نسخة جاهزة للطبع
يف  28شعبان 1435هـ
اآلن 1436/2/29هـ

أهدى الرايات

دراسة يف شخصية اليماين

أهدى الرايات

دراسة يف شخصية اليماين

تأليف
علي آل حمسن

مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني،
حممد وآله الطيبني الطاهرين املعصومني ،وبعد:
فقد ظهر يف العراق يف هذه السنني رجل اسمه أمحد إسامعيل ﮔاطع(،)1
صار أتباعه يسمونه :اإلمام أمحد احلسن ،وقد ادعى دعاوى باطلة كثرية
وعظيمة ،ومن ضمنها ادعاؤه أنه هو اليامين املذكور يف الروايات ،رغم أنه من
البرصة ال من أهل اليمن ،وصار هو ومجاعة من مؤ ِّيديه الذين أسموا أنفسهم
باألنصار يطبقون عليه كثري ًا من الروايات الواردة يف اإلمام املهدي املنتظر ݠ،
وروايات اليامين وغريها ،وقد انطىل ذلك عىل بعض اجلهال والبسطاء ،فظنوا
بالفعل أنه هو اليامين املمدوح يف روايات أئمة أهل البيت ݜ.
وأعان عىل ذلك أن بعض كتاب الشيعة ممن هم عىل غري مسلك هذا
( )1شخص من البرصة من مواليد سنة 1968م ،من عشرية (آلبو سويلم) ،وهم فرع من
(الصيامرة) ،من قضاء (املدينة) ،ناحية (اهلوير) ،منطقة (اخلاص) ،قرية (اهلمبوش) ،درس يف
كلية اهلندسة ،وحصل عىل شهادة البكالوريوس يف اهلندسة املدنية ،وبدأ دعوته املذكورة يف
سنة 2002م ،وأتباعه ينكرون أن اسم جده (ﮔاطع) ،ولكنه مشهور هبذه التسمية ،وذكر يل
من يعرفه من أهل البرصة أن االسم الرسمي جلده :صالح ،ولكن الناس ال يعرفونه إال بـ
(ﮔاطع).
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الرجل وال ينتمون إليه كتبوا يف بعض مؤلفاهتم أن اليامين ليس من أهل اليمن،
وأنه ربام يكون عراق ًّيا.
وهذه املسألة ليست مسألة مهمة بحيث يكتب فيها كتاب ،أو يعنى
الباحث بالبحث فيها ،ولكن ملا طلب مني األخ العزيز العالمة السيد حممد
القبانﭽي مدير مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهدي ݠ يف النجف
األرشف أن أكتب كتاب ًا يف موضوع اليامين الذي صار سبب ًا لتضليل بعض العوام
الس َّذج ،فإين رأيت أن أكتب هذا البحث للتعريف باليامين بحسب داللة
ُّ
الروايات املختلفة ،ولرد األوهام والتخيالت التي يريد أتباع الﮕاطع أن يومهوا
العوام بأهنا حقائق غري قابلة للنقض.
وأود أن ألفت النظر إىل أنه ليس من الصحيح أن يتعامل مع روايات
الفتن وعالمات الظهور كام يتعامل مع روايات أصول الدين أو األحكام
الرشعية الفقهية ،التي يشرتط فيها صحة سندها من حيث عدالة الرواة أو
وثاقتهم.
وعليه ،فإن كل روايات الفتن وعالمات الظهور بام أهنا ال ترتبط
باالعتقاد وال بأي تكليف إلزامي فإين مل أدقق يف أسانيدها ،إال إذا كانت الرواية
مشتملة عىل اعتقاد أو تكليف رشعي فإين تعاملت معها عىل طبق القواعد
املعروفة يف التعامل مع روايات العقائد واألحكام الرشعية ،مثل الرواية التي
استدل هبا أمحد إسامعيل ﮔاطع عىل وجوب نرصة اليامين ولزوم اتباعه ،وأما
غريها من الروايات فبام أهنا من روايات املالحم والفتن فال حاجة تدعو للنظر
يف أسانيدها.
()1

وقد الحظت من خالل مطالعايت لبعض ما كتب حول اليامين املعهود

( )1لقد أك َث َر الﮕاطع وأتباعه من التعبري عن اليامين بأنه اليامين املوعود كام سيأيت يف كلامهتم التي
سأنقلها من كتبهم ،وغرضهم من التعبري بذلك هو مساواة اليامين باإلمام املهدي املنتظر ݠ ݛ
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وعالمات الظهور أن بعض الكتاب والباحثني الذين كتبوا بنتائج مسبقة
تشددوا يف النظر يف أسانيد بعض الروايات التي تدل عىل خالف النتائج التي
يريدون التوصل إليها ،فحاولوا تضعيفها مهام أمكن ،بينام غضوا النظر عن
روايات أخرى توافق نتائجهم املسبقة رغم ضعف أسانيدها ،مع أن الباحث
املنصف ينبغي يف بحثه أال يكيل بمكيالني ليكون بحثه حياد ًّيا ونتائجه
صحيحة.
وال بد من اإلشارة هنا إىل أن من فوائد احلديث حول الروايات التي
ذكرت اليامين كشف تضليالت أمحد إسامعيل ﮔاطع البرصي وأنصاره املؤيدين
له يف دعواهم أنه اليامين املعهود ،وبيان كثرة تالعبهم بمعاين الروايات التي
ٍ
معان فاسدة توافق دعوهتم الباطلة بأساليب شيطانية
رصفوها عام يراد هبا إىل
قد ختفى عىل كثري من عوام الشيعة الذين ربام ينخدعون بكالمهم املغلف
بغالف علمي ،فيظنونه صحيح ًا وهو أبعد ما يكون عن الصحة.
وكل قارئ متن ِّبه إذا اطلع عىل كتاباهتم جيد أن هؤالء القوم ليست لدهيم
قواعد علمية يسريون عليها يف مجيع العلوم التي يقحمون أنفسهم فيها ،حتى
اللغة العربية وقواعدها ،فإنه من السهل عندهم أن يتالعبوا هبا كيفام شاؤوا،
فينكرون املعاين الظاهرة من الكلامت التي َيفهم معناها كل من يعرف اللسان
العريب ،ويدعون داللتها عىل معاين أخر ال يساعد عليها السياق وال يقتضيها
الظهور اللفظي ،وال مانع عندهم من أن ينكروا القواعد التي اتفق عليها أرباب
العلوم املختلفة ،بذريعة أن هذه القواعد مل تؤخذ عن أهل البيت ݜ ،مع أن
كثري ًا من األمور التي نعتادها يف جماالت احلياة املتعددة كالطب واهلندسة
ݚ الذي دلت بعض الروايات عىل أنه موعود به ،وحيث إين مل أجد يف الروايات ما يدل عىل أن
اليامين موعود به ،فقد رأيت أن تكون العبارة الصحيحة يف وصف اليامين هي( :اليامين املعهود)،
أي املعروف املشار إليه يف الروايات.
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وغريمها نجزم بصحتها مع أننا مل نأخذها عن أهل البيت ݜ؛ ألنا ال يمكن أن
نلغي مجيع العلوم اإلنسانية الصحيحة التي توصل إليها اإلنسان بمهاراته
وخرباته املرتاكمة عرب العصور املتعاقبة ،ونرضب هبا عرض احلائط بحجة أهنا مل
ترد لنا عن طريق أهل البيت ݜ!!
ال شك أن أمثال هذه الدعاوى ال تصدر إال عن جاهل مكابر ،وهلذا
نراهم ينكرون علم الرجال؛ لكي حيتجوا يف إثبات إمامة الﮕاطع بأحاديث
أسانيدها ضعيفة مظلمة كالرواية التي أسموها برواية الوصية ،مع أن األدلة
التي يراد هبا إثبات اإلمامة ال بد أن تكون صحيحة بل قطعية ،وسيالحظ
القارئ العزيز يف بحوث هذا الكتاب نامذج من استدالالهتم الغريبة العرجاء
التي سنبني فسادها.
أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يوفقني لقول الصدق وبيان احلق ،إنه سميع
جميب ،واحلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
1435/8/28هـ

عيل آل حمسن

من هو اليماين؟
كل من حياول البحث والتنقيب يف أحاديث أئمة أهل البيت ݜ التي
ورد فيها ذكر اليامين جيد أن تلكم الروايات قليلة جدًّ ا ،وهي بمجملها ال تكاد
تعطي صورة واضحة عن هذا الرجل رغم أن بعض الروايات تؤكد عىل أن
راية اليامين هي راية هدى ،بل هي أهدى الرايات ،كام أن اإلخبار بأن اليامين
أحد عالمات الظهور املقدس لإلمام املهدي املنتظر عجل اهلل تعاىل َفرجه
هام يف أحداث تلك الفرتة.
الرشيف يفيد أن له دور ًا م ًّ
ولكن الذي يستفاد من بعض تلك الروايات أنه قائد عسكري فذ
وخملص ،يقوم يف آخر الزمان هبدف نرصة اإلمام املهدي املنتظر عجل اهلل تعاىل
فرجه الرشيف ،وأما بعد قيام الدولة املهدوية فلم نجد يف الروايات ما يشعر بأن
لليامين دور ًا يف إدارة هذه الدولة املباركة.
واملطلع عىل جممل الروايات ال جيد فيها أي ذكر السمه ،وال أي بيان
ِّ
مشخصاته التي قد تفيد يف متييزه عن
لصفاته اجلسدية ،وال أي يشء آخر من
غريه من سائر الناس.
نعم ،روى النعامين يف كتاب (الغيبة) بسنده عن عبيد بن زرارة ،قال :ذكر
عند أيب عبد اهلل ݠ السفياين ،فقال :أ َّنى خيرج ذلك وملا خيرج كارس عينيه
بصنعاء(.)1
فإذا قلنا :إن الضمري يف قوله« :كارس عينيه» يعود عىل اليامين ،وأن املراد
بكرس عينيه هو خفضهام ،فيكون ذلك إشارة إىل صفة من صفاته اجلسدية.
وأما لو كان الضمري يف «كارس عينيه» يعود عىل السفياين كام ربام يتبادر إىل
( )1الغيبة.286 :
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أذهان كثريين ،فإن املراد بكارس عينيه هو مذله واملتغ ِّلب عليه ،فال يكون يف هذا
ِّ
مشخصات اليامين ،إال أن هذا التعبري يدل عىل
الوصف أي إشارة إىل يشء من
قوته وشدة بأسه ،وأنه يقف بقوة يف مواجهة السفياين.
وكيف كان فإن مثل هذا التعبري مع كل ذلك ال يدل عىل صفة واضحة
تكون عالمة فارقة ومم ِّيزة له عن غريه.
ِّ
مشخصات اليامين هو أن احلكمة تقتيض عدم
ولعل السبب يف إخفاء
تسليط األضواء عليه حفاظ ًا عليه؛ لكي ال يستهدف من قبل خصوم اإلمام
املهدي ݠ الذين يريدون إجهاض حركته يف مهدها ،وتصفية القواد من
واملمهدين له كاخلراساين وغريه.
أنصاره
ِّ
اليماين من ولد زيد الشهيد:

روى السيد ابن طاووس ݞ يف (فالح السائل) بسنده عن أيب عبد اهلل

جعفر بن حممد الصادق ݠ أنه قال عقيب صالة الظهر يف الدعاء لإلمام
املهدي املنتظر عجل اهلل تعاىل َفرجه الرشيف :أسألك بحقك عىل خ َ َريتك من

أوجبت هلم عىل نفسك ،أن تصيل عىل حممد وأهل بيته،
خلقك ،وبحقهم الذي
َ

عيل الساعة بفكاك رقبتي من النار ،وأنجز لوليك وابن نبيك ،الداعي
وأن مت َّن َّ

إليك بإذنك ،وأمينك يف خلقك ،وعينك يف عبادك ،وحجتك عىل خلقك ،عليه
صلواتك وبركاتك َوعدَ ه ،اللهم أيده بنرصك ،وانرص عبدك ،و َق ِّو أصحابه،
وعجل َف َرجه ،وأمكنه من
وصربهم ،وافتح هلم من لدنك سلطان ًا نصري ًا،
ِّ
ِّ

دعوت لنفسك
أعدائك وأعداء رسولك يا أرحم الرامحني .قلت :أليس قد
َ
جعلت فداك؟ قال :دعوت لنور آل حممد وسائقهم واملنتقم بأمر اهلل من
أعدائهم .قلت :متى يكون خروجه جعلني اهلل فداك؟ قال :إذا شاء من له
اخللق واألمر .قلت :فله عالمة قبل ذلك؟ قال :نعم ،عالمات ش َّتى .قلت :مثل
ماذا؟ قال :خروج راية من املرشق ،وراية من املغرب ،وفتنة تظل أهل الزوراء،
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وخروج رجل من ولد عمي زيد باليمن ،وانتهاب ستارة البيت(.)1
ومن املعلوم أن من عالمات ظهور اإلمام املهدي ݠ التي تكرر ذكرها
يف الروايات :خروج اليامين من اليمن ،وهذه الرواية أوضحت أن الذي هو من
عالمات الظهور وخيرج من اليمن ينتسب إىل زيد الشهيد رضوان اهلل عليه،
وهذا يدل عىل أن املراد هبذا الرجل هو الذي سمي يف الروايات األخرى
باليامين ،وال يراد به رجل آخر غريه.
وبمالحظة الواقع الذي نعيشه يف هذا العرص وعصور سابقة نجد أن
كثري ًا من السادة اليامنية كام قيل ينتسبون إىل زيد الشهيد رضوان اهلل عليه ،ومن
غري املستبعد أن يكون اليامين املعهود واحد ًا منهم.
اليماين من املوالني ألمري املؤمنني ݠ:
فقد روى الشيخ الطويس ݞ يف أماليه بسنده عن هشام بن سامل ،عن أيب
عبد اهلل ݠ ،ملا خرج طالب احلق( )2قيل أليب عبد اهلل ݠ :نرجو أن يكون
هذا اليامين؟ فقال :ال ،اليامين يوايل عل ًّيا ،وهذا يربأ(.)3
ويف هذا احلديث إشارة إىل أن اليامين من أهل احلق ،املوالني ألمري
املؤمنني ݠ واألئمة األحد عرش من ولده ݜ؛ ألن املوايل ألمري املؤمنني ݠ
( )1فالح السائل.170 :
( )2هو عبد اهلل بن حييى بن عمر بن األسود الكندي اجلندي احلرضمي ،أبو حييى ،امللقب بطالب
احلق :إمام إبايض ،من أهل اليمن ،كان قاضي ًا بحرضموت ،وخلع طاعة مروان بن حممد،
وبويع له باخلالفة ،واستوىل عىل صنعاء ومكة بعد حروب ،وعظم أمره ،وتبعه أبو محزة
(املختار بن عوف) ،فوجه إليهام مروان جيش ًا بقيادة عبد امللك بن حممد السعدي ،فالتقى عبد
امللك بأيب محزة يف وادي القرى (من أعامل املدينة) فقتله ،واستمر زاحف ًا نحو اليمن ،فأقبل إليه
طالب احلق ،فالتقيا عىل مقربة من صنعاء ،فاقتتال ،فقتل طالب احلق ،وأرسل رأسه إىل مروان
بالشام [سنة 130هـ]( .األعالم للزركيل .)144/4
( )3أمايل الشيخ الطويس.934 :
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املنكر ملواالة مجلة من أبنائه املعصومني ݜ كالزيدية واإلسامعيلية ال يصفه
اإلمام ݠ بأنه يوايل عل ًّيا ݠ؛ ألن من أنكر واحد ًا منهم كمن أنكرهم مجيع ًا
كام رواه الكليني ݞ يف الكايف بسنده عن ابن مسكان ،قال :سألت الشيخ
عن األئمة ݜ ،قال :من أنكر واحد ًا من األحياء فقد أنكر األموات(.)2

()1

أقر بأمري
قال الشيخ الصدوق ݞ يف كتاب االعتقادات :واعتقادنا فيمن َّ
أقر بجميع األنبياء
املؤمنني وأنكر واحد ًا من بعده من األئمة أنه بمنزلة من َّ

وأنكر نبوة حممد ݖ ،وقال الصادق ݠ :املنكر آلخرنا كاملنكر ألولنا(.)3
بطالن دعاوى الﮕاطع حول مشخِّـصات اليماين:

ِّ
مشخصات اليامين ،ال بالترصيح
إذا علمنا أن الروايات مل تبني شيئ ًا من

وال باإلشارة والتلميح ،يتضح لنا فساد ما زعمه أمحد إسامعيل ﮔاطع يف كتابه
(املتشاهبات) ،حيث قال:
وهبذا يكون اليامين :اسمه أمحد ،ومن البرصة ،ويف خده األيمن
أثر ،ويف بداية ظهوره يكون شا ًبا ،ويف رأسه حزاز( ،)4وأعلم الناس
بالقرآن وبالتوراة واإلنجيل بعد األئمة ،ومقطوع النسب ،ويلقب

باملهدي ،وهو إمام مفرتض الطاعة من اهلل.)5(...
ويكفي يف بطالن مجيع هذه املزاعم أنه توجد رواية واحدة صحيحة أو
ضعيفة تثبت أن اليامين من البرصة أو أن اسمه أمحد ،أو غري ذلك مما ذكره
الﮕاطع يف كالمه ،ولو كان اليامين إمام ًا مفرتض الطاعة كام يزعم الﮕاطع لورد
( )1الشيخ هو اإلمام موسى بن جعفر الكاظم ݠ.
( )2الكايف .373/1
( )3االعتقادات يف دين اإلمامية.104 :
( )4احلزاز :القرشة التي تتساقط من الرأس كالنخالة( .املنجد.)131 :
( )5املتشاهبات .46/4
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الترصيح بذلك يف الروايات ،والتأكيد عليه من قبل األئمة األطهار ݜ؛ ألنه
جيب عىل األئمة ݜ أن يبينوا للناس إمامة كل واحد من أئمة اهلدى الذين
جيب اإليامن هبم؛ لئال يقع الشيعة يف الضالل بإنكار إمامة واحد من أئمة العدل
من حيث ال يشعرون.
والذي ينظر يف كالم هذا الﮕاطع جيد أنه يزعم أن ما توصل إليه يف اليامين
استفاده من اجلمع بني مجلة من الروايات التي أوصلته إىل هذه النتيجة.
والروايات التي زعم الﮕاطع أنه مجع بينها هي :روايات تذكر بعض
الصفات اجلسدية لإلمام املهدي املنتظر ݠ ،ورواية أخرى ذكرت أن أحد
أصحاب اإلمام املهدي ݠ من البرصة واسمه أمحد بن مليح ،والروايات التي
فضم بعض تلك الروايات إىل بعضها
ذكرت أن راية اليامين أهدى الرايات،
َّ
اآلخر ،وزعم أنه مجع بينها ،مع أن ما صنعه الﮕاطع ليس مجع ًا بني الروايات،
وإنام هو مجع بني املتنافيات كاجلمع بني الضب والنون؛ ألن كل طائفة من تلك
الروايات ال متت إىل الطائفة األخرى بصلة ،فكيف يكون هذا الفعل مجع ًا؟!
بل هو تالعب بالروايات وعبث بعقول البسطاء.
وال خيفى أن هذا التخبط الذي وقع فيه الﮕاطع ناشئ عن عدم معرفته
بالروايات التي يصح اجلمع بينها ،وجهله بطريقة اجلمع العريف بني الروايات
املختلفة؛ ألنه مل يدرس علم أصول الفقه لكي يتمكن من اجلمع بني النصوص
املتعددة بصورة صحيحة ،أو يفهم أن ما ذكره ليس مجع ًا عرف ًّيا.
مضاف ًا إىل أن كل َمن عنده أدنى يشء من العلم يدرك أن ما قاله هذا
الﮕاطع ختبيص وهذيان واضحان ،ولذلك فأنا أجزم أن الﮕاطع نفسه ملتفت
يف دخيلة نفسه إىل بطالن كالمه ،ولكن أمره ال يستقيم إال بالكذب عىل أهل
البيت ݜ ،ودعوته الباطلة ال تتم إال بإهيام البسطاء من الناس أنه قد تن َّبه إىل
ٍ
موال
ما مل يتن َّبه إليه العلامء منذ غيبة اإلمام املهدي ݠ إىل يومنا هذا ،مع أن كل
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ألهل البيت ݜ يدرك أهنم ݜ ب َّينوا لشيعتهم كل ما حيتاجون إليه من أصول
الدين وفروعه ،ومن ضمن ذلك أهنم ب َّينوا هلم أسامء أئمة اهلدى ݜ إىل قيام
الساعة ،ومل يرتكوا شيئ ًا من ذلك غامض ًا من غري بيان؛ ألن عدم بياهنم هذا
األمر املهم يفيض إىل اهتام األئمة املعصومني ݜ بالتقصري يف أداء وظيفتهم
الرشعية ،وهذا ال يقوله من يعتقد بإمامتهم ݜ وعصمتهم.
ولو كان اليامين هو نفس أمحد إسامعيل ﮔاطع البرصي كام يزعم هذا
لبني األئمة األطهار ݜ ذلك لشيعتهم بوضوح تام بحيث ال يشك يف
الﮕاطع َّ
ذلك أحد بعد ذلك منذ زمان األئمة ݜ إىل يومنا هذا ،كام ب َّينوا لشيعتهم
أسامء باقي أئمة اهلدى ݜ واحد ًا بعد واحد ،ولو أهنم ݜ تركوا البيان
الواضح واكتفوا باإلشارة إليه يف بعض الروايات بالرموز املومهة واإلشارات
البعيدة التي مل يفهمها أحد من علامء الطائفة منذ عرص الغيبة إىل يومنا هذا ،إىل
أن جاء هذا الﮕاطع فكشف هذا األمر الذي كان خافي ًا عىل الشيعة كام يزعم
أتباعه( ،)1ملا كان يف تلك اإلشارات أي فائدة ،بل ال يصح أن تسمى إشارات؛
( )1زعموا أن الﮕاطع يدعو إىل أمر خفي مل يطلع عليه العلامء ،قال ناظم العقييل :ومن املتشاهبات
عىل األمة ومل يستطع أحد من العلامء فك رموز هذه القضية واخلروج بنتيجة :اجلمع بني كال
العقيدتني  -املهديني والرجعة  -إىل أن جاء أول املهديني من ذرية اإلمام املهدي ݠ السيد
أمحد احلسن اليامين املوعود وويص ورسول اإلمام املهدي ݠ ،فأفاض علينا ما يشفي العليل
ويروي الغليل يف حل هذه املسألة من دون رد أي رواية يف كال املسألتني ،وال عجب من ذلك
فقد ورد يف عدة روايات عن أهل البيت ݜ أن القائم يدعو إىل أمر قد خفي وضل عنه
اجلمهور ،وهذه املسألة من أهم األمور املخفية والتي ضل عنها الناس عاملهم وجاهلهم ،حتى
جاء صاحبها فكشف القناع عنها؛ ليثبت أنه صاحب احلق واملتصل مع احلق ال غري( .الوصية
والويص أمحد احلسن.)99 :
وال خيفى أن أتباع الﮕاطع أخذوا فضيلة لإلمام املهدي ݠ ،وهي أنه يدعو إىل أمر خفي
أو جديد ونسبوها إىل الﮕاطع ،وزعموا أن ضالالت الﮕاطع وأكاذيبه هي األمر اخلفي اجلديد
الذي يدعو إليه اإلمام املهدي وهو الﮕاطع .وهذا ال ينطيل عىل من اطلع عىل مذهب أهل ݛ
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ألهنا ألغاز ال يمكن حلها ،وأحاجي ال جواب هلا ،وال يصح حينئذ أن نقول:
«إن اليامين عالمة تدل عىل قرب ظهور اإلمام املهدي املنتظر ݠ»؛ ألن العالمة
ال بد أن تكون واضحة غري غامضة.
وإمامة هذا الﮕاطع لو سلمنا هبا ليست من اخلطورة بحيث يتعمد مجيع
أئمة اهلدى ݜ إخفاءها وذكرها باإلشارة التي ال يفهمها إال الﮕاطع نفسه!!
وخطورة بيان إمامة اإلمام املهدي ݠ أشد ،وهي أوىل باإلخفاء من هذه
اإلمامة املزعومة هلذا الﮕاطع!! ورغم ذلك فإن الروايات بينت كثري ًا من األمور
املتعلقة باإلمام املهدي ݠ ،حتى اسمه وصفاته اجلسدية وغريها.
مع أن التقية ال يصح العمل هبا إذا ترتب عليها مفسدة عظيمة يف الدين،
وأي مفسدة أعظم من إخفاء أسامء اثني عرش مهد ًّيا من أئمة اهلدى طيلة أربعة
عرش قرن ًا عن عموم الشيعة الذين جيب عليهم أن يعتقدوا بإمامتهم؟!
ولو سلمنا أن التقية حالت دون بيان بعض أئمة اهلدى ݜ هلذا األمر
حتى خلواصهم وثقاهتم من أصحاهبم ،فإنه ال يتعقل استمرار هذه التقية
الشديدة طيلة ثالثة قرون عاشها األئمة املعصومون ݜ ،وبقاء هذه اإلمامة
املزعومة طي الكتامن ،مع ما سيرتتب عليها بعد ذلك من موت ماليني الشيعة
عرب العصور املتعاقبة من دون االعتقاد بإمامة هذا الﮕاطع واألئمة األحد عرش
من ولده الذين أسامهم باملهديني األحد عرش!!

ݚ البيت ݜ ،وسرب روايات األئمة األطهار ݜ؛ ألن ما جاء به الﮕاطع مذهب جديد له أربعة
وعرشون إمام ًا ،مغاير ملذهب أهل البيت ݜ ،وما يأيت به اإلمام املهدي ݠ ليس كذلك،
وإال كان ِّ
مكذب ًا آلبائه الطاهرين الذين حرصوا األئمة يف اثني عرش إمام ًا فقط.

هل اليماين من اليمن أو من البصرة؟
كان الشيعة منذ عصور األئمة األطهار ݜ إىل عرصنا هذا ال يشكون يف
أن اليامين املذكور يف الروايات رجل من اليمن ،ولكن مما يؤسف له أن بعض
الباحثني املعارصين شككوا يف ذلك ،حتى خرج أمحد إسامعيل ﮔاطع البرصي
بمذهبه اجلديد ،فتبنى هذا الرأي ،وزعم أنه هو اليامين املعهود رغم أنه من
البرصة ،وادعى أن اليامين ال خيرج من اليمن ،ومتسك بام ن َّظر أولئك الباحثون،
ومن ضمن ما متسك به بعض الروايات التي ال تدل عىل دعاواه الباطلة ،إال أنه
استخرج هلا معاين فاسدة من عنده يؤيد هبا باطله ،وهلذا فإن من الرضوري
ونبني كذبه يف هذا املوضوع.
بمكان أن ندحض فريته ِّ
ويمكن االستدالل عىل أن اليامين من خصوص اليمن بعدة أدلة ،هي:
األول :داللة النسبة عىل أن اليامين من خصوص اليمن:
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
النسبة إىل اليمن ،وهذا ال ينكره إال مكابر ،والعراقي ال يوصف بأنه يامين يف لغة
العرب ،إال بنحو املجاز إن وجدت إحدى عالقات املجاز املعروفة يف علم
البالغة ،كام لو توطن رجل يامين يف العراق مدة طويلة إىل أن صار عراق ًّيا ،فإنه
قد يقال« :إنه يامين» بعالقة ما كان ،لكن ال بد من نصب قرينة عند إرادة املعنى
املجازي ،وأما إطالق اليامين عىل العراقي من دون عالقة جماز ،وال قرينة تدل
عىل إرادة املجاز فإنه خطأ يف اللغة ال يصدر عن أئمة أهل البيت ݜ،
ِّ
مشخصات اليامين إال أنه يامين ومن ولد زيد
خصوص ًا أن الروايات مل تذكر من
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الشهيد رضوان اهلل عليه ،وأمور قليلة ذكرناها فيام تقدم ،فإن كان املراد باليامين
غري النسبة إىل اليمن ،وال قرينة تدل عىل أن هذا اإلطالق إطالق جمازي ،فإن
إطالق اليامين عىل عراقي أو غريه تعمية وتضليل واضحان ،وال يبقى بعد ذلك
أي داللة تدل عىل هذا اليامين املعهود.
وذهب بعض الباحثني إىل أن وصف اليامين بذلك من أجل نسبته إىل
اليمن ،وهي الربكة ،ال إىل البالد املعروفة بال َي َمن ،حيث قال:

حيمل اللفظ [يعني لفظ اليامين] عىل كل من له صفة اليمن

والربكة يف عمله وسلوكه ووجوده ،وبالنتيجة حيمل اللقب عىل صفة
أعامل الرجل ،ال عىل انتامئه اجلغرايف ،ولذلك فإن لقبه األساس قد
يكون بعيد ًا عن هذا اللفظ ،ولكن لكثرة اليمن واملوفقية يف عمله يشار

إليه باليامين يف الروايات(.)1
وهذا محل غري صحيح؛ ألن النسبة إىل اليمن عىل حسب ما يقتضيه
القياس :يمني ال يامين ،وكل ما خيالف القياس يف باب النسبة فهو سامعي ،ال بد
من تنصيص علامء اللغة عليه ،ومل أجد يف كتب اللغة املشهورة أن لليمن نسبة
سامعية هي يامين.
واحتمل هذا الباحث أيض ًا أن لفظ «اليامين» لعله يراد به النسبة لليمني
مقابل الشامل ،أو يطلق عىل أصحاب األيادي البيضاء الكريمة يف تعاملهم مع
الناس ،أو ألي سبب من أسباب الدنيا حيصل يف حينه من دون أن يكون له أي
صلة بال َي َمن.

ونفس هذه االحتامالت ذكرها عبد الرزاق الديراوي وهو من املروجني

للﮕاطع ،فال أدري من الذي أخذها من اآلخر!!
قال الديراوي:
( )1راية اليامين املوعود أهدى الرايات.78 :
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إن النسبة من لفظ اليامين يمكن أن تعود إىل ال َي َمن ،ويمكن

أن تعود إىل اليمن (بمعنى الربكة) ،ويمكن كذلك أن تعود إىل
اليمني ،كأن يكون شخص يف يده اليمنى ما يميزها ،أو يكون
يمني اإلمام املهدي ݠ كام كان عيل يمني رسول اهلل ݖ،
ويمكن كذلك أن تعود إىل معنى إنه صاحب يد بيضاء أو كريمة،
فالكريم يسمى صاحب األيادي البيضاء ،والعطاء باليمني ،بل إن
البعض ربام يتشائم [كذا] ممن يعطي بشامله ،ويمكن أيض ًا أن
يكون وجه التسمية خافي ًا علينا ،فاالحتامالت كثرية ،وال يوجد ما
يرجح أحدها عىل سواه(.)1
واجلواب :أن لفظ اليامين ال يراد به إال النسبة إىل ال َي َمن وهو البالد
املعروفة ،والنسبة إىل اليمن وهو الربكة :يمني كام قلنا ،والنسبة إىل اليمني:
يميني ،وصاحب األيادي ال يقال للداللة عىل كرمه :إنه يامين ،وإطالق اليامين
عىل رجل لسبب من أسباب الدنيا من دون أن يكون له أي صلة بال َي َمن غري
وارد خصوص ًا يف املقام؛ الحتامل دخوله يف التنابز باأللقاب الذي ال يمكن
صدوره عن األئمة األطهار ݜ.
وعليه ،فجميع هذه االحتامالت غري صحيحة ،واللفظ ال بد من محله
عىل ما هو الظاهر منه ،إال إذا كانت هناك قرينة تدل عىل خالف ذلك ،والظاهر
من لفظ «اليامين» هو النسبة إىل ال َي َمن كام قلنا ،وال قرينة ترصفه عن معناه
احلقيقي إىل معنى آخر جمازي.
ولو أردنا أن نتبع مثل هذا املنهج يف تفسري كل حوادث الظهور ،وأماكن
األحداث ،وألقاب األشخاص الفاعلني فيها ،لضاعت كل العالمات الدالة
عىل قرب ظهور اإلمام املهدي املنتظر ݠ ،فإن الكلامت الواردة يف أحاديث
( )1جامع األدلة.97 :
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عرص الظهور ،مثل« :اخلراساين» ،و«السفياين» ،و«الشام» ،و«العراق»،
و«الكوفة» و«مكة» و«اجلزيرة» و«الفرات» و«اجليش» و«الرايات» و«الرتك»
ٍ
معان بعيدة عن الظاهر املراد هبا ،وهذا
و«الروم» وغريها يمكن محلها عىل
خالف املنهج العلمي الصحيح الذي يقتيض محل األلفاظ عىل معانيها الظاهرة،
خصوص ًا أن أحاديث عرص الظهور صدرت عنهم ݜ للتحذير من فتن آخر
الزمان ولسوق البشارة بقرب ظهور اإلمام املهدي ݠ ،وهذا يقتيض أال يكون
فيها أي تعمية جتعل النصوص عديمة الفائدة.
ور ًّدا عىل إشكال مفاده :أنه إذا مل يكن املراد باليامين النسبة إىل اليمن فإن
خروج اليامين لن يكون كاشف ًا عن أن هذا هو اخلروج املذكور يف الروايات،
وهذا يلغي كونه عالمة من عالمات الظهور ،أجاب الباحث املذكور بقوله:
إن التدليل عىل هذا احلدث ال يقترص عىل هذا اللقب ،فمعركة
كمعركة قرقيسيا مع ما سيصاحبها من إشارات كثرية ،كانحسار
الفرات وجفافه يف فرتة معينة ،واضطراب الشام قبلها ،ومعركة
الرايات الثالث من بعد هذا االضطراب ،وإقبال جيش السفياين إىل
العراق ،وإقبال جيش اخلراساين إليه ،ونزول الرتك أو أبناء عمهم يف
اجلزيرة (وهي املنطقة اجلنوبية الغربية للموصل) قبل ذلك ،فض ً
ال عن
عالمات ورشائط كثرية وصفت بأهنا كنظام اخلرز يتبع بعضه بعض ًا،
كلها ستكون حارضة لتدل عىل اليامين ،بالشكل الذي ال جيعل عدم

التلقيب هبذا اللقب مانع ًا من هذه الداللة(.)1
ومن الواضح أن ما يعرف به اليامين هو انتامؤه إىل اليمن ،وجتريده عن
هذا االنتامء يفيض إىل عدم معرفته حني خروجه ،وال سيام إذا خرج يف نفس
الوقت من بقاع شتى كالعراق والشام وإيران وغريها رجال متعددون يدعون
( )1راية اليامين املوعود أهدى الرايات.80 :

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

إىل اإلمام املهدي ݠ ،وهذا جيعلنا نفقد إحدى العالمات احلتمية املهمة،
خصوص ًا عند من يقول :إن نرصة اليامين واجبة ،فإن املؤمن لن يتمكن حينئذ
من نرصة اليامين؛ لعدم وجود أي صفة متكنه من معرفة الرجل املشار إليه يف
الروايات.
وأما العالمات التي أشار إليها الباحث فأكثرها غري حتمي ،ولعلها ال
تقع.
ثم إنا إذا قلنا :إن اليامين ليس منسوب ًا إىل اليمن ،واخلراساين ليس من
خراسان ،والسفياين ليس أمو ًّيا من نسل أيب سفيان ،وقرقيسيا هي مدينة أخرى
تقرب منها ،واجلزيرة هي جزيرة العرب ،واملراد بالفرات هو النهر العذب،
وهو هنر غري النهر املعروف ،والرتك رجال صفاهتم كصفات األتراك وهم
األمريكان ،وأبناء عمهم هم اإلنجليز ،وأمثال هذه املحامل ،فإن كل عالمات
الظهور تفقد معانيها احلقيقية ،وال يكون فيها أي فائدة ،ومعاجلة الروايات هبذا
النحو تبعد القارئ عن الواقع بنحو كبري ،وجتعله ال يميز بني األحداث بسبب
كثرة ما يطرح من االحتامالت البعيدة عن الواقع.
وز َع َم أمحد إسامعيل ﮔاطع يف بيان منسوب إليه أنه ال مانع من أن يكون
َ
اليامين منسوب ًا إىل اليمن ،ويكون هو ذلك اليامين املعهود رغم أنه عراقي برصي،
حيث قال:
جيب أوالً معرفة إن [كذا] مكة من هتامة ،وهتامة من اليمن،
فمحمد وآل حممد (ص) كلهم يامنية ،فمحمد (ص) يامين ،وعيل (ع)
يامين ،واإلمام املهدي (ع) يامين ،واملهديني اإلثني [كذا] عرش يامنية،
واملهدي األول يامين ،وهذا ما كان يعرفه العلامء العاملني [كذا]
األوائل ݑ ݨﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ
ﮱ ﯓݩ [مريم ،]59 :وقد سمى العالمة املجليس ݥ يف البحار
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كالم أهل البيت (ع) (باحلكمة اليامنية) ،راجع مقدمة البحار ج1
ص ،1بل ورد هذا عن رسول اهلل (ص) ،كام وسمى عبد املطلب (ع)

البيت احلرام بالكعبة اليامنية .بحار األنوار ج.)1(75 ،51 ،22
وهذا كالم باطل فيه جمازفات متعددة حتتاج إىل إثبات:
أما زعمه أن هتامة من اليمن فغري صحيح ،فإن هتامة جزء من جزيرة
العرب ،غري داخل يف اليمن.
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
فهي الناحية التي بني احلجاز والعراق ،وأما احلجاز فهو جبل سد من
اليمن حتى يتصل 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 بني العراق وبني وجرة وعمرة الطائف :نجد ،وما كان وراء
وجرة إىل البحر فهو هتامة ،وما كان بني هتامة ونجد فهو حجاز ،سمي

حجاز ًا ألنه حيجز بينهام(.)2
ويف كالمه داللة واضحة عىل أن هتامة واليمن منطقتان خمتلفتان من
جزيرة العرب ،وأن هتامة ليست من اليمن بحال.
وسبب قول بعضهم« :إن هتامة من اليمن» هو ما روي عن رسول اهلل
ݕ أنه قال« :اإليامن يامين ،واحلكمة يامنية» ،وحيث إن مبدأ اإليامن هو مكة،
فإن بعضهم وقع يف حرية شديدة؛ ألنه عىل هذا ينبغي أن يكون اإليامن مك ًّيا ال
( )1بيان ألمحد إسامعيل ﮔاطع بعنوان« :من هو اليامين املوعود؟» ،تارخيه1426/4/21 :هـ
منشور يف موقع أنصاره.
( )2عمدة القاري .349/4
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يامن ًّيا ،وهلذا أراد من مل يفهم املراد باحلديث أن يدخل مكة يف مدن اليمن حتى
يصح احلديث بنظره ،فقال« :إن مكة من هتامة ،وهتامة من اليمن».
وهذا خطأ كبري ناشئ عن قصور يف فهم املراد باحلديث.
وقد ذكر النووي يف رشح املراد هبذه العبارة كالم ًا جيد ًا حيث قال:
قد اختلف يف مواضع من هذا احلديث ،وقد مجعها القايض
عياض ݥ ونقحها خمترصة بعده الشيخ أبو عمرو بن الصالح ݥ،
وأنا أحكي ما ذكره .قال :أما ما ذكر من نسبة اإليامن إىل أهل اليمن
فقد رصفوه عن ظاهره من حيث إن مبدأ اإليامن من مكة ،ثم من
املدينة حرسهام اهلل تعاىل ،فحكى أبو عبيد إمام الغرب ثم من بعده يف
ذلك أقواالً ،أحدها :أنه أراد بذلك مكة ،فإنه يقال :إن مكة من هتامة،
وهتامة من أرض اليمن .والثاين :أن املراد مكة واملدينة ،فإنه يروى يف
احلديث أن النبي ﷺ قال هذا الكالم وهو بتبوك ،ومكة واملدينة حينئذ
بينه وبني اليمن ،فأشار إىل ناحية اليمن وهو يريد مكة واملدينة ،فقال:
«اإليامن ٍ
يامن» ونسبهام إىل اليمن؛ لكوهنام حينئذ من ناحية اليمن ،كام
قالوا :الركن اليامين وهو بمكة؛ لكونه إىل ناحية اليمن .والثالث :ما
ذهب إليه كثري من الناس  -وهو أحسنها عند أيب عبيد  -أن املراد
بذلك األنصار؛ ألهنم يامنون يف األصل ،فنسب اإليامن إليهم لكوهنم
أنصاره .قال الشيخ أبو عمرو ݥ :ولو مجع أبو عبيد ومن سلك سبيله
طرق احلديث بألفاظه كام مجعها مسلم وغريه وتأملوها لصاروا إىل غري
ما ذكروه ،وملا تركوا الظاهر ،ولقضوا بأن املراد اليمن وأهل اليمن عىل
ما هو املفهوم من إطالق ذلك؛ إذ من ألفاظه« :أتاكم أهل اليمن»،
واألنصار من مجلة املخاطبني بذلك ،فهم إذن غريهم ،وكذلك قوله
ﷺ« :جاء أهل اليمن» ،وإنام جاء حينئذ غري األنصار ،ثم إنه ﷺ
وصفهم بام يقيض بكامل إيامهنم ،ور َّتب عليه [أن] اإليامن يامن ،فكان
ذلك إشارة لإليامن إىل من أتاه من أهل اليمن ،ال إىل مكة واملدينة ،وال
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مانع من إجراء الكالم عىل ظاهره ،ومحله عىل أهل اليمن حقيقة؛ ألن
من اتصف بيشء ،وقوي قيامه به ،وتأكد اطالعه منه ،ينسب ذلك
اليشء إليه إشعار ًا بتميزه به وكامل حاله فيه ،وهكذا كان حال أهل
اليمن حينئذ يف اإليامن ،وحال الوافدين منه يف حياة رسول اهلل ﷺ ويف
أعقاب موته كأويس القرين وأيب مسلم اخلوالين ݡ وشبههام ممن سلم
قلبه وقوي إيامنه ،فكانت نسبة اإليامن إليهم لذلك إشعار ًا بكامل
إيامهنم ،من غري أن يكون يف ذلك نفي له عن غريهم ،فال منافاة بينه
وبني قوله ﷺ« :اإليامن يف أهل احلجاز» ،ثم املراد بذلك املوجودون
منهم حينئذ ،ال كل أهل اليمن يف كل زمان ،فإن اللفظ ال يقتضيه .هذا
هو احلق يف ذلك ،ونشكر اهلل تعاىل عىل هدايتنا له ،واهلل أعلم(.)1

وقد روى الكليني ݞ بسنده عن أيب جعفر الباقر ݠ يف حديث جاء
فيه أن عيينة بن حصن قال لرسول اهلل ݕ :أنا أعلم بالرجال منك؟ فغضب
رسول اهلل ݕ حتى ظهر الدم يف وجهه ،فقال له :فأي الرجال أفضل؟ فقال
عيينة بن حصن :رجال يكونون بنجد ،يضعون سيوفهم عىل عواتقهم
ورماحهم عىل كواثب خيلهم ،ثم يرضبون هبا قدم ًا قدم ًا .فقال رسول اهلل ݕ:
كذبت ،بل رجال أهل اليمن أفضل ،اإليامن يامين واحلكمة يامنية ،ولوال اهلجرة
لكنت امر ًأ من أهل اليمن.)2( ...
وهو حممول عىل أن أهل اليمن يف ذلك الوقت هم أكمل الناس يف اإليامن
وأكثر الناس حكمة ،ولذلك نسب اإليامن واحلكمة إليهم ،وقوله« :ولوال
اهلجرة لكنت امر ًأ من أهل اليمن» يدل عىل أن املراد باليمن هي البالد املعروفة؛
ألنه إذا كانت هتامة من اليمن ،ومكة من هتامة ،فإن النبي ݕ سيكون يامن ًّيا ال
حمالة ،سواء هاجر أم مل هياجر.
( )1صحيح مسلم برشح النووي .32/2
( )2الكايف .58/8
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وأما قول أمحد إسامعيل ﮔاطع« :كام وسمى عبد املطلب (ع) البيت
احلرام بالكعبة اليامنية» فلم أطلع عليه ،والذي وجدته هو أن أبا طالب ݠ قال
ذلك يف رواية طويلة ذكرها املجليس ݞ يف البحار ،جاء فيها:
رب هذه الكعبة اليامنية،
فلام دنا أبو طالب من الكعبة قال :اللهم َّ
واألرض املدحية ،واجلبال املرسية ،إن كان قد سبق يف حكمك وغامض علمك
برش به سطيح
وعزا فوق عزنا بالنبي املش َّفع الذي َّ
أن تزيدنا رشف ًا فوق رشفناًّ ،
وعجل برهانه ،وارصف عنا كيد املعاندين يا أرحم
فأظهر اللهم يا رب تبيانه،
ِّ
الرمحني(.)1
رو من طرق أهل البيت ݜ ،وإنام نقلها الشيخ
إال أن هذه الرواية مل ت َ
املجليس ݞ عن كتاب األنوار أليب احلسن البكري عن أيب عمرو الشيباين
ومجاعة من أهل احلديث.
والذي ذكره بعض اللغويني وغريهم أن الكعبة اليامنية هي بيت آخر غري
الكعبة املرشفة التي يف مكة املكرمة ،وهي بيت فيه صنم يعبده أهل اليمن ،اسمه
ذو اخلَ َلصة.
قال الفريوزآبادي:
وذو اخلَ َلصة ،حمركة وبضمتني :بيت كان يدعى الكعبة اليامنية خلثعم،
كان فيه صنم اسمه اخللصة ،أو ألنه كان منبت اخللصة(.)2
وقال حممد مرتىض الزبيدي:
(وذو اخللصة ...بيت كان يدعى الكعبة اليامنية) ،ويقال له :الكعبة
الشامية أيض ًا ،جلعلهم بابه مقابل الشام(.)3
( )1بحار األنوار .310/15
( )2القاموس املحيط.555 :
( )3تاج العروس .561/16
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وأخرج البخاري ومسلم بسندمها عن جرير بن عبد اهلل ،قال :كان يف
اجلاهلية بيت يقال له ذو اخللصة ،وكان يقال له :الكعبة اليامنية أو الكعبة
الشأمية ،فقال يل رسول اهلل ﷺ« :هل أنت مرحيي من ذي اخللصة»؟ قال:
فنفرت إليه يف مخسني ومائة فارس من أمحس ،قال :فكرسنا ،وقتلنا من وجدنا
عنده ،فأتيناه فأخربناه ،فدعا لنا وألمحس(.)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
النسخ :الكعبة اليامنية الكعبة الشامية بغري واو ،هذا اللفظ فيه إهيام،
واملراد أن ذا اخللصة كانوا يسموهنا الكعبة اليامنية ،وكانت الكعبة

الكريمة التي بمكة تسمى الكعبة الشامية ،ففرقوا بينهام للتمييز(.)2
وجاء يف موقع (ويكيبيديا) ما ييل:
كان لعرب اجلاهلية بيوتات عبادة مشهورة باسم (الكعبات)
نظر ًا لشكلها املكعب ،يذهب بعض الباحثني إىل أن عددها  21كعبة،
من بينها (كعبة الالت) بالطائف ،و(كعبة غطفان) ،و(كعبة نجران)،
و(كعبة شداد األيادي) ،و(كعبة رئام)… ،ولعل أشهرها إطالق ًا
(الكعبة الشامية) املعروفة باسم (كعبة مكة)( .)3وكانت العرب هتدي
الذبائح لتلك البيوت ،وتزورها لتطوف هبا ،وتستقسم عندها باألزالم

يف حماولة استكناه ما خيبئه الغيب(.)4
رغم أن شهرة (كعبة مكة) قد غطت عىل بقية البيوتات ،فإن
( )1صحيح البخاري  .1169/3صحيح مسلم .1925/4
( )2رشح النووي عىل صحيح مسلم .35/16
( )3اإلكليل ،ص ( .84منه).
( )4سرية ابن هشام ،ج  ،1ص ( .85منه).
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األخبار مل هتمل اإلشارة إىل (كعبة ذي اخللصة) املعروفة أيض ًا باسم
(الكعبة اليامنية) متييز ًا هلا عن (كعبة مكة) الشامية( .)3و(الكعبة اليامنية)
بيت مربع عىل سفوح جبال احلجاز بني مكة واليمن ،كان يف اجلاهلية
قبل ًة وحمجة لقبائل خثعم وبجيلة ودوس وما جاورها من سكان منطقة
(تبالة) اليمنية( ،)1وقد كان خمصص ًا لعبادة اإلله (ذي اخلَ َلصة) ممثالً

بمروة (صخرة من الرخام) بيضاء منقوش عليها كهيئة التاج(.)2

إذن الكعبة اليامنية التي وردت يف رواية البكري لعله ال يراد هبا الكعبة
املرشفة ،وإنام يراد هبا كعبة القبائل اليامنية التي فيها الصنم ذو اخللصة ،وال سيام
أن الرواية ليست مروية من طرق أهل البيت ݜ.
ولو سلمنا بصحة هذه الرواية وبصحة وصف الكعبة املرشفة بأهنا يامنية
فإن سبب الوصف بذلك هو أن الكعبة أقرب إىل جهة اليمن منها إىل جهة
الشام ،كام سمي :الركن اليامين هبذا االسم؛ ألنه إىل جهة اليمن ،يف مقابل
الركنني الشامي والعراقي اللذين مها إىل جهة الشام والعراق.
أي أن هذه القبلة ليست كبيت املقدس الذي هو يف الشام ،وإنام هي قبلة
أخرى أبعد عن الشام وأقرب إىل اليمن.
قال القاسم بن سالم:
يروى يف احلديث أن النبي ݠ قال هذا الكالم وهو يومئذ بتبوك
ناحية الشام ،ومكة واملدينة حينئذ بينه وبني اليمن ،فأشار إىل ناحية
اليمن وهو يريد مكة واملدينة ،فقال« :اإليامن يامن» ،أي هو من هذه
الناحية ،فهام وإن مل يكونا من اليمن فقد جيوز أن ينسبا إليها إذا كانتا
ٍ
فاش ،أال تراهم قالوا« :الركن
من ناحيتها ،وهذا كثري يف كالمهم
اليامين» فنسب إىل اليمن وهو بمكة؛ ألنه مما يليها .وأنشدين األصمعي
( )1سرية ابن هشام ،ج  ،1ص ( .30منه).
( )2األصنام ،ص ( .34منه).
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للنابغة يذم يزيد بن الصعق وهو رجل من قيس ،فقال[ :الوافر]
وكنت أمينَه لو مل ختنه
َ

ولكن ال أمان َة لليامين

وذلك أنه كان مما ييل اليمن ،وقال ابن مقبل وهو رجل من بني
.

.

العجالن من بني عامر بن صعصعة[ :البسيط]
.... ..... .... ....

طاف اخليال بنا َركب ًا يامنينا
َ

.

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

وهلذا قال« :سهيل اليامين»؛ ألنه يرى من ناحية اليمن .قال أبو عبيد:
وأخربين هشام بن الكلبي أن سهيل بن عبد الرمحن بن عوف تزوج
الثرياء بنت فالن من بني أمية من العبالت ،وهي أمية الصغرى ،فقال
عمر بن أيب ربيعة أنشدنيه عنه األصمعي[ :اخلفيف]
أهيا املنكح الثريا س َهيالً
هي شامية إذا ما استقلت
.

كيف يلتقيان
َعمر َك اهلل
َ
َّ
استقل يامن
وسهيل إذا

.

.

قال أبو عبيد :فجعل هلام النجوم مثاالً التفاق أسامئهام للنجوم،
قال :ثم قال« :هي شامية» فعنى الثريا التي يف السامء« ،وسهيل يامن»،
وذلك أن الثريا إذا ارتفعت اعرتضت ناحية الشام مع اجلوزاء حتى
تغيب تلك الناحية ،قال« :وسهيل إذا استقل يامين»؛ ألنه يعلو من
ناحية اليمن ،فسمى تلك شامية ،وهذا يامن ًّيا ،وليس منهام شام وال
يامن ،وإنام مها نجوم السامء ،ولكن نسب كل واحد منهام إىل ناحيته،
فعىل هذا تأويل قول النبي ݠ :اإليامن يامن(.)1

وعىل هذا فإنه لو صحت نسبة مكة واملدينة وغريمها إىل اليمن فهي نسبة
جمازية قامت القرينة عىل جمازيتها؛ لعلمنا بأن مكة واملدينة ليستا من اليمن
حقيقة كام أوضحنا ذلك فيام تقدم.
( )1غريب احلديث .162/2
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ثم إنا لو سلمنا أن مكة من اليمن حقيقة ،وكل من كان مك ًّيا فهو يامين،
فإن أمحد إسامعيل ﮔاطع ليس بمكي حتى يكون يامن ًّيا ،وإنام هو عراقي برصي،
فكيف صار يامن ًّيا؟!
وإنام ينسب الرجل إىل بالد إذا كان هو أو أبوه أو جده األول ولدوا يف
تلك البالد ونشؤوا فيها ،أو لصقت النسبة بأحد أجداده حتى صارت لقب ًا له،
بغض النظر عن أصله البعيد من أي بالد هو ،فإن الرجل املولود يف البرصة
والناشئ فيها هو وأجداده ال تصح نسبته إىل مكة أو إىل اليمن ،حتى لو كان
أجداده البعداء ولدوا يف مكة أو يف اليمن قبل أكثر من ألف وأربعامئة سنة ما مل
تلصق هبم النسبة فتصري لقب ًا هلم!!
ولو سلمنا أن مثل هذا الرجل ينسب إىل مكة أو إىل اليمن فإن أمحد
إسامعيل ﮔاطع ال صلة له بمكة بأي نحو ،وأصله ليس من احلجاز؛ ألنه ليس
ابن ًا لإلمام املهدي ݠ ،ومل يثبت ذلك بأي دليل ،بل ثبت الدليل عىل خالفه،
فهو عراقي برصي ،وعشريته آلبو سويلم من العشائر املعروفة يف البرصة،
وهؤالء ال يمتون بأي صلة نسبية لرسول اهلل ݕ ال من قريب وال من بعيد.
ومعلوم أن مراد أمحد إسامعيل ﮔاطع أنه وإن كان عراق ًّيا من البرصة إال
أنه يصح أن ينسب إىل اليمن؛ ألنه ينتسب إىل رسول اهلل ݕ املكي التهامي،
يصحح نسبة أمحد إسامعيل ﮔاطع إىل اليمن.
باعتبار أن هتامة من اليمن ،وهذا
ِّ
وهذا كام هو واضح أكل من القفا ،ولو كان األمر كذلك لكانت نسبة
هذا الرجل  -وهو اليامين  -إىل مكة أرشف من نسبته إىل اليمن ،بل ال قياس
بينهام ،وال مزية حينئذ لنسبته إىل خصوص اليمن.
وال خيفى عىل القارئ العزيز أن محل النصوص عىل هذه املحامل ٌّيل
للنصوص ومحل هلا عىل غري معانيها من دون دليل صحيح.
مضاف ًا إىل أين مل أجد بعد التتبع رواية واحدة صحيحة وصف فيها النبي
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ݕ بأنه يامين ،أو نسب فيها إمام من أئمة أهل البيت ݜ إىل اليمن ،ولو
صحت نسبة أي إمام من األئمة األطهار ݜ إىل اليمن لورد ذلك ولو يف رواية
َّ
واحدة عىل األقل.
نعم ورد يف كتاب جعفر بن حممد بن رشيح احلرضمي (ضمن األصول
الستة عرش) رواية رواها عن أيب عيينة بن حصن ،جاء فيها قول النبي ݕ :إن
خري الرجال أهل اليمن ،واإليامن ٍ
يامن ،وأنا يامين ،وأكثر قبائل دخول اجلنة يوم
القيامة مذحج.)1( ...
ولنا عىل هذه العبارة وهي قوله« :وأنا يامين» عدة مالحظات:
 -1أن هذه الرواية هي نفس رواية الكايف التي سبق ذكرها ،ورواية
الكايف مل يذكر فيها قوله« :وأنا يامين» ،فهذه الزيادة مشكوك يف ثبوهتا من
األساس ،وال سيام أن الشيخ الكليني ݞ كان شديد العناية بضبط متون
الروايات وأسانيدها ،بل كان أوثق الناس يف احلديث وأثبتهم كام قال النجايش
ݞ( ،)2وكانت األصول األربعامئة متوفرة يف زمانه ،ولو كانت هذه العبارة
موجودة يف نسخة األصل التي اعتمدها ونقل عنها ألثبتها يف كتابه.
 -2أن هذه الزيادة ال يؤخذ هبا إال إذا كانت مروية عن ثقة ،وكل من
معىل الطحان ،وبريد بن يزيد بن جابر ،وأيب عيينة بن حصن الراوين للحديث
مهملون يف كتب الرجال ،مل يرد هلم ذكر فيها وال توثيق.
 -3أن نسخ هذا الكتاب خمتلفة ،فإن الوارد يف بعضها قوله« :وأنا يامين»،
ويف بعضها اآلخر قوله« :وإنام يامين» كام ذكره حمقق الكتاب يف اهلامش(.)3
وال خيفى أنه إذا جاز وصف أمحد إسامعيل ﮔاطع بأنه يامين ،فإن وصف
( )1األصول الستة عرش.250 :
( )2رجال النجايش .291/2
( )3ثالث نسخ من نسخ الكتاب ورد فيها قوله :وإنام يامين.
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األئمة األطهار ݜ بذلك أوىل؛ ألهنم أقرب من هذا الﮕاطع إىل النبي املكي
ݕ نسب ًا ،وأقرب منه إىل مكة والدة ونشأة؛ فإن أكثر أئمة أهل البيت ݜ
ولدوا يف احلجاز ونشؤوا فيها ،ومع ذلك فإنا مل نجد يف يشء من الروايات  -كام
قلنا  -نسبة إمام واحد من األئمة األطهار ݜ إىل اليمن.
ثم إن عبد الرزاق الديراوي حاول أن يرد نسبة اليامين إىل اليمن بنحو
آخر ،فقال:
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 كثري ًا من الناس ينتسبون إىل منطقة ،وحمل سكناهم
منطقة أخرى ،فصهيب رومي ،وبالل حبيش ،وكالمها عاشا وماتا يف
بالد العرب ،ومثلهام السيد اخلوئي الذي ينتسب إىل مدينة (خوء)،

وهو عاش ومات يف العراق ،وغريه الكثري(.)1
واجلواب :أن حمل النزاع هو أن اليامين هل هو من أهل اليمن أو من
غريه؟ وأن خروجه هل سيكون من نفس اليمن ،أو من بالد أخرى؟
وأما حمل سكناه فهذا أمر آخر ،فإننا ال نتنازع يف أن اليامين يمكن أن
يسكن يف العراق أو غريها ،وكذا الرومي واحلبيش وغريمها يمكن أن يسكنوا
يف بالد غري بالدهم ،وال وجه للمقايسة بني صهيب الرومي وبالل احلبيش
والسيد اخلوئي ݞ من جهة ،وأمحد إسامعيل ﮔاطع من جهة أخرى؛ ألن
انتساب هؤالء إىل بالدهم معروف ال يشك فيه أحد ،سواء سكنوا يف بالدهم
يمت إىل اليمن
أم سكنوا يف بالد أخرى ،وأما أمحد إسامعيل ﮔاطع فإنه ال ُّ
بصلة؛ إذ مل يولد هو أو أحد أجداده يف اليمن ،ومل ينشؤوا فيه ،فكيف صار هذا
الﮕاطع يامن ًّيا؟!
( )1جامع األدلة.97 :
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الثاين :داللة الروايات عىل أن اليامين املعهود من أهل اليمن:
ونحن وإن كنا ال نحتاج إىل االستدالل بأي رواية إلثبات يامنية اليامين؛
ألن النسبة إىل اليمن  -كام قلنا  -كافية ،إال أنا نذكر هذه الروايات فقط معضدة
للنسبة املذكورة.
ومن تلك الروايات:
 -1ما رواه الشيخ الصدوق ݞ يف كامل الدين ومتام النعمة :عن حممد
بن مسلم الثقفي الطحان ،قال :دخلت عىل أيب جعفر حممد بن عيل الباقر ݟ
وأنا أريد أن أسأله عن القائم من آل حممد صىل اهلل عليه وعليهم ،فقال يل
مبتدئ ًا :يا حممد بن مسلم إن يف القائم من آل حممد ݕ شبه ًا من مخسة من
الرسل :يونس بن متى ،ويوسف بن يعقوب ،وموسى ،وعيسى ،وحممد،
صلوات اهلل عليهم.
إىل أن قال :وإن من عالمات خروجه :خروج السفياين من الشام،
ٍ
ومناد ينادي
وخروج اليامين [من اليمن] ،وصيحة من السامء يف شهر رمضان،
من السامء باسمه واسم أبيه(.)1
بتقريب :أن خروج اليامين من اليمن قرينة قوية دالة عىل أنه من أهل
اليمن؛ إذ لو كان عراق ًّيا أو من بالد أخرى خلرج من بالده التي يمكنه فيها أن
هييئ لنفسه أعوان ًا يتمكن هبم من تشكيل جيش قوي ،ولو كان من غري أهل
اليمن ملا أمكنه أن هييئ جيش ًا يف اليمن ،مع أنه لو كان عراق ًّيا مث ً
ال خلرج يف
العراق التي ستكون ساحة األحداث املهمة يف عرص الظهور ،وموضع الرصاع
بني الرايات الثالث القوية يف ذلك الوقت ،وهي راية السفياين واخلراساين
واليامين ،وترك ساحة الرصاع  -وهي العراق  -والذهاب إىل اليمن لالنطالق
( )1كامل الدين ومتام النعمة .327/1
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منها ال وجه له.
وقد طعن ناظم العقييل  -وهو من أنصار أمحد إسامعيل ﮔاطع واملنظرين
لدعوته  -يف االستدالل هبذه الرواية بقوله:
فمن الواضح أن كلمة (من اليمن) يف الرواية األوىل جاءت
موضوعة بني قوسني ،وهذا يعني أهنا ال توجد يف بعض النسخ ،بل أهنا
ال توجد يف النسخة األم أو األكثر اعتام ًدا؛ ألن الناسخ أو املحقق يعتمد
يف متن ما حيقق له؛ النسخة األم أو األكثر اعتام ًدا ...وأما إذا وجدت
زيادة أو نقصان يف بعض النسخ األخرى ،فإما أن يضعه بني قوسني أو

يشري إليه يف اهلامش(.)1
قلت :إن النسخة املطبوعة جعلت فيها كلمة «من اليمن» بني قوسني
معقوفني ،وهذا ال يدل عىل يشء؛ ألنا ال نعلم مل وضعها حمقق الكتاب بني
هذين القوسني؛ فإنه مل يرصح يف اهلامش بيشء ،وال سيام أن وضع الكلامت بني
األقواس ليست له قواعد مضبوطة عند كثري ممن يتولون طباعة الكتب أو
إخراجها ،وحتى لو كانت هناك قواعد مضبوطة لوضع األقواس فإن من حقق
الكتاب لعله ال يعرفها ،أو ال يلتزم هبا.
ومما يؤكد ما قلته أن حمقق كتاب (كامل الدين ومتام النعمة) وهو عيل
أكرب الغفاري جعل كلمة «من اليمن» بني قوسني معقوفني ،مع أن املتعارف
عند مشاهري حمققي الكتب العربية أهنم يشريون بام يضعونه من كلامت بني
قوسني معقوفني إىل أن هذه الكلامت ليست يف نسخة األصل ،وإنام أضافها
حمقق الكتاب من عنده؛ ألن النص ال يستقيم إال هبا.
فقد جاء يف املعجم الوسيط:
والقوسان املعقوفان يف اصطالح الطباعة :قوسان حترصان ما زاد عىل
( )1دراسة يف شخصية اليامين املوعود .9/2
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النص األصيل [ ]( .حمدثة)(.)1
وال شك يف أن عيل أكرب الغفاري ال يريد من وضعه كلمة «من اليمن»
بني قوسني معقوفني أهنا إضافة من عنده ،ولعله يريد بذلك أن هذه الكلمة
موجودة يف أكثر النسخ ،أو يف النسخ الثالث املعتمدة عنده ،أو غري ذلك.
ولو سلمنا أن كلمة «من اليمن» ساقطة يف بعض النسخ ،فإن النسخ التي
ذكرت فيها هذه الكلمة تدل عىل ثبوهتا يف النسخ الثالث املعتمدة عند الغفاري،
وسقوط هذه الكلمة يف بعض النسخ ال يرض ما دامت ثابتة يف تلك النسخ
املعتمدة.
وكان الالزم عىل العقييل بدالً من كل هذا الكالم الذي ال طائل حتته أن
يبني لقرائه النُّ َسخ املعتمدة عنده لكتاب (كامل الدين ومتام النعمة) ،لنرى هل
يصح االعتامد عىل تلك النسخ أم ال؟ وإذا كانت بالفعل ن َسخ ًا يصح االعتامد
عليها فهل هذه الكلمة ثابتة فيها أم ال؟ فإن هذا أوىل من أن يزعم من غري دليل
أن هذه الكلمة ساقطة يف نسخة األصل التي اعتمدها الغفاري.
ثم إن القول بأن كلمة «من اليمن» سقطت من النسخة سهو ًا من
الناسخ ،أو أنه غفل عن كتابة هذه الكلمة يف النسخة التي اعتمدت يف الطبع،
أوىل من اهتامه بالعبث يف النسخة ،وزيادة كلامت من عنده ،فإن ذلك يفيض إىل
التشكيك يف مجيع الروايات املروية يف النسخة املطبوعة ،وهذا ال يمكن املصري
إليه؛ ألنه يستلزم التشكيك يف مجيع تراث أهل البيت ݜ.
مضاف ًا إىل ذلك فإنا لو أخذنا بقاعدة ناظم العقييل هذه فإنه ال يصح له
وملن يرى رأيه أن حيتجوا عىل إمامة أمحد إسامعيل ﮔاطع بالرواية التي أسموها
برواية الوصية؛ ألنه جاء فيها :فذلك اثنا عرش إمام ًا ،ثم يكون من بعده اثنا
( )1املعجم الوسيط.616 :
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عرش مهد ًّيا( ،فإذا حرضته الوفاة) فليسلمها إىل ابنه أول املقربني ،له ثالثة
أسامي :اسم كاسمي واسم أيب وهو عبد اهلل وأمحد ،واالسم الثالث :املهدي،
هو أول املؤمنني(.)1
ويكون معنى الرواية :فليسلمها اإلمام احلادي عرش البنه اإلمام الثاين
عرش ،ثم ال داللة يف الرواية عىل أن اإلمام الثاين عرش ݠ يسلمها إىل ابنه إذا
حرضته الوفاة؛ ألن قوله« :فإذا حرضته الوفاة» بني قوسني يف النسخة املطبوعة،
وهذا يدل عىل أهنا ليست موجودة يف كل النسخ ،ومن ضمنها نسخة الشيخ
املجليس ݞ التي اعتمدها يف بحار األنوار ،وبحسب قاعدة ناظم العقييل ال بد
أن نحكم بأن هذه العبارة غري موجودة يف النسخة األم التي اعتمد عليها حمقق
الكتاب ،وبدون هذه العبارة ال تدل الرواية عىل أن ابن اإلمام الثاين عرش يتسلم
الوصي ة من أبيه عند وفاته ،بل تدل عىل أنه بعد اإلمام الثاين عرش ،أي بعد
ظهوره أو بعد أن يستتب األمر له جيعل اثني عرش مهد ًّيا من الشيعة نواب ًا له
يدعون إىل مواالة أهل البيت ݜ ومعرفة حقهم كام دلت عليه رواية
أخرى( ،)2وال يكون هؤالء املهديون أئمة من بعد اإلمام املهدي ݠ واحد ًا
بعد واحد كام يقول الﮕاطع وأتباعه.
وقد بذل بعض الباحثني جهده إلثبات أن هذه الكلمة غري ثابتة يف نسخة
األصل ،فقال:
ومن الواضح أن هناك تالعب ًا جرى من قبل الناسخني ،إذ إن
( )1كتاب الغيبة للطويس.151 :
( )2روى الشيخ الصدوق ݞ يف كامل الدين ومتام النعمة ،ص  358بسنده عن أيب بصري ،قال:
قلت للصادق جعفر بن حممد ݟ :يا ابن رسول اهلل إين سمعت من أبيك ݠ أنه قال:
«يكون بعد القائم اثنا عرش مهد ًّيا» ،فقال :إنام قال« :اثنا عرش مهد ًّيا» ،ومل يقل« :اثنا عرش
إمام ًا» ،ولكنهم قوم من شيعتنا َيدعون الناس إىل مواالتنا ومعرفة حقنا.
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وجود القوسني أو املعقوفتني يشري إىل أن الناسخ أو املحقق وجد يف
إحدى النسخ عبارة «من اليمن» موضوعة عىل احلاشية ،فرأى إضافتها
إىل داخل املتن ،من دون أن يدقق إذا ما كانت الكلمة من نفس الرواية
أو من املؤ ِّلف أو من الناسخ ،مما أدى بالنتيجة إىل أن تدخل مع األيام
إىل داخل املتن ،فتحسب عىل مالك الرواية.

إىل أن قال:
وهلذا فإن ما يمكن لنا تأكيده يف هذا املجال وبناء عىل هذه
املعطيات أن مجلة «من اليمن» ليست من أصل الرواية ،وإنام أقحمت
من قبل بعض الرشاح أو الناسخني أو املحققني املتأخرين ،وبالتايل فإن
هذه الرواية عىل أي حال قارصة عن الداللة عىل مكان خروج راية
اليامين املوعود من اليمن(.)1
واجلواب :أن وجود القوسني حول كلمة «من اليمن» ال يدل عىل ما ذهب
إليه هذا الباحث؛ فإن وجود كلمة يف بعض النسخ دون البعض اآلخر كام حيتمل
زيادة هذه الكلمة والعبث بالنسخة ،كذلك حيتمل سقوط تلك الكلمة من بعض
النسخ سهو ًا أو عمد ًا ،وال يمكن القطع بزيادة تلك الكلمة ،وال دليل عىل زيادهتا ال
عمد ًا وال سهو ًا ،وإذا أردنا أن نرجح بني احتامل زيادة الكلمة أو سقوطها سهو ًا فإن

القول بأن هذه الكلمة سقطت من النسخة سهو ًا من الناسخ ،أو أنه غفل عن
كتابتها يف نسخته التي كانت من ضمن الن َُّسخ املعتمدة يف الطبع ،أوىل من اهتامه
بالعبث يف النسخة ،وزيادة كلامت من عنده ،فإن ذلك كام قلنا آنف ًا يفيض إىل
التشكيك يف مجيع الروايات املروية يف النسخة املطبوعة وغريها ،وهذا ال يمكن
املصري إليه؛ ألنه يستلزم التشكيك يف مجيع تراث أهل البيت ݜ ،فام قاله
الباحث املذكور من أن هذه الكلمة أقحمت يف الرواية غري صحيح.
( )1عالمات الظهور .300/2
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ثم إن الباحث املذكور أكد ما ذهب إليه بقوله:
وما يؤكد ذلك أن مجيع من نقل هذه الرواية عن الشيخ الصدوق
من السابقني مل يذكر هذه العبارة مطلق ًا ،فلقد نقلها الشيخ اإلربيل يف
(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
اهلداة بالنصوص واملعجزات) ،وانضم إليهم من املتأخرين الشيخ عيل
اليزدي احلائري يف كتاب (إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب)،
واملريزا حممد تقي األصفهاين يف (مكيال املكارم يف فوائد الدعاء للقائم

ݠ)(.)1
وقد أخذ ناظم العقييل كالم هذا الباحث ،وصاغه بصياغة أخرى ،فقال:
وعىل أي حال فكلمة «من اليمن» غري ثابتة يف هذه الرواية ،وال
يمكن التعويل عليها بحال ،ويؤيد ذلك أن بعض العلامء عندما نقلوها
عن كامل الدين مل ينقلوا «من اليمن» فيها أصالً...

وبعد أن نقل أسامء بعض العلامء الذين ذكر الباحث املذكور أهنم نقلوا
الرواية من دون كلمة «من اليمن» قال:
فهؤالء وجدهتم عىل عجالة ،وكلهم نقلوا هذه الرواية عن كامل
الدين ومل ينقلوا فيها كلمة (من اليمن) ،وهذا يدل عىل وجود ن َسخ
معتمدة عندهم ال توجد فيها تلك الكلمة ،أو إهنا مل تثبت عندهم أص ً
ال

يف مجيع النسخ فلم ينقلوها لعدم وثوقهم بوجودها(.)2
واجلواب :أما اإلربيل ݞ فإنه روى هذا احلديث يف كتابه (كشف الغمة)
( )1عالمات الظهور .300/2
( )2دراسة يف شخصية اليامين املوعود .9/2
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عن حممد بن مسلم من دون سند ،ومن دون بيان أنه نقله عن كتاب (كامل
الدين ومتام النعمة) أو غريه( ،)1وكذلك الشيخ الطربيس ݞ يف كتابه (إعالم
الورى)( ،)2فام زعمه الباحث وتبعه عليه العقييل من أن الطربيس نقل احلديث
عن كتاب (كامل الدين) ال دليل عليه.
وأما السيد هباء الدين النجفي ݞ فإنه روى احلديث يف (منتخب األنوار
املضيئة) مما أجيز له روايته عن الشيخ الصدوق ݞ ،ومل يذكر أنه نقله عن
كتاب (كامل الدين ومتام النعمة) أو غريه ،مع أن النسخة التي حققها السيد
عبد اللطيف الكوهكمري ورد فيها كلمة «من اليمن» بني قوسني كام هو حال
رواية النسخة املطبوعة من كتاب (كامل الدين ومتام النعمة)(.)3
وأما الشيخ عيل اليزدي احلائري يف (إلزام الناصب يف إثبات احلجة
الغائب) مضاف ًا إىل أنه ِّ
متأخر حيث تويف يف سنة 1333هـ ،فإنه نقل احلديث
عن كتاب (األربعني) ال عن (كتاب كامل الدين ومتام النعمة)(.)4
وأما صاحب (مكيال املكارم) وهو مريزا حممد تقي األصفهاين فهو
متأخر ،تويف سنة 1348هـ.
ومل يبق ممن ذكرهم الباحث والعقييل إال املجليس ݞ يف (بحار األنوار)،
واحلر العاميل ݞ يف (إثبات اهلداة)( ،)5ونحن ال نعلم أن النسخة التي اعتمدها
هذان ال َع َلامن كانت نسخة مضبوطة أم ال ،فلعلها نسخة مغلوطة ،حذفت منها
كلمة «من اليمن» ،وال سيام أن النسخة املطبوعة بتحقيق عيل أكرب الغفاري
( )1كشف الغمة .280/4
( )2إعالم الورى.403 :
( )3منتخب األنوار املضيئة.176 :
( )4إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب .218/1
( )5إثبات اهلداة .346 ،83/5
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اعتمد يف حتقيقها عىل سبع نسخ خطية ،وصف الغفاري بعضها بأهنا عتيقة ثمينة
مؤرخ يف سنة 1054هـ ،أي قبل وفاة الشيخ املجليس ݞ سنة
جدًّ ا ،وبعضها َّ
1111هـ بأكثر من مخسني عام ًا ،ولعل إدراج الغفاري كلمة «من اليمن» يف
ضمن الرواية يدل عىل أن هذه الكلمة ثابتة يف أغلب النسخ ،ولو كانت ثابتة يف
بعضها ملا أدرجها يف متن الرواية ،أو ألشار إىل ذلك يف اهلامش.
ويؤيد ما ذكرته أن النُّسخ اخلطية التي وقعت حتت يدي لكامل الدين
ومتام النعمة ،مثل النسخة اخلطية ملكتبة كاشف الغطاء وغريها مشتملة عىل
كلمة «من اليمن».
وال أستبعد أن يكون السبب يف وضع الغفاري هذه الكلمة بني معقوفني
هو عدم وجود هذه الكلمة يف نسخة (بحار األنوار) ،فإنه راجع البحار كثري ًا
كام ذكر ذلك يف مقدمته للكتاب ،حيث قال:
أما عميل يف التصحيح والتحقيق :فاعلم أين راجعت نصوصه،
أوالً النسخة األوىل والرابعة واخلامسة ،ثم قابلته بالنسخة املطبوعة
املذكورة أخري ًا التي قوبلت بعد الطبع بسعي بعض األفاضل بنسخة
خمطوطة ،ثم راجعت موارد االختالف بقية النسخ ،وكثري ًا ما راجعت
البحار الطبعة احلروفية احلديثة ،واجتهدت يف إخراجه كام ً
ال عىل ما يف

هذه األصول(.)1
ثم إن ناظ ًام العقييل ناقش بعد ذلك يف سند الرواية وخلص إىل القول بأن
هذه الرواية ضعيفة السند ،حيث قال :وبام تقدم تكون هذه الرواية ضعيفة
السند بأكثر من ٍ
راو ،فهي ال تصلح لالستدالل ،عىل منهج القوم(.)2
ويندفع هذا الكالم بأمرين:
( )1كامل الدين ومتام النعمة (مقدمة املصحح).29 :
( )2دراسة يف شخصية اليامين املوعود .14/2
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األول :أن هذه الرواية ليست من روايات العقائد واألحكام الرشعية
حتى جيب النظر يف سندها ،وإنام هي من روايات حوادث آخر الزمان ،وحاهلا
حال أكثر روايات املالحم والفتن التي ال حاجة للنظر يف أسانيدها.
والثاين :أن هذه الرواية صحيحة عىل منهج أمحد إسامعيل ﮔاطع وأتباعه،
فهي حجة عليهم حتى لو كانت ضعيفة السند عند غريهم.
وقد شكك أيض ًا بعض الباحثني يف سند هذه الرواية والرواية اآلتية،
فقال:
يف سند الرواية أكثر من جمهول ،وال أقل من جهة إسامعيل بن
عيل القزويني ،فالرجل مل يأت ذكره مطلق ًا ،أما عيل بن إسامعيل
فإن كان امليثمي فحاله يف الوثاقة معروف ،وإال فهو جمهول أيض ًا،
والطريق إىل عاصم بن محيد هبذه الشاكلة غري معروف أيض ًا ،وهلذا
ال يمكن التعويل عىل سند اخلرب هبذه اهليئة وفق آليات علم
الرجال(.)1
ويندفع هذا الكالم بام ذكرناه آنف ًا من أن هذه الرواية ليست من روايات
العقائد أو األحكام الرشعية التي جيب التدقيق يف أسانيدها ،واعتامد الصحيح
منها دون الضعيف.
مضاف ًا إىل أن اتباع منهج التدقيق السندي يف روايات عالمات الظهور
مغاير للمنهج الذي اختطه هذا الباحث لنفسه يف كتابه ،واتباع هذا املنهج يؤدي
إىل إسقاط أكثر تلك الروايات؛ فإن أسانيدها ال تصمد أمام التدقيق السندي
املعمول به يف روايات األحكام الرشعية.
ومع ذلك فإن كل رواة هذا اخلرب ثقات ال مطعن فيهم.
( )1راية اليامين املوعود أهدى الرايات.56 :
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أما حممد بن حممد بن عصام فهو من مشايخ الصدوق ݞ ،وقد ترّض
عنه يف كتبه ،والرتيض دليل عىل الوثاقة عىل األقل عند مشهور علامء الطائفة،
وهو الصحيح؛ فإن الرتيض وإن جاز عىل الثقات وغريهم إال أنه صار
خمصوص ًا باألجالء دون غريهم يف عرف العلامء واملترشعة ،كام هو حال قولنا:
«عليه السالم» أو «صىل اهلل عليه» ،فإنه جيوز قوله آلحاد الناس حتى لو مل
يكونوا عدوالً ،إال أنه صار يف عرف العلامء خمصوص ًا باألنبياء وأئمة اهلدى
ݜ وأصحاب املقامات العالية ،فإذا قاله رجل كالشيخ الصدوق ݞ يف حق
واحد من الرواة فال شك يف أنه يدل عىل جاللة ذلك الراوي عنده ݞ فضالً
عن عدالته.
وأما الشيخ حممد بن يعقوب الكليني ݞ فوثاقته وجاللته أشهر من أن
تنكر.
وأما القاسم بن العالء فإنه كان من وكالء اإلمام العسكري ݠ(،)1
ووكالء اإلمام املهدي املنتظر ݠ يف أذربيجان.
قال املحقق السيد اخلوئي ݞ :القاسم بن العالء:
من أهل آذرباجيان ،من وكالء الناحية ،وممن رأى احلجة سالم اهلل عليه،
ووقف عىل معجزته ،ذكره الصدوق يف كامل الدين اجلزء  ،2الباب  ،)2(47يف
ذكر من شاهد القائم ݠ احلديث .)3(17
والذي يظهر من بعض األخبار أن القاسم بن العالء كان من نواب
( )1قال الشيخ الطويس ݞ يف مصباح املتهجد 572 :يف أعامل شهر شعبان :اليوم الثالث فيه ولد
احلسني بن عيل ݠ ،خرج إىل القاسم بن العالء اهلمداين وكيل أيب حممد ݠ أن موالنا
احلسني ݠ ولد يوم اخلميس لثالث خلون من شعبان فصمه ...الخ.
( )2كامل الدين ومتام النعمة ،442 :يف باب ذكر من شاهد القائم ݠ ورآه وكلمه.
( )3معجم رجال احلديث .32/14
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اإلمام احلجة ݠ يف منطقته ،ونيابته وإن مل تكن عا َّمة كالسفراء األربعة ،لكنه مل
يكن جمرد وكيل ،ويشري إىل ذلك أنه قد خرج عىل يده التوقيع الصادر من
الناحية املقدسة يف لعن أمحد بن هالل العربتائي( )1والرباءة منه(.)2
إىل أن قال ݞ:
وروي عن حممد بن حممد بن النعامن [املفيد] ،واحلسني بن عبيد
اهلل ،عن حممد بن أمحد الصفواين ݥ ،قال :رأيت القاسم بن العالء،
وقد ع ِّمر مائة سنة وسبع عرشة سنة ،منها ثامنون سنة صحيح العينني،

لقي موالنا أبا احلسن وأبا حممد العسكريني ݟ( ...احلديث).

والرواية صحيحة ،وهي مشتملة عىل ما يدل عىل جاللة القاسم

واختصاصه باإلمام ݠ ،وكونه مورد عنايته(.)3
وأما إسامعيل بن عيل القزويني ،فإنه مل يذكر يف كتب الرجال ال بمدح
وال بقدح ،ولكن يكفي يف احلكم بوثاقته واعتامد روايته أن الراوي عنه هو
القاسم بن العالء ،ومن املستبعد جدًّ ا أن يروي وكيل من وكالء الناحية املقدسة
مثل هذه الرواية املتعلقة بصاحب العرص والزمان ݠ عن رجل مل تثبت وثاقته
عنده.
وأما عيل بن إسامعيل فإنه إذا أطلق يف هذه الطبقة انرصف إىل عيل بن
إسامعيل بن شعيب امليثمي الثقة.
قال املحقق اخلوئي ݞ يف ترمجة عيل بن السندي:
( )1ال خيفى أن أمحد بن هالل العربتائي كانت له مكانة كبرية عند الشيعة ،وكان صوف ًّيا متصنع ًا،
اغرت به كثري من الناس ،وملا خرج التوقيع بلعنه َّ
شك بعض الشيعة يف صدوره عن احلجة سالم
اهلل عليه ،ولوال أن القاسم بن العالء كان معتمد اإلمام املهدي ݠ ملا خرج مثل هذا التوقيع
املهم عىل يده باخلصوص.
( )2اختيار معرفة الرجال.581 :
( )3معجم رجال احلديث .32/14
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وقد تقدَّ م يف ترمجة عيل بن إسامعيل بن عيسى أن عيل بن إسامعيل يف هذه
الطبقة ينرصف إىل عيل بن إسامعيل بن شعيب(.)1
قلت :ذكره الشيخ الطويس ݞ يف مجلة أصحاب اإلمام عيل بن موسى
الرضا ݠ( ،)2وهو ثقة جليل من أكابر متكلمي الشيعة.
قال الشيخ النجايش ݞ:
عيل بن إسامعيل بن شعيب بن ميثم بن حييى التامر أبو احلسن،
موىل بني أسد ،كويف سكن البرصة ،وكان من وجوه املتكلمني من
أصحابنا ،كلم أبا اهلذيل والنظام ،له جمالس وكتب ،منها :كتاب
اإلمامة ،كتاب الطالق ،كتاب النكاح ،كتاب جمالس هشام بن احلكم،

كتاب املتعة(.)3
وأما عاصم بن محيد احلناط فهو ثقة جليل.
قال النجايش ݞ :عاصم بن محيد احلناط احلنفي أبو الفضل ،موىل
كويف ،ثقة ،عني ،صدوق ،روى عن أيب عبد اهلل ݠ(.)4
ووثاقة حممد بن مسلم الثقفي أظهر من أن ختفى عىل أحد من شيعة أهل
البيت ݜ.
والنتيجة :أن هذه الرواية صحيحة السند ،وكذا الرواية اآلتية التي
سنذكرها قريب ًا ،فإهنا بنفس السند.
وعليه ،فإن ما قاله الباحث املذكور من الطعن يف سند الرواية غري
صحيح ،بل هو دفع للروايات بالظنون واالحتامالت غري الصحيحة.
( )1معجم رجال احلديث .46/12
( )2رجال الطويس.362 :
( )3رجال النجايش .72/2
( )4نفس املصدر  158/2ت . 819
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 -2ما رواه الشيخ الصدوق ݞ أيض ًا يف (كامل الدين ومتام النعمة)
بنفس سنده السابق عن حممد بن مسلم الثقفي ،قال :سمعت أبا جعفر حممد بن
عيل الباقر ݟ يقول :القائم منا منصور بالرعب ،مؤ َّيد بالنرص ،تطوى له
األرض ،وتظهر له الكنوز ،يبلغ سلطانه املرشق واملغرب ،ويظهر اهلل عز وجل
به دينه عىل الدين كله ولو كره املرشكون ،فال يبقى يف األرض خراب إال قد
عمر ،وينزل روح اهلل عيسى بن مريم ݠ فيصيل خلفه .قال :قلت :يا ابن
رسول اهلل متى خيرج قائمكم؟ قال :إذا تشبه الرجال بالنساء ،والنساء بالرجال،
واكتفى الرجال بالرجال ،والنساء بالنساء ،وركب ذوات الفروج الرسوج،
وقبلت شهادات الزور ،ور َّدت شهادات العدول ،واستخف الناس بالدماء
وارتكاب الزنا وأكل الربا ،وا ُّتقي األرشار خمافة ألسنتهم ،وخروج السفياين من
الشام ،واليامين من اليمن ،وخسف بالبيداء ،وقتل غالم من آل حممد ݕ بني
الركن واملقام ،اسمه حممد بن احلسن النفس الزكية ...إلخ(.)1
وهذه الرواية واضحة الداللة عىل أن اليامين خيرج من اليمن ال من غريها
من البلدان.
وقد شكك بعض الباحثني يف ثبوت كلمة «من اليمن» يف هذه الرواية
تبع ًا للشك يف ثبوهتا يف الرواية السابقة ،فقال:
وبالرغم من عدم وجود هذين القوسني أو املعقوفتني يف املوضع الثاين
من الرواية ،إال أن الشك الناشئ يف املوضع األول ينجر ملثيله يف املوضع
الثاين(.)2
وهذا كالم غريب جدًّ ا ،وهو مردود بأن الشك يف وجود هذه الكلمة يف
سنبني قريب ًا،
الرواية األوىل ال ينجر إىل الرواية الثانية؛ ألهنام روايتان خمتلفتان كام ِّ
( )1كامل الدين ومتام النعمة.330 :
( )2عالمات الظهور .299/2
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والشك يف إحدامها ال يرسي إىل األخرى جزم ًا؛ لعدم االرتباط بينهام بأي نحو،
بل لقائل أن يقول :إذا كانت الروايتان رواية واحدة ،فلامذا ال يكون وجود
كلمة «يف اليمن» يف الرواية الثانية قرينة عىل وجودها يف الرواية األوىل؟
وال خيفى أن معاجلة الروايات هبذا النحو من مساوئ الكتابة بنتائج
مسبقة ،التي عادة ما تفيض إىل رد الروايات التي تتناىف مع تلك النتائج.
ولو كان الباحث املذكور منصف ًا يف بحثه ،لسار عىل نفس منهجه يف
الرواية السابقة ،فإنه أ َّيد ما ذهب إليه من زيادة كلمة «من اليمن» يف تلك
الرواية بأن مجلة من علامء الطائفة رووها هكذا من دون زيادة ،إال أنه خالف
هذا املنهج الذي اعتمده هناك ،ولعل السبب هو أنه يعلم أن بعض األعالم
رووا هذه الرواية وفيها« :واليامين من اليمن» ،منهم :اإلربيل يف (كشف
الغمة)( ،)1والفيض الكاشاين يف الوايف( ،)2واملحجة البيضاء( ،)3واحلر العاميل
يف إثبات اهلداة( ،)4والشيخ املجليس يف البحار( ،)5وحبيب اهلل اخلوئي يف منهاج
الرباعة( ،)6وابن الصباغ املالكي يف الفصول املهمة(.)7
ومع وضوح داللة هذه الرواية عىل أن اليامين من اليمن إال أن ناظ ًام
العقييل كابر يف إنكار هذه الداللة ،فقال:
حتى لو قلنا بأن كلمة «من اليمن» موجودة وثابتة يف الرواية فهي
ال تعني بالرضورة أن خيرج اليامين من بلد اليمن عند ظهوره أو قيامه
( )1كشف الغمة .301/4
( )2الوايف .464/2
( )3املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء .342/4
( )4إثبات اهلداة .346/5
( )5بحار األنوار .192/52
( )6منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة .354/8
( )7الفصول املهمة يف معرفة األئمة.1134 :
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املس َّلح ،فقد يكون أصله يامين [كذا] ،ولكنه يظهر أو يقوم من بلد

آخر(.)1
ٍ
رجل مكابر؛ فإن قوله« :وخروج السفياين من الشام ،واليامين
وهذا كالم
من اليمن» يدل بوضوح عىل أن اليامين الذي هو من أهل اليمن خيرج من نفس
اليمن ال من بلد آخر ،وإنكار ذلك مكابرة واضحة.
ثم قال ناظم العقييل:
فقد يكون  -وهذا ما نعتقده  -بأن اليامين له أصل ونسب يف
اليمن ،وليس معناه بداية ظهوره وقيامه من بلد اليمن بالذات ،ويؤيد
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 أص ً
ال ونسب ًا يف اليمن(.)2

وهذا كالم واضح الفساد؛ ألن الرواية نصت عىل أنه يامين كام هو ظاهر
النسبة إىل اليمن ،ال أن له أص ً
رصحت بأنه خيرج من نفس
ال يف اليمن ،كام أهنا َّ
اليمن.
وأما األثر الذي نقله عن كعب فال قيمة له ،وال يصح االحتجاج به عىل
يشء ،كام ال يصح أن جيعل مؤيد ًا لعقيدة أنصار الﮕاطع بأن اليامين ليس من
اليمن املعروف ،فض ً
ال عن تقديمه عىل أحاديث األئمة األطهار ݜ؛ لوضوح
أن هذا األثر مل يتعرض لذكر اليامين ،وإنام كان يتحدث حول اإلمام املهدي
املنتظر ݠ.
ومع اإلغامض عن كل ذلك فإن أمحد إسامعيل ﮔاطع ليس له أصل يف
( )1دراسة يف شخصية اليامين املوعود .17/2
( )2نفس املصدر .18/2
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(النسابون العرب) يف
اليمن كام هو املعروف من نسبه ،فإنه ورد يف موقع
َّ
اإلنرتنت أن نسب عشرية البوسويلم الشيبانية ،هم ذرية :سليم بن عطا اهلل بن
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
طاهر بن حممد بن مزيد بن زائدة الشيباين بن زائدة بن عبد اهلل بن مطر بن
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
وهؤالء ليس هلم أصول يف اليمن ،مع أن أمحد إسامعيل ﮔاطع ادعى له
نسب ًا جديد ًا ،ونفى انتسابه هلذا النسب املعروف لعشرية آلبو سويلم!!
وهلذا قال الﮕاطع :إنه مقطوع النسب( ،)2ولذلك زعم أن ينتسب لإلمام
املهدي ݠ ،فإن سلمنا بانتسابه لإلمام املهدي ݠ فليس له أصل يف اليمن؛
ألن آباء اإلمام ݠ وأجداده الطاهرين ݜ ليس فيهم يامين واحد ،وإن سلمنا
بأن له أص ً
ال يف اليمن فال بد أن ننفي انتسابه لإلمام املهدي ݠ الذي ليس له
أصل يف اليمن!!
ثم إن ناظ ًام العقييل احتمل أن الروايتني السابقتني رواية واحدة ،فقال:
حيتمل جدًّ ا بأن أصل الروايتني رواية واحدة ،وقد نقل الراوي
نصا أو كاملة ،ونقل األخرى باملعنى وبصورة غري كاملة ،أو إن
أحدمها ًّ
ًّ
نصا [كذا] ،ومنها ما هو معنى كالم
كال من الروايتني منها ما هو ًّ
( )1موقع (النسابون العرب) .http://www.alnssabon.com/t28347.html

( )2قال الﮕاطع يف بيان صفات اليامين :اسمه أمحد ،ومن البرصة ،ويف خده األيمن أثر ،ويف بداية
ظهوره يكون شا ًبا ،ويف رأسه حزاز ،وأعلم الناس بالقرآن وبالتوراة واإلنجيل بعد األئمة،
ومقطوع النسب ،ويلقب باملهدي ،وهو إمام مفرتض الطاعة من اهلل( .املتشاهبات .)46/4
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املعصوم ،وخصوص ًا إذا الحظنا أهنام متحدتان يف السند متام ًا(.)1
ثم قال بعد ذلك:
وإذا كانت الروايتان أصلهام واحد ،فال يمكن االستدالل
بالرواية التي فيها (من اليمن) بدون قوسني؛ ألنه حيتمل أهنا من إضافة
النساخ ،لظنهم أهنا ساقطة ،أو أهنا األوفق بسياق الكالم؛ ألن قبلها
(السفياين من الشام) ،فتبقى كلمة (من اليمن) غري ثابتة وال يمكن

االعتامد عليها(.)2
واجلواب :أن هاتني الروايتني ليستا رواية واحدة ،بل مها روايتان
خمتلفتان؛ ألن مضموهنام خمتلف بالكلية ،ولكي يتضح للقارئ العزيز مدى
التفاوت بني الروايتني ،فإين سأدرجهام كاملتني يف جدول واحد لكي تسهل
املقارنة بينهام ،فيتبني صحة ما قلناه.
الرواية األوىل

الرواية الثانية

عن حممد بن مسلم الثقفي الطحان،

عن حممد بن مسلم الثقفي ،قال:

قال :دخلت عىل أيب جعفر حممد بن

سمعت أبا جعفر حممد بن عيل الباقر

عيل الباقر ݟ وأنا أريد أن أسأله عن

ݟ يقول :القائم منا منصور

القائم من آل حممد صىل اهلل عليه
وعليهم ،فقال يل مبتدئ ًا :يا حممد بن

بالرعب ،مؤ َّيد بالنرص ،تطوى له
األرض ،وتظهر له الكنوز ،يبلغ

مسلم إن يف القائم من آل حممد ݕ
شبه ًا من مخسة من الرسل :يونس بن

عز وجل به دينه عىل الدين كله ولو

متى ،ويوسف بن يعقوب ،وموسى،

كره املرشكون ،فال يبقى يف األرض

وعيسى ،وحممد ،صلوات اهلل عليهم،

خراب إال قد عمر ،وينزل روح اهلل

( )1دراسة يف شخصية اليامين املوعود .16/2
( )2نفس املصدر .17/2

سلطانه املرشق واملغرب ،ويظهر اهلل
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فأما شبهه من يونس بن متى :فرجوعه

عيسى بن مريم ݠ ،فيصيل خلفه،

من غيبته وهو شاب بعد كرب السن،

قال :قلت :يا ابن رسول اهلل متى خيرج

وأما شبهه من يوسف بن يعقوب

قائمكم؟ قال :إذا تشبه الرجال

ݟ :فالغيبة من خاصته وعامته،

بالنساء ،والنساء بالرجال ،واكتفى

واختفاؤه من إخوته ،وإشكال أمره

الرجال بالرجال والنساء بالنساء،

عىل أبيه يعقوب ݟ مع قرب املسافة

وركب ذوات الفروج الرسوج،

بينه وبني أبيه وأهله وشيعته .وأما

وقبلت شهادات الزور ،وردت

شبهه من موسى ݠ فدوام خوفه،

شهادات العدول ،واستخف الناس

وطول غيبته ،وخفاء والدته ،وتعب

بالدماء وارتكاب الزنا وأكل الربا،

شيعته من بعده مما لقوا من األذى

واتُّقي األرشار خمافة ألسنتهم،

واهلوان إىل أن أذن اهلل عز وجل يف

وخروج السفياين من الشام ،واليامين

ظهوره ونرصه وأ َّيده عىل عدوه .وأما

من اليمن ،وخسف بالبيداء ،وقتل

شبهه من عيسى ݠ :فاختالف من

غالم من آل حممد ݕ بني الركن

اختلف فيه ،حتى قالت طائفة منهم:

واملقام ،اسمه حممد بن احلسن النفس

ما ولد ،وقالت طائفة :مات ،وقالت

الزكية ،وجاءت صيحة من السامء بأن

طائفة :قتل وصلب .وأما شبهه من

احلق فيه ويف شيعته ،فعند ذلك خروج

جدِّ ه املصطفى ݕ فخروجه بالسيف،

قائمنا ،فإذا خرج أسند ظهره إىل

وقتله أعداء اهلل وأعداء رسوله ݕ،

الكعبة ،واجتمع إليه ثالثامئة وثالثة

واجلبارين والطواغيت ،وأنه ينرص

عرش رجالً .وأول ما ينطق به هذه

بالسيف والرعب ،وأنه ال ت َرد له راية.

اآلية :ݨﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

وإن من عالمات خروجه :خروج
السفياين من الشام ،وخروج اليامين

(من اليمن) ،وصيحة من السامء يف
ٍ
ومناد ينادي من السامء
شهر رمضان،

ﮜ ﮝﮞݩ ،ثم يقول :أنا بقية
اهلل يف أرضه ،وخليفته وحجته عليكم.
فال يس ِّلم عليه م َس ِّلم إال قال« :السالم
عليك يا بقية اهلل يف أرضه» ،فإذا

 ..................................................... 52أهدى الرايات :دراسة يف شخصية اليامين

باسمه واسم أبيه.

اجتمع إليه العقد وهو عرشة آالف
رجل خرج ،فال يبقى يف األرض
معبود دون اهلل عز وجل من صنم
(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
التشابه بني اإلمام املهدي ݠ وبني مخسة من أنبياء اهلل تعاىل ،وهم :يونس،
ويوسف ،وموسى ،وعيسى ،وحممد صلوات اهلل عليهم ،وما ذكر يف آخرها من
عالمات خروجه ݠ اقترص فيه عىل ثالث فقط ،وهي :خروج السفياين،
وخروج اليامين ،والصيحة ،ومل تذكر باقي العالمات.
وأما الرواية األخرى فقد سيقت لبيان ما حيدث من الفتن والعالمات
وو َرد فيها ذكر عالمات
التي تقع قبل خروج اإلمام املهدي املنتظر ݠ وبعدهَ ،
كثرية وبيان كيفية خروجه وبيعة الناس له واجتامع أنصاره ،وغري ذلك.

إذن فهام روايتان خمتلفتان جزم ًا ،وال وجه الحتامل كوهنام رواية واحدة.
واحتاد سند الروايتني ال يستلزم كوهنام رواية واحدة ،فإن كتب األحاديث
املعتمدة عند الشيعة مشتملة عىل روايات كثرية متعددة متحدة يف أسانيدها كام
هو واضح لكل من اطلع عىل أسانيد األخبار ،ومن ينكر ذلك فهو إما جاهل أو
مكابر.
والغريب أن ناظ ًام العقييل احتمل كون الروايتني رواية واحدة ،نقلت مرة
باللفظ ،ومرة أخرى باملعنى ،ثم أسقط عن االعتبار الرواية التي فيها «من
اليمن» بدون قوسني؛ الحتامل أن الن َُّّساخ أضافوا كلمة «من اليمن» بدون
قوسني يف الرواية الثانية ،مع أنا لو سلمنا بأهنام رواية واحدة ،فإنا نحتمل أن
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الرواية الثانية ربام تكون هي الرواية التي نقلت باللفظ ،وأن كلمة «من اليمن»
سقطت من الرواية األوىل َل َّـام نقلها الرواة باملعنى ،وعليه فكان ينبغي له أن
يعتمد الرواية التي فيها كلمة «من اليمن»؛ ألن الرواية الثانية تبني املراد من
الرواية األوىل ما دامت الروايتان روامها الثقات ومها يف احلقيقة رواية واحدة،
وأن إحدامها منقولة باملعنى.
ومن الغريب ًّ
حقا ما زعمه العقييل من أن األوفق بسياق الكالم يف
الرواية األوىل عدم ثبوت كلمة «من اليمن» ؛ ألن قبلها «السفياين من الشام»؛
واحلال أنه من الوضوح بمكان أن األوفق بالسياق عكس ما قاله العقييل؛ ألن
ذكر موضع خروج السفياين وهو الشام يناسبه ذكر موضع خروج اليامين وهو
اليمن كام يف الرواية الثانية.
وال خيفى أن معاجلة الروايات هبذا النحو عبث مكشوف ،ورد لروايات
أئمة أهل البيت ݜ باألهواء املضلة ،واالحتامالت الواهية ،والظنون الباطلة،
وكل من تتبع كتب أمحد إسامعيل ﮔاطع وأتباعه يرى أن هذا هو دأهبم يف رد
الروايات التي تتناىف مع عقائدهم الباطلة وآرائهم الفاسدة.
 -3ما رواه النعامين يف (الغيبة) بسنده عن عبيد بن زرارة ،قال :ذكر عند
أيب عبد اهلل ݠ السفياين ،فقال :أ َّنى خيرج ذلك وملا خيرج كارس عينيه
بصنعاء(.)1
بتقريب :أن الرواية تدل عىل أنه جرى ذكر السفياين عند إمامنا جعفر بن
حممد الصادق ݠ ،وأن بعضهم توهم أنه قد خرج يف ذلك العرص ،إال أن
اإلمام ݠ ر َّد هذا التوهم بقوله« :أنى خيرج  »...يعني كيف نقول بخروجه ومل
خيرج يف نفس الوقت كارس عينيه بصنعاء؟!
( )1الغيبة.286 :
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وبغض النظر عن معنى كلمة «كارس عينيه» ،فإنا ذكرنا هلذه الكلمة فيام
سبق معنيني حمتملني ،إال أن اإلمام ݠ يف هذا احلديث يشري إىل رجل خيرج من
اليمن ،ويكون خروجه متزامن ًا مع خروج السفياين ،والذي دلت الروايات عىل
أن خروجه متزامن مع خروج السفياين هو اخلراساين الذي خيرج من خراسان،
نص عىل أن هذا الرجل
واليامين الذي خيرج من اليمن ،وبام أن اإلمام ݠ َّ
سيخرج من صنعاء ،فهو يشري بذلك إىل أن هذا اخلارج هو اليامين ال غريه؛ ألن
الروايات مل تدل عىل أن رج ً
ال آخر سيخرج من صنعاء ،يكون خروجه متزامن ًا
مع خروج السفياين.
ومما قلناه يتضح بطالن ما قاله بعض الباحثني من أن مجلة «كارس عينيه
بصنعاء» َترد باحتامالت متعددة ال عالقة هلا باليامين ،فمن أين تأتَّى اجلزم بأن
املقصود بـ «كارس عينيه» هو اليامين املعهود نفسه؟ وكيف تم إحالة الضمري
إليه؟(.)1
وال خيفى أنا مل نقل :إن كلمة «كارس عينيه بصنعاء» بنفسها تدل عىل
اليامين بخصوصه ،وإنام فهمنا أن اليامين هو املراد هبذا الوصف من ضم هذا
بني أن خروج السفياين واليامين واخلراساين يكون يف
احلديث إىل حديث آخر َّ َ
يوم واحد من شهر واحد من سنة واحدة ،وسيأيت ذكره يف العالمة املميزة
لليامين إن شاء اهلل تعاىل.
وقد حاول عبد الرزاق الديراوي أن يشكك يف داللة هذا احلديث عىل أن
املراد بـ «كارس عينيه» هو اليامين حيث قال:
هذه الرواية كام يتضح لكل متأمل ،ال يشء فيها يدل عىل أن هذا الذي
خيرج من صنعاء هو اليامين املوعود ،فال نص وال ظهور ،وال عني وال
أثر! غاية ما يف األمر إن من يرى هذا الرجل عىل أنه اليامين يبني عىل
( )1عالمات الظهور .307/2
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أساس افرتاض مسبق بأن اليامين خيرج من اليمن(.)1
واجلواب :أن هذه الرواية تدل عىل أن من وصفه اإلمام ݠ بكارس
عينيه يكون خروجه متزامن ًا مع خروج السفياين ،ولذلك أنكر اإلمام ݠ عىل
من توهم خروج السفياين يف ذلك الوقت ،فقال( :أنى خيرج) أي كيف خيرج
السفياين (وملا خيرج كارس عينيه بصنعاء) ،أي وإىل اآلن مل خيرج اليامين ،فإن
خروجهام يف يوم واحد كام دلت عليه روايات أخرى ،وإذا مل خيرج اليامين
املحتوم ،فإن هذا اخلارج ال بد أن يكون رج ً
ال آخر غري السفياين؛ ألن الذي
خيرج متزامن ًا مع خروج السفياين رجالن :اليامين واخلراساين ،واخلراساين لن
خيرج من صنعاء ،وإنام سيخرج من خراسان ،فيتعني أن يكون مراد اإلمام ݠ
بكارس عينيه هو اليامين دون غريه.
وز َع َم الديراوي أنه «عىل هذا االفرتاض ال يصح القطع بأن املكنى بـ
َ

«كارس عينيه» هو اليامين املوعود ،إذ لعل  -بل هذا هو املتحقق  -أكثر من
شخص خيرج من بالد اليمن»(.)2
وهذا زعم مردود بأن املعنى الذي ذكرناه للحديث هو الظاهر منه بقرينة
احلديث اآلخر الذي أرشنا إليه ،والظهور ٍ
كاف يف املقام؛ ألنه حجة ،وحجية
احلديث ال تتوقف عىل القطع بمعناه ،ولو سلمنا بأن الذين خيرجون من اليمن
أكثر من شخص فإن الذي يكون خروجه متزامن ًا مع خروج السفياين رجل
واحد وهو اليامين املعهود دون غريه ،فيكون هو املتعني دون من زعم الديراوي
خروجهم من اليمن.
ثم إن بعض الباحثني ض َّعف سند هذه الرواية بعد أن طعن يف داللتها
عىل خروج اليامين من اليمن ،بأن يف سندها حممد بن حسان الرازي ،الذي
( )1جامع األدلة.107 :
( )2نفس املصدر.107 :
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«ي َش ُّم» من كالم النجايش تضعيفه ،وحممد بن عيل الكويف أبو سمينة ،وهو
ضعيف جدًّ ا ،فاسد االعتقاد ،ال يعتمد يف يشء كام قال النجايش(.)1
وحيث إن هذه الرواية من الروايات التي تتحدث عن عالمات الظهور
تبني تكليف ًا رشع ًّيا ال
املقدس فإن التدقيق يف أسانيد أمثال هذه الروايات التي ال ِّ

حاجة له ،مع أنه خالف املنهج الذي جرى عليه هذا الباحث يف كتابه كام بينا
ذلك فيام تقدم.
وأما بيان حال حممد بن حسان الرازي ،فقد قال فيه النجايش :حممد بن
عرف وين َكر ،بني بني ،يروي عن الضعفاء
حسان الرازي أبو عبد اهلل الزينبي ،ي َ
كثري ًا(.)2
عرف وين َكر» خمتلف فيه.
ومعنى قوله« :ي َ
قال الشيخ عبد اهلل املامقاين ݞ يف (تنقيح املقال):
والذي حتصل يل بسرب كلامهتم يف الرتاجم ،واستقصائها أن املراد
ورود حديث الرجل تارة مقبوالً للعقول موافق ًا لظاهر الكتاب
والسنة ،وأخرى غري مقبول للعقول وغري موافق لظاهر الكتاب
والسنة ،ككون الصالة تتكلم ،وكون الفحشاء واملنكر أسامء رجال،
وكون ذكر اهلل األكرب هم األئمة ݜ ،وقد تتبعت كثري ًا من موارد
قوهلم يف رجل« :يعرف وينكر» ،فوجدهتا عىل هذه الصفة ،ووجدت
ما ينكر منها عندهم قد ثبتت صحته بالرباهني الواضحة ،وصار من

رضوريات مذهب اإلمامية اليوم ،فتتبع(.)3
وأما الرواية عن الضعفاء فإهنا ال تنايف العدالة والوثاقة.
( )1راية اليامين املوعود أهدى الرايات.60 :
( )2رجال النجايش .226/2
( )3الفوائد الرجالية من تنقيح املقال .480/1
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قال أستاذنا املحقق الشيخ حممد رضا املامقاين دامت إفاضاته يف تعليقته
عىل كتاب (مقباس اهلداية):
لعدم وجود منافاة بني الوثاقة والرواية عن الضعفاء ،وقد رمى
القميون كثري ًا وطردوا البعض لذلك ،مثل :أمحد بن حممد الربقي،
واحلسن بن حممد بن مجهور القمي ،وحاتم بن أيب حاتم القزويني،
وحممد بن عبد اهلل ،وعيل بن أيب سهل وغريهم ،مع أن أكثرهم ثقات

بال شبهة وريب(.)1
وأما حممد بن عيل الكويف أبو سمينة ،فهو وإن ضعفه النجايش وقال فيه:
وكان يلقب حممد بن عيل أبا سمينة ،ضعيف جدًّ ا ،فاسد
االعتقاد ،ال يعتمد يف يشء ،وكان ورد قم ،وقد اشتهر بالكذب
بالكوفة ،ونزل عىل أمحد بن حممد بن عيسى مدة ،ثم تشهر بالغلو،

فجفي ،وأخرجه أمحد بن حممد بن عيسى عن قم ،وله قصة(.)2
وهذا الرجل ال شك يف ضعفه بحسب قواعد علم الرجال ،إال أن املتتبع
لكلامهتم جيد أن علامء الطائفة مل يرتكوا حديثه كلي ًة ،بل عملوا بجملة وافرة من
رواياته التي ليس فيها كذب أو تدليس أو غلو أو ما شاكل ذلك.
وللعالمة املامقاين ݞ كالم مجيل يف املقام ،حيث قال:
وحكى املوىل الوحيد ݥ عن جده استظهار أن مساهلتهم يف
النقل عن أمثاله لكوهنم من مشايخ اإلجازة ،واألمر فيه سهل؛ ألن
الكتاب إذا كان مشتهر ًا متواتر ًا يكفي يف النقل عنه ،وكان ذكر السند
ملجرد التيمن والتربك ،مع أن الغلو الذي ينسبونه إليهم ال نعرفه أنه
كان لألخبار غالب ًا وفيق ًا ،أو كان موافق ًا للواقع؛ ألنا نراهم أهنم
( )1مقباس اهلداية .307/2
( )2رجال النجايش .216/2
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يذكرون أن أول درجة يف الغلو نفي السهو عن النبي ݕ ،مع أن أكثر
األصحاب رووا أحاديثهم ،وما رأينا من أخبار أمثاله خرب ًا داالً عىل
الغلو ،واهلل يعلم .انتهى.
وأقول :ظاهر املجليس والوحيد امليل إىل العمل بأخبار الرجل،
وما ذكراه يف عدم بقاء الوثوق برمي القدماء شخص ًا بالغلو وإن كان
هو احلق املتني كام نبهنا عىل ذلك مرار ًا ،إال أن رد شهادة الفضل [بن
شاذان] بكونه من الكذابني مشكل ،وعمل املفيد ݥ وأمثاله بخربه
ليس عم ً
ال باخلرب يف احلقيقة؛ لتقييدهم العمل بأن ال يكون ما تضمنه
غلوا أو تدليس ًا ،أو ينفرد به ،أو ال يعرف من غري
اخلرب ختليط ًا أو ًّ
طريقه ،فإن ما مجع من أخباره هلذه القيود ال يكون العمل به عمالً
بخربه يف احلقيقة ،بل عم ً
ال بخرب من شاركه يف الرواية كام ال خيفى(.)1

والنتيجة :أنه ال مانع من العمل برواية يف سندها حممد بن عيل الكويف أبو
سمينة إذا كانت ال تشتمل عىل غلو ،أو مل يتفرد هبا ،خصوص ًا إذا كانت واردة
يف بيان بعض عالمات الظهور ،وال تتناىف مع الروايات املشهورة الصحيحة
كهذه الرواية.
 -4ما رواه السيد ابن طاووس ݞ يف (فالح السائل) بسنده عن أيب
عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق ݠ أنه قال عقيب صالة الظهر يف الدعاء
لإلمام املهدي املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف :أسألك بحقك عىل
أوجبت هلم عىل نفسك ،أن تصيل عىل حممد
خ َ َريت َك من خلقك ،وبحقهم الذي
َ
عيل الساعة بفكاك رقبتي من النار ،وأنجز لوليك وابن
وأهل بيته ،وأن مت َّن َّ
نبيك الداعي إليك بإذنك ،وأمينك يف خلقك ،وعينك يف عبادك ،وحجتك عىل
وقو
خلقك ،عليه صلواتك وبركاتك َوعدَ ه ،اللهم أيده بنرصك ،وانرص عبدكِّ ،
( )1تنقيح املقال  157/3الطبعة احلجرية.
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وعجل َف َرجه ،وأمكنه
وصربهم ،وافتح هلم من لدنك سلطان ًا نصري ًا،
أصحابه،
ِّ
ِّ
دعوت لنفسك
من أعدائك وأعداء رسولك يا أرحم الرامحني .قلت :أليس قد
َ
جعلت فداك؟ قال :دعوت لنور آل حممد وسائقهم واملنتقم بأمر اهلل من
أعدائهم .قلت :متى يكون خروجه جعلني اهلل فداك؟ قال :إذا شاء من له
اخللق واألمر .قلت :فله عالمة قبل ذلك؟ قال :نعم ،عالمات شتى .قلت :مثل
ماذا؟ قال :خروج راية من املرشق ،وراية من املغرب ،وفتنة تظل أهل الزوراء،
وخروج رجل من ولد عمي زيد باليمن ،وانتهاب ستارة البيت(.)1
بتقريب :أن املراد بذلك الرجل الذي خيرج من اليمن هو اليامين املعهود؛
ألنه من غري املحتمل أن يذكر اإلمام ݠ من عالمات ظهور اإلمام املهدي
املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف خروج رجل آخر من اليمن ،ويتغافل عن
خروج اليامين املعهود الذي هو من العالمات احلتمية للظهور املقدس،
خصوص ًا أنه ݠ قرن خروجه بخروج راية من املرشق وهي راية اخلراساين من
خراسان ،وراية من املغرب ،ولعل املراد هبا راية السفياين.
وكام هي عادة الﮕاطع وأتباعه يف رد األحاديث التي تبطل عقيدهتم
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
ال ،فض ً
يف الرواية يدل عىل أنه ممدوح أص ً
ال عىل أن يكون هو اليامين(.)2
واجلواب :أن ما يدل عىل أن هذا الرجل هو اليامين املحتوم أن اإلمام ݠ
كان يف صدد بيان عالمات ظهور اإلمام املهدي املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه
( )1فالح السائل.170 :
( )2جامع األدلة.108 :
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الرشيف ،ولذلك ذكر ݠ بعض العالمات احلتمية كخروج اخلراساين من
املرشق ،ومن املستبعد جدًّ ا أن يذكر اإلمام ݠ من ضمن العالمات رج ً
ال من
اليمن مل تدل رواية عىل أنه من عالمات الظهور ،ويتغافل عن عالمة حتمية
مهمة كخروج اليامين املعهود!!
وأما قول الديراوي أنه ال يشء يف الرواية يدل عىل أن هذا الرجل
ممدوح ،فهذا ال يرض ،وال يلزم منه أال يكون املراد به اليامين؛ ألن مجلة وافرة من
الروايات التي حتدثت عن عالمات الظهور مل متدح اليامين بيشء ،مثل روايتي
الشيخ الصدوق اللتني ذكرنامها برقم  2 ،1وغريمها.
 -5ما رواه النعامين يف كتاب (الغيبة) بسنده عن جابر بن عبد اهلل
األنصاري ،قال :وفد عىل رسول اهلل ݕ أهل اليمن ،فقال النبي ݕ :جاءكم
أهل اليمن يبسون بسيس ًا( .)1فلام دخلوا عىل رسول اهلل ݕ قال :قوم رقيقة
قلوهبم ،راسخ إيامهنم ،منهم املنصور ،خيرج يف سبعني ألف ًا ،ينرص خلفي
وخلف وصيي ،محائل سيوفهم املسك(.)2
واملنصور اليامين الذي سيتوىل نرصة خلف رسول اهلل ݕ وخلف وصيه
أمري املؤمنني ݠ وهو اإلمام املهدي املنتظر ݠ ال بد أن يكون أحد عالمات
وبرش به األئمة األطهار ݜ
الظهور ،ولذلك برش به النبي ݕ يف هذا احلديث َّ
يف أحاديث أخرى متعددة دون غريه من أهل اليمن ،ولو كان املنصور اليامين
رج ً
ال آخر غري اليامين املعهود ملا كان هناك أي وجه لتخصيصه بالذكر ومدح
أهل اليمن ألجله دون اليامين املعهود الذي هو أجل شأن ًا منه ،ومن العالمات
احلتمية للظهور املبارك.
إال أن بعض الباحثني طعن يف سند الرواية ،وذهب إىل أن داللة احلديث
( )1يبسون :أي يمشون بتمهل.
( )2الغيبة.46 :
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عىل أن املقصود هو اليامين ضعيفة ،فقال:
بالرغم من الطعن الواضح يف السند ،فإن اخلرب ال يشري إىل أن
املقصود هو اليامين ،وداللته عىل ذلك تبقى ضعيفة ،وبالتايل فال يعول
عليه ،وال سيام أنه يشري إىل النرصة خللف رسول اهلل وخلف وص ِّيه،
فإن كان املقصود بخلف الرسول ݕ هو أمري املؤمنني صلوات اهلل
عليه ،فعندئذ ما عالقة خلف الويص باإلمام املنتظر عجل اهلل تعاىل
َفرجه؟ اللهم إال أن نقول بأن الرجل قد مدَّ يف عمره بحيث يستوعب
كل هذا الزمن؟!! أو أن املقصود بخلف النبي ݕ هو اإلمام املنتظر
(روحي فداه) نفسه ،عندئذ من املقصود بخليفته؟!
أ ًّيا ما يكن ،فإن هذا اخلرب ال يمكن الركون إليه أبد ًا ،بقطع النظر

عن إسناده ،فام بالك والسند هبذه الصورة من الضعف؟!(.)1

واجلواب :أن التدقيق يف سند روايات الفتن واملالحم وحوادث آخر
الزمان تكلمنا فيه سابق ًا ،فال حاجة إلعادته ،وهذا احلديث مشتمل عىل مجلة
من فضائل أمري املؤمنني ݠ املروية يف كتب اخلاصة ،التي ال تتعارض مع
مضامني روايات أهل البيت ݜ حتى نجزم بكذبه ونقطع برده.
وأما ما يتعلق بمعنى احلديث فإن فيه إشارة واضحة  -كام قلنا آنف ًا  -إىل
املنصور اليامين الذي سيقوم بنرصة رجل من ذرية رسول اهلل ݕ ،وهو اإلمام
املهدي املنتظر ݠ الذي أشار إليه النبي ݕ بأنه َخ َلفه َ
وخ َلف وص ِّيه أمري
املؤمنني عيل بن أيب طالب ݠ ،وبالرجوع إىل الروايات األخرى املتضافرة
املروية من طرق الشيعة وأهل السنة التي دلت عىل أن اإلمام املهدي ݠ
سينرصه رجل من اليمن ،وهو اليامين الذي نتحدث عنه ،الذي هو من
العالمات احلتمية لظهور اإلمام املهدي ݠ ،نستخلص أن املنصور اليامين
( )1راية اليامين املوعود أهدى الرايات.230 :

 ..................................................... 62أهدى الرايات :دراسة يف شخصية اليامين

املذكور يف احلديث هو اليامين املعهود ال غريه؛ للذي قلناه سابق ًا من أنه من
املستبعد جدًّ ا أن يرتك النبي ݕ مدح أهل اليمن باليامين الذي رايته من أهدى
الرايات يف عرص الظهور ،ويمدحهم برجل آخر ليس له مثل هذا الشأن واألثر
يف أحداث آخر الزمان!!
ثم إن ناظ ًام العقييل حاول التشكيك يف كون املنصور اليامين يف الرواية هو
يروج له
اليامين املعهود حيث زعم أنه رجل آخر؛ ملنافاة هذه الرواية مع ما ِّ
العقييل من أن اليامين هو أمحد إسامعيل ﮔاطع البرصي ،حيث قال:
ويتبني من هذه الرواية أن هذا (املنصور) يكون يف آخر الزمان،
أي يف زمن القيام املبارك؛ ألنه مل توجد هكذا شخصية مع األئمة
السابقني ݜ ،فيبقى انتظار وجودها مع القائم من آل حممد ݠ.
واملنصور اليامين هذا ليس هو اليامين املوعود ،بدليل أنه يقاتل
السفياين قبل خروج السفياين نحو العراق ،كام يتضح من الروايتني

اآلتيتني.)1(...
ثم نقل روايتني عن كتاب (الفتن) لنعيم بن محادَ ،و َر َد فيهام أن
األخوص( )2السفياين يظهر عىل املنصور اليامين ،ثم قال:
فاملنصور اليامين الصنعاين يكون خروجه قبل توجه السفياين إىل
العراق ،وهيزمه السفياين ثم يتوجه نحو العراق ،بينام خروج اليامين
املوعود يكون يف نفس يوم خروج السفياين نحو العراق ،فيتسابقان
نحو الكوفة.

قلت :أوالً :رواية كتاب نعيم بن محاد رواية عامية ال يمكن التعويل
عليها يف قبال روايات اخلاصة التي ال داللة فيها عىل أن السفياين يظهر عىل
( )1دراسة يف شخصية اليامين املوعود .27/1
( )2األخوص :هو الذي غارت عيناه يف رأسه.
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اليامين ،ولكن كام قلت سابق ًا :إن الﮕاطع وأتباعه حيتجون بأي رواية لتأييد
باطلهم حتى لو كانت عامية ،وضعيفة السند.
ثاني ًا :لو أخذنا بروايتي نعيم بن محاد فإنه ال منافاة بني هاتني الروايتني
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
يتسابقان بعد ذلك نحو الكوفة لتكون بينهام ملحمة أخرى يف اجلولة الثانية.
ثالث ًا :أين مل أجد بحسب تتبعي يف يشء من الروايات أن السفياين واليامين
يتسابقان نحو الكوفة ،أو أن خروجهام إىل الكوفة سيكون يف يوم واحد ،والذي
وجدته هو أن اللذين سيتسابقان نحو الكوفة كفريس رهان مها السفياين
واخلراساين.
فقد روى النعامين يف كتاب (الغيبة) بسنده عن أيب جعفر الباقر ݠ يف
رواية طويلة قال :ال بد لبني فالن من أن يملكوا ،فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق
ملكهم ،وتشتت أمرهم ،حتى خيرج عليهم اخلراساين والسفياين ،هذا من
املرشق ،وهذا من املغرب ،يستبقان إىل الكوفة كفريس رهان ،هذا من هنا ،وهذا
من هنا ،حتى يكون هالك بني فالن عىل أيدهيام ،أما إهنم ال يبقون منهم
أحد ًا(.)1
نعم روى النعامين أيض ًا يف كتاب (الغيبة) والشيخ الطويس يف أماليه
بسندمها عن هشام بن سامل ،عن أيب عبد اهلل ݠ أنه قال :اليامين والسفياين
كفريس رهان(.)2
وقوله« :كفريس رهان» َم َثل يرضب للمتساويني أو املتقاربني يف يشء.
( )1الغيبة.264 :
( )2الغيبة للنعامين .317 :أمايل الشيخ الطويس.934 :
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قال امليداين :مها َك َفريس ره ٍ
ان :يرضب لالثنني إىل غاية َيستَب َقان
َ
َ َ
فيستويان ،وهذا التشبيه يقع يف االبتداء ،ال يف االنتهاء؛ ألَن النهاية َجت َّىل عن
َسبق أحدمها ال حمالة(.)1
واحلديث الذي نتكلم فيه مل يبني أن اليامين والسفياين يستبقان إىل الكوفة
كفريس رهان ،ولعلهام كفريس رهان يف حماولة بسط نفوذمها عىل املناطق املهمة،
أو كفريس رهان يف قوة جيشيهام ،فهذا يغلب ذاك مرة ،وذاك يغلب هذا مرة.
واملالحظ أن أمحد إسامعيل ﮔاطع واملن ِّظرين له كناظم العقييل وأرضابه
إذا عجزوا عن فهم الروايات أو وجدوها معارضة لدعاواهم الباطلة حاولوا
إجياد شخصيات ثانوية هلا نفس هذه األسامء يطبقون عليها تلك الروايات
املعارضة ملزاعمهم ،فيزعمون أن القائم أكثر من شخص ،والسفياين اثنان،
واليامين متعدد ،وهكذا ،وهذا دليل عجزهم عن فهم الروايات وعدم متكنهم
من اجلمع العريف بينها.
وهلذا جلأ ناظم العقييل إىل القول بأن املنصور اليامين شخص آخر غري
اليامين املعهود ،وأن الذي ورد يف الروايات أنه خيرج من اليمن هو شخص آخر
اسمه املنصور اليامين ،ال اليامين الذي هو موضوع حديثنا ،فقال:
فحتى لو سلمنا أن رواية الشيخ الصدوق فيها« :واليامين من
اليمن» ،فيمكن القول بأن ذلك اليامين هو الصنعاين املنصور الذي

يقيض عليه السفياين قبل توجهه نحو العراق ،وهو املطلوب(.)2
وهذا كالم ال يقوله إال شخص مل يتتبع الروايات ،ولو سلمنا أن املنصور
اليامين شخص آخر غري اليامين املعهود ،فإن الذي ب َّينته رواية الشيخ الصدوق
ݞ هو أن الذي خيرج من اليمن هو اليامين املعهود نفسه الذي هو من
( )1جممع األمثال  ،391/2رقم .4521
( )2دراسة يف شخصية اليامين املوعود .28/1
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العالمات احلتمية للظهور املقدس ،سواء أكان هو املنصور اليامين أم غريه.
 -6هناك روايات متعدِّ دة رويت مرسلة أو شبيهة باملرسلة تدل عىل أن
اليامين املعهود من اليمن ،ونحن نذكر بعض ًا منها لكوهنا مؤيدة للروايات
السابقة.
منها :ما رواه عيل بن حممد الليثي الواسطي مرس ً
ال عنه ݠ ،قال :مخسة
من عالمات القائم ݠ :اليامين من اليمن ،والسفياين ،واملنادي ينادي بالسامء،
وخسف بالبيداء ،وقتل النفس الزكية(.)1
قال بعض الباحثني مع ِّلق ًا عىل هذا اخلرب:
والليثي نقل الرواية عن الشيخ الصدوق رضوان اهلل عليه عىل ما
يبدو ،وحتديد ًا من كتابيه (اخلصال) ،و(كامل الدين)( ،)2ولكن ما رواه
الشيخ الصدوق وأبوه ݞ من قبله( ،)3ومن نقلوا عنهام مل يذكروا
عبارة «من اليمن» إطالق ًا ،مما جيعل ما يف كتاب (عيون احلكم
واملواعظ) رشح ًا ال دخل له بنص رواية أهل البيت ݜ ،وقد يكون

الرشح من املؤلف أو الناسخ(.)4
واجلواب :أن الباحث املذكور استظهر أن الليثي نقل احلديث عن كتايب
الشيخ الصدوق أو كتاب والده (اإلمامة والتبرصة من احلرية) ،ومل يقم عىل
استظهاره أي دليل صحيح ،فال يكون له أي قيمة يف جمال البحث العلمي،
ولعل الليثي الذي هو من أعالم القرن السادس نقله عن كتاب آخر كان متوفر ًا
( )1عيون احلكم واملواعظ.244 :
( )2اخلصال 303 :ب  5ح  ،82وكامل الدين ومتام النعمة 649 :ب  57ح  1بفارق طفيف يف
بعض نسخه( .منه).
( )3اإلمامة والتبرصة من احلرية ،129 :ح ( .131منه).
( )4راية اليامين املوعود أهدى الرايات.55 :
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يف عرصه ،ثم فقد بعد ذلك ،وال سيام أن كثري ًا من كتب الشيعة اإلمامية فقدت
يف تلك الفرتة ،ومن مجلتها األصول التي نقل عنها الشيخ الصدوق ݞ ما
أودعه يف كتبه املختلفة من أحاديث.
ومنها :ما رواه نعيم بن محاد بسنده عن جابر عن أيب جعفر ݠ ،قال :إذا
ظهر األبقع مع قوم ذوي أجسام ،فتكون بينهم ملحمة عظيمة ،ثم يظهر
األخوص السفياين امللعون ،فيقاتلها مجيع ًا ،فيظهر عليهام مجيع ًا ،ثم يسري إليهم
منصور اليامين من صنعاء بجنوده ،وله فورة شديدة ،يستقتل الناس قتل
اجلاهلية ،فيلتقي هو واألخوص وراياهتم صفر وثياهبم ملونة ،فيكون بينهام
قتال شديد ،ثم يظهر األخوص السفياين عليه ،ثم يظهر الروم ،وخترج إىل
الشام ،ثم يظهر األخوص ،ثم يظهر الكندي يف شارة حسنة ،فإذا بلغ تل سام
فأقبل ،ثم يسري إىل العراق ،وترفع قبل ذلك ثنتا عرشة راية بالكوفة معروفة
منسوبة ،ويقتل بالكوفة رجل من ولد احلسن أو احلسني يدعو إىل أبيه ،ويظهر
رجل من املوايل ،فإذا استبان أمره وأرسف يف القتل قتله السفياين(.)1
ومنها :ما رواه نعيم عن كعب ،قال :املالحم عىل يدي رجل من أهل
هرقل الرابع ،واخلامس يقال له :طيارة .قال كعب :وأمري الناس يومئذ رجل
من بني هاشم [وهو اإلمام املهدي ݠ] ،يأتيه َمدَ د اليمن سبعون ألف ًا ،محائل

سيوفهم املسد(.)2

وهذه الرواية مشاهبة للرواية املتقدمة التي ورد فيها جميء وفد أهل اليمن
إىل رسول اهلل ݕ ،وقوله ݕ فيهم :منهم املنصور ،خيرج يف سبعني ألف ًا ،ينرص
خلفي وخلف وصيي ،محائل سيوفهم املسك(.)3
( )1الفتن.199 :
( )2نفس املصدر .332 :واملسد :حبل من ليف ،أو احلبل املحكم الفتل( .املنجد.)761 :
( )3الغيبة.46 :
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وفيها إشارة واضحة إىل أن اليامين من اليمن ،وأن تعداد جيشه الذي
ينرص به اإلمام املهدي املنتظر ݠ سبعون ألف ًا.
وبعض هذه الروايات وإن كانت مأخوذة من كتب العامة إال أنا ذكرناها
مؤ ِّيدة ال من أجل االستدالل هبا عىل أن اليامين من اليمن ،مع أن رواية معنى
خاص متطابق ًا يف كتب الفريقني يورث االطمئنان بصدوره عادة.
والنتيجة :أن هذه األحاديث بمجموعها تفيد الوثوق واالطمئنان بأن
اليامين رجل من أهل اليمن ،وأنه سيخرج نفس اليمن ،ال من بالد أخرى.
والغريب أن بعض الباحثني استعرض أكثر الروايات الدالة عىل أن
اليامين من اليمن ،وض َّعف أسانيدها ،وخلص إىل القول بأنه ال دليل عىل أن
اليامين من اليمن ،إال أنه بعد ذلك لـام أراد أن يعتمد خرب ًا فيه إرسال ،قال:
يبقى أن نشري إىل أننا ال نتلمس أي موضع الهتام متن اخلرب،
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
األخبار ليست أخبار ًا تتعلق بالترشيع ،حتى نتعامل معها وفق منهج

التشدد يف األسانيد(.)1
وال خيفى عىل القارئ املنصف أن كل باحث ينبغي أن يتعامل مع
الروايات عىل طبق منهج واحد ،ال أن يكيلها بمكيالني ،فإما أن يتعامل معها كام
يتعامل مع روايات األحكام الرشعية بأن يدقق يف أسانيدها ،ويعتمد روايات
الثقات دون غريهم ،أو حيتج بالروايات املوثوق هبا دون غريها عىل اختالف
املباين يف هذه املسألة ،وإما أن يأخذ بام دلت عليه الروايات املتعددة التي ال نجد
ما يدل عىل كذهبا ،كالروايات الدالة عىل أن اليامين من اليمن ،فإهنا متعددة من
جهة ،ومؤ ِّيدة للنسبة إىل اليمن من جهة أخرى ،من دون أن نجد يف الروايات
( )1عالمات الظهور .333/2
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ما يعارضها ،مع أهنا ال ترتبط بمسألة َع َقدية أو حكم رشعي إلزامي ،فال مناص
لنا من اعتامدها والتعويل عليها.
ومن غرائب استدالالت بعض أتباع الﮕاطع عىل أن اليامين ليس من
اليمن ما ذكره عبد الرزاق الديراوي يف كتاب (جامع األدلة) الذي يعتربه أتباع
الﮕاطع من أهم كتبهم ،حيث قال:
نقل السيد ابن طاووس يف مالمحه( :أمري جيش الغضب ليس من
ذي وال ذو ،لكنهم يسمعون صوت ًا ما قاله إنس وال جان :بايعوا فالن ًا
باسمه ،ليس من ذي وال ذو ،ولكنه خليفة يامين).
ويف كتاب الفتن  -نعيم بن محاد املروزي :حدثنا الوليد بن
مسلم ،عن جراح ،عن أرطاة ،قال :أمري العضب [كذا] ليس من ذي
وال ذو ،ولكنهم يسمعون صوت ًا ما قاله إنس وال جان :بايعوا فالن ًا
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
ليس نسبه نسب أذواء اليمن ،ومنها يتحصل أن اليامين ليس من اليمن.
ورد يف لسان العرب  -ابن منظور( :ويف صفة املهدي :قريش متان
ليس من ذي وال ذو أي ليس نسبه نسب أذواء اليمن ،وهم ملوك
محري ،منهم ذو يزن وذو رعني ،وقوله :قريش ٍ
يامن أي قريش النسب

يامين املنشأ)(.)1
ولكن عندما نرجع إىل كتاب (الفتن) لنعيم بن محاد الذي نقل عنه ابن
طاووس ݞ هذه الرواية يف كتابه (املالحم والفتن) نجد أن الوارد فيه« :أمري
الع َصب»

()2

مجع عص َبة ،وهي اجلامعة ،وكذلك يف (املالحم والفتن) كام يف

( )1جامع األدلة.110 :
( )2الفتن.75 :
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الطبعة املعتمدة يف برنامج مكتبة أهل البيت ݜ ،وهي طبعة مؤسسة صاحب
األمر عجل اهلل فرجه يف أصفهان بإيران سنة 1416هـ( ،)1ويف طبعة مؤسسة
الوفاء يف بريوت سنة 1403هـ« :أمري الغضب»( ،)2ومل أجد أي طبعة ورد فيها
ما ذكره الديراوي ،وهو «أمري جيش الغضب» ،فال أدري هل الديراوي نقل
حرف الرواية حتريف ًا متعمد ًا؟!
ذلك عن طبعة أخرى ،أم َّ
وكيف كان فإن الديراوي نقل كال الروايتني ولكنهام يف احلقيقة رواية
واحدة؛ ألن ابن طاووس ݞ كام قلنا نقلها عن كتاب نعيم بن محاد ،ومع أن
هذه الرواية تذكر أمري الع َصب ،وترصح بأنه يامين إال أن الديراوي جعلها دلي ً
ال
عىل عدم يامنيته ،فقال« :ومنها يتحصل أن اليامين ليس من اليمن» ،فال أدري
كيف حتصل ذلك عند الديراوي بمجرد عدم انتساب هذا اليامين إىل قبائل ملوك
اليمن كذي يزن وذي رعني وغريمها كام ذكر ابن منظور.
واملثري لالستغراب يف استدالل الديراوي أنه دعم كالمه بام نقله عن
كتاب (لسان العرب) ،مع أن كالم ابن منظور رصيح يف أن هذا اخلليفة يامين
املنشأ ،قريش النسب ،وهذا ال ينسجم مع ما حياول الديراوي إثباته ،وهو أن
هذا اخلليفة اليامين هو أمحد إسامعيل ﮔاطع ،البرصي الوالدة واملنشأ ،فإنه قال:
فأمري جيش الغضب إذن هو خليفة يامين ،وهو الذي ينادي
باسمه جربائيل ݠ ،وصوت جربائيل هو املقصود من الصوت الذي
ما قاله إنس وال جان ،واخلليفة اليامين هو القائم بالسيف (أمحد) كام

أرشنا فيام سبق ،وسنثبت باألدلة يف مباحث الحقة(.)3
ومن املعلوم أن أمحد إسامعيل ﮔاطع مل ينشأ يف اليمن ،وهذا ال خيتلف فيه
( )1الترشيف باملنن يف التعريف بالفتن املعروف باملالحم والفتن.77 :
( )2املالحم والفتن.27 :
( )3جامع األدلة.109 :
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أحد ،وهو مل يدَّ ع ذلك ،وأما انتسابه إىل قريش فلم يثبت ،بل ثبت عدمه ،إذ ال
دليل عىل هذا االنتساب املزعوم إال ادعاء نفس الﮕاطع ،وهو ادعاء قامت
األدلة الصحيحة عىل بطالنه ،فكيف يكون الﮕاطع هو اخلليفة املشار إليه يف
هذا احلديث؟!
رو عن رسول اهلل ݕ أو عن إمام من أئمة أهل
ثم إن هذا احلديث مل ي َ
البيت ݜ ،وإنام هو مروي عن أرطاة بن املنذر الذي له روايات كثرية يف كتاب
(الفتن) عن كعب األحبار بواسطة واحدة ،ولعل هذه الرواية من ضمن
روايات كعب ،وال سيام أنه قال يف ذيل الرواية :قال الوليد :قال كعب :إنه يامين
قريش ،وهو أمري الع َصب ،والع َصب أهل اليمن ومن تبعهم من سائر الذين
خرجوا من بيت املقدس.
أضف إىل ذلك أن هذا احلديث يراد به املنصور اليامين الذي يبايعه أهل
اليمن كام دل عىل ذلك حديث آخر رواه نعيم بن محاد ،عن الزهري ،قال:
يموت املهدي موت ًا ،ثم يصري الناس بعده يف فتنة ،ويقبل إليهم رجل من بني
خمزوم فيبايع له ،فيمكث زمان ًا ،ثم يمنع الرزق فال جيد من يغري عليه...
إىل أن يقول :فيأمر بإخراج أهل اليمن :قضاعة ،ومذحج ،ومهدان،
ومحري ،واألزد ،وغسان ،ومجيع من يقال له من اليمن ،فيخرجهم حتى ينزلوا
شعاب فلسطني ،فريجع إليهم جديس ،وخلم ،وجذام ،والناس عصب ًا من تلك
اجلبال بالطعام والرشاب؛ ليكون هلم مغوثة كام كان يوسف مغوثة إلخوته ،إذ
نادى مناد من السامء ،ليس بإنس وال جان« :بايعوا فالن ًا ،وال ترجعوا عىل
أعقابكم بعد اهلجرة» ،فينظرون فال يعرفون الرجل ،ثم ينادي ثالث ًا ،ثم يبايع
املنصور.)1( ...
( )1الفتن.271 :
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واملنصور اليامين رجل آخر غري اليامين املحتوم بحسب ما يراه أتباع
الﮕاطع.
قال ناظم العقييل:
رصحت بعض األخبار بأن هناك يامن ًيا خيرج من بلد اليمن ،وبعض
وقد َّ

الروايات تصفه بـ (املنصور) أو (املنصور اليامين).

ثم قال :واملنصور اليامين هذا ليس هو اليامين املوعود ،بدليل أنه يقاتل
السفياين قبل خروج السفياين نحو العراق.)1( ...
وال ينقيض العجب من الﮕاطع وأتباعه الذين يرتكون أحاديث أئمة أهل
البيت ݜ الدالة عىل أن اليامين خيرج من اليمن ،ويتشبثون بروايات يروهيا
غريهم ݜ؛ ليومهوا الناس أهنا دالة عىل دعاواهم ،بينام هي بدرجة من
الوضوح يف الداللة عىل خالف تلك الدعاوى الكاذبة.
الثالث :ارتكاز يامنية اليامين عند الناس يف عرص النص:
فقد روى الشيخ الطويس ݞ يف أماليه بسنده عن هشام بن سامل ،عن أيب
عبد اهلل ݠ ،ملا خرج طالب احلق قيل أليب عبد اهلل ݠ :نرجو أن يكون هذا
اليامين؟ فقال :ال ،اليامين يوايل عل ًّيا ،وهذا يربأ(.)2
فإن املسمى بطالب احلق كان حرضم ًّيا من اخلوارج ،خرج من اليمن يف
زمن اإلمام جعفر الصادق ݠ ،فظن بعض الشيعة أنه هو اليامين املذكور يف
الروايات؛ لكونه ثائر ًا من اليمن ،إال أن اإلمام ݠ نفى أن يكون هذا الرجل
ٍ
موال ألمري
هو اليامين املعهود؛ ألن مذهبه مذهب اخلوارج ،واليامين املعهود
املؤمنني ݠ ،ولو كان خروج اليامين املعهود من العراق أو من أي مكان آخر
( )1دراسة يف شخصية اليامين املوعود .27/2
( )2أمايل الشيخ الطويس.934 :
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لبني هلم اإلمام ݠ أن اليامين لن خيرج من اليمن ،وإنام سيخرج من
غري اليمن َّ
موضع آخر؛ لتصحيح ما هو مرتكز يف أذهاهنم من أن اليامين من أهل اليمن.
قال بعض الباحثني يف رد كون يامنية اليامين مرتكزة يف أذهان أصحاب
األئمة ݜ:
هل أن فهم من سأل اإلمام ݠ حجة علينا؟ وهل أن اإلمام
بأيب وأمي ملزم بأن يصحح للسائل فهمه يف أي مسألة يسأل هبا؟ ال
سيام يف مسألة ال هتم زمان السائل ،ويف قضية ال تتعلق من الناحية
العملية به إطالق ًا ،وال تنطوي عىل أي بعد ترشيعي للسائل؟ بل قد
يكون اإلمام متعمد ًا لكي يبقي السائل ومن يسمعه يف توهم مكان
الرجل ،إذ إن هذا الوهم ال يضريهم ،لكن رفعه قد يرض بوجود
وحركة اليامين الحق ًا ،وبقاءه خيدم وبشكل جاد مسألة إبقاء شخصية

اليامين خمفية عن مناوئيه(.)1
واجلواب :أنه ال شك يف أن فهم السائل ليس حجة علينا وال سيام أنا ال
نعلم من الذي سأل اإلمام ݠ هذا السؤال ،إال أن عدم إنكار اإلمام عليه هذا
الفهم ،وجماراته يف أن اليامين من اليمن ،وتفهيمه أن املانع من كون اليامين هو
املسمى بطالب احلق هو أنه يربأ من أمري املؤمنني ݠ ،دليل عىل أن ما كان
مرتكز ًا يف ذهن السائل وغريه من أن اليامين ال بد أن يكون من اليمن كان
صحيح ًا ،وال سيام أن اإلمام ݠ كان بإمكانه لو كان اليامين من بالد أخرى غري
يبني للسائل هذه املسألة من دون حاجة للترصيح بمسألة شديدة
اليمن أن ِّ
احلساسية كالتويل والتربي.
وأما قوله :إن مسألة اليامين «ال هتم زمان السائل ،ويف قضية ال تتعلق من
الناحية العملية به إطالق ًا» فغري صحيح؛ ألن السائل ظن أن املسمى بطالب
( )1عالمات الظهور .310/2
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احلق هو اليامين املعهود ،وهذا ربام يدعو بعض الشيعة إىل اخلروج معه لنرصته،
فهي قضية ختتص بزمان السائل ،ومن املهم جدًّ ا بيان حال هذا الرجل كي ال
ينخدع به بعض الشيعة.
وأما تساؤله بقوله« :وهل أن اإلمام بأيب وأمي ملزم بأن يصحح للسائل
فهمه يف أي مسألة يسأل هبا؟» فجوابه أن اإلمام ݠ ليس ملزم ًا بأن يصحح
فهم السائل يف أي مسألة يسأل ،لكن من وظائف اإلمام ݠ إزالة اللبس الذي
ربام يقع فيه بعض الشيعة ،خصوص ًا يف بعض املوارد التي ربام تتوافر فيها
أسباب تدعو للتغرير ببعض الشيعة ،مثل مسألة اليامين الذي ذكرت الروايات
أنه من العالمات املحتومة لقيام اإلمام املهدي ݠ ،وأن رايته أهدى الرايات،
ووقوع اللبس يف مثل هذه العالمة ربام يغري الدجالني وأصحاب املطامع
بادعاء هذه الشخصية وتضليل الناس من خالل هذا االدعاء ،كام انخدع بعض
الشيعة بمحمد بن عبد اهلل بن احلسن املثنى الذي ظنوا أنه النفس الزكية
فبني هلم اإلمام الصادق ݠ خطأهم يف ذلك.
املمدوح يف الرواياتَّ ،
قال أبو الفرج األصفهاين يف ترمجة ٍ
حممد املذكور:
وكان أهل بيته يسمونه املهدي ،ويقدرون أنه الذي جاءت فيه
الرواية ،وكان علامء آل أيب طالب يرون فيه أنه النفس الزكية ،وأنه
املقتول بأحجار الزيت ،وكان من أفضل أهل بيته ،وأكرب أهل زمانه يف
زمانه يف علمه بكتاب اهلل ،وحفظه له ،وفقهه يف الدين ،وشجاعته،
وجوده ،وبأسه ،وكل أمر جيمل بمثله ،حتى مل يشك أحد أنه املهدي،
وشاع ذلك له يف العامة ،وبايعه رجال من بني هاشم مجيع ًا من آل أيب
طالب وآل العباس وساير بني هاشم ،ثم ظهر من جعفر بن حممد قول
يف أنه ال يملك ،وأن امللك يكون يف بني العباس ،فانتبهوا من ذلك
ألمر مل يكونوا يطمعون فيه(.)1
( )1مقاتل الطالبيني.233 :
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وقوله« :بل قد يكون اإلمام متعمد ًا لكي يبقي السائل ومن يسمعه يف
توهم مكان الرجل ،إذ إن هذا الوهم ال يضريهم ،لكن رفعه قد يرض بوجود
وحركة اليامين الحق ًا ،وبقاءه خيدم وبشكل جاد مسألة إبقاء شخصية اليامين
خمفية عن مناوئيه» غري صحيح؛ ألن هذا يتناىف مع جعل اليامين عالمة من
عالمات الظهور؛ فإنه إذا ع ِّمي بشكل كامل عن أعدائه ومناوئيه ،فإن التعمية
ستطال أيض ًا أولياءه ومنارصيه ،فال يكون عندهم أي عالمة يتعرفون هبا عليه،
بل إن وصفه باليامين حينئذ مع انتسابه إىل بالد أخرى ٍ
كاف يف إحداث التعمية
الكاملة التي ال يمكن بعدها معرفة شخصيته بأي حال من األحوال ،مضاف ًا إىل
أن مثل هذا اإلخفاء ربام يغري كل طامع من مجيع البلدان بادعاء اليامنية ،وهذا
أشد خطر ًا من قرص املدعني عىل خصوص اليمن فقط.
مع أن عدم ذكر الروايات السمه ونسبه ومكان والدته وإقامته وسائر
مشخصاته ٍ
كاف يف حفظه من أعدائه ومناوئيه ،وال حاجة مع ذلك إىل إخفاء
بلد خروجه؛ ألن مثل ذلك جيعل معرفته حني خروجه ِّ
متعذرة بالكامل.
ثم إن الباحث املذكور قال:
وبالتايل فإن أي إلزام عىل اإلمام صلوات اهلل عليه ال وجود له
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
قلت :إنام ترك اإلمام ݠ ذكر مكان خروج اليامين ألن هذا األمر كان
معلوم ًا ال حيتاج إىل بيان ،مع أن اإلمام ݠ يف غنى أيض ًا عن بيان أن اليامين من
املوالني ألمري املؤمنني ݠ؛ ألنه إذا كان يدعو إىل احلق ،ورايته أهدى الرايات،
ويدعو إىل صاحب األمر ݠ ،فال بد أن يكون موالي ًا ألمري املؤمنني ݠ ،إال
( )1عالمات الظهور .310/2
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أن السائل مل يكن يعلم أن طالب احلق خارجي يربأ من أمري املؤمنني ݠ،
باعتبار أن اليمن كان فيها كثري من الشيعة يف ذلك الوقت ،ولذلك أشار ابن
عباس ݤ عىل اإلمام احلسني ݠ بالتوجه إىل اليمن ملا أراد اخلروج إىل
أتصرب وال أصرب ،إين أختوف عليك يف هذا
العراق ،فقال له :يا ابن عم! إين
َّ
الوجه اهلالك ،إن أهل العراق قوم غدر ،فال تغرت َّن هبم ،أقم يف هذا البلد حتى
ينفي أهل العراق عدوهم ،ثم أقدم عليهم ،وإال َفرس إىل اليمن ،فإن به حصون ًا
وشعاب ًا ،وألبيك به شيعة ،وكن عن الناس يف معزل ،واكتب إليهمَّ ،
وبث
دعاتك فيهم ،فإين أرجو إذا فعلت ذلك أن يكون ما حتب(.)1
وألجل ذلك َّبني اإلمام الصادق ݠ ما كان جمهوالً عند السائل ،وهو

معت َقد طالب احلق ،وأنه ال يمكن أن يكون اليامين املعهود.
ثم قال الباحث املذكور بعد ذلك:

أما احلديث عن التبادر فإن التبادر املذكور يكون صحيح ًا لو أن
اإلمام صلوات اهلل عليه كان يتحدث عن أمر يتعلق بزمان املتحدَّ ث
معه ،ولكن عندما يكون زمان النص بعيد ًا عن زمان املنصوص له بعدة
قرون فال وجه هلذا التبادر ،وال مسوغ لاللتزام بالقول به ،فاإلمام ݠ
هنا يتحدث مع شخص ال تعنيه من الناحية العملية قضية اليامين

مطلق ًا ،بل هي تعني أناس ًا سيأتون من بعد قرون عدة(.)2
وهذا كالم واضح الفساد؛ ألن التبادر إنام يستفاد من حاق اللفظ ،سواء
كان احلديث يتعلق بزمان املتحدَّ ث معه أم يرتبط بقضية مستقبلية ،وال يشرتط
يف حصول التبادر أن يكون احلديث عن قضية ختص زمان النص ،وإال فال بد
من القول :إنه ال فائدة يف مجيع أحاديث املالحم وما يقع يف آخر الزمان بل عامة
( )1البداية والنهاية .162/8
( )2عالمات الظهور .310/2
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األحاديث؛ لعدم حجية ما يتبادر لنا منها ،وهو كالم واضح البطالن.
هذا مع أن اإلمام ݠ كان يتحدث مع شخص تعنيه قضية اليامين من
الناحية العملية؛ ألن السائل كان يظن أن (طالب احلق) الذي خرج يف
حرضموت يف ذلك الوقت هو ذلك اليامين املعهود ،ومن الرضوري بمكان أن
يبني له اإلمام ݠ فساد ظنه باألمور الواضحة الظاهرة مثل كونه من غري اليمن
لو كان غري يامين ،بدالً من اللجوء إىل أمر باطني ككونه يربأ من أمري املؤمنني
ݠ الذي ربام كان السائل ال يعلم به كام قلنا.
ومن الروايات التي تدل عىل أن يامنية اليامين كانت مرتكزة اليامين يف
األذهان ما رواه نعيم بن محاد عن عبد اهلل بن عمرو أنه قال :يا معرش اليمن
تقولون« :إن املنصور منكم» ،فال والذي نفيس بيده إنه لقريش أبوه ،ولو أشاء
أن أنسبه إىل أقىص جد هو له فعلت(.)1
بتقريب :أن أهل اليمن كانوا يفتخرون بأن اليامين منهم ،وعبد اهلل بن
عمرو مل ينكر ذلك عليهم ،ولكن أنكر عليهم أن يكون أصله من قبائل اليمن،
وزعم أن أصله من قريش ،وأنه يعرف نسبه إىل أقىص جد ،ونحن أوضحنا فيام
تقدم أن بعض الروايات ب َّينت أنه من ولد زيد بن عيل الشهيد رضوان اهلل عليه،
ونسبته إىل اليمن باعتبار أن اليمن وطنه ومسكنه وإن كان نسبه يرجع إىل
قريش ،فال منافاة بني األمرين.
فإذا اتضح كل ما قدمناه نخلص إىل القول بأن اليامين من أهل اليمن،
وأنه سيخرج من صنعاء اليمن ،وكل ما يقال غري ذلك فهو خمالف للروايات
املروية عن أئمة أهل البيت ݜ ،وحسبه موهن ًا!!
والشيعة وإن كانوا يقولون بالبداء يف بعض تفاصيل هذه املسألة ،إذ
( )1الفتن.75-74 :
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يمكن حصول البداء يف مكان خروج اليامين مثالً ،فيخرج من غري اليمن ،إال أنا
ال نقول بمثل هذا البداء إال إذا قام الدليل الصحيح عىل وقوعه ،وهبذا يتضح
فساد قول ناظم العقييل:
حتى لو جاءت عدة روايات تنص بوضوح عىل أن اليامين يأيت من
اليمن مثالً ،وجاء اليامين من العراق ،ال جيوز التكذيب أبدً ا؛ ألن هذا
عائد إىل مشيئة اهلل تعاىل ،قال تعاىل﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ﴾(.)1
واجلواب :أن العقييل يلزمه أن يثبت أن البداء يمكن أن يقع يف مثل هذا
املورد الذي خترج فيه العالمة احلتمية عن أن تكون عالمة ،ليصح بعد ذلك أن
خيرج رجل عراقي بدالً عن اليامين املعهود ،سواء تسمى هذا العراقي باليامين أو
سمي بذلك أم ال؛ فإن القول بالبداء ال يشمل املوارد التي يلزم من القول
بوقوع البداء فيها حماذير رشعية ،كتكذيب املعصوم ݠ ،أو خفاء عالمة مهمة
من عالمات الظهور وما شاكل ذلك.
ولو سلمنا بحصول البداء يف أمثال هذه األمور ،وقام الدليل الصحيح
عىل أن هذا العراقي هو اليامين املعهود ،فال مناص حينئذ من األخذ بمقتىض
هذا الدليل ،وأما إذا جاء رجل عراقي يدعي أنه هو اليامين املعهود ،ودلت
األدلة القطعية عىل أنه كاذب مفرت ،فحينئذ ال بد من تكذيبه ،والتمسك بظاهر
الروايات الدالة عىل أنه من أهل اليمن حتى يثبت خالفه بالدليل الصحيح.
يبني جانب ًا من منهج أتباع الﮕاطع يف التعامل مع
وكالم العقييل هنا ِّ
يؤولوها
الروايات ،فإن كل رواية تتعارض مع أهوائهم ودعوهتم الباطلة إما أن ِّ
بام ال يتعارض مع باطلهم ،أو يردوا مضموهنا بزعم حصول البداء فيه ،أو
( )1دراسة يف شخصية اليامين املوعود .25/2
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يض ِّعفون سندها حتى لو كانت مروية بأصح األسانيد ،واتفق الشيعة عىل قبوهلا
والعمل هبا ،مثل توقيع السمري الدال عىل انقطاع السفارة قبل الصيحة
والسفياين ،وهبذا املنهج الباطل ردوا كثري ًا من روايات أئمة أهل البيت ݜ،
ولكن بطرق شيطانية ماكرة.
ثم إن ناظ ًام العقييل حاول أن حيتال عىل النصوص بادعاء إمكان وجود
يامين آخر من اليمن تابع لليامين األصل الذي هو من العراق ،فقال:
إذا سلمنا بوجود وثبوت كلمة «من اليمن» يف متن الرواية ،فقد
وممهد لليامين
يكون املقصود من يامين اليمن هو يامين تابع ونارص ِّ
املوعود األصل؛ ألن كل من يتبع اليامين املوعود يسمى يامين [كذا]
نسبة إىل قائده ،كام أن من يتبع السفياين يسمى سفياين [كذا] لنفس
املناسبة ،ويبقى اشتهار هذه التسمية ٌّ
كل بحسبه ،وأكيد ستكون هذه
الصفة أشهر بالنسبة للقادة والثوار الذين يتبعون اليامين املوعود ،فقد
يكون هناك يامين من اليمن ،ويامين من العراق ،ويامين من إيران ،ويامين

من الشام  ،...وكل هؤالء تابعون لليامين املوعود األصل(.)1
وهذا الكالم مردود بأن الكالم إنام هو يف اليامين املعهود الذي هو قائد
من القواد ،وعالمة حتمية من عالمات الظهور املقدس ،والذي أشارت إليه
الروايات ،وذكرت أنه من املنارصين لإلمام املهدي ݠ ،وهو الرجل الذي
ينرصف إليه الذهن عند إطالق كلمة «اليامين» ،وال يراد به أي رجل يامين حتى
لو كان من أنصار اإلمام املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف؛ ألن غري اليامين
املعهود ليس من عالمات الظهور املبارك فض ً
ال عن أن يكون من املحتوم منها.
وزعم العقييل أن كل من كان من أنصار اليامين املعهود فهو يامين وإن كان
عراق ًّيا أو إيران ًّيا غري صحيح ،ومل يدل عىل ذلك يشء من الروايات املعروفة،
( )1نفس املصدر .26/2
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وهو تالعب مفضوح بالروايات ليتسنى له وملن يسري عىل هنجه الباطل أن
يطبقوا الروايات عىل من شاؤوا من أئمة الضالل.
ولو سلمنا بأنه يصح إطالق اليامين عىل كل القادة والثوار من أتباع اليامين
املعهود فإن هذا ال ينفع ناظ ًام العقييل يف يشء؛ ألن إمامه أمحد إسامعيل ﮔاطع
الذي ثبتت عدم يامنيته يدعي كذب ًا وزور ًا أنه هو اليامين املعهود ،ال أنه تابع له
وواحد من أنصاره جيوز تسميته باليامين هبذا اللحاظ.
والروايات إنام ب َّينت أن اليامين املعهود عالمة حتمية من عالمات ظهور
اإلمام املهدي املنتظر ݠ ،وأما األتباع واألنصار فلم تتعرض هلم ،سواء
صحت تسميتهم باليامنية أم مل تصح ،وصحة هذه التسمية ال تفيد يف يشء إال
َّ
من ناحية لغوية فقط.
ال استبعاد يف خروج اليماين من اليمن:
استبعد بعض الباحثني أن خيرج اليامين من اليمن ،باعتبار أن راية اليامين
التي وصفت يف الروايات بأهنا أهدى الرايات ال بد أن تكون عىل مذهب
الشيعة اجلعفرية االثني عرشية ،واليمن منذ عهد بعيد وحلد اآلن حاضنة
للزيدية دون الشيعة اإلمامية ،وحيث إن بعض الروايات دلت عىل أن أنصار
اليامين يعدون بسبعني ألف مقاتل ،فمن البعيد جدًّ ا حصول هذا العدد من
الشيعة اإلمامية يف اليمن ،وهذا يرجح خروج اليامين من بالد أخرى شيعية
كالعراق مثالً.
قال الباحث املذكور:
إن اليمن كانت منذ عهد بعيد وما زالت حاضنة للعقيدة الزيدية،
وهذه العقيدة اجتهت مع مرور الزمن لتقرتب أكثر مع العقيدة السلفية،
أو لتبتعد بشكل عام وبصورة أكثر عن العقيدة اإلمامية ،وال جمال

 ..................................................... 80أهدى الرايات :دراسة يف شخصية اليامين

للشك بأن ما جيري يف اليمن حال ًّيا دليل عىل ذلك ،واحتامل أن تكون
يف مستقبل بعيد منظور حاملة هلذه العقيدة ،وحاضنة لقاعدة ثورية
تتبناها بشكل قوي عىل مستوى أن تكون حاضنة جليش اليامين ،ال

وجود له باملرة(.)1
ور ٌّد لرصيح الروايات التي
واجلواب :أن هذا استبعاد حمض ال أكثرَ ،
دلت عىل أن اليامين خيرج من اليمن باستبعادات واحتامالت ال تغني من احلق
حلق لنا باألولوية أن
شيئ ًا ،ولو فتحنا مثل هذا الباب يف عالمات الظهور َّ
نش ِّكك يف خروج اإلمام املهدي املنتظر عجل اهلل تعاىل َفرجه الرشيف من مكة

املكرمة؛ ألهنا كانت منذ عهد موغل يف القدم وحلد اآلن حاضنة ألعداء اإلمام
املهدي املنتظر ݠ وشيعته ،ومجع ثالثامئة وثالثة عرش رج ً
ال يكونون هم
القاعدة األساس ألنصار اإلمام املهدي ݠ غري ٍ
كاف بحسب املوازين الطبيعية

للسيطرة عىل احلرم املكي الرشيف ،واالستيالء عىل مكة ،وإخضاع أهلها حلكم
اإلمام املهدي ݠ ،مع ما تدل عليه الروايات من أن أهل مكة يف عرص الظهور
سيكونون مناوئني لإلمام املهدي ݠ.
فقد روى النعامين يف (الغيبة) بسنده عن يعقوب الرساج ،قال :سمعت أبا
عبد اهلل ݠ يقول :ثالث عرشة مدينة وطائفة حيارب القائم أه َلها وحياربونه:
أهل مكة ،وأهل املدينة ،وأهل الشام ،وبنو أمية ،وأهل البرصة.)2( ...
كام دلت بعض الروايات عىل أن أهل مكة يقتلون النفس الزكية وأخاه
بني الركن واملقام ،ال ليشء إال ألنه سفري اإلمام املهدي ݠ فقط.
فقد روى الكليني ݞ بسند صحيح عن يعقوب الرساج ،قال :قلت
أليب عبد اهلل ݠ :متى فرج شيعتكم؟ قال :فقال :إذا اختلف ولد العباس،
( )1راية اليامين املوعود أهدى الرايات.50 :
( )2الغيبة.309 :
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ووهى سلطاهنم ،وطمع فيهم من مل يكن يطمع فيهم ،وخلعت العرب أعنتها،
ورفع كل ذي صيصية صيصيته( ،)1وظهر الشامي ،وأقبل اليامين ،وحترك
احلسني ،وخرج صاحب هذا األمر من املدينة إىل مكة برتاث رسول اهلل ݕ.
فقلت :ما تراث رسول اهلل ݕ؟ قال :سيف رسول اهلل ودرعه وعاممته وبرده
وقضيبه ورايته والمته ورسجه ،حتى ينزل مكة ،فيخرج السيف من غمده،
ويلبس الدرع ،وينرش الراية والربدة والعاممة ،ويتناول القضيب بيده ،ويستأذن
اهلل يف ظهوره ،في َّطلع عىل ذلك بعض مواليه ،فيأيت احلسني فيخربه اخلرب ،فيبتدر
احلسني إىل اخلروج ،فيثب عليه أهل مكة فيقتلونه ،ويبعثون برأسه إىل الشامي،
فيظهر عند ذلك صاحب هذا األمر ،فيبايعه الناس ويتبعونه.)2( ...
مضاف ًا إىل ذلك فإن بعض الروايات دلت عىل أن أحوال الناس ستكون
خمتلفة يف ذلك العرص عام كانت عليه من قبل ،فيدخل يف هذا األمر بعض من
كان خارج ًا منه ،وخيرج منه بعض من كان داخ ً
ال فيه ،فقد روى النعامين بسنده
عن إبراهيم بن عبد احلميد ،قال :أخربين من سمع أبا عبد اهلل ݠ يقول :إذا
خرج القائم ݠ خرج من هذا األمر من كان يرى أنه من أهله ،ودخل فيه شبه
عبدة الشمس والقمر(.)3
وروى الشيخ الطويس ݞ بسنده عن أيب بصري ،قال :قال أبو عبد اهلل
َّ
لينرصن اهلل هذا األمر بمن ال خالق له ،ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه
ݠ:
الصيص َية :هي بالتخفيف َقرن البقر ،وما َخلف رجل الديك ،واحلصن ،واجلمع الصيايص،
(ِّ )1
وكأنه كناية عن قيام كل ذي قوة لطلب امللك والرئاسة ،أو عن رفع السالح مثل األسنة
والرماح وغريمها ،أو عن رفع احلصون والقالع حفظ ًا من تسلط األعداء ،والغرض هو
اإلشارة إىل شدة ذلك الزمان وصعوبة األمر فيه( .رشح املازندراين ألصول الكايف
.)301/12
( )2الكايف .188/8
( )3الغيبة.332 :
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من هو اليوم مقيم عىل عبادة األوثان(.)1
قال الشيخ املجليس ݞ:
لعل املراد أن أكثر أعوان احلق وأنصار التشيع يف هذا اليوم مجاعة ال
نصيب هلم يف الدين ،ولو ظهر األمر وخرج القائم خيرج من هذا الدين
من يعلم الناس أنه كان مقي ًام عىل عبادة األوثان حقيقة أو جماز ًا ،وكان
الناس حيسبونه مؤمن ًا ،أو أنه عند ظهور القائم يشتغل بعبادة

األوثان(.)2
ولعل اهلل تعاىل ينرص هذا الدين عند قيام صاحب األمر ݠ بأقوام مل
يكونوا منتمني إىل مذهب الشيعة اإلمامية من اليمن أو من غريه ،ويكون
بعضهم من أتباع اليامين املعهود ،واهلل العامل.
هذا مع أن حركة التشيع يف اليمن يف هذا العرص نشطة جدًّ ا بحسب ما
علمت من بعض أهل اليمن ،والشواهد واحلوادث تدل عىل ذلك ،حيث صار
وجود الشيعة اإلمامية يف اليمن ظاهر ًا ومؤثر ًا بشكل ملحوظ ،خالف ًا ملا كان
عليه قبل ذلك.
ولو سلمنا أن اليمن لن يكون حاضنة للشيعة اإلمامية يف عرص الظهور
فإن ذلك ال يمنع أن يكون خروج اليامين من اليمن يف عدة آالف من اليمنيني
الشيعة اإلمامية ،والباقي من الزيدية ،إذ ال حمذور يف أن يكون كثري من أنصار
اليامين املعهود من الزيدية ،أو ينضم إليه بعد ذلك باقي أنصاره من الشيعة
اإلمامية الساكنني يف بالد خمتلفة ،كاحلجاز ،والعراق ،والشام وغريها من البالد
التي يتكاثر فيها الشيعة يف عرص الظهور ،فإن الروايات ال تشعر بأن مجيع أنصار
اليامين سيكونون من بالد واحدة.
( )1نفس املصدر.45 :
( )2بحار األنوار .329/52
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وربام يستفاد هذا املعنى من الرواية التي سبق ذكرها ملا جاء وفد أهل
اليمن إىل رسول اهلل ݕ ،وفيها أنه ݕ قال فيهم :منهم املنصور ،خيرج يف
سبعني ألف ًا ،ينرص خلفي وخلف وصيي ،محائل سيوفهم املسك(.)1
فإن قوله« :خيرج يف سبعني ألف ًا» ،ربام يشعر بأن أنصار اليامين من بالد
أخرى غري اليمن؛ ألن النبي ݕ قال ذلك يف سياق مدح أهل اليمن بأن منهم
املنصور اليامين ،ولو كان مجيع أنصاره من اليمن لكانت املناسبة تقتيض مدح
أولئك األنصار أيض ًا ،فيقول :منهم املنصور اليامين وأنصاره الذين ينرصون
خلفي وخلف وصيي.
عىل أن اليامين إذا مل خيرج من اليمن فال يمكن اجلزم بأنه سيخرج من
خصوص العراق؛ ألنه ربام خيرج من بالد أخرى ،كاحلجاز ،أو اخلليج ،أو
بعض نواحي إيران ،أو غريها.
ثم إن الباحث املذكور تساءل قائالً:
فعندئذ سنتساءل :من أي حدود سريد [اليامين] إىل العراق؟!
وكيف يؤ ِّمن خطوط الوصل املطلوبة للدعم اللوجستي ،التي تعني -
حك ًام -وجود قواعد إمداد وإدامة؟! وذلك ألن احلدود السعودية مع
العراق لن تكون صاحلة ،بدليل وجود دولة مناهضة له حك ًام ،واحلدود
مع األردن وسوريا ستكون حتت وصاية السفياين ،ومن الواضح أن
هذا االحتامل ال وجود إلمكانية تصوره.
وأؤ ِّكد هنا عىل ما أرشنا إليه سابق ًا ،بأن حديثنا هنا ال ينظر إىل
األمور بمنظار اليوم ،وإنام بمنظار ما أشارت إليه روايات الظهور وما

قبله ملعطيات الواقع السيايس املوضوعي(.)2
( )1الغيبة.46 :
( )2راية اليامين املوعود أهدى الرايات.73 :
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وقال يف موضع آخر مؤكد ًا ما قاله هنا:
أما اليمن فإن عدم وجود حدود مشرتكة تقيض عىل أي احتامل يف
هذا الصدد ،وال سيام أن الروايات تشري إىل وجود دولة مركزية
يومذاك يف احلجاز تعمل ضد اإلمام روحي فداه وشيعته ،وهي
بالنتيجة ستكون حاجز ًا جغراف ًّيا أساس ًّيا ضد أي حترك من هذا القبيل

لو كان له وجود(.)1

واجلواب :أن الروايات دلت عىل أن الوضع يف اجلزيرة العربية يف تلك
الفرتة سيكون مرتبك ًا ومضطرب ًا جدًّ ا ،ولن تكون هناك دولة قوية تضبط
األمور ،وهلذا فإن اإلمام املهدي املنتظر ݠ سيعلن دولته يف مكة ،وسيبايعه
الناس يف املسجد احلرام من دون أن يكون هناك أي قتال أو مقاومة رغم عداوة
أهل مكة له ݠ ،وهذا يدل عىل أن الوضع يف جزيرة العرب سيكون مهيئ ًا
لليامين لالنطالق من اليمن إىل العراق بجيشه من دون أن جيد أي عوائق حتول
بينه وبني الوصول إىل الكوفة يف أرسع وقت ،فام قاله الباحث املذكور من أنه ال
يتحدث بمنظار اليوم ،وإنام «بمنظار ما أشارت إليه روايات الظهور وما قبله»
غري صحيح.
وقد اعرتف الباحث يف موضع آخر بأن الوضع يف احلجاز سيكون
ضعيف ًا متفكِّك ًا يف ذلك الوقت ،فقال:
وما بني هذا وذاك ،فإن األحداث السياسية العامة املرتبطة بحركة
اليامين يف هذا الزمن ستكون مالحمها متلخصة يف:
أ -تفكك كبري يف سلطة حكام احلجاز ،حتى يكون فيهم ضعف ًا
كبري ًا [كذا] يلجئهم إىل طلب النرصة من السفياين للوقوف بوجه
اإلمام (روحي فداه) سعي ًا للقضاء عليه...
( )1نفس املصدر.153 :
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يعرب يف الروايات عن األوضاع السياسية يف احلجاز بأنه
هذا وقد َّ

ملك اليوم والليلة ،إشارة إىل قرص مدة احلكم ،ورسعة هناية والية

احلكام فيها ،وزيادة االضطراب والتفكك األمني(.)1
ولو سلمنا أن الوضع يف اجلزيرة العربية يف ذلك الوقت ال يمكِّن اليامين
من االنطالق ًّبرا بجيشه من اليمن إىل الكوفة ،فإن انتقال جيش كامل يف هذا

الزمان بنحو متفرق إىل املناطق األخرى ليس بعسري وال مستغرب ،بل إن
اجتامع املقاتلني الذين ذهبوا من بالد عربية خمتلفة إىل أفغانستان للقتال ضد
االحتاد السوفيايت كان هبذا النحو.
وأحداث الساعة يف هذه األيام يف سوريا والعراق تؤكد صحة ما قلناه،
فمن املعلوم أنه اجتمع يف سوريا والعراق عرشات األلوف من مجيع بقاع الدنيا
عىل هدف واحد ،وهو إسقاط النظام يف سوريا ،وإعالن الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام يف اجلزء األوسط من العراق.
فإذا كان احلال هكذا يف هذه األيام مع وجود دول قوية قادرة عىل بسط
نفوذها وضبط حدودها ،فام بالك يف ذلك الوقت الذي ستكثر فيه الفتن
والنزاعات ،وستسقط فيه احلكومات يف اجلزيرة العربية والشام والعراق
وغريها ،أو ستكون ضعيفة غري قادرة عىل ضبط األمور؟
ومن االستبعادات التي ذكرها الباحث املذكور أنه قال:
واملعطيات هنا بأمجعها تؤكد ذلك()2؛ إذ ال يعقل كل هذا الدور
املصريي الذي سيلعبه العراق يف حركة اإلمام املنتظر روحي فداه كام
تشري الروايات ،وال يكون يف شيعة العراق من يمهد لإلمام بأيب وأمي
يف خضم هذه املعركة املصريية ،أو من يتصدى ألعداء اإلمام صلوات
( )1نفس املصدر.193 :
( )2أي تؤكد أن اليامين من أهل العراق ال من أهل اليمن.
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اهلل عليه ،كالسفياين اللعني ،بحيث إن الشعب العراقي  -مع كل
حيويته وعشقه لإلمام روحي فداه ومحاسه لذلك  -يبقى ي َّتكل عىل
جيوش خارجية لتغيثه!! مع العلم بأن كثري ًا من أصحاب اإلمام

روحي فداه هم من شيعة العراق إن مل تكن الغالبية منهم(.)1
وهذا االستبعاد ال قيمة له؛ ألنا نتكلم ضمن دائرة داللة الروايات ،ال
بحسب الرغبات والتمنيات ،والروايات دلت عىل أن السفياين يأيت إىل الكوفة،
ويقتل من أهلها مقتلة عظيمة من دون أن جيد أي مقاومة تذكر.
فقد روى الشيخ الطويس ݞ يف كتاب (الغيبة) بسنده عن عامر بن يارس،
أنه قال :إن دولة أهل بيت نبيكم يف آخر الزمان ،وهلا أمارات ،فإذا رأيتم
فالزموا األرض ،وكفوا حتى جتيء أماراهتا.
إىل أن قال :ثم يرجع يف قيس حتى ينزل اجلزيرة السفياين ،فيسبق اليام َّين
[ف َيقتل]( ،)2وحيوز السفياين ما مجعوا ،ثم يسري إىل الكوفة ،فيقتل أعوان آل حممد
ݖ ،ويقتل رج ً
ال من مسميهم ،ثم خيرج املهدي عىل لوائه شعيب بن
صالح.)3( ...
وروى النعامين يف كتابه (الغيبة) بسنده عن جابر بن يزيد اجلعفي ،قال:
قال أبو جعفر حممد بن عيل الباقر ݠ :يا جابر ،الزم األرض ،وال حترك يد ًا وال
رج ً
ال حتى ترى عالمات أذكرها لك إن أدركتها :أوهلا اختالف بني العباس،
ٍ
ومناد ينادي من
وما أراك تدرك ذلك ،ولكن حدِّ ث به من بعدي عني،
السامء...
إىل أن قال :ويبعث السفياين جيش ًا إىل الكوفة ،وعدَّ هتم سبعون ألف ًا،
( )1راية اليامين املوعود أهدى الرايات.75 :
( )2كذا يف بعض النسخ.
( )3الغيبة.463 :
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فيصيبون من أهل الكوفة قت ً
ال وصلب ًا وسبي ًا ،فبينا هم كذلك إذ أقبلت رايات
من قبل خراسان ،وتطوي املنازل ط ًّيا حثيث ًا ،ومعهم نفر من أصحاب القائم،
ثم خيرج رجل من موايل أهل الكوفة يف ضعفاء ،فيقتله أمري جيش السفياين بني
احلرية والكوفة.)1( ...
وهاتان الروايتان وغريمها تدل عىل أن الشيعة يف العراق وباألخص
الكوفة سيكونون يف حالة من الضعف بحيث ال يتمكنون من الدفاع عن
أنفسهم من هجامت السفياين.
والبحث العلمي ال خيضع لقول« :ال يعقل» ،وال سيام يف األمور الغيبية
التي ال طريق إليها إال من خالل الروايات التي مل تبني أن هناك قوة فاعلة يف
العراق تستطيع أن تقف أمام جيش السفياين الذي ب َّينت الروايات أنه سيتغلب
عىل راية األصهب واألبقع وغريمها ،وستكون له قوة فائقة تغريه بالتوجه
للعراق لقتل الشيعة هناك.
والذي يظهر من جو الروايات أن العراق يف ذلك الوقت ال توجد به
حكومة مركزية قوية ،واجليش العراقي  -إن كان موجود ًا يف ذلك الوقت -
سيكون ضعيف ًا مفكَّك ًا غري قادر عىل مواجهة جيش السفياين.
وال خيفى أن هذه الروايات وغريها ليس فيها أي داللة عىل أن ما يصنعه
السفياين بأهل الكوفة من املحتوم ،وغري املحتوم قابل للتغيري ،أو لعله ال يقع
أص ً
ال إذا وجد ما يمنع وقوعه ،كالدعاء ونحوه ،أو إذا أحسن املؤمنون
العراقيون االستعداد للدفاع عن أنفسهم ،وأعدوا لعدوهم ما استطاعوا من
قوة ،أو إذا صلح حال املؤمنني ،وكانوا أكثر قرب ًا من اهلل تعاىل ،فتعاونوا عىل الرب
والتقوى ،ونبذوا عنهم النزاعات اهلامشية ،وعطف كبريهم عىل صغريهم،
( )1نفس املصدر.289 ،288 :
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وغنيهم عىل فقريهم ،فإن اهلل تعاىل ربام يدفع عنهم بالء السفياين ويرد كيده يف
نحره.
وأما بقاء الشعب العراقي مع كل حيويته وعشقه لإلمام املهدي ݠ
ومحاسه له معتمد ًا عىل جيوش خارجية لتغيثه فهو أمر غري مستغرب؛ فإنه ربام
خاصا بجيش احلكومة العراقية
يكون التسليح يف العراق يف ذلك الوقت
ًّ
الضعيفة ،وأما الشعب العراقي فإنه غري مسلح بدرجة تؤهله ملواجهة جيش
السفياين الذي قوامه سبعون ألف مقاتل ،وهلذا فإن اخلراساين سيتوجه بجيشه
إىل العراق ملواجهة جيش السفياين ،وإنقاذ العراقيني من بطش السفياين وسفكه
وتنكيله.
وخري مثال عىل ذلك ما نعيشه يف هذه األيام التي سيطر فيها تنظيم
داعش عىل ثلث العراق ،وحلد كتابة هذه السطور فإن اجليش العراقي مل يستطع
أن يلحق اهلزيمة بتنظيم داعش ويسرتد املوصل منه ،رغم أن احلكومة العراقية
احلالية قد استعانت بالدول املختلفة ملساعدة اجليش العراقي يف حماربة هذا
التنظيم اإلرهايب.
وأما قول الباحث« :إن كثري ًا من أصحاب اإلمام املهدي ݠ هم من
شيعة العراق إن مل تكن الغالبية منهم» فهذا يشء ال نعلمه ،واملستفاد من الرواية
التي ذكرها الشيخ اليزدي احلائري يف إلزام الناصب( ،)1املروية عن اإلمام أمري
املؤمنني ݠ ،أن عدد أنصار اإلمام املهدي ݠ من مجيع املدن العراقية ال
يتجاوز  35رج ً
ال بحسب الظاهر( )2من جمموع أنصار اإلمام القائم الثالثامئة
( )1إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب .174/2
( )2ذكر أهنم :اثنان من البرصة ،واثنان من سعداوة ،وثالثة من زين (إن كانت العراقية) ،وأربعة
من شريان ،ورجل من (عقر) إن كانت إحدى قرى العراق ،وأربعة من الكوفة ،ورجل من
واسط ،وثالثة من الزوراء (إن كان املراد هبا بغداد) ،ورجالن من سامراء ،ورجل من كرخ
بغداد ،ورجل من األنبار ،ورجل من القادسية ،ورجالن من املوصل ،ورجل من سنجار ،ݛ
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والثالثة عرش.
وهو عدد قريب من نصف عدد أنصار اإلمام ݠ من جمموع املدن
اإليرانية بحسب ما يستفاد من هذه الرواية ،حيث بلغوا  67رجالً.
فكيف صارت غالبية أنصار اإلمام املهدي ݠ من العراق؟
نعم ،إذا كان املراد بأنصاره ݠ الذين يقاتلون معه وينرصونه من غري
الثالثامئة والثالثة عرش املذكورين يف الروايات فربام يكون أهل العراق أسعد
الناس بنرصته ݠ ،وربام يكون غريهم أسعد منهم ،فإن هذا من الغيب الذي
مل نطلع عليه.
نعم روى القايض النعامن املغريب ما يدل عىل أن بعض املدن العراقية التي
يتوقع أن يكون كثري من أهلها من أنصار اإلمام املهدي ݠ ،لكن الذي سيقع
سيكون خالف ذلك.
قال :عن جعفر بن حممد ݠ أنه قال لقوم من أهل الكوفة :أنصارنا
غريكم ،ما يقوم مع قائمنا من أهل الكوفة إال مخسون رج ً
ال ،وما من بلدة إال
ومعه منهم طائفة إال أهل البرصة ،فإنه ال خيرج معه منهم إنسان(.)1
وظاهر هذه الرواية أن أنصار اإلمام املهدي ݠ من الكوفة أقل من
غريهم ،وهلذا قال هلم« :أنصارنا غريكم» مع أن أهل الكوفة كانوا منذ مئات
السنني وال يزالون من شيعة أهل البيت ݜ أو حمبيهم.
وهنا ال بد من تنبيه القارئ العزيز إىل أن احليوية وعشق اإلمام املهدي
ݠ وشدة احلامس له ݠ غري كافية للفوز باالنضامم إىل مجلة أنصاره ݠ؛
ألن مجيع أنصار اإلمام املهدي عجل اهلل تعاىل َفرجه الرشيف سيكونون من
ݚ ورجالن من احللة ،وثالثة من كربالء ،واثنان من النجف.
( )1رشح األخبار .366/3
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أهل االستقامة والصالح ،وااللتزام بأحكام اهلل تعاىل ،والورع عن حمارمه
سبحانه ،ولن يكون من السهل عىل كل واحد من الشيعة  -سواء من العراق أم
من غريها من البالد التي يتواجد فيها الشيعة  -أن يكون من أنصاره ݠ إذا مل
يكن متصف ًا باملواصفات العالية التي تؤهله للفوز بذلك.

خروج اليماين من العالمات احلتمية للظهور املقدّس
دلت بعض الروايات عىل أن خروج اليامين من عالمات ظهور اإلمام
املهدي املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف.
منها :ما رواه الكليني يف (الكايف) بسنده عن عمر بن حنظلة ،قال:
سمعت أبا عبد اهلل ݠ يقول :مخس عالمات قبل قيام القائم :الصيحة،
والسفياين ،واخلسف ،وقتل النفس الزكية ،واليامين(.)1
ومنها :ما رواه الكليني أيض ًا عن يعقوب الرساج ،قال :قلت أليب
عبد اهلل ݠ :متى فرج شيعتكم؟ قال :فقال :إذا اختلف ولد العباس ،ووهى
سلطاهنم ،وطمع فيهم من مل يكن يطمع فيهم ،وخلعت العرب أعنَّتها ،ورفع
وحترك احلسني،
كل ذي صيصية صيصيته ،وظهر الشامي ،وأقبل اليامين،
َّ
وخرج صاحب هذا األمر من املدينة إىل مكة برتاث رسول اهلل ݕ(.)2
واملراد بالشامي هو السفياين ،ويظهر أن احلسني هو اخلراساين الذي
خيرج بالرايات السود من خراسان ،أو النفس الزكية الذي يقتَل بني الركن
واملقام يف مكة.
بل إن بعض الروايات أشارت إىل أن خروج اليامين من املحتوم الذي ال
بد من وقوعه ،وال يمكن أن يعرض فيه البداء.
فقد روى الشيخ الصدوق ݞ بسنده عن عمر بن حنظلة ،قال :سمعت
أبا عبد اهلل ݠ يقول :قبل قيام القائم مخس عالمات حمتومات :اليامين،
( )1الكايف .258/8
( )2نفس املصدر .188/8
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والسفياين  ،والصيحة  ،وقتل النفس الزكية  ،واخلسف بالبيداء(.)1
وروى النعامين يف (الغيبة) بسنده عن عبد اهلل بن سنان ،عن أيب عبد اهلل
ݠ أنه قال :النداء من املحتوم ،والسفياين من املحتوم ،واليامين من املحتوم،
وكف يطلع من السامء من املحتوم .قال:
وقتل النفس الزكية من املحتوم،
ٌّ
وفزعة يف شهر رمضان توقظ النائم ،وتفزع اليقظان ،وخترج الفتاة من
خدرها(.)2
وال ينايف ذلك عدم ذكر اليامين يف عالمات الظهور يف بعض الروايات
األخرى ،مثل ما رواه الشيخ الطويس ݞ يف كتاب (الغيبة) عن أيب محزة الثاميل،
قال :قلت أليب عبد اهلل ݠ :إن أبا جعفر ݠ كان يقول :خروج السفياين من
املحتوم ،والنداء من املحتوم ،وطلوع الشمس من املغرب من املحتوم ،وأشياء
كان يقوهلا من املحتوم .فقال أبو عبد اهلل ݠ :واختالف بني فالن من املحتوم،
وقتل النفس الزكية من املحتوم ،وخروج القائم من املحتوم.)3( ...
فإن هذه الرواية ذكرت من املحتوم أمور ًا متعددة ،ومل حترص املحتوم يف
هذه األمور حتى يمكن لقائل يقول :إن الرواية مل تذكر أن اليامين من املحتوم،
وال سيام أنه قال« :وأشياء كان يقوهلا من املحتوم» ،ولعل منها اليامين.
واملتت ِّبع للروايات جيد أن عالمات خروج اإلمام املهدي املنتظر عجل اهلل
تعاىل فرجه الرشيف كثرية ،إال أن ذكر هذه العالمات باخلصوص إما ألن هذه
العالمات من املحتوم بخالف غريها ،أو ألن هذه العالمات مقارنة للظهور
املقدس بفاصلة زمنية قليلة جدًّ ا ،أو ألهنا عالمات واضحة ال يمكن وقوع
االشتباه وااللتباس فيها.
( )1كامل الدين ومتام النعمة .650/2
( )2الغيبة للنعامين.252 :
( )3الغيبة للطويس.435 :
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ومن جمموع الروايات السابقة وغريها نستفيد أن ظهور اليامين عالمة عىل
قرب ظهور اإلمام املهدي املنتظر ݠ ،وأن املدة بني ظهور اليامين وقيام اإلمام
املهدي ݠ عدة أشهر ال تصل إىل سنة واحدة ،فإن اإلمام ݠ ذكر يف رواية
يعقوب الرساج أنه يتوقع خروج صاحب األمر ݠ بعد هذه العالمات مبارشة
من دون أن تكون هناك فاصلة زمنية طويلة.
يتبني أن دعاوى أمحد إسامعيل ﮔاطع أنه اليامين تكذهبا
ومما قلناه َّ
الروايات ،فإنه لو كان اليامين املعهود كام يزعم ،وهو قد أعلن دعوته يف سنة
2002ميالدية ،أي قبل اثنتي عرشة سنة ،لظهر اإلمام املهدي املنتظر ݠ بعد
هذا الوقت ،فإن مرور هذه الفاصلة الزمنية يكذب هذا الرجل ويبطل مزاعمه؛
ألن الروايات ب َّينت أن خروج اليامين يسبق خروج اإلمام املهدي ݠ بحوايل
ستة أشهر ،وبالتايل فإن تصديق هذا املدعي يف دعواه يستلزم تكذيب الروايات
التي دلت عىل أن خروج اليامين من عالمات ظهور اإلمام ݠ.
مضاف ًا إىل أن أمحد إسامعيل ﮔاطع ا َّدعى أنه هو اليامين ومل يقم عىل دعواه
صح حينئذ
أي دليل غري االدعاء املجرد ،ولو كان الﮕاطع هو اليامين حقيقة ملا َّ
أن يكون عالمة عىل قيام اإلمام املهدي املنتظر عجل اهلل تعاىل َفرجه الرشيف؛
ألن العالمة ال بد أن تكون واضحة ال لبس فيها وال خفاء ،ولو كان هذا املدعي
صادق ًا يف ادعائه للزم من ذلك خفاء عالمة من أهم العالمات التي ينبغي أن
تكون واضحة للجميع ،بحيث ال يقع فيها لبس وال خفاء ،وهو الزم باطل
يدل عىل كذب هذا االدعاء من أساسه.
ثم إن بعض الباحثني ذكر أن املراد بخروج اليامين هو اخلروج بالسيف،
فقال :فقد حتدثت الروايات عن تزامن خروجه مع خروج السفياين
واخلراساين ،وهذا اخلروج هو خروج السالح واحلرب(.)1
( )1راية اليامين املوعود أهدى الرايات.140 :
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وما قاله هذا الباحث مع األسف الشديد هو نفس ما يقوله مجاعة
الﮕاطع ،فال أدري هل اقتبس منهم هذا الرأي أو كان ذلك جمرد توافق يف
اآلراء؟!
قال ناظم العقييل:
وقوله ݠ( :فإذا خرج اليامين حرم بيع السالح) مجلة رشطية،
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 املحللة لبيع السالح عىل جهة
معينة ،ولكن عندما يرفع اليامين السالح حينئذ حيرم بيع السالح عىل

كل الناس وكل املسلمني(.)1
وال شك أن املراد باخلروج هو أن اليامين بعد أن يعد العدة ،وجيمع
()2

السالح واألنصار يف حميطه ،يعلن عن نفسه يف يوم خمصوص من شهر رجب

من سنة معينة ،ويعلن عن أهدافه ،وهي الدعوة إىل اإلمام املهدي املنتظر ݠ
ونرصته ،وهذا سيكسبه شهرة واسعة بعد ذلك ،فيكون له صيت يف اليمن
واحلجاز والشام والعراق ،وهذا هو املراد بخروجه ،من دون حاجة إلعالن
احلرب أو اجلهاد ،إذ ال يعقل أن يكون إعالن اليامين عن نفسه يف يوم احلرب مع
( )1دراسة يف شخصية اليامين املوعود .106/1
( )2روى الشيخ الصدوق ݠ يف كامل الدين ومتام النعمة 65 :بسنده عن معىل بن خنيس ،قال:
سمعت أبا عبد اهلل ݠ يقول :من األمر :حمتوم ،ومنه ما ليس بمحتوم ،ومن املحتوم خروج
السفياين يف رجب.
فإذا ضممنا هذه الرواية إىل ما رواه الشيخ الطويس ݞ يف كتاب الغيبة ،ص  446بسنده
عن بكر بن حممد األزدي ،عن أيب عبد اهلل ݠ قال :خروج الثالثة :اخلراساين والسفياين
واليامين يف سنة واحدة يف شهر واحد يف يوم واحد.
نعلم أن خروج اليامين سيكون يف شهر رجب أيض ًا.
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خصومه ،فإن احلرب عادة ما تكون هلا مقدمات ،وال تقع فجأة ،وإنام حتدث
ورد مع أطراف أخرى.
بعد نزاع وأخذ َ
معنى للخروج الذي وصف فيها
تبني
ً
وامل َّطلع عىل الروايات جيد أهنا مل ِّ
بأنه حتمي الوقوع ،فض ً
تبني له معنى مغاير ًا للمعنى الذي كان معلوم ًا
ال عن أن ِّ
عند املخاطبني ممن يفهمون اللسان العريب ،والالزم عىل الﮕاطع وأتباعه أن
يثبتوا داللة الروايات عىل أن املراد باخلروج ما يزعمونه ،وإال فكالمهم جمرد
خترص ال قيمة له.
ويدل عىل ما قلناه يف معنى اخلروج أن الروايات وصفت خروج اإلمام
املهدي ݠ بإعالنه عن نفسه يف مكة ،وقبوله البيعة يف املسجد احلرام ،مع أنه مل
يكن يف هذا اخلروج أي عمل مسلح ،وال إعالن عن حرب أو دعوة إىل جهاد،
وهذا املعنى للخروج هو نفس ما يراد بخروج اليامين من دون أي فرق.
مضاف ًا إىل أن بعض الروايات التي ذكرناها قريب ًا دلت عىل أن خروج
اليامين واخلراساين والسفياين سيكون يف يوم واحد من شهر واحد من سنة
واحدة ،وهذا يفيدنا أن خروج هؤالء الثالثة إنام هو بإعالهنم عن أنفسهم،
وببيان أهدافهم ،وأما احلرب فيام بينهم فإهنا ستقع بعد ذلك ،وال سيام أن
الداعي األساس خلروج اخلراساين وقدومه إىل العراق هو حماربة السفياين،
وإنقاذ شيعة العراق من تنكيل السفياين وبطشه هبم.
ومجع
وأمحد إسامعيل ﮔاطع قد أعلن عن نفسه وعن دعوته وأهدافهَ َ ،
األنصار واألتباع ،وهذا حمقق خلروجه بال شبهة ،بل إنه خرج يف العراق
بالسالح يف يوم عاشوراء سنة 1429هـ ،أي يف 2008/1/18م.
قال العالمة الشيخ عيل الكوراين يف كتابه (دجال البرصة):
استطاع أمحد إسامعيل أن جيند نحو مخس مئة من أتباعه ،ويقيم
مركزين يف حمافظة البرصة والنارصية ،ومراكز أصغر يف بعض
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حمافظات العراق ،وبعد أن أكمل استعداده حسب خياله ،وأتم تربية
أتباعه وتدريبهم وتسليحهم ،أعلن ساعة الصفر يف يوم عاشوراء،
حيث كانت مواكب العزاء متأل الشوارع ،فثار بأصحابه (جنود رسول
ليحرروا البرصة والنارصية من (الطاغوت) ،ويقيموا فيهام
املهدي)
ِّ
دولة املهدي املوعود ݠ ،ثم تنطلق منهام إىل العامل ومتلؤه عدالً !
خرجوا دفعة واحدة وسط مواكب عاشوراء وهم يصيحون:
«ظهر املهدي ،ظهر املهدي»! فكان بعض الناس يسأهلم :أين هو؟ أين
املهدي؟! فيجيبوهنم باهلتاف« :ظهر املهدي ،ظهر املهدي» ،وبدؤوا
بإطالق الرصاص عىل رشطة البرصة فاشتبكت معهم ،وامتدت
معركتهم إىل النارصية ،واستمر تعقبهم نحو أسبوع ،وقتل منهم نحو

مائة واعتقل مئات ،وهرب (رسول املهدي) واختفى(.)1
فإذا مل يكن هذا العمل خروج ًا فكيف يكون اخلروج؟!
ويف الشبكة العنكبوتية تسجيالت تؤكد قيامهم بالتحرك العسكري.
http://www.youtube.com/watch?v=AbVsoUwIT8U

هل يقع البداء يف العالمات احملتومة؟

روى النعامين بسنده عن أيب هاشم داود بن القاسم اجلعفري ،قال :كنا

عند أيب جعفر حممد بن عيل الرضا ݠ ،فجرى ذكر السفياين وما جاء يف
الرواية من أن أمره من املحتوم ،فقلت أليب جعفر :هل يبدو هلل يف املحتوم؟
قال :نعم .قلنا له :فنخاف أن يبدو هلل يف القائم! فقال :إن القائم من امليعاد،
واهلل ال خيلف امليعاد(.)2
وهذه الرواية تدل بوضوح عىل أن العالمات املحتومة كاليامين والسفياين
( )1دجال البرصة.49 :
( )2الغيبة للنعامين.315 :
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وغريمها يمكن أن يعرض فيها البداء ،فال تقع ،وهذا ربام يتناىف مع وصف
اإلمام ݠ هلا بأهنا من املحتوم ،وإال لو احتمل عدم وقوع املحتوم فحينئذ ال
فرق بني املحتوم وغريه ،وال وجه لتسميته باملحتوم.
وحيث إن هذه الرواية ترتبط ببعض تفاصيل البداء الذي هو من
االعتقادات ،فال مناص لنا من مناقشة الرواية سند ًا ومتن ًا.
أما سند الرواية فهو ضعيف؛ ألن حممد بن أمحد بن عبد اهلل اخلالنجي مل
يذكره علامء الرجال يف كتبهم ،فهو مهمل بحسب االصطالح ،فال يصح
التعويل عىل هذه الرواية يف إثبات بعض تفاصيل البداء ،خصوص ًا أنه مل يرو عنه
يف كتب احلديث إال هذه الرواية ،ومل يذكر معنى هذه الرواية يف رواية أخرى
رواها الثقات من الرواة.
وأما متن الرواية فهو معارض للروايات الكثرية التي تدل عىل أن املحتوم
ال بد من وقوعه.
منها :ما رواه النعامين يف (الغيبة) بسنده عن عبد امللك بن أعني ،قال:
كنت عند أيب جعفر ݠ ،فجرى ذكر القائم ݠ ،فقلت له :أرجو أن يكون
عاج ً
ال وال يكون سفياين ،فقال :ال واهلل إنه ملن املحتوم الذي ال بد منه(.)1
وبسنده عن محران بن أعني ،عن أيب جعفر ݠ يف قوله تعاىل :ݨﭦ ﭧ

ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ݩ ،فقال :إهنام أجالن :أجل حمتوم ،وأجل موقوف .فقال
له محران :ما املحتوم؟ قال ݠ :الذي ال يكون غريه .قال :وما املوقوف؟ قال
ݠ :الذي هلل فيه املشيئة .قال محران :إين ألرجو أن يكون أجل السفياين من
املوقوف .فقال أبو جعفر ݠ :ال واهلل  ،إنه ملن املحتوم(.)2
وبسنده عن الفضيل بن يسار عن أيب جعفر ݠ ،قال :إن من األمور
( )1نفس املصدر.312 :
( )2نفس املصدر.312 :
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أمور ًا موقوفة ،وأمور ًا حمتومة ،وإن السفياين من املحتوم الذي ال بد منه(.)1
وبسنده عن خالد الصائغ ،عن أيب عبد اهلل ݠ ،أنه قال :السفياين ال بد
منه ،وال خيرج إال يف رجب .فقال له رجل :يا أبا عبد اهلل ،إذا خرج فام حالنا؟
قال :إن كان ذلك فإلينا(.)2
وبسنده عن محران بن أعني ،عن أيب عبد اهلل ݠ أنه قال :من املحتوم
الذي ال بد أن يكون من قبل قيام القائم :خروج السفياين ،وخسف بالبيداء،
وقتل النفس الزكية ،واملنادي من السامء(.)3
وغري ذلك من الروايات التي تدل عىل أن املحتوم كخروج السفياين
واليامين وغريمها ال بد من وقوعه.
ومع ذلك يمكن توجيه حديث أيب هاشم اجلعفري بعدة وجوه:
 -1أنه يمكن محل معنى املحتوم يف الرواية التي أفادت أن اليامين من
املحتوم عىل معنى جمازي ،فنقول :إن املراد باملحتوم هو األمر املؤكَّد الذي إذا مل
تتوفر الدواعي القوية عىل تبدله فإنه ال يتبدل ،وعليه فإن قوله« :اليامين من
املحتوم» ال يتناىف مع عروض البداء فيه.
أو محل وقوع البداء يف املحتوم يف رواية أيب هاشم عىل البداء يف بعض
خصوصياته وتفاصيله ،ال يف أصل وقوعه ،كأن خيرج اليامين يف مائة ألف أو
مخسني ألف ًا بدالً من خروجه يف سبعني ألف ًا كام جاء يف الرواية ،وهكذا.
قال الشيخ املجليس ݞ يف بحار األنوار:

ٍ
معان ،يمكن البداء يف بعضها ،وقوله« :من امليعاد»
لعل للمحتوم

إشارة إىل أنه ال يمكن البداء فيه؛ لقوله تعاىل :ݨﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
( )1نفس املصدر.313 :
( )2نفس املصدر.313 :
( )3نفس املصدر.272 :
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ﰉݩ [آل عمران.]9 :
واحلاصل أن هذا يشء وعد اهلل رسوله وأهل بيته؛ لصربهم عىل
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
 -2أن املراد باملحتوم الذي يقع فيه البداء هو الذي يرتاءى إىل السامع أنه
حمتوم بسبب عدم بيان اإلمام ݠ أنه غري حمتوم ،كأن يقول اإلمام ݠ« :إن
حائط مسجد الكوفة سينهدم قرب قيام القائم ݠ» ،فيظن السامع أنه حمتوم،
وهو ليس كذلك ،فهذا يعرض فيه البداء.
نص اإلمام ݠ عىل
وأما الذي ال يعرض فيه البداء فهو املحتوم الذي َّ
أنه حمتوم ،كخروج السفياين واليامين واخلراساين وغري ذلك؛ ألن عدم حتقق هذه
األمور يستلزم كذب اإلمام ݠ ،وهو حمال.
قال مريزا حممد تقي األصفهاين ݞ يف كتابه (مكيال املكارم):
إن املراد باملحتوم يف هذا اخلرب هو ما كان حمتوم ًا بحسب ظاهر
األخبار؛ لعدم بيان كونه موقوف ًا عىل يشء ،فتغيريه مما ال ضري فيه،
رصح بحتميته ،وأنه ال
واملراد باملحتوم الذي ال يقع فيه البداء هو ما ِّ

يتغري وال يتبدل ،فتبديله تكذيب لنفسه وألنبيائه ومالئكته(.)2

 -3ما نسب إىل بعض املحدِّ ثني ،حيث قال:
اآليات والعالمات التي تكون قبل ظهوره ومع ظهوره وهي
مجيعها قابلة للتغيري والتبديل والتقديم والتأخري والتأويل بيشء آخر،
حتى تلك التي عدَّ ت يف احلتميات ،فإن املقصود من املحتوم يف تلك
( )1بحار األنوار .251/52
( )2مكيال املكارم .357/1
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األخبار عىل الظاهر ليس أهنا غري قابلة للتغيري أبد ًا ،بل الظاهر منه ...
أنه مرتبة من التأكيد بام ال ينايف التغري يف مرحلة من مراحل
وجودها(.)1

لكن صاحب (مكيال املكارم) مل يرتض هذا التوجيه ،فاعرتض عليه
بستة اعرتاضات ،فقال:
إن هذا الكالم قابل للمناقشة من وجوه:
األول :أن اجلزم بكون مجيع العالمات قابلة للتغيري ينايف الروايات
املرصحة بكون بعضها من املحتوم الذي ال يتغري وال يتبدل.
الكثرية بل املتواترة ِّ
وبعد أن ذكر مجلة من تلك الروايات التي ذكرنا بعضها قال:
املرصحة بكون السفياين وبعض آخر
إىل غري ذلك من األخبار
ِّ
من العالمات من املحتومات التي ال تتغري وال تتبدل ،فاحلكم بكون
مجيع العالمات املروية قابلة للتغيري ،وتأويل تلك الروايات بام سمعت
يف كالمه اجتهاد يف قبال النص.
الثاين :أن تغيري مجيع العالئم يستلزم نقض الغرض ،وهو حمال
عىل اهلل عز اسمه؛ ألن الغرض من جعل العالئم ونصب الدالئل أن
يعرف الناس بذلك إمامهم الغائب صلوات اهلل عليه وعجل اهلل فرجه،
وال يتبعوا كل من يدعي ذلك كذب ًا ،فإذا تبدلت مجيع العالمات ،ومل
يظهر هلم يشء منها لزم نقض الغرض ،وهو حمال.

ثم ذكر بعض الروايات التي تدل عىل أن الغاية من نصب العالمات هي
معرفة اإلمام املهدي ݠ ،ثم قال:
الثالث :أن تغيري العالمات املرصحة بحتميتها يوجب إضالل
الناس وإغراءهم باجلهل كام ال خيفى؛ ألهنا كام عرفت إنام جعلت
( )1نفس املصدر .357/1
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عالمة ملعرفة القائم.
الرابع :أن تغيري العالمات التي رصح بكوهنا حمتومة ،أو نفيها،
يستلزم أن ي ِّ
كذب اهلل عز وجل نفسه ومالئكته وأنبياءه وأولياءه كام
مىض يف احلديث ،وال ريب عند أحد يف قبح ذلك.
اخلامس :أن ما ذكرنا من لزوم نقض الغرض يف تغيري العالمات
املحتومة وتبديلها ،يلزم يف تأويلها أيض ًا()1؛ إذ ال ريب يف أن املقصود
 وهو معرفة العباد باإلمام  -إنام حيصل بنصب عالمات ظاهرة يطلععليها كل أحد ،وظهور تلك العالمات عىل طبق ما أخربوا به؛ ليهلك
حي عن ب ِّينة ،فبيان العالمة بنحو يفهم
من هلك عن ب ِّينة ،وحييى من َّ
منه أهل اللسان شيئ ًا ،ثم إرادة غري ما هو الظاهر ليس إال إغراء باجلهل
وإضالالً للناس ،بل هو مما حيكم بقبحه العقل كام ال خفاء فيه .نعم
يبني
يمكن أن يريد املتكلم غري ما هو ظاهر اللفظ ،برشط أن ِّ
للمخاطبني مراده ،أو ينصب هلم قرينة واضحة ال يتأملون يف فهم
مراده من تلك القرينة والداللة الواضحة ،لكن بني هذا وبني محل متام
رصح بحتميتها مع عدم داللة واضحة
تلك العالمات املروية حتى ما ِّ

وقرينة ظاهرة عىل قابليتها للتأويل ،كام بني السامء واألرض!! بل لو

انفتح هذا الباب لكان ألهل الضالل واإلضالل أقوى إسناد وأوسع
فيؤولون ما ورد عن األئمة ݜ يف ذكر العالمات عىل ما تشتهيه
جمالِّ ،
أنفسهم من التأويالت ،عصمنا اهلل تعاىل ومجيع املؤمنني عن مجيع
الزالت واخلطيئات والتسويالت.
السادس :أن محل املحتوم عىل ما فيه نوع تأكيد ورصفه عن معناه
احلقيقي السديد كام وقع يف كالم هذا العامل الرشيد مما ال شاهد له وال
( )1كام َّأول الﮕاطع كلمة اليامين التي تدل عىل نسبته إىل اليمن ،بأن املراد هبا من انتسب إىل مكة،
ألن مكة من هتامة وهتامة من اليمن ،وهو تأويل يزيل العالمة عن الداللة عىل من أريد هبا.
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تأييد ،واهلل عىل ما نقول شهيد .كيف ولو َو َجد له شاهد ًا لذكره يف هذا
املقام ،فإنه من مزال األقدام ،واهلل تعاىل هو العاصم وهو ويل اإلنعام،
وإنام ذكرت هذه اجلملة لئال يقع من يطلع عىل كتابنا يف تلك

الشبهة(.)1

قلت :ذكرنا كالمه بطوله ملا فيه من الفوائد الكثرية ،وألنه ٍ
واف باملراد ال
حيتاج إىل إضافة أو تعقيب ،ومن تأمل كالمه ݞ يف الوجه اخلامس جيد أنه
ٍ
بمعان
ينطبق متام االنطباق عىل ما يصنعه الﮕاطع وأتباعه من تأويل العالمات
بعيدة عام يفهمه العرف وخمالفة ملا تدل عليه اللغة ،وكأن األصفهاين ݞ كتب
هذا الكالم للتحذير من الﮕاطع وأتباعه.
والنتيجة :أن الفرق بني العالمات احلتمية وغريها ،أن احلتمية ال بد أن
تقع ،فال يعرض فيها البداء ،وأما غري احلتمية فيمكن عروض البداء فيها أو يف
تفاصيلها ،فربام تقع كام ورد يف األحاديث أو تقع باختالف ،وربام ال تقع البتة.

( )1نفس املصدر .361-357/1

العالمة الفارقة اليت متيّز اليماين عن غريه
بام أن اليامين عالمة حتمية من عالمات الظهور ،فال بد أن تكون هذه
صح وصفها بأهنا عالمة.
العالمة واضحة ال غموض فيها ،وإال ملا َّ
ومن نافلة القول أن نبني أن هذه العالمة ال بد أن تكون أيض ًا فارقة،
بحيث ال حيصل بعدها لبس يف أن اليامين املعهود هو هذا الرجل بخصوصه،
وال يبقى أي جمال لالحتامالت والظنون التي ال تقف عند حد.
والعالمة الفارقة املم ِّيزة لليامين املعهود عن غريه ما ب َّينته عدة روايات من
أن ًّ
كال من اليامين واخلراساين والسفياين خيرجون يف سنة واحدة ،يف شهر واحد،
يف يوم واحد ،وهذه عالمة واضحة تشخص كل واحد من هؤالء الثالثة عن
غريه ،وهي غري قابلة للخطأ وااللتباس.
من تلك الروايات ما رواه الشيخ املفيد ݞ يف كتاب (اإلرشاد) ،والشيخ
الطويس ݞ يف (الغيبة) عن بكر بن حممد ،عن أيب عبد اهلل ݠ ،قال :خروج
الثالثة :السفياين واخلراساين واليامين ،يف سنة واحدة ،يف شهر واحد ،يف يوم
واحد ،وليس فيها راية أهدى من راية اليامين؛ ألنه يدعو إىل احلق(.)1
وروى النعامين بسنده عن أيب بصري عن أيب جعفر حممد بن عيل ݟ يف
حديث طويل قال :خروج السفياين واليامين واخلراساين يف سنة واحدة ،يف شهر
واحد ،يف يوم واحد ،نظام كنظام اخلرز يتبع بعضه بعض ًا ،فيكون البأس من كل
وجه ،ويل ملن ناواهم ،وليس يف الرايات راية أهدى من راية اليامين ،هي راية
هدى؛ ألنه يدعو إىل صاحبكم.)2( ...
( )1اإلرشاد  .375/2الغيبة.446 :
( )2الغيبة.264 :
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ولوضوح هذه العالمة فإن اإلمام جعفر بن حممد الصادق ݠ استدل
هبا ملا ظ َّن بعض الشيعة أن السفياين قد خرج ،فأنكر عليهم اإلمام ݠ ذلك،
وبني هلم أن السفياين ال يمكن أن خيرج من دون أن خيرج اليامين يف نفس
َّ
الوقت.
فقد روى النعامين يف (الغيبة) بسنده عن عبيد بن زرارة ،قال :ذكر عند أيب
عبد اهلل ݠ السفياين ،فقال :أنى خيرج ذلك وملا خيرج كارس عينيه بصنعاء(.)1
ولكن كام هي عادة أنصار أمحد إسامعيل ﮔاطع يف التالعب بالنصوص
وتفصيلها عىل حسب مقاسهم ،فقد حاول ناظم العقييل حتريف هذه العالمة
بزعم أن املر اد باخلروج يف يوم واحد هو اخلروج إىل العراق ،ال مطلق اخلروج،
فقال:
إذن يتبني أن خروج الثالثة يف سنة واحدة يف شهر واحد يف يوم واحد،
متأخر عن بداية خروج السفياين يف الشام ،فاخلروج هنا هو اخلروج إىل العراق،
وهو متأخر عن بداية خروج السفياين بستة أشهر(.)2
وهذا كالم باطل؛ ألن الرواية مطلقة ،مل تقيد اخلروج بأنه إىل العراق ،وال
خيفى أن السبب يف ادعاء ناظم العقييل ذلك هو ما افتضحوا به من أهنم زعموا
أن إمامهم أمحد إسامعيل ﮔاطع الذي يسمونه اإلمام أمحد احلسن قد خرج فع ً
ال،
ولكن مل خيرج أي من اخلراساين والسفياين يف نفس اليوم ،وهذا دليل واضح
عىل كذهبم يف ادعائهم أن إمامهم الﮕاطع هو اليامين.
ولكي يبطلوا هذه العالمة الواضحة زعم ناظم العقييل  -وهو أهم من ِّظر
هلذه الدعوة الباطلة  -أن املراد باخلروج هو اخلروج إىل العراق ،فال إشكال
( )1نفس املصدر.286 :
( )2دراسة يف شخصية اليامين املوعود .29/3
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حينئذ يف خروج اليامين قبل خروج اخلراساين والسفياين؛ ألن هؤالء الثالثة إنام
يتفقون يف خروجهم إىل العراق فقط.
ويبطل هذا الزعم مضاف ًا إىل أن الرواية مطلقة وغري مقيدة بأن اخلروج
إىل العراق ،أن اإلمام الصادق ݠ قيد خروج اليامين بصنعاء ،حيث قال« :أنى
خيرج ذلك وملا خيرج كارس عينيه بصنعاء» ،ولو كان املراد باخلروج هو اخلروج
إىل العراق ،لقال :أنى خيرج السفياين وملا خيرج كارس عينيه إىل العراق!!
ولو كان اليامين الذي جتب نرصته بزعم ناظم العقييل يمكن أن خيرج قبل
خروج السفياين ،ملا أمر األئمة األطهار ݜ شيعتهم بالسكون وأن يكونوا
أحالس بيوهتم إىل أن يبلغهم خروج السفياين ،فيجب عليهم حينئذ السعي
لاللتحاق باإلمام املهدي ݠ.
ومن تلك الروايات ما رواه الكليني يف الكايف بسنده عن سدير ،قال :قال
أبو عبد اهلل ݠ :يا سدير ،الزم بيتك ،وكن حلس ًا( )1من أحالسه ،واسكن ما
سكن الليل والنهار ،فإذا بلغك أن السفياين قد خرج فارحل إلينا ولو عىل
رجلك(.)2
فإن اإلمام ݠ يف هذه الرواية وغريمها مما سيأيت َّ
حث الشيعة عىل
السكون ،وأن يكونوا أحالس بيوهتم ،فال يشهروا سيف ًا ،وال ينرصوا أحد ًا ،ال
اليامين وال غريه ،إىل أن خيرج السفياين ،فإذا خرج وجب الرحيل إىل نرصة
اإلمام املهدي ݠ دون غريه.
ولو سلمنا أن اليامين سيخرج قبل خروج السفياين بسنني ،فإن هذا
احلديث يدل عىل أن نرصة اليامين قبل خروج السفياين غري واجبة ،بل غري
( )1احللس :كساء يبسط يف البيت حتت حر الثياب ،يقال« :حلس بيته» ملن مل يربح مكانه( .الوايف
.)452/2
( )2الكايف .220/8
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جائزة؛ ألهنا تتناىف مع أمر الشيعة بالسكون ،وهنيهم عن اخلروج مع أي راية.
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
جعفر الباقر ݠ قال يف حديث :أبرشوا بالذي تريدونه ،ألستم ترون أعداءكم
يقتتلون يف معايص اهلل  ،ويقتل بعضهم بعض ًا عىل الدنيا دونكم ،وأنتم يف
بيوتكم آمنون يف عزلة عنهم؟ وكفى بالسفياين نقمة لكم من عدوكم ،وهو من
العالمات لكم ،مع أن الفاسق لو قد خرج ملكثتم شهر ًا أو شهرين بعد خروجه
مل يكن عليكم بأس حتى يقتل خلق ًا كثري ًا دونكم .فقال له بعض أصحابه:
فكيف نصنع بالعيال إذا كان ذلك؟ قال :يتغيب الرجل منكم عنه ،فإن حنقه
ورشهه فإنام هي عىل شيعتنا ،وأما النساء فليس عليهن بأس إن شاء اهلل تعاىل.
قيل :فإىل أين خيرج الرجال وهيربون منه؟ فقال :من أراد منهم أن خيرج ،خيرج
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
فإن قوله ݠ« :مع أن الفاسق لو قد خرج ملكثتم شهر ًا أو شهرين بعد
خروجه مل يكن عليكم بأس ،حتى يقتل خلق ًا كثري ًا دونكم» يدل عىل أن
السفياين سيقتل بعد خروجه من غري الشيعة خلق ًا كثري ًا ،ثم بعد شهر أو شهرين
أو لعله أكثر من ذلك سيتوجه إىل العراق لقتل الشيعة ،وفيه داللة واضحة عىل
أن خروجه سابق عىل ذهابه إىل العراق بأشهر ،فام قاله العقييل من أن املراد
باخلروج «هو اخلروج إىل العراق وهو متأخر عن بداية خروج السفياين بستة
أشهر» غري صحيح.
( )1الغيبة.311 :
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ثم إن ناظ ًام العقييل ذكر بعد ذلك أن املراد باخلروج هو اخلروج عىل دولة
بني العباس ،فقال:
وقد اضطربت األقالم يف بيان ومعرفة معنى خروج اليامين
والسفياين ...يف يوم واحد وشهر واحد وسنة واحدة ..حيث تومهوا
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
وجود اليامين والسفياين واخلراساين ..بل تعرضت إىل خروجهم عىل
دولة بني العباس يف العراق عىل أنه يف يوم واحد وشهر واحد وسنة
واحدة  -هذا اخلروج بالتحديد  ،-أما قبل ذلك فالروايات مل حتدد
خروجهم أو ظهورهم يف زمن واحد أبد ًا(.)1

ويكفي يف رد هذا الكالم أن الرواية كام قلنا مطلقة ،مل يق َّيد فيها خروج
أولئك الثالثة بيشء ،ال بخروجهم عىل دولة بني العباس وال بغريه ،ومن
املعلوم أن املراد باخلروج هو القيام ،والقيام ال يكون فجأة ،وإنام تسبقه فرتة
اإلعداد ومجع السالح واألنصار ،إال أنه متى ما حصل اإلعالن عن القيام فقد
بدأ اخلروج وإن مل تبدأ احلركة املسلحة بعد.
ثم احتج ناظم العقييل عىل دعواه برواية رواها النعامين يف كتاب (الغيبة)
عن أيب جعفر الباقر ݠ ورد فيها قوله :ولن خيرج القائم وال ترون ما حتبون
حتى خيتلف بنو فالن فيام بينهم ،فإذا كان كذلك طمع الناس فيهم ،واختلفت
الكلمة ،وخرج السفياين .وقال :ال بد لبني فالن من أن يملكوا ،فإذا ملكوا ثم
اختلفوا تفرق ملكهم ،وتشتت أمرهم ،حتى خيرج عليهم اخلراساين والسفياين،
هذا من املرشق ،وهذا من املغرب ،يستبقان إىل الكوفة كفريس رهان ،هذا من
هنا ،وهذا من هنا ،حتى يكون هالك بني فالن عىل أيدهيام ،أما إهنم ال يبقون
( )1دراسة يف شخصية اليامين املوعود .29/3
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منهم أحد ًا(.)1
وهذه الرواية مع أهنا ال تذكر بني العباس ،وإنام تذكر بني فالن ،ولعل
املراد هبم غريهم ،فإهنا تفيد أنه إذا اختلف بنو فالن وتشتت أمرهم خرج عليهم
اخلراساين والسفياين حتى يكون هالكهم عىل أيدهيام ،وال يستفاد من هذه
الرواية أنه عند اختالف بني العباس أو بني فالن يكون خروج اخلراساين
والسفياين ،وأكثر ما تدل عليه الرواية هو أن بني فالن إذا اختلفوا خرج عليهم
اخلراساين والسفياين ،فكان هالكهم عىل أيدهيام ،وهذا ال يدل عىل أن ابتداء
خروج اخلراساين والسفياين عند اختالف بني فالن.

( )1الغيبة.264 :

راية اليماين أهدى الرايات
دلت عدة روايات عىل أن راية اليامين أهدى رايات عرص الظهور.
منها :ما رواه الشيخ الطويس يف (الغيبة) والشيخ املفيد يف (اإلرشاد)
بسندمها عن بكر بن حممد األزدي ،عن أيب عبد اهلل ݠ قال :خروج الثالثة:
اخلراساين والسفياين واليامين يف سنة واحدة يف شهر واحد يف يوم واحد ،وليس
فيها راية بأهدى من راية اليامين ،هيدي إىل احلق(.)1
ومنها :ما رواه النعامين بسنده عن أيب عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق
ݠ أنه قال يف حديث طويل :خروج السفياين واليامين واخلراساين يف سنة
واحدة ،يف شهر واحد ،يف يوم واحد ،نظام كنظام اخلرز يتبع بعضه بعض ًا،
فيكون البأس من كل وجه ،ويل ملن ناواهم ،وليس يف الرايات راية أهدى من
راية اليامين ،هي راية هدى؛ ألنه يدعو إىل صاحبكم.)2(...
وقوله« :وليس فيها راية بأهدى من راية اليامين» يدل عىل أن راية اليامين
هي أهدى هذه الرايات الثالث كام هو واضح من الرواية األوىل ،أو أهدى
رايات عرص الظهور إن قلنا :إن الالم يف قوله« :أهدى الرايات» تشري إىل مجيع
رايات عرص الظهور ،أما إذا كانت عهدية وتشري إىل الرايات الثالث ،فتكون
داللتها كالرواية األوىل ،وحيث إن راية السفياين راية ضالل ،فإن الرواية تدل
عىل أن راية اليامين أهدى من راية اخلراساين.
وكيف كان فإن الرواية واضحة الداللة عىل أن من الرايات رايات هدى،
( )1الغيبة للطويس .446 :اإلرشاد .375/2
( )2الغيبة للنعامين.264 :
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هدى هي راية اليامين.
ولكن أكثرها ً
حماوالت فاشلة حلصر رايات اهلدى يف راية اليماين:
حاول أمحد إسامعيل ﮔاطع وأنصاره جاهدين أن حيرصوا اهلدى يف راية
اليامين فقط ،ليخلصوا إىل أن اليامين هو الذي جتب نرصته وجيب اتباعه دون
غريه من أصحاب الرايات األخرى كاخلراساين وغريه.
قال ناظم العقييل:
إن راية اهلدى واحلق يف عرص الظهور واحدة ،وهي راية اليامين
املوعود ،يتبني أن هذه الراية أو الرايات التي يف الرواية السابقة هي
رايات اليامين املوعود؛ ألهنا موصوفة بصفات جليلة وعظيمة ،وقد
تقدم أن كل الرايات يف عرص الظهور مذمومة إال راية واحدة ...( :فإن
آلل حممد وعيل راية ولغريهم رايات ،فالزم األرض ،وال تتبع منهم
أحدً ا أبدً ا حتى ترى رج ً
ال من ولد احلسني ݠ معه عهد نبي اهلل

ورايته وسالحه.)1()...
وهذا الكالم منقوض بعدة أمور:
 -1أن صيغة التفضيل تدل عىل االشرتاك وزيادة ،فإذا قلنا :زيد أعلم
من عمرو ،فإن املراد هو أن ك ً
ال من زيد وعمرو عامل ،ولكن زيد ًا أكثر عل ًام من
عمرو ،وأما إذا مل يكن عمرو عامل ًا فال يصح أن نقول :زيد أعلم من عمرو ،بل
نقول :زيد عامل ،وعمرو ليس بعامل.
وهلذا ملا قال معاوية لإلمام احلسن بن عيل ݠ :أنا أخري منك يا حسن.
عيل ومل جيمعوا
قال ݠ :وكيف ذاك يا ابن هند؟ قال :ألن الناس قد أمجعوا َّ

عليك .قال :هيهات هيهات ،لرش ما علوت يا ابن آكلة األكباد ،املجتمعون

( )1دراسة يف شخصية اليامين املوعود .22/1
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ٍ
عاص هلل ،واملكره معذور بكتاب
عليك رجالن بني مطيع ومك َره ،فالطايع لك
اهلل ،وحاشا هلل أن أقول« :أنا خري منك» ،فال خري فيك ،ولكن اهلل َّبرأين من
الرذائل كام َّبرأك من الفضائل(.)1

وقوله يف الرواية« :أهدى الرايات» يدل عىل وجود رايات أخر هي
رايات هدى ،كام هو شأن صيغة التفضيل ،وهذا يدل عىل عدم انحصار اهلدى
يف راية اليامين.
وقد رأيت يف تسجيالت بعض أتباع الﮕاطع إنكار داللة كلمة «أهدى»
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
تعاىل :ݨ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶݩ
[الزخرف ،]24 :فإن ما وجدوا عليه آباءهم ليس فيه هدى.
وكذا قوله سبحانه :ݨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴݩ [امللك]22 :؛ ألن من يميش مك ًّبا عىل وجهه ليس عىل هدى.
وكذلك قوله عز من قائل :ݨ ﮫﮬ ﮭﮮ ﮯﮰ ﮱﯓ ݩ [هود:

 ،]78فإن نكاح الذكران ليس فيه طهارة حتى يكون نكاح بناته أطهر هلم.
وهكذا قوله تبارك وتعاىل :ݨ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴﭵﭶ ݩ [يوسف ،]39 :فإن األرباب املتفرقني ليس فيها خري.
وغري ذلك من اآليات التي ال يدل فيها أفعل التفضيل عىل املشاركة
والزيادة.
وال خيفى أن كالمهم هذا ناشئ عن جهلهم الفاضح بقواعد اللغة
( )1مناقب آل أيب طالب .26/4
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العربية ،وتالعبهم بتلك القواعد كام تالعبوا باألحاديث وبالعلوم األخرى التي
أقحموا أنفسهم فيها ،وتكلموا فيها بجهل حتى أنكروا ما هو بدهيي فيها.
وداللة أفعل التفضيل عىل االشرتاك والزيادة من البدهييات التي مل
خيتلف فيها النحاة واللغويون أص ً
ال.
قال ابن هشام األنصاري :النوع السابع من األسامء التي تعمل عمل
الفعل :اسم التفضيل ،وهو الصفة الدالة عىل املشاركة والزيادة ،نحو أفضل
وأعلم وأكثر(.)1
قال حممد حمي الدين عبد احلميد يف تعليقته عىل قطر الندى :املراد أن هذه
الصيغة  -وهي أفعل  -تدل عىل مشاركة صاحبها لغريه يف أصل الفعل ،وزيادة
صاحبها عىل غريه فيه.
وقال األستاذ عباس حسن يف باب (أفعل التفضيل) بعد أن ذكر بعض
أمثلته قال :إن كلمة« :أكرب»  -يف املثال األول  -تدل عىل أمرين م ًعا؛ مها:
اشرتاك الشمس واألرض يف معنى معني؛ هو« :الك َرب» ،وأن الشمس تزيد عىل
األرض يف هذا املعنى.
ثم بعد أن َّبني معاين الكلامت األخرى قال:
فكل كلمة من هذه الكلامت املشتقة ونظائرها تسمى« :أفعل
التفضيل» ،وتعريفه( :أنه اسم ،مشتق ،عىل وزن« :أفعل» يدل  -يف
األغلب  -عىل أن شيئني اشرتكا يف معنى ،وزاد أحدمها عىل اآلخر
فيه) .فالدعائم أو األركان التي يقوم عليها التفضيل االصطالحي  -يف
أغلب حاالته  -ثالثة:
 -1صيغة« :أفعل» ،وهي اسم ،مشتق.
( )1رشح قطر الندى وبل الصدى.312 :
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 -2شيئان يشرتكان يف معنى خاص.
 -3زيادة أحدمها عىل اآلخر يف هذا املعنى اخلاص.
املفضل عليه»،
املفضل» ،واآلخر يسمىَّ « :
والذي زاد يسمىَّ « :
أمرا
أو« :املفضول» ،وال فرق يف املعنى والزيادة فيه بني أن يكون ً

ذميام(.)1
محيدً ا ،أو ً

هذا ما يدل عليه أفعل التفضيل يف أغلب حاالته ،وال خيرج أفعل
التفضيل عن الداللة عىل التفضيل إال بقرينة مثل اآليات السابقة ،فإن معنى
التفضيل فيها ال يصح كام أوضحنا ،ولذلك لزم محلها عىل الداللة عىل جمرد
الصفة.
صح التفضيل  -وهو االشرتاك وزيادة  -كام هو يف غالب
وأما إذا َّ
أحواله ،فال مناص من محل الكالم عليه.
وقد حاول عبد الرزاق الديراوي الذي هو من أتباع الﮕاطع يف كتابه
(جامع األدلة) أن يتحذلق يف هذه املسألة ،فقال:
لو تأملنا قوله تعاىل :ݨﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶݩ ومثله قوله تعاىل :ݨﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴݩ لوجدنا أن (أهدى)
الواردة يف اآليتني تدل عىل أن الطرف اآلخر من املعادلة ،أي ما وجدوا
عليه آباءهم يف اآلية األوىل ،ومن يميش مك ًّبا عىل وجهه يف اآلية الثانية
خمتلف بالنوع عن الطرف األول ،ال بالدرجة .فام وجدوا عليه آباءهم
ضالل وليس هدى أقل من اهلدى الذي جاءهم به النبي ،ومن يميش
مك ًّبا عىل وجهه ضال ،ال إنه أقل هداية ممن يميش عىل رصاط مستقيم.
وبطبيعة احلال يمكن أن تدل صيغة التفضيل عىل أن الطرف
( )1النحو الوايف .394/3
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اآلخر خمتلف يف الدرجة ،كام يف قولنا« :عيل أشجع من محزة» فعيل
ومحزة كالمها شجاع ،ولكن درجة شجاعة عيل أعظم ،ولكننا ال نعلم
هذا من نفس كلمة (أهدى) ،وإنام من دليل مستقل ،وهذا هو املهم يف
املسألة ،أي إن كلمة (أهدى) بحد ذاهتا ال تدل عىل طبيعة الفرق بني
طرفيها ،وإنام هي ساكتة عنه ،فقد يكون الفرق يف النوع ،أو يف الدرجة،
ولكن هذا يعلم 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
ومن الواضح أن هذا الديراوي ينكر بكالمه هذا أمر ًا بدهي ًّيا من بدهييات
عيل أشجع
اللغة العربية ألجل مغالطة اجلهال والبسطاء ،فإنه زعم أن قولناٌّ « :
من محزة» ال يفيد أن عل ًّيا أكثر شجاعة من محزة ،وأن كلمة« :أشجع» ال تدل
عىل ذلك ،وإنام استفدنا ذلك من دليل خارجي ،وهو علمنا املسبق بأن اإلمام
عيل بن أيب طالب ݠ أشجع من محزة بن عبد املطلب رضوان اهلل عليه ،وهذه
مغالطة مفضوحة؛ ألن قولنا« :زيد أشجع من عمرو» يدل عىل أن زيد ًا أكثر
شجاعة من عمرو وإن كنا ال نعرف زيد ًا وال عمر ًا ،ومن ينكر ذلك فهو إما
جاهل باللسان العريب أو مكابر ،وهذا ال كالم لنا معه.
وإما زعمه أن كلمة «أهدى» يف قوله تعاىل :ݨﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯﭰݩ دلت عىل االختالف يف النوع ،فهو مردود بأن كلمة
«أهدى» مل تدل عىل ذلك ،واالختالف يف النوع استفدناه من دليل خارجي،
وهو علمنا املسبق بأن النبي ݕ كان يعتقد أن ما كان عليه آباؤهم ليس فيه أي
هداية ،ولوال هذا العلم املسبق لقلنا :إن معنى اآلية هو :قل أولو جئتكم بدين
أكثر هداية مما وجدتم عليه آباءكم.
( )1جامع األدلة.90 :
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وبتعبري آخر نقول :إن كلمة «أهدى» مل تدل يف هذا املورد ونحوه عىل
االشرتاك والزيادة لقيام قرينة خاصة رصفتها عن هذه الداللة ،ولوال هذه
القرينة الصارفة لكانت داللتها عىل ذلك واضحة.
وزعمه أن «كلمة (أهدى) بحد ذاهتا ال تدل عىل طبيعة الفرق بني
طرفيها ،وإنام هي ساكتة عنه ،فقد يكون الفرق يف النوع ،أو يف الدرجة» ،واضح
الفساد ،وإنام هي دالة بذاهتا عىل االشرتاك والزيادة كام مر وهو ما َأطلق عليه
الديراوي :الداللة عىل الفرق يف الدرجة ،إال أهنا ربام ال تدل عىل ذلك إذا قامت
قرينة من اخلارج ترصفها عن هذه الداللة ،وهذا أمر واضح ،وإنكاره جهل
فاضح أو مكابرة مكشوفة.
 -2أنه وردت روايات أخر تنص عىل وجود رايات هدى متعددة يف
عرص الظهور.
منها :راية اخلراساين :فقد روى حممد بن جرير الشيعي بسنده عن ابن
مسعود أن رسول اهلل ݕ قال يف حديث :إنا أهل بيت اختار اهلل عز وجل لنا
اآلخرة عىل الدنيا ،وإنه سيلقى أهل بيتي من بعدي تطريد ًا وترشيد ًا يف البالد،
حتى ترتفع رايات سود من املرشق ،فيسألون احلق فال يع َطون ،ويقاتلون
نرصون ،فيعطون الذي سألوا ،فمن أدركهم منكم  -أو من أبنائكم  -فليأهتم
في َ
ولو حبو ًا عىل الثلج ،فإهنا رايات هدى ،يدفعوهنا إىل رجل من أهل بيتي ،يمأل
األرض قسط ًا وعدالً ،كام ملئت جور ًا وظلامً(.)1
وهذه الرايات قادمة من خراسان ،وليست خارجة من البرصة ،وستكون
حتت إمرة اخلراساين ،وقائده رجل اسمه شعيب بن صالح كام دلت عليه
روايات أخر ،كالرواية التي رواها ابن طاووس يف (املالحم والفتن) عن أيب
( )1دالئل اإلمامة.232 :
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جعفر ݠ ،قال :خيرج شاب من بني هاشم بكفه اليمنى خال ،من خراسان
برايات سود ،بني يديه شعيب بن صالح ،يقاتل أصحاب السفياين فيهزمهم(.)1
وروى النعامين ݞ بسنده عن جابر بن يزيد اجلعفي ،قال :قال أبو جعفر
حممد بن عيل الباقر ݠ :يا جابر ،الزم األرض ،وال حترك يد ًا وال رج ً
ال حتى
ترى عالمات أذكرها لك إن أدركتها :أوهلا اختالف بني العباس ،وما أراك
تدرك ذلك ،ولكن حدِّ ث به من بعدي عني...
إىل أن قال :ويبعث السفياين جيش ًا إىل الكوفة وعدهتم سبعون ألف ًا،
فيصيبون من أهل الكوفة قت ً
ال وصلب ًا وسبي ًا ،فبينا هم كذلك إذ أقبلت رايات
من ق َبل خراسان ،وتطوي املنازل ط ًّيا حثيث ًا ،ومعهم نفر من أصحاب القائم،
ثم خيرج رجل من موايل أهل الكوفة يف ضعفاء ،فيقتله أمري جيش السفياين بني
احلرية والكوفة ،ويبعث السفياين بعث ًا إىل املدينة ،فينفر املهدي منها إىل مكة،
فيبلغ أمري جيش السفياين أن املهدي قد خرج إىل مكة ،فيبعث جيش ًا عىل أثره،
فال يدركه حتى يدخل مكة خائف ًا يرت َّقب عىل سنة موسى بن عمران ݠ(.)2
وإذا كان هذا اجليش الذي خيرج من خراسان معهم نفر من أصحاب
القائم ݠ ،وأهنم يطلبون احلق ،ويدفعون براياهتم إىل اإلمام املهدي ݠ ،مع
احلث والتأكيد عىل السعي لنرصهتم ولو حبو ًا عىل الثلج ،فال بد أن تكون
رايتهم راية هدى وحق.
ومنها :راية رجل من ولد جعفر بن أيب طالب رضوان اهلل عليه :وقد ورد
يف مدح هذه الراية ما رواه النعامين يف (الغيبة) بسنده عن أبان بن عثامن ،عن أيب
عبد اهلل جعفر بن حممد ݟ ،وفيها أنه قال :ثم التفت رسول اهلل ݕ إىل جعفر بن
أيب طالب ،فقال :يا جعفر أال أبرشك؟ أال أخربك؟ قال :بىل يا رسول اهلل .فقال:
( )1املالحم والفتن.53 :
( )2الغيبة للنعامين.289 :
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كان جربئيل عندي آنف ًا ،فأخربين أن الذي يدفعها إىل القائم هو من ذريتك،
أتدري من هو؟ قال :ال .قال :ذاك الذي وجهه كالدينار ،وأسنانه كاملنشار،
وسيفه كحريق النار ،يدخل اجلند ذلي ً
ال ،وخيرج منه عزيز ًا ،يكتنفه جربئيل
وميكائيل.)1( ...
برش جعفر بن أيب طالب رضوان اهلل عليه
قلت :بام أن النبي ݕ قد َّ
برجل من ولده يدفعها إىل القائم ،ويكتنفه جربئيل وميكائيل ݟ ،فال بد أن
تكون رايته راية هدى.
فإن زعم الﮕاطع أو املن ِّظر له ناظم العقييل أن املراد هبذا اخلراساين هو
اليامين املعهود ،وأنه هو املعني باحلديث ،سهل إلزامه بأن الروايات دلت عىل أن
من املحتوم خروج اخلراساين واليامين كام مر ،فال يمكن أن يكونا رج ً
ال واحد ًا،
وهذه الروايات املادحة للخراساين دلت عىل أن رايته راية هدى ،وهذا يدل عىل
أن راية اهلدى غري منحرصة يف اليامين ،وسيأيت مزيد بيان يف هذا املوضوع عند
كالمنا حول أصحاب الرايات السود ،فانتظر.
وإن زعام أن اجلعفري أشري به إىل اليامين وسلمنا هلم بذلك ،فإن اليامين
حينئذ ال بد أن يكون من ولد جعفر بن أيب طالب رضوان اهلل عليه كام دلت
عليه الرواية ،ال من ولد اإلمام املهدي ݠ كام يزعم أمحد إسامعيل ﮔاطع ،وإن
كان املراد به رج ً
ال آخر غري اليامين فإن احلديث يدل عىل أن رايات اهلدى يف
عرص الظهور متعددة ،وغري منحرصة يف اليامين كام يزعم كذب ًا وزور ًا أمحد
الﮕاطع وأنصاره ،وعليه ،فهذا احلديث حجة عليهم عىل كل حال.
ومن هذا البيان يتضح فساد قول العقييل« :وقد تقدم أن كل الرايات يف

عرص الظهور مذمومة إال راية واحدة»؛ فإن الروايات دلت عىل أن بعضها رايات
هدى كام الحظنا.
( )1الغيبة للنعامين.256 :
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ومن تدليس العقييل ومتوهيه أنه زعم أن راية احلق ال بد أن تكون هي
راية أهل البيت ݜ؛ لقوله ݠ« :فإن آلل حممد وعيل راية ،ولغريهم رايات»،
وألنه قد ثبت أن راية اليامين راية حق ،فهي راية أهل البيت ݜ ،التي جيب
االنضامم إليها دون غريها؛ ألن ما عداها رايات ضالل ،ومنها راية اخلراساين
واجلعفري إن مل نقل :إن اجلعفري هو اليامين أو اخلراساين.
وال خيفى أنه قد يكنى بالراية عن اجلامعة التي هلا دعوة خاصة هبا ،كراية
السفياين التي هلا دعوة باطلة ،وبالتايل فإن الرايات التي حيملها اليامين
واخلراساين ،واجلعفري الذي هو من ولد جعفر وإن تعدَّ د حاملوها إال أهنا يف
احلقيقة أشبه ما تكون براية واحدة؛ ألهنا تدعو بنفس الدعوة املحقة ،وهتدف إىل
نفس اهلدف ،وهو الدعوة إىل احلق وإىل نرصة اإلمام املهدي ݠ دون غريه.
قال الطرحيي يف جممع البحرين:
ومن كالم عيل ݠَ « :
ف  -يعني رسول اهلل ݕ  -فينا راية
وخ َّل َ
املتبحر ميثم:
احلق ،دليلها مكيث الكالم رسيع القيام» ،قال الفاضل
ِّ
استعار لفظ الراية لكتاب اهلل وسنة رسوله ،وكنَّى بدليلها عن نفسه
ݠ ،إذ كان هو اهلادي بالكتاب والسنة إىل سبيل اهلل ،كام هيدي حامل

الراية هبا.)1( ...
ومنه يعلم أنه ليس كل من يدعو إىل احلق ال بد أن تكون رايته راية أهل
البيت ݜ ،فراية اليامين وراية اخلراساين رايتا حق؛ ألهنام تدعوان إىل حق أهل
البيت ݜ ،لكن ال يصح أن نقول عن أي منهام« :إهنا راية اإلمام املعصوم التي
جيب نرصهتا ،ويدور احلق معها حيثام دارت» رغم أهنا تدعو إىل احلق.
لكن ناظ ًام العقييل حاول جهده أن يثبت أنه ال راية هدى يف آخر الزمان
إال راية اليامين ،فقال:
( )1جممع البحرين .219/4
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عن الباقر ݠ ،قال ...( :إياك وشذاذ من آل حممد ،فإن آلل
حممد وعيل راية ولغريهم رايات ،فالزم األرض وال تتبع منهم أحدً ا
أبدً ا حتى ترى رجالً من ولد احلسني ݠ ،معه عهد نبي اهلل ورايته
وسالحه ،فإن عهد نبي اهلل صار عند عيل بن احلسني ،ثم صار عند
حممد بن عيل ،ويفعل اهلل ما يشاء ،فالزم هؤالء أبدً ا ،وإياك ومن ذكرت
لك.)...
ويف الرواية السابقة لو قلنا بأن هذه الراية غري راية اليامين املوعود
للزم أن تكون راية اليامين من ضمن الرايات الشاذة واملنهي عن
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
حممد .ومما تقدم نعرف أن اليامين سيد حسيني ومن آل حممد ومعه عهد
رسول اهلل ݕ .عن أيب جعفر ݠ أنه سئل عن الفرج متى يكون؟

عز وجل يقول﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
فقال :إن اهلل َّ
ﮤ﴾ ،ثم قال :يرفع آلل جعفر بن أيب طالب راية ضالل،
ثم يرفع آل عباس راية أضل منها وأرش ،ثم يرفع آلل احلسن بن عيل

ݠ رايات وليس بيشء ،ثم يرفع لولد احلسني ݠ راية فيها األمر(.)1
وهذا الكالم مشتمل عىل مغالطات واضحة ،فإن قوله« :فالزم األرض
وال تتبع منهم أحد ًا أبد ًا حتى ترى رج ً
ال من ولد احلسني ݠ ،معه عهد نبي
اهلل ورايته وسالحه» ،يدل عىل عدم جواز اتباع أي راية إال راية اإلمام املهدي
املنتظر ݠ الذي معه عهد نبي اهلل ورايته وسالحه ،ومن املقطوع به أن هذه
توهم أنه
املواريث لن تكون يف حوزة اليامين يف عرص الظهور حتى يمكن أن ي َّ
( )1دراسة يف شخصية اليامين املوعود .21/1
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هو املشار إليه يف الرواية كام زعم العقييل؛ ألن العهد والراية والسالح ال تكون
إال يف حوزة اإلمام القائم باإلمامة كام دلت عليه الروايات الصحيحة ،ومنها
صحيحة صفوان ،عن أيب احلسن الرضا ݠ ،قال :كان أبو جعفر ݠ يقول:
إنام َم َثل السالح فينا َم َثل التابوت يف بني إرسائيل ،حيثام دار التابوت أوتوا

النبوة ،وحيثام دار السالح فينا َف َث َّم األمر .قلت :فيكون السالح مزاي ً
ال للعلم؟

قال :ال(.)1

واإلمام القائم باإلمامة يف عرص الظهور هو اإلمام املهدي املنتظر عجل
اهلل تعاىل فرجه الرشيف دون غريه ،فكيف تكون هذه املواريث عند اليامين؟!
ولو سلمنا جدالً أن اليامين إمام معصوم كام يزعم الﮕاطع والعقييل ،فإن
عه د نبي اهلل ورايته وسالحه إنام تكون عنده بعد وفاة اإلمام املهدي املنتظر ݠ
بحسب ما يدعون ،وأما يف عرص الظهور فلن يكون عند اليامين يشء من هذه
املواريث؛ ألنه إن كان إمام ًا فال بد أن يكون صامت ًا ،ومواريث النبوة تكون بيد
اإلمام الناطق دون اإلمام الصامت.
وقول العقييل« :لو قلنا بأن هذه الراية غري راية اليامين املوعود للزم أن
تكون راية اليامين من ضمن الرايات الشاذة واملنهي عن اتباعها» ،واضح
البطالن؛ ألن راية اليامين إنام كانت أهدى الرايات ألهنا تدعو إىل اإلمام املهدي
ݠ ،وكل من دعا إىل اإلمام املهدي الذي رايته راية حق فهو حمق ،واملراد
ُّ
بالشذاذ من آل حممد هم املنتسبون للنبي ݕ املناوئون لإلمام املهدي ݠ ،أو
الذين يدعون إىل أنفسهم ،أو يدعون إىل خالف احلق.
ومما ذكرنا يعلم أيض ًا بطالن قول العقييل« :الرواية مل تستثن غري راية
واحدة حسينية ،ومن املعلوم أن راية اليامين املوعود موصوفة بأهنا أهدى
( )1الكايف .238/1
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الرايات ،وتدعو إىل احلق وإىل رصاط مستقيم ،ومأمور بنرصها ،إذن فهي الراية
احلسينية ،وهي راية آل حممد»؛ ألن الراية احلسينية احلقة هي راية اإلمام املهدي
عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف ،والرايات املناوئة هلا أو التي تدعو بدعوات
مغايرة ملا تدعو إليه هذه الراية كلها رايات ضالل ،وأما راية اليامين فهي راية
تدعو إىل اإلمام املهدي ݠ؛ ولذلك صارت أهدى من الرايات األخرى التي
تدعو إىل غريه.
والنتيجة التي خلص إليها العقييل ،وهي قوله« :ومما تقدم نعرف أن
اليامين سيد حسيني ومن آل حممد ومعه عهد رسول اهلل ݕ» نتيجة باطلة؛ ألن
الذي معه عهد رسول اهلل ݕ كام ب َّينا هو اإلمام املهدي ݠ ،ال اليامين الذي مل
تثبت إمامته فض ً
ال عن ثبوت لزوم ا ِّتباعه يف زمان اإلمام القائم باحلق اإلمام
املهدي املنتظر ݠ!!
وحاصل الكالم أن مدح راية اليامين يف الروايات مع َّلل بالدعوة إىل احلق،
فال داللة فيها عىل ما زعمه ناظم العقييل من كوهنا راية أهل البيت ݜ؛ ألن
كل راية تدعو إىل احلق بصدق ،وتعمل بام تدعو إليه ستكون راية هدى ال حمالة.
سبب كون راية اليماين أهدى الرايات:

قلنا آنف ًا :إن الروايات ع َّللت أن راية اليامين أهدى الرايات بأن اليامين

يدعو إىل احلق.
ومعنى ذلك أن اليامين صادق يف دعوته إىل احلق التي ال يبتغي هبا زعامة
أو وجاهة ،وإنام يريد هبا وجه اهلل تعاىل ،وإال فإن أكثر الرايات يف ظاهرها تدعو
إىل احلق ،إال أهنا ال تعمل به.
وقد ذكر بعض الفضالء ثالثة احتامالت جعلت رايته أهدى الرايات،
هي:
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 -1أن األسلوب اإلداري الذي يستعمله اليامين يف قيادته السياسية
وإدارة اليمن أصح وأقرب إىل النمط اإلداري اإلسالمي يف بساطته وحسمه.
 -2أن ذلك بسبب سياسته احلاسمة مع جهازه التنفيذي ،سواء يف
اختياره النوعيات املخلصة املطيعة فقط ،أم حماسبته الدائمة والشديدة هلم...
وهي السياسة التي يأمر اإلسالم ويل األمر أن يتبعها مع عامله.
 -3أن راية اليامين أهدى يف طرحها اإلسالمي العاملي ،وعدم مراعاهتا
للعناوين الثانوية الكثرية واملفاهيم واملعادالت املعارصة القائمة.
ثم رجح احتامالً رابع ًا ،فقال:
املرجح أن يكون السبب األسايس يف أن ثورة اليامين أهدى أهنا
ولكن
َّ
حتظى برشف التوجيه املبارش من اإلمام املهدي ݠ ،وتكون جزء ًا مبارش ًا من
خطة حركته ݠ ،وأن اليامين يترشف بلقائه ويأخذ توجيهه منه(.)1
وال خيفى أن هذه االحتامالت بام فيها االحتامل الرابع الراجح عند
الفاضل املذكور خمالفة لظاهر الروايات التي عللت كون راية اليامين أهدى
الرايات بأنه يدعو إىل احلق ،والدعوة إىل احلق ال تتوقف بالرضورة عىل
رشف االل تقاء باإلمام املهدي ݠ وأخذ التوجيهات منه مبارشة؛ فإن احلق
 خصوص ًا عند الشيعة اإلمامية  -ليس بدرجة من اخلفاء بحيث ال يعرف إالبالتوجيه املبارش من اإلمام املعصوم ݠ.
ويمكن أن يستفاد من التعليل بأن اليامين يدعو إىل احلق ،أنه صادق يف
دعوته ،وأن دعوته خالصة عن شوائب الدنيا وحب الرئاسة والزعامة ،وإال
فإن هناك رايات هدى غري راية اليامين كراية اخلراساين وراية اجلعفري ،إال أن
الرايات األخرى ربام خالطها بعض شوائب الدنيا ،ولذلك صارت راية اليامين
( )1عرص الظهور.120 :
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أهدى من غريها.
ويشبه ما ورد يف مدح اليامين ما روي يف مدح زيد بن عيل الشهيد رضوان
اهلل عليه الذي كان يدعو الناس لإلمام القائم املريض من آل حممد ݕ ،وكان
صادق ًا يف دعوته ،فقد روى الكليني ݞ بسند صحيح عن عيص بن القاسم،
قال :سمعت أبا عبد اهلل ݠ يقول :عليكم بتقوى اهلل وحده ال رشيك له،
وانظروا ألنفسكم ،فواهلل إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي ،فإذا وجد
رج ً
ال هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها خيرجه وجييء بذلك الرجل الذي هو
أعلم بغنمه من الذي كان فيها ،واهلل لو كانت ألحدكم نفسان ،يقاتل بواحدة
جيرب هبا ،ثم كانت األخرى باقية ،فعمل عىل ما قد استبان هلا ،ولكن له نفس
واحدة ،إذا ذهبت فقد واهلل ذهبت التوبة ،فأنتم أحق أن ختتاروا ألنفسكم ،إن
أتاكم ٍ
آت منا فانظروا عىل أي يشء خترجون؟ وال تقولوا« :خرج زيد» ،فإن
زيد ًا كان عامل ًا ،وكان صدوق ًا ،ومل يدعكم إىل نفسه ،إنام دعاكم إىل الرضا من آل
حممد ݜ ،ولو ظهر لوىف بام دعاكم إليه ،إنام خرج إىل سلطان جمتمع لينقضه،
فاخلارج منا اليوم إىل أي يشء يدعوكم؟ إىل الرضا من آل حممد ݜ؟ فنحن
نشهدكم أنا لسنا نرّض به ،وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد ،وهو إذا كانت
الرايات واأللوية أجدر أن ال يسمع منا ،إال مع من اجتمعت بنو فاطمة معه،
فواهلل ما صاحبكم إال من اجتمعوا عليه ،إذا كان رجب فأقبلوا عىل اسم اهلل عز
وجل ،وإن أحببتم أن تتأخروا إىل شعبان فال ضري ،وإن أحببتم أن تصوموا يف
أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى لكم ،وكفاكم بالسفياين عالمة(.)1
فإن اإلمام ݠ َّبني أن زيد ًا الشهيد رضوان اهلل عليه كان عامل ًا ،وكان
صدوق ًا ،وأنه مل يدع الناس إىل نفسه ،إنام دعاهم إىل اإلمام القائم املريض من آل
حممد ݜ ،وأنه لو ظفر باألمر لوىف بام دعا الناس إليه.
( )1الكايف .219/8
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وهكذا حال اليامين املحتوم ،فإنه لن يدعو الناس إىل نفسه ،وإنام يدعوهم
إىل اإلمام املهدي املنتظر ݠ ،وهو صادق يف دعوته ،وهلذا مدح يف الروايات
التي سبق ذكرها.

هل اليماين هو املمهّد الرئيس لإلمام املهدي ݠ؟
املمهد الرئييس وقائد حركة
زعم أمحد إسامعيل ﮔاطع أن «اليامين هو
ِّ

()1
وكرر ذلك أنصاره يف كتبهم ،فادعوا أن اليامين هو قطب
الظهور املقدس» َّ ،
الرحى يف حركة الظهور وعملية تطهري األرض ،وهو الذي يمأل األرض قسط ًا
وعدالً بعدما ملئت ظل ًام وجور ًا.

وال خيفى أن هذا زعم باطل ،مل يدل عليه يشء من الروايات ،وكل من
ممهد ًا رئيس ًا لدولة
نظر يف روايات الظهور ال جيد فيها أي إشارة إىل أن هناك ِّ
اإلمام املهدي ݠ يوطئ لإلمام ݠ سلطانه ،ال اليامين وال غريه ،بل الظاهر
من الروايات أن اإلمام املهدي سالم اهلل عليه وأنصاره هم الذين يفتحون
البلدان واحد ًا بعد واحد ،ولذلك ورد يف الروايات املتواترة املروية من طرق
الفريقني أن الذي يمأل األرض قسط ًا وعدالً هو اإلمام املهدي املنتظر سالم اهلل
عليه دون غريه ،بل إن قيامه ݠ بذلك صار من أبرز فضائله.
ومن تلك الروايات ما رواه الشيخ الصدوق ݞ بسنده عن عبد العظيم بن
عبد اهلل احلسني ،قال :قلت ملحمد بن عيل بن موسى ݜ :إين ألرجو أن تكون
القائم من أهل بيت حممد الذي يمأل األرض قسط ًا وعدالً كام ملئت جور ًا
ٍ
وهاد إىل
وظل ًام .فقال ݠ :يا أبا القاسم ،ما منا إال وهو قائم بأمر اهلل عز وجل،
يطهر اهلل عز وجل به األرض من أهل الكفر
دين اهلل ،ولكن القائم الذي ِّ
واجلحود ،ويملؤها عدالً وقسط ًا هو الذي ختفى عىل الناس والدته ،ويغيب
عنهم شخصه ،وحيرم عليهم تسميته ،وهو َسم ُّي رسول اهلل ݕ و َكن ُّيه ،وهو
( )1املتشاهبات .46/4
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الذي تطوى له األرض ،ويذل له كل صعب[ ،و] جيتمع إليه من أصحابه عدة
أهل بدر :ثالثامئة وثالثة عرش رج ً
ال من أقايص األرض ،وذلك قول اهلل عز
وجل :ݨﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿݩ [البقرة،]148 :
فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل اإلخالص أظهر اهلل أمره ،فإذا كمل له
العقد وهو عرشة آالف رجل خرج بإذن اهلل عز وجل ،فال يزال يقتل أعداء اهلل
حتى يرّض اهلل عز وجل.)1(...
وروى النعامين بسنده عن األصبغ بن نباتة ،قال :أتيت أمري املؤمنني عل ًّيا
ݠ ذات يوم فوجدته مفكر ًا ،ينكت يف األرض ،فقلت :يا أمري املؤمنني،
تنكت يف األرض أرغبة منك فيها؟ فقال :ال واهلل ،ما رغبت فيها وال يف الدنيا
ساعة قط ،ولكن فكري يف مولود يكون من ظهري ،احلادي عرش من ولدي،
هو املهدي الذي يملؤها قسط ًا وعدالً كام ملئت ظل ًام وجور ًا ،تكون له حرية
وغيبة ،يضل فيها أقوام ،وهيتدي فيها آخرون(.)2
والروايات يف ذلك كثرية بل متواترة ،مروية كام قلنا من طريق اخلاصة
والعامة.
ِّدون لإلمام املهدي ݠ:
املمه
يمهدون لإلمام املهدي ݠ أو
الذي عثرت عليه يف الروايات أن الذين ِّ

يو ِّطئون له سلطانه( )3عدة رجال ،منهم:
( )1كامل الدين ومتام النعمة .377/2
( )2الغيبة.69 :

( )3معنى أن فالن ًا يوطئ لإلمام املهدي ݠ سلطانه أنه يبسط نفوذه عىل بالد واسعة ثم يسلمها
لإلمام املهدي ݠ ،وأما من جيمع اجلنود واألنصار الكثريين ،ثم جيعلهم حتت إمرة اإلمام
املهدي ݠ فقد عرب عنه يف بعض األحاديث بأنه يسلم إليه الراية ،وأما من يقوم بنرصته ݠ
فهو كل حمارب أو قائد يف جيش اإلمام املهدي ݠ.
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 -1رجل من ولد جعفر بن أيب طالب رضوان اهلل عليه:
ويشري إليه ما رواه النعامين يف (الغيبة) بسنده عن أبان بن عثامن ،عن أيب
عبد اهلل جعفر بن حممد ݟ ،وفيها أنه قال :ثم التفت رسول اهلل ݕ إىل جعفر بن
أيب طالب ،فقال :يا جعفر أال أبرشك؟ أال أخربك؟ قال :بىل يا رسول اهلل .فقال:
كان جربئيل عندي آنف ًا ،فأخربين أن الذي يدفعها إىل القائم هو من ذريتك،
أتدري من هو؟ قال :ال .قال :ذاك الذي وجهه كالدينار ،وأسنانه كاملنشار،
وسيفه كحريق النار ،يدخل اجلند ذلي ً
ال ،وخيرج منه عزيز ًا ،يكتنفه جربئيل
وميكائيل.)1( ...
وقوله ݕ جلعفر بن أيب طالب رضوان اهلل عليه« :إن الذي يدفعها إىل
املمهدين
القائم هو من ذريتك» يدل عىل أن واحد ًا من ولد جعفر من ضمن ِّ
لإلمام املهدي ݠ ،فإن أشري هبذا الرجل إىل اليامين املعهود فهذا يبطل مزاعم
الﮕاطع وأنصاره الذين يزعمون أن اليامين من ولد اإلمام املهدي ݠ ال من
ممهد آخر غري اليامين ،فإن
ولد جعفر ،وإن كان غريه فيدل احلديث عىل وجود ِّ
كان هذا الرجل هو اخلراساين الذي سنذكره قريب ًا فهو ،وإال فهو رجل ثالث
يكون من ضمن املمهدين لإلمام املهدي املنتظر عجل اهلل َفرجه الرشيف.
 -2الرايات السود من خراسان:
وهي الرايات التي يقودها اخلراساين ،ويكون عىل مقدمتها شعيب بن
صالح.
فقد روى ابن طاووس يف (املالحم والفتن) عن حممد بن احلنفية ،قال:
خترج راية سوداء لبني العباس ،ثم خترج من خراسان أخرى سوداء ،قالنسهم
سود ،وثياهبم بيض ،عىل مقدمتهم رجل يقال له :شعيب بن صالح ،أو :صالح بن
( )1الغيبة للنعامين.256 :
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شعيب من متيم ،هيزمون أصحاب السفياين حتى ينزل بيت املقدس ،يو ِّطئ
للمهدي سلطانه ،ويمد إليه ثالثامئة من الشام ،يكون بني خروجه وبني أن
يس ِّلم األمر للمهدي اثنان وسبعون شهر ًا(.)1
وروى الشيخ الطويس ݞ عن أيب جعفر ݠ ،قال :تنزل الرايات السود
التي خترج من خراسان إىل الكوفة ،فإذا ظهر املهدي ݠ بعث إليه بالبيعة(.)2
وهذه الرايات السود ذكرت أيض ًا يف مصادر أهل السنة ،فقد أخرج
احلاكم النيسابوري يف املستدرك بسنده عن عبد اهلل بن مسعود ݤ ،قال :أتينا
رسول اهلل ﷺ ،فخرج إلينا مستبرش ًا يعرف الرسور يف وجهه ،فام سألناه عن
يشء إال أخربنا به ،وال سكتنا إال ابتد َأنا ،حتى مرت فتية من بني هاشم فيهم
احلسن واحلسني ،فلام رآهم التزمهم واهنملت عيناه ،فقلنا :يا رسول اهلل ما نزال
نرى يف وجهك شيئ ًا نكرهه! فقال :إنا أهل بيت اختار اهلل لنا اآلخرة عىل الدنيا،
وإنه سيلقى أهل بيتي من بعدي تطريد ًا وترشيد ًا يف البالد ،حتى ترتفع رايات
سود من املرشق ،فيسألون احلق فال يع َطونه ،ثم يسألونه فال يع َطونه ،ثم
يسألونه فال يع َطونه ،فيقاتلون فينرصون ،فمن أدركه منكم أو من أعقابكم
فليأت إمام أهل بيتي ولو حبو ًا عىل الثلج ،فإهنا رايات هدى يدفعوهنا إىل رجل
من أهل بيتي ،يواطئ اسمه اسمي ،واسم أبيه اسم أيب( ،)3فيملك األرض،
فيملؤها قسط ًا وعدالً كام ملئت جور ًا وظل ًام(.)4
وأخرج ابن ماجة يف سننه بسنده عن عبد اهلل بن احلارث بن جزء
( )1املالحم والفتن.52 :
( )2الغيبة.452 :
( )3راجع ما كتبناه يف كتابنا (من هو خليفة املسلمني يف هذا العرص؟) ،ص  ،86حول قوله :يواطئ
اسمه اسمي واسم أبيه اسم أيب.
( )4املستدرك .511/5
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الزبيدي ،قال :قال رسول اهلل ﷺ« :خيرج ناس من املرشق ،فيوطئون للمهدي»
يعني سلطانه(.)1
ِّد األساس لدولة اإلمام املهدي ݠ؟
هل اليماين هو املمه
مل أجد بعد مزيد البحث يف الروايات أي رواية ترصح بأن اليامين يو ِّطئ
لإلمام املهدي ݠ سلطانه ،أو أن له الدور األساس يف التمهيد لدولة اإلمام
املهدي عجل اهلل َفرجه الرشيف.
نعم وصفت الروايات خروجه بأنه عالمة عىل قرب ظهور اإلمام املهدي
ݠ ،ووصفت رايته بأهنا أهدى الرايات ،وأنه ينرص اإلمام املهدي ݠ،
وذكره عالمة من عالمات الظهور وذكر نرصته يدالن عىل أنه سيكون له دور
مهم يف التمهيد ،وإال لو مل يكن له أي دور يف ذلك ،أو كان له دور غري مهم ملا
كان هناك وجه لتخصيصه بالذكر يف الروايات ،والتنصيص عىل أنه من
العالمات احلتمية للظهور.
كام أين مل أجد أي رواية ترصح بأن اليامين هو قائد جيش اإلمام املهدي
املروجني هلذه الدعوة الباطلة،
ݠ كام زعم الﮕاطع والعقييل وغريمها من ِّ
والذي يظهر من بعض الروايات أن قائد جيش اإلمام ݠ هو شعيب بن
صالح الذي هو قائد جيش اخلراساين.
فقد روى الشيخ الطويس ݞ يف (الغيبة) عن عامر بن يارس أنه قال :إن
دولة أهل بيت نبيكم يف آخر الزمان ،وهلا أمارات ،فإذا رأيتم فالزموا األرض،
وكفوا حتى جتيء أماراهتا...
إىل أن قال :ثم خيرج املهدي عىل لوائه شعيب بن صالح ،وإذا رأى أهل
الشام قد اجتمع أمرها عىل ابن أيب سفيان فاحلقوا بمكة ،فعند ذلك تقتل النفس
( )1سنن ابن ماجة .1368/2
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الزكية وأخوه بمكة ضيعة ،فينادي ٍ
مناد من السامء :أهيا الناس إن أمريكم فالن،
وذلك هو املهدي الذي يمأل األرض قسط ًا وعدالً كام ملئت ظل ًام وجور ًا(.)1
وروى ابن طاووس عن عامر بن يارس ،قال :املهدي عىل لوائه شعيب بن
صالح(.)2
وعنه أيض ًا ،قال :إذا بلغ السفياين الكوفة وقتل أعوان آل حممد ،خرج
املهدي عىل لوائه شعيب بن صالح(.)3
وعن احلسن ،قال :خيرج بالري رجل ربعة أسمر موىل لبني متيم ،كوسج،
يقال له :شعيب بن صالح ،يف أربعة آالف ،ثياهبم بيض ،وراياهتم سود ،يكون
مقدِّ مة للمهدي ،ال يلقاه أحد إال قتله(.)4
وعليه ،فام قاله العقييل من أن اليامين هو قائد جيش اإلمام املهدي ݠ
غري صحيح؛ ألنه مل يدل عليه أي دليل ،بل دل الدليل عىل خالفه.
ومع وضوح هذه الروايات الدالة عىل أن قائد جيش اإلمام ݠ هو
شعيب بن صالح إال أن الﮕاطع وأنصاره يتجاهلون هذه الروايات ويتمسكون
بروايات ال داللة فيها عىل أن اليامين هو قائد جيش اإلمام ݠ ،كالرواية التي
رواها نعيم بن محاد يف كتاب (الفتن) ،عن أرطاة التي ذكر فيها أمري الع َصب،
وهذه الرواية ذكرناها فيام تقدم ،وبينا ما فيها ،فراجعها(.)5

وربام يكون بعض ما قلناه قد فاجأ القارئ العزيز ،أو أثار استغرابه؛ لظنه
أن هناك مالزمة واضحة بني كون راية اليامين راية هدى ،وأن يكون قائد جيشه،
( )1الغيبة.463 :
( )2املالحم والفتن.53 :
( )3نفس املصدر.55 :
( )4نفس املصدر.53 :
( )5صفحة.68 :
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أو عىل األقل يكون له الدور األساس يف نرصة اإلمام املهدي عجل اهلل تعاىل
َفرجه 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
ݠ  ،وهذه الدعوة ال تستلزم قيامه بالدور األساس يف نرصة اإلمام املهدي
ݠ؛ ألن ذلك يعود إىل األسباب الطبيعية التي حتسم املعركة لصالح هذا
اجليش أو ذاك ،مثل :كثرة اجلنود األشداء ،وبسالتهم يف القتال ،ووفرة السالح
وتطوره ،وقوة اإلمداد ،وحسن اإلعداد للحرب ،واملهارة يف التخطيط للمعركة
وغري ذلك مما حيقق النرص احلاسم للجيوش يف املعارك ،وال شك يف أن اجلزم
بذلك ال بد أن يكون مستند ًا إىل دليل يدل عليه ،وال دليل يف البني يشعر بذلك
فض ً
ال عن أن تكون داللته واضحة يف ذلك.
وال شك أن راية كل من زيد الشهيد واحلسني بن عيل صاحب فخ
رضوان اهلل عليهام كانت راية حق ،إال أن املعركة مل حتسم لصاحلهام؛ بسبب
تفوق اجليوش املعادية هلام من أكثر النواحي التي تؤثر يف حسم املعارك.
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
ب َّينت أن رايات اخلراساين التي تأيت من املرشق توطئ لإلمام املهدي ݠ
سلطانه ،وذكرت أيض ًا أنه حيارب أصحاب السفياين فيهزمهم.
فقد روى ابن طاووس عن حممد بن احلنفية ،قال :خترج راية سوداء لبني
العباس ،ثم خترج من خراسان أخرى سوداء ،قالنسهم سود ،وثياهبم بيض،
عىل مقدمتهم رجل يقال له :شعيب بن صالح ،أو :صالح بن شعيب من متيم،
هيزمون أصحاب السفياين حتى ينزل بيت املقدس ،يو ِّطئ للمهدي سلطانه،
ويمد إليه ثالثامئة من الشام ،يكون بني خروجه وبني أن يسلم األمر للمهدي
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اثنان وسبعون شهر ًا(.)1
وروى نعيم بسنده عن أرطأة ،قال :يدخل السفياين الكوفة ،فيسبيها
ثالثة أيام ،ويقتل من أهلها ستني ألف ًا ،ثم يمكث فيها ثامنية عرش ليلة يقسم
أمواهلا...
إىل أن قال :فتقبل خيل السفياين ،وهيدم احلصون حتى يدخل الكوفة،
ويطلب أهل خراسان ،ويظهر بخراسان قوم يدعون إىل املهدي ،ثم يبعث
السفياين إىل املدينة ،فيأخذ قوم ًا من آل حممد حتى يرد هبم الكوفة...
ثم قال :وتقبل الرايات السود حتى تنزل عىل املاء ،فيبلغ من بالكوفة من
أصحاب السفياين نزوهلم فيهربون ،ثم ينزل الكوفة حتى يستنقذ من فيها من
بني هاشم ... ،وتبعث الرايات السود بالبيعة إىل املهدي(.)2
وأما اليامين فلم يرد يف مدحه مثل ذلك ،بل روي أن السفياين يتغلب
عليه ،فقد روى نعيم بسنده عن جابر عن أيب جعفر ݠ ،قال :إذا ظهر
السفياين عىل األبقع واملنصور اليامين خرج الرتك والروم ،فظهر عليهم
السفياين(.)3
ومع ذلك فإن الﮕاطع وأنصاره جعلوا دور اليامين يف نرصة اإلمام املهدي
املمهد األساس للدولة املهدوية من
ݠ أعظم من دور اخلراساين ،بل جعلوه ِّ
دون أي دليل يعتمدون عليه إال اتباع اهلوى واخلياالت التي سطروها يف كتبهم.
هل الرايات اليت تأيت من املشرق رايات اليماين؟

مع أن الروايات التي نقلنا بعض ًا منها تدل بوضوح عىل أن راية اخلراساين

( )1نفس املصدر.52 :
( )2الفتن.212 :
( )3نفس املصدر.147 :
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قائد الرايات السود التي تأيت من املرشق أو من خراسان هي التي متهد للمهدي
سلطانه ،وهي التي سيكون هلا دور فاعل يف نرصة اإلمام املهدي ݠ وحماربة
أعدائه كالسفياين وغريه ،إال أن الﮕاطع وأنصاره جتاهلوا دور هذه الرايات
كلية ،بل نسبوا كل جهود هذه الرايات إىل اليامين ،فزعموا أن الرايات التي تأيت
من املرشق هي رايات اليامين ال غري.
وقد نقل ناظم العقييل ما رواه نعيم يف (الفتن) ،عن احلسن أن رسول اهلل
ﷺ ذكر بال ًء يلقاه أهل بيته حتى يبعث اهلل راية من املرشق سوداء ،من نرصها
نرصه اهلل ،ومن خذهلا خذله اهلل ،حتى يأتوا رج ً
ال اسمه كاسمي ،فيولوه

أمرهم ،فيؤيده اهلل وينرصه(.)1
ثم قال يف التدليل عىل أن هذه الرايات هي رايات اليامين:
إن قلنا بأن هذه الراية غري راية اليامين املوعود يكون التناقض عىل
قدم وساق ،بل يكون اليامين مأمور ًا بنرصة هذه الراية السوداء
املرشقية ،وإال فهو خمذول وحاشاه ،يف حني أننا نجد اإلمام الباقر ݠ
يصف راية اليامين بأهنا أهدى الرايات ،وقد تقدم أن هبا النرص والفتح
وهي التي تدفع بنرصها إىل اإلمام املهدي ݠ ،إذن فال حميص عن
القول بأن هذه الراية السوداء املرشقية هي نفسها راية اليامين املوعود أو
أهنا تابعة له وجزء من ثورته املقدسة ،بل إن أوصافها مواطئة ألوصاف
راية اليامين ومؤ ِّكدة هلا(.)2

وال خيفى ما يف استدالله من املغالطات الواضحة املكشوفة؛ فإنا إذا قلنا:
إن هذه الراية راية أخرى مغايرة لراية اليامين فال تناقض؛ ألن راية اليامين خمتلفة
عن هذه الراية من عدة وجوه ،هي:
( )1الفتن.215 :
( )2دراسة يف شخصية اليامين املوعود .43/1
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 -1أن الرايات السوداء خترج من خراسان كام دلت عليه روايات ذكرنا
بعضها فيام تقدم كرواية حممد بن احلنفية وغريها.
وروى ابن طاووس عن جابر عن أيب جعفر ݠ ،قال :خيرج شاب من
بني هاشم بك ِّفه اليمنى خال ،من خراسان برايات سود ،بني يديه شعيب بن
صالح ،يقاتل أصحاب السفياين فيهزمهم(.)1
وعن ثوبان ،قال :إذا رأيتم الرايات السود خرجت من ق َبل خراسان،
فأتوها ولو حبو ًا عىل الثلج ،فإن فيها خليفة اهلل املهدي(.)2
فإذا ضممنا هذه الروايات إىل الروايات التي ب َّينت أن الرايات السود
خترج من املرشق ،مثل رواية ابن مسعود التي سبق ذكرها ،والتي فيها قوله
ݕ :وإنه سيلقى أهل بيتي من بعدي تطريد ًا وترشيد ًا يف البالد ،حتى ترتفع
رايات سود من املرشق ،فيسألون احلق فال يع َطونه ...الخ.
ورواية ابن طاووس عن سعيد بن املسيب ،قال :قال رسول اهلل ݕ:
خترج من املرشق رايات سود لبني العباس ،ثم يمكثون ما شاء اهلل ،ثم خترج
رايات سود صغار تقاتل رج ً
ال من ولد أيب سفيان وأصحابه من قبل املرشق،
ويؤدون الطاعة للمهدي(.)3
يتحصل من جمموع هذه الروايات أن الرايات املرشقية السوداء التي
خترج من خراسان وعىل مقدمتها شعيب بن صالح هي رايات اخلراساين ،ال
رايات اليامين التي خترج من اليمن كام أثبتنا ذلك فيام مر ،وال رايات الﮕاطع
التي يزعم الﮕاطع وأنصاره أهنا ستخرج من العراق أو من البرصة ،وال أظنها
خترج.
( )1املالحم والفتن.53 :
( )2نفس املصدر.53 :
( )3نفس املصدر.55 :
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 -2أن الروايات التي ذكرنا مجلة منها فيام تقدم دلت عىل أن قائد الرايات
السود هو شعيب بن صالح ،يف حني أن راية اليامين قائدها هو اليامين نفسه،
والﮕاطع وأنصاره يدعون أن اليامين اسمه أمحد إسامعيل ،وليس شعيب بن
صالح ،فكيف تكون تلك الرايات رايات اليامين؟!
 -3أنا ذكرنا فيام تقدم الرواية التي دلت عىل أن الرايات السود التي تأيت
من قبل املرشق هتزم أصحاب السفياين ،وأما اليامين فدلت الرواية عىل أن
السفياين هيزمه.
 -4أن مجلة من الروايات التي ذكرناها يف البحوث السابقة ،والتي
ذكرت العالمات املحتومة ،عطفت اخلراساين عىل اليامين ،أو اليامين عىل
اخلراساين ،وهذا العطف يقتيض املغايرة بينهام ،فهام رجالن خمتلفان لكل منهام
صفاته اخلاصة ومميزاته التي متيزه عن غريه ،ولو كان اخلراساين تابع ًا لليامين أو
جزء ًا من حركته كام يزعم العقييل ملا كان هناك وجه لذكره مع اليامين يف
عالمات الظهور ،كام أن الروايات مل تذكر شعيب بن صالح عالمة خاصة يف
قبال اخلراساين؛ ألنه تابع له وقائد جليشه.
ومن جمموع ذلك نخلص إىل أن الرايات املرشقية السوداء هي رايات
اخلراساين وليست رايات اليامين كام يزعم العقييل.
وأما زعم العقييل أنا إذا مل نقل« :إن الرايات السوداء رايات اليامين» فإنه
يلزم أن «يكون اليامين مأمور ًا بنرصة هذه الراية السوداء املرشقية ،وإال فهو
خمذول وحاشاه» ،فال خيفى عىل القارئ اللبيب فساده؛ ألن ًّ
كال من اليامين
واخلراساين يعمالن لتحقيق هدف واحد ،وهو نرصة اإلمام املهدي املنتظر
ݠ ،واإلعانة عىل إقامة دولته املباركة ،وقيام كل منهام بدوره حمقق هلدف
اآلخر ،بل هو يف حقيقته نرصة له ،واملخذول هو الذي حيارب واحد ًا منهام،
وعدم حماربة اليامين حتت إمرة اخلراساين ال تستلزم خذالنه كام هو واضح.
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يتبني بطالن قول العقييل« :إذن فال حميص عن القول بأن هذه
ومما قلناه َّ

الراية السوداء املرشقية هي نفسها راية اليامين املوعود أو أهنا تابعة له وجزء من
ثورته املقدسة ،بل إن أوصافها مواطئة ألوصاف راية اليامين ومؤكِّدة هلا»؛ ألنا
أثبتنا فيام تقدم أن الرايات السوداء ال عالقة هلا باليامين ،وتشابه أوصاف راية
اخلراساين مع أوصاف راية اليامين من حيث إن كال منهام راية هدى ال يستلزم
احتادمها ،فال غرابة يف وحدة هدفهام وتشابه صفاهتام.

مقامات اليماين!!
ادعى أمحد إسامعيل ﮔاطع وأنصاره أن اليامين إمام من أئمة الدين
املنصوص عىل إمامتهم ،وأنه أول املهديني االثني عرش الذين يعتقد أتباع
الﮕاطع بإمامتهم بعد اإلمام املهدي املنتظر ݠ ،وذكروا لليامين  -الذي هو
الﮕاطع بزعمهم  -غرائب وعجائب كثرية عدوها من فضائله.
واستندوا يف ذلك إىل رواية ضعيفة السند ،أسموها برواية الوصية ،وقد
تكلمت بالتفصيل حول هذه الرواية وبيَّنت ضعف سندها ،وعدم داللتها عىل
إمامة اثني عرش مهد ًّيا من ولد اإلمام املهدي ݠ ،يتولون اإلمامة بعده واحد ًا
بعد واحد ،فمن أراد االطالع عىل ما كتبته يف ذلك فلرياجع كتايب (الرد القاصم
لدعوة املفرتي عىل اإلمام القائم).
واملتحصل من جمموع الروايات فيام يتعلق بمقامات اليامين ،هو أهنا د َّلت
عىل أن راية اليامين راية هدى ،بل هي أهدى الرايات ،وأنه خيرج لنرصة اإلمام
املهدي ݠ ،وأن خروجه من عالمات ظهور اإلمام املهدي عجل اهلل تعاىل
َفرجه الرشيف ،وأنه يتوىل أمري املؤمنني ݠ ،ويرجع يف نسبه إىل زيد الشهيد

رضوان اهلل عليه ،وأما ما عدا ذلك مما ينسبه الﮕاطع وأنصاره إليه من مقامات
فلم أجده يف يشء من الروايات ،وكل مقام مل تدل عليه الروايات أو أي دليل
آخر صحيح ،وذكر بنحو االحتامل والظن ال نقول بثبوته له ،فلعله يصح ولعله
ال يصح ،وأما ما هو خمالف للروايات وإلمجاعات الطائفة مثل زعم أنه إمام
مفرتض الطاعة ،أو أنه معصوم ،أو أنه هو الذي يمأل األرض قسط ًا وعدالً
بعدما ملئت ظل ًام وجور ًا ،أو نحو ذلك فكله باطل مردود عىل قائله ،ال يمكن
قبوله أو القول به؛ لقيام الدليل القطعي عىل بطالنه.
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هل اليماين قائم آل حممد ومهدي آخر الزمان؟
ال خيفى عىل القارئ العزيز أن دعاوى أمحد إسامعيل ﮔاطع وأنصاره يف
اليامين ال يراد هبا يف األساس إثبات بعض املقامات العظيمة لليامين وكفى ،وإنام
يراد هبا حتقيق أمرين:
األمر األول :حماربة إمام العرص اإلمام حممد بن احلسن العسكري ݠ،
وجتريده عن كل فضيلة ثبتت له ،وكل من يطلع عىل ما كتبه الﮕاطع وأنصاره ال
جيد لإلمام املهدي ݠ يف كالمهم أي دور حتى بعد ظهوره املبارك ،وال يرى أهنم
ينسبون له أي فضيلة ،وكل ما أثبتَته الروايات إليه من الفضائل نسبوه إىل اليامين.
واألمر الثاين :حتويل مجيع الفضائل التي أثبتتها الروايات املتواترة لإلمام
املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف إىل أمحد إسامعيل ﮔاطع ،فزعموا أنه هو
قائم آل حممد ،وهو بقية اهلل ،وهو اإلمام املهدي الذي يمأل األرض قسط ًا
وعدالً ،املؤ َّيد بجربئيل ،املسدَّ د بميكائيل ،املنصور بإرسافيل ،وغري ذلك.
ولتحقيق مآرهبم الشيطانية اختذوا اليامين وسيلة لذلك ،فنسبوا إليه كل
تلك الفضائل الثابتة لإلمام املهدي املنتظر ݠ ،وزعموا يف نفس الوقت أن هذا
اليامين هو أمحد إسامعيل ﮔاطع.
ومما أثبتوه لليامين  -وهو أمحد إسامعيل ﮔاطع بحسب دعواهم  -أنه قائم
آل حممد ومهدي آخر الزمان.
قال عبد الرزاق الديراوي حتت عنوان (اليامين هو قائم آل حممد ومهدي
آخر الزمان):
ورد يف الكايف عن أيب عبد اهلل ،قال( :كل راية ترفع قبل قيام
القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون اهلل)(.)1
( )1الكايف .246/8
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هذه الرواية تعني أن كل راية عىل اإلطالق ترفع قبل القائم هي
راية ضالل ،وصاحبها طاغوت يعبد من دون اهلل ،ال يستثنى من هذا
احلكم غري راية القائم فقط.
ولكنا علمنا مما تقدم أن راية اليامين  -وهي قبل اإلمام املهدي
ݠ  -هي راية هدى ،بل أهدى الرايات ،فكيف نخرج من التعارض
بني رواية اليامين والرواية الواردة يف الكايف أعاله؟
ليكن واضح ًا لنا أن أي حل للتعارض ال بد أن يبقي عىل
مضموين كلتا الروايتني دون أن يسقط منهام شيئ ًا.
واحلل الوحيد الذي يمكن أن نتحصله يف حالتنا هو أن نقول :أن
راية القائم وراية اليامين مها راية واحدة ،وهذا يقوي حقيقة أن القائم
هو نفسه اليامين .وهذه احلقيقة أشارت هلا الرواية التي نصت عىل أن
أمري جيش الغضب أو قائد األصحاب الثالثامئة وثالثة عرش هو
خليفة يامين.
وعن أيب عبد اهلل ݠ ،قال( :إذا أذن اإلمام دعى [كذا] اهلل
باسمه العرباين ،فأتيحت له صحابته الثالثامئة والثالثة عرش قزع كقزع

اخلريف)(.)1
واجلواب :أن قوله ݠ« :كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها
طاغوت يعبد من دون اهلل عز وجل» غري ناظر إىل راية اليامين ونحوها؛ ألن
املراد بالرايات التي أصحاهبا طواغيت يع َبدون من دون اهلل تعاىل هي الرايات
املضادة لدعوة اإلمام املهدي ݠ كراية السفياين وما شاكلها ،أو الرايات
املجهولة التي ال يعلم صدق أصحاهبا أو كذهبم ،فإن أصحاهبا طواغيت
يعبدون من دون اهلل وإن كانوا يف ظاهرهم يدعون إىل احلق.
( )1جامع األدلة.121 :

 ................................................... 140أهدى الرايات :دراسة يف شخصية اليامين

نص اإلمام املعصوم ݠ عىل أهنا رايات هدى كراية
وأما الرايات التي َّ
اليامين واخلراساين ،وأخرب أن أصحاهبا سيقومون بنرصة اإلمام املهدي ݠ عىل
عدوه ،وإعانته يف دعوته ،وكشف لنا عن أهنم صادقون يف دعوهتم ،وأهنم ال
يريدون بنرصهتم شيئ ًا من أغراض الدنيا ،فإن راياهتم ال شك يف أهنا غري مرادة
برايات الضالل املذمومة ،وال شك أن هؤالء الرجال ال يمكن أن يكونوا
طواغيت يعبدون من دون اهلل تعاىل.
وبتعبري آخر أقول :إن هذه الرايات غري داخلة يف عموم قوله ݠ« :كل
راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون اهلل عز وجل»؛ ألهنا
خمصصة لذلك العموم ،بل هي خارجة
منصوص عىل أهنا رايات هدى ،فتكون ِّ
ختصص ًا؛ ألن راية اهلدى ال يمكن أن يكون صاحبها طاغوت ًا يع َبد من دون اهلل،
وهذا يفيدنا بأن احلديث ناظر إىل رايات الضالل األخرى ،أو الرايات التي مل
ينَص عىل أهنا رايات هدى.
إذا عرفت ذلك يتضح بطالن ما قاله عبد الرزاق الديراوي من أن راية
اليامين وراية القائم ݠ راية واحدة ،بل مها رايتان خمتلفتان ،إحدامها تدعو إىل
األخرى.
واليامين قائد عسكري ،يكون خروجه عالمة عىل قرب ظهور اإلمام
القائم ݠ ،الذي يمأل األرض قسط ًا وعدالً كام ورد ذلك متواتر ًا يف
األحاديث التي رواها الشيعة وأهل السنة من غري خالف بينهم يف ذلك.
واملطلع عىل روايات أهل البيت ݜ وغريهم جيد أهنا دالة عىل أن اليامين
خيرج قبل قيام القائم ݠ بأشهر ،ويكون خروجه عالمة عىل قرب الظهور
املقدس ،وأن اليامين ينرص اإلمام املهدي ݠ ،ويمهد له ،وأنه خيرج من اليمن،
وأما القائم ݠ فيخرج من مكة املكرمة ،وغري ذلك من وجوه االفرتاق التي
تورث القطع بأن اليامين رجل آخر خمتلف متام ًا عن اإلمام القائم مهدي هذه
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األمة ݠ ،ومع ذلك فأنا ال أتعجب من هؤالء القوم الذين ينكرون
الواضحات ،وجيادلون يف البدهييات ،ويردون املتواترات ،وينكرون احلق
الواضح وهم يعلمون.
ثم إن راية اليامين إنام استحقت أن تكون راية هدى؛ ألن اليامين يدعو إىل
اإلمام املهدي ݠ ،وال يدعو إىل نفسه ،ويف احلديث الذي جعله الﮕاطع
وأنصاره أعظم حجة هلم ،وهو حديث اإلمام الباقر ݠ ورد قوله« :وليس يف
الرايات راية أهدى من راية اليامين ،هي راية هدى؛ ألنه يدعو إىل صاحبكم»(،)1
ومن الواضح أن املراد بقوله« :ألنه يدعو إىل صاحبكم» أنه يدعو إىل صاحب
األمر ݠ ،ولو كان اليامين هو اإلمام القائم ݠ ملا صح مثل هذا التعبري ،وملا
صح التعليل بذلك؛ ألنه عىل ما قاله الديراوي من احتاد شخصية اليامين والقائم
ݠ يكون معنى هذه الفقرة هو أن علة كون راية اليامين أهدى الرايات أنه
يدعو إىل نفسه ،وهذه علة غري صحيحة؛ ألن مجيع أصحاب الرايات يدعون إىل
أنفسهم ،فكيف صارت راية اليامين راية حق من دون سائر الرايات؟!
وأما زعمه أن اليامين هو أمري جيش الغضب فقد أبطلناه فيام سبق(،)2
فراجعه.
هل اليماين منصوص العصمة؟
ادعى أمحد إسامعيل ﮔاطع وأنصاره أن اليامين معصوم منصوص
العصمة.
قال الﮕاطع يف بيان له بعنوان (السيد أمحد احلسن اليامين املوعود) بتاريخ
 21ربيع الثاين سنة 1426هـ:
( )1الغيبة للنعامين.264 :
( )2يف صفحة.68 :
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ثاني ًا( :أنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم) :والدعوة إىل احلق
والطريق املستقيم أو الرصاط املستقيم تعني أن هذا الشخص ال خيطأ
[كذا] ،فيدخل الناس يف باطل أو خيرجهم من حق ،أي أنه معصوم
منصوص العصمة(.)1

وكالمه باطل من عدة جهات:
 -1أن الرواية التي ورد فيها أن اليامين «يدعو إىل احلق وإىل طريق
مستقيم» رواية ضعيفة السند كام سيأيت بيانه ،فال يصح إثبات العصمة التي هي
من املقامات الدينية اخلطرية برواية ضعيفة السند ال يثبت هبا مستحب فضالً
عن العصمة التي هي من أصول العقائد.
 -2أن العصمة يف االصطالح هي :لطف خفي يفعله اهلل تعاىل باملكلف،
بحيث ال يكون له دا ٍع إىل ترك الطاعة وارتكاب املعصية مع قدرته عىل ذلك(.)2
أو هي كون الشخص بحيث ال ينقدح يف نفسه الزكية امليل إىل ارتكاب
احلرام واالستمرار عىل املكروه أو ترك الوظيفة الرشعية ،والزم ذلك علمه
بالوظائف والوقائع وأحكامها من احلل واحلرمة والواجب وغريه(.)3
أما زعم الﮕاطع أن املعصوم هو الذي ال خيطئ فيدخل الناس يف باطل أو
خيرجهم من حق ،فهو معنى مغاير للمعنى االصطالحي املعروف للعصمة،
وإنام قال به هذا الﮕاطع وأتباعه ألهنم ال يستطيعون أن يثبتوا العصمة بمعناها
املعروف ألمحد إسامعيل ﮔاطع الذي له تسجيالت منشورة يف موقع أنصاره
مملوءة بأخطاء لغوية كثرية ،بل أخطاؤه يف قراءة آيات من القرآن الكريم
فاضحة ،ال يقع فيها كثري من صبيان املسلمني ،فكيف يكون معصوم ًا باملعنى
( )1املتشاهبات .43/4
( )2رشح الباب احلادي عرش.89 :
( )3األنوار اإلهلية يف املسائل العقائدية.104 :
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املعروف للعصمة؟!
فصلوه عىل
وهلذا زعموا أن الﮕاطع معصوم هبذا املعنى املستحدَ ث الذي َّ
مقاس إمامهم ،ومع ذلك فإنه ال ينطبق عىل أمحد إسامعيل ﮔاطع؛ ألنه غري
معصوم باملعنى الذي ذكروه؛ ألن أباطيله الكثرية وأخطاءه الفاضحة أدخلت
مجيع أتباعه يف الباطل وأخرجتهم من احلق؛ ألهنم صدقوه يف ادعاءاته الكثرية
الباطلة املخالفة إلمجاعات الطائفة املحقة منذ عصور األئمة ݜ إىل يومنا هذا،
مثل دعواه أن األئمة أربعة وعرشون إمام ًا ،وأنه إمام معصوم ،وأن له دعوة
خاصة به مشاهبة لدعوات نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ݜ وحممد ݕ،
وغريها من الدعاوى األخرى( )1التي ال يصدِّ قها إال من غلب عىل عقله ،وطبع
عىل قلبه.
مضاف ًا إىل ذلك فإن مجيع عوام املسلمني وغريهم خيطئون ،ولكن
أخطاءهم كالزنا ورشب اخلمر مث ً
ال ال تدخل الناس اآلخرين يف باطل وال
خترجهم من حق ،فهل هم معصومون أيض ًا بنظر الﮕاطع وأنصاره؟!
وبتعبري آخر نقول :إن مجيع عوام املسلمني خيطئون ،والﮕاطع أيض ًا
خيطئ ،وعوام املسلمني ال يدخلون الناس بخطئهم يف باطل ،وال خيرجوهنم من
( )1راجع كتايب (الرد القاصم) ،55 :فإين ذكرت فيه مجلة وافرة من هذه الدعاوى الباطلة ،منها:
أنه رسول املهدي وسفريه ،ووصيه وحفيد حفيده املتويل لألمر من بعده ،وأنه سعد النجوم،
ودرع داود ،والنجمة السداسية ،ونجمة الصبح ،وأنه أشري إليه بالرسول يف آيات كثرية من
القرآن الكريم ،وأنه يمأل األرض قسط ًا وعدالً ،وأنه مؤ َّيد بجربئيل ،ومسدَّ د بميكائيل،

ومنصور بإرسافيل ،وأنه اليامين املذكور يف الروايات ،مضاف ًا إىل أنه مذكور يف التوراة
واإلنجيل ،وأنه أفضل من عيسى بن مريم ݠ ،وأنه شبيه عيسى الذي فداه بنفسه ،وأنه
رسول السيد املسيح إىل النصارى ،ورسول إيليا إىل اليهود ،ورسول اخلرض ،وأنه دابة األرض
التي تكلم الناس ،وأن بظهره خاتم النبوة ،وأنه احلجر األسود ،وأن أنصاره أول من يدخلون
اجلنة.
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حق ،فال فرق بينهم وبني الﮕاطع من هذه الناحية ،فلامذا صار الﮕاطع معصوم ًا
دون غريه من عوام املسلمني؟!
 -3أنه ال مالزمة بني الدعوة إىل احلق وبني كون الداعي إليه معصوم ًا،
فكم من دا ٍع إىل احلق وهو غري معصوم ،بل إن تكليف كل مؤمن أن يدعو إىل
احلق وإىل طريق مستقيم ،وما فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر إال
دعوة إىل احلق ،فهل كل من يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ،أو يدعو إىل
مذهب أهل البيت ݜ معصوم؟!
مفرسة بام ورد فيها ،وهو أن اليامين
 -4أن الدعوة إىل احلق يف الرواية َّ
يدعو لصاحب األمر ݠ ،فإنه قال« :ألنه يدعو لصاحبكم» ،وهذا يعني أنه
يدعو لإلمام املهدي ݠ ،وهو صادق يف دعوته له ،ال أن كل ما يصدر عنه حق
ورصاط مستقيم.
 -5أنه ورد ما يشبه أمثال هذا الوصف يف حق رجال أجالء أمجع
املسلمون عىل عدم عصمتهم ،منهم عامر بن يارس الذي قال فيه النبي ݕ:
«يدعوهم إىل اجلنة»( ..)1والدعوة إىل اجلنة دعوة إىل احلق بال شك وال شبهة.
ومنهم :زيد الشهيد رضوان اهلل عليه الذي ورد يف مدحه مثل ذلك ،فقد
روى الكليني ݞ يف (الكايف) بسند صحيح عن عيص بن القاسم عن أيب
عبد اهلل ݠ أنه قال يف حديث :وال تقولوا« :خرج زيد» ،فإن زيد ًا كان عامل ًا،
وكان صدوق ًا ،ومل َيدعكم إىل نفسه ،إنام دعاكم إىل الرضا من آل حممد ݜ،
ولو ظهر َل َوىف بام دعاكم إليه(.)2
فإن دعوته إىل الرضا من آل حممد ݜ هي دعوة إىل إمام زمانه ،وهي
( )1بحار األنوار  .32 ،25/33رشح األخبار  .412/1صحيح البخاري .158/1
( )2الكايف .219/8
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دعوة إىل احلق وإىل طريق مستقيم ،كام أن دعوة اليامين كذلك.
بل ورد نفس هذا التعبري يف حق الشيخ املفيد ݞ عىل ما ذكره الشيخ
الطربيس ݞ يف كتاب (االحتجاج) ،يف التوقيع الصادر عن صاحب الزمان
عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف ،الذي كتبه للشيخ املفيد ݞ ،وقال فيه :بسم اهلل
الرمحن الرحيم ،سالم اهلل عليك أهيا النارص للحق ،الداعي إليه بكلمة
الصدق(.)1
ومن املعلوم أنه مل يقل أحد بعصمة عامر بن يارس أو زيد الشهيد رضوان
اهلل عليهام أو الشيخ املفيد ݞ ،بل أمجع املسلمون عىل عدم عصمتهم ،ولو
كانت أمثال هذه التعابري تدل عىل العصمة لرصح علامء الطائفة بذلك ،ونصوا
عليها يف كتبهم.
قال أمحد إسامعيل ﮔاطع بعد كالمه السابق:
وهبذا املعنى يصبح هلذا القيد أو احلد فائدة يف حتديد شخصية
اليامين ،أما افرتاض أي معنى آخر هلذا الكالم (يدعو إىل احلق وإىل
طريق مستقيم) فإنه جيعل هذا الكالم منهم (ع) بال فائدة ،فال يكون
قيد ًا وال حد ًا لشخصية اليامين ،وحاشاهم (ع) من ذلك(.)2

وقد سعى عبد الرزاق الديراوي لرشح كالم إمامه الﮕاطع فقال:
أما قول السيد أمحد احلسن ݠ بأن افرتاض أي معنى آخر لكالم
اإلمام الباقر ݠ «جيعله بال فائدة ،فال يكون قيد ًا وال حد ًا لشخصية
اليامين» ،فهو واضح بعد معرفتنا أن اإلمام يف مقام التعريف بشخصية
اليامين ،وأي معنى يمكن أن يفرتض لكالمه غري ما قاله السيد أمحد
احلسن ݠ سيشرتك فيه معه غريه ،أو عىل األقل من املمكن أن يشرتك
( )1االحتجاج .324/2
( )2املتشاهبات .43/4

 ................................................... 146أهدى الرايات :دراسة يف شخصية اليامين

فيه مع اليامين غريه ،وبالتايل ال يكون نافع ًا ،ألن التعريف أو احلد ينبغي
أن يكون بام يتميز به عن غريه ،ال بام يشرتك فيه مع اآلخرين .ومن
الواضح إن املعنى الذي بينه السيد أمحد احلسن خاص باليامين وحده،
فهو يميزه عىل أنه من حجج اهلل ،وهم معروفون من خالل وصية

رسول اهلل ݖ(.)1
واجلواب :أن قوله« :يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم» ليس قيد ًا [!]
لشخصية اليامين وال حدا وال تعريف ًا هلا؛ ألن القيد إنام يكون ألسامء األجناس
املطلقة ،كتقييد رقبة باملؤمنة يف قوله تعاىل :ݨﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ݩ [النساء:

 ،]92واألعالم واملعارف كزيد واليامين ونحومها غري قابلة للتقييد كام ال خيفى
عىل من درس علم األصول ،وكذلك احلد الذي هو نوع من التعريف ال يكون
لألعالم كاليامين ونحوه كام هو مبني يف علم املنطق ،وعذر الﮕاطع والديراوي
الذي ينارصه بالباطل أهنام ال يفهامن بدهييات علم األصول واملنطق ،فمن
الطبيعي أن يقعا يف هذا اخلطأ الفاحش الذي ال يقع فيه صغار طلبة العلم.
وما زعمه الﮕاطع من أن قوله« :يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم» إن
دل عىل العصمة كان معرف ًا لليامين ،وكان لكالم اإلمام ݠ فائدة ،وإال فال
فائدة فيه ،هذيان واضح؛ ألن هذه اجلملة ال تفيد أي تعريف لشخصية اليامين،
وإنام تكشف عن أن دعوته إىل احلق صادقة ،وهذه فائدة مهمة لكالم اإلمام
ݠ ،وال تتوقف فائدة الكالم عىل داللة هذه العبارة عىل معنى ال تدل عليه إال
بنظر الﮕاطع وهو العصمة.
ثم إن ناظ ًام العقييل أ َّيد كالم إمامه الﮕاطع بقوله:
( )1املتشاهبات .43/4
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والدعوة إىل احلق وإىل الرصاط املستقيم ال يمكن أن تكون إال
من ق َبل املعصوم؛ ألن غري املعصوم حمتمل الصواب واخلطأ ،وإذا كان
حمتمل اخلطأ ال يكون معصوم ًا ،وال يسمى أو يوصف بأنه هيدي إىل
طريق أو رصاط مستقيم؛ ألن االستقامة تعني عدم االنحراف [عن]
اخلطأ أبد ًا يف هداية األمة ،أي إنه ال يدخل األمة يف ضالل وال خيرجهم
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
واالحتامل ،فأي إنسان ممكن أن يدعو إىل حق أو إىل الرصاط املستقيم
عموم ًا كمن يدعو الناس إىل اتباع أهل البيت ݜ ،ولكن هذا
الشخص ال يمكن وصفه بأنه يدعو إىل متام احلق وإىل حقيقة الرصاط

املستقيم عىل نحو اجلزم.)1(...
وال خيفى ما يف هذا الكالم من املغالطات املكشوفة؛ وذلك ألنه من
الواضح جدًّ ا أن الدعوة إىل احلق يمكن صدورها عن غري املعصوم الذي يمكن
أن يكون جازم ًا بأنه عىل حق ،ومتي ِّقن ًا بأنه يدعو إىل اهلدى بال شك وال شبهة،
كمن يدعو إىل مذهب أهل البيت ݜ؛ فإنه ال شك يف أنه يدعو إىل اهلدى وإىل
طريق مستقيم ،سواء أكان معصوم ًا أم مل يكن.
وهلذا فإن مجيع علامء الطائفة وعوامها قاطعون بأن من يدعو إىل مذهب
أهل البيت ݜ فإنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم ،ولو كان الداعي إىل
مذهب أهل البيت ݜ من علامء الشيعة وعوامهم غري قاطع بأنه يدعو إىل
اهلدى وإىل طريق مستقيم لكانت حجته واهية ،ولكان بمقدور اخلصم أن حيتج
عليه بأنه غري قاطع بصحة مذهبه ،وإنام هو ٌّ
ظان هبا ،والظن ال يغني من احلق
( )1دراسة يف شخصية اليامين املوعود .113/1
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شيئ ًا.
وقول العقييل« :ألن غري املعصوم حمتمل الصواب واخلطأ ،وإذا كان
حمتمل اخلطأ ال يكون معصوم ًا ،وال يسمى أو يوصف بأنه هيدي إىل طريق أو
رصاط مستقيم» حجة عليه؛ ألن كالمه هذا يدل عىل أن الﮕاطع غري معصوم؛
ألنه وقع يف األخطاء الفادحة املكشوفة يف قراءة القرآن كام يظهر من
التسجيالت املنشورة يف موقع أنصاره ،فعىل هذا ال يمكن أن يكون معصوم ًا؛
ألننا ال نحتمل فيه الصواب واخلطأ ،بل نقطع بخطئه ،فعىل ما قاله العقييل ال
يمكن للﮕاطع أن هيدي إىل طريق مستقيم.
وتعليل العقييل دعواه بأن «غري املعصوم حمتمل الصواب واخلطأ ،فال
يوصف بأنه هيدي إىل طريق أو رصاط مستقيم» واضح البطالن؛ ألن غري
املعصوم إذا دعا إىل ما دعا إليه املعصوم ݠ مما قام الدليل القطعي عىل صحته،
كالتوحيد ،والنبوة ،وإمامة أهل البيت ݜ ونحو ذلك فإنه ال حيتمل فيه اخلطأ،
فيصح وصفه بأنه يدعو إىل طريق مستقيم بنحو اجلزم كام هو واضح.
وزعمه «أن االستقامة تعني عدم اخلطأ أبد ًا يف هداية األمة ،أي إنه ال
يدخل األمة يف ضالل ،وال خيرجهم من هدى» حجة عليه ال له؛ ألن ما قاله
ينطبق عىل من يدعو الناس إىل مذهب أهل البيت ݜ ،فإنه هبذه الدعوة غري
خمطئ أبد ًا يف هداية األمة ،ويمكن وصفه بأنه مل يدخل األمة يف ضالل ،ومل
خيرجها من هدى ،بل يصح وصفه بام هو أفضل من ذلك؛ وهو إخراج بعض
الناس من الضالل وإدخاهلم يف اهلدى مع أنه غري معصوم ،مثل كثري من علامء
الطائفة قدس اهلل أرسارهم الذين رصفوا أعامرهم الرشيفة يف هداية الناس إىل
مذهب أهل البيت ݜ مع أهنم ال يدعون ألنفسهم العصمة.
وأما قوله« :إن غري املعصوم ال هيدي إىل احلق وإىل الرصاط املستقيم،
أي عىل نحو احلتم واجلزم ،كام هو احلال يف اليامين ،ال عىل نحو اجلزئية
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واالحتامل» فهو واضح الفساد؛ ألن املذكور يف الرواية أن اليامين يدعو إىل احلق،
ومل يوصف فيها بأنه هيدي إىل احلق ،وبينهام فرق واضح ،وما زعمه العقييل من
أن اهلداية ال بد أن تكون عىل نحو اجلزم ال يظهر من الرواية ،فحال اليامين حال
غريه ممن يدعون إىل احلق ،خصوص ًا أن اليامين يدعو إىل حق خمصوص كام قلنا،
وهو أنه يدعو إىل اإلمام املهدي املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف ،ودعوته
له ݠ بنحو اجلزم ال جتعله متم ِّيز ًا عىل كثري من الشيعة الذين يدعون إىل اإلمام
املهدي ݠ أو إىل حق أهل البيت ݜ بنحو اجلزم أيض ًا ،إذ ال يستلزم من
ذلك أن يكونوا معصومني أو أنه جيب اتباعهم مطلق ًا.
وقوله« :فأي إنسان ممكن أن يدعو إىل حق أو إىل الرصاط املستقيم
عموم ًا كمن يدعو الناس إىل اتباع أهل البيت ݜ ،ولكن هذا الشخص ال
يمكن وصفه بأنه يدعو إىل متام احلق وإىل حقيقة الرصاط املستقيم عىل نحو
اجلزم» اعرتاف رصيح بأن كل شخص يدعو إىل أهل البيت ݜ فإنه يدعو إىل
احلق وإىل رصاط مستقيم ،وهذا ٍ
كاف يف الداللة عىل بطالن دليلهم عىل عصمة
اليامين الذي مل يوصف هو اآلخر يف الرواية التي حيتجون هبا بأنه يدعو إىل متام
احلق وإىل حقيقة الرصاط املستقيم ،وإنام ورد يف الرواية أنه «يدعو إىل احلق وإىل
طريق مستقيم» ،فحال اليامين حال غريه ممن يدعون إىل صاحب األمر ݠ،
فكام أن الدعاة إليه ݠ غري معصومني فإن اليامين كذلك.
ثم إن ناظ ًام العقييل قال:
أما اليامين فقد وصف بنص كالم الطاهرين بأنه« :يدعو إىل
احلق ،»...واحلق هنا حمىل بـ (ال) مما يفيد كل احلق املطلوب هلداية
الناس ،واليامين مأمور باتباعه ونرصته عىل نحو اإلطالق ،وكذلك
منهي عن االلتواء عليه عىل نحو اإلطالق ،فإذن هو يدعو إىل احلق
قوالً ومنهج ًا وفعالً عىل نحو احلتم واجلزم ال عىل نحو اجلزئية أو
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االحتامل ...الخ(.)1
وكالمه هذا  -كسائر كالمه اآلخر  -واضح الفساد لكل من تأمله ،فإن
نسبة هذا احلديث إىل الطاهرين ݜ غري جائزة؛ ألن هذه الرواية ضعيفة
السند ،واألئمة األطهار ݜ أمروا شيعتهم باألخذ بام رواه الثقات عنهم ،دون
ما نسبه إليهم الكذابون واملنحرفون واملجاهيل ،وهذه الرواية يف سندها احلسن بن
عيل بن أيب محزة ،وهو مطعون فيه يف كتب الرجال ،وسيأيت مزيد بيان يف ذلك،
فال حيل ملؤمن أن ينسب هذه الرواية وغريها مما رواه هذا الرجل وغريه من
الكذابني واملجاهيل إىل األئمة األطهار ݜ.
ولو أغمضنا عن ضعف سندها فإن (ال) يف كلمة «احلق» من قوله:
«يدعو إىل احلق» ليست استغراقية ،فال تدل عىل أن اليامين يدعو إىل كل حق
مطلوب هلداية الناس من العقائد واألحكام والسنن واآلداب وغريها من
معارف الرشيعة كام زعم العقييل ،وإنام هي عهدية ،تدل عىل حق معهود مذكور
يف نفس الرواية ،وهو أنه يدعو إىل صاحب األمر عجل اهلل تعاىل َفرجه الرشيف
ال أكثر ،وال يوجد يف الرواية أي قرينة تدل عىل أن «ال» استغراقية ،وناظم
العقييل ألنه ال يفهم قواعد علم األصول ،فإنه خلط بني «ال» الداخلة عىل اسم
اجلنس مثل كلمة «حق» التي ال تفيد االستغراق إال بالقرينة ،وبني «ال»
الداخلة عىل اجلمع ،مثل «علامء» التي تدل عىل العموم ،فتوهم أن «ال» يف
«احلق» تدل عىل العموم ،ولذلك قال« :إهنا استغراقية» ،ورتَّب عىل ذلك القول
بداللة الرواية عىل أن اليامين يدعو إىل متام احلق ،ال إىل يشء من احلق!!
وقوله« :واليامين مأمور باتباعه ونرصته عىل نحو اإلطالق ،وكذلك
منهي عن االلتواء عليه عىل نحو اإلطالق» غري صحيح؛ ألنه مل يدل أي دليل
( )1دراسة يف شخصية اليامين املوعود .113/1
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عىل أنه جيب اتباع اليامين ونرصته عىل نحو اإلطالق ،حتى رواية البطائني التي
هي ضعيفة السند مل تدل عىل وجوب اتباع اليامين أو نرصته ،وأكثر ما دلت عليه
هذه الرواية هو أنه ال جيوز االلتواء عليه ،أي ال جتوز حماربته وإفشال حركته،
وأما ما عدا ذلك فال داللة فيها عليه كام سيأيت بيانه قريب ًا إن شاء اهلل تعاىل.
ولو سلمنا بداللة هذه الرواية عىل ما ادعاه العقييل فإنه ال يصح أن
نستنبط عقيدة من العقائد أو حك ًام رشع ًّيا برواية ضعيفة السند كهذه الرواية كام
ال خيفى.
مقام اليماين قبل اخلروج:

ال يتضح من جمموع الروايات التي حتدثت حول اليامين أن له مقام ًا علم ًّيا

أو اجتامع ًّيا قبل خروجه ،فإن الروايات ساكتة عن بيان ذلك ،وهذا جيعلنا ال
نجزم يف هذا األمر بيشء؛ ألنه ربام يكون من أصحاب املقامات العلمية أو
النفوذ االجتامعي عىل املستوى املحيل أو عىل الصعيد الشيعي ،وربام ال يكون
كذلك ،بل ربام يكون يف واقعه رج ً
ال مغمور ًا غري معروف عىل أي من هذين
الصعيدين ،فإن غاية ما دلت عليه الروايات أنه سيكون من عالمات الظهور،
وأما شأنه قبل ذلك فلم تتعرض له الروايات من قريب أو بعيد.
وقد استفاد بعض الباحثني من خالل حتذير الشيعة من االلتواء عليه كام
دلت عليه الرواية التي أرشنا إليها قبل قليل ،والتي رواها النعامين يف كتاب
(الغيبة) عن أيب جعفر حممد بن عيل ݠ ،وهي رواية طويلة جاء فيها أنه ݠ
قال:
وليس يف الرايات 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،
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فمن فعل ذلك فهو من أهل النار؛ ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم(.)1
استفاد هذا الباحث أن اليامين سيكون من أصحاب الشأن والربوز،
حيث قال:
من خالل إلزام املؤمنني بالطاعة له وعدم االلتواء عليه  -كام يف
الرواية املارة آنف ًا  -تربز الشأنية االجتامعية للرجل ،وأنه من أصحاب
الشأن قبل حصول معركة قرقيسيا ،فاإللزام بالطاعة عادة ال يتحصل
لعدم املتصدين للعمل العام ،والتصدي يعني الربوز الشأين له ،ولعل
الرواية واضحة يف وجود أتباع له قبل خروجه بالشكل الذي جيد يف

نفسه أهلية التصدي ملثل السفياين(.)2
وهذا الكالم مردود بعدة أمور:
 -1أن الرواية املشار إليها مضاف ًا إىل ضعف سندها فإهنا ال تدل عىل
وجوب طاعة اليامين ولزوم االنضامم إىل جيشه كام سنبينه قريب ًا ،ونحن وإن كنا
ال نرى التدقيق السندي يف روايات الفتن وعالمات الظهور كام أن الباحث
املذكور كذلك؛ ألن األمر ال يتعلق بإثبات تكليف رشعي أو حكم إلزامي ،إال
أن احلكم يف هذه الرواية خمتلف؛ إذ ال يصح أن نستفيد من هذه الرواية
الضعيفة السند حك ًام إلزام ًّيا بوجوب نرصة اليامين حني خروجه ،وسنتحدث
حول هذا األمر يف البحوث اآلتية إن شاء اهلل تعاىل.
 -2بعد الغض عن سند الرواية فإهنا مل تدل عىل وجوب طاعة اليامين
مطلق ًا ،وإنام ورد فيها األمر بنرصته ،وعلل ذلك فيها بأنه يدعو إىل احلق ،وال
شك يف أن كل من يدعو إىل احلق فهو مأمور بنرصته إما بنحو الوجوب أو
االستحباب ،ولكن ال يلزم من ذلك وجوب طاعته يف غري ما يتعلق بالنرصة.
( )1الغيبة.264 :
( )2راية اليامين املوعود أهدى الرايات.45 :
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ولو سلمنا بوجوب طاعة اليامين فإن اإللزام بالطاعة ال ينحرص عادة يف
املتصدين للعمل العام؛ ألن النبي األعظم ݕ واألئمة األطهار ݜ ال
ختدعهم العناوين التي ربام ختدع كثري ًا من الناس ،ومن نافلة القول أن نذكر
ٍ
واقعة فأمرهم بذلك ال يكون إال ملصالح
أهنم ݜ إذا أمروا بطاعة رجل يف
مهمة ربام ختفى عىل أكثر الناس ،واألمثلة عىل ذلك واضحة وكثرية يف احلوادث
التي وقعت يف حياة النبي األعظم ݕ ،ومن أوضحها أمر النبي ݕ وجوه
الرسية التي عرفت
املهاجرين واألنصار بطاعة أسامة بن زيد ملا أ َّمره عليهم يف َّ
برسية أسامة ،مع أن أسامة مل يكن معروف ًا يف ذلك الوقت بالتصدي للعمل
العام ،ال يف عهد النبي ݕ وال بعده.
 -3لو سلمنا أن األمر بالطاعة منحرص عادة يف املتصدين للعمل العام،
فإن هذا ال جيعلنا نجزم بأن اليامين كان متصف ًا هبذه الصفة؛ ألن حصول ذلك
بحسب العادة ال جيعلنا نقطع بوقوعه يف كل حالة.
ثم إن الباحث املذكور رجح يف كالمه أن يكون اليامين تابع ًا وف ًّيا
للمرجعية الدينية اهلادية ومطيع ًا هلا يف كل حتركاته ،فقال:
وهلذا ،فهو إما من أهل الشأنية العلمية العالية بحيث توصله إىل
مقام املرجعية ،وهو مما ال نجد عليه دلي ً
ال قو ًّيا يف الروايات الواردة
بحقه...
وهلذا ،فإن احتامل كونه متبع ًا وف ًّيا للمرجعية هو الذي يرجح يف
هذا املجال ،بل هو الرضوري هنا؛ ألن االلتزام باملرجعية ليس عمالً
ترف ًّيا ،بل هو عني االلتزام بمنهج اإلمام عجل اهلل تعاىل َفرجه الرشيف،
حتى يكون حديث اإلمام املتقدم عن وجوب نرصته وعدم االلتواء
عليه مستمد [كذا] من التبعية والطاعة للمرجعية ،سواء كان مرجع ًا أم
كان متبع ًا ،فإن ترصفاته يف كل األحوال ال خترج عن طوع املرجعية
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الدينية اهلادية(.)1
وكال االحتاملني املذكورين وإن كانا يف أنفسهام ممكنني ال يستحيل
حتققهام ،وال سيام أن املؤمن يف عمله باألحكام الرشعية إما أن يكون جمتهد ًا أو
مق ِّلد ًا ،إال أن الكالم يف أن خروج اليامين هل سيكون بإمالء املرجعية
وبتوجيهاهتا ،أم ال؟
ال شك يف أن هذا ال نعلمه ،والروايات مل تدل عىل يشء من ذلك ،ومل
ترش إليه ال من قريب وال من بعيد ،ومن الواضح أنا نتكلم عن خروج اليامين،
وال نتكلم عن عمله باألحكام الرشعية التي يلزم فيها أن يكون إما جمتهد ًا أو
مقلد ًا ،خصوص ًا إذا أخذنا يف االعتبار أن اخلروج يف الوقت املعني من
املعني إنام هو
املوضوعات اخلارجية التي ال جيب فيها التقليد ،وأن هذا اخلروج َّ
من أجل الدعوة إىل احلق ،أو الدعوة إىل اإلمام املهدي ݠ والقيام بنرصته
الذي ال حيتاج فيه املؤمن ألخذ التوجيهات من املرجعية الدينية.
يتبني أن طرح االحتامالت فيام يتعلق بخروج اليامين مما مل ترش
ومما قلناه َّ
إليه الروايات ال يفيد يف يشء؛ ألن االحتامالت ال حد هلا ،واالحتامل الذي ال
دليل عليه ال قيمة له ،بل ربام يكون طرحه سبب ًا للتضليل وضياع احلقائق ،وال
سيام أن بعض املغرضني وأصحاب املطامع كأمحد إسامعيل ﮔاطع وأنصاره
يمكن أن يستفيدوا من بعض تلك االحتامالت استفادة سيئة ،بل حياولوا أن
حيولوها يف نظر اجلهال واملغفلني إىل حقائق ،ويسعوا لطرح أوهام ومتوهيات
يزعمون أهنا أدلة تدل عىل تلك االحتامالت الواهية.
وفهمي القارص مل يتوصل إىل معرفة السبب الذي ألجله صار احتامل
كون اليامين متبع ًا وف ًّيا للمرجعية راجح ًا بل رضور ًّيا؟! فإنا ال ندري بمالبسات
( )1راية اليامين املوعود أهدى الرايات.45 :
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ذلك الزمان ،وإذا كان هناك جمال لطرح االحتامالت فيمكن لنا أن نقول :إن
اليامين ربام يتلقى تعليامته حينئذ مبارشة من اإلمام املهدي املنتظر ݠ ،أو من
لهم املؤمن
أحد وكالئه اخلاصني ،أو ربام خيرج اليامين بإهلام من اهلل تعاىل ،كام ي َ
التقي يف بعض أموره املهمة ،فإن املؤمن ينظر بنور اهلل تعاىل كام ورد يف اخلرب(،)1
أو ربام خيرج اليامين من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر حني يرى البالء
قد عم  ،والفتن قد استرشت ،أو غري ذلك من االحتامالت الكثرية التي وإن مل
يقم عليها أي دليل صحيح بخصوصها ،إال أن وجود أمثال هذه االحتامالت
يدفع احلرص يف أن اليامين يتلقى تعليامته من املرجعية الدينية ،فهو وإن كان
حمتم ً
ال كام قلنا إال أنا ال نستطيع أن نجزم به؛ لعدم الدليل عليه.
ومما قلناه يتبني أنه من اخلطأ الكبري أن نطبق مالمح عرصنا احلارض
بجميع بصامته ومالبساته عىل عرص الظهور ،والسري يف هذا املسلك هو الذي
أوقع بعض الباحثني يف اخلطأ يف كثري من نتائج بحوثهم التي توصلوا إليها.
ثم إن الباحث املذكور ذهب إىل أن اليامين ال بد أن يكون معروف ًا يف األمة
قبل خروجه من خالل تعبئته لألمة عقائد ًّيا وفكر ًّيا ،ب َحد جيعله يأخذ شهرة
واسعة يف املجتمع الشيعي ،حيث قال:
فقد حتدثت الروايات عن تزامن خروجه مع خروج السفياين
واخلراساين ،وهذا اخلروج هو خروج السالح واحلرب ،ولكن هذا ال
يعني أنه قبل هذا اخلروج ليس يف املصاف القيادي املتقدم لألمة،
بمعنى أن تربيته جلنده ،وما يعرف عنه يف األمة منذ البداية لن يرتكز
عىل السالح ومنطقه ،ولكن سيعرف من خالل تعبئته لألمة مستفيد ًا
من احلرص عىل بنائها العقائدي ،وهو حسب ما يبدو سيأخذ شهرة
واسعة يف هذا املجال ،بالشكل الذي سيسهم بجعل خروجه مقبوالً
( )1عيون أخبار الرضا ݠ  .67/2بصائر الدرجات .173/1

 ................................................... 156أهدى الرايات :دراسة يف شخصية اليامين

ومؤ َّيد ًا من قبل قاعدة اجتامعية عريضة متكنه من أن يكون ندًّ ا لدود ًا
للسفياين امللعون ...وإنام حيتمل أن يربز يف عامل السياسة كداعم لكل
أمر فيه قوة للمؤمنني ،وقد يلج إىل هذا العامل من أجل هذا اهلدف

بالذات(.)1
ومن الواضح أن كل هذه األمور ال تعدو كوهنا ظنون ًا واحتامالت ال
أكثر ،وهي وإن كانت غري مستحيلة يف حد ذاهتا ،إال أهنا ال دليل عليها ،ويبدو
أن الباحث املذكور جيزم بأن كل رجل ال يمكن أن يشكل جيش ًا فاع ً
ال يستطيع
أن يواجه به جيش ًا قو ًّيا آخر كجيش السفياين إال إذا كانت له قاعدة مجاهريية
سابقة يتمكن هبا من مجع اجلنود وهتيئة السالح ،وهذا غري صحيح؛ فإن
الروايات حتدثت عن السفياين ،ووصفت ولعه بسفك دماء الشيعة ،وبينت قوة
جيشه ،مع أن الظاهر من بعضها أنه سيخرج فجأة ومن دون إعداد مسبق ،أو
قاعدة مجاهريية عريضة سابقة لظهوره.
فقد روى النعامين يف الغيبة بسنده عن أيب جعفر الباقر ݠ أنه قال :قال
أمري املؤمنني ݠ :إذا اختلف الرحمان بالشام مل تنجل إال عن آية من آيات اهلل.
قيل :وما هي يا أمري املؤمنني؟ قال :رجفة تكون بالشام ،هيلك فيها أكثر من مائة
ألف ،جيعلها اهلل رمحة للمؤمنني وعذاب ًا عىل الكافرين ،فإذا كان ذلك فانظروا
إىل أصحاب الرباذين الشهب املحذوفة والرايات الصفر تقبل من املغرب حتى
حتل بالشام ،وذلك عند اجلزع األكرب واملوت األمحر ،فإذا كان ذلك فانظروا
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
املهدي ݠ(.)2
( )1راية اليامين املوعود أهدى الرايات.140 :
( )2الغيبة.317 :
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وال خيفى أن مجع اجلنود واملحاربني ربام ال حيتاج إىل إعداد عقائدي
مسبق من قبل القائد باخلصوص كام نالحظه يف هذا الزمان يف التنظيامت
العسكرية التي تشكلت يف سوريا برسعة كاجليش احلر وجبهة النرصة وداعش
وغريها ،فإهنا مل ت َعد إعداد ًا عقد ًّيا مسبق ًا من قبل قادة هذه التنظيامت ،وإنام
اجتمع املحاربون حتت هذه األلوية عىل هدف واحد ،وهو إسقاط النظام ،أو
تشكيل دولة (إسالمية) يف العراق والشام ،وربام كان بعضهم خمتلف ًا مع بعضهم
اآلخر يف العقيدة الدينية ،أو ربام كان هؤالء قد مجعتهم عقيدة واحدة ،ولكن
عقيدهتم مل ت َعد من قبل قادة التنظيم ،وإنام كانت معدة مسبق ًا ،مثل السلفيني
الذين انضموا إىل داعش وجبهة النرصة ،فإهنم إنام انضموا إىل هذين التنظيمني
ألجل أن عقيدهتم مع غريهم من املشرتكني يف التنظيم واحدة.
وهكذا احلال يف أنصار اليامين ،فإهنم ربام ال حيتاجون إىل إعداد عقدي من
تم إعدادهم سلف ًا ،وال حيتاجون إىل مزيد من
ق َبل اليامين نفسه؛ ألهنم قد َّ
اإلعداد ،كغريهم من الشيعة الذين يعيشون يف احلوارض الشيعية ،العارفني

بالعقيدة الشيعية ،واملطلعني عىل األخبار التي عرفوا هبا سالمة حركة اليامين،
وعرفوا أن رايته راية هدى ،فانضموا إليه ،وخرجوا لنرصته.

هل جتب نصرة اليماين؟
ربام خيطر بالبال أن راية اليامين إذا كانت راية هدى ،بل أهدى الرايات يف
عرص الظهور املقدس ،فمن الطبيعي أنه جيب عىل مجيع املؤمنني االنضواء حتت
هذه الراية ،ونرصة اليامين املعهود يف حركته.
إال أن التأمل الصحيح يقيض بخالف ذلك؛ فإن بعض حوادث التاريخ
دلت عىل أنه ال مالزمة بني كون الراية راية هدى ،وبني وجوب أو استحباب
االنضامم إليها ،فإن راية زيد الشهيد كانت راية هدى ،ولكن اإلمام الصادق
ݠ مل يأمر الشيعة باالنضواء حتت هذه الراية ،رغم أنه روي عن اإلمام
الصادق ݠ أنه قال يف حقه :وال تقولوا« :خرج زيد» ،فإن زيد ًا كان عامل ًا،
وكان صدوق ًا ،ومل يدعكم إىل نفسه ،إنام دعاكم إىل الرضا من آل حممد ݜ،
ولو ظهر لوىف بام دعاكم إليه ،إنام خرج إىل سلطان جمتمع لينقضه(.)1
ولعل السبب يف ذلك هو أن اإلمام الصادق ݠ كان يعلم أن زيد ًا
رضوان اهلل عليه سيقتل ،وستجهض حركته ،فلم تكن هناك مصلحة يف أن
يقحم اإلمام ݠ شيعته يف حركة فاشلة.
َّ
استدل به الﮕاطع وأتباعه عىل وجوب نرصة اليامين هو الرواية
وأهم ما
التي رواها النعامين يف كتاب (الغيبة) بسنده عن أيب جعفر حممد بن عيل ݠ،
وهي رواية طويلة ،قال فيها :وليس يف الرايات 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
( )1الكايف .220/8
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ملسلم أن يلتوي عليه ،فمن فعل ذلك فهو من أهل النار؛ ألنه يدعو إىل احلق
وإىل طريق مستقيم(.)1
وهذه الرواية ال بد من النظر فيها من جهتني :من جهة سندها وداللتها؛
ليكون القارئ العزيز عىل بينة تامة ،وليعلم أنه ال يصح االحتجاج هبذه الرواية
عىل وجوب نرصة اليامين أو عصمته أو إمامته كام يدعيه الﮕاطع وأنصاره!!
سند الرواية الدالة على نصرة اليماين:

الرواية التي ذكرناها آنف ًا ضعيفة السند ،فإن يف سندها :احلسن بن عيل بن
أيب محزة ،وهو ضعيف.

قال النجايش :هو احلسن بن عيل بن أيب محزة ،موىل األنصاري ،كويف،
ورأيت شيوخنا ݑ يذكرون أنه كان من وجوه الواقفة(.)2
وقال ابن الغضائري :إنه واقف ابن واقف ،ضعيف يف نفسه ،وأبوه أوثق
منه .وقال عيل بن احلسن بن عيل بن فضال :إين ألستحيي من اهلل أن أروي عن
احلسن بن عيل ،وحديث الرضا ݠ فيه مشهور(.)3
وقال الكيش ݞ:
حممد بن مسعود قال :سألت عيل بن احلسن بن فضال ،عن
احلسن بن عيل بن أيب محزة البطائني ،فقال :كذاب ملعونَ ،رويت عنه
أحاديث كثرية ،وكتبت عنه تفسري القرآن كله من أوله إىل آخره ،إال أين
ال أستحل أن أروي عنه حديث ًا واحد ًا(.)4

وقال أيض ًا :حممد بن عبد اهلل بن مهران ٍ
غال ،واحلسن بن عيل بن أيب محزة
( )1الغيبة.264 :
( )2رجال النجايش .133/1
( )3خالصة األقوال يف معرفة الرجال.334 :
( )4اختيار معرفة الرجال.552 :
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كذاب(.)1
وأبوه املوجود يف السند هو من س َّن الوقف ،ولعنه اإلمام الرضا ݠ،
وحكم عليه أنه من أهل النار.
وعليه ،فهذه الرواية ضعيفة السند ،ال يمكن االعتامد عليها يف حكم
رشعي إلزامي كاجلهاد ووجوب القتال حتت راية اليامين أو غريه.
صحح العمل
وقد حاول ناظم العقييل جاهد ًا أن يوثق هذا الرجل لكي ي ِّ
بروايته هذه ،فقال:
نقل توثيقه وتضعيفه الشيخ عيل النامزي الشاهرودي يف
مستدركات علم رجال احلديث :ج  2ص  ، 435 – 434برقم 3688
قائالً:
(احلسن بن عيل بن أيب محزة البطائني :واسم أيب محزة سامل ،من
وجوه الواقفية ،كذاب ملعون ،قاله عيل بن احلسن بن فضال عىل ما
نقله كش عن حممد بن مسعود ،وله كتب ،وكان أبوه قائد أيب بصري.
ونقل العالمة املامقاين عن العالمة املجليس األول :أن الطعون باعتبار
مذهبه الفاسد ،ولذا روى عنه مشاخينا لثقته يف النقل .انتهى.
واستبعد العالمة النوري يف (املستدرك :ج  3ص  ) 588كونه
كذاب ًا أي يف غري ما يرجع إىل مذهبه لرواية البزنطي عنه الذي ال يروي
إال عن ثقة ،وهو من أصحاب اإلمجاع ،وكذا رواية األجالء عنه ،وعدَّ
منهم سبعة ،وتلقى األصحاب رواياته بالقبول .وذكره الصدوق يف
مشيخة الفقيه يف صواحب األصول املعتمدة التي استخرج منها كتابه،
وروى كتابه إسامعيل بن مهران ،وهو راوي تفسري النعامين امللخص يف
أول تفسري القمي ،والسيد علم اهلدى اخترصه ،ويعرف برسالة
( )1نفس املصدر.443 :
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املحكم واملتشابه ،والشيخ اجلليل سعد بن عبد اهلل ،ثم قال :إن صوبنا
راميه فال بد من توجيهه يف كذب دعواه يف مذهبه.
أقول :ويشهد عىل ذلك قول راميه عيل بن احلسن بن فضال:
رويت عنه أحاديث كثرية .وباجلملة له كتب ،منها :كتاب الدالئل،
وكتاب الفضائل ،وكتاب فضائل القرآن ،وغري ذلك  )...انتهى.
املوجه إىل احلسن بن عيل بن أيب محزة هو لوقفه،
أقول :إن الطعن َّ
ال ألنه غري معتمد يف الرواية ،وتوهم البعض أنه لضعف روايته،
ولذلك نجد أنه روى عن الثقاة ورووا عنه ،بل روى عنه أصحاب
اإلمجاع الذين قال عنهم الشيخ الطويس بأهنم ال يروون إال عن ثقة،
فقد روى عنه البزنطي وغريه من الثقاة ،وما يؤ ِّكد ذلك أمور ،منها:
أ -إن الشيخ الطويس ذكره من أصحاب الكتب واألصول ،ومل
يتعرض لذمه أو تضعيفه أصالً ،راجع الفهرست :ص  ،101برقم
.178
ب -وقع يف إسناد روايات تفسري القمي وكامل الروايات [كذا]،
الذين [كذا] شهدا بأهنام ال يروون فيهام إال عن الثقاة ،ونقل ذلك
اخلوئي عن احلر العاميل وارتضاه ،بل جعله دلي ً
ال عىل توثيق من مل
يو َّثق ،ولكن اخلوئي يف احلسن بن أيب محزة تر َّدد يف توثيقه يف كالم
طويل انتهى بعدم توثيقه ،واملهم أنه اعرتف بوقوعه يف إسناد تفسري القمي
وكامل الزيارات ،راجع معجم رجال احلديث :ج  6ص .20-19
ج -كالم املريزا النوري ودفاعه عن وثاقته يف النقل ،عىل ما نقله
الشيخ عيل النامزي كام تقدم.
د -توثيق العالمة املجليس األول له عىل ما نقله الشيخ النامزي
كام تقدم وهو كاآليت:
(أن الطعون باعتبار مذهبه الفاسد ،ولذا روى عنه مشاخينا لثقته
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يف النقل).
هـ  -اعتامد الشيخ الصدوق ݥ عىل كتاب احلسن بن عيل بن أيب
محزة يف كتاب من ال حيرضه الفقيه ،ومن املعلوم أن الشيخ املفيد [كذا]
اعرتف جازم ًا يف مقدمة كتابه بأنه يعتمد فقط عىل الكتب املعتربة التي
إليها املرجع وعليها املعول ،وإليكم نص كالمه خمترص ًا:
( ...وصنفت له هذا الكتاب بحذف األسانيد لئال تكثر طرقه
وإن كثرت فوائده ،ومل أقصد فيه قصد املصنفني يف إيراد مجيع ما رووه،
بل قصدت إىل إيراد ما أفتي به ،وأحكم بصحته ،وأعتقد فيه أنه حجة
فيام بيني وبني ريب  -تقدس ذكره وتعالت قدرته  -ومجيع ما فيه
مستخرج من كتب مشهورة ،عليها املعول وإليها املرجع ،مثل كتاب
حريز بن عبد اهلل السجستاين وكتاب عبيد اهلل بن عيل احللبي  ...إىل
قوله :وغريها من األصول واملصنفات التي طرقي إليها معروفة يف
فهرس الكتب التي رويتها عن مشاخيي وأساليف ݢ ،وبالغت يف
ذلك جهدي ،مستعين ًا باهلل ،ومتوكالً عليه ،ومستغفر ًا من التقصري ،وما
توفيقي إال باهلل ،عليه توكلت وإليه أنيب ،وهو حسبي ونعم الوكيل)
من ال حيرضه الفقيه :ج  1ص .4 – 2
وقد ذكر يف مشيخة كتاب من ال حيرضه الفقيه طريقه إىل كتاب
(احلسن بن عيل بن أيب محزة) قائالً( :وما كان فيه عن احلسن بن عيل بن
أيب محزة فقد رويته عن حممد بن عيل ماجيلويه ݤ ،عن عمه حممد بن
القاسم ،عن حممد بن عيل الصرييف ،عن إسامعيل بن مهران ،عن
احلسن بن عيل بن أيب محزة البطائني) من ال حيرضه الفقيه :ج  4ص
.518
وبعد كل ما تقدم يكون احلسن بن عيل بن أيب محزة موثق ًا يف النقل
والرواية ،ومعتمد ًا عليه وإن كان واقف ًّيا ،فكم من واقفي أو فطحي أو
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ما شابه يعتمد عليه القوم ،وعىل ذلك يكون حديثه من صنف
(املو َّثق) ،وهو حجة ومعمول به عىل املشهور املنصور ،حسب قواعد
القوم(.)1

املعول يف التوثيق والتضعيف عىل ما قاله قدماء
واجلواب عنه -1 :أن َّ
الرجاليني ،كالنجايش ،والكيش ،وابن الغضائري وغريهم ،وهؤالء الثالثة
وغريهم أطبقوا عىل تضعيف احلسن بن عيل بن أيب محزة ،فكيف نتجاوزهم إىل
غريهم؟
وأما اجتهادات املتأخرين كوالد الشيخ املجليس ݒ والشيخ النامزي
وغريهم فال تكون حجة عىل غريهم من العلامء.
 -2ال خيفى أن تضعيف هؤالء األعالم هلذا الرجل إنام كان ألجل كذبه
وزعم أن تضعيفهم ألجل مذهبه غري صحيح؛ ألن
كام نصوا عىل ذلكَ ،
النجايش والكيش والشيخ الطويس قدَّ س اهلل أرسارهم ال يضعفون الرجال
ألجل مذاهبهم ،وهلذا وثقوا كثري ًا من الواقفية والفطحية وغريهم ،مثل سامعة بن
مهران ،وعبد الكريم بن عمرو ،وداود بن احلصني ،وإبراهيم بن عبد احلميد،
واحلسن بن حممد بن سامعة ،وزرعة ،وحنان بن سدير ،وعيل بن احلسن
الطاطري وغريهم ،وهؤالء كلهم مع أهنم من الواقفية ،إال أهنم نصوا عىل
وثاقتهم ،ومل يضعفوهم ملذهبهم.
وقد ذكر الشيخ الطويس ݞ أن الطائفة عملت بأخبار الفطحية
متحرج ًا يف روايته وموثوق ًا يف أمانته ،فقال:
والواقفية إذا كان الراوي
ِّ
وإذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة
والناووسية وغريهم نظ َر فيام يرويه :فإن كان هناك قرينة تعضده ،أو
خرب آخر من جهة املوثوقني هبم ،وجب العمل به.

( )1دراسة يف شخصية اليامين املوعود  30/3يف اهلامش.
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وإن كان هناك خرب آخر خيالفه من طريق املوثوقني ،وجب إطراح
ما اختصوا بروايته والعمل بام رواه الثقة .وإن كان ما رووه ليس هناك
ما خيالفه ،وال يعرف من الطائفة العمل بخالفه ،وجب أيض ًا العمل به
متحرج ًا يف روايته موثوق ًا يف أمانته ،وإن كان خمطئ ًا يف أصل
إذا كان
ِّ

االعتقاد .وألجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية ،مثل عبد اهلل بن
بكري وغريه ،وأخبار الواقفة مثل سامعة بن مهران ،وعيل بن أيب محزة،
وعثامن بن عيسى ،ومن بعد هؤالء بام رواه بنو فضال ،وبنو سامعة،

والطاطريون وغريهم فيام مل يكن عندهم فيه خالفه(.)1
 -3لو سلمنا أن تضعيف هؤالء األعالم للحسن بن عيل بن أيب محزة
ألجل مذهبه ،ال ألجل كذبه يف الرواية ،فهذا ال يفيد الﮕاطع وأتباعه؛ ألنه ال
بد حينئذ من توثيقه ليصح االحتجاج بروايته ،فإن احلكم بأن تضعيفه ألجل
مذهبه ال يكفي يف احلكم بوثاقته ،بل ال بد من التنصيص عليها ،ومل أطلع عىل
أن واحد ًا من الرجاليني القدماء نص عىل وثاقته.
قال املامقاين ݞ معرتض ًا عىل توثيق املجليس األول ݞ هلذا الرجل:
فال وجه بعد ذلك كله لقول املجليس األول« :إن الطعون باعتبار
مذهبه الفاسد ،ولذا روى عنه مشاخينا لثقته يف النقل» انتهى ،فإن كونه
ثقة يف النقل مما مل ينطق به أحد قبله ،وكيف يو َثق بنقل املرمي بالسوء

والكذب وامللعونية وعدم استحالل رواية حديث واحد عنه؟!(.)2
 -4أن استبعاد املريزا النوري ݞ كون التضعيف لكذبه يف غري حمله؛
ألن رواية البزنطي عنه الذي ال يروي إال عن ثقة إنام تكون دلي ً
ال عىل الوثاقة إذا
مل ينَص عىل أن الراوي ضعيف ًا أو كذاب ًا ،ورواية األجالء عنه ال تفيد الوثاقة
( )1العدة يف أصول الفقه .150/1
( )2تنقيح املقال .290/1
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فض ً
ال عن أن تكون مقدَّ مة عىل تضعيف الرجاليني له ،وتلقي األصحاب
رواياته بالقبول ال يستلزم احلكم بالوثاقة والعمل بجميع رواياته؛ ألن قبول
الرواية أعم من احلكم بوثاقة الرواة؛ فإن الرواية ربام تكون مقبولة حلصول
الوثوق هبا ألسباب متعددة ال لوثاقة رواهتا.
وجمرد الرواية يف الكتب ال تدل عىل قبول الرواية؛ ألن كثري ًا من مصنفي
كتب األحاديث غايتهم هو مجع األحاديث مطلق ًا ،ال مجع خصوص األحاديث
املقبولة عندهم فقط .وذكر الصدوق ݞ للحسن بن عيل بن أيب محزة يف مشيخة
الفقيه ال يستلزم توثيقه له؛ ألن غرضه ݞ من املشيخة هو بيان طرقه إىل الرواة
الذين روى عنهم يف كتابه ،وال سيام أن الشيخ الصدوق ذكر يف مقدمة كتابه أنه
املعول وإليها
استخرج مجيع ما يف كتابه من الكتب املشهورة التي عليها
َّ
املرجع( ،)1وهذا ال يستلزم توثيق مجيع رواة أحاديث كتابه ،فإنه مل يرصح
بذلك ،وال سيام أن بعضهم كاحلسن بن عيل بن أيب محزة نص عىل أنه كذاب،
ولو سلمنا أن الشيخ الصدوق و َّثق مجيع رواة كتابه (من ال حيرضه الفقيه) ،فإن
معارض بتضعيف غريه ،وال ترجيح لقوله عىل قول ثالثة من كبار
توثيقه
َ
الرجاليني ،وهم النجايش والكيش وابن الغضائري.
وأما رواية عيل بن احلسن بن فضال أحاديث كثرية عنه فال شاهد فيه
عىل أنه ض َّعفه ألجل مذهبه؛ الحتامل أنه كان يرى وثاقته فروى عنه أحاديث
كثرية ،ثم انكشف له كذبه بعد ذلك ،فلم يستحل أن يروي عنه شيئ ًا ،ويدل عىل
ذلك ترصحيه بأنه َّ
كذاب ملعون.
وأما زعم العقييل أن الشيخ الطويس ݞ ذكر أنه من أصحاب الكتب
واألصول ،ومل يتعرض يف كتابه (الفهرست) لذمه أو تضعيفه أصالً ،فإنه ال
( )1من ال حيرضه الفقيه .3/1
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يفيد العقييل يف يشء؛ ألن املطلوب هو التنصيص عىل وثاقته ،مع أن الشيخ
الطويس ݞ مل يذكر أن هذا الرجل له أصل ،بل ذكر أن له كتاب ًا ،وهذا ال يدل
عىل وثاقته بأي داللة.
وأما وقوع هذا الرجل يف أسانيد روايات (تفسري القمي) و(كامل
الزيارات) فال يدل عىل وثاقته حتى لو قلنا :إن وقوع الراوي يف أسانيد هذين
الكتابني يدل عىل الوثاقة؛ وذلك ألن هذا الراوي طعن فيه الرجاليون بأنه
كذاب.
وهلذا قال املحقق السيد اخلوئي ݞ :الرجل وإن وقع يف أسناد كامل
الزيارات ويف أسناد تفسري القمي كام يأيت إال أنه ال يمكن االعتامد عليه بعد
شهادة عيل بن احلسن بن فضال بأنه كذاب ملعون ،املؤ َّيدة بشهادة ابن
الغضائري بضعفه.
وبعد أن ذكر أن الصحيح أن ما قاله الكيش إنام هو يف احلسن بن عيل بن
أيب محزة ال يف أبيه ،قال:
ومع التنزل عن ذلك ،فيكفي يف ضعف احلسن بن عيل بن أيب محزة
شهادة الكيش بأنه كذاب(.)1
والنتيجة أنه مل تثبت وثاقة احلسن بن عيل بن أيب محزة البطائني ،فال جيوز
االستدالل بأي رواية وقع هذا الرجل يف سندها ،وال سيام إذا كانت الرواية
مشتملة عىل تكليف رشعي أو تدل عىل عقيدة مهمة من أصول العقائد
كاإلمامة والعصمة وما شاكلهام ،وعليه فال بد من إسقاط هذه الرواية التي
استند إليها الﮕاطع وأتباعه كالعقييل وغريه ،واعتربوها أهم أدلتهم عىل إمامة
اليامين وعصمته ووجوب نرصته وغري ذلك.
( )1معجم رجال احلديث .16 ،15/5
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داللة الرواية:

أهم ما حيتاج إىل البيان من ألفاظ هذه الرواية عدة عبارات ،منها:

قوله :وليس يف الرايات راية أهدى من راية اليامين:
معناه :أن راية اليامين هي أهدى الرايات ،وأفعل التفضيل فيها وهو كلمة
«أهدى» يدل عىل أن رايات آخر الزمان فيها رايات هدى أخرى غري راية اليامين
كراية اخلراساين مث ً
ال ،فإهنا راية هدى أيض ًا كام سيأيت بيانه إن شاء اهلل تعاىل.
والسبب يف أن راية اليامين أهدى الرايات هو أنه يدعو إىل احلق كام ورد
يف عدة روايات ،أو يدعو إىل اإلمام املهدي ݠ كام ورد يف نفس هذه الرواية،
وال يدعو إىل نفسه كام هو دأب أكثر رايات عرص الظهور التي تدعو إىل
أصحاهبا ،وقد سبق مزيد من الكالم حول كون راية اليامين أهدى الرايات،
فراجعه.
ومما ينبغي بيانه هنا أن هذه الرواية حجة قاطعة عىل الﮕاطع وأتباعه؛
ألهنا تدل عىل أن اليامين يدعو إىل اإلمام املهدي ݠ ،وال يدعو إىل نفسه ،يف
حني أن الﮕاطع عىل العكس من ذلك؛ فإنه ال يدعو إىل اإلمام املهدي ݠ،
وإنام يدعو إىل نفسه ،وهذا دليل واضح عىل كذب الﮕاطع يف دعواه أنه هو
اليامين املعهود.
ويمكن التحقق من أن الﮕاطع يدعو إىل نفسه بعدة أمور:
 -1أنه دعا الناس إىل بيعته ،بل جعل شعار حركته كلمة« :البيعة هلل».
مؤرخ يف  5شوال سنة 1424هـ ،منشور يف موقع أنصاره:
قال يف بيان له َّ
َّ
وإن يل يف رقبة كل فرد من مجاعة أنصار اإلمام املهدي بيعة ال
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،
ولعنة األنبياء واملرسلني ،ولعنة املالئكة والصاحلني.
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وقال يف بيان آخر له أسامه بيان الرباءة ،منشور أيض ًا يف موقع أنصاره
مؤرخ يف  13مجادى الثانية سنة 1425هـ:
َّ
وأعلن باسم اإلمام حممد بن احلسن املهدي (ع) أن كل من مل
يلتحق هبذه الدعوة ،ويعلن البيعة لويص اإلمام املهدي (ع) بعد 13
رجب  1425هـ ق فهو:
 -1خارج من والية عيل بن أيب طالب (ع) ،وهو هبذا إىل جهنم
وبئس الورد املورود ،وكل أعامله العبادية باطلة مجلة وتفصي ً
ال ،فال
حج وال صالة وال صوم وال زكاة بال والية.
َّ
 -2أن رسول اهلل حممد بن عبد اهلل (ص) بريء من كل من
ينتسب إليه ومل يدخل يف هذه الدعوة ويعلن البيعة.

وقوله« :ويعلن البيعة لويص اإلمام املهدي (ع)» دال عىل ما قلناه؛ ألنه إذا
كان اإلمام املهدي ݠ هو إمام العرص كام يعرتف بذلك الﮕاطع وأتباعه ،فلامذا
يأخذ الﮕاطع البيعة لنفسه ،وال يأخذها لإلمام املهدي ݠ؟!
عىل أنه لو زعم بعض أتباع الﮕاطع أن مراده هو أخذ البيعة لإلمام
املهدي ݠ فكيف يبا َيع اإلمام الغائب ݠ ،بواسطة وصيه املزعوم الﮕاطع
الذي هو غائب أيض ًا؟! وقوله« :وإن يل يف رقبة كل فرد من مجاعة أنصار اإلمام
املهدي بيعة ال أقيل أحد [كذا] منها ،وأطالبهم هبا يوم القيامة» يدل بوضوح
عىل أن يريد أخذ البيعة لنفسه ال لإلمام املهدي ݠ!!
 -2أن الﮕاطع دعا الناس إىل تقليده ،وقد طبع كتاب (رشائع اإلسالم)
وغري بام يزعم أنه موافق لفتاواه ،وجعله
للمحقق احليل ݞ ،وعبث فيه ،وبدَّ ل َّ
رسالة عملية يعمل هبا أتباعه ومقلدوه.

قال الﮕاطع يف مقدمة هذا الكتاب:
هذا الكتاب هو (رشائع اإلسالم) يف مسائل احلالل واحلرام،
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للعامل الفاضل والويل الناصح آلل حممد ݜ أيب القاسم نجم الدين
جعفر بن احلسن ݥ ،وقد بذل ما بوسعه ملعرفة أحكام رشيعة اإلسالم
من روايات الرسول واألئمة ݜ ،ولكنه أخطأ يف مقام ،وتردد يف
آخر ،ال عن تقصري ،بل عن قصور ال سبيل له عىل دفعه.
وقد قمت بتصحيحه وبيان أحكام رشيعة اإلسالم بام عرفته من
أبني ما
اإلمام املهدي ݠ ،وبحسب ما أمرين اإلمام املهدي ݠ أن ِّ
يقال وحرض أهله وحان وقته ،وأن أحيل ما مل حين وقته إىل وقته ،ومن

خيالف هذه األحكام فهو خيالف اإلمام املهدي ݠ(.)1
ولو كان صادق ًا يف زعمه أنه نائب اإلمام املهدي ݠ وسفريه ،وأن
حق له أن ينسبه
اإلمام ݠ أمره بذلك ،لنسب هذا الكتاب لإلمام ݠ ،وملا َّ
إىل نفسه ،ولكنه مل يفعل ذلك ،فنسبه إىل نفسه ،وأدرجه يف مجلة مؤلفاته.
 -3أن الﮕاطع دعا الناس إىل نرصته:
قال يف بيان له إىل طلبة احلوزة العلمية يف النجف األرشف وقم املقدسة
مؤرخ يف  8ربيع الثاين سنة 1426هـ ،ومنشور يف موقع أنصاره:
َّ
يا من تتخاذلون عن نرصة اإلمام املهدي ݠ ،هل تنتظرون إال
االصطفاف مع السفياين (لع) وارث يزيد بن معاوية (لع) ،بعد
اصطفافكم مع الدجال األكرب (أمريكا) ،إذن فابرشوا بنار ݨﯿ

ﰀﰁﰂﰃﰄݩ ،ماذا ستقولون« :بكينا ،ولطمنا الصدور
عىل احلسني ݠ»؟ سيأتيكم جواب احلسني ݠ« :أنتم ممن أرشك يف
دمي ،فقد قاتلتم ولدي املهدي» ،ماذا بعد ،هل ستقولون« :إننا نقف
عىل احلياد»؟ إذن جوابكم« :لعن اهلل أمة سمعت بذلك ورضيت به».

إىل أن قال :وإذا كان قراركم هو خذالن احلسني يف هذا الزمان ،وإذا
( )1رشائع اإلسالم .5/1
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اخرتتم ظلم أنفسكم ،فإين أحذركم وأنذركم عذاب اهلل سبحانه وتعاىل يف
الدنيا واآلخرة ،وال عذر لكم وال عاذر.
فإذا مل تكن كل هذه األمور دعوة إىل النفس فكيف تكون يا أويل العقول
واألبصار؟!
قوله :يدعو إىل احلق وإىل رصاط مستقيم:
معناه :أن اليامين يدعو الناس إىل فرد خمصوص من أفراد احلق إن قلنا :إن
الم التعريف يف «احلق» عهدية ،وهذا الفرد من احلق هو الدعوة إىل إمامة اإلمام
املهدي ݠ ،ولزوم نرصته ،وقد ورد يف نفس الرواية ما يشري إىل ذلك حيث
قال« :وليس يف الرايات راية أهدى من راية اليامين ،هي راية هدى؛ ألنه يدعو
إىل صاحبكم».
وأما إذا قلنا :إن الالم يف «احلق» جنسية ،فإهنا تدل عىل أنه يدعو إىل
جنس احلق ،واجلنس يتحقق بتحقق أحد أفراده ،وعليه فحال اليامين حال من
يدعو إىل توحيد اهلل تعاىل ،وإىل القول بأنه سبحانه وتعاىل َعدل ال جيور ،وإىل
نبوة نبينا حممد بن عبد اهلل ݕ ،ونحو ذلك.
وأما إذا كانت الالم يف «احلق» استغراقية الستغراق األفراد فإهنا تدل عىل
أن اليامين يدعو إىل كل فرد من أفراد احلق ،وإذا كانت الالم يف «ال» استغراقية
الستغراق الصفات فإن املعنى حينئذ هو أن اليامين يدعو إىل أفراد من احلق
جامعة لكل صفات احلق األخرى ،كدعوته مث ً
ال إىل اإلمام املهدي ݠ ،الذي
يكون اتباعه طريق ًا إىل الوصول إىل كل حق.
لكن القول بأن الالم الستغراق األفراد ال دليل عليه ،مع أنه بعيد جدًّ ا،
إذ ليس من احلكمة أن يدعو أي مصلح إىل كل حق بنحو اإلطالق ،مع أن
الﮕاطع قال يف مقدمة كتاب رشائع اإلسالم« :وبحسب ما أمرين اإلمام املهدي

 ................................................ 172أهدى الرايات :دراسة حول شخصية اليامين

أبني ما يقال وحرض أهله وحان وقته ،وأن أحيل ما مل حين وقته إىل
ݠ أن ِّ
وقته» ،وهذا يدل عىل أنه حلد اآلن مل يبني كل حق باعرتافه ،وإنام بني ما حرض
أهله ،وحان وقته فقط.
وقوله« :ألنه يدعو إىل صاحبكم» قرينة واضحة عىل أن الالم للعهد ،أي
معني ،وهو الدعوة إىل اإلمام املهدي ݠ.
أن اليامين يدعو إىل حق خمصوص َّ
وقول ناظم العقييل« :فإذن هو يدعو إىل احلق قوالً ومنهج ًا وفع ً
ال عىل
نحو احلتم واجلزم ال عىل نحو اجلزئية أو االحتامل» كالم خطايب إنشائي ال
يستفاد من ألفاظ الرواية وال غريها ،فال قيمة له ،مع أنا ب َّينا فيام سبق فساد هذا
الكالم.
وأما قول أمحد إسامعيل ﮔاطع:
وكلمة« :يدعو إىل احلق» تعني أنه يدعو إىل احلق مجلة وتفصي ً
ال،
فلو أنه دعا إىل احلق يف أمر ،ومل يدع إىل احلق يف أمر آخر ،ال يقول عنه
املعصوم ݠ« :وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه ،فمن فعل ذلك فهو من
أهل النار؛ ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم» ،وبالتايل يوجه
الناس إىل إتباعه «والقاعدة العقائدية التي تقرها احلوزات العلمية يف
النجف وقم و  ..إنه ال يصح األمر بإتباع غري املعصوم ،وإال لكان
األمر بإتباع من خيطئ ويعيص؛ لورود اخلطأ واملعصية من غري
أمرا باملعصية ،وهذا
املعصوم ،وبالتايل يكون األمر بإتباع غري املعصوم ً

باطل قط ًعا»(.)1

فجوابه :أنا ب َّينا أن معنى «يدعو إىل احلق» هو أنه يدعو إىل اإلمام املهدي
ݠ كام ورد يف نفس احلديث ،وال داللة يف ذلك عىل أنه يدعو إىل كل حق،
وقوله« :وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه» فيه داللة عىل حرمة حماربته وإفشال
( )1نصيحة إىل طلبة احلوزات العلمية وإىل كل من يطلب احلق.24 :
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حركته ،وال داللة يف هذه العبارة عىل األمر باتباعه أو نرصته أيض ًا كام أوضحنا
ذلك فيام تقدم ،ومنه يتضح فساد ما قاله الﮕاطع من داللة هذه الكلمة عىل
وجوب اتباعه املستلزم لكونه معصوم ًا ،فإنا لو سلمنا بأنا مأمورون بنرصة
اليامين يف حركته فإن ذلك ال يدل عىل وجوب اتباعه مطلق ًا حتى نستنتج من
ذلك أنه معصوم ،وهو أمر واضح ،إال أن الﮕاطع وأتباعه محلوا هذه العبارات
فوق ما حتتمل للتمويه عىل العوام وتضليلهم كام ال خيفى عىل املتنبه البصري.
قوله :امللتوي عليه يف النار:
معناه :أن الذي حيارب اليامين يف النار ،والسبب يف ذلك أنه يدعو إىل
احلق ،وهو صادق يف دعواه ،وغرضه من الدعوة هو نرصة اإلمام املهدي ݠ،
ورجل هبذه الصفات ال حياربه إال من كان من أعداء اإلمام املهدي ݠ،
وعداوة إمام العرص ݠ وحدها كافية يف دخول النار ،فكيف إذا انضم إىل
ذلك حماربة بعض منارصيه كاليامين مث ً
ال ،وال سيام أن حماربة اليامين تستلزم
بمقتىض العادة قتل رجال مؤمنني من أنصاره ،أو قصد قتلهم ،وهذا موجب
لدخول النار ال حمالة.
قال أمحد إسامعيل ﮔاطع يف بيان له إىل طلبة احلوزة العلمية يف النجف
األرشف وقم املقدسة مؤرخ يف  8ربيع الثاين سنة 1426هـ ،منشور يف موقع
أنصاره:
وهذا يعني أن اليامين صاحب والية إهلية ،فال يكون شخص
حجة عىل الناس بحيث إن إعراضهم عنه يدخلهم جهنم وإن صلوا
وصاموا إال إذا كان من خلفاء اهلل يف أرضه ،وهم أصحاب الوالية
اإلهلية من األنبياء واملرسلني واألئمة واملهديني.

واجلواب -1 :أن الرواية ضعيفة السند ،فال حيتج هبا عىل يشء من
العقائد املهمة مثل كون اليامين صاحب والية إهلية ،كام ال حيتج هبذه الرواية عىل
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يشء من األحكام الرشعية مثل وجوب نرصته كام بيناه مكرر ًا.
 -2أن هذه العبارة ال تدل عىل وجوب نرصة اليامين أو اإليامن بدعوته؛
ألن النهي عن االلتواء عليه ليس هني ًا عن عدم اإليامن بدعوته أو عدم نرصته،
بل هو هني عن القيام بعمل مضاد حلركة اليامين ربام يؤدي إىل إفشال حركته ،أو
قتله ،أو قتل بعض املحاربني معه ،وهذا ال جيوز بحال؛ ألن جمرد قتال املؤمن أو
قتله أو إيذائه ٍ
كاف يف استحقاق العذاب األليم ،فكيف إذا كان ذلك املؤمن من
الدُّ عاة إىل اإلمام املهدي ݠ ،القائمني بنرصته وحماربة عدوه السفياين؟!
ويدل عىل هذا الفهم ورود التعبري بـ (االلتواء عليه) الذي يدل عىل
اإلحاطة به وحماربته ،وليس بـ (االلتواء عنه) الذي يدل عىل االنرصاف عنه
وعدم نرصته.
قال أمحد إسامعيل ﮔاطع :
مع أن يف هناية الرواية تعليل حرمة االلتواء؛ وهو بسبب أنه يدعو
جائزا ،فأقول :إذا كان
إىل احلق ،فإذا كان اإلعراض عنه وترك منارصته ً
هو احلق والداعي إىل احلق ،واحلق واحد ال يتعدد ،فامذا بعد احلق إال
الضالل ،فأين يتاه بكم وأين تذهبون؟ وإن املعنى األول املتبادر لكلمة
االلتواء هو االستدارة وإعطاءه [كذا] ظهرك وإعراضك عنه ،فكلمة
«عن» تتضمنها نفس كلمة االلتواء ،فاملراد بالرواية «وال حيل ملسلم أن

يلتوي عنه أو عليه»(.)1
واجلواب :أن دعوة اليامين إىل احلق ال تبيح ألي مؤمن أن يلتوي عليه أو
أن حياربه ويقف ضده كام ال جيوز ذلك حيال كل دا ٍع إىل احلق ،وأما نرصته فإنا
ب َّينا فيام تقدم أهنا غري واجبة ،فإنه ليس كل من يدعو إىل احلق جتب نرصته؛ ألن
وجوب النرصة هلا رشائطها التي ربام ال تتوفر يف نرصة كل شخص ،وإنام تتوفر
( )1نصيحة إىل طلبة احلوزات العلمية وإىل كل من يطلب احلق.24 :
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يف نرصة بعض األشخاص دون بعض ،وبام أن وقت خروج اليامين مقارب
لوقت قيام اإلمام املهدي املنتظر ݠ فإنه ال مانع من نرصته ،ولكن األوىل
استبقاء النفس لنرصة اإلمام املعصوم ݠ كام سيأيت بيانه قريب ًا.
والغريب ما ذكره عبد الرزاق الديراوي من اللوازم التي رتبها عىل حرمة
االلتواء عليه ،حيث قال:
وإذا تذكرنا اآلن أن والية أهل البيت ݜ حسنة ال ترض معها
سيئة ،وحصن يقي من دخله من العذاب ،يكون واضح ًا لدينا أن
االلتواء عىل اليامين يعني اخلروج من هذا احلصن وهذه الوالية ،وهذا
يعني أن اليامين حجة من حجج اهلل حت ًام ،طاملا كان عدم اإليامن به يعني

اخلروج من الوالية ،واإليامن به يعني التحصن هبا(.)1
ويف هذا الكالم جمازفات ال يقوهلا من حيرتم عقله ،فإنه مضاف ًا إىل أنه ال
جيوز ترتيب مثل هذه اللوازم العظيمة عىل رواية ضعيفة السند ،فإن اخلروج من
والية أهل البيت ݜ ربام حيصل بمجرد هتمة مؤمن بريء كام ورد يف بعض
األخبار ،فقد روى الكليني ݞ بسند صحيح عن إبراهيم بن عمر اليامين ،عن
حق املسلم عىل املسلم أن ال يشبع وجيوع أخوه ،وال
أيب عبد اهلل ݠ قالُّ :
يروى ويعطش أخوه ،وال يكتيس ويعرى أخوه ،فام أعظم حق املسلم عىل أخيه
حتب لنفسك ،وإذا احتجت فسله ،وإن
ب ألخيك املسلم ما ُّ
املسلم .وقالَ :أح َّ
سألك فأعطه ،ال متله( )2خري ًا وال يمله لك ،كن له ظهر ًا ،فإنه لك ظهر ،إذا
غاب فاحفظه يف غيبته ،وإذا شهد فزره ،وأجله وأكرمه ،فإنه منك وأنت منه،
فإن كان عليك عاتب ًا فال تفارقه حتى تسأل سميحته ،وإن أصابه خري فامحد اهلل،
( )1جامع األدلة.112 :
( )2لعل املراد :ال َمت َل من كثرة ما يسألك من اخلري الذي عندك ،وال ينبغي له أن َي َمل منك من كثرة
ما تسأله من اخلري الذي عنده.
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وإن ابتيل فأعضده ،وإن متحل له( )1فأعنه ،وإذا قال الرجل ألخيه« :أف» انقطع
()2

ما بينهام من الوالية ،وإذا قال« :أنت عدوي» كفر أحدمها ،فإذا اهتمه انامث
اإليامن يف قلبه كام ينامث امللح يف املاء.)3( ...

فإذا كان اهتام مؤمن بريء أو معاداته ربام تذيب اإليامن من القلب فإن
حماربة املؤمن ربام تفيض إىل اخلروج عن والية أهل البيت ݜ باألولوية ،وهذا
احلكم ال خصوصية فيه لليامين ،فإن حاله من هذه الناحية حال سائر املؤمنني،
ومن الواضح أن خروج أحد الطرفني من الوالية ال يستلزم أن يكون الطرف
اآلخر حجة من حجج اهلل تعاىل؛ ألن هذا احلديث املروي يف الكايف إنام يبني
حقوق املؤمنني عىل بعضهم ،ال حقوق حجج اهلل تعاىل عىل سائر الناس.
وقول الديراوي :إن عدم اإليامن باليامين «يعني اخلروج من الوالية،
واإليامن به يعني التحصن هبا» هذيان واضح ،ألن هذا االستنتاج ال تدل عليه
الرواية بأي داللة ،وال يمكن استفادته منها ،والديراوي حيملها من األباطيل ما
ال تدل عليه ،وهي وإن كانت مشتملة عىل احلث عىل النهوض مع اليامين
والنهي عن االلتواء عليه ،إال أهنا عللت ذلك بأنه يدعو إىل احلق وإىل طريق
مستقيم ،ومل تعلل ذلك بأنه حجة من حجج اهلل تعاىل ،والدعوة إىل احلق وإىل
طريق مستقيم ال تستلزم أن يكون الداعي حجة من حجج اهلل املعصومني كام
بيناه فيام تقدم.
قوله :وإذا خرج اليامين فاهنض إليه:
فيه داللة عىل احلث عىل املبادرة إىل نرصة اليامين.
فهل األمر بالنهوض إىل نرصته يدل عىل وجوب اخلروج معه واإليامن
( )1متحل له :أي احتيل عليه.
( )2انامث :أي ذاب.
( )3الكايف .170/2
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بدعوته أم ال؟
ويمكن اجلواب بعدة إجابات:
 -1أن هذه الرواية ضعيفة السند ،فال يصح أن نعتمد عليها يف حكم
رشعي إلزامي مهم كوجوب نرصة اليامين ،كام ال جيوز بذل النفس أو االشرتاك
يف أي حرب فيها تعريض النفس للقتل اعتامد ًا عىل رواية ضعيفة.
 -2أن األمر بالنهوض يف الرواية مرشوط بخروجه ،فإنه قال« :وإذا
خرج اليامين فاهنض إليه».
ويامنيهم  -وهو الﮕاطع  -إن خرج كام هو الصحيح الذي أثبتناه فيام
سبق فهذا دليل عىل أنه غري اليامين املعهود؛ ألن اليامين كام قلنا يكون خروجه
متزامن ًا مع خروج اخلراساين والسفياين يف يوم واحد ،وحيث إن اخلراساين
والسفياين مل خيرجا بعد فهذا دليل عىل أن الﮕاطع ليس باليامين ،مع أن اليامين
خيرج قبل صاحب األمر ݠ بستة أشهر ،وقد مىض عىل خروج الﮕاطع ما
ينيف عىل عرش سنني واإلمام املهدي ݠ مل خيرج بعد ،وهذا دليل آخر عىل
كذب الﮕاطع يف ادعاء أنه اليامين.
وأما إذا قالوا« :إن الﮕاطع مل خيرج بعد؛ ألن املراد باخلروج هو اخلروج
بالسيف» ،وسلمنا هلم بذلك ،وأغمضنا عن مجيع األدلة التامة املبطلة لدعوة
الﮕاطع ،وسلمنا هلم أيض ًا بأنه هو اليامين املعهود ،وأن نرصة اليامين واجبة ،فإن
نرصة هذا الﮕاطع وطاعته مع كل ذلك ال جتب عىل الناس قبل خروجه؛ ألن
احلديث علق وجوب نرصة اليامين عىل خروجه ،فال جتب قبله.
وعليه ،فإن نرصة الﮕاطع غري واجبة عىل كل حال ،سواء قلنا بخروجه
أم مل نقل.
 -3أن صيغة األمر يف قوله« :فاهنض إليه» إنام تدل عىل الوجوب إذا مل
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تكن قرينة صارفة له إىل غريه ،والقرينة الدالة عىل عدم الوجوب موجودة،
وهي الرواية الدالة عىل أن األَوىل استبقاء النفس حلني خروج اإلمام املهدي
املنتظر ݠ ،فقد روى النعامين يف (ال َغيبة) بسنده عن أيب خالد الكابيل ،عن أيب
جعفر ݠ أنه قال :كأين بقوم قد خرجوا باملرشق ،يطلبون احلق فال يع َطونه،
ثم يطلبونه فال يع َطونه ،فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم عىل عواتقهم ،فيع َطون
ما سألوه فال يقبلونه حتى يقوموا ،وال يدفعوهنا إال إىل صاحبكم ،قتالهم
شهداء ،أما إين لو أدركت ذلك الستبقيت نفيس لصاحب هذا األمر(.)1
وهؤالء القوم الذين يطلبون احلق وهم صادقون يف َط َلبهم ،وقتالهم
شهداء ،ويدفعوهنا إىل اإلمام املهدي ݠ ،مع ذلك فإن اإلمام الباقر ݠ ال
يرى رجحان اخلروج معهم ،ويرى أن األوىل استبقاء النفس لنرصة صاحب
األمر ݠ الذي ستكون العالمات الدالة عىل قرب خروجه واضحة ومتوفرة
يف ذلك الوقت.
والغريب قول الﮕاطع :والروايات بالنهوض لليامين ونرصته ووجوب
بيعته واملتخلف عن بيعته من أهل النار كثرية وحمكمة(.)2
ألنه من املعلوم أنه ال توجد إال رواية واحدة ضعيفة السند فيها أمر
استحبايب بنرصته ال أكثر كام أوضحنا ،وأما وجوب بيعته وأن املتخلف عن
بيعته من أهل النار فال توجد رواية واحدة تدل عىل ذلك ،فأين هذه الروايات
الكثرية املحكمة التي يزعمها هذا الﮕاطع؟!
قال أمحد إسامعيل ﮔاطع :
َأسأل فقط هذا السؤال :هل عىل الناس أن تطيعك أم أن يطيعوا
( )1الغيبة.281 :
( )2نصيحة إىل طلبة احلوزات العلمية وإىل كل من يطلب احلق.27 :
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األئمة ݜ؟ فاألئمة ݜ أمروهم بالنهوض إىل اليامين ونرصته،
وأنت تأمر الناس بخذالن اليامين وترك نرصته ،مدع ًيا أن قوله ݠ:
«ألبقيت نفيس لصاحب هذا األمر» ٌّ
دال عىل ذلك ،مع أنه متشابه ،وال
يدل عىل توجيه الناس إىل خذالن اليامين من بعيد وال من قريب ،بل ما
يدل عليه هو احلفاظ عىل النفس حتى تبدأ حركة اإلمام ݠ ،وحركة

اإلمام تبدأ باليامين ،فأين يتاه بكم ،وأين تذهبون؟(.)1
واجلواب :أما زعمه أن األئمة ݜ أمروا الناس بنرصة اليامين فهذا كذب
حمض ،وافرتاء عليهم؛ ألنا نعرف أوامرهم ݜ ونواهيهم من خالل ورودها
يف الروايات الصحيحة املروية عنهم ،دون الروايات الضعيفة كهذه الرواية التي
نتكلم فيها.
وزعمه أن قوله ݠ« :ألبقيت نفيس لصاحب هذا األمر» متشابه ،وال
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
األمر ݠ الذي ستظهر يف ذلك الوقت عالمات قرب الظهور املقدس ،فكيف
تكون متشاهبة مع متام وضوح معناها؟! وتشاهبها يف عقل الﮕاطع ال تدل عىل
أن هذه الكلمة متشاهبة عند غريه!!
والغريب أن الﮕاطع يدعي أنه إمام معصوم ،وأنه يتلقى علومه عن إمام
العرص عجل اهلل تعاىل َفرجه الرشيف ،ومع ذلك يزعم أن هذه العبارة

الواضحة متشاهبة ،ويظهر أنه ال يفهم معناها!! واحلال أن املتشابه عند الناس ال
ينبغي أن يكون متشاهب ًا عند أئمة اهلدى ݜ ،فإهنم ݜ يعلمون املتشابه كام
يعلمون املحكم عىل حد سواء ،كام قال تعاىل يف آيات الكتاب العزيز :ݨ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
( )1نفس املصدر.25 :

 ................................................ 180أهدى الرايات :دراسة حول شخصية اليامين

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩݩ [آل عمران.]7 :
وقد روى الكليني ݞ بسنده عن بريد بن معاوية ،عن أحدمها ݟ يف
قوله اهلل عز وجل :ݨ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜ ݩ ،فرسول اهلل ݕ
أفضل الراسخني يف العلم ،قد علمه اهلل عز وجل مجيع ما أنزل عليه من التنزيل
والتأويل ،وما كان اهلل لينزل عليه شيئ ًا مل يعلمه تأويله ،وأوصياؤه من بعده
يعلمونه كله ... ،والقرآن خاص وعام ،وحمكم ومتشابه ،وناسخ ومنسوخ،
فالراسخون يف العلم يعلمونه(.)1
نعم ،هذه العبارة ال تدل عىل توجيه الناس إىل خذالن اليامين ،ولكنها
تدل عىل أن نرصة صاحب األمر ݠ أوىل من نرصة غريه ،وال شك أن العاقل
من خيتار لنفسه ما هو أوىل وأفضل.
وقوله« :بل ما يدل عليه هو احلفاظ عىل النفس حتى تبدأ حركة اإلمام
ݠ ،وحركة اإلمام تبدأ باليامين» غري صحيح؛ فإن حركة اليامين ال تكون بداية
حلركة اإلمام املهدي ݠ؛ ألهنا جمرد عالمة تدل عىل قرب ظهور اإلمام املهدي
ݠ ،واملطلوب هو استبقاء النفس من أجل نرصة صاحب األمر ݠ ،ال
نرصة رجل يكون خروجه من عالمات الظهور ،ولو كان األمر كام قاله الﮕاطع
ملا كان هناك أي معنى لقوله ݠ« :أما إين لو أدركت ذلك الستبقيت نفيس
لصاحب هذا األمر»؛ ألن هؤالء الذين تتحدث عنهم الرواية حاهلم حال
اليامين؛ ألهنم ال يدفعوهنا إال إىل اإلمام املهدي ݠ ،فهم من أنصاره وأعوانه.
وقال ناظم العقييل:
وعىل أي حال فاإلمام الباقر ݠ قال« :إين لو أدركت ذلك» أي
( )1الكايف .213/1

هل جتب نرصة اليامين؟ 181.....................................................................

يتكلم عن نفسه ،ومل يقل« :من أدرك ذلك أو إن أدركتم ذلك فاستبقوا
أنفسكم لإلمام املهدي ݠ» ،فهو ݠ أعلم بمراده من قوله ،فهم

ݜ هلم غايات وإرادات ال يمكن إدراكها إال بتوفيق اهلل عز وجل(.)1
وهذا من تالعبه بمعنى الرواية كام هي عادته وعادة الﮕاطع وأنصاره يف
التعامل مع الروايات ،وال خيفى أن اإلمام ݠ لو كان يريد حث الشيعة عىل
االنضامم إىل الراية املذكورة يف احلديث ملا قال ذلك؛ ألن ظاهر كالمه ݠ هو
أن األوىل جلميع الشيعة أن يبقوا عىل أنفسهم حلني ظهور صاحب األمر ݠ
لنرصته ،وأن ذلك أوىل من نرصة هذه الراية أو تلك ،ولو كان اإلمام ݠ يف
لبني ذلك للراوي؛ كيال
صدد بيان تكليف خاص به خمالف لتكليف الشيعة َّ
يتوهم بعض الشيعة أن ما قاله اإلمام ݠ هو تكليفهم أيض ًا ،فيرتكوا ما جيب
خاصا به ،وكان
عليهم من نرصة اليامين ،مع أن تكليف اإلمام ݠ إذا كان
ًّ
تكليف الشيعة مغاير ًا لتكليفه ،فام هي الفائدة يف ذكره للراوي واحلال أنه ݠ
لن يكون مكلف ًا بيشء يف هذه القضية؛ ألنه ݠ يعلم أنه لن يدرك هذه
الرايات؟!
ثم إن هذه الرواية منسجمة مع الروايات املتعددة التي ح َّثت الشيعة عىل
السكون وعدم النهوض مع صاحب كل راية ،إىل أن يظهر صاحب األمر ݠ،
فإذا ظهر وجب عليهم السعي إليه ولو حبو ًا عىل الثلج.
فقد روى الشيخ الكليني ݞ عن أيب عبد اهلل الصادق ݠ أنه قال
للفضل الكاتب :ال تربح األرض يا فضل حتى خيرج السفياين ،فإذا خرج
السفياين فأجيبوا إلينا  -يقوهلا ثالث ًا  ،-وهو من املحتوم(.)2
وبسنده عن سدير ،قال :قال أبو عبد اهلل ݠ :يا سدير الزم بيتك ،وكن
( )1دراسة يف شخصية اليامين املوعود .88/1
( )2الكايف .229/8
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حلس ًا من أحالسه ،واسكن ما سكن الليل والنهار ،فإذا بلغك أن السفياين قد
خرج فارحل إلينا ولو عىل رجلك(.)1
وروى النعامين بسنده عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل ݠ ،قال :إنه قال يل
أيب ݠ :ال بد ٍ
لنار من أذربيجان ال يقوم هلا يشء ،وإذا كان ذلك فكونوا
متحركنا فاسعوا إليه ولو حبو ًا،
أحالس بيوتكم ،وألبدوا ما ألبدنا ،فإذا حترك
ِّ
واهلل لكأين أنظر إليه بني الركن واملقام يبايع الناس عىل كتاب جديد ،عىل

العرب شديد ،وقال :ويل لطغاة العرب من رش قد اقرتب(.)2
ومن جمموع هذه الروايات وغريها يتضح أن األئمة األطهار ݜ كانوا
يؤكدون عىل هني شيعتهم عن االنضامم إىل أي حركة مسلحة وإن كانت تدعو
إىل صاحب األمر ݠ ،وحيثوهنم عىل السكون يف بيوهتم إىل أن خيرج اإلمام
املهدي املنتظر ݠ ،فإذا خرج ݠ وجب عليهم االلتحاق به لنرصته.
ومن أوضح الروايات التي تدل عىل ما قلناه ما رواه الشيخ الصدوق ݞ
بسنده عن احلسني بن خالد الكويف ،عن أيب احلسن الرضا ݠ ،قال :قلت:
جعلت فداك ،حديث كان يرويه عبد اهلل بن بكري عن عبيد بن زرارة ،قال :فقال
ݠ يل :وما هو؟ قلت :روى عن عبيد بن زرارة أنه لقي أبا عبد اهلل ݠ يف
السنة التي خرج فيها إبراهيم بن عبد اهلل بن احلسن ،فقال له :جعلت فداك ،إن
هذا قد ألف الكالم ،وسارع الناس إليه ،فام الذي تأمر به؟ قال :فقال :اتقوا اهلل،
واسكنوا ما سكنت السامء واألرض .قال :وكان عبد اهلل بن بكري يقول :ولئن
كان عبيد بن زرارة صادق ًا فام من خروج ،وما من قائم .قال :فقال يل أبو احلسن
ݠ :إن احلديث عىل ما رواه عبيد ،وليس عىل ما تأوله عبد اهلل بن بكري( ،)3إنام
( )1نفس املصدر .220/8
( )2الغيبة للنعامين.200 :
( )3يظهر أن عبد اهلل بن بكري ظ َّن أن املراد بسكون األرض والسامء هو استقرارمها ،وحيث إهنام ݛ
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عنى أبو عبد اهلل ݠ بقوله« :ما سكنت السامء» من النداء باسم صاحبكم،
و«ما سكنت األرض» من اخلسف باجليش(.)1
فإن هذا احلديث يدل بوضوح عىل أن الواجب عىل شيعة أهل البيت
ݜ هو السكون ،وأن يكونوا كأحالس بيوهتم إىل أن يسمعوا الصيحة،
ويعلموا بوقوع اخلسف بجيش السفياين ،أي أن الواجب عليهم عدم االنضامم
إىل أي راية خترج قبل قيام القائم ݠ حتى لو مل تكن راية ضالل.
وال بد من التنبيه هنا إىل أنه ليس املراد بأن يكونوا أحالس بيوهتم أنه ال
جيب عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم لو دامههم السفياين أو غريه من أصحاب
الرايات الضالة ،فإن الدفاع عن النفس والعرض واملال واجب عىل كل حال،
قبل الصيحة أو بعدها.
ومن املعلوم أنه ال يقع اخلسف بجيش السفياين إال بعد خروج اليامين
بمدة؛ ألن اليامين خيرج مع السفياين يف يوم واحد ،ولو كان اليامين واجب
النرصة ملا أمر اإلمام ݠ شيعته بالسكون إىل أن يقع اخلسف بالبيداء ،ثم
الرحيل إىل اإلمام املهدي املنتظر ݠ دون غريه.
ومن الروايات التي هنت عن االنضامم إىل أي راية إال راية اإلمام املهدي
املنتظر ݠ ما رواه العيايش يف تفسريه بسنده عن أيب جعفر الباقر ݠ أنه قال
يف حديث طويل :الزم األرض ،ال حتركن يدك وال رجلك أبد ًا حتى ترى
عالمات أذكرها لك يف سنة...
إىل أن قال :وإياك وشذاذ من آل حممد ،فإن آلل حممد وعيل راية،
ݚ مستقرتان بحسب الظاهر إىل أبد الدهر ،إذن فال قيام وال قائم؛ ألن القيام وعدم السكون وهو
النرصة مقرتنان ،فإذا انتفى أحدمها ينتفي اآلخر ،وبانتفاء النرصة املع َّلقة عىل سكون األرض
والسامء ينتفي القيام.
( )1عيون أخبار الرضا ݠ  .277/1معاين األخبار.266 :
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ولغريهم رايات ،فالزم األرض ،وال تتبع منهم رجالً أبد ًا ،حتى ترى رج ً
ال من
ولد احلسني ،معه عهد نبي اهلل ورايته وسالحه ،فإن عهد نبي اهلل صار عند عيل بن
احلسني ،ثم صار عند حممد بن عيل ،ويفعل اهلل ما يشاء ،فالزم هؤالء أبد ًا،
وإياك ومن ذكرت لك.)1( ...
فإن قوله« :وال تتبع منهم رج ً
ال أبد ًا» يشمل اليامين وغريه.
ويفرسوهنا
وال ينقيض العجب من هؤالء الذين يعبثون بمعاين الروايات ِّ
بأهوائهم من غري حياء وال خجل ،فإنه ال خيتلف اثنان يف أن املشار إليه يف قوله:
«حتى ترى رج ً
ال من ولد احلسني ،معه عهد نبي اهلل ورايته وسالحه» هو اإلمام
املهدي املنتظر ݠ ،إال أن الﮕاطع عبث بمعنى هذه الرواية أشد العبث ،فقال:
فاإلمام الباقر ݠ بعد أن َّبني يف أول الرواية اإلمام املهدي ݠ
ووجه الناس إىل
يبني حركته التمهيديةَّ ،
ووزيره أخذ يف هناية الرواية ِّ
تبني من بيان اليامين
رجل من ولد احلسني ݠ وهو املهدي األول كام َّ
وإصدارات األنصار ،وكام هو َب ِّني من نفس هذه الرواية ،فهو يوصف
بأن (معه عهد نبي اهلل) والعهد هو الوصية ،واملهدي األول مذكور يف
وصية رسول اهلل ،واسمه أمحد ،وهو أول مؤمن باإلمام ݠ يف بداية
ظهوره كام وصفه رسول اهلل( ،ورايته) راية رسول اهلل ݕ :البيعة هلل،
أي :الدعوة إىل التنصيب اإلهلي ورفض ما سواه( ،وسالح رسول اهلل)

ݕ وهو القرآن والعلم(.)2
ويدل عىل فساد هذا الكالم أن هذه الرواية مل ترش من بعيد أو قريب إىل
غري اإلمام املهدي عجل اهلل تعاىل َفرجه الرشيف ،وهو ݠ الذي معه عهد نبي
اهلل ورايته وسالحه ،فإن عهد نبي اهلل صار عند عيل بن احلسني ݟ ،ثم صار
( )1تفسري العيايش .83/1
( )2نصيحة إىل طلبة احلوزات العلمية وإىل كل من يطلب احلق.27 :
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عند حممد بن عيل الباقر ݠ ،ثم صار عند األئمة ݜ واحد ًا بعد واحد ،إىل أن
انتهى إىل اإلمام املهدي ݠ ،فكيف صار عند اليامين أو غريه؟!
وزعمه أن املراد بعهد نبي اهلل تعاىل هو رواية الوصية املذكورة يف كتاب
(الغيبة) للشيخ الطويس ݞ التي يزعم أهنا تشري إىل الﮕاطع ،وأن راية رسول
اهلل هي الدعوة إىل التنصيب اإلهلي ،وأن سالحه هو القرآن والعلم ،هذيان
والس َّذج والتمويه عليهم
واضح ،ال خيفى أن الغاية منه العبث بعقول البسطاء ُّ
حتى ال ي َلزم الﮕاطع بإحضار وصية رسول اهلل ݕ ورايته وسالحه؛ ألنه ال
يستطيع أن يثبت إمامته بإحضار هذه األمور التي تفضح مدعي اإلمامة،
وتكشف كذب ادعاءاته؛ ألنه لو كان املراد بعهد رسول اهلل ݕ ورايته
وسالحه ما ذكره الﮕاطع الستطاع كل واحد اسمه أمحد أن يدعي نفس دعاوى
أمحد إسامعيل ﮔاطع ،فيزعم أن رواية الوصية تنص عليه بخصوصه ،وأنه يدعو
إىل البيعة هلل ال لغريه ،وأن عنده العلم والقرآن.
وأنا أتعجب كثري ًا من صفاقة هذا الﮕاطع وقلة حيائه وشدة مكابرته،
واستحقاره لعقول الناس ،فمع أنه ال حيسن قراءة صفحة من القرآن الكريم،
وال يستطيع أن يقرأ صفحة من كتاب آخر من دون أن يقع يف أخطاء فاضحة
فإنه يدعي أنه أعلم الناس بالقرآن الكريم ،ومن أراد أن يطلع عىل أخطائه
الفاضحة يف قراءة القرآن ويف كالمه اآلخر فليستمع إىل تسجيالته املنشورة يف
عامي رصف ،وال يعتقد
موقع أنصاره ،فإهنا تورث القطع بأن هذا الﮕاطع
ٌّ
بإمامته إال من هو أغبى من محار أهله ،وقد ذكرت نامذج يسرية من أخطائه يف
كتايب (الرد القاصم لدعوة املفرتي عىل اإلمام القائم) ،فمن أراد االطالع عليها
فلرياجع هذا الكتاب.
احلث على نصرة اخلراساين:

بعد أن تبني أن الرواية الوحيدة التي متسك هبا الﮕاطع وأتباعه لوجوب
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نرصة اليامين ال تدل عىل وجوب نرصته أو عىل رجحاهنا ،كام أنه ال توجد أي
رواية أخرى يمكن التمسك هبا لنرصة اليامين ،نعطف عنان الكالم للحديث
حول بعض الروايات التي حثت عىل نرصة اخلراساين قائد الرايات السود التي
خترج من املرشق ،وهي عدة روايات.
منها :ما رواه ابن طاووس يف (املالحم والفتن) عن احلسن أن رسول اهلل
ݕ ،ذكر بال ًء يلقاه أهل بيته ،حتى يبعث اهلل راية من املرشق سوداءَ ،من
نرصها نرصه اهلل ،ومن خذهلا خذله اهلل ،حتى يأتوا رج ً
ال اسمه كاسمي ،فيولوه
أمرهم ،فيؤيده اهلل وينرصه(.)1
وروى فيه أيض ًا ،وحممد بن جرير الشيعي يف (دالئل اإلمامة) بسنده عن
ابن مسعود أن رسول اهلل ݕ قال يف حديث :إنا أهل بيت اختار اهلل عز وجل
لنا اآلخرة عىل الدنيا ،وإنه سيلقى أهل بيتي من بعدي تطريد ًا وترشيد ًا يف
البالد ،حتى ترتفع رايات سود من املرشق ،فيسألون احلق فال يع َطون،
نرصون ،فيعطون الذي سألوا ،فمن أدركهم منكم أو من أبنائكم
ويقاتلون في َ
فليأهتم ولو حبو ًا عىل الثلج ،فإهنا رايات هدى ،يدفعوهنا إىل رجل من أهل
بيتي ،يمأل األرض قسط ًا وعدالً ،كام ملئت جور ًا وظلامً(.)2
وروى أيض ًا يف كتابه املذكور عن ثوبان ،قال :إذا رأيتم الرايات السود
خرجت من ق َبل خراسان فأتوها ولو حبو ًا عىل الثلج ،فإن فيها خليفة اهلل
املهدي(.)3
ولعل املراد بأن فيها خليفة اهلل املهدي ݠ هو أن أصحاب هذه الرايات
يبايعون اإلمام املهدي ݠ وينضمون إىل جيشه ،ويكونون من أنصاره كام ورد
( )1املالحم والفتن.54 :
( )2دالئل اإلمامة .232 :املالحم والفتن.52 :
( )3املالحم والفتن.53 :
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ذلك يف رواية طويلة رواها النعامين ݞ عن أيب جعفر الباقر ݠ ،ورد فيها ذكر
الرايات السود ،وفيها قال :فبينا هم كذلك إذ أقبلت رايات من ق َبل خراسان،
وتطوي املنازل ط ًّيا حثيث ًا ،ومعهم نفر من أصحاب القائم(.)1
أي معهم نفر يصريون بعد ذلك من أنصار اإلمام املهدي املنتظر عجل
اهلل تعاىل َفرجه الرشيف.
وسيأيت مزيد بيان يف نرصة اخلراساين عند كالمنا حول الرايات السود
التي خترج من خراسان ،فانتظر.

( )1الغيبة للنعامين.289 :

هل جتب بيعة اليماين؟
أكد أمحد إسامعيل ﮔاطع وأنصاره عىل لزوم بيعة اليامين ،وشددوا عليها،
وحثوا الناس عىل املبادرة إليها ،بنا ًء عىل زعمهم أن أمحد إسامعيل ﮔاطع هو
اليامين املعهود نفسه ،وزعموا أن الواجب عىل الناس يف هذا العرص هو االعتقاد
بإمامته ،واإليامن به ،والقيام بنرصته ،ولذلك جعلوا كلمة «البيعة هلل» شعار ًا هلم

كام مر ،ويريدون هبا بيعة الﮕاطع نفسه.
فهل جتب بيعة اليامين بغض النظر عن كونه هو أمحد إسامعيل ﮔاطع أو
غريه؟ أم ال جتب؟
أما بناء عىل ما يدعيه الﮕاطع وأنصاره من أنه هو اليامين فال شك يف أنه ال
جتب بيعة الﮕاطع ،بل ال جتوز ،بل إن بيعته من أعظم املوبقات ،وال سيام أنه قد
ثبت باألدلة الصحيحة القطعية التي ذكرناها فيام سبق أن أمحد إسامعيل ﮔاطع
دجال كذاب ٍ
مفرت يف دعواه اإلمامة ،ويف دعواه أنه اليامين املعهود ،وغريمها من
َّ
دعاواه الباطلة.
وأما بناء عىل أن اليامين املعهود املذكور يف الروايات هو شخص آخر غري
الﮕاطع كام هو الصحيح ،فإن بيعة هذا اليامين غري جائزة أيض ًا؛ وذلك لعدة
أسباب:
 -1أن البيعة ال تصح إال إلمام العرص كام ثبت باألدلة القطعية ،وإمام
العرص هو اإلمام املهدي حممد بن احلسن العسكري ݠ ،وعليه ،فال جيوز ملن
يعتقد بإمامة اإلمام املهدي ݠ أن يبايع اليامين أو غريه حتى لو كانت نرصة
اليامين واجبة.
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 -2أن بيعة اليامين تكون عىل أي يشء؟ فإن كانت عىل إمامته فهي غري
جائزة؛ ألن إمام العرص هو اإلمام املهدي املنتظر ݠ ،وال إمام غريه كام قلنا،
وإن كانت البيعة عىل نرصته ،فإن الواجب يف عرص الظهور هو نرصة اإلمام
املهدي ݠ دون غريه ،ونرصة من يقوم لنرصة اإلمام املهدي ݠ كاليامين
واخلراساين ال حتتاج إىل بيعة.
 -3أن الﮕاطع وأنصاره إنام قالوا بلزوم بيعة اليامين باعتباره إمام ًا
معصوم ًا زعموا أنه قد ثبتت إمامته بالنص الصحيح عندهم ،ولو مل تثبت
عندهم إمامته ملا قالوا بوجوب بيعته.
ونحن ملا نظرنا يف األدلة القطعية رأيناها تدل عىل إمامة اثني عرش إمام ًا
من أهل البيت ݜ دون غريهم ممن يدَّ عون اإلمامة ،واليامين مل تثبت إمامته
بأي دليل ،ومل تدل عىل إمامته أي رواية ،سواء كانت صحيحة السند أم ضعيفة،
ٍ
إمامة مل تثبت؟!
فكيف تصح بيعته عىل
وهلذا فإن شيعة أهل البيت ݜ من زمان رسول اهلل ݕ إىل يومنا هذا
ال يقولون إال بإمامة األئمة االثني عرش ݜ دون غريهم ،وألجل ذلك عرفوا
بالشيعة االثني عرشية.
وعليه ،فإن بيعة اليامين باإلمامة غري جائزة ،بل هي من عظائم الذنوب
كام هو حال بيعة كل إمام غري منصوب من اهلل تعاىل ،وقد ورد يف احلديث
املروي عن حبيب السجستاين ،عن أيب جعفر ݠ أنه قال :قال اهلل تبارك
وتعاىل :أل ِّ
عذ َب َّن كل رعية يف اإلسالم دانت بوالية كل إمام جائر ليس من اهلل،
وإن كانت الرعية يف أعامهلا برة تقية ،وألعف َو َّن عن كل رعية يف اإلسالم دانت
بوالية كل إمام عادل من اهلل وإن كانت الرعية يف أنفسها ظاملة مسيئة.
وعن عبد اهلل بن سنان ،عن أيب عبد اهلل ݠ قال :إن اهلل ال يستحيي أن

هل جتب بيعة اليامين؟191.......................................................................

ِّ
يعذب أ َّمة دانت بإمام ليس من اهلل وإن كانت يف أعامهلا برة تقية ،وإن اهلل
ليستحيي أن يعذب أ َّمة دانت بإمام من اهلل وإن كانت يف أعامهلا ظاملة مسيئة(.)1
 -4أن الكالم يف بيعة اليامين يف أيامنا هذه سابق ألوانه؛ ألن اليامين مل
خيرج بعد ،ومل يدَّ ع اإلمامة لنفسه ،ولن يدَّ عيها كام هو مقتىض صالحه
واستقامته ،فكيف جتب بيعته؟!
واليامين إن كان إمام ًا مفرتض الطاعة فإنه سيتوىل اإلمامة بعد وفاة اإلمام
املهدي املنتظر ݠ كام يزعم الﮕاطع وأنصاره ،فنحن اآلن يف سعة من بيعته،
حتى يظهر اإلمام املهدي ݠ ،الذي سيبني لشيعته كل أمور الرشيعة ومن
ضمنها هذا األمر ،وسيخربهم بام جيب عليهم من بعده ،وال سيام أن آباءه
الطاهرين ݜ مل ينصوا عىل إمامة اليامين سواء أكان اليامين هو هذا الﮕاطع أم
غريه ،بل نصوا عىل عدمها؛ ألهنم حرصوا األئمة يف اثني عرش إمام ًا فقط،
والروايات يف ذلك كثرية.
ومن تلك الروايات :ما رواه الشيخ الصدوق ݞ بسند صحيح عن
ثابت بن دينار ،عن س ِّيد العابدين عيل بن احلسني ،عن سيد الشهداء احلسني بن
عيل ،عن سيد األوصياء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ݜ ،قال :قال رسول
اهلل ݕ :األئمة من بعدي اثنا عرشَّ ،أوهلم أنت يا عيل ،وآخرهم القائم الذي
يفتح اهلل تعاىل ذكره عىل يديه مشارق األرض ومغارهبا(.)2
ومنها :ما رواه الشيخ الصدوق ݞ أيض ًا بسند صحيح أيض ًا عن
إسامعيل بن الفضل اهلاشمي ،عن الصادق جعفر بن حممد ،عن أبيه حممد بن
عيل ،عن أبيه عيل بن احلسني ،عن أبيه احلسني بن عيل ،عن أبيه أمري املؤمنني
عيل بن أيب طالب ݜ ،قال :قلت لرسول اهلل ݕ :أخربين بعدد األئمة بعدك.
( )1الكايف .376/1
( )2أمايل الصدوق .97 :عيون أخبار الرضا .66/1
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فقال :يا عيل ،هم اثنا عرشَّ ،أوهلم أنت ،وآخرهم القائم(.)1
وبسنده عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل ݠ قال :سمعته يقول :منا اثنا
عرش مهد ًّيا ،مىض ستة ،وبقي ستة ،يصنع اهلل بالسادس ما أحب(.)2
وبسنده عن عبد الرمحن بن سليط ،قال :قال احلسني بن عيل بن أيب
طالب ݟ :منا اثنا عرش مهد ًّياَّ ،أوهلم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ݠ،
وآخرهم التاسع من ولدي ،وهو القائم باحلق ،حييي اهلل تعاىل به األرض بعد
موهتا ،ويظهر به دين احلق عىل الدين كله ولو كره املرشكون ،له غيبة يرتد فيها
قوم ،ويثبت عىل الدين فيها آخرون ،فيؤ َذون ،فيقال هلم :ݨﮞﮟﮠﮡﮢ

ﮣݩ ،أما إن الصابر يف غيبته عىل األذى والتكذيب بمنزلة املجاهد بالسيف
بني يدي رسول اهلل ݖ(.)3
وبسنده عن عبد السالم بن صالح اهلروي ،عن موالنا اإلمام عيل بن
موسى الرضا ،عن آبائه ݜ أن رسول اهلل ݕ قال يف حديث طويل :فنظرت
وأنا بني يدي ريب َّ
جل جالله إىل ساق العرش ،فرأيت اثني عرش نور ًا ،يف كل
نور سطر أخرض عليه اسم ويص من أوصيائي ،أوهلم :عيل بن أيب طالب،
وآخرهم مهدي أمتي(.)4
وبسنده عن حييى بن أيب القاسم ،عن الصادق جعفر بن حممد ،عن أبيه،
عن جده ،عن عيل ݜ ،قال :قال رسول اهلل ݕ :األئمة بعدي اثنا عرش،
أوهلم عيل بن أيب طالب ،وآخرهم القائم ،هم خلفائي ،وأوصيائي ،وأوليائي،
( )1أمايل الصدوق.502 :
( )2كامل الدين ومتام النعمة.338 :
( )3نفس املصدر.317 :
( )4علل الرشائع .15/1
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املقر هبم مؤمن ،واملنكر هلم كافر(.)1
وح َجج اهلل عىل أمتي بعديُّ ،
وبسنده عن عبد اهلل بن عباس قال :قال رسول اهلل ݕ :أنا سيد النبيني،
وعيل بن أيب طالب سيد الوصيني ،وإن أوصيائي بعدي اثنا عرش ،أوهلم عيل بن
أيب طالب ݠ ،وآخرهم القائم(.)2
ولعل من أوضح الروايات الدالة عىل انحصار األئمة يف اثني عرش إمام ًا
ما رواه الشيخ الصدوق ݞ بسنده عن سليم بن قيس اهلاليل يف حديث طويل
أن أمري املؤمنني ݠ ،قال :أهيا الناس ،أتعلمون أن اهلل أنزل يف كتابه :ݨﮇ

ﮈﮉﮊ ﮋﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐݩ ،فجمعني وفاطمة
وابني حسن ًا وحسين ًا ،ثم ألقى علينا كساء ،وقال« :اللهم إن هؤالء أهل بيتي
َّ
وحلمتي ،يؤملني ما يؤملهم ،وجيرحني ما جيرحهمَ ،فأذهب عنهم الرجس
وطهرهم تطهري ًا» ،فقالت أم سلمة :وأنا يا رسول اهلل؟ فقال« :أنت عىل خري،
ِّ
()3
ابني احلسن واحلسني ،ويف
إنام أنزلت َّيف ،ويف أخي( ،ويف ابنتي فاطمة)  ،ويف َّ
خاصة ،ليس معنا فيها أحد غرينا»؟ فقالوا كلهم:
تسعة من ولد ابني احلسني َّ
نشهد أن أم سلمة حدَّ ثتنا بذلك ،فسألنا رسول اهلل ݕ فحدثنا كام حدثتنا به أم
سلمة ݣ.
إىل أن قال :أنشدكم اهلل ،أتعلمون أن رسول اهلل ݕ قام خطيب ًا ،مل خيطب
بعد ذلك ،فقال« :يا أهيا الناس ،إين تارك فيكم الثقلني ،كتاب اهلل وعرتيت أهل
فتمسكوا هبام لئال تضلوا ،فإن اللطيف اخلبري أخربين وعهد إ َّيل أهنام لن
بيتي،
َّ
عيل احلوض» .فقام عمر بن اخلطاب وهو شبه املغضب ،فقال:
يفرتقا حتى َيردا َّ
يا رسول اهلل ،أكل أهل بيتك؟ قال« :ال ،ولكن أوصيائي منهم ،أوهلم أخي،
( )1عيون أخبار الرضا ݠ .61/1
( )2نفس املصدر .66/1
( )3هذه اإلضافة مذكورة يف نفس الرواية يف كتاب سليم بن قيس اهلاليل.200 :
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ووزيري ،ووارثي ،وخليفتي يف أمتي ،وويل كل مؤمن بعدي ،هو أوهلم ،ثم
ابني احلسن ،ثم ابني احلسني ،ثم تسعة من ولد احلسني ،واحد بعد واحد حتى
عيل احلوض ،شهداء اهلل يف أرضه ،وح َججه عىل خلقه ،وخ َّزان علمه،
َيردوا َّ
عز وجل»؟
ومعادن حكمته ،من أطاعهم أطاع اهلل ،ومن عصاهم عىص اهلل َّ
فقالوا كلهم :نشهد أن رسول اهلل ݕ قال ذلك(.)1
وقوله ݕ يف الفقرة األوىل« :ليس معنا فيها أحد غرينا» ،وحرص العرتة
املطهرة من الرجس يف اثني عرش فقط يف الفقرة الثانية خيرج َمن عداهم من

اليامين ،أو املهديني الذين يدعي أمحد إسامعيل ﮔاطع إمامتهم عن أن يكونوا من
وطهرهم تطهري ًا ،كام خيرجهم عن أن يكونوا من
الذين أذهب اهلل عنهم الرجس َّ

الثقلني اللذين جيب التمسك هبام.
ومن الروايات الواضحة أيض ًا يف الداللة عىل انحصار األئمة يف اثني
عرش فقط ما رواه اخلزاز القمي بسنده عن جابر بن يزيد اجلعفي ،عن أيب جعفر
حممد بن عيل الباقر ݟ ،قال :قلت له :يا ابن رسول اهلل ݖ إن قوم ًا
يقولون :إن اهلل تبارك وتعاىل جعل اإلمامة يف عقب احلسن واحلسني! قال:
كذبوا واهلل ،أو مل يسمعوا اهلل تعاىل ذكره يقول :ݨ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕݩ
[الزخرف ،]28 :فهل جعلها إال يف عقب احلسني؟ ثم قال :يا جابر إن األئمة هم
نص رسول اهلل ݖ باإلمامة ،وهم األئمة الذين قال رسول اهلل ݖ:
الذين َّ
«ملا أرسي يب إىل السامء وجدت أساميهم مكتوبة عىل ساق العرش بالنور اثنا
عرش اس ًام» ،منهم عيل ،وسبطاه ،وعيل ،وحممد ،وجعفر ،وموسى ،وعيل،
وحممد ،وعيل ،واحلسن ،واحلجة القائم ،فهذه األئمة من أهل بيت الصفوة
والطهارة ،واهلل ما يدَّ عيه أحد غرينا إال حرشه اهلل تعاىل مع إبليس وجنوده(.)2
( )1كامل الدين ومتام النعمة.279 ،278 :
( )2كفاية األثر.246 :
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وقوله ݠ« :واهلل ما يدَّ عيه أحد غرينا إال حرشه اهلل تعاىل مع إبليس
وجنوده» واضح الداللة عىل انحصار األئمة يف اثني عرش فقط ،وأن كل من
ا َّدعى اإلمامة من غري هؤالء األئمة فهو دجال ،كذابٍ ،
مفرت عىل اهلل وعىل
رسوله ݕ ،نربأ إىل اهلل منه.
واألحاديث يف ذلك كثرية جدًّ ا ال حاجة الستقصائها ،وهي حترص األئمة
يف اثني عرش ،وخترج من عداهم ،اليامين وغريه.
ومما قلناه يتبني فساد قول الﮕاطع :والروايات بالنهوض لليامين ونرصته
ووجوب بيعته واملتخلف عن بيعته من أهل النار كثرية وحمكمة(.)1
فإن كل متت ِّبع ال جيد رواية واحدة تدل عىل وجوب بيعة اليامين ،أو تفيد
أن املتخلف عن بيعته من أهل النار ،فأين هذه الروايات الكثرية واملحكمة؟!
ولو كانت هناك روايات حمكمة الحتج هبا الﮕاطع وأنصاره ،وألغنتهم
هذه الروايات عن التمسك بالروايات التي محلوها من املعاين ما ال حتتمل ،ومع
ذلك مل يستطيعوا إثبات داللتها عىل دعاوهم الباطلة إال يف عقوهلم املريضة،
كالرواية التي أسموها برواية الوصية رغم ضعف سندها ،ووضوح عدم
داللتها عىل ما يدعون ،ومعارضتها للروايات املتواترة التي دلت عىل أن األئمة
اثنا عرش ال يزيدون وال ينقصون.

( )1نصيحة إىل طلبة احلوزات العلمية وإىل كل من يطلب احلق.25 :

دور اليماين يف دولة العدل اإلهلي
ما دلت عليه الروايات التي ذكرنا بعض ًا منها يف البحوث السابقة وغريها
هو أن اليامين قائد عسكري ،يدعو إىل اإلمام املهدي ݠ ،ويقوم بدور بارز يف
نرصته سالم اهلل عليه.
وأما بعد أن يوطد اإلمام املهدي ݠ دعائم دولة العدل اإلهلي فإن
الروايات مل تذكر لليامين أي دور فيها ،وكأهنا تشعر بأن دور اليامين قد انتهى
فهم من وصف اليامين بأنه يدعو إىل اإلمام
بقيام هذه الدولة املباركة ،وهذا ما ي َ
املهدي ݠ؛ إذ أن احلاجة ال متس إىل الدعوة إىل دولة اإلمام ݠ إال قبل
قيامها ،وأما بعد أن يقيم اإلمام ݠ دولته املباركة فإنه ال حيتاج إىل من يدعو
له؛ ألن إنجازاته سالم اهلل عليه عىل مجيع األصعدة ويف مجيع بقاع الدنيا كافية يف
الدعوة إليه ،وإنجازاته الكثرية أهم بكثري من الدعوة إليه باإلعالم الذي استفاد
منه الظاملون الصطناع إنجازات غري حقيقية هلم.
ورجح بعض الباحثني أن يكون لليامين دور بارز يف دولة اإلمام املهدي
َّ
املنتظر ݠ بعد أن تستتب له األمور ،فقال:
عىل أن الرجل لو امتدت به احلياة إىل عهد الظهور الرشيف
لإلمام روحي فداه  -وهو ما نتصوره  -فإن من نافل القول بأن اإلمام
صلوات اهلل عليه سيوليه مهامت حساسة ،كيف ال وهو القائد امليداين
الذي خاض معركة قاسية ،يف حني أن غالبية أصحاب اإلمام صلوات
اهلل عليه ربام ال يتمتعون باخلربة امليدانية والتجربة العملية له ،وهلذا
ليس من املستغرب أن خيصه بمسؤوليات كبرية ،سواء يف مقر قيادته،
املتصور بنا ًء عىل مواصفات
أو يف سائر املواطن احلساسة ،وهذا هو
َّ
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الرجل ،وظنوننا بطبيعة األمور ،وليس عىل طبيعة ما حتدث به املعصوم
صلوات اهلل عليه يف حديثه؛ ألن مثل هذا احلديث ال وجود له يف ما

وصل إلينا من مصادر حديث املعصوم روحي فداه(.)1
وال خيفى أنه من اخلطأ الواضح أن نتن َّبأ باألمور املستقبلية ،ونحكم فيها
بأحكام ظنية مل تدل عليها الروايات ،والظنون والتوقعات ليس هلا قيمة يف جمال
البحث العلمي ،وكثري ًا ما يقع اخلطأ يف معرفة احلوادث املستقبلية بسبب أن
الوقائع املستقبلية ربام َتفرض واقع ًا مغاير ًا ملا نتوقعه أو نظنه ،وربام تكون
حسابات اإلمام املهدي ݠ يف هذا األمر مغايرة بالكلية حلساباتنا املتواضعة
اخلاطئة.
وكون اليامين قائد ًا ميدان ًّيا ًّ
فذا ال يلزم منه بالرضورة أن تكون له خربة يف
سياسة الدولة أو يف إدارة شؤوهنا ،أو أن يكون ناجح ًا يف تويل إدارة وزارة
عسكرية  -إن وجدت مثل هذه الوزارة يف دولة اإلمام ݠ بعد استتباب
األمور له  -فض ً
ال عن غريها من الوزارت األخرى ،فإن املهارة يف القيادة
العسكرية امليدانية ال تستلزم املهارة يف إدارة أمور الدولة.
وبالتايل فنحن ال نجزم بأن اليامين لن يكون له منصب يف دولة اإلمام
املهدي ݠ ،كام أننا ال نثبت ذلك؛ ألن الروايات مل تدل عىل يشء بنفي أو
إثبات ،وال سيام أن هذا من أمور الغيب التي ال حيق لنا أن نتكلم فيها بغري علم،
حتى لو كان املتعارف يف سرية البرش أن كل قائد أو ثائر أو مصلح إذا نجحت
حركته أو ثورته فإنه جيعل املناصب املهمة من نصيب كبار األعوان الذين
اشرتكوا معه يف حركته ،إال أن اإلمام املهدي ݠ ال يمكن قياسه بغريه من
القادة الذين ربام فعلوا ذلك مكافأة ألولئك األعوان حتى لو مل تكن عندهم
الكفاءة املطلوبة.
( )1راية اليامين املوعود أهدى الرايات.232 :
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وال خيفى أن الباحث املذكور قد علق تويل اليامين ملناصب مهمة يف دولة
اإلمام ݠ عىل بقائه ،فإنه قال« :عىل أن الرجل لو امتدت به احلياة إىل عهد
الظهور الرشيف لإلمام روحي فداه» ،وهو التفات حسن؛ ألن اليامين ربام
يموت أو يقتَل قبل أن تنتظم األمور لإلمام املهدي ݠ.
وقوله« :وهو ما نتصوره» صحيح إن كان املراد بالتصور هو جمرد
االحتامل ،وأما إذا كان املراد به الرتجيح أو الظن أو اجلزم فال خيفى ما فيه؛ ألن
الواحد منا ال يظن ببقائه ساعة واحدة فكيف يظن ببقاء غريه؟!
نعم ،عىل ما قاله ناظم العقييل( )1وغريه من أنصار الﮕاطع من أن أمري
املؤمنني ݠ يشري إىل اليامين بقوله :خيرج رجل قبل املهدي من أهل بيته
باملرشق ،حيمل السيف عىل عاتقه ثامنية أشهرَ ،يقتل وي َم ِّثل ،ويتوجه إىل بيت
املقدس فال يبلغه حتى يموت(.)2

فإنه يلزمهم القول بأن اليامين ال تطول حياته إىل ما بعد خروج اإلمام
املهدي ݠ ،وإنام يموت قبله ،ولكن من الواضح أن ظاهر بعض ألفاظ
احلديث يشري إىل رجل آخر؛ ألن التمثيل يتناىف مع وصف رايته بأهنا راية هدى.
والغريب قول الباحث املذكور« :إن غالبية أصحاب اإلمام صلوات اهلل
( )1قال يف كتابه دراسة يف شخصية اليامين املوعود  :48/1لقد سمعنا وسنسمع روايات كثرية
تتحدث عن رجل من آل حممد ݜ خيرج قبل قيام اإلمام املهدي ݠ ،وإن رايته ممدوحة
بمدائح جليلة ،وقد تقدم بيان أن هذا الرجل هو اليامين املوعود.
ثم قال :هذه الرواية تتحفنا بيشء جديد ،وهو أن هذا الرجل املرشقي من أهل بيت اإلمام
املهدي ݠ ،ونحن نعلم أن اإلمام املهدي ݠ ليس له أهل بيت يف عرص الظهور إال أن
يكونوا من ذريته ،فال مناص من القول بأن هذا الرجل هو من ذرية اإلمام املهدي ݠ،
والرواية تبني أنه هو املمهد الرئييس املرشقي صاحب املالحم .إذن فاليامين املوعود هو مرشقي
حسيني مهدوي ،أي من ذرية اإلمام املهدي ݠ.
( )2الفتن.245 ،222 :

 ........................................................................... 200اليامين من اليمن

عليه ربام ال يتمتعون باخلربة امليدانية والتجربة العملية [التي] له»؛ ألن هذا
الكالم خمالف للروايات التي تصفهم بأوصاف عالية ال تتأتى حتى للك َّمل من
الناس فض ً
ال عمن سواهم.
فقد روى الشيخ الصدوق ݞ بسنده عن جابر بن يزيد ،عن أيب جعفر
ݠ قال :كأين بأصحاب القائم ݠ وقد أحاطوا بام بني اخلافقني ،فليس من
يشء إال وهو مطيع هلم حتى سباع األرض وسباع الطري ،يطلب رضاهم يف كل
مر يب اليوم رجل من أصحاب
يشء ،حتى تفخر األرض عىل األرض ،وتقولَّ :
القائم ݠ(.)1

مضاف ًا إىل أن روايات أخر بيَّنت أن اإلمام املهدي ݠ بعد خروجه يعد
أصحابه علم ًّيا ونفس ًّيا وسلوك ًّيا وجسد ًّيا بام جيعلهم قادرين عىل تويل مهامهم
املوكلة إليهم بالنحو الكامل املطلوب منهم؛ ليكونوا ضمن املنظومة املتكاملة
التي حيقق هبا اإلمام ݠ ملء األرض قسط ًا وعدالً.
ومن الروايات الدالة عىل اإلعداد العلمي ما رواه العيايش يف تفسريه يف
حديث طويل عن أيب جعفر الباقر ݠ ،ذكر فيه خروج القائم ݠ ،ورسد مجلة
من احلوادث التي تقع بعد ظهوره ݠ ،ومما جاء فيه قوله ݠ :ثم يرجع إىل
الكوفة ،فيبعث الثالث مائة والبضعة عرش رج ً
ال إىل اآلفاق كلها ،فيمسح بني
أكتافهم وعىل صدورهم ،فال يتعايون( )2يف قضاء ،وال تبقى أرض إال نودي
فيها شهادة أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأن حممد ًا رسول اهلل ،وهو
قوله :ݨ ﯭﯮﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴﯵﯶݩ
[آل عمران.)3(]83 :
( )1كامل الدين ومتام النعمة.673 :
( )2تعايا باألمر :عجز عنه ،وتعايا عليه األمر :أعجزه ،فلم هيتد لوجهه.
( )3تفسري العيايش .65/2
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وروى النعامين يف كتاب (الغيبة) بسنده عن حممد بن جعفر بن حممد عن
أبيه ݠ ،قال :إذا قام القائم بعث يف أقاليم األرض يف كل إقليم رج ً
ال يقول:
َعهدك يف كف ك ،فإذا ورد عليك أمر ال تفهمه وال تعرف القضاء فيه ،فانظر إىل
كفك ،واعمل بام فيها.)1( ...
بل إن الظاهر من بعض الروايات أن عموم الشيعة سيكونون مؤهلني
لتلقي األحكام واملعارف والتوجيهات من اإلمام املهدي ݠ مبارشة وبال
واسطة ،فقد روى الكليني ݞ يف (الكايف) بسنده عن أيب الربيع الشامي ،قال:
سمعت أبا عبد اهلل ݠ يقول :إن قائمنا إذا قام مدَّ اهلل عز وجل لشيعتنا يف
أسامعهم وأبصارهم حتى ال يكون بينهم وبني القائم بريد ،يكلمهم فيسمعون،
وينظرون إليه وهو يف مكانه(.)2
وربام يكون حتقق ذلك بواسطة الوسائل احلديثة ،كاهلاتف والبث
الفضائي واإلنرتنت وغريها ،وختصيص الشيعة بذلك ألهنم هم املعنيون أكثر
من غريهم بتلقي األحكام والتعاليم من اإلمام املهدي ݠ ،أو أن اإلمام ݠ
خيصهم بذلك ،فتكون بينه وبينهم قنوات خاصة ال يصل إليها غريهم ،وإن كان
ظاهر الرواية مشعر بأنه مد حقيقي يف أبصار الشيعة وأسامعهم.
ومن الروايات الدالة عىل اإلعداد العقيل لعامة الناس ما رواه الكليني
ݞ بسنده عن موىل لبني شيبان عن أيب جعفر ݠ ،قال :إذا قام قائمنا وضع
اهلل يده عىل رؤوس العباد ،فجمع هبا عقوهلم ،وكملت به أحالمهم(.)3
قال الفيض الكاشاين ݞ يف رشح احلديث:
(قام) أي باألمر :ظهر وخرج (قائمنا) وهو املهدي املوعود
( )1الغيبة.334 :
( )2الكايف .201/8
( )3نفس املصدر .25/1
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صاحب الزمان ݖ (وضع اهلل يده) أنزل رمحته ،وأكمل نعمته ،أو
عرب باليد عن واسطة جوده وفيضه ،واملراد هبا إما القائم ݠ ،أو
َّ
العقل الذي هو أول ما خلق اهلل عن يمني عرشه ،أو ملك من مالئكة
قدسه ونور من أنوار عظمته (رؤوس العباد) نفوسهم الناطقة
وعرب عنها بالرأس ألهنا أرفع يشء من أجزائهم
وعقوهلم اهليوالنيةَّ ،

الباطنة والظاهرة( ،فجمع هبا) بواسطة تلك اليد بالتعليم واإلهلام
وإفاضة النور التام (عقوهلم) ،فعلموا ذواهتم ،وعرفوا نفوسهم،
واستكملوا بالعلم واحلال ،ورجعوا إىل معدهنم األصيل ،وعادوا من
مقام التفرقة والكثرة إىل مقام اجلمعية والوحدة ،وآبوا من الفصل إىل
الوصل ،وأنابوا من الفرع إىل األصل ،واحللم بالكرس :العقل،
واجلملتان متقاربتان يف املعنى ،وههنا أرسار لطيفة ال حتتملها األفهام

وال رخصة يف إفشائها لألنام(.)1
وأما اإلعداد اجلسدي فدلت عليه روايات ،منها ما رواه الشيخ الكليني
ݞ بسنده عن عبد امللك بن أعني ،قال :قمت من عند أيب جعفر ݠ،
فاعتمدت عىل يدي ،فبكيت ،فقال :ما لك؟ فقلت :كنت أرجو أن أدرك هذا
األمر ويب قوة .فقال :أما ترضون أن عدوكم يقتل بعضهم بعض ًا ،وأنتم آمنون
يف بيوتكم؟ إنه لو قد كان ذلك أعطي الرجل منكم قوة أربعني رج ً
ال ،وجعلت
قلوبكم كزبر احلديد ،لو قذف هبا اجلبال لقلعتها ،وكنتم قوام األرض
وخزاهنا(.)2
وروى الشيخ الصدوق ݞ بسنده ثوير بن أيب فاختة ،عن عيل بن
احلسني ݜ ،قال :إذا قام قائمنا أذهب اهلل عز وجل عن شيعتنا العاهة ،وجعل
قلوهبم كزبر احلديد ،وجعل قوة الرجل منهم قوة أربعني رج ً
ال ،ويكونون
( )1الوايف .114/1
( )2الكايف .245/8
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حكام األرض وسنامها(.)1
فإذا كان هذا هو حال عموم الشيعة فام بالك بأنصار اإلمام املهدي ݠ
الثالثامئة والثالثة عرش ونوابه وعامله الذين يمثلونه ويقومون مقامه ،وتكون
مجيع أعامهلم حمسوبة عليه؟! هل يعقل من اإلمام املعصوم ݠ أن يوليهم
الواليات املهمة من دون أن تكون عندهم الكفاءة املطلوبة ،ومن دون أن يتلقوا
اإلعداد الكامل والتوجيه املبارش من اإلمام ݠ؟!

( )1اخلصال.541 :

هل جيب االعتقاد باليماين؟
املتأمل يف جمموع الروايات ال جيد فيها أي إشعار بأن اليامين إمام مفرتض
الطاعة جيب اإليامن به ،أو جيب اتباعه كام يزعم الﮕاطع وأتباعه ،وقد أوضحنا
مفص ً
ال فيام تقدم ،بل إن حرص الروايات عدد األئمة األطهار يف اثني عرش
ذلك َّ
من أهل البيت ݜ ،أسامؤهم معلومة ،وأشخاصهم مع َّينة ،يدل عىل أن اليامين
ليس بإمام مفرتض الطاعة جزم ًا.
وكل ما يستفاد من الروايات أن خروجه سيكون عالمة حتمية من
عالمات ظهور إمام العرص عجل اهلل تعاىل َفرجه الرشيفَ ،يعرف املؤمنون به
ويمهد
قرب قيامه ݠ ،وأن رايته راية هدى ،وأنه ينرص اإلمام املهدي ݠ،
ِّ
له ،ومل نعثر يف الروايات عىل أكثر من ذلك.
وخروج اليامين عالمة كغريها من عالمات الظهور ،هلا فائدة معينة ،هي
أهنا تدل عىل قرب الظهور املبارك؛ لكي يأخذ املؤمنون أهبتهم واستعدادهم
لنرصة اإلمام املهدي املنتظر ݠ.
كام أنه ربام يستفاد من تلك الروايات لزوم أخذ احليطة واحلذر؛ كيال
ينخدع املؤمنون بدعاة املهدوية وغريهم من الدعاة الكذابني الذين يكثرون
قبيل ظهور اإلمام املهدي ݠ.
وأما االعتقاد باليامين بنحو أكثر مما ذكرناه من أنه إمام معصوم مفرتض
الطاعة ،أو أنه واجب النرصة كوجوب نرصة اإلمام املهدي ݠ أو غري ذلك
فإن هذا مل يثبت بدليل صحيح ،ومل تدل عىل ذلك رواية واحدة ،صحيحة أو
ضعيفة ،فكيف يمكن لنا أن نعتقد يف اليامين بيشء مل تدل عليه الروايات؟!
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خصوص ًا إذا كان املطلوب هو االعتقاد بإمامة أو عصمة أو ما شاكل ذلك مما
يشرتط فيه قطعية الدليل الدال عليه ،أو كان املطلوب تكليف ًا رشع ًّيا كوجوب
النرصة مث ً
ال.
إال أن أمحد إسامعيل ﮔاطع وأتباعه ادعوا أن اليامين املعهود ليس جمرد
قائد عسكري خيرج لنرصة اإلمام املهدي املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف،
وإنام هو صاحب دعوة إهلية جيب اإليامن هبا ،بل قالوا :إنه إمام معصوم مفرتض
الطاعة ،وإنه وزير اإلمام املهدي ݠ طيلة مدة حكمه ،ثم يتوىل إمامة املسلمني
من بعده ،وقالوا :إنه أول املهديني االثني عرش الذين يقومون بأمر اإلمامة
واحد ًا بعد واحد بعد اإلمام املهدي املنتظر عجل اهلل تعاىل َفرجه الرشيف ،وغري

ذلك من الدعاوى الكثرية الباطلة التي مل تثبت بدليل صحيح ،بل قام الدليل

القطعي الصحيح عىل بطالهنا.
قال ناظم العقييل بعد أن ذكر صحيحة العيص بن القاسم التي ذكرناها
فيام تقدم( ،)1والتي ورد فيها هني الشيعة عن اخلروج قبل قيام القائم ݠ:
إذن فال يكون اليامين مشموالً بتلك الروايات ،ويمكن أن يكون
موجود ًا ،بل ال بد أن يكون موجود ًا قبل خروج السفياين بسنني؛ ألنه
صاحب دعوة ،وقد تقدم أن هذه الدعوة حتتاج إىل وقت طويل إلثبات
عقيدهتا وما تدعو إليه ،ولتفنيد الواقع الديني املنحرف؛ لتستقطب
أنصارها وإعدادهم اإلعداد الذي يؤهلهم أن يكونوا جنود ًا لدولة
العدل اإلهلي(.)2

واجلواب :أن صحيحة عيص بن القاسم واضحة الداللة يف هني الشيعة
عن نرصة من يدعوهم إىل اخلروج عىل سالطني اجلور ،وإن كان ظاهر دعوته
( )1يف صفحة .123
( )2دراسة يف شخصية اليامين املوعود .46/3
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أهنا حم َّقة ،فإن قوله ݠ« :إال مع من اجتمعت بنو فاطمة معه ،فواهلل ما
صاحبكم إال من اجتمعوا عليه» ،يدل بوضوح عىل هني الشيعة عن اخلروج إال
مع اإلمام املهدي املنتظر ݠ ،ولو كان الشيعة مأمورين باخلروج مع اليامين
لبني هلم اإلمام الصادق ݠ ذلك.
َّ
وز َع َم الﮕاطع وأتباعه أنه هو املراد بمن اجتمع معه بنو فاطمة ݝ،
َ

واجتامعهم معه هو تأييدهم له يف الرؤى واألحالم( ،)1وهذا هذيان واضح؛
ألن املراد باجتامع بني فاطمة ݝ كام هو معناه اللغوي هو انضاممهم إليه،
وخروجهم معه ،وأما التأييد يف األحالم التي هي غري حجة يف دين اهلل تعاىل كام
ورد يف األخبار ،وأفتى به علامء الشيعة األبرار( ،)2فال يسمى ذلك اجتامع ًا ،ال
لغة وال عرف ًا.
ومما يدل عىل ما قلناه من أن احلديث يشري بمن اجتمع معه بنو فاطمة إىل
اإلمام املهدي املنتظر ݠ أنا ذكرنا فيام تقدم أن اليامين خيرج يف رجب ،ولو
كانت نرصته واجبة ملا أذن اإلمام الصادق ݠ للشيعة يف أن يتأخروا عن
اللحاق بمن اجتمع معه بنو فاطمة ݠ إىل ما بعد شهر رمضان ،فإنه ݠ قال:
«إذا كان رجب فأقبلوا عىل اسم اهلل عز وجل ،وإن أحببتم أن تتأخروا إىل
شعبان فال ضري ،وإن أحببتم أن تصوموا يف أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى
لكم ،وكفاكم بالسفياين عالمة».
( )1قال الﮕاطع يف بيانه إىل طلبة احلوزة العلمية :تقولون نحن نقبل شهادة العدلني .فها اهلل يشهد
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،
بمئات الرؤى التي رآها املؤمنون ،أفال تقبلون شهادهتم وقوهلم ونصحهم لكم؟ أمل خيربوكم
أهنم جيتمعون عىل صاحب احلق إذا جاء ،وقالوا (ع)( :فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا عىل رجل
فأهندوا إلينا بالسالح) غيبة النعامين ،ص .197
( )2راجع ما كتبته يف هذا املوضوع يف كتايب (الرد القاصم لدعوة املفرتي عىل اإلمام القائم).225 :
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ثم إنا بينا فيام تقدم أن اليامين وإن كان قائد ًا عسكر ًّيا حيتاج إىل مجع
السالح واألنصار واألعوان ،وهذا يتطلب وقت ًا ،إال أنه ليس بصاحب دعوة
جيب اإليامن هبا ،فإن ذلك مل يدل عليه أي دليل ،ولو كان لب ِّني ذلك يف الروايات

التي ب َّينت عدد األئمة األطهار ݜ ،ومن غري املعقول أن يتم جتاهله هلذه

الدرجة ،فال تروى عن أئمة أهل البيت ݜ رواية واحدة تدل عىل إمامته ،أو
تبني للشيعة أنه صاحب دعوة جيب اإليامن هبا.
مع أنه من الواضح جدًّ ا عند مجيع املسلمني أنه ال دعوة بعد دعوة رسول
اهلل ݕ ،وكل دعوة مغايرة هلا تأيت بعدها فهي باطلة ،فإذا كان اليامين صاحب
دعوة فدعوته باطلة ،وإن كانت دعوته هي دعوة رسول اهلل ݕ فهو ليس
بصاحب دعوة.
والﮕاطع يرصح يف كتبه املنسوبة إليه أنه صاحب دعوة مغايرة لدعوات
األنبياء السابقني ݜ وإن كانت مشاهبة هلا.
قال يف بعض كتبه :فدعويت كدعوة نوح ݠ ،وكدعوة إبراهيم ݠ،
وكدعوة موسى ݠ ،وكدعوة عيسى ݠ ،وكدعوة حممد ݖ(.)1
وكالمه واضح يف ادعائه أنه صاحب دعوة جديدة ،مغايرة لدعوات
األنبياء السابقني ݜ ،إال أهنا مشاهبة هلا ،ولذلك جاء بكاف التشبيه ،فقال:
«وكدعوة حممد ݖ» ،ومل يقل :هي دعوة رسول اهلل ݕ.
وهذا وحده ٍ
كاف يف الداللة عىل أن دعوة أمحد إسامعيل ﮔاطع دعوة
باطلة مبتدعة ،ال قيمة هلا.
وأما عىل ما قاله علامء الشيعة اإلمامية من أن خروج اليامين هو أحد
عالمات قرب ظهور اإلمام املهدي ݠ ،وأن اليامين ليس بصاحب دعوة
( )1اجلواب املنري عرب األثري .9/3-1
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جديدة كام يزعم الﮕاطع ،وأن عالمات الظهور ليست من رضوريات املذهب
التي ال يسع الشيعي اجلهل هبا ،فإن املؤمن لو مل يعتقد باليامين لعدم اطالعه عىل
الروايات الصحيحة التي دلت عليه ،فإن ذلك ال يرض بإيامنه ،وال يرتتب عليه
إثم وال عقاب ،وحال االعتقاد بخروج اليامين حال غريه من األمور الكثرية
التي ال يتعلق هبا تكليف إلزامي ،مما روي بطرق صحيحة عن األئمة األطهار
ݜ ،ومل يطلع عليها كثري من عوام الشيعة ،فإن اجلهل هبا ال يرض بإيامهنم.
نعم ،ال جيوز للعامي اجلاهل بالتفاصيل الواردة يف الروايات حول اليامين
يسوغ له إنكارها وجحدها؛ ألن إنكار أمثال هذه
أن ينكرها؛ فإن جهله هبا ال ِّ
األمور ربام يؤدي إىل إنكار احلق من دون قصد ،وإىل تكذيب أهل البيت ݜ،
وكالمها غري جائز.
وأما إذا اطلع العامي عىل الروايات الصحيحة التي بيَّنت أن خروج
اليامين من عالمات الظهور أو نحوه ،فإن الواجب عليه أن يصدق بمضمون
تلك الروايات ،وال جيوز له ردها أو تكذيبها؛ ألن ردها يستلزم تكذيب أئمة
أهل البيت ݜ ،وهو غري جائز.
وقال عبد الرزاق الديراوي يف االستدالل عىل أن اليامين صاحب دعوة
جديدة:
الدليل عىل أن ثمة دعوة يبارشها اليامين هو ما نصت عليه الرواية
الواردة عن اإلمام الباقر ،وفيها قوله( :ألنه يدعو إىل صاحبكم) الغيبة -
للنعامين :ص  .264وعن أيب عبد اهلل( :يا سدير ،الزم بيتك ...إىل
قوله :فإذا بلغك أن السفياين قد خرج فارحل إلينا ولو حبو ًا عىل
رجلك) إلزام الناصب :ج  2ص .110-109
والراية التي ترافق خروج السفياين هي راية اليامين ،واألمر
بالرحيل إليها يقتيض وجودها بفرتة معتد هبا قبل التحرك املسلح (أي
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قبل اخلروج) ليتعرف عليها الناس ،ويرحلوا إليها.

واجلواب :أن اإلخبار بأن اليامين يدعو إىل صاحب األمر عجل اهلل تعاىل
َفرجه الرشيف ال يدل عىل أن اليامين صاحب دعوة جديدة خمتلفة عام عليه
الشيعة اإلمامية ،وحاله حال علامء الطائفة قدي ًام وحديث ًا الذين يدعون إىل
صاحب األمر ݠ ،ويثبتون إمامته منذ عرص الغيبة الصغرى إىل يومنا هذا ،من
دون أن يستلزم ذلك أن يكون كل واحد منهم له دعوة جديدة خاصة به ،إال أن
اليامين ملا كانت دعوته إىل صاحب األمر ݠ صادقة وخالصة من شوائب الدنيا
بخالف غريه أصحاب الرايات األخرى التي ستكثر يف عرص الظهور كانت
رايته أهدى من تلك الرايات مجيع ًا.
وقوله ݠ« :فارحل إلينا ولو حبو ًا عىل رجلك» يدل عىل وجوب
الرحيل إىل مكة املكرمة لنرصة اإلمام املهدي املنتظر عجل اهلل تعاىل َفرجه
الرشيف؛ ألنه ليس بني خروج السفياين وخروج اإلمام املهدي ݠ إال ستة
أشهر ربام تزيد أيام ًا وأسابيع أو تنقص ،وال إشارة يف احلديث إىل األمر بالرحيل
إىل اليامين؛ ألن اليامين مل يرد له يف احلديث أي ذكر.
ويدل عىل ما قلناه ما رواه الشيخ الكليني ݞ بسند صحيح عن عيص
بن القاسم أن أبا عبد اهلل ݠ قال يف حديث طويل :فاخلارج منا اليوم إىل أي
يشء يدعوكم؟ إىل الرضا من آل حممد ݜ؟ فنحن نشهدكم أنا لسنا نرّض به،
وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد ،وهو إذا كانت الرايات واأللوية أجدر أن ال
يسمع منا ،إال مع من اجتمعت بنو فاطمة معه ،فواهلل ما صاحبكم إال من
اجتمعوا عليه ،إذا كان رجب فأقبلوا عىل اسم اهلل عز وجل ،وإن أحببتم أن
تتأخروا إىل شعبان فال ضري ،وإن أحببتم أن تصوموا يف أهاليكم فلعل ذلك أن
يكون أقوى لكم ،وكفاكم بالسفياين عالمة(.)1
( )1الكايف .219/8
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وهذه الرواية واضحة الداللة عىل أن الذي جيب الرحيل إليه هو اإلمام
املهدي ݠ ،وزعم أمحد إسامعيل ﮔاطع وأتباعه أن املأمور بالرحيل إليه هو
الﮕاطع نفسه؛ ألنه هو الذي جيتمع معه بنو فاطمة يف األحالم التي رآها أتباعه،
فمضاف ًا إىل أن الرؤى الكاذبة ال قيمة هلا يف دين اهلل ،وال مت ِّيز إمام احلق عن إمام
الباطل ،مع عدم صدق اجتامع بني فاطمة عىل الﮕاطع بالرؤى ،فإن عدم
وجوب الرحيل إىل اليامين يف رجب ،الذي هو وقت خروجه ،وجواز تأخريه إىل
ما بعد شهر رمضان كام دلت عليه الرواية ،مع أن اليامين سيكون يف وقت
خروجه بالسيف أحوج ما يكون إىل النرصة ،قرينة عىل أن الذي جيب الرحيل
إليه يف رجب أو شعبان أو إىل ما بعد شهر رمضان هو اإلمام املهدي املنتظر
عجل اهلل تعاىل َفرجه الرشيف دون غريه.
وحرص الديراوي الراية التي ترافق خروج السفياين براية اليامين غري
صحيح؛ ألن راية اخلراساين أيض ًا ترافق خروج هاتني الرايتني ،وإذا كان هناك
أمر بالرحيل إىل راية هدى فهو غري منحرص يف راية اليامين؛ ألن ك ً
ال من راية
اخلراساين واليامين راية هدى ،وال سيام أن بعض األحاديث دلت عىل أن نفر ًا
من أصحاب القائم ݠ سيلتحقون براية اخلراساين.
فقد روى النعامين بسنده عن جابر بن يزيد اجلعفي عن أيب جعفر حممد بن
عيل الباقر ݠ أنه قال يف حديث طويل :ويبعث السفياين جيش ًا إىل الكوفة
وعدهتم سبعون ألف ًا ،فيصيبون من أهل الكوفة قت ً
ال وصلب ًا وسبي ًا ،فبينا هم
كذلك إذ أقبلت رايات من ق َبل خراسان ،وتطوي املنازل ط ًّيا حثيث ًا ومعهم نفر
من أصحاب القائم(.)1
وقوله :إن «األمر بالرحيل إليها يقتيض وجودها بفرتة معتد هبا قبل
التحرك املسلح (أي قبل اخلروج) ليتعرف عليها الناس ،ويرحلوا إليها» ال
( )1الغيبة.289 :
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خيفى ما فيه ،فإين مل أجد رواية واحدة صحيحة السند تدل عىل وجوب الرحيل
لنرصة راية اليامين كام بينت ذلك فيام سبق ،وأما الروايات الدالة عىل نرصة
اإلمام املهدي ݠ فهي متواترة عند الشيعة وغريهم ،وهذا مؤ ِّيد لكون األمر
الوارد بالرحيل إليهم ݜ يراد به الرحيل لنرصة اإلمام املهدي ݠ دون من
سواه.
ثم إنا لو سلمنا أن هناك أمر بالرحيل إىل اليامين فإن ذلك ال يستلزم كونه
صاحب دعوة سابقة عىل خروجه ،ولو سلمنا كونه صاحب دعوة فإن األمر
بالرحيل إليه ال يستلزم وجود دعوته قبل خروجه بمدة ،فإن التعرف عىل أي
دعوة يمكن أن يتحقق بعد اإلعالن عنها مبارشة ،وهذا أمر واضح.
ونحن ال ننكر أن اليامين يدعو لنرصة صاحب األمر ݠ وأنه صادق يف
دعوته ،إال أن املراد بدعوته له ݠ هو الدعوة لنرصته ،ال الدعوة إىل مذهب
جديد له أربعة وعرشون إمام ًا ،وال الدعوة إىل إمامة الﮕاطع بخصوصه ،فإن
هذه الدعوة ليست دعوة إىل صاحب األمر عجل اهلل تعاىل َفرجه الرشيف كام ال
خيفى.
ثم إن الديراوي بعد أن نقل رواية عامر املروية يف كتاب (الغيبة) للشيخ
الطويس ݞ ص  ،463التي ورد فيها قوله ݠ :ويظهر ثالثة نفر بالشام كلهم
يطلب امللك ،رجل أبقع ،ورجل أصهب ،ورجل من أهل بيت أيب سفيان خيرج
يف كلب ،وحيرض الناس بدمشق ،وخيرج أهل الغرب إىل مرص ،فإذا دخلوا فتلك
إمارة السفياين ،وخيرج قبل ذلك من يدعو آلل حممد.
قال :وفيه نص عىل أن ثمة من يدعو آلل حممد قبل خروج اإلمام
املهدي ،وهو اليامين الذي سنعرف الحق ًا أنه القائم نفسه أو مهدي آخر
الزمان(.)1
( )1جامع األدلة.95 :
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واجلواب :أننا بينا فيام تقدم داللة الرواية عىل أن اليامين سيدعو إىل نرصة
اإلمام املهدي ݠ ،وأما ما يزعمه الﮕاطع وأتباعه من الدعوة إىل اثني عرش
مهد ًّيا من أوالد اإلمام املهدي ݠ ،أوهلم أمحد إسامعيل ﮔاطع ،فإثبات ذلك
من الروايات دونه خرط القتاد.
وأما قوله« :إن اليامين هو القائم نفسه ،ومهدي آخر الزمان» فهو هذيان
واضح ،وكفاه أنه خمالف إلمجاع مجيع املسلمني منذ عرص الرسالة إىل يومنا هذا.
األدلة الدالّة على أن اليماين ليس إماماً مفترض الطاعة:

يدل عىل أن اليامين ليس إمام ًا مفرتض الطاعة وال صاحب دعوة خاصة

به عدة أمور:
 -1أن الروايات املتواترة عند الشيعة اإلمامية حرصت األئمة يف اثني
عرش ،ال يزيدون وال ينقصون ،أوهلم أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب
ݠ ،وآخرهم اإلمام املهدي املنتظر عجل اهلل تعاىل َفرجه الرشيف ،وقد سبق
أن ذكرنا مجلة من تلك الروايات فيام تقدم ،ولو كان اليامين إمام ًا مفرتض الطاعة
لزاد عدد األئمة عىل االثني عرش ،وهو واضح البطالن.
 -2أن اليامين لو كان إمام ًا مفرتض الطاعة لوجب التأكيد عىل إمامته يف
الروايات الكثرية املتواترة التي َأكد األئمة األطهار ݜ فيها عىل إمامة غريه من
أئمة اهلدى ݜ ،و َلذكر ذلك عىل األقل يف رواية واحدة صحيحة ،وكل من
تتبع الروايات ال جيد فيها أي إشارة من قريب أو بعيد إىل إمامة اليامين حتى يف
رواية واحدة ضعيفة السند ،فكيف تثبت هذه اإلمامة التي ال دليل عليها يف
الروايات؟!
 -3أن الروايات وصفت اليامين بأنه يدعو إىل اإلمام املهدي عجل اهلل
تعاىل فرجه الرشيف ،ولو كان إمام ًا مفرتض الطاعة لوجب أن يكون صامت ًا يف
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زمان اإلمام املهدي ݠ ،فإنه ما اجتمع إمامان يف عرص واحد إال كان أحدمها
صامت ًا كام دل عليه ما رواه الكليني ݞ بسند صحيح عن احلسني بن أيب العالء،
قال :قلت أليب عبد اهلل ݠ :تكون األرض ليس فيها إمام؟ قال :ال .قلت:
يكون إمامان؟ قال :ال ،إال وأحدمها صامت(.)1
لكن أمحد إسامعيل ﮔاطع جتاهل كل تلك األحاديث املتواترة التي
حرصت األئمة يف اثني عرش إمام ًا ،وحاول أن يلتف عىل بعض األحاديث
الضعيفة ليثبت هبا أن اليامين إمام مفرتض الطاعة ،فقال:
ممهد يف زمن الظهور املقدس ومن الثالث مائة وثالث
إن اليامين ِّ
عرش [كذا] ،ويسلم الراية لإلمام املهدي ،واملهدي األول أيض ًا موجود
يف زمن الظهور املقدس ،وأول مؤمن باإلمام املهدي ݠ يف بداية
ظهوره وقبل قيامه ،فال بد أن يكون أحدمها حجة عىل اآلخر ،وبام أن
األئمة واملهديني حجج اهلل عىل مجيع اخللق ،واملهدي األول منهم ،فهو
حجة عىل اليامين إذا مل يكونا شخص ًا واحد ًا ،وبالتايل يكون املهدي
األول هو قائد ثورة التمهيد ،فيصبح دور اليامين ثانوي ًا ،بل مساعد ًا
للقائد ،وهذا غري صحيح؛ ألن اليامين هو املمهد الرئييس وقائد حركة
الظهور املقدس ،فتحتم أن يكون املهدي األول هو اليامين ،واليامين هو
املهدي األول(.)2

وال خيفى عىل القارئ العزيز ما يف هذا الكالم من األكاذيب الفاضحة
املخالفة لألدلة الواضحة؛ فإنه ال توجد رواية واحدة تدل عىل أن اليامين من
ضمن أنصار اإلمام الثالثامئة والثالثة عرش ،والرواية التي ذكرت أسامء أنصار
اإلمام املهدي ݠ ذكرت من اليمن مجاعة ال يعلم أن اليامين املعهود واحد
( )1الكايف .178/1
( )2املتشاهبات .46/4
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منهم أو ال؛ ألن الروايات األخرى مل تذكر اسم اليامين حتى يعرف أنه أحد
هؤالء املذكورين ،وأما ادعاء أمحد إسامعيل ﮔاطع أن اليامين من البرصة واسمه
أمحد ،أي أنه هو نفس أمحد إسامعيل ﮔاطع ،فإن الرواية ِّ
تكذبه؛ ألن الرواية التي
رواها املرندي يف (جممع النورين) ورد فيها أن أنصار اإلمام ݠ من البرصة:
عيل [و] حمارب ،وطليق(.)1
والرواية التي ذكرها اليزدي احلائري يف (إلزام الناصب) ورد فيها أن
أنصاره ݠ من البرصة رجالن :عيل وحمارب(.)2
وأما حممد بن جرير الطربي الشيعي فإنه ذكر يف (دالئل اإلمامة) أن
أنصاره ݠ من البرصة ثالثة رجال :عبد الرمحن بن األعطف بن سعد ،وأمحد بن
مليح ،ومحاد بن جابر(.)3
وهذه الروايات بأمجعها ال داللة فيها عىل أن اليامين من أنصار اإلمام
املهدي املنتظر عجل اهلل تعاىل َفرجه الرشيف ،بل إهنا تدل عىل خالف ما يزعمه
أمحد إسامعيل ﮔاطع وأتباعه من داللة الروايات عىل أن اليامين من البرصة،
واسمه أمحد ،وأنه من الثالثامئة والثالثة عرش ،فإن (أمحد) املذكور يف رواية
(دالئل اإلمامة) هو أمحد بن مليح ،ال أمحد بن إسامعيل ﮔاطع كام حاولوا أن
يموهوا عىل الناس يف ذلك ،ويومهوهم بأن أحد أنصار اإلمام ݠ من البرصة
اسمه (أمحد) ،وهلذا تركوا النقل عن املصدر األساس وهو (دالئل اإلمامة)،
ونقلوا عن كتاب (بشارة اإلسالم) ،الذي نقل هذه الرواية عن نسخة كثرية
اخلطأ والتصحيف من كتاب (غاية املرام) الذي ينقل الرواية عن كتاب (دالئل
اإلمامة) ،حيث جاء يف الكتاب املذكور قوله :ومن البرصة :عبد الرمحن بن
( )1جممع النورين.331 :
( )2إلزام الناصب .174/2
( )3دالئل اإلمامة.313 :
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األعطف بن سعد ،وأمحد ،ومليح ،ومحاد بن جابر(.)1
مع أن مؤلف كتاب (بشارة اإلسالم) اعرتف بعد نقل هذه الرواية أن
النسخة التي نقل عنها نسخة كثرية األغالط ،فقال :هذه النسخة كثرية الغلط،
صححت بعضها بنظري
وقد سقط منها بعض احلروف وبدل البعض ،وقد َّ
القارص بواسطة بعض األخبار.
ومع ذلك فإن أمحد إسامعيل ﮔاطع وأنصاره نقلوا هذه الرواية عن هذا
الكتاب الذي هو متأخر ،حيث تويف مؤلفه سنة 1336هـ ،ومل ينقلوها عن
املصدر األصل وهو (دالئل اإلمامة) ملؤلفه حممد بن جرير بن رستم الطربي
املتوىف يف أوائل القرن الثالث اهلجري؛ وسبب ذلك واضح ،وهو أن ما يف
املصدر األصيل يبطل ما يدعيه الﮕاطع وأنصاره من أنه هو اليامين ،وأنه أحد
الثالثامئة والثالثة عرش ،بخالف النقل عن كتاب (بشارة اإلسالم) الذي ورد
فيه أن اسم أحد أنصار اإلمام ݠ من البرصة اسمه أمحد ،فإنه يمكن هلم أن
يدَّ عوا أن املراد به هو الﮕاطع نفسه ،رغم ما قاله مؤلف الكتاب عن نسخته التي
نقل عنها ،وهذا دليل واضح عىل أهنم ال أمانة هلم يف نقلهم عن املصادر ،فإهنم
كثري ًا ما يبرتون الرواية ،فينقلون جزء ًا منها ،ويرتكون نقل الباقي؛ ألن باقي
الرواية يبطل مزاعمهم الكاذبة ،ويدل عىل خالف ما يدعونه.
املروجني ألمحد إسامعيل ﮔاطع أن «عيل
وقد ذكر حيدر الزيادي وهو من ِّ
حمارب» املذكور يف بعض الروايات أنه من أنصار اإلمام املهدي املنتظر ݠ هو
نفس أمحد إسامعيل ﮔاطع ،حيث قال:
أول أنصار اإلمام املهدي ݠ من البرصة ،واسمه أمحد ،ويف
رواية سمي عيل حمارب ،فأما عيل فكونه الويص يف زمن الظهور كام أن
( )1بشارة اإلسالم.295 :
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عيل بن أيب طالب ويص رسول اهلل ،فسمي عيل [كذا] للمشاهبة،
وحمارب أي مقاتل؛ لكونه يقود معارك جيش اإلمام ݠ العقائدية
والعسكرية(.)1

وال خيفى أن هذا الكالم هذيان يضحك الثكىل ،وهو يدل عىل ما وصل
إليه هؤالء القوم من حتريف معاين الروايات والعبث هبا ،وي ِّبني مدى خواء
صاحبهم الﮕاطع عن كل فضيلة ،ولذا سعى أنصاره هذه املساعي املخجلة
لكي ينسبوا له بعض الفضائل التي ليست له.
وهذا أنموذج مما دأب عليه أتباع الﮕاطع الذين ينتقون من الروايات ما
يظنون أهنم قادرون عىل حتريف معانيها ،فمع أن كل مصادر احلديث التي
ذكرناها مل يذكر فيها ما حيتمل أنه إشارة إىل أمحد إسامعيل ﮔاطع ،إال أهنم
اختاروا اس ًام فحرفوا معناه بالنحو الذي نقلناه عن حيدر الزيادي ،مع أنه من
الواضح أن املراد بـ «عيل حمارب» كام يف رواية (جممع النورين) ،أو «عيل
وحمارب» كام يف رواية (إلزام الناصب) ،رجل مسمى بذلك ،أو رجالن هلام
هذان االسامن ،كام هو حال بقية األسامء التي وردت يف نفس الرواية لألنصار
الباقني لإلمام املهدي سالم اهلل عليه ،فإن اإلمام ݠ كان يف صدد بيان أسامء
هؤالء األنصار ،من دون اإلشارة إىل أي صفة يتصف هبا كل واحد منهم.
وأما زعم أمحد إسامعيل ﮔاطع أن اليامين يسلم الراية لإلمام املهدي ݠ
فلم تدل عليه الروايات ال من قريب وال من بعيد ،والذي دلت عليه الروايات
التي ذكرناها فيام تقدم هو أن اليامين يدعو إىل اإلمام املهدي ݠ ،وأنه من
املوالني له ،ويقوم بنرصته ،وزعمهم أنه هو الذي يمأل األرض قسط ًا وعدالً،
أو يوطئ لإلمام املهدي سلطانه ،ال أثر له يف الروايات ،وكل ما ذكره أمحد
إسامعيل ﮔاطع وأنصاره يف ذلك فهو من أكاذيبهم ومتوهياهتم الكثرية التي َّ
دل
( )1اليامين املوعود حجة اهلل.156 :
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الدليل عىل بطالهنا.
وأما االعتقاد بإمامة املهدي األول الذي هو أمحد إسامعيل ﮔاطع،
وبإمامة املهديني األحد عرش من أوالد هذا الﮕاطع ،فهو من العقائد الشيطانية
الباطلة التي خالفوا فيها مجيع املسلمني منذ عرص الرسالة إىل يومنا هذا،
وخالفوا هبا الروايات املتواترة التي حرصت األئمة املعصومني يف اثني عرش،
أوهلم أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب ݠ ،وآخرهم اإلمام املهدي
املنتظر عجل اهلل تعاىل َفرجه الرشيف ،ويكفي هذا يف الداللة عىل بطالن هذه
العقيدة الفاسدة.

ومما قلنا يظهر بطالن استدالل أمحد إسامعيل ﮔاطع عىل أن املهدي األول
هو اليامين املذكور يف الروايات ،حيث زعم أنه لو مل يكن املهدي األول واليامين
شخص ًا واحد ًا للزم «أن يكون أحدمها حجة عىل اآلخر ،وبام أن األئمة
واملهديني حجج اهلل عىل مجيع اخللق ،واملهدي األول منهم ،فهو حجة عىل
اليامين إذا مل يكونا شخص ًا واحد ًا ،وبالتايل يكون املهدي األول هو قائد ثورة
التمهيد ،فيصبح دور اليامين ثانوي ًا ،بل مساعد ًا للقائد ،وهذا غري صحيح؛ ألن
اليامين هو املمهد الرئييس وقائد حركة الظهور املقدس ،فتحتم أن يكون املهدي
األول هو اليامين ،واليامين هو املهدي األول».
وهذا الكالم أوهن من بيت العنكبوت ،فإن الشيعة كام قلنا منذ عصور
األئمة األطهار ݜ إىل يومنا هذا ال يقولون« :إن بعد األئمة املعصومني االثني
عرش ݜ اثني عرش مهد ًّيا من ولد اإلمام املهدي املنتظر ݠ»؛ ألن ذلك
مضاف ًا إىل أنه خمالف لألحاديث الصحيحة املتواترة التي حرصت األئمة
املعصومني يف اثني عرش فقط ،أوهلم اإلمام أمري املؤمنني ݠ ،وآخرهم املهدي
املنتظر ݠ ،فإنا مل نجد دلي ً
ال واحد ًا يدل عىل إمامة هؤالء املهديني االثني
عرش ،الذين يزعم أمحد إسامعيل ﮔاطع زور ًا وكذب ًا أنه أوهلم ،إال رواية واحدة
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ذكرها الشيخ الطويس ݞ يف كتاب (الغيبة) ،أسامها الﮕاطع وأنصاره برواية
الوصية ،وهي رواية ضعيفة السند ،قارصة الداللة عىل ما ادعوه ،وقد ناقشت
هذه الرواية سند ًا وداللة يف كتايب (الرد القاصم لدعوة املفرتي عىل اإلمام
القائم) ،فمن أراد االطالع عىل ذلك فلريجع إىل هذا الكتاب(.)1
وعىل ما قلناه ،فإن املهدي األول لن يكون له وجود يف عرص الظهور وال
يف غريه حتى نرتدد يف أنه هل هو نفس اليامين ،أو أنه رجل آخر غريه؟
ولو أغمضنا عن مجيع الروايات التي حرصت األئمة يف اثني عرش،
وسلمنا جدالً أن اثني عرش مهد ًّيا سيتولون اإلمامة بعد اإلمام املهدي املنتظر
ݠ ،أوهلم هو املهدي األول ،فإن ذلك ال يستلزم وجوده يف عرص الظهور؛
ألنه ربام يولد بعد ذلك بعرش سنني أو عرشين سنة؛ وزعم أمحد إسامعيل ﮔاطع
أنه هو املهدي األول ال قيمة له؛ ألنه ادعاء جمرد ال دليل عليه ،بل قام الدليل
الصحيح عىل خالفه؛ فإن أمحد إسامعيل ﮔاطع مضاف ًا إىل أنه ال ينتسب إىل
اإلمام املهدي ݠ ال من قريب وال بعيد ،واملهدي األول إن كان سيوجد فهو
من أوالد اإلمام املهدي ݠ املبارشين ،ال من أحفاد أحفاده كام هو حال أمحد
إسامعيل ﮔاطع بحسب زعمه ،حيث يزعم كذب ًا وزور ًا أن اإلمام املهدي ݠ
هو جده الرابع ،فإن هذا الﮕاطع ال يصلح إلمامة الصالة؛ ألنه عامي رصف،
وأخطاؤه يف قراءة آيات القرآن كثرية وفاضحة ،ال يقع فيها كثري من صبيان
املسلمني ،فكيف يكون إمام ًا مفرتض الطاعة؟!
ولو تنزلنا وسلمنا أن املهدي األول سيكون معارص ًا لعرص الظهور ،فإن
ذلك ال يستلزم أن يكون هو نفس اليامين؛ إذ ال حمذور يف أن يكونا شخصني
خمتلفني ،أما املهدي األول فهو أحد أوالد اإلمام املهدي ݠ ،وأما اليامين فهو
أحد القادة الذين يقومون بنرصة اإلمام املهدي ݠ ،فأين التنايف؟!
( )1الرد القاصم لدعوة املفرتي عىل اإلمام القائم.54-27 :
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وما زعمه هذا الﮕاطع من أن عدم احتاد شخصيتي الرجلني يستلزم أن
يكون املهدي األول قائد ثورة التمهيد ،فيصبح دور اليامين ثانو ًّيا ،ويكون اليامين
مساعد ًا للقائد ،وهو غري صحيح؛ ألن اليامين هو املمهد الرئييس وقائد حركة
الظهور املقدس ،كله ختبيص فاضح وهذيان واضح؛ ألن قائد حركة الظهور
املقدس هو اإلمام املهدي املنتظر ݠ نفسه ،ال املهدي األول الذي ال وجود له
إال يف خيال أمحد إسامعيل ﮔاطع وأتباعه ،وال اليامين الذي جعله هذا الﮕاطع
وأنصاره ممهد ًا رئيس ًا وقائد حركة الظهور املقدس من دون أي دليل عىل ذلك.
مع أنا لو سلمنا بوجود املهدي األول يف عرص الظهور فال مانع أيض ًا من
جهة ثانية أن يكون املهدي األول مغاير ًا لليامين ،ويكون املهدي األول صامت ًا
وقت الظهور ،وأما اليامين فهو من عالمات ظهور اإلمام ݠ  ،ومن الداعني
إليه ،وأما قائد حركة الظهور املقدس فهو اإلمام املهدي ݠ نفسه كام قلنا.
ثم إن ناظ ًام العقييل سار عىل هنج إمامه أمحد إسامعيل ﮔاطع يف جتاهل
األحاديث املتواترة التي حرصت األئمة يف اثني عرش إمام ًا ،وحاول االستناد إىل
بعض األحاديث الضعيفة إلثبات أن اليامين إمام مفرتض الطاعة ،فقال:
وما دام أن شيعة آل حممد ݜ مأمورون أن ال جييبوا وال ينرصوا
إال رجل [كذا] من أهل بيت النبي ݕ ،يكون املقصود بالرجل يف
يفرج اهلل البالء برجل من بيتي كانفراج
قول أمري املؤمنني ݠِّ « :
األديم» ،هو اليامين املوعود حت ًام ،والقول بغري هذا يستلزم التناقض يف
كالم أهل البيت ݜ وحاشاهم؛ ألنه يعني أن اليامين منهي عن
نرصته؛ ألنه ليس من بيت النبي ݕ ،ونحن مأمورون باجللوس وعدم
نرصة أي شخص حتى نسمع نداء رجل من أهل بيت النبي ݕ:
«انظروا أهل بيت نبيكم ،فإن لبدوا فالبدوا ،وإن استنرصوكم
نرصوا وت َ
عذروا»(.)1
فانرصوهم ت َ
( )1دراسة يف شخصية اليامين املوعود .61/1
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وهذا كالم واضح البطالن؛ ألن الذي جتب نرصته وطاعته والتسليم له
من أهل البيت ݜ يف عرص الظهور ،والذي يرفع اهلل به البالء ،هو اإلمام
املهدي املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف ،وأما اليامين فمضاف ًا إىل أن
يفرج به البالء  -ال ينطبق عليه ،فإن
الوصف الوارد يف الرواية  -وهو أن اهلل ِّ

نرصته  -إن وجبت  -فألجل أنه يدعو إىل نرصة اإلمام املهدي ݠ ،ال من
أجل أنه إمام مفرتض الطاعة ،وله دعوة أخرى خاصة به مغايرة لدعوة اإلمام
املهدي ݠ.

ثم إن املتت ِّبع لروايات آخر الزمان التي حتدثت عن اإلمام املهدي املنتظر
عجل اهلل تعاىل فرجه ،ال جيد فيها أي إشارة إىل أن اليامين سيكون قائد ًا يف جيش
اإلمام املهدي ݠ ،أو أن له دور ًا يف ملء األرض قسط ًا وعدالً.
جردوا اإلمام املهدي
وال ينقيض العجب من الﮕاطع وأنصاره الذين َّ

ݠ من كل فضيلة ،فزعموا أن اليامين هو الذي يم ِّهد لإلمام املهدي ݠ،
ويقوم بفتح الفتوحات ،وأنه يف حقيقة األمر هو الذي يمأل األرض قسط ًا
وعدالً ،وأن نسبة ذلك إىل اإلمام املهدي املنتظر عجل اهلل تعاىل َفرجه الرشيف

جيهز جيش ًا ،فينسب إليه كل ما يقوم به
ألجل كونه آمر ًا ال فاعالً ،كامللك الذي ِّ
هذا اجليش من الفتوحات ،وإن كان امللك مل حيارب ،ومل خي ِّطط ،ومل يقم بأي

جمهود يذكر.
قال ناظم العقييل:
يمكن لنا أن ننسب كل احلروب واملالحم التي يقوم هبا اليامين
املوعود إىل اإلمام املهدي ݠ ،من باب أهنا بأمره وإرشاده ،كام نقول:
«فتح امللك الفالين املدينة الفالنية» ،يف حني أن قائد جيشه هو الذي
فتحها ،وليس امللك نفسه ،ولكن ال نستطيع أن نعكس املسألة ،أي ال
نستطيع أن ننسب املالحم التي يقودها اإلمام املهدي ݠ بنفسه باملبارشة
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إىل اليامين املوعود؛ ألن اليامين املوعود حينئذ ال يكون سوى جندي كبقية

اجلنود والقادة ،فال قيادة مبارشة له ،وال أمر أو هني أو ختطيط(.)1
إىل أن قال:
وبعد أن ثبت فيام سبق أن اليامين املوعود من ذرية اإلمام املهدي
ݠ ،فقد تنص الروايات عىل أمور كثرية يقوم هبا اإلمام املهدي ݠ،
ولكن يف احلقيقة سيقوم هبا ابنه ويامنيه أمحد الويص ،ومنها مسألة
مبارشة املالحم ،ومحل السيف عىل عاتقه ثامنية أشهر ،وقد تكون هناك

أمور أخرى مل ختطر عىل البال(.)2
والنتيجة التي يريد أن خيلص إليها ناظم العقييل أنه ال مانع من أن يقوم
اليامين الذي َفر َضه العقييل أنه من أبناء اإلمام املهدي عجل اهلل تعاىل َفرجه
الرشيف بكل ما ذكر يف الروايات أن اإلمام املهدي ݠ سيقوم به حتى ملء
األرض قسط ًا وعدالً (وهذا من األمور األخرى التي مل ختطر عىل البال) وغري
ذلك ،وهذا ال يكون فيه تكذيب للروايات؛ ألن ما يفعله االبن أو احلفيد يصح
نسبته إىل األب أو اجلد ولو بنحو املجاز ال احلقيقة.
وهبذا خيرج اإلمام املهدي ݠ عن أن يكون هو املصلح العاملي احلقيقي
الذي يمأل األرض قسط ًا وعدالً بعدما ملئت ظل ًام وجور ًا ،ويكون املصلح
العاملي احلقيقي بزعمهم هو أمحد إسامعيل ﮔاطع الذي نسبوا إليه كل فضائل
اإلمام املهدي املنتظر ݠ.
وال خيفى أن هذا الكالم خمالف إلمجاع املسلمني ،فإهنم أمجعوا عىل أن
الذي يمأل األرض قسط ًا وعدالً حقيقة هو اإلمام املهدي ݠ نفسه،
والروايات نسبت هذا الفعل إليه سالم اهلل عليه ،ومقتىض ذلك هو محل الكالم
( )1دراسة يف شخصية اليامين املوعود .64/1
( )2نفس املصدر .67/1
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عىل معناه احلقيقي ،الذي يدل عىل أنه ݠ هو الفاعل احلقيقي ال املجازي ،وال
يمكن محل الكالم عىل املجاز إال بقرينة ،وال قرينة يف البني تدل عىل أن الذي
يمأل األرض عدالً هو رجل من ولده سالم اهلل عليه.
ثم إنه إذا كان الذي سيمأل األرض عدالً من ولد اإلمام املهدي ݠ،
وهو الﮕاطع نفسه الذي يدعي بال حياء أنه حفيد حفيد اإلمام املهدي ݠ ،فال
وجه حينئذ لتخصيص اإلمام املهدي ݠ يف الروايات بأنه يمأل األرض ،وال
معنى للتأكيد عىل ذلك يف مجيع الروايات ،والالزم حينئذ نسبة هذا الفعل إىل
الﮕاطع نفسه بنحو احلقيقة ولو يف بعض الروايات عىل األقل ،وال حاجة إىل
استعامل املجاز يف مجيع الروايات من دون استثناء ،فإن ذلك يوقع الناس يف
اللبس ،بل يف الضالل املبني.
ولو سلمنا جدالً بأن هناك رضورة رشعية ملحة يعلمها األئمة األطهار
ݜ ،اقتضت منهم أن ينسبوا ملء األرض إىل رجل آخر غري الﮕاطع ،فإن
نسبته إىل أقرب اآلباء وهو احلاج إسامعيل ﮔاطع (والد مدعي اليامنية) ،أو نسبته
إىل خري اآلباء من جهة األم وهو رسول اهلل ݕ ،أو خري اآلباء من جهة األب
وهو أمري املؤمنني ݠ أوىل من نسبته إىل اجلد الرابع  -وهو اإلمام املهدي
املنتظر ݠ  -كام يدَّ عي.
ثم إن ناظ ًام العقييل جلأ للتدليل عىل إمامة اليامين إىل دليل آخر ،فقال:
إذن فام دام أن االلتواء عىل اليامين يسبب دخول النار والكون من
أهلها  -والعياذ باهلل  -فال بد أن يكون اليامين إما ًما منص ًبا من اهلل تعاىل
وحجة إهلية؛ ألنه لو مل يكن كذلك ملا كان امللتوي عليه من أهل النار،
ولكان امللتوي عليه غري خارج عن والية أهل البيت ،ويكون من أهل

اجلنة ال من أهل النار(.)1
( )1دراسة يف شخصية اليامين املوعود .112/1
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واجلواب علم مما سبق ،فإن هذه الرواية مضاف ًا إىل ضعف سندها ،فإن
االلتواء عىل اليامين يعني حماربته وإضعاف شوكته وإفشال حركته ،وحيث إنه
يدعو إىل اإلمام املهدي ݠ ويقوم بنرصته ،فإن حماربة اليامين تفيض إىل إضعاف
حركة اإلمام املهدي ݠ ،وال شك يف أن كل من يعمل عىل إضعاف حركة
اإلمام املهدي ݠ فهو من أهل النار.
مضاف ًا إىل ذلك فإن االلتواء عىل اليامين بحربه وقتاله عادة ما يفيض إىل
سقوط قتىل مؤمنني من جيشه ،وهذا سبب ٍ
كاف لدخول النار ،بل إن جمرد
مقاتلة املؤمن بقصد قتله مما يوجب لفاعله أيض ًا العذاب األليم ،وهذا ليس
خمصوص ًا باليامين ،بل هو شامل جلميع املؤمنني ،واليامين واحد منهم ،فال داللة
يف هذه العبارة عىل أن اليامين إمام منصوب من اهلل تعاىل ،أو أنه حجة إهلية،
والروايات الواردة يف النهي والتحذير عن قتال عموم املؤمنني أشهر من أن
ختفى.
منها :مو َّثقة أيب بصري ،عن أيب جعفر ݠ ،قال :قال رسول اهلل ݕ:
سباب املؤمن فسوق ،وقتاله كفر ،وأكل حلمه معصية ،وحرمة ماله كحرمة
دمه(.)1
قال الشيخ املجليس ݞ:
«وقتاله كفر» املراد به الكفر الذي يطلق عىل أرباب الكبائر ،أو إذا
قاتله مستح ًّال ،أو إليامنه ،وقيل :كأن القتال ملا كان من أسباب الكفر
أطلق الكفر عليه جماز ًا ،أو أريد بالكفر كفر نعمة التآلف ،فإن اهلل أ َّلف

بني املؤمنني ،أو إنكار حق اإلخوة ،فإن من حقها عدم املقاتلة(.)2
ومنها :معتربة زيد بن عيل عن آبائه عن عيل ݠ ،قال :قال رسول اهلل
( )1الكايف .360/2
( )2مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول .7/11
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ݕ :إذا التقى املسلامن بسيفيهام عىل غري سنة فالقاتل واملقتول يف النار ،فقيل:
يا رسول اهلل ،هذا القاتل فام بال املقتول؟ قال :ألنه أراد قتله(.)1
وهذا احلديث واضح الداللة عىل أن املرء يؤاخذ عىل قصده قتل املسلم
بغري حق.
قال الشيخ املجليس ݞ:
ونحن نعلم أن من عزم ليالً عىل أن يصبح ويقتل مسل ًام ،أو يزين
هم بسيئة ومل
رصا ،وحيرش عىل نيته وقد َّ
بامرأة ،فامت تلك الليلة مات م ًّ
يعملها ،والدليل القاطع فيه ما روي عن النبي ݖ أنه قال« :إذا

التقى املسلامن بسيفيهام فالقاتل واملقتول يف النار ،قيل :يا رسول اهلل
هذا القاتل فام بال املقتول؟ قال :ألنه أراد قتل صاحبه» ،وهذا نص يف
أنه صار من أهل النار بمجرد اإلرادة ،مع أنه قتل مظلوم ًا ،فكيف تظن
أن اهلل ال يؤاخذ بالنية واهلم ،بل كل ما دخل حتت اختيار العبد فهو
مأخوذ به ،إال أن يكفره بحسنة ،ونقض العزم بالندم حسنة ،فلذلك
كتب حسنة ،وأما فوات املراد بعائق فليس بحسنة(.)2

وحمصل الكالم أن قتال اليامين وإن مل يتسبب منه وقوع قتىل من جنوده
َّ
ف يف بعض األحاديث بأنه
فهو يف نفسه حمرم؛ ألن قتال املسلم جرم عظيم وص َ
حياسب عىل قصده ما مل ينقضه بالتوبة والندم.
كفر؛ وألن املرء َ

( )1علل الرشائع  .172/2هتذيب األحكام .174/6
( )2مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول .274/11

هل اليماين واحد أو متعدِّد؟
ال شك يف أن أهل اليمن كثريون ،وكل واحد منهم يصح يف اللغة أن
ينسب إىل اليمن ،فيوصف بأنه يامين ،إال أن حمل الكالم هو اليامين املعهود
املذكور يف الروايات ،الذي هو أحد العالمات احلتمية لظهور اإلمام املهدي
املنتظر ݠ.
وبام أن اليامين عالمة من عالمات ظهور اإلمام ݠ فال يمكن أن يكون
متعدد ًا؛ ألن تعدده يفقده الفائدة من جعله عالمة؛ ألنه ال يعلم حينئذ أن
العالمة هذا اليامين أو ذاك.
وال خيفى أن الالم يف كلمة «اليامين» هي الم العهد ،فيكون املراد باليامين
هو الرجل املعهود املعروف الذي هو عالمة حتمية للظهور املقدس ،وال يصح
أن تكون هذه الالم جنسية ،أو استغراقية؛ ألن ذلك يتناىف مع كونه عالمة
حتمية ،وقد ب َّينا ذلك فيام تقدم.
إذا اتضح ذلك نقول :إن أنصار أمحد إسامعيل ﮔاطع ملا رأوا أن الروايات
تدل عىل أن اليامين خيرج من اليمن ،حاولوا االلتفاف عىل النصوص بادعاء أن
اليامين املذكور يف الروايات والذي هو من عالمات الظهور أكثر من واحد،
فهناك اليامين املعهود ،وهناك يامين آخر ،وغرضهم من ذلك هو الفرار من
االلتزام بأن اليامين من اليمن ،كيال خيالفوا ادعاءهم بأن صاحبهم الﮕاطع
البرصي هو اليامين املعهود.
قال حيدر الزيادي وهو أحد أنصار أمحد الﮕاطع:
من خالل روايات أهل البيت يتبني أن شخصية اليامين ذكرت
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مرات متعددة وبصيغ خمتلفة ،ويف كل مرة نفهم جان ًبا من الصورة،
ويتبني أن اليامين الذي يأيت من اليمن هو غري اليامين اخلاص باإلمام
الذي ذكره رسول اهلل واإلمام الباقر ݠ ،وقال« :امللتوي عليه من
أهل النار» ،والذي هو يمني اإلمام املهدي ݠ وقائد جيوشه ،وهو
أيضا قائد
املوىل الذي يأخذ البيعة من الناس لإلمام ݠ ،وهلذا اليامين ً
عىل جيوشه وهو يامين اليامين ،كام أن ثورات آل حممد التمهيدية للقائم
ݠ فهي ثورات يامنية؛ ألهنم يامنية بالنسب والسبب والقائد للثورة،
فهو يامين أيض ًا نسب ًة ألهل البيت ،كام أن املنسوب للسفياين فهو سفياين
أيضا .ومن هنا نفهم أن الثالث مائة والثالث عرش [كذا] أنصار اإلمام
ً
املهدي ݠ كلهم يامنية نسبة لقائدهم اليامين؛ ألنه أوهلم وصاحبهم،
فأي منهم يقوم بثورة تسمى ثورة اليامين.
فال يلتبس عىل أحد األمر عند مروره بروايات تذكر عدة يامنية،
أي اليامين متعدد القادة ،إال إن اليامين املخصوص بالبيعة ،وامللتوي
عليه من أهل النار ،هو حجة من حجج اهلل يف أرضه ،وهو معصوم(.)1

وهذا الكالم فيه من اهلذيان ما ال خيفى ،فإن اليامين الذي هو عالمة
حتمية للظهور ال بد أن يكون رج ً
ال واحد ًا غري متعدد كام قلنا ،ولو كان متعدِّ د ًا
لفقد خاصية كونه عالمةَ ،
والفتقرت هذه العالمة إىل عالمة أخرى تب ِّينها.
وهذا الزعم مضاف ًا إىل أنه ال دليل عليه ،فإن الروايات التي نصت عىل أن
اليامين خيرج من اليمن إنام حتدثت عن اليامين الذي هو من عالمات ظهور اإلمام
املهدي ݠ ،ومل تتحدث عن يامين آخر خيرج يف عرص الظهور.
ووصف اليامين املعهود بأنه يامين خاص باإلمام ݠ ،وأنه قد ذكره
رسول اهلل ݕ واإلمام الباقر ݠ ،وقال« :امللتوي عليه من أهل النار» ،والذي
( )1اليامين املوعود حجة اهلل.76 :
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هو يمني اإلمام املهدي ݠ وقائد جيوشه ،وهو املوىل الذي يأخذ البيعة من
الناس لإلمام ݠ ،كله غري صحيح؛ فإن مجيع ذلك مل يثبت لليامين املعهود ،إال
ما ورد يف رواية ضعيفة سبق الكالم فيها من أن «امللتوي عليه من أهل النار».
وأما ما أفاضه أتباع الﮕاطع عىل اليامين من الصفات العظيمة واملقامات
الكثرية التي من ضمنها اإلمامة والعصمة ،وأنه هو الذي يمأل األرض قسط ًا
وعدالً ،وغري ذلك فكله يدل عىل جهل هؤالء القوم ،ويكشف عن مدى
تالعبهم بالروايات ،واستخفافهم بعقول الناس ،وشدة حرصهم عىل تفسريها
بأهوائهم بال خوف من اهلل سبحانه وال حياء من الناس.
واملضحك أن هذا الزيادي ذكر أن اليامين قائد جيوش اإلمام املهدي
ݠ ،ثم ذكر أن قائد جيوش اليامين يامين آخر!! فال أدري كيف يكون ذلك؟!
وكيف يعقل أن يتوىل اليامين قيادة جيوش اإلمام ݠ ،وتكون له جيوش أخرى
خاصة به ،يوكل أمر قيادهتا إىل رجل آخر غريه؟!
إذا كان اليامين يف عرص الظهور له جيوش مغايرة جليوش اإلمام املهدي
ݠ فإنه سيكون قائد ًا عليها ،ولن يكون قائد ًا يف نفس الوقت عىل جيوش
اإلمام ݠ.
واملضحك املبكي أيض ًا  -وكثري من كالمه مضحك مب ٍ
ك  -زعمه أن
أنصار اإلمام املهدي ݠ الثالث مائة والثالثة عرش كلهم يامنية نسب ًة لقائدهم
اليامين؛ ألنه أوهلم وصاحبهم ،فأي منهم يقوم بثورة تسمى ثورة اليامين.
ونحن قلنا فيام تقدم« :إنه ال دليل عىل أن اليامين من الثالثامئة والثالثة
عرش» ،فكيف يكون اليامين أوهلم وقائدهم؟! ولو سلمنا هلم بذلك فلامذا
ينسبون إىل اليامين وال ينسبون إىل اإلمام املهدي املنتظر ݠ الذي هو قائدهم
احلقيقي وقائد اليامين نفسه؟! وما هي أمهية نسبتهم إىل اليامين بخصوصه حتى
يوصفوا بأهنم يامنية ،وتوصف ثورة اإلمام املهدي سالم اهلل عليه بأهنا ثورة
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يامنية؟!
هذا اهلراء واهلذيان وكثري من أمثاله مأل هؤالء القوم به صحائف سموها
كتب ًا ،ومن نظر فيها يرى أهنا ال تشتمل عىل أي علم ،وإنام هي جهاالت
جمموعة ،ال تستحق أن ينظر فيها ،وهلذا فإين ال أرى أي فائدة علمية يف بيان
بطالن الكثري من هذيان هذا الزيادي وأمثاله حول اليامين؛ ألن أكثر هؤالء ال
يتكلمون بعلم وحتقيق ،وال يذكرون ما يصح أن يسمى دلي ً
ال حتى لو كان
فاسد ًا ،بل أكثر كالمهم ادعاءات جمردة ،وكل من نظر فيام كتبوه جيد أهنم
يأخذون الرواية ويطبقوهنا عىل من شاؤوا بحسب ما متليه عليهم أهواؤهم ،من
دون أن يذكروا عىل ذلك أي دليل ،ومن الظلم للجمع التربعي أن نَصف
مجعهم لألخبار بأنه مجع تربعي ،بل هو مجع للجهل باهلوى ال أكثر.
وقال بعض الفضالء:
احتامل أن يكون اليامين متعدِّ د ًا ،ويكون الثاين منهام هو اليامين
املوعود .فقد نصت الروايات املتقدمة عىل أن ظهور اليامين املوعود
مقارن لظهور السفياين ،أي يف سنة ظهور املهدي ݠ.
ولكن توجد رواية أخرى صحيحة السند عن اإلمام الصادق
ݠ تقول( :خيرج قبل السفياين مرصي ويامين) (البحار. )210/52:
يمهد
ممهد ًا لليامين املوعود ،كام ِّ
وعليه فيكون هذا اليامين األول ِّ
الرجل من قم وغريه من أهل املرشق للخراساين وشعيب
املوعودين(.)1

واجلواب :أن الرواية التي نقلها الفاضل املذكور عن كتاب (بحار
األنوار) ظاهرة يف أن قبل السفياين مرصي ويامين ،واملراد باليامين يف هذه الرواية
رجل من اليمن ،بدليل ذكره منكَّر ًا بدون الم التعريف ،وهو غري اليامين املعهود
( )1عرص الظهور.122 :

هل اليامين واحد أو متعدد؟ 231.................................................................

معرف ًا بالالم العهدية.
الذي مل يذكر يف الروايات إال َّ
مضاف ًا إىل أن خروج اليامين املعهود متزامن مع خروج السفياين ،فكل
يامين َخ َر َج قبل السفياين ال كالم لنا فيه؛ ألنه غري اليامين املعهود الذي هو من
عالمات الظهور.

مع أن الرواية املذكورة ال تدل عىل أن هذا اليامين الذي خيرج قبل
يمهد لليامين املعهود ،وهي مل تبني شيئ ًا عن هذا اليامين ،فلعله من أعداء
السفياين ِّ
اليامين املحتوم ،ولعله يظهر قبله بمدة طويلة ،فال يكون له أي دور يف أحداث
عرص الظهور ،وال يكون من أنصار اإلمام املهدي املنتظر ݠ.

هل اليماين قائد الرايات السّود؟
تكرر يف الروايات ذكر أصحاب الرايات السود التي تأيت من املرشق كام
يف بعض منها ،أو من خراسان كام يف بعض آخر.
فمن هم هؤالء؟ ومن هو قائدهم؟ هل قائدهم هو اليامين أو شخص
آخر؟
من جمموع الروايات نستفيد عدة أمور:
 -1أن أصحاب الرايات السود خيرجون من املرشق:
فقد روى ابن طاووس عن احلسن أن رسول اهلل ݕ ،ذكر بال ًء يلقاه
أهل بيته حتى يبعث اهلل راية من املرشق سوداء ،من نرصها نرصه اهلل ،ومن
خذهلا خذله اهلل ،حتى يأتوا رج ً
ال اسمه كاسمي فيولوه أمرهم ،فيؤيده اهلل
وينرصه(.)1
وروى أيض ًا عن سعيد بن املسيب ،قال :قال رسول اهلل ݕ :خيرج من
املرشق رايات سود لبني العباس ،ثم يمكثون ما شاء اهلل ،ثم خترج رايات سود
صغار تقاتل رج ً
ال من ولد أيب سفيان وأصحابه من قبل املرشق ،ويؤدون
الطاعة للمهدي(.)2
 -2أهنم خيرجون من خصوص خراسان:
فقد روى النعامين يف (الغيبة) بسنده عن أيب بكر احلرضمي ،قال :دخلت
أنا وأبان عىل أيب عبد اهلل ݠ وذلك حني ظهرت الرايات السود بخراسان،
( )1املالحم والفتن.54 :
( )2نفس املصدر.55 :
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فقلنا :ما ترى؟ فقال :اجلسوا يف بيوتكم ،فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا عىل رجل
فاهندوا إلينا( )1بالسالح(.)2
بتقريب :أن الرواية تدل عىل أنه كان مرتكز ًا عند أصحاب اإلمام
الصادق ݠ أن الرايات السود املمدوحة خترج من خراسان ،فلام خرجت راية
أيب مسلم اخلراساين ،ظ َّن بعض أصحاب اإلمام الصادق ݠ أن تلك الرايات
املمدوحة هي رايات أيب مسلم ،واإلمام ݠ أقرهم عىل ما هو مرتكز يف
أذهاهنم من أهنا خترج من خراسان ،إال أنه َّبني هلم أن هذه رايات أخرى غري
تلك الرايات املمدوحة يف أخبار األئمة األطهار ݜ ،ولذلك أمرهم باجللوس

يف بيوهتم ،وعدم اخلروج معها.
وروى الشيخ الطويس ݞ يف كتاب (الغيبة) بسنده عن جابر ،عن أيب
جعفر ݠ ،قال :تنزل الرايات السود التي خترج من خراسان إىل الكوفة ،فإذا
ظهر املهدي ݠ بعث إليه بالبيعة(.)3
 -3أن قائد الرايات السود هو اخلراساين:
فقد روى النعامين يف كتاب (الغيبة) بسنده عن أيب بصري عن أيب جعفر
حممد بن عيل ݟ أنه قال يف حديث طويل :وليس فرجكم إال يف اختالف بني
فالن ،فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة يف شهر رمضان وخروج القائم ،إن اهلل
يفعل ما يشاء ،ولن خيرج القائم وال ترون ما حتبون حتى خيتلف بنو فالن فيام
بينهم ،فإذا كان كذلك طمع الناس فيهم ،واختلفت الكلمة ،وخرج السفياين.
وقال :ال بد لبني فالن من أن يملكوا ،فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم،
وتشتت أمرهم ،حتى خيرج عليهم اخلراساين والسفياين ،هذا من املرشق ،وهذا
( )1اهندوا إلينا :أي أرسعوا إىل نرصتنا.
( )2الغيبة للنعامين.203 :
( )3الغيبة للطويس.452 :
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من املغرب ،يستبقان إىل الكوفة كفريس رهان ،هذا من هنا ،وهذا من هنا ،حتى
يكون هالك بني فالن عىل أيدهيام ،أما إهنم ال يبقون منهم أحد ًا.)1( ...
وبسنده عن أيب بكر احلرضمي  ،عن أيب جعفر الباقر ݠ أنه سمعه
يقول :ال بد أن يملك بنو العباس ،فإذا ملكوا واختلفوا وتشتت أمرهم خرج
عليهم اخلراساين والسفياين ،هذا من املرشق ،وهذا من املغرب ،يستبقان إىل
الكوفة كفريس رهان ،هذا من ههنا ،وهذا من ههنا ،حتى يكون هالكهم عىل
أيدهيام ،أما إهنام ال يبقون منهم أحد ًا أبد ًا(.)2
فقوله :إن اخلراساين يأيت من املرشق  -أي من خراسان  -يدل عىل أنه
هو قائد الرايات السود التي خترج من خراسان ،ولذلك وصف يف الروايات
بأنه خراساين.
 -4أن قائدهم شاب من بني هاشم وعىل مقدمتهم شعيب بن صالح:
دل عىل ذلك الرواية السابقة التي رواها ابن طاووس ݞ عن جابر،
والرواية األخرى عن حممد بن احلنفية رضوان اهلل عليه.
وروى نعيم بن محاد روايات أكثر تفصي ً
ال تتحدث عن الرايات السود،
مضموهنا :أن شا ًّبا من بني هاشم ،بكفه اليمنى خال ،خيرج من خراسان يف
أربعة آالف رجل ،قالنسهم سود ،وثياهبم بيض ،وراياهتم سود ،عىل لوائه
شاب حديث السن ،خفيف اللحية أو كوسج ،أصفر أو أسمر ،ربعة ،من متيم
أو موىل لبني متيم ،اسمه شعيب بن صالح ،يقاتل أصحاب السفياين فيهزمهم،
هلزها أو هلدها حتى ينزل بيت املقدس أو (إيلياء) ،ثم يبعثون إىل
لو قاتل اجلبال َّ
اإلمام املهدي ݠ بالبيعة ،وشعيب بن صالح هذا هو الذي يكون بعد ذلك
( )1الغيبة للنعامين.264 :
( )2نفس املصدر.267 :
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عىل لواء اإلمام املهدي ݠ(.)1
 -5أهنم يبايعون اإلمام املهدي املنتظر ݠ ،ويؤدون إليه الطاعة:
فقد ورد يف رواية الشيخ الطويس عن جابر أنه ݠ قال :فإذا ظهر
املهدي ݠ بعث إليه بالبيعة.
ويف رواية ابن طاووس عن سعيد بن املسيب قوله ݕ :ويؤدون الطاعة
للمهدي.
 -6ورود األمر بنرصة هذه الرايات السود:
فقد روى ابن طاووس يف املالحم عن ثوبان ،قال :إذا رأيتم الرايات
السود خرجت من ق َبل خراسان ،فأتوها ولو حبو ًا عىل الثلج ،فإن فيها خليفة
اهلل املهدي(.)2
وروى عن احلسن أن رسول اهلل ݕ ،ذكر بال ًء يلقاه أهل بيته حتى يبعث
اهلل راية من املرشق سوداء ،من نرصها نرصه اهلل ،ومن خذهلا خذله اهلل ،حتى
يأتوا رج ً
ال اسمه كاسمي ،فيولوه أمرهم ،فيؤيده اهلل وينرصه(.)3
وروى حممد بن جرير الشيعي بسنده عن ابن مسعود أن رسول اهلل ݕ
قال يف حديث :إنا أهل بيت اختار اهلل عز وجل لنا اآلخرة عىل الدنيا ،وإنه
سيلقى أهل بيتي من بعدي تطريد ًا وترشيد ًا يف البالد ،حتى ترتفع رايات سود
نرصون ،فيعطون الذي
من املرشق ،فيسألون احلق فال يع َطون ،ويقاتلون في َ
سألوا ،فمن أدركهم منكم أو من أبنائكم فليأهتم ولو حبو ًا عىل الثلج ،فإهنا
رايات هدى ،يدفعوهنا إىل رجل من أهل بيتي ،يمأل األرض قسط ًا وعدالً ،كام
( )1الفتن.222 -213 :
( )2املالحم والفتن.53 :
( )3نفس املصدر.54 :
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ملئت جور ًا وظلامً(.)1
وحيث إن نرصة الرايات السوداء يتعلق به تكليف رشعي ،فعىل ما
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
مناقشة ،واهلل العامل.
دل عىل نرصة اليامين وما َّ
إال أن الفرق بني ما َّ
دل عىل نرصة الرايات
السوداء هو أن الدال عىل نرصة اليامين رواية واحدة ،والدال عىل نرصة الرايات
السوداء روايات متعددة ،وإذا أردنا أن نعتمد شيئ ًا من هذه الروايات فروايات
نرصة الرايات السوداء أوىل باالعتامد؛ لتعددها وتعدد طرقها.
 -7أهنم هيزمون أصحاب السفياين ويو ِّطئون للمهدي سلطانه:
فقد روى ابن طاووس يف (املالحم والفتن) عن جابر ،عن أيب جعفر
ݠ ،قال :خيرج شاب من بني هاشم بكفه اليمنى خال ،من خراسان برايات
سود ،بني يديه شعيب بن صالح ،يقاتل أصحاب السفياين فيهزمهم(.)2
وروى عن حممد بن احلنفية ،قال :خترج راية سوداء لبني العباس ،ثم
خترج من خراسان أخرى سوداء ،قالنسهم سود ،وثياهبم بيض ،عىل مقدمتهم
رجل يقال له :شعيب بن صالح ،أو :صالح بن شعيب من متيم ،هيزمون
أصحاب السفياين حتى ينزل بيت املقدس ،يو ِّطئ للمهدي سلطانه ،ويمد إليه
ثالثامئة من الشام ،يكون بني خروجه وبني أن يس ِّلم األمر للمهدي اثنان
وسبعون شهر ًا(.)3
( )1دالئل اإلمامة.232 :
( )2املالحم والفتن.53 :
( )3نفس املصدر.52 :
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وروى نعيم بن محاد بسنده عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ݠ ،قال:
إذا خرجت خيل السفياين إىل الكوفة بعث يف طلب أهل خراسان ،وخيرج أهل
خراسان يف طلب املهدي ،فيلتقي هو واهلاشمي برايات سود ،عىل مقدمته
شعيب بن صالح ،فيلتقي هو وأصحاب السفياين بباب إصطخر ،فتكون بينهم
ملحمة عظيمة ،فتظهر الرايات السود ،وهترب خيل السفياين ،فعند ذلك يتمنى
الناس املهدي ويطلبونه(.)1
من جمموع هذه الروايات يتبني أن أصحاب الرايات السود خيرجون من
املرشق أو من خراسان ،وحياربون أصحاب السفياين وهيزموهنم ،ويبايعون
اإلمام املهدي املنتظر ݠ ،ويؤدون إليه الطاعة ،ويوطئون له سلطانه ،وقائدهم
هو اخلراساين الذي يكون خروجه يف يوم واحد مع خروج اليامين والسفياين،
ورايته راية هدى ،إال أن راية اليامين أهدى.
لكن الﮕاطع وأتباعه عىل ما هو دأهبم يف تفسري األحاديث ،فإهنم لتحقيق
مآرهبم السيئة وغاياهتم الدنيئة ،قالوا :إنه ال توجد راية هدى إال واحدة،
وحيث إن راية اليامين أهدى الرايات ،وهذه الرايات السود رايات هدى ،فإذن
ال بد أن تكون هذه الرايات هي رايات اليامين وإن خرجت من خراسان.
قال ناظم العقييل يف التدليل عىل ذلك:
وعندما نأيت إىل روايات أهل البيت ݜ نجدها حتذر بلهجة
شديدة عن اتباع أي راية قبل قيام القائم ݠ ويف عرص الظهور إال
راية واحدة ،وصفت بعدة أوصاف وبألفاظ خمتلفة ،فتارة نجدهم
يعربون عنها بأهنا حسينية ،وتارة بأن مع صاحبها عهد رسول اهلل
ݖ ،وتارة بأهنا مرشقية ،وتارة بأهنا سوداء ،وتارة بأن صاحبها
خامل أصله ،وتارة بأهنا راية آل حممد وعيل ݜ ،وتارة بأهنا يسوقها
( )1الفتن.221 ،218 :
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رجل من آل حممد ݖ ...الخ.
وبام أن احلق واحد ال يتعدد ،فال بد أن تكون هذه الراية
املمدوحة من بني الرايات واملأمور بات باعها هي راية اليامين املوعود

 أهدى الرايات  ،-إذن فهي راية أهل البيت ݜ ال غري(.)1املتعمد؛ فإن الروايات التي
وال خيفى ما يف هذا الكالم من التخليط
َّ
ذكرها تشري إىل أشخاص متعددين راياهتم رايات حق؛ ألن مجلة من تلك
الروايات ذكرت راية اإلمام املهدي ݠ الذي وصف يف بعضها بأنه من ولد
احلسني ݠ ،ووصفت رايته يف بعضها اآلخر بأهنا راية آل حممد ݜ.
وأما الروايات التي ذكرت الرايات السود التي خترج من املرشق أو من
خراسان فهي تشري إىل راية اخلراساين.
ووصف راية اليامين بأهنا أهدى الرايات ال يراد به أهنا أهدى من راية
اإلمام املهدي املنتظر ݠ ،وإنام هي أهدى من راية السفياين وراية اخلراساين،
أما راية السفياين فألهنا راية ضالل ،وأما راية اخلراساين فألهنا وإن كانت راية
هدى ،إال أن راية اليامين أهدى منها؛ ألهنا تدعو إىل احلق ،ودعوهتا إىل اإلمام
املهدي ݠ خالصة.
صح وجود راية هدى أخرى يف عرص الظهور غري راية اإلمام
وإذا َّ
املهدي املنتظر ݠ ،وهي راية اليامين ،بحيث ال يكون وجودها يف ذلك العرص
معارض ًا للروايات التي تنص عىل أن راية اهلدى راية واحدة فقط ،فام املانع من
أن تكون هناك أيض ًا راية هدى ثالثة ،وهي راية اخلراساين؟!
وقد سبق أن بيَّنت بطالن هذه املزاعم بام ال مزيد عليه يف فصل( :راية
اليامين أهدى الرايات)( ،)2وقلنا هناك :إنه قد يكنى بالراية عن اجلامعة التي هلا
( )1دراسة يف شخصية اليامين املوعود .20/1
( )2يف صفحة 117 :وما بعدها.
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دعوة خاصة هبا ،كراية اليامين التي دعوهتا حم َّقة ،وراية السفياين التي دعوهتا
باطلة ،فال مانع من تعدد الرايات املحقة التي تدعو إىل يشء واحد ،وليس كل
من يدعو إىل احلق ال بد أن تكون رايته هي راية أهل البيت ݜ ،وراية اليامين
واخلراساين رايتا حق؛ ألهنام تدعوان إىل احلق وإىل اإلمام املهدي ݠ ،لكن ال
يصح أن نقول عن أي منهام« :إهنا راية اإلمام املعصوم التي جيب نرصهتا،
ويدور احلق معها حيثام دارت» رغم أهنا تدعو إىل احلق.
ومما قلناه يتضح بطالن قول ناظم العقييل:
املمهدة لإلمام املهدي ݠ ،وهي
إن هذه الرايات اخلراسانية هي ِّ
التي هتزم السفياين من إيران والعراق حتى تصل إىل بيت املقدس ،وقد
تقدم أن هذه الرايات ال بد أن تكون تابعة لليامين املوعود ،املهدي
األول من ذرية احلجة حممد بن احلسن ݠ؛ ألن الراية املمدوحة
واملأمور بنرصهتا واحدة ال غري وهي أهدى الرايات(.)1

وأنا أتعجب من ناظم العقييل الذي استدل عىل أن الرايات اخلراسانية
التي هتزم السفياين تابعة لليامين بأن الراية املمدوحة واملأمور بنرصهتا واحدة ال
غري وهي راية اليامين ،فلهذا ال بد أن تكون هذه الرايات هي راية اليامين أو تابعة
له ،مع أن الروايات املادحة لراية اخلراساين كثرية ،واخلراساين خيرج من
خراسان يف نفس اليوم الذي خيرج فيه اليامين من اليمن ،فكيف صارت الرايات
اخلراسانية راية اليامين أو تابعة له؟!
وحاصل البحث :أن الرايات السود التي خترج من خراسان رايات
هدى ،قائدها اخلراساين املحتوم الذي يعمل حتت إمرته شعيب بن صالح ،وال
عالقة هلذه الرايات باليامين املعهود ،وال يلزم من كون راية اليامين أهدى الرايات
أال تكون يف عرص الظهور رايات هدى أخرى ،كام ال يلزم من ذلك أن تكون
( )1دراسة يف شخصية اليامين املوعود .72/1
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كل رايات اهلدى منسوبة إىل اليامين ،أو تعمل حتت إمرته كام يدعي أمحد
إسامعيل ﮔاطع وأتباعه.

دور اليماين يف قتال السفياين
بام أن راية اليامين راية هدى ،واليامين يدعو إىل اإلمام املهدي املنتظر ݠ،
وراية السفياين راية ضالل ،وهو سيكون يف مواجهة مسلحة مع اإلمام املهدي
سالم اهلل عليه ،فمن الطبيعي أن تكون هناك مواجهة مسلحة بني اليامين من
مهام لليامين من
جهة ،والسفياين من جهة أخرى ،إال أن الروايات مل تذكر دور ًا ًّ
هذه الناحية ،بل إين مل أجد رواية واحدة تبني أي دور له يف ذلك ،وهذا قد

يشكك الباحث يف فاعلية دور اليامين يف قتاله مع السفياين.
ولكن عندما نقرأ ما كتبه الﮕاطع وأتباعه ،وكذا ما كتبه غريهم نجد أهنم
ذهبوا إىل طريف نقيض يف بيان دور اليامين يف قتال السفياين.
فقد ذهب السيد حممد الصدر ݥ يف كتابه (تاريخ ما بعد الظهور) إىل أن
السفياين سيجهز عىل اليامين ،وسيخيل الساحة منه ،فقال:
إنه تبقى عدة فجوات يف تسلسل احلوادث مل تنطق هبا األخبار بوضوح،
ومن الصعب استدراكها بطبيعة احلال ،نذكر هلا بعض األمثلة:
إىل أن قال:
ومنها :دور اليامين عسكر ًّيا وفكر ًّيا وعقائد ًّيا ،وإن كان املظنون
أنه هو املشار إليه يف بعض األخبار بأن رايته راية هدى كام سمعنا يف
التاريخ السابق ،والسفياين س ُيجهز عليه ،وس ُيخيل الساحة منه ،إال أن
فجوات أخرى سوف تبقى غري قابلة للجواب(.)1

والذي يظهر أن هذا القول ناشئ عن االشتباه يف فهم عبارة وردت يف
( )1تاريخ ما بعد الظهور.169 :
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رواية رواها الشيخ الطويس ݞ بسنده عن عامر بن يارس ،قال :إن دولة أهل
بيت نبيكم يف آخر الزمان ،وهلا إمارات ،فإذا رأيتم فالزموا األرض ،وكفوا
حتى جتيء أماراهتا ،فإذا استثارت عليكم الروم والرتك ،وجهزت اجليوش،
ومات خليفتكم الذي جيمع األموال ،واستخلف بعده رجل صحيح ،فيخلع
بعد سنني من بيعته ،ويأيت هالك ملكهم من حيث بدأ ،ويتخالف الرتك والروم،
وتكثر احلروب يف األرض ،وينادي ٍ
مناد من سور دمشق« :ويل ألهل األرض
من رش قد اقرتب» ،وخيسف بغريب مسجدها حتى خير حائطها ،ويظهر ثالثة
نفر بالشام كلهم يطلب امللك :رجل أبقع ،ورجل أصهب ،ورجل من أهل بيت
أيب سفيان خيرج يف كلب ،وحيرض الناس بدمشق ،وخيرج أهل الغرب إىل مرص،
فإذا دخلوا فتلك إمارة السفياين ،وخيرج قبل ذلك من يدعو آلل حممد ݜ،
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
السفياين ،فيسبق اليامين[ ،فيقتل] وحيوز السفياين ما مجعوا ،ثم يسري إىل الكوفة
فيقتل أعوان آل حممد ݖ ويقتل رج ً
ال من مسميهم ،ثم خيرج املهدي عىل
لوائه شعيب بن صالح.)1( ...
وسبب اللبس أن كلمة «فيقتل» قرأها السيد ݥ مبنية للمجهول ،فصار
اليامين ،ولكن الصحيح
اليامين فيقتل» يعني يقتل
السفياين
معنى العبارة« :فيسبق
ُّ
َّ
ُّ

اليامين ،ف َيقتل» يعني فيقتل
السفياين
أهنا مبنية للمعلوم ،واملعنى« :فيسبق
َّ
ُّ
السفياين أعدا َءه ،وحيوز ما مجعوا.
ُّ
وعليه ،فال داللة يف هذه العبارة عىل أن السفياين سيجهز عىل اليامين.
( )1الغيبة للطويس.463 :
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ويف قبال ذلك نجد بعض أتباع الﮕاطع وكذا بعض الباحثني يرصون عىل
أن اليامين له دور أساس يف قتال السفياين ،بل زعموا أنه سيقتل السفياين بيده:
قال ناظم العقييل:
وقول اإلمام ݠ( :أما يعلمون أنه إنام َيقتل السفياين) ،الظاهر
رجوع الضمري يف (أنه) إىل صاحب الرايات السود (أيب مسلم
املمهد الذي به يؤول
اخلراساين) الذي ظنوا به أنه اليامين املوعود ،أو ِّ
فبني هلم اإلمام ݠ بأن ذلك إنام يقتل
األمر إىل أهل البيت ݜَّ ،
السفياين ،وليس هذا  -أبو مسلم اخلراساين  -الذي مل خيرج معه
السفياين عندما خرج للقتال ورفع الرايات السود ،وعىل هذا يكون
الذي يقتل السفياين هو اليامين املوعود ،بمالحظة الروايات التي تذكر
مواجهة وقتال اليامين مع السفياين .)1( ...

قلت :قول اإلمام ݠ« :أما يعلمون أنه إنام َيقتل السفياين» يريد به
اإلمام القائم ݠ الذي يظهر السفياين يف عرصه ،فإنه هو الذي يقتل السفياين،
وكان بعض أصحاب اإلمام الصادق ݠ قد َّ
تومهوا أن هؤالء املسودة  -أي
أصحاب الرايات السود اخلارجني من خراسان  -هم أصحاب الرايات السود
الذين خيرجون من خراسان ،وينرصون اإلمام القائم ݠ الذي يؤول إليه
األمر بعد قتل السفياين ،فظنوا أن اإلمام الصادق ݠ هو ذلك اإلمام ،إال أن
اإلمام ݠ َّبني هلم أن األمر ليس كذلك ،وأن الذي سيؤول إليه األمر هو
اإلمام الذي َيقتل السفياين ،والسفياين مل يظهر بعد ،ولن يقتل إال بعد زمان
اإلمام الصادق ݠ.
ومما قلناه يتضح مقدار عبث ناظم العقييل بمعنى الرواية؛ حيث زعم أن
اإلمام الصادق ݠ َّبني ألصحابه أن الذي يقتل السفياين هو صاحب الرايات
( )1دراسة يف شخصية اليامين املوعود .122/1
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السود التي خترج من خراسان وهو اليامين ،وهذا ختليط فاضح ،فإن قائد
الرايات السود هو اخلراساين ال اليامين كام ذكرناه فيام سبق ،وهالك السفياين لن
يكون عىل يدي اخلراساين ،وإنام سيتم عىل يدي اإلمام املهدي ݠ كام دلت
عليه مجلة من الروايات التي سنذكرها قريب ًا.
قال الشيخ املجليس ݞ يف رشح احلديث:
املسودة» أي أصحاب أيب مسلم
قوله ݠ« :حني ظهرت
ِّ
املروزي؛ ألهنم كانوا يلبسون السواد.
قوله ݠ« :ما أنا هلؤالء بإمام» أي أهنم الستعجاهلم ،وعدم
التسليم إلمامهم( )1خارجون عن شيعته واملقتدين به.
قوله ݠ« :إنام َيقتل السفياين» أي أما يعلمون أن القائم َيقتل
السفياين اخلارج قبله كام يظهر من كثري من األخبار أنه ݠ يقتله؟ أو
أما يعلمون أن من عالمات ظهور دولة أهل البيت قتل السفياين قبل
ذلك ،والسفياين مل خيرج ،ومل يق َتل بعد ،فكيف يصح لنا اخلروج
واجلهاد؟(.)2

وقال ناظم العقييل يف موضع آخر:
إن اليامين املوعود هو من يقيض عىل دولة بني العباس يف آخر
الزمان وعىل أعداء آل حممد ݜ ،وإن عىل يديه تكون املالحم ،ويتبني
أيضا أن اليامين
من الروايات أن ذروة ذلك يكون يف ثامنية أشهر ،ونعلم ً
هو من سيهزم السفياين من العراق ومن إيران  ..أي إن اليامين املوعود
سيخوض ذروة املالحم وأشدها(.)3
( )1أو ألهنم قتلوا األبرياء بغري حق ،وانتهكوا احلرمات ،وفعلوا األفاعيل التي ال يرضاها اإلمام
ݠ ،أو ألهنم ال يعتقدون بإمامته ݠ ،وإنام يعتقدون بإمامة غريه.
( )2مرآة العقول .482/26
( )3دراسة يف شخصية اليامين املوعود .63/1
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قلت :ال يظهر من الروايات ذلك ،وإنام يظهر منها أن زوال ملك بني
العباس عىل يد اخلراساين ،فقد روى النعامين ݞ بسنده عن أمري املؤمنني ݠ
أنه قال :ملك بني العباس يرس ال عرس فيه ،دولتهم لو اجتمع عليهم الرتك
()1

والديلم والسند واهلند والرببر والطيلسان لن يزيلوه ،وال يزالون يف غضارة

من ملكهم حتى يشذ عنهم مواليهم وأصحاب ألويتهم ،ويسلط اهلل عليهم
علج ًا( )2خيرج من حيث بدأ ملكهم ،ال يمر بمدينة إال فتحها ،وال ترفع له راية
إال هدَّ ها ،وال نعمة إال أزاهلا ،الويل ملن ناواه ،فال يزال كذلك حتى يظفر،
ويدفع بظفره إىل رجل من عرتيت ،يقول باحلق ويعمل به(.)3
وقوله« :ويسلط اهلل عليهم علج ًا خيرج من حيث بدأ ملكهم» يدل عىل
أن هذا الرجل الذي سلطه اهلل عىل ملك بني العباس خراساين؛ ألنه من
خراسان التي بدأ ملك بني العباس منها بقيادة أيب مسلم اخلراساين ،واخلراساين
الذي يدفع بظفره إىل اإلمام املهدي املنتظر ݠ هو اخلراساين املحتوم دون
غريه.
وإزالة ملك بني فالن الذي يكون عالمة عىل قرب الظهور يشرتك فيه
كل من اخلراساين والسفياين مع ًا.
فقد روى النعامين ݞ يف (الغيبة) بسنده عن أيب جعفر الباقر ݠ أنه قال
تفرق
يف حديث طويل :ال بد لبني فالن من أن يملكوا ،فإذا ملكوا ثم اختلفوا َّ

ملكهم ،وتش َّتت أمرهم ،حتى خيرج عليهم اخلراساين والسفياين ،هذا من
املرشق ،وهذا من املغرب ،يستبقان إىل الكوفة كفريس رهان ،هذا من هنا ،وهذا

( )1الغضارة :النعمة وطيب العيش.
( )2العلج :قال النعامين :قال أبو عيل :يقول أهل اللغة :العلج :الكافر ،والعلج :اجلايف يف اخللقة،
والعلج :اللئيم ،والعلج :اجللد الشديد يف أمره( .الغيبة.)258 :
( )3الغيبة.258 :
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من هنا ،حتى يكون هالك بني فالن عىل أيدهيام ،أما إهنم ال يبقون منهم
أحد ًا(.)1
ومن جمموع الروايات ال نجد أي ذكر للمالحم التي ينسبها الﮕاطع
وأتباعه لليامين املعهود ،والتي إن وجدت يف موضع فهي موجودة فقط يف أوهام
هؤالء القوم وخياالهتم!
ثم إن ناظ ًام العقييل زعم أن املراد بالقائم الذي ورد يف الروايات أنه يقاتل
السفياين هو اليامين ،فقال:
وبعد ما تقدم يتضح لنا أن القائم الذي يقاتل السفياين ،ويتسابق
معه كفريس رهان ليس اإلمام املهدي حممد بن احلسن ݠ ،وإذا كان
كذلك فال يمكن أن يكون غري اليامين املوعود؛ ألن اليامين موصوف
بأنه أهدى الرايات ،ومأمور بنرصته ،وأن امللتوي عليه من أهل
النار.)2(...

وهذا كام سبقه ختليط واضح ،فإن الروايات التي ذكرت قتال القائم ݠ
للسفياين تدل عىل أن القائم هو اإلمام املهدي املنتظر ݠ ،ورصفها إىل اليامين
عبث بالروايات ومحلها عىل غري ما يراد هبا ،فإن الروايات التي ورد فيها أن
اإلمام املهدي ݠ يذبح السفياين فيها من الترصيح والتوضيح ما يرفع كل
لبس ،ويزيل احتامل أن املراد بالقائم رجل آخر ،سواء كان اليامين أم غريه.
ومن هذه الروايات ما رواه العيايش يف تفسريه بسنده عن أيب جعفر الباقر
ݠ أنه قال يف حديث طويل :ويبعث السفياين بعث ًا إىل املدينة ،فينفر املهدي
منها إىل مكة ،فيبلغ أمري جيش السفياين أن املهدي قد خرج إىل مكة ،فيبعث
جيش ًا عىل أثره ،فال يدركه حتى يدخل مكة خائف ًا يرتقب عىل سنة موسى بن
( )1الغيبة.264 :
( )2دراسة يف شخصية اليامين املوعود .14/3
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عمران ݠ .وقال :فينزل أمري جيش السفياين البيداء ،فينادي ٍ
مناد من السامء:
«يا بيداء ،بيدي القوم» ،فيخسف هبم ،فال يفلت منهم إال ثالثة نفر ،حيول اهلل
وجوههم إىل أقفيتهم...
وبعد أن ذكر ذهاب القائم ݠ إىل مكة ،وإعالن خروجه املبارك،
ومبايعة الثالثامئة والثالثة عرش من أصحابه له ،قال من أجل التأكيد عىل أنه
صاحب األمر :ثم خيرج من مكة هو ومن معه الثالثامئة وبضعة عرش ،يبايعونه
بني الركن واملقام ،ومعه عهد نبي اهلل ورايته وسالحه ووزيره معه ،فينادي
املنادي بمكة باسمه وأمره من السامء ،حتى يسمعه أهل األرض كلهم ،اسمه
اسم نبي ،ما أشكل عليكم فلم يشكل عليكم عهد نبي اهلل ݕ ورايته
وسالحه.
إىل أن قال :ثم يسري حتى يأيت العذراء هو ومن معه وقد حلق به ناس
كثري ،والسفياين يومئذ بوادي الرملة ،حتى إذا التقوا  -وهم( )1يوم األبدال -
خيرج أناس كانوا مع السفياين من شيعة آل حممد ،وخيرج ناس كانوا مع آل حممد
إىل السفياين ،فهم من شيعته حتى يلحقوا هبم ،وخيرج كل ناس إىل رايتهم ،وهو
يوم األبدال .قال أمري املؤمنني ݠ :ويقتل يومئذ السفياين ومن معه حتى ال
يرتك منهم خمرب(.)2
يبني أحوال القائم ݠ وما يكون بعد خروجه،
واحلديث كام هو واضح ِّ

يتوهم أن املراد بالقائم هو
ومل يرد فيه أي ذكر لليامين حتى يمكن
ملتوهم أن َّ
ِّ
اليامين ،ومن الواضح أن اإلمام الباقر ݠ كان يتحدث عن اإلمام املهدي ݠ

الذي ينادى من السامء باسمه واسم أبيه ،ويكون معه عهد نبي اهلل ورايته
وسالحه ،ويبايعه الثالثامئة والثالثة عرش بني الركن واملقام ونحو ذلك مما هو
( )1كذا يف املصدر ،ولعل الصحيح :وهو.
( )2تفسري العيايش .85 -83/1
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من خمتصات اإلمام املهدي ݠ دونام سواه.
وكذلك احلال يف رواية أخرى رواها العيايش يف تفسريه عن عبد األعىل
اجلبيل ،قال :قال أبو جعفر ݠ :يكون لصاحب هذا األمر غيبة يف بعض هذه
الشعاب...
ثم ذكر خروجه ݠ يف مكة وبيعة الثالثامئة والثالثة عرش له ،وخروجه
من مكة بجيشه ،وخسف جيش السفياين بالبيداء ،وإثبات إمامته للناس بعهد
عنده من رسول اهلل ݕ خيرجه هلم .وذكر خروجه إىل نجف الكوفة وجربئيل
عن يمينه ،وميكائيل عن يساره ،وأن الرعب يسري أمامه شهر ًا وخلفه شهر ًا،
وأن اهلل يمده بخمسة آالف من املالئكة مسومني...
ثم قال :ثم يدخل الكوفة فال يبقى مؤمن إال كان فيها أو ح َّن إليها ،وهو
قول أمري املؤمنني عيل ݠ ،ثم يقول ألصحابه« :سريوا إىل هذه الطاغية»،
فيدعوه إىل كتاب اهلل وسنة نبيه ݕ ،فيعطيه السفياين من البيعة سل ًام ،فيقول له
كلب وهم أخواله :هذا ما صنعت؟! واهلل ما نبايعك عىل هذا أبد ًا! فيقول :ما
أصنع؟ فيقولون :استقبله .فيستقبله ،ثم يقول له القائم ݕ« :خذ حذرك،
فإنني أديت إليك وأنا مقاتلك» ،فيصبح فيقاتلهم ،فيمنحه اهلل أكتافهم ،ويأخذ
السفياين أسري ًا ،فينطلق به ويذبحه بيده(.)1
وهذا احلديث كسابقه يبني ما حيدث بعد خروج اإلمام املهدي ݠ ،وال
ذكر فيه لليامين كام هو واضح لكل ذي عينني.
وقد رصح بعض علامء أهل السنة بأن اإلمام املهدي ݠ هو الذي يذبح
السفياين ،وهذا يشعر بأن رواياهتم تدل عىل ذلك أيض ًا.
قال حممد بن عيل الصبان :وأن السفياين يبعث إليه من الشام جيش ًا،
( )1تفسري العيايش .65-61/2
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فيخسف هبم بالبيداء ،فال ينجو منهم إال املخرب ،فيسري إليه السفياين بمن معه،
فتكون النرصة للمهدي ،ويذبح السفياين(.)1
قال عيل بن حسام الدين املتقي اهلندي :ومن الفتن املتصلة بخروج
السفياين آخر
املهدي
املهدي إمارة السفياين ،وخسف جيشه بالبيداء ،وذبح
ُّ
َّ
األمر ،وهذه العالمات قريبة إىل حد التواتر(.)2
ومن جمموع ما قلناه يتبني للقارئ العزيز أن الﮕاطع وأتباعه طريقتهم يف
تضليل البسطاء واملغفلني هي العبث بمعاين األحاديث الواضحة ،وإهيام الناس
أن أحاديث أهل البيت ݜ ال يفهمها أحد غريهم؛ ألن األئمة األطهار ݜ
معامة ،وأحاجي ال يفهمها
جعلوا كالمهم شفرات ال يتم َّكن من حلها ،وألغاز ًا َّ
حتى أعاظم العلامء السابقني واملعارصين ،ومل يكشف عن معانيها منذ وقت
صدورها إىل يومنا هذا إال هذا الﮕاطع وأتباعه!!
ومما يؤسف له أن هذا الرأي  -وهو أمهية دور اليامين يف قتال السفياين -
تبناه بعض الباحثني ،ولعله أخذه من كالم الﮕاطع وأتباعه ،حيث قال:
وهلذا فإن هناك أكثر من مربر يدعو السفياين للهجوم عىل
العراق.
وعليه فيكون اليامين  -من الناحية الواقعية  -هو املبادر األول
ملجاهبة حركة السفياين ،ويكون خروجه متزامن ًا مع خروج السفياين يف
الشام نتيجة لرصد أمني مبكر لديه ،أو حلاجة أمنية ملحة ،وذلك
معني أساس ًا
لوجوده يف أرض املعركة سلف ًا عىل ما يبدو؛ وألنه
ٌّ
بالساحة العراقية(.)3
( )1إسعاف الراغبني يف سرية املصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين.150 :
( )2الربهان يف عالمات مهدي آخر الزمان.52 :
( )3راية اليامين املوعود أهدى الرايات.185 :
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قلت :إن كان مراده من أن اليامين هو املبادر األول ملجاهبة السفياين هو أنه
أول من يسعى لذلك ،فهذا مل يتضح من الروايات ،والذي يفهم من الروايات
أن السفياين لن حياربه يف الشام ال اخلراساين وال اليامين ،وإنام ستكون حروبه مع
األصهب واألبقع ،وأما عندما تتوجه جيوشه إىل الكوفة ،فإن اليامين لن يكون
يف مواجهة معه ،وجيوش السفياين ستتمكن من إيقاع مقتلة عظيمة بأهل
الكوفة ،وسيكون يف مواجهته اخلراساين الذي سيأيت بعد ذلك براياته السوداء
من خراسان.
ومن الروايات التي تدل عىل ذلك ما رواه النعامين بسنده عن جابر بن
يزيد اجلعفي ،قال :قال أبو جعفر حممد بن عيل الباقر ݠ :يا جابر ،الزم
حترك يد ًا وال رج ً
ال حتى ترى عالمات أذكرها لك إن أدركتها:
األرض ،وال ِّ
أوهلا اختالف بني العباس ،وما أراك تدرك ذلك ،ولكن حدِّ ث به من بعدي
ٍ
ومناد ينادي من السامء...
عني،
إىل أن قال :فأول أرض خترب أرض الشام ،ثم خيتلفون عند ذلك عىل
ثالث رايات :راية األصهب ،وراية األبقع ،وراية السفياين ،فيلتقي السفياين
باألبقع ،فيقتتلون ،فيقتله السفياين ومن تبعه ،ثم يقتل األصهب ،ثم ال يكون له
مهة إال اإلقبال نحو العراق ،ويمر جيشه بقرقيسياء ،فيقتتلون هبا ،فيقتل هبا من
اجلبارين مائة ألف ،ويبعث السفياين جيش ًا إىل الكوفة وعدهتم سبعون ألف ًا،
فيصيبون من أهل الكوفة قت ً
ال وصلب ًا وسبي ًا ،فبينا هم كذلك إذ أقبلت رايات
من ق َبل خراسان ،وتطوي املنازل ط ًّيا حثيث ًا ومعهم نفر من أصحاب القائم(.)1
تبني أن اخلراساين هو املبادر األول ملواجهة السفياين يف
وهذه الرواية ِّ
العراق ،و مل أجد رواية أخرى تدل عىل خالف ذلك ،وهذا ال يتناىف مع كون
( )1الغيبة.289 :
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راية اليامين أهدى الرايات ،كام أن قويل ذلك ال يعني أنني أق ِّلل من شأن اليامين
يف نرصة اإلمام املهدي ݠ أو الدعوة إليه ،ولكن البحث يقتيض اقتفاء أثر
الروايات ،والنظر يف مدى داللتها من دون زيادة ،وعليها يكون املعول يف
استخالص مجيع النتائج.
نعم روى الفضل بن شاذان يف كتابه (خمترص إثبات الرجعة) ،عن
رش السفياين
زرارة بن أعني ،عن أيب عبد اهلل ݠ ،قال :استعيذوا باهلل من ِّ
والدجال وغريمها من أصحاب الفتن .قيل له :يا ابن رسول اهلل ݕ ،أما
تبني من مضامني أحاديثكم شأنه ،فمن السفياين وغريه من
الدجال فعرفناه وقد َّ

أصحاب الفتن؟ وما يصنعون؟ قال ݠ :أول من خيرج منهم رجل يقال له:
أصهب بن قيس ،خيرج من بالد اجلزيرة ،له نكاية شديدة يف الناس وجور
عظيم ،ثم خيرج اجلرمهي من بالد الشام ،وخيرج القحطاين من بالد اليمن،
ولكل واحد من هؤالء شوكة عظيمة يف واليتهم ،ويغلب عىل أهلها الظلم
والفتنة منهم ،فبينا هم كذلك خيرج عليهم السمرقندي من خراسان مع الرايات
السود ،والسفياين من الوادي اليابس من أودية الشام ،وهو من ولد عتبة بن أيب

سفيان ،وهذا امللعون يظهر الزهد قبل خروجه ويتقشف ،ويتقنع بخبز الشعري
وامللح اجلريش ،ويبذل األموال ،فيجلب بذلك قلوب اجلهال والرذال ،ثم
يدعي اخلالفة فيبايعونه ،ويتبعهم العلامء الذين يكتمون احلق ويظهرون الباطل،
فيقولون« :إنه خري أهل األرض» ،وقد يكون خروجه وخروج اليامين من اليمن
مع الرايات البيض( )1يف يوم واحد وشهر واحد وسنة واحدة ،فأول من يقاتل
السفياين القحطاين ،فينهزم ويرجع إىل اليمن ،ويقتله اليامين ،ثم يفر األصهب
واجلرمهي بعد حماربات كثرية من السفياين ،فيتبعهام ويقهرمها ،ويقهر كل من
( )1كذا يف املصدر ،ولعل الصحيح هو :السود ،لداللة مجلة من الروايات عىل خروج الثالثة يف يوم
واحد.
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ِّ
ويسخر كثري ًا
ينازعه وحياربه إال اليامين ،ثم يبعث السفياين جيوش ًا إىل األطراف،
من البالد ،ويبالغ يف القتل والفساد ،ويذهب إىل الروم لدفع امللك اخلراساين،
ويرجع منها منترص ًا( )1يف عنقه صليب ،ثم يقصد اليامين ،فينهض اليامين لدفع
رشه ،فينهزم السفياين بعد حماربات عديدة ومقاتالت شديدة ،فيتبع اليامين،
فتكثر احلروب وهزيمة السفياين ،فيجده اليامين يف هنر اللو مع ابنه يف األسارى،
فيقطعهام إرب ًا إرب ًا ،ثم يعيش يف سلطنته فارغ ًا من األعداء ثالثني سنة ،ثم
يفوض امللك بابنه السعيد ،ويأوي مكة ،وينتظر ظهور قائمنا ݠ حتى يتوىف،
فيبقى ابنه بعد وفاة أبيه يف ملكه وسلطانه قريب ًا من أربعني سنة ،ومها يرجعان
إىل الدنيا بدعاء قائمنا ݠ(.)2
وهذه الرواية مشتملة عىل خمالفات متعددة لباقي الروايات الدالة عىل أن
خروج السفياين واليامين من عالمات ظهور اإلمام املهدي ݠ ،فإن هذا اليامين
الذي يقتل السفياين يبقى فارغ ًا من األعداء ثالثني سنة ،ثم يموت ،وحيكم بعده
ابنه قريب ًا من أربعني سنة ،وال يستفاد من احلديث أن ظهور اإلمام املهدي ݠ
سيكون بعد ذلك مبارشة ،وإنام يستفاد منه أن هذا اليامين وابنه يرجعان إىل الدنيا
بعد ذلك بدعاء القائم ݠ ،ولكن متى ستحصل هذه الرجعة؟ ال نعلم،
فلعلها تقع بعد مائة عام أو أكثر ،وعليه فهذه الرواية ال يمكن قبوهلا بحال؛
ملخالفتها لباقي الروايات التي دلت عىل أن اليامين والسفياين واخلراساين
خيرجون يف رجب ،أي قبل عدة أشهر فقط من خروج اإلمام املهدي ݠ يف
شهر حمرم احلرام ،ويقوم اليامين بعد خروجه بنرصته والدعوة إليه.
نحتج هبا عىل أن اليامين
ولشذوذ هذه الرواية وخمالفتها لباقي الروايات مل
َّ
متنرص ًا» كام نقله الشيخ املجليس يف بحار األنوار
( )1كذا يف األصل ،ولعل الصحيح هو « ِّ
 217/52عن كتاب الغيبة للشيخ الطويس ،وهو األنسب بالسياق.

( )2خمترص إثبات الرجعة (يف جملة تراثنا .)214/15
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من اليمن رغم أهنا رصحية يف ذلك.
وأما اإلشارة إىل اليامين بكارس عينيه يف الرواية التي ذكرناها فيام سبق
فهي ال تدل بوضوح عىل أن اليامين يتوىل هزيمة السفياين إال إذا قلنا :إن الضمري
يف كلمة «عينيه» يعود عىل السفياين ،فحينئذ يمكن أن نستفيد من احلديث أن
اليامين يذل السفياين أو يكرس شوكته ،إال أن القول بعود الضمري عىل السفياين
هو أحد املحتمالت كام ب َّيناه فيام تقدم ،وعليه فال نستطيع اجلزم بداللة هذا
احلديث عىل أن اليامين سيكون له دور حاسم يف قتال السفياين.
والنتيجة :أنا ال نجد يف الروايات ما يدل عىل ما زعمه الﮕاطع وأتباعه
وغريهم من أن اليامين هو الذي يتوىل القيام بالدور األكرب يف مواجهة السفياين،
وأنه هو الذي يقتل السفياين بيده ،والذي يفهم من جمموع الروايات أن الذي
عجل اهلل
يقوم بالدور األكرب يف مواجهة السفياين وقتله هو اإلمام املهدي املنتظر َّ
تعاىل فرجه الرشيف.

بطالن دعاوى مُدَّعي اليمانية
من السهل عىل كل كاذب ٍ
مفرت أن يدعي أنه اليامين أو غريه ممن مدحتهم
الروايات التي حتدَّ ثت عن حوادث آخر الزمان ،وليس من الصعب تلفيق أمور
َّ
والسذج.
واهية وخياالت باطلة ،وعرضها عىل أهنا أدلة يدَ َّجل هبا عىل البسطاء
ولكن من غري املمكن إثبات تلك الدعاوى الباطلة بأدلة علمية
صحيحة ،تنسجم مع الروايات املروية عن أهل بيت العصمة والطهارة ݜ.
وقد ظهر يف هذا العرص أمحد إسامعيل ﮔاطع الذي يدعي أنه هو اليامين
املذكور يف الروايات ،وهو رجل عامي مغمور من البرصة ،وقد رددنا عىل مجلة
من دعاواه ودعاوى أتباعه فيام تقدم من فصول هذا الكتاب ،وهذا الرجل
ادعى ادعاءات أخرى كثرية ال يصدقها عاقل ،ومن مجلة دعاواه أنه ادعى أنه
من أحفاد اإلمام املهدي املنتظر ݠ ،وأنه هو القائم باألمر من بعده ،وأنه
معصوم منصوص العصمة ،وغري ذلك من األمور التي دل الدليل الصحيح
عىل أنه كاذب ٍ
مفرت فيها ،وعىل أنه ال يؤمن بيوم احلساب ،وقد ذكرت مجلة
وافرة من دعاواه يف كتايب( :الرد القاصم لدعوة املفرتي عىل اإلمام القائم)،
فمن أراد االطالع عليها فلرياجعها يف هذا الكتاب.
وحيث إن بحثنا هنا متعلق باليامين فإين أود أن أذكر ما يدل بوضوح عىل
كذب هذا الرجل يف دعوى اليامنية ،مع أن عدم وجود أي دليل عنده عىل صحة
دعواه ك ٍ
اف يف احلكم بكونه كذاب ًا دجاالً ،وكل من الحظ ما استدل به الﮕاطع
فيام نسب إليه من كتب وما كتبه أنصاره يف تأييد دعواه جيد أنه ال يعدو كونه
عبث مكشوف بالروايات وتلفيقات واضحة ،ال تثبت أمام البحث العلمي،
وال يصدقها إال اجلهال والس َّذج الذين ال يميزون بني احلق والباطل.
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والذي يدل عىل كذب هذا الرجل يف ادعائه اليامنية عدة أمور:
أوالً :أن الﮕاطع ليس يامن ًّيا:
لقد ب َّينا فيام تقدم بالتفصيل أن اليامين من أهل اليمن ،وأمحد إسامعيل
ﮔاطع كام هو معلوم عراقي من أهل البرصة ،فكيف يكون البرصي يامن ًّيا؟!
وحتى لو احتمل أن كلمة «اليامين» اسم ال صفة ونسبة ،أي أن اليامين
املذكور يف الروايات اسمه فالن اليامين ،كام يقال :حسني األصفهاين ،أو عبد اهلل
القمي ،أو نحو ذلك ،فإن أمحد إسامعيل ﮔاطع ال ينتمي إىل أرسة تسمى باليامين
كام يعرفه الناس يف منطقته يف البرصة.
ثاني ًا :أن اليامين ينتسب إىل زيد الشهيد رضوان اهلل عليه:
وأما أمحد إسامعيل ﮔاطع فإنه ينتسب إىل عشرية آلبو سويلم العراقية،
وهذه العشرية ال تنتمي إىل زيد الشهيد ال من قريب وال من بعيد كام هو
معروف من نسبهم الذي ذكرناه فيام تقدم ،وهم أيض ًا ال يدعون ذلك ،بل إن
أمحد إسامعيل ﮔاطع نفسه ال يدعي انتسابه لزيد الشهيد.
ثالث ًا :أن اليامين خيرج من اليمن:
وأما أمحد إسامعيل ﮔاطع فإنه خرج من البرصة.
وقد سبق أن ذكرنا مجلة من الروايات التي دلت عىل أن اليامين خيرج من
اليمن ،فراجعها.
رابع ًا :أن اليامين خيرج يف يوم واحد مع السفياين واخلراساين:
فإن عالمة اليامين أن خروجه يكون متزامن ًا مع خروج السفياين
واخلراساين يف سنة واحدة ،ويف شهر واحد ،ويوم واحد ،وقد ذكرنا فيام تقدم
الروايات الدالة عىل ذلك التي رواها الشيخ املفيد والشيخ الطويس والنعامين
قدس اهلل أرسارهم وغريهم.
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وهذه العالمة كام أوضحناه فيام تقدم من أهم العالمات املم ِّيزة هلؤالء
الثالثة.
وأما زعمهم أن أمحد إسامعيل ﮔاطع مل خيرج بعد ،وأن خروجه سيكون
من اليمن أو من مكان آخر ،وأنه اآلن يمهد للخروج ،واملراد باخلروج هو
اخلروج بالسالح ،فهو مردود بعدة أمور:
 -1أن اخلروج هو اإلعالن عن القيام:
فإن القيام وإن كان ال بد أن تسبقه فرتة اإلعداد ومجع السالح واألنصار،
إال أنه متى ما حصل اإلعالن عن القيام فقد بدأ اخلروج وإن مل تبدأ احلركة
املسلحة بالسيف وغريه.
وأمحد إسامعيل ﮔاطع أعلن عن دعوته ،ودعا إىل نفسه ،وحث الناس
عىل نرصته ،وأفصح عن أهدافه ،وهذا هو اخلروج املعني يف الروايات ،وقد بيَّنا
ذلك فيام تقدم.
 -2أن الﮕاطع خرج بالسالح:
واخلروج بالسالح أظهر مصاديق اخلروج ،وقد سبق أن قلنا :إنه أمر
أتباعه باخلروج بالسالح يف البرصة يف يوم عاشوراء سنة 1429هـ ،أي يف
2008/1/18م.
فإذا كانت تلك احلوادث التي حدثت يف البرصة ال ت َعد خروج ًا ،فكيف
يكون اخلروج بنظر الﮕاطع وأتباعه؟!
 -3أن الﮕاطع أعلن عن خروجه يف بيان الرباءة:
مؤرخ يف  13مجادى الثانية سنة
فإنه يف بيان أسامه( :بيان الرباءة)َّ ،
1425هـ ،منشور يف موقع أنصاره ،قال فيه:
لقد أسفر الصبح لذي عينني ،وظهر أمر قائم آل حممد (ع) كالشمس
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يف رائعة النهار ،ال لبس فيه لكل طالب حق ،وجاءكم يا علامء الشيعة
من تعرفونه كام تعرفون أبناءكم وال خيفى عليكم أمره ،بالروايات
الصحيحة عن الصادقني (ع) ،فهل تنكرون عىل علامء اليهود
والنصارى (لعنهم اهلل) أهنم مل يتبعوا حممد [كذا] (ص)؛ ألنه ذكر يف
كتبهم باسمه وصفته ،وأنه خيرج من فاران ،وحتتجون عليهم بذلك،
إذن فارجعوا إىل كتبكم وحاسبوا أنفسكم.

والﮕاطع يعني نفسه بقائم آل حممد ݠ كام رصح بذلك يف كثري من
كلامته ،وهو يف هذا البيان يعلن عن ظهوره ،وظهوره وخروجه يشء واحد كام
هو واضح.
 -4أن النرصة معلقة عىل اخلروج:
احتج الﮕاطع وأنصاره عىل وجوب نرصة اليامين برواية رواها النعامين يف
َّ
كتاب (الغيبة) بسنده عن أيب جعفر ݠ بعد كالم طويل قال :وليس يف الرايات
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
أهل النار؛ ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم(.)1
وهذه الرواية ضعيفة السند كام بينا فيام تقدم ،ولكنها عمدة الروايات
حتج هبا الﮕاطع وأنصاره ،حيث صاروا يتعكزون عليها يف إثبات أمور
التي ا َّ
متعددة من دعاواهم الباطلة كإمامة اليامين وعصمته ووجوب نرصته ،ونحن
نلزمهم هبا ،وهي تدل بوضوح عىل أن نرصة اليامين مع َّلقة عىل خروجه ،حيث
خمري بني أمرين أحالمها
قال« :وإذا خرج اليامين فاهنض إليه» ،وعليه فالﮕاطع َّ
مر :فإنه إن قال« :إنه قد خرج وقد وجبت نرصته» ،فإن الروايات تكذبه يف

( )1الغيبة.264 :
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ادعاء أنه اليامين؛ ألن الروايات ب َّينت كام مر أن خروج اليامين متزامن مع خروج
اخلراساين والسفياين يف يوم واحد ،واخلراساين والسفياين مل خيرجا بعد.
مضاف ًا إىل داللة روايات أخر عىل أن اليامين خيرج يف رجب ،واإلمام
املهدي ݠ خيرج يف شهر حمرم ،فالفاصلة بني خروجهام حوايل ستة أشهر،
وعليه فهذه الروايات تكذب الﮕاطع يف ادعائه أنه اليامين؛ ألنه قد مىض عىل
خروجه يف سنة 2002م حوايل اثنتي عرشة سنة ،ومل خيرج اإلمام املهدي ݠ
بعد.
وإن قال الﮕاطع« :إنه مل خيرج بعد» ألزمناه هبذه الرواية التي أمرت
بالنهوض إليه إذا خرج ،فال جتب اآلن نرصته بحسب داللة هذه الرواية لو
سلمنا بصحتها.
خامس ًا :أن اليامين يدعو إىل اإلمام املهدي ݠ:
فقد عللت بعض الروايات كون راية اليامين أهدى الرايات بأنه يدعو إىل
اإلمام املهدي ݠ ،وال يدعو إىل نفسه ،وأما أمحد إسامعيل ﮔاطع فإنه يدعو إىل
نفسه ،وال يدعو إىل اإلمام املهدي ݠ ،فكيف يكون هو اليامين املعهود؟!
وقد ب َّينا فيام سبق أن من أوضح األمور التي تدل عىل أنه يدعو إىل نفسه
أنه دعا الناس إىل تقليده ،وأصدر رسالة عملية باسمه هي (رشائع اإلسالم)،
وأمر الناس باتباعه ،واإليامن به ،ونرصته ،وحذر الناس من خمالفته ،فأي دعوة
للنفس أوضح من هذه؟!
سادس ًا :أن راية الﮕاطع راية ضالل.
فإن بعض الروايات دلت عىل أن كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها
طاغوت يعبد من دون اهلل.
ومن تلك الروايات ما رواه الكليني ݞ بسنده عن أيب بصري ،عن أيب
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عبد اهلل ݠ قال :كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يع َبد من

دون اهلل عز وجل(.)1

قال املازندراين ݞ( :كل راية ترفع قبل قيام القائم) ݠ وإن كان
رافعها يدعو إىل احلق( ،فصاحبها طاغوت يعبدون من دون اهلل) ،الطاغوت:
الشيطان ،واألصنام ،وكل ما يعبد من دون اهلل ،ويطلق عىل الواحد واجلمع،
و«يعبدون» بالضم وصف له(.)2
وراية الﮕاطع هي واحدة من تلك الرايات التي رفعت قبل قيام القائم
ݠ ،وهلا دعوة خاصة هبا خمالفة ملا روي متواتر ًا عن أئمة أهل البيت ݜ ،فال
بد أن تكون راية ضالل.
والنتيجة :أنه من الواضح جدًّ ا بعد كل ما قلناه أنه ال جمال ألن يدعي
شخص حيرتم عقله أن أمحد إسامعيل ﮔاطع هو اليامين املعهود الذي مدحت
رايته يف الروايات ،وال سيام أن هذا الﮕاطع وأنصاره مل يذكروا دلي ً
ال واحد ًا
صحيح ًا يدل عىل هذا االدعاء الكاذب ،وكل من اطلع عىل أدلتهم التي ذكروها
إلثبات هذا االدعاء جيد أهنا ادعاءات جمردة ومزاعم ملفقة وعبث بالروايات ال
أكثر.
إىل هنا تم ما أردت بيانه حول اليامين الذي تكرر ذكره يف روايات عرص
الظهور املبارك ،وأسأل اهلل تعاىل أن يتقبل مني هذا اجلهد اليسري ،وأن جيعله
بمنه وجوده وكرمه ،إنه
مرض ًّيا عند إمام العرص َّ
عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيفَ ،
أكرم األكرمني ،واحلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل خري خلقه وأفضل بريته

حممد وآله الطيبني الطاهرين.
( )1الكايف .246/8
( )2رشح أصول الكايف .412/12
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السمرقندي املعروف بالعيايش ،حتقيق :السيد هاشم الرسويل املحاليت،
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت1411 ،هـ 1991 -م.
 -24تنقيح املقال :الشيخ عبد اهلل بن حممد حسن املامقاين ،طبعة حجرية،
املطبعة احليدرية ،النجف األرشف .وطبعة جديدة ،حتقيق :الشيخ حمي
الدين املامقاين ،مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،قم1423 ،هـ.
 -25هتذيب األحكام :شيخ الطائفة الشيخ حممد بن احلسن الطويس ،حتقيق:
السيد حسن املوسوي اخلرسان ،دار صعب ودار التعارف ،بريوت،
1401هـ 1981 -م.
 -26جامع األدلة :عبد الرزاق الديراوي1435 ،هـ 2014 -م( ،منشور يف
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موقع أنصار أمحد إسامعيل ﮔاطع).
 -27اجلواب املنري عرب األثري :أمحد إسامعيل ﮔاطع البرصي1431 ،هـ -
2010م( ،منشور يف موقع أنصاره).
 -28اخلصال :أبو جعفر الشيخ الصدوق حممد بن عيل بن بابويه ،حتقيق عيل
أكرب الغفاري ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت1410 ،هـ -
1990م.
 -29خالصة األقوال يف معرفة الرجال :العالمة احليل احلسن بن يوسف بن
املطهر األسدي ،حتقيق :جلنة الفقاهة ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة
جلامعة املدرسني ،قم املقدسة1417 ،هـ.
دجال البرصة :الشيخ عيل الكوراين العاميل ،قم املقدسة1433 ،هـ.
َّ -30
 -31دراسة يف شخصية اليامين املوعود :ناظم العقييل1432 ،هـ 2011 -م،
(منشور يف موقع أنصار أمحد إسامعيل ﮔاطع).
 -32دالئل اإلمامة :حممد بن جرير بن رستم الطربي ،مؤسسة األعلمي
للمطبوعات ،بريوت1408 ،هـ 1988 -م.
 -33راية اليامين املوعود أهدى الرايات :الشيخ جالل الدين عيل الصغري،
مؤسسة الصديقة الطاهرة ݝ للتبليغ اإلسالمي ،بغداد1430 ،هـ -
2008م.
 -34رجال الطويس :شيخ الطائفة أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس ،حتقيق:
جواد القيومي األصفهاين ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة
املدرسني ،قم املقدسة1420 ،هـ.
 -35رجال النجايش :أمحد بن عيل بن أمحد بن العباس النجايش ،حتقيق :حممد
جواد النائيني ،دار األضواء ،بريوت1408 ،هـ 1988 -م.
 -36الرد القاصم لدعوة املفرتي عىل اإلمام القائم :الشيخ عيل آل حمسن،
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مركز األبحاث التخصصية يف اإلمام املهدي ݠ ،النجف األرشف،
1434هـ 2013 -م.
 -37سنن ابن ماجة :حممد بن يزيد القزويني ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي،
دار الفكر ،بريوت.
 -38رشائع اإلسالم :أمحد إسامعيل ﮔاطع البرصي1432 ،هـ 2011 -م،
(منشور يف موقع أنصاره).
 -39رشح األخبار يف فضائل األئمة األطهار :أبو حنيفة النعامن بن حممد
التميمي املغريب ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت1427 ،هـ -
2006م
 -40رشح أصول الكايف والروضة :املوىل حممد صالح املازندراين ،ضبط
وتصحيح :السيد عيل عاشور ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
1421هـ 2000 -م.
 -41رشح الباب احلادي عرش :املقداد بن عبد اهلل السيوري احليل ،دار
األضواء ،بريوت1425 ،هـ 2004 -م.
 -42رشح قطر الندى وبل الصدى :عبد اهلل مجال الدين بن هشام األنصاري،
حتقيق :حممد حمي الدين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت1421 ،هـ
 2000م. -43صحيح البخاري :حممد بن إسامعيل البخاري ،حتقيق حممد عيل القطب،
وهشام البخاري ،املكتبة العرصية للطباعة والنرش ،بريوت1418 ،هـ -
1997م.
 -44صحيح مسلم :أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري،
حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 -45صحيح مسلم برشح النووي :حمي الدين بن رشف النووي ،مصورة دار
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الفكر ،بريوت1401 ،هـ 1981 -م.
 -46العدة يف أصول الفقه :شيخ الطائفة الشيخ حممد بن احلسن الطويس،
حتقيق :حممد رضا األنصاري القمي ،قم املقدسة1376 ،هـ.ش.
 -47عرص الظهور :الشيخ عيل الكوراين العاميل ،قم املقدسة ،الطبعة السابعة
عرشة1427 ،هـ.
 -48عالمات الظهور :الشيخ جالل الدين عيل الصغري ،دار األعراف
للدراسات ،بريوت1432 ،هـ 2011 -م.
 -49علل الرشائع :أبو جعفر الشيخ الصدوق حممد بن عيل بن بابويه،
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت1408 ،هـ 1988 -م.
 -50عمدة القاري يف رشح صحيح البخاري :بدر الدين حممود بن أمحد
العيني ،تصحيح :عبد اهلل حممود حممد عمر ،دار الكتب العلمية،
بريوت2009 ،م.
 -51عيون أخبار الرضا ݠ :أبو جعفر الشيخ الصدوق حممد بن عيل بن
بابويه ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت1404 ،هـ 1984 -م.
 -52عيون احلكم واملواعظ :عيل بن حممد الليثي الواسطي ،حتقيق :الشيخ
حسني احلسني البريجندي ،دار احلديث ،قم املقدسة1376 ،هـ.ش.
 -53غريب احلديث :أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي ،مطبعة جملس دائرة
املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن ،اهلند1384 ،هـ1965م.
 -54الغيبة :شيخ الطائفة الشيخ أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس ،حتقيق:
الشيخ عباد اهلل الطهراين ،والشيخ عيل أمحد ناصح ،مؤسسة املعارف
اإلسالمية ،قم املقدسة1425 ،هـ 2004 -م.
 -55الغيبة :أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب ،املعروف بابن أيب
زينب النعامين ،حتقيق :فارس حسون كريم ،دار اجلوادين ،بريوت،
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1430هـ 2009 -م.
 -56الفتن :نعيم بن محاد بن معاوية اخلزاعي املروزي ،تصحيح :جمدي بن
منصور بن سيد الشورى ،دار الكتب العلمية ،بريوت1425 ،هـ -
2004م .وطبعة أخرى حتقيق :سمري أمني الزهريي ،مكتبة التوحيد،
القاهرة1412 ،هـ.
 -57الفصول املهمة يف معرفة األئمة :عيل بن حممد أمحد املعروف بابن الصباغ
املالكي ،حتقيق :سامي الغريري ،دار احلديث للطباعة والنرش ،قم
املقدسة1422 ،هـ.
 -58فالح السائل :ريض الدين عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن
طاووس ،برنامج مكتبة أهل البيت ݜ ،اإلصدار الثاين.
 -59الفوائد الرجالية من تنقيح املقال :الشيخ عبد اهلل املامقاين ،حتقيق :الشيخ
حممد رضا املامقاين ،مؤسسة آل البيت ݜ إلحياء الرتاث ،قم املقدسة،
1431هـ.
 -60القاموس املحيط :جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ،ضبط
وتوثيق :يوسف الشيخ حممد البقاعي ،دار الفكر ،بريوت1415 ،هـ -
1995م.
 -61الكايف :الشيخ حممد بن يعقوب الكليني ،تصحيح :عيل أكرب الغفاري،
دار األضواء ،بريوت1405 ،هـ 1985 -م.
 -62كتاب سليم بن قيس اهلاليل :سليم بن قيس اهلاليل ،حتقيق :حممد باقر
األنصاري الزنجاين ،نرش اهلادي ،قم املقدسة1420 ،هـ.
 -63كشف الغمة يف معرفة األئمة :أبو احلسن عيل بن عيسى بن أيب الفتح
اإلربيل ،حتقيق :عيل آل كوثر ،املجمع العاملي ألهل البيت ݜ ،قم
املقدسة1433 ،هـ 2012 -م،
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 -64كفاية األثر يف النص عىل األئمة االثني عرش :عيل بن حممد بن عيل اخلزاز
القمي الرازي ،حتقيق :السيد عبد اللطيف احلسيني الكوه كمري
اخلوئي ،انتشارات بيدار ،قم املقدسة1401 ،هـ.
 -65كامل الدين ومتام النعمة :الشيخ الصدوق حممد بن عيل بن بابويه القمي،
حتقيق :عيل أكرب الغفاري ،مؤسسة أهل البيت ݜ ،بريوت1408 ،هـ
 1988م. -66املتشاهبات :أمحد إسامعيل ﮔاطع البرصي1431 ،هـ 2010 -م،
(منشور يف موقع أنصاره).
 -67جممع األمثال :أبو الفضل أمحد بن حممد بن إبراهيم امليداين النيسابوري،
حتقيق :حممد حمي الدين عبد احلميد ،دار القلم ،بريوت ،لبنان.
 -68جممع البحرين :الشيخ فخر الدين الطرحيي ،حتقيق السيد أمحد احلسيني،
املكتبة املرتضوية ،طهران.
 -69جممع النورين وملتقى البحرين :الشيخ أبو احلسن املرندي ،طبعة
حجرية( ،عن مكتبة أهل البيت ݜ ،اإلصدار الثاين).
 -70املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء :حممد بن املرتىض املعروف بالفيض
الكاشاين ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت14031 ،هـ -
1983م.
 -71خمترص إثبات الرجعة (منشور يف جملة تراثنا .)214/15
 -72مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول :الشيخ حممد باقر املجليس ،دار
الكتب اإلسالمية ،طهران1404 ،هـ.
 -73املستدرك عىل الصحيحني :حممد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل احلاكم
النيسابوري ،حتقيق مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية،
بريوت1411 ،هـ 1990 -م.
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 -74مصباح املتهجد :شيخ الطائفة الشيخ حممد بن احلسن الطويس ،مؤسسة
األعلمي للمطبوعات ،بريوت1418 ،هـ 1998 -م.
 -75معاين األخبار :الشيخ الصدوق أبو جعفر حممد بن عيل بن بابويه القمي،
حتقيق عيل أكرب الغفاري ،دار املعرفة ،بريوت1399 ،هـ 1979 -م.
 -76معجم رجال احلديث :السيد أبو القاسم اخلوئي ،مطبعة اآلداب،
النجف األرشف1403 ،هـ 1983 -م.
 -77املعجم الوسيط :جممع اللغة العربية بالقاهرة ،مكتبة الرشوق الدولية،
القاهرة ،الطبعة الرابعة 1425هـ 2004 -م.
 -78مقاتل الطالبيني :أبو الفرج عيل بن احلسني بن حممد بن أمحد بن اهليثم
األموي األصفهاين ،حتقيق :السيد أمحد صقر ،دار املعرفة ،بريوت.
 -79مقباس اهلداية يف علم الدراية :الشيخ عبد اهلل املامقاين ،حتقيق :الشيخ
حممد رضا املامقاين ،مؤسسة آل البيت ݜ إلحياء الرتاث ،قم املقدسة،
1411هـ.
 -80مكيال املكارم :مريزا حممد تقي األصفهاين ،حتقيق :السيد عيل عاشور،
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت1421 ،هـ.
 -81املالحم والفتن يف ظهور الغائب املنتظر :ريض الدين عيل بن موسى بن
جعفر بن حممد بن طاووس ،مؤسسة الوفاء ،بريوت1403 ،هـ -
1983م .طبعة أخرى :طبع مؤسسة صاحب األمر عجل اهلل فرجه،
أصفهان بإيران1416 ،هـ.
 -82مناقب آل أيب طالب :حممد بن عيل بن شهراشوب املازندراين ،حتقيق د.
يوسف البقاعي ،دار األضواء ،بريوت1412 ،هـ 1991 -م.
 -83منتخب األنوار املضيئة :السيد عيل بن عبد الكريم النييل النجفي ،حتقيق:
السيد عبد اللطيف الكوهكمري ،مطبعة اخليام ،قم املقدسة1401 ،هـ.
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 -84املنجد يف اللغة واألعالم ،دار املرشق ،بريوت2002 ،م ،الطبعة التاسعة
والثالثون.
 -85من ال حيرضه الفقيه :الشيخ الصدوق أبو جعفر حممد بن عيل بن بابويه
القمي ،حتقيق عيل أكرب الغفاري ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة
املدرسني ،قم املقدسة1429 ،هـ.
 -86من هو خليفة املسلمني يف هذا العرص :للمؤلف ،دار اهلادي ،بريوت،
1427هـ 2006 -م،
 -87منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة :حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي ،حتقيق:
سيد إبراهيم امليانجي ،بنياد فرهنگ إمام املهدي (عج) ،طهران،
1360هـ.ش.
 -88موقع (النسابون العرب) .http://www.alnssabon.com/t28347.html
 -89موقع ويكيبيديا.
 -90النحو الوايف :عباس حسن ،دار املعارف بمرص ،الطبعة الرابعة.
 -91نصيحة إىل طلبة احلوزات العلمية وإىل كل من يطلب احلق :أمحد
إسامعيل ﮔاطع1431 ،هـ 2010 -م( ،منشور يف موقع أنصاره).
 -92الوايف :املوىل حممد حمسن الفيض الكاشاين ،حتقيق :مكتبة اإلمام أمري
املؤمنني ݠ بأصفهان ،منشورات مكتبة اإلمام أمري املؤمنني ݠ
العامة ،أصفهان1430 ،هـ.
 -93الوصية والويص أمحد احلسن :ناظم العقييل1432 ،هـ 2010 -م،
(منشور يف موقع أنصار أمحد إسامعيل ﮔاطع).
 -94اليامين املوعود حجة اهلل :حيدر الزيادي1432 ،هـ 2010 -م( ،منشور
يف موقع أنصار أمحد إسامعيل ﮔاطع).
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