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  ..إىل سيد اخللق حممد صلوات ا وسالمه عليه وعلى أهل بيته أمجعني األئمة واملهديني 

  ..وإىل من واالهم من األولني واآلخرين إىل يوم الدين 

  ...بالتقصري مع اعرتايف X تقبلوا سادتي هذا العمل البسيط واجلهد املتواضع بني يدي القائم 
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احلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً 

  .كثرياً

  ..أما بعد 

فإن هذا الكتاب يتناول بعض ما ورد يف كتب احلديث من رموز ومسميات استخدمها 
أال وهي  ٬،Xلإلشارة إىل شخصية مهمة متهد لظهور اإلمام املهدي  أهل البيت 

وكشف الغموض الذي لف تلك املسميات طيلة قرون مثل ٬، Xشخصية مياين اإلمام املهدي 
  .هاوغري ٬،ولقب طالع املشرق ٬،لقب دابة األرض

واُحلق أكثرها  Xواعترب الثاين لإلمام املهدي  Xإذ اعترب اللقب األول ألمري املؤمنني 
وإمنا  ٬،وأنا ال أدعي إين استطعت كشف هذه الرموز بنفسي ٬،بالرجعة٬، واحلقيقة غري ذلك متاماً

كان ذلك بفضل اهللا وبفضل توجيهات من السيد أمحد احلسن٬، الذي أعطانا مفاتيح وطرق 
ففتح ذلك لنا الطريق للخوض يف مثل تلك  ٬،وكشف لنا بعض من أسرارها ٬،لرواياتلفهم ا

  ...الروايات املتشا�ة اليت عجز عن فك رموزها جهابذة العلماء على مر العصور 

ستغفر ريب لتقصريي يف هذا اجلهد املتواضع٬، وأعتذر إىل سيدي وموالي اإلمام املهدي وأ
٬، وإىل املؤمنني من أي زلل أو خلل أو خطأ )ريب وسالمه عليهما وعلى آهلما صلوات(ووصيه 

يف هذا البحث املتواضع٬، وجعله اهللا خالصاً لوجهه الكرمي٬، أكرم الوجوه٬، وأعز الوجوه٬، إنه 
  .واحلمد هللا وحده.. كرمي جميب الدعاء 

  أمحد حطاب 
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א א א
.. تذكر الروايات املختصة بعصر الظهور املقدس شخصيات كثرية تواكب عملية الظهور 

والذي يهمنا يف هذا البحث هو التعرف على مالمح تلك الشخصيات ووضعها على طاولة 
ة الشبهة واللبس الذي لف تلك الشخصيات مئات السنني٬، وقد حان وإزال ٬،البحث العلمي

الوقت لكشف احلقائق٬، وأذن اهللا سبحانه وتعاىل لشيء من العلوم العظيمة بالظهور إىل النور 
ولعل من أبرز تلك الشخصيات املقصودة يف الظهور ... إيذاناً ببدأ العمل بدولة العدل اإلهلي 

؛ ألمهيتها وعظمتها وحجيَّتها على الناس٬، بسبب تصريح شخصية املمهد األول اليماين
  .الروايات �ذا املعىن الذي ال ينكره  موالف وال خمالف

واأللقاب أو األمساء اليت تناولتها الكتب للشخصيات يف فترة التمهيد للظهور املقدس كثرية 
ـ  ٬،ورجل من أهل البيت ٬،وطالع املشرق ٬،واخلراساين ٬،ودابة األرض ٬،اليماين( جدا٬ً، ك
وغريها  ٬،وجنمة الصبح أو الشهاب ٬،واملذنب ٬،واهلالل ٬،والقمر ٬،والكوكب ٬،والنجم ٬،واحلسين
  ).اخل... كثرية

ومن أجل اخلوض يف غمار تلك الشخصيات وحتديد الفوارق بينها كان البد من تركيز 
طة تتوضح يف البحث حول نقطة مهمة تكون هي البداية يف االنطالق بالبحث٬، وهذه النق

  :السؤال التايل

هل إن الروايات استخدمت الرمزية يف اإلشارة لبعض األحداث والشخصيات٬، أم إن 
  الطرح كان بسيطاً مفهوماً ال شبهة فيه ؟؟

ومن أجل اإلجابة على هذا السؤال وجب اخلوض يف التفاصيل٬، وال سبيل لإلجابة عليها 
سعة ومتعددة؛ ألا ختص مرحلة زمنية وتارخيية غري ذلك؛ ألن التفاصيل يف عملية الظهور وا

عظيمة تزخر باألحداث والصراعات الكبرية اليت ستغري وجه اإلنسانية٬، وهذه األحداث ال 
إضافة إىل أن وسائل جناح خطة الظهور مستمدة من أسباب  ٬،ختص بقعة معينة بل العامل بأسره

  .غيبية وإهلية واإلحاطة بأسرارها الكاملة شيء مستحيل



 ١٠................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

إذن فإن اإلملام بكل املتغريات واملتناقضات اليت قد يتخيل إا تصاحب تفاصيل الظهور أمر 
٬، فلذلك يكون تناول مستحيل أيضاً؛ لعدم اإلحاطة لإلنسان العادي بعلم أهل البيت 

التفاصيل الذي قصدته هو على حنو العموم وعلى حنو ما صح فهمه من الروايات٬، على أن ال 
  .الفة لبقية الروايات٬، وعلى أن يوافق الفهم لطرح بقية الرواياتتكون هناك خم

وجيب أن تكون الروايات احملكمة أي الواضحة الفهم هي القاعدة لالنطالق يف فهم بقية 
الزدواجية يف الفهم٬، وال اوسوف خنتار بعض احملاور اليت تظهر .. الروايات املتشا�ة إلحكامها 
ىن واحداً إلثبات أن الروايات تسلك املنهاج الرمزي يف الداللة ال ميكن حبال اعتبارها تقصد مع
  .املباشرة ومبا ال يقبل الشك

وإذا فهمنا الروايات على ظاهرها فسوف لن نصل إىل فهم شيء٬، بل سوف يؤدي ذلك 
إىل رفض أغلب روايات الظهور إذا مل نقل مجيعها٬، متاشياً مع القواعد املعمول �ا عند 

٬، وهذا املعىن هو ما ت عنه الروايات٬، لذلك )ذا تعارضت الروايات تساقطتإ(األصوليني 
من  Xسوف تكون هنالك خمارج للفهم مستوحاة من خالل ما طرحه السيد أمحد احلسن 

خالل احتجاجه على املسلمني بأنه اليماين وأنه أول املهديني٬، وما رافق ذلك من توضيح 
همة وغري معلومة الداللة٬، مثل اليماين واخلراساين ملصاديق كثرية جداً ملفاهيم كانت مب

والصيحة والسفياين والدجال وغريها٬، فيكون األخذ بالرواية إذا ما وافقت القرآن والسنة 
إن مجع الروايات خري من (وهذا أيضاً ما أمجع عليه القوم .. والفهم العام أوىل من تركها 

  :٬، ناهيك عن التحذير من رد الروايات)طرحها

أما واهللا إن أحب أصحايب إيلً أورعهم وأكتمهم حلديثنا٬، وأن : (Xن أيب جعفر ع
أسوأهم عندي حاالً وأمقتهم إيلً الذي إذا مسع احلديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يعقله 
ومل يقبله قلبه امشأز منه وجحده وكفWر مبن دان به وهو ال يدري لعل احلديث من عندنا 

  .)١() بذلك خارج عن واليتنا خرج وإلينا أسند فيكون

جعلت فداك٬، يأتينا الرجل من : (Xقلت أليب عبد اهللا : عن سفيان بن السمط٬، قال
يقول لك أين : Xقبلكم ي¼عرف بالكذب فيحدث باحلديث فنستبشعه٬، فقال أبو عبد اهللا 

                                                            
  .١٧٦ص ٦٥ج: بحار األنوار -١



 ١١................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

فال فإن قال لك هذا إين قلته : Xال٬، قال : ؟ قلت قلت الليل أنه gار والنهار أنه ليل
  .)١() تكّذب به فإنك إنا تكذبين

فيقول الليل إنه  X:فقال  ٬،بلى: ٬، قلتأليس عين حيدثكم: (Xويف حديث يقول 
  .)٢() فردوه إلينا٬، فإنك إذا كذبته فإمنا تكذبنا: ال٬، قال: ؟ فقلت gار والنهار إنه ليل

ال تكذبوا احلديث أتاكم به مرجئ وال قدري وال خارجي نسبه : (Xعن أيب عبد اهللا 
  .)٣( )فوق عرشه 8إلينا٬، فإنكم ال تدرون لعله شيء من احلق فتكذبون اهللا 

سوف نتابع  وبالسري يف البحث وفق هذا املنهج الذي هو ما حث عليه أهل البيت 
لطرح وبصورة مؤكدة ونركز على شخصية املمهد األول وما أحاطها من تكتم ورمزية يف ا

  :وال تقبل الشك من خالل عدة حماور

  .االسم والكنية: احملور األول

  .الصفات: احملور الثاين

  .وصف عملية الظهور: احملور الثالث

  االسم والكنية: احملور األول
  :٬، وهذه طائفة منهاXت روايات كثرية عن ذكر أسم اإلمام املهدي 

 ÀهÁالل ÀدÂبÃأَبِي ع ÂنÃعX ،قَال٬َ) :yرzا كَافWإِل zهzبِاس{م zب� ه�ذَا الْأَم{رِ لَا ي�س�مِّيهz٤() ص�اح(.  

الْخ�لَف� : (يÃقُولُ XسÃمÀعÂت¼ أَبÃا الْحÃسÃنِ الْعÃسÂكَرِيَّ : عÃنÂ دÃاو¼دÃ بÂنِ الْقَاسÀمِ الْجÃعÂفَرِي٬ِّ، قَالَ
 zن{ ب�ع{دzم zي الْح�س�ن�٬، فَكَي{ف� لَكُم{ بِالْخ�لَفzن{ ب�ع{دzمz؟ قَالَ: قُلْت¼. الْخ�لَف ÃاكÃدÀه¼ فÁالل ÃلَنِيÃعÃج ÃمÀلÃو :

                                                            
 .٧٦ص: مختصر بصائر الدرجات -١
  .٧٧ص: مختصر بصائر الدرجات -٢
  .٧٧ص: مختصر بصائر الدرجات -٣
 .٦٤٨ص: وتمام النعمة الدين آمال -٤
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zهzكْر�ه� بِاس{مzلَكُم{ ذ �قُولُوا الْح�جَّةُ : كَيÂفÃ نÃذْكُر¼ه¼ ؟ قَالَ: قُلْت¼. لzأَنَّكُم{ لَا ت�ر�و{نَ ش�خ{ص�ه� و�لَا ي�حzل
  .)١() مzن{ آلِ م�ح�مَّد�

سÃأَلَنِي أَصÂحÃاب¼نÃا بÃعÂدÃ م¼ضÀيِّ أَبِي : ي عÃبÂدÀ اللÁهÀ الصَّالÀحÀي٬ِّ، قَالَوÃعÃنÂ عÃلÀيِّ بÂنِ م¼حÃمَّد٬É، عÃنÂ أَبِ
 ÉمَّدÃم¼حX ¼ابÃوÃالْج ÃجÃرÃ٬، فَخÀكَانÃالْمÃمِ وÂاسÀنِ الÃأَلَ عÂاس{مِ أَذَاع�وه�٬، : (أَنْ أَسzإِنْ د�لَلْت�ه�م{ ع�لَى ال

zوا ع�لَي{ه�  .)٢() و�إِنْ ع�ر�فُوا الْم�كَانَ د�ل

Ãأَنَّه¼ قَالَ لَه¼ع ÉيثÀدÃي حÀرِي٬ِّ، فÂمÃانَ الْعÃنِ ع¼ثْمÂب ÀمَّدÃم¼ح ÂنÃرِي٬ِّ، عÃيÂمÀفَرٍ الْحÂعÃنِ جÂب ÀهÁالل ÀدÂبÃع Âن :
م¼حÃرَّمË عÃلَيÂكُمÂ أَنْ : قُلْت¼ فَالÀاسÂم¼ ؟ قَالَ: إِلَى أَنْ قَالَ. إِي وÃاللÁهÀ: أَنÂتÃ رÃأَيÂتÃ الْخÃلَفÃ ؟ قَالَ(

فَإِنX  ÁعÃنÂ ذَلÀك٬Ã، وÃلَا أَقُولُ هÃذَا مÀنÂ عÀنÂدÀي٬، فَلَيÂسÃ لÀي أَنْ أُحÃلÌلَ وÃلَا أُحÃرِّمÃ وÃلَكÀنÂ عÃنÂه¼  تÃسÂأَلُوا
وÃإِذَا وÃقَعÃ الÀاسÂم¼ وÃقَعÃ : الْأَمÂرÃ عÀنÂدÃ السُّلْطَانÀ أَنÁ أَبÃا م¼حÃمَّدÉ مÃضÃى وÃلَمÂ ي¼خÃلÌفÂ وÃلَدا٬ً، إِلَى أَنْ قَالَ

ÁالطÃكÀذَل ÂنÃِسكُوا عÂأَمÃو ÃهÁ٣() لَب¼٬، فَاتَّقُوا الل(.  

الْخ�امzس� مzن{ و�لْدz السَّابِع٬ِ، : (مÃنِ الْمÃهÂدÀيُّ مÀنÂ و¼لْدÀكÃ ؟ قَالَ: أَنَّه¼ قÀيلَ لَه¼ XعÃنِ الصَّادÀقِ 
  .)٤() ي�غzيب� ع�ن{كُم{ ش�خ{ص�ه� و�لَا ي�حzل� لَكُم{ ت�س{مzي�ت�ه�

 ÂنÃ٬، عÉمَّدÃنِ م¼حÂرِ بÃدÂيÃحÃو Éع¼ودÂسÃنِ مÂب ÀمَّدÃنِ م¼حÂفَرِ بÂعÃج ÂنÃلَوِي٬ِّ، عÃفَرٍ الْعÂعÃنِ جÂرِ بÁنِ الْم¼ظَفÃع
Âب ÃيمÀاهÃرÂإِبÃاقِ وÁنِ الدَّقÂيÃنِ الْح¼سÂيِّ بÀلÃع ÂنÃي٬ِّ، عÀلْخÃالْب ÉمَّدÃنِ م¼حÂب ÃمÃآد ÂنÃ٬، عÉع¼ودÂسÃنِ مÂب ÀمَّدÃنِ م¼ح

: XخÃرÃجÃ فÀي تÃوÂقÀيعÃاتÀ صÃاحÀبِ الزَّمÃانÀ : سÃمÀعÂنÃا عÃلÀيَّ بÂنÃ عÃاصÀمٍ الْكُوفÀيَّ يÃقُولُ: د٬É، قَالَام¼حÃمَّ
  .)٥() م�لْع�ونٌ م�لْع�ونٌ م�ن{ س�مَّانِي فzي م�ح{فzلٍ مzن� النَّاسِ(

ÂبÃنِ أَبِي عÂب ÀمَّدÃم¼ح ÂنÃانِي٬ِّ، عÃالسِّن ÃدÃمÂنِ أَحÂب ÀمَّدÃم¼ح ÂنÃعÃو ÀدÂبÃع ÂنÃ٬، عÉادÃنِ زِيÂلِ بÂهÃس ÂنÃ٬، عÀهÁالل Àد
ي�خ{فَى ع�لَى : (٬، قَالXَفÀي ذÀكْرِ الْقَائÀمِ  XالْعÃظÀيمِ الْحÃسÃنِي٬ِّ، عÃنÂ م¼حÃمَّدÀ بÂنِ عÃلÀيِّ بÂنِ م¼وسÃى 

 س�مzيُّ ر�س�ولِ اللWهz  النَّاسِ وِلَاد�ت�ه�٬، و�ي�غzيب� ع�ن{ه�م{ ش�خ{ص�ه�٬، و�ت�ح{ر�م� ع�لَي{هِم{ ت�س{مzي�ت�ه�٬، و�ه�و�
  .)٦( )الْحÃدÀيثَ...و�كَنِيُّه�

                                                            
 .١٣ح ٣٢٨ص ١ج: الكافي -١
 .٢ح ٣٣٣ص ١ج: الكافي -٢
 .١ح ٣٣٠ص ١ج: الكافي -٣
 .٢٤٢ص ١٦ج: وسائل الشيعة -٤
 .٢٤٣ص ١٦ج: وسائل الشيعة -٥
 .٢٤٣ص ١٦ج: وسائل الشيعة -٦



 ١٣................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

٬، ولكن مع ذلك Xوتلك الروايات حترÑم وتنهى ياً واضحاً عن تسمية اإلمام املهدي 
) عليهما السالم(توجد روايات كثرية وأدعية غريها تذكر اسم اإلمام املهدي حممد بن احلسن 

  .ويكفي إن ذكر امسه ورد يف وصية رسول اهللا  ٬،يف كثري من املواضع

يف  قال رسول اهللا : (٬، قال٬X، عن آبائه٬، عن أمري املؤمنني Xعن أيب عبد اهللا 
يا أبا احلسن٬، أحضر صحيفة ودواة٬، فأملى رسول : Xالليلة اليت كانت فيها وفاته لعلي 

كون من بعدي إثنا عشر يا علي٬، إنه سي: وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع٬، فقال اهللا 
وساق احلديث إىل . إماماً ومن بعدهم اثنا عشر مهديا٬ً، فأنت يا علي أول اإلثين عشر إمام

  .)١(...) وليسلمها احلسن إىل ابنه حممد املستحفظ من آل حممد : أن قال

يف بعض األدعية والزيارات٬، يف كتاب مفاتيح اجلنان  Xويذكر اسم اإلمام املهدي 
حتفة (الثامنة من الزيارات اجلامعة يف كتابه ) رمحه اهللا(ما جعلها العالمة اÕلسي  ٧٩٥ص
هذه زيارة رواها السيد ابن طاووس يف خالل أدعية عرفة٬، عن الصادق صلوات : ٬، وقال)الزائر

السالم عليك يا رسول اهللا٬، : (رفة٬، وهي هذه الزيارةاهللا عليه ويزار �ا يف كل وال سيما يف ع
السالم عليك يا ... السالم عليك يا موالي يا أمري املؤمنني٬، ... السالم عليك يا نيب اهللا 

السالم عليك يا أبا : مث يذكر السالم على األئمة مجيعهم حىت يصل إىل... ٬،فاطمة البتول
يا أبا القاسم حممد بن احلسن صاحب  حممد احلسن بن علي٬، السالم عليك يا موالي

  ...). الزمان٬، صلى اهللا عليك وعلى عترتك الطاهرين الطيبني

٬، يف ١٤ص Xسؤال حول املهدي  ٥٠٠: وقد ذكر الشيخ ماجد الزبيدي يف كتاب
كثرية٬،  Xأمساؤه وألقابه : (٬، فقالXمعرض إجابته على سؤال عن أمسائه وألقابه وكناه 

يف النجم الثاقب مئة واثنني ومثانني ) رمحه اهللا(ثقة اإلسالم النوري  فقد ذكر الشيخ املرحوم
بقية اهللا٬، احلجة٬، اخللف٬، اخللف الصاحل٬، الشريد٬، الغرمي٬، القائم٬، : ونذكر بعضها Xامساً له 

  ....)م ح م د٬، املهدي٬، املنتظر٬، ماء العني٬، 

عليه ونسبناه  على أنه قد قصصنا ودللنا: (... Xوعن املفضل٬، عن أيب عبد اهللا 
وكنيه لئال يقول الناس ما عرفنا له امساً وال  ومسيناه وكنيناه وقلنا مسي جده رسول اهللا 
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 ١٥................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

لَوÂ عÃهِدÂتÃ إِلَيÂنÃا فÀي الْخÃلَفÀ : فَقُلْت¼ XدÃخÃلْت¼ عÃلَى الصَّادÀقِ : (عÃنِ الْم¼فَضَّلِ بÂنِ ع¼مÃر٬Ã، قَالَ
ÃكÀدÂعÃب ÂنÀي اب{نِي م�وس�ى٬، و�الْخ�لَف� الْم�أْم�ولُ الْم�ن{ت�ظَر� م�ح�مَّد� ب{ن� الْح�س�نِ ب{نِ : فَقَالَ. مzالْإِم�ام� ب�ع{د

  .)١( )نِ م�ح�مَّدz ب{نِ ع�لzيِّ ب{نِ م�وس�ىع�لzيِّ ب{

م¼حÃمَّدÀ وÃبِإِسÂنÃادÀهÀ عÃنِ ابÂنِ بÃابÃوÃيÂه٬À، عÃنÂ م¼حÃمَّدÀ بÂنِ إِبÂرÃاهÀيمÃ بÂنِ إِسÂحÃاقÃ الطÁالَقَانِي٬ِّ، عÃنÂ أَبِي عÃلÀيٍّ 
ÂنÃ٬، عÀأَبِيه ÂنÃرِي٬ِّ، عÂمÃانَ الْعÃنِ ع¼ثْمÂب ÀمَّدÃم¼ح ÂنÃمَّام٬ٍ، عÃنِ هÂيٍّ  بÀلÃنِ عÂنِ بÃسÃالْح ÉمَّدÃأَبِي م¼حX  يÀف

 ÀهÀائÃآب ÂنÃع Ãي ر¼وِيÀذÁرِ الÃبÃم�ن{ : (الْخ W٬، و�أَنzهzع�لَى خ�لْق zهWلzن{ ح�جَّة� لzالْأَر{ض� لَا ت�خ{لُو م Wأَن
: فَقÀيلَ ٬،ح�قٌّ كَم�ا أَنW النَّه�ار� ح�قٌّإِنW ه�ذَا : فَقَالَ ٬،م�ات� و�لَم{ ي�ع{رِف{ إِم�ام� ز�م�انِهz م�ات� مzيت�ةً ج�اهzلzيَّةً

اب{نِي م�ح�مَّدy ه�و� الْإِم�ام� و�الْح�جَّةُ ب�ع{دzي٬، : يÃا ابÂنÃ رÃس¼ولِ اللÁه٬À، فَمÃنِ الْح¼جَّةُ وÃالْإِمÃام¼ بÃعÂدÃكÃ ؟ فَقَالَ
  .)٢() فَم�ن{ م�ات� و�لَم{ ي�ع{رِفْه� م�ات� مzيت�ةً ج�اهzلzيَّةً

حممد بن احلسن٬، وهو مما  Xوغريها صرحت باسم اإلمام املهدي وهذه الروايات 
فإن  ٬،يشكل عالمة استفهام حول السبب الذي كان وراء النهي عن التصريح به يف مكان آخر
وإنه  ٬،قلنا إن حترمي التصريح كان من أجل احلفاظ على اإلمام من طواغيت بين العباس وغريهم

 ٬،املدة الكافية لنسيان شكل اإلمام أو نسيان ذكرهكان مقتصراً على فترة معينة هي رمبا 
الحتجنا من أجل إقرار هذا الطرح لرواية .. وبالتايل اية السعي يف أثره من قبل الطواغيت 

٬، وإن توفرت Xعن التصريح باسم اإلمام املهدي ) الذي تؤكده روايات كثرية(ترفع النهي 
اليت حتدد فترة املنع حىت الظهور  معىن الروايات تلك الروايات اليت ترفع النهي عن التصريح فما

وال تسمح للتصريح أثناء فترة الغيبة٬، و�ذا نقع يف تناقض اإلعالن الكثري من قبل االسم طيلة 
  .فترة الغيبة اليت ال ينكرها أحد

  :ومن هذه الروايات اليت حددت التصريح عند الظهور فقط

أخربين عن املهدي : ٬، فقالXاملؤمنني سأل عمر بن اخلطاب أمري : (Xعن أيب جعفر
٬، أي إن )٣( )أما امسه فإن حبييب عهد إيلّ أن ال أحدث به حىت يبعثه اهللا: Xما أمسه ؟ فقال 

  .امسه يظهر وجيوز احلديث به بعد بعثه٬، وال جيوز قبل البعث واإلعالن عن نفسه

                                                            
  .٢٢ح ٢٤٦ص ١٦ج: وسائل الشيعة -١
 ٢٣ح ٢٤٦ص ١٦ج: وسائل الشيعة -٢
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 ١٦................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

و�أَش{ه�د� : (أَنَّه¼ قَالَ XفÀي حÃدÀيثÀ الْخÃضÀرِ  XدÃاو¼دÃ بÂنِ الْقَاسÀمِ الْجÃعÂفَرِي٬ِّ، عÃنÂ أَبِي جÃعÂفَرٍ 
 ع�لَى ر�ج�لٍ مzن{ و�لْدz الْح�س�ن٬ِ، لَا ي�س�مَّى و�لَا ي�كَنَّى ح�تَّى ي�ظْه�ر� أَم{ر�ه�٬، فَي�م{لَأَه�ا ع�د{الً كَم�ا م�لzئَت{

  .)١( )Xج�و{را٬ً، إِنَّه� الْقَائzم� بِأَم{رِ الْح�س�نِ ب{نِ ع�لzيٍّ 

وأشهد على رجل من ولد احلسني٬، ال يسمى وال يكىن : (أنه قال Xجعفروعن أيب 
  .)٢(...) حىت يظهر أمره فيمألها عدالً كما ملئت جوراً

هل إن : وهذا التأكيد على أنه ال يسمى وال يكىن حىت يظهر أمره٬، يرجعنا لنفس السؤال
  اآلن وسابقاً مل يسمÃ ومل يكنÃ ؟ Xاإلمام املهدي 

العقبة وال حاكم هلذه الروايات املتشا�ة إال اعتبار أن املقصود بالقائم يف  وال خمرج من هذه
تلك الروايات شخصني وليس شخصاً واحدا٬ً، األول هو من منع التصريح بامسه يف فترة 

ورمبا بدايات الغيبة الكربى٬، مث مت متييع ذلك النهي  ٬،اخلطورة القصوى أثناء الغيبة الصغرى
  :بهتدرجيياً أو التسامح 

م�لْع�ونٌ : (XخÃرÃجÃ فÀي تÃوÂقÀيعÃاتÀ صÃاحÀبِ الزَّمÃانÀ : عنَ علÀيَّ بÂنÃ عÃاصÀمٍ الْكُوفÀي٬َّ، يÃقُولُ
٬، فالنهي ورد يف ذلك التوقيع ليس مطلقاً بل مقيد )٣() م�لْع�ونٌ م�ن{ س�مَّانِي فzي م�ح{فzلٍ مzن� النَّاسِ

  .باحملفل العام فقط كما هو واضح

 ٣كما إن السيد مهدي حبر العلوم صاحب الكرامات واملقامات يف الفوائد الرجالية ج
: فقلت: (٬، هذا نصهXينقل بيان لرواية علي بن حممد السمري عن اإلمام املهدي  ١٣٦ص

أنه قال ملا أمر بالغيبة  Xيا سيدي٬، قد روينا عن مشاخينا أنه روي عن صاحب األمر 
إمنا  Xصدقت٬، إنه : فقد كذب٬، فكيف وفيكم من يراه ؟ فقالمن رآين بعد غيبيت : الكربى

قال ذلك يف ذلك الزمان لكثرة أعدائه من أهل بيته وغريهم من فراعنة بين العباس٬، حىت إن 
الشيعة مينع بعضها بعضاً عن التحدث بذكره٬، ويف هذا الزمان تطاولت املدة وآيس منه األعداء 
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 ١٧................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

ال يقدر أحد من األعداء على  Xهم٬، وبربكته وبالدنا نائية عنهم وعن ظلمهم وعنائ
  .)١() الوصول إلينا

على فترة الغيبة  Xورمبا كانت هنالك توقيعات مفقودة صدرت عن اإلمام املهدي 
رفعت النهي عن التصريح حىت صار مباحاً اآلن إىل هذه الدرجة من العالنية املطلقة متاما٬ً، ولو 

  .ة ملعونة بأكملها كما هو واضح من الرواياتادعى أحد غري هذه اإلباحة لكانت األم

إذن فالروايات اليت ت عن التصريح ومل حتدد فترة من الزمن كانت ختص اإلمام املهدي 
أما بقية  ٬،٬، وهي بالنتيجة ختص فترة سابقة من الغيبة وليس كل الغيبةXحممد بن احلسن 

الذي يواكب  Xالروايات اليت متنع التصريح حىت إعالن الظهور فهي ختص املهدي األول 
 Xوهنالك إشارات واضحة تلحق املهدي األول  ٬،Xظهوره ظهور أبيه اإلمام املهدي 

وتعده منهم٬، مما جيعل إباحة تسميته باملهدي أو القائم مل تأت من  باألئمة االثين عشر 
بل إا سر أسرار زمن الظهور اليت ظلت خفية طوال قرون من الزمن حىت حيني فراغ أبدا٬ً، 

  .وقتها رغم تداول رواياçا بني الناس ولكن دون أن يلتفت إليها أحد

كلهم حمدث من ولد رسول  اإلثنا عشر إمام من آل حممد : (Xعن أيب جعفر 
٬، ومعلوم إن األئمة )٢( )...مها الوالدان Xوعلي  ومن ولد علي٬، ورسول اهللا  اهللا 

  هم أحد عشر٬، فمن هو الثاين عشر املفقود ؟ Xمن ذرية علي بن أيب طالب 

إن هلذه األمة اثين عشر إمام هدى من ذرية نبيها٬، وهم  : (...Xقال أمري املؤمنني 
٬، ليس من ذرية رسول اهللا  ٬X، وهنا يرد نفس اإلشكال٬، فأمري املؤمنني )٣(...) مين

  على اثنا عشر ؟ فكيف إذن يعدهم الرسول 

إين واثين عشر من ولدي وأنت يا علي زر : (٬، قال رسول اهللا Xوعن أيب جعفر 
األرض٬، يعين أوتادها وجباهلا٬، بنا أوتد األرض أن تسيخ بأهلها٬، فإذا ذهب اإلثين عشر من 
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 ١٨................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

من  Xال اعتبار علي ٬، وهنا أيضاً ال ميكن حب)١() ولدي ساخت األرض بأهلها ومل ينظروا
  .فال يدخل ضمن العد االثين عشري هنا أيضاً ولد رسول اهللا 

من ولدي اثين عشر نقيباً جنباء حمدثون مفهمون٬، آخرهم القائم٬، : (وعن رسول اهللا 
  .)٢() ميألها عدالً كما ملئت جوراً

األنصار  على أنّوالروايات يف هذا الصدد كثرية جداً اقتصرت على بعضها لالختصار 
املهدي  ٬،اليماين حجة اهللا: تناولوها يف مباحث خاصة٬، فمن أراد التفصيل فلرياجع كتايب

  .واملهديني يف القرآن والسنة

  :�تيجة احملور األول
النتيجة اليت نتوصل إليها من هذا احملور فيما خيص حبثنا هو أن جانباً من الروايات ت ياً 

ومن جانب آخر ذكرت الروايات اسم اإلمام  ٬،حيني الظهورقاطعاً عن ذكر اسم اإلمام حىت 
٬، واملخرج من هذا التعارض هو أن وكنيته بصورة صرحية ومباشرة منذ عهد األئمة 

املهدي املخفي هو املهدي األول٬، والذي يكون ممهداً لظهور أبيه٬، وهو نفسه اليماين املوعود٬، 
  .و�ذا احلل فقط يرتفع هذا اإلشكال والتعارض

ما الغاية من هذه الرمزية هلذه الشخصية فهو مما البد منه إلمتام عملية الظهور٬، كونه هو أ
املبتدئ بالعملية كلها واملهيأ للقاعدة٬، و�ذا يكون يف اخلط األول للمواجهة٬، ويقع عليه الثقل 

 فكيف السبيل حلمايته غري الرمزية يف اإلخبار عنه٬، لذلك ٬،األكرب يف بداية إعالن الظهور
ورجل من بين  ٬،وجنمة الصبح ٬،وطالع املشرق ٬،دابة األرض(بالرموز  استعان أهل البيت 

؛ لوصفه كشخصية مستقلة عن )وغريها كثري ٬،وصاحب الرايات السود ٬،واليماين ٬،هاشم
لإلشارة إليه يف مواقع أخرى٬، ووضعوا لذلك ) املهدي والقائم(اإلمام املهدي٬، واستخدموا 

عن املمهد٬، حبيث ال  Xلك األلقاب املشتركة مع اإلمام املهدي قرائن متيز استخدام ت
ضيع االستدالل عليه واحتجاجه عليهم حبقه عن طريق تثبيت تلك يتكشف السر وال 

  .الشخصية اخلفية وإظهار حقيقتها اÕهولة إىل العلن وما يرافق ذلك من إرهاصات

                                                            
  .٥٣٤ص ١ج: الكافي -١
 .٣٧٣ص ٧ج :للمازندراني -  شرح أصول الكافي -٢
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ب هذا األمر بالصفة اليت إنا نصف صاح: Xقلت أليب جعفر : (فعن مالك اجلهين٬، قال
ال واهللا ال يكون ذلك أبداً حىت يكون هو الذي حيتج : Xفقال . ليس �ا أحد من الناس

  .)١() عليكم بذلك ويدعوكم إليه

  الصفات: احملور الثا�ي
اجلسمية٬، واملوضع الذي  Xوردت روايات كثرية جداً تذكر صفات اإلمام املهدي 

نستفاده من هذا احملور يف خصوص حبثنا هو ذكر الصفات املتناقضة يف الروايات٬، وهذا ليس 
من قبيل اخلطأ والتحريف إذا علمنا أن تلك الروايات تنقلها كتب من الطبقة األوىل عند 

  .وقد تكررت مثل تلك املعاين يف أكثر من رواية مما يلفت النظر ٬،الشيعة

في بالنسبة لغري املهتمني بأمور الكتب واملصادر أن يتصفحوا موسوعة اإلمام املهدي ويك
X  فقد نقل يف معرض حبثه يف  ٬،لريوا ذلك) رمحه اهللا(للسيد الشهيد حممد صادق الصدر

  :روايات كثرية جدا٬ً، وهي تنقسم إىل قسمني ٣ج ٣٥٧الصفات الشكلية واجلسمية ص

  روايات العمر: القسم األول

عند الظهور  Xوميكن مالحظة أن الروايات اليت تطرقت إىل وصف عمر اإلمام املهدي 
فئة تطرقت إىل قيم عمرية متباعدة عن الروايات اليت تثبت أا  ٬،قد انقسمت أيضاً ثالث فئات

٬، وهذه الروايات ذات القيم املتباعدة هي رمبا من الروايات املتشا�ة٬، Xختص اإلمام 
طلب حبثاً خاصاً ويكون إيكاهلا إىل املعصوم أفضل من البت فيها٬، أما والتحقيق فيها يت

  :الروايات األخرى واليت ثبت سندها وثبت فهمها إن شاء اهللا فهي تنقسم إىل فئتني

  :الروايات اليت حددت العمر مبا يقارب األربعني عام :الفئة األوىل

سن٬، شاب املنظر٬، حىت أن أن يكون شيخ ال) يعين القائم( عالمته: (... Xعن الرضا 
الناظر إليه ليحسبه ابن أربعني سنة أو دوgا٬، وأن عالمته ال يهرم مبرور األيام والليايل حىت 

  .)٢( )يأتيه األجل

                                                            
 .٣٧٧ص: الغيبة للنعماني -١
  .٢٨٥ص ٥٢ج: بحار األنوار -٢
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  .)١(...) املهدي من ولدي ابن أربعني سنة: (عن رسول اهللا 

  .)٢(...)  ليس صاحب هذا األمر من جاز األربعني: (Xعن أيب جعفر 

التاسع من ولد أخي احلسني ابن سيدة اإلماء٬، يطيل اهللا عمره : (Xعن احلسن اÕتىب 
  .)٣( ...) يف غيبته مث يظهره اهللا بقدرته يف صورة شاب دون األربعني سنة

عند الظهور تقترب من األربعني  Xومجيع هذه الروايات تعطي قيمة حمددة لعمر اإلمام 
حىت أن الناظر إليه ليحسبنه ابن أربعني ( Xسنة٬، فهي وكما يتضح من كالم اإلمام الرضا 

 ٣٥ال يصل قطعاً إىل منتصف العقد أي ) أربعني سنة أو دوا(٬، والوصف هنا )سنة أو دوgا
عني أو دوا٬، بل بني سنة يف أقل تقدير؛ ألنه واحلال هذه ال ميكن أن يوصف بأنه ابن أرب

ولو نزل ذلك الرقم أي حتت اخلمسة والثالثني لصار األوىل وصفه ابن  ٬،الثالثني واألربعني
ثالثني أو يزيد قليال٬ً، أي إن هذا يدفعنا إىل أن نعترب أن املقصود من الفترة العمرية اليت يظهر 

هي جيب أن تكون باملقدار وإذا أريد هلا أن تقل عن ذلك ف ٬،�ا مقاربة باألربعني Xاإلمام 
الذي ال يصدق عليها وصف ما بني الثالثني واألربعني فيكون الفارق هو قليل جداً حبيث 
ميكن االستدالل به عند ظهور اإلمام٬، واعتباره قرينة ميكن االستفادة منها يف معرفة اإلمام وهو 

وإال فهو يظهر بتلك  وإن قل عن ذلك فال يعدو إال الختالف الناظرين ٬،ابن أربعني ال غري
الفترة العمرية حتديدا٬ً، و�ذا يكون الكالم يف تلك العالمة هو ما يدور فيما تقدم وخبالفه فإن 

  !االستدالل بتلك العالمة ليس ذا فائدة مطلقاً ؟

  :الروايات اليت حتدد العمر وهو ثالثني عام أو يزيد :الفئة الثانية

  :٣٥٩ص ٣ املوسوعة جيفومما نقله السيد الشهيد الصدر أيضاً 

يبعث وهو ما بني الثالثني : (قال Xيف حديث عن املهدي  Xعن علي بن أيب طالب 
  ).إىل األربعني

  ).لو قد قام القائم ألنكره الناس؛ ألنه يرجع إليهم شاباً موفقاً: (Xعن أيب عبد اهللا 

                                                            
 .٣٥٩ص ٣ج: موسوعة السيد الصدر -١
 .نفس المصدر السابق -٢
  .نفس المصدر السابق -٣
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حيسبونه وإن من أعظم البلية أن خيرج إليهم صاحبهم شاباً وهم : (٬، قالXوعنه 
  ).ًشيخاً كبريا

ويظهر يف صورة شاب موفق ابن اثين وثالثني : (Xعن أيب عبد اهللا جعفر بن حممد 
  ).سنة حىت يرجع عنه طائفة من الناس

  :ويف هذه الفئة من الروايات صفتني اختلفت فيها عن الفئة األوىل

صف �ا اإلمام اتصفت روايات الفئة الثانية بأا حددت فترة عمرية يت: الصفة األوىل
وهي هنا يف الثالثينات مع امتدادها إىل  ٬،عند الظهور خمتلفة متاماً من تلك الفترة Xاملهدي 

ولو ترتلنا جدالً وأعطينا روايات الفئتني مفهوماً واحداً أو مصداق واحد  ٬،منتصف العقد
تحال من بني الثالثني واألربعني والس Xألمكن ذلك يف حالة الروايات اليت وصفت اإلمام 

جهة أخرى انطباق الروايات اليت وصفته بالثالثني أو اثنان وثالثني وبني اليت وصفته بابن 
فابن األربعني ميكن متييزه بسهولة عن ابن  ٬،األربعني فهي بالنسبة لشخص واحد مستحيلة

 ٬،الثالثني لكرب الفارق العمري بينهما٬، أي مبعىن ال ميكن إعطاء الصفتني لشخص واحد أبداً
وقرنت  Xوليس اإلمام املهدي  Xوعليه فإن هذه الفئة كانت تقصد املهدي األول 

٬، وهذا مطابق يف احلقيقة للعمر Xوصفه بالظهور؛ ألنه يظهر ممهداً قبل والده اإلمام املهدي 
كما  Xيف بداية دعوته٬، وتطول فترة دعوة اليماين  Xالذي ظهر به السيد أمحد احلسن 

٬، فال عجب أن ميتد وصف ظهوره ابتداًء من )حبث اليماين حجة اهللاراجع (هي يف الروايات 
عمر الثالثني وحىت منتصف العقد٬، ورمبا حىت األربعني متاشياً مع مراحل الظهور اليت ابتدأت 
بدعوة سرية مث علنية مث طلب املناظرة واحملاججة مع العلماء مث الرتول إىل عامة الناس وأخرياً 

وهذه املراحل تتطلب سنني من العمل٬، فهي  ٬،ي ذلك من مراحل كثريةالقيام بالسيف وما يل
ثورة عظيمة وهي قبل أن تكون ثورة على الظاملني فهي ثورة على النفس واألنا٬، لذلك يتطلب 

  .اإلعداد هلا سنوات طويلة

اتصفت روايات الفئة الثانية بصفة أخرى مل تتطرق هلا روايات الفئة األوىل٬، : الصفة الثانية
سبونه شيخاً ي وصفه¼ بأنه يرجع للناس شاباً موفقاً وإم ينكرونه لذلك السبب٬، فهم حيوه

  ).بأعظم البلية(يصف ذلك احلال  Xكبرياً إىل درجة أن اإلمام الصادق 
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إذا ظهر  Xهل يوجد يف الشيعة من ال يعتقد بأن اإلمام : والسؤال الوارد هنا هو
حي يرزق منذ  Xقيدة الشيعة أن اإلمام املهدي سيكون مبظهر الشباب ؟ بل إن من أصول ع

أن غاب٬، وهو ال يهرم وال ميوت حىت يظهر اهللا أمره٬، وهذا ما كتب فيه الباحثون ورجال 
الدين وعلماء األمة وأمجعوا عليه على اختالف أعراقهم وبلدام وأقوامهم٬، باستثناء أبناء 

ذ عن التشيع وال ميكن حبال اعتبارهم العامة٬، أما من شذ عن هذا املفهوم من الشيعة فقد ش
ضمن الشيعة٬، فهم واحلال هذه ال يشكلون مورداً لفهم الرواية يف حال تطبيقها على أرض 

فإن االرتداد هنا يستدعي أن يكون العدد كبرياً إىل درجة وصفهم بالطائفة٬، وهذه  ٬،الواقع
ظهوره٬، أي يصدق عليها أا وبغيبته وتنتظر  Xالطائفة جيب أن تكون مؤمنة باإلمام املهدي 

الطائفة الشيعية٬، وعندما يتم الظهور فإا ترتد عن نصرته؛ ألا ال توفق ملعرفته أصال٬ً، والسبب 
  .يف ذلك وكما تصفه الرواية إا تتوقع أن يكون األمر يف شيخ فتنكره الناس

شاباً عند  إذن٬، فالسبب يف هذا االرتداد واضح؛ ألن الناس ال تتفاجأ من كون اإلمام
  ظهوره؛ ألن ذلك ثابتاً يف عقيدة الشيعة٬، فلماذا يكون هذا االرتداد ؟

٬، والذي يكون Xوال يكون هذا إال إذا أخذنا يف اعتبارنا دعوة اليماين الذي ميثل اإلمام 
فتنكره الناس وال  Xإىل الناس٬، وهو الذي يدعو الناس لإلمام املهدي  Xهو سفري اإلمام 

؛ ألا تتصور أن األمر يف شيخ كبري السن٬، وهذا الشيخ املقصود يف الرواية هو املرجع تقبل منه
الديين٬، فهم شيوخ وكبار يف السن عادةً والناس ال تقبل التوجيه إال منهم وال تطيع إال أمرهم 

 Xلن يكون دليالً لإلمام املهدي  ٬، فذلك)كما يزعمون( Xوهم نواب اإلمام املهدي 
ما يكون ردهم حينئذÉ غري التكذيب  Xجاء شاب ودعا الناس لإلمام املهدي غريهم٬، فإذا 

واإلنكار بسبب القيادة العمياء للعلماء٬، و�ذا تتحقق الرواية وتنطبق على أرض الواقع 
يتصل باألمة يف بداية ظهوره عن طريق  Xوالروايات كثرية اليت تؤكد أن اإلمام املهدي 

  .شخص
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لصاحب هذا األمر غيبتني٬، إحدامها تطول٬، حىت يقول إن : (Xعن أيب عبد اهللا 
بعضهم مات٬، ويقول بعضهم ذهب٬، حىت ال يبقى على أمره من أصحابه إال نفر يسري٬، وال 

  .)١() يطلع على موضعه أحد من ولده وال غريه إال املوىل الذي يلي أمره

مث أومأ    يكون لصاحب هذا األمر غيبة يف بعض الشعاب٬، : (Xعن اإلمام أبو جعفر 
حىت إذا كان قبل خروجه بليلتني انتهى املوىل الذي يكون بني    بيده إىل ناحية ذي طوى 

حنو من أربعني رجال٬ً، فيقول : كم أنتم هاهنا ؟ فيقولون: يديه يلقى بعض أصحابه فيقول
  .)٢( ...)واهللا لو يأوي بنا اجلبال آلويناها: كيف أنتم لو قد رأيتم صاحبكم ؟ فيقولون

وليس يف الرايات راية أهدى من راية اليماين٬، هي راية هدى؛ : (Xوعن أيب جعفر 
ألنه يدعو إىل صاحبكم٬، فإذا خرج اليماين ح�ر�م بيع السالح على الناس وكل مسلم٬، وإذا 
خرج اليماين فاgض إليه٬، فإن رايته راية هدى٬، وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه٬، فمن فعل 

  .)٣( ...) ألنه يدعو إىل احلق وإىل صراط مستقيم ذلك فهو من أهل النار؛

٬، بل Xمن هذه الروايات نصل إىل نتيجة مفادها إن الفئة الثانية مل تكن تقصد اإلمام 
٬، وعندما يكون األمر يف شاب فستكون حينئذÉ البلية اليت Xتقصد الذي يدل على اإلمام 

ن األمر يف أحد الشيوخ املتربعني وال يصدقه أحد٬، فهم يتوقعو Xتكلم عنها اإلمام الصادق 
  !!!على صدر احلوزة ال يف شاب خامل أصله 

  Xروايات الصفات اجلسمية لإلمام : القسم الثاين

  :لون البشرة   ١

وهي روايات كثرية متداخلة يف ما بينها ومتناقضة يف بعض الصفات٬، على سبيل املثال 
  :نذكر بعض التناقضات اليت ال ميكن جتاهلها

                                                            
 .١٥٢ص ٥٢ج: بحار األنوار -١
 .٣٤١ص ٥٢ج: بحار األنوار -٢
 .٢٦٤ص: غيبة النعماني -٣



 ٢٤................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

املهدي رجل من ولدي٬، وجهه كالكوكب الدري٬، اللون لون : (عن رسول اهللا 
  .)١() عريب٬، واجلسم جسم إسرائيلي

إنه رجل من ولدي٬، كأنه من رجال بين إسرائيل٬، خيرج عن جهد ( :قال٬، النيب  عن
من أميت وبالء٬، عريب اللون٬، ابن أربعني سنة٬، كأنه وجه كوكب دري٬، ميأل األرض عدالً 

  .)٢(...) م�لئت ظلماً وجورا٬ً، ميلككما 

وتصفه ٬، ٢٦٥ص ٣وهو هنا يقصد أمسر كما يفسر ذلك السيد الصدر يف املوسوعة ج
أمسر يعتوره : (القائم بقوله Xيصف اإلمام الصادق بعض الروايات بصورة صرحية حيث 

  .)٣() مع مسرته صفرة من سهر الليل

  :بينما يف جانب آخر من الروايات

خيرج رجل من ولدي يف آخر الزمان أبيض اللون مشرب : (Xعن أمري املؤمنني 
  .)٤( ...)حبمرة٬، مبدح البطن٬، عريض الفخذين 

واضح اجلبني٬، أبيض الوجه٬، دري : (بقوله Xاإلمام الصادق ويف خرب آخر يصفه 
  .)٥( )املقلتني٬، شثن الكفني٬، معطوف الركبتني

  .أبيض اللون وليس أمسر Xفيها تصريح واضح بأنه  تني وغريهاوهذه الرواي

  :الفخذان   ٢

هو رجل جلي اجلبني٬، أقىن األنف٬، ضخم البطن٬، أزيل : (Xعن أمري املؤمنني 
٬، ومعىن أزيل الفخذين هو هزيلهما مما يناقض الرواية )٦()الفخذين٬، بفخذه اليمىن شامة

  .السابقة اليت تصفه بأنه عريض الفخذين

                                                            
 .٦٥ص ٥١ج: بحار األنوار -١
  .١٤١ص: المالحم والفتن البن طاووس -٢
 .٤٢٠ص ١ج: إلزام الناصب -٣
  .٤٦٥ص: إعالم الورى -٤
  .٤٢٠ص ١ج: إلزام الناصب -٥
 .١٣١ص ٥١ج: بحار األنوار -٦
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  :اناحلاجب   ٣

أزج  ٬،صلت اجلبني : (...٬، قالXعن علي بن إبراهيم مهزيار يف صفة املهدي 
  .)١(...)  سهل اخلدين ٬،أقىن األنف ٬،احلاجبني

  :أما الرواية املعارضة هلا فإا تقول مشرف احلاجبني

ذاك املشرب محرة٬، الغائر العينني٬، املشرف احلاجبني٬،  : (...Xعن أيب جعفر الباقر 
  .)٢() نكبني٬، برأسه حزاز٬، وبوجهه أثر٬، رحم اهللا موسىالعريض ما بني امل

ذكر السيد الصدر هاتني الروايتني وناقش التناقض الذي ظهر عند تناول موضوع احلاجبان 
يقال زج حاجبيه دققهما ) أزج احلاجبني(إن معىن : إذ قال ٣٦٦ص ٣يف املوسوعة ج

أن تكون احلاجبان عريضان فيحصل معناها ) مشرف احلاجبني(وطوهلما٬، بينما الصفة األخرى 
  .التناقض يف املعىن

  :صفات العينني   ٤

غائر العينني٬، مما ) ٣(بأنه أعني٬، أي واسع العينني٬، ويف الرواية يف النقطة  Xنرى أوصافه 
  .يرجح أن ال يكون واسعهما

  :العالمات الفارقة على الوجه  ٥

خال أسود٬، عليه  كأن وجهه كوكب دري٬، يف خده األمين : (...قال رسول اهللا 
) ٣(٬، أي أن عالمة وجهه يف خده األمين خال٬، بينما يف النقطة )٣(...)  عبايتان قطوانيتان

  ....)وبوجهه أثر٬، رحم اهللا موسى (...  تكون عالمة وجهه فيه أثر٬، وهذا اختالف واضح

  

  

                                                            
  .٧٨٧ص ٢ج: الخرائج والجرائح -١
  .٢١٥ص: غيبة النعماني -٢
  .٩٦ص ١٥ج: بحار األنوار -٣
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  :�تيجة احملور الثا�ي
عند الظهور من ناحية القيمة العمرية ومن ناحية  Xالتناقض الواضح يف شكل اإلمام 

فهي ال  ٬،الصفات اجلسمية ال يترك أدىن شك بأن هناك رجلني كانا مقصودين بتلك الروايات
ميكن أن تنطبق على رجل واحد٬، ومها قد و¼صفا يف مجيع الروايات بالقائم أو املهدي أو 

و قائم آل حممد أيضاً وهو املهدي أيضاً وهذه شهادة بأن الشخص املقصود يف الرواية ه ٬،اإلمام
وإمام كذلك٬، وهذا األمر كما أسلفت سابقاً هو من دواعي السرية والرمزية الضرورية حلفظ 

  .عملية الظهور

وهنالك نقطة مهمة أحب اإلشارة إليها يف روايات الصفات٬، فإنك لو أخذت رواية فيها 
باقي الصفات املذكورة يف هذه الرواية  صفة خمالفة لصفة من نفس النوع كاللون مثالً فإن

ستحددان صفات الشخصني٬، وجبمع روايات أخرى حتتوي على صفات موجودة يف إحدى 
و�ذا  ٬،رواييت اللون ألصبحت تلك الروايات حمكومة بصفة معينة يف تلك الرواية األخرى

ة يف إحدى تكون كل الروايات اخلاصة بالصفات قد اجتمعت يف جمموعتني٬، والصفات الوارد
اÕموعتني من الروايات هي صفات لشخص خمتلفة٬، بل ومتناقضة مع صفات ذلك الشخص 
املقصود يف اÕموعة األخرى مع اشتراكهما ببعض الصفات٬، كالطول اإلسرائيلي٬، وداء احلزاز٬، 

  .وغريها

ولو أن هناك حالة من التناقض سوف تظهر يف صفات اÕموعة الواحدة٬، وكمثال على 
وصفاً دقيقاً له٬، فهو طويل وأمسر وتصف مالمح وجهه  Xعطي صفات املهدي األول ذلك ت

وهزال فخذيه٬، أي أنه ليس بضخم اجلسم ولكن جتد صفة أخرى ساقتها إحدى الروايات 
وهي أنه ضخم البطن فال يكون بني هذه الصفة تتناسب مع الصفات اجلسمية املفترضة 

  :د ألمرين٬، واحلال هنا رمبا يعوXللمهدي األول 

هو احلمل على الرمزية إلزالة التناقض الظاهري الذي سيضطرنا إىل التوقف يف : األول
  .الرواية



 ٢٧................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

يعود إىل الرواة٬، فهم ينقلون قد إن التناقض يف صفات نفس اÕموعة إذا حدث فإنه : الثاين
ات وتدوينها أو نسخها يف مراحل زمنية متعددة٬، فإذا كانت رواي الرواية من األئمة 

املهدي يف تلك لقب أن هناك شخصان مقصودان بقد جيهل  الصفات كثرية جداً والراوي
الروايات فقد يقع السهو واخلطأ على اعتبار أن الصفة الواردة يف تلك الرواية هي لنفس 
املقصود فال يستدعي التدقيق٬، فإن وقع إضافة إحدى صفات هذه الرواية إىل صفات رواية 

  .إلمام فال تعدي وال حتريف وقع من وجهة نظر الراوي٬، واهللا أعلمأخرى وهي ختص نفس ا

والنتيجة النهائية إن التناقض املوجود يف صفات كل جمموعة على حده يكاد يكون ضئيالً 
جداً إىل درجة ال يغري املفهوم العام األثبت واألوضح٬، وهو كون الصفات منقسمة إىل صفات 

  .ور الثاين يف وجوب الرمزية يف اإلشارة إىل املمهدرجلني ال رجل واحد٬، و�ذا يثبت احمل

  وصف عملية الظهـور: احملور الثالث
والذي يهمنا هنا هو تسليط الضوء على الرمزية اليت سلكتها الروايات يف سرد األحداث 
وما لذلك من أمهية عظيمة يف بيان صاحب احلق يف نفس الوقت الذي تقوم بدفع اخلطر 

٬، حيث تذكر الروايات عن أهل البيت Xوانكشاف خطة الظهور بني يدي أعداء اإلمام 
.  

أن يسمي القائم حىت أعرفه بامسه٬،  Xسألت أبا جعفر : (لفعن أيب خالد الكابلي٬، قا
يا أبا خالد٬، سألتين عن أمر لو أن بين فاطمة عرفوه حلرصوا على أن يقطّعوه بضعة : فقال
  !٬، فما بالك بأعداءه من غري بنو فاطمة )١() بضعة

 :وتتركز الرمزية من جهة هذا احملور على عدة جوانب مهمة نتناول جانباً منها

  .الشخصيات الرئيسية يف عملية الظهور  ١

  .التسلسل الزمين لألحداث  ٢

  .العالمات   ٣

                                                            
 .٣١ص ٥١ج: بحار األنوار -١
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  .اخللط يف الفهم بني الظهور والقيام والساعة والرجعة وغريها  ٤

  الشخصيات الرئيسية يف عملية الظهور: أوالً

وردت روايات كثرية جداً حول العالمات احلتمية اليت تسبق الظهور٬، ونستفاد منها يف  
  .حتديد الشخصيات الرئيسية يف عملية الظهور لكوا تأخذ صفة احلتمية اليت ال بداء فيها

ظهور السفياين٬، واليماين٬، والصيحة من : للقائم مخس عالمات: (Xعن أيب عبد اهللا 
  .)١( )الزكية٬، واخلسف يف البيداءالسماء٬، وقتل النفس 

النداء من احملتوم٬، والسفياين من احملتوم٬، واليماين من : (أنه قال  Xعن أيب عبد اهللا
وفزعة يف  :قالاحملتوم٬، وقتل النفس الزكية من احملتوم٬، وكف يطلع من السماء من احملتوم٬، 

  .)٢() شهر رمضان توقظ النائم وتفزع اليقظان وخترج الفتاة من خدرها

نعم٬، وقتل النفس : السفياين من احملتوم ؟ فقال: قلنا له: (... أنه قال Xعن أيب عبد اهللا 
الزكية من احملتوم٬، والقائم من احملتوم٬، وخسف يف البيداء من احملتوم٬، وكف تطلع من 

مناد ينادي : وأي شيء يكون النداء ؟ فقال: فقلت. السماء من احملتوم٬، والنداء من احملتوم
  .)٣( )Xم القائم واسم أبيه باس

؛ ألن العالمات Xيف هذه الرواية هو املهدي األول ال اإلمام املهدي ) القائم(أن  ويبدو
عالمة لإلمام املهدي  ٬X، فكيف جيعل اإلمام املهدي Xهي داللة على قيام اإلمام املهدي 

X نفسه ؟.!!  

واليماين٬، واخلرساين٬، والسفياين٬، ٬، Xالقائم : فتكون النتيجة إن الشخصيات الرئيسية هي
  .والنفس الزكية

  

  

                                                            
 .٢٦١ص: غيبة النعماني -١
 .٢٦٢ص: غيبة النعماني -٢
 .٢٦٥ص: غيبة النعماني -٣
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  Xالقائم : أوالً

وغريها من  ٬،واحلجة ٬،واإلمام ٬،وصاحب احلق ٬،وصاحب األمر ٬،وهو قد يطلق عليه املهدي
ولكن ما عرضنا شيئاً منه من  ٬،Xاألمساء واأللقاب اليت يفهم منها شخص اإلمام املهدي 

اتصفت به تلك األمساء تدل على إن املقصود منها  التعدد واالختالفات والتناقضات اليت
شخصيني وليس شخصاً واحدا٬ً، وال يوجد داعي لتكرار تلك األدلة وكتب األنصار متخمة 

  .�ا

  اليماين: ثانياً

وقد تعددت مصاديق اليماين٬، وذلك ألن شخصية اليماين حاهلا حال بقية الشخصيات اليت 
ة وبصورة أكثر من غريها؛ ألن شخصية اليماين هي تواكب الظهور أحيطت بالرمزية الشديد

مفتاح ومقدمة للظهور املقدس٬، لذلك فإن التعدد يف تلك الشخصية يكاد يكون مهماً بصورة 
يف بيان اليماين مل يتمكن أحد من  Xكلية٬، ولوال التوضيح الذي أبداه السيد أمحد احلسن 

  .فهم احلقيقة أبداً

بشيء من التفصيل تعدد اليمانية يف كتابه اليماين املوعود وقد تناول الشيخ حيدر الزيادي 
  :٬، فخلص تقسيمه إىل ثالث٩٧حجة اهللا ص

وامللتوي عليه من أهل  ٬،وهو معصوم ٬،وهو حجة على الناس Xمياين اإلمام املهدي    ١
فيخرج اهللا على السفياين من أهل : (.... ذكر السيد املرعشيوهو الذي يهزم السفياين٬،  ٬،النار

  .)١( )فيهزم السفياين إىل الشام ٬،املشرق وزير املهدي
ألنه من أتباع اليماين  ؛ويكىن مياين ٬،وهو رمبا صاحب الثورة على الباطل: مياين العراق   ٢

  ).Xأي مياين اإلمام (الرئيسي 
 .وهو الذي يأيت من اليمن: مياين اليمن   ٣

ومياين اليمن يقاتل  ٬،)٢( )وخروج رجل من ولد عمي زيد باليمن: (Xعن الصادق 
  .السفياين ال كاليماين الرئيسي يهزم السفياين

                                                            
 .٦٢ص ٢٩ج: شرح إحقاق الحق -١
 .٦٣ص ٨٣ج: بحار األنوار -٢



 ٣٠................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

مث يسري إليهم منصور اليماين من صنعاء جبنوده٬، وله فورة شديدة : (Xعن أيب جعفر 
فيلتقي هو واالخوص وراياÑم صفر وثياÐم ملونة٬، فيكون بينهما قتال شديد٬، مث يظهر ... 

  .)١() االخوص السفياين عليه

وخيرج : (... ويف خرب آخر يصف مياين اليمن بالظلم٬، يف قصص األنبياء عن كعب األحبار
بينما هؤالء الثالثة قد تغلبوا على مواضعهم : قال كعب األحبار ٬،القحطاين من بالد اليمن

  .)٢(...) بالظلم

علماً إن اليماين يرجع نسبه إىل آل حممد٬، أي إنه عدناين وهذا قحطاين مما يستدعي 
من جهة النسب٬، ومن جهة العصمة٬، كون اليماين معصوم وكون : التعددية من جهتني

  .القحطاين ارتكب شيئاً من الظلم كما تصفه الرواية أعاله

 .مجيع الثالمثائة وثالث عشر ميانية حبكم تبعيتهم لقائدهم اليماين   ٤

وحة آنفاً هو والنتيجة إذا وردت لفظة اليماين يف إحدى الروايات فأي املصاديق املطر
  ؟ املقصود يف الرواية

  السفياين: ثالثاً

وردت شخصية السفياين يف الروايات بدون اإلشارة إىل التسلسل الزمين لألحداث٬، بل إا 
تصف األحداث مستقلة٬، وإن وردت شخصية السفياين ضمن تسلسل زمين معني لألحداث 

الحقاً مما ال يتيح فهم كون ناقضت روايات أخرى ال تعطي نفس ذلك التسلسل كما سيتضح 
  .حركته تابعة لشخص واحد

ولذلك فإن اعتبار السفياين شخص واحد أمر مستحيل لعدة أمور وردت يف الروايات٬، 
  :وهذه بعض جهات االختالف اليت تؤكد ذلك

 :التقدمي والتأخري عن الظهور املقدس   ١

                                                            
 .٥١٥ص ٢٩ج: شرح إحقاق الحق -١
 .٥٣٠ص ٢٩ج: إحقاق الحق -٢



 ٣١................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

فهو يسبق  ٬،لبس فيه ن ذلك قطعي الأو ٬،أصبح من املسلمات أن السفياين عالمة للظهور
فكيف نفسر  ٬،Xبل هو من العالمات احلتمية اخلمس اليت تسبق اإلمام  ٬،Xظهور اإلمام 

  :ومن هذه الروايات ٬،على السفياين Xالروايات اليت تذكر تقدم ظهور اإلمام 

خبده خال٬، يكون مبدأه من قبل املشرق٬، وإذا  د٬،املهدي أقبل٬، جع: (عن أمري املؤمنني
  .)١(...)  كان ذلك خرج السفياين

فإذا ظهر السفياين اختفى املهدي٬، مث خيرج بعد : (... Xعن علي ابن احلسني 
  . )٢()ذلك

إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها٬، فإنّ : (قال رسول اللّه 
٬، فكيف يكون خليفة اهللا املهدي ظاهراً يف جيش اخلراساين وهو )٣() فيها خليفة اللّه املهدي

  :سابق أو متوافق مع حركة السفياين٬، كما يف هذه الرواية

ال ترون ما حتبون حىت خيتلف بنو فالن فيما بينهم٬، فإذا كان  : (...Xعن أيب جعفر 
  . ذلك طمع الناس فيهم٬، واختلفت الكلمة٬، وخرج السفياين

٬، وتشتت أمرهم٬، ملكهمين فالن أن ميلكوا٬، فإذا ملكوا مث اختلفوا تفرق البد لب :وقال
حىت خيرج عليهم اخلراساين والسفياين٬، هذا من املشرق وهذا من املغرب٬، يستبقان إىل 
الكوفة كفرسي رهان٬، هذا من هنا وهذا من هنا٬، حىت يكون هالك بين فالن على أيديهما٬، 

  .)٤() أما إgما ال يبقون منهم أحداً

لتناقض  Xمما يدل على إن املهدي املقصود يف هذه الروايات هو ليس اإلمام املهدي 
النتيجة املتحصلة من هذه الروايات٬، مع النتيجة املتحصلة من روايات العالمات احلتمية اليت 

فإذا سلمنا بأن املهدي األول هو املقصود  ٬،جتعل السفياين سابقاً للمهدي وعالمة له ال الحقاً له
املهدي على السفياين٬، فليس غريباً أن يزامنه السفياين٬، فيكون قتاهلما تقدم وجود بروايات 

٬، فمن حارب Xسيكون ممثالً لإلمام املهدي ) اليماين(حيمل املعنيني٬، إذ إن املهدي األول 
                                                            

  .٣١٦ص ١٨ب : غيبة النعماني -١
 .٤٤٤ – ٤٤٣ص ٤٣٧ح : غيبة الطوسي -٢
  .٤٢٥ص ١ج: معجم أحاديث اإلمام المهدي -٣
 .٢٣٠ص ٥٢ج: بحار األنوار -٤
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ال و٬، فبالنتيجة تصدق الروايات مجيعاً Xاملهدي األول سيكون حمارباً ومعادياً لإلمام املهدي 
  .يكون هنالك تعارض يف املعىن

بيتني تعادينا يف اهللا قلنا صدق اهللا وقالوا  سفيان أهلإنÕا وآل أيب : (Xعن أيب عبد اهللا 
وقاتل معاوية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  كذب اهللا٬، قاتل أبو سفيان رسول اهللا 

X ٬، وقاتل يزيد بن معاوية احلسني بن عليXم ٬، والسفياين يقاتل القائX()١(.  

  :مدة حكم السفياين   ٢

ومرة اثنا عشر شهرا٬ً، مما  ٬،ورد االختالف يف مدة حكمه٬، فهي مرة مثانية أشهر وتسعة
  :يرجح تعدد السفيانيني تبعاً لذلك

محل امرأة تسعة : فقلت: ؟ قال كم تعدون بقاء السفياين فيكم: (Xعن أيب جعفر 
  .)٢( )ما أعلمكم يا أهل الكوفة: أشهر٬، قال

مث إن السفياين ميلك بعد ظهوره الكور اخلمسة محل امرأة٬، : (Xوعن أيب عبد اهللا 
  .)٣() محل مجل اثنا عشر شهراً) (أستغفر اهللا٬، محل مجل٬، وهو من األمر احملتوم البد منه :قال

إذا ملك كور الشام : (Xعندما سئل عن السفياين٬، أجاب  Xوعن أيب عبد اهللا 
ميلك تسعة : قلت. واألردن وقنسرين فتوقعوا الفرج دمشق ومحص وفلسطني: اخلمس

  .)٤(...) ولكن ميلك مثانية أشهر ال يزيد يوماً ٬،ال: Xأشهر؟ قال 

  :بيعة السفياين ومكانه   ٣

تذكر أغلب الروايات أنه يبايع من قبل أهل الشام٬، فال يكون له همÑ إال التوجه إىل العراق٬، 
  .مقتالً  عظيماً وتذكر الروايات أنه يستبيح الكوفة ويقتل

                                                            
  .١٦٥ص ٣٣ج: بحار األنوار -١
 .٢١٦ص ٥٢ج: بحار األنوار ،١٣٧ص: بشارة اإلسالم -٢
 .٤٤٩ص: غيبة الطوسي ،١٧٣ص: بشارة اإلسالم -٣
  .١٦٠ص ٣ج: للسيد الصدر - الموسوعة -٤
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مث ال يكون له مهة إال اإلقبال حنو العراق٬، ميد جيشه بقرقيسيا : (Xعن اإلمام الباقر 
ألف٬، فيصيبون من أهل  ٧٠ويبعث السفياين جيشاً إىل الكوفة وعدÑم ... فيقتتلون Ðا 

  .)١( ...)الكوفة قتالً وصلباً وسبياً

  .اً مثل بيعة أهل الكوفة له وأنه قائد فيهمبينما تذكر غري تلك الروايات كالماً آخر متام

من أهل املدينة حىت ينتهي إىل االجفر٬،  Xيقتل القائم : (Xعن علي بن احلسني 
مث يسري حىت ... ه يأكلون منها غرفيصبحون وقد نبتت هلم  :قال ٬،وتصيبهم جماعة شديدة

  .)٢(...)  ينتهي إىل القادسية وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياين

يقدم القائم حىت يأيت النجف فيخرج إليه جيش السفياين : (Xعن أيب عبد اهللا 
٬، وكلمة الناس هنا تعين عامة الناس من أهل النجف٬، فهم غري )٣(...) وأصحابه والناس معه

  .جيشه وأصحابه

رجالً من أهل ) والكالم عن العراق( وسلط اهللا عليهم : (...Xعن أمري املؤمنني 
) مث يذكر أنه خيرب البصرة وواسط وبغداد( ٬،السفاح ال يدخل بلداً إال أهلكه وأهلك أهله

حنو قربي لينبشه٬، فيتلقامها السفياين فيهزمهما مث يقتلهما أدخله بغداد  مث خيرج هو والذي
  .)٤(...) ويدخل جيش السفياين الكوفة٬، فال يدعون أحداً إال قتلوه... 

لسفياين منع الرجل الذي من أهل السفاح أن ينبش قرب أمري والواضح من الرواية أن ا
فأي سفياين .. وأتباعه  Xوهذا منايف هلدف السفياين وبغضه ألمري املؤمنني ..  Xاملؤمنني
وكيف ارتبطت مصلحته بالدفاع عن قرب أمري املؤمنني وهو معادي ملنهج أمري املؤمنني .. هذا ؟ 
Xمن رموز الدين الكبار يف النجف٬، فيكون من مقتضى ٬، مما يرجح أن يكون شيعيا٬ً، بل و

  .مصلحة احلفاظ على سلطته ومكانته االجتماعية القيام بأمر الدفاع عن املرقد الشريف

وهذا السفياين سلطته  ٬،مث إن السفياين إذا دخل العراق استوىل على السلطة يف كل العراق
و من أهل السفاح اسقط مناطق كما هو واضح إقليمية حمدودة بالنجف٬، بدليل إن املدع

                                                            
 .١٨٠ص: غيبة النعماني -١
  .٣٣٤ص: بشارة اإلسالم -٢
 .٣٨٧ص ٥٢ج: بحار األنوار ،٣٣٥ص: بشارة اإلسالم -٣
 .٨٣ص: بشارة اإلسالم -٤
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 ٬،شاسعة من جنوب العراق حىت يصل بغداد مث يتوجه إىل النجف فيقاتله جيش السفياين ويغلبه
بينما تقرأ يف رواية أخرى أن السفياين يدخل مصر ويستبيح أهلها٬، وهو ما ينايف خط سري 

  .كسفياين الشام الذي يبدأ من الشام ويتوجه إىل الكوفة ويكون مقتله هنا

  .)١(...)إذا دخل السفياين أرض مصر أقام فيها أربعة أشهر يقتل ويسيب أهلها: (عن حذيفة

 :جهة انتساب السفياين   ٤

  .أي أنه سيد تراه ينتسب يف رواية إىل أهل البيت 

إذا بلغ السفياين أن القائم قد توجه إليه من ناحية الكوفة فيتجرد : (Xعن أيب جعفر 
  .)٢( ...)اخرجوا يل ابن عمي :فيخرج فيقولخبيله حىت يلقى القائم 

  .)٣( )يقبل السفياين من بالد الروم متنصراً يف عنقه صليب: (عن بشر بن غالب

  .)٤( )ورجل من بيت أبو سفيان خيرج من كلب: (وعن عمار بن ياسر

وهذا التعدد يف ٬، )٥( )السفياين من ولد عتبة بن أيب سفيان: (Xعن علي بن احلسني 
يوجب التناقض إذا كان اعتبار السفياين شخصاً واحدا٬ً، وال حيل هذا التناقض إال االنتساب 

  .بتعدد السفيانيني

  :ياينمقتل السف   ٥

  .تذكر بعض الروايات مقتل السفياين مع جيشه يف املدينة إثناء اخلسف

إذا كان ذلك خرج السفياين٬، فيملك قدر محل امرأة تسعة : (Xعن أمري املؤمنني 
ويأيت املدينة جبيش جرار حىت إذا انتهى إىل ... بالشام فينقاد له أهل الشام أشهر٬، خيرج 

  .٬، بينما تذكر بعض الروايات أنه يقتل يف الشام)٦( ...) بيداء املدينة خسف اهللا به

                                                            
 .٥٠ص: البن طاووس - المالحم والفتن -١
  .٣٣٥ص: بشارة اإلسالم -٢
 .١٦١ص: بشارة اإلسالم -٣
 .١٦٢ص ٣ج: للسيد الصدر - الموسوعة -٤
 .٢١٢ص ٥٢ج: بحار األنوار -٥
 .١٦١ص ٣ج: الموسوعة -٦
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مث ماذا يفعل املهدي سيدي ؟ : (٬، قال املفضلXيف كالم للمفضل مع اإلمام الصادق 
  .)١(...) السفياين إىل دمشق٬، فيأخذونه ويذحبونه على الصخرةيثور سرايا على : Xفقال 

  .Xبينما تذكر طائفة من الروايات مقتله يف الكوفة وبيد اإلمام 

الكوفة فال يبقى مؤمن إال كان فيها ) Xيقصد القائم ( مث يدخل: (Xعن أيب جعفر 
فيعطيه  نة نبيه مث يقول ألصحابه سريوا إىل هذا الطاغية٬، فيدعو إىل كتاب اهللا وس... 

ما هذا ؟ ما صنعت ؟ واهللا ما : السفياين من البيعة سلما٬ً، فيقول له كلب وهم أخواله
استقبله٬، فيستقبله٬، مث يقول له القائم : ما أصنع ؟ فيقولون: نبايعك على هذا أبدا٬ً، فيقول

فيمنحهم اهللا أكتافهم ويأخذ السفياين أسرياً فينطلق به ... خذ حذرك : صلوات اهللا عليه
  .)٢( ...)ذحبه بيدهوي

  :ويف رواية إن ايته يف احلرية

السفياين حتت شجرة أغصاgا مدالة يف احلرية  Xيهزم املهدي : (Xعن أيب جعفر 
  .)٣( )طويلة

وتعدد النهايات اليت تذكرها الروايات لشخص السفياين وجيوشه تدل أيضاً على نفس 
  .املطلب أي تعدد السفيانيني

  :لون رايته   ٦

  .)٤() وخروج السفياين براية محراء وأمريها رجل من بين كلب: (Xعن أمري املؤمنني 

  .)٥( )وخروج السفياين براية خضراء وصليب من ذهب: (Xعن أمري املؤمنني 

  

  
                                                            

 .١٠٠ص: لالسترآبادي -الرجعة  -١
  .٣٠٥ص: بشارة اإلسالم -٢
 .٣٨٦ص ٥٢ج: بحار األنوار -٣
  .٢٧٢ص ٥٢ج: بحار األنوار -٤
 .٨١ص ٥٣ج: بحار األنوار -٥
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  :النتيجة

هذا املوجز مما تيسر لنا من الروايات اليت سلطت الضوء على أبعاد حركة السفياين وخطة 
وهي تبني مبا ال يقبل الشك أن املقصود بالسفياين ليس شخصاً واحداً بل هم  ٬،سريه وصفاته

ما ورد يف املالحم والفنت البن ولعل ما يقطع الشك باليقني هو  ٬،جمموعة من السفيانيني
يف : (حدثنا احلكم بن نافع٬، عن جراح٬، عن ارطأة٬، قال: فيما ذكره نعيم٬، قال ٥٠ص طاووس

  .)ن اهلدة حىت يظن كل قوم أنه ضرب ما يليهمزمان السفياين الثاين تكو

  الدجال: رابعاً

نفس الكالم الذي جرى على السفياين جيري على الدجال٬، ففي الروايات أن هناك ثالثون 
  .دجاالً

  .)١() سيكون بعدي ثالثون دجاالً يظهرون عند اقتراب الساعة: (عن النيب حممد 

املالحظ واهللا أعلم أن لفظة الدجال والسفياين  واملقام ال يتسع للبحث يف التفاصيل٬، ولكن
عندما تطلق على شخصية بعينها فإن ذلك يعين أن سلوك تلك الشخصية قد انتقل إىل احلالة 

فكون الفقهاء مثالً غري عاملني شيء  ٬،اليت يستوجب فيها إطالق تلك التسمية عليها
ىل إحدى املرتبتني٬، أما اختالف أو من ميثله شيء آخر ينقلهم إ Xومناصبتهم العداء لإلمام 

التسميتني٬، فهذا مما ال داعي للخوض فيه إذا ما علمنا مضمون اللفظني٬، فالدجال باملعىن العام 
هو الذي يتصف بالكذب واخلديعة وإظهار عكس ما يبطن٬، والسفياين هو الذي يتصف 

من االستعداد  ٬، ويكون يف عدائه الشيء الكثريمبجاهدته ومناصبته العداء ألهل البيت 
  .للقتل والبطش

ممكن أن يتصف بتلك الصفتني على انفراد أو  Xوعلى هذا فإن كل أعداء حركة اإلمام 
رمبا اشتراكهما فيه واهللا أعلم٬، مع العلم أن املوصوف قد يكون مل حيمل ذلك االستعداد قبل 

وçديدها لبعض مصاحله  حركة الظهور أو حىت أثنائها ويكون معادياً هلا أثناء سريها يف اÕتمع
  ).بسبب ظهور دعوة احلق(الدنيوية٬، أو قل إظهار بطالنه وزيف هيبته القدسية الزائفة 

                                                            
 .٨٨١ص: الخرايج -١
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وعليه فإن طرح الروايات ملثل تلك الشخصيات يف إثناء سرد عالمات الظهور رمبا حيمل 
 فقد يرد وصف لنفس الشخص يف رواية على أنه رجل صاحب راية أو أنه.. أكثر من داللة 

مث قد  ٬،علوي أو حسين أو خراساين أو غريها بدون اإلشارة إىل عاقبته أو ما يؤول إليه أمره
أو من ميثله يف مراحل الحقة٬،  Xيكون هذا املقصود يف الرواية من احملاربني لإلمام 

فيستوجب وصفه نفسه بصفة أخرى منافية للصفة األوىل٬، أي يف رواية أخرى بأنه الدجال أو 
و�ذا يكون هناك تعدد كثري جداً  ٬،املرواين أو صاحب رايات املغرب أو غريها السفياين أو

للشخصيات مع احتمال أن تكون بعضها مطابقة للبعض اآلخر مع اختالف املسميات أو 
  .واهللا أعلم.. الكىن 

وكمثال أن من مصاديق الدجال اليت أكدçا الروايات دجال ميسان٬، الذي حارب الدعوة 
أنه يف بداية األمر كان من أنصارها والدعاة إليها٬، وحركة الدجال األكرب  بضراوة٬، علماً

  .Xكما أشار إىل ذلك السيد أمحد احلسن ) ومصداقها أمريكا(

أول ما يرد�ه الدجال سنام؛ جبل مشرف على البصرة٬، هو أول ما : (فعن رسول اهللا 
مثال بسيط لتعدد مصاديق الدجال٬، وكما أسلفت فقد ورد يف  ٬، وهذا)١() يرد�ه� الدجال

الروايات تعدد الدجالني يف أيام الظهور مما جيعل التشخيص صعباً فتكون النتيجة شبهة يف 
وبالتايل تؤثر هذه الشبهة على املعرفة الكلية يف الفهم العام لسياق األحداث  ٬،حتديد املصداق

  .لترابطها مع بعضها

  اسايناخلر: خامساً

  .ورد يف الروايات أن السفياين ال يكون صاحب راية حق إال إذا التحق باليماين

السفياين٬، واخلراساين٬، واليماين٬، يف سنة واحدة٬، : خروج الثالثة: (Xعن أيب عبد اهللا 
  .)٢( ...) من راية اليماين؛ ألنه يدعو إىل احلق بأهدىيف شهر واحد٬، وليس فيها راية 

                                                            
 .٦٣ص ٢ج: معجم أحاديث اإلمام المهدي ،١٥٠ص: الفتن البن حماد -١
 .٤٥٨ص: الورى إعالم -٢
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وإذا اعتربنا أن صاحب الرايات السود هو القادم من املشرق هو نفسه اخلراساين كما يشري 
إىل ذلك السيد الصدر يف املوسوعة التضح لنا أن هنالك تناقض كبري٬، إذ إن صاحب الرايات 

  .السود حجة أيضاً وواجب على الناس إتباعه وبيعته بنص كالم أهل البيت 

مث تطلع الرايات السود من قبل املشرق٬، فيقاتلوهم قتاالً ال يقاتله : (قال رسول اهللا 
  .)١() إذا رأيتموه فبايعوه فإنه خليفة املهدي :فقال) شاباً(مث ذكر شيئاً قوم٬، 

بلت من خراسان فأتوها ولو حبواً قإذا رأيتم الرايات السود قد أ: (عن رسول اهللا 
  .)٢() على الثلج٬، فأن فيها خليفة اهللا املهدي

مث جتيء الرايات السود فيقتلوgم قتالً مل يقتلوه قوم٬، مث جييء : (قال رسول اهللا 
  .)٣() خليفة اهللا املهدي٬، فإذا مسعتم به فأتوه فبايعوه٬، فإنه خليفة اهللا املهدي

جتيء الرايات السود من قبل املشرق كأن قلوÐم زبر احلديد٬، : (قال رسول اهللا 
  .)٤() فيبايعهم ولو حبواً على الثلجفمن مسع Ðم فليأÑم 

فإذا مل يكن هذا الشخص هو اخلراساين فمن يكون ؟ وكيف ميكن تعدد احلجج يف نفس 
وهذا اللبس يف الفهم يستوجب طرح احتماالت عديدة ومن مث ترجيح األقرب  ٬،الزمان

وقد تناول هذا  ٬،للروايات على أن ال يكون هنالك تنايف يف املعىن العام لسياق األحداث
ـ  من ) اليماين حجة اهللا(املوضوع وبشكل تفصيلي الشيخ حيدر الزيادي يف كتابه املوسوم ب

  .٬، فنحيل القارئ إليهXإصدارات أنصار اإلمام املهدي 

  :النتيجة

تعدد املصاديق لشخصيات الظهور الرئيسية٬، ناهيك عن غض النظر عن ذكر الشخصيات 
الثانوية لضيق املقام يستوجب استحالة فهم األحداث املذكورة يف الروايات فهماً تاما٬ً، فأنت 
إذا قرأت رواية تذكر أحداث ومعارك يشترك فيها اليماين واخلراساين والسفياين والدجال على 

                                                            
 .٣٠ص: بشارة اإلسالم -١
 .٤٧٢ص ٢ج: آشف الغمة -٢
 .٨٣ص ٥١ج: بحار األنوار -٣
  .٨٤ص ٥١ج: بحار األنوار -٤
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٬، فمن أين لك أن تعرف من هو املصداق لكل من تلك املفاهيم اليت ممكن أن تنطبق سبيل املثال
أال يثري ذلك تساؤالً قوياً عن سبب تلك  ٬،على عدة شخصيات٬، وإذا كان هذا مستحيالً

بل أال  ٬،الرمزية القوية املتبعة يف تشخيص مصاديق شخصيات الظهور وتصعيبها قدر اإلمكان
على إن تلك الرمزية كانت مقصودة لغاية مهمة وخطرية مل تفصح  يكون ذلك مؤشراً ودليالً

عنها الروايات إال بالتلميح٬، وهي شخصية املمهد املختلطة بني تلك الشخصيات املشتركة يف 
  .التمهيد للظهور

  التسلسل الزمين لألحداث: ثانياً

ة لسري نظراً لالشتباه يف الفهم لشخصيات الظهور الرئيسية ترتبك الصورة احلقيقي
على مر  Xاألحداث٬، وهذا ما نراه يف االختالف يف الفهم للباحثني يف قضية اإلمام املهدي 

ولكن يكفي يف هذا املقام  ٬،واخلوض يف مثل هذا األمر حيتاج إىل حبث مستقل ٬،العصور
اإلشارة إىل الشبهات الكثرية اليت وقع فيها أغلب العلماء والباحثني يف خصوص الفترة اليت 

٬، والفهم يكون حسب )سنة الظهور(ض عنها الظهور٬، وهي كما يسميها السيد الصدر يتمخ
  .أطروحته على ظاهر األخبار

فالصيحة يف رمضان٬، والقيام يف حمرم٬، وغض النظر عن توقيتات بقية األحداث٬، وهنا اخلطأ 
وضيح الكبري٬، إذ أن تلك األحداث مرتبطة بعضها ببعض٬، وال ميكن أبداً فصلها عن بعض٬، ولت

هذا األمر بصورة أوضح نورد هذا اجلدول البسيط لسنة الظهور واليت تسبقها باألشهر العربية 
وفيه مواعيد لبعض األحداث كما وردت يف الروايات٬، وهي توصلنا إىل نتيجة خمتلفة عن 

  .اخلاطئ) سنة الظهور(نتيجة افتراض 

ذي  شوال  رمضان شعبان  رجب ٢مجاد ١مجاد  ٢ربيع ١ربيع صفر  حمرم
 القعدة

ذي 
 احلجة

خروج        
اليماين 

واخلراساين 
  والسفياين

حدوث  
 الصيحة

قتل     
النفس 
 الزكية
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ذي  شوال  رمضان شعبان رجب ٢مجاد ١مجاد ٢ربيع ١ربيع صفر  حمرم
 القعدة

ذي 
 احلجة

قيام 
القائم 

  )ع(

مقتل    
 السفياين

            

مجيعا٬ً، فاليماين والسفياين واخلراساين يف يوم ومعلوم يف الروايات إن تلك التواريخ مذكورة 
واحد ويف شهر واحد وسنة واحدة٬، والسفياين خيرج يف رجب٬، فيكون خروج الثالثة يف 

  .رجب

  .)١() السفياين البد منه٬، وال خيرج إال يف رجب: (Xعن أيب جعفر 

أن يكون ومعلوم أن الصيحة حتصل يف رمضان٬، وموقع هذا الشهر الذي فيه الصيحة البد 
بعد خروج الثالثة؛ ألنه لو كان قبل خروجهم الستوجب أن يظهر اليماين بعد ظهور اإلمام  

٬، وهذا خمالف للروايات اليت تذكر أن )كما أشار السيد أمحد احلسن يف كتاب النصيحة(
اليماين يسبق الظهور٬، مما يلزم أن يكون موقع الصيحة بعد خروجهم٬، ولكن أين موقع ذلك 

د خروجهم٬، هل الفارق بينه وبني القيام يف حمرم هو ثالث أشهر ونيف أي يف نفس الشهر بع
  أو بعد سنتني ؟ ٬،أو يف السنة اليت تلي سنة خروجهم ٬،)سنة الظهور(السنة 

واحلقيقة إننا إذا افترضنا أن حدوث الصيحة بعد أكثر من تلك الثالثة أشهر بسنة إضافية 
وهكذا تزداد تلك  ٬،بثمانية أشهر تقريباً Xم املهدي لكان مقتل السفياين قبل ظهور اإلما

الفترة كلما ابتعدنا سنة يف افتراضنا٬، وهذا الوضع خمالف للروايات اليت تشري إىل أن اإلمام 
؟ أي ! Xيذبح السفياين بيده٬، فكيف يقتل السفياين قبل ظهور اإلمام املهدي  Xاملهدي 

٬، وهذا الفرض يكون منقوض بروايات )الظهورسنة (إننا سنكون جمبورين على األخذ مبفهوم 
بني خروج الراية السوداء من : (كثرية٬، منها على سبيل املثال ما ورد عن حممد بن احلنفية

خراسان وشعيب بن صاحل وخروج املهدي وبني أن يسلم األمر للمهدي اثنان وسبعون 
فما هو  ٬،الراية لإلمام٬، أي إن اخلراساين خيرج وملدة ست سنوات حىت يتم تسليم )٢()شهراً

                                                            
 .٦٧٩ص: األمالي للطوسي -١
  .الباب الثالث والثمانون :البن طاووس - المالحم والفتن -٢
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حال اخلراساين يف اخلمس سنوات اليت يفترض فيها أن يكون اإلمام قد خرج وقتل السفياين 
بعد ثالثة أشهر واستتب له األمر يف العراق٬، هذا على فرض أخذ املسميات على ظاهرها٬، 

خليفة (لقائم فاألرجح إن اخلراساين يف احلقيقة مل يكن إال مفهوم أحد مصاديقه الرئيسية هو ا
إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل : (أو إن الرواية الواردة عن ثوبان). املهدي

  .)١( )خراسان فأتوها ولو حبواً على الثلج٬، فإن فيها خليفة اهللا املهدي

فكيف يكون خروج االثنني معا٬ً، وأين ذهبت فترة التمهيد ؟ وكذلك اإلشكال وارد على 
ينتهي بقيام الثالثة٬، علماً إن النفس الزكية تقتل على يدي بين العباس حكم بين العباس الذي 

  ؟!بعد انتهاءهم بأشهر٬، فهل يرجعون من جديد بعدما قضوا 

واحلقيقة إن اخلوض يف توقيتات تلك الروايات يولد إحساساً مؤكداً وقطعياً بأن املصاديق 
السفياين الذي ذكرته الرواية  بالسفياين هو ليس نفس) س(متغرية٬، وإن من قصدته الرواية 

٬، وكذلك احلال جلميع شخصيات الظهور٬، وإذا مل نأخذ هذا املعىن باالعتبار فسوف )ص(
نضطر إىل التخلي عن أغلب الروايات لتعارضها الظاهري بعضها مع البعض اآلخر وسوف لن 

  .يصفو لدينا شيء باملرة

وأحب أن أنوه أن هذه بعض املواعيد اليت وردت يف الروايات وقد نقضت مجيع 
التوسيع يف إدخال بعض التوقيتات  متأطروحات الفهم السابق لكل العلماء٬، فما بالك إذا 

األخرى اخلاصة مبقتل النفس الزكية٬، أو االختالفات يف مدة حكم السفياين٬، أو مدة دعوة 
صبحت لدينا صورة خمتلفة يف كل حالة٬، بل ورمبا مناقضة للحالة اليت وغريها٬، إذن أل.. اليماين 
 Xمما يعين أن فهم احلقيقة الكاملة يبقى ناقصاً حىت يكون الفهم مأخوذاً من اإلمام  ٬،تسبقها

  .املعصوم نفسه٬، وذلك الختالف أطروحات التسلسل الزمين لألحداث كما اتضح سابقاً

يف الوصف  رهنته وإثباته٬، وهو سري أهل البيت وهذا مؤيد ملا أردت التوصل إىل ب
لعملية الظهور بطريقة الرمز٬، حبيث أصبح من املستحيل معرفة مصاديق األشخاص أو األماكن 

نفسه أو من يرسله٬، حىت يكون ذلك دليالً له على  Xأو األحداث إال عن طريق اإلمام 
  .الناس يف أنه احلق وكل ما سواه باطل

                                                            
 .١٠١ص: للكوراني -  الممهدون -١
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تلك الروايات هي تأييد صاحب احلق٬، فتكون مسؤولية املكلف حمصورة وتبقى الفائدة من 
٬، كالوصية٬، مبعرفة صاحب احلق باألدلة املنصوصة واحملكومة يف كالم أهل البيت 

واحتجاجه بالقرآن والسنة٬، واستعداده للمباهلة٬، وطلب الشهادة له من اهللا عن طريق الرؤيا٬، 
أدلة كافية إلثبات صاحب احلق والتسليم له ذه كل هأو طلبه االحتكام إىل االستخارة٬، 

  .وإعالء كلمة اهللا Xواالنقياد معه للوصول إىل نصرة اإلمام املهدي 

  العالمات: ثالثاً

إن استخدام العالمات يف وصف عملية الظهور هو املؤثر األساسي يف رسم الصورة٬، 
أمهلها الكثري من العلماء وبطبيعة احلال فإن العالمات وردت يف الروايات بكثرة إىل درجة 

  .مبجرد تعارضها مع فهمهم

بينما إن الغاية من وراء كثرة العالمات والرمزية املتبعة يف طرحها كانت للحفاظ على 
القضية من االنكشاف ووجوب التكتم واحلذر فيها بصورة ال يسمح من خالهلا كشف أي 

  :اليت أُسيء فهمها سر من أسرارها إال يف حينها٬، ومن األمثلة على العالمات

  .الفهم الدارج بأن الظهور يكون يف مكة ابتداًء

 .ظهور الشمس من املغرب

 .مصاديق الشخصيات سواء احلقة أو الباطلة

 .الصيحة

 .التوقيتات اخلاصة مبراحل الظهور والتقدم والتأخر عن بعضها البعض

و أردنا التفصيل حىت ول ٬،وهذه أمثلة وحسب٬، وإال فاملسألة أشد تعقيداً وأكثر اتساعاً
  .يكون املقصد واضحاً فسوف أتطرق إىل شرح بعض األمثلة السابقة مثل الصيحة

نالحظ يف الروايات أن الكالم يف الصيحة على حنو اخلصوص وعلى حنو العموم ويعطيها 
صفة الفردية٬، وهذا يعطيها موقع واحد فقط يف سيناريو الظهور وهو ) املعىن على النحو الثاين(
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 أنرمضان٬، أي قبل القيام الذي يكون يف حمرم٬، وهو  /٢٣فهم الدارج عند أغلب العلماء يف ال
  .تكون مواكبة ملقدمة الظهور

بطالن هذا الطرح وأحكمه باعتبار أن الصيحة تكون  Xوقد أظهر السيد أمحد احلسن 
نه وتعاىل إىل رمضان باعتبار إقرارها٬، حاهلا حال مجيع األقدار اليت وكلها اهللا سبحا /٢٣يف 

ليمضيها يف ليلة القدر٬، وتكون بذلك معلومة السماع من قبل طائفة من  Xاإلمام املهدي 
وفيما يلي ذلك يكون مساع الناس وحسب أمور كثرية متعلقة بالتوجه احلقيقي  ٬،املؤمنني فقط

  .واإلخالص والعمل والنية وغريها واهللا أعلم

على حنو اخلصوص٬، فتذكر يف مواقع كثرية ومن جهة أخرى تكون الصيحة يف الروايات 
وعديدة أثناء سرد األحداث يف سيناريو الظهور٬، فتارة تكون قبل الظهور٬، وتارة أثناء املعارك٬، 
وتارة يف مراحل متأخرة جداً من األحداث٬، ومما يعين أن الصيحة تأخذ صفة التعددية ال 

  .Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي أحد ) راجع فصل اخلطاب يف رؤيا أويل األلباب(الفردية 

و�ذا نالحظ أن هذه العالقة املهمة جداً وقد أشبعت بروايات كثرية جداً تعطيها مفهوماً 
ولقد اجتهد العلماء للوصول إىل مفهوم الصيحة وحل اختالف  ٬،صعباً ال ميكن إدراكه مطلقاً
  .الروايات ولكن دون جدوى

بتلك الشبهات فكيف ميكن االستفادة منها ملعرفة وإذا كانت هذه العالقة املهمة حماطة 
صاحب احلق ؟ وهذا السؤال ميكن أن يصاغ بصيغة أخرى٬، كيف نستدل على رجل بعالمة 

  �ذه الرمزية املطبقة ؟ ال نفهمها ؟ وملاذا وضعها أهل بيت احلكمة 

هو التعتيم املقصود على صاحب احلق ودفع أي  ٬،وتكون من أهم نتائج هذه النتيجة
إال يف حالة واحدة٬، وهي أن يظهر هو بنفسه حمتجاً عليهم بعلمه  ٬،احتمال النكشاف أمره

  .ويكون دليله فك رموز تلك الروايات
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إنا نصف صاحب هذا األمر بالصفة اليت : (Xقلت أليب عبد اهللا : عن مالك اجلهين٬، قال
ال واهللا ال يكون ذلك حىت يكون هو الذي حيتج عليكم : فقال ٬،ليس �ا أحد من الناس

  .)١() ويدعوكم إليه

وكمثال آخر كون العالمات مبهمة وحتتاج إىل معصوم إلثباçا وإحكامها للوصول إىل 
  !غايتها 

إذا رأيته حسبت يف  ٬،حيكم احلجاز رجل امسه على اسم حيوان: (عن رسول اهللا 
 ٬،خيلفه أخ له امسه عبد اهللا ٬،وإذا اقتربت منه ال ترى يف عينه شيء ٬،عينه احلول من البعيد

  .)٢() بشروين مبوته أبشركم بظهور احلجة    أعادها ثالثاً   ويل لشيعتنا منه

إذا : ٬X، مث قال من يضمن يل موت عبد اهللا أضمن له القائم: (٬، قالXعن الصادق 
ومل يتناهى هذا األمر دون صاحبكم إن شاء  ٬،مات عبد اهللا ال جيتمع الناس بعده على أحد

: Xيطول ذلك ؟ قال : فقلت ٬،ويذهب ملك السنني ويصري ملك الشهور واأليام ٬،اهللا
  .)٣( )كال

وقد قال السيد  ٬،تكلمت الرواية األوىل عن عالمة مهمة وهي موت أحد ملوك احلجاز
وإنه بالغ يف مناصبة الشيعة العداء٬، وأخرياً  ٬،إا ختص فهد ملك السعودية Xأمحد احلسن 

٬، )وهذا من سياق الرواية(فإن الرواية تقول بشروين مبوته أي مبوت فهد أبشركم بظهور احلجة 
لذلك فهي تتحدث عن فهد٬، ومن خالل إعطاء الصفات اليت يتصف �ا فهد تناولت عبد اهللا٬، 

  .مما يعين إن موت فهد هو عالمة للظهور.. فكان الشرط بشروين مبوته خيص فهد ال عبد اهللا 

والرواية الثانية تتكلم عن عبد اهللا فقط وحتدد فترة حكمه بالشهور واأليام ال بالسنني٬، 
  .بالظهور املقدس Xوهي الفترة اليت حيكم فيها٬، وعندما ميوت يبشر اإلمام 

على الرغم من  Xوالنتيجة اليت خنرج �ا من الروايتني إن كلتامها بشرت بظهور اإلمام 
أما ال تتطابقان يف التوقيت٬، وهذا واضح٬، فإن هناك موعدان خمتلفان٬، األول عند موت فهد 

                                                            
  .٣٢١ص: غيبة النعماني -١
  .١٢٢ص :مائتان وخمسون عالمة -٢
  .٢١٠ص ٥٢ج: بحار األنوار -٣
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مث استالم عبد اهللا احلكم٬، وبعد ذلك يكون املوعد الثاين عند وفاة عبد اهللا٬، فماذا يعين هذا 
  التعدد يف التوقيت ؟

  :واجلواب حيتمل احتمالني

إن الروايتني ال تقصد قائم واحد بل قائمان اثنان٬، فاألول هو اليماين٬، والثاين هو اإلمام 
X نفسه حيكم احلجاز بعد عبد اهللا.  

إا مجيعاً تشري إىل بدء عملية الظهور سواء يف فترة موت فهد أو عند موت خليفته عبد 
.. عالمات تشري لذلك األمر  قد ظهر أمره وهذه مجيعاً Xاهللا٬، أي إا تشري إىل أن اإلمام 

وهذا هو بيت القصيد٬، فال وجود  ٬،ويف كال االحتمالني يكون إسلوب الرمزية هو املعتمد
للطرح املباشر احملكم يف هذه الروايات مما يترتب عليه عدم األخذ بظاهر الرواية والتسليم 

  .بوجود املمهد املخفي شخصه عن التصريح

 ٬،املعىن أي اعتبار الرمزية يف الروايات اخلاصة بالعالماتخر يوضح هذا مثاالً آولنأخذ 
 :وليكن مثالنا يف ما خيص عدد العالمات

وردت روايات كثرية حتدد الظهور بعدد من العالمات٬، ولو أردنا املرور عليها سريعاً 
فيمكن حتديد أعداد  ٬،فاملقام ال يسع ملثل هذا البحث الكبري ولكن هو من باب إلفات النظر

  :بثالثة أنواعالمات حسب ما ورد يف الروايات الع

 .العالمات اخلمس٬، العالمات الكثرية واملتفرقة

  العالمات اخلمس: أوالً

: وقد وردت إا حتمية ولكن فيها الشيء الكثري من عدم الوضوح٬، وكمثال نذكر بعضها
  ).النفس الزكية ٬،الصيحة ٬،اخلسف ٬،السفياين ٬،اليماين(

أما البعض اآلخر فإا ختتلف بعالمة اليماين فتذكر بدالً عنه اخلراساين٬، ويف غريها تذكر 
٬، والبعض يذكر أا حتمية٬، ويف )القائم(٬، ويف بعضها )كف تطلع يف السماء(بدالً منه أيضاً 

روايات أخرى ال تشري إىل ذلك أي إمكان حصول البداء فيها٬، وتوجد ملثل هذه الشبهات 
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إيقاظ النائم٬، واليماين٬، واملهدي : د وضحتها كتب األنصار٬، فيمكن مراجعة كتبخمارج وق
  ....واملهديني٬، و 

  العالمات الكثرية واملتفرقة: ثانياً

والعالمات املنفردة كثرية جدا٬ً، ومن األمثلة عليها نضرب مثالً عالمة تنكسف الشمس 
  .والقمر ومها آيتان مل تكونا منذ أن خلق اهللا آدم

لَم{ ت�كُون�ا م�ن{ذُ ه�ب�طَ آد�م�  Xآيتانz ت�كُون�انz قَب{لَ قzي�امِ الْقَائzمِ : (٬، قَالXَبِي جÃعÂفَرٍ عن أَ
zرِهzي آخzن{ ش�ه{رِ ر�م�ض�انَ و�الْقَم�ر� فzم zي النِّص{فzج¼لٌ ٬،إِلَى الْأَر{ض٬ِ، ت�ن{كَِسف� الشَّم{س� فÃفَقَالَ ر :

الشَّمÂس¼ فÀي آخÀرِ الشَّهÂرِ وÃالْقَمÃر¼ فÀي النِّصÂفÀ ؟ فَقَالَ أَب¼و جÃعÂفَرٍ  يÃا ابÂنÃ رÃس¼ولِ اللÁه٬À، تÃنÂكَِسف¼
X : لَم{ ت�كُون�ا م�ن{ذُ ه�ب�طَ آد�م� zنَّه�م�ا آي�ت�انzإِنِّي أَع{لَم� م�ا ت�قُولُ و�لَكX( )١(.  

األسباب والعالمتان اللتان وردتا يف هذه الرواية ال ميكن حتققهما على أرض الواقع حتت 
قول الرجل  Xوقد احتج أحد اجلالسني باستحالة حصول ذلك وأيد اإلمام الباقر  ٬،الطبيعية

فهل ميكن اخلروج من هذا الطرح إال بنتيجة واحدة واضحة جلية  ٬،ولكنه أكد حصوهلما أيضاً
ولغرض  ٬،وهي إن الرمزية وحدها هي املقصودة يف طرح العالمات لغرض احلفظ من ناحية

٬، وهذا مثال فقط وإال فالعالمات أغلبها �Xا الحقاً من قبل اإلمام املهدي االحتجاج 
ووردت نفس اإلشكالية يف روايات العشر عالمات . اختذت هذا املنهج يف الطرح للغرض ذاته

  :حيث تذكر الروايات أن هناك عالمات العشر

كب ذي إن خلروجه عالمات عشرة٬، أوهلا طلوع الكو(...  :Xذكر أمري املؤمنني 
الذنب ويقارب من احلادي ويقع فيه هرج ومرج وشغب٬، وتلك عالمات اخلصب٬، ومن 
العالمة إىل العالمة عجب٬، فإذا انقضت العالمات العشرة إذ ذاك يظهر منا القمر األزهر 

  .)٢(..)  ومتت كلمة اإلخالص هللا على التوحيد

                                                            
 .٢١٢ص ٨ج: الكافي -١
 .٣٥٤ص ٣٦ج: بحار األنوار ،٨٨ص: بشارة اإلسالم -٢
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عشرة قبل الساعة البد منها٬، السفياين٬، والدجال٬، والدخان٬، : (عن رسول اهللا 
٬، وخسف Xوالدابة٬، وخروج القائم٬، وطلوع الشمس من مغرÐا٬، ونزول عيسى 

 .)١( )باملشرق٬، وخسف جبزيرة العرب٬، ونار خترج من قعر عدن تسوق الناس للمحشر

كما هو  ٬،ومرة تكون غري ذلك ٬،والعالمات العشرة مرة تكون يف الروايات واضحة الداللة
احلال يف الرواية الثانية٬، حيث تشري إىل أا عالمات الساعة٬، ولو اعتربنا أن الساعة هي اإلمام 

كما ورد يف الروايات وكما يفهم من مجلة عالمات الظهور الواردة يف منت  Xاملهدي 
مثل  ٬،حدة أكثر من مرةتكرر عالمة وا: الرواية الستلزم ذلك اخلروج من مجلة إشكاالت منها

كما يفهم  Xفالثانية تعين ظهور اإلمام املهدي  ٬،وطلوع الشمس من مغر�ا ٬،خروج القائم
فهل يكون القائم عالمة !! من بعض الروايات٬، فماذا يعين ذكر عالمة خروج القائم كعالمة 

فما املقصود ) اليماين(لظهوره نفسه٬، ولو افترضنا أن املقصود بلفظة القائم هو املمهد األول 
فمصداق الدابة هو املمهد األول فكيف يكون عالمة !! بالدابة اليت سبقت خروج القائم 

  .وهكذا... لنفسه 

ولو توسعنا أكثر لظهرت متشا�ات أخرى تؤدي بالنتيجة إىل الوصول إىل حقيقة ثابتة 
نة بالروايات وهي رمزية روايات العالمات وحاجتنا إىل التأين يف تقصي حقيقتها باالستعا

 .األخرى ومبا ال خيالف ما صح فهمه وثبت إدراكه واهللا أعلم

  اخللط يف الفهم بني الظهور والقيامة والساعة والرجعة: رابعاً

الذي يعتري الفهم العام هلذه العناوين ناجم عن سبب واحد٬، مفاده أا مجيعاً  إن اخللط
دائماً بالغموض إىل درجة أن االعتقاد ببعضها تشري إىل مراحل مستقبلية وغيبية٬، وهي حماطة 

  .امراً مرتبكاً ومشوب بالشبهة كما هو احلال يف موضوع الرجعة

وهذا املوضوع مستقل ومتشعب٬، أما ما يهمنا منه فهو تسليط الضوء على بعض املفاصل 
يف اإلشارة إىل بعض احللقات املفقودة٬، لكن ليس من خالل  اليت استخدمها أهل البيت 

الروايات الصرحية املباشرة٬، كالروايات اليت تتكلم عن الظهور املقدس٬، بل عن طريق استخدام 
 ٬،مفاهيم أخرى٬، كالقيامة والرجعة والساعة٬، وهو مما أعطى مربراً قوياً للخلط الذي أشرت إليه

                                                            
 .٢٦ص: بشارة اإلسالم -١
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وهو الذي جعل من هذا البحث نقطة دالة قوية جداً على أن الروايات تقصÑدت استخدام هذه 
فالرجعة ختتلف عن الظهور  ٬،فاهيم مع انفصاهلا عن معىن الظهور واستقالهلا مبعاين أخرىامل

والساعة والقيامة أيضاً ختتلف عن الظهور وهي  ٬،وهي يف مرحلة الحقة للظهور بفترة طويلة
  .تشري إىل مواضيع منفصلة عن موضوع الظهور املقدس

لك املعاين فهي كثرية وقد تناوهلا البحث أما الروايات اليت ميكن االستدالل �ا على مثل ت
  :يف عدة مواضع للحاجة إليها٬، وال بأس باإلشارة السريعة إليها

  :الرجعة   ١

مثالً هذا تعليق العالمة  ٬،اشتبه أغلب العلماء يف الرجعة٬، فخلطوا فهمها مع الظهور املقدس
ع�لَي{هِم{ أَخ{ر�ج{ن�ا لَه�م{ د�ابَّةً مِّن� الْأَر{ضِ وإِذَا و�قَع� الْقَو{لُ ﴿: يف تفسري اآلية) رمحه اهللا(الطربسي 

تكلمهم مبا يسؤهم٬، وهو إم يصريون : (قائال٬ً، )١(﴾ت�كَلæم�ه�م{ أَنW النَّاس� كَان�وا بِآي�اتzن�ا لَا ي�وقzن�ونَ
إىل النار بلسان يفهمونه٬، وقيل حتدثهم بأن هذا مؤمن وهذا كافر٬، وقيل تكلمهم بأن تقول هلم 

٬، واآليات هو كالم الدابة وخروجها٬، وهذا التأويل يدل )بأن الناس كانوا بآياتنا ال يوقنون(
أو قبله أو بعده وقد  Xما عند الظهور للقائم يرجع إىل الدنيا٬، أ Xعلى إن أمري املؤمنني 

  .)٢(..) ورد بذلك أخبار ودلت عليه آثار ويدل على الرجعة وصحتها 

ويظهر : (١٤٢ويذكر مكارم الشريازي أيضاً يف تفسري األمثل اجلزء الثاين عشر صفحة
جممع  يف" الطربسي"من كلمات بعض قدماء علماء الشيعة وكذلك من كالم العالمة    بالطبع 
٬، وفسÑروها بعودة "الرجعة"القليلة من الشيعة ال تؤمن �ذه العقيدة٬، أي " األقليÑة"أن    البيان 

٬، ال رجوع األشخاص وحياçم بعد موçم يف هذه الدنيا٬، إلّا أنّ خمالفة حكومة أهل البيت 
  ...).هذه القلة ال تؤثر

  :ونستعرض قسمني من الروايات �ذا اخلصوص

  .هي اليت تثبت الرجعة كعملية منفصلة عن الظهور٬، وهي كثرية جداً: القسم األول

                                                            
 .٨٢: النمل -١
 .٣٩٧ص: تأويل اآليات -٢
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٬، ويوم الكرة٬، ويوم Xيوم يقوم القائم : أيام اهللا ثالثة: (Xقال أبو عبد اهللا 
  .)١()القيامة

وهو الذي قصدته يف هذه اإلشارة٬، وهو يشري إىل ظهور اإلمام املهدي : القسم الثاين
X.  

واهللا ليملكن رجل منا أهل : يقول Xمسعت أبا جعفر ( :عن جابر٬، قال: تفسري العياشي
بعد موت : فمىت ذلك ؟ قال: قلت: قال ٬،البيت األرض بعد موته ثالمثائة سنة ويزداد تسعاً

تسع عشرة سنة من يوم قيامه : وكم يقوم القائم يف عامله حىت ميوت ؟ قال: قلت: قال ٬،القائم
مث خيرج املنصور : قال ٬،نعم مخسني سنة: فيكون بعد موته هرج ؟ قال: قلت: قال ٬،إىل موته

إىل الدنيا فيطلب دمه ودم أصحابه فيقتل ويسيب حىت يقال لو كان هذا من ذرية األنبياء ما 
قتل الناس كل هذا القتل٬، فيجتمع الناس عليه أبيضهم وأسودهم فيكثرون عليه حىت 

ا اشتد البالء عليه مات املنتصر وخرج السفاح إىل الدنيا غضباً يلجئونه إىل حرم اهللا٬، فإذ
للمنتصر٬، فيقتل كل عدو لنا جائر٬، وميلك األرض كلها٬، ويصلح اهللا له أمره٬، ويعيش 

يا جابر٬، وهل تدري من املنتصر  :X مث قال أبو جعفرثالمثائة سنة ويزداد تسعا٬ً، 
  .)٢( ) املؤمنني صلوات اهللا عليهم أمجعنيوالسفاح؟ يا جابر٬، املنتصر احلسني٬، والسفاح أمري

إن هذا احلسني قد خرج حىت ال يشك املؤمنون فيه٬، وأنه : (...Xعن أيب عبد اهللا 
ليس بدجال وال شيطان٬، واحلجة القائم بني أظهرهم٬، فإذا استقرت املعرفة يف قلوب 

جاء احلجة املوت٬، فيكون الذي يغسله ويكفنه وحينطه ويلحده يف  Xاملؤمنني أنه احلسني 
  .)٣() ٬، وال يلي الوصي إال وصي مثلهXحفرته احلسني بن علي بن أيب طالب 

وقد وردت روايات  ٬،Xوقد فهمها السابقون من العلماء أن بعد القائم خيرج احلسني 
موضحاً  Xات أنصار اإلمام املهدي كثرية �ذا املعىن وتناوهلا الشيخ ناظم العقيلي يف إصدار

وسوف .. أن القائم املقصود يف الرواية هو املهدي الثاين عشر من املهديني٬، وهي بداية الرجعة 
  .أتناول شيئاً من اخللط يف الفهم حول الرجعة يف فصل دابة األرض

                                                            
 .٣٩ص :لالسترآباديالرجعة  -١
 .١٤٦ص ٥٣ج: بحار األنوار -٢
  .٢٠٦ص ٨ج: الكافي -٣
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  :الساعة   ٢

بصورة صرحية أن املقصود بالساعة هو اإلمام  وردت روايات أشار فيها أهل البيت 
  .Xاملهدي 

هل للمأمول املنتظر املهدي : (٬، سأل املفضلXيف كالم بني املفضل واإلمام الصادق 
X  من وقت يعلمه الناس ؟ فقالX :٬،ما شاء اهللا أن يوقت ظهوره بوقت يعلمه شيعتنا 
ي�س{أَلُون�ك� ﴿ :ال اهللا تعاىل فيهاألنه هو الساعة اليت ق: Xيا سيدي٬، ومل ذاك ؟ قال : قلت

 ع�نِ السَّاع�ةz أَيَّانَ م�ر{س�اه�ا قُلْ إِنَّم�ا عzلْم�ه�ا عzند� ر�بِّي الَ ي�ج�لæيه�ا لzو�قْتzه�ا إِالW ه�و� ثَقُلَت{ فzي
  .)١(﴾السَّم�او�اتz و�اَألر{ضِ

عzند�ه� ﴿: وقال٬، )٢(﴾أَيَّانَ م�ر{س�اه�اَي�س{أَلُون�ك� ع�نِ السَّاع�ةz ﴿: وهي الساعة اليت قال اهللا
zلْم� السَّاع�ةzا عند أحد ٬،)٣(﴾عgومل يقل إ.  

  .)٤(﴾فَه�لْ ي�نظُر�ونَ إِلWا السَّاع�ةَ أَن ت�أْتzي�ه�م ب�غ{ت�ةً فَقَد{ ج�اء أَش{ر�اطُه�ا﴿ :وقال

  .)٦( ))٥(﴾اقْت�ر�ب�تz السَّاع�ةُ و�انش�قَّ الْقَم�ر�﴿: وقال

واعتبار قيام اإلمام الساعة مع ترسخ أن املقصود بالساعة هو يوم القيامة يعزز مبدأ 
استخدام الرمزية املتبع يف روايات الظهور املقدس٬، لذلك فإن الروايات اليت أخربت بعالمات 

وليس يوم القيامة؛  Xالساعة رمبا كانت تقصد ساعة الظهور املقدس أو اإلمام املهدي نفسه 
 Xمات اليت أوردçا الرواية للساعة ما هي إال عالمات ظهور اإلمام املهدي ألن العال

) ... رمبا يفهم منها قيام الدابة بالسيف(وخروج القائم ) اليماين(كالسفياين والدجال والدابة 
  .اخل

                                                            
  .١٨٧: األعراف -١
  .٤٢: النازعات -٢
 .٣٤: لقمان -٣
  .١٨: محمد -٤
 .١: القمر -٥
 .٣٥٢ص: بشارة اإلسالم -٦
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السفياين٬، والدجال٬، والدخان٬، : عشرة قبل الساعة البد منها: (عن رسول اهللا 
٬، وخسف Xم٬، وطلوع الشمس من مغرÐا٬، ونزول عيسى والدابة٬، وخروج القائ

  .)١() املشرق٬، وخسف جبزيرة العرب٬، ونار خترج من قعر عدن لتسوق الناس إىل احملشر

ولو كانت هذه الرواية ال تقصد الظهور املقدس فهي تقصد الرجعة أو القيامة الكربى٬، 
التمويه �دف احلفاظ على سر عظيم وهي �ذا جتعل املتلقي أمام رمزية مقصودة يراد منها 

  .اختزنته الكتب والصدور ليوم معلوم

إمنا يرجع إىل الدنيا عند قيام القائم من حمض اإلميان : (Xعن أيب عبد اهللا أنه قال 
  .)٢() حمضاً أو حمض الكفر حمضا٬ً، فأما ما سوى هذين فال رجوع هلم إىل يوم املآب

بينما إن غريها من الروايات  ٬،Xون يف زمان القائم وهذه الرواية تشري إىل أن الرجعة تك
تفصل بني القائم وبني الرجعة بفترة زمنية طويلة حيكم فيها اثنا عشر مهدياً مث خيرج احلسني 

X  وتكون الرجعة٬، وهذا التشابه يؤكد ويقوي عقيدة اعتماد الرمزية يف فهم الرواية وعدم
  .إمهاهلا أو طرحها هلذا السبب٬، واهللا أعلم

  :القيامة   ٣

وهي القيامة الصغرى وليست يوم القيامة الكربى٬، وقد أشارت الروايات إليها بنفس 
  .الطريقة اليت أشارت إىل الساعة

جعلت فداك٬، : (فقال Xعن حيىي بن أيب العالء الرازي٬، أن رجالً دخل على أيب عبد اهللا 
 ٬،)٣(﴾...إِىل ي�و{مِ الْو�قْتz الْم�ع{لُومِ # فَإِنَّك� مzن� الْم�ن{ظَرِين�﴿: إلبليس 8أخربين عن قول اهللا 

ويوم الوقت املعلوم ي�و{م� ي�ن{فَخ� فzي الصُّورِ ن�فْخ�ةٌ واحzد�ةٌ فيموت إبليس ما بني : ... Xقال 
  .)٤() النفخة األوىل والثانية

                                                            
 .٢٦ص: بشارة اإلسالم -١
  .٢٥٤ص ٦ج: بحار األنوار -٢
 .٨١ – ٨٠: ص -٣
  .١٥٤ص١١ج: بحار األنوار -٤
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أيضاً معلوم أن نفخة الصور تكون يف يوم القيامة٬، ويف احلقيقة أن يوم قيام القائم هو قيامة 
ولكنها صغرى وهي غري القيامة الكربى٬، ورمبا لتأكيد هذا املطلب ذكرت الرواية إن إبليس 

  .ميوت عندها٬، واهللا أعلم

موضوع قتل إبليس فيه روايات متعددة وخمتلفة ورمبا كلها صحيحة على ظاهرها٬، وهي 
  :تتلخص تقريباً يف ثالث

  .يف الكوفة Xيقتله القائم   ١

  .يف الرجعة  يقتله رسول اهللا  ٢

  .ميوت بني النفخة األوىل والثانية  ٣

فقد تكون كلها صحيحة وقد تكون من املتشا�ات اليت حتتاج إىل إحكام٬، ولكن املؤكد 
٬، وقد تكون له قتلة أخرى يف Xيقتل يف عصر القائم ) لعنه اهللا(من الروايات إن إبليس 

يف الرجعة بل هو ظاهر بعض  حممد  أي إنه أيضاً يرجع بعد موته فيقتله الرسول ٬،الرجعة
  .الروايات

واعتبار إن إبليس ميوت يف يوم الوقت املعلوم يراد منها على األقل يف أحد االحتماالت 
 Xمما يعطي أكثر من مصداق للقيامة٬، أحدها يراد منه قيامة اإلمام املهدي ) القيامة الصغرى(

 .لومالصغرى وهي اليت أشارت إليها النصوص باليوم املع

إين وجدت يف صحف : (يف كتاب سعد السعود) قدس اهللا روحه(ذكر السيد ابن طاووس 
رÃبِّ فَأَنÂظÀرÂنِي إِىل يÃوÂمِ ي¼بÂعÃثُون٬َ، : عند ذكر سؤال إبليس وجواب اهللا له قالَ Xإدريس النيب 

ضيت وحتمت أن أطهر ال ولكنك مÀنÃ الْم¼نÂظَرِينÃ إِىل يÃوÂمِ الْوÃقْتÀ الْمÃعÂلُوم٬ِ، فإنه يوم ق: قال
األرض ذلك اليوم من الكفر والشرك واملعاصي٬، وانتخبت لذلك الوقت عباداً امتحنت قلو�م 
لإلميان٬، وحشوçا بالورع واإلخالص واليقني والتقوى واخلشوع والصدق واحللم والصرب 
والوقار والتقى والزهد يف الدنيا والرغبة فيما عندي٬، وأجعلهم دعاة الشمس والقمر٬، 
وأستخلفهم يف األرض٬، وأمكن هلم دينهم الذي ارتضيته هلم٬، مث يÃعÂب¼د¼ونÃنِي ال ي¼شÂرِكُونَ بِي 
٬، شÃيÂئا٬ً، ي¼قÀيم¼ونَ الصَّالةَ لوقتها٬، وÃي¼ؤÂت¼ونَ الزَّكاةَ حلينها٬، ويÃأْم¼ر¼ونَ بِالْمÃعÂر¼وفÀ وÃيÃنÂهÃوÂنَ عÃنِ الْم¼نÂكَرِ
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ء٬، مث  ء من شي ء شيئا٬ً، وال خياف شي فال يضر شي وألقي يف تلك الزمان األمانة على األرض٬،
تكون اهلوام واملواشي بني الناس فال يؤذي بعضهم بعضا٬ً، وأنزع محة كل ذي محة من اهلوام 
وغريها٬، وأذهب سم كل ما يلدغ٬، وأنزل بركات من السماء واألرض٬، وتزهر األرض حبسن 

والرمحة بينهم٬، فيتواسون ويقتسمون نباçا وخترج كل مثارها وأنواع طيبها٬، وألقي الرأفة 
بالسوية٬، فيستغين الفقري وال يعلو بعضهم بعضا٬ً، ويرحم الكبري الصغري٬، ويوقر الصغري الكبري٬، 
ويدينون بِالْحÃقِّ وÃبِهÀ يÃعÂدÀلُونَ وحيكمون٬، أولئك أوليائي اخترت هلم نبياً مصطفى٬، وأميناً 

أولياء وأنصارا٬ً، تلك أمة اخترçا لنبيي املصطفى  مرتضى٬، فجعلته هلم نبياً ورسوال٬ً، وجعلتهم له
وأميين املرتضى٬، ذلك وقت حجبته يف علم غييب٬، وال بد أنه واقع٬، أبيدك يومئذ وخيلك 

  .)١() ورجلك وجنودك أمجعني٬، فاذهب فَإِنَّكÃ مÀنÃ الْم¼نÂظَرِينÃ إِىل يÃوÂمِ الْوÃقْتÀ الْمÃعÂلُومِ

  :الظهور والقيام   ٤

خمتلفان٬، فالظهور هو بداية الدعوة٬، وتكون ذات طابع إعالمي سلمي ومها مفهومان 
االحتجاج وإلقاء احلجة باألدلة والرباهني والتحدي باملناظرة٬، كما جرت سنة : منها ٬،الغرض

  .اهللا يف األولني واآلخرين من األنبياء واملرسلني واألئمة والصاحلني

ل بالسيف٬، ويكون هذا الفهم خمالفاً ومغايراً كما إن القيام غالباً ما يكون املقصود به القتا
  .لفهم الظهور٬، واخللط بني األمرين جيعل ترتيب العالمات متداخالً ومتناقضاً

  :النتيجة

بنتيجة واضحة ال لبس فيها٬،  ٬،نصل إىل اية هذا الفصل مبباحثه ما ورد من النقاط أعاله
 تستثين من ذلك األشخاص أو إن الروايات وصفت الظهور املقدس برمزية تامة ومل: وهي

وإذا  ٬،بل كانت الرمزية هي السمة الواضحة والبارزة يف سياق الروايات ٬،األماكن أو التوقيتات
  فالسؤال ملاذا كل هذه الرمزية ؟! كان األسلوب املتبع هو هذا 

تلك الرمزية يندفع ذلك االستفهام٬، إذ إن بداية الظهور عبارة عن لوإذا وجدت املربرات 
٬، ومن متطلبات السرية والتكتم Xثورة عاملية عارمة يقوم بأعبائها رجل قبل اإلمام املهدي 

                                                            
 .٣٨٥٤٢ص ٥٢ج: بحار األنوار -١
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وال يوجد أي احتمال  ٬،على شخصية هذا املمهد املقصود يف تلك الروايات إتباع تلك الرمزية
ل هذه الرمزية املطبقة يف طرح الروايات إىل درجة ال يستطيع ثاين ممكن افتراضه يدعو إىل ك

وهذا القيد األخري أي استحالة فك الرمزية إال للمعصوم جيعل الرمزية دليل ! حلها إال معصوم 
لصاحب احلق؛ ألنه أصبح أهالً هلا وصاحب االحتجاج حبلها٬، فيكون أحق من غريه �ذا 

  .األمر

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

  .)١() ويدعوكم إليه

* * *  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

                                                            
  .٣٢١ص: غيبة النعماني -١



א Wא

אא
  :األرضنستعرض بعض الروايات اليت ختص دابة 

وهو نائم يف املسجد  Xإىل أمري املؤمنني  أتى رسول اهللا : (Xعن أيب عبد اهللا 
: ٬، فقال رجل من صحبهيا دابة اهللا: وقد مجع رمالً ووضع رأسه عليه٬، فحركه برجله مث قال
ال واهللا ما هو إال له خاصة٬، وهو  :يا رسول اهللا٬، أيسمي بعضنا بعضاً Ðذا االسم ؟ فقال

َإِذَا و�قَع� الْقَو{لُ ع�لَي{هِم{ أَخ{ر�ج{ن�ا لَه�م{ د�ابَّةً مِّن� الْأَر{ضِ ﴿: األرض الذي ذكر اهللا يف كتابهدابة 
إذا كان آخر الزمان أخرجك اهللا يف : مث قال ٬،)١(﴾ت�كَلæم�ه�م{ أَنW النَّاس� كَان�وا بِآي�اتzن�ا لَا ي�وقzن�ونَ

إن العامة : Xفقال الرجل أليب عبد اهللا ...  أحسن صورة ومعك ميسم تسم به أعدائك
فقال أبو عبد اهللا  عىن يف القيامة٬، ٬،)٢(﴾و�ي�و{م� ن�ح{ش�ر� مzن كُلæ أُمَّة� فَو{جاً﴿: تزعم أن قوله تعاىل

X:  ،حيشر اهللا يوم القيامة من كل أمة فوجاً ويدع منهم الباقني ؟ ال ولكنه يف الرجعة٬
  .)٤( ))٣(﴾و�ح�ش�ر{ن�اه�م{ فَلَم{ ن�غ�ادzر{ مzن{ه�م{ أَح�داً﴿ :وأما آية القيامة

إن هذا اللقب ال : بلقب دابة اهللا٬، فقال Xإىل أمري املؤمنني  لقد أشار رسول اهللا 
وهو �ذا يضيف لقباً ثانياً إىل أمري  ٬،وهو دابة األرض... يكون إال له خاصة٬، مث أردف قائالً 

خصوصية هلذا اللقب اجلديد كما نبه خلصوصية اللقب األول ٬، ومل يذكر أي Xاملؤمنني 
 ).دابة اهللا(

: يوماً فقال Xدخلت على علي بن أيب طالب : عن عبد اهللا اجلرين٬، قال... عن املفضل 
  .)٥() أنا دابة األرض(

                                                            
  .٨٢: النمل -١
  .٨٣: النمل -٢
  .٤٧: الكهف -٣
  .٢٤٣ص ٣٩ج: بحار األنوار -٤
  .٢٤٣ص ٣٩ج: بحار األنوار -٥
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أال أحدثك ثالثاً قبل أن : فقال Xدخلت على أمري املؤمنني : (عن عبد اهللا اجلرين٬، قال
Õأنا عبد اهللا٬، وأنا دابة األرض٬، صدقها وعدهلا وأخو : فقال. بلى: ؟ قلت داخل يدخل علي

 .)١( )أنا: فضرب بيده على صدره وقال. بلى: ؟ قلت نبيها٬، أال أخربك بأنف املهدي وعينه

و�إِذَا و�قَع� الْقَو{لُ ع�لَي{هِم{ ﴿: أي شيء يقول الناس يف هذه اآلية: (Xعن أيب جعفر 
هو أمري : فقال ٬،)٢(﴾لَه�م{ د�ابَّةً مِّن� الْأَر{ضِ ت�كَلæم�ه�م{ أَنW النَّاس� كَان�وا بِآي�اتzن�ا لَا ي�وقzن�ونَأَخ{ر�ج{ن�ا 
 .)٣() Xاملؤمنني 

: قال ﴾أَخ{ر�ج{ن�ا لَه�م{ د�ابَّةً مِّن� الْأَر{ضِ ت�كَلæم�ه�م{﴿ :يف قول اهللا تعاىل Xعن الرضا 
 .)٤()علي(

أنا باب املقام٬، وحجة اخلصام٬، ودابة األرض٬، وصاحب العصا٬، : (Xقال أمري املؤمنني 
  .)٥( ...)وفاصل القضا٬، وسفينة النجاة

  :انمن التصريح الواضح من هذه الروايات املنتخبة نثبت بديهيت

  :البديهية األوىل
على األقل يف تلك الروايات  Xإن املقصود بدابة األرض هو اإلمام علي بن أيب طالب 

  :أو ما يشبهها مما مل ننقله٬، ونستعرض روايات أخرى تعطي معىن آخر للدابة

 Xفإين أزعم أن علياً : قلت: (٬، قالXعن صاحل بن ميثم وهو يسأل اإلمام أبو جعفر 
أراك واهللا أنك تقول إن علياً راجع إلينا٬، وتقرأ : Xفقال أبو جعفر  ٬،دابة األرض وسكت

قد جعلتها فيما أريد أن أسألك : قلت: قال ٬،الذي فرض عليك القرآن لرادك إىل معادإن 
و�م�ا ﴿: 8قوله  ٬،أفال أخربك مبا هو أعظم من هذا :Xفقال أبو جعفر  ٬،عنه فنسيتها

                                                            
 .٢٤٣ص ٣٩ج: بحار األنوار -١
 .٨٢: النمل -٢
  .٣٩ص باب الرجعة ١١٢ح ٥٢ج: بحار األنوار -٣
  .٣٩ص باب الرجعة ١١٧ح ٥٣ج: بحار األنوار -٤
 .٥ص ٤١ج: بحار األنوار -٥
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بشهادة وذلك أنه ال يبقى أرض إال ويؤذن فيها  ٬،)١(﴾ًأَر{س�لْن�اك� إِلWا كَافWةً لæلنَّاسِ ب�شzرياً و�ن�ذzيراً
  .)٢() وأشار بيده إىل آفاق األرض ٬،أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا

وكان يعتقد متردداً  ٬،من السائل أنه سأل عن مصداق دابة األرض ومن املقصود �االواضح 
وقد استدل باآلية اليت نسيها من شدة تردده واليت ختص  ٬،Xإن املقصود �ا هو أمري املؤمنني 

عن مصداق آخر للدابة وهو يف زمن  ٬X، فأخربه اإلمام أيب جعفر Xرجعة أمري املؤمنني 
٬، وهذا الوعد ال يتحقق إال ...) ال يبقى أرض إال ويؤذن فيها(بقرينة أنه ) واهللا أعلم(الظهور 

 .أي دابة األرض يأيت متزامناً مع دولة العدل اإلهلي ٬، مما يعين أنهXيف دولة اإلمام املهدي 

خروج دابة األرض من عند الصفا٬، معها خامت سليمان وعصا : (Xقال أمري املؤمنني 
ويضعه على وجه كل  ٬،موسى٬، يضع اخلامت على وجه كل مؤمن فينطبع فيه هذا مؤمن حقاً

حىت أن املؤمن لينادي الويل لك يا كافر٬، وأن الكافر  ٬،كافر فينطبع فيه هذا كافر حقاً
لينادي طوىب لك يا مؤمن٬، وددت أين اليوم مثلك فأفوز فوزاً عظيما٬ً، مث ترفع الدابة رأسها 
فرياها من بني اخلافقني بإذن اهللا بعد طلوع الشمس من مغرÐا٬، فعند ذلك ترفع التوبة فال 

إمياgا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياgا  توبة تقبل وال عمل يرفع وال ينفع نفساً
أن ال أخرب به  ال تسألوين عما يكون بعد هذا٬، فإنه عهد إيلّ حبييب : Xمث قال  ٬،خرياً

  .)٣(...)  غري عتريت

وهنا نرى أن الدابة بعد أن متارس دورها بالتفريق بني أهل احلق وأهل الباطل ترفع رأسها 
 Xعد ظهور الشمس من مغر�ا٬، وهو هنا كناية عن اإلمام املهدي فرياها من يف اخلافقني ب
 .كما سيأيت تفصيله الحقاً

ومن الغد عند الظهر تتلون الشمس وتصري سوداء مظلمة٬، : (Xعن أمري املؤمنني 
ويوم الثالث يفرق اهللا بني احلق والباطل٬، وخترج دابة األرض٬، وتقبل الروم إىل ساحل 

                                                            
 .٢٨: سبأ -١
 .٤١٥ص: تأويل اآليات -٢
 .١١٣٦ص: الخرايج والجرائح -٣
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البحر عند كهف الفتية٬، فيبعث اهللا الفتية من كهفهم مع كلبهم٬، منهم رجل يقال له مليخا 
  .)١( )Xوآخر مخالها٬، وهم الشاهدان املسلمان للقائم 

تفرق بني احلق (وهذه الرواية تذكر صراحة أن الدابة تظهر ومتارس دورها التوحيدي 
األمريكان (ر الرواية قدوم الروم يف مرحلة تزخر بتكالب أهل الكفر٬، حيث تذك) والباطل
مث يذكر الفتية أهل الكهف  ٬،٬، أي إنه سيحمل أعباء ثورة كبرية يف مرحلة عصيبة)وأذنا�م

أما ... مما يعين أن ظهور الدابة قد سبق ظهور القائم بفترة  Xويذكر فيهم الشاهدان للقائم 
ل التسليم به كما هو فهو حيتمل التأويل وحيتم Xكيف أن أهل الكهف ينصرون القائم 

 .أيضاً لورود مثل ذلك يف إثناء سري تفاصيل الظهور

فأنا يف التقية إىل يوم يؤذن يل : (Xعن علي بن إبراهيم بن مهزيار٬، عن اإلمام املهدي 
إذا حيل بينكم وبني سبيل الكعبة٬، : يا سيدي٬، مىت يكون هذا األمر ؟ فقال: فقلت ٬،فاخرج

مىت يابن رسول اهللا ؟ : فقلت ٬،واستدار Ðما الكواكب والنجومواجتمع الشمس والقمر٬، 
يف سنة كذا وكذا خترج دابة األرض من بني الصفا واملروة ومعه عصا موسى : فقال يل

  .)٢( ...) وخامت سليمان لتسوق الناس إىل احملشر

نفسه حول مىت يكون هذا األمر٬، فأجاب  Xوهنا يكون اجلواب من اإلمام املهدي 
 Xببعض العالمات املعروفة مث أضاف هلا خروج دابة األرض٬، وأضاف قائالً  X اإلمام

فأما يكون الناس مؤمنني وأما كافرين فتختمهم٬، وهو  ٬،إا تسوق إىل احملشر وهو عاقبة األمر
 .كناية على اعتبار الظهور هو القيامة الصغرى

قال أحد ...  إليكوأجنز لوليك والداعي : (... يف حديث طويل Xعن أيب عبد اهللا 
: قال. إذا شاء من له اخللق واألمر: Xمىت يكون خروجه جعلين اهللا فداك ؟ قال : اجلالسني

خروج دابة األرض من املشرق ودابة  ٬،نعم٬، عالمات شىت: Xفله عالمة قبل ذلك ؟ قال 
من املغرب٬، وفتنة تضل أهل الزوراء٬، وخروج رجل من ولد عمي زيد باليمن٬، وانتهاب 

  .)٣() البيت٬، ويفعل اهللا ما يشاء ستارة

                                                            
 .٤٣١ص ٢ج: الخصال -١
 .٢٣٦ص: بشارة اإلسالم -٢
 .٦٢ص ٨٣ج: بحار األنوار -٣



 ٥٩................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

ويف هذه الرواية اإلشارة واضحة ومباشرة إىل أن دابة األرض تسبق ظهور اإلمام املهدي 
X  وال حتتمل التأويل أو التغيري٬، بل إا خترب بالعالمات اليت تسبق الظهور٬، كفتنة الزوراء

 .وهي اليت حتدث اآلن

إِنW اللّه� قَادzرy ع�لَى أَن ي�ن�زِّلٍ ﴿: ه تعاىليف قول Xعن أيب اجلارود٬، عن أيب جعفر 
وسرييكم يف آخر الزمان آيات٬، منها دابة األرض٬، والدجال٬، ونزول عيسى بن : ()١(﴾آي�ةً

  .)٢() مرمي٬، وطلوع الشمس من مغرÐا

هنا الدابة يف مطلع عالمات الظهور املقدس؛ ألا خترج كعالمة  Xوقد عد اإلمام 
 .للظهور ولبدايته حتديداً

يف العشرين بعد ستمائة اجلرح والقتل ومتتلئ األرض ظلماً وجورا٬ً، ويف : (عن النيب 
ويف التسعني خترج دابة األرض ومعها عصا آدم ... العشرين بعدها يقع موت العلماء 

... ويف السبعمائة تطلع الشمس سوداء مظلمة وال يتساءلون عما ورائهاوخامت سليمان٬، 
  .)٣() ويذكر بعدها خروج السفياين وحكمه مثانية أشهر مث ظهور القائم

وهنا أيضاً نرى إن دابة األرض خترج قبل خروج السفياين الذي حيكم مثانية أشهر مث بعد 
 .ذلك يظهر القائم

و�إِذَا و�قَع� الْقَو{لُ ع�لَي{هِم{ أَخ{ر�ج{ن�ا لَه�م{ د�ابَّةً مِّن� ﴿: اىليف قوله تع Xعن أمري املؤمنني 
وما يتدبروgا حق تدبرها٬، أال : ()٤(﴾الْأَر{ضِ ت�كَلæم�ه�م{ أَنW النَّاس� كَان�وا بِآي�اتzن�ا لَا ي�وقzن�ونَ

يف يوم حرام  قتل نفس حرام: قال ٬،بلى يا أمري املؤمنني: قلنا ٬،أخربكم بآخر ملك بين فالن
يف بلد حرام من قوم من قريش٬، والذي فلق احلبة وبرأ النسمة ما هلم ملك بعده غري مخس 

 .)٥() عشرة يوم

                                                            
 .٣٧: األنعام -١
 .١٩٨ص ١ج: تفسير القمي -٢
 .١٣٥ص: جامع األخبار -٣
  .٨٢: النمل -٤
  .٢٥٩ص: غيبة النعماني -٥



 ٦٠................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

خروج الدابة خبروج القائم على بين عباس عندما يقتلون  Xوهنا يربط أمري املؤمنني 
 .النفس الزكية

بني الركن واملقام مث تظهر دابة األرض : (... يف كالم طويل Xعن اإلمام الصادق 
مث يظهر السفياين ويسري جبيشه إىل  ٬،ويف وجه الكافر كافر ٬،فتكتب يف وجه املؤمن مؤمن

مث خيرج إىل البيداء ... وخيرب الزوراء ويتركها محما٬ً، وخيرب الكوفة واملدينة ... العراق 
  .)١(...) فتبتلعهم األرض.... 

أن الدابة تظهر قبل السفياين٬، أي مبعىن أا كانت  Xوهنا أيضاً يعلن اإلمام الصادق 
 .سابقة لظهور اإلمام بصورة قطعية ال شك فيها

 Xإذن نستنتج من تلك الروايات إن دابة األرض تظهر قبل ظهور اإلمام املهدي 
  .وبصورة واضحة ال لبس فيها

  :البديهية الثا�ية
إن املقصود بدابة األرض هو آية تكون قبل الظهور املقدس ومواكبة له متمثلة بظهور 

الظهور٬، أما حقيقة دابة  شراطسلطانه٬، وهو شرط من أ Xاملمهد الذي يهيئ للمهدي 
  :األرض يف هذه البديهية فتتعرض إىل احتمالني

ة خاطئة٬، وإليك كون الدابة كائن أسطوري كما يفهم بعض الناس بصور :االحتمال األول
  :جانباً من الروايات

دابة األرض طوهلا ستني ذراع٬، ال يدركها طالب٬، وال يفوÑا : (عن النيب حممد 
وتسم الكافر بني عينيه وتكتب بني  ٬،هارب٬، فتسم املؤمن بني عينيه وتكتب بني عينه مؤمن

وجه املؤمن بالعصا وختطم أنف  فتجلوومعها عصا موسى وخامت سليمان٬،  ٬،عينيه كافر
  .)٢( )الكافر باخلامت حىت يقال يا مؤمن ويا كافر

                                                            
  .١٠٠ص: لألسترآبادي - الرجعة -١
  .٣٠٠ص ٦ج: بحار األنوار -٢



 ٦١................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

احتوائها على نفس : وهذه الرواية ومثيالçا جيب أن حتمل على الفهم الرمزي٬، ألسباب
العالمات والصفات اليت ختص املمهد األول للظهور٬، مثل مواريث األنبياء٬، وتفريقها بني احلق 

نتفي مربر الفهم الظاهري لتطابقها مع روايات كثرية يف هذا املضمون اخلاص والباطل٬، و�ذا ي
  .باملمهد األول

وباملقابل فإن طائفة كبرية من الروايات تؤكد الفهم اإلنساين للدابة وتعطيها بعد واقعي٬، 
٬،؛ بسبب حيازة املواريث٬، ويف بعضها تعتربه اسم بل تضعه يف مرتبة األئمة واألوصياء 

  .X املؤمنني خيص أمري

الفهم العقلي واملنطقي يرفض هذا الفهم األسطوري؛ ألنه من غري املعقول أن يرسل اهللا 
٬، وهذا احليوان كبري احلجم Xسبحانه وتعاىل حيواناً لينذر الناس قبل ظهور اإلمام املهدي 

وإن كان الناس مل يؤمنوا باألنبياء ... بل سيكون هذا داعية لإلضالل ال للهداية  ٬،ويتكلم
  !!فكيف يؤمنوا حبيوان  والرسل واألئمة 

و�لَقَدz اس{ت�ه{زِئ�  # و�لَو{ ج�ع�لْن�اه� م�لَكاً لWج�ع�لْن�اه� ر�ج�الً و�لَلَب�س{ن�ا ع�لَي{هِم مَّا ي�لْبِس�ونَ﴿ :قال تعاىل
  .)١(﴾قَب{لzك� فَح�اق� بِالWذzين� س�خzر�واْ مzن{ه�م مَّا كَان�واْ بِهz ي�س{ت�ه{زِئُونَبِر�س�لٍ مِّن 

تثبت أن دابة األرض حيوان٬، باستثناء الرواية  مل أجد روايات عن أهل البيت 
إضافة إىل أن إنسانية الدابة  ٬،املذكورة آنفاً اليت قد يفهم منها ذلك وال يستفاد القطع باملعىن

  .ورد يف كثري من الروايات٬، وبذلك ينتفي هذا االحتمال انتفاًء جذريا٬ً، واحلمد هللا

وهو االحتمال األخري والواقعي الذي يسوقنا إليه البحث يف الروايات  :االحتمال الثاين
مثيالçا يعين رجل والفهم الصحيح هلا٬، وهو كون دابة األرض املذكورة يف الروايات السابقة و

ويكون ظهوره مرحلة ظهور أصغر  ٬،أو متزامن معه Xيظهر قبل ظهور اإلمام املهدي 
ومتهيد وإعداد للظهور األكرب٬، و�ذا تتضح معامل البديهية الثانية اليت ال تقبل النقض من الناحية 

وافتراضات مل  العلمية٬، ومن أىب هذه احلقيقة بدون دليل علمي أو رواية فهو يتخبط بني أوهام
  .يرتل اهللا �ا من سلطان

                                                            
 .١٠ – ٩: األنعام -١



 ٦٢................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

إذن النتيجة النهائية ملعىن دابة األرض يف حدود الروايات اليت نقلتها تأخذ معنيني خمتلفني٬، 
أما املعىن الثاين فهو املمهد  ٬،وهو يف الرجعة Xفاملعىن األول كان املقصود منه أمري املؤمنني 
  .حل الظهور الالحقةاألول وهو قبيل الظهور ويكون مواكباً ملرا

ويف زمن الظهور قد يواجه وضع لقب دابة األرض على املصداق احتمالني٬، وهذا على 
  :سبيل املسايرة يف أسلوب البحث

٬، وهذا االحتمال ال يصح يف هذا Xانطباق اللقب على اإلمام املهدي : االحتمال األول
 ٬،الظهور بل شرط من شروطهاملوضع؛ ألن الروايات صرحت بكون دابة األرض عالمة تسبق 

وأطلقت أيضاً  Xأما الروايات اليت حتمل بعض الصفات اليت أطلقت على اإلمام املهدي 
إضافة إىل أن املقصود  ٬،على الدابة فال يعين االشتراك بالصفات هنا ضرورة احتاد العناوين

عيني كما يف باملهدي أو القائم بالروايات قد ينطبق على الشخصني٬، أما يف بعض حاالت الت
  .مثل هذه الرواية على سبيل املثال

إن القائم هو الذي إذا خرج كان يف سن الشيوخ ومنظر : (... Xعن اإلمام الرضا 
يكون معه عصا موسى وخامت سليمان٬، ذلك الرابع من ولدي٬، ... الشباب٬، قوياً يف بدنه 

وعدالً كما مألت ظلماً يغيب اهللا يف ستره ما شاء اهللا مث يظهره فيملئ به األرض قسطاً 
  .)١( )وجوراً

؛ بسبب ذكر Xوليس املهدي األول  Xفاملقصود هنا بالرواية هو اإلمام املهدي 
٬، وهو كايف للداللة )وذلك الرابع من ولدي... يف سن الشيوخ ومنظر الشباب : (العبارة

  .حتديد٬، أما يف روايات أخرى فقد ال تتعرض الروايات إىل Xعلى اإلمام املهدي 

أول ما يبدأ القائم بأنطاكيا فيستخرج منها التوراة من غار : (٬، قالXعن أيب جعفر 
  .)٢() فيه عصا موسى وخامت سليمان

                                                            
 .٣٥١ص ٥٢ج: بحار األنوار -١
 .١٩٠ص ٥٢ج: بحار األنوار -٢



 ٦٣................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

ملا  Xعصا موسى قضيب آس من غرس اجلنة أتاه Ðا جربئيل : (Xعن أيب عبد اهللا 
حىت خيرجهما  توجه تلقاء مدين٬، وهي وتابوت آدم يف حبرية طربية٬، ولن يبليا ولن يتغريا

  .)١() إذا قام Xالقائم 

عصا موسى آلدم فصارت إىل شعيب٬، مث صارت إىل موسى٬، وإgا : (Xعن أيب جعفر 
  .)٢() أعدت لقائمنا٬، يصنع Ðا ما كان يصنع موسى.. لعندنا 

باملواريث مع عدم حتديد املصاديق٬، فرمبا يكون  Xهذه الروايات تشري إىل تأييد القائم 
؛ ألن الروايات ذكرت حيازة )دابة األرض(أو رمبا املمهد  ٬،Xاملقصود اإلمام املهدي 

) القائم أو املهدي(وخصوصاً إن لفظة  ٬،املواريث من قبل دابة األرض كما تطرقنا لذلك آنفاً
راكها يف استخدام املواريث كون اإلمام فالظاهر إذن اشت.. ممكن إطالقها على املمهد األول 

وكون املمهد هو املكلف ببدء التمهيد وإعداد القاعدة٬، فال بد له  ٬،هو الوارث هلا Xاملهدي 
وهل تكون دعوة اإلمام املهدي إال بالتسديد  ٬،أن يستخدم تلك املواريث الستيفاء ذلك املطلب

أن أهم تلك األسباب هو علوم أهل البيت اإلهلي والتأييد العلمي واإلعجازي والغييب٬، ومعلوم 
وهي مواريث األنبياء٬، وما ذكر من اخلامت والعصا وغريها متضمن لتلك املواريث وخارج  

  .منها كما صرحت بذلك الروايات السابقة

وهو األخري الذي ال بد من اإلقرار به٬، والنتيجة اليت خنلص �ا من هذا  :االحتمال الثاين
وعند املمهد األول  Xهي أن املواريث عند الظهور موجودة عند اإلمام املهدي  ٬،االحتمال

وهذه النتيجة ال بد من التسليم �ا٬، بل إن الروايات صرحت بتفعيل العمل  ٬،Xدابة األرض 
وذلك العتبار أن الدابة من العالمات اليت  ٬،باملواريث من قبل دابة األرض قبل الظهور املقدس

  .تسبق الظهور

فراية رسول اهللا  ٬،لبعض املعاين اليت جاءت باملواريث Xا أوله السيد أمحد احلسن ومم
هو العلم وهو ما  وسالح رسول اهللا  ٬،تعين البيعة هللا وهي رايته اليت حيملها حالياً 

  .وهكذا فلكل تأويل ٬،مجيع العلماء بالقرآن والعقائد Xحتدى به السيد أمحد احلسن 

                                                            
  .٢٣٨ص: غيبة النعماني -١
  .٢٣١ص ١ج: الكافي -٢



 ٦٤................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

ولقد رأيت : (... Xمع يزيد أيب عمارة قال  Xن جعفر يف كالم لإلمام موسى ب
ما : فقلت له ٬،معه ومعه خامت وسيف وعصا وكتاب Xرسول اهللا يف املنام وأمري املؤمنني 

٬، وأما الكتاب ٬8، وأما السيف فعزة اهللا 8أما العمامة فسلطان اهللا تعاىل  :هذا ؟ فقال
  .)١( ...) اخلامت فجامع هذه األمور٬، وأما ٬8، وأما العصا فقوة اهللا 8فنور اهللا 

وهذه النتيجة تدفعنا إىل اعتبار انطباق لقب دابة األرض على املمهد األول كنتيجة منطقية 
وحتمية لتلك الروايات وتداخالçا٬، وهو اعتبار دابة األرض تظهر قبل الظهور وتكون شرطاً له 

ميهد للظهور املقدس مؤيد باملواريث  بصريح الروايات٬، فهو رجل من أهل بيت حممد 
وهذه النتيجة النهائية اليت ال حتتمل النقض؛ ألن عدم قبوهلا يعين ضرب  ٬،ومنصوص العصمة

كل تلك الروايات عرض اجلدار٬، وألن ال وجود للمعارضة مع أي من الروايات اليت تصور 
ضع حلوالً لكل مراحل الظهور املقدس٬، بل العكس متاما٬ً، فإن هذا الطرح هو الذي ي

التعارضات املوجودة للفهم اخلاطئ للروايات٬، مثل اعتبار دابة األرض ختص الرجعة أو الظهور 
وخلطهما معاً رغم اختالف القرائن واملناسبات أو اعتبارها كائن أسطوري غريب٬، وغريها من 

  .األطروحات اخلاطئة

قَو{لُ ع�لَي{هِم{ أَخ{ر�ج{ن�ا لَه�م{ د�ابَّةً مِّن� و�إِذَا و�قَع� الْ﴿: 8وفيما خيص آية الدابة يف كتاب اهللا 
يف  Xفقد تناوهلا السيد أمحد احلسن  ٬،)٢(﴾الْأَر{ضِ ت�كَلæم�ه�م{ أَنW النَّاس� كَان�وا بِآي�اتzن�ا لَا ي�وقzن�ونَ

ون ؤالعامة يقر أنبلغين : Xه قال رجل أليب عبد اللّ(: حيث قال ٤٨ص ٤املتشا�ات ج
كلمهم اهللا يف نار جهنم ما نزلت إال : (Xفقال ٬، أي جترحهم) كلمهمتÃ: (هكذاهذه اآلية 

   .)٣( )كلمهم من الكالمت�

: Xقال  ٬،﴾أَخ{ر�ج{ن�ا لَه�م{ د�ابَّةً مzن� الْأَر{ضِ ت�كَلæم�ه�م{﴿: اىلـيف قوله تع Xوعن الرضا 
  . )٤()Xعلي (

                                                            
  .٢٦ – ٢٤ص ١ج: عيون أخبار الرضا -١
 .٨٢: النمل -٢
 .٥٣ص ٥٣ج: بحار األنوار -٣
وفي الرجعة، فراجع للوقوف على هذه  Xالعديد من الروايات تشير إلى أن دابة األرض هو علي بن أبي طالب  -٤

 .، وما بعدها وغير ذلك٩٠ص ٣ج: للبحراني - ، ومدينة المعاجز٥٣ص ٥٣بحار األنوار ج: الروايات
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وهذا يف ٬، Xعلي بن أيب طالب  نهأوتوجد روايات بيَّنت  ٬،إنسان فالدابة يف هذه اآلية
ويبني املؤمن من الكافر بآيات ٬، يف الرجعة يكلم الناس )١( دابة األرض هو Xفعلي ٬، الرجعة

  اهللا 

وتبني هلم ضعف ٬، )٢( )دابة تكلم الناس(يضاً له أو٬، Xوقبل الرجعة قيام القائم  .سبحانه
 أنالرؤيا والكشف يف اليقظة٬، وتبني هلم  وهي٬، إميام بآيات اهللا احلقة يف ملكوت السماوات

 يوقنون بآيات اهللا امللكوتية وال الناس على طول مسرية اإلنسانية على هذه األرض أكثرهم ال
٬، والكشف يف ملكوت السماوات٬، ألم قصروا نظرهم على هذه األرض٬، يؤمنون بالرؤيا
ذَلzك� م�ب{لَغ�ه�م{ مzن� الْعzلْمِ إِنW ر�بَّك� ﴿ ٬،وهي مبلغهم من العلم ال يعدوا إىل سواها٬، وعلى املادة

  .)٣( ﴾ه�و� أَع{لَم� بِم�ن{ ض�لW ع�ن{ س�بِيلzهz و�ه�و� أَع{لَم� بِم�نِ اه{ت�د�ى

يؤمنون بآيات اهللا٬، ويؤمنون  ويف اجلانب اآلخر األنبياء واألوصياء والرسل وأصحا�م
وما كانوا ٬، لوحي اهللا سبحانه وتعاىل وإا طريق٬Ë، بالرؤيا والكشف يف ملكوت السماوات

قَد{ *  و�ن�اد�ي{ن�اه� أَنْ ي�ا إِب{ر�اهzيم�﴿: ولذا مدحهم اهللا سبحانه وتعاىل فقال٬، أنبياء لوال إميام هذا
   .)٤( ﴾ص�دَّقْت� الرُّؤ{يا إِنَّا كَذَلzك� ن�ج{زِي الْم�ح{ِسنِني�

أَح{ص�ن�ت{ فَر{ج�ه�ا فَن�فَخ{ن�ا فzيهz مzن{ ر�وحzن�ا و�ص�دَّقَت{ و�م�ر{ي�م� اب{ن�ت� عzم{ر�انَ الWتzي ﴿: وقال
   .)٥( ﴾بِكَلzم�اتz ر�بِّه�ا و�كُت�بِهz و�كَان�ت{ مzن� الْقَانِتzني�

ن�ح{ن� ن�قُصُّ ع�لَي{ك� أَح{س�ن� الْقَص�صِ بِم�ا أَو{ح�ي{ن�ا إِلَي{ك� ه�ذَا الْقُر{آنَ ﴿: وقال تعاىل عن الرؤيا
 مرميومدح ٬، ألنه صدق بالرؤيا؛ X فمدح إبراهيم .)٦( ﴾مzن{ قَب{لzهz لَمzن� الْغ�افzلzني� و�إِنْ كُن{ت�

                                                            
في لقب دابة  Xروايات آل بيت العصمة تشير إلى أن عليًا هو دابة اهللا خاصة، بينما يشترك معه المهدي األول  -١

 Xإلى أمير المؤمنين  انتهى رسول اهللا : (، قالXعن أبي عبد اهللا  ،ومن الروايات حديث أبي بصير. األرض
يا دابة اهللا، فقال رجل : برجله ثم قال وهو نائم في المسجد قد جمع رمًال ووضع رأسه عليه، فحرآه رسول اهللا 

ال واهللا ما هو إال له خاصة، وهو الدابة التي ذآر : بهذا االسم ؟ فقالأيسمى بعضنا بعضا  ،يا رسول اهللا: من أصحابه
) وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من األرض تكلمهم إن الناس آانوا بآياتنا ال يوقنون: اهللا تعالى في آتابه

دابة (ثم ذآر  Xلي فقد ذآر أوًال دابة اهللا الخاصة بع ، فانتبه لحديث الرسول ٤٣ص: مختصر بصائر الدرجات
 .في اآلية القرآنية، وما هذا العطف إال لتغايرهما ) األرض

 .، فراجع)طالع المشرق ودابة األرض(وقد فصل األستاذ أحمد حطاب القول في هذه المسألة في آتاب  -٢
  .٣٠: النجم -٣
  .١٠٥  – ١٠٤: الصافات -٤
  .١٢: التحريم -٥
 .٣: يوسف -٦
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ي�وس�ف� ﴿: قال تعاىل ٬،هلاأوÑو ألنه صدق بالرؤيا؛ ومدح يوسف ٬،ألا صدقت بالرؤيا؛ كذلك 
 yم�ان� ي�أْكُلُه�نَّ س�ب{عzي س�ب{عِ ب�قَر�ات� سzن�ا فzو�س�ب{عِ س�ن{ب�الت� خ�ض{رٍ و�أُخ�ر� أَيُّه�ا الصِّدِّيق� أَفْت yج�افzع

   .)١( ﴾ي�ابِس�ات� لَع�لæي أَر{جِع� إِلَى النَّاسِ لَع�لWه�م{ ي�ع{لَم�ونَ

٬، وإا وحي من اهللا سبحانه وتعاىل٬، من الناس ينكرون حقيقة الرؤيا اًواليوم جتد كثري
فهم  .يعلمون ولكنهم ال٬، وتعاىلوذلك ألن نفوسهم اخلبيثة منكرة وغري مؤمنة باهللا سبحانه 

وا لويل من أولياء اهللا قط يف ومل يقر٬Ñ، وكافرون بالوالية اإلهلية٬، عامل الذر كافرون باهللا يف
  .)٢( هئلسنتهم ببعض احلق ليدفع اهللا �م عن أولياأوإمنا جعلهم اهللا يقرون ب٬، قلو�م

مجيعهم وأنبياءه ورسله٬، أولياءه وأعداءه٬، املؤمن  )٣( والرؤيا طريق يكلم اهللا به عباده
يف بناء اقتصاد  Xرؤيا استفاد منها يوسف  فقد أوحى اهللا لفرعون مصر الكافر .والكافر
و�قَالَ الْم�لzك� إِنِّي أَر�ى س�ب{ع� ب�قَر�ات� سzم�ان� ي�أْكُلُه�نَّ س�ب{عy عzج�افy و�س�ب{ع� س�ن{ب�الت� ﴿: الدولة

  .)٤( ﴾ي�ابِس�ات� ي�ا أَيُّه�ا الْم�لَأُ أَفْت�ونِي فzي ر�ؤ{ياي� إِنْ كُن{ت�م{ لzلرُّؤ{يا ت�ع{ب�ر�ونَ خ�ض{رٍ و�أُخ�ر�

ط بين أمية وتسل٬ّ، رؤيا عرَّفه �ا ما حيصل ألهل بيته من بعده وحي اهللا حملمد أوقد 
بِالنَّاسِ و�م�ا ج�ع�لْن�ا الرُّؤ{يا الWتzي أَر�ي{ن�اك� إِلWا و�إِذْ قُلْن�ا لَك� إِنW ر�بَّك� أَح�اطَ ﴿ :على أمته )لعنهم اهللا(

   .)٥( ﴾فzت{ن�ةً لzلنَّاسِ و�الشَّج�ر�ةَ الْم�لْع�ون�ةَ فzي الْقُر{آنz و�ن�خ�وِّفُه�م{ فَم�ا ي�زِيد�ه�م{ إِلWا طُغ{ي�اناً كَبِرياً

                                                            
  .٤٦: يوسف -١
إن اهللا خلق أقوامًا لجهنم والنار، فأمرنا أن نبلغهم : Xثم قال … ( :Xانظر الحديث الوارد عن اإلمام الصادق  -٢

آما بلغناهم واشمأزوا من ذلك ونفرت قلوبهم وردوه علينا ولم يحتملوه وآذبوا به وقالوا ساحر آذاب، فطبع اهللا على 
الحق، فهم ينطقون به وقلوبهم منكرة، ليكون ذلك دفعًا عن أوليائه قلوبهم وأنساهم ذلك، ثم أطلق اهللا لسانهم ببعض 

وأهل طاعته ولوال ذلك ما ُعبـِد اهللا في أرضه، فأمرنا بالكف عنهم والستر والكتمان، فاآتموا عمن أمر اهللا بالكف 
 .٤٠٢ص ١ج: الكافي) عنه واستروا عمن أمر اهللا بالستر والكتمان عنه

 .٢١٠ص ٥٨ج: بحار األنوار) رؤيا المؤمن تجري مجرى آالم تكلم به الرب عنده: (الق ،Xعن أمير المؤمنين  -٣
 .٤٣: يوسف -٤
ونزل فيكم قول اهللا : (.. وهو يخاطب معاوية لعنه اهللا X، وروى سليم بن قيس عن أمير المؤمنين ٦٠: اإلسراء -٥

، وذلك حين رآى رسول اهللا )وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إال فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن: (عز وجل
اثني عشر إمامًا من أئمة الضاللة على منبره يردون الناس على أدبارهم القهقرى، رجالن من حيين مختلفين 

شرة صاحبك الذي تطلب بدمه وأنت وابنك وسبعة من ولد الحكم بن أبي من قريش وعشرة من بني أمية، أول الع
آتاب سليم بن ) وطرده وما ولد حين استمع لنساء رسول اهللا  العاص، أولهم مروان، وقد لعنه رسول اهللا 

 .٣٠٨ص: األنصاريتحقيق محمد باقر  -  قيس



 ٦٧................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

.  طلبوا شهادته نإ وقد عرض اهللا سبحانه وتعاىل نفسه شاهداً للكفار بنبوة حممد 
و�ي�قُولُ الWذzين� كَفَر�وا لَس{ت� ﴿ :قال تعاىل٬، ال بالرؤياإوكيف يشهد اهللا سبحانه وتعاىل للكفار 

   .)١( ﴾م�ر{س�الً قُلْ كَفَى بِاللWهz ش�هِيداً ب�ي{نِي و�ب�ي{ن�كُم{ و�م�ن{ عzن{د�ه� عzلْم� الْكzت�ابِ

وهو  Xخروج القائم  فالقول الذي يقع هو ٬،﴾ع�لَي{هِم{و�إِذَا و�قَع� الْقَو{لُ ﴿: قال تعاىل
أَخ{ر�ج{ن�ا لَه�م{ د�ابَّةً مzن� الْأَر{ضِ ت�كَلæم�ه�م{ أَنW النَّاس� كَان�وا بِآياتzن�ا ال  ﴿٬، )٢( القيامة الصغرى

ويكلم الناس  Xالذي يقوم قبل القائم  )٤( املهدي األول هو: والدابة ٬،)٣( ﴾ي�وقzن�ونَ
وركوم إىل املادة ) الرؤيا والكشف( ن هلم كفرهم بآيات اهللا امللكوتيةويبي٬Ñ، ويبكتهم

  .وإعراضهم عن ملكوت السموات٬، والشهوات

س�ن�رِيهِم{ آي�اتzن�ا فzي الْآفَاقِ و�فzي أَن{فُِسهِم{ ح�تَّى ي�ت�ب�يَّن� لَه�م{ أَنَّه� الْح�قُّ أَو�لَم{ ي�كْفz ﴿: قال تعاىل
   .)٥( ﴾ع�لَى كُلæ ش�ي{ٍء ش�هِيدyبِر�بِّك� أَنَّه� 

٬، واآليات اليت يروا يف اآلفاق٬، قيام القائم: أي) نه احلقأ(: ورد يف الروايات عنهم 
: ويف أنفسهم ٬، )الفنت والقذف من السماء: (يف اآلفاق ؛ويف أنفسهم هي كما ورد عنهم 

  .) ٦( )املسخ(

                                                            
 .٤٣: الرعد -١
القول عليهم أخرجنا لهم دابة من األرض تكلمهم أن الناس آانوا  إذا وقع: (في قوله تعالى Xعن أمير المؤمنين  -٢

: بلى يا أمير المؤمنين، قال :، قلناوما يتدبرونها حق تدبرها، أال أخبرآم بآخر ملك بني فالن: (، قال)بآياتنا ال يوقنون
ا لهم ملك بعده غير قتل نفس حرام في يوم حرام في بلد حرام من قوم من قريش، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة م

بين القول الذي يقع والدابة التي تخرج وبين  X، وهنا ربط أمير المؤمنين ٢٥٩ص: غيبة النعماني) خمس عشرة يوم
 .بعد مقتل النفس الزآية بخمسة عشر يومًا Xخروج القائم 

  . ٨٢: النمل -٣
، وفي ذلك روايات آثيرة تقدم بعضها في Xالتي تكلم الناس في الرجعة هو أمير المؤمنين  األرضال شك أّن دابة  -٤

أيضًا تخرج في آخر الزمان وتكلم الناس وتبكتهم على تكذيبهم بآيات  لألرض، ولكن هناك دابة )١٤٥(إجابة السؤال 
من عند الصفا معها خاتم سليمان  األرضخروج دابة : (Xقال أمير المؤمنين اهللا وتسمهم لتميز المؤمن من الكافر، 

يضع الخاتم على وجه آل مؤمن فينطبع فيه هذا مؤمن حقًا، ويضعه على وجه آل آافر فينطبع فيه هذا وعصا موسى 
ثم ترفع الدابة رأسها فيراها من بين الخافقين بإذن اهللا بعد طلوع الشمس من مغربها فعند ذلك ترفع .. آافر حقًا

: التفسير الصافي) كن آمنت من قبل أو آسبت في إيمانهاالتوبة فال توبة تقبل وال عمل يرفع وال ينفع نفسًا إيمانها لم ت
 .X األولوليس في الرجعة، والدابة هنا هو اليماني والمهدي  X، وواضح أن هذا عند ظهور القائم ٧٥ص ٤ج
  .٥٣: فصلت -٥
قدرة انتقاض اآلفاق عليهم فيرون : المسخ، ونريهم في اآلفاق: نريهم في أنفسهم: (قال ،Xعن اإلمام الصادق  -٦

هو الحق من عند اهللا عز  Xخروج القائم : ، قالحتى يتبين لهم أنه الحق: قيل. اهللا عز وجل في أنفسهم وفي اآلفاق
تفسير ) Xدع ذا ذاك قيام القائم : وقذف، سئل حتى يتبين، قالخسف ومسخ : وفي رواية. وجل يراه الخلق البد منه

 .، نقًال عن الكافي٣٦٥ – ٣٦٤ص ٤ج: الصافي
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الرؤيا (ـ ويف أنفسهم ب٬، السماواتأي يف آفاق  وأيضاً اآليات يف اآلفاق امللكوتية
الذي  نّإو٬، أي خروج القائم٬، نه احلقأن هلم حىت يتبيÑ فرييهم اهللا آياته امللكوتية ٬،)والكشف

من العالمات اليت  ٬، وهذا اآليات هي)املهدي األول من املهديني اإلثين عشر: (يكلمهم هو
  .نه احلق من ر�مأن للناس وتبي٬Ñ، ترافق املهدي األول

وتبكÌت ٬، هي نفسها اليت تتكلم عنها دابة األرض فهذه اآليات يف اآلفاق ويف األنفس
   .وهي الرؤيا والكشف٬، وهي اآليات يف ملكوت السماوات٬، يؤمنون �ا ألم ال ؛الناس

لنعرف مدى أمهيتها عند اهللا سبحانه وتعاىل يف  ن نعرج قليالً على الرؤياأوالبد هنا 
  . وعند آل بيته ٬، وعند الرسول ٬، القرآن

ويقص علينا رؤيا ٬، )١( )أحسن القصص( اهللا سبحانه وتعاىل يسمي الرؤيا: ففي القرآن •
  .ن حتققها يف أرض الواقعويبيÑ )٢( يوسف

وحتققها يف أرض الواقع املعاش٬، ويقص رؤيا فرعون  )٣(ويقص علينا رؤيا السجني
٬، على هذه الرؤيا وهو نيب عليها وتأسيسه اقتصاد الدولة بناًء Xواعتماد يوسف  )٤(الكافر
Áن أفهي تعرف ٬، ويقص علينا القرآن حال بلقيس ملكة سبأ .م حتققها يف الواقع املعاشومن ث

قَالَت{ ي�ا أَيُّه�ا الْم�لَأُ إِنِّي أُلْقzي� إِلَيَّ ﴿: فتصدق الرؤيا وتؤمن يف النهاية ٬،سليمان نيب كرمي بالرؤيا
yكَرِمي yت�ابzوهكذا كل أنبياء اهللا  .ال من اهللا وبالرؤياإ نه كتاب كرميأ٬، فمن أين عرفت )٥( ﴾ك
يكلمهم  وطريق٬، آية عظيمة من آيات اهللا ٬،تفارقهم الرؤيا ال٬، ه سبحانه وتعاىلئورسله وأوليا
  .طالئع الوحي اإلهلي فالرؤيا٬، اهللا سبحانه به

 نه كان كل يوم بعد صالة الفجرإحىت ٬، االهتمامفقد اهتم بالرؤيا أشد : ما الرسولأ •
خيربه أحد من  ويف يوم ال .)٦( )هل من رؤيا ٬،هل من مبشرات: (يلتفت على أصحابه فيسأهلم

                                                            
: يوسف) اِفِليَنَنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَما َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َهـَذا اْلُقْرآَن َوِإن ُآنَت ِمن َقْبِلِه َلِمَن اْلَغ: (قال تعالى -١
٣.  
: يوسف) ْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيُتُهْم ِلي َساِجِديَنِإْذ َقاَل ُيوُسُف ِلَأِبيِه َيا َأبِت ِإنِّي َرَأْيُت َأَحَد َعَشَر َآْوَآبًا َوالشَّ: (قال تعالى -٢
٤. 
ُل َفْوَق َرْأِسي َوَدَخَل َمَعُه السِّْجَن َفَتَياَن َقاَل َأَحُدُهَما ِإنِّي َأَراِني َأْعِصُر َخْمرًا َوَقاَل اآلَخُر ِإنِّي َأَراِني َأْحِم: (قال تعالى -٣

 .٣٦: يوسف) َنبِّْئَنا ِبَتْأِويِلِه ِإنَّا َنَراَك ِمَن اْلُمْحِسِنيَنُخْبزًا َتْأُآُل الطَّْيُر ِمْنُه 
َساٍت َيا َأيَُّها َوَقاَل اْلَمِلُك ِإنِّي َأَرى َسْبَع َبَقَراٍت ِسَماٍن َيْأُآُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسنُبَالٍت ُخْضٍر َوُأَخَر َياِب: (قال تعالى -٤

 .٤٣: يوسف) ْؤَياَي ِإن ُآنُتْم ِللرُّْؤَيا َتْعُبُروَناْلَمُأل َأْفُتوِني ِفي ُر
 .٢٩: النمل -٥
 .١٧٧ص ٦٨ج: ، بحار األنوار٩٠ص ٨ج: الكافي: انظر -٦
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كيف نأتيهم ونريهم رؤيا : نفاً كان عندي جربائيل يقولآ: من أصحابه برؤيا فيقول هلم
  !؟والتفث يف أظفارهم

 .)١( )وال بأحد من أوصيائي ٬،يتمثل يب الشيطان المن رآين فقد رآين فإن : (وقال 
وهو أربع جملدات مليئة بالروايات اليت ) ٢() دار السالم(راجع ٬، الرؤيايف وقال  ٬،وقال ٬،وقال

  .ختص الرؤيا

سعيد بن العاص  فأقر إميان خالد بن٬، الرؤيا كطريق هداية وإميان كما أقر رسول اهللا 
احلق مع  أنوأخربه  Xرؤيا يهودي رأى نيب اهللا موسى  وأقر٬Ñ، )٣( األموي لرؤيا رآها به 

وكالم تكلم به الرب سبحانه عند  الرؤيا حق من اهللا أن وأقر رسول اهللا  .)٤( حممد 
  .)٥( عبده

ل ثيتم من رآنا فقد رآنا فان الشيطان ال( :فقد ورد عنهم أما أهل البيت  •
الرؤيا يف آخر  نّإو٬، )٧( الرؤيا يف آخر الليل ال تكذب وال ختتلف إن:  وورد عنهم .)٦()بنا

 ٬،)٨( آخر الزمان ال تكذب

                                                            
 .٥٩ص ١ج: ، دار السالم١٣٢ص ٣٠ج: بحار األنوار -١
 .الميرزا حسين النوري صاحب مستدرك الوسائل -  آتاب في أربعة أجزاء، تأليف الشيخ المحدث -٢
آان إسالم خالد بن سعيد قديمًا وآن أول إخوته : عن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان، قال: (روى ابن سعد -٣

أسلم وآان بدء إسالمه أنه رأى في النوم أنه واقف على شفير النار فذآر من سعتها ما اهللا به أعلم ويرى في النوم آأن 
 ٤ج: الطبقات..) ئال يقع ففزع من نومه فقال أحلف باهللا إن هذه لرؤيا حق أباه يدفعه فيها ويرى رسول اهللا آخذا بحقويه ل

  .٩٤ص
يا  :، فقالدخل جندل بن جنادة اليهودي من خيبر على رسول اهللا : (عن جابر بن عبد اهللا األنصاري، قال -٤

أما ما ليس هللا فليس هللا : أخبرني عما ليس هللا، وعما ليس عند اهللا، وعما ال يعلمه اهللا، فقال رسول اهللا  ،محمد
عزير بن : شريك، وأما ما ليس عند اهللا فليس عند اهللا ظلم للعباد، وأما ما ال يعلمه اهللا فذلك قولكم يا معشر اليهود

إني رأيت  ،يا رسول اهللا: ثم قال. أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا حقًا: فقال جندل اهللا واهللا ال يعلم أن له ولدًا،
فقد : يا جندل أسلم على يد محمد واستمسك باألوصياء من بعده: فقال لي Xارحة في النوم موسى بن عمران الب

 .٣٠٥ – ٣٠٤ص ٣٦ج: بحار األنوار...) أسلمت ورزقني اهللا ذلك 
 .٢١٠ص ٥٨ج: بحار األنوار: ، انظرXعلي بن أبي طالب  اإلمامتقدم الحديث عن  -٥
يا ابن رسول : قال له رجل من أهل خراسان(أنه  Xروى الشيخ الصدوق عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا  -٦

آيف أنتم إذا دفن في أرضكم بضعتي، واستحفظتم وديعتي، : في المنام آأنه يقول لي رأيت رسول اهللا  ،رسول اهللا
أنا المدفون في أرضكم، أنا بضعة من نبيكم، وأنا الوديعة والنجم، أال : X، فقال له الرضا وغيب في ثراآم نجمي

فمن زارني وهو يعرف ما أوجب اهللا عز وجل من حقي وطاعتي فأنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة، ومن آنا شفعاؤه 
 هللا أّن رسول ا Xنجى ولو آان عليه مثل وزر الثقلين الجن واإلنس، ولقد حدثني أبي، عن جدي، عن أبيه 

من رآني في منامه فقد رآني الن الشيطان ال يتمثل في صورتي وال في صورة أحد من أوصيائي وال في صورة : قال
 . ٥٨٤ص ٢ج: من ال يحضره الفقيه) واحدة من شيعتهم وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءًا من النبوة

إذا رآها بعد الثلثين من الليل ومع حلول المالئكة وذلك أما الصادقة : (أنه قال Xروى الكليني عن أبي عبد اهللا  -٧
 .٦٢ح ٩١ص ٨ج: الكافي..) قبل السحر فهي صادقة ال تختلف إن شاء اهللا 

 .٤٧٦ص ١١ج: للمازندراني -  شرح أصول الكافي: انظر -٨
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  .)١( ويف آخر الزمان يبقى رأي املؤمن ورؤياه

Ñاإلمام احلسني  وأقرX  إميان وهب النصراين لرؤيا رآها بعيسىX ،وأقر اإلمام الرضا ٬
X أبو احلسن الرضا آتاه فقد  ٬،إميان بعض الواقفية لرؤيا رآهاX واهللا :وقال له ٬،يف الرؤيا 

   .)٢( احلق إىل لترجعن

ينكر عليك الشمس يف رابعة  ولكن ماذا تفعل ملن٬، ن األمر يطولإوإذا أردنا التفصيل ف
إنا هللا : لنا إال أن نقول وما. منتصف الليل عند الزوال وكيف حتتج على من يقول هذا النهار

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ٬، قوة إال باهللا العلي العظيم وال حول وال ٬،وإنا إليه راجعون
  .ينقلبون

س�ن�رِيهِم{ آي�اتzن�ا فzي الْآفَاقِ و�فzي أَن{فُِسهِم{ ح�تَّى ي�ت�ب�يَّن� لَه�م{ أَنَّه� الْح�قُّ أَو�لَم{ ي�كْفz ﴿: قال تعاىل
yش�ي{ٍء ش�هِيد æش�ي{ٍء أَال  # بِر�بِّك� أَنَّه� ع�لَى كُل æقَاِء ر�بِّهِم{ أَال إِنَّه� بِكُلzن{ لzر{ي�ة� مzي مzإِنَّه�م{ ف

  .)٣(﴾م�حzيطٌ

. ة من لقاء ر�مم يف مريأوهي من اآليات األنفسية٬، إمنا لسبب  فهذا إنكارهم للرؤيا
  .انتهى كالم السيد أمحد احلسن ..). واحلمد هللا وحده

يضعنا أمام مرحلة جديدة يف  Xوكون دابة األرض رجل منذر يسبق اإلمام املهدي 
البحث حول هذه الشخصية٬، وبالتايل معرفة حقيقتها وموقعها٬، وهل ميكن ألي إنسان أن 

  .يكون دابة األرض املوعود

  :إذا مجعنا بعض الصفات اليت نسبت إىل دابة األرض فسوف لن يضيع علينا اجلواب

                                                            
دار ) النبوةرأي ورؤيا المؤمن في آخر الزمان على سبعين جزء من أجزاء : (قال ،Xعن اإلمام الصادق  -١

  . ١٨ص ١ج: السالم
اتق اهللا قد آنت مثلك ثم نور : آنا عند رجل بمرو وآان معنا رجل واقفي فقلت له: (عن الحسن بن علي الوشا، قال -٢

اهللا قلبي فصم األربعاء والخميس والجمعة، واغتسل وصل رآعتين، وسل اهللا أن يريك في منامك ما تستدل على هذا 
بيت وقد سبقني آتاب أبي الحسن يأمرني فيه أن أدعو إلى هذا األمر ذلك الرجل، فانطلقت إليه، األمر، فرجعت إلى ال

إني وجدت آتاب أبي الحسن قد سبقني إلى الدار أن أقول لك ما : احمد اهللا واستخر مائة مرة، وقلت له: وأخبرته وقلت
: م والدعاء، فأتاني يوم السبت في السحر فقال ليآنا فيه، وإني ألرجو أن ينور اهللا قلبك، فافعل ما قلت لك من الصو

واهللا  ،يا إبراهيم: أتاني أبو الحسن البارحة في النوم فقال: وآيف ذلك؟ قال: أشهد أنه اإلمام المفترض الطاعة، قلت
  .٥٤ – ٥٣ص ٤٩ج: بحار األنوار) لترجعن إلى الحق وزعم أنه لم يطلع عليه إال اهللا

  .٥٤ – ٥٣: فصلت -٣
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بأنه زر األرض٬، أي إن األرض تسيخ بأهلها لوال وجوده كما سبق  ول وصفه الرس
  .توضيح ذلك

وال حيق بل  Xورب معترض يقول إن املواريث عند اإلمام املهدي  ٬،معه مواريث األنبياء
ال ميكن أن ميتلكها أحد غريه يف زمن الغيبة الكربى ورمبا جاز ذلك لوارثه أول املهديني بعده٬، 

 يف يكون األمر ؟ولكن قبل ذلك ك

 ٬،فإن دابة األرض ميتلك املواريث شئنا أم أبينا ٬،الروايات صرحية يف هذا اجلانب :أقول
وهذا التعارض ال ميكن جتاوزه إال باعتبار واحد فقط٬، وهو أن تفعيل العمل باملواريث يعين 

 Xاية الغيبة الكربى وبداية الظهور األصغر٬، وهو إسناد التمهيد من قبل اإلمام املهدي 
وهذا يدفعنا ... واملواريث هي دليل الدعوة ووسيلتها وسالحها  ٬،للممهد وتأييده باملواريث

نتيجة أو صفة أخرى مترتبة على تلك النتيجة٬، وهي عصمة شخصية املمهد٬، فال ميكن أن إىل 
 .تعطي هذه املواريث لشخص غري معصوم وهذا من املسلمات

الداهية اليت تغلب (بأنه الطامة الكربى٬، ومعىن الطامة يف املعاجم  Xوصفه أمري املؤمنني 
ا تفرق بني احلق والباطل٬، وتسم الكافر يف وصفه بأ Xوأضاف أمري املؤمنني  ٬،)ما سواها

فمن نصرها فهو من أهل  ٬،وتسم املؤمن٬، أي إا احلد الفاصل الذي يفصل احلق عن الباطل
علماً إن أمري املؤمنني (احلق٬، ومن ختاذل ونكص على عقبيه استحق أن يوسم بني عينيه كافر٬، 

X قرنه بنفسه  ٬، مما يعين أنه)أنا الطامة الكربى: (قال يف إحدى خطبهX .(..  

تكَلæم�ه�م{ أَنW النَّاس� كَان�وا بِآي�اتzن�ا لَا ﴿: واضح من الروايات السابقة إن دابة األرض
فهو يتكلم بآيات اهللا٬، ومبا أنه صاحب ثورة عظيمة على حكم بين فالن كما هو  ٬،)١(﴾ي�وقzن�ونَ

  .واضح من ربط خروج الدابة بآخر ملك بين فالن

و�إِذَا و�قَع� الْقَو{لُ ع�لَي{هِم{ أَخ{ر�ج{ن�ا لَه�م{ د�ابَّةً مِّن� ﴿: يف قوله تعاىل Xعن أمري املؤمنني 
 .)٣(...) وما يتدبروgا حق تدبرها أال أخربكم بآخر ملك بين فالن: ()٢(﴾...الْأَر{ضِ

                                                            
  .٨٢: النمل -١
 .٨٢: النمل -٢
 .٢٥٩ص: غيبة النعماني -٣
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وقائد مثل تلك الثورة جيب أن يكلم الناس مبنطق وفكر قرآين ومساوي٬، والنتيجة إم ال 
  .﴾كَان�وا بِآي�اتzن�ا لَا ي�وقzن�ونَ﴿يقرونه فيكون مصداق اآلية 

خروج القائم٬، ولننطلق من ) إذا وقع القول عليهم(أن  Xولقد بني السيد أمحد احلسن 
  هذا القول الذي إذا وقع على الناس خيرج اهللا به املنذر ؟ما هو : هذا املعىن ونطرح هذا السؤال

إن الثابتني على القول له يف زمان غيبته ألعز من الكربيت : (قال رسول اهللا
  .)١()األمحر

بالثبات عليه يف زمان الغيبة ؟ ووقوع القول  ما هو القول الذي يطالبنا الرسول األكرم 
أي القول فإذا كان اإلمام غائباً فكيف حيدث القول له٬، ! يف مثل تلك احلالة يناقض املعىن 

؟ فمن مقتضيات الغيبة هو جحود اإلمامة وانزوائها عن الناس٬، وهلذا فالغيبة تعترب  Xبإمامته 
ذنبهم وجحودهم لإلمامة٬، فال يتحقق القول بإمامته مبثابة عقوبة ال ترتفع إال بعودة الناس عن 

الذي صرحت به الرواية إال يف حال انتفاء الغيبة٬، واحلقيقة إنه ال يكون ذلك إال إذا حتقق 
٬، وهذا حمال لتصريح الرواية بأنه يقع يف زمان غيبته وليس يف الظهور٬، Xالظهور لإلمام 

٬، فال يتحقق )إذا وقع القول٬، الثابتني على القول( :وبالتايل تعذر حتقق الشرط الوارد يف الرواية
 Xوقوع القول ووجود الثابتني عليه إال يف حالة واحدة وهي وجود واسطة بني اإلمام 

والناس تكون مهمتها إعادة تأهيل الناس لربط النفوس باإلمامة من جديد ومنذرة ومهيئة هلم 
٬، وتفعيل ذلك )الظهور األصغر(لظهور قبل الظهور٬، فيكون معىن وقوع القول هو اإليذان با

  ).أخرجنا هلم دابة األرض(عن طريق املمهد األول وهو مصداق 

ورمبا يعترض أحد بالقول إن الثابتني على قوله يف زمن الغيبة هم مجيع املكلفني الذين 
وبذلك كانوا هم املمهدين  ٬،حافظوا على عقيدçم ودينهم واتبعوا منهج أهل البيت 

  :٬، وهذا كالم غري صحيح وعليه كثري من املآخذ٬، منها)األمحر كالكربيت(

إن الثابتني هم أعز من الكربيت األمحر٬، ومعلوم أن الشيعة باملاليني واÕتهدين باآلالف 
 Xإلّا إن الثابتني هم الذين يقولون بقول اإلمام  ٬،وهم مجيعاً يقولون بكالم أهل البيت 

يف معرفة احلق٬، وهو ذاته السبيل الذي يسري فيه املمهد األول وملتزمني بالثقلني ومها مقياسهم 
                                                            

 .١٨ص: بشارة اإلسالم -١



 ٧٣................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

أي إا تناصر  ٬،Xويكون فيه امتحان الناس٬، لذلك فإم الفئة القليلة اليت تناصر اإلمام 
ومها املصداق األمثل حلجة اهللا يف كل زمان ال ختتلف وال  ٬،الكتاب والسنة منهجهم 

فيصالً يفرق بني احلق والباطل٬، فيكون ) ألرضدابة ا(للناس  تتبدل٬، فيكون مبعوثهم 
  .عندها الثابتني على القول له كالكربيت األمحر

وتقبل رايات شرقي األرض ال بقطن وال : (... ٬، قالXعن األمام علي بن أيب طالب 
كتان وال حديد٬، خمتومة برأس القنا خبامت السيد األكرب٬، يسوقها رجل من آل حممد٬، يوم 

باملشرق يوجد رحيها باملغرب كاملسك األذفر٬، يسري الرعب )  حبار األنواريف   تظهر   (تطري 
  .)١() إمامها شهر

فيهدم صومعته ويدق صليبه  ٬،مث يذكر نصرته من قبل عدة جهات مثل أحد نصارى جنران
وينادي منادي يف رمضان من : (وخيل احلسني يستبقان كأما فرسا رهان٬، إىل أن يقول

وينادي من ناحية املغرب بعدما  ٬،يا أهل اهلدى اجتمعوا: طلوع الشمسناحية املشرق عند 
ومن الغد عند الظهر تكور الشمس فتكون سوداء  ٬،يا أهل اهلدى اجتمعوا: تغيب الشمس

٬، مث يذكر بعض ...)واليوم الثالث يفرق بني احلق والباطل خبروج دابة األرض ٬،مظلمة
ويسري الصديق األكرب براية اهلدى والسيف ذو : (التفاصيل اليت ترافق هذه املرحلة٬، مث يضيف

ومعه التابوت وعصا ... الفقار املخصرة٬، حىت يرتل أرض اهلجرة مرتني وهي الكوفة 
  .)٢(...) موسى

  :ميكن أن خنرج بنقاط من تلك الرواية اليت تدور يف ذلك البحث

تذكر الرواية قدوم رجل حيمل راية٬، مث تذكر أوصاف الراية٬، ومعلوم إن هذه الصفات 
فيحتمل أن يكون حامل الراية من ينوب عن  ٬،Xتنطبق على صفات راية اإلمام املهدي 

  .أو وصيه أو وزيره Xاإلمام املهدي 

حسب ورود التسلسل لألحداث يف الرواية حتدث الصيحة بعد محل الراية وبدء الظهور 
 .Xاألصغر٬، وهذا فيه داللة على أنه ليس اإلمام املهدي 

                                                            
  .٩٧ص: بشارة اإلسالم -١
 .١٠٠ص: بشارة اإلسالم -٢
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مث يصف الرجل املمهد بدابة األرض حسب سياق احلديث وال ميكن الفصل بني العنوانني؛ 
سية اليت تؤهله ملنصب اإلمام ألما ميثالن مصداق واحد٬، لنيله كثري من الصفات القد

أما دابة األرض فهو يفرق بني احلق والباطل  ٬،وهذا واضح بالنسبة حلامل الراية ٬،والعصمة
فالشخصيتان متتلكان صفات احلجية التامة٬، فينبغي ألحدمها أن يكون حجة  ٬،وحيمل املواريث

التعدد هنا هو رمبا فيستوجب اإلحتاد يف املصداق وإن تعددت العناوين٬، ومربر  ٬،على اآلخر
 .للتمويه والتورية

مث يصف الرجل بالصديق األكرب ومعه املواريث ومعه السيف ذو الفقار٬، وهو داللة على 
احلجية وعلى القتال وانتقال الدعوة من الدور اإلعالمي السلمي وهو مرحلة اإلنذار إىل دور 

 :القتال٬، وهي مرحلة العذاب٬، وهذا ما أشارت إليه الروايات

 .)١( )العذاب األدىن دابة األرض: (٬، قالXن أيب عبد اهللا ع

ومعلوم من الروايات الكثرية اليت ال يسع اÕال للتعرض إليها اآلن كون اإلمام املهدي 
X وما اتصاف الدابة �ذه الصفة وهذا االسم  ٬،عذاب على الكافرين ورمحة وفرج للمؤمنني

  .وهو أمر اهللا وهو العذاب األدىن Xإال لكوا تطبيق ألمر اإلمام 

والنتيجة من هذه الرواية إا تصف دابة األرض بالصديق األكرب وحامل لراية اإلمام املهدي 
X ،٬، ومع مجع هذه الصفات بغريها أي محلها للمواريث كعصا موسى٬، وخامت سليمان٬

إا تكلم الناس ووصفها بالطامة الكربى٬، والعذاب األدىن٬، و ٬،وعصا آدم٬، وسيف ذو الفقار
بآيات اهللا٬، وتفرق بني احلق والباطل٬، وتسميتها زر األرض٬، ومتثيلها ونسبها ألمري املؤمنني 

Xيضعنا أمام تلك الشخصية العظيمة املقدسة٬، واليت أغفلها التأريخ  ٬،٬، وغريها من الصفات
بل سر  ٬،Xفهذا سر من أسرار اإلمام املهدي  ٬،ومل يكن هلم بد من ذلك ٬،وجهلها العلماء

فاإلذن  ٬،وهذا هو حينه وهذا من فضل اهللا علينا ٬،اهللا سبحانه وتعاىل مل يؤذن له إال يف حينه
هو الذي أثار هذا العلم املكنون  Xببدء دعوة اإلمام املهدي  Xللسيد أمحد احلسن 

ولو مل يشاء اهللا  ٬،وأظهر هذه احلقائق الدفينة٬، وليس ألحد منا فضل يف معرفة هذه الروايات

                                                            
  .٤٣٧ص: تأويل اآليات -١



 ٧٥................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

وهذا  ٬،ذا الظهور الكرمي ملا استطاع أحد فك رموز تلك الروايات حىت لو بعد ألف ألف عام�
  :وحده دليل كايف على صدق الدعوة كما ورد يف روايات أهل البيت 

له علم إذا حان وقت خروجه انتشر ذلك : (خياطب أيب بن كعب ٬،قال رسول اهللا 
  . )١(...)  اخرج يا ويل اهللا فاقتل أعداء اهللا: العلم٬، فناداه 8العلم من نفسه٬، وأنطقه اهللا 

* * *  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .٢٠٧ص ٣٦ج: بحار األنوار -١



Wאא

א
وردت كثري من الروايات اليت سنذكرها الحقاً تشري إىل حدوث عالمة حتدث قبل الظهور 

جنم أو كوكب أو قمر أو شهاب (املقدس يف املشرق٬، وهي متمثله جبرم مساوي إذا صح التعبري 
٬، وتصف الروايات أن له ذنب طويل يكاد يلتقي طرفاه أو تغض )أو مذنب أو ما شابه ذلك

  .النظر عن ذلك الذنب يف روايات أخرى

ومن املالحظ أن تلك العالمة اليت تضمنتها الروايات األخرى وردت يف الروايات تسبق 
بدء الظهور٬، وكون موقعها يف مجيع الروايات واحد ٬، بل إن حدوثها يعين اإليذان بXاإلمام 

مما يعين إا مجيعاً رمبا ترمز إىل مصداق ... مع اختالف التسمية٬، فمرة جنم٬، ومرة كوكب٬، و
  .واحد

عندما يذكروا حيددون مكان حدوثها أو حلوهلا يف  والصفة األخرى هلا إن األئمة 
املشرق٬، وهي تنحصر يف العراق وإيران من الناحية املكانية اجلغرافية٬، ومن الناحية الرمزية فهي 

  .٬، واهللا أعلمXترمز للشروق أو بداية الشروق والفجر٬، أي فجر ظهر اإلمام املهدي 

رض بعض الروايات اليت تشبه أهل نستع) اجلرم السماوي(وقبل أن نستعرض روايات 
واهللا  ٬،مبثل تلك املسميات٬، حىت تكون قاعدة نستند عليها يف االنطالق بالبحث البيت 

  .ويل التوفيق

  .)١() كلما أفل جنم طلع جنم ٬،مثل أهل بييت مثل النجوم: (Xعن أمري املؤمنني 

إذا هوى جنم طلع جنم٬،  ٬،كمثل جنوم السماء أال وأن مثل آل حممد : (Xوعنه 
  .)٢() فكأنكم قد تكاملت فيكم الصنائع٬، وأراكم ما كنتم تأملون
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يأيت على الناس زمان يصيبهم فيها سبطة٬، يأزرهم فيها كما تأزر : (Xعن أيب عبد اهللا 
 .)١(..)  احلية يف حجرها٬، فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم جنم

؟ فقال  )٢(﴾فَلَا أُقِْسم� بِالْخ�نَّسِ﴿: 8ما معىن قوله : (Xسألت أم هاين اإلمام الباقر 
X : يا أم هاين٬، إمام خينس نفسه حىت ينقطع عن الناس علمه سنة ستني ومائتني٬، مث يبدو

 .)٣( )كالشهاب الواقد يف الليلة الظلماء٬، فإذا أدركت ذلك الزمان قرت عينك

من دهركم ال ترون إماما٬ً، واستوت كيف أنتم إذا بقيتم شيئاً : (Xعن اإلمام الصادق 
أقدام عبد املطلب كأسنان املشط٬، فيما أنتم كذلك إذا طلع لكم جنمكم فامحدوا اهللا 

 .)٤() واشكروه

 ٬،النجم رسول اهللا: (قال ٬،)٥(﴾و�النَّج{م� و�الشَّج�ر� ي�س{ج�د�انX :﴿zعن أيب عبد اهللا 
قال ذاك رسول اهللا  ٬،النجم الثاقب: (Xوعنه  .)٦() والشجر أمري املؤمنني واألئمة 

 ()٧(. 

فاطمة كوكب دري بني نساء أهل  ٬،)٨(﴾الزُّج�اج�ةُ كَأَنَّه�ا كَو{كَبy د�رِّيٌّ﴿: (Xوعنه 
 .)٩() الدنيا

 ٬،ألبيه والشمس والقمر رأيتهم يل ساجدين Xقول يوسف : (Xعن أمري املؤمنني 
  .)١٠( )والقمر أمه ٬،والشمس أبوه ٬،فاألحد عشر إخوته

وأمري املؤمنني  والنجم رسول اهللا  ٬،العالمات األئمة( :قال Xعن أيب عبد اهللا 
X( )١١(. 
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 والقرآن يزخر بتلك املسميات اليت يصف �ا أهل البيت  وكالم أهل البيت 
 .بالنجوم والكواكب أو مشا�اçا واألنبياء واألوصياء 

  .املعىن٬، وإال فأن الكتب مليئة �اوأكتفي بتلك الروايات القليلة لالستدالل �ذا 

شخص وارد٬، بل إنه ) اجلرم السماوي(ونستفاد من تلك النتيجة إن اعتبار تلك العالمة 
يف سرد األحداث والشخصيات  أرجح وهو أقرب للطرح الرمزي الذي جه أهل البيت 

  .إثناء مراحل الظهور املقدس

) اجلرم السماوي(لذكر تلك العالمة نستعرض بعض روايات الظهور املقدس اليت تعرضت 
  :بدون تعليق عليها

فأوهلن طلوع الكوكب  ٬،أال وأن خلروجه عالمات عشر: (Xخطبة ألمري املؤمنني 
ل عالمات أواملذنب٬، ويقارب من اòاري وأي قرب٬، ويتبع به هرج وشغب٬، فتلك 

  .)١(...) املغيب

ويكون الكذب طرفاً والغي وقعود الصبيان على املنابر٬، : (... عن رسول اهللا 
 .)٢( ...)مغنما٬ً، وجيفو الرجل والديه٬، ويرب صديقه٬، ويطلع الكوكب املذنب

٬، )عالمة تطلع من املشرق كالقرن: (٤٣ذكر نعيم بن محاد يف املالحم البن طاووس ص
كيف أنت إذا استيأست أميت من املهدي فيأتيها مثل قرن الشمس : (عن رسول اهللا 
 .)٣() السماء وأهل األرضيستبشر به أهل 

ت األشرار٬، وظهرت الطغام املستحلي احلرام وقادإذا غارت األخيار٬، : (عن سطيح الكاهن
يف حرمة اإلسالم٬، واختلفت الكلمة٬، وخفت الذمة٬، وقلت احلرمة٬، وذلك عند طلوع 

 .)٤() مث يقبل الرببر بالرايات الصفر.... الكوكب الذي يفزع العرب وله شبيه الذنب 
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أما واهللا ليغينب عنكم مهديكم حىت يقول اجلاهل منكم ما هللا : (Xعن اإلمام الصادق 
 .)١( )يف آل حممد حاجة٬، مث يقبل كالشهاب الثاقب فيمألها عدالً كما مألت ظلماً وجوراً

 .)٢() إنه يطلع جنم من املشرق قبل خروج املهدي له ذنب يضيء: (عن كعب األحبار

أوهلا ختريق الرايات يف أزقة  ٬،ال وأن خلروجي عالمات عشرأ: (Xعن أمري املؤمنني 
الكوفة٬، وتعطيل املساجد٬، وطلوع الكوكب املذنب٬، واقتران النجوم٬، وهرج ومرج٬، وقتل 

 .)٣(...) فإذا متت العالمات قام قائمنا .... وgب و

جوع ويف اخلمسني واملائة ظهور الزنادقة٬، ويف الستني واملائة : (... عن رسول اهللا 
فمن أدرك ذلك فليدخر من الطعام وينقض شهاب من املشرق إىل املغرب٬،  ٬،سنة أو سنتني

 .)٤(...) وهذه يسمعها كل أحد

هالك بين العباس عندكم يظهر يف اخلوف والداهية ما بني العشرين : (عن كعب األحبار
يف إىل أربع وعشرين جنم يرمي به شهاب ينقض من السماء معه صوت شديد حىت يقع 

حىت يكاد رأساه يلتقيان والرجفتان يف ليلة التحسني٬،  ٬،املشرق٬، مث يلتوي كما تلتوي احلية
والنجم الذي يرمي به شهاب ينقض من السماء معه صوت شديد حىت يقع يف املشرق مث 

 .)٥() يصيب منه بالء شديد

إن القائم املهدي من نسل علي٬، أشبه الناس بعيسى بن مرمي خلقاً : (عن كعب األحبار
مث يظهر بعد غيبته مع طلوع النجم اآلخر٬، وخراب الزوراء ... وخلقاً وسيماء وهيئة٬، له غيبة 

وهي الري٬، وخسف املزورة وهي بغداد٬، وخروج السفياين٬، وحرب ولد العباس مع فتيان 
 .)٦( )أرمينية وأذربيجان
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وقرب الوعد٬، وبدا لكم النجم ذو الذنب من قبل املشرق٬، : (... Xعن أمري املؤمنني 
والح لكم القمر املنري٬، فإذا كان ذلك فراجعوا التوبة٬، واعلموا أنكم إن اتبعتم طالع 

 .)١(...) املشرق سلك بكم مناهج الرسول

املشرق الذي ميهد لظهور بعد استعراض تلك الروايات تتبلور منها الصورة اخلفية لطالع 
 ٬،والذي أخفته الروايات بني ثناياها حتت عدة مسميات رمزية كما الحظنا Xاإلمام املهدي 

  :ولتسليط الضوء أكثر على ذلك نتناول الروايات من عدة حماور

  .تلميح بعض الروايات بأنه شخص وتعطيه أبعاد قدسية عظيمة

 .الشمس والقمر يف الكتاب والسنة

 تركز أغلب الروايات على املشرق ؟ملاذا 

 !!بعض اإلشكاالت 

  التلميح بأ�ه شخص وليس جرم مساوي: املبحث األول
  :ومن تلك الروايات ٬،حملت بعض الروايات بكون املقصود شخص وليس جرم

ونذكرها كاملة بغية االستفادة من مجيع ما جاء : املذكورة آنفاً Xخطبة أمري املؤمنني 
  :فيها

Àةٌ لÃخ¼طْب ÃنِنيÀمÂريِ الْم¼ؤÀأَمX : ،ي٬ِّÀمَّدÃالْم¼ح ÀهÁالل ÀدÂبÃنِ عÂفَرِ بÂعÃج ÂنÃي٬ُّ، عÀالْكُوف ÉمَّدÃن¼ م¼حÂد¼ بÃمÂأَح
لÁهÀ عÃنÂ أَبِي رÃوÂحٍ فَرÃجِ بÂنِ قُرَّة٬َ، عÃنÂ جÃعÂفَرِ بÂنِ عÃبÂدÀ اللÁه٬À، عÃنÂ مÃسÂعÃدÃةَ بÂنِ صÃدÃقَة٬َ، عÃنÂ أَبِي عÃبÂدÀ ال

Xَنِني� : (٬، قَالzري� الْم�ؤ{مzخ�طَب� أَمX  ِّى ع�لَى النَّبِيWو�ص�ل zه� و�أَثْن�ى ع�لَي{هWد� اللz٬، فَح�مzين�ةzبِالْم�د
أَمَّا ب�ع{د�٬، فَإِنW اللWه� ت�ب�ار�ك� و�ت�ع�الَى لَم{ ي�قْصzم{ ج�بَّارِي د�ه{رٍ إِلWا مzن{ ب�ع{دz ت�م{هِيلٍ : وآلzه٬z، ثُمَّ قَالَ

أَيُّه�ا النَّاس�٬، فzي د�ونz م�ا اس{ت�قْب�لْت�م{ . الْأُم�مِ إِلWا ب�ع{د� أَز{لٍ و�بلَاٍء و�ر�خ�اٍء٬، و�لَم{ ي�ج{ب�ر{ كَس{ر� ع�ظْمٍ مzن�
مzن{ ع�طَبٍ و�اس{ت�د{ب�ر{ت�م{ مzن{ خ�طْبٍ م�ع{ت�ب�ر٬y، و�م�ا كُل� ذzي قَلْبٍ بِلَبِيب٬ٍ، و�لَا كُل� ذzي س�م{عٍ 

  .بِس�مzيع٬ٍ، و�لَا كُل� ذzي ن�اظzرِ ع�ي{نٍ بِب�صzريٍ
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عzب�اد� اللWه٬z، أَح{ِسن�وا فzيم�ا ي�ع{نِيكُم� النَّظَر� فzيه٬z، ثُمَّ ان{ظُر�وا إِلَى ع�ر�ص�اتz م�ن{ قَد{ أَقَاد�ه� اللWه� 
بِعzلْمzهz كَان�وا ع�لَى س�نَّة� مzن{ آلِ فzر{ع�و{نَ أَه{لَ ج�نَّات� و�ع�ي�ون� و�ز�ر�وعٍ و�م�قَامٍ كَرِمي٬ٍ، ثُمَّ ان{ظُر�وا 

انz ت�م� اللWه� لَه�م{ ب�ع{د� النَّض{ر�ةz و�السُّر�ورِ و�الْأَم{رِ و�النَّه{ي٬ِ، و�لzم�ن{ ص�ب�ر� مzن{كُم� الْع�اقzب�ةُ فzي الْجِن�بِم�ا خ�
 ىو�اللWهz م�خ�لWد�ونَ و�لzلWهz ع�اقzب�ةُ الْأُم�ور٬ِ، فَي�ا ع�ج�باً و�م�ا لzي لَا أَع{ج�ب� مzن{ خ�طَإِ ه�ذzهz الْفzر�قِ ع�لَ

اخ{تzلَافz ح�ج�جِه�ا فzي دzينِه�ا٬، لَا ي�قْت�صُّونَ أَثَر� ن�بِي٬ٍّ، و�لَا ي�قْت�د�ونَ بِع�م�لِ و�صzي٬ٍّ، و�لَا ي�ؤ{مzن�ونَ 
 �بِغ�ي{ب٬ٍ، و�لَا ي�ع{فُونَ ع�ن{ ع�ي{ب٬ٍ، الْم�ع{ر�وف� فzيهِم{ م�ا ع�ر�فُوا٬، و�الْم�ن{كَر� عzن{د�ه�م{ م�ا أَن{كَر�وا٬، و�كُل

zيقَات� و�أَس{ب�ابٍ م�ح{كَم�ات�٬، فَلَا ي�ز�الُونَ ام{رِئٍ مzى و�ثôيم�ا ي�ر�ى بِع�رzن{ه�ا فzذٌ مz٬، آخzن{ه�م{ إِم�ام� ن�فِْسه
 zهWن� اللzا ب�ع{داً مWا خ�طَأ٬ً، لَا ي�ن�الُونَ ت�قَرُّبا٬ً، و�لَن{ ي�ز{د�اد�وا إِلW٬، أُن{س� 8بِج�و{رٍ و�لَن{ ي�ز{د�اد�وا إِل

و�ن�فُوراً  ض٬ٍ، و�ت�ص{دzيق� ب�ع{ضzهِم{ لzب�ع{ض٬ٍ، كُل� ذَلzك� و�ح{ش�ةً مzمَّا و�رَّثَ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ ب�ع{ضzهِم{ بِب�ع{
مzمَّا أَدَّى إِلَي{هِم{ مzن{ أَخ{ب�ارِ فَاطzرِ السَّم�او�اتz و�الْأَر{ض٬ِ، أَه{لُ ح�س�ر�ات� و�كُه�وف� ش�ب�ه�ات�٬، و�أَه{لُ 

رِيب�ة�٬، م�ن{ و�كَلَه� اللWه� إِلَى ن�فِْسهz و�ر�أْيِهz فَه�و� م�أْم�ونٌ عzن{د� م�ن{ ي�ج{ه�لُه� غَي{ر� ع�ش�و�ات� و�ض�لَالَة� و�
  .الْم�تَّه�مِ عzن{د� م�ن{ لَا ي�ع{رِفُه�٬، فَم�ا أَش{ب�ه� ه�ؤ�لَاِء بِأَن{ع�امٍ قَد{ غَاب� ع�ن{ه�ا رِع�اؤ�ه�ا

ب�ع{دz قُر{بِ م�و�دَّتzه�ا الْي�و{م�٬، كَي{ف� ي�س{ت�ذzل� ب�ع{دzي ب�ع{ض�ه�ا  و�و�ا أَس�فَى مzن{ فَع�لَاتz شzيع�تzي مzن{
zبِالْفَر{ع٬ِ، الْم�ؤ�مِّلَة zغَداً ع�نِ الْأَص{ل٬ِ، النَّازِلَة zالْفَت{ح�  ب�ع{ضا٬ً، و�كَي{ف� ي�قْت�لُ ب�ع{ض�ه�ا ب�ع{ضا٬ً، الْم�ت�ش�تِّت�ة

آخzذٌ مzن{ه� بِغ�ص{نٍ أَي{ن�م�ا م�الَ الْغ�ص{ن� م�الَ م�ع�ه�٬، م�ع� أَنW اللWه� و�لَه� مzن{ غَي{رِ جِه�تzه٬z، كُل� حzز{بٍ مzن{ه�م{ 
 ثُمَّ الْح�م{د� س�ي�ج{م�ع� ه�ؤ�لَاِء لzش�رِّ ي�و{مٍ لzب�نِي أُم�يَّةَ كَم�ا ي�ج{م�ع� قَز�ع� الْخ�رِيف٬z، ي�ؤ�لæف� اللWه� ب�ي{ن�ه�م{

ح�اب٬ِ، ثُمَّ ي�فْت�ح� لَه�م{ أَب{و�اباً ي�ِسيلُونَ مzن{ م�س{ت�ثَارِهzم{ كَس�ي{لِ الْج�نَّت�ي{نِ ي�ج{ع�لُه�م{ ر�كَاماً كَر�كَامِ السَّ
ع{ذzع�ه�م� س�ي{لَ الْع�رِم٬ِ، ح�ي{ثُ ب�ع�ثَ ع�لَي{هz قَار�ةً فَلَم{ ي�ثْب�ت{ ع�لَي{هz أَكَم�ةٌ و�لَم{ ي�ر�دَّ س�ن�ن�ه� ر�صُّ طَو{د�٬، ي�ذَ

و{دzي�ة� ثُمَّ ي�س{لُكُه�م{ ي�ن�ابِيع� فzي الْأَر{ض٬ِ، ي�أْخ�ذُ بِهِم{ مzن{ قَو{مٍ ح�قُوق� قَو{م٬ٍ، و�ي�م�كæن� اللWه� فzي ب�طُونz أَ
م{ بِهِم{ قَو{ماً فzي دzي�ارِ قَو{مٍ ت�ش{رِيداً لzب�نِي أُم�يَّة٬َ، و�لzكَي{لَا ي�غ{ت�صzب�وا م�ا غَص�ب�وا٬، ي�ض�ع{ضzع� اللWه� بِهِ

  .ض� بِهِم{ طَيَّ الْج�ن�ادzلِ مzن{ إِر�م�٬، و�ي�م{لَأُ مzن{ه�م{ ب�طْن�انَ الزَّي{ت�ونzر�كْنا٬ً، و�ي�ن{قُ

فَو� الWذzي فَلَق� الْح�بَّةَ و�ب�ر�أَ النَّس�م�ةَ لَي�كُون�نَّ ذَلzك�٬، و�كَأَنِّي أَس{م�ع� ص�هِيلَ خ�ي{لzهِم{ و�طَم{طَم�ةَ 
فzي أَي{دzيهِم{ ب�ع{د� الْع�لُوِّ و�التَّم{كzنيِ فzي الْبِلَادz كَم�ا ت�ذُوب� الْأَلْي�ةُ  رِج�الzهِم{٬، و�اي{م� اللWهz لَي�ذُوب�نَّ م�ا

 zهWا و�إِلَى اللõن{ه�م{ م�ات� ض�الzه�  8ع�لَى النَّار٬ِ، م�ن{ م�ات� مWن{ه�م{ م�ن{ د�ر�ج� و�ي�ت�وب� اللzي مz8ي�فْض 
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ع�تzي ب�ع{د� التَّش�تُّتz لzش�رِّ ي�و{مٍ لzه�ؤ�لَاِء و�لَي{س� لzأَح�د� ع�لَى اللWهz ع�لَى م�ن{ ت�اب�٬، و�لَع�لW اللWه� ي�ج{م�ع� شzي
  .ع�زَّ ذzكْر�ه� الْخzي�ر�ة٬ُ، ب�لْ لzلWهz الْخzي�ر�ةُ و�الْأَم{ر� ج�مzيعاً

م{ ت�ت�خ�اذَلُوا ع�ن{ م�رِّ الْح�قِّ أَيُّه�ا النَّاس�٬، إِنW الْم�ن{ت�حzلzني� لzلْإِم�ام�ةz مzن{ غَي{رِ أَه{لzه�ا كَثzري٬y، و�لَو{ لَ
كُم{ و�لَم{ ت�هِن�وا ع�ن{ ت�و{هzنيِ الْب�اطzلِ لَم{ ي�ت�ش�جَّع{ ع�لَي{كُم{ م�ن{ لَي{س� مzثْلَكُم{٬، و�لَم{ ي�قْو� م�ن{ قَوِي� ع�لَي{

ن�و إِس{ر�ائzيلَ ع�لَى ع�ه{دz م�وس�ى و�ع�لَى ه�ض{مِ الطWاع�ةz و�إِز{و�ائzه�ا ع�ن{ أَه{لzه�ا٬، لَكzن{ تzه{ت�م{ كَم�ا ت�اه�ت{ ب�
٬، و�لَع�م{رِي لَي�ض�اع�فَنَّ ع�لَي{كُم� التَّي{ه� مzن{ ب�ع{دzي أَض{ع�اف� م�ا ت�اه�ت{ ب�ن�و إِس{ر�ائzيل٬َ، Xب{نِ عzم{ر�انَ 

 zب�نِي أُم�يَّةَ لَقَد zي م�دَّةَ س�لْطَانzن{ ب�ع{دzاس{ت�كْم�لْت�م{ م zو�لَع�م{رِي أَنْ لَو{ قَد zاج{ت�م�ع{ت�م{ ع�لَى السُّلْطَان
مzن{ الدَّاعzي إِلَى الضَّلَالَة٬z، و�أَح{ي�ي{ت�م� الْب�اطzل٬َ، و�خ�لWفْت�م� الْح�قَّ و�ر�اَء ظُه�ورِكُم{٬، و�قَطَع{ت�م� الْأَد{ن�ى 

 zهWر�س�ولِ اللzن{ أَب{ن�اِء الْح�ر{بِ لzي ٬، و�لَع�م{أَه{لِ ب�د{ر٬ٍ، و�و�ص�لْت�م� الْأَب{ع�د� مzرِي أَنْ لَو{ قَد{ ذَاب� م�ا ف
بِ أَي{دzيهِم{ لَد�ن�ا التَّم{حzيص� لzلْج�ز�اِء٬، و�قَر�ب� الْو�ع{د�٬، و�ان{قَض�تz الْم�دَّة٬ُ، و�ب�د�ا لَكُم� النَّج{م� ذُو الذWن�

ا التَّو{ب�ةَ و�اع{لَم�وا أَنَّكُم{ إِنz مzن{ قzب�لِ الْم�ش{رِق٬ِ، و�لَاح� لَكُم� الْقَم�ر� الْم�نِري�٬، فَإِذَا كَانَ ذَلzك� فَر�اجِع�و
٬، فَت�د�او�ي{ت�م{ مzن� الْع�م�ى و�الصَّم�مِ و�الْب�كَم٬ِ، اتَّب�ع{ت�م{ طَالzع� الْم�ش{رِقِ س�لَك� بِكُم{ م�ن�اهzج� الرَّس�ولِ 

أَع{ن�اق٬ِ، و�لَا ي�ب�عِّد� اللWه� إِلWا م�ن{ أَب�ى و�كُفzيت�م{ م�ئُون�ةَ الطWلَبِ و�التَّع�سُّف٬z، و�ن�ب�ذْت�م� الثæقْلَ الْفَادzح� ع�نِ الْ
  .)١() و�ظَلَم� و�اع{ت�س�ف� و�أَخ�ذَ م�ا لَي{س� لَه�٬، و�س�ي�ع{لَم� الWذzين� ظَلَم�وا أَيَّ م�ن{قَلَبٍ ي�ن{قَلzب�ونَ

 ٬،وليضاعف عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل: (Xونبدأ بقوله 
  ...).ولعمري أن لو استكملتم من بعدي مدة سلطان بين أمية

٬، وكيف أن Xوهنا إشارة إىل فترة الغيبة الكربى والتيه الذي متخض عن غيبة اإلمام 
الشيعة تستكمل مدة سلطان بين أمية الذين ميثلون الفترة السابقة مللك بين العباس٬، ومها صورة 

ظهور من خالل نفس الرموز والشخصيات اليت لتصوير عملية ال استخدمها أهل البيت 
  .عاصرت ظهور اإلسالم ونشأته٬، كالسفياين واملرواين وحكم األمويني وبنو العباس وغريهم

ومعلوم يف هذه احلالة كان املقصود بسلطان بين أمية هو املستحوذين على السلطة٬، 
أما بعد زوال تلك الفترة  ٬،ويتخذون الدين وسيلة لتوطيد ملكهم كما فعل األمويني لعنهم اهللا

يا (٬، وحتت شعار )إرجاع احلق ألهله العلويني(فإن احلكم الالحق له هو باسم الدين٬، وبعنوان 
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٬، وهو حال العباسيني الذين أخذوا السلطة �ذا العنوان٬، ويكون حال احلكم )لثارات احلسني
الشيعة ويتخذون والية  فهم شيعة أيضاً بل هم قادة ٬،الذي يسبق ظهور اإلمام هو نفسه أيضاً

يف  ذريعة لسلطام كما فعل بنو العباس٬، ولذلك وصفهم أهل البيت  Xاإلمام املهدي 
الداعي إىل (روايات كثرية جداً بذلك االسم٬، أما كبريهم الذي استحق أن يوصف بأنه 

ازع؛ وأنه ميثل زعيم الشيعة يف زمن الظهور بال من) إحياء الباطل(وأن نصرته هي ) الضاللة
لقد ... وا أسفاه من فعالت شيعيت من قرب مودÑا اليوم : (قال خماطباً الشيعة Xألنه 

  .فاجتماع الشيعة هنا يعين املتابعة والتقليد...) اجتمعتم على سلطان الداعي إىل الضاللة

٬، وقد وصفه )كبريهم الذي إليه يرجعون(فيكون املقصود هو الفقهاء ويف ذلك الزمان أو 
وخلفتم احلق وراء (بالباطل والضاللة؛ ألنه سيحرف الشيعة عن إتباع احلق  Xاإلمام علي 
 Xولعل ما أخرب به اإلمام الصادق  ٬،٬، أي إن احلق كان بينهم فزهدوا به وقاطعوه)ظهوركم

و�أَنَّى لَه�م� التَّن�او�ش� مzن م�كَان� ﴿:  وهذا املقام٬، وهو عندما سئل عن اآليةأقرب هلذا املعىن
من حيث ال ينال٬، وقد كان مبذوالً من حيث  Xإgم طلبوا املهدي : (٬X، قال ﴾ب�عzيد�
  .)١() ينال

٬، أي األقرب )وقطعتم األدىن من أهل بدر: (يف الوصف فيقول Xمث يتابع اإلمام علي 
ـ  للرسول حممد  ولقر�م وأوهلم إمياناً هو وصيه ووزيره وميانيه ) ٣١٣(من أهل بدر ال

وعينت حىت مكان نشأته ) أمحد(الذي يقود جيوشه وهو خليفته من بعده الذي مسته الروايات 
٬، وهم هنا ميثلون احلرب لرسول اهللا  من أبناءووصÑلتم إال بعد : Xمث يقول  ٬،البصرة

 يف هذا الزمان٬، وهم األبعد عن رسول اهللا  Xجلهة اليت تقف يف وجه اإلمام املهدي ا
ولعمري أن لو قد ذاب ما يف : (قائالً Xوإن ادعوا غري ذلك٬، وبشهادة أمري املؤمنني 

٬، وهو ما استفاضت حوهلم )أيديهم لدىن التمحيص للجزاء٬، وقرب الوعد٬، وانقضت املدة
 العباس٬، وبعد انتهاء ملكهم وابتداء التمحيص للجزاء سيبدو الروايات باختالف حكام بين

وبدا لكم النجم ذو الذنب من قبل (لكم ويظهر جلياً النجم ذو الذنب من قبل املشرق٬، 
  ).املشرق
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عند بدو هذا الطالع وانتشار نوره كالقمر٬،  Xوهذا فيه حتذير للشيعة من أمري املؤمنني 
االستمرار يف املقاطعة واحلرب له الذي سبق الكالم عنه٬، ويبدو من ) والح لكم القمر املنري(

٬، إذ )كبري بنو العباس(أن هنالك حتول يف مسرية الدعوة مقرون بانتهاء ملك داعي الضاللة 
يكون تغري إما نوعي أو كمي أو مكاين٬، حبيث يكون سبباً إلعطاء صفة االبتداء متزامنة مع 

ذكر وجود داعي احلق قبل ذلك  Xرغم أن أمري املؤمنني على ال ٬،انقضاء مدة داعي الضاللة
ـ . بكثري كما مر يف بداية اخلطبة ) ٢٥(فالتغري النوعي رمبا يكون هناك بث للعلوم اإلهلية ال

  ..).بدا لكم(حرفاً أثناء تلك الفترة اليت تسبق استحقاقه هذا الوصف 

أثر الدعوة واضحاً حبيث أو رمبا يكون السبب كمي وهو كثرة األنصار٬، فيكون مفعول و
أو يكون السبب مكاين أي حدوث هجرة ... يؤثر يف اÕتمع فيستحق صفة البدء بسبب ذلك 

وانتقال الدعوة من العراق٬، فيكون دخوله من قبل املشرق ومعه جيش خراسان٬، وهذا ال ينكره 
قصود هنا بل إن من املرجح أن يكون امل... أحد لديه أي اطالع بسيط على روايات الظهور 

وشرق العراق هو إيران حتماً وال  ٬،إيران؛ ألنه يوجه كالمه ألهل العراق) من قبل املشرق(
يصدق على مشرق العراق غري إيران٬، مع األخذ بنظر االعتبار البصرة؛ ألا رمبا متثل املشرق 

لبصرة٬، أيضا٬ً، وهي كناية على كون أول األنصار من البصرة وانتشار الدعوة بصورة أكرب يف ا
ومعركة اصطخر وهي بني اليماين والسفياين هي أيضاً تقع يف جهة املناطق احلدودية ناحية 

مما يعين أن الشخص املقصود �ذه اخلطبة سوف يغادر العراق ملا يواجه من حكام .. البصرة 
 بين العباس وبين أمية يف زمن الظهور ويكذبونه ويضطهدونه هو وأتباعه حىت ينتهي به املطاف

ومن هناك تبدأ الدعوة باالنتشار٬، فتكون لذلك املمهد قاعدة جيدة يستطيع �ا  ٬،يف إيران
  .العودة لبلده فاحتاً

ورمبا تكون مجيع ... فيكون ذلك مصداقاً لبدء الدعوة احلقيقية من ناحية التأثري 
  .و٬، واهللا أعلماالحتماالت الكمية والنوعية واملكانية جمتمعه متثل ذلك التغيري املقصود من البد

واألمر املهم الذي ينبغي اإلشارة إليه هو رمبا يتصور أن املقصود بطالع املشرق اإلمام 
ال يذهب إليران  Xوهذا حمال قطعاً لسبب بسيط هو أن اإلمام املهدي  ٬،نفسه Xاملهدي 

وما دعوة  ٬،بل ذكرت الروايات أنه يقوم يف مكة ٬،يف بداية الدعوة وال يبدأ قيامه من إيران أبداً
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٬، وهي دعوة إعداد القاعدة وجتميع األنصار Xطالع املشرق إال متهيد لظهور اإلمام املهدي 
  .حىت تكتمل العدة للقيام وهي مهمة اليماين

فإذا كان (فإذا كان ذلك البدو فراجعوا التوبة من التقصري حبقه وقلة النصرة٬، بل وحماربته 
واعلموا إنكم إن اتبعتم طالع املشرق سلك بكم : (٬X، مث يقول )ذلك فراجعوا التوبة

! فهل ميكن للناس أن يتوبوا عن ذنب ويتبعوا كوكباً تكفرياً لذلك الذنب ؟ ٬،)مناهج الرسول
مث إذا كان طالع املشرق كوكب فكيف يعلم القرآن والسنة ويسلك بالناس مناهج الرسول 

  .اً آخرإذن فاملقصود كان رجالً وليس شيئ!! كما ورد يف اخلطبة

إمام خينس نفسه حىت ينقطع عن الناس علمه مث : (املذكورة آنفاً Xرواية اإلمام الباقر 
عندما يظهر يكون  ٬X، وهذا التصريح واضح وجلي بأنه ..)يبدو كالشهاب الواقد
٬، وهي صفة رمبا يراد �ا الشدة والسرعة واملباغتة يف الظهور٬، )املنري(كالشهاب الواقد أي 

وعليه يكون  ٬،أي يف فساد العقائد وخراب الدين ٬،داية بوصفه واقداً يف ليلة ظلماءإضافة إىل اهل
 .Xاملقصود بالرواية هو املمهد للظهور؛ ألنه ميثل اإلمام نفسه 

  :إن كل راية قبل القائم صاحبها طاغوت كما ورد يف كثري من الروايات.. فلو ثبتنا أوالً 

ع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من كل راية ترف: (٬، قالXعن أيب عبد اهللا 
  .)١() 8دون اهللا 

  .)٢() خترج قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت :أو قالكل راية ترفع : (Xوعنه 

خلرجنا بنتيجة واحدة ال ميكن القفز فوقها٬، وهي تكون قيد حيدد مسار عملية الظهور٬، 
وإال فإن كل تلك  ٬،هي راية اإلمام نفسهفتكون النتيجة هي أن راية اليماين اليت تسبق الظهور 

لتعارضها مع حقيقة كون راية اليماين ) وحاشاهم(الروايات اآلنفة الذكر ستكون بال معىن 
وإن راية اليماين هي قبل القائم وال  ٬،راية اهلدى وإتباعها واجب وااللتواء عليها يوجب النار
وعليه فإن اعتبار التشبيه الوارد يف  ٬،تنيميكن اخلروج من هذا اإلشكال إال باعتبار أما متحد

أكثر أرجحيه من أن يكون  Xالرواية بالشهاب الثاقب يكون املقصود منه صفة اليماين 
                                                            

  .٢٩٥ص ٨ج: الكافي -١
  .١١٥ – ١١٤ص: غيبة النعماني -٢
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؛ لكون الذي يظهر أوالً بصورة علنية أمام الناس هو اليماين ولفترة ليست Xصفة لإلمام 
  .Xبالقصرية٬، مث بعد ذلك يظهر اإلمام 

فبينما أنتم كذلك إذا طلع لكم جنمكم : (Xالرواية املذكورة آنفاً عن اإلمام الصادق 
حال الشيعة وهم بدون إمام شيئاً  Xوهنا يصف اإلمام الصادق  ٬،)فامحدوا اهللا واشكروه

فبينما أنتم كذلك بدون إمام فإذا طلع عليكم جنمكم فامحدوا : (من الدهر مث يبادرهم قائالً
إضافة إىل ذلك اقتران ظهور النجم ! قل أن يقصد بذلك النجم املعىن اللفظي ٬، فهل يع)اهللا

 Xفهل هنالك نعمة أكثر من ظهور اإلمام  ٬،باحلث على احلمد والشكر لتلك النعمة
  !!تستوجب هذا الشكر مع تلك الفترة املليئة بالفنت والشبهات 

  الشمس والقمر: املبحث الثا�ي
مواضع كثرية جدا٬ً، وإمنا كان ذلك لغاية كبرية وهلدف القرآن ذكر الشمس والقمر يف 

وقبل أن أنقل بعض اآليات اليت تناولت ذكر . بعيد عن املعىن الظاهري الذي تعنيه الكلمة
  :الشمس والقمر سوف أذكر بعض الروايات اليت أعطت مفهوماً آخر هلما

معاشر الناس٬، : فقال خطبنا رسول اهللا : (٬، قال)رضي اهللا عنه(عن سلمان الفارسي 
إين راحل عن قريب٬، ومنطلق إىل املغيب٬، أوصيكم يف عتريت خريا٬ً، وإياكم والبدع٬، فإن 

معاشر الناس٬، من افتقد الشمس فليتمسك . كل بدعة ضاللة٬، والضاللة وأهلها يف النار
بالقمر٬، ومن افتقد القمر فليتمسك بالفرقدين٬، فإذا فقدمت الفرقدين فتمسكوا بالنجوم 

تبعته حىت  فلما نزل عن املنرب : قال ٬،ة بعدي٬، أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكمالزاهر
بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا مسعتك تقول إذا افتقدمت : دخل بيت عائشة فدخلت إليه وقلت

الشمس فتمسكوا بالقمر٬، وإذا افتقدمت القمر فتمسكوا بالفرقدين٬، وإذا افتقدمت الفرقدين 
أنا : لفتمسكوا بالنجوم الزاهرة٬، فما الشمس وما القمر وما الفرقدان وما النجوم الزاهرة ؟ فقا

الشمس٬، وعلي القمر٬، واحلسن واحلسني الفرقدان٬، فإذا افتقدمتوين فتمسكوا بعلي بعدي٬، 
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وإذا افتقدمتوه فتمسكوا باحلسن واحلسني٬، وأما النجوم الزاهرة فهم األئمة التسعة من 
  .)١( ...)صلب احلسني٬، تاسعهم مهديهم

 :قال ٬،)٢(﴾سِ و�ض�ح�اه�االشَّم{﴿و: 8سألته عن قول اهللا : (٬، قالXعن أيب عبد اهللا 
ذاك : قال ٬،)٣(﴾و�الْقَم�رِ إِذا ت�الها﴿: قلت ٬،أوضح للناس يف دينهم الشمس رسول اهللا 

ذاك اإلمام من ذرية : قال ٬،)٤(﴾و�النَّهارِ إِذا ج�لWاها﴿: قلت ٬،أمري املؤمنني تال رسول اهللا
 :فيجلي ظالم اجلور والظلم فحكى اهللا سبحانه عنه فقال فاطمة نسل رسول اهللا 

ذاك أئمة : قال ٬،)٥(﴾و�اللWي{لِ إِذا ي�غ{شاها﴿: قلت. Xيعين به القائم  ﴾و�النَّهارِ إِذا ج�لWاها﴿
  .)٦( ..) اجلور الذين استبدوا باألمور دون آل الرسول و

يا ابن رسول : Xاألعور للحسني ] بن عبد اهللا[قال احلارث : (٬، قالXعن أيب جعفر 
وحيك يا : قال ٬،﴾و�الشَّم{سِ و�ض�حاها﴿: اهللا٬، جعلت فداك أخربين عن قول اهللا يف كتابه

 ٬،﴾و�الْقَم�رِ إِذا ت�الها﴿: جعلت فداك قوله: قلت: قال. حارث٬، ذلك حممد رسول اهللا 
و�النَّهارِ إِذا ﴿: قلت: قال. يتلو حممداً  X يب طالبذلك أمري املؤمنني علي بن أ: قال

  .)٧(..) ميأل األرض عدالً و قسطاً ذلك القائم من آل حممد : قال ٬،﴾ج�لWاها

هو القمر وهكذا   Xوأن أمري املؤمنني  ورغم أن رسول اهللا ذكر أنه هو الشمس 
 Xواحلسني  Xبالشمس واإلمام احلسن  Xجتد روايات أخرى تصف أمري املؤمنني 

  :بالقمر

 ٬،Xالشمس أمري املؤمنني  ﴾و�الشَّم{سِ و�ض�حاها﴿: (أنه قال Xعن أيب عبد اهللا 
 ٬،)عليهما السالم(احلسن واحلسني  ﴾و�الْقَم�رِ إِذا ت�الها﴿٬، Xوضحاها قيام القائم 

ودالم غشيا عليه حبتر  ﴾و�اللWي{لِ إِذا ي�غ{شاها﴿٬، Xهو قيام القائم  ﴾و�النَّهارِ إِذا ج�لWاها﴿
٬، هو السماء الذي يسمو إليه هو حممد  :قال ﴾٬،و�السَّماِء و�ما ب�ناها﴿: احلق٬، وأما قوله

                                                            
  .٤١ص: آفاية األثر -١
 .١: الشمس -٢
 .٢: الشمس -٣
 .٣: الشمس -٤
 .٤: الشمس -٥
  .٧٧٨ص: تأويل اآليات الظاهرة -٦
 .٥٦٣ص: تفسير فرات الكوفي -٧
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 ﴾و�ن�فْسٍ و�ما س�وَّاها﴿ األرض الشيعة٬، :قال ﴾و�الْأَر{ضِ و�ما طَحاها﴿: اخللق يف العلم٬، وقوله
معرفة  :قال ﴾فُج�ور�ها و�ت�قْواهافَأَلْه�م�ها ﴿ :هو املؤمن املستور وهو على احلق٬، وقوله :قال

و�قَد{ خاب� ﴿ 8،٬قد أفلحت نفس زكاها اهللا  :قال ﴾قَد{ أَفْلَح� م�ن{ ز�كWاها﴿ احلق من الباطل٬،
مثود رهط من الشيعة٬، فإن اهللا  :قال ﴾كَذWب�ت{ ثَم�ود� بِطَغ{واها﴿: اهللا٬، وقوله ﴾م�ن{ د�سَّاها

فَه�د�ي{ناه�م{ فَاس{ت�ح�بُّوا الْع�مى ع�لَى الْه�دى فَأَخ�ذَت{ه�م{ صاعzقَةُ و�أَمَّا ثَم�ود� ﴿ :سبحان يقول
zفهو السيف إذا قام القائم  )١(﴾الْع�ذابِ الْه�ونX٬، وقوله تعاىل :﴿zهWفَقالَ لَه�م{ ر�س�ولُ الل﴾ 

ياها أي الناقة اإلمام الذي فهمهم عن اهللا٬، و�س�قْ :قال ﴾ناقَةَ اللWهz و�س�قْياها﴿٬، هو النيب 
يف  :قال ﴾فَكَذWب�وه� فَع�قَر�وها فَد�م{د�م� ع�لَي{هِم{ ر�بُّه�م{ بِذَن{بِهِم{ فَس�وَّاها﴿٬، عنده مستقي العلم

  .)٣( ..) ال خياف من مثلها إذا رجع :قال )٢(﴾و�ال ي�خاف� ع�قْباها﴿ الرجعة٬،

  الزمان ؟وإذا كان القرآن حي يف كل زمان٬، فمن املقصود بالشمس والقمر يف هذا 

اللّه� الWذzي ر�فَع� السَّم�او�اتz بِغ�ي{رِ ع�م�د� ت�ر�و{ن�ه�ا ثُمَّ اس{ت�و�ى ع�لَى الْع�ر{شِ و�س�خَّر� الشَّم{س� ﴿
  .)٤(﴾و�الْقَم�ر� كُلø ي�ج{رِي َألج�لٍ مُّس�م÷ى ي�د�بِّر� اَألم{ر� ي�فَصِّلُ اآلي�اتz لَع�لWكُم بِلzقَاء ر�بِّكُم{ ت�وقzن�ونَ

و� الWذzي ج�ع�لَ الشَّم{س� ضzي�اء و�الْقَم�ر� ن�وراً و�قَدَّر�ه� م�ن�ازِلَ لzت�ع{لَم�واْ ع�د�د� السِّنِني� ه�﴿
  .)٥(﴾و�الْحzس�اب� م�ا خ�لَق� اللّه� ذَلzك� إِالW بِالْح�قِّ ي�فَصِّلُ اآلي�اتz لzقَو{مٍ ي�ع{لَم�ونَ

  .)٦(﴾ و�س�خَّر� لَكُم� اللWي{لَ و�النَّه�ار�و�س�خَّر لَكُم� الشَّم{س� و�الْقَم�ر� د�آئzب�ني�﴿

  .)٧(﴾و�ه�و� الWذzي خ�لَق� اللWي{لَ و�النَّه�ار� و�الشَّم{س� و�الْقَم�ر� كُلø فzي فَلَك� ي�س{ب�ح�ونَ﴿

﴿ zبِأَم{رِه yي{لَ و�الْنَّه�ار� و�الشَّم{س� و�الْقَم�ر� و�الْنُّج�وم� م�س�خَّر�اتWك� و�س�خَّر� لَكُم� اللzي ذَلzف Wإِن
  .)٨(﴾لَآي�ات� لæقَو{مٍ ي�ع{قzلُونَ

                                                            
  .١٧: فصبت -١
 .١٥ – ١: سورة الشمس -٢
  .٢٤ص ٧٢ج :بحار األنوار -٣
  .٢:الرعد -٤
 .٥: يونس -٥
 .٣٣: إبراهيم -٦
  .٣٣: األنبياء -٧
 .١٢: النحل -٨
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ي�ولzج� اللWي{لَ فzي النَّه�ارِ و�ي�ولzج� النَّه�ار� فzي اللWي{لِ و�س�خَّر� الشَّم{س� و�الْقَم�ر� كُلø ي�ج{رِي لzأَج�لٍ ﴿
  .)١(﴾ونِهz م�ا ي�م{لzكُونَ مzن قzطْمzريٍمُّس�م÷ى ذَلzكُم� اللWه� ر�بُّكُم{ لَه� الْم�لْك� و�الWذzين� ت�د{ع�ونَ مzن د�

خ�لَق� السَّم�او�اتz و�الْأَر{ض� بِالْح�قِّ ي�كَوِّر� اللWي{لَ ع�لَى النَّه�ارِ و�ي�كَوِّر� النَّه�ار� ع�لَى اللWي{لِ ﴿
Wأَج�لٍ م�س�م÷ى أَلَا ه�و� الْع�زِيز� الْغ�فzي�ج{رِي ل ø٢(﴾ار�و�س�خَّر� الشَّم{س� و�الْقَم�ر� كُل(.  

فَالzق� اِإلص{ب�احِ و�ج�ع�لَ اللWي{لَ س�كَناً و�الشَّم{س� و�الْقَم�ر� ح�س{ب�اناً ذَلzك� ت�قْدzير� الْع�زِيزِ ﴿
  .)٣(﴾الْع�لzيمِ

قَم�ر� أَلَم{ ت�ر� أَنW اللWه� ي�ولzج� اللWي{لَ فzي النَّه�ارِ و�ي�ولzج� النَّه�ار� فzي اللWي{لِ و�س�خَّر� الشَّم{س� و�الْ﴿
yه� بِم�ا ت�ع{م�لُونَ خ�بِريWالل Wي�ج{رِي إِلَى أَج�لٍ مُّس�م÷ى و�أَن ø٤(﴾كُل(.  

  .)٥(﴾و�الشَّم{س� ت�ج{رِي لzم�س{ت�قَرٍّ لWه�ا ذَلzك� ت�قْدzير� الْع�زِيزِ الْع�لzيمِ ﴿

ولو جترد اإلنسان من نوازع الشيطان وأسلم نفسه للرمحن لتفتقت له ينابيع احلكمة 
وشاهد نور احلقيقة بقلبه٬، فهذا القرآن يهتف بأمساعنا بالشمس والقمر٬، فإذا كان الشمس 
حجة اهللا على اخللق اإلمام املهدي فلماذا تستبعد الناس ظهور الوصي اآلن وقد قرن القرآن 

  .والروايات اجتماعهما يف آخر الزمان أي يف أوان الظهور

إين وجدت يف صحف ): (سعد السعود( يف كتابه) قدس سره(ذكر السيد ابن طاووس 
: قال ٬،ريب انظرين إىل يوم يبعثون: قال: وجواب اهللا له) لعنه اهللا(عند ذكر إبليس  Xإدريس 

ال ولكنك من املنظرين إىل يوم الوقت املعلوم٬، فإنه يوم قضيته وحكمته أن أطهر األرض ذلك 
اً يل امتحنت قلو�م باإلميان اليوم من الكفر والشرك واملعاصي٬، وأنتخب لذلك الوقت عباد

وحشوçا بالورع واإلخالص والرغبة فيما عندي بعد اهلدى٬، واجعلهم دعاة الشمس والقمر 
  .انتهى) واستخلفهم يف األرض

                                                            
 .١٣: فاطر -١
 .٥: الزمر -٢
  .٩٦: األنعام -٣
 .٢٩: لقمان -٤
 .٣٨: يس -٥
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 Xوال ميكن األخذ باملعىن الظاهري٬، وإال فال معىن أن يكون أنصار اإلمام املهدي 
 Xاملستخلفني يف األرض دعاة الشمس والقمر إال أن يكون الشمس هو اإلمام املهدي 

  .٬، وهذا ثابت يف الرواياتXوالقمر وصيه 

يا سيدي٬، مىت يكون هذا : قلت: (يف حديث له مع ابن مهزيار Xعن احلجة ابن احلسن 
واستدارت  إذا حيل بينكم وبني سهل الكعبة٬، واجتمع الشمس والقمر٬،: Xاألمر ؟ فقال 

يف سنة كذا وكذا خترج دابة  :قالمىت يا بن رسول اهللا ؟ : فقلت ٬،الكواكب والنجوم
  .)١( )األرض بني الصفا واملروة ومعها عصى موسى وخامت سليمان تقود الناس إىل احملشر

والفهم الظاهري احلريف فهم سقيم ال ميكن األخذ به؛ ألن اجتماع الشمس والقمر متحقق 
إذا كان املراد من اجتماعهما االجتماع املادي على إن اعتماد هذا الفهم املادي  إال ٬،يومياً

الظاهري يوجب اية األرض بسبب اختالل جماالت األفالك واحنراف الكواكب عن مداراçا٬، 
هو ) االجتماع(بالنتيجة وهذا الفرض أقرب إىل اخليال منه إىل الواقع؛ ألن نتيجة تلك العملية 

  .لعدل اإلهلي ملئات السنني وليس دمار األرض مبن عليهاقيام دولة ا

أما استدارة الكواكب والنجوم فيتطلب أن تكون متوقفة أو غري مستديرة حىت تقوم 
 ٬،وهذا غري صحيح أيضاً ويتطلب الفهم الرمزي ٬،باالستدارة واحلركة حىت تكون شرطاً للظهور

  .واكب والنجوم هم األنصاروالقمر وصيه والك Xأي إن الشمس هي اإلمام املهدي 

 Xفاإلمام املهدي  ٬،فهو يعين بداية الدعوة ٬،أما املقصود يف اجتماع الشمس والقمر
وعندما يولد يف آخر  ٬،ووصيه غري موجود يف تلك السنني ٬،سنة ١١٧٠موجود منذ أكثر من 

يتحقق الزمان ويبلغ إىل العمر الذي أذن اهللا فيه لبداية الظهور املقدس حيدث االجتماع و
أما استدارة الكواكب والنجوم فهو يعيدنا إىل روايات الذنب امللتوي  ٬،مضمون الرواية
أي دخول األنصار يف دائرة احللقة اليت بدأت ببداية دعوة اليماين املمهد  ٬،واكتمال احللقة
اإلمام (وبالتايل استدارçم يف فلك الشمس والقمر  ٬،وجتميعه لألنصار Xلإلمام املهدي 

يكفينا كدليل أن هذه الرواية متنح هذه العالمة شرطاً للظهور وليس شيئاً آخر٬، ) ووصيه 

                                                            
 .٢٣٦ص: بشارة اإلسالم -١
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حول الفرج بالظهور  Xوألا كانت إجابة على السؤال الذي وجهه ابن مهزيار لإلمام 
  .ولكن لطول احلوار اختصرنا على هذا املقدار

وما : قلت ٬،رجب العام الذي فيه الصيحة قبله اآلية يف: (٬، قالXعن أيب عبد اهللا 
  .)١() وجه يطلع بالقمر ويد بارزة: Xهي؟ قال 

كما ) علوم وأسرار(هذه الرواية تتعرض إىل القمر وما يتبعه من ظهور وتفتق حلالة جديدة 
٬، وحقيقة هذا العلم اجلديد هو وجه )يأتيكم بدين جديد(أو ) بدأ دعاء جديداً(يف الرواية 

 ٬،خالل علومه شيء وظهوره بصورة إمجالية شيء آخرالوصي أي إن معرفة حقيقة الوصي من 
ولكنها قد ال تعرف حقيقته أو بعضها إال القليل من ) ظهور القمر(فرمبا تعرف الناس بظهوره 

٬، فالكثريون يقرون بوالية األئمة ويعترفون أصحابه٬، وهذا نفسه ما حصل يف أيام األئمة 
٬، أما )رضي اهللا عنهم(مان أو أبا ذر أو املقداد حبقهم ولكن القليلني الذين وصلوا إىل مرتبة سل

  .اليد البارزة فرمبا تكون رمز وكناية لطلب البيعة٬، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

 :قال٬، )٢(﴾ي�و{م� ي�أْتzي ب�ع{ض� آياتz ر�بِّك�﴿: يف قوله تعاىل: (الدر املنثور٬، عن ابن مسعوديف 
و�ج�مzع� الشَّم{س� ﴿: مث قرأطلوع الشمس والقمر من مغرÐما مقترنني كالبعريين القرينني٬، 

  .)٤() )٣(﴾و�الْقَم�ر�

هل للمأمور املنتظر املهدي : (سأل املفضل Xويف كالم بني املفضل واإلمام الصادق 
X  من وقت يعلمه الناس ؟ فقالX : ٬،شيعتناما شاء اهللا أن يوقت ظهوره بوقت يعلمه 
ي�س{أَلُون�ك� ﴿: ألنه هو الساعة اليت قال اهللا تعاىل فيها: Xيا سيدي٬، ومل ذاك ؟ قال : قلت

 ع�نِ السَّاع�ةz أَيَّانَ م�ر{س�اه�ا قُلْ إِنَّم�ا عzلْم�ه�ا عzند� ر�بِّي الَ ي�ج�لæيه�ا لzو�قْتzه�ا إِالW ه�و� ثَقُلَت{ فzي
  .)٥(﴾السَّم�او�اتz و�اَألر{ضِ

  .)٦(﴾ي�س{أَلُون�ك� ع�نِ السَّاع�ةz أَيَّانَ م�ر{س�اه�ا﴿: الساعة اليت قال اهللاوهي 

                                                            
  .١٦٧ص: بشارة اإلسالم -١
 ١٥٨: اإلنعام -٢
 .٩: القيامة -٣
 .٢٠٩ص ٥٥ج: بحار األنوار -٤
 .١٨٧: األعراف -٥
  .٤٢: النازعات -٦
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  .ومل يقل إgا عند أحد ٬،)١(﴾ عzند�ه� عzلْم� السَّاع�ةz﴿: وقال

  .)٢(﴾ه�لْ ي�نظُر�ونَ إِلWا السَّاع�ةَ أَن ت�أْتzي�ه�م ب�غ{ت�ةً فَقَد{ ج�اء أَش{ر�اطُه�ا﴿: وقال

يف هذه  Xوضح اإلمام الصادق . )٤( ))٣(﴾السَّاع�ةُ و�انش�قَّ الْقَم�ر�اقْت�ر�ب�تz ﴿: وقال
وأن من اشتراط  ٬،٬، وأن علمها عند اهللا فقطXالرواية أن املقصود بالساعة هو اإلمام املهدي 

الساعة هو انشقاق القمر٬، فأي قمر يقصد غري الوصي واملمهد الذي يكون شرط لقيام 
  .الساعة

تطرقت للشمس والقمر يف أيام الظهور املقدس من عدة جهات أخرى٬، بل إن الروايات قد 
ننقل جانباً منها بدون تعليق لكون ذلك حيتاج إىل استدالالت تبعدنا عن هدف البحث٬، فنترك 

  :للقارئ اللبيب التأمل فيها

أخرج السيوطي يف العرف الوردي عن الدار قطين يف سننه٬، عن حممد بن علي اإلمام الباقر 
Xينخسف القمر : إن ملهدينا آيتني مل تكونا منذ خلق اهللا السموات واألرض: (ل٬، قا

ألول ليلة من رمضان٬، وتنكسف الشمس يف النصف منه٬، ومل يكونا منذ خلق اهللا 
 .)٥() السموات واألرض

  :بسنده عن بدر األزدي٬، قال أيضاً ٢٧٠ص) الغيبة(وأخرج الشيخ الطوسي يف 

إىل  Xآيتان تكونان قبل القائم مل تكونا منذ هبط آدم : (Xقال أبو جعفر الباقر 
يا بن : فقال رجل. تنكسف الشمس يف النصف من شهر رمضان٬، والقمر يف آخره: األرض

إين ألعلم : رسول اهللا٬، تنكسف الشمس يف آخر الشهر والقمر يف النصف ؟ فقال أبو جعفر
 .)٦( )Xمبا تقول ولكنهما آيتان مل تكونا منذ هبط آدم 

                                                            
 .٨٥: الزخرف -١
 .١٨: محمد -٢
 .١: القمر -٣
 .٣٥٢ص: بشارة اإلسالم -٤
 .١١٨ص: موسوعة اإلمام المهدي ،١٣٦ص ٢ج: الحاوي للفتاوي -٥
  .١١٨ص: موسوعة اإلمام المهدي -٦
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عن سهل بن زياد٬، عن أمحد بن حممد بن أيب نصر٬، عن ثعلبة بن ميمون٬، عن بدر بن 
آيتان تكونان قبل قيام القائم : فقال Xكنت جالساً عند أيب جعفر : (٬، قالاالزدياخلليل 
X تنكسف الشمس يف النصف من شهر رمضان٬، : مل تكونا منذ هبط آدم إىل األرض

يا ابن رسول اهللا٬، تنكسف الشمس يف آخر الشهر والقمر يف : فقال رجل ٬،والقمر يف آخره
إين أعلم ما تقول ولكنهما آيتان مل تكونا منذ هبط آدم : Xفقال أبو جعفر ! النصف ؟
X( )١(.  

إذا خرج القائم خرج من هذا األمر من كان يرى أنه من : (أنه قال Xعن أبا عبد اهللا 
  .)٢() والقمرأهله ودخل يف شبه عبدة الشمس 

ميلك القائم ثالمثائة سنة ويزداد تسعاً كما لبث أهل الكهف يف : (٬، قالXوعنه 
كهفهم ميأل األرض عدالً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجورا٬ً، فيفتح اهللا له شرق األرض 
وغرÐا٬، ويقتل الناس حىت ال يبقى إال دين حممد٬، ويسري بسرية سليمان بن داود٬، ويدعو 

  .)٣() فيجيبانه٬، وتطوى له األرض٬، ويوحى إليه فيعمل بالوحي بأمر اهللالشمس والقمر 

  :فيها إشارة لوصف املمهد بالقمر Xونورد خطبتني ألمري املؤمنني 

مث الفتنة الغرباء٬، والقالدة احلمراء يف عنقها : (يف خطبة االفتخار Xقال أمري املؤمنني 
أال وإن  ٬،كالقمر املضيء بني الكواكب قائم احلق٬، مث أسفر عن وجهي بني أجنحة األقاليم

خلروجي عالمات عشر٬، أوهلا ختريق الرايات يف أزقة الكوفة٬، وتعطيل املساجد٬، وطلوع 
فإذا متت العالمات قام ... الكوكب املذنب٬، واقتران النجوم٬، وهرج ومرج٬، وقتل وgب 

  .)٤(...) قائمنا

ه يف وصف الظهور٬، فكأنه هو تكلم عن نفس Xالغريب يف هذه الرواية أن اإلمام علي 
الذي يظهر٬، وال ميكن اعتبار هذه الرواية تعبرياً عن الرجعة؛ ألن العالمات اليت أوردها اإلمام 

                                                            
 .٢١٣ص ٨ج: الكافي -١
  .٣٦٣ص ٥٢ج: بحار األنوار -٢
 .٣٩٠ص ٥٢ج: بحار األنوار -٣
 .١٠٣ص: بشارة اإلسالم -٤
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X  ،هي عالمات الظهور املقدس نفسها وقد تكررت يف الروايات بشكل يستحيل إنكاره٬
  فما يعين هذا ؟

كالقمر املضيء بني (ا حىت األول من بدايته: ينبغي لفهم الرواية شطرها إىل قسمني
وينتقل بالقسم الثاين إىل تفصيل الظهور  ٬،فهو يتحدث عن الظهور بصورة عامة) الكواكب

. Xمن البداية فيذكر العالمات العشر واليت من ضمنها الكوكب املذنب حىت يقوم القائم 
دالن وهنا إشارتان ت ٬،)مث أسفر عن وجهي كالقمر املضيء: (Xحيث قال أمري املؤمنني 

  .Xبل وصيه  Xعلى أنه مل يقصد اإلمام املهدي 

موصوف بالروايات بوجه اهللا٬، وخصوصاً يف األدعية يف مفاتيح اجلنان  Xفاإلمام املهدي 
  .)١() أين وجه اهللا الذي يتوجه إليه األولياء(

 Xمما يعين اتصاف املمهد بصفته  ٬،بوجهه Xأما يف هذه الرواية فقد وصفه اإلمام 
فهو  ٬،واملبلغ عنه واشتراط اإلسالم بواليته٬، وكذلك املمهد األول كونه وصي الرسول 
فمن ال يصدق به خارج عن  ٬،٬، واملبلغ عنه والحنصار الوالية فيهXوصي اإلمام املهدي 

 ).وامللتوي عليه من أهل النار(الوالية 

 Xبالقمر املضيء وهي صفة الوصي٬، بينما صفة اإلمام املهدي  Xوصفه اإلمام 
  .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم ٬،الشمس

فكيف ينسب  ٬،)وإن خلروجي عالمات فإذا متت قام قائمنا: (Xأما قول اإلمام 
وأنا افترض أنه يقصد بذلك الوصي املمهد٬، وبنفس الوقت يذكر من ضمن ! اخلروج لنفسه 

وهناك نقطتان حلل هذا  ٬،املذنب٬، وهذا يعين الوصي املمهد أيضاً العالمات طلوع الكوكب
  :اإلشكال االفتراضي

هي غري طلوع النجم باملعىن اللغوي  Xإن كلمة خروج اليت صرÑح �ا أمري املؤمنني    أ
لكلمة طلوع٬، هي مرحلة ابتدائية للظهور رمبا يقصد منها الدعوة العقائدية باالحتجاج بالقرآن 

أما اخلروج فينبغي استكمال عملية الظهور حىت يكون بعدها اخلروج  ٬،إىل ذلكوالسنة وما 

                                                            
 .دعاء الندبة -١
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مبعىن إن شرط اخلروج هو  ٬،وهذا ما يتوافق مع تسلسل األحداث يف الرواية ٬،بالسالح للقتال
  .الطلوع أوالً مث استكمال العالمات املذكورة مث القيام

 Xالرواية هو وصي اإلمام  الذي يقوم والذي ذكر يف اية Xاعتبار أن القائم   ب
...  إذا قام القائم يف خراسان: (لورود مثل ذلك يف الروايات ٬،Xوليس قيام اإلمام  ٬،نفسه

فال يوجد تناقض بني أن يبدأ القيام بعد  ٬،...)مث يقوم القائم املأمول...  وقام منا قائم جبيالن
مراحل الظهور الذي شبهه كظهور النجم املذنب الذي يبدو كالقمر املنري أي يظهر أمره بني 

  .واهللا أعلم ٬،الناس بعد ذلك

ذات الفالة احلمراء  ٬،وتعمل القبة الغرÕاء: (يف خطبة اللؤلؤة Xوجاء عن أمري املؤمنني 
. عن وجهه بني األقاليم كالقمر املضيء بني الكواكب الدرية يسفر ٬،ويف عقبها قائم احلق

ويقارب من احلادي٬،  ٬،أوهلا طلوع الكوكب ذي الذنب: أال وأن خلروجه عالمات عشرة
 ٬،ومن العالمة إىل العالمة عجب ٬،ويقع فيه هرج ومرج وشغب٬، وتلك العالمات اخلصب

ومتت كلمة اإلخالص على  فإذا انقضت العالمات العشرة إذ ذاك يظهر القمر األزهر٬،
  .)١( )التوحيد

ونالحظ أن اخلطبتني متقاربتني يف نوعية العالمات وتسلسلها وأن املتكلم عنه يف اخلطبتني 
نسبه إىل نفسه يف خطبة االفتخار  Xونالحظ أيضاً أن أمري املؤمنني  ٬،Xهو املمهد لإلمام 

ويف هذا دعوة لعدم االنسياق وراء الفهم الظاهري وإال فالوقوع يف  ٬،ومل يفعل يف خطبة اللؤلؤة
طلوع الكوكب املذنب  Xالتناقض أمر قطعي٬، فهو جيعل عالمة ظهور اإلمام املهدي 

أي هنا تنتهي ) القمر األزهر(أو يظهر  ٬،)قام قائمنا(٬، مث يقول يف اية الكالم )إرسال ممهد(
إرساء سلطان الدعوة قهراً بالسيف والقتال فيكون الظهور مرحلة اإلرسال والدعوة إىل مرحلة 

واهللا ... ومتت كلمة اإلخالص  ٬،هنا مبعىن تغيري مسار الدعوة من اخلذالن إىل احلكم والسلطان
  .أعلم

                                                            
 .٨٨ص: بشارة اإلسالم -١



 ٩٦................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

أما ذكر الشمس والقمر يف القرآن٬، فنجد إشارة واضحة ملثل هذا املعىن يف مواضع كثرية٬، 
و�الشَّم{س� ت�ج{رِي لzم�س{ت�قَرٍّ لWه�ا ذَلzك� ت�قْدzير� الْع�زِيزِ ﴿: تعاىلقال  ٬،ومنها ما جاء يف سورة يس

  .)١(﴾الْع�لzيمِ

  .)٢(﴾و�الْقَم�ر� قَدَّر{ن�اه� م�ن�ازِلَ ح�تَّى ع�اد� كَالْع�ر{ج�ونz الْقَدzميِ﴿: وقال تعاىل

  .Xوالقمر هو علي  ٬،فالشمس حممد  ٬،من كتاب املتشا�ات اجلزء األول

هذا فأعتقد أن جريان الشمس ملستقر هلا هو السعي للوصول إىل وعد اهللا يف آخر وعلى 
 ٬،Xوأهل بيته  ففي ذلك مستقر هلا أي ظهور األمر وعلو املقام للرسول حممد  ٬،الزمان

وهو بذلك ميثل  ٬،هو املستقر Xوهذا ال يتحقق إال يف زمن الظهور٬، فيكون اإلمام املهدي 
  .هللا أعلموا ٬،الشمس يف زماننا هذا

والقمر هو علي  ٬،﴾و�الْقَم�ر� قَدَّر{ن�اه� م�ن�ازِلَ ح�تَّى ع�اد� كَالْع�ر{ج�ونz الْقَدzميِ﴿: أما اآلية الثانية
X،وقدرناه منازل هو أوصيائه األئمة املعصومني٬، فهم اخللفاء من بعده حىت وصلت إىل  ٬

وهذا الوصف  ٬،لقدميالذي يعود كالعرجون ا Xآخر األوصياء وهو وصي اإلمام املهدي 
أقرب لوصف طالع املشرق والكوكب املذنب والقرن وشبه احللقة؛ ألن معىن العرجون القدمي 

  ).طلع النخيل واملراد به ما يشبه اهلالل( ٥٥كما ذكره صاحب كتاب حبار األنوار ج

  ملاذا تركز الروايات على جهة املشرق: املبحث الثالث
وحامل  ٬،من املشرق Xذكرت أغلب روايات الظهور أن أول أنصار اإلمام املهدي 

  .الراية مع تعدد ألقابه وأمساءه خيرج حامالً لتلك الرايات من جهة الشرق أيضاً

وخيرج قبله رجل من : (... يقول Xحدثين من مسع علياً  ٬،عن اهليثم بن عبد الرمحن
٬، وهذا الرجل املذكور يف )٣(...) اتقه مثانية أشهرأهل بيته بأهل الشرق حيمل السيف على ع

 .خيرج من املشرق وحيمل السيف ويقاتل مثانية أشهر الرواية من أهل البيت 

                                                            
 .٣٨: يس -١
  .٣٩: يس -٢
 .٦٦ص: البن طاووس - المالحم والفتن -٣



 ٩٧................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

خيرج ناس من : (قال رسول اهللا : عن عبد اهللا بن احلرث بن جزء الزبيدي٬، قال
  .)١() املشرق فيوطئون للمهدي سلطانه

إذ أقبل فتية من بين هاشم٬،  بينما حنن عند رسول اهللا : (عن علقمة بن عبد اهللا٬، قال
ما نزال نرى يف وجهك شيء : فقلنا ٬،قال ٬،اغرورقت عيناه وتغري لونه فلما رآهم النيب 

إنا أهل بيت اختار اهللا لنا اآلخرة على الدنيا٬، وأن أهل بييت سيلقون : قال  ٬،نكرهه
يداً وتطريداً حىت يأيت قوم من قبل املشرق ومعهم رايات سود فيسألون بعدي بالءاً وتشر

اخلري فال يعطونه٬، فيقاتلون في�نصرون فيعطون ما سألوا وال يقبلونه حىت يدفعوgا إىل رجل 
فمن أدرك ذلك منكم فليأÑم ولو حبواً على ... من أهل بييت فيمألها قسطاً وعدالً 

ب الرايات السود قادمون من املشرق أيضاً وهم ميهدون وهذا واضح فإن أصحا. )٢()الثلج
االلتحاق بتلك الراية  ويوجب رسول اهللا  Xأيضاً حىت يدفعوا إليه  Xلإلمام 
 .املشرقية

جتيء الرايات السود من قبل املشرق كأن قلوÐم زبر احلديد٬، فمن : (عن رسول اهللا 
  .)٣() مسع Ðم فليأÑم فيبايعهم ولو حبواً على الثلج

وتقبل رايات شرقي األرض ليست بقطن : (... يف خطبة طويلة Xعن أمري املؤمنني 
 يسوقها رجل من آل حممد  ٬،وال كتان وال حرير خمتومة يف رأس القنا خبامت السيد األكرب

 .)٤( )يوم تطري باملشرق يوجد رحيها باملغرب كاملسك االذفر٬، يسري الرعب أمامها شهر

ولكن الذي حيملها هو  Xواملعلوم إن تلك الصفات هي صفات راية اإلمام املهدي 
 .٬، وهي تنطلق من شرقي األرض أيضاXًرجل من آل حممد وليس اإلمام املهدي 

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

يقبلونه حىت يقوموا وال يدفعوgا إال إىل صاحبكم٬، قتالهم شهداء٬، أما إين لو أدركت ذلك 

                                                            
 .٣٠٠ص: المناقب -١
 .٣٦٣ص ٥٢ج: بحار األنوار -٢
 .٣٧٣ص ٢ج: آشف الغمة -٣
 .٩٧ص: بشارة اإلسالم -٤



 ٩٨................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

وهذه الرواية ال حتتاج إىل تعليق٬، وهي مطابقة . )١() الستبقيت نفسي لصاحب هذا اآلمر
 .املشرقللمعاين املطروحة من تلك الروايات السابقة لرايات 

مث  ٬،خترج من املشرق رايات سود لبين العباس٬، مث ميكثون ما شاء اهللا: (ويف رواية أخرى
ويؤدون الطاعة  ٬،خترج رايات سود صغار تقاتل رجالً من ولد أيب سفيان وأصحابه

  .)٢( )للمهدي

وتسليم الراية له تتم عن طريق رايات  Xأصبح واضحاً أن النصرة لإلمام املهدي 
إنÑا لو توسعنا يف سرد روايات املشرق فسوف لن يتسع اÕال لذكرها أو حىت املشرق٬، و

 .للبحث عنها٬، ولكن سوف منر على بعض العناوين األخرى

إذا : Xمىت يكون خروجه جعلين اهللا فداك ؟ قال : (سائل Xسأل اإلمام أيب عبد اهللا 
خروج  ٬،نعم٬، عالمات شىت: Xفله عالمة قبل ذلك ؟ قال : قال ٬،شاء من له اخللق واألمر

  .)٣(...)  دابة األرض من املشرق٬، و

وينقض شهاب من املشرق إىل املغرب٬، وهدة : (يف ذكر العالمات عن رسول اهللا 
 .)٤(...) يسمعها كل أحد

قرب الوعد٬، وبدا لكم النجم ذو الذنب من قبل  ...و : (Xعن أمري املؤمنني 
املشرق٬، والح لكم القمر املنري٬، فإذا كان ذلك فراجعوا التوبة٬، واعلموا أنكم إن اتبعتم 

  .)٥(...) طالع املشرق سلك بكم مناهج الرسول

يقتل عند كرتكم ثالثة كلهم ابن خليفة٬، مث ال تصري إىل واحد : (ورد عن رسول اهللا 
مث ذكر شاباً طلع الرايات السود من قبل املشرق٬، فيقاتلوgم قتاالً ال يقاتله قوم٬، منهم٬، مث ت

 .)٦( )إذا رأيتموه فبايعوه فإنه خليفة املهدي :فقال

                                                            
 .٢٨٥ص: غيبة النعماني -١
  .١٠٢ص: للكوراني -  الممهدون -٢
  .٦٢ص ٨٣ج: بحار األنوار -٣
  .٩٥ص: البن طاووس -  المالحم -٤
  .٦٣ص ٨ج: الكافي -٥
  .٣٠ص: بشارة اإلسالم -٦



 ٩٩................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

فيخرج اهللا على السفياين من أهل  : (...٦٢٠ص ٢٩احلق ج إحقاقوردت يف شرح 
  ).املشرق وزير املهدي٬، فيهزم السفياين إىل الشام

عينوا جهة لظهور  بعد سرد هذه الطائفة من الروايات أصبح واضحاً أن أهل البيت 
احلق من املشرق ال غري٬، وأوجبوا نصرçا وبيعتها٬، فلذلك صار علينا تعيني وحتديد املشرق 
املقصود يف الروايات٬، وهل أن التغافل أو جتاهل هذه الرايات ممكن على اعتبار إا جاءت 

ونصرته  وتسليم الراية له٬، فاألوىل انتظار مبايعة اإلمام نفسه Xلنصرة اإلمام املهدي 
 ؟.. مباشرة

واجلواب حول هذا الرأي يسري إذا ما عرفنا أن كل الروايات اليت تذكر رايات املشرق 
موجود يف  Xأوجبت نصرçا وحرمت االلتواء عليها٬، وعليه فإن اعتبار أن اإلمام املهدي 

يف إذ أنه لو كان موجوداً وظاهراً  ٬،مكان ما أثناء حصول تلك األحداث فيه مغالطة كبرية
 ٬،ألصبح هو حجة على صاحب الرايات املشرقية) أي أنه أعلن عن نفسه مباشرة(الساحة 

ال بالرايات املشرقية٬، وإمنا أوجبوا أهل  ٬،فسيكون وجوب البيعة وااللتحاق باإلمام نفسه أوىل
هو املوجه لتلك الرايات وهو القائد  Xالبيت بيعة الرايات املشرقية لسبب أن اإلمام املهدي 

وهو الذي حيضى وحده بلقاء  ٬،عن طريق ذلك الرجل الذي تصفه برجل منا أهل البيتهلا 
ال يطلع على موضعه أحد من ولده وال غريه إال : (كما مر يف عدة روايات Xاإلمام 

  ...).الويل الذي يلي أمره

 فهو باحلقيقة املكان الذي حتدث فيه أول اخلطوات ٬،أما حتديد املشرق املقصود يف الروايات
ففي بعض الروايات يكون التصريح علين  ٬،للظهور املقدس وهو كما أسلفت العراق وإيران

وكيف أن اخلراساين واليماين  ٬،كذكر الكوفة واحلرية ٬،وظاهر وفيه داللة على أنه يف العراق
  .يتسابقون إىل الكوفة

ان وغريها٬، كذكر راية اخلراساين أو خراسان أو الطالق ٬،ومرة فيه داللة على أنه يف إيران
إذ أن هذين البلدين يقعان شرقي املتكلم إذا اعتربنا أن املتكلم يف  ٬،وهي ال ختالف احلقيقة

  .Xاحلجاز كما هو األغلب يف الروايات اليت صدرت عن املعصومني 



 ١٠٠................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

إذن فإن عدم إقرار هذا الطرح أو الطعن يف واقعيته ملا تراكم من أطروحات بسيطة 
ا ينسجم معها وتترك أي رواية تعارضها مما جيعل أكثر الروايات وخاطئة تأخذ من الروايات م

علماً أن العلماء يقرون صحة تلك الروايات املهملة ولكنهم يستبعدوا لعدم توافقها  ٬،مهملة
مع الطرح الذي يفترضونه من خالل الفهم اخلاطئ لبعض الروايات أو ما ظهر من معانيها 

  ) !!إذا تعارضت تتساقط الروايات(فقط متاشياً مع القاعدة 

إذن فإن الطعن يستوجب إجياد احلل أو البديل هلذه اإلشكاالت اليت نطرحها ونضع هلا 
 Xوكما ذكر السيد أمحد احلسن ... حلوالً تتوافق مع كل الروايات وال تتعارض مع غريها 

ميكن القفز فكيف إذن  ٬،)ال جيوز تعدد احلجج٬، فاحلجة واحدة فقط(يف بيان اليماين ما معناه 
فوق كل تلك الروايات اليت جتعل احلجة كاملة تصاحب رايات املشرق وعدم خمالفته٬، بل حىت 

وبكل هذا الثقل وهذه احلجة  ٬،وااللتواء كما أفهم أقل مرتبة من احملاربة بكثري ٬،االلتواء عليه
بدون و Xللممهد يأيت من يفترض أطروحة ساذجة جيعل فيها الظهور مباشر لإلمام املهدي 

بل إن بعض الروايات ذكرت أن القادم من خراسان هو خليفة اهللا !! أي ممهد أو أي مقدمات 
  .Xاملهدي 

إذا رأيتم الرايات السود أقبلن من خراسان فأتوها ولو حبواً على : (عن النيب حممد 
 Xبل هو املهدي األول  Xوهو قطعاً ليس اإلمام . )١() الثلج فإن فيها خليفة اهللا املهدي

  .الذي هو نفسه اليماين الذي يذهب جللب النصرة من إيران

وهذا ال ميكن أن يكون  ٬،نفسه Xورب قائل يقول إن هذا املقصود هو اإلمام املهدي 
ألسباب كثرية جداً تطرقنا إليها يف كتب األنصار٬، ومن مجلتها أن الروايات أكدت أن !! حبال 

ومل تذكر الروايات أن حركة الظهور  ٬،إنه يبدأ من العراق والقيام يف مكةالظهور أول ما يبدأ ف
إضافة إىل أن الرايات السود القادمة من  ٬،تبدأ من إيران٬، فهي تبدأ من العراق مث تنتشر خارجاً

عن  .كما يف روايات كثرية Xخراسان تأيت  إىل العراق لتبايع أو تسلم الراية لإلمام املهدي 
فإذا ظهر املهدي  ٬،ترتل الرايات السود اليت خترج من خراسان إىل الكوفة: (Xأيب جعفر 

  .)٢() بعثت إليه بالبيعة

                                                            
 .٣٧٦ص: بشارة اإلسالم -١
 .١٣٧ص: بشارة اإلسالم -٢



 ١٠١................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

إذن فإن األمر يف بداية الظهور يكون عبارة عن حترك لليماين بني العراق وإيران وهو حيمل 
فيتبعه عصائب العراق٬، مث يسري إىل إيران لطلب النصرة٬، فيعود جبيش من  ٬،الرايات السود

هذه هي الصورة .. خراسان إىل العراق من جديد ويكون السفياين قد سيطر على العراق 
  .واهللا أعلم ٬،املفهومة من الروايات بصورة عامة تقريباً

وعندما تريد أن حتدد الروايات مكان حدوث تلك األحداث فإا حتدده يف املشرق أو 
أي طرح آخر يوافق مجيع  ٬، وال ميكن أن يكون هنالكاألرض وغريهاالشرق أو شرقي 

وأن أي طرح غري هذا سيكون فاشل  ٬،التعارضات والتناقضات الظاهرية املوجودة يف الروايات
  .ومنقوص سلفاً

هي أن صفة هذا الطالع هي أنه  ٬،والنتيجة اليت تستفادها من هذا الطرح فيما خيص حبثنا
لع املشرق السابقة بالشخصية خيرج يف املشرق٬، فتتبلور صورة الرموز املذكورة يف روايات طا

  .اخلفية املقصودة فيها وهي شخصية اإلمام املهدي األول اليماين املوعود

والنتيجة اليت نستفادها من هذا املبحث يف سياق حبثنا هي أن رايات املشرق اليت تؤكد 
ت اليت الروايات عليها وحتث املؤمنني على نصرçا وحتذرهم عن االلتواء عليها هي نفسها الرايا

وكان وقت  ٬،ذكرçا أو قل قصدçا الروايات يف حبثنا هذا واليت أعطتها صفة احلجية الكاملة
الوقوع لألحداث هو يف نفس الفترة أي فترة التمهيد للظهور املقدس ومن نفس اجلهة 

٬، إذن صار من املؤكد مع اجتماع كل هذه القرائن واملشتركات احتاد هذا الطالع من )املشرق(
  .املشرق يف املمهد األول وبدون أدىن احتمال للشك

  بعض اإلشكاالت: املبحث الرابع
  :اإلشكاالت على هذا الطرح٬، ومن تلك اإلشكاالت قد ترد بعض

يوجد بعض الناس ممن يعتقد أن رؤية الكوكب املذنب هي ظاهرة كونية طبيعية    ١
 ٬،ورمبا هناك رجال دين أيضاً يشاطروم الرأي ٬،حتصل يف السماء وهم ينتظرون حصوهلا

وقد كتب املؤرخون  ٬،ن حصول هذه احلالة شيء طبيعي ومتكررأإذ  ٬،واحلقيقة غري ذلك طبعاً
 .حاالت كثرية ملذنبات طافت يف السماء ويف مراحل زمنية خمتلفة



 ١٠٢................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

من شواهد كثرية ومشاهدات دليل  ٤٢ولعل يف ما نقله ابن طاووس يف املالحم والفنت ص
: وإال فلماذا مل يتحقق املأمول بعد كل تلك احلاالت ٬،على عدم مادية تلك العالمة بل رمزيتها

وكنا نراه بني  ٬،ذنب طلع يف احملرم سنة مخس وأربعني ومائة مع الفجر املشرق ورأيت جنماً له(
مث رأيناه بعد مغيب الشمس يف الشفق وبعد فيما بني املشرق  ٬،مث خيتفي ٬،يدي الفجر بقية احملرم

مث رأينا جنماً خفياً له شعلة قدر الذراع  ٬،مث خفي يف سنتني أو ثالثة ٬،واملغرب شهرين أو ثالثة
مث  ٬،مث خفي ٬،رأي العني قريباً من اجلدي يستدير حوله يدوران الفلك يف مجادين وأيام رجب

) "أرمينية"رأينا جنماً ليس باألزهر طلع عن ميني قبلة الشام ماداً شعلته من القبلة إىل اخلزف من 
  .انتهى

ور حول األرض وشهب وبصورة دورية٬، ومنها واملعروف أن هناك مذنبات كثرية تد
مما جيعل اعتبار ذلك املذنب املذكور يف الروايات  ٬،سنة تقريباً ٧٦مذنب هايل الذي يظهر كل 

  .السابقة ظاهرة كونية شيئاً مستبعداً

أما املراد من املذنب فمن خالل تتبع الروايات املذكورة يف الصفحات السابقة واليت ال متثل 
الروايات حول هذا املوضوع نالحظ أن املذنب الذي ذكر قد حدد بشكل معني٬، وهو كل 

أي أن املراد هو شبه احللقة أو انقضاض  ٬،ملتوي كاحلية أو كالقرن حىت يكاد طرفاه أن يلتقيا
أي أن  ٬،الشهاب من املشرق إىل املغرب٬، فيتكون من املذنب خط منحين شبيه احللقة أيضاً

األخري للظهور حدوث هذه احللقة هلذا املذنب٬، ولو متعنا يف الروايات الروايات جتعل شرط 
  .أعداد األنصار الذي يكون القيام مشروط بتهيئتهم لكان املعىن جلياً وال حيتاج إىل تعليق

ويبايعه الثلثمائة وقليل من أهل مكة٬، خيرج من مكة فيكون : (... Xعن أيب جعفر 
  .)١() عشرة آالف رجل :لوما احللقة ؟ قا: قلت ٬،مثل احللقة

وما تكملة : قلت. حىت تكون تكملة احللقة Xال خيرج القائم : (Xعن أيب عبد اهللا 
عشرة آالف٬، جربائيل عن ميينه٬، وميكائيل عن يساره٬، مث يهز الراية فال يبقى  :قالاحللقة ؟ 

                                                            
  .٦٥٦ص ٥٢ج: األنوار بحار -١



 ١٠٣................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

نزل Ðا جربائيل يوم  أحد باملشرق وال باملغرب إال لعنها٬، وهي راية رسول اهللا 
  .)١(...)بدر

أسند ظهره إىل الكعبة واجتمع ) Xأي القائم ( فإذا خرج: (...Xعن أيب جعفر 
بقzيَّةُ اللّهz خ�ي{رy لWكُم{ إِن كُنت�م ﴿: ثلثمائة وثالث عشر رجال٬ً، أول من ينطق به هذه اآلية

فإذا اجتمع إليه العقد وهو عشرة آالف  ٬،أنا بقية اهللا يف أرضه: مث يقول ٬،)٢(﴾مُّؤ{مzنِني�
  .)٣(...) رجل

وإذا  ٬،فإذا اجتمعت هذه العدة من أهل اإلخالص أظهر أمره: (Xعن حممد الباقر 
  .)٤(...) 8كمل له العقد وهو عشرة آالف خرج بإذن اهللا 

ومع مقارنة مفهوم احللقة أو العقد الوارد يف تلك الروايات مع الطرح العام الذي اعتمد 
يف التفسري معىن املذنب جند أن احللقة هي نفسها الذنب أو مرادفاçا من الروايات السابقة هو 

والفهم السابق لروايات احللقة هو فهم  ٬،العالقة أو الشرط الذي حيدد بداية الظهور املقدس
وهو  Xباملعىن الظاهري٬، وهنالك تأويل لتلك الروايات وما فهمته عن السيد أمحد احلسن 

٬، وكونه حلقة الوصل بني Xعلى وجه العموم يعين اكتمال احللقة وهو ظهور السيد أمحد 
وكون ظهوره هو بداية ظهور اإلمام  ٬،وبني املهديني  األئمة االثين عشر املعصومني 

٬، Xوبداية حكم دولة العدل اإلهلي٬، وكونه مرسل من قبل اإلمام املهدي  Xاملهدي 
وبذلك تكتمل  ٬،واملهديني  عله هذا حلقة الوصل بني األئمة وكونه أحد املهديني جي
  .احللقة وحيصل املراد

وهذا املعىن يكون تكاملي مع املعىن املستفاد من فهم الروايات السابقة اليت تعترب اجلرم 
أما ما يؤيد هذه الرؤية فهو ما ذكرناه  ٬،السماوي شخصاً وما يتبع ذلك من تفرعات وتفاصيل

  .األول من اعتبار اجلرم السماوي شخص وليس شيئاً آخريف املبحث 

                                                            
  .٣٠٨ص: غيبة النعماني -١
  .٨٦: هود -٢
 .١٩١ص ٥٢ج: بحار األنوار -٣
 .٤٣٥ص: أعالم الورى -٤



 ١٠٤................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

تعدد العناوين أو املسميات اليت وردت يف روايات اجلرم السماوي إذا صح التعبري هي    ٢
والتعدد يف  ٬،رمبا تعترب استكمال أو متابعة بالنهج الرمزي الذي اعتمد يف تلك الروايات

فاستعمال الرمز من قبل . د يف نفس الوقتاملسميات يعطي املربر إىل توحيدها يف مصداق واح
ولكن التعدد يف املسميات كيف يكون مربراً لتوحيد  ٬،الرواية ملقاصدها أصبح من املسلمات

  !املصداق املقصود �ا ؟

فلو تابعت نوع تلك العالمة لوجدت  ٬،وهذا السؤال ميكن جوابه مبتابعة الروايات نفسها
٬، وهي حتمل صفة قدسية٬، ومكان وجود تلك العالمة يف إا ذات مداليل قوية لبداية الظهور

والعالمات اليت تسبقه عادةً ما  ٬،فهو ميثل بداية الظهور وهو حيدث فجأة ٬،الروايات واحد تقريباً
والعالمات اليت تتبعه عادةً ما تكون اهلرج والقتل وهي عالمات  ٬،تكون أخالقية واجتماعية

فيستوجب التماثل يف املوقع ويف طريقة  ٬،ور تلك العالمةوهذه تقريباً صفة مشولية لظه ٬،العذاب
إضافة إىل ما ذكرناه سابقاً من تلميح ) عالمة كونية(ونوعية تلك العالمة  ٬،الظهور املفاجئة

بعض الروايات بأنه شخص٬، كل ذلك يستوجب توحدها مجيعاً يف مصداق واحد وشخصية 
وهذا ما تفرضه علينا روايات أخرى تعطي احلجية الكاملة للممهد األول يف بداية  ٬،واحدة

 .الظهور حىت يصل األمر إىل أن امللتوي عليه من أهل النار

 ٬،قد ترد بعض اإلشكاالت على الروايات اليت قد ختالف بعض املفاهيم الواردة فيها   ٣
 ليغينب عنكم مهديكم حىت يقول أما واهللا( :Xمثل الرواية املنقولة عن اإلمام الصادق 

مث يقبل كالشهاب الثاقب فيمألها عدالً وقسطاً كما  ٬،اجلاهل منكم ما هللا يف آل حممد حاجة
 .)١( )ملئت ظلماً وجوراً

نه خيالف الطرح الذي يؤيد وجود أوهذه الرواية وغريها تطرح مفهوم رمبا يتصور البعض 
هو  Xكون تلك الرواية وغريها تصرح بأن اإلمام املهدي  ٬،Xممهد يسبق ظهور اإلمام 

وهذا ال يتعارض مع الطرح العام للممهد مع ثبوت وجوده .. الذي يقبل كالشهاب الثاقب 
مما يستوجب التوفيق بني الطائفتني  ٬،ودوره لكثري من الروايات اليت ال ميكن إمهاهلا أو تركها

يف تلك الروايات هو املمهد على أن يكون ذلك ن املقصود أفيكون اعتبار  ٬،من الروايات

                                                            
  .١٦٤ص: بشارة اإلسالم -١



 ١٠٥................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

فيكون  ٬،Xوهو مأمور من قبل اإلمام  Xفهو ميثل اإلمام  ٬،االعتبار بالقوة ال بالفعل
  .فال تعارض بني املعنيني ٬،نفسه Xانقضاضه انقضاض لإلمام 

حتمال أن يكون املقصود يف مثل تلك الرواية املمهد نفسه فال يقف شرطي االسم اأما 
فإن املهدي األول يلقب  ٬،والغيبة املذكورين يف صدر الرواية عارضاً النطباقها عليه) ديامله(

أي يف فترة  Xوهي تكون قبل قيام اإلمام املهدي  ٬،وهو مير بغيبة أيضاً ٬،باملهدي أيضاً
  .التمهيد وبداية الظهور

 ٬،تفكرت يف مولود يكون من ظهر احلادي عشر من ولدي: (... Xعن أمري املؤمنني 
تكون له حرية وغيبة تضل  ٬،هو املهدي الذي ميألها عدالً وقسطاً كما مألت ظلماً وجوراً

ستة : Xيا موالي٬، فكم تكون احلرية والغيبة ؟؟ قال : قلت ٬،فيها أقوام ويهتدي آخرون
من الواضح من هذه الرواية أا تقصد املولود أول  .)١(...) أيام أو ستة أشهر أو ستة سنني

؛ ألنه هو احلادي عشر من Xاإلمام املهدي ) أي نسل(الذي يكون من ظهر  Xاملهديني 
٬، وهو يظهر قبل أو بداية الظهور٬، إذن افتراض ظهور املهدي األول Xصلب أمري املؤمنني 
هذا إضافة إىل مدة الغيبة يف الرواية أعاله ختتلف عن مدة  ٬،غري صحيح Xبعد اإلمام املهدي 
تناولت كتب األنصار هذه الرواية بالبحث الكثري والتفصيل فال  ٬، وقدXغيبة اإلمام املهدي 

  .داعي للتكرار

٬، وهذين )أي اعتبار الشهاب الثاقب املمهد للظهور(إذن هذا االحتمال الثاين للفهم 
 .Xاالحتمالني ينتهيان بنتيجة واحدة أن املقصود بالشهاب الثاقب هو املمهد لألمام املهدي 

  .)٢() أنه يطلع جنم من املشرق قبل خروج املهدي له ذنب يضيء: (عن كعب األحبار

  .)٣() عالمة تطلع من املشرق كالقرن: (عن نعيم بن محاد

فيأتيها مثل قرن  ٬،كيف أنت إذا استيأست أُميت من املهدي: (عن رسول اهللا 
  .)٤(...)  الشمس٬، يستبشر به أهل السماء وأهل األرض

                                                            
 .١٦٥ص: غيبة الطوسي -١
 .٢٥٨ص: بشارة اإلسالم -٢
  .٤٣ص: البن طاووس - المالحم والفتن -٣
 .٤٠ص: للميرزا محمد األسترآبادي - الرجعة -٤



א א Wא

א Xא

خصوصاً يلمس فيها الشيء الكثري من  Xلعل املتتبع للروايات وخلطب أمري املؤمنني 
الرمزية والكالم املتشابه واألسرار العظيمة اليت يعجز عن محلها الناس إال من امتحن اهللا قلبه 
لإلميان٬، حىت إنك جتد كثرياً من الشيعة بل ومن علماء الشيعة ومثقفيهم عاجزين عن حتمل 

يك يف سندها أو يف أحسن األحوال بعض اخلطب٬، فيلجئون إىل التقليل من أمهيتها أو التشك
  .تركها وإمهاهلا

ولعل يف املقاطع اليت تناولناها يف هذا البحث الكثري من الكالم الذي عجز عن فهمه 
األولون؛ ألن أوانه مل حين٬، ومن تلك اللمحات ما تعلق مبوضوع هذا الفصل أي عالقة شخص 

من التعرض ملوضع احلاجة من تلك  باملمهد األول يف الروايات٬، وال بأس Xأمري املؤمنني 
  :الروايات

هو دابة األرض الذي ذكر اهللا يف : (... Xحبق أمري املؤمنني  قول رسول اهللا 
ن�ا و�إِذَا و�قَع� الْقَو{لُ ع�لَي{هِم{ أَخ{ر�ج{ن�ا لَه�م{ د�ابَّةً مِّن� الْأَر{ضِ ت�كَلæم�ه�م{ أَنW النَّاس� كَان�وا بِآي�اتz﴿: كتابه
إذا كان آخر الزمان أخرجك اهللا يف أحسن صورة ومعك ميسم : مث قال ٬،)١(﴾وقzن�ونَلَا ي�

  .)٢(...) تسم به أعدائك

بل هو حتقق  ٬،ومن املعلوم أن املقصود بأحسن صورة هو ليس الشكل أو اللون أو غريه
وهذا ما مل يتحقق يف أي زمان إال يف  ٬،بني اخللق وعد اهللا وإعالء وإظهار مقام حممد وآله 
الذي يكون دابة األرض فيه املمهد ) آخر الزمان(زمن الظهور٬، وهو كما تصفه الرواية 

٬، والذي يكمل املسرية من بعده٬، وهنالك ختصيص بأن الذي ميثل اإلمام Xوالوصي لإلمام 
X دائك٬، وهذه نفس يف ذلك الزمان هو دابة األرض٬، بدليل أنه قال معك ميسم تسم به أع

  .صفة دابة األرض يف كثري من الروايات

                                                            
  .٨٢: النمل -١
  .٢٤٣ص ٣٩ج: بحار األنوار -٢



 ١٠٧................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

مع وجود التصريح �ذه الصلة  وال ينبغي التشكيك بالرابطة املفترضة بني الشخصيتني 
  :كما يف الرواية التالية

أال أحدثك ثالثاً قبل أن : فقال Xدخلت على أمري املؤمنني : (عن عبد اهللا اجلرين٬، قال
أنا عبد اهللا وأنا دابة األرض صدقها وعدهلا وأخو : فقال ٬،بلى: ؟ قلت يدخل عليÕ داخل

. )١() أنا :فضرب بيده على صدره وقال ٬،بلى: ؟ قلت أال أخربك بأنف املهدي وعينه ٬،نبيها
  ).أنا(بالضرب على صدره ويقول معها  Xأي تصريح أوضح من أن يقوم أمري املؤمنني 

ملن يقوم بالتمهيد٬، سنتعرض هلا الحقاً وعلى  Xولوجود قرائن كثرية تربط اإلمام علي 
٬، ومن األرجح أن يكون املهدي )دابة األرض أو طالع املشرق أو غريها(اختالف العناوين 

٬، Xبل الذي ميثله وميهد له املهدي األول  Xاملقصود يف الرواية أعاله ليس اإلمام املهدي 
ابة األرض يف سياق الكالم٬، واليت هي لقب للمهدي األول٬، باإلضافة إىل أن بقرينة وجود د

املهدي األول يعترب حامل لراية اإلمام املهدي يف زمن الغيبة والتمهيد٬، فيكون املوصوف مؤهالً 
لعل من الداللة على حلمل تلك الصفات اليت تعكس صفات من أرسله أو من ميثله يف غيبته٬، و

أال أخربك : (يف الرواية Xقول أمري املؤمنني  Xاملمهد لإلمام املهدي  أن املقصود به هو
٬، فاألنف يعرب به عن احلمية واألنفة يف اهللا تعاىل والعز والقوة ...) بأنف املهدي وعينه

اخل٬، وال خيفى .... والتمكني٬، وأما العني فهي يعرب �ا عن املعني والوزير والويل واالبن واألخ 
تنطبق بوضوح على مياين اإلمام ) Xأنف املهدي وعينه (املستوحاة من أن هذه الصفات 

   .اخل... واملمهد له واملقاتل دونه  Xاملهدي 

مع شخص املمهد األول وحالة الفصل بينهما  Xوحالة الدمج هذه لشخص اإلمام علي 
 آخر الزمان تارة أخرى يعود إىل مربرات قوية جدا٬ً، وأعتقد إا إشارة للشيعة بل رسالة هلم يف

 مبكانة هذه الشخصية من أمري املؤمنني وأبعادها العمالقة وما متثل يف حقيقتها٬، فمحمد 
هو وارث مدينة العلم  ٬X، واإلمام املهدي Xمدينة العلم ووصيه علي بن أيب طالب با�ا 

يف  Xهو با�ا٬، وهو املبتلي به الناس كما كان أمري املؤمنني  Xووصيه السيد أمحد احلسن 
له بأنه نفسه ووجهه  Xذلك الزمان٬، من هذا املوقع العظيم كانت إشارة أمري املؤمنني 

                                                            
 .٢٤٣ص ٣٩ج: بحار األنوار -١
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ونسبه إليه أبلغ يف الوصف وأدق يف التعبري لكل ذي قلب سليم٬، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 
  : وأحكم٬، ومما يؤيد املعىن ما ورد وبصورة صرحية

و�إِذا و�قَع� الْقَو{لُ ع�لَي{هِم{ ﴿: (يف قول اهللا تعاىل Xمن سؤال أيب الطفيل ألمري املؤمنني 
يا أبا الطفيل٬، : Xما الدابة ؟  قال  )١(﴾...أَخ{ر�ج{نا لَه�م{ د�ابَّةً مzن� الْأَر{ضِ ت�كَلæم�ه�م{ أَنW النَّاس�

هي دابة تأكل : Xقال . يا أمري املؤمنني٬، أخربين به جعلت فداك: فقلت. إله عن هذا
هو  :Xيا أمري املؤمنني٬، من هو ؟  قال : فقلت. شي يف األسواق وتنكح النساءالطعام ومت

صديق هذه : Xيا أمري املؤمنني٬، من هو ؟ قال : قلت. زر األرض الذي إليه تسكن األرض
الذي قال : Xيا أمري املؤمنني٬، من هو ؟ قال : قلت. األمة وفاروقها ورئيسها وذو قرgا

و�الWذzي ج�اء ﴿ ٬،)٣(﴾عzن{د�ه� عzلْم� الْكzتابِ﴿ والذي ٬،)٢(﴾ش�اهzدy مِّن{ه�و�ي�ت{لُوه� ﴿ :8اهللا 
يا أمري : قلت. والذي صدق به أنا والناس كلهم كافرون غريي وغريه ٬،)٤(﴾بِالصِّد{قِ

قد مسيته لك يا أبا الطفيل٬، واهللا لو دخلت على عامة :  Xاملؤمنني٬، فسمه يل ؟ قال 
شيعيت الذين Ðم أقاتل الذين أقروا بطاعيت ومسوين أمري املؤمنني واستحلوا جهاد من خالفين 

 فحدثتهم شهراً ببعض ما أعلم من احلق يف الكتاب الذي نزل به جربئيل على حممد 
أبقى يف عصابة حق قليلة أنت لتفرقوا عين حىت  وببعض ما مسعت من رسول اهللا 

يا أمري املؤمنني٬، أنا وأشباهي نتفرق عنك أو نثبت : ففزعت وقلت. وأشباهك من شيعيت
إن أمرنا صعب مستصعب٬، ال يعرفه وال : مث أقبل عليÑ فقال ٬،ال بل تثبتون: Xمعك؟ قال 

يا . ه لإلميانملك مقرب٬، أو نيب مرسل٬، أو عبد مؤمن جنيب امتحن اهللا قلب: يقر به إال ثالثة
قبض فارتد الناس ضالالً وجهاالً إال من عصمه اهللا بنا أهل  أبا الطفيل٬، إن رسول اهللا 

  .)٥( )البيت

إىل شرح هذه الرواية٬، فكان هناك عدة مطالب مما  Xوقد تعرض السيد أمحد احلسن 
  :فهمته واهللا أعلم

                                                            
 .٨٢: النمل -١
 .١٧:هود -٢
  .٤٣: الرعد -٣
 .٣٣: الزمر -٤
  .٥٦١ص: آتاب سليم بن قيس -٥
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  .تلك اآلية بدابة األرض اليت خترج يف آخر الزمان Xربط أمري املؤمنني 

٬، )إله عن هذا: (عن اإلجابة قائالً Xعندما سأله أبا الطفيل عن الدابة أعرض اإلمام 
وأعتقد إن هذا فيه داللة على عدم استفادة السائل من اإلجابة٬، وذلك لبعد زمان خروجها عن 

 .زمانه واهللا أعلم

 .وميشي يف األسواق إن الدابة إنسان يأكل الطعام

عن الدابة بأنه زر األرض الذي تسكن األرض به٬، أما ما قصده  Xأجابه أمري املؤمنني 
إين واثين : (قال رسول اهللا : ٬، قالXعن أيب جعفر : �ذه العبارة فنجده يف هذه الرواية

أن عشر من ولدي وأنت يا علي زر األرض يعين أوتادها وجباهلا٬، بنا أوتد اهللا األرض 
 .)١() تسيخ بأهلها٬، فإذا ذهب اإلثنا عشر من ولدي ساخت األرض من أهلها ومل ينظروا

صاروا ثالثة عشر وهم مجيعاً زر األرض أي أوتادها٬، فمن هو  Xونالحظ أن األئمة 
  .الثالث عشر غري دابة األرض املذكور يف أغلب روايات التمهيد للظهور

صديق األمة وفاروقها ورئيسها وذو (جه٬، يف زمان خرو) دابة األرض(صفات املمهد 
 .Xوهي نفس صفات أمري املؤمنني ) قرنيها

و�ي�ت{لُوه� ﴿: قوله يف معرض اإلجابة عن شخصية دابة األرض مستشهداً بقول اهللا تعاىل
وهو شاهد منه٬،  الذي شهد للرسول  ٬X، وهي تصدق على أمري املؤمنني ﴾ش�اهzدy مِّن{ه�

  .ويشهد له أيضاً) Xأي من اإلمام املهدي (ويصدق ذلك على الدابة الذي يكون شاهد منه 

وثابتة  Xوهي ثابتة بالنسبة ألمري املؤمنني  ﴾الْكzت�ابِ عzلْم� عzند�ه� و�م�ن{﴿: واآلية الثانية
  .لدابة األرض حلمله املواريث كما يف الروايات

٬، Xوهذا أيضاً ينطبق على أمري املؤمنني  ﴾بِالصِّد{قِ و�ص�دَّق� بِهz الWذzي ج�اء﴿ :أما اآلية
٬، ٬X، والدابة هو أول من يؤمن باإلمام املهدي فهو أول من أسلم وصدق بدعوة النيب 

 .بالبيعة Xودعوته لإلمام ) وهو أول املؤمنني: (ففي رواية الوصية

                                                            
  .٥٤٣ص ٢٢ج: الكافي -١
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) من هو دابة األرض(بعد كل تلك املطالب وهو يف معرض اإلجابة عن سؤال  Xقوله 
٬، كلمة أنا اليت سبقت الكالم ال ميكن )أنا والناس كلهم كافرون غريي وغريه: (Xقوله 

؛ ألن ما يلي هذا اجلواب هو سؤال أيب )من هو دابة األرض(اعتبارها إجابة على السؤال 
داللة على أنه فهم القصد إن ذلك الرجل يف آخر الزمان  ٬، وهو)فسمه يل(الطفيل مرة أخرى 

وعندها كل الناس يكونون كافرون إال هو٬، فهو أول من يؤمن٬، وبالتايل فلن يكون هناك 
عندما كان أول من صدق  ٬X، وهو نفس حال اإلمام علي Xمؤمن غريه باإلمام املهدي 

  .وآمن بالرسول حممد 

والذي جاء بالصدق رسول اهللا٬، وصدق به أنا  :قال: (Xعن أيب الطفيل٬، عن علي 
 .)١() والناس كلهم مكذبون كافرون غريي وغريه

الناس (وعليه فإن كلمة أنا اليت سبقت الكالم يستفاد منها التأكيد وليس اإلجابة٬، أي 
  ).كلهم كافرون غريي أنا وغريه هو

فهم أبا الطفيل من خالل إحلاحه يف السؤال أن الشخص املقصود هو ليس أمري املؤمنني 
X ؛ ألنهX  داللة على أنه ذكره له ! قال له قد مسيته لك وهو مل يذكر له أي اسم

بالصفة وليس باالسم٬، وهذا ما تؤيده كثري من الروايات اليت تنهى عن ذكر اسم القائم 
 .اسم خيفى واسم يعلن كما أسلفنا يف املباحث السابقةأو أن له امسان ) املمهد(

لتفرقوا عين .... للسائل لو حدثتهم ببعض ما أعلم من احلق يف الكتاب  Xقول اإلمام 
إىل آخر الكالم٬، وهذا يعين إن العلم ... إال عصابة حق٬، مث يقول إن أمرنا صعب مستصعب 

وأن ذلك ال يكون إال يف زمان اإلمام لو عرفه الناس الرتدوا عنه٬،  Xالذي حيمله اإلمام 
الذي يبث من العلم مخسة وعشرون حرفا٬ً، وأعتقد أن هنالك قرينتان تدل على  Xاملهدي 

 :ذلك الربط

 .ورود رواية أن أمرنا صعب مستصعب يف روايات الظهور بصورة متكاثرة :األوىل
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قبض فارتد الناس ضالالً  ذكر يف ذيل الرواية أن رسول اهللا  Xإن اإلمام  :ثانياً
٬، وإم موجودون يف كل األزمان ما عدا زمن Xوجهاالً إال من عصمه اهللا بنا أهل البيت 

فيتحقق االنطباق املراد من الرواية وهو ارتداد الناس٬، وهذا ما تؤيده الروايات  ٬،الغيبة الكربى
٬، ويف آخر الزمان معلوم أن أول من ميثل أهل البيت أيضاً إال من اعتصم بأهل البيت 

  .وهو الذي يهدي إىل الصراط املستقيم ومن اعتصم به جنا Xهو املمهد األول اليماين  

تبني مما سبق أن لقب دابة األرض الذي ورد ذكره يف الروايات خيص املمهد األول لإلمام 
أما الروايات اليت تشري إىل تلك  ٬،٬X، وأن له عالقة باإلمام علي بن أيب طالب Xاملهدي 

  :العالقة من غري روايات الدابة٬، فنذكر منها

أوهلا ختريق الرايات يف أزقة : إال وأن خلروجي عالمات عشر: (Xعن أمري املؤمنني 
الكوفة٬، وتعطيل املساجد٬، وطلوع الكوكب املذنب٬، واقتران النجوم٬، وهرج ومرج٬، وقتل 

٬، وهنا العالقة واضحة وال حتتاج إىل تعليق٬، )١(...) قام قائمنا فإذا متت العالمات... وgب و
ومل يقل خلروج ...) أال وأن خلروجي عالمات: (يباشر كالمه بالقول Xفأمري املؤمنني 

  .القائم وهو يقصد يف كالمه الظهور املقدس ال الرجعة كما هو واضح من ذيل الرواية

يصف فيه الرجل املمهد  X املؤمنني وقد أوردنا يف فصل دابة األرض كالماً ألمري
٬، بل إن أمري Xبالصديق األكرب٬، وأنه يتسلح بذي الفقار٬، وغريها من صفات أمري املؤمنني 

  :يصف من يتسمى �ا مفترياً وكذاباً Xاملؤمنني 

أنا أخو رسول : (... فقال Xخطب أمري املؤمنني : روي عن أيب سعيد اخلدري٬، قال
أنا الصديق األكرب٬، وال يقوهلا غريي إال مفتر كذاب٬، وأنا الفاروق ٬، وخازن علمه٬، اهللا 

  .)٢(...)  األعظم

إذن فاعتبار أن شخصاً يتسمى �ذا االسم ال ميكن أن يكون إال إذا كان ذلك الشخص 
يعين أمري املؤمنني وخيصه٬، وهذا اعتبار جمازي٬، وهو على األرجح من باب الوالية٬، إذ إن هذا 

ية أمري املؤمنني إىل درجة أا احنصرت فيه وال ميكن ألحد أن يكون موالياً الشخص حيمل وال

                                                            
  .١٠٣ص: بشارة اإلسالم -١
  .٢٦٠ص ٢٦ج: بحار األنوار -٢



 ١١٢................................................. دابة األرض وطالع املشرق 

ألمري املؤمنني ومل يعلن له الوالء والبيعة أي مبعىن أنه أصبح باباً للوالية اإلهلية وال حيل ملسلم أن 
وليس يف (: Xيلتوي عليه٬، فمن فعل فهو من أهل النار٬، كما ورد ذلك عن اإلمام الباقر 

ت راية أهدى من راية اليماين٬، هي راية هدى؛ ألنه يدعو إىل صاحبكم٬، فإذا خرج الرايا
اليماين حرم بيع السالح على الناس وكل مسلم٬، وإذا خرج اليماين فاgض إليه فإن رايته 
راية هدى٬، وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه٬، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار؛ ألنه يدعو إىل 

  .)١() يماحلق وإىل طريق مستق

) دابة األرض(واحلقيقة إن هذه الرواية وبقية الروايات اليت تظهر مدى حجية اليماين 
على إظهارها  Xوعظم قدره كفيلة بتوضيح تلك العالقة القوية اليت دأب أمري املؤمنني 

٬، كما الحظنا ذلك يف أحد خطبه عندما ضرب Xللناس يف العديد من خطبه من أنه ميثله 
  .وهو يقصد �ا القائم اليماين) أنا(وقال على صدره 

ولعل إيراد تلك الروايات فيه داللة كافية للموضوع٬، ولالطالع على املزيد من تلك العالقة 
  .Xأنصح بقراءة خطب أمري املؤمنني 

  واحلمد هللا وحده
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