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 هداءاإل

 ىل حاملة راية الدفاع عن حاكمية اهللإ
 رغم سبيها ومصيبتها عال صوت احلق يف فيها

 ىل فاضحة باطل السفيانيني يف كل زمانإ
 ىل من دمعي عليها جاريإ

 شهيد كربالء (عليه السالم) خت احلسنيأىل إ
 (عليهم السالم) بي طالبأىل زينب بنت علي ابن إ

 الناصر هعز فيىل زينبيات هذا الزمان ناصرات احلق حاكمية اهلل يف زمن إ
نصاره أمياني آل حممد و ان يذكروأل اهلل حبقهم أسأسطر يف هذا الكتاب وأهدي ما أ

 .ن يشفعوا يل يوم يقوم احلسابأهم وئبدعا
  



 

 

 

 

 

 

 

 



 :تقديم

 ىلى دممد و م دممد امئةم  وصلى اهلل ،بسم اهلل الرمحن الرحيم، واحلمد هلل رب العاملني
 .واملهديني وسلم تسليما  

 (ىليها السالم)احلمد هلل كما هو أهله الذي من ىلينا بسليل العرتة الطاهرة وسر أمه فاطم  
حرك  )اليت كشفها بشكل جلي  امئسرار، ومن تلك وامئسرارالذي كشف الكثري من اخلبايا 

 نمن تدد  للكااب  فيها فوفف  ي وسط الطري  حاةرا ، وما يرتبط هبا، بعد ختبط الكثري( السفياين
بال ضوابط ميكن فبوهلا، هذا  أخر بال موازين، بل واسقط بعضها وتبىن  أخر فراح يقدم رواي  ىلى 

مسبق  ككون اليماين من  تدوراتاليت وفع فيها نايج  الاحليالت املبني  ىلى  امئخطاء إىلمضافا  
سفيان  أيبواحد ويكون من الوادي اليابس، وكونه من ولد ىاب  بن  اليمن، وحدر السفياين بشخص

 .اجلزةي  اليت بُنيت ىلى الرموز امئموروغري ذلك من 

 أوتكون ملن ىرفها، فالرمزي  إمنا تأيت إلخفاء امئمر ىلى السامع  إمنالغ  الرمزي   إنوبطبيع  احلام 
فيكون  وإال هنا  خخص معين هبذ  الرموز، املعين هبا، وهذا يعين إفهامالقارئ، و ي الوفت نفسه 

 .وجودها ىبثا  لعدم فهم الناس هلا

يكون هلا فقيه يعيها كما  أنومبا أن هذ  الرموز فد خرجت من صدور سادة اخلل ، فياعني 
 .(ىليه السالم) وهو ميانيهم وفاةمهم أمحد احلسن أال، أرادوها

هذ  الروايات وبيان ترتيبها وتوظيفها بشكل تدل حلقيق   أندون  امئفالمفقد احنسرت وىجزت 
 وأوضحوا، ولعمري فلقد ابلغوا  ي البييان (ىليهم السالم) دممد  متكشف ىن ىظم  فاةلها وهم 

منهم، فمع  إالخروج تلك احلكم   إمكاناحلقيق  بشكل يقطع املندف بكوهنا صادرة منهم لعدم 
، فمع كل ذلك واحتادها  ي الدالل  ىلى خيء ولغ    اخاالف الروايات الدادرة زمانا  وراويا  وفاةال  

بشكل خفي من جه  وواضح من جهات، فكل ذلك  لألخر واحد بل ووفوع احدها مفسرا  
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يكشف بشكل ال لبس فيه أحقي  هذ  الدىوة املبارك ، وكون الوارث احلقيقي آلم دممد إمنا هو 
 .  والذي فاحها وبينها، بل وغريها كثرياملعين هبذ  الرموز  (ىليه السالم)محد احلسن أالسيد 

هلما  (ىليه السالم)فبعد ىجز اجلميع ىن كشف حقيق  السفياين، واليماين وغريمها، وبيانه 
يشك بكونه ليس هو  أنالطاهرين فمن السفه مبكان  أجداد بشكل جلي مساندا  ملا ورثه من 

يكون هو احل   أنتعّرض هلا ياعني كل من   أىيت أنبعد  حقهالوارث، فمع كل ما بينه من معارف 
 .صدفا  وحقا ، وال يشك  ي ذلك مندف

نه بنّي اخلطوط العريض  حلرك  أ، فلوال (ىليه السالم)وما جاء  ي هذا الكااب فهو بفضله 
هلذا الكااب ىن  اماياز أصبحغري ذلك ملا  إىلالظهور وادوار الشخديات املذكورة  ي الروايات وما 

 .تعرف هوياه أنيت تعرضت للفظ السفياين دون غري  من الكاب ال

، اإلسالمي  امئم وسيجد القارئ ما يبني له الدورة احلقيقي  للسفياين، ومد  خطورته ىلى 
حلرك   املواكباني االخرتنيوكونه ىنوانا  يشمل الكثري، كما وياعرض لبعض ما ياعل  بالشخدياني 

ين باىابار  العاصم من الضالم والضياع وصاحب راي  السفياين، اليماين واخلراساين، وياعرض لليما
 .اهلد  اليت من اساظل هبا ظلاه، وما إىل غري ذلك نما ياعل  بزمن الظهور

ن جيعل ما فدمه ذخرا  أو  ،ىادم السعيدي لكل خري امئسااذيوف   أناهلل  اسأموفبل اخلاام 
 .املؤمنني خافعا  له، وصدف  جاري  هادي  ملن طلب احل  إنه سبحانه ويل

 العايل املنصوري عبد                                                                                     
 هجرية 4141اخلامس عشر من شعبان املعظم 

 

 

 



 :مقدمة

وصلى اهلل ىلى دممد و م دممد امئةم   ،بسم اهلل الرمحن الرحيم، واحلمد هلل رب العاملني
 . وسلم تسليما  واملهديني

اليماين  ؛مخس ىالمات دماومات (ىليه السالم)فبل فيام القاةم ): (ىليه السالم)الدادق  ىن
  .( ) (والسفياين والديح  وفال النفس الزكي  واخلسف بالبيداء

ىليهما )دممد بن احلسن  -ن فبل القاةم أوضح وبشكل فاطع ب (ىليه السالم)صادق العرتة 
 أنورغم  ،باليماين ومن مث السفياين وهكذا بقي  العالمات وابادأ ،دماوماتىالمات  -( السالم
ىل الكثري من إ وأخاروافد كابوا وحبثوا دالل  ومضمون الديح   (ىليه السالم)املهدي  اإلمام أندار

 جند القوم ولسنني ىدة مامسكني أنناال إ ،أخر العلماء الذي اخالفوا  ي مضموهنا تارة وتوفياها تارة 
هنا   أنن هنا  من يدرخ بالقوم مئ ؛(ىليه السالم)املهدي  اإلمامبعالم  الديح  دالل  ىلى ظهور 

املهدي  اإلمامهي اليت تدلنا ىلى  -مبفهومها املادي  -ن الديح  أمالزم  حامي  وال نقبل غريها ب
 !!! (ىليه السالم)

ن إو  ،ن اليماين فبل القاةمإو  ،مالديح  فبل القاة نإنف  الذكر تؤكد وبضرس فاطع الرواي  اآل
جلس فبال  منرب ىلي بن أ وكأين ،يفقهون حديثا   فما بام هؤالء ال ،فبل القاةم( نه اهلللع)السفياين 

فيا ىجبا  ومايل ال أىجب من خطأ هذ   )....: خطب  طويل وهو خيطب  (ىليه السالم)طالب  أيب
نيب، وال يقادون بعمل وصي، وال يؤمنون  الفرق ىلى اخاالف حججها  ي دينها، ال يقادون أثر

بغيب، وال يعفون ىن ىيب، املعروف فيهم ما ىرفوا، واملنكر ىندهم ما أنكروا، وكل امرئ منهم إمام 
نفسه  خذ منها فيما ير  بعر  وثيقات وأسباب دمكمات، فال يزالون جبور ولن يزدادوا إال خطأ، ال 

ن اهلل ىز وجل، انس بعضهم ببعض، وتددي  بعضهم لبعض،  ينالون تقربا  ولن يزدادوا إال بعدا  م
، ونفورا  نما أد  إليهم من أخبار فاطر (صلى اهلل ىليه و له)كل ذلك وحش  نما ورث النيب امئمي 

                                                           

 .1  ص 2ج :إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب  -
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فما أخبه هؤالء ...  السموات وامئرض، أهل حسرات وكهوف خبهات وأهل ىشوات وضالل  وريب ،
من فعالت خيعيت من بعد فرب مودهتا اليوم كيف يساذم  أسفا   ووا.بأنعام فد غاب ىنها رىاؤها

ملاشاا  غدا  من امئصل، النازل  بالفرع، املؤمل  الفاح من ا. بعدي بعضها بعضا  ويقال بعضها بعضا  
لكن هتام كما تاهت  :إىل أن فام ... غري جهاه، كل حزب منهم  خذ بغدن، أينما مام مام معه

، ولعمري ليضاىفن ىليكم الايه من بعدي (ىليه السالمىمران  بن)بنو إسراةيل ىلى ىهد موسى 
 .( ) ...( أضعاف ما تاهت بنو إسراةيل

فبعض مدىي العلم ينظّرون ويطرحون فكرة معرف  السفياين  ،املؤمل  الفاح من غري جهاه ،نعم
 بالد الشام ن القاام الداةر  يإو  ،امئبوابنه ىلى أفبل اليماين، واليوم الكل ياحدث ىن السفياين و 

ىليه ) املهدي اإلماموالعدد لقاام  ةالعد وإىداد  (نه اهلللع)ىالم  واضح  للاهيئ  جليش السفياين 
 .(ىليهما السالم)ياحدثون ىن حامل راي  اإلمام املهدي مياين  م دممد  وال ،(السالم

محد احلسن مياين أ ماماإلفين ىرّ  باهلل بعدما كاب حبثا  ىن السفياين مساعينا  أ أنمن هنا ارتأيت 
اليت  أمجعنيبعض روايات العرتة الطاهرة صلوات ريب ىليهم  إىلوأخار يل  (ىليه السالم)دممد   م

 .تاحدث ىن السفيانيني

يوفقين لاعريف الناس حبقيق  هذ  الشخدي  املعادي  ىلى طوم خط  أنلاه أفاوكلت ىلى اهلل وس
 اإلهليهو العداء للمنهج  ن كان النهج واحدا  إو  ،الف وصفات خم أخكامواليت تاخذ  ،مسرية الااريخ

 .حاكمي  الناسبليسي فبام املنهج اإلاملامثل حباكمي  اهلل 

يدر  كله  فما ال ،بعض الروايات وإيضاحوفدرت  ي فهم  أخطأتيغفر يل فيما  أناهلل  واسأم
 .واحلمد هلل رب العاملني وبه نساعني. يرت  كله ال

 عادل السعيدي 

 

 
                                                           

 .22ح: روضة الكافي  -
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 :عالمات آخر الزمان من

يرتقبون ظهور اإلمام املهدي و الذين يهامون آلخرهتم فبل دنياهم الزاةل  القليل من الناس 
ياطلعون  ي وافع امئحداث ىن أي ىالم  أو إخارة هلا و ( املخلص واملنقذ العاملي) (ىليه السالم)

يبحثون ومازالوا !!! ر  ظهو  إىلباحثني ىن كل ما خيص العالمات اليت تشري !!! ىالف  بظهور  
ىليهم ) وأهل البيت (صلى اهلل ىليه و له)ىن أي  ىالم  أو دالل  ذكرت  ي روايات الرسوم دممد 

، حىت ورد أنه ال (السفياين)تلك العالمات هي ظهور  بنيولعل من !!! تبشر بظهور   (السالم
يقضي ىلى السفياين ودولاه هو الذي  (ىليه السالم)وأن اإلمام املهدي !!!  مهدي إال بسفياين

وحيرر العراق من سطوته ومن كل خاةٍن وظامل حىت تكون الكوف  ىاصم  الدول  املهدوي  ومركز 
﴿ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلَُد  َوِديِن احلَْ ِّ فام تعاىل  ؛العامل كاف  إىلانطالق دين اهلل احل  
يِن ُكلِِّه وَ   .( ) َلْو َكرَِ  اْلُمْشرُِكوَن﴾لُِيْظِهَرُ  َىَلى الدِّ

يام ليست هي املقدودة بل خر الزمان ورمبا هذ  امئ نكم تاحدثون ىن إ :يقوم ورب ساةل
 .فد تكون بعد مئات السنني

بدف  ال  -حددوا لنا  (ىليهم السالم)بياه  وأهل (صلى اهلل ىليه و له)رسوم اهلل  نّ إ :نقوم
 نّ إذا حكم هؤالء فإوفالوا لنا  ،مساء حكام  ي اجلزيرة العربي أ -جتعل جماال  لاللاباس أو الشك 
 :اتليك هذ  الروايإو  ،بل سيكون فيامه بوجودهم ،القاةم سيظهر  ي فرتة حكمهم

 :هللا موت الملك عبد.  

( أي يأتيين خبرب موته) اهلل من يضمن يل موت ىبد): (ىليه السالم)ىن اإلمام الدادق 
مل جيامع الناس بعد  ىلى أحد ومل يانا  هذا امئمر  اهلل إذا مات ىبد: مث فام .أضمن له القاةم

يطوم : ، فقلتدون صاحبكم إن خاء اهلل، ويذهب ملك السنني ويدري ملك الشهور وامئيام
 .( ) (كال: ؟ فام ذلك

                                                           

 .33 :التوبة - 
 . 2 2ص 22ج: بحار األنوار -2



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي .......................... ......................31

اهلل، ويذهب امللك الطويل الذي كان  تشري الرواي  إىل أن  خر حكام احلجاز هو امللك ىبد
لكنه  ىبد اهلل يقال ويكامون خرب موته ، و ي الروايات أنّ  سنني طويل  ويأيت ملك الشهورإىليدوم 

 .يناشر بسرى 

يكون سبب موته أنه ينكح خديا  له فيقوم فيذحبه ويكام ) :(ىليه السالم)فعن اإلمام البافر 
يذهب موته أربعني يوما ، فإذا سارت الركبان  ي طلب اخلدي مل يرجع أوم من خيرج حىت 

  .( )(ملكهم

بينا الناس وفوفا  بعرفات إذ أتاهم راكب ىلى ناف  ذىلب ، : )فام ،(ىليه السالم)وىنه 
  .( ) (وخيربهم مبوت خليف ، ىند موته فرج  م دممد وفرج الناس مجيعا  

من العالمات البارزة اليت تشري إىل حكم والعالم  اليت  ي الرواي  السابق  وتعارب هذ  العالم  
 ،(ىليه السالم)وليس كما فهم بعضهم ظهور اإلمام  املهدي  (ىليه السالم)املهدي  ماماإل
وهذا خالف فوله  ،بعد موت امللك ىبد اهلل سيظهر املهدي نّ أىل إغلب الباحثني يشريون أف
 .(ىليه السالميعين املهدي )دون صاحبكم ( يعين اخلالف )مر ومل يانا  هذا امئ - (ىليه السالم)

إليكم احلديث الوارد ىن رسوم اهلل اندين الذين يقولون بأننا لسنا  ي  خر الزمان أفوم وللمع
حيكم احلجاز رجل امسه اسم حيوان، إذا رأياه حسبت  ي : )، الذي يقوم فيه(صلى اهلل ىليه و له)

ويل  .اهلل ىينه احلوم من البعيد، وإذا افرتبت منه ال تر   ي ىينه خيئا ، خيلفه أخ له امسه ىبد
 .        ( )( بشروين مبوته أبشركم بظهور احلج  أىادها ثالثا ،لشيعانا منه، 

ملك السعودي ، وباساطاى  كل منكم معاين  ( فهد)حاكم احلجاز الذي امسه اسم حيوان هو 
اهلل وفد ذكرت الرواي  بشروين  وفد خلفه أخو  ىبد. صورة فهد للاحق  من ىالم  احلوم  ي ىينيه

 (فهد)بل الرواي  تاحدث ىن حاكم احلجاز  ،اهلل وليس كما يظن البعض موت ىبدمبوت فهد 
مامثال  برسوم من ىند  وهو وصيه كما سيابني من  (ىليه السالم)املهدي  اإلمامفعند موته يظهر 

                                                           

 522ص :وتمام النعمة كمال الدين   -
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 .خالم البحث

 :شبهتان

 :وفد تثار هنا خبهاان

 .أن يطعن البعض  ي سند الرواي  :األولى

 ،ن حتق  مضمون الرواي  ىلى أرض الوافع يطيح كليا  بأي طعن  ي سندهاإ :و ي اجلواب أفوم
حتق  املضمون  مئنّ ؛ فطاملا حتق  املضمون فالددور مقطوع به، وإن كان الرواة من أكذب الناس

 .يدم حاما  ىلى أهنم فد صدفوا  ي هذ  الرواي  ىلى امئفل

كم  خر غري  فهد سيأيت  ي زمن أن يطعن  ي املدداق، بأن يقام لعل املراد حا  :الثانية
  .الح 

الرواي  ىالم  وضعها الرسوم  ذلك أنّ  ؛سافط بالضرورة االىرتاضهذا  إنّ : و ي اجلواب أفوم
ليسادم الناس هبا ىلى فرب الظهور، خأهنا خأن العالمات امئخر ،  (صلى اهلل ىليه و له)امئكرم 

 -إذ ال ميكننا  ؛لغوا  والعياذ باهلل يل العالم مئنه إن تعدد تساح ؛دا  فال بد أن يكون مددافها واح
فعلى سبيل  .حامام أن ال يكون هو املدداق املرادال ؛أن حندد هلا مددافا  أصال   -واحلام هذ  

أمام منزله  املثام إذا طلب منك خخص أن تضع له ىالم  يسادم هبا ىلى منزم ما، وفلت له إنّ 
أكثر من منزم أمامه خنل ، فهل تكون العالم  اليت  املكان احملدد وجد إىلوحني ذهب  ،خنل 

 ؟ وضعاها مفيدة له، وهل تكون فد أرخدته حقا ، أم إنك فد زدته حرية ىلى حرية

الرسوم  ال خك إنك أذا أردت إرخاد  ساخاار له ىالم  فارف  ال تاكرر، وأنت تعلم أنّ 
ه ال ميكن أن خياار هلم ىالم  ميكن ىل ىدر الظهور وىليإأراد إرخاد أماه  (صلى اهلل ىليه و له)

 .أن تاكرر

معادا  به من حكم ىبد اهلل  جزء   ىلى أنّ  (ىليه السالم)وتدلنا الرواي  الاالي  ىن اإلمام البافر 
، وأكثر من ذلك سيبقى (ىليه السالم)يقع  ي فرتة املالحم أو املعار  اليت متهد لظهور القاةم 
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إذا ظهر : )ىل العراق، وإليكم الرواي إتدخل فوات السفياين حكم ىبد اهلل فاةما  حىت بعد أن 
ىل العراق، مث يطلع القرن إوصار  السفياين ىلى امئبقع وىلى املندور والكندي والرت  والروم، خرج

 .  ( ) (اهلل ذو الشفا، فعند ذلك هال  ىبد

 .مصر منبرا  بيجعل ( عليه السالم) المهدي. 2

مسعت أمري املؤمنني ): فام ،(ىليه السالم)ىن ىلي  ،امئسدي وفد ورد ذلك  ي رواي  ىباي 
مئبنني مبدر منربا ، ومئنقضن دمش  حجرا   :وأنا فاةم ىليه فام( ماكٍ )وهو مشاكي  (ىليه السالم)

 :فام! حجرا ، ومئخرجن اليهود والندار  من كل كور العرب، ومئسوفن العرب بعداي هذ  
. هيهات يا ىباي  فد ذهبت  ي غري مذهب :؟ فقام متوتكأنك خترب أنك حتيا بعد ما : فلت

 .( )( يفعله رجل مين

مث يسريون إىل مدر فيدعد منرب  ): فام ، ي املهدي وأصحابه (ىليه السالم)وىن ىلي 
فيخطب الناس، فاسابشر امئرض بالعدم، وتعطي السماء فطرها، والشجر مثرها، وامئرض نباهتا، 

ويقذف  ي فلوب املؤمنني  ،ش حىت ترتعي  ي طرق امئرض كامئنعاموتازين مئهلها، وتأمن الوحو 
يغين اهلل كال  من ": تأويل اآلي  فيومئذٍ  ،العلم، فال حيااج مؤمن إىل ما ىند أخيه من العلم

 .( )("سعاه

مئبنني )خاص  مبالحظ  تعبري  ،إىالميدور ويفهم من هاتني الرواياني أنه سيكون ملدر  ي 
 ،املهدي  ي مدر وفد خاهدها ماليني الناس اإلمام أندارمناظرات  أومكانت   ، وفد(مبدر منربا  
أي يسري املهدي  (مث يسريون إىل مدر فيدعد منرب )وتعبري  .يعرب ىن راي  احل  منربا   فكان حقا  

وأصحابه إىل مدر، ولكي يدعد منرب  الذي يكون اختذ  فيها كما وىد جد  أمري  (ىليه السالم)
 .(ليه السالمى)املؤمنني 

                                                           

، معجم أحاديث   2 3برقم  222ص   ج: للمتقي الهندي -، كنز العمال 84 ص: لنعيم بن حماد -اب الفتن كت - 
 .222ص 3ج: (عليه السالم)اإلمام المهدي 

 .52 – 21ص 23ج: بحار األنوار -2
 . 2ص :بشارة اإلسالم -3
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ىل إالعبارة تشري  نّ إحىت  ،وما حيدل فيها من خراب( سوريا)ىل دمش  إتشري  ضا  أيوالرواي  
سسه السفيانيون الذاحبون  ي أوهذا ما هو حاصل اليوم هبدم البنايات واملساجد وما  ،تدمري احلجر

  .دمش 

  :خلعت العرب أعنتها.  3
: مىت فرج خيعاكم؟ فقام: (ىليه السالم)فلت مئيب ىبد اهلل ): ىن يعقوب بن السراج، فام

إذا اخالف ولد العباس، ووهى سلطاهنم، وطمع فيهم من مل يكن يطمع، وخلعت العرب 
 .( ) (.....أىناها،

وفد ذكرت هذ   ،العربي  الدومالكثري من   ياليت جتري اآلن  اتوهو تعبري جمازي ىن الثور 
 .من ىالمات الظهوربارزة احلال  الفريدة  ي الااريخ كعالم  

 :أيضا  وهذ  بعض الروايات اليت تذكر هذ  العالم  

يا  :فام الناسمن الغرب إلنشاء دولاهم بفلسطني،  داليهو  وسيأيت) :فام ىلي بن أيب طالب
تكون مفّكك  القو  مفّكك  العر  غري ماكاتف  وغري  :أين تكون العرب  نذا ؟ فام ،أبا احلسن

يفاح ىلى يدهم  حىت إذا أطلقت العرب أىنّاها ورجعت إليها ىوازم أحالمها ىندةذٍ ....  مرتادف 
 .( ) (فلسطني وخترج العرب ظافرة وموحدة

ىالم  ) : ي خطب  له ىن املهدي وىن أحداث البحرين (ىليه السالم)ىلي  اإلماميقوم 
وراي  من البحرين من  ،ويل ملدر وما حيّل هبا منهم راي  العرب، فيا :خروجه، ختالف ثالث رايات

 .( ) (وراي  من الشام فادوم الفان  بينهم سن  ،من أرض فارس( أوام)جزيرة 

 .( )املرافق  مئحداث البحرين  امئحداثالكثري من  (ىليه السالم)ىلي  اإلماموفد ذكر 

                                                           

 .228ص: للنعماني -كتاب الغيبة   - 
 .2  ص  ج: مائتان وخمسون عالمة -2
 . 2 ص 2ج :لمصدر إلزام الناصبا -3
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 . في محافظة األنبار أحداث . 4

تبعها من احملافظات اليت تعارب من ضمن  انبار العرافي  وماجلاري  اليوم  ي دمافظ  امئ اثدامئح
 ،(لعنه اهلل)م كما كان بيد صدا  إليهمن يرجع احلكم أاملثلث السين الذي يطالب ب أو اإلفليم

مهها احلاصل   ي أوهي نايج  مؤثرات وجمريات خارجي  و  بأخدهالذلك تر  الشعارات الطاةفي  
مين  ي ن تراجع املساو  امئأخباري  والفضاةي  اإل تنبار ىرب القنواكد جملس دمافظ  امئأسوريا، 

 .نباروضاع  ي امئثر بشكل مباخر ىلى امئأورة ىام  دوتدهور الوضع ب اسوري

 االنبار تشرت  مع سوريا حبدود إنوفام ناةب رةيس جملس االنبار سعدون ىبيد الشعالن 
 ي  امئمني  امئوضاعثر بشكل مباخر ىلى أمين وسياسي أ إربا واسع  وكبرية وما حيدث فيها من 

 .تعاين من جيوب املسلحني  ي صحراةها امئصلاالنبار اليت هي  ي 

تدهور الوضع  إىل ي االنبار يعود  امئمني ساع اخلروفات السبب املباخر  ي ات إن" ضافأو 
ثار  له اماداد و  تأكيد ي سوريا اليوم سيكون بكل يدور  ما نّ أ. والسياسي  ي سوريا القريب  امئمين

والسياسي   ي العراق  امئمني املؤسسات  مئغلبواضح من اخرتاق تنظيم القاىدة  وأثر  ، ي العراق
وتعارب جبه  الندرة وهي جبه  مبايعاه لانظيم القاىدة  ي العراق لندرة تنظيم جبه  ا أىلنوفد 

ا  ي سوريا و ي العراق وتسعى  ي النهاي  هناليت تؤسس بنيا اإلرهايبدة ىمتثل اماداد لانظيم القا
وحسب الوافع  أهنم إالحملارب  كل من خيالف معهم  ي العقيدة وان كان خعارهم دمارب  الاشيع 

تعارب هذ  اجلماىات وهذ  احلركات هي حركات  واإلنساني ا مجيع القنوات الدولي  الذي تاداوهل
ال ذبح وفال كل من خيالف ىقيدهتم الباطل  فقد توالت الدوم بوضع إهم هلم  سلفي  سفياني  ال

فقد وضعت احلكوم  امئسرتالي  جبه  الندرة الاابع   ،اإلرهابي هذ  اجلبه  ضمن الانظيمات 
املنظم  بعد  ضد هذ  ىدة  ي سوري  ىلى فاةم  اإلرهاب،  ي ثاين إجراء من نوىه ىامليا  لانظيم القا

ال "وفام السيناتور بوب كار، وزير اخلارجي  امئسرتايل إنه  صياغ  إىادةحيااج  .الواليات املاحدة
به  أن جل ، مبينا  "مكان للجماىات املاطرف  مثل جبه  الندرة، سواء  ي سوري  أو أي مكان  خر

 ".روابط مباخرة مع تنظيم القاىدة  ي العراق، الذي ميدها باملقاتلني وامئسلح  واملعدات"الندرة 



 31 .................................................فأين اليماني .. السفياني على األبواب  

أسرتاليا فررت تدنيف جبه  الندرة كمنظم  إرهابي  من أجل حرماهنا من الدىم " نإ وأضاف
ت إرهابي   الف مقاتل أصويل، فامت بعمليا 5املنظم  اليت تعد أكثر من " نأ إىل ، مشريا  "املايل

 ".ليس ضد اجليش السوري فقط بل ضد أهداف مدني 

املاحدة جبه  الندرة اليت تقاتل النظام  ي سوريا ىلى الةح  املنظمات  امئمم أدرجتوفد 
   1 ابريل  /  ي نيسان أىلندممد اجلوالين  أبووكان زىيم جبه  الندرة  باإلرهاباملرتبط  

 .يؤكد بذلك العالف  بني جبه  الندرة والقاىدةالظواهري ل أمينمبايع  زىيم القاىدة 

أي يوم للمخيبني بني امئنبار : ) ي خرب طويل إىل أن يقوم (ىليه السالم)ىن أمري املؤمنني 
، ذلك يوم فيه صيلم امئكراد والشراة، وخراب دار الفراىن ، ومسكن اجلبابرة، ومأو  ( ) وهيت

 .( ) ...(ورب ىلي يا ىمرو بن سعد بغداد الوالة الظلم ، وأم البالء وأخت العار، تلك

م ىينه خراب أواليوم الكل ير  ب ،نبار يابعه خراب بغدادالرواي  تربط اباداء حدث  ي امئف
القال والاقايل والسيارات املفخخ  واناحاريني وهابيني سفيانيني ذباحني يعيثون فيها  بسبببغداد 
 .الفساد

فيام القاةم مرتبط بعالم   نّ أجند ب (ىليهم السالم)طاهرين خر  من روايات الأرواي  فرأنا ا إذو 
 ي الكوف  ( جسر)ىل بغداد والكوف  حىت يفجروا فنطرة إ نو ها السفيانيةوراومن  ،نبارحتر  امئ

 .بيوتات الكوف  حيرفواو 

حدثنا  :فام ،حدثنا أمحد بن ىمر بن موسى الكاتب :فام ،دممد بن بشري امئزدي ىن
 :فام ،ىن حيىي بن الفضل النوفلي ،ىن أبيه دممد بن مجهور ،مجهور القمي احلسن بن دممد بن

 - ببغداد حني فرغ من صالة العدر (ىليه السالم)دخلت ىلى أيب احلسن موسى بن جعفر )
 امئوم واآلخر والظاهر والباطن - أنت اهلل ال إله إال أنت :ومسعاه يقوم - إىل السماء فرفع يديه

                                                           

وجّددها أبو العباس السفاح، وأقام فيها حتى . مدينة تقع على نهر الفرات غربي بغداد، بناها سابور ذو األكتاف: األنبار - 
 (.352ص  ج :معجم البلدان)، وسميت األنبار ألنها موضع أنابير الحنطة والشعير مات
 (.112ص  4ج :معجم البلدان)مدينة أيضا  تقع على الفرات فوق األنبار (: هيت)و 
المراد . الداهية: الصيلم: )شرح لبعض المفردات 22 وجاء في هامش الكتاب ص .22 ص: لنعمانيل -كتاب الغيبة  -2

 (.راة الخوارج الذين زعموا أنهم يشرون أنفسهم ابتغاء مرضاة هللامن الش
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خلقت  - وأنت اهلل ال إله إال أنت - إال أنت إليك زيادة امئخياء ونقداهناوأنت اهلل ال إله  -
 - أنت اهلل ال إله إال أنت منك املشي  وإليك البدء - اخلل  بغري معون  من غري  وال حاج  إليهم

 أنت اهلل ال إله إال أنت بعد البعد وخال  البعد - أنت اهلل ال إله إال أنت فبل القبل وخال  القبل
أنت اهلل ال إله إال أنت  - متحو ما تشاء وتثبت وىند  أم الكااب - أنت اهلل ال إله إال أنت -

أنت اهلل ال  - أنت اهلل ال إله إال أنت ال يعزب ىنك الدفي  وال اجلليل - ء ووارثه غاي  كل خي
ال كل يوم أنت  ي خأن   - وال تاشابه ىليك امئصوات - إله إال أنت ال خيفى ىليك اللغات
دميي   -وأخفى ديان الدين مدبر امئمور باىث من  ي القبور يشغلك خأن ىن خأن ىامل الغيب

 احلي القيوم الذي ال خييب من سألك به - أسألك بامسك املكنون املخزون - العظام وهي رميم
وأجنز له ما وىدته يا ذا  - وأن تعجل فرج املناقم لك من أىداةك - أن تدلي ىلى دممد و له -
صلى اهلل ىليه )ذلك املهدي من  م دممد  :فام ؟ من املدىو له :فلت :فام - جلالم واإلكراما

بعيد ما بني املنكبني  - املقرون احلاجبني أمحش السافني - بأيب املنبدح املنفدح البطن :فام (.و له
 - وراكعا   ا  يرىى النجوم ساجد هبأيب من ليل - يعااد  مع مسرته صفرة من سهر الليل - أمسر اللون

 -مىت خروجه  :فلت - مدباح الدجى بأيب القاةم بأمر اهلل - بأيب من ال يأخذ   ي اهلل لوم  الةم
وإحراق  ،وهدم فنطرة الكوف  ،ىلى خاطئ الفرات والدراة ودجل  إذا رأيت العساكر بامئنبار :فام

مئمر اهلل وال معقب ال غالب  - فإذا رأيت ذلك فإن اهلل يفعل ما يشاء ،بعض بيوتات الكوف 
  . ( ) (حلكمه

ىل إال الاوجه إ له هم  يكون  نبار سيحدل فيها حدث خيص سفياين الشام الذي الامئ ،ذنإ
فد سطروا لنا ذلك  ي رواياهتم وربطوا  (صلى اهلل ىليه و له)هل بيت الرسوم أولذا نر   ،العراق

 .(ىليه السالم)نبار بظهور املهدي حداث امئأ

ولكن  ،غلب الناسأالكرام ىلى  فد مير مرّ  اإلىالمتداولاه وساةل  ا  خرب  أن أنقلوال يفوتين 
فقد سعت دول  العراق حفر خندق هبدف منع ) ،بعد من ذلكأىل إحيثياته ومدلوالته تشري 

لو مرت وبعرض يرتاوح بني ثالث  يك  1  العراق خندق بطوم  إىلسفياين الشام واتباىه من الاسلل 
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من نقط   يبدأاحلفر  نّ أو . العراق إىلدف منع سفياين الشام ومجاىاه من الاسلل أماار هب وأربع 
الرتاب  وأنّ . إىل النقط  احلدودي  جنوب سنجار احلدود  ي مناط  جنوب ربيع   ي املوصل وصوال  

ىن بناء ىدد  يضاف إىل الساتر الساب ، فضال   ثانيا   املساخرج من هذا اخلندق سيساخدم ساترا  
أىلنت وفد  .وامئنبار املوصلات امئلوي  ومقرات القيادة العام  لقوات احلدود  ي دمافظيت من مقر 

ضم القيادات امئمني  لقوات اجليش والشرط  والقوات  مينأاجاماع  فيادة ىمليات امئنبار  ي
؛ بني العراق وسوريا ملنع تدف  املسلحني امئجانب إىل العراق يامئمريکي  ىن حفر خندق حدود

دمافظ  امئنبار، تربطها حدود مشرتک  مع سوريا وامئردن والسعودي ، فيما يدل طوم  نّ أ ا  ىلم
 . ( )( کم  111حدودها مع اجلمهوري  السوري  إىل حنو 

بل  ،خر الزمان ننا  ي أوغريها الكثري من العالمات الدال  بضرس فاطع ىلى نزر يسري  هذا
 .(سالمىليه ال)املهدي  اإلمامننا  ي زمان ظهور إ

هل مياري أحد بعد هذا البيان  ي أن ىدرنا هذا هو ىدر الظهور، وأن كل ما ورد من ف
 ؟ روايات تاعل  بعدر الظهور جتد مددافها  ي ىدرنا هذا

 :بحاجة ألجوبة أسئلة

 :ل  اليت تثار حوم خخدي  السفياينسئكثرية هي امئ

x    ّ؟ أخخاصة هل السفياين خخص واحد أم ىد 
x    ؟ من مدداق واحد ملفهوم السفياين ثرأكهل هنا  و 
x    ؟ هل سفياين الكوف  هو نفسه سفياين الشامو 
x    ؟ ز السفياين حام ظهور يهل ميكننا متيو 
x    ؟ هل سالاح  فوافل من الذين يدىون الاشيع بركب السفياينو 
x    ؟ (ىليه السالم)هي ىالف  السفياين باإلمام املهدي  ماو 
x    ؟ م بدحراء املدين أسيحدل بالنجف اخلسف جبيش السفياين وهل 
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x    ؟ ما هي ىالف  السفياين باليماينو 
x    ؟ سايناهي ىالف  السفياين باخلر  ماو 
x    ؟ ماذا بعد موت السفياينو  

ىن بعض  ورمبا فد نكون غفلنا، بحثهذا ال ي سنجيب ىنها سئل  اليت هذ  جممل امئ
فعلى اجلميع  ،يرت  كله يدر  كله ال ر ما الفل تقديأسئل  املاعلق  بظهور السفياين ولكن ىلى امئ
والنجاة من فان   (ىليه السالم)مام املهدي من يريد ندرة اإل ن يبحث هبكذا مواضيع خدوصا  أ

يب  ويا هلا من مد..  السفياين لئال يقع فيها فيدبح من أىداء اإلمام ومناصري سلط  السفياين
رتفب املسلمون ظهور  منذ أكثر من ألف وأربعماة  لإلمام الذي ي أن تكون ىدوا..  ىظيم  حينئذٍ 

 !!! سن 

 : الرمزية يف روايات الظهور

كالمهم صعب مسادعب ال   نّ أتدم ىلى  (ىليهم السالم)وردت روايات كثرية ىن أهل البيت 
ا من كانت طيناه خبيث  و ي فلبه ىداء آلم دممد ، أمّ حيامله وال يقبله إال من كان من خيعاهم حقا  

بل منهم من يقوم صراح  هذا   ،ينكر ىليه كالمهم ويشمئز منه فلبه و  فرتا  يثقل (يهم السالمىل)
ىليهم )داء  م دممد أولئك هم أى (ىليهم السالم)، فالذين أنكروا وامشأزت فلوهبم من كالمهم كفر

 .(ىليهم السالم)ن كانوا يدىون حبهم  وموالهتم إ ي الذر امئوم و  (السالم

وأن  ،أورىهم وأكامهم حلديثنا أحب أصحايب إيلّ  أما واهلل إنّ ): (ىليه السالم)ىن أيب جعفر 
أسوأهم ىندي حاال  وأمقاهم إيل الذي إذا مسع احلديث ينسب إلينا ويرو  ىنا فلم يعقله ومل يقبله 
فلبه إمشأز منه وجحد  وكفر مبن دان به وهو ال يدري لعل احلديث من ىندنا خرج وإلينا أسند 

 .( ) (ذلك خارج ىن واليانافيكون ب
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 ي جمملها تكون واليت ختص ىدر الظهور املقدس  (ىليهم السالم)هل البيت أحاديث أ نّ إ
القاةد العسكري  نّ أوذلك لسبب بسيط هو  ؛غلبها ىلى ظاهرهاأميكننا محل  الفذات دالل  رمزي  

خر  ياكام أومن جه   .هذا من جه  ،احملنك يوهم ىدو  خبطاه اليت وضعها لالنادار ىلى خدمه
لعدو لالنقضاض ىلى ي فرص  لأيعطي  غلب الافاصيل اخلاص  حبركاه امليداني  وتوفيااهتا كي الأىلى 

 .سرارهاأحركاه ومعرف  

 ىلىخارات نسادم من خالهلا إمل يرتكونا دون  (ىليهم السالم) هل البيتأ نّ إورغم ذلك 
من رايات الضالم الكثرية اليت ختالفهم ومن  (السالم مىليه) اهلد  املرتبط  هبمو معرف  راي  احل  

 .بينها راي  السفياين

فإن آلم  (السالم مىليه)إيا  وخذاذ من  م دممد  )... :فام ،(ىليه السالم)البافر  اإلمامىن 
حىت تر  رجال  من ولد احلسني وال تابع منهم أحدا  أبدا   امئرضولغريهم رايات فالزم  دممد وىلي راي 

مث  ،فإن ىهد نيب اهلل صار ىند ىلي بن احلسني ،وسالحهمعه ىهد نيب اهلل وراياه  (ه السالمىلي)
  .( ) ..(.فالزم هؤالء أبدا  وإيا  ومن ذكرت لك ،ويفعل اهلل ما يشاء ،صار ىند دممد بن ىلي

ذلك من خالم رسم صورة كامل  لعدر الظهور وجزأوا  (السالم مىليه)هل البيت أوضح أفقد 
حداث أمساء مدن ووفعات و أووضعوا رموز ودالالت و الدورة بعدة روايات وخطب ماباىدة هذ  

 .ومن خالم اسانطاق الندوص ومعرف  املفاهيم وربطها باملدادي  ،رك  الظهورحب ا  وثيق ا  مرتبط  ارتباط

 حداث ترتسم لدينا صورة فريب  ملا يدور  يم مجع هذ  الروايات واخلطب مع امئمن خال يضا  أو 
حداث بطريق  ربط مفاهيم الرواي  الت والرموز وامئىدر الظهور، لذلك سوف نساقرأ هذ  املدلو 

 .خر  ومن اهلل نسامد العونأحداث اجلاري  من جه  يقها احلقيقي  من جه  وربطها بامئمبداد

 ؟ شخاصأة هل السفياني شخص واحد أم عدّ  . 

 ؟ معرف  ملاذا مسي بالسفياين ن ندخل بافاصيل خخدي  السفياين ياوجب ىليناأفبل 
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ن امسه إوفيل ..  ىل اناسابه إىل ىاةل  الشر واخلبث ىاةل  أيب سفيانإض الروايات تشري بع
امئىلى  ولذلك مسي بالسفياين نسب  إىل جد  ..  وفيل ىبد اهلل وجد  امئىلى هو أبو سفيان ،ىثمان

يب سفيان لعنه اهلل مبعاداة أينهج طريق  وكل من  ،يني أو غريهمو العباسأكما ينسب البعض للعلويني 
وحرك  السفياين . . ن ادىى مواالهتمإيلقب بالسفياين حىت و  (السالم مىليه)بياه  وأهلرسوم اهلل 

 لإلمامثل خط االحنراف والعدو احملارب متالنفوذ  ي داخل اجملامع املسلم و حرك  منحرف  واسع  
، اليت تدىي االناساب إىل اإلسالم ركات والعقاةد املنحرف ، فاندرج حتاه كل احل(ىليه السالم)املهدي 

مور  ي الكوف  وبغداد  لطاهم  ي العراق وتسلمهم زمام امئوظهور  يكون باسلم دول  بين العباس س
 .غلب الرواياتأ ت ىنهاكما ىربّ 

 ؟ عليه هذه التسمية بالذات أطلقمعنى كلمة سفياني وملاذا  ما

 منيب سفيان  ه يسري بسرية  م نّ أو أسفيان  يبأه من ذري  نّ أتعين هذ  الاسمي   نّ أاحلقيق  
صلى اهلل )سفيان ودمارباه لرسوم اهلل دممد  يبأولعله جلي وواضح موفف  ،احلقيقي اإلسالمدمارب  

 ا  وضوح وأكثر ،(ىليه السالم)ىلي  اإلمامودمارباه ( نه اهلللع)ومن مث موفف ابنه معاوي   (ىليه و له
اجلن    أهلسيد خباب  (ىليه السالم) احلسني اإلمامحيث فال  (لعنه اهلل)يزيد بن معاوي  هو موفف 

صلى اهلل )، فموفف هذ  العاةل  من الرسوم دممد (صلى اهلل ىليه و له)خرب ىنه رسوم اهلل أكما 
م دممد  كان دممد و   وإذا ،هو موفف ىداء وبغض ودمارب  (السالم مىليه)م دممد  و  (ىليه و له

سفيان فد مثلوا الباطل جبدارة  أيبم  سفيان و  أباميثلون احل  ىند املسلمني فإن  (السالم مىليه)
صاح  ي أهل الكوف  وغريهم  (ىليه السالم) اإلمام احلسني أنمن روي ويشهد هلذا ما  ،ووضوح تام

 . ( ) (ويلكم يا خيع   م أيب سفيان): فاةال  

 ،سفيان أيبخيع   م  بأهنمهلؤالء الذين يقاتلونه  (سالمىليه ال) واضح  من احلسني إخارةوهنا 
وهم فل  كما هو  (ىليه السالم) هم من خيع  ىلي (ىليه السالم)وباملقابل من كان مع احلسني 

                                                           

 . 2ص 42ج :األنواربحار  - 



 33 .................................................فأين اليماني .. السفياني على األبواب  

ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌم ﴿ :فام تعاىل .وأصحابه (ىليه السالم) واضح ملن يعرف فد  مقال احلسني
ُلوا تَ ْبِديال  َصَدُفوا َما َىاَهُدوا ال ُهْم َمْن يَ ْنَاِظُر َوَما َبدَّ ُهْم َمْن َفَضى حَنَْبُه َوِمن ْ   .( ) ﴾لََّه َىَلْيِه َفِمن ْ

حينما يظهر حيث يقوم له العلماء غري العاملني  (ىليه السالم) وتاكرر نفس الُسن  مع املهدي
اْسِاْكَبارا   ي ﴿ :فام تعاىل!!!  الدين خبري إن إليك ي الكوف  ارجع يابن فاطم  لسنا حباج   وأتباىهم

نَي فَ َلْن جتََِد ِلُسنَِّت امْئَْرِض َوَمْكَر السَّيِِّئ َوال حيَِيُ  اْلَمْكُر السَّيُِّئ ِإالَّ بَِأْهِلِه فَ َهْل يَ ْنظُُروَن ِإالَّ ُسنََّت امْئَوَّلِ 
  .( ) ﴾اللَِّه تَ ْبِديال  َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّت اللَِّه حَتْوِيال  

ىليه ) إذا فام القاةم):  ي حديث طويل أنه (ىليه السالم)، ىن أيب جعفر رو  أبو اجلارود
سار إىل الكوف ، فيخرج منها بضع  ىشر ألف نفس يدىون البرتي  ىليهم السالح، فيقولون  (السالم

 ارجع من حيث جئت فال حاج  لنا  ي بين فاطم ، فيضع فيهم السيف حىت يأيت ىلى  خرهم،: له
ويدخل الكوف  فيقال هبا كل مناف  مرتاب، ويهدم فدورها، ويقال مقاتلاها حىت يرضى اهلل ىز 

  .( )(وىال

من هم  (ىليه السالم) املهدي اإلماممن حيارب  أومن أب اإلخارةمن هذ   أوضحفهل توجد 
 مئنبياءامجيع  أسالفهموكما حارب  (ىليه السالم) احلسني أبيهكما حاربوا   سفيان أيبخيع   م 
 .( ) ﴾ُسنََّ  اللَِّه  ي الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن فَ ْبُل َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّ  اللَِّه تَ ْبِديال  ﴿ :فام تعاىل .واملرسلني

  .(5) ﴾ُسنََّ  اللَِّه الَّيِت َفْد َخَلْت ِمْن فَ ْبُل َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّ  اللَِّه تَ ْبِديال  ﴿ :فام تعاىل

  .أكثرمع ما موجود  ي خمطوط  ابن محاد تاضح الدورة  أىال ي  ربطنا الروا وإذا

يدخل السفياين الكوف  فيسبيها ثالث  أيام، ويقال من أهلها ساني ألفا ، مث ):  ي خمطوط  ابن محاد
وتقبل الرايات السود حىت تنزم ىلى املاء، فيبلغ من بالكوف  من . ميكث فيها مثاني  ىشرة ليل 

فليل منهم،  وخيرج فوم من سواد الكوف  ليس معهم سالح إالّ . وهلم فيهربونأصحاب السفياين نز 
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. فيدركون أصحاب السفياين فيسانقذون ما  ي أيديهم من سيب الكوف  ،أهل البدرةومنهم نفر من 
 .( ) (وتبعث الرايات السود بالبيع  إىل املهدي

 إخارةفهذ   ،( نزوهلم فيهربونفيبلغ من بالكوف  من أصحاب السفياين) :فلنطالع بدف  العبارة
ولن جتد  فهي سن  اهلل ولن جتد لسن  اهلل تبديال   ،الكوف  يقطنونالسفياين من  أصحابن أواضح  ب

 أهلمن  ألفمن ثالثني  أكثرمجع  (لعنه اهلل)فكما اساطاع ىبيد اهلل بن زياد  ،لسن  اهلل حتويال  
ىليه ) مضاىف  حملارب  املهدي أىدادجمع السفياين سي (ىليه السالم) احلسني اإلمامالكوف  حملارب  

 .(السالم

 ؟ البصرة أهلومن  ،من هم القوم من سواد الكوفة

 ،أهل البدرةوخيرج فوم من سواد الكوف  ليس معهم سالح إال فليل منهم، ومنهم نفر من )
 (.فيدركون أصحاب السفياين فيسانقذون ما  ي أيديهم من سيب الكوف 

  :إليهموترخدنا  أدنا   ختربنا الرواي

ذكر فان  تكون بني أهل  (صلى اهلل ىليه و له)أن النيب : (رضي اهلل ىنه) ىن حذيف  بن اليمان
فبينا هم كذلك خيرج ىليهم السفياين من الوادي اليابس  ي فور  ذلك، حىت ): وفام ،املشرق واملغرب

ين ، حىت ين زلوا بأرض بابل من مدين  فيبعث جيشني جيشا  إىل املشرق، و خر إىل املد. ينزم دمش 
فيقالون أكثر من ثالث   الف ويغدبون أكثر من مئ  امرأة ويقالون هبا ثالث ( يعين بغداد)امللعون  

مث خيرجون ماوجهني . مث ينحدرون إىل الكوف  فيخربون ما حوهلا. العباس( فالن)مئ  كبش من بين 
، فيقالوهنم وال يفلت منهم خمرب، ويسانقذون ما  ي فالح  ذلك اجليش فاخرج راي  هد إىل الشام 

مث خيرجون . وحيل اجليش الثاين باملدين  فيناهبوهنا ثالث  أيام بلياليها. أيديهم من السيب والغناةم
. يا جربةيل، اذهب فأبدهم: ماوجهني إىل مك  حىت إذا كانوا بالبيداء بعث اهلل جربةيل فيقوم

 . ( )( ىندها، وال يفلت منهم إال رجالن من جهين  فيضرهبا برجله ضرب  خيسف هبم
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ىليه ) البافر اإلمامخرب ىنها أوراي  اهلد  الوحيدة اليت تقاتل السفياين هي راي  اليماين اليت 
باهلل ينادر اهلل هبم من  إالفوة  ال أنمعه نفر فليل ىدة فليل  مؤمن   تأكيدوهو بكل  (السالم

 .ىهالسفياين امللعون وجيشه واتبا

 :تسمية السفياني. 2

ه من ذري  وادي اليابس  ي الشام وأنّ اله خيرج من تسمي  السفياين بعثمان أو باسم  خر وأنّ  إنّ 
دوار وتعدد الرايات كما وتعدد امئ ،ه ينزم  ي هذا املكان ومن مث ينزم  ي ذلك املكاننّ أو  ،أيب سفيان

ىليه،  وإطالفهاد مددافها ىلى خخص واحد سلفنا سابقا ، هذ  امئمور وما خاكلها ال ميكن حتديأ
فلو كانت معروف  للقاصي والداين ملا  ،وخخدي  السفياين احلقيق  تكون من امئمور املخفي  ىن الناس

معه، بل فد تكون خخدي  السفياين خمفي  ىن صاحبها  ةوملا كانت كل هؤالء الكثرة الكاثر  ،تبعو 
 .(ىليه السالم) يد نفس اإلمام املهدينفسه ولن تظهر مثل هكذا ىالمات إال ىلى 

صلى اهلل )البد للسفياين أن حيمل نفس االسم الذي ذكر  رسوم اهلل : حدهم بقولهأوفد يدر 
 ! (ىليه السالم)وأهل بياه  (ىليه و له

االسم  ي احلقيق  ليس هو مدار البحث ىن خخدي   نّ مئ ؛يعاد به هذا اإلصرار ال :أقول
االسم الذي  (ىليه السالم) ه من املمكن أن يساخدم أهل البيتنعلم أنّ  وحنن خدوصا   ،السفياين
 .هله غري املاداوم واملعروفأياداوله 

إضاف  إىل إمكان تغيري االسم بكل سهول  إلخفاء حقيق  الشخص اليت تدور حوله هذ  
 .املساح  من الاهم

سفياين بل دد خخوص الة روايات جنمعها مع بعض لااكون لدينا صورة واضح  ىن تعهنا  ىدّ 
رك  الظهور و حأتناولوا حرك  السفياين غلب الباحثني الذين أله  تيلافوهذا ما مل  ،مساةهأوتعدد 

برز ىالم  من ىالمات الظهور ومن بني أهم و أن يرمسوا صورة واضح  ىن أىموما  ومل يساطيعوا 
 ،من بالد الشام يكونلشخص واحد ذ رمسوا لنا صورة إ ؛وغري  من الباحثني( خ الكوراينالشي)هؤالء 
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 ىل نااةجإسقاطها واحااروا باعارضها نما حد  هبم للوصوم إو أخذ هبا فاخبطوا  ي الروايات بني امئ
 . ذن اهللإوسنوضح ذلك ب ،غريب  ىن املقدمات

  ؟ هل سفياني الكوفة هو نفسه سفياني الشام. 3

من الروايات مقاله  ي  أخر تذكر طاةف   ،مالسفياين يقال  ي الشا إنبينما تذكر بعض الروايات 
 .(ىليه السالم) اإلمامالكوف  وبيد 

 :سفياني الشام. أ

ىليه ) املهدي لإلمام ي وصف ماابع  الزحف املقدس  (ىليه السالم)البافر  اإلمام روي ىن
ناس كثري،   هو ومن معه وفد احل  به ( ) (العذراء)حىت يأيت  (ويقدد به القاةم)مث يسري ): (السالم

السفياين من خيع   م دممد،  حىت إذا الاقوا خيرج أناس كانوا مع. بوادي الرمل  والسفياين يومئذٍ 
حىت يلاقوا هبم، وخيرج كل أناس إىل  وخيرج أناس كانوا مع  م دممد إىل السفياين فهم من خيعاه

 واخلاةب يومئذٍ . منهم خمربيدر   ومن معه حىت ال السفياين ويقال يومئذٍ . راياهم، وهو يوم االبدام
  .( ) (الكوف  فيكون منزله فيها مث يقبل إىل. من خاب من غنيم  كلب

مث ماذا يفعل املهدي : فام املفضل): (ىليه السالم)الدادق  اإلماممع  ي كالم للمفضل و 
دمش  فيأخذونه ويذحبونه ىلى  إىليثور سرايا ىلى السفياين : (ىليه السالم)؟ فقام  سيدي

 .( ) (...خرةالد

فكيف إذا رأيام صاحب الشام ينشر  …) :فام ،(ىليه السالم)خطب  مئمري املؤمنني ومن 
بأمر ريب،  ويقطع باملساطري، مث مئذيقنه أليم العقاب، أال فابشروا، فإيل يرد أمر اخلل  غدا   باملناخري،

 . ( ) (…فال يساعظم ما فلت،

                                                           

 .(عليه السالم) ألنهم يوالون عليا   عدي وأصحابه أحياءحجر بن ( نه هللالع)سهل قرب دمشق دفن فيه معاوية : العذراء - 
 .25 ص :إلزام الناصب؛ 224ص 22ج :األنوار بحار -2
 .22 ص :لالسترآبادي - الرجعة -3
 .254ص  :الحافظ رجب البرسي -مشارق أنوار اليقين  -4
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 ،(ىليه السالم) هذ  امئيام يوضح ما فاله أمري املؤمنني ما يفعله النواصب الوهابيني الذباحني إنّ 
ا فوله ، وأمّ اس بالسيف رغم توفر أحدث امئسلح ، وهم أحد مدادي  السفياينفهم يقالون الن

وهذا  (ىليه السالم) املهدي اإلمامنه يفعل ذلك رجل من صلبه وهو إ، أي (اخل… مئذيقنه )
  .واضح

 :سفياني الكوفة. ب

 الكوف  فال يبقى مؤمن إال (ىليه السالميقدد القاةم )مث يدخل ) :(ىليه السالم) ىن أيب جعفر
صلى اهلل )إىل كااب اهلل وسن  نبيه   مث يقوم مئصحابه سريوا إىل هذا الطاغي  فيدىو ...  كان فيها
اهلل ؟ و  ما صنعت ؟ ما هذا: فيقوم له كلب وهم أخواله ،فيعطيه السفياين من البيع  سلما   (ىليه و له

فيساقبله مث يقوم له القاةم صلوات  .اساقبله :؟ فيقولون ما أصنع :فيقوم .ما نبايعك ىلى هذا أبدا  
فينطل  به ويذحبه  فيمنحهم اهلل أكاافهم ويأخذ السفياين أسريا  ...  خذ حذر  :اهلل ىليه

 .( ).(..بيد 

هذ   نّ أوتاحدث الرواي  ب ،(مىليه السال) املهدي ماماإلالسفياين يبايع  نّ أ الرواي  بوهنا تشري
وهذ   ،(Xمث يدخل الكوف  ويقدد دخوم القاةم )حداث حتدل بالكوف  كما تشري الرواي  امئ
 .سفياين الكوف  غري سفياين الشام أنّ  خارة واضح  ىلىإ

؟  ؟ ما صنعت ما هذا) :الكوف  للسفياين أهلفوم  :ملهم  الثاني   ي هذ  الرواي  هيوالنقط  ا
بل هم وراء  ،هل الكوف  يبايعون سفياين الكوف أ أنوهذا دليل ىلى ، (ا نبايعك ىلى هذا أبدا  واهلل م

السفياين هم من  أتباع أنواضح  ىلى  إخارةوهنا  ،(ىليه السالم)املهدي  اإلمامحتريضه ىلى فاام 
 !!! ي السقيف   أسالفهمكما فعلها ( خاباتاالنا)هنم يبايعونه بطريق  الشور  مئ ؛الشيع 

 :الكوف  للسفياين أهلبيع  ليك هذ  الرواي  اليت تبني إو 

                                                           

 .322ص :بشارة اإلسالم - 
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 إىلهل املدين  حىت يناهي أمن  (ىليه السالم)يقال القاةم ): (ىليه السالم) ىن ىلي بن احلسني
مث يسري حىت ...  يأكلون منها ةفام فيدبحون وفد نبات هلم غرّ ، االجفر وتديبهم جماى  خديدة

 .( ) ...(جامع الناس بالكوف  وبايعوا السفياينيناهي اىل القادسي  وفد ا

  :(عليه السالم)المهدي  ابن عم لسفيانيا.  4

  .(ىليها السالم)من ولد فاطم   السفياين أن (السالم مىليه)البيت  أهلاي  وردت ىن  ي رو 

من ناحي  الكوف   إليهالقاةم فد توجه  أنبلغ السفياين  إذا) :(ىليه السالم) جعفر أيبىن 
 .( ) ...(فياجرد خبيله حىت يلقى القاةم فيخرج فيقوم اخرجوا يل ابن ىمي

غري السفياين الذي يقال  ي  ( )و ي رواي  إن هناي  السفياين  ي احلرية فهذا الذي يُقال  ي احلرية 
 !!!بالد الشام 

مدالة  السفياين حتت خجرة أغداهنا (ىليه السالم)يهزم املهدي ): (ىليه السالم)ىن أيب جعفر 
 .( ) ( ي احلرية طويل 

أي  ؛ىلى نفس املطلب يضا  أتعدد النهايات اليت تذكرها الروايات لشخص السفياين تدم  نّ إ
 أكثروهو وجود  ؛ىلى نفس املطلب يضا  أوتعدد الرايات اليت يرفعها السفياين تدم  .تعدد السفيانيني

  .من سفياين

 .(5) (سفياين براي  محراء وأمريها رجل من بين كلبوخروج ال): (ىليه السالم) ملؤمننيىن أمري ا

 .(1) (وخروج السفياين براي  خضراء وصليب من ذهب): (ىليه السالم)املؤمنني  أمريىن 
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راي  محراء وراي  خضراء وهذا دليل ىلى تعدد السفيانيني وتعدد راياهتم  إىلفهنا الرواياني تشري 
 .وخخوصهم

وهي  ،من سفياين أكثرهنا   أنروايات اليت سلطت الضوء ىلى هذا املوجز نما تيسر لنا من ال
 ،تبني مبا ال يقبل الشك أن املقدود بالسفياين ليس خخدا  واحدا  بل هم جمموى  من السفيانيني

 ،فيما ذكر  نعيم 51ص ما ورد  ي املالحم والفنت البن طاووسولعل ما يقطع الشك باليقني هو 
 ي زمان السفياين الثاين تكون اهلدة حىت ): فام ،ىن ارطأة ،جراح ىن ،حدثنا احلكم بن نافع :فام

 .(يظن كل فوم انه ضرب ما يليهم

خيالف ىنه بالشخدي   ن هنا  سفياين ثاينأتقبل الشك ب اضح  الو و    صرحي وهذ  دالل
 .املعىن مل نذكرها بغي  االخادار الروايات كثرية الدال  ىلى هذا وأيضا   ،واملكان

صف يل خروج املهدي   :(ىليه السالم)فلت لعلي بن احلسني  :فام ،بن بشريوىن حذمل 
يكون فبل خروجه خروج رجل يقام له ىوف السلمي بأرض اجلزيرة ): فقام .ىرفين دالةله وىالماتهو 

ويكون مأوا  تكريت وفاله مبسجد دمش  مث يكون خروج خعيب بن صاحل من مسرفند مث خيرج 
ادي اليابس وهو من ولد ىاب  بن أيب سفيان فإذا ظهر السفياين إخافى السفياين امللعون من الو 
 .( ) (املهدي مث خيرج بعد ذلك

فإذا ظهر السفياين اخافى املهدي مث خيرج ) : ي هناي  الرواي  (ىليه السالم)وفوم اإلمام السجاد 
 ؛(ىليه السالم)ملهدي مئهنا ال تنطب  ىلى اإلمام ا ؛العلماء والباحثني كلحار  ي تفسري    (بعد ذلك

 ،يكون موجودا  فبل ظهور السفياين (ىليه السالم) اإلمام املهدي هذ  الرواي  تفيد أنّ  وذلك مئنّ 
ىليه )السفياين خيرج فبل فيام اإلمام املهدي  وهذا خمالف للكثري من الروايات اليت تنص ىلى أنّ 

إن السفياين ىالم  من ىالمات فيام  وىلى أفل تقدير مثاني  أخهر أي ،ىشر خهرا   خبمس  (السالم
فكيف يكون اإلمام املهدي ظاهرا  فبل خروج السفياين مث  (ىليه السالم)اإلمام املهدي أي فبل فيامه 

 ؟ خيافي ىند خروجه مث يظهر بعد ذلك
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كالمهم ىلى الناس طيات    ي (السالم مىليه) امئةم ها اأخفهذا من امئمور اليت  نّ أواحل  
 ي هذ  الرواي  وأخباهها ليس اإلمام احلج  دممد بن ( املهدي)ن املقدود ب  أىلى  لاكون دليال  

من ذري  إمنا املقدود بذلك املهدي امئوم و  ،مئنه يظهر بعد السفياين ال فبله ؛(ىليه السالم) احلسن
ووصفه بأوم  اه ي وصي (صلى اهلل ىليه و له)الذي ذكر  الرسوم  (ىليه السالم) اإلمام املهدي

 .ىند وفاته (ىليه السالم) املؤمنني وأوم املهديني وهو الذي يسالم الوصي  من اإلمام املهدي

إنه  :يقوم وذكر املهدي (صلى اهلل ىليه و له)مسعت رسوم اهلل ): فام ،ىن حذيف  بن اليمان
  .( ) (يبايع بني الركن واملقام امسه أمحد وىبد اهلل واملهدي فهذ  أمساء  ثالثاها

بني هذ  الرواي  وبافي الروايات ويكون املقدود  الظاهري وينحل الاعارض ينكشف اخلفاءوهبذا 
ىليه )محد احلسن أ اإلمامديني من ذرياه وأوم امله (ىليه السالم)منها هو وصي اإلمام املهدي 

الذي يكون ظاهرا  فبل السفياين مث خيافي ىند خروج السفياين مث يظهر بعد ذلك ويقاتل  (السالم
  .(ىليه السالم) لسفياين وينادر ىليه وميهد لقيام أبيه اإلمام املهدي دممد بن احلسنا

 ؟ هل ستلتحق قوافل من الذين يدعون التشيع بركب السفياني. 2

 أننا، ومبا   النفوذ  ي داخل اجملامع املسلمحرك  منحرف  واسع السفياين هو أنخرنا سابقا  أكما 
 نماوسيكون من املاسلطني  ي العراق  خيرج من العراق واآلخرمن الشام  هنا  سفياين خيرج نّ أخرنا بأ

يعين أن طبق  واسع  من العرافيني تؤيد وتساند حكمه بالاأكيد، بل هي جزء من اجتاهه املنحرف 
 .ىن خط اإلسالم وهي اليت سوف تقوي سلطانه ضد أهل احل 

 ؟ قط رمبا وليسوا من الشيع ن تلك الطبق  هي من أهل سن  العراق فإ :وفد يقوم فاةل

 .قرأ هذ  الرواي  اليت تؤكد أن طاةف  كبرية من الشيع  ساكون مع السفياين ال ضد لن: أقول

فد طرح ( أو صاحب السفياين)كأين بالسفياين ): أنه فام (ىليه السالم)ىن اإلمام الدادق 
فله ألف درهم، فيثب اجلار  من جاء برأٍس من خيع  ىلي: رحله  ي رحباكم بالكوف ، فناد  مناديه

                                                           

 اإلماممعجم أحاديث  ؛ 21ص 22ج :األنوار بحار؛ 422وص 424وص 211وص 322ص :لطوسيل - غيبةكتاب ال - 
 .41  ص :لقطب الدين الراوندي -الخرائج والجرائح ؛ 423ص  ج :للشيخ الكوراني - المهدي



 39 .................................................فأين اليماني .. السفياني على األبواب  

أما إن إمارتكم ال تكون يومئٍذ إال . هذا منهم، فيضرب ىنقه ويأخذ ألف درهم: ىلى جار  ويقوم
: ؟ فقام ومن صاحب الربفع(: يعين الراوي)فلت وكأين أنظر إىل صاحب الربفع، . مئوالد البغايا

أما . فونه، فيغمز بكم رجال  رجال  رجل منكم يقوم بقولكم يلبس الربفع فيحوخكم فيعرفكم وال تعر 
 .( ) (ابن بغي إنه ال يكون إال

الشيع  ينقسمون  ي ىدر السفياين إىل فسمني، فسم مع  فهذ  الرواي  تشري وبوضوح أنّ 
ساضعفون الذين والقسم اآلخر سيقفون بوجهه وهم امل..  السفياين وحكوماه وهم القسم امئفو 

وهؤالء املساضعفون هم الذين سيحملون . كل من يدله ىليهمويعطي جاةزة ل سيطاردهم السفياين
ىلى الرغم من أن الكوف  ال يسكنها ( خيع  ىلي)ولذا ىربت ىنهم الرواي  ب   ؛صف  الاشيع احلقيقي

فلماذا ينادي منادي السفياين إذن هبذا النداء إذا كان كل من يسكن الكوف  هم  ، وإالغري الشيع 
 !!؟ من الشيع 

 !!!السفياين حيال الكوف   إن :ن فلتإو 

 ؟ درهم ألفهم فيضرب ىنقه ويأخذ وما بام اجلار يثب ىلى جار  ويقوم هذا من :قولأ

ولعل ما يؤكد انقسام الشيع  إىل فسمني خمالفني وماضادين فسم ىلى احل  وفسم ىلى الباطل 
( إمارتكم)فاعبري  ، (د البغاياأما إن إمارتكم ال تكون يومئٍذ إال مئوال) :(ىليه السالم)هو فوم اإلمام 

تج ىن وضوح أن اإلمام خياطب بقوله هذا خاص  خيعاه وتأويل  نايعطي معىن دفي  ميكن فهمه 
أي أن احلكم هو بيد الشيع   ي تلك امئيام ..  إىل سلطاكم أو حكمكم( إمارتكم)كلم  
 !!!العديب 

 :ن الناس تابع السفياينأليك هذ  الرواي  اليت تبني بإو 

يقدم القاةم حىت يأيت النجف فيخرج اليه جيش السفياين ): (ىليه السالم) ىبد اهلل أيبن ىد
 .( ) (...واصحابه والناس معه
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وهو أن السفياين سيكون من الذين يدَّىون ؛  خر ئا  سي ا  واحلقيق  أن هذ  النايج  تعطينا تدور 
صلى اهلل ىليه )خيع   م دممد  ولكنه حيمل بداخله حقدا  أىمى ضد أتباع احل  من الاشيع أيضا  

ىام  خيع  العراق ال تؤيد إال احلاكم الشيعي وفد ثبت لنا أن  وذلك لوضوح أنّ ..  احلقيقيني (و له
ؤيدين  ي حرك  أو جيش املووجود هذا الكم من  ،تلك العام  هي من سيندر سلط  السفياين

 كلماهم هلا تأثري ىلى ىام  الناس  يتلك احلرك  مسنودة من جهات مؤمتن  و  السفياين يدم ىلى أنّ 
شور  الالناس اىل  لماء غري العاملني الذين دفعواالعكيد أداخل اجملامع العرافي وهم بكل ت

  .تؤدي إىل أن يدخل  ي سلك السفياين مجاى  من الغافلنياليت ( االناخابات)

 الوسط العرافي سرتتكز ىلى كثرة مدىي الاشيع  ي - كما تقدم - ىماد حرك  السفياين إنّ 
اجليش  وال ىجب فلقد أثبت لنا الاأريخ أنّ . (السالم مىليه) حينئٍذ الحنرافهم ىن خط أهل البيت
فل الاقادير  ي أرض كربالء كان أ ىليه وفوامه ثالثون ألفا  ىلى الذي مجعه ىبيد اهلل بن زياد لعن  اهلل

بل وبعضهم نمن فاتل مع  ،سابقا   (ليه السالمى)خيع  ىلي  م منهنّ أجُّ بالعرافيني نمن كانوا يدىون يض
ندرة البن  (ىليه السالم)روا  ي كربالء فال ولد  احلسني  ي صفني ولكنهم فرّ  (ىليه السالم)ىلي 

 .(لعنه اهلل)ميسون يزيد 

 ن جيش الباطل رمبا تاب منه من سبقت له من اهلل احلسىن فحرك  السفياين الأن نلافت أويبقى 
وخري خاهد تارخيي ىلى ذلك احلر بن  (ىليه السالم)ويلاح  بركب اإلمام املهدي ختلو نمن ياوب 

قد الاحقوا بركب احلسني ف ،يزيد الرياحي وابنه وبعض من كانوا جبيش ىبيد اهلل بن زياد لعنه اهلل
كذب وزيف وخداع السلط  السفياني   ي   ىينهم وتبني هلمأرأوا احلقيق  ب نأبعد  (ىليه السالم)

 .حينها

 !!!السفياني أشقر أحمر أزرق . 5

خذوا الرواي  ميينا  أزرق و أه أخقر أمحر نّ أهل البيت بأر الباحثني واملفسرين مبا يقدد  كثأاخابه 
 ي فناة  -ات الالفزيوني  حد اللقاءأحيث فام  ي ( الشيخ الكوراين) ومن بني هؤالء الباحثني ،ومشاال  



 13 .................................................فأين اليماني .. السفياني على األبواب  

محر تشري أ نّ أ ، كماالزرفاوي من مدين  الزرفاء نّ مئ؛ للسفياين هو مدداق ( ) الزرفاوي نّ أب - الكوثر
 !!!  صفر تشري للفانأ نّ أو  ،للدماء

ىل ذلك إالروايات تشري  نّ أالكوراين يسادر  فيقوم بموت الزرفاوي جعل الشيخ ىلي  نّ أ الإ
فل أو ىلى أخطأ من فهم الروايات بطريق  ه نّ أومل يقل ب!!! ي ليس هو السفياين الزرفاو  نّ أوتبني ب
غلبها هلا أ نّ مئ ؛ ي ىدر الظهور (السالم مىليه)هل البيت أميكننا فهم روايات  يقوم ال نّ أتقدير ب

 .ىل جه  خاطئ  فزاغت الناس ىن الطري  القوميإوجهوا الناس ، بل دالالت رمزي 

 املشرفي  ىن الرايات السود ومل تكن هذ  الفلا  من الشيخ الكوراين املرّة االوىل بل كاب
ن سحب ما كابه بعد موت السيد أمث ما لبث واتباىه، ( ه اهللرمح)ه السيد اخلميين نّ أساين باواخلر 

 !! (ه اهللرمح)اخلميين 

يفهم روايات الطاهرين رغم كل  زالت تسمع كلماه وتعارب  هو من الناس ما إنّ  والعجيب
 . ليله وتفسري  للرواياتخطاء اليت يقع فيها ىند حتامئ

 .نعود إىل صلب املوضوع وبيان املقدود من كون السفياين أخقر أمحر أزرقول

إنك لو رأيت ): (ىليه السالم) فام يل أبو ىبد اهلل الدادق :فام ،ىن ىمر بن يزيد ،ىن محاد
ولقد بلغ من خبثه  ،السفياين رأيت أخبث الناس أخقر أمحر أزرق يقوم يا رب يا رب يا رب مث للنار

 . ( ) (  خماف  أن تدم ىليهلد له وهي حيّ ه يدفن أم و أنّ 

 اإلماموخري دليل ىلى ذلك تركيز  ،خمادعو ماكر  ،أي مالون ال أمان له ؛ومعىن أخقر أمحر أزرق
 .دالل  ىلى املكر واخلداع (خبث الناسأ) :بقوله (ىليه السالم)الدادق 

                                                           

اشتهر بعد ذهابه  .افغانستان قاد معسكرات تدريب لمسلحين في. )مصعب الزرقاوي أو أحمد فاضل نزال الخاليلة أبو - 
في  "التوحيد والجهاد" أسس ماسمي بتنظيم .مسؤوال عن سلسلة من الهجمات والتفجيرات في العراق إلى العراق لكونه

كان الزرقاوي يعلن مسؤوليته عبر رسائل صوتية ومسجلة . 2225ل زعيمه حتى مقتله في يونيو التسعينيات والذي ظ
قاعدة " عرف الحقا بزعيم تنظيم مايسمي. بالصورة عن عدة هجمات في العراق بينها تفجيرات انتحارية، وإعدام رهائن

 "(.دالتوحيد والجها" جماعة "بايعت"الذي هو فرع تنظيم القاعدة في العراق، بعد أن  "الجهاد في بالد الرافدين
 .عالمات ظهوره صلوات هللا عليه - 22باب 22ج 222ص :األنوار بحار -2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
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 ةخار إ و ي هذا الاعبري (ثهولقد بلغ من خب) :حيث يقوم (ىليه السالم) اإلمامة ثاني  ويؤكد مرّ 
 .ىل املكر واخلداعأيضا  إوهي تشري  ،ىل خبث السفياينإ

ل من حيمل هذ  ولذلك سيكون ك ؛سريته ساكون دموي  وىدر  سيكون ىدر الفنت يضا  أو 
مريكان الذي فاله امئن نطل  ىلى الزرفاوي أتباع السفياين فيمكن أو من أالدفات هو سفياين 

 مىليه) هل البيتأخارت هلم روايات أ الذي حد مدادي  السفيانينيأه نّ أى بل نؤكد ىل ،سفياين
 .(السالم

خقر أ حد السفيانيني يادف بالك الدفاة اجلسدي أوصاف أن تكون أمن  وما تقدم ال مينع
 .زرقأمحر أ

فكيف إذا رأيام صاحب  …) :فام ،(ىليه السالم)مئمري املؤمنني  طباخلحد  إىل ولنعود إ
 ويقطع باملساطري، مث مئذيقنه أليم العقاب، أال فابشروا، فإيل يرد أمر اخلل  غدا   ر باملناخري،الشام ينش

 . ( ) (…بأمر ريب، فال يساعظم ما فلت،

، فهم يقالون (ىليه السالم)ح ما فاله أمري املؤمنني ما يفعله الوهابيون النواصب هذ  امئيام يوضّ و 
تباىه أحد أو  بن الدن لعنهم اهللاوالزرفاوي ومن خلفه  ،اس بالسيف رغم توفر أحدث امئسلح الن

 .ربا  إربا  إهنا و عجساد ويقطقطعون الرؤوس بالسيوف وينشرون امئتباىه يأفهو و  ،مدادي  السفياين

ايل ىلي كل من حيمل صفات اخلبث واملكر واخلداع وحيارب كل من يو   نّ أمن هنا نسادم ىلى و 
جت  ىن تشابه صفاته مع صفات  م تسمياه بالسفياين نا نّ أين، و هو سفيا (السالم مىليه)هل بياه أو 
  !!!ام ه سفياين  ي فعله وفوله، فهو ماكر خمادع يدىي الادين وهو كذاب دجّ أي أنّ  ؛يب سفيانأ

خارة إوهنا  .(خديد الدفرة به أثر العبادة): 55 ي خمطوط  ابن محاد ص هذا املعىن وردوفد 
سالم ظاهرا  ليخدع يت حتت ظل راي  تدىي احلفاظ ىلى اإلأي الادين ويالسفياين يدى نّ أ إىلواضح  

ه املخلص الذي خيلدهم من خرور نّ أمنهم ب الناس مبكر  فيابعه من هم مثله ويبايعه الناس ظنا  
هلم   فعاهلم يوم القيام  حسرات ويودون لو أنّ أالاهلك  اليت منها هربوا فاكون  فيقعون  ي ،همةىداأ

                                                           

  .254ص :الحافظ رجب البرسي -مشارق أنوار اليقين  - 
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ُهْم   :فام تعاىل ،ي ياربأوا من الذين اتبعوهمة ثاني  ككرّ  ﴿َوفَاَم الَِّذيَن ات َّبَ ُعوا َلْو َأنَّ لََنا َكرَّة  فَ َنَابَ رََّأ ِمن ْ
 .( ) َكَما تَ بَ رَّأُوا ِمنَّا َكَذِلَك يُرِيِهُم اللَُّه أَْىَماهَلُْم َحَسرَاٍت َىَلْيِهْم َوَما ُهْم خِبَارِِجنَي ِمَن النَّاِر﴾

اليت انضوت  ي  (نهم اهلللع)ى ذلك اليوم حرك  وتنظيم جبه  الندرة السلفي  الوهابي  ومثام ىل
فعاهلا أاليوم تافرد بقراراهتا و مرها حتت لواء اجليش احلر الذي يقاتل نظام بشار  ي سوريا ولكنها أبداي  

يب أعاوي  بن كااةب يزيد بن م) بها املقاتل حد  كااةأد اللعني ىلى وكااةبها فقد وضعت اسم يزي
 .(ىليه السالم)م الذي حيارب املهدي نمثل  سفياين الشا وصدفا   ن تكون حقا  أفاساحقت  (سفيان

صف   تدىو له جبه  الندرة  ي موفعها الرمسي و ي بياناهتا الدال  ىلى ما إىل طالل  ىن فربإو 
ويرفعون خعار الدول   ،فوي يران بالدإن يسموا أالاكفري والوىد والوىيد بقال الشيع  وكما حيلوا هلم 

ينجو من ىدبياهم  يران وياوىدون بقال احلرث والنسل والإمن بالد الشام والعراق و  اإلسالمي 
حىت الطفل الرضيع واملرأة احلامل وهم خري  (السالم مىليه) هل البيتالقبلي  وحقدهم للموالني مئ

حدهم أيظن  ولني وال ي امئ (السالم مىليه) م دممد ىداء دممد و أسالفهم السفيانيني أمن ميثل 
ي أكل من خيالفهم بالر   نّ إبل  ،فال الشيع  الّ إهلم  همّ  هؤالء ال نّ أب( السن )بناء العام  أ وخدوصا  

برز ىلماء أيخ الدكاور السين البارز البوطي للش وخري دليل ىلى ذلك فالهم ،لقاله يكفرونه اساعدادا  
 .املسلمني  ي وفانا احلاضر  ي سوريا

 !!!  ي مسجد من مساجد اهلل ؟؟ فالو  ين فالو أو 

سفيان  يبأالقدمي املوروث  ي دماءهم من  ن يظهروا حقدهم الدفني وىداءهمأياوانون  فهؤالء ال
يبني  ا  بيان وفد صدر ىنهم ،الدين سمباه وتدمري  وتشويه اإلسالميومعاوي  ويزيد لعنهم اهلل للدين 

 . بالعقيدة لكل من خيالفهمىداءهم املعلن 

-والعربي   امئوربي باتفاق اغلب الدوم  -ارهابي  سلفي   م ظهي من ؛جبهة النصرة ألهل الشام
وسرىان ما منت فدراهتا لادبح  ي غضون  أحداث سوريا خالم   1 مت تشكيلها أواخر سن   

هجمات  ةتبنت املنظم  ىدّ . امرسهم ىلى القال والقااملأخهر من أبرز فو  القال والاقايل وأفساها 

                                                           

 .52 : البقرة - 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_2011-2012
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_2011-2012
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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ال يعرف بالضبط ما أصل هذ  املنظم  غري أن تقارير اساخباري  أمريكي  .  ي حلب ودمش  اناحاري 
 .القاىدة  ي العراق بانظيمربطاها 

السوريني للجهاد    1 كانون الثاين  /يناير   دىت اجلبه   ي بياهنا امئوم الذي أصدرته  ي 
بنشر بياناهتا وإصداراهتا بشكل حدري  جبه  الندرةتقوم . ومحل السالح  ي وجه النظام السوري

ىناصر اجلبه  ىند تأسيسها كانوا من  لّ جُ . نارة البيضاء لإلنااج اإلىالميمن خالم مؤسس  امل
نمن هلم  وغريهامثل العراق وافغانساان والشيشان  اناحاري   ي ساحات السوريني الذي فاتلوا سابقا  
كذلك مبقاتلني ىرب وأترا  وأوزبك وخيشانيني وطاجيك وهي مطعم    .باع طويل  ي فاام اجليوش

احلكوم  امئمريكي  فامت بادنيف جبه  الندرة ىلى أهنا مجاى    نّ أورغم  .وروبينيوفل  من امئ
االساخبارت برهابي  هذ  اجلماى  اإل لاسجيل  وبكل وفاح  تدىو يمريكامئاحلكوم   نّ أ الّ إإرهابي  

 نيالسفياني نيسلح تلك اجلماى  من خالم السعودي  مهبط الوهابييوم و وميدير يهي من ف .االمريكي 
د اليوم باخعام الذي يافرّ وزوجاه موزة وراىي ركبهم الشيخ القرضاوي مري فطر أوذيلها  ،الذباحني

 .دىمهايالفان   ي كل مكان و 

 ؟ هل يمكننا تمييز السفياني حال ظهوره. 2

ىالمات نميزة نساطيع من ت و خاراإفهنا   ،كن لالنسان املؤمن متييزهاميوصاف كثرية للسفياين أ
ادين ويكون حتت ظل راي  إسالمي  تدىي اإلسالم فهو يظهر مبظهر ال ،حاط  بشخدياهخالهلا اال

 ، يكون ىميال  أي مالون ال أمان له ماكر خمادع ،واحملافظ  ىلى اإلسالم ظاهريا  وإنه أخقر أمحر أزرق
اد القال ويزد ،(ىليه السالم)فال ومطاردة خيع  ىلي  الّ إله  همّ  ، المئةم  الكفر الغربيني واليهود

ليكم بعض ما إو  ،وتكون السلط  بيد  ويساقطب  ي سلطاه أوالد الزنا والبغاء ،والدمار أثناء سلطاه
 .(السالم مىليه)  روايات أهل البيتورد  ي

وال هم  له إال قتل  ،والد البغاء والزناأعه جلهم من اتبأسلطته و  ن  أميز السفياني بتي .أ
 :(عليه السالم)شيعة علي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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فد طرح ( أو صاحب السفياين)كأين بالسفياين ): أنه فام (ىليه السالم)ام الدادق ىن اإلم
من جاء برأٍس من خيع  ىلي فله ألف درهم، فيثب اجلار : رحله  ي رحباكم بالكوف ، فناد  مناديه

إمارتكم ال تكون يومئٍذ إال  أما إنّ . هذا منهم، فيضرب ىنقه ويأخذ ألف درهم: ىلى جار  ويقوم
: ؟ فقام ومن صاحب الربفع(: يعين الراوي)فلت وكأين أنظر إىل صاحب الربفع، . د البغايامئوال

أما . رجل منكم يقوم بقولكم يلبس الربفع فيحوخكم فيعرفكم وال تعرفونه، فيغمز بكم رجال  رجال  
 .( ) (ابن بغي إنه ال يكون إالّ 

 :هودلبالد الكفر الغربيين والي ه عميلالسفياني بأن   ميزتي .ب

 .( ) (وخروج السفياين براي  خضراء وصليب من ذهب): (ىليه السالم)ىن أمري املؤمنني 

اهلل  إالهي راي  السعودي  ففيها لفظ ال اله  إسالمي الراي  اخلضراء الوحيدة اليوم وحتمل صف  
مولون وهم املالسيف والقال  إاليفقهون من الدين  هؤالء ال أنوجود السيفيني دالل  ىلى  وأيضا  

إىل أهنم  إخارةالدليب فهو  وأما، اإلرهابي واملموم الرةيسي اليوم جلبه  الندر  لإلرهابالرةيسيون 
 .واهلل العامل أمريكا امئكربالندار  وسيدهم  أجندةينفذون 

 :مان في دولتهأد وال يكون للنساء بكثرة القتل والتشريد والفسا ة السفيانيتتميز سلط .ج

ذكر فان  تكون بني أهل املشرق  (صلى اهلل ىليه و له)النيب  نّ إ): انىن حذيف  بن اليم
فبينا هم كذلك خيرج ىليهم السفياين من الوادي اليابس  ي فور ذلك حىت ينزم  :فام ،واملغرب

إىل املشرق و خر إىل املدين  حىت ينزلوا بأرض بابل من املدين  امللعون   دمش  فيبعث جيشني جيشا  
يقالون أكثر من ثالث   الف ويفضحون أكثر من ماة  امرأة ويقالون هبا ثالمثاة  كبش ف (يعين بغداد)

فاخرج  ،مث خيرجون ماوجهني إىل الشام ،من بين العباس مث ينحدرون إىل الكوف  فيخربون ما حوهلا
راي  هد  من الكوف  فالح  ذلك اجليش فيقالوهنم ال يفلت منهم خمرب ويسانقذون ما  ي أيديهم من 
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مث خيرجون ماوجهني إىل مك   ،وحيل اجليش الثاين باملدين  فيناهبوهنا ثالث  أيام بلياليها ،السيب والغناةم
 .( ) (....حىت إذا كانوا بالبيداء بعث اهلل جربةيل

 :ثر الجدريأ بوجههالسفياني وحش ضخم  .د

ن الوادي اليابس وهو خيرج ابن  كل  امئكباد م) : ي كالم مئمري املؤمنني ىن  خر الزمان فيقوم
رجل ربع  وحش الوجه ضخم اهلام  بوجهه أثر جدري إذا رأياه حسباه أىور وامسه ىثمان وأبو  

  .( ) (ذات فرار ومعني فيساوي ىلى منربها ىنبس  وهو من ولد أيب سفيان حىت يأيت أرضا  

ت وطغيان سلط  من جربو  (ىليه السالم)ما سيالفيه املهدي  إىلكثري من الروايات اليت تشري 
يهدم ما بنا  الذي فبله   (ىليه السالم)املهدي  نّ أخارة واضح  بإهنا   يضا  أو  ،السفياين ومن تبعه

ففي هذا الزمان مك  هي النجف فمن هم الذين  ،مبك  (صلى اهلل ىليه و له)رسوم اهلل  لكما فع
  ؟ وحياربو  (ىليه السالم)سيقفون بوجه املهدي 

 :عراقوحكم الالسفياني . 8
 ،فهنا  سفياين الشام ؛لسفياينلكثر من مدداق أهنا   نّ أنا فيما سب  من البحث بوضحّ 

وكيف يكون خكل  ،السفياين ىنواننطب  ىليهم يا من املدادي  اليت وغريمه ،خر بالعراق وهنا  
 .(ىليه السالم)احلكم  ي العراق الذي يواجه دىوة املهدي 

وهي  ؛(النجف)الكوف  و  ،(بغداد)تاحدث ىن مدين  الزوراء حداث الظهور والوفاةع أغلب أ نّ إ
وبالقال والقاام  ي مجيع  وسيكون اباالء أهل العراق جبور السلطان  لسلط  بين العباس خارة واضحإ

 .العراق أحناء

بلو  من  (ىليه السالم)ام القاةم فدّ  :فام) :(ىليه السالم)ىن الدادق  ،ىن دممد بن مسلم
ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اخْلَْوِف َواجلُْوِع َونَ ْقٍص  :(ىليه السالم)هو جعلت فدا ؟ فقرأ وما  :فلتاهلل،  ﴿َولََنب ْ

                                                           

 .82 ص 22ج :األنوار بحار - 
 .22  ص 3ج :والجرائح  الخرائج -2



 11 .................................................فأين اليماني .. السفياني على األبواب  

اخلوف من ملو  بين  :(ىليه السالم)مث فام . ( )﴾ِمَن امْئَْمَواِم َوامْئَنْ ُفِس َوالثََّمرَاِت َوَبشِِّر الدَّاِبرِينَ 
 (مئهنم حيكمون  ي ىاصماهم ويسريون بسريهتم ؛اسينيام العراق بالعبوىرب ىن حكّ ) (العباس)فالن 

ونقص امئنفس  ،واجلوع من غالء امئسعار ونقص امئموام من كساد الاجارات، وفل  الفضل فيها
َوَبشِِّر ) :(ىليه السالم)مث فام  .باملوت الذريع، ونقص الثمرات بقل  ريع الزرع وفل  برك  الثمار

 . ( ) (ىليه السالمروج القاةم ىند ذلك باعجيل خ( الدَّاِبرِينَ 

 : اشراط الساعة. 1

حججنا مع رسوم ) :اخراط الساى ، فام (صلى اهلل ىليه و له)رو  ابن ىباس ىن رسوم اهلل 
حّج  الوداع فجاء حىت أخذ حبلق  باب الكعب  مث أفبل ىلينا بوجهه وهو   (صلى اهلل ىليه و له)اللَّه 

إّن من  :فقام. بلى يا رسوم اللَّه: ؟ فقلنا كم بأخراط الساى أال أخرب : مث فام ،كالشمس  ي الضحي 
اخراط الساى  إضاى  الدالة، واتباع الشهوات، وتعظيم املام، وبيع الدين بالدنيا فعندها يذوب 

فقام  !!!فلب املؤمن  ي جوفه كما يذوب امللح  ي املاء، نمّا ير  من املنكر فال يساطيع إنكار  
  ؟ رسوم اللَّه ن ياوكل هذا كاة: سلمان

إي والذي نفس دممد بيد ، فعندها يليهم من امئمراء  :(صلى اهلل ىليه و له)فقام رسوم اهلل 
اجلور والوزراء الفس ، والعرفاء الظلم، واالُمناء اخليان ، فعندها يكون املنكر معروفا  واملعروف منكرا ، 

ور اإلماء وتعلو الدبيان املنابر، ويكون ويددَّق الكاذب ويكذَّب الدادق، وتاأّمر النساء وتشا
ذنَّب 

ُ
الفجور طرفا ، والزكاة مغرما  والغي مغنما ، وجيفو الرجل والديه ويرّب صديقه، ويطلع الكوكب امل

فعندها تشار  املرأة زوجها  ي الاجارة، ويكون املطر فضا فإذا دخلت السوق فال تر  إاّل ذاما  لربّه، 
مل أربح خيئا ، فعندها ميلكهم فوم إن تكّلموا فالوهم، وإن : وهذا يقوم مل أبع خيئا ،: هذا يقوم

خاةفني مرىوبني، فعندها  سكاوا اساباحوهم، يسفكون دماءهم وميلؤون فلوهبم رىبا ، فال تراهم إالّ 
يؤتى بشيء من املشرق وخيء من املغرب، فالويل لضعفاء اُّميت منهم والويل هلم من اللَّه، ال يرمحون 

ا  وال يوّفرون كبريا ، فلوهبم فلوب الشياطني، فعندها يلاقي الرجام بالرجام، والنساء بالنساء، صغري 
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ويغار ىلى الغالم كما يغار ىلى اجلاري   ي بيت أهلها، وتشّبه الرجام بالنساء والنساء بالرجام، 
جد واملداحف، وتعلى وتعلو الفروج السروج، فعلى أولئك من اُّميت لعن  اللَّه، فعندها تزخرف املسا

املنابر وتكثر الدفوف، فلوب ماباغض ، وألسن خمالف ، فعندها حتلى ذكور اُّميت بالذهب، ويلبسون 
احلرير والديباج ويظهر الربا وياعاملون بالرخوة، ويساعملون الغيب ، فعندها يكثر الطالق، فال يقام للَّه 

هم للاجارة، وحتّج فقراؤهم للرياء والسمع ، فعندها حّد فعندها حيّج ملو  أُّميت للنزه ، وحتّج أوساط
ياعّلمون القر ن لغري اللَّه وياخذونه مزامري ويافقهون للجدام، ويكثر أوالد الزنا ويعفون بالقر ن، 
وياهافاون ىلى الدنيا، فإذا اناهكت احملارم، واكاسبت املآمث، سّلط امئخرار ىلى امئخيار، فهنالك 

ن  ي اللباس وميطرون  ي غري أوان املطر، وينكرون امئمر باملعروف  ي ذلك يفشو الكذب، وياهافاو 
الزمان حىت يكون املؤمن أذّم من امئَم ، وُتظهر فراؤهم فيما بينهم الاالوة والعداوة، أولئك يدىون  ي 
ملكوت السماء امئرجاس وامئجناس فهنا  خيشى الغين من الفقري أن يسأله، ويسأم الناس  ي 

فال يضع أحد  ي يد  خيئا  فعندها ياكّلم من مل يكن ماكلِّما  فلم يلبثوا هنا  إاّل فليال  حىت دمافلهم 
  .( ) (.... ختور امئرض خورة حىت يظن كل فوم أهّنا خارت  ي ناحياهم

غفل  الناس ولكننا نر   ،الزمان  خرمهم  و ي غاي  اخلطورة ملا حيدل  ي  أمور إىلتشري الرواي  
صلى اهلل ىليه ) خرب ىنها رسوم اهللأن اخراط الساى  اليت أوب ،الزمان  خر ي  أهنمهتم وىدم الافا

فد تسلطوا ىلى رفاب العباد  امئخراروهاهم  ،فهاهم الناس ياهافاون ىلى الدنيا ،غلبهاأحتق   (و له
 .الناس أيديمبا كسبت 

ْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم بَ ْعَض الَِّذي َىِمُلوا َلَعلَُّهْم ﴿َظَهَر اْلَفَساُد  ي اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر مبَا َكَسَبْت أَ 
 .( )يَ ْرِجُعوَن﴾

 بأنناغريها تبني لنا وبشكل فاطع  وأحاديث (صلى اهلل ىليه و له)وهذا احلديث ىن رسوم اهلل 
والعالمات اليت نبهنا ىليها رسوم اهلل  اآلياتالزمان ولكن الناس غافلون ىن كل هذ    خر ي 

 .(السالم مىليه)بياه  وأهل (لى اهلل ىليه و لهص)
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ْم دُمَْدٍث ِإالَّ اْسَاَمُعوُ  َوُهْم يَ ْلَعُبوَن﴾ :فام تعاىل  .( ) ﴿َما يَْأتِيِهْم ِمْن ذِْكٍر ِمْن َرهبِِّ

واباعدوا ىما  (السالم مىليه)بياه  وأهل (صلى اهلل ىليه و له)الناس لو اتبعوا كالم رسوم اهلل  إن
 فيدىوام حيث تسلط ىليهم خرارهم هذا احل إىلىليهم ملا وصلوا  أوجبو وأدوا ما  هنوهم ىنه

 !!!فال يساجاب هلم  خيارهم

غلب أ ي  امئيامأمر مهم حيدث هذ   إىل ي كالمه املاقدم  (صلى اهلل ىليه و له)أخار رسوم اهلل 
اليت  امئرضي هو اهلزات  مرامئوهذا  ،وضوحا   أكثر اإلسالمي ولكن حدوثه  ي البلدان  ،بلدان العامل

رسوم اهلل  أخارفقد  ،اجلزيرة العربي  املامثل  بدوم اخلليج وأيضا   ،مل تعهدها بالد ما بني النهرين
فلم يلبثوا هنا  إاّل فليال  حىت ختور امئرض خورة حىت يظن كل ) :حيث فام ،(صلى اهلل ىليه و له)

 ي طيات  وسأذكر ،والزالزم امئرضي ل  ىلى اهلزات دال امئرضوختور  ،(فوم أهّنا خارت  ي ناحياهم
ن هنا  هزات وزالزم إو  ،(ىليه السالم)هذا الكااب ارتباط حدوث كثرة الزالزم بظهور املهدي 

يرسل هلم  أنيعذب فوما  إال بعد  واهلل ال ،إليهان الناس كذبت من أُرسل مئ ؛سوف تزداد حدهتا
 .رسوال  

ِبنَي َحىتَّ نَ ب َْعَث َرُسوال ﴾﴿َوَما ُكنَّا ُمعَ  :فام تعاىل  .( ) ذِّ

﴿وََكَذِلَك وهذ  اهلزات هي تنبيه وتذكرة للناس لعلهم يرجعون  امئيامحيدل خالم هذ   وهذا ما
 .( ) نُ َفدُِّل اآْلياِت َوَلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعوَن﴾

سيلحقهم  فاهلل أىداءالناس ما مل تأمر باملعروف وتنهى ىن املنكر وتوايل ويل اهلل وتعادي  إن
 . كانوا  أينماالعذاب 

حيدل  أنرض نمكن أبني النهرين هي  رض اجلزيرة وبالد ماأن أخخص ب أيمل يدر  ي خلد 
 (صلى اهلل ىليه و له)القرخي  امئمين الناس مل تابع خطوات النيب مئ ؛فيها هزات أرضي  أو زالزم

                                                           

 .2 :األنبياء - 
 .  2 :  اإلسراء -2
 .   24  :ألعرافا -3



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي .......................... ......................41

الزمان بل اتبعوا خطوات   خراهلم خربوهم مبا يكون حأومل تقرأ ما  ،(السالم مىليه)و م بياه 
 .الشيطان

﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن  َمُنوا ال تَ اَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن َوَمْن يَ اَِّبْع ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن فَِإنَُّه  :فام تعاىل
َما زََكى ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد أََبدا  َوَلِكنَّ اللََّه يُ زَكِّي  يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلْوال َفْضُل اللَِّه َىَلْيُكْم َوَرمْحَُاهُ 

يٌع َىِليٌم﴾  .( ) َمْن َيَشاُء َواللَُّه مسَِ

حيدل ىند ظهور املهدي  وما إليه أخارواونعرف بدف  ما  (السالم مىليه) وسوف ناابع كالمهم
 أكثرن هنا  أالسابق  ب الدفحات  ي أثباناومثلما  ،وما ساابعه من أحداث ماالحق  (ىليه السالم)

ختاص بشخص دممد بن احلسن  ال (ىليه السالم)ن اسم وصف  املهدي أيضا  بأ وأثبانا ،من سفياين
كذلك سنبني من خالم البحث  ،امئرضالذين خيلفونه  ي  أبناء بل متاد لاشمل  (ىليه السالم)

من خسف  أكثرن هنا  أب (السالم ميهىل)بياه  وأهل (صلى اهلل ىليه و له)وتابع كالم رسوم اهلل 
اهلل ومنه نسامد  بإذننبينها خالم هذا البحث  (ىليه السالم)سيحدل بالظاملني احملاربني للمهدي 

 .العون

 (ىليه السالم)اإلمام املهدي بظهور  غلب املسلمني ورغم اخاالف مذاهبهم يعاقدونأن إ
 .ولظهور  ىندهم ىالمات

لبداء فااغري أو ال المات غري حامي  أي ميكن أن حيدل هبا اوتنقسم هذ  العالمات إىل ى
، بل هي ىالمات إذا حتققت (ىليه السالم)ل ظهور اإلمام ، فال يشرتط حتققها فبتكون إطالفا  

 .ىلى بُعد وان مل تاحق  مل تدم  .دلت ىلى فرب الفرج

، فعن ما ورد ىن امئةم ك  لقيام دول  العدم اإلهليتعرب ىن افرتاب الوىد احل  وىالمات حامي  
اليماين والسفياين والديح  وفال : فبل فيام القاةم مخس ىالمات دماومات) :(ىليه السالم)الدادق 

  .( ) (النفس الزكي  واخلسف بالبيداء
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 :الخسف بالبيداء. 2 

وهي هاهنا اسم موضع خمدوص ملكان حدوم اخلسف  ،املفازة اليت ال خيء فيها ؛البيداء
فيخسف هبم  ،هبم يأبيدبيداء  يا :نزلوا بالبيداء بعث اهلل تعاىل جربةيل فيقوم فإذا ،ينجبيش السفيا

 .أهلكيهم أي

فإنه يهلك فيه  ،وكأهنا من اإلبادة مبعىن اإلهال  :بيد -ويعل  الشيخ ىلي النمازي حيث يقوم 
لسيئات أن ﴿أفأمن الذين مكروا ا: م امئرض، وفيهم نزلت فوله تعاىلالسفياين وجند  خيسف هب

  .( ) خيسف اهلل هبم امئرض﴾

 :بن مسعود حيث يقوما إىل (هصلى اهلل ىليه و ل)ومن وصايا رسوم اهلل 

ما بلو  أميت منهم العداوة والبغضاء واجلدام أولئك أذالء هذ  امئم   ي  ،يا ابن مسعود)
صلى )كى رسوم اهلل فب: فام. والذي بعثين باحل  ليخسفن اهلل هبم وميسخهم فردة وخنازير. دنياهم

 :رمح  لألخقياء، يقوم اهلل تعاىل :؟ فقام ما يبكيك ،يا رسوم اهلل: وبكينا لبكاةه وفلنا (اهلل ىليه و له
 .( ) (﴿َلْو تَ َر  ِإْذ َفزُِىوا َفال فَ ْوَت َوُأِخُذوا ِمْن َمَكاٍن َفرِيٍب﴾

البن مسعود،  (اهلل ىليه و لهصلى )وصي  رسوم اهلل واملسخ  ي العلماء غري العاملني كما مر  ي 
وميسخهم فردة  هبم ليخسفن اهللوالذي بعثين باحل  ) :(صلى اهلل ىليه و له)، أي فوله أما اخلسف

 .(وخنازير

ي  وردت  ي هذ  اآل ﴿َوَلْو تَ َر  ِإْذ َفزُِىوا َفال فَ ْوَت َوُأِخُذوا ِمْن َمَكاٍن َفرِيٍب﴾ :و ي فوله تعاىل
سفياين الذي خيسف إهنا  ي زمن الظهور وتأويلها  ي جيش ال (م السالمىليه)أحاديث أهل البيت 

، ولو ربطنا وجيش السفياينالعالف  بني العلماء غري العاملني  إىلواضح   إخارة، وهنا اهلل هبم امئرض
 ياضح  ي الرواي  الاالي  (ىليه السالم)م البافر وكالم اإلما (صلى اهلل ىليه و له)بني كالم رسوم اهلل 

وبني جيش السفياين الذي يقع  -ىلماء الضالم  -ن هنا  رابط وثي  بني العلماء غري العاملني ألنا 
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﴿َوَلْو تَ َر  ِإْذ َفزُِىوا َفال فَ ْوَت َوُأِخُذوا ِمْن َمَكاٍن  :فهما مشموالن  ي نفس اآلي  القر ني  ،به اخلسف
 .َفرِيٍب﴾

ياضمن  طويال   وذكر حديثا   .مئمر غيب يكون لداحب هذا ا): (ىليه السالم)ىن أيب جعفر 
إىل كااب اهلل وسن  نبيه والوالي  لعلي بن  -يعين القاةم  -فيدىو الناس  :غيباه وظهور ، إىل أن فام

حىت يناهي إىل البيداء فيخرج إليه جيش  والرباءة من ىدو  وال يسمي أحدا   (ىليه السالم)أيب طالب 
﴿َوَلْو تَ َر  ِإْذ َفزُِىوا َفال فَ ْوَت  :ت أفدامهم، وهو فوم اهلل تعاىلالسفياين فيأمر اهلل فاأخذهم من حت

  .( ) (… (صلى اهلل ىليه و له)يعين بقاةم  م دممد  ﴾…َوفَاُلوا  َمنَّا ِبِه * َوُأِخُذوا ِمْن َمَكاٍن َفرِيٍب 

قهون لغري أوحى اهلل إىل بعض أنبياةه فل للذين ياف: )فام ،(صلى اهلل ىليه و له)وىن النيب 
الدين وياعلمون لغري العمل ويطلبون الدنيا لغري اآلخرة يلبسون للناس مسو  الكباش وفلوهبم كقلوب 
الذةاب ألسناهم أحلى من العسل وأىماهلم أمر من الدرب إياي خيادىون ويب يساهزءون مئتيحن هلم 

  .( ) (فان  تذر احلكيم حريانا  

: الفقهاء أمناء الرسل ما مل يدخلوا  ي الدنيا، فيل): فام ،(صلى اهلل ىليه و له)وىن رسوم اهلل 
فإذا فعلوا ذلك  إتباع السلطان (صلى اهلل ىليه و له)يا رسوم اهلل وما دخوهلم  ي الدنيا فام 

  .( ) (فأحذروهم ىن دينكم

خد نما أإن فاةمنا إذا فام اساقبل من جهلِ  الناس ): فام ،(ىليه السالم)وىن اإلمام الدادق 
إن رسوم اهلل  :؟ فقام كيف ذلك: فقيل له .من اجلاهلي  (صلى اهلل ىليه و له)اساقبله رسوم اهلل 

أتى الناس وهم يعبدون احلجارة والدخور والعيدان واخلشب املنحوت  وان  (صلى اهلل ىليه و له)
ليه، أما واهلل فاةمنا إذا فام أتى الناس كلهم ياأولون ىليه كااب اهلل، وحياج ىليه به ويقاتلونه ى

  .( ) (ليدخلن ىليهم ىدله جوف بيوهتم كما يدخل احلر والقر
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: (ىليه السالم) فام يل أبو ىبد اهلل :فام ،يعفور حدثين ابن أيب :فام ،ني بن املخااروىن احلس
 .وخروج السفياين وفال النفس وجيش اخلسف والدوتمن بين العباس  هال  الفالينأمسك بيد  )

الفرج كله  :مث فام .وبه يعرف صاحب هذا امئمر ،نعم :فقام ؟ ت أهو املناديوما الدو  :فلت
  .( ) (هال  الفالين من بين العباس

، رمبا يقوم فاةل للاقي  ؟ يقوم الفالين (ىليه السالم)ه ملاذا اإلمام هل سأم أحد نفس :أقول
لبين  (ىليه السالم)إلمام أخار ا ، فممن الاقي  إذادها يقوم من بين العباسفإذا كانت الاقي  فلماذا بع

حنانيا )هو وزن مئسم كبري أصنام بين العباس  ي زمن الظهور : ولكن الفالين!! ؟ العباس صراح 
، (ىليه السالم)ري ىاملني الذين حاربوا ىيسى وارث حنانيا الذي هو كبري ىلماء اليهود الغ( العدر

ر  جهدهم  ي ، وكان القوم يبذلون فداىند لذي كان يشاد وطيس احلرب وهو مبثاب  مجل ىاةش  ا
والفالين وجود   ،الدفاع ىنه بال خعور، ولكن ىندما ُىِقر، اناهت الفان  وفزع النيام، واناهت املعرك 

 .فان  وهالكه فان 

ا  ﴿اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانَ ُهْم أَْربَاب: )فلت له :فام ،(ىليه السالم)ىن الدادق  ،وىن أيب بدري
 ما واهلل ما دىوهم إىل ىبادة أنفسهم ولو دىوهم إىل ىبادة  :(ىليه السالم)فقام  ،ِمْن ُدوِن اللَِّه﴾

  .( )(وحرموا  ىليهم حالال  فعبدوهم من حيث ال يشعرون أنفسهم ما أجابوهم ولكن احلوا هلم حراما  

فليس له ىدٍو مبني إال  (ىليه السالم)إذا خرج القاةم ) :(ىليه السالم)ىنه  أخر و ي رواي  
  .( ) (..الفقهاء خاص 

يبايع لرجل بني الركن واملقام كعدة ) (:صلى اهلل ىليه و له)فام رسوم اهلل : فالت ،وىن أم سلم 
أهل بدر، فاأتيه ىداةب العراق وأبدام الشام، فيغزوهم جيش من أهل الشام، حىت إذا كانوا بالبيداء 

اخلاةب من : فيهزمهم اهلل، فكان يقام ش أخواله كلب فيلاقونرجل من فريخيسف هبم، مث يغزوهم 
  .( ) (خاب من غنيم  كلب

                                                           

 .228ص :للنعماني - الغيبةكتاب  - 
 . ح 23ص  ج :أصول الكافي باب التقليد ؛22 ص 2 ج :البرهان -2

 .2 2ص  3ج :ينابيع المودة 3-
 .442ص  ج :الشيخ الكوراني - (عليه السالم)معجم أحاديث اإلمام المهدي  -4



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي .......................... ......................44

خيسف هبم فال ينجو منهم إال رجالن من كلب امسهما وبر و وبري، ): و ي خمطوط  ابن محاد
  .( ) (تقلب وجوههما  ي أففياهما

ء وصليب من ذهب أمريها وخروج السفياين براي  خضرا... ) (:ىليه السالم) وىن أمري املؤمنني
فد اجامع إليه  (صلى اهلل ىليه و له) ي طلب رجل من  م دممد  ويبعث خيال   ....رجل من كلب 

بالبيداء  الدفايح البيضرجام من املساضعفني مبك  أمريهم رجل من غطفان حىت إذا توسطوا 
   .( )( ال فَ ْوَت َوُأِخُذوا ِمْن َمَكاٍن َفرِيٍب﴾﴿َوَلْو تَ َر  ِإْذ َفزُِىوا فَ :تأويل هذ  اآلي  فيومئذٍ  ..خيسف هبم

، فاآلي   ي جيش السفياين الذي خيسف هبم (ىليهم السالم)وهي اآلي  اليت ذكرها أهل البيت 
 (صلى اهلل ىليه و له)خار رسوم اهلل أوفد  ،إذن فالاأويل واحد( زمن الظهور)واحدة والزمن واحد 

 :  دنا أ ماكن اخلسف كما هو مبنيأحد أىل إ

 ،( ) والدراة وفطربل ودجيل، دجل  بني مدين  تبىن) :فام ،(صلى اهلل ىليه و له)النيب  ىن  رو 
 .( ) (...- بغداد يعين - هبا خيسف، امئرض خزاةن إليها جتىب

بني النهرين  هي بالد ما فدجل  والفرات ،سفياينالاخلسف جبيش  ىل مكانإخارة واضح  إوهنا 
 .امئرضخزاةن  إليهاجتىب  بأهنا ا  كثر وضوحخارة امئواإل ،مك  واملدين  إىلمتت بدل   وال

 (:313) (عليه السالم)املهدي  اإلمامنصار أ

لزم امئرض ال حتركن يد  وال رجلك ا): يقوم (ىليه السالم)ىن جابر اجلعفي، ىن أيب جعفر 
ويهرب املهدي  يقال هبا رجال  إىل املدين ، ف حىت تر  ىالمات أذكرها لك  ي سن ، ويبعث بعثا   أبدا  

                                                           

الدجال  األمريكانمن  إنهم -من قبيلة مسيحية  بأنهمالذين وصفوا  -قبيلة مسيحية معروفة، فربما المراد بالناجين  كلب - 
 . األكبر
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ويؤخذ  م دممد صغريهم وكبريهم، ال يرت  منهم أحد إال حبس وخيرج اجليش  ي  واملندور منها،
يرتفب حىت يقدم مك ، و يقبل اجليش  وخيرج املهدي منها ىلى سن  موسى خاةفا  . طلب الرجلني

، فيقوم القاةم بني خمرب م إالّ ، وهو جيش اهلمالت خسف هبم فال يفلت منهحىت إذا نزلوا البيداء
يا أيها الناس إنا نساندر اهلل ىلى من ظلمنا، : فيقوم. الركن واملقام فيدلي ويندرف، ومعه وزير 

وجيئ .... ، من حياجنا  ي اهلل فأنا أوىل باهلل ومن حياجنا  ي  دم فأنا أوىل الناس بآدموسلب حقنا
كقزع   مرأة جيامعون مبك  ىلى غري ميعاد فزىا  إ فيهم مخسون ثالث ماة  وبضع  ىشر رجال  واهلل 

﴿أينما تكونوا يأت بكم اهلل مجيعا إن اهلل ىلى  ، وهي اآلي  اليت فام اهللاخلريف، يابع بعضهم بعضا  
 .( ) (كل خئ فدير﴾

الناس  نّ أ إاليساندر الناس ويطلب منهم الندرة  (ىليه السالم)املهدي  نّ أخارة واضح  بإوهنا 
فيهم  ثالث مائة وبضعة عشر رجالا ) إالمر يلاح  به  ي أوم امئ الناس ىنه والاء  فازوغ تليب ند ال

 بالاعافب (ىليه السالم)وهي دالل  ىلى الاحافهم باملهدي  ،يابع بعضهم بعض (خمسون امرأة
ما  وهذا خالف ،هنم يلاحقون به  ي ليل  واحدة و ي يوم واحدأغلب الباحثني بأوليس كما صورها 

فأصحاب امئنبياء واملرسلني يابع بعضهم بعض بااللاحاق بالدىوات  ،جبميع الرساالت اإلهلي  حيدل
﴿ُسنََّ  اللَِّه  ي الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن فَ ْبُل َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّ  اللَِّه  :وُسن  اهلل لن تابدم ولن تاغري ،اإلهلي 

 .( )تَ ْبِديال ﴾

 ،وأصحابه يالفون الويالت من دول  بين العباس (ه السالمىلي)أن املهدي  إىلوتشري الرواي  
 !!! د ومنهم من حيبس وهو ما حاصل اليوم فمنهم من يقال ومنهم من يشرّ 

يأيت ىلى أميت زمان ال يبقى من القر ن إال رمسه ) :فام ،(صلى اهلل ىليه و له)وىن رسوم اهلل 
ىنه مساجدهم ىامرة وهي خراب من اهلد  بعد الناس أوال من اإلسالم إال امسه، يسمون به وهم 
 .( ) (منهم خرجت الفان  واليهم تعود فقهاء ذلك الزمان خر فقهاء حتت السماء
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يقيم الدين وينفخ الروح  ي اإلسالم  ...):  ي الفاوحات املكي  فام دميي الدين بن ىريبيقوم و 
هلل بالسيف فمن أىب فُال ومن نازىه يعز اإلسالم به بعد ذل  وحيىي بعد موته، يضع اجلزي  ويدع إىل ا

خذم، يظهر من الدين ما هو الدين ىليه  ي نفسه ما لو كان رسوم اهلل حيكم به يرفع املذاهب من 
ملا يرونه من احلكم خبالف ما ذهب  أىداء  الفقهاء أهل االجاهادامئرض فال يب  إال الدين اخلالص 

 .( ) (.... إليه أةماهم

أسعد الناس  ي الفنت كل خفي نقي، إن ظهر مل … ) :( ىليه و لهصلى اهلل)ىن رسوم اهلل 
ال خيلص من . وأخقى الناس فيها كل خطيب مدقع أو راكب مضوعيعرف، وإن غاب مل يفاقد، 

 .( ) (من أخلص الدىاء كدىاء الغرق  ي البحر خرها إالّ 

النَّاَس بِاْلربِّ َوتَ ْنَسْوَن أَنْ ُفَسُكْم  ﴿أَتَْأُمُرونَ  : ي فوله تعاىل: ىن تفسري القمي ،ن ىلي بن إبراهيموى
ُلوَن اْلِكَااَب أََفال تَ ْعِقُلوَن﴾ ىليه )نزلت  ي اخلطباء والقداص وهو فوم أمري املؤمنني ، َوأَنْ ُاْم تَ ا ْ

 . ( ) (وىلى كل منرب خطيب مدقع يكذب ىلى اهلل وىلى رسوله وىلى كاابه) (:السالم

بعد اخلسف جبيشه وبعد هزمياه ويقاله باحلرية  (ىليه السالم) هديخذ  املأسفياين العراق ي ،ذنإ
ىلى صخرة  ي بالد  (ىليه السالم)بينما سفياين الشام يقاله املهدي  ،وهي منطق  من مناط  النجف

   :ليك هذ  الرواي إالشام، و 

ا مدالة السفياين حتت خجرة أغداهن (ىليه السالم)يهزم املهدي ): (ىليه السالم)ىن أيب جعفر 
 .( ) ( ي احلرية طويل 

صلى اهلل ىليه )سفياين العراق ومبن تبعه وسينادر رب دممد  شجبي ا  خسفهنا   أن أثباناوهبذا 
﴿َفال حَتَْسََبَّ اللََّه خُمِْلَف َوْىِدِ  ُرُسَلُه ِإنَّ اللََّه َىزِيٌز  (السالم مىليه)دممد و م دممد  أىداءىلى  (و له

 .(5) ُذو اْنِاَقاٍم﴾
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 : حتمية يف خروج اليماني والسفياني

النداء من احملاوم، والسفياين من احملاوم، واليماين ): فوهلم (السالم مىليه)البيت  أهلورد ىن 
من احملاوم، وفال النفس الزكي  من احملاوم، وكف يطلع من السماء من احملاوم، فام وفزى   ي خهر 

  .( ) (االفااة من خدرهرمضان توفظ الناةم، وتفزع اليقظان، وخترج 

فلنا ) :أنه فام ،(ىليه السالم)ىن أيب ىبد اهلل  ،ىن غري واحد من أصحابه ،وىن زياد القندي
وخسف  ،والقاةم من احملاوم ،وفال النفس الزكي  من احملاوم ،نعم :فقام ؟ السفياين من احملاوم :له

وأي  :فقلت .داء من السماء من احملاوموالن ،وكف تطلع من السماء من احملاوم ،البيداء من احملاوم
  .( ) (ىليه السالممناد ينادي باسم القاةم واسم أبيه  :فقام ؟ ء يكون النداء خي

وفد تابعنا حرك   ،مر السفياين من احملاومأكما هو ،  ( ) (القاةم)مر اليماين أ نّ إىل أ الرواياانتشري 
 ،وأتباىهصف  وخكل وحرك  السفياين  (المالس مىليه)البيت  أهلالسفياين وىرفنا من روايات 

فونا وبدالالت وىالمات واضح  ىلى بياه ىرّ  وأهل (صلى اهلل ىليه و له)ن رسوم اهلل أووجدنا 
فنكون من  ،أتباىهنقع  ي فخه وفخ  أنخخص السفياين الذي ميثل جه  الظالم كي حنذر من 

 (السالم مىليه)ه  النور اليت أمرنا أهل البيت اليماين من احملاوم وهو ميثل ج أنباملقابل و الظاملني، 
هي ىالفاه  وما ؟ أتباىهومن هم  ؟ وكيف ساكون حركاه ؟ ولكن هل بينوا لنا ذلك ،االلاحاق هباب

 ؟ (ىليه السالم)باملهدي 

خروج السفياين واليماين واخلراساين  ي سن  واحدة  ي ) :فام ،(ىليه السالم)البافر  اإلمامىن 
فيكون البأس من كل وجه ويل ملن  ،يابع بعضه بعضا   ،نظام كنظام اخلرز ،يوم واحد خهر واحد  ي

فإذا  ،مئنه يدىو إىل صاحبكم ؛هي راي  هد  ،وليس  ي الرايات راي  أهد  من راي  اليماين ،ناواهم
 وإذا خرج اليماين فاهنض إليه فإن رأياه راي  ،خرج اليماين حرم بيع السالح ىلى الناس وكل مسلم
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مئنه يدىو إىل احل  وإىل  ؛هد  وال حيل ملسلم أن يلاوي ىليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار
 . ( ) (طري  مساقيم

 .زمن الظهور أحداثرايات ثالث سيكون هلا أدوار حامس   ي  إىلتشري الرواي  

رياان فهما ذلك، وأما الراياان ااُلخ أوضحناأّما راي  السفياين فهي راي  ظلم وجوٍر وضالم كما 
ال براي  إ االلاحاقأمر  يأيتومل  ،أّن إحدامها هي راي  اهلد  املهدوي  املبارك  ، إالإمجاال  راياا إصالح 
 .وهي راي  اليماين ،الرايات أهد واحدة هي 

أهّنا  ، وسرتفع خعار الاشّيع، إال(السالم مىليه) إىل أةّم  اهلد  فراي  اخلراساين ساكون داىي 
ىن  (السالم مىليه) تدىو مئهل البيت هذا الطموح، فراي  اخلراساين حّق اسىوة لنفسها تر  أّن الد

 إىلفهي راي  اليماين الذي سيدىو إىل احلّ  ويدىو  امئخر طري  الدىوة لنفسها، أّما الراي  
دون خاةبٍ  ختالط هذ  الدىوة؛ لذا دىى أةّم  أهل  - (ىليه السالم)املهدي  اإلمام -صاحبكم 

 .إىل ماابعاها وندرهتا، بل حترمي خذالهنا (السالم مىليه) يتالب

 بارة تعطي ميزة مهم  جدا  هذ  الع ،(يدىو إىل صاحبكم)مئنه  ؛ن راي  اليماين هي راي  هد إ
 متهيدا   (ىليه السالم)، فباإلضاف  إىل كونه يهدي إىل احل ، فهو يقوم بالامهيد لإلمام املهدي لليماين

 -وانفراد  هبذ  امليزة تدم ىلى أن كل الرايات املعاصرة حلركاه تفاقر إىل هذ  امليزة ..  حقيقيا  وافعيا  
ىليه )كما ويدم ذلك بالنايج  إىل أن نوايا غري  من الدىاة إىل اإلمام املهدي    -وإن ادىاها 

 .نوايا غري حسن  أو تشوهبا الشواةب (السالم

، وليس نمهدا  كالميا  أو إرخاديا  (ىليه السالم)هدي لإلمام امل وهذا يوضح لنا أنه سيكون نمهدا  
، وهذ  (ىليه السالم)املهدي  اإلمامفقط بل املالحم تكون كلها ىلى يد  وباوجيه مباخر من 

 .ن فد يدىي الامهيد  ي زمن الظهوراخلدل  املهم  هي ما ميز  ىن غري  نم

ن امللاوي أهد  الرايات و أه نّ أاليماين و اي  وهو االلاحاق بر  ؛أمر مهم إىلالرواي  تشري  نّ أكما 
 !!!هل النار أىليه من 
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 :وهنا حي  لنا الاساؤم

 إليهامئمهي  فهي تدخل النار باإلىراض ىنها وامئمر واضح بالنهوض  ذا كانت هذ  الراي  هبذ إ
ال إي خيء أوال مكانا  لظهور  وال  وال وصفا   فال نعرف لليماين امسا   ؟ تفديل أي مل يرد فيها فلماذا

 يوجد فيها تفاصيل امئخر خخديات ىدر الظهور  نّ إ ي حني  ،الاوينا ىليه ندخل النار ذاإننا أ
 أهمجتد فيها خروح كثرية ىن  (ىليه السالم) املهدي اإلمامفها هي الكاب اليت تاحدث ىن  ،كثرية

ا الاكام ىلى فلم هذ !!! امئهم أهنامع  مبهم ال خخدي  اليماين فهي إخخديات ىدر الظهور 
 ؟  هذ  الشخدي

 :فنقوم ،مث نعرج ىلى خخدي  اليماينسنبدأ باحليل الرواي  ومن 

نساطيع حتديد بعض اخلداةص أو لجيب الاوفف ىندها وحتليلها بدف   أمورة الرواي  فيها ىدّ 
 :السمات املهم  حلرك  اليماين

 :فرق بني اخلروج والظهوروهو ال ؛أمر مهم إىلالبدأ بافاصيل الرواي  جيب االلافات  فبل

 .وهتيئاهم ملرحل  اخلروج امئفرادومجع  إىدادهي مرحل   :الظهور

 .هي مرحل  محل السالح والشروع بالقاام :الخروج

فالقوم يناظرون اخلروج واخلسف  ،مئمهياهما –الظهور واخلروج  -النقطاني  اتنيه أوضحت
فهل  ،اليت هتيئ هلذا اخلروج امئمورما فبلها من  إىلوالديح  وهي من العالمات احلامي  ومل يلافاوا 

  إهلي  ي دىوة  وفت طويل خدوصا   إىلمقاتل حيااج  الف كثر من ىشرة أن مجع أخيفى ىلى ىافل 
 وأىداةها اإلهليفبلها من الاحريف  ي الدين  اليت تأيت لنسف ما (ىليه السالم)كدىوة املهدي 

 ،ى مناصبهم الديني  الباطل ماء غري ىاملني خيافون ىلوىل ،حكام خيافون ىلى مناصبهم الدنيوي 
 ؟؟ موجه  حلرف الناس ىن احل  إىالمي  توفنوا
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 :يكون البأس من كل وجه

واخلراساين واليماين، مث يؤكد ذلك مبا ال يدع  ي  كال  من السفياين( كل وجه)قوله ويقدد ب
 !! (ويل ملن ناواهم)املسأل  من خكٍّ بقوله 

 خطر حتّديات السفيانيني، وسيعزم اليماين ىلى مواجهاهم والادّدي هلم، سيواجه اليماين
لُيحدث الدمار واخلراب  ي الدين اق خدوصا  سفياين العراق الذي أسس فواىد الظلم  ي العر 

 ،اليماين أتباعي أ (ىليه السالم)والدنيا، ومن مث يقوم سفياين العراق مبالحقاه الشديدة لشيع  ىلّي 
املامثلني بالفئ   (السالم مىليه)اليماين للاحّر  للدفاع ىن الدين ومحاي  أتباع أهل البيت وهذا يدفع 

وهو حاكمي  اهلل سبحانه اليت اساشهد من  (السالم مىليه)البيت  أهلالقليل  الذين يسريون مبنهج 
 .، وساكون بينهما مالحم دامي (ىليه السالم)جلها احلسني أ

راهيم اجلريري أنه ىن سفيان بن إب ،ن إمساىيل بن أبان االزديى ،ىن دممد بن خلف احلماد
يقال بال جرم وال ذنب، فإذا  امسه دممد بن احلسنالنفس الزكي  غالم من  م دممد ) :مسع أبا  يقوم

فالو  مل يب  هلم  ي السماء ىاذر، وال  ي امئرض ناصر، فعند ذلك يبعث اهلل فاةم  م دممد  ي 
الناس من الكحل، فإذا خرجوا بكى هلم الناس، ال يرون إال أهنم خياطفون،  ىدب  هلم أدق  ي أىني

  .( ) (يفاح اهلل هلم مشارق امئرض ومغارهبا، أال وهم املؤمنون حقا أال إن خري اجلهاد  ي  خر الزمان

ندت الروايات امسه دممد كما ( ىليه السالم)والنفس الزكي  وهو خاب من ذري  اإلمام املهدي 
جيش  ات أهنم أيضا  الذي وصفاهم بعض الرواي) (العباس وبن)فالن واملقدود  ويقاله بن، سنبن احل

ساين هو اواخلر  ،ساين من املشرقا، فإذا فالو  سلط اهلل ىليهم السفياين من املغرب واخلر (السفياين
خر  من تأ أحد فادة جيش اليماين الذين يلاحقون به  ي هناي  املطاف، وهو الذي يلاح  تاةبا  

ليماين ومنهجه ، ويعارب مياين أيضا  بعد انضمامه إىل لواء اذالنه لليماين طيل  فرتة الامهيدوخ
منهج أيب سفيان مع رسوم اهلل ، بعد اناهاجهم كما يعارب ىلماء الضالل  سفياني ،  واالندياع مئوامر 

 .(صلى اهلل ىليه و له)
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   .( ) (والسفياين كفرسي رهان اليماين) :أنه فام (ىليه السالم)ىن أيب ىبد اهلل 

خروج السفياين واخلراساين واليماين  ي يوم واحد ليس فيهم أهد  ): (ىليه السالم)ىن الدادق 
  .( ) (من اليماين مئنه يدىو إىل احل 

ساين واليماين ليس فيهم راي  ان الرايات الثالث املامثل  بالسفياين واخلر أواضح  ب إخارةوهذ  
ة منازل  اليماين ساين تاةب لعدم ندرته اليماين طوم فرت اولذلك سيأيت اخلر  ،ليماينراي  ا إالهد  

 .للسفياين لوحد 

وتقبل رايات من خرفي امئرض غري  …) : ي خرب طويل فام (ىليه السالم)ىن أمري املؤمنني 
رجل من  معلم ، ليست بقطن وال كاان وال حرير، خماوم  ي رأس القنا خبامت السيد امئكرب، يسوفها

تظهر باملشرق وتوجد رحيها باملغرب كاملسك امئزفر يسري الرىب  (صلى اهلل ىليه و له) م دممد 
هم ىلى ذلك إذ أفبلت خيل اليماين  فبينماأمامها بشهر حىت ينزلوا الكوف  طالبني بدماء  باةهم، 

ا نظرت أحدهم واخلراساين تسابقان كأهنما فرسي رهان، خعث غرب جرد أصالب نواطي وأفداح، إذ
ال خري  ي جملسنا بعد يومنا هذا، اللهم فإنا الااةبون، وهم امئبدام الذين : برجله باطنه فيقوم

  .( ) ("اهلل حيب الاوابني وحيب املاطهرين إنّ "وصفهم اهلل  ي كاابه العزيز 

فام  ،كاابه  ذكرهم اهلل  يأي هم اإلبدام الذين  ،(وهم امئبدام):  ي الرواي  (ىليه السالم)فوله و 
رَُكْم مُثَّ ال َيُكونُوا أَْمثَاَلُكْم﴾ :تعاىل   .( ) ﴿َوِإْن تَ اَ َولَّْوا َيْسَاْبِدْم فَ ْوما  َغي ْ

 ،هنا ملا نزلت هذ  اآلي  ضرب بيد  ىلى ظهر سلمانإ (صلى اهلل ىليه و له)روي ىن النيب 
  .(5) (هم فوم هذا يعين ىجم الفرس) :فقام
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رَُكْم مُثَّ ال َيُكونُوا  :ورد ىن رسوم اهلل ىندما نزم فوله تعاىل ﴿َوِإْن تَ اَ َولَّْوا َيْسَاْبِدْم فَ ْوما  َغي ْ
وكان سلمان  ؟ ومن هؤالء يا رسوم اهلل الذين يسابدلنا اهلل هبم :فسأله أصحابه .( ) أَْمثَاَلُكْم﴾
 :اهلل ىلى كاف سلمان الفارسي وفام فضرب رسوم ،جنب رسوم اهلل إىلجيلس ( احملمدي)الفارسي 

الزمان    خرلو كان اإلميان  ي الثريا لاناوله فوم من فارس يضربونكم ىلى الدين فيدخلونكم فيه  ي 
 (.الزمان أوموتدخلوهنم فيه  ي  مكما تضربوهن

ىند النيب صلى  كنا جلوسا  : )خرج البخاري ومسلم  ي صحيحه من حديث أيب هريرة ىنه فامأ
من هم يا  :فلت :فام. (و خرين منهم ملا يلحقوا هبم) ليه وسلم فأنزلت ىليه سورة اجلمع اهلل ى

واله وفينا سلمان الفارسي وضع رسوم اهلل صلى اهلل ىليه  رسوم اهلل فلم يراجعه حىت سأم ثالثا  
ي  وروا. لو كان اإلميان ىند الثريا لناله رجام أو رجل من هؤالء :وسلم يد  ىلى سلمان مث فام

وسلم يا رسوم اهلل من هؤالء الذين واله فام ناس من أصحاب رسوم اهلل صلى اهلل ىليه : للرتمذي
ذكر اهلل إن تولينا اسابدلوا بنا مث مل يكونوا أمثالنا فام وكان سلمان جبنب رسوم اهلل صلى اهلل ىليه 

وأصحابه والذي  هذا :فضرب رسوم اهلل صلى اهلل ىليه وسلم فخذ سلمان وفام :وسلم فامواله 
 (.نفسي بيد  لو كان اإلميان منوطا بالثريا لاناوله رجام من فارس

رأيت ») :(صلى اهلل ىليه و له)فام النيب : فام: و ي حديث ابن ىمر ىند احلاكم  ي املسادر 
العجم » :؟ فام فما أولاه يا رسوم اهلل: فالوا .«غنما كثرية سوداء دخلت فيها غنم كثرية بيض

لو كان اإلميان معلقا بالثريا » :العجم يا رسوم اهلل؟ فام :فالوا .«م  ي دينكم وأنسابكميشركونك
هذا حديث صحيح ىلى خرط البخاري : وفام احلاكم. لناله رجام من العجم وأسعدهم به الناس

فام رسوم اهلل صلى اهلل ىليه  :وىند أيب يعلى  ي مسند  من حديث فيس بن سعد. (ومل خيرجا 
 .(لو كان اإلميان معلقا بالثريا  لناله رجام من أبناء فارس: )وسلم

ففي بالد فارس كنوز الطالقان وهم كما فام رسوم اهلل  ي وصفهم كنوز ال من ذهب وال من 
وهؤالء الكنوز هم من  ،مئزالوهافض  ولكنهم رجام فلوهبم كزبر احلديد لو محلوا ىلى اجلبام 

  (.اليماين)أصحاب القاةم 
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 :الرايات راية أهدى من راية اليمانيوليس يف 

اليماين من احملاوم الذي البّد منه، كما نّدت ىلى ذلك الروايات، فال ياخّلف وال ياأّخر كما 
هو احلام  ي السفياين، نمّا يعين أّن هنا  خطّان ماقابالن من احملاوم، أحدمها ميّثل الظلم واجلور 

والقسط وهو الذي  ، واآلخر ميّثل خّط اإلصالح والعدموهو اخلّط الذي ميثّله السفياين والفساد،
 .ميثّله اليماين

أتينا رسوم اهلل صلى اهلل : )فام ،احلاكم  ي مسادركه ىن ىبد اهلل بن مسعود رضي اهلل ىنه رو 
أخربنا به وال   ي وجهه، فما سألنا  ىن خيء إالىليه وسلم فخرج إلينا مسابشرا  يعرف السرور 

نا، حىت مرَّ فاي  من بين هاخم فيهم احلسن واحلسني، فلمَّا ر هم الازمهم واهنملت سكانا إال ابادأ
إنا أهل بيت اخاار اهلل لنا : يا رسوم اهلل، ما نزام نر   ي وجهك خيئا  نكرهه، فقام: ىينا ، فقلنا

رايات سود  اآلخرة ىلى الدنيا، وأنه سيلقى أهل بييت من بعدي تطريدا  وتشريدا   ي البالد، حىت ترتفع
من املشرق فيسألون احل  فال يعطونه مث يسألونه فال يعطونه مث يسألونه فال يعطونه، فيقاتلون 
فيندرون، فمن أدركه منكم أو من أىقابكم فليأت إمام أهل بييت ولو حبوا  ىلى الثلج، فإهنا رايات 

، فيملك امئرض فيملؤها هد  يدفعوهنا إىل رجل من أهل بييت يواطئ امسه امسي واسم أبيه اسم أيب
 (.فسطا  وىدال  كما ملئت جورا  وظلما  

الرايات الذي ذكر  ي  أهد احلديث ىن الرايات املشرفي  وفاةد الرايات املشرفي  هو صاحب 
وليس  ي الرايات راي  ) :(ىليه السالم)فقد ورد  ي الرواي  ىن البافر ،(ىليه السالم)صحيح  البافر 

السالح  مئنه يدىو إىل صاحبكم، فإذا خرج اليماين حرم بيع ؛هي راي  هد  راي  اليماين، أهد  من
حيل ملسلم أن يلاوي  ىلى الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماين فاهنض إليه فإن راياه راي  هد ، وال

 .(طري  مساقيم ىليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار،مئنه يدىو إىل احل  وإىل

 ،البيت بااللاحاق هبا أهل ويأمرنا ،راياه راي  هد  - اليماين أي -نه أ إىلرواي  اليماين تشري 
هل بياه يرفع راي  أشخص من يدىو الناس اللاحاق ب (صلى اهلل ىليه و له) ي رواي  رسوم اهلل  يضا  أو 

ن ابالنايج  الروايا ،راي  اليماين إالتوجد راي  ترفع من املشرق  هد  وهي راي  ترفع من املشرق وال
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 مئنه ؛معدوم وحج  من حجج اهلل إماممع  إالتكون راي  هد   ىن خخدي  واحدة وال حدثانتا
 .يدخلهم باطل خيرج الناس من ح  وال ال

غاي   ي الدف  بااللاحاق بركبه مهما كنت صعوب   إىل تشري (ولو حبوا ىلى الثلج) :وىبارة
 .العقبات

فيظهر اليماين ويقال ) :فام ،ىن كعب ،اءىن يزيد بن أيب ىط ،حدثنا الوليد ىن يزيد بن سعيد
وفريش مدطلٌح يُطل  ىلى الاوجهات املقابل   .( )( فريش ببيت املقدس وىلى يديه تكون املالحم

ن أظهرت إوخيعاهم و  (السالم مىليه)واليت حتمل بني طياهتا احلقد والبغضاء واحلسد مئهل البيت 
وفريش امئمس  ،(السالم مىليه)هنج أهل البيت دمباهم أمام الناس والاظاهر بالسري ىلى خطى و 

ىليه  باءنا من فبل  لاغري ما ألفينا أجئانا (صلى اهلل ىليه و له)فقهاء امئحناف الذين فالوا لرسوم اهلل 
﴿وََكَذِلَك َما  .باءنا ثار  حنن نابع ( اليماين)ولون للقاةم وكذلك فقهاء فريش اليوم يق ، الف السنني

َرُفوَها ِإنَّا َوَجْدنَا  بَاَءنَا َىَلى أُمٍَّ  َوِإنَّا َىَلى  ثَارِهِ  أَْرَسْلَنا ِمنْ  ْم فَ ْبِلَك  ي فَ ْريٍَ  ِمْن َنِذيٍر ِإالَّ فَاَم ُما ْ
 .( ) ُمْقَاُدوَن﴾

 : دواعي التعتيم على شخص اليماني

  :اومه لسببني رةيسنيسبب الاعايم  ي الروايات ىلى خخدي  اليماين هو ىلى امئفل يعود  إنّ 

 مئجهزوافلو كانت سهل  الامييز  ،ىدر الظهور حىت حيفظ صاحبها من أىداةه الكثريون  ي . 
وفادرا  ىلى  ةحىت يكون ذا فو  إيا البداي  لاكذيبهم  يأهبون به  ي ولكنهم ال ،ىدته إكمامىليه فبل 

 .محاي  نفسه

 .ى الناسوبالاايل الاشويش ىل ،مدع كاذب يسهل ادىاةها ىلى كل حىت ال . 
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الدف  اليت صاحب امئمر ب إنا ندف (:ىليه السالم)فلت مئيب جعفر ) :فام ،ىن مالك اجلهين
يكون هو الذي حياج ىليكم بذلك  حىت يكون ذلك أبدا   ال واهلل ال: فقام، حد من الناسأليس هبا 
 . ( ) (إليهويدىوكم 

لى الناس بالاعريف بشخده هذ  الرواي  تبني وبوضوح أن صاحب امئمر اإلهلي هو من حياج ى
  .يكون االحاجاج ىلى الناس إال مئهنم ينكرونه وال إليهويدىو الناس 

ىليه )املهدي  اإلماموهو  امئمرن هذ  الرواي  ختص صاحب أب :حدهم بقولهأوفد يعرتض 
 ؟ وليس اليماين (السالم

ومن خيلفه  (السالمىليه )املهدي  باإلمامهي مرتبط  ارتباط وثي   امئمرىبارة صاحب : نقول
ىليه )املهدي  اإلمامن اليماين سيخلف أوسنثبت من خالم البحث ب ،معه بامئمرومن يقوم 

ىليه )بل هو املهدي امئوم من املهديني االثين ىشر اخللفاء بعد املهدي دممد بن احلسن  ،(السالم
ىليه )املهدي  اإلمام توجيهه املباخر من ويأخذاهلل  بأمريقوم  مئنه ؛امئمرفهو صاحب  ،(السالم
ن امللاوي أن نلاح  باليماين ونندر  و أيأمروننا ب أن (السالم مىليه)البيت  مئهلميكن  وال ،(السالم

 .ن يكون صاحب راي  إهلي  وحج  من حجج اهلل كما سياضح لنا ذلكأ إالالنار  أهلىليه من 

 :ياتبعض الروا إليك ىلى كون اليماين خليف  من خلفاء اهلل وللاأكيد

 .( ) (ىلى يدي ذلك اخلليف  اليماين و ي والياه تفاح رومي ) :جاء  ي الفنت لنعيم بن محاد
وهي  ،بل هو من يفاح رومي   ي والياه ،(ىليه السالم)ن اليماين خليف  املهدي أوالرواي  واضح  ب

 .أرضهوايل من الوالة وخليف  من خلفاء اهلل  ي  بأنهواضح   إخارة

حدثنا دممد : فام ،(ىليه السالم)صاحل السليلي  ي كااب الفنت من فاوح املهدي فيما ذكر  أبو 
 ،أخربنا سفيان بن سعيد الثوري: فام ،أخربنا ىدام بن داود بن اجلراح العسقالين: فام ،بن جرير

فام ): مسعت حذيف  بن اليمان يقوم: فام ،ىن ربعي بن خراش ،حدثنا املندور بن املعاز: فام
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ناد  منادي من  - وذكر كلم  - إذا كان رأس اخلمسني والثالمثاة  (:صلى اهلل ىليه و له)رسوم اهلل 
السماء أال يا أيها الناس إن اهلل فد فطع مدة اجلبارين واملنافقني وأتباىهم ووليكم اجلابر خري أم  

 .( ) (ه أمحد بن ىبد اهللاملهدي وامس هفإنحلقو  مبك  ا( صلى اهلل ىليه و له)دممد 

صلى اهلل )فقام النيب  ،صف لنا يا رسوم اهلل هذا الرجل وما حاله) :وفام ىمران بن احلدني
إنه رجل من ولدي، كأنه من رجام بين إسراةيل، خيرج ىند جهد من أميت وبالء، ىريب : (ىليه و له

 وجورا ، ميلك كما ملئت ظلما    اللون ابن أربعني سن ، كأن وجهه كوكب دري ميأل امئرض ىدال  
ىشرين سن ، وهو صاحب مداةن الكفر كلها فسطنطيني  ورومي ، خيرج إليه امئبدام من الشام 
وأخباههم، كأن فلوهبم زبر احلديد، رهبان بالليل، ليوث بالنهار، وأهل اليمن حىت يأتونه فيبايعونه 

ري  ي اهلواء بني الركن واملقام، فيخرج من مك  ماوجها إىل الشام، يفرح به أهل السماء وامئرض والط
  .( ) (واحلياان  ي البحر

أمري الغضب ليس من ذي  :فام) :5 و ي كااب املالحم والفنت للسيد بن طاووس احلسين ص
بامسه ليس من ذي وال ذهو ولكنه  ما فاله إنس وال جان بايعوا فالنا   وال ذهو لكنهم يسمعون صوتا  

 .(خليف  مياين

فيجامعون وينظرون ملن يبايعونه فبيناهم  ) :01حلسين صو ي املالحم والفنت للسيد بن طاووس ا
بامسه ليس من ذي وال ذ  ولكنه خليف   ما فام إنس وال جان بايعوا فالنا   كذلك إذا مسعوا صوتا  

 .(مياين

  ج (ىليه السالم)ورو  الشيخ ىلي الكوراين  ي كااب معجم أحاديث اإلمام املهدي 
 (.ن ي اليم ونسبا   اخلالف  إال فيهم غري أن له أصال  ما املهدي إال من فريش، وما ): 22 ص
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مئهنم  ؛بالد اليمن إىلوهي إخارة  امئمهي ،إخارة  ي غاي  ( وليس من ذي وال ذه) ي فوله و 
مئنه  ؛أن اليماين ليس من اليمن إىل، و ي الرواي  إذن إخارة لون ذي وذ  أداة تعريف بدم الالميساعم

 .يقوم ليس من ذي وال ذ 

 :الناس لتمييز اخلبيث من الطيب تالء ومتحيصالبا

الَِّذي بَِيِدِ  اْلُمْلُك َوُهَو  تَ َباَر َ ﴿ :فام تعاىل ،االباالء هو االماحان الذي مياحن به اهلل ىباد 
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َىَمال  وَ *  َىَلى ُكلِّ َخْيٍء َفِديرٌ   .( )ُهَو اْلَعزِيُز اْلَغُفوُر﴾الَِّذي َخَلَ  اْلَمْوَت َواحْلََياَة لَِيب ْ

﴿لَِيِميَز اللَُّه اخْلَِبيَث ِمَن الطَّيِِّب َوجَيَْعَل اخْلَِبيَث بَ ْعَضُه  :فام تعاىل ،والامحيص هو لامييز الناس
يعا  فَ َيْجَعَلُه  ي َجَهنََّم أُولَِئَك ُهُم اخْلَاِسُروَن﴾  .( ) َىَلى بَ ْعٍض فَ يَ رُْكَمُه مجَِ

إن حديثكم هذا لاشمئز منه فلوب الرجام، فانبذو  إليهم ) :(ىليه السالم)البافر  ورد ىن اإلمام
إنه البد أن تكون فان  يسقط فيها كل بطان  ووليج  . نبذا ، فمن أفر  به فزيدو ، ومن أنكر فذرو 

  .( ) (يبقى إال حنن وخيعانا حىت يسقط من يش  الشعرة بشعرتني، حىت ال

(    )   ي ىدر الظهور هم خدوص ال (السالم مىليه)م دممد  و واملقدود من خيع  دممد 
والفان  اليت تبقي هذا العدد . ن الشيع   ي كل العدور هم سبعون ألفا  أفاملعروف  ،العشرة  الفو 

من أخذ اهلل ميثافه  ي ىامل الذر   ومتيز  ىن مجهور مدىي الاشيع البد أن تكون دىوة ال يقبلها إال
 .(السالم مىليه)كما ورد ىنهم 

أما لو كملت العدة املوصوف  ثالمثاة  وبضع  ىشر كان الذي ) :(ىليه السالم)اهلل  فعن أيب ىبد
فكيف أصنع هبذ  الشيع  : فقلت :فوله إىل...  تريدون، ولكن خيعانا من ال يعدو صوته مسعه

 .( ) (فيهم الابديلفيهم الامييز، وفيهم الامحيص، و  :؟ فقام املخالف ، الذين يقولون إهنم ياشيعون

                                                           

   .2 -   :الملك - 
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هنم خيع  يقع فيهم الامحيص حىت ال يبقى منهم إال امئندر فامئندر كما أفهؤالء الذين يدىون 
واهلل ال يكون ما متدون إليه أىينكم، حىت متحدوا، ) :(ىليه السالم)ورد ىن أيب احلسن الرضا 

 .)  ) (يبقى منكم إال امئندر فامئندر ومتيزوا، وحىت ال

اوهم بعضهم فري  أن الامحيص هو ما جر  ىلى الشيع  منذ بداي  الغيب  الكرب  وفد ي :أقول
يوم الظهور، وهذا صحيح ىلى اجلمل ، ولكنه مل يناج سقوط الغالبي  العظمى، وخروجهم من  إىل

تزايد ىدد املاشيعني، فعليه البد أن يكون الامحيص الذي يشري  إىلبل الوافع يشري ، نظام اإلمام 
 .مُياحن به الناس( إهلي دىوة )حدث فريد  (ىليه السالم)ث اإلمام الرضا إليه حدي

إن اإلسالم بدأ غريبا  وسيعود غريبا  كما بدأ ىلى ) :(السالم مىليه)هذا مدداق لقوهلم  :أقول
 .، أي إن أىدادا  فليل  تابعه(صلى اهلل ىليه و له ىهد رسوم اهلل

ولكن ما حيليت والروايات تاحدث ىن ىشرة  الف حديثي هذا تشمئز منه القلوب،  نّ أوأىلم 
 ! هم كل جيش القاةم، بينما الشيع  اليوم يعدون باملاليني

 ؟   ستكون حمور حركته وأين؟  يمنوهل هو من ال ؟ ملاذا مسي باليماني

كما إن هنا  ىالم  أخر  تشري إليها ) :خروج اليماين من اليمن واصفا  يقوم الشيخ السند 
  .( ) (كون خروجه من بالد اليمن، وهو وجه تسمياه باليماين  الرواي  وهي

أما  ي منطق  اخلليج فمن الطبيعي أن يكون لليمانيني الدور امئساسي ) :الكوراينويقوم الشيخ 
  .( ) (فيها مضافا  اىل احلجاز، وإن مل تذكر ذلك الروايات

لبالد اليمن أمران؛ أوهلما يبدو من حديث الشيخني، وسواهم أن السبب  ي نسباهم اليماين 
بالد اليمن، والثاين رواةي ويامثل بورود مجل  من الروايات  إىللغوي وهو ىاةدي  النسب  من اليماين 

 . تاحدث ىن ظهور رجل من اليمن  ي الفرتة اليت تسب  الظهور
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ن، وميكن اليم إىلالنسب  من لفظ اليماين ميكن أن تعود  إنّ  :و ي صدد منافش  امئمر امئوم أفوم
اليمني بالقدر نفسه، فما الذي يرجح  إىل، وميكن كذلك أن تعود (مبعىن الربك )الُيمن  إىلأن تعود 

بالد اليمن، فليس معىن ذلك إنه من فاطين هذ   إىل؟ وىلى فرض ىاةدي  النسب   احاماال  ىلى غري 
منطق ، ودمل  إىليناسبون  فمن املعروف الذي ال ينكر  أحد أن كثريا  من الناس. البالد بالضرورة

سكناهم منطق  أخر ، فدهيب رومي، وبالم حبشي، وكالمها ىاخا وماتا  ي بالد العرب، ومثلهما 
كما أن املندوص ىليه  ي معاجم . ، وغري  الكثري(خوء)مدين   إىلالسيد اخلوةي الذي يناسب 

 .اليمن وهتام  من ،البلدان إن مك  من هتام 

ميانيون، وفد ورد ىن ابن  فهم مجيعا   (السالم مىليه)ن أهل البيت مك  هي موط إنّ  :أقول
  .( ) (فيهم، غري أن له أصال  ونسبا   ي اليمن من فريش، وما اخلالف  إالّ  ما املهدي إالّ ) :محاد

فقد وردت بعض الروايات كان هلا امئثر  ي توليد الشبه  لد  الكثريين،  ؛وبالنسب  لألمر الثاين
  .( ) (خيرج فبل السفياين مدري ومياين) :سي  ي الغيب  ىن دممد بن مسلمفقد رو  الطو 

أىن خيرج ذلك وملا خيرج   :فقام ،اهلل السفياين ذكر ىند أيب ىبد) :وىن ىبيد بن زرارة، فام
  .( ) (كاسر ىينيه  ي صنعاء

 .( ) (وخرج السفياين من الشام واليماين من اليمن )... :(ىليه السالم)وىن أيب جعفر 

مث خيرج ملك من صنعاء اليمن، أبيض كالقطن، )...  :و ي حبار امئنوار، ىن سطيح الكاهن
  .(5) (إمسه حسني أو حسن

من ياأمل هذ  الروايات خيرج بنايج  حامي  مفادها تعدد خخدي  اليماين؛ مبعىن إن مث  أكثر 
اين والسفياين يام  ي يوم ن خروج اليمأفقد ىلمنا فيما تقدم . من خخص ينطب  ىليه لقب اليماين

واحد وخهر واحد وسن  واحدة، بينما تنص الرواي  املنقول  ىن الطوسي ىلى تقدم املدري واليماين 
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 .امئمر الذي يدم ىلى أن اليماين املذكور فيها خخص  خر غري اليماين املوىود. ىلى السفياين
ة، فهي تؤكد ىلى أن خروج السفياين البد وامئمر نفسه يقام بالنسب  للرواي  الواردة ىن ىبيد بن زرار 

 .أن يسبقه خروج رجل من صنعاء

وحيامل أن ): ىلى هذ  الرواي  فاةال   5   ي كااب ىدر الظهور صويعل  الشيخ الكوراين 
  .(يكون هذا الذي يظهر فبل السفياين ميانيا  نمهدا  لليماين املوىود

وخرج السفياين من الشام واليماين من )ود برواي  واآلن إذا كان مث  أكثر من مياين، فأيهم املقد
 .نه سيخرج من بالد اليمنأاليمن ال تعين  إىل؟ فاإلخارة  (اليمن

...   ي نفر من املهاجرين وامئندار (صلى اهلل ىليه و له)كان رسوم اهلل : فام ،وىن ابن ىمر
سيخرج من صلب هذا : فقام ،بيد العباس وبيد ىلي (صلى اهلل ىليه و له)فأخذ النيب  :إىل أن فام

فىت ميأل امئرض فسطا  ( ىليه السالمأي ىلي ) وسيخرج من هذا ،فىت ميأل امئرض جورا  وظلما  
 .( ) (فإذا رأيام ذلك فعليكم بالفىت اليمين فإنه يقبل من املشرق وهو صاحب راي  املهدي ،وىدال  

من املشرق وليس من اليمن ( اليماين)وهذا احلديث فد نص بدراح  ىلى جميء الفىت اليمين 
إذا   ،بطاىاه ووصفه بأنه صاحب راي  املهدي (صلى اهلل ىليه و له)ومادام هذا الفىت فد أمر الرسوم 

 ،بوجوب طاىاه وحرم  خذالنه (السالم مىليه)البد أن يكون هو اليماين نفسه الذي أمر امئةم  
 .ت الرواي  السابق وأنه أهد  الرايات أي إنه هو صاحب راي  املهدي كما ند

الفىت الاميمي وتبعه ىلى ذلك ( الفىت اليمين)وفد حّرف ابن حجر هذا احلديث فجعل مكان 
الفىت  بأنهن كانت بعض املدادر تذكر إو ( معجم أحاديث اإلمام املهدي)الشيخ ىلي الكوراين  ي 

نه فىت حسيين ومياين أ الاميمي لكننا من خالم القراةن الواضح  والدال  اليت سنوردها سيابني ىلى
 :وليس متيمي

دون سوا  هو رجل حسيين النسب كما  بإتباىهواملأمور  (ىليه السالم)إن صاحب راي  املهدي 
أتاح اهلل رجل ) ،(تابع منهم أحدا  أبدا  حىت تر  رجال  من ولد احلسني وال) :مر ذكر   ي ىدة روايات
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وىن أمري املؤمنني ، ( )(من فبل املشرق (يه السالمىل)خيرج رجل من ولد احلسني ) ،(البيت أهلمّنا 
املهدي أفبل جعد خبد  خام يكون مبدؤ  من فبل املشرق وإذا كان ذلك ) :فام ،(ىليه السالم)

بينما خعيب بن صاحل  ،(راي  فيها امئمر (ىليه السالم)مث يرفع لولد احلسني )، ( )(خرج السفياين
ك فال ميكن أن يكون هو صاحب أهد  الرايات أو املمهد رجل متيمي أي ليس ىلويا  أصال  وبذل

 (.ىليه السالم)الرةيسي لإلمام املهدي 

 :اليماني يتحرك من الشرق

 :مئمرين ؛وليس من اليمن (ساناخر ) تكون حرك  اليماين  ي الشرق

حرك  اليماين تساهدف  يقبل من املشرق، واملعروف إنّ  الفىت اليمين الرواي  تقوم إنّ : والا أ
، ومن ينطل  من (اليماين والسفياين يسابقان اىل الكوف  كفرسي رهان)الوصوم اىل الكوف ، فقد ورد 

جه  املشرق بالنسب  له، ويكون جميئه هلا من فبل املغرب ال املشرق كما  إىلاليمن تكون الكوف  
 .ندت الرواي ، فياحدل أن الفىت اليمين ال ينطل  من بالد اليمن

كانا  ي مكان   إذا إالياسابقا  أنميكن  سباق فرسي رهان وال إىلالرواي  تشري  احلرك   ي وأيضا  
  .يقام ىنهما فرسي رهان أنماقارب كي يدح  أوواحد 

اليماين  نّ أب فاطعا   بسيط  لكل من له معرف  حبرك  اجليوش وفااهلا سريفض رفضا   إطالل : ثانياا 
 امئراضيالوحيد الذي سيسلكه جبيوخه هو ىرب  الطري  نّ مئ ؛الكوف  إىل سيكون باليمن ماوجها  

الكوف   إىلت ليدل امرت و الكيل  الفيقطع  أنفعليه ( نيني الذباحنيالوهابي  السفيا)السعودي  
 .أمريكاجيوش مدجج  بالسالح ومدىوم  من  مقاتال  

رضي أ وحنن ناكلم ىن وافع ،باخليام إاليام  وهذا ال ،معارضيه  ي اليمن  ىليه مقاتل يضا  أو 
 .وليس افرتاضي
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يقضي ىلى احلكم  ي  أنسيكون اجلواب ىليه  يضا  أسياوجه ىن طري  السفن  بأنهومن يقوم 
 .وال  أهذ   ،ن ياسلط ىلى الشواطئأاليمن و 

 أيضا  وهذا  ،العراق إىلوحلفاءها كي يدل  مئمريكي ا القوات أساطيليعرب كل  أنىليه  :ثانيا  و 
 .دمام

هنا مل ترد ىن أهل أفيكفي  ي ردها  ؛(حسني أو حسن)اليماين امسه  نّ أب الرواي  اليت تذكروأما 
هلك فبل البعث  النبوي ، ولعل الرتديد وفد ( سطيح الكاهن)، وإمنا ىن كاهن (السالم مىليه)البيت 

 .دليل ىلى ختليطه االسم ي 

 أوحسني )ن اسم اليماين أوكابهم ب أفواهلمالذين حيرفون الكلم ىن موضعه يذكرون  ي  نإ
ليخدىوا الناس وحيرفوهنم ىن اجله   ؛(السالم مىليه)البيت  أهلن هذا االسم ورد ىن إو  ،(حسن

 (.السالم مىليه)احلقيق  املامثل  بالقاةم اليماين من  م دممد 

أصله، فامئةم   إىلوحىت لو كانت هنا  روايات تنص ىلى أن اليماين من اليمن فهي إخارة 
، وذلك (ىليه السالم)وا سبيل الاعريض واإلخارة فيما خيص هنض  القاةم اناهج (السالم مىليه)

حفاظا  ىلى جناح هنضاه وىدم كشفها لألىداء، ولسد الطري  أمام املدىني، وهذا بعكس اإلخارة 
 .حرك  السفياين اليت فدلت  ي أمر  بقدد كشفه للشيع  إىل

القوم الفدل  ي إمكان  (السالم ىليه)ففي كالم اإلمام البافر  ،يءوبغض النظر ىن كل خ
فالعار والنار أىاذنا وإال  ،وما ىلى خيعاهم إال الاسليم ،(السالم مىليه)حدوث البداء  ي حديثهم 

 . اهلل تعاىل

صدق : إذا حدثناكم احلديث فجاء ىلى ما حدثناكم به فقولوا ...) :(ىليه السالم)فعن البافر 
  .( )(صدق اهلل، تؤجروا مرتني: الف ما حدثناكم به فقولوااهلل، وإذا حدثناكم احلديث فجاء ىلى خ

إذا كان اليماين ينهض بدىوة كما ثبت، فلماذا مل يابعه أحد من أهل اليمن، إن كان هو  :أقول
 ؟ من أهل اليمن كما يزىمون
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 ،مئنه ال يباخر دىوة  ي تلك امئحناء، فعن جابر اجلعفي ؛ال يابعه أحد من أهل اليمن ،نعم
 ،يبايع القاةم بني الركن واملقام ثالمثاة  ونيف ىدة أهل بدر) :(ىليه السالم)فام أبو جعفر : فام

فيقيم ما خاء اهلل  ،فيهم النجباء من أهل مدر، وامئبدام من أهل الشام، وامئخيار من أهل العراق
 .( ) (أن يقيم

 .وته تام  ي العراقأن دى ؟ فال يبقى إال هل ترون بني هؤالء املبايعني أحد من أهل اليمن

وال أدري هل كان الشيخ الكوراين يدر  املأزق الذي أوفع نفسه فيه حينما لف  دورا  طويال  
؟ وهل كان يدر  مقدار إرتعاخ  فلمه وهو يواجه حقيق  إن حرك  اليماين تدور  ىريضا  مئهل اليمن

سيما بعد أن خذلاه الروايات  ي املسرح العرافي دون سوا ، وهو امئمر الذي أوجد ثغرة  ي طرحه، ال
؟ ويزداد املشهد غراب  إذا ىلمنا أن  العراق إىل ي إيضاح الكيفي  اليت اناقل هبا مع ىسكر  من اليمن 

 .ر امئربع  اليت تسب  الظهورالشيخ الكوراين وسوا  حيددون خروج اليماين بامئخه

 باالحنرافرج من بالد اليمن ياميز ن مث  مياين خيأإن مجل  من الروايات دلت ىلى  :أفوم أنوأود 
 .(السالم مىليه)ىن خط أهل البيت 

مث يسري إليهم مندور اليماين من صنعاء جبنود ، وله فورة  )... :(ىليه السالم)فعن أيب جعفر 
خديدة يساقبل الناس فال اجلاهلي ، فيلاقي هو وامئخوص، وراياهتم صفر، وثياهبم ملون ، فيكون 

 .( ) (مث يظهر امئخوص السفياين ىليه بينهما فاام خديد،

الناس دون وازع  ن مياين صنعاء خيوض  ي دماءأيدم ىلى ( يساقبل الناس فال اجلاهلي ) :وفوله
 .من دين أو إميان

 أندار إصدارات حدأوهو  (اليماين حج  اهلل)وينقل الشيخ حيدر الزيادي  ي كاابه املوسوم 
وخيرج القحطاين من بالد ) :الرواي  اآلتي ( خرح إحقاق احل )ن ىينقل  (ىليه السالم)املهدي  اإلمام

وبينما هؤالء الثالث  فد تغلبوا ىلى مواضعهم بالظلم، وإذ فد خرج : اليمن، فام كعب امئحبار
 (.السفياين من دمش 
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 أنوال بد  امئرض،ىل إ (ىليه السالم)ال بد من نزوم ىيسى ) : خرنقل الرواي  من مددر أو 
مث  ،خيرج من بالد اجلزيرة امئصهب،فأوم ما خيرج ويغلب ىلى البالد  ،ديه ىالمات وفنتيظهر بني ي

بينما هؤالء  :امئحبارفام كعب  ،وخيرج القحطاين من بالد اليمن ،خيرج من بعد  اجلرمهي من الشام
. ( ) ...(فد خرج السفياين من دمش  من واد يقام له اليابس وإذاالثالث  فد تغلبوا ىلى مواضعهم 

 .غاياته إىلأو القحطاين حبسب هذ  الرواي  ياوسل الظلم  ي الوصوم  ،فيماين اليمن

 :خروج السفياني واليماني واخلراساني يف سنة واحدة، يف شهر واحد

البد أن يكون السفياين واخلراساين كذلك  كان اليماين ظاهرا    فإذا - والقوم هلم -وىلى هذا 
 ؟؟ تدلونا ىليهما أنفهل لكم 

 :، وكما يليأمرينو هذ  الشبه   ي احلقيق  ال تام إال بافرتاض أ اإلخكامهذا 

 أيفمعىن خروجهم . معىن اخلروج الذي تاحدث ىنه الرواي  هو الظهور نّ أالبد من افرتاض  . 
يكون املراد من اخلروج هو الاعبري ىن  كأنخر غري الظهور،    كان معىن اخلروج خيئا    إذاأما . ظهورهم

ن املساشكل يبين خبهاه ىلى أمن الواضح  نّ مئ ؛فالشبه  تسقط من رأس   العسكري  مثال  احلرك
يكونا مرافقني له  أنالبد  اآلخرينن إكدىوة وبالاايل كظهور ف  أوجمرد وجود اليماين كعنوان  أناس أس
 .ظاهرين كما هو ظاهر أو

خروج للثالث ، مبعىن  أومو ه( الظهور حبسب افرتاضهم أو)هذا اخلروج  أنالبد من افرتاض  . 
خروج يسب  هذا  - مثال   -للسفياين  أنثبت  إذاه نّ مئ ؛ي منهمظهور مئ أونه مل يسبقه خروج أ

حىت لو مل  يضا  أو اخلراساين خروج أيكون مئي من اآلخَرين أي اليماين  أناخلروج يدبح من املمكن 
 .تذكر  الروايات
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هو ماعل   وإمنا ،وجود  إمكاني ال ىالف  له بنفس   خرث فهذا حب ،ا ملاذا مل تذكر  الرواياتمّ أ
جه  باطل البد من كشفها وتعريف الناس  السفياين مثال   نّ أباحلكم  من ىدم ذكر ، فمن الواضح 

 .هبا لكي ال يقعوا فريس  لاضليله

 .فهو جه  ح  ومن باب احلرص ىلى جناح حركاه يام الاكام ىلى تفاصيلها ؛ا اليماينمّ أ

 ،غري  إىلحام وصار  أوكان  ي مكان   أيخوذ من خرج أاخلروج م :األول لألمربة بالنس
ويقام كذلك خرج . غري البيت  خر ي مكان  اآلنكان  ي البيت وصار   أيفيقام خرج من البيت 

اخلروج  أنولو نظرنا  ي الرواي  لعلمنا  .ىن هدوةه أي كان ىلى حال  اهلدوء وصار  ي حام الغضب
فالرواي  تدور خروجهم . احلرك  العسكري  أوالقاام  إىليراد منه الاوجه  وإمناد منه الظهور فيها ال يرا

خروج السفياين واليماين واخلراساين  ي سن  واحدة،  ي خهر واحد،  ي يوم واحد، ) :بالشكل الاايل
واي   و ي الر  (فيكون البأس من كل وجه، ويل ملن ناواهم نظام كنظام اخلرز يابع بعضه بعضا  

ال بد لبين فالن من أن ميلكوا، فإذا ملكوا مث اخالفوا تفرق ملكهم، وتشات أمرهم، حىت  (ككذل
خيرج ىليهم اخلراساين والسفياين، هذا من املشرق، وهذا من املغرب، يسابقان إىل الكوف  كفرسي 

ال يبقون منهم رهان، هذا من هنا، وهذا من هنا، حىت يكون هال  بين فالن ىلى أيديهما، أما إهنم 
 .( ) (أحدا  

وبالاايل فاخلروج املذكور  ي الرواي  يقدد  ،حرب وفاام أجواءهي  امئجواءهذ   أنومن الواضح 
للحرك  العسكري  فالبد من  يكون سابقا   أنبل الظهور البد . منه احلرك  العسكري  وليس جمرد الظهور

 .ىل ذلكإوما  وىسكريا   نفسيا   وإىداد جتهيز اجليش 

فهذ  احلرك  العسكري  مل تقع لكي يطالبنا صاحب الشبه  باحديد فالن  ،هبذا تسقط خبهاهمو 
 .ىالن أو

ي وم خروج للثالث  ومل يسبقه خروج مئأهذا اخلروج هو  نّ أوهو افرتاض  :الثاني األمر أما
فالرواي   ،ف الرواي  تدف حرك  باجتا  الكو  إناحلرك  العسكري   أواخلروج  أن إبطالهفيكفي  ي  ،منهم
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حدثين أمحد : أخربنا أمحد بن دممد بن سعيد بن ىقدة، فام): يقوم ،طويل  وتدور تفاصيل كثرية
حدثنا : حدثنا إمساىيل بن مهران، فام: بن يوسف بن يعقوب أبو احلسن اجلعفي من كاابه، فام

دممد بن احلسن بن ىلي بن أيب محزة، ىن أبيه ووهيب بن حفص، ىن أيب بدري، ىن أيب جعفر 
من املشرق خبه اهلردي العظيم تطلع ثالث  أيام أو  إذا رأيام نارا  ): ، أنه فام(ىليهما السالم)ىلي 

ن أ إىل ... إن خاء اهلل ىز وجل إن اهلل ىزيز حكيم (السالم مىليه)سبع  فاوفعوا فرج  م دممد 
نهم، فإذا كان كذلك طمع ولن خيرج القاةم وال ترون ما حتبون حىت خيالف بنو فالن فيما بي :يقوم

ال بد لبين فالن من أن ميلكوا، فإذا ملكوا مث  :وفام. الناس فيهم واخالفت الكلم  وخرج السفياين
اخالفوا تفرق ملكهم، وتشات أمرهم، حىت خيرج ىليهم اخلراساين والسفياين، هذا من املشرق، وهذا 

وهذا من هنا، حىت يكون هال  بين  من املغرب، يسابقان إىل الكوف  كفرسي رهان، هذا من هنا،
 .( ) (...ىليه :مث فام. فالن ىلى أيديهما، أما إهنم ال يبقون منهم أحدا  

 وإذا. ياسابقون باجتا  الكوف  أوفالثالث  ياحركون  ،هذ  احلرك  العسكري  تساهدف الكوف  ،إذن
 يسيطر ىلى أنبعد  إاللوم العراق والكوف   ي العراق كما هو مع إىلالسفياين ال ياوجه  أنىلمنا 

حرك  ىسكري  فبل هذ  احلرك   أو للسفياين خروجا   أنياضح لنا  أخر وخيوض معار   الكور اخلمس
يكون لليماين وللخراساين حركات فبل حركاهم  أن يضا  أاليت ياوجه فيها حنو الكوف ، وبالاايل ميكن 

 .أبدا  ر ثأوال يبقى هلا  وبذلك تسقط الشبه  متاما   ،حنو الكوف 

 :هذ  الروايات وسأفرأ ،للسفياين حرك  ىسكري  فبل توجهه حنو العراق أنلنثبت  واآلن

راي  امئصهب، وراي  : مث خيالفون ىند ذلك ىلى ثالث رايات(: )ىليه السالم) البافر اإلمامىن 
، مث يقال امئبقع، وراي  السفياين، فيلاقي السفياين بامئبقع فيقاالون فيقاله السفياين ومن تبعه

امئصهب، مث ال يكون له مه  إال اإلفبام حنو العراق، ومير جيشه بقرفيسياء، فيقاالون هبا فيقال هبا 
من اجلبارين ماة  ألف، ويبعث السفياين جيشا إىل الكوف  وىدهتم سبعون ألفا ، فيديبون من أهل 

 .( ) (... الكوف  فاال  وصلبا  وسبيا  
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 ،(ىليه السالم)ورد ىن جابر اجلعفي، ىن أيب جعفر  ؛الشام ياقاتالن  ي وامئصهبواالبقع 
: حىت تر  ىالمات أذكرها لك، وما أرا  تدر  ذلك وال رجال   الزم امئرض وال حتر  يدا  ) :مفا

اخاالف بين العباس، ومناد ينادي من السماء، وخسف فري  من فر  الشام تسمى اجلابي ، ونزوم 
واخاالف كثري ىند ذلك  ي كل أرض، حىت خترب الشام ويكون . مل الرت  اجلزيرة، ونزوم الروم الر 

 .( ) (راي  امئصهب، وراي  امئبقع، وراي  السفياين: سبب خراهبا اجاماع ثالث رايات فيها

إذا ظهر السفياين ىلى امئبقع وىلى املندور : )(ىليه السالم) وىن جابر، ىن أيب جعفر
  .( ) (العراقوالكندي والرت  والروم، خرج وصار إىل 

إذا ظهر امئبقع مع فوم ذوي أجسام فاكون : )، فام(ىليه السالم)وىن جابر، ىن أيب جعفر 
مث ...  بينهم ملحم  ىظيم ، مث يظهر امئخوص السفياين امللعون فيقاتلها مجيعا  فيظهر ىليهما مجيعا  

 .( ) (ثناا ىشرة راي  بالكوف  معروف  منسوب ايسري إىل العراق وترفع فبل ذلك 

فيفاجئهم السفياين  ي ىداةب أهل الشام، ... ) :، فام(ىليه السالم)وىن ىلي بن أيب طالب 
فاخالف الثالث رايات، رجام ولد العباس هم الرت  والعجم، وراياهتم سوداء، فيقال فيما بينهم 

ه إال كذب، واهلل ساون ألفا ، فيغلب السفياين وإنه ليعدم فيهم حىت يقوم القاةل واهلل ما كان يقام في
جيش إىل : فيجيش جيشني...  إهنم لكاذبون، لو يعلمون ما تلقى أم  دممد منه ما فالوا ذلك

املدين  وجيش إىل املشرق، فأما جيش املشرق فيقالون بالزوراء سبعني ألفا ، ويبقرون بطون ثالمثاة  
 .( ) (امرأة، وخيرج اجليش إىل الكوف ، فيقال هبا خلقا  

 :اليماني حدود شخصية

 :أجاب ،ىن خخدي  اليماين (ىليه السالم) محد احلسنأالسيد  إىل ي معرض سؤام وجه 
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 (السالم مىليه)م دممد  فمحمد و . اليمن معرف  إن مك  من هتام ، وهتام  من: أوال  جيب ]
هدي واإلمام امل( مياين) (ىليه السالم)، وىلي (مياين) (صلى اهلل ىليه و له)فمحمد (. كلهم مياني )
، وهذا ما كان يعرفه (مياين) ، واملهدي امئوم(مياني )، واملهديون اإلثنا ىشر (مياين) (ىليه السالم)

بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُىوا الدَّالَة َوات َّبَ ُعوا الشََّهَواِت  ﴿َفَخَلَف ِمنْ  ،(رمحهم اهلل)العلماء العاملني امئواةل 
 مىليه)كالم أهل البيت   ي البحار( رمحه اهلل)ى العالم  اجمللسي ، وفد مس( ) يَ ْلَقْوَن َغّيا ﴾ َفَسْوفَ 
ىبد  ، كما ومسى(صلى اهلل ىليه و له)، بل ورد هذا ىن رسوم اهلل (باحلكم  اليماني ) (السالم

 .البيت احلرام بالكعب  اليماني  (ىليه السالم)املطلب 

 :اليماين ا بالنسب  حلدود خخدي مّ أ

راي  اليماين، هي  وليس  ي الرايات راي  أهد  من) :(ىليه السالم) ن البافرفقد ورد  ي الرواي  ى
السالح ىلى الناس وكل مسلم،  مئنه يدىو إىل صاحبكم، فإذا خرج اليماين حرم بيع ؛راي  هد 

حيل ملسلم أن يلاوي ىليه، فمن فعل ذلك  وإذا خرج اليماين فاهنض إليه فإن راياه راي  هد ، وال
 :وفيها ،(طري  مساقيم مئنه يدىو إىل احل  وإىل؛ لنارفهو من أهل ا

: وهذا يعين أن اليماين(: فهو من أهل النار ال حيل ملسلم أن يلاوي ىليه فمن فعل ذلك) /أوال  
ىلى الناس، حبيث إن إىراضهم ىنه يدخلهم جهنم،  ، فال يكون خخص حج (صاحب والي  إهلي )

اء اهلل  ي أرضه، وهم أصحاب الوالي  اإلهلي  من امئنبياء خلف: وإن صلوا وصاموا، إال إذا كان من
 .واملهديني واملرسلني وامئةم 

والدىوة إىل احل ، والطري  املساقيم، أو الدراط (: نه يدىو إىل احل  وإىل طري  مساقيمإ) /ثانيا  
: نهإ، أي (الناس  ي باطل أو خيرجهم من ح  أن هذا الشخص ال خيطأ فُيدخل: )املساقيم تعين

يدبح هلذا القيد أو احلد فاةدة  ي حتديد خخدي  اليماين،  ، وهبذا املعىن(معدوم مندوص العدم )
نه جيعل هذا الكالم إف( يدىو إىل احل  وإىل طري  مساقيم)هلذا الكالم  أما افرتاض أي معىن  خر

 مىليه)اهم فاةدة، فال يكون فيدا  وال حدا  لشخدي  اليماين وحاخ بال (السالم مىليه)منهم 
 .من ذلك (السالم
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 :نما تقدم  ي أوال  وثانيا   النايج 

، وفد ثبت بالروايات (مندوص العدم  حج  من حجج اهلل  ي أرضه ومعدوم: )إن اليماين
امئةم  : هم( صلى اهلل ىليه و له)الرسوم دممد  املاواترة والندوص القطعي  الدالل  إن احلجج بعد

هلل  ي امئرض معدوم غريهم،  وبعدهم املهديني اإلثين ىشر، وال حج  (السالم مىليه)اإلثين ىشر 
أحد ىشر  (السالم مىليه)وفد مضى منهم  .وهبم متام النعم ، وكمام الدين، وخام رساالت السماء

ىليه )واليماين يدىو إىل اإلمام املهدي  واإلثىن ىشر مهديا ، (ىليه السالم)إمام، وبقي اإلمام املهدي 
﴿ُذرِّيَّ   : امئحد ىشر مهديا  بعد  هم من ولد  نمئ ؛بد أن يكون اليماين أوم املهدينيفال (السالم

يٌع َىِليٌم﴾ بَ ْعُضَها ِمْن بَ ْعٍض َواللَّهُ  ىليه )ويأتون ماأخرين ىن زمن ظهور اإلمام املهدي  ،( ) مسَِ
اإلمام  ود  ي زمن ظهوراملوج: )هم  ي دول  العدم اإلهلي، والثابت أن أوم املهديني هو ، بل(السالم

  ي بداي  ظهور  وحتركه، (ىليه السالم)، وهو أوم املؤمنني باإلمام املهدي (ىليه السالم)املهدي 
 .(صلى اهلل ىليه و له)كما هو  ي وصي  رسوم اهلل  ،(لاهيئ  القاىدة للقيام

الافديل، فامسه امسه وصفاته ومسكنه ب (السالم مىليه)البيت  املهدي امئوم بيَّنت روايات أهل
 .ن الناس يقولون ىنه إسراةيلي فهرا  ىليهم، ورغم أنوفهمإأي  - أي إسراةيل -محد وكنياه ىبد اهلل أ

مسي إسراةيل فما أمر  فقد امسي أمحد وأنا ىبد اهلل ا) (:صلى اهلل ىليه و له) وفام رسوم اهلل
 ،(من البدرة: )وثالث  ىشر، وهو واملهدي امئوم هو أوم الثالث ماة (. ىناين أمرين وما ىنا  فقد

و  ،(ىليه السالم جسمه كجسم موسى بن ىمران)و  ،( ي رأسه حزاز)و  ،(ثرأخد  امئمين   ي)و
ىلم اخلل  بعد امئةم  أهو )و  ،(صلى اهلل ىليه و لهفيه وصي  رسوم اهلل )و  ،(النبوة  ي ظهر  خام)

 (:صلى اهلل ىليه و له)فام رسوم اهلل  ،(خابا   ىند أوم ظهور  يكون)و  ،(واإلجنيل بالقر ن والاوراة
  .( ) (نه خليف  املهديإإذا رأيامو  فبايعو  ف :فقام مث ذكر خابا  ... )

فام رسوم ): فام، (ىليه السالم) ىن أمري املؤمنني  ،ىن  باةه ،(ىليه السالم)ىن أيب ىبد اهلل 
احضر  ،يا أبا احلسن :(ىليه السالم)اته لعلي وف  ي الليل  اليت كانت فيها (صلى اهلل ىليه و له)اهلل 
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يا  :فقام ،إىل هذا املوضع وصياه حىت اناهى (صلى اهلل ىليه و له)فأملى رسوم اهلل  .صحيف  ودواة
فأنت يا ىلي أوم اإلثين ىشر  ،مهديا   ومن بعدهم اثنا ىشر نه سيكون بعدي اثنا ىشر إماما  إ ،ىلي
إىل ابنه م ح م د املساحفظ من  (ىليه السالم) يسلمها احلسنول :ن فامأوساق احلديث إىل  إمام،

فإذا  ،اثنا ىشر مهديا   مث يكون من بعد  فذلك اثنا ىشر إماما   (صلى اهلل ىليه و له) م دممد 
اسم كامسي واسم أيب وهو ىبد اهلل  حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أوم املهديني له ثالث  أسامي

 . ( ) (ملهدي وهو أوم املؤمننيمحد واالسم الثالث اأو 

إنه يبايع بني ): وذكر املهدي فقام (صلى اهلل ىليه و له)مسعت رسوم اهلل : فام ،ىن حذيف 
  .( ) (الركن واملقام، امسه أمحد وىبد اهلل واملهدي، فهذ  أمساؤ  ثالثاها

ىليه ولد احلسني  من إن منا بعد القاةم اثنا ىشر مهديا  ) :نه فامإ (ىليه السالم)وىن الدادق 
 .( ) (السالم

ىليه إن منا بعد القاةم أحد ىشر مهديا  من ولد احلسني )فام  ،(ىليه السالم)وىن الدادق 
ن مئ ؛(ىليه السالم)و ي هذ  الرواي  القاةم هو املهدي امئوم وليس اإلمام املهدي  .( ) (السالم
 .بعد  إثىن ىشر مهديا   (ىليه السالم) اإلمام

محرة، الغاةر العينني  ذا  املشرب ...: ) ي وصف املهدي امئوم (ىليه السالم)ر وفام الباف
  .(5) (أثر رحم اهلل موسى املشرف احلاجبني العريض ما بني املنكبني برأسه حزاز و بوجهه

أوهلم من  نأأال و  :(ىليه السالم)فقام  ...: ) ي خرب طويل (ىليه السالم)وىن أمري املؤمنني 
  .(1) (...من امئبدام  مخره و البدرة 
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ومن … : )(ىليه السالم)القاةم   ي خرب طويل مسى به أصحاب (ىليه السالم)وىن الدادق 
  .( ) (…محد أ… البدرة 

فأما الذي خيفى  ،امسان اسم خيفى واسم يعلن للقاةم: )نه فامإ (ىليه السالم)وىن اإلمام البافر 
ىليه )ودممد اسم اإلمام املهدي  ،م املهدي امئوماس محد هوأو  (.فأمحد وأما الذي يعلن فمحمد

 .(صلى اهلل ىليه و له)كما تبني من وصي  رسوم اهلل   (السالم

 بالطالقان ليس بذهب وال فض ، اثنا ىشر ألفا   إن هلل تعاىل كنزا  : )(ىليه السالم)البافر  وىن
ىداب  محراء،   ء، ىليهيقودهم خاب من بين هاخم ىلى بغل  خهبا( أمحد أمحد: )خبراسان خعارهم

محد هو اسم أو  .(ىلى الثلج فإذا مسعام بذلك فسارىوا إليه ولو حبوا. كأين أنظر إليه ىابر الفرات
 .املهدي امئوم

ما  الغضب ليس من ذي وال ذهو لكنهم يسمعون صوتا   فام أمري: )و ي كااب املالحم والفنت
 .( ذهو ولكنه خليف  مياينليس من ذي وال بامسه فاله إنس وال جان بايعوا فالنا  

فيجامعون وينظرون ملن يبايعونه فبيناهم كذلك ) :و ي املالحم والفنت للسيد بن طاووس احلسين
 .(بامسه ليس من ذي وال ذ  ولكنه خليف  مياين بايعوا فالنا   ما فام إنس وال جان إذا مسعوا صوتا  

ما املهدي : )(ىليه السالم)ملهدي  ي كااب معجم أحاديث اإلمام ا ورو  الشيخ ىلي الكوراين
ومبا أن املهدي امئوم من ذري   (.فيهم غري أن له أصال ونسبا  ي اليمن إال من فريش، وما اخلالف  إال

 (ىليه السالم)ن ذري  اإلمام املهدي مئ ؛فالبد أن يكون مقطوع النسب (ىليه السالم) اإلمام املهدي
مئنه خخص واحد   ؛املندور وصفات املهدي امئومصفات اليماين  وهذ  الدفات هي جمهولون،

 .كما تبني نما سب 

ىشر  إن اليماين نمهد  ي زمن الظهور املقدس ومن الثالث ماة  وثالث: فأفوم ،أردَت املزيد نإو 
وأوم مؤمن باإلمام  ويسلم الراي  لإلمام املهدي، واملهدي امئوم أيضا  موجود  ي زمن الظهور املقدس

حج  ىلى اآلخر ومبا   ي بداي  ظهور  وفبل فيامه، فال بد أن يكون أحدمها (سالمىليه ال)املهدي 
                                                           

 . 8 ص :شارة اإلسالمب - 



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي .......................... ......................13

منهم فهو حج  ىلى اليماين إذا مل  أن امئةم  واملهديني حجج اهلل ىلى مجيع اخلل  واملهدي امئوم
فاةد ثورة الامهيد فيدبح دور اليماين ثانوي بل  يكونا خخص واحد وبالاايل يكون املهدي امئوم هو

اليماين هو املمهد الرةيسي وفاةد حرك  الظهور املقدس،  نمئ ؛وهذا غري صحيح ،اىد للقاةدمس
امسه )هو اليماين واليماين هو املهدي امئوم، وهبذا يكون اليماين  فاحام أن يكون املهدي امئوم

لم الناس ىأو  ،و ي رأسه حزاز ،و ي بداي  ظهور  يكون خابا   ،ثرأو ي خد  امئمين  ،ومن البدرة ،محدأ
 وهو إمام مفرتض الطاى  ،ويلقب باملهدي ،ومقطوع النسب ،وبالاوراة واإلجنيل بعد امئةم  ن بالقر 

وإىل طري   ويدىو إىل احل  ،وال حيل ملسلم أن يلاوي ىليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار ،من اهلل
 من أوصاف املهدي وكل ما ورد ،… و …و  (ىليه السالم)ويدىو إىل اإلمام املهدي  ،مساقيم

 فراجع الروايات  ي كااب غيب  النعماين وغيب  (السالم مىليه)م دممد  امئوم  ي روايات دممد و 
 .الطوسي وإكمام الدين والبحار، وغريها من كاب احلديث

: (ىليه السالم)من الثالث ماة  والثالث  ىشر أصحاب اإلمام ( اليماين أتباع)ويبقى إن كل 
. ( )[ (مياين العراق)و ( مياين صنعاء)، ومنهم (لقاةِدهم اليماين)اناساهبم  ىابار، با(هم ميانيون)

 .محد احلسنأاناهى كالم السيد 

  :مهم أمرسياضح لنا  أدنا دفقنا  ي خبايا الرواي   وإذا

 بالطالقان ليس بذهب وال فض ، اثنا ىشر ألفا   إن هلل تعاىل كنزا  ): (ىليه السالم)البافر  ىن
ىداب  محراء،   يقودهم خاب من بين هاخم ىلى بغل  خهباء، ىليه( أمحد أمحد: )خعارهم خبراسان

محد هو اسم أو  .(ىلى الثلج فإذا مسعام بذلك فسارىوا إليه ولو حبوا. كأين أنظر إليه ىابر الفرات
  .( )املهدي امئوم 

يقودهم خاب من ) :وفوله. خعارا ، يدم ىلى من زل  خاص  يعرفوهنا له( أمحد)إن اختاذهم اسم 
من  أو ،(صلى اهلل ىليه و له)هو نفسه املذكور  ي وصي  رسوم اهلل ( أمحد)أن  إىلإخارة ( بين هاخم

                                                           

 سؤال 4ج :هـ 425 0 ربيع الثاني0  2 (عليه السالم)أحمد الحسن وصي ورسول اإلمام المهدي  - كتاب المتشابهات  -

  .44  رقم
 .343ص :منتخب األنوار المضيئة 2-



 11 .................................................فأين اليماني .. السفياني على األبواب  

ميكن للمعدومني أن يلزموا  ميثله ويعضد  امئمر باملسارى  إليه ولو حبوا  ىلى الثلج، فأمر هذا خأنه ال
رتض الطاى ، وال حج  إال اإلمام املهدي الناس به إال إذا كان الشاب الذي يشريون إليه حج  مف

كل راي  ترفع فبل القاةم ) :(ىليه السالم)وولد  أمحد، فقد ورد ىن اإلمام البافر  (ىليه السالم)
  .( ) (فداحبها طاغوت

ومعىن ذلك إن مجيع الرايات باساثناء راي  القاةم هي رايات ضالم وإن كان بنسب  معين ، 
نمدوح  من فبل املعدومني، بل إننا مأمورون باملسارى  إليها ( بين هاخم خاب من)  وحيث أن راي  ال

البيت  أهل أمروناولو حبوا  ىلى الثلج، فالبد أن تكون راياه هي راي  القاةم نفسها وباملقابل فقد 
 إالوال خمرج من ذلك  ،النار أهلن امللاوي ىليه من إو  ،بااللاحاق بركب اليماين (السالم مىليه)

 .الدفات ولكن الشخص واحد باعدد

وبذلك يكون اليماين واملهدي امئوم والقاةم صفات لشخص واحد مذكور بوصي  رسوم اهلل 
 .محدأامسه  (صلى اهلل ىليه و له)

ن آلم إف (السالم مىليه) وإيا  وخذاذ من  م دممد …) :(ىليه السالم)ىن اإلمام البافر 
ولد  من رجال  حىت تر   أبدا   ض وال تابع منهم رجال  فالزم امئر  ،دممد وىلي راي  ولغريهم رايات

ن ىهد نيب اهلل صار ىند ىلي بن احلسني مث صار ىند إ، فوسالحه وراياه معه ىهد نيب اهلل احلسني،
، فإذا خرج رجل منهم وإيا  ومن ذكرت لك، فالزم هؤالء أبدا  . دممد بن ىلي، ويفعل اهلل ما يشاء

إىل  ىامدا   (صلى اهلل ىليه و له)، ومعه راي  رسوم اهلل معه ثالث ماة  وبضع  ىشر رجال  
 .( )(...املدين 

 :العهد والراية والسالح ؛وفي الرواية ثالث مواريث

 :(صلى اهلل عليه وآله) فأما عهد رسول اهلل .أ

                                                           

 .2  ص: لنعمانيل -غيبة كتاب ال - 
 . 223ص  22ج :بحار األنوار -2



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي .......................... ......................14

وهو ابن  ،(محدأ)اليت جاء هبا اسم ابن املهدي  (صلى اهلل ىليه و له)فهي وصي  رسوم اهلل 
 .(ىليه السالم)املهدي  اإلماموصاحب الوصيات هو  ،ياتصاحب الوص

كأين برايات من مدر مقبالت خضر مدبغات، حىت ) :فام ،(ىليه السالم)ىن أيب احلسن 
  .( ) (تأيت الشامات فاهد  إىل ابن صاحب الوصيات

 : (صلى اهلل عليه وآله) وأما راية رسول اهلل .ب

وهو ىكس مفهوم الدميقراطي   ،(صاحب العهد)هلل أي البيع  ملن ندبه ا ،فهي البيع  هلل
فر  مؤخرا  مجيع أن امئمر خور ، و إواالناخابات وإفرار تنديب الناس وكما يقر  السن  حيث فالوا 

 .(السالم مىليه)البيت  أهلفأضلوا الناس ىن مذهب  ،ىلماء الشيع  واتبعهم الناس دون تدبر

 :(وآلهصلى اهلل عليه ) وأما سالح رسول اهلل .ج

فالذي حيمل سالح رسوم اهلل البد أن يعرف دمكم  من  ،أي العلم به ومعرفاه ،فهو القر ن
ىدم  مئهنم ؛فال حيمل ويعرف ما  ي القر ن إال أهل بيت النبوة .ماشاهبه وناسخه من منسوخه

لى اهلل ص)والقر ن حىت يردا ىلى رسوم اهلل  (السالم مىليه)يفرتفان هم  الومها الثقالن و  ،القر ن
 . (صلى اهلل ىليه و له)احلوض كما  ي احلديث ىنه  (ىليه و له

 :خروج اليماني قبل السفياني

 ،(ىليه السالم) ىن اإلمام الدادقمن يناظر السفياين فبل اليماين فليطالع معي هذ  الرواي  
  .( ) (خيرج فبل السفياين مدري ومياين) :قومي

ملبيا  دىوة )إن هذا الداىي اليماين املوىود ياضح جليا   وىند مقارن  هذ  الندوص مع ما تقدم
مئنه يدىو إىل ) (ىليه السالم)اإلمام املهدي  إىلويدىو  ،هذا الداىي واجب الندرة مئنّ  ؛(الداىي

 ،(وخيرج فبل ذلك من يدىو آلم دممد) ،(ىل طري  مساقيمإاحل  و  إىلمئنه يدىو ) ،(صاحبكم
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وتقبل رايات من خرفي ) ،(املشرق سلك بكم مناهج الرسوم واىلموا أنكم إن اتبعام طالع)
فعليكم ) ،(فيها خليف  اهلل املهدي) ،(صلى اهلل ىليه و له)يسوفها رجل من  م دممد ... امئرض

وأفبل رجل من املشرق برايات سود ) ،(يقبل من املشرق وهو صاحب راي  املهدي بالفىت اليمين
خيرج رجل من ولد ) ،(ىليه السالمالطاى  إىل املهدي  صغار فال صاحب الشام فهو الذي يؤدي

تابع منهم أحدا  أبدا  حىت تر   وال) ،(احلسني من فبل املشرق لو اساقبلاه اجلبام هلدها واختذها طرفا  
 (ىليه السالم)خيرج رجل من ولد احلسني ) ،(البيت أهلأتاح اهلل رجل مّنا ) ،(رجال  من ولد احلسني

محد أفهذا الشخص هو (. راي  فيها امئمر (ىليه السالم)مث يرفع لولد احلسني ) ،(من فبل املشرق
اجلمع بني كل هذ  وب طالقان،وهو خعار كنوز  (صلى اهلل ىليه و له)املذكور بوصي  رسوم اهلل 

 .(ىليه السالم)محد اليماين أصاحبها هو  نّ أب الروايات ياضح جليا  

 ؟ سانيامن هو اخلر

ينص  (السالم مىليه)وأهل بياه  (صلى اهلل ىليه و له)ديث ىن رسوم اهلل وردت مجل  من امئحا
يدخل العراق من جه   (ىليه السالم)بعضها صراح  ويكافي بعضها اآلخر باإلخارة إىل القاةم أنه 

امئمر الذي حري أفهام القوم أميا حرية، السيما وأهنم ال يفرفون بني القاةم بالسيف واإلمام  ،املشرق
 . وحيسبوهنما خخدا  واحدا   (ىليه السالم) املهدي

لقد رأ  هؤالء القوم  ي امئحاديث املشار إليها تنافضا  صارخا  مع ما هو راكز  ي أذهاهنم من 
يدخل العراق من جه  احلجاز، وكان احلل امئسهل الذي جلأوا إليه  (ىليه السالم)ن اإلمام املهدي أ

حج  خرىي ، وال يعدو  إىلهذا الاضعيف ال يساند  إنّ  هو تضعيف روايات الدخوم من املشرق، مع
تأويل هذ  امئحاديث  إىل ي حقيقاه ىن كونه فدورا   ي فهم املراد من هذ  امئحاديث، وجلأ بعضهم 

 - لألسف الشديد -الواضح  لااف  مع املفهوم الذي حيمله ىن مسأل  الظهور، وكل ذلك كان يام 
 .ىلى حساب احلقيق 

ء ىن املنهج الدحيح الذي ينبغي لطالب احل  إتباىه، واملامثل بإىطاء العقل لقد غفل هؤال
دور اخلادم ال دور السيد املادرف بالندوص، فإذا كان الفهم املرتكز  ي أذهاهنم مددر  الندوص 
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فإن الفهم اآلخر مددر  الندوص أيضا ، ومن املؤكد أن الندوص ال تانافض كما ياخرصون، وإمنا 
نايج  اآلليات املدطنع  اليت لفقوها ىلى حساب الاسليم مئحاديث أهل البيت  يقع الانافض

 .فداروا هم أةم  الكااب، ال إن الكااب إمامهم (السالم مىليه)

للشيخ ىلي ( املعجم املوضوىي مئحاديث اإلمام املهدي)وسأفابس هنا فقرة من كااب 
مبدؤ  من )إمنا فسرنا ) :الندوص، يقوم الشيخلطريق  القوم  ي الاعامل مع حقاة   كأمنوذجالكوراين،  

من مك   (ىليه السالم)بأنه مبدأ أمر ، مئن ظهور   (ىليه السالم)ويقدد ظهور املهدي  (فبل املشرق
  .( )(فطعي، فالبد أن يكون معنا  مبدأ أمر  وحرك  أندار  من جه  املشرق

مبجمل الادور الذي يلازم به الشيخ  االازمن، حىت لو االساغرابهذا الافسري ماهافت لدرج  تثري 
 :حلرك  الظهور، مئمور منها

إن أكثر امئحاديث اليت تقع ضمن إطار املوضوع تنص صراح  ىلى أن القاةم نفسه يبدأ  . 
 .حركاه من املشرق، ال إن أصحابه فقط ينطلقون من هنا 

يبدأ  -ترجح للشيخ وهو فاةد امئصحاب بنص الروايات، وسفري لإلمام كما  -إن اليماين  . 
ومعىن هذا إنه حىت ىلى وف  تدور الشيخ ال ، حركاه من اليمن برأي الشيخ وليس من املشرق

 . يساقيم ما ذهب إليه  ي تفسري  ىلى إطالفه

إن منشأ الاعارض بني امئحاديث ومهي، إذ ميكن دفعه بالقوم إن القاةم الذي يشرع حبركاه  . 
 .(ىليه السالم)املهدي من املشرق خخص  خر غري اإلمام 

ومع أن دور اإليرانيني ) :ساين فيقوماالشيخ الكوراين  ي كاابه ىدر الظهور ىن دور اخلر  ويذكر
دور واسع وفعام، وهلم فضل السب  والاضحيات حيث يبدأ أمر  (ىليه السالم)للمهدي   ي الامهيد

ليماين وراياه أهد  من ثورة فما هو السبب  ي أن ثورة ا.....  حبركاهم (ىليه السالم) املهدي
 ؟ (اإليرانيني وراياهم
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امئسلوب اإلداري الذي يساعمله  حيامل أن يكون السبب  ي ذلك أن) :فيعل  الكوراين فاةال  
إىل النمط اإلداري اإلسالمي  ي بساطاه  اليماين  ي فيادته السياسي  وإدارة اليمن أصح وأفرب

تعقيد الروتني وخواةبه، فريجع الفرق بني الاجرباني إىل  منبينما ال ختلو دول  اإليرانيني . وحسمه
اجملامع اليماين، وطبيع  الوراث  احلضاري  والرتكيب  ي اجملامع اإليراين  اناهى   طبيع  البساط  والقبيل   ي

  .( ) (كالم الكوراين

 :وحي  لنا الاساةل

؟ وهل هي دول   إلسالميااليمن هي من النمط  إدارة؟ فهل  هل من ىافل يددق هذا الكالم
اليمن هي دول  خالي  من الاعقيد  نّ أ؟ وهل يعاقد الكوراين ب (إيران)ساين اماطورة مثل دول  اخلر 

وهل البساط   ؟ ؟ وهل بالد فارس ال متالك حضارة مثلما متالكها بالد اليمن والروتني وخواةبها
 ؟ عامل من خالهلاوالقبلي   ي اجملامع اليمين هي السبب الن يقود اليماين ال

 !!! فهذا هو الاخبط بعينه  وامئخوات اإلخوة إىل اإلجاب تر  أ

حيل هذا املأزق فدس  أن فأرادن اليماين يظهر من اليمن أخ الكوراين وفع  ي مأزق حتليله بفالشي
  ن البساطأغرب منها بأنايج   إىلفخلص  ،متثل الروتني والاعقيد إيرانن الاجرب   ي أمقدم  غريب  ب

!!! ظهور  من اليمن  إىلوالقبلي   ي اجملامع اليمين هي السبب وراء جناح ثورة اليماين الذي يشري 
 (.ن يكحلها فأىماهاأ أراد) :ومثل ما يقوم املثل الدارج

صلى )الباحث املندف ال يضع  راةه الشخدي  مقابل النص الدريح املروي ىن رسوم اهلل  إنّ 
البيت حتدد لنا ىالةم الظهور  أهلفجميع روايات  ،(السالم مىليه)بياه  وأهل (اهلل ىليه و له

 رابع  أو ندوا ىليها حبيث تاضح  ي وفاها كالشمس  ي وأخارواال إو كبرية أروج ومل يرتكوا صغرية واخل
 (السالم مىليه)رنا أهل البيت اب ليحرف اجله  احلقيقي  اليت أميت بعض الكاّ أومع ذلك ي ،النهار

 .ابااللاحاق هب
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كنوز خترج من بالد فارس تندر ولد  املهدي   إىل (صلى اهلل ىليه و له)خار رسوم اهلل ألقد 
دور  أي (السالم مىليه)بياه  وأهل (صلى اهلل ىليه و له)ومل يذكر لنا رسوم اهلل  ،(ىليه السالم)

 ،م خروجهبل حىت حا ،حام ظهور  (ىليه السالم)فادة من اليمن يندرون املهدي  أوجليوش اليمن 
 ا  ينخذوا الناس ميأفكيف تسىن للشيخ الكوراين ولغري  الرتكيز ىلى اليمن جملرد ورود لفظ اسم اليماين ف

 .من اتبعهم وأضلواومشاال  فضلوا 

 : دور الرايات السود املشرقية

ساين ودور الرايات السود القادم  من بالد ادور اخلر  إىلولنساعرض بعض الروايات اليت تشري 
خيل السفياين إىل الكوف   إذا خرجت،  العراقرق واليت تنطل  من هنا  حملارب  السفياين القابع  ياملش

هو فيلاقي ( أي ملبايعاه)بعث  ي طلب أهل خراسان، وخيرج أهل خراسان  ي طلب املهدي 
فيلاقي هو وأصحاب السفياين بباب  ،ىلى مقدماه خعيب بن صاحل الهاشمي برايات سودو 

فاظهر الرايات السود وهترب خيل  ،فيكون بينهم ملحم  ىظيم  ،(   ي جنوب إيرانمنطق)إصطخر 
 . ( ) السفياين، فعند ذلك يامىن الناس املهدي ويطلبونه

 .فاناظر ،وساجد حبث معرك  اصطخر  ي هناي  طيات هذا الكااب

راساين فاةد فوات واهلامشي اخل (ىليه السالم)املهدي  اإلماميلاقي  (فيلاقي هو واهلامشي: )ومعىن
ىليه )املهدي  اإلماممجاهري اإليرانيني خيرجون  ي طلب  أي أنّ  .أىال اإليرانيني كما تنص الرواي  

 .لكي يبايعو  (السالم

م  جيش املهدي رجال  من متيم ضعيف اللحي  يقام له خعيب بن ىلى مقدّ  إنّ : و ي رواي  أخر 
 .( ) صاحل

                                                           

  .85ص :مخطوطة ابن حماد  -
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خترج رايات سود لبين العباس، مث ): فام ،بن احلنفي  ىن دممد  0خمطوط  ابن محاد صو ي 
صاحل خعيب بن خترج من خراسان أخر  فالنسهم سود وثياهبم بيض، ىلى مقدماهم رجل يقام له 

 (.من متيم، يهزمون أصحاب السفياين، حىت ينزم ببيت املقدس فيوطئ للمهدي سلطانه

وتقبل رايات من خرفي امئرض غري  …) :فام ، ي خرب طويل (ىليه السالم)ىن أمري املؤمنني 
معلم ، ليست بقطن وال كاان وال حرير، خماوم  ي رأس القنا خبامت السيد امئكرب، يسوفها رجل من 

يسري الرىب  ،تظهر باملشرق وتوجد رحيها باملغرب كاملسك امئزفر ،(صلى اهلل ىليه و له) م دممد 
هم ىلى ذلك إذ أفبلت خيل اليماين  فبينمااةهم، أمامها بشهر حىت ينزلوا الكوف  طالبني بدماء  ب

واخلراساين تسابقان كأهنما فرسي رهان، خعث غرب جرد أصالب نواطي وأفداح، إذا نظرت أحدهم 
ال خري  ي جملسنا بعد يومنا هذا، اللهم فإنا الااةبون، وهم امئبدام الذين : برجله باطنه فيقوم

 .( ) ("ب الاوابني وحيب املاطهرينإن اهلل حي"وصفهم اهلل  ي كاابه العزيز 

 (ىليه السالم)يقوم  ،من العراق أيَصَدَر من الكوف   (ىليه السالم)املؤمنني  أمريوخطاب 
مث  ،متثل جه  الشرق بالنسب  للكوف  مئهنا ؛(إيران)وهذا يعين  ي بالد فارس  ،تظهر الراي  باملشرق

بالد الشام نما يدم  إىل إخارةوهي  ،يظهر باملغرب رحيها أنىل إ (ىليه السالم)املؤمنني  أمرييشري 
 .الشام أبدام ي بالد الشام وهم  (ىليه السالم)املهدي  لإلمام أندارىلى وجود 

ال تزهلم الرياح  ،ظهور رجل من فم يدىو الناس إىل احل  جيامع معه فوم فلوهبم كزبر احلديد
 . ( ) اوكلون والعافب  للماقنيوالعواصف ال ميلون من احلرب وال جيبنون وىلى اهلل ي

ومل  ،أ من الشرقاخلروج يبد أنتشري ىلى ( ن السُ )العام   أبناءوهنا  روايات كثرية من كاب 
 (املهدي مبدأ  من املشرق) :ليكم هذ  الرواي إو  ،جه  اليمن ال من بعيد وال من فريب إىلر شِ تُ 

  .والبيهقي  ي الدالةل ،وسنن الرتمذي ،مسند أمحد

 .بدأ ىملي  الظهور من املشرق، من فبل بالد فارسأي ت

                                                           

 . 23 ص 2ج :إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب - 
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وهي تشري إىل  .( ) (خترج من خراسان رايات سود فال يردها خيء حىت تندب بإيلياء القدس)
يكون هو اجليش الذي ياوجه مع اإلمام إىل اإلمام يبدأ حتضري   ي إيران، و  أن اجليش الذي ينطل  مع

 .القدس إىلالكوف  ومن مث 

فيخرج اهلل ىلى السفياين من أهل املشرق وزير  )... :إحقاق احل  الرواي  اآلتي  وردت  ي خرح
  .( ) (الشام إىلاملهدي، فيهزم السفياين 

ىليه )ىلى ضوء هذا الكالم وغري  يابني أن الذي يقاتل السفياين ويهزمه هو وزير اإلمام املهدي 
 .وهذا الوزير هو فاةد املشرفيني ،(السالم

ن مندب الوزارة من نديب امئوصياء، فهارون كان وزيرا  ملوسى، وأمري املؤمنني  أ معلوم: أقول
ولد  ووصيه ( أمحد)وزير   (ىليه السالم)واإلمام املهدي  ،(صلى اهلل ىليه و له)كان وزيرا  لرسوم اهلل 
 .(صلى اهلل ىليه و له)بنص وصي  رسوم اهلل 

 حدثين من مسع ىليا   ،ىن اهليم بن ىبد الرمحان (ىليه السالم)ويؤكد  ما ورد ىن أمري املؤمنني 
رجل من أهل بياه بأهل الشرق وحيمل  (املهدي اإلماميقدد )وخيرج فبله  …) :يقوم (ىليه السالم)

فهذ  الرواي  ندت ىلى أن وزير اإلمام املهدي هو رجل  .( ) (…السيف ىلى ىاتقه مثاني  أخهر 
 (.  املهدي امئوم) ولد  إىلمن أهل بياه،  ي إخارة واضح  

إذا رأيام الرايات السود خرجت من فبل خراسان فأتوها ) :وىن السيد ابن طاووس  ي مالمحه
ويوجد هذا احلديث  ي املالحم والفنت بلفظ  .( ) (ولو حبوا  ىلى الثلج، فإن فيها خليف  املهدي

ولكنه موجود  ي ، (السالم مىليه)حسب نسخ  معجم مكاب  أهل البيت ( خليف  اهلل املهدي)
خليف  )ومنهم من ذكر  بلفظ ( خليف  اهلل املهدي)ومنهم من ذكر  بلفظ  ،بعض كاب العام 

نقال  ىن مسند  0  ص  ميزان االىادام للذهيب ج: وذكر باللفظ امئخري  ي كل من ،(املهدي

                                                           

 .43ص :المالحم والفتن - 
 .522ص 21ج :شرح إحقاق الحق 2-
 .55ص :السيد بن طاووس -المالحم والفتن  3-
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ن وغريها مع اخاالف  ي بافي النص ولكن املضمو  ،2 ص  واملوضوىات البن اجلوزي ج ،امحد
 .واحد

وزير املهدي، والرجل من  نّ أمن خالله  اتضحهذ  الرواي  أضافت تفديال  جديدا  ىلى املشهد، 
الدميقراطي ، وإمنا  باالناخاباتكما تعلمون ال يأيت ( فخليف  املهدي)أهل بياه هو خليفاه، أي وصيه 

   ي أخوين، وإمنا هي  ي ن بعد احلسن واحلسني ال جتامع اإلمامأوف  مبدأ الانديب اإلهلي، ومعلوم 
 .امئوالد

يقال ىند كنزكم ثالث  كلهم ) :(صلى اهلل ىليه و له)ومثل احلديث املاقدم ما ورد ىن رسوم اهلل 
ابن خليف ، مث ال تدري اىل واحد منهم مث تطلع الرايات السود من فبل املشرق فيقاتلوهنم فااال  ال 

 .( ) (  فبايعو  فإنه خليف  املهديإذا رأيامو  :مث ذكر خابا  فقاميقاتله فوم، 

( خيئا  )بلفظ   خروكذلك  ي بشارة اإلسالم  ي موضع ( خيئا  )بلفظ  خابوفد وردة كلم  
نسانا  لكي تدح بيعاه فال بيع  إيكون  أنمدحف ، وىلى أي حام فالشيء البد  أهناوالظاهر 
 .للجماد

صورة أخر   ي ذيلها ( املهدي خليف )فقد وردت لرواي   أىال للمدادر  أخرتكما   : أقول
، وهذ  الدورة ال تغري  ي امئمر خيئا ، إذ طاملا كان املقطوع به هو خروج (فإنه خليف  اهلل املهدي)

ىلى غري ( خليف  اهلل املهدي)من مك ، فالبد إذن من محل تعبري  (ىليه السالم)اإلمام املهدي 
يه املاابع، بعد أن تكفلت وصي  رسوم اهلل ببيان ، وهو أمر ال حياار ف(ىليه السالم)اإلمام املهدي 

 (.املهدي)له ثالث  أمساء أحدها ( أمحد)حقيق  أن 

 ىن ىمار بن ياسر،  1 صولكي ياضح هذا امئمر أكثر أنقل الرواي  اآلتي  ىن غيب  الطوسي 
 .(اخل ...، ىلى لواةه خعيب بن صاحل (ىليه السالم)مث خيرج املهدي ) :فوله إىل... 

أخربنا نعيم، : فام. ر نعيم بن محاد  ي خمطوطاه من ىالمات وصوم السفياين إىل الكوف وذك
إذا بلغ السفياين الكوف  ) :فام ،ىن أيب رزين ،ىن أيب هليع ، حّدثين أبو زرى  ،حّدثنا الوليد ورخدي

                                                           

 .32ص: بشارة اإلسالم  -



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي .......................... ......................83

ن ىلى لواةه خعيب ب (ىليه السالم)خرج املهدي  (صلى اهلل ىليه و له)وفال أىوان  م دممد 
 (.صاحل

 :؟ جتيبنا الرواي  اآلتي ؛ ىن دممد بن احلنفي ، فام أي مهدي تقدد  الرواي : ولو تساءلنا اآلن
خترج راي  سوداء لبين العباس، مث خترج من خراسان سوداء أخر  فالنسهم سود، وثياهبم بيض، ىلى )

أصحاب  مقدماهم رجل يقام له خعيب بن صاحل، أو صاحل بن خعيب من بين متيم يهزمون
السفياين، حىت تنزم بيت املقدس توطئ للمهدي سلطانه، ميد إليه ثالث ماي  من الشام، يكون بني 

هذ  الرواي  تدرح بأن خعيب بن  .( ) (خروجه وبني أن يسلم امئمر للمهدي إثنان وسبعون خهرا  
 .خهرا   وسبعني اثننيصاحل، والرايات السود، يوطئون للمهدي سلطانه، ويسلمونه امئمر بعد 

ويوضحه . فاملهدي الذي تشري له الرواي  امئوىل الذي يأيت مع الرايات السود، مهدي  خر ،إذن
حىت ترتفع رايات سود من  )... :(صلى اهلل ىليه و له)أكثر الرواي  اآلتي  الواردة ىن رسوم اهلل 

عطونه، فيقاتلون املشرق فيسألون احل  فال يعطونه، مث يسألونه فال يعطونه، مث يسألونه فال ي
فمن أدركه منكم، أو من أىقابكم فليأت إمام أهل بييت، ولو حبوا  ىلى الثلج، فإهنا . فيندرون

رايات هد ، يدفعوهنا اىل  رجل من أهل بييت يواطئ امسه امسي، واسم أبيه اسم أيب، فيملك امئرض 
 .( ) (فيملؤها فسطا  وىدال  كما ملئت جورا  وظلما

، وهو غري اإلمام (إمام أهل بييت)يدف فاةد الرايات السود بأنه  ( ىليه و لهصلى اهلل)فالرسوم 
أي إن فاةد الرايات السود هو إمام، وهو من أهل البيت، وهو غري اإلمام . املهدي الذي يدفعوهنا له

 .(ىليه السالمأمحد )، وولد   (ىليه السالم)املهدي، فال خك إنه وصي اإلمام املهدي 

كأين بقوم فد خرجوا ) :(ىليه السالم)لرواي  توضح ما ورد ىن اإلمام البافر وهذ  ا :أقول
باملشرق يطلبون احل  فال يعطونه، مث يطلبونه فال يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم ىلى 

اىل صاحبكم، فاالهم خهداء،  ىواتقهم فيعطون ما سألو  فال يقبلونه حىت يقوموا، وال يدفعوهنا إالّ 
الذي ( فداحب هذا امئمر). ( ) (لو أدركت ذلك السابقيت نفسي لداحب هذا امئمر أما إين

                                                           

 .884رقم الحديث :عيم بن حمادن -كتاب الفتن  ؛214ص :المعجم الموضوعي - 
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السابقيت ): وفوله. أو اليماين (املهدي امئوم)، أي إنه (إمام أهل بييت)تشري له الرواي  هو نفسه 
 .اليماين أتباعضرورة  إىلإخارة  (نفسي لداحب هذا امئمر

 :معركة اصطخر

وهي بواب  حبري   ،وبالاحديد جنوب العراق ،وإيرانبني العراق اسم ملنطق  حدودي   ؛اصطخر
وافرتن امسها مبعرك  حتدل بني جيش  ،إيرانبدرة  ي العراق وحدود جنوب دماذي  بني حدود ال

وإصطخر مدين  فدمي   ي جنوب إيران  ي منطق   ،(إيران)سان اخر  أهلين وخيوله وبني السفيا
 .(مسجد سليمان) وما زالت  ثارها فرب مدين  ،المكانت ىامرة  ي صدر اإلس  ،امئهواز

 .وفت نشوب هذ  املعرك  (ىليه السالم)املهدي   إلماما ورضحهم  ي هذ  املعرك  وامئ

إذا خرجت خيل السفياين ): فام ،(ىليه السالم)ىن ىلي  :01بن محاد صاجاء  ي خمطوط  
طلب املهدي، فيلاقي هو واهلامشي إىل الكوف  بعث  ي طلب أهل خراسان، وخيرج أهل خراسان  ي 

فيلاقي هو وأصحاب السفياين بباب إصطخر فيكون . برايات سود ىلى مقدماه خعيب بن صاحل
فعند ذلك يامىن الناس املهدي . بينهم ملحم  ىظيم ، فاظهر الرايات السود وهترب خيل السفياين

 (. ويطلبونه

 أساطيلتبدأ املعرك  بقاام تقود    خرمبعىن  أو ،معرك  حبري  بأهناتكون  ما أخبهواصطخر معرك  
وحلفاةها حيشدون السفن احلربي   أمريكا امئكربالدجام  فأساطيل بامئمرحاج  للادفي   وال ،حبري 

املناورات البحري  الضخم  وما  ،والفرفاطات املقاتل  وحامالت الطاةرات والغواصات  ي منطق  اخلليج
 ىملي )القوات البحري  امئمريكي  والربيطاني  والفرنسي  حتت ىنوان  اليت جرت  ي احمليط امئطلسي بني

دليل ىلى  إال، واليت تدربت خالهلا فوات احللفاء ىلى تنفيذ حدار حبري ماوفع ضد إيران (برميساون
فقد توجهت امئساطيل املشارك   ي املناورات إىل ميا  اخلليج،  ي ما يوحي  ،ىلى هذ  املعرك  اإلفدام
 .إيراندول  ضد دمامل  بإجراء
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يو أس أس تيودور )وتقود امئساطيل البحري  حامل  الطاةرات اليت تعمل ىلى الطاف  النووي  
 (مرافا)ىادة، أضافت ىددا  من طاةرات إىل جانب الطاةرات الثمانني اليت تنقلها  ،واليت (روزفل

اليت ختضع حاليا  لعملي   (ومخارم ديغ)املقاتل  الفرنسي  اليت كانت تعمل ىلى حامل  الطاةرات 
 .صيان  دوري   ي فرنسا

اليت تعمل ىلى الطاف  النووي   (يو أس أس رونالد ريغان)كما توجهت إىل ميا  اخلليج احلامل  
إىل  (أتش أم أس أر  رويام)، وحامل  الطاةرات الربيطاني  (يو أس أس أيو جيما)أيضا ، واحلامل  

احلشود  إىل باإلضاف ( أميايست)رنسي  مبا فيها الغواص  النووي  جانب ىدد من القطع البحري  الف
والقطعات البحري  املاواجدة وفور وصوم هذ  امئساطيل إىل ميا  اخلليج، سانضم إىل حامليت 

وبني فرتة ، (يو أس أس بيليليو) و (يو أس أس أبراهام لينكولن)الطاةرات العاملاني  ي املنطق  ومها 
ولكن العدد بازايد ووترية خحن املوافف  ،بأخر وفطعات حبري   ،بأخر طاةرات تبدم حامل   وأخر 

 .مع تزايد تلك القطعات تزداد طرديا   إيرانالسياسي  ضد 

كما ىال   خيعا   امئرض أهلوجعلت  امئرضىلت  ي  فأمريكا ،العدد يازايد يوم بعد يوم ،إذن
ُهْم يَُذبُِّح أَبْ َناَءُهْم  ﴿ِإنَّ ِفْرَىْوَن َىال  ي امْئَْرضِ  .فرىون من فبل َوَجَعَل أَْهَلَها ِخَيعا  َيْسَاْضِعُف طَاةَِف   ِمن ْ

 .( )َوَيْسَاْحِيي ِنَساَءُهْم ِإنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِديَن﴾

حتر  القطعات الربيطاني  لااخذ هلا موافع ىلى حدود خط العرب الفاصل بني  أخر من جه  
بق  وخطوة مل تقدم ىليها فوات الاحالف طيل  مرحل  االحاالم وهي سا ،إيرانالبدرة وحدود 
ولندف   ي بعض اجلوانب اليت رمبا  ،مسب  إىدادوكيف ياسىن هلا ذلك دون  ،أىواماملسامر ولسا  

 :خفت ىن بعضهم

 .حيااج منا بيان اهيئ  لالك املعرك  وهذا اللالفنت  ي العراق ل إثارة.  

من كل  إيرانالرتسان  العسكري  القادرة ىلى دماصرة  وإىدادطق  جتييش اجليوش  ي هذ  املن . 
 .واخلليج العريب والعراق أفغانساانمن  اباداء  والبحري  اجلوانب احلدودي  الربي  
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وما حتريك دول   ،الشيعي  تعبث  ي بلداهنم إيرانن أتدرحيات دوم اخلليج املاكررة اجلوفاء ب . 
بدفع من  إال صماوا دهرا   أنبعد  موسى ورفع صوهتم ىاليا   أبوجزيرة ىلى اجلزر ومن بينها  اإلمارات
 .إيرانخن احلرب ىلى  أىباءكدليل ىلى هتيئ  املنطق  للقادم وحتميل دوم اخلليج   أيضا   أسيادهم

 إيرانالطرد املركزي  ي املفاىالت النووي  اليت متلكها  أنظم وهو  ،الضرب ىلى وتر حساس . 
لطاف  وتسخريها خلدم  ا بإنااجن تعامد ىلى نفسها أب إليرانوهو ح  مشروع  ،لاخديب اليوراينيم

 .وىمالةهم امئمريكانيقبله  وهذا نما ال ،شكل خاص وخعوب املسلمني بشكل ىامب خعبها

يعكروا صفو املنطق   ي  أناملفرتضني الذين نمكن  إسراةيل أىداءبني تغيري الوضع دماول   .5
 إالهي  وما ،امئمرحدل   ي سوري  وفد جنح وهذا ما  ،وىن طري  البحر جويا   إيرانحام مت ضرب 

وهبذا يام حتجيم  ،أمريكابيد  دف  احلكم ويكون إدارةمسال  وفت حىت ياسل  سفياين الشام 
حزب اهلل، وللحد من فوة حزب اهلل  ي لبنان بعد اناهاء النظام احلاكم  إىلت النظام السوري امساىد

 . ي سوريا

يهددون الدني  أهنموج تنظيم القاىدة الغريب بظهور ىلين  ي خاخات الالفاز ىلى خر  .1
 ،سبب االوملبياتب املسلمني  ي بالدهم إلذالهلمذلك و  ،بعمليات اناحاري  تساهدف مجيع منشآهتم

 ،وال  أالعام الديين  الرأيلاأليب  ؛امئمريكي ومضحك  وواضح  من املخابرات  وهذ  حرك  مفربك 
ىل إ وبنفس الوفت جعل الدني تقف جنبا   .اإلرهابنه دين أو  اإلسالمالعام العاملي ىلى  والرأي

 .ومغارهبا امئرضالسكوت حني يضرب املسلمون  ي مشارق  امئفلىلى  أو اإلسالمجنب حملارب  

حرب  أثناءىل العراق مل تعهد املنطق  ملثلها حىت إاخلليج العريب و  إىلحبري   أساطيلوصوم  .5
ن حتر  فطعات بري  بسيط  يرصد له أب وملن له دراي  ىسكري  يعلم جيدا   ،والثاني  امئوىليج اخلل

حبري  من حامالت الطاةرات والفرفاطات وغواصات اليت تعمل  أساطيلفكيف واحلام  ،تكلف  كبرية
 .بالطاف  النووي 
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املهدي  اإلمامور ضوهو ححيث فيها مرتكز  ،الرواي  املذكورة  ي خمطوط  ابن محاد إىلعود نو 
ن الناس يامنو  ويطلبونه ملا الفو  من ويالت من الدجام مئ ؛الواضح  ي هذ  املعرك  (ىليه السالم)

 .اهللأخزاهم وىمالةها اخلون  املالبسني بلباس الدين  أمريكا امئكرب

م  فيلاقي هو وأصحاب السفياين بباب إصطخر فيكون بينهم ملح)ولعل فاةل يقوم املقدود ب    
(. فعند ذلك يامىن الناس املهدي ويطلبونه. ىظيم ، فاظهر الرايات السود وهترب خيل السفياين

 .... (ىليه السالم)يامىن الناس املهدي ويطلبونه والامين كناي  ىن الدىاء بطلب ظهور املهدي 

 !!! غري ظاهر وهل يطلب الناس رجال  

وخيرج أهل خراسان  ي طلب املهدي، ) ،سان  ي طلب املهدياخر  أهلماذا ىن خروج  :ونقوم
للحوق  إالوهل خيرج الناس  ،(فيلاقي هو واهلامشي برايات سود ىلى مقدماه خعيب بن صاحل

 !!!باملطلوب 

يات سود ىلى مقدماه خعيب بن ، فيلاقي هو واهلامشي براوخيرج أهل خراسان  ي طلب املهدي
لرايات ، فاظهر ان بينهم ملحم  ىظيم ب إصطخر فيكو فيلاقي هو وأصحاب السفياين ببا ،صاحل

 .فعند ذلك يامىن الناس املهدي ويطلبونه ،السود وهترب خيل السفياين

واهلامشي اخلراساين فاةد فوات  (ىليه السالم)يلاقي املهدي  (فيلاقي هو واهلامشي: )ومعىن
 (ىليه السالم)ملهدي أي أن مجاهري اإليرانيني خيرجون  ي طلب ا .أىال اإليرانيني كما تنص الرواي  

 .لكي يبايعو 

 [فزى ]فيبلغه ، السفياين جنود   ي اآلفاق بعد دخوله الكوف  وبغداد يبث): فام ،جعفر أيبىن 
فيقبل أهل املشرق ىليهم فاال ويذهب جبيشهم فإذا بلغه ذلك ]من وراء النهر من  أهل خراسان 
ووفع  ، [بقومس]يكون هلم وفع  ف، ىليهم رجل من بين أمي  [ بعث جيشا ىظيما إىل اصطخر

مث ، يأمر السفياين بقال أهل الكوف  و أهل املدين ]فعند ذلك ، الري ووفع  باخوم زريح[ بدوالت]
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بكفه اليمىن خام ، ىلى مجيع الناس خاب من بين هاخم ، ذلك تقبل الرايات السود من خراسان
  .( ) (يسهل اهلل أمر  وطريقه

يبث جنود   ي )أن السفياين  ي غزو  العراق  01  ابن محاد صوتذكر رواي  أخر   ي خمطوط
، وهذا نما يدم ىلى وىلى احلدود العرافي  اإليراني  وهو إخارة إىل سع  نشر فواته  ي العراق (اآلفاق

وهنا بيت القديد جتمع كل هذ  القوافل  ،وجود فوات حبري  للسفياين وحلفاةه الروم  ي اخلليج
 .دمام واهلل العامل عرك  اصطخر القادم  الالبحري  لالساعداد مل

ولكن مع وجود هذ  العوامل، توجد روايات تاحدث ىن معار  لقوات السفياين  ي العراق 
حيث يعني خعيب بن صاحل فاةدا   ،(ىليه السالم)لإلمام املهدي  وضها هذ  املرة مع القوة املوحدةخت

تعين  واليمانيني ال) ،ا من فوات اإليرانيني واليمانينياملاكون   ي معظمه (ىليه السالم)ىاما  لقواته 
ىليه املهدي  اإلمامفاةدهم اليماين صاحب لواء  إىلبل تعين اناساهبم  ،اليمن أهلمن  بأهنم

 .(السالم

 امئكرباملهدي ىلى الدجام  اإلمامبداي  انادار  مئهنا ؛وهنا  روايات تؤكد حدوم هذ  املعرك 
الدجام  أىانواس الدين املامثلني بالفقهاء اخلون  والسالطني الطغاة الذين املالبسني بلبا وأىوانه
املعرك  ساكون حبري  وىلى ضفاف البحر فمن متسك بلواء املهدي  أنومبا  ،امئرضليعلو  ي  ؛امئكرب

َنا ِبُكُم اْلَبْحَر َفَأجْنَي ْ  .وهلك من تبع فرىون وجنود  ،جنى وسلم (ىليه السالم) َناُكْم َوأَْغَرف َْنا ﴿َوِإْذ فَ َرف ْ
 .( )  َم ِفْرَىْوَن َوأَنْ ُاْم تَ ْنظُُروَن﴾

وال ينجو من فرىون  ،والبداي  هي اصطخر ،اهلل بإذنفهال  فرىون وهامان وفارون فريب 
ومن يهروم خلفها ومن  ،أمريكامن وىف بعهد اهلل واتبع احل  ورفض دساور واناخابات  إالوجنود  

 اإلماموخرد واضطهد ودافع ىن احل  وىن الدراط املساقيم املامثل حبج  اهلل فبلها، والنجاة ملن فال 
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َناُكْم ِمْن  ِم ِفْرَىْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب يَُذحبُِّوَن أَبْ َناءَُكْم  .(ىليه السالم)املهدي  ﴿َوِإْذ جَنَّي ْ
 .( ) ْم َىِظيٌم﴾َوَيْسَاْحُيوَن ِنَساءَُكْم َو ي َذِلُكْم َبالٌء ِمْن َربِّكُ 

 ،جناة بغري  هو النجاة وال مئنه ؛ن يطلبوا املهدي ويلاحقوا بركبهأفهذ  دىوة لكل املسلمني ب
ال ( حاكمي  اهلل)كلم  احل    إلىالء للذين اساضعفوا والذين صربوا وجاهدوا امئرضوسريث اهلل 

 املساوردة أمريكادميقراطي  و باناخابات  وفبوم من ندبه اهلل ال من ندبه الناس ،(حاكمي  الناس)
ي الناس ىلى فبوم دساور وضع بإجبارومن كان ىون هلم من العلماء غري العاملني ومن لف لفهم 

 !! ( ) أمريكينوح فليدمان يهودي  أسسهوضع 

ارَْكَنا ِفيَها َومَتَّْت َكِلَمُت ﴿َوَأْوَرثْ َنا اْلَقْوَم الَِّذيَن َكانُوا ُيْسَاْضَعُفوَن َمَشارَِق امْئَْرِض َوَمَغارِبَ َها الَّيِت بَ 
 .( ) يَ ْعرُِخوَن﴾َربَِّك احلُْْسىَن َىَلى َبيِن ِإْسراةيَل مبَا َصبَ ُروا َوَدمَّْرنَا َما َكاَن َيْدَنُع ِفْرَىْوُن َوفَ ْوُمُه َوَما َكانُوا 

 :(عليه السالم) املهدياملوت الشديد والزالزل عندما يظهر 

روايات كثرية ىن حدوث  (السالم مىليه) بياه وأهل (اهلل ىليه و له صلى)ذكر لنا رسوم اهلل 
 ،(ىليه السالم)املهدي  اإلماموهي من العالمات الواضح  احلاصل  بني يدي  ،الزمان بآخرالزالزم 

 َىِ  َخْيٌء َىِظيٌم﴾﴿يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكْم ِإنَّ زَْلزَلََ  السَّا :حيث فام ،ونبهنا اهلل  ي كاابه الكرمي

( ). 

 :ومن مجل  ما فام ،ىن  خر الزمان (صلى اهلل ىليه و له) امئىظمحتدث الرسوم 
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School و Harvard  إنضم لكتلة المحافظين الجدد من جامعة أوكسفورد” الفكر اإلسالمي“الدكتوراة في حاصل على ،
برغم من   .وبعد غزو العراق تم تعينه مستشارا  للحاكم األمريكي بول بريمر( بقيادة ديك شيني وجورج بوش األصغر)

 أنه توجد قناعة لدى جميع األكاديمين والسياسيين أنه هو المهندس الحقيقي للدستور عدم وجود أي دور رسمي له، إال
وهي أمور   .(شيعة، سنة، وأكراد)كما أن جميع األصابع تشير له كصاحب فكرة المحاصصة في العراق   .العراقي الجديد

ودستورية في العراق هي نسخة كربونية من ولكن ما حدث من هيكلة سياسية   .لم ينفها فيلدمان نفسه وإن لم يؤكدها أيضا
للدكتور فيلدمان كتابات عديدة في الفكر  .كتابات فيلدمان المنشورة، بحيث يستحيل نفي أن يكون له دور أساسي فيها

سقوط وصعود )والتاريخ والحاضر السياسي في العالم العربي واإلسالمي، لكن أهم هذه الكتابات على اإلطالق هو كتاب 
 The Fall and Rise of the Islamic State .2228سنة  (اإلسالمية الدولة
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 ،وهو يوحى إليه (صلى اهلل ىليه و له)ىند النيب  كنا جلوسا    :فام ،ىن سلم  بن نفيل السكوين
وبني  يفين بعضكم بعضا   وساأتوين أفنادا   ،إين غري البث فيكم ولسام البثني بعدي إال فليال  ): فقام

 . ( ) (يدي الساى  موت خديد وبعد  سنوات الزالزم

 :ىن افرتاب الساى  أساسيانينقطاني  إىلالرواي  تشري 

 :موت شديد. 1

املوت الشديد  إالوانظر من حولك وافرأ الدحف وانظر من ىلى خاخات الالفاز هل تر  
من  أومالعراق  نّ مئ ؛عراق من موت خديدما حيدل  ي الصورة له  وأوضح ،الذي يفاك بالناس

 .الدين خبري إن إليكبن فاطم  لسنا حباج   ارجع يا :بقوهلم (ىليه السالم)يكذب املهدي 

 :سنوات الزالزل. 2

 ي  اآلنوهذا ما حيدل  ،ن بعد املوت الشديد ساكون سنوات فيها زالزمأتاحدث الرواي  ب
فقد حدلت  اآلن أما!!! وىرب العدور منطق  زالزم  مئيامامن  رض الرافدين مل تكن يوما  أف ،العراق
 ؛من سابقاها أوضحكثرية وساكون   وساحدل زالزم ،كثرية مل يعهدها الناس من فبل  أرضي هزات 

فطرهتا السليم  وتسأم نفسها ملاذا كل هذا العذاب  إىللعل الناس تعود  ،يهمل اهلل ميهل وال نّ مئ
 ،ا هو  ي بلدنانم وأوضح أكثرومغارهبا  امئرض ي مشارق  اإلفسادو النازم بنا مع كل هذا الفساد 

ِبنَي َحىتَّ نَ ب َْعَث َرُسوال ﴾ونقوم هلم السبب   .( ) ﴿َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

ولكنكم كذبام  (ىليه السالم)املهدي  باإلماملكم رسوم ينذركم ويدىوكم لاللاحاق  أرسلفد 
 .كرب لو كنام تعلمونألقادم باكذيب الرسل وا إالينزم  فالعذاب ال، به
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، وسرجكم موفدة ،ليكن احقاؤكم نمنطق ) (.و خذكم أيضا  سآيت ) :(ىليه السالم) ىيسى فام
جاء وفرع يفاحون له للوفت طوىب  إذاحىت  ،حىت يرجع من العرس يناظرون سيدهم أناسنام مثل أو 

  .( ) ...( جاء سيدهم جيدهم ساهرين إذاهلؤالء العبيد الذين 

 امئبواب،يناظرون سيدهم فقد فرع  ،وسروجهم موفدة ،نمنطق  احقاؤكمالذين للساهرين  طوىب
ومد يد لقاام السفياين  ،ومد يد لكل الناس الناشاهلم من الضيم والظلم والقهر ،وصدح بدىوة احل 

 .وفد فرع طبوم احلرب فهل من جميب امئبواب،ىلى  أصبحلعنه اهلل الذي 

َناُهْم ِبكِ ﴿ َهْل يَ ْنظُُروَن ِإال تَْأِويَلُه يَ ْوَم *  َااٍب َفدَّْلَناُ  َىَلى ِىْلٍم ُهد   َوَرمْحَ   لَِقْوٍم يُ ْؤِمُنونَ َلَقْد ِجئ ْ
ا َأْو فَ َيْشَفُعوا لَنَ  يَْأيت تَْأِويُلُه يَ ُقوُم الَِّذيَن َنُسوُ  ِمْن فَ ْبُل َفْد َجاَءْت ُرُسُل َرب َِّنا بِاحلَْ ِّ فَ َهْل لََنا ِمْن ُخَفَعاءَ 

ُهْم َما َكانُوا يَ ْفاَ ُرونَ  َر الَِّذي ُكنَّا نَ ْعَمُل َفْد َخِسُروا أَنْ ُفَسُهْم َوَضلَّ َىن ْ  .( ) ﴾نُ َردُّ فَ نَ ْعَمَل َغي ْ

واملهديني وسلم  امئةم م دممد  وصلى اهلل ىلى دممد و  ،نساعنيوبه  ،واحلمد هلل رب العاملني
 .تسليما  
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 5 ............................................................................................... تقدمي
 5 .............................................................................................. مقدم 

 2 .............................................................................. من ىالمات  خر الزمان
 2 ............................................................................. موت امللك ىبداهلل.  
    ......................................................... جيعل مبدر منربا   (ىليه السالم)املهدي .  
    ........................................................................ خلعت العرب أىناها.   
    ................................................................... .احداث  ي دمافظ  امئنبار.   

 0  ........................................................................... الرمزي   ي روايات الظهور
 2  ................................................ . هل السفياين خخص واحد أم ىّدة أخخاص؟.  

 1  ............................................ مامعىن كلم  سفياين وملاذا اطل  ىليه هذ  الاسمي  بالذات؟
    ...................................................... من هم القوم من سواد الكوف  ومن اهل البدرة؟

    ............................................................................. تسمي  السفياين.  
    .................................................. هل سفياين الكوف  هو نفسه سفياين الشام؟؟؟.  
 1  ....................................................... (لسالمىليه ا)السفياين ابن ىم املهدي .   
 0  ..................................... هل سالاح  فوافل من الذين يدىون الاشيع بركب السفياين؟. 5
 1  ................................................................. !!!السفياين أخقر أمحر أزرق . 1
    ......................................................... هل ميكننا متييز السفياين حام ظهور ؟. 5
 1  ...................................................................... :السفياين وحكم العراق. 0
 5  ............................................................................... اخراط الساى . 2

    ............................................................................ اخلسف بالبيداء. 1 
 5  ............................................................     (ىليه السالم)اندار االمام املهدي 

 5  ................................................................... سفياينحامي   ي خروج اليماين وال
 51 ........................................................................... يكون البأس من كل وجه



  5 .......................................................... وليس  ي الرايات راي  أهد  من راي  اليماين
  5 .................................................................. دواىي الاعايم ىلى خخص اليماين

 55 ..................................................... الناس لامييز اخلبيث من الطيب االباالء ومتحيص
 50 ...................................... ن دمور حركاه؟ملاذا مسي باليماين؟ وهل هو من اليمن؟ واين ساكو 

  1 ........................................................................... اليماين ياحر  من الشرق
  1 ....................................... خروج السفياين واليماين واخلراساين  ي سن  واحدة،  ي خهر واحد

 15 ............................................................................. حدود خخدي  اليماين
  5 ......................................................................... خروج اليماين فبل السفياين

 55 ................................................................................. من هو اخلراساين؟
 50 .......................................................................... دور الرايات السود املشرفي 

  0 .................................................................................... معرك  اصطخر
 00  ............................................ (ىليه السالم)املوت الشديد والزالزم ىندما يظهر املهدي 

  2 ........................................................................................... الفهرس
 

 

 

 

 

 


