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  .له األئمة واملهديني وسلم تسليماًآواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وعلى 

من أهم مراحل البشرية٬، أو قل أهم املراحل  Xتعد مرحلة عصر الظهور لإلمام املهدي 
األمة اإلسالمية بل البشرية برمتها٬،  لهإذا ما نظرنا هلا من جهة الغربلة والتمحيص الذي تتعرض 

وبiعد العهد الزمين بني الناس وبني احلجة املعصوم٬،  ٬،حيث االبتعاد عن مصادر التشريع اإلهلي
إن    والتكامل الفردي واالجتماعي على الصعيد الدنيوي  ٬،حندار اlتمع البشري حنو املادةوا

والغفلة عن عالقة اإلنسان باهللا تعاىل وبالدين وحبجج اهللا تعاىل٬، حيث جند أن  ٬،  صح التعبري 
ال لألخالق وال للعلم وال للعقل و صحيحاً ٬، فال جتد نظرة وال تعريفاًلبتzكل املقاييس قد قُ

حيث جند كل هذه املفاهيم قد وضعت يف القالب الدنيوي واملنفعة الفردية ..  حىت لإلنسانية
iوجهالً اًعد احنرافاملادية٬، وبالتايل فكل تنظري وتقنني ال يتالئم مع اعوجاج املفاهيم الدنيوية ي 

  .يستدعي الضحك والفكاهة اًوختلف

الدنيا وما يتعلق فيها وانبهارهم بلتصاقهم الناس نتيجة شدة ا إليهوهذا الوضع املزري وصل 
والتكامل الروحي والعلمي حنو السمو الذي  اإلهلية باألخالقوابتعادهم وجهلهم  ٬،بزخرفها
  .كما يقال إليه٬،عاداه٬، وشبيه الشيء منجذب  اهللا تعاىل للبشر٬، فمن جهل شيئاً أراده

لعامة الناس فقط٬، بل احلصة  ذنباًوهذا اجلهل واالمنساخ حنو املادة وقصر النظر عليها ليس 
األكرب تقع على عاتق من وضعوا أنفسهم أدالء على معرفة اهللا تعاىل مع أ�م استأنسوا ظلمة 
السراديب وهدوء العزلة واالنكماش٬، حبيث فاقوا املقصورات املخدرات من النساء٬، بل ال أبالغ 

دين املترفني٬، وليت شعري أنَّى إن قلت بأنه ال توجد خمدرات وال مقصورات مبستوى رجال ال
جله٬، أأن يقود األمة ويiعر¡فهم التكامل احلقيقي وما خلقوا من  وصيفاً لقائد يغط يف سباته شتاًء

نعم إذا كانت احليوانات اليت تسبت شتاًء وخترج للنور يف الصيف لتوفر لنفسها الغذاء وحنوه٬، 
ا يكفي لسبا¦م بقدر أعمارهم مئات أل�م وفروا ألنفسهم م ؛فهؤالء ال يرون ضرورة لذلك

وكل طعام  ٬،املرات من حقوق اليتامى واملساكني واحملرومني٬، فكل نفس دافئ حتت دثارهم
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يتيم جائع ولوعة مسكني ضائع٬، والطامة الكربى أن الناس  ةُمستمرئ يف مقصورا¦م هو أنَّ
  ه ويتربك بتراب رجليه ر أن تقبل يديدَّخ°مiـيعتربون ذلك منقبة وفضيلة يستحق ®ا ذلك ال

  !   إن كان لرجليه تراب 

بل  ٬،فمن الطبيعي إن غاب الراعي وتقوقع يف ص°د°فة ذات أطباق٬، أن تألف الغنم الذئاب
  !جل املصلحة العامة أوتربر قسو¦ا وافتراسها على أ�ا رمحة من 

شرنقته  أحدمها ظل يقدس قائده املزعوم احملبوس يف :اlتمع إىل قسمني عموم فانقسم
لة موائد الزهاد الناس البسطاء٬، واملنتفعني من فضكالعذراء الدائمة العذرية٬، وهؤالء هم أكثر 

  .بالزهد

وأما القسم اآلخر وهو من يتمتع باجلرأة على النقد ورفض هكذا استحمار مقيت٬، فقد 
كراشهم مقربة للحيوانات وما لذ وطاب٬، ولكن لألسف أرفض تقديس هكذا فقهاء باتت 

منه أن الدين  شديد هذا القسم األخري رفض الدين كمنهج ودستور وراح يطلب البديل٬، ظناًال
وغفل عن أن واجبه حيتم عليه أن  !اإلهلي متمثل ®ؤالء املتطفلني٬، وعند فسادهم فال دين 

وفضح وكشف أقنعة املنتحلني  ٬،لتجسيد الدين واألخالق السماوية صاحلاً يكون منوذجاً
  .دجالني٬، حىت حيكم اهللا وهو خري احلاكمنيواملنافقني وال

 ولباب العسل هذا مصفى إىل الطريق الهتديت شئت ولو... ( :Xعن أمري املؤمنني 
 ختري إىل جشعي ويقودين هواي يغلبين أن هيهات ولكن٬، القز هذا ونسائج القمح هذا

 أبيت أو٬، بالشبع له عهد وال القرص يف له طمع ال من اليمامة أو باحلجاز ولعل ٬،األطعمة
  :القائل قال كما أكون أو؟  حرى وأكباد غرثى بطون وحويل مبطاناً

  القد إىل حتن أكباد وحولك   ببطنة تبيت أن داء وحسبك

 أسوة أكون أو٬، الدهر مكاره يف أشاركهم وال املؤمنني أمري يقال بأن نفسي من أأقنع
 أو٬، علفها مهها املربوطة كالبهيمة الطيبات أكل ليشغلين خلقت فما. العيش جشوبة يف هلم
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 أمهل أو سدى أترك أو. �ا يراد عما وتلهو أعالفها من تكترش٬، تقممها شغلها املرسلة
  .)١() ...املتاهة طريق أعتسف أو الضاللة٬، حبل أجر أو٬، عابثاً

منبوذة من قبل عبَّاد األصنام  أيوبقيت ثلة قليلة مستضعفة منبوذة من كال القسمني٬، 
البشرية٬، ومن قبل الذين رفضوا واستبشعوا حال تلك األصنام اليت قلّما تتكلم أو تفارق 

  !الظالم

يقيسون به الرجال٬،  ميزاناً ل حممد آهذه الثلة املستضعفة هم الذين جعلوا �ج حممد و
لنهج أمري  متبعاً زاهداً عامالًومل ينبهروا بالعمائم واللحى الطويلة٬، فمن كان من الفقهاء 

املؤمنني يقدسوه ويعتربوه من العلماء الربانيني األمناء٬، وأما من حاد عن �ج احلق وسلك �ج 
ن تآكلت أسنانه٬، أو أصبح كاخلفاش عاشقاً للظالم والفيء٬، ال إمعاوية الذي مل تشبع بطنه و

ساكني واليتامى قد حنلت طاقة له على التعرض لشعاع الشمس٬، يف حني أن الفقراء وامل
حىت يف  )املرجع األعلى(رمبا مل يروا مائدة ..  أجسامهم ومخصت بطو�م وذبلت شفاههم

  .فهم يرفضون هكذا فقهاء٬، بل يرو�م أعدى أعداء الدين !األحالم 

أل�م يرو�م قد مرقوا عن الدين وتعدوا  ؛هذه الثلة املستضعفة يرفضهم أتباع فقهاء السوء
أل�م حيسبون أن كل من  ؛ء اهللا يف أرضه٬، وكذلك يرفضهم من ختلوا عن الدينعلى خلفا

تسمَّى بالدين فهو صورة عن هؤالء الفقهاء املترفني٬، الذين ال يقتدي ®م وال يقبلهم إال من 
  .سفه نفسه

iلة جبرم غريها٬، ومسلوبة حقها٬، غرباء مستضعفون حمَّفأمست هذه الثلة املستضعفة م
 فطوىب٬، بدء كما غريباً وسيعود غريباً بدء اإلسالم إن( :قال رسول اهللا منبوذون٬، كما 

  .)٢() للغرباء

                                                            
  .٧٢ – ٧١ص ٣ج :نهج البالغة -١
 إنباب  ٩٠ص ١ج :صحيح مسلم ،٤ح ٢٢ابب ٣٣٧ص :غيبة النعماني ،٢٠١ص :الدين وتمام النعمةآمال  -٢

  .١٣٢٠ص ٢ج :سنن ابن ماجة ،...اإلسالم بدأ غريبًا
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 ٬،امسه إال يبقى وال اإلسالم فيه يذهب الزمان ذاك الشريد كالغريب يومئذ املسلم... (
 قيل بصدق تفوه أو حبق متكلم منهم تكلم فإذا ... رمسه إال يبقى وال القرآن فيه ويندرس

  .)١() ...الضاللة ورأس الشيطان قرين فأنت اسكت له

  :ذمهملسوء يف آخر الزمان قد تواترت األخبار يف وفقهاء ا

 اإلسالم ومن رمسه إال القرآن من يبقى ال زمان الناس على سيأيت: (عن رسول اهللا 
 فقهاء٬، اهلدى من خراب وهي عامرة مساجدهم٬، منه الناس أبعد وهم به يسمعون٬، امسه إال

  .)٢()تعود وإليهم الفتنة خرجت منهم السماء ظل حتت فقهاء شر الزمان ذلك

 يتقرؤن مراؤن قوم فيهم يتبع قوم الزمان آخر يف يكون(: قال ٬،X جعفر أيب عنو
  .)٣() ...علمهم وفساد العلماء زالت يتبعون .... سفهاء حدثاء ويتنسكون

 إذا: قال؟  قائمكم يظهر مىت: X اهللا عبد أبا رجل سأل(: قال٬، مسلم بن حممد عنو
 ومال ... والسداد الصالح وقل٬، والفساد اجلور وكثر٬، اهلداية وقلت٬، الغواية كثرت
  .)٤() ...والشعراء األشعار إىل الناس وأكثر٬، الدنيا إىل الفقهاء

ن وال هم نصارى كما يصفهم النيب حممد سائر الناس فقد أمسوا ال هم مسلمووأما حال 
 خرياً لقيته رأيته فإذا٬، تلقاه أن من خري رجل باسم مسعت إذا زمان الناس على يأيت( :
 وقبلتهم٬، بطو�م ومههم٬، درامههم دينهم٬، أحواالً لك أظهر جربته ولو٬، جتربه أن من

 وال مسلمني ال٬، سكارى حيارى٬، للدرهم ويسجدون٬، للرغيف يركعون٬، نساؤهم
  .)٥()نصارى

                                                            
 .١٩٦٧ح ٣٧ – ٣٦ص ١٤ج :للبروجردي -  جامع أحاديث الشيعة -١
  .٤٧٩ح ٣٠٨ – ٣٠٧ص ٨ج :الكافي -٢
  .٣٧٢ح... باب األمر بالمعروف ١٨١ – ١٨٠ص ٦ج :للطوسي - تهذيب األحكام -٣
 .عن مختصر إثبات الرجعة واثبات الهداة ، نقًال٤٩١ – ٤٩٠ص ٣ج :معجم أحاديث اإلمام المهدي -٤
 ٣٧٦ص ١٣ج :جامع أحاديث الشيعة ،١٦٦ص ٧١ج :بحار األنوار ،١٣٣٠٥ح ٣٧٩ص ١١ج :مستدرك الوسائل -٥
  .٩٨١ح
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٬، هذا هو Xهذا هو آخر الزمان٬، وهذا هو عصر الظهور املقدس لإلمام املهدي  ٬،نعم
قد مالوا إىل الدنيا واحلكام  فقهاء سوٍء...  عصر الفنت واالحنراف على خمتلف األصعدة

وقوى وتيارات معادية لإلسالم ...  وأتباع هلم مهج رعاع ينعقون مبا ال يفقهون..  الطواغيت
  ... !وأهله

٬، راية اليماين Xتظهر راية احلق املمهدة لإلمام املهدي ..  ذا البحر اهلائجويف خضم ه
لفقهاء السوء وللطواغيت٬، بال مداهنة وال مساومة٬، يف قلة  ثابتاً قوياً املوعود٬، اليت تقف نداً

  .مستضعفة٬، متخضت ®م األرض فأولد¦م يف آخر الزمان

 ظهرت إذا( :جتاه هذه الراية٬، بقوله لنا موقف الناس يبني Xولذلك جند اإلمام الصادق 
  .)١() ...املغرب وأهل املشرق أهل لعنها احلق راية

٬، كما سيأيت تفصيل )أهدى الرايات(وراية احلق يف عصر الظهور هي راية اليماين املوعود 
ذلك٬، وسنعرف أن امتحان األمة األول واألصعب سيكون مع اليماين املوعود قبل قيام اإلمام 

  .Xاملهدي 

هذه الراية اليت أرَّقت فقهاء آخر الزمان وأقضَّت مضاجعهم ونغصَّت عليهم سبا¦م 
اليت تذكر اليماين٬، ليقنعوا الناس بأن  وترفهم٬، فهرعوا إىل حماولة تأويل روايات أهل البيت 

اليماين املوعود ليس بواجب الطاعة ولعله ال يظهر اآلن٬، وعلى فرض ظهوره فالبد أن يأيت 
هلم  قبل أعتاب فقهاء آخر الزمان٬، ويقرهم على مراكزهم وجاههم٬، أو يكون تابعاًأوالً وي
ومبجرد  ٬،أل�م زعماء القوم ؛إلراد¦م٬، وإال فال يرى إال االستهزاء واحلرب والتشريد وخاضعاً

  ! أن يتفوهوا بكلمة ترددها الناس بال شعور كالببغاوات

٬، Xمأجورة لتiن°ظÐر للناس كيفية قيام اإلمام املهدي  وقد جنَّد فقهاء آخر الزمان أقالماً
  ! خبالف تنظريهم فعلى الناس أن ترمجه باحلجارة وتتربأ منه حدÒأفإن قال  ٬،وظهور املمهد له

                                                            
  .٤ح ١٧ابب ٣٠٨ص :آتاب الغيبة -١
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وبيان أ�ا الطريق  ٬،هذا التنظري حمدد بإطار حفظ هيبة املرجعية العليا وضمان رئاستها وطبعاً
٬، فأمست تلك األقالم النخرة كحاطب ليل ال يدري أين X الوحيد إىل معرفة اإلمام املهدي

  !يضع فأسه 

لدراسة مفصلة حسب اإلمكان حول الروايات  التعرضعزمت على  ٬،ومن أجل هذا وغريه
٬، وتكليف الناس جتاهها٬، Xاليت تتحدث عن عصر الظهور٬، والراية املمهدة لإلمام املهدي 

٬، فقد وجدت حىت من تعرض لبيان هذا املوضوع وإيضاح السبل إىل معرفة تلك الراية املقدسة
نه مل يوفق إىل التوفيق بني إبنية حسنة قد قصر نظره على روايات معينة٬، وترك البقية٬، أو 

  .الروايات واقتناص النتيجة منها ولو بصورة جزئية

فتجدهم عندما يتناولون موضوع اليماين املوعود يقتصرون على الروايات اليت صرحت 
٬، وثيقاً ٬، ويغفلون عن سائر الروايات اليت ترتبط بروايات اليماين وبشخصيته ارتباطاًبامسه فقط

حيث جند روايات كثرية تتكلم عن أشخاص أو رايات ممدوحة مبدائح جليلة٬، حبيث ال ميكن 
إذا الحظنا أن راية احلق واهلدى  وخصوصاً ٬،أن تكون مبعزل عن شخصية اليماين املوعود

ي راية واحدة ال أكثر٬، وبقية الشخصيات أو الرايات إما أن تكون منطوية واملأمور بنصر¦ا ه
  .وإما أن تكون ضالة وشاذة ٬،حتت راية احلق واهلدى

ومسألة أن راية احلق واهلدى يف عصر الظهور واحدة ال غري٬، مستفاد من روايات كثرية٬، 
ور بشكل رمزي أو و®ذا القيد نستطيع أن حنكم روايات كثرية حتدثت عن رايات عصر الظه

ه٬، فال ميكن لكاتب يف موضوع ما أن ينظر إليه من جانب واحد ويترك بقية اجلوانب اليت مموَّ
بدو�ا ال ميكن معرفة متام معامل وحدود ذلك املوضوع٬، بل قد يصل إىل صورة مشوهة عن 

  .املوضوع املبحوث عنه

مسألة معينة على آية واحدة أو  ن الكرمي ال ميكن أن نقتصر يف فهمآعندما نقرأ القر فمثالً
  .آيات٬، بل البد أن ننظر إىل كل اآليات اليت تتحدث عن تلك املسألة املعينة



 ١٣.................... ................... احللقة األوىل /دراسة يف شخصية اليما�ي املوعود

 

 

 الل�ه� ي�د� الل�ه� ي�ب�ايِع�ونَ إِنَّم�ا ي�ب�ايِع�ون�ك� ال�ذ�ين� إِن�﴿: ال ميكن أن ننظر إىل قوله تعاىل فنحن مثالً
٬، بل )فوق أيديهم(رف مكان ظن هلا إو ٬،كاأليدي اًهللا يدفنحكم أن . )١(﴾...أَي د�يهِم  فَو ق�

  .)٢(﴾الب�ص�ري� السَّم�يع� و�ه�و� ش�ي ٌء كَم�ثْل�ه� لَي س�... ﴿: أن ننظر إىل قوله تعاىل البد مثالً

وهكذا  .)٣(﴾الْخ�بِري� الل�ط�يف� و�ه�و� اَألب ص�ار� ي�د رِك� و�ه�و� اَألب ص�ار� ت�د رِكُه� ال�﴿: وقوله تعاىل
  .يف مسائل كثرية

ين قد وقفت على كل تفاصيل إعي دَّأيف هذه الدراسة ال   وأعوذ باهللا من األنا    وأنا 
ن هذا حبر عباب٬، إشخصية اليماين املوعود٬، أو إين أصبت عني احلقيقة يف كل ما سأكتب٬، ف

  .حلكم وغايات تقصر عن إدراكها العقول ؛شد اإلحكامأهلي مكنون٬، قد أحكمه أهله إوسر 

بعضها بالبعض اآلخر٬، مبا  جهدي يف تتبع الروايات ومقارنة بأين قد بذلت :وإمنا أقول
٬، فكل صواب هو من توفيق اهللا تعاىل٬، وكل خطأ هو من قصوري >وفقين إليه اهللا 
  .وتقصريي ال حمالة

هذا البحث سيقف على خطأ كثري جزم به أن القارئ اللبيب عندما يتأمل يف أولكن الذي 
ها من األسرار واملفاتيح اليت بثÞ من الباحثني الذين خبطوا خبط عشواء٬، وسيجد أن هناك كثرياً

يف  ن من اخلطأ الفادح أن نقولب روايات أهل البيت أيف روايا¦م٬، و أهل البيت 
  .منظار ضيق ونتعامل معها بعني اهلوى واملصاحل واملنافع

شاء اهللا يف هذه الدراسة جوانب كثرية عن شخصية اليماين املوعود٬، وخفايا فسنعرف إن 
ألنه يتعلق  ؛كثرية عن عصر الظهور املقدس ومراحله وتداعياته٬، فإن هذا من األمهية مبكان

  .مبصري مجيع البشر الدنيوي واألخروي٬، وتتعلق به السعادة والشقاوة يف الدارين

                                                            
  .١٠: الفتح -١
 .١١: الشورى -٢
  .١٠٣: األنعام -٣



 ١٤.................... ................... احللقة األوىل /دراسة يف شخصية اليما�ي املوعود

 

 

ويتجرد عن العوائق  ٬،ن يترك اهلوى والتعصب األعمىرجوه من القارئ الكرمي أأوالذي 
املعرفية٬، عسى أن تتضح له الصورة جبالء٬، وميسك بطرف اخليط الذي يوصله إىل الصراط 

حيث النجاة من فنت آخر الزمان والفوز برضا الرمحن ونصرة إمام اإلنس واجلان  ٬،املستقيم
  ).أرواحنا لتراب مقدمه الفداء(

سأتعرض يف هذه الدراسة لعقبات كثرية٬، ال ميكن جتاوزها إال على  وال أخفي عليكم بأين
حنو طرح االحتماالت٬، لكي ال نكون من القائلني بال علم٬، ومراعاة للتدرج مع القارئ 

  .الكرمي٬، لكي تتضح عنده الصورة بال تشويش

هذا  كتبت وأكيد قد فاتين الكثري من الروايات واحلقائق٬، لقصر باعي وقلة بضاعيت٬، وألين
 وضيق من الوقت٬، واألمل يف اإلخوة املؤمنني أن يتموا ذلك٬، ويتكرموا علي¡ البحث على عجلة

®ذا الصدد٬، لينريوا الطريق لسالكيه٬، ويرموا بسهم بني يدي  مبالحظا¦م٬، أو أن يعملوا أحباثاً
  .Xالقائم 

إىل أمور مهمة وأكثر شيء حتريته يف هذه الدراسة هو أن أشد انتباه طالب احلقيقة واحلق 
ن يتجهوا إىل دراسة احلقائق بعني التجرد أ٬، عسى أن يفكوا قيود التقليد والتعصب٬، وجداً

ال ختفى عليه خافية يف  ٬،والناقد بصري ٬،واحلساب عسري ٬،واإلنصاف واملسؤولية٬، فالطريق شائك
  .السموات واألرض

عنده٬، فال ينكره ويعتقد  حمتمالًقل أن يكون أن مل يiرِد القارئ االقتناع بطرح معني٬، فال إو
 فال... ( :Xخبالفه٬، فيهلك نفسه من حيث يعلم أو ال يعلم٬، فقد روي عن أمري املؤمنني 

 يف تستوحشوا ال الناس٬، أيها( .)١() ...تنكرون فيما احلق أكثر فإن ٬،تعرفون ال مبا تقولوا
 واهللا٬، جوعها كثري٬، شبعها قليل مائدة على اجتمعوا الناس إن ٬،يسلكه من لقلة اهلدى طريق

  .)٢() املستعان

                                                            
  .١٥٤ص ١ج :نهج البالغة -١
  .٣٥ص :الغيبة للنعماني -٢
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: فقولوا ٬،به حدثناكم ما على فجاء حبديث حدثناكم فإذا( :Xوعن اإلمام الصادق 
٬، اهللا صدق: فقولوا ٬،به حدثناكم ما خالف على فجاء حبديث حدثناكم وإذا٬، اهللا صدق

  .)١() مرتني تؤجروا

  .)٢() ذلك تنكروا فال ولده ولد أو ولده يف وكان شيئاً منا الرجل يف فإذا قلنا(

وإن ٬، يشاء ما يصنع اهللا فإن هنا ها من فجاء هنا ها من جييء أنه بأمر حدثناك إن(
  .)٣() ويثبت يشاء ما ميحو اهللا فإن خبالفه غداً وحدثناك حبديث اليوم حدثناك

 النَّاس� أَح�ِسب�﴿: فليحذر كل من يريد النجاة من مكر اهللا تعاىل واختباره٬، قال اهللا تعاىل
 ال�ذ�ين� الل�ه� فَلَي�ع لَم�نَّ قَب ل�هِم  م�ن ال�ذ�ين� فَت�نَّا و�لَقَد  # ي�فْت�ن�ونَ لَا و�ه�م  آم�نَّا ي�قُولُوا أَن ي�ت ر�كُوا أَن

سيظهر بأمر جديد شديد ال يقر به  Xن اإلمام املهدي أل؛ )٤(﴾الْكَاذ�بِني� و�لَي�ع لَم�نَّ ص�د�قُوا
 غري بأمر جاء  X القائم قام إذا: (إال من امتحن اهللا قلبه لإلميان٬، كما روي عن اإلمام

  .)٥() كان الذي

 عنه فضل دثر قد أمر إىل وهداهم٬، جديداً اإلسالم إىل الناس دعا  X القائم قام إذا(
 لقيامه ؛بالقائم ومسي٬، عنه ضلوا قد أمر إىل يهدي ألنه ؛مهدياً القائم مسي وإمنا٬، اجلمهور

  .)٦() باحلق

 األمر هذا صاحب نصف إنا: X جعفر أليب قلت: قال(: قال٬، اجلهين مالك عنو
 الذي هو يكون حىت أبداً ذلك يكون ال٬، واهللا ال: فقال. الناس من أحد ®ا ليس اليت بالصفة

  .)٧() إليه ويدعوكم بذلك عليكم حيتج

                                                            
  .٣٠٥ص :الغيبة للنعماني -١
  .٥٣٥ص ١ج :الكافي -٢
  .١١٩ص ٤ج :بحار األنوار -٣
 .٣ – ٢: العنكبوت -٤
  .٤٩٤ح ٤٧٣ص :الغيبة للطوسي -٥
  .٣٨٣ص ٢ج :للمفيد - اإلرشاد -٦
  .٣ح ٢٢ابب ٣٣٧ص :آتاب الغيبة للنعماني -٧
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وبعد ذلك أنَّى للمتخرصني املتشدقني أن ينصبوا أنفسهم منظر¡ين لكيفية ظهور وقيام القائم 
ضه ٬، أو كأن اهللا قد فرغ من األمر وفو¡٬، كأ�م قد اختذوا عند الرمحن عهداًمن آل حممد 

  .إليهم

  .)١(﴾ع�ه داً الرَّح م�نِ ع�ند� اتَّخ�ذَ أَمِ الْغ�ي ب� أَاط�لَع�﴿: قال اهللا تعاىل

  .كثرياً وصلى اهللا على حممد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليما٬ً، واحلمد هللا رب العاملني

* * *  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .٧٨: مريم -١



  

  .)١() مياين ناأو ٬،ميان ميانواإل ٬،اليمن أهل الرجال خري نإ( :عن الرسول 

 يف٬، واحدة سنة يف واخلراساين واليماين السفياين خروج(... : Xعن اإلمام الباقر 
٬، وجه كل من البأس فيكون ٬،بعضاً بعضه يتبع اخلرز كنظام نظام٬، واحد يوم يف٬، واحد شهر
 يدعو ألنه ؛هدى راية هي٬، اليماين راية من أهدى راية الرايات يف وليس٬، ناواهم ملن ويل
 خرج وإذا٬، مسلم وكل الناس على السالح بيع حرم اليماين خرج فإذا٬، صاحبكم إىل

 فهو ذلك فعل فمن٬، عليه يلتوي أن ملسلم حيل وال٬، هدى راية رايته فإن إليه فا�ض اليماين
  .)٢() ...مستقيم طريق وإىل احلق إىل يدعو ألنه ؛النار أهل من

 سنة يف٬، واليماين واخلراساين السفياين: الثالثة خروج(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عنو
 إىل يدعو ألنه ؛اليماين راية من أهدى راية فيها وليس٬، واحد يوم يف واحد شهر يف واحدة

  .)٣() احلق

أوصاف جليلة وعظيمة ال ميكن  األوصاف الواردة عن اليماين يف روايات أهل البيت 
يتبني  ٬، ومن خالل روايات أهل البيت أن تتوفر إال يف حجج اهللا تعاىل واملعصومني 

نه قسيم النار واجلنة يف إ٬، وXأن امتحان األمة األول هو باليماين وقبل قيام اإلمام املهدي 
ن ع°جِبت° فيزول ع°ج°بiك عندما تسمع اإلمام الباقر يصف امللتوي عليه بأنه من إو ٬،عصر الظهور

إن التوى  يكون من أهل النار جبميع األئمة    بلسانه    حىت لو كان مقراً أيأهل النار٬، 
  .على اليماين

ر حذÞقد  Xوهذا االمتحان واخلروج عن الوالية واستحقاق النار قبل قيام اإلمام املهدي 
  :منه األئمة 

                                                            
 ،٢٣٢ص ٥٧ج :بحار األنوار ،جعفر بن محمد الحضرمي أصل، ٨١ص :عدة محدثين - األصول الستة عشر  -١

  .٦٠٢ص ١٠ج :مستدرك سفينة البحار
  .١٣ح ١٤ابب ٢٦٤ – ٦٢ص :للنعماني -  الغيبة -٢
 :للطوسي - الغيبة، ٢٨٤ص ٢ج :للطبرسي - إعالم الورى بأعالم الهدى  ،٣٧٥ص ٢ج :للمفيد - اإلرشاد -٣

  .بتفاوت يسير ٤٤٣ح ٤٤٧ – ٤٤٦ص
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و�ل�ي�قُولَ ال�ذ�ين� ﴿ :وقوله: (قال ٬،يف تفسري بعض اآليات القرآنية Xعن اإلمام الصادق 
ºو�م�ا ه�ي� إِل�ا ذ�كْر�ى ﴿: وقوله: قوله إىل...  يعين بذلك الشيعة وضعفاءها ﴾ف�ي قُلُوبِهِم مَّر�ض

اليوم قبل خروج القائم من شاء قبل : قال ٬،)١(﴾ل�م�ن ش�اء م�نكُم  أَن ي�ت�قَدَّم� أَو  ي�ت�أَخَّر�. .ل�لْب�ش�رِ
فمن تقدم إىل قبول احلق تأخر عن سقر٬، ومن  .)٢(...)ومن شاء تأخر عنه ٬،احلق وتقدم إليه

  .تقدم إىل سقرتأخر عن قبول احلق 

والعياذ باهللا   فااللتواء على اليماين ومعاداته يiخرج الناس عن الوالية ويوردهم سقر  ٬،إذن
يف عصر الظهور ومن مسعه ومل ينصره أكبه  وسيتبني أن اليماين هو واعية أهل البيت  ٬،  

 البيت أهل واعيتنا مسع من فإنه (... :Xاهللا يف النار على وجهه٬، كما قال اإلمام احلسني 
  .)٣() جهنم نار يف وجهه على اهللا كبه٬، جيبنا مل مث

ولنسلط الضوء اآلن . تركه إىل حملهأوالواعية هي الدعوة٬، والكالم يف هذا املوضوع طويل 
  :)عليهما السالم(على صفات اليماين املوعود اليت وردت يف كالم الباقر والصادق 

  ):اليما�ي راية من أهدى راية الرايات يف وليس( -١

أنه املمهد الرئيسي لقيام اإلمام املهدي رايات يف عصر الظهور٬، وهذا يعين فهو أهدى ال
X قر°ن بهiحد مهما كانأ٬، وكل راية أو دعوة تعارضه فهي باطل واحنراف٬، وال ميكن أن ي.  

 كُنت�م  إِن أَتَّبِع ه� م�ن ه�م�ا أَه د�ى ه�و� الل�ه� ع�ند� مِّن  بِك�ت�ابٍ فَأْت�وا قُلْ﴿ :قال اهللا تعاىل
 إِنَّا قَالُوا آب�اءكُم  ع�لَي ه� و�ج�دتُّم  م�مَّا بِأَه د�ى جِئْت�كُم أَو�لَو  قَالَ﴿: وقال اهللا تعاىل .)٤(﴾ص�اد�ق�ني�

  .)٥(﴾كَاف�ر�ونَ بِه� أُر س�لْت�م بِم�ا

                                                            
  .٣٧، ٣١: المدثر -١
  .٧٣٥ – ٧٣٤ص ٢ج :لشرف الدين الحسني - تأويل اآليات ،٣٢٦ – ٣٢٥ص ٢٤ج :بحار األنوار -٢
 .٢١٩ص: للصدوق - االمالي  -٣
  .٤٩: القصص -٤
  .٢٤: القصص -٥
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ومن هذا نعرف أن يف عصر الظهور املقدس هناك راية هي أهدى الرايات٬، ومأمور بنصر¦ا 
إىل طريق مستقيم٬، فهي ٬، وتدعو إىل احلق وXومنهي عن خمالفتها٬، وتدعو إىل اإلمام املهدي 

  .أل�ا نفس أوصافها ؛ل حممد راية حممد وآ

 بنا الكالم كثريا٬ً، وعندما خنوض يف دراسة موضوع الرايات يف عصر الظهور يطول
وسأحاول اختصاره قدر اإلمكان٬، ولذلك أرجو من القارئ الكرمي أن يتابع معي وبدقة إىل 

نوا األمر بصورة جلية ولكن مبناسبات وعبارات قد بيَّ ألنه سيتضح أن أهل البيت  ؛النهاية
  .خمتلفة

ومن سبق  ٬،تهمن استضل �ا كن ٬،لنا راية... : (يف حديث طويل  Xعن أمري املؤمنني
  .)١() ...ومن متسك �ا جنا ٬، ومن فارقها هوى٬،ومن ختلف عنها هلك ٬،إليها فاز

 ونشهد: (... Xعن أمري املؤمنني : وهذا أيضاً وصف الراية املوروثة من رسول اهللا 
 أميناً فأدى ٬،ناطقاً وبذكره ٬،صادعاً بأمره أرسله ٬،ورسوله عبده حممداً وأن ٬،غريه إله ال أن

 لزمها ومن ٬،زهق عنها ختلف ومن مرق٬، تقدمها من ٬،احلق راية فينا وخلف ٬،رشيداً ومضى
  .)٢(..) .قام إذا سريع٬، القيام بطئ ٬،الكالم مكيث ٬،دليلها حلق

  :٬، كما يف الرواية اآلتيةوآله  بل جند راية اليماين املوعود مشا®ة لدين حممد 

٬، الشيعة اختالف فأجريت  X الثاين جعفر أيب عند كنت(: قال ٬،سنان بن حممد عن
٬، وفاطمة وعلياً حممداً خلق مث ٬،بوحدانيته متفرداً يزل مل وتعاىل تبارك اهللا إن ٬،حممد يا: فقال

 وفوض عليها طاعتهم وأجرى خلقها فأشهدهم٬، األشياء مجيع خلق مث٬، دهر ألف فمكثوا
 اهللا يشاء أن إال يشاؤوا ولن ٬،يشاؤون ما وحيرمون ٬،يشاؤون ما حيلون فهم٬، إليهم أمورها

                                                            
 .١١١ – ٨٩ص ١٠ج: األنواربحار  -١
  .١٩٣ص ١ج :نهج البالغة -٢
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٬، حمق عنها ختلف ومن ٬،مرق تتدينها من اليت الديانة هذه ٬،حممد يا: قال مث .وتعاىل تبارك
  .)١() حممد يا إليك خذها٬، حلق لزمها ومن

   عصر الظهور   والذي يكون عند التمييز  وهذا الوصف وiصèف به باب آل حممد 
  :ذكر تغلب أهل الباطللبعض شيعته وقد  Xكما يف قول أمري املؤمنني 

٬، فإذا جاء التمييز قامت األماناتصلوا معهم اجلمعات٬، وأدوا إليهم  ٬،يا معشر شيعتنا(
٬، ومن ختلف من اتبعه كان حمسناً ٬،احلرب على ساق٬، فمعنا أهل البيت باب من أبواب اجلنة

من  ولو مل يبق�فتح وبنا خيتم٬، ] بنا[أال إن الدين . ٬، ومن حلق به حلق باحلقعنه كان ممحقاً
  .)٢() كما ملئت جوراً منا ميالها عدالً الدنيا إال يوم واحد لواله اهللا تعاىل رجالً

واحلروب والفنت  Xيشري إىل زمن قيام اإلمام املهدي  Xوالحظ هنا أن أمري املؤمنني 
٬، وقارنه مع وصف )ومن حلق به حلق باحلق: (عن هذا الباب Xاليت تسبقه٬، فتأمل يف قوله 

 راية هي(و ٬، )مستقيم طريق وإىل احلق إىل يدعو ألنه: (Xيماين يف كالم اإلمام الباقر ال
  .٬، واحلر تكفيه اإلشارة)صاحبكم إىل يدعو ألنه ؛هدى

  ؟من أين لك إثبات أن راية اليماين هي راية أهل البيت : فإن قلت

الرايات٬، وهي راية حق ثبت من خالل ما تقدم أن راية اليماين راية هدى بل أهدى  :أقول
  .٬، وممدوحة مبدائح عظيمةXىل اإلمام املهدي إوتدعو إىل احلق و

راية قبل  أيجندها حتذر بلهجة شديدة عن اتباع  وعندما نأيت إىل روايات أهل البيت 
ويف عصر الظهور٬، إال راية واحدة٬، وصفت بعدة أوصاف وبألفاظ خمتلفة٬،  Xقيام القائم 

٬، وتارة بأ�ا عنها بأ�ا حسينية٬، وتارة بأن مع صاحبها عهد رسول اهللا فتارة جندهم يعربون 

                                                            
 .٥ووفاته ح) صلى اهللا عليه وآله(باب بلد النبي  ٤٤١ص ١ج: الكافي -١
 .٣٨٩ص ٣ج: للقاضي النعمان المغربي - األخبارشرح  -٢
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مشرقية٬، وتارة بأ�ا سوداء٬، وتارة بأن صاحبها خامل أصله٬، وتارة بأ�ا راية آل حممد وعلي 
  .اخل... ٬، وتارة بأ�ا يسوقها رجل من آل حممد 

مدوحة من بني الرايات واملأمور ال يتعدد٬، فالبد أن تكون هذه الراية املومبا أن احلق واحد 
ال غري٬،   Xإذن فهي راية أهل البيت  ٬،  أهدى الرايات    باتباعها هي راية اليماين املوعود 

  :ولنتصفح الروايات اآلتية لنقف على احلقيقة بشكل أوضح

فأن آلل حممد وعلي راية  ٬،إياك وشذاذ من آل حممد .. .: (قال ٬،Xعن الباقر 
 وال تتبع منهم أحداً أبداً حىت ترى رجالً من ولد احلسني األرضفالزم  ٬،ولغريهم رايات

X،فإن عهد نيب اهللا صار عند علي بن احلسني مث صار  ٬،معه عهد نيب اهللا ورايته وسالحه ٬
  .)١() ...فالزم هؤالء أبداً وإياك ومن ذكرت لك ٬،عند حممد بن علي ويفعل اهللا ما يشاء

بأن هذه الراية غري راية اليماين املوعود للزم أن تكون راية  ويف الرواية السابقة لو قلنا
ألن الرواية مل تستثنِ غري راية واحدة  ؛اليماين من ضمن الرايات الشاذة واملنهي عن اتباعها

ىل إحسينية٬، ومن املعلوم أن راية اليماين املوعود موصوفة بأ�ا أهدى الرايات وتدعو إىل احلق و
  .Xنصر¦ا٬، إذن فهي الراية احلسينية وهي راية آل حممد صراط مستقيم ومأمور ب

  .ومما تقدم نعرف أن اليماين سيد حسيين ومن آل حممد ومعه عهد رسول اهللا 

 فَانت�ظ�ر�واْ﴿ :يقول 8إن اهللا : (فقال ٬،أنه سiئل عن الفرج مىت يكون Xعن أيب جعفر 
مث يرفع  ٬،آلل جعفر بن أيب طالب راية ضالل يرفع: مث قال ٬،)٢(﴾الْم�نت�ظ�رِين� مِّن� م�ع�كُم إِنِّي

مث  يء٬،رايات وليس بش Xمث يرفع آلل احلسن بن علي  ٬،آل عباس راية أضل منها وأشر
  .)٣() راية فيها األمر Xيرفع لولد احلسني 

                                                            
 .٢٩٦ص: الناصب إلزام -١
  .١٠٢: ، يونس٢٠: ، يونس٧١: األعراف -٢
 .٩٧ص ٣ج: األخبارشرح  -٣
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هي راية  Xتؤكد على أن الراية احلقة الوحيدة قبل قيام اإلمام املهدي  وهذه الرواية أيضاً
  .وإنشاء دولة العدل اإلهلي املوعودة Xحسينية وفيها األمر أي الفرج وقيام اإلمام املهدي 

إىل اإلمام  أي٬، )ألنه يدعو إىل صاحبكم(له عالقة بوصف اليماين ) فيها األمر( :وقوله
  .٬، وميهد له قيامه املقدسXاملهدي 

 غري األرض شرقي من رايات وتقبل : (...يف حديث طويل Xعن أمري املؤمنني 
 يسوقها ٬،األكرب السيد خبامت القناة رأس يف خمتوم٬، حرير وال كتان وال بقطن ليست٬، معلمة
 الرعب يسري ٬،األذفر كاملسك باملغرب رحيها وتوجد٬، باملشرق تظهر ٬،حممد آل من رجل

 خيل أقبلت إذ ذلك على هم فبينما. آبائهم بدماء طالبني الكوفة يرتلوا حىت بشهر أمامها
  .)١(...) رهان فرسي كأ�ما يستبقان واخلراساين اليماين

  :ويف هذه الرواية عدة نقاط

وهي أن راية اهلدى واحلق يف عصر الظهور واحدة  ٬،بعد أن أسسنا نقطة هامة جداً   أ
وهي راية اليماين املوعود٬، يتبني أن هذه الراية أو الرايات اليت يف الرواية السابقة هي رايات 

أل�ا موصوفة بصفات جليلة وعظيمة٬، وقد تقدم أن كل الرايات يف عصر  ؛اليماين املوعود
فالزم  ٬،ل حممد وعلي راية ولغريهم راياتفأن آل(...  :الظهور مذمومة إال راية واحدة

معه عهد نيب اهللا  ٬،X وال تتبع منهم أحداً أبداً حىت ترى رجالً من ولد احلسني األرض
  ...).ورايته وسالحه

  ):األرض شرقي من رايات وتقبل: (Xقوله   ب

 نعرف منه أن هذه الرايات مشرقية وال عالقة هلا باليمن أو غريه٬، وجهة املشرق هنا هي
العراق وإيران٬، إذن فحركة اليماين مشرقية مرددة بني العراق وإيران أو إن عصبة أنصارها 

  .منهما

                                                            
 .٢٧٤ص ٥٢ج: األنواربحار  -١
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  ):حرير وال كتان وال بقطن ليست٬، معلمة غري: (Xقوله   ج

الرايات املعلمة الظاهر هي الرايات امللونة أو املرسوم على حافا¦ا رموز أو كتابة معينة٬، 
أخرى يتبني أ�ا رايات سود ال يشو®ا لون غري السواد٬، ولعل هلا ومع مقارنة ذلك مع روايات 

أهدى (كوصف راية اليماين  أيال يشوبه باطل٬،  اًكو�ا هدى خالص ؛ وهوآخر اًمعىن باطني
  ..).ىل طريق مستقيمإيدعو إىل احلق و.. الرايات

راية الغالبة اليت وأما وصفها بأ�ا ليست من قطن وال كتان وال حرير٬، فلعل معناه أ�ا هي ال
  .اخل...  ومنهجاً كابر عن كابر٬، أو أ�ا منها ومنطوية حتتها هدفاً يتوارثها األئمة 

ويتضح هذا األمر أكثر عندما نسمع وصف الراية املغلبة٬، وأ�ا ليست من قطن وال كتان 
  :وال حرير٬، يف الرواية اآلتية

 تكملة يكون حىت X القائم خيرج ال: X اهللا عبد أبو قال(: قال٬، بصري أيب عن
 عن وميكائيل٬، ميينه عن جربئيل ٬،آالف عشرة: قال ؟ احللقة تكملة وكم: قلت .احللقة
 راية وهي٬، لعنها إال املغرب يف وال املشرق يف أحد يبقى فال �ا ويسري الراية يهز مث٬، يساره
 وال كتان وال قطن واهللا هي ما٬، حممد أبا يا: قال مث .بدر يوم جربئيل �ا نزل  اهللا رسول

 يوم  اهللا رسول نشرها٬، اجلنة ورق من: قال ؟ هي يءش أي فمن: قلت .حرير وال قز
 البصرة يوم كان إذا حىت X علي عند تزل فلم٬، X علي إىل ودفعها لفها مث٬، بدر

 يقوم حىت أحد ينشرها ال هناك عندنا وهي لفها مث٬، عليه اهللا ففتح X املؤمنني أمري نشرها
 الرعب ويسري٬، لعنها إال واملغرب املشرق يف أحد يبق فلم نشرها قام هو فإذا٬، X القائم
٬، حممد أبا يا: قال مث ٬،شهراً يسارها وعن٬، شهراً ميينها وعن٬، شهراً وورائها٬، شهراً قدامها

  .)١(...) اخللق هذا على اهللا لغضب أسفاً غضبان موتوراً خيرج إنه

  .ويؤيد هذا األمر أكثر ما تقدم من أن راية اليماين املوعود هي راية آل حممد وعلي 

                                                            
 .١ح ١٩باب ٣٢٠ – ٣١٩ص: للنعماني -آتاب الغيبة  -١
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  ):األكرب السيد خبامت القناة رأس يف خمتوم: (Xقوله    د

بأنه قد : ٬، ال كما حاول الكوراين حتريفها٬، عندما قالالسيد األكرب هو الرسول حممد 
 رسولك جده حممد على وصل: (دعاء الندبة٬، فقد جاء يف )اهللا همحر(يكون السيد اخلميين 

  .)١(...) األكرب السيد

 Xيف القائم  Xعن اإلمام الصادق  ٬،روى املفضل بن عمر يف حديث طويل وأيضاً
  اهللا رسول حممد األكرب السيد وليحضرن لريدن واهللا ٬،مفضل يا هيهات: (... والرجعة

 اإلميان حمض من وكل  واألئمة واحلسني واحلسن وفاطمة املؤمنني أمري األكرب والصديق
  .)٢(..) .حمضاً الكفر حمض أو حمضاً

  .من ميثلها وحيكي عنها أياملغلبة٬، فهي منها  وهذا إن مل يعين أ�ا نفس راية رسول اهللا 

أكثر من خامت٬، ولكن  ٬، فاملستفاد من الراويات أن له وأما مسألة خامت رسول اهللا 
قبل  Xلعلي  هو اخلامت الذي أعطاه الرسول   إن محلناه على املعىن املادي    األرجح 
  :وفاته

 ....الوفاة  اهللا رسول حضرت ملا(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن٬، عثمان بن أبان عن
 يف �ذا ختتم: فقال أصبعه من خامته نزع حىت إليه فنظرت:   Xاإلمام علي  أي    قال

  .)٣(..) .اخلامت ترك ما مجيع من فتمنيت إصبعي يف وضعته حني اخلامت فنظرت: قال٬، حيايت

 قال :قال ٬،X جعفر أيب عن :على القوم بوراثته هلذا اخلامت Xوقد احتج أمري املؤمنني 
 سالح ورث أحد فيكم هل اهللا نشدتكم: (قال ٬،ناشدهم عمر قتل حني X املؤمنني أمري

  .)٤() ال :قالوا ؟ غريي وخامته يتهاور اهللا رسول

                                                            
 .٥٨٣ص: للمشهدي -المزار  -١
 .١٤ص ٥٣ج: األنواربحار  -٢
 .٩ح) صلى اهللا عليه وآله(من سالح رسول اهللا  األئمةباب ما عند  ٢٣٦ص ١ج: الكافي -٣
 .٢٠٢ص: للصفار - بصائر الدرجات  -٤
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  :Xالذي كان يفتخر به أمري املؤمنني  Xهو خامت سليمان  امتاخلوالظاهر أن هذا 

 :يقول وهو عتمة بعد ليلة ذات X املؤمنني أمري خرج(: قال ٬،X جعفر أيب عن
 سليمان خامت يده ويف٬، آدم قميص عليه٬، اإلمام عليكم خرج ٬،مظلمة وليلة٬، مههمة مههمة
  .)١() السالم عليهما موسى وعصا

  :أيضاً Xوخامت سليمان كان عند اإلمام اجلواد 

 الرضا علي بن حممد جعفر أيب يد يف رأيت(: قال٬، جعفر بن موسى بن احلسني عن
 خامت هذا": X قال!  هذا مثل يلبس مثلك: فقلت ٬،ناحل فضة خامت٬، )السالم عليهما(

  .)٢(") )السالم عليهما( داود بن سليمان

لعبد اهللا  )٣( Xوقد يكون هو نفسه اخلامت ذو الفص األسود الذي أخرجه اإلمام الصادق 
 ؟أريكه أن حتب: فقال ٬، اهللا رسول خامت ذكرنا(: قال ٬،سنان بن اهللا عبد عن :اهللا بن سنان

 عليه أسود فص وفيه فضة حلقة فإذا ٬،قطنة يف وأخرجه ففتحه خمتوم حبق فدعا ٬،نعم: فقلت
  .)٤() أسود  النيب فص إن: قال مث: قال ٬،" اهللا رسول حممد" سطران مكتوب

أن خامت سليمان عند دابة األرض اليت خترج يف آخر  Xوقد روي عن اإلمام علي 
  :الزمان

 معها٬، الصفا عند من األرض) من( دابة خروج: قال؟  املؤمنني أمري يا ذلك وما(... 
 فيه فينطبع مؤمن كل وجه على اخلامت يضع٬،  موسى وعصى٬، داود بن سليمان خامت
  .)٥(...) حقاً كافر هذا فينكتب كافر كل وجه على ويضعه٬، حقاً مؤمن هذا

                                                            
 .٢٣٢ – ٢٣١ص ١ج: الكافي -١
 .٢٨٤ص ٣ج: مستدرك الوسائل -٢
ولكنه  Xنه يروي عن الكاظم إ، وقيل Xعبد اهللا الصادق  أبين عبد اهللا بن سنان يروي عن أل ؛هذا هو الظاهر -٣

 .غير ثابت آما قال النجاشي في رجاله
 .٤٧٤ – ٤٧٣ص ٦ج: الكافي -٤
 .٥٢٧ص: آمال الدين وتمام النعمة -٥
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  :Xروي أن خامت سليمان يكون مع القائم  وأيضاً

 أنا: فقال؟  األمر هذا صاحب أنت: X للرضا قلت(: قال ٬،الصلت بن الريان عن
 ذلك أكون وكيف٬، جوراً ملئت كما عدالً أمالها بالذي لست ولكين األمر٬، هذا صاحب

 ومنظر الشيوخ سن يف كان خرج إذا الذي هو القائم وإن٬، بدين ضعف من ترى ما على
 صاح ولو٬، لقلعها األرض وجه على شجرة أعظم إىل يده مد لو حىت بدنه يف قويا٬ً، الشبان

. )السالم عليهما( سليمان وخامت٬، موسى عصا معه يكون٬، صخورها لتدكدكت اجلبال بني
 وعدالً قسطاً األرض] به[ فيمأل يظهره مث٬، شاء ما ستره يف اهللا يغيبه٬، ولدي من الرابع ذاك
  .)١() وظلماً جوراً ملئت كما

 هامش ٩٢جوقد قيل أن خامت سليمان سداسي الشكل٬، كما جاء يف هامش حبار األنوار 
 ذلك من حيصل حبيث٬، متواردين مثلثني ترسم أن سليمان خامت وصورة: قيل: (٬٢، رقم٢٨ ص

  ).متواردات مثلثات ثالث يرسم وقيل ٬،)٢() جنمة سداسية أي( هكذا زوايا ستة هلا كوكبة

 صورة: (٬١، رقم٤٠٢ص هامشجاء ذلك يف هامش مكارم األخالق للطربسي  وأيضاً
وذكر أن ). :كذا بعضها ويف: كذا بعضها ويف: هكذا املشهورة الكتب يف X سليمان خامت
  .األشكال هو النجمة السداسية حدأ

٬، ٬X، وهي جنمة نيب اهللا داود وقد وردت النجمة السداسية يف بعض أحراز األئمة 
وقد ورثها منه  وهلا أسرار عظيمة٬، والثابت أن مواريث األنبياء كلها عند الرسول حممد 

٬، وقد دلت الروايات السابقة على Xوهكذا األوصياء من بعده إىل القائم  Xأمري املؤمنني 
  .)٣( شد التعظيمأوهم يتفاخرون به ويعظمونه  عند األئمة  Xأن خامت سليمان 

                                                            
 .٣٧٦ص: آمال الدين وتمام النعمة -١
 .ما بين قوسين من المؤلف للتوضيح، وليس من المصدر -٢
الصابئة عملوا هياآل للكواآب وآان هيكل زحل مسدس الشكل، وربما  أنالشيء بالشيء يذآر، فقد قيل  ؛ومن باب -٣

علمتها من الشرائع  أي ،األمورن آانت منحرفة ولكنها ورثت بعض إو األديانن بعض أل ؛هذا ليس من سبيل الصدفة
  ):ليهم السالمع( لألنبياءالسابقة 
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هو خامت نيب  أن املقصود من خامت الرسول  ن مل يكن أكيداًإوعلى أي حال فالراجح 
ه النظر عن ذلك٬، فاملتحصل لدينا أن هذ وهو سداسي الشكل٬، وإذا غضضنا Xاهللا سليمان 

ليه إإ�ا منه وله و أي وخمتومة خبامت رسول اهللا  الرايات املشرقية هي رايات آل حممد 
  .وليست برايات ضالل

  ):باملشرق تظهر حممد آل من رجل يسوقها: (Xقوله    ـه

هنا تأكيد آخر على أن هذه الرايات تظهر باملشرق٬، وقوله بأ�ا يسوقها رجل من آل حممد 
سواء كانت قيادة فكرية وعقائدية أو قيادة مباشرة بأن يكون معها يف نفس  ٬،يقودها أي 

نه صاحب راية آل إ أياملسري٬، ومن هذا نعرف أن هذه الرايات يقودها رجل من آل حممد 
راية حسينية كما  وهي أيضاً ٬،Xكما يف رواية اإلمام الباقر  )عليهما السالم(حممد وعلي 
ألنه ال توجد أكثر من راية  ؛ يكون هلا مصداق غري راية اليماينفيما تقدم٬، إذن فال ثبت أيضاً

ممدوحة هكذا غري راية اليماين املوعود٬، وبذلك يتضح أن اليماين رجل من آل حممد ومعه عهد 
  .نه وصي من األوصياءإ أي  وصيته     رسول اهللا 

  ):األذفر كاملسك باملغرب رحيها وتوجد: (Xقوله    و

إن هذه الرايات تظهر باملشرق  أيرمبا الريح هنا كناية عن العلم واهلداية وحسن السرية٬، 
. وحيمله ويتعطر بهوتوجد هناك من يعرف رحيها  ٬،ويبلغ هداها واستقامة منهجها إىل املغرب

  .واهللا العامل

                                                                                                                                                                                   
وهيكل  ،ومن هياآل الصابئة هيكل السلسلة، وهيكل الصورة....  ثم ذآر المسعودي: (... قال الطباطبائي في تفسيره

  .٢٣٩ص ٧ج :تفسير الميزان...) النفس وهذه مدورات الشكل، وهيكل زحل مسدس
  ):ليهم السالمع(البيت  أهلآما روي عن  Xوآوآب زحل هو آوآب أمير المؤمنين 

فقال له . نجم نحس: ؟ فقال اليماني فما زحل عندآم في النجوم(: في حوار له مع رجل يماني Xقال اإلمام الصادق 
وهو النجم  ،األوصياء عليهم السالموهو نجم  ،Xال تقولن هذا فإنه نجم أمير المؤمنين  ،مه: Xأبو عبد اهللا 

إن مطلعه في السماء السابعة وإنه ثقب : ؟ قال فما يعني بالثاقب: فقال له اليماني .في آتابه 8الثاقب الذي قال اهللا 
  .٤٩٠ – ٤٨٩ص :للصدوق - الخصال...) النجم الثاقب 8فمن ثم سماه اهللا  ،بضوئه حتى أضاء في السماء الدنيا

وهو نجم العذاب ونجم  ،الطارق النجم الثاقب :قال" والسماء والطارق: ("اهيم القمي في تفسيرهوقال علي بن إبر
 .٤١٥تفسير سورة الطارق ص ٢ج :تفسير القمي...) وهو زحل في أعلى المنازل ،القيامة
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  ):آبائهم بدماء طالبني الكوفة يرتلوا حىت بشهر أمامها الرعب يسري: (Xقوله   ز

اليت جاء ®ا  هي من صفات راية رسول اهللا  ومسألة مسرية الرعب أمامها شهراً
 فإذا(...  :كما سبق يف رواية اإلمام Xمن اجلنة واليت هي راية اإلمام املهدي  Xجربائيل 

٬، شهراً قدامها الرعب ويسري٬، لعنها إال واملغرب املشرق يف أحد يبق فلم نشرها قام هو
  ...).شهراً يسارها وعن٬، شهراً ميينها وعن٬، شهراً وورائها

أو إ�ا راية اليماين  Xوهذا يؤكد أكثر على أن هذه الراية هي راية اإلمام املهدي 
  .املوعود اليت هي أهدى الرايات٬، واملأمور باتباعها٬، املنهي عن اتباع غريها

 كأ�ما يستبقان واخلراساين اليماين خيل أقبلت إذ ذلك على هم فبينما: (Xقوله   ح
  ...):رهان فرسي

الظاهر أن املقصود من خيل اليماين هنا ليس راية اليماين وال جيشه امللتصق به منذ البداية؛ 
يظهرون الندم والتوبة عن تأخرهم   خيل اليماين   ألن تكملة الرواية تبني أن هؤالء 

 يومنا بعد لسناجم يف خري ال: فيقول: (وجلوسهم٬، وهذا هو قوهلم كما جاء يف تكملة الرواية
 ي�ح�بُّ اللّه� إِن�﴿ :العزيز كتابه يف اهللا وصفهم الذين بدالاأل وهم٬، التائبون ناإف اللهم هذا

  ).)١(﴾الْم�ت�طَهِّرِين� و�ي�ح�بُّ التَّوَّابِني�

وقد يكون هؤالء من أتباع اليماين واخلراساين وقد تأخروا عن النصرة أو عرض هلم أمر ما 
ـ فالرواية عبَّ.. نرى حسر¦م وندامتهم سبب تأخرهم ولذلك ) خيل اليماين(رت عنهم ب

  .وليس اليماين نفسه

وسيأيت إن شاء اهللا يف احللقات القادمة مبحث تعدد اليماين مبعىن أن أصحاب وأنصار 
ـ  أيوقادة اليماين املوعود كلهم ميانية نسبة إىل قائدهم٬،  إن كل واحد منهم يوصف ب

                                                            
  .٢٢٢: البقرة -١
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دة وأتباع السفياين كل واحد منهم يسمى سفياين نسبة إىل قائدهم ٬، كما أن قا)اليماين(
  .السفياين األصل

حد قادة اليماين وأتباعه٬، وقد تأخروا أو أهي خيل ) خيل اليماين(وعلى هذا فقد يكون 
  .واهللا العامل...  حال بينهم وبني اللحوق حائل ما

ماين هي أهدى الرايات٬، وهي وال ننسى األصل األصيل الذي تقدم بيانه وهو أن راية الي
  .اخل... وال توجد راية غريها مأمور بطاعتها راية آل حممد 

  .ولنأيت اآلن إىل مساع رواية أخرى عن راية آل حممد يف عصر الظهور املقدس

فإذا قامت  ٬،البد من وجود رحى تطحن: (قال على منرب الكوفة ٬،Xعن أمري املؤمنني 
 ٬،يكون النصر معه ٬،على قطبها وثبتت على ساقها بعث اهللا عليها عبداً عنيفاً خامالً أصله

ويل ملن  ٬،أصحاب رايات سود ٬،سود ثيا�م ٬،أصحاب السبال ٬،أصحابه الطويلة شعورهم
يلقى الفج×ار منهم  واهللا لكأين أنظر إليهم وإىل أفعاهلم وما ٬،يقتلو�م هرجاً ٬،ناواهم
فيقتلو�م هرجاً على مدينتهم بشاطئ  ٬،اب اجلفاة يسلطهم اهللا عليهم بال رمحةواألعر

  .)١() ربك بظالم للعبيد عملوا وما الفرات الربية والبحرية جزاء مبا

  :يف الرواية أعاله عدة نقاط البد من بيا�ا وأيضاً

فإذا قامت على قطبها وثبتت على  ٬،البد من وجود رحى تطحن: (Xقوله    أ
  ...):ساقها

يف غري ) قامت على قطبها وثبتت على ساقها: (جند هذا الوصف للفنت ورحى احلرب
حون أو يشريون بأنه حينئذ يكون الفرج ٬، وجندهم يصرِّهذه الرواية من كالم أهل البيت 

  .٬، بل ويشريون إىل راية آل حممد يف عصر الظهور املقدسبرجل من آل حممد 

                                                            
 .٢٦٥ص: غيبة النعماني -١
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 تطحن رحى من بد ال فإنه٬، بعد أما: (.... ويلةيف خطبة ط Xعن أمري املؤمنني 
 اهللا وعلى حدها روقها وإن ٬،روقاً لطحنها وإن أال. قطبها على قامت طحنت فإذا٬، ضاللة

 راية معنا ٬،كباراً وأعلمهم صغاراً الناس أحلم أروميت وأطائب عتريت وأبرار وإين أال. فلها
 اهللا علم من بيت أهل إنا. حلق لزمها ومن ٬،حمق خذهلا ومن ٬،مرق سبقها من٬، واهلدى احلق

 ٬،ببصائرنا Ùتدوا تتبعونا فإن. مسعنا الصادق قول ومن٬، قيلنا الصادق اهللا حكم ومن٬، علمنا
 وإلينا ٬،املبطئ يلحق بنا٬، اإلسالم أفق حنن. شاء مبا أو بأيدينا اهللا يعذبكم عنا تتولوا وإن

  .)١() التائب يرجع

خيرب عن رحى الضاللة واحلرب٬، مث خيرب عن راية احلق واهلدى  Xفنجد أمري املؤمنني 
اليت من لزمها حلق ومن خذهلا حمق٬، وكأنه يقول عند ذلك فعليكم باتباع رايتنا املعصومة 

يف آخر الزمان هي ) ليهما السالمع(املنجية من تلك الفتنة٬، وقد عرفنا أن راية آل حممد وعلي 
 احلق راية: (Xة بنفس الصفات اليت ذكرها أمري املؤمنني راية اليماين املوعود٬، وهي متصف

  ).حلق لزمها ومن ٬،حمق خذهلا ومن ٬،مرق سبقها من٬، واهلدى

إذا قارنا بني  يتكلم عن نفس الرحى الطاحنة٬، وخصوصاً Xوكذلك جند أمري املؤمنني 
  :الروايتني

  ....)فإذا قامت على قطبها وثبتت على ساقها ٬،البد من وجود رحى تطحن(

  ).قطبها على قامت طحنت فإذا٬، ضاللة تطحن رحى من بد ال(

بعد ذلك يطلب النصرة واالتباع هلذه الراية املهدية٬، وحيذر عن  Xمث جند اإلمام علي 
 مبا أو بأيدينا اهللا يعذبكم عنا تتولوا وإن ٬،ببصائرنا Ùتدوا تتبعونا فإن: (خذال�ا بالعذاب

  ).شاء

                                                            
 .٢٥٩ – ٢٥٨ص: األنصاريتحقيق  - آتاب سليم بن قيس  -١
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ن املتخلف عنه من ألليماين املوعود بوجوب نصرته و Xقارن ذلك بوصف الباقر  وأيضاً
  .أهل النار٬، يتضح لك احلال بأوضح مقال

فإذا  ٬،البد من وجود رحى تطحن: (بعد قوله Xواآلن نأيت إىل قول أمري املؤمنني 
  ...).قامت على قطبها وثبتت على ساقها

  ):عنيفاً خامالً أصلهبعث اهللا عليها عبداً : (Xقوله   ب

يبعثه للحرب والقضاء على  أيإن بعد قيام الرحى يبعث اهللا تعاىل عليها عبداً عنيفا٬ً،  أي
ـ  ٬، مأخوذ من العبودية والطاعة هللا )عبداً(قطب رحى الباطل والفساد واإلفساد٬، ووصفه ب

انتفاء هذه الصفة  هذا ال يعين يف عصر الظهور٬، وطبعاً) عبد اهللا(إن هذا الرجل هو  أيتعاىل٬، 
عن غريه مطلقا٬ً، بل يعين انطباقها عليه بأعلى مستويا¦ا يف وقته وحميطه٬، كما قال عيسى 

X :﴿َ٬، وكما وصف اهللا تعاىل رسوله )١(﴾ن�بِي×اً و�ج�ع�لَنِي الْك�ت�اب� آت�انِي� الل�ه� ع�ب د� إِنِّي قَال
كما كان  ٬، وأيضاً)٢(﴾ل�ب�داً ع�لَي ه� ي�كُون�ونَ كَاد�وا ي�د ع�وه� الل�ه� ع�ب د� قَام� لَمَّا و�أَنَّه�﴿: حممد 

  .)٣( )هأنا عبد اهللا وأخو رسول( :مفتخراً Xيقول أمري املؤمنني 

ـ  نه شديد صلب يف أمره٬، مأخوذ من العنف وهو ضد الرفق٬، أيعين ) عنيفاً(ووصفه ب
وقد  ٬،Xإىل مهمة هذا الرجل الذي هو املمهد الرئيسي لإلمام املهدي  وهذا أكيد نظراً

وكثرة القتل والتنكيل الذي يوقعه  Xاستفاضت الروايات يف وصف شدة اإلمام املهدي 
  .بالظاملني واملنافقني واملنحرفني عند قيامه

ـ  : ومها ٬،٬، فهنا مفردتان البد من الوقوف على معنامها)خامالً أصله(وأما وصفه ب
  ):أصله(و ) خامالً(

  .مبعىن خافياً) خامالً(خفي٬، فيكون  أي) مخل(مأخوذ من : خامالً   

                                                            
  .٣٠: الجن -١
  .١٩: الجن -٢
 .٤٠٢ص: الخصال: انظر -٣
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  :املتنخل قال .خفي: مخوالً وصوته ذكره مخل]: مخل[: (قال الزبيدي يف تاج العروس

  ؟ خيمل مل املعصم يف كالوشم*  باألهيل املرتل تعرف هل

 واجلوهري سيده وابن األزهري به صرح هكذا٬، نصر حد من هو٬، فيخفى يدرس مل أراد
  .)١() ....القوطية وابن القطاع وابن والصاغاين

  .فاخلمول هنا يف هذا احلديث هو اخلفاء وعدم الشهرة بني الناس ٬،إذن

صل الشجر والنبات هو جذوره وعروقه٬، وقوهلم قلعت الشجرة من أصلها أو): أصله(   
  .من عروقها٬، وهو يطلق على اإلنسان ويراد منه نسبه من اآلباء واألجداد أي

 أي حسيب غري األصل حسيب ورب: ثعلب أنشد: (... قال ابن منظور يف لسان العرب
  .)٢(..) .هو يفعله وال اخلري يفعلون آباء له

نسبه٬، والنسب هو  أي) أصل فالن(وهذا هو املتعارف بني الناس واملتبادر عندما يقال 
أو مفاخر الرجل نفسه٬، وقد يطلق  ٬،واحلسب هو مفاخر اآلباء ومناقبهم..  االنتساب إىل اآلباء

  .اخل.. على املال أيضاً

خافياً نسبه٬، ومنه يتضح أن صاحب راية آل حممد وأهدى  أي) خامالً أصله(فيكون معىن 
ليست  شارة من أهل البيت الرايات يف عصر الظهور يوجد أمر خفي يف نسبه٬، وهذه اإل

فلهم يف كل إشارة غاية أو غايات٬، وسيأيت بيان كيفية    وحاشاهم من االعتباط   اعتباطية 
  .خفاء نسب اليماين ومخوله يف احللقات القادمة إن شاء اهللا فانتظر

نه من جند اهللا أإن هذا الرجل مبعوث من اهللا مبعىن  أي...) بعث اهللا عليهم عبداً( :وقوله
ويعرف هذا من بقية فقرات .. نه سلطه عليهم كما يiسلط الظامل على الظاملأتعاىل٬، ال مبعىن 

                                                            
 .مادة خمل ٢١٢ص ١٤ج: تاج العروس -١
 .مادة حسب ٣١٠ص ١ج: لسان العرب -٢
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وصاحب راية آل  Xنه املمهد لإلمام املهدي أ٬، حيث نعرف الرواية وسائر الروايات أيضاً
 ع�لَي كُم  ب�ع�ثْن�ا اأُواله�م� و�ع د� ج�اء فَإِذَا﴿: ٬، وهذا البعث واإلرسال جاء يف قوله تعاىلحممد 
  .)١(﴾مَّفْع�والً و�ع داً و�كَانَ الدِّي�ارِ خ�الَلَ فَج�اس�واْ ش�د�يدÛ ب�أْسٍ أُو ل�ي ل�ن�ا ع�ب�اداً

  :وتعال معي أيها القارئ لنقارن بني ألفاظ اآلية والرواية

  .بعث اهللا= بعثنا 

  ."عبد اهللا" عبداً" = عباد اهللا"لنا  عباداً

  .يسلطهم اهللا عليهم بال رمحة فيقتلو�م هرجاً ...عنيفاً= أويل بأس شديد 

نه ميكن التعبري عن املفرد باجلمع للتعظيم أو ما شابه٬، وكذلك ميكن أن أوكما هو معلوم 
قد يعرب عن الزعيم ويراد األعم منه ومن  يعرب عن اlموع ويراد زعيمهم وقائدهم٬، وأيضاً

  .قومه

  :يف تأويل هذه اآلية املباركة ولنسمع ما جاء عن أهل البيت 

 ف�ي لَت�فِْسد�ن� الْك�ت�ابِ ف�ي إِس ر�ائ�يلَ ب�نِي إِلَى و�قَض�ي ن�ا﴿( :تعاىل قوله يف X اهللا عبد أيب عن
 ع�لُو×اً و�لَت�ع لُنَّ﴿ ٬،X احلسن وطعن X طالب أيب بن علي قتل: قال ﴾م�رَّت�ي نِ اَألر ضِ

 X احلسني دم نصر جاء فإذا ﴾أُواله�م�ا و�ع د� ج�اء فَإِذَا﴿ ٬،X احلسني قتل: قال ﴾كَبِرياً
 خروج قبل اهللا يبعثهم قوم ﴾الدِّي�ارِ خ�الَلَ فَج�اس�واْ ش�د�يدÛ ب�أْسٍ أُو ل�ي ل�ن�ا ع�ب�اداً ع�لَي كُم  ب�ع�ثْن�ا﴿

 القائم خروج )٢(﴾مَّفْع�والً و�ع داً و�كَانَ﴿ ٬،قتلوه إال حممد آلل وترا يدعون فال X القائم
X. (..)٣(.  

                                                            
  .٥: اإلسراء -١
  .٥ – ٤: اإلسراء -٢
 .٢٠٦ص ٨ج: الكافي -٣
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 ل�ن�ا ع�ب�اداً ع�لَي كُم  ب�ع�ثْن�ا﴿ يقرأ كان(: قال ٬،X جعفر أيب عن ٬،محران عن :العياشي تفسري
ترك التعليق على أو. )١() شديد بأس أوىل وأصحابه القائم وهو: قال مث ٬،﴾ش�د�يدÛ ب�أْسٍ أُو ل�ي

  .مستقبل هذه الدراسة إن شاء اهللا تعاىلن فيهما كالم طويل رمبا يأيت يف أل ؛هاتني الروايتني

  ):يكون النصر معه: (Xقوله   ج

كل  أيوالنصر هنا على الفاسقني واملنحرفني من بين العباس وأتباعهم وبين أمية وأشباههم 
  .٬X، وهذا النصر هو نصر وفتح للقائم عدو آلل حممد 

  .)٢(﴾الْم�ؤ م�نِني� و�ب�شِّرِ قَرِيبº و�فَت حº الل�ه� مِّن� ن�ص رº ت�ح�بُّون�ه�ا و�أُخ ر�ى﴿ :قال تعاىل

 يف يعين ﴾قَرِيبº و�فَت حº الل�ه� مِّن� ن�ص رº ت�ح�بُّون�ه�ا و�أُخ ر�ى﴿: (قال علي بن إبراهيم القمي
  .)٣(...) القائم بفتح الدنيا

  ):أصحابه الطويلة شعورهم أصحاب السبال: (Xقوله    د

إن علم هؤالء املؤمنني اlاهدين وافر  أيقد تكون الشعور هنا كناية عن األفكار والعلم٬، 
  .وكثري

ليس جبعد٬،  أي٬، فقد يراد منه وصف للشعر بأنه سبل أو سبط )أصحاب السبال(وأما 
كناية عن سهولة أفكارهم مبعىن عدم  قد يكون على الظاهر٬، وقد يكون أيضاً وهذا أيضاً

  .®ا واعوجاجهاتشوشها واضطرا

منها سبلة الشارب وتثىن سباالن٬، ومها  ٬،وقد يكون السبال مجع سبلة وهي مبعان عديدة
وقد .. )٤( وقيل إ�ا مقدمة اللحية خاصة ٬،طرفا الشارب النازالن على اللحية٬، وقيل هي اللحية

                                                            
 .٥٧ص ٥١ج: األنوار، بحار ٢٨١ص ٢ج: تفسير العياشي -١
  .١٣: الصف -٢
 .٣٦٦ص ٢ج: تفسير القمي -٣
  .مادة سبل ٣٢٢ – ٣٢١ص ١١ج :البن منظور - راجع لسان العرب -٤
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أن شجاعتهم مقيدة بقيود  أيتعين أن هؤالء أصحاب شجاعة ورجولة يف ذات اهللا ودينه٬، 
  .واهللا العامل..  ن الشارب يرمز للرجولة واللحية ترمز للدينأل ؛الدين واألخالق

  ):أصحاب رايات سود ٬،سود ثيا�م: (Xقوله    هـ

نه حسيين أو ٬،بعد بيان أن راية احلق يف عصر الظهور هي واحدة٬، وأ�ا راية اليماين املوعود
نه صاحب الرايات السود كما تدل عليه أوهو  ٬،شيء آخر فهنا يضاف... نه وصيأو ٬،النسب

  .روايات أخرى٬، وكذلك أن أتباعه أصحاب ثياب سود

 واهللا لكأين أنظر إليهم وإىل أفعاهلم وما ٬،يقتلو�م هرجاً ٬،ويل ملن ناواهم: (Xقوله    و
على  فيقتلو�م هرجاً ٬،يلقى الفج×ار منهم واألعراب اجلفاة يسلطهم اهللا عليهم بال رمحة

  ).ربك بظالم للعبيد عملوا وما مدينتهم بشاطئ الفرات الربية والبحرية جزاء مبا

شدة هؤالء األولياء ضد الفجار واألعراب اجلفاة٬، وأ�م  Xوهنا يبني اإلمام علي 
يف العراق٬، ومسألة القتل بال  أييقتصون من هؤالء الفاسقني بال رمحة هرجاً بشاطئ الفرات 

  :أيضاً Xرمحة هرجاً وصف ®ا القائم 

 عاتقه على السيف ويضع ...: يقول X الباقر جعفر أبا مسعت(: قال بصري٬، أيب عن
 يف اهللا يلقي: قال؟  اهللا رضاء يعلم فكيف: قلت .اهللا يرضي حىت مرجاً هرجاً أشهر مثانية
  .)١() الرمحة قلبه

 أو( األمة هذه خري اهللا ابتعث ذلك كان فإذا: (... يف خطبة له Xوعن أمري املؤمنني 
 كان لو واهللا: والعرب قريش يقول وحىت٬، اهللا يرضى حىت هرجاً هرجاً فيقتلهم) الربية: قال
٬، رجل إليه فقام .اهللا هلم ألشفع �ار من ساعة رأوين أ�م ويتمنون. لرمحنا حممد آل من هذا

                                                            
 .١٦٨ص: للنعماني - الغيبة  -١



 ٣٦.................... ................... احللقة األوىل /دراسة يف شخصية اليما�ي املوعود

 

 

 السيف فريفع٬، الرمحة قلبه يف اهللا يقذف: قال؟  اهللا رضا يبلغ ومىت٬، املؤمنني أمري يا: فقال
  .)١() اهللا شاء إن: قال؟  ذلك يكون مىت: له فقال .عنهم

ألمري  ىل هنا انتهينا من شرح الرواية السابقة بتوفيق اهللا تعاىل ونشرع برواية أخرى أيضاًإو
  .مع سابقتها عجيباً وهي تنطبق انطباقاً Xاملؤمنني 

 اجتمع لو دولتهم ٬،فيه عسر ال يسر العباس بين ملك(: قال أنه ٬،X املؤمنني أمري عن
 غضارة يف يزالون وال٬، يزيلوه لن والطيلسان والرببر واهلند والسند والديلم الترك عليهم

 من خيرج علجاً عليهم اهللا ويسلط٬، ألويتهم وأصحاب مواليهم عنهم يشذ حىت ملكهم من
٬، أزاهلا إال نعمة وال٬، هدها إال راية له ترفع وال٬، فتحها إال مبدينة مير ال٬، ملكهم بدأ حيث
 باحلق يقول٬، عتريت من رجل إىل بظفره ويدفع يظفر حىت كذلك يزال فال٬، ناواه ملن الويل

  .)٢() به ويعمل

  :عدة نقاط وهنا أيضاً

هنا هم بنو العباس يف آخر الزمان٬، وهم آخر دولة يف العراق قبل قيام اإلمام  العباسبنو    أ
٬، والظاهر أن التسمية هنا ليست بسبب النسب٬، بل بسبب املشا®ة يف املنهج Xاملهدي 

مث  ٬،Xن بين العباس ابتدأت دولتهم برايات سود وشعارات الرضا من آل حممد إواحلكم٬، ف
إ�ا دولة مكر وخداع مقنعة بربقع  أياخل٬، ... وهم ومثلوا ®متتبعوا آل حممد وقتلوهم وسجن

  .الدين وهي منه براء

  :والدليل على أن آخر دولة للباطل يف العراق تسمى دولة بين العباس الروايات اآلتية

                                                            
 .٣٧٢ص ٣ج: للقاضي النعمان المغربي - األخبارشرح  -١
 .٢٥٨ص: للنعماني - الغيبة  -٢
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 السفياين أن يتحدثون إ�م٬، اهللا أصلحك: X للرضا قلت(: قال٬، اجلهم بن احلسن عن
  .)١() لقائم سلطا�م وإن ليقوم إنه كذبوا: فقال .العباس بين سلطان ذهب وقد يقوم

٬، واملدينة مكة بني X جعفر بن موسى احلسن أبا رافقت(: قال٬، محزة أيب بن علي عنو
 لسقيت العباس بين على خرجوا واألرض السماوات أهل أن لو٬، علي يا: يوماً يل فقال

 مث .نعم: قال؟  احملتوم من أمره٬، سيدي يا: له قلت  .السفياين خيرج حىت دماءهم األرض
 يبق مل: يقال حىت يذهب٬، وخداع مكر العباس بين ملك: وقال٬، رأسه رفع مث٬، هنيئة أطرف

  .)٢() يءش به مر ما: يقال حىت يتجدد مث٬، يءش منه

 وتشتت واختلفوا ملكوا فإذا٬، العباس بنو ميلك أن بد ال(: X الباقر جعفر أيب عنو
 إىل يستبقان٬، املغرب من وهذا٬، املشرق من هذا٬، والسفياين اخلراساين عليهم خرج أمرهم
٬، أيديهما على هالكهم يكون حىت ٬،هنا ها من وهذا٬، هنا ها من هذا٬، رهان كفرسي الكوفة

  .)٣() أبداً أحداً منهم يبقون ال إ�ما أما

 اختلفوا مث ملكوا فإذا٬، ميلكوا أن من فالن لبين البد (... :X الباقر جعفر أيب عنو
٬، املشرق من هذا٬، والسفياين اخلراساين عليهم خيرج حىت٬، أمرهم وتشتت٬، ملكهم تفرق
 حىت٬، هنا من وهذا٬، هنا من هذا٬، رهان كفرسي الكوفة إىل يستبقان٬، املغرب من وهذا
 خروج: X قال مث .أحداً منهم يبقون ال إ�م أما٬، أيديهما على فالن بين هالك يكون

 كنظام نظام٬، واحد يوم يف٬، واحد شهر يف٬، واحدة سنة يف واخلراساين واليماين السفياين
 راية الرايات يف وليس٬، ناواهم ملن ويل٬، وجه كل من البأس فيكون بعضاً بعضه يتبع اخلرز
 بيع حرم اليماين خرج فإذا٬، صاحبكم إىل يدعو ألنه ؛هدى راية هي٬، اليماين راية من أهدى

 وال٬، هدى راية رايته فإن إليه فا�ض اليماين خرج وإذا٬، مسلم وكل الناس على السالح

                                                            
 .٣١٥ص: للنعماني - الغيبة  -١
 .٣١٤ص: للنعماني - الغيبة  -٢
 .٢٦٧ص: للنعماني - الغيبة  -٣
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 وإىل احلق إىل يدعو ألنه ؛النار أهل من فهو ذلك فعل فمن٬، عليه يلتوي أن ملسلم حيل
  .)١(..) .مستقيم طريق

عتقد أن الروايات ال حتتاج للتفصيل باملعىن املراد٬، وسيأيت شرحها من جهات أخرى إن أو
  .شاء اهللا تعاىل

  ):علجاً عليهم اهللا ويسلط: (Xقوله   ب

٬، هنا ...)بعث اهللا عليها عبداً عنيفاً: (Xيف الرواية اليت سبق شرحها قال أمري املؤمنني 
  .ومها متقاربان كما سيأيت...) سلط اهللا عليهم علجاً( :قال

ن إيف العراق خاصة٬، و أ�اا سبق نعرف أن رحى احلرب والفتنة اليت تدور املقصود ممومنه و
كان هذا ال ينفي وجود فنت وحروب يف باقي الدول٬، ولكن التركيز يف هذه الروايات على 

  .العراق كما ال خيفى

 ٬،..أمره يف الشديداجللد  ٬،..الضخم القوي الرجل: (عدة معان) العلج(وقيل يف معىن 
  .)٢() اللئيم ٬،..اخللقة يف اجلايف٬، ..الكافر٬، ..لألمور معاجل صريع شديد

ألنه هو الذي يسلب ملك بين العباس ويسلمه  ؛ال ميكن محله على املعاين املذمومةوطبعاً 
نه الشديد يف احلرب أكما تبني نفس الرواية٬، بل إن الرواية تشهد على  Xإىل اإلمام املهدي 

.. ألنه موصوف بأنه ال ترفع له راية إال هدها ؛القوي احلازم يف أمره واملعاجل لألمور الصعاب
  .اخل.. ن ناواهوالويل مل

: العèلْج: علج): (علج(وقد ذكر هذا املعىن ابن منظور يف لسان العرب ضمن معاين مادة 
: واست°عzلَج الرجل...  واجلمع أعالج وعلوج ٬،وقيل هو كل ذي حلية ٬،الرجل الشديد الغليظ

  ...عèلْج: وكل صلب شديد... خرجت حليته وغلظ واشتد وعبل بدنه

                                                            
 .٢٦٤ص:للنعماني -آتاب الغيبة  -١
  .٢٥٨ص :وغيبة النعماني ،٥٣٢ – ٥٣١ص ٣١ج :راجع بحار األنوار -٢
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iوالعÞورجل. ونطاحاً قتاالً الرجال من الشديد: جل iعÞع° ورجل. العالج شديد: جلèبكسر ج٬،ل 
  .)١(..) .عiلَج وعiلÞج: ويف التهذيب. شديد أي الالم٬،

٬، وأما بكسر العني وسكون )ع°لèج(٬، أما بفتح العني وكسر الالم هكذا )علج(فيكون لفظ 
  ).عiلَج أو عiلَّج(وبدونه هكذا ٬، وأما بضم العني وفتح الالم مع التشديد )عèلْج(الالم هكذا 

: والعلج. علج: شديد صلب وكل : (...وكذلك الزبيدي يف تاج العروس حيث قال
 حديث ويف .......ومارسه" زاوله: ومعاجلة عالجاً" الشيء٬، أي" وعاجله .....".الرغيف"

 ."دينكما عن فعاجلا علجان إنكما: "وقال وجه يف برجلني بعث أنه" عنه اهللا رضي علي
 به واعمال إليه ندبتكما الذي العمل مارسا أي: وعاجلا. الضخم القوي الرجل هو: العلج

 و عاناه وعالجاً معاجلة املريض وعاجل. عاجلته فقد ومارسته زاولته شيء وكل. وزاواله
: العلج: اللسان ويف ........دابة أو عليالً أو جرحياً عاجل سواء املداوي٬،: واملعاجل". داواه"

  .)٢() ونطاحاً قتاالً الرجال من الشديد

 Xذكرت املعاين اللغوية اليت تبني املعىن احلسن٬، مع أننا يف غىن عنها بروايات أهل البيت 
اخل٬، ومنها ... نت أن هذا الرجل هو من آل حممد وأهدى الرايات ومشرقي وحسييناليت بيَّ

الصعاب من احلروب واألهوال٬، وهو وهو الشديد يف أمره املعاجل لألمور ) علجاً(يتضح معىن 
 أي...) عنيفاً بعث عليهم عبداً(يف الرواية اليت سبقت  Xمقارب ملعىن قول أمري املؤمنني 

ألنه  ؛من أعداء آل حممد  وال يرحم أحداً ٬،وال تأخذه يف اهللا لومة الئم ٬،يف احلروب عنيفاً
العذاب اإلهلي املصبوب على اجلاحدين والغاصبني واملفسدين٬، فكيف للمعاجل أن يسمح ببقاء 
الداء والعلة يف جسد الدين واألمة اإلسالمية٬، بل إن الرمحة يف هكذا جمال ال تسمى رمحة بل 

  .هي خيانة وتقصري يف أداء التكليف اإلهلي وتفريط يف النصح هللا ولعباده

  ):ملكهم بدأ حيث من خيرج: (Xقوله   ج

                                                            
 .٣٢٧ص ٢ج: لسان العرب -١
 .٤٣٧ – ٤٣٦ص ٣ج: تاج العروس -٢
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وحتديد ذلك يكون بالتدقيق يف بداية ملك دولة بين العباس يف آخر الزمان٬، وهذا حبث 
  .إن شاء اهللا تعاىل.. مؤجل إىل وقته

٬، أزاهلا إال نعمة وال٬، هدها إال راية له ترفع وال٬، فتحها إال مبدينة مير ال: (Xقوله    د
  ):ناواه ملن الويل

 هذا الرجل عند خروجه وقيامه بالسيف يف الوقت املعلوم٬، يكون مؤيداًوهذا يدل على أن 
 : (...يف الرواية السابقة Xبنصر اهللا تعاىل٬، وهذا يساوي معىن قول أمري املؤمنني  مظفراً

وعميت  ..)..ويل ملن ناواهم ... بعث اهللا عليها عبداً عنيفاً خامالً أصله يكون النصر معه
  .بانت كالشمس إذا انزاح عنها السحابعني ال ترى احلقيقة إن 

 يقول٬، عتريت من رجل إىل بظفره ويدفع يظفر حىت كذلك يزال فال: (Xقوله    هـ
  ):به ويعمل ٬،باحلق

  :نوهنا نقطتا

مصربة  خيرج على بين العباس وينتصر عليهم ويسقيهم كأساً هي أن هذا الرجل :األوىل
ـ  نه أ Xن أمري املؤمنني الذي بيَّ) العبد العنيف خامل األصل(وبدون رمحة٬، وهو نفسه ال

  .بنو العباسهم  بال رمحة٬، وهؤالء أيضاً خيرج على الظاملني يف العراق ويقتلهم ه°رzجاً

نه إأي  Xوهذا الرجل املنصور املظفر صاحب الفتح يدفع بنصره إىل اإلمام املهدي 
٬، وقد تبني من خالل الروايات اليت ناقشناها وسيتبني أكثر مما سيأيت Xمام املهدي املمهد لإل

وهو حسيين النسب وخيرج من املشرق وهو  بأن هذا املمهد هو صاحب راية آل حممد 
٬، Xىل طريق مستقيم وصاحب دعوة إىل اإلمام املهدي إأهدى الرايات ويدعو إىل احلق و

ت اليت تنص على أن كل الرايات يف عصر الظهور شاذة إال راية ودليل االحنصار به هو الروايا
هي راية اهلدى  Xواحدة٬، إذن فالبد أن تكون الراية صاحبة الظفر املدفوع لإلمام املهدي 

  .واملأمور بنصر¦ا واملنهي عن االلتواء عليها
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نعلم من بعد إثبات أن آخر دولة للباطل يف العراق هي دولة بين العباس٬، فنحن  :الثانية
 ٬،راية اليماين: خالل الروايات بأن الرايات اليت تشارك يف استئصاهلا وهالكها ثالث رايات

  .وراية السفياين ٬،وراية اخلراساين

فالبد أن يكون هذا العبد العنيف أحد هذه الرايات الثالث٬، ومن البديهي أن راية السفياين 
راية اليماين واخلراساين٬، وبعد الرجوع إىل ما  أل�ا راية ضالل٬، فيبقى الترديد بني ؛ساقطة رأساً
من أن الراية املمدوحة مبدائح عظيمة هي راية اليماين املوعود وهي راية آل حممد  أصلناه سابقاً

فتسقط راية اخلراساين من االحتمال٬، ويكون اليماين ... وقائدها رجل من آل حممد  
هو الرجل العنيف خامل األصل الذي كون النصر معه والذي يدفع بنصره وظفره إىل اإلمام 

  .Xاملهدي 

وإما أن تكون راية  ٬،وراية اخلراساين إما أن تكون منطوية حتت راية اليماين وتابعة هلا
  .فانتظر.. لة يف احللقات القادمةذه املسأن شاء اهللا سيأيت تفصيل هإضالل٬، و

 Xوقد وردت روايات وأخبار عن طرق العامة تتكلم عن الذي يؤدي الطاعة للمهدي 
  :ويقاتل عنه٬، أتعرض هلا باختصار

 مصر وآخر الشام رجل ملك إذا(: قال كعب٬، عن ٬،تبيع عن ٬،شفى عن ٬،قبيل أيب عن
 برايات املشرق من رجل وأقبل ٬،مصر من قبائل الشام أهل وسىب ٬،واملصري الشامي فاقتتل
 ميلك مث: قبيل أبو قال٬، املهدي إىل الطاعة يؤدي الذي فهو٬، الشام صاحب قبل صغار سود
  .)١() عنه ويقاتل الطاعة إليه فيؤدي٬، املهدي إىل يسري مث عدالً ميالها أمسر رجل

مسر يأيت من أويقاتل عنه رجل  Xوهذا اخلرب ينص على أن الذي يؤدي الطاعة للمهدي 
املشرق صاحب رايات سود صغار وهو معاصر للسفياين امللعون٬، ونستفيد من هذا اخلرب صفة 

نه ميأل األرض عدالً قبل أن أنه امسر اللون٬، وأأخرى لصاحب راية اهلدى يف عصر الظهور وهو 
  .Xيسلمها لإلمام املهدي 

                                                            
 .١٠٠الباب ١٢١ص: المالحم والفتن -١



 ٤٢.................... ................... احللقة األوىل /دراسة يف شخصية اليما�ي املوعود

 

 

  .روايات أو أخبار تنص على ذلك أيضاًوأما وصف راياته بأ�ا سود صغار فستأيت 

وهي أن اخلرب كأنه يوحي بوجود أكثر من  ٬،بقيت مسألة يف اخلرب السابق ال ينبغي إغفاهلا
٬، الشام صاحب قبل صغار سود برايات املشرق من رجل وأقبل: (... مهدي٬، فهو قال أوالً

 مث عدالً ميالها أمسر رجل ميلك مث: قبيل أبو قال: (٬، مث قال)املهدي إىل الطاعة يؤدي الذي فهو
  ).عنه ويقاتل الطاعة إليه فيؤدي٬، املهدي إىل يسري

فإن كان كالم أيب قبيل متفرعاً عن الكالم األول٬، فاخلرب يدل على أن صاحب الرايات 
أي يسلمها إىل  Xالسود الصغار يسلم األمر ملهدي غري اإلمام املهدي احلجة ابن احلسن 

يسلمها إىل املهدي األصل    املهدي   مث هذا الرجل األمسر .. الرجل األمسر الذي ميالها عدالً
  .ويقاتل عنه Xاحلجة ابن احلسن 

عن الكالم األول فهو ظاهر يف أن الرجل  وأما إذا كان كالم أيب قبيل األخري مستقالً
وهو الذي يسلمها إىل اإلمام املهدي احلجة  األمسر هو صاحب الرايات السود الصغار املشرقية

  .واهللا العامل.. Xابن احلسن 

 ن هذا االسم أو الصفة ليس خمتصاًأو ٬،يسمى مهدي وسيأيت إن شاء اهللا أن اليماين أيضاً
  .Xفقط باإلمام املهدي احلجة ابن احلسن 

 املشرق من راية اهللا يبعث حىت( :بيته أهل يلقاه بالء ذكرأنه   اهللا رسول عنو
 فيولوه كامسي امسه رجالً يأتوا حىت اهللا خذله خذهلا ومن٬، اهللا نصره نصرها من٬، سوداء
  .)١() وينصره اهللا فيؤيده٬، أمرهم

يعين ) اهللا خذله خذهلا ومن٬، اهللا نصره نصرها من: (عن هذه الراية وقول الرسول 
يوحي بأ�ا الراية الوحيدة اليت  وجوب نصر¦ا وحرمة االلتواء عليها٬، بل كالم الرسول 

                                                            
 :للطبري الشيعي - دالئل اإلمامة ،٣٨٦ص ١ج :معجم أحاديث اإلمام المهدي ،١٠١الباب ١٢١ص :المالحم والفتن -١

  .بتفاوت ٤١٨ح ٤٤٥ – ٤٤٤ص
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 املشرق من راية اهللا يبعث حىت: (Xيكون ®ا النصر والفرج والتمهيد لإلمام املهدي 
  ).سوداء

ن قلنا بأن هذه الراية غري راية اليماين املوعود يكون التناقض على قدم وساق٬، بل يكون إو
فهو خمذول وحاشاه٬، يف حني أننا جند  بنصرة هذه الراية السوداء املشرقية وإال اليماين مأموراً
يصف راية اليماين بأ�ا أهدى الرايات٬، وقد تقدم أن ®ا النصر والفتح وهي  Xاإلمام الباقر 

٬، إذن فال حميص عن القول بأن هذه الراية السوداء Xاليت تدفع بنصرها إىل اإلمام املهدي 
له وجزء من ثورته املقدسة٬، بل إن  ة هي نفسها راية اليماين املوعود أو أ�ا تابعةياملشرق

  .أوصافها مواطئة ألوصاف راية اليماين ومؤكدة هلا

نص على أن ي ما وقد جاءت هذه الرواية بألفاظ أخرى دالة على املطلوب وزيادة بل منها
  .وسيأيت تفصيل ذلك يف احللقات القادمة إن شاء اهللا. Xيف هذه الرايات املهدي 

 لبين سود رايات املشرق من رجخت: ( اهللا رسول قال :قال٬، املسيب بن سعيد عن
 سفيان أيب ولد من رجالً تقاتل صغار سود رايات خترج مث٬، اهللا شاء ما ميكثون مث٬، العباس

  .)١() للمهدي الطاعة ويؤدون٬، املشرق قبل من وأصحابه

يف معرفة راية اهلدى واحلق يف عصر الظهور٬، وهو أ�ا  اًجديد اًنستفيد من هذه الرواية أمر
مث بعد ذلك بزمن ليس .. مسبوقة برايات سوداء أخرى خترج من املشرق ومتتاز بأ�ا سود كبار

  .Xبالقصري خترج الرايات السود الصغار اليت حتارب السفياين وتؤدي الطاعة للمهدي 

٬، الكوفة خراسان من خترج اليت السود الرايات ترتل: (قال٬، جعفر أيب عن ٬،جابر عن
  .)٢() بالبيعة إليه بعثت مبكة املهدي ظهر فإذا

                                                            
  .٣٩٦ص ١ج :معجم أحاديث اإلمام المهدي ،١١٦ص :البن حماد -  الفتن ،١٠٣الباب  ١٢٣ص :المالحم والفتن -١
 .١٠٥الباب ١٢٣ص: المالحم والفتن -٢
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من قبل خراسان فأتوها  جاءتإذا رأيتم الرايات السود قد : (قال ٬،وعن الرسول 
  .)١() ن فيها خليفة اهللا املهديإف

  :نقطتني فيهورد هذا احلديث بألفاظ متقاربة وهناك أحاديث كثرية مبعناه٬، والبد من نقاش 

يأيت من املشرق مع الرايات السود بينما الروايات متواترة  اًإ�ا تبني أن هناك مهدي :األوىل
نه يأيت من مكة٬، وكذلك روايات كثرية عن طرق أبناء أتنص على  عن أهل البيت 

  .تعاىلالعامة٬، وتفصيل الكالم يف هذه النقطة موكول إىل حمله يف احللقات القادمة إن شاء اهللا 

جند هذه الرواية وغريها تنص على أن الراية السوداء املنصورة واملأمور بنصر¦ا  :الثانية
٬، فهي إذن ال جداً اًوعدم التخلف عنها تأيت من خراسان٬، وجند التأكيد على نصر¦ا شديد

ميكن حبال أن تكون غري راية اليماين املوعود٬، ولكن ليس هذا هو السؤال املهم اآلن٬، بل 
  !؟ البلد أم ال أيسؤال املهم هو هل أن اليماين خراساين األصل ال

ننا ال ميكن أن ننظر إىل رواية إف ٬،وهذا بالنظر إىل عموم الروايات.. أكيد كال: واجلواب
واحدة أو روايات يف مسألة متشا®ة٬، كما سبق التنبيه على ذلك٬، بل البد من النظر إىل عموم 

أصوهلا وتقييد وختصيص وتفسري وإحكام بعضها بالبعض اآلخر٬،  الروايات وحماولة إرجاعها إىل
أصله وبلده٬، ومن  أيوسيأيت إن شاء اهللا تعاىل بأن اليماين املوعود البد أن يكون من العراق 

  .البصرة باخلصوص٬، وهذا حبث ليس هنا حمله كما قلت

  :فيبقى احتماالن لتوجيه هذه الروايات

 املوعود بعد مراحل من دعوته وظروف وأحداث أن يضطر اليماين :االحتمال األول
قاهرة إىل اهلجرة من العراق هو وبعض أو كل أنصاره إىل إيران٬، وجتتمع له أنصار هناك 

                                                            
معجم  ،٨٢ص ٥١ج :بحار األنوار ،٩٥باب  ١١٩ص :المالحم والفتن ،٥٨ص ٢٤باب :المهدي الموعود المنتظر -١

وصححه  ٥٠٢ص ٤ج :مستدرك الحاآم النيسابوري ،٢٧٧ص ٥ج :حمدأمسند  ،٣٩٠ص ١ج :أحاديث اإلمام المهدي
، ٣٨٦٥١ح ٢٦١ص ١٤ج :آنز العمال ،٦٤٨ح ١٠٠ص ١ج :للسيوطي -  الجامع الصغير ،على شرط الشيخين
  .وغيرها من المصادر
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ويتسابق معه حنو الكوفة  ويقوى أمره٬، مث عند توجه السفياين حنو العراق يتوجه هو أيضاً
  .بالتحديد

ن شخص اليماين فيها أن تكون هذه الرايات منسوبة لليماين ليس أل :االحتمال الثاين
بالفعل أو قائد هلا باملباشرة٬، بل آمنت به وبدعوته وأعدت نفسها لنصرته٬، وعندما يتوجه 
السفياين حنو الكوفة خترج هذه الرايات ملبية ألمر اليماين املوعود٬، والظاهر أن عدد أفرادها 

جيش اليماين ولذلك ركزت الروايات عليها٬، فقد روي أن سيكون هو الثقل األكرب من 
٬، ويؤيد هذا االحتمال الرواية اآلتية اليت تصف هذه الرايات بأن فيها ألفاً) ١٢٠٠٠(قوامها 

  :Xنفر من أصحاب القائم 

 وعدÙم الكوفة إىل جيشاً السفياين ويبعث (....: يف حديث طويل X جعفرعن أيب 
 رايات أقبلت إذ كذلك هم فبينا٬، وسبياً وصلباً قتالً الكوفة أهل من فيصيبون٬، ألفاً سبعون

  .)١(..) .القائم أصحاب من نفر ومعهم حثيثاً طياً املنازل وتطوي خراسان قبل من

ليس اجليش أو مطلق األنصار٬، بل إن هلم مزية خاصة ) أصحاب القائم(فالظاهر هنا من 
٬، Xمن الصحبة٬، وإال فهؤالء االثنا عشر ألفاً كلهم يصدق عليهم أ�م جيش وأنصار للقائم 

عرب عن هؤالء األصحاب بالنفر٬، وقيل إن النفر هم العشرة فما دون من  Xنه أيف حني 
مبعىن املصاحبة٬، فالروايات  Xللقائم  اًهؤالء أصحاب وإذا كان... اخلاصةالقرابة أو  الرهط أو

  !؟ يف هذا الوقت مل يقم٬، فكيف صاحبوه Xتبني أن اإلمام املهدي 

  :واجلواب حمصور بأمرين

قبل فترة ليست بالقصرية  Xأن يكون هناك ظهور مبكر لإلمام املهدي  :األمر األول
إذا الحظنا بعض الروايات اليت تنص على  تمل وخصوصاًمن خروج السفياين٬، وهذا الوجه حم

ولكن هذا الوجه رمبا سيضعف يف مستقبل .. يرونه ويكذ®م الناس أن هناك اثنا عشر شخصاً

                                                            
 .٢٩١ – ٢٩٨ص: للنعماني -آتاب الغيبة  -١
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كمصداق  Xن القائم كما يصدق على اإلمام املهدي أالبحث عندما يتبني تعدد القوام و
  .يصدق على غريه كاليماين املوعود كمصداق أدىن منه أعلى٬، أيضاً

أن يكون هؤالء األصحاب هم أصحاب اليماين املوعود٬، وهم من خiلÞص : األمر الثاين
أصحابه واملقربني إليه٬، وقد صحبوه وعايشوه لفترة حبيث يكون هلم هذا التمييز عن غريهم٬، 

وف باإلميان وبصفات جليلة إذا الحظنا أن متييزهم جاء يف وسط جيش موص وخصوصاً
  .أخرى

قائم بأمر القائم األصل وهو احلجة ابن احلسن  بأن اليماين املوعود أيضاً فكما كررت مراراً
X ٬، بل سيتضح أن كل أو أكثر املالحم واحلروب ستجري على يد اليماين املوعود

روايات  ٬، بل سيتضح يف مستقبل هذا البحث أن هناكXوبإشراف وتوجيه اإلمام املهدي 
  .وتقصد اليماين املوعود Xتكلمت عن القائم أو عن املهدي 

فقد يكون هؤالء أصحاب اليماين املوعود هم من يقود هذه الرايات املشرقية اخلراسانية 
نيابة عن اليماين املوعود٬، ويكون بقية اجليش قد آمنوا بدعوة اليماين من دون أن يصاحبوه أو 

نوا من خالل حسن سريته وقوة حجته واستقامة �جه وضالل ٬، بل آممن دون أن يروه أصالً
  ).تعرف األشياء بأضدادها(من ناواه وخالفه٬، فكما يقال 

 املنازل وتطوي خراسان قبل من رايات أقبلت إذ كذلك هم فبينا : (...ا روايةولو قارنَّ
الصفحات السابقة مع الرواية اليت ناقشناها يف ...) القائم أصحاب من نفر ومعهم حثيثاً طياً
 خمتوم٬، حرير وال كتان وال بقطن ليست٬، معلمة غري األرض شرقي من رايات وتقبل( :وهي

 رحيها وتوجد٬، باملشرق تظهر حممد آل من رجل يسوقها ٬،األكرب السيد خبامت القناة رأس يف
 بدماء طالبني الكوفة يرتلوا حىت بشهر أمامها الرعب يسري ٬،األذفر كاملسك باملغرب
إىل أن معىن  لعرفنا أن الروايتني تتكلمان عن نفس الرايات املشرقية٬، وقد أشرت سابقا٬ً، )آبائهم

٬، وقلت يقودها اليماين املوعود الذي هو من آل حممد  أي٬، )حممد آل من رجل يسوقها(
بأنه ال يشترط أن يقودها اليماين بصورة مباشرة حبيث يكون فيها ومن ضمنها٬، بل قد  أيضاً
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حتت قيادته ورهن إشارته٬، فالسائق هو القائد املرشد والباعث واملدبر٬، وفيه داللة على تكون 
النيابة تصدق ب انقياد هذا اجليش له وإمجاعهم عليه٬، وهذه القيادة كما تصدق باملباشرة أيضاً

  .باشريناملغري وبامتثال األمر والنهي 

  :ويؤكد هذا املعىن أكثر فأكثر الرواية اآلتية

إثنا عشر ألفاً  ٬،ليس بذهب وال فضة ٬،إن هللا كرتاً بالطالقان: (Xام الباقر عن اإلم
يقودهم شاب من بين هاشم على بغلة شهباء عليه عصابة  ٬،)أمحد أمحد(شعارهم  ٬،خبراسان

فإذا مسعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبواً على  ٬،كأين أنظر إليه عابر الفرات ٬،محراء
  .)١()الثلج

عن نفس الرايات اخلراسانية املشرقية املأمور باتباعها٬، وتنص الرواية  فالرواية هذه تتكلم
٬، والشعار هو العالمة٬، وهي إما أن تكون للجيش ليعرف ®ا )أمحد أمحد(على أن شعارهم 

ن أعن غريهم٬، ك المة ي°ِسمون ®ا أنفسهم ليتميزوابعضه البعض اآلخر ككلمة سر٬، أو كع
  .نه هتافهم عند احلربأت أو ما شابه ذلك أو تكون مكتوبة على األعالم والرايا

ن الرواية بصدد التعريف ®ذا اجليش واهلداية إليه٬، فهي تذكر أل ؛قرب وأوفقأواملعىن الثاين 
٬، )فإذا مسعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبواً على الثلج: (Xصفاته وعالمته مث ختتم بقوله 

ويقودهم ) محدأمحد أ(سان والذين شعارهم إذا مسعتم ®ؤالء القوم الذين يأتون من خرا أي
  .شاب من بين هاشم عليه عصابة محراء٬، فسارعوا إىل نصر¦م

كشعار يعرف به٬، البد أن يكون هلذا االسم قدسية خاصة٬،  معيناً واجليش الذي يرفع امساً
  .كما هو متعارف يف هذا الزمان.. وعادة ما يكون هو إمام القوم أو قائدهم

وقد تقدم بيان أن أهدى وأفضل وأقدس شخصية يف عصر الظهور هي شخصية اليماين 
أن الراية الوحيدة املأمور باتباعها هي  ٬، وعرفنا أيضاًاملوعود٬، وهو حامل راية آل حممد 

                                                            
 .٣٤٣ص: المضيئة األنوارمنتخب  -١
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محد أ(إذن فالبد أن تكون هذه الرايات تابعة إليه ومقتدية به٬، وشعارها .. راية اليماين احلسيين
سم اليماين املوعود٬، ويتأكد ذلك أكثر إذا عرفنا يف مستقبل هذا البحث أن أول هو ا) محدأ

امسه أمحد كما جاء  أيضاً Xن وصي اإلمام املهدي إمسه أمحد٬، وا Xأنصار اإلمام املهدي 
بأنه أول املؤمنني٬، وسيتبني أن ال معىن  وقد وصفه الرسول  ٬،يف وصية الرسول حممد 

نه من إيف عصر الظهور٬، و Xؤمنني واملصدقني باإلمام املهدي لذلك إال أن يكون أول امل
بأنه رجل  ذريته وولده٬، وبه سيتضح معىن الروايات اليت تصف حامل وقائد راية آل حممد 

  .Xنه من أهل بيت اإلمام املهدي أو ن معه عهد رسول اهللا أمن آل حممد و

يكون هذا الشاب هو اليماين ٬، ليس بالضرورة أن )يقودهم شاب من بين هاشم: (وقوله
  .واهللا العامل.. من قبل اليماين املوعود لقيادة الرايات املشرقية منصباً املوعود٬، فقد يكون قائداً

 حيمل ٬،باملشرق بيته أهل من املهدي قبل رجل خيرج: (قال ٬،X طالب أيب بن علي عن
 ميوت حىت يبلغه فال املقدس بيت إىل ويتوجه وميثل يقتل ٬،أشهر مثانية عاتقه على السيف

  .)٢())١(] فال يقتله أحد حىت ميوت[

  :والبد من التوقف عند ثالث نقاط يف هذا احلديث

  ):باملشرق بيته أهل من املهدي قبل رجل خيرج: (Xقوله  :النقطة األوىل

خيرج قبل  روايات كثرية تتحدث عن رجل من آل حممد    وسنسمع    لقد مسعنا 
أن هذا الرجل هو ن رايته ممدوحة مبدائح جليلة٬، وقد تقدم بيان إو Xقيام اإلمام املهدي 

  :اليماين املوعود٬، بل جاء التصريح بذلك يف أحد األخبار

  .)٣( )املالحم تكون يديه وعلى املقدس ببيت قريش ويقتل اليماين فيظهر( :قال كعب عن

                                                            
 .ما بين معقوفتين موجود في أحد النسخ الخطية لكتاب عقد الدرر، آما سيأتي بيانه -١
 :معجم أحاديث اإلمام المهدي ،٥٧٣ص ٢٩ج :للمرعشي - شرح إحقاق ،١٩٨ص  :لنعيم بن حماد - آتاب الفتن -٢
  .٣٩٦٦٩ح ٥٨٩ص ١٤ج :آنز العمال ،باختالف يسير ١١٩ص ٣ج
 .٢٣٧ص :المروزي حماد بن نعيمل - الفتن آتاب -٣
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وهو أن هذا الرجل املشرقي من أهل بيت اإلمام  ٬،واآلن هذه الرواية تتحفنا بشيء جديد
ليس له أهل بيت يف عصر الظهور إال أن  ٬X، وحنن نعلم أن اإلمام املهدي Xاملهدي 

٬، Xيكونوا من ذريته٬، فال مناص من القول بأن هذا الرجل هو من ذرية اإلمام املهدي 
  .نه هو املمهد الرئيسي املشرقي صاحب املالحمأوالرواية تبني 

 خيرج( Xمن ذرية اإلمام املهدي  أين فاليماين املوعود هو مشرقي حسيين مهدوي إذ
بل إن كل الروايات اليت تصف هذا املمهد بأنه من  ).باملشرق بيته أهل من املهدي قبل رجل

ومن  Xنه من ذرية اإلمام املهدي أالبد أن يكون معناها  آل حممد أو من أهل البيت 
٬، Xال تصدق على كل من انتسب إىل أمري املؤمنني ) أهل البيت(ن أل ؛األوصياء باخلصوص

عندما نالحظ صفاته ومهمته الواردة يف الروايات٬، ومن املعلوم أن آخر األئمة االثين  وخصوصاً
ن الرواية تقول بأنه خيرج أل ؛٬، وهذا الرجل غريهXعشر هو اإلمام املهدي احلجة ابن احلسن 

عند وفاته وغريها من الروايات ال  عنا إىل وصية الرسول حممد قبله ومن أهل بيته٬، وإذا رج
والذي وصفه  Xمن ذرية اإلمام املهدي ) محدأ(جند مصداقاً هلذا الرجل إال املهدي األول 

  .نه وصيه وأول املهديني أبأنه أول املؤمنني٬، و رسول اهللا 

  :ما هو) البيت أهل(لنعرف معىن  ولنعرج على روايات األئمة 

 كتاب: الثقلني فيكم خملف إين:  اهللا رسول قال(: قال ٬،X طالب أيب بن عليعن 
 سبابتيه بني وضم    كهاتني احلوض علي× يردا حىت يفترقا لن وإ�ما. بييت أهل وعتريت٬، اهللا
 علي: قال؟  عترتك ومن ٬،اهللا رسول يا: فقال األنصاري٬، اهللا عبد بن جابر إليه فقام   

  .)١() القيامة يوم إىل احلسني ولد من واألئمة واحلسني٬، واحلسن

                                                            
 .٥باب معنى الثقلين ح ٩١ص: معاني األخبار -١
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 ٬،فداك جعلت: X اهللا عبد أليب قلت(: قال ٬،أبيه عن الديلمي٬، سليمان بن حممد عنو
 قوله: فقلت . األئمة: قال؟  األهل نوم°: فقلت: قال . حممد ذريته: قال؟  اآلل نم°
  .)٢() ابنته إال عىن ما واهللا: قال ٬،)١(﴾الْع�ذَابِ أَش�دَّ ف�ر ع�و نَ آلَ أَد خ�لُوا﴿: 8

: فقلت. ذريته: قال؟   حممد آل نم°: X اهللا عبد أليب قلت(: قال ٬،بصري أيب عنو
؟  أمته من: فقلت. العباء أصحاب: قال؟  عترته نم°: فقلت. األوصياء األئمة: قال؟  بيته أهل
 أمروا اللذين ٬،بالثقلني املتمسكون 8،٬ اهللا عند من به جاء مبا صدقوا الذين املؤمنون: قال

 وطهرهم الرجس عنهم اهللا أذهب الذين بيته أهل وعترته 8،٬ اهللا كتاب �ما بالتمسك
  .)٣()  بعده األمة على اخلليفتان ومها ٬،تطهرياً

تعين األوصياء من ذرية علي وفاطمة ) البيت أهل(أن ومن الروايات املتقدمة نعرف 
ذكر خمتصر الوصية لنعرف من أرى من الضروري هنا أن أإىل يوم القيامة٬، و )عليهما السالم(

  :إىل يوم القيامة هم أوصياء الرسول 

 عن٬، العابدين سيد الثفنات ذي أبيه عن٬، الباقر أبيه عن٬، حممد بن جعفر اهللا عبد أيب عن
 الليلة يف     اهللا رسول قال(: قال ٬،X املؤمنني أمري أبيه عن٬، الشهيد الزكي احلسني أبيه
 اهللا رسول فأمال. ودواة صحيفة أحضر ٬،احلسن أبا يا: X لعلي   وفاته فيها كانت اليت

 إماماً عشر اثنا بعدي سيكون إنه ٬،علي يا: فقال ٬،املوضع هذا إىل انتهى حىت وصيته 
 فإذا ):إىل قوله.... (.إماماً عشر االثين أول علي يا فأنت٬، مهدياً عشر إثنا بعدهم ومن

 حممد ابنه إىل فليسلمها الوفاة حضرته فإذا٬، الفاضل احلسن ابنه إىل فليسلمها الوفاة حضرته
٬، مهدياً عشر اثنا بعده من يكون مث٬، إماماً عشر اثنا فذلك ٬، حممد آل من املستحفظ

                                                            
  .٤٦: غافر -١
 .٢ح واألمةوالعترة  واألهل اآللباب معنى  ٩٤ص: األخبارمعاني  -٢
 .٣ح واألمةوالعترة  واألهل اآللباب معنى  ٩٤ص: األخبارمعاني  -٣
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 ٬،أيب واسم كامسي اسم: أسامي ثالثة له ٬،املقربني أول ابنه إىل فليسلمها الوفاة حضرته فإذا
  .)١() املؤمنني أول هوو٬، املهدي: الثالث واالسم٬، وأمحد اهللا عبد وهو

 واثنا عشر مهدياً اثنا عشر إماماً ومن هذه الوصية املقدسة نعرف أن أوصياء الرسول 
وهو أول املؤمنني  ٬،)محدأ(امسه  ٬X، وأول أوصياء اإلمام املهدي Xمن ذرية اإلمام املهدي 

القارئ الكرمي مل ينس° شعار  وأرجو أنيف عصر الظهور املقدس٬،  Xباإلمام املهدي  أي
٬، فقد تقدم التنبيه على أن له عالقة بأمحد ابن اإلمام املهدي )أمحد أمحد(الرايات اخلراسانية 

X محد أ٬، وكذلك مل ينس° أن الراية املأمور باتباعها واحدة ال غري٬، فالبد أن تكون هي راية
وأول أنصاره واملصدقني به يف  ٬،Xهدي اليماين املشرقي احلسيين املهدوي وصي اإلمام امل

  .عصر الظهور املقدس

ووصية فال بأس أن أسلط  Xوما دام الكالم قد جرين إىل مسألة ابن اإلمام املهدي 
  :الضوء عليه أكثر بذكر بعض الروايات لتتم الفائدة

 اللهم: (ليكم ملخصهإالدعاء لصاحب األمر ®ذا الدعاء٬، و Xروي عن اإلمام الرضا 
 إىل...... . بإذنك عنك املعرب ولسانك خلقك٬، على وحجتك وخليفتك٬، وليك عن ادفع
 عينه به تقر ما رعيته ومجيع وأمته وذريته هد�لَوو� وأهله نفسه يف أعطه اللهم :Xقوله 
 وبلغهم ٬،بعده من واألئمة عهده والة على صل اللهم :Xقوله  إىل...... . نفسه به وتسر
 وثبت ٬،هلم أمرك يف إليهم أسندت ما هلم ومتم ٬،نصرهم عزأو ٬،آجاهلم يف وزد ٬،آماهلم

 ٬،توحيدك وأركان ٬،كلماتك معادن فإ�م ٬،أنصاراً دينك وعلى أعواناً هلم واجعلنا دعائمهم٬،
 وأوليائك خلقك٬، من وصفوتك ٬،عبادك من وخالصتك ٬،أمرك ووالة ٬،دينك ودعائم
  .)٢() وبركاته اهللا ورمحه عليهم والسالم رسلك٬، أوالد وصفوة أوليائك وسالئل

                                                            
 – ٢٦٠ص ٣٦ج :األنوار بحار ،٣٩ص :مختصر بصائر الدرجات ،١١١ح ١٥١ – ١٥٠ص :للطوسي - الغيبة -١

 ١ج :للسيد هاشم البحراني - غاية المرام ،٩٦ – ٩٥ص ٢ج :للميانجي -) صلى اهللا عليه وآله(مكاتيب الرسول  ،٢٦١
  .، وغير ذلك من المصادر١٩٦ – ١٩٥ص
 :للقمي -  مفاتيح الجنان ،وما بعدها ٥٤٨ص :للكفعمي - المصباح ،وما بعدها ٤٠٩ص :للطوسي - مصباح المتهجد -٢

  .م، وغير ذلك من المصادر ٢٠٠٤ط بيروت، مؤسسة االعلمي، الطبعة األولى  ٦١٦ص
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٬، وهذا ما يؤكد على وجود Xمن ذرية اإلمام املهدي  واحداً فهنا خص بالدعاء ولداً
  .خصوصية هلذا الولد الطاهر

ذكره باختصار أو Xوهذا الدعاء للذرية مشابه للدعاء اآليت املروي عن اإلمام املهدي 
  :أيضاً

 وحجة ٬،النبيني وخامت ٬،املرسلني سيد حممد على صل اللهم ٬،الرحيم الرمحن اهللا بسم(
 كل من يءالرب ٬،آفة كل من املطهر ٬،الظالل يف املصطفى ٬،امليثاق يف املنتجب ٬،العاملني رب

 أعطه اللهم :Xقوله  إىل.. . اهللا دين إليه املفوض ٬،للشفاعة املرجتى ٬،للنجاة املؤمل ٬،عيب
 عينه به تقر ما الدنيا أهل ومجيع وعدوه وعامته وخاصته ورعيته وشيعته وذريته نفسه يف

 إىل.. . قدير يءش كل على إنك واآلخرة الدنيا يف أمله ما أفضل وبلغه ٬،نفسه به وتسر
 يف وزد ٬،أعمارهم يف ومد ٬،ولده من واألئمة عهدك ووالة وليك على وصل :Xقوله 

  .)١() قدير يءش كل على إنك وآخرة ودنيا ديناً ٬،آماهلم أقصى وبلغهم ٬،آجاهلم

حجج اهللا  أيمهديون وأئمة  Xومما تقدم تبني أن األوصياء من ذرية اإلمام املهدي 
٬، ولإلحاطة أكثر ®ذا املوضوع أنصح بقراءة Xتعاىل على الناس بعد أبيهم اإلمام املهدي 

  .Xحد إصدارات أنصار اإلمام املهدي أالذي هو ) الوصية والوصي(كتاب 

٬، )مهدي(يوصف بأنه ) محدأ( Xاإلمام املهدي  وإذا عرفنا أن املهدي األول من ذرية
 أهل من املهدي قبل رجل خيرج(حول رواية  فلنسمع الرواية اآلتية واليت تزيد األمر وضوحاً

  .)باملشرق بيته

                                                            
وإلزام  ،وما بعدها ٣٠١ص :للسيد ابن طاووس - وما بعدها، وجمال األسبوع ٢٧٣ص :غيبة الشيخ الطوسي -١

  .، وغيرها من المصادر٣٣١ص ١ج :للشيخ علي اليزدي الحائري - الناصب في إثبات الحجة الغائب
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 املهدي خروج يل صف: )السالم عليهما( احلسني بن لعلي قلت(: قال ٬،بشري بن حذمل عن
 من وهو اليابس الوادي من امللعون السفياين خيرج مث ...: فقال؟  وعالماته دالئله وعرفين

  .)١() ذلك بعد خيرج مث املهدي اختفى السفياين ظهر فإذا سفيان٬، أيب بن عتبة ولد

موجود وظاهر قبل خروج السفياين من  Xوالرواية واضحة الداللة على أن املهدي 
الوادي اليابس٬، يف حني أن الروايات متواترة على أن السفياين عالمة من عالمات قيام اإلمام 

نه خيرج قبله بشهور عديدة٬، إذن فمن هو هذا املهدي الظاهر قبل خروج أو Xاملهدي 
  ؟ السفياين

٬، Xمن ذرية اإلمام املهدي  ممهداًوال أظن أن اجلواب بات صعباً بعد أن عرفنا بأن هناك 
ـ  ٬، وأيضاًوهو من أهل البيت  يف موضوع  ٬، وسيأيت البحث مفصالً)املهدي(يوصف ب

  .تعدد املهدي والقائم يف احللقات املقبلة إن شاء اهللا تعاىل

  :الرواية اآلتية وما يؤكد ذلك أيضاً

 تأيت حىت مصبغات٬، خضر ٬،مقبالت مصر من برايات كأين(: قال ٬،X احلسن أيب عن
من معرفة الوصيات وصاحبها  والبد أوالً .)٢() الوصيات صاحب ابن إىل فتهدى الشامات

  .حىت نعرف ابنه أوالً

وصايا٬، واملراد هنا بالوصيات هي : الوصيات هي مجع وصية٬، وكذلك يأيت اجلمع :فأقول
ن وصايا إ٬، فووصايا األئمة الطاهرين ومواريثهم  وصايا األنبياء ووصية الرسول حممد 

يرثها إمام عن إمام إىل أن وصلت إىل ٬، وXوورَّثها لعلي  األنبياء ورثها الرسول حممد 
ألنه اإلمام واحلجة على  ؛٬X، فهي اآلن مستحفظة عند اإلمام املهدي Xاإلمام املهدي 
  .اخللق أمجعني

                                                            
 ٣ج :معجم أحاديث اإلمام المهدي ،٢١٣ص ٥٢ج :األنوار بحار ،٤٣٧ح ٤٤٤ – ٤٤٣ص :للطوسي - الغيبة -١

 .١٤٦ص ٢ج :لألصفهاني -  مكيال المكارم ،١٩٩ص
 :معجم أحاديث اإلمام المهدي ،٢٥٠ص ٢ج :لعلي بن يونس العاملي -  الصراط المستقيم ،٣٧٦ص ٢ج :اإلرشاد -٢
  .٢٥٩ص ٣ج :لالربلي - آشف الغمة ،١٦٧ص ٤ج
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: X األول احلسن أبا سأل أنه ٬،منصور أيب بن درست عن :وما يدل على ذلك ما يلي
 فدفعها للوصايا مستودعاً كان ولكنه ٬،ال: فقال؟  طالب بأيب حمجوجاً  اهللا رسول أكان(

 ما به حمجوجاً كان لو :فقال؟  به حمجوج أنه على الوصايا إليه فدفع: قلت: قال . إليه
 ودفع به جاء ومبا بالنيب أقر :قال؟  طالب أيب حال كان فما: فقلت: قال .الوصية إليه دفع
  .)١() يومه من ومات الوصايا إليه

 واحلرام احلالل من باب ألف علمين  اهللا رسول إن: (قال ٬،Xعن أمري املؤمنني 
 باب ألف ألف فذلك ٬،باب ألف يفتح  يوم كل ٬،القيمة يوم إىل كائن هو وما كان ومما
  .)٢() اخلطاب وفصل والوصايا املنايا علمت حىت

٬، والباليا املنايا  X طالب أيب بن علي عند وإن أال : (...Xوقال سلمان احملمدي 
  .)٣(...) اخلطاب وفصل٬، الوصايا ومرياث

 غري أم ٬،رباً تبغى معاوية يا اهللا أفغري: (... إىل معاوية Xحد رسائل أمري املؤمنني أويف 
 اإلمامة ٬،إماماً تبغى منا املستحفظ غري أو ٬،حكماً تبغى احلكم غري أم ..... كتاباً كتابه

  .)٤(..) .هلم تبع واملؤمنون وذريته إلبراهيم

 وفصل والوصايا والباليا املنايا علم٬، الست أعطيت ولقد (....: X املؤمنني أمري وقال
 اليت والدابة وامليسم العصا لصاحب وإين ٬،الدول ودولة الكرات لصاحب وإين ٬،اخلطاب

  .)٥() الناس تكلم

  .)٦(...) املرسلني وصايا وخازن ووصي الوصيني٬،(...  :Xومن ألقاب زين العابدين 

                                                            
 .٤٤٥ص ١ج: الكافي -١
 .٣٢٥ص: للصفار - بصائر الدرجات  -٢
 .٧٩ص ٢٩ج: األنواربحار  -٣
 .١٣٨ص ٣٣ج: األنوار، بحار ٦٨ص ٤ج: للميرجهاني - ) مستدرك نهج البالغة(مصباح البالغة  -٤
 .١٩٨ – ١٩٧ص ١ج: الكافي -٥
 .٤ص ٤٦ج: األنواربحار  -٦
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وهم املستحفظون واخلزان هلا٬، ولذلك جند اإلمام املهدي  ٬،إذن فاألئمة عندهم علم الوصايا
ـ  قد وصفه الرسول حممد   ): املستحفظ من آل حممد(يف وصيته السابقة الذكر ب
  ...). حممد آل من املستحفظ حممد ابنه إىل فليسلمها الوفاة حضرته فإذا(... 

ـ  Xوصفه اإلمام الصادق  وأيضاً  ٬،احلافظ ملا استودع(...  ):احلافظ ملا استودع(ب
  .)١() ميالها عدالً وقسطاً كما مألها الفجار جوراً وظلماً

ابن (٬، فيكون معىن Xومما تقدم يتضح لنا أن صاحب الوصيات هو اإلمام املهدي 
تبايع  أي٬، وهذا االبن ¦دى إليه الرايات Xهو ابن اإلمام املهدي ) صاحب الوصيات

  .وتطيع

٬، يعين أن هذا )باملشرق بيته أهل من املهدي قبل رجل خيرج: (Xفقول اإلمام علي 
اخل٬، كما ... محد وهو وصيه وهو اليماين املوعودأ٬، وهو Xالرجل هو ابن اإلمام املهدي 

  .تقدم بيان ذلك مراراً

وصي اإلمام املهدي وولده ) محدأ(ومسك اخلتام يف هذه النقطة هو رواية تدل على أن 
  :تكون له بيعة بني الركن واملقام أيضاً

إنه يبايع بني الركن واملقام٬، : (وذكر املهدي فقال مسعت رسول اهللا : قال ٬،عن حذيفة
  .)٢() ه ثالثتهاامسه أمحد وعبد اهللا واملهدي٬، فهذه أمساؤ

يف مستقبل هذا البحث إن شاء  سيأيت ؛ ألن ذلكوال أريد أن أطيل يف شرح هذه الرواية
من وصف  اهللا تعاىل٬، ولكن فقط أرجو مقارنة هذه الرواية مع ما جاء يف وصية رسول اهللا 

  :Xوصي اإلمام املهدي 

                                                            
  .٢٦٩ص ٢٥ج: األنواربحار  -١
 .٤٥٤ص: للشيخ الطوسي - الغيبة  -٢
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 له املقربني أول ابنه إىل فليسلمها) Xأي اإلمام املهدي ( الوفاة حضرته فإذا(... 
 أول هوو٬، املهدي: الثالث واالسم٬، وأمحد اهللا عبد وهو أيب واسم كامسي اسم: أسامي ثالثة

  ).املؤمنني

  ! أمحد وعبد اهللا واملهدي: فالحظ تطابق األمساء بتمامها يف الروايتني

  .Xواآلن نأيت إىل النقطة الثانية حول رواية أمري املؤمنني 

  ):أشهر مثانية عاتقه على السيف حيمل: (Xقوله  :النقطة الثانية

من  مسألة محل السيف مثانية أشهر للقتال وخوض املالحم وقتل أعداء آل حممد 
املنحرفني واملفسدين جاءت يف روايات عديدة٬، ولكن تارة يظهر منها أ�ا تقصد املمهد لإلمام 

 Xسه٬، وهنا أمري املؤمنني نف ٬X، وتارة يظهر منها أ�ا تقصد اإلمام املهدي Xاملهدي 
ينص على أن الذي حيمل السيف على عاتقه مثانية أشهر هو رجل من أهل بيت اإلمام املهدي 

X  وخيرج قبل اإلمام املهدي احلجة ابن احلسنX) :مثانية عاتقه على السيف حيمل 
  ).أشهر

 املؤمنني أمري يا    مجاعة من فهل: الرجل فقال: (... Xيف خطبة طويلة ألمري املؤمنني 
 واحد وأسفاركم وحجكم عطاؤكم٬، شىت مجاعة ستكونون إ�ا: X قال؟  ذلك بعد   

 بني وشبك    هكذا: X قال؟  القلوب ختتلف كيف: واحد قال: قال. خمتلفة والقلوب
 فيها ليس جاهلية طغام ويبقى ٬،هرجاً هرجا٬ً، هذا وهذا هذا هذا يقتل: قال مث ٬،   أصابعه

 يف أصنع فما: قال. بدعاة فيها ولسنا مبنجاة منها البيت أهل حنن. يرى علم وال هدى منار
 وإن ٬،فالبدوا لبدوا فإن٬، نبيكم بيت أهل انظروا: X قال؟  املؤمنني أمري يا الزمان ذلك

 إىل يدعوكم ولن هدى من خيرجوكم لن فإ�م٬، وتعذروا تنصروا فانصروهم استنصروكم
 بعد يكون فما: قال .األعداء بكم وتشمت البالء فيصرعكم بالتقدم تسبقوهم وال٬، ردى
 ٬،بيته من األدمي كانفراج بييت من برجل البالء اهللا يفرج: X قال؟  املؤمنني أمري يا ذلك
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 إال منهم يقبل وال يعطيهم وال مصربة بكأس ويسقيهم خسفاً يسومهم من إىل يرفعون مث
 فيها وما بالدنيا قريش تود حىت ٬،أشهر مثانية عاتقه على السيف حيمل٬، هرجاً هرجا٬ً، السيف

 يرد ما بعض منهم وأقبل ٬،منعوين قد ما بعض منهم وآخذ فأعطيهم واحداً مقاماً يروين أن
 يغريه ٬،لرمحنا فاطمة ولد ومن قريش من هذا كان لو٬، قريش من هذا ما: يقولوا حىت عليهم

 أُخ�ذُوا ثُق�فُوا أَي ن�م�ا م�لْع�ونِني�﴿. الرحى طحن ويطحنهم قدميه حتت فيجعلهم أمية ببين اهللا
  .)١(﴾ت�ب د�يالً الل�ه� ل�س�نَّة� ت�جِد� و�لَن قَب لُ م�ن خ�لَو ا ال�ذ�ين� ف�ي الل�ه� س�نَّةَ # ت�قْت�يالً و�قُتِّلُوا

 وإن أال. قطبها على قامت طحنت فإذا٬، ضاللة تطحن رحى من بد ال فإنه٬، بعد أما
  .)٢(..) .فلها اهللا وعلى حدها روقها وإن ٬،روقاً لطحنها

عن فنت آخر الزمان وتشتت أهله واختالفهم  Xيف هذه الرواية خيرب أمري املؤمنني 
 برجل البالء اهللا يفرج: (عن تفريج ذلك برجل من أهل البيت  Xواقتتاهلم٬، مث خيرب 

٬، وبعد )أشهر مثانية عاتقه على السيف حيمل: (نهأ٬، مث يصف شدة بأسه وقتاله و)بييت من
 طحن ويطحنهم قدميه حتت فيجعلهم أمية ببين اهللا يغريه: (ذلك خيرب عن شدة قتله لبين أمية

  .)٣(...) يغريه اهللا ببين العباس وبين أمية: (٬، ويف بعض الروايات بلفظ)الرحى

وهنا  ).قطبها على قامت طحنت فإذا٬، ضاللة تطحن رحى من بد ال: (Xمث يقول 
  :بعض املالحظات

 ٬،يف رواية ناقشناها سابقاً Xأظن أننا ال زلنا نذكر قول أمري املؤمنني  :املالحظة األوىل
فإذا قامت على قطبها وثبتت على ساقها بعث اهللا  ٬،البد من وجود رحى تطحن: (وهو

يسلطهم اهللا عليهم بال رمحة فيقتلو�م  ..... عليها عبداً عنيفاً خامالً أصله يكون النصر

                                                            
  .٦٢ – ٦١: األحزاب -١
 .٢٥٩ – ٢٥٨ص: آتاب سليم بن قيس -٢
البن  - آتاب الفتن ،٣٩٦٧٠ح ٥٨٩ص ١٤ج :آنز العمال ،١١٨ص ٣ج :Xراجع معجم أحاديث اإلمام المهدي  -٣

  .٣٠٤ص ١٣ج :شرح إحقاق الحق ،٢١٦ص :حماد
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ربك بظالم  عملوا وما مدينتهم بشاطئ الفرات الربية والبحرية جزاء مباهرجاً على 
  ).للعبيد

 بين ملك( :وهو ٬،ناقشناها سابقاً يف رواية أخرى أيضاً Xوكذلك قول أمري املؤمنني 
 مير ال٬، ملكهم بدأ حيث من خيرج علجاً عليهم اهللا ويسلط ... فيه عسر ال يسر العباس
 يزال فال٬، ناواه ملن الويل٬، أزاهلا إال نعمة وال٬، هدها إال راية له ترفع وال٬، فتحها إال مبدينة

  ).به ويعمل باحلق يقول٬، عتريت من رجل إىل بظفره ويدفع يظفر حىت كذلك

وتبني أن الروايتني تتكلم عن شخص واحد يقضي على دولة بين العباس٬، الرواية األوىل 
٬، وقد عرفنا )علجاً( :والرواية الثانية عربت عنه بأنه ٬،)عبداً عنيفاً خامالً أصله( :عربت عنه بأنه

استشهدت بأحد فقرات هذه  آنذاك معىن العنيف والعلج وأ�ما مبعىن واحد أو متقارب٬، وأيضاً
 طحنت فإذا٬، ضاللة تطحن رحى من بد ال: (الرواية اليت اآلن بصدد مناقشتها٬، والفقرة هي

  ).قطبها على قامت

ر يف الروايات الثالث على رجل واحد٬، عب¡ Xم أمري املؤمنني وقد تبني مدى انطباق كال
مزامن لرحى  عنه بألفاظ ومناسبات خمتلفة٬، إذن فهذا الرجل الذي هو من أهل البيت 

احلرب والضاللة وعندما تقوم على قطبها أو ساقها يكون هو من يقضي عليها وعلى دعا¦ا٬، 
٬، ولكن الظاهر )١( إن ملك بين أمية قد انقرض ووىل أيوهذا يكون يف �اية ملك بين العباس٬، 

أن عشاقه وحمبيه ومواليه واملنتفعني منه ما زالوا موجودين٬، وإ�م يتحينون الفرص ألعادت 
ملكهم املقبور٬، ولذلك ستكون مواجهة وقتال املمهد اليماين ليس لبين العباس فحسب بل لبين 

  .أمية أيضاً

وهو الذي سوف يقتل بين العباس  ٬،)العنيف(ون للرجل ن النصر والظفر يكوقد عرفنا أ
٬، ومنه خنلص إىل نتيجة أن قول Xوأتباعهم شر قتلة ويدفع بنصره وظفره إىل اإلمام املهدي 

                                                            
) ليهم السالمع(الظاهر هنا ملك بني أمية إشارة إلى حكم صدام الملعون، لمشابهته لهم في نصب العداء آلل محمد  -١
  .وأمثالهم األرجاس نواصبشيعتهم المعلن، وقد يشمل الو
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 حيمل٬، ...بيته من األدمي كانفراج بييت من برجل البالء اهللا يفرج: (Xأمري املؤمنني 
 أهل من املهدي قبل رجل خيرج: (اآلخر ٬X، يساوي قوله )أشهر مثانية عاتقه على السيف

يف  ٬X، حيث أن بيت اإلمام علي ...)أشهر مثانية عاتقه على السيف حيمل باملشرق بيته
من بيت اإلمام (و ) من بييت(ال غري٬، فيكون قوله  Xآخر الزمان هو بيت اإلمام املهدي 

  .واحد) املهدي

 يعطيهم وال مصربة بكأس ويسقيهم خسفاً يسومهم: (... Xقوله  :املالحظة الثانية
 اهللا يغريه ... أشهر مثانية عاتقه على السيف حيمل٬، هرجاً هرجا٬ً، السيف إال منهم يقبل وال
دال على شدة القتل والقتال الذي ...) الرحى طحن ويطحنهم قدميه حتت فيجعلهم أمية ببين

بعث اهللا عليها عبداً  : (...نظره ملا يقوم به املمهد العنيف٬، اميارسه هذا الرجل٬، وهو مشاب
يسلطهم اهللا عليهم بال رمحة فيقتلو�م هرجاً على  ..... عنيفاً خامالً أصله يكون النصر

  ).ربك بظالم للعبيد عملوا وما مدينتهم بشاطئ الفرات الربية والبحرية جزاء مبا

 خيرج علجاً عليهم اهللا ويسلط ... فيه عسر ال يسر العباس بين ملك: (نظراوكذلك 
 إال نعمة وال٬، هدها إال راية له ترفع وال٬، فتحها إال مبدينة مير ال٬، ملكهم بدأ حيث من

 يقول٬، عتريت من رجل إىل بظفره ويدفع يظفر حىت كذلك يزال فال٬، ناواه ملن الويل٬، أزاهلا
  ).به ويعمل باحلق

٬، بل Xحيث جند أن هذه املالحم العصيبة يقوم ®ا رجل واحد قبل قيام اإلمام املهدي 
يف آخر الزمان٬،  ٬، بل هو حامل راية أهل البيت Xهو من ميهد وميكن لإلمام املهدي 

بَّرة ويطحنهم طحن الرحى٬، وقد تقدم اخلرب الذي نه سيسقي بين العباس وبين أمية كأساً مصإو
  .اليماين هو الذي جتري على يديه مالحم عصر الظهورينص على أن 

 قريش من هذا كان لو قريش٬، من هذا ما: (قول قريش آخر الزمان :املالحظة الثالثة
٬، ظاهر املعىن يف التشكيك بانتساب هذا الرجل املمهد إىل آل حممد )لرمحنا فاطمة ولد ومن

ـ  Xاملؤمنني ٬، وأظن أن له عالقة بوصف هذه املمهد على لسان أمري   عنيفاً عبداً(ب
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للطعن ®ذا الرجل  مخول األصل أو النسب وعدم اشتهاره وجدوه طريقا٬ً، و)أصله خامالً
عن أفعاهلم الشنيعة وفسقهم يف دين اهللا تعاىل٬، وجند  أجلأهم إىل ذلك شدة ما يرتله ®م قصاصاً

ما تدل عليه الروايتان ك٬، Xهذا التشكيك مرتبطاً بقوة البطش الذي يرتله ®م شبل آل حممد 
  :اآلتيتان

 القائم يصنع ما الناس يعلم لو(: يقول X جعفر أبا مسعت: قال مسلم٬، بن حممد عن
 يأخذ فال بقريش إال يبدأ ال إنه أما الناس٬، من يقتل مما يروه٬، أال أكثرهم ألحب خرج إذا

 آل من هذا ليس: الناس من كثري يقول حىت السيف٬، إال يعطيها وال السيف٬، إال منها
  .)١() لرحم حممد آل من كان ولو حممد٬،

 هذه يف تعاىل اهللا ينتج(: يقول  X اهللا عبد أبا مسعت: قال الرازي٬، العالء بن حيىي عنو
 السماء فيرتل٬، واألرض السماوات بركات به تعاىل اهللا يسوق٬، منه وأنا مين رجالً األمة

 كما وعدالً قسطاً األرض وميال٬، وسباعها وحوشها وتأمن٬، بذرها األرض وخيرج٬، قطرها
  .)٢() لرحم  حممد ذرية من هذا كان لو: اجلاهل يقول حىت ويقتل٬، وجوراً ظلماً ملئت

 وإن ٬،فالبدوا لبدوا فإن نبيكم٬، بيت أهل انظروا: (Xقوله  :املالحظة الرابعة
 إىل يدعوكم ولن هدى من خيرجوكم لن فإ�م وتعذروا٬، تنصروا فانصروهم استنصروكم

  ).األعداء بكم وتشمت البالء فيصرعكم بالتقدم تسبقوهم وال ردى٬،

مأمورون باجللوس يف تلك الفتنة واالختالف٬، حىت  يدل على أن شيعة آل حممد 
إياك .. .(: ٬X، وهو نفس معىن قول اإلمام الباقر يستنصرهم رجل من آل حممد 

وال  األرضفالزم  ٬،فأن آلل حممد وعلي راية ولغريهم رايات ٬،وشذاذ من آل حممد 
معه عهد نيب اهللا ورايته  X تتبع منهم أحداً أبداً حىت ترى رجالً من ولد احلسني

  .الذي ناقشناه سابقا٬ً، وهناك روايات عديدة يف هذا املعىن...) وسالحه

                                                            
 .٢٣٨ص: للنعماني -آتاب الغيبة  -١
 .١٨٨ص: للطوسي - الغيبة  -٢
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تباعها ونصر¦ا وحذروا من ومن املعلوم أن اليماين املوعود هو أول راية أمر أهل البيت با
حصر  ٬X، بدليل أن اإلمام علي لتواء عليها٬، إذن فاليماين املوعود من أهل بيت النيب اال

 ٬،فالبدوا لبدوا فإن نبيكم٬، بيت أهل انظروا: (بقوله السابق النصرة فقط ألهل بيت النيب 
  ).وتعذروا تنصروا فانصروهم استنصروكم وإن

 خيرجوكم لن فإ�م...  نبيكم بيت أهل انظروا: (Xوتأمل يف بقية كالم أمري املؤمنني 
٬، جتده نفس معىن صفات اليماين املوعود اليت وردت عن )ردى إىل يدعوكم ولن هدى من

 فا�ض إليه...  يدعو إىل صاحبكم...  أهدى الرايات...  راية هدى: (Xاإلمام الباقر 
  ).طريق مستقيم يدعو إىل احلق وإىل... 

يبوا وال ينصروا إال رجل من أهل بيت مأمورون أن ال جي وما دام أن شيعة آل حممد 
 من برجل البالء اهللا يفرج: (Xيكون املقصود بالرجل يف قول أمري املؤمنني  ٬، النيب 
٬، والقول بغري هذا يستلزم التناقض يف كالم ٬، هو اليماين املوعود حتماً)األدمي كانفراج بييت

ألنه ليس من بيت  ؛ألنه يعين أن اليماين منهي عن نصرته ؛ وحاشاهم     أهل البيت 
شخص حىت نسمع نداء رجل من أهل  أي٬، وحنن مأمورون باجللوس وعدم نصرة النيب 

 فانصروهم استنصروكم وإن ٬،فالبدوا لبدوا فإن نبيكم٬، بيت أهل انظروا: (بيت النيب 
  ).وتعذروا تنصروا

من ولد (و ) رجل من آل حممد(وكذلك الكالم يف الروايات اليت تصف هذا املمهد بأنه 
اخل٬، فكلها تدل على رجل واحد٬، وال أريد اإلطالة باإلعادة )... من املشرق(و ) احلسني

  .والتفصيل

 من املهدي قبل رجل خيرج(اوي يس) بييت من برجل البالء اهللا يفرج: (قوله نإوبالتايل ف
  ).بيته أهل
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كما أشرت قبل قليل يظهر منها أن الذي حيمل السيف على عاتقه  )١( نعم توجد روايات
  :احلجة ابن احلسن٬، كالروايات التالية Xهو اإلمام املهدي 

٬، الفقار ذو  اهللا رسول سيف وسيفه ....( :X اهللا عبد أبو قال: قال٬، بصري أيب عن
 يقرأ حىت X القائم خيرج وال ..... هرجاً يقتل أشهر مثانية عاتقه على السيف جيرد

  .)٢() X علي من بالرباءة٬، بالكوفة وكتاب٬، بالبصرة كتاب٬، كتابان

: قال؟  األمر هذا صاحب أنت: X علي بن للحسني قلت(: قال ٬،اخلشاب عيسى عنو
 عاتقه على سيفه يضع٬، بعمه املكىن٬، بأبيه املوتور٬، الشريد الطريد األمر صاحب ولكن٬، ال

  .)٣() أشهر مثانية

 من سنة األمر هذا صاحب يف: يقول  X جعفر أبا مسعت(: قال ٬،بصري أيب عنو
 فخائف موسى من فأما ٬، حممد من وسنة٬، يوسف من وسنة٬، عيسى من وسنة٬، موسى
٬، والغيبة فالسجن يوسف من وأما٬، عيسى يف قيل) قد( ما فيه فيقال عيسى من وأما٬، يترقب

 فال أشهر مثانية عاتقه على سيفه يضع مث ٬،آثاره وتبيني بسريته فالقيام  حممد من وأما
: قال؟  رضي قد تعاىل اهللا أن يعلم وكيف: قلت 8،٬ اهللا يرضى حىت اهللا أعداء يقتل يزال
  .)٤() الرمحة قلبه يف 8 اهللا يلقي

حنن هنا أمام خيارين  :أقول ٬،السابقةوبعد غض النظر عن بعض األمور يف منت الروايات 
  :لفهم هذه املسألة

 أن نقول بأن اليماين املوعود سيضع السيف على عاتقة مثانية أشهر متهيداً :اخليار األول
بعد قيامه يضع السيف على عاتقه مثانية  أيضاً Xن اإلمام املهدي إ٬، مث Xلإلمام املهدي 

                                                            
ترآه اآلن، وربما سأتعرض إليه في مستقبل هذا البحث، فألجل تسهيل طريق البحث أيوجد فيها أو في بعضها آالم  -١

 .أغض النظر عن نقاشها اآلن
 .٣٢١ – ٣٢٠ص: للنعماني -آتاب الغيبة  -٢
 .١١٥ص: البن بابوية القمي -والتبصرة  اإلمامة -٣
 .٣٢٩ص: آمال الدين وتمام النعمة -٤
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 الفاسدين واملفسدين الذي ال عالج طهري األرض منأشهر ليتم ما بدأه اليماين املوعود من ت
ن كان ممكناً يف ذاته٬، ولكنه رمبا سيسبب لنا مشاكل إوهذا الوجه و .هلم إال السيف والنار

وعقبات يف مستقبل البحث٬، ورمبا سيكون اخليار الثاين هو األصح واألوفق مع جممل أحداث 
  .الظهور والقيام املذكورة يف الروايات

®ذه الشدة    املوصوفة بأ�ا ملدة مثانية أشهر نقول بأن فترة املالحم هذه  أن :لثايناخليار ا
نها أن هي فترة واحدة حسب ما يفهم من عموم الروايات٬، حيث يتراءى م  والصعوبة 

هو الذي يضع السيف على عاتقه مثانية أشهر  واحداً رجالً نÞالثمانية أشهر هي واحدة٬، وإ
  .بال رمحة مرجاً ويقتل هرجاً

 ؟Xأم اإلمام املهدي  ٬،هل هو اليماين املوعود ٬،ولكن املهم هو حتديد من هو هذا الرجل
هو أن هذا الرجل هو اليماين املوعود املمهد وليس اإلمام املهدي احلجة ابن احلسن : واجلواب
Xً؟ من حق القارئ أن يتساءل٬، ويقول ملاذا ٬، وطبعا  

  :الدليل على ذلك عدة أمور :أقول

نه تقدم تفصيل أن اليماين املوعود هو من يقضي على دولة بين العباس يف إ :األمر األول
ويتبني من الروايات أن  وإن على يديه تكون املالحم٬، ٬،آخر الزمان وعلى أعداء آل حممد 

أن اليماين هو من سيهزم السفياين من العراق  ذروة ذلك يكون يف مثانية أشهر٬، ونعلم أيضاً
ن اليماين املوعود سيخوض ذروة املالحم وأشدها٬، فيكون انطباق الوصف إ أي..  ومن إيران

عند قيامه يف عاشوراء سيخسف جبيش  Xعليه أكثر٬، يف حني أننا جند أن اإلمام املهدي 
السفياين وبعد اخلسف تنهار معظم قوة السفياين٬، وحىت لو كان هناك قتال معه بعد القيام 

وملدة قصرية ال تصل الثمانية أشهر٬، وحينئذ يكون  جنده قليالً املقدس يف عاشوراء ولكننا
نه يدفع بظفره هذا إو ٬،الضالل وانتصر على رؤوس نريان فتنة العراق مخدأقد  اليماين املوعود

٬، فأين إذن هي الثمانية أشهر من املالحم املوصوفة ®ذه الشدة من القتل Xإىل اإلمام املهدي 
  !؟ والقتال املرير



 ٦٤.................... ................... احللقة األوىل /دراسة يف شخصية اليما�ي املوعود

 

 

ميكن لنا أن ننسب كل احلروب واملالحم اليت يقوم ®ا اليماين املوعود إىل  :الثايناألمر 
٬، من باب أ�ا بأمره وإرشاده٬، كما نقول فتح امللك الفالين املدينة الفالنية٬، Xاإلمام املهدي 

يف حني أن قائد جيشه هو الذي فتحها وليس امللك نفسه٬، ولكن ال نستطيع أن نعكس 
بنفسه باملباشرة إىل  Xال نستطيع أن ننسب املالحم اليت يقودها اإلمام املهدي  أياملسألة٬، 

الن اليماين املوعود حينئذ ال يكون سوى جندي كبقية اجلنود والقادة٬، فال  ؛اليماين املوعود
  .قيادة مباشرة له وال أمر أو �ي أو ختطيط

سر خفي يف مسألة قيام وردت روايات عديدة تشري أو تؤكد على وجود  :األمر الثالث
على سبيل  نه قد يكون هناك كثري من األخبار قاهلا أهل البيت أ٬، وXاإلمام املهدي 

  :الرمز والتنويه٬، وأ�ا تعرف يف وقتها٬، ولنسمع بعض هذه الروايات

على  Xيف أجوبة الرضا  ٬،نصر أيب بن حممد بن أمحد عن٬، عيسى بن حممد بن أمحد عن
٬، علمه يؤت ومل٬، حيسنه مل تأويالً تأول رجل فإنه محزة أيب ابن وأما(...  :مسائله عن الواقفة

 حيسن ومل تأوهلا بأحاديث قوله إبطال يف نفسه إكذاب وكره فيه فلج ٬،الناس إىل فألقاه
 مثل عنه خرب ما لعل يدر مل بذلك آبائي يصدق مل إذا أنه ىورأ٬، علمها يؤت ومل تأويلها

٬، يءبش آبائه قول يسقط ليس: هلم وقال٬، يءش منه يكون ال كائن أنه وغريه السفياين
 فصار٬، وحقائقه ذلك غايات عن علمه قصر ولكن٬، يءش آبائي قول يسقط ما ولعمري

 من فرغ قد أنه زعم من: X جعفر أبو وقال. فيه فوقع أمر من وفر عليه وشبه له فتنة
 :وقال. يريد ما ويفعل يشاء ما حيدث٬، خلقه يف املشيئة 8 هللا نأل ؛كذب فقد األمر
 يءبش عنها خربأ فإذا٬، آخرها من وأوهلا أوهلا من فآخرها ٬،)١(﴾ب�ع ضٍ م�ن ب�ع ض�ه�ا ذُرِّيَّةً﴿

 أبا أن أيديهم يف أليس٬، أخرب ما على اخلرب وقع فقد منه غريه يف فكان٬، كائن أنه بعينه منها
 كان فقد بعده من ولده يف كان مث فيه يكن فلم يءش املرء يف قيل إذا: قال X اهللا عبد
  .)٢() فيه

                                                            
 .٣٤: عمران آل -١
 .١٢٦٠ح ٣٥٢ – ٣٤٨ص: للحميري القمي - اإلسنادقرب  -٢
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 تأيت مث يءبش اهللا عن الرسل أيأيت: X للرضا قلت(: قال ٬،طلحة أيب بن حممدوعن 
 تعاىل اهللا قال ٬،تعاىل اهللا كتاب من به أتيتك شئت وإن حدثتك شئت إن ٬،نعم: قال؟  خبالفه
 ودخل دخلوها فما٬، اآلية )١(﴾لَكُم  اللّه� كَت�ب� ال�ت�ي املُقَدَّس�ةَ اَألر ض� اد خ�لُوا﴿: عظمته جلت
 ٬،هذا وشهري هذه سنيت يف نبياً غالماً يل يهب أن وعدين اهللا إن: عمران وقال. أبنائهم أبناء

: اآلخرون وقالت٬، اهللا نيب صدق: طائفة فقالت ٬،زكريا وكفلها مرمي امرأته وولدت غاب مث
 الذي هذا: عمران صدق على أقامت اليت الطائفة قالت عيسى مرمي ولدت فلما٬، كذب
  .)٢() اهللا وعدنا

: قال ٬،X جعفر أيب عن٬، أبيه عن٬، الفضيل بن حممد عن٬، أيب: إبراهيم بن علي تفسري
 علم من إليك انتهى فهل رايتني العباس وآلل راية جعفر آلل أن بلغنا ٬،جعلت فداك: له قلت(

 ملكاً هلم فإن العباس آل وأما٬، شيء إىل وال بشيء فليس جعفر آل أما: قال ؟يء ش ذلك
 إذا حىت يسر٬، فيه ليس عسر وسلطا�م٬، القريب فيه ويباعدون٬، البعيد فيه مبطئاً يقربون

 مينعهم٬، رجال وال جيمعهم مال هلم يبقى ال صيحة فيهم صيح عقابه وأمنوا اهللا أمنوا مكر
 فداك جعلت: قلت. اآلية )٣(﴾و�ازَّيَّن�ت  ز�خ ر�فَه�ا اَألر ض� أَخ�ذَت� إِذَا ح�تَّى�﴿ :قول اهللا وهو
 كما فكان بشيء كم حدثنا إذا ولكن٬، وقت لنا فيه يوقت مل إنه أما: قال؟  يكون ذلك فمىت

جروا ؤت ورسوله اهللا صدق: فقولوا ذلك خبالف كان وإن٬، ورسوله اهللا صدق: نقول فقولوا
  .)٤(...) .مرتني

: فقال ؟ وقت األمر هلذا: له قلت: قال( :قال٬، X جعفر عن أيب٬، يسار بن الفضيل وعن
 ثالثني ربه واعدهم إىل وافداً خرج ملا X موسى إن٬، الوقاتون كذب٬، الوقاتون كذب

٬، صنعوا ما فصنعوا٬، أخلفنا موسى قد: قومه له قال٬، عشراً الثالثني على اهللا زاده فلما٬، يوماً

                                                            
 .٢١: المائدة -١
 .٢٢٥ص ٢٦ج: األنواربحار  -٢
  .٢٤: يونس -٣
 .٩٩ص ٤ج: األنوار، بحار ٣١١ – ٣١٠ص ١ج: تفسير القمي -٤
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 حبديث حدثناكم وإذا٬، اهللا صدق: فقولوا ٬،به حدثناكم ما على فجاء حبديث حدثناكم فإذا
  .)١() مرتني تؤجروا٬، اهللا صدق: فقولوا ٬،به حدثناكم ما خالف على فجاء

 واهب عمران أين إىل أوحى تعاىل اهللا إن(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن بصري٬، أيب وعن
 إىل رسوالً وجاعله٬، بإذن اهللا املوتى وحييي واألبرص األكمه يربئ٬، مباركاً سوياً ذكراً لك
 عند �ا محلها كان محلت فلما٬، أم مرمي وهي بذلك حنة امرأته عمران فحدث٬، إسرائيل بين

 يكون ال أي٬، كاألنثى الذكر وليس وضعتها أنثى إين رب: قالت وضعتها فلما٬، غالم نفسها
 ملرمي تعاىل اهللا وهب فلما٬، )٢(﴾و�ض�ع�ت  بِم�ا أَع لَم� و�اللّه�﴿ :8 اهللا يقول رسوال٬ً، البنت
 يف وكان شيئاً منا الرجل يف فإذا قلنا .إياه ووعده عمران به بشر الذي هو كان عيسى
  .)٣() ذلك تنكروا فال ولده ولد أو ولده

 فلم٬، قوالً رجل يف قلنا إذا(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن اليماين٬، عمر إبراهيم ابن عن
  .)٤() يشاء ما يفعل تعاىل اهللا فإن٬، ذلك تنكروا فال ولده ولد أو ولده وكان يف فيه يكن

 جيور أو بعدل الرجل يقوم قد(: يقول  X اهللا عبد أبا مسعت: قال ٬،خدجية عن أيب
  .)٥() هو فهو٬، بعده من ابنه ابن أو ابنه ذلك فيكون٬، به قام يكن ومل وينسب إليه

 :)السالم عليهما( اهللا عبد وأبو جعفر أبو قال: قال ٬،الثمايل محزة أيب عن: العياشي تفسري
٬، يشاء ما يصنع اهللا فإن هنا ها من فجاء هنا ها من جييء أنه بأمر حدثناك محزة٬، إن أبا يا(

  .)٦() ويثبت يشاء ما ميحو اهللا فإن خبالفه غداً وحدثناك حبديث اليوم وإن حدثناك

٬، التعليق عليها٬، ولكنها كلها تعطي معىن متقارباًعند   والروايات كثرية ويطول املقام
ومل يكن فيه وكان يف ولده أو  شيئاً حد األئمة أإن قالوا يف  وبعضها نص على أ�م 

                                                            
 .٣٠٥ص: للنعماني - الغيبة  -١
  .٣٦: عمران آل -٢
 .٥٣٥ص ١ج: الكافي -٣
 .٥٣٥ص ١ج: الكافي -٤
 .٣٥٣ص ١ج: الكافي -٥
 .١١٩ص ٤ج: األنواربحار  -٦
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يف مسألة  مكنوناً ولد ولده فهو هو٬، وهذا يف احلقيقة إشارات واضحة على أن هناك سراً
٬، وال ينجو منه إال من اهتدى ®دي شديداً ن األمة ستمتحن به امتحاناًإ٬، وXاإلمام املهدي 

  .حممد ل آحممد و

٬، فقد تنص Xوبعد أن ثبت فيما سبق أن اليماين املوعود من ذرية اإلمام املهدي 
٬، ولكن يف احلقيقة سيقوم ®ا ابنه وميانيه Xالروايات على أمور كثرية يقوم ®ا اإلمام املهدي 

أمحد الوصي٬، ومنها مسألة مباشرة املالحم ومحل السيف على عاتقه مثانية أشهر٬، وقد تكون 
ن ال أأمور أخرى مل ختطر على البال٬، نسأل اهللا تعاىل أن مين علينا باهلدى والبصرية و هناك

  .أبداً يكلنا إىل أنفسنا طرفة عني دائماً

 اليت بالصفة األمر هذا صاحب نصف إنا: X جعفر أليب قلت(: قال ٬،اجلهين مالك عن
 عليكم حيتج الذي هو يكون حىت أبداً ذلك يكون ال٬، واهللا ال: فقال. الناس من أحد ®ا ليس

  .)١() إليه ويدعوكم بذلك

وهي هل أن مالحم أو قتال اليماين املوعود سيستمر لثمانية أشهر  ٬،بقيت مالحظة بسيطة
  ؟ أم ماذا ٬،فقط

ليس بالضرورة ذلك٬، وإمنا قد تكون هذه ذروة املالحم وأشدها واليت يتلوها  :اجلواب
إشارة إىل شدة هذه ) حيمل السيف على عاتقه مثانية أشهر(الفتح املبني٬، ولذلك عرب عنه بأنه 
  . يضع سيفه أو يهدأ من احلرب والقتالحبيث الاحلرب واستمرارها دون انقطاع 

  .ن حديث أمري املؤمننيواآلن نأيت إىل شرح أخر فقرة م

 يبلغه فال املقدس بيت إىل ويتوجه وميثل يقتل: (Xقول أمري املؤمنني  :النقطة الثالثة
  ).]فال يقتله أحد حىت ميوت[ ميوت حىت

                                                            
 .٣ح ٢٢باب ٣٣٧ص: للنعماني -آتاب الغيبة  -١
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وهنا يواجهنا إشكال قد ينقدح يف ذهن القارئ الكرمي٬، وهو كيف ميوت هذا املمهد الذي 
قبل أن يبلغ بيت املقدس٬، وحنن قد عرفنا بأنه هو اليماين  Xهو من أهل بيت اإلمام املهدي 

  !؟ ...Xاملوعود وهو من ميهد وميكن لإلمام املهدي 

  :اجلواب يف عدة أمور: أقول

لقد ذكر حمقق كتاب عقد الدرر الشيخ مهيب بن صاحل بن عبد الرمحن  :األمر األول
فال يقتله ] أ[يف : ( ٬، قائالً)ىت ميوتفال يبلغه ح(البوريين٬، يف هامش الكتاب تعليقاً على لفظ 

: أي إن هذه الرواية يف أحد النسخ اخلطية لكتاب عقد الدرر جاءت بلفظ ٬،)أحد حىت ميوت
ـ )فال يقتله أحد حىت ميوت(...  ٬، هي أحد النسخ )أ(٬، وهذه املخطوطة اليت رمز هلا احملقق ب

: ( اخلطية اليت اعتمد عليها يف حتقيق كتاب عقد الدرر٬، وقال احملقق عنها يف مقدمته ما نصه
. توحيد ١٦٥ية باالسكندرية٬، ومصور¦ا يف معهد املخطوطات برقم نسخة مكتبة البلد  ١

. كتبها يوسف بن حممد الشهري بابن الوكيل امللوي. هـ ١١٠٦وكتبت خبط نسخي جيد سنة 
  .انتهى) ). أ(وخطها دقيق٬، وهي نسخة . ١٠×  ٢٣صفحة ومسطر¦ا  ١٤٤وتقع يف 

من أهل بيت اإلمام املهدي هو لذي فيكون معىن الرواية؛ إن هذا الرجل املمهد املشرقي ا
X ٬، ال يقتله أحد يف متهيده وقتاله وتوجهه حنو بيت املقدس٬، حىت ميوت بأجله الذي كتبه

 واهللا العامل..  Xاهللا له٬، أي إنه ال يقتل يف مهمة التمهيد لإلمام املهدي 
)١(

.  

لالستدالل٬، ٬، على األقل مشكك فيه٬، فال يصلح )فال يبلغه حىت ميوت(و®ذا يكون لفظ 
هو األقرب٬، وخصوصاً إذا الحظنا سائر الروايات ) فال يقتله أحد حىت ميوت(بل إن لفظ 

  .واألخبار

                                                            
، للشيخ العالمة يوسف بن يحيى المقدسي الشافعي السلمي؛ من علماء القرن ١٩٧ص :والرواية في آتاب عقد الدرر -١

  .م ١٩٨٩ –هـ  ١٤١٠السابع الهجري، طبع ونشر وتوزيع مكتبة المنار، األردن، الزرقاء، الطبعة الثانية؛ 
المهدي من يخرج رجل قبل : "وعن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه قال: (والمؤلف أورد الرواية مختصرة هكذا

أهل بيته بالمشرق، يحمل السيف على عاتقه ثمانية أشهر يقتل ويمثل، ويتوجه الى بيت المقدس، فال يبلغه حتى 
  ".يموت

 :شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي ،٣٩٦٦٩ح  ٥٨٩ص ١٤ج :آنز العمال ،١٣٩ص ١٣٣ابب :المالحم والفتن -٢
 .١١٩ص ٣ج :Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي  ،٣١٣ص ١٣ج
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٬، وهو ترابط إننا بعد أن مسعنا الترابط العجيب يف روايات أهل البيت  :األمر الثاين
 ؛ألول وهلة٬، نعلم أن هذا الكالم ال ميكن أن يفهم على ما يتبادر منه مقصود وخمطط له أكيداً

٬، فال ..وصي اإلمام املهدي واليماين املوعود) محدأ(ن هذا املمهد هو من آل بيت النيب وهو أل
وبسط دولة العدل اإلهلي٬، إذن فالبد من محل  Xميكن أن ميوت قبل قيام اإلمام املهدي 

  .عاىلالكالم على معىن آخر ملناسبة معينة٬، وهو ما سيتضح يف األسطر التالية إن شاء اهللا ت

املوت مبعىن : منها٬، وردت يف اللغة عدة معاين للموت غري الذي يقابل احلياة :لثاألمر الثا
 ماتت: يقال٬، السكون على يطلق العرب كالم يف املوت: وقيل: (٬، قال ابن منظور)السكون(

: يقال٬، السكون: املوت: اlاز من: (وقال الزبيدي يف تاج العروس .)١() سكنت أي الريح
 إذا٬، الريح ماتت: قوهلم ذلك ومن٬، املثل على وهو٬، مات فقد سكن ما وكل٬، "سكن: مات"

  .)٢() وأستريح اليوم فأسكن*  الريح متوت أن ألرجو إين :قال٬، وسكنت ركدت

 إذا وهوم ومهد الرجل مات: عمرو أبو : (...٬، قال ابن منظور)النوم(املوت مبعىن : ومنها
 النوم مسي. النشور وإليه أماتنا ما بعد أحيانا الذي هللا احلمد: االنتباه دعاء حديث ويف ... نام
: تعاىل كقوله٬، املنام ومنها...  حتقيقاً ال٬، وتشبيهاً متثيال٬ً، واحلركة العقل معه يزول ألنه ؛موتاً
  .)٣(...) الثقيل النوم: واملوت٬، اخلفيف املوت املنام: قيل وقد٬، ﴾م�ن�ام�ه�ا ف�ي ت�م�ت  لَم  و�ال�ت�ي﴿

 وهي٬، العاقلة القوة زوال ومنها: (... ٬، ذكر ابن منظور)اجلهل(املوت مبعىن : ومنها
  .)٤(...) ﴾الْم�و ت�ى ت�س م�ع� لَا إِنَّك�﴿ و ٬،﴾فَأَح ي�ي ن�اه� م�ي تاً كَانَ م�ن أَو�﴿: تعاىل كقوله اجلهالة٬،

 املكدر واخلوف احلزن ومنها: (٬، قال ابن منظور)احلزن واخلوف(املوت مبعىن : ومنها
  .)٥() ﴾بِم�يِّتÛ ه�و� و�م�ا م�كَانÛ كُلä م�ن الْم�و ت� و�ي�أْت�يه�﴿: تعاىل كقوله٬، للحياة

                                                            
 .مادة موت ٩٢ص ٢ج: لسان العرب -١
 .مادة موت ١٣٦ص ٣ج: تاج العروس -٢
 .٩٢ص ٢ج: لسان العرب -٣
 .٩٢ص ٢ج: لسان العرب -٤
 .نفس المصدر -٥
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  .)١() الغم من مائت فالن: اlاز ومن: (وقال الزبيدي

 املوت يستعار وقد: (٬، قال ابن منظور)الشدة ومطلق األحوال الشاقة(املوت مبعىن :  ومنها
 من أول: احلديث ومنه٬، ذلك وغري٬، واملعصية واهلرم والسؤال والذل كالفقر: الشاقة لألحوال
  .)٢(...) عصى من أول ألنه ؛إبليس مات

  :وقال الشاعر

  األحياء ميت امليت إمنا    مبيت فاستراح مات من ليس

  الرجاء قليل٬، باله كاسفاً    شقياً يعيش من امليت إمنا

  املاء يف حلوقهم وأناس       مثاداً ميصصون اسـفأن

. الغشية شبه املوتة: اللحياين وقال: (٬، قال ابن منظور)اخلضوع للحق(املوت مبعىن : ومنها
  .)٣() باملوت نفساً طاب إذا الرجل واستمات. للحق خضع إذا الرجل ومات

٬، قال ابن )اخل...االستبسال يف احلرب والقتال وعدم املباالة باملوت(املوت مبعىن : ومنها
. النحو هذا بعض عليه جيئ ما حد على للموت٬، الطالب الشجاع: واملستميت( :منظور

 يبايل ال الذي املستقتل: واملستميت .... مذهب كل يءالش طلب يف ذهب: الرجل واستمات
 يقاتلون الذي وهم مستقتلني٬، أي مستميتني القوم أرى: بدر حديث ويف. املوت احلرب٬، يف

  .)٤() املوت على

                                                            
 .مادة موت ١٤١ص ٣ج: تاج العروس -١
 .نفس المصدر -٢
 .٩٣ص ٢ج: لسان العرب -٣
 .٩٤ص ٢ج: لسان العرب -٤
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 م�ن الْم�و ت� و�ي�أْت�يه�﴿: تعاىل وقوله: (٬، قال ابن منظور)أسباب املوت(مبعىن املوت : ومنها
äكُل Ûه�و� و�م�ا م�كَان Ûنفسه املوت جاءه لو إذ٬، املوت أسباب٬، أعلم واهللا٬، معناه إمنا٬، ﴾بِم�يِّت 
  .)١() حمالة ال به ملات

ال يبلغ بيت املقدس إال نه إ أي٬، )فال يبلغه حىت ميوت(وعلى ما تقدم ميكن أن يكون معىن 
من بعد جهد وعناء واستماتة يف القتل والقتال واملبالغة يف التضحية وعدم املباالة باملوت 

  .أو استعارة وما شابه هذه املعاين جمازاً.. واملرور باملصاعب والشدائد املميتة

ىل بيت مث إننا جند بعض الروايات واألخبار تفيد أن هذا املمهد يصل إ :األمر الرابع
ن كان حمل حبثها يف إه شعيب بن صاحل٬، وهذه النقطة وأنه يسمى املهدي وعلى لوائاملقدس٬، و

  :حلقة قادمة من هذه الدراسة٬، ولكن ال بأس باإلشارة إليها باختصار لعالقتها مبوضوعنا اآلن

 تنصب حىت يءش يردها ال سود رايات خراسان من خيرج(: قال أنه٬،  اهللا رسول عن
  .)٢() بإيليا

 أخرى خراسان من خترج مث٬، العباس لبين سوداء راية خترج: (Xوعن حممد بن احلنفية 
 بن صاحل أو٬، صاحل بن شعيب له يقال رجل مقدمتهم على ٬،بيض وثيا®م سود قالنسهم سوداء
٬، سلطانه للمهدي توطئ٬، املقدس بيت ترتل حىت٬، السفياين أصحاب يهزمون٬، متيم من٬، شعيب
 وسبعون اثنان للمهدي األمر يسلم أن وبني خروجه بني يكون. الشام من ثالمثائة إليه وميد
  .)٣() شهراً

  .)٤() صاحل بن شعيب لوائه على املهدي(: قال ٬،ياسر بن عمار عنو

                                                            
 .٩١ص ٢ج: لسان العرب -١
 .٢٧٦ص ٦ج: البن آثير -البداية والنهاية  -٢
 ١ج: Xالمهدي  اإلمام أحاديث، معجم ١٨٨ص: البن حماد -، الفتن ٩٣باب ١١٨ – ١١٧ص: المالحم والفتن -٣

 .٣٩٧ص
 .٩٧باب ١٢٠ص: المالحم والفتن -٤
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 ربعة رجل بالري خيرج: (قال٬، احلسن عن ٬،أبيه عن ٬،البصري إمساعيل بن اهللا عبدعن 
 ورايا¦م بيض ثيا®م ٬،آالف أربعة يف٬، صاحل بن شعيب له يقال كوسج٬، متيم لبين موىل٬، أمسر
  .)١() فله إال أحد يلقاه ال٬، املهدي مقدمة على يكون٬، سود

 لو٬، أصفر٬، اللحية خفيف٬، السن حديث غالم املهدي لواء على خيرج: (وعن سفيان الكليب
  .)٢() إيليا يرتل حىت هلزها اجلبال قاتل

 حممد آل أعوان فيقتل) السفياين أي( الكوفة إىل يسري مث (...: قال أنه ياسر بن عمار عنو
  .)٣(..) .صاحل بن شعيب لوائه على املهدي خيرج مث. مسميهم من رجالً ويقتل 

  :ثالث نتائج يث واألخبار السابقة نستخلصومن األحاد

٬، وهي اليت ¦زم Xإن هذه الرايات اخلراسانية هي املمهدة لإلمام املهدي  :النتيجة األوىل
السفياين من إيران والعراق حىت تصل إىل بيت املقدس٬، وقد تقدم أن هذه الرايات البد أن 

ن الراية أل ؛Xتكون تابعة لليماين املوعود٬، املهدي األول من ذرية احلجة حممد بن احلسن 
  .املمدوحة واملأمور بنصر¦ا واحدة ال غري وهي أهدى الرايات

ه شعيب بن صاحل٬، ٬، وعلى لوائXن هذه الرايات هي رايات املهدي إ :النتيجة الثانية
فأي  ٬،)صاحل بن شعيب لوائه على املهدي خيرج مث: (Xكما صرحت رواية عمار بن ياسر 

مهدي هذا الذي خيرج مع الرايات اخلراسانية اليت تكون مزامنة خلروج السفياين حنو العراق٬، 
  !؟ Xاحلسن  واليت هي من عالمات قيام احلجة حممد بن

  .إن شاء اهللا يف احللقات القادمة وسيأيت حبث هذا املوضوع مفصالً

                                                            
 .٣٩٨ص ١ج: Xالمهدي  اإلمام أحاديث، معجم ١١٩ص: المالحم والفتن -١
 .٣٩٩ – ٣٩٨ص ١ج: Xالمهدي  اإلمام أحاديث، معجم ٩٩باب ١٢٠ص: المالحم والفتن -٢
ومعجم أحاديث اإلمام المهدي  ،١٠٤باب  ١٢٣ص :المالحم والفتن ،٤٧٩ح ٤٦٤ – ٤٦٣ص :للطوسي - الغيبة -٣
X: باختالف يسير ٣٩٩ص ١ج.  
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إن هذا املهدي ال ميوت٬، بل يصل إىل بيت املقدس٬، بل ال يشترط أن  :النتيجة الثالثة
بأمره  يف اجليش الذي يفتح بيت املقدس٬، إمنا يكون هذا اجليش مؤمتراً يكون هو بنفسه موجوداً

وحتت إشرافه وجزء من ثورته٬، ويكون القائد املباشر هو شعيب بن صاحل٬، وينسب قتال 
  .ألنه جندي من جنوده ومنفذ ألوامره وإرادته ؛شعيب بن صاحل إىل اليماين املوعود

على غري معىن املوت الذي يقابل احلياة٬، ) فال يبلغه حىت ميوت(و®ذا البد من محل الرواية 
إن الذي  أي٬،  باملوت يف هكذا مورد مستبعد كما هو يف كالم أهل البيت بل إن التعبري

ـ  حال فاعتقد أن املسألة باتت  أي٬، وعلى )استشهد أو قتل(ميوت يف احلرب يعرب عنه ب
  .لكل ذي عينني واضحة جداً

واآلن بعد هذا اإلسهاب٬، نأيت إىل مناقشة رواية أخرى حول حامل راية آل حممد يف عصر 
  .املقدس٬، ولكن البد من االختصار حسب اإلمكان الظهور

 راية ظهرت إذا: يقول X حممد بن جعفر اهللا عبد أبا مسعت(: قال٬، تغلب بن أبان عن
 الناس يلقى للذي: قال. ال: قلت ؟ ذلك مل أتدري٬، املغرب وأهل املشرق أهل لعنها احلق
 .)١() خروجه قبل بيته أهل من

  :أقول

  ):املغرب وأهل املشرق أهل لعنها احلق راية ظهرت إذا: (Xقوله    أ

يف عصر الظهور هي راية اليماين  قد عرفنا بأن راية احلق واهلدى وراية آل حممد 
  .هذه الرواية مناملوعود٬، فأكيد أن راية اليماين مقصودة 

  ):املغرب وأهل املشرق أهل لعنها: (Xقوله   ب

                                                            
 .٤ح ١٧باب ٣٠٨ص: للنعماني - الغيبة  -١
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الطرد من رمحة اهللا تعاىل٬، وهذا يدل على أن الالعنني هلذه الراية هم  أياللعن هو الطرد٬، 
من الذين يدَّعون التدين٬، ويرون هذه الراية حبسب اجتهادهم أ�ا خارجة عن الدين وبدعة٬، 

  .ا ويتربأون منها�ولذلك يلعنو

العامة٬، إما يراد منهم كل أهل األرض٬، أو يراد منهم الشيعة وأبناء : وأهل املشرق واملغرب
ن املغرب هو من املخالفني أ٬، و..باعتبار أن الثقل األكرب للشيعة يف املشرق كالعراق وإيران

فكل هؤالء .. ىل أقصى املغرب العريبإألهل البيت إال نسبة قليلة٬، ابتداء من الشام واحلجاز و
  .يلعنون راية احلق٬، وكل حسب اعتقاده وخترصه

  ):خروجه قبل بيته لأه من الناس يلقى للذي: (Xقوله   ج

إىل الذهن معىن غري الذي سأبينه٬، ولكن عند التأمل يف   ألول وهلة   وهنا رمبا يتبادر 
 ؛أن الناس تلعن راية احلق: معىن العبارة ومقارنتها مع روايات أخرى يتبني معىن آخر٬، وهو

 بيته أهل من(ن قوله أل ؛Xبيت اإلمام املهدي  حاملها هو رجل من أهل أن ريونأل�م س
إن الناس  أي٬، Xعائد على اإلمام املهدي ) خروجه(ويف ) بيته(٬، الضمري يف )خروجه قبل

  .Xوذلك قبل خروج اإلمام املهدي  Xستلقى أحد أهل بيت اإلمام املهدي 

٬، وهو حامل راية Xبيت اإلمام املهدي  أهلمن  إن الناس ستالقي رجالً: وبعبارة أخرى
إما أل�م سيعتقدون بأن هذا الرجل ليس من آل  ٬،ون تلك الرايةآل حممد راية احلق٬، وسيلعن

وبذلك  ٬،٬، وإما ألنه سيبني هلم أ�م قد احنرفوا عن الدين وأ�م ال خالق هلمXاملهدي 
ه٬، وإما بسبب ما يرتله ®م من القتل والتنكيل ن٬، فيلعنو)وحاشاه( اًومنحرف اًسريونه مبتدع

لو كان : (لذلك مسعنا يف بعض الروايات أ�م يقولونوالقضاء على كل فسادهم ومفسديهم٬، و
٬، وقد تكون كل هذه األسباب )..لو كان من بين فاطمة لرحم(و  ٬،)من آل حممد لرمحنا
بيت اإلمام  ها اليماين املوعود الذي هو من أهليف لعنهم لراية احلق وحامل وغريها جمتمعة سبباً

  .Xاملهدي 
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 ؛رواية بأن الناس ستلعن راية اإلمام املهدي عند خروجهملاذا ال نفهم من هذه ال: فإن قيل
أل�م عايشوا الفساد واإلفساد الذي ظهر من مدعي الدين والتشيع٬، فعندما يرون راية اإلمام 

  ؟ ..هؤالء املنحرفني عن اإلنصاف والعدل ةسيظنون بأنه نفس سري Xاملهدي 

تنص على أن علة اللعن هو ما  إذا الحظنا أن هناك رواية بنفس املعىن ولكنها وخصوصاً
  :Xستلقاه الناس من بين هاشم قبل خروج اإلمام املهدي 

 أهل لعنها احلق راية رفعت إذا(: قال أنه X اهللا عبد أيب عن٬، حازم بن منصور عن
  .)١() هاشم بين من يلقون مما: قال؟  ذلك مم: له قلت .واملغرب املشرق

  :التفسري٬، ولكنه بعيد بعد مالحظة عدة أمورنعم قد يتبادر إىل الذهن هذا : أقول

ـ ) بين هاشم(إ�ا تقيد  أيإن الرواية األوىل حتكم وتقيد الرواية الثانية٬،  :األمر األول ب
هم من بين هاشم وال عكس٬،  ٬X، فكل أهل بيت املهدي )Xأهل بيت اإلمام املهدي (
إذا الحظنا الروايات  ٬، وخصوصاXًبيت اإلمام املهدي  ليس كل بين هاشم هم من أهل أي

ن املقصود أبأ�م األوصياء وليس مطلق ذريته٬، فحىت لو ترتلنا وقلنا ب) أهل بيت النيب(اليت تفسر 
رها أهل البيت فس¡ خاصة٬، فأهل بيت النيب ) أهل بيت املهدي(وليس ) أهل بيت النيب(هو 

ه الناس قبل خروج بأ�ا تعين األوصياء إىل يوم القيامة٬، فمن هذا الوصي الذي ستلقا 
  .Xاإلمام املهدي 

بالنسب على  محل فساد بعض رموز الشيعة أو من ينتمي إىل أهل البيت  :األمر الثاين
ال يتكلم حكاية عن  Xإذا الحظنا أن اإلمام الصادق  بعيد٬، وخصوصاً Xاإلمام املهدي 

بيت املهدي  أهلإن هذا الرجل من : نه مل يقل بأ�م سيقولونإ أيلسان أهل آخر الزمان٬، 
X ٬، بل اإلمام الصادقX أهل بيت : (يف مقام اإلخبار والتكلم بلسانه٬، فعندما يقول
ال املعىن املغلوط الذي عند أهل آخر الزمان الذين يلعنون  ٬،يقصد املعىن الذي عنده هو) املهدي

  .راية احلق
                                                            

 .٥ح ١٧باب ٣٠٩ص: للنعماني - الغيبة  -١
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راية احلق عند ظهورها ال ميكن محلها على مذهب معني بالذات٬، وبعبارة  :األمر الثالث
ملن ينتحل التشيع يف آخر الزمان٬، بل سيعلن مذهب التشيع  مؤيداً نه ال خيرج مثالًإ: أخرى
وسيميت وحيارب كل البدع سواء اليت عند الشيعة أو عند العامة أو غريهم٬، بل  ٬،األصيل

  .ا يبدأ بكذايب الشيعة ومنحرفيهمنالحظ من الروايات بأنه أول م

 بكذايب بدأ قائمنا قام لو(: يقول  X اهللا عبد أبا مسعت: قال عمر٬، بن املفضل عن
  .)١() فقتلهم الشيعة

 على فيها يثبت ال غيبة وأوليائه شيعته عن يغيب الذي ذاك ...( :وعن رسول اهللا 
  .)٢() لإلميان قلبه اهللا امتحن من إال بإمامته القول

إال كالكحل يف  Xنه ال يبقى من الشيعة مع القائم أوقد مسعنا الروايات اليت تنص على 
 ٬،يبدأ بالتصدي لالحنراف الشيعي مث غريهم ٬X، إذن اإلمام املهدي ..العني أو امللح يف الزاد

وراية احلق ستكون ثورة على كل احنرافات املذاهب٬،  Xإن راية اإلمام املهدي  أيوهكذا٬، 
  !؟ ..نه من صنف املنحرفني من رموز الشيعةأينتحلون التشيع٬، فكيف ستظن الناس  وأوهلا من

عن  ٬، وأول من يراه كذلك الشيعة فضالًجديداً وديناً جديداً بل ستراه كل الناس شيئاً
  .غريهم٬، ولذلك نطقت الروايات بأنه يقوم بدين جديد وكتاب جديد وسنة وقضاء جديد

 وقضاء٬، جديدة وسنة٬، جديد وكتاب٬، جديد بأمر يقوم خرج إذا(: X عن أيب جعفر
 لومة اهللا يف تأخذه وال٬، أحداً يستبقي ال٬، القتل إال شأنه وليس٬، شديد العرب على٬، جديد
  .)٣() الئم

                                                            
عن  ، نقًال٤٢٢ص ٣ج :المهدي اإلمام أحاديثمعجم  ،٣٥٣ح ٥٨٩ص ٢ج :للطوسي - اختيار معرفة الرجال -١

  .والرواية صحيحة السند. الهداة واثباتاختيار معرفة الرجال 
مناقب آل ، ١٨٢ص ٢ج :للطبرسي -  إعالم الورى بأعالم الهدى ،٣ح ٢٣ابب ٢٥٣ص :آمال الدين وتمام النعمة -٢

  .٢٤٢ص ١ج :البن شهر آشوب - أبي طالب
  .١٣ح ١٤ابب ٢٦٤ – ٢٦٣ص :للنعماني -  الغيبة -٣
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 كما قبله كان ما يهدم ٬، اهللا رسول صنع كما يصنع( :قال ٬،X اهللا عبد أيب وعن
  .)١() جديداً اإلسالم ويستأنف اجلاهلية٬، أمر  اهللا رسول هدم

ن ٬، وكذلك كل العامل٬، وهذا ليس ألجديداً فسريى مجيع املسلمني مبا فيهم الشيعة ديناً
ن كل املذاهب قد احنرفت عن اإلسالم احلنيف بآرائهم القائم سيقوم بغري دين اإلسالم٬، بل أل

 املهدوي يعدونه ديناًفغريوا صورة اإلسالم احلقيقية٬، ولذلك عندما يرون اإلسالم ...  وأهوائهم
  .جديداً

من صنف  Xأن تظن الناس بأن اإلمام املهدي  وعلى ما تقدم يكون من البعيد جداً
  !مفسدي الشيعة٬، يف الوقت الذي يرونه يبدأ ®م فيقتلهم ويستأصل فسادهم وبدعهم 

٬، على )خروجه قبل بيته أهل من الناس يلقى للذي: (Xفال وجه حلمل قول الصادق 
من أهل بيت اإلمام املهدي  أن الناس ستلقى رجالً: وهو ٬،اها الذي قدمته قبل قليلغري معن
Xًإذا تذكرنا قول اإلمام علي  ٬، وخصوصاX) :قول و٬، )خيرج قبله رجل من أهل بيته

  .٬، وغري ذلك)ابن صاحب الوصيات: (Xاإلمام الرضا 

وال استثناء للشيعة٬، فكيف الرواية تشري إىل أن كل الناس ستلعن راية احلق  :األمر الرابع
  !أل�م يرو�ا موافقة هلم أو لسرية فقهائهم يف آخر الزمان؟ ؛يعقل أن الشيعة سيلعنون راية احلق

منتحلي التشيع من الالعنني لراية احلق٬، فإذا كانوا من  ن الرواية مل تستثنِإ: وبعبارة أوضح
أل�م يظنو�ا من صنف رايات فقهاء  ؛ن الناس تلعن راية احلقأضمن الالعنني ينتفي القول ب

ن غري الشيعة إذا كان هذا هو سبب لعنهم أل ؛الشيعة يف آخر الزمان الذي يعتقدون بفسادهم
  !؟ لراية احلق فما هو الداعي للشيعة إىل لعن تلك الراية

اهللا أجل وأكرم وأعظم من أن يترك : قال(: قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا  ٬،عن أيب بصري
يا أبا : قال ٬،فأخربين مبا أستريح إليه ٬،جعلت فداك: قلت له: قال ٬،بال إمام عادل األرض

                                                            
  .٣٥٣ – ٣٥٢ص ٥٢ج :األنوار بحار ،١٣ح ١٣ابب ٢٣٦ص :للنعماني -  الغيبة -١
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فإذا  ٬،دام لولد بين فالن ملك حىت ينقرض ملكهم مة حممد فرجاً أبداً ماأليس ترى  ٬،حممد
ويعمل  ٬،بالتقى) يسري(يشري  ٬،انقرض ملكهم أتاح اهللا ألمة حممد برجل منا أهل البيت

مث يأتينا الغليظ  ٬،واهللا إين ألعرفه بامسه واسم أبيه ٬،حكمه الرشا وال يأخذ يف ٬،باهلدى
ميالها عدالً وقسطاً كما  ٬،احلافظ ملا استودع ٬،القائد العادل ٬،ذو اخلال والشامتني ٬،القصرة

 .)١() مألها الفجار جوراً وظلماً

أوهلما ممهد صاحب راية  ٬،الرواية خترب عن خروج رجلني من أهل البيت   أ :أقول
٬، واألول ال ميكن أن يكون غري اليماين املوعود وصي Xواآلخر هو اإلمام املهدي  ٬،هدى

  ).أمحد( Xاإلمام املهدي 

  ):دام لولد بين فالن ملك حىت ينقرض ملكهم ما: (Xقوله   ب

ن أهل أل ؛٬، هل هم بنو أمية أم بنو العباس)بين فالن(أن نعرف املقصود من  البد لنا أوالً
ـ  أحياناً البيت    ).بين فالن(خيربون عن كليهما ب

يستعرضنا إشكال ال ميكن جتاوزه٬، وهو أن دولة بين ) بنو العباس(فإن قلنا إن املقصود هم 
ـ  العباس آخر الدول٬، وهالكها سيكون على يد رجل عرب عنه أهل البيت يف روايا¦م ب

يف ! ؟ وبصفات أخرى جليلة٬، فكيف يتيحه اهللا تعاىل بعد انقراض ملكهم) منا أهل البيت(
  !حني أننا جنده هو من يقضي على ملك بين العباس 

إذن فالبد أن يتاح هذا الرجل احملمدي عند أو بعد انقراض ملك بين أمية يف آخر الزمان٬، 
  .الزمان والذي يسبق ملك بين العباس يف آخر

هو اليماين املوعود٬،  نه قد تقدم بيان أن هذا الرجل املمهد احلسيين املهدي املشرقيأومبا 
بفترة زمنية طويلة٬، بل  Xيتبني لنا أن ظهور اليماين املوعود يكون قبل قيام اإلمام املهدي 

  .وقبل خروج السفياين بكثري أيضاً

                                                            
 .٢٦٩ص ٢٥ج: األنواربحار  -١
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يشري  ٬،حممد برجل منا أهل البيتفإذا انقرض ملكهم أتاح اهللا ألمة : (Xقوله   ج
  ):وال يأخذ يف حكمه الرشا ٬،ويعمل باهلدى ٬،بالتقى) يسري(

٬، يف )بالتقى ويعمل باهلدى وال يأخذ يف حكمه الرشا) يسري(يشري (جاء معىن هذا الوصف 
إليكم  ٬،حد خطبه وهو يتكلم عن فنت ومالحم آخر الزمانأيف  Xكالم أمري املؤمنني 

  :ملخصها

: قال مث عليه وأثىن اهللا فحمد X طالب أيب بن علي خطب :قال أنه نباته بن األصبغ عن
 رحى من والبد ٬،لفجارها وفجارها ألبرارها أبرارها ٬،العرب أئمة قريشاً إن ٬،الناس أيها(

 روقاً لطحينها إن أال ٬،حبدÙا طحنت قلبها على قامت فإذا ٬،وتدور ضاللة على تطحن
) و( يف مجادى بعد العجب كل العجب إن أال ............ اهللا على وفلها حدÙا وروقها
٬، ذيلها رافعة٬، موتات بينهن هونات هونات وحديثات٬، أموات وبعث ٬،أشتات مجع٬، رجب
٬، أصحابه سادة٬، أحسابه عفيفة قائماً منا إن أال. حوهلا أو بدجلة٬، قوهلا معلنة٬، عوهلا داعية
 اهللا ليستخلفن .... ثالثاً رمضان شهر يف أبيه واسم بامسه اهللا أعداء اصطالم عند تنادوا
 ٬،املدى بعيدات دعوات دعى إذا ٬،الرشا حكمه على يأخذ وال اهلدى على يثبت خليفة

 هللا واحلمد ٬،الراغمني رغم على كائن ذلك إن أال ٬،املؤمنني عن فارجات ٬،للمنافقني دامغات
  .)١(..) .العاملني رب

ويف اخلطبة إشارات كثرية ومهمة ولكن ال يسعين اآلن الوقوف عليها٬، فقط أنبه إىل 
بأنه خيرج  Xالتطابق يف الوصف بني هذا اخلليفة وبني الرجل الذي ذكره اإلمام الصادق 

ووصفه بأنه من أهل البيت يسري بالتقى ويعمل باهلدى وال يأخذ  Xقبل قيام اإلمام املهدي 
  .يف حكمه الرشا

                                                            
 ٣ج :المهدي اإلمام أحاديثمعجم  ،٣٦٤ – ٣٦٠ص ٢ج :للميرجهاني - )مستدرك نهج البالغة(مصباح البالغة  -١

  .٣٨٧ – ٣٨٥ص ٢٩ج :الحق إحقاقشرح  ،٣٩٦٧٩ح ٥٩٥ – ٥٩٢ص ١٤ج :آنز العمال ،٥٧ – ٥٥ص
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٬، سيفسر لنا الروايات )خليفة اهللا ليستخلفن: (Xأنبه إىل أن قول أمري املؤمنني  يضاًوأ
  :اليت تنص على وجود خليفة اهللا املهدي مع الرايات السود أو مزامن هلا

٬، خراسان قبل من خرجت السود الرايات رأيتم إذا(: قال عن النيب  ٬،ثوبان عن
  .)١() املهدي اهللا خليفة فيها فإن٬، الثلج على حبواً ولو فأتوها

  .وغري هذه من الروايات

  ):واهللا إين ألعرفه بامسه واسم أبيه: (Xقوله    د

 Xيشعر هذا الكالم بأن اسم هذا الرجل واسم أبيه من األسرار اليت اختص ®ا األئمة 
يقسم على  Xإذا الحظنا أن اإلمام الصادق  حد غريهم إال منهم٬، وخصوصاًأوال يعرفه 

ـ    ).ألعرفه.. ( )الم التأكيد(ذلك ويؤكد كالمه ب

يؤكد على هذه املسألة عندما يتكلم عن قائد جيش  Xوكذلك جند أمري املؤمنني 
  :الغضب٬، كما يف الرواية اآلتية

 املؤمنني أمري إىل رجل جاء وقد(: قال٬، جنبة بن املسيب رأى من حدثين: قال٬، جابر عن
X وعلى اهللا على يكذب هذا إن٬، املؤمنني أمري يا: له فقال٬، السوداء ابن له يقال رجل ومعه 
 يذكر: فقال ؟ ماذا يقول ٬،وأطول أعرض لقد: X املؤمنني أمري فقال. ويستشهدك رسوله
 كقزع قزع الزمان آخر يف يأتون قوم أولئك٬، الرجل سبيل خل: فقال. الغضب جيش

 ألعرف إين واهللا أما٬، تسعة يبلغ حىت قبيلة كل من والثالثة والرجالن والرجل٬، اخلريف
 من رجل ذلك: قال مث٬، باقراً باقراً باقراً: يقول وهو �ض مث ٬،ركا�م ومناخ وامسه أمريهم
  .)٢() بقراً احلديث يبقر ذرييت

                                                            
 ٤، المستدرك للحاآم النيسابوري ج٢٧٧ص ٥، مسند أحمد بن حنبل ج٩٥الباب ١١٩ص: المالحم والفتن -١

 .٥٠٢ص
 .٣٢٥ص: للنعماني -آتاب الغيبة  -٢
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 نه يعرف اسم هذا األمري٬، ويؤكد أيضاًأيقسم على  Xجند أمري املؤمنني  وهنا أيضاً
ـ    ).ألعرفه.. ( )الم التأكيد(كالمه ب

٬، رمبا يأيت التأكيد عليها إن شاء Xتوجد إشارات أخرى يف كالم أمري املؤمنني  وأيضاً
  .اهللا تعاىل

رمبا تكون غري مفهومة٬، أحاول  Xوردت بعض األلفاظ يف كالم اإلمام الصادق    هـ
  ):الشامتني.. . ذو اخلال ... القصرة ... الغليظ ... الرشا( :اآلن بيا�ا٬، مثل

  .إن مفرد الرشا هو رشوة أينه مأخوذ من الرشوة٬، أالظاهر ): الرشا(

 بالضم والرشوة٬، معروفة والرشوة .أرشية واجلمع٬، احلبل: الرشاء ]رشا[: (قال اجلواهري
 يف واسترشى .الرشوة أخذ: وارتشى .رشوا يرشوه رشاه وقد. ورشا رشا واجلمع ٬،مثله

 .)١(..) .عليه الرشوة طلب: حكمه

  .الغلظة ضد الرقة سواء كانت يف األعضاء أو الصفات والطباع): الغليظ(

 وحنو والعيش واملنطق والفعل والطبع اخللق يف الرقة ضد: الغلظ: غلظ( :قال ابن منظور
ـ ) الغليظ(والظاهر أن . )٢(..) .ذلك   :٬، كاآليت)القَص°ر°ة(هي وصف ل

الرقبة٬، وقيل الرقبة إذا غلظت تسمى الظاهر املقصود منها الرقبة أو أصل ): القصرة(
. العنق أصل: بالتحريك٬، ةر°ص°والقَ : (...بفتح القاف والصاد والراء٬، قال ابن منظور) قَص°ر°ة(

 قوله عباس ابن فسر وبه٬، رص°قَ واجلمع٬، غلظت إذا قصرة العنق ألصل يقال إمنا: اللحياين قال
: كراع وقال .... األعناق يعين النخل قصر وفسره٬، بالتحريك٬، كالقصر بشرر ترمي إ�ا: 8

  .)٣(..) .الزائد حذف على يكون أن إال نادر وهذا: قال٬، أقصار واجلمع٬، العنق أصل القصرة

                                                            
 .مادة رشا ٢٣٥٧ص ٦ج: الصحاح -١
 .٤٤٩ص ٧ج: لسان العرب -٢
 .١٠١ص ٥ج: لسان العرب -٣
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٬، فيكون )الطويل القامة( ٬، هو غليظ الرقبة٬، كما تقول مثالً)الغليظ القصرة(فيكون معىن 
ـ    .واهللا العامل... ٬، وهو من قبيل إضافة الصفة إىل موصوفها)القصرة(لفظ الغليظ وصف ل

وصالبة بنيته اجلسمانية٬، وقد روي عن  Xوهذا الوصف إشارة إىل قوة اإلمام املهدي 
شارة بعظم رقبته إ Xنه وصف اإلمام املهدي أ  أول السفراء    أيب عمرو عثمان بن سعيد
  :منه إىل ضخامة جسمه

 إسحاق بن أمحد عند عمرو أبو والشيخ اجتمعت(: قال٬، احلمريي جعفر بن اهللا عبد عن
 رأيت أنت... . :له فقلت. اخللف عن أسأله أن إسحاق بن أمحد فغمزين ٬،األشعري سعد بن

  .)١(..) .بيده وأومأ هذا مثل ورقبته واهللا إي: فقال ؟ X حممد أيب من اخللف

  :)٢( يف وصف نفسه Xويف األبيات املنسوبة إىل أمري املؤمنني 

  قسورة وليث آجام ضرغام     حيدرة أمي مستين الذي أنا

  رةـاملنظ كريه غابات كليث    القصرة شديد الذراعني عبل

  رةـالفق يبني ضربا أضربكم     السندرة كيل بالسيف أكيلكم

  رةـالكف رقاب بالسيف أضرب       جزرة بقاع القرن وأترك

فتوهم  ٬،)الغليظ القصرة(يف تفسري معىن ) عصر الظهور(وقد توهم وحتري الكوراين يف كتابه 
السمني٬، والقصرة تعين القصري القامة٬، ولذلك استبعد أن يكون هذا  أيأن الغليظ تعين البدين 
ا توصل إىل رمب ٬، وأساء فهم الرواية الشريفة٬، ولو اتعب نفسه قليالXًالوصف لإلمام املهدي 

  :ليكم نص كالم الكوراينإمعىن العبارة٬، و

                                                            
 .٢٠٩ح ٢٤٤ – ٢٤٣ص: للطوسي - الغيبة  -١
شرح  ،١٥٥ص ١ج :للقندوزي - ينابيع المودة ،٥٥١ص ١ج :أعيان الشيعة ،١٨ص ٢١ج :انظر بحار األنوار -٢

 .٤٦٨ص ٥ج :إحقاق الحق



 ٨٣.................... ................... احللقة األوىل /دراسة يف شخصية اليما�ي املوعود

 

 

 عمن تتحدث فهي" العادل القائد والشامتني اخلال ذو ٬،القصرة الغليظ يأتينا مث" :عبارة أما(
 والشامتني اخلال ذو هو الذي  X املهدي أنه منها واملفهوم٬، )١( املوعود السيد هذا بعد يأيت
 املهدي على ينطبق ال القصري البدين أي" القصرة الغليظ" وصف ولكن. أوصافه يف ورد كما
Xمن سقط يكون أن يرجح ولذا. معتدهلا القامة طويل أنه على جتمع الروايات نأل ؛ 
 هذا يكون وأن٬، النساخ من غريه أو )اهللا رمحه( طاووس ابن باستنساخ أكثر أو فقرة الرواية
 ال ولذا. سقطت األخرى أوصافه بعض وأن٬، املوعود السيد بعد يأيت القصري البدين الرجل
  .)٢() X املهدي ظهور وبني املوعود السيد هذا بني االتصال الرواية من نستفيد أن ميكن

  !!!وقضي األمر الذي فيه تستفتيان 

اخلال والشامة كالمها نكته سوداء يف البدن٬، وقد تكون قريبة إىل ): ذو اخلال والشامتني(
عن  والظاهر أن الفرق بني اخلال والشامة٬، إن اخلال يكون بارزاً..  احلمرةالسواد أو قريبة إىل 

ليست مرتفعة  أيمبستوى البدن  عن مستواه٬، وأما الشامة فهي جمرد بقعة سوداء البدن مرتفعاً
 يف سوداء سامة واخلال: سيده ابن. اجلسد يف يكون الذي: واخلال( :عنه٬، كما قال ابن منظور

 وخميول وخميل أخيل ورجل خيالء وامرأة. خيالن واجلمع٬، فيه سوداء كتةن هي: وقيل٬، البدن
 وما٬، شامة له شخص ال ملا ويقال. له فعل وال٬، اخليالن كثري أي اخلال من مقول مثل وخمول

  .)٣() اخلال فهو شخص له

يف خده األمين خال ويف ظهره  Xأن اإلمام املهدي  وقد روي عن أهل البيت 
  .شامتني

:  اهللا رسول قال(: يقول  X علياً مسعت: قال ٬،عمري بن هالل بن احلسن أيب عن
٬، منصور: له يقال رجل مقدمته على٬، حراث بن احلارث له يقال النهر وراء من رجل خيرج

                                                            
 ) !اهللا هحمر(احتمل الكوراني قبل آالمه هذا أن يكون هذا الرجل هو السيد الخميني  -١
 .٢١١ – ٢١٠ص: عصر الظهور -٢
 .مادة خيل ٢٢٩ص ١١ج: لسان العرب -٣
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 مؤمن كل على واجب ٬، اهللا لرسول قريش مكنت كما  حممد آلل نميكّ أو يوطئ
  .)١() إجابته: قال أو ٬،نصرته

  :النقاط حول هذا احلديثذكر بعض أو

  ):حراث بن احلارث له يقال: (قوله    أ

.. ومل يقل يسمى أو امسه...) يقال له(٬، ورمبا يؤيد ذلك قوله أكيد أن هذا صفة وليس امساً
ـ  نه ورد عن األئمة أإذا الحظنا  وخصوصاً ٬، نعم روي )حارث(النهي عن تسمية الولد ب
  .من أفضل األمساء٬، ولكن الظاهر حارثة غري حارث) حارثة(أن اسم  عن األئمة 

  .اخل... وحارث مأخوذ من حرث٬، واحلرث يعين الكسب والتفقه والتفتيش والزرع

 احلديث ويف٬، كاالحتراث٬، "الكسب: احلرث]: "حرث[( :قال الزبيدي يف تاج العروس
 خيلو ال واإلنسان٬، كسبه املال واحتراث٬، الكاسب هو احلارث ألن ؛"احلارث األمساء أصدق"
  .واختياراً طبعاً الكسب من

 واحلرث ...واآلخرة للدنيا العمل واحلرث٬، املال كسب: واالحتراث: األزهري قال
 وحرثت٬، جماز وهو٬، ادرسه أي٬، القرآن احرث: ويقال٬، تفقه إذا٬، حرث: يقال٬، "التفقه"

 فتشوه أي" القرآن هذا احرثوا" اهللا عبد حديث ويف٬، وتدبرته دراسته أطلت إذا٬، أحرثه القرآن
  .)٢(..) .وثوروه

٬، كما روي عن أمري اًمبعىن حارث العلم والقرآن ومن يبقر العلم بقر) احلارث(فقد يكون 
 ومناخ وامسه أمريهم ألعرف إين واهللا أما: (... يف وصف أمري جيش الغضب املؤمنني 

                                                            
 :للسجستاني -  سنن أبي داود ،٣٩٤ص ١ج :Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي  ،٤٣٤ص :البن البطريق -  العمدة -١
حرث : باختالف ٩٥ص ٧ج :للسيد هاشم البحراني - غاية المرام،٤٦٤ص ٢٩ج :شرح إحقاق الحق ،٣١١ص ٢ج

   ).حراث(مكان حارث مع عدم ذآر األب 
 .مادة حرث ١٩٥ – ١٩٤ص ٣ج: تاج العروس -٢



 ٨٥.................... ................... احللقة األوىل /دراسة يف شخصية اليما�ي املوعود

 

 

 احلديث يبقر ذرييت من رجل ذلك: قال مث ٬،باقراً باقراً باقراً: يقول وهو �ض مث ٬،ركا�م
  .شقها وقلبها لتغطية البذر أيفبقر األرض وحرث األرض مبعىن متقارب٬،  ).بقراً

 بن احلسني بن علي بن حملمد يقال وكان. واملال العلم يف التوسع: والتبقر: (قال اجلوهري
  .)١() العلم يف لتبقره ؛"الباقر" عنه اهللا رضي طالب أيب بن علي

 فما: "حذيفة حديث ويف٬، ووسعه وفتحه٬، شقه: يبقره٬، كمنعه٬، وبقره: (... وقال الزبيدي
 هلا فبقرت: "اإلفك حديث ومنه٬، ويوسعو�ا يفتحو�ا أي٬، "بيوتنا يبقرون الذين هؤالء بال

  .وكشفته فتحته أي٬، "احلديث

 بن املنهال عن األعمش روى: التهذيب يف. فرآه املاء موضع نظر: األرض اهلدهد وبقر
 يف سليمان بيننا: "قال٬، سليمان هدهد حديث يف عباس ابن عن ٬،جبري بن سعيد عن ٬،عمرو
 مواضع فسلخوا الشياطني فدعا املاء فأصاب٬، األرض فبقر٬، اهلدهد فدعا٬، املاء إىل احتاج فالة
  ".حبفره أمر حىت سليمان فأعلم٬، األرض حتت املاء فرأى٬، املاء

  .)٢(..) .وفتشهم أمرهم علم إذا: التكملة ويف٬، أمرهم عرف إذا٬، فالن بين يف وبقر

: واحلرث: (... صفة٬، قال اجلوهري صيغة مبالغة٬، وهي أيضاً) فعَّال(على وزن ) حرَّاث(و
  .)٣(..) .الزراع: واحلراث. الزرع

٬، العامل ابن العالم٬، أو الباقر ابن البقÞار٬، وما )احلارث بن حراث(وعلى ما تقدم يكون معىن 
  .واهللا العامل..  فقه من االبنأعلم وأفضل وأفيه داللة على أن األب  أيأشبه ذلك٬، 

  ): اهللا لرسول قريش مكنت كما  حممد آلل ميكن أو يوطئ( :قوله   ب

                                                            
 .مادة بقر ٥٩٥ – ٥٩٤ص ٢ج: الصحاح -١
 .مادة بقر ١٠٥ص ٦ج: تاج العروس -٢
 .مادة حرث ٢٧٩ص ١ج: الصحاح -٣
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هو نفسه املمهد الرئيسي الذي هو من ) احلارث بن حراث(وهذا يدل على أن هذا الرجل 
له  اخل٬، كما تقدم تفصيله٬، أو أن يكون تابعاً...والذي هو اليماين املوعود أهل البيت 

إىل غريها من الصفات ) راية اهلدى(و ) راية آل حممد(و ) أهدى الرايات(حتت رايته  ومنطوياً
  .يت تقدم تفصيل القول فيهاواألمساء ال

  ):نصرته مؤمن كل على واجب: (قوله   ج

ألننا أثبتنا أن  ؛وهذا يؤكد لنا أكثر أن هذا املمهد ال ميكن أن ينفك عن اليماين املوعود
 Xراية قبل قيام اإلمام املهدي  أيقد أمروا شيعتهم باجللوس وعدم نصرة  أهل البيت 

... من ولد احلسني أو من أهل البيت أو اليماين املوعود أو الرايات املشرقية حىت يروا رجالً
  .ن كانت بصيغ خمتلفةإمبعىن واحد و واليت تبني أ�ا مجيعاً

عن  Xمع ما قاله اإلمام الباقر ) احلارث(عن هذا املمهد  وإذا قارنت ما قاله الرسول 
  :اليماين املوعود لوجد¦ما يصبان يف معىن واحد

 كل على واجب ٬، اهللا لرسول قريش مكنت كما  حممد آلل ميكن أو يوطئ(
  ).نصرته مؤمن

 رايته فإن إليه فا�ض اليماين خرج وإذا ...٬،صاحبكم إىل يدعو ألنه ؛هدى راية هي(
 إىل يدعو ألنه ؛النار أهل من فهو ذلك فعل فمن٬، عليه يلتوي أن ملسلم حيل وال٬، هدى راية
  ).مستقيم طريق وإىل احلق

 من راية اهللا يبعث حىت : (...عن الرايات املشرقية وكذلك قول الرسول حممد 
  ...).اهللا خذله خذهلا ومن٬، اهللا نصره نصرها من٬، سوداء املشرق

 من٬، واهلدى احلق راية معنا:  (يف كل زمان صفة راية آل حممد  وجيمعها مجيعاً
  ).حلق لزمها ومن ٬،حمق خذهلا ومن ٬،مرق سبقها
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 من مقبلة السود الرايات مسعت إذا ٬،عامر يا( :له قال X علياً أن ٬،الطفيل أيب عن
 تقتل حىت الصندوق وذلك القفل ذلك فاكسر عليك مقفل صندوق يف فكنت خراسان

  .)١() حتتها تقتل حىت فتدحرج تستطع مل فإن ٬،حتتها

ويف هذه الرواية يبلغ التأكيد على نصرة الرايات السود اخلراسانية ذروته٬، وبصورة عجيبة٬، 
  .املهدوية اليمانية احلسينية فال ميكن أن تكون غري راية آل حممد 

٬، يعطونه فال احلق يطلبون باملشرق خرجوا قد بقوم كأين(: قال أنه X جعفر أيب عن
 فال سألوه ما فيعطون عواتقهم على سيوفهم وضعوا ذلك رأوا فإذا٬، يعطونه فال يطلبونه مث

 ذلك أدركت لو إين أما ٬،شهداء قتالهم ٬،صاحبكم إىل إال يدفعو�ا وال يقوموا حىت يقبلونه
 .)٢() األمر هذا لصاحب نفسي الستبقيت

  :ولنحاول توضيح بعض النقاط يف هذه الرواية

إن الرواية موافقة للروايات السابقة يف حديثها عن رايات مشرقية٬، بيد أ�ا مل تعني إيران    أ
  .يشمل العراق أو جنوبه باخلصوص وإيران أو خراسان٬، واملشرق هنا كما أشرت سابقاً

٬، ولكن هذا )اهللا همحر(وقد حاول بعض الكاتبني تفسري هذه الرواية بثورة السيد اخلميين 
  .ال حاجة اآلن إىل االنشغال برده٬، وبعيد جداً

٬، وهو أن هؤالء القوم يطلبون احلق تؤكد لنا هذه الرواية الشريفة على أمر مهم جداً  ب
مرتني وال يعطونه مث يضعون سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوا وال يقبلونه حىت يسلموا 

 Xقيام اإلمام املهدي الراية خترج قبل  ٬، وهذا يدل على أن هذهXاألمر لإلمام املهدي 
أن هؤالء أصحاب دعوة إىل احلق٬، كما هو احلال يف وصف  بزمن ليس بالقصري٬، ويتبني أيضاً

  .)ىل طريق مستقيمإيدعو إىل احلق و(اليماين 

                                                            
  . ٧٩ص ٣ج :Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي  ،٣١٥١٤ح ٢٧٨ص ١١ج :آنز العمال -١
 .٥٠ح ١٤باب ٢٨٢ – ٢٨١ص: للنعماني - الغيبة  -٢
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 أيويظهر أن دعو¦م على ثالث مراحل٬، واملرحلة الثالثة يضعون سيوفهم على عواتقهم٬، 
عن  ا دون انقطاع أو هدنة٬، وهذا ما مسعناه سابقاًيدخلون يف مرحلة ذروة املالحم وشد¦
٬، وتأكيد الباقر )حيمل السيف على عاتقة مثانية أشهر(حامل راية آل حممد يف عصر الظهور 

X  على أن هؤالء ميهدون األمر لإلمام املهدي ويدفعون بظفرهم لإلمام املهديX ٬، يتبني
الذي يقضي على بين العباس ويدفع بظفره ) خامل األصل العنيف(احتادهم مع الرجل  منه أيضاً

٬، وكذلك مع الروايات اليت تصف الرايات املشرقية اليت توطئ أو متهد Xإىل اإلمام املهدي 
الذي يوطئ أو ميكن آلل حممد ) احلارث بن حراث(٬، وكذلك مع Xلإلمام املهدي 

X ...فنجد كل الروايات مرتبطة بعضها مع البعض اآلخر.... وهكذا.  

٬، )األمر هذا لصاحب نفسي الستبقيت ذلك أدركت لو إين أما: (وقول اإلمام الباقر  ج
إن أدرك ذلك الزمان : نه تقليل من أمهية ووجوب نصرة هذه الرايات٬، فلعل معناهأال يعين 

إن اإلمام الباقر  أيالدخر نفسه لنصرة القائم٬، وقد تبني أن هذه الرايات هي رايات القائم٬، 
X ٬، أي راية سوى راية آل حممد  أين يدرك آخر الزمان أن ال يتبع بصدد إرشاد م

  .إن آلل حممد وعلي راية ولغريهم رايات فال تتبع إال راية آل حممد : كأنه يقول

قريب بعد خروج هذه الرايات حبيث أن  Xأو لعل معىن كالمه أن قيام اإلمام املهدي 
  .إن بقي حياً Xمن يعاصر هذه الرايات فهو يدرك اإلمام املهدي 

يتكلم عن نفسه٬، ومل  أي) إين لو أدركت ذلك( :قال Xحال فاإلمام الباقر  أيوعلى 
علم أ ٬X، فهو Xيقل من أدرك ذلك أو إن أدركتم ذلك فاستبقوا أنفسكم لإلمام املهدي 

واهللا ..  >هلم غايات وإرادات ال ميكن إدراكها إال بتوفيق اهللا  فهم  ٬،مبراده من قوله
  .حكمأعلم وأ

فتكليف األمة قد حترر جتاه راية آل حممد يف عصر الظهور من الروايات املتكاثرة واليت 
ن من نصرها نصره اهللا ومن خذهلا إو ٬،سبق شرحها بالتفصيل٬، والتكليف هو وجوب النصرة

٬، وال أنسى التنبيه على أن اإلمام   أعاذنا اهللا   خذله اهللا تعاىل ومصريه جهنم وبئس املصري 
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الباقر يف نفس هذه الرواية قد مدح هؤالء القوم وأ�م يطلبون احلق وميهدون األمر لإلمام 
نه يقلل من أمهيتها ومن شدة احلرص على أن قتالهم شهداء٬، فكيف نتصور إو Xاملهدي 
  !؟ نصر¦ا

والذين يشدد  يف حني أننا جند هؤالء القوم هم أنفسهم يف الرواية اآلتية عن رسول اهللا 
  :على الثلج نصر¦م ولو حبواً على

 بييت أهل وإن٬، الدنيا على اآلخرة لنا اهللا اختار بيت أهل إنا: (Xعن رسول اهللا 
    املشرق إىل بيده وأشار    هنا ها من قوم جيئ حىت٬، وتشريداً وتطريداً بالء بعدي سيلقون
٬، فينصرون فيقاتلون    ثالثاً أعادها حىت    يعطونه فال احلق يسألون٬، سود رايات أصحاب

 ملئت كما٬، وعدالً قسطاً فيمألها٬، بييت أهل من رجل إىل يدفعو�ا حىت كذلك يزالون وال
  .)١() الثلج على حبواً ولو فليأته منكم أدركه فمن٬، وجوراً ظلماً

  ):يدعو إىل صاحبكم( -٢

نه صاحب دعوة وفكر خيتلف عن غريه من أ٬، وهذا يعين Xإىل اإلمام املهدي  أي 
ال إىل مرجعية دينية وال إىل حزب  Xإن دعوته خاصة باإلمام املهدي  أيأصحاب الرايات٬، 

  .سياسي وال غري ذلك٬، كما هو متعارف عند أهل هذا الزمان

 إِال� بِش�ي ٍء لَه�م ي�س ت�جِيب�ونَ الَ د�ونِه� م�ن ي�د ع�ونَ و�ال�ذ�ين� الْح�قِّ د�ع و�ةُ لَه�﴿: قال اهللا تعاىل
  .)٢(﴾ض�الَلٍ ف�ي إِال� الْكَاف�رِين� د�ع�اء و�م�ا بِب�ال�غ�ه� ه�و� و�م�ا فَاه� ل�ي�ب لُغَ الْم�اء إِلَى كَف�ي ه� كَب�اس�ط�

  .)٣(﴾مُّس ت�ق�يمٍ ص�ر�اطÛ إِلَى ي�ش�اُء م�ن و�ي�ه د�ي السَّالَمِ د�ارِ إِلَى ي�د ع�و و�اللّه�﴿: وقال تعاىل

                                                            
 ،)فانه المهدي( آخرهمع زيادة في  ٩٤ابب ١١٨ص :المالحم والفتن ،٤٤٢ص :)الشيعي(للطبري  - اإلمامةدالئل  -١

  .وغيرها من المصادر ،مع اختالف يسير ٨٧ص ٥١ج :األنوار بحار
  .١٤: االنشقاق -٢
 .٢٥: االنشقاق -٣
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٬، واآلن Xوقد تقدم ذكر روايات كثرية تدل على وجود دعوة قبل قيام اإلمام املهدي 
  :ذكر بعض ما مل يذكر أو ذكر بدون شرحأ

 مِّن� و�أَذَانٌ﴿: اهللا قول يف  ٬،)عليهما السالم( جعفر أيب] و حممد بن جعفر[ عن ٬،جابر عن
 إىل دعوته وأذان القائم خروج(: قال ٬،)١(﴾اَألكْب�رِ الْح�جِّ ي�و م� النَّاسِ إِلَى و�ر�س�ول�ه� اللّه�

  .)٢()نفسه

  :والتعليق يف نقاط

 أيوهناك آذان هلذه الدعوة  Xالرواية تنص على أن هناك دعوة لإلمام املهدي    أ
  .إعالن وإعالم

يف عصر الظهور هو  وقد ثبت مما تقدم وبالتفصيل أن حامل راية آل حممد   ب
 يدعو إىل صاحبكم: (بقوله Xصاحب دعوة٬، وهو اليماين املوعود٬، كما وصفه اإلمام الباقر 

  ).يدعو إىل احلق وإىل صراط مستقيم... 

٬، وحنن Xإىل نفس اإلمام املهدي  أي) ذان دعوته إىل نفسهأو( :والرواية أعاله تقول
إىل اإلمام  أي) يدعو إىل صاحبكم( Xاملهدي  جند أن اليماين املوعود دعوته إىل نفس اإلمام

  .Xاملهدي 

 و�ر�س�ول�ه� اللّه� مِّن� و�أَذَانٌ﴿: وعندما نرجع إىل انطباق هذه اآلية يف زمن رسول اهللا   ج
 ل�كُم  خ�ي رº فَه�و� ت�ب ت�م  فَإِن و�ر�س�ولُه� الْم�ش رِك�ني� مِّن� ب�رِيٌء اللّه� أَن� اَألكْب�رِ الْح�جِّ ي�و م� النَّاسِ إِلَى
جند أن . )٣(﴾أَل�يمٍ بِع�ذَابٍ كَفَر�واْ ال�ذ�ين� و�ب�شِّرِ اللّه� م�ع جِزِي غَي ر� أَنَّكُم  فَاع لَم�واْ ت�و�ل�ي ت�م  و�إِن

  .Xواملؤذن والداعي إليه هو علي بن أيب طالب  صاحب الدعوة هو رسول اهللا 

                                                            
  .٣: التوبة -١
 .٧٦ص ٢ج: تفسير العياشي -٢
  .٣: التوبة -٣
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: تعاىل اهللا قول عن X اهللا عبد أبا سألت :قال ٬،القاضي النخعي غياث بن حفص عن
 :X املؤمنني أمري قال(: فقال ٬،﴾اَألكْب�رِ الْح�جِّ ي�و م� النَّاسِ إِلَى و�ر�س�ول�ه� اللّه� مِّن� و�أَذَانٌ﴿

  .)١(..) .الناس يف األذان أنا كنت

 أيب بن علي املؤمنني أمري خطب(: قال ٬،)السالم عليهما( علي بن حممد جعفر أيب عنو
 اهللا قال٬، واآلخرة الدنيا يف املؤذن وأنا ... من منصرفه بعد بالكوفة عليه اهللا صلوات طالب
 و�أَذَانٌ﴿ :وقال٬، املؤذن ذلك أنا )٢(﴾الظ�ال�م�ني� ع�لَى اللّه� ل�ع ن�ةُ أَن ب�ي ن�ه�م  م�ؤ�ذäنٌ فَأَذ�نَ﴿ :8
  .)٣(..) .األذان ذلك فأنا ﴾و�ر�س�ول�ه� اللّه� مِّن�

: قال ٬،﴾و�ر�س�ول�ه� اللّه� مِّن� و�أَذَانٌ﴿: 8 اهللا قول يف )السالم عليهما( احلسني بن علي عنو
  .)٤() X علي األذان(

 إِلَى و�ر�س�ول�ه� اللّه� مِّن� و�أَذَانٌ﴿: 8 اهللا قول عن سألته(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عنو
 ألنه ؛السماء من عليه اهللا صلوات علياً 8 اهللا حنله اسم: فقال ٬،﴾اَألكْب�رِ الْح�جِّ ي�و م� النَّاسِ

 عليه فرتل أوالً بكر أيب مع �ا بعث كان وقد ٬،براءة  اهللا رسول عن أدى الذي هو
 ٬،منك رجل أو أنت إال عنك يبلغ ال إنه: لك يقول اهللا إن ٬،حممد يا: فقال ٬،X جربئيل
 ومضى يده من الصحيفة وأخذ بكر أبا فلحق  X علياً ذلك عند  اهللا رسول فبعث

  .)٥() X لعلي السماء من اهللا حنله اسم إنه٬، اهللا من أذاناً تعاىل اهللا فسماه مكة إىل �ا

ذان وكان األ ﴾اَألكْب�رِ الْح�جِّ ي�و م� النَّاسِ إِلَى و�ر�س�ول�ه� اللّه� مِّن� و�أَذَانٌ﴿: فاآلية تقول
  .Xواملؤذن هو علي بن أيب طالب 

                                                            
 .١ح ١٨٨باب ٤٤٢ص ٢ج: علل الشرائع -١
  .٤٤: األعراف -٢
 .٥٩ – ٥٨ص: األخبارمعاني  -٣
 .٢٩٨ص: األخبارمعاني  -٤
 .٢٩٨ص: األخبارمعاني  -٥
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يتضح لنا السنة اإلهلية يف مصاديق هذه اآلية الشريفة يف زمن رسول  )ج(ومن النقطة    د
والتطابق بينهما٬، السيما إذا الحظنا أن الداعي إىل اإلمام املهدي  Xويف زمن القائم  اهللا 
X ومنه٬، كما ثبت يف الصفحات املتقدمة٬، إذن فاليماين  هيف عصر الظهور هو ابنه ووصي

٬، وهو رجل من أهل بيت النيب حممد Xذان وهو املؤذن بدعوة اإلمام املهدي املوعود هو األ
  ؟ 

كان بالرباءة من املشركني  Xذان أمري املؤمنني أيتضح لنا أن  )ج(من النقطة  وأيضاً   هـ
 ي�و م� النَّاسِ إِلَى و�ر�س�ول�ه� اللّه� مِّن� و�أَذَانٌ﴿ :والكافرين الذين مل يؤمنوا برسالة الرسول حممد 

 ت�و�ل�ي ت�م  و�إِن ل�كُم  خ�ي رº فَه�و� ت�ب ت�م  فَإِن و�ر�س�ولُه� الْم�ش رِك�ني� مِّن� ب�رِيٌء اللّه� أَن� اَألكْب�رِ الْح�جِّ
  .﴾أَل�يمٍ بِع�ذَابٍ كَفَر�واْ ال�ذ�ين� و�ب�شِّرِ اللّه� م�ع جِزِي غَي ر� أَنَّكُم  فَاع لَم�واْ

ذانه أبالنار للمكذبني واملتولني٬، وإذا رجعنا إىل دعوة اليماين املوعود وفهناك براءة وتبشري 
 ملسلم حيل وال ... ٬،صاحبكم إىل يدعو ألنه: (...كذلك جنده أيضاً Xإىل اإلمام املهدي 

 طريق وإىل احلق إىل يدعو ألنه ؛النار أهل من فهو ذلك فعل فمن٬، عليه يلتوي أن
  ...).مستقيم

  :إذا مسعنا الرواية اآلتية وضوحاًويكون األمر أكثر 

 ال�ذ�ين� و�ل�ي�قُولَ﴿ :وقوله: (قال ٬،يف تفسري بعض اآليات القرآنية Xعن اإلمام الصادق 
 ذ�كْر�ى إِل�ا ه�ي� و�م�ا﴿ :وقوله: قوله إىل...  يعين بذلك الشيعة وضعفاءها ﴾مَّر�ضº قُلُوبِهِم ف�ي

اليوم قبل خروج القائم من شاء قبل : قال ٬،)١(﴾ي�ت�أَخَّر� أَو  ي�ت�قَدَّم� أَن م�نكُم  ش�اء ل�م�ن. . ل�لْب�ش�رِ
  .)٢(...) .احلق وتقدم إليه ومن شاء تأخر عنه

٬، فمن تقدم إىل قبول احلق تأخر عن Xفالحظ أن هذا التقدم والتأخر قبل قيام القائم 
سقر٬، ومن تأخر عن قبول احلق تقدم إىل سقر٬، إذن فااللتواء على اليماين ومعاداته يiخرج 

                                                            
 .٣٧ – ٣١: المدثر -١
  .٧٣٥ – ٧٣٤ص ٢ج :لشرف الدين الحسني - تأويل اآليات ،٣٢٦ – ٣٢٥ص ٢٤ج :بحار األنوار -٢
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يف عصر  ٬X، فاليماين هو واعية أهل البيت   والعياذ باهللا    الناس عن الوالية ويوردهم سقر 
ومن مسعه ومل ينصره أكبه اهللا يف النار على وجهه٬، كما قال    والواعية هي الدعوة    الظهور 

 يف وجهه على اهللا كبه٬، جيبنا مل مث البيت أهل واعيتنا مسع من فإنه (... :Xاإلمام احلسني 
  .)١() جهنم نار

 و�أَذَانٌ﴿: ٬، وبني قوله تعاىل﴾ل�لْب�ش�رِ ذ�كْر�ى إِل�ا ه�ي� و�م�ا﴿: ن بني قوله تعاىلوكذلك قارِ
  .﴾النَّاسِ إِلَى و�ر�س�ول�ه� اللّه� مِّن�

نعرف أن املؤذن لرسول اهللا واملؤدي عنه البد أن يكون منه٬،  أيضاً )ج(ومن النقطة    و
 يقول اهللا إن ٬،حممد يا: فقال X جربئيل عليه فرتل: (... Xكما يف قول اإلمام الصادق 

 علياً ذلك عند  اهللا رسول فبعث ٬،منك رجل أو أنت إال عنك يبلغ ال إنه: لك
X.(...  

مسعنا الروايات اليت تتحدث عن حامل راية آل حممد والداعي هلم يف عصر الظهور  وأيضاً
ـ  رجل من أهل بيت القائم (٬، و )رجل من آل حممد(٬، و )رجل منا أهل البيت(تصفه ب
X( ٬، و) من ولد احلسنيX( ٬، و)٬، إىل غريها من األوصاف )ابن صاحب الوصيات

٬، واملوصوف Xأ�ا كلها تنطبق على اليماين املوعود وصي اإلمام املهدي  نتiواليت بيَّاجلليلة٬، 
وأول  Xهو أول املؤمنني باإلمام املهدي  أي٬، )أول املؤمنني(بأنه  بوصية رسول اهللا 

هو أول املؤمنني  Xاملصدقني له وأول أنصاره يف عصر الظهور٬، كما كان اإلمام علي 
  .قرب الناس إليهأوخليفته و هة دعوته٬، فكان ميانية ووصييف بداي برسول اهللا 

قبل قيامه٬، وهو وزيره يف حياته٬، وهو  Xىل اإلمام املهدي إواليماين املوعود هو الداعي 
٬، وهذا الوزير جنده من لرسول اهللا  Xخليفته بعد استشهاده٬، كما كان اإلمام علي 

  :اآلتية ٬، كما تبينه الروايةXخلص أصحاب اإلمام املهدي أ

                                                            
 .٢١٩ص: للصدوق - مالي األ -١
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 أصحابه وحوله الكوفة منرب على X القائم إىل أنظر كأين(: X اهللا عبد عن أيب
 أرضه يف اهللا حكام وهم ٬،األلوية أصحاب وهم٬، بدر أهل  عدة رجالً عشر وثالثة ثالمثائة

 اهللا رسول من معهود عهد ذهب من خبامت خمتوماً كتاباً قبائه من يستخرج حىت٬، خلقه على
X كما٬، نقيباً عشر وأحد الوزير إال منهم يبقى فال٬، البكم الغنم إجفال عنه فيجفلون 
٬، إليه فريجعون مذهباً عنه جيدون وال األرض يف فيجولون  X عمران ابن موسى مع بقوا
  .)١() به فيكفرون هلم يقوله الذي الكالم عرفأل إين واهللا

هو وصيه وخليفته وفتاه٬، يوشع بن نون  Xومن املعلوم أن أول الذين بقوا مع موسى 
X.  

  :هوازيمع علي بن مهزيار األ Xوهذا الوزير وردت اإلشارة إليه يف لقاء اإلمام املهدي 

 بن إبراهيم بن علي إىل دخلت(: قال ٬،الصنعاين شاذان بن يونس بن حممد بن حبيب عن
 ٬،فأخرج يل يؤذن يوم إىل التقية يف فأنا : ...Xإىل قول اإلمام  ..... األهوازي مهزيار
 واجتمع٬، الكعبة سبيل وبني بينكم حيل إذا: فقال؟  األمر هذا يكون مىت ٬،سيدي يا :فقلت

  .)٢(..) .والنجوم الكواكب �ما واستدار ٬،والقمر الشمس

ألنه مل يرو أن  ؛وهنا الشمس والقمر والكواكب والنجوم كناية وليس على احلقيقة
  .Xالشمس والقمر جيتمعان قبل قيام اإلمام املهدي 

٬، والقمر يشري إىل الوزير والوصي٬، والكواكب Xوالشمس هنا هو اإلمام املهدي 
والنجوم هم النقباء واألصحاب الثالمثائة والثالثة عشر٬، واستدار¦م حول الشمس والقمر تعين 

  .أنوارهم واالقتداء ®ماجتماعهم عليهم ونصر¦م واالقتباس من 

  :Xووزيره ووصيه علي بن أيب طالب  يرمزان إىل رسول اهللا  والشمس والقمر أيضاً

                                                            
 .٢٥النوادر ح ٥٨باب ٦٧٣ – ٦٧٢ص: آمال الدين وتمام النعمة -١
 .٢٢٨ح ٢٦٧ – ٢٦٣ص: للطوسي - الغيبة  -٢
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 و�الشَّم سِ﴿ :8 اهللا قول عن سألته(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن ٬،بصري أيب عن
 إِذَا و�الْقَم�رِ﴿: قلت .دينهم للناس به اهللا أوضح  اهللا رسول الشمس: قال ٬،﴾و�ض�ح�اه�ا

  .)٢(..) .X املؤمنني أمري ذلك :قال ٬،)١(﴾ت�لَاه�ا

والقمر مها احلسن  Xكان الشمس هو علي بن أيب طالب  وبعد وفاة الرسول حممد 
  :)عليهما السالم( واحلسني

 الشمس ﴾و�ض�ح�اه�ا و�الشَّم سِ﴿(: قال أنه ٬،X اهللا عبد أيب عن ٬،العباس بن الفضل عن
 واحلسني احلسن ﴾ت�لَاه�ا إِذَا و�الْقَم�رِ﴿ ٬،X القائم قيام وضحاها٬، X املؤمنني أمري

  .)٤(...) X القائم قيام هو )٣(﴾ج�ل�اه�ا إِذَا و�النَّه�ارِ﴿ ٬،)السالم عليهما(

بأ�م الشموس الطالعة واألقمار  يف دعاء الندبة األئمة  Xوقد وصف اإلمام املهدي 
إذن فالشمس هو احلجة يف . )٥(...) املنرية األقمار أين٬، الطالعة الشموس أين(...  :املنرية

  .وزيرهوزمانه والقمر وصيه 

   :بأنه الشمس الطالعة Xوقد وiصèف اإلمام املهدي 

 فكاالنتفاع٬، غيبيت يف يب االنتفاع وجه وأما: (... نه قالأ Xعن اإلمام املهدي 
  .)٦(..) .السحاب األبصار عن غيبها إذا بالشمس

 يقع فهل ٬،اهللا رسول يا: له فقلت: جابر قال: (.... وعن جابر بن عبد اهللا األنصاري
 بنوره يستضيئون إ�م بالنبوة بعثين والذي أي:  فقال؟  غيبته يف به االنتفاع لشيعته

                                                            
 .٢ – ١: الشمس -١
 .٤٢٤ص ٢ج: تفسير القمي -٢
  .٣ – ١: الشمس -٣
 .٧٢ص ٢٤ج: األنواربحار  -٤
 .١٠٧ – ١٠٤ص ٩٩ج: بحار األنوار -٥
 .٤التوقيعات ح ٤٥اب، ب٤٨٥ – ٨٣ص :آمال الدين -٦
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 من هذا ٬،جابر يا .سحاب جتللها وإن بالشمس الناس كانتفاع غيبته يف بواليته وينتفعون
  .)١() أهله عن إال فاكتمه٬، علمه وخمزون٬، اهللا سر مكنون

 يف ويقول الدجال أمر فيه يذكر حديث يف  X املؤمنني أمري عن٬، سربة بن الرتال عنو
. عتريت غري به أخرب ال أن  حبييب إيلّ عهد فإنه ٬،هذا بعد يكون عما تسألوين ال(: آخره
 فقال؟  القول ®ذا املؤمنني أمري عىن ما: صوحان ابن لصعصعة فقلت: سربة بن الرتال قال

 التاسع٬، العترة من عشر الثاين هو خلفه مرمي بن عيسى يصلي الذي إن ٬،سربة ابن يا: صعصعة
  .)٢(..) .مغر®ا من الطالعة الشمس وهو ٬،)السالم عليهما( علي بن احلسني ولد من

اليماين ) محدأ(هو الشمس فمن هو القمر غري وصيه  Xوما دام أن اإلمام املهدي 
؟ والذي هو من عالمات قيامه احلتمية٬، واجتماع  املوعود املذكور يف وصية الرسول حممد 

الشمس والقمر هو كو�ما يف زمان واحد٬، وحينئذ جتتمع عليهم الكواكب والنجوم٬، وهم 
  :أصحاب دعوة٬، كما يف اخلرب اآليت هم أيضاً أيالدعاة إىل الشمس والقمر٬، 

 صحف يف وجدت أين( :السعود سعد كتاب يف )روحه اهللا قدس( اوسط ابن السيد ذكر
 يبعثون يوم إىل فأنظرين رب :قال له اهللا وجواب إبليس سؤال ذكر عند  X النيب إدريس
 أطهر أن وحتمت قضيت يوم فإنه٬، املعلوم الوقت يوم إىل املنظرين من ولكنك٬، ال :قال

 امتحنت يل عباداً الوقت لذلك وانتخبت. واملعاصي والشرك الكفر من اليوم ذلك األرض
 واحللم والصدق واخلشوع والتقوى واليقني واإلخالص بالورع وحشوÙا٬، لإلميان قلو�م

 الشمس دعاة وأجعلهم٬، عندي فيما والرغبة الدنيا يف والزهد والتقى والوقار والصرب
 ال يعبدونين مث هلم ارتضيته الذي دينهم هلم وأمكن ٬،األرض يف وأستخلفهم ٬،والقمر

                                                            
 .٣ح ٢٣ابب ٢٥٣ص :آمال الدين وتمام النعمة -١
 .٧٨ – ٧٧ص: آمال الدين وتمام النعمة -٢
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 وجعلتهم ورسوالً نبياً هلم فجعلته مرتضى وأميناً مصطفى نبياً هلم اخترت ... يب يشركون
  .)١(..) .وأنصاراً أولياء له

محد أ( هووصي Xأصحاب دعوة إىل اإلمام املهدي  أي٬، )دعاة الشمس والقمر(و 
ترفع  ٬X، فبعد قيام اإلمام املهدي ٬X، وهذه الدعوة تكون قبل قيام اإلمام املهدي )اليماين

  .التوبة٬، فال ينفع نفس إميا�ا

 آي�ات� ب�ع ض� ي�أْت�ي� أَو  ر�بُّك� ي�أْت�ي� أَو  الْم�آلئ�كَةُ ت�أْت�يه�م� أَن إِال� ي�نظُر�ونَ ه�لْ﴿: قال اهللا تعاىل
 ف�ي كَس�ب�ت  أَو  قَب لُ م�ن آم�ن�ت  ت�كُن  لَم  إِمي�ان�ه�ا ن�فْساً ي�نفَع� الَ ر�بِّك� آي�ات� ب�ع ض� ي�أْت�ي ي�و م� ر�بِّك�

  .)٢(﴾م�نت�ظ�ر�ونَ إِنَّا انت�ظ�ر�واْ قُلِ خ�ي راً إِمي�انِه�ا

 آي�ات� ب�ع ض� ي�أْت�ي ي�و م�﴿: 8 اهللا قول يف قال أنه X اهللا عبد أيب عن٬، رئاب بن علي عن
 واآلية٬، األئمة هم اآليات(: فقال٬، ﴾قَب لُ م�ن آم�ن�ت  ت�كُن  لَم  إِمي�ان�ه�ا ن�فْساً ي�نفَع� الَ ر�بِّك�

 بالسيف قيامه قبل من آمنت تكن مل إميا�ا نفساً ينفع ال فيومئذ٬،  X القائم هو املنتظرة
  .)٣()  آبائه من تقدمه مبن آمنت وإن

 مىت إىل التوبة عن أخربين: فقال ٬، النيب إىل أعرايب أتى(: العسكري اإلمام تفسري وعن
 وذلك٬، مغر�ا من الشمس تطلع حىت يسد ال آدم البن مفتوح با�ا إن:  فقال؟  تقبل
 وهي ﴾ر�بِّك� آي�ات� ب�ع ض� ي�أْت�ي� أَو  ر�بُّك� ي�أْت�ي� أَو  الْم�آلئ�كَةُ ت�أْت�يه�م� أَن إِال� ي�نظُر�ونَ ه�لْ﴿ :قوله

 آم�ن�ت  ت�كُن  لَم  إِمي�ان�ه�ا ن�فْساً ي�نفَع� الَ ر�بِّك� آي�ات� ب�ع ض� ي�أْت�ي ي�و م� ٬،مغر�ا من الشمس طلوع
  .)٤() ﴾خ�ي راً إِمي�انِه�ا ف�ي كَس�ب�ت  أَو  قَب لُ م�ن

                                                            
معجم أحاديث اإلمام المهدي  ،٣٥ – ٣٤ص :البن طاووس - سعد السعود ،٣٨٥ – ٣٨٤ص ٥٢ج :بحار األنوار -١
X: ٢٦٠ – ٢٥٩ص ٢ج :إلزام الناصب ،٢٠٠ – ١٩٩ص ٥ج.  
  .١٥٨: األنعام -٢
  .١٨ص: آمال الدين وتمام النعمة -٣
 .٣٤ص ٦ج: األنواربحار  -٤
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٬، أبقع رجل٬، امللك يطلب كلهم بالشام نفر ثالثة ويظهر (....: قال أنه ياسر بن عمار عن
 وخيرج٬، بدمشق الناس وحيضر٬، كلب يف خيرج سفيان أيب بيت أهل من ورجل٬، أصهب ورجل
 حممد آلل يدعو من ذلك قبل وخيرج٬، السفياين إمارة فتلك دخلوا فإذا. مصر إىل الغرب أهل

. (..)١(.  

خيرج قبل خروج السفياين بالشام  وهذا اخلرب ينص على أن هذا الداعي آلل حممد  
يف عصر الظهور هو  وقبل توجهه حنو العراق٬، وقد عرفنا أن صاحب الدعوة آلل حممد 

  .علمأواهللا ..  اليماين املوعود٬، فهذه إشارة إليه

وعليه فيكون ظهور اليماين املوعود كدعوة سابق للفنت املميزة يف عصر الظهور كفتنة 
  .السفياين وغريه

 مسجد يعين    مسجدكم عند فالن لولد إن(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن بصري٬، أيب عن
 الصابون٬، أصحاب إىل الفيل باب من آالف أربعة فيها يقتل عروبة٬، يوم يف لوقعة   الكوفة
  .)٢() األنصار درب يف أخذ من حاالً وأحسنهم فاجتنبوه٬، الطريق وهذا فإياكم

الرواية تتحدث عن فتنة تكون يف دولة بين العباس يف آخر الزمان ويف عصر الظهور يف  
يوم مجعة٬، ويقتل يف هذا اليوم أربعة آالف بني باب الفيل وهو أحد أبواب مسجد الكوفة وبني 

 Xأصحاب الصابون وهو اسم موضع يف الكوفة أو اسم لسوق يف الكوفة٬، واإلمام الصادق 
نه املنجي من هذه إو ٬،يق هؤالء املقتتلني ويرشد إىل اتباع طريق األنصارحيذر من اتباع طر

  .الفتنة واالقتتال

ودرب األنصار يعين �ج وسرية وراية وفكر األنصار٬، وهذا يدل على أن يف ذلك الوقت 
 درب يف أخذ من حاالً وأحسنهم: (٬X، وقوله )األنصار(هناك جمموعة معينة تسمى 

                                                            
 .٤٧٩ح ٤٦٣ص: الغيبة -١
 .٣٧٧ص ٢ج: اإلرشاد -٢
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يدل على أن �ج وسرية وطريق هؤالء األنصار هو أهدى الطرق واملناهج املوجودة  ٬،)األنصار
  .آنذاك٬، وبه تكون النجاة من الفنت والضالل

  :وهناك رواية أخرى تؤكد هذه الواقعة بالكوفة

 يف بالكوفة الناس يستعرضوا حىت هؤالء ملك يذهب ال: (قال ٬،X اهللا عبد أيب عن
  .)٢( ))١(الصابون وأصحاب الفيل باب بني فيما تندر رؤوس إىل أنظر لكأين اجلمعة٬، يوم

هم بنو العباس٬، يتضح لنا أن درب األنصار موجود قبل زوال ) ولد فالن(وإذا عرفنا أن 
ن الرواية توحي إىل أن هذا الدرب معروف ومشهور ومتبع من بعض أل ؛دولة بين العباس

الناس٬، وقد عرفنا مما سبق أن أهدى الرايات يف عصر الظهور هي راية اليماين املوعود الذي 
أكيد غري ناظر ) أحسنهم حاالً( :٬X، وقول اإلمام حيمل راية آل حممد ويدعو إليهم 

أن  ىل اهلدى واحلق٬، وقد عرفنا أيضاًإيين األخروي وإىل اجلانب الدنيوي٬، بل إىل اجلانب الد
  .الداعي إىل اهلدى واحلق والصراط املستقيم هو اليماين املوعود

بل إذا محلنا هذا الدرب على غري درب اليماين٬، نصدم بالروايات اليت حتذر الناس من اتباع 
إىل اتباع هذا  ٬X، فكيف يشري اإلمام الصادق راية إال راية رجل من أهل البيت  أي

  !؟ الدرب للنجاة من الفنت والضالل

مأخوذ من النصرة٬، والنصرة احلق يف ذلك الوقت هي نصرة ) األنصار(مث إن اسم مجاعة 
: إن عنوا�م أي Xومنه يتضح أن هذه اجلماعة أنصار لإلمام املهدي .. Xاإلمام املهدي 

أهدى طريق٬، فالبد أن يكونوا  أي) أحسن درب(ومبا أن در®م ...  )أنصار اإلمام املهدي(
ـ    ).يدعو إىل طريق مستقيم(يف ذلك الزمان٬، الذي ) أهدى الرايات(أتباعا ل

                                                            
 .أي تسقط: وتندر .أي يعرضوهم للقتل: يستعرضوا الناس -١
 .٣٧٦ص ٢ج: اإلرشاد -٢
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٬، الناس يشنأهم علي يا يتولونك قوم الزمان آخر يف وليكونن (...:  اهللا رسول عن
 واألمهات اآلباء على وولدك يؤثرونك٬، يعلمون كانوا لو هلم خرياً كان أحبهم ولو

٬، الصلوات أفضل عليهم اهللا صلوات والقرابات عشائرهم وعلى واألخوات واإلخوة
 كانوا مبا جزاء درجاÙم ويرفع سيئاÙم عن يتجاوز ٬،احلمد لواء حتت حيشرون أولئك

  . )١() يعملون

كما هو معلوم٬، والرواية أعاله تبني أن  Xآخر الزمان هو عصر ظهور اإلمام املهدي 
٬، وهذا إشارة إىل أن الناس سوف تترك Xهناك مجاعة يف آخر الزمان يتولون اإلمام علي 

والية أمري املؤمنني بالقول أو بالفعل٬، كما أن هناك روايات كثرية تؤكد ذلك يطول املقام 
  .بذكرها

٬، وهؤالء اجلماعة لبيت والناس سوف تبغض تلك اجلماعة بسبب واليتهم ألهل ا
جل والية أهل البيت أخوة واألخوات والعشائر والقرابات من يتركون اآلباء واألمهات واإل

وبني والية أهلهم  ال يتركو�م إال إذا خريوا بني والية أهل البيت  ٬، وطبعاً
نتجبة إن هؤالء األقرباء هم من سيحاربون عقيدة هذه اجلماعة امل أيوعشائرهم وأقربائهم٬، 

ن األقرباء والعشائر سيتربؤون من تلك إوبالتايل فيجب حينئذ الرباءة من أعداء اهللا تعاىل٬، أو 
يف آخر الزمان٬، كما حصل ذلك يف زمن  اجلماعة بسبب متسكهم بوالية أهل البيت 

  .ويف زمن األئمة  الرسول حممد 

لي عليهم بأفضل الصلوات يص وتلك اجلماعة املطهرة بلغ من مرتلتها أن الرسول حممد 
 عن يتجاوز ٬،احلمد لواء حتت حيشرون أولئك الصلوات٬، أفضل عليهم اهللا صلوات: (بقوله

  ).يعملون كانوا مبا جزاء درجاÙم ويرفع سيئاÙم

 أيبل الرواية تشري إىل أن عشائر وقرابات وأهل تلك اجلماعة كانوا معهم على دينهم 
ن أل ؛كانوا نواصب واستبصروا وليست املسألة من قبيل أن هؤالء مثالً ٬،أل�م أوالدهم ؛موالني

                                                            
 .١٠٠ح ١٣٧ – ١٣٦ص: للطوسي - الغيبة  -١
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الرواية تصف كل تلك اجلماعة بذلك٬، وهذا يدل على أن من ينتمون إىل والية أهل البيت 
قل القليل٬، كما نطقت أالشيعة سيتعرضون إىل غربلة ومتحيص وبالء ال ينجو منه إال  أي 

  :ذكر منهاأبذلك روايات متواترة٬، 

  .)١() للغرباء فطوىب٬، بدء كما غريباً وسيعود غريباً بدء اإلسالم إن(:  اهللا رسولعن 

ودعوته يف آخر الزمان٬، كما يف الرواية  Xباإلمام املهدي  اًوجند سبب الغرابة متعلق
  :اآلتية

 إليه دعا كما جديد أمر إىل الناس دعا قام إذا قائمنا إن(: قال أنه X جعفر أيب عن
فأكيد . )٢() للغرباء فطوىب٬، بدأ كما غريباً وسيعود غريباً بدأ اإلسالم وإن٬،  اهللا رسول

ن الناس تراه أل ؛أن الناس ستحارب القائم وأنصاره بسبب األمر اجلديد الذي سيدعون إليه
ولذلك ستحصل ..  نه خمالف هلواهم ودنياهمإلعقوهلم وملوروثهم عن الدين٬، أو قل  خمالفاً

  .اآلباء واألمهات واإلخوة واألخوات واألقرباء والعشائرالرباءة من 

وهذه الغربلة ستحصل يف من ينتمون إىل التشيع٬، وإال فغريهم ساقطون ومنحرفون منذ 
حوا بذلك وحذروا منه قد صرَّ مئات السنني وليس يف آخر الزمان فقط٬، وجند األئمة 

  :شد التحذيرأ

 ما تروا لن إنكم أما (....: لشيعته X املؤمنني أمري قال: قال٬، ضمرة بن مالك عن
 يسمي وحىت٬، بعض وجوه يف بعضكم يتفل حىت   الشيعة معشر يا   تأملون وما حتبون

 كامللح أو٬، العني يف كالكحل إال األمر هذا على منكم يبقى ال وحىت٬، كذابني بعضاً بعضكم

                                                            
 إنباب  ٩٠ص ١ج :صحيح مسلم ،٤ح ٢٢ابب ٣٣٧ص :غيبة النعماني ،٢٠١ص  :آمال الدين وتمام النعمة -١

  .١٣٢٠ص ٢ج :سنن ابن ماجة ،...اإلسالم بدأ غريبًا
 .١ح ٢٢باب ٣٣٦ص: للنعماني - الغيبة  -٢
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 ال عصابة إال يبقى ال حىت الفنت متحصكم أنتم وكذلك ...... الزاد أقل وهو٬، الطعام يف
  .)١() شيئاً الفنت تضرها

هم أنفسهم يف قول  وهذه العصابة الباقية رغم الفنت واملتمسكة بوالية أهل البيت 
  ).الناس يشنأهم علي يا يتولونك قوم الزمان آخر يف وليكونن: (رسول اهللا 

 جعلت(: له فقال٬، أصحابه بعض عليه دخل أنه X اهللا عبد أيب عن ٬،وعن مهزم األسدي
: فقال. ذكرهما: له فقال. شيعتكم أكثر ما سيدي يا٬، حيبك من وأحب أحبك واهللا إين٬، فداك
 كملت لو أما: X اهللا عبد أبو فقال. ذلك من أكثر هم: فقال؟  حتصيهم: فقال. كثري

 �ذه أصنع فكيف: فقلت ..... ٬،تريدون الذي كان عشر وبضعة ثالمثائة املوصوفة العدة
 وفيهم٬، التمحيص وفيهم٬، التمييز فيهم: فقال ؟ يتشيعون إ�م يقولون الذين املختلفة الشيعة
 يهر ال من شيعتنا إمنا. يبددهم واختالف٬، يقتلهم وسيف٬، تفنيهم سنون عليهم يأيت٬، التبديل

: قلت .جوعاً مات وإن بكفه الناس يسأل وال٬، الغراب طمع يطمع وال٬، الكلب هرير
 ٬،األرض أطراف يف اطلبهم: فقال؟  الصفة ®ذه املوصوفني هؤالء أطلب فأين٬، فداك جعلت
٬، يفتقدوا مل غابوا وإن٬، يعرفوا مل شهدوا إن الذين٬، دارهم املنتقلة٬، عيشهم اخلفيض أولئك

 أمواهلم يف الذين أولئك٬، يشهدوا مل ماتوا وإن٬، يزوجوا مل خطبوا وإن٬، يعادوا مل مرضوا وإن
  .)٢() البلدان �م اختلفت وإن أهواؤهم ختتلف وال٬، يتزاورون قبورهم ويف٬، يتواسون

ن هؤالء اجلماعة قد تربأت منهم الناس وهجر¦م اإلمام الصادق تدل على أو�اية كالم 
  !!! ...حدأونبذ¦م٬، حبيث أ�م حىت إذا خطبوا ال يزوجهم 

 فال املرعى تبتغون ٬،اإلبل جوالن جتولون بكم كأين(: يقول ٬،X املؤمنني أمري وعن
  .)٣() الشيعة معشر يا جتدونه

                                                            
 .٣٣ص: للنعماني - الغيبة  -١
 .٥ – ٤ح ١٢باب ٢١١ – ٢١٠ص: للنعماني -آتاب الغيبة  -٢
 .١٨ح ٢٦باب ٣٠٤ص: آمال الدين وتمام النعمة -٣
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 حممد آل شيعة الشيعة معشر يا لتمحصن ]واهللا[(: قال أنه X جعفر أيب عنو
 مىت يعلم وال العني يف يقع مىت يعلم الكحل صاحب نأل ؛العني يف الكحل  كمخيض

 وميسي٬، منها خرج وقد فيمسي أمرنا من شريعة على أنه يرى وهو أحدكم فيصبح٬، يذهب
  .)١() منها خرج وقد فيصبح أمرنا من شريعة على وهو

فليتأمل طالب احلق واهلدى والنجاة يف هذه الروايات وغريها وال يلتفتوا إىل نعيق العمائم 
للناس  ٬، الذين يصورون الدين ووالية آل حممد املترفة٬، وأصحاب املنابر املتشدقنيالرقطاء 

على أ�ا جمرد شعائر ظاهرية كاللطم على الصدور والبكاء وما شابه ذلك٬، ويتركون حتذيرهم 
ومعرفة مدى الغربلة والتمحيص الذي يتعرض  وإرشادهم إىل التأمل يف كالم أهل البيت 

حبيث ال يبقى منهم إال كالكحل يف العني أو كامللح يف الزاد٬، فهؤالء  له شيعة آل حممد 
رفون يريدون أن يصوروا للناس أن جمرد اتباع العمائم وأهل املنابر هو الذي يوصل إىل املت

 وأهل بيته   اًألننا لو سألنا الرسول حممد ؛٬، واملسألة بالعكسXنصرة اإلمام املهدي 
عن فقهاء آخر الزمان وأتباعهم من أهل املنابر الذين يقولون ما ال يفعلون لوجدنا اجلواب 

  :كالتايل

 على سيأيت:  اهللا رسول قال: X املؤمنني أمري قال(: قال ٬،X اهللا عبد أيب نع
 الناس أبعد وهم به يسمعون٬، امسه إال اإلسالم ومن رمسه إال القرآن من يبقى ال زمان الناس

 ظل حتت فقهاء شر الزمان ذلك فقهاء٬، اهلدى من خراب وهي عامرة مساجدهم٬، منه
  .)٢() تعود وإليهم الفتنة خرجت منهم السماء

 مراؤن قوم فيهم يتبع قوم الزمان آخر يف يكون(: قال ٬،X جعفر أيب عن ٬،جابر عن
 أمنوا إذا إال منكر عن �ياً وال مبعروف أمراً يوجبون ال ٬،سفهاء حدثاء ٬،ويتنسكون يتقرؤن
 يقبلون٬، علمهم وفساد العلماء زالت يتبعون٬، واملعاذير الرخص ألنفسهم يطلبون٬، الضرر

                                                            
: للنعماني - ، الغيبة ٣٦٦ص: ، األنوار البهية للشيخ عباس القمي٢٨٨ح ٣٤٠ – ٣٣٩ص: للطوسي - الغيبة  -١

 .١٢ح ١٢باب ٢١٤ص
 .٤٧٩ح ٣٠٨ – ٣٠٧ص ٨ج: الكافي -٢
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 ما بسائر الصالة أضرت ولو٬، مال وال نفس يف يكلمهم ال وما والصيام الصالة على
  .)١(..) .وأشرفها الفرائض أمت رفضوا كما لرفضوها وأبدا�م بأمواهلم يعملون

 ذلك يكون مىت ٬،وسيدي إهلي: فقلت (...:  اهللا رسول قال :ويف حديث املعراج
 وكثر٬، اجلهل وظهر٬، العلم رفع إذا ذلك يكون: 8 اهللا فأوحى ؟) Xقيام القائم  أي(

 وكثر٬، واخلونة الضاللة فقهاء وكثر٬، اهلادون الفقهاء وقل٬، القتل وكثر٬، العمل وقل٬، القراء
  .)٢() ....الشعراء

يطول املقام يف سردها٬، ولكن املهم هو التأكيد على  والروايات يف ذلك كثرية جداً
 ٬،تربأ منهم أهلهم وعشائرهم وأقار®مالزمان٬، الذين ية املهدية يف آخر موضوعنا وهو الثلة احملق

رغم كل الصعاب  والذين تعاديهم الناس وتنبذهم بسبب ثبا¦م على والية أهل البيت 
الذين يقبلون ويسلمون لألمر اجلديد الذي  Xن هؤالء هم أنصار اإلمام املهدي إوالفنت٬، و

٬، وبلغ فضل هؤالء )درب األنصارأحسنهم حاالً من أخذ يف ( Xسيظهره اإلمام املهدي 
هم وأ�م خوة له ووصف شدة صربهم على دينإ األولياء األتقياء أن اختذهم رسول اهللا 

  :يكونون يف آخر الزمان

: أصحابه من مجاعة وعنده يوم ذات  اهللا رسول قال( :قال ٬،X جعفر أيب عن
 ؟  اهللا رسول يا إخوانك حنن أما :أصحابه من حوله من فقال ٬،مرتني إخواين لقين اللهم
 اهللا عرفنيهم لقد ٬،يروين ومل يب منواآ الزمان آخر من قوم وإخواين ٬،أصحايب إنكم ٬،ال :فقال

 ألحدهم ٬،أمهاÙم وأرحام آبائهم أصالب من خيرجهم أن قبل من آبائهم وأمساء بأمسائهم
 أولئك ٬،الغضا مجر على كالقابض أو الظلماء الليلة يف القتاد خرط من دينه على بقية أشد

  .)٣() مظلمة غرباء فتنة كل من اهللا ينجيهم ٬،الدجى مصابيح

                                                            
 .٣٧٢ح... باب األمر بالمعروف ١٨١ – ١٨٠ص ٦ج: للطوسي -تهذيب األحكام  -١
 .١ح ٢٣باب ٢٥٢ – ٢٥٠ص: آمال الدين وتمام النعمة -٢
 .١٠٤ص: للصفار - بصائر الدرجات  -٣
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 قوم الزمان آخر يف وليكونن( :والحظ التأكيد على أن هؤالء يأتون يف آخر الزمان
تؤكد  ٬، والرواية اآلتية أيضاً)الزمان آخر من قوم وإخواين(٬، )الناس يشنأهم علي يا يتولونك

على هذه الثلة يف آخر الزمان وأ�م أفضل أهل كل زمان٬، وعلة ذلك أ�م آمنوا بسواد على 
  :بروايات أهل البيت  أيبياض٬، 

 اهللا رسول أن فيها يذكر  النيب وصية يف طويل حديث يف X طالب أيب بن علي عن
 آخر يف يكونون قوم يقيناً وأعظمهم إمياناً الناس أعجب أن واعلم ٬،علي يا(: له قال 

  .)١() بياض على بسواد فآمنوا٬، احلجة وحجبتهم٬، النيب يلحقوا مل الزمان

 إن ٬،خالد أبا يا ....: (X العابدين زين احلسني بن علي عن ٬،الكابلي خالد أيب عنو
 تبارك اهللا نأل ؛زمان كل أهل من أفضل لظهوره واملنتظرين بإمامته القائلني غيبته زمان أهل

٬، املشاهدة مبرتلة عندهم الغيبة به صارت ما واملعرفة واألفهام العقول من أعطاهم وتعاىل
 أولئك٬، بالسيف  اهللا رسول يدي بني اíاهدين مبرتلة الزمان ذلك يف وجعلهم

  .)٢() وجهراً سراً 8 اهللا دين إىل والدعاة٬، صدقاً وشيعتنا ٬،حقاً املخلصون

اآلتية اليت تبني مدى عداء الناس للمؤمنني يف آخر وأختم الكالم يف هذا املوضوع بالرواية 
  :الزمان

 حىت الساعة يقوم وال أال : (...يقول  النيب مسعت :قال ٬،نفيل بن) عمرو( عمرة عن
 يومئذ والناس ٬،اهللا رسول يا :عمر فقال ٬،اهللا عصى من وحيبون ٬،اهللا أطاع من الناس يبغض
 ذاك ٬،الشريد كالغريب يومئذ املسلم ٬،عمر يا يومئذ اإلسالم وأين :قال ؟ اإلسالم على

 ... رمسه إال يبقى وال القرآن فيه ويندرس ٬،امسه إال يبقى وال اإلسالم فيه يذهب الزمان

                                                            
  .٨ح ٢٥باب ٢٨٨ص: آمال الدين وتمام النعمة -١
 .٢ح ٣١باب ٣٢٠ – ٣١٩ص: آمال الدين وتمام النعمة -٢
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 ورأس الشيطان قرين فأنت اسكت له قيل بصدق تفوه أو حبق متكلم منهم تكلم فإذا
  .)١(..) .الضاللة

  .املوعود ونأيت اآلن إىل دراسة وصف آخر من أوصاف اليماين

  ):مسلم وكل الناس على السالح بيع حرم اليما�ي خرج فإذا( -٣

إن اليماين هو الذي  أيفيكون فاعلها هو اليماين٬، ) ح°رَّم(إما أ�ا مبين للمعلوم حنو ) حرم(
٬، فتفيد أن هناك علة تشريعية يف )حiرِّم(يiحرِّم بيع السالح٬، وإما أن تكون مبين للمجهول حنو 

حال فاملستفاد هو حرمة بيع السالح  أي٬، وعلى حبيث يiحرَّم بيع السالح تلقائياً خروج اليماين
على الناس وحىت على املسلمني٬، وحىت لو كان احملرم هو اليماين فهو أهدى الرايات ومأمور 

  .نافذاً شرعياً فيكون حترميه لبيع السالح حكماً.. باتباعه

أصبحوا أعداء  إال يف حالة أ�م مجيعاً وحترمي بيع السالح على كل املسلمني ال يكون
ظهروا اإلسالم٬، وحينئذ سيكون بيع السالح إليهم إعانة ألعداء الدين٬، أن إلإلسالم احلقيقي و

ه٬، فلماذا حيرم عليهم تقوية لدين اهللا تعاىل على أعدائ وإال فبيع السالح على املسلمني حقيقة فيه
  !؟ ين املوعودإذا كانوا ما زالوا مسلمني بعد خروج اليما

إن حترمي السالح  أي٬، مجلة شرطية٬، )السالح بيع حرم اليماين خرج فإذا: (Xوقوله 
نه اخلروج للحرب٬، وهذا يعين أن قبل ذلك ال أمشروط خبروج اليماين٬، واخلروج هنا الظاهر 

حيرم بيع السالح على كل املسلمني٬، فقد تكون هناك بعض املوارد احملللة لبيع السالح على 
على كل الناس وكل  السالحة معينة٬، ولكن عندما يرفع اليماين السالح حينئذ حيرم بيع جه

٬، وهذا يعين أن اليماين املوعود هو راية احلق الوحيدة أبداً أحداً املسلمني٬، والرواية هنا مل تستثنِ
يف عصر الظهور وكل الرايات اليت ال تتبعه وال تنصره فهي رايات ضالل سواء كانت رايات 

                                                            
 .١٩٦٧ح ٣٧ – ٣٦ص ١٤ج: للبروجردي - جامع أحاديث الشيعة  -١
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راية آل  نه يعترب إعانة ألعداء راية احلق؛أل ؛دينية أو سياسية٬، فيحرم إعانتها أو بيع السالح هلا
  .حممد 

ومسألة حترمي بيع السالح لألعداء عند احلرب بني أهل احلق وأهل الباطل نطقت ®ا 
  :روايات آل حممد 

 أمحل كنت إين اهللا أصلحك: X جعفر أليب قلت(: قال ٬،السراج هند عن٬، سارة أيب عن
 أمحل ال :وقلت٬، بذلك ضقت األمر هذا اهللا عرفين فلما٬، منهم فأبيعه الشام أهل إىل السالح

 ٬،وبعه   الروم يعين    وعدوكم عدونا �م يدفع اهللا فإن ٬،إليهم امحل: يل فقال٬، اهللا أعداء إىل
 فهو علينا به يستعينون سالحاً عدونا إىل محل فمن ٬،حتملوا فال بيننا احلرب كانت فإذا

  .)١() مشرك

٬، علي يا(: قال    X لعلي  النيب وصية يف     آبائه عن٬، حممد بن جعفر عنو
 من السالح وبايع٬، الفتنة يف والساعي :إىل قوله... . :عشرة األمة هذه من العظيم باهللا كفر
  .)٢() حيج ومل فمات سعة وجد ومن٬، الزكاة ومانع٬، احلرب أهل

 ما :السراج حكم له فقال X اهللا عبد أيب على دخلنا(: قال ٬،احلضرمي بكر أيب عنو
 رسول أصحاب مبرتلة اليوم أنتم بأس ال: فقال؟  وأدا¦ا السروج الشام إىل حيمل فيمن تقول

 السروج إليهم حتملوا أن عليكم حرم املباينة كانت فإذا٬، هدنة يف إنكم٬،  اهللا
  .)٣()والسالح

وهذه الروايات تصرح حبرمة بيع السالح يف حال احلرب بني أهل احلق وأهل الباطل أو 
نه جيوز أأعدائهم٬، وأما إذا كانت احلرب بني فئتني ضالتني فروي بني و بني أهل البيت 

  :بيع ما حيميهم كالدروع واألحذية وما شابه

                                                            
 .٢باب بيع السالم منهم ح ١١٢ص ٥ج: الكافي -١
 .٣١ص ١١ج): آل البيت(وسائل الشيعة  -٢
 .١باب بيع السالح منهم ح ١١٢ص ٥ج: الكافي -٣
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 الباطل أهل من تلتقيان الفئتني عن X اهللا عبد أبا سألت(: قال ٬،قيس بن حممد عن
  .)١() هذا وحنو واخلفني كالدرع يكنهما ما بعهما: قال؟  السالح أنبيعهما

إذن فمسألة حترمي السالح على كل املسلمني عند خروج اليماين تدل على أن كل من 
خالف اليماين فهو خارج عن مجاعة احلق وداخل يف مجاعة الباطل٬، وجيب على اجلميع نصرته 

  .باملال والسالح والنفسوإعانته 

ىل هنا عرفنا أن بيع السالح وإعطاءه ألهل احلرب حمرم يف عصر الظهور إال لليماين إو
املوعود٬، فكل الناس مأمورة بالنهوض إليه ونصرته٬، واآلن نأيت إىل ذكر الرواية اآلتية واليت تأمر 

  :الناس حبمل السالح إىل رجل معني يف عصر الظهور املقدس

 ظهرت حني وذلك X اهللا عبد أيب على وأبان أنا دخلت(: قال٬، احلضرمي ربك أيب عن
 اجتمعنا قد رأيتمونا فإذا ٬،بيوتكم يف اجلسوا: فقال؟  ترى ما: فقلنا٬، خبراسان السود الرايات

  .)٢() بالسالح إلينا فا�دوا رجل على

فا�ضوا وسارعوا إلينا بالسالح٬، وهو نفس األمر بالنهوض  أي٬، )بالسالح إلينا فا�دوا(
 ٬، إذن فهذا الرجل الذي جيتمع عليه أهل البيت )إليه فا�ض اليماين خرج وإذا( :لليماين

قد أمروا الشيعة باجللوس وعدم  ن اإلمام الصادق وغريه من األئمة أل ؛هو اليماين املوعود
النهوض بالسالح إال لرجل جيتمع عليه أهل البيت٬، ومن املعلوم أن اليماين مأمور بنصرته٬، 

على رجل فسيأيت  إليه بالسالح٬، وأما كيفية اجتماع أهل البيت  ينهدنه هو من أفيتضح 
  .بيانه يف احللقات املقبلة إن شاء اهللا تعاىل

بنصرته والنهوض معه يف عصر  ين املوعود قد أمر أهل البيت وإذا عرفنا أن اليما
) من يبايع له بني الركن واملقام: (٬، وهو) متحرك أهل البيت: (نه هوأالظهور٬، يتبني لنا 
  :يف الروايتني اآلتيتني

                                                            
 .٣باب بيع السالح منهم ح ١١٣ص ٥ج: الكافي -١
 .٦ح ١١باب ٢٠٣ص: للنعماني - الغيبة  -٢
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 أذربيجان من لنار بد ال: X أيب يل قال إنه(: قال٬، X اهللا عبد أيب عن٬، بصري أيب عن
 حترك فإذا٬، ألبدنا ما لبدوااو٬، بيوتكم أحالس فكونوا ذلك كان وإذا٬، يءش هلا يقوم ال

 على الناس يبايع واملقام الركن بني إليه أنظر لكأين واهللا٬، حبواً ولو إليه فاسعوا متحركنا
  .)١() اقترب قد شر من العرب لطغاة ويل: وقال٬، شديد العرب على٬، جديد كتاب

 راية العباس لبين إن ٬،جابر يا(): السالم عليهما( علي بن حممد يل قال: قال ٬،جابر عنو
 يبايع٬، X احلسني ولد من رجالً ترى حىت    ثالثاً    إياك مث إياك مث فإياك٬، رايات ولغريهم

  .)٢(...) واملقام الركن بني له

٬، Xولرجل من ولد احلسني  فالروايات هنا حتصر النهوض فقط ملتحرك أهل البيت 
ن أل ؛يلزم حرمة النهوض مع اليماين املوعود Xفلو محلنا هذه الروايات على اإلمام املهدي 

ألننا  ؛٬، وهذا غري صحيح أبداً)ألبدنا ما لبدوااو٬، بيوتكم أحالس فكونوا( :الروايات تقول
 مسعنا الروايات املتكاثرة واملتواترة اليت تأمر بنصرة املمهد الرئيسي وحامل راية أهل البيت 

  .٬، وهو اليماين املوعودXقبل قيام اإلمام املهدي 

؟ فسيأيت الكالم عنها يف  وأما مسألة البيعة بني الركن واملقام٬، وهل هي متعددة أم ال
  .إن شاء اهللا تعاىلاحللقات القادمة من هذه الدراسة 

  ): فإن رايته راية هدى ،وإذا خرج اليما�ي فاهنض إليه( -٤

عن  وفرض طاعة اليماين املوعود على الناس ال ميكن أن تكون إال إذا كان اليماين معصوماً
  :الضالل واالحنراف٬، وإال لزم من اتباعه ضالل الناس واحنرافهم٬، كما يف كالم آل حممد 

                                                            
 .١ح ١١ابب ٢٠٠ص :للنعماني -  الغيبة -١
 ،)أصل جعفر بن محمد الحضرمي( ٧٩ص :األصول الستة عشر ،١٢٣٧٦ح ٣٨ص ١١ج :مستدرك الوسائل -٢

تحقيق ضياء  -األصول الستة عشر من األصول األولية  ،١٦٤ح ٧٥ص ١٣ج :للبروجردي -  جامع أحاديث الشيعة
  .٢٤٨ص :الدين المحمودي
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 طاعة تعاىل اهللا يفرض ال(: للمأمون X الرضا كتب فيما: X الرضا أخبار عيونعن 
 به يكفر أنه يعلم من عباده من يصطفي وال لرسالته خيتار وال ٬،ويغويهم يضلهم أنه يعلم من

  .)١() دونه الشيطان ويعبد وبعبادته

 أمر وإمنا٬، األمر ولوالة ولرسوله 8 هللا الطاعة إمنا(: نه قالأ Xوعن أمري املؤمنني 
  .)٢() مبعصيته يأمرون ال مطهرون معصومون أل�م األمر؛ أويل بطاعة

وأويل األمر٬، وهم  حصر الطاعة بالرسول  أيهنا للحصر كما هو معلوم٬، ) إمنا(و 
بأن العلة من األمر بطاعتهم هي أل�م معصومون  ٬X، مث بيَّن اإلمام علي أوصياء الرسول 
  .ال يأمرون مبعصية

٬، إذن Xبطاعته وعدم االلتواء عليه٬، وقبل قيام اإلمام املهدي  املوعود مأمورÒواليماين 
  .فاليماين معصوم عن املعصية والضالل واالحنراف

ومن األوصياء  وقد تقدم تفصيل الكالم يف أن اليماين املوعود رجل من أهل البيت 
  .٬، فال حاجة لإلطالة هناXنه من أهل بيت اإلمام املهدي أو

  ):حيل ملسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النارال ( -٥

 فهو من أهل النار٬، ومن املعلوم أن ٬،اخل...  إن امللتوي على اليماين مهما صام أو صلى أي
٬، ٬، وأما املوالون فهم ليس من أهل النار أبداًأهل النار هم اخلارجون عن والية أهل البيت 

نه إ أيفيها ومنها كما يكون الشخص من أهله  آهلنه إ أي) من أهل النار: (Xوقوله 
  .إليهم٬، أو إنه مستحق للنارمنهم و

                                                            
 .١٩٩ص ٢٥ج: األنواربحار  -١
 .١٠٢باب ١٢٣ص ١ج: علل الشرائع -٢
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zروايات كثرية تنص على أن الذي يدين بإمامة األئمة الذين نصبهم اهللا تعاىل ال  وقد رويت
إن اهللا تعاىل يوفقه للتوبة قبل املوت٬،  أين كانت أعماله سيئة قبيحة٬، إيكون من أهل النار و

ن كانت أعماله برة إشخص ينكر إمامة إمام منصب من اهللا و أياهللا تعاىل ال يعفو عن ن إو
  :تقية

 كل بوالية دانت اإلسالم يف رعية كل ألعذبن: 8 اهللا قال(: قال٬، X جعفر أيب عن
 دانت رعية كل عن وألعفون٬، تقية برة أعماهلا يف الرعية كانت وإن اهللا من ليس جائر إمام

  .)١() مسيئة ظاملة أعماهلا يف الرعية كانت وإن اهللا من عادل إمام كل بوالية

 اهللا من ليس بإمام دانت أمة يعذب أن يستحيي ال اهللا إن(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عنو
 وإن اهللا من بإمام دانت أمة يعذب أن ليستحيي اهللا وإن ٬،تقية برة أعماهلا يف كانت وإن

  .)٢() مسيئة ظاملة أعماهلا يف كانت

 عجيب فيكثر الناس أخالط إين: X اهللا عبد أليب قلت(: قال٬، يعفور أيب بن اهللا عبدوعن 
 هلم ليس يتولونكم وأقوام٬، ووفاء وصدق أمانة هلم وفالناً فالناً ويتولون يتولونكم ال أقوام من
 علي¡ وأقبل جالساً X اهللا عبد أبو فاستوى: قال .الصدق وال الوفاء وال األمانة تلك

 دان من على عتب وال٬، اهللا من ليس جائر إمام بوالية دان ملن دين ال: قال مث٬، كاملغضب
 دين ال٬، نعم: قال! ؟ هؤالء على عتب وال٬، ألولئك دين ال: قلت .اهللا من عادل إمام بوالية

 آم�ن�واْ ال�ذ�ين� و�ل�يُّ اللّه�﴿ :8 اهللا قول تسمع أما: قال مث ٬،هؤالء على عتب وال٬، ألولئك
 واملغفرة التوبة نور إىل الذنوب ظلمات من يعين ﴾النُّو�رِ إِلَى الظîلُم�ات� مِّن� ي�خ رِج�ه�م
 ي�خ رِج�ون�ه�م الط�اغُوت� أَو ل�ي�آؤ�ه�م� كَفَر�واْ و�ال�ذ�ين�﴿ :قال مث٬، اهللا من عادل إمام كل لواليتهم

٬، اإلسالم نور على كانوا أ�م �ذا عىن إمنا٬، منه فيخرج للكافر يكون نور فأي ﴾النُّورِ مِّن�
 ظلمات إىل اإلسالم نور من إياهم بواليتهم خرجوا اهللا من ليس جائر إمام كل تولوا فلما

                                                            
  .٣٧٦ص ١ج: ، الكافي١٣ح ٧باب ١٣١ص: للنعاني - الغيبة  -١
 .٣٧٦ص ١ج: الكافي -٢
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 ف�يه�ا ه�م  النَّارِ أَص ح�اب� أُو لَئ�ك�﴿ :فقال ٬،الكفار مع النار هلم اهللا فأوجب الكفر
  .)٢( ))١(﴾خ�ال�د�ونَ

   والعياذ باهللا    إذن فما دام أن االلتواء على اليماين يسبب دخول النار والكون من أهلها 
ألنه لو مل يكن كذلك ملا كان  ؛من اهللا تعاىل وحجة إهلية منصباً فالبد أن يكون اليماين إماماً

ون ٬، ويكامللتوي عليه من أهل النار٬، ولكان امللتوي عليه غري خارج عن والية أهل البيت 
  .من أهل اجلنة ال من أهل النار

٬، واثنا عشر اثنا عشر إماماً واحلجج واألئمة هم املنصوص عليهم بوصية الرسول حممد 
٬، )سالم اهللا عليهم( حد عشر إماماًأ٬، وقد مضى من األئمة Xمن ذرية اإلمام املهدي  مهدياً

٬، إذن البد أن Xدي اليماين ليس هو اإلمام امله ٬، وطبعاXًوبقي منهم اإلمام املهدي 
وأول املهديني من ذريته واملوصوف بوصية  Xيكون اليماين هو وصي اإلمام املهدي 

٬، Xأول املؤمنني باإلمام املهدي  أيوهو أول املؤمنني٬، ) محدأ(ن امسه أب الرسول حممد 
٬، وهذا املوضوع مت تفصيله يف كتاب Xقبل قيام اإلمام املهدي  نه يكون موجوداًإ أي
  .وغريه٬، فمن أراد التفصيل فلرياجع) محد احلسنأية والوصي الوص(

على جهة أو مكان خروجه أو ظهوره٬، بل يعرف  إذن فمعرفة اليماين غري مقتصرة أبداً
بالعلم اإلهلي٬،  اليت ال ميكن أن يدعيها غري صاحبها٬، ويعرف أيضاً بوصية الرسول حممد 

  .Xوكذلك بأنه أهدى الرايات ودعوته لإلمام املهدي 

  ):يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم( -٦

ن غري أل ؛ىل الصراط املستقيم ال ميكن أن تكون إال من قبل املعصومإوالدعوة إىل احلق و
مى أو ٬، وال يساملعصوم حمتمل الصواب واخلطأ٬، وإذا كان حمتمل اخلطأ ال يكون معصوماً

                                                            
  .٢٥٧: البقرة -١
 .٣٧٤ص ١ج: ، الكافي١٤ح ٧باب ١٣٢ – ١٣١ص: للنعماني -آتاب الغيبة  -٢
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 ن االستقامة تعين عدم االحنراف واخلطأ أبداًأل ؛يوصف بأنه يهدي إىل طريق أو صراط مستقيم
  .نه ال يدخل األمة يف ضالل وال خيرجهم من هدىإ أييف هداية األمة٬، 

على حنو احلتم  أيىل الصراط املستقيم٬، إوقويل بأن غري املعصوم ال يهدي إىل احلق و
اليماين٬، ال على حنو اجلزئية واالحتمال٬، فأي إنسان ممكن أن يدعو  واجلزم٬، كما هو احلال يف

٬، ولكن كمن يدعو الناس إىل اتباع أهل البيت  إىل حق أو إىل الصراط املستقيم عموماً
على حنو    ىل حقيقة الصراط املستقيم إهذا الشخص ال ميكن وصفه بأنه يدعو إىل متام احلق و

 نه ظاهراًإأو يف تفاصيله٬، أو  مصداقهفهو قد يدعو إىل عموم احلق ولكنه قد خيطأ يف  ٬،  اجلزم 
نه يسري خبالف منهج أهل البيت أأو  ٬،ولكن حقيقته غري ذلك يدعو إىل أهل البيت : مثالً

إذن ...  نه يصيب أشياًء وخيطأ أشياًء أخرىأذاتاً أو منهجاً أو  ٬، فهو قد يكون ضاالً
  .نه حمتمل الضاللأقل أإىل الضالل أو ال  فاتباعه يؤدي

واحلق هنا حملى  ٬،...)يدعو إىل احلق( :أما اليماين فقد وصف بنص كالم الطاهرين بأنه
ـ  ـا(ب تباعه ونصرته على حنو امما يفيد كل احلق املطلوب هلداية الناس٬، واليماين مأمور ب) ل

 ق٬، فإذن هو يدعو إىل احلق قوالًاإلطالق٬، وكذلك منهي عن االلتواء عليه على حنو اإلطال
  .اخل... على حنو احلتم واجلزم ال على حنو اجلزئية أو االحتمال وفعالً ومنهجاً

ن والسنة املطهرة٬، لوجدنا أ�ا آيف القر) يهدي إىل طريق مستقيم(ولو تتبعنا هذه الصفة 
  .القران والعترة وكذلك األنبياء والرسل  أيصفة للثقلني٬، 

 ك�ت�اباً س�م�ع ن�ا إِنَّا قَو م�ن�ا ي�ا قَالُوا﴿: قال اهللا تعاىل حكاية عن قول اجلن عندما مسعوا القران
  .)١(﴾مُّس ت�ق�يمٍ طَرِيقٍ و�إِلَى الْح�قِّ إِلَى ي�ه د�ي ي�د�ي ه� ب�ي ن� لäم�ا م�ص�دِّقاً م�وس�ى ب�ع د� م�ن أُنزِلَ

جتده  ﴾مُّس ت�ق�يمٍ طَرِيقٍ و�إِلَى الْح�قِّ إِلَى ي�ه د�ي﴿ :ن يف هذه اآلية بأنهآفالحظ وصف القر
٬، وال )يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم( Xكوصف اليماين يف رواية اإلمام الباقر  متاماً

                                                            
  .٣٠: حقافاأل -١
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حكماء علماء حيسبون لكل كلمة  ن أهل البيت أل ؛حد أن هذا جمرد صدفةأيتصور 
  .ولكل حرف حسابه

ىل إيهدي إىل احلق و   أبيه وكل أجداده ®ذا الوصف   Xوقد وصف اإلمام املهدي 
  :Xحد التوقيعات الصادرة عنه أ٬، يف   طريق مستقيم 

 بأمر األمر أفضى أن إىل واحد بعد واحداً  نبيهم بعد أئمتهم انتظام يعلموا مل أو(... 
 إىل يهدي  آبائه مقام فقام    السالم عليهما علي بن احلسن يعين   املاضي إىل 8 اهللا

 8 اهللا اختار مث٬، زاهراً قمراً و٬، المعاً وشهابا٬ً، ساطعاً نوراً كانوا٬، مستقيم طريق وإىل احلق
 ووصية٬، عهده عهد على بالنعل النعل حذو  آبائه منهاج على فمضى عنده ما له

 السابق للقضاء مبشيئة مكانه وأخفى غاية إىل بأمره 8 اهللا ستره وصي إىل �ا أوصى
 عنه وأزال عنه منعه قد فيما 8 اهللا أذن قد ولو٬، فضله ولنا٬، موضعه وفينا٬، النافذ والقدر

٬، عالمة وأوضع٬، داللة وأبني٬، حلية بأحسن ظاهراً احلق ألراهم حكمه من به جرى قد ما
 ال وتوفيقه ٬،ترد ال وإرادته ٬،تغالب ال 8 اهللا أقدار ولكن ٬،حبجته وقام نفسه عن وألبان
  .)١(...) .يسبق

 هدي �م اقتدى ومن: (... يف وصف أمري املؤمنني وعترته  وعن الرسول حممد 
  .)٢() اجلنة اهللا أدخله إال لعبد حمبتهم 8 اهللا يهب مل٬، مستقيم صراط إىل

 ي�ع ت�ص�م و�م�ن ر�س�ولُه� و�ف�يكُم  اللّه� آي�ات� ع�لَي كُم  ت�ت لَى و�أَنت�م  ت�كْفُر�ونَ و�كَي ف�﴿: وقال تعاىل
  .)٣(﴾مُّس ت�ق�يمٍ ص�ر�اطÛ إِلَى ه�د�ي� فَقَد  بِاللّه�

وهذه اآلية تدل على أن اليماين معصوم٬، وليس جمرد ممهد٬، والدليل على ذلك أن ذيل اآلية 
 فَقَد ﴿ :٬، وجوابه هو﴾بِاللّه� ي�ع ت�ص�م و�م�ن﴿ :مكون من فعل شرط وجوابه٬، وفعل الشرط هو

                                                            
 .٤٢ح ٤٥باب ٥١١ص: آمال الدين وتمام النعمة -١
 .٧٤ص: للشيخ الصدوق - األمالي  -٢
  .١٠١: عمران آل -٣
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إن الذي يعتصم باهللا يهتدى إىل صراط مستقيم٬، فكيف مبن  أي٬، ﴾مُّس ت�ق�يمٍ ص�ر�اطÛ إِلَى ه�د�ي�
ف الناس ويدعوهم إىل الصراط عرِّهو من يi إنه أي؟  هو يهدي ويدعو إىل صراط مستقيم

  .باهللا تعاىل املستقيم٬، فيكون هو أكثر الناس اعتصاماً

  !معصومني كثري من الناس يهتدون إىل الصراط املستقيم مع أ�م  غري : فإن قيل

نه متفاوت وليس إ أي ا٬ً،ال خيفى أن مفهوم العصمة مفهوم مشكك وليس متواطئ: أقول
بنسبة  متساوي النسبة بني البشر٬، فكل من يهتدي إىل الصراط املستقيم البد أن يكون معصوماً

 ما وكل حبسبه وقدر إخالصه واعتصامه باهللا تعاىل٬، كما أن اهلداية إىل الصراط املستقيم أيضاً
  .اخل... ختتلف باختالف اليقني واملعرفة والنصرة أينسبية 

باهللا تعاىل على  نه أكثر الناس اعتصاماًإ أي٬، )أهدى الرايات(واليماين موصوف بأنه 
نه هاد إنه ليس أهدى الرايات فقط٬، بل إ أي٬، )ىل طريق مستقيمإيدعو إىل احلق و(اإلطالق٬، و 

  .اط املستقيم ويدعوهم إليهلغريه وعاصم لغريه ويعرف الناس بالصر

 أَفَم�ن ل�لْح�قِّ ي�ه د�ي اللّه� قُلِ الْح�قِّ إِلَى ي�ه د�ي مَّن ش�ر�كَآئ�كُم م�ن ه�لْ قُلْ﴿: قال تعاىل
  .)١(﴾ت�ح كُم�ونَ كَي ف� لَكُم  فَم�ا ي�ه د�ى أَن إِال� ي�هِدِّي� ال� أَمَّن ي�تَّب�ع� أَن أَح�قُّ الْح�قِّ إِلَى ي�ه د�ي

وكل الناس حتتاج إليه للهداية إىل الصراط املستقيم٬،  ٬،عن كل الناس إذن فاليماين مستغنٍ
ن مل إإذن فاليماين معتصم باهللا وقد عصمه اهللا عن كل ضالل واحنرف عن الصراط املستقيم٬، و

  ).يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم: (يكن كذلك ملا صح وصفه بأنه

وإذا خرج اليماين فا�ض (عندما نالحظ أن اليماين مأمور بطاعته  ويزداد األمر تأكيداً
فمن فعل ذلك فهو من أهل  ٬،وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه(٬، ومنهي عن معصيته )إليه

وجوب طاعته وحرمة  ٬، فلو كان اليماين ممكن أن يضل أو ينحرف ملا أطلق األئمة )النار
  !عليه يستلزم أن يكون امللتوي من أهل النار  معصيته أو االلتواء عليه٬، بل إن االلتواء

                                                            
  .٣٥: يونس -١
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٬، فقد ﴾مُّس ت�ق�يمٍ ص�ر�اطÛ إِلَى ه�د�ي� فَقَد  بِاللّه� ي�ع ت�ص�م و�م�ن﴿: واآلن نرجع إىل قوله تعاىل
باهللا تعاىل٬، بل إن اليماين  نه أكثرهم اعتصاماًأاتضح لدينا بأن اليماين أهدى الناس٬، وهذا يعين 

iبالصراط املستقيم ويدعوهم إليه٬، وواجب عليهم اتباعه وامتثال أوامرهف الناس عرِّهو من ي.  

سلمنا بأن اليماين حسب الروايات بأنه أهدى الناس إىل الصراط املستقيم٬، : فإن قيل
باهللا٬،  واهلداية إىل الصراط املستقيم ال تكون إال باالعتصام باهللا٬، إذن فهو أكثر الناس اعتصاماً

  !؟ وما هو الدليل الشرعي على ذلك ٬،جمرد االعتصام باهللا تعاىل ولكن هل أن العصمة هي

ال حول وال قوة لإلنسان إال باهللا العلي العظيم٬، وإذا أوكل اهللا اإلنسان  هال خيفى أن :أقول
ن أفضل ما يصعد إىل السماء اإلخالص وأفضل ما يرتل من إإىل نفسه ال يهتدي إىل حق٬، و

من اهللا  وتسديداً باهللا تعاىل زاد توفيقاً واعتصاماً كلما زاد املؤمن إخالصاً أيالسماء التوفيق٬، 
لغريه٬، أو يكون حجة على غريه وجيب اتباعه  ٬، حىت يكون أهدى الناس ويكون هادياً>

  .وحيرم معصيته

٬، وقد نص األئمة >إذن فالعصمة هي من اهللا تعاىل وتابعة إىل مقدار اعتصام اإلنسان باهللا 
  :ذلك يف بعض الرواياتعلى  

 أبيه عن٬، جعفر بن موسى حدثين: قال ٬،Xالشيخ الصدوق بسنده عن علي بن احلسني 
 ال منا اإلمام( :قال٬،  احلسني بن علي أبيه عن٬، علي بن حممد أبيه عن٬، حممد بن جعفر
 إال يكون ال ولذلك �ا فيعرف اخللقة ظاهر يف العصمة وليست ٬،معصوماً إال يكون

 وحبل٬، اهللا حببل املعتصم هو: فقال؟  املعصوم معىن فما ٬،اهللا رسول ابن يا: له فقيل. منصوصاً
 إىل يهدي والقرآن القرآن إىل يهدي واإلمام٬، القيامة يوم إىل يفترقان ال القرآن هو اهللا

  .)٢() )١(﴾أَقْو�م� ه�ي� ل�ل�ت�ي يِه د�ي الْقُر آنَ ه�ذَا إِن�﴿ :8 اهللا قول وذلك٬، اإلمام

                                                            
 .٩: اإلسراء -١
 .١باب معنى عصمة اإلمام ح ١٣٢ص: معاني األخبار -٢
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: قولكم معىن ما: احلكم بن هلشام قلت( :قال٬، األشقر حسني الشيخ الصدوق بسنده عن
 هو املعصوم": فقال ذلك عن X اهللا عبد أبا سألت: فقال؟  معصوماً إال يكون ال اإلمام إن

 إِلَى ه�د�ي� فَقَد  بِاللّه� ي�ع ت�ص�م و�م�ن﴿ :وتعاىل تبارك اهللا وقال٬، اهللا حمارم مجيع من باهللا املمتنع
Û٢() )١(﴾مُّس ت�ق�يمٍ ص�ر�اط(.  

  .)٣(..) .اهللا عصمه باهللا اعتصم ومن(... : قال ٬،X اهللا عبد أيب عنو

 وسائر حيلة فيهن يل ليس] أشياء[ مخسة: إبليس قال(: قال أنه X اهللا عبد أيب وعن
  .)٤(..) .أموره مجيع يف عليه واتكل ٬،صادقة نية عن باهللا اعتصم من: قبضيت يف الناس

 والتوكل بربك باالعتصام عليك: (طويل خرب يف هلشام قال أنه٬، X الكاظم عنو
: هشام قال .عدوك كجهاد عليك واجب فإنه٬، هواها عن لتردها نفسك وجاهد٬، عليه

٬، بك وأضرهم٬، لك عداهمأو٬، إليك أقر�م: قال؟  جماهدة أوجبهم األعداء فأي:] له فقلت[
٬، عليك أعداءك حيرض ومن٬، منك دنوه مع شخصاً لك وأخفاهم٬، عداوة لك وأعظمهم

 جماهدتك على أصرب يكونن وال٬، له عداوتك فلتشتد ٬،القلوب بوسواس املوكل إبليس وهو
 يف ضرراً منك وأقل٬، قوته يف ركناً منك أضعف فإنه٬، íاهدته صربك على منك هللكتك

  .)٥() ﴾مُّس ت�ق�يمٍ ص�ر�اطÛ إِلَى ه�د�ي� فَقَد  بِاللّه� ي�ع ت�ص�م و�م�ن﴿ باهللا اعتصمت أنت إذا شره كثر

 8 باهللا اعتصم من(: )السالم عليهما( حممد بن جعفر قال: قال ٬،صفوان عنو
  .)٦(..).هدي

 ي�ع ت�ص�م و�م�ن﴿: ن والعترة الطاهرة٬، فقوله تعاىلآإذن فاليماين معصوم٬، ويدل على ذلك القر
٬، يدل على أن اهلداية ال تكون إال باالعتصام باهللا تعاىل٬، ﴾مُّس ت�ق�يمٍ ص�ر�اطÛ إِلَى ه�د�ي� فَقَد  بِاللّه�

                                                            
  .١٠١: عمران آل -١
 .٢ح اإلمامباب معنى عصمة  ١٣٢ص: األخبارمعاني  -٢
 .٦٥ص ٢ج: الكافي -٣
 .٢٨٥ص: للشيخ الصدوق - الخصال  -٤
 .١٢٦٥٤ح ١٤٢ – ١٤١ص ١١ج: للميرزا النوري -مستدرك الوسائل  -٥
 .٣٩٩ص ٦٦ج: األنواربحار  -٦



 ١١٨.................... ................... احللقة األوىل /دراسة يف شخصية اليما�ي املوعود

 

 

ىل طريق مستقيم ومأمور بطاعته إومبا أن اليماين راية هدى وأهدى الرايات ويدعو إىل احلق و
نه أبدليل  ٬،باهللا ومنهي عن معصيته٬، إذن فهو معتصم باهللا تعاىل بل أكثر الناس اعتصاماً

  .من حق أبداً أحداً وال يiخرج ٬،يف ضالل أحداً دخلنه ال يiإ أي ٬،أهداهم

 هو اهللا وحبل٬، اهللا حببل املعتصم هو: (للعصمة بقوهلم وال ننسى تعريف األئمة 
  ).اهللا حمارم مجيع من باهللا املمتنع هو املعصوم(٬، )القرآن

  .)١(﴾مُّس ت�ق�يمٍ ص�ر�اطÛ إِلَى لَت�د ع�وه�م  و�إِنَّك�﴿: وقال اهللا تعاىل

بأنه يدعو إىل صراط مستقيم٬، وكذلك جند هذا الوصف  فهنا اهللا تعاىل يصف رسوله 
: ٬، وكذلك يف قوله تعاىل)يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم: (Xلليماين بقول الباقر 

 ج�ع�لْن�اه� و�لَك�ن الْإِمي�انُ و�لَا الْك�ت�اب� م�ا ت�د رِي كُنت� م�ا أَم رِن�ا مِّن  ر�وحاً إِلَي ك� أَو ح�ي ن�ا و�كَذَل�ك�﴿
  .)٢(﴾مُّس ت�ق�يمٍ ص�ر�اطÛ إِلَى لَت�ه د�ي و�إِنَّك� ع�ب�اد�ن�ا م�ن  نَّش�اء م�ن  بِه� نَّه د�ي ن�وراً

 ص�ر�اطÛ ع�لَى س�وِي×اً ي�م ش�ي أَمَّن أَه د�ى و�ج هِه� ع�لَى م�ك�ب×اً ي�م ش�ي أَفَم�ن﴿: وقال اهللا تعاىل
  .)٣(﴾مُّس ت�ق�يمٍ

 ص�ر�اطÛ ع�لَى س�وِي×اً ي�م ش�ي﴿: بأنه) األهدى(ويف اآلية السابقة جند اهللا تعاىل قد وصف 
إىل طريق  ... ويدعو(٬، )أهدى الرايات( :جند اليماين قد وصف بأنه ٬، وأيضاً﴾مُّس ت�ق�يمٍ
  .بدون احنراف على صراط مستقيم ال عوج فيه نه ميشي سوياًإ أي٬، )مستقيم

 تال مث ...( :X جعفر أيب مع دخلت: قال ٬،الفضيل عن :هذه اآليةوقد روي يف تفسري 
 ﴾مُّس ت�ق�يمٍ ص�ر�اطÛ ع�لَى س�وِي×اً ي�م ش�ي أَمَّن أَه د�ى و�ج هِه� ع�لَى م�ك�ب×اً ي�م ش�ي أَفَم�ن﴿: اآلية هذه
  .)٤(..) . واألوصياء X علياً واهللا يعين

                                                            
  .٧٣: المؤمنون -١
  .٥٢: الشورى -٢
  .٢٢: الملك -٣
 .٢٨٨ص ٨ج: الكافي -٤



 ١١٩.................... ................... احللقة األوىل /دراسة يف شخصية اليما�ي املوعود

 

 

نه إمام مفترض الطاعة ومعصوم٬، أواملتحصل مما سبق أن جمموع أوصاف اليماين تدل على 
احنراف أو ضالل٬، وهكذا شخص يiعرف من خالل دعوته ومن خالل  أيوال يوجد يف دعوته 

النص ال من خالل جهة أو مكان ظهوره٬، والسيما إذا الحظنا أن الروايات تنص على أن 
  .اء والتغيريالزمان واملكان متعرض للبد

٬، لنرى دقة )الصراط املستقيم(ختم هذه النقطة أود أن أسلط الضوء أكثر على أوقبل أن 
  .عندما وصفوا اليماين بأنه يدعو إىل طريق مستقيم وصف األئمة 

 بن وحممد محاد بن ٬،خالد عن ٬،سويد بن النضر عن ٬،احلسني بن حممد حدثنا: الصفار
 بِال�ذ�ي فَاس ت�م ِسك ﴿ :نبيه إىل اهللا أوحى: (قال ٬،X جعفر أيب عن ٬،الثمايل عن ٬،الفضيل
 الصراط هو يوعل يعل والية على إنك :قال ٬،)١(﴾مُّس ت�ق�يمٍ ص�ر�اطÛ ع�لَى إِنَّك� إِلَي ك� أُوح�ي�

  .)٢() املستقيم

 حممد عن ٬،عثمان بن احلسني عن ٬،الربقي اهللا عبد أيب عن ٬،عامر بن اهللا عبد حدثنا :الصفار
 :قوله وأما :Xإىل قوله  .... :X جعفر أبا سئلت( :قال ٬،محزة أيب عن ٬،الفضيل بن
 هو يوعل ٬،إليها وتدعو X علي بوالية لتأمر نكإ ﴾مُّس ت�ق�يمٍ ص�ر�اطÛ إِلَى لَت�ه د�ي و�إِنَّك�﴿

 ﴾مُّس ت�ق�يمٍ ص�ر�اطÛ ع�لَى إِنَّك� إِلَي ك� أُوح�ي� بِال�ذ�ي فَاس ت�م ِسك ﴿ :قوله وأما ٬،املستقيم الصراط
 يعين ﴾ذُكäر�واْ م�ا ن�س�واْ فَلَمَّا﴿ :قوله وأما ٬،املستقيم الصراط هو يوعل ي٬،عل والية على نكإ

 يف دولتهم مع يعىن ﴾ش�ي ٍء كُلä أَب و�اب� ع�لَي هِم  فَت�ح ن�ا﴿ ٬،�ا أمروا وقد يعل والية تركوا فلما
 ه�م فَإِذَا ب�غ ت�ةً أَخ�ذْن�اه�م أُوت�واْ بِم�ا فَرِح�واْ إِذَا ح�تَّى﴿ :قوله وأما ٬،فيها إليهم بسط وما الدنيا

  .)٤() القائم قيام يعين )٣(﴾مُّب ل�س�ونَ

                                                            
 .٤٣: الزخرف -١
 .٤١٧ – ٤١٦ص ١ج: ، الكافي٩٢ – ٩١ص: لمحمد بن الحسن الصفار - بصائر الدرجات  -٢
 .٤٤: األنعام -٣
 .٩٨ – ٩٧ص: بصائر الدرجات -٤



 ١٢٠.................... ................... احللقة األوىل /دراسة يف شخصية اليما�ي املوعود

 

 

ن الذي أوواليته٬، و Xهو علي بن أيب طالب ) الصراط املستقيم(على أن  نصتافالروايتان 
األخرية تشري إىل ٬، والرواية Xيدعو إىل والية علي بن أيب طالب ) صراط مستقيم(يدعو إىل 
٬، ويكون Xستترك يف آخر الزمان وقبل قيام القائم  Xوهو أن والية اإلمام علي  ٬،أمر مهم

لدولة مبسوطة قد فتح اهللا على أهلها النعيم الدنيوي٬، وعند فرحهم بذلك يأخذهم  ذلك مزامناً
  .Xاهللا بغتة بقيام القائم 

 سألته(: قال ٬،X املاضي احلسن أيب عن ٬،  يف حديث طويل     الفضيل بن حممد عنو
 ع�لَى س�وِي×اً ي�م ش�ي أَمَّن أَه د�ى و�ج هِه� ع�لَى م�ك�ب×اً ي�م ش�ي أَفَم�ن﴿: قلت......  8 اهللا قول عن

Ûوجهه على ميشي كمن علي والية عن حاد من مثل ضرب اهللا إن: قال ٬،﴾مُّس ت�ق�يمٍ ص�ر�اط 
 املؤمنني أمري املستقيم والصراط٬، مستقيم صراط على سوياً تبعه من وجعل ألمره يهتدي ال
X...... ن�اص�راً أَض ع�ف� م�ن  فَس�ي�ع لَم�ونَ ي�وع�د�ونَ م�ا ر�أَو ا إِذَا ح�تَّى﴿: قلت î١(﴾ع�د�داً و�أَقَل( 
  .)٢(....) . وأنصاره القائم بذلك يعين

هي الدعوة إىل  هوالدعوة إىل واليته ووالية أوصيائهو الصراط املستقيم٬،  Xإذن فعلي 
نه إ أي٬، )ىل طريق مستقيمإيدعو إىل احلق و: (الصراط املستقيم٬، واليماين املوعود موصوف بأنه

 ٬، حيث أن اليماين أيضاXًىل القائم إيدعو إىل والية أمري املؤمنني واألئمة من ذريته و
إن اليماين يدعو إىل التنصيب  أي٬، Xاإلمام املهدي  أي) يدعو إىل صاحبكم(موصوف بأنه 

٬، خبالف غريه من املنصوص عليهم بوصيته  واالختيار اإلهلي املتمثل بأوصياء الرسول 
وإما أ�ا مشوبة  ٬،الرايات يف عصر الظهور اليت تكون إما أ�ا تدعو إىل حاكمية وتنصيب الناس

  ).ىل طريق مستقيمإق ويدعو إىل احل(٬، و )أهدى الرايات: (بذلك٬، ولذلك وصف اليماين بأنه

جعل علة األمر بطاعة  Xوهذه أهم صفة يف دعوة اليماين٬، حيث جند اإلمام الباقر 
  ).ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم: (اليماين والنهي عن خمالفته أو االلتواء عليه هو

                                                            
  .٢٤: الجن -١
 .٤٣٥ – ٤٣٢ص ١ج: الكافي -٢



 ١٢١.................... ................... احللقة األوىل /دراسة يف شخصية اليما�ي املوعود

 

 

 فا�ض فإذا خرج اليماين: (... للقارئ اللبيب وسأذكر متام العبارة ليكون األمر واضحاً
إليه٬، فإن رايته راية هدى٬، وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه٬، فمن فعل ذلك فهو من أهل 

  ).النار؛ ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم

 أي٬، الذي ال اعوجاج فيه أبداً أيىل الصراط املستقيم إكل احلق٬، و أيوالدعوة إىل احلق 
حبقيقتها الناصعة٬، ال إىل صور¦ا اليت شوهها فقهاء آخر  Xنه يدعو إىل والية أمري املؤمنني إ

وكثرة األتباع واجلاه٬،  األموالالزمان٬، وجعلوها فقط كلمات تقال على املنابر لتدر عليهم 
وأفتوا بشرعية التشريع واحلكم الطاغويت٬، وكأن الدين ال يصلح إال أن يكون من خمدرات 

  !!املساجد والصوامع 

 ملا(: قال٬، X اهللا عبد أيب عن٬، هشام عن :Xويؤيد ذلك ما روي عن اإلمام الصادق 
 اليماين٬، ال :فقال؟  اليماين هذا يكون أن نرجو: X اهللا عبد أليب قيل احلق طالب خرج
على صفة  Xفال خيفى تأكيد اإلمام الصادق . )٢() )١("منه" يربأ وهذا٬، X علياً يوايل

  .واليت هي الصراط املستقيم٬، اليت ميتاز ®ا اليماين) والية أمري املؤمنني(

عندما ظهرت الرايات  Xاإلمام الصادق  أن بعض الشيعة كاتب° ومما يؤيد ذلك أيضاً
إ�م توقعوا  أي٬، Xالسود من خراسان آنذاك بأ�م قدَّروا أن يكون التمكني لإلمام الصادق 

أن هذه الرايات هي الرايات املمهدة أو رايات اليماين املوعود كما يف الرواية السابقة٬، مع 
  :علمهم أ�ا اجتهت من خراسان وليس من بالد اليمن

 وسدير نعيم بن السالم عبد بكتاب ذهبت(: قال ٬،خنيس بن املعلى عن بسنده: الكايف
 قد بأنا العباس ولد يظهر أن قبل املسودة ظهرت حني X اهللا عبد أيب إىل واحد غري وكتب

                                                            
 .٢٩٧ص ٤٧زيادة في بحار األنوار ج) منه( -١
 .١٣٧٥ح ٦٦١ص: للشيخ الطوسي - األمالي  -٢



 ١٢٢.................... ................... احللقة األوىل /دراسة يف شخصية اليما�ي املوعود

 

 

 ما أف أف: قال مث٬، األرض بالكتب فضرب: قال؟  ترى فما ٬،إليك األمر هذا يؤول أن قدرنا
  .)١() السفياين لقت�ي� إمنا أنه يعلمون أما٬، بإمام هلؤالء أنا

) نهأ(الضمري يف ٬، الظاهر رجوع )السفياين يقتل إمنا أنه يعلمون أما: (Xوقول اإلمام 
نه اليماين املوعود٬، أو املمهد أالذي ظنوا به ) أيب مسلم اخلراساين(إىل صاحب الرايات السود 

بأن ذلك إمنا يقتل السفياين٬،  ٬X، فبني هلم اإلمام أهل البيت  إىلالذي به يؤول األمر 
للقتال ورفع عندما خرج   الذي مل خيرج معه السفياين    أبو مسلم اخلراساين   وليس هذا 

٬، وعلى هذا يكون الذي يقتل السفياين هو اليماين املوعود٬، مبالحظة الروايات  الرايات السود 
  .واهللا العامل...  اليت تذكر مواجهة وقتال اليماين مع السفياين

الصراط املستقيم    املؤمنني  أمريوالية  إىلن صفة حاكمية اهللا والدعوة إحال ف أيوعلى 
عرف ®ا٬، وال يوجد تأكيد على أن من عالماته خروجه فات اليماين اليت يiهي من أبرز ص   

  .إن شاء اهللا تعاىل ٬، وسيأيت الكالم عن ذلك ومناقشته تفصيالًمن بالد اليمن حتديداً

ولعنة اهللا على  ٬،له األئمة واملهدينيآواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وعلى 
  .ظامليهم ومنكري حقوقهم إىل يوم الدين

  :بتاريخ >مت حترير هذا اجلزء بتوفيق اهللا 
   هـ ١٤٣١ /صفر /١٣: يوم اجلمعة

  م ٢٠١٠ /١ /٢٩                                                                       

 

 

 

                                                            
 .٢٩٧ص ٤٧ج: األنوار، بحار ٥٠٩ح ٣٣١ص ٨ج: الكافي -١


