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  لّهم اجعلْين من اَنْصارِه واَعوانهاَل

جِهوائح يف قَضاء هلَيا سارِعنيوالْم هنع نيوالذَّاب  

 هترادىل اا ابِقنيالسو هنع حامنيوِالْم رِهألَوام لنيتَثمالْمو

 وِبينه الْموت الَّذي والْمستَشهدين بين يديه اَللّهم ان حالَ بيين

جعلْتَه على عبادكَ حتْماً مقْضياً فَاَخرِجين من قَبري مؤتَزِراً 

ةوعياً دلَبداً قَناتي مرجفي ميراً سكَفَين شاه  

  الداعي يف الْحاضرِ والْبادي
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  بسم ا الرمحن الرحيم

 ا :  

مد هللا رّب العاملني والصالة والسالم على خري خلقه حممد وآله احل

  .الطاهرين

احلديث عن العقيدة املهدوية ومعطيا�ا وآثارها على املستوى 

الفردي واالجتماعي حديث يضم بني طياته الكثري من االبعاد املعرفية 

والعقدية والنفسية والروحية لدى اجلنس البشري جبميع أطيافه، 

ميثل عصارة طموح البشرية ومنتهى أمل االنسانية على هذه  باعتباره

_ األرض، إذ هو ليس سردًا تارخييًا ال ميت إىل الواقع اإلنساين 

بصلة، وليس هو جمرد ترف فكري ال عالقة له _ حباضره ومستقبله 

بوجدان االمة وتطلعا�ا، وال هو حديث عن اخليال العلمي يف عامل 

طالعات املعرفية واالحصاءات امليدانية العد املستقبل، فقد أثبتت امل

التصاعدي لتجذر العقيدة املهدوية واالميان �ا يف ضمري االمة 

والوجدان االممي هلا مبقدار تزايد احملن والصعوبات اليت واجهتها 
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وتواجهها البشرية يف العصور املاضية وعصرنا الراهن، وهذا ما يعرب 

رات الظهور األصغر حيث أصبحت عنه يف األدبيات الرتاثية مببش

إن _ األمة أشّد اجنذاباً إىل ذلك التغيري العاملي وانقلبت من أمة قابلة 

للتحول الذي سوف حيصل يف املستقبل إىل أمة _ مل نقل رافضة 

فاعلة، وهذا التحول حبد ذاته ميثل خطوة عظيمة اجنز�ا عقيدة 

  .لعامليةاالنتظار لبناء جسور االرتباط مع عصر النهضة ا

وبالرغم من اجلهود املتظافرة البناء االمة بعلمائها ومثقفيها من 

خالل أقالمهم الشريفة ومنابرهم القيمة، وجتارها بانفاقهم وتربعا�م 

يف هذا ا�ال والشرحية العامة من اتباع الطائفة احلقة بتفاعلها والتزامها 

  .فكراً وعمالً �ذه العقيدة

اجلهود واملساعي لبناء صرح العقيدة  أقول بالرغم من كل هذه

واستيعاب مفردا�ا إال أنه مازالت هناك جوانب مل تسلط عليها 

االضواء بالشكل الكايف وبصورة مستقلة مع ارتباطها الصميمي 

بالعقيدة املهدوية، بل تعترب من االجزاء املقومة ملفهوم وعقيدة 

التخصصية يف  االنتظار ومن هذه البحوث اليت سعى مركز الدراسات

إىل تناوهلا بشكل مستقل وتسليط األضواء عليها  اإلمام املهدي 

هو البحث عن الشخصيات ذات الدور الفاعل يف عصر الظهور 
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واليت تلقي بظالهلا على احلركة العاملية املظفرة بقائدها العاملي احلجة 

بن احلسن عجل اهللا فرجه سواء كانت هذه اآلثار والتداعيات على 

أو اجلانب السليب، وبعبارة أخرى  ستوى االجيايب حلركة اإلمام امل

_ ومن وراءها احلركات اليت متثلها _ سواء كانت هذه الشخصيات 

والسائرة يف ركابه وحتت إمرته أو اليت هلا  داعمة ومؤيدة لإلمام 

موقف آخر ويف اجلانب الثاين حلركة اإلمام، أي ا�ا تعترب من 

  .لعاملية املنتظرةاملعوقات للنهضة ا

وميثل اجلانب واحملور األول شخصيات مثل اليماين واخلراساين 

واحلسين كما يتشخص الطرف اآلخر بنماذج مثل الدجال والسفياين 

وآخرين، إذن البد من التعمق يف دراسة هذه الشخصيات 

ومشخصا�ا ومعرفة هويتها بصورة أكثر تفصيًال ملا قلنا من أن هلا 

يف عصر الظهور أوًال مضافًا إىل سّد املنافذ أمام من الدور املهم 

  .ينتحل أحد هذه الشخصيات طلباً حلطام الدنيا وركضاً وراء االهواء

 دامالسيد حممد علي احللو ومن هنا جاءت هذه الدراسة لسماحة 

حيث سلط فيها األضواء على واحدة من هذه الشخصيات ذات عزه 

يف عصر  اإلمام املهدي  الدور الفاعل واإلجيايب يف حركة
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وذلك من خالل حبث أصيل يعتمد على األسس العلمية الظهور، 

  .والقواعد السندية يف فقه احلديث ودرايته

وإذ يتقدم املركز بالشكر اجلزيل للمجهود العلمي القيم الذي بذله 

مساحة املؤلف فان من دواعي سروره واعتزازه أن يقدم للقراء وللمكتبة 

شخصيات عصر «السالمية هذا الكتاب ضمن سلسلة العقائدية ا

سائلني املوىل تعاىل أن يوفقنا لنيل رضاه ورضا أهل بيته » الظهور

  .الكرام امليامني

  

  ومن اهللا التوفيق

  

  السيد محمد القبانجي
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 اءا:  

  
  ..إّنھا ومضُة روٍح وعزمُة نفسٍ 

  ..مستقبل زاھر» تاریخ«نقرأھا في 
  ..یدماٍض عت» بشائر«و

إّنھا قّصة  ..الشھامة ..تّوةفال ..الثورة ..من أجل اإلصالح
لیترعرع ف�ي  رقحطان وحمی بالفتى الیماني القادم من شعا

وھاد سبأ، ویب�زغ عل�ى قم�ٍم یمنی�ٍة ش�امخٍة، ف�إلى ك�ّل ش�اب 
  ..تنساُب فیھ روح الوالء

  أھدي ملحمة الفتى الیماني الزاخرة بالتضحیة والفداء
  

  محمّد عليّ 
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  بسم ا الرمحن الرحيم

 ا :  

ــــه الطيّبــــني  ــــى ســــّيدنا حمّمــــد وآل احلمــــد هللا رّب العــــاملني، وصــــلى اهللا عل

  .الطاهرين

و نزعًة من نزعات الرتف أمل يُعّد الظهور حالًة من حاالت اخليال، 

و ظاهرة أو مسألة وهم، أو تطييبًا للخواطر، أو تروحيًا للنفس أاألديب، 

و ترفدها أو تعّززها االحتماالت، أحتوم حوهلا الشكوك، » يزيقّيةميتاف«

و تنبعث من خالهلا اآلماُل أالظنون، لتنبسط إليها النفوس املنكسرة، 

ُتقِنَع بسببها شهوة الثأر، لتشدَّ �ا حيازمي االنتقاِم، أو تتهالك الواهية، أو 

 إثبا�ا احلجج، أو دو�ا األرواح، أو تزهَق لتحقيقها النفوس، أو تتعاور يف

بل هي حقيقُة ديٍن، . تتهاوى يف تأييدها األدّلة، وختتلج دو�ا الرباهني

  .ووعُد مساٍء، وضرورٌة حمتومة النتيجة ثابتة الربهان

بقــدِر مــا ..ولـيس الظهــور هـو حالــة تســكني الـنفس لوعــدها املنتصـر

 قضـــّيُة انتســـاٍب لواقـــٍع شـــهدت يف صـــّحته األنبـــاء، وتـــواترت عنـــدهـــي 
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فهــو خمــاض جهــودهم، ..حتّققــه األخبــار، وتكافلــت لــه بشــائر األنبيــاء

أمـــــــــل أتبـــــــــاعهم املصـــــــــلحني، وتطّلعـــــــــات شـــــــــوق  ..وإرادة رســـــــــاال�م

  ..املستضعفني

يـــة الثقافـــة املهدويّـــة بكـــّل تشـــّعبا�ا، بـــل بكـــّل مـــن هنـــا نـــتلّمُس أمهّ 

  ..فصوهلا، ودواعيها ومقتضيا�ا، تارخيها وشجو�ا، مالمحها وفتنها

يس املتأّمـــل يف الوعـــد اإلهلـــي لقضـــّية الظهـــور بغافـــٍل عـــن ضـــرورة ولـــ

الكشـــف عـــن نقـــاب عالمـــات الظهـــور، والرتصـــد ملعرفـــة اليـــوم املوعـــود 

بكـلِّ مـا هلــذه العالئـم مــن خطـورة األمهّيـة يف حتديــد مسـارات التكليــف 

أو بــــاألحرى عــــن معــــامل مــــا ميكــــن للمكّلــــف أن يرتّصــــده يف مســــتقبل 

راف املعادلــة اإلهلّيــة ليتســّىن مــن خــالل ذلــك األحــداث، وهــو أحــد أطــ

توّخي الدّقة واحلـذر؛ وهـو يف خضـمِّ أحـداٍث طائشـٍة، أو فـٍنت مهلكـٍة، 

أو مالحـــم تـــودي باللبيـــب عـــن مســـالك اهلـــدى لتطـــيح بـــه يف مهـــاوي 

  ..الردى

ومل يغفل أئّمة اهلـدى صـلوات اهللا علـيهم عـن أمهّيـة مـا مـن شـأنه أن 

هذه العالئم اليت هي دوال املعرفة لسلوك أهـدى ُحيدثه التفّقه يف معامل 

الســـبل وأقومهـــا حـــّىت أوصـــوا شـــيعتهم بتلـــك املالحـــم وهاتيـــك الفـــنت، 

وهم بوصـــاياهم لـــئال خيـــتلط علـــيهم احلـــّق وتتشـــابه �ـــم الطرائـــق، وأرفـــد
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وتنحــــدُر فــــيهم الوهــــاد، وتقــــتحم بغفلــــتهم الصــــعاب، فاســــتزادوهم مبــــا 

  ..يتدبّر ينبغي للبصري أن حيذر، وللعاقل أن

ونّقبنـا مـا وها حنن حبمـد اهللا تعـاىل قـد خّصصـنا فصـوالً يف هـذا الشـأن، 

حتقيقــــه، فوجــــدناها مفعمــــًة باألحــــداث ينبغــــي تنقيبــــه، وحّققنــــا مــــا ينبغــــي 

املتزامحــة، والفــنت املتالطمــة، مثّ أِجْلنــا النظــر فعــنَّ لنــا أن نصــّنف مــا أوحــش 

إىل  مــن إشــاراٍت تشــري القــارئ مــن تــداخل األخبــار، أو أقّضــه مــا اضــطرب

حــدٍث، أو ترمــُز إىل شــخٍص، أو تــوعُز إىل قضــّية عمــد فيهــا أئّمــة اهلـــدى 

يضــاحًا، أو يُبّينــوا تفاصـــيلها إصــلوات اهللا علــيهم أن يتجّنبــوا اخلــوض فيهــا 

إيغــاًال، تقيّــًة مـــن أعــدائهم، وحتّفظـــاً علــى أتبــاعهم، ولـــئال يتــداوهلا القريـــب 

ــــــد، ويتعاطاهــــــا  ــــــداين، فيعّرضــــــوا شــــــيعتهم إىل املطــــــاردة القاضــــــي واوالبعي ل

والتنكيـل، وأوكلـوا فـكَّ رموزهـا وبســطها وإيضـاحها إىل غـابر األيّـام بعــد أن 

يتعـاطى معهــا النّـاس، وقــد خربوهــا صـّحًة وتصــديقاً وتســليماً فيمـا بــان هلــم 

  ..من حدوثها وحتقيق اآلخِر منها

أجلــِه، فــإّن  وال نـّدعي أن قــد وّفقنــا يف استقصــاء مــا عقـدنا البحــث مــن

لتـداخل الروايــات وتزامحهــا ســبباً يف معاناتنــا لفـرز مــا ميكــن فــرزه ليتســّىن لنــا 

  .قراءة األحداث ومعاجلتها مبا ينسجُم وخطورة البحث وأمهّيته

مـن تــداخٍل وتـدافٍع يوجــب معهـا عــدم  وال خيفـى مــا ألخبـار اليمــاين

القصـــُد  يّتضـــحَ الكافيـــِة لالبـــِت بالنتيجـــِة مـــا مل تكـــن هنـــاك مـــن القـــرائِن 
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ويستبني املراد، فإّن لليماين خطره يف مستقبل األحـداث، وكـون حركتـه 

املباركِة يكتنفها التكّتم ومقتضى السّر ودواعي اخلفاء إمعاناً يف احلفاظ 

عليهــــا مــــن مالحقــــِة اآلخــــرين، ومالحــــاة الظــــاملني، ومــــا مــــن شــــأنه أن 

رفــد املكتبــة املهدويّــة  ومــا عملنــاه رغبــًة مّنــا يف..وكتما�ــا حيفــظ ســّريّتها

برتاثها املغّيب ليُتاح لنا قراءة مستقبل األحداث القادمة وما يتطّلبـه منّـا 

  ..يف هذا املضمارتكليفنا 

فضــــالً عّمــــا وجــــدنا عليــــه مركــــز الدراســــات التخّصصــــّية يف اإلمــــام 

مــن رغبــٍة صــادقٍة يف متتــني الثقافــة املهدويــة بعــد أن ملــَس  املهــدي 

ه ث وضـــرورة بّثهــا بــني طـــّالب احلقيقــة، ومــا يرتكبـــخطــورة هــذه البحــو 

من عدم املعرفة اليت تؤدي بالكثري من عـدم  عدم التفّقه يف هذه االُمور

ووضعها يف نصا�ا، فضالً عّما تسـّببه هـذه اخلروقـات  استيعاب األمور

من تشـويش األذهـان واالضـطراب يف الرؤيـة أو إطاحـًة باحلركـة اليمانيّـة 

بســبب هــذا التمــادي _ تزّعمهــا اليمــاين، ويكــاُد األعــداء املباركــة الــيت ي

  .أن يستغّلوا هذه املمارسات وتوجيهها لصاحلهم_ 

لـــذا فقـــد أدركنـــا أمهّيـــة الثقافـــة املهدويّـــة علـــى املســـتوى العـــاّم الـــذي 

ميارســه طــّالب احلـــّق وطالئــع اخلــري ملـــزمني أنفســنا باملســامهة يف غـــرس 

ـــه مـــن بـــذرة هـــذه الثقافـــة املباركـــة عّلنـــا  نصـــل إىل مـــا نأمـــل الوصـــول إلي
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ــــان احلــــّق، وهــــو  مــــا ســــعى إليــــه مركــــز _ لعمــــري _ وضــــوح املبــــدأ وبي

، فوجـــــــدُت يف إدارتـــــــه مـــــــن احلـــــــرِص دراســـــــات اإلمـــــــام املهـــــــدي 

واإلخـــالص للمســــامهِة يف رفــــد مشــــروع الثقافــــة املهدويّــــة لــــدى طالئــــع 

ّدس ملـا املؤمنني الذين حرموا لوقٍت ليس بالقصري مـن هـذا التثقيـف املقـ

فكــري الـــذي ســنوات القهــر ال_ العـــراق _ مــّر ببلــد العتبــات املقّدســة 

افتــــه املهدويّــــة غائبــــًة إىل احلــــّد الــــذي وجــــدت أ�كتــــه احملنــــة فغــــدت ثق

الشــــبهات مكا�ــــا يف اخــــرتاق الشــــارع امللّبــــد بثقافــــات الغــــري لإلطاحــــة 

  .بثقافتنا املقّدسة

كـــز وإدارتـــه الكرميـــة وإذ أشـــدُّ علـــى يـــد اخلـــّريين مـــن أعضـــاء هـــذا املر 

أدعو إىل تكثيف اجلهود من أجل خلِق ثقافٍة مهدويٍّة تساهُم يف إجيـاد 

انفـــراٍج متفائــــٍل ينتظــــر غــــداً مشــــرقاً تكتحــــُل بــــه عيــــون اجلميــــع بطلعتــــه 

  .البهّية

  

  ذكرى شهادة الصّديقة فاطمة الزهراء عليها السالم 

  هـ١٤٢٥                   

  ّي السّيد حيىي السّيد حمّمد احللوحمّمد عل                
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    امر

  إ  م اظور

  

تُعدُّ عالمات الظهور من أولويـات الثقافـة املهدويّـة الـيت تشـغل حيـزاً 

  .مهّماً من مساحة الفكر اإلسالمي، بل اإلنساين على العموم

بقـدر مـا  فاملهدويّة مل تكن مقتصرة على معطيـات الـدين اإلسـالمي

هـي حالــة إنســانّية تتطلّـع إليهــا كــّل الطبقـات احملرومــة واملستضــعفة، بــل 

. ميكــن أن تتعــّدى إىل الطبقــات اُالخــرى مــن الرتكيبــة اإلنســانّية عمومــاً 

فالتوّجهــات اإلنســانّية ال تقــف عنــد حــّد إشــباع الضــرورة، بــل تتعــّدى 

نّيتها إىل مراقــــي الكمــــال، فهــــي تنشــــد الوصــــول إىل مــــا يشــــعرها بإنســــا

اإلنسـاين الـذي مـن شـأنه أن » االبتـذال«متحّديًة كّل مظـاهر  وكرامتها

ــــة، والتنافســــات . يهــــدر إنســــانّية اإلنســــان املقّدســــة فالصــــراعات الدولّي

ســّية ُترهــق تلــك اإلنســانّية املعّذبــة الــيت فتحــت عينيهــا علــى ذلــك السيا

شــؤوم، التنــافس املقيــت، فقضــّية قابيــل وهابيــل حتكــي بــذرة التنــافس امل

ُتظهـــــر مـــــا ختفيــــه مكنونـــــات الـــــنفس والتمــــّردات علـــــى نـــــواميس النبــــّوة 
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وخفاياهـا مــن التمــّرد علــى كــّل مـا هــو خــري، وبــذلك تتســّيب توّجهــات 

معه تفقد قابلّيا�ا على االنقياد إىل ما مـن شـأنه النفس إىل احلّد الذي 

أن يكـــــون ســـــبباً لســـــعاد�ا، مـــــن هنـــــا عرفنـــــا ســـــبب تلـــــك الصـــــراعات 

فســـات لتحقيـــق ة علـــى امتـــداد تارخيهـــا، لـــذا فهـــي ضـــحّية التنااإلنســـانيّ 

غايا�ــــا علــــى حســــاب املبــــادئ، وســــحق طموحــــات اإلنســــان للعــــيش 

حاجتهــــا إىل االصــــالح مهمــــا  ةبســــالٍم وكرامــــة، هكــــذا جتــــد اإلنســــانيّ 

مورســـت رغبـــات اإلصـــالح ضـــمن تنظـــرياٍتٍ◌ وضـــعّية وكّلفتهـــا بعـــض 

اإلنســـانّية مـــن ق طموحـــات اُالطروحــات الوضـــعّية الـــيت تعّهـــدت بتحقيـــ

أجــل كرامتهــا املهــدورة، إالّ أّ�ــا مل حتّقــق رغبا�ــا يف هــذا ا�ــال لقصــور 

توّجها�ــا عــدا يف نطاقهــا املصــلحي الضــّيق؛ لــذا فــال بــّد لإلنســانّية أن 

ترتّبص لإلصالح، وأن ترنـو إىل املنقـذ املصـلح، وأن تتـوّخى ذلـك اليـوم 

  .ويُنتصر للحّق من غاصبه الذي فيه يُثأر للمظلوم من ظامله،

يّتفــق علــى ضــرورة اإلصــالح بعــد مــا تفّشــى الفســاد،  يعإذن فــاجلم

وحتمّيــة العــدل بعــد مــا عــّم الظلــم، وبســط القســط بعــد انتشــار اجلــور، 

وليس هلذه الـدوافع سـوى الفطـرة، وال هلـذه الـدواعي غـري الضـرورة، أي 

يــا علــى هــذه ضــرورة أن يعــيش اإلنســان وقــد متّتــع بكــّل حقوقــه، وأن حي

  .األرض وقد أِنَس بالسالم
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وإذا كان األمر كذلك فليّتفق اجلميع على أي هذا املصلح سـيكون 

أوفــق وأقــوم؟ علــى أّن صــفات هــذا املصــلح وخصوصــّياته  ، وأيّــهأهــدى

قد توّفرت لدى مهدي أهل البيت عليهم السالم، حيث العصمة الـيت 

ـــــد املصـــــلح، والـــــيت تق تضـــــيها مهّمـــــة ســـــتكون أهـــــّم خصوصـــــّيات القائ

ــة، ولعــّل اجلميــع ســيّتفق علــى هــذا املصــلح مــن حيــث اإلصــالح  العاملّي

واخلصوصــّيات، ومبعــىن آخــر أّن اجلميــع املبــدأ دن النظــر إىل التفاصــيل 

سـيكون يف حالـة انتظـار تقتضـيها دواعـي اإلصـالح، فـإذا اتّفـق اجلميـع 

فـق علـى على املصلح الواحـد فعنـد ذاك تتقـارب الوجهـات املتباينـة، وتتّ 

ـــــز املشـــــروع املهـــــدوي  ـــــه أثرهـــــا يف تعزي قضـــــّية االنتظـــــار، وتكـــــون لثقافت

  .وارتكازه يف  النفوس، ومن مثّ تطّلعات البشريّة لذلك اليوم املوعود

مــن هنــا نستشــعر ضــرورًة اُخــرى تكــون يف أولويــات تطّلعــات ثقافــة 

االنتظــار، وهــي ثقافــة عالمــات الظهــور؛ إذ تلــك الثقافــة تكــاد تكــون 

ة لـــدى كثـــٍري مــن اُولئـــك الـــذين يتشــّوقون حللـــول اليـــوم املوعـــود، معدومــ

  .والسبب يف ذلك أّن هلذا االنعدام مربّراته

مل تكــــــن روايــــــات عالمــــــات الظهــــــور واضــــــحة ميكــــــن قراء�ــــــا : أّوالً 

بســـهولة؛ ملـــا امتـــازت بـــه هـــذه الروايـــات مـــن غمـــوٍض مقصـــود، ورمـــوٍز 

عـن الرقيـب الـذي   خاّصة حاولت معها هذه الروايـات أن تكـون مبنـأى
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كان يتحّني الفرصـة لتطويقهـا مبطـاردة روا�ـا وَمـن يعتقـد �ـا؛ ملـا حتملـه 

  .هذه العالمات من �ديٍد ملستقبله ومستقبل نظامه

تتناســـب روايـــات عالمـــات الظهـــور يف تـــداوهلا تبعـــاً الزدهـــار : ثانيـــاً 

لعالمـات الثقافة املهدويّة حينئٍذ، فـإّن املنتظـر ال يعـدو عـن متـابٍع تـّواٍق 

الظهور، ويف خالف هذه احلالة جتد أّن عالمات الظهور تعـاين تراجعـاً 

أّن الثقافـــة املهدويّـــة ختبـــو واضـــحاً يف متابعتهـــا والبحـــث عنهـــا، ومعلـــوم 

وتتوّهج تبعاً حلاالت الظرف السياسي الذي يدخل سبباً يف حتجـيم أو 

  .إطالق هذه الثقافة

معينــة تســّببها » حماصــرةٍ «ن تعــاين روايــات عالمــات الظهــور مــ: ثالثــاً 

اليت ال يسمح البعض بتداوهلا مـا مل يطمـئّن سـندياً التشّددات السنديّة 

من صّحتها؛ لذا فإّن الكثـري مـن هـذه العالمـات ُتطـرح سـندياً ويتوقّـف 

الـــبعض مـــن التعـــاطي معهـــا، يف حـــني حيصـــل لـــدى اآلخـــرين اطمئنـــان 

اعي متابعة عالمـات إالّ أّن لدو . بصّحة صدورها والعمل على أساسها

  :الظهور ما يربّرها كذلك

تعــّد عالمــات الظهــور جــزءاً مــن الثقافــة املهدويّــة، أو قــل مــن _  ١

و حيـرص ثقافة االنتظار، فإّن املنتظر يتطلّـع إىل ذلـك اليـوم املوعـود، وهـ

ن عالمـــًة علــى اقـــرتاب وقــت الظهـــور، فـــإّن كثــرياً علـــى متابعــة مـــا يكــو 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢١من ثقافة االنتظار إلى ثقافة عالئم الظھور                       
 

 

فــة تكليفــه حيــال انتظــاره لإلمــام، لــذا فــإّن ذلــك جــزءاً مــن اهتمامــه ملعر 

تدفعــه إىل مراقبــة مــا يكــون مــن  يكّنهــا لإلمــام حالــة الشــوق الــيت 

  .شأنه بشارًة أو إنذاراً ليوم ظهوره الشريف

أّن الطبيعـــــة اإلنســـــانّية حريصـــــٌة علـــــى معرفـــــة آفـــــاق املســـــتقبل _  ٢

س وخصوصـّيات جمريــات مــا ســيحدث مســتقبالً يف غــابر الزمــان، فــالنف

ملــا ســيجري مســتقبالً مــن أحــداث حرصــاً _ خوفــاً أو طمعــاً _ تتطّلــع 

�ا أو خوفـاً ممّـا يهـّدد مسـتقبلها؛ لـذا على حصوهلا مبا ميّكنها من سعاد

فهــي حتــرص جــاّدة علــى معرفــة مــا جيــري مســتقبالً وســتكون عالمــات 

  .إحدى آليات تلك املعرفة اخلفّيةالظهور 

ــــا أن نتن ّكــــر خلطــــورة ثقافــــة عالمــــات وعلــــى كــــّل حــــال، فــــال ميكنن

االنتظــار، فــإّن لــدواعي متابعتهــا مــا يربّرهــا، ولعــدم متابعتهــا مــا يربّرهــا  

كذلك لدى البعض، إالّ أنّنا ال ميكن أن نتغاضى عن ذلك ملا تشّكل 

  .هذه الثقافة جزءاً من ثقافتنا احملاصرة، وتراثنا املهدور
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  اّد اي

  أم ا ادي؟

  

عـــّد مســـانيد الروايـــات إحـــدى آليـــات معرفـــة الصـــدور، فالســـند ال تُ 

يعدو عن آليٍة للوثوق جبهة الصدور، أي السند مل يكن حبّد ذاته غايـة 

يتابعها الباحث، بل هي وسيلة من خالهلا يطمئّن الباحـث مـن صـدق 

صــدور الروايــة ومعرفــة جهتهــا، علــى أّن الوثــوق ال يتوقّــف أحيانــاً علــى 

، وهـــذا ميكــن تطبيقـــه علــى ممارســـة االســـتنباط رهاصــّحة وصـــدق صــدو 

الفقهي والبحث اُالصويل؛ إذ ال ميكن للفقيه أن يفـيت يف حكـٍم فقهـي 

ــة صــحيحة يســتند إليهــا يف اســتنباطاته واجتهــاده  مــا مل تكــن هنــاك أدّل

 الفقهي، وكذا احلال يف مباحث اُالصـول، فـإّن للروايـة الصـحيحة أثرهـا

ـــة البحـــوث تقنـــني العملّيـــة اُالصـــو  يف لّية والبـــّت �ـــا، وهكـــذا تتزايـــد أمهّي

والـــيت يتوقّــف العمــل �ـــا الســنديّة تبعــاً ألمهّيــة القضـــّية املبحــوث عنهــا، 

علـــى الروايـــات الصـــحيحة، يف حـــني أّن التشـــّدد الســـندي ال يُعـــّد مـــن 

الضـــرورة حبـــال يف أحيـــان اُخـــر، فالقضـــّية التارخييّـــة ال حتتـــاج يف بعـــض 
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الســندي يف روايتهـــا، فلعــّل تناقلهـــا يتعاطــاه الثقـــة األحيــان إىل التشـــّدد 

وغــري الثقــة ملــا ُحتدثــه هــذه القضــّية مــن وقــٍع يف نفــس املشــاهد فيتناقلهــا 

  .عنه الرواة كونه شاهُد عيان حدثت هذه القضّية أمامه

نعـم، هنـاك مـن القضـايا التارخييّـة الـيت هلـا أثرهـا يف السـري العلمــي أو 

فــــإّن التشـــّدد الســـندي ســـيكون داعيــــاً  البحـــوث اُالخـــر، تيف مالزمـــا

  .ملعرفة صّحتها والوثوق من وقوعها

وكــذا احلــال فيمــا يتعّلــق بروايــات عالمــات الظهــور، فلعــّل احلــال �ــا 

أدعــــى إىل التســــامح الســــندي منــــه إىل التشــــّدد؛ ذلــــك ألّن عالمــــات 

الظهــور مــا هــي إالّ إشــارات مســتقبلّية ُتشــري �ــا هــذه الروايــات إىل مــا 

وهي معرفة ما _ وقوعه تزامناً أو قبيل اليوم املوعود، وهذه احلالة ميكن 

تتــوق إليهــا النفــوس عمومــاً بغــّض النظــر _ يــّدخره املســتقبل مــن اُمــور 

عــن توّجها�ــا ومــا تّتصــف �ــا مــن ثقــٍة وعدالــة أو خــالف ذلــك، فــإّن 

مســـتقبٍل جمهـــول الـــنفس اإلنســـانّية حريصـــة علـــى معرفـــة مـــا تالقيـــه مـــن 

جنباتــه مفاجئــاٍت تكــون ســبباً لســعادته، أو داعيــاً لشــقائه، يضــّم بــني 

لــذا فاإلنســان يتطلّــع إىل متابعــة هــذه العالمــات ومالحقــة مـــا روي يف 

شأن املستقبل، ممّا حدى أن يكون هناك اهتمامـاً خاّصـاً لـدى الـبعض 

يف معرفة هذه العالمات أو روا�ا بغّض النظر عن كـون هـذا الـراوي أو 
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أي أّن حالـــة االنبهـــار لــدى النفـــوس ســـبباً يف مالحقـــة  ذاك ثقــة أم ال،

مثــل هــذه األخبــار ومتابعــة تفاصــيلها، فلرّمبــا يهــتّم �ــا مــن كــان ثقــًة أو 

يتابعهــــا غــــري الثقــــة علــــى أســــاس معرفــــة مــــا ســــيحدث، لــــذا فــــال جمــــال 

للتشـــّدد الســـندي يف هـــذا املضـــمار؛ إذ علـــى أســـاس التشـــّدد ســـنطرح 

أْوىل االهتمــام �ـا الثقــة وغـري الثقــة علــى  الكثـري مــن هـذه الروايــات الـيت

هـــذا مـــن جانـــب، ومـــن جانـــب آخـــر، فـــإّن لعالمـــات الظهـــور . الســـواء

قرائنهــــا املزامنــــة هلــــا الــــيت تــــدّل علــــى صــــّحة ورودهــــا أو عدمــــه، بــــل أّن 

حتّقــق القــرائن الــيت حتــدث يف أجــواء منــاطق الظهــور تشــري إىل إمكانيّــة 

ل يف االُفــق تشــري إىل بــوادر هــذه هــذه العالمــات، مبعــىن أّن هنــاك دالئــ

العالمــــات واإلشــــارة إىل حتّققهــــا مســــتقبًال؛ لــــذا فمــــن غــــري العملــــي أن 

نشّدد يف أسانيد هذه العالمـات، فـإّن للقـرائن العاّمـة أثرهـا يف قبـول أو 

  .عدم قبول مثل هذه العالئم

على أّن التسـامح يف أسـانيد هـذه الروايـات والتعـاطي معهـا سـبباً يف 

أي ميكننــا ذه العالمــات باجلملــة بغــّض النظــر عــن تفاصــيلها، معرفــة هــ

أن نتعــّرف مجلــًة علــى مــا ســيحدث مســتقبالً تــاركني تفاصــيل ذلــك إىل 

املستقبل، وما من شأنه حتقيقه، هذا إضـافة إىل أّن االحتيـاط يف معرفـة 

بعـض تكـاليف يـوم الظهـور داعيـاً إىل التسـامح يف مثـل هـذه الروايـات، 
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و إىل أن حنتاط فيما سنالقيه من فٍنت ومالحـم كمـا هـو فإّن العقل يدع

نـا هـذا خطـراً مـا، ريقاحلال فيما لـو أخربنـا أحـدهم بـأّن مـا يالقينـا يف ط

فإّن العقل يدعو إىل أن حنتاط وحنذر فيما سنالقيه حتّرزاً من الوقـوع يف 

املخــرب ثقــًة أم ال، وكــذا احلــال يف اهللكــة، وهــذا بغــّض النظــر عــن كــون 

الظهــور، فــإّن احتمــال وقوعهــا ســيجّنبنا مــن خطــر الوقــوع يف  عالمــات

  .مهالك تودي بنا ومبستقبل ما نصبو إليه



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٧التشّدد السندي أم التسامح السندي؟                                 
 

 

  

  

روامت ا  

زردرة وان ا  

  

النـــدرة يف الروايـــات » أزمـــة«تواجـــه الباحـــث عـــن شخصـــية اليمـــاين 

الكاشــــفة عــــن شخصــــيته فضــــالً عـــــن الرمزيــــة الــــيت تتصــــف �ــــا تلـــــك 

  .الروايات

الرمزيــة فهــي الظــاهرة الــيت تكــاد تكــون عامــة يف حبــوث املالحــم  أمــا

حـــدى إذ حالـــة التقيـــة والكتمـــان إوالفـــنت، وهـــذه الظـــاهرة هلـــا مربرا�ـــا، 

  .لقي بل وظروف املتلقيتراعاًة لظرف المدواعي سلوكية الرواة 

حالــة التــوجس الــيت يعيشــها النظــام السياســي  أمــا ظــرف التلقــي فــانّ 

ية بايســـإنعلـــى الوضـــع الفكـــري العـــام، فتحديـــد  اظالهلـــضـــفي بتكـــاد تُ 

املعلومــة أو تــداول املفــردة املعلوماتيــة تتحــدد ضــمن ســياقات احلــاكم أو 

الــــــدوائر الثقافيــــــة التابعــــــة لــــــه، وبالتــــــايل فسُتصــــــادر تلــــــك املعلومـــــــات 

متســُخ واقعيــة املعلومـة الــواردة مــن منابعهــا فضــالً » مســخية«مبحـاوالت 

م، لذا فقد عمد أئمة اهلـدى صـلوات اهللا عن مالحقة روا�ا واستئصاهل
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لقــاء هــذه املالحــم مبحــاوالٍت إعلــيهم علــى الــتحفظ بقــدٍر كــاٍف عنــد 

. رمزيٍة ال تستهدف النظام السياسي يف الظاهر أو بشكل مباشٍر جلي

و�ذا االسلوب ُحفظت الكثري من روايات املالحم والفنت واسـتطاعت 

 هويا مــــن التحريــــف والتشــــحيفــــظ ســــالمتهالوصــــول إىل أيــــدينا بشــــكٍل 

  .فضالً عن التلف والضياع

هــذه جممـــل دواعـــي الرمزيـــة الـــيت امتــازت �ـــا أخبـــار املالحـــم والفـــنت 

  .ومن ضمنها روايات اليماين

أمــا حالــة النــدرة الــيت تعانيهــا روايــات اليمــاين فهــي ظــاهرة تســتحق 

  .التوقف والتأمل عندها

الــــتحفظ علــــى فقــــد عمــــد أهــــل البيــــت علــــيهم الســــالم إىل حماولــــة 

ري التســـاؤل، ورمبــــا ثـــشخصـــية اليمـــاين وختّفــــي مالحمـــه بشـــكل واضــــح ي

  :ميكن درج أسباب ذلك يف املربرات التالية

ـــة الكتمـــان بســـإعمـــد أهـــل البيـــت علـــيهم الســـالم إىل  :أوالً  اغ حال

 علــى شخصــيات عصــر الظهــور الــيت ســتكون حتــت قيــادة اإلمــام 

المة هــذه الشخصــية أو الــيت ســتوظف لنصــرته، وذلــك خشــيًة علــى ســ

املرتبصــة هلــا، لــذا  تبعادهــا عــن املالحقــة واملطــاردة مــن قبــل الســلطاإو 
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ة هلـذه الشخصـيات أمثـال اليمـاين واحلسـيين بفانـك جتـد االشـارة املقتضـ

  . واخلراساين واهلامشي

يهام ثر من تسمية على هذه الشخصيات الضفاء أكإحماولة : ثانياً 

على أُطلق : فمثالً بالتايل مالحقتها، ة هلا من تشخيصها و ئالقوى املناو 

القحطاين يف روايات، ويف أخرى املنصور، ويف غريها اخلليفة  اليماين

ويف بعضها امللك اليماين ويف رابعة احلارث، كما أطلق على  اليماين،

ويف  ات، وعمدت أخرى إىل تعريفه باحلسيناخلراساين يف بعض الرواي

  .لرايات السودثالثة باهلامشي ويف أخرى بصاحب ا

اليمـــاين حماولــة التـــداخل يف التســميات واملصـــطلحات، فلعــل  :ثالثــاً 

مرة أطلق عليـه احلسـين واحلسـين وصـف باخلراسـاين، ومـرة علـى احلسـين 

أطلـــق اخلراســـاين، وعلـــى اخلراســـاين وصـــف باهلـــامشي، وهكـــذا تتـــداخل 

األمســاء علــى مســميات خمتلفــة يضــطرب فيهــا الباحــث لتشــخيص أيّهــا 

بــل تشــددت بعضــها أكثــر مــن ذلــك يف الســرية والتكــتم فلــم  ،أصــدق

ففي حديث عمـار  ،مواصفاته إىل تصف اليماين بأية صفٍة بل أشارت

إذا انســــابت علــــيكم الــــرتك، وجّهــــزت : بــــن ياســــر رضــــي اهللا عنــــه قــــال

: ىل أن يقــولإ...اجليــوش إلــيكم ومــات خليفــتكم الــذي جيمــع األمــوال

فــاذا  ،ون إىل مصــرر حــدنويرب وحيصــر النــاس بدمشــق وخيــرج أهــل املغــ
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 ...دخلوا فتلك أمارة السفياين، وخيـرج قبـل ذلـك مـن يـدعو آلل حممـدٍ 

، وخـــروج رجـــٍل قيـــل الســـفياين يـــدعو إىل آل حممـــد ١ىل آخـــر احلـــديثإ

صــلى اهللا عليــه وآلــه ينطبــق علــى اليمــاين، وهــذه أقصــى غايــات الســرية 

حلركـة اإلمـام والكتمان يف التحرز عن ذكر شخصيات الظهور املناصرة 

.  

يســتفاد مــن حالـــة االضــطراب األويل يف املعلومــات إىل قطـــع : رابعــاً 

الطريـق علـى احلركـات والـدعاوى الفاسـدة مـن أن تتمثـل �ـذه احلركــات 

تجــــــين والــــــدعاوى الكاذبــــــة لــــــبعض يقــــــاف حــــــاالت الإاالصــــــالحية، و 

ابتـزاز األشخاص من تقّمـص هـذه الشخصـيات االصـالحية وحمـاوالت 

بينمــا . الل هــذه التســميات لالســتفادة منهــاغالنــاس واســتالســّذج مــن 

ســرعة اكتشـاف هــذه الــدعاوى  ىعلــ دحـاالت عــدم التشــخيص تسـاع

  .الكاذبة فوراً ومعرفة زيف مّدعيها

قــد عمــد أهــل البيــت » الســلبية«شخصــيات الظهــور  وباملقابــل فــانّ 

ال خيفـى علـى أحـد وذلـك للـدواعي علـيهم السـالم إىل كشـفها بشـكل 

  :التالية

                                                
 .٤٦: عقد الدرر في أخبار المنتظر للمقدسي الشافعي -١
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ن شخصــيات الظهــور الســلبية هـــي يف عــداد اخلطــر املـــداهم إ :أوالً 

للجميـع، ومعرفـة مشخصــا�ا يوجـب معرفـة هــذا اخلطـر والـتحفظ منــه، 

وحماولة فضـح وتعريـة هـذه الشخصـيات سـيقطع الطريـق علـى حمـاوالت 

  .لظهوره قلةواملعر  ة حلركة اإلمام ئزيف ودجل هذه العناصر املناو 

ــــــات :ثانيــــــاً  الظهــــــور إىل االعــــــالن عــــــن أمســــــاء هــــــذه  عمــــــدت رواي

االخنــــراط يف بعــــاد أتبــــاعهم عــــن إالشخصــــيات واالشــــارة إليهــــا حملاولــــة 

ـــ عـــداد نفســـها إهـــذه الشخصـــيات إىل  ةصـــفوف تنظيمـــا�م بعـــد حماول

طية تغوظهورها بشكل تنظيمي وبدعاوى إصالحية عادلة، وقد حتاول 

فيظـــــة الـــــبعض صـــــالحيٍة براقـــــٍة تســـــتثري حإشـــــعاراٍت بشـــــعة بأهــــدافها ال

  .لالخنراط إىل تشكيال�ا

فقــد أشــارت روايــات الســفياين إىل أن امســه عثمــان بــن عنبســة وهــو 

هـو : نسـبته هكـذاأموي ينتسب إىل خالد بن يزيد بن معاوية وبعضـها 

حــرب بــن عنبســة بــن مــرة بــن كلــب بــن ســلمة بــن يزيــد بــن عثمــان بــن 

ب بـن أميـة صـخر بـن حـر خالد بن يزيد بن معاويـة ابـن أيب سـفيان بـن 

، وحاولــــت بعــــض الروايــــات االشــــارة إىل الســــفياين ١..بــــن عبــــد مشــــس

حيــث شّخصــت هــذه الروايــات : األول وهــو كاملمهــد للســفياين الثــاين

                                                
 .٩٠: راجع عقد الدرر في أخبار المنتظر للمقدسي الشافعي -١
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بـــل . إىل أن الســـفياين األول رجـــٌل مـــرواين ينتســـب إىل الـــبالد الشـــامية

ون لــه شــأٌن كأشــارت الروايــات إىل أن الســفياين الثــاين وهــو الــذي ســي

وتشـــــخيص  ، أحــــداث الظهــــور هـــــو مــــن الــــوادي اليــــابسيف» ســــليب«

تتبـع علـى معرفـة نشـوء حركتـه وحمـاوالت الوادي اليابس جغرافياً يعـني امل

  . تفادي خطره أو االنضمام إليه

ذا حاولنـا أن نضــع بـني أيــدينا منــاذج للروايـات الواصــفة لشخصــية إو 

ـــه يتضـــح لنـــا مـــدى  الســـفياين والـــيت تشـــري إىل أهـــم مشخصـــاته ودالالت

علـــى تشـــخيص مثـــل تلـــك الشخصـــيات اخلطـــرية واالشـــارة إىل احلـــرص 

خيـرج : ث بـن عبـد اهللا قـالر فعـن احلـا: رز منهـا ولكـن بعـد معرفتهـاحـالت

رجــــل مــــن ولــــد أيب ســــفيان يف الــــوادي اليــــابس يف رايــــات محــــر، دقيــــق 

  ١.طويل العنق، شديد الصفرة، به أثر العبادة ،الساعدين والساقني

يـدخل األزهـر ابـن الكلبيـة الكوفــة : رطـاة قــالويف روايـٍة أخـرى عـن أ

فتصـــيبه قرحـــة، فيخـــرج منهـــا فيمـــوت يف الطريـــق، مث خيـــرج رجـــل آخـــر 

مـــنهم بـــني الطائفـــة ومكـــة، أو بـــني مكـــة واملدينـــة، مـــن شـــبب وطبـــاق 

                                                
 .٢٢٣ - ٢٢٢: الفتن لنعیم بن حماد -١
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شـجر باحلجــاز، مشــّوه اخللــق، مصـّفح الــرأس محــش الســاعدين، غــائر و 

  ١.العينني، يف زمانه تكون هّدة

مآهلـا إىل النـيب صـلى  اهللا عليـه وآلـه خبار ترجـع يف على أن هذه األ

رســــــال إال أن الــــــراوي يرويهــــــا مبــــــا وعاهــــــا عــــــن غــــــريه وكأنــــــه يرســــــلها إ

حـم، حيـث يتعهـد الـراوي املالحـدى خـواص أخبـار إوهذه  ،املسّلمات

بــذكر مــا يكــون يف مســتقبل الزمــان مرتكــزاً لديــه صــحة مــا يرويــه وعــدم 

قاهــا النــاس منــه علــى أســاس اخلـــربة ويتل ،احلاجــة لــذكر مــن يــروي عنــه

والدراية هلذه األحداث وهم لفرط شوقهم ملعرفة ما تنطوي عليـه األيـام 

ياهـا دون حاجتـه ملعرفـة إد لتلقيه عمن احلوادث والفنت فان املتلقي مست

  .ممن صدرت ومن أين وردت

                                                
 .٢٢٣ - ٢٢٢: الفتن لنعیم بن حماد -١
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ما  

  وت اظور

  

ان، خصوصًا يف تعد عالمات الظهور وشروطه من األمهية مبك

اقع وو  ينسجمحماولة تعيني شخصيات الظهور وتشخيصها مبا 

  .حداث كذلكالروايات الواردة بل واقع األ

أما شروطه فهي ما يتوقف الظهـور  ...فالظهور له شروطه وعالماته

علـى حتققــه وعالقتـه بــالظهور عالقـة العلــة بـاملعلول والســبب باملســبب، 

أو منــذرة صــاٍت مبشــرًة إرهاة بــفهــي مبثاأمــا عالماتــه . والشــرط بالنتيجــة

تعلن عن حلول يوم الظهور أو اقرتابه بشكل ال يتيح حلـرية املتحـري مـن 

  .مندوحة أو لعذر املعتذِر من جمال

ـــه العـــامل مـــن يـــئهليـــاً يتهإالمـــات تعـــد لطفـــاً ععلـــى أن هـــذه ال  خالل

الســتقبال ذلــك احلــدث احلاســم أو اليــوم املوعــود، فالعالمــات احلادثــة 

شــارة المكانيـــة اإلنســان أن يقـــرر يف إنهــا أو القادمــة يف بعضـــها هــي م

» نـــذاٍر مبّكـــرإ«ّمها توُجهاتـــه وانتماءاتـــه، فهـــي تعـــُد حقـــاً أدوات ضـــخ
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يستطيع من خالهلا أن يتحسس اإلنسان ما سيدامهه من تغيٍري جذري 

ـــة التحقـــق مـــن  علـــى مجيـــع املســـتويات، علمـــاً أن هلـــذه العالمـــات قابلي

لقــرب الزمــاين ليــوم الظهــور أو مــن حيــث املقارنــة نســبياً حيــث البعــد وا

ليـــوم الظهـــور أو تلـــك الـــيت ال تنفـــك عنـــه، فضـــالً عـــن عالمـــاٍت تعـــد 

حرى مبـــا حتميــة التحقـــق وعدمـــه تبعـــاً ملقتضــيات تلـــك العالمـــة أو بـــاأل

  .رادته تعاىل ومكنون حكمتهإيتعلق ذلك يف خصوص 

 أكـد�ا األخبـار حـدى هـذه العالمـات احلتميـة الـيتإوللوقوف علـى 

نســـتعرض مبــــا تـــوفرت بــــني أيـــدينا مــــن أخبـــار  اليمــــاين لنســـتقرأ بعــــض 

  .شخصيات الظهور احملتومة باذن اهللا تعاىل



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٣٧الیماني وعالمات الظھور                                          
 

 

  

  

ما  

  ن اوم

  

نّوهـــت عليهـــا تُعـــّد شخصـــّية اليمـــاين مـــن الشخصـــّيات املهّمـــة الـــيت 

  .روايات عالئم الظهور

ّيٍة اُخرى أولْت هلا الروايـات ومل تزل شخصّية اليماين مقرونًة بشخص

أمهّيتهــا املتميّــزة، وهــي شخصــّية الســفياين الــيت أشــرنا إىل بعــض مالحمــه 

فيمــا ســبق، وتكــاد الروايــات هــذه تشــري إىل العالقــة الســببّية بــني هــاتني 

  .الشخصّيتني وبني يوم الظهور

فالســـفياين ميثّـــل حــــاالت االحنـــراف ومعـــامل الظلــــم، وســـتكون هلــــذه 

ثرهــا املهـّم يف يــوم الظهـور، الــذي سـيكون موقوتــاً حبمــالت الشخصـّية أ

علـى ضـوء مـا ترتكـه هجمـات  السفياين الظاملة، وسيتحّرك اإلمام 

ـــاس اآلمنـــني، وقـــتلهم  الســـفياين علـــى املنـــاطق اآلمنـــة وترويعـــه ملئـــات الّن

لــــك التحــــّرك الطــــائش موجبــــاً لظهــــور اإلمــــام وتشــــريدهم، وســــيكون ذ
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 هــــذا، وختلــــيص املقهــــورين مــــن ظلمــــه ، وصــــّد محــــالت الســــفياين

  .وبطشه

أمل تكــــن االنتهاكــــات الظاملــــة الــــيت ُحتــــدثها : ورّب ســــائل يتســــاءل

سياسات بعض الدول أو اجلماعات أو اجلهـات االرهابيّـة الـيت تسـفك 

وانتصــــاره هلــــؤالء املظلــــومني الـــــذين  الــــدماء ســــبباً لظهــــور اإلمــــام 

السـفياين وحـده فقـط تنتهكهم هذه اخلروقـات احملمومـة؟ وهـل سـيكون 

  ممّثالً لالنتهاكات الصارخة اليت ترتكب يف حّق األبرياء؟

ولإلجابة على ذلك نوّد اإلشارة إىل أّن السفياين سيمّثل يف حترّكاتـه 

اإلرهـاب العلنيّـة أقصى غايـات الظلـم والـبطش، وسـريفع شـعارات هذه 

ـــــادة اجلماعّيـــــة الشـــــاملة لشـــــيعة علـــــ ّي دون أي ِســـــتار، وســـــينادي باإلب

 أي ســيكون شـــعاره قتــل شـــيعة علــّي، ال لشـــيء إالّ أّ�ــم شـــيعة ،

 علـــّي فقـــط، وذلـــك لكـــون هـــؤالء ســـيمثّلون اإلســـالم احلقيقـــي يف زمـــنٍ 

  .ويّتضح فيها زيف املّدعيات اُالخرىتسقط معه كّل األقنعة، 

يف حـــني جنــــد أّن الــــدول اجلــــائرة واحلركـــات الدمويّــــة االرهابّيــــة ترفــــع 

حتريــر اإلنسـان مــن ظلـم اآلخـرين وإنقــاذه ممّـا هــو و شـعارات االصـالح، 

فيـــــــه مـــــــن الظلـــــــم ومصـــــــادرة احلريّـــــــات، ومعلـــــــوم أّن هلـــــــذه الشـــــــعارات 

أثرهــا يف متريــر سياســات الظلــم والعــدوان الــيت تنتهجهــا » اإلصــالحّية«
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التصـّدي هلـذه  واجلماعـات، وبـذلك فـال يُتـاُح لإلمـام هذه الدول 

حقــــوق اإلنســــان، ولعــــّل يف  االنتهاكــــات، واإلعــــالن عــــن كو�ــــا ضــــدّ 

تصــّديه هلــا ســُتثار حولــه التســاؤالت عــن ســبب تصــديه هلــذه احلمــالت 

ّــــــة«أو االّجتاهــــــات » التحرريــــــة«أو احلركــــــات » االصــــــالحية« ، »الثوري

والتكّتــل  وهكــذا ُتســتغل هــذه العنــاوين الربّاقــة يف مواجهــة اإلمــام 

، أو حــّىت هــذه الــدعاوى قســطاً مــن التأييــد الشــعيبضــّده، وستكســُب 

للحركــــــــات » احملـــــــارب«يف موقــــــــف  الـــــــدويل، وســــــــيظهر اإلمـــــــام 

  .هذه» اإلصالحّية«

ـــبطش والقتـــل  يف حـــني ســـتكون حركـــة الســـفياين توّجهـــاً ســـافراً يف ال

والتنكيـــل والعبـــث واإلفســـاد، وســـريفع شـــعارات االنتقـــام مـــن آل علـــّي 

ـــــًة عارمـــــة يف التصـــــّدي إىل هـــــذا  ـــــاك رغب وأتبـــــاعهم، حـــــّىت ســـــتكون هن

فياين الـــــذي عـــــاث يف األرض الفســـــاد، وســـــتكون دعـــــوًة حقيقيـــــًة الســـــ

ملســــاندة كــــّل مــــن تصــــّدى هلــــذه االنتهاكــــات، وإيقــــاف مــــّد الســــفياين 

وظلمـــه وبطشـــه، حيـــث ســـتكون لتحرّكـــات الســـفياين أثرهـــا يف الرغبــــة 

للتصــّدي ضــّده، خصوصــاً إذا عرفنــا أّن انتهاكــات ســُيحدثها الســفياين 

ول اإلســـاءة حلرمـــة رســـول اهللا صــــلى اهللا حـــني وروده املدينـــة، فهـــو حيــــا

وأهــل بيتــه متجــّرءاً باالنتهاكــات الــيت يرتكبهــا حــني جتاســره عليــه وآلــه 
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علـــى قــــرب رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وآلـــه، وحماولــــة البحــــث عــــن قــــرب 

  .ونبشه فاطمة الزهراء 

أّن انتهاكات السفياين ) البدء والتاريخ(فقد روى املقدسي يف كتابه 

  :اً فاحشاً، حيث يسرد وقائع انتهاكاته منهاتتجاوز حدّ 

بطون احلباىل، وينشرون الّناس _ أي السفياين وجيشه  _فيبقرون «

باملناشري، ويطبخـو�م يف القـدور، ويبعـث جيشـاً لـه إىل املدينـة فيقتلـون 

وقـرب  عـن قـرب النـّيب صـلى اهللا عليـه وآلـه ١ويأسرون وُحيرقـون، مثّ ينبشـون

هـــــا، مثّ يقتلـــــون كـــــّل مـــــن امســـــه حمّمـــــد وفاطمـــــة، فاطمـــــة رضـــــي اهللا عن

 ويصــلبو�م علــى بــاب املســجد، فعنــد ذلــك يشــتّد غضــب اهللا علــيهم،

  ٢.»فيخسف �م األرض

هذه االنتهاكات تؤّجج الغضب واالستنكار لـدى النّـاس حـّىت أّ�ـم 

ينتصــرون ألي حركــٍة تكــن مضــاّدة حلركــة الســفياين، وبــذلك سيحصــل 

 حوإجنـــا  يـــدات ُمتّهـــُد النتصـــار اإلمـــام علـــى تأي حتـــّرك اإلمـــام 

  .مهّمته

 حا و ما:  

                                                
ظاھر العبارة أنھم یفتشون عن قبر النبي صلى هللا علیھ وآلھ وفاطمة علیھا السالم  -١

 .لنبشھ فلم یستطیعوا
 .١٧٨/ ٢: البدء والتاریخ -٢
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رة والـــيت ســـيجد الســـفياين فرصـــته يف التحـــّرك تّ يف ظـــّل الظـــروف املتـــو 

واالحـتالل للمــدن اآلمنـة، ويف ظــّل اهليـاج السياســي والصـراع التنافســي 

بـــني الكتـــل واجلماعـــات، ويف ظـــّل هجمـــٍة حممومـــٍة ضـــّد مـــذهب أهـــل 

ن هنــاك حترّكــاٍت إصــالحّيٍة حقيقيــة تقابــل و علــيهم الســالم ســتك البيــت

هـــذه االنتهاكــــات اخلطــــرية، وترفــــع شــــعارات اإلصــــالح احلقيقّيــــة علــــى 

ضــــوء مــــا جتــــده مــــن حاجــــٍة ملّحــــٍة للتحــــّرك والثــــورة علــــى كــــّل مــــا هــــو 

ــــــًة  ــــــذاك إدان ــــــة«إرهــــــاب، وســــــيتطّلب الظــــــرف وقت للتنافســــــات » عملّي

ادر معهــــا حقــــوق اإلنســــان، واهلجمــــات السياســــّية املســــعورة الــــيت ُتصــــ

ـــة  التعّســـفّية مـــن ِقِ◌بـــل مجاعـــاٍت تنتهـــُك معهـــا احلقـــوق املدنّيـــة والدينّي

والفكريّـة للجميـع، يف ظـّل هـذه الظـروف اهلائجـة يتحـّرُك ثـائٌر قحطـاين 

من القبائـل القحطانيّـة مـن أهـل الـيمن ليكـون معّبئـاً للتصـّدي، ومـن مثّ 

عانيــه اجلميــع مــن هــذه االنتهاكــات، اإلصــالح ضــّد مــا يرفــع شــعارات 

أي ســـتكون الـــيمن مســـرحاً للجماعـــات اإلصـــالحّية كمـــا هـــو مســـرحاً 

للجماعـات االرهابّيــة وتنظيما�ـا، وعلــى ضـوء ذلــك فـإّن الثــائر اليمــاين 

ُجتــيُش لديــه دوافــع اإلصــالح، وتتصــاعُد عنــده دواعــي الرغبــة يف الثــورة 

يكون هــذا اليمـــاين رّدة علــى كــّل مــا هــو خمــالٌف للقــيم، مبعــىن آخــر ســ

فعٍل للصراعات الفكريّـة الـيت ُحتـدثها مجاعـاٍت مينيّـٍة أو تـأوي إىل الـيمن 
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ن هذا اليماين مع غريه من املؤمنني يستقرأ و لتنفيذ براجمها هناك، وسيك

ــة الــيت جتــري مــن حولــه،  ــة، ويُراقــُب األحــداث الداخلّي التحرّكــات العاملّي

 إىل اســتقطاب الطاقـات الثقافّيــة ينـدفعُ وال اهلائجــة حـولعلّـه يف هــذه األ

اإلصـــالحّية ممّـــن يـــرون رأيـــه، أو سينضـــّم إىل تنظـــيم إصـــالحي حقيقـــي 

يرى ضرورة اإلصالح، وعلى أي حال سـيكون هلـذا اليمـاين احلظـوة يف 

قيــادة جمموعتــه الــيت تعلــن براجمهــا اإلصــالحّية واملناديــة إىل رفــض الظلــم 

تثقيفيّـة داعيـًة للرجـوع إىل مبـادئ واإلرهاب، وستكون دعوتـه يف البـدء 

ـــــف والتعـــــايش مـــــع اجلميـــــع  ـــــذ العن ـــــدعوة إىل نب اإلســـــالم احلقيقـــــي، وال

بســــالم، ولعــــّل هــــذه الــــدعاوى مل جتــــد آذانــــاً صــــاغيًة يف ظــــّل احتــــدام 

الصــراعات واهليــاج السياســـي، بــل لعّلهـــا ســتالقي الـــرفض وا�ا�ــة مـــن 

هنــــاك دعــــوًة  ِقبـــل تلــــك اجلماعــــات، ويف ظـــّل هــــذه الظــــروف ســـتكون

مناقضــًة تســتهدُف اإلطاحــة مبــذهب أهــل البيــت علــيهم الســالم علنــاً 

  .دون أن تراعي أيّة قيم أو مبادئ، وهي دعوة السفياين

للمنطقـــة،  إذن هنـــاك دعوتـــان متناقضـــتان تشـــغالن احليـــز السياســـي

ري، وســرياقُب اجلميــع تطــّورات هــذا التقابــل الــذي يصــاحبه تنــافٌس خطــ

جتثــاث ُاصــول التشـّيع وأتباعــه مــن ِقبــل ك دعــوًة الفبقـدر مــا تكــون هنـا
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السـفياين، فـإّن هنـاك دعـوًة لنصــرة مـذهب أهـل البيـت علـيهم الســالم، 

  .والرجوع إليه من قبل اليماين

  

 إذن؟ ذا ا  

وال ننســى أّن جبهــيت الصــراع بــني الســفياين وبــني اليمــاين ســتكونان 

رّه الشـــام، وســـتكون الشـــام والـــيمن، فمـــن جهتـــه ســـيكون الســـفياين مقـــ

الـيمن مـأوى اليمــاين املصـلح، وبالتأكيـد فــإّن هلـذين املـوقعني اجلغــرافيَّني 

اســـــرتاتيجّيتهما اللوجســـــتية ابّـــــان الصـــــراع، فالشـــــام معقـــــل اجلماعـــــات 

ـــة أو املعاديـــة فكريّـــاً ملـــذهب أهـــل البيـــت علـــيهم الســـالم إضـــافة  املتزّمت

أثــره يف دعــم حترّكــات  لكــون التواجــد اليهــودي احملــاذي ملعقــل الســفياين

الســفياين مـــن أجــل تـــأمني كيانـــه فضــالً عـــن كونــه ممّهـــداً المتداداتـــه يف 

  .املنطقة

يف حـــــني تكــــــون الــــــيمن معقــــــالً صــــــاحلاً للحركــــــة اإلصــــــالحّية الــــــيت 

سيقودها اليماين، فـاليمن الـذي عـاىن مـن صـراعات احلركـات املتشـّددة 

املتطّرفـة، وجيـد  سيشعر فيما بعد بضرورة التخّلص من تلـك الصـراعات

الـــيمن أنّـــه حباجـــٍة إىل دعـــاوى ســـالٍم أكثـــر مـــن حمـــاوالت عنـــف تطـــاُل 

أمنهــــا وســــياد�ا، فضــــالً عــــن كــــون هــــذه احلركــــات تكــــون ســــبباً لعــــدم 
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ــــــى احليــــــاة  االســــــتقرار يف املنطقــــــة، وسينســــــحُب هــــــذا االضــــــطراب عل

فقـــرية أو ازدهارهـــا املنـــاطق ذات الـــدخول ال االقتصـــاديّة الـــيت حتتـــاج إىل

ملتوّســطة، فضـــالً عــن كـــون الـــيمن تعــيش زيـــديّتها املغّيبــة، فـــإّن الزيديّـــة ا

احلقيقيـة ميكنهــا أن تكــون جســراً آمنـاً للعبــور إىل شــواطئ مــذهب أهــل 

تنحــرف عــن » الزيديّــة السياســّية«البيــت علــيهم الســالم، يف حــني جنــد 

ت أصالتها املذهبّية، وتكون مأوى للحركات املتطّرفة املعادية ألهـل البيـ

ــــني علــــى اســــرتداد  ــــذرة الزيديّــــة ســــتعني اليمنّي ــــيهم الســــالم، إالّ أّن ب عل

شخصّيتهم املغّيبة يف ظّل الظروف السياسـّية والفكريّـة اهلائجـة، أي أّن 

الشخصّية اليمنيّـة سـتعيد قـراءة األحـداث مـن جديـد، وتطالـُب نفسـها 

ّـــــــة ـــــــة، مثّ الرجـــــــوع إىل عقيـــــــد�ا الزيدي دون  بـــــــالرجوع إىل ذا�ـــــــا احلقيقّي

احنـــــراف، وســـــتكون بوابّـــــًة للـــــدخول إىل مـــــذهب أهـــــل البيـــــت علـــــيهم 

الســالم، وبـــذلك فهـــي أكثـــر قبـــوالً لتلّقـــي ايّـــة دعـــوى ملناصـــرة اإلســـالم 

  .احملّمدي املتمّثل مبذهب أهل البيت عليهم السالم

نصـــار أهـــذا إىل جانـــب أّن الـــيمن يشـــرتك مـــع دولتـــني يكـــون فيهـــا 

ـــة مـــن اململكـــة ألهـــل البيـــت علـــيهم الســـالم، كاملنـــ اطق الشـــرقّية اجلنوبّي

العربّيــة الســعوديّة الــيت يقطنهــا شــيعٌة يوالــون أهــل البيــت علــيهم الســالم 

بشكل يشـهد هلـم تـارخيهم بكـّل اعتـزاز، فضـالً عـن ُعمـان كـذلك الـيت 
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يقطنهــا شــيعة موالــون، إضــافًة إىل أّن الــيمن حيــاذي الشــواطئ األفريقّيــة 

وهــــي منـــــاطق يقطنهــــا مستضـــــعفون مــــن أثيوبيـــــا والصــــومال وجيبـــــويت، 

يعانون احلياة االقتصاديّة املتدنّية، فضـالً عّمـا يشـعره هـؤالء مـن حرمـاٍن 

لــــدورهم احليــــايت بــــالرغم مــــن مــــواردهم الطبيعّيــــة اجلّيــــدة، ممّــــا  و�مــــيشٍ 

بــالقبول، ولرّمبـــا ســـينخرطون يف يــدفعهم إىل تلّقـــي أيّــة دعـــوة إصـــالحّية 

يماين، خصوصاً إذا قرأنا خطبـة أمـري التنظيم اإلصالحي الذي يقوده ال

يف اإلشـارة إىل الصـراعات السياسـّية القادمـة، فقـد أشـار  املؤمنني 

 إىل عّدة أحداث، منها :  

  ١.غلبة األندلس على أفريقية، وغلبة احلبشة على اليمن

فاألنــــدلس إشـــــارة إىل الغــــرب واســـــتعماره للشــــعوب املستضـــــعفة يف 

ة علـــى الـــيمن، واحلبشـــة هـــي أرترييـــا، أفريقيـــا، فضـــالً عـــن غلبـــة احلبشـــ

والغلبــة ال تعــين بالضــرورة االســتيالء العســكري، بــل للغلبــة معــامل اُخــر،  

للـيمن مـن ِقبــل األريترييّـني حينمـا جيــدون _ مــثالً _ كـالنزوح السـّكاين 

 الــــيمن موطنــــاً فكريّــــاً جّيــــداً، ومناخــــاً إصــــالحّياً مناســــباً، أي بانضــــمام

بعـــــض هـــــذه ولعـــــل ظيمـــــاٍت إصـــــالحّيٍة مينّيـــــة، مجاعــــاٍت أريترييّـــــة إىل تن

  .دعوة اليماين وتنتصُر حلركته تنخرط يفا�موعات 

                                                
 .٦٥: بشارة اإلسالم. ٣٠٩/ ٢: ابن شھر آشوب/ مناقب آل أبي طالب -١
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 ؟دو ُر ما   

جيـــدر بنـــا أن ننــــّوه إىل أّن اليمـــاين صـــاحب احلركــــة اإلصـــالحّية قــــد 

ـــه ســـيدخل يف املعـــادالت  يكـــون يف الوقـــت نفســـه رجـــالً سياســـّياً، ولعّل

ــة أوالسياســّية اإلقليم ــة، ليكــون لــه منصــب سياســيّ  ّي يؤّهلــه مــن  الدولّي

  .التحّرك واستقطاب الثّوار

فاهليجـــــان السياســــــي الـــــذي يعــــــّم املنطقـــــة، فضــــــالً عـــــن صــــــراعات 

األجنحــــة والتّيــــارات السياســــّية واإلصــــالحّية، ســــتتيح هلــــذا املصــــلح أن 

يتبــّوء منصــباً سياســياً مهمــاً؛ إذ بإمكانــه أن يســتغّل هــذا العنــف القــائم 

قتــــه ليحّولــــه إىل حركــــٍة إصــــالحّية، أو يقتــــنص الفــــرص ليــــدخل يف منط

ضمن املعادالت السياسـّية وإىل هـذا يشـري إليـه اخلـرب اآليت الـذي أورده 

ا�لســـي عـــن كعـــب األحبـــار، علـــى أســـاس تكّهنـــات يتنبّـــئ �ـــا أحـــد 

الكهنـــة، ومـــا ســـيحدث يف أواخـــر الزمـــان، وهـــؤالء يعتمـــدون علـــى مـــا 

  ١.للكواكبتقتضيه احلركات الفلكّية 

                                                
معیّن بحادثٍة معیّنة، إذ یمكن أن یفّسروا اقتران كوكب مع كوكب وفي موقعٍ فلكي  -١

وھؤالء لم یوعزوا ھذه الحوادث إلى حركات الكواكب، فإّن ذلك مّما نھى عنھ 
اإلسالم وجعلھ كفراً، حیث التصدیق بأّن الكواكب علل لھذا الكون وحوادثھ كفٌر 
صریح یجب أن یُتبّرء منھ، إالّ أّن الذي یمكن التعاطي معھ ھو أّن لھذه الحركات 

اً یدخل في معرفة األحداث وما تؤول إلیھ الحوادث بسبب ھذه التغیّرات الفلكیّة تفسیر
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  .وممّا جاء يف ذلك

مثّ خيــرج ملــك مــن صــنعاء الــيمن، أبــيض كــالقطن، امســه حســني أو 

مباركـاً زكيّـاً، وهاديـاً حسن، فيـذهب خبروجـه غمـر الفـنت، فهنـاك يظهـر 

مهــديّاً، وســّيداً علويّــاً، فيفــرح الّنــاس إذا أتــاهم مبــّن اهللا الــذي هــداهم، 

  ١.إىل آخر اخلرب...د اخلفاءفيكشف بنوره الظلماء، ويظهر به احلّق بع

فامللــك إشــارة إىل املنصــب السياســي الــذي يتبــّوءه اليمــاين ليــتمّكن 

، ولعـّل اإلمـام من التحّرك واإلجهاز على أيّة حركٍة مناوئـٍة لإلمـام 

  ،سيعتمد على حركـة اليمـاين ميـدانّياً ليُتـاح لـه التحـّرك حبريّـة تاّمـة

ّسع حركة السـفياين وإيقافهـا عنـد وذلك بعد أن حياول اليماين عرقلة تو 

  .حّدها على األقلّ 

علــــى أّن الســــفياين ســــيكون لــــه دوره السياســــي يف االســــتيالء علــــى 

األقـاليم الشــامية، أي ســيكون رئيســاً حكوميّـاً هلــذه األقــاليم، وســتكون 

                                                                                                     
الفلكیّة، كما ھو الحال في تغیّرات األنواء الجویّة وتقلّباتھا، فانخفاض الضغط في 
منطقة معیّنة یوجب ھبوب الریاح واشتدادھا بسبب انخفاض الضغط الجّوي 

ت منازلھ وبروجھ أثراً في المّد وتخلخلھ، والعكس صحیح، وكذلك فإّن للقمر وتحّوال
والجزر للبحر، وھكذا ظھور كوكب السھیل المعروف لدى النّاس یوجب تغیّرات في 

  .درجات الحرارة، وھكذا
إذن فللتكھن دوره في معرفة مصیر بعض االُمور، وال تنسى ما للكھانة من دورٍ في 

بو طالب بنبوءة یجیرى، معرفة نبؤة النبّي صلى هللا علیھ وآلھ وقتذاك بعد أن سمع أ
 .وإخباره بشأن نبّوتھ صلى هللا علیھ وآلھ والوصایة بھ

 .١١ب : ١٦٣: ٥١: البحار -١
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حترّكاتـــه ال علـــى أســـاس تنظـــيم حركـــي، بـــل علـــى ضـــوء مـــا ميلكـــه مـــن 

ل ا�ــــاورة ليتحـــّرك إىل الكوفــــة بزعامــــات الـــدو منصـــٍب سياســــي يطـــيُح 

ولعــل تركيــزه  ،حســب الروايــات ويقتــل َمــن فيهــا مــن شــيعة علــّي 

علــى الكوفــة واهتمامــه �ــا، كــون الكوفــة ســتكون معقــالً مهمــاً لشــيعة 

، أي ســـــــيكون للشــــــيعة مســـــــتقبلهم الزاهــــــر وعلـــــــى مجيـــــــع علــــــي 

 األصــعدة، السياســية واالقتصــادية والعلميــة، وبالتأكيــد سيشــّكل ذلــك

خطـره علـى مســتقبل السـفياين السياســي وطموحـات توســعاته بـل علــى 

األقـــل أن يضـــمن اســـتقراره علـــى املـــدى البعيـــد أو املتوســـط، لـــذا فــــان 

ســيثري توجسـات الســفياين وحتفظاتــه االسـتقرار الكــويف برتكيبتـه الشــيعية 

علـــى أمـــن املنطقـــة، ولعـــل حتـــرك الســـفياين العســـكري وتصـــديه لشـــيعة 

  .ازدهار مستقبل الشيعة وتألقهم فيما بعدعلى  الكوفة شاهدٌ 

إذن فمـــن املمكـــن أن يكـــون لليمـــاين ســـلطته السياســـّية، فللســـفياين 

السياســـي كـــذلك، ولعـــّل حتـــّرك اليمـــاين مقابـــل الســـفياين دوره  همنافســـ

  .سيكون على أساس املعادالت السياسّية يف املنطقة

  

 تُث را:  
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ىل بـروز عـّدة حركـاٍت يف املنطقـة، تُتيح االضـطرابات السياسـّية وقتـذاك إ

وتســـــعى تلـــــك احلركـــــات إىل إثبـــــات نفســـــها أو حيـــــازة أكثـــــر مـــــن فرصـــــة 

، وذلـك باإلجهـاز لالستفادة من الظروف السياسّية املتشـّنجة غـري الطبيعيّـة

على منافسا�ا، والسعي إىل إجياد إمكانّية احلصول على حماوالٍت تتـيح هلـا 

ائم مــن أجــل إجيــاد ســبٍل لنشــر اُطروحا�ــا الــدخول يف املعــرتك السياســي القــ

  .ةالفكريّة، فضًال عن السياسيّ 

ــــاك اضــــطرابات تعــــّم العــــامل اإلســــالمي ُتظهــــر حــــاالت  وســــنجد أّن هن

الصراع السياسـي واحتـدام التنـافس بـني الـدول علـى املسـتوى العـاملي، وبـني 

ـــؤّجج نشـــوب الصـــراع  األجنحـــة واألطـــراف علـــى املســـتوى الـــداخلي، ممّـــا ي

فقــد أوردت اآلثــار . قيقــي الــذي مــن شــأنه أن يزعــزع األمــن واالســتقراراحل

الــواردة عــن أئّمــة اهلــدى علــيهم الســالم أّن هنــاك صــراعاً دوليّــاً يتعــاظم يف 

اجلهــــات املختلفــــة مــــن العــــامل اإلســــالمي، فضــــًال عــــن وجــــود االنقالبــــات 

ـــ ـــة، فقـــد ورد عـــن تل ـــارات السياســـّية الداخلّي ك وحـــاالت التمـــّرد ضـــمن التّي

  :الصراعات ما يلي

إقبـــال «حركـــة مســـّلحة مـــن ِقبـــل خراســـان، وقـــد ُعـــّرب عنهـــا بــــ _  ١

  .»رايات سود من ِقبل خراسان

احلركـــة اإلصـــالحّية الثوريـــة القادمــــة مـــن الـــيمن بقيـــادة القائــــد _  ٢

  .»خروج اليماين«اليماين القادم من اليمن، واملعّرب عنها بـ 
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مغـريب يسـتويل علـى مصــر  حركـة ثوريّـة يف مصـر مـن ِقبـل رجـل_  ٣

ظهـــور املغـــريب مبصـــر ومتّلكـــه «ويعـــّرب عنهـــا بــــ ويضـــّم إليـــه بـــالد الشـــام، 

  .»الشامات

التوّجهــــات الرتكيــــة املتناميــــة مـــــن أجــــل االســــتيالء علـــــى دول _  ٤

  .»نزول الرتك اجلزيرة«املنطقة العربّية، واملعّرب عنها بـ 

د الشـــام، خصوصــــاً املطـــامع الغربيّـــة يف املنطقـــة واحتالهلــــا بـــال_  ٥

  .»نزول الروم الرملة«فلسطني، واملعّرب عنها بـ 

االنتفاضــــــات الشـــــــعبّية يف الـــــــدول العربيّــــــة، ومتـــــــّردات بعـــــــض _  ٦

خلـع العـرب أعّنتهـا ومتّلكهـا «احلركات على حكوما�ـا، واملعـّرب عنهـا بــ 

  .»، وخروجها عن سلطان العجمالبالد

ل رئيســهم، املعــّرب عنهــا بـــ التــوّترات السياســّية يف مصــر، واغتيــا_  ٧

  .»قتل أهل مصر أمريهم«

الشام، وبـروز جبهـات سياسـّية االضطرابات الداخلّية يف بالد _  ٨

خـراب الشـام واخـتالف ثـالث رايـات «متنافسة ثالث، واملعّرب عنهـا بــ 

  .»فيه

بـــ ل اهليمنــة علــى مصــر، واملعــّرب عنهــا صــراعات سياســّية حتــاو _  ٩

  .»ب إىل مصردخول رايات قيس والعر «
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دخـول رايــات  «، واملعـّرب عنهـا بــ يـرانإهيجانـات سياسـّية يف _  ١٠

  .»كندة إىل خراسان

ورود خيــل «، واملعــّرب عنهــا بـــ يف العــراق تــوّترات واضــطرابات_  ١١

  .»من قبل العرب حّىت تربط بفناء احلرية

سياسّية واختالفات قوى يف بـالد فـارس، واملعـّرب اضطرابات _  ١٢

اخــــتالف صــــنفني مــــن العجــــم، وســــفك دمــــاء كثــــرية فيمـــــا «عنهــــا بـــــ 

  ١.»بينهم

ــــة مــــن االضــــطرابات الــــيت ُحتــــدثها التنافســــات السياســــّية،  هــــذه مجل

 وكأّنك مل جتد منطقًة من مناطق العامل اإلسالمي ختلـو مـن التشـّنجات

السياســــّية الــــيت تكــــاد تطــــيح بأمنهــــا واســــتقرارها، وبالفعــــل فــــإّن تلــــك 

ـــًة مـــن رات االضـــطرابات ســـبب للتـــوتّ  السياســـّية الـــيت ُحتـــدث بـــؤراً ملتهب

  .مناطق الصراع

إالّ أّن الروايـــات أّكــــدت علـــى رايــــاٍت ثــــالث ختـــرج يف يــــوم واحــــد، 

وتتســــابق للوصــــول إىل الكوفــــة، وكــــان لتلــــك الرايــــات أثرهــــا علــــى يــــوم 

، يف الظهور، وسيكون هلا األثر املباشر على حركة اإلمام املهـدي 

حاالت االضطرابات السياسّية  إىل خر ال تشري إالّ حني أّن الرايات االُ 

                                                
 .٢١٩/ ٥٢: للوقوف على نصوص ھذه الروایات راجع بحار األنوار -١
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وتنافسات األجنحة والفصائل وقتذاك، ومل يكـن هلـا األثـر املباشـر علـى 

يوم الظهور، نعم، لعـّل لتلـك األحـداث مدخليّـة غـري مباشـرة علـى يـوم 

ـــــــات الـــــــثالث  اســـــــتجابًة _ ذات األثـــــــر _ الظهـــــــور؛ إذ ســـــــتكون الراي

  . و حتفيز لظهور الرايات الثالثلألحداث اليت تسبُق ظهورها، أ

هذه الرايات الثالث ستكون خامتـة األحـداث الـيت تسـبق ظهـور  إنّ 

ليسـتفيد ممّـا ُحتدثـه هـذه  ، فعلى أساسها سـيتّم حترّكـه اإلمام 

الرايـــات، والـــيت ســـتخرج أحـــدها مـــن الـــيمن، واُالخـــرى مـــن خراســـان، 

، واخلراسـانّية فهـي رايـة والثالثة من الشـام، أّمـا اليمنيّـة فهـي رايـة اليمـاين

ين، وســتكون لتلــك الرايــات شــأ�ا فهــي رايــة الســفيااخلراســاين، والثالثــة 

  . التمهيد ليوم الظهوريف

  

 ىأ ؟...أ  

هلذه الرايات الثالث شأ�ا يف تقريـر مصـري األحـداث فأيّهـا إذا كان 

  أهدى من أّي؟ وأيّها أحّق أن يـُّتبع، وأيّها أحقُّ أن ُيرتك؟

ذا اســــتقرأنا اجلــــّو الــــذي تظهــــر فيــــه هــــذه الرايــــات قبــــل اســــتقراءنا وإ

اهليجــــان السياســــي الــــذي للروايــــات الشــــريفة، لوجــــدنا أّن أمــــراً حيّتمــــُه 

  .يصاحُب نشوء تلك احلركات اليت تقودها الرايات املشار إليها
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ذوو  هامعــه مهــوم املســؤلية الــيت يستشــعر  توجهــاً شــديداً حيمــلُ  فهنــاك

الــذين يشــعرون بالرغبــة امللحــة » لوجياآليــد«لطمــوح احلــس العلمــي وا

املعرفيـــة والـــذين يرفضـــون  يـــا�مديـــد آليـــات انتمـــائهم وحتديـــد هو إىل حت

بســبب ظــروٍف طارئــٍة اجتماعيــٍة أو  _ التهمــيش املعــريف الــيت تُبتلــى بــه

بعــــض الطبقــــات الواعيــــة خصوصــــاً مــــن الشــــباب الــــذين _ اقتصــــادية 

طارئــــــة، ولعـــــل حالـــــًة مـــــن االحبــــــاط تُـــــنهكهم الظـــــروف االســـــتثنائية ال

تفرضــه �ـا هــؤالء نتيجـًة لعــدم امكانيـة التعـايش املعــريف الـذي  صـابيُ س

بعــض اجلهــات علــى العقليــة اإلســالمية ومصــادر�ا دون مراعــاة دورهــا، 

وحماولــة بســـط نفوذهـــا ووصـــايتها أو قيمومتهــا علـــى العقليـــة اإلســـالمية 

لص مـــــن ذلـــــك مواقفهـــــا التقليديـــــِة يف الطاعـــــة واحـــــرتام الـــــنص لتســـــتخ

تهـا مبـا خيـدم فلسـفتها لـو تطّلــَب باملفـروض علـى العقليـة اإلسـالمية وقول

سـيظهُر يف  سهـذا احلـ. ذلك على حساب املبـادئ والقـيم والضـرورات

سواء على املستوى العلمي أو على املسـتوى االجتمـاعي  اآلفاق العامة

ســـيتنامى علـــى األســـاس ، وهـــذا احلـــّس »االنتمـــاء«العـــاّم، وهـــو حـــّس 

األســــــاس املــــــذهيب أو الطــــــائفي، أي العلمــــــي واملعــــــريف، ولــــــيس علــــــى 

سيتصــاعد احلــّس الــذي يــدعو إىل االنتمــاء وتشــخيص احلالــة املعرفيّــة، 

وسـيّتجه تصــاعد االنتمــاء املعــريف ذروتـه لينتقــل مــن حــاالت العنــف إىل 
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ا املنتـديات العلميّـة بعـد أن جتــد حـاالت احلـوار، وهنـاك حـوارات تتبّناهــ

الطبقــــــات املثّقفـــــــة حاجتهــــــا إىل فـــــــتح قنــــــوات احلـــــــوار بــــــني املـــــــذاهب 

ــة املصــادرة، وســيكون اإلســالمّية ملــذهب  للوقــوف علــى احلقــائق العلمّي

أهل البيت عليهم السالم احلظـوة يف تأّلقـه العلمـي وتوّهجـه احلضـاري، 

املـــنهج العلمـــي الـــذي  وســـيجد اآلخـــر نفســـه مطّوقـــاً وحماصـــراً مـــن ِقبـــل

ّدي بالطبقــات املثّقفــة أهــل البيــت علــيهم الســالم، ممّــا يــؤ يتبّنــاه مــذهب 

طروحــــًة فكريّــــًة تســــتجيب لكــــّل تســــاؤال�ا، أي لالخنــــراط إليــــه وتبّنيــــه اُ 

ستكون هناك محالت تصّدي ضّد مـذهب أهـل البيـت علـيهم السـالم 

ي الــــذي نحــــى السياســــالفكــــري العقائــــدي إىل املتتحــــّول مــــن املنحــــى 

يستهدف معه املذهب وأتباعه للحـؤول دون تنـامي املـّد الشـيعي الـذي 

ــــــيت تنشــــــأها  ــــــات اخلاّصــــــة ال سيكتســــــح الوجــــــودات السياســــــّية والكيان

ــة، وســيبلغ التعبــري عــن هــذا التــوّجس مــداه يف حركــة  التنافســات املذهبّي

الســـفياين الشـــامّية الـــيت تســـتجيُب للرغبـــة امللّحـــة الـــيت يوليهـــا الشـــامّيون 

ــــذاك، وذلــــك حينمــــا يــــرى املــــّد الشــــيعي تناميــــاً وصــــحوًة تتصــــاعد  وقت

امتــدادا�ا مــن كوفــة العــراق حــّىت الــيمن الــيت ستشــهد حتــّوالً يف االنتمــاء 

املعـــريف واالخنـــراط إىل مـــذهب أهـــل البيـــت علـــيهم الســـالم، ومعلـــوم أّن 

ذلـــك ســـُيعدُّ �ديـــداً حقيقّيـــاً لكـــّل اُالطروحـــات املخالفـــة ألهـــل البيـــت 
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ومل يكـن للسـفياين وقتئـٍذ شـأن هم السالم، مسـتهدفها يف الصـميم، علي

يف األحــــــــداث إالّ مبقــــــــدار االســــــــتجابة للرغبــــــــة اجلاحمــــــــة الــــــــيت توليهــــــــا 

االّجتاهــــات األمويّــــة يف الشــــام، وهــــي تطمــــُح بالصــــعود علــــى حســــاب 

اإلطاحــة مبــذهب أهــل البيــت علــيهم الســالم، وســيتنامى هــذا الصــراع 

مـــوي شــأنه يف حســم األحــداث متوّجهـــاً إىل حــّىت ليكــون للســفياين األ

وســـريافق الكوفــة لالنقضــاض علــى شــيعة أهــل البيــت علــيهم الســالم، 

حتـــــّرك الســـــفياين حترّكـــــات يف االّجتـــــاه املضـــــاّد، أحـــــدمها حركـــــة اليمـــــاين 

اإلصالحّية الداعية ملذهب أهل البيت علـيهم السـالم، واُالخـرى ثوريّـة 

ــــيهم الســــالم  يقودهــــا شــــاٌب خراســــاين يــــدعو ملــــذهب أ هــــل البيــــت عل

  .كذلك

واضـــٌح بـــني اُالطـــروحتني الـــداعيتني ملـــذهب أهـــل  إالّ أّن هنـــاك فـــرق

_ وهـــي حركـــة اليمـــاين اإلصـــالحّية _ علـــيهم الســـالم، فـــاالُوىل البيـــت 

ــــة هــــدى  تــــدعو إىل احلــــّق خالصــــة عــــن أيّــــة شــــائبٍة سياســــّية، فهــــي راي

لـــى أســـاٍس مباشـــرًة وع وصـــالح؛ ألّ�ـــا تـــدعو إىل اإلمـــام املهـــدي 

وهـــي رايــة الشـــاب اخلراســـاين _ إصــالحٍي فكـــرٍي عقائــدي، واُالخـــرى 

ــــيهم الســــالم مبنحــــى _ الطمــــوح  ــــدعو ملــــذهب أهــــل البيــــت عل الــــيت ت

سياســي تنافســي، ومعــىن ذلــك، فلعــّل اخلراســاين يــدعو لنفســه مباشــرًة 
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معترباً أّن الدعوة لنفسه هـي دعـوٌة ملـذهب أهـل البيـت علـيهم السـالم، 

ه هو االنتصار للمـذهب كـذلك، يف حـني سـيكون اليمـاين واالنتصار ل

جـوء إىل الـدعوة لنفسـه دون الل مثابراً على الدعوة لإلمام املهـدي 

 خر، أي سيكون اليماين ّمهُه الوحيد هو نصرة اإلمـام أو لطرٍف آ

دون احلاجـة إىل تنظــرياٍت اُخــرى تصــُب فيمــا بعــد وبصــورٍة غــري مباشــرة 

 املهّمــــة بــــني التــــوّجهنيهــــذه الســــمات .  ملناصــــرة اإلمــــام املهــــدي

دعـت روايــات أهــل البيــت علــيهم الســالم إىل فهمهمــا، وأوضــحت أن 

لليمـاين شـأناً يف رسـم األحـداث، وشـّددت علـى نصـرته وااللتـزام برايتـه 

واتّباعهــا، بــل أوجبــت ذلــك، وحّرمــت علــى املســلمني التــواين عنهــا أو 

ن ذلـك، حيـث دعـت إىل خذال�ا حني قيامها، بل ذهبت إىل أبعد مـ

حتـــرمي بيـــع الســـالح عنـــد قيـــام اليمـــاين، لســـّد الطريـــق علـــى االّجتاهـــات 

مــن شــأ�ا عرقلــة حركــة اُالخــر، ومنعهــا مــن القيــام بــأي حركــة مضــاّدة 

اليمــاين، واملقطــع التــايل مــن الروايــة يوّضــح موقــف أئّمــة اهلــدى علــيهم 

  .هالسالم من راية اليماين، والتشديد على نصرته ومتابعت

يف حـــديٍث طويـــل حـــّىت  ففـــي روايـــة أيب بصـــري عـــن أيب جعفـــر 

  :قال
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خـــروج الســـفياين واليمـــاين واخلراســــاين يف ســـنٍة واحـــدة، ويف شــــهر «

اخلــرز يتبــع بعضــه بعضــاً، فيكــون واحــد، ويف يــوم واحــد، ونظــاٍم كنظــام 

  ١.البأس من كّل وجه، ويل ملن ناواهم

راية هدى ألنّه يدعو وليس يف الرايات أهدى من راية اليماين، هي 

إىل صـاحبكم،، فــإذا خــرج اليمــاين حــرم بيــع الســالح علــى الّنــاس وكــّل 

وال حيــلُّ مسـلم، وإذا خــرج اليمــاين فــا�ض إليــه، فـإّن رايتــه رايــة هــدًى، 

ملســلٍم أن يلتــوي عليــه، فمــن فعــل فهــو مــن أهــل الّنــار؛ ألنّــه يــدعو إىل 

  ٢.»واىل طريٍق مستقيم احلقّ 

ح الفكري والعقائدي يف حركة اليماين ستكون على أّن مسة اإلصال

  :بقوله واضحة املعامل، وإىل هذا أشار اإلمام الصادق 

اخلراســاين والســـفياين واليمــاين يف ســنة واحـــدة، يف : خــروج الثالثــة«

شــهر واحــد، يف يــوم واحــد، ولــيس فيهــا رايــة بأهــدى مــن رايــة اليمــاين، 

  ٣.»يهدي إىل احلقّ 

حة علــى حركــة اليمــاين ســتكون معاملهــا إذن فســمة اإلصــالح الواضــ

  .واضحة
                                                

إشارة إلى شّدتھم، فالویل لیس من باب النھي التكلیفي، وإنّما داللة على أّن من  -١
 .سیلقى مصیره من القتل والتنكیل یعارض ھذه الرایات

 .٢٣٢/ ٥٢: بحار األنوار -٢
 .٢١٠/ ٥٢: بحار األنوار -٣
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هذا ما يُفهم مـن الروايـات الـواردة؛ إذ السـفياين سـيدعو الستئصـال 

ــــيهم الســــالم وشــــيعتهم، واليمــــاين واخلراســــاين  مــــذهب أهــــل البيــــت عل

داعيــاً إىل القــول _ وهــو اليمـاين _ سـيحاوالن صــّده، وتـرجيح أحــدمها 

إىل احلـّق واهلـدى؛ ألّ�ـا أهــدى بـأّن حركـة اليمـاين حركـة إصـالٍح تـدعو 

  .الرايات
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  امام وا

  د ق وودُة دف

  

بّــــــان ظهورمهــــــا، تشــــــهُد حركتــــــا اليمــــــاين واخلراســــــاين عمــــــالً دؤوبــــــاً إ

مـة الـيت احملمو ركتان ترتبُص �ما الدوائر االقليمية فضالً عـن اجلهـود حلفا

  . حباطهماإركتني و القتناص هاتني احل تبذهلا الدوائر العاملية

ويبدو من دقة احلركتني أن هناك اتصاالً وثيقاً وتنسيقاً دقيقاً يُفضي 

إىل تعـــاون احلـــركتني دون تلكـــؤ أو تـــردد رغبـــًة منهمـــا يف توحيـــد العمـــل 

م عليهمـا التعـاون وحدة اهلدف حتتّ املشرتك، ورمبا يستشعر الفريقان أن 

يف التوقيـت  نيوافـق احلـركتلنـا تيفسر  وهذا ما ،املشرتك يف كل ا�االت

  .والظهور

أ�ما كانتا تعيشان يف سريٍة ومهـا اليـوم » الظهور«وال نعين من قولنا 

رمبـا ...بشكل علين ليتوجها إىل الكوفة لصد حتركـات السـفياين نتظهرا

مقتضـــى الروايـــات أن هلـــاتني احلـــركتني  ناال أ...يكونـــان يف ســـريٍة تامـــة

ســـــالمية إىل حماولـــــة حتريـــــر االنتمـــــاء شـــــأ�ما يف اســـــتقطاب العقليـــــة اإل
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ي هلـــذه احلركـــة مـــري الـــذي ســـتكون نتيجتـــه انتمـــاء الكثــري ممـــن ينتكــالف

  .وتبنيه ملذهب أهل البيت عليهم السالم

وعلــى كــل حــال فــان حمــاوالت التوقيــت والتنســيق املشــرتك يف توّجــه 

اراتية باليمـــاين واخلراســـاين حنـــو الكوفـــة يكشـــف دقـــة احلـــركتني االســــتخ

�مـا مسـتهدفان، فـان حتـرك أحـدمها دون أكرية كذلك، فهما مبـا والعس

األخرى يودي باملتخلفة إىل االنقضاض عليها من قبـل حركـة السـفياين 

للســفياين والــيت تقطــع أو تلــك التوجهــات املؤيــدة » الواســعة االنتشــار«

  .نقاذهمإالطريق على نصرة شيعة أهل البيت عليهم السالم و 

سـري سُيقصـي تلـك احلركـة ويشـلها توقيـت املختّلٍف عن  دىنأي أن أ

مــن قبــل احلركــات املعاديــة، وســُيحبط بالتــايل حماوال�ــا يف نصــرة حركــة 

  .والتمهيد هلا اإلمام 

خــــــروج : يف حديثــــــه ففــــــي روايــــــة أيب بصــــــري عــــــن أيب جعفــــــر 

السفياين واليماين واخلراساين يف سنٍة واحدٍة، ويف شـهٍر واحـٍد، ويف يـوم 

  ١...واحد

التــزامن يف التوجــه إىل الكوفــة يكشــُف عــن دقــِة التنســيق بــني فــاذن 

  .حركيت اليماين واخلراساين وكأ�ما فرسي رهان

                                                
 .٢٣٢: ٥٢بحار األنوار  -١



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٦١الیماني والخراساني دقة تنسیق ووحدةُ ھدف                    
 

 

  

 تّا وأز ما:  

ــــه، فموقــــع  مل يــــزل اليمــــاين يف حتــــديّاٍت خطــــريٍة تواجهــــه إبّــــان دعوت

ــــيمن االســــرتاتيجي وأمهّيتــــه التارخييّــــة تفرضــــان علــــى دول املنطقــــة أن  ال

آلل  موقفهـــا احلـــازم اّجتـــاه اليمـــاين وأنشـــطته املتأّججـــة يف دعو�ـــاتأخـــذ 

البيت عليهم السالم؛ إذ دعوة اليمـاين اخلطـرية سـتأخذ اهتمامهـا لـدى 

احلركات السياسّية وقتذاك، وسيكون توّجساً لـدى اجلميـع حيـال دعـوة 

اليمــاين، وهــو أمــٌر يثــري االســتغراب حّقــاً؛ إذ مــع دعــوة اليمــاين الداعيــة 

اإلســـــالمّية جـــــوع إىل اإلســـــالم احلقيقـــــي ُتســـــتثار القـــــوى واحلركـــــات للر 

الوقــت الــذي وقتئــٍذ، فهــي حتــاول اإلجهــاز علــى حركتــه واستئصــاهلا يف 

جــوع إىل اإلســالم ومعاملــه، ممّــا يظهــر أّن هنــاك تــدعو هــذه احلركــات للر 

ــــة بــــل التنظرييّــــة كــــذلك، فاليمــــاين  اختالفــــاً يف وجهــــات النظــــر التطبيقّي

دعوتـــه اإلصـــالحّية علـــى أســـاس رؤيـــة أهـــل البيـــت علـــيهم ينطلـــق مـــن 

الســـالم الـــذين ميثّلـــون اإلســـالم احملّمـــدي، ودعـــاوى اإلصـــالح اُالخـــرى 

ستنطلق من رؤيٍة مناوئٍة ألهل البيت عليهم السالم، أي سُتبتلى بأزمـة 

، وهي األزمة اليت ستخلق فيما بعد إسالماً مسّيساً »التسييس الديين«

بكـــــّل تأكيـــــد مـــــع اإلســـــالم األصـــــيل، أي ســـــُيربمج تنظيمــــاً يتعـــــارض و 
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علـــى أســـاس املعطيـــات السياســـّية أو ســـيتمادى حـــّىت اإلســـالم اآلخـــر 

يصــل إىل اإلســالم اإلقليمــي والطــائفي والــذي ســيخلق فيمــا بعــد أزمــة 

الفهم العقالين لإلسالم احلقيقي، أي ستكون أزمة العقلنـة يف االنتمـاء 

ركـــات الرافعــة لشـــعارات اإلصـــالح، إحــدى املشـــاكل املعرقلــة لتقـــّدم احل

فهي بقدر نداءها لإلصالحات الدينّية وإظهار حرصها على ذلك مـن 

خـــالل مـــا ترفعـــه هـــذه اجلهـــات إالّ أّ�ـــا تـــرتّدد يف قبوهلـــا لـــدعوة اليمـــاين 

اإلصالحّية، وهو ما يفّسر لنا تكالب احلركات الداعية لإلصالح علـى 

ّم مــــن الوقــــوف اّجتــــاه دعــــوة املســــتوى التنظيمــــي أو علــــى املســــتوى العــــا

  .اليماين موقفاً سلبّياً داعياً إىل تصفيتها

الّ أّن إلـذا فقـد أشـارت األخبـار إىل خـروج جبهـٍة معارضـٍة لليمــاين، 

الظــاهر ســتكون غــري قــادرة علـــى حترّكاتــه وصــّده، وســتكون معارضـــتها 

  .فقط على املستوى التنظريي الداعي إىل صّد حركة اليماين وإيقافها

  ١.»خيرج قبل السفياين مصري ومياين«: حمّمد بن مسلم، قال فعن

  :يف بيانه لذلك) بشارة اإلسالم(قال صاحب 

ــــاس إىل املهــــدي « ــــدعو الّن املصــــري مقابــــل اليمــــاين، فــــإّن اليمــــاين ي

«.١  

                                                
 .٢٧١: الشیخ الطوسي/ الغیبة -١
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فمصـــر تُعـــّد معقـــالً للحركـــات الفكريّـــة، وتـــرى مصـــر أّن هلـــا صـــدارة 

ون هنـاك حتـّدياً منافسـاً هلــا، األحـداث اإلسـالمّية، وهـي ال تريـد أن يكــ

ولعـــّل حركـــة اليمـــاين ســـتكون هلـــا أمهّيتهـــا، بـــل ازدهارهـــا يف اســـتقطاب 

العديــد مــن ذوي الكفــاءات الثقافيّــة، وســرتى احلركــات اُالخــر خطــورة 

تنـامي اليمــاين وامتداداتـه، وباملقابــل شـّل هــذه احلركـات وإضــعافها، لــذا 

  .ين والتصّدي لهفستكون مصر السّباقة يف توّيل أمر اليما

غـري على أّن الرواية غري ناظرة إىل تعـّدد اليمـاين، فـإّن اليمـاين واحـد 

ــــراوي  ميــــاين ال يريــــد _ قبــــل الســــفياين _ متعــــّدد، والظــــاهر أّن قــــول ال

التعـــّدد، أي وجـــود ميــــاين آخـــر قبـــل الســــفياين، بـــل الظـــاهر أّن الروايــــة 

قبــــل خــــروج  مشــــرية إىل مرتبــــة الظهــــور، فــــإّن اليمــــاين ســــيكون خروجــــه

الســــفياين ولــــيس أكثــــر، بــــل أرادت الروايــــة اإلشــــارة إىل حتمّيــــة ظهــــور 

حركـــــة  تاليمــــاين ومثلـــــه الســـــفياين، وأّن املصـــــري هـــــو إحـــــدى مالزمـــــا

ـــة احمليطـــة حبركـــة  اليمـــاين، كمـــا أشـــرنا عنـــد اســـتقراءنا للظـــروف اإلقليمّي

  .اليماين اإلصالحّية

ذلك ال يعدو عن ظهـور ولو استفدنا من الرواية تعّدد اليماين، فإّن 

  .رجٍل مصلٍح من اليمن لعّله ميّهد حلركة اليماين ويبّشر �ا، واهللا العامل

                                                                                                     
 .٢٤٦: بشارة اإلسالم -١
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 ما... ا و:  

ــــزل التنافســــات الفكريّــــة ومــــن مثّ السياســــّية علــــى أوجهــــا قبيــــل  مل ت

الظهــور، وبقـــدر مــا جيـــد الفكــر الشـــيعي اهتمامــاً يف األوســـاط العلمّيـــة 

ذا املــــذهب، جنــــد أّن �ــــمــــن املفّكــــرين وأهــــل املعرفــــة واخنــــراط العديــــد 

حمـــاوالت التضـــييق واحلظـــر علـــى هـــذا املـــذهب يأخـــذ مدياتـــه الواســـعة، 

وســـيكون التعبـــري عـــن الســـخط والغضـــب املتـــأّجج يف نفـــوس اآلخـــرين 

باعثاً للمضايقات اليت تسّببها أوساٌط سياسـّيٌة مناوئـة، وسـتكون هنـاك 

أهــل البيـت علــيهم السـالم وال بــّد  حمـاوالت إجهــاز علـى أتبــاع مـذهب

 يف هذه األحداث الساخنة أن جيد الشيعي مـأوًى آمنـاً ميّكنـه االفـالت

التصفيات اليت ُتطالـه، ومـن العسـري جـّداً أن تـتّم مقاومـة هـذه من هذه 

األحـــداث مـــا مل تكـــن هنـــاك قـــّوة تتعّهـــد يف الـــرّد والتصـــّدي، وال نعلـــم 

داث غــري الــيمن الــيت ســيكون هلــا مكانــاً مناســباً الســتيعاب هــذه األحــ

شــأٌن يف هــذه األحــداث، والــيمن ســتكون معقــالً لليمــاين وينزحــون إىل 

الـيمن فــراراً ممّــا سـيعانونه مــن فــنت املطـاردات والتنكيــل؛ لــذا فقــد وردت 

األخبار بإمكانّية اللجوء إىل اليمن حني تلك االضـطرابات املعـّرب عنهـا 

  .بالفنت
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حّدثنا نعيم، عن حمّمد بن محري، عـن : روى السّيد ابن طاووس قال

إذا  «: مسعـت سـعيد بـن مهـاجر الوصـايب يقــول: السـقر بـن رسـتم، قـال

كانــت فتنــة املغــرب، فشــّدوا قبــل نعــالكم إىل الــيمن، فإنّــه ال ينجــيكم 

  ١.»منها أرض غريها

ممّــا يعــين أّن الــيمن ســيكون هلــا شــأٌن يف مســتقبل األحــداث إذا مـــا 

  .ون شأٌن فيهاعرفنا أّن لليماين سيك

  

  

  تو:  

ا كانت حركـة اليمـاين حركـة إصـالح ورايـة هـدى 
ّ
كمـا يف تعبـري _ مل

حاولـــت بعـــض احلركـــات الثوريّـــة السياســـّية أن تتمثّـــل �ـــا، _ الروايـــات 

هــي القيــادة املبّشــر » اإلصــالحّية«وأن تُعــرب عــن قناعا�ــا بــأّن قياد�ــا 

وهاديـــة اإلصـــالح؛ لـــذا فعلــــى  عنهـــا إبّـــان الظهـــور، فهـــي داعيـــة احلـــقّ 

اجلميـــع اتّباعهـــا واالخنـــراط إىل صـــفوفها، ومـــن هنـــا كـــان ألهـــل البيـــت 

عليهم السالم موقفهم احلازم حيال هذه احلركات التمويهّية اليت حتـاول 

                                                
، مؤّسسة صاحب ١١٠: السیّد ابن طاووس/ التشریف بالمنن في التعریف بالفتن -١

، منشورات الشریف ١٩٩: نعیم بن حّماد/ الفتن ھـ، ومثلھ١٤١٦/ األمر 
 .الرضي
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لليمــاين  نّ اســتقطاب أكــرب عــدٍد مــن البســطاء لالخنــراط فيهــا متناســية أ

ة الـــيت تكّفـــل ببيا�ـــا أئّمـــة مواصـــفاته اخلاّصـــة، وحلركتـــه معاملهـــا الواضـــح

ــــدعاوى  ــــدها ســــتكون مجيــــع ذرائــــع ال أهــــل البيــــت علــــيهم الســــالم، عن

  .الباطلة قد اُحبطت يف مهدها

طالـب «يف زمن التسابقات السياسّية احملمومة وقتذاك اُعلنت دعوة 

يف اليمن وأوهم البسطاء أّن هـذه الـدعوة هـي املبّشـر عنهـا إبّـان » احلقّ 

ليماين الـيت سـتكون رايتـه رايـة هـدى وصـالح، إالّ الظهور، فهي دعوة ا

تصــّدى هلــا ببيــاٍن أوجــز فيــه أهــّم املعــامل الــيت  اإلمــام الصــادق أّن 

  .جيب توافرها يف هذه الدعوة

ـا خـرج طالـب : ، قـالفعن هشام بن سامل، عـن أيب عبـد اهللا 
ّ
مل

: نرجــو أن يكــون هــذا اليمــاين، فقـــال: احلــّق، قيــل أليب عبــد اهللا 

  ١.»يربأ منه اليماين يتواىل علّياً وهذا ال،«

 وال تعـين الواليــة أو الـرباءة املــّدعاة قــوالً فقـط أو شــعاراً برّاقــاً دون أن

تكــون هلــذه الواليــة أو الــرباءة أثرهــا علــى جممــل وتفاصــيل احلركــة، فرّمبــا 

ــــب علــــى ذلــــك مــــا يعــــّزز هــــذه  ــــرباءة دون أن يرتّت ــــة أو ال يُــــّدعى بالوالي

يــة والــرباءة مســحتها املتمّيــزة ومعاملهــا املشّخصــة الــيت الــدعوى، بــل للوال

                                                
 .٢٧٥/ ٥٢: بحار األنوار -١
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حيكم عليهـا اآلخـرون بأّ�ـا واليـة اهللا ورسـوله وأهـل بيتـه علـيهم السـالم 

حّقــاً دون أن تكـــون للمعـــادالت السياســـّية وتوّجها�ـــا أثـــٌر يف التعـــاطي 

مــع األحــداث العاّمــة، بــل أن تكــون مجيــع التحرّكــات تــدور حــول حمــور 

رباءة وخــالف ذلــك ميكــن أن يُعــّرب عــن تلــك احلركــات بأّ�ــا الواليــة والــ

، أي مل تكـــن »والئّيـــة مرجتلـــة«حركـــات ال تتعـــّدى عـــن كو�ـــا حركـــات 

فـالوالء . نابعة عن ضـمري الـوالء بقـدر مـا هـي توّجهـات سياسـّية حمضـة

ســـــيكون فـــــوق كـــــّل االعتبـــــارات ونصـــــرة احلـــــّق فـــــوق كـــــّل التوقّعـــــات، 

، واالُفــول والتــوّهج لغلبــة، والقــّوة والضــعففاخلســارة والــربح، والنصــر وا

أي والتقــــّدم والتــــأّخر، وكــــّل ســــكوٍن وحركــــٍة، ســــيكون لصــــاحل الــــوالء، 

لنصــــــرة أهــــــل البيــــــت علــــــيهم الســــــالم، وهــــــذا علــــــى مســــــتوى األفــــــراد 

ـــرؤى والتنظـــريات، أّمـــا مـــا أقـــدم  واجلماعـــات، احلركـــات واالّجتاهـــات، ال

اسـّيٍة فاشـلٍة وحماولـة تنظيميّـٍة عليه طالب احلّق فال يعـدو عـن منـاورٍة سي

  .خاسرة
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ما   

وة اءو  

  

تُعــُد حركــة اليمـــاين امنوذجــاً مهمـــاً يف عقلنــة املســـارات الفكريــة قبـــل 

  .يوم الظهور

فاليمــاين ال يكــاد ينطلــق مــا مل تكــن هنــاك أرضــيًة متينــًة النطالقتــه، 

ـــٍة مـــن خـــ الّ إوبالتأكيـــد فـــان هـــذه األرضـــية ال تنشـــأ  الل حتـــوالٍت فكري

ـــٍة تســـتوعُب دواعـــي هـــذا التحـــرك، ومـــن املعلـــوم أن هلـــذا التحـــرك  ثقافي

ومدياتـــه الثقافيـــة املكّتمـــة ألكثـــر مـــن عشـــرة  ةامتدادتـــه الفكريـــة التارخييـــ

قرون، أي ستعمل هـذه احلركـة علـى اسـتيقاظ احلـس االنتمـائي الزيـدي 

قـرون تبـدأ حضـورها الزيديـة املغيبـة طيلـة عـدة ومبعىن آخـر فـان . املغّيب

لدى العقلية اليمنية املصادرة عن ثقافتها واملغيبة عـن ذاتيتهـا، ومل تقـف 

هذه العقلية املنفتحة عند حـدود البحـث عـن الزيديـة املغيبـة، فـان هـذه 

الزيديـــة ســـتحث أتباعهـــا علـــى حماولـــة قـــراءٍة جديـــدٍة لالنتمـــاء الفكـــري 

قـــراءات هــــزًة هـــذه ال لـــديهمالـــذي يبحـــث عنـــه ذوو احلقيقـــة لتحــــدث 
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خمتزلـًة تطـالبهم باعـادة انتمـائهم مـن جديـد  عنيقة تـوقظ لـديهم صـحوةً 

ذ نعــّرب عــن الصــحوة إإىل حظـرية مــذهب أهــل البيــت علــيهم الســالم، و 

قــرر ا مجلــة ارهاصــاٍت فكريــة جتتمــع لتفا�ــ» باملختزلــة«اليمنيــة القادمــة 

شـاركت يف الشخصية الثقافية اليمنية املخّبئة خلـف انتمـاءاٍت سياسـيٍة 

ذا�ـــا يف خضـــّم صـــياغة الشخصـــية الثقافيـــة احلاليـــة والـــيت تبحـــث عـــن 

ظـروٍف سياسـية مناوئـٍة ملـذهب أهــل البيـت علـيهم السـالم تصــطُف يف 

تتنــوُع تشــكيال�ا لتتخــذ براجمهــا الفكريــة أو » غــري معلنــة«عــداد معركــٍة 

  .السياسية أو االجتماعية بل وحىت العسكرية

بغــــض النظــــر عــــن _ مية بكــــل توجها�ــــا ســـتيقظ العقليــــة اإلســــالوت

علــــى صــــحوٍة جــــديرٍة بــــالنهوض علــــى مســــتوى _ انتماءا�ــــا االقليميــــة 

ويف . مـــة والـــيت تســـتهدف فكـــر وثقافـــة الـــذات املســـلمةداألحـــداث القا

بتشــييدها تــنهض تلــك الــذات علــى لّبــٍد بثقافــاٍت يشــرتك األخــر جــٍو م

ســـؤوليتها صـــحوٍة تســـتوعب األحـــداث بكـــل شـــؤو�ا ومهومهـــا وتقـــرر م

وجبــدارٍة علــى ضــوء مــا حــدث ومــا ســيحدث فتعيــد قراءا�ــا مــن جديــد 

   ._هذا على املستوى العام _ تقرر معها انتماءا�ا اجلديد 

رهاصاٍت ُحتدثها ثـورة ثقافيـة إستوى الداخلي اليمين فان أما على امل

 تتخذ حتركاً سياسياً معيناً تعلُن فيها قياد�ـا عـن انتماءهـا اجلديـدفكرية 
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لتلتــزم فكــراً تقليــدياً آخــر، أي ســتخرج داعيــة إىل نبــذ الفكــر التقليــدي 

مــن تقوقعهــا الفكــري لتنشــط يف الــدعوة إىل فكــر أصــيل ترجــع فيــه إىل 

وستكون هذه احلركـة بقـدر مـا هـي مذهب أهل البيت عليهم السالم، 

ــــراءاٍت  ــــد فــــان هلــــا القــــدرة علــــى تقــــدمي ق داعيــــًة إىل االصــــالح والتجدي

أهــل البيـت علــيهم الســالم بم احملمــدي األصـيل املتمثــل جديـدة لالســال

وسـتنهض هـذه احلركـة مبسـتوى الفكـر والثقافـة لـدى أتباعهـا معلنـًة عــن 

تســا�ا ملــذهب أهــل البيــت علــيهم الســالم بشــكل يعــزز معــه قابليتهــا نا

ليمـــاين شـــأٌن يف هـــذه التوجهـــات لعلـــى التغيـــري واالصـــالح، وســـيكون 

يــة مســتقطباً يف حركتــه أولئــك الــذين قــرروا االصــالحية والتغــريات الفكر 

انتمــائهم مــن جديــد بعــد قــراءاٍت خاضــوها يف هــذا الشــأن ليعلنــوا عــن 

حسـب _ انتمائهم بكـل قـوٍة، وسـيكون هـؤالء أبـداالً تـوابني متطهـرين 

شــارة لتحــررهم عــن كــل مــا كــانوا يعتقدونــه إفالتوبــة والتطهــر _ الروايــة 

ـــــخـــــالف احلـــــق و  ـــــذا وانيهمت حبقيقـــــة  نفـــــا�م سيشـــــعرو  عـــــن نصـــــرته، ل

 ةً حدث املالحـم القادمـة هـذخذال�م للحق يوم كانوا على خالفه وستُ 

ون انتمـاءهم نـفيطلبون التوبة من اهللا تعـاىل ويعليف ضمائرهم ووجدا�م 

ف مــــع احلــــق ويف نصــــرته وال جتــــد هــــذه قــــيــــة حركــــٍة مــــن شــــأ�ا أن تأل
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ت الســـفياين التوجهـــات ســـوى حركـــة اليمـــاين القادمـــة ملواجهـــة انتهاكـــا

  .هوبطش

غ بــن بيرفعــه إىل األصــســحاق إروى ا�لســي يف حبــاره باســناده عــن 

 نســـلوين قبـــل أ: يقـــول للنـــاس مسعـــت أمـــري املـــؤمنني : نباتـــة قـــال

طــرق األرض أعلـــم بو  ، بطــرق الســماء أعلــم مــن العلمــاءينتفقــدوين أل

وب املـــؤمنني وامـــام املتقـــني، ســـأنـــا يعوب الـــدين، ســـمـــن العـــامل، أتـــا يع

وخـــازن اجلنـــان، وصـــاحب يـــان النـــاس يـــوم الـــدين، أنـــا قاســـم النـــار، ود

فلـــيس منـــا إمـــام اال وهـــو عـــارف  ،عـــرافاحلـــوض وامليـــزان وصـــاحب األ

إِنَّمـا أَنْـت منـذر ولكُـلِّ قَـومٍ      وذلـك قولـه عـز وجـل  ،جبميع أهـل واليتـه

هاد.١  

مجــاً ي علمــاً حنن بــني جــواإفــأال أيهــا النــاس ســلوين قبــل أن تفقــدوين 

بعــد مو�ــا فســلوين قبــل أن تشــغر برجلهــا فتنــٌة شــرقيٌة وتطــأ يف خطامهــا 

اىل أن يصـف ...وتشّب نار باحلطب اجلـزل مـن غـرّيب األرض ،يا�احو 

  هــذه الفتنـــة ومــا حتدثـــه مــن القتـــل والــدمار فيشـــري بعــد ذلـــك إىل

  .خروج السفياين وكيف يصد من قبل اليماين واخلراساين يف الكوفة

                                                
  .٧اآلیة : سورة الرعد -١
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ج الســفياين برايــة محــراء أمريهــا رجــل مــن بــين كلــب واثــين وخــرو : قــال

يتوجــه إىل مكــة واملدينــة وأمريهــا  ،الســفياين عشــر ألــف عنــان مــن خيــل

خزميــة أطمــس العــني الشــمال، علــى عينــه  :رجــل مــن بــين أميــة يقــال لــه

ظفـــرة غليظـــة يتمثـــل بالرجـــال ال تـــرد لـــه رايـــة حـــىت ينـــزل املدينـــة يف دار 

ويبعث خيالً يف طلب رجـل مـن آل  ،سن األمويدار أيب احل: يقال هلا

أمريها رجـل مـن  ،حممد وقد اجتمع إليه ناس من الشيعة يعود إىل مكة

و االرجـل حيــّول جـغطفـان إذا توسـط القـاع األبـيض خســف �ـم فـال ين

اهللا وجهــه إىل قفـــاه لينـــذرهم، ويكـــون آيـــة ملـــن خلفهـــم، ويومئـــذ تأويـــل 

 ١.وا فَــال فَــوت وأُخــذُوا مــن مكــانٍ قَرِيـــبٍ     ولَــو تَــرى إِذْ فَزِعــ   هــذه اآليــة 

ويبعث مائة وثالثني ألفـاً إىل الكوفـة، وينزلـون الروحـاء والفـارق، فيسـري 

بالنخيلـة، فيهجمـون  منها ستون ألفاً حـىت ينزلـوا موضـع قـرب هـود 

الكــاهن الســاحر، : إلــيهم يــوم الزينــة وأمــري النــاس جبــار عنيــد يقــال لــه

لــــزوراء إلــــيهم أمــــري يف مخســــة آالف مــــن الكهنــــة، فيخــــرج مــــن مدينــــة ا

ويقتــل علــى جســرها ســبعني ألفــاً حــىت حتمــي النــاس مــن الفــرات ثالثــة 

من الكوفة سبعون ألف بكر، ال  أيام من الدماء وننت األجساد ويسيب

                                                
  .٥١اآلیة : سورة سبأ -١



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٧٣حركة الیماني وصحوة االنتماء                                    
 

 

يوضــعن يف احملامــل، ويــذهب �ــن  يكشــف عنهــا كــف وال قنــاع، حــىت

  .إىل الثوية وهي الفري

شــرك ومنــافق حــىت يقــدموا مة مائــة ألــف مــا بــني مث خيــرج مــن الكوفــ

دمشــق ال يصـــدهم عنهـــا صـــاد، وهـــي ارم ذات العمـــاد، وتقبـــل رايـــات 

من شرقي األرض غري معّلمة، ليست بقطن وال كتان وال حريـر، خمتـوم 

يف رأس الفتــاة خبــامت الســيد األكــرب يســـوقها رجــل مــن آل حممــد تظهـــر 

ذفــر يســري الرعــب أمامهــا باملشــرق، وتوجــد رحيهــا بــاملغرب كاملســك األ

  .دماء آبائهمببشهر حىت ينزلوا الكوفة طالبني 

فبينمــا هــم علــى ذلــك اذ أقبلــت خيــل اليمــاين واخلراســاين يســتبقان  

داح إذا نظـرت ق جرد أصالب نواطي وأربكأ�ما فرسي رهان شعٌت غ

فيقــول ال  ١]اذ يضـرب أحــدهم برجلـه: والظـاهر[أحـدهم برجلـه باطنــه 

بعد يومنـا هـذا اللهـم فانّـا التـائبون، وهـم األبـدال الـذين خري يف جملسنا 

 ٢»رينتطهــان اهللا حيــب التــوابني وحيــب امل«وصـفهم اهللا يف كتابــه العزيــز 

ــــيح  ٣...ونظــــراؤهم مــــن آل حممــــد ــــر مقــــاطع الروايــــة لُنت ــــا أكث وقــــد نقلن

                                                
والعبارة في البحار وغیرھا مشوشة وما بین القوسین العبارة التي وردت في  -١

. األوفق بالسیاقكتاب بیان األئمة علیھم السالم كما أورده عن الكتاب المبین وھي 
 .للشیخ محمد مھدي زین العابدین رحمھ هللا ٦١٣: ٢راجع بیان األئمة 

 .٢٢٢اآلیة : سورة البقرة -٢
 .٢٧٣: ٥٢البحار  -٣
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للقـــارئ أن يعـــيش أجـــواء أحـــداثها املســـتعرة وليســـتعرض صـــورها وهـــي 

خـر، ولرياقـب مشـاهد القتـل والتنكيـل بشـيعة علـي تتابع بعضها تلـو اآل

 ر اليمـاين ئاثـومالحقتهم من قبل السفياين، عند ذاك تثـأر محيـة ال

ســرح األحــداث مســريان إىل الكوفــة حيــث ليوُتسـتنهض مهــم اخلراســاين 

حــــداث وقــــائع الروايــــة أن حتّفــــزاً حتدثــــه هــــذه األالداميــــة، واملالحــــظ يف 

وان كانــــت الروايــــة يف ســــياقها ال _  الداميــــة لــــدى اليمــــاين وجمموعتــــه

طالقها يشمل اخلراسـاين وأتباعـه كـذلك إختصص اليماين وأصحابه بل 

نتمائهــــا مــــن اعلــــى أن هــــذه ا�موعــــة تسرتشــــد مواقفهــــا يف تأصــــيل _ 

حـــداث العصـــيبة الـــيت تشـــهدها املنطقـــة والـــيت ســـيكون شـــيعة األخـــالل 

  .واالستئصالأهل البيت عليهم السالم اهلدف األساس يف التصفية 

هـــذا الظلـــم الـــذي يتعـــر ض لـــه شـــيعة أهـــل البيـــت علـــيهم الســـالم 

يكون مزامنــاً الســتقراٍء معــريف ميّكــن لــه جمموعــة مــن أهــل املعرفــة إىل ســ

عادة النظر يف انتماءا�م، وسـيكون لالنتسـاب املعـريف دوره يف تأصـيل إ

ت تعـت عليهـا دواٍع سياسـية تبلّـدر  ةالفكر املخرتق مـن ثقافـات تقليديـ

من خالهلا النظرة العامة املعرفيـة، ومـن خـالل سـرب أغـوار املعرفـة مـع مـا 

ســتنهض جمموعــة ممــن  زعة الوجدانيــة يف الــدفاع عــن املظلــوم، تُ ـحتدثــه النــ

كــانوا ينتســبون إىل مــذاهب معرفيــة تقابــل مــذهب أهــل البيــت علــيهم 
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حـداث ليعلنـوا انتمـائهم ملـذهب أهـل البيـت السالم ويف خضم هذه األ

ذ يضـــــرب إ«م الســـــالم وهـــــو مـــــا أشــــارت إليـــــه الروايـــــة يف عبـــــارة علــــيه

ال خــري يف جملســنا بعــد يومنــا هــذا، اللهــم فانّــا : أحــدهم برجلــه فيقــول

اللهـم « على أن هذه العبارة تستثري التسـاؤل عـن قـول هـؤالء» التائبون

عــن ذنــب يرتكبــه التائــب ويســتفزه  الّ إذ التوبــة ال تتــأتى إ »نّــا التــائبونإ

مرتمجــــًة إىل حالـــــة يعلن توبتـــــه، علمــــاً أن توبـــــة هــــؤالء ســـــتكون بقــــوٍة لــــ

انتســـاٍب معـــرٍيف جديـــد تتكلـــل بعمليـــٍة جهاديـــة ينـــدبون أنفســـهم إليهـــا 

  .ويستنهضون مهمهم ملوافا�ا

ن جمموعـــًة مـــن املستبصـــرين سينضـــوون حتـــت لــــواء إوبعبـــارٍة أخـــرى 

اســاين ة، فضــالً عــن حركــة اخلر باديــة الضــار هاليمــاين ويشــكلون قوتــه اجل

مــن املستبصــرين املنتمــني جديــداً ملــذهب أهــل  ا مجــعهــالي ينتســبالــيت 

  .البيت عليهم السالم
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ما  

وا و ا  

  

  :اسمه

أّمـا امســه فـال ميكــن القطـع باســم اليمـاين، إالّ مــا أشـارت إليــه بعــض 

األخبـــار، حيـــث اختلفـــت يف امســـه، وهـــل هـــو احلقيقـــي أم هـــو احلركـــي 

ه اليمـــــاين يف حركتـــــه املباركـــــة، وســـــتكون أمســـــاءه حســـــب الـــــذي اختـــــار 

  :األخبار كاآليت

اخلــرب الــوارد عــن كعــب، وســيأتيك كمــا يف   حســنأو  حســين_  ١

  .الحقاً 

ـــيم بـــن محّـــاد يف كتابـــه عـــن احلصـــالح_  ٢ بـــن  كـــم، كمـــا أورده نُع

  :نافع، عن جرّاح، عن أرطأة، قال يف حديثٍ 

احل بـن عبـد اهللا بـن قـيس فيغضب املوايل فيبايعون رجالً يسّمى صـ«

بـــن يســـار، فيخـــرج �ـــم فيلقـــى جـــيش الـــروم فيقـــتلهم، ويقـــع املـــوت يف 
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ســـوريا  وينــزل صـــاحل بــاملوايل بـــأرض...الــروم وهـــم يومئــٍذ ببيـــت املقـــّدس

  ١.»...ويدخل عمورية

  :، كما يف الرواية التاليةاألصبغ بن زيد_  ٣

هــو صــاحب روميــة رجــٌل مــن بــين هاشــم امســه األصــبغ بــن زيــد، و «

  ٢.»الذي يفتحها

  .والذي يفتح رومية هو اليماين، كما سيأيت

  .األصبغ بن يزيد_  ٤

فــتح القســطنطينّية مثّ تغــزون روميــة «: عــن عبــد اهللا بــن عمــرو، قــال

  .»فيفتحها اهللا عليكم

ويلـي أفريقيـة رجـل مـن «: _وهـو أحـد رواة الروايـة _ قال أبو قبيـل 

مـن بــين هاشــم يقــال لــه  أهـل الــيمن حمّمــد بــن سـعيد يكــون بعــده رجــل

  ٣.»أصبغ بن يزيد، وهو صاحب رومية وهو الذي يفتحها

والظاهر أنّه مشرتك مع األصبغ بن زيد، فهما واحد وليس متعـّدداً، 

واألصـــبغ بـــن زيـــد أرجـــح لكـــون تســـمية يزيـــد غـــري معهـــودة يف زماننـــا، 

  .وفيما يأيت كذلك، سّيما أنّه من بين هاشم

                                                
 .١٢٧٩، الحدیث ٣٣٦: نعیم بن حّماد المروزي/ الفتن -١
 .١٢١٠، الحدیث ٣١٣: المصدر المتقّدم -٢
 .١٣٢٩، الحدیث ٣٥٦: المصدر المتقّدم -٣
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عــن  عــن أيب قبيــل، إالّ أّن الثانيــة يرويهــاوالرواياتــان إســنادمها واحــد 

  .عبد اهللا بن عمرو

  :نسبه

  .أشارت األخبار إىل أّن نسب اليماين قرشي هامشي قحطاين

  .، فلما ذكرته أخبار الفنت بأنّه من قريشقرشيأّما كونه 

  :قال أبو عبد اهللا نعيم

وه قرشــي، بــصــنعاء مبرحلــة، أخيـرج مــن قريــة يقــال هلــا يكلــى خلــف «

  ١.»ميانّية وأّمه

فكمــــا ورد يف حــــديث أيب قبيــــل مــــن أنّــــه مــــن بــــين  هاشــــميوكونــــه 

  .هاشم

ـــيمن كلّ قحطـــانيوأنّـــه  هـــا مـــن ، تأكيـــداً علـــى ميانّيتـــه، فـــإّن قبائـــل ال

بر بـن شـاخل، وتنتسـب إليـه اقحطان، تنتسب إليه، وهـو قحطـان بـن عـ

ـــــيمن ُعـــــرف بالقحطـــــاين . األنصـــــار كـــــذلك فكـــــّل َمـــــن انتســـــب إىل ال

  :ئلها إليه، كما صرّح السمعاين يف أنسابهالنتساب قبا

                                                
 .١١٤٥، الحدیث ٢٩٩: نعیم بن حّماد المروزي/ الفتن -١
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وقحطان هو الذي ينتسب مجيع األنصار إليـه والـيمن كّلهـا، وهـم «

هو قحطان بن اهليمسع بـن : وقيل. بنو يعرب بن يشجب بن قحطان

  ٢.»العرب ١وقحطان ُجرثومة .تيمن بن نبت بن إمساعيل بن إبراهيم

بــو الــيمن، وهــو أّن قحطــان أ«: وذكــر ابــن منظــور يف لســان العــرب

قحطـان بـن هـود، وبعـض يقـول قحطـان بـن ارفخشـد  بتهميف قول نّسا

  ٣.»بن سام بن نوح

  .قرشي هامشي قحطاين_ كما يف األخبار _ فاليماين إذن 

  :موطنه

اليمن، ُنسب إليه، وقد حّددته بعض األخبار بأنّه من ُعمـان، كمـا 

  :روى ذلك نعيم بن محّاد، ويف خٍرب طويل يف آخره

يلـــي مـــن بعـــده املضـــري الُعمـــاين القحطـــاين، يســـري بســـرية أخيـــه  مثّ «

  ٤.»املهدي، وعلى يديه تفتح مدينة الروم

  .والذي يفتح الروم هو اليماين، كما عرفت من األخبار املستفيضة

                                                
: وروي عن بعضھم...األصل، وجرثومة كّل شيء أصلھ ومجتمعھ: الجرثومة -١
 .»جرثم«مادة : لسان العرب_ » االسُد جرثومة العرب، فمن أضّل نسبھ فلیأتھم«
 .الریاض –، دار النفائس ٢٧/ ٤: السمعاني/ األنساب -٢
 .»قحط« مادة: لسان العرب -٣
 .١١٤٥، الحدیث ٢٩٩: نعیم بن حّماد/ الفتن -٤
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علــــى أّن ُعمــــان يطلــــق عليهــــا الــــيمن كــــذلك، فانتســــابه إىل ُعمــــان 

ر اليت تصرّح علـى أنّـه إىل اليمن، فال ضري يف اجلمع بني األخباانتساباً 

  .من ُعمان واُخرى على أنّه من اليمن

الـيمن وقيـل حـدُّ «: يف مادة اليمن) معجم البلدان(قال احلموي يف 

موت ار�ـــــا إىل حضـــــر ليـــــث ومـــــا ســـــامتها إىل صـــــنعاء ومـــــا قثمــــن وراء ت

والشــحر وُعمــان إىل عــدن أبــني، ومــا يلــي ذلــك مــن التهــائم والنجــود، 

ــه، : وبعضــهم يقــول...والنســبة إلــيهم ميــين وميــانٍ  والــيمن جتمــع ذلــك كّل

  ١.»مياّين بتشديد الياء

خيـرج مـن قريـة يقـال «: ، قـال)الفـنت(إّال أّن نعيم بن محّـاد يف كتابـه 

  ٢.»هلا يكلى خلف صنعاء مبرحلة

واملرحلــــة مســــافة يســــرية، ولعّلهــــا مــــن ضــــواحي صــــنعاء، وقــــد ذكــــر 

  ٣.ء باليمناحلموي يف معجمه أّن وادي يكلى من نواحي صنعا

وباجلملـة فــإّن اليمـاين نســبته إىل الـيمن، أّمــا النتسـابه إليهــا، أو ألّن 

  .خروجه منها

  

                                                
 .»الیمن«، مادة ٥٠٩/ ٨: یاقوت الحموي/ معجم البلدان -١
 .١١٤٥، حدیث ٢٩٩: نعیم بن حّماد/ الفتن -٢
 .٤٣٤/ ٨: یاقوت الحموي/ معجم البلدان -٣
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ما  

ا ا  

  

ضــــمن أهــــّم املعــــادالت السياســــّية تُعــــدُّ حركــــة اليمــــاين اإلصــــالحّية 

 الشـــرق أوســـطّية، وســـتدخل ضـــمن هـــذه املعـــادالت السياســـّية بشـــكل

تغيـــريات مـــن شـــأ�ا أن يكـــون هلـــا األثـــر العـــاّم علـــى يُتـــيح هلـــا إحـــداث 

  .اإلقليمّية والدولّيةجممل التوّجهات 

  

 وى اا :  

تبدو هناك تشّنجات سياسّية تـؤّدي إىل نشـوب صـراٍع دويل يـدخل 

ــــة الــــيت  يف أحــــد طرفيــــه اليمــــاين والطــــرف اآلخــــر ســــتكون الــــدول الغربّي

فبعد تعاظم أمر اليمـاين حتـاول تلـك  سياسّيٍة أمنية،تدخل يف حتالفاٍت 

ــــان  الــــدول تــــأمني أمنهــــا ومســــتقبلها، فتحــــدث وقتــــذاك اُمــــور �ــــّدد كي
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منهــا اليمــاين وأمنــه، كتحّرشــات معّينــة تُثــريه حتالفــات مشــبوهة تــوّجس 

  .عندها يتحّرك ملواجهة تلك الدول والسيطرة عليها

، اينالروايــات مل تــذكر ســوى وقعــة الــروم حيــث جتــري علــى يــد اليمــ

والـروم ُتطلـق علـى غـري الـدول العربيّـة واإلسـالمّية، وال ميكننـا تشــخيص 

ومراقبـــة األوضـــاع تلـــك الـــدول إالّ مـــن خـــالل االســـتقراءات السياســـّية 

  .الدولّية كاحتماالٍت يف هذا ا�ال

على يدي ذلـك اخلليفـة اليمـاين ويف واليتـه تفـتح «: عن أرطأة، قال

  ١.»رومية

ــــاك دواٍع  ــــدفع باليمــــاين إىل التحــــرك ويبــــدو أن هن ــــة ت سياســــيٍة وأمني

لصــد هجمــات الــدول الغربيــة، ولعــل الفــتح الــوارد يف الروايــة هــو الغلبــة 

والسـيطرة لتــأمني هجمـات الــدول الغربيـة الــيت �ـدد دول املنطقــة ومنهــا 

هـذه التحرشـات الغربيـة  يقاف وصـدّ إمكانية إاليمن، وستكون لليماين 

ـــــيس بالضـــــرورة أن يكـــــون الفـــــت ح املعـــــّرب عنـــــه يف الروايـــــات باهليمنـــــة ول

  .صرف من لفظة الفتح ابتداءً نالعسكرية أو االحتالل كما قد ي

وإطالق اسم اخلليفـة علـى اليمـاين مـن بـاب التوسـعة؛ لكونـه ميتلـك 

  .سلطًة سياسّيًة تؤّهله من السيطرِة والنفوذ

                                                
 .١١٥٥، الحدیث ٣٠١: نعیم بن حّماد/ الفتن -١
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 ى اا  ّأ:  

رضــًة شــديدة مــن قبــل التكــّتالت فقــد ذكرنــا أّن اليمــاين ســيواجه معا

فحركـــــة املغـــــريب يف مصـــــر، احلركـــــات اُالخـــــرى يف املنطقـــــة، السياســـــّية و 

والصـــــراعات السياســـــّية يف الشـــــام بـــــني األصـــــهب والســـــفياين، وغلبــــــة 

يف االســــتقرار األمــــين الســــفياين عنــــد ذاك، ســــتحدث ختلخــــالً واضــــحاً 

عزم اليمــاين اإلقليمــي، وســيواجه اليمــاين خطــر حتــّديات الســفياين، وســي

علــــى مواجهتــــه والتصــــّدي لــــه، خصوصــــاً حــــني وصــــول الســــفياين إىل 

الكوفة، لُيحدث فيها من الـدمار واخلـراب، ومالحقتـه الشـديدة لشـيعة 

أتبـــاع أهـــل البيـــت مبـــا يـــدفع اليمـــاين للتحـــّرك حنـــوه، ومحايـــة  علـــّي 

  .عليهم السالم، وستكون بينهما مالحم دامية

اليمـــاين رمبــــا يواجــــه خطــــر التحــــدي  علـــى أنــــه جيــــب التنويــــه إىل أن

 تالقـــادم مـــن تكـــتالٍت سياســـيٍة وتنظيمـــاٍت معينـــة تعـــيش علـــى األزمـــا

لقــــًة علــــى غالتنظيمــــات من السياســــية احملدقــــة باملنطقــــة، وســــتكون هــــذه

ـــٍة مقيتـــة إوقعـــًة علـــى نظـــرٍة قنفســـها مت قليميـــة ضـــيقة تـــدفعها دواٍع فكري

الـيت تتخـذ نظمـات صـالحي ورمبـا تعمـل هـذه املإتتوجس من أي حتـرٍك 

فلســـطني مقـــراً هلـــا علـــى زعزعـــة أمـــن اليمـــاين واســـتقراره وســـيعاين منهـــا 
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�ديـــــداً حقيقيـــــاً يشـــــغله عـــــن مهمتـــــه، ولعـــــل هـــــذه املنظمـــــات ســـــرتبط 

   .ها حبركة السفياين الذي يستويل على البالد الشاميةري مص

البحـــر املتوســط متخـــذًة مـــن  ســاحلوترتكــز هـــذه التنظيمــات علـــى 

طلقـاً لتحركا�ـا، ورمبـا هلـا حتالفا�ـا مـع القـوى الغربيـة الـيت مدينة عكـا من

  .تلتقي مصاحلها مبصاحل السفياين وقتذاك

على يدي ذلك اليماين تكون : عن حكيم بن عمري عن كعب قال

  ١.ملحمة عكا الصغرى وذلك إذا ملك اخلامس من آل هرقل

ية ومل يكــن الوضــع االقليمــي مشــّجعاً علــى حتركــات اليمــاين السياســ

ضمن تأييد أو على األقل تأمني وضعه واسرتاتيجياته االقليميـة، يما مل 

فـــزٍع وهلــــٍع حبالــــة وسُتصـــاب بعـــض التنظيمــــات أو احلركـــات االقليميـــة 

ما تــرى مــن نفــوذ اليمــاين السياســي والفكــري كــذلك وهــو سياســي بعــد

ممــا يـــدفع هـــذه التكـــتالت إىل يســتقطب التوجهـــات الثقافيـــة املنفتحـــة، 

ب مســرية اليمــاين االصـالحية، وتتفــاقم هــذه العالقــة املتــوترة حماولـة عطــ

تدفعــــه أخــــرياً إىل ضــــرب تلــــك التجمعــــات إىل حترشــــاٍت ضــــد اليمــــاين 

  .واجليوب التنظيمية فيشلها ليؤمن بذلك مستقبله السياسي

                                                
 .٣٧٧: الفتن لتعیم بن حماد -١
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على يـدي اليمـاين : عن يزيد بن سعيد بن أيب عطاء عن كعب قال

  ١.يقتل قريشاً 

لـى التوجهـات املقابلـة ألهـل البيـت علـيهم وقريش مصـطلٌح يُطلـق ع

  .السالم وشيعتهم

ــة ممّــا  ــة واإلقليمّي هــذه جممــل حترّكــات اليمــاين علــى املســتويات الدولّي

تعكـــس حالـــة التوّجســـات واملخــــاوف اإلصـــالحّية وتوّجهاتـــه يف نصــــرة 

  .أهل البيت عليهم السالم، وااللتزام بنهجهم القومي ومبدأهم احلقّ 

                                                
 .المصدر السابق -١
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ا  

  

ميكننــــــا أن نســــــتقرأ مــــــا قــــــّدمناه بشــــــكٍل يــــــوجز مســــــافات البحــــــث 

  :إىل القارئ خمتصرة موجزةواالستقصاء لتصل الفكرة 

  

  املهدي : أّوالً 

قضـــّية ال يقتصـــُر عليهـــا اإلماميّـــة وحـــدهم بـــل يشـــاركهم املســـلمون 

مجيعاً، واألخبار الواردة يف صحاح الفريقني تؤّكد ذلـك، بـل هـي قضـيٌة 

ـــع إليهـــا اجلميـــع دون اســـتثناء اســـتجابة لطموحـــات اخلـــري إنســـانّيٌة يتط ّل

  .والسالم اليت تكتنفها التوّجهات اإلنسانّية وتطّلعا�ا اخلّرية

  

  حتمّية االنتظار :ثانياً 

حلتمّيـــة االنتظـــار أثرهـــا يف تعزيـــز الثقافـــة املهدويّـــة لـــدى الفـــرد، فـــإّن 

رد إىل تطهــري االنتظـار املقصــود هـو حالــة بنــاء تكـاملي يتــوّخى منهـا الفــ
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املوعــود، فضــالً عــن كــون نفســه وتســاميها لتكــون هلــا احلظــوة يف اليــوم 

الظهور يتوقّـف علـى مـدى تواجـد األصـحاب الـذين سـيكون وجـودهم 

داعياً ليوم الظهور، ومن املؤّكد فإّن تكامل النفوس يوجب وجـود أكثـر 

  .عدٍد من األصحاب الذين يناصرون قضّية الظهور قبل وبعد حتّققها

  

  عالمات الظهور: ثالثاً 

تنقسم من حيث قر�ا وبعـدها عـن يـوم الظهـور إىل عالمـات بعيـدة 

عـن وقـت الظهـور، وعالمـات ظهـوٍر قريبـة، وهـذه تنقسـم إىل عالمـات 

والقسـم . الظهور نسـبّياً قريبة ليوم الظهور نسبّياً، وعالمات مقارنة ليوم 

  .الثالث هو عالمات ال تنفّك عن يوم الظهور

خــر فهـي عالمــات مـن حيـث التحّقــق وعدمـه، وهــذه اآلقسـم أّمـا ال

  .تنقسم إىل عالمات حمتومة، وعالمات مشرتطة

  

  اليماين إحدى عالمات الظهور: رابعاً 

وهــو مــن احملتــوم الــذي البــّد منــه، كمــا نّصــت علــى ذلــك الروايــات، 

فـال يتخلّـف وال يتــأّخر كمـا هــو احلـال يف السـفياين، ممّــا يعـين أّن هنــاك 

متقابالن مـن احملتـوم، أحـدمها ميثّـل الظلـم واجلـور والفسـاد، وهـو خطّان 
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اخلّط الذي ميثّله السفياين الذي يكون خروجه من الشام، واآلخر ميّثل 

اليمـاين الـذي يكـون خّط اإلصالح والعدل والقسـط، وهـو الـذي ميثّلـه 

  .نخروجه من اليم

  

كتـــه ســـيكون الـــيمن مـــوطن اليمـــاين، الـــذي منـــه ينطلـــق حبر : خامســـاً 

املباركـة، معقــالً هلــذه احلركــة اإلصــالحّية، وذلـك كــون الــيمن يتــوّفر فيهــا 

لتلّقـــي دعـــوة اليمـــاين، فالزيديّـــة املغّيبـــة ســـيكون هلـــا األثـــر  منـــاخ خـــاصّ 

الواضح  يف احتواء هذه احلركة واحتضا�ا، فبذرة التشّيع سوف ترتعرع 

ون الـيمن وتنمو إىل ما فيه نضوج وتكامل حركـة اليمـاين، فضـالً عـن كـ

هلا موقعها االسرتاتيجي من حيث إحاطتها بدول جواٍر يقطنهـا أكثريـٍة 

تســـتغل حركـــة اليمـــاين هـــذا التواجـــد مـــن الطبقـــات مستضـــعفة، ولّرمبـــا 

  .املستضعفة لتشّكل قّو�ا الضاربة

  

واحلركـــــات الثوريـــــة الـــــيت يف خضـــــّم التحـــــّوالت السياســـــّية : سادســـــاً 

سـتتزّعم هـذه احلركـات املهّمـة، أي تشهدها املنطقة، فإّن رايـات ثـالث 

أّمـا رايـة السـفياين  .اليت سيكون هلا أدوار حامسـة يف مسـتقبل األحـداث
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تـا إصـالح، ، والرايتـان اُالخريتـان فهمـا رايم وجـوٍر وضـاللفهي راية ظلـ

  .إالّ أّن إحدامها ستُـّرجح على اُالخرى

ــــيهم الســــالم ــــة اهلــــدى عل ــــة إىل أئّم ، فرايــــة اخلراســــاين ســــتكون داعي

وســرتفع شــعار التشــّيع، إالّ أّ�ــا تــرى أّن الــدعوة لنفســها ســيحّقق هــذا 

، فراية اخلراساّين وهو نصرة مذهب أهل البيت عليهم السالمالطموح، 

تـدعو ألهـل البيــت علـيهم الســالم عـن طريــق الـدعوة لنفســها، أّمـا رايــة 

 اإلصالح اُالخرى فهي راية اليماين الذي سيدعو إىل احلّق دون شـائبةٍ 

متابعتهـا ختالطها الدعوة؛ لذا دعى أئّمة أهل البيت علـيهم السـالم إىل 

  .ونصر�ا، بل حترمي خذال�ا

هــذا مــا يُفهــم مــن الروايــات حيــث تــرجيح رايــة اليمــاين دون غريهــا 

  .مسألة تثري التساؤل حّقاً 

  

سـتكون معقـالً ممتـازاً _ علـى حسـب الروايـات _ ن مإّن الـي: سابعاً 

اليمن كو�ــا معقــالً الفــنت، والظــاهر أّن التوصــية بــ نللنجــاة مــن كثــٍري مــ

حلركـــة اخلــــري واإلصـــالح الــــيت يتزّعمهـــا اليمــــاين، وكـــون اليمــــاين، وكــــون 

اليمــاين ســيتعّهد حبفــظ شــيعة أهــل البيــت علــيهم الســالم ومحــايتهم مــن 
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التحــــّديات احملدقــــة �ــــم، فضــــالً عــــن كــــون شــــيعة أهــــل البيــــت علــــيهم 

  .ة تدخل يف تنظيم وحركة اليماين القادمةالسالم سيشّكلون قّوًة مهمّ 

  

مبـن _ حاهلـا حـال حركـات اإلصـالح _ تبتلي حركـة اليمـاين : ثامناً 

يّدعي االنتساب إليها، فالتاريخ يكشُف عن وثيقٍة  مهّمة يتلّبس أحد 

إالّ أّن ، »طالـب احلـقّ «دعاة اإلصالح بعنـوان اليمـاين، وهـو امللّقـب بــ 

تصـّدى هلـذه احملاولـة وأبطلهـا بعـد أن  ق عبد اهللا الصاد بااإلمام أ

ســحب منهــا مشــروعّية االنتســاب إىل حركــة اليمــاين، كــون اليمــاين هــو 

هــذا » طالــب احلــق«يف حــني أن  ممّـن يتــوّىل أهــل البيــت علــيهم السـالم

هو من أعـدائهم، فلـم يكـن هـذا املـدعي كـذباً هـو اليمـاين، كمـا أكـده 

اب احلركـــات الباقيـــة إىل انتســـ، وهـــذا دليـــل علـــى بطـــالىن اإلمـــام 

عنـــاوين إصـــالحية وردت يف الـــرتاث الشـــيعي، وكانـــت ضـــمن مفـــردات 

يتمنّـون علـى شــيعتهم  الثقافـة املهدويـة، وأّن أهــل البيـت علـيهم الســالم

أن يعينـــو�م بــــورعهم وتقــــواهم وتعّقلهـــم والــــرتّوي يف قــــراءة األحــــداث، 

الـذي » طالـب احلـقّ «وفهم عالماتالظهور دون االجنـراف خلـف دعـوة 

ّـــــه اليمـــــاين، ممّـــــا دعـــــى شـــــيعتهم إىل  ـــــه موقـــــف اّدعـــــى أن الوقـــــوف حيال

  .تأييدهاملكّذب، والتوّقف يف تصديقه ومن مثّ 
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مضـــــايقات و إّن حركــــة اليمــــاين ســــُتبتلى بتحّرشــــاٍت دوليــــٍة : تاســــعاً 

إقليمّية؛ ملا للحركة من أمهّية قصوى يف مستقبل األحـداث وأثرهـا علـى 

ا فهي ستعاين تبعات التوازنـات الدوليّـة، وسـتلقى اخلارطة السياسّية، لذ

�ديـــداٍت حتـــاول اإلطاحـــة �ـــا، إالّ أّن الظـــاهر ســـتكون حلركـــة اليمـــاين 

ســطو�ا القاضــية بإحبــاط أيّــة حماولــة مــن شــأ�ا املســاس �ــا أو بكيا�ــا 

  .ومبدأها

  

ــــا البــــّت باســــم اليمــــاين ســــوى االحتمــــاالت الــــيت : عاشــــراً  ال ميكنن

ايات اليت بني أيدينا، ولعّل ما ورد من هذه األمساء، أّمـا منلكها من الرو 

  .أمساًء حقيقّية أو أمساًء حركّية ال ميكن البّت �ا أو القطع فيها

  

لنصـوص  د يف أكثر فصول الكتاب هو قراءاتٌ ما ور : حادي عشر

ألكثـر دالئلهـا حـّىت أّ�ـا شـّكلت لـدينا رؤيـًة  هور واسـتقراءعالمات الظ

ـــًة وقناعـــا ٍت خاّصـــٍة تكّونـــت مـــن خالهلـــا توّقعـــاٍت واحتمـــاالٍت ال معّين

نــّدعي أنّــا قــد قطعنــا �ــا، بــل أّن القــرائن الــيت تــوّفرت لــدينا أمكنتنــا مــن 

تكــوين رؤيــة معّينــة تقــّدم الصــورة املتوّقعــة لليمــاين وحلركتــه املباركــة، ومــا 
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ينبغـــي اّختـــاذه يف هـــذا ا�ـــال تبعـــاً للمعلومـــات الـــيت تـــوّفرت لـــدينا علـــى 

  .»عالمات الظهور«أساس بيان مفردات ثقافة 

ســـائلني املـــوىل تعـــاىل أن يثّبـــت أقـــدامنا، وجيعلنـــا مـــن املمّهـــدين ليـــوم 

  .الظهور

واحلمـــــــد هللا رّب العـــــــاملني، وصـــــــلى اهللا علـــــــى ســـــــّيدنا حمّمـــــــد وآلـــــــه 

  .الطاهرين، واللعنة الدائمُة على أعدائهم أمجعني
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در ا  

  

املقدسي .....................بار المنتظرعقد الدرر في أخ

  الشافعي

  ابن محاد املروزي..........................................الفتن

  مطهر بن طاهر املقدسي..........................البدء والتاريخ

  ابن شهر آشوب...........................مناقب آل أبي طالب

بحار 

  ا�لسي.............................................األنوار

  الشيخ الطوسي.....................................كتاب الغيبة

  مصطفى الكاظمي...............................بشارة اإلسالم

السيد ابن .............التشريف بالمنن في التعريف بالفتن

  طاووس

  ابن منظور........................................لسان العرب
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  السمعاين.............................................األنساب

  ياقوت احلموي...................................معجم البلدان
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ا  

  ٥..…………………………………مقدمة املركز

  ٩………………………………………اإلهداء

  ١١.…..……………………………مقدمة املؤلف

  ١٧………...……ظار إىل ثقافة عالئم الظهورمن ثقافة االنت

  ٢٣.………..………التشّدد السندي أم التسامح السندي؟

  ٢٧…..………………روايات اليماين بني الندرة والرمزية

  ٣٥.…..……………………اليماين وعالمات الظهور

  ٣٧...……………………………اليماين من احملتوم

  ٤١....………………………اليماين وحركة اإلصالح

  ٤٣.....……………………………ملاذا اليمن إذن؟

  ٤٦.…………………………هل اليماين رئيس دولة؟

  ٤٩....………………………………ثالُث رايات

  ٥٣.....………………………………أيُّها أهدى؟

  ٥٩..................اليماين واخلراساين دقة تنسيق ووحدُة هدف
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  ٦١.....................................اليماين وأزمة التحّديات

  ٦٤.........................................اليماين ومعقل اخلري

  ٦٦..............................................حماوالت متويه

  ٦٩..............................حركة اليماين وصحوة االنتماء

  ٧٧..................................اليماين امسه ونسبه وانتمائه

  ٨٣.......................................اليماين السياسة العاّمة

  ٨٣.......................................فعلى املستوى الدويل

  ٨٥...................................أّما على املستوى اإلقليمي

  ٨٩...................................................اخلالصة

  ٨٩.........................................املهدي : أوالً 

  ٨٩........................................حتمّية االنتظار: ثانياً 

  ٩٠......................................عالمات الظهور: ثالثاً 

  ٩٠........................اليماين إحدى عالمات الظهور: رابعاً 

  ٩٧............................................مصادر التحقيق

  ٩٩..................................................الفهرست

  

*   *   *  




