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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ا ّ:  

ــيّدنا  ــد هللا رّب العــاملني، والصــالة والســالم عــٰىل س احلم

 .ونبيّنا حمّمد وآله الطيّبني الطاهرين

اطع وما جاء احلديث عن املدعو أمحد إسامعيل گ بعد أن كثر

دعـوٰى ) ٥٠(وأكاذيب وصـلت إٰىل أكثـر مـن  به من دعاوٰى 

باطلــة مــا أنــزل اهللا هبــا مــن ســلطان رأٰى مركــز الدراســات 

رضورة التصّدي لبيان زيف  التخّصصية يف اإلمام املهدي 

هذه الدعاوي والرّد عليها ليس من باب أنَّ ما جـاء بـه ُأمـور 

 علمية تعتمد الدليل العلمي والربهان املنطقي فأنت ال جتـد يف

س والكـذب واالفــرتاء طيّـات دعاويـه غـري الزيـف والتـدلي

وهــذه كتبــه وكتــب  -الروايــات  واالنتقــاء يف االعــتامد عــىلٰ 

، بل من باب أنَّ الشبهة قـد -ما نقول  أصحابه خري شاهد عىلٰ 

 جتد هلا مساحة يف بعـض النفـوس الضـعيفة أّوالً فتحتـاج إىلٰ 
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ن األُسس التي بعض التوضيحات وبلورة األُصول والقيم وبيا

السري البرشي عمومًا والطائفة  ٰى يعتمد عليها املنهج العلمي لد

ة عىلٰ  بشكل خاّص، مضافًا إىلٰ  املغّرت به واملتَّبع خطاه  القاء احلجَّ

َلْوال َأْرَسْلَت إَِليْنا َرُسوالً ُمنْـِذرًا َوأََقْمـَت َلنـا «: لئالَّ يقول أحد

 .)١(»ٰى ِمْن َقبِْل َأْن َنِذلَّ َوَنْخز َعَلًام هاِديًا َفنَتَّبَِع آياتَِك 

اطع يعتـرب ابـن گـ ر هـذا الكـّراس للـرّد عـىلٰ ـلذا فإنَّ نش

حلقـة مـن حلقـات التصــّدي ألهـل البـدع والزيـغ، مضــافًا 

ــبهات مــن  إىلٰ  ــطة مركــز الدراســات يف رّد الش بــاقي أنش

ــي  ــل االجتامع ــفحات التواص ــت وص ــه يف الن ــالل موقع خ

 .ريهااملهدي وغ ٰى وصحيفة صد

يـا مقلِّـب القلـوب ثبِّـت «احلـّق  الثبـات عـىلٰ  نسأله تعاىلٰ 

 .»دينك قلوبنا عىلٰ 

 مدير املركز

 السيّد حمّمد القبانچي

                                                             

 .٥٠٥: ١إقبال األعامل ) ١(



 

 

   ام إ ض ا؟

ــات ال جيــد فيهــا أّي  ــل يف جممــوع الرواي إشــعار  املتأّم

اليامين إمـام مفـرتض الطاعـة جيـب اإليـامن بـه، أو جيـب  بأنَّ 

ر الروايـات ـحصـ طـع وأتباعـه، بـل إنَّ لگاعه كام يـزعم ااّتبا

، ر مـن أهـل البيـت ـة األطهـار يف اثنـي عشـعدد األئمَّ 

الـيامين  أنَّ  عـىلٰ  أسامؤهم معلومة، وأشخاصـهم معيَّنـة، يـدلُّ 

 .بإمام مفرتض الطاعة جزماً ليس 

خروجـه ســيكون  مـا يسـتفاد مــن الروايـات أنَّ  وكـلُّ 

ــ ــة حتميَّ ــاتعالم ــن عالم ــ ة م ــام العص ــور إم ، ر ـظه

ــه  ــرب قيام ــه ق ــون ب ــرف املؤمن ــة  ، وأنَّ َيع ــه راي رايت

ــٰى هــد ــدي ـه ينصــ، وأنَّ ــه، ومل ، ويُ ر اإلمــام امله ــد ل مهِّ

 .أكثر من ذلك نعثر يف الروايات عىلٰ 

ـــة كغريهـــا مـــن عالمـــات  وخـــروج الـــيامين عالم

ـالظهور، هلا فائدة معيَّ  قـرب الظهـور  عـىلٰ  ا تـدلُّ نـة، هـي أهنَّ
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رة ـتهم واسـتعدادهم لنصـبارك؛ لكي يأخـذ املؤمنـون أهبّـامل

 .اإلمام املهدي املنتظر 

ـ ام يسـتفاد مـن تلـك الروايـات لـزوم أخـذ ه ربَّـكام أنَّ

ــ ــدعاة املهدويَّ ــون ب ــدع املؤمن ــيال ينخ ــذر؛ ك ــة واحل ة احليط

وغريهم مـن الـدعاة الكـّذابني الـذين يكثـرون ُقبيـل ظهـور 

 . اإلمام املهدي 

ه ا ذكرنـاه مـن أنَّـتقاد بـاليامين بنحـو أكثـر ممـَّا االعوأمَّ 

ــ ــة، أو أنَّ ــرتض الطاع ــوم مف ــام معص ــإم ــب النص رة ـه واج

 فــإنَّ  ،أو غــري ذلــك رة اإلمــام املهــدي ـكوجــوب نصــ

ــدّل  ــحيح، ومل ت ــدليل ص ــت ب ــذا مل يثب ــىلٰ  ه ــة  ع ــك رواي ذل

واحــدة، صــحيحة أو ضــعيفة، فكيــف يمكــن لنــا أن نعتقــد 

ــ ــيامين بش ــدّل ـيف ال ــات؟ يء مل ت ــه الرواي ــًا إذا ! علي خصوص

كان املطلـوب هـو االعتقـاد بإمامـة أو عصـمة أو مـا شـاكل 

ــا ُيشــَرت ذلــك ممَّــ ة الــدليل الــداّل عليــه، أو كــان ط فيــه قطعيَّ

 . املطلوب تكليفًا رشعي�ا كوجوب النرصة مثالً 

ـــامعيل   أنَّ إالَّ  ـــد إس ـــه ادَّ گاأمح ـــع وأتباع ـــوا أنَّ ط  ع
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ــيس جمــرَّ  ــيامين املعهــود ل ــد عســكري خيــرج لنصــال رة ـد قائ

ام هـو صـاحب دعـوة إهليـة ، وإنَّـاإلمام املهدي املنتظـر 

ــل قــالوا ــامن هبــا، ب ــ: جيــب اإلي ــرتض إنَّ ه إمــام معصــوم مف

ة حكمـه، طيلـة مـدَّ  ه وزيـر اإلمـام املهـدي الطاعة، وإنَّ 

ــمّ  ــوّىلٰ  ث ــالوا يت ــده، وق ــن بع ــلمني م ــة املس ــ: إمام ل ه أوَّ إنَّ

ر الـذين يقومـون بـأمر اإلمامـة واحـدًا ـاملهدّيني االثني عشـ

، وغــري ذلــك بعــد واحــد بعــد اإلمــام املهــدي املنتظــر 

الكثرية الباطلـة التـي مل تثبـت بـدليل صـحيح،  ٰى من الدعاو

 .بطالهنا بل قام الدليل القطعي الصحيح عىلٰ 

 ما أن ن ز ما :  

لعـيص بـن قال ناظم العقـييل بعـد أن ذكـر صـحيحة ا

القاسم التـي ورد فيهـا هنـي الشـيعة عـن اخلـروج قبـل قيـام 

 :القائم 

ــات، ( ــك الرواي ــموالً بتل ــيامين مش ــون ال ــال يك إذن ف

ــدَّ  ــل ال ب أن يكــون موجــودًا  ويمكــن أن يكــون موجــودًا، ب
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ــ ه صــاحب دعــوة، وقــد قبــل خــروج الســفياين بســنني؛ ألنَّ

ــدَّ  ــاج إىلٰ  م أنَّ تق ــدعوة حتت ــذه ال ــل إل ه ــت طوي ــات وق ثب

عقيدهتا ومـا تـدعو إليـه، ولتفنيـد الواقـع الـديني املنحـرف؛ 

لتســتقطب أنصــارها وإعــدادهم اإلعــداد الــذي يــؤّهلهم أن 

 .)١()يكونوا جنودًا لدولة العدل اإلهلي

صــحيحة عــيص بــن القاســم واضــحة  أنَّ  :واجلــواب

 رة مــن يــدعوهم إىلٰ ـالداللــة يف هنــي الشــيعة عــن نصــ

ــسـالطني اجلـور اخلـروج عـىلٰ  ا ، وإن كـان ظـاهر دعوتـه أهنَّ

ــة، فــإنَّ   مــع مــن اجتمعــت بنــو فاطمــة إالَّ «: قولــه  حمقَّ

ــوَ  ــه، ف ــاحبكم إالَّ مع ــهاهللا مــا ص ــن اجتمعــوا علي ــدلُّ » م  ، ي

ــىلٰ  ــوح ع ــروج إالَّ  بوض ــن اخل ــيعة ع ــي الش ــام هن ــع اإلم  م

، ولـو كـان الشـيعة مـأمورين بـاخلروج املهدي املنتظـر 

 .ذلك ام الصادق مع اليامين لبنيَّ هلم اإلم

ه هو املراد بمن اجتمع معه بنـو طع وأتباعه أنَّ لگاوَزَعَم ا
                                                             

 . ٤٦: ٣دراسة يف شخصية اليامين املوعود ) ١(
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 ٰى ، واجــتامعهم معــه هــو تأييــدهم لــه يف الــرؤفاطمــة 

املراد باجتامع بني فاطمـة  واألحالم، وهذا هذيان واضح؛ ألنَّ 

  ،كام هو معناه اللغوي هو انضاممهم إليه، وخروجهم معه

كام  ة يف دين اهللا تعاىلٰ م التي هي غري حجَّ ا التأييد يف األحالوأمَّ 

ذلك  ٰى سمّ به علامء الشيعة األبرار، فال يُ  ٰى ورد يف األخبار، وأفت

 . وال ُعرفاً  اجتامعًا، ال لغةً 

احلديث يشري بمن اجتمـع  ما قلناه من أنَّ  عىلٰ  ا يدلُّ وممَّ 

يف اليامين خيرج  أنَّ  اإلمام املهدي املنتظر  معه بنو فاطمة إىلٰ 

 رته واجبة ملا أذن اإلمام الصـادق ـرجب، ولو كانت نص

روا عن اللحاق بمن اجتمع معه بنو فاطمـة للشيعة يف أن يتأخَّ 

  ٰه ما بعد شهر رمضان، فإنَّ  إىل عـيص  كـام روٰى  قال

، وإن اسـم اهللا  إذا كان رجب فأقبلوا عىلٰ «: بن القاسم عنه

، وإن أحببتم أن تصوموا شعبان فال ضري روا إىلٰ أحببتم أن تتأخَّ 

ٰى لكم، وكفاكم بالسفياين ذلك أن يكون أقو يف أهاليكم فلعلَّ 

 .)١(»عالمة
                                                             

 .٢١٩: ٨الكايف ) ١(
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  :ام   دة

ا حيتـاج إىلٰ  نَّ إ ثمّ  مجـع  الـيامين وإن كـان قائـدًا عسـكري�

ــ ــب وقتــًا، إالَّ السـالح واألنصــار واألعــوان، وهـذا يتطلَّ ه  أنَّ

 ذلـك مل يــدّل  هبـا، فـإنَّ  لـيس بصـاحب دعـوة جيـب اإليــامن

دليل، ولو كان لبُـنيِّ ذلـك يف الروايـات التـي بيَّنـت  عليه أّي 

ــ ــدد األئمَّ ــار ع ــتمّ ة األطه ــول أن ي ــري املعق ــن غ  ، وم

ـ ٰى روجتاهله هلذه الدرجة، فال ُتـ  ة أهـل البيـت عـن أئمَّ

ه صـاحب  للشـيعة أنَّـإمامتـه، أو ُتبـنيِّ  عىلٰ  رواية واحدة تدلُّ 

 .يامن هبادعوة جيب اإل

ا عنـد مجيـع املسـلمني أنَّـمع أنَّ  ه ال ه مـن الواضـح جـد�

دعـوة مغــايرة هلــا  ، وكــّل دعـوة بعــد دعـوة رســول اهللا 

تــأيت بعــدها فهــي باطلــة، فــإذا كــان الــيامين صــاحب دعــوة 

ــول اهللا  ــوة رس ــي دع ــه ه ــت دعوت ــة، وإن كان ــه باطل فدعوت

 ب دعوةفهو ليس بصاح. 

ه صاحب دعوة نسوبة إليه أنَّ ح يف كتبه املرِّ ـصطع يُ لگاوا

 .وإن كانت مشاهبة هلا مغايرة لدعوات األنبياء السابقني 



 ١١  .............................................  هل جيب االعتقاد باليامين؟

ــه ــض كتب ــال يف بع ــوح (: ق ــدعوة ن ــدعويت ك ، ف

ــراهيم  ــدعوة إب ــوك ــدعوة موس ــدعوة  ٰى ، وك ، وك

 .)١() د، وكدعوة حممّ  ٰى عيس

ـــوكالمـــه واضـــح يف ادِّ  ـــه أنَّ ه صـــاحب دعـــوة عائ

ــ، إالَّ يــاء الســابقني جديــدة، مغــايرة لــدعوات األنب ا  أهنَّ

وكـدعوة (: مشاهبة هلا، ولـذلك جـاء بكـاف التشـبيه، فقـال

 .هي دعوة رسول اهللا : ، ومل يقل) دحممّ 

ــىلٰ  ــة ع ــاٍف يف الدالل ــده ك ــذا وح ــد  أنَّ  وه ــوة أمح دع

 .طع دعوة باطلة مبتدعة، ال قيمة هلاگاإسامعيل 

م ا  :  

ــ ــىلٰ وأمَّ ــه ع ا ع ــا قال ــن أنَّ م ــة م ــيعة اإلمامي ــامء الش  ل

ــام  ــور اإلم ــرب ظه ــات ق ــد عالم ــو أح ــيامين ه ــروج ال خ

الـيامين لـيس بصـاحب دعـوة جديـدة كـام  ، وأنَّ املهدي 

ـــزعم ا ـــع، وأنَّ لگاي ـــن  ط ـــت م ـــور ليس ـــات الظه عالم
                                                             

 .٩: ٣ - ١اجلواب املنري عرب األثري ) ١(
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 رضوريات املـذهب التـي ال يسـع الشـيعي اجلهـل هبـا، فـإنَّ 

الروايــات  املــؤمن لــو مل يعتقــد بــاليامين لعــدم اّطالعــه عــىلٰ 

بإيامنـه، وال  رُّ ـذلـك ال يضـ ت عليـه، فـإنَّ الصحيحة التي دلَّ 

ــ ــروج يرتتَّ ــاد بخ ــال االعتق ــاب، وح ــم وال عق ــه إث ب علي

ــالــيامين حــال غــريه مــن األُ  ق هبــا مــور الكثــرية التــي ال يتعلَّ

ــ ــي، ممَّ ــف إلزام ــتكلي ــن األئمَّ ــحيحة ع ــرق ص ة ا روي بط

 عـوام الشـيعة، فـإنَّ لع عليها كثـري مـن ، ومل يطَّ األطهار 

 .بإيامهنم اجلهل هبا ال يرضُّ 

ــامّ  ــوز للع ــم، ال جي ــواردة نع ــيل ال ــل بالتفاص ي اجلاه

ــإنَّ  ــا؛ ف ــيامين أن ينكره ــول ال ــات ح ــا ال  يف الرواي ــه هب جهل

غ له إنكارها وجحـدها؛ ألنَّ يُ  مـور إنكـار أمثـال هـذه األُ  سوِّ

ــ ــؤّدي إىلٰ ربَّ ــّق  ام ي ــار احل ــد، وإىلٰ  إنك ــذي مــن دون قص ب تك

 .، وكالمها غري جائزأهل البيت 

ــ ــامّ ا إذا اطَّ وأمَّ ــع الع ــىلٰ ل ــحيحة  ي ع ــات الص الرواي

ــت أنَّ  ــي بيَّن ــور أو  الت ــات الظه ــن عالم ــيامين م ــروج ال خ

ــإنَّ  ــوه، ف ــه أن يُ  نح ــب علي ــدِّ الواج ــك ص ــمون تل ق بمض
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رّدهـــا  الروايــات، وال جيــوز لــه رّدهــا أو تكــذيبها؛ ألنَّ 

 .، وهو غري جائزيت ة أهل البيستلزم تكذيب أئمَّ 

  :رّد ا  أن ام  دة

ــرزّ  ــد ال ــال عب ــىلٰ ق ــتدالل ع ــديراوي يف االس  أنَّ  اق ال

 :اليامين صاحب دعوة جديدة

ــ أنَّ  الــدليل عــىلٰ ( ة دعــوة يبارشهــا الــيامين هــو مــا ثمَّ

: الـواردة عـن اإلمـام البـاقر، وفيهـا قولـهت عليـه الروايـة نصَّ 

٢٦٤ص (للــنعامين الغيبــة  »صــاحبكم و إىلٰ عدْ ه َيــألنَّــ( .

ــد اهللا ــن أيب عب ــك«: وع ــزم بيت ــدير، ال ــا س ــه إىلٰ ، »...ي : قول

السـفياين قـد خـرج فارحـل إلينـا ولـو حبـوًا  فإذا بلغك أنَّ «

 ).١١٠و ١٠٩ص / ٢ج ( إلزام الناصب »رجلك عىلٰ 

ــي رايــة  ــفياين ه ــروج الس ــق خ ــي تراف ــة الت والراي

ــل  ــر بالرحي ــيامين، واألم ــال ــا يقتض ــرتة ـإليه ــا بف ي وجوده

ف ليتعـرَّ ) أي قبـل اخلـروج(ح معتد هبـا قبـل التحـّرك املسـلَّ 

 .)عليها الناس، ويرحلوا إليها
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صـاحب  عو إىلٰ دْ الـيامين َيـ اإلخبـار بـأنَّ  أنَّ  :واجلواب

الــيامين صــاحب دعــوة جديــدة  أنَّ  عــىلٰ  ال يــدلُّ  األمــر 

ــامَّ  ــة ع ــخمتلف ــه ح ــة، وحال ــيعة اإلمامي ــه الش ــامء  علي ال عل

ــ ــذين َي ــديثًا ال ــديًام وح ــة ق ــر  ْدعون إىلٰ الطائف ــاحب األم ص

 ُــ، وي ــون إمامتــه منــذ عص ــغرـثبت  إىلٰ  ٰى ر الغيبــة الص

واحـد  يومنا هـذا، مـن دون أن يسـتلزم ذلـك أن يكـون كـّل 

 كانـت امَّ ـالـيامين لـ  أنَّ منهم له دعـوة جديـدة خاّصـة بـه، إالَّ 

مــن صــادقة وخالصــة  صــاحب األمــر  دعوتــه إىلٰ 

 ٰى خــرشــوائب الــدنيا بخــالف غــريه أصــحاب الرايــات األُ 

مـن تلـك  ٰى ر الظهور كانـت رايتـه أهـدـالتي ستكثر يف عص

 .الرايات مجيعاً 

» رجلـك فارحـل إلينـا ولـو حبـوًا عـىلٰ «: وقوله 

رة اإلمـام ـمـة لنصـمّكـة املكرَّ  وجـوب الرحيـل إىلٰ  عىلٰ  يدلُّ 

ــر  ــدي املنتظ ــامله ــروج ال؛ ألنَّ ــني خ ــيس ب ــفياين ه ل س

امـًا ام تزيـد أيّ ة أشـهر ربَّـ سـتَّ إالَّ  وخروج اإلمام املهدي 

ـــديث إىلٰ  ـــارة يف احل ـــنقص، وال إش ـــابيع أو ت ـــر  وأس األم
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ــل إىلٰ  ــيامين؛ ألنَّ  بالرحي ــديث أّي  ال ــه يف احل ــرد ل ــيامين مل ي  ال

 .ِذْكر

عـن عـيص بـن نقلناه قبـل قليـل ما قلناه ما  عىلٰ  ويدلُّ 

الذي جيب الرحيل إليه هو  أنَّ  عىلٰ لة ، فإنَّه واضح الدالالقاسم

 طـع وأتباعـه أنَّ گا، وزعم أمحد إسـامعيل اإلمام املهدي 

ه هو الذي جيتمع معه طع نفسه؛ ألنَّ لگااملأمور بالرحيل إليه هو ا

 ٰى الـرؤ أنَّ  بنو فاطمة يف األحالم التي رآها أتباعه، فمضافًا إىلٰ 

عـن إمـام  يِّـز إمـام احلـّق الكاذبة ال قيمة هلا يف دين اهللا، وال متُ 

، ٰى طع بالرؤلگاا الباطل، مع عدم صدق اجتامع بني فاطمة عىلٰ 

اليامين يف رجب، الذي هو وقـت  عدم وجوب الرحيل إىلٰ  فإنَّ 

ت عليه ما بعد شهر رمضان كام دلَّ  خروجه، وجواز تأخريه إىلٰ 

اليامين سيكون يف وقت خروجه بالسيف أحوج  الرواية، مع أنَّ 

الذي جيب الرحيل إليـه يف  أنَّ  رة، قرينة عىلٰ ـالنص إىلٰ  ما يكون

ما بعد شهر رمضان هو اإلمام املهـدي  رجب أو شعبان أو إىلٰ 

 .دون غريه املنتظر 

ر الديراوي الراية التي ترافـق خـروج السـفياين ـوحص
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راية اخلراساين أيضاً ترافق خروج  براية اليامين غري صحيح؛ ألنَّ 

فهـو  ٰى راية هد إذا كان هناك أمر بالرحيل إىلٰ هاتني الرايتني، و

 مـن رايـة اخلراسـاين كـال�  ر يف رايـة الـيامين؛ ألنَّ ـغري منحص

 أنَّ  ت عـىلٰ بعض األحاديث دلَّ  ام أنَّ ، والسيّ ٰى واليامين راية هد

 .سيلتحقون براية اخلراساين نفرًا من أصحاب القائم 

عن  ،جلعفيالنعامين بسنده عن جابر بن يزيد ا ٰى فقد رو

: ه قال يف حـديث طويـلأنَّ  د بن عيل الباقر أيب جعفر حممّ 

هتم سـبعون ألفـًا، الكوفـة وعـدَّ  ويبعث السـفياين جيشـًا إىلٰ «

فيُصيبون من أهل الكوفة قتالً وصلبًا وسبيًا، فبينا هم كذلك إذ 

أقبلت رايات من ِقبَل خراسـان، وتطـوي املنـازل طي�ـا حثيثـًا 

 .)١(»القائم ومعهم نفر من أصحاب

ي وجودها بفرتة ـاألمر بالرحيل إليها يقتض( إنَّ : وقوله

ف عليهـا ليتعرَّ ) أي قبل اخلروج(ح معتّد هبا قبل التحّرك املسلَّ 

 مل أجـد روايـة مـا فيـه، فـإّين  ٰى ال خيفـ )الناس، ويرحلوا إليها

رة رايـة ـوجوب الرحيل لنص عىلٰ  واحدة صحيحة السند تدلُّ 
                                                             

 . ٢٨٩: الغيبة) ١(
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 رة اإلمـام املهـدي ـنص لروايات الداّلة عىلٰ ا االيامين، وأمَّ 

ـد لكـون األمـر  فهي متواترة عند الشيعة وغريهم، وهـذا مؤيِّ

رة اإلمـام ـراد بـه الرحيـل لنصـُيـ الوارد بالرحيل إليهم 

 .دون من سواه املهدي 

ــا لــو ســلَّ  ثــمّ  الــيامين  هنــاك أمــر بالرحيــل إىلٰ  منا أنَّ إّن

ــإنَّ  ــاحب ف ــه ص ــتلزم كون ــك ال يس ــىلٰ  ذل ــابقة ع ــوة س  دع

ــلَّ  ــو س ــه، ول ــإنَّ خروج ــوة ف ــاحب دع ــه ص ــر  منا كون األم

ة، بالرحيل إليه ال يسـتلزم وجـود دعوتـه قبـل خروجـه بمـدَّ 

ـ دعـوةٍ  أيِّ  التعّرف عـىلٰ  فإنَّ  ق بعـد اإلعـالن يمكـن أن يتحقَّ

 .، وهذا أمر واضحعنها مبارشةً 

ــر أنَّ  ــن ال ننك ــ ونح ــيامين َي ــدْ ال ــاحب ـعو لنص رة ص

املـراد بدعوتـه لـه   أنَّ ه صـادق يف دعوتـه، إالَّ أنَّـو األمر 

 ــ ــدعوة لنص ــو ال ــدعوة إىلٰ ـه ــد  رته، ال ال ــذهب جدي م

طــع لگاإمامــة ا رون إمامــًا، وال الــدعوة إىلٰ ـلــه أربعــة وعشــ

ــإنَّ  ــه، ف ــوة إىلٰ  بخصوص ــت دع ــدعوة ليس ــذه ال ــاحب  ه ص

 .ٰى كام ال خيف األمر 
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أن  اا دا إ  ماض ا :  

الـيامين لـيس إمامـًا مفـرتض الطاعـة وال  أنَّ  عـىلٰ  يدلُّ 

 :مورة أُ صاحب دعوة خاّصة به عدَّ 

رت ـالروايات املتواترة عند الشيعة اإلمامية حص أنَّ  - ١

هلـم أمـري ر، ال يزيـدون وال ينقصـون، أوَّ ـة يف اثني عشـاألئمَّ 

إلمام املهدي ، وآخرهم ااملؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب 

، ولو كان اليامين إمامًا مفرتض الطاعة لـزاد عـدد املنتظر 

 .ر، وهو واضح البطالنـة عٰىل االثني عشاألئمَّ 

الـــيامين لـــو كـــان إمامـــًا مفـــرتض الطاعـــة  أنَّ  - ٢

لوجــب التأكيــد عــٰىل إمامتــه يف الروايــات الكثــرية املتــواترة 

ـ ـالتـي َأكَّ امـة غـريه مـن فيهـا عـٰىل إم ة األطهـار د األئمَّ

يف روايـة واحـدة  ذلـك عـٰىل األقـلِّ  رَ ، وَلُذكِ ة اهلدٰى أئمَّ 

إشـارة  ع الروايـات ال جيـد فيهـا أّي مـن تتبَّـ صحيحة، وكـلُّ 

ٰى يف روايـة واحـدة من قريـب أو بعيـد إٰىل إمامـة الـيامين حتَّـ

ضــعيفة الســند، فكيــف تثبــت هــذه اإلمامــة التــي ال دليــل 

 !عليها يف الروايات؟
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ــ نَّ أ - ٣  ه يـــدعو إىلٰ الروايــات وصــفت الـــيامين بأنَّ

ــدي  ــام امله ــة اإلم ــرتض الطاع ــًا مف ــان إمام ــو ك ، ول

ــدي  ــام امله ــان اإلم ــامتًا يف زم ــون ص ــب أن يك ، لوج

ــ  كــان أحــدمها ر واحــد إالَّ ـه مــا اجتمــع إمامــان يف عصــفإنَّ

بسـند صـحيح عـن  عليه مـا رواه الكلينـي  صامتًا كام دلَّ 

ــال ــن أيب الع ــني ب ــالاحلس ــد اهللا : ء، ق ــت أليب عب : قل

يكــون : قلــت. »ال«: تكــون األرض لــيس فيهــا إمــام؟ قــال

 .)١(» وأحدمها صامتال، إالَّ «: إمامان؟ قال

ض ا إ ما أن  طا رّد د:  

األحاديـث املتـواترة  طـع كـّل گاأمحد إسـامعيل جتاهل 

ـــالتــي حصــ ــرت األئمَّ ــي عش ــاً ـة يف اثن ــاول أن ر إمام ، وح

الـيامين  بعـض األحاديـث الضـعيفة ليثبـت هبـا أنَّ  عىلٰ  يلتفَّ 

 :إمام مفرتض الطاعة، فقال

ــد يف زمــن الظهــور املقــدَّ  إنَّ ( س ومــن الــيامين ممهِّ
                                                             

 . ١٧٨: ١الكايف ) ١(
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م الرايــة لإلمــام سـلِّ ، ويُ ]كــذا[ر ـالـثالث مائــة وثـالث عشــ

ــدي األوَّ  ــدي، وامله ــور امله ــن الظه ــود يف زم ــًا موج ل أيض

ـــدَّ  ـــدي س، وأوَّ املق ـــام امله ـــؤمن باإلم ـــة  ل م يف بداي

ـ ظهوره وقبـل قيامـه، فـال بـدَّ   ة عـىلٰ أن يكـون أحـدمها حجَّ

ــام أنَّ  ــر، وب ــ اآلخ ــىلٰ األئمَّ ــج اهللا ع ــدّيني حج ــع  ة وامله مجي

ـاخللـق، واملهـدي األوَّ  الــيامين إذا مل  ة عـىلٰ ل مـنهم، فهـو حجَّ

ــايل يكــون املهــدي األوَّ  ــا شخصــًا واحــدًا، وبالت ــو يكون ل ه

ائد ثورة التمهيـد، فيصـبح دور الـيامين ثانويـًا، بـل مسـاعدًا ق

ـــ للقائـــد، وهـــذا غـــري صـــحيح؛ ألنَّ  د الـــيامين هـــو املمهِّ

م أن يكـون س، فتحـتَّ ي وقائـد حركـة الظهـور املقـدَّ ـالرئيس

 .)١()لل هو اليامين، واليامين هو املهدي األوَّ املهدي األوَّ 

الكـالم مـن القـارئ العزيـز مـا يف هـذا  عىلٰ  ٰى وال خيف

ــ ــة لألدلَّ ــحة املخالف ــب الفاض ــاألكاذي ــحة؛ فإنَّ ه ال ة الواض

الـيامين مـن ضـمن أنصـار  أنَّ  عـىلٰ  توجد رواية واحـدة تـدلُّ 
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ــ ــة عش ــة والثالث ــام الثالثامئ ــرت ـاإلم ــي ذك ــة الت ر، والرواي

ذكـرت مـن الـيمن مجاعـة  أسامء أنصار اإلمـام املهـدي 

 هم أو ال؛ ألنَّ الـــيامين املعهـــود واحـــد مـــن م أنَّ ال ُيعَلـــ

ــ ٰى خــرالروايــات األُ  ــُيعــرَ  ٰى مل تــذكر اســم الــيامين حتَّ ه ف أنَّ

ـ .أحد هـؤالء املـذكورين طـع گاعـاء أمحـد إسـامعيل ا ادِّ وأمَّ

ه هـو نفـس أمحـد رة واسـمه أمحـد، أي أنَّــاليامين من البص أنَّ 

ــامعيل  ــإنَّ گاإس ــع، ف ــة تُ  ط ــه؛ ألنَّ الرواي ب ــي  كذِّ ــة الت الرواي

ــدي  ــا املرن ــورين(يف رواه ــع الن ــا أنَّ ) جمم ــار  ورد فيه أنص

 .)١()حمارب، وطليق]و[ ،عيل(: من البرصة اإلمام 

ــائري يف  ــزدي احل ــا الي ــي ذكره ــة الت ــزام (والرواي إل

: رة رجـالنـمـن البصـ أنصـاره  ورد فيهـا أنَّ ) الناصب

 . )٢()عيل وحمارب(

ــ ــا حمّمــوأمَّ ه ذكــر يف د بــن جريــر الطــربي الشــيعي فإنَّ

رة ثالثـــة ـمـــن البصـــ أنصـــاره  أنَّ ) مامـــةدالئـــل اإل(
                                                             

 . ٣٣١: جممع النورين) ١(
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ــن(: رجــال ــعد، وأمحــد ب ــن س ــف ب ــن األعط ــرمحن ب ــد ال  عب

 .)١()اد بن جابرمليح، ومحّ 

 أنَّ  وهــذه الروايــات بأمجعهــا ال داللــة فيهــا عــىلٰ 

ـاليامين من أنصار اإلمـام املهـدي املنتظـر   ا تـدلُّ ، بـل إهنَّ

مـن  طـع وأتباعـهگاخـالف مـا يزعمـه أمحـد إسـامعيل  عىلٰ 

رة، واسـمه أمحـد، ـالـيامين مـن البصـ أنَّ  داللة الروايات عـىلٰ 

املـذكور يف ) أمحـد( ر، فـإنَّ ـه من الثالثامئـة والثالثـة عشـوأنَّ 

هــو أمحــد بــن ملــيح، ال أمحــد بــن ) دالئــل اإلمامــة(روايــة 

ــامعيل  ــاولوا أن يُ گاإس ــام ح ــع ك ــىلٰ موِّ ط ــوا ع ــاس يف  ه الن

مــن  ام أحــد أنصــار اإلمــ ذلــك، ويومهــوهم بــأنَّ 

ــدر )أمحــد(رة اســمه ـالبصــ ، وهلــذا تركــوا النقــل عــن املص

بشـارة (، ونقلـوا عـن كتـاب )دالئل اإلمامـة(األساس وهو 

، الذي نقل هـذه الروايـة عـن نسـخة كثـرية اخلطـأ )اإلسالم

الــذي ينقــل الروايــة ) غايــة املـرام(والتصـحيف مــن كتــاب 
                                                             

 . ٣١٣: دالئل اإلمامة) ١(
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، حيــث جــاء يف الكتــاب )دالئــل اإلمامــة(عــن كتــاب 

عبـد الـرمحن بـن األعطـف : رةـومـن البصـ(: ر قولـهاملذكو

 .)١()اد بن جابربن سعد، وأمحد، ومليح، ومحّ 

ـ مع أنَّ  اعـرتف بعـد ) بشـارة اإلسـالم(ف كتـاب مؤلِّ

النسـخة التـي نقـل عنهـا نسـخٌة كثـرية  نقل هـذه الروايـة أنَّ 

هــذه النسـخة كثـرية الغلــط، وقـد ســقط (: األغـالط، فقـال

ــا بعــض احلــروف وُبــدِّ  حت  لمنه ــحَّ ــبعض، وقــد ص ال

 .)بعضها بنظري القارص بواسطة بعض األخبار

طـع وأنصـاره نقلـوا گاأمحـد إسـامعيل  ومع ذلك فـإنَّ 

هــذه الروايــة عــن هــذا الكتــاب الــذي هــو متــأّخر، حيــث 

ــوّيف  ــنة  مؤلِّ ت ــه س ـــ١٣٣٦(ف ــدر )ه ــن املص ــا ع ، ومل ينقلوه

د بـن جريـر بـن فـه حمّمـملؤلِّ ) دالئـل اإلمامـة(األصل وهـو 

ــت ــوّىفٰ رس ــربي املت ــري؛  م الط ــث اهلج ــرن الثال ــل الق يف أوائ

ل مـا يف املصـدر األصـيل ُيبطِـ وسبب ذلك واضـح، وهـو أنَّ 
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ه أحـد ه هـو الـيامين، وأنَّـطـع وأنصـاره مـن أنَّـلگاعيه اما يدَّ 

ر، بخــالف النقــل عــن كتــاب ـالثالثامئــة والثالثــة عشــ

ــالم( ــارة اإلس ــه أنَّ ) بش ــذي ورد في ــار  ال ــد أنص ــم أح اس

ه يمكـن هلــم أن رة اسـمه أمحـد، فإنَّــمـن البصـ ام اإلمـ

عوا أنَّ  ـلگااملراد به هـو ا يدَّ ف طـع نفسـه، رغـم مـا قالـه مؤلِّ

الكتـاب عـن نسـخته التـي نقــل عنهـا، وهـذا دليـل واضــح 

ـ عىلٰ  م كثـريًا م ال أمانـة هلـم يف نقلهـم عـن املصـادر، فـإهنَّ أهنَّ

ــة، فينقلــون جــزءًا منهــا، ويرتكــو ن نقــل مــا يبــرتون الرواي

 ل مــزاعمهم الكاذبــة، ويــدلُّ بــاقي الروايــة ُيبطِـ البـاقي؛ ألنَّ 

 .عونهخالف ما يدَّ  عىلٰ 

جني ألمحـد  وقد ذكـر حيـدر الزيـادي وهـو مـن املـروِّ

املـــذكور يف بعـــض  )عـــيل حمـــارب( طـــع أنَّ گاإســـامعيل 

ــ هــو  ه مــن أنصــار اإلمــام املهــدي املنتظــر الروايــات أنَّ

 :الطع، حيث قگانفس أمحد إسامعيل 

رة، ـمـــن البصـــ ل أنصـــار اإلمـــام املهـــدي أوَّ (
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ــ ــارب، فأمَّ ــيل حم ــّمي ع ــة ُس ــد، ويف رواي ــمه أمح ــيل واس ا ع

عــيل بــن أيب طالــب  فكونــه الــوّيص يف زمــن الظهــور كــام أنَّ 

ــّمي عــيل  للمشــاهبة، وحمــارب ] كــذا[وّيص رســول اهللا، فُس

ـــيش اإلمـــام  ـــه يقـــود معـــارك ج  أي مقاتـــل؛ لكون

 .)١()العقائدية والعسكرية

ــ ــحِ  أنَّ  ٰى وال خيف ــذيان ُيض ــالم ه ــذا الك ــثكىلٰ ه ، ك ال

مــا وصــل إليــه هــؤالء القــوم مــن حتريــف  عــىلٰ  وهــو يــدلُّ 

خـواء صـاحبهم  ٰى معاين الروايات والعبـث هبـا، وُيبـنيِّ مـد

أنصـاره هـذه املسـاعي  ٰى فضـيلة، ولـذا سـع طع عن كلِّ لگاا

 .املُخِجلة لكي ينسبوا له بعض الفضائل التي ليست له

طع الذين ينتقـون لگاا دأب عليه أتباع انموذج ممَّ وهذا أُ 

حتريف معانيها، فمع  م قادرون عىلٰ ون أهنَّ من الروايات ما يظنّ 

ه مصادر احلديث التي ذكرناها مل ُيذكر فيها ما حيتمل أنَّـ كّل  أنَّ 

فـوا م اختاروا اسـًام فحرَّ  أهنَّ طع، إالَّ گاأمحد إسامعيل  إشارة إىلٰ 

ه مـن الذي نقلنـاه عـن حيـدر الزيـادي، مـع أنَّـ معناه بالنحو
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، )جممع النورين(كام يف رواية  )عيل حمارب(املراد بـ  الواضح أنَّ 

 ٰى ، رجل مسـمّ )إلزام الناصب(كام يف رواية  )عيل وحمارب(أو 

ة األسامء بذلك، أو رجالن هلام هذان االسامن، كام هو حال بقيَّ 

بـاقني لإلمـام املهـدي التي وردت يف نفس الرواية لألنصـار ال

 َّــإن ــام  ، ف ــان أســامء هــؤالء  اإلم ــدد بي ــان يف ص ك

واحـد  صف هبا كـّل صفة يتَّ  أّي  األنصار، من دون اإلشارة إىلٰ 

 .منهم

ــ ــامعيل وأمَّ ــد إس ــم أمح ــع أنَّ گاا زع ــيامين يُ  ط ــلِّ ال م س

عليـه الروايـات ال مـن  فلـم تـدّل  الراية لإلمام املهـدي 

ــقريــب وال مــن بعيــد، والــذي د ــه الروايــات التــي لَّ ت علي

اإلمــام املهــدي  عو إىلٰ دْ الــيامين َيــ م هــو أنَّ ذكرناهــا فــيام تقــدَّ 

 َّه رته، وزعمهـم أنَّــه من املـوالني لـه، ويقـوم بنصـ، وأن

ــ ــطًا وعــدالً، أو ُي ــذي يمــأل األرض قس ــام وطِّ هــو ال ئ لإلم

ــات، وكــلُّ  ــه يف الرواي ــر ل ــره  املهــدي ســلطانه، ال أث ــا ذك م

طـع وأنصـاره يف ذلـك فهـو مـن أكـاذيبهم گاأمحد إسـامعيل 

 . بطالهنا ومتوهياهتم الكثرية التي دلَّ الدليل عىلٰ 
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ـ ل الـذي هـو أمحــد ا االعتقـاد بإمامـة املهــدي األوَّ وأمَّ

ر مـن أوالد ـطـع، وبإمامـة املهـدّيني األحـد عشـگاإسامعيل 

ــذا ا ــي لگاه ــة الت ــيطانية الباطل ــد الش ــن العقائ ــو م ــع، فه ط

يومنـا  ر الرسـالة إىلٰ ـاملسـلمني منـذ عصـ خالفوا فيهـا مجيـع

ــ ــي حص ــواترة الت ــات املت ــا الرواي ــالفوا هب ــذا، وخ رت ـه

ــ ــاألئمَّ ــي عش ــومني يف اثن ــؤمنني ر، أوَّ ـة املعص ــري امل ــم أم هل

، وآخــرهم اإلمــام املهــدي اإلمــام عــيل بــن أيب طالــب 

ــر  ــىلٰ املنتظ ــة ع ــذا يف الدالل ــي ه ــذه  ، ويكف ــالن ه بط

 .العقيدة الفاسدة

  :ل اط  أن ام  اي اولرّد ا

ــاممَّــقــد ظهــر  بطــالن اســتدالل أمحــد إســامعيل  ها قلن

ـــىلٰ گا ـــع ع ـــدي األوَّ  أنَّ  ط ـــذكور يف امله ـــيامين امل ـــو ال ل ه

ل ه لــو مل يكــن املهــدي األوَّ الروايــات، حيــث زعــم أنَّــ

ـ(واليامين شخصًا واحـدًا للـزم   ة عـىلٰ أن يكـون أحـدمها حجَّ

ــر ــام أنَّ اآلخ ــ ، وب ــىلٰ األئمَّ ــج اهللا ع ــدّيني ُحج ــع  ة وامله مجي
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ـاخللـق، واملهـدي األوَّ  الــيامين إذا مل  ة عـىلٰ ل مـنهم، فهـو حجَّ

ــايل يكــون املهــدي األوَّ  ــا شخصــًا واحــدًا، وبالت ــو يكون ل ه

قائد ثورة التمهيـد، فيصـبح دور الـيامين ثانويـًا، بـل مسـاعدًا 

ـــ الـــيامين للقائـــد، وهـــذا غـــري صـــحيح؛ ألنَّ  د هـــو املمهِّ

م أن يكـون س، فتحـتَّ ي وقائـد حركـة الظهـور املقـدَّ ـالرئيس

 .)لل هو اليامين، واليامين هو املهدي األوَّ املهدي األوَّ 

الشيعة كـام  وهذا الكالم أوهن من بيت العنكبوت، فإنَّ 

: يومنا هذا ال يقولـون إىلٰ  ة األطهار قلنا منذ عصور األئمَّ 

ر ـاثنـي عشـ ر ـومني االثنـي عشـة املعصـبعد األئمَّ  إنَّ (

ا من ولد اإلمام املهدي املنتظر   ذلك مضافاً إىلٰ  ؛ ألنَّ )مهدي�

ة رت األئمَّ ـه خمالف لألحاديث الصحيحة املتواترة التي حصأنَّ 

هلـم اإلمـام أمـري املـؤمنني ر فقـط، أوَّ ـاملعصومني يف اثني عش

 وآخرهم املهدي املنتظر ،. 

ــىلٰ  ــإنَّ  وع ــاه، ف ــا قلن ــدي األوَّ  م ــه امله ــون ل ــن يك ل ل

ه هـل د يف أنَّـنـرتدَّ  ٰى وجود يف عرص الظهور وال يف غـريه حتَّـ

 ه رجل آخر غريه؟هو نفس اليامين، أو أنَّ 
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ة يف رت األئمَّ ـولو أغمضنا عن مجيع الروايات التي حص

ا سـيتوّلون ـاثنـي عشـ منا جـدالً أنَّ ر، وسلَّ ـاثني عش ر مهـدي�

هلـم هـو املهـدي ، أوَّ هـدي املنتظـر اإلمامة بعد اإلمام امل

ام ه ربَّ ر الظهور؛ ألنَّ ـذلك ال يستلزم وجوده يف عص ل، فإنَّ األوَّ 

وزعـم أمحـد  .ر سـنني أو عرشـين سـنةـد بعد ذلك بعشـولَ يُ 

د عاء جمرَّ ه ادِّ ل ال قيمة له؛ ألنَّ ه هو املهدي األوَّ طع أنَّ گاإسامعيل 

أمحـد  خالفـه؛ فـإنَّ  ال دليل عليه، بل قام الدليل الصحيح عىلٰ 

 اإلمام املهدي  ه ال ينتسب إىلٰ أنَّ  طع مضافًا إىلٰ گاإسامعيل 

ل إن كان سيوجد فهو من ال من قريب وال بعيد، واملهدي األوَّ 

املبارشين، ال من أحفاد أحفاده كـام  أوالد اإلمام املهدي 

طع بحسب زعمه، حيث يزعم كذبًا گاهو حال أمحد إسامعيل 

طع لگاهذا ا هو جّده الرابع، فإنَّ  اإلمام املهدي  وزورًا أنَّ 

ي رصف، وأخطاؤه يف قراءة ه عامّ ال يصلح إلمامة الصالة؛ ألنَّ 

آيات القرآن كثرية وفاضـحة، ال يقـع فيهـا كثـري مـن صـبيان 

 !يكون إمامًا مفرتض الطاعة؟املسلمني، فكيف 

ـــو تنزَّ  ـــلَّ ول ـــا وس ـــدي األوَّ  منا أنَّ لن ـــيكون امله ل س
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ذلـك ال يسـتلزم أن يكـون هـو  ًا لعرص الظهـور، فـإنَّ معارص

نفــس الــيامين؛ إذ ال حمــذور يف أن يكونــا شخصــني خمتلفــني، 

ــ ــدي األوَّ أمَّ ــدي ا امله ــام امله ــد أوالد اإلم ــو أح ، ل فه

رة اإلمـام ـا اليامين فهو أحـد القـادة الـذين يقومـون بنصـوأمَّ 

 !، فأين التنايف؟املهدي 

ـــذا ا ـــه ه ـــن لگاومـــا زعم ـــاد  أنَّ طـــع م عـــدم اّحت

ل قائــد شخصــيتي الــرجلني يســتلزم أن يكــون املهــدي األوَّ 

ــا، ويكــون الــيامين  ثــورة التمهيــد، فيصــبح دور الــيامين ثانوي�

ـ مساعدًا للقائـد، وهـو غـري صـحيح؛ ألنَّ  د الـيامين هـو املمهِّ

ه ختبـيص فاضـح س، كّلـالرئييس وقائد حركة الظهـور املقـدَّ 

ــح؛ ألنَّ  ــذيان واض ــد حر وه ــدَّ قائ ــور املق ــة الظه ــو ك س ه

ل الــذي نفســه، ال املهــدي األوَّ  اإلمــام املهــدي املنتظــر 

ــه إالَّ  ــد إســامعيل ال وجــود ل ــال أمح ــه، گا يف خي طــع وأتباع

ـلگاوال اليامين الذي جعلـه هـذا ا دًا رئيسـًا طـع وأنصـاره ممهِّ

 .ذلك دليل عىلٰ  س من دون أّي وقائد حركة الظهور املقدَّ 

ــو ســلَّ  ــا ل ر ـل يف عصــبوجــود املهــدي األوَّ منا مــع أّن
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الظهــور فــال مــانع أيضــًا مــن جهــة ثانيــة أن يكــون املهــدي 

ل صــامتًا وقــت ل مغــايرًا للــيامين، ويكــون املهــدي األوَّ األوَّ 

ــ ــور، وأمَّ ــام الظه ــور اإلم ــات ظه ــن عالم ــو م ــيامين فه ا ال

ــ ا قائــد حركــة الظهــور ، ومــن الــداعني إليــه، وأمَّ

 . نفسه كام قلنا  س فهو اإلمام املهدياملقدَّ 

  ؟ ام    ا اي 

ــ إنَّ  ــدَّ املتتبِّ ــي حت ــان الت ــات آخــر الزم ــن ثع لرواي ت ع

 أنَّ  إشــارة إىلٰ  ، ال جيــد فيهــا أّي اإلمــام املهــدي املنتظــر 

 ، أو أنَّ الــيامين ســيكون قائــدًا يف جــيش اإلمــام املهــدي 

 .له دورًا يف ملء األرض قسطًا وعدالً 

طــع وأنصــاره الــذين لگاي العجــب مــن اـال ينقضــو

دوا اإلمــام املهــدي  ــن كــلِّ  جــرَّ  فضــيلة، فزعمــوا أنَّ  م

ـد لإلمـام املهـدي اليامين هـو الـذي يُ  ، ويقـوم بفـتح مهِّ

ــ ه يف حقيقــة األمــر هــو الــذي يمــأل األرض الفتوحــات، وأنَّ

اإلمــام املهــدي املنتظــر  نســبة ذلــك إىلٰ  قســطًا وعــدالً، وأنَّ 
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 ــل ــذي ُجي  ألج ــك ال ــاعالً، كاملل ــرًا ال ف ــه آم ــز كون هِّ

ــ ــًا، فيُنَس ــّل جيش ــه ك ــن  ب إلي ــيش م ــذا اجل ــه ه ــوم ب ــا يق م

طِّــط، ومل يقــم الفتوحــات، وإن كــان امللــك مل حيــارب، ومل ُخي 

 .ُيذكر جمهودٍ  بأيِّ 

 :قال ناظم العقييل

احلروب واملالحم التي يقوم هبا  يمكن لنا أن ننسب كّل (

ـاإلمام املهـدي  اليامين املوعود إىلٰ  ا بـأمره ، مـن بـاب أهنَّ

، يف )فتح امللك الفـالين املدينـة الفالنيـة(: وإرشاده، كام نقول

قائد جيشه هو الذي فتحها، وليس امللك نفسه، ولكن  حني أنَّ 

ال نستطيع أن نعكس املسألة، أي ال نستطيع أن ننسب املالحم 

الـيامين  بنفسـه باملبـارشة إىلٰ  التي يقودها اإلمـام املهـدي 

ة جندي كبقيَّ  ٰى ال يكون سو اليامين املوعود حينئذٍ  املوعود؛ ألنَّ 

اجلنــود والقــادة، فــال قيــادة مبــارشة لــه، وال أمــر أو هنــي أو 

 . )١()ختطيط
                                                             

 . ٦٤: ١دراسة يف شخصية اليامين املوعود ) ١(
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 :أن قال إىلٰ 

ـ وبعد أن ثبت فيام سـبق أنَّ ( ة الـيامين املوعـود مـن ذّريَّ

ثـرية مـور كأُ  الروايـات عـىلٰ  ، فقـد تـنّص اإلمام املهدي 

، ولكـن يف احلقيقـة سـيقوم هبـا يقوم هبا اإلمام املهـدي 

ابنــه ويامنيّــه أمحــد الــوّيص، ومنهــا مســألة مبــارشة املالحــم، 

عاتقـه ثامنيــة أشـهر، وقــد تكـون هنــاك  ومحـل السـيف عــىلٰ 

 .)١()البال مل ختطر عىلٰ  ٰى خرمور أُ أُ 

ــاظم العقــييل  ــد أن خيلــص إليهــا ن والنتيجــة التــي يري

ه مـن َرَضـه العقـييل أنَّـع من أن يقوم الـيامين الـذي فَ ه ال مانأنَّ 

ــدي  ــام امله ــاء اإلم ــلِّ  أبن ــ بك ــا ُذِك ــات أنَّ  رَ م  يف الرواي

ــ اإلمــام املهــدي  مــلء األرض قســطًا  ٰى ســيقوم بــه حتَّ

ــن األُ ( ،وعــدالً  ــذا م ــور األُ وه ــىلٰ  ٰى خــرم ــر ع ــي مل ختط  الت

وغري ذلـك، وهـذا ال يكـون فيـه تكـذيب للروايـات؛ ) البال

ــحُّ  ألنَّ  ــد يص ــن أو احلفي ــه االب ــا يفعل ــبته إىلٰ  م األب أو  نس

 .ولو بنحو املجاز ال احلقيقة اجلدّ 
                                                             

 . ٦٧: ١السابق املصدر  )١(
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عــن أن يكــون هــو  وهبـذا خيــرج اإلمــام املهـدي 

املصلح العـاملي احلقيقـي الـذي يمـأل األرض قسـطًا وعـدالً 

بعــدما ُملئــت ظلــًام وجــورًا، ويكــون املصــلح العــاملي 

طــع الــذي نســبوا گاعيل احلقيقــي بــزعمهم هــو أمحــد إســام

 .فضائل اإلمام املهدي املنتظر  إليه كّل 

هــذا الكــالم خمــالف إلمجــاع املســلمني،  أنَّ  ٰى وال خيفــ

ــإهنَّ  ــىلٰ ف ــوا ع ــدالً  أنَّ  م أمجع ــطًا وع ــأل األرض قس ــذي يم ال

نفســه، والروايــات نســبت  حقيقــة هــو اإلمــام املهــدي 

ذلــك هــو محــل الكــالم  ٰى ـ، ومقتضــهــذا الفعــل إليــه 

هـو الفاعـل  ه أنَّـ عـىلٰ  معناه احلقيقـي، الـذي يـدلُّ  ىلٰ ع

املجــاز  احلقيقــي ال املجــازي، وال يمكــن محــل الكــالم عــىلٰ 

ــدلُّ إالَّ  ــني ت ــة يف الب ــة، وال قرين ــىلٰ   بقرين ــأل  أنَّ  ع ــذي يم ال

 .األرض عدالً هو رجل من ولده 

ه إذا كـان الـذي سـيمأل األرض عـدالً مـن ولـد إنَّ  ثمّ 

عي بـال طـع نفسـه الـذي يـدَّ لگا، وهـو ااإلمام املهـدي 

 ، فـال وجـه حينئـذٍ ه حفيد حفيد اإلمـام املهـدي حياء أنَّ 
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ــدي  ــام امله ــيص اإلم ــ لتخص ــات بأنَّ ــأل يف الرواي ه يم

ذلــك يف مجيــع الروايــات،  للتأكيــد عــىلٰ  ٰى األرض، وال معنــ

طــع نفســه بنحــو لگاا نســبة هــذا الفعــل إىلٰ  والــالزم حينئــذٍ 

 ، وال حاجـة إىلٰ األقـّل  ض الروايـات عـىلٰ احلقيقة ولـو يف بعـ

 اســتعامل املجــاز يف مجيــع الروايــات مــن دون اســتثناء، فــإنَّ 

 .يف اللبس، بل يف الضالل املبني ذلك يوقع الناس

ــلَّ  ــو س ــأنَّ ول ــدالً ب ــ منا ج ــة ملحَّ ــاك رضورة رشعي ة هن

ــ ــا األئمَّ ــار يعلمه ــبوا ة األطه ــنهم أن ينس ــت م ، اقتض

ــإنَّ لگاغــري ا رجــل آخــر مــلء األرض إىلٰ  ــبته إىلٰ  طــع، ف  نس

ــاج إســامعيل  ــاء وهــو احل ــدَّ (طــع گاأقــرب اآلب ــد ُم عي وال

ــة ــبته إىلٰ )اليامني ــة األُ  ، أو نس ــن جه ــاء م ــري اآلب ــو  مّ خ وه

، أو خــري اآلبــاء مـن جهــة األب وهــو أمــري رسـول اهللا 

وهــو  -الرابــع  بته إٰىل اجلــدّ مــن نســ أوىلٰ  املــؤمنني 

عيك - اإلمام املهدي املنتظر   .ام يدَّ

*   *   * 


