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 مقدمة
 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، 

 بعد:بني الطاهرين املعصومني، وحممد وآله الطي  

طعگااسمه أمحد إسامعيل رجل  السننييف هذه يف العراق ظهر فقد 
(1)

 ،

ونه  كثرية باطلة دعاوى وقد اد عىاحلسن، اإلمام أمحد  :صار أتباعه يسم 

رغم أنه من  ،يف الروايات املذكورهو اليامين ه أن   اد عاؤه، ومن ضمنها وعظيمة

سموا أنفسهم أ الذين وصار هو ومجاعة من مؤيِّديه من أهل اليمن، الالبرصة 

، ݠإلمام املهدي املنتظر ا الواردة يفيطب قون عليه كثريًا من الروايات  باألنصار

وا ال والبسطاء، فظن  بعض اجله   انطىل ذلك عىلقد ووروايات اليامين وغريها، 

 .ݜهو اليامين املمدوح يف روايات أئمة أهل البيت أنه بالفعل 

اب الشيعة ممن هم عىل غري مسلك هذا ت  وأعان عىل ذلك أن بعض ك  

                                                             
وهم فرع من  ،من عشرية )آلبو سويلم( م،1968 سنة شخص من البرصة من مواليد (1)

)الصيامرة(، من قضاء )املدينة(، ناحية )اهلوير(، منطقة )اخلاص(، قرية )اهلمبوش(، درس يف 

دعوته املذكورة يف وريوس يف اهلندسة املدنية، وبدأ الكلية اهلندسة، وحصل عىل شهادة البك

ه )م2002سنة  طع(، ولكنه مشهور هبذه التسمية، وذكر يل گا، وأتباعه ينكرون أن اسم جد 

ه: صالح، ولكن الناس ال يعرفونه إال بـ  من يعرفه من أهل البرصة أن االسم الرسمي جلد 

 . طع(گا)
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، ليمنفاهتم أن اليامين ليس من أهل االرجل وال ينتمون إليه كتبوا يف بعض مؤل  

 .عراقيًّا ربام يكونأنه و

ة بحيث ي كتب فيها كتاب، أو ي عنى ليست مسألة مهم  وهذه املسألة 

مة السي د حممد لكن ملا طلب مني األخ العزيز العال  والباحث بالبحث فيها، 

صية يف اإلمام املهدي  نچيالقبا يف النجف  ݠمدير مركز الدراسات التخص 

العوام سببًا لتضليل بعض  صار الذي وع الياميناألرشف أن أكتب كتابًا يف موض

ج ذَّ للتعريف باليامين بحسب داللة ين رأيت أن أكتب هذا البحث ، فإالسُّ

يومهوا طع أن لگاالت التي يريد أتباع ارد األوهام والتخي  ل، والروايات املختلفة

  .حقائق غري قابلة للنقض العوام بأهنا

تعامل مع روايات ي   أن ن الصحيحه ليس موأود أن ألفت النظر إىل أن

تعامل مع روايات أصول الدين أو األحكام كام ي   الفتن وعالمات الظهور

ة سندها من حيث  هاشرتط فيي  التي الرشعية الفقهية،  أو  الرواة عدالةصح 

 .وثاقتهم

بام أهنا ال ترتبط روايات الفتن وعالمات الظهور وعليه، فإن كل 

إذا كانت الرواية إال ، أدق ق يف أسانيدها مل إلزامي فإينباالعتقاد وال بأي تكليف 

عىل طبق القواعد  امعه تتعامل فإين رشعي تكليفاعتقاد أو  مشتملة عىل

التي  األحكام الرشعية، مثل الروايةالعقائد واملعروفة يف التعامل مع روايات 

، وأما باعهطع عىل وجوب نرصة اليامين ولزوم ات  گااستدل هبا أمحد إسامعيل 

تدعو للنظر غريها من الروايات فبام أهنا من روايات املالحم والفتن فال حاجة 

  .يف أسانيدها

تب حول اليامين املعهود وقد الحظت من خالل مطالعايت لبعض ما ك 
(1)

 

                                                             
التي  عن اليامين بأنه اليامين املوعود كام سيأيت يف كلامهتمطع وأتباعه من التعبري لگا( لقد أكَثَر ا1)

            ݛ  ݠنقلها من كتبهم، وغرضهم من التعبري بذلك هو مساواة اليامين باإلمام املهدي املنتظر سأ
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اب والباحثني الذين كتبوا بنتائج مسبقة ت  ظهور أن بعض الك  الوعالمات 

دوا يف النظر يف أسانيد  الروايات التي تدل عىل خالف النتائج التي بعض تشد 

عن  وا النظرل إليها، فحاولوا تضعيفها مهام أمكن، بينام غض  يريدون التوص  

دها، مع أن الباحث يناسأروايات أخرى توافق نتائجهم املسبقة رغم ضعف 

ا وكون يل أال يكيل بمكيالنييف بحثه ينبغي املنصف  نتائجه بحثه حياديًّ

  صحيحة.

فوائد احلديث حول الروايات التي إىل أن من هنا اإلشارة وال بد من 

ن يدوأنصاره املؤي   البرصيطع گاأمحد إسامعيل  كشف تضليالتذكرت اليامين 

التي وبيان كثرة تالعبهم بمعاين الروايات  أنه اليامين املعهود، مله يف دعواه

إىل معاٍن فاسدة توافق دعوهتم الباطلة بأساليب شيطانية عام يراد هبا  رصفوها

ف ينخدعون بكالمهم املغل   ربامالذين  ختفى عىل كثري من عوام الشيعة قد

ةبغالف علمي، فيظن ونه صح   .يحًا وهو أبعد ما يكون عن الصح 

ط لع عىل كتاباهتم جيد أن هؤالء القوم ليست لدهيم ا قارئ متنبِّه إذاكل و

، حتى التي ي قحمون أنفسهم فيها قواعد علمية يسريون عليها يف مجيع العلوم

هبا كيفام شاؤوا،  ايتالعبومن السهل عندهم أن فإنه  العربية وقواعدها، اللغة

فهم معناها كل من يعرف اللسان لكلامت التي يَ من ا الظاهرةملعاين فينكرون ا

عون داللتها عىلالعريب،  ال يساعد عليها السياق وال يقتضيها  خرأ معاين ويد 

تفق عليها أرباب االقواعد التي وال مانع عندهم من أن ينكروا ، الظهور اللفظي

، مع أن ݜأهل البيت  عن القواعد مل تؤخذ، بذريعة أن هذه العلوم املختلفة

دة كالطب واهلندسة تعد  احلياة امليف جماالت التي نعتادها من األمور كثريًا 

                              
الذي دل ت بعض الروايات عىل أنه موعود به، وحيث إين مل أجد يف الروايات ما يدل عىل أن  ݚ

، ين املعهود(اليامين موعود به، فقد رأيت أن تكون العبارة الصحيحة يف وصف اليامين هي: )اليام

 أي املعروف املشار إليه يف الروايات. 
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؛ ألنا ال يمكن أن ݜعن أهل البيت  امل نأخذه مع أننا اتهبصح   نجزما وغريمه

ل إليها اإلنسان بمهاراته  الصحيحة اإلنسانية العلوم نلغي مجيع التي توص 

مل  ة أهنابحج  ونرضب هبا عرض احلائط  ،عصور املتعاقبةعرب الاملرتاكمة وخرباته 

 !!ݜترد لنا عن طريق أهل البيت 

ال تصدر إال عن جاهل مكابر، وهلذا  ال شك أن أمثال هذه الدعاوى

طع بأحاديث لگاوا يف إثبات إمامة الكي حيتج   ؛علم الرجالينكرون نراهم 

مع أن األدلة ، ةالوصي   روايةبضعيفة مظلمة كالرواية التي أسموها أسانيدها 

وسيالحظ ، قطعيةصحيحة بل أن تكون ال بد إثبات اإلمامة التي يراد هبا 

 هذا الكتاب نامذج من استدالالهتم الغريبة العرجاءبحوث العزيز يف القارئ 

 .التي سنبني  فسادها

، إنه سميع قني لقول الصدق وبيان احلقيوف  سبحانه وتعاىل أن أسأل اهلل 

 بني الطاهرين.صىل اهلل عىل حممد وآله الطي  مد هلل رب العاملني، واحلجميب، و

    عيل آل حمسن                                              هـ                28/8/1435

 



 

 

 ؟اليماين هو من
 

التي  ݜأهل البيت أئمة أحاديث  التنقيب يفالبحث وكل من حياول 

ا، وهي بمجملها ال الروايات قليلة جتلكم جيد أن ورد فيها ذكر اليامين  تكاد دًّ

د عىل أن تؤك  الروايات بعض عن هذا الرجل رغم أن  واضحةتعطي صورة 

 اليامين اإلخبار بأنراية هدى، بل هي أهدى الرايات، كام أن  راية اليامين هي

ل اهلل تعاىل فَرجه  أحد س لإلمام املهدي املنتظر عج  عالمات الظهور املقد 

 .تلك الفرتةيف أحداث  هامًّ م اً له دوريفيد أن الرشيف 

فذ  الروايات أنه قائد عسكري تلك بعضولكن الذي يستفاد من 

ل اهلل تعاىل نرصة اإلمام املهدي املنتظر عج  يقوم يف آخر الزمان هبدف  ،وخملص

فلم نجد يف الروايات ما يشعر بأن قيام الدولة املهدوية أما بعد فرجه الرشيف، و

 .املباركةالدولة ه هذ لليامين دورًا يف إدارة

وال أي بيان  ،ال جيد فيها أي ذكر السمه الروايات جممللع عىل واملط  

زه عن يمتي قد تفيد يفصاته التي وال أي يشء آخر من مشخِّ  ،ةلصفاته اجلسدي  

 غريه من سائر الناس.

كر ذ   عبيد بن زرارة، قال:عن  هبسند (الغيبة)نعم، روى النعامين يف كتاب 

عينيه  ى خيرج ذلك وملا خيرج كارسفقال: أنَّ  ،السفياين ݠاهلل عند أيب عبد 

بصنعاء
(1)

. 

يعود عىل اليامين، وأن املراد « كارس عينيه»فإذا قلنا: إن الضمري يف قوله: 

 خفضهام، فيكون ذلك إشارة إىل صفة من صفاته اجلسدية.بكرس عينيه هو 

كام ربام يتبادر إىل  يعود عىل السفياين« هكارس عيني»الضمري يف  لو كان وأما

                                                             
 . 286الغيبة:  (1)
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ه واملتغلِّ كثريينأذهان  ذل  ، فال يكون يف هذا ب عليه، فإن املراد بكارس عينيه هو م 

، إال أن هذا التعبري يدل عىل صات اليامينالوصف أي إشارة إىل يشء من مشخِّ 

ة بأسه، وأنه يقف بقو  قو    .ة يف مواجهة السفياينته وشد 

ال يدل عىل صفة واضحة  مع كل ذلك ن مثل هذا التعبريوكيف كان فإ

 تكون عالمة فارقة ومميِّزة له عن غريه.

صات اليامين هو  عدم أن احلكمة تقتيض ولعل السبب يف إخفاء مشخِّ

ستهدف من قبل خصوم اإلمام ال ي   كيل ؛تسليط األضواء عليه حفاظًا عليه

اد من و  وتصفية الق   الذين يريدون إجهاض حركته يف مهدها، ݠاملهدي 

 كاخلراساين وغريه. دين لهأنصاره واملمهِّ 

 :الشهيد زيد ولد من اليماين
بسنده عن أيب عبد اهلل  (فالح السائل)يف  ݞ ابن طاووس روى السيد

يف الدعاء لإلمام عقيب صالة الظهر أنه قال  ݠالصادق بن حممد  جعفر

ك من ت  رَيَ ك عىل خ  لك بحق  أأس جه الرشيف:ل اهلل تعاىل فرَ املهدي املنتظر عج  

 ،عىل حممد وأهل بيته تصيل  ن أ ،هلم عىل نفسك هم الذي أوجبَت وبحق   ،خلقك

الداعي  ،كك وابن نبي  ي  وأنجز لول ،الساعة بفكاك رقبتي من النار عيلَّ  ن متنَّ أو

عليه  ،تك عىل خلقكج  وح   ،وعينك يف عبادك ،وأمينك يف خلقك ،ذنكبإإليك 

 ،أصحابه وِّ وقَ  ،وانرص عبدك ،ده بنرصكاللهم أي   ،هدَ ع  صلواتك وبركاتك وَ 

وأمكنه من  ،جهرَ ل فَ وعجِّ  ،نصرياً  وافتح هلم من لدنك سلطاناً  ،هموصربِّ  

لنفسك  قلت: أليس قد دعوَت  م الرامحني.رحأأعدائك وأعداء رسولك يا 

لنور آل حممد وسائقهم واملنتقم بأمر اهلل من  قال: دعوت   ؟علت فداكج  

قال: إذا شاء من له  ؟قلت: متى يكون خروجه جعلني اهلل فداك .أعدائهم

قلت: مثل  .ىعالمات شتَّ  ،قلت: فله عالمة قبل ذلك؟ قال: نعم .مرواألاخللق 

وفتنة تظل أهل الزوراء،  ،اية من املرشق، وراية من املغربقال: خروج ر ماذا؟



 13 .............................................................................. ن هو اليامين؟م

باليمن، وانتهاب ستارة البيت زيد يوخروج رجل من ولد عم  
(1)

 . 

ر ذكرها  ݠظهور اإلمام املهدي من عالمات  ومن املعلوم أن التي تكر 

الذي هو من  ناليامين من اليمن، وهذه الرواية أوضحت أ يف الروايات: خروج

، زيد الشهيد رضوان اهلل عليه ينتسب إىل عالمات الظهور وخيرج من اليمن

ي يف الروايات األخرى  م  وهذا يدل عىل أن املراد هبذا الرجل هو الذي س 

 .باليامين، وال يراد به رجل آخر غريه

أن نجد الواقع الذي نعيشه يف هذا العرص وعصور سابقة بمالحظة و

دة اليامنية كام قيل ينتسبون إىل زيد الشهيد رضوان اهلل عليه، ومن السا كثريًا من

 واحدًا منهم. املعهودغري املستبعد أن يكون اليامين 

 :ݠ املؤمنني ألمري املوالني من اليماين
عن أيب  ،عن هشام بن سامل يف أماليه بسنده ݞ الطويسفقد روى الشيخ 

ملا خرج طالب احلق ،ݠعبد اهلل 
(2)

: نرجو أن يكون ݠقيل أليب عبد اهلل  

وهذا يربأ ، اليامين يوايل عليًّا،هذا اليامين؟ فقال: ال
(3)

. 

مري ألويف هذا احلديث إشارة إىل أن اليامين من أهل احلق، املوالني 

 ݠ؛ ألن املوايل ألمري املؤمنني ݜ واألئمة األحد عرش من ولده ݠ املؤمنني

                                                             
 . 170السائل: فالح  (1)

ب بطالب ( هو عبد اهلل بن حييى بن عمر بن األسود الكندي اجلندي احلرضمي، أبو حييى، امللق  2)

د، احلق: إمام إبايض، من أهل اليمن، كان قاضيًا بحرضموت، وخلع طاعة مروان بن حمم

وبويع له باخلالفة، واستوىل عىل صنعاء ومكة بعد حروب، وعظم أمره، وتبعه أبو محزة 

ه إليهام مروان جيشًا بقيادة عبد امللك بن حممد السعدي، فالتقى عبد  )املختار بن عوف(، فوج 

ليه امللك بأيب محزة يف وادي القرى )من أعامل املدينة( فقتله، واستمر زاحفًا نحو اليمن، فأقبل إ

تل طالب احلق، وأرسل رأسه إىل مروان  طالب احلق، فالتقيا عىل مقربة من صنعاء، فاقتتال، فق 

  (.4/144هـ[. )األعالم للزركيل 130بالشام ]سنة 

  .934الطويس: أمايل الشيخ  (3)
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كالزيدية واإلسامعيلية ال يصفه  ݜاملنكر ملواالة مجلة من أبنائه املعصومني 

كمن أنكرهم مجيعًا  ًا منهمألن من أنكر واحد ؛ݠبأنه يوايل عليًّا  ݠاإلمام 

: سألت الشيخقال ،عن ابن مسكانيف الكايف بسنده  ݞكام رواه الكليني 
(1)

 

من األحياء فقد أنكر األموات من أنكر واحداً  :قال، ݜعن األئمة 
(2)

. 

واعتقادنا فيمن أقرَّ بأمري : داتاالعتقايف كتاب  ݞ الصدوققال الشيخ 

املؤمنني وأنكر واحدًا من بعده من األئمة أنه بمنزلة من أقرَّ بجميع األنبياء 

لنا: املنكر آلخرنا كاملنكر ألو  ݠوقال الصادق  ،ݖة حممد وأنكر نبو  
(3)

. 

   :اليماين صاتِـّمشخ حول طعاگلابطالن دعاوى 
صات اليامين، ال بالترصيح  ن الروايات مل تبني  إذا علمنا أ شيئًا من مشخِّ

طع يف كتابه گاأمحد إسامعيل  زعمهفساد ما لنا ضح يت  وال باإلشارة والتلميح، 

 )املتشاهبات(، حيث قال: 

ه األيمن وهبذا يكون اليامين: اسمه أمحد، ومن البرصة، ويف خد  

ر، ويف بداية ظهوره يكون شاًبا، ويف رأسه حزازأث
(4)

، وأعلم الناس 

ب بالقرآن وبالتوراة واإلنجيل بعد األئمة، ومقطوع النسب، ويلق  

وهو إمام مفرتض الطاعة من اهلل... باملهدي،
(5)

. 

صحيحة أو  توجد رواية واحدة أنه هذه املزاعم مجيع في يف بطالنويك

أو غري ذلك مما ذكره  ،أن اليامين من البرصة أو أن اسمه أمحدتثبت  ضعيفة

طع لورد لگاطع يف كالمه، ولو كان اليامين إمامًا مفرتض الطاعة كام يزعم الگاا

                                                             
 . ݠالشيخ هو اإلمام موسى بن جعفر الكاظم  (1)

 . 1/373الكايف  (2)

  .104مامية: االعتقادات يف دين اإل (3)

 (.131احلزاز: القرشة التي تتساقط من الرأس كالنخالة. )املنجد:  (4)

 .4/46املتشاهبات  (5)
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؛ ألنه ݜاألطهار التأكيد عليه من قبل األئمة والترصيح بذلك يف الروايات، 

من أئمة اهلدى الذين واحد كل إمامة أن يبي نوا للناس  ݜجيب عىل األئمة 

من أئمة العدل  واحد الشيعة يف الضالل بإنكار إمامةلئال يقع  ؛اإليامن هبمجيب 

 .من حيث ال يشعرون

ل إليه يف اليامين لگاوالذي ينظر يف كالم هذا ا طع جيد أنه يزعم أن ما توص 

 ه إىل هذه النتيجة. أوصلت  التي من اجلمع بني مجلة من الروايات استفاده 

بعض  تذكرروايات  ها هي:بين أنه مجعطع لگاا والروايات التي زعم

ذكرت أن أحد  ىأخر ، وروايةݠإلمام املهدي املنتظر الصفات اجلسدية ل

روايات التي اللبرصة واسمه أمحد بن مليح، ومن ا ݠأصحاب  اإلمام املهدي 

 هابعض تلك الروايات إىل بعض فضمَّ أن راية اليامين أهدى الرايات،  تذكر

ًا بني الروايات، مجعليس طع لگامع أن ما صنعه ا، بينها خر، وزعم أنه مجعاآل

من تلك  كل طائفة ؛ ألنوإنام هو مجع بني املتنافيات كاجلمع بني الضب والنون

 مجعًا؟!هذا الفعل يكون  فكيف إىل  الطائفة األخرى بصلة، ال متت   الروايات

  بل هو تالعب بالروايات وعبث بعقول البسطاء.

 تهعرفناشئ عن عدم مطع لگاالذي وقع فيه اط التخب  هذا ال خيفى أن و

لروايات التي يصح اجلمع بينها، وجهله بطريقة اجلمع العريف بني الروايات با

النصوص مع بني اجل ن منلكي يتمك  املختلفة؛ ألنه مل يدرس علم أصول الفقه 

 .  ، أو يفهم أن ما ذكره ليس مجعًا عرفيًّابصورة صحيحة دةاملتعد  

عنده أدنى يشء من العلم يدرك أن ما قاله هذا  ن  مضافًا إىل أن كل مَ 

 ملتفت هنفسطع لگاجزم أن افأنا أطع ختبيص وهذيان واضحان، ولذلك لگاا

عىل أهل  الكذبم إال بلكن أمره ال يستقيوإىل بطالن كالمه،  يف دخيلة نفسه

إىل  تنبَّهإهيام البسطاء من الناس أنه قد دعوته الباطلة ال تتم إال ب، وݜالبيت 

 موالٍ إىل يومنا هذا، مع أن كل  ݠإليه العلامء منذ غيبة اإلمام املهدي  يتنبَّهما مل 
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من أصول  ون إليهبيَّنوا لشيعتهم كل ما حيتاج ݜيدرك أهنم  ݜألهل البيت 

إىل قيام  ݜأئمة اهلدى أسامء روعه، ومن ضمن ذلك أهنم بيَّنوا هلم الدين وف

عدم بياهنم هذا من غري بيان؛ ألن غامضًا ، ومل يرتكوا شيئًا من ذلك الساعة

بالتقصري يف أداء وظيفتهم  ݜام األئمة املعصومني يفيض إىل اهت   األمر املهم

 .وعصمتهم ݜالرشعية، وهذا ال يقوله من يعتقد بإمامتهم 

كام يزعم هذا  البرصي طعگاولو كان اليامين هو نفس أمحد إسامعيل 

ذلك لشيعتهم بوضوح تام بحيث ال يشك يف  ݜاألطهار  طع لبنيَّ األئمةلگاا

لشيعتهم ، كام بيَّنوا إىل يومنا هذا ݜمنذ زمان األئمة  ذلك أحد بعد ذلك

البيان ا تركو ݜولو أهنم واحدًا بعد واحد،  ݜباقي أئمة اهلدى  أسامء

 واإلشاراتاملومهة إليه يف بعض الروايات بالرموز  باإلشارة الواضح واكتفوا

التي مل يفهمها أحد من علامء الطائفة منذ عرص الغيبة إىل يومنا هذا، إىل  البعيدة

كام يزعم  هذا األمر الذي كان خافيًا عىل الشيعة فكشفطع لگاأن جاء هذا ا

أتباعه
(1)

 ؛ى إشاراتا كان يف تلك اإلشارات أي فائدة، بل ال يصح أن تسم  ، مل

                                                             
دعو إىل أمر خفي مل يط لع عليه العلامء، قال ناظم العقييل: ومن املتشاهبات طع يلگا( زعموا أن ا1)

بنتيجة: اجلمع بني كال عىل األمة ومل يستطع أحد من العلامء فك رموز هذه القضية واخلروج 

ية اإلمام املهدي  -ني والرجعة املهدي   -العقيدتني  السيد  ݠإىل أن جاء أول املهدي ني من ذر 

، فأفاض علينا ما يشفي العليل ݠليامين املوعود وويص ورسول اإلمام املهدي أمحد احلسن ا

ويروي الغليل يف حل  هذه املسألة من دون رد أي رواية يف كال املسألتني، وال عجب من ذلك 

ة روايات عن أهل البيت  أن القائم يدعو إىل أمر قد خفي وضل  عنه  ݜفقد ورد يف عد 

أهم األمور املخفية والتي ضل  عنها الناس عاملهم وجاهلهم، حتى اجلمهور، وهذه املسألة من 

جاء صاحبها فكشف القناع عنها؛ ليثبت أنه صاحب احلق واملت صل مع احلق ال غري. )الوصية 

 (.99والويص أمحد احلسن: 

في ، وهي أنه يدعو إىل أمر خݠطع أخذوا فضيلة لإلمام املهدي لگاوال خيفى أن أتباع ا              

طع وأكاذيبه هي األمر اخلفي اجلديد لگاطع، وزعموا أن ضالالت الگاأو جديد ونسبوها إىل ا

 ݛ أهل طع. وهذا ال ينطيل عىل من اط لع عىل مذهبلگاالذي يدعو إليه اإلمام املهدي وهو ا
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، وال يصح حينئذ أن نقول: هلا ال جواب وأحاجي ألهنا ألغاز ال يمكن حل ها،

؛ ألن العالمة «ݠاإلمام املهدي املنتظر  ظهورإن اليامين عالمة تدل عىل قرب »

 ال بد أن تكون واضحة غري غامضة.

د مجيع طع لو سل منا هبا ليست من اخلطورة بحيث يتعم  لگاإمامة هذا او

طع نفسه!! گالإخفاءها وذكرها باإلشارة التي ال يفهمها إال ا ݜأئمة اهلدى 

هذه أوىل باإلخفاء من هي و ،أشد ݠاملهدي اإلمام وخطورة بيان إمامة 

من األمور  اً ورغم ذلك فإن الروايات بي نت كثري طع!!لگاذا ااملزعومة هلمامة اإل

 ، حتى اسمه وصفاته اجلسدية وغريها.ݠقة باإلمام املهدي املتعل  

ها مفسدة عظيمة يف الدين، ن التقية ال يصح  العمل هبا إذا ترت ب عليأ مع

ا من أئمة اهلدى طيلة أربعة  وأي   مفسدة أعظم من إخفاء أسامء اثني عرش مهديًّ

 أن يعتقدوا بإمامتهم؟!الذين جيب عليهم عموم الشيعة  عنعرش قرنًا 

 هلذا األمر ݜة حالت دون بيان بعض أئمة اهلدى ولو سل منا أن التقي  

هم وثقاهتم استمرار هذه التقية  لتعق  ي  فإنه ال ، من أصحاهبم حتى خلواص 

مامة اإلوبقاء هذه  ،ݜ نواملعصوم األئمة طيلة ثالثة قرون عاشهاالشديدة 

ماليني الشيعة  مع ما سيرتت ب عليها بعد ذلك من موتطي الكتامن، املزعومة 

حد عرش األئمة األطع ولگاعرب العصور املتعاقبة من دون االعتقاد بإمامة هذا ا

 !!املهديني األحد عرشب همسامأالذين من ولده 

 

                              
طع مذهب جديد له أربعة لگا؛ ألن ما جاء به اݜ، وسرب روايات األئمة األطهار ݜالبيت    ݚ

ليس كذلك،  ݠ، وما يأيت به اإلمام املهدي ݜون إمامًا، مغاير ملذهب أهل البيت وعرش

بًا آلبائه الطاهرين الذين حرصوا األئمة يف اثني عرش إمامًا فقط.  وإال كان مكذِّ



 



 

 

 البصرة؟ من أو اليمن من اليماين هل
 

ون يف  ݜكان الشيعة منذ عصور األئمة األطهار  إىل عرصنا هذا ال يشك 

مما يؤسف له أن بعض  أن اليامين املذكور يف الروايات رجل من اليمن، ولكن

طع البرصي گاخرج أمحد إسامعيل  ، حتىيف ذلك واكشك   ملعارصينا الباحثني

زعم أنه هو اليامين املعهود رغم أنه من تبن ى هذا الرأي، وبمذهبه اجلديد، ف

ك ب ام نظَّر أولئك الباحثون، البرصة، واد عى أن اليامين ال خيرج من اليمن، ومتس 

ك به  إال أنه عاواه الباطلة، بعض الروايات التي ال تدل عىل دومن ضمن ما متس 

من الرضوري  إنف وهلذافاسدة من عنده يؤي د هبا باطله،  استخرج هلا معاين

  كذبه يف هذا املوضوع. بمكان أن ندحض فريته ونبنيِّ 

 ة، هي:ة أدل  عىل أن اليامين من خصوص اليمن بعد  يمكن االستدالل و

 اليمن:خصوص اليامين من  النسبة عىل أنداللة  األول:

 فإن النسبة إىل اليمن: )يامين(، وهذا هو املتبادر من إطالق هذه الكلمة، 

والتبادر عالمة احلقيقة، بل ال يتبادر عند إطالق هذه الكلمة أي معنى آخر غري 

يف لغة  ياميننه ال يوصف بأالعراقي ووهذا ال ينكره إال مكابر،  النسبة إىل اليمن،

جدت إحدى عالقات املجاز املعروفة يف علم  إن العرب، إال بنحو املجاز و 

ة طويلة إىل أن صار عراقيًّا، فإنه  ،البالغة كام لو توط ن رجل يامين يف العراق مد 

املعنى من نصب قرينة عند إرادة  ال بد  بعالقة ما كان، لكن  «يامينإنه » :قد يقال

تدل قرينة عالقة جماز، وال ق اليامين عىل العراقي من دون ، وأما إطالاملجازي

، ݜفإنه خطأ يف اللغة ال يصدر عن أئمة أهل البيت عىل إرادة املجاز 

صات اليامين إال أنه  ومن ولد زيد  يامينخصوصًا أن الروايات مل تذكر من مشخِّ
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املراد باليامين  كان ن، فإم، وأمور قليلة ذكرناها فيام تقد  الشهيد رضوان اهلل عليه

، فإن يإطالق جمازهذا اإلطالق غري النسبة إىل اليمن، وال قرينة تدل عىل أن 

ن، وال يبقى بعد ذلك اإطالق اليامين عىل عراقي أو غريه تعمية وتضليل واضح

 .  املعهوداليامين هذا أي داللة تدل عىل 

 أن وصف اليامين بذلك من أجل نسبته إىل وذهب بعض الباحثني إىل

ن، وهي الربكة، ال إىل البالد املعروفة بالَيَمن  ، حيث قال:الي م 

ن  مل اللفظ ]يعني لفظ اليامين[ عىل كل من له صفة الي م  حي 

قب عىل صفة مل الل  والربكة يف عمله وسلوكه ووجوده، وبالنتيجة حي  

أعامل الرجل، ال عىل انتامئه اجلغرايف، ولذلك فإن لقبه األساس قد 

ن واملوفقي   يكون بعيداً  ة يف عمله يشار عن هذا اللفظ، ولكن لكثرة الي م 

إليه باليامين يف الروايات
(1)

    .   

ن محل غري صحيحوهذا  عىل حسب ما يقتضيه ؛ ألن النسبة إىل الي م 

ني ال يامين، وكل ما خيالف القياس يف باب النسب :القياس م   ة فهو سامعي، ال بد  ي 

ن نسبة  من تنصيص علامء اللغة عليه، ومل أجد يف كتب اللغة املشهورة أن للي م 

 سامعية هي يامين.

لعله يراد به النسبة لليمني  «اليامين»أن لفظ  أيضاً الباحث  واحتمل هذا

طلق عىل أصحاب األيادي البيضاء الكريمة يف تعاملهم مع مقابل الشامل، أو ي  

أو ألي سبب من أسباب الدنيا حيصل يف حينه من دون أن يكون له أي الناس، 

 ن.مَ صلة باليَ 

جني  ونفس هذه االحتامالت ذكرها عبد الرزاق الديراوي وهو من املرو 

  ، فال أدري من الذي أخذها من اآلخر!!طعللگا

 قال الديراوي:

                                                             
 . 78راية اليامين املوعود أهدى الرايات:  (1)
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مكن ين، ومَ مكن أن تعود إىل اليَ يإن النسبة من لفظ اليامين 

ن )بمعنى الربكة(، ويمكن كذلك أن تعود إىل عود إىل الي م  أن ت

 نأو يكو ،زهامي  يشخص يف يده اليمنى ما  ناليمني، كأن يكو

، ݖكام كان عيل يمني رسول اهلل  ݠيمني اإلمام املهدي 

مكن كذلك أن تعود إىل معنى إنه صاحب يد بيضاء أو كريمة، يو

عطاء باليمني، بل إن ى صاحب األيادي البيضاء، والفالكريم يسم  

ممن يعطي بشامله، ويمكن أيضًا أن  ]كذا[ البعض ربام يتشائم

وال يوجد ما  ،فاالحتامالت كثرية ،يكون وجه التسمية خافيًا علينا

ح أحدها عىل سواهيرج  
(1)

. 

وهو البالد  نمَ أن لفظ اليامين ال يراد به إال النسبة إىل اليَ  واجلواب:

نعروفةامل ن يوهو الربكة ، والنسبة إىل الي م  م  إىل اليمني: النسبة ، وقلناكام  : ي 

وإطالق اليامين  يامين،إنه : للداللة عىل كرمهيميني، وصاحب األيادي ال يقال 

عىل رجل لسبب من أسباب الدنيا من دون أن يكون له أي صلة بالَيَمن غري 

 التنابز باأللقاب الذي ال يمكن وارد خصوصًا يف املقام؛ الحتامل دخوله يف

    .  ݜصدوره عن األئمة األطهار 

من محله  ، واللفظ ال بد  غري صحيحةحتامالت وعليه، فجميع هذه اال

عىل ما هو الظاهر منه، إال إذا كانت هناك قرينة تدل عىل خالف ذلك، والظاهر 

ترصفه عن معناه ، وال قرينة كام قلنان مَ ليَ إىل اهو النسبة  «اليامين»من لفظ 

 احلقيقي إىل معنى آخر جمازي.

ع مثل هذا املنهج يف تفسري كل حوادث الظهور، وأماكن ولو أردنا أن نتب  

ة فيها، لضاعت كل العالمات الدال   نياألحداث، وألقاب األشخاص الفاعل

، فإن الكلامت الواردة يف أحاديث ݠعىل قرب ظهور اإلمام املهدي املنتظر 

                                                             
 . 97جامع األدلة:  (1)
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، «العراق»، و«الشام»، و«السفياين»، و«اخلراساين»ثل: عرص الظهور، م

« الرتك»و« الرايات»و« اجليش»و« الفرات»و« اجلزيرة»و« مكة»و« الكوفة»و

وغريها يمكن محلها عىل معاٍن بعيدة عن الظاهر املراد هبا، وهذا « الروم»و

، خالف املنهج العلمي الصحيح الذي يقتيض محل األلفاظ عىل معانيها الظاهرة

للتحذير من فتن آخر  ݜخصوصًا أن أحاديث عرص الظهور صدرت عنهم 

، وهذا يقتيض أال يكون ݠالزمان ولسوق البشارة بقرب ظهور اإلمام املهدي 

 تعمية جتعل النصوص عديمة الفائدة.أي فيها 

ا عىل إشكال مفاده: أنه إذا مل يكن املراد باليامين النسبة إىل اليمن فإن  وردًّ

ين لن يكون كاشفًا عن أن هذا هو اخلروج املذكور يف الروايات، خروج اليام

 : بقوله وهذا يلغي كونه عالمة من عالمات الظهور، أجاب الباحث املذكور

إن التدليل عىل هذا احلدث ال يقترص عىل هذا اللقب، فمعركة 

كمعركة قرقيسيا مع ما سيصاحبها من إشارات كثرية، كانحسار 

ة معينة، واضطراب الشام قبلها، ومعركة الفرات وجفافه يف فرت

الرايات الثالث من بعد هذا االضطراب، وإقبال جيش السفياين إىل 

هم يف العراق، وإقبال جيش اخلراساين إليه، ونزول الرتك أو أبناء عم  

اجلزيرة )وهي املنطقة اجلنوبية الغربية للموصل( قبل ذلك، فضاًل عن 

ا كنظام اخلرز يتبع بعضه بعضًا، صفت بأهنعالمات ورشائط كثرية و  

كلها ستكون حارضة لتدل عىل اليامين، بالشكل الذي ال جيعل عدم 

التلقيب هبذا اللقب مانعًا من هذه الداللة
(1)

. 

ن عإىل اليمن، وجتريده  انتامؤهومن الواضح أن ما ي عرف به اليامين هو 

يف نفس ، وال سيام إذا خرج حني خروجه عدم معرفته يفيض إىل امءاالنت اهذ

دونرجال الوقت من بقاع شتى كالعراق والشام وإيران وغريها  عون يد   متعد 

                                                             
 . 80راية اليامين املوعود أهدى الرايات:  (1)



 23 .......................................................... هل اليامين من اليمن أو من البرصة؟

 ، وهذا جيعلنا نفقد إحدى العالمات احلتمية املهمة،ݠإىل اإلمام املهدي 

ن حينئذ خصوصًا عند من يقول: إن نرصة اليامين واجبة، فإن املؤمن لن يتمك  

نهمن نرصة اليامين؛ لعدم  يف  املشار إليهمن معرفة الرجل  وجود أي صفة متك 

  الروايات.

فأكثرها غري حتمي، ولعلها ال  الباحثوأما العالمات التي أشار إليها 

    تقع.

نا إذا قلنا: إن اليامين ليس منسوبًا إىل اليمن، واخلراساين ليس من ثم إ

ا من نسل أيب سفيان، وقرقيسيا هي مدينة أخرى خراسان، والسفياين ليس أ مويًّ

العذب، نهر هو الالفرات املراد بتقرب منها، واجلزيرة هي جزيرة العرب، و

النهر املعروف، والرتك رجال صفاهتم كصفات األتراك وهم  غريوهو هنر 

هم هم اإلنجليز، وأمثال هذه املحامل، فإن كل عالمات األمريكان، وأبناء عم  

ة، وال يكون فيها أي فائدة، ومعاجلة الروايات هبذا ير تفقد معانيها احلقيقالظهو

النحو تبعد القارئ عن الواقع بنحو كبري، وجتعله ال يمي ز بني األحداث بسبب 

 طرح من االحتامالت البعيدة عن الواقع. كثرة ما ي  

ون طع يف بيان منسوب إليه أنه ال مانع من أن يكگاأمحد إسامعيل  مَ عَ وزَ 

 رغم أنه عراقي برصي، املعهودويكون هو ذلك اليامين  إىل اليمن، اً يامين منسوبال

 قال: حيث 

جيب أوالً معرفة إن ]كذا[ مكة من هتامة، وهتامة من اليمن، 

فمحمد وآل حممد )ص( كلهم يامنية، فمحمد )ص( يامين، وعيل )ع( 

عرش يامنية،  ا[]كذ يامين، واإلمام املهدي )ع( يامين، واملهديني اإلثني

 ]كذا[ واملهدي األول يامين، وهذا ما كان يعرفه العلامء العاملني

 ۓ ےے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہݨ ݑاألوائل 

ى العالمة املجليس [59]مريم:  ݩڭ ۓ يف البحار  ݥ، وقد سم 
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 1كالم أهل البيت )ع( )باحلكمة اليامنية(، راجع مقدمة البحار ج

ى عبد املطلب )ع( ام وسم  ، بل ورد هذا عن رسول اهلل )ص(، ك1ص

75، 51، 22البيت احلرام بالكعبة اليامنية. بحار األنوار ج
(1)

. 

 دة حتتاج إىل إثبات: فيه جمازفات متعد  وهذا كالم باطل 

فإن هتامة جزء من جزيرة  ،فغري صحيح مة من اليمنأن هتاأما زعمه 

 ليمن.ا ، غري داخل يفالعرب

 قال العيني يف عمدة القاري: 

قال املدائني: جزيرة العرب مخسة أقسام: هتامة ونجد وحجاز 

وعروض ويمن. أما هتامة فهي الناحية اجلنوبية من احلجاز، وأما نجد 

أما احلجاز فهو جبل سد من فهي الناحية التي بني احلجاز والعراق، و

اليمن حتى يت صل بالشام وفيه املدينة وعامن، وأما العروض فهي الياممة 

إىل البحرين. وقال الواقدي: احلجاز من املدينة إىل تبوك، ومن املدينة 

إىل طريق الكوفة، ومن وراء ذلك إىل أن يشارف أرض البرصة فهو 

نجد، وما كان وراء  :ائفنجد، وما بني العراق وبني وجرة وعمرة الط

ي م  وجرة إىل البحر فهو هتامة، وما كان بني هتامة ونجد فهو حجاز، س  

ألنه حيجز بينهام حجازاً 
(2)

. 

عىل أن هتامة واليمن منطقتان خمتلفتان من واضحة داللة  ويف كالمه

 جزيرة العرب، وأن هتامة ليست من اليمن بحال.

هو ما روي عن رسول اهلل « إن هتامة من اليمن»هم: وسبب قول بعض

، وحيث إن مبدأ اإليامن هو مكة، «اإليامن يامين، واحلكمة يامنية»أنه قال:  ݕ

ينبغي أن يكون اإليامن مكيًّا ال  ألنه عىل هذا ؛فإن بعضهم وقع يف حرية شديدة

                                                             
هـ 21/4/1426، تارخيه: «من هو اليامين املوعود؟»طع بعنوان: گابيان ألمحد إسامعيل  (1)

 .منشور يف موقع أنصاره

 .4/349عمدة القاري  (2)
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 مدن اليمن حتى يامنيًّا، وهلذا أراد  من مل يفهم املراد باحلديث أن ي دخل مكة يف

 «.إن مكة من هتامة، وهتامة من اليمن»احلديث بنظره، فقال:  يصح  

 وهذا خطأ كبري ناشئ عن قصور يف فهم املراد باحلديث.

 دًا حيث قال: وقد ذكر النووي يف رشح املراد هبذه العبارة كالمًا جي  

وقد مجعها القايض  ،مواضع من هذا احلديث قد اخت لف يف

 ،ݥحها خمترصة بعده الشيخ أبو عمرو بن الصالح ونق   ݥاض عي  

أما ما ذكر من نسبة اإليامن إىل أهل اليمن  :قال .وأنا أحكي ما ذكره

ثم من  ،فقد رصفوه عن ظاهره من حيث إن مبدأ اإليامن من مكة

فحكى أبو عبيد إمام الغرب ثم من بعده يف  ،املدينة حرسهام اهلل تعاىل

 ،إن مكة من هتامة :فإنه يقال ،راد بذلك مكةأنه أ أحدها: ،ذلك أقواالً 

فإنه يروى يف  ،أن املراد مكة واملدينة والثاين: .وهتامة من أرض اليمن

ومكة واملدينة حينئذ  ،قال هذا الكالم وهو بتبوك ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث أن النبي 

 :فقال ،فأشار إىل ناحية اليمن وهو يريد مكة واملدينة ،بينه وبني اليمن

كام  ،لكوهنام حينئذ من ناحية اليمن ؛ونسبهام إىل اليمن «اإليامن يامنٍ »

ما  والثالث: .لكونه إىل ناحية اليمن ؛الركن اليامين وهو بمكة :قالوا

أن املراد  - وهو أحسنها عند أيب عبيد -ذهب إليه كثري من الناس 

سب اإليامن إليهم لكوهنم فن   ،ألهنم يامنون يف األصل ؛بذلك األنصار

ولو مجع أبو عبيد ومن سلك سبيله  :ݥالشيخ أبو عمرو  قال .أنصاره

لوها لصاروا إىل غري طرق احلديث بألفاظه كام مجعها مسلم وغريه وتأم  

ولقضوا بأن املراد اليمن وأهل اليمن عىل  ،وملا تركوا الظاهر ،ما ذكروه

، «أتاكم أهل اليمن» :إذ من ألفاظه ؛ما هو املفهوم من إطالق ذلك

وكذلك قوله  ،فهم إذن غريهم ،مجلة املخاطبني بذلكنصار من واأل

 ملسو هيلع هللا ىلصثم إنه  ،وإنام جاء حينئذ غري األنصار ،«جاء أهل اليمن» :ملسو هيلع هللا ىلص

فكان  ،اإليامن يامن ]أن[ ب عليهورتَّ  ،وصفهم بام يقيض بكامل إيامهنم

وال  ،ال إىل مكة واملدينة ،ذلك إشارة لإليامن إىل من أتاه من أهل اليمن
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ألن  ؛ومحله عىل أهل اليمن حقيقة ،كالم عىل ظاهرهمانع من إجراء ال

نسب ذلك ي   ،د اطالعه منهوتأك   ،وقوي قيامه به ،صف بيشءمن ات  

وهكذا كان حال أهل  ،زه به وكامل حاله فيهبتمي   اليشء إليه إشعاراً 

ويف  ملسو هيلع هللا ىلصوحال الوافدين منه يف حياة رسول اهلل  ،اليمن حينئذ يف اإليامن

وشبههام ممن سلم  ݡرين وأيب مسلم اخلوالين أعقاب موته كأويس الق

بكامل  فكانت نسبة اإليامن إليهم لذلك إشعاراً  ،قلبه وقوي إيامنه

فال منافاة بينه  ،من غري أن يكون يف ذلك نفي له عن غريهم ،إيامهنم

ثم املراد بذلك املوجودون  ،«اإليامن يف أهل احلجاز» :ملسو هيلع هللا ىلصوبني قوله 

هذا  .فإن اللفظ ال يقتضيه ،ن يف كل زمانال كل أهل اليم ،منهم حينئذ

واهلل أعلم ،ونشكر اهلل تعاىل عىل هدايتنا له ،هو احلق يف ذلك
(1)

 . 

يف حديث جاء  ݠعن أيب جعفر الباقر  هبسند ݞوقد روى الكليني 

ب فغض ؟أنا أعلم بالرجال منك: ݕفيه أن عيينة بن حصن قال لرسول اهلل 

الرجال أفضل؟ فقال  فقال له: فأي ،حتى ظهر الدم يف وجهه ݕرسول اهلل 

 يضعون سيوفهم عىل عواتقهم ،عيينة بن حصن: رجال يكونون بنجد

: ݕفقال رسول اهلل  .قدماً  ثم يرضبون هبا قدماً  ،ورماحهم عىل كواثب خيلهم

وال اهلجرة ول ،اإليامن يامين واحلكمة يامنية، رجال أهل اليمن أفضل بل ،كذبت

...من أهل اليمنًأ لكنت امر
 (2)

. 

وهو حممول عىل أن أهل اليمن يف ذلك الوقت هم أكمل الناس يف اإليامن 

ولوال »وأكثر الناس حكمة، ولذلك ن سب اإليامن واحلكمة إليهم، وقوله: 

د املعروفة؛ يدل عىل أن املراد باليمن هي البال« من أهل اليمنًأ امر اهلجرة لكنت  

ا ال يامنيًّ سيكون  ݕألنه إذا كانت هتامة من اليمن، ومكة من هتامة، فإن النبي 

 ، سواء هاجر أم مل هياجر.حمالة

                                                             
 .2/32صحيح مسلم برشح النووي  (1)
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ى عبد املطلب )ع( البيت »: طعگاوأما قول أمحد إسامعيل  كام وسم 

قال  ݠأن أبا طالب  فلم أطلع عليه، والذي وجدته هو« احلرام بالكعبة اليامنية

 يف البحار، جاء فيها:  ݞ رواية طويلة ذكرها املجليس ذلك يف

ة، فلام دنا أبو طالب من الكعبة قال: اللهم ربَّ هذه الكعبة اليامني  

ة، إن كان قد سبق يف حكمك وغامض علمك ة، واجلبال املرسي  واألرض املدحي  

ع الذي برشَّ  نا بالنبي املشفَّ ا فوق عز  به سطيح  أن تزيدنا رشفًا فوق رشفنا، وعزًّ

ل برهانه، وارصف عنا كيد املعاندين يا أرحم  ر اللهم يا رب  فأظه   تبيانه، وعجِّ

الرمحني
(1)

. 

، وإنام نقلها الشيخ ݜإال أن هذه الرواية مل ت رَو من طرق أهل البيت 

عمرو الشيباين  احلسن البكري عن أيب عن كتاب األنوار أليب ݞاملجليس 

 .عة من أهل احلديثومجا

غري  آخر أن الكعبة اليامنية هي بيتوغريهم والذي ذكره بعض اللغويني 

مة، وهي بيت فيه صنم يعبده أهل اليمن، اسمه  فة التي يف مكة املكر  الكعبة املرش 

 ذو اخلََلصة.

 قال الفريوزآبادي: 

م، دعى الكعبة اليامنية خلثعتني: بيت كان ي  كة وبضم  صة، حمر  لَ وذو اخلَ 

كان فيه صنم اسمه اخللصة، أو ألنه كان منبت اخللصة
(2)

. 

 :حممد مرتىض الزبيديوقال 

، ويقال له: الكعبة (دعى الكعبة اليامنيةبيت كان ي   ...وذو اخللصة)

، جلعلهم بابه مقابل الشامة أيضاً الشامي
(3)

. 

                                                             
 .15/310بحار األنوار  (1)

 .555القاموس املحيط:  (2)

 .16/561تاج العروس  (3)
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جرير بن عبد اهلل، قال: كان يف بسندمها عن وأخرج البخاري ومسلم 

وكان يقال له: الكعبة اليامنية أو الكعبة  ،اجلاهلية بيت يقال له ذو اخللصة

قال:  ؟«هل أنت مرحيي من ذي اخللصة: »ملسو هيلع هللا ىلصالشأمية، فقال يل رسول اهلل 

إليه يف مخسني ومائة فارس من أمحس، قال: فكرسنا، وقتلنا من وجدنا  فنفرت  

يناه فأخربناه، فدعا لنا وألمحسعنده، فأت
(1)

. 

 قال النووي يف رشح احلديث: 

)ذو اخللصة( ... وهو بيت يف اليمن كان فيه أصنام يعبدوهنا. 

قوله: )وكان يقال له: الكعبة اليامنية والكعبة الشامية( ويف بعض 

شامية بغري واو، هذا اللفظ فيه إهيام، النسخ: الكعبة اليامنية الكعبة ال

وهنا الكعبة اليامنية، وكانت الكعبة  واملراد أن ذا اخللصة كانوا يسم 

قوا بينهام للتمييز ى الكعبة الشامية، ففر  الكريمة التي بمكة تسم 
(2)

. 

 ما ييل: (ويكيبيديا)وجاء يف موقع 

 (الكعبات)ة بيوتات عبادة مشهورة باسم كان لعرب اجلاهلي  

كعبة،  21لشكلها املكع ب، يذهب بعض الباحثني إىل أن  عددها  نظراً 

 (،كعبة نجران)و (،كعبة غطفان)و ،بالط ائف (تكعبة الال  )من بينها 

اد األيادي  )و  ، ولعل  أشهرها إطالقاً …(كعبة رئام)و (،كعبة شد 

امي ة) ة)املعروفة باسم  (الكعبة الش  (كعبة مك 
(3)

. وكانت العرب هتدي 

بائح لتلك البيوت وتستقسم عندها باألزالم  ،وتزورها لتطوف هبا ،الذ 

يف حماولة استكناه ما خيب ئه الغيب
(4)

. 

ة)رغم أن شهرة  قد غط ت عىل بقي ة البيوتات، فإن   (كعبة مك 

                                                             
 .4/1925صحيح مسلم  .3/1169صحيح البخاري  (1)

 .16/35رشح النووي عىل صحيح مسلم  (2)

 . )منه(.84اإلكليل، ص  (3)
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باسم  املعروفة أيضاً  (كعبة ذي اخللصة)ألخبار مل هتمل اإلشارة إىل ا

ة)هلا عن  متييزاً  (الكعبة اليامني ة) امي ة (كعبة مك  الش 
(3)

 (الكعبة اليامني ة). و

ة واليمن كان يف اجلاهلي ة  ،بيت مرب ع عىل سفوح جبال احلجاز بني مك 

ة لقبائل خثعم وبجيلة ودوس وما جاور لةً ب  ق   ان منطقة وحمج  ها من سك 

اليمني ة (تبالة)
(1)

صاً  ،  ممث الً  (ذي اخلََلصة)لعبادة اإلله  وقد كان خمص 

خام( بيضاء منقوش عليها كهيئة الت اج بمروة )صخرة من الر 
(2)

. 

ي لعله ال يراد هبا الكعبة إذن الكعبة اليامنية التي وردت يف رواية البكر

فة، وإنام يراد هبا كعبة القبائل اليامنية التي فيها الصنم ذو اخللصة، وال سيام  املرش 

 .ݜة من طرق أهل البيت أن الرواية ليست مروي  

ة ة هذهولو سل منا بصح   فة وصف الكعبة الرواية وبصح   بأهنا يامنية املرش 

ب إىل جهة اليمن منها إىل جهة الكعبة أقر سبب الوصف بذلك هو أنفإن 

ي: الركن اليامين هبذا االسم م  يف مقابل  ،ألنه إىل جهة اليمن ؛الشام، كام س 

 .والعراقي اللذين مها إىل جهة الشام والعراق يالركنني الشام

أي أن هذه القبلة ليست كبيت املقدس الذي هو يف الشام، وإنام هي قبلة 

 ليمن.أخرى أبعد عن الشام وأقرب إىل ا

 قال القاسم بن سالم: 

قال هذا الكالم وهو يومئذ بتبوك  ݠن النبي أيروى يف احلديث 

فأشار إىل ناحية  ،ومكة واملدينة حينئذ بينه وبني اليمن ،ناحية الشام

أي هو من هذه  ،«اإليامن يامن»فقال:  ،اليمن وهو يريد مكة واملدينة

نسبا إليها إذا كانتا وز أن ي  فهام وإن مل يكونا من اليمن فقد جي ،الناحية

الركن »أال تراهم قالوا:  ،وهذا كثري يف كالمهم فاشٍ  ،من ناحيتها

وأنشدين األصمعي  .ألنه مما يليها ؛سب إىل اليمن وهو بمكةفن   «اليامين

                                                             
 )منه(. .30، ص 1سرية ابن هشام، ج  (1)

 )منه(. .34األصنام، ص  (2)



 الرايات: دراسة يف شخصية اليامين أهدى   ..................................................... 30

 فقال: ]الوافر[ ،للنابغة يذم يزيد بن الصعق وهو رجل من قيس

 هه لو مل ختن  أمينَ  وكنَت  
. 

 لليامين نةَ ال أما ولكن   
. 
وقال ابن مقبل وهو رجل من بني  ،وذلك أنه كان مما ييل اليمن

 ة: ]البسيط[عالعجالن من بني عامر بن صعص

 بًا يامنيناك  بنا رَ  اخليال   طاَف  
. 

 .... ..... .... .... 
. 

 ،ألن اخليال طرقه وهو يسري ناحيتها ؛فنسب نفسه إىل اليمن

: رى من ناحية اليمن. قال أبو عبيدنه ي  أل ؛«سهيل اليامين» وهلذا قال:

ج بن الكلبي أن سهيل بن عبد الرمحن بن عوف تزو  وأخربين هشام 

، فقال ة الصغرىوهي أمي   ،ة من العبالتبنت فالن من بني أمي   الثرياء

 ربيعة أنشدنيه عنه األصمعي: ]اخلفيف[ عمر بن أيب

 يالً هَ ا س  الثري   أهيا املنكح   

 ت  استقل  إذا ما  هي شامية  
. 

 يلتقيان   كيَف  اهلل   كَ ر  م  عَ  

 يامن   إذا استقلَّ  هيل  وس  .

. 
 ،التفاق أسامئهام للنجوم قال أبو عبيد: فجعل هلام النجوم مثاالً 

 ،«وسهيل يامن» ،فعنى الثريا التي يف السامء «ةهي شامي  »ثم قال:  :قال

حتى وذلك أن الثريا إذا ارتفعت اعرتضت ناحية الشام مع اجلوزاء 

ألنه يعلو من  ؛«وسهيل إذا استقل يامين»قال:  ،تغيب تلك الناحية

م وال ام شاوليس منه ،اوهذا يامنيًّ  ،ةى تلك شامي  فسم   ،ناحية اليمن

 ،ولكن نسب كل واحد منهام إىل ناحيته ،وإنام مها نجوم السامء ،يامن

: اإليامن يامنݠفعىل هذا تأويل قول النبي 
(1)

.  

توعىل هذا فإن نسبة فهي نسبة مكة واملدينة وغريمها إىل اليمن  ه لو صح 

؛ لعلمنا بأن مكة واملدينة ليستا من اليمن تهاقامت القرينة عىل جمازي   جمازية

 م.فيام تقد  ذلك حقيقة كام أوضحنا 
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، وكل من كان مكيًّا فهو يامين، حقيقة مكة من اليمن نثم إنا لو سل منا أ

طع ليس بمكي حتى يكون يامنيًّا، وإنام هو عراقي برصي، گاإن أمحد إسامعيل ف

 يامنيًّا؟! صارفكيف 

لدوا يف  وأأبوه  وأوإنام ي نسب الرجل إىل بالد إذا كان هو  ه األول و  جد 

 أو لصقت النسبة بأحد أجداده حتى صارت لقبًا له، تلك البالد ونشؤوا فيها،

الرجل املولود يف البرصة فإن ن أي بالد هو، أصله البعيد م بغض النظر عن

اليمن، حتى لو كان إىل إىل مكة أو ال تصح نسبته  هو وأجداده والناشئ فيها

لدوا يف مكة أو  أجداده الب عداء ما مل  اليمن قبل أكثر من ألف وأربعامئة سنة يفو 

 !!تلصق هبم النسبة فتصري لقبًا هلم

ن  محد سب إىل مكة أو إىل اليمن فإن أولو سل منا أن مثل هذا الرجل ي 

ليس ، وأصله ليس من احلجاز؛ ألنه بأي نحوال صلة له بمكة  طعگا إسامعيل

خالفه، عىل ، ومل يثبت ذلك بأي دليل، بل ثبت الدليل ݠ إلمام املهديل اً ابن

و سويلم من العشائر املعروفة يف البرصة، لبآفهو عراقي برصي، وعشريته 

 .ال من قريب وال من بعيد ݕي صلة نسبية لرسول اهلل وهؤالء ال يمت ون بأ

طع أنه وإن كان عراقيًّا من البرصة إال گاومعلوم أن مراد أمحد إسامعيل 

املكي التهامي،  ݕأنه يصح أن ي نسب إىل اليمن؛ ألنه ينتسب إىل رسول اهلل 

ح نسبة أمحد إسامعيل   من.طع إىل اليگاباعتبار أن هتامة من اليمن، وهذا يصحِّ

وهذا كام هو واضح أكل من القفا، ولو كان األمر كذلك لكانت نسبة 

إىل مكة أرشف من نسبته إىل اليمن، بل ال قياس  -وهو اليامين  -هذا الرجل 

ة حينئذ لنسبته إىل خصوص اليمن.     بينهام، وال مزي 

يلٌّ وال خيفى عىل القارئ العزيز أن محل النصوص عىل هذه املحامل 

 من دون دليل صحيح. هاينامعا عىل غري هل لللنصوص ومح

صف فيها النبي  مضافًا إىل أين مل أجد بعد التتب ع رواية واحدة صحيحة و 
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إىل اليمن، ولو  ݜبأنه يامين، أو ن سب فيها إمام من أئمة أهل البيت  ݕ

ت نسبة أي إمام من األئمة األطهار  إىل اليمن لورد ذلك ولو يف رواية  ݜصحَّ

 األقل. واحدة عىل

نعم ورد يف كتاب جعفر بن حممد بن رشيح احلرضمي )ضمن األصول 

إن  : ݕالستة عرش( رواية رواها عن أيب عيينة بن حصن، جاء فيها قول النبي 

دخول اجلن ة يوم  ، وأنا يامين، وأكثر  قبائلخري الرجال أهل اليمن، واإليامن يامنٍ 

...القيامة مذحج
 (1)

 . 

 ة مالحظات:عد  « وأنا يامين»ولنا عىل هذه العبارة وهي قوله: 

ورواية هذه الرواية هي نفس رواية الكايف التي سبق ذكرها، أن   -1

، فهذه الزيادة مشكوك يف ثبوهتا من  «وأنا يامين»قوله:  هاذكر فيمل ي  الكايف 

ة بضبط متون كان شديد العناي ݞاألساس، وال سيام أن الشيخ الكليني 

كام قال النجايش  وأثبتهم الناس يف احلديث أوثقبل كان  الروايات وأسانيدها،

ݞ
(2)

رة يف زمانه، ولو كانت هذه العبارة وكانت األصول األربعامئة متوف   ،

 موجودة يف نسخة األصل التي اعتمدها ونقل عنها ألثبتها يف كتابه. 

ة ال يؤخذ هبا إال إذا كانت مروية عن ثقة، وكل من أن هذه الزياد -2

عيينة بن حصن الراوين للحديث  معىل الطحان، وبريد بن يزيد بن جابر، وأيب

 مهملون يف كتب الرجال، مل يرد هلم ذكر فيها وال توثيق.

، «وأنا يامين»أن نسخ هذا الكتاب خمتلفة، فإن الوارد يف بعضها قوله:  -3

ق الكتاب يف اهلامشكام ذكره حمق  « وإنام يامين»وله: ويف بعضها اآلخر ق
(3)

.   

طع بأنه يامين، فإن وصف گاال خيفى أنه إذا جاز وصف أمحد إسامعيل و

                                                             
 .250: األصول الستة عرش (1)
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 .ثالث نسخ من نسخ الكتاب ورد فيها قوله: وإنام يامين (3)
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ي إىل النبي املك   طعلگاهذا ابذلك أوىل؛ ألهنم أقرب من  ݜاألئمة األطهار 

 ݜقرب منه إىل مكة والدة ونشأة؛ فإن أكثر أئمة أهل البيت نسبًا، وأ ݕ

لدوا يف احلجاز  كام  -يف يشء من الروايات ا مل نجد ونشؤوا فيها، ومع ذلك فإنو 

 .إىل اليمن ݜنسبة إمام واحد من األئمة األطهار  - قلنا

إىل اليمن بنحو  يناليامنسبة  ي حاول أن يرد  إن عبد الرزاق الديراوثم 

 قال:، فآخر

ولكن عىل فرض القول بعائدية النسبة إىل بالد اليمن، فليس 

معنى ذلك إنه من قاطني هذه البالد بالرضورة، فمن املعروف الذي ال 

ينكره أحد أن كثريًا من الناس ينتسبون إىل منطقة، وحمل سكناهم 

منطقة أخرى، فصهيب رومي، وبالل حبيش، وكالمها عاشا وماتا يف 

لهام السيد اخلوئي الذي ينتسب إىل مدينة )خوء(، بالد العرب، ومث

وهو عاش ومات يف العراق، وغريه الكثري
(1)

.  

من اليمن أو أهل من هو أن اليامين هل هو أن حمل النزاع  واجلواب:

 ؟من نفس اليمن، أو من بالد أخرىهل سيكون  خروجهغريه؟ وأن 

أن اليامين يمكن أن  يفنتنازع  فإننا ال، وأما حمل سكناه فهذا أمر آخر

، وكذا الرومي واحلبيش وغريمها يمكن أن يسكنوا أو غريها اقيسكن يف العر

صهيب الرومي وبالل احلبيش  وال وجه للمقايسة بنييف بالد غري بالدهم، 

من جهة أخرى؛ ألن  طعگاأمحد إسامعيل و من جهة، ݞالسيد اخلوئي و

سواء سكنوا يف بالدهم  ،ال يشك فيه أحد معروف انتساب هؤالء إىل بالدهم 

 إىل اليمن يمتُّ ال  فإنهطع گاأمحد إسامعيل  وأما ،أخرىسكنوا يف بالد  مأ

هذا فكيف صار  ه،فيإذ مل يولد هو أو أحد أجداده يف اليمن، ومل ينشؤوا بصلة؛ 

 يامنيًّا؟!طع لگاا

                                                             
 .97جامع األدلة:  (1)
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  :من أهل اليمن املعهود أن اليامين روايات عىلال داللةالثاين: 

ونحن وإن كنا ال نحتاج إىل االستدالل بأي رواية إلثبات يامنية اليامين؛ 

دة  -كام قلنا  - ألن النسبة إىل اليمن كافية، إال أن ا نذكر هذه الروايات فقط معض 

 .للنسبة املذكورة

  :ومن تلك الروايات

كامل الدين ومتام النعمة: عن حممد يف  ݞالشيخ الصدوق  ما رواه -1

 ݟقال: دخلت عىل أيب جعفر حممد بن عيل الباقر  ،بن مسلم الثقفي الطحان

وأنا أريد أن أسأله عن القائم من آل حممد صىل اهلل عليه وعليهم، فقال يل 

 من مخسة من شبهاً  ݕ: يا حممد بن مسلم إن يف القائم من آل حممد مبتدئاً 

الرسل: يونس بن متى، ويوسف بن يعقوب، وموسى، وعيسى، وحممد، 

 .صلوات اهلل عليهم

وإن من عالمات خروجه: خروج السفياين من الشام، إىل أن قال: 

ينادي  وصيحة من السامء يف شهر رمضان، ومنادٍ  ،[من اليمن]وخروج اليامين 

من السامء باسمه واسم أبيه
(1)

. 

ة عىل أنه من أهل ة دال  أن خروج  اليامين من اليمن قرينة قوي   بتقريب:

إذ لو كان عراقيًّا أو من بالد أخرى خلرج من بالده التي يمكنه فيها أن  ؛اليمن

لو كان من غري أهل ن هبم من تشكيل جيش قوي، وئ لنفسه أعوانًا يتمك  هيي  

خلرج يف مثاًل اليمن، مع أنه لو كان عراقيًّا ئ جيشًا يف ملا أمكنه أن هيي  اليمن 

الرصاع  يف عرص الظهور، وموضع ةالعراق التي ستكون ساحة األحداث املهم  

، وهي راية السفياين واخلراساين القوية يف ذلك الوقتبني الرايات الثالث 

والذهاب إىل اليمن لالنطالق  -وهي العراق  -وترك ساحة الرصاع  واليامين،
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   وجه له. منها ال

طع واملنظ رين گاوهو من أنصار أمحد إسامعيل  - وقد طعن ناظم العقييل

 ذه الرواية بقوله: االستدالل هبيف  -لدعوته 

فمن الواضح أن كلمة )من اليمن( يف الرواية األوىل جاءت 

موضوعة بني قوسني، وهذا يعني أهنا ال توجد يف بعض النسخ، بل أهنا 

ق يعتمد م أو األكثر اعتامًدا؛ ألن الناسخ أو املحق  ال توجد يف النسخة األ

جدت ق له؛ النسخة األم أو األكثر اعتامًدا... وأما إذا و  يف متن ما حيق  

زيادة أو نقصان يف بعض النسخ األخرى، فإما أن يضعه بني قوسني أو 

يشري إليه يف اهلامش
(1)

. 

 بني قوسني« من اليمن»علت فيها كلمة نسخة املطبوعة ج  إن ال قلت:

ق الكتاب بني معقوفني ، وهذا ال يدل عىل يشء؛ ألنا ال نعلم مل وضعها حمق 

ح يف اهلامش بيشء، وال سيام أن وضع الكلامت بني مل يرص   فإنهقوسني؛ هذين ال

 ون طباعة الكتب أوله قواعد مضبوطة عند كثري ممن يتول   تاألقواس ليس

قإخراجها، وحتى لو كانت هناك قواعد مضبوطة لوضع األقواس فإن من   حق 

 أو ال يلتزم هبا. ،ه ال يعرفهاالكتاب لعل  

دمما و وهو عيل  (كامل الدين ومتام النعمة)ق كتاب ما قلته أن حمق   يؤك 

بني قوسني معقوفني، مع أن املتعارف « من اليمن»أكرب الغفاري جعل كلمة 

بني من كلامت قي الكتب العربية أهنم يشريون بام يضعونه عند مشاهري حمق  

قوسني معقوفني إىل أن هذه الكلامت ليست يف نسخة األصل، وإنام أضافها 

 ألن النص ال يستقيم إال هبا. ؛ق الكتاب من عندهحمق  

 فقد جاء يف املعجم الوسيط: 

 والقوسان املعقوفان يف اصطالح الطباعة: قوسان حترصان ما زاد عىل
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النص األصيل ]    [. )حمدثة(
(1)

. 

« من اليمن»وال شك يف أن عيل أكرب الغفاري ال يريد من وضعه كلمة 

ه يريد بذلك أن هذه الكلمة أهنا إضافة من عنده، ولعل  بني قوسني معقوفني 

 ك.املعتمدة عنده، أو غري ذل  الثالث النسخموجودة يف أكثر النسخ، أو يف 

ساقطة يف بعض النسخ، فإن النسخ التي « من اليمن»ولو سل منا أن كلمة 

، املعتمدة عند الغفاري الثالث كرت فيها هذه الكلمة تدل عىل ثبوهتا يف النسخذ  

النسخ تلك ثابتة يف يرض ما دامت وسقوط هذه الكلمة يف بعض النسخ ال 

 .املعتمدة

الكالم الذي ال طائل حتته أن  وكان الالزم عىل العقييل بدالً من كل هذا

ائه النُّ  ر  خ املعتمدة عنده لكتاب )كامل الدين ومتام النعمة(، لنرى هل َس يبني  لق 

بالفعل ن َسخًا يصح االعتامد وإذا كانت  أم ال؟ يصح االعتامد عىل تلك النسخ

فإن هذا أوىل من أن يزعم من غري دليل  ؟فهل هذه الكلمة ثابتة فيها أم ال عليها

 ن هذه الكلمة ساقطة يف نسخة األصل التي اعتمدها الغفاري.أ

سقطت من النسخة سهوًا من « من اليمن»إن القول بأن كلمة  ثم

الناسخ، أو أنه غفل عن كتابة هذه الكلمة يف النسخة التي اعت مدت يف الطبع، 

امه بالعبث يف النسخة، وزيادة كلامت من عنده، فإن ذلك يفيض إىل أوىل من اهت  

التشكيك يف مجيع الروايات املروية يف النسخة املطبوعة، وهذا ال يمكن املصري 

 . ݜإليه؛ ألنه يستلزم التشكيك يف مجيع تراث أهل البيت 

 لهمضافًا إىل ذلك فإنا لو أخذنا بقاعدة ناظم العقييل هذه فإنه ال يصح 

وا عىل إمامة أمحد إسامعيل ملو التي أسموها طع بالرواية گان يرى رأيه أن حيتج 

، ثم يكون من بعده اثنا فذلك اثنا عرش إماماً برواية الوصية؛ ألنه جاء فيها: 
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له ثالثة  ،بنيمها إىل ابنه أول املقر  فليسل   )فإذا حرضته الوفاة(ا، عرش مهديًّ 

سمي واسم أيب وهو عبد اهلل وأمحد، واالسم الثالث: املهدي، اأسامي: اسم ك

هو أول املؤمنني
(1)

. 

ويكون معنى الرواية: فليسلمها اإلمام احلادي عرش البنه اإلمام الثاين 

يسلمها إىل ابنه إذا  ݠعرش، ثم ال داللة يف الرواية عىل أن اإلمام الثاين عرش 

، يف النسخة املطبوعة بني قوسني« فإذا حرضته الوفاة»حرضته الوفاة؛ ألن قوله: 

ا ليست موجودة يف كل النسخ، ومن ضمنها نسخة الشيخ وهذا يدل عىل أهن

 التي اعتمدها يف بحار األنوار، وبحسب قاعدة ناظم العقييل ال بد   ݞاملجليس 

ق أن نحكم بأن هذه العبارة غري موجودة يف النسخة األم التي اعتمد عليها حمق  

م ين عرش يتسل  الكتاب، وبدون هذه العبارة ال تدل الرواية عىل أن ابن اإلمام الثا

ة من أبيه عند وفاته، بل تدل عىل أنه بعد اإلمام الثاين عرش، أي بعد الوصي  

ا من الشيعة نوابًا له  ظهوره أو بعد أن يستتب   األمر له جيعل اثني عرش مهديًّ

هم كام دل ت عليه رواية  ݜعون إىل مواالة أهل البيت يد   ومعرفة حق 

أخرى
(2)

واحدًا  ݠة من بعد اإلمام املهدي ون أئم  ، وال يكون هؤالء املهدي  

 .طع وأتباعهلگاكام يقول ا بعد واحد

كلمة غري ثابتة يف نسخة إلثبات أن هذه ال هوقد بذل بعض الباحثني جهد

 ، فقال:األصل

إذ إن  ومن الواضح أن هناك تالعبًا جرى من قبل الناسخني،

                                                             
 . 151الغيبة للطويس: كتاب  (1)

بسنده عن أيب بصري، قال:  358امل الدين ومتام النعمة، ص يف ك ݞروى الشيخ الصدوق  (2)

أنه قال:  ݠ: يا ابن رسول اهلل إين سمعت من أبيك ݟقلت للصادق جعفر بن حممد 

ا»، فقال: إنام قال: «يكون بعد القائم اثنا عرش مهديًّا» اثنا عرش »، ومل يقل: «اثنا عرش مهديًّ

عون ا«إماماً  نا لناس إىل مواالتنا، ولكنهم قوم من شيعتنا َيد   . ومعرفة حق 
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ق وجد يف وجود القوسني أو املعقوفتني يشري إىل أن الناسخ أو املحق  

موضوعة عىل احلاشية، فرأى إضافتها  «من اليمن»إحدى النسخ عبارة 

ق إذا ما كانت الكلمة من نفس الرواية إىل داخل املتن، من دون أن يدق  

مع األيام  ى بالنتيجة إىل أن تدخلد  أف أو من الناسخ، مما أو من املؤلِّ 

  .حسب عىل مالك الروايةإىل داخل املتن، فت  

 إىل أن قال: 

وهلذا فإن ما يمكن لنا تأكيده يف هذا املجال وبناء عىل هذه 

قحمت ليست من أصل الرواية، وإنام أ   «من اليمن»املعطيات أن مجلة 

رين، وبالتايل فإن قني املتأخ  اح أو الناسخني أو املحق  من قبل بعض الرش  

ه الرواية عىل أي حال قارصة عن الداللة عىل مكان خروج راية هذ

اليامين املوعود من اليمن
(1)

 . 

ال يدل عىل ما ذهب « من اليمن»وجود القوسني حول كلمة  أن واجلواب:

إليه هذا الباحث؛ فإن وجود كلمة يف بعض النسخ دون البعض اآلخر كام حيتمل 

الكلمة والعبث بالنسخة، كذلك حيتمل سقوط تلك الكلمة من بعض زيادة هذه 

النسخ سهوًا أو عمدًا، وال يمكن القطع بزيادة تلك الكلمة، وال دليل عىل زيادهتا ال 

ح بني احتامل زيادة الكلمة أو سقوطها سهوًا فإن  عمدًا وال سهوًا، وإذا أردنا أن نرج 

وًا من الناسخ، أو أنه غفل عن كلمة سقطت من النسخة سههذه الالقول بأن 

امه كانت من ضمن النَُّسخ املعتمدة التي  تهكتابتها يف نسخ يف الطبع، أوىل من اهت 

يفيض إىل كام قلنا آنفًا بالعبث يف النسخة، وزيادة كلامت من عنده، فإن ذلك 

، وهذا ال يمكن وغريها ة يف النسخة املطبوعةالتشكيك يف مجيع الروايات املروي  

فام قاله  ،ݜصري إليه؛ ألنه يستلزم التشكيك يف مجيع تراث أهل البيت امل

 من أن هذه الكلمة أقحمت يف الرواية غري صحيح. الباحث املذكور

                                                             
 . 2/300عالمات الظهور  (1)
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د ما ذهب إليه بقوله:  ثم إن الباحث املذكور أك 

د ذلك أن مجيع من نقل هذه الرواية عن الشيخ الصدوق  وما يؤك 

ة مطلقًا، فلقد نقلها الشيخ اإلربيل يف من السابقني مل يذكر هذه العبار

)كشف الغمة(، وكذا الشيخ الطربيس يف )إعالم الورى بأعالم 

اهلدى(، وكذا السيد النييل النجفي يف )منتخب األنوار املضيئة(، 

والشيخ املجليس يف )بحار األنوار(، والشيخ احلر العاميل يف )إثبات 

رين الشيخ عيل  اهلداة بالنصوص واملعجزات(، وانضم إليهم من املتأخ 

اليزدي احلائري يف كتاب )إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب(، 

واملريزا حممد تقي األصفهاين يف )مكيال املكارم يف فوائد الدعاء للقائم 

(ݠ
(1)

. 

 فقال:  وصاغه بصياغة أخرى، ،الباحثهذا كالم ناظم العقييل  أخذوقد 

غري ثابتة يف هذه الرواية، وال « من اليمن»أي حال فكلمة  وعىل

يمكن التعويل عليها بحال، ويؤي د ذلك أن بعض العلامء عندما نقلوها 

 ...فيها أصالً « من اليمن»عن كامل الدين مل ينقلوا 

وبعد أن نقل أسامء بعض العلامء الذين ذكر الباحث املذكور أهنم نقلوا 

  قال: «ن اليمنم»الرواية من دون كلمة 

فهؤالء وجدهتم عىل عجالة، وكلهم نقلوا هذه الرواية عن كامل 

خ َس الدين ومل ينقلوا فيها كلمة )من اليمن(، وهذا يدل عىل وجود ن  

معتمدة عندهم ال توجد فيها تلك الكلمة، أو إهنا مل تثبت عندهم أصاًل 

يف مجيع النسخ فلم ينقلوها لعدم وثوقهم بوجودها
(2)

. 

كتابه )كشف الغمة( فإنه روى هذا احلديث يف  ݞأما اإلربيل  واجلواب:

                                                             
 . 2/300عالمات الظهور  (1)

 . 2/9ة يف شخصية اليامين املوعود دراس (2)
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كامل )ومن دون بيان أنه نقله عن كتاب  ،عن حممد بن مسلم من دون سند

أو غريه (الدين ومتام النعمة
(1)

إعالم يف كتابه ) ݞ، وكذلك الشيخ الطربيس 

(الورى
(2)

، فام زعمه الباحث وتبعه عليه العقييل من أن الطربيس نقل احلديث 

 .دليل عليهعن كتاب )كامل الدين( ال 

منتخب األنوار )فإنه روى احلديث يف  ݞوأما السيد هباء الدين النجفي 

قله عن ، ومل يذكر أنه نݞمما أجيز له روايته عن الشيخ الصدوق  (املضيئة

قها السيد ، مع أن النسخة التي حق  أو غريه (كامل الدين ومتام النعمة)كتاب 

بني قوسني كام هو حال « من اليمن»اللطيف الكوهكمري ورد فيها كلمة  عبد

النسخة املطبوعة من كتاب )كامل الدين ومتام النعمة(رواية 
(3)

. 

إلزام الناصب يف إثبات احلجة )زدي احلائري يف وأما الشيخ عيل الي

ر حيث تويف يف سنة  (الغائب إنه نقل احلديث هـ، ف1333مضافًا إىل أنه متأخِّ

(كتاب كامل الدين ومتام النعمة)ال عن  (األربعني)عن كتاب 
(4)

. 

زا حممد تقي األصفهاين فهو وهو مري (مكيال املكارم)وأما صاحب 

 هـ.1348تويف سنة  ،رمتأخ  

 ،(بحار األنوار)يف  ݞالعقييل إال املجليس الباحث وومل يبق ممن ذكرهم 

يف )إثبات اهلداة( ݞواحلر العاميل 
(5)

ونحن ال نعلم أن النسخة التي اعتمدها  ،

ذفت منها الأم  كانت نسخة مضبوطة هذان الَعَلامن ، فلعلها نسخة مغلوطة، ح 

، وال سيام أن النسخة املطبوعة بتحقيق عيل أكرب الغفاري «من اليمن»كلمة 

                                                             
  .4/280كشف الغمة  (1)

 . 403إعالم الورى:   (2)

 . 176منتخب األنوار املضيئة:  (3)

 . 1/218إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب   (4)

 . 346، 5/83إثبات اهلداة  (5)
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ة، وصف الغفاري بعضها بأهنا عتيقة ثمينة اعتمد يف حتقيقها عىل سبع نسخ خطي  

خ يف سنة  ا، وبعضها مؤرَّ سنة  ݞهـ، أي قبل وفاة الشيخ املجليس 1054جدًّ

يف « من اليمن»إدراج الغفاري كلمة ، ولعل عاماً من مخسني  بأكثر هـ1111

ضمن الرواية يدل عىل أن هذه الكلمة ثابتة يف أغلب النسخ، ولو كانت ثابتة يف 

 .يف اهلامش ألشار إىل ذلك وأبعضها ملا أدرجها يف متن الرواية، 

ة التي وقعت حتت يدي لكامل الدين سخ اخلطي  د ما ذكرته أن النُّ ويؤي  

مشتملة عىل  غريهاو غطاءة ملكتبة كاشف الام النعمة، مثل النسخة اخلطي  ومت

  .«من اليمن»كلمة 

هذه الكلمة بني معقوفني  الغفاري السبب يف وضع ال أستبعد أن يكونو

فإنه راجع البحار كثريًا ، (بحار األنوار)هو عدم وجود هذه الكلمة يف نسخة 

مته للكتاب، حيث ق  ال: كام ذكر ذلك يف مقد 

 ،أما عميل يف التصحيح والتحقيق: فاعلم أين راجعت نصوصه

أوالً النسخة األوىل والرابعة واخلامسة، ثم قابلته بالنسخة املطبوعة 

املذكورة أخريًا التي قوبلت بعد الطبع بسعي بعض األفاضل بنسخة 

وكثريًا ما راجعت  ،ة النسخخمطوطة، ثم راجعت موارد االختالف بقي  

بعة احلروفية احلديثة، واجتهدت يف إخراجه كامالً عىل ما يف البحار الط

هذه األصول
(1)

.      

يف سند الرواية وخلص إىل القول بأن بعد ذلك ثم إن ناظاًم العقييل ناقش 

ضعيفة  م تكون هذه الروايةهذه الرواية ضعيفة السند، حيث قال: وبام تقد  

السند بأكثر من راٍو، فهي ال تصلح لالستدالل، عىل منهج القوم
(2)

. 

 ويندفع هذا الكالم بأمرين: 

                                                             
ح(:  (1)  . 29كامل الدين ومتام النعمة )مقدمة املصح 

 . 2/14دراسة يف شخصية اليامين املوعود  (2)
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ة األحكام الرشعي  العقائد وأن هذه الرواية ليست من روايات  األول:

لزمان، وحاهلا حتى جيب النظر يف سندها، وإنام هي من روايات حوادث آخر ا

 حال أكثر روايات املالحم والفتن التي ال حاجة للنظر يف أسانيدها.

طع وأتباعه، گاأن هذه الرواية صحيحة عىل منهج أمحد إسامعيل  والثاين:

 ة عليهم حتى لو كانت ضعيفة السند عند غريهم.فهي حج  

ك   بعض الباحثني يف سند هذه الرواية والرواية اآلتية،أيضًا وقد شك 

 فقال: 

 يف سند الرواية أكثر من جمهول، وال أقل من جهة إسامعيل بن

عيل القزويني، فالرجل مل يأت  ذكره مطلقًا، أما عيل بن إسامعيل 

فإن كان امليثمي فحاله يف الوثاقة معروف، وإال فهو جمهول أيضًا، 

والطريق إىل عاصم بن محيد هبذه الشاكلة غري معروف أيضًا، وهلذا 

التعويل عىل سند اخلرب هبذه اهليئة وفق آليات علم ال يمكن 

الرجال
(1)

. 

ن أن هذه الرواية ليست من روايات آنفًا م ذكرناههذا الكالم بام  ويندفع

دها، واعتامد الصحيح يناسأالتدقيق يف  جيبالتي الرشعية األحكام العقائد أو 

 يف.منها دون الضع

التدقيق السندي يف روايات عالمات الظهور باع منهج ات  أن مضافًا إىل 

يؤد ي  باع هذا املنهجات  ويف كتابه،  نفسهل الباحثهذا ه مغاير للمنهج الذي اختط  

إسقاط أكثر تلك الروايات؛ فإن أسانيدها ال تصمد أمام التدقيق السندي  إىل

 ة.املعمول به يف روايات األحكام الرشعي  

 كل رواة هذا اخلرب ثقات ال مطعن فيهم.ذلك فإن  معو

                                                             
 . 56راية اليامين املوعود أهدى الرايات:  (1)
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، وقد ترّض  ݞأما حممد بن حممد بن عصام فهو من مشايخ الصدوق 

 دليل عىل الوثاقة عىل األقل عند مشهور علامء الطائفة، عنه يف كتبه، والرتيض  

 وإن جاز عىل الثقات وغريهم إال أنه صار وهو الصحيح؛ فإن الرتيض  

عةيف عرف العلامء ء دون غريهم باألجال  خمصوصًا  ، كام هو حال قولنا: واملترش 

، فإنه جيوز قوله آلحاد الناس حتى لو مل « اهلل عليهصىل  »أو « عليه السالم»

 يكونوا عدوالً، إال أنه صار يف عرف العلامء خمصوصًا باألنبياء وأئمة اهلدى

يف حق  ݞق وأصحاب املقامات العالية، فإذا قاله رجل كالشيخ الصدو ݜ

فضالً  ݞ هعندالرواة فال شك يف أنه يدل عىل جاللة ذلك الراوي من حد وا

  عن عدالته.  

فوثاقته وجاللته أشهر من أن  ݞوأما الشيخ حممد بن يعقوب الكليني 

 نكر.ت  

ݠ إنه كان من وكالء اإلمام العسكريوأما القاسم بن العالء ف
(1)

 ،

 يف أذربيجان. ݠوكالء اإلمام املهدي املنتظر و

ق السي د   : القاسم بن العالء: ݞاخلوئي قال املحق 

ة سالم اهلل عليه، من أهل آذرباجيان، من وكالء الناحية، وممن رأى احلج  

47، الباب 2ووقف عىل معجزته، ذكره الصدوق يف كامل الدين اجلزء 
(2)

، يف 

17احلديث  ݠقائم ذكر من شاهد ال
(3)

. 

اب والذي يظهر من بعض األخبار أن القاسم بن العالء كان من نو  

                                                             
اليوم الثالث فيه ولد  يف أعامل شهر شعبان: 572: دتهج  مصباح امليف  ݞ لشيخ الطويسقال ا (1)

ن موالنا أ ݠحممد  قاسم بن العالء اهلمداين وكيل أيبخرج إىل ال ، ݠاحلسني بن عيل 

 . ميس لثالث خلون من شعبان فصمه... الخلد يوم اخلو   ݠاحلسني 

 . ورآه وكل مه ݠ، يف باب ذكر من شاهد  القائم 442كامل الدين ومتام النعمة:  (2)

 . 14/32معجم رجال احلديث  (3)
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لكنه مل ، ة كالسفراء األربعةمل تكن عامَّ وإن يف منطقته، ونيابته  ݠاإلمام احلجة 

إىل ذلك أنه قد خرج عىل يده التوقيع الصادر من  د وكيل، ويشريجمر   يكن

ناحية املقدسة يف لعن أمحد بن هالل العربتائيال
(1)

والرباءة منه 
(2)

 . 

 :ݞإىل أن قال 

وروي عن حممد بن حممد بن النعامن ]املفيد[، واحلسني بن عبيد 

العالء، ، قال: رأيت القاسم بن ݥاهلل، عن حممد بن أمحد الصفواين 

ر مائة سنة وسبع عرشة سنة، منها ثامنون سنة صحيح العينني،  مِّ وقد ع 

... )احلديث(. ݟلقي موالنا أبا احلسن وأبا حممد العسكريني 

والرواية صحيحة، وهي مشتملة عىل ما يدل عىل جاللة القاسم 

، وكونه مورد عنايتهݠواختصاصه باإلمام 
(3)

   . 

وأما إسامعيل بن عيل القزويني، فإنه مل ي ذكر يف كتب الرجال ال بمدح 

لكن يكفي يف احلكم بوثاقته واعتامد روايته أن الراوي عنه هو ووال بقدح، 

ا أن يرويالقاسم بن العالء،   سةوكيل من وكالء الناحية املقد   ومن املستبعد جدًّ

رجل مل تثبت وثاقته  عن ݠلزمان قة بصاحب العرص وامثل هذه الرواية املتعل  

 .عنده

وأما عيل بن إسامعيل فإنه إذا أطلق يف هذه الطبقة انرصف إىل عيل بن 

 .الثقة إسامعيل بن شعيب امليثمي

ق اخلوئي   يف ترمجة عيل بن السندي: ݞقال املحق 

                                                             
 ،عاً ( ال خيفى أن أمحد بن هالل العربتائي كانت له مكانة كبرية عند الشيعة، وكان صوفيًّا متصن  1)

به كثري من الناس، وملا خرج التوقيع بلعنه شكَّ بعض الشيعة يف صدوره عن احلجة سالم  اغرت  

ملا خرج مثل هذا التوقيع  ݠعالء كان معتمد اإلمام املهدي اهلل عليه، ولوال أن القاسم بن ال

 املهم عىل يده باخلصوص. 

 . 581( اختيار معرفة الرجال: 2)

 . 14/32معجم رجال احلديث  (3)



 45 .......................................................... هل اليامين من اليمن أو من البرصة؟

م يف ترمجة عيل بن إسامعيل بن عيسى أن عيل بن إسامعيل يف هذه وقد تقدَّ 

ف إىل عيل بن إسامعيل بن شعيبالطبقة ينرص
(1)

. 

يف مجلة أصحاب اإلمام عيل بن موسى  ݞذكره الشيخ الطويس  قلت:

ݠالرضا 
(2)

 ، وهو ثقة جليل من أكابر متكل مي الشيعة.

 : ݞ النجايشالشيخ قال 

تامر أبو احلسن، عيل بن إسامعيل بن شعيب بن ميثم بن حييى ال

موىل بني أسد، كويف سكن البرصة، وكان من وجوه املتكل مني من 

أصحابنا، كل م أبا اهلذيل والنظام، له جمالس وكتب، منها: كتاب 

اإلمامة، كتاب الطالق، كتاب النكاح، كتاب جمالس هشام بن احلكم، 

كتاب املتعة
(3)

.   

حلن اط فهو ثقة جليل.وأما عاصم بن محيد ا
 

اط احلنفي أبو الفضل، موىل عاصم بن محيد احلن  : ݞالنجايش  قال

ݠكويف، ثقة، عني، صدوق، روى عن أيب عبد اهلل 
(4)

.
  

ووثاقة حممد بن مسلم الثقفي أظهر من أن ختفى عىل أحد من شيعة أهل 

 .ݜالبيت 

التي  اآلتيةصحيحة السند، وكذا الرواية هذه الرواية : أن والنتيجة

 سنذكرها قريبًا، فإهنا بنفس السند.

يف سند الرواية غري  الطعنن ما قاله الباحث املذكور من فإ ،وعليه

 صحيح، بل هو دفع للروايات بالظنون واالحتامالت غري الصحيحة. 

                                                             
 . 12/46معجم رجال احلديث  (1)

 . 362رجال الطويس:  (2)

 . 2/72رجال النجايش  (3)

 .  819ت  2/158نفس املصدر  (4)
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 (كامل الدين ومتام النعمة)أيضًا يف  ݞما رواه الشيخ الصدوق  -2

قال: سمعت أبا جعفر حممد بن  ،عن حممد بن مسلم الثقفيالسابق  سندهفس نب

له  طوىد بالنرص، ت  يقول: القائم منا منصور بالرعب، مؤيَّ  ݟعيل الباقر 

 وجل   ظهر اهلل عز  وتظهر له الكنوز، يبلغ سلطانه املرشق واملغرب، وي   ،األرض

يف األرض خراب إال قد  ه ولو كره املرشكون، فال يبقىبه دينه عىل الدين كل  

قال: قلت: يا ابن  . خلفهفيصيل   ݠر، وينزل روح اهلل عيسى بن مريم م  ع  

رسول اهلل متى خيرج قائمكم؟ قال: إذا تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، 

واكتفى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، وركب ذوات الفروج الرسوج، 

الناس بالدماء  شهادات العدول، واستخف   تدَّ بلت شهادات الزور، ور  وق  

وخروج السفياين من قي األرشار خمافة ألسنتهم، الزنا وأكل الربا، واتُّ  بوارتكا

بني  ݕوقتل غالم من آل حممد  الشام، واليامين من اليمن، وخسف بالبيداء،

لخإة... الركن واملقام، اسمه حممد بن احلسن النفس الزكي  
(1)

. 

وهذه الرواية واضحة الداللة عىل أن اليامين خيرج من اليمن ال من غريها 

 من البلدان.

ك بعض الباحثني يف ثبوت كلمة  يف هذه الرواية « من اليمن»وقد شك 

 تبعًا للشك يف ثبوهتا يف الرواية السابقة، فقال: 

 املوضع الثاين وبالرغم من عدم وجود هذين القوسني أو املعقوفتني يف

ملثيله يف املوضع  من الرواية، إال أن الشك الناشئ يف املوضع األول ينجر  

الثاين
(2)

. 

ا، وهو مردودوهذا كالم  بأن الشك يف وجود هذه الكلمة يف  غريب جدًّ

 قريبًا،  سنبنيِّ الرواية األوىل ال ينجر إىل الرواية الثانية؛ ألهنام روايتان خمتلفتان كام

                                                             
 . 330النعمة: م كامل الدين ومتا (1)
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 ،نحوأي بينهام ب رتباطاال؛ لعدم جزماً والشك يف إحدامها ال يرسي إىل األخرى 

بل لقائل أن يقول: إذا كانت الروايتان رواية واحدة، فلامذا ال يكون وجود 

  يف الرواية الثانية قرينة عىل وجودها يف الرواية األوىل؟« يف اليمن»كلمة 

من مساوئ الكتابة بنتائج  ايات هبذا النحومعاجلة الروال خيفى أن و

 .الروايات التي تتناىف مع تلك النتائج رد  مسبقة، التي عادة ما تفيض إىل 

، لسار عىل نفس منهجه يف يف بحثه ولو كان الباحث املذكور منصفاً 

تلك يف « من اليمن»كلمة  ما ذهب إليه من زيادةد أيَّ  فإنهالرواية السابقة، 

خالف إال أنه  من دون زيادة،هكذا لة من علامء الطائفة رووها الرواية بأن مج

السبب هو أنه يعلم أن بعض األعالم  ، ولعل  هذا املنهج الذي اعتمده هناك

اإلربيل يف )كشف ، منهم: «واليامين من اليمن»فيها: رووا هذه الرواية و

الغمة(
(1)

الفيض الكاشاين يف الوايف، و
(2)

ة البيضاءواملحج   ،
(3)

واحلر العاميل  ،

يف إثبات اهلداة
(4)

، والشيخ املجليس يف البحار
(5)

وحبيب اهلل اخلوئي يف منهاج  ،

الرباعة
(6)

وابن الصباغ املالكي يف الفصول املهمة ،
(7)

.       

إال أن ناظاًم  من اليمن اليامين أنومع وضوح داللة هذه الرواية عىل 

 العقييل كابر يف إنكار هذه الداللة، فقال: 

وجودة وثابتة يف الرواية فهي م« من اليمن»حتى لو قلنا بأن كلمة 

ال تعني بالرضورة أن خيرج اليامين من بلد اليمن عند ظهوره أو قيامه 

                                                             
 . 4/301كشف الغمة  (1)

 . 2/464الوايف  (2)

 . 4/342املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء  (3)

 . 5/346إثبات اهلداة  (4)

 . 52/192بحار األنوار  (5)

 . 8/354رشح هنج البالغة منهاج الرباعة يف  (6)

 . 1134الفصول املهمة يف معرفة األئمة:  (7)
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ولكنه يظهر أو يقوم من بلد  ،]كذا[ املسلَّح، فقد يكون أصله يامين

آخر
(1)

. 

الشام، واليامين  وخروج السفياين من»؛ فإن قوله: رجٍل مكابروهذا كالم 

أهل اليمن خيرج من نفس  الذي هو منيدل بوضوح عىل أن اليامين « من اليمن

 اليمن ال من بلد آخر، وإنكار ذلك مكابرة واضحة.

 ثم قال ناظم العقييل: 

بأن اليامين له أصل ونسب يف  -وهذا ما نعتقده  -فقد يكون 

ن بالذات، ويؤي د اليمن، وليس معناه بداية ظهوره وقيامه من بلد اليم

ذلك األخبار الواردة يف نفي أن يكون اليامين أو املهدي من بلد اليمن 

 املعروف:

عن كعب، قال: ما املهدي إال من قريش، وما اخلالفة إال فيهم 

غري أن له أصاًل ونسبًا يف اليمن
(2)

. 

ت عىل أنه يواضح الفسادكالم  ذاوه كام هو ظاهر  امين؛ ألن الرواية نص 

حت ب، ال أن له أصاًل يف اليمن، كام النسبة إىل اليمن نفس أنه خيرج من أهنا رصَّ

 اليمن.

وأما األثر الذي نقله عن كعب فال قيمة له، وال يصح االحتجاج به عىل 

دًا لعقيدة أنصار  عل مؤي  بأن اليامين ليس من  طعلگاايشء، كام ال يصح أن جي 

؛ لوضوح ݜعن تقديمه عىل أحاديث األئمة األطهار  ، فضالً اليمن املعروف

ض لذكر اليامين، وإنام كان يتحد   ث حول اإلمام املهدي أن هذا األثر مل يتعر 

 .ݠاملنتظر 

طع ليس له أصل يف گاأمحد إسامعيل ن ومع اإلغامض عن كل ذلك فإ

                                                             
 . 2/17دراسة يف شخصية اليامين املوعود  (1)
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ابون العرب( يفقع ورد يف مو هفإن، كام هو املعروف من نسبه اليمن  )النسَّ

نسب عشرية البوسويلم الشيبانية، هم ذرية: سليم بن عطا اهلل بن أن نرتنت اإل

أمحد بن حممد بن إبراهيم بن عيل بن حسن بن سلطان بن إسامعيل بن حسني بن 

حممد بن سليامن بن داود بن إبراهيم بن عيل بن حسني بن عبد اهلل بن عيل بن 

ائدة بن عبد اهلل بن مطر بن طاهر بن حممد بن مزيد بن زائدة الشيباين بن ز

 رشيك بن عمرو الصلت بن قيس بن رشاحيل بن مرة بن مهام بن مرة بن ذهل بن

 شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن عيل بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن

أفىص بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن عدنان
(1)

. 

طع اد عى له گامع أن أمحد إسامعيل  ،وهؤالء ليس هلم أصول يف اليمن

 نسبًا جديدًا، ونفى انتسابه هلذا النسب املعروف لعشرية آلبو سويلم!!

مقطوع النسب ه: إنطعلگاا وهلذا قال
(2)

أن ينتسب لإلمام  ، ولذلك زعم

؛ يف اليمن فليس له أصل ݠنا بانتسابه لإلمام املهدي فإن سل م، ݠاملهدي 

منا سل   ليس فيهم يامين واحد، وإن ݜوأجداده الطاهرين  ݠألن آباء اإلمام 

الذي ليس له  ݠبأن له أصاًل يف اليمن فال بد أن ننفي انتسابه لإلمام املهدي 

    أصل يف اليمن!!

 تني رواية واحدة، فقال: ثم إن ناظاًم العقييل احتمل أن الروايتني السابق

ا بأن أصل الروايتني رواية واحدة، وقد نقل الراوي  حيتمل جدًّ

ا أو كاملة، ونقل األخرى باملعنى وبصورة غري كاملة، أو إن  أحدمها نصًّ

ا ]كذا[، ومنها ما هو معنى كالم  كالًّ من الروايتني منها ما هو نصًّ

                                                             
   .http://www.alnssabon.com/t28347.html (موقع )النسابون العرب (1)

ه األيمن أثر، ويف بداية طع يف بيان صفات اليامين: اسمه أمحد، ولگاقال ا (2) من البرصة، ويف خد 

ظهوره يكون شاًبا، ويف رأسه حزاز، وأعلم الناس بالقرآن وبالتوراة واإلنجيل بعد األئمة، 

ب باملهدي، وهو إمام مفرتض الطاعة من اهلل. )املتشاهبات ومقطوع النسب، وي     (. 4/46لق 
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يف السند متاماً  املعصوم، وخصوصًا إذا الحظنا أهنام مت حدتان
(1)

. 

 : بعد ذلك ثم قال

وإذا كانت الروايتان أصلهام واحد، فال يمكن االستدالل 

بالرواية التي فيها )من اليمن( بدون قوسني؛ ألنه حيتمل أهنا من إضافة 

ألن قبلها هم أهنا ساقطة، أو أهنا األوفق بسياق الكالم؛ اخ، لظن  النس  

)السفياين من الشام(، فتبقى كلمة )من اليمن( غري ثابتة وال يمكن 

االعتامد عليها
(2)

. 

أن هاتني الروايتني ليستا رواية واحدة، بل مها روايتان  واجلواب:

مدى ضح للقارئ العزيز ولكي يت  خمتلفتان؛ ألن مضموهنام خمتلف بالكلية، 

كي تسهل روايتني، فإين سأدرجهام كاملتني يف جدول واحد لال التفاوت بني

 .ة ما قلناهصح  يتبني  املقارنة بينهام، ف

 الرواية الثانية  الرواية األوىل

عن حممد بن مسلم الثقفي الطحان، 

قال: دخلت عىل أيب جعفر حممد بن 

وأنا أريد أن أسأله عن  ݟعيل الباقر 

القائم من آل حممد صىل اهلل عليه 

عليهم، فقال يل مبتدئًا: يا حممد بن و

 ݕمسلم إن يف القائم من آل حممد 

شبهًا من مخسة من الرسل: يونس بن 

متى، ويوسف بن يعقوب، وموسى، 

وعيسى، وحممد، صلوات اهلل عليهم، 

عن حممد بن مسلم الثقفي، قال:  

سمعت أبا جعفر حممد بن عيل الباقر 

يقول: القائم منا منصور  ݟ

د بالنرص، ت طوى له  بالرعب، مؤيَّ

األرض، وتظهر له الكنوز، يبلغ 

سلطانه املرشق واملغرب، وي ظهر اهلل 

عز  وجل به دينه عىل الدين كله ولو 

كره املرشكون، فال يبقى يف األرض 

ر، وينزل روح اهلل  م  خراب إال قد ع 

                                                             
 . 2/16دراسة يف شخصية اليامين املوعود  (1)

 . 2/17نفس املصدر  (2)



 51 .......................................................... هل اليامين من اليمن أو من البرصة؟

فأما شبهه من يونس بن متى: فرجوعه 

من غيبته وهو شاب بعد كرب السن، 

وأما شبهه من يوسف بن يعقوب 

ته، : فالغݟ ته وعام  يبة من خاص 

واختفاؤه من إخوته، وإشكال أمره 

مع قرب املسافة  ݟعىل أبيه يعقوب 

بينه وبني أبيه وأهله وشيعته. وأما 

فدوام خوفه،  ݠشبهه من موسى 

وطول غيبته، وخفاء والدته، وتعب 

شيعته من بعده مما لقوا من األذى 

واهلوان إىل أن أذن اهلل عز  وجل يف 

وأيَّده عىل عدوه. وأما  ظهوره ونرصه

: فاختالف من ݠشبهه من عيسى 

اختلف فيه، حتى قالت طائفة منهم: 

لد، وقالت طائفة: مات، وقالت  ما و 

لب. وأما شبهه من  طائفة: ق تل وص 

ه املصطفى  فخروجه بالسيف،  ݕجدِّ

، ݕرسوله وقتله أعداء اهلل وأعداء 

وأنه ي نرص  واجلبارين والطواغيت،

َرد  له راية. بالسيف والرع ب، وأنه ال ت 

وإن من عالمات خروجه: خروج 

السفياين من الشام، وخروج اليامين 

)من اليمن(، وصيحة من السامء يف 

شهر رمضان، ومناٍد ينادي من السامء 

، فيصيل خلفه، ݠعيسى بن مريم 

رج قال: قلت: يا ابن رسول اهلل متى خي

قائمكم؟ قال: إذا تشبه الرجال 

بالنساء، والنساء بالرجال، واكتفى 

الرجال بالرجال والنساء بالنساء، 

وركب ذوات الفروج الرسوج، 

وق بلت شهادات الزور، وردت 

شهادات العدول، واستخف الناس 

بالدماء وارتكاب الزنا وأكل الربا، 

واتُّقي األرشار خمافة ألسنتهم، 

من الشام، واليامين  وخروج السفياين

من اليمن، وخسف بالبيداء، وقتل 

بني الركن  ݕغالم من آل حممد 

واملقام، اسمه حممد بن احلسن النفس 

الزكية، وجاءت صيحة من السامء بأن 

احلق فيه ويف شيعته، فعند ذلك خروج 

قائمنا، فإذا خرج أسند ظهره إىل 

الكعبة، واجتمع إليه ثالثامئة وثالثة 

وأول ما ينطق به هذه  عرش رجاًل.

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳݨاآلية: 

، ثم يقول: أنا بقي ة ݩڱں  ڱ

اهلل يف أرضه، وخليفته وحجته عليكم. 

َسلِّم  إال قال:  السالم »فال يسلِّم عليه م 

، فإذا «عليك يا بقية اهلل يف أرضه
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اجتمع إليه العقد وهو عرشة آالف  باسمه واسم أبيه.

رجل خرج، فال يبقى يف األرض 

ل من صنم معبود دون اهلل عز  وج

)ووثن( وغريه إال وقعت فيه نار 

فاحرتق، وذلك بعد غيبة طويلة؛ 

 ليعلم اهلل من يطيعه بالغيب ويؤمن به.

فإن من الواضح لكل ذي عينني أن الرواية األوىل مسوقة لبيان أوجه 

وبني مخسة من أنبياء اهلل تعاىل، وهم: يونس،  ݠالتشابه بني اإلمام املهدي 

سى، وحممد صلوات اهلل عليهم، وما ذ كر يف آخرها من ويوسف، وموسى، وعي

اقترص فيه عىل ثالث فقط، وهي: خروج السفياين،  ݠعالمات خروجه 

 وخروج اليامين، والصيحة، ومل تذكر باقي العالمات. 

وأما الرواية األخرى فقد سيقت لبيان ما حيدث من الفتن والعالمات 

ر عالمات  ݠظر التي تقع قبل خروج اإلمام املهدي املنت وبعده، وَوَرد فيها ذ ك 

 كثرية وبيان كيفية خروجه وبيعة الناس له واجتامع أنصاره، وغري ذلك.

 إذن فهام روايتان خمتلفتان جزمًا، وال وجه الحتامل كوهنام رواية واحدة.

واحتاد سند الروايتني ال يستلزم كوهنام رواية واحدة، فإن كتب األحاديث 

دة عة مشتملة عىل روايات كثرية املعتمدة عند الشي ة متعد  كام ها أسانيديف متحد 

فهو إما جاهل أو كل من اطلع عىل أسانيد األخبار، ومن ينكر ذلك لهو واضح 

 .مكابر

والغريب أن ناظاًم العقييل احتمل كون الروايتني رواية واحدة، ن قلت مرة 

من »ة التي فيها الرواي أسقط عن االعتبارأخرى باملعنى، ثم باللفظ، ومرة 

اخ أضافوا كلمة  أن الحتاملبدون قوسني؛  «اليمن بدون « من اليمن»النُّسَّ

قوسني يف الرواية الثانية، مع أنا لو سل منا بأهنام رواية واحدة، فإنا نحتمل أن 
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« من اليمن»ربام تكون هي الرواية التي ن قلت باللفظ، وأن كلمة  الثانيةالرواية 

نقلها الرواة باملعنى، وعليه فكان ينبغي له أن  َلـامَّ وىل سقطت من الرواية األ

؛ ألن الرواية الثانية تبني  املراد من «من اليمن»يعتمد الرواية التي فيها كلمة 

رواية واحدة، روامها الثقات ومها يف احلقيقة الرواية األوىل ما دامت الروايتان 

 وأن إحدامها منقولة باملعنى.

ا ومن الغريب يف أن األوفق بسياق الكالم من العقييل  هزعمما  حقًّ

؛ «السفياين من الشام»؛ ألن قبلها  «من اليمن»عدم ثبوت كلمة األوىل  الرواية

 ألنأن األوفق بالسياق عكس ما قاله العقييل؛  واحلال أنه من الوضوح بمكان

الشام يناسبه ذكر موضع خروج اليامين وهو  وهوذكر موضع خروج السفياين 

     . كام يف الرواية الثانية يمنال

وال خيفى أن معاجلة الروايات هبذا النحو عبث مكشوف، ورد لروايات 

باألهواء املضل ة، واالحتامالت الواهية، والظنون الباطلة،  ݜأئمة أهل البيت 

طع وأتباعه يرى أن هذا هو دأهبم يف رد گاوكل من تتب ع كتب أمحد إسامعيل 

  مع عقائدهم الباطلة وآرائهم الفاسدة.التي تتناىف الروايات

عن عبيد بن زرارة، قال: ذ كر عند  بسنده (الغيبةيف ) لنعامينما رواه ا -3

خيرج ذلك وملا خيرج كارس عينيه  ى  فقال: أنَّ  ،السفياين ݠأيب عبد اهلل 

بصنعاء
(1)

. 

جعفر بن إمامنا  السفياين عند ه جرى ذكربتقريب: أن الرواية تدل عىل أن

م أنهݠدق الصاحممد  ، إال أن قد خرج يف ذلك العرص ، وأن بعضهم توه 

يعني كيف نقول بخروجه ومل ...« خيرج  ى  أن  »م بقوله: ردَّ هذا التوه   ݠاإلمام 

 كارس عينيه بصنعاء؟! يف نفس الوقتخيرج 
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ام ا ذكرنا هلذه الكلمة في، فإن  «كارس عينيه»وبغض النظر عن معنى كلمة 

يف هذا احلديث يشري إىل رجل خيرج من  ݠ، إال أن اإلمام معنيني حمتملنيسبق 

عىل ت الروايات اليمن، ويكون خروجه متزامنًا مع خروج السفياين، والذي دل  

مع خروج السفياين هو اخلراساين الذي خيرج من خراسان،  تزامنمأن خروجه 

نصَّ عىل أن هذا الرجل  ݠ، وبام أن اإلمام الذي خيرج من اليمن واليامين

أن هذا اخلارج هو اليامين ال غريه؛ ألن هو يشري بذلك إىل سيخرج من صنعاء، ف

الروايات مل تدل عىل أن رجاًل آخر سيخرج من صنعاء، يكون خروجه متزامنًا 

 مع خروج السفياين.

كارس عينيه »ومما قلناه يت ضح بطالن ما قاله بعض الباحثني من أن مجلة  

دة ال عالقة هلا باليامين، فمن أين تأتَّى  ر  تَ « بصنعاء اجلزم بأن  د باحتامالت متعد 

إحالة الضمري  نفسه؟ وكيف تم   املعهودهو اليامين  «كارس عينيه»ـ املقصود ب

إليه؟
(1)

. 

بنفسها تدل عىل « كارس عينيه بصنعاء»ا مل نقل: إن كلمة أن   وال خيفى

 ضم  هذامن  الوصف ااملراد هبذاليامين هو خصوصه، وإنام فهمنا أن اليامين ب

َ أن خروج السفياين واليامين واخلراساين يكون يف  آخرإىل حديث احلديث  بنيَّ

وسيأيت ذكره يف العالمة املمي زة يوم واحد من شهر واحد من سنة واحدة، 

 .لليامين إن شاء اهلل تعاىل

عىل أن  ك يف داللة هذا احلديثأن يشك   وقد حاول عبد الرزاق الديراوي

 :حيث قال هو اليامين« كارس عينيه»املراد بـ 

ل، ال يشء فيها يدل عىل أن هذا الذي  هذه الرواية كام يت ضح لكل متأم 

خيرج من صنعاء هو اليامين املوعود، فال نص  وال ظهور، وال عني وال 

أنه اليامين يبني عىل أثر! غاية ما يف األمر إن من يرى هذا الرجل عىل 
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أساس افرتاض مسبق بأن اليامين خيرج من اليمن
(1)

. 

بكارس  ݠمن وصفه اإلمام  أن هذه الرواية تدل عىل أن   واجلواب:

عىل  ݠاإلمام عينيه يكون خروجه متزامنًا مع خروج السفياين، ولذلك أنكر 

أي كيف خيرج  (خيرج ى  أن  )قال: ، فيف ذلك الوقت م خروج السفياينمن توه  

فإن  أي وإىل اآلن مل خيرج اليامين، السفياين )وملا خيرج كارس عينيه بصنعاء(،

خروجهام يف يوم واحد كام دل ت عليه روايات أخرى، وإذا مل خيرج اليامين 

الذي ألن  ؛أن يكون رجاًل آخر غري السفياين املحتوم، فإن هذا اخلارج ال بد  

اليامين واخلراساين، واخلراساين لن  رجالن:مع خروج السفياين  متزامناً  خيرج

 ݠمراد اإلمام يكون أن  فيتعني  خيرج من صنعاء، وإنام سيخرج من خراسان، 

 .دون غريهبكارس عينيه هو اليامين 

عىل هذا االفرتاض ال يصح القطع بأن املكن ى بـ »أنه الديراوي  مَ عَ وزَ 

ق  -عود، إذ لعل  هو اليامين املو« كارس عينيه» أكثر من  -بل هذا هو املتحق 

«شخص خيرج من بالد اليمن
(2)

. 

بقرينة  ههو الظاهر من للحديث ذكرناه املعنى الذيمردود بأن  ذا زعموه

ة ي  ، والظهور كاٍف يف املقام؛ ألنه حجة، وحج  احلديث اآلخر الذي أرشنا إليه

طع بمعناه، ولو سل منا بأن الذين خيرجون من اليمن ف عىل القاحلديث ال تتوق  

أكثر من شخص فإن الذي يكون خروجه متزامنًا مع خروج السفياين رجل 

دون من زعم الديراوي  واحد وهو اليامين املعهود دون غريه، فيكون هو املتعني  

     .خروجهم من اليمن

يف داللتها طعن أن الرواية بعد هذه سند  ضعَّف ثم إن بعض الباحثني

حممد بن حسان الرازي، الذي  ا، بأن يف سندهعىل خروج اليامين من اليمن
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َش » من كالم النجايش تضعيفه، وحممد بن عيل الكويف أبو سمينة، وهو « مُّ ي 

ا، فاسد االعتقاد، ال ي   عتمد يف يشء كام قال النجايشضعيف جدًّ
(1)

. 

ث عن عالمات الظهور  الرواياتمن  الرواية هيث إن هذوح التي تتحد 

س فإن التدقيق يف أسانيد  الروايات التي ال تبنيِّ تكليفًا رشعيًّا ال أمثال هذه املقد 

حاجة له، مع أنه خالف املنهج الذي جرى عليه هذا الباحث يف كتابه كام بي نا 

م.  ذلك فيام تقد 

حممد بن ن الرازي، فقد قال فيه النجايش: اوأما بيان حال حممد بن حس  

، يروي عن الضعفاء بني بني ،رنكَ ف وي  عرَ حسان الرازي أبو عبد اهلل الزينبي، ي  

كثرياً 
(2)

.  

 خمتلف فيه.« رنكَ ف وي  عرَ ي  »ومعنى قوله: 

 : (تنقيح املقال)يف  ݞقال الشيخ عبد اهلل املامقاين 

ل يل بسرب كلامهتم يف الرتاجم، واستقصائها أن املراد  والذي حتص 

ورود حديث الرجل تارة مقبوالً للعقول موافقًا لظاهر الكتاب 

والسنة، وأخرى غري مقبول للعقول وغري موافق لظاهر الكتاب 

م، وكون الفحشاء واملنكر أسامء رجال، والسنة، ككون الصالة تتكل  

د تتب عت كثريًا من موارد ، وقݜوكون ذكر اهلل األكرب هم األئمة 

، فوجدهتا عىل هذه الصفة، ووجدت «نكرعرف وي  ي  »قوهلم يف رجل: 

ته بالرباهني الواضحة، وصار من  نكر منها عندهم قد ثبتت صح  ما ي 

رضوريات مذهب اإلمامية اليوم، فتتب ع
(3)

   . 

 فإهنا ال تنايف العدالة والوثاقة. وأما الرواية عن الضعفاء
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ق الشيخ حممد رضا املامقاين دامت  يف تعليقته  إفاضاتهقال أستاذنا املحق 

 : (مقباس اهلداية)عىل كتاب 

لعدم وجود منافاة بني الوثاقة والرواية عن الضعفاء، وقد رمى 

وطردوا البعض لذلك، مثل: أمحد بن حممد الربقي،  يون كثرياً القم  

بن حممد بن مجهور القمي، وحاتم بن أيب حاتم القزويني، واحلسن 

وغريهم، مع أن أكثرهم ثقات  مد بن عبد اهلل، وعيل بن أيب سهلوحم

بال شبهة وريب
(1)

 . 

فه النجايش وقال فيه:  وأما حممد بن عيل الكويف أبو سمينة،  فهو وإن ضع 

ب حممد بن عيل أبا سمي ا، فاسد وكان يلق  نة، ضعيف جدًّ

وكان ورد قم، وقد اشتهر بالكذب  ،عتمد يف يشءاالعتقاد، ال ي  

ر بالغلو، ة، ثم تشه  بالكوفة، ونزل عىل أمحد بن حممد بن عيسى مد  

ةفي، وأخرجه أمحد بن حممد بن عيسى عن قم، وله قص  فج  
(2)

. 

علم الرجال، إال أن املتتب ع  وهذا الرجل ال شك يف ضعفه بحسب قواعد

، بل عملوا بجملة وافرة من ةً لكلامهتم جيد أن علامء الطائفة مل يرتكوا حديثه كلي  

 رواياته التي ليس فيها كذب أو تدليس أو غلو أو ما شاكل ذلك.

 ، حيث قال: املقامكالم مجيل يف  ݞوللعالمة املامقاين 

ه استظهار أن ݥوحكى املوىل الوحيد  مساهلتهم يف  عن جد 

ألن  ؛النقل عن أمثاله لكوهنم من مشايخ اإلجازة، واألمر فيه سهل

الكتاب إذا كان مشتهرًا متواترًا يكفي يف النقل عنه، وكان ذكر السند 

ك، مع أن الغلو الذي ينسبونه إليهم ال نعرفه أنه  ن والترب  ملجرد التيم 

ألنا نراهم أهنم  ؛كان لألخبار غالبًا وفيقًا، أو كان موافقًا للواقع

                                                             
 . 2/307مقباس اهلداية  (1)

 . 2/216رجال النجايش  (2)



 الرايات: دراسة يف شخصية اليامين أهدى   ..................................................... 58

، مع أن أكثر ݕيذكرون أن أول درجة يف الغلو نفي السهو عن النبي 

األصحاب رووا أحاديثهم، وما رأينا من أخبار أمثاله خربًا داالً عىل 

 الغلو، واهلل يعلم. انتهى. 

وأقول: ظاهر املجليس والوحيد امليل إىل العمل بأخبار الرجل، 

ق برمي القدماء شخصًا بالغلو وإن كان وما ذكراه يف عدم بقاء الوثو

هو احلق املتني كام نب هنا عىل ذلك مرارًا، إال أن رد شهادة الفضل ]بن 

ابني مشكل، وعمل املفيد  وأمثاله بخربه  ݥشاذان[ بكونه من الكذ 

نه  ؛ليس عماًل باخلرب يف احلقيقة لتقييدهم العمل بأن ال يكون ما تضم 

ا أو تدليسًا، أو ينفرد به، أو ال ي عرف من غري  اخلرب ختليطًا أو غلوًّ

ع من أخباره هلذه القيود ال يكون العمل به عمالً  طريقه، فإن ما مج 

بخربه يف احلقيقة، بل عماًل بخرب من شاركه يف الرواية كام ال خيفى
(1)

 .        

اية يف سندها حممد بن عيل الكويف أبو أنه ال مانع من العمل برو :والنتيجة

د هبا، خصوصًا إذا كانت واردة مل يسمينة إذا كانت ال تشتمل عىل غلو، أو  تفر 

يف بيان بعض عالمات الظهور، وال تتناىف مع الروايات املشهورة الصحيحة 

 كهذه الرواية.

( بسنده عن أيب فالح السائليف ) ݞ ابن طاووسما رواه السيد  -4

يف الدعاء عقيب صالة الظهر أنه قال  ݠ جعفر بن حممد الصادق عبد اهلل

ل اهلل تعاىل فرجه الرشيف: ك عىل لك بحق  أأس لإلمام املهدي املنتظر عج 

عىل حممد  تصيل  ن أ ،هلم عىل نفسك هم الذي أوجبَت وبحق   ،من خلقك َك ت  رَيَ خ  

ك وابن جز لولي  وأن ،الساعة بفكاك رقبتي من النار عيلَّ  ن متنَّ أو ،وأهل بيته

تك عىل وحج   ،وعينك يف عبادك ،وأمينك يف خلقك ،ذنكبإك الداعي إليك نبي  

 وقوِّ  ،وانرص عبدك ،ده بنرصكاللهم أي   ،هدَ ع  عليه صلواتك وبركاتك وَ  ،خلقك
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وأمكنه  ،جهرَ ل فَ وعجِّ  ،نصرياً  وافتح هلم من لدنك سلطاناً  ،هموصربِّ   ،أصحابه

قلت: أليس قد دعوَت لنفسك  رحم الرامحني.أمن أعدائك وأعداء رسولك يا 

علت فداك؟ قال: دعوت  لنور آل حممد وسائقهم واملنتقم بأمر اهلل من  ج 

أعدائهم. قلت: متى يكون خروجه جعلني اهلل فداك؟ قال: إذا شاء من له 

ى. قلت: مثل اخللق واألمر. قلت: فله عالمة قبل ذلك؟ قال: نعم، عالمات شت  

وفتنة تظل أهل الزوراء،  ،راية من املرشق، وراية من املغرب قال: خروج ماذا؟

باليمن، وانتهاب ستارة البيت زيد يوخروج رجل من ولد عم  
(1)

. 

؛ املعهودأن املراد بذلك الرجل الذي خيرج من اليمن هو اليامين  :بتقريب

ر اإلمام املهدي من عالمات ظهو ݠألنه من غري املحتمل أن يذكر اإلمام 

ل اهلل تعاىل فرجه الرشيف خروج رجل آخر من اليمن، ويتغافل عن  املنتظر عج 

س املعهودخروج اليامين  ، الذي هو من العالمات احلتمية للظهور املقد 

قرن خروجه بخروج راية من املرشق وهي راية اخلراساين من  ݠخصوصًا أنه 

 راية السفياين. اغرب، ولعل املراد هبخراسان، وراية من امل

األحاديث التي تبطل عقيدهتم  طع وأتباعه يف رد  لگاوكام هي عادة ا

الفاسدة فإن عبد الرزاق الديراوي أنكر داللة احلديث عىل اليامين املعهود، 

 فقال:

وهذا الرجل الزيدي ال يشء يدل عىل أنه هو اليامين املوعود، بل ال يشء 

عىل أن يكون هو اليامين ، فضالً يف الرواية يدل عىل أنه ممدوح أصالً 
(2)

. 

 ݠعىل أن هذا الرجل هو اليامين املحتوم أن اإلمام  ما يدل  أن  واجلواب:

ل اهلل تعاىل فرجه  كان يف صدد بيان عالمات ظهور اإلمام املهدي املنتظر عج 
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ن بعض العالمات احلتمية كخروج اخلراساين م ݠذكر  ولذلكالرشيف، 

ا أن يذكر اإلمام  رجاًل من من ضمن العالمات  ݠاملرشق، ومن املستبعد جدًّ

عىل أنه من عالمات الظهور، ويتغافل عن عالمة حتمية  روايةاليمن مل تدل 

  !!خروج اليامين املعهودكة مهم  

وأما قول الديراوي أنه ال يشء يف الرواية يدل عىل أن هذا الرجل  

يلزم منه أال يكون املراد به اليامين؛ ألن مجلة وافرة من  ، والممدوح، فهذا ال يرض  

ثت عن عالمات الظهور مل متدح اليامين بيشء، مثل روايتي  الروايات التي حتد 

 وغريمها.  2، 1الشيخ الصدوق اللتني ذكرنامها برقم 

عن جابر بن عبد اهلل بسنده  (الغيبة)ما رواه النعامين يف كتاب  -5

: جاءكم ݕ أهل اليمن، فقال النبي ݕد عىل رسول اهلل األنصاري، قال: وف

أهل اليمن يبسون بسيساً 
(1)

قال: قوم رقيقة  ݕفلام دخلوا عىل رسول اهلل  .

ينرص خلفي  ،قلوهبم، راسخ إيامهنم، منهم املنصور، خيرج يف سبعني ألفاً 

ي، محائل سيوفهم املسكوخلف وصي  
(2)

. 

وخلف وصي ه  ݕخلف رسول اهلل   نرصةواملنصور اليامين الذي سيتوىل  

أحد عالمات  ال بد أن يكون ݠاإلمام املهدي املنتظر وهو  ݠأمري املؤمنني 

 ݜهذا احلديث وبرشَّ به األئمة األطهار يف  ݕالظهور، ولذلك برش  به النبي 

دة دون غريه من أهل اليمأخرى أحاديث يف  ن، ولو كان املنصور اليامين متعد 

ملا كان هناك أي وجه لتخصيصه بالذكر ومدح  املعهودرجاًل آخر غري اليامين 

شأنًا منه، ومن العالمات  الذي هو أجل   املعهودأهل اليمن ألجله دون اليامين 

 .املباركاحلتمية للظهور 

يث إال أن بعض الباحثني طعن يف سند الرواية، وذهب إىل أن داللة احلد

                                                             
ل (1) ون: أي يمشون بتمه   . يبس 

 . 46ة: ( الغيب2)



 61 .......................................................... هل اليامين من اليمن أو من البرصة؟

 عىل أن املقصود هو اليامين ضعيفة، فقال: 

بالرغم من الطعن الواضح يف السند، فإن اخلرب ال يشري إىل أن 

ل املقصود هو اليامين، وداللته عىل ذلك تبقى ضعيفة، وبالتايل فال يعو  

عليه، وال سيام أنه يشري إىل النرصة خللف رسول اهلل وخلف وصيِّه، 

هو أمري املؤمنني صلوات اهلل  ݕول فإن كان املقصود بخلف الرس

ل اهلل تعاىل  عليه، فعندئذ ما عالقة خلف الويص باإلمام املنتظر عج 

دَّ يف عمره بحيث يستوعب  فَرجه؟ اللهم إال أن نقول بأن الرجل قد م 

هو اإلمام املنتظر  ݕكل هذا الزمن؟!! أو أن املقصود بخلف النبي 

 بخليفته؟! ، عندئذ من املقصود)روحي فداه( نفسه

ا ما يكن، فإن هذا اخلرب ال يمكن الركون إليه أبدًا، بقطع النظر  أيًّ

عن إسناده، فام بالك والسند هبذه الصورة من الضعف؟!
(1)

. 

يف سند روايات الفتن واملالحم وحوادث آخر  أن التدقيق اجلواب:و

ابقًا، فال حاجة إلعادته، وهذا احلديث مشتمل عىل مجلة الزمان تكل منا فيه س

ة، املروي   ݠمن فضائل أمري املؤمنني  تعارض مع تال التي ة يف كتب اخلاص 

 ه.حتى نجزم بكذبه ونقطع برد   ݜمضامني روايات أهل البيت 

 إىل -كام قلنا آنفًا  - فيه إشارة واضحةفإن ى احلديث ق بمعنوأما ما يتعل  

وهو اإلمام  ،ݕرسول اهلل  ذري ةسيقوم بنرصة رجل من الذي امين املنصور الي

ه وَخَلف   ݕأشار إليه النبي الذي  ݠاملهدي املنتظر  أمري وصيِّه بأنه َخَلف 

بالرجوع إىل الروايات األخرى املتضافرة ، وݠ املؤمنني عيل بن أيب طالب

 ݠاملهدي  دل ت عىل أن اإلمامالتي ة من طرق الشيعة وأهل السنة املروي  

ث عنه الذي هو من ، سينرصه رجل من اليمن، وهو اليامين الذي نتحد 

أن املنصور اليامين  نستخلص، ݠالعالمات احلتمية لظهور اإلمام املهدي 
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أنه من لذي قلناه سابقًا من ال غريه؛ ل املعهوداليامين يف احلديث هو املذكور 

ا املستبعد باليامين الذي رايته من أهدى أهل اليمن مدح  ݕالنبي  يرتكأن  جدًّ

ليس له مثل هذا الشأن واألثر برجل آخر الرايات يف عرص الظهور، ويمدحهم 

 !!يف أحداث آخر الزمان

هو  يف الرواية كون املنصور اليامين التشكيك يفحاول العقييل  امً ناظ ثم إن

ج له هذه الرواية مع ما يروِّ  ملنافاة؛ زعم أنه رجل آخرحيث  املعهوداليامين 

 :حيث قال طع البرصي،گامن أن اليامين هو أمحد إسامعيل العقييل 

 من هذه الرواية أن هذا )املنصور( يكون يف آخر الزمان، ويتبني  

أي يف زمن القيام املبارك؛ ألنه مل توجد هكذا شخصية مع األئمة 

 .ݠ، فيبقى انتظار وجودها مع القائم من آل حممد ݜالسابقني 

ين هذا ليس هو اليامين املوعود، بدليل أنه يقاتل واملنصور اليام

ضح من الروايتني قبل خروج السفياين نحو العراق، كام يت   السفياين

اآلتيتني...
(1)

. 

فيهام أن  دَ رَ ن كتاب )الفتن( لنعيم بن محاد، وَ عثم نقل روايتني 

األخوص
(2)

 السفياين يظهر عىل املنصور اليامين، ثم قال: 

ه السفياين إىل  فاملنصور اليامين الصنعاين يكون خروجه قبل توج 

ه نحو العراق، بينام خروج اليامين  العراق، وهيزمه السفياين ثم يتوج 

املوعود يكون يف نفس يوم خروج السفياين نحو العراق، فيتسابقان 

 الكوفة.نحو 

رواية كتاب نعيم بن محاد رواية عامي ة ال يمكن التعويل  أوالً: قلت:

ةعليها يف قبال  التي ال داللة فيها عىل أن السفياين يظهر عىل  روايات اخلاص 

                                                             
 . 1/27دراسة يف شخصية اليامين املوعود  (1)

 . غارت عيناه يف رأسه األخوص: هو الذي (2)



 63 .......................................................... هل اليامين من اليمن أو من البرصة؟

ون بأي رواية لتأييد طع وأتباعه حيتج  لگاإن ا :، ولكن كام قلت سابقاً اليامين

  ند.ة، وضعيفة السباطلهم حتى لو كانت عامي  

لو أخذنا بروايتي نعيم بن محاد فإنه ال منافاة بني هاتني الروايتني  ثانيًا:

وبني ما دل  عىل أن اليامين يتسابق مع السفياين نحو الكوفة؛ ألنه ال مانع من أن 

يلتقي جيشا السفياين واليامين، فيظهر السفياين عىل اليامين يف اجلولة األوىل، ثم 

 يف اجلولة الثانية.أخرى كوفة لتكون بينهام ملحمة نحو البعد ذلك يتسابقان 

 تتب عي يف يشء من الروايات أن السفياين واليامينبحسب  أجدمل  أين ثالثًا:

والذي سيكون يف يوم واحد،  ، أو أن خروجهام إىل الكوفةنحو الكوفة يتسابقان

السفياين الكوفة كفريس رهان مها  اللذين سيتسابقان نحو أنوجدته هو 

 خلراساين.وا

يف  ݠفقد روى النعامين يف كتاب )الغيبة( بسنده عن أيب جعفر الباقر 

ق لبني فالن من أن يملكوا، فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفر   ال بد  : قالرواية طويلة 

ت أمرهم، حتى خيرج عليهم اخلراساين والسفياين، هذا من ملكهم، وتشت  

كفريس رهان، هذا من هنا، وهذا  املرشق، وهذا من املغرب، يستبقان إىل الكوفة

بقون منهم هنا، حتى يكون هالك بني فالن عىل أيدهيام، أما إهنم ال ي   من

أحداً 
(1)

. 

والشيخ الطويس يف أماليه  (الغيبة)كتاب يف أيضًا نعم روى النعامين 

اين اليامين والسفي أنه قال: ݠعن هشام بن سامل، عن أيب عبد اهلل بسندمها 

كفريس رهان
(2)

. 

 .رضب للمتساويني أو املتقاربني يف يشءي   ل  ثَ مَ  «كفريس رهان»وقوله: 
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َهانٍ قال امليداين:  ا َكَفَريَس ر  َتب َقانرضي  : مه   ب لالثنني إىل غاية َيس 

َىلَّ عن نتهاء؛ ألَن النهاال ستويان، وهذا التشبيه يقع يف االبتداء، ال يففي اية جت 

حمالة َسب ق أحدمها ال
(1)

.  

يستبقان إىل الكوفة  الذي نتكل م فيه مل يبني  أن اليامين والسفياين واحلديث

، ةاملهم   املناطقبسط نفوذمها عىل هام كفريس رهان يف حماولة كفريس رهان، ولعل  

 . ة جيشيهام، فهذا يغلب ذاك مرة، وذاك يغلب هذا مرةهان يف قو  أو كفريس ر

طع واملنظِّرين له كناظم العقييل وأرضابه گاواملالحظ أن أمحد إسامعيل 

إذا عجزوا عن فهم الروايات أو وجدوها معارضة لدعاواهم الباطلة حاولوا 

ايات الروتلك يطب قون عليها هلا نفس هذه األسامء إجياد شخصيات ثانوية 

، اثنان، فيزعمون أن القائم أكثر من شخص، والسفياين املعارضة ملزاعمهم

د،واليامين  نهم وهكذا، وهذا دليل عجزهم عن فهم الروايات و متعد  عدم متك 

 .بينهاالعريف اجلمع من 

جلأ ناظم العقييل إىل القول بأن املنصور اليامين شخص آخر غري  وهلذا

رد يف الروايات أنه خيرج من اليمن هو شخص آخر ، وأن الذي واملعهوداليامين 

 اسمه املنصور اليامين، ال اليامين الذي هو موضوع حديثنا، فقال:

واليامين من »فحتى لو سل منا أن رواية الشيخ الصدوق فيها: 

، فيمكن القول بأن ذلك اليامين هو الصنعاين املنصور الذي «اليمن

هه نحو  العراق، وهو املطلوبيقيض عليه السفياين قبل توج 
(2)

. 

وهذا كالم ال يقوله إال شخص مل يتتب ع الروايات، ولو سل منا أن املنصور 

رواية الشيخ الصدوق  بيَّنت ه، فإن الذي املعهوداليامين شخص آخر غري اليامين 

الذي هو من  فسهن املعهودمن اليمن هو اليامين  الذي خيرجهو أن  ݞ
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 ، سواء أكان هو املنصور اليامين أم غريه.العالمات احلتمية للظهور املقد س

عىل أن  تدل   ويت مرسلة أو شبيهة باملرسلةدة ر  هناك روايات متعدِّ  -6

منها لكوهنا مؤي دة للروايات  بعضاً ، ونحن نذكر اليامين املعهود من اليمن

 السابقة.

مخسة ، قال: ݠالليثي الواسطي مرساًل عنه  ما رواه عيل بن حممد منها:

ينادي بالسامء،  : اليامين من اليمن، والسفياين، واملناديݠمن عالمات القائم 

وخسف بالبيداء، وقتل النفس الزكية
(1)

. 

 هذا اخلرب: معلِّقًا عىلقال بعض الباحثني 

وق رضوان اهلل عليه عىل ما والليثي نقل الرواية عن الشيخ الصد

يبدو، وحتديدًا من كتابيه )اخلصال(، و)كامل الدين(
(2)

، ولكن ما رواه 

من قبله ݞالشيخ الصدوق وأبوه 
(3)

، ومن نقلوا عنهام مل يذكروا 

إطالقًا، مما جيعل ما يف كتاب )عيون احلكم « من اليمن»عبارة 

، وقد يكون ݜواملواعظ( رشحًا ال دخل له بنص رواية أهل البيت 

ف أو الناسخالرشح من املؤل  
(4)

  . 

استظهر أن الليثي نقل احلديث عن كتايب  املذكورأن الباحث  واجلواب:

الشيخ الصدوق أو كتاب والده )اإلمامة والتبرصة من احلرية(، ومل ي قم عىل 

استظهاره أي دليل صحيح، فال يكون له أي قيمة يف جمال البحث العلمي، 

رًا  ولعل   الليثي الذي هو من أعالم القرن السادس نقله عن كتاب آخر كان متوف 
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عرصه، ثم ف قد بعد ذلك، وال سيام أن كثريًا من كتب الشيعة اإلمامية ف قدت يف 

ما  ݞالتي نقل عنها الشيخ الصدوق  األصوليف تلك الفرتة، ومن مجلتها 

 أحاديث.أودعه يف كتبه املختلفة من 

إذا  :قال ،ݠ عن جابر عن أيب جعفرما رواه نعيم بن محاد بسنده  ومنها:

ثم يظهر  ،فتكون بينهم ملحمة عظيمة ،ي أجسامظهر األبقع مع قوم ذو

ثم يسري إليهم ، فيقاتلها مجيعًا، فيظهر عليهام مجيعًا، األخوص السفياين امللعون

يستقتل الناس قتل  ،فورة شديدة وله منصور اليامين من صنعاء بجنوده،

فيكون بينهام  ،فيلتقي هو واألخوص وراياهتم صفر وثياهبم ملونة ،اجلاهلية

رج إىل ختو ،ثم يظهر الروم ثم يظهر األخوص السفياين عليه، ،شديد قتال

فإذا بلغ تل سام  ،ثم يظهر الكندي يف شارة حسنة ،ثم يظهر األخوص ،الشام

وترفع قبل ذلك ثنتا عرشة راية بالكوفة معروفة  ،ثم يسري إىل العراق ،فأقبل

ويظهر  ،إىل أبيهقتل بالكوفة رجل من ولد احلسن أو احلسني يدعو وي   ،منسوبة

ره وأرسف يف القتل قتله السفياينفإذا استبان أم ،رجل من املوايل
(1)

. 

املالحم عىل يدي رجل من أهل  :قال ،عن كعبما رواه نعيم  ومنها:

وأمري الناس يومئذ رجل  :قال كعب .طيارة :واخلامس يقال له ،هرقل الرابع

محائل  ،اليمن سبعون ألفاً  د  دَ يأتيه مَ  [،ݠي ]وهو اإلمام املهد من بني هاشم

سيوفهم املسد
(2)

. 

مة التي ورد فيها جميءوهذه الرواية مشاهبة للرواية  وفد أهل اليمن  املتقد 

ينرص  ،خيرج يف سبعني ألفاً منهم املنصور، هم: في ݕ وقوله، ݕإىل رسول اهلل 

ي، محائل سيوفهم املسكخلفي وخلف وصي  
(3)

. 
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جيشه الذي تعداد وفيها إشارة واضحة إىل أن اليامين من اليمن، وأن 

 سبعون ألفًا.  ݠينرص به اإلمام املهدي املنتظر 

وبعض هذه الروايات وإن كانت مأخوذة من كتب العامة إال أنا ذكرناها 

 معنىرواية ، مع أن مؤيِّدة ال من أجل االستدالل هبا عىل أن اليامين من اليمن

ث االطمئنان بصدوره عادة خاص  .متطابقًا يف كتب الفريقني يور 

بأن واالطمئنان تفيد الوثوق  بمجموعهاأن هذه األحاديث  :والنتيجة

 .ىخرأ بالدال من  اليمن،نفس  ه سيخرجرجل من أهل اليمن، وأناليامين 

ة عىل أن والغريب أن بعض الباحثني استعرض أكثر الروايات الدال  

ف أسانيدها، وخلص إىل القول بأنه ال دليل عىل أن اليامين من اليمن، وضعَّ 

 أراد أن يعتمد خربًا فيه إرسال، قال: لـام  اليامين من اليمن، إال أنه بعد ذلك 

متن اخلرب،  اميبقى أن نشري إىل أننا ال نتلمس أي موضع الهت  

فدواعي الكذب فيه منتفية، وال يوجد فيه من يستفيد من اختالق هذا 

اخلرب أو وضعه، لذا ما من جمال للتشكيك فيه، ال سيام وأن مثل هذه 

ق بالترشيع، حتى نتعامل معها وفق منهج األخبار ليست أخبارًا تتعل  

د يف األسانيد التشد 
(1)

. 

ن كل باحث ينبغي أن يتعامل مع فى عىل القارئ املنصف أال خيو

طبق منهج واحد، ال أن يكيلها بمكيالني، فإما أن يتعامل معها كام عىل الروايات 

ويعتمد روايات  ،ق يف أسانيدهايتعامل مع روايات األحكام الرشعية بأن يدق  

ىل اختالف دون غريها ع الروايات املوثوق هباب حيتج  أو ، الثقات دون غريهم

دة التي ال نجد ت عليه الروايات املتعد  ، وإما أن يأخذ بام دل  املباين يف هذه املسألة

دة من ة عىل أن اليامين من اليمن، فإهنا متعد  ما يدل عىل كذهبا، كالروايات الدال  

، من دون أن نجد يف الروايات من جهة أخرى دة للنسبة إىل اليمنجهة، ومؤيِّ 
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ة أو هنا ال ترتبط بما يعارضها، مع أ ي 
حكم رشعي إلزامي، فال مناص مسألة َعَقد 

 لنا من اعتامدها والتعويل عليها.

عىل أن اليامين ليس من طع لگابعض أتباع ااستدالالت  غرائبومن 

اليمن ما ذكره عبد الرزاق الديراوي يف كتاب )جامع األدلة( الذي يعتربه أتباع 

 يث قال:طع من أهم كتبهم، حلگاا

نقل السيد ابن طاووس يف مالمحه: )أمري جيش الغضب ليس من 

 ذي وال ذو، لكنهم يسمعون صوتًا ما قاله إنس وال جان: بايعوا فالناً 

 ولكنه خليفة يامين(. ،باسمه، ليس من ذي وال ذو

نعيم بن محاد املروزي: حدثنا الوليد بن  -ويف كتاب الفتن 

: أمري العضب ]كذا[ ليس من ذي مسلم، عن جراح، عن أرطاة، قال

وال ذو، ولكنهم يسمعون صوتًا ما قاله إنس وال جان: بايعوا فالنًا 

باسمه، و ليس من ذي وال ذو، ولكنه خليفة يامين(. هذه الرواية تنص  

عىل أن أمري جيش الغضب اخلليفة اليامين ليس من ذي وال ذو، أي 

ل أن  اليامين ليس من اليمن. ليس نسبه نسب أذواء اليمن، ومنها يتحص 

ابن منظور: )ويف صفة املهدي: قريش متان  -ورد يف لسان العرب 

ليس من ذي وال ذو أي ليس نسبه نسب أذواء اليمن، وهم ملوك 

أي قريش النسب  محري، منهم ذو يزن وذو رعني، وقوله: قريش يامنٍ 

يامين املنشأ(
(1)

. 

)الفتن( لنعيم بن محاد الذي نقل عنه ابن كتاب  ولكن عندما نرجع إىل 

 أمري»نجد أن الوارد فيه:  هذه الرواية يف كتابه )املالحم والفتن( ݞطاووس 

«بَص الع  
(2)

وكذلك يف )املالحم والفتن( كام يف  ،، وهي اجلامعةةبَ ص  مجع ع   
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سة صاحب مؤس  ة ، وهي طبعݜالطبعة املعتمدة يف برنامج مكتبة أهل البيت 

هـ1416يف أصفهان بإيران سنة  ل اهلل فرجهاألمر عج  
(1)

، ويف طبعة مؤسسة 

«أمري الغضب»هـ: 1403الوفاء يف بريوت سنة 
(2)

، ومل أجد أي طبعة ورد فيها 

، فال أدري هل الديراوي نقل «أمري جيش الغضب»، وهو راويذكره الدي ما

دًا؟!حرَّ عن طبعة أخرى، أم ذلك   ف الرواية حتريفًا متعم 

هام يف احلقيقة رواية لكنالديراوي نقل كال الروايتني ووكيف كان فإن 

أن مع و نقلها عن كتاب نعيم بن محاد،كام قلنا  ݞ واحدة؛ ألن ابن طاووس

َصب، وهذه الرواية تذكر  ح بأنه يامين إال أن الديراوي أمري الع  جعلها دلياًل ترص 

ل أن اليامين ليس من اليمن»عىل عدم يامنيته، فقال:  ، فال أدري «ومنها يتحص 

ملوك قبائل  إىلكيف حتصل ذلك عند الديراوي بمجرد عدم انتساب هذا اليامين 

 ابن منظور. ذكراليمن كذي يزن وذي رعني وغريمها كام 

كالمه بام نقله عن  دعميف استدالل الديراوي أنه  ثري لالستغرابوامل

أن هذا اخلليفة يامين  رصيح يف، مع أن كالم ابن منظور (لسان العرب)كتاب 

الديراوي إثباته، وهو أن  حياولاملنشأ، قريش النسب، وهذا ال ينسجم مع ما 

 قال:  واملنشأ، فإنه البرصي الوالدة ،طعگاهذا اخلليفة اليامين هو أمحد إسامعيل 

فأمري جيش الغضب إذن هو خليفة يامين، وهو الذي ينادي 

، وصوت جربائيل هو املقصود من الصوت الذي ݠباسمه جربائيل 

، واخلليفة اليامين هو القائم بالسيف )أمحد( كام  ما قاله إنس وال جان 

أرشنا فيام سبق، وسنثبت باألدلة يف مباحث الحقة
(3)

. 

، وهذا ال خيتلف فيه طع مل ينشأ يف اليمنگاأن أمحد إسامعيل  املعلومومن 
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ع  ملهو و ،أحد ال إذ ثبت عدمه،  فلم يثبت، بلذلك، وأما انتسابه إىل قريش يدَّ

قامت  ، وهو اد عاءطعلگاانفس إال اد عاء  املزعوم دليل عىل هذا االنتساب

طع هو اخلليفة املشار إليه يف لگايكون افكيف  ،بطالنهة الصحيحة عىل األدل  

 ؟!هذا احلديث

أو عن إمام من أئمة أهل  ݕعن رسول اهلل  روَ ثم إن هذا احلديث مل ي  

له روايات كثرية يف كتاب الذي عن أرطاة بن املنذر  ، وإنام هو مرويݜالبيت 

هذه الرواية من ضمن  ، ولعل  واحدة عن كعب األحبار بواسطة (الفتن)

قال الوليد: قال كعب: إنه يامين ام أنه قال يف ذيل الرواية: عب، وال سي  روايات ك

ب أهل اليمن ومن تبعهم من سائر الذين َص ب، والع  َص قريش، وهو أمري الع  

 .خرجوا من بيت املقدس

هذا احلديث يراد به املنصور اليامين الذي يبايعه أهل أضف إىل ذلك أن 

الزهري، قال: اه نعيم بن محاد، عن عىل ذلك حديث آخر رو اليمن كام دل  

، ثم يصري الناس بعده يف فتنة، ويقبل إليهم رجل من بني يموت املهدي موتاً 

  يمنع الرزق فال جيد من يغري عليه...، ثم خمزوم فيبايع له، فيمكث زماناً 

ة، ومذحج، ومهدان، فيأمر بإخراج أهل اليمن: قضاعإىل أن يقول: 

خرجهم حتى ينزلوا يع من يقال له من اليمن، في  ، وغسان، ومجومحري، واألزد

من تلك  شعاب فلسطني، فريجع إليهم جديس، وخلم، وجذام، والناس عصباً 

ليكون هلم مغوثة كام كان يوسف مغوثة إلخوته، إذ  ؛اجلبال بالطعام والرشاب

وال ترجعوا عىل  ،بايعوا فالناً »نادى مناد من السامء، ليس بإنس وال جان: 

، ثم يبايع ، فينظرون فال يعرفون الرجل، ثم ينادي ثالثاً «بعد اهلجرة أعقابكم

...املنصور
 (1)

. 
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أتباع اليامين رجل آخر غري اليامين املحتوم بحسب ما يراه واملنصور 

 .طعلگاا

 قال ناظم العقييل: 

حت بعض األخبار بأن هناك يامنًيا خيرج من بلد اليمن، وبعض وقد رصَّ 

 بـ )املنصور( أو )املنصور اليامين(. روايات تصفهال

قال: واملنصور اليامين هذا ليس هو اليامين املوعود، بدليل أنه يقاتل  ثم

ين قبل خروج السفياين نحو العراق...السفيا
 (1)

.  

يث أئمة أهل أحاد يرتكون الذينطع وأتباعه لگامن اوال ينقيض العجب 

ثون بروايات يروهيا ة عىل أن اليامين خيرج من اليمن، ويتشب  الدال   ݜالبيت 

بدرجة من بينام هي  ،عاواهمدة عىل أهنا دال   ليومهوا الناس ؛ݜغريهم 

  . تلك الدعاوى الكاذبةعىل خالف  الوضوح يف الداللة

  :الناس يف عرص النصد يامنية اليامين عن ارتكازالثالث: 

، عن أيب هشام بن سامليف أماليه بسنده عن  ݞفقد روى الشيخ الطويس 

: نرجو أن يكون هذا ݠملا خرج طالب احلق قيل أليب عبد اهلل  ،ݠعبد اهلل 

وهذا يربأ ، اليامين يوايل عليًّا،اليامين؟ فقال: ال
(2)

. 

من اخلوارج، خرج من اليمن يف  ى بطالب احلق كان حرضميًّافإن املسم  

بعض الشيعة أنه هو اليامين املذكور يف  ، فظن  ݠن اإلمام جعفر الصادق زم

هذا الرجل يكون أن  نفى ݠالروايات؛ لكونه ثائرًا من اليمن، إال أن اإلمام 

مواٍل ألمري  املعهود، واليامين ؛ ألن مذهبه مذهب اخلوارجاملعهوداليامين  هو

أي مكان آخر من من العراق أو  املعهود، ولو كان خروج اليامين ݠاملؤمنني 
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يخرج من سوإنام  ،خيرج من اليمن أن اليامين لن ݠغري اليمن لبنيَّ هلم اإلمام 

 موضع آخر؛ لتصحيح ما هو مرتكز يف أذهاهنم من أن اليامين من أهل اليمن.

كون يامنية اليامين مرتكزة يف أذهان أصحاب  ني يف رد  قال بعض الباحث

 :ݜاألئمة 

ة علينا؟ وهل أن اإلمام حج   ݠهل أن فهم من سأل اإلمام 

ح للسائل فهمه يف أي مسألة ي سأل هبا؟ ال  بأيب وأمي ملزم بأن يصح 

ق من الناحية سيام يف مسألة ال هتم زمان السائل، ويف قضية ال تتعل  

ًا، وال تنطوي عىل أي ب عد ترشيعي للسائل؟ بل قد العملية به إطالق

دًا لكي يبقي السائل ومن يسمعه يف توه   م مكان يكون اإلمام متعم 

، إذ إن هذا الوهم ال يضريهم، لكن رفعه قد يرض بوجود الرجل

وحركة اليامين الحقًا، وبقاءه خيدم وبشكل جاد مسألة إبقاء شخصية 

اليامين خمفية عن مناوئيه
(1)

. 

ة علينا وال سيام أنا ال  واجلواب: أنه ال شك يف أن فهم السائل ليس حج 

عدم إنكار اإلمام عليه هذا  إال أنهذا السؤال،  ݠنعلم من الذي سأل اإلمام 

الفهم، وجماراته يف أن اليامين من اليمن، وتفهيمه أن املانع من كون اليامين هو 

، دليل عىل أن ما كان ݠق هو أنه يربأ من أمري املؤمنني ى بطالب احلاملسم  

مرتكزًا يف ذهن السائل وغريه من أن اليامين ال بد أن يكون من اليمن كان 

كان بإمكانه لو كان اليامين من بالد أخرى غري  ݠصحيحًا، وال سيام أن اإلمام 

شديدة   للسائل هذه املسألة من دون حاجة للترصيح بمسألةاليمن أن يبنيِّ 

 ي.يل والترب  التو  كاحلساسية 

ال هتم زمان السائل، ويف قضية ال تتعل ق من »اليامين إن مسألة وأما قوله: 

ى بطالب  فغري «الناحية العملية به إطالقاً  صحيح؛ ألن السائل ظن  أن املسم 
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لنرصته،  اخلروج معهيدعو بعض الشيعة إىل ربام ، وهذا املعهوداحلق هو اليامين 

ا ضية ختتص بزمان السائل، ومن املهمفهي ق  كي البيان حال هذا الرجل  جدًّ

 الشيعة.بعض ينخدع به 

ح للسائل »تساؤله بقوله: وأما  وهل أن اإلمام بأيب وأمي ملزم بأن يصح 

ح  ݠ فجوابه أن اإلمام« فهمه يف أي مسألة ي سأل هبا؟ ليس ملزمًا بأن يصح 

إزالة اللبس الذي  ݠوظائف اإلمام  فهم السائل يف أي مسألة ي سأل، لكن من

املوارد التي ربام تتوافر فيها ربام يقع فيه بعض الشيعة، خصوصًا يف بعض 

، مثل مسألة اليامين الذي ذكرت الروايات أسباب تدعو للتغرير ببعض الشيعة

، وأن رايته أهدى الرايات، ݠأنه من العالمات املحتومة لقيام اإلمام املهدي 

الني وأصحاب املطامع ووقوع اللبس يف  مثل هذه العالمة ربام يغري الدج 

، كام انخدع بعض عاءهذا االد   من خاللباد عاء هذه الشخصية وتضليل الناس 

وا أنه النفس الزكية محمد بن عبد اهلل بن احلسن املثنى الذي ظن  بالشيعة 

 خطأهم يف ذلك. ݠيف الروايات، فبنيَّ هلم اإلمام الصادق  املمدوح

 أبو الفرج األصفهاين يف ترمجة حممٍد املذكور:  قال

رون أنه الذي جاءت فيه ويقد   ،ونه املهديوكان أهل بيته يسم  

نه أوكان علامء آل أيب طالب يرون فيه أنه النفس الزكية، و ،الرواية

وكان من أفضل أهل بيته، وأكرب أهل زمانه يف  ،املقتول بأحجار الزيت

 ،وشجاعته ،وفقهه يف الدين ،وحفظه له ،زمانه يف علمه بكتاب اهلل

 ،نه املهدي، حتى مل يشك أحد أمر جيمل بمثله، وكل أوبأسه ،وجوده

من آل أيب  وبايعه رجال من بني هاشم مجيعاً  ،وشاع ذلك له يف العامة

ثم ظهر من جعفر بن حممد قول  ،طالب وآل العباس وساير بني هاشم

فانتبهوا من ذلك  ،ي العباسن امللك يكون يف بنأو ،يف أنه ال يملك

ألمر مل يكونوا يطمعون فيه
(1)

.      
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دًا لكي ي  »وقوله:  بقي السائل ومن يسمعه يف بل قد يكون اإلمام متعم 

م مكان الرجل، إذ إن هذا الوهم ال يضريهم، لكن رفعه قد يرض بوجود توه  

شكل جاد مسألة إبقاء شخصية اليامين وحركة اليامين الحقًا، وبقاءه خيدم وب

من غري صحيح؛ ألن هذا يتناىف مع جعل اليامين عالمة  «ة عن مناوئيهخمفي  

ي مِّ بشكل كامل عن أعدائه ومناوئيه، فإن التعمية  عالمات الظهور؛ فإنه إذا ع 

فون هبا عليه،  أيضاً  ستطال أولياءه ومنارصيه، فال يكون عندهم أي عالمة يتعر 

فه باليامين حينئذ مع انتسابه إىل بالد أخرى كاٍف يف إحداث التعمية بل إن وص

الكاملة التي ال يمكن بعدها معرفة شخصيته بأي حال من األحوال، مضافًا إىل 

أن مثل هذا اإلخفاء ربام يغري كل طامع من مجيع البلدان باد عاء اليامنية، وهذا 

عني عىل   .اليمن فقطخصوص أشد خطرًا من قرص املد 

مع أن عدم ذكر الروايات السمه ونسبه ومكان والدته وإقامته وسائر 

صاته كاٍف يف حفظه من أعدائه ومناوئيه، وال حاجة مع ذلك إىل إخفاء  مشخ 

 .بالكامل رةألن مثل ذلك جيعل معرفته حني خروجه متعذِّ  ؛بلد خروجه

 : قال الباحث املذكور إنثم 

لوات اهلل عليه ال وجود له وبالتايل فإن أي إلزام عىل اإلمام ص

ليقال بأن األوىل باإلمام أن يشري إىل مكانه، نعم أوضح اإلمام صلوات 

اهلل عليه اجلهة امللزم بتبياهنا، وهي ما يتعلق باجلانب االعتقادي، دون 

أن يلتفت إىل أي موضوع آخر، وهو أمر عقالئي بدهيي
(1)

    . 

ذكر مكان خروج اليامين ألن هذا األمر كان  ݠاإلمام  إنام ترك قلت:

يف غنى أيضًا عن بيان أن  اليامين من  ݠمع أن اإلمام  معلومًا ال حيتاج إىل بيان،

؛ ألنه إذا كان يدعو إىل احلق، ورايته أهدى الرايات، ݠاملوالني ألمري املؤمنني 

، إال ݠاملؤمنني  ، فال بد أن يكون مواليًا ألمريݠويدعو إىل صاحب األمر 
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، ݠأن السائل مل يكن يعلم أن طالب احلق خارجي يربأ من أمري املؤمنني 

باعتبار أن اليمن كان فيها كثري من الشيعة يف ذلك الوقت، ولذلك أشار ابن 

ه إىل اليمن ملا أراد اخلروج إىل  بالتوج   ݠعىل اإلمام احلسني  ݤعباس 

ف عليك يف هذا  وال أصرب، إين أختو  بن عم! إين أتصربَّ ايا : العراق، فقال له

هبم، أقم يف هذا البلد حتى  نَّ فال تغرت   ،الوجه اهلالك، إن أهل العراق قوم غدر

  ثم أقدم عليهم، وإال فَ  ،همينفي أهل العراق عدو  
 فإن به حصوناً  ،إىل اليمن رس 

 وبثَّ  ،وكن عن الناس يف معزل، واكتب إليهم وألبيك به شيعة،، وشعاباً 

عاتك فيهم، فإين أرجو إذا فعلت ذلك أن يكون ما حتبد
(1)

.   

ما كان جمهوالً عند السائل، وهو  ݠ الصادق اإلماموألجل ذلك بنيَّ 

 .املعهودد طالب احلق، وأنه ال يمكن أن يكون اليامين معتقَ 

 ثم قال الباحث املذكور بعد ذلك: 

فإن التبادر املذكور يكون صحيحًا لو أن  أما احلديث عن التبادر

ث عن أمر يتعل   ث اإلمام صلوات اهلل عليه كان يتحد  ق بزمان املتحدَّ

ة بعيدًا عن زمان املنصوص له بعد   معه، ولكن عندما يكون زمان النص  

غ لاللتزام بالقول به، فاإلمام   ݠقرون فال وجه هلذا التبادر، وال مسو 

ث مع شخص ال ت عنيه من الناحية العملية قضية اليامين هنا يتحد 

ةمطلقًا، بل هي تعني أناسًا سيأتون من بعد قرون عد  
(2)

. 

اللفظ، سواء  كالم واضح الفساد؛ ألن التبادر إنام يستفاد من حاق   ذاوه

ث معه أم يرتبط بقضية مستقبلية، وال يشرتط  كان احلديث يتعل ق بزمان املتحدَّ

 ، وإال فال بد  زمان النص   يف حصول التبادر أن يكون احلديث عن قضية ختص  

ة  من القول: إنه ال فائدة يف مجيع أحاديث املالحم وما يقع يف آخر الزمان بل عام 
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 .  واضح البطالنية ما يتبادر لنا منها، وهو كالم ؛ لعدم حج  األحاديث

ث مع شخص تعنيه  ݠهذا مع أن اإلمام  قضية اليامين من كان يتحد 

الناحية العملية؛ ألن السائل كان يظن أن )طالب احلق( الذي خرج يف 

، ومن الرضوري بمكان أن املعهودحرضموت يف ذلك الوقت هو ذلك اليامين 

فساد ظن ه باألمور الواضحة الظاهرة مثل كونه من غري اليمن  ݠيبني  له اإلمام 

كونه يربأ من أمري املؤمنني كأمر باطني لو كان غري يامين، بدالً من اللجوء إىل 

 .كام قلنا الذي ربام كان السائل ال يعلم به ݠ

اليامين يف  أن يامنية اليامين كانت مرتكزةومن الروايات التي تدل عىل 

يا معرش اليمن  :عن عبد اهلل بن عمرو أنه قالاألذهان ما رواه نعيم بن محاد 

شاء أولو  ،ي نفيس بيده إنه لقريش أبوهفال والذ ،«إن املنصور منكم» :تقولون

هو له فعلت أن أنسبه إىل أقىص جد  
(1)

.  

يفتخرون بأن اليامين منهم، وعبد اهلل بن  واأن أهل اليمن كان بتقريب:

عليهم، ولكن أنكر عليهم أن يكون أصله من قبائل اليمن، ذلك عمرو مل ينكر 

، ريش، وأنه وزعم أن أصله من ق ونحن أوضحنا فيام يعرف نسبه إىل أقىص جد 

من ولد زيد بن عيل الشهيد رضوان اهلل عليه، أنه م أن بعض الروايات بيَّنت تقد  

 نسبه يرجع إىلونسبته إىل اليمن باعتبار أن اليمن وطنه ومسكنه وإن كان 

 قريش، فال منافاة بني األمرين.

ن اليامين من أهل اليمن، أمناه نخلص إىل القول بفإذا ات ضح كل ما قد  

خمالف للروايات هو اليمن، وكل ما يقال غري ذلك فصنعاء سيخرج من أنه و

 ، وحسبه موهنًا!!ݜاملروية عن أئمة أهل البيت 

بعض تفاصيل هذه املسألة، إذ والشيعة وإن كانوا يقولون بالبداء يف 
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إال أنا ليمن، فيخرج من غري ا مثاًل، اليامين يمكن حصول البداء يف مكان خروج

ضح البداء إال إذا قام الدليل الصحيح عىل وقوعه، وهبذا يت   بمثل هذاال نقول 

 فساد قول ناظم العقييل: 

ة روايات تنص   بوضوح عىل أن اليامين يأيت من  حتى لو جاءت عد 

اليمن مثاًل، وجاء اليامين من العراق، ال جيوز التكذيب أبًدا؛ ألن هذا 

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ﴿تعاىل، قال تعاىل:  عائد إىل مشيئة اهلل

﴾ۆئ
(1)

 . 

مثل هذا  يقع يف يمكن أنالبداء العقييل يلزمه أن يثبت أن أن  واجلواب:

أن  ليصح بعد ذلكة عن أن تكون عالمة، العالمة احلتمي  فيه رج املورد الذي خت

ى هذا العراقي باليامين أو وداملعهخيرج رجل عراقي بدالً عن اليامين  ، سواء تسم 

م   القول فإن القول بالبداء ال يشمل املوارد التي يلزم من  ؛ي بذلك أم الس 

ة ݠ، كتكذيب املعصوم فيها حماذير رشعية البداء وقوعب ، أو خفاء عالمة مهم 

 .من عالمات الظهور وما شاكل ذلك

وقام الدليل الصحيح ولو سل منا بحصول البداء يف أمثال هذه األمور، 

من األخذ بمقتىض حينئذ فال مناص  ،املعهوداليامين هو  أن هذا العراقيعىل 

ت ، ودل  املعهوداليامين هو عي أنه وأما إذا جاء رجل عراقي يد   هذا الدليل،

ظاهر ك بالتمس  تكذيبه، ومن  بد  األدلة القطعية عىل أنه كاذب مفرت، فحينئذ ال 

 بالدليل الصحيح. حتى يثبت خالفهه من أهل اليمن الدالة عىل أنالروايات 

طع يف التعامل مع لگامنهج أتباع اجانبًا من وكالم العقييل هنا يبنيِّ 

لوها إما أن يؤوِّ  كل رواية تتعارض مع أهوائهم ودعوهتم الباطلة الروايات، فإن

، أو مضموهنا بزعم حصول البداء فيه وابام ال يتعارض مع باطلهم، أو يرد  
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فق الشيعة عىل قبوهلا حتى لو كانت مروية بأصح األسانيد، وات   فون سندهاضعِّ ي

الدال عىل انقطاع السفارة قبل الصيحة  والعمل هبا، مثل توقيع السمري

، ݜأئمة أهل البيت  وا كثريًا من رواياترد  ، وهبذا املنهج الباطل والسفياين

   ولكن بطرق شيطانية ماكرة.

 باد عاء إمكان وجودأن حيتال عىل النصوص حاول  العقييل ناظامً  ثم إن

 ، فقال: آخر من اليمن تابع لليامين األصل الذي هو من العراقيامين 

يف متن الرواية، فقد  «من اليمن»إذا سل منا بوجود وثبوت كلمة 

د لليامين  يكون املقصود من يامين اليمن هو يامين تابع ونارص وممهِّ

ى يامين ]كذا[  املوعود األصل؛ ألن كل من يتبع اليامين املوعود يسم 

ى سفياين ]كذا[ لنفس نسبة إىل قائده، كام أن من يتبع السفياين يسم  

املناسبة، ويبقى اشتهار هذه التسمية كلٌّ بحسبه، وأكيد ستكون هذه 

الصفة أشهر بالنسبة للقادة والثوار الذين يتبعون اليامين املوعود، فقد 

يمن، ويامين من العراق، ويامين من إيران، ويامين يكون هناك يامين من ال

من الشام ...، وكل هؤالء تابعون لليامين املوعود األصل
(1)

. 

الذي هو قائد  املعهودوهذا الكالم مردود بأن الكالم إنام هو يف اليامين  

ارت إليه والذي أش س،ة من عالمات الظهور املقد  وعالمة حتمي   اد،من القو  

الذي الرجل ، وهو ݠإلمام املهدي ل املنارصينوذكرت أنه من  ،الروايات

حتى أي رجل يامين به ، وال يراد «اليامين»ينرصف إليه الذهن عند إطالق كلمة 

ألن غري اليامين  ؛ل اهلل تعاىل فرجه الرشيفكان من أنصار اإلمام املهدي عج   لو

 املحتوم منها. من فضاًل عن أن يكون كاملبارليس من عالمات الظهور  املعهود

فهو يامين وإن كان  املعهودوزعم العقييل أن كل من كان من أنصار اليامين 

عراقيًّا أو إيرانيًّا غري صحيح، ومل يدل عىل ذلك يشء من الروايات املعروفة، 
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عىل هنجه الباطل أن  يسريوهو تالعب مفضوح بالروايات ليتسن ى له وملن 

ة الضالل.يطب قوا الر  وايات عىل من شاؤوا من أئم 

ولو سل منا بأنه يصح  إطالق اليامين عىل كل القادة والثوار من أتباع اليامين 

 طعگافإن هذا ال ينفع ناظاًم العقييل يف يشء؛ ألن إمامه أمحد إسامعيل  املعهود

عي  الذي ثبتت  عدم يامني ته  نه تابع لهال أ ،املعهودأنه هو اليامين كذبًا وزورًا يد 

 . جيوز تسميته باليامين هبذا اللحاظ وواحد من أنصاره

عالمة حتمية من عالمات ظهور  املعهودإنام بيَّنت أن اليامين  والروايات

ض هلم، سواء ، وأما األتباع واألنصار فلم تتعر  ݠاإلمام املهدي املنتظر 

ت تسميتهم باليامنية أم مل تصح   فيد يف يشء إال ة هذه التسمية ال ت، وصح  صحَّ

 من ناحية لغوية فقط. 

 :اليمن من اليماين خروج يف استبعاد ال
استبعد بعض الباحثني أن خيرج اليامين من اليمن، باعتبار أن راية اليامين 

صف ت يف الروايات بأهنا أهدى الرايات ال بد أن تكون عىل مذهب التي و 

بعيد وحلد اآلن حاضنة  عهدالشيعة اجلعفرية االثني عرشية، واليمن منذ 

ت عىل أن أنصار للزيدية دون الشيعة اإلمامية، وحيث إن بعض الروايات دل  

ا حصول هذا العدد عد  اليامين ي   من ون بسبعني ألف مقاتل، فمن البعيد جدًّ

ح خروج اليامين من بالد أخرى شيعية  الشيعة اإلمامية يف اليمن، وهذا يرج 

 كالعراق مثاًل.

 قال الباحث املذكور: 

ة، إن اليمن كانت منذ عهد بعيد وما زالت حاضنة للعقيدة الزيدي  

ة، هت مع مرور الزمن لتقرتب أكثر مع العقيدة السلفي  وهذه العقيدة اجت  

صورة أكثر عن العقيدة اإلمامية، وال جمال أو لتبتعد بشكل عام وب
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بأن ما جيري يف اليمن حاليًّا دليل عىل ذلك، واحتامل أن تكون  للشك  

يف مستقبل بعيد منظور حاملة هلذه العقيدة، وحاضنة لقاعدة ثورية 

اها بشكل قوي عىل مستوى أن تكون حاضنة جليش اليامين، ال تتبن  

ةوجود له باملر  
(1)

. 

التي لرصيح الروايات  دٌّ ال أكثر، ورَ  حمض أن هذا استبعاد واجلواب:

ن احلق مستبعادات واحتامالت ال تغني ابت عىل أن اليامين خيرج من اليمن دل  

لنا باألولوية أن  حلقَّ يف عالمات الظهور شيئًا، ولو فتحنا مثل هذا الباب 

ل اهلل تعاىل فَرجه الرشيف من مكة  املنتظر مام املهديك يف خروج اإلنشكِّ  عج 

اآلن حاضنة ألعداء اإلمام  منذ عهد موغل يف القدم وحلد  كانت ألهنا  ؛مةاملكر  

هم يكونون ، ومجع ثالثامئة وثالثة عرش رجاًل وشيعته ݠاملهدي املنتظر 

الطبيعية  بحسب املوازين غري كاٍف  ݠالقاعدة األساس ألنصار اإلمام املهدي 

ها حلكم أهل وإخضاع ،ةمك  واالستيالء عىل  ،ي الرشيفاحلرم املك  للسيطرة عىل 

ة يف عرص الظهور أن أهل مك   منالروايات عليه ، مع ما تدل ݠاإلمام املهدي 

  .ݠ لإلمام املهدي نيمناوئسيكونون 

يعقوب الرساج، قال: سمعت أبا بسنده عن  (الغيبة)فقد روى النعامين يف 

 :ها وحياربونهأهلَ  يقول: ثالث عرشة مدينة وطائفة حيارب القائم   ݠاهلل عبد 

...ة، وأهل البرصةأهل مكة، وأهل املدينة، وأهل الشام، وبنو أمي  
 (2)

. 

ة وأخاه يقتلون النفس الزكي   عىل أن أهل مكةروايات بعض الدل ت كام 

   .فقط ݠ اإلمام املهدي بني الركن واملقام، ال ليشء إال ألنه سفري

 قال: قلت ،يعقوب الرساجبسند صحيح عن  ݞروى الكليني فقد 

 ،إذا اختلف ولد العباس :: متى فرج شيعتكم؟ قال: فقالݠأليب عبد اهلل 
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 ،وخلعت العرب أعنتها ،وطمع فيهم من مل يكن يطمع فيهم ،ووهى سلطاهنم

ورفع كل ذي صيصية صيصيته
(1)

ك وحتر   ،وأقبل اليامين ،وظهر الشامي ،

. ݕمر من املدينة إىل مكة برتاث رسول اهلل ، وخرج صاحب هذا األاحلسني

رده قال: سيف رسول اهلل ودرعه وعاممته وب   ؟ݕفقلت: ما تراث رسول اهلل 

 ،خرج السيف من غمدهفي   ،ى ينزل مكةحت ،وقضيبه ورايته والمته ورسجه

ويستأذن  ،ويتناول القضيب بيده ،دة والعاممةوينرش الراية والرب   ،ويلبس الدرع

فيبتدر  ،فيأيت احلسني فيخربه اخلرب ،لع عىل ذلك بعض مواليهفيطَّ  ،اهلل يف ظهوره

، ويبعثون برأسه إىل الشامي ،احلسني إىل اخلروج، فيثب عليه أهل مكة فيقتلونه

...فيبايعه الناس ويتبعونه ،مرفيظهر عند ذلك صاحب هذا األ
 (2)

. 

ستكون أحوال الناس عىل أن  تدل  ضافًا إىل ذلك فإن بعض الروايات م

، فيدخل يف هذا األمر بعض من خمتلفة يف ذلك العرص عام كانت عليه من قبل

فيه، فقد روى النعامين بسنده  كان خارجًا منه، وخيرج منه بعض من كان داخالً 

يقول: إذا  ݠإبراهيم بن عبد احلميد، قال: أخربين من سمع أبا عبد اهلل عن 

رى أنه من أهله، ودخل فيه شبه خرج من هذا األمر من كان ي   ݠخرج القائم 

عبدة الشمس والقمر
(3)

. 

و عبد اهلل قال: قال أب ،عن أيب بصريبسنده  ݞوروى الشيخ الطويس 

ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه  ،مر بمن ال خالق لههذا األ اهلل  : لينرصنَّ ݠ

                                                             
َية:  (1) ي ص  ل الديك، واحلصن، واجلمع الصيايص، ن البقرر  بالتخفيف قَ هي الصِّ ج  ، وما َخل ف ر 

ة وكأنه كناية عن قيام كل ذي قوة لطلب امللك والرئاسة، أو عن رفع السالح مثل األسن  

ط األعداء، والغرض هو والرماح وغريمها، أو عن رفع احلصون والقالع حفظًا من تسل  

رشح املازندراين ألصول الكايف وبة األمر فيه. )ة ذلك الزمان وصعإىل شد   اإلشارة

12/301) . 
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من هو اليوم مقيم عىل عبادة األوثان
(1)

. 

 : ݞاملجليس الشيخ قال 

ع يف هذا اليوم مجاعة ال املراد أن أكثر أعوان احلق وأنصار التشي   لعل  

ظهر األمر وخرج القائم خيرج من هذا الدين  نصيب هلم يف الدين، ولو

من يعلم الناس أنه كان مقياًم عىل عبادة األوثان حقيقة أو جمازًا، وكان 

الناس حيسبونه مؤمنًا، أو أنه عند ظهور القائم يشتغل بعبادة 

األوثان
(2)

. 

بأقوام مل  ݠر اهلل تعاىل ينرص هذا الدين عند قيام صاحب األم ولعل  

 يكونيكونوا منتمني إىل مذهب الشيعة اإلمامية من اليمن أو من غريه، و

 ، واهلل العامل.املعهودبعضهم من أتباع اليامين 

ا بحسب ما ع يف اليمن يف هذا العرص هذا مع أن حركة التشي   نشطة جدًّ

حيث صار  والشواهد واحلوادث تدل عىل ذلك، أهل اليمن، بعضمن  علمت

بشكل ملحوظ، خالفًا ملا كان  اً رومؤث   اً الشيعة اإلمامية يف اليمن ظاهر وجود

 عليه قبل ذلك.

ور ولو سل منا أن اليمن لن يكون حاضنة للشيعة اإلمامية يف عرص الظه

ة آالف من اليمني   فإن ذلك ال يمنع أن يكون خروج اليامين ني من اليمن يف عد 

إذ ال حمذور يف أن يكون كثري من أنصار والباقي من الزيدية،  ،اإلمامية الشيعة

من الشيعة  هباقي أنصاربعد ذلك ينضم إليه  اليامين املعهود من الزيدية، أو

وغريها من البالد  ، والشاماحلجاز، والعراقكبالد خمتلفة،  يف الساكننياإلمامية 

ار أنصمجيع التي يتكاثر فيها الشيعة يف عرص الظهور، فإن الروايات ال تشعر بأن 

 اليامين سيكونون من بالد واحدة.
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من الرواية التي سبق ذكرها ملا جاء وفد أهل  هذا املعنىوربام يستفاد 

منهم املنصور، خيرج يف قال فيهم:  ݕ، وفيها أنه ݕاليمن إىل رسول اهلل 

ي، محائل سيوفهم املسكينرص خلفي وخلف وصي   ،سبعني ألفاً 
(1)

. 

بالد بأن أنصار اليامين من  ربام يشعر، «ج يف سبعني ألفاً خير»فإن قوله: 

قال ذلك يف سياق مدح أهل اليمن بأن منهم  ݕ؛ ألن النبي اليمنأخرى غري 

لكانت املناسبة تقتيض مدح  من اليمن املنصور اليامين، ولو كان مجيع أنصاره

ينرصون فيقول: منهم املنصور اليامين وأنصاره الذين ، أولئك األنصار أيضاً 

  .يخلفي وخلف وصي  

عىل أن اليامين إذا مل خيرج من اليمن فال يمكن اجلزم بأنه سيخرج من 

؛ ألنه ربام خيرج من بالد أخرى، كاحلجاز، أو اخلليج، أو خصوص العراق

  بعض نواحي إيران، أو غريها.

 ثم إن الباحث املذكور تساءل قائاًل: 

ين[ إىل العراق؟! فعندئذ سنتساءل: من أي حدود سريد ]اليام

 - تعنيوكيف يؤمِّن خطوط الوصل املطلوبة للدعم اللوجستي، التي 

وجود قواعد إمداد وإدامة؟! وذلك ألن احلدود السعودية مع  -حكامً 

العراق لن تكون صاحلة، بدليل وجود دولة مناهضة له حكاًم، واحلدود 

أن مع األردن وسوريا ستكون حتت وصاية السفياين، ومن الواضح 

 ره.هذا االحتامل ال وجود إلمكانية تصو  

د هنا عىل ما أرشنا إليه سابقًا، بأن حديثنا هنا ال ينظر إىل وأؤكِّ 

األمور بمنظار اليوم، وإنام بمنظار ما أشارت إليه روايات الظهور وما 

قبله ملعطيات الواقع السيايس املوضوعي
(2)

. 
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 دًا ما قاله هنا:وقال يف موضع آخر مؤك  

فإن عدم وجود حدود مشرتكة تقيض عىل أي احتامل يف  أما اليمن

هذا الصدد، وال سيام أن الروايات تشري إىل وجود دولة مركزية 

يومذاك يف احلجاز تعمل ضد اإلمام روحي فداه وشيعته، وهي 

ك من هذا القبيل ر  بالنتيجة ستكون حاجزًا جغرافيًّا أساسيًّا ضد أي حت

لو كان له وجود
(1)

. 

أن الروايات دل ت عىل أن الوضع يف اجلزيرة العربية يف تلك  واجلواب:

ا، ولن تكون هناكمضطربمرتبكًا وسيكون الفرتة  دولة قوية تضبط  ًا جدًّ

بايعه سيعلن دولته يف مكة، وسي ݠاألمور، وهلذا فإن اإلمام املهدي املنتظر 

رغم عداوة  الناس يف املسجد احلرام من دون أن يكون هناك أي قتال أو مقاومة

 ئاً الوضع يف جزيرة العرب سيكون مهي  أن ، وهذا يدل عىل ݠأهل مكة له 

لليامين لالنطالق من اليمن إىل العراق بجيشه من دون أن جيد أي عوائق حتول 

 قاله الباحث املذكور من أنه ال بينه وبني الوصول إىل الكوفة يف أرسع وقت، فام

ث بمنظار اليوم،   «بمنظار ما أشارت إليه روايات الظهور وما قبله»وإنام يتحد 

 غري صحيح.

سيكون احلجاز يف وضع ال بأنالباحث يف موضع آخر وقد اعرتف 

كًا   :، فقاليف ذلك الوقتضعيفًا متفكِّ

رتبطة بحركة ة املوما بني هذا وذاك، فإن األحداث السياسية العام  

 صة يف: اليامين يف هذا الزمن ستكون مالحمها متلخ  

ام احلجاز، حتى يكون فيهم ضعفًا  -أ تفكك كبري يف سلطة حك 

لجئهم إىل طلب النرصة من السفياين للوقوف بوجه كبريًا ]كذا[ ي  

 سعيًا للقضاء عليه... (روحي فداه)اإلمام 
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سياسية يف احلجاز بأنه  يف الروايات عن األوضاع الهذا وقد يعربَّ 

ة احلكم، ورسعة هناية والية ملك اليوم والليلة، إشارة إىل قرص مد  

ك األمنيام فيها، وزيادة االضطراب والتفك  احلك  
(1)

 .  

ن اليامين  ولو سل منا أن الوضع يف اجلزيرة العربية يف ذلك الوقت ال يمكِّ

ا من االنطالق  اليمن إىل الكوفة، فإن انتقال جيش كامل يف هذا بجيشه من برًّ

قالزمان  ، بل إن بعسري وال مستغربإىل املناطق األخرى ليس  بنحو متفر 

 للقتال ضداجتامع املقاتلني الذين ذهبوا من بالد عربية خمتلفة إىل أفغانستان 

 االحتاد السوفيايت كان هبذا النحو. 

ة ما قلناه، د صح  والعراق تؤك   هذه األيام يف سوريايف وأحداث الساعة 

فمن املعلوم أنه اجتمع يف سوريا والعراق عرشات األلوف من مجيع بقاع الدنيا 

نظام يف سوريا، وإعالن الدولة اإلسالمية يف العىل هدف واحد، وهو إسقاط 

 يف اجلزء األوسط من العراق. العراق والشام

ة قادرة عىل بسط قوي   فإذا كان احلال هكذا يف هذه األيام مع وجود دول

 فيه الفتن ستكثرنفوذها وضبط حدودها، فام بالك يف ذلك الوقت الذي 

قط فيه احلكومات يف اجلزيرة العربية والشام والعراق تسوالنزاعات، وس

 ضعيفة غري قادرة عىل ضبط األمور؟   ستكونوغريها، أو 

 أنه قال:  املذكورومن االستبعادات التي ذكرها الباحث 

د ذلكعطيات هنا بأمجعها تؤك  وامل
(2)

؛ إذ ال يعقل كل هذا الدور 

املصريي الذي سيلعبه العراق يف حركة اإلمام املنتظر روحي فداه كام 

د لإلمام بأيب وأمي تشري الروايات، وال يكون يف شيعة العراق من يمه  

ى ألعداء اإلمام صلوات يف خضم هذه املعر كة املصريية، أو من يتصد 
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مع كل  -اهلل عليه، كالسفياين اللعني، بحيث إن الشعب العراقي 

كل عىل يبقى يتَّ  - ته وعشقه لإلمام روحي فداه ومحاسه لذلكحيوي  

جيوش خارجية لتغيثه!! مع العلم بأن كثريًا من أصحاب اإلمام 

تكن الغالبية منهم روحي فداه هم من شيعة العراق إن مل
(1)

    .   

ال داللة الروايات،  ضمن دائرةم ألنا نتكل   ؛وهذا االستبعاد ال قيمة له

 ،ت عىل أن السفياين يأيت إىل الكوفةوالروايات دل  يات، بحسب الرغبات والتمن  

 ذكر.ي مقاومة ت  مقتلة عظيمة من دون أن جيد أ أهلها ويقتل من

 ،عن عامر بن يارسبسنده  (الغيبة)يف كتاب  ݞالشيخ الطويس  فقد روى

مارات، فإذا رأيتم أكم يف آخر الزمان، وهلا أنه قال: إن دولة أهل بيت نبي  

 ماراهتا.أ يءوا حتى جتوكف   ،فالزموا األرض

 ينَّ ثم يرجع يف قيس حتى ينزل اجلزيرة السفياين، فيسبق اليام: قالإىل أن 

قتل[]فيَ 
(2)

فيقتل أعوان آل حممد  ،، وحيوز السفياين ما مجعوا، ثم يسري إىل الكوفة

يهم، ثم خيرج املهدي عىل لوائه شعيب بن من مسم   ويقتل رجالً  ،ݖ

...صالح
 (3)

.  

في، قال: جابر بن يزيد اجلعبسنده عن  (الغيبة)وروى النعامين يف كتابه 

ك يدًا وال وال حتر   ،: يا جابر، الزم األرضݠقال أبو جعفر حممد بن عيل الباقر 

هلا اختالف بني العباس، أو   حتى ترى عالمات أذكرها لك إن أدركتها: الً ج  ر  

ينادي من  به من بعدي عني، ومنادٍ  ث  وما أراك تدرك ذلك، ولكن حدِّ 

 ...السامء

، ألفاً هتم سبعون وعدَّ  ،إىل الكوفة يشاً ويبعث السفياين جإىل أن قال: 
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، فبينا هم كذلك إذ أقبلت رايات وسبياً  وصلباً  فيصيبون من أهل الكوفة قتالً 

ومعهم نفر من أصحاب القائم،  ،ا حثيثاً وتطوي املنازل طيًّ  ،من قبل خراسان

فيقتله أمري جيش السفياين بني  ،ثم خيرج رجل من موايل أهل الكوفة يف ضعفاء

...ة والكوفةاحلري
 (1)

. 

 وهاتان الروايتان وغريمها تدل عىل أن الشيعة يف العراق وباألخص  

نون من الدفاع عن الكوفة سيكونون يف حالة من الضعف بحيث ال يتمك  

 أنفسهم من هجامت السفياين.

ة غيبي  ، وال سيام يف األمور ال«ال يعقل»والبحث العلمي ال خيضع لقول: 

مل تبني  أن هناك قوة فاعلة يف  التي التي ال طريق إليها إال من خالل الروايات

ب الروايات أنه سيتغل   بيَّنتالعراق تستطيع أن تقف أمام جيش السفياين الذي 

ه عىل راية األصهب واألبقع وغريمها، وستكون له قوة فائقة تغريه بالتوج  

 للعراق لقتل الشيعة هناك.

الروايات أن العراق يف ذلك الوقت ال توجد به  ر من جو  والذي يظه

 - إن كان موجودًا يف ذلك الوقت -ة، واجليش العراقي ة قوي  حكومة مركزي  

كًا سيكون ضعيفًا   غري قادر عىل مواجهة جيش السفياين.مفكَّ

داللة عىل أن ما يصنعه  ليس فيها أي وغريها هذه الروايات وال خيفى أن

ه ال يقع الكوفة من املحتوم، وغري املحتوم قابل للتغيري، أو لعل  السفياين بأهل 

جد ما يمنع وقوعه، كالدعاء  املؤمنون أحسن، أو إذا ونحوه أصاًل إذا و 

وا لعد   ،للدفاع عن أنفسهماالستعداد  العراقيون ما استطاعوا من وهم وأعد 

فتعاونوا عىل الرب  اىل،ة، أو إذا صلح حال املؤمنني، وكانوا أكثر قربًا من اهلل تعقو  

، وعطف كبريهم عىل صغريهم، اهلامشية اتوالتقوى، ونبذوا عنهم النزاع
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يرد كيده يف فإن اهلل تعاىل ربام يدفع عنهم بالء السفياين و هم عىل فقريهم،وغني  

  نحره.

 ݠاملهدي ته وعشقه لإلمام مع كل حيوي  وأما بقاء الشعب العراقي 

فهو أمر غري مستغرب؛ فإنه ربام  ش خارجية لتغيثهمعتمدًا عىل جيو ومحاسه له

ا بجيش احلكومة العراقية يف ذلك الوقت  يف العراق يكون التسليح خاصًّ

له ملواجهة جيش ؤه  ت غري مسلح بدرجةالضعيفة، وأما الشعب العراقي فإنه 

ه بجيشه ، وهلذا فإن اخلراساينالذي قوامه سبعون ألف مقاتل السفياين  سيتوج 

راق ملواجهة جيش السفياين، وإنقاذ العراقيني من بطش السفياين وسفكه لعإىل ا

 .وتنكيله

وخري مثال عىل ذلك ما نعيشه يف هذه األيام التي سيطر فيها تنظيم 

كتابة هذه السطور فإن اجليش العراقي مل يستطع  داعش عىل ثلث العراق، وحلد  

احلكومة العراقية م أن رغأن يلحق اهلزيمة بتنظيم داعش ويسرتد املوصل منه، 

بالدول املختلفة ملساعدة اجليش العراقي يف حماربة هذا قد استعانت احلالية 

 .اإلرهايب التنظيم

هم من  ݠإن كثريًا من أصحاب اإلمام املهدي »وأما قول الباحث: 

رواية ال واملستفاد منفهذا يشء ال نعلمه،  «شيعة العراق إن مل تكن الغالبية منهم

ا الشيخ اليزدي احلائري يف إلزام الناصبذكرهالتي 
(1)

عن اإلمام أمري  ، املروية

مجيع املدن العراقية ال  من ݠعدد أنصار اإلمام املهدي  ، أنݠاملؤمنني 

رجاًل بحسب الظاهر 35 يتجاوز
(2)

أنصار اإلمام القائم الثالثامئة  من جمموع 
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 .ة عرشوالثالث

من جمموع املدن  ݠنصف عدد أنصار اإلمام  قريب منعدد و وه

 رجاًل. 67بلغوا  حيث، اإليرانية بحسب ما يستفاد من هذه الرواية

 من العراق؟ ݠرت غالبية أنصار اإلمام املهدي فكيف صا

الذين يقاتلون معه وينرصونه من غري  ݠإذا كان املراد بأنصاره  نعم،

فربام يكون أهل العراق أسعد  الثالثامئة والثالثة عرش املذكورين يف الروايات

، وربام يكون غريهم أسعد منهم، فإن هذا من الغيب الذي ݠالناس بنرصته 

 .ليهع مل نط لع

ما يدل عىل أن بعض املدن العراقية التي القايض النعامن املغريب  روىنعم 

توق    لكن  الذي سيقع، ݠع أن يكون كثري من أهلها من أنصار اإلمام املهدي ي 

 خالف ذلك. سيكون 

أنه قال لقوم من أهل الكوفة: أنصارنا  ݠجعفر بن حممد عن قال: 

، وما من بلدة إال وفة إال مخسون رجالً ما يقوم مع قائمنا من أهل الك ،غريكم

فإنه ال خيرج معه منهم إنسان ،ومعه منهم طائفة إال أهل البرصة
(1)

. 

من الكوفة أقل من  ݠوظاهر هذه الرواية أن أنصار اإلمام املهدي 

كانوا منذ مئات مع أن أهل الكوفة « أنصارنا غريكم»غريهم، وهلذا قال هلم: 

 أو حمب يهم. ݜمن شيعة أهل البيت لسنني وال يزالون ا

وعشق اإلمام املهدي  ةأن احليويإىل لقارئ العزيز ا من تنبيه وهنا ال بد  

؛ ݠمجلة أنصاره  إىللفوز باالنضامم ية لغري كاف ݠة احلامس له وشد   ݠ

ل اهلل تعاىل فَرجه الرشيف اإلمام املهديأنصار مجيع ألن  من سيكونون  عج 

                              
 . ورجالن من احلل ة، وثالثة من كربالء، واثنان من النجف ݚ

 . 3/366رشح األخبار  (1)
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وااللتزام بأحكام اهلل تعاىل، والورع عن حمارمه  ،االستقامة والصالحأهل 

 مسواء من العراق أ -من الشيعة ولن يكون من السهل عىل كل واحد  سبحانه،

إذا مل  ݠأن يكون من أنصاره  -فيها الشيعة  يتواجدمن البالد التي  اغريهمن 

 لك.له للفوز بذالتي تؤه   العالية صفًا باملواصفاتيكن مت  

          

   

      

  



 

 
  املقّدس لظهورل احلتمية عالماتال نم اليماين خروج

 

اليامين من عالمات ظهور اإلمام  خروجت بعض الروايات عىل أن دل  

 ل اهلل تعاىل فرجه الرشيف.املهدي املنتظر عج  

 ، قال:عمر بن حنظلةبسنده عن  (الكايف)ما رواه الكليني يف  منها:

مخس عالمات قبل قيام القائم: الصيحة،  يقول: ݠعت أبا عبد اهلل سم

ة، واليامينوالسفياين، واخلسف، وقتل النفس الزكي  
(1)

.  

أليب  قال: قلت ،عن يعقوب الرساجأيضًا لكليني ما رواه ا ومنها:

 ووهى   ،إذا اختلف ولد العباس :: متى فرج شيعتكم؟ قال: فقالݠاهلل  عبد

ورفع  ،تهاوخلعت العرب أعنَّ  ،وطمع فيهم من مل يكن يطمع فيهم، سلطاهنم

، ك احلسنيوحترَّ  ،وأقبل اليامين ،وظهر الشامي ،صيصيته كل ذي صيصية

ݕاملدينة إىل مكة برتاث رسول اهلل  مر منوخرج صاحب هذا األ
(2)

. 

حلسني هو اخلراساين الذي ايظهر أن واملراد بالشامي هو السفياين، و

قَتل بني الركن خيرج بالرايات السود من خراسان ، أو النفس الزكية الذي ي 

 .واملقام يف مكة

بل إن بعض الروايات أشارت إىل أن خروج اليامين من املحتوم الذي ال 

 البداء. فيهمن وقوعه، وال يمكن أن يعرض  بد  

سمعت : قال ،حنظلةبسنده عن عمر بن  ݞفقد روى الشيخ الصدوق  

يقول: قبل قيام القائم مخس عالمات حمتومات: اليامين،  ݠأبا عبد اهلل 
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والسفياين ، والصيحة ، وقتل النفس الزكية ، واخلسف بالبيداء
(1)

.
 

عن عبد اهلل بن سنان، عن أيب عبد اهلل بسنده  (الغيبة)يف  النعامينوروى 

قال: النداء من املحتوم، والسفياين من املحتوم، واليامين من املحتوم، أنه  ݠ

قال:  .يطلع من السامء من املحتوم ة من املحتوم، وكفٌّ وقتل النفس الزكي  

رج الفتاة من فزع اليقظان، وخت  وفزعة يف شهر رمضان توقظ النائم، وت  

خدرها
(2)

. 

بعض الروايات  ذكر اليامين يف عالمات الظهور يفعدم وال ينايف ذلك 

عن أيب محزة الثاميل،  (الغيبة)يف كتاب  ݞما رواه الشيخ الطويس األخرى، مثل 

كان يقول: خروج السفياين من  ݠ: إن أبا جعفر ݠقال: قلت أليب عبد اهلل 

املحتوم، والنداء من املحتوم، وطلوع الشمس من املغرب من املحتوم، وأشياء 

: واختالف بني فالن من املحتوم، ݠان يقوهلا من املحتوم. فقال أبو عبد اهلل ك

وقتل النفس الزكية من املحتوم، وخروج القائم من املحتوم...
 (3)

. 

دة، ومل حترص املحتوم يف فإن هذه الرواية ذكرت من املحتوم أمورًا متعد  

، ل: إن الرواية مل تذكر أن اليامين من املحتوميقوقائل ل يمكنهذه األمور حتى 

 .منها اليامين ، ولعل  «وأشياء كان يقوهلا من املحتوم»وال سيام أنه قال: 

ل اهلل ع للروايات جيد أن عالمات خروج اإلمام املهدي املنتظر عج  واملتتبِّ 

تعاىل فرجه الرشيف كثرية، إال أن ذكر هذه العالمات باخلصوص إما ألن هذه 

لعالمات من املحتوم بخالف غريها، أو ألن هذه العالمات مقارنة للظهور ا

ا ساملقد   ، أو ألهنا عالمات واضحة ال يمكن وقوع بفاصلة زمنية قليلة جدًّ

 االشتباه وااللتباس فيها.

                                                             
 . 2/650كامل الدين ومتام النعمة  (1)

 . 252 للنعامين: الغيبة (2)

 . 435الغيبة للطويس:  (3)
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عالمة عىل ومن جمموع الروايات السابقة وغريها نستفيد أن ظهور اليامين 

ةأن و، ݠر ظهور اإلمام املهدي املنتظ قرب بني ظهور اليامين وقيام اإلمام  املد 

ذكر يف رواية  ݠ، فإن اإلمام ة أشهر ال تصل إىل سنة واحدةعد   ݠاملهدي 

بعد هذه العالمات مبارشة  ݠتوق ع خروج صاحب األمر أنه ي  يعقوب الرساج 

  .فاصلة زمنية طويلةمن دون أن تكون هناك 

هبا طع أنه اليامين تكذ  گاعيل أن دعاوى أمحد إسام يتبنيَّ مما قلناه و

سنة  يفوهو قد أعلن دعوته  ،كام يزعم املعهود اليامين الروايات، فإنه لو كان

بعد  ݠاإلمام املهدي املنتظر لظهر ميالدية، أي قبل اثنتي عرشة سنة، 2002

؛ بطل مزاعمهيب هذا الرجل وكذ  يمرور هذه الفاصلة الزمنية هذا الوقت، فإن 

بحوايل  ݠيَّنت أن خروج اليامين يسبق خروج اإلمام املهدي ألن الروايات ب

عي تصديقفإن  وبالتايل ستة أشهر، يستلزم تكذيب الروايات يف دعواه  هذا املد 

 .ݠاإلمام اليامين من عالمات ظهور  ت عىل أن خروجالتي دل  

اليامين ومل يقم عىل دعواه هو أنه  ادَّعىطع گامضافًا إىل أن أمحد إسامعيل 

ملا صحَّ حينئذ هو اليامين حقيقة  طعلگااد، ولو كان عاء املجر  دليل غري االد   أي

ل اهلل تعاىل فَرجه الرشيف؛  أن يكون عالمة عىل قيام اإلمام املهدي املنتظر عج 

عي ولو كانأن تكون واضحة ال لبس فيها وال خفاء،  ألن العالمة ال بد    هذا املد 

فاء عالمة من أهم العالمات التي ينبغي أن خ ذلكللزم من  صادقًا يف اد عائه

، وهو الزم باطل تكون واضحة للجميع، بحيث ال يقع فيها لبس وال خفاء

   .كذب هذا االد عاء من أساسهعىل  يدل

، أن املراد بخروج اليامين هو اخلروج بالسيف ذكرثم إن بعض الباحثني 

ثت الروايات عن تزامن خروجه مع خروج افقال لسفياين : فقد حتد 

واخلراساين، وهذا اخلروج هو خروج السالح واحلرب
(1)

. 
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مجاعة  هو نفس ما يقولهالباحث مع األسف الشديد هذا  وما قاله

د توافق يف ، فال أدري هل اقتبس منهم هذا الرأي أو كان ذلك جمر  طعلگاا

  !؟اآلراء

 قال ناظم العقييل:

: )فإذا خرج اليامين حرم بيع السالح( مجلة رشطية، ݠوقوله 

أي إن حتريم السالح مرشوط بخروج اليامين، واخلروج هنا الظاهر أنه 

اخلروج للحرب، وهذا يعني أن قبل ذلك ال حيرم بيع السالح عىل كل 

املسلمني، فقد تكون هناك بعض املوارد املحل لة لبيع السالح عىل جهة 

عندما يرفع اليامين السالح حينئذ حيرم بيع السالح عىل معينة، ولكن 

كل الناس وكل املسلمني
(1)

. 

ة، ن املراد باخلروج هو وال شك أ د  د  الع 
ع  وجيمع أن اليامين بعد أن ي 

يعلن عن نفسه يف يوم خمصوص من شهر رجب السالح واألنصار يف حميطه،
(2)

 

 ݠام املهدي املنتظر إىل اإلم الدعوة ، ويعلن عن أهدافه، وهينةمن سنة معي  

يف اليمن  ، فيكون له صيتشهرة واسعة بعد ذلك سي كسبه، وهذا ونرصته

خروجه، من دون حاجة إلعالن املراد بهذا هو ، وواحلجاز والشام والعراق

احلرب أو اجلهاد، إذ ال يعقل أن يكون إعالن اليامين عن نفسه يف يوم احلرب مع 

                                                             
 . 1/106دراسة يف شخصية اليامين املوعود  (1)

عن معىل بن خنيس، قال: بسنده  65يف كامل الدين ومتام النعمة:  ݠروى الشيخ الصدوق  (2)

حمتوم، ومنه ما ليس بمحتوم، ومن املحتوم خروج  :يقول: من األمر ݠسمعت أبا عبد اهلل 

 .السفياين يف رجب

بسنده  446 يف كتاب الغيبة، ص ݞفإذا ضممنا هذه الرواية إىل ما رواه الشيخ الطويس              

قال: خروج الثالثة: اخلراساين والسفياين  ݠعن بكر بن حممد األزدي، عن أيب عبد اهلل 

 .واليامين يف سنة واحدة يف شهر واحد يف يوم واحد

  نعلم أن خروج اليامين سيكون يف شهر رجب أيضًا.                   



 95 .......................................... خروج اليامين من العالمات احلتمية للظهور املقدس

مات، و تكون هلاما فإن احلرب عادة خصومه،   فجأة، وإنام حتدثال تقع مقد 

 .أطراف أخرىمع  وأخذ وَرد   عبعد نزا

صف فيها  للخروج معنًى  مل تبنيِّ جيد أهنا الروايات لع عىل واملطَّ  الذي و 

 اً معلومكان  الذيمعنى بأنه حتمي الوقوع، فضاًل عن أن تبنيِّ له معنى مغايرًا لل

طع وأتباعه أن لگا، والالزم عىل اخاطبني ممن يفهمون اللسان العريبعند امل

د يثبتوا داللة الروايات عىل أن املراد باخلروج ما يزعمونه، وإال فكالمهم  جمر 

ص    ال قيمة له.ختر 

أن الروايات وصفت خروج اإلمام  يف معنى اخلروج ويدل عىل ما قلناه

أنه مل بإعالنه عن نفسه يف مكة، وقبوله البيعة يف املسجد احلرام، مع  ݠاملهدي 

ح، وال إعالن عن حرب أو دعوة إىل جهاد، يكن يف هذا اخلروج أي عمل مسل  

 وهذا املعنى للخروج هو نفس ما يراد بخروج اليامين من دون أي فرق.

دل ت عىل أن خروج  قريباً  التي ذكرناها الرواياتبعض مضافًا إىل أن 

احد من سنة اليامين واخلراساين والسفياين سيكون يف يوم واحد من شهر و

فيدنا أن خروج هؤالء الثالثة إنام هو بإعالهنم عن أنفسهم، وهذا يواحدة، 

وببيان أهدافهم، وأما احلرب فيام بينهم فإهنا ستقع بعد ذلك، وال سيام أن 

الداعي األساس خلروج اخلراساين وقدومه إىل العراق هو حماربة السفياين، 

 بطشه هبم.وإنقاذ شيعة العراق من تنكيل السفياين و

طع قد أعلن عن نفسه وعن دعوته وأهدافه، ومَجَع گاوأمحد إسامعيل 

ق خلروجه  خرج يف العراق بال شبهة، بل إنه األنصار واألتباع، وهذا حمق 

 .م18/1/2008هـ، أي يف 1429وم عاشوراء سنة ييف  بالسالح

 ال البرصة(:قال العالمة الشيخ عيل الكوراين يف كتابه )دج  

د نحو مخس مئة من أتباعه، ويقيم د إسامعيل أن جين  استطاع أمح

مركزين يف حمافظة البرصة والنارصية، ومراكز أصغر يف بعض 
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تربية  حمافظات العراق، وبعد أن أكمل استعداده حسب خياله، وأتم  

أتباعه وتدريبهم وتسليحهم، أعلن ساعة الصفر يف يوم عاشوراء، 

، فثار بأصحابه )جنود رسول حيث كانت مواكب العزاء متأل الشوارع

ويقيموا فيهام  ،روا البرصة والنارصية من )الطاغوت(املهدي( ليحرِّ 

 ىل العامل ومتلؤه عدالً ! إ، ثم تنطلق منهام ݠ دولة املهدي املوعود

خرجوا دفعة واحدة وسط مواكب عاشوراء وهم يصيحون: 

أين  ؟! فكان بعض الناس يسأهلم: أين هو«ظهر املهدي، ظهر املهدي»

وبدؤوا  ،«ظهر املهدي ،ظهر املهدي»املهدي؟! فيجيبوهنم باهلتاف: 

ت بإطالق الرصاص عىل رشطة البرصة فاشتبكت معهم، وامتد  

تل منهم نحو وق   ،بهم نحو أسبوعىل النارصية، واستمر تعق  إمعركتهم 

قل مئات، وهرب )رسول املهدي( واختفىئة واعت  ام
(1)

. 

 عمل خروجًا فكيف يكون اخلروج؟!هذا الذا مل يكن فإ

 ك العسكري.د قيامهم بالتحر  ويف الشبكة العنكبوتية تسجيالت تؤك  

http://www.youtube.com/watch?v=AbVsoUwIT8U 
 ؟ةاحملتوم العالمات يف البداء يقع هل

هاشم داود بن القاسم اجلعفري، قال: كنا  أيبروى النعامين بسنده عن 

فجرى ذكر السفياين وما جاء يف  ،ݠعند أيب جعفر حممد بن عيل الرضا 

الرواية من أن أمره من املحتوم، فقلت أليب جعفر: هل يبدو هلل يف املحتوم؟ 

فقال: إن القائم من امليعاد،  !: فنخاف أن يبدو هلل يف القائمقال: نعم. قلنا له

واهلل ال خيلف امليعاد
(2)

.  

وهذه الرواية تدل بوضوح عىل أن العالمات املحتومة كاليامين والسفياين 

                                                             
ال البرصة:  (1)  . 49دج 

 . 315الغيبة للنعامين:  (2)
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وغريمها يمكن أن يعرض فيها البداء، فال تقع، وهذا ربام يتناىف مع وصف 

ال  هلا بأهنا من املحتوم، وإال لو احتمل عدم وقوع املحتوم فحينئذ ݠاإلمام 

 وال وجه لتسميته باملحتوم. ه،وغري بني املحتوم فرق

وحيث إن هذه الرواية ترتبط ببعض تفاصيل البداء الذي هو من 

 االعتقادات، فال مناص لنا من مناقشة الرواية سندًا ومتنًا.

مل  مد بن أمحد بن عبد اهلل اخلالنجيحمأما سند الرواية فهو ضعيف؛ ألن 

 يذكره علامء الرجال يف كتبهم، فهو مهمل بحسب االصطالح، فال يصح  

، خصوصًا أنه مل يرو عنه التعويل عىل هذه الرواية يف إثبات بعض تفاصيل البداء

معنى هذه الرواية يف رواية أخرى  ي ذكريف كتب احلديث إال هذه الرواية، ومل 

 .من الرواة رواها الثقات

للروايات الكثرية التي تدل عىل أن املحتوم  ضوأما متن الرواية فهو معار  

 ال بد من وقوعه.

عن عبد امللك بن أعني، قال:  بسنده (الغيبة)ما رواه النعامين يف  منها:

، فقلت له: أرجو أن يكون ݠفجرى ذكر القائم  ،ݠكنت عند أيب جعفر 

ي ال بد منهال واهلل إنه ملن املحتوم الذ :فقال ،وال يكون سفياين عاجالً 
(1)

.  

 ٹ ٹݨيف قوله تعاىل:  ݠعن محران بن أعني، عن أيب جعفر  وبسنده

فقال  .أجل حمتوم، وأجل موقوف :فقال: إهنام أجالن ،ݩ  ڤڤ ڤ ڤ ٹٹ

 وما املوقوف؟ قال :قال .الذي ال يكون غريه :ݠله محران: ما املحتوم؟ قال 

قال محران: إين ألرجو أن يكون أجل السفياين من  .الذي هلل فيه املشيئة :ݠ

: ال واهلل ، إنه ملن املحتومݠفقال أبو جعفر  .املوقوف
(2)

 . 

: إن من األمور ، قالݠعن الفضيل بن يسار عن أيب جعفر  بسندهو
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املحتوم الذي ال بد منهحمتومة، وإن السفياين من  موقوفة، وأموراً  أموراً 

(1)
. 

أنه قال: السفياين ال بد  ،ݠخالد الصائغ، عن أيب عبد اهلل وبسنده عن 

منه، وال خيرج إال يف رجب. فقال له رجل: يا أبا عبد اهلل، إذا خرج فام حالنا؟ 

قال: إن كان ذلك فإلينا
(2)

.  

أنه قال: من املحتوم  ݠبن أعني، عن أيب عبد اهلل عن محران وبسنده 

الذي ال بد أن يكون من قبل قيام القائم: خروج السفياين، وخسف بالبيداء، 

السامء وقتل النفس الزكية، واملنادي من
(3)

. 

 السفياينخروج وغري ذلك من الروايات التي تدل عىل أن املحتوم ك

  من وقوعه. ال بد   اوغريمه واليامين

 : وجوهة عد  ومع ذلك يمكن توجيه حديث أيب هاشم اجلعفري ب

املحتوم يف الرواية التي أفادت أن اليامين من  محل معنىأنه يمكن  -1

د الذي إذا مل  املحتوم عىل معنى جمازي، فنقول: إن املراد باملحتوم هو األمر املؤكَّ

له فإنهتتوف ر الدواعي القوي   ل، وعليه فإن قوله:  ة عىل تبد  اليامين من »ال يتبد 

 ال يتناىف مع عروض البداء فيه. «املحتوم

عىل البداء يف بعض  أيب هاشميف رواية وقوع البداء يف املحتوم  محلأو 

خصوصياته وتفاصيله، ال يف أصل وقوعه، كأن خيرج اليامين يف مائة ألف أو 

 ام جاء يف الرواية، وهكذا.  مخسني ألفًا بدالً من خروجه يف سبعني ألفًا ك

 : األنوار يف بحار ݞالشيخ املجليس  قال

 «من امليعاد»، يمكن البداء يف بعضها، وقوله: لعل للمحتوم معانٍ 

 مب خب حب  جبݨلقوله تعاىل:  ؛إشارة إىل أنه ال يمكن البداء فيه
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  .[9]آل عمران:  ݩىب

ىل واحلاصل أن هذا يشء وعد اهلل رسوله وأهل بيته؛ لصربهم ع

املكاره التي وصلت إليهم من املخالفني، واهلل ال خيلف وعده. ثم إنه 

حيتمل أن يكون املراد بالبداء يف املحتوم البداء يف خصوصياته ال يف 

أصل وقوعه، كخروج السفياين قبل ذهاب بني العباس ونحو ذلك
(1)

. 

داء هو الذي يرتاءى إىل السامع أنه أن املراد باملحتوم الذي يقع فيه الب -2

إن »: ݠأنه غري حمتوم، كأن يقول اإلمام  ݠحمتوم بسبب عدم بيان اإلمام 

، فيظن السامع أنه حمتوم، «ݠحائط مسجد الكوفة سينهدم قرب قيام القائم 

 وهو ليس كذلك، فهذا يعرض فيه البداء. 

عىل  ݠاإلمام  وأما الذي ال يعرض فيه البداء فهو املحتوم الذي نصَّ 

ق هذه أنه حمتوم، كخروج السفياين واليامين واخلراساين وغري ذلك؛ ألن عدم حتق  

 ، وهو حمال. ݠاألمور يستلزم كذب اإلمام 

 : (مكيال املكارم)كتابه يف  ݞ األصفهاينحممد تقي  مريزاقال 

بحسب ظاهر  إن املراد باملحتوم يف هذا اخلرب هو ما كان حمتوماً  

فتغيريه مما ال ضري فيه،  عىل يشء، دم بيان كونه موقوفاً لع ؛األخبار

 ِّ وأنه ال  ،تهح بحتمي  واملراد باملحتوم الذي ال يقع فيه البداء هو ما رص 

ل، فتبديله تكذيب لنفسه وألنبيائه ومالئكته وال يتبد  يتغري  
(2)

. 

ثني، حيث قال: ما ن   -3  سب إىل بعض املحدِّ

يات والعالمات التي تكون قبل ظهوره ومع ظهوره وهي اآل

آخر،  ل والتقديم والتأخري والتأويل بيشءمجيعها قابلة للتغيري والتبدي

صود من املحتوم يف تلك ت يف احلتميات، فإن املقدَّ حتى تلك التي ع  
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... ، بل الظاهر منه للتغيري أبداً  ةليس أهنا غري قابل األخبار عىل الظاهر

 يف مرحلة من مراحل تبة من التأكيد بام ال ينايف التغري  أنه مر

وجودها
(1)

. 

هذا التوجيه، فاعرتض عليه  مل يرتض   (مكيال املكارم)لكن صاحب 

 ، فقال:بستة اعرتاضات

 إن هذا الكالم قابل للمناقشة من وجوه: 

نايف الروايات قابلة للتغيري ي العالماتن اجلزم بكون مجيع أ األول:

 ل. وال يتبد  حة بكون بعضها من املحتوم الذي ال يتغري  الكثرية بل املتواترة املرصِّ 

 الروايات التي ذكرنا بعضها قال: تلك وبعد أن ذكر مجلة من 

حة بكون السفياين وبعض آخر إىل غري ذلك من األخبار املرصِّ 

ل ، فاحلكم بكون من العالمات من املحتومات التي ال تتغري  وال تتبد 

مجيع العالمات املروية قابلة للتغيري، وتأويل تلك الروايات بام سمعت 

 يف كالمه اجتهاد يف قبال النص.

أن تغيري مجيع العالئم يستلزم نقض الغرض، وهو حمال  الثاين:

عىل اهلل عز  اسمه؛ ألن الغرض من جعل العالئم ونصب الدالئل أن 

ل اهلل فرجه،  يعرف الناس بذلك إمامهم الغائب صلوات اهلل عليه وعج 

ل عي ذلك كذبًا، فإذا تبد  مجيع العالمات، ومل  توال يتبعوا كل من يد 

  يظهر هلم يشء منها لزم نقض الغرض، وهو حمال.

ثم ذكر بعض الروايات التي تدل عىل أن الغاية من نصب العالمات هي 

 ، ثم قال:ݠمعرفة اإلمام املهدي 

حة بحتميتها يوجب إضالل أن تغيري الع الثالث: المات املرص 

علت  الناس وإغراءهم باجلهل كام ال خيفى؛ ألهنا كام عرفت إنام ج 
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 .عالمة ملعرفة القائم

ح بكوهنا حمتومة، أو نفيها،  الرابع: أن تغيري العالمات التي رص  

ه كام ءه وأولياءنفسه ومالئكته وأنبيا ب اهلل عز  وجل  يستلزم أن ي كذِّ 

 ديث، وال ريب عند أحد يف قبح ذلك. مىض يف احل

أن ما ذكرنا من لزوم نقض الغرض يف تغيري العالمات  اخلامس:

املحتومة وتبديلها، يلزم يف تأويلها أيضاً 
(1)

؛ إذ ال ريب يف أن املقصود 

لع إنام حيصل بنصب عالمات ظاهرة يط   -وهو معرفة العباد باإلمام  -

عليها كل أحد، وظهور تلك العالمات عىل طبق ما أخربوا به؛ ليهلك 

بيان العالمة بنحو يفهم نة، فمن هلك عن بيِّنة، وحييى من حيَّ عن بيِّ 

منه أهل اللسان شيئًا، ثم إرادة غري ما هو الظاهر ليس إال إغراء باجلهل 

للناس، بل هو مما حيكم بقبحه العقل كام ال خفاء فيه. نعم  وإضالالً 

م غري ما هو ظاهر اللفظ، برشط أن يبنيِّ يمكن أن يريد املتكل  

لون يف فهم ال يتأم  للمخاطبني مراده، أو ينصب هلم قرينة واضحة 

مراده من تلك القرينة والداللة الواضحة، لكن بني هذا وبني محل متام 

ح بحتمي تها مع عدم داللة واضحة  ِّ تلك العالمات املروية حتى ما رص 

وقرينة ظاهرة عىل قابليتها للتأويل، كام بني السامء واألرض!! بل لو 

قوى إسناد وأوسع انفتح هذا الباب لكان ألهل الضالل واإلضالل أ

لون ما ورد عن األئمة  يف ذكر العالمات عىل ما تشتهيه  ݜجمال، فيؤوِّ

أنفسهم من التأويالت، عصمنا اهلل تعاىل ومجيع املؤمنني عن مجيع 

 الزالت واخلطيئات والتسويالت. 

أن محل املحتوم عىل ما فيه نوع تأكيد ورصفه عن معناه  السادس:

كالم هذا العامل الرشيد مما ال شاهد له وال  احلقيقي السديد كام وقع يف
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تأييد، واهلل عىل ما نقول شهيد. كيف ولو َوَجد له شاهدًا لذكره يف هذا 

األقدام، واهلل تعاىل هو العاصم وهو ويل اإلنعام،  املقام، فإنه من مزال  

وإنام ذكرت هذه اجلملة لئال يقع من يطلع عىل كتابنا يف تلك 

الشبهة
(1)

. 

ذكرنا كالمه بطوله ملا فيه من الفوائد الكثرية، وألنه واٍف باملراد ال  قلت:

يف الوجه اخلامس جيد أنه  ݞل كالمه ، ومن تأم  إضافة أو تعقيبحيتاج إىل 

طع وأتباعه من تأويل العالمات بمعاٍن لگاينطبق متام االنطباق عىل ما يصنعه ا

كتب  ݞوخمالفة ملا تدل عليه اللغة، وكأن األصفهاين بعيدة عام يفهمه العرف 

 طع وأتباعه.لگاكالم للتحذير من اهذا ال

أن  ال بد   ةاحلتمي  وغريها، أن  ةاحلتمي  أن الفرق بني العالمات  والنتيجة:

أو يف  يمكن عروض البداء فيهاف ةاحلتمي  بداء، وأما غري التقع، فال يعرض فيها 

 وربام ال تقع البتة. ،أو تقع باختالف ورد يف األحاديثربام تقع كام ، فتفاصيلها
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 غريه عن اليماين متّيز اليت فارقةال عالمةال
 

ة من عالمات الظهور، فال بد أن تكون هذه بام أن اليامين عالمة حتمي  

 العالمة واضحة ال غموض فيها، وإال ملا صحَّ وصفها بأهنا عالمة.

فارقة،  أيضاً  أن تكون د  ن نبني  أن هذه العالمة ال بأومن نافلة القول 

، هلبس يف أن اليامين املعهود هو هذا الرجل بخصوصبعدها بحيث ال حيصل 

 التي ال تقف عند حد. والظنون وال يبقى أي جمال لالحتامالت

 منة روايات عد   زة لليامين املعهود عن غريه ما بيَّنتهوالعالمة الفارقة املميِّ 

خيرجون يف سنة واحدة، يف شهر واحد، لسفياين اواخلراساين واليامين أن كالًّ من 

ص كل واحد من هؤالء الثالثة ،يف يوم واحد عن  وهذه عالمة واضحة تشخ 

 ، وهي غري قابلة للخطأ وااللتباس.غريه

يف كتاب )اإلرشاد(، والشيخ  ݞالشيخ املفيد  من تلك الروايات ما رواه

قال: خروج ، ݠاهلل عن بكر بن حممد، عن أيب عبد  (الغيبة)يف  ݞالطويس 

، يف يوم واحد يف شهر ،الثالثة: السفياين واخلراساين واليامين، يف سنة واحدة

احلق ألنه يدعو إىل ؛، وليس فيها راية أهدى من راية اليامينواحد
(1)

. 

يف  ݟوروى النعامين بسنده عن أيب بصري عن أيب جعفر حممد بن عيل 

خروج السفياين واليامين واخلراساين يف سنة واحدة، يف شهر طويل قال: حديث 

فيكون البأس من كل  ،واحد، يف يوم واحد، نظام كنظام اخلرز يتبع بعضه بعضاً 

، هي راية وجه، ويل ملن ناواهم، وليس يف الرايات راية أهدى من راية اليامين

...ألنه يدعو إىل صاحبكم ؛هدى
 (2)

. 
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استدل  ݠالصادق بن حممد اإلمام جعفر فإن  ولوضوح هذه العالمة

ذلك،  ݠالسفياين قد خرج، فأنكر عليهم اإلمام  بعض الشيعة أن ملا ظنَّ هبا 

يف نفس  وبنيَّ هلم أن السفياين ال يمكن أن خيرج من دون أن خيرج اليامين

 .الوقت

ارة، قال: ذ كر عند أيب عن عبيد بن زر بسنده (الغيبةيف ) لنعامينفقد روى ا

خيرج ذلك وملا خيرج كارس عينيه بصنعاء ى  فقال: أن   ،السفياين ݠعبد اهلل 
(1)

. 

طع يف التالعب بالنصوص گاولكن كام هي عادة أنصار أمحد إسامعيل 

وتفصيلها عىل حسب مقاسهم، فقد حاول ناظم العقييل حتريف هذه العالمة 

اد باخلروج يف يوم واحد هو اخلروج إىل العراق، ال مطلق اخلروج، بزعم أن املر

 فقال: 

إذن يتبني  أن خروج الثالثة يف سنة واحدة يف شهر واحد يف يوم واحد، 

ر عن بداية خروج السفياين يف الشام، فاخلروج هنا هو اخلروج إىل العراق،  متأخ 

ر عن بداية خروج السفياين بستة أشهروهو متأخ  
(2)

 . 

مل تقي د اخلروج بأنه إىل العراق، وال كالم باطل؛ ألن الرواية مطلقة،  وهذا

 زعمواناظم العقييل ذلك هو ما افتضحوا به من أهنم  اد عاءخيفى أن السبب يف 

، فعالً  ونه اإلمام أمحد احلسن قد خرجطع الذي يسم  گاأن إمامهم أمحد إسامعيل 

واضح ، وهذا دليل يف نفس اليوم السفياينواخلراساين أي من مل خيرج لكن و

 هو اليامين.  طعلگااعائهم أن إمامهم عىل كذهبم يف اد  

وهو أهم منظِّر  -ولكي يبطلوا هذه العالمة الواضحة زعم ناظم العقييل 

إشكال أن املراد باخلروج هو اخلروج إىل العراق، فال  - عوة الباطلةهلذه الد  
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حينئذ يف خروج اليامين قبل خروج اخلراساين والسفياين؛ ألن هؤالء الثالثة إنام 

 يت فقون يف خروجهم إىل العراق فقط.

اخلروج أن ب مطلقة وغري مقي دةالرواية  أنويبطل هذا الزعم مضافًا إىل 

أن ى »قي د خروج اليامين بصنعاء، حيث قال:  ݠأن اإلمام الصادق  ،إىل العراق

، ولو كان املراد باخلروج هو اخلروج «رج ذلك وملا خيرج كارس عينيه بصنعاءخي

 أنى خيرج السفياين وملا خيرج كارس عينيه إىل العراق!!إىل العراق، لقال: 

ولو كان اليامين الذي جتب نرصته بزعم ناظم العقييل يمكن أن خيرج قبل 

سكون وأن يكونوا شيعتهم بال ݜملا أمر األئمة األطهار  ،خروج السفياين

أحالس بيوهتم إىل أن يبلغهم خروج السفياين، فيجب عليهم حينئذ السعي 

 .ݠلاللتحاق باإلمام املهدي 

قال: قال  ،سديرومن تلك الروايات ما رواه الكليني يف الكايف بسنده عن 

واسكن ما ، من أحالسه (1)اً سل  ، وكن ح  لزم بيتكا: يا سدير، ݠأبو عبد اهلل 

 سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياين قد خرج فارحل إلينا ولو عىل

رجلك
(2)

. 

الشيعة عىل  وغريمها مما سيأيت حثَّ الرواية يف هذه  ݠاإلمام فإن 

ال  ،ال يشهروا سيفًا، وال ينرصوا أحداً ف، وأن يكونوا أحالس بيوهتم، السكون

فإذا خرج وجب الرحيل إىل نرصة  اليامين وال غريه، إىل أن خيرج السفياين،

  دون غريه. ݠاإلمام املهدي 

هذا خروج السفياين بسنني، فإن  سيخرج قبلاليامين ولو سل منا أن 

غري واجبة، بل غري ل خروج السفياين قبنرصة اليامين احلديث يدل عىل أن 
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 اخلروج مع أي راية.هنيهم عن و ،السكونب أمر الشيعةجائزة؛ ألهنا تتناىف مع 

ومن الروايات التي يستفاد منها أن املراد هو مطلق اخلروج، ال خصوص 

اخلروج إىل العراق، ما رواه النعامين يف )الغيبة( بسنده عن حممد بن مسلم، أن أبا 

أبرشوا بالذي تريدونه، ألستم ترون أعداءكم قال يف حديث:  ݠاقر جعفر الب

وأنتم يف  ،عىل الدنيا دونكم يقتتلون يف معايص اهلل ، ويقتل بعضهم بعضاً 

كم، وهو من وكفى بالسفياين نقمة لكم من عدو   ؟بيوتكم آمنون يف عزلة عنهم

بعد خروجه  أو شهرين مع أن الفاسق لو قد خرج ملكثتم شهراً  ،العالمات لكم

فقال له بعض أصحابه:  دونكم. كثرياً  مل يكن عليكم بأس حتى يقتل خلقاً 

ب الرجل منكم عنه، فإن حنقه فكيف نصنع بالعيال إذا كان ذلك؟ قال: يتغي  

ورشهه فإنام هي عىل شيعتنا، وأما النساء فليس عليهن بأس إن شاء اهلل تعاىل. 

فقال: من أراد منهم أن خيرج، خيرج  قيل: فإىل أين خيرج الرجال وهيربون منه؟

إىل املدينة أو إىل مكة أو إىل بعض البلدان، ثم قال: ما تصنعون باملدينة، وإنام 

يقصد جيش الفاسق إليها، ولكن عليكم بمكة فإهنا جممعكم، وإنام فتنته محل 

امرأة: تسعة أشهر، وال جيوزها إن شاء اهلل
(1)

. 

مع أن الفاسق لو قد خرج ملكثتم شهرًا أو شهرين بعد »: ݠفإن قوله 

يدل عىل أن  «حتى يقتل خلقًا كثريًا دونكم ،خروجه مل يكن عليكم بأس

السفياين سيقتل بعد خروجه من غري الشيعة خلقًا كثريًا، ثم بعد شهر أو شهرين 

ه إىل العراق لقتل الشيعة، سأو لعله أكثر من ذلك  ىل ع وفيه داللة واضحةيتوج 

بأشهر، فام قاله العقييل من أن املراد  إىل العراق ذهابهأن خروجه سابق عىل 

ر عن بداية خروج السفياين بستة وهو متأخ   هو اخلروج إىل العراق»باخلروج 

 غري صحيح.« أشهر
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ثم إن ناظاًم العقييل ذكر بعد ذلك أن املراد باخلروج هو اخلروج عىل دولة 

 بني العباس، فقال: 

ربت األقالم يف بيان ومعرفة معنى خروج اليامين وقد اضط

وا وشهر واحد وسنة واحدة.. حيث تومه   يف يوم واحد ...والسفياين

أن هذا اخلروج هو بداية خروج السفياين واليامين، وقبل ذلك ال أثر هلام 

عىل الساحة .. وهذا وهم واشتباه كبري؛ ألن الروايات ال عالقة هلا ببدء 

ضت إىل خروجهم عىل لسفياين واخلراساين.. بل تعر  وجود اليامين وا

دولة بني العباس يف العراق عىل أنه يف يوم واحد وشهر واحد وسنة 

د ، أما قبل ذلك فالروايات مل حتد  -هذا اخلروج بالتحديد  -واحدة 

جهم أو ظهورهم يف زمن واحد أبداً خرو
(1)

 .  

يف رد هذا الكالم أن الرواية كام قلنا مطلقة، مل يقيَّد فيها خروج  فيويك 

أولئك الثالثة بيشء، ال بخروجهم عىل دولة بني العباس وال بغريه، ومن 

القيام، والقيام ال يكون فجأة، وإنام تسبقه فرتة املعلوم أن املراد باخلروج هو 

ل اإلعالن عن القيام فقد متى ما حصإال أنه اإلعداد ومجع السالح واألنصار، 

 .بعدبدأ اخلروج وإن مل تبدأ احلركة املسلحة 

 (الغيبة)ثم احتج  ناظم العقييل عىل دعواه برواية رواها النعامين يف كتاب 

ون ولن خيرج القائم وال ترون ما حتب  ورد فيها قوله:  ݠعن أيب جعفر الباقر 

واختلفت  ،ع الناس فيهمحتى خيتلف بنو فالن فيام بينهم، فإذا كان كذلك طم

لبني فالن من أن يملكوا، فإذا ملكوا ثم  وخرج السفياين. وقال: ال بد   ،الكلمة

ت أمرهم، حتى خيرج عليهم اخلراساين والسفياين، ق ملكهم، وتشت  اختلفوا تفر  

هذا من املرشق، وهذا من املغرب، يستبقان إىل الكوفة كفريس رهان، هذا من 

ى يكون هالك بني فالن عىل أيدهيام، أما إهنم ال يبقون هنا، حت هنا، وهذا من
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منهم أحداً 
(1)

. 

وهذه الرواية مع أهنا ال تذكر بني العباس، وإنام تذكر بني فالن، ولعل 

املراد هبم غريهم، فإهنا تفيد أنه إذا اختلف بنو فالن وتشت ت أمرهم خرج عليهم 

هالكهم عىل أيدهيام، وال يستفاد من هذه اخلراساين والسفياين حتى يكون 

س أو بني فالن يكون خروج اخلراساين الرواية أنه عند اختالف بني العبا

والسفياين، وأكثر ما تدل عليه الرواية هو أن بني فالن إذا اختلفوا خرج عليهم 

فكان هالكهم عىل أيدهيام، وهذا ال يدل عىل أن ابتداء  ،اخلراساين والسفياين

 خلراساين والسفياين عند اختالف بني فالن.  خروج ا
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 الرايات أهدى اليماين راية
 

  .عرص الظهور ة روايات عىل أن راية اليامين أهدى راياتت عد  دل  

 (اإلرشاد)والشيخ املفيد يف  (الغيبة)ما رواه الشيخ الطويس يف  منها:

قال: خروج الثالثة:  ݠعن أيب عبد اهلل  عن بكر بن حممد األزدي، ابسندمه

سنة واحدة يف شهر واحد يف يوم واحد، وليس  اخلراساين والسفياين واليامين يف

هيدي إىل احلق ،فيها راية بأهدى من راية اليامين
(1)

. 

أيب عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق  عن هالنعامين بسند ما رواه منها:و

ج السفياين واليامين واخلراساين يف سنة قال يف حديث طويل: خرو أنه ݠ

واحدة، يف شهر واحد، يف يوم واحد، نظام كنظام اخلرز يتبع بعضه بعضًا، 

فيكون البأس من كل وجه، ويل ملن ناواهم، وليس يف الرايات راية أهدى من 

راية اليامين، هي راية هدى؛ ألنه يدعو إىل صاحبكم...
(2)

. 

راية اليامين  يدل عىل أن «أهدى من راية اليامينبوليس فيها راية »قوله: و

هي أهدى هذه الرايات الثالث كام هو واضح من الرواية األوىل، أو أهدى 

تشري إىل مجيع « أهدى الرايات»رايات عرص الظهور إن قلنا: إن الالم يف قوله: 

لرايات الثالث، فتكون رايات عرص الظهور، أما إذا كانت عهدية وتشري إىل ا

، وحيث إن راية السفياين راية ضالل، فإن الرواية تدل داللتها كالرواية األوىل

  عىل أن راية اليامين أهدى من راية اخلراساين.

من الرايات رايات هدى، وكيف كان فإن الرواية واضحة الداللة عىل أن 
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 .هي راية اليامين هدًى  هاولكن أكثر

 :اليماين راية يف اهلدى  رايات  حلصر فاشلة  حماوالت
هلدى يف راية طع وأنصاره جاهدين أن حيرصوا اگاحاول أمحد إسامعيل 

باعه دون هو الذي جتب نرصته وجيب ات   أن اليامين إىلوا اليامين فقط، ليخلص

  وغريه.األخرى كاخلراساينغريه من أصحاب الرايات 

 ناظم العقييل: قال

وهي راية اليامين  ،إن راية اهلدى واحلق يف عرص الظهور واحدة

 أن هذه الراية أو الرايات التي يف الرواية السابقة هي املوعود، يتبني  

رايات اليامين املوعود؛ ألهنا موصوفة بصفات جليلة وعظيمة، وقد 

م أن كل الرايات يف عرص الظهور مذمومة إال  راية واحدة: )... فإن تقد 

آلل حممد وعيل راية ولغريهم رايات، فالزم األرض، وال تتبع منهم 

معه عهد نبي اهلل  ݠأحًدا أبًدا حتى ترى رجالً من ولد احلسني 

ورايته وسالحه...(
(1)

. 

 ة أمور: بعد   منقوضوهذا الكالم 

تدل عىل االشرتاك وزيادة، فإذا قلنا: زيد أعلم  صيغة التفضيلأن  -1

من عمرو، فإن املراد هو أن كاًل من زيد وعمرو عامل، ولكن زيدًا أكثر علاًم من 

وأما إذا مل يكن عمرو عاملًا فال يصح أن نقول: زيد أعلم من عمرو، بل  عمرو،

 وعمرو ليس بعامل. ،نقول: زيد عامل

 .يا حسن : أنا أخري منكݠسن بن عيل حلإلمام امعاوية لوهلذا ملا قال 

معوا ومل جي   ن الناس قد أمجعوا عيلَّ : ألقال ؟: وكيف ذاك يا ابن هندݠقال 

املجتمعون  ،ما علوت يا ابن آكلة األكباد لرش   ،قال: هيهات هيهات .عليك
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بكتاب  ه معذورواملكرهلل،  ه، فالطايع لك عاصٍ رَ ك  عليك رجالن بني مطيع وم  

من  أينولكن اهلل برَّ  ،فال خري فيك ،«أنا خري منك» :هلل أن أقول ، وحاشااهلل

أك من الفضائل الرذائل كام برَّ
(1)

. 

 هي دل عىل وجود رايات أخري« أهدى الرايات»الرواية:  يف وقوله

يدل عىل عدم انحصار اهلدى وهذا  كام هو شأن صيغة التفضيل، ،رايات هدى

 ية اليامين.يف را

« أهدى»طع إنكار داللة كلمة لگاأتباع ابعض وقد رأيت يف تسجيالت 

عىل وجود رايات هدى غري راية اليامين يف عرص الظهور، واستدلوا بظواهر 

بعض اآليات التي ال يدل أفعل التفضيل فيها عىل االشرتاك والزيادة، مثل قوله 

 ݩڃ ڄ  ڄ    ڄ ڄ  ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ   ڤ   ٹ ٹ ݨتعاىل: 

 ، فإن ما وجدوا عليه آباءهم ليس فيه هدى. [24]الزخرف: 

 ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ وئ ەئ ەئ ائ    ائ ى ݨوكذا قوله سبحانه: 

 عىل وجهه ليس عىل هدى.  ؛ ألن من يميش مكبًّا[22]امللك:  ݩ  ۈئ

]هود:  ݩ   ۓڭ ۓ ے ے ھ     ھ ھ ݨمن قائل:  وكذلك قوله عز  

 ارة حتى يكون نكاح بناته أطهر هلم. ، فإن نكاح الذكران ليس فيه طه[78

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ݨوهكذا قوله تبارك وتعاىل: 

 قني ليس فيها خري. ، فإن األرباب املتفر  [39]يوسف:  ݩ        ڃ ڄ ڄ

وغري ذلك من اآليات التي ال يدل فيها أفعل التفضيل عىل املشاركة 

 والزيادة.

بقواعد اللغة هذا ناشئ عن جهلهم الفاضح كالمهم وال خيفى أن 
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العربية، وتالعبهم بتلك القواعد كام تالعبوا باألحاديث وبالعلوم األخرى التي 

 موا فيها بجهل حتى أنكروا ما هو بدهيي فيها.وتكل   ،أقحموا أنفسهم فيها

بدهييات التي مل الوداللة أفعل التفضيل عىل االشرتاك والزيادة من 

 .خيتلف فيها النحاة واللغويون أصالً 

النوع السابع من األسامء التي تعمل عمل ابن هشام األنصاري:  قال

نحو أفضل  ،وهو الصفة الدالة عىل املشاركة والزيادة ،اسم التفضيل :الفعل

وأعلم وأكثر
(1)

. 

قال حممد حمي الدين عبد احلميد يف تعليقته عىل قطر الندى: املراد أن هذه 

تدل عىل مشاركة صاحبها لغريه يف أصل الفعل، وزيادة  -وهي أفعل  -الصيغة 

  صاحبها عىل غريه فيه.

وقال األستاذ عباس حسن يف باب )أفعل التفضيل( بعد أن ذكر بعض 

تدل عىل أمرين مًعا؛ مها:  - يف املثال األول - «أكرب»إن كلمة:  :قال أمثلته

، وأن الشمس تزيد عىل «رَب ك  ال»اشرتاك الشمس واألرض يف معنى معني؛ هو: 

 األرض يف هذا املعنى.

  معاين الكلامت األخرى قال: ثم بعد أن بنيَّ 

أفعل »تسمى:  ونظائرهااملشتقة  فكل كلمة من هذه الكلامت

يف  -يدل  «أفعل»أنه اسم، مشتق، عىل وزن: )وتعريفه: ، «التفضيل

 اآلخر عىل أن شيئني اشرتكا يف معنى، وزاد أحدمها عىل - األغلب

يف  -. فالدعائم أو األركان التي يقوم عليها التفضيل االصطالحي (فيه

 ثالثة: - أغلب حاالته

 ، وهي اسم، مشتق.«أفعل»صيغة:  -1
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 شيئان يشرتكان يف معنى خاص. -2

 زيادة أحدمها عىل اآلخر يف هذا املعنى اخلاص. -3

، «ليهل عاملفضَّ »، واآلخر يسمى: «لاملفضَّ »ى: والذي زاد يسم  

وال فرق يف املعنى والزيادة فيه بني أن يكون أمًرا  ،«املفضول»أو: 

محيًدا، أو ذمياًم 
(1)

 . 

وال خيرج أفعل هذا ما يدل عليه أفعل التفضيل يف أغلب حاالته، 

التفضيل عن الداللة عىل التفضيل إال بقرينة مثل اآليات السابقة، فإن معنى 

د عىل جمر  ة داللال، ولذلك لزم محلها عىل كام أوضحنا فيها ال يصح  التفضيل 

 .الصفة

غالب يف كام هو  - وهو االشرتاك وزيادة -التفضيل صحَّ وأما إذا  

 .الكالم عليه ، فال مناص من محلأحواله

يف كتابه  طعلگاالذي هو من أتباع اوقد حاول عبد الرزاق الديراوي 

 ، فقال: يف هذه املسألة أن يتحذلق)جامع  األدلة( 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹݨلنا قوله تعاىل: لو تأم  

 ائ    ائ ىݨومثله قوله تعاىل:  ݩڃ ڄ  ڄ    ڄ ڄ  ڦ ڦڦ

لوجدنا أن )أهدى(  ݩۈئ ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ وئ ەئ ەئ

الواردة يف اآليتني تدل عىل أن الطرف اآلخر من املعادلة، أي ما وجدوا 

مكبًّا عىل وجهه يف اآلية الثانية  عليه آباءهم يف اآلية األوىل، ومن يميش

خمتلف بالنوع عن الطرف األول، ال بالدرجة. فام وجدوا عليه آباءهم 

ضالل وليس هدى أقل من اهلدى الذي جاءهم به النبي، ومن يميش 

 مكبًّا عىل وجهه ضال، ال إنه أقل هداية ممن يميش عىل رصاط مستقيم.          

غة التفضيل عىل أن الطرف وبطبيعة احلال يمكن أن تدل صي
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فعيل « عيل أشجع من محزة»اآلخر خمتلف يف الدرجة، كام يف قولنا: 

ومحزة كالمها شجاع، ولكن درجة شجاعة عيل أعظم، ولكننا ال نعلم 

هذا من نفس كلمة )أهدى(، وإنام من دليل مستقل، وهذا هو املهم يف 

بيعة الفرق بني املسألة، أي إن كلمة )أهدى( بحد ذاهتا ال تدل عىل ط

طرفيها، وإنام هي ساكتة عنه، فقد يكون الفرق يف النوع، أو يف الدرجة، 

ولكن هذا ي علم من دليل خارجي غري نفس )أهدى(، ومن يريد أن 

إثبات هداية الرايات األخرى املزامنة لراية اليامين فعليه أن يأيت 

بالدليل، وأما كلمة )أهدى( فلن تسعفه بيشء
(1)

. 

بدهييات ينكر بكالمه هذا أمرًا بدهييًّا من  الديراويهذا من الواضح أن و

ال والبسطاء اللغة العربية أشجع  عيلٌّ »، فإنه زعم أن قولنا: ألجل مغالطة اجله 

ال تدل  «أشجع»كلمة:  ، وأنمن محزة ةعاشجأكثر ال يفيد أن عليًّا « من محزة

بأن اإلمام املسبق وهو علمنا  من دليل خارجي،استفدنا ذلك وإنام عىل ذلك، 

رضوان اهلل عليه، وهذه بن عبد املطلب أشجع من محزة  ݠعيل بن أيب طالب 

أن زيدًا أكثر  يدل عىل« زيد أشجع من عمرو: »قولنامغالطة مفضوحة؛ ألن 

ذلك فهو إما من ينكر شجاعة من عمرو وإن كنا ال نعرف زيدًا وال عمرًا، و

 ال كالم لنا معه. أو مكابر، وهذا ن العريبجاهل باللسا

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹݨيف قوله تعاىل:  «أهدى»كلمة ن وإما زعمه أ

فهو مردود بأن كلمة  ،االختالف يف النوع ت عىلدل   ݩڦڦ ڦ ڤ

 االختالف يف النوع استفدناه من دليل خارجي،مل تدل عىل ذلك، و «أهدى»

ا كان عليه آباؤهم ليس فيه أي يعتقد أن مكان  ݕأن النبي وهو علمنا املسبق ب

معنى اآلية هو: قل أولو جئتكم بدين ولوال هذا العلم املسبق لقلنا: إن هداية، 

 . أكثر هداية مما وجدتم عليه آباءكم
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عىل يف هذا املورد ونحوه تدل  مل «أهدى»إن كلمة  وبتعبري آخر نقول:

لة، ولوال هذه ة رصفتها عن هذه الدالخاص  االشرتاك والزيادة لقيام قرينة 

 .القرينة الصارفة لكانت داللتها عىل ذلك واضحة

ذاهتا ال تدل عىل طبيعة الفرق بني  كلمة )أهدى( بحد  »وزعمه أن  

، واضح «طرفيها، وإنام هي ساكتة عنه، فقد يكون الفرق يف النوع، أو يف الدرجة

ة بذاهتا عىل االشرتاك والزيادة كام مر  وه الفساد،  طلق عليهو ما أَ وإنام هي دال 

الداللة عىل الفرق يف الدرجة، إال أهنا ربام ال تدل عىل ذلك إذا قامت  الديراوي:

 جهل، وإنكاره واضحقرينة من اخلارج ترصفها عن هذه الداللة، وهذا أمر 

      .  مكشوفة أو مكابرة فاضح

دة يف عىل وجود رايات هدى متعد   أنه وردت روايات أخر تنص   -2

 ر.عرص الظهو

فقد روى حممد بن جرير الشيعي بسنده عن ابن  منها: راية اخلراساين:

لنا  إن ا أهل بيت اختار اهلل عز  وجل  : يف حديثقال  ݕرسول اهلل مسعود أن 

يف البالد،  وترشيداً  اآلخرة عىل الدنيا، وإنه سيلقى أهل بيتي من بعدي تطريداً 

، ويقاتلون نوعطَ فال ي  حتى ترتفع رايات سود من املرشق، فيسألون احلق 

فليأهتم  -أو من أبنائكم  -عطون الذي سألوا، فمن أدركهم منكم ، في  وننرَص في  

عىل الثلج، فإهنا رايات هدى، يدفعوهنا إىل رجل من أهل بيتي، يمأل  ولو حبواً 

وظلام لئت جوراً ، كام م  وعدالً  األرض قسطاً 
ً (1)

. 

تكون من البرصة، وسخارجة وليست  ،من خراسان مةقادوهذه الرايات 

عليه ت اسمه شعيب بن صالح كام دل   رجل حتت إمرة اخلراساين، وقائده

عن أيب  (املالحم والفتن)رواها ابن طاووس يف ، كالرواية التي أخر روايات

                                                             
 . 232اإلمامة: دالئل  (1)



 الرايات: دراسة يف شخصية اليامين أهدى   ................................................... 116
من خراسان ه اليمنى خال، شاب من بني هاشم بكف  خيرج ، قال: ݠ جعفر

بني يديه شعيب بن صالح، يقاتل أصحاب السفياين فيهزمهم برايات سود،
(1)

. 

قال أبو جعفر  جابر بن يزيد اجلعفي، قال:بسنده عن  ݞوروى النعامين 

حتى  وال رجالً  ك يداً وال حتر   ،: يا جابر، الزم األرضݠحممد بن عيل الباقر 

أوهلا اختالف بني العباس، وما أراك  لك إن أدركتها: ترى عالمات أذكرها

 ...عني به من بعدي ث  ولكن حدِّ  ، تدرك ذلك

، هتم سبعون ألفاً إىل الكوفة وعد   جيشاً  ويبعث السفياينإىل أن قال: 

، فبينا هم كذلك إذ أقبلت رايات وسبياً  وصلباً  فيصيبون من أهل الكوفة قتالً 

، ومعهم نفر من أصحاب القائم ،ا حثيثاً زل طيًّ وتطوي املنا ،ل خراسانبَ من ق  

أمري جيش السفياين بني  الكوفة يف ضعفاء، فيقتلهثم خيرج رجل من موايل أهل 

فينفر املهدي منها إىل مكة،  ،إىل املدينة احلرية والكوفة، ويبعث السفياين بعثاً 

 ، أثرهعىل مكة، فيبعث جيشاً  فيبلغ أمري جيش السفياين أن املهدي قد خرج إىل

ݠموسى بن عمران  ةن  ب عىل س  يرتقَّ  فال يدركه حتى يدخل مكة خائفاً 
(2)

. 

نفر من أصحاب  معهممن خراسان  خيرجوإذا كان هذا اجليش الذي 

، مع ݠإىل اإلمام املهدي  براياهتم ، وأهنم يطلبون احلق، ويدفعونݠالقائم 

فال بد أن تكون رصهتم ولو حبوًا عىل الثلج، احلث والتأكيد عىل السعي لن

 رايتهم راية هدى وحق.

وقد ورد  :: راية رجل من ولد جعفر بن أيب طالب رضوان اهلل عليهومنها

 أيبعن  ،عن أبان بن عثامنبسنده  (الغيبة)يف مدح هذه الراية ما رواه النعامين يف 

 إىل جعفر بن ݕسول اهلل : ثم التفت رأنه قالوفيها ، ݟعبد اهلل جعفر بن حممد 

فقال:  .فقال: يا جعفر أال أبرشك؟ أال أخربك؟ قال: بىل يا رسول اهلل ،طالب أيب
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يتك، أن الذي يدفعها إىل القائم هو من ذر  فأخربين  ،كان جربئيل عندي آنفاً 

قال: ذاك الذي وجهه كالدينار، وأسنانه كاملنشار،  .أتدري من هو؟ قال: ال

، يكتنفه جربئيل ، وخيرج منه عزيزاً يدخل اجلند ذليالً  وسيفه كحريق النار،

.وميكائيل..
 (1)

. 

قد برشَّ جعفر بن أيب طالب رضوان اهلل عليه  ݕبام أن النبي  قلت:

، فال بد أن ݟبرجل من ولده يدفعها إىل القائم، ويكتنفه جربئيل وميكائيل 

 تكون رايته راية هدى.

 ذا اخلراساين هوالعقييل أن املراد هباملنظِّر له ناظم طع أو لگاا زعم فإن  

ت عىل أن الروايات دل   ، وأنه هو املعني باحلديث، سهل إلزامه بأناملعهوداليامين 

، فال يمكن أن يكونا رجاًل واحدًا،  من املحتوم خروج اخلراساين واليامين كام مر 

 أن رايته راية هدى، وهذا يدل عىل ت عىلوهذه الروايات املادحة للخراساين دل  

، وسيأيت مزيد بيان يف هذا املوضوع عند أن راية اهلدى غري منحرصة يف اليامين

  كالمنا حول أصحاب الرايات السود، فانتظر.

منا هلم بذلك، فإن اليامين وإن زعام أن اجلعفري أشري به إىل اليامين وسل  

ت كام دل   طالب رضوان اهلل عليه من ولد جعفر بن أيب حينئذ ال بد أن يكون

إن طع، وگاكام يزعم أمحد إسامعيل  ݠ ، ال من ولد اإلمام املهديعليه الرواية

كان املراد به رجاًل آخر غري اليامين فإن احلديث يدل عىل أن رايات اهلدى يف 

دة، وغري منحرصة يف اليامين كام يزعم كذبًا وزورًا أمحد  عرص الظهور متعد 

ة عليهم عىل كل حال.طع وأنلگاا  صاره، وعليه، فهذا احلديث حج 

م أن كل الرايات يف »ضح فساد قول العقييل: البيان يت  ومن هذا  وقد تقد 

ت عىل أن بعضها رايات ؛ فإن الروايات دل  «عرص الظهور مذمومة إال راية واحدة

 هدى كام الحظنا.
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أن راية احلق ال بد أن تكون هي  ومن تدليس العقييل ومتوهيه أنه زعم

، «فإن آلل حممد وعيل راية، ولغريهم رايات: »ݠ؛ لقوله ݜراية أهل البيت 

، التي جيب ݜوألنه قد ثبت أن راية اليامين راية حق، فهي راية أهل البيت 

االنضامم إليها دون غريها؛ ألن ما عداها رايات ضالل، ومنها راية اخلراساين 

 قل: إن اجلعفري هو اليامين أو اخلراساين.  واجلعفري إن مل ن

ى بالراية عن اجلامعة التي هلا دعوة خاصة هبا، كراية وال خيفى أنه قد يكن  

وبالتايل فإن الرايات التي حيملها اليامين ، السفياين التي هلا دعوة باطلة

د حاملوها إال أهنا يف من ولد جعفر وإن تعدَّ  واجلعفري الذي هو ،واخلراساين

ة، وهتدف إىل ألهنا تدعو بنفس الدعوة املحق   ؛راية واحدةأشبه ما تكون ب احلقيقة

 دون غريه. ݠنرصة اإلمام املهدي إىل إىل احلق ونفس اهلدف، وهو الدعوة 

 قال الطرحيي يف جممع البحرين: 

فينا راية  - ݕيعني رسول اهلل  - َف لَّ وَخ : »ݠومن كالم عيل 

ر ميثم: ، قال الفاضل املتبحِّ «يع القياماحلق، دليلها مكيث الكالم رس

ى بدليلها عن نفسه ة رسوله، وكنَّ ن  استعار لفظ الراية لكتاب اهلل وس  

، إذ كان هو اهلادي بالكتاب والسنة إىل سبيل اهلل، كام هيدي حامل ݠ

الراية هبا...
 (1). 

بد أن تكون رايته راية أهل ومنه ي علم أنه ليس كل من يدعو إىل احلق ال 

، فراية اليامين وراية اخلراساين رايتا حق؛ ألهنام تدعوان إىل حق أهل ݜالبيت 

إهنا راية اإلمام املعصوم التي »أن نقول عن أي منهام:  ، لكن ال يصح  ݜالبيت 

 رغم أهنا تدعو إىل احلق.   « جيب نرصهتا، ويدور احلق معها حيثام دارت

أن يثبت أنه ال راية هدى يف آخر الزمان حاول جهده ييل العق ناظامً  لكن  

 إال راية اليامين، فقال: 
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ن آلل إاذ من آل حممد، ف، قال: )... إياك وشذ  ݠعن الباقر 

حممد وعيل راية ولغريهم رايات، فالزم األرض وال تتبع منهم أحًدا 

، معه عهد نبي اهلل ورايته ݠأبًدا حتى ترى رجالً من ولد احلسني 

ثم صار عند  ،سالحه، فإن عهد نبي اهلل صار عند عيل بن احلسنيو

وإياك ومن ذكرت  ،ويفعل اهلل ما يشاء، فالزم هؤالء أبًدا ،حممد بن عيل

 لك...(.

ويف الرواية السابقة لو قلنا بأن هذه الراية غري راية اليامين املوعود 

ي عن ة واملنهللزم أن تكون راية اليامين من ضمن الرايات الشاذ  

اتباعها؛ ألن الرواية مل تستثن  غري راية واحدة حسينية، ومن املعلوم أن 

راية اليامين املوعود موصوفة بأهنا أهدى الرايات وتدعو إىل احلق وإىل 

رصاط مستقيم ومأمور بنرصها، إذن فهي الراية احلسينية وهي راية آل 

 عهد ومعه مدآل حم ومن حسيني دسي   اليامين أن نعرف متقد   حممد. ومما

 ؟أنه سئل عن الفرج متى يكون ݠعن أيب جعفر . ݕ اهلل رسول

  ڻ ڻ ڻ ڻ﴿يقول:  وجل   عزَّ فقال: إن اهلل 

رفع آلل جعفر بن أيب طالب راية ضالل، ، ثم قال: ي  ﴾ۀ

رفع آلل احلسن بن عيل ، ثم ي  منها وأرش   آل عباس راية أضل   ثم يرفع

راية فيها األمر ݠسني رفع لولد احلي   رايات وليس بيشء، ثم ݠ
(1). 

م األرض فالز»قوله: ، فإن مغالطات واضحةمشتمل عىل وهذا الكالم 

، معه عهد نبي ݠحتى ترى رجاًل من ولد احلسني  اً وال تتبع منهم أحدًا أبد

ية اإلمام املهدي يدل عىل عدم جواز اتباع أي راية إال را، «اهلل ورايته وسالحه

هذه ، ومن املقطوع به أن عهد نبي اهلل ورايته وسالحهالذي معه  ݠاملنتظر 

م أنه  يف عرص الظهورلن تكون يف حوزة اليامين  املواريث توهَّ حتى يمكن أن ي 
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العهد والراية والسالح  ال تكون  ؛ ألنهو املشار إليه يف الرواية كام زعم العقييل

ت عليه الروايات الصحيحة، ومنها لقائم باإلمامة كام دل  إال يف حوزة اإلمام ا

 :يقول ݠقال: كان أبو جعفر  ،ݠصفوان، عن أيب احلسن الرضا صحيحة 

حيثام دار التابوت أوتوا  ،ل التابوت يف بني إرسائيلثَ ل السالح فينا مَ ثَ إنام مَ 

للعلم؟  مزايالً قلت: فيكون السالح  .مراأل مَّ ثَ ة، وحيثام دار السالح فينا فَ النبو  

قال: ال
(1)

.  

ل واإلمام القائم باإلمامة يف عرص الظهور هو  اإلمام املهدي املنتظر عج 

 ، فكيف تكون هذه املواريث عند اليامين؟!يف دون غريهاهلل تعاىل فرجه الرش

طع والعقييل، فإن لگاأن اليامين إمام معصوم كام يزعم امنا جدالً ولو سل  

 ݠد نبي اهلل ورايته وسالحه إنام تكون عنده بعد وفاة اإلمام املهدي املنتظر عه

عون يشء من هذه  اليامين ، وأما يف عرص الظهور فلن يكون عندبحسب ما يد 

، ومواريث النبوة تكون بيد يكون صامتاً  ال بد أنإن كان إمامًا فألنه  ؛املواريث

 اإلمام الصامت.    دون اإلمام الناطق

لو قلنا بأن هذه الراية غري راية اليامين املوعود للزم أن : »العقييل وقول

واضح  ،«باعهاة واملنهي عن ات  تكون راية اليامين من ضمن الرايات الشاذ  

ن راية اليامين إنام كانت أهدى الرايات ألهنا تدعو إىل اإلمام املهدي ؛ ألالبطالن

راية حق فهو حمق، واملراد ، وكل من دعا إىل اإلمام املهدي الذي رايته ݠ

اذ من آل حممد هم املنتسبون للنبي  ذ  ، أو ݠلإلمام املهدي  وناملناوئ ݕبالشُّ

 خالف احلق.عون إىل أنفسهم، أو يد  إىل  عونيد   الذين

الرواية مل تستثن  غري راية : »العقييل قول بطالنأيضًا  ي علم ومما ذكرنا

موصوفة بأهنا أهدى  املوعودين واحدة حسينية، ومن املعلوم أن راية اليام
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ومأمور بنرصها، إذن فهي الراية  ،وتدعو إىل احلق وإىل رصاط مستقيم ،الرايات

ة هي راية اإلمام املهدي ؛ ألن الراية احلسينية احلق  «وهي راية آل حممد ،احلسينية

ل اهلل تعاىل فرجه الرشيف، والرايات املناوئة هلا أو التي تدعو بدعوات  عج 

رايات ضالل، وأما راية اليامين فهي راية  كلهاهذه الراية ة ملا تدعو إليه مغاير

؛ ولذلك صارت أهدى من الرايات األخرى التي ݠتدعو إىل اإلمام املهدي 

 تدعو إىل غريه.

 أن نعرف متقد   ومما»والنتيجة التي خلص إليها العقييل، وهي قوله: 

نتيجة باطلة؛ ألن  «ݕ اهلل ولرس عهد ومعه آل حممد ومن د حسينيسي   اليامين

، ال اليامين الذي مل ݠم املهدي هو اإلماكام بيَّن ا  ݕالذي معه عهد رسول اهلل 

باعه يف زمان اإلمام القائم باحلق اإلمام إمامته فضاًل عن ثبوت لزوم اتِّ ثبت ت

   !!ݠاملهدي املنتظر 

، إىل احلقعوة ل بالدمعلَّ راية اليامين يف الروايات ن مدح أ وحاصل الكالم

؛ ألن ݜزعمه ناظم العقييل من كوهنا راية أهل البيت فال داللة فيها عىل ما 

 .ال حمالة كون راية هدىتس هيلإوتعمل بام تدعو  ،احلق بصدق إىلدعو ت كل راية

  :الرايات أهدى اليماين راية كون سبب
 راية اليامين أهدى الرايات بأن اليامين أن: إن الروايات علَّلت آنفاً  قلنا

 يدعو إىل احلق.

زعامة  ومعنى ذلك أن اليامين صادق يف دعوته إىل احلق التي ال يبتغي هبا

يات يف ظاهرها تدعو وجه اهلل تعاىل، وإال فإن أكثر الرا أو وجاهة، وإنام يريد هبا

 إىل احلق، إال أهنا ال تعمل به.

، جعلت رايته أهدى الراياتوقد ذكر بعض الفضالء ثالثة احتامالت 

 هي:
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أن األسلوب اإلداري الذي يستعمله اليامين يف قيادته السياسية  -1

 وأقرب إىل النمط اإلداري اإلسالمي يف بساطته وحسمه.  وإدارة اليمن أصح  

سياسته احلاسمة مع جهازه التنفيذي، سواء يف سبب ذلك بأن  -2

 حماسبته الدائمة والشديدة هلم...أم  ،اختياره النوعيات املخلصة املطيعة فقط

 .وهي السياسة التي يأمر اإلسالم ويل األمر أن يتبعها مع عامله

أن راية اليامين أهدى يف طرحها اإلسالمي العاملي، وعدم مراعاهتا  -3

 .انوية الكثرية واملفاهيم واملعادالت املعارصة القائمةللعناوين الث

ح احتامالً رابعًا، فقال:   ثم رج 

ح أن يكون السبب األسايس يف أن ثورة اليامين أهدى أهنا ولكن املرجَّ 

، وتكون  جزءًا مبارشًا من ݠ ى برشف التوجيه املبارش من اإلمام املهديظحت

ائه ويأخذ توجيهه منهف بلق، وأن اليامين يترش  ݠة حركته خط  
(1)

. 

هذه االحتامالت بام فيها االحتامل الرابع الراجح عند  وال خيفى أن

الفاضل املذكور خمالفة لظاهر الروايات التي عل لت كون راية اليامين أهدى 

ف بالرضورة عىل الرايات بأنه يدعو إىل احلق، والدعوة إىل احلق ال تتوق  

 احلق وأخذ التوجيهات منه مبارشة؛ فإن ݠتقاء باإلمام املهدي االل رشف

ليس بدرجة من اخلفاء بحيث ال ي عرف إال  -خصوصًا عند الشيعة اإلمامية  -

 .ݠبالتوجيه املبارش من اإلمام املعصوم 

صادق يف أنه يدعو إىل احلق، يمكن أن يستفاد من التعليل بأن اليامين و

، وإال والزعامة الرئاسة شوائب الدنيا وحب   خالصة عن دعوتهأن ودعوته، 

إن هناك رايات هدى غري راية اليامين كراية اخلراساين وراية اجلعفري، إال أن ف

بعض شوائب الدنيا، ولذلك صارت راية اليامين  خالطهاالرايات األخرى ربام 
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 أهدى من غريها.

هيد رضوان يف مدح زيد بن عيل الش رويما مدح اليامين ما ورد يف ويشبه 

وكان  ،ݕلإلمام القائم املريض من آل حممد  الناساهلل عليه الذي كان يدعو 

 ،عيص بن القاسمعن بسند صحيح  ݞه، فقد روى الكليني تصادقًا يف دعو

 ،يقول: عليكم بتقوى اهلل وحده ال رشيك له ݠقال: سمعت أبا عبد اهلل 

فإذا وجد  ،الغنم فيها الراعيفواهلل إن الرجل ليكون له  ،وانظروا ألنفسكم

بذلك الرجل الذي هو  رجه وجييءعلم بغنمه من الذي هو فيها خي  هو أ رجالً 

يقاتل بواحدة  ،حدكم نفسان، واهلل لو كانت ألأعلم بغنمه من الذي كان فيها

ولكن له نفس  ،فعمل عىل ما قد استبان هلا ،ثم كانت األخرى باقية ،ب هباجير  

أن ختتاروا ألنفسكم، إن  فأنتم أحق   ،د واهلل ذهبت التوبةإذا ذهبت فق ،واحدة

فإن  ،«خرج زيد» :وال تقولوا ؟خترجون فانظروا عىل أي يشء منا أتاكم آٍت 

إنام دعاكم إىل الرضا من آل  ،كم إىل نفسهع  ومل يد   ،وكان صدوقاً  ،كان عاملاً  زيداً 

، ان جمتمع لينقضهإنام خرج إىل سلط ،ولو ظهر لوىف بام دعاكم إليه ،ݜحممد 

فنحن  ؟ݜإىل الرضا من آل حممد  ؟يدعوكم يشء فاخلارج منا اليوم إىل أي  

وهو إذا كانت  ،وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد ،نا لسنا نرّض بهأشهدكم ن  

 ،إال مع من اجتمعت بنو فاطمة معه ،الرايات واأللوية أجدر أن ال يسمع منا

 عليه، إذا كان رجب فأقبلوا عىل اسم اهلل عز  فواهلل ما صاحبكم إال من اجتمعوا 

وإن أحببتم أن تصوموا يف  ،روا إىل شعبان فال ضريوإن أحببتم أن تتأخ   ،وجل  

وكفاكم بالسفياين عالمة ،ذلك أن يكون أقوى لكم أهاليكم فلعل  
(1)

. 

وكان  ،اً كان عامل أن زيدًا الشهيد رضوان اهلل عليه بنيَّ  ݠفإن اإلمام 

من آل اإلمام القائم املريض م إىل هإنام دعا ،إىل نفسه الناس ع  مل يد  أنه و ،صدوقاً 

  .إليه الناس لوىف بام دعا ظفر باألمرلو أنه و ،ݜحممد 
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 همدعوإىل نفسه، وإنام ي الناس يدعو املحتوم، فإنه لن وهكذا حال اليامين

دح يف الروايات ه، ت، وهو صادق يف دعوݠإىل اإلمام املهدي املنتظر  وهلذا م 

 التي سبق ذكرها.



 

 

 ؟ݠ املهدي لإلمام الرئيس املمّهد هو اليماين هل
 

د الرئييس وقائد حركة » طع أنگاأمحد إسامعيل  زعم اليامين هو املمهِّ

س «الظهور املقد 
(1)

ر ذلك أنصاره يف كتبهم، فاد عوا أ ن اليامين هو قطب ، وكرَّ

حى يف حركة الظهور وعملية تطهري األرض، وهو الذي يمأل األرض قسطًا  الر 

لئت ظلاًم وجورًا.     وعدالً بعدما م 

الروايات، وكل من يشء من دل عليه ي ملباطل،  أن هذا زعموال خيفى 

لة دًا رئيسًا لدوأن هناك ممهِّ نظر يف روايات الظهور ال جيد فيها أي إشارة إىل 

، ال اليامين وال غريه، بل الظاهر سلطانه ݠئ لإلمام يوط   ݠاإلمام املهدي 

من الروايات أن اإلمام املهدي سالم اهلل عليه وأنصاره هم الذين يفتحون 

يف الروايات املتواترة املروية من طرق  ورد، ولذلك البلدان واحدًا بعد واحد

سالم اهلل  اإلمام املهدي املنتظر هواألرض قسطًا وعدالً  أن الذي يمألالفريقني 

 . من أبرز فضائلهصار بذلك  ݠقيامه إن  بلدون غريه،  عليه

 بسنده عن عبد العظيم بن ݞالشيخ الصدوق  ومن تلك الروايات ما رواه

: إين ألرجو أن تكون ݜقال: قلت ملحمد بن عيل بن موسى  ،عبد اهلل احلسني

 لئت جوراً كام م   وعدالً  ض قسطاً القائم من أهل بيت حممد الذي يمأل األر

إىل  ، وهادٍ وجل   ا إال وهو قائم بأمر اهلل عز  ما من   ،: يا أبا القاسمݠفقال  .وظلامً 

به األرض من أهل الكفر  وجل   ر اهلل عز  دين اهلل، ولكن القائم الذي يطهِّ 

هو الذي ختفى عىل الناس والدته، ويغيب  وقسطاً  ا عدالً ، ويملؤهواجلحود

، وهو هيُّ ن  وكَ  ݕرسول اهلل  يُّ م  خصه، وحيرم عليهم تسميته، وهو َس عنهم ش
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ة ]و[ جيتمع إليه من أصحابه عد   ،له األرض، ويذل له كل صعب طوىالذي ت  

 من أقايص األرض، وذلك قول اهلل عز   أهل بدر: ثالثامئة وثالثة عرش رجالً 

 ،[148البقرة: ] ݩڇ ڇ   چ چ چ چ  ڃڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄݨ: وجل  

خالص أظهر اهلل أمره، فإذا كمل له ة من أهل اإلذا اجتمعت له هذه العد  فإ

، فال يزال يقتل أعداء اهلل وجل   العقد وهو عرشة آالف رجل خرج بإذن اهلل عز  

...وجل حتى يرّض اهلل عز  
(1)

. 

ا مري املؤمنني عليًّ عن األصبغ بن نباتة، قال: أتيت أوروى النعامين بسنده 

ينكت يف األرض، فقلت: يا أمري املؤمنني،  ،راً ذات يوم فوجدته مفك   ݠ

فيها وال يف الدنيا  ما رغبت   ،تنكت يف األرض أرغبة منك فيها؟ فقال: ال واهلل

، ساعة قط، ولكن فكري يف مولود يكون من ظهري، احلادي عرش من ولدي

، تكون له حرية وجوراً  لئت ظلامً كام م   وعدالً  ها قسطاً هو املهدي الذي يملؤ

وهيتدي فيها آخرون ،يضل فيها أقوام ،وغيبة
(2)

. 

ة من طريق اخلاص  كام قلنا والروايات يف ذلك كثرية بل متواترة، مروية 

 ة.والعام  

 :ݠ املهدي لإلمام دوناملمهِّ

د لذي عثرت عليه يف الروايات أن الذينا  وأ ݠلإلمام املهدي  ونيمهِّ

له سلطانه ونئيوطِّ 
(3)

 ة رجال، منهم: عد   

                                                             
 . 2/377مة كامل الدين ومتام النع (1)

 . 69بة: الغي (2)

سلطانه أنه يبسط نفوذه عىل بالد واسعة ثم يسل مها  ݠمعنى أن فالنًا يوط ئ لإلمام املهدي  (3)

، وأما من جيمع اجلنود واألنصار الكثريين، ثم جيعلهم حتت إمرة اإلمام ݠلإلمام املهدي 

رب  عنه يف بعض األحاديث بأنه يسلم إليه الراية، وأما من يقوم بنرصته  ݠهدي امل  ݠفقد ع 

 . ݠفهو كل حمارب أو قائد يف جيش اإلمام املهدي 
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  :رجل من ولد جعفر بن أيب طالب رضوان اهلل عليه -1

 أيبعن  ،عن أبان بن عثامنبسنده  ما رواه النعامين يف )الغيبة(ليه إ ويشري

 إىل جعفر بن ݕ، وفيها أنه قال: ثم التفت رسول اهلل ݟعبد اهلل جعفر بن حممد 

فقال:  .فقال: يا جعفر أال أبرشك؟ أال أخربك؟ قال: بىل يا رسول اهلل ،طالب أيب

يتك، ا إىل القائم هو من ذر  أن الذي يدفعهفأخربين  ،كان جربئيل عندي آنفاً 

قال: ذاك الذي وجهه كالدينار، وأسنانه كاملنشار،  .أتدري من هو؟ قال: ال

، يكتنفه جربئيل ، وخيرج منه عزيزاً يدخل اجلند ذليالً  وسيفه كحريق النار،

.وميكائيل..
 (1)

. 

الذي يدفعها إىل  إن» جلعفر بن أيب طالب رضوان اهلل عليه: ݕوقوله 

ي   دين « تكالقائم هو من ذر  يدل عىل أن واحدًا من ولد جعفر من ضمن املمهِّ

فهذا يبطل مزاعم   املعهود، فإن أشري هبذا الرجل إىل اليامين ݠلإلمام املهدي 

ال من  ݠطع وأنصاره الذين يزعمون أن اليامين من ولد اإلمام املهدي لگاا

د آخر غري اليامين ولد جعفر، وإن كان غريه فيدل ، فإن احلديث عىل وجود ممهِّ

كان هذا الرجل هو اخلراساين الذي سنذكره قريبًا فهو، وإال فهو رجل ثالث 

ل اهلل فَرجه الرشيف دين لإلمام املهدي املنتظر عج   .يكون من ضمن املمه 

  :الرايات السود من خراسان -2

متها يكون و ،اخلراساين يقودهاالتي وهي الرايات  شعيب بن عىل مقد 

 .صالح

حممد بن احلنفية، قال: عن  (املالحم والفتن)س يف وفقد روى ابن طاو

خترج راية سوداء لبني العباس، ثم خترج من خراسان أخرى سوداء، قالنسهم 

متهم رجل يقال لهسود،  : شعيب بن صالح، أو: صالح بن وثياهبم بيض، عىل مقد 
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ئ حتى ينزل بيت املقدس، يوطِّ أصحاب السفياين شعيب من متيم، هيزمون 

، يكون بني خروجه وبني أن إليه ثالثامئة من الشام للمهدي سلطانه، ويمد  

مر للمهدي اثنان وسبعون شهراً يسلِّم األ
(1)

. 

قال: تنزل الرايات السود  ،ݠعن أيب جعفر  ݞوروى الشيخ الطويس 

عث إليه بالبيعةب   ݠالتي خترج من خراسان إىل الكوفة، فإذا ظهر املهدي 
(2)

  . 

يف مصادر أهل السنة، فقد أخرج أيضًا وهذه الرايات السود ذ كرت 

، قال: أتينا ݤاهلل بن مسعود عبد احلاكم النيسابوري يف املستدرك بسنده عن 

عرف الرسور يف وجهه، فام سألناه عن ي   فخرج إلينا مستبرشاً  ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

فتية من بني هاشم فيهم  ت  نا، حتى مر  يشء إال أخربنا به، وال سكتنا إال ابتدأَ 

واهنملت عيناه، فقلنا: يا رسول اهلل ما نزال  احلسن واحلسني، فلام رآهم التزمهم

ا أهل بيت اختار اهلل لنا اآلخرة عىل الدنيا، فقال: إن   !نكرهه جهك شيئاً نرى يف و

يف البالد، حتى ترتفع رايات  وترشيداً  وإنه سيلقى أهل بيتي من بعدي تطريداً 

ونه، ثم عطَ ونه، ثم يسألونه فال ي  عطَ سود من املرشق، فيسألون احلق فال ي  

ن أدركه منكم أو من أعقابكم نرصون، فملون في  ونه، فيقات  عطَ يسألونه فال ي  

عىل الثلج، فإهنا رايات هدى يدفعوهنا إىل رجل  إمام أهل بيتي ولو حبواً  فليأت  

اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أيب يواطئ ،من أهل بيتي
(3)

 ،، فيملك األرض

وظلامً  لئت جوراً كام م   وعدالً  ها قسطاً فيملؤ
(4)

. 

بد اهلل بن احلارث بن جزء عأخرج ابن ماجة يف سننه بسنده عن و
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« ئون للمهديرج ناس من املرشق، فيوط  خي»: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :قال الزبيدي،

سلطانه يعني
(1)

.  

 ؟ݠ املهدي إلماما لدولة األساس املمهِّد هو اليماين هل
ح بأن اليامين  أييف الروايات  بعد مزيد البحثمل أجد  طِّئ يورواية ترص 

يف التمهيد لدولة اإلمام الدور األساس له  لطانه، أو أن  س ݠلإلمام املهدي 

ل اهلل فَرجه الرشيف   .املهدي عج 

خروجه بأنه عالمة عىل قرب ظهور اإلمام املهدي  الروايات نعم وصفت

، ݠوأنه ينرص اإلمام املهدي ، ، ووصفت رايته بأهنا أهدى الراياتݠ

عىل أنه سيكون له دور  نوذكره عالمة من عالمات الظهور وذكر نرصته يدال  

ملا  غري مهم، أو كان له دور ذلك، وإال لو مل يكن له أي دور يف التمهيدمهم يف 

، والتنصيص عىل أنه من يف الروايات كان هناك وجه لتخصيصه بالذكر

  .  للظهور ةالعالمات احلتمي  

ح بأن اليامين هو قائد جيش اإلمام املهدي رواية ترص  أي كام أين مل أجد 

جني هلذه الدعوة الباطلة اطع والعقييل وغريمهلگاكام زعم ا ݠ ، من املروِّ

هو شعيب بن  ݠن قائد جيش اإلمام أالذي يظهر من بعض الروايات و

   قائد جيش اخلراساين. هوصالح الذي 

عامر بن يارس أنه قال: إن عن  (الغيبة)يف  ݞروى الشيخ الطويس فقد 

 ،مارات، فإذا رأيتم فالزموا األرضأان، وهلا كم يف آخر الزمدولة أهل بيت نبي  

 ...ماراهتاوا حتى جتيء أوكف  

ثم خيرج املهدي عىل لوائه شعيب بن صالح، وإذا رأى أهل إىل أن قال: 

قتل النفس حلقوا بمكة، فعند ذلك ت  اجتمع أمرها عىل ابن أيب سفيان فاالشام قد 
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: أهيا الناس إن أمريكم فالن، من السامء الزكية وأخوه بمكة ضيعة، فينادي منادٍ 

وجوراً  لئت ظلامً كام م   وعدالً  وذلك هو املهدي الذي يمأل األرض قسطاً 
(1)

. 

: املهدي عىل لوائه شعيب بن ، قالعن عامر بن يارسوروى ابن طاووس 

صالح
(2)

. 

، خرج تل أعوان آل حممدسفياين الكوفة وققال: إذا بلغ ال ،عنه أيضاً و

املهدي عىل لوائه شعيب بن صالح
(3)

. 

 ،رجل ربعة أسمر موىل لبني متيم، كوسج ي  عن احلسن، قال: خيرج بالر  و

يقال له: شعيب بن صالح، يف أربعة آالف، ثياهبم بيض، وراياهتم سود، يكون 

قتلهال يلقاه أحد إال  ،مة للمهديمقدِّ 
(4)

. 

 ݠوعليه، فام قاله العقييل من أن اليامين هو قائد جيش اإلمام املهدي 

 .، بل دل  الدليل عىل خالفهمل يدل عليه أي دليلألنه  ؛غري صحيح

هو  ݠة عىل أن قائد جيش اإلمام ومع وضوح هذه الروايات الدال  

كون يات ويتمس  طع وأنصاره يتجاهلون هذه الروالگاشعيب بن صالح إال أن ا

، كالرواية التي ݠبروايات ال داللة فيها عىل أن اليامين هو قائد جيش اإلمام 

َصب،  رواها نعيم بن محاد يف كتاب )الفتن(، عن أرطاة التي ذكر فيها أمري الع 

م، وبي نا ما فيها، فراجعها وهذه الرواية ذكرناها فيام تقد 
(5)

. 

ه قد فاجأ القارئ العزيز، أو أثار استغرابه؛ لظن   بعض ما قلناهوربام يكون 

قائد جيشه، أن هناك مالزمة واضحة بني كون راية اليامين راية هدى، وأن يكون 
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ل اهلل تعاىل له الدور األساس يف نرصة اإلمام املهدي أو عىل األقل يكون  عج 

 فَرجه الرشيف!!

واحلال أنه ال مالزمة بني األمرين؛ ألن السبب يف أن رايته راية هدى 

أوضحناه فيام سبق، وهو أنه يدعو إىل احلق، أو يدعو إىل اإلمام املهدي املنتظر 

، وهذه الدعوة ال تستلزم قيامه بالدور األساس يف نرصة اإلمام املهدي ݠ

سم املعركة لصالح هذا  األسباب الطبيعية التي حتذلك يعود إىل؛ ألن ݠ

ك، مثل: كثرة اجلنود األشداء، وبسالتهم يف القتال، ووفرة السالح اجليش أو ذا

ره، وقوة اإلمداد، وحسن اإلعداد للحرب، واملهارة يف التخطيط للمعركة  وتطو 

ق النرص  جلزم اللجيوش يف املعارك، وال شك يف أن احلاسم وغري ذلك مما حيق 

دليل يف البني يشعر بذلك دل عليه، وال ي دليلبذلك ال بد أن يكون مستندًا إىل 

 فضاًل عن أن تكون داللته واضحة يف ذلك.

وال شك أن راية كل من زيد الشهيد واحلسني بن عيل صاحب فخ 

سم لصاحلهام؛ بسبب رضوان اهلل عليهام كانت راية حق، إال أن املعركة مل حت  

   . التي تؤث ر يف حسم املعاركمن أكثر النواحي  هلام املعاديةش وياجلق تفو  

والذي يظهر من بعض الروايات أن دور اخلراساين يف أحداث ما قبل 

الظهور أكرب من دور اليامين رغم أن راية اليامين أهدى الرايات؛ ألن الروايات 

 ݠهدي أن رايات اخلراساين التي تأيت من املرشق توط ئ لإلمام امل بيَّنت

 السفياين فيهزمهم.أنه حيارب أصحاب  أيضاً  وذكرتسلطانه، 

عن حممد بن احلنفية، قال: خترج راية سوداء لبني فقد روى ابن طاووس 

العباس، ثم خترج من خراسان أخرى سوداء، قالنسهم سود، وثياهبم بيض، 

متهم رجل يقال له: شعيب بن صالح، أو: صالح بن شعيب من متيم، عىل مقد  

ئ للمهدي سلطانه، زمون أصحاب السفياين حتى ينزل بيت املقدس، يوطِّ هي

مر للمهدي م األيكون بني خروجه وبني أن يسل   ،ويمد إليه ثالثامئة من الشام
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اثنان وسبعون شهراً 
(1)

 . 

فيسبيها  ،يدخل السفياين الكوفة :قال ،ةأأرطعن روى نعيم بسنده و

ثم يمكث فيها ثامنية عرش ليلة يقسم  ،ل من أهلها ستني ألفاً ويقت ،ثالثة أيام

 ...أمواهلا

 ،احلصون حتى يدخل الكوفة ، وهيدمالسفياينل خيل ب  ق  فت  إىل أن قال: 

ثم يبعث  ،عون إىل املهديويظهر بخراسان قوم يد   ،ويطلب أهل خراسان

  ...وفةمن آل حممد حتى يرد هبم الك فيأخذ قوماً  ،السفياين إىل املدينة

فيبلغ من بالكوفة من  ،وتقبل الرايات السود حتى تنزل عىل املاءثم قال: 

ثم ينزل الكوفة حتى يستنقذ من فيها من  ،أصحاب السفياين نزوهلم فيهربون

وتبعث الرايات السود بالبيعة إىل املهدي ... ،بني هاشم
(2)

. 

ب روي أن السفياين يتغل  بل وأما اليامين فلم يرد يف مدحه مثل ذلك، 

إذا ظهر  :قال ،ݠ عن جابر عن أيب جعفر، فقد روى نعيم بسنده عليه

فظهر عليهم  ،السفياين عىل األبقع واملنصور اليامين خرج الرتك والروم

السفياين
(3)

. 

طع وأنصاره جعلوا دور اليامين يف نرصة اإلمام املهدي لگاومع ذلك فإن ا

د األساس للدولة املهدوية ݠ من  أعظم من دور اخلراساين، بل جعلوه املمهِّ

 . دون أي دليل يعتمدون عليه إال اتباع اهلوى واخلياالت التي سط روها يف كتبهم

 اليماين؟ رايات املشرق من تأيت اليت الرايات هل
عىل أن راية اخلراساين بوضوح مع أن الروايات التي نقلنا بعضًا منها تدل 
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د للمهدي مته  هي التي قائد الرايات السود التي تأيت من املرشق أو من خراسان 

وحماربة  ݠيف نرصة اإلمام املهدي  فاعل هلا دور وهي التي سيكون ،سلطانه

دور هذه الرايات  طع وأنصاره جتاهلوالگالسفياين وغريه، إال أن اأعدائه كا

إىل اليامين، فزعموا أن الرايات التي تأيت  ة، بل نسبوا كل جهود هذه الراياتي  كل  

 .ال غري من  املرشق هي رايات اليامين

احلسن أن رسول اهلل ، عن (الفتن)ما رواه نعيم يف ناظم العقييل قد نقل و

لقاه أهل بيته حتى يبعث اهلل راية من املرشق سوداء، من نرصها ي ذكر بالءً  ملسو هيلع هللا ىلص

وه فيول   ،اسمه كاسمي حتى يأتوا رجالً  ،نرصه اهلل، ومن خذهلا خذله اهلل

ده اهلل وينرصهأمرهم، فيؤي  
(1)

.  

 قال يف التدليل عىل أن هذه الرايات هي رايات اليامين:ثم 

 عىل التناقض يكون املوعود اليامين راية غري الراية هذه بأن قلنا إن

 السوداء الراية هذه بنرصة اً مأمور بل يكون اليامين وساق، قدم

 ݠالباقر  نجد اإلمام أننا حني يف وحاشاه، خمذول فهو وإال املرشقية،

 والفتح النرص أن هبا متقد   وقد الرايات، أهدى بأهنا اليامين راية يصف

 عن حميص فال إذن، ݠ املهدي اإلمام إىل بنرصها تدفع التي وهي

 أو املوعود اليامين راية نفسها هي السوداء املرشقية الراية هذه بأن القول

 ألوصاف مواطئة إن أوصافها بل سة،املقد   ثورته من وجزء له تابعة أهنا

هلا دةومؤكِّ  اليامين راية
(2)

. 

؛ فإنا إذا قلنا: من املغالطات الواضحة املكشوفة استداللهوال خيفى ما يف 

إن هذه الراية راية أخرى مغايرة لراية اليامين فال تناقض؛ ألن راية اليامين خمتلفة 

 هي:     وجوه،ة عن هذه الراية من عد  
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ذكرنا  ت عليه رواياتأن الرايات السوداء خترج من خراسان كام دل   -1

م كروا  .وغريهاحممد بن احلنفية ية بعضها فيام تقد 

، قال: خيرج شاب من ݠ جابر عن أيب جعفرابن طاووس عن  وروى

بني يديه شعيب بن  ،خراسان برايات سود اليمنى خال، منه بني هاشم بكفِّ 

يقاتل أصحاب السفياين فيهزمهم ،صالح
(1)

. 

ل خراسان، بَ ت من ق  عن ثوبان، قال: إذا رأيتم الرايات السود خرجو

عىل الثلج، فإن فيها خليفة اهلل املهدي فأتوها ولو حبواً 
(2)

. 

فإذا ضممنا هذه الروايات إىل الروايات التي بيَّنت أن الرايات السود 

خترج من املرشق، مثل رواية ابن مسعود التي سبق ذكرها، والتي فيها قوله 

يف البالد، حتى ترتفع  وترشيداً  من بعدي تطريداً وإنه سيلقى أهل بيتي : ݕ

 ... الخ.ونهعطَ رايات سود من املرشق، فيسألون احلق فال ي  

: ݕعن سعيد بن املسيب، قال: قال رسول اهلل ابن طاووس  ورواية  

املرشق رايات سود لبني العباس، ثم يمكثون ما شاء اهلل، ثم خترج  خترج من

من ولد أيب سفيان وأصحابه من قبل املرشق،  رايات سود صغار تقاتل رجالً 

ون الطاعة للمهديويؤد  
(3)

. 

ل من جمموع هذه الروايات أن الرايات املرشقي  ي ة السوداء التي تحص 

متها شعيب بن صالح خترج من خراسان  ، ال هي رايات اخلراساينوعىل مقد 

، وال رايات اكام أثب رايات اليامين التي خترج من اليمن طع لگاتنا ذلك فيام مر 

أو من البرصة، وال أظنها  من العراقطع وأنصاره أهنا ستخرج لگاالتي يزعم ا

 .خترج
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م دل ت عىل أن قائد الرايات  -2 أن الروايات التي ذكرنا مجلة منها فيام تقد 

 ،هو شعيب بن صالح، يف حني أن راية اليامين قائدها هو اليامين نفسه السود

عون أن اليامين اسمه أمحد إسامعيل، وليس شعيب بن گالوا طع وأنصاره يد 

 فكيف تكون تلك الرايات رايات اليامين؟! صالح،

الرايات السود  التي تأيت ت عىل أن دل   ة التيلروايم افيام تقد  ذكرنا أنا  -3

ت الرواية عىل أن دل  السفياين، وأما اليامين فأصحاب زم هت املرشققبل من 

 هيزمه.ين السفيا

، والتي يف البحوث السابقةأن مجلة من الروايات التي ذكرناها  -4

ذكرت العالمات املحتومة، عطفت اخلراساين عىل اليامين، أو اليامين عىل 

اخلراساين، وهذا العطف يقتيض املغايرة بينهام، فهام رجالن خمتلفان لكل منهام 

ولو كان اخلراساين تابعًا لليامين أو زه عن غريه، ة ومميزاته التي متي  صفاته اخلاص  

جزءًا من حركته كام يزعم العقييل ملا كان هناك وجه لذكره مع اليامين يف 

ة يف عالمات الظهور، كام أن الروايات مل تذكر شعيب بن صالح عالمة خاص  

 يشه.جل له وقائد   ألنه تابع   ؛قبال اخلراساين

 ة السوداء هي راياتي  الرايات املرشقومن جمموع ذلك نخلص إىل أن 

 زعم العقييل.ي كاماليامين  ت راياتاخلراساين وليس

فإنه  «إن الرايات السوداء رايات اليامين» :ا إذا مل نقلوأما زعم العقييل أن   

 فهو املرشقية، وإال السوداء الراية هذه بنرصة مأموراً  يكون اليامين»يلزم أن 

من اليامين  بيب فساده؛ ألن كالًّ ىل القارئ الل، فال خيفى ع«خمذول وحاشاه

واخلراساين يعمالن لتحقيق هدف واحد، وهو نرصة اإلمام املهدي املنتظر 

ق هلدف ، واإلعانة عىل إقامة دولته املباركة، وقيام كل منهام بدوره حمق  ݠ

اآلخر، بل هو يف حقيقته نرصة له، واملخذول هو الذي حيارب واحدًا منهام، 

 حتت إمرة اخلراساين ال تستلزم خذالنه كام هو واضح. وعدم حماربة اليامين
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 هذه القول بأن عن حميص فال إذن» بطالن قول العقييل: ومما قلناه يتبنيَّ 

 من وجزء له أهنا تابعة أو املوعود اليامين راية نفسها هي السوداء املرشقية الراية

سة، ثورته دة هلاو اليامين ألوصاف راية مواطئة إن أوصافها بل املقد  ؛ ألنا «مؤكِّ

 أوصاف رايةتشابه اليامين، وب ال عالقة هلام أن الرايات السوداء أثبتنا فيام تقد  

من حيث إن كال منهام راية هدى ال يستلزم اليامين  أوصاف رايةمع اخلراساين 

  تشابه صفاهتام.وحدة هدفهام و، فال غرابة يف احتادمها



 

 

 !!ليماينا مقامات
 

طع وأنصاره أن اليامين إمام من أئمة الدين گااد عى أمحد إسامعيل 

أتباع  ني االثني عرش الذين يعتقدل املهدي  املنصوص عىل إمامتهم، وأنه أو  

لذي هو ا - ذكروا لليامينو، ݠإمامتهم بعد اإلمام املهدي املنتظر ب طعلگاا

وها من فضائله.  كثرية غرائب وعجائب - بزعمهم طعلگاا    عد 

وقد ة، لك إىل رواية ضعيفة السند، أسموها برواية الوصي  واستندوا يف ذ

ت ضعف سندها، وعدم داللتها عىل بالتفصيل حول هذه الرواية وبيَّن  مت تكل  

ا من ولد اإلمام املهدي  ، يتول ون اإلمامة بعده واحدًا ݠإمامة اثني عرش مهديًّ

ذلك فلرياجع كتايب )الرد القاصم بعد واحد، فمن أراد االط الع عىل ما كتبته يف 

 .املفرتي عىل اإلمام القائم( لدعوة

ل من جمموع الروايات فيام يتعلق بمقامات اليامين، هو أهنا دلَّت  واملتحص 

لنرصة اإلمام  خيرج راية هدى، بل هي أهدى الرايات، وأنه اليامينراية أن  عىل

ل اهلل تعاىل  ، وأن خروجه من عالمات ظهور اإلمام املهديݠاملهدي  عج 

، ويرجع يف نسبه إىل زيد الشهيد ݠ أمري املؤمنني فَرجه الرشيف، وأنه يتوىل  

إليه من مقامات  طع وأنصارهلگاه انسبهلل عليه، وأما ما عدا ذلك مما يرضوان ا

أو أي دليل الروايات  تدل عليهفلم أجده يف يشء من الروايات، وكل مقام مل 

ولعله  ، فلعله يصح  نقول بثبوته لهحتامل والظن ال وذ كر بنحو االآخر صحيح، 

 زعم أنه إمام، وأما ما هو خمالف للروايات وإلمجاعات الطائفة مثل ال يصح  

مفرتض الطاعة، أو أنه معصوم، أو أنه هو الذي يمأل األرض قسطًا وعدالً 

لئت ظلاًم وجورًا،   نحو ذلك فكله باطل مردود عىل قائله، ال يمكن وأبعدما م 

  .قبوله أو القول به؛ لقيام الدليل القطعي عىل بطالنه
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 الزمان؟ آخر ومهدي حممد آل قائم اليماين هل
طع وأنصاره يف گاال خيفى عىل القارئ العزيز أن دعاوى أمحد إسامعيل 

وإنام ، وكفى اليامين ال يراد هبا يف األساس إثبات بعض املقامات العظيمة لليامين

 حتقيق أمرين: يراد هبا

، ݠإمام العرص اإلمام حممد بن احلسن العسكري  حماربة األمر األول:

طع وأنصاره ال لگاوكل من يط لع عىل ما كتبه ا ،له ثبتت ن كل فضيلةوجتريده ع

، وال يرى أهنم ظهوره املبارك بعد حتىيف كالمهم أي دور  ݠ جيد لإلمام املهدي

 نسبوه إىل اليامين. إليه من الفضائل الروايات أثبَتت هما  وكل  ينسبون له أي فضيلة، 

حتويل مجيع الفضائل التي أثبتتها الروايات املتواترة لإلمام  واألمر الثاين:

ل اهلل تعاىل فرجه الرشيف إىل أمحد إسامعيل  نه هو أ فزعمواطع، گااملهدي عج 

ي يمأل األرض قسطًا قائم آل حممد، وهو بقية اهلل، وهو اإلمام املهدي الذ

د بميكائيل، املنصور بإرسافيل، وعدالً،    وغري ذلك. املؤيَّد بجربئيل، املسدَّ

ذوا اليامين وسيلة لذلك، فنسبوا إليه كل اخت   الشيطانيةلتحقيق مآرهبم و

، وزعموا يف نفس الوقت أن هذا ݠلإلمام املهدي املنتظر  تلك الفضائل الثابتة

 طع.گال اليامين هو أمحد إسامعي

أنه قائم  -طع بحسب دعواهم گاوهو أمحد إسامعيل  -ومما أثبتوه لليامين 

 آل حممد ومهدي آخر الزمان.

الرزاق الديراوي حتت عنوان )اليامين هو قائم آل حممد ومهدي قال عبد 

 آخر الزمان(: 

ورد يف الكايف عن أيب عبد اهلل، قال: )كل راية ت رفع قبل قيام 

ئم فصاحبها طاغوت ي عبد من دون اهلل(القا
(1)

. 

                                                             
 . 8/246الكايف  (1)
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هذه الرواية تعني أن كل راية عىل اإلطالق ت رفع قبل القائم هي 

وصاحبها طاغوت ي عبد من دون اهلل، ال ي ستثنى من هذا  ،راية ضالل

 احلكم غري راية القائم فقط.

م أن راية اليامين  اإلمام املهدي وهي قبل  -ولكنا علمنا مما تقد 

هي راية هدى، بل أهدى الرايات، فكيف نخرج من التعارض  - ݠ

 بني رواية اليامين والرواية الواردة يف الكايف أعاله؟

أن ي بقي عىل  بد   حل للتعارض ال ليكن واضحًا لنا أن أي  

 مضموين كلتا الروايتني دون أن ي سقط منهام شيئًا.

يف حالتنا هو أن نقول: أن  لهواحلل الوحيد الذي يمكن أن نتحص  

ي حقيقة أن القائم  راية القائم وراية اليامين مها راية واحدة، وهذا يقو 

ت عىل أن هو نفسه اليامين. وهذه احلقيقة أشارت هلا الرواية التي نص  

أمري جيش الغضب أو قائد األصحاب الثالثامئة وثالثة عرش هو 

 خليفة يامين.

ذا أ ذ ن اإلمام دعى ]كذا[ اهلل ، قال: )إݠوعن أيب عبد اهلل 

باسمه العرباين، فأتيحت له صحابته الثالثامئة والثالثة عرش قزع كقزع 

اخلريف(
(1)

. 

كل راية ت رفع قبل قيام القائم فصاحبها »: ݠأن قوله  واجلواب:

ن ؛ ألونحوهاراية اليامين غري ناظر إىل  «عز  وجل طاغوت ي عبد من دون اهلل

املراد بالرايات التي أصحاهبا طواغيت ي عَبدون من دون اهلل تعاىل هي الرايات 

ة لدعوة  أو الرايات  كراية السفياين وما شاكلها، ݠ املهديمام اإلاملضاد 

ت ياغوهبا طحاصأ، فإن أو كذهبم صدق أصحاهباالتي ال ي علم املجهولة 

  إىل احلق.ن عويد  يف ظاهرهم  وامن دون اهلل وإن كان ونعبدي  

                                                             
 . 121جامع األدلة:  (1)
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اية كر هدى عىل أهنا رايات ݠنصَّ اإلمام املعصوم وأما الرايات التي 

عىل  ݠاإلمام املهدي  سيقومون بنرصةأن أصحاهبا ، وأخرب اليامين واخلراساين

ه ال أهنم وصادقون يف دعوهتم،  مكشف لنا عن أهنيف دعوته، و وإعانته ،عدو 

غري مرادة ال شك يف أهنا  فإن راياهتم ،شيئًا من أغراض الدنيا بنرصهتميريدون 

، وال شك أن هؤالء الرجال ال يمكن أن يكونوا املذمومة برايات الضالل

    طواغيت ي عبدون من دون اهلل تعاىل.

كل : »ݠقوله  ن هذه الرايات غري داخلة يف عموم وبتعبري آخر أقول: إ

ألهنا  ؛«عز  وجل   ن اهللعبد من دوراية ت رفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت ي  

صة  ، بل هي خارجة لعموملذلك امنصوص عىل أهنا رايات هدى، فتكون خمصِّ

صاً  عبَ  اً ألن راية اهلدى ال يمكن أن يكون صاحبها طاغوت ؛ختص  د من دون اهلل، ي 

التي مل أو الرايات  ،األخرى احلديث ناظر إىل رايات الضالل وهذا يفيدنا بأن

نَص     ت هدى.عىل أهنا رايا ي 

 ما قاله عبد الرزاق الديراوي من أن راية بطالن يت ضحإذا عرفت ذلك 

إحدامها تدعو إىل  بل مها رايتان خمتلفتان، راية واحدة، ݠاليامين وراية القائم 

  األخرى.

قائد عسكري، يكون خروجه عالمة عىل قرب ظهور اإلمام  اليامينو

 ورد ذلك متواترًا يف الذي يمأل األرض قسطًا وعدالً كام ،ݠالقائم 

 األحاديث التي رواها الشيعة وأهل السنة من غري خالف بينهم يف ذلك.

عىل أن اليامين  دالة اوغريهم جيد أهن ݜواملط لع عىل روايات أهل البيت 

بأشهر، ويكون خروجه عالمة عىل قرب الظهور  ݠخيرج قبل قيام القائم 

د له، وأنه خيرج من اليمن، ݠ اإلمام املهدي ينرصأن اليامين س، واملقد   ، ويمه 

 غري ذلك من وجوه االفرتاق التيفيخرج من مكة املكرمة، و ݠأما القائم و

ورث القطع بأن اليامين رجل آخر خمتلف متامًا عن اإلمام القائم مهدي هذه ت
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ب من هؤالء القوم الذين ينكرون تعج  أال  ومع ذلك فأنا، ݠاألمة 

وينكرون احلق ون املتواترات، ويرد  بدهييات، وجيادلون يف الالواضحات، 

   وهم يعلمون.الواضح 

ألن اليامين يدعو إىل  ؛ت أن تكون راية هدىراية اليامين إنام استحق  ثم إن  

طع لگاويف احلديث الذي جعله اعو إىل نفسه، ، وال يد  ݠاإلمام املهدي 

ة هلم، وهو حديث اإلمام الباقر  وليس يف »: ورد قوله ݠوأنصاره أعظم حج 

«ألنه يدعو إىل صاحبكم ؛الرايات راية أهدى من راية اليامين، هي راية هدى
(1)

 ،

أنه يدعو إىل صاحب « ألنه يدعو إىل صاحبكم»ومن الواضح أن املراد بقوله: 

ا ملا صح  مثل هذا التعبري، ومل ݠالقائم اإلمام ، ولو كان اليامين هو ݠاألمر 

اد شخصية اليامين والقائم  ح  ص التعليل بذلك؛ ألنه عىل ما قاله الديراوي من احت 

أهدى الرايات أنه  يكون معنى هذه الفقرة هو أن عل ة كون راية اليامين ݠ

عون إىل يدعو إىل نفسه، وهذه عل   ة غري صحيحة؛ ألن مجيع أصحاب الرايات يد 

 ون سائر الرايات؟!من دراية حق أنفسهم، فكيف صارت راية اليامين 

وأما زعمه أن اليامين هو أمري جيش الغضب فقد أبطلناه فيام سبق
(2)

 ،

         فراجعه.

 العصمة؟ منصوص اليماين هل
طع وأنصاره أن اليامين معصوم منصوص گاعى أمحد إسامعيل اد  

 .العصمة

بتاريخ  (محد احلسن اليامين املوعودأالسيد طع يف بيان له بعنوان )لگاقال ا

 :هـ1426ربيع الثاين سنة  21

                                                             
  .264الغيبة للنعامين:  (1)

 . 68يف صفحة:  (2)
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إىل طريق مستقيم(: والدعوة إىل احلق )أنه يدعو إىل احلق و ثانيًا: 

والطريق املستقيم أو الرصاط املستقيم تعني أن هذا الشخص ال خيطأ 

نه معصوم أأي  ،في دخل الناس يف باطل أو خيرجهم من حق]كذا[، 

منصوص العصمة
(1)

.  

 :ة جهاتمن عد  باطل  وكالمه

يدعو إىل احلق وإىل طريق »ين التي ورد فيها أن اليامالرواية أن  -1

هي إثبات العصمة التي ، فال يصح كام سيأيت بيانه ضعيفة السندرواية  «مستقيم

ال يثبت هبا مستحب فضالً  برواية ضعيفة السند من املقامات الدينية اخلطرية

 .عن العصمة التي هي من أصول العقائد

ف، عاىل باملكل  لطف خفي يفعله اهلل ت أن العصمة يف االصطالح هي: -2

بحيث ال يكون له داٍع إىل ترك الطاعة وارتكاب املعصية مع قدرته عىل ذلك
(2)

. 

ة امليل إىل ارتكاب كون الشخص بحيث ال ينقدح يف نفسه الزكي  أو هي 

احلرام واالستمرار عىل املكروه أو ترك الوظيفة الرشعية، والزم ذلك علمه 

واحلرمة والواجب وغريه ل  ائف والوقائع وأحكامها من احل  بالوظ
(3)

. 

 وأي دخل الناس يف باطل ف خيطئ الطع أن املعصوم هو الذي لگاأما زعم ا

 مغاير للمعنى االصطالحي املعروف للعصمة،فهو معنى  ،رجهم من حقخي  

طع وأتباعه ألهنم ال يستطيعون أن يثبتوا العصمة بمعناها لگاوإنام قال به هذا ا

موقع أنصاره  يفطع الذي له تسجيالت منشورة گااملعروف ألمحد إسامعيل 

 الكريم آيات من القرآنقراءة ؤه يف مملوءة بأخطاء لغوية كثرية، بل أخطا

ال يقع فيها كثري من صبيان املسلمني، فكيف يكون معصومًا باملعنى  ،فاضحة

                                                             
 . 4/43املتشاهبات  (1)

 . 89رشح الباب احلادي عرش:  (2)

 . 104األنوار اإلهلية يف املسائل العقائدية:  (3)
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  املعروف للعصمة؟!

لوه عىل الذي فصَّ  ثاملستحدَ  املعنىذا طع معصوم هبلگاوهلذا زعموا أن ا

غري  ألنه ؛طعگاال ينطبق عىل أمحد إسامعيل  ومع ذلك فإنه، مقاس إمامهم

أدخلت  الفاضحة أخطاءهأباطيله الكثرية و؛ ألن ذكروهمعصوم باملعنى الذي 

قوه يف اد عاءاته الكثرية ألهن ؛قمن احل تهمخرجأيف الباطل و مجيع أتباعه م صد 

ة الباطلة املخالفة إلمجاعات الطائفة  إىل يومنا هذا،  ݜمنذ عصور األئمة املحق 

وأن له دعوة معصوم، نه إمام أون إمامًا، وأن األئمة أربعة وعرش مثل دعواه

 ،ݕوحممد  ݜنوح وإبراهيم وموسى وعيسى  اتمشاهبة لدعوبه ة خاص  

األخرى اوىدعوغريها من ال
(1)

لب عىل عقله، وقها إال من ال يصدِّ التي   بع ط  غ 

 .قلبهعىل 

ولكن طئون، عوام املسلمني وغريهم خي   يعمج مضافًا إىل ذلك فإن  

يف باطل وال  اآلخرين دخل الناسال ت   مثالً  رشب اخلمركالزنا و همأخطاء

 ؟! طع وأنصارهلگارجهم من حق، فهل هم معصومون أيضًا بنظر اخت  

طع أيضًا لگاواعوام املسلمني خيطئون، مجيع إن وبتعبري آخر نقول: 

رجوهنم من ن الناس بخطئهم يف باطل، وال خي  دخلوال ي   خيطئ، وعوام املسلمني

                                                             
، فإين ذكرت فيه مجلة وافرة من هذه الدعاوى الباطلة، منها: 55راجع كتايب )الرد القاصم(:  (1)

أنه رسول املهدي وسفريه، ووصي ه وحفيد حفيده املتويل لألمر من بعده، وأنه سعد النجوم، 

كثرية من  ودرع داود، والنجمة السداسية، ونجمة الصبح، وأنه أشري إليه بالرسول يف آيات

د بميكائيل،  القرآن الكريم، وأنه يمأل األرض قسطًا وعدالً، وأنه مؤيَّد بجربئيل، ومسدَّ

ومنصور بإرسافيل، وأنه اليامين املذكور يف الروايات، مضافًا إىل أنه مذكور يف التوراة 

، وأنه شبيه عيسى الذي فداه بنفسه، وأنه ݠواإلنجيل، وأنه أفضل من عيسى بن مريم 

ل السيد املسيح إىل النصارى، ورسول إيليا إىل اليهود، ورسول اخلرض، وأنه داب ة األرض رسو

ل من يدخلون  ة، وأنه احلجر األسود، وأن أنصاره أو  التي تكل م الناس، وأن بظهره خاتم النبو 

 . اجلنة
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طع معصومًا لگاطع من هذه الناحية، فلامذا صار الگا، فال فرق بينهم وبني احق

   دون غريه من عوام املسلمني؟!

 معصومًا، الداعي إليهحلق وبني كون إىل اال مالزمة بني الدعوة أنه  -3

ىل إف كل مؤمن أن يدعو تكليبل إن  فكم من داٍع إىل احلق وهو غري معصوم،

مر باملعروف والنهي عن املنكر إال وما فريضة األ ،وإىل طريق مستقيم احلق

، فهل كل من يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، أو يدعو إىل حلقإىل ادعوة 

 معصوم؟! ݜمذهب أهل البيت 

ة إالدعوة أن  -4 أن اليامين وهو  ،بام ورد فيهاىل احلق يف الرواية مفرسَّ

يعني أنه وهذا ، «ألنه يدعو لصاحبكم» ، فإنه قال:ݠ لصاحب األمر عويد

حق  هيصدر عنأن كل ما ال ، وهو صادق يف دعوته له، ݠيدعو لإلمام املهدي 

 ورصاط مستقيم.

ءيف حق  ما يشبه أمثال هذا الوصفورد أنه  -5 أمجع  رجال أجال 

: ݕ النبي يهالذي قال ف بن يارس عامر منهم، املسلمون عىل عدم عصمتهم

«يدعوهم إىل اجلنة»
(1)

 الدعوة إىل اجلنة دعوة إىل احلق بال شك وال شبهة... و

فقد مدحه مثل ذلك، ورد يف  رضوان اهلل عليه الذيالشهيد  زيد ومنهم:

عيص بن القاسم عن أيب بسند صحيح عن  (الكايف)يف  ݞروى الكليني 

 ،فإن زيدًا كان عاملاً  ،«خرج زيد» :وال تقولوا أنه قال يف حديث: ݠاهلل  عبد

، ݜكم إىل نفسه، إنام دعاكم إىل الرضا من آل حممد ع  د  وكان صدوقًا، ومل يَ 

بام دعاكم إليه ىف  وَ ولو ظهر لَ 
(2)

. 

، وهي عوة إىل إمام زمانههي د ݜفإن دعوته إىل الرضا من آل حممد 

                                                             
 . 1/158. صحيح البخاري 1/412. رشح األخبار 32، 33/25بحار األنوار  (1)

 . 8/219الكايف  (2)
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 ، كام أن دعوة اليامين كذلك.وإىل طريق مستقيم دعوة إىل احلق

الشيخ عىل ما ذكره  ݞهذا التعبري يف حق الشيخ املفيد نفس ورد  بل

يف التوقيع الصادر عن صاحب الزمان  ،)االحتجاج(يف كتاب  ݞالطربيس 

ل اهلل تعاىل فرجه الرشيف : بسم اهلل فيه قال، وݞيد ، الذي كتبه للشيخ املفعج 

الداعي إليه بكلمة سالم اهلل عليك أهيا النارص للحق،  ،الرمحن الرحيم

الصدق
(1)

. 

عامر بن يارس أو زيد الشهيد رضوان يقل أحد بعصمة ومن املعلوم أنه مل 

عدم عصمتهم، ولو  أمجع املسلمون عىل، بل ݞالشيخ املفيد  وأاهلل عليهام 

ح علامء الطائفة بذلك، ونص   وا كانت أمثال هذه التعابري تدل عىل العصمة لرص 

 عليها يف كتبهم.

 طع بعد كالمه السابق:گاقال أمحد إسامعيل 

وهبذا املعنى يصبح هلذا القيد أو احلد فائدة يف حتديد شخصية 

اليامين، أما افرتاض أي معنى آخر هلذا الكالم )يدعو إىل احلق وإىل 

ستقيم( فإنه جيعل هذا الكالم منهم )ع( بال فائدة، فال يكون طريق م

قيدًا وال حدًا لشخصية اليامين، وحاشاهم )ع( من ذلك
(2)

. 

 طع فقال: لگاوقد سعى عبد الرزاق الديراوي لرشح كالم إمامه ا

بأن افرتاض أي معنى آخر لكالم  ݠأما قول السيد أمحد احلسن 

جيعله بال فائدة، فال يكون قيدًا وال حدًا لشخصية » ݠباقر اإلمام ال

، فهو واضح بعد معرفتنا أن اإلمام يف مقام التعريف بشخصية «اليامين

اليامين، وأي معنى يمكن أن ي فرتض لكالمه غري ما قاله السيد أمحد 

سيشرتك فيه معه غريه، أو عىل األقل من املمكن أن يشرتك  ݠاحلسن 
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ين غريه، وبالتايل ال يكون نافعًا، ألن التعريف أو احلد ينبغي فيه مع اليام

أن يكون بام يتميز به عن غريه، ال بام يشرتك فيه مع اآلخرين. ومن 

الواضح إن املعنى الذي بي نه السيد أمحد احلسن خاص باليامين وحده، 

فهو يمي زه عىل أنه من حجج اهلل، وهم معروفون من خالل وصية 

ݖرسول اهلل 
(1)

. 

ليس قيدًا ]![  «يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم»أن قوله:  واجلواب:

ا وال تعريفًا هلا؛ ألن القيد إنام يكون   ألسامء األجناسلشخصية اليامين وال حد 

  پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱݨ ، كتقييد رقبة باملؤمنة يف قوله تعاىل:ةاملطلق

]النساء:  ݩ  ٿ        ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پپ

كام ال خيفى  واألعالم واملعارف كزيد واليامين ونحومها غري قابلة للتقييد ،[92

التعريف ال يكون احلد  الذي هو نوع من وكذلك  ،عىل من درس علم األصول

والديراوي طع لگاوعذر ا، كام هو مبني  يف علم املنطق لألعالم كاليامين ونحوه

، فمن واملنطق ن بدهيي ات علم األصولال يفهام أهنامبالباطل نارصه الذي ي

 الطبيعي أن يقعا يف هذا اخلطأ الفاحش الذي ال يقع فيه صغار طلبة العلم.

إن  «يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم»أن قوله: من طع لگاا هزعمما و

فًا لليامين، وكان لكالم اإلمام  فائدة، وإال فال  ݠدل  عىل العصمة كان معر 

شخصية اليامين، تعريف لهذيان واضح؛ ألن هذه اجلملة ال تفيد أي  ئدة فيه،فا

لكالم اإلمام ة وهذه فائدة مهم   وإنام تكشف عن أن دعوته إىل احلق صادقة،

، وال تتوق ف فائدة الكالم عىل داللة هذه العبارة عىل معنى ال تدل عليه إال ݠ

   طع وهو العصمة.لگابنظر ا

 : طع بقولهلگاأيَّد كالم إمامه ا يلالعقي ناظامً  ثم إن
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والدعوة إىل احلق وإىل الرصاط املستقيم ال يمكن أن تكون إال 

ا كان ل املعصوم؛ ألن غري املعصوم حمتمل الصواب واخلطأ، وإذبَ من ق  

ى أو يوصف بأنه هيدي إىل ، وال يسم  اً حمتمل اخلطأ ال يكون معصوم

 ]عن[ي عدم االنحراف طريق أو رصاط مستقيم؛ ألن االستقامة تعن

رجهم دخل األمة يف ضالل وال خي  يف هداية األمة، أي إنه ال ي   اً أبد اخلطأ

 من هدى.

وقويل بأن غري املعصوم ال هيدي إىل احلق وإىل الرصاط املستقيم، 

أي عىل نحو احلتم واجلزم، كام هو احلال يف اليامين، ال عىل نحو اجلزئية 

أو إىل الرصاط املستقيم  يدعو إىل حق واالحتامل، فأي إنسان ممكن أن

، ولكن هذا ݜباع أهل البيت كمن يدعو الناس إىل ات   اً عموم

الشخص ال يمكن وصفه بأنه يدعو إىل متام احلق وإىل حقيقة الرصاط 

املستقيم عىل نحو اجلزم...
(1)

. 

؛ وذلك ألنه من غالطات املكشوفةاملمن كالم الهذا ال خيفى ما يف و

ا أن الد   الذي يمكن  عن غري املعصوم عوة إىل احلق يمكن صدورهاالواضح جدًّ

شك وال شبهة،  بالنًا بأنه يدعو إىل اهلدى أن يكون جازمًا بأنه عىل حق، ومتيقِّ 

وإىل  ؛ فإنه ال شك يف أنه يدعو إىل اهلدىݜكمن يدعو إىل مذهب أهل البيت 

 ، سواء أكان معصومًا أم مل يكن. مطريق مستقي

إىل مذهب  قاطعون بأن من يدعوها علامء الطائفة وعوام   مجيع وهلذا فإن  

، ولو كان الداعي إىل فإنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم ݜأهل البيت 

هم  ݜمذهب أهل البيت  غري قاطع بأنه يدعو إىل من علامء الشيعة وعوام 

ته واهية طريق مستقيم اهلدى وإىل  ، ولكان بمقدور اخلصم أن حيتج  لكانت حج 

هبا، والظن ال يغني من احلق  ة مذهبه، وإنام هو ظانٌّ عليه بأنه غري قاطع بصح  
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 شيئًا.

ألن غري املعصوم حمتمل الصواب واخلطأ، وإذا كان »وقول العقييل: 

ى أو يوصف بأنه هيدي إىل طريق أ و حمتمل اخلطأ ال يكون معصومًا، وال يسم 

طع غري معصوم؛ لگاحجة عليه؛ ألن كالمه هذا يدل عىل أن ا «رصاط مستقيم

ألنه وقع يف األخطاء الفادحة املكشوفة يف قراءة القرآن كام يظهر من 

التسجيالت املنشورة يف موقع أنصاره، فعىل هذا ال يمكن أن يكون معصومًا؛ 

ما قاله العقييل ال ألننا ال نحتمل فيه الصواب واخلطأ، بل نقطع بخطئه، فعىل 

 أن هيدي إىل طريق مستقيم. للگاطعيمكن 

 فالغري املعصوم حمتمل الصواب واخلطأ، »وتعليل العقييل دعواه بأن 

واضح البطالن؛ ألن غري « أو رصاط مستقيم طريقيوصف بأنه هيدي إىل 

ته،  ݠاملعصوم إذا دعا إىل ما دعا إليه املعصوم  مما قام الدليل القطعي عىل صح 

ونحو ذلك فإنه ال حيتمل فيه اخلطأ،  ݜكالتوحيد، والنبوة، وإمامة أهل البيت 

 كام هو واضح. بنحو اجلزم فيصح وصفه بأنه يدعو إىل طريق مستقيم

يف هداية األمة، أي إنه ال  اً االستقامة تعني عدم اخلطأ أبدأن »وزعمه 

رجهم من هدى ،ي دخل األمة يف ضالل ة عليه ال له؛ «وال خي  ألن ما قاله  حج 

، فإنه هبذه الدعوة غري ݜينطبق عىل من يدعو الناس إىل مذهب أهل البيت 

ة يف ضالل، ومل ة، ويمكن وصفه بأنه مل ي دخل األم  خمطئ أبدًا يف هداية األم  

رجها ج بعض اخرإ من ذلك؛ وهو أفضلوصفه بام هو  بل يصح  من هدى،  خي 

غري معصوم، مثل كثري من علامء  هلم يف اهلدى مع أنهادخإالناس من الضالل و

س اهلل أرسارهم الذين رصفوا أعامرهم  يف هداية الناس إىل الرشيفة الطائفة قد 

عون ألنفسهم العصمة.  ݜمذهب أهل البيت    مع أهنم ال يد 

إن غري املعصوم ال هيدي إىل احلق وإىل الرصاط املستقيم، »وأما قوله:   

احلال يف اليامين، ال عىل نحو اجلزئية أي عىل نحو احلتم واجلزم، كام هو 
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املذكور يف الرواية أن اليامين يدعو إىل احلق،  ؛ ألنفسادال فهو واضح« واالحتامل

من  العقييلأنه هيدي إىل احلق، وبينهام فرق واضح، وما زعمه ب ومل يوصف فيها

ين حال حال اليام، فأن تكون عىل نحو اجلزم ال يظهر من الرواية أن اهلداية ال بد  

عون إىل احلق خمصوص كام قلنا،  اليامين يدعو إىل حق   خصوصًا أن ،غريه ممن يد 

ل اهلل تعاىل فرجه الرشيفإلمام املهدي املنتظر إىل اوهو أنه يدعو  ، ودعوته عج 

عون إىل  جتال  اجلزمبنحو  ݠ له اإلمام عله متميِّزًا عىل كثري من الشيعة الذين يد 

يستلزم من  إذ ال، أيضاً  بنحو اجلزم ݜل البيت أه حق  أو إىل  ݠاملهدي 

 باعهم مطلقًا. ذلك أن يكونوا معصومني أو أنه جيب ات  

أو إىل الرصاط املستقيم  حق   فأي إنسان ممكن أن يدعو إىل»وقوله: 

، ولكن هذا الشخص ال ݜباع أهل البيت كمن يدعو الناس إىل ات   اً عموم

إىل حقيقة الرصاط املستقيم عىل نحو يمكن وصفه بأنه يدعو إىل متام احلق و

فإنه يدعو إىل  ݜاعرتاف رصيح بأن كل شخص يدعو إىل أهل البيت « اجلزم

يف الداللة عىل بطالن دليلهم عىل عصمة  احلق وإىل رصاط مستقيم، وهذا كاٍف 

ون هبا بأنه يدعو إىل متام اليامين الذي مل يوصف هو اآلخر يف الرواية التي حيتج  

يدعو إىل احلق وإىل »حقيقة الرصاط املستقيم، وإنام ورد يف الرواية أنه احلق وإىل 

، ݠ األمرإىل صاحب  نعو، فحال اليامين حال غريه ممن يد  «طريق مستقيم

   غري معصومني فإن اليامين كذلك. ݠفكام أن الدعاة إليه 

 ثم إن ناظاًم العقييل قال:

يدعو إىل »ه: كالم الطاهرين بأن صف بنص  أما اليامين فقد و  

 بـ )ال( مما يفيد كل احلق املطلوب هلداية ، واحلق هنا حمىل  «احلق...

باعه ونرصته عىل نحو اإلطالق، وكذلك الناس، واليامين مأمور بات  

عن االلتواء عليه عىل نحو اإلطالق، فإذن هو يدعو إىل احلق  منهي  

جلزئية أو قوالً ومنهجًا وفعالً عىل نحو احلتم واجلزم ال عىل نحو ا
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االحتامل... الخ
(1)

. 

له، فإن واضح الفساد لكل من تأم   -كسائر كالمه اآلخر  -وكالمه هذا 

غري جائزة؛ ألن هذه الرواية ضعيفة  ݜنسبة هذا احلديث إىل الطاهرين 

لثقات عنهم، دون أمروا شيعتهم باألخذ بام رواه ا ݜالسند، واألئمة األطهار 

، وهذه الرواية يف سندها احلسن بن واملجاهيل نواملنحرفون ابونسبه إليهم الكذ  ما 

، يف كتب الرجال، وسيأيت مزيد بيان يف ذلك مطعون فيهوهو عيل بن أيب محزة، 

وغريه من فال حيل ملؤمن أن ينسب هذه الرواية وغريها مما رواه هذا الرجل 

ابني واملجاهيل  .ݜاألئمة األطهار  إىل الكذ 

من قوله: « احلق»ولو أغمضنا عن ضعف سندها فإن )ال( يف كلمة 

 ليست استغراقية، فال تدل عىل أن اليامين يدعو إىل كل حق  « يدعو إىل احلق»

من العقائد واألحكام والسنن واآلداب وغريها من مطلوب هلداية الناس 

معهود مذكور  ، تدل عىل حق  كام زعم العقييل، وإنام هي عهديةمعارف الرشيعة 

ل اهلل تعاىل فَرجه الرشيف  يف نفس الرواية، وهو أنه يدعو إىل صاحب األمر عج 

استغراقية، وناظم « ال»أي قرينة تدل عىل أن  وجد يف الروايةيوال ، أكثرال 

الداخلة عىل اسم « ال»العقييل ألنه ال يفهم قواعد علم األصول، فإنه خلط بني 

« ال»التي ال تفيد االستغراق إال بالقرينة، وبني « حق»ة اجلنس مثل كلم

م أن « علامء»الداخلة عىل اجلمع، مثل  يف « ال»التي تدل عىل العموم، فتوه 

، ورتَّب عىل ذلك القول «إهنا استغراقية»تدل عىل العموم، ولذلك قال: « احلق»

 ء من احلق!!بداللة الرواية عىل أن اليامين يدعو إىل متام احلق، ال إىل يش

واليامين مأمور باتباعه ونرصته عىل نحو اإلطالق، وكذلك »وقوله: 

غري صحيح؛ ألنه مل يدل أي دليل  «القعن االلتواء عليه عىل نحو اإلط منهي  
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رواية البطائني التي باع اليامين ونرصته عىل نحو اإلطالق، حتى أنه جيب ات  عىل 

ت عليه وأكثر ما دل  ، اليامين أو نرصتهباع مل تدل عىل وجوب ات   هي ضعيفة السند

حركته،  فشالهذه الرواية هو أنه ال جيوز االلتواء عليه، أي ال جتوز حماربته وإ

 وأما ما عدا ذلك فال داللة فيها عليه كام سيأيت بيانه قريبًا إن شاء اهلل تعاىل.

ن أ ال يصح  داللة هذه الرواية عىل ما اد عاه العقييل فإنه بولو سل منا 

كام  برواية ضعيفة السند كهذه الروايةحكاًم رشعيًّا أو عقيدة من العقائد نستنبط 

   ال خيفى.

 :اخلروج قبل اليماين مقام
ث علميًّا  مقاماً ت حول اليامين أن له ال يت ضح من جمموع الروايات التي حتد 

أو اجتامعيًّا قبل خروجه، فإن الروايات ساكتة عن بيان ذلك، وهذا جيعلنا ال 

أو  ةالعلمي   املقاماتألنه ربام يكون من أصحاب  ؛بيشء األمريف هذا نجزم 

النفوذ االجتامعي عىل املستوى املحيل أو عىل الصعيد الشيعي، وربام ال يكون 

يكون يف واقعه رجاًل مغمورًا غري معروف عىل أي من هذين ربام  كذلك، بل

يكون من عالمات الظهور، سما دل ت عليه الروايات أنه  فإن غايةالصعيدين، 

ض له الروايات من قريب أو بعيد.  وأما شأنه قبل ذلك فلم تتعر 

االلتواء عليه كام  منالشيعة  حتذيروقد استفاد بعض الباحثني من خالل 

رواها النعامين يف كتاب  التي أرشنا إليها قبل قليل، والتيرواية العليه  دل ت

 ݠجاء فيها أنه وهي رواية طويلة  ،ݠحممد بن عيل عن أيب جعفر  (الغيبة)

 قال: 

وليس يف الرايات راية أهدى من راية اليامين، هي راية هدى؛ ألنه يدعو 

الناس وكل مسلم، وإذا  إىل صاحبكم، فإذا خرج اليامين حرم بيع السالح عىل

فإن رايته راية هدى، وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه،  ؛خرج اليامين فاهنض إليه
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فمن فعل ذلك فهو من أهل النار؛ ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم
(1)

.
 
 

من أصحاب الشأن والربوز،  سيكون استفاد هذا الباحث أن اليامين

 حيث قال:

كام يف  -الل إلزام املؤمنني بالطاعة له وعدم االلتواء عليه من خ

ة للرجل، وأنه من أصحاب ة االجتامعي  تربز الشأني   -ة آنفًا الرواية املار  

ل الشأن قبل حصول معركة قرقيسيا، فاإللزام بالطاعة عادة ال يتحص  

ي يعني الربوز الشأين له، ولعل ين للعمل العام، والتصد  لعدم املتصد  

الرواية واضحة يف وجود أتباع له قبل خروجه بالشكل الذي جيد يف 

ي ملثل السفياينة التصد  نفسه أهلي  
(2)

. 

 ة أمور: وهذا الكالم مردود بعد  

املشار إليها مضافًا إىل ضعف سندها فإهنا ال تدل عىل أن الرواية  -1

، ونحن وإن كنا نه قريباً ولزوم االنضامم إىل جيشه كام سنبي  وجوب طاعة اليامين 

ال نرى التدقيق السندي يف روايات الفتن وعالمات الظهور كام أن الباحث 

املذكور كذلك؛ ألن األمر ال يتعل ق بإثبات تكليف رشعي أو حكم إلزامي، إال 

واية من هذه الرأن احلكم يف هذه الرواية خمتلف؛ إذ ال يصح أن نستفيد 

ث ، وسنتحد  حني خروجه حكاًم إلزاميًّا بوجوب نرصة اليامينالضعيفة السند 

 إن شاء اهلل تعاىل. البحوث اآلتيةحول هذا األمر يف 

فإهنا مل تدل عىل وجوب طاعة اليامين بعد الغض عن سند الرواية  -2

ق، وال بأنه يدعو إىل احلفيها ذلك ل ل  نرصته، وع  ب ورد فيها األمرمطلقًا، وإنام 

ك  يف أن كل من يدعو إىل احلق فهو مأمور بنرصته إما بنحو الوجوب أو ش

 االستحباب، ولكن ال يلزم من ذلك وجوب طاعته يف غري ما يتعل ق بالنرصة.
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 يفعادة ال ينحرص اإللزام بالطاعة فإن وجوب طاعة اليامين ب ولو سل منا

ين للعمل العام ال  ݜة األطهار واألئم ݕ؛ ألن النبي األعظم املتصد 

الناس، ومن نافلة القول أن نذكر كثريًا من ختدعهم العناوين التي ربام ختدع 

فأمرهم بذلك ال يكون إال ملصالح  إذا أمروا بطاعة رجل يف واقعةٍ  ݜأهنم 

احلوادث يف واضحة وكثرية الناس، واألمثلة عىل ذلك  أكثرة ربام ختفى عىل مهم  

وجوه  ݕ، ومن أوضحها أمر النبي ݕظم النبي األعالتي وقعت يف حياة 

رفت املهاجرين واألنصار بطاعة أسامة بن زيد ملا أمَّ  ة التي ع  ي  ره عليهم يف الرسَّ 

ي للعمل  ة أسامة، مع أن أسامة مل يكن معروفًا يف ذلك الوقت بالتصد  برسي 

 وال بعده. ݕالعام، ال يف عهد النبي 

ين للعمل العام، لو سل منا أن األمر بالطاعة منحرص عا -3 دة يف املتصد 

ألن حصول ذلك  ؛صفًا هبذه الصفةفإن هذا ال جيعلنا نجزم بأن اليامين كان مت  

 بحسب العادة ال جيعلنا نقطع بوقوعه يف كل حالة.

ح يف كالمه أن يكون اليامين تابعًا وفيًّا  ثم إن الباحث املذكور رج 

كاته، فقال: ومطيعًا هلا يف كل حت الدينية اهلاديةللمرجعية   ر 

وهلذا، فهو إما من أهل الشأنية العلمية العالية بحيث توصله إىل 

ا مقام املرجعية، وهو مما ال نجد عليه يف الروايات الواردة  دليالً قويًّ

 ه...بحق  

ح يف  وهلذا، فإن احتامل كونه مت بعًا وفيًّا للمرجعية هو الذي يرج 

لتزام باملرجعية ليس عمالً هذا املجال، بل هو الرضوري هنا؛ ألن اال

ل اهلل تعاىل فَرجه الرشيف،  ترفيًّا، بل هو عني االلتزام بمنهج اإلمام عج 

م عن وجوب نرصته وعدم االلتواء  حتى يكون حديث اإلمام املتقد 

عليه مستمد ]كذا[ من التبعية والطاعة للمرجعية، سواء كان مرجعًا أم 

فاته يف كل األكان مت   حوال ال خترج عن طوع املرجعية بعًا، فإن ترص 
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الدينية اهلادية
(1)

. 

كانا يف أنفسهام ممكنني ال يستحيل  وكال االحتاملني املذكورين وإن

قهام، ة إما أن يكون جمتهدًا أو املؤمن يف عمله باألحكام الرشعي  وال سيام أن  حتق 

بإمالء املرجعية  سيكونخروج اليامين هل أن م يف مقلِّدًا، إال أن الكال

 وبتوجيهاهتا، أم ال؟

الروايات مل تدل عىل يشء من ذلك، ومل و ال شك يف أن هذا ال نعلمه،

ومن الواضح أنا نتكل م عن خروج اليامين، ترش إليه ال من قريب وال من بعيد، 

كون إما جمتهدًا أو وال نتكل م عن عمله باألحكام الرشعية التي يلزم فيها أن ي

من يف الوقت املعني  مقل دًا، خصوصًا إذا أخذنا يف االعتبار أن اخلروج 

إنام هو  املعنيَّ  التقليد، وأن هذا اخلروجفيها املوضوعات اخلارجية التي ال جيب 

نرصته القيام بو ݠمن أجل الدعوة إىل احلق، أو الدعوة إىل اإلمام املهدي 

  .ةة الديني  خذ التوجيهات من املرجعي  أل نحيتاج فيه املؤمي ال ذال

اليامين مما مل ترش  بخروجق االحتامالت فيام يتعل   طرحمما قلناه يتبنيَّ أن و

إليه الروايات ال يفيد يف يشء؛ ألن االحتامالت ال حد  هلا، واالحتامل الذي ال 

ق، وال دليل عليه ال قيمة له، بل ربام يكون طرحه سببًا للتضليل وضياع احلقائ

وأنصاره  طعگاصحاب املطامع كأمحد إسامعيل سيام أن بعض املغرضني وأ

أن  ايمكن أن يستفيدوا من بعض تلك االحتامالت استفادة سي ئة، بل حياولو

لني إىل حقائق، ويسعو ال واملغف  لوها يف نظر اجله  لطرح أوهام ومتوهيات  احيو 

 ية.يزعمون أهنا أدلة تدل عىل تلك االحتامالت الواه

صار احتامل السبب الذي ألجله ل إىل معرفة وفهمي القارص مل يتوص  

فإنا ال ندري بمالبسات  كون اليامين مت بعًا وفيًّا للمرجعية راجحًا بل رضوريًّا؟!
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إن فيمكن لنا أن نقول:  ذلك الزمان، وإذا كان هناك جمال لطرح االحتامالت

ى تعليامتهربام اليامين  ، أو من ݠن اإلمام املهدي املنتظر مبارشة محينئذ  يتلق 

ني، أو ربام خيرج اليامين بإهلام من اهلل تعاىل، كام ي   م املؤمن لهَ أحد وكالئه اخلاص 

ة، فإن املؤمن ينظر بنور اهلل تعاىل كام ورد يف اخلرب التقي يف بعض أموره املهم 
(1)

 ،

اليامين من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر حني يرى البالء رج خي ربامأو 

، والفتن قد استرشت، أو غري ذلك من االحتامالت الكثرية التي وإن مل قد عم  

، إال أن وجود أمثال هذه االحتامالت بخصوصها يقم عليها أي دليل صحيح

، فهو وإن كان الدينيةة ى تعليامته من املرجعي  اليامين يتلق   يف أنرص احليدفع 

 لعدم الدليل عليه.  ؛به أن نجزمحمتماًل كام قلنا إال أنا ال نستطيع 

ومما قلناه يتبني  أنه من اخلطأ الكبري أن نطب ق مالمح عرصنا احلارض 

هذا املسلك هو الذي  والسري يفبجميع بصامته ومالبساته عىل عرص الظهور، 

 لوا إليها.من نتائج بحوثهم التي توص  الباحثني يف اخلطأ يف كثري  بعضأوقع 

ة أن يكون معروفًا يف األم   ثم إن الباحث املذكور ذهب إىل أن اليامين ال بد  

ا، ب َحد  ئقبل خروجه من خالل تعب ا وفكريًّ عله يأخذ شهرة جيته لألمة عقائديًّ

 واسعة يف املجتمع الشيعي، حيث قال: 

ثت الروايات عن تزامن خروجه مع خروج السفياين  فقد حتد 

واخلراساين، وهذا اخلروج هو خروج السالح واحلرب، ولكن هذا ال 

م لألم   ة، يعني أنه قبل هذا اخلروج ليس يف املصاف القيادي املتقد 

ز ة منذ البداية لن يرتك  بمعنى أن تربيته جلنده، وما ي عرف عنه يف األم  

ة مستفيدًا عىل السالح ومنطقه، ولكن سي عرف من خالل تعبئته لألم  

من احلرص عىل بنائها العقائدي، وهو حسب ما يبدو سيأخذ شهرة 

واسعة يف هذا املجال، بالشكل الذي سيسهم بجعل خروجه مقبوالً 
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ا لدودًا ومؤيَّ  نه من أن يكون ندًّ دًا من قبل قاعدة اجتامعية عريضة متك 

م لكل للسفياين امللعون... وإنام حيتمل أن يربز يف عامل السياسة كداع

ة للمؤمنني، وقد يلج إىل هذا العامل من أجل هذا اهلدف أمر فيه قو  

بالذات
(1)

. 

ومن الواضح أن كل هذه األمور ال تعدو كوهنا ظنونًا واحتامالت ال 

ويبدو ذاهتا، إال أهنا ال دليل عليها،  أكثر، وهي وإن كانت غري مستحيلة يف حد  

ل جيشًا فاعاًل يستطيع  أن الباحث املذكور جيزم بأن كل رجل ال يمكن أن يشك 

ا آخر كجيش السفياين إال إذا كانت له قاعدة مجاهريية  أن يواجه به جيشًا قويًّ

ن هبا من مجع اجلنود وهتيئة السالح، وهذا غري صحيح؛ فإن سابقة يتمك  

ثت عن السفياين، ووصفت ولعه  بسفك دماء الشيعة، وبي نت قوة الروايات حتد 

 أومن دون إعداد مسبق، و فجأة خرجسيجيشه، مع أن الظاهر من بعضها أنه 

 قاعدة مجاهريية عريضة سابقة لظهوره.

أنه قال: قال  ݠأيب جعفر الباقر فقد روى النعامين يف الغيبة بسنده عن 

ة من آيات اهلل. : إذا اختلف الرحمان بالشام مل تنجل إال عن آيݠأمري املؤمنني 

هيلك فيها أكثر من مائة  ،قال: رجفة تكون بالشام قيل: وما هي يا أمري املؤمنني؟

عىل الكافرين، فإذا كان ذلك فانظروا  جيعلها اهلل رمحة للمؤمنني وعذاباً  ،ألف

إىل أصحاب الرباذين الشهب املحذوفة والرايات الصفر تقبل من املغرب حتى 

اجلزع األكرب واملوت األمحر، فإذا كان ذلك فانظروا بالشام، وذلك عند  حتل  

خسف قرية من دمشق يقال هلا حرستا، فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة األكباد من 

الوادي اليابس حتى يستوي عىل منرب دمشق، فإذا كان ذلك فانتظروا خروج 

ݠاملهدي 
(2)

. 
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 حيتاج إىل إعداد عقائدي ربام الوال خيفى أن مجع اجلنود واملحاربني 

يف التنظيامت  يف هذا الزمانمسبق من قبل القائد باخلصوص كام نالحظه 

لتالعسكرية التي  كاجليش احلر وجبهة النرصة وداعش  برسعة يف سوريا تشك 

اإعدادًا  د  عَ وغريها، فإهنا مل ت   ، وإنام مسبقًا من قبل قادة هذه التنظيامت عقديًّ

أو  ،النظامعىل هدف واحد، وهو إسقاط  هذه األلوية املحاربون حتتاجتمع 

هم مع بعض اً تلفخمبعضهم  كانوربام  تشكيل دولة )إسالمية( يف العراق والشام،

، ولكن هؤالء قد مجعتهم عقيدة واحدة كانيف العقيدة الدينية، أو ربام  اآلخر

مثل السلفيني ة مسبقًا، معد   كانتالتنظيم، وإنام  قادةمن قبل  د  عَ مل ت   عقيدهتم

داعش وجبهة النرصة، فإهنم إنام انضموا إىل هذين التنظيمني  انضموا إىلالذين 

  .واحدة مع غريهم من املشرتكني يف التنظيم أن عقيدهتم ألجل

، فإهنم ربام ال حيتاجون إىل إعداد عقدي من وهكذا احلال يف أنصار اليامين

مزيد من وال حيتاجون إىل  ،لفاً س تمَّ إعدادهم م قدق َبل اليامين نفسه؛ ألهن

الذين يعيشون يف احلوارض الشيعية، العارفني  شيعةمن ال كغريهم ،اإلعداد

اليامين، سالمة حركة هبا عرفوا لعني عىل األخبار التي بالعقيدة الشيعية، واملط  

 .لنرصته، وخرجوا إليهوعرفوا أن رايته راية هدى، فانضموا 



 



 

 

 اليماين؟ نصرة جتب هل
 

يف رايات البالبال أن راية اليامين إذا كانت راية هدى، بل أهدى ربام خيطر 

س، فمن الطبيعي أنه جيب عىل مجيع املؤمنني االنضواء حتت  عرص الظهور املقد 

 يف حركته. املعهودهذه الراية، ونرصة اليامين 

فإن بعض حوادث التاريخ ل الصحيح يقيض بخالف ذلك؛ إال أن التأم  

دل ت عىل أنه ال مالزمة بني كون الراية راية هدى، وبني وجوب أو استحباب 

اإلمام الصادق  ولكنكانت راية هدى،  الشهيد االنضامم إليها، فإن راية زيد

اإلمام  ه روي عن، رغم أنيةهذه الرامل يأمر الشيعة باالنضواء حتت  ݠ

 ،كان عاملاً  فإن زيداً  ،«خرج زيد» :وال تقولواه: قال يف حق  أنه  ݠالصادق 

 ،ݜإنام دعاكم إىل الرضا من آل حممد  ،كم إىل نفسهع  ومل يد   ،وكان صدوقاً 

إنام خرج إىل سلطان جمتمع لينقضه ،بام دعاكم إليه ولو ظهر لوىف  
(1)

. 

أن زيدًا كان يعلم  ݠالسبب يف ذلك هو أن اإلمام الصادق  ولعل

أن يف مصلحة  تكن هناك، فلم ست جهض حركتهرضوان اهلل عليه سي قتل، و

   .فاشلةيف حركة  تهشيع ݠاإلمام  قحمي  

الرواية  ونرصة اليامين هعىل وجوب  طع وأتباعهلگابه ا استدلَّ  ماوأهم 

 ،ݠحممد بن عيل عن أيب جعفر بسنده  (بةالغي)يف كتاب  لنعامينا التي رواها

: وليس يف الرايات راية أهدى من راية اليامين، هي فيها قال ة،طويل وهي رواية

راية هدى؛ ألنه يدعو إىل صاحبكم، فإذا خرج اليامين حرم بيع السالح عىل 

فإن رايته راية هدى، وال حيل  ؛الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليامين فاهنض إليه
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أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار؛ ألنه يدعو إىل احلق  ملسلم

وإىل طريق مستقيم
(1)

. 

 ؛سندها وداللتهامن جهتني: من جهة  هامن النظر في وهذه الرواية ال بد  

ةنة ئ العزيز عىل بي  يكون القارل االحتجاج هبذه الرواية  يصح   أنه اليعلم ل، وتام 

عيه اوجوعىل   طع وأنصاره!!لگاب نرصة اليامين أو عصمته أو إمامته كام يد 

 :اليماين نصرة على الدالة الرواية سند
احلسن بن عيل بن  :هايف سندضعيفة السند، فإن  التي ذكرناها آنفاً  الرواية

 .ضعيفوهو أيب محزة، 

: هو احلسن بن عيل بن أيب محزة، موىل األنصاري، كويف، النجايشقال 

ةيذكرون أنه كان من وجوه الواقف ݑورأيت شيوخنا 
(2)

.  

وأبوه أوثق  ،ضعيف يف نفسه ،بن واقفانه واقف إ :وقال ابن الغضائري

فضال: إين ألستحيي من اهلل أن أروي عن  عيل بن احلسن بنوقال عيل بن  .منه

فيه مشهور ݠاحلسن بن عيل، وحديث الرضا 
(3)

. 

 : ݞ وقال الكيش

حممد بن مسعود قال: سألت عيل بن احلسن بن فضال، عن 

ويت  عنه اب ملعون، رَ كذ   :فقال ،احلسن بن عيل بن أيب محزة البطائني

له إىل آخره، إال أين ه من أو  عنه تفسري القرآن كل   أحاديث كثرية، وكتبت  

واحداً  أن أروي عنه حديثاً  ال أستحل  
(4)

. 

، واحلسن بن عيل بن أيب محزة : حممد بن عبد اهلل بن مهران غالٍ أيضاً قال و
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ابكذ  
(1)

 . 

، ݠمام الرضا الوقف، ولعنه اإل وه املوجود يف السند هو من سنَّ أبو

 النار.من أهل وحكم عليه أنه 

، ال يمكن االعتامد عليها يف حكم السند الرواية ضعيفة وعليه، فهذه

 حتت راية اليامين أو غريه.ووجوب القتال إلزامي كاجلهاد رشعي 

العمل  حصحِّ ل لكي ي  ق هذا الرجوقد حاول ناظم العقييل جاهدًا أن يوث  

 بروايته هذه، فقال: 

نقل توثيقه وتضعيفه الشيخ عيل النامزي الشاهرودي يف 

 3688، برقم  435 – 434ص  2ث: ج يمستدركات علم رجال احلد

 قائاًل:

)احلسن بن عيل بن أيب محزة البطائني: واسم أيب محزة سامل، من 

بن فضال عىل ما  قاله عيل بن احلسن ،اب ملعونوجوه الواقفية، كذ  

نقله كش عن حممد بن مسعود، وله كتب، وكان أبوه قائد أيب بصري. 

مة املجليس األول: أن الطعون باعتبار مة املامقاين عن العال  ونقل العال  

 نا لثقته يف النقل. انتهى.خيمذهبه الفاسد، ولذا روى عنه مشا

ه ( كون 588ص  3مة النوري يف )املستدرك: ج واستبعد العال  

روي ية البزنطي عنه الذي ال يرجع إىل مذهبه لروايابًا أي يف غري ما كذ  

 ة األجالء عنه، وعدَّ يإال عن ثقة، وهو من أصحاب اإلمجاع، وكذا روا

اته بالقبول. وذكره الصدوق يف ياألصحاب روا ىمنهم سبعة، وتلق  

مشيخة الفقيه يف صواحب األصول املعتمدة التي استخرج منها كتابه، 

ص يف وهو راوي تفسري النعامين امللخ   ،روى كتابه إسامعيل بن مهرانو

عرف برسالة ي  أول تفسري القمي، والسيد علم اهلدى اخترصه، و

                                                             
 . 443نفس املصدر:  (1)
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بنا املحكم واملتشابه، والشيخ اجلليل سعد بن عبد اهلل، ثم قال: إن صو  

 من توجيهه يف كذب دعواه يف مذهبه. راميه فال بد  

راميه عيل بن احلسن بن فضال:  شهد عىل ذلك قوليأقول: و

منها: كتاب الدالئل،  ،ث كثرية. وباجلملة له كتبيعنه أحاد ت  يرو

 وكتاب الفضائل، وكتاب فضائل القرآن، وغري ذلك ...( انتهى.

ه إىل احلسن بن عيل بن أيب محزة هو لوقفه، أقول: إن الطعن املوجَّ 

ته، يلضعف روانه أم البعض ة، وتوه  يال ألنه غري معتمد يف الروا

نه روى عن الثقاة ورووا عنه، بل روى عنه أصحاب أولذلك نجد 

روون إال عن ثقة، ين قال عنهم الشيخ الطويس بأهنم ال ياإلمجاع الذ

 منها: ،د ذلك أمورؤكِّ يفقد روى عنه البزنطي وغريه من الثقاة، وما 

ومل  ،إن الشيخ الطويس ذكره من أصحاب الكتب واألصول -أ

، برقم 101راجع الفهرست: ص  ه أو تضعيفه أصاًل،ذم  ض لتعر  ي

178. 

، ]كذا[ اتيات تفسري القمي وكامل الروايوقع يف إسناد روا -ب

روون فيهام إال عن الثقاة، ونقل ذلك يشهدا بأهنام ال  ]كذا[ نيالذ

عىل توثيق من مل  العاميل وارتضاه، بل جعله دليالً  اخلوئي عن احلر  

د يف توثيقه يف كالم يف احلسن بن أيب محزة تردَّ  ق، ولكن اخلوئيوثَّ ي

القمي  نه اعرتف بوقوعه يف إسناد تفسريأل انتهى بعدم توثيقه، واملهم يطو

 .20-19ص  6ث: ج يارات، راجع معجم رجال احلديوكامل الز

كالم املريزا النوري ودفاعه عن وثاقته يف النقل، عىل ما نقله  -ج

 م.الشيخ عيل النامزي كام تقد  

مة املجليس األول له عىل ما نقله الشيخ النامزي توثيق العال   -د

 م وهو كاآليت:كام تقد  

نا لثقته خي)أن الطعون باعتبار مذهبه الفاسد، ولذا روى عنه مشا
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 يف النقل(.

تاب احلسن بن عيل بن أيب كعىل  ݥاعتامد الشيخ الصدوق  - ـه

 ]كذا[ م أن الشيخ املفيدرضه الفقيه، ومن املعلوحيتاب من ال كمحزة يف 

عتمد فقط عىل الكتب املعتربة التي يتابه بأنه كمة يف مقد   اعرتف جازماً 

 المه خمترصًا:ك ليكم نص  إل، وإليها املرجع وعليها املعو  

فت له هذا الكتاب بحذف األسانيد لئال تكثر طرقه )... وصن  

يع ما رووه، راد مجيفني يف إثرت فوائده، ومل أقصد فيه قصد املصن  كوإن 

ة وأعتقد فيه أنه حج   ،تهوأحكم بصح   ،راد ما أفتي بهيبل قصدت إىل إ

ومجيع ما فيه  -ره وتعالت قدرته كس ذتقد   -فيام بيني وبني ريب 

تاب كل وإليها املرجع، مثل تب مشهورة، عليها املعو  كمستخرج من 

. إىل تاب عبيد اهلل بن عيل احللبي ..كالسجستاين و ز بن عبد اهلليحر

فات التي طرقي إليها معروفة يف قوله: وغريها من األصول واملصن  

وبالغت يف  ،ݢي وأساليف خيتها عن مشايفهرس الكتب التي رو

من التقصري، وما  عليه، ومستغفراً  الً ك  باهلل، ومتو ذلك جهدي، مستعيناً 

يل( كلت وإليه أنيب، وهو حسبي ونعم الوك  عليه تو ،توفيقي إال باهلل

 .4 – 2ص  1رضه الفقيه: ج حي من ال

تاب كقه إىل يرضه الفقيه طرحيتاب من ال كر يف مشيخة كوقد ذ

ان فيه عن احلسن بن عيل بن ك)احلسن بن عيل بن أيب محزة( قائاًل: )وما 

ه حممد بن عن عم   ،ݤه يته عن حممد بن عيل ماجيلويأيب محزة فقد رو

بن مهران، عن  القاسم، عن حممد بن عيل الصرييف، عن إسامعيل

ص  4رضه الفقيه: ج حياحلسن بن عيل بن أيب محزة البطائني( من ال 

518. 

يف النقل  قاً كون احلسن بن عيل بن أيب محزة موث  يم ل ما تقد  كوبعد 

، فكم من واقفي أو فطحي أو ان واقفيًّاكن إومعتمدًا عليه و ،ةيوالروا
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من صنف ثه يكون حديعتمد عليه القوم، وعىل ذلك يما شابه 

ة ومعمول به عىل املشهور املنصور، حسب قواعد وهو حج   ،ق()املوثَّ 

القوم
(1)

. 

ل يف التوثيق والتضعيف عىل ما قاله قدماء  -1 واجلواب عنه: أن املعوَّ

الثالثة ني، كالنجايش، والكيش، وابن الغضائري وغريهم، وهؤالء الرجالي  

وغريهم أطبقوا عىل تضعيف احلسن بن عيل بن أيب محزة، فكيف نتجاوزهم إىل 

 غريهم؟ 

رين كوالد الشيخ املجليس  والشيخ النامزي  ݒوأما اجتهادات املتأخ 

  ة عىل غريهم من العلامء.وغريهم فال تكون حج  

 جل كذبهأل كانال خيفى أن تضعيف هؤالء األعالم هلذا الرجل إنام  -2

وا عىل ذلككام ألجل مذهبه غري صحيح؛ ألن  تضعيفهم م أنع  ، وزَ  نص 

س اهلل أرسارهم فون الرجال  النجايش والكيش والشيخ الطويس قدَّ ال يضع 

 مثل سامعة بنقوا كثريًا من الواقفية والفطحية وغريهم، وث   مذاهبهم، وهلذاألجل 

بن عبد احلميد، مهران، وعبد الكريم بن عمرو، وداود بن احلصني، وإبراهيم 

وعيل بن احلسن  وزرعة، وحنان بن سدير، واحلسن بن حممد بن سامعة،

وا عىل إال أهنم نص   من الواقفية،مع أهنم وهؤالء كلهم  وغريهم، الطاطري

 فوهم ملذهبهم.وثاقتهم، ومل يضع  

ة أن الطائفة عملت بأخبار الفطحي   ݞذكر الشيخ الطويس  قدو

  ، فقال:جًا يف روايته وموثوقًا يف أمانتهمتحرِّ إذا كان الراوي  ةوالواقفي  

ة والواقفة الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحي   وإذا كان

ة وغريهم ن ظ َر فيام يرويه: فإن كان هناك قرينة تعضده، أو والناووسي  

 خرب آخر من جهة املوثوقني هبم، وجب العمل به.

                                                             
 . يف اهلامش 3/30دراسة يف شخصية اليامين املوعود  (1)
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طراح وجب إ خيالفه من طريق املوثوقني، وإن كان هناك خرب آخر

وا بروايته والعمل بام رواه الثقة. وإن كان ما رووه ليس هناك ما اختص  

العمل به  عرف من الطائفة العمل بخالفه، وجب أيضاً ما خيالفه، وال ي  

يف أصل  يف أمانته، وإن كان خمطئاً  يف روايته موثوقاً  جاً إذا كان متحرِّ 

مثل عبد اهلل بن  ،الفطحية وألجل ما قلناه عملت الطائفة بأخباراالعتقاد. 

بكري وغريه، وأخبار الواقفة مثل سامعة بن مهران، وعيل بن أيب محزة، 

ال، وبنو سامعة، وعثامن بن عيسى، ومن بعد هؤالء بام رواه بنو فض  

والطاطريون وغريهم فيام مل يكن عندهم فيه خالفه
(1)

.  

 للحسن بن عيل بن أيب محزة يف هؤالء األعالملو سل منا أن تضع -3

طع وأتباعه؛ ألنه ال لگايف الرواية، فهذا ال يفيد ا كذبهألجل مذهبه، ال ألجل 

فإن احلكم بأن تضعيفه ألجل  ،االحتجاج بروايته حينئذ من توثيقه ليصح   بد  

عىل ومل أط لع  من التنصيص عليها، مذهبه ال يكفي يف احلكم بوثاقته، بل ال بد  

 .عىل وثاقته نص  أن واحدًا من الرجاليني القدماء 

 :هلذا الرجل ݞمعرتضًا عىل توثيق املجليس األول  ݞقال املامقاين 

إن الطعون باعتبار »لقول املجليس األول:  فال وجه بعد ذلك كله

انتهى، فإن كونه « مذهبه الفاسد، ولذا روى عنه مشاخينا لثقته يف النقل

َثق بنقل املرمي بالسوء ثقة يف النقل مما  و  مل ينطق به أحد قبله، وكيف ي 

والكذب وامللعونية وعدم استحالل رواية حديث واحد عنه؟!
(2)

 .   

 ؛كون التضعيف لكذبه يف غري حمله ݞاستبعاد املريزا النوري أن  -4

دلياًل عىل الوثاقة إذا إنام تكون  روي إال عن ثقةية البزنطي عنه الذي ال يرواألن 

نَص عىل  ال تفيد الوثاقة  ء عنهة األجال  ي، ورواباً اًا أو كذ  فيضع يوأن الرامل ي 

                                                             
ة يف أصول الفقه  (1)  . 1/150العد 

 . 1/290تنقيح املقال  (2)



 الرايات: دراسة حول شخصية اليامين أهدى   ................................................ 166

ي األصحاب له مة عىل تضعيف الرجالينيفضاًل عن أن تكون مقدَّ  ، وتلق 

؛ ألن قبول والعمل بجميع رواياته ال يستلزم احلكم بالوثاقة اته بالقبوليروا

الرواية ربام تكون مقبولة حلصول  فإنكم بوثاقة الرواة؛ من احل الرواية أعم  

دة الوثوق هبا   .ال لوثاقة رواهتا ألسباب متعد 

د الرواية يف الكتب ال تدل عىل ق من مصن في  اً بول الرواية؛ ألن كثريوجمر 

خصوص األحاديث مجع مطلقًا، ال  األحاديثهو مجع غايتهم كتب األحاديث 

يف مشيخة  للحسن بن عيل بن أيب محزة ݞ ر الصدوقك  وذ   .فقط املقبولة عندهم

من املشيخة هو بيان طرقه إىل الرواة  ݞغرضه ال يستلزم توثيقه له؛ ألن الفقيه 

 أنهمة كتابه يف مقد   ذكرالصدوق يف كتابه، وال سيام أن الشيخ  روى عنهمالذين 

لاستخرج مجيع ما يف كتابه من  وإليها  الكتب املشهورة التي عليها املعوَّ

املرجع
(1)

ح  وهذا ال يستلزم توثيق مجيع رواة أحاديث كتابه، ، فإنه مل يرص 

ب، اكذ  أنه عىل  وال سيام أن بعضهم كاحلسن بن عيل بن أيب محزة ن ص   بذلك،

، فإن (من ال حيرضه الفقيه)ق مجيع رواة كتابه وثَّ منا أن الشيخ الصدوق ولو سل  

قوله عىل قول ثالثة من كبار ض بتضعيف غريه، وال ترجيح لقه معارَ توثي

 .وابن الغضائري النجايش والكيشوهم  ،الرجاليني

ثرية عنه فال شاهد فيه ث كيوأما رواية عيل بن احلسن بن فضال أحاد 

ألجل مذهبه؛ الحتامل أنه كان يرى وثاقته فروى عنه أحاديث  هفضعَّ عىل أنه 

، ويدل عىل ه كذبه بعد ذلك، فلم يستحل أن يروي عنه شيئاً كثرية، ثم انكشف ل

اب ملعون  . ذلك ترصحيه بأنه كذَّ

ذكر أنه من أصحاب الكتب  ݞوأما زعم العقييل أن الشيخ الطويس 

ض يف كتابه يواألصول، ومل  ه أو تضعيفه أصاًل،  (الفهرست)تعر  ال فإنه لذم 

                                                             
 . 1/3من ال حيرضه الفقيه  (1)
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، مع أن الشيخ عىل وثاقته ؛ ألن املطلوب هو التنصيصيف يشء يفيد العقييل

، بل ذكر أن له كتابًا، وهذا ال يدل له أصل ذا الرجلمل يذكر أن ه ݞ الطويس

 عىل وثاقته بأي داللة.

كامل )و (تفسري القمي)ات يد روانياأسيف  هذا الرجل عووق وأما

إن وقوع الراوي يف أسانيد هذين  :فال يدل عىل وثاقته حتى لو قلنا (الزيارات

ون بأنه عىل الوثاقة؛ وذلك ألن هذا الراوي طعن فيه الرجالي  يدل  الكتابني

اب  .كذ 

الرجل وإن وقع يف أسناد كامل  :ݞد اخلوئي ق السي  وهلذا قال املحق  

الزيارات ويف أسناد تفسري القمي كام يأيت إال أنه ال يمكن االعتامد عليه بعد 

دة بشهادة ابن اب ملعون، املؤيَّ شهادة عيل بن احلسن بن فضال بأنه كذ  

 الغضائري بضعفه.

إنام هو يف احلسن بن عيل بن  الكيشوبعد أن ذكر أن الصحيح أن ما قاله 

 أيب محزة ال يف أبيه، قال:

ل عن ذلك، فيكفي يف ضعف احلسن بن عيل بن أيب محزة ومع التنز   

ابشهادة الكيش بأنه كذ  
(1)

. 

 جيوز، فال البطائني احلسن بن عيل بن أيب محزة تثبت وثاقة والنتيجة أنه مل

الرواية ت لرجل يف سندها، وال سيام إذا كانأي رواية وقع هذا اب االستدالل

ة عقيدة تدل عىل أو رشعي تكليف مشتملة عىل من أصول العقائد  مهم 

ي الرواية الت إسقاط هذهمن  فال بد   وعليه ،امكاإلمامة والعصمة وما شاكله

إمامة عىل  أدلتهم أهم  واعتربوها  ،طع وأتباعه كالعقييل وغريهلگاااستند إليها 

 . ته وغري ذلكوجوب نرصاليامين وعصمته و

                                                             
 . 16، 5/15معجم رجال احلديث  (1)
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 :الرواية داللة
ة عبارات، منها هذه الرواية من ألفاظ نحيتاج إىل البياما أهم   :عد 

 وليس يف الرايات راية أهدى من راية اليامين: قوله:

فيها وهو كلمة معناه: أن راية اليامين هي أهدى الرايات، وأفعل التفضيل 

 رايات هدى أخرى غري راية اليامينفيها رايات آخر الزمان  يدل عىل أن« أهدى»

 .كام سيأيت بيانه إن شاء اهلل تعاىل هنا راية هدى أيضاً فإ ،كراية اخلراساين مثالً 

كام ورد  احلقيدعو إىل  هأهدى الرايات هو أن أن راية اليامينوالسبب يف  

ة روايات  ،الروايةنفس هذه ام ورد يف ك ݠ اإلمام املهديأو يدعو إىل  ،يف عد 

إىل التي تدعو عرص الظهور يدعو إىل نفسه كام هو دأب أكثر رايات وال 

 ،وقد سبق مزيد من الكالم حول كون راية اليامين أهدى الرايات، أصحاهبا

 فراجعه.

وأتباعه؛  طعلگاعىل اقاطعة ة ج  ه الرواية ح  هذمما ينبغي بيانه هنا أن و

، وال يدعو إىل نفسه، يف ݠألهنا تدل عىل أن اليامين يدعو إىل اإلمام املهدي 

، ݠيدعو إىل اإلمام املهدي ال  ذلك؛ فإنهمن عكس العىل  طعلگاحني أن ا

طع يف دعواه أنه هو لگاوهذا دليل واضح عىل كذب اإىل نفسه، وإنام يدعو 

 . املعهود اليامين

ق من أن و  ة أمور:عد  بطع يدعو إىل نفسه لگاايمكن التحق 

  .«البيعة هلل»كلمة:  حركته جعل شعار بلالناس إىل بيعته،  دعا هأن -1

خله قال يف بيان   منشور يف موقع أنصاره:  ،هـ1424شوال سنة  5 يف مؤرَّ

يل يف رقبة كل فرد من مجاعة أنصار اإلمام املهدي بيعة ال  وإنَّ 

أقيل أحد ]كذا[ منها، وأطالبهم هبا يوم القيامة، ويف رقبة كل إنسان 

عهد معقود يف عامل الذر، فمن نكث البيعة ونقض العهد فعليه لعنة اهلل، 

 ملرسلني، ولعنة املالئكة والصاحلني.ولعنة األنبياء وا
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وقال يف بيان آخر له أسامه بيان الرباءة، منشور أيضًا يف موقع أنصاره 

خ يف  هـ: 1425مجادى الثانية سنة  13 مؤرَّ

سم اإلمام حممد بن احلسن املهدي )ع( أن كل من مل اب علن  وأ  

 13د ويعلن البيعة لويص اإلمام املهدي )ع( بع ،يلتحق هبذه الدعوة

 هـ ق فهو: 1425رجب 

م وهو هبذا إىل جهن   ،خارج من والية عيل بن أيب طالب )ع( -1

فال  ،وكل أعامله العبادية باطلة مجلة وتفصيالً  ،وبئس الورد املورود

 وال صالة وال صوم وال زكاة بال والية. حجَّ 

أن رسول اهلل حممد بن عبد اهلل )ص( بريء من كل من  -2

 خل يف هذه الدعوة ويعلن البيعة.ليه ومل يدإينتسب 

دال عىل ما قلناه؛ ألنه إذا « ويعلن البيعة لويص اإلمام املهدي )ع(»وقوله: 

طع وأتباعه، فلامذا لگاهو إمام العرص كام يعرتف بذلك ا ݠكان اإلمام املهدي 

 ؟!ݠطع البيعة لنفسه، وال يأخذها لإلمام املهدي لگايأخذ ا

أخذ البيعة لإلمام مراده هو  أنطع لگاا زعم بعض أتباععىل أنه لو 

طع لگا، بواسطة وصي ه املزعوم اݠاإلمام الغائب ع فكيف يبايَ  ݠاملهدي 

من مجاعة أنصار اإلمام  وإن يل يف رقبة كل فرد»وقوله:  ؟!الذي هو غائب أيضاً 

يدل بوضوح « املهدي بيعة ال أقيل أحد ]كذا[ منها، وأطالبهم هبا يوم القيامة

 !!ݠال لإلمام املهدي  نفسهالبيعة ليد أخذ يرعىل أن 

( رشائع اإلسالم)طبع كتاب  وقدالناس إىل تقليده،  دعاطع لگاأن ا -2

ق احليل  ل عبث فيه، و، وݞللمحق  ، وجعله بام يزعم أنه موافق لفتاواه وغريَّ بدَّ

 .رسالة عملية يعمل هبا أتباعه ومقل دوه

 مة هذا الكتاب: طع يف مقد  لگاقال ا

يف مسائل احلالل واحلرام،  (رشائع اإلسالم)الكتاب هو هذا 
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أيب القاسم نجم الدين  ݜللعامل الفاضل والويل الناصح آلل حممد 

، وقد بذل ما بوسعه ملعرفة أحكام رشيعة اإلسالم ݥجعفر بن احلسن 

د يف وترد   ،، ولكنه أخطأ يف مقامݜمن روايات الرسول واألئمة 

 ور ال سبيل له عىل دفعه.بل عن قص ،ال عن تقصري ،آخر

ه من بتصحيحه وبيان أحكام رشيعة اإلسالم بام عرفت   وقد قمت  

 ما أن أبنيِّ  ݠ، وبحسب ما أمرين اإلمام املهدي ݠاإلمام املهدي 

وأن أحيل ما مل حين وقته إىل وقته، ومن  ،يقال وحرض أهله وحان وقته

ݠخيالف هذه األحكام فهو خيالف اإلمام املهدي 
(1)

. 

وسفريه، وأن  ݠولو كان صادقًا يف زعمه أنه نائب اإلمام املهدي 

له أن ينسبه  ملا حقَّ ، وݠأمره بذلك، لنسب هذا الكتاب لإلمام  ݠاإلمام 

 . فاته، وأدرجه يف مجلة مؤل  إىل نفسه هنسبف مل يفعل ذلك، لكنهإىل نفسه، و

 الناس إىل نرصته: دعاطع لگاأن ا -3

 سةه إىل طلبة احلوزة العلمية يف النجف األرشف وقم املقد  ل ال يف بيانق

خ يف  : ، ومنشور يف موقع أنصارههـ1426ربيع الثاين سنة  8 مؤرَّ

، هل تنتظرون إال ݠيا من تتخاذلون عن نرصة اإلمام املهدي 

االصطفاف مع السفياين )لع( وارث يزيد بن معاوية )لع(، بعد 

 یݨل األكرب )أمريكا(، إذن فابرشوا بنار ااصطفافكم مع الدج  

 بكينا، ولطمنا الصدور»ماذا ستقولون:  ،ݩجئحئمئىئيئ

أنتم ممن أ رشك يف : »ݠ؟ سيأتيكم جواب احلسني «ݠعىل احلسني 

إننا نقف »، ماذا بعد، هل ستقولون: «دمي، فقد قاتلتم ولدي املهدي

 «.به لعن اهلل أمة سمعت بذلك ورضيت»؟ إذن جوابكم: «عىل احلياد

إىل أن قال: وإذا كان قراركم هو خذالن احلسني يف هذا الزمان، وإذا 

                                                             
 . 1/5ائع اإلسالم رش (1)
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ركم وأنذركم عذاب اهلل سبحانه وتعاىل يف  اخرتتم ظلم أنفسكم، فإين أحذ 

 الدنيا واآلخرة، وال عذر لكم وال عاذر.

هذه األمور دعوة إىل النفس فكيف تكون يا أويل العقول كل فإذا مل تكن 

 واألبصار؟!

 ىل احلق وإىل رصاط مستقيم:إيدعو  :قوله

إن قلنا: إن من أفراد احلق خمصوص فرد يدعو الناس إىل  معناه: أن اليامين

إىل إمامة اإلمام  الدعوةاحلق هو الفرد من وهذا ، عهدية« قاحل»يف التعريف الم 

ما يشري إىل ذلك حيث ورد يف نفس الرواية  وقد، ولزوم نرصته، ݠاملهدي 

ألنه يدعو  ؛هدى  الرايات راية أهدى من راية اليامين، هي رايةوليس يف: »قال

  .«إىل صاحبكم

جنسية، فإهنا تدل عىل أنه يدعو إىل « قاحل»وأما إذا قلنا: إن الالم يف 

ق أحد أفراده، جنس احلق، ق بتحق  حال من  اليامين حالعليه فو واجلنس يتحق 

، وإىل ال جيور لد  وتعاىل عَ  حانهيدعو إىل توحيد اهلل تعاىل، وإىل القول بأنه سب

 ، ونحو ذلك. ݕنا حممد بن عبد اهلل نبوة نبي  

الستغراق األفراد فإهنا تدل عىل استغراقية « قاحل»وأما إذا كانت الالم يف 

استغراقية « ال»أن اليامين يدعو إىل كل فرد من أفراد احلق، وإذا كانت الالم يف 

و أن اليامين يدعو إىل أفراد من احلق الستغراق الصفات فإن املعنى حينئذ ه

، الذي ݠجامعة لكل صفات احلق األخرى، كدعوته مثاًل إىل اإلمام املهدي 

 باعه طريقًا إىل الوصول إىل كل حق.يكون ات  

ا،  ال دليل عليه،لكن القول بأن الالم الستغراق األفراد    مع أنه بعيد جدًّ

حق بنحو اإلطالق، مع أن  إذ ليس من احلكمة أن يدعو أي مصلح إىل كل

وبحسب ما أمرين اإلمام املهدي »طع قال يف مقدمة كتاب رشائع اإلسالم: لگاا
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وأن أحيل ما مل حين وقته إىل  ،أن أبنيِّ ما يقال وحرض أهله وحان وقته ݠ

، وإنام بني  ما حرض باعرتافه اآلن مل يبني  كل حق ، وهذا يدل عىل أنه حلد  «وقته

  .فقطأهله، وحان وقته 

قرينة واضحة عىل أن الالم للعهد، أي « ألنه يدعو إىل صاحبكم»وقوله: 

      .ݠ، وهو الدعوة إىل اإلمام املهدي حق خمصوص معنيَّ أن اليامين يدعو إىل 

عىل  الً وفع اً ومنهج الً فإذن هو يدعو إىل احلق قو: »ناظم العقييل وقول

كالم خطايب إنشائي ال  «املنحو احلتم واجلزم ال عىل نحو اجلزئية أو االحت

، مع أنا بيَّن ا فيام سبق فساد هذا يستفاد من ألفاظ الرواية وال غريها، فال قيمة له

 الكالم.

 طع: گاأمحد إسامعيل  وأما قول

، تعني أنه يدعو إىل احلق مجلة وتفصيالً  «يدعو إىل احلق» :وكلمة

ال يقول عنه  ،مر آخرومل يدع  إىل احلق يف أ ،فلو أنه دعا إىل احلق يف أمر

وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من »: ݠاملعصوم 

ه ، وبالتايل يوج  «أهل النار؛ ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم

ها احلوزات العلمية يف والقاعدة العقائدية التي تقر  »الناس إىل إتباعه 

ملعصوم، وإال لكان تباع غري اإالنجف وقم و .. إنه ال يصح األمر ب

األمر بإتباع من خيطئ ويعيص؛ لورود اخلطأ واملعصية من غري 

املعصوم، وبالتايل يكون األمر بإتباع غري املعصوم أمًرا باملعصية، وهذا 

«باطل قطًعا
(1)

. 

هو أنه يدعو إىل اإلمام املهدي « ىل احلقيدعو إ»أن ا بيَّنا أن معنى  :هجوابف

وال داللة يف ذلك عىل أنه يدعو إىل كل حق، كام ورد يف نفس احلديث،  ݠ

فيه داللة عىل حرمة حماربته وإفشال « وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه»وقوله: 

                                                             
 . 24: نصيحة إىل طلبة احلوزات العلمية وإىل كل من يطلب احلق( 1)
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عىل األمر باتباعه أو نرصته أيضًا كام أوضحنا  هذه العبارةحركته، وال داللة يف 

م، ومنه يت  ذلك  طع من داللة هذه الكلمة عىل لگاضح فساد ما قاله افيام تقد 

وجوب اتباعه املستلزم لكونه معصومًا، فإنا لو سل منا بأنا مأمورون بنرصة 

اليامين يف حركته فإن ذلك ال يدل عىل وجوب اتباعه مطلقًا حتى نستنتج من 

مح لوا هذه العبارات  طع وأتباعهلگاذلك أنه معصوم، وهو أمر واضح، إال أن ا

   كام ال خيفى عىل املتنب ه البصري. للتمويه عىل العوام وتضليلهم فوق ما حتتمل 

 امللتوي عليه يف النار: قوله:

يدعو إىل  هأنيف ذلك معناه: أن الذي حيارب اليامين يف النار، والسبب 

، ݠنرصة اإلمام املهدي  وغرضه من الدعوة هواحلق، وهو صادق يف دعواه، 

 ،ݠأعداء اإلمام املهدي  ورجل هبذه الصفات ال حياربه إال من كان من

إىل  النار، فكيف إذا انضم   ية يف دخولكافوحدها  ݠإمام العرص  وعداوة

 ستلزمت حماربة اليامين، وال سيام أن منارصيه كاليامين مثالً حماربة بعض  ذلك

 موجب، وهذا لهمقت قصد، أو هرجال مؤمنني من أنصارقتل  بمقتىض العادة

 لدخول النار ال حمالة.  

ه إىل طلبة احلوزة العلمية يف النجف ل يف بيانطع گاقال أمحد إسامعيل 

خ يف سةاألرشف وقم املقد   ، منشور يف موقع هـ1426ربيع الثاين سنة  8 مؤر 

 : أنصاره

وهذا يعني أن اليامين صاحب والية إهلية، فال يكون شخص 

ة عىل الناس بحيث إ وا ن إعراضهم عنه ي دخلهم جهن م وإن صل  حج 

وصاموا إال إذا كان من خلفاء اهلل يف أرضه، وهم أصحاب الوالية 

 . اإلهلية من األنبياء واملرسلني واألئمة واملهدي ني

من هبا عىل يشء  تج  الرواية ضعيفة السند، فال حي  أن  -1 واجلواب:

تج هبذه الرواية عىل ية، مثل كون اليامين صاحب والية إهل ةهم  العقائد امل كام ال حي 
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راً  نرصته يشء من األحكام الرشعية مثل وجوب  . كام بي ناه مكر 

 ؛وجوب نرصة اليامين أو اإليامن بدعوته عىلتدل ال هذه العبارة أن  -2

عدم اإليامن بدعوته أو عدم نرصته، هنيًا عن االلتواء عليه ليس  النهي عنألن 

حركته، أو ي إىل إفشال يؤد   ربام ل مضاد حلركة اليامينالقيام بعم هو هني عنبل 

ؤمن أو امل قتالد جمر  أو قتل بعض املحاربني معه، وهذا ال جيوز بحال؛ ألن  ،قتله

من  ذلك املؤمنالعذاب األليم، فكيف إذا كان  استحقاق كاٍف يفيذائه إقتله أو 

وه السفيايننرصته وحماربة عب القائمني، ݠإىل اإلمام املهدي  عاةالدُّ   ؟!د 

عىل الذي يدل  عليه(االلتواء التعبري بـ )ورود ويدل عىل هذا الفهم 

الذي يدل عىل االنرصاف عنه  عنه(االلتواء وليس بـ ) حاطة به وحماربته،اإل

 .  وعدم نرصته

 طع : گاقال أمحد إسامعيل 

مع أن يف هناية الرواية تعليل حرمة االلتواء؛ وهو بسبب أنه يدعو 

حلق، فإذا كان اإلعراض عنه وترك منارصته جائًزا، فأقول: إذا كان إىل ا

فامذا بعد احلق إال  ،دواحلق واحد ال يتعد   ،هو احلق والداعي إىل احلق

وإن املعنى األول املتبادر لكلمة  ؟تاه بكم وأين تذهبونالضالل، فأين ي  

 ظهرك وإعراضك عنه، فكلمة ]كذا[ االلتواء هو االستدارة وإعطاءه

وال حيل ملسلم أن »نها نفس كلمة االلتواء، فاملراد بالرواية تتضم   «عن»

«يلتوي عنه أو عليه
(1)

. 

أن دعوة اليامين إىل احلق ال تبيح ألي مؤمن أن يلتوي عليه أو  واجلواب:

ه كام ال جيوز ذل ا ك حيال كل داٍع إىل احلق، وأما نرصته فإن  أن حياربه ويقف ضد 

؛ ألن تهب نرصجتا غري واجبة، فإنه ليس كل من يدعو إىل احلق م أهنا فيام تقد  بيَّن  

ر كل شخص، وإنام تتوف  نرصة تتوف ر يف ال رشائطها التي ربام وجوب النرصة هلا 
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، وبام أن وقت خروج اليامين مقارب بعض األشخاص دون بعضنرصة يف 

األوىل  ن  إنه ال مانع من نرصته، ولكف ݠاإلمام املهدي املنتظر  قيامقت لو

 قريبًا. بيانه كام سيأيت ݠاستبقاء النفس لنرصة اإلمام املعصوم 

بهاوالغريب ما ذكره عبد الرزاق الديراوي من اللوازم  عىل حرمة  التي رت 

 االلتواء عليه، حيث قال: 

رنا اآلن أن   حسنة ال ترض  معها  ݜبيت والية أهل ال وإذا تذك 

سيئة، وحصن يقي من دخله من العذاب، يكون واضحًا لدينا أن 

االلتواء عىل اليامين يعني اخلروج من هذا احلصن وهذه الوالية، وهذا 

جج اهلل حتاًم، طاملا كان عدم اإليامن به يعني  ة من ح  يعني أن اليامين حج 

ن هبااخلروج من الوالية، واإليامن به يعني التحص
(1)

. 

كالم جمازفات ال يقوهلا من حيرتم عقله، فإنه مضافًا إىل أنه ال هذا الويف 

عىل رواية ضعيفة السند، فإن اخلروج من جيوز ترتيب مثل هذه اللوازم العظيمة 

كام ورد يف بعض  بريء د هتمة مؤمنربام حيصل بمجر   ݜوالية أهل البيت 

إبراهيم بن عمر اليامين، عن بسند صحيح عن  ݞى الكليني األخبار، فقد رو

وال  ،املسلم عىل املسلم أن ال يشبع وجيوع أخوه قال: حقُّ  ݠاهلل  أيب عبد

املسلم عىل أخيه  وال يكتيس ويعرى أخوه، فام أعظم حق   ،يروى ويعطش أخوه

وإن  ،وإذا احتجت فسله ،لنفسك ألخيك املسلم ما حتبُّ  بَّ ح  وقال: أَ  .املسلم

ال متله ،سألك فأعطه
(2)

، فإنه لك ظهر، إذا كن له ظهراً  ،وال يمله لك خرياً  

 ،فإنه منك وأنت منه ،ه وأكرمهوأجل   ،وإذا شهد فزره ،غاب فاحفظه يف غيبته

 ،وإن أصابه خري فامحد اهلل ،فال تفارقه حتى تسأل سميحته فإن كان عليك عاتباً 

                                                             
 . 112جامع األدلة:  (1)

(2)  َ منك من كثرة  ل  مَ من كثرة ما يسألك من اخلري الذي عندك، وال ينبغي له أن يَ  ل  لعل املراد: ال مَت

 . ما تسأله من اخلري الذي عنده
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ل لهوإن متح   ،وإن ابتيل فأعضده
(1)

انقطع  «ف  أ  »وإذا قال الرجل ألخيه:  ،فأعنه 

مه انامثفإذا اهت  كفر أحدمها،  «يأنت عدو  »وإذا قال:  ،ما بينهام من الوالية
(2)

 

...يامن يف قلبه كام ينامث امللح يف املاءاإل
 (3)

. 

ام مؤمن أو معاداته ربام تذيب اإليامن من القلب فإن  بريء فإذا كان اهت 

وهذا  باألولوية، ݜن والية أهل البيت عاخلروج حماربة املؤمن ربام تفيض إىل 

 ،ليامين، فإن حاله من هذه الناحية حال سائر املؤمننيل فيه  خصوصيةال احلكم

ومن الواضح أن خروج أحد الطرفني من الوالية ال يستلزم أن يكون الطرف 

هذا احلديث املروي يف الكايف إنام يبني   ألن تعاىل؛ ة من حجج اهللاآلخر حج  

 سائر الناس.حقوق املؤمنني عىل بعضهم، ال حقوق حجج اهلل تعاىل عىل 

يعني اخلروج من الوالية، » اليامينعدم اإليامن بإن وقول الديراوي: 

ن هذا االستنتاج ال تدل عليه ألهذيان واضح، « ن هباواإليامن به يعني التحص  

لها من  وال يمكن استفادته منها، الرواية بأي داللة، باطيل ما األوالديراوي حيم 

 اليامين عىل احلث  عىل النهوض مع وإن كانت مشتملة هيو ،تدل عليهال 

عل لت ذلك بأنه يدعو إىل احلق وإىل طريق  والنهي عن االلتواء عليه، إال أهنا

الدعوة إىل احلق وإىل ة من حجج اهلل تعاىل، ومستقيم، ومل تعل ل ذلك بأنه حج  

ة من حجج اهلل املعصومني كام ستقيم ال تستلزم أن يكون الداعي حج  طريق م

 م.يام تقد  اه فن  بي  

 فاهنض إليه:وإذا خرج اليامين  قوله: 

 عىل املبادرة إىل نرصة اليامين.  احلث   فيه داللة عىل

عىل وجوب اخلروج معه واإليامن  يدلإىل نرصته األمر بالنهوض فهل 

                                                             
ل له: أي احتيل عليه (1)  . متح 

 . انامث: أي ذاب (2)
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 أم ال؟ بدعوته

 :إجاباتة بعد   ويمكن اجلواب

 حكم يصح أن نعتمد عليها يف، فال السند الرواية ضعيفةأن هذه  -1

االشرتاك  وأبذل النفس  جيوزال كام ، وجوب نرصة اليامينمهم ك إلزاميرشعي 

 رواية ضعيفة.اعتامدًا عىل تعريض النفس للقتل  فيهاحرب أي يف 

وإذا »مرشوط بخروجه، فإنه قال:  يف الرواية األمر بالنهوضأن  -2

 .«خرج اليامين فاهنض إليه

هو الصحيح الذي أثبتناه فيام إن خرج كام  -طع لگاوهو ا - ويامنيهم

يكون خروجه كام قلنا ؛ ألن اليامين املعهودسبق فهذا دليل عىل أنه غري اليامين 

متزامنًا مع خروج اخلراساين والسفياين يف يوم واحد، وحيث إن اخلراساين 

، مع أن اليامين طع ليس باليامينلگاوالسفياين مل خيرجا بعد فهذا دليل عىل أن ا

طع ما لگابستة أشهر، وقد مىض عىل خروج ا ݠاحب األمر خيرج قبل ص

مل خيرج بعد، وهذا دليل آخر عىل  ݠينيف عىل عرش سنني واإلمام املهدي 

  طع يف اد عاء أنه اليامين.لگاكذب ا

ألن املراد باخلروج هو اخلروج  ؛خيرج بعد ملطع لگاا إن»قالوا:  وأما إذا

ة املبطلة لدعوة أغمضنا عوسل منا هلم بذلك، و، «بالسيف ن مجيع األدلة التام 

إن فاليامين واجبة،  ةبأنه هو اليامين املعهود، وأن نرص هلم أيضاً طع، وسل منا لگاا

ألن  ؛خروجهقبل ذلك ال جتب عىل الناس كل مع  وطاعته طعلگانرصة هذا ا

 نرصة اليامين عىل خروجه، فال جتب قبله. وجوباحلديث عل ق 

ع غري واجبة عىل كل حال، سواء قلنا بخروجه طلگاوعليه، فإن نرصة ا

 أم مل نقل. 

إذا مل  تدل عىل الوجوب إنام« فاهنض إليه»يف قوله: صيغة األمر أن  -3
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موجودة،  عىل عدم الوجوب والقرينة الدالة، إىل غريه صارفة لهتكن قرينة 

هدي مام املاستبقاء النفس حلني خروج اإل وىلعىل أن األَ  ةالرواية الدال   وهي

عن أيب خالد الكابيل، عن أيب  بسنده (يبةالغَ )فقد روى النعامين يف  ،ݠاملنتظر 

ونه، عطَ يطلبون احلق فال ي   ،أنه قال: كأين بقوم قد خرجوا باملرشق ݠجعفر 

ون عطَ في   ،ونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم عىل عواتقهمعطَ ثم يطلبونه فال ي  

قتالهم  ،وال يدفعوهنا إال إىل صاحبكم ،ما سألوه فال يقبلونه حتى يقوموا

نفيس لصاحب هذا األمر ذلك الستبقيت   أما إين لو أدركت   ،شهداء
(1)

. 

، وقتالهم َطَلب هموهؤالء القوم الذين يطلبون احلق وهم صادقون يف 

ال  ݠ، مع ذلك فإن اإلمام الباقر ݠشهداء، ويدفعوهنا إىل اإلمام املهدي 

ويرى أن األوىل استبقاء النفس لنرصة صاحب  اخلروج معهم، انرجحيرى 

واضحة ومتوف رة  العالمات الدالة عىل قرب خروجه ستكونالذي  ݠاألمر 

   .يف ذلك الوقت

والروايات بالنهوض لليامين ونرصته ووجوب طع: لگااوالغريب قول 

ف عن بيعته من أهل النار كثرية وحمكمةبيعته واملتخل  
(2)

. 

فيها أمر  ألنه من املعلوم أنه ال توجد إال رواية واحدة ضعيفة السند

ف عن بنرصته ال أكثر كام أوضحنا، وأما وجوب بيعته وأن املتخل  استحبايب 

يات فأين هذه الروا ،تدل عىل ذلك واحدة توجد روايةبيعته من أهل النار فال 

 ؟! طعلگاالتي يزعمها هذا ا الكثرية املحكمة

 طع : گاقال أمحد إسامعيل 

اس أن تطيعك أم أن يطيعوا هل عىل الن :فقط هذا السؤال سأل  أَ 

                                                             
 . 281( الغيبة: 1)

 . 27: إىل طلبة احلوزات العلمية وإىل كل من يطلب احلق نصيحة( 2)
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 ،أمروهم بالنهوض إىل اليامين ونرصته ݜفاألئمة  ؟ݜ األئمة

: ݠعًيا أن قوله وأنت تأمر الناس بخذالن اليامين وترك نرصته، مد  

وال  ،عىل ذلك، مع أنه متشابه دالٌّ  «يس لصاحب هذا األمرألبقيت نف»

يدل عىل توجيه الناس إىل خذالن اليامين من بعيد وال من قريب، بل ما 

، وحركة ݠيدل عليه هو احلفاظ عىل النفس حتى تبدأ حركة اإلمام 

وأين تذهبون؟ ،تاه بكمفأين ي   ،اإلمام تبدأ باليامين
(1)

. 

أمروا الناس بنرصة اليامين فهذا كذب  ݜأما زعمه أن األئمة  جلواب:وا

ورودها ونواهيهم من خالل  ݜا نعرف أوامرهم عليهم؛ ألن  حمض، وافرتاء 

الضعيفة كهذه الرواية التي  ة عنهم، دون الرواياتالروايات الصحيحة املروي  يف 

 . فيها نتكل م

متشابه، وال « األمر نفيس لصاحب هذا ألبقيت  : »ݠوزعمه أن قوله 

يدل عىل توجيه الناس إىل خذالن اليامين من بعيد وال من قريب، غري صحيح؛ 

ألن هذه العبارة واضحة الداللة عىل أن األوىل هو إبقاء النفس لنرصة صاحب 

سعالمات قرب يف ذلك الوقت  ستظهرالذي  ݠاألمر  ، فكيف الظهور املقد 

طع ال تدل عىل لگا! وتشاهبها يف عقل ا؟مع متام وضوح معناها تكون متشاهبة

 أن هذه الكلمة متشاهبة عند غريه!!

عي أنه إمام معصوم، وأنه يتل  لگاوالغريب أن ا ن إمام عقى علومه طع يد 

ل اهلل تعاىل فَرجه الرشيف، ومع ذلك يزعم أن هذه العبارة  العرص عج 

الناس ال  عندتشابه واحلال أن امل !!معناهاويظهر أنه ال يفهم  متشاهبة،الواضحة 

يعلمون املتشابه كام  ݜ، فإهنم ݜيكون متشاهبًا عند أئمة اهلدى ينبغي أن 

  ڳ ݨسواء، كام قال تعاىل يف آيات الكتاب العزيز:  حكم عىل حد  يعلمون امل  

 ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ   ڳ
                                                             

 . 25: نفس املصدر (1)
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 ۈ ۆ  ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ  ھ ھ ھ ہ

 .[7آل عمران: ] ݩ  ى ى  ې    ې ې ۉې ۉ ۅ      ۅ ۋ ۋ ٴۇ   ۈ

يف  ݟبريد بن معاوية، عن أحدمها بسنده عن  ݞوقد روى الكليني 

 ݕفرسول اهلل ، ݩ   ۈ ۈ ۆ  ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ݨ: وجل   قوله اهلل عز  

مجيع ما أنزل عليه من التنزيل  وجل   اهلل عز   مهأفضل الراسخني يف العلم، قد عل  

مه تأويله، وأوصياؤه من بعده مل يعل   ه شيئاً والتأويل، وما كان اهلل لينزل علي

وحمكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ،  ،وعام   خاص   والقرآن...  ه،يعلمونه كل  

فالراسخون يف العلم يعلمونه
(1)

.  

نعم، هذه العبارة ال تدل عىل توجيه الناس إىل خذالن اليامين، ولكنها 

العاقل ال شك أن أوىل من نرصة غريه، و ݠتدل عىل أن نرصة صاحب األمر 

 أفضل.أوىل وتار لنفسه ما هو خي من

بل ما يدل عليه هو احلفاظ عىل النفس حتى تبدأ حركة اإلمام »وقوله: 

حركة اليامين ال تكون بداية  غري صحيح؛ فإن« ، وحركة اإلمام تبدأ باليامينݠ

دݠحلركة اإلمام املهدي  ظهور اإلمام املهدي ب قرعىل تدل عالمة  ؛ ألهنا جمر 

، ال ݠ، واملطلوب هو استبقاء النفس من أجل نرصة صاحب األمر ݠ

طع لگا، ولو كان األمر كام قاله انرصة رجل يكون خروجه من عالمات الظهور

أما إين لو أدركت  ذلك الستبقيت  نفيس »: ݠملا كان هناك أي معنى لقوله 

ث «لصاحب هذا األمر عنهم الرواية حاهلم حال ؛ ألن هؤالء الذين تتحد 

 .فهم من أنصاره وأعوانه، ݠاليامين؛ ألهنم ال يدفعوهنا إال إىل اإلمام املهدي 

 قال ناظم العقييل: و

أي  «ذلك إين لو أدركت  »قال:  ݠوعىل أي حال فاإلمام الباقر 

                                                             
 . 1/213الكايف ( 1)
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قوا من أدرك ذلك أو إن أدركتم ذلك فاستب  »م عن نفسه، ومل يقل: يتكل  

أعلم بمراده من قوله، فهم  ݠ، فهو «ݠهدي أنفسكم لإلمام امل

هلم غايات وإرادات ال يمكن إدراكها إال بتوفيق اهلل عز  وجل ݜ
(1). 

طع وأنصاره يف لگاوهذا من تالعبه بمعنى الرواية كام هي عادته وعادة ا

الشيعة عىل  كان يريد حث  لو  ݠالتعامل مع الروايات، وال خيفى أن اإلمام 

 هو ݠكالمه ظاهر ألن  ؛ملا قال ذلك املذكورة يف احلديث االنضامم إىل الراية

بقوا عىل األوىل أن  ݠاألمر صاحب  حلني ظهور همنفسأ جلميع الشيعة أن ي 

يف  ݠاإلمام  ، ولو كانتلكة أو هذه الرايأوىل من نرصة  ذلك وأنلنرصته، 

؛ كيال للراويذلك  لبنيَّ الف لتكليف الشيعة خمبه  خاص   تكليف صدد بيان

م بعض الشيعة أن ما قاله اإلمام  ما جيب  اهو تكليفهم أيضًا، فيرتكو ݠيتوه 

ا به ݠأن تكليف اإلمام  مع عليهم من نرصة اليامين، كان و ،إذا كان خاصًّ

 ݠ واحلال أنهفام هي الفائدة يف ذكره للراوي  ،تكليف الشيعة مغايرًا لتكليفه

يعلم أنه لن يدرك هذه  ݠألنه ؛ فًا بيشء يف هذه القضيةيكون مكل   لن

  ؟!الرايات

ت الشيعة عىل حثَّ التي دة الروايات املتعد   ثم إن هذه الرواية منسجمة مع

، ݠ صاحب األمر يظهرراية، إىل أن كل السكون وعدم النهوض مع صاحب 

 عليهم السعي إليه ولو حبوًا عىل الثلج. فإذا ظهر وجب

أنه قال  ݠعن أيب عبد اهلل الصادق  ݞالكليني  الشيخروى قد ف

فإذا خرج  ،ال تربح األرض يا فضل حتى خيرج السفياينللفضل الكاتب: 

 .(2)وهو من املحتوم ،- يقوهلا ثالثاً  -السفياين فأجيبوا إلينا 

وكن  ،لزم بيتكا: يا سدير ݠقال: قال أبو عبد اهلل  ،عن سديروبسنده 

                                                             
 .1/88دراسة يف شخصية اليامين املوعود  (1)

 .8/229الكايف  (2)
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فإذا بلغك أن السفياين قد  ،واسكن ما سكن الليل والنهار ،من أحالسه حلساً 

 .(1)خرج فارحل إلينا ولو عىل رجلك

، قال: إنه قال يل ݠعن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل روى النعامين بسنده و

ذلك فكونوا ال يقوم هلا يشء، وإذا كان  من أذربيجان : ال بد لنارٍ ݠأيب 

، اً كنا فاسعوا إليه ولو حبومتحرِّ  كلبدوا ما ألبدنا، فإذا حتر  أأحالس بيوتكم، و

كتاب جديد، عىل  واهلل لكأين أنظر إليه بني الركن واملقام يبايع الناس عىل

 .(2)قد اقرتب ويل لطغاة العرب من رش   العرب شديد، وقال:

كانوا  ݜضح أن األئمة األطهار يت   وغريها رواياتومن جمموع هذه ال

وإن كانت تدعو حة مسل  شيعتهم عن االنضامم إىل أي حركة هني  عىلدون يؤك  

السكون يف بيوهتم إىل أن خيرج اإلمام حيث وهنم عىل ، وݠ إىل صاحب األمر

 جب عليهم االلتحاق به لنرصته.و ݠفإذا خرج ، ݠاملهدي املنتظر 

 ݞ الشيخ الصدوقات التي تدل عىل ما قلناه ما رواه ومن أوضح الرواي

قال: قلت:  ،ݠعن أيب احلسن الرضا  ،عن احلسني بن خالد الكويفبسنده 

قال: فقال  ،حديث كان يرويه عبد اهلل بن بكري عن عبيد بن زرارة ،فداك علت  ج  

يف  ݠأبا عبد اهلل  ينه لقأيل: وما هو؟ قلت: روى عن عبيد بن زرارة  ݠ

ن إ ،فداك علت  فقال له: ج   ،التي خرج فيها إبراهيم بن عبد اهلل بن احلسن السنة

 ،قوا اهللفقال: ات   :فام الذي تأمر به؟ قال ،وسارع الناس إليه ،لف الكالمأهذا قد 

ولئن  :قال: وكان عبد اهلل بن بكري يقول .سكنوا ما سكنت السامء واألرضاو

قال: فقال يل أبو احلسن  .وما من قائم ،من خروج فام اً زرارة صادقكان عبيد بن 

له عبد اهلل بن بكريوليس عىل ما تأو   ،ن احلديث عىل ما رواه عبيدإ: ݠ
(3)

إنام  ،

                                                             
 .8/220نفس املصدر  (1)

 .200( الغيبة للنعامين: 2)

 ݛ يظهر أن عبد اهلل بن بكري ظنَّ أن املراد بسكون األرض والسامء هو استقرارمها، وحيث إهنام( 3)
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 ،من النداء باسم صاحبكم «ما سكنت السامء»بقوله:  ݠعنى أبو عبد اهلل 

من اخلسف باجليش «ما سكنت األرض»و
(1)

. 

احلديث يدل بوضوح عىل أن الواجب عىل شيعة أهل البيت هذا فإن 

إىل أن يسمعوا الصيحة،  ، وأن يكونوا كأحالس بيوهتمهو السكون ݜ

أي أن الواجب عليهم عدم االنضامم  ويعلموا بوقوع اخلسف بجيش السفياين،

  حتى لو مل تكن راية ضالل. ݠالقائم  أي راية خترج قبل قيامإىل 

أنه ال  بأن يكونوا أحالس بيوهتماملراد  ه ليسأنمن التنبيه هنا إىل  وال بد  

جيب عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم لو دامههم السفياين أو غريه من أصحاب 

ة، فإن الدفاع عن النفس والعرض واملال واجب عىل كل حال،  الرايات الضال 

  و بعدها. قبل الصيحة أ

اليامين  ه ال يقع اخلسف بجيش السفياين إال بعد خروجومن املعلوم أن

ةب خيرج مع السفياين يف يوم واحد، ولو كان اليامين واجب  اليامين ؛ ألنمد 

، ثم بالبيداء اخلسف أن يقعشيعته بالسكون إىل  ݠالنرصة ملا أمر اإلمام 

 . دون غريه ݠلرحيل إىل اإلمام املهدي املنتظر ا

ومن الروايات التي هنت عن االنضامم إىل أي راية إال راية اإلمام املهدي 

أنه قال  ݠما رواه العيايش يف تفسريه بسنده عن أيب جعفر الباقر  ݠاملنتظر 

حتى ترى  بداً أوال رجلك  يدك كن  ال حتر   ،الزم األرض يف حديث طويل:

 ...ذكرها لك يف سنةأعالمات 

 ،راية ، فإن آلل حممد وعيلاذ من آل حممدذ  وش  وإي اك إىل أن قال: 

                              
تان بحسب الظاهر إىل أبد الدهر، إذن فال قيام وال قائم ݚ ؛ ألن القيام وعدم السكون وهو مستقر 

النرصة مقرتنان، فإذا انتفى أحدمها ينتفي اآلخر، وبانتفاء النرصة املعلَّقة عىل سكون األرض 

  والسامء ينتفي القيام.

  .266. معاين األخبار: 1/277 ݠأخبار الرضا  عيون( 1)
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من  حتى ترى رجالً  وال تتبع منهم رجالً أبدًا، ،لزم األرض، فاولغريهم رايات

 ولد احلسني، معه عهد نبي اهلل ورايته وسالحه، فإن عهد نبي اهلل صار عند عيل بن

 ،اً لزم هؤالء أبدفا ،ويفعل اهلل ما يشاء ،احلسني، ثم صار عند حممد بن عيل

 .(1) ...وإياك ومن ذكرت لك

 اليامين وغريه. يشمل« وال تتبع منهم رجاًل أبداً : »فإن قوله

وهنا الرواياتمعاين ب يعبثونوال ينقيض العجب من هؤالء الذين   ويفرسِّ

قوله: يف  املشار إليهبأهوائهم من غري حياء وال خجل، فإنه ال خيتلف اثنان يف أن 

هو اإلمام « من ولد احلسني، معه عهد نبي اهلل ورايته وسالحه حتى ترى رجالً »

 قال: العبث، ف هذه الرواية أشد  معنى عبث ب طعلگا، إال أن اݠاملهدي املنتظر 

 ݠ يف أول الرواية اإلمام املهدي بعد أن بنيَّ  ݠفاإلمام الباقر 

ه الناس إىل ووجَّ   حركته التمهيدية،الرواية يبنيِّ  ووزيره أخذ يف هناية

 من بيان اليامين كام تبنيَّ  وهو املهدي األول ݠرجل من ولد احلسني 

فهو يوصف  ،من نفس هذه الرواية نيِّ  وكام هو بَ ، وإصدارات األنصار

ة، واملهدي األول مذكور يف بأن )معه عهد نبي اهلل( والعهد هو الوصي  

يف بداية  ݠمام واسمه أمحد، وهو أول مؤمن باإل ،ة رسول اهللوصي  

البيعة هلل،  :ݕ ظهوره كام وصفه رسول اهلل، )ورايته( راية رسول اهلل

 أي: الدعوة إىل التنصيب اإلهلي ورفض ما سواه، )وسالح رسول اهلل(

وهو القرآن والعلم ݕ
(2). 

هذه الرواية مل ترش من بعيد أو قريب إىل ن ويدل عىل فساد هذا الكالم أ

ل اهلل تعاىل فَرجه الرشيف، وهو  الذي معه عهد نبي  ݠغري اإلمام املهدي عج 

، ثم صار ݟ ن عهد نبي اهلل صار عند عيل بن احلسنيإفاهلل ورايته وسالحه، 

                                                             
 .1/83تفسري العيايش  (1)

 . 27نصيحة إىل طلبة احلوزات العلمية وإىل كل من يطلب احلق:  (2)
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واحدًا بعد واحد، إىل أن  ݜثم صار عند األئمة  ،ݠالباقر  عند حممد بن عيل

 ، فكيف صار عند اليامين أو غريه؟!ݠىل اإلمام املهدي انتهى إ

املذكورة يف كتاب الوصية رواية بعهد نبي اهلل تعاىل هو وزعمه أن املراد 

طع، وأن راية رسول لگاالتي يزعم أهنا تشري إىل ا ݞلشيخ الطويس )الغيبة( ل

ان اهلل هي الدعوة إىل التنصيب اإلهلي، وأن سالحه هو القرآن والعلم، هذي

ج والتمويه عليهم ال خيفى أن واضح،  ذَّ الغاية منه العبث بعقول البسطاء والسُّ

ألنه ال  ؛ورايته وسالحه ݕة رسول اهلل بإحضار وصي   طعلگاا ملزَ حتى ال ي  

عي اإلمامةتفضح ثبت إمامته بإحضار هذه األمور التي يستطيع أن ي    ،مد 

ورايته  ݕرسول اهلل  عاءاته؛ ألنه لو كان املراد بعهدكذب اد  وتكشف 

عي نفس دعاوى لگاوسالحه ما ذكره ا طع الستطاع كل واحد اسمه أمحد أن يد 

ة تنص عليه بخصوصه، وأنه يدعو طع، فيزعم أن رواية الوصي  گاأمحد إسامعيل 

 إىل البيعة هلل ال لغريه، وأن عنده العلم والقرآن.

، ة مكابرتهوشد  ة حيائه وقل   طعلگاب كثريًا من صفاقة هذا اوأنا أتعج  

القرآن الكريم،  صفحة منسن قراءة نه ال حي  مع أفواستحقاره لعقول الناس، 

من دون أن يقع يف أخطاء فاضحة آخر صفحة من كتاب يستطيع أن يقرأ وال 

لع عىل أخطائه عي أنه أعلم الناس بالقرآن الكريم، ومن أراد أن يط  فإنه يد  

خر فليستمع إىل تسجيالته املنشورة يف الفاضحة يف قراءة القرآن ويف كالمه اآل

 يعتقدال ورصف،  عاميٌّ  طعلگاابأن هذا  فإهنا تورث القطعموقع أنصاره، 

من أخطائه يف يسرية ، وقد ذكرت نامذج من هو أغبى من محار أهلهبإمامته إال 

عليها  عأراد االطال كتايب )الرد القاصم لدعوة املفرتي عىل اإلمام القائم(، فمن

  جع هذا الكتاب.فلريا

 :اخلراساين نصرة على احلث
لوجوب  طع وأتباعهلگاا هبا ك أن الرواية الوحيدة التي متس  بعد أن تبني  
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جحاهنا، كام أنه ال توجد أي نرصته أو عىل ر وجوبنرصة اليامين ال تدل عىل 

ك هبا لنرصة اليامين، نعطف عنان الكالم للحديث رواية أخرى يمكن التمس  

قائد الرايات السود التي  ت عىل نرصة اخلراساينحول بعض الروايات التي حث  

  .ة روايات، وهي عد  خترج من املرشق

ول اهلل عن احلسن أن رس (املالحم والفتن)ما رواه ابن طاووس يف  منها:

 ن  حتى يبعث اهلل راية من املرشق سوداء، مَ  ،يلقاه أهل بيته ، ذكر بالءً ݕ

وه فيول   ،اسمه كاسمي حتى يأتوا رجالً  ،نرصها نرصه اهلل، ومن خذهلا خذله اهلل

  .(1)ده اهلل وينرصهأمرهم، فيؤي  

بسنده عن إلمامة( يف )دالئل احممد بن جرير الشيعي فيه أيضًا، وروى و

 إن ا أهل بيت اختار اهلل عز  وجل  : قال يف حديث ݕرسول اهلل ابن مسعود أن 

يف  وترشيداً  لنا اآلخرة عىل الدنيا، وإنه سيلقى أهل بيتي من بعدي تطريداً 

، ونعطَ البالد، حتى ترتفع رايات سود من املرشق، فيسألون احلق فال ي  

 أو من أبنائكم سألوا، فمن أدركهم منكم ويقاتلون في نرَصون، في عطون الذي

عىل الثلج، فإهنا رايات هدى، يدفعوهنا إىل رجل من أهل  فليأهتم ولو حبواً 

وظلام لئت جوراً ، كام م  وعدالً  بيتي، يمأل األرض قسطاً 
ً (2)

. 

ا رأيتم الرايات السود عن ثوبان، قال: إذ كتابه املذكوريف أيضًا وروى 

ل خراسان فأتوها ولو حبوًا عىل الثلج، فإن فيها خليفة اهلل بَ خرجت من ق  

 .(3)املهدي

هو أن أصحاب هذه الرايات  ݠاملهدي فيها خليفة اهلل املراد بأن  ولعل  

ورد  كام ون إىل جيشه، ويكونون من أنصارهوينضم   ݠيبايعون اإلمام املهدي 

                                                             
 .54فتن: املالحم وال (1)

  .52والفتن:  . املالحم232اإلمامة: دالئل  (2)

 .53املالحم والفتن:  (3)
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، ورد فيها ذكر ݠعن أيب جعفر الباقر  ݞا النعامين رواه رواية طويلة ذلك يف

 ،ل خراسانبَ فبينا هم كذلك إذ أقبلت رايات من ق  قال:  وفيهاالرايات السود، 

ومعهم نفر من أصحاب القائم، ا حثيثاً وتطوي املنازل طيًّ 
(1)

. 

ل بعد  يصريونأي معهم نفر  ذلك من أنصار اإلمام املهدي املنتظر عج 

 اهلل تعاىل فَرجه الرشيف.

وسيأيت مزيد بيان يف نرصة اخلراساين عند كالمنا حول الرايات السود 

  التي خترج من خراسان، فانتظر.

 

 

 

 

                                                             
 . 289الغيبة للنعامين:  (1)



 



 

 

 اليماين؟ بيعة جتب هل
 

د أمحد إسامعيل  دوا عليهاگاأك  ، طع وأنصاره عىل لزوم بيعة اليامين، وشد 

طع هو گاأن أمحد إسامعيل  بناًء عىل زعمهميها،  املبادرة إلوا الناس عىلوحث  

االعتقاد هو أن الواجب عىل الناس يف هذا العرص زعموا ، ونفسه املعهوداليامين 

 شعارًا هلم «البيعة هلل»، ولذلك جعلوا كلمة بإمامته، واإليامن به، والقيام بنرصته

 طع نفسه.گالبيعة ا ا، ويريدون هبكام مر  

طع أو گاأمحد إسامعيل هو فهل جتب بيعة اليامين بغض النظر عن كونه 

 أم ال جتب؟ غريه؟

عيه ا ال شك يف أنه ال فهو اليامين  هطع وأنصاره من أنلگاأما بناء عىل ما يد 

، وال سيام أنه قد املوبقاتمن أعظم  بيعتهإن بل  ،بل ال جتوز ،طعلگاب بيعة اجت

طع گاالتي ذكرناها فيام سبق أن أمحد إسامعيل  القطعية حةثبت باألدلة الصحي

ال  ، وغريمها من املعهودأنه اليامين دعواه يف اإلمامة، ويف دعواه  ب مفرتٍ اكذ  دجَّ

 .دعاواه الباطلة

املذكور يف الروايات هو شخص آخر غري  املعهودوأما بناء عىل أن اليامين 

ة وذلك لعد   أيضًا؛ ين غري جائزةطع كام هو الصحيح، فإن بيعة هذا الياملگاا

 :أسباب

إال إلمام العرص كام ثبت باألدلة القطعية، وإمام  تصح  أن البيعة ال  -1

جيوز ملن ، وعليه، فال ݠالعرص هو اإلمام املهدي حممد بن احلسن العسكري 

اليامين أو غريه حتى لو كانت نرصة  أن يبايع ݠيعتقد بإمامة اإلمام املهدي 

 جبة.اليامين وا
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هي غري اليامين تكون عىل أي يشء؟ فإن كانت عىل إمامته ف بيعةأن  -2

، كام قلنا ، وال إمام غريهݠإمام العرص هو اإلمام املهدي املنتظر جائزة؛ ألن 

وإن كانت البيعة عىل نرصته، فإن الواجب يف عرص الظهور هو نرصة اإلمام 

كاليامين  ݠاملهدي اإلمام  يقوم لنرصةدون غريه، ونرصة من  ݠاملهدي 

 واخلراساين ال حتتاج إىل بيعة.

طع وأنصاره إنام قالوا بلزوم بيعة اليامين باعتباره إمامًا لگاأن ا -3

، ولو مل تثبت عندهم الصحيح قد ثبتت إمامته بالنص  زعموا أنه معصومًا 

 بيعته. قالوا بوجوبملا  إمامتهعندهم 

اثني عرش إمامًا ا تدل عىل إمامة ونحن ملا نظرنا يف األدلة القطعية رأيناه

عين دون غريهم مم ݜأهل البيت من  تثبت إمامته اإلمامة، واليامين مل  وندَّ

، ضعيفة سواء كانت صحيحة السند أم ،رواية عىل إمامته أيتدل بأي دليل، ومل 

  ؟!مل تثبت إمامةٍ عىل  بيعته تصح  فكيف 

 يومنا هذاإىل  ݕمن زمان رسول اهلل  ݜل البيت أهوهلذا فإن شيعة 

رفوا  وألجل ذلك، دون غريهم ݜثني عرش األئمة االال يقولون إال بإمامة  ع 

 بالشيعة االثني عرشية.

 عظائم الذنوبمن غري جائزة، بل هي  باإلمامة وعليه، فإن بيعة اليامين

ورد يف احلديث  قدوهو حال بيعة كل إمام غري منصوب من اهلل تعاىل، كام 

قال: قال اهلل تبارك  أنه ݠلسجستاين، عن أيب جعفر حبيب ا املروي عن

جائر ليس من اهلل،  سالم دانت بوالية كل إمامة يف اإلرعي   كل   نَّ بَ عذِّ وتعاىل: أل  

سالم دانت يف اإل ةعن كل رعي   نَّ وَ ف  ة، وألع  ة تقي  ة يف أعامهلا بر  وإن كانت الرعي  

 أنفسها ظاملة مسيئة. ة يفبوالية كل إمام عادل من اهلل وإن كانت الرعي  

قال: إن اهلل ال يستحيي أن  ݠعبد اهلل بن سنان، عن أيب عبد اهلل  عنو
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وإن اهلل  ،ةة تقي  دانت بإمام ليس من اهلل وإن كانت يف أعامهلا بر   ةمَّ ب أ  يعذِّ 

ة دانت بإمام من اهلل وإن كانت يف أعامهلا ظاملة مسيئةمَّ أ   بليستحيي أن يعذ  
(1)

. 

سابق ألوانه؛ ألن اليامين مل يف أيامنا هذه أن الكالم يف بيعة اليامين  -4

ع  اإلمامة لنفسه عيها ،خيرج بعد، ومل يدَّ صالحه  هو مقتىضكام  ولن يدَّ

 ، فكيف جتب بيعته؟! واستقامته

بعد وفاة اإلمام  ةماماإل ه سيتوىل  اليامين إن كان إمامًا مفرتض الطاعة فإنو

من بيعته، نحن اآلن يف سعة وأنصاره، فطع لگاكام يزعم ا ݠدي املنتظر امله

كل أمور الرشيعة ومن  يبني  لشيعتهالذي س، ݠحتى يظهر اإلمام املهدي 

بعده، وال سيام أن آباءه سيخربهم بام جيب عليهم من هذا األمر، و ضمنها

طع أم لگاهذا ا وا عىل إمامة اليامين سواء أكان اليامين هومل ينص   ݜالطاهرين 

وا عىل عدمهاغريه هنم حرصوا األئمة يف اثني عرش إمامًا فقط، أل ؛، بل نص 

 والروايات يف ذلك كثرية.

 عن صحيح بسند ݞ الصدوق الشيخ رواه ما ومن تلك الروايات:

 بن احلسني الشهداء سي د عن احلسني، بن عيل العابدين سيِّد عن دينار، بن ثابت

 رسول قال: قال ،ݜ طالب أيب بن عيل املؤمنني أمري ءاألوصيا سي د عن عيل،

هلم عرش، اثنا بعدي من األئمة: ݕ اهلل  الذي القائم وآخرهم عيل، يا أنت أوَّ

ره تعاىل اهلل يفتح ومغارهبا األرض مشارق يديه عىل ذ ك 
(2)

 . 

 عن أيضاً  صحيح بسند يضاً أ ݞ الصدوق الشيخ رواه ما :ومنها

 بن حممد أبيه عن حممد، بن جعفر الصادق عن اهلاشمي، الفضل بن إسامعيل

 املؤمنني أمري أبيه عن عيل، بن احلسني أبيه عن احلسني، بن عيل أبيه عن عيل،

. بعدك األئمة بعدد أخربين: ݕ اهلل لرسول قلت: قال ،ݜ طالب أيب بن عيل
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هلم عرش، اثنا هم عيل، يا: فقال القائم وآخرهم أنت، أوَّ
(1)

. 

قال: سمعته يقول: منا اثنا  ݠوبسنده عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل 

ا، مىض ستة، وبقي ستة، يصنع اهلل بالسادس ما أحب   عرش مهديًّ
(2)

 . 

حلسني بن عيل بن أيب اعبد الرمحن بن سليط، قال: قال وبسنده عن 

هلم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ݟطالب  ا، أوَّ ، ݠ: منا اثنا عرش مهديًّ

يي اهلل تعاىل به األرض بعد  وآخرهم التاسع من ولدي، وهو القائم باحلق، حي 

فيها  ه ولو كره املرشكون، له غيبة يرتد  موهتا، وي ظهر به دين احلق عىل الدين كل  

  ڻ ڻ ڻ ں ںݨلدين فيها آخرون، في ؤَذون، فيقال هلم: قوم، ويثبت عىل ا

، أما إن الصابر يف غيبته عىل األذى والتكذيب بمنزلة املجاهد بالسيف ݩڻ

ݖبني يدي رسول اهلل 
(3)

. 

 بن عيل اإلمام موالنا عن اهلروي، صالح بن السالم عبد عن وبسنده

 فنظرت: طويل حديث يف قال ݕ هللا رسول أن ݜ آبائه عن الرضا، موسى

 كل يف نورًا، عرش اثني فرأيت العرش، ساق إىل جالله جلَّ  ريب يدي بني وأنا

 طالب، أيب بن عيل: هلمأو   أوصيائي، من ويص اسم عليه أخرض سطر نور

تيأم   مهدي وآخرهم
(4)

 . 

 أبيه، عن حممد، بن جعفر الصادق عن القاسم، أيب بن حييى عن وبسنده

ه، عن  عرش، اثنا بعدي األئمة: ݕ اهلل رسول قال: قال ،ݜ عيل عن جد 

هلم  وأوليائي، وأوصيائي، خلفائي، هم القائم، وآخرهم طالب، أيب بن عيل أو 

                                                             
 .502( أمايل الصدوق: 1)

 .338( كامل الدين ومتام النعمة: 2)
 .317املصدر:  ( نفس3)
 .1/15( علل الرشائع 4)
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َجج كافر هلم واملنكر مؤمن، هبم املقرُّ  بعدي، تيأم   عىل اهلل وح 
(1)

 . 

 النبي ني، سي د أنا: ݕ اهلل رسول قال: قال عباس بن اهلل عبد عن وبسنده

هلم عرش، اثنا بعدي أوصيائي وإن الوصي ني، سي د طالب أيب بن وعيل  بن عيل أو 

القائم وآخرهم ،ݠ طالب أيب
(2)

 . 

 إماماً  عرش اثني يف األئمة انحصار عىل ةالدال   الروايات أوضح من ولعل  

 طويل حديث يف اهلاليل قيس بن سليم عن بسنده ݞ الصدوق الشيخ اهرو ما

     ڎݨ: كتابه يف أنزل اهلل أن أتعلمون الناس، أهيا: ، قالݠ املؤمنني أمري أن

 وفاطمة فجمعني ،ݩک   ک  ک ڑ    ڑ ژ   ژ ڈ ڈ

 بيتي أهل هؤالء إن   اللهم»: وقال كساء، علينا ألقى ثم وحسينًا، حسناً  وابنيَّ 

ب  فأَ  جيرحهم، ما وجيرحني يؤملهم، ما يؤملني تي،وحلم
 الرجس عنهم ذه 

رهم  خري، عىل أنت  »: فقال اهلل؟ رسول يا وأنا: سلمة أم فقالت ،«تطهرياً  وطهِّ

، أ نزلت إنام (فاطمة ابنتي ويف) ،أخي ويف يفَّ
(3)

 ويف واحلسني، احلسن ابنيَّ  ويف ،

ة، احلسني ابني ولد من تسعة : كلهم فقالوا ؟«غرينا أحد فيها معنا ليس خاصَّ

ثت   سلمة أم أن نشهد ثنا ݕ اهلل رسول فسألنا بذلك، ناحدَّ ثت   كام فحد   أم به ناحد 

 .ݣ سلمة

 خيطب مل خطيبًا، قام ݕ اهلل رسول أن أتعلمون اهلل، أنشدكم: قال أن إىل

 أهل وعرتيت اهلل كتاب الثقلني، فيكم تارك إين الناس، أهيا يا»: فقال ذلك، عدب

كوا بيتي،  لن أهنام إيلَّ  وعهد أخربين اخلبري اللطيف فإن وا،تضل   لئال هبام فتمسَّ

دا حتى يفرتقا : فقال املغضب، شبه وهو اخلطاب بن عمر فقام. «احلوض عيلَّ  َير 

هلم منهم، أوصيائي ولكن ال،»: الق بيتك؟ أهل أكل   اهلل، رسول يا  أخي، أو 

                                                             
 .1/61 ݠ( عيون أخبار الرضا 1)
 .1/66املصدر  ( نفس2)
 .200( هذه اإلضافة مذكورة يف نفس الرواية يف كتاب سليم بن قيس اهلاليل: 3)
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 ثم هلم،أو   هو بعدي، مؤمن كل وويل   أمتي، يف وخليفتي ووارثي، ووزيري،

 حتى واحد بعد واحد احلسني، ولد من تسعة ثم احلسني، ابني ثم احلسن، ابني

دوا َججه أرضه، يف اهلل شهداء احلوض، عيلَّ  َير  ان خلقه، عىل وح  زَّ  علمه، وخ 

 ؟«وجل   عزَّ  اهلل عىص عصاهم ومن اهلل، أطاع أطاعهم من حكمته، ومعادن

ذلك قال ݕ اهلل رسول أن نشهد: كلهم فقالوا
(1)

. 

، وحرص العرتة «غرينا أحد فيها معنا ليس»يف الفقرة األوىل:  ݕوقوله 

جس يف اثني عرش فقط يف الفقرة ال رة من الر  رج َمن عداهم من املطه  ثانية خي 

عي املهدي ني اليامين، أو  عن أن يكونوا من إمامتهم  طعگاأمحد إسامعيل الذين يد 

رجهم عن أن يكونوا من  رهم تطهريًا، كام خي  جس وطهَّ الذين أذهب اهلل عنهم الر 

ك هبام.  الثقلني اللذين جيب التمس 

األئمة يف اثني  ومن الروايات الواضحة أيضًا يف الداللة عىل انحصار

عرش فقط ما رواه اخلزاز القمي بسنده عن جابر بن يزيد اجلعفي، عن أيب جعفر 

إن قومًا  ݖ، قال: قلت له: يا ابن رسول اهلل ݟحممد بن عيل الباقر 

يقولون: إن اهلل تبارك وتعاىل جعل اإلمامة يف عقب احلسن واحلسني! قال: 

 ݩگ گ گ    گ    ک ݨكره يقول: كذبوا واهلل، أو مل يسمعوا اهلل تعاىل ذ

، فهل جعلها إال يف عقب احلسني؟ ثم قال: يا جابر إن األئمة هم [28]الزخرف: 

: ݖباإلمامة، وهم األئمة الذين قال رسول اهلل  ݖالذين نصَّ رسول اهلل 

رسي يب إىل السامء وجدت أساميهم مكتوبة عىل ساق العرش بالنور اثنا ملا أ  »

عيل، وسبطاه، وعيل، وحممد، وجعفر، وموسى، وعيل، ، منهم «عرش اسامً 

وحممد، وعيل، واحلسن، واحلجة القائم، فهذه األئمة من أهل بيت الصفوة 

عيه أحد غرينا إال حرشه اهلل تعاىل مع إبليس وجنودهوالطهارة،  واهلل ما يدَّ
(2)

. 

                                                             
 .279، 278الدين ومتام النعمة:  ( كامل1)
 .246( كفاية األثر: 2)
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عيه أحد غرينا إال حرشه: »ݠوقوله  اهلل تعاىل مع إبليس  واهلل ما يدَّ

، وأن كل من فقط عرش ياثنيف األئمة انحصار واضح الداللة عىل « وجنوده

ال،  ابادَّعى اإلمامة من غري هؤالء األئمة فهو دج  مفرٍت عىل اهلل وعىل ، كذ 

 . ، نربأ إىل اهلل منهݕرسوله 

ا ال حاجة الستقصائها، وهي حترص األئمة واألحاديث  يف ذلك كثرية جدًّ

رج من عداهم، اليامين وغريه. يف  اثني عرش، وخت 

والروايات بالنهوض لليامين ونرصته طع: لگاومما قلناه يتبني  فساد قول ا

ف عن بيعته من أهل النار كثرية وحمكمةووجوب بيعته واملتخل  
(1)

. 

تفيد  وأواية واحدة تدل عىل وجوب بيعة اليامين، ع ال جيد رفإن كل متتبِّ 

 ف عن بيعته من أهل النار، فأين هذه الروايات الكثرية واملحكمة؟!أن املتخل  

طع وأنصاره، وألغنتهم لگاهبا ا ولو كانت هناك روايات حمكمة الحتج  

مح لوها من املعاين ما ال حتتمل، ومع ك بالروايات التي هذه الروايات عن التمس  

، إال يف عقوهلم املريضة عىل دعاوهم الباطلة ذلك مل يستطيعوا إثبات داللتها

عدم ة رغم ضعف سندها، ووضوح كالرواية التي أسموها برواية الوصي  

عون للروايات املتواترة التي دل ت عىل أن األئمة ، ومعارضتها داللتها عىل ما يد 

 اثنا عرش ال يزيدون وال ينقصون. 

     

 

                                                             
 .25نصيحة إىل طلبة احلوزات العلمية وإىل كل من يطلب احلق: ( 1)





 

 

  اإلهلي العدل دولة يف اليماين دور
 

 وغريها بعضًا منها يف البحوث السابقة التي ذكرنات عليه الروايات ما دل  

، ويقوم بدور بارز يف ݠيدعو إىل اإلمام املهدي  ،أن اليامين قائد عسكريهو 

 .سالم اهلل عليه تهنرص

دعائم دولة العدل اإلهلي فإن  ݠد اإلمام املهدي وأما بعد أن يوط  

انتهى قد شعر بأن دور اليامين أي دور فيها، وكأهنا ت  لليامين  الروايات مل تذكر

م من وصف اليامين بأنه يدعو إىل اإلمام فهَ ، وهذا ما ي  بقيام هذه الدولة املباركة

قبل إال  ݠاإلمام  إىل الدعوة إىل دولة احلاجة ال متس   إذ أن؛ ݠ املهدي

يدعو  منال حيتاج إىل فإنه دولته املباركة  ݠاإلمام بعد أن يقيم  قيامها، وأما 

إنجازاته سالم اهلل عليه عىل مجيع األصعدة ويف مجيع بقاع الدنيا كافية يف  ألن ؛له

استفاد الذي  باإلعالم من الدعوة إليهبكثري أهم الكثرية  هإنجازاتو ،الدعوة إليه

  .هلمغري حقيقية صطناع إنجازات الالظاملون  منه

ح لليامين دور بارز يف دولة اإلمام املهدي بعض الباحثني أن يكون  ورجَّ

 ، فقال: بعد أن تستتب له األمور ݠاملنتظر 

ت به احلياة إىل عهد الظهور الرشيف عىل أن الرجل لو امتد  

ره - لإلمام روحي فداه فإن من نافل القول بأن اإلمام  - وهو ما نتصو 

امليداين  اسة، كيف ال وهو القائدت حس  يه مهام  صلوات اهلل عليه سيول  

الذي خاض معركة قاسية، يف حني أن غالبية أصحاب اإلمام صلوات 

عون باخلربة امليدانية والتجربة العملية له، وهلذا اهلل عليه ربام ال يتمت  

ه بمسؤوليات كبرية، سواء يف مقر   قيادته،  ليس من املستغرب أن خيص 

ر بناءً أو يف سائر املواطن احلس   عىل مواصفات  اسة، وهذا هو املتصوَّ
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ث به املعصوم  الرجل، وظنوننا بطبيعة األمور، وليس عىل طبيعة ما حتد 

صلوات اهلل عليه يف حديثه؛ ألن مثل هذا احلديث ال وجود له يف ما 

وصل إلينا من مصادر حديث املعصوم روحي فداه
(1)

. 

 ، ونحكم فيهاستقبليةاملمور األب نتنبَّأضح أن أنه من اخلطأ الوا وال خيفى

الظنون والتوق عات ليس هلا قيمة يف جمال مل تدل عليها الروايات، و ظني ة بأحكام

أن  بسبب ، وكثريًا ما يقع اخلطأ يف معرفة احلوادث املستقبليةالبحث العلمي

ه، وربام تكون فرض واقعًا مغايرًا ملا نتوق عه أو نظن  الوقائع املستقبلية ربام تَ 

يف هذا األمر مغايرة بالكلية حلساباتنا املتواضعة  ݠحسابات اإلمام املهدي 

 اخلاطئة.

ا ال يلزم  يف  له خربةكون تبالرضورة أن منه وكون اليامين قائدًا ميدانيًّا فذًّ

وزارة إدارة أن يكون ناجحًا يف تويل ، أو إدارة شؤوهنايف أو  الدولة سياسة

بعد استتباب  ݠيف دولة اإلمام مثل هذه الوزارة  دت  جإن و   - عسكرية

القيادة املهارة يف ، فإن األخرى فضاًل عن غريها من الوزارت -األمور له 

 .إدارة أمور الدولةهارة يف املالعسكرية امليدانية ال تستلزم 

منصب يف دولة اإلمام له لن يكون ليامين اأن نجزم بوبالتايل فنحن ال 

بنفي أو أننا ال نثبت ذلك؛ ألن الروايات مل تدل عىل يشء ، كام ݠاملهدي 

م فيها بغري علم، من أمور الغيب التي ال حيق لنا أن نتكل   ذاهال سيام أن ، وإثبات

املتعارف يف سرية البرش أن كل قائد أو ثائر أو مصلح إذا نجحت  كان حتى لو

الذين األعوان كبار من نصيب  ةاملهم   جيعل املناصب هحركته أو ثورته فإن

 بغريه منال يمكن قياسه  ݠاإلمام املهدي يف حركته، إال أن  اشرتكوا معه

مكافأة ألولئك األعوان حتى لو مل تكن عندهم  القادة الذين ربام فعلوا ذلك

 الكفاءة املطلوبة.

                                                             
  .232راية اليامين املوعود أهدى الرايات:  (1)
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ة يف دولة املذكور قد الباحث ال خيفى أن و عل ق تويل  اليامين ملناصب مهم 

ت به احلياة إىل عهد »قال: ئه، فإنه عىل بقا ݠاإلمام  عىل أن الرجل لو امتد 

ربام  اليامين وهو التفات حسن؛ ألن ،«الظهور الرشيف لإلمام روحي فداه

قَتل قبل أن تنتظم األمور لإلمام املهدي    .ݠيموت أو ي 

ره»وقوله:  ر هو جمرد « وهو ما نتصو  صحيح إن كان املراد بالتصو 

الظن أو اجلزم فال خيفى ما فيه؛ ألن الرتجيح أو ن املراد به االحتامل، وأما إذا كا

 واحد منا ال يظن ببقائه ساعة واحدة فكيف يظن ببقاء غريه؟! ال

ناظم العقييلنعم، عىل ما قاله 
(1)

من أن أمري  طعالگوغريه من أنصار ا 

قوله: خيرج رجل قبل املهدي من أهل بيته يشري إىل اليامين ب ݠاملؤمنني 

ه إىل بيت  َمثِّل، ويتوج  ت ل وي  باملرشق، حيمل السيف عىل عاتقه ثامنية أشهر، َيق 

املقدس فال يبلغه حتى يموت
(2)

.  

إىل ما بعد خروج اإلمام  أن اليامين ال تطول حياتهالقول بفإنه يلزمهم 

 ألفاظبعض أن ظاهر  ولكن من الواضح، وإنام يموت قبله، ݠاملهدي 

     بأهنا راية هدى.   تهالتمثيل يتناىف مع وصف راي ألن ؛احلديث يشري إىل رجل آخر

غالبية أصحاب اإلمام صلوات اهلل إن »والغريب قول الباحث املذكور: 

                                                             
روايات كثرية  وسنسمع سمعنا : لقد1/48قال يف كتابه دراسة يف شخصية اليامين املوعود  (1)

وإن رايته ممدوحة  ،ݠخيرج قبل قيام اإلمام املهدي  ݜ ث عن رجل من آل حممدتتحد  

 م بيان أن هذا الرجل هو اليامين املوعود.بمدائح جليلة، وقد تقد  

هذه الرواية تتحفنا بيشء جديد، وهو أن هذا الرجل املرشقي من أهل بيت اإلمام ثم قال:             

بيت يف عرص الظهور إال أن ليس له أهل  ݠونحن نعلم أن اإلمام املهدي  ،ݠاملهدي 

 ،ݠته، فال مناص من القول بأن هذا الرجل هو من ذرية اإلمام املهدي ي  يكونوا من ذر  

د الرئييس املرشقي صاحب املالحم. إذن فاليامين املوعود هو مرشقي  أنه هو املمه  والرواية تبني  

  .ݠأي من ذرية اإلمام املهدي  ،حسيني مهدوي

  .245، 222( الفتن: 2)
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ألن هذا  ؛«امليدانية والتجربة العملية ]التي[ لهعليه ربام ال يتمت عون باخلربة 

ل من حتى ى تصفهم بأوصاف عالية ال تتأت   التيللروايات  الكالم خمالف مَّ للك 

 ن سواهم.الناس فضاًل عم  

عن جابر بن يزيد، عن أيب جعفر بسنده  ݞفقد روى الشيخ الصدوق 

فليس من  ،وقد أحاطوا بام بني اخلافقني ݠقال: كأين بأصحاب القائم  ݠ

إال وهو مطيع هلم حتى سباع األرض وسباع الطري، يطلب رضاهم يف كل  ءيش

يب اليوم رجل من أصحاب  وتقول: مرَّ  ،، حتى تفخر األرض عىل األرضءيش

ݠالقائم 
(1)

.  

د   بعد خروجه ݠاإلمام املهدي أن بيَّنت أخر روايات  أنمضافًا إىل 
ع   ي 

ا بام جيعلهم قادرين عىل تويل  ميًّ ل  أصحابه ع   هم ا ونفسيًّا وسلوكيًّا وجسديًّ  مهام 

ضمن املنظومة املتكاملة ليكونوا  ؛املطلوب منهم املوكلة إليهم بالنحو الكامل

ق هبا اإلما  ملء األرض قسطًا وعدالً. ݠم التي حيق 

يف ايش يف تفسريه العي ة عىل اإلعداد العلمي ما رواهومن الروايات الدال  

رسد مجلة و ،ݠذكر فيه خروج القائم ، ݠعن أيب جعفر الباقر  حديث طويل

: ثم يرجع إىل ݠ، ومما جاء فيه قوله ݠاحلوادث التي تقع بعد ظهوره من 

ها، فيمسح بني الكوفة، فيبعث الثالث مائة والبضعة عرش رجاًل إىل اآلفاق كل  

أكتافهم وعىل صدورهم، فال يتعايون
(2)

يف قضاء، وال تبقى أرض إال نودي  

دًا رسول اهلل، وهو فيها شهادة أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأن حمم  

 ݩېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ      ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ݨقوله: 

[83]آل عمران: 
(3)

. 

                                                             
  .673كامل الدين ومتام النعمة:  (1)

  .لوجهه لم هيتد  وتعايا عليه األمر: أعجزه، ف عجز عنه، :باألمرتعايا  (2)
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بسنده عن حممد بن جعفر بن حممد عن )الغيبة( كتاب وى النعامين يف رو

قال: إذا قام القائم بعث يف أقاليم األرض يف كل إقليم رجاًل يقول:  ،ݠأبيه 

ك، فإذا ورد عليك أمر ال تفهمه وال تعرف القضاء فيه، فانظر إىل ك يف كف  د  ه  عَ 

واعمل بام فيها... ،ككف  
 (1)

. 

لني سيكونونبل إن الظاهر من بعض الروايات أن عموم الشيعة   مؤه 

ي األحكام واملعارف والتوجيهات من اإلمام املهدي  مبارشة وبال  ݠلتلق 

عن أيب الربيع الشامي، قال:  بسنده (الكايف)يف  ݞواسطة، فقد روى الكليني 

لشيعتنا يف  لوج عز   اهلل يقول: إن قائمنا إذا قام مدَّ  ݠسمعت أبا عبد اهلل 

سامعهم وأبصارهم حتى ال يكون بينهم وبني القائم بريد، يكل مهم فيسمعون، أ

وينظرون إليه وهو يف مكانه
(2)

. 

ق ذلك بواسطة الوسائل احلديثة، كاهلاتف والبث  وربام يكون حتق 

كثر ون أوختصيص الشيعة بذلك ألهنم هم املعني  الفضائي واإلنرتنت وغريها، 

ي األحكام والتعاليم من اإلمام املهدي   ݠ، أو أن اإلمام ݠمن غريهم بتلق 

ة ال يصل إليها غريهم، هم بذلك، فتكون بينه وبينهم قنوات خاص  وإن كان  خيص 

  .هموأسامعالشيعة ظاهر الرواية مشعر بأنه مد  حقيقي يف أبصار 

ما رواه الكليني  ة الناسة عىل اإلعداد العقيل لعام  من الروايات الدال  و

قال: إذا قام قائمنا وضع  ،ݠعن موىل لبني شيبان عن أيب جعفر بسنده  ݞ

وكملت به أحالمهم ،فجمع هبا عقوهلم ،س العبادويده عىل رؤ اهلل
(3)

. 

 يف رشح احلديث: ݞقال الفيض الكاشاين 

ود ظهر وخرج )قائمنا( وهو املهدي املوع :)قام( أي باألمر

                                                             
  .334الغيبة:  (1)

  .8/201الكايف  (2)

  .1/25نفس املصدر  (3)
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يده( أنزل رمحته، وأكمل نعمته، أو  اهلل)وضع  ݖصاحب الزمان 

، أو ݠ باليد عن واسطة جوده وفيضه، واملراد هبا إما القائم عربَّ 

عن يمني عرشه، أو ملك من مالئكة  اهللالعقل الذي هو أول ما خلق 

قدسه ونور من أنوار عظمته )رؤوس العباد( نفوسهم الناطقة 

 عنها بالرأس ألهنا أرفع يشء من أجزائهم وعربَّ  وعقوهلم اهليوالنية،

)فجمع هبا( بواسطة تلك اليد بالتعليم واإلهلام  ،الباطنة والظاهرة

فعلموا ذواهتم، وعرفوا نفوسهم،  ،وإفاضة النور التام )عقوهلم(

واستكملوا بالعلم واحلال، ورجعوا إىل معدهنم األصيل، وعادوا من 

ام اجلمعية والوحدة، وآبوا من الفصل إىل مقام التفرقة والكثرة إىل مق

العقل،  :م بالكرسل  الوصل، وأنابوا من الفرع إىل األصل، واحل  

تملها األفهام حتواجلملتان متقاربتان يف املعنى، وههنا أرسار لطيفة ال 

وال رخصة يف إفشائها لألنام
(1)

. 

الكليني الشيخ  ها ما رواهت عليه روايات، منوأما اإلعداد اجلسدي فدل  

 ،ݠقال: قمت من عند أيب جعفر  ،عن عبد امللك بن أعنيبسنده  ݞ

كنت أرجو أن أدرك هذا  :فقلت ؟ما لك :فقال ،فبكيت ،فاعتمدت عىل يدي

وأنتم آمنون  ،كم يقتل بعضهم بعضاً أما ترضون أن عدو   :فقال .األمر ويب قوة

علت وج   ،ل منكم قوة أربعني رجالً إنه لو قد كان ذلك أعطي الرج ؟يف بيوتكم

ام األرض وكنتم قو   ،ذف هبا اجلبال لقلعتهالو ق   ،قلوبكم كزبر احلديد

اهناوخز  
(2)

 . 

ثوير بن أيب فاختة، عن عيل بن بسنده  ݞوروى الشيخ الصدوق 

ل عن شيعتنا العاهة، وجع وجل   قال: إذا قام قائمنا أذهب اهلل عز   ،ݜاحلسني 

، ويكونون رجالً  ة أربعنية الرجل منهم قو  قلوهبم كزبر احلديد، وجعل قو  

                                                             
 .1/114 ( الوايف1)
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ام األرض وسنامهاك  ح  
(1)

.  

 ݠاإلمام املهدي  فإذا كان هذا هو حال عموم الشيعة فام بالك بأنصار

لونه ويقومون مقامه، وتكون له الذين يمث  ابه وعام  ونو  الثالثامئة والثالثة عرش 

يهم  ݠهل يعقل من اإلمام املعصوم  يع أعامهلم حمسوبة عليه؟!مج أن يول 

وا  ة من دون أن تكون عندهم الكفاءة املطلوبة، ومن دون أن يتلق  الواليات املهم 

  ؟! ݠالتوجيه املبارش من اإلمام اإلعداد الكامل و

                                                             
  .541اخلصال:  (1)



 

 



 

 

   اليماين؟ب االعتقاد جيب هل
 

ل  اليامين إمام مفرتض  ال جيد فيها أي إشعار بأنلروايات ا يف جمموعاملتأم 

 أوضحنا قدطع وأتباعه، ولگايزعم ا باعه كامالطاعة جيب اإليامن به، أو جيب ات  

الً  ذلك م، مفصَّ بل إن حرص الروايات عدد األئمة األطهار يف اثني عرش  فيام تقد 

يدل عىل أن اليامين  ،نةمعيَّ وأشخاصهم  ،، أسامؤهم معلومةݜمن أهل البيت 

  ليس بإمام مفرتض الطاعة جزمًا.

ة من عالمة حتمي   كل ما يستفاد من الروايات أن خروجه سيكونو

ل اهلل تعاىل فَرجه الرشيف ظهورعالمات  به عرف املؤمنون يَ  ،إمام العرص عج 

د  ،ݠ، وأن رايته راية هدى، وأنه ينرص اإلمام املهدي ݠ قيامهقرب  ويمهِّ

 .مل نعثر يف الروايات عىل أكثر من ذلكو له،

نة، هي هلا فائدة معي   ،كغريها من عالمات الظهورعالمة اليامين  وخروج

 همواستعداد تهمأهب وناملؤمن لكي يأخذ ؛املباركقرب الظهور  أهنا تدل عىل

 . ݠلنرصة اإلمام املهدي املنتظر 

كيال  ؛واحلذركام أنه ربام يستفاد من تلك الروايات لزوم أخذ احليطة 

يكثرون ابني الذين ة وغريهم من الدعاة الكذ  ينخدع املؤمنون بدعاة املهدوي  

بيل  . ݠظهور اإلمام املهدي  ق 

مفرتض معصوم وأما االعتقاد باليامين بنحو أكثر مما ذكرناه من أنه إمام 

أو غري ذلك  ݠكوجوب نرصة اإلمام املهدي واجب النرصة  أنهالطاعة، أو 

صحيحة أو  ،ومل تدل عىل ذلك رواية واحدة ،صحيح يثبت بدليل فإن هذا مل

؟! نعتقد يف اليامين بيشء مل تدل عليه الرواياتلنا أن فكيف يمكن  ضعيفة،
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عتقاد بإمامة أو عصمة أو ما شاكل ذلك مما اال املطلوب هوخصوصًا إذا كان 

كوجوب  اعيًّ رش اً طلوب تكليفأو كان املعليه،  ة الدليل الدال  رتط فيه قطعي  شي  

 .   النرصة مثالً 

د ليس جمر   املعهودأن اليامين اد عوا طع وأتباعه گاأمحد إسامعيل إال أن 

ل اهلل تعاىل ل خيرجقائد عسكري  فرجه الرشيف، نرصة اإلمام املهدي املنتظر عج 

مفرتض  قالوا: إنه إمام معصومبل  وإنام هو صاحب دعوة إهلية جيب اإليامن هبا،

 إمامة املسلمني يتوىل  ثم ة حكمه، طيلة مد   ݠإلمام املهدي اوزير  هإن، والطاعة

اإلمامة  يقومون بأمرني االثني عرش الذين أول املهدي   وقالوا: إنه من بعده،

ل اهلل تعاىل فَرجه الرشيف، وغري  واحدًا بعد واحد بعد اإلمام املهدي املنتظر عج 

الدليل  قامبدليل صحيح، بل   تثبتمل ذلك من الدعاوى الكثرية الباطلة التي

 .بطالهناالصحيح عىل القطعي 

العيص بن القاسم التي ذكرناها  صحيحةبعد أن ذكر  قال ناظم العقييل

م فيام تقد 
(1)

 : ݠ ن اخلروج قبل قيام القائمع ورد فيها هني الشيعةالتي و، 

ك الروايات، ويمكن أن يكون بتل إذن فال يكون اليامين مشموالً 

قبل خروج السفياين بسنني؛ ألنه  اً يكون موجود أن بد   ، بل الاً موجود

حتتاج إىل وقت طويل إلثبات  م أن هذه الدعوةوقد تقد  صاحب دعوة، 

لتستقطب  ؛ولتفنيد الواقع الديني املنحرف ،عقيدهتا وما تدعو إليه

لدولة  اً لهم أن يكونوا جنودعداد الذي يؤه  أنصارها وإعدادهم اإل

العدل اإلهلي
(2)

. 

القاسم واضحة الداللة يف هني الشيعة  أن صحيحة عيص بن واجلواب:

عن نرصة من يدعوهم إىل اخلروج عىل سالطني اجلور، وإن كان ظاهر دعوته 

                                                             
 . 123يف صفحة  (1)

 . 3/46دراسة يف شخصية اليامين املوعود  (2)



 207.................................................................. هل جيب االعتقاد باليامين؟

ة فواهلل ما  ،إال مع من اجتمعت بنو فاطمة معه»: ݠ، فإن قوله أهنا حمقَّ

يدل بوضوح عىل هني الشيعة عن اخلروج إال  ،«صاحبكم إال من اجتمعوا عليه

، ولو كان الشيعة مأمورين باخلروج مع اليامين ݠملنتظر مع اإلمام املهدي ا

 ذلك. ݠاإلمام الصادق هلم لبنيَّ 

، ݝمعه بنو فاطمة  املراد بمن اجتمع طع وأتباعه أنه هولگاا مَ عَ وزَ 

واألحالم واجتامعهم معه هو تأييدهم له يف الرؤى
(1)

هذيان واضح؛  وهذا، 

كام هو معناه اللغوي هو انضاممهم إليه،  ݝبني فاطمة  ألن املراد باجتامع

ة يف دين اهلل تعاىل كام د يف األحالم التي هي غري حج  وخروجهم معه، وأما التأيي

ورد يف األخبار، وأفتى به علامء الشيعة األبرار
(2)

ى ذلك اجتامعًا، ال  ،  فال يسم 

رفًا.      لغة وال ع 

 ما قلناه من أن احلديث يشري بمن اجتمع معه بنو فاطمة إىل ومما يدل عىل

م أن اليامين خيرج يف رجب، ولو  ݠاإلمام املهدي املنتظر  أن ا ذكرنا فيام تقد 

روا عن للشيعة يف أن يتأخ   ݠكانت نرصته واجبة ملا أذن اإلمام الصادق 

قال:  ݠ ، فإنهإىل ما بعد شهر رمضان ݠاللحاق بمن اجتمع معه بنو فاطمة 

روا إىل وإن أحببتم أن تتأخ   ،وجل   إذا كان رجب فأقبلوا عىل اسم اهلل عز  »

ذلك أن يكون أقوى  وإن أحببتم أن تصوموا يف أهاليكم فلعل   ،شعبان فال ضري

  .«وكفاكم بالسفياين عالمة ،لكم

                                                             
قبل شهادة العدلني. فها اهلل يشهد تقولون نحن نطع يف بيانه إىل طلبة احلوزة العلمية: لگاقال ا (1)

يل، وحممد يشهد يل، وعيل يشهد يل، وفاطمة تشهد يل، واحلسن يشهد يل، واحلسني يشهد يل، 

وعيل بن احلسني وحممد وجعفر وموسى وعيل وحممد وعيل واحلسن وحممد يشهدون يل، 

م؟ أمل خيربوكم بمئات الرؤى التي رآها املؤمنون، أفال تقبلون شهادهتم وقوهلم ونصحهم لك

أهنم جيتمعون عىل صاحب احلق إذا جاء، وقالوا )ع(: )فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا عىل رجل 

 . 197ا بالسالح( غيبة النعامين، ص فأهندوا إلين

 . 225راجع ما كتبته يف هذا املوضوع يف كتايب )الرد القاصم لدعوة املفرتي عىل اإلمام القائم(:  (2)
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م ا ا بي ن  ن  إثم  ا حيتاج إىل مجع فيام تقد  أن اليامين وإن كان قائدًا عسكريًّ

ليس بصاحب دعوة ب وقتًا، إال أنه لسالح واألنصار واألعوان، وهذا يتطل  ا

جيب اإليامن هبا، فإن ذلك مل يدل عليه أي دليل، ولو كان لب نيِّ ذلك يف الروايات 

، ومن غري املعقول أن يتم جتاهله هلذه ݜعدد األئمة األطهار  بيَّنتالتي 

واحدة تدل عىل إمامته، أو  رواية ݜفال تروى عن أئمة أهل البيت  ،الدرجة

 .جيب اإليامن هبا أنه صاحب دعوةللشيعة بني  ت  

ا عند مجيع املسلمني أنه ال دعوة بعد  دعوة رسول مع أنه من الواضح جدًّ

، وكل دعوة مغايرة هلا تأيت بعدها فهي باطلة، فإذا كان اليامين صاحب ݕاهلل 

فهو ليس  ݕاهلل  دعوة فدعوته باطلة، وإن كانت دعوته هي دعوة رسول

  بصاحب دعوة.

دعوة مغايرة لدعوات صاحب أنه  يف كتبه املنسوبة إليه حطع يرص  لگاوا

 .هلاوإن كانت مشاهبة  ݜاألنبياء السابقني 

 ،ݠ، وكدعوة إبراهيم ݠ: فدعويت كدعوة نوح بعض كتبهقال يف 

ݖ، وكدعوة حممد ݠ، وكدعوة عيسى ݠوكدعوة موسى 
(1)

. 

لدعوات مغايرة دعوة جديدة،  صاحب أنهاد عائه وكالمه واضح يف 

قال: جاء بكاف التشبيه، ف ولذلكهلا، ، إال أهنا مشاهبة ݜاألنبياء السابقني 

 .ݕ، ومل يقل: هي دعوة رسول اهلل «ݖوكدعوة حممد »

طع دعوة گاعىل أن دعوة أمحد إسامعيل  يف الداللة كاٍف وحده وهذا 

 .، ال قيمة هلامبتدعة باطلة

علامء الشيعة اإلمامية من أن خروج اليامين هو أحد  ما قالهوأما عىل 

ليس بصاحب دعوة  اليامين ، وأنݠعالمات قرب ظهور اإلمام املهدي 

                                                             
 . 3/9-1 األثرياملنري عرب  ( اجلواب1)
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أن عالمات الظهور ليست من رضوريات املذهب وطع، لگاجديدة كام يزعم ا

العه عىل لو مل يعتقد باليامين لعدم اط   التي ال يسع الشيعي اجلهل هبا، فإن املؤمن

يرتت ب عليه ، وال ت عليه، فإن ذلك ال يرض بإيامنهالروايات الصحيحة التي دل  

األمور الكثرية حال غريه من  االعتقاد بخروج اليامين ، وحالثم وال عقابإ

األئمة األطهار  ق هبا تكليف إلزامي، مما روي بطرق صحيحة عنالتي ال يتعل  

 ، فإن اجلهل هبا ال يرض بإيامهنم. كثري من عوام الشيعة لع عليها يط  ، وملݜ

اليامين  بالتفاصيل الواردة يف الروايات حول لعامي اجلاهلال جيوز ل نعم،

غ له إنكاره ا؛ فإن جهله هباهأن ينكر ؛ ألن إنكار أمثال هذه اوجحده اال يسوِّ

، ݜىل تكذيب أهل البيت ، وإي إىل إنكار احلق من دون قصداألمور ربام يؤد  

  . وكالمها غري جائز

 بيَّنت أن خروجعىل الروايات الصحيحة التي العامي لع اط  إذا أما و

ق بمضمون ، أو نحوه من عالمات الظهور اليامين فإن الواجب عليه أن يصد 

ها تلك الروايات  يستلزم تكذيب أئمة؛ ألن رد ها تكذيبها وأ، وال جيوز له رد 

 وهو غري جائز.، ݜأهل البيت 

وقال عبد الرزاق الديراوي يف االستدالل عىل أن اليامين صاحب دعوة 

 جديدة: 

ت عليه الرواية الدليل عىل أن ثمة دعوة يبارشها اليامين هو ما نص  

 -الواردة عن اإلمام الباقر، وفيها قوله: )ألنه يدعو إىل صاحبكم( الغيبة 

سدير، الزم بيتك... إىل  . وعن أيب عبد اهلل: )يا264للنعامين: ص 

قوله: فإذا بلغك أن السفياين قد خرج فارحل إلينا ولو حبوًا عىل 

 . 110-109ص  2رجلك( إلزام الناصب: ج 

السفياين هي راية اليامين، واألمر  جوالراية التي ترافق خرو

ك املسلح )أي بالرحيل إليها يقتيض وجودها بفرتة معتد هبا قبل التحر  
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 ف عليها الناس، ويرحلوا إليها.يتعر  قبل اخلروج( ل

ل اهلل تعاىل  واجلواب: أن اإلخبار بأن اليامين يدعو إىل صاحب األمر عج 

فَرجه الرشيف ال يدل عىل أن اليامين صاحب دعوة جديدة خمتلفة عام عليه 

عون إىل الذين علامء الطائفة قدياًم وحديثًا  وحاله حالالشيعة اإلمامية،  يد 

من الصغرى إىل يومنا هذا،  الغيبةويثبتون إمامته منذ عرص  ،ݠصاحب األمر 

ة به، إال أن دعوة جديدة خاص   واحد منهم لهكل يكون يستلزم ذلك أن  دون أن

صادقة وخالصة من شوائب الدنيا  ݠاليامين ملا كانت دعوته إىل صاحب األمر 

 بخالف غريه أصحاب الرايات األخرى التي ستكثر يف عرص الظهور كانت

   .مجيعاً  الراياتمن تلك رايته أهدى 

يدل عىل وجوب  «فارحل إلينا ولو حبوًا عىل رجلك: »ݠوقوله 

ل اهلل تعاىل فَرجه املكرمة ة الرحيل إىل مك   لنرصة اإلمام املهدي املنتظر عج 

إال ستة  ݠالرشيف؛ ألنه ليس بني خروج السفياين وخروج اإلمام املهدي 

إشارة يف احلديث إىل األمر بالرحيل ، وال أو تنقص ابيعأسوأيامًا  تزيدأشهر ربام 

ر.  إىل اليامين؛ ألن اليامين مل يرد له يف احلديث أي ذ ك 

بسند صحيح عن عيص  ݞالشيخ الكليني ويدل عىل ما قلناه ما رواه 

فاخلارج منا اليوم إىل أي  قال يف حديث طويل:  ݠبن القاسم أن أبا عبد اهلل 

 ،نا لسنا نرّض بهأشهدكم فنحن ن   ؟ݜرضا من آل حممد إىل ال ؟يدعوكم يشء

وهو إذا كانت الرايات واأللوية أجدر أن ال  ،وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد

فواهلل ما صاحبكم إال من  ،إال مع من اجتمعت بنو فاطمة معه ،يسمع منا

ن وإن أحببتم أ ،وجل   اجتمعوا عليه، إذا كان رجب فأقبلوا عىل اسم اهلل عز  

ذلك أن  وإن أحببتم أن تصوموا يف أهاليكم فلعل   ،روا إىل شعبان فال ضريتتأخ  

وكفاكم بالسفياين عالمة ،يكون أقوى لكم
(1)

.  
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وهذه الرواية واضحة الداللة عىل أن الذي جيب الرحيل إليه هو اإلمام 

 لرحيل إليه هواملأمور با طع وأتباعه أنگاأمحد إسامعيل  وزعم، ݠاملهدي 

؛ ألنه هو الذي جيتمع معه بنو فاطمة يف األحالم التي رآها أتباعه، نفسهطع لگاا

ن إمام عز إمام احلق وال متيِّ  ىل أن الرؤى الكاذبة ال قيمة هلا يف دين اهلل،فمضافًا إ

فإن عدم  طع بالرؤى،لگااجتامع بني فاطمة عىل اعدم صدق مع  الباطل،

إىل  وجواز تأخريهين يف رجب، الذي هو وقت خروجه، وجوب الرحيل إىل اليام

سيكون يف وقت مع أن اليامين  ،كام دل ت عليه الرواية ما بعد شهر رمضان

، قرينة عىل أن الذي جيب الرحيل أحوج ما يكون إىل النرصةخروجه بالسيف 

إليه يف رجب أو شعبان أو إىل ما بعد شهر رمضان هو اإلمام املهدي املنتظر 

ل   اهلل تعاىل فَرجه الرشيف دون غريه.عج 

غري  راية اليامينبالديراوي الراية التي ترافق خروج السفياين  وحرص

هاتني الرايتني، وإذا كان هناك خروج صحيح؛ ألن راية اخلراساين أيضًا ترافق 

فهو غري منحرص يف راية اليامين؛ ألن كاًل من راية إىل راية هدى أمر بالرحيل 

نفرًا يامين راية هدى، وال سيام أن بعض األحاديث دل ت عىل أن اخلراساين وال

 .يلتحقون براية اخلراساينس ݠمن أصحاب القائم 

جابر بن يزيد اجلعفي عن أيب جعفر حممد بن فقد روى النعامين بسنده عن 

إىل الكوفة  جيشاً  ويبعث السفياينأنه قال يف حديث طويل:  ݠعيل الباقر 

، فبينا هم وسبياً  وصلباً  صيبون من أهل الكوفة قتالً في   ،هتم سبعون ألفاً وعد  

ومعهم نفر  ا حثيثاً وتطوي املنازل طيًّ  ،ل خراسانبَ كذلك إذ أقبلت رايات من ق  

من أصحاب القائم
(1)

.  

هبا قبل  األمر بالرحيل إليها يقتيض وجودها بفرتة معتد  » نإ وقوله:

ك املسل   ف عليها الناس، ويرحلوا إليهاح )أي قبل االتحر  ال  «خلروج( ليتعر 
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خيفى ما فيه، فإين مل أجد رواية واحدة صحيحة السند تدل عىل وجوب الرحيل 

ة عىل نرصة لنرصة راية اليامين كام بي نت ذلك فيام سبق، وأما الروايات الدال  

مر د لكون األفهي متواترة عند الشيعة وغريهم، وهذا مؤيِّ  ݠاإلمام املهدي 

دون من  ݠيراد به الرحيل لنرصة اإلمام املهدي  ݜالوارد بالرحيل إليهم 

 سواه.

ثم إن ا لو سل منا أن هناك أمر بالرحيل إىل اليامين فإن ذلك ال يستلزم كونه 

صاحب دعوة سابقة عىل خروجه، ولو سل منا كونه صاحب دعوة فإن األمر 

ف عىل أي بالرحيل إليه ال يستلزم وجود دعوته قبل خروجه  ة، فإن التعر  بمد 

 ق بعد اإلعالن عنها مبارشة، وهذا أمر واضح.  دعوة يمكن أن يتحق  

وأنه صادق يف  ݠأن اليامين يدعو لنرصة صاحب األمر ال ننكر ونحن 

نرصته، ال الدعوة إىل مذهب لالدعوة  هو ݠدعوته له إال أن املراد ب، تهدعو

طع بخصوصه، فإن لگاإىل إمامة اوة ال الدعوجديد له أربعة وعرشون إمامًا، 

ل اهلل تعاىل فَرجه الرشيف كام ال هذه الدعوة  ليست دعوة إىل صاحب األمر عج 

  خيفى.

لشيخ ل (غيبةكتاب )الة يف نقل رواية عامر املروي  بعد أن إن الديراوي ثم 

هم : ويظهر ثالثة نفر بالشام كل  ݠقوله  فيهاالتي ورد ، 463ص  ݞالطويس 

ورجل من أهل بيت أيب سفيان خيرج  ،ورجل أصهب ،ك، رجل أبقعيطلب املل

يف كلب، وحيرض الناس بدمشق، وخيرج أهل الغرب إىل مرص، فإذا دخلوا فتلك 

 خيرج قبل ذلك من يدعو آلل حممد. إمارة السفياين، و

ة من يدعو آلل حممد قبل خروج اإلمام عىل أن ثم   قال: وفيه نص  

سنعرف الحقًا أنه القائم نفسه أو مهدي آخر املهدي، وهو اليامين الذي 

الزمان
(1)

. 
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م داللة الرواية عىل أن اليامين سيدعو إىل نرصة ا فيام تقد  نا بي ن  أن   واجلواب:

طع وأتباعه من الدعوة إىل اثني عرش لگا، وأما ما يزعمه اݠاإلمام املهدي 

ا من أوالد اإلمام املهدي  طع، فإثبات ذلك گاهلم أمحد إسامعيل ، أو  ݠمهديًّ

 من الروايات دونه خرط القتاد.

فهو هذيان « إن اليامين هو القائم نفسه، ومهدي آخر الزمان»وأما قوله: 

 واضح، وكفاه أنه خمالف إلمجاع مجيع املسلمني منذ عرص الرسالة إىل يومنا هذا.

 :الطاعة مفترض إمامًا ليس اليماين أن على الداّلة األدلة
ة صاحب دعوة خاص  ًا مفرتض الطاعة وال إمامليس  اليامين يدل عىل أن

 ة أمور:به عد  

اثني  حرصت األئمة يف اإلماميةالروايات املتواترة عند الشيعة أن  -1

هلم أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب  عرش، ال يزيدون وال ينقصون، أو 

ل اهلل تعاىل فَرجه الرشيف،ݠ وقد سبق  ، وآخرهم اإلمام املهدي املنتظر عج 

م، يامين إمامًا مفرتض الطاعة ولو كان ال أن ذكرنا مجلة من تلك الروايات فيام تقد 

 وهو واضح البطالن. عىل االثني عرش، لزاد عدد األئمة

أن اليامين لو كان إمامًا مفرتض الطاعة لوجب التأكيد عىل إمامته يف  -2

د أَ  التيوايات الكثرية املتواترة الر عىل إمامة غريه من فيها  ݜاألئمة األطهار ك 

كر ذلك عىل األقل يف رواية واحدة صحيحة، وكل من ، ولَ ݜاهلدى  أئمة ذ 

يف  حتىأي إشارة من قريب أو بعيد إىل إمامة اليامين  فيهاتتب ع الروايات ال جيد 

ال دليل عليها يف  ة التيمامهذه اإلرواية واحدة ضعيفة السند، فكيف تثبت 

 الروايات؟!

ل اهلل بأنه يدعو إىل اإلمام املهدي عج   أن الروايات وصفت اليامين -3

صامتًا يف  لوجب أن يكونإمامًا مفرتض الطاعة تعاىل فرجه الرشيف، ولو كان 
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 أحدمها، فإنه ما اجتمع إمامان يف عرص واحد إال كان ݠزمان اإلمام املهدي 

 ،عن احلسني بن أيب العالءبسند صحيح  ݞالكليني عليه ما رواه  كام دل   اً صامت

قلت:  .: تكون األرض ليس فيها إمام؟ قال: الݠقال: قلت أليب عبد اهلل 

متإال وأحدمها صا ،يكون إمامان؟ قال: ال
(1)

. 

التي  املتواترة األحاديثتلك جتاهل كل  طعگاأمحد إسامعيل لكن 

حرصت األئمة يف اثني عرش إمامًا، وحاول أن يلتف عىل بعض األحاديث 

 الضعيفة ليثبت هبا أن اليامين إمام مفرتض الطاعة، فقال:

س ومن الثالث مائ د يف زمن الظهور املقد  ة وثالث إن اليامين ممهِّ

عرش ]كذا[، ويسل م الراية لإلمام املهدي، واملهدي األول أيضًا موجود 

س، وأول مؤمن باإلمام املهدي  يف بداية  ݠيف زمن الظهور املقد 

ة عىل اآلخر، وبام أن  ظهوره وقبل قيامه، فال بد أن يكون أحدمها حج 

هم، فهو ني حجج اهلل عىل مجيع اخللق، واملهدي األول مناألئمة واملهدي  

ة عىل اليامين إذا مل يكونا شخصًا واحدًا، وبالتايل يكون املهدي حج  

األول هو قائد ثورة التمهيد، فيصبح دور اليامين ثانويًا، بل مساعدًا 

د الرئييس وقائد حركة  للقائد، وهذا غري صحيح؛ ألن اليامين هو املمه 

ين، واليامين هو س، فتحت م أن يكون املهدي األول هو اليامالظهور املقد  

املهدي األول
(2)

. 

الفاضحة  عزيز ما يف هذا الكالم من األكاذيبوال خيفى عىل القارئ ال

تدل عىل أن اليامين من ه ال توجد رواية واحدة فإن؛ املخالفة لألدلة الواضحة

ء أنصار الرواية التي ذكرت أسامضمن أنصار اإلمام الثالثامئة والثالثة عرش، و

 حدوا املعهودذكرت من اليمن مجاعة ال ي علم أن اليامين  ݠاإلمام املهدي 
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عرف أنه أحد مل تذكر اسم اليامين حتى ي   األخرى ألن الروايات ؛أو ال هممن

طع أن اليامين من البرصة واسمه گا، وأما اد عاء أمحد إسامعيل هؤالء املذكورين

به؛ ألن ، فإنطعگانفس أمحد إسامعيل أمحد، أي أنه هو  الرواية التي  الرواية تكذِّ

من البرصة:  ݠورد فيها أن أنصار اإلمام  (جممع النورين)رواها املرندي يف 

عيل ]و[ حمارب، وطليق
(1)

. 

أن  ورد فيها (إلزام الناصب)والرواية التي ذكرها اليزدي احلائري يف 

وحماربمن البرصة رجالن: عيل  ݠأنصاره 
(2)

 . 

وأما حممد بن جرير الطربي الشيعي فإنه ذكر يف )دالئل اإلمامة( أن 

 : عبد الرمحن بن األعطف بن سعد، وأمحد بنثالثة رجالمن البرصة  ݠأنصاره 

جابر مليح، ومحاد بن
(3)

. 

 أن اليامين من أنصار اإلمام عىل داللة فيهاال  بأمجعهاوهذه الروايات 

ل اهلل تعاىل فَرجه الرشيف، بل  تدل عىل خالف ما يزعمه إهنا املهدي املنتظر عج 

من داللة الروايات عىل أن اليامين من البرصة،  وأتباعه طعگاأمحد إسامعيل 

واسمه أمحد، وأنه من الثالثامئة والثالثة عرش، فإن )أمحد( املذكور يف رواية 

طع كام حاولوا أن گامامة( هو أمحد بن مليح، ال أمحد بن إسامعيل )دالئل اإل

هوا  من البرصة  ݠبأن أحد أنصار اإلمام  هميف ذلك، ويومهوعىل الناس يمو 

وهو )دالئل اإلمامة(،  ساسن املصدر األعتركوا النقل  وهلذااسمه )أمحد(، 

سخة كثرية ونقلوا عن كتاب )بشارة اإلسالم(، الذي نقل هذه الرواية عن ن

)دالئل الذي ينقل الرواية عن كتاب  (غاية املرام)اخلطأ والتصحيف من كتاب 

ومن البرصة: عبد الرمحن بن  اإلمامة(، حيث جاء يف الكتاب املذكور قوله:
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األعطف بن سعد، وأمحد، ومليح، ومحاد بن جابر
(1)

. 

أن  هذه الروايةف بعد نقل اعرتف كتاب )بشارة اإلسالم( مع أن مؤل  

: هذه النسخة كثرية الغلط، كثرية األغالط، فقال النسخة التي نقل عنها نسخة  

حت بعضها بنظري  ل البعض، وقد صحَّ وقد سقط منها بعض احلروف وب د 

 القارص بواسطة بعض األخبار.

ن هذا ع ا هذه الروايةطع وأنصاره نقلوگاومع ذلك فإن أمحد إسامعيل 

عن  هاينقلو ومل ،هـ1336فه سنة ، حيث تويف مؤل  رالذي هو متأخ  الكتاب 

فه حممد بن جرير بن رستم الطربي وهو )دالئل اإلمامة( ملؤل   املصدر األصل

أن ما يف هو ذلك واضح، و سببو ؛يف أوائل القرن الثالث اهلجرياملتوىف 

عبطل ما املصدر األصيل ي   أحد  أنهو ،هو اليامينمن أنه  طع وأنصارهلگاا هييد 

بخالف النقل عن كتاب )بشارة اإلسالم( الذي ورد  الثالثامئة والثالثة عرش،

من البرصة اسمه أمحد، فإنه يمكن هلم أن  ݠاإلمام  فيه أن اسم أحد أنصار

ف الكتاب عن نسخته التي طع نفسه، رغم ما قاله مؤل  لگاه هو ااملراد ب أن اعويدَّ 

ن املصادر، فإهنم عم ال أمانة هلم يف نقلهم عىل أهن دليل واضحوهذا  نقل عنها،

باقي  ؛ ألننقل الباقيويرتكون  جزءًا منها،ينقلون يبرتون الرواية، فكثريًا ما 

بطل  الرواية عونهمزاعمهم الكاذبة ي   . ، ويدل عىل خالف ما يد 

جني ألمحد إسامعيل  ذكروقد  عيل » طع أنگاحيدر الزيادي وهو من املروِّ

هو  ݠر يف بعض الروايات أنه من أنصار اإلمام املهدي املنتظر املذكو «حمارب

 ، حيث قال: طعگاأمحد إسامعيل نفس 

من البرصة، واسمه أمحد، ويف  ݠل أنصار اإلمام املهدي أو  

يف زمن الظهور كام أن  ي عيل حمارب، فأما عيل فكونه الويص  م  رواية س  
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للمشاهبة،  ذا[]ك ي عيلم  فس   ،رسول اهلل عيل بن أيب طالب ويص  

العقائدية  ݠلكونه يقود معارك جيش اإلمام  ؛وحمارب أي مقاتل

والعسكرية
(1)

.  

ما وصل ضحك الثكىل، وهو يدل عىل ي   هذيان الكالم وال خيفى أن هذا

بنيِّ ، ووالعبث هبا لرواياتامعاين حتريف  القوم منهؤالء إليه   خواءمدى ي 

لة هذه املساعي أنصاره ن كل فضيلة، ولذا سعى عطع لگاا احبهمص امل خج 

 الفضائل التي ليست له. بعضينسبوا له لكي 

طع الذين ينتقون من الروايات ما لگاأتباع ا دأب عليهوهذا أنموذج مما 

يظنون أهنم قادرون عىل حتريف معانيها، فمع أن كل مصادر احلديث التي 

هنم إال أ، طعگاما حيتمل أنه إشارة إىل أمحد إسامعيل  مل ي ذكر فيهاذكرناها 

فوا معناه بالنحو الذي نقلناه عن حيدر الزيادي، مع أنه من  اختاروا اساًم فحر 

عيل »، أو (جممع النورين)كام يف رواية  «عيل حمارب» املراد بـالواضح أن 

ى بذلك، أو رجالن(إلزام الناصب)كام يف رواية  «وحمارب هلام  ، رجل مسم 

هذان االسامن، كام هو حال بقية األسامء التي وردت يف نفس الرواية لألنصار 

بيان أسامء كان يف صدد  ݠالباقني لإلمام املهدي سالم اهلل عليه، فإن اإلمام 

 كل واحد منهم.  يت صف هباهؤالء األنصار، من دون اإلشارة إىل أي صفة 

 ݠل م الراية لإلمام املهدي اليامين يسطع أن گاوأما زعم أمحد إسامعيل 

ت عليه الروايات فلم تدل عليه الروايات ال من قريب وال من بعيد، والذي دل  

، وأنه من ݠم هو أن اليامين يدعو إىل اإلمام املهدي التي ذكرناها فيام تقد  

أنه هو الذي يمأل األرض قسطًا وعدالً،  زعمهميقوم بنرصته، واملوالني له، و

ذكره أمحد يف الروايات، وكل ما  له أثر الاملهدي سلطانه،  ئ لإلماميوط   وأ

 دلَّ  الكثرية التيومتوهياهتم هم أكاذيبمن طع وأنصاره يف ذلك فهو گاإسامعيل 
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   ا. بطالهندليل عىلال

طع، گاالذي هو أمحد إسامعيل  املهدي األولأما االعتقاد بإمامة و

الشيطانية طع، فهو من العقائد الگني األحد عرش من أوالد هذا اوبإمامة املهدي  

الباطلة التي خالفوا فيها مجيع املسلمني منذ عرص الرسالة إىل يومنا هذا، 

وخالفوا هبا الروايات املتواترة التي حرصت األئمة املعصومني يف اثني عرش، 

، وآخرهم اإلمام املهدي ݠهلم أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب أو  

ل اهلل تعاىل فَرجه الرشيف، ويكفي هذا يف الداللة عىل بطالن هذه  املنتظر عج 

 العقيدة الفاسدة. 

طع عىل أن املهدي األول گااستدالل أمحد إسامعيل مما قلنا يظهر بطالن و

 اليامينواملهدي األول  يكنلو مل  ، حيث زعم أنههو اليامين املذكور يف الروايات

ة » للزم اً واحد اً شخص عىل اآلخر، وبام أن األئمة أن يكون أحدمها حج 

ة عىل جج اهلل عىل مجيع اخللق، واملهدي األول منهم، فهو حج  ني ح  واملهدي  

اليامين إذا مل يكونا شخصًا واحدًا، وبالتايل يكون املهدي األول هو قائد ثورة 

، بل مساعدًا للقائد، وهذا غري صحيح؛ ألن يد، فيصبح دور اليامين ثانوياً التمه

د الرئييس وقائد حركة الظهور املقد  اليامين هو  س، فتحت م أن يكون املهدي املمه 

 .«األول هو اليامين، واليامين هو املهدي األول

أوهن من بيت العنكبوت، فإن الشيعة كام قلنا منذ عصور  هذا الكالمو

عصومني االثني املئمة بعد األ ن  إ» :إىل يومنا هذا ال يقولون ݜاألئمة األطهار 

ا من ولد اإلمام املهدي املنتظر اث ݜعرش  ذلك  ن  أل ؛«ݠني عرش مهديًّ

مضافًا إىل أنه خمالف لألحاديث الصحيحة املتواترة التي حرصت األئمة 

، وآخرهم املهدي ݠهلم اإلمام أمري املؤمنني املعصومني يف اثني عرش فقط، أو  

ني االثني دي  ا مل نجد دلياًل واحدًا يدل عىل إمامة هؤالء امله، فإن  ݠاملنتظر 

واحدة ، إال رواية هلمطع زورًا وكذبًا أنه أو  گاعرش، الذين يزعم أمحد إسامعيل 
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طع وأنصاره برواية لگا، أسامها ا(الغيبة)يف كتاب  ݞذكرها الشيخ الطويس 

ة، وهي رواية ضعيفة السند، قارصة الداللة عىل ما اد عوه، وقد ناقشت الوصي  

د القاصم لدعوة املفرتي عىل اإلمام تايب )الر  هذه الرواية سندًا وداللة يف ك

هذا الكتابإىل القائم(، فمن أراد االطالع عىل ذلك فلريجع 
(1)

. 

إن املهدي األول لن يكون له وجود يف عرص الظهور وال وعىل ما قلناه، ف

 رجل آخر غريه؟ ههو نفس اليامين، أو أند يف أنه هل غريه حتى نرتد  يف 

ألئمة يف اثني عرش، لتي حرصت امجيع الروايات اأغمضنا عن ولو 

ا أن جدالً سل منا و املهدي املنتظر اإلمام اإلمامة بعد  ونسيتول  اثني عرش مهديًّ

هو املهدي األول، فإن ذلك ال يستلزم وجوده يف عرص الظهور؛  هلمأو  ، ݠ

طع گاوزعم أمحد إسامعيل  ؛عرش سنني أو عرشين سنةذلك ب ألنه ربام يولد بعد

د ال دليل عليه، بل قام الدليل  أنه هو املهدي األول ال قيمة له؛ ألنه اد عاء جمر 

طع مضافًا إىل أنه ال ينتسب إىل گاأمحد إسامعيل  فإنالصحيح عىل خالفه؛ 

 سيوجد فهوإن كان  املهدي األولال من قريب وال بعيد، و ݠاإلمام املهدي 

أمحد  هو حالمن أحفاد أحفاده كام ال ين، املبارش ݠد اإلمام املهدي والمن أ

 ݠأن اإلمام املهدي  كذبًا وزوراً  حيث يزعم ،بحسب زعمه طعگاإسامعيل 

ه الرابع،  ألنه عامي رصف،  الصالة؛ إلمامةال يصلح  طعلگاان هذا فإهو جد 

، ال يقع فيها كثري من صبيان فاضحةكثرية ووأخطاؤه يف قراءة آيات القرآن 

 املسلمني، فكيف يكون إمامًا مفرتض الطاعة؟! 

منا أن املهدي األول سيكون معارصًا لعرص الظهور، فإن لنا وسل  ولو تنز  

إذ ال حمذور يف أن يكونا شخصني  ؛ذلك ال يستلزم أن يكون هو نفس اليامين

فهو اليامين أما ، وݠهدي هو أحد أوالد اإلمام املفاملهدي األول أما خمتلفني، 

 ، فأين التنايف؟!ݠ حد القادة الذين يقومون بنرصة اإلمام املهديأ
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اد شخصيتي الرجلني يستلزم أن أن عدم احت  من طع لگاهذا ا وما زعمه 

ا، ويكون  اليامين يكون املهدي األول قائد ثورة التمهيد، فيصبح دور اليامين ثانويًّ

د الرئييس وقائد حركة مساعدًا للقائد، وهو غري صحيح ؛ ألن اليامين هو املمه 

الظهور وهذيان واضح؛ ألن قائد حركة فاضح كله ختبيص ، سالظهور املقد  

 له وجود نفسه، ال املهدي األول الذي ال ݠاإلمام املهدي املنتظر س هو املقد  

طع لگاطع وأتباعه، وال اليامين الذي جعله هذا اگاإال يف خيال أمحد إسامعيل 

دًا رئيسًا وقائد حركة الظهور املقد  نصاره وأ  س من دون أي دليل عىل ذلك.ممه 

أيضًا من فال مانع يف عرص الظهور لو سل منا بوجود املهدي األول مع أن ا 

يكون املهدي األول صامتًا وليامين، ل مغايراً املهدي األول أن يكون  جهة ثانية

 ومن الداعني،  ݠ ر اإلمامظهوات عالمفهو من اليامين أما وقت الظهور، و

   .  كام قلنا نفسه ݠ اإلمام املهدي فهوس قائد حركة الظهور املقد  أما إليه، و

طع يف جتاهل گاإمامه أمحد إسامعيل  العقييل سار عىل هنج ثم إن ناظامً 

 ستناد إىلاال حاولاألحاديث املتواترة التي حرصت األئمة يف اثني عرش إمامًا، و

 :ضعيفة إلثبات أن اليامين إمام مفرتض الطاعة، فقالبعض األحاديث ال

مأمورون أن ال جييبوا وال ينرصوا  ݜوما دام أن شيعة آل حممد 

، يكون املقصود بالرجل يف ݕالنبي  من أهل بيت ]كذا[ إال رجل

بيتي كانفراج  ج اهلل البالء برجل منيفرِّ »: ݠقول أمري املؤمنني 

اًم، والقول بغري هذا يستلزم التناقض يف ، هو اليامين املوعود حت«األديم

وحاشاهم؛ ألنه يعني أن اليامين منهي عن  ݜأهل البيت  كالم

، ونحن مأمورون باجللوس وعدم ݕالنبي  نرصته؛ ألنه ليس من بيت

: ݕبيت النبي  نرصة أي شخص حتى نسمع نداء رجل من أهل

كم كم، فإن لبدوا فالبدوا، وإن استنرصوانظروا أهل بيت نبي  »

«رواعذَ وا وت  نرَص ت   فانرصوهم
(1)

. 
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وطاعته والتسليم له نرصته  جتبذي ألن ال ؛وهذا كالم واضح البطالن

هو اإلمام  ، والذي يرفع اهلل به البالء،يف عرص الظهور ݜمن أهل البيت 

اليامين فمضافًا إىل أن وأما  ل اهلل تعاىل فرجه الرشيف،املهدي املنتظر عج  

ج به البالء  - ةالوارد يف الروايالوصف  فإن ال ينطبق عليه،  -وهو أن اهلل يفرِّ

، ال من ݠاإلمام املهدي نرصة فألجل أنه يدعو إىل  - إن وجبت   -نرصته 

ة بهله دعوة ه إمام مفرتض الطاعة، وأجل أن لدعوة اإلمام  مغايرة أخرى خاص 

 .ݠاملهدي 

ت عن اإلمام املهدي املنتظر ع لروايات آخر الزمان التي حتدث  بِّ ثم إن املتت

يف جيش  اً قائدسيكون ال جيد فيها أي إشارة إىل أن اليامين ل اهلل تعاىل فرجه، عج  

 .له دورًا يف ملء األرض قسطًا وعدالً أن  وأ، ݠاإلمام املهدي 

دوا اإلمام املالذين  هأنصارطع ولگاا وال ينقيض العجب من هدي جرَّ

د لإلمام املهدي  أن من كل فضيلة، فزعموا ݠ  ،ݠاليامين هو الذي يمهِّ

قسطًا   األرضويقوم بفتح الفتوحات، وأنه يف حقيقة األمر هو الذي يمأل

ل اهلل تعاىل فَرجه الرشيف  وعدالً، وأن نسبة ذلك إىل اإلمام املهدي املنتظر عج 

كل ما يقوم به  نسب إليهفي  جيشًا،  زألجل كونه آمرًا ال فاعاًل، كامللك الذي جيهِّ 

ومل يقم بأي  ،طومل خيطِّ  ،، وإن كان امللك مل حيارباتاجليش من الفتوحهذا 

 ذكر.جمهود ي  

 قال ناظم العقييل: 

اليامين هبا  يمكن لنا أن ننسب كل احلروب واملالحم التي يقوم

 :قولا بأمره وإرشاده، كام نهن، من باب أݠاملوعود إىل اإلمام املهدي 

، يف حني أن قائد جيشه هو الذي «فتح امللك الفالين املدينة الفالنية»

وليس امللك نفسه، ولكن ال نستطيع أن نعكس املسألة، أي ال  ،فتحها

باملبارشة  بنفسه ݠنستطيع أن ننسب املالحم التي يقودها اإلمام املهدي 
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وى جندي كبقية ن اليامين املوعود حينئذ ال يكون ساملوعود؛ أل إىل اليامين

ي أو ختطيطهنوال أمر أو  ،اجلنود والقادة، فال قيادة مبارشة له
(1)

.   

 إىل أن قال:

ة اإلمام املهدي ي  وبعد أن ثبت فيام سبق أن اليامين املوعود من ذر  

، ݠ ، فقد تنص الروايات عىل أمور كثرية يقوم هبا اإلمام املهديݠ

، ومنها مسألة ه أمحد الويص  ولكن يف احلقيقة سيقوم هبا ابنه ويامني  

ومحل السيف عىل عاتقه ثامنية أشهر، وقد تكون هناك  ،مبارشة املالحم

أمور أخرى مل ختطر عىل البال
(2)

. 

والنتيجة التي يريد أن خيلص إليها ناظم العقييل أنه ال مانع من أن يقوم 

ل اهلل تعاىل فَرجه َض اليامين الذي فرَ  ه العقييل أنه من أبناء اإلمام املهدي عج 

سيقوم به  حتى ملء  ݠيف الروايات أن اإلمام املهدي  كرالرشيف بكل ما ذ  

وغري )وهذا من األمور األخرى التي مل ختطر عىل البال( األرض قسطًا وعدالً 

ما يفعله االبن أو احلفيد يصح  نذلك، وهذا ال يكون فيه تكذيب للروايات؛ أل

  أو اجلد ولو بنحو املجاز ال احلقيقة. بنسبته إىل األ

احلقيقي عن أن يكون هو املصلح العاملي  ݠوهبذا خيرج اإلمام املهدي 

لئت ظلاًم وجورًا، ويكون املصلح  الذي يمأل األرض قسطًا وعدالً بعدما م 

فضائل الذي نسبوا إليه كل طع گاهو أمحد إسامعيل بزعمهم العاملي احلقيقي 

 .ݠإلمام املهدي املنتظر ا

أن  ، فإهنم أمجعوا عىلوال خيفى أن هذا الكالم خمالف إلمجاع املسلمني

نفسه،  ݠهو اإلمام املهدي حقيقة األرض قسطًا وعدالً  يمألالذي 

مقتىض ذلك هو محل الكالم إليه سالم اهلل عليه، و هذا الفعلوالروايات نسبت 
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هو الفاعل احلقيقي ال املجازي، وال  ݠناه احلقيقي، الذي يدل عىل أنه عىل مع

يمكن محل الكالم عىل املجاز إال بقرينة، وال قرينة يف البني تدل عىل أن الذي 

 .سالم اهلل عليه يمأل األرض عدالً هو رجل من ولده

، ݠيمأل األرض عدالً من ولد اإلمام املهدي سثم إنه إذا كان الذي 

عي بال حياء أنه گالا وهو ، فال ݠاإلمام املهدي حفيد حفيد طع نفسه الذي يد 

ال يمأل األرض، و بأنهيف الروايات  ݠاإلمام املهدي  لتخصيصحينئذ وجه 

إىل  هذا الفعلحينئذ نسبة  والالزم ،الروايات مجيعلتأكيد عىل ذلك يف معنى ل

حاجة إىل  وال، لولو يف بعض الروايات عىل األق طع نفسه بنحو احلقيقةلگاا

يف الناس يوقع  فإن ذلك، مجيع الروايات من دون استثناءاملجاز يف  استعامل

  .املبني اللبس، بل يف الضالل

ة  بأن هناك رضورة جدالً  مناولو سل   يعلمها األئمة األطهار رشعية ملح 

طع، فإن لگاغري اآخر ملء األرض إىل رجل  اقتضت منهم أن ينسبوا ،ݜ

عي اليامنية(، أو نسبته د  طع )والد م  گا إسامعيلب اآلباء وهو احلاج أقرنسبته إىل 

خري اآلباء من جهة األب أو  ،ݕوهو رسول اهلل من جهة األم إىل خري اآلباء 

وهو اإلمام املهدي  - أوىل من نسبته إىل اجلد الرابع ݠأمري املؤمنني وهو 

عي - ݠاملنتظر         .  كام يدَّ

 : آخر، فقالإىل دليل لتدليل عىل إمامة اليامين لجلأ  العقييل ناظامً  ثم إن

إذن فام دام أن االلتواء عىل اليامين يسبب دخول النار والكون من 

ًبا من اهلل تعاىل أن يكون اليامين إماًما منص   فال بد   -والعياذ باهلل  -أهلها 

ار، ة إهلية؛ ألنه لو مل يكن كذلك ملا كان امللتوي عليه من أهل النوحج  

ولكان امللتوي عليه غري خارج عن والية أهل البيت، ويكون من أهل 

اجلنة ال من أهل النار
(1)

.  
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لم مما سبق، فإن هذه الرواية مضافًا إىل ضعف سندها، فإن  واجلواب ع 

ته، وحيث إنه حرك فشالوإ وإضعاف شوكتهااللتواء عىل اليامين يعني حماربته 

نرصته، فإن حماربة اليامين تفيض إىل إضعاف يقوم بو ݠيدعو إىل اإلمام املهدي 

عمل عىل إضعاف حركة ي، وال شك يف أن كل من ݠحركة اإلمام املهدي 

 فهو من أهل النار. ݠاإلمام املهدي 

 يفيض إىلعادة ما مضافًا إىل ذلك فإن االلتواء عىل اليامين بحربه وقتاله 

د جمر  وهذا سبب كاٍف لدخول النار، بل إن  من جيشه، مؤمنني قتىلسقوط 

، وهذا ليس العذاب األليم يضاً لفاعله أوجب يقتله مما  بقصدؤمن املمقاتلة 

خمصوصًا باليامين، بل هو شامل جلميع املؤمنني، واليامين واحد منهم، فال داللة 

ة، ة إهلي  اىل، أو أنه حج  اليامين إمام منصوب من اهلل تع أنيف هذه العبارة عىل 

والروايات الواردة يف النهي والتحذير عن قتال عموم املؤمنني أشهر من أن 

 .ختفى

: ݕقال: قال رسول اهلل  ،ݠأيب بصري، عن أيب جعفر قة موثَّ  منها:

وحرمة ماله كحرمة  ،وأكل حلمه معصية ،وقتاله كفر ،سباب املؤمن فسوق

دمه
(1)

. 

 : ݞالشيخ املجليس قال 

املراد به الكفر الذي ي طلق عىل أرباب الكبائر، أو إذا « وقتاله كفر»

، أو إليامنه، وقيل: كأن  القتال ملا كان من أسباب الكفر  الًّ قاتله مستح 

أطلق الكفر عليه جمازًا، أو أريد بالكفر كفر نعمة التآلف، فإن اهلل ألَّف 

ها عدم املقاتلةبني املؤمنني، أو إنكار حق اإلخو ة، فإن من حق 
(2)

. 

قال: قال رسول اهلل  ،ݠزيد بن عيل عن آبائه عن عيل معتربة  ومنها:
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 :ة فالقاتل واملقتول يف النار، فقيلن  : إذا التقى املسلامن بسيفيهام عىل غري س  ݕ

قتول؟ قال: ألنه أراد قتلههذا القاتل فام بال امل ،يا رسول اهلل
(1)

. 

قصده قتل املسلم اضح الداللة عىل أن املرء يؤاخذ عىل وهذا احلديث و 

 بغري حق.

 :ݞقال الشيخ املجليس 

أو يزين  ،صبح ويقتل مسلامً عىل أن ي   ونحن نعلم أن من عزم ليالً 

ئة ومل بسي   ته وقد همَّ رش عىل ني  وحي   ،ارصًّ مات م  فامت تلك الليلة  ،بامرأة

إذا »أنه قال:  ݖيعملها، والدليل القاطع فيه ما روي عن النبي 

هام فالقاتل واملقتول يف النار، قيل: يا رسول اهلل يالتقى املسلامن بسيف

، وهذا نص يف «هذا القاتل فام بال املقتول؟ قال: ألنه أراد قتل صاحبه

فكيف تظن  ،تل مظلوماً هل النار بمجرد اإلرادة، مع أنه ق  أنه صار من أ

ة واهلم، بل كل ما دخل حتت اختيار العبد فهو أن اهلل ال يؤاخذ بالني  

فلذلك  ،ره بحسنة، ونقض العزم بالندم حسنةمأخوذ به، إال أن يكف  

تب حسنة، وأما فوات املراد بعائق فليس بحسنةك  
(2)

. 

ل الكالم أن قتال اليامين وإن مل يتسب   ب منه وقوع قتىل من جنوده وحمصَّ

م؛ ألن قتال املسلم يف نفسه فهو  َف يف بعض األحاديث بأنه حمر  ص  جرم عظيم و 

 ب عىل قصده ما مل ينقضه بالتوبة والندم. وألن املرء حياَس  كفر؛
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  د؟متعدِّ أو واحد اليماين هل
 

أن  يصح يف اللغةهم واحد من ، وكليف أن أهل اليمن كثريون ال شك  

املعهود يوصف بأنه يامين، إال أن حمل الكالم هو اليامين ف ،اليمن إىل ي نسب

الذي هو أحد العالمات احلتمية لظهور اإلمام املهدي  ،املذكور يف الروايات

 .ݠاملنتظر 

فال يمكن أن يكون  ݠوبام أن اليامين عالمة من عالمات ظهور اإلمام 

ده يفقده الفائدة  دًا؛ ألن تعد  علم حينئذ أن ألنه ال ي   ؛من جعله عالمةمتعد 

 أو ذاك.اليامين العالمة هذا 

اليامين ب فيكون املرادهي الم العهد، « اليامين»أن الالم يف كلمة  وال خيفى

س لظهورلحتمية  عالمةي هو الذ عروفاملعهود املهو الرجل  ال يصح و، املقد 

ذلك يتناىف مع كونه عالمة ألن  ؛استغراقية أوجنسية،  ذه الالمأن تكون ه

محتمية  .، وقد بيَّنا ذلك فيام تقد 

طع ملا رأوا أن الروايات گاضح ذلك نقول: إن أنصار أمحد إسامعيل إذا ات  

عاء أن لوا االلتفاف عىل النصوص باد  من اليمن، حاوخيرج تدل عىل أن اليامين 

اليامين املذكور يف الروايات والذي هو من عالمات الظهور أكثر من واحد، 

الفرار من هو وغرضهم من ذلك يامين آخر، ، وهناك املعهوداليامين فهناك 

طع لگاخيالفوا اد عاءهم بأن صاحبهم اكيال بأن اليامين من اليمن، االلتزام 

 .املعهود ينالبرصي هو اليام

 طع: لگااأمحد  أنصار حدأقال حيدر الزيادي وهو 

كرت ذ   أن شخصية اليامين من خالل روايات أهل البيت يتبني  
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ة نفهم جانًبا من الصورة، ويف كل مر   ،دة وبصيغ خمتلفةات متعد  مر  

 أن اليامين الذي يأيت من اليمن هو غري اليامين اخلاص باإلمام ويتبني  

امللتوي عليه من » :وقال، ݠاهلل واإلمام الباقر  الذي ذكره رسول

وهو  ،وقائد جيوشه ݠ، والذي هو يمني اإلمام املهدي «أهل النار

، وهلذا اليامين أيًضا قائد ݠاملوىل الذي يأخذ البيعة من الناس لإلمام 

عىل جيوشه وهو يامين اليامين، كام أن ثورات آل حممد التمهيدية للقائم 

 ،يامنية بالنسب والسبب والقائد للثورة مهن؛ ألنيةفهي ثورات يام ݠ

ألهل البيت، كام أن املنسوب للسفياين فهو سفياين  نسبةً  اً فهو يامين أيض

أنصار اإلمام  ]كذا[ أيًضا. ومن هنا نفهم أن الثالث مائة والثالث عرش

 ،هلم وصاحبهمألنه أو   ؛كلهم يامنية نسبة لقائدهم اليامين ݠاملهدي 

 ى ثورة اليامين.يقوم بثورة تسم  فأي منهم 

ة يامنية، فال يلتبس عىل أحد األمر عند مروره بروايات تذكر عد  

د القادة، إال إن اليامين املخصوص بالبيعة، وامللتوي أي اليامين متعد  

ة من حجج اهلل يف أرضه، وهو معصومعليه من أهل النار، هو حج  
(1)

. 

فإن اليامين الذي هو عالمة ما ال خيفى،  اهلذيانوهذا الكالم فيه من 

داً د كام قلنا، غري متعد   اً واحد رجالً أن يكون  ال بد  ة للظهور حتمي    ولو كان متعدِّ

 .هذه العالمة إىل عالمة أخرى تبيِّنها واَلفتقرت  ، كونه عالمة خاصي ةلفقد 

ت عىل أن  ،ال دليل عليه مضافًا إىل أنه وهذا الزعم فإن الروايات التي نص 

ثحتاليامين خيرج من اليمن إنام  عالمات ظهور اإلمام  منعن اليامين الذي هو  تد 

ث عن يامين آخر ، وملݠاملهدي   .خيرج يف عرص الظهور تتحد 

، وأنه قد ذكره ݠباإلمام  خاص   يامين هبأن املعهود ووصف اليامين

، والذي «امللتوي عليه من أهل النار: »، وقالݠواإلمام الباقر  ݕرسول اهلل 

                                                             
 . 76ة اهلل: اليامين املوعود حج   (1)
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ىل الذي يأخذ البيعة من وقائد جيوشه، وهو املو   ݠهو يمني اإلمام املهدي 

، إال املعهودذلك مل يثبت لليامين مجيع غري صحيح؛ فإن كله  ،ݠالناس لإلمام 

  .«امللتوي عليه من أهل النار»من أن  سبق الكالم فيهاما ورد يف رواية ضعيفة 

واملقامات  طع عىل اليامين من الصفات العظيمةلگاباع اأت أفاضهما  وأما

التي من ضمنها اإلمامة والعصمة، وأنه هو الذي يمأل األرض قسطًا الكثرية 

يكشف عن مدى و ،ه يدل عىل جهل هؤالء القوموعدالً، وغري ذلك فكل  

ة  واستخفافهم بعقول الناس، ،تالعبهم بالروايات ها حرصهم عىل تفسريوشد 

 .وال حياء من الناس بال خوف من اهلل سبحانه بأهوائهم

واملضحك أن هذا الزيادي ذكر أن اليامين قائد جيوش اإلمام املهدي 

، ثم ذكر أن قائد جيوش اليامين يامين آخر!! فال أدري كيف يكون ذلك؟! ݠ

وتكون له جيوش أخرى ، ݠ اليامين قيادة جيوش اإلمام كيف يعقل أن يتوىل  و

 غريه؟! رجل آخر يوكل أمر قيادهتا إىل ة به، خاص  

جيوش مغايرة جليوش اإلمام املهدي له ليامين يف عرص الظهور ا كان إذا

فإنه سيكون قائدًا عليها، ولن يكون قائدًا يف نفس الوقت عىل جيوش  ݠ

  .ݠاإلمام 

زعمه أن  - ٍك ب  كالمه مضحك م   وكثري من -أيضًا املبكي واملضحك 

لقائدهم  الثالث مائة والثالثة عرش كلهم يامنية نسبةً  ݠاملهدي  أنصار اإلمام

هلم وصاحبهم، فأي   ى ثورة اليامين. اليامين؛ ألنه أو   منهم يقوم بثورة تسم 

ال دليل عىل أن اليامين من الثالثامئة والثالثة إنه » :مام تقد  ونحن قلنا في

فلامذا  هلم بذلك مناهلم وقائدهم؟! ولو سل  ، فكيف يكون اليامين أو  «عرش

الذي هو قائدهم  ݠنسبون إىل اإلمام املهدي املنتظر وال ي    الياميننسبون إىلي  

حتى  ىل اليامين بخصوصه؟! وما هي أمهية نسبتهم إنفسه وقائد الياميناحلقيقي 

ثورة بأهنا ثورة اإلمام املهدي سالم اهلل عليه توصف و ،يوصفوا بأهنم يامنية
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 يامنية؟! 

وها  من أمثالهوكثري واهلذيان  هذا اهلراء مأل هؤالء القوم به صحائف سم 

كتبًا، ومن نظر فيها يرى أهنا ال تشتمل عىل أي علم، وإنام هي جهاالت 

نظر فيهاجمموعة،  بيان علمية يف  ، وهلذا فإين ال أرى أي فائدةال تستحق أن ي 

ال  أكثر هؤالءهذا الزيادي وأمثاله حول اليامين؛ ألن  الكثري من هذيان بطالن

ى دلياًل حتى لو كان  ما يصح  ، وال يذكرون وحتقيق مون بعلميتكل   أن يسم 

وكل من نظر فيام كتبوه جيد أهنم  دة،أكثر كالمهم اد عاءات جمر   بل ،فاسداً 

من  ،ب ما متليه عليهم أهواؤهمسقوهنا عىل من شاؤوا بحيأخذون الرواية ويطب  

ف أن   عيللجمع الترب   من الظلمو، دون أن يذكروا عىل ذلك أي دليل  َنص 

  هلوى ال أكثر.باللجهل عي، بل هو مجع مجع ترب  بأنه مجعهم لألخبار 

 : الفضالءوقال بعض 

الثاين منهام هو اليامين ، ويكون داً احتامل أن يكون اليامين متعدِّ 

مة عىل أن ظهور اليامين املوعود ت الروايات املتقد  . فقد نص  املوعود

 . ݠ ، أي يف سنة ظهور املهدير السفياينمقارن لظهو

 لكن توجد رواية أخرى صحيحة السند عن اإلمام الصادقو

 ( . 52/210)البحار:خيرج قبل السفياين مرصي ويامين( ) تقول: ݠ

د دًا لليامين املوعود، كام يمهِّ وعليه فيكون هذا اليامين األول ممهِّ 

وشعيب ق للخراساين الرجل من قم وغريه من أهل املرش

املوعودين
(1)

. 

 بحاركتاب )عن  الفاضل املذكورأن الرواية التي نقلها  واجلواب:

الرواية هذه ظاهرة يف أن قبل السفياين مرصي ويامين، واملراد باليامين يف  األنوار(

رًا بدون الم التعريف، رجل من اليمن،  وهو غري اليامين املعهود بدليل ذكره منكَّ

                                                             
 . 122عرص الظهور:  (1)
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  .فًا بالالم العهديةي ذكر يف الروايات إال معرَّ  الذي مل

ن مع خروج السفياين، فكل خروج اليامين املعهود متزام مضافًا إىل أن

الذي هو من املعهود غري اليامين  ال كالم لنا فيه؛ ألنهقبل السفياين  َج رَ يامين َخ 

 عالمات الظهور.

اليامين الذي خيرج قبل ال تدل عىل أن هذا  املذكورة مع أن الرواية

د لليامين املعهود، وهي مل تبني  شيئًا عن هذا اليامين، فلعل   ه من أعداء السفياين يمهِّ

ة طويلة، فال يكون له أي دور يف أحداث ه يظهر قبله بمد  اليامين املحتوم، ولعل  

 .ݠالظهور، وال يكون من أنصار اإلمام املهدي املنتظر عرص 

 





 

 

  ؟ودالّس الرايات قائد اليماين هل
 

ر يف الروايات ذكر أصحاب الرايات السود التي تأيت من املرشق كام تكر  

  .منها، أو من خراسان كام يف بعض آخريف بعض 

هو اليامين أو شخص قائدهم هل  ؟ومن هو قائدهم؟ هؤالءفمن هم 

 آخر؟

 من جمموع الروايات نستفيد عدة أمور:

  خيرجون من املرشق: أن أصحاب الرايات السود -1

يلقاه  ، ذكر بالءً ݕاحلسن أن رسول اهلل فقد روى ابن طاووس عن 

يبعث اهلل راية من املرشق سوداء، من نرصها نرصه اهلل، ومن  أهل بيته حتى

ده اهلل ، فيؤي  وه أمرهماسمه كاسمي فيول   حتى يأتوا رجالً ، خذهلا خذله اهلل

وينرصه
(1)

. 

من  رجخي: ݕعن سعيد بن املسيب، قال: قال رسول اهلل  وروى أيضاً 

املرشق رايات سود لبني العباس، ثم يمكثون ما شاء اهلل، ثم خترج رايات سود 

ون من ولد أيب سفيان وأصحابه من قبل املرشق، ويؤد   صغار تقاتل رجالً 

هديالطاعة للم
(2)

. 

  أهنم خيرجون من خصوص خراسان: -2

بسنده عن أيب بكر احلرضمي، قال: دخلت  (الغيبة)النعامين يف  ىروفقد 

وذلك حني ظهرت الرايات السود بخراسان،  ݠأنا وأبان عىل أيب عبد اهلل 
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فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا عىل رجل  فقلنا: ما ترى؟ فقال: اجلسوا يف بيوتكم،

فاهندوا إلينا
(1)

بالسالح 
(2)

. 

أنه كان مرتكزًا عند أصحاب اإلمام أن الرواية تدل عىل  بتقريب:

 فلام خرجت راية أن الرايات السود املمدوحة خترج من خراسان، ݠالصادق 

 أن تلك الرايات ݠأصحاب اإلمام الصادق بعض  أيب مسلم اخلراساين، ظنَّ 

هم عىل ما هو مرتكز  ݠواإلمام  هي رايات أيب مسلم، املمدوحة يف أقر 

ن أهنا خترج من خراسان أذهاهنم أخرى غري  ، إال أنه بنيَّ هلم أن هذه راياتم 

ك أمرهم باجللوس ، ولذلݜتلك الرايات املمدوحة يف أخبار األئمة األطهار 

  .يف بيوهتم، وعدم اخلروج معها

أيب  جابر، عن بسنده عن (الغيبة)يف كتاب  ݞالشيخ الطويس  وروى

، قال: تنزل الرايات السود التي خترج من خراسان إىل الكوفة، فإذا ݠجعفر 

عث إليه بالبيعةب   ݠظهر املهدي 
(3)

. 

 د الرايات السود هو اخلراساين:أن قائ -3

بسنده عن أيب بصري عن أيب جعفر  (الغيبة)فقد روى النعامين يف كتاب 

وليس فرجكم إال يف اختالف بني أنه قال يف حديث طويل:  ݟحممد بن عيل 

وخروج القائم، إن اهلل  عوا الصيحة يف شهر رمضانفالن، فإذا اختلفوا فتوق  

خيتلف بنو فالن فيام  ون حتىولن خيرج القائم وال ترون ما حتب  يفعل ما يشاء، 

وخرج السفياين.  ،واختلفت الكلمة ،بينهم، فإذا كان كذلك طمع الناس فيهم

 ق ملكهم،، فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفر  لبني فالن من أن يملكوا وقال: ال بد  

وهذا  املرشق،حتى خيرج عليهم اخلراساين والسفياين، هذا من ت أمرهم، وتشت  
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من املغرب، يستبقان إىل الكوفة كفريس رهان، هذا من هنا، وهذا من هنا، حتى 

...بقون منهم أحداً يكون هالك بني فالن عىل أيدهيام، أما إهنم ال ي  
 (1)

. 

أنه سمعه  ݠعن أيب بكر احلرضمي ، عن أيب جعفر الباقر وبسنده 

ت أمرهم خرج لك بنو العباس، فإذا ملكوا واختلفوا وتشت  ال بد أن يم يقول:

عليهم اخلراساين والسفياين، هذا من املرشق، وهذا من املغرب، يستبقان إىل 

حتى يكون هالكهم عىل  ،الكوفة كفريس رهان، هذا من ههنا، وهذا من ههنا

أبداً  بقون منهم أحداً أيدهيام، أما إهنام ال ي  
(2)

. 

يدل عىل أنه  - أي من خراسان - فقوله: إن اخلراساين يأيت من املرشق

صف يف الروايات  هو قائد الرايات السود التي خترج من خراسان، ولذلك و 

 أنه خراساين.ب

متهم شعيب بن صالح:وشاب من بني هاشم أن قائدهم  -4  عىل مقد 

عن جابر،  ݞقة التي رواها ابن طاووس عىل ذلك الرواية الساب دل  

 والرواية األخرى عن حممد بن احلنفية رضوان اهلل عليه.

ث عنوروى نعيم بن محاد روايات أكثر تفصياًل  الرايات السود،  تتحد 

ه اليمنى خال، خيرج من خراسان يف مضموهنا: أن شابًّا من بني هاشم، بكف  

، عىل لوائه وديض، وراياهتم سثياهبم بقالنسهم سود، و أربعة آالف رجل،

أو أسمر، ربعة، من متيم  أصفركوسج،  أو شاب حديث السن، خفيف اللحية

يقاتل أصحاب السفياين فيهزمهم،   ، اسمه شعيب بن صالح،أو موىل لبني متيم

ها أو هلد   )إيلياء(، ثم يبعثون إىل بيت املقدس أو ها حتى ينزل لو قاتل اجلبال هلزَّ

وشعيب بن صالح هذا هو الذي يكون بعد ذلك  ،بالبيعة ݠاإلمام املهدي 
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ݠعىل لواء اإلمام املهدي 
(1)

. 

  :الطاعةإليه ون ، ويؤد  ݠأهنم يبايعون اإلمام املهدي املنتظر  -5

فإذا ظهر قال:  ݠجابر أنه  الشيخ الطويس عن فقد ورد يف رواية

 .عث إليه بالبيعةب   ݠاملهدي 

ون الطاعة ويؤد  : ݕسعيد بن املسيب قوله ابن طاووس عن ويف رواية 

 .للمهدي

   :ة هذه الرايات السودنرصورود األمر ب -6

إذا رأيتم الرايات عن ثوبان، قال: يف املالحم روى ابن طاووس فقد 

عىل الثلج، فإن فيها خليفة  حبواً  ل خراسان، فأتوها ولوبَ من ق   السود خرجت  

اهلل املهدي
(2)

. 

يلقاه أهل بيته حتى يبعث  ، ذكر بالءً ݕعن احلسن أن رسول اهلل وروى 

حتى  ،اهلل راية من املرشق سوداء، من نرصها نرصه اهلل، ومن خذهلا خذله اهلل

  .(3)اهلل وينرصه دهوه أمرهم، فيؤي  فيول   ،اسمه كاسمي يأتوا رجالً 

 ݕرسول اهلل وروى حممد بن جرير الشيعي بسنده عن ابن مسعود أن 

ا أهل بيت اختار اهلل عز  وجل  : قال يف حديث لنا اآلخرة عىل الدنيا، وإنه  إن 

يف البالد، حتى ترتفع رايات سود  وترشيداً  سيلقى أهل بيتي من بعدي تطريداً 

عطون الذي ، في  وننرَص ، ويقاتلون في  ونعطَ ألون احلق فال ي  من املرشق، فيس

، فإهنا أو من أبنائكم فليأهتم ولو حبوًا عىل الثلج فمن أدركهم منكمسألوا، 

، كام وعدالً  رايات هدى، يدفعوهنا إىل رجل من أهل بيتي، يمأل األرض قسطاً 
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وظلام لئت جوراً م  
ً (1)

. 

ق به تكليف رشعي، فعىل ما ة الرايات السوداء يتعل  وحيث إن نرص

سلكناه يف هذا الكتاب من لزوم التدقيق السندي يف الروايات املشتملة عىل 

التكاليف اإللزامية، فإن مقتىض ذلك هو أين مل أجد رواية صحيحة السند تدل 

عىل وجوب نرصة هذه الرايات السوداء، وأسانيد هذه الروايات ال ختلو من 

 ناقشة، واهلل العامل.م

بني ما دلَّ عىل نرصة اليامين وما دلَّ عىل نرصة الرايات  الفرق إال أن

والدال عىل نرصة الرايات  أن الدال عىل نرصة اليامين رواية واحدة، السوداء هو

دة، وإذا أردنا أن نعتمد شيئًا من هذه الروايات  فروايات السوداء روايات متعد 

د طرقهانرصة الرايات السودا دها وتعد    .ء أوىل باالعتامد؛ لتعد 

  :ئون للمهدي سلطانهويوطِّ  أهنم هيزمون أصحاب السفياين -7

 أيب جعفر جابر، عن عن (املالحم والفتن)فقد روى ابن طاووس يف 

من خراسان برايات ه اليمنى خال، ، قال: خيرج شاب من بني هاشم بكف  ݠ

يديه شعيب بن صالح، يقاتل أصحاب السفياين فيهزمهمبني  سود،
(2)

. 

حممد بن احلنفية، قال: خترج راية سوداء لبني العباس، ثم وروى عن 

متهم خترج من خراسان أخرى سوداء، قالنسهم سود، وثياهبم بيض، عىل مقد  

، هيزمون رجل يقال له: شعيب بن صالح، أو: صالح بن شعيب من متيم

إليه  ئ للمهدي سلطانه، ويمد  أصحاب السفياين حتى ينزل بيت املقدس، يوطِّ 

مر للمهدي اثنان ، يكون بني خروجه وبني أن يسلِّم األثالثامئة من الشام

وسبعون شهراً 
(3)

. 
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 :قال ،ݠعيل بن أيب طالب أمري املؤمنني عن وروى نعيم بن محاد بسنده 

وخيرج أهل  ،طلب أهل خراسان ت خيل السفياين إىل الكوفة بعث يفإذا خرج

مته عىل مقد   ،سود فيلتقي هو واهلاشمي برايات ،خراسان يف طلب املهدي

فتكون بينهم  ،فيلتقي هو وأصحاب السفياين بباب إصطخر ،شعيب بن صالح

ى يتمن   فعند ذلك ،وهترب خيل السفياين ،فتظهر الرايات السود ،ملحمة عظيمة

الناس املهدي ويطلبونه
(1)

. 

من  ونخيرج أصحاب الرايات السودمن جمموع هذه الروايات يتبني  أن 

ويبايعون ، م وهيزموهنالسفياين أصحاب وحياربوناملرشق أو من خراسان، 

، وقائدهم ئون له سلطانهط  ، ويؤد ون إليه الطاعة، ويوݠاإلمام املهدي املنتظر 

راساين الذي يكون خروجه يف يوم واحد مع خروج اليامين والسفياين، هو اخل

 ورايته راية هدى، إال أن راية اليامين أهدى.

طع وأتباعه عىل ما هو دأهبم يف تفسري األحاديث، فإهنم لتحقيق لگالكن ا

، قالوا: إنه ال توجد راية هدى إال واحدة، وغاياهتم الدنيئة السي ئةمآرهبم 

ة اليامين أهدى الرايات، وهذه الرايات السود رايات هدى، فإذن وحيث إن راي

 ال بد أن تكون هذه الرايات هي رايات اليامين وإن خرجت من خراسان.

 قال ناظم العقييل يف التدليل عىل ذلك:

ر بلهجة نجدها حتذ   ݜوعندما نأيت إىل روايات أهل البيت 

إال   عرص الظهورويف ݠباع أي راية قبل قيام القائم شديدة عن ات  

ة أوصاف وبألفاظ خمتلفة، فتارة نجدهم صفت بعد  راية واحدة، و  

ون عنها بأهنا حسينية، وتارة بأن مع صاحبها عهد رسول اهلل يعرب  

، وتارة بأهنا مرشقية، وتارة بأهنا سوداء، وتارة بأن صاحبها ݖ

ا ، وتارة بأهنا يسوقهݜخامل أصله، وتارة بأهنا راية آل حممد وعيل 
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 ... الخ.ݖرجل من آل حممد 

بد أن تكون هذه الراية  د، فالوبام أن احلق واحد ال يتعد  

 باعها هي راية اليامين املوعودواملأمور بات   املمدوحة من بني الرايات

ال غري ݜ، إذن فهي راية أهل البيت -أهدى الرايات  -
(1) .    

ن الروايات التي فإد؛ ما يف هذا الكالم من التخليط املتعمَّ  وال خيفى

ألن مجلة من تلك  ؛دين راياهتم رايات حقذكرها تشري إىل أشخاص متعد  

صف الذي  ݠالروايات ذكرت راية اإلمام املهدي  أنه من ولد بيف بعضها و 

صفت رايته يف بعضها اآلخر بأهنا راية آل حممد و ،ݠاحلسني   .ݜو 

وايات التي ذكرت الرايات السود  التي خترج من املرشق أو من وأما الر

 خراسان فهي تشري إىل راية اخلراساين.

أهنا أهدى من راية  هيراد بال  بأهنا أهدى الرايات ووصف راية اليامين

، وإنام هي أهدى من راية السفياين وراية اخلراساين، ݠاإلمام املهدي املنتظر 

راية وإن كانت هنا ألراية ضالل، وأما راية اخلراساين ف هناألأما راية السفياين ف

إىل اإلمام  اهتألهنا تدعو إىل احلق، ودعو ؛راية اليامين أهدى منها إال أنهدى، 

 .خالصة ݠاملهدي 

وإذا صحَّ وجود راية هدى أخرى يف عرص الظهور غري راية اإلمام 

العرص  ذلكدها يف ، وهي راية اليامين، بحيث ال يكون وجوݠاملهدي املنتظر 

عىل أن راية اهلدى راية واحدة فقط، فام املانع من  معارضًا للروايات التي تنص  

 راية هدى ثالثة، وهي راية اخلراساين؟!أيضًا أن تكون هناك 

بام ال مزيد عليه يف فصل: )راية  هذه املزاعم بيَّنت  بطالنوقد سبق أن  

ى بالراية عن اجلامعة التي هلا كن  نه قد ي  إ: هناك وقلنا ،(2)اليامين أهدى الرايات(
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 هتاالسفياين التي دعو، وراية ةقَّ حماليامين التي دعوهتا ة هبا، كراية دعوة خاص  

ة التي تدعو إىل يشء واحد، و، فال مانع من تعباطلة د الرايات  املحق  ليس كل د 

راية اليامين ، وݜراية أهل البيت هي ن تكون رايته أ من يدعو إىل احلق ال بد  

، لكن ال ݠاحلق وإىل اإلمام املهدي اخلراساين رايتا حق؛ ألهنام تدعوان إىل و

جيب نرصهتا، إهنا راية اإلمام املعصوم التي »أن نقول عن أي منهام:  يصح  

 رغم أهنا تدعو إىل احلق.   « ويدور احلق معها حيثام دارت

 العقييل: ناظم ح بطالن قول ومما قلناه يتض  

، وهي ݠدة لإلمام املهدي إن هذه الرايات اخلراسانية هي املمهِّ 

التي هتزم السفياين من إيران والعراق حتى تصل إىل بيت املقدس، وقد 

بد أن تكون تابعة لليامين املوعود، املهدي  م أن هذه الرايات التقد  

؛ ألن الراية املمدوحة ݠة حممد بن احلسن ة احلج  ي  األول من ذر  

ا واحدة ال غري وهي أهدى الراياتهتواملأمور بنرص
(1)

. 

نية الرايات اخلراسا أنعىل  الذي استدل  ب من ناظم العقييل وأنا أتعج  

لليامين بأن الراية املمدوحة واملأمور بنرصهتا واحدة ال تابعة التي هتزم السفياين 

أو تابعة  راية اليامينهذه الرايات هي أن تكون  غري وهي راية اليامين، فلهذا ال بد  

، مع أن الروايات املادحة لراية اخلراساين كثرية، واخلراساين خيرج من له

خيرج فيه اليامين من اليمن، فكيف صارت الرايات  خراسان يف نفس اليوم الذي

  له؟! تابعةأو  ليامينراية ااخلراسانية 

أن الرايات السود التي خترج من خراسان رايات  وحاصل البحث:

هدى، قائدها اخلراساين املحتوم الذي يعمل حتت إمرته شعيب بن صالح، وال 

ن كون راية اليامين أهدى الرايات عالقة هلذه الرايات باليامين املعهود، وال يلزم م

أال تكون يف عرص الظهور رايات هدى أخرى، كام ال يلزم من ذلك أن تكون 
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عي أمحد  أو تعمل حتت إمرته ،كل رايات اهلدى منسوبة إىل اليامين كام يد 

  .طع وأتباعهگاإسامعيل 

 



 



 

 

  لسفياينا قتال يف اليماين دور
 

، ݠيدعو إىل اإلمام املهدي املنتظر اليامين و ،اليامين راية هدىراية أن  بام

حة مع اإلمام املهدي يكون يف مواجهة مسل  هو سو ،السفياين راية ضاللراية و

اليامين من تكون هناك مواجهة مسلحة بني فمن الطبيعي أن  سالم اهلل عليه،

من  تذكر دورًا مهامًّ لليامين ، إال أن الروايات ملجهة، والسفياين من جهة أخرى

وهذا قد ، يف ذلك هل دورأي  تبني   واحدة رواية مل أجدبل إين ، هذه الناحية

ك   .يف قتاله مع السفياين اليامين يف فاعلية دورالباحث  يشك 

 مطع وأتباعه، وكذا ما كتبه غريهم نجد أهنلگاولكن عندما نقرأ ما كتبه ا

 السفياين. ور اليامين يف قتالقيض يف بيان دنذهبوا إىل طريف 

يف كتابه )تاريخ ما بعد الظهور( إىل أن  ݥد حممد  الصدر فقد ذهب السي  

 ، فقال: يل الساحة منهخ  ، وسي  السفياين سي جهز عىل اليامين

ة فجوات يف تسلسل احلوادث مل تنطق هبا األخبار بوضوح،  إنه تبقى عد 

 هلا بعض األمثلة:ومن الصعب استدراكها بطبيعة احلال، نذكر 

 إىل أن قال: 

ا، وإن كان املظنون  ومنها: ا وعقائديًّ ا وفكريًّ دور اليامين عسكريًّ

أنه هو املشار إليه يف بعض األخبار بأن رايته راية هدى كام سمعنا يف 

 إال أن   والسفياين سيُجهز عليه، وسيُخيل الساحة منه،التاريخ السابق، 

ة للجوابفجوات أخرى سوف تبقى غري قابل
(1)

. 

يف فهم عبارة وردت يف  االشتباهن عناشئ  القولوالذي يظهر أن هذا 
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قال: إن دولة أهل  ،عامر بن يارس بسنده عن ݞرواية رواها الشيخ الطويس 

وا وكف   ،كم يف آخر الزمان، وهلا إمارات، فإذا رأيتم فالزموا األرضبيت نبي  

زت اجليوش، اراهتا، فإذا استثارت عليكم الروم والرتك، وجه  حتى جتيء أم

خلع خلف بعده رجل صحيح، في  ومات خليفتكم الذي جيمع األموال، واست  

ويتخالف الرتك والروم،  ، ويأيت هالك ملكهم من حيث بدأ،بعد سنني من بيعته

ويل ألهل األرض »من سور دمشق:  وتكثر احلروب يف األرض، وينادي منادٍ 

حائطها، ويظهر ثالثة  سف بغريب مسجدها حتى خير  ، وخي  «قد اقرتب رش   من

رجل أبقع، ورجل أصهب، ورجل من أهل بيت  :نفر بالشام كلهم يطلب امللك

أيب سفيان خيرج يف كلب، وحيرض الناس بدمشق، وخيرج أهل الغرب إىل مرص، 

، ݜحممد فإذا دخلوا فتلك إمارة السفياين، وخيرج قبل ذلك من يدعو آلل 

وتنزل الرتك احلرية، وتنزل الروم فلسطني، ويسبق عبد اهلل )عبد اهلل( حتى 

يلتقي جنودمها بقرقيسياء عىل النهر، ويكون قتال عظيم، ويسري صاحب 

املغرب فيقتل الرجال ويسبي النساء، ثم يرجع يف قيس حتى ينزل اجلزيرة 

ثم يسري إىل الكوفة  ا مجعوا،]فيقتل[ وحيوز السفياين م، فيسبق اليامينالسفياين، 

يهم، ثم خيرج املهدي عىل  ݖفيقتل أعوان آل حممد  ويقتل رجاًل من مسم 

لوائه شعيب بن صالح...
 (1)

. 

فصار مبنية للمجهول،  ݥقرأها السيد  «فيقتل»كلمة  وسبب اللبس أن

ق السفياينُّ اليامينَّ في قتل»: معنى العبارة
، ي قتل يعني  «فيسب  ولكن الصحيح اليامينُّ

ت ل  »مبنية للمعلوم، واملعنى:  أهنا ، فَيق   يعني فيقتل «فيسبق  السفياينُّ اليامينَّ

  .وحيوز  ما مجعوا، أعداَءهالسفياينُّ 

هز عىلعىل أن السفياين  وعليه، فال داللة يف هذه العبارة  اليامين. سي ج 
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ون عىل وكذا بعض الباحثني يرص  طع لگاابعض أتباع ويف قبال ذلك نجد 

 :يقتل السفياين بيدهسنه زعموا أ، بل أن اليامين له دور أساس يف قتال السفياين

 قال ناظم العقييل:

ل السفياين(، الظاهر ت  ق  : )أما يعلمون أنه إنام يَ ݠوقول اإلمام 

إىل صاحب الرايات السود )أيب مسلم  رجوع الضمري يف )أنه(

د الذي به يؤول وا به أنه اليامين املوعود، أو املمهِّ اخلراساين( الذي ظن  

بأن ذلك إنام يقتل  ݠ هلم اإلمام ، فبنيَّ ݜاألمر إىل أهل البيت 

الذي مل خيرج معه  - أبو مسلم اخلراساين -وليس هذا  السفياين،

الرايات السود، وعىل هذا يكون  السفياين عندما خرج للقتال ورفع

ليامين املوعود، بمالحظة الروايات التي تذكر الذي يقتل السفياين هو ا

مواجهة وقتال اليامين مع السفياين ...
 (1)

. 

ت ل السفياين»: ݠقول اإلمام  قلت: يريد به  «أما يعلمون أنه إنام َيق 

لسفياين، الذي يظهر السفياين يف عرصه، فإنه هو الذي يقتل ا ݠاإلمام القائم 

دة قد  ݠبعض أصحاب اإلمام الصادق كان و وا أن هؤالء املسو  أي  -تومهَّ

هم أصحاب الرايات السود  -أصحاب الرايات السود اخلارجني من خراسان 

الذي يؤول إليه  ݠوينرصون اإلمام القائم  ،الذين خيرجون من خراسان

 إال أن، لك اإلمامهو ذ ݠ، فظن وا أن اإلمام الصادق بعد قتل السفيايناألمر 

يؤول إليه األمر هو سأن الذي و األمر ليس كذلك، أنبنيَّ هلم  ݠاإلمام 

زمان  بعدإال ي قتل  ، ولنبعدسفياين مل يظهر تل السفياين، والق  الذي يَ اإلمام 

  . ݠاإلمام الصادق 

الرواية؛ حيث زعم أن معنى مقدار عبث ناظم العقييل ب يت ضحمما قلناه و

بنيَّ ألصحابه أن الذي يقتل السفياين هو صاحب الرايات  ݠدق اإلمام الصا
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، فإن قائد ختليط فاضحالسود التي خترج من خراسان وهو اليامين، وهذا 

لن هالك السفياين فيام سبق، و ذكرناهالرايات السود هو اخلراساين ال اليامين كام 

ت كام دل   ݠعىل يدي اإلمام املهدي سيتم يكون عىل يدي اخلراساين، وإنام 

    عليه مجلة من الروايات التي سنذكرها قريبًا.

 يف رشح احلديث:  ݞقال الشيخ املجليس 

أي أصحاب أيب مسلم  «دةحني ظهرت املسوِّ »: ݠقوله 

 ألهنم كانوا يلبسون السواد. ؛املروزي

هنم الستعجاهلم، وعدم أأي  «ما أنا هلؤالء بإمام»: ݠقوله 

التسليم إلمامهم
(1)

 خارجون عن شيعته واملقتدين به. 

ل ت  ق  يَ ما يعلمون أن القائم أأي  «ل السفياينت  ق  إنام يَ »: ݠقوله 

أو  ؟يقتله ݠج قبله كام يظهر من كثري من األخبار أنه السفياين اخلار

أما يعلمون أن من عالمات ظهور دولة أهل البيت قتل السفياين قبل 

فكيف يصح لنا اخلروج  ،ل بعدتَ ق  ذلك، والسفياين مل خيرج، ومل ي  

؟واجلهاد
(2)

. 

 :يف موضع آخرناظم العقييل وقال 

عود هو من يقيض عىل دولة بني العباس يف آخر ن اليامين املوإ

 ، وإن عىل يديه تكون املالحم، ويتبني  ݜالزمان وعىل أعداء آل حممد 

من الروايات أن ذروة ذلك يكون يف ثامنية أشهر، ونعلم أيًضا أن اليامين 

هو من سيهزم السفياين من العراق ومن إيران .. أي إن اليامين املوعود 

هاحم وأشد  سيخوض ذروة املال
(3)

. 
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ال يظهر من الروايات ذلك، وإنام يظهر منها أن زوال ملك بني  قلت:

 ݠبسنده عن أمري املؤمنني  ݞعىل يد اخلراساين، فقد روى النعامين  العباس

أنه قال: ملك بني العباس يرس ال عرس فيه، دولتهم لو اجتمع عليهم الرتك 

الديلم والسند واهلند والرببر والطيلسان لن يزيلوه، وال يزالون يف غضارةو
(1)

 

عنهم مواليهم وأصحاب ألويتهم، ويسل ط اهلل عليهم  من ملكهم حتى يشذ  

علجاً 
(2)

رفع له راية خيرج من حيث بدأ ملكهم، ال يمر بمدينة إال فتحها، وال ت   

 ،وال نعمة إال أزاهلا، الويل ملن ناواه، فال يزال كذلك حتى يظفر ها،إال هدَّ 

باحلق ويعمل بهرجل من عرتيت، يقول  ويدفع بظفره إىل
(3)

.   

ل عىل يد «جًا خيرج من حيث بدأ ملكهمل  ويسل ط اهلل عليهم ع  »وقوله: 

من  هخراساين؛ ألن الذي سل طه اهلل عىل ملك بني العباس أن هذا الرجل

بقيادة أيب مسلم اخلراساين، واخلراساين منها بدأ ملك بني العباس التي خراسان 

دون هو اخلراساين املحتوم  ݠه إىل اإلمام املهدي املنتظر الذي يدفع بظفر

 .غريه

يشرتك فيه ملك بني فالن الذي يكون عالمة عىل قرب الظهور  وإزالة

  .معاً  اخلراساين والسفياينكل من 

أنه قال  ݠبسنده عن أيب جعفر الباقر  (الغيبة)يف  ݞفقد روى النعامين 

ق لبني فالن من  يف حديث طويل:  ال بد   أن يملكوا، فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرَّ

ت أمرهم، حتى خيرج عليهم اخلراساين والسفياين، هذا من ملكهم، وتشتَّ 

املرشق، وهذا من املغرب، يستبقان إىل الكوفة كفريس رهان، هذا من هنا، وهذا 
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بقون منهم  من هنا، حتى يكون هالك بني فالن عىل أيدهيام، أما إهنم ال ي 

أحداً 
(1)

. 

طع لگاومن جمموع الروايات ال نجد أي ذكر للمالحم التي ينسبها ا

جدت يف موضع فهي موجودة فقط يف أوهام  وأتباعه لليامين املعهود، والتي إن و 

  هؤالء القوم وخياالهتم!

زعم أن املراد بالقائم الذي ورد يف الروايات أنه يقاتل العقييل ناظاًم ثم إن 

 : و اليامين، فقالالسفياين ه

ويتسابق  ،ضح لنا أن القائم الذي يقاتل السفياينم يت  وبعد ما تقد  

، وإذا كان ݠاإلمام املهدي حممد بن احلسن  معه كفريس رهان ليس

كذلك فال يمكن أن يكون غري اليامين املوعود؛ ألن اليامين موصوف 

هل وأن امللتوي عليه من أ ،ومأمور بنرصته ،بأنه أهدى الرايات

.النار..
(2)

. 

 ݠقتال القائم  ذكرت، فإن الروايات التي كام سبقه ختليط واضحهذا و

، ورصفها إىل اليامين ݠللسفياين تدل عىل أن القائم هو اإلمام املهدي املنتظر 

د فيها أن عبث بالروايات ومحلها عىل غري ما يراد هبا، فإن الروايات التي ور

يرفع كل  مايذبح السفياين فيها من الترصيح والتوضيح  ݠاإلمام املهدي 

 .أم غريه اليامينرجل آخر، سواء كان لبس، ويزيل احتامل أن املراد بالقائم 

يف تفسريه بسنده عن أيب جعفر الباقر ومن هذه الروايات ما رواه العيايش 

فينفر املهدي  ،إىل املدينة ثاً ويبعث السفياين بعأنه قال يف حديث طويل:  ݠ

منها إىل مكة، فيبلغ أمري جيش السفياين أن املهدي قد خرج إىل مكة، فيبعث 

ة موسى بن ن  ب عىل س  يرتق   فال يدركه حتى يدخل مكة خائفاً  ،عىل أثره جيشاً 
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من السامء:  فينادي منادٍ  ،. وقال: فينزل أمري جيش السفياين البيداءݠعمران 

ل اهلل خسف هبم، فال يفلت منهم إال ثالثة نفر، حيو  ، في  «دي القوميا بيداء، بي»

  ...وجوههم إىل أقفيتهم

إىل مكة، وإعالن خروجه املبارك،  ݠذكر ذهاب القائم أن وبعد 

من أجل التأكيد عىل أنه  ومبايعة الثالثامئة والثالثة عرش من أصحابه له، قال

يبايعونه  ،ثامئة وبضعة عرشثالثم خيرج من مكة هو ومن معه ال :صاحب األمر

 يسالحه ووزيره معه، فينادبني الركن واملقام، ومعه عهد نبي اهلل ورايته و

اسمه  ،همحتى يسمعه أهل األرض كل   ،بمكة باسمه وأمره من السامء املنادي

ورايته  ݕاسم نبي، ما أشكل عليكم فلم يشكل عليكم عهد نبي اهلل 

 .وسالحه

تى يأيت العذراء هو ومن معه وقد حلق به ناس ثم يسري ح :قالإىل أن 

 - بداليوم األ (1)وهم -، حتى إذا التقوا يومئذ بوادي الرملة والسفياين ،كثري

، وخيرج ناس كانوا مع آل حممد من شيعة آل حممد خيرج أناس كانوا مع السفياين

، وهو وخيرج كل ناس إىل رايتهم ،يلحقوا هبمفهم من شيعته حتى  ،إىل السفياين

: ويقتل يومئذ السفياين ومن معه حتى ال ݠبدال. قال أمري املؤمنني يوم األ

    .(2)يرتك منهم خمرب

وما يكون بعد خروجه،  ݠ أحوال القائم يبنيِّ كام هو واضح واحلديث 

ر  يرد فيهومل  م يمكن حتى  لليامينأي ذ ك  م أن املراد بالقائم هو ملتوهِّ أن يتوهَّ

ث عن اإلمام املهدي  ݠ الباقر من الواضح أن اإلماماليامين، و  ݠكان يتحد 

من السامء باسمه واسم أبيه، ويكون معه عهد نبي اهلل ورايته  الذي ينادى  

و ونحو ذلك مما ه والثالثة عرش بني الركن واملقام وسالحه، ويبايعه الثالثامئة
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   دونام سواه. ݠات اإلمام املهدي من خمتص  

وكذلك احلال يف رواية أخرى رواها العيايش يف تفسريه عن عبد األعىل 

: يكون لصاحب هذا األمر غيبة يف بعض هذه ݠاجلبيل، قال: قال أبو جعفر 

 الشعاب...

يف مكة وبيعة الثالثامئة والثالثة عرش له، وخروجه  ݠثم ذكر خروجه 

وإثبات إمامته للناس بعهد  شه، وخسف جيش السفياين بالبيداء،من مكة بجي

رجه هلم. ݕعنده من رسول اهلل  خروجه إىل نجف الكوفة وجربئيل ذكر و خي 

عن يمينه، وميكائيل عن يساره، وأن الرعب يسري أمامه شهرًا وخلفه شهرًا، 

ه بخمسة آالف من املالئكة مسو  يوأن اهلل    ... منيمد 

إليها، وهو  خل الكوفة فال يبقى مؤمن إال كان فيها أو حنَّ ثم يدقال: ثم 

، «سريوا إىل هذه الطاغية»، ثم يقول ألصحابه: ݠقول أمري املؤمنني عيل 

، فيعطيه السفياين من البيعة سلاًم، فيقول له ݕه ة نبي  عوه إىل كتاب اهلل وسن  فيد  

! فيقول: ما أبداً واهلل ما نبايعك عىل هذا  !كلب وهم أخواله: هذا ما صنعت؟

خذ حذرك، »: ݕأصنع؟ فيقولون: استقبله. فيستقبله، ثم يقول له القائم 

، فيصبح فيقاتلهم، فيمنحه اهلل أكتافهم، ويأخذ «فإنني أد يت إليك وأنا مقاتلك

السفياين أسريًا، فينطلق به ويذبحه بيده
(1)

. 

، وال ݠدث بعد خروج اإلمام املهدي وهذا احلديث كسابقه يبني  ما حي 

 ر فيه لليامين كام هو واضح لكل ذي عينني.ك  ذ  

ح بعض علامء أهل السنة بأن اإلمام املهدي  يذبح هو الذي  ݠوقد رص 

 شعر بأن رواياهتم تدل عىل ذلك أيضًا. السفياين، وهذا ي  

 ،ليه من الشام جيشاً إن السفياين يبعث أالصب ان: وحممد بن عيل قال 
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 ليه السفياين بمن معه،إاملخرب، فيسري  هبم بالبيداء، فال ينجو منهم إال خسففي  

  .(1)ويذبح السفياين ،فتكون النرصة للمهدي

صلة بخروج املت قي اهلندي: ومن الفتن املت  عيل بن حسام الدين قال 

آخر  السفياينَّ  وذبح املهديُّ  ،وخسف جيشه بالبيداء مارة السفياين،إاملهدي 

قريبة إىل حد  التواتر اتاألمر، وهذه العالم
(2). 

 طريقتهم يفطع وأتباعه لگاأن ا للقارئ العزيز يتبني   قلناه مان جمموع وم

لنيتضليل  الناس إهيام األحاديث الواضحة، ومعاين ب العبثهي  البسطاء واملغف 

 ݜيفهمها أحد غريهم؛ ألن األئمة األطهار  ال ݜأن أحاديث أهل البيت 

ة، وألغازًا  حل ها، من نمكَّ تال ي   كالمهم شفرات جعلوا يفهمها  وأحاجي المعامَّ

وقت  ذمن يكشف عن معانيها، ومل أعاظم العلامء السابقني واملعارصينحتى 

 طع وأتباعه!!لگااهذا يومنا هذا إال  صدورها إىل

 -ية دور اليامين يف قتال السفياين وهو أمه -أن هذا الرأي  ومما يؤسف له

 : قال حيث ،طع وأتباعهلگاا من كالمأخذه ه ، ولعل  بعض الباحثنياه تبن  

ر يدعو السفياين للهجوم عىل  وهلذا فإن هناك أكثر من مرب 

 العراق.

هو املبادر األول  -من الناحية الواقعية  -وعليه فيكون اليامين 

ملجاهبة حركة السفياين، ويكون خروجه متزامنًا مع خروج السفياين يف 

ة، وذلك ة ملح  ر لديه، أو حلاجة أمني  الشام نتيجة لرصد أمني مبك  

أساسًا  وألنه معنيٌّ  ؛لوجوده يف أرض املعركة سلفًا عىل ما يبدو

بالساحة العراقية
(3)

  . 
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 . 185امين املوعود أهدى الرايات: راية الي (3)
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أن اليامين هو املبادر األول ملجاهبة السفياين هو أنه من إن كان مراده  قلت:

فهم من الروايات ل من يسعى لذلك، فهذا مل يت ضح من الروايات، والذي ي  أو  

مع حروبه  ستكوناليامين، وإنام  والاخلراساين  اليف الشام  حياربه أن السفياين لن

يكون  اليامين لن إىل الكوفة، فإن هه جيوشوج  تاألصهب واألبقع، وأما عندما ت

ن من إيقاعست، وجيوش السفياين يف مواجهة معه أهل مقتلة عظيمة ب تمك 

سوداء ال هبراياتبعد ذلك ، وسيكون يف مواجهته اخلراساين الذي سيأيت الكوفة

 .من خراسان

عن جابر بن النعامين بسنده  اهومن الروايات التي تدل عىل ذلك ما رو

: يا جابر، الزم ݠيزيد اجلعفي، قال: قال أبو جعفر حممد بن عيل الباقر 

 حتى ترى عالمات أذكرها لك إن أدركتها: الً ج  وال ر   ك يداً وال حترِّ  ،األرض

به من بعدي  ث  هلا اختالف بني العباس، وما أراك تدرك ذلك، ولكن حدِّ أو  

 ...السامء ينادي من عني، ومنادٍ 

ثم خيتلفون عند ذلك عىل  ،ل أرض خترب أرض الشامفأو  : قالإىل أن 

ثالث رايات: راية األصهب، وراية األبقع، وراية السفياين، فيلتقي السفياين 

تبعه، ثم يقتل األصهب، ثم ال يكون له  فيقتله السفياين ومن ،فيقتتلون ،باألبقع

قتل هبا من في   ،، فيقتتلون هباه بقرقيسياءجيش حو العراق، ويمر  ة إال اإلقبال نمه  

، هتم سبعون ألفاً إىل الكوفة وعد   جيشاً  ارين مائة ألف، ويبعث السفيايناجلب  

، فبينا هم كذلك إذ أقبلت رايات وسبياً  وصلباً  صيبون من أهل الكوفة قتالً في  

ومعهم نفر من أصحاب القائم ا حثيثاً وتطوي املنازل طيًّ  ،ل خراسانبَ من ق  
(1)

. 

يف  وهذه الرواية تبنيِّ أن اخلراساين هو املبادر األول ملواجهة السفياين

مل أجد رواية أخرى تدل عىل خالف ذلك، وهذا ال يتناىف مع كون ، والعراق

                                                             
 . 289الغيبة:  (1)
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 اليامين ل من شأنال يعني أنني أقلِّ كام أن قويل ذلك راية اليامين أهدى الرايات، 

، ولكن البحث يقتيض اقتفاء أثر أو الدعوة إليه ݠهدي يف نرصة اإلمام امل

ل يف  الروايات، والنظر يف مدى داللتها من دون زيادة، وعليها يكون املعو 

 .استخالص مجيع النتائج

 ، عن(خمترص إثبات الرجعة)الفضل بن شاذان يف كتابه  روىنعم 

السفياين  ، قال: استعيذوا باهلل من رشِّ ݠبن أعني، عن أيب عبد اهلل  زرارة

ا ، أم  ݕال وغريمها من أصحاب الفتن. قيل له: يا ابن رسول اهلل والدج  

 من مضامني أحاديثكم شأنه، فمن السفياين وغريه من ال فعرفناه وقد تبنيَّ الدج  

ل من خيرج منهم رجل يقال له: : أو  ݠوما يصنعون؟ قال  ؟أصحاب الفتن

اية شديدة يف الناس وجور له نك ،أصهب بن قيس، خيرج من بالد اجلزيرة

ثم خيرج اجلرمهي من بالد الشام، وخيرج القحطاين من بالد اليمن،  ،عظيم

ولكل واحد من هؤالء شوكة عظيمة يف واليتهم، ويغلب عىل أهلها الظلم 

والفتنة منهم، فبينا هم كذلك خيرج عليهم السمرقندي من خراسان مع الرايات 

بس من أودية الشام، وهو من ولد عتبة بن أيب السود، والسفياين من الوادي اليا

ع بخبز الشعري ف، ويتقن  ظهر الزهد قبل خروجه ويتقش  سفيان، وهذا امللعون ي  

ال، ثم ال والرذ  فيجلب بذلك قلوب اجله   ،وامللح اجلريش، ويبذل األموال

 ،ظهرون الباطلعي اخلالفة فيبايعونه، ويتبعهم العلامء الذين يكتمون احلق وي  يد  

وخروج اليامين من اليمن ، وقد يكون خروجه «إنه خري أهل األرض»فيقولون: 

مع الرايات البيض
(1)

ل من يقاتل فأو   يف يوم واحد وشهر واحد وسنة واحدة، 

األصهب  ويقتله اليامين، ثم يفر   ،هزم ويرجع إىل اليمنفين ،السفياين القحطاين

فيتبعهام ويقهرمها، ويقهر كل من  ،واجلرمهي بعد حماربات كثرية من السفياين

                                                             
كذا يف املصدر، ولعل الصحيح هو: السود، لداللة مجلة من الروايات عىل خروج الثالثة يف يوم  (1)

 . واحد
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 ر كثرياً ويسخِّ  ،إىل األطراف ثم يبعث السفياين جيوشاً  ،ينازعه وحياربه إال اليامين

 ،دفع امللك اخلراساينمن البالد، ويبالغ يف القتل والفساد، ويذهب إىل الروم ل

يف عنقه صليب، ثم يقصد اليامين، فينهض اليامين لدفع  (1)ويرجع منها منترصاً 

 ،بعد حماربات عديدة ومقاتالت شديدة، فيتبع اليامينه، فينهزم السفياين رش  

 ،فتكثر احلروب وهزيمة السفياين، فيجده اليامين يف هنر اللو مع ابنه يف األسارى

من األعداء ثالثني سنة، ثم  ، ثم يعيش يف سلطنته فارغاً إرباً  عهام إرباً فيقط  

 ،توىف  حتى ي   ݠوينتظر ظهور قائمنا  ،ويأوي مكة ،ض امللك بابنه السعيديفو  

من أربعني سنة، ومها يرجعان  فيبقى ابنه بعد وفاة أبيه يف ملكه وسلطانه قريباً 

ݠإىل الدنيا بدعاء قائمنا 
(2)

 .  

دةخمالفمشتملة عىل لرواية وهذه ا لروايات الدالة عىل أن ا باقيل ات متعد 

هذا اليامين  فإن، ݠيامين من عالمات ظهور اإلمام املهدي خروج السفياين وال

الذي يقتل السفياين يبقى فارغًا من األعداء ثالثني سنة، ثم يموت، وحيكم بعده 

 ݠاإلمام املهدي ظهور احلديث أن  يستفاد منابنه قريبًا من أربعني سنة، وال 

بنه يرجعان إىل الدنيا أن هذا اليامين واستفاد منه يوإنام ، مبارشة سيكون بعد ذلك

؟ ال نعلم، هذه الرجعةحصل تس، ولكن متى ݠبدعاء القائم بعد ذلك 

 ؛أو أكثر، وعليه فهذه الرواية ال يمكن قبوهلا بحال عامبعد مائة  ا تقعفلعله

واخلراساين  ت عىل أن اليامين والسفياينملخالفتها لباقي الروايات التي دل  

يف  ݠمن خروج اإلمام املهدي فقط ر ة أشهخيرجون يف رجب، أي قبل عد  

  .والدعوة إليه نرصتهباليامين بعد خروجه  يقوم، واحلرام مشهر حمر  

هبا عىل أن اليامين  نحتجَّ ولشذوذ هذه الرواية وخمالفتها لباقي الروايات مل 

                                                             
اً »كذا يف األصل، ولعل الصحيح هو  (1) كام نقله الشيخ املجليس يف بحار األنوار  «متنرصِّ

 عن كتاب الغيبة للشيخ الطويس، وهو األنسب بالسياق.  52/217

 . (15/214خمترص إثبات الرجعة )يف جملة تراثنا  (2)
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 من اليمن رغم أهنا رصحية يف ذلك.

سبق كرناها فيام ذوأما اإلشارة إىل اليامين بكارس عينيه يف الرواية التي 

فهي ال تدل بوضوح عىل أن اليامين يتوىل هزيمة السفياين إال إذا قلنا: إن الضمري 

يمكن أن نستفيد من احلديث أن حينئذ يعود عىل السفياين، ف« عينيه»يف كلمة 

القول بعود الضمري عىل السفياين السفياين أو يكرس شوكته، إال أن  ذل  اليامين ي  

م،هو أحد املحتمالت  اجلزم بداللة هذا  نستطيعوعليه فال  كام بيَّناه فيام تقد 

   يف قتال السفياين.  حاسماحلديث عىل أن اليامين سيكون له دور 

طع وأتباعه لگاا ال نجد يف الروايات ما يدل عىل ما زعمه اأن   :والنتيجة

سفياين، بالدور األكرب يف مواجهة ال القيام هو الذي يتوىل  وغريهم من أن اليامين 

الروايات أن الذي  جمموعقتل السفياين بيده، والذي ي فهم من يوأنه هو الذي 

ل اهلل يقوم بالدور األكرب يف مواجهة السفياين وقتله هو اإلمام املهدي املنتظر  عجَّ

 .تعاىل فرجه الرشيف

 





 

 

  اليمانية ُمدَّعي دعاوى بطالن
 

 همممن مدحت   هأو غري عي أنه اليامينأن يد   من السهل عىل كل كاذب مفرتٍ 

ثت عن حوادث آخر الزمان الروايات أمور ق يلفليس من الصعب ت، والتي حتدَّ

 ج.ل هبا عىل البسطاء والسذَّ جَّ دَ ي  ة وعرضها عىل أهنا أدل   ،واهية وخياالت باطلة

ة علمية بأدل   الدعاوى الباطلةتلك إثبات  غري املمكنولكن من 

 .ݜهل بيت العصمة والطهارة صحيحة، تنسجم مع الروايات املروية عن أ

عي أنه هو اليامينگاأمحد إسامعيل وقد ظهر يف هذا العرص   طع الذي يد 

رددنا عىل مجلة  وقد من البرصة،عامي مغمور رجل  املذكور يف الروايات، وهو

، وهذا الرجل م من فصول هذا الكتابأتباعه فيام تقد   دعاوىو دعاواهمن 

ومن مجلة دعاواه أنه اد عى أنه قها عاقل، يصد  كثرية ال أخرى عاءات اد عى اد  

القائم باألمر من بعده، وأنه أنه هو ، وݠ املنتظر من أحفاد اإلمام املهدي

معصوم منصوص العصمة، وغري ذلك من األمور التي دل  الدليل الصحيح 

مجلة  ذكرت  ال يؤمن بيوم احلساب، وقد  أنهعىل ، وفيهامفرٍت عىل أنه كاذب 

لقاصم لدعوة املفرتي عىل اإلمام القائم(، ايف كتايب: )الرد  عاواهوافرة من د

 ها يف هذا الكتاب.عفمن أراد االطالع عليها فلرياج

ما يدل بوضوح عىل  أن أذكر ق باليامين فإين أود  وحيث إن بحثنا هنا متعل  

ة صح  عىل عنده أي دليل  عدم وجودأن ، مع اليامنية يف دعوى هذا الرجل كذب

االً اٍف يف احلكم بكونه كذ  ك دعواه طع لگابه ا ما استدل  من الحظ ، وكل ابًا دج 

ال يعدو كونه جيد أنه وما كتبه أنصاره يف تأييد دعواه  كتبام ن سب إليه من في

تثبت أمام البحث العلمي،  ال ،واضحةتلفيقات عبث مكشوف بالروايات و

ال قها إال يصد   وال ج الذين ال واجله  ذَّ  .بني احلق والباطليمي زون الس 
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 أمور: ةعد   يف اد عائه اليامنية كذب هذا الرجليدل عىل الذي و

 طع ليس يامنيًّا:لگاأن ا أوالً:

م بالتفصيل أن  بيَّنا لقد  ، وأمحد إسامعيلاليمنأهل من  يامينالفيام تقد 

 رصي يامنيًّا؟!فكيف يكون البمن أهل البرصة،  عراقيكام هو معلوم  طعگا

اسم ال صفة ونسبة، أي أن اليامين « اليامين»مل أن كلمة وحتى لو احت  

حسني األصفهاين، أو عبد اهلل اسمه فالن  اليامين، كام يقال:  الرواياتاملذكور يف 

ى باليامين  طع الگاي، أو نحو ذلك، فإن أمحد إسامعيل القم   ينتمي إىل أرسة تسم 

   .ته يف البرصةيعرفه الناس يف منطقكام 

  :رضوان اهلل عليه زيد الشهيد ينتسب إىلأن اليامين  ثانيًا:

، العراقية سويلم آلبوفإنه ينتسب إىل عشرية طع گاأمحد إسامعيل أما و

الشهيد ال من قريب وال من بعيد كام هو  إىل زيد تنتميال  وهذه العشرية

مالذي ذكرن معروف من نسبهم ، بل إن عون ذلكال يد  أيضًا ، وهم اه فيام تقد 

  عي انتسابه لزيد الشهيد.طع نفسه ال يد  گاأمحد إسامعيل 

  :من اليمنخيرج  أن اليامين ثالثًا:

  خرج من البرصة.فإنه طع گاأمحد إسامعيل أما و

اليامين خيرج من ت عىل أن وقد سبق أن ذكرنا مجلة من الروايات التي دل  

 اليمن، فراجعها.

 مع السفياين واخلراساين:خيرج يف يوم واحد اليامين أن  رابعًا:

السفياين خروج مع  عالمة اليامين أن خروجه يكون متزامناً  فإن

م وقد ذكرنا ، يوم واحدسنة واحدة، ويف شهر واحد، وواخلراساين يف  فيام تقد 

والنعامين  شيخ الطويسالشيخ املفيد والالتي رواها الدالة عىل ذلك  اتالرواي

س اهلل أرسارهم   .وغريهم قد 
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م  هالعالمة كام أوضحناهذه و زة هلؤالء من أهم العالمات املميِّ فيام تقد 

 الثالثة.

سيكون  وأن خروجه، مل خيرج بعد طعگاأمحد إسامعيل زعمهم أن وأما 

د للخروج، واملراد باخلروج هو اآلن يمه   نهأ، وأو من مكان آخر من اليمن

 ة أمور:فهو مردود بعد  ، بالسالحاخلروج 

  أن اخلروج هو اإلعالن عن القيام: -1

تسبقه فرتة اإلعداد ومجع السالح واألنصار، بد أن ال وإن كان القيام فإن 

متى ما حصل اإلعالن عن القيام فقد بدأ اخلروج وإن مل تبدأ احلركة إال أنه 

 .وغريه حة بالسيفملسل  ا

اس طع أعلن عن دعوته، ودعا إىل نفسه، وحث  النگاوأمحد إسامعيل 

، وقد بيَّنا روج املعني يف الرواياتهذا هو اخلعىل نرصته، وأفصح عن أهدافه، و

م.  ذلك فيام تقد 

 طع خرج بالسالح:لگاأن ا -2

أمر إنه  :واخلروج بالسالح أظهر مصاديق اخلروج، وقد سبق أن قلنا 

هـ، أي يف 1429يف يوم عاشوراء سنة يف البرصة بالسالح أتباعه باخلروج 

 .م18/1/2008

خروجًا، فكيف  د  عَ فإذا كانت تلك احلوادث التي حدثت يف البرصة ال ت  

 طع وأتباعه؟!لگايكون اخلروج بنظر ا

 طع أعلن عن خروجه يف بيان الرباءة:لگاأن ا -3

خ يف يف بيان أسامه: )بيان الربافإنه  مجادى الثانية سنة  13ءة(، مؤرَّ

 :فيه قالهـ، منشور يف موقع أنصاره، 1425

لقد أسفر الصبح لذي عينني، وظهر أمر قائم آل حممد )ع( كالشمس 



 ات: دراسة يف شخصية اليامينالراي أهدى   ................................................... 260

يف رائعة النهار، ال لبس فيه لكل طالب حق، وجاءكم يا علامء الشيعة 

ات من تعرفونه كام تعرفون أبناءكم وال خيفى عليكم أمره، بالرواي

الصحيحة عن الصادقني )ع(، فهل ت نكرون عىل علامء اليهود 

والنصارى )لعنهم اهلل( أهنم مل يتبعوا حممد ]كذا[ )ص(؛ ألنه ذ كر يف 

ون عليهم بذلك،  كتبهم باسمه وصفته، وأنه خيرج من فاران، وحتتج 

   إذن فارجعوا إىل كتبكم وحاسبوا أنفسكم.

ح بذلك يف كثري من كام رص   ݠطع يعني نفسه بقائم آل حممد لگاوا

ظهوره، وظهوره وخروجه يشء واحد كام عن كلامته، وهو يف هذا البيان يعلن 

 هو واضح. 

 قة عىل اخلروج: أن النرصة معل   -4

يف  لنعامينا رواها طع وأنصاره عىل وجوب نرصة اليامين بروايةلگاا احتجَّ 

ل: وليس يف الرايات قا بعد كالم طويل ݠعن أيب جعفر  بسنده (الغيبة) كتاب

راية أهدى من راية اليامين، هي راية هدى؛ ألنه يدعو إىل صاحبكم، فإذا خرج 

 ؛اليامين حرم بيع السالح عىل الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليامين فاهنض إليه

فإن رايته راية هدى، وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من 

حلق وإىل طريق مستقيمأهل النار؛ ألنه يدعو إىل ا
(1)

. 

ها عمدة الروايات ن  ولك، مكام بي ن ا فيام تقد   وهذه الرواية ضعيفة السند

زون علي، وأنصاره طعلگااهبا  حتجَّ االتي  يف إثبات أمور ها حيث صاروا يتعك 

نحن و، كإمامة اليامين وعصمته ووجوب نرصته دة من دعاواهم الباطلةمتعد  

معلَّقة عىل خروجه، حيث  ة اليامين، وهي تدل بوضوح عىل أن نرصم هبانلزمه

طع خمريَّ بني أمرين أحالمها لگااعليه ف، و«وإذا خرج اليامين فاهنض إليه»قال: 

: فإنه إن قال:  ر  به يف «إنه قد خرج وقد وجبت نرصته»م  ، فإن الروايات تكذ 
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خروج اليامين متزامن مع خروج أن  الروايات بيَّنت كام مر  اد عاء أنه اليامين؛ ألن 

 .، واخلراساين والسفياين مل خيرجا بعدوالسفياين يف يوم واحداخلراساين 

واإلمام  ،أن اليامين خيرج يف رجب أخر عىلروايات  داللةمضافًا إىل 

ستة أشهر، حوايل م، فالفاصلة بني خروجهام خيرج يف شهر حمر   ݠاملهدي 

ب وعليه  ؛ ألنه قد مىض عىل اليامين طع يف اد عائه أنهلگاافهذه الروايات تكذ 

 ݠم حوايل اثنتي عرشة سنة، ومل خيرج اإلمام املهدي 2002خروجه يف سنة 

   بعد. 

ألزمناه هبذه الرواية التي أمرت « إنه مل خيرج بعد»طع: لگاوإن قال ا

بالنهوض إليه إذا خرج، فال جتب اآلن نرصته بحسب داللة هذه الرواية لو 

تها.سل    منا بصح 

 :ݠأن اليامين يدعو إىل اإلمام املهدي  خامسًا:

بأنه يدعو إىل  أهدى الرايات راية اليامينكون الروايات بعض  فقد عل لت

طع فإنه يدعو إىل گا، وأما أمحد إسامعيل وال يدعو إىل نفسه ،ݠاإلمام املهدي 

   فكيف يكون هو اليامين املعهود؟!، ݠ وال يدعو إىل اإلمام املهدينفسه، 

من أوضح األمور التي تدل عىل أنه يدعو إىل نفسه قد بيَّنا فيام سبق أن و

هي )رشائع اإلسالم(،  باسمه إىل تقليده، وأصدر رسالة عملية الناسدعا  أنه

، فأي دعوة باعه، واإليامن به، ونرصته، وحذر الناس من خمالفتهوأمر الناس بات  

 أوضح من هذه؟!للنفس 

 طع راية ضالل.لگاأن راية ا سادسًا:

صاحبها رفع قبل قيام القائم فت عىل أن كل راية ت  الروايات دل  بعض ن فإ

 .طاغوت ي عبد من دون اهلل

عن أيب بصري، عن أيب بسنده  ݞالكليني  ومن تلك الروايات ما رواه
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د من عبَ قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت ي   رفعقال: كل راية ت   ݠعبد اهلل 

وجل دون اهلل عز  
(1)

.    

وإن كان  ݠ)كل راية ترفع قبل قيام القائم( : ݞقال املازندراين 

الطاغوت:  ،من دون اهلل( ونعبد)فصاحبها طاغوت ي   ،رافعها يدعو إىل احلق

 ،طلق عىل الواحد واجلمعوي   ،عبد من دون اهللوكل ما ي   ،واألصنام ،الشيطان

بالضم وصف له «عبدوني  »و
(2)

. 

قبل قيام القائم  تتلك الرايات التي  رفع ة منحدواطع هي لگاوراية ا

ة هبا خمالفة ملا روي متواترًا عن أئمة أهل البيت ݠ ، فال ݜ، وهلا دعوة خاص 

     أن تكون راية ضالل. بد  

ا بعد كل ما قلناه والنتيجة: عي يد  ن ألأنه ال جمال  أنه من الواضح جدًّ

دحت  طع هو اليامينگاأمحد إسامعيل  شخص حيرتم عقله أن املعهود الذي م 

وأنصاره مل يذكروا دلياًل واحدًا  طعلگاهذا اأن رايته يف الروايات، وال سيام 

التي ذكروها هم تلد  لع عىل أكل من اط  ، وعاء الكاذبهذا االد  صحيحًا يدل عىل 

ال  وعبث بالروايات ة ومزاعم ملفقةدجمر   اتعاءاد  إلثبات هذا االد عاء جيد أهنا 

 أكثر.

رهما أردت بيانه حول اليامين  إىل هنا تم   ر ذ ك  يف روايات عرص  الذي تكر 

جيعله بارك، وأسأل اهلل تعاىل أن يتقب ل من ي هذا اجلهد اليسري، وأن الظهور امل

ه وجوده وكرمه، إنه ن  بمَ  ل اهلل تعاىل فرجه الرشيف،إمام العرص عجَّ  مرضيًّا عند

ته واحلمد هلل رب العاملني، وصىل   أكرم األكرمني،  اهلل عىل خري خلقه وأفضل بري 

 حممد وآله الطي بني الطاهرين.

 
                                                             

 . 8/246الكايف ( 1)

 . 12/412رشح أصول الكايف ( 2)



 

 

 واملراجع صادرامل
 

 القرآن الكريم.

 إثبات اهلداة: حممد بن احلسن بن عيل بن احلسني احلر العاميل، مؤسسة -1

    .م2004 -هـ 1425األعلمي للمطبوعات، بريوت، 

االحتجاج: أمحد بن عيل بن أيب طالب الطربيس، تعليقات: السيد حممد  -2

 -هـ 1414باقر اخلرسان، رشكة الكتبي للطباعة والنرش، بريوت 

 م.1992

: شيخ الطائفة الشيخ )املعروف برجال الكيش( اختيار معرفة الرجال -3

عيل الطويس، تصحيح حسن املصطفوي، مطبعة  حممد بن احلسن بن

وطبعة أخرى حتقيق: حممد  .هـ.ش1348جامعة مشهد، مشهد، إيران، 

تقي امليبدي، والسيد أيب الفضل املوسويان، طبع وزارة الثقافة واإلرشاد 

 هـ.ش.1382اإلسالمي، طهران، 

 عكربي،ال النعامن بن حممد بن حممد اهلل عبد أبو املفيد الشيخ: اإلرشاد -4

   .م2008 -هـ 1429 ،بريوت الرتاث، إحياء ݜ البيت آل مؤسسة

إسعاف الراغبني يف سرية املصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين: حممد بن  -5

عيل الصبان، رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص، 

 م.1948 - هـ1367

 شبسرتي للمطبوعات،األصول الستة عرش: جمموعة من الرواة، دار ال -6

 هـ.ش.1363 -هـ 1405قم،  

االعتقادات يف دين اإلمامية: الشيخ حممد بن عيل بن بابويه املعروف  -7

بالشيخ الصدوق، حتقيق: عصام عبد السيد، دار املفيد للطباعة والنرش 



 سة يف شخصية اليامينالرايات: درا أهدى   ..................................................  264

 م.1993 -هـ 1414والتوزيع، بريوت، 

 م.1980 ،بريوت األعالم: خري الدين الزركيل، دار العلم للماليني، -8

إعالم الورى بأعالم ا هلدى: أبو عيل الفضل بن احلسن الطربيس، حتقيق:  -9

 -هـ 1399عيل أكرب الغفاري، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، 

  م.1979

إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب: الشيخ عيل اليزدي احلائري،  -10

 م.1984 - هـ1404مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، 

حممد بن احلسن الطويس،  الشيخأمايل الشيخ الطويس: شيخ الطائفة  -11

حتقيق: هبراد اجلعفري وعيل أكرب الغفاري، دار الكتب اإلسالمية، 

 ق. .هـ1380طهران 

حممد بن عيل بن بابويه القمي، مؤسسة الشيخ أمايل الصدوق: أبو جعفر  -12

 م.1980 - هـ1400 ،األعلمي للمطبوعات، بريوت

اإلمامة والتبرصة من احلرية: عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه القمي،  -13

حتقيق: السيد حممد رضا احلسيني، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، 

 م.1987 -هـ 1407بريوت 

 األنوار اإلهلية يف املسائل العقائدية: الشيخ مريزا جواد التربيزي، دار -14

 هـ.  1422م، ، قݝالصديقة الشهيدة 

حممد باقر املجليس، دار إحياء الرتاث العريب،  الشيخبحار األنوار:  -15

 هـ.1403بريوت 

بن كثري الدمشقي، حتقيق د. أمحد أبو إسامعيل بن عمر البداية والنهاية:  -16

 م.1985 - هـ1405، ملحم ومجاعة، دار الكتب العلمية، بريوت

عيل بن حسام الدين املتقي مان: الربهان يف عالمات مهدي آخر الز -17

اهلندي، حتقيق: أمحد عيل سليامن، دار الغد اجلديد، املنصورة، مرص، 



 265........................................................................... املصادر واملراجع

 م.2003 -هـ 1424

بشارة اإلسالم: السيد مصطفى آل السيد حيدر الكاظمي، حتقيق: نزار  -18

 م. 2007 -هـ 1428احلسن، مؤسسة البالغ، بريوت، 

بن حممد بن احلسن : ݜ حممد لآ فضائل يف الكربى الدرجات بصائر -19

هـ. وطبعة أخرى 1404 ،الصفار، مؤسسة األعلمي، طهرانفروخ 

حتقيق: السيد حممد السيد حسني املعلم، انتشارات املكتبة احليدرية، قم 

 هـ.1426 ،املقدسة

 يف موقع أنصاره. ةطع منشورگاأمحد إسامعيل  اتبيان -20

حممد مرتىض احلسيني السيد  :من جواهر القاموس تاج العروس -21

الزبيدي، حتقيق: عبد الستار أمحد فراج، وزارة اإلرشاد واألنباء 

  م. 1965-هـ1385الكويتية، الكويت، 

السيد حممد الصدر، دار التعارف للمطبوعات،  تاريخ ما بعد الظهور: -22

  م.1987 -هـ 1408 بريوت،

لسلمي تفسري العيايش: أبو النرض حممد بن مسعود بن عياش ا -23

السمرقندي املعروف بالعيايش، حتقيق: السيد هاشم الرسويل املحاليت، 

 م.1991 - هـ1411 ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت

تنقيح املقال: الشيخ عبد اهلل بن حممد حسن املامقاين، طبعة حجرية،  -24

وطبعة جديدة، حتقيق: الشيخ حمي  .املطبعة احليدرية، النجف األرشف

 هـ.1423امقاين، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم، الدين امل

هتذيب األحكام: شيخ الطائفة الشيخ حممد بن احلسن الطويس، حتقيق:  -25

 ،السيد حسن املوسوي اخلرسان، دار صعب ودار التعارف، بريوت

 م.1981 - هـ1401

)منشور يف  م، 2014 -هـ 1435جامع األدلة: عبد  الرزاق الديراوي،  -26



 سة يف شخصية اليامينالرايات: درا أهدى   ..................................................  266

   (.طعگاأمحد إسامعيل  وقع أنصارم

 -هـ 1431طع البرصي، گااجلواب املنري عرب األثري: أمحد إسامعيل  -27

 (.هموقع أنصار منشور يف )م، 2010

الشيخ الصدوق حممد بن عيل بن بابويه، حتقيق عيل  جعفر أبو: اخلصال -28

 - هـ1410 ،أكرب الغفاري، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت

 .م1990

خالصة األقوال يف معرفة الرجال: العالمة احليل احلسن بن يوسف بن  -29

املطهر األسدي، حتقيق: جلنة الفقاهة، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة 

 هـ.1417 ،جلامعة املدرسني، قم املقدسة

 هـ.1433، املقدسة ال البرصة: الشيخ عيل الكوراين العاميل، قمدجَّ  -30

، م2011 -هـ 1432، : ناظم العقييلاليامين املوعوددراسة يف شخصية  -31

 طع(.گاموقع أنصار أمحد إسامعيل  منشور يف)

دالئل اإلمامة: حممد بن جرير بن رستم الطربي، مؤسسة األعلمي  -32

    م.1988 -هـ 1408للمطبوعات، بريوت، 

الصغري، عيل الشيخ جالل الدين  راية اليامين املوعود أهدى الرايات: -33

 -هـ 1430للتبليغ اإلسالمي، بغداد،  ݝؤسسة الصديقة الطاهرة م

 م.2008

رجال الطويس: شيخ الطائفة أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس، حتقيق:  -34

جواد القيومي األصفهاين، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة 

     هـ.1420املدرسني، قم املقدسة، 

ن أمحد بن العباس النجايش، حتقيق: حممد رجال النجايش: أمحد بن عيل ب -35

    م.1988 -هـ 1408 جواد النائيني، دار األضواء، بريوت،

الشيخ عيل آل حمسن،  الرد القاصم لدعوة املفرتي عىل اإلمام القائم: -36



 267........................................................................... املصادر واملراجع

، النجف األرشف، ݠمركز األبحاث التخصصية يف اإلمام املهدي 

      م.2013 -هـ 1434

مد بن يزيد القزويني، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، سنن ابن ماجة: حم -37

 دار الفكر، بريوت.

م، 2011 -هـ 1432طع البرصي، گارشائع اإلسالم: أمحد إسامعيل  -38

 (.هموقع أنصار منشور يف)

رشح األخبار يف فضائل األئمة األطهار: أبو حنيفة النعامن بن حممد  -39

 -هـ 1427 وعات، بريوت،التميمي املغريب، مؤسسة األعلمي للمطب

       م2006

ضبط رشح أصول الكايف والروضة: املوىل حممد صالح املازندراين،  -40

وتصحيح: السيد عيل عاشور، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

 .م2000 -هـ 1421

، دار السيوري احليل اهللاملقداد بن عبد  رشح الباب احلادي عرش: -41

 .م2004 -ـ ه1425األضواء، بريوت، 

رشح قطر الندى وبل الصدى: عبد اهلل مجال الدين بن هشام األنصاري،  -42

هـ 1421حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت، 

    .م2000 -

حممد عيل القطب، صحيح البخاري: حممد بن إسامعيل البخاري، حتقيق  -43

 -هـ 1418 ،بريوت عة والنرش، املكتبة العرصية للطبا ،وهشام البخاري

 م.1997

صحيح مسلم: أبو احلسني مسلم بن احلجاج  القشريي النيسابوري،  -44

    حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

مصورة دار  ،حمي الدين بن رشف النوويصحيح مسلم برشح النووي:  -45



 سة يف شخصية اليامينالرايات: درا أهدى   ..................................................  268

    م.1981 -هـ 1401 ،الفكر، بريوت

: شيخ الطائفة الشيخ حممد بن احلسن الطويس، ة يف أصول الفقهالعد   -46

 .هـ.ش1376، املقدسة حتقيق: حممد رضا األنصاري القمي، قم

، الطبعة السابعة املقدسة عرص الظهور: الشيخ عيل الكوراين العاميل، قم -47

 هـ.1427عرشة، 

األعراف  دار، عالمات الظهور: الشيخ جالل الدين عيل الصغري -48

 .م2011 -هـ 1432، بريوتللدراسات، 

الشيخ الصدوق حممد بن عيل بن بابويه،  جعفر أبوعلل الرشائع:  -49

 م.1988 -هـ 1408، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت

عمدة القاري يف رشح صحيح البخاري: بدر الدين حممود بن أمحد   -50

ر الكتب العلمية، داتصحيح: عبد اهلل حممود حممد عمر،  ،العيني

 .م2009 ،بريوت

الشيخ الصدوق حممد بن عيل بن  جعفر أبو: ݠ الرضا أخبار عيون -51

 م.1984 -هـ 1404 ،بابويه، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت

عيل بن حممد الليثي الواسطي، حتقيق: الشيخ  عيون احلكم واملواعظ: -52

سةاملق حسني احلسني البريجندي، دار احلديث، قم  هـ.ش.1376، د 

أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي، مطبعة جملس دائرة : غريب احلديث -53

  .م1965هـ1384اد الدكن، اهلند، املعارف العثامنية بحيدر آب

شيخ الطائفة الشيخ أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس، حتقيق: الغيبة:  -54

مؤسسة املعارف الشيخ عباد اهلل الطهراين، والشيخ عيل أمحد ناصح، 

 .م2004 -هـ 1425اإلسالمية، قم املقدسة، 

الغيبة: أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب، املعروف بابن أيب  -55

زينب النعامين، حتقيق: فارس حسون كريم، دار اجلوادين، بريوت، 



 269........................................................................... املصادر واملراجع

  م. 2009 - هـ1430

 صحيح: جمدي بنالفتن: نعيم بن محاد بن معاوية اخلزاعي املروزي، ت -56

 -هـ 1425منصور بن سيد الشورى، دار الكتب العلمية، بريوت، 

حتقيق: سمري أمني الزهريي، مكتبة التوحيد، وطبعة أخرى  .م2004

   هـ.1412القاهرة، 

ة يف معرفة األئمة: عيل بن حممد أمحد املعروف بابن الصباغ الفصول املهم   -57

حلديث للطباعة والنرش، قم املالكي، حتقيق: سامي الغريري، دار ا

 هـ.1422املقدسة، 

الدين عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن  ريضفالح السائل:  -58

 .، اإلصدار الثاينݜ ، برنامج مكتبة أهل البيتطاووس

الشيخ عبد اهلل املامقاين، حتقيق: الشيخ : الفوائد الرجالية من تنقيح املقال -59

سة إلحياء الرتاث، قم ݜلبيت حممد رضا املامقاين، مؤسسة آل ا ، املقد 

 هـ.1431

جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، ضبط  :القاموس املحيط -60

 -هـ 1415وتوثيق: يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر، بريوت، 

    م.1995

عيل أكرب الغفاري،  تصحيح:الكايف: الشيخ حممد بن يعقوب الكليني،  -61

  م.1985 -هـ 1405وت، األضواء، بريدار 

كتاب سليم بن قيس اهلاليل: سليم بن قيس اهلاليل، حتقيق: حممد باقر  -62

 هـ.1420 ،األنصاري الزنجاين، نرش اهلادي، قم املقدسة

يف معرفة األئمة: أبو احلسن عيل بن عيسى بن أيب الفتح  كشف الغمة -63

، قم ݜالبيت اإلربيل، حتقيق: عيل آل كوثر، املجمع العاملي ألهل 

    ،م2012 -هـ 1433املقدسة، 



 سة يف شخصية اليامينالرايات: درا أهدى   ..................................................  270

كفاية األثر يف النص عىل األئمة االثني عرش: عيل بن حممد بن عيل اخلزاز  -64

القمي الرازي، حتقيق: السيد عبد اللطيف احلسيني الكوه كمري 

 هـ.1401، قم املقدسة، اخلوئي، انتشارات بيدار

حممد بن عيل بن بابويه القمي، كامل الدين ومتام النعمة: الشيخ الصدوق  -65

هـ 1408 ،، بريوتݜحتقيق: عيل أكرب الغفاري، مؤسسة أهل البيت 

 م.1988 -

 ،م2010 -هـ 1431 البرصي، طعگاأمحد إسامعيل املتشاهبات:  -66

 (.هموقع أنصار منشور يف)

أبو الفضل أمحد بن حممد بن إبراهيم امليداين النيسابوري، جممع األمثال:  -67

 ، بريوت، لبنان.القلمعبد احلميد، دار  الدين حميحممد : حتقيق

جممع البحرين: الشيخ فخر الدين الطرحيي، حتقيق السيد أمحد احلسيني،  -68

 املكتبة املرتضوية، طهران.

جممع النورين وملتقى البحرين: الشيخ أبو احلسن املرندي، طبعة  -69

 (.، اإلصدار الثاينݜ ن مكتبة أهل البيتعحجرية، )

بن املرتىض املعروف بالفيض  : حممدة البيضاء يف هتذيب اإلحياءاملحج   -70

 - هـ14031الكاشاين، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، 

   م.1983

 (.15/214يف جملة تراثنا منشور خمترص إثبات الرجعة ) -71

مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول: الشيخ حممد باقر املجليس، دار  -72

 هـ.1404الكتب اإلسالمية، طهران، 

املستدرك عىل الصحيحني: حممد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل احلاكم  -73

النيسابوري، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، 

 م.1990 - هـ1411 ،بريوت



 271........................................................................... املصادر واملراجع

مؤسسة  د: شيخ الطائفة الشيخ حممد بن احلسن الطويس،مصباح املتهج   -74

 م.1998 -هـ 1418 بوعات، بريوت، األعلمي للمط

 القمي، بابويه بن عيل بن حممد جعفر أبو الصدوق الشيخمعاين األخبار:  -75

 م.1979 - هـ1399 ،دار املعرفة، بريوت الغفاري، أكرب عيل حتقيق

وئي، مطبعة اآلداب، معجم رجال احلديث: السيد أبو القاسم اخل -76

 م.1983 -هـ 1403النجف األرشف، 

املعجم الوسيط: جممع اللغة العربية بالقاهرة، مكتبة الرشوق الدولية،  -77

 م.2004 -هـ 1425القاهرة، الطبعة الرابعة 

مقاتل الطالبيني: أبو الفرج عيل بن احلسني بن حممد بن أمحد بن اهليثم  -78

 األموي األصفهاين، حتقيق: السيد أمحد صقر، دار املعرفة، بريوت.

يف علم الدراية: الشيخ عبد اهلل املامقاين، حتقيق: الشيخ  مقباس اهلداية -79

إلحياء الرتاث، قم املقدسة،  ݜحممد رضا املامقاين، مؤسسة آل البيت 

 هـ.1411

مكيال املكارم: مريزا حممد تقي األصفهاين، حتقيق: السيد عيل عاشور،  -80

  هـ.1421مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، 

يف ظهور الغائب املنتظر: ريض الدين عيل بن موسى بن املالحم والفتن  -81

 -هـ 1403جعفر بن حممد بن طاووس، مؤسسة الوفاء، بريوت، 

ل اهلل فرجهطبعة أخرى: طبع  م.1983 سة صاحب األمر عج   ،مؤس 

  .هـ1416 ،أصفهان بإيران

. د حتقيق ،املازندراين شهراشوب بن عيل بن حممد: طالب أيب آل مناقب -82

 م.1991 - هـ1412 ،بريوت األضواء، دار لبقاعي،ا يوسف

منتخب األنوار املضيئة: السيد عيل بن عبد الكريم النييل النجفي، حتقيق:  -83

 هـ.1401السيد عبد اللطيف الكوهكمري، مطبعة اخليام، قم املقدسة، 



 سة يف شخصية اليامينالرايات: درا أهدى   ..................................................  272

م، الطبعة التاسعة 2002املنجد يف اللغة واألعالم، دار املرشق، بريوت،  -84

 ثون.والثال

 بابويه بن عيل بن حممد جعفر أبو الصدوق الشيخ: الفقيه حيرضه ال من -85

 جلامعة التابعة اإلسالمي النرش مؤسسة الغفاري، أكرب عيل حتقيق القمي،

 .هـ1429 ،املقدسة قم املدرسني،

من هو خليفة املسلمني يف هذا العرص: للمؤلف، دار اهلادي، بريوت،  -86

 ،م2006 -هـ 1427

منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي، حتقيق:  -87

سيد إبراهيم امليانجي، بنياد فرهنگ إمام املهدي )عج(، طهران، 

 هـ.ش.1360

 .http://www.alnssabon.com/t28347.html موقع )النسابون العرب( -88

 موقع ويكيبيديا. -89

 ارف بمرص، الطبعة الرابعة.النحو الوايف: عباس حسن، دار املع -90

أمحد ق: احلنصيحة إىل طلبة احلوزات العلمية وإىل كل من يطلب  -91

 (.هموقع أنصار منشور يف) ،م2010 -هـ 1431طع، گاإسامعيل 

حتقيق: مكتبة اإلمام أمري الوايف: املوىل حممد حمسن الفيض الكاشاين،  -92

 ݠ املؤمنني بأصفهان، منشورات مكتبة اإلمام أمري ݠاملؤمنني 

 هـ.1430العامة، أصفهان، 

، م2010 -هـ 1432ة والويص أمحد احلسن: ناظم العقييل، الوصي   -93

 (.طعگاأمحد إسامعيل موقع أنصار  منشور يف)

منشور )، م2010 -هـ 1432: حيدر الزيادي، اليامين املوعود حجة اهلل -94

 (.طعگاأمحد إسامعيل موقع أنصار  يف



 

     

 توياتاحمل فهرس
 

 الصفحة املوضوع

 7 ..................................................................... مقدمة

 11 ........................................................... من هو اليامين؟

 12 .......................................... اليامين من ولد زيد الشهيد

 13 ............................... ݠاليامين من املوالني ألمري املؤمنني 

صات اليامينلگابطالن دعاوى ا  14 ..................... طع حول مشخِّ

 19 ...................................... هل اليامين من اليمن أو من  البرصة؟

 19 ................ األول: داللة النسبة عىل أن اليامين من خصوص اليمن

 34 ........... داللة الروايات عىل أن اليامين املعهود من أهل اليمنالثاين: 

 71 ................ الثالث: ارتكاز يامنية اليامين عند الناس يف عرص النص

 79 ............................... ال استبعاد يف خروج اليامين من اليمن

س  91 ....................... خروج اليامين من العالمات احلتمية للظهور املقد 

 96 .............................. هل يقع البداء يف العالمات املحتومة؟

 103 ................................. العالمة الفارقة التي متي ز اليامين عن غريه

 109 ............................................... راية اليامين أهدى الرايات

 110 ................. حماوالت فاشلة حلرص رايات اهلدى يف راية اليامين

 121 ............................. سبب كون راية اليامين أهدى الرايات

د الرئيس لإلمام املهدي   125 ....................... ؟ݠهل اليامين هو املمه 

دون لإلمام املهدي   126 .................................... :ݠاملمهِّ

 127 ............. رجل من ولد جعفر بن أيب طالب رضوان اهلل عليه -1



 سة يف شخصية اليامينالرايات: درا أهدى   ..................................................  274

 127 .................................... الرايات السود من خراسان -2

د األساس لدولة اإلمام املهدي   129 .......... ؟ݠهل اليامين هو املمهِّ

 132 ................... هل الرايات التي تأيت من املرشق رايات اليامين؟

 137 ........................................................ مقامات اليامين!!

 138 ..................... هل اليامين قائم آل حممد ومهدي آخر الزمان؟

 141 ................................... هل اليامين منصوص العصمة؟

 151 .......................................... مقام اليامين قبل اخلروج

 159 ................................................. هل جتب نرصة اليامين؟

 160 ............................... سند الرواية الدالة عىل نرصة اليامين

 168 ..................................................... داللة الرواية

 185 ....................................... احلث عىل نرصة اخلراساين

 189 ................................................... هل جتب بيعة اليامين؟

 197 ........................................ دور اليامين يف دولة العدل اإلهلي

 205 .............................................. هل جيب االعتقاد باليامين؟

ة عىل أن اليامين ليس إمامًا مفرتض الطاعة  213 ............. األدلة الدال 

د؟  227 ............................................. هل اليامين واحد أو متعدِّ

ود؟  233 ......................................... هل اليامين قائد الرايات الس 

 233 ................ أن أصحاب الرايات السود خيرجون من املرشق -1

 233 ........................... أهنم خيرجون من خصوص خراسان -2

 234 ........................... أن قائد الرايات السود هو اخلراساين -3

متهم شعيب بن صالح -4  235 أن قائدهم شاب من بني هاشم وعىل مقد 

 236 .... ، ويؤد ون إليه الطاعةݠأهنم يبايعون اإلمام املهدي املنتظر  -5

 236 ......................... ورود األمر بنرصة هذه الرايات السود -6



 275.......................................................................... فهرس املحتويات

 237 ...... أهنم هيزمون أصحاب السفياين ويوطِّئون للمهدي سلطانه -7

 243 ............................................. دور اليامين يف قتال السفياين

عي اليامنية دَّ  257 ............................................ بطالن دعاوى م 

 258 ........................................ طع ليس يامنيًّالگاأن ا أوالً:

 258 ............. أن اليامين ينتسب إىل زيد الشهيد رضوان اهلل عليه ثانيًا:

 258 ..................................... أن اليامين خيرج من اليمن ثالثًا:

 258 ......... رابعًا: أن اليامين خيرج يف يوم واحد مع السفياين واخلراساين

 261 ...................... ݠأن اليامين يدعو إىل اإلمام املهدي  خامسًا:

 261 ............................... طع راية ضالل.لگاأن راية ا سادسًا:

 263 ....................................................... املصادر واملراجع

 273 ...................................................... فهرس املحتويات

 

 
 
 
 


