فأنا أوَّ 

ــ ــابر داّل ــن ج ــة م ــذه الرواي ــىلٰ وه ــوت نَّ أ ة ع ــ ٰى امل ــواريني لألئمَّ ة احل

ــد الظهــور هــم أوَّ  ــايع املهــدي املبعــوثني قبيــل وعن ــن يب ــارصه  ل م وين

 .ويكون معه

ـ يضـاً أ ٰى ورو :الرابعة والثالثـون : ل بـن عمـر، قـالبسـنده عـن املفضَّ

ـ«:  اهللا ال أبو عبدق رون ـَشـُحت  ل، أنـت وأربعـة وأربعـون رجـالً يـا مفضَّ

، والنـاس إذ ذاك أطـوع لـك ٰى يمـني القـائم تـأمر وتنهـ مع القائم، أنـت عـىلٰ 

 . )٣(»منهم اليوم

ـ نَّ أ ة عـىلٰ وهذه الروايـة داّلـ الـراجعني يكونـون   ةحـواريي األئمَّ

 . للمهدي وحواريني اماً حكّ 

                                                

 .٢٩ح / ٢٦٠: ٢تفسري العّيايش  )١(

 ).٤٦١/٦٥(ح / ٤٧١و ٤٧٠: دالئل اإلمامة) ٢(

 ).٤٤٧/٥١(ح / ٤٦٤: دالئل اإلمامة) ٣(
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 ،اهللا الربقــي رفعــه ي عــن أيب عبــدـالكّشــ ٰى ورو :ناخلامســة والثالثــو

ه أن مــن رسَّ «: ، فقــالي وقــد وّىلٰ داود الرّقــ إىلٰ   نظــر أبــو عبــد اهللا: قــال

ــر إىلٰ  ــائم ينظ ــحاب الق ــن أص ــل م ــر إىلٰ   رج ــذا فلينظ ــال يف . »ه وق

 والظــاهر مــن وصــفه، )١(» أنزلــوه فــيكم بمنزلــة املقــداد«: موضــع آخــر

 ــ ــداود الرّق ــل ــائم ي بأنَّ ــحاب الق ــن أص ــأ ه م ــحابه نَّ ــن أص ه م

 .ثامئة ونيفالثال

ّ اتا  فآ أرا  ون :  

 كأّين «: قال ، عن أيب جعفر يضاً أي ـالكّش  ٰى ورو :السادسة والثالثون

بني كتفيه، مصـعدًا يف  اابتاهوبعبد اهللا بن رشيك العامري عليه عاممة سوداء وذ

 .)٢(»ونكربِّ ون يُ منا أهل البيت يف أربعة آالف مكرّ حلف اجلبل بني يدي قائ

دي ور  ا :  

املفيـــد يف اإلرشـــاد عـــن عبـــد الكـــريم  ٰى رو :الســـابعة والثالثـــون

ــال ،اخلثعمــي ــد اهللا : ق ــت أليب عب ــائم  :قل ــالكــم يملــك الق : ؟ ق

ار ه مقـدتكـون السـنة مـن سـنيّ  ٰى والليـايل حتَّـ امسبع سنني، تطول لـه األّيـ«

كم هـذه، فيكـون سـنو ملكـه سـبعني سـنة مـن سـنيّ  كم،عرش سنني من سـنيّ 

مل  ام مـن رجـب مطـراً رة أّيــاآلخـرة وعشـ مجـادٰى  وإذا آن قيامه مطر النـاس

 اهللا بـه حلـوم املـؤمنني وأبـداهنم يف قبـورهم، فكـأّين  اخلالئق مثلـه، فينبـت يرَ 

 .)٣(»بقبل جهينة ينفضون شعورهم من الرتا أنظر إليهم مقبلني من

                                                

 ).٧٥١(ح / ٧٠٥و ٧٠٤: ٢اختيار معرفة الرجال ) ١(

 .٣٩٠ح / ٤٨١: ٢اختيار معرفة الرجال  )٢(

 .٣٨١: ٢ اإلرشاد) ٣(
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السـنة التـي يقـوم  إنَّ : قال ،يف اإلرشاد بسنده عن سعيد بن جبري ٰى ورو

 .)١(آثارها وبركاهتا ٰى رين مطرة، ترـوعش متطر األرض أربعاً   فيها املهدي

ــدي ٰى ورو ــال  :الراون ــدّ  إنَّ «: وق ــائمق ــة   ام الق ــنة غيداق لس

 .أي سنة مطرية ،)٢(»يف ذلك وايفسد التمر يف النخل فال تشكّ 

ــون ــة والثالث ــ يف :الثامن ــنر ـاملحتض ــاذان  ع ــن ش ــل ب ــاب  يفالفض كت

إنَّ «: قــال،  اهللا أيب عبــد عــنزيــد الشــّحام  عــنصــل بســند متَّ  )القــائم(

 ،طعـامهم مـنفتأكـل  ،ٰى جبـال رضـو يف حمّمـد آل  ٰى أرواح املؤمنني تـر

يقـوم قائمنـا أهـل  ٰى تَّـجمالسـهم ح يفث معهـم وتتحـدَّ  ،رشاهبـم منوترشب 

 عنـدف ،ون زمـرًا زمـراً وأقبلـوا معـه يلبّـ تعـاىلٰ فإذا قام قائمنا بعثهم اهللا  ،يتالب

 .)٣(»بونقرِّ وينجو امل ،املنتحلون ويضمحلُّ  ،بطلونيرتاب املذلك 

ــن  ــرب ع ــايف يف املعت ــن ورواه يف الك ــّامر ب ــروانع ــن  ،م ــدأع  اهللا يب عب

: » ... ّــم ــال لــه  ث ــؤمن أ -يق ــات يف القــرب إي للم ــم نو :-ذا م مــة ن

غـري غضـبان،  ة نعـيم وربٍّ ر بـروح ورحيـان وجنـَّـفراشها أبشـ العروس عىلٰ 

رب ـفيأكـل معهـم مـن طعـامهم ويشــ ٰى د يف جنـان رضـويـزور آل حمّمـ ثـمّ 

 .يقــوم قائمنــا أهــل البيــت ٰى ث معهــم يف جمالســهم حتَّــمـن رشاهبــم ويتحــدَّ 

نـد ذلـك يرتـاب فع ،زمـراً  ون زمـراً لبّـفإذا قام قائمنا بعثهم اهللا فـأقبلوا معـه يُ 

ـ املبطلـون ويضـمحلُّ   اون وقليـل مـا يكونـون، هلكـت املحاضـري ونجـاملحلُّ

ــوناملقرَّ  ــول اهللا ،ب ــال رس ــك ق ــل ذل ــن أج ــيلٍّ   م ــي :  لع ــت أخ أن

  .)٤(احلديث »...وميعاد ما بيني وبينك وادي السالم

                                                

 .٣٧٣: ٢ اإلرشاد) ١(

 .١١٦٤: ٣ اخلرائج واجلرائح) ٢(

 .١٠ح /بعد املامتيف احلياة وعٰىل إمكان الرؤية الداّلة باب الروايات / ٢٠ :رـاملحتض) ٣(

 .٤ح / باب ما يعاين املؤمن والكافر/ ١٣٢و ١٣١: ٣ لكايفا )٤(
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 :نقاط يفوبيان احلديث 

بعـث أرواح  أي ،»زمـراً  تعـاىلٰ ا قام قائمنا بعـثهم اهللا إذ«:  قوله) ١

  :املؤمنني كام يف قوله تعاىلٰ  من ٰى املوت
ً
واجـا

ْ
ف
َ
 أ

َ
ون

ُ
ت
ْ
تَـأ

َ
ـوِر �  ِ� ا�ص�

ُ
خ

َ
ف
ْ
ـن

ُ
 يَْوَم �

، أنَّ التفويج يف الرجعـة مواكـب لبـدء الظهـور عىلٰ يدلُّ ا ممَّ ، وهذا )١٨: النبأ(

 : تعاىلٰ وقوله 
ُ
ش

ْ َ
 ـَو�َْوَم �

ً
وْجا

َ
ٍة ف

�
م
ُ
 أ

� ُ
 ).٨٣: النمل( ُر ِمْن �

ر مبسوطاً  قدو ـ يف تقرَّ  عـىلٰ الرجعـة داللـة اآليتـني  عـىلٰ رآنيـة ة القاألدلَّ

ـ: تعـاىلٰ قولـه  يفر القيامـة ـمقابـل حشـ يفالرجعة 
َ
غـاِدْر ـوََحش

ُ
ـْم ن

َ
ل
َ
ْم ف

ُ
ْرناه

 
ً
َحدا

َ
ُهْم أ

ْ
 ).٤٧: الكهف( ِمن

 .حرش الرجعة يف هوفالتفويج إنَّام ، جموع الناس ومجيعهمفإنَّه مل

الـتالحم الوطيـد واالرتبـاط التكـويني  ٰى الرواية ُتبـنيِّ مـد ذههإنَّ ) ٢

ــدي ــام امله ــور اإلم ــامل ظه ــة وع ــامل الرجع ــني ع ــق ب ــني ،  الوثي وأنَّ ب

ا ًا، وهــذاألحكــام التكوينيــة بدرجــة بالغــة جــدَّ  يف ةالعــاملني مــوازاة وحمــاذا

حقـائق  عـنويكشـف  ،مباحـث الرجعـة والظهـور يف واسـعاً  أصل يفتح باباً 

ــ ــديالدول ــام امله ــة لإلم ــة واملامل  ة املهدوي ــة تَّ رتبط ــة الرجع ــلة بدول ص

ــ ــه األئمَّ ــة آلبائ ــومنيودول الرجع ــه .  ة املعص ــون دولت ــه ك ــان وج وبي

 .ابتداًء ومبدًأ ملجيء دول الرجعة

  : ا او أ إزا ر اات  ار

 مــنكون ســي  إنَّ مواكبــة أفــواج الرجعــة لظهــور القــائم) ٣

ــه  ،اآليـات البـاهرة لظهــوره ودولتـه وألمــر أهـل البيــت م  قـدكـام أنَّ أنَّ تقــدَّ

ل آيـات وعالمـات الرجعـة،  مننفس الظهور  تشـاهد اآليـات  مـنوهـذا أوَّ

 ٰى لــد ٰى ب ريبــة كــربســبِّ لبعضــها الــبعض وآيــة الرجعــة املواكبــة لظهــوره تُ 

 .بصري يبأكام سيأيت يف رواية   املخالفني ملدرسة أهل البيت
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ــهكــام  ــافقني ب انكشــاف املســبِّ ســوف تُ  أنَّ ــ يفن ن صــفوف املــؤمنني ممَّ

فـال  ،الظـاهر دون البـاطن يفع بـه أي يتقنـَّ،  ينتحل الوالء ألهـل البيـت

وهــذا أهــل اإليــامن،  مــنبني االمتحــان واالفتتــان إالَّ املقــرَّ هــذا  مــنينجــو 

ظهـور مجلـة  ام وأنَّـهسـيّ املعرفـة والبصـرية ال يفاالمتحـان هـذا ة شدَّ  عىلٰ  لُّ يد

 .أحكام امللكوت من

ر أنَّ مئـات أو آالفـيُ كيف  إذ) ٤ يـاة احل يرجعـون إىلٰ  ٰى املـوت مـن اً تصـوَّ

ــدنيا  ــاك وال تشــويشال ــدهيم ارتب ــاء وال حيصــل ل ــم فيشــاهدهم األحي ، وه

، وهــم األصــالب مــناألرحــام وال  مــنيولــدوا  مل اً دُجــدُ  اً يشــاهدون ُأناســ

وآخـر  ،)ا سـحرإنَّـام هـذ(: يقـول ام قائـلفلـربَّ  ،لـربزخا مـنعون املجـيء يدَّ 

ــإنَّ هــؤالء شــياطني تكثَّ (: يقــول إنَّ هــؤالء (: وثالــث يقــول ،)دوافــوا وجتسَّ

: وخـامس يقـول ،)إنَّ هـؤالء ُكّهـان(: ورابـع يقـول ،)ٰى بلدان ُأخـر منأتوا 

ة أهيــ عــىلٰ هيئــات ســيامء وجــوههم وأشــكاهلم  يففوا رَّ ـتصــ قــدإنَّ هــؤالء (

ر ـصــها البشــيتخرَّ  التــياألقاويــل والظنــون  مــنغــري ذلــك  إىلٰ  ،)مــات مــن

ــري  ــغ ــدهتا، والع ــة وعقي ــة الرجع ــوارفني بحقيق ــىلٰ دالٌّ  ه ــد ع ــزال  ٰى م الزل

هــول الرجعــة وهــول أحــداث الظهــور  مــنر ـالــذي يصــيب أذهــان البشــ

 .أحداث الظهور منوالتي هي 

ــاميع األُ ) ٥ ــعالــراجعني  وىلٰ إنَّ املج ــ م ــامالت الظهــور يمت ازون بك

در صـ يفأنَّ ذلـك  عـىلٰ الروايـة  يفبـني سـائر املـؤمنني، والقرينـة  مـنة خاصَّ 

 يفرة معهـم ـشـالـربزخ والعِ  يف  دار آل حمّمـالرواية وصـف هـؤالء بـزوّ 

أحــوال الــربزخ أنَّ  يفالواضــح بحســب الروايــات الــواردة  مــنو ،جمالســهم

ـ هـذه بـلتلـك الدرجـة،  إىلٰ  ٰى مجيع املؤمنني ال يرقـ مـنهم  ٰى ارتقـ نة ملـخاصَّ

 .العلوّ  يفاختالف تلك الدرجات  عىلٰ اإليامن  مندرجات  إىلٰ 
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مَّ اختيـارهم لالنخـراط تـ قـدأنَّ هـؤالء ذلـك  عـىلٰ  ٰى والقرينة األُخـر

 مـنو كـوهنم راجعـني جـيش اإلمـام القـائم وبوسـام خـاّص وهـصفوف  يف

 .ةتكون هلم أهلية خاصَّ  أندَّ ب الف ،الربزخ

ظهــوره  يف  رة املهــديـأنَّ رجــوع هــؤالء لنصــ: لثالثــةوالقرينــة ا

كـام  ،الـربزخ يفون بينـه وبـني البقـاء ريَّ كخيـار ُخيـ ال أنَّـه ،رة هلمكوظيفة مقرَّ 

 ه قـد ظهـرنَّـيـا هـذا، إ« :قـربه يف عموم املؤمن الصـالح أنَّـه يقـال لـه يف ورد

ّبــك تشـأ أن تلحـق بـه فـاحلق، وإن تشـأ أن تقـيم يف كرامـة ر نإفـ ،صـاحبك

 . )١(»فأقم

  :ر اات  ر  ار

  بـداء فيـه ووعـد قـرآين الإنَّ رجعة األموات قبيل الظهـور مـن امليعـاد 

 :بخالف العالمات اخلمس املحتومة

ــون التاســعة ــالأيب بصــري ٰى رو :والثالث ــد اهللا : ، ق : قلــت أليب عب

ــاىلٰ  ــارك وتع ــه تب يْ  :قول
َ
 أ

َ
ــد

ْ
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ْ
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ْ
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ُ
ُموت

َ
� ]النحـل :

: قلـت :قـال ،»مـا تقـول يف هـذه اآليـة؟ ،يـا أبـا بصـري«: فقال يل: قال، ]٣٨

ــوتٰى  نَّ أ ركني يزعمــون وحيلفــون لرســول اهللا ـاملشــ إنَّ  ، اهللا ال يبعــث امل

ركون حيلفـون بـاهللا أم ـهم هـل كـان املشـلْ ملـن قـال هـذا، َسـ تباً « :فقال: قال

: فقـال يل: قـال ،فأوجدنيـه ،علـت فـداكُج : قلـت :قـال ،»؟ٰى ت والعـزّ بالالَّ 

بـاع سـيوفهم مـن شـيعتنا قِ  لو قد قام قائمنا بعـث اهللا إليـه قومـاً  ،يا أبا بصري«

فـالن  َث ِعـبُ  :يموتـوا فيقولـونمـن شـيعتنا مل  فيبلغ ذلك قومـاً  ،عواتقهم عىلٰ 

                                                

 .٤٧٠ح / ٤٥٩و ٤٥٨: الغيبة للطويس )١(
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نا مـن عـدوّ  فيبلـغ ذلـك قومـاً  ،وفالن وفالن مـن قبـورهم وهـم مـع القـائم

هـذه دولـتكم وأنـتم تقولـون فيهـا  ،ر الشـيعة مـا أكـذبكمـيا معشـ :فيقولون

ــذب ــؤالء ،الك ــاش ه ــا ع ــون إىلٰ  ال واهللا م ــة وال يعيش ــوم القيام ــال ،»ي : ق

َسـُمو :اهللا قوهلم فقال فحكٰى «
ْ
ق
َ
 اُهللا َمـْن َوأ

ُ
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م يف صـدر تقـدَّ  بإضـافة مـا -آيـة رابعـة يف القـرآن  ة عـىلٰ والرواية داّلـ

ــات ــثالث آي ــن ال ــث م ــو )٢(البح ــالث س ــ ،-ر يف ث ــىلٰ داّل ــوح ع  نَّ أ ة بوض

يف  وىلٰ بــل مــع اآليــة األُ ، الرجعــة قبيــل الظهــور مــن الوعــد اإلهلــي القــرآين

هــذا الوعــد  ة عــىلٰ دة داّلــصــدر البحــث فهــذه ثــالث آيــات يف ســور متعــدِّ 

 .باخلصوص

ــوناأل ــال ٰى رو :ربع ــري، ق ــم اجلعف ــن القاس ــم داود ب ــو هاش ــ :أب ا كنّ

ذكـر السـفياين ومـا جـاء  ٰى فجـر  د بـن عـيل الرضـاعند أيب جعفر حمّمـ

ــة مــن أنَّ  ــوم، فقلــت أليب جعفــر يف الرواي ــدو هللا يف : أمــره مــن املحت هــل يب

 إنَّ «: فقــال. فنخــاف أن يبــدو هللا يف القــائم: قلنــا لــه ،»نعــم«: قــال املحتــوم؟

 . )٣(»القائم من امليعاد، واهللا ال خيلف امليعاد

ــ ــة داّل ــىلٰ والرواي ــوح ع ــداء يف ا ة بوض ــوع الب ــة وق ــات املحتوم لعالم

و اخلسـف بالبيـداء أو الصـيحة أو الـيامين أو احلسـني أاخلمس مـن السـفياين 
                                                

 .١٤ح / ٥١و ٥٠: ٨ الكايف) ١(

وهـــذه اآليـــة ، )١: املعـــارج(و، )٥ :اإلرساء( :والثانيـــة، )٢٤ :اجلـــنّ : (وىلٰ فاآليـــة األُ ) ٢(

 .)٣٨: النحل(

 .١٠ح / ١٨باب / ٣١٥و ٣١٤: الغيبة للنعامين) ٣(
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ـ، ةو قتل الـنفس الزكيَّـأ  ،ا يف أصـل وقـوع هـذه العالمـات أو يف تفاصـيلهاإمَّ

عالمـة بـال  مـن األحـداث لكـلِّ  رَ ِكـفليس من الرضوري وقوع تفاصيل مـا ذُ 

 .تغيري

، عالمـة ات يف ذكـر التفاصـيل لكـلِّ  وجـه اخـتالف الروايـبـنيِّ وهذا يُ 

ــ دة يف عــامل القضــاء والتقــدير اإلهلــي حــتامالت املتعــدِّ ه ألجــل بيــان االفلعلَّ

د بحسـب مـا يقـوم بـه املؤمنـون مـن أداء للمسـؤولية وتعّهـ لتلك العالمات

أو ال ســـمح اهللا  ،ســـتعداداوإعـــداد و يــة ومثـــابرة يف كفـــاح العـــدوّ وجدّ 

 .تقاعس واستكانة وضعف وختاذل

ه بأنَّـ َف ِصـوالـذي وُ  ،ينايف كون هـذه العالمـات مـن املحتـوم وهذا ال

 إنَّ «: قـال،  كالـذي رواه الفضـيل بـن يسـار، عـن أيب جعفـر ،منـه بدَّ  ال

السـفياين مـن املحتـوم الـذي  حمتومـة، وإنَّ  مـوراً موقوفـة وأُ  موراً مور أُ من األُ 

ــدَّ  ــه ال ب ــوم ال  أنَّ إالَّ ، )١(»من ــأب املحت ــع أ ٰى ي ــيَّ ن تق ــه املش ــالتغيري في ــة ب ة اإلهلي

: كالــذي وقــع يف قــوم يــونس، يضــاً أوالبــداء كــام يــأيت يف الروايــة الالحقــة 
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قـال ، »الـذي هللا فيـه املشـيئة«: قـال مـا املحتـوم؟: فقال لـه محـران، »موقوف
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  :ر  اا اَز

ــون ــة واألربع ــوّ  ٰى رو :الثالث ــن الع ــنده ع ــدوق بس ــزبريالص ــن ال  ،ام ب

 يف مخســة وأربعــني رجــالً   يقبــل القــائم«:  قــال أبــو عبــد اهللا: قــال

ومـن حـي ثالثـة، ومـن  ،من حي رجل، ومن حـي رجـالن: من تسعة أحياء

ة، ومـن حـي سـبعة، ومـن حـي حي أربعة، ومن حي مخسـة، ومـن حـي سـتَّ 

 .)١(»جيتمع له العدد ٰى ثامنية، ومن حي تسعة، وال يزال كذلك حتَّ 

ج مـن رِ ُخيـ  املهـدي نَّ دة أة روايـات بطـرق متعـدِّ مت عـدَّ قد تقـدَّ 

ــة أو مــن الكوفــة الســبعة وعشــ  وال، مــن األمــوات رين رجــالً ـظهــر الكعب

ــدَّ  ــات  ٰى حــدإة وجــوه ذكرناهــا يف ذيــل تنــايف بــني تســمية املكــانني لع رواي

رتبـاط بينـه وبيــنهم يف الصـلة واال يف التثنيـة مزيـد تأكيــد عـىلٰ  بـل إنَّ ، املقـام

ــانني  ــال املك ــأك ــة ومّك ــرهم و وأنَّ  ،ةي الكوف ــيص ذك ــه اختص ــاطهم ب رتب

د ذكـر مكـان رجعـتهم لـيس تعـدّ  وأنَّ ، ة لـدورهم معـهية خاصَّ أمهّ  ىلٰ إإشارة 

 .من الرواة يف النقل اشتباهاً 

  : و ه ءا  ب ايأج ا ّر

ـــون ـــة واألربع ـــ ٰى رو :الرابع ـــىلٰ العيّ ـــد األع ـــن عب ـــبيل  ايش ع اجل

ألمـر غيبـة يف لصـاحب هـذا ا يكـون«: و جعفـر قـال أبـ: قال ،)احللبي(

إذا كـان  ٰى ، حتَّـ-ثـّم أومـأ بيـده إٰىل ناحيـة ذي طـوٰى  -بعض هذه الشـعاب 

بعـض  يلقـٰى  ٰى الـذي يكـون بـني يديـه حتَّـ املـوىلٰ  قبل خروجه بليلتني انتهـٰى 

ــول ــحابه، فيق ــون: أص ــا؟ فيقول ــتم هاهن ــم أن ــالً  :ك ــني رج ــن أربع ــو م ، نح

بنــا  يواهللا لـو يــأو: قـد رأيــتم صـاحبكم؟ فيقولــونكيــف أنـتم لــو  :فيقـول
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أشـريوا  :فيقـول هلـم) القابـل خ(يـأتيهم مـن القابلـة  ثمّ  اجلبال آلويناها معه،

ــاركم إىلٰ  ــنانكم وأخي ــ ذوي أس ــيهم ،رةـعش ــه إل ــريون ل ــم  ،فيش ــق هب فينطل

 .»التي تليها الليلة يأتون صاحبهم، ويعدهم إىلٰ  ٰى حتَّ 

ــمّ  ــر ث ــو جعف ــال أب ــأّين واهللا «: ق ــره إىلٰ لك ــند ظه ــد أس ــه وق ــر إلي   أنظ

ني يف اهللا فأنـا مـن حيـاّج  ،ا النـاسيـا أّهيـ: يقـول ثمّ  ،هاهللا حقَّ  ينشد احلجر، ثمّ 

ا النـاس النـاس بـآدم، يـا أّهيـ يف آدم فأنـا أوىلٰ  نيومـن حيـاّج  ،الناس باهللا أوىلٰ 

يف  نيا النـاس مـن حيـاّج أّهيـ النـاس بنـوح، يـا نـا أوىلٰ أني يف نـوح فمن حيـاّج 

 فأنـا أوىلٰ  ني يف موسـٰى ا النـاس مـن حيـاّج بـإبراهيم، يـا أّهيـ نـا أوىلٰ أإبراهيم ف

ــٰى  ــاس بموس ــالن ــا أّهي ــاّج ، ي ــن حي ــاس م ــٰى ا الن ــا أوىلٰ أف ني يف عيس ــاس ن  الن

، د النـاس بمحّمـ د فأنـا أوىلٰ ني يف حمّمـا النـاس مـن حيـاّج ، يا أّهي بعيسٰى 

 إىلٰ  يينتهـ بكتـاب اهللا، ثـمّ  نـا أوىلٰ أني يف كتـاب اهللا فا النـاس مـن حيـاّج أّهي  يا

 .»هينشد اهللا حقَّ  ركعتني، ثمّ ] عنده[ صّيل فيُ  املقام

ــر  ــو جعف ــال أب ــطرُّ «: ق ــو واهللا املض ــول  ه ــو ق ــاب اهللا، وه يف كت
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هـو واهللا قـول عـيل «: قـال ، ثـمّ »عـن فراشـه دَ قِ ومن مل يبتل باملسري فُ  الساعة،
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ــف ــ ،اخلري ــبح بمّك ــاس إىلٰ  ،ةفيص ــدعو الن ــ في ــاب اهللا وُس ــنَّ كت ،  هة نبيّ

عاملـه  َل تِـيسـري فيبلغـه أن قـد قُ  ة، ثـمّ مّكـ ويسـتعمل عـىلٰ  ،فيجيبه نفر يسري

ينطلـق  يعنـى السـبي، ثـمّ  ذلـك شـيئاً  ال يزيد عـىلٰ إليهم فيقتل املقاتلة  فريجع

 .)١(»...فيدعو الناس

صـحابه عليـه أن يتوافـد مـن ممـَّ وىلٰ الدفعـة األُ  نَّ أ واشتامل الرواية عـىلٰ 

رين ـهــي الســبعة والعشــ وىلٰ مــع كــون املجموعــة األُ  يتنــاىفٰ  ربعــون الأهــم 

ــ ــث خصَّ ــاتحي ــن الرواي ــة م ــم مجل ــدد واالس ــأو ،تهم بالع ــنَّ جهم رِ ه ُخي

ــ، و مــن ظهــر البيــتأرهم مــن الكعبــة ظِهــويُ  جهم مــن رِ ه ُخيــويف بعضــها أنَّ

 .تنايف بينهام كام أوضحنا يف ذيل بعض الروايات يف املقام وال ،الكوفة

ـ نطبـاق او ،م مـن أهـل الكوفـةوسيأيت ختصيص ذكر مخسـني مـنهم أهنَّ

 نَّ أ وقــد مــرَّ ، ن ومتييــز ختصــيص هلــمرين بالتضــمّ ـالســبعة وعشــ ذلــك عــىلٰ 

 .)٢(القائم  م عىلٰ سلِّ ل من يُ جابر اجلعفي أوَّ 

  : ر   أب اي

ـــة ـــون اخلامس ـــنو :والرابع ـــر  ع ـــن أيب جعف ـــري، ع يف  أيب بص

ــل ــديث طوي ــال إىلٰ  ،ح ــائم «: أن ق ــول الق ــحابه يق ــوم: ألص ــا ق  إنَّ  ،ي

غـي ملـثيل علـيهم بـام ينب حـتجَّ إلـيهم أل ي مرسـلة ال يريدونني، ولكنّ أهل مكّ 

ة أهـل مّكـ امـض إىلٰ : مـن أصـحابه فيقـول لـه فيدعو رجـالً  .عليهم أن حيتجَّ 

                                                

 .٤٩ح / ٥٧و ٥٦: ٢ايش تفسري العيّ ) ١(

 ).٣٠٨ص () ٢(
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ا أهـل بيـت إّنـ: وهـو يقـول لكـم ،رسـول فـالن إلـيكم أنا ،ةيا أهل مكّ : فقل

ا ّنـإني، ود وسـاللة النبيّـيـة حمّمـونحـن ذرّ ، الرمحة، ومعدن الرسالة واخلالفـة

 ،يومنـا هـذا نـا إىلٰ نبيّ  َض بِ نـا منـذ ُقـحقّ  امنّـ زَّ هرنا وابتُ هدنا وقُ لمنا واضطُ قد ظُ 

هبـذا الكـالم أتـوا إليـه  م هـذا الفتـٰى فإذا تكلَّـ .روناـركم فانصـفنحن نستنص

ة، فـإذا بلـغ ذلـك اإلمـام قـال الـنفس الزكيَّـ فذبحوه بني الركن واملقام، وهي

ــحابه ــربتكم أنَّ أَال : ألص ــ  أخ ــل مّك ــدوننا ة الأه ــ ؟يري ــه حتَّ ــال يدعون  ٰى ف

ة أهـل بـدر عـدَّ  رجـالً  رـيف ثالثامئـة وثالثـة عشـ بط من عقبة طوٰى خيرج فيه

ــ ركعــات،   فيــه عنــد مقــام إبــراهيم أربــعصــّيل يــأيت املســجد احلــرام فيُ  ٰى حتَّ

 النبـّي  حيمـد اهللا ويثنـي عليـه، ويـذكر احلجـر األسـود، ثـمّ  د ظهـره إىلٰ سنِ ويُ 

  ُل فيكـون أوَّ  .م بـه أحـد مـن النـاسم بكـالم مل يـتكلَّ  عليه ويتكلَّ صّيل وي

رسـول اهللا  يـده ويبايعـه جربئيـل وميكائيـل، ويقـوم معهـام رب عـىلٰ ـمن يض

 العــرب شــديد بخــاتم هــو عــىلٰ  جديـداً  وأمـري املــؤمنني فيــدفعان إليــه كتابــاً 

ــة وقليــل مــن أهــل : رطــب، فيقولــون لــه ــه، ويبايعــه الثالثامئ اعمــل بــام في

 . )١(احلديث »...ةمكّ 

ــ ال ــول اهللا  أنَّ  ٰى خيف ــون رس ــري ك ــؤمنني  وأم ــدين  امل متواج

الفـرق بـني  وقـد مـرَّ  ،الـدنيا ورجعـتهام بـل نـزوهلام ىلٰ إراد بـه رجـوعهام ال يُ 

ــزّ  ــزول كتن ــو الن ــذي ه ــوع ال ــة والرج ــني الرجع ــي وب ــري املرئ ــة غ ل املالئك

ــرب ــن الق ــدنيوي م ــد ال ــات ، خــروج باجلس ــض الرواي ــأويف بع ــن ام أوَّ هنَّ ل م

وتنويــب مــنهام لــه وإذن  ة ختويــلأي مصــافحة وبيعــ ،يصــافح املهــدي 

 .منهام له
                                                

ــوار ) ١( ــار األن ــ /٣٠٧: ٥٢بح ــات  ،٨١ح  /٢٦اب ب ــامن يف عالم ــل اإلي ــاب رسور أه ــن كت ع

 .قنيد هباء الدين احلسيني النييل النجفي تلميذ فخر املحقِّ ظهور صاحب الزمان للسيِّ 
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باسم القائم  ٰى يناد« :ه قالأنَّ   اهللا عبيد بن زرارة، عن أيب عبد ٰى ورو

ذ بيـده ؤَخـيُ  قد نودي باسمك فام تنتظر؟ ثمّ : وهو خلف املقام، فيقال له ٰى ؤتفيُ 

 عبـايَ يُ   القـائم ا نسـمع أنَّ احلمـد هللا قـد كنّـ: قـال يل زرارة: قـال. »فيبايع

 .)١(ه استكراه ال إثم فيهفلم نكن نعلم وجه استكراهه، فعلمنا أنَّ  مستكرهاً 

ــامن(احلســيني النــييل يف  ٰى رو :السادســة واألربعــون ) رسور أهــل اإلي

ــه إىلٰ  ــناد يرفع ــني وبإس ــن احلس ــيل ب ــائم  ع ــر الق ــرب   يف ذك يف خ

ــل ــال ،طوي ــورة «: ق ــل يف ص ــه جربئي ــمرة، فيجيئ ــجرة س ــت ش ــيجلس حت ف

يـا عبـد : هنـا؟ فيقـولاسـك هلِ مـا ُجي  ،يـا عبـد اهللا: ب، فيقـولكلـ رجل مـن

وأكـره أن أخـرج  ،ةمّكـ ره إىلٰ ُبـفـأخرج يف دُ   أنتظر أن يـأتيني العشـاءإّين  ،اهللا

ــ ،فيضــحك«: قــال ،»يف هــذا احلــرّ  : قــال ،»جربئيــل هفــإذا ضــحك عرفــه أنَّ

ال يقـ وجييئـه بفـرس ،قـم: م عليـه، ويقـول لـهسلِّ فيأخذ بيده ويصافحه، ويُ «

لـه  د وعـيل فيكتبـان، فيـأيت حمّمـجبـل رضـوٰى  يـأيت إىلٰ  فريكبه ثمّ  ،الرباق :له

 .»ة والنـاس جيتمعـون هبـامّكـ خيـرج إىلٰ  ثـمّ  ،النـاس يقرؤه عىلٰ  منشوراً  عهداً 

هــذا طلبــتكم قــد جــاءكم،  ،ا النــاسأّهيــ :فيقــوم رجــل منــه فينــادي«: قــال

ــدعوكم ــول اهللا  إىلٰ  ي ــه رس ــاكم إلي ــا دع ــال»م ــونف«: ، ق ــال»يقوم : ، ق

اهللا،  أنـا ابـن نبـيِّ  ،ا النـاس أنـا فـالن بـن فـالنأّهيـ :فيقوم هو بنفسه، فيقول«

فيقومـون إليـه ليقتلـوه، فيقـوم ثالثامئـة  .اهللا مـا دعـاكم إليـه نبـّي  أدعوكم إىلٰ 

مخسـون مـن أهـل الكوفـة، وسـائرهم ، الثالثامئـة فيمنعونـه منـه وينيف عـىلٰ 

 . )٢(»غري ميعاد عىلٰ  اجتمعوا ،بعضاً  ال يعرف بعضهم ،من أفناء الناس

ــلَّ  ــأهنَّ  ولع ــني ب ــذكر للخمس ــد والتخصــيص بال ــن أهــل التقيي م م

                                                

 .٢٥ح / ١٤ب با/ ٢٧٢و ٢٧١: الغيبة للنعامين) ١(

 .، عن كتاب رسور أهل اإليامن٧٩ح / ٣٠٦: ٥٢ بحار األنوار) ٢(
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 ،جهم املهـدي مـن ظهـر الكوفـةرِ رين حيـث ُخيــالكوفة إشارة للسبعة وعشـ

ــاظ ــذا اللح ــة هب ــبتهم للكوف ــيّ ، ونس ــالس ــام وأهنَّ ــأدوار مميَّ ــون ب زة يف م يقوم

، رتبـتهم يف أصـحابه ثامئـة ونيـف لعلـوّ ومتييز ذكرهم مـن بـاقي الثال، الكوفة

 . القائم م عىلٰ سلِّ ل من يُ جابر اجلعفي أوَّ  أنَّ  وقد مرَّ 

ــأو ــدي مَّ ــاب امله ــر ذه ــو ىلٰ إ ا ذك ــال رض ــالنبيِّ او ٰى جب ــه ب  لتقائ

مـن  )١(م إحـداهاة روايـات تقـدَّ يف عـدَّ  رَ ِكـمـا ذُ  ىلٰ إفهو إشـارة  ،ه ووصيّ 

ــو أنَّ  ــال رض ــ ٰى جب ــع تعّل ــوموق ــق الوج ــي للجنَّ ــة آلل د الربزخ ة الربزخي

ــ ــني اإل، دحمّم ــل ب ــق تواص ــب يف وجــود طري ــام احلــّي وال ري ــل  م ــني أه وب

فكيـف بنشـأة الـربزخ  ،إذ اإلمام لـه تواصـل مـع العـرش والكـريس ،الربزخ

 .هامش وجود الدنيا األرضية التي هي عىلٰ 

ـ ٰى ورو :السابعة واألربعون ل بـن عمـر عـن اخلصيبي بسنده عن املفضَّ

 ثـمّ  ...«: وظهـوره والرجعـة يف حديث طويل عن املهدي   صادقال

ه ة وعليـه بـردة جـدّ داخـل مّكـ نظر إليه وهوأ ل كأّين واهللا يا مفضَّ  ،ةيظهر بمكّ 

رأسه عاممة صفراء ويف رجله نعل رسـول اهللا املخصـوفة  وعىلٰ  رسول اهللا 

ولـيس  ،البيـتيقبل هبا نحو  ٰى يسوق بني يديه عنوز عجاف حتَّ  ويف يده هراوة

 اً يعود شـابَّ  ،دييا سيِّ : لفقال له املفضَّ  ،»ويظهر وهو شاب غرنوق، تهأحد يوقّ 

 يِّ أيظهر كيف شاء وبـ ،سبحان اهللا وهل يغرب عليك«: قال ؟شيعته ويظهر يف

فـيمن يظهـر  ،دييا سيِّ : لقال املفضَّ  ،»ذكره مر من اهللا جلَّ جاءه األ إذا ،صورة

فـإذا نامـت  ،يظهر وحده ويأيت البيـت وحـده ،ليا مفضَّ «: قال ؟يظهر وكيف

 :فيقول له جربيل ،ووسق الليل نزل جربائيل وميكائيل واملالئكة صفوفاً  العيون

  :وجهه ويقول ويمسح يده عىلٰ  ،قولك مقبول وأمرك جائز ،ديسيِّ  يا
ُ
َْمـد

ْ
ا�

                                                

 ).٣١٠ص () ١(
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 :رخ رصخة ويقـولـيقف بني الركن واملقام ويص ثمّ ، ]٧٤: الزمر[ ال

توين ائوجه األرض  تي ومن ذخرهم اهللا لظهوري عىلٰ وأهل خاصَّ  معارش نقبائي

فرشـهم وهـم يف رشق  فتورد صيحته عليهم وهم يف حمـاريبهم وعـىلٰ ، طائعني

وال  ،ن رجل واحد فيجيئوا نحوهذُ أُ فيسمعوا صيحة واحدة يف  ،وغرهبا األرض

فيأمر اهللا  ،يكونوا بني يديه بني الركن واملقام ٰى ر حتَّ ـ كلمح البصالَّ إهلم  يـيمض

 وجه مؤمن عىلٰ  به كّل  ـيءفيستض ،السامء من األرض إىلٰ  ن يصري عموداً أ النور

 نفوس املؤمنني بذلك النور وهـم الفتفرح  ،ويدخل عليه نوره يف بيته ،األرض

ر ـثالثامئة وثالثة عش تصبح نقباؤه بني يديه وهم ثمّ  ،يعلمون بظهور قائمنا 

 .)١(احلديث »...بيوم بدر بعدد أصحاب رسول اهللا  نفراً 

ــ ٰى رو :الثامنــة واألربعــون  ذكرنــا القــائم : قــالل بــن عمــر املفضَّ

 يتإذا قـام أُ « :و عبـد اهللا أصـحابنا ينتظـره، فقـال لنـا أبـ ومن مـات مـن

ـ ،يا هـذا: املؤمن يف قربه فيقال له تشـأ أن تلحـق  ه قـد ظهـر صـاحبك، فـإنإنَّ

 .)٢(»ك فأقمبه فاحلق، وإن تشأ أن تقيم يف كرامة ربِّ 

  : ظر أ وأ ي 

ــدَّ  ــد تق ــارة ق ــأ ىلٰ إم اإلش ــيل  هنَّ ــور ج ــي وظه ــور خف ــه ظه  ،ل

ي يسـند ذوالثـاين هـو الـ ،ةفة أو ما بني املدينـة ومّكـا يف الكوه إمَّ ؤل بدواألوَّ 

 .الكعبة ويعقد البيعة ىلٰ إظهره 

 :عليه مجلة من القرائن ل فيدلُّ ا األوَّ أمَّ 

                                                

 .٣٩٦: اهلداية الكربٰى ) ١(

 .٤٧٠ح / ٤٥٩: للطويسالغيبة ) ٢(
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ـ :منها ريف الـذي ـيف التوقيـع الشـ ٰى غايـة الغيبـة الكـرب َل ِعـه قـد ُج أنَّ

 ،صــدر للنائــب الرابــع الســمري هــو الصــيحة الســاموية وخــروج الســفياين

ي قبـل الظهـور األكـرب العلنـي أل رجـب وهـو أوَّ  ،عان يف يوم واحـدومها يق

 :شهرأة بستَّ 

ــة  ...« ــة الثاني ــ[فقــد وقعــت الغيب  بعــد إذن اهللا فــال ظهــور إالَّ ] ةالتامَّ

 ، ًــورا ــتالء األرض ج ــوب وام ــوة القل ــد وقس ــول األم ــد ط ــك بع ، وذل

بـل خـروج املشـاهدة ق ٰى عـ فمـن ادَّ عي املشـاهدة، أَال وسيأيت شيعتي مـن يـدَّ 

 .)١(»السفياين والصيحة فهو كاذب مفرت

رين مــن ـن الســبعة وعشــأدة يف روايــات متعــدِّ  مــا مــرَّ  :وىلٰ القرينــة األُ 

ــوت ــ ٰى امل ــون ُي ــذين يرجع ــدي رجِ ال ــة عهم امله ــر الكوف ــن ظه ــم ، م وه

ــات  ــام يف رواي ــون ك ــرأُ يرجع ــب ٰى خ ــم يُ  ،يف رج ــوه ــون وطِّ دون ويُ مهِّ ئ

  إخــراج املهــدي نَّ أ ىلٰ إا يشــري ممَّــ، كــربي للظهــور األأالكوفــة للظهــور 

وقـد أرشنـا يف ، هلم وإحيائه هلـم بـدء لعمليـات خطـوات الظهـور يف الكوفـة

ـ يـدي اإلمـام املعصـوم  عـىلٰ  رهيـا اهللا تعـاىلٰ ا ُجي مواضع من أبواب الرجعـة أهنَّ

 ، َهل البيت أة ئمَّ أ فإنَّ  مَّ ومن ث هم أصحاب النرش واحلرش. 

 يب جعفــرأعــن  ،ايش عــن جــابر اجلعفــيمــا رواه العيّــ :القرينـة الثانيــة

 -  ــور ــات الظه ــك  نَّ إو ...« :-يف عالم ــد ذل ــون عن ــام خيتلف ــل الش أه

ذنــب  ياألصــهب واألبقــع والســفياين، ومــن معــه بنــ: ث رايــاتعــىل ثــال

فيظهـر السـفياين ومـن معـه  ر، ومـع السـفياين أخوالـه مـن كلـبـاحلامر مض

ر رجـل ـوحيضـ، قـطّ  ـيءمل يقتلـه شـ لـوا قـتالً قتَ يُ  ٰى ذنب احلـامر حتَّـ يبن عىلٰ 

ذنـب  يوهـو مـن بنـ ،قـطّ  ـيءمل يقتلـه شـ ل هو ومـن معـه قـتالً قتَ بدمشق فيُ 
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ـزاُب ِمـْن : وهي اآلية التـي يقـول اهللا تبـارك وتعـاىلٰ  احلامر،
ْ
ح
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ف
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ْ
ــريم[ بَ� ، ]٣٧: م

ــ ــه حتَّ ــن مع ــفياين وم ــر الس ــ ٰى ويظه ــه مهَّ ــون ل ــالَّ إة ال يك  د  آل حمّم

ــاً  ــث بعث ــة، فيصــاب بأُ  إىلٰ  وشــيعتهم، فيبع ــالكوف ــن شــيعة آل حمّم ــاس م د ن

تنـزل سـاحل الدجلـة  ٰى وتقبـل رايـة مـن خراسـان حتَّـ ،وصلباً  بالكوفة قتالً 

كوفـة، ويبعـث ضـعيف ومـن تبعـه، فيصـاب بظهـر ال خيرج رجل من املـوايل

ذ آل ؤَخـواملنصـور منهـا، ويُ  يوهيـرب املهـد املدينة فيقتل هبـا رجـالً  إىلٰ  بعثاً 

وخيـرج اجلـيش يف  ،َس بِ  ُحـالَّ إ ك مـنهم أحـدرتَ د صغريهم وكبـريهم ال ُيـحممّ 

 ٰى حتَّـ بيرتقَّـ خائفـاً  ة موسـٰى نَّ ُسـ منهـا عـىلٰ  يوخيـرج املهـد ،طلب الرجلني

ــ ــ ،ةيقــدم مّك ــداء وهــو جــيش اهلمــالت  ٰى وتقبــل اجلــيش حتَّ إذا نزلــوا البي

فيقــوم القــائم بــني الــركن واملقــام  ، خمــربالَّ إيفلــت مــنهم  فــال ،هبــم َف ِســُخ 

 .)١(»...وينرصف ومعه وزيره صّيل فيُ 

ــ )هيــرب(ختفــاء ا نَّ أوالظــاهر   ةاملهــدي واملنصــور وزيــره مــن الكوف

ــة وإن ذُ  نَّ أل، الً وَّ أ ــن الكوف ــة ع ــالكــالم يف الرواي ــفياين بعــث جــي رَ ِك ش الس

وخيـرج اجلـيش «: بعـد ذلـك بقرينـة قولـه ، يف عرض الكـالم املدينة ىلٰ إ

ــا أ -يف طلــب الــرجلني  ة نَّ ُســ وخيــرج املهــدي منهــا عــىلٰ  ،-ي بعــد مــا هرب

 ن احتمـل بعيــداً إو، ةمّكـ ىلٰ إفهـذا اخلـروج الثـاين هــو مـن املدينـة  ،»ٰى موسـ

 .ه عطف تفسريي للهروب السابق ذكرهنَّ أ

يتطــابق مفــاد الروايــة مــع مــايظهر مــن مفــاد الروايــات ذلــك  وعــىلٰ 

 يف الظهــور األصــغر هــي مــن الكوفــة ثــمّ  بــدأ حركتــه  الســابقة مــن أنَّ 

 .عن سيطرة جيوب فلول السفياين املدينة ابتعاداً  ىلٰ إينتقل 

                                                

 .١١٧ح / ٦٥و ٦٤: ١ ايشتفسري العيّ ) ١(
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ــ وأنَّ  ــبعة وعش ــديـالس ــون بامله ــذ أوَّ   رين يرتبط ــوعهم من ل رج

ــة ىلٰ إ ــر الكوف ــدنيا يف ظه ــاة ال ــور ، احلي ــة للظه ــد والتوطئ ــون بالتمهي ويقوم

ــه  ــالً ، بالتنســيق مع ــامَّ  فض ــة يف أرض ع ــد وتوطئ ــن متهي ــه م  يقومــون ب

 .ةاحلجاز املدينة ومكّ 

تبـدأ يف  -حركـة ظهـور  ة عـىلٰ الروايـة داّلـ إنَّ حتاملـني فـكـال اال وعىلٰ 

ــيحة أوَّ  ــوع الص ــد وق ــب عن ــ -ل رج ــة متوّس ــاء والعالني ــني اخلف ــا ب طة م

 .هوره املعلنقبل ظ للمهدي 

بـن اومثـل الروايـة السـابقة يف الداللـة روايـات رواهـا  :القرينة الثالثة

ــ ــتن(اد يف ّمح ــد رو ،)الف ــ ٰى فق ــن أرط ــنده ع ــال ،ةأبس ــفياين  :ق ــدخل الس ي

يمكـث فيهـا  ثـمّ  ،ني ألفـاً ام ويقتـل مـن أهلهـا سـتّ أّيـ الكويف فيسـبيها ثالثـة

ـر ليلـة يُ ـثامنية عش بعـدما يقاتـل الـرتك والـروم ة مّكـ ودخولـه ،م أمواهلـاقسِّ

 ،خراسـان مـنهم إىلٰ  ينفتق علـيهم خلفهـم فتـق فرتجـع طائفـة ثمّ  ،بقرقيسياء

 ويطلـب أهـل ،يـدخل الكوفـة ٰى فتقبل خيـل السـفياين وهيـدم احلصـون حتَّـ

 يبعـث السـفياين إىلٰ  ثـمّ  ،املهـدي خراسان ويظهر بخراسـان قـوم يـدعون إىلٰ 

خيـرج املهـدي  ثـمّ  ،يـرد هبـم الكوفـة ٰى د حتَّـمـن آل حمّمـ قومـاً  املدينة فيأخذ

فـإذا بلـغ املهـدي  ،ويبعـث السـفياين يف طلـبهام، ومنصور من الكوفة هـاربني

خيـرج املهـدي  ثـمّ  ،ف هبـمخَسـفيُ  ة نزل جيش السـفياين البيـداءومنصور مكّ 

الرايـات  وتقبـل ،باملدينـة فيسـتنقذ مـن كـان فيهـا مـن بنـي هاشـم يمرَّ  ٰى حتَّ 

ــ فيبلــغ مــن بالكوفــة مــن أصــحاب الســفياين  ،املــاء عــىلٰ تنــزل  ٰى الســود حتَّ

 ،يسـتنقذ مـن فيهـا مـن بنـي هاشـم ٰى ينـزل الكوفـة حتَّـ ثمّ  ،فيهربون نزوهلم

 ب لـيس معهـم سـالح إالَّ ُصـالعُ  :يقـال هلـم وخيرج قـوم مـن سـواد الكوفـة

ــل ــ ،قلي ــن أهــل البص ــر م ــيهم نف ــدركون ،رةـوف ــحاب الســفياين  في أص
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 وتبعـث الرايـات السـود بالبيعـة ،ن سـبي الكوفـةفيستنقذون ما يف أيدهيم مـ

 .)١(»املهدي إىلٰ 

 :قـال ،عـن عـيل ،بسنده عن أيب رومان )الفتن(اد يف بن محّ ا أيضاً  ٰى ورو

ل من قتَ ويُ  ،د املدينة فيأخذون من قدروا عليه من آل حممّ  ث بجيش إىلٰ بعَ يُ «

من املدينة ] راملنصو[فعند ذلك هيرب املهدي واملبيض  ،بني هاشم رجال ونساء

 . )٢(»ة فيبعث يف طلبهام وقد حلقا بحرم اهللا وأمنهمكّ  إىلٰ 

ــ ٰى ورو ــن ّمح ــال ،ادنعــيم ب ــدحــدَّ : ق ــد اهللا ،ثنا الولي عــن  ،عــن أيب عب

ــال ،عبــد الكــريم ــة، ق ــن احلنفي ــن اب ــة الســوداء مــن (: ع بــني خــروج الراي

ــني أن يُ  ــدي وب ــروج امله ــالح وخ ــن ص ــعيب ب ــان وش ــلِّ خراس ــر م األس م

 . )٣()اثنان وسبعون شهراً  للمهدي

 ىلٰ إشــارة إليــه إوبـني تســليم األمـر  التفرقــة بـني خروجــه  ولعـلَّ 

ــدّ  ــوره تع ــرب ىلٰ إد ظه ــغر واألك ــيّ ، األص ــرَّ األوَّ  ام وأنَّ الس ــام م ــزامن  ل ك م

 .ل رجبي خروج احلسني وهو أوَّ أخلروج الرايات من خراسان 

 لعـيل بـن احلسـنيقلـت : قـال ،حـذمل بـن بشـري ٰى ورو :القرينة الرابعة

:  ِّثــمّ ... «: فقـال فنــي دالئلـه وعالماتـه؟صـف يل خـروج املهـدي وعر 

خيـرج السـفياين امللعـون  ثـمّ . يكون خروج شعيب بـن صـالح مـن سـمرقند

من الوادي اليابس وهـو مـن ولـد عتبـة بـن أيب سـفيان، فـإذا ظهـر السـفياين 

 . )٤(»خيرج بعد ذلك املهدي ثمّ  ٰى اختف
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ه خيتفــي لكنَّــ ،بــدء خــروج وظهــور للمهــدي عــىلٰ  ويف الروايــة داللــة

ــبياً  ــدار نس ــدّ  بمق ــاعد م ــور وتص ــفياين بظه ــ، الس ــع بقيَّ ــابق م ــذا متط ة وه

ــ ــات الداّل ــىلٰ الرواي ــة  ة ع ــن الكوف ــه م ــة أاختفائ ــن املدين ــ ىلٰ إو م ــل مّك ة قبي

 .الظهور األكرب

مـا رواه الـنعامين بسـنده عـن احلـارث اهلمـداين، عـن  :القرينة اخلامسة

ه خـال، يكـون مـن املهـدي أقبـل، جعـد، بخـدِّ «: ه قـالأنَّ   املؤمنني أمري

ل املرشق، وإذا كان ذلـك خـرج السـفياين، فيملـك قـدر محـل امـرأة تسـعة بَ قِ 

 . )١(»...أشهر

ــيكــون مــن قِ « :فقولــه  أي خــروج وظهــور أصــغر  »رقـل املشــبَ

ه يـزامن ظهـوره األصـغر خـروج السـفياين نَّـأو ،وهو الكوفـة للمهدي 

 . رجبيف

  :  ارو  ،   ت 

ـــدي يف  ٰى رو) ١ ـــرائح(الراون ـــرائج واجل ـــ(: )اخل ـــن أمَّ ـــعيب ب ا ش

عـن سـهل بـن سـعيد بإسـناده ة فقـد ذكـر بـن بابويـه يف كتابـه النبـوَّ ، صالح

ــ ــاً ، ...)هأنَّ ــدي يف  وأيض ــال الراون ــاءقصــص األ(ق ــيِّ (: )نبي ــا الس د ذو أخربن

ــن مع ــار ب ــنيالفق ــد احلس ــيخ  ،ب ــن الش ــويسأع ــر الط ــن  ،يب جعف ــيخ ع الش

ثنا: يب جعفـر بــن بابويـهأعــن  ،املفيـد : ، قــاللاملتوّكــ ٰى د بــن موسـحمّمـ حــدَّ

ثنا عـن  ،اهللا الربقـي يب عبـدأمحـد بـن أعـن  ،عيل بن احلسني السعد آبـادي حدَّ

 :، قالعن سهل بن سعيد ،بن زكريا ٰى عن حيي ،احلسن بن حمبوب

 ،يف رصـافة عبـد امللـك بـد امللـك أسـتخرج لـه بئـراً بعثني هشام بن ع
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بـدت مججمـة رجـل طويـل، فحفرنـا مـا حوهلـا،  فحفرنا فيها مائتي قامة، ثمّ 

رأسـه  عـىلٰ  ٰى ه اليمنـصـخرة عليـه ثيـاب بـيض، وإذا كّفـ فإذا رجل قائم عىلٰ 

لت الـدماء، اينـا يـده عـن رأسـه سـا إذا نحّ ربة برأسـه، فكنّــموضـع ضـ عىلٰ 

أنـا شـعيب بـن ( :ت اجلـرح، وإذا يف ثوبـه مكتـوبادت فسـدَّ وإذا تركناها ع

ربوين ـقومـــه، فضـــ إىلٰ   صـــالح، رســـول رســـول اهللا شـــعيب النبـــّي 

 فكتبناهــا إىلٰ  ،)الــرتاب وهــالوا عــيلَّ  وا يب، وطرحــوين يف هــذا اجلــّب رّ ـوأضـ

 . )١()أعيدوا عليه الرتاب: هشام بام رأينا، فكتب إلينا

يف موضــعني تطبيــق الشــخص  )رائجاخلــ(وظــاهر كــالم الراونــدي يف 

 مقدمــة جــيش احلســني ثــمّ  بشــعيب بــن صــالح الــذي يكــون عــىلٰ  ٰى املســمّ 

هــو هــذا الــذي كــان رســول رســول اهللا شــعيب بــن ، جــيش املهــدي 

 .يف الشام َل تِ وقد قُ ، صالح

، ة قبيـل الظهـورويكون من أهل الرجعة والكـرَّ  ٰى خرأُ ة مرَّ  ٰى يه ُحي نَّ إي أ

، حـتاملد هذا االؤيِّ من الروايات تكاد تُ  ٰى خرأُ ت يف مجلة رَ كِ واألوصاف التي ذُ 

 .ونحو ذلك ،ه أصفروأنَّ ، لبني متيم ي فيكون موىلٰ أه من املوايل ففي بعضها أنَّ 

صـف يل : قلت لعـيل بـن احلسـني : حذمل بن بشري، قال ٰى ورو) ٢

يكون قبـل خروجـه خـروج «: فني دالئله وعالماته، فقالروج املهدي، وعرِّ خ

عوف السلمي بأرض اجلزيـرة، ويكـون مـأواه تكريـت، وقتلـه : رجل يقال له

بمسجد دمشق، ثّم يكون خروج شعيب بـن صـالح مـن سـمرقند، ثـّم خيـرج 

السفياين امللعون من الوادي اليابس وهو من ولد عتبة بن أيب سفيان، فإذا ظهـر 

 .)٢(»...خيرج بعد ذلك السفياين اختفٰى املهدي ثمّ 
                                                

 .١٥٤ح / ١٤٦و ١٤٥: ؛ قصص األنبياء١٢ح / ٥٥٢: ٢ اخلرائج واجلرائح) ١(

 .٤٣٧ح / ٤٤٤و ٤٤٣: الغيبة للطويس )٢(
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ــيف روايــة ا) ٣  : اهللا يب عبــدأعــن  ،لخلصــيبي الطويلــة عــن املفضَّ

ــمّ ... « ــني  ث ــرج احلس ــٰى خي ــديلم يصــيح بصــوتبصــال الفت  يح مــن نحــو ال

فتجيبـه  ،ريحـأجيبـوا امللهـوف واملنـادي مـن حـول الضـ ،ديا آل حممّ  :فصيح

ـة وال مــن ذهــبكنـوز اهللا بالطالقــان كنــوز بــل  ًا وأّي كنـوز ليســت مــن فضَّ

ــد ــدهيم يف الــرباذين الشــهب  نظــر إلــيهم عــىلٰ أ أّين كــ ،رجــال كزبــر احلدي أي

أمـريهم رجـل مـن  ،الـذئاب ٰى لحـرب كـام تتعـاول احلـراب يتعـاوون شـوقاً 

البـدر فيقبـل احلسـني الـيهم وجهـه كـدايرة  ،شعيب بن صـالح :متيم يقال له

الكبــري ســيفه بفيأخــذ ، ثــر الظلمــةأ عــىلٰ  عفــيفيأنيقــًا،  النــاس مجــاالً يريــع 

ــمّ  ،والوضــيعوالعظــيم الصــغري و ــات كلّ  ث ــري بتلــك الراي ــيس ــرد  ٰى هــا حتَّ ي

صــل بــه يتَّ و ،فيجعلهــا لــه معقــالً  ،وقــد صــفا أكثــر األرض، الكوفــة

مـن هـذا الـذي  ،يـا بـن رسـول اهللا: فيقولـون، وبأصحابه خرب املهـدي 

واهللا  ،مـن هـو ومـا يريـدننظـره  ٰى خرجوا بنا إليـه حتَّـأُ : فيقول ؟نزل بساحتنا

 .)١(»...يه املهدنَّ أيعلم و

ــات األُ  ــن الرواي ــد م ــة كالعدي ــاد الرواي ــرومف ــدّ  نَّ أ ٰى خ ــوب  م وجي

ط احلسـني وغـريه ر وهتـزم عـن أكثـر املنـاطق بتوّســوفلول السـفياين تنحسـ

 .ةمن مكّ  جيش املهدي  ءد قبل جميمن الرايات املنارصة آلل حممّ 

ــالطــويس بســنده عــن عــّام  ٰى ورو) ٤ دولــة  إنَّ ( :ه قــالر بــن يــارس أنَّ

مـن سـور  وينـادي منـادٍ  ،...مـاراتأوهلـا  ،كم يف آخـر الزمـانل بيت نبـيّ أه

ف بغـريب مسـجدها َسـقـد اقـرتب، وُخي  ويـل ألهـل األرض مـن رشٍّ : دمشق

هــم يطلــب امللــك، رجــل كلّ  حائطهــا، ويظهــر ثالثــة نفــر بالشــام خيــرَّ  ٰى حتَّــ

ســفيان خيــرج يف كلــب،  أبقـع، ورجــل أصــهب، ورجــل مــن أهــل بيــت أيب
                                                

 .٤٠٣: اهلداية الكربٰى ) ١(
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ــ ـــوحيض ــرب إىلٰ ر الن ــل الغ ــرج أه ــق، وخي ــ اس بدمش ــوا  .رـمص ــإذا دخل ف

، وتنـزل  دمارة السفياين، وخيـرج قبـل ذلـك مـن يـدعو آلل حمّمـأفتلك 

ــد اهللا ــبق عب ــطني، ويس ــروم فلس ــزل ال ــرية، وتن ــرتك احل ــ ال يلتقــي  ٰى حتَّ

ــىلٰ  ــياء ع ــا بقرقيس ــيم، جنودمه ــال عظ ــون قت ــر، ويك ــاحب  النه ــري ص ويس

ــبي  ــال ويس ــل الرج ــرب فيقت ــمّ املغ ــاء، ث ــ النس ــيس حتَّ ــع يف ق ــزل ٰى يرج  ين

 ثــمّ  .وحيــوز الســفياين مــا مجعــوا] فيقتــل[اجلزيــرة الســفياين، فيســبق الــيامين 

. يهممـن مسـمّ  رجـالً  ويقتـل ،د الكوفـة فيقتـل أعـوان آل حمّمـ يسري إىلٰ 

الشـام قــد  أهـل لوائـه شـعيب بـن صـالح، وإذا رأٰى  خيـرج املهـدي عـىلٰ  ثـمّ 

الـنفس  لقتَـة، فعنـد ذلـك تُ يب سـفيان فـأحلقوا بمّكـابـن أ اجتمع أمرها عـىلٰ 

ــ ــالزكيَّ ــوه بمّك ــادٍ ة وأخ ــادي من ــيعة، فين ــامء ة ض ــن الس ــ: م ــاسأّهي  إنَّ  ،ا الن

كــام  وعــدالً  فــالن، وذلــك هــو املهــدي الــذي يمــأل األرض قســطاً  أمــريكم

 .)١()وجوراً  ملئت ظلامً 

ر ات ا  اءا :  

عـن عبـد  ،عن أيب عبـد اهللا ،ثنا الوليد بن مسلمحدَّ : قال ،نعيم ٰى رو) ٥

 ثمّ  ،اسخترج راية سوداء لبني العبّ ( :قال، د بن احلنفيةعن حممّ  ،ةميَّ الكريم أيب أُ 

مقـدمتهم  عـىلٰ  ،وثياهبم بيض قالنسهم سود ،ءاسود خرٰى خترج من خراسان أُ 

سفياين أصحاب ال هيزمون ،شعيب بن صالح بن شعيب من متيم :رجل يقال له

 ،الشام إليه ثالثامئة من ويمدُّ  ،ئ للمهدي سلطانهوطِّ ويُ  ،ينزل ببيت املقدس ٰى حتَّ 

 . )٢()م األمر للمهدي اثنان وسبعون شهراً سلِّ ن يُ أيكون بني خروجه وبني 

                                                

 .٤٧٩ح / ٤٦٤و ٤٦٣: الغيبة للطويس) ١(

 .١٨٨: للمروزيالفتن ) ٢(
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 وهــذه الروايــة قريبــة مفادهــا مــن روايــة اخلصــيبي يف اهلدايــة مــن أنَّ 

قبـل الظهـور األكـرب  ر أن تـتمَّ قـدَّ دحر وهزيمة السفياين بل وفتح الشـام قـد يُ 

 .للمهدي 

ــ ــوأمَّ ــات داّل ــن الرواي ــري م ــة فكث ــىلٰ ا الكوف ــول  ة ع ــن فل ــا م تطهريه

رة آالف رجـل ـهلـا بجيشـه العشـ  املهـدي ءوجيوب السفياين قبـل جمـي

 .ةمن مكّ 

وهـذه التقــادير املــذكورة يف مجلــة مـن الروايــات مــن دحــر ووأد فتنــة 

ال تنــايف كثــري مــن ، كثــري مـن البلــدان ىلٰ إتــدادها السـفياين يف مهــدها قبــل ام

يف  وذلـك ملـا مـرَّ ، ليهـاإد جيوبـه وفلولـه متـدّ  ة عـىلٰ الداّلـ ٰى خرالروايات األُ 

هللا فيـه  نَّ أ طائفة ثالثة مـن الروايـات مـن السـفياين وإن كـان مـن املحتـوم إالَّ 

 .و يف تفاصيلهاأسواء يف أصل حركته  ،ة والبداء والتغيرياملشيَّ 

ــو ــن َث ــ مَّ م ــدر حتّم ــاد فبق ــاح واجله ــؤولية وثقــل الكف ل املــؤمنني املس

 .ر والنجاحـب هلم النصكتَ م يُ فإهنَّ 

، ة اإلهليــة يف العالمــات املحتومــةوفلســفة البــداء واملشــيَّ  ٰى وهــذا معنــ

خـتالف تفاصـيل روايـات عالئـم الظهـور افـال تضـارب يف مفـاد و مَّ ومن ثَ 

فـال جـرب  ،ل املسـؤوليةهليـة بحسـب حتّمـد التقـادير اإلتعـدّ  بعـد محلهـا عـىلٰ 

 .ةوهذا أحد أعظم معاين البداء واملشيَّ ، بل أمر بني أمرين ،وال تفويض

ــدَّ  :نعــيم ٰى ورو) ٦ ــن ابــن هليعــة ،ثنا الوليــد ورشــدينح عــن أيب  ،ع

إذا هزمــت الرايــات الســود « :قــال، عــن عــيل  ،عــن أيب رومــان ،قبيــل

املهـدي فيطلبونـه  النـاس ٰى متنّـخيل السـفياين التـي فيهـا شـعيب بـن صـالح 

  ركعتـني بعـد أن يـئس النـاسصـّيل فيُ   ة ومعـه رايـة النبـيِّ فيخرج من مكّ 

رف ـفــإذا فـرغ مــن صـالته انصــ ،مـن خروجــه ملـا طــال علـيهم مــن الـبالء
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ــالــبالء بأُ  ألــحَّ  ،ا النــاسأّهيــ :فقــال ــ د ة حمّمــمَّ هرنــا ة قُ وبأهــل بيتــه خاصَّ

 .)١(»علينا يغوبُ 

جيـوب وفلـول السـفياين  م يف مجلـة مـن الروايـات أنَّ تقـدَّ ومفادها كام 

بـل قبـل أخـذ  ،ةالكوفـة مـن مّكـ ىلٰ إجـيش املهـدي  ءتنهزم وتندحر قبل جمي

 .عند الكعبة البيعة للمهدي 

  :دون  ي

دولــة وظهــور  يفورد ار أنَّ مــا اجلبّــ عــيل آل عبــدالشــيخ حمّمــد ذهـب 

 يفدولتــه  يفبعضــها  بــل ،الظهــور دولــة يفهــا كلّ  لــيس  اإلمــام املهــدي

القاعـدة  ٰى ـمقتضـ عـىلٰ   د الدولـة للمهـديتعـدّ  مـنوما ذكره  ،الرجعة

 .أهل قرنه ويقيم دولة الرجعة معإمام يرجع  أنَّ ُكلَّ  من

  :ار ر اار 

ر بصــائر الــدرجات صــحيح أيب محــزة الــثاميل، ـخمتصــ يف ٰى رو) ١

مــن أراد أن : يقــول ري املــؤمنني كــان أمــ«: قــال أبــو جعفــر  :قــال

أهــل  والبــاكي عــىلٰ  ،دم عــثامن ال فليقاتــل البــاكي عــىلٰ يقاتــل شــيعة الــدّج 

ــعــثامن قُ  نَّ أبــ مؤمنــاً  اهللا  ٰى مــن لقــ نَّ إ ،النهــروان   لقــي اهللا مظلومــاً  َل تِ

قبـل  ن مـاتإفـ ،يـا أمـري املـؤمنني :فقال رجـل ،العليه ويدرك الدّج  ساخطاً 

 .)٢(»نفهأن رغم إيؤمن به و ٰى من قربه حتَّ ث بعَ يُ  :قال ؟ذلك

أيب عبـد اهللا  دخلـت عـىلٰ  :قـال ،أيب بصـري عـنبسـنده  أيضاً  ٰى ورو) ٢

 ،ــ عمــر بــن ذرّ  نَّ أث ا نتحــدَّ ّنــإ :فقلــت يقاتــل قــائم آل  ٰى ال يمــوت حتَّ
                                                

 .٢١٣: للمروزيالفتن ) ١(

 .٩٢ح / ٩٠: ٥٣ بحار األنوارعنه ، ٢٠: ر بصائر الدرجاتـخمتص) ٢(
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 :مثـل رجـل يف بنــي إرسائيـل يقـال لــه مثـل ابــن ذرّ  إنَّ «: فقـال ،د حمّمـ

ــ فــامت فكــانوا يلــوذون بقــربه ، ضــاللة صــحابه إىلٰ وكــان يــدعو أ ،هعبــد رّب

ــدَّ  ــدهويتح ــه  ،ثون عن ــن رأس ــنفض الــرتاب م ــيهم مــن قــربه ي إذا خــرج عل

 .)١(»كيت وكيت :ويقول هلم

حمّمـد ثنا حـدَّ  ،ثنا ابـن نمـريحـدَّ : )املعرفـة والتـاريخ( يفالبسوي  ٰى رو

زيـد بـن  عـن ،األعمـش عـن ،ثنا منصـور بـن أيب األسـودبن الصـلت، حـدَّ 

خيـرج  أنمـات قبـل  نإخمـرج الـدّجال تبعـه، فـ كان من(: حذيفة عن ،بوه

 .)٢()قربه يفآمن به 

 عــىلٰ  لُّ ا يـدوممـَّ، )عــثامن(يف احلـديث ســقط أو إسـقاط اسـم  إنَّ  :قيـل

 :قائالً  )زيد بن وهب(حياول رّد روايات  هوسوي وفقول الذلك 

ــذ( ــوه ــتَ ا يُ ا ممَّ ــه  دلُّ س ــىلٰ ب ــد ع ــديث زي ــعف ح ــول  ،ض ــف يق  يفكي

ل  قـد كـان نإو ،عـثامن بُّ ُحيِـ كـان مـنخرج الـدّجال تبعـه  نإ: احلديث األوَّ

ل الفتن قربه، ثمّ  يفمات آمن به   .)٣()جعل قتله أوَّ

 .السنن يفرجال الصحيحني  منوزيد بن وهب تابعي كبري 

: )زيـد بـن وهـب( عـندافعًا سـوي مـفروايـة ال شريًا إىلٰ قال الذهبي م

إالَّ . االحتجـاج بـه عـىلٰ فـق ومتَّ  ،ابعني وثقـاهتمالتـ ةأجلَّـ مـنزيد بن وهب (

 ملحديثـه خلـل كثـري، و يف :تارخيـه يفقـال فإنَّـه  ،يعقوب الفسـوي من كانما 
                                                

 .٢١: خمترص بصائر الدرجات) ١(

ـو ،حـذٌف السـم عـثامن ا احلـديث فيـهوهـذ. ٧٦٨: ٢ املعرفة والتـاريخ) ٢( ف إٰىل قـد أشـار املؤلِّ

ــاً ذلــك،  ــذهبي أيض ــ ،وال ــذلك املحقِّ ــهوك ــثامن( :ق بقول ــم ع ــون اس ــي أن يك ــد   ينبغ ق

ــ(ســقط مــن األصــل بعــد  ، والــذهبي يف ميــزان االعتــدال )٧٧٠ ص( مــن يتبــنيَّ كــام ) بُّ ُحيِ

 .قانتهٰى كالم املحقِّ ) ١٠٧: ٢

 .٧٧٠: ٢ املعرفة والتاريخ) ٣(
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 مـنبـاهللا أنـا  ،يـا حذيفـة: روايتـه قـول عمـر منساق  ثّم إنَّه .يصب الفسوي

 ىلٰ عـبـه  دلُّ سـتَ ا يُ وممـَّ: قـال .اً يكـون كـذب أنحمال أخاف وهذا : قالاملنافقني؟ 

 بُّ ُحيِـ كـان مـنال تبعـه خـرج الـدّج  نإ: حذيفـة عـنضعف حديثـه روايتـه 

حديثــه مــا ســبق إليــه، ولــو  مــنالــذي اســتنكره الفســوي فهــذا  ،...عــثامن

ــا  ــذهفتحن ــري ه ــا كث ــا لرددن ــاوس علين ــن اً الوس ــالوهم  م ــة ب ــنن الثابت الس

 .)١()الفاسد

  : وج وظر أ  و ة اي

ا مل نـورده يظهـر مجلـة مـن يت يف الروايات اآلتيـة وغريهـا ممـَّوحسبام يأ

 :مور يف وصفهماألُ 

 ون عـىلٰ ن يـدبّ بـل ممـَّ ،ارةهم كائنـات ليسـت مـن املالئكـة طيّـ :لاألوَّ 

ــنِّ ، األرض ــن اجل ــس وال م ــن اإلن ــناس وال م ــن النس ــا ذات لكنَّ  ،وال م ه

ــوَّ  ــة فائقــة وق ــد يُ ، ة شــديدةنوراني ــفة يســمّ وذات أجســام لطيفــة ق ها الفالس

ــال ــامل املث ــن ع ــايل م ــم املث ــاء باجلس ــ، والعرف ــري اخلض ــم نظ  ال  رـوه

 .يوم القيامة ىلٰ إيموتون 

لوصـفهم  ،يكونـون مـا بـني اآلدميـني واملالئكـة هـم أقـرب مـا :الثاين

ــذكور ــالقوم وبال ــات ب ــل ،يف الرواي ــنهم بالرج ــرد م ــاألُ  ،والف ــم أمم وب ي هل

ــتكلّ  ــة لل ــة ولغــات آدمي ــاة اجتامعي ــات هلــم اســامً  لكــن مل تســمِّ ، محي  الرواي

ــواع املخلوقــات خمصوصــاً  ــال أن ويزيــد تعــدادهم أضــعاف مضــاعفة ، يف قب

ـهم مل تُ لكـنَّ  ،مم اآلدميـنيأُ  عىلٰ   ب فـيهم الشـهوة وال الغرائـز الباعثـة عـىلٰ ركَّ

 .املعايص والعداوات فيام بينهم

                                                

 .٣٠٣١الرقم / ١٠٧: ٢ ان االعتدالميز) ١(
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 لكـن ال ،سوالنسـنا بدء خلقتهم بعد خلقة املالئكـة واجلـنّ  أنَّ  :الثالث

 .وقبل خلقة بني آدم ،بل هم معزولون عنهم ،تواصل بينهم معهم

ــرَّ  ــد م ــن ق ــيأيت أنَّ  لك ــة األ وس ــب اللطاف ــات ومرات ــام يف درج جس

، ٰى ـصـــوالشـــفافية أو الغلظـــة والثخانـــة متفاوتـــة بـــدرجات هائلـــة ال ُحت 

دة مـع مـا روح جمـرَّ  أو مثاليـاً  وبحدود إذا قـيس بينهـا تكـون اللطيفـة جسـامً 

 .أفعاهلا كن فيكون وإبداع وكأنَّ  ،هنادو

ــة بقــدر بالقيــاس  األلطــف  ىلٰ إلكــن اللطيفــة كثيفــة وغليظــة وتدرجيي

مـن  ٰى ـصـمـا ال ُحي  ىلٰ إ فـاألعىلٰ  فـاألعىلٰ  مع املراتـب األعـىلٰ  اً جرَّ  وهلمَّ ، منها

ـ ،افيةاملراتب يف اللطافة والشـفّ   ا جسـم مثـايلفتحسـب العقـول املحـدودة أهنَّ

 .د مطلق من اجلسم واملقاديردة بتجرّ أو روح جمرَّ 

ــ ــا كلّ واحلــال أهنَّ دة هــا أجســام ومقــادير لكــن ال بوحــدة قياســية موحَّ

يـة وأوزان نظـري الفـرق بـني الوحـدات القياسـية بـني األوزان الذرّ ، للمقادير

أو نظــري الفــرق بــني الوحــدات القياســية بــني الطاقــات ، األجســام الكبــرية

ذلـك بـدرجات ومراتـب ال  عـىلٰ  ك بـام يزيـد فرقـاً فام بالـ، واألشعة املختلفة

ــُحت  ــغائر  ؟ٰى ـص ــامل الص ــني ع ــرق ب ــري الف ــذرَّ (ونظ ــانو ال ــوانتم والن ة والك

 ).والفيمتو

ــع ــيش  نَّ أ :الراب ــي تع ــات ه ــفها يف الرواي ــات اآليت وص ــذه الكائن ه

بــل يظهـر مـن الروايــات  ،رضـيةي للكـرة األوتقطـن خـارج الغـالف اجلــوّ 

ـ ــأبـل يظهــر مــن بعضـها  ،ظومتنــا الشمســيةا تعــيش خـارج منأهنَّ ا خــارج هنَّ

ــاً هنَّ بــأفيهــا وصــفهم  ألنَّ  ،الــدنيا وىلٰ الســامء األُ   وال شمســاً  م ال يــرون كوكب

ــراً  ــع ، وال قم ــدنيا زُ  نَّ أم ــامء ال ــرّ يِّ الس ــن املج ــب م ــة الكواك ــت بزين ات ن

 .والشموس واألقامر
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 .ذا القرنني مل يصل إليهم ويظهر من الراوايات أنَّ 

ات اللطيفـة لـدينا ر فيهـا األجسـام واألليّـؤثِّ ُتـ م مـن اللطافـة الهنَّ أ كام

ـأبـل يظهـر مـن الروايـات  ،عن الغليظة فضالً   م ألطـف مـن أجسـام اجلـنِّ هنَّ

 .والشياطني

ريعة ال ـفون بالدين احلنيف وبجملة من أحكـام الشـم مكلَّ أهنَّ  :اخلامس

، نبياءة األة دون بقيَّ وأوصياؤه خاصَّ  ني يّ إليهم خاتم النب َث عِ ه قد بُ وأنَّ ، هاكلّ 

 .من عموم بني آدم د ة آل حممّ وهم أطوع ألئمَّ 

ــادس ــداد نصــ :الس ــدي ـهــم مــدد وإم ــل ، يف ظهــوره رة للمه ب

ــ لكــلِّ  ــ، يف إقامــة دول الرجعــة ة األئمَّ  م مــن جنــود اهللا تعــاىلٰ وأهنَّ

ـــدَّ  ـــامل ـــقِّ ـخرة لنص ـــ رة احل اكن وإقامـــة العـــدل يف األرض ويف أقطـــار أم

ــة األُ  ــ، ٰى خــرالكائنــات يف املنظومــات الشمســية والقمري ــن َث يستشــهد  مَّ فم

ـ  ،ة الدولــة واإلمامــة اإلهليــةبوجــودهم كمظهــر مــن مظـاهر قــوَّ  ة األئمَّ

أهـل  احلـروب العظيمـة ضـدّ  ٰى عمـدة رحـ ة روايـات أنَّ بـل يظهـر مـن عـدَّ 

 .ام تقوم بعوهنم ومددهموالرشور إنَّ  الرشِّ 

 :الروايات الواردةولنستعرض نبذة من 

عن أيب عبد اهللا  ،يف بصائر الدرجات بسنده عن هشام اجلواليقي ٰى رو) ١

 ،فيهـا قـوم مل  هللا مدينة خلف البحر سعتها مسرية أربعـني يومـاً  إنَّ «: قال

 نلقـاهم يف كـلِّ  ،إبلـيس وال يعلمون خلق ،وال يعرفون إبليس ،يعصوا اهللا قطّ 

لونا عن قائمنا أويس، مهمعلِّ فنُ  ويسألونا الدعاء ،ه حيتاجون إليحني فيسألونا عامَّ 

 راع إىلٰ ـما بني املصـ وملدينتهم أبواب ،وفيهم عبادة واجتهاد شديد ،يظهر ٰى حتَّ 

 لـو رأيتمـوهم الحتقـرتم ،هلم تقـديس واجتهـاد شـديد ،راع مأة فرسخـاملص

يح طعامهم التسـب ،ال يرفع رأسه من سجوده الرجل منهم شهراً  صّيل يُ  ،عملكم
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حلســوه  اً ا واحــدإذا رأوا منّــ ،رقة بــالنورـووجــوههم مشــ، الــورق ولباســهم

 وا أشدّ إذا صلّ  يهلم دو ،كون بهاألرض يتربَّ  ثره إىلٰ أمن  خذواأواجتمعوا إليه و

فيهم مجاعة مل يضعوا السـالح منـذ كـانوا ينتظـرون  ،العاصف الريح يمن دو

ذا رأيتهم رأيت اخلشوع إ ،نةلف سأوعمر أحدهم  ،اهإيّ  ن يرهيمأقائمنا يدعون 

 ،ذلـك مـن سـخط نَّ أوا إذا حبسـنا ظنّـ ،إليـه هبمقـرِّ وطلـب مـا يُ  ةواالستكان

مون ال يفـرتون يتلـون كتـاب اهللا كـام أال يس، تيهم فيهاأيتعاهدون ساعة التي ن

لوننا أيسـ ،الناس لكفروا به وألنكروه عىلٰ  يلمهم ما لو تُ علِّ فيام نُ  نَّ إو ،مناهمعلَّ 

رحت ـخربناهم به انشأفإذا  ،يعرفونه إذا ورد عليهم من القرآن وال ـيءعن الش

 نَّ أويعلمون  ،ن ال يفقدوناأالبقاء و لوا اهللا طولأويس ،اصدورهم ملا يسمعون منّ 

مام إذا قاموا يسبقون مع اإل وهلم خرجة ،مهم عظيمةعلِّ ة من اهللا عليهم فيام نُ املنَّ 

فيهم  ،ر به لدينهـينتص نن جيعلهم ممَّ أهللا ويدعون ا ،فيها أصحاب السالح منهم

جلسة العبد ال يقوم  شاب منهم الكهل جلس بني يديه وإذا رأٰى  ،انكهول وشبّ 

فـإذا أمـرهم ، مـامحيـث يريـد اإل علم به من اخللق إىلٰ أهلم طريق  ،يأمره ٰى حتّ 

ما  عىلٰ  ام وردولو أهنَّ  ،يكون هو الذي يأمرهم بغريه ٰى حتَّ  بداً أمام بأمر قاموا اإل

فيهم  ال خيتل احلديد ،رق واملغرب من اخللق ألفنوهم يف ساعة واحدةـبني املش

 ٰى حتَّ  هلقدَّ  رب أحدهم بسيفه جبالً ـوهلم سيوف من حديد غري هذا احلديد لو ض

 مام اهلند والديلم والكرك والرتك والروم وبربـر ومـا بـنييغزو هبم اإل ،يفصله

 ال يـأتون ،خرى بـاملغربرق وأُ ـتان واحدة باملشومها مدين ،جابلقا جابرسا إىلٰ 

ومن مل  ،د قرار بمحمّ ىل اإلإسالم واإل إىلٰ اهللا و  دعوهم إىلٰ الَّ إأهل دين  عىلٰ 

 .)١(» أقرَّ الَّ إال يبقى بني املرشق واملغرب وما دون اجلبل أحد  ٰى حتَّ  ،قتلوه مسلِ يُ 
                                                

ـــبـــاب / ٥١٢ - ٥١٠: بصـــائر الـــدرجات) ١( رق ـاخللـــق الـــذي خلـــف املشـــ نَّ أة يف األئمَّ

 .٤ح / واملغرب يعرفوهنم ويؤتوهنم ويربؤون من أعدائهم
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ــىلٰ ... « ــأتون ع ــن إالَّ  ال ي ــل دي ــوهم إىلٰ أه ــالم، اإل ، وإىلٰ  اهللا  دع س

ــواإل ــرار بمحّم ــد،د ق ــاب  ، والتوحي ــن أج ــت، فم ــل البي ــا أه وواليتن

ـمنهم ودخل يف اإل مـنهم، ومـن مل جيـب ومل  عليـه أمـرياً  رواسالم تركـوه وأمَّ

ــ يقــرّ  ــســلِ ســالم ومل يُ باإل ومل يقــرّ  د بمحّم ــني  ال يبقــٰى  ٰى م قتلــوه، حتَّ ب

 .)١(» آمناجلبل أحد إالَّ  املرشق واملغرب وما دون

 .)٢(د بن مسلمبسند صحيح عن حممّ  )خمترص البصائر(ورواه يف 

مدينـة  هللا  إنَّ «: قـال،  عن أيب عبـد اهللا ،قة هشام بن ساملموثَّ ) ٢

 بـاب إىلٰ  بـني كـلِّ  ،ذهـب لف باب مـنأر ـعش ارق اسمها جابلقا هلا اثنـباملش

تل يلهبون اخليل لف مقاأر ـعش اباب برج فيه اثن كلِّ  عىلٰ  ،صاحبه مسرية فرسخ

باملغرب مدينـة  هللا  نَّ إقيام قايمنا، و ويستحذون السيوف والسالح ينتظرون

صـاحبه  بـاب إىلٰ  لف باب من ذهب بـني كـلِّ أ رـعش اهلا اثن ،جابرسا :يقال هلا

لـف مقاتـل يلهبـون اخليـل أر ـعشـ افيـه اثنـ باب بـرج كلِّ  مسرية فرسخ عىلٰ 

 .)٣(»ة عليهمنا احلجَّ أو، ويشحذون السالح ينتظرون قايمنا

ــاً أ ٰى ورو) ٣ ــن  يض ــنده ع ــالن أيببس ــالح عج ــال ،ص ــ :ق ــا أس لت أب

ــد اهللا  ــ عب ــن قبَّ ــه ،ة آدمع ــت ل ــ :فقل ــذه قبَّ ــال؟ ة آدمه ــم«: فق وهللا  ،نع

 بيضـاء أرضـاً   مغربـاً نيثـخلف مغـربكم هـذا تسـعة وثال نَّ إا مَ أ ،قباب كثرية

ــوَّ  ــاً وممل ــا ،ة خلق ــيئون بنورن ــوا اهللا ،يستض ــنيمل يعص ــة ع ــدرون  ، طرف ال ي

 ،كيـف هـذا :قيـل لـه ،»يـربؤون مـن فـالن وفـالن ،خيلقـه خلق اهللا آدم أم ملأ

                                                

ــاجز ) ١( ــة املع ــدرجات ) ١٨٢١/٢٥١(ح / ٢٨ - ٢٤: ٦مدين ــائر ال ــن بص ــن رواه ع ــعد ع س

 .١٧ح / ٣٣٣ - ٣٣٢: ٥٤ألنوار اوكذا يف بحار ؛ اهللا بن عبد

 .١١ - ٩: خمترص بصائر الدرجات) ٢(

 .٢٢٢ح / ١٨٤: ؛ املحترض١٣: ر بصائر الدرجاتـخمتص) ٣(
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 فقــال ؟وهــم ال يــدرون أخلــق اهللا آدم أم مل خيلقــه ؤن مــن فــالن وفــالنيتــربَّ 

ــائل ــيس«: للس ــرف إبل ــال أتع ــاخلربالَّ إال  :ق ــال ،» ب ــأُ « :ق ــة ف مرت باللعن

 .)١(»هؤالء مرأذلك فك« :قال ،نعم :قال ،»؟والرباءة منه

ه عامل نـوراين فإنَّ  ،عامل املثال ذلك إشارة إىلٰ  كأنَّ ( :)الوايف(قال الفيض يف 

 .)٢()يستضيئون بنوره، أي بنور ذلك العامل :نوره من نور نفسه، ولذا قال

ي ال ـغري العامل احلّسـ مقدارياً  يف الوجود عاملاً  نَّ إ(: قوله ونقل عن بعض

ومهـا  ،ن جابلقا وجابرصـادُ من مجلة تلك املُ  ،نهدُ مُ  ٰى ـصتتناهى عجائبه وال ُحت 

وقـال  ،ما فيهام مـن اخلالئـق ٰى ـصمنهام ألف باب ال ُحي  مدينتان عظيمتان لكلٍّ 

 َوا��هـاَر ال عـوامل اهللا نفـس خلـق  بعض أهل العلم يف كـلِّ 
َ

يْـل
�
 ا�ل

َ
�َُسـب�ُحون

 
َ
ون ُ ُ�

ْ
ف

َ
� ]صـورنا إذا  عـىلٰ  واملهـا عاملـاً مـن مجلـة عاهللا ، وخلق ]٢٠: األنبياء

وهي باقية  ،ناطق ما فيها حّي  وكلُّ  :قال ثمّ  .رها العارف يشاهد نفسه فيهاـأبص

 ،ام يدخلون بأرواحهم ال بأجسامهموإذا دخلها العارفون إنَّ  ،لوال تتبدَّ  ال تفنٰى 

 ٰى ـصـوفيهـا مـدائن ال ُحت  ،دونفيرتكون هياكلهم يف هذه األرض الدنيا ويتجرَّ 

 خمتار، وكلُّ  مصطفٰى   كّل مدائن النور ال يدخلها من العارفني إالَّ  ٰى سمّ ها يُ بعض

ظاهرها يف  رفها العقل عن ظاهرها وجدناها عىلٰ ـحديث وآية وردت عندنا فص

 صورة يرٰى  وكّل  ل فيه الروحاين من ملك وجنّ جسد يتشكَّ  وكلُّ  ،هذه األرض

 .)٣()رضاإلنسان فيها نفسه يف النوم فمن أجساد هذه األ

ــ ــال املجلس ــارـوق ــون و( :ي يف البح ــا اللغوي ــا ذكرمه ــا وجابرس جابلق

ــىلٰ  ــال الفريوزآبــادي ع ــه آخــر، ق ــاء والــالم أو : وج ــتح الب ــابلص بف ج
                                                

رق واملغـرب يعرفـوهنم ـاخللـق الـذي خلـف املشـ نَّ أة يف األئمَّ باب / ٥١٣: بصائر الدرجات) ١(

 .١٢: رجاتر بصائر الدـورواه يف خمتص؛ ٨ح / ويؤتوهنم ويربؤون من أعدائهم

 ).٢٥٥٥٧/٢(ذيل احلديث / ٤٨٠و ٤٧٩: ٢٦ الوايف) ٢(

 .٤٨٠: ٢٦الوايف ) ٣(
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ــكوهنا ــ: س ــيس وراءه إنس ــاملغرب ول ــد ب ــ ،يـبل ــد باملش ــابلق بل  .رقـوج

ــال .ٰى انتهــ ــائم  إنَّ  :ويق ــدامها أصــحاب الق ــيهام أو يف إح ــوفية ، ف والص

 .)١()لوا أكثر هذه األخبار بعامل املثالون من احلكامء أوَّ واملتأهلِّ 

ــوبحسـب ظـاهر الشـ( :وقال املريزا النـوري ر وطريقـة أهـل رع املطهَّ

عـامل املثـال، أو املنـازل  تلـك التفاصـيل عـىلٰ  ه ال يمكن محل كـّل نَّ إريعة فـالش

 .)٢()القلبية ألهل احلال كام يفعله أهل التأويل

ــزي ــال املقري ــه وأُ ( :وق ــرام رسي ب ــجد احل ــن املس ــجد  إىلٰ  م املس

ــ ــاء ٰى ـاألقص ــاجتمع باألنبي ــّىلٰ ، ف ــمّ  ، وص ــه، ث ــم في ــا إىلٰ  هب ــامء،  رق الس

بيـت حلـم، ]و[، ه نـزل يف ليلـة اإلرساء بطيبـة، وطـور سـيناءأنَّـ يقد رو]و[

ــ ــل، وأنَّ ــراهيم اخللي ــرب إب ــب إىلٰ وبق ــأجوج، وإىلٰ  ه ذه ــأجوج وم ــة  ي مدين

 .)٣()مدينة جابرسا باملغرب وإىلٰ رق، ـجابلقا باملش

عـن أيب  ،عـن رجالـه ،عـن ابـن أيب عمـري ،يعقوب بن يزيد ٰى ورو) ٤

ــ رفــع احلــديث إىلٰ   عبــد اهللا هللا مــدينتني  إنَّ «: ه قــالاحلســن بــن عــيل أنَّ

 كـلِّ  وعـىلٰ  ،علـيهام سـور مـن حديـد ،خـرى بـاملغربواألُ  رقـأحدمها باملش

لـف أوفيهـا سـبعون  ،مـن ذهـب راعـلـف مصـألـف أ مدينـة مـنهام سـبعون

 ،نـا اعـرف مجيـع اللغـاتأو ،لغـة صـاحبه لغـة بخـالف م كـّل لف لغة يتكلَّ أ

 .)٤(»أخي وغري احلسني  ة غرييوما عليهام حجَّ  ،وما فيهام وما بينهام
                                                

 .٣٥١و ٣٥٠: ٥٤بحار األنوار ) ١(

 .٢٠٥: ٢ النجم الثاقب) ٢(

 .١٧٤: ٨إمتاع األسامع ) ٣(

ـة أنَّ اخللـق الـذي خلـف املشــرق واملغـرب / ٥١٤و ٥١٣: بصائر الـدرجات) ٤( بـاب يف األئمَّ

/ بن عيل صلوات اهللا عليهاممولد احلسن  ابب/ ٤٦٢: ١ورواه يف الكايف ؛ ١١ح .../ يعرفوهنم

 .١٤و ١٣: ر بصائر الدرجاتـوخمتص ؛٢٩: ٢واإلرشاد  ؛٢٩١ :ختصاصواال ؛٥ح 
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ــن  ــر ع ــق آخ ــداينأورواه بطري ــعيد اهلم ــيل ،يب س ــن ع ــن ب ــن احلس  ع

 ، َّ١(»سبعون ألف لغة آدميني« :فيه نَّ أ إال(. 

: ثنيلــبعض قــدماء املحــدِّ  )ألقــاب الرســول وعرتتــه(وقــال يف كتــاب 

ــ ٰى ورو ــالعامَّ مامــان قامــا أو إابنــاي هــذان « :قــال النبــيَّ  نَّ أة ة واخلاصَّ

ومهـا  ،تـان بجابلقـا وجابلسـا ومـا بيـنهاموأبومها خري منهام، ومهـا حجَّ  ،قعدا

 .)٢(»قطّ  وا بمعصية اهللامدينتان باملرشق واملغرب فيهام خلق مل هيمّ 

مها احــدإمــدينتني  هللا تعــاىلٰ  نَّ إ«: ألصــحابه  قــال احلســن) ٥

 ،وا بمعصـية لـه قـطّ مل هيّمـ باملغرب فـيهام خلـق اهللا تعـاىلٰ  ٰى خررق واألُ ـباملش

 .»خلقه غريي وغري أخي احلسني عىلٰ  ة هللا تعاىلٰ واهللا ما فيهام وبينهام حجَّ 

: لعــنهم اهللا ألصــحاب ابــن زيــاد يف يــوم الطــّف   وقــال احلســني

ـ ا واهللا لـئن قتلتمـوين لتقـتلنَّ َمـأ؟ ما لكم تنـارصون عـيلَّ «  ،ة اهللا علـيكمحجَّ

 .)٣(»اهللا به عليكم غريي احتجَّ  ال واهللا ما بني جابلقا وجابرسا ابن نبّي 

 :قـــال ،يب جعفـــر أعـــن  ،قـــة جـــابرالراونـــدي موثَّ  ٰى ورو) ٦

 ن خلــق اهللا تعــاىلٰ هــل كــان يف األرض خلــق مــ :املــؤمنني  أمــري َل ئِ ُســ«

قــد كــان يف الســاموات واألرض  ،نعــم: فقــال ؟يعبــدون اهللا قبــل آدم وذريتــه

ــه بالليــل والنهــار ال عظِّ حونه ويُ ســبِّ ســون اهللا ويُ قدِّ خلــق مــن خلــق اهللا يُ  مون

 ...يفرتون

خـالف خلــق  وعــىلٰ ، خـالف خلــق املالئكـة عــىلٰ  خلــق اهللا خلقـاً  ثـمّ 
                                                

ــدرجات) ١( ــائر ال ــرب / ٥١٤: بص ـــرق واملغ ــف املش ــذي خل ــق ال ــة أنَّ اخلل ــاب يف األئمَّ ب

 .١٢ح .../ يعرفوهنم

 .٤٩: ألقاب الرسول وعرتته )٢(

 .٢٩: ٢اإلرشاد ؛ ١٦٦: روضة الواعظني) ٣(
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 ،اهلــوام يف األرض ون كــام يــدبُّ يــدبّ  ،خــالف خلــق النســناس وعــىلٰ  ،اجلــنِّ 

هــم ذكــران كلّ  ،األرض ٰى نعــام مــن مراعــربون كــام تأكــل األـيــأكلون ويشــ

وال  ،األوالد مل جيعـل اهللا فـيهم شـهوة النسـاء وال حــّب و ،لـيس فـيهم إنـاث

ــذَّ  احلــرص وال طــول األمــل وال ــل وال يغشــاهم  ،ة عــيشل ال يلبســهم اللي

ــار ــائم والو ،النه ــوا ببه ــوام ليس ــجر ،ه ــهم ورق الش ــن  ،لباس ــم م ورشهب

 .العيون الغزار واألودية الكبار

الشــمس  خلــف مطلــع ةقهم فــرقتني، فجعــل فرقــفــرِّ ن يُ أأراد اهللا  ثــمّ 

طوهلـا اثنـا  )جابرسـا(ى سـمّ أنشـأها هلـم تُ  ةن هلـم مدينـمن وراء البحر، فكوَّ 

مــن  ن عليهـا ســوراً ر ألــف فرسـخ، وكــوَّ ـعشـ يلــف فرسـخ يف اثنــأ رـعشـ

 .أسكنهم فيها ثمّ  السامء، طع األرض إىلٰ حديد يق

خــرى خلــف مغــرب الشــمس مــن وراء البحــر، ســكن الفرقــة األُ أو

لـف فرسـخ أر ـطوهلـا اثنـا عشـ ،)جابلقـا( ٰى سـمّ أنشـأها تُ  ةمدينـ ن هلموكوَّ 

، السـامء مـن حديـد يقطـع إىلٰ  ن هلـم سـوراً فرسـخ، وكـوَّ  لفأر ـعش ييف اثن

لـم أهـل جابرسـا بموضـع أهـل جابلقـا، ال يع فيهـا، خرٰى سكن الفرقة األُ أف

وال يعلم أهـل جابلقـا بموضـع أهـل جابرسـا، وال يعلـم هبـم أهـل أوسـاط 

 .والناس األرض من اجلنِّ 

 أوســـاط األرض مــن اجلـــنِّ  أهــل وكانــت الشـــمس تطلــع عـــىلٰ 

عـني محئـة  تغـرب يف والنسناس فينتفعـون بحرهـا ويستضـيئون بنورهـا، ثـمّ 

ــا إذا  ــل جابرس ــا أه ــم هب ــال يعل ــف ــت، ألهنَّ ــا،  اطلع ــن دون جابرس ــع م تطل

 .وتغرب من دون جابلقا

وكيـف يــأكلون  ،رون وحييـونـفكيــف يبصـ ،يـا أمـري املـؤمنني :فقيـل

 وليس تطلع الشمس عليهم؟ ،ويرشبون
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ــه ــلوات اهللا علي ــال ص ــإ: فق ــدّ هنَّ ــم يف أش ــور اهللا، فه ــيئون بن  م يستض

وال  وال قمـراً  اً خلـق شمسـ اهللا تعـاىلٰ  نَّ أوال يـرون  ضوء مـن نـور الشـمس،

 .غريه وال يعرفون شيئاً  ،وال كواكب نجوماً 

 فأين إبليس عنهم؟ ،يا أمري املؤمنني :فقيل

 اهللا الَّ إال يعرفـــون  ،ال يعرفـــون إبلـــيس وال ســـمعوا بـــذكره: قـــال

ال  ،ثـامً إومل يقـرتف  ،خطيئـة يكتسـب أحـد مـنهم قـطّ  وحده ال رشيك لـه، مل

ـــون، ـــون وال يموت ـــقمون وال هيرم ـــدون اهللا إىلٰ يع يس ـــة ال  ب ـــوم القيام ي

 .، الليل والنهار عندهم سواءيفرتون

ــال ــبَّ  :ق ــاً أ اهللا أح ــق خلق ــن خيل ــدما مض ــك بع ــنِّ  ٰى ـ، وذل ــن اجل  م

 .)١(»...ن خيلق آدمأمن خلق اهللا ن  كافلامَّ  ،ةآالف سن ةوالنسناس سبع

قـال «: قـال،  عـن جـابر، عـن أيب جعفـر: ايشويف تفسري العيّـ) ٧

ــهاملــؤمأمــري  مس يف عــني حاميــة يف بحــر تغــرب الشــ: نني صــلوات اهللا علي

 .)٢(»-يعني جابلقا  -ا ييل املغرب دون املدينة التي ممَّ 

ـــرب ٰى ورو) ٨ ـــة الك ـــ ٰى يف اهلداي ـــة املفضَّ ـــن يف رواي ـــة ع ل الطويل

ــادق  ــرينَّ ... « :الص ــ وألس ــة حتَّ ــريت الكوف ــن دار هج ــامل أ ٰى م ــي الع فن

ــدماً  ــدماً  ق ــار  ق ــيفي ذي الفق ــبس ــديلم ف ٰى حتَّ ــل ال ــعده وأآيت جب ــتهّل أص  س

بلقـاء اهلنـد وبيضـاء الصـني التـي كلتـا جوارهيـا  وآلتنيَّ ، قطع خربهأطريقه و

ــني ــور الع ــنيَّ  ،ح ــ وآلت ــىلٰ أر وـمص ــد ع ــ عق ــا جس ــبنَّ  ،راً ـنيله ــىلٰ  وألنص  ع

، ملـن عرفنـي فيهـا ومل يشـك يفَّ  ٰى طـوب ،عليـه خطبـة وألخطـبنَّ  ،جمراها منرباً 

أو  ٰى ي أو تناســل والنـار والثبـور ملـن جهـل أو جتاهـل أو نسـوالويل والعوي
                                                

 .١ح / ١فصل / ٤٢ - ٣٨: قصص األنبياء) ١(

 .٨٣ح / ٣٥٠: ٢ ايشتفسري العيّ ) ٢(
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احلــرب  ٰى رحــ وألنصــبنَّ  ،وآلتــني جابلقــا وجابرصــا ،نكــر أو تنــاكرأ

اخللـق  وألسـبكنَّ  كـوراً  وآلتـنيَّ  ،لبـاب الـربّ  ٰى طحن هبا العامل طحن الرحـأو

 .)١(»...فيها سبك خالص الترب، وحرق اللجني

ــابر) ٩ ــحيح ج ــر ،ص ــن أيب جعف ــ،  ع ــول :الق ــمعته يق  إنَّ «: س

 شـمس أربعـون عامـاً  من وراء هذه أربعـني عـني شـمس مـا بـني شـمس إىلٰ 

ــون  ــا يعلم ــري م ــق كث ــا خل ــق آدم أو نَّ أفيه ــه اهللا خل ــن وراء  نَّ إو .مل خيلق م

فيهــا  ،قمـر مسـرية أربعـني يومـاً  مـا بــني قمـر إىلٰ  قمـركم هـذا أربعـني قمـراً 

هلمــت هلمــوا كــام أُ أُ قــد  ،مل خيلقـه أواهللا خلــق آدم  نَّ أخلـق كثــري مــا يعلمــون 

ــة األوَّ  ــل لعن ــلِّ النح ــاين يف ك ــات ل والث ــن األوق ــت م ــد وُ  ،وق ــوق ــم كِّ ل هب

 .)٢(ورواه يف خمترص بصائر الدرجات ،»بواذِّ ما مل يلعنومها عُ  ٰى مالئكة مت

ــة للحســن املجتبــ )حتــف العقــول(يف  ٰى ورو) ١٠ فقــال ،  ٰى خطب

ويلــك «: اخلالفـة؟ فقـال  عـك إىلٰ نفسـك يـا حسـن تناز أظـنُّ  :معاويـة

 ،وعمـل بطاعـة اهللا  ام اخلليفـة مـن سـار بسـرية رسـول اهللايا معاويـة إنَّـ

ــ ــار التقــ ٰى ا ألعــالم اهلــدولعمــري إّن ــ ،ٰى ومن ــة ممَّــولكنَّ ــا معاوي ــار ك ي ن أب

فكـان قـد أمخـل  ،وديـن اهللا لعبـاً  ،ذ عبـاد اهللا خـوالً واختَّ  ،وأحيا البدع ،السنن

واهللا لقـد خلـق  ،يـا معاويـة .وبقيـت عليـك تبعاتـه شت يسرياً ما أنت فيه، فع

ـــررق واألُ ـمها باملشـــااهللا مـــدينتني إحـــد ـــا  ٰى خ ـــاملغرب أســـاممها جابلق ب

 .)١(» ي رسول اهللاغري جدّ  وجابلسا، ما بعث اهللا إليهام أحداً 

                                                

 .٤٣١و ٤٣٠: اهلداية الكربٰى ) ١(

ــدرجات) ٢( ــائر ال ــرب / ٥١٣: بص ـــرق واملغ ــف املش ــذي خل ــق ال ــة أنَّ اخلل ــاب يف األئمَّ ب

 .١٢: جات؛ خمترص بصائر الدر٩ح .../ يعرفوهنم

 .٢٣٣: حتف العقول) ١(
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ــني  ــال احلس ــل « :ملــروان وق ــا بــني جابرســا وجابلقــا رج واهللا م

ـ هللا ولرســوله وألهـــل بيتــه منـــك ومـــن  ٰى ســالم أعـــدن ينتحـــل اإلممـَّ

 .)١(»...أبيك

ــامّ  ٰى ورو) ١١ ــق ع ــدوق بطري ــريينالص ــن س ــس ب ــن أن ــال ،ي ع : ق

مــا بــني جابرســا وجابلقــا «: فقــال ،يــوم كلــم  ثنا احلســن بــن عــيلحــدَّ 

ـرأيـت أن أصـلح بــني أُ  ّين إو ،غـريي وغـري أخــي ه نبــّي رجـل جـدّ  د ة حمّمــمَّ

ــت أحقّ  ــذلكوكن ــم ب ــإف ،ه ــا معّن ــا بايعن ــة ولعلَّ ــاع إىلٰ اوي ــم ومت ــة لك  ه فتن

 .)٢(»حني

ــه قــال مــن كتــاب الواحــدة عــن الصــادق  ٰى ورو) ١٢ هللا  نَّ إ«: أنَّ

ــدينتني ــدامها : م ـــرقإح ــرواألُ  باملش ــاملغرب ٰى خ ــامب ــال هل ــا  :، يق جابلص

فرســخ  ر ألــف فرســخ، يف كــلِّ ـمدينــة مــنهام اثنــا عشــ ، طــول كــّل وجابلقــا

، وخيـرج منهـا مثـل ذلـك، بـاب سـبعون ألفـاً  يوم من كلِّ  باب، يدخل يف كلِّ 

ــودون إىلٰ  ــة، ال يعلمــون أنَّ  وال يع ــوم القيام اهللا خلــق آدم، وال إبلــيس،  ي

، هــم واهللا أطــوع لنــا مــنكم، يأتونــا بالفاكهــة يف غــري اً ، وال قمــراً وال شمســ

 .)٣(»لني بلعنة فرعون وهامان وقارونأواهنا، موكَّ 

وا ج واج و ار:  
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 ).٩٦و ٩٥:األنبياء(
                                                

 .٢١٠: ٣آل أيب طالب مناقب ) ١(

 .١٥٩باب / ٢١٩: ١الرشائع علل ) ٢(

 .٢٥ح / ٣٣٦: ٥٤، عنه بحار األنوار ٦٢: مشارق أنوار اليقني) ٣(
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ــة األُ  أنَّ  ٰى وال خيفــ ــات  وىلٰ اآلي مرتبطــة بالرجعــة كــام أوضــحته الرواي

. ليهــاإت اإلشــارة وقــد مــرَّ ، ألفــاظ ظهورهـا ىلٰ إيف ذيلهــا الشــارحة الـواردة 

ــمّ  ــأجوج و ءإردافهــا بمجــي ث ــأجوج وم ــّق اي ــد اإلهلــي احل أي  قــرتاب الوع

 .تزامن الثالثة ظهوره إشارات عىلٰ 

 :ما تشري إليه مجلة من الروايات وهذا

  أمـري املـؤمنني َل ئِ ُس : ، قالاسبن عبّ ا عنالكايف بسنده  يف ٰى رو) ١

وأجناس  ،البحر يفومائتني  وألفاً  الربِّ  يفومائتني  لفاً أخلق اهللا «: فقالاخللق،  عن

 .)١(»والناس ولد آدم ما خال يأجوج ومأجوج ،بني آدم سبعون جنساً 

ــة  يف) القلــوبإرشــاد ( يف ٰى ورو) ٢ ال تقــوم «: قــال النبــيِّ خطب

 ،ةابَّـوختـرج الد ،مغرهبـا مـنوتطلـع الشـمس  ،...ض العلـمقبَ يُ  ٰى تَّ الساعة ح

 .)٢(»...بن مريم ٰى وينزل عيس ،وينترش يأجوج ومأجوج ،الويظهر الدّج 

ــواعظني( يف ٰى رو) ٣ ــة ال ــن )روض ــول اهللا ع ــال،  رس ــم «: ق إنَّك

 ،مغرهبـا مـنطلـوع الشـمس : ر آيـاتـتروا قبلهـا عشـ ٰى تَّ ال ترون الساعة ح

ســف خ: األرض يفوثالثــة خســوف تكــون  ،ة األرضودابَّــ ،والــدّجال

ــ ــف ـباملش ــرق وخس ــف ب ــربباملغرب وخس ــرة الع ــ ،جزي ــروج عيس  ٰى وخ

 ،١(»...وخروج يأجوج ومأجوج(. 

» ٰى نــزول عيســ«نفــس الروايــة إالَّ عبــارة  )٢()رـاملختصــ( يف ٰى ورو) ٤

 .)روضة الواعظني(رواية  يف»  ٰى خروج عيس«بينام 

                                                

 .٢٧٤ح / ٢٢٠: ٨ الكايف) ١(

 .٦٦: ١إرشاد القلوب ) ٢(

 .٤٨٤: روضة الواعظني) ١(

 .٢٠٣و ٢٠٢: بصائر الدرجاتخمترص ) ٢(
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ــي الواســطي  ٰى رو) ٥ ــنالليث ــاب  ع ــدوق  )اخلصــال(كت للشــيخ الص

 :توجــد عبـــارة لكــن ،)املخــتص(و )روضــة الــواعظني(يــة نفــس روا

 )الروضــة( يفذكرهــا الواســطي وال توجــد » ولــدي مــنوخــروج املهــدي «

 .)١(املطبوع )اخلصال( يف، وال )املخترص(و

 رســول اهللاقـال : قــالحذيفـة بــن الـيامن،  لبـي بســنده إىلٰ الثع ٰى رو) ٦

 :»ل اآليــات الــدّجال ــا  :قلــت :يفــةحذ قــال ،»...ٰى ونــزول عيســ ،أوَّ ي

 فيــوحي اهللا ســبحانه إىلٰ ... « :مــا يــأجوج ومــأجوج؟ قــال ،رســول اهللا

 يرفـع يديـه إىلٰ  ٰى إنَّ عيسـ ثـمّ  ،احرز عبادي بـالطور ومـا يـيل أن  ٰى عيس

ــؤمِّ  ــامء وي ــلمونالس ــث اهللا  ،ن املس ــال فيبع ــة يق ــيهم دابَّ ــبحانه عل ــاس  :هل

 .)٢(»...ٰى مناخرهم فيصبحون موت يفتدخل  ،النغف

 عنـدبـن مـريم  ٰى خيـرج عيسـ«: بن عسـاكرايف هتذيب تاريخ  ٰى رو) ٧

ــداملنــارة  اهللا  همفــيهلك ،أثــره يــأجوج عــىلٰ فيخــرج  ،...رقيـالبــاب الشــ عن

 .)٣(»...األرض بركاهتا إىلٰ  دُّ رَ وتُ  ،فطرَ م عني تُ همن ٰى وال يبق ،يديه عىلٰ 

 وأنَّ ، وخـروج يـأجوج ومـأجوج  ٰى ومفادهـا تـزامن نـزول عيسـ

ـم يُ صاهلئستا ة إهليـة تكوينيـة يف منـع نَّ وهـذه ُسـ، ر اإلرض ويفـتح بركاهتـاطهِّ

ــود األرشار ــع وج ــا م ــىلٰ ا وأنَّ  ،األرض بركاهت ــتح ع ــاهلم يف األرض  ستئص

 .بركاهتا

ــدين( يف ٰى رو) ٨ ــامل ال ــنده  )إك ــنبس ــد ع ــليامن و عب ــن س ــاناهللا ب  ك

 فلــامَّ  ،...ســكندريةاإل مــنرجــالً  كــانإنَّ ذا القــرنني (: قــال ،للكتــب قارئــاً 

                                                

 .٥٢ح / ٤٤٩: ، عن اخلصال٣٤٣: عيون احلكم واملواعظ) ١(

 .٣٠٧: ٦تفسري الثعلبي ) ٢(

 .٤٩: ١ بن عساكراهتذيب تاريخ ، عن ١٥٧: ٢ معجم أحاديث اإلمام املهدي ) ٣(
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 ثـمّ  ،...مـم هبـم وسـمعوا مههمـتهم اسـتغاثوا بـذي القـرننيت تلك األُ أحسَّ 

ســنة  ُكــلِّ  يففيــأجوج ومــأجوج ينتابونــه  ،...وقــاس مــا بــني الصــدفني ٰى بنــ

ةمــ ــٰى فــال يزالــون  ،...رَّ فــإذا  ،تقــرتب الســاعة وجتــيء أرشاطهــا كــذلك حتَّ

: قولــه ك ، وذلــهلــم فتحــه اهللا   قيــام القــائم هــوجــاء أرشاطهــا و
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 .)١(])٩٦: األنبياء[

ّا اجج ول و:  

ــاد  ٰى رو) ٩ ــن ّمح ــناب ــب ع ــال ،كع ــائم (: ق ــمون غن ــم يقتس ــنام ه بي

يقبلــون  ثـمّ  ،أيـدهيم يففريفضـون مـا  ،يـأتيهم خـرب الـدّجال القسـطنطينية إذ

يـوحي اهللا  ثـمّ  ،يـيل أمـر املسـلمني مـن خلـف صّيل فيُ  ،فيلحقون بيت املقدس

 .)٢(»...مأجوج ومأجوج يسري إىلٰ  أنبن مريم  ٰى عيس إىلٰ  تعاىلٰ 

 بــل إنَّ ، مــورال مــع الثالثــة أُ تــزامن خــروج الــدّج  ىلٰ إوالروايــة تشــري 

ـ ،الظهـوره خيـرج ويـربز عنـد وأنَّـ -ال مجلة الروايات الـواردة يف الـدّج  ه وأنَّ

سـتفاد يُ  ،-بـن مـريم مـع املسـلمني فيقتلـه  ٰى عليـه عيسـ ل املهدي رِس يُ 

 .هذا التزامن

                                                

 .٥ح / ٣٨باب / ٤٠٣ - ٣٩٤: إكامل الدين) ١(

ــروزي) ٢( ــال٣٤٩: الفــتن للم ــل : ؛ وقــد يق ــىلٰ ال ينبغــي االعــتامد يف مث ــور ع ــذه األُم ــة  ه رواي

 .يروهيا كعب

رفـض كـّل مـا  روايـة كعـب بمفردهـا، ثـّم لـيس منهجنـا عـىلٰ  ليس االعـتامد عـىلٰ : واجلواب  

ـد  هو تورايت وإرسائييل وهيـودي، بـل عـىلٰ  ـنَّة، ثـّم أخـذه كمؤيِّ حتكـيم حمكـامت الكتـاب والسُّ

ــت  ــل البي ــات أه ــرآن واحتجاج ــق الق ــيل يف منط ــو التفص ــام ه ــد ك ــل  وتأيي ــع أه م

 .الكتاب
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 ا إ :  

 .الوقت املعلوميوم  ة إىلٰ إنَّ إلبليس قتالت ودولته مستمرَّ 

ــىلٰ  :األُوىلٰ  ــ ع ــد احلجَّ ــعودي يف :  ةي ــال املس ــيَّ (ق ــات الوص : )ةإثب

أعبدك عبادة مل  ٰى اعفني من السجود آلدم حتَّ  يا ربِّ : سبليإقال  ثمّ ... وروي(

 . الطاعة آلدمالَّ إمن عبادتك  لست أقبل شيئاً : تعاىلٰ اهللا  ٰى فأوح. يعبدك هبا أحد

قال  ثمّ  ،وغضب عليه وأمر املالئكة بإخراجهاهللا بليس اللعني ذلك، فلعنه إ ٰى فأب

ِ� إِ� يَْوِم ا��  :له
َ
ن
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َ
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َ
يْك

َ
 َعل

�
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ُ
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ِظْرِ� إِ� يَـْوِم �

ْ
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َ
 ف

�
 رَب

َ
 �قال

ِر�َن 
َ
ظ

ْ
ُمن

ْ
 ِمَن ا�

َ
ك

�
إِن

َ
 ف

َ
ـوِم  �قال

ُ
ل
ْ
َمع

ْ
ـِت ا�

ْ
َوق

ْ
 ،]٨١ - ٧٨: ص[ �إِ� يَـْوِم ا�

األرض  ىلٰ إ هـبط امَّ ـه لـنَّ إ: اإلنظار فقال له ىلٰ إجابته إالعامل عن السبب يف  َل ئِ فُس 

 ،فسجد أربعة آالف سنة سجدة واحدة ،عليهاهللا ل، فغضب بدَّ  وم فيها وغريَّ حتكَّ 

وهو ،  قيام صاحب األمر ىلٰ إجابة للنظرة لإل تلك السجدة سبباً اهللا فجعل 

َِعـَ�  :فقـال اللعـني: قال. يوم الوقت املعلوم ْ
�

َ
ُهْم أ

�
ـِو�َن

ْ
غ

ُ َ
 أل

َ
تِـك ِبِعز�

َ
  �ف

�
إِال

ِصَ� 
َ
ل

ْ
ُمخ

ْ
ُهُم ا�

ْ
َك ِمن

َ
بلـيس ه ال سـلطان إلفروي أنَّ  ،]٨٣و ٨٢: ص[ �ِعباد

واليـة اجلبـت  ىلٰ إ  خـراجهم مـن واليـة أمـري املـؤمننيإاملـؤمنني يف  عىلٰ 

 سـأل العـامل رجـالً  نَّ أوروي . ذلـك ٰى والطاغوت، وله عليهم سلطان فيام سو

  اهللا عن قول:  ا��اِس َ ْ
ا َ��

ُ
داِو�

ُ
ي�اُم ن

َ ْ
 األ

َ
ك

ْ
 ،]١٤٠: آل عمران[ َوتِل

وهي دولة  وعزَّ  جلَّ هللا زمان دولتني دولة  آدم يف كلِّ اهللا ما زال مذ خلق «: فقال

ُعبِـَد نبياء واألوصياء ذا كانت الدولة لألإف. بليسوصياء، ودولة إلاألواألنبياء 

 .)١()»يف الرسِّ اهللا  دَ بِ عُ اهللا بليس لعنه إذا كانت دولة إيف الظاهر، واهللا 

: قــال ر،إسـحاق بــن عـّام  مجيــع مـوىلٰ  وهــب بـن عـنالعيّـايش  ٰى ورو

                                                

 .١٦و ١٥: ةإثبات الوصيَّ ) ١(
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  :عـن قـول إبلـيس سألت أبـا عبـد اهللا 
َ
ـون

ُ
بَْعث

ُ
ِظْرِ� إِ� يَـْوِم �

ْ
ن
َ
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َ
 ف
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رَب
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َ
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ْ
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َ
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�
إِن

َ
 ف

َ
ــوِم  �قــال

ُ
ل
ْ
َمع

ْ
ــِت ا�

ْ
َوق

ْ
ــْوِم ا� : احلجــر[ �إِ� يَ

هــب يـا و«: يـوم هـو؟ قــال أّي  ،علـت فــداكُج : ، قـال لـه وهــب]٣٨ - ٣٦

ــأأحتســب  ــه النــاس؟  هنَّ ــوم يبعــث اهللا في ــوم يُ  نَّ إي ــاهللا أنظــره إىل ي ــه بَع ث في

ــ فــإذا بعــث اهللا قائمنــا ،قائمنــا  ٰى كــان يف مســجد الكوفــة، وجــاء إبلــيس حتَّ

فيأخـذ بناصـيته  ،مـن هـذا اليـوم يـا ويلـه: ركبتيـه فيقـول جيثو بني يديه عـىلٰ 

ــ ــهـفيض ــوم ،رب عنق ــت املعل ــو الوق ــوم ه ــذلك الي ــربي يف ور ،»ف واه الط

 . )١(عن وهب مسنداً  )دالئل اإلمامة(

د عــيل بــن عبــد ضــيئة للســيِّ األنــوار املمنتخــب يف البحــار عــن  ٰى ورو

 ،رإســحاق بــن عــّام  رفعــه اىلٰ يد األيــادي أمحــد بــن حمّمــ احلميــد بإســناده اىلٰ 

 :ذكـره يف كتابـه، فقـال معلومـاً  إبلـيس وقتـاً  سألته عن إنظـار اهللا تعـاىلٰ : قال

 ِإ
َ
ــِر�َن ف

َ
ظ

ْ
ُمن

ْ
ــَن ا�  ِم

َ
ــك
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ــوِم  �ن
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َمع

ْ
ــِت ا�

ْ
َوق

ْ
ــْوِم ا� ــر[ �إِ� يَ  ٣٧: احلج

الوقت املعلوم يـوم قيـام القـائم، فـإذا بعثـه اهللا كـان يف مسـجد «: قال ،]٣٨و

يــا ويــاله مــن هــذا  :ركبتيــه، فيقــول جيثــو عــىلٰ  ٰى الكوفـة وجــاء إبلــيس حتَّــ

ــومِ  :رب عنقــه، فــذلكـفيأخــذ بناصــيته فيضــ ،اليــوم
ُ
ل
ْ
َمع

ْ
ــِت ا�

ْ
َوق

ْ
ــْوِم ا�  يَ

 .)١(»أجله ٰى منته

نعـيم بـن  ٰى رو قـدف: ة األرضيـد أمـري املـؤمنني دابَّـ عـىلٰ قتله  :الثانية

طلـوع الشــمس،  بعــدة ابَّـخــروج الد«: قـال النبــيِّ  عـنالفــتن  يفّمحـاد 

ــت الد ــت قتل ــإذا خرج ــف ــيَس  ةُ ابَّ ــوو إبل ــ ه ــاجد، ويتمتَّ ــون س  يفع املؤمن

فـال  ،عطـوه ووجـدوهأربعـني سـنة، ال يتمنّـون شـيئًا إال أُ ذلـك  بعداألرض 
                                                

 ).٤٣٠/٣٤(ح / ٤٥٣: ؛ دالئل اإلمامة١٤ح / ٢٤٢: ٢ايش تفسري العيّ ) ١(

 .٣٥٧: ، عن منتخب األنوار املضيئة١٧٨ح / ٣٧٧و ٣٧٦: ٥٢بحار األنوار ) ١(
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العـاملني طوعـًا وكرهـًا واملؤمنـون  شـياء لـربِّ األأسـلم  قـدو ،جور وال ظلم

ــا ــًا والكّف ــًا، حطوع ــري كره ــبع والط ــًا، والس ــر كره ــؤذي  ٰى تَّ ــبع ال ي أنَّ الس

خـروج  بعـدأربعـني سـنة  يـتمّ  ٰى تَّـ طريًا، ويلد املؤمن فـال يمـوت حوال ةً دابَّ 

 .)١(»...فيمكثون بذلك ما شاء اهللا ،يعود فيهم املوت ة األرض، ثمّ دابَّ 

تفســريه  يفي القّمــ ٰى رو قــدف :يــد رســول اهللا  عــىلٰ قتلــه  :الثالثــة

ِظْرِ� إِ� يَـْوِم : وتعـاىلٰ تبـارك قـول اهللا  يف  اهللا أيب عبـد عـنبسنده 
ْ
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 التـيالصـخرة  عـىلٰ  م الوقـت املعلـوم يـوم يذبحـه رسـول اهللا يـو«: قال

 .)٢(»يف بيت املقدس

عمــرو  عــنبســنده  )ر بصــائر الــدرجاتـخمتصــ( يفمــا رواه  :ابِعــةالر

: إبلــيس قـــال إنَّ «: يقـــول  ســمعت أبـــا عبــد اهللا :قـــالاخلثعمــي، 

 �ِــْر ِظ
ْ
ن
َ
 أ

َ
ــون

ُ
بَْعث

ُ
ــْوِم � ــأبٰى   إِ� يَ ــك ف ــه اهللا ذل ــال ،علي ــَن  : فق  ِم
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َوق

ْ
ــْوِم ا� ــر[ �إِ� يَ ــ ،]٣٨ - ٣٦: احلج إذا ف

املعلوم ظهـر إبلـيس لعنـه اهللا يف مجيـع أشـياعه منـذ خلـق اهللا  كان يوم الوقت

، »هــا أمــري املــؤمنني ة يكرّ كــرَّ خــر آوهــي  ،الوقــت املعلــوم يــوم آدم إىلٰ 

ـإو :فقلت ـإ ،نعـم«: قـال ؟اتلكـرّ  اهنَّ مـام يف إمـا مـن  ،اتات وكـرّ ا لكـرّ هنَّ

فــإذا  ،يـديل اهللا املــؤمن الكــافر ٰى والفـاجر يف دهــره حتَّــ الــربّ   ويكــرُّ الَّ إقـرن 

يف أصـحابه وجـاء إبلـيس  أمـري املـؤمنني  املعلـوم كـرَّ  كـان يـوم الوقـت

الروحـا  :رض مـن أرايض الفـرات يقـال هلـاأميقـاهتم يف  يف أصحابه ويكـون

 ،العـاملني مل يقتتـل مثلـه منـذ خلـق اهللا  فيقتلـون قتـاالً ، قريب من كوفتكم
                                                

 .٤٠٢: الفتن للمروزي) ١(

 .٢٤٥: ٢ يتفسري القمّ ) ٢(
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ــأّين  ــؤمنني قــد رجعــوا إىلٰ  نظــر إىلٰ أ فك ــيل أمــري امل ــحاب ع خلفهــم  أص

ــدم ٰى القهقــر ــة ق ــأّين  ،مائ ــم يف أ وك ــض أرجله ــت بع ــد وقع ــيهم وق ــر إل نظ

 ـَي ِضـوقُ  ،يف ظلـل مـن الغـامم واملالئكـة  ارهيـبط اجلبّـفعند ذلك  ،الفرات

فـإذا نظـر إليـه إبلـيس رجـع  ،بيده حربة مـن نـور رسول اهللا ]و[، مراأل

 ؟أيـن تريـد وقـد ظفـرت :فيقولـون لـه أصـحابه، عقبيه عىلٰ  ناكصاً  ٰى القهقر

ــول ــا أرٰى  ّين إ :فيق ــرون م ــاف ّين إ ،ال ت ــاملني اهللا ربَّ  أخ ــيُّ  ،الع ــه النب  فيلحق

 فعنــد  ،فيكـون هالكــه وهـالك مجيــع أشـياعه فيطعنـه طعنــة بـني كتفيــه

 .)١(»به شيئاً  وال يرشك د اهللا عبَ ذلك يُ 

ل  عـىلٰ الوقـت املعلـوم هـذا فيـوم  عىلٰ و  عـىلٰ تـأويالت عديـدة، ويـؤوَّ

يظهــر إبلــيس يف « :الروايـة الرابعــة يف ُعــربِّ حيــث القتـل  بعــدرجعـة إبلــيس 

فـاجلمع بـني ، رجـوع ٰى الظهـور اسـتعمل بمعنـ أنَّ  ٰى وال خيفـ ،»مجيع أشـياعه

 .د رجعات إبليسبتعدّ  القتالت وتعّددها هي هذه

ــ :اخلامسـة وهــو خــالف  ،خ يف الصــورنفَ ه يــوم ُيــمــا رواه الصــدوق أنَّ

 حييـٰى  عـنبسـنده ، د الرجعـاتم مـن تعـدّ  بتأويـل مـا تقـدَّ أكثر الروايات إالَّ 

ــىلٰ  ــل ع ــالً دخ ــالء الــرازي أنَّ رج ــن أيب الع : ، فقــالأيب عبــد اهللا  ب

 : فــداك، أخــربين عــن قــول اهللا تعــاىلٰ  ُجعلــت
َ
ــُطُرون ــِم َومــا �َْس
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ل

َ
ق
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 ن َوال

ــِر�َن : إلبلــيس وأخــربين عــن قــول اهللا  ،]١: القلــم[
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وم ُيـنَفخ يف الصـور نفخـة واحـدة فيمـوت إبلـيس مـا بـني الوقت املعلـوم يـ

 .)١(»...والثانية النفخة األُوىلٰ 
                                                

 .٢٧و ٢٦ :خمترص بصائر الدرجات) ١(

 .٢ح / ١٤٢باب / ٢٠٤: ٢علل الرشائع  )١(
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ــة ــ :السادس ــّل أنَّ ــ ه ك ــام د دول آل حمّم ــاوارواه  ك ــن ط س يف وب

نــذكره فصــل (: قــال ،عــن صــحف إدريــس  وجــادةً  )ســعد الســعود(

اس اخلـامس مــن ســؤال إبلــيس وجــواب اهللا مـن القائمــة الثامنــة مــن الكــرّ 

 ، مــا وجــدناه بلفــظ
َ
ــون

ُ
بَْعث

ُ
ِظْرِ� إِ� يَــْوِم �

ْ
ن
َ
ــأ

َ
 ف

�
 كال ولكنَّــ :قــال، �رَب

 ــِر�َن
َ
ظ

ْ
ُمن

ْ
ــَن ا� ــوِم  �ِم

ُ
ل
ْ
َمع

ْ
ــِت ا�

ْ
َوق

ْ
ــْوِم ا� ــ[ �إِ� يَ ، ]٣٨ - ٣٦: راحلج

ــف ــت أن أُ إنَّ ــيت وحتم ــوم قض ــه ي ــر طهِّ ــن الكف ــوم م ــك الي ر األرض يف ذل

ــ ــايصـوالش ــت  ،رك واملع ــذلك الوق ــب ل ــاداً وأنتخ ــوهبم  عب ــت قل يل امتحن

واخلشـــوع  ٰى لإليــامن وحشــوهتا بـــالروح واإلخــالص واليقـــني والتقــو

والصدق واحللـم والصـرب والوقـار والشـعار والزهـد يف الـدنيا والرغبـة فـيام 

ــدي بعــد اهلــد وأجعلهــم دعــاة الشــمس والقمــر وأســتخلفهم يف  ٰى عن

ــاألرض وأُ  و، ن هلــم ديــنهم الــذي ارتضــيته هلــممكِّ
ُ
بُــد

ْ
ع

َ
ــ�

ْ
ِ� ال �ُش

َ
 ـن

َ
ون

ُ
ِر�

 
ً
ئا

ْ
ــ�

َ
ــور[ ِ� ش ــا ، ]٥٥: الن ــاة حلينه ــون الزك ــا ويؤت ــالة لوقته ــون الص يقيم

ــاملعروف وينهــون عــن املنكــر ــة وأُ  .ويــأمرون ب لقــي يف ذلــك الزمــان األمان

ــىلٰ  ــ ع ــال يض ــيئاً  ءيش رُّ ـاألرض ف ــن يشء ش ــاف يشء م ــمّ  ،وال خي ــون  ث تك

ذي  وأنـزع محـة كـّل  ،بعضـاً  اهلوام واملوايش بـني النـاس فـال يـؤذي بعضـهم

مـا يلـدغ وأنـزل بركـات مـن السـامء  كـّل  ذهب سمّ وأُ  ،محة من اهلوام وغريها

ــ ــواع طيبهــا  ج كــّل رِ واألرض وتزهــر األرض بحســن نباهتــا وُخت ثامرهــا وأن

ــتغني وأُ  ــوية فيس ــمون بالس ــون ويقتس ــنهم فيتواس ــة بي ــة والرمح ــي الرأف لق

بعضــهم لــبعض ويــرحم  بــل خيضــع ،بعــض الفقــري وال يعلــو بعضــهم عــىلٰ 

ــ ــغري وُي ــري الص ــدينونوقِّ الكب ــري وي ــغري الكب ــدلون ر الص ــه يع ــاحلقِّ وب   ب

ــون ــأُ  .وحيكم ــم نبيَّ ــرتت هل ــائي اخ ــك أولي ــطف اً ولئ ــاً  ٰى مص ــ وأمين  ٰى ـمرتض

ـ ،وجعلـتهم لـه أوليـاء وأنصـاراً  ورسـوالً  اً فجعلته هلم نبيَّ  اخـرتت ة تلـك أئمَّ
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ك وقـت حجبتـه يف علـم غيبـي وال ذلـ ،ٰى ـمرتضـ اً وأمينـ ٰى مصـطفهلم نبيـًا 

ــدَّ  ــ ب ــائمكم[ هأنَّ ــع )١(]ق ــذٍ  ،واق ــدك يومئ ــودك  ليبي ــك وجن ــك ورجل وخيل

ــــِر�َن  فاذهــــب ،أمجعـــني
َ
ظ

ْ
ُمن

ْ
 ِمــــَن ا�

َ
ــــك

�
إِن

َ
ــــِت  �ف

ْ
َوق

ْ
إِ� يـَـــْوِم ا�

ومِ 
ُ
ل
ْ
َمع

ْ
 .)٢()�ا�

ــلِّ  ــامع لك ــاد ج ــذا املف ــت وه ــل البي ــدءاً   دول أه ــة  ب ــن دول م

ــدي ــور للمه ــث يُ ودول ا  الظه ــة هلــم حي ــلرجع ــاىلٰ طهِّ هبــا  ر اهللا تع

ــاألرض ويُ  ــه عــىلٰ ظِه ــات األ، أرجــاء األرض ر دين ــع فيتطــابق مــع الرواي رب

 .األوىلٰ 

: قـال  اهللا ومثلها يف املفاد روايـة يـونس بـن ظبيـان، عـن أيب عبـد

سـامء الــدنيا، فـإذا طلــع  إىلٰ  ملكـاً  تعــاىلٰ  إذا كـان ليلـة اجلمعــة أهـبط الـرّب «

د ملحّمـ َب ِصـالعـرش فـوق البيـت املعمـور، ونُ  ك امللك عـىلٰ جلس ذل الفجر

ع هلـم َمـمنـابر مـن نـور، فيصـعدون عليهـا وُجت  واحلسن واحلسني  وعيل

ــ املالئكــة ح أبــواب الســامء، فــإذا زالــت الشــمس فــتَ ون واملؤمنــون، وتُ والنبيّ

، ميعــادك الــذي وعــدت بــه يف كتابــك، وهــو يــا ربِّ : اهللا  قــال رســول

ـــاِ�اِت وَ  :هـــذه اآليـــة ـــوا ا�ص�
ُ
ْم وََعِمل

ُ
�

ْ
ـــوا ِمـــن

ُ
يـــَن آَمن ِ

�
 اُهللا ا�

َ
َعـــد

ُهـْم 
َ
� � َ
ـ�

�
َُمك

َ
ـبِْلِهْم َو�

َ
يـَن ِمـْن � ِ

�
 ا�

َ
ف

َ
ل

ْ
َمـا اْسـتَخ

َ
رِض ك

َ ْ
ُهْم ِ� األ

�
ن
َ
ِلف

ْ
�َْستَخ

َ
ل

ضــ
َ
ي اْرت ِ

�
ُهُم ا�

َ
ــن  ـِدي

ً
ــا ن

ْ
م
َ
ــْوفِِهْم أ

َ
ــِد خ

ْ
ــْن َ�ع �ُهْم ِم َ�

�
ــد ُبَ

َ
ــْم َو� ُه

َ
ــورال[ ى � : ن

وعـيل واحلسـن  دحمّمـ خيـرُّ  ون مثـل ذلـك، ثـمّ يقول املالئكة والنبيّـ ثمّ  ،]٥٥

ـ ،، اغضـبيـا ربِّ : يقولـون ، ثـمّ داً واحلسـني سـجّ  حريمــك،  َك تِـه قـد هُ فإنَّ
                                                

ــه عنــه ) ١( ــزدي احلــائري يف كــام فــيام نقل ــالي ــات احلجَّ ــزام الناصــب يف إثب ــبإل  ٢٥٩: ٢ ة الغائ

 ).قائمهم(واألنسب عٰىل تقدير وجود اللفظة هو ، ٢٦٠و

 .٣٥و ٣٤: سعد السعود) ٢(
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 عبـادك الصـاحلون، فيفعـل اهللا مـا يشـاء وذلـك يـوم لَّ ذِ أصـفياؤك، وأُ  َل تِ وقُ 

 .)١(»معلوم

*   *   * 

                                                

 .٥٦ح / ١٤باب / ٢٨٤: الغيبة للنعامين) ١(



 

 

 

در ا  

 .ن الكريمالقرآ

 .املسعودي :إثبات الوصيَّة

 .دار النعامن/ هـ١٣٨٦/ ت حمّمد باقر اخلرسان/ الطربيس: االحتجاج

 .بريوت/ دار املفيد/ هـ١٤١٤/ ٢ط / الشيخ املفيد :االختصاص

سـة آل مؤسَّ / مـط بعثـت/ هـ١٤٠٤/ الشيخ الطويس: اختيار معرفة الرجال

 .قم/ البيت

/ مـط أمـري/ هــ١٤١٥/ ٢ط/ الـديلمي احلسـن بـن حمّمـد: إرشاد القلوب

 .قم/ انتشارات الرشيف الريض

/ دار املفيـد/ هــ١٤١٤/ ٢ط/ سة آل البيتت مؤسَّ / الشيخ املفيد: اإلرشاد

 .بريوت

دار / هــ١٤٢٣/ ١ط/ ت ضـياء الـدين املحمـودي :رـة عشـاألصول السـتَّ 

 .احلديث

 .قم/ لبيتسة آل امؤسَّ /مط ستارة/ هـ١٤١٧/ ١ط/ الطربيس: ىٰ إعالم الور

 .بريوت/ دار العلم للماليني/ م١٩٨٠/ ٥ط/ خري الدين الزركيل :األعالم

مكتـب / هــ١٤١٤/ ١ط / ت جواد القيّـومي/ ابن طاووس: إقبال األعامل

 .اإلعالم اإلسالمي

سـة مؤسَّ / هــ١٤٠٥/ أكـرب الغفـاري ت عيلّ / الشيخ الصدوق :كامل الدينإ

 .قم/ النرش اإلسالمي
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 .عاشور د عيلّ ت السيِّ / اليزدي احلائري يخ عيلّ الش: إلزام الناصب

ثني :ألقاب الرسـول وعرتتـه مكتـب آيـة اهللا / هــ١٤٠٦/ مـن قـدماء املحـدِّ

 .قم/ املرعيش

 .الشجري :مايلاأل

سـة مؤسَّ / هــ١٤١٧/ ١ط/ ت قسـم الدراسـات/ الشيخ الصدوق: األمايل

 .البعثة

 .قم/دار الثقافة/ هـ١٤١٤/ ١ط/ سة البعثةت مؤسَّ / الشيخ الطويس :األمايل

 .الشيخ حمّمد السند: ةاإلمامة اإلهليَّ 

دار / هـ١٤٢٠/ ١ط/ ت حمّمد عبد احلميد النمييس/ املقريزي: إمتاع األسامع

 .بريوت/ الكتب العلمية

/ هــ١٣٩٤/ ١ط/ ت حمّمـد بـاقر املحمـودي/ البالذري: أنساب األرشاف

 .بريوت/ سة األعلميمؤسَّ 

ــاب ا أهــل البيــت  سيف الكت / ١ط/ كــاظم النصــريي الواســطي :ملقــدَّ

 .مط صدر/ هـ١٩٩٧

ـ/ احلّر العاميل :اإليقاظ من اهلجعة مـط / هــ١٤٢٢/ ١ط/ رت مشتاق املظفَّ

 .قم/ دليل ما/ ارشگن

حة ٢ط/ مة املجليسالعالَّ : بحار األنوار / سة الوفـاءمؤسَّ / هـ١٤٠٣/ املصحَّ

 .بريوت

 .م١٨٩٩/ رطرندمط ب/ أمحد بن سهل البلخي :البدء والتاريخ

مـط / هـ١٤٠٤/ ت كوجه باغي/ حمّمد بن احلسن الصّفار :بصائر الدرجات

 .طهران/ منشورات األعلمي/ األمحدي

 .بريوت/ دار الفكر/ هـ١٤١٤/ الزبيدي :تاج العروس
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 .لسيِّد حمّمد صادق الصدرا :تاريخ الغيبة

/ مـط أمـري/ هــ١٤٠٧/ ١ط/ رشف الدين احلسيني :الظاهرة تأويل اآليات

 .قم/ مدرسة اإلمام املهدي

/ هــ١٤٠٩/ ١ط/ ت أمحد حبيـب قصـري العـاميل/ الشيخ الطويس :التبيان

 .مكتب اإلعالم اإلسالمي

/ هــ١٤٠٤/ ٢ط/ أكـرب الغفـاري ت عـيلّ / ابن شعبة احلّراين :حتف العقول

 .قم/ سة النرش اإلسالميمؤسَّ 

قة ١ط/  اإلمام العسكري املنسوب إىلٰ  : تفسري اإلمام العسكري / حمقَّ

 .قم/  مدرسة اإلمام املهدي/ هـ١٤٠٩

 .نارص مكارم الشريازي الشيخ: تفسري األمثل

سة البعثة/ السيِّد هاشم البحراين :تفسري الربهان  .قم/ مؤسَّ

دار إحياء / هـ١٤٢٢/ ١ط/ ت أيب حمّمد بن عاشور/ الثعلبي: تفسري الثعلبي

 .بريوت/ الرتاث العريب

/ دار الفكـر/ هــ١٤١٥/ ت خليل امليس/ جرير الطربي ابن :تفسري الطربي

 .بريوت

ــ ــ: ايشتفســري العيّ املكتبــة العلميــة / يتت هاشــم الرســويل املحــالَّ / ايشالعيّ

 .طهران/ ةاإلسالميَّ 

/ هــ١٤٠٤/ ٣ط/ ب اجلزائريت طيِّ / يبن إبراهيم القمّ  عيلّ  :يتفسري القمّ 

 .قم/ سة دار الكتابمؤسَّ 

 .٣ط / الرازي الفخر :التفسري الكبري

/ سني يف احلوزة العلميةمنشورات مجاعة املدرِّ / د الطباطبائيالسيِّ  :تفسري امليزان

 .قم
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سـة مؤسَّ / هـ١٤١٥/ ١ط/ ت جلنة من العلامء/ الطربيس: تفسري جممع البيان

 .بريوت/ األعلمي

 .هـ١٤١٧ط / ت فارس احلّسون/ أبو الصالح احللبي: تقريب املعارف

 .قم/سنيمجاعة املدرِّ / ت هاشم احلسيني الطهراين/ لصدوقالشيخ ا :التوحيد

 .اهلند/ مط جملس دائرة املعارف العثامنية/ هـ١/١٣٩٣ط/ ابن حبّان :الثقات

مط أخرت / ش١٣٧١/ ١ط/ ت جواد القيّومي/ ابن طاووس :سبوعمجال األُ 

 .سة اآلفاقمؤسَّ / شامل

 .بريوت/ ر اجليلدا/ هـ١٣٨٤/ ٢ط/ أيب اهلالل العسكري: مجهرة األمثال

/ هــ١٤١١/ ١ط/ ت غالم رضا الربوجردي/ هاشم البحراين: حلية األبرار

 .قم/ ةسة املعارف اإلسالميَّ مؤسَّ 

/ هــ١٤٠٩/ قـةكاملـة حمقَّ  ١ط/ قطب الـدين الراونـدي :اخلرائج واجلرائح

 .قم/ سة اإلمام املهديمؤسَّ 

ـــ١٤٠٣/ أكــرب الغفــاري ت عــيلّ / الشــيخ الصــدوق: اخلصــال اعــة مج/ ه

 .قم/ سنياملدرِّ 

 .بريوت/ دار املعرفة/ السيوطي: املنثور الدرُّ 

سة اإلمام مؤسَّ / مط أمري/ هـ١٤٠٧/ ١ط/ قطب الدين الراوندي: الدعوات

 .قم/ املهدي

 .قم/ سة البعثةمؤسَّ / هـ١٤١٣/ ١ط)/ الشيعي(الطربي : دالئل اإلمامة

سـة / هــ١٤١٦/ ١ط/ ت فارس احلّسـون/ ابن نام احلّيل : ذوب النّضار مؤسَّ

 .قم/ النرش اإلسالمي

 .قم/ سة النرش اإلسالميمؤسَّ / هـ١٤١٦/ ٥ط/ النجايش :رجال النجايش

منشـورات / ت حمّمد مهدي اخلرسـان/ الفتال النيسابوري :روضة الواعظني

 .قم/ الرشيف الريض
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 .هـ١٤٢٣/ ١ط/ شاذان بن جربئيل القمي :الروضة يف فضائل أمري املؤمنني

س األردبييل :نزبدة البيا / املكتبـة املرتضـوية/ ت حمّمد باقر البهبـودي/ املقدَّ

 .طهران

ريف ـمنشـورات الشـ/ مـط أمـري/ هــ١٣٦٣/ ابن طـاووس: سعد السعود

 .قم/ الريض

/ دار الفكـر/ ت حمّمد فؤاد عبـد البـاقي/ ابن ماجة القزويني: سنن ابن ماجة

 .بريوت

/ هــ١٤١٠/ ١ط/ د اللّحامت حممّ / ابن األشعث السجستاين: سنن أيب داود

 .بريوت/ دار الفكر

دار / هـ١٤٠٣/ ٢ط/ ت عبد الوّهاب عبد اللطيف/ الرتمذي: سنن الرتمذي

 .بريوت/ الفكر

/ سـة إسـامعيليانمؤسَّ / هـ١٤١٠/ ٢ط/ الرشيف املرتٰىض  :الشايف يف اإلمامة

 .قم

/ هــ١٤١٤/ ٢ط/ ت حمّمـد اجلـاليل/ القايض النعامن املغريب :رشح األخبار

 .قم/ سة النرش اإلسالميمؤسَّ 

ت مري جالل الدين احلسيني / ابن ميثم البحراين: رشح مائة كلمة ألمري املؤمنني

سة النرش اإلسالمي/ األرموي  .قم/ مؤسَّ

/ ١ط/ ت حمّمـد أبـو الفضـل إبـراهيم/ ابـن أيب احلديـد :رشح هنج البالغـة

 .بريوت/ دار إحياء الكتب العربية/ هـ١٣٧٨

 .بريوت/ دار الفكر/ هـ١٤٠١/ البخاري: يصحيح البخار

 .بريوت/ دار الفكر/ مسلم النيسابوري :صحيح مسلم

 .قم/ مط اخليام/ هـ١٣٩٩/ ١ط/ ابن طاووس :الطرائف
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 .قم/ انتشارات أنصاريان/ رحمّمد رضا املظفَّ  :ةعقائد اإلماميَّ 

 .انتشارات نصائح/ املقديس ٰى يوسف بن حيي :عقد الدرر

/ هــ١٣٨٥/ ت حمّمد صـادق بحـر العلـوم/ لشيخ الصدوقا :علل الرشائع

 .النجف األرشف/ منشورات املكتبة احليدرية ومطبعتها

/ هـ١٤٠٣/ ١ط/ العراقي ٰى ت جمتب/ ابن أيب مجهور األحسائي :عوايل اللئايل

 .قم/ د الشهداءمط سيِّ 

 .سة دار اهلجرةمؤسَّ / هـ١٤٠٩/ ٢ط/ اخلليل الفراهيدي :العني

/ هــ١٤٠٤/ ت حسني األعلمي/ الشيخ الصدوق : رضاعيون أخبار ال

 .بريوت/ سة األعلميمؤسَّ 

دار / ١ط/ ت حسني البريجندي/ الليثي الواسطي عيلّ : عيون احلكم واملواعظ

 .احلديث

/ ١ط/ ت عبــد اهللا الطهــراين، عــيل أمحــد ناصــح/ الشــيخ الطــويس: الغيبــة

 .قم/ ةسة املعارف اإلسالميَّ مؤسَّ / مط هبمن/ هـ١٤١١

أنـوار / مـط مهـر/ هـ١٤٢٢/ ١ط/ ت فارس حّسون كريم/ النعامين :الغيبة

 .ٰى اهلد

سـة آل البيـت إلحيـاء مؤسَّ / هــ١٤٠٩/ ١ط/ ابـن طـاووس :فتح األبواب

 .بريوت/ الرتاث

 .بريوت/دار الفكر/هـ١٤١٤/ ت سهيل زكار/ اد املروزينعيم بن محّ : الفتن

 .بريوت/ دار األضواء/ هـ١٤٠٤/ النوبختي ٰى احلسن بن موس :ق الشيعةرَ فِ 

سـة النشــر / هــ١٤١٢/ ١ط/ أبـو هـالل العسـكري: الفروق اللغوية مؤسَّ

 .قم/ اإلسالمي

سـة آل مؤسَّ / مـط مهـر/ هــ١٤١٣/ ١ط/ ياحلمـريي القّمـ :قرب اإلسناد

 .قم/ البيت
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/ ١ط/ ت غـالم رضـا عرفانيـان/ قطـب الـدين الراونـدي :قصص األنبياء

 .اهلادي/ هـ١٤١٨

مــط / ش١٣٦٣/ ٥ط/ أكــرب الغفــاري ت عــيلّ / شــيخ الكلينــيال :الكــايف

 .طهران/ ةدار الكتب اإلسالميَّ / حيدري

سة مط مؤسَّ / هـ١٤١٧/ ١ط/ ت جواد القيّومي/ ابن قولويه :كامل الزيارات

 .سة نرش الثقافةمؤسَّ / النرش اإلسالمي

 .ت حمّمد باقر األنصاري/ ليم بن قيس اهلاليلُس : ليم بن قيسكتاب ُس 

/ ش١٣٧٣/ ٤ط/ ت إبراهيم املوسوي الزنجاين/ مة احلّيل العالَّ  :املراد كشف

 .قم/ انتشارات شكوري/ مط إسامعيليان

/ هـ١٤٠١/ اخلوئي كمري ت عبد اللطيف الكوه/ ياخلّزاز القمّ  :كفاية األثر

 .انتشارات بيدار/ مط اخليام

/ الرسـالة سـةمؤسَّ / هــ١٤٠٩/ ت بكري حياين/ قي اهلندياملتَّ : كنز العّامل

 .بريوت

 .قم/ نرش أدب احلوزة/ هـ١٤٠٥/ ابن منظور: لسان العرب

مكتـب / هـ١٤٠٨/ ٢ط/ ت أمحد احلسيني/ الشيخ الطرحيي :جممع البحرين

 .ةنرش الثقافة اإلسالميَّ 

مكتـب / هـ١٤٠٨/ ٢ط/ ت أمحد احلسيني/ الشيخ الطرحيي :جممع البحرين

 .ةنرش الثقافة اإلسالميَّ 

 .بريوت/ دار الكتب العلمية/ هـ١٤٠٨/ اهليثمي :جممع الزوائد

دار الكتـب / هـ١٣٧٠/ ثت جالل الدين احلسيني املحدِّ / الربقي :املحاسن

 .طهران/ ةاإلسالميَّ 

 .انتشارات مكتبة احليدرية/ هـ١٤٢٤/ حسن بن سليامن احلّيل  :املحترض
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ت منشورا/ هـ١٣٧٠/ ١ط/ احلسن بن سليامن احلّيل : خمترص بصائر الدرجات

 .النجف األرشف/ املطبعة احليدرية

ــاجز ــة املع ــراين :مدين ــم البح ــزَّ / هاش ــداينت ع ــوالئي اهلم / ١ط/ ة اهللا امل

 .قم/ ةسة املعارف اإلسالميَّ مؤسَّ / مط هبمن/ هـ١٤١٣

ر ـسة النشمط مؤسَّ / هـ١٤١٩/ ١ط/ ت جواد القيّومي/ ابن املشهدي: املزار

 .قم/ نرش القيّوم/ اإلسالمي

/ هــ١٤١٨/ الـنامزي ت حسن بن عيلّ / النامزي عيلّ  :ة البحارمستدرك سفين

 .قم/ سة النرش اإلسالميمؤسَّ 

إرشاف يوسـف عبـد الـرمحن / احلاكم النيسابوري: الصحيحني عىلٰ  املستدرك

 .املرعشيل

/ هـ١٤١٥/ قةاملحقَّ  ١ط/ ت أمحد املحمودي)/ الشيعي(الطربي  :املسرتشد

 .ةة اإلسالميَّ سة الثقافمؤسَّ / مط سلامن الفاريس

 .دار املأمون للرتاث/ ت حسني سليم أسد/ املوصيل أبو يعىلٰ : مسند أيب يعىلٰ 

 .بريوت/ دار الصادر/ أمحد بن حنبل: مسند أمحد

سة طبع / هـ١٤٠٦/ الشيخ عزيز اهللا عطاردي: إلمام الرضا مسند ا مؤسَّ

 .ونرش آستان قدس الرضوي

/ هـ١٤١٩/ ١ط/ عاشور ت عيلّ / احلافظ رجب الربيس: مشارق أنوار اليقني

 .بريوت/ سة األعلميمؤسَّ 

 .دار احلديث/ هـ١٤١٨/ ١ط/ ت هوشمند/ الطربيس عيلّ  :مشكاة األنوار

 .هـ١٣٨٨/ املريجهاين الطباطبائي حسن: مصباح البالغة

/ سـة فقـه الشـيعةمؤسَّ / هــ١٤١١/ ١ط/ الشيخ الطـويس :دمصباح املتهجِّ 

 .بريوت
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 .بريوت/ سة األعلميمؤسَّ / هـ١٤٠٣ /٣ط/ الكفعمي: املصباح

سـة مؤسَّ / هــ١٣٧٩/ أكرب الغفاري ت عيلّ / الشيخ الصدوق :معاين األخبار

 .قم/ النرش اإلسالمي

سة مؤسَّ / هـ١٤١١/ ١ط/ الكوراين عيلّ :  معجم أحاديث اإلمام املهدي

 .قم/ ةاملعارف اإلسالميَّ 

حـة ٢ط/ يت محدي عبد املجيد السلف/ الطرباين :املعجم الكبري دة ومنقَّ / مزيَّ

 .دار إحياء الرتاث العريب

 .البسوي: املعرفة والتاريخ

 .طهران/ مكتبة املصطفوي/ حمّمد تقي النقوي القايني :مفتاح السعادة

دفـرت نشــر / هـ١٤٠٤/ ٢ط/ الراغب األصفهاين :املفردات يف غريب القرآن

 .الكتاب

 .قم/ مكتبة الطباطبائي/ مط العلمية/ ابن عيّاش اجلوهري :مقتضب األثر

/ هـ١٤٢١/ ١ط/ عاشور ت عيلّ / مريزا حمّمد تقي األصفهاين :مكيال املكارم

 .بريوت/ سة األعلميمؤسَّ 

/ سـة صـاحب األمـرمؤسَّ / هــ١٤١٦/ ١ط/ ابن طاووس :املالحم والفتن

 .أصفهان

 .بريوت/ دار املعرفة/ الشهرستاين :امللل والنحل

سـة مؤسَّ / ٢ط/ أكرب الغفـاري ت عيلّ / دوقالشيخ الص :من ال حيرضه الفقيه

 .قم/ النرش اإلسالمي

/ ت جلنــة مــن أســاتذة النجــف/ ابــن شــهر آشــوب :مناقــب آل أيب طالــب

 .النجف/ املكتبة احليدرية/ هـ١٣٧٦

/ مـط اعـتامد/ هــ١٤٢٠/ ١ط/ هباء الدين النجفـي :منتخب األنوار املضيئة

 . سة اإلمام اهلاديمؤسَّ 
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دار / هــ١٣٨٢/ ١ط/ حمّمـد البجـاوي ت عـيلّ / ذهبيالـ: ميزان االعتـدال

 .بريوت/ املعرفة

 .قم/ مط مهر/ ٰى أنوار اهلد/ هـ١٤١٥/ ١ط/ النوري :النجم الثاقب

/ ١ط/ ضـبط نّصـه الـدكتور صـبحي صـالح/ الرشيف الريض: هنج البالغة

 .بريوت/ هـ١٣٨٧

 .بريوت/ سة البالغمؤسَّ / هـ١٤١١/ ٤ط/ اخلصيبي: ىٰ اهلداية الكرب

ــوايفا ــاين: ل ــيض الكاش ــفهاين/ الف ــيني األص ــدين احلس ــياء ال / ١ط/ ت ض

ة مكتبة اإلمام أمري املؤمنني / هـ١٤٠٦  .أصفهان/ العامَّ

/ سة آل البيـتمؤسَّ / مط مهر/ هـ١٤١٤/ ٢ط/ احلّر العاميل :وسائل الشيعة

 .قم

ة دار / هـ١٤١٦/ ١ط/ مجال أرشف احلسيني ت عيلّ / القندوزي: ينابيع املودَّ

 .سوةاألُ 

*   *   * 



 

 

 

  ات

 ٣  ..............................................................  فمة املؤلِّ مقدَّ 

ل  ٥  ........بني الغيبة احلّسية والتغييب املعريف اإلمام املهدي : املبحث األوَّ

 ٧  ...........................  يف زمن الغيبة قبض يد اإلمام : املبحث الثاين

ة أهل البيت : املبحث الثالث  ٩  ......................  التالزم املنهجي ألئمَّ

ة أهل البيت   ٩  ..................................  أنواع القراءات ملنهج أئمَّ

 ١٠  ...................................  أسباب ظهور وبروز لون منهجي معنيَّ 

 ١٢  ............................................ ية واملنهج املتكاملالقيادة اإلهل

 ١٤  ................................  وحدة املنهج بني اإلمام املهدي وآبائه 

 ١٦  ..........................................................  خالصة البحث

 ١٦  ....................................................................  إشارة

ة :لالفصل األوَّ   ١٩  .................  يف الغيبة الكربىٰ  أدلَّة انقطاع النيابة اخلاصَّ

 ٢٢  ...........................................  التوقيع الرشيف: لالدليل األوَّ 

 ٢٥  .....................................  التواتر يف وقوع الغيبتني: الدليل الثاين

 ٢٧  ........................  روايات االنتظار وعدم االستعجال: الدليل الثالث

 ٢٩  .........................................أقوال علامء الطائفة: الدليل الرابع

ة  ٣١  ..................................  اإلجابة عيل شبهة استمرار النيابة اخلاصَّ

 ٣٢  ...........................................................اليامين واحلسني

 ٤٠  ..............................  ة وشعيب بن صالح وغريمهاذو النفس الزكيَّ 
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عي السفارة  ٤٧  ...........................  التوصيات الروائية يف احلذر أمام مدَّ

 ٦٣  .............................................  ات مهدويةحمطّ  :الفصل الثاين

ب اخلائِف«: وىلٰ املحطَّة األُ   ٦٥  ..........................................»املُهذَّ

 ٦٥  .........................................................فام معنٰى اخلوف؟

 ٦٧  .............................................  شجاعة التدبري ال تنايف احلذر

 ٦٩  .............................................  خفاء التدبري بال خفاء للمدّبر

 ٧١  ............................................  أحالس البيوت: املحطَّة الثانية

 ٧٣  .......................................  االحتامالت الواردة يف معنٰى احللس

ة من معنٰى   ٧٧  ..............................................  احللس نتائج مهمَّ

 ٧٩  ................................  الذي ورد يف الرواية؟) البيت(ى ما هو معن

 ٨٤  ...............................................  حلس البيوت  موسٰى 

 ٨٦  ............................  التي وردت يف الزيارة) حني( فهم جديد ملعنٰى 

ة  ٨٧  ...................................  الوسطية يف قوام العمل حني عجز األُمَّ

 ٨٧  ................................................................  أّهيا املؤمن

 ٨٨  ...............................  نامج الثأر والثورةاستمرار بر: املحطَّة الثالثة

 ٨٩  ...................  األخذ بثأر احلسني  ما ورد يف اإلذن بل واحلّث عىلٰ 

 ٩٧  ................................................  طلب الثأر آلل حمّمد 

 ٩٣  ............................................  قواعد مهدوية :الفصل الثالث

 ٩٥  ...........................................  الصرب والتصّرب  :وىلٰ القاعدة األُ 

ة :القاعدة الثانية  ٩٦  ...............................................  إعداد القوَّ

 ١٠١.......................................  طلب العلم ونرشه :القاعدة الثالثة

 ١٠١.............................  اجلميع عموم املسؤولية عىلٰ  :القاعدة الرابعة



 ٣٦٩ ....................................................................  فهرست املوضوعات

ــة ــ :القاعــدة اخلامس ــة التقيَّ ــذكي(ة الذكي ــتامن ال ــّس  )الك ــامي احل ــة تن وترقي

 ١٠٣..................................................................    األمني

 ١٠٤............................................  مالحظتان يف اإلعداد األمني

 ١٠٥...................................  داد األمنيالتقيَّة والكتامن حارس اإلع

 ١٠٩............................................  تقيَّة الكتامن مراتب ودرجات

 ١١٢.......................................  التقيَّة من اجلهالء أشّد من األعداء

 ١١٤............................................................  املذيع جاحد

نا كقاتلنا عمداً   ١١٥.................................................  املذيع رسَّ

 ١١٨..................................................  اجلندي اخلفي املجهول

 ١١٩........................................................  أصحاب الكهف

 ١٢١............  ة الذكيةة االصطناع مالزمة لقاعدة التقيَّ تقيَّ  :القاعدة السادسة

 ١٢٣...............................................والتقيَّة الذكية اخلرض 

 ١٢٤........................................................  املنهج أهّم وأوىلٰ 

 ١٢٥.........................................................؟خفاء أم اختفاء

 ١٢٦................................. عند اإلمام الصادق ) التقيَّة الذكية(

 ١٢٧...................................  يف سلوك إبراهيم ) التقيَّة الذكية(

 ١٢٨...................  القرآن يكشف عن أربع مهام ّرسية ألهل الكهف 

 ١٢٩.................................  يف سورة الكهف) التقيَّة التدبريية(أرسار 

 ١٣١........................................أمني لإلمام الصادق برنامج 

 ١٣١  ....................... مع من يكشف األرسار؟ كيف يتعامل اإلمام 

 ١٣٥............................................  دور املؤمن يف احلكومة اخلفيَّة

 ١٤٣  ................................  شخصيات مرسح الظهور :الفصل الرابع
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 ١٤٥.........................................................  مسالك االنتظار

 ١٤٧...............................................  السفياين بني احلتم والبداء

 ١٥١..................................................  قاعدة منهجية يف املنهج

 ١٥٣.........................................................  الشجرة امللعونة

 ١٥٥...........................................................  خطورة املنهج

 ١٥٥.........................................  )الشجرة اخلبيثة: (النقطة األُوىلٰ 

 ١٥٦..........................................  )ال يذكرون اهللا( :النقطة الثانية

 ١٥٦....................................  )بنو ُأميَّة هنج وسلوك: (النقطة الثالثة

 ١٥٦.............................................  )سعد اخلري: (النقطة الرابعة

سني أشدّ : (النقطة اخلامسة  ١٥٧................................ )اللعن للمؤسِّ

 ١٥٨........................................  )أخطر املناهج: (النقطة السادسة

 ١٥٨........................................  )إسالم وأصنام: (ابعةالنقطة الس

 ١٥٩.............................................  )بنو العبّاس: (النقطة الثامنة

 ١٦٠.......................................................  من  هو السفياين؟

 ١٦٦...................................................  معامل مرشوع السفياين

 ١٦٨..............................................  السفياين ويأجوج ومأجوج

 ١٧٥...........................................  السفياين بني املحتوم واملوقوف

 ١٧٨..................................................  دروس تربوية يف البداء

 ١٨٠..........................................  البداء وإخفاق مرشوع السفياين

 ١٨٢............................................................. رجفة الشام

 ١٨٤..........................روايات البداء بلسان أنَّ السفياين نقمة للمؤمنني

 ١٨٥.................................................  ف للسفيايناإلعالم املزيَّ 



 ٣٧١ ....................................................................  فهرست املوضوعات

 ١٨٧..................................  اخلسف عنوان للبداء يف حركة السفياين

 ١٩٠....................................  لية للمؤمنني هي املقاومةالوظيفة األوَّ 

 ١٩٩..................................................  البداء يف خامتة السفياين

بالوجوب العينـي والتعيّنـي لتصـّدي شـيعة العـراق باخلصـوص  أمرهم 

ة وحزم  ٢٠١.....................................................  للسفياين بقوَّ

 ٢٠٢..............................................الشعوب كّلها ضّد السفياين

 ٢٠٤........................................  الرايات املناهضة ملرشوع السفياين

 ٢٠٥................................................  دة للسفياينالرايات املمهِّ 

 ٢٠٦..........................................................  باينالشيص -  ١

 ٢٠٧.................................................  حكومة بني العبّاس -  ٢

 ٢٠٧..............................................................  البرتية -  ٣

 ٢٠٩....................................................  هج البرتيتناقض املن

 ٢١١................................ الغاية من استعراض روايات سنة الظهور

 ٢١٤.......................  دور املؤمن يف عرص الفتن وخصوصاً فتنة السفياين

 ٢١٨................................  يف التصّدي للسفياين مقاطع روائية خمتارة

 ٢١٩................................................................  اخلالصة

ــ رـاملهــديون االثنــا عشــ :الفصــل اخلــامس ر يف مقــام ـة االثنــا عشــهــم األئمَّ

 ٢٢٥..................................................................  الرجعة

 ٢٢٩...................................................  يف فهم الرواية املغالطة

 ٢٣٠..............................................................دفع التوّهم

 ٢٣٠...................  ل املهدّيني هو اإلمام الثاين عرش أنَّ أوَّ  شواهد عىلٰ 

 ٢٥٢...........................................................  مورأُ  تنبيه عىلٰ 
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ل ة: التنبيه األوَّ  ٢٥٢................................  عدم خلوِّ األرض من حجَّ

 ٢٥٤..............................  انطالق حركة اليامين من اليمن: التنبيه الثاين

 ٢٥٥............................................................  لثالتنبيه الثا

 ٢٥٥......................................قرعة اخلرية يف العقائد: التنبيه الرابع

 ٢٥٦...............  يف الدين كهانة شيطانية الرؤٰى  االعتامد عىلٰ : التنبيه اخلامس

 ٢٥٩........................  الرجعة قبل الظهور ومعه وبعده :الفصل السادس

 ٢٦١..............  حمور أدوار مرسح أحداث الظهورالرجعة ُقبَيل الظهور هي 

 ٢٦٥...........................................  نظام اإلمامة يف الرجعة: قاعدة

 ٢٦٨..................  »...نحن الشعار واألصحاب«: معاين قول اإلمام 

 ٢٧١...................................  فلسفة عالئم كّل من الظهور والرجعة

 ٢٧٥..................الرجعة إطالق الرجعة عىل الظهور وإطالق الظهور عىلٰ 

 ٢٧٦..................................... فيها بالرجعة الصيحة للظهور ينادٰى 

 ٢٨٠...........................................  الصيحة تالزم وتزامن الرجعة

 ٢٨٢..................................... والنداء الساموي اإلمام املهدي 

 ٢٨٣................................  تزامن وتالزم دولتهم الظاهرة مع الرجعة

 ٢٨٧...........................  ّرس ارتباط ظهور املهدي بحصول الرجعة قبله

 ٢٨٩..................................  ال ظهور بال رجعة وال رجعة بال ظهور

 ٢٩٢..............................  العجب بعالمة العجب كلُّ   إنباء النبيِّ 

 ٢٩٢...........................  الراجعني قبيل الظهور أسامء السبعة والعرشين

 ٢٩٣........................................  تشابك حقيقة الرجعة مع الظهور

 ٢٩٤.........................  تزامن الظهور والرجعة باآلية عىلٰ  استدالل النبيِّ 

 ٢٩٥.....................  ة عند الظهور وعداً إهلياً مفعوالً رجعة حواريي األئمَّ 



 ٣٧٣ ....................................................................  فهرست املوضوعات

 ٢٩٦....  أعضاء احلكومة املركزية للقائم من الراجعني من املوت يف شهر رجب

 ٢٩٧...............  أهل الرجعة )٢٧(صاالً به الـ اتِّ  ل أصحاب املهدي أوَّ 

 ٢٩٨.........  العراق واحلجاز للظهور) دونمهِّ يُ (ئون الراجعون ُيوطِّ  )٢٧(الـ 

 ٢٩٩...........................  كثرة الراجعني من النخب للنرصة عند الظهور

 ٣٠٠..............................  النساء الاليت يرجعن للحياة مع القائم 

 ٣٠٢.............................  من وقوع الرجعة يف رجب ظم عجبه ع

 ٣٠٢.......................................  توطئة أهل الرجعة العراَق للظهور

 ٣٠٤..............................  ة للظهورمتهيد أهل الرجعة البالد اإلسالميَّ 

 ٣٠٧.......................................  العجب اشتهار عالمة العجب كلُّ 

 ٣٠٧................................... ة مع املهدي رجوع حواري األئمَّ 

 ٣٠٨.....................  ة الراجعونحواريو األئمَّ  ل من يبايع املهدي وَّ أ

 ٣٠٩..........................أربعة آالف من األموات يكّرون مع القائم 

 ٣٠٩...........................................  مطر الرجعة يف مجادي ورجب

 ٣١١............  رجعة األموات قبل الظهور أعجب إعجازًا من الصيحة الساموية

 ٣١٣....................................رجعة األموات يف رجب قبيل الظهور

 ٣١٧..........................................  متهيد الراجعني احلجاَز للظهور

 ٣١٧...........  عنده بدءًا بالسبعة وعرشين تدّرج توافد أصحاب املهدي 

 ٣١٩................................ له بالظهور جيل أصحاب املهدي تع

 ٣٢٣........................................  ظهور أصغر وأكرب للمهدي 

 ٣٢٨....................  جمريات شعيب بن صالح، وهو ممَّن يرجع قبل الظهور

 ٣٣١................................  فلسفة البداء يف عالمات الظهور املحتومة

 ٣٣٣...................................................  دولتان للمهدي 
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 ٣٣٣..............................................  ار عند الظهوررجعة األرش

 ٣٣٥.................  خروج وظهور أهل جابرسا وجابلقا لنرصة املهدي 

 ٣٤٦...............................  تزامن يأجوج ومأجوج والرجعة والظهور

 ٣٤٩........................................  تزامن الدّجال ويأجوج ومأجوج

 ٣٥٠.................................................  يقتل إبليس القائم 

 ٣٥٧.........................................................  مصادر التحقيق

 ٣٦٧....................................................  فهرست املوضوعات

*   *   * 


