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Wא
  .تسليماًواملهديني وسلم  األئمةله آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني

جنده يضع  ٬،Xاملهدي  اإلماموهو يتكلم عن ظهور  ؛عندما نسمع بعض مدعي العلم
والذي  ٬،يظهر ويقوم على وفق تلك الكيفية Xاملهدي  اإلمام أنوجيزم على  ٬،كيفية حتمية

  !ومنحرف التفكري  خيالف هذا يكون مبتدعاً

لتنظريهم وخترصهم٬، بل يريدون  تابعاًأن يكون  Xاملهدي  اإلماميريدون من  إiم أي
 أهل    األمر أصحابجند  إننامشيئة اهللا تعاىل خاضعة ملشيئتهم وهواهم وعقوهلم الناقصة٬، بيد 

خاضعة  األمورمن  كثرياً أنعلى  أكدواقد وضعوا بعض الثوابت٬، ولكنهم قد     البيت 
ث يسقط يف هذا البالء ٬، حبيشديداً ن اخللق سيمتحنون ويبتلون بالًءوإ للبداء والتغيري٬،
كالكحل يف العني وكامللح يف  إال ؛األمرحذق الناس٬، وال يبقى من القائلني �ذا واالمتحان أ

  .الزاد

طلب  إىل٬، ستتجه الناس Xاملهدي  اإلماميف زمن ظهور  نإ ٬،البيت  أهلخرب فقد أ
نه ستظهر كثري من املفاجئات واالمتحانات الشديدة٬، إمن حيث ال ينال٬، و Xاملهدي  اإلمام

جديد على  أمر إىلنه سيدعو إستكون خافضة رافعة٬، و Xاملهدي  اإلمامن مسألة قيام إو
ضل  أنكرهقر به هدي ومن أقد خفي وضل عنه مجهور الناس٬، من  أمرىل إالعرب شديد٬، و

 إال Xاملهدي  اإلمامن الناس ال ميكنها معرفة وإ غري الذي كان٬، أمر إىلنه سيدعو وإ وغوى٬،
  .اخل.. . إليهعليهم بذلك ويدعوهم  هو حيتج أن

عن اجلزم بشيء مل يرد اجلزم به عن اهللا  األمةنبهوا وحذروا   أiم اآلخراملهم  واألمر
 ٬،مبارا�خإحدوث البداء يف  إمكاننبهوا على   أiم٬، بل ل حممد آتعاىل وعن حممد و

ويأيت من املشرق٬، وقد يقولوا يف رجل معني  نه يأيت من جهة املغرب مثالًفقد خيربوا عن شيء أ
 أنلناس ل جيوزويف كل ذلك ال .. . ولد ولده أوبل يكون يف ولده  ٬،وال يكون فيه قوالً
  .ن اهللا يفعل ما يشاءأل ؛عترضوابوا وي¡كذ ي�



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ............................................ .٦
تدل على وجود سر عظيم مل  Xاملهدي  اإلماموورود هذه التحذيرات يف مسألة 

وامتحاiا كما امتحن  األمةحدها غربلة أ. . يف وقته٬، حلكم وغايات إاليكشف ولن يكشف 
 أَن النَّاس* أَح#ِسب# # امل﴿: السابقة ليعلم الصادقني من الكاذبني٬، قال اهللا تعاىل األمماهللا تعاىل 

 الEذCين# اللEه* فَلَي#ع5لَم#نَّ قَب5لCهِم5 مCن الEذCين# فَت#نَّا و#لَقَد5 # ي*فْت#ن*ونَ لَا و#ه*م5 آم#نَّا ي#قُولُوا أَن ي*ت5ر#كُوا
  .)١(﴾الْكَاذCبِني# و#لَي#ع5لَم#نَّ ص#د#قُوا

٬، وكذلك لتفويت متاماً لألعداءمن االنكشاف  Xاملهدي  اإلمامومنها احلفاظ على ثورة 
  .الفرصة على املنتحلني واملزورين والكاذبني

املشفرة سوف تفتح  أواملخفية  أومن الصفحات املطوية  هناك كثرياً أنومن هنا نعرف 
  .وتتضح يف عصر الظهور املقدس

التمويه  أوت على أكثر الناس٬، واليت جاءت الروايات فيها بالرمز يفومن أهم األمور اليت خ
أو اإلمجال وحىت تعمد التستر على كثري من احلقائق والتفاصيل؛ من أهم هذه األمور هو أمر 

فتحديد هذه ٬، ... وتفاصيلهما ووقت ومكان ظهورمها أو خروجهما اليماين والسفياين٬،
رفة بعض راء الروايات والتأمل فيها واجلمع بينها٬، ومعبعضها ال ميكن إال باستق وأالتفاصيل 

إحكام لبعض ما تشابه منها٬، واألهم من هذا هو أن يكون الباحث  الثوابت فيها لتكون أدوات
٬، ال أن يكون قائداً هلا بسبب الفهم املسبق٬، أو اهلوى والتعصب منقاداً لكالم آل حممد 

  .لرأي أو مجاعة ما

مجيع هذه املسائل يف حبثي هذا على حنو اجلزم واليقني٬، ولكن  دعي أين قد أحكمتوال أ
ميكنين أن أقول بأن اهللا قد وفقين إليضاح بعض األمور وكشف بعض املستور٬، فإن أصبت يف 

٬، وإن أخطأت فهو من نفسي وتقصريي كالمي هذا فهو من اهللا ومن آل حممد 
  . وقصوري٬، وأعوذ باهللا من شر نفسي

ينسف كثرياً من خترصات بعض املتمحلني  املختصر له؛ إن هذا البحثوأقل ما ميكنين قو
كونه ثابتاً من الثوابت اليت ال ميكن النقاش فيها٬، هو يف  اادعوما  واملتخرصني٬، واثبات أن

  .وقلة إطالعوقصر باع احلقيقة وهم حمض٬، بل وينم عن جهل 
                                                            

 .٣ – ١: العنكبوت -١



 ٧........................ ................ احللقة الثالثة /دراسة يف شخصية اليما�ي املوعود

 
 

األقل أصول املطالب٬، ولكن ال أنكر أين مقتنع بكل أو أغلب ما سأكتبه٬، أو على . . نعم
يبقى هذا قناعة كاتب يكتب ما توصل إليه٬، وعلى القارئ التأمل والنقد الصحيح٬، والعصمة 

   .ألهلها

أن يعرفه القارئ هو أن كثرياً من األمور لعلها تأيت خالف ما يفهم الناس  أريدوأقل ما 
ذا البحث الشواهد ذلك٬، وسيجد القارئ يف ه علىقد نبهوا  ألن أهل البيت  ؛وتتوقع

 تبني عكس ما يتبجح به البعض ويراهن عليه٬، فسنجد مثالً أن الروايات قد تطلق الروائية اليت
٬، وسنرى أن Xولكن يراد منها اليماين وليس اإلمام املهدي احلجة بن احلسن ] القائم[صفة 

التعارض بني  إىلكثرية ختص اليماين والسفياين قد فهمت بصورة مغلوطة تفضي  هناك أموراً
الباحث املنصف أن يعيد النظر وفق ما ميليه عليه كالم حممد وآل حممد  على الروايات٬، مما حيتم

  .املوروث أو ما متليه عليه العقول الناقصة فحسبال وفق  ٬،

وأظن أن هذا املدخل بعمومه سيكون مدخالً للحلقات اآلتية من هذا البحث٬، فليكن 
  .هدف الكاتب ومنهجهحاضراً عند القارئ٬، ليعرف 

     .واحلمد هللا وحده

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Wאאא
يتسابقان  وإiما ٬،خروج اليماين والسفياين يكون يف يوم واحد أننصت عدة روايات على 

اليماين هو الذي يقاتل السفياين ويهزمه٬،  أناخل٬، ومن ذلك نعرف .. . كفرسي رهان
دلل على ذلك ببعض الكوفة٬، وأ إىلصف الروايات تسابقهما يف العراق٬، كما ت وخصوصاً
  :الروايات

 سنة يف ٬،واليماين واخلراساين السفياين :الثالثة خروج( :قال ٬،X اهللا عبد أيب عن   ١
 إىل يدعو ألنه ؛اليماين راية من أهدى راية فيها وليس ٬،واحد يوم يف واحد شهر يف واحدة

 .)١( )احلق

 شهر يف ٬،واحدة سنة يف واخلراساين واليماين السفياين خروج.. .( :Xعن الباقر    ٢
 ويل ٬،وجه كل من البأس فيكون بعضاً بعضه يتبع اخلرز كنظام نظام ٬،واحد يوم يف ٬،واحد

  .)٢( ..). اليماين راية من أهدى راية الرايات يف وليس ٬،ناواهم ملن

 .)٣( )رهان كفرسي والسفياين اليماين( :قال ٬،X اهللا عبد أيب عن ٬،هشام عن   ٣

 واملرواين واليماين السفياين األمر هذا قبل( :قال أنه X الرضا احلسن أيب عن   ٤
 .)٤( )وهذا هذا يقول فكيف ٬،صاحل بن وشعيب

: فقال :قال ؟ شيعتكم فرج مىت :X اهللا عبد أليب قلت :قال ٬،السراج يعقوب عن   ٥
 وخلعت ٬،فيهم يطمع يكن مل من فيهم وطمع ٬،سلطا|م ووهى العباس ولد اختلف إذا(

 احلسين وحترك اليماين وأقبل الشامي وظهر ٬،صيصيته صيصية ذي كل ورفع ٬،أعنتها العرب
 .)٥( )... اهللا رسول بتراث مكة إىل املدينة من األمر هذا صاحب وخرج

 قبل وخيرج ٬،السفياين أمارة فتلك دخلوا فإذا.. .: (ياسر يف خرب طويلعن عمار بن    ٦
 حىت اهللا عبد ويسبق ٬،فلسطني الروم وترتل ٬،احلرية الترك وترتل ٬، حممد آلل يدعو من ذلك
 الرجال فيقتل املغرب صاحب ويسري ٬،عظيم قتال ويكون ٬،النهر على بقرقيسا جنودمها يلتقي

                                                            

  .٤٤٣، ح٤٤٧ – ٤٤٦ص: ، الغيبة للشيخ الطوسي٣٧٥ص ٢ج: اإلرشاد -١
  .١٣ح ١٤بـ  ٢٦٤ص: الغيبة للنعماني -٢
  .٣١٧ص ١٥ح ١٨باب  :، وغيبة النعماني٦٦١ص: األمالي للشيخ الطوسي -٣
  .٢٦٢ص١٢ح ١٤بـ : آتاب الغيبة للنعماني -٤
 .٢٧٨ص ٤٢ح ١٤بـ : ، غيبة النعماني٢٨٥ح ٢٢٥ – ٢٢٤ص ٨ج: الكافي -٥



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ............................................ .١٠
 ما السفياين وحيوز اليماين فيسبق السفياين اجلزيرة يرتل حىت قيس يف يرجع مث ٬،النساء ويسيب
   .)١( ..).مجعوا

ذلك الروايات اليت تعد السفياين واليماين من ضمن العالمات احملتومة قبل قيام  إىل أضف
م بعض ورمبا تقو ٬،مواجهة السفياين ستكون مع اليماين املوعود أن٬، و�ذا يتبني Xالقائم 

 ٬،والقتال سيكون بني السفياين واليماين ٬،الكوفة إىلن التسابق اليماين٬، وإ اجلهات مبساعدة
  .سنحتاجه بعد قليل ألننا ؛حتفظوا ذلك وتركزوا عليه أن وأرجويف سنة واحدة٬،  إiماو

ن هذه النقطة أل ؛ذهاب ملكه إىلمن بداية خروجه معرفة مدة السفياين  إىلنأيت  واآلن
  .٬، والذي يكون معه يف سنة واحدةم الذي سيقاتل السفياينلنعرف من هو القائ مهمة جداً

مخسة  هذهاب ملك إىلمدته من بداية خروجه  أنعلى  البيت  أهلفقد نصت روايات 
  .أشهروميلك تسعة  أشهر٬، يقاتل فيها ستة عشر شهراً

 املفضل بن حممد حدثين: قال ٬،)٢( عقدة بن سعيد بن حممد بن أمحد خربناأ: الشيخ النعماين
 حدثنا: قال ومائتني٬، وستني مخس سنة رجب يف كتابه من )٣( رمانة بن قيس بن إبراهيم بن

 بن عيسى عن ٬،)٥( إسحاق أبو ميمون بن ثعلبة حدثنا: قال ٬،)٤( فضال بن علي بن احلسن
 أولومن  ٬،السفياين من احملتوم وخروجه يف رجب( :قال أنه ٬،Xعن أيب عبد اهللا  ٬،)٦(أعني

                                                            

 .٢٠٨ص ٥٢ج: بحار األنوار -١
 .٢٣٣، برقم ٩٤ص  :ووثقه النجاشي في رجاله ،٨٦، برقم ٧٣ص  :وثقه الشيخ الطوسي في الفهرست -٢
 .٩١١برقم  ٣٤٠ص :في رجاله وثقه الشيخ النجاشي -٣
 .١٦٤برقم  ٩٨ – ٩٧ص :وثقه الشيخ الطوسي وأثنى عليه آثيرًا، في الفهرست -٤
آان وجهًا في أصحابنا، : " ، حيث قال٣٠٢برقم  ١١٨ – ١١٧ص :أثنى عليه الشيخ النجاشي آثيرًا في رجاله -٥

قارئًا، فقيهًا، نحویًا، لغویًا، راویة، وآان حسن العمل، آثير العبادة و الزهد، روى عن أبي عبد اهللا وأبي الحسن عليهما 
ونقل مدحه والثناء  –هم قسم الموثقين والمعتمد علي –وذآره العالمة الحلي في القسم األول من الخالصة  ،..."السالم 

 ٤ج :ونقل توثيقه المحقق الخوئي عن الكشي، راجع معجم رجال الحدیث ،٨٦ص :عليه، راجع خالصة األقوال
وأیضًا نقل ما تقدم الشيخ علي النمازي الشاهرودي، ونفى عنه أي غمز، راجع مستدرآات علم  ،٣٢٠ – ٣١٦ص

 .٢٣٦٢برقم  ٩٠ – ٨٩ص ٢ج :رجال الحدیث
وقال عنه  ،٢١٧ – ٢١٦ص :ووثقه العالمة الحلي في الخالصة ،٨٠٣برقم  ٢٩٦ص :النجاشي في رجالهوثقه   -٦

عيسى بن أعين الجریري : " ١١٣١٩برقم  ١٥٣ص ٦ج :الشيخ علي النمازي في مستدرآات علم رجال الحدیث
  ...".ثقة باالتفاق . Xمن أصحاب اإلمام الصادق : األسدي

، ألن أخا زرارة عدوه من أصحاب الباقر )عيسى بن أعين الشيباني أخي زرارة(وال یقال بأنه قد یكون مشترآًا مع 
X وعيسى بن أعين الجریري من أصحاب الصادق، بل إن أخا زرارة غير مشهور بل قال عنه المحقق الخوئي بأنه ،

يء، وهو أن الصدوق وإن آان ذآر في المشيخة، عيسى بن بقي هنا ش: (... ال توجد له روایة أصًال، واليكم نص آالمه
أعين من دون تقييده بالجریري، إال أنه هو المراد جزمًا، فإن الجریري هو المعروف والمشهور الذي له آتاب، وأما 

 :معجم رجال الحدیث) عيسى بن أعين الشيباني فلم نعثر له على روایة، بل أنكر بعضهم أصل وجوده، واهللا العالم
 .١٩٦ص ١٤ج



 ١١........................ ................ احللقة الثالثة /دراسة يف شخصية اليما�ي املوعود

 
 

فإذا ملك الكور اخلمس ملك  ٬،يقاتل فيها أشهر٬، ستة آخره مخسة عشر شهراً إىلخروجه 
   .)١( )٬، ومل يزد عليها يوماًأشهرتسعة 

على الكور اخلمس فعدوا له تسعة  السفياين استوىل إذا: (Xعبد اهللا  أيبوعن 
   .)٢()أشهر

مث ميلك الكور  ٬،خروجه أول أشهرأن السفياين يقاتل ستة ويظهر لنا من هاتني الروايتني 
ال  أشهر٬، وبعد ذلك ميلك تسعة )وقنسرين٬، واألردن٬، وفلسطني٬، ومحص٬، دمشق(اخلمس 

  .يزيد عليها يوماً

لنرى يف  ٬،معرفة الشهر الذي خيرج به السفياين حىت نعد له مخسة عشر شهراً إىلنأيت  واآلن
  :شهر سينتهي حكم السفياين أي

   .)٣( ..). يف رجب إالوال خيرج  ٬،السفياين البد منه: (Xعبد اهللا  أيبعن 

 ما ومنه ٬،حمتوم األمر من( :يقول X اهللا عبد أبا مسعت :قال ٬،خنيس بن معلى عنو
   .)٤( )رجب يف السفياين خروج احملتوم ومن ٬،مبحتوم ليس

   .)٥( ..). السفياين من احملتوم وخروجه يف رجب: (Xعبد اهللا  أيبعن و

  :على القارئ األمرحىت ال يضيع  أخلصهاعدة نقاط  إىلتوصلنا  اآلنىل إو

 .الكوفة للقتال يف وقت واحد ويف سنة واحدة إىلاليماين والسفياين يتسابقان    ١

٬، مث ميلك أشهر٬، يقاتل ستة مخسة عشر شهراً آخره إىل أولهمدة خروج السفياين من    ٢
 .فقط أشهرالكور اخلمس تسعة 

  .يف شهر رجب إالال خيرج السفياين    ٣

  :مخسة عشر شهراً إىللنبدأ احلساب ملدة السفياين من شهر رجب  واآلن

                                                            

 .٣١٠ص ١ح ١٨بـ : غيبة النعماني -١
 .٣١٦ص ١٣ح ١٨بـ : غيبة النعماني -٢
 .٣١٣ص ٧ح ١٨بـ : غيبة النعماني -٣
 .٣١١ – ٣١٠ص ٢ح ١٨بـ : آتاب الغيبة للنعماني -٤
  .٣١٠ص ١ح  ١٨بـ : غيبة النعماني -٥
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  . ذو احلجة   ٦. ذو القعدة  ٥. شوال  ٤. رمضان  ٣. شعبان  ٢ .رجب  ١

  :)بعد ذلك ميلك السفياين الكور اخلمس(

مجادى    ٦. األوىلمجادى    ٥. ربيع الثاين   ٤. األولربيع    ٣. صفر   ٢. حمرم  ١
  .رمضان   ٩. شعبان   ٨. رجب  ٧. الثانية

يف سنة واحدة كما  Xاملهدي  اإلمامالسفياين جيتمع مع  إنمعرفة هل  إىلنأيت  اآلن
  ال ؟ أمالروايات  إحدىذكرت 

  :علق عليهاأوالً أذكر الرواية مث أ

 السفياين( :قال أنه X علي بن حممد جعفر أيب عن ٬،مسلم بن حممد عن بسنده :النعماين
   .)١( )واحدة سنة يف والقائم

  :الكالم يف احتمالني

السنة اهلجرية اليت  أييف سنة واحدة٬،  أiما X اإلماميكون قصد  أن :األولاالحتمال 
  .حمرم وتنتهي بذي احلجةشهر تبدأ من 

 اإلمامن أل ؛مع السفياين يف سنة واحدة Xاملهدي  اإلماموعلى هذا االحتمال ال جيتمع 
  ولو حسبنا من بداية خروج السفياين  ٬،  حسب الروايات    يقوم يف حمرم  Xاملهدي 
رجب٬، شعبان٬، رمضان٬، شوال٬، ( أشهرسيكون العدد ستة  ٬،حمرم من نفس السنة إىل  رجب 

  .وتبدأ سنة جديدة بشهر حمرم أشهرستنتهي السنة بستة  أي٬، )حمرم ذو القعدة٬، ذو احلجة٬،

ن من رجب أل ؛Xاإلمام املهدي ه أن يكون هو حمرم الذي يقوم فيوحمرم هذا ال ميكن 
٬، مث أشهرمث ميلك الكور اخلمس بعدها تسعة حمرم هذا هي الفترة اليت يقاتل فيها السفياين  إىل
ويتسابق مع اليماين   كما سيأيت بيانه   السفياين بعد متلكه الكور اخلمس يقصد العراق  إن

تسعة يقضى على السفياين٬، وبعد ذلك  أو أشهرالكوفة٬، وبعد قتال لثمانية  حنو واخلراساين
  .مبكة Xيقوم القائم 

                                                            

  .٢٧٥ص ٣٦ح ١٤بـ :  آتاب الغيبة للنعماني -١
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خروج السفياين  أولحمرم الذي يعقب  أولالقائم ال يقوم يف  إننقول  أن إالال يبقى  إذن
  .بل يف حمرم الثاين من السنة القابلة  رجب    

سيكون iاية ملكه  مخسة عشر شهراً إىل  رجب    خروج السفياين  أولحسبنا من  وإذا
السفياين ال جيتمع مع  إن أي٬، وأيام أشهربثالثة  Xقبل قيام القائم  أيرمضان٬، شهر يف 

  .يف سنة واحدة Xاملهدي  اإلمام

   ٧. ذو احلجة   ٦. ذو القعدة   ٥. شوال   ٤. رمضان  ٣. شعبان  ٢ .رجب  ١
مجادى   ١٢. األوىلمجادى    ١١. ربيع الثاين  ١٠. األولربيع   ٩. صفر   ٨. حمرم
  .رمضان  ١٥. شعبان   ١٤. رجب   ١٣. الثانية

  !ها السفياين ؟ذي يكون يف نفس السنة اليت خيرج فيفمن هو القائم ال إذن

السفياين والقائم يكونان يف سنة  نإ ٬،Xالباقر  اإلماميكون قصد  أن :االحتمال الثاين
تبدأ مبحرم وتنتهي  أنال يعترب بالسنة  أي٬، بغض النظر عن بدايتها٬، شهراً) ١٢( أيواحدة 

من خروج  شهراً) ١١(بعد  Xاملهدي  اإلمامخيرج  أن بذي احلجة٬، بل يكفي مثالً
  .اجتمعا يف سنة واحدة أiما ٬، فيصدقالسفياين

ن من بداية خروج أل ؛األولوهذا االحتمال اتضح جوابه من التعليق على االحتمال 
بل  ٬،Xاملهدي  اإلمامال جيتمع مع  )شهر رمضان(يف iاية ملكه  إىل )رجب(يف  السفياين
شوال٬، ذو : ( وعشرة أيام أشهربعد ذهاب ملك السفياين بثالثة  يقوم Xاملهدي  اإلمام

  ).حمرم ١٠ القعدة٬، ذو احلجة٬،

والسفياين ال يكونان يف  Xاملهدي  اإلمام أنخرجنا بنتيجة من هذا احلساب٬، وهي  إذن
سنة واحدة٬، فمن هو القائم املذكور يف الرواية السابقة والذي يكون هو والسفياين يف سنة 

  !واحدة ؟

   :ذكر الرواية للفائدة وأعيد

  ).واحدة سنة يف والقائم السفياين( :قال أنه X علي بن حممد جعفر أيب عن
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٬، فمن هو القائم الذي Xاملهدي  اإلمامالسفياين ينتهي ملكه قبل قيام  أنعلمنا  وإذا

  :اآلتيةيقاتله السفياين يف الرواية 

 اهللا صدق :قلنا ٬،اهللا يف تعادينا بيتني أهل سفيان أيب وآل إنا( :قال ٬،X اهللا عبد أيب عن
 ٬،X طالب أيب بن علي معاوية وقاتل ٬، اهللا رسول سفيان أبو قاتل. اهللا كذب :وقالوا
  .)١( )X القائم يقاتل والسفياين ٬،)السالم عليهما( علي بن احلسني معاوية بن يزيد وقاتل

 فيغلب ٬،رهان كفرسي واملهدي السفياين خيرج: (هريرة أيبعن  ٬،وروي عن طرق العامة
   .)٢( )يليه ما على واملهدي ٬،يليه ما على السفياين

القائم الذي يقاتل السفياين ويتسابق معه كفرسي رهان ليس  أنوبعد ما تقدم يتضح لنا 
 ؛أن يكون غري اليماين املوعودكان كذلك فال ميكن  وإذا٬، Xاملهدي حممد بن احلسن  اإلمام
 ... النار أهلن امللتوي عليه من أالرايات ومأمور بنصرته و أهدىن اليماين موصوف بأنه أل
ن السفياين ٬، وأن السفياين والقائم يف سنة واحدةاليت تقول بأا الروايات قارنÒ إذا وخصوصاً .اخل

  :يقاتل القائم٬، مع روايات تسابق اليماين والسفياين

 يوم يف واحد شهر يف واحدة سنة يف ٬،واليماين واخلراساين السفياين :الثالثة خروج(
  .)احلق إىل يدعو ألنه ؛اليماين راية من أهدى راية فيها وليس ٬،واحد

 ٬،واحد يوم يف ٬،واحد شهر يف ٬،واحدة سنة يف واخلراساين واليماين السفياين خروج.. .(
 يف وليس ٬،ناواهم ملن ويل ٬،وجه كل من البأس فيكون بعضا بعضه يتبع اخلرز كنظام نظام

 .)... اليماين راية من أهدى راية الرايات

  ).رهان كفرسي والسفياين اليماين(

أبو مسلم عندما خرج  ٬،Xالصادق  اإلمامالقصد من كالم  جلياً اآلنورمبا يتضح 
 يأيت٬، كما Xالصادق  اإلمام إىلسيؤول  األمرن ٬، وأنه اليمايناخلراساين وظن بعض الشيعة أ

  :اآلتيةيات ايف الرو

                                                            

 .١٦٥ص ٣٣ج: بحار األنوار ،٣٤٦ص: معاني األخبار -١
  .٤٢٤ص ١ج: Xمعجم أحادیث اإلمام المهدي  -٢
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 وسدير نعيم بن السالم عبد بكتاب ذهبت( :قال ٬،خنيس بن املعلى عن بسنده :الكايف
 قد بأنا العباس ولد يظهر أن قبل املسودة ظهرت حني X اهللا عبد أيب إىل واحد غري وكتب
 ما أف أف :قال مث ٬،األرض بالكتب فضرب :قال ؟ ترى فما إليك األمر هذا يؤول أن قدرنا

   .)١( )السفياين يقتل إمنا أنه يعلمون أما ٬،بإمام هلؤالء أنا

٬، وهذا Xن الذي يقاتل السفياين قائم غري احلجة حممد بن احلسن العسكري فقد عرفنا بأ
وهو اليماين  ٬،الرايات أهدىيكون غري  أنوال ميكن  Xاملهدي  لإلمامالقائم هو ممهد 

يف الرواية السابقة٬، يشري اىل أن صاحب  Xوخصوصاً إذا عرفنا أن اإلمام الصادق  .املوعود
  .السفياين الرايات املمهدة هو الذي يقتل

 إن أي٬، )السفياين يقتل إمنا أنه يعلمون أما: (Xالصادق  اإلمامفالقصد من كالم  ٬،إذن
مل يقاتل   مسلم اخلراساين  أبو أي  صاحب الرايات السود يقاتل ويقتل السفياين٬، وهذا 

  .أصالًيف وقته سفياين  أوالسفياين بل مل خيرج معه 

املهدي  اإلمامميهد لقيام  حممد  آلالذي يقاتل السفياين هو قائم من  أنوهذا يؤكد 
X،العاملني له الفداء وأرواحروحي (املهدي  اإلمامبقيادة  اإلهليةميهد لدولة العدل  أو ٬.(  

Òاملهدي  اإلمامام قبل قيام وتعدد القوX ورد يف بعض الروايات:  

 أشياء عن حدث X املؤمنني أمري أن( :)السالم عليهما( حممد بن جعفر اهللا عبد أيب عن
 من األرض اهللا يطهر مىت ٬،املؤمنني أمري يا :احلسني فقال ٬،القائم قيام إىل بعده تكون

 احلرام الدم يسفك حىت الظاملني من األرض اهللا يطهر ال :X املؤمنني أمري فقال ٬،الظاملني
 خبراسان القائم قام إذا :قال مث ٬،   طويل حديث يف العباس وبين أمية بين أمر ذكر مث   

 وأجابته ٬،جبيالن قائم منا وقام ٬،كاوان بين جزيرة وجاز وامللتان كوفان أرض على وغلب
 يقوم مث ...واجلنبات األقطار يف متفرقات الترك رايات لولدي ظهرت والديلمان اآلبر

 ٬،مثله ابن ال حسني يا ولدك من وهو ٬،والفضل الشرف له ٬،اªهول واإلمام ٬،املأمول القائم

                                                            

  .٢٩٧ص ٤٧ج: ، بحار األنوار٣٣١ص ٥٠٩ح  ٨ج: الكافي -١
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 ملن طوىب ٬،دمني أرض يف يترك وال ٬،الثقلني على يظهر ٬،باليني دريسني يف الركنني بني يظهر
   .)١( )أيامه وشهد ٬،أوانه وحلق ٬،زمانه أدرك

 ال حبديث حيدثكم البيت أهل منا يقوم قائم أول وإنه ...( :X اهللا عبد أيبوعن 
 خارجة آخر وهي ٬،فيقتلكم فيقاتلكم فتقاتلونه الدسكرة برميلة عليه فتخرجون حتتملونه

   .)٢( )...تكون

واهللا .. . من قائم يقوم٬، وهذا أوهلم أكثرهناك  أن إىل٬، يشري )قائم يقوم أول: (Xفقوله 
  .العامل

يف  Xالصادق  اإلماميتضح لنا مراد  أيضاًوحول مسألة القائم الذي يقاتل السفياين 
  :اآلتيةالرواية 

 السالم عبد كتاب فأتاه X اهللا عبد أيب عند كنت :قال ٬،الديلم أيب بن احلميد عبد نع
 الكوفة أن خيربونه خالد بن وسليمان ٬،املختار بن الفيض وكتاب ٬،نعيم بن الرمحن عبد ابن

 أنا ما( :قال مث ٬،به رمى كتا�م قرأ فلما ٬،أخذوها يأخذوها أن أمرهم إن وأنه برجلها شاغرة
   .)٣( )السفياين صاحبهم أن علموا أما بإمام هلؤالء

صاحبهم هو  إن أي ؛منه ي�فهم٬، الذي )السفياين صاحبهم أن علموا أما: (Xوقوله 
 أهل إىلالكالم موجه  أن اخل٬، وخصوصاً.. . خيرج معه أويقتل السفياين  أوالذي يقاتل 

اليماين هو  أنالكوفة هو اليماين واخلراساين٬، ومبا  إىلالكوفة٬، والذي يتسابق مع السفياين 
 أهلىل صراط مستقيم ومأمور بطاعته وامللتوي عليه من إاحلق و إىلالرايات ويدعو  أهدى

  .واهللا العامل ... هلذا الكالم غريه اًالنار٬، فال يكون مصداق

 أن املراد ولعل: (الشيخ املنتظري يف معىن هذه الرواية٬، حيث قال ذكرهوقريباً من ذلك ما 
  .)٤( )الزمان حبسب للسفياين املصاحب ٬،X القائم صاحبهم

                                                            

  .٢٨٤ – ٢٨٣ص ٥٥ح  ١٤بـ : آتاب الغيبة للنعماني -١
  .٣٧٥ص ٥٢ج: بحار األنوار -٢
  .٣٥١ص ٤٧ج: بحار األنوار -٣
 .٢٣٢ص ١ج :اإلسالمية للشيخ المنتظريدراسات في والیة الفقيه وفقه الدولة  -٤
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اليماين هو القائم الذي يقاتل السفياين وهو معصوم ال  أنحال تبني مما تقدم  أيوعلى 
ال يكون مع السفياين  Xاملهدي  اإلمامن حق٬، وأ يدخل الناس يف ضالل وال خيرجهم من

 هذا يف مستقبل أكثر٬، وسيتبني احلال ... بل اليماين هو الذي يكون كذلك ٬،يف سنة واحدة
  .شاء اهللا تعاىل إنالبحث 

أيضاً سيكون عند قيامه سفياين٬،  Xإن اإلمام املهدي احلجة بن احلسن  :فإن قيل
وسيقاتله ويقضي عليه٬، كما تنص عليه بعض الروايات٬، فقد تكون الروايات اليت تنص على أن 

تقصد السفياين املوجود عند قيام  القائم والسفياين يف سنة واحدة٬، وأن القائم يقاتل السفياين؛
  مبكة يف عاشوراء ؟ Xاإلمام املهدي 

   :أقول

بداية القائم والسفياين يف سنة واحدة٬، ناظرة اىل  أنأن الرواية اليت تنص على ال خيفى 
٬،   يف سنة واحدة   Xوتزامنه مع القائم  خروج السفياين٬، واىل الداللة على وقت خروجه٬،

  .يف سنة واحدة٬، كما تقدم بيانه Xوبداية خروج السفياين ال تكون مع قيام اإلمام املهدي 

خطر واليت هي أ إن الرواية بصدد التطرق اىل املرحلة األوىل للسفياين٬، :وبعبارة أخرى
قلنا بتعدد  ب فيها بالد الشام وبغداد والكوفة وغريها٬، فحىت لوخرِّوأشد مرحلة٬، وهي اليت ي�

 السفياين ال يضرنا هنا٬، ألن احتمال إرادة السفياين الثاين أول املرحلة الثانية للسفياين بعيد جدا٬ً،
مث إن القول بتعدد السفياين ليس بالضرورة أن يعين انفصال االثنني بالظهور أو احلركة٬، بل 

ش٬، كما سيأيت تفصيل األقرب كون السفياين األصل واحد والتعدد يرجع اىل تعدد أمراء اجلي
  .هذا املوضوع وذكر كل االحتماالت٬، يف احللقة الرابعة من هذا البحث

على أن القائم يقاتل السفياين٬، فهي وإن كانت حتتمل قصد اإلمام  تنص وأما الرواية اليت
٬، إال أن األقرب هو قصد اليماين املوعود٬، ألن ذروة القتال مع Xاملهدي احلجة بن احلسن 

السفياين ستكون يف مرحلة التمهيد على يد اليماين املوعود وأتباعه٬، أما بعد قيام اإلمام املهدي 
X ث تفيدنا الروايات يمبكة٬، سيكون السفياين قد انتهى ملكه٬، وانكسرت شوكته٬، حب

  .Xيسر ووقت قصري جداً على يد اإلمام املهدي القضاء عليه سيكون بواألخبار٬، إن 
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ويتأكد هذا املعىن أكثر لو الحظنا أن الرواية تقارن مقاتلة السفياين للقائم مع مقاتلة أيب 

) نه اهللالع(٬، ومقاتلة يزيد Xألمري املؤمنني ) نه اهللالع(٬، ومقاتلة معاوية سفيان لرسول اهللا 
كان يف ذروة قو�م٬، ويف بداية  ٬X، فمواجهة هؤالء السفيانيني ألهل البيت Xللحسني 

٬، وهذا ما ينطبق متاماً ٬X، واحلسني ٬X، وأمري املؤمنني ظهور أمر كلٌ من رسول اهللا 
  .على مقاتلة السفياين لليماين املوعود؛ القائم األول

  

א א א XWא
ميتنع قيامه بعد ستة أشهر من خروج السفياين  Xاثبتوا أوالً أن اإلمام املهدي  :رمبا يقال

يف الشام٬، أي يف شهر حمرم الذي يأيت بعد شهر رجب بستة أشهر٬، فما املانع أن يقوم اإلمام 
  مبكة يف عاشوراء يف نفس الوقت الذي يتوجه به السفياين اىل العراق ؟ Xاملهدي 

ال بأس من  ل رغم أنه تبني من عموم ما سبق٬، ولكنعن هذا اإلشكااجلواب  :أقول
  .التركيز عليه هنا

هزم من العراق٬، وأيضاً يف فعند التأمل يف عموم الروايات واألخبار٬، يتضح لنا أن السفياين ي�
معركة اصطخر٬، قبل قيام اإلمام املهدي مبكة يف عاشوراء٬، بل ويهزم على يد رجل يسمى أو 

ـ  مبكة بعد ستة أشهر  ٬X، وبذلك ال ميكن أن يقوم اإلمام املهدي أيضاً )املهدي(يوصف ب
السفياين الكور اخلمس٬، وبعده  فيه الذي ميلك من خروج السفياين يف الشام٬، أي يف شهر حمرم

  :٬، وللتدليل على ذلك أذكر بعض الروايات... العراق وإيران إىلميلك تسعة أشهر ويتوجه 

  :الرواية األوىل

 إىل خراسان من خترج اليت السود الرايات ترتل( :قال X جعفر أيب عن جابر٬، عن
  .)١( )بالبيعة إليه بعث X املهدي ظهر فإذا الكوفة٬،

   :السيد ابن طاووس �ذا اللفظ وروى هذه الرواية

                                                            

  .٢١٧ص ٥٢ج :بحار األنوار ،٤٥٧ح ٤٥٢ص :الغيبة للشيخ الطوسي -١



 ١٩........................ ................ احللقة الثالثة /دراسة يف شخصية اليما�ي املوعود

 
 

 خراسان من خترج اليت السود الرايات ترتل: (قال ٬،X جعفر أيب عن جابر عن
  .)١( )بالبيعة إليه بعثت مبكة املهدي ظهر فإذا الكوفة٬،

الكوفة وختوض معارك عنيفة مع جيش  إىلمن املعلوم أن الرايات السود املمهدة٬، تأيت ف
السفياين٬، كما تبينه الروايات٬، وتكون النتيجة هزمية جيش السفياين٬، وكسر شوكته يف الشرق٬، 

 ظهر فإذا: (تقول الروايةالكوفة٬، مث ى أن الرايات السود تصل وترتل والرواية أعاله تنص عل
 ٬X، وال خيفى أن الرواية واضحة املعىن؛ بأن ظهور املهدي )بالبيعة إليه بعثت مبكة املهدي

الكوفة٬، بل يستفاد منها أن ظهور  إىلمبكة متأخر عن خروج الرايات السود وعن وصوهلا 
قريباً أو بعد أيام معدودة من نزول الرايات السود الكوفة٬، وخصوصاً  مبكة٬، ليس Xاملهدي 

نص على أن بني خروج الرايات السود وبني أن لروايات اآلتية٬، بل أحد األخبار يإذا الحظنا ا
  .اآلتية سيأيت قريباً يف الرواياتست سنني٬، كما  Xيسلم األمر للمهدي 

   وفة يف نفس وقت خروج السفياين حنو الكوفة فإذا قلنا بأن الرايات السود خترج حنو الك
٬، فهذا يعين أن السفياين عندما يسيطر على كور الشام اخلمس٬، بعد   كما تشري إليه الروايات 

٬، بعد متام الشهر )ذو القعدة٬، ذو احلجةرجب٬، شعبان٬، رمضان٬، شوال٬، : (قتال لستة أشهر 
ران سيواجه السفياين معارك أمها مواجهته السادس٬، يتوجه السفياين حنو العراق٬، ويف العراق وإي

وهذا الوصول يعين    ات السود بعد أن تصل اىل الكوفة مع الرايات السود املمهدة٬، وهذه الراي
 Xإذا بلغها أن املهدي     أiا خاضت املعركة مع السفياين أو انتهت منها وهزمت السفياين

  .قد ظهر مبكة بعثت إليه بالبيعة

   !كل ذلك يتحقق خالل عشرة أيام ال غري ؟فهل ميكن أن يكون 

هذا إذا فرضنا أن خروج السفياين سيكون يف بداية شهر رجب٬، أما إذا فرضنا أن  ٬،طبعاً
خروج السفياين ال يكون يف بداية شهر رجب٬، أي يف منتصفه أو يف iايته٬، أو بعد العاشر من 

٬، و�ذا ال يسيطر على الكور رمرجب٬، فهنا ال يتم للسفياين ستة أشهر إال بعد العاشر من حم
اخلمس إال بعد العاشر من حمرم٬، وهذا يعين أنه ال يتوجه اىل العراق إال بعد العاشر من حمرم٬، 

  .مبكة يف عاشوراء Xأي بعد قيام اإلمام املهدي 

                                                            

 .١٢٣ص :المالحم والفتن -١



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ............................................ .٢٠
يف حني أننا مسعنا أن الرايات السود اليت تقاتل السفياين يف املشرق٬، ترتل الكوفة وملا يظهر 

  !مبكة بعد  Xاإلمام املهدي 

  :الرواية الثانية

 لبين سود رايات املشرق من رجخت: ( اهللا رسول قال: قال املسيب٬، بن سعيد عن
 سفيان أيب ولد من رجالً تقاتل صغار سود رايات خترج مث اهللا٬، شاء ما ميكثون مث العباس٬،

  .)١( )للمهدي الطاعة ويؤدون املشرق٬، قبل من وأصحابه

وهذه الرواية تؤيد ما قلته يف التعليق على الرواية األوىل٬، من أن الرايات السود خترج على 
 Xعندما يتوجه اىل العراق٬، وبعد وصوهلا اىل الكوفة٬، إن بلغها أن املهدي  السفياين وجيشه

قد ظهر مبكة٬، بعثت إليه بالبيعة٬، وهذا يعين أن قتال السفياين مع الرايات السود متقدم على 
العراق إال بعد أن  إىلمبكة٬، وقد تقدم أيضاً أن السفياين ال يتوجه  Xظهور اإلمام املهدي 

ن يقاتل ستة أشهر يف الشام٬، والستة أشهر ال تنتهي إال يف بداية شهر حمرم٬، هذا إذا فرضنا أ
جرد أن تتم له ستة أشهر٬، يف العراق مب إىلالسفياين خيرج يف بداية شهر رجب٬، وإنه يتوجه 

  .حني أنه قد يتأخر لفترة معينة قد تكون أقل من شهر أو أكثر

ال توجد فترة بني بداية توجه السفياين اىل العراق  االحتماالتعلى أحسن  ؛ إنواحملصلة
٬، وهي ال تكفي الستيعاب فترة  عشرة أيام ال غريمبكة إال Xوبني ظهور اإلمام املهدي 

أن ترتل الكوفة٬، وخصوصاً إذا  إىلالعراق٬، مث توجه الرايات السود إليه  إىلتوجه السفياين 
عرفنا أن السفياين يصل اىل الكوفة قبل الرايات السود٬، كما يستفاد من بعض األخبار٬، منها 

   :اخلرب اآليت

 ٬،ألفاً ستني أهلها من ويقتل أيام٬، ثالثة فيسبيها الكوفة السفياين يدخل(: قال أرطأة٬، عن
  .)٢() ... أمواهلا يقسم ليلة عشرة مثاين فيها وميكث

  
                                                            

 :Xمعجم أحادیث اإلمام المهدي  ،١٩٠ص :آتاب الفتن لنعيم بن حماد ،١٢٣ – ١٢٢ص ١٠٣بـ :المالحم والفتن -١
 .٣٩٦ص ١ج
 :Xمعجم أحادیث اإلمام المهدي  ،٥٢٣ص ٢٩ج :شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي ،١١٧ص :المالحم والفتن -٢
 .٤٠٠ص ١ج



 ٢١........................ ................ احللقة الثالثة /دراسة يف شخصية اليما�ي املوعود

 
 

  :الرواية الثالثة

 أخرى خراسان من خترج مث العباس٬، لبين سوداء راية خترج(: قال احلنفية٬، بن حممد عن
: أو صاحل٬، بن شعيب: له يقال رجل مقدمتهم على بيض٬، وثيا�م سود٬، قالنسهم سوداء٬،
 للمهدي يوطئ املقدس٬، بيت يرتل حىت السفياين أصحاب يهزمون متيم٬، من شعيب بن صاحل

 اثنان للمهدي األمر يسلم أن وبني خروجه بني يكون الشام من ثالمثائة إليه وميد سلطانه٬،
  .)١() شهراً وسبعون

وهذه الرواية تعطينا تفاصيل أكثر عن الرايات السود٬، فهي تنص على أن على مقدمة هذه 
٬، وإنه يهزم جيش السفياين حىت يصل اىل بيت املقدس٬، )شعيب بن صاحل(الرايات قائد يسمى 

اثنان  Xوإن بني خروج الرايات السود بقيادة شعيب بن صاحل وبني أن يسلم األمر للمهدي 
إن السفياين يهزم من العراق قبل قيام    حسب هذا اخلرب   أقل ما يقال وسبعون شهرا٬ً، و

ال يقوم مبكة يف حمرم الذي  ٬X، وهذا يعين أن اإلمام املهدي مبكة يقيناً Xاإلمام املهدي 
  .يسيطر فيه السفياين على الكور اخلمس يف الشام٬، بل يف حمرم آخر آيت

  :الرواية الرابعة

 حىت يءش يردها فال سود رايات خراسان من خترج( :٬، أنه قالعن رسول اهللا 
  .وبيان هذه الرواية يعرف مما تقدم من التعليق على الروايات السابقة .)٢( )بإيلياء تنصب

  :الرواية اخلامسة

 من خال٬، اليمىن بكفه هاشم بين من شاب خيرج: (قال ٬،X جعفر أيب عن جابر عن
  .)٣() فيهزمهم السفياين أصحاب يقاتل صاحل بن شعيب يديه بني سود برايات خراسان

  .وهي أيضاً تؤيد ما أفادته الروايات السابقة
                                                            

 :شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي ،١٨٨ص :آتاب الفتن لنعيم بن حماد ،١١٨ -١١٧ص ٩٣بـ :المالحم والفتن -١
  .٣٩٧ص ١ج :Xمعجم أحادیث اإلمام المهدي  ،٤٧٤ص ٢٩ج
 ،٣١ص ٤ج :المعجم األوسط للطبراني ،٣٦٥ص ٢ج :مسند أحمد بن حنبل ،٢٣٧١ح ٣٦٢ص ٣ج :سنن الترمذي -٢

 :شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي ،٣٨٦٥٢ح  ٢٦١ص ١٤ج :آنز العمال ،١٢٢ص :آتاب الفتن لنعيم بن حماد
 .٢٨٦ص ١٣ج
 ٢٩ج :شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي ،١٨٩ص :آتاب الفتن لنعيم بن حماد ،١٢٠ص ٩٨بـ :المالحم والفتن -٣

  .٢٧٠ص ٣ج :Xمعجم أحادیث اإلمام المهدي  ،٤١١ص



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ............................................ .٢٢
  :الرواية السادسة

٬، هاشم بين من شاب فيهم٬، السفياين تقاتل سود رايات خترج( :Xعن أمري املؤمنني 
٬، صاحل بن شعيب يدعى٬، متيم بىن من رجل مقدمته وعلى٬، خال اليسرى ]كفه[ كتفه يف

   .)١() أصحابه فيهزم

  .وهي مبعىن ما تقدم تقريباً

  :السابعةالرواية 

 أهل طلب يف بعث٬، الكوفة إىل السفياين خيل خرجت إذا(: Xعن أمري املؤمنني 
 على٬، سود برايات واهلامشي هو فيلتقي٬، املهدي طلب يف خراسان أهل وخيرج٬، خراسان
 بينهم فتكون٬، إصطخر بباب السفياين وأصحاب هو فيلتقي٬، صاحل بن شعيب مقدمته
 الناس يتمىن ذلك فعند٬، السفياين خيل و·رب٬، السود الرايات فتظهر٬، عظيمة ملحمة
  .)٢( )ويطلبونه املهدي

موجود وظاهر عند خروج  Xوهذه الرواية تتحفنا بشيء مهم جدا٬ً، وهو أن املهدي 
الكوفة٬، بينما الروايات واألخبار املتقدمة تبني  إىلالرايات السود من خراسان٬، وقبل وصوهلا 

الكوفة٬، وأكيداً إن  إىلوتنص على أن املهدي ال يظهر مبكة إال بعد أن تصل الرايات السود 
الذي يقوم مبكة يف عاشوراء٬، بعد هزمية السفياين من  Xاملهدي األول غري اإلمام املهدي 

  .العراق واملشرق عموماً

  :الثامنةالرواية 

 وبلغ٬، بالبيداء ¸م فخسف جيشاً املهدي إىل السفياين بعث إذا: (Xعن أمري املؤمنني 
٬، قتلناك وإال طاعته يف وادخل فبايعه املهدي خرج قد: خلليفتهم قالوا٬، الشام أهل ذلك

 وتدخل٬، اخلزائن إليه وتنقل٬، املقدس بيت يرتل حىت املهدي ويسري٬، بالبيعة إليه فريسل

                                                            

معجم أحادیث  ،٤٧٢وص ٤٧١ص ٢٩ج :شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي ،١٩٠ص :آتاب الفتن لنعيم بن حماد -١
  .٧٨ص ٣ج :Xاإلمام المهدي 

 :مرعشيشرح إحقاق الحق للسيد ال ،١٩٢ص :آتاب الفتن لنعيم بن حماد  ،٣٩٦٦٧ح  ٥٨٨ص ١٤ج :آنز العمال -٢
  .٧٧ص ٣ج :Xمعجم أحادیث اإلمام المهدي  ،٤٠٩ص ٢٩ج



 ٢٣........................ ................ احللقة الثالثة /دراسة يف شخصية اليما�ي املوعود

 
 

 املساجد تبىن حىت قتال غري من طاعته يف وغريهم والروم احلرب وأهل والعجم العرب
 على السيف وحيمل الشرق بأهل بيته أهل من رجل قبله وخيرج٬، دو|ا وما بالقسطنطينية

  .)٢( ))١(ميوت حىت يبلغه فال٬، املقدس بيت إىل ويتوجه وميثل يقتل أشهر مثانية عاتقه

مبكة٬، يكون خروج لرجل من  Xومن هذه الرواية نعرف أن قبل قيام اإلمام املهدي 
 عاتقه على السيف وحيمل الشرق بأهل بيته أهل من رجل قبله وخيرج(أهل بيته يف املشرق٬، 

  .)ميوت حىت يبلغه فال٬، املقدس بيت إىل ويتوجه وميثل يقتل أشهر مثانية

٬، يقاتل مثانية أشهر يف الشرق Xوهذا الرجل املمهد الذي من أهل بيت اإلمام املهدي 
ويتوجه اىل بيت املقدس٬، ومن الروايات املتقدمة واآلتية نعرف أن هذا الرجل هو صاحب 

  .الرايات السود الذي يقاتل السفياين ويهزمه

ومؤيديه أو  السفياين وأتباعه وفنعرف أن هذا الرجل املشرقي يقضي مثانية أشهر يف قتال 
٬، وهذه مبكة يف العاشر من حمرم Xنظرائه ٬، وهذه الثمانية أشهر كلها قبل قيام اإلمام املهدي 

املدة متطابقة متاماً مع مدة ملك السفياين بعد أن يسيطر على الكور اخلمس٬، وخصوصاً إن قلنا 
 الشام يف بداية شهر حمرم٬، بل قد يتأخر العراق مبجرد انتهاء قتاله يف إىلأن السفياين ال يتوجه 

  .ما يقارب الشهر

                                                            

، وذآرت وجوهًا في )فال یبلغه حتى یموت(لقد أطلت الكالم في الحلقة األولى من هذا البحث، عن ذیل هذه الروایة  -١
بيان معناها، ولكن اآلن وجدت وجهًا آخر ربما یكون هو األقوى، وهو أني وجدت هامشًا للشيخ مهيب بن صالح بن 

، )فال یقتله أحد] أ[في : (ه الجملة بالذات، ونص الهامش هوعلى هذ - محقق آتاب عقد الدرر   - عبد الرحمن البوریني 
، وهذه )فال یقتله أحد حتى یموت: (... أي إن هذه الروایة في أحد النسخ الخطية لكتاب عقد الدرر جاءت بلفظ

قال ، هي أحد النسخ الخطية التي اعتمد عليها في تحقيق آتاب عقد الدرر، و)أ(المخطوطة التي رمز لها المحقق بـ 
 ١٦٥نسخة مكتبة البلدیة باالسكندریة، ومصورتها في معهد المخطوطات برقم  - ١: ( المحقق عنها في مقدمته ما نصه

 ١٤٤وتقع في . آتبها یوسف بن محمد الشهير بابن الوآيل الملوي. هـ ١١٠٦وآتبت بخط نسخي جيد سنة . توحيد
  .نتهىا) ). أ(وخطها دقيق، وهي نسخة . ١٠×  ٢٣صفحة ومسطرتها 

، ال یقتله أحد في تمهيده Xفيكون معنى الروایة؛ إن هذا الرجل الممهد المشرقي الذي من أهل بيت اإلمام المهدي 
وقتاله وتوجهه نحو بيت المقدس، حتى یموت بأجله الذي آتبه اهللا له، أي إنه ال یقتل في مهمة التمهيد لإلمام المهدي 

X  ..واهللا العالم.  
، للشيخ العالمة یوسف بن یحيى المقدسي الشافعي السلمي؛ من علماء القرن ١٩٧ص :قد الدرروالروایة في آتاب ع

  .م ١٩٨٩ –هـ  ١٤١٠السابع الهجري، طبع ونشر وتوزیع مكتبة المنار، األردن، الزرقاء، الطبعة الثانية؛ 
رجل قبل المهدي من  یخرج: "وعن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه قال: (والمؤلف أورد الروایة مختصرة هكذا

  ".أهل بيته بالمشرق، یحمل السيف على عاتقه ثمانية أشهر یقتل ویمثل، ویتوجه الى بيت المقدس، فال یبلغه حتى یموت
 :شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي ،٣٩٦٦٩ح  ٥٨٩ص ١٤ج :آنز العمال ،١٣٩ص ١٣٣بـ :المالحم والفتن -٢
  .١١٩ص ٣ج :Xمعجم أحادیث اإلمام المهدي  ،٣١٣ص ١٣ج



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ............................................ .٢٤
هو الذي يقاتل السفياين  Xفيعترب هذا الرجل املشرقي الذي من أهل بيت اإلمام املهدي 

مبكة٬، فكيف  Xملدة مثانية أشهر ويهزمه من املشرق٬، وكل ذلك قبل قيام اإلمام املهدي 
يف شهر حمرم الذي يسيطر فيه السفياين على يقوم مبكة٬،  Xميكن القول بأن اإلمام املهدي 

   ! كور الشام اخلمس٬، بعد قتال يدوم ستة أشهر ؟

   :التاسعةالرواية 

 كل بقتل فيأمر٬، املدينة إىل جيشاً السفياين يبعث(: قبيل أبا مسع مسلمة ابن السالم عبد عن
 من أصحابه على خيرج الذي اهلامشي يصنع ملا وذلك٬، احلباىل حىت هاشم بين من فيها كان من

 ال حىت فيقتلون٬، بقتلهم فيأمر٬، قبلهم من إال أصحايب وقتل كله البالء هذا ما: يقول٬، املشرق
٬، نساؤهم حىت مكة وإىل واجلبال البوادي إىل هاربني منها ويفترقوا٬، أحد باملدينة) منهم( يعرف
 أمر يظهر حىت خائف إال بينهم يظهر وال٬، عنهم يكف مث٬، أياماً السيف فيهم جيشه ويضع
  .)١( )مبكة إليه منهم شذ من كل اجتمع٬، مبكة ظهر فإذا٬، مبكة املهدي

 اإلمام ويتبني من هذا اخلرب أن قتال الرايات السود مع السفياين وهزميته يكون قبل ظهور
  .يأيتوما ٬، وهو يؤيد ما سبق مبكة X املهدي

  :لعاشرةالرواية ا

 شعيب فيها اليت السفياين خيل السود الرايات هزمت إذا: (قال٬، X علياإلمام  عن
 عليه اهللا صلى اهللا رسول راية ومعه مكة من فيخرج٬، فيطلبونه املهدي الناس متىن صاحل بن

 فرغ فإذا٬، البالء من عليهم طال ملا خروجه من الناس ييأس أن بعد ركعتني فيصلي٬، وسلم
 بيته وبأهل٬، وسلم عليه اهللا صلى حممد بأمة البالء أحل الناس أيها: فقال٬، انصرف صالته من

  .)٢() علينا وبغي قهرنا٬، خاصة

ال يقوم مبكة٬، إال بعد أن �زم الرايات  Xوالرواية صرحية الداللة على أن اإلمام املهدي 
  .السود السفياين وجيشه٬، بقيادة شعيب بن صاحل

                                                            

معجم أحادیث اإلمام  ،٥٢٩ص ٢٩ج :شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي ،١٢٦ص ١٠٩بـ :المالحم والفتن -١
 .٤٢٢ص ١ج :Xالمهدي

  .٤١١ص ٢٩ج :شرح إحقاق الحق للمرعشي ،٣٩٦٧٣ح ٥٩٠ص ١٤ج :آنز العمال ،١٣٦ص :المالحم والفتن -٢



 ٢٥........................ ................ احللقة الثالثة /دراسة يف شخصية اليما�ي املوعود

 
 

  :عشر احلاديةالرواية 

 وفرج منتهب ومال وقتيلة قتيل من فكم٬، الزوراء مدينة تدخل... : (عن رسول اهللا 
 السلطان ذكر إىل ينتهي مث٬، حرميت وهن يومئذ هاشم بين نساء آوى من اهللا رحم٬، مستحل

 على الدائرة فتكون٬، صاحل له يقال رجل عليهم جماهلم من فتيان إليهم فيخرج٬، الغريني بذي
 فإذا٬، هاشم بين من النساء بطون وتبقر الرجال فتقتل املدينة إىل تنتهي مث٬، الكوفة أهل

 الرجل يقبل مث٬، امرأة محل ذلك وإمنا٬، الدروب وخلف بالشواهق فعليكم ذلك حضر
 وكلمته اهللا بنصر املهدية السوداء بالراية٬، شعيب بالد اهللا سقى٬، صاحل بن شعيب التميمي

   .)١() واملقام الركن بني املهدي يبايع حىت

ومبقارنة هذه الرواية مع ما تقدم٬، يتضح أن فتنة السفياين تستمر يف املشرق تسعة أشهر 
مث يكون النصر لشعيب بن صاحل٬، صاحب الراية املهدية٬، اىل أن يبايع اإلمام ٬، )محل امرأة(

يف مكة٬، وهذا يدل على أن فتنة السفياين تنقضي من املشرق٬، وبعدها يقوم القائم  Xاملهدي 
X مبكة.  

  :عشر الثانيةلرواية ا

 على وثبتت قطبها على قامت فإذا تطحن رحى من بد ال: (٬، أنه قالXعن أيب جعفر 
 شعورهم٬، الطويلة أصحابه معه النصر يكون أصله٬، خامالً عنيفاً عبداً عليها اهللا بعث ساقها

 واهللا ٬،هرجاً يقتلو|م ناواهم٬، ملن ويل سود٬، رايات أصحاب ثيا¸م٬، سود السبال٬، أصحاب
 عليهم اهللا يسلطهم اجلفاة واألعراب منهم الفجار يلقى وما أفعاهلم٬، وإىل إليهم أنظر لكأين

 وما عملوا مبا جزاء والبحرية٬، الربية الفرات بشاطئ مدينتهم على هرجاً فيقتلو|م رمحة بال
  .)٢() للعبيد بظالم ربك

وال خيفى أن أصحاب الرايات السود يف هذه الرواية٬، هم أنفسهم أصحاب الرايات السود 
  .مبكة Xيف الروايات املتقدمة٬، ونصرهم يتم قبل قيام اإلمام املهدي 

                                                            

  .٤٠١ص ١ج :Xمعجم أحادیث اإلمام المهدي  ،٢٧٢ص ٦٠بـ :المالحم والفتن البن طاووس -١
 .٢٦٥ص :الغيبة للنعماني -٢



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ............................................ .٢٦
  :الرواية الثالثة عشر

: فقال السفياين اسم عن X اهللا عبد أبا سألت: قال البجلي منصور أيب بن اهللا عبد عن
 واألردن٬، وفلسطني٬، ومحص٬، دمشق٬،: اخلمس الشام كور ملك إذا ؟ بامسه تصنع وما(

 مثانية ميلك ولكن ال: قال ؟ أشهر تسعة ميلك: قلت الفرج٬، ذلك عند فتوقعوا وقنسرين٬،
  .)١( )يوماً يزيد ال أشهر

أن السفياين ميلك الكور اخلمس بعد متام شهر ذي احلجة وبداية    مما تقدم    ومن املعلوم 
٬، Xشهر حمرم٬، والرواية الشريفة أعاله تقول عند ذلك توقعوا الفرج أي قيام اإلمام املهدي 

ال أنه سيقوم عند ذلك٬، فالرواية واضحة يف التراخي الزمين٬، وخصوصاً إن تأملنا ما سبق من 
  . الروايات

إن السفياين خيرج يف شهر رجب٬، ويقاتل ستة أشهر يف الشام  تام؛ إذن فقد تبني بوضوح
ذو    ٥. شوال   ٤. رمضان  ٣. شعبان   ٢. رجب  ١(يسطر فيها على الكور اخلمس٬، 

٬، فإذا كان خروجه يف أول شهر رجب٬، فستنتهي الستة أشهر يف iاية )ذو احلجة  ٦. القعدة
تسعة أشهر٬، يتوجه فيها اىل توسعة نفوذه يف  شهر ذي احلجة وبداية شهر حمرم احلرام٬، مث ميلك

. ربيع الثاين   ٤. ربيع األول   ٣. صفر   ٢. حمرم  ١(٬، )وغريمها العراق وإيران(  املشرق
  ).رمضان   ٩. شعبان   ٨. رجب   ٧. مجادى الثانية  ٦. مجادى األوىل  ٥

ثالثة أشهر عد مبكة٬، ب Xيقوم اإلمام املهدي  مثفينتهي ملكه يف iاية شهر رمضان٬، 
  ).العاشر من شهر حمرم   ٤. ذو احلجة   ٣. ذو القعدة   ٢. شوال   ١( وعشرة أيام٬، 

  :البد من بيا|ا مسألةبقيت 

العراق٬، ومىت يكون خروج السفياين واليماين  إىلوهي معرفة وقت حترك السفياين 
  واخلراساين يف سنة واحدة يف شهر واحد يف يوم واحد ؟

  ماذا ؟ أم ٬،خروج السفياين يف رجب أولع اليماين يظهر م أنوهل 

                                                            

 .٦٥٢ – ٦٥١ص :آمال الدین وتمام النعمة -١



 ٢٧........................ ................ احللقة الثالثة /دراسة يف شخصية اليما�ي املوعود

 
 

مستفيضة على  واألخبار٬، والروايات أوالًنستعرض الروايات  أنعلى ذلك البد  ولإلجابة
 األبقعميلك الكور اخلمس وبعد االنتصار على  أنبعد  إالالعراق  إىلالسفياين ال يتوجه  أن

  :اخل٬، فاستمع وتدبر.. . واألصهب

 وراية ٬،األصهب راية :رايات ثالث على ذلك عند خيتلفون مث ...( :X الباقر عن
 يقتل مث ٬،تبعه ومن السفياين فيقتله فيقتتلون باألبقع السفياين فيلتقي ٬،السفياين وراية ٬،األبقع

 ¸ا فيقتتلون ٬،بقرقيسياء جيشه ومير ٬،العراق حنو اإلقبال إال مهة له يكون ال مث ٬،األصهب
 ٬،ألفاً سبعون وعد·م الكوفة إىل جيشا السفياين ويبعث ٬،ألف مائة اجلبارين من ¸ا فيقتل

   .)٢( ٬،)١( )... وسبياً وصلباً قتالً الكوفة أهل من فيصيبون

بعد القضاء على  إالالعراق  إىلالسفياين ال يتوجه  أن ٬، وهوواضح يف الرواية السابقة فاألمر
  .من خالل ما يأيت أكثر األمرسيطرته على املنطقة٬، وسيتضح  واألصهب٬، وبعد األبقع

 ٬،أبقع رجل ٬،امللك يطلب كلهم بالشام نفر ثالثة ويظهر ...( :قال أنه ياسر بن عمار عن
 وخيرج ٬،بدمشق الناس وحيضر ٬،كلب يف خيرج سفيان أيب بيت أهل من ورجل ٬،أصهب ورجل

                                                            

  :ذآر الشيخ النعماني عدة أسانيد لهذه الروایة تنتهي الى الحسن بن محبوب، أذآر أحدها مع توثيق رجاله -١
مفضل وسعدان بن إسحاق بن سعيد واحمد بن الحسين بن عبد أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد عن محمد بن ال: النعماني

الملك ومحمد بن احمد بن الحسن جميعًا عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر بن یزید الجعفي 
  .Xعن أبي جعفر 

  :وهذا السند یحتوي خمسة وسائط
  .توثيقه في هوامش هذا البحثأحمد بن محمد بن سعيد، وهو ثقة باإلجماع، وقد تقدم : األولى
تحتوي على أربعة رجال، ویكفي توثيق أحدهم، ومنهم محمد بن المفضل، وقد تقدم توثيقه في هوامش هذا : الثانية

، ووثقه أیضًا الشيخ ١٩٣برقم  ٨٠البحث، ومنهم أحمد بن الحسين بن عبد الملك؛ وقد وثقه النجاشي في رجاله ص
  .٧١برقم  ٦٧ص :الطوسي في الفهرست

  .١٦٢، برقم ٩٧ –٩٦ص :الحسن بن محبوب؛ ثقة باالتفاق، وراجع توثيقه في فهرست الشيخ الطوسي: الثالثة
، ٢١٢ص -قسم المعتمد عليهم  - عمرو بن أبي المقدام؛ ذآره العالمة في القسم األول من خالصة األقوال : الرابعة

، أضف ١٠٧٢١، برقم  ٢٣ص  ٦ج  :رجال الحدیث وذآر توثيقه الشيخ علي النمازي الشاهرودي في مستدرآات علم
راجع  –الذین اعتبرهما الخوئي دليال على وثاقة الرواة  - إلى ذلك انه وقع في إسناد تفسير القمي وآامل الزیارات، 

  . ٨٨٦٣، برقم  ٨١ – ٨٠ص ١٤ترجمة عمرو بن أبي المقدام في معجم رجال الحدیث ج
 – ٣٣٦ص ٤ليل القدر، قال عنه المحقق الخوئي عنه في معجم رجال الحدیث ججابر بن یزید الجعفي، ثقة ج: الخامسة
أن الرجل البد من عده من الثقات األجالء لشهادة علي بن إبراهيم، : الذي ینبغي أن یقال: أقول: (...٢٠٣٣برقم  ٣٤٥

صادق عليه السالم في والشيخ المفيد في رسالته العددیة وشهادة ابن الغضائري، على ما حكاه العالمة، ولقول ال
صحيحة زیاد إنه آان یصدق علينا، وال یعارض ذلك، قول النجاشي إنه آان مختلطا، وإن الشيخ المفيد، آان ینشد 

لو سلم ذلك في جابر، ولم یكن تجننا آما صرح به فيما رواه الكليني في  - أشعارا تدل على االختالط، فإن فساد العقل 
، الحدیث ٩٨، باب أن الجن یأتون األئمة سالم اهللا عليهم ، فيسألونهم عن معالم دینهم ٤ ، آتاب الحجة١الجزء : الكافي

الدالة على صدقه في األحادیث ): إلى قوله... (ال ینافي الوثاقة، ولزوم األخذ بروایاته، حين اعتداله وسالمته  -  ٧
 ...).ده من أسرار أهل البيت سالم اهللا عليهم المؤیدة بما تقدم من الروایات الدالة على جاللته ومدحه، وأنه آان عن

  .٢٨٩ – ٢٨٨ص ٦٦ح١٤بـ : غيبة النعماني -٢



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ............................................ .٢٨
 حممد آلل يدعو من ذلك قبل وخيرج ٬،السفياين إمارة فتلك دخلوا فإذا .مصر إىل الغرب أهل

 يرتل حىت قيس يف يرجع مث ٬،النساء ويسيب الرجال فيقتل املغرب صاحب ويسري ...٬،
 آل أعوان فيقتل الكوفة إىل يسري مث .مجعوا ما السفياين وحيوز اليماين فيسبق ٬،السفياين اجلزيرة
  .)١() ... مسميهم من رجالً ويقتل  حممد

 والكندي املنصور وعلى األبقع على السفياين ظهر إذا(: Xجعفر  أيبعن  ٬،وعن جابر
   .)٢( )...العراق إىل وصار خرج ٬،والروم والترك

 فتكون أجسام ذوي قوم مع األبقع ظهر إذا: (قال ٬،X جعفر أيب عن ٬،جابر عنو
 عليهما فيظهر مجيعاً فيقاتلها امللعون السفياين األخوص يظهر مث ٬،عظيمة ملحمة بينهم
 منسوبة معروفة بالكوفة راية عشرة ثنتا ذلك قبل وترفع العراق إىل يسري مث ...مجيعاً
...()٣(.  

 ٬،الشام أهل عصائب يف السفياين فيفاجئهم ...( :قال ٬،X طالب أيب بن علي وعن
 فيما فيقتل ٬،سوداء ورايا·م ٬،والعجم الترك هم العباس ولد رجال ٬،رايات الثالث فتختلف

 فيه يقال كان ما واهللا القائل يقول حىت فيهم ليعدل وإنه السفياين فيغلب ٬،ألفاً ستون بينهم
 ....ذلك قالوا ما منه  حممد أمة تلقى ما يعلمون لو ٬،لكاذبون إ|م واهللا ٬،كذب إال

 بالزوراء فيقتلون املشرق جيش فأما ٬،املشرق إىل وجيش املدينة إىل جيش :جيشني فيجيش
 خلقاً ¸ا فيقتل ٬،الكوفة إىل اجليش وخيرج ٬،امرأة ثالمثائة بطون ويبقرون ٬،ألفاً سبعني

...()٤(.   

السفياين ال  أنكلها تبني  ٬،�ا يف هذه العجالة أحطفهذه الروايات ورمبا توجد غريها مل 
ىت ميلك الكور وح ٬،ورمبا غريهم واألصهب األبقعيقضي على  أنبعد  إالالعراق  إىليتوجه 

  .أشهرأن ميلك الكور اخلمس ميلك تسعة نه بعد اخلمس٬، وقد علمنا أ

                                                            

 .٣٢٨ – ٣٢٧ص ١ج: X، معجم أحادیث اإلمام المهدي ٢٠٨ – ٢٠٧ص ٥٢ج: بحار األنوار -١
  .٢٧٥ص ٣ج: Xمعجم أحادیث اإلمام المهدي  -٢
 .٢٧٦ – ٢٧٥ص ٣ج: X، معجم أحادیث اإلمام المهدي ١٧٤ – ١٧٣ص: آتاب الفتن لنعيم بن حماد -٣
   .٥٧٢ – ٥٦٦ص ٢٩ج: للسيد المرعشي  – شرح إحقاق الحق -٤
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 إىلوبعد ذلك يتوجه  يف الشام ويبقى يقاتل هناك ستة أشهر السفياين خيرج أنوهذا يعين 
الكوفة باخلصوص٬، خيرج معه  إىل أوالعراق  إىلنه عندما يتوجه أالعراق٬، والروايات تنص على 

  .الكوفة كخيل الرهان إىليتسابقون  ٬،يف نفس اليوم والشهر والسنة اليماين واخلراساين

خروج الثالثة يف سنة واحدة يف شهر واحد يف يوم واحد٬، متأخر عن بداية  أنيتبني  إذن
وهو متأخر عن بداية خروج  ٬،العراق إىلخروج السفياين يف الشام٬، فاخلروج هنا هو اخلروج 

  .   كما تقدم مراراً   أشهرالسفياين بستة 

هو ليس  ٬،معه يف نفس السنةالذي يكون  أو ٬،أن القائم الذي يقاتل السفياينوهذا يؤكد لنا 
ملك  أنوبعد  ٬،يقاتل أشهرن السفياين هنا قد خرج ستة أل ؛Xحممد بن احلسن العسكري 

iاية  أنينتهي ملكه ويقضى عليه٬، وتقدم  أشهرمث بعد تسعة  ٬،العراق حنوتجه الكور اخلمس ي
 عشر شهراًخروج السفياين مخسة أول مضى على يكون قد  أي٬، ملكه تكون يف رمضان تقريباً

نه يقوم يف حمرم ألن الروايات تنص على أ ؛Xاإلمام املهدي م اآلن مل يقىل إو ٬،وقضي عليه
  !يكون معه يف سنة واحدة ؟ أو٬، فكيف يقاتله وأيام أشهربعد القضاء على السفياين بثالثة  أي

 يف يوم واحد.. . يف بيان ومعرفة معىن خروج اليماين والسفياين األقالموقد اضطربت 
 ٬،هذا اخلروج هو بداية خروج السفياين واليماين أنحيث تومهوا . . وشهر واحد وسنة واحدة

ألن الروايات ال عالقة هلا ببدء  ؛وهذا وهم واشتباه كبري. . وقبل ذلك ال أثر هلما على الساحة
دولة بين العباس يف  خروجهم على إىلبل تعرضت . . وجود اليماين والسفياين واخلراساين

أما قبل  ٬، هذا اخلروج بالتحديد   نه يف يوم واحد وشهر واحد وسنة واحدة العراق على أ
الروايات  أكثر٬، ولنتأمل يف أبداًظهورهم يف زمن واحد  أويات مل حتدد خروجهم اذلك فالرو
  :لذلك تفصيالً

 يوسف بن أمحد حدثين: قال٬، )١( عقدة بن سعيد بن حممد بن أمحد أخربنا: الشيخ النعماين
   :كتابه من )٢( اجلعفي احلسن أبو يعقوب بن

                                                            

  .ثقة باالتفاق، وقد تقدم ذآر توثيق النجاشي والطوسي له في هوامش هذا البحث -١
أحمد بن یوسف مولى بني تيم اهللا، الثقة، واستدل على اتحاده بكالم طویل، راجع (اعتبره المحقق الخوئي متحدًا مع  -٢

  .١٠٢٩، ورقم ١٠٢٧، ورقم ١٠٢٦، برقم  ١٦٣ – ١٦٢ص ٣ج :معجم رجال الحدیث
  .٥٢٠٥برقم  ٣٥١وأحمد بن یوسف مولى بني تيم الكوفي، وثقه الشيخ الطوسي في الفهرست ص



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ............................................ .٣٠
   ٬،)٢( محزة أيب بن علي بن احلسن حدثنا: قال ٬،)١( مهران بن إمساعيل حدثنا: قال

                                                                                                                                                                                   

آره النجاشي في رجاله في ترجمة الحسن بن علي بن أبي حمزة، وانه في طریقه إلى آتاب الحسن بن علي بن أبي وذ
وأیضًا ذآره في آثير من طرقه الى الكتب . ٧٣، برقم ٣٧ -  ٣٣٦ص :، راجع رجال النجاشي)فضائل القرآن(حمزة 

  .واألصول
) من آتابه... حدثني احمد بن یوسف : (الروایة حيث قالوهو من أصحاب األصول آما صرح الشيخ النعماني في نفس 

وبما أن الشيخ النعماني اخذ من هذا الكتاب واعتمد عليه فهو آتاب معتمد ومن األصول المعول عليها لدى الشيعة، 
  .وهذا إن لم یشعر بوثاقة صاحب الكتاب فهو یشير إلى اعتبار الكتاب نفسه

 -  ١٢٦دراج بأن أحمد بن یوسف بن یعقوب صاحب آتاب، حيث قال في صبل صرح النجاشي في ترجمة جميل بن  
آتاب اشترك هو ومحمد بن حمران فيه، رواه الحسن بن علي ابن  -یقصد جميل بن دراج  -وله : (٣٢٨، برقم ١٢٧

في بنت إلياس عنهما أخبرنا محمد بن جعفر التميمي عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن أحمد بن یوسف بن یعقوب الجع
  .انتهى) حدثنا الحسن بن علي ابن بنت إلياس عنهما به: من آتابه وأصله في رجب سنة تسع ومائتين قال

  .المعترف بوثاقتهم من الرجال إذن فالرجل من أصحاب األصول والكتب المعتمدة من قبل
أحمد بن یوسف ) صلأ: ( (، فقال٥٢٠برقم  ١٤٠ص ٢ج :وأیضا ذآر آتابه أو أصله آقا بزرگ الطهراني في الذریعة

یروي ابن عقدة أحمد بن محمد بن سعيد الذي ولد سنة ( بن یعقوب الجعفي، قال النجاشي في ترجمة جميل بن دراج إنه 
  .انتهى...) عن أحمد بن یوسف بن یعقوب الجعفي من آتابه وأصله في رجب سنة تسع ومئتين  - ٣٣٣وتوفي  ٢٤٩

قال البهبهاني في : أحمد بن یوسف بن یعقوب الجعفي: (٢١٥ص ٣ج :ةوقال السيد محسن األمين في أعيان الشيع
روى عن محمد بن إسماعيل الزعفراني وقال النجاشي في ترجمة جميل بن دراج في طریقه : تعليقته على منهج المقال

. ایخ الروایةإليه عن أحمد بن یوسف بن یعقوب الجعفي من آتابه وأصله وهو یدل على أن له آتابًا وأصًال وأنه من مش
 ).انتهى

ووثقه  ،٣٢، برقم ٤٦ص :ووثقه الشيخ الطوسي في الفهرست ،٤٩، برقم ٢٧ -٢٦ص :وثقه النجاشي في رجاله -١
 .٥٥ – ٥٤ص :العالمة الحلي في خالصة األقوال

، ٤٣٥ – ٤٣٤ص ٢ج :نقل توثيقه وتضعيفه الشيخ علي النمازي الشاهرودي في مستدرآات علم رجال الحدیث -٢
  :قائًال ٣٦٨٨برقم  

واسم أبي حمزة سالم، من وجوه الواقفية، آذاب ملعون قاله علي بن الحسن بن : الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني(
ونقل العالمة المامقاني عن العالمة . فضال على ما نقله آش عن محمد بن مسعود، وله آتب، وآان أبوه قائد أبي بصير

  .انتهى. لطعون باعتبار مذهبه الفاسد، ولذا روى عنه مشایخنا لثقته في النقلأن ا: المجلسي األول
آونه آذابًا أي في غير ما یرجع إلى مذهبه لروایة البزنطي ) ٥٨٨ص ٣ج :المستدرك(واستبعد العالمة النوري في  

منهم سبعة، وتلقي األصحاب عنه الذي ال یروي إال عن ثقة، وهو من أصحاب اإلجماع، وآذا روایة األجالء عنه، وعد 
وذآره الصدوق في مشيخة الفقيه في صواحب األصول المعتمدة التي استخرج منها آتابه، وروى . روایاته بالقبول

وهو راوي تفسير النعماني الملخص في أول تفسير القمي، والسيد علم الهدى اختصره، . آتابه إسماعيل بن مهران
إن صوبنا راميه فال بد من توجيهه في آذب : والشيخ الجليل سعد بن عبد اهللا، ثم قالویعرف برسالة المحكم والمتشابه، 

  .دعواه في مذهبه
آتاب : وبالجملة له آتب منها. رویت عنه أحادیث آثيرة: ویشهد على ذلك قول راميه علي بن الحسن بن فضال :أقول 

  .نتهىا...) الدالئل، وآتاب الفضائل، وآتاب فضائل القرآن، وغير ذلك 
إن الطعن الموجه إلى الحسن بن علي بن أبي حمزة هو لوقفه، ال ألنه غير معتمد في الروایة، وتوهم البعض انه : أقول

لضعف روایته، ولذلك نجد انه روى عن الثقاة ورووا عنه، بل روى عنه أصحاب اإلجماع الذین قال عنهم الشيخ 
  :البزنطي وغيره من الثقاة، وما یؤآد ذلك أمور منها الطوسي بأنهم ال یروون إال عن ثقة، فقد روى عنه

 :إن الشيخ الطوسي ذآره من أصحاب الكتب واألصول ولم یتعرض لذمه أو تضعيفه أصًال،راجع الفهرست -أ
  .١٧٨، برقم ١٠١ص
وقع في إسناد روایات تفسير القمي وآامل الروایات، الذین شهدا بأنهما ال یروون فيهما إال عن الثقاة، ونقل ذلك  - ب

الخوئي عن الحر العاملي وارتضاه، بل جعله دليال على توثيق من لم یوثق، ولكن الخوئي في الحسن بن أبي حمزة 
لمهم انه اعترف بوقوعه في إسناد تفسير القمي وآامل الزیارات، تردد في توثيقه في آالم طویل انتهى بعدم توثيقه، وا

  .٢٠ – ١٩ص ٦ج :راجع معجم رجال الحدیث
  .آالم الميرزا النوري ودفاعه عن وثاقته في النقل، على ما نقله الشيخ علي النمازي آما تقدم - ج
  :و آاآلتيتوثيق العالمة المجلسي األول له على ما نقله الشيخ النمازي آما تقدم وه -د
  ).أن الطعون باعتبار مذهبه الفاسد، ولذا روى عنه مشایخنا لثقته في النقل(



 ٣١........................ ................ احللقة الثالثة /دراسة يف شخصية اليما�ي املوعود

 
 

 أنه ٬،X علي بن حممد جعفر أيب عن ٬،)٢( بصري أيب عن ٬،)١( حفص بن ووهيب أبيه عن
 كان فإذا ٬،بينهم فيما فالن بنو خيتلف حىت حتبون ما ترون وال القائم خيرج ولن.. .( :قال

  .السفياين وخرج الكلمة واختلفت فيهم الناس طمع كذلك

 وتشتت ٬،ملكهم تفرق اختلفوا مث ملكوا فإذا ٬،ميلكوا أن من فالن لبين البد :وقال
 يستبقان ٬،املغرب من وهذا ٬،املشرق من هذا ٬،والسفياين اخلراساين عليهم خيرج حىت ٬،أمرهم

 على فالن بين هالك يكون حىت ٬،هنا من وهذا ٬،هنا من هذا ٬،رهان كفرسي الكوفة إىل
   .أحداً منهم يبقون ال إ|م أما ٬،أيديهما

                                                                                                                                                                                   

على آتاب الحسن بن علي بن أبي حمزة في آتاب من ال یحضره الفقيه، ومن ) رحمه اهللا(اعتماد الشيخ الصدوق  -هـ 
المرجع وعليها  إليهاكتب المعتبرة التي یعتمد فقط على ال بأنهالشيخ المفيد اعترف جازما في مقدمة آتابه  أنالمعلوم 

  :المعول، واليكم نص آالمه مختصرًا
وصنفت له هذا الكتاب بحذف األسانيد لئال تكثر طرقه وإن آثرت فوائده، ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إیراد (... 

تقدس ذآره  -بيني وبين ربي جميع ما رووه، بل قصدت إلى إیراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما 
وجميع ما فيه مستخرج من آتب مشهورة، عليها المعول وإليها المرجع، مثل آتاب حریز بن عبد اهللا  -وتعالت قدرته 

إلي وغيرها من األصول والمصنفات التي طرقي إليها : إلى قوله... السجستاني وآتاب عبيد اهللا بن علي الحلبي 
وبالغت في ذلك جهدي، مستعينا باهللا،  -رضي اهللا عنهم  -رویتها عن مشایخي وأسالفي  معروفة في فهرس الكتب التي

من ال ) ومتوآال عليه، ومستغفرا من التقصير، وما توفيقي إال باهللا عليه توآلت وإليه أنيب، وهو حسبي ونعم الوآيل
  .٤ – ٢ص ١ج :یحضره الفقيه

  :قائًال) الحسن بن علي بن أبي حمزة(طریقه إلى آتاب وقد ذآر في مشيخة آتاب من ال یحضره الفقيه 
وما آان فيه عن الحسن بن علي بن أبي حمزة فقد رویته عن محمد بن علي ماجيلویه رضي اهللا عنه عن عمه محمد (

من ال ) بن القاسم، عن محمد بن علي الصيرفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني
  .٥١٨ص ٤ج :الفقيهیحضره 

وبعد آل ما تقدم یكون الحسن بن علي بن أبي حمزة موثقا في النقل والروایة ومعتمدًا عليه وان آان واقفيًا، فكم من 
وهو حجة ومعمول به على ) الموثق(واقفي أو فطحي أو ما شابه یعتمد عليه القوم، وعلى ذلك یكون حدیثه من صنف 

 .ومالمشهور المنصور، حسب قواعد الق
ویكفي توثيق واحد منهما، وبما أن ) وهيب بن حفص(وبين ) علي بن حمزة البطائني(هنا الواسطة مشترآة بين  -١

وهيب بن (البطائني واقفي والكالم فيه طویل فاترك الخوض في ترجمته تجنبا لإلطالة وان آان ثقة، واختار توثيق 
 – ٢٣٦ص ٢٠ج :قه الخوئي في معجم رجال الحدیثووث ،١١٥٩، برقم ٤٣١ص :وثقه النجاشي في رجاله): حفص
 .١٣٢٣٥، برقم ٢٣٧
، فيجيبه المحقق )أبي بصير(ثقة باالتفاق، وهو یحيى بن القاسم األسدي، ومن أشكل باشتراك غيره معه بكنية  -٢

یحيى بن أبي : ولكنا ذآرنا في ترجمة یحيى بن القاسم، أن أبا بصير عندما أطلق، فالمراد به هو: (... الخوئي بقوله
القاسم، وعلى تقدیر االغماض فاألمر یتردد بينه وبين ليث بن البختري المرادي، الثقة، فال أثر للتردد، وأما غيرهما 

 ٢٢ج :معجم رجال الحدیث) فليس بمعروف بهذه الكنية، بل لم یوجد مورد یطلق فيه أبو بصير، ویراد به غير هذین
  .٥٢ص

فتعين أن إطالق أبي بصير في روایات الباقرین صلوات اهللا : (... ي الشاهرودي بقولهوأیضًا یجيبه الشيخ علي النماز
 .٣٤١ص ٨ج :مستدرآات علم رجال الحدیث) عليهما منصرف إلى الثاني والثالث والرابع وآلهم ثقات أجالء
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 يف ٬،واحد شهر يف ٬،واحدة سنة يف واخلراساين واليماين السفياين خروج :X قال مث

 ٬،ناواهم ملن ويل ٬،وجه كل من البأس فيكون بعضاً بعضه يتبع اخلرز كنظام نظام ٬،واحد يوم
 فإذا ٬،صاحبكم إىل يدعو ألنه ؛هدى راية هي ٬،اليماين راية من أهدى راية الرايات يف وليس
 فإن إليه فا|ض اليماين خرج وإذا ٬،مسلم وكل الناس على السالح بيع حرم اليماين خرج
 ألنه ؛النار أهل من فهو ذلك فعل فمن ٬،عليه يلتوي أن ملسلم حيل وال ٬،هدى راية رايته
 ٬،الفخار كقصع فالن بين ملك ذهاب إن :يل قال مث .مستقيم طريق وإىل احلق إىل يدعو

 ٬،فانكسرت عنها ساه وهو يده من سقطت إذ ميشي وهو فخارة يده يف كانت وكرجل
 ذهابه عن كانوا ما أغفل هكذا ملكهم فذهاب    الفزع شبه   هاه :سقطت حني فقال

...( )١(.   

عن بكر بن حممد  ٬،)٤( عن سيف بن عمرية ٬،)٣( )الفضل بن شاذان(عن  :)٢( الطوسيالشيخ 
اخلراساين والسفياين واليماين : خروج الثالثة: (عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال ٬،)٥( األزدي

يف سنة واحدة يف شهر واحد يف يوم واحد٬، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماين يهدي 
   .)٦( )إىل احلق

وحنو    بين العباس    على خروج الثالثة عند اختالف بين فالن  اًالتأكيد كله منصبفنرى 
الكوفة باخلصوص٬، وهذا اخلروج ليس بداية ظهور وخروج السفياين واليماين على  أوالعراق 
خاض وقد  يف الشام أشهرالسفياين خارج قبل هذا الوقت بستة  أنوقد تقدم بيان . . الساحة
  !كثرية وشديدة وسيطر على عدة دول  حروباً

                                                            

  .١٣ح ١٤باب  ٢٦٤ص: الغيبة للنعماني -١
هذه الروایة التي ینقلها الشيخ الطوسي عن الفضل بن شاذان، قد رویت في آتاب مختصر إثبات الرجعة للفضل بن  -٢

وبهذا ال یهمنا إال إثبات وثاقة ما بعد الفضل بن شاذان، . ١٧الحدیث رقم  -تحقيق السيد هاشم باسم الموسوي  -شاذان 
ع أن هناك عدة طرق للشيخ الطوسي الى الفضل بن شاذان منها م. وآلهم ثقات أثبات، آما یأتي في الهوامش اآلتية

الصحيح المعتبر، وصرَّح انه قد روى به آتب الفضل بن شاذان وروایاته، وعد منها آتاب إثبات الرجعة، راجع  
  .٥٦٣برقم  ١٩٩ - ١٩٧ص :ترجمة الفضل بن شاذان في فهرست الشيخ الطوسي

للفضل بن شاذان، انتخبه بعض فضالء ) إثبات الرجعة(ن اختصار لكتاب هو عبارة ع) مختصر إثبات الرجعة(وآتاب 
 .٤٥٠برقم  ٩٣ص ١، وأیضًا ج٧٤٧٢برقم  ٣٦٧ص ٢٢ج :المحدثين، راجع آتاب الذریعة

 .٨٤٠برقم  ٣٠٧ – ٣٠٦ص :متفق على جاللته ووثاقته وعلو مقامه، راجع توثيقه في رجال النجاشي -٣
 .٣٣٣، برقم ١٤٠ص :ووثقه الشيخ الطوسي في الفهرست ،٥٠٤، برقم١٨٩ص  :وثقه النجاشي -٤
 .٢٦٠ص ٤ج :ووثقه الخوئي في معجم رجال الحدیث ،٢٧٣، برقم ١٠٨ص  :وثقه النجاشي -٥
  .٤٤٧ – ٤٤٦ص :الغيبة للشيخ الطوسي -٦
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يف هذه  أفكارهبىن لنرى كيف ) عصر الظهور(اب الكوراين على كت أعرج أنوال يفوتين 
 أينللحقائق٬، فهو كحاطب ليل ال يدري  هذا الوهم مقياساًمن وجعل  ٬،املسألة على وهم

  !يضع فأسه 

   :١١٣ – ١١٢ص الظهور عصرقال الكوراين يف كتابه 

 ٥٢ج :البحار )رجب يف السفياين خروج احملتوم ومن( :قال X الصادق ماإلما فعن(
 X ألنه ؛أشهر ستة بنحو X املهدي ظهور قبل يكون خروجه أن يعين وهذا ٢٤٩،٬ص
 سيطرة أن أيضاً ويعين .)السنة( تلك من حمرم من العاشر يوم أو العاشر ليلة يف مكة يف يظهر

 إرسال من ميكنه الذي األمر ٬،X املهدي ظهور قبل تتم الشام بالد منطقة على السفياين
 ٬،هذا وعلى .وحركته املهدي أنصار على بزعمه للقضاء احلجاز إىل مث ٬،العراق إىل جيشه
 مرحلة مث ٬،األوىل أشهر الستة يف سلطته تثبيت مرحلة :ثالثة السفياين حركة مراحل تكون
 ودفاعه ٬،واحلجاز العراق يف التوسع عن تراجعه مرحلة مث ٬،واحلجاز العراق يف ومعاركه غزوه
  .انتهى )والقدس إسرائيل وعن ٬،الشام بالد من يده يف يبقى عما املهدي جيش زحف أمام

بستة  Xاملهدي  اإلمامخروج السفياين قبل ظهور  إن أوالًالكوراين قال  إن ؛فالحظ
 األوىلاملرحلة  ٬،حركة السفياين على ثالثة مراحل إنمث ينقض قوله هذا عندما يقول  ٬،أشهر

  .يف العراق واحلجاز واملرحلة الثانية هي مرحلة غزوه ومعاركه. . أشهرتثبيت سلطته يف ستة 

   مرحلة من مراحل السفياين  أولعند iاية  Xاملهدي  اإلماميقوم  أنوعلى هذا البد 
  .عند توجه السفياين حنو العراق أويقوم قبل  Xاملهدي  اإلمام إن أي    أشهرالستة 

السفياين  أننت بيَّ أiاحيث  ٬،وهذا ما ال يقوله حىت الكوراين نفسه٬، والروايات خالفه
 أووبعد متلكه الشامات يبقى تسعة  ٬،يف الشام وبعد ذلك يتوجه حنو العراق أشهريقاتل ستة 

 املهدي واإلمام ٬،أشهرالعراق بعد الستة  إىلالسفياين يتوجه  أنحىت يهلك٬، وجند  أشهرمثانية 
X املهدي  اإلمامبل وخيوض احلروب يف العراق وغريه وما زال  ٬،قائم غريX ٬،غري قائم 

غري قائم يف  Xاملهدي  اإلمام وأيضاً ٬،على خروج السفياين بل ومتضي مخسة عشر شهراً
  .وهو العاشر من حمرم ٬،الوقت الذي حدده الكوراين
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مث حيدد  ٬،أشهربستة  Xاملهدي  اإلمامفكيف حيدد الكوراين خروج السفياين قبل قيام 

 سيطرة أن( :حيث قال نصاً. . أشهرالسفياين على الشام فقط بستة  اليت يسيطر فيهافترة ال
 إرسال من ميكنه الذي األمر ٬،X املهدي ظهور قبل تتم الشام بالد منطقة على السفياين
  ).وحركته املهدي أنصار على بزعمه للقضاء احلجاز إىل مث ٬،العراق إىل جيشه

حسب تصنيف    احلجاز يكون يف املرحلة الثانية  إىلالعراق مث  إىلاجليش  وإرسال
وقبل قيام  ٬،اليت يسيطر فيها السفياين على الشام أشهراملرحلة تبدأ بعد الستة هذه و –ين االكور
  !يف عاشوراء٬، فأين هو زمن املرحلة الثانية ؟ Xاملهدي  اإلمام

اليت هي من بداية خروج  أشهرن الستة أل. . اًأكيد ينهنا تشابه البقر على الكورا. . نعم
تنتهي فقط بسيطرة    الكوراين  رأيعلى    يف عاشوراء  Xاملهدي  اإلمامقيام  إىلالسفياين 

املهدي  اإلمامبقيام    من مراحل الكوراين    السفياين على الشام وحينئذ تبدأ املرحلة الثالثة 
X حىت لو قلنا بأن  ألننا ؛أصالًوكما قدمت تبقى املرحلة الثانية بال وقت . . يف عاشوراء

بنهاية ذي احلجة٬، وعندئذ يبقى على  إال أشهرالسفياين خيرج يف بداية رجب فال تتم له ستة 
السفياين يتوجه حنو العراق والري وغريها  أنال غري٬، فهل  أيامعشرة  Xاملهدي  اإلمامقيام 

  !!؟ أيامكلها يف عشرة . .و. .وخيوض معاركه الطاحنة فيها و

من كتابه عصر ) ١٤٢(الصفحة  إىلمعي  بل تعال. . وليس هذا iاية خبط الكوراين
  : الظهور٬، حيث يقول

 أو طربية حبرية ندع فيقتلونه املهدي اإلمام جنود أحد عليه يقبض أن السفياين iاية وتكون(
 عشر مخسة يف استطاع طاغية حياة ذلك وينهون .الروايات تذكر كما القدس مدخل عند
  ).طويلة سنني يف غريه يرتكبه أن يستطيع ال ما اجلرائم من يرتكب أن شهراً

٬، هالكه مخسة عشر شهراً إىلمدة السفياين من خروجه  أنوهنا الكوراين ينص على 
خيرج يف رجب ومن بداية خروجه  بأنهنه اعتمد على الرواية اليت تفصل مدة السفياين أ اًوأكيد
  .أشهريف الشام مث ميلك تسعة  أشهريقاتل فيها ستة  iاية ملكه مخسة عشر شهراً إىل

   :فأقول



 ٣٥........................ ................ احللقة الثالثة /دراسة يف شخصية اليما�ي املوعود

 
 

 احملتوم ومن( :قال X الصادق اإلمام فعن( ):١١٢(قال الكوراين يف الصفحة    ١
 ستة بنحو X املهدي ظهور قبل يكون خروجه أن يعين وهذا ٬،)رجب يف السفياين خروج
  .انتهى )"السنة" تلك من حمرم من العاشر يوم أو العاشر ليلة يف مكة يف يظهر X ألنه ؛أشهر

شهر يقوم يف حمرم الذي من نفس سنة  Xاملهدي  اإلمام أنالكوراين على  وإصرار
ن من خروج السفياين يف أل ٬،يف متاهات ال خمرج منها أوقعه ؛رجب الذي خيرج فيه السفياين

هي الفترة اليت يقاتل فيها السفياين حىت يسيطر على الكور اخلمس يف  أشهرستة  إىلرجب 
٬، بينما الكوراين أشهرمثانية  أوهالك السفياين بعد ذلك بتسعة  أنالشام٬، والروايات تؤكد على 

يف عاشوراء من نفس  Xاملهدي  اإلماميقوم  مأيابعشرة  أشهربعد iاية الستة  أنتوهم 
خيسف جبيش السفياين أو  Xقيام القائم  أياميف  أنجند الروايات تبني  نناأالسنة٬، يف حني 
ن هالكه ال يطول بعد تبني الروايات بأ فأيضاً ٬،وعلى فرض تعدد السفياين. . بالسفياين وجيشه

 ةثالث أون ترتلنا نعطي للكوراين شهرين وإ. . من شهر أكثريف مكة  Xاملهدي  اإلمامقيام 
 ٬،iاية ملكه إىلمن بداية خروجه يف رجب  ال تبلغ مدة السفياين مخسة عشر شهراً يضاًفأ. .

جند الروايات تصرح بأن ملكه فقط  إننايف حني  ٬،تسعة أو أشهربل تكون مدته كلها مثانية 
السفياين يهزم من  أنجند  إننابل ٬، رأشهسيطرته ستة  أوعن قتاله قبل ملكه  فضالً ٬،أشهرتسعة 

نه خيسف أ أيضاًونعرف  ٬،Xاملهدي  اإلمامقبل حمرم الذي يقوم فيه . . العراق ومن الري
 إالومل يبق منه  وعندئذ يكون ملك السفياين قد �رأ ٬،بأيامبعده  أوجبيشه قبل العاشر من حمرم 

ي�جçهِز عليه يف مدة يسرية٬، فهل كل هذا يتحقق يف عشرة  Xاملهدي  اإلمام إنمث  ٬،القليل
  !أيام٬، أو أقل إن قلنا إن السفياين ال خيرج يف بداية شهر رجب ؟

سرنا على كالم الكوراين فتكون معارك السفياين واليماين واخلراساين وكثري من  إذاف
املهدي  اإلمامبعد حمرم الذي يقوم فيه  أووغريمها تكون يف  إيرانيف العراق ويف  األحداث
Xيسيطر على كور  أنبعد  إالالعراق  إىلالسفياين ال يتوجه  أنجممعة على  ن الرواياتأل ؛

٬، وسيطرته على تلك الكور )وقنسرين٬، واألردن٬، وفلسطني٬، ومحص٬، دمشق( الشام اخلمس
  : أشهريكون يف ستة 
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 أول ومن ٬،رجب يف وخروجه ٬،احملتوم من السفياين( :قال أنه X اهللا عبد أيب عن
 ملك اخلمس الكور ملك فإذا ٬،فيها يقاتل أشهر ستة ٬،شهراً عشر مخسة آخره إىل خروجه

   .)١( )يوماً عليها يزد ومل ٬،أشهر تسعة

 اخلمس الكور على السفياين استوىل إذا( :قال أنه X حممد بن جعفر اهللا عبد أيب عنو
  .)٢(..) .أشهر تسعة له فعدوا

 السفياين اسم عن X اهللا عبد أبا سألت( :قال ٬،البجلي منصور أيب بن اهللا عبد عنو
 ٬،وفلسطني ٬،ومحص ٬،دمشق :اخلمس الشام كور ملك إذا ؟ بامسه تصنع وما :فقال

 ولكن ٬،ال :قال ؟ أشهر تسعة ميلك :قلت ٬،الفرج ذلك عند فتوقعوا ٬،وقنسرين ٬،واألردن
  .)٣( )يوماً يزيد ال أشهر مثانية ميلك

يقوم يف حمرم الذي هو بعد ستة  Xاملهدي  اإلمامن التنازل عن كون فال حميص م إذن
ن من أل ؛أبداً األحداثوإال فال تستقيم  ٬،رجب الذي خيرج فيه السفياينشهر من  أشهر

وعلى  ٬،أشهربعدة  Xاملهدي  اإلمامغزو السفياين للعراق يكون قبل قيام  أناملقطوع به 
 ألنه ؛Xاملهدي  اإلمامبعد قيام  أوه السفياين حنو العراق عند حساب الكوراين يكون توج

 أنوكما تقدم  ٬،فقط أشهربنحو ستة  Xاملهدي  اإلمامحصر مدة خروج السفياين قبل قيام 
هي الفترة اليت يقاتل فيها السفياين يف الشام حىت يسيطر على الكور اخلمس مث  أشهرهذه الستة 

 أشهر أو مثانية غريه ويستمر ملكه يف الشام بعد سيطرته تسعة ىلإالعراق و إىلبعد ذلك يتوجه 
  .iاية ملكه مخسة عشر شهراً إىلكون مدة السفياين من بداية خروجه ت أي. .

 وراية ٬،األصهب راية :رايات ثالث على ذلك عند خيتلفون مث ...( :X الباقر عن
 يقتل مث ٬،تبعه ومن السفياين فيقتله فيقتتلون باألبقع السفياين فيلتقي ٬،السفياين وراية ٬،األبقع

 ¸ا فيقتتلون ٬،بقرقيسياء جيشه ومير ٬،العراق حنو اإلقبال إال مهة له يكون ال مث ٬،األصهب

                                                            

  .٣١٠ص: الغيبة للنعماني -١
 .٣١٦ص: الغيبة للنعماني -٢
  .٦٥٢ – ٦٥١ص ١١ح ٥٧ب: آمال الدین -٣
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 ٬،ألفاً سبعون وعد·م الكوفة إىل جيشاً السفياين ويبعث ٬،ألف مائة اجلبارين من ¸ا فيقتل
   .)١( )... وسبياً وصلباً قتالً الكوفة أهل من فيصيبون

 أشهربستة  Xاملهدي  اإلمامالسفياين خيرج قبل قيام  إنفكيف يقول الكوراين  إذن
  !فقط؟

يكون قيامه بعد خروج  أنال ميكن  Xاملهدي  اإلمام أنوهو  ٬،ن ما تقدمتبيَّ وإذا   ٢
فقط٬، وبعد مساع اعتراف الكوراين بأن بقاء السفياين مخسة  أشهربستة    يف رجب   السفياين 
   على حسابه   بقاء السفياين  أنوهو  آخر٬، أمرالكوراين قد غفل عن  أن٬، يتبني عشر شهراً

 إىلحال ال يصل  أيوعلى . . التقادير أكثرعلى  أشهرتسعة  أومثانية  أوسبعة  إالال يبقى 
يف حمرم٬، حسب ما  Xاملهدي  اإلمامبعد قيام  أشهرال يبقى تسعة  ألنه ؛مخسة عشر شهراً
اليت ميلك  أشهرهي التسعة  وأين.. . تكاثرة٬، فأين هي اخلمسة عشر شهراًتفيده الروايات امل
  !!!؟ أشهريقاتل ستة  أنفيها السفياين بعد 

السفياين الذي خيرج يف رجب ويبقى  أنالكوراين سيذهل عندما يتضح له  أن اًوأكيد   ٣
 إىليتوجه فيها  أشهرحمرم٬، مث ميلك تسعة شهر  الشام يف  على٬، تتم سيطرته مخسة عشر شهراً

 اإلماممل يقم  اآلن٬، واىل أشهروتنتهي التسعة .. . واحلجاز وإيرانتوسيع ملكه حنو العراق 
بل يف  ٬،على هذا ال يقوم يف حمرم الذي يلي رجب الذي خيرج فيه السفياين ألنه ؛Xاملهدي 

 أشهرحسبنا تسعة  وإذا ٬،بعد سنة كاملة بعد سيطرت السفياين على الشام أيحمرم الذي بعده 
قبل حمرم الثاين  أيالسفياين يف شهر رمضان يكون هالك   بداية ملك السفياين    من حمرم 

  .أشهربأكثر من ثالثة 

 Xاملهدي  اإلمام السفياين موجود عند قيام أنهناك روايات تنص على  إن :ن قلتوإ
  ؟ مبكة يف العاشر من حمرم

بل حىت تعدد  بوجه ما٬، القول بتعدد السفياينوسيأيت الكالم عن ضرورة . . نعم: أقول
  .احللقة الرابعة إن شاء اهللا تعاىل٬، وقد تقدم بيان ذلك خمتصراًيف  ٬،القائم

  
                                                            

  .٢٨٩ – ٢٨٨ص ٦٦ح١٤بـ : النعماني غيبة -١
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  :نعرف أنبقي 

من     أشهريقاتل يف الكور اخلمس ستة  أنالعراق بعد  إىلقلنا بأن السفياين يتوجه  إذا
الكوفة يف هذا الوقت كما تنص الروايات٬، فهل  إىلن اليماين يتسابق معه ٬، وإ  حمرم  إىلرجب 

 إىلاليماين وكذلك اخلراساين غري ظاهرين وغري خارجني قبل توجه السفياين  أنهذا يعين 
  ؟ العراق

قبل توجه     خروجاً أو ظهوراً   ال وجود لليماين  هل هذا يستلزم أن: أخرىوبعبارة 
ذا يف سنة واحدة وشهر واحد ويوم ايات تصف خروجهم هون الرأل ؛عراقال إىلالسفياين 
  واحد ؟

  :اجلواب

مالزمة بني بداية خروج أي عدم وجود  إىلرمبا تنبه القارئ الفطن من خالل ما تقدم 
الكوفة يكون يف يوم واحد٬،  حنو٬، نعم خروجهم املسلح )اليماين واخلراساين والسفياين(الثالثة 

 أن٬، فقد تبني بأوضح صورة آخرالكوفة شيء٬، واخلروج قبل ذلك شيء  إىلولكن اخلروج 
  .أشهرالسفياين خارج قبل ذلك بستة 

قد  ٬،الكوفة يف وقت واحد إىلالروايات اليت تنص على خروج هؤالء الثالثة  أنفالظاهر 
نه بل إ ٬،مسكوت عنه األمرهذا  أنن ال وجود هلم قبل ذلك الوقت٬، يف حني أومهت اجلميع بأ

  .السفياين خارج قبل ذلك بكثري أنالف للروايات اليت يتضح منها خم

الكوفة يف يوم واحد  إىلحتديد خروجهم  خروج الثالثة؛ هو فغاية ما تدل عليه روايات
لسفياين ومسكوت عنه بالنسبة لخروجهم قبل ذلك فمصرح به بالنسبة  أما٬، إليهاوتسابقهم 

يف  إليهخروج اليماين قبل ذلك مشار  نêأ   شاء اهللا نْإ  ٬، بل سيأيت ليماين واخلراساينل
  .يستفاد ذلك مما تقدم من هذا البحث وأيضاًروايات كثرية٬، 

 ٬،خرج اليماين حرم بيع السالح على الناس وكل مسلم فإذا.. .: (Xوقول الباقر 
باخلروج  يكون هذا اخلروج حمصوراً أن٬، ليس بالضرورة )... إليهخرج اليماين فا|ض  وإذا

  .قبل ذلك الكوفة٬، فقد يكون اليماين خارجاً إىلالذي يزامن توجه السفياين 



 ٣٩........................ ................ احللقة الثالثة /دراسة يف شخصية اليما�ي املوعود

 
 

 إىلنه توجهه بقية الروايات ال يعين بالضرورة أخروج السفياين عندما يذكر يف  أنكما 
 وسيأيت٬، مخسة عشر شهراً إىلبداية خروجه يف رجب والذي يستمر منه الكوفة٬، بل قد يراد 

  .كيز على ذلكشاء اهللا التر إن

فال ميكن اجلزم بأن اليماين املوعود مهمته مقتصرة على مواجهة السفياين وطرده من 
للسفياين قبل ذلك حروب طاحنة  أنكما  ٬،أخرىالعراق٬، فقد يكون قبل ذلك عنده مهام 

 إىليف توجههما  إالالتالزم بني خروج اليماين والسفياين٬، متاماً ٬، و�ذا ينفك أشهروملدة ستة 
  .الكوفة كما تقدم أولعراق ا

عصر الظهور٬،  ٬، يف كتابهذلك ىتدل عل واعترف بصحة سندها٬،وقد ذكر الكوراين رواية 
  :حيث قال

 خيرج" :تقول X الصادق اإلمام عن السند صحيحة أخرى رواية توجد ولكن ...( 
  .)١(") ومياين مصري السفياين قبل

 اليماين هذا خروج وقت أما ... املوعود لليماين ممهداً األول اليماين هذا فيكون وعليه
 سنني أو قليلة مبدة قبله يكون وقد .فقط السفياين قبل أنه الشريفة الرواية حددت فقد ٬،األول
  .)٢( )العامل واهللا .طويلة

القول بأن اليماين يف هذه الرواية هو مياين ممهد لليماين املوعود٬،  إىلوهنا الكوراين التجأ 
العراق٬، وبعد اتضاح عدم  حنومع توجه السفياين  إاللتومهه بأن اليماين املوعود ال يظهر 
  .هذا التأويل االضطراري إىلال يلتفت  ٬،املالزمة بني خروج السفياين واليماين

ورمبا قبل ذلك بسنني٬،  ٬،وج السفياين يف رجبفيمكن القول بأن اليماين ظاهر قبل خر
احلق واىل طريق  إىليدعو (و ) صاحبكم إىليدعو (أنه صاحب دعوة وصف اليماين ب إىل نظراً

  .Xاملؤمنني  أمريالطريق املستقيم هو والية  أن٬، واتضح )مستقيم

                                                            

 .عن غيبة الطوسي ٢١٠ص ٥٢ج: بحار األنوار -١
 .١٤٨ص: عصر الظهور -٢
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اخلالص٬، يف وسط الزمان الذي  اإلهليهكذا دعوة تأيت بكل احلق وبالدين  أنوال خيفى 

الناس  وإتباعوكثرة الرايات الضالة٬، وفساد فقهاء الدين  ٬،وصف بأنه مملوء بالفنت واالحنرافات
وقت طويل لكي  إىل هكذا دعوة حتتاج أنالبد فاخل٬، ...  وجوراً ظلماً األرضوامتالء  ٬،هلم

ي واحنرافه٬، وتثبت الدين احلق تربهن على فساد الواقع الديين والسياسي واالجتماع أنتستطيع 
هكذا دعوة خترج يف هكذا  أن٬، مع مالحظة بيته  وأهل الذي جاء به الرسول حممد 

دين جديد وبدعة واحنراف عما تعارف عليه الناس من دين  أiاستعامل على  جمتمع حتماً
على اثنتني  قتصربيته يف روايات متواترة٬، ا أهلوعن  الفقهاء٬، كما روي عن الرسول حممد 

  :منها

 رسول اهللا إليهجديد كما دعا  أمر إىلقام دعا الناس  إذاقائمنا  إن: (Xأيب جعفر عن 
   .)١( )فطوىب للغرباء ٬،كما بدأ وسيعود غريباً بدأ غريباً اإلسالمن ٬، وإ

 مراؤن قوم فيهم يتبع قوم الزمان آخر يف يكون( :قال ٬،X جعفر أيب عن ٬،جابر عنو
 أمنوا إذا إال منكر عن |ياً وال مبعروف أمراً يوجبون ال سفهاء حدثاء ويتنسكون يتقرؤن
   .)٢( )...علمهم وفساد العلماء زالت يتبعون ٬،واملعاذير الرخص ألنفسهم يطلبون ٬،الضرر

ليماين املوعود لكي يثبت زيف هؤالء الفقهاء وابتعادهم عن الدين٬، وكم فكم حيتاج ا
يكونوا الثلة  أن إىلويربيهم تربية تؤهلهم  ٬،�ا إمياiمبدعوته ويرسخ  أتباعهقنع حيتاج لكي ي�

  ؟؟؟...  اإلهلياليت متهد لدولة العدل 

مهولة٬، كما  وبأعدادمدة  وبأقصرجيش السفياين جيتمع بيسر وسهولة  أنيف حني جند 
 جيتمع حىت يربح فما ٬،الغوطة إىل خيرج مث ...( :Xعلي  اإلمامنسمعه يف خرب طويل عن 

 فيأتيه ٬،كلب إىل يبعث مث ٬،ألفاً مخسني يف فيكون ٬،الضغائن أهل به وتتالحق ٬،إليه الناس
  .)٣( )...جيشني فيجيش اخللق له دان وقد ٬،دمشق إىل يرجع مث ...٬،السيل مثل منهم

  .الثقيل ومتبعيه احلق املرÒ أتباعقل ٬، وما أالباطل ومريديه أتباع أكثرفما  ٬،نعم

                                                            

  .٣٣٦ص ١ح ٢٢بـ : غيبة النعماني -١
  .١٨٠ص ٣٧٢ح ٦ج: للشيخ الطوسي –تهذیب األحكام  -٢
 .وما بعدها ٥٦٦ص ٢٩ج: للسيد المرعشي  –شرح إحقاق الحق  -٣
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  .)١(﴾قَلCيلٌ إِالE م#ع#ه* آم#ن# و#م#ا.. .﴿ :قال تعاىل

واجلن قطاع طريق احلق والعدل٬، قال تعاىل حكاية عن كالم  اإلنسمن  وأتباعه وإبليس
   .)٢(﴾الْم*س5ت#قCيم# صCر#اطَك# لَه*م5 َألقْع*د#نE أَغْو#ي5ت#نِي فَبِم#ا الَق﴿): نه اهللالع( إبليس

 األئمةاليماين املوعود يف آخر الزمان٬، كما قال  إليههذا الصراط املستقيم الذي يدعو 
X) : احلق واىل طريق مستقيم إىليدعو.(  

   :إشكال

التزام الصمت ومن اخلروج  األمةت عدة روايات حتذر جاء: قد ي�شكل البعض قائالً
قبل خروج  فكيف يقال بأن اليماين قد يكون ظاهراً.. . والسكينة حىت خيرج السفياين

  !السفياين؟

  .اآليت٬، فتأملمن خالل املوضوع  اإلشكالسيتضح اجلواب عن هذا : أقول

Wאא
عندما نطالع الروايات اليت تعظ املؤمنني وحتثهم على االنتظار والسكون والتريث٬، ال يعين 

عند حترم الثورة يف وجه الطغاة والدفاع عن الدين واملال والعرض والنفس٬، بل  أiاهذا 
 والترؤس٬، واألموالحتث على التحرز عن رايات الضالل وطالب اجلاه  إماالتحقيق جندها 

ال  أنتبني  وإماواالنقياد هلم يف كل الشؤون٬،   األئمةوالية  أيوالتمسك حباكمية اهللا 
هذا ال يعين  ن اخلارج قبل ذلك فمصريه القتل٬، وطبعا٬ً، وإXبقيام القائم  إالفرج وال متكني 

 وإبعادهمبصدد احلفاظ على الشيعة  تلك النصوصا إمنيف سبيل اهللا٬، و نه ليس قتالًبالضرورة أ
٬، أو التنبيه على أن الثائر قبل هالكهم بال فائدة تذكر إىلوتؤدي  عن الغوغاء اليت ال جتلب نفعاً

املهدي  مصريه القتل دون حتقيق املراد٬، وال تتحقق دولة عدل قبل قيام اإلمام Xقيام القائم 
X . ..اخل.  

                                                            

 .٤٠ :هود -١
  .١٦ :األعراف -٢
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 إنوسنأيت على سرد بعض الروايات اليت تتكلم عن ذلك ومناقشتها واخلروج بنتيجة منها 

  :شاء اهللا تعاىل

 أحالسه من حلساً وكن بيتك ألزم ٬،سدير يا(: X اهللا عبد أبو قال: قال سدير عن
 على ولو إلينا فارحل خرج قد السفياين أن بلغك فإذا ٬،والنهار الليل سكن ما واسكن
   .)١( )رجلك

  :ومناقشة هذه الرواية يف نقاط

ال تعين النهي  أiايتبني    سيأيتكما    عند مقارنة هذه الرواية مع روايات أخرى    ١
اليت ظاهرها  أو٬، بل تعين النهي عن اتباع الرايات الضالة أبداًعن الثورة يف وجوه الظاملني 

بال حق٬، حيث روي عن  والترؤسوباطنها الدعوة للتسلط  حممد  آلالدعوة للرضا من 
والترحم عليه٬، وكذلك ثورة احلسني صاحب  Xالرضا بثورة زيد بن علي  البيت  أهل

  .شاء اهللا إنفخ٬، كما سيأيت بيانه 
والتحذير عن اتباع  Xاملهدي  لإلمامعصر الظهور   كما هو ظاهر    رمبا تقصد    ٢

ما  إالراية  أي٬، وعدم اتباع Xحممد  آلانتظار قائم  إىل واإلرشادالفنت٬،  وأهلالرايات الضالة 
على عصر  انطباقاً أكثر أiاكراية اليماين املوعود٬، وما يؤيد  إليه٬،وارشدوا   األئمةأمر به 

  .Xالظهور هو ذكر خروج السفياين الذي هو من عالمات قيام القائم 
ن أل ؛د من مفهوم عموم هذه الرواياتاليماين غري مقصو أنمن النقطة الثانية يتبني    ٣

  .شاء اهللا تعاىل إنوسيأيت تفصيل ذلك  ٬،اليماين مأمور بنصرته وعدم االلتواء عليه
٬، ما املقصود منه ؟ وما هو حقيقة )والنهار الليل سكن ما واسكن: (Xاإلمام قول    ٤

: تشبه هذه ولكن ذكر فيها Xالصادق  اإلمامالليل والنهار يف هذه الرواية ؟ فهناك رواية عن 
ن بأiا ليس على ظاهرها٬، وإ Xالرضا  اإلمامن ٬، وبيَّ)واألرض السماء سكنت ما اسكنوا(

من اخلسف باجليش٬، فما هو املراد يا ترى  واألرضاملقصود منها ما سكنت السماء من النداء 
  من سكون الليل والنهار يف هذه الرواية ؟ 

                                                            

  .٢٦٥ – ٢٦٤ص ٨ج: الكافي -١
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٬، )رجلك على ولو إلينا فارحل خرج قد السفياين أن بلغك فإذا: (Xاإلمام قول    ٥
القصد من  أن إىلالرواية توحي بصورة واضحة  أنما هي الغاية من الرحيل هنا ؟ ال خيفى 

 أي    اآلتيةمن الروايات  أكثروكما سيتضح    Xحممد  آلالرحيل هو للقتال ولنصرة قائم 
على  سيكون عند خروج السفياين وعلى اجلميع النفري ولو مشياً األكربالقتال  أنالرواية تبني  إن

  .ن ال جمال للتسويف واالعتذاريعين التأكيد على وجوب النهوض٬، وأ ٬، وهذااألقدام

ال يعين نفي وجود قائم للحق قبل خروج السفياين٬، جتب مناصرته واتباعه  وهذا طبعاً
آل حممد  إىلرجل يدعو (ن قبله ٬، وإ)ومياينإن قبل السفياين مصري ( :به٬، فقد روي واإلميان
  .وغري ذلك ٬،)

قبل  Xآلل حممد خروج السفياين يستلزم وجود ممثل وقائم  دبالنفري عن األمر إنبل    ٦
من تنفر الناس  فإىل ٬،مخسة عشر شهراً إىلن خروج السفياين يف شهر رجب ويستمر أل ؛ذلك

  !؟ ما زال غائباً Xاملهدي  واإلمام

 X اإلماموحيدد  ٬،بالرحيل عند خروج السفياين اإلسراعجند التشديد على  إننايف حني 
 اإلمامعند خروج السفياين ما زال  أن٬، وال خيفى )إلينافارحل ( :غاية الرحيل والنفري بقوله

 حممد  آللمن يكون الرحيل ؟ ومن هو املمثل  فإىلعن عموم الناس٬،  حمتجباً Xاملهدي 
  ؟) إلينا( X اإلماماملقصود من قول ما أو من عند خروج السفياين٬، و

 :قال ٬،القاسم بن عيص عن ٬،حيىي بن صفوان عن ٬،أبيه عن :إبراهيم بن علي: الكليين
 وال ٬،خترجون يءش أي على فانظروا منا آت أتاكم إن ...( :يقول X اهللا عبد أبا مسعت
 إىل دعاكم إمنا نفسه إىل يدعكم ومل صدوقاً وكان عاملاً كان زيداً فإن زيد خرج تقولوا
 جمتمع سلطان إىل خرج إمنا إليه دعاكم مبا لوىف ظهر ولو ٬، حممد آل من الرضا

 فنحن  حممد آل من الرضا إىل يدعوكم يءش أي إىل اليوم منا فاخلارج ٬،لينقضه
 الرايات كانت إذا وهو أحد معه وليس اليوم يعصينا وهو به نرضى لسنا إنا نشهدكم
 إال صاحبكم ما فواهللا ٬،معه فاطمة بنو اجتمعت من مع إال منا يسمع ال أن أجدر واأللوية



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ............................................ .٤٤
 إىل تتأخروا أن أحببتم وإن 8 اهللا اسم على فأقبلوا )١( رجب كان إذا ٬،عليه اجتمعوا من

 لكم أقوى يكون أن ذلك فلعل أهاليكم يف تصوموا أن أحببتم وإن ٬،ضري فال شعبان
   .)٢( )عالمة بالسفياين وكفاكم

  :عدة نقاط يفوهنا تعليق  ٬، من الرواياتريوهذه الرواية فيها تفسري لكث

 اإلمامهنا  ٬،)خترجون يءش أي على فانظروا منا آت أتاكم إن: (Xاإلمام قول    ١
 أيشيء يدعون وعلى  أيىل إحيث الناس على التأمل يف دعاوى املدعني٬، و Xالصادق 

على الطواغيت ال جيوز  ليس كل من خيرج ثائراً أنشيء يكون اخلروج والقتال٬، وهذا يعين 
  .نصرته
 ومل صدوقاً وكان عاملاً كان زيداً فإن زيد خرج تقولوا وال: (Xاإلمام قول    ٢
  ).إليه دعاكم مبا لوىف ظهر ولو  حممد آل من الرضا إىل دعاكم إمنا نفسه إىل يدعكم

يوحي بأنه يف مقام صد الناس عن اتباع بعض الدعاة آنذاك٬، كأيب  اإلمامكالم  أنال خيفى 
واخندعوا بالشعار  ٬،مسلم اخلراساين وغريه٬، فقد توهم بعض الشيعة بأنه راية حق وجيب نصرته

  .Xحممد  آلالذي رفعه وهو الرضا من 

قد خرج بثورة فلماذا ال خيرج  زيداً إنال حتتجوا وتقولوا  :يقول هلم Xالصادق  فاإلمام
  غريه؟

دائرة الثوار  من أخرجتهواليت  Xبتعداد الصفات اليت كان يتحلى �ا زيد  اإلماممث يبدأ 
 آل من الرضا إىل دعاكم إمنا نفسه إىل يدعكم ومل صدوقا وكان عاملا كان(: املنحرفني فقال

  .)إليه دعاكم مبا لوىف ظهر ولو  حممد

  :ضالل هيال من رايات واار لكي ال يكونوÒيتحلى �ا الث أنفالصفات اليت جيب  إذن

                                                            

في رجب  Xظاهره أن خروج القائم : (٣٠٢هامش ص ٥٢قال العالمة المجلسي آما جاء في هامش البحار ج -١
ویحتمل أن یكون المراد أنه مبدأ ظهور عالمات خروجه فأقبلوا إلى مكة في ذلك الشهر لتكونوا شاهدین هناك عند 

  ).خروجه
 .٢٦٤ص ٨ج: الكافي -٢



 ٤٥........................ ................ احللقة الثالثة /دراسة يف شخصية اليما�ي املوعود

 
 

 أواخل٬، .. .مبكر الطغاة واإلحاطةالثورة  أمرعلى تدبري  ٬، حىت يكون قادراًيكون عاملاً أن   أ
٬، حيث قال ٬X، كما كان سلمان الفارسي البيت  أهلنه من أمبعىن  يكون عاملاً أن

 فلذلك ٬،البيت أهل منا ؤمرا ألنه ؛العلماء من سلمان صار وإمنا(: Xاإلمام الصادق 
  .)١( )العلماء إىل نسبته

.. .(: بقوله حممد  آلعامل من علماء  بأنه X زيداً Xالرضا  اإلمامبل وصف 
   .)٢( )...سبيله يف قتل حىت أعداءه فجاهد 8 هللا غضب ٬،حممد آل علماء من كان فإنه

الكاذبني والذين يقولون ما ال يفعلون٬، والذين يستحمرون ٬، لتجنب يكون صادقاً أن  ب
  .هلم اجلاه واملال واملنصب والدنيا الرخيصة فوصçوي¡ ٬،الناس باسم الدين ليترأسوا عليهم

نفسه فهو طاغوت يعبد من  إىلكل من يدعو  أن٬، وهذا يعين )نفسه إىل يدعكم ومل(  ج
باسم  وأحزا�مدون اهللا٬، فيجب على املؤمنني احلذر من هؤالء الذي يريدون بناء مرجعيا�م 

  .وهم منهم براء حممد  آلالدين وباسم 

 حممد  آل إىلالدعوة  إن أي٬، ) حممد آل من الرضا إىل دعاكم إمنا(   د
قل أكثر املدعني وأتكون مقرونة بالعلم والصدق والوفاء٬، فما  أنولكن جيب  ٬،مشروعة
  .الصادقني

ـ راية  هنبأ Xالثائر زيد بن علي  إىلادة ٬، وهذه شه)إليه دعاكم مبا لوىف ظهر ولو(  ه
. حممد  آلوهم  أهله إىل األمرلم نه استشهد يف سبيل اهللا٬، ولو ظفر وانتصر لس٬َّ، وإحق

  .Xوهو غري مشمول بالروايات اليت تنهى عن اخلروج قبل خروج القائم 

  :هذا البحث هو للتكلم عن اليماين املوعود فأقول أنومبا 

تسليم من  ٬،إليهوسيفي مبا يدعو  ٬،حممد  آل إىلاليماين املوعود عامل وصادق ويدعو 
اليماين املوعود هو  أن٬، وقد ثبت مما تقدم من هذا البحث Xاحلجة ابن احلسن  إىلالنصر 

ومأمور بطاعته  ٬،ىل طريق مستقيمإاحلق و إىلنه يهدي وإ ٬،ومعصوم Xحممد  آلقائم من 

                                                            

  .٤٥ص :بصائر الدرجات للصفار ،٤٠١ص ١ج: الكافي -١
  .٢٢٦ – ٢٢٥ص ٢ج: Xعيون أخبار الرضا  -٢



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ............................................ .٤٦
 وصدوقاً كيف ال يكون عاملاً.. .احلق وطريق مستقيم إىلفالذي يدعو  ٬،ومنهي عن خمالفته

  !وراية حق ؟ ووفياً

 أنبل البد  ٬،يكون موجوداً أنوميكن  ٬،بتلك الروايات فال يكون اليماين مشموالً إذن
هذه الدعوة  أنوقد تقدم  ٬،صاحب دعوة ألنه ؛قبل خروج السفياين بسنني يكون موجوداً

ولتفنيد الواقع الديين املنحرف٬، لتستقطب  إليهعقيد�ا وما تدعو  إلثباتوقت طويل  إىلحتتاج 
٬، الذين وصفهم اإلهليدولة العدل ل اًيكونوا جنود أنالذي يؤهلهم  اإلعداد وإعدادهم أنصارها

 فَج#اس*واْ ش#دCيدÓ ب#أْسٍ أُو5لCي لEن#ا عCب#اداً ع#لَي5كُم5 ب#ع#ثْن#ا أُواله*م#ا و#ع5د* ج#اء فَإِذَا﴿ :اهللا تعاىل بقوله
  .)١(﴾مَّفْع*والً و#ع5داً و#كَانَ الدِّي#ارِ خCالَلَ

ن من قبل اهللا وقبل قيام اإلمام الصادق بأن هؤالء اجلنود مبعوثوحيث جاء تفسري ذلك عن 
 قوم ﴾الدِّي#ارِ خCالَلَ فَج#اس*واْ ش#دCيدÓ ب#أْسٍ أُو5لCي لEن#ا عCب#اداً ع#لَي5كُم5 ب#ع#ثْن#ا﴿ ...(: Xالقائم 
 و#ع5داً و#كَانَ﴿ ٬،قتلوه إال حممد آلل وتراً يدعون فال X القائم خروج قبل اهللا يبعثهم
   .)٢( )X القائم خروج ﴾مَّفْع*والً

 حممد آل من الرضا إىل يدعوكم يءش أي إىل اليوم منا فاخلارج(: Xاإلمام قول    ٣
يتكلم عن راية كانت  X اإلمام أن٬، الظاهر )به نرضى لسنا إنا نشهدكم فنحن 

مسلم اخلراساين٬، وهنا  ٬، ورمبا يكون هو أبوآل حممد الرضا من  إىلعي الدعوة موجودة تدَّ
٬، وهي Xقبل قليل عن زيد الشهيد  اإلمامانتفى شرط من شروط راية احلق اليت ذكرها 

جازة ثورة زيد كانت بإ أنهلا٬، حيث روي  إجاز�م أوورضاهم �ا  حممد  آل إىلالدعوة 
  .Xاإلمام الصادق من 

 بن موسى أيب حدثين ولقد ...(: يف كالم له مع املأمون العباسي Xالرضا  اإلمامعن 
 عمى اهللا رحم :يقول  علي بن حممد بن جعفر أباه مسع نهأ )السالم عليهما( جعفر
 يف استشارين ولقد ٬،إليه دعا مبا لوىف ظفر ولو ٬،حممد آل من الرضا إىل دعا نهإ ٬،زيداً

 وىل فلما ٬،فشأنك بالكناسة املصلوب املقتول تكون أن رضيت إن ٬،عم يا :له فقلت خروجه

                                                            

  .٥: اإلسراء -١
  .٢٠٦ص ٢٥٠ح ٨ج: الكافي -٢



 ٤٧........................ ................ احللقة الثالثة /دراسة يف شخصية اليما�ي املوعود

 
 

 :اآلية ¸ذه خوطب ممن واهللا زيد وكان ...جيبه فلم واعيته مسع ملن ويل :حممد بن جعفر قال
   .)٢( ))١(﴾اج5ت#ب#اكُم5 ه*و# جِه#ادCهC ح#قَّ اللEهC فCي و#ج#اهCد*وا﴿

 ٬، علي عن ٬،آبائه عن ٬،الباقر علي بن حممد جعفر أيب عن ٬،اجلعفي يزيد بن جابر عنو
 زيد :له يقال رجل صلبك من خيرج ٬،حسني يا( :X للحسني  اهللا رسول قال :قال

   .)٣( )حساب بال اجلنة يدخلون حمجلني غراً الناس رقاب القيامة يوم وأصحابه هو يتخطا

 اهللا عبد أيب على فدخلنا املدينة فأتينا نفر ةسبع وحنن خرجنا( :قال ٬،ةسياب بن اهللا عبدعن و
 فإن :قال ٬،خارج هو أو خرج قد :فقلنا ؟ زيد عمى خرب أعندكم :لنا فقال X الصادق

 بن زيد فإن ٬،بعد أما :فيه بكتاب الصرييف بسام رسول فأتى أياماً فمكثنا .فاخربوين خرب أتاكم
 وقتل اجلمعة يوم وقتل واخلميس األربعاء فمكث صفر غره األربعاء يوم خرج قد X علي
 وإنا هللا إنا :قال مث وبكى فقرأه الكتابة إليه فدفعنا X الصادق ىعل فدخلنا .وفالن فالن معه
 لدنيانا رجالً كان يعم إن ٬،العم نعم كان نهإ يعم احتسب اهللا عند ٬،راجعون إليه

 واحلسن يوعل  اهللا رسول مع استشهدوا كشهداء شهيداً عمى واهللا مضى ٬،وآخرتنا
   .)٤( )عليهم اهللا صلوات واحلسني

 الرايات كانت إذا وهو أحد معه وليس اليوم يعصينا وهو ...(: X اإلمامقول    ٤
  .)... منا يسمع ال أن أجدر واأللوية

آل حممد الرضا من  إىلانتفاء صفة الوفاء هلذا الذي يدعي الدعوة  X اإلماموهنا يبني 
 صار متبوعاً إذافكيف  أتباع٬،وهو مفرد بال  ٬،لالئمة  ٬، بل إنه متمرد وعاصٍ

  .البيت  أهلعلى  ومترداً عصياناً أكثر٬، فأكيد سيكون واأللويةوخفقت حوله الرايات 

اإلمام  إىلهم من شهدوا له بأنه يدعو  فأهل البيت  ٬،اليماين املوعود إىلأما بالنسبة 
ن امللتوي عليه وإ ٬،ىل طريق مستقيمإاحلق و إىلنه يدعو وإ ٬،الرايات أهدىنه ٬، وإXاملهدي 

٬، اإلهلي٬، بل هو القائم الذي ميهد لدولة العدل حممد  آلفهو من علماء  إذنالنار٬،  أهلمن 
                                                            

  .٧٨: الحج -١
  .٢٢٦ – ٢٢٥ص ٢ج: Xعيون أخبار الرضا  -٢
 .٢٢٦ص ٢ج: Xعيون أخبار الرضا  -٣
 .٢٢٨ص ٢ج: Xعيون أخبار الرضا  -٤
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 ٤٩........................ ................ احللقة الثالثة /دراسة يف شخصية اليما�ي املوعود

 
 

 حيىي بن حممد عن ٬،)٢( سنان بن حممد عن ٬،)١( اخلطاب أيب بن احلسني بن حممد حدثين
 بن علي مضى ملا( :قال ٬،)٥( الكابلي اخلالد أيب عن ٬،)٤( الضريس حدثين :قال ٬،)٣( اخلثعمي
 عرفت قد ٬،فداك جعلت :له فقلت ٬،X الباقر علي بن حممد على دخلت X احلسني
 ؟ ماذا فتريد    خالد أبا يا    صدقت :قال .الناس من ووحشيت به وأنسي أبيك إىل انقطاعي
 الطرق بعض يف رأيته لو بصفة األمر هذا صاحب أبوك يل وصف لقد ٬،فداك جعلت :قلت

  .بامسه أعرفه حىت يل تسميه أن أريد :قلت ؟ خالد أبا يا ٬،ماذا فتريد :قال .بيده ألخذت

 كنت ما أمر عن سألتين ولقد ٬،جمهد سؤال عن    خالد أبا يا    واهللا سألتين :فقال
 فاطمة بين أن لو أمر عن سألتين ولقد ٬،حلدثتك أحداً به حمدثاً كنت ولو ٬،أحداً به حمدثاً

   .)٦( )بضعة بضعة يقطعوه أن على حرصوا عرفوه

  :اآلتيةومما يؤيد ذلك الرواية 

 ظهرت حني وذلك X اهللا عبد أيب على وأبان أنا دخلت( :قال ٬،احلضرمي بكر أيب عن
 قد رأيتمونا فإذا!  بيوتكم يف اجلسوا :فقال ؟ ترى ما :فقلنا ٬،خبراسان السود الرايات
  ).بالسالح إلينا فا|دوا رجل على اجتمعنا

                                                            

، وآذلك ٦٠٧برقم  ٢١٥ص: ، ووثقه الشيخ الطوسي في الفهرست٨٩٧برقم  ٣٣٤ص: وثقه النجاشي في رجاله -١
  .٥٦١٥رقم ب ٣٧٩ص: وثقه الشيخ الطوسي في رجاله

، ١٣٤٧٧برقم  ١٢٢ – ١٢١ص ٧ج: وثقه الشيخ علي النمازي الشاهرودي في مستدرآات علم رجال الحدیث -٢
ثقة . عدوه من أصحاب الكاظم والرضا والجواد صلوات اهللا عليهم: محمد بن سنان أبو جعفر الزاهدي الخزاعي: ( قائًال

فاقا لعدة آثيرة، منهم الشيخ المفيد في اإلرشاد حيث عده جليل صاحب األسرار والمعضالت والغرائب المعظمات، و
. وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته الذین رووا النص على الرضا صلوات اهللا عليه Xمن خاصة الكاظم 

  ..).ومنهم المجلسيان، والشيخ الحر في الوسائل، والسيد ابن طاووس، والحسن بن علي بن شعبة، والعالمة في المختلف
برقم  ٣٦٦ص ٧ج: ثقة باالتفاق آما قال عنه الشيخ علي النمازي الشاهرودي في مستدرآات علم رجال الحدیث -٣

: ، ووثقه النجاشي في رجاله١٢٠١٩برقم  ٣٥ص ١٩ج: ، وثقة السيد الخوئي في معجم رجال الحدیث١٤٦٩١
  .٩٦٣برقم  ٣٥٩ص
: ، ووثقه العالمة الحلي في الخالصة راجع٥٦٦ح ٦٠١ص ٢ج: وثقه الكشي راجع اختيار معرفة الرجال -٤
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هنا عن  Xكالم الصادق  إن: أقول٬، Xاملهدي  اإلمامعلى  إنه عالمةحد إن قال أ
ويف يف رجب٬، نصرته  إىلحممد٬، وكيفية النفري والرحيل  آلصاحب الرايات الذي جيتمع عليه 

مع أن مدة  ٬،غري ظاهر للناس Xاملهدي  ما زال اإلمام    كما قلت مراراً   هذا الوقت 
بعد  Xاملهدي  اإلمام٬، وقيام السفياين من بداية خروجه إىل ذهاب ملكه مخسة عشر شهراً

  !من سنة ونصف ؟ أكثر٬، فهل تبقى الناس تائهة يف الصحراء أشهرذلك بعدة 

 أيفرصة للنفري والرحيل بعد صيام شهر رمضان٬،  آخر أعطاهم Xنرى الصادق  نناأمع 
وشد  واألهل٬، فالبد بعد شهر رمضان من ترك البالد األمرال يوجد تراخي بعد ذلك يف 

  .صاحب الرايات إىلالرحال 

عالمة على صاحب الرايات  أي٬، )عالمة بالسفياين وكفاكم(: Xأن قوله و�ذا يتبني 
من خروج  قريباً أو والذي يكون خروجه للقتال مزامناً حممد  آلالذي جيتمع عليه 

  .السفياين

 إىلوالنفري  واألهلقبل هذا الوقت رمبا ال يكون هناك وجوب بترك البالد  أنومنه نعرف 
حتني  أن إىل ٬،أهليهميف بالدهم وبني   صاحب الرايات  أتباع  يكون املؤمنون  أيالقتال٬، 

وعندها البد من شد الرحال على اجلميع وبال استثناء خلوض املعركة احلامسة مع  ٬،ساعة الصفر
  .الشيعة قبل ذلك ال يوجد عندهم نفري عام ما دام السفياين مل خيرج إن أي٬، وأمثالهالسفياين 

  :أخرىية روا إىلنأيت  ٬،مت التعليق على الرواية السابقة بتوفيق اهللا أنوبعد 

 ليس :فقال مسلم أيب كتاب فأتاه X اهللا عبد أيب عند كنت( :قال ٬،الكاتب الفضل عن
 عن جبل وإلزالة ٬،العباد لعجلة يعجل ال اهللا إن   قال أن إىل   عنا اخرج جواب لكتابك
 بيننا فيما العالمة فما :قلت   قال أن إىل   أجله ينقض مل ملك إزالة من أهون موضعه
 خرج فإذا ٬،السفياين خيرج حىت فضيل يا األرض تربح ال :قال ؟ فداك جعلت وبينك

   .)١( )احملتوم من وهو    ثالثاً يقوهلا    إلينا فأجيبوا السفياين

                                                            

  .٥٢ص ١٥ج): آل البيت(وسائل الشيعة  -١



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ............................................ .٥٢
٬، يدل على ما )السفياين خيرج حىت فضيل يا األرض تربح ال: (Xقول الصادق    ١

قلته يف التعليق على الرواية السابقة قبل قليل٬، بأنه قبل خروج السفياين ال يوجد نفري وقتال 
  ).األرضال تربح (واألهل وشد الرحال٬، عام٬، ووجوب ترك البالد 

٬، حممد  آل إىلعلى عدم ظهور اليماين قبل ذلك والتبشري بدعوته  أبداًوهذا ال يدل 
  .ال مناص منه٬، وتقدم شرح ذلك أمربل ظهوره قبل ذلك 

 من وهو    ثالثاً يقوهلا   إلينا فأجيبوا السفياين خرج فإذا(: Xقول الصادق    ٢
اإلجابة من تكون  إىل: أخرىكما سيعيدها مرات  أخرىيعيد السؤال نفسه مرة  هنا٬، و)احملتوم

عند خروج السفياين ال تكون  أنه٬، يف حني للتأكيد واإلمام هنا يكررها ثالثا٬ً، )فأجيبوا إلينا(
  راية اليماين املوعود ؟ إال ٬،حممد  آلهناك راية متثل 

 يبعث السفياين خرج إذا( :يقول X اهللا عبد أبا مسعت :قال ٬،يعفور أيب بن يونس عنو
   .)١( )وذلول صعب كل على فأتونا كذلك كان فإذا ٬،إليكم وجيشاً إلينا جيشاً

٬، والصعب هو )وذلول صعب كل على فأتونا(إذا خرج السفياين  أي ٬،)فإذا كان كذلك(
٬، والذلول عكسها٬، ويف هذا تأكيد على ضرورة ركو�ا بسهولةاجلمال اليت ال ميكن  أواخليل 

  ! )فأتونا(: بقوله Xأيضاً حيددها الصادق والغاية  ٬،النفري عند خروج السفياين

 نقمة بالسفياين وكفى ...:يقول X الباقر جعفر أبا مسعت( :قال ٬،مسلم بن حممد عنو
 أو شهراً ملكثتم خرج قد لو الفاسق أن مع ٬،لكم العالمات من وهو ٬،عدوكم من لكم

 بعض له فقال .دونكم كثرياً خلقاً يقتل حىت بأس عليكم يكن مل خروجه بعد شهرين
 حنقه فإن ٬،عنه منكم الرجل يتغيب :قال ؟ ذلك كان إذا بالعيال نصنع فكيف :أصحابه
   .)٢( )تعاىل اهللا شاء إن بأس عليهن فليس النساء وأما ٬،شيعتنا على هي فإمنا وشرهه

 أو شهراً ملكثتم خرج قد لو الفاسق أن مع ٬،لكم العالمات من وهو(: Xوقول الباقر 
له عالقة  أن٬، الظاهر )دونكم كثرياً خلقاً يقتل حىت بأس عليكم يكن مل خروجه بعد شهرين

                                                            

  .٣١٨  – ٣١٧ص: آتاب الغيبة للنعماني -١
  .٣١٢  – ٣١١ص: آتاب الغيبة للنعماني -٢
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 على فأقبلوا رجب كان إذا( :حد الروايات السابقةيف أ Xبقول الصادق    كما قدمت    
 يف تصوموا أن أحببتم وإن ٬،ضري فال شعبان إىل تتأخروا أن أحببتم وإن 8،٬ اهللا اسم

  .)عالمة بالسفياين وكفاكم لكم أقوى يكون أن ذلك فلعل أهاليكم

خروج السفياين عندما  أول٬، يف )عنه منكم الرجل يتغيب( :Xقول الباقر  أنفالظاهر 
يتغيب  أنخروجه فعليه  كان يف معرض خطر السفياين يف أول بغري الشيعة٬، فمن يكون منشغالً

يرحل ويلتحق باليماين٬، فبقية الروايات كلها ناطقة باحلث على  أن إىلعنه وال يتعرض له 
  .واهللا العامل.. .الرحيل والنفري عند خروج السفياين٬، مع وجود مهلة لشهر شعبان ورمضان

 يف إال خيرج وال ٬،منه بد ال السفياين( :قال أنه X اهللا عبد أيب عن ٬،الصائغ خالد وعن
   .)١( )فإلينا ذلك كان إن :قال ؟ حالنا فما خرج إذا ٬،اهللا عبد أبا يا :رجل له فقال .رجب

 إىلخروج السفياين يف رجب وجيب عندئذ الرحيل  أنوهذه الرواية هي كسابقا�ا تبني 
  ! )فإلينا(للنصرة٬،  البيت  أهل

 عبد إن( :X الرضا احلسن أليب قلت :قال ٬،خالد بن احلسني عن ٬،عيسى بن حممدوعن 
 :قلت ؟ احلديث ذلك ما :فقال ٬،عليك أعرضه أن أحب وأنا حديثاً يروي كان بكري بن اهللا
 بن حممد خرج أيام X اهللا عبد أيب عند كنت :قال ٬،زرارة بن عبيد حدثين :بكري ابن قال
 اهللا عبد بن حممد إن فداك جعلت :له فقال أصحابنا من رجل عليه دخل إذ احلسن بن اهللا عبد
 عبد فقال .واألرض السماء سكنت ما اسكنوا :فقال ؟ معه اخلروج يف تقول فما خرج قد
 قائم من فما واألرض السماء سكنت ما خروج يكن مل أو هكذا األمر كان فإن :بكري بن اهللا
 تأوله ما على األمر وليس X اهللا عبد أبو صدق :X احلسن أبو فقال ؟ خروج من وما
 من واألرض ٬،النداء من السماء سكنت ما اسكنوا X اهللا عبد أبو عىن إمنا ٬،بكري ابن

  .)٢( )باجليش اخلسف

قد تقدم  ألنه ؛الفهم املتعارف عن النداء وحىت اخلسف إىلويف هذه الرواية ال ميكن املصري 
اليماين يظهر حىت قبل السفياين٬، والسفياين يظهر يف رجب والشيعة مأمورة بالرحيل والنفري  أن

                                                            

  .٣١٣ص: آتاب الغيبة للنعماني -١
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  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ............................................ .٥٤
عند خروج السفياين يف رجب٬، بينما الصيحة تكون يف ليلة  واألهلالقتال وترك البالد  إىل

وهل هو شهر رمضان الذي يعقب رجب الذي خيرج فيه  ٬،الثالث والعشرين من شهر رمضان
  هل هو شهر رمضان من نفس سنة خروج السفياين يف رجب ؟ أيالسفياين٬، 

يكون يف العاشر من حمرم  Xقيام القائم  أنن الظاهر من الروايات أل ؛كال: اجلواب
بعد الصيحة  أي٬،   وسيأيت بيان ذلك   الذي يعقب شهر رمضان الذي تكون فيه الصيحة 

 أشهرى خروج السفياين ستة ٬، ويف حمرم هذا يكون قد مضى علونصف تقريباً أشهربثالثة 
+ ذو القعدة  +شوال + رمضان + شعبان + رجب : (  إن سرنا على الفهم اخلاطئ  – وأيام

  ).حمرم ١٠+ ذو احلجة 

السفياين يف هذا  أنغري ظاهر٬، بل  Xاملهدي  اإلمام٬، يكون )حمرم ١٠(ويف هذا الوقت 
٬، وبعد متلكه الكور اخلمس يتوجه أشهرويبقى بعد ذلك تسعة  ٬،الوقت قد ملك الكور اخلمس

 اإلمام أنالعراق وتكون املواجهة هناك بينه وبني اليماين٬، والثابت من خالل الروايات  إىل
وقد تقدم بيان ذلك  ٬،غري قائم يف فترة قتال السفياين مع اليماين يف العراق Xاملهدي 

  .أعيدبالتفصيل فال 

خروج السفياين يف  سنة ة اليت تعقبالصيحة تكون يف شهر رمضان الذي يف السن إذن
: حمرم /ذو احلجة /ذو القعدة /شوال /رمضان /شعبان /خروج السفياين: رجب... .( :رجب

 /مجادى الثانية /األوىلمجادى  /ربيع الثاين /األولربيع  /صفر /ملك السفياين للكور اخلمس
مقتل : ذو احلجة /ذو القعدة /شوال /الصيحة و|اية ملك السفياين :رمضان /شعبان /رجب

  ). ... X قيام القائم: حمرم /النفس الزكية

٬، الصيحة يف )... النداء من السماء سكنت ما اسكنوا: (فإذا كان معىن الرواية السابقة
شهر رمضان٬، فماذا نصنع بالروايات املتواترة اليت حتث املؤمنني على النهوض والنفري عند 

  !!؟ تقريباً والذي هو قبل صيحة شهر رمضان خبمسة عشر شهراًخروج السفياين يف رجب٬، 

 أنيكون هناك نداء قبل صيحة شهر رمضان بوقت طويل٬، وسيأيت بيان  أنفالبد  إذن
  .اخل.. .الصيحة متعددة وليست واحدة٬، ورمبا هناك فرق بني النداء والصيحة
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مزامن خلروج السفياين  أيللبحث عن نداء مساوي يكون يف شهر رجب  اآلنسنأيت و
بالنهضة والرحيل عند خروج السفياين٬، حىت ال يكون   األئمة ألمروكذلك موافق 

تكون  أنالبد  أي٬، )... النداء من السماء سكنت ما اسكنوا(: Xاإلمام قول مع تعارض 
أن تكون البد  األقلعلى  أوعند خروج السفياين يف رجب غري ساكنة٬،  واألرضالسماء 

  .األرض ماوإالسماء  ماإحدمها غري ساكنة أ

ن وإ ٬،بال مفتاح وعالمة هادية األمر٬، مل يتركوا هذا البيت  أن أهلويف احلقيقة 
  :هناك عدة نداءات يف شهر رجب أنخفيت على كثري من الناس٬، فسنقرأ فيما يأيت 

 جعفر بن اهللا وعبد مابنداذ بن أمحد حدثنا :قال ٬،)١( مهام بن حممد حدثنا: النعماين
 :قال ٬،)٤( الزراد حمبوب بن احلسن حدثنا :قال ٬،)٣( هالل بن أمحد حدثنا :قاال ٬،)٢( احلمريي

 وليجة كل فيها يذهب صيلم صماء فتنة سيكون   حسن يا    إنه( :X الرضا يل قال(
 من الرابع الشيعة فقدان عند وذلك ٬،   وبطانة وليجة كل فيها يسقط :رواية ويف   وبطانة
 حريان متلهف متأسف ومؤمنة مؤمن من كم ٬،والسماء األرض أهل لفقده حيزن ٬،ولدي
 بن موسى وشبيه وشبيهي ٬،جدي مسي وأمي بأيب :وقال رأسه رفع مث ٬،أطرق مث ٬،لفقده حزين

 نودوا قد ٬،كانوا ما آيس به كأين القدس ضياء شعاع من يتوقد ٬،النور جيوب عليه ٬،عمران
 على وعذاباً املؤمنني على رمحة يكون ٬،بالقرب من يسمعه كما بالبعد من يسمعه نداء

  .الكافرين

                                                            

: الفهرست للشيخ الطوسي: باالتفاق، وثقه النجاشي والطوسي وغيرهم، راجع ثقة وجليل): محمد بن همام( -١
، ١٠٣٢برقم  ٣٧٩ص: ، رجال النجاشي٦٢٧٠برقم  ٤٣٩ – ٤٣٨ص : ، رجال الطوسي٦١٢برقم  ٢١٧ص

برقم  ٢٥١ص ٧و ج ١٤٦٦٣برقم  ٣٦٢ص ٧و ج ١٢٣٠٦برقم  ٣٧٦ص ٦ج: مستدرآات علم رجال الحدیث
 .١١٩٨٨برقم  ٣٤٢ – ٣٤١ص ١٨وج ٩٩٩٢برقم  ٢٤٤ص ١٥ج: لخوئي، معجم رجال الحدیث ل١٤١٠٦

  :هذه الواسطة مكونه من رجلين وتوثيق أحدهما یكفي) أحمد بن مابنداذ وعبد اهللا بن جعفر الحميري( -٢
ثقة جليل باالتفاق، آما قال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في مستدرآات علم رجال ): عبد اهللا بن جعفر الحميري(

 ١١ج: ، ووثقه النجاشي والطوسي وغيرهما راجع معجم رجال الحدیث للخوئي٨١٥٥برقم  ٥٠٣ص ٤ج: یثالحد
  .٦٧٦٦برقم  ١٤٨ص
 ٣ج: مذموم إال أنه ثقة في الروایة آما برهن عليه المحقق الخوئي في معجم رجال الحدیث): أحمد بن هالل( -٣

برقم  ٣ص: یة رغم ذمه ممن ترجمة النجاشي له، وأیضًا تعرف وثاقته في الروا١٠٠٨وما بعدها برقم  ١٤٩ص
صالح الروایة یعرف منها وینكر وقد روي فيه ذموم من سيدنا أبي محمد ... أحمد بن هالل : (، حيث قال١٩٩

، وعلق الخوئي على آالم النجاشي هذا بأنه یستفاد منه توثيقه في الروایة وإن آان فاسد العقيدة، حيث )Xالعسكري 
  .وذآر الخوئي بأنه وقع في إسناد تفسير القمي مما یؤید وثاقته أآثر. فساد العقيدة والضعف في الروایةال تالزم بين 

الحسن بن محبوب : (قائًال ١٦٢برقم  ٩٧ – ٩٦ص: وثقه الشيخ الطوسي في الفهرست): الحسن بن محبوب( -٤
، وآان جليل Xحاب أبي عبد اهللا ، وروى عن ستين رجًال من أصXروى عن أبي الحسن الرضا . ، ثقة...السراد،

  ).القدر، ویعد في األرآان األربعة في عصره



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ............................................ .٥٦
   ؟ النداء ذلك وما ٬،أنت وأمي بأيب :فقلت

 يا اآلزفة أزفت :والثاين الظاملني٬، على اهللا لعنة أال :أوهلا :رجب يف أصوات ثالثة :قال
 فالناً بعث قد اهللا أن أال :ينادي الشمس قرن مع بارزاً يداً يرون :والثالث ٬،املؤمنني معشر
 غيظ ويذهب ٬،صدورهم اهللا ويشفي ٬،الفرج املؤمنني يأيت ذلك فعند ٬،)١( الظاملني هالك على

  .)٢( )قلو¸م

عن  Xاملؤمنني  أمريبسنده عن حممد بن احلنفية عن  األثرورواه اخلزاز القمي يف كفاية 
 كما البعد من يسمع بنداء نودوا كانوا ما آيس ¸م كأين ...(  :هكذا الرسول حممد 

 النداء؟ ذلك وما :قلت .املنافقني على وعذاباً املؤمنني على رمحة يكون القرب من يسمع
 الثالث ٬،اآلزفة أزفة الثاين ٬،الظاملني على اهللا لعنة أال األول :رجب يف أصوات ثالثة :قال

 إىل ينسبه حىت فالن بن فالن بعث قد اهللا إن أال :ينادي الشمس قرن مع بارزاً بدناً يرون
 غيظ ويذهب صدورهم اهللا ويشفي الفرج يأيت ذلك فعند الظاملني هالك فيه X علي

  .)٣( )... قلو¸م

شهر  أن٬، ومما تقدم نعرف أصواتفهناك نداء يف شهر رجب وهو عبارة عن ثالث  إذن
يكون شهر رجب  أنوقد يكون قبله٬، ولكن  ٬،رجب هذا هو رجب الذي خيرج فيه السفياين

نقع يف مشكلة التعارض بني الروايات اليت حتث وتأمر الصيحة بعد الذي خيرج فيه السفياين س
بالنفري عند خروج السفياين وبني الرواية اليت حتث على السكون ما دامت السماء ساكنة من 

  .النداء

يف  آيةتبني لنا بكل وضوح بأن السنة اليت فيها الصيحة قبلها السنة اليت فيها  اآلتيةوالرواية 
  :رجب

 :قال ٬،الفزاري مالك بن حممد بن جعفر حدثين :قال ٬،مهام بن حممد أخربنا :النعماين
 اهللا٬، عبد بن عباس عن ٬،الوشاء علي بن احلسن حدثين :قال ٬،وهب بن جعفر بن موسى حدثين

                                                            

 ).إن اهللا بعث فالنًا فاسمعوا له وأطيعوا: (وفي روایة الشيخ الطوسي عن الحميري بهذا اللفظ -١
 .٤٣١ح ٤٤٠ – ٤٣٩ص: ، الغيبة للطوسي١٨٦ص ٢٨ح  ١٠بـ : الغيبة للنعماني -٢
 .١٠٩ – ١٠٨ص ٥١ج: بحار األنوار -٣
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 يف اآلية قبله الصيحة فيه الذي العام( :قال أنه X اهللا عبد أيب عن ٬،سرحان بن داود عن
   .)١( )بارزة ويد ٬،القمر يف يطلع وجه :قال ؟ هي وما :قلت .رجب

٬، أصواتيف الرواية اليت تنص على وجود نداء يف رجب بثالث  Xفقارن بني قول الرضا 
 فالناً بعث قد اهللا أن أال :ينادي الشمس قرن مع بارزاً يداً يرون :والثالث.. .: (وهو قوله

٬، فاليد البارز هو الذي )بارزة ويد( :اليت تكون يف رجب اآلية٬، وبني )الظاملني هالك على
  ).الظاملني هالك على فالناً بعث قد اهللا أن أال: (ينادي

يف العام الذي  أي٬، )رجب يف اآلية قبله الصيحة فيه الذي العام: (Xفقول الصادق 
العام (عائد على ) قبله(اآلية يف رجب٬، فالضمري الذي يف قبل العام احملتوي على الصيحة تكون 

املراد من الصيحة هنا هي صيحة شهر رمضان٬، ورجب  أن٬، والظاهر )الذي فيه الصيحة
بل رجب من السنة السابقة٬،  ٬،املقصود هنا ليس رجب الذي قبل شهر رمضان من نفس السنة

٬، وهي نفس مدة بقاء السفياين تقريباً اًلذي بينه وبني شهر رمضان الصيحة مخسة عشر شهروا
  .iايته يف رمضان إىلخروجه يف رجب  أولمن 

 بارزاً يداً يرون: (Xهي نفسها يف كالم الرضا ) يد بارزة(يت تكون يف رجب ال فاآلية
النداء السماوي٬، ورجب هذا هو الذي خيرج فيه السفياين  أي٬، )... ينادي الشمس قرن مع
البيت يف روايات كثرية على النفري فيه وشد الرحال  أهلوهو الذي حث    حسب ما تبني    

املهدي  اإلمامعن  البيت  أهلفسبحان اهللا٬، ما أغمض روايات  ٬،...واألهلوترك البلد 
X  نية وإخالصوتنظر هلا بتأمل وبصرية  األخرىعندما تضعها واحدة جنب  أوضحهاوما !  

  ! تقريباً هناك نداء يف شهر رجب قبل قيام القائم مبكة بثمانية عشر شهراً أنفإذن قد عرفنا 

 Xأمري املؤمنني ودواهي٬، فقد روي عن  أعاجيبشهر رجب هذا صاحب  أنوالظاهر 
 قولك أرأيت ٬،املؤمنني أمري يا( :عليه اهللا صلى لعلي الكوا ابن قال :قال ٬،الشعيب عن :نه قالأ
 ونشر ٬،أشتات مجع هو!  أعور يا وحيك :قال ؟ "ورجب يمجاد بني العجب كل العجب"

   .)٢( )هناك أنت وال أنا لست مبريات مهلكات ٬،هنات بعد وهنات ٬،نبات وحصد ٬،أموات

                                                            

 .٢٦١ص ١٠ح ١٤بـ: الغيبة للنعماني -١
  .٥٩ص ٥٣ج: بحار األنوار -٢
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 فقال .ورجب مجادي بني العجب كل عجباً يا ...( :املخزونتسمى  Xويف خطبة له 

 وسبق أعجب ال ومايل :قال ؟ املؤمنني أمري يا العجب هذا ما :اخلميس شرطة من رجل
 ٬،أموات ونشر نبات حصد ٬،موتات بينهن صوتات أال ٬،احلديث تفقهون وما فيكم القضاء

 العجب هذا ما ٬،املؤمنني أمري يا :رجل أيضاً قال .ورجب مجادي بني العجب كل عجبا وا
 أموات منه أعجب يكون عجب وأي ٬،أمه اآلخر ثكلت :قال  ؟ منه تعجب تزال ال الذي

 وبرأ احلبة فلق والذي :قال ؟ املؤمنني أمري يا ذلك يكون أىن :قال  !؟ األحياء هام يضربون
 يضربون ٬،مناكبهم على سيوفهم شهروا وقد الكوفة سكك ختللوا قد أنظر كأين ٬،النسمة

 قَو5ماً ت#ت#و#لEو5ا لَا آم#ن*وا الEذCين# أَيُّه#ا ي#ا﴿ :تعاىل اهللا قول وذلك ٬،وللمؤمنني ولرسوله هللا عدو كل
   .)٢( ))١(﴾الْقُب*ورِ أَص5ح#ابِ مCن5 الْكُفEار* ي#ئCس# كَم#ا الْآخCر#ةC مCن# ي#ئCس*وا قَد5 ع#لَي5هِم5 اللEه* غَضCب#

 ةخري بن فيا ٬،مرحياً وقتاً كائن وهو ٬،اهللا أمر ذلك(: ٬، يف خطبة لهXوعن أمري املؤمنني 
 يف أمساؤهم ٬،قليلة عدة من وأمي فبأيب ٬،رحيم رب من قريب بنصر أبشر ٬،تنتظر مىت ٬،اإلماء

 مجع من ٬،ورجب يمجاد بني ٬،العجب كل عجباً يا ٬،ظهورهم حينئذ دان قد ٬،جمهولة األرض
  . )٣( )سبق القضاء سبق :قال مث ٬،أصوات بعد أصوات ومن ٬،نبات وحصد ٬،شتات

النداء الذي يف  إىل هو إشارة٬، رمبا )أال صوتات بينهن موتات: (Xأمري املؤمنني وقول 
 يف أصوات ثالثة(ن نصت عليه الروايتان السابقتا ٬، كماأصواتشهر رجب والذي فيه ثالث 

  ).رجب

٬، قد يدل على أن هناك صيحة أو صيحات قبل )أصوات بعد أصوات ومن: (وأما قوله
  .واهللا العامل. .رجب شهر رجب أيضا٬ً، وقد يدل على توايل الصيحات يف

 على فالناً بعث قد اهللا أن أال: (عن الصوت الثالث يف رجب Xا الرض اإلمامما قول أو
٬، فسيأيت )وأطيعوافامسعوا له  اهللا بعث فالناً إن: (أو كما يف رواية احلمريي ٬،)الظاملني هالك

 .شاء اهللا تعاىل إنالكالم عنه يف مستقبل هذا البحث 

                                                            

  .١٣: الممتحنة -١
 .٨١ – ٧٧ص ٥٣ج: بحار األنوار -٢
 .١٠١ص ٣ج: X، معجم أحادیث اإلمام المهدي ٤٣٤ص ٣ج: ینابيع المودة للقندوزي -٣
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٬، بأن )...النداء من السماء سكنت ما اسكنوا: (Xاإلمام الصادق قول  إىلونرجع 
٬، فيجب على أصوات ةالسماء غري ساكنة عند خروج السفياين يف رجب وهناك نداء بثالث

واألهل٬، بل قد تكون السماء غري وترك البالد  البيت  أهل إىلاملؤمنني الرحيل والنفري 
ساكنة من النداء حىت قبل شهر رجب الذي خيرج فيه السفياين٬، كما تقدم من قول أمري 

  :٬، وكما قد يفهم من الرواية اآلتية)أصوات بعد أصوات ومن( Xاملؤمنني 

 ألزم ٬،جابر يا( :X الباقر علي بن حممد جعفر أبو قال :قال ٬،اجلعفي يزيد بن جابر نع
 اختالف أوهلا :أدركتها إن لك أذكرها عالمات ترى حىت رجالً وال يداً حترك وال األرض

 من ينادي ومناد ٬،عين بعدي من به حدث ولكن ٬،ذلك تدرك أراك وما ٬،العباس بين
 تسمى الشام قرى من قرية وختسف ٬،بالفتح دمشق ناحية من صوت وجييئكم ٬،السماء
 ويعقبها ٬،الترك ناحية من مترق ومارقة ٬،األمين دمشق مسجد من طائفة وتسقط ٬،اجلابية
 يرتلوا حىت الروم مارقة وسيقبل ٬،اجلزيرة يرتلوا حىت الترك إخوان وسيقبل ٬،الروم هرج

 فأول ٬،املغرب ناحية من أرض كل يف كثري اختالف فيها   جابر يا    السنة فتلك ٬،الرملة
 وراية ٬،األصهب راية :رايات ثالث على ذلك عند خيتلفون مث الشام أرض خترب أرض
 يقتل مث ٬،تبعه ومن السفياين فيقتله فيقتتلون باألبقع السفياين فيلتقي ٬،السفياين وراية ٬،األبقع

   .)١( )... العراق حنو اإلقبال إال مهة له يكون ال مث ٬،األصهب

ذكرها حىت جيوز يريد لزوم حتقق كل العالمات اليت  X اإلمام أنبوال ميكن القول 
 بأننان منها ما هو متأخر عن خروج السفياين كاخلسف٬، ومن املعلوم أل ؛للقتالاخلروج 

 أوحد العالمات إذن فتحقق أمأمورون باخلروج والنفري وعدم السكون عند خروج السفياين٬، 
  .باخلروج للقتال لإلذنبعضها عالمة 

 ٬،ء السماويت بالنداالعالمات هي اختالف بين العباس مث ثنَّ أول أنوالرواية نصت على 
اختالف بين العباس والنداء السماوي سابق على خروج السفياين٬، بل  أنوظاهر هذه الرواية 

يستفاد منها تقدم اختالف بين العباس حىت على بداية خروج السفياين٬،  أخرىهناك روايات 
 وبعد اختالفهم وتفرق كلمتهم وتشتت حاهلم وطمع اجلميع فيهم حينئذ خيرج عليهم السفياين

                                                            

  .٤٣٤ح ٤٤٢ – ٤٤١ص: ، غيبة الطوسي٢٨٩ – ٢٨٨ص ٦٧ح ١٤بـ : الغيبة النعماني -١
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السماء غري ساكنة حىت قبل خروج السفياين يف  أن٬، فنستفيد من الرواية املتقدمة وغريها ...

  .اخل.. . ومنها يف حمرم ٬،ومنها يف رجب ٬،منها قبل رجب ؛رجب٬، وقد تكون نداءات متعددة

يف شهر رمضان٬، ولكن هذا معارض  إالالصيحة ال تكون  إنوردت رواية تقول  ٬،نعم
 أمهيةالنداءات املتعددة وما هي  أوروايات كثرية٬، وسيأيت بيان الفرق بني الصيحة والنداء ب

  .شاء اهللا تعاىل إنصيحة شهر رمضان٬، 

  :أخرىرواية  إىليف ذلك٬، فنأيت  أسهبتانتهى التعليق على الرواية اليت تقدمت٬، وقد  واآلن

 :القائم قيام قبل عالمات مخس( :يقول X اهللا عبد أبا مسعت :قال ٬،حنظلة بن عمر عن
 خرج إن فداك جعلت :فقلت ٬،واليماين ٬،الزكية النفس وقتل ٬،واخلسف ٬،والسفياين ٬،الصيحة
  .)١( )احلديث ... ال :قال ؟ معه أخنرج العالمات هذه قبل بيتك أهل من أحد

ن منها مقتل د بتحقق كل العالمات املذكورة٬، فإاخلروج غري مقي إنومن الواضح هنا 
مأمورون بنصرة اليماين الذي  أنناالنفس الزكية وهي قبل القيام خبمسة عشر ليلة٬، يف حني 

عالمة من تلك العالمات املذكورة  أيحتقق  أنيظهر وخيرج قبل ذلك بوقت طويل٬، فيتضح 
  .بعدها يكون اخلروج جائزاً

خروج  أوفعند ظهور  إذن٬، أعالهاليماين من تلك العالمات يف الرواية  أنومن املعلوم 
 Xاليماين ميكن اخلروج للقتال بل جيب٬، فاليماين خارج عن قول السائل وجواب الصادق 

 إن أي٬، .. ). ال :قال ؟ معه أخنرج العالمات هذه قبل بيتك أهل من أحد خرج إن: (له
حد العالمات املذكورة يف الرواية٬، يات املنهي عن اتباعها قبل حتقق أاليماين ليس من ضمن الرا

لثورة التمهيد املباركة٬،  األخضرالضوء  إعطاءظهر اليماين علمنا حتقق عالمة من عالمات  فإذا
ن رايته وإ ٬،ن عن معصيته وااللتواء عليهإننا مأمورون بطاعته ومنهيوظهر اليماين علمنا  وإذا

  .ىل طريق مستقيمإاحلق وىل إو Xاملهدي  اإلمام إىلنه يدعو أهدى الرايات٬، وإ
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 ظهرت حني وذلك X اهللا عبد أيب على وأبان أنا دخلت( :قال ٬،احلضرمي بكر أيب عن
 قد رأيتمونا فإذا!  بيوتكم يف اجلسوا :فقال ؟ ترى ما :فقلنا ٬،خبراسان السود الرايات
  .)١( )بالسالح إلينا فا|دوا رجل على اجتمعنا

  :يف توضيحه سابقاً أسهبتلفهم هذه الرواية البد من تذكر ما 

٬، وهو Xهدي امل اإلمامرجل يظهر قبل قيام  هو ونصرته إليهاملأمور بالنهوض  إن   ١
  ).إذا خرج اليماين فا|ض إليه(اليماين املوعود 

نه ال يل عند خروج السفياين٬، وقد تبني أهناك روايات كثرية تنص على النفري والرح   ٢
  .يف هذا الوقت غري اليماين املوعود إليهيوجد منفور 

 أن٬، وقد تقدم بيان )واحدة سنة يف والقائم السفياين( :قال أنه Xروي عن الباقر    ٣
السفياين خيرج ويبقى مخسة  إن٬، ال جيتمع مع السفياين يف سنة واحدة٬، بل Xاملهدي  اإلمام

  .يف مكة Xمل يقم القائم  اآلنىل إويقضى عليه٬، و عشر شهراً

نه د٬، املوصوف بأنه أهدى الرايات٬، وأيوجد مصداق هلذا القائم غري اليماين املوعوفال 
  .يتسابقان كفرسي رهان وأiمايكون يف نفس سنة السفياين 

 أن٬، وقد تبني )X القائم يقاتل والسفياين ...( :قال X اهللا عبد أيب عنو   ٤
بل الذي يقاتله هو  ٬،X احلجة بن احلسن السفياين الذي خيرج يف رجب ال يقاتل القائم

  .اليماين املوعود
 به نرضى لسنا إنا نشهدكم فنحن ...: (Xوكذلك ينبغي تذكر قول الصادق    ٥
 منا يسمع ال أن أجدر واأللوية الرايات كانت إذا وهو أحد معه وليس اليوم يعصينا وهو
 كان إذا ٬،عليه اجتمعوا من إال صاحبكم ما فواهللا ٬،معه فاطمة بنو اجتمعت من مع إال

الرايات املمهدة٬،  يتكلم عن صاحب Xنه إذ تبني أ٬، )... 8 اهللا اسم على فأقبلوا رجب
يقصد  أنبين فاطمة ال ميكن  أن ٬، وقد اتضح سابقاًتمع عليه بنو فاطمة مث وصفه بأنه جي

 فإذا: (Xإن مل يكن نفس كالم الصادق يف هذا املقام٬، وهذا شبيه   األئمةغري  �م
  ).بالسالح إلينا فا|دوا رجل على اجتمعنا قد رأيتمونا

                                                            

 .١٣٩ – ١٣٨ص ٥٢ج: بحار األنوار -١
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٬، يدل على وجود قائم )8 اهللا اسم على فأقبلوا رجب كان إذا: (Xفقول الصادق 

يف رجب مزامن للسفياين٬، وبسبب ذلك استظهر العالمة اõلسي من هذا  حممد  آلل
كما نقل عنه يف هامش البحار٬، واليكم نص  ٬،يف رجب Xخروج القائم  إناحلديث 
 ظهور مبدأ أنه املراد يكون أن وحيتمل رجب يف X القائم خروج أن ظاهره: (كالمه

   .)١( )خروجه عند هناك شاهدين لتكونوا الشهر ذلك يف مكة إىل فأقبلوا خروجه عالمات

هناك روايات كثرية حتث على  أنتقدم قد  ألنه ؛يف غري حمله األخريواحتمال اõلسي 
 دالروايات اليت تأمر بالنهوض اىل نصرة اليماين عن إليها أضفالقتال والنفري٬،  إىلاخلروج 

من  أكثريف حمرم  Xاملهدي  اإلمامبني رجب هذا وبني قيام  نêاخل٬، وإ.. .خروج السفياين
  ! مخسة عشر شهراً

مسلم اخلراساين  أن أبالذين تومهوا ل Xجواب الصادق  إىلفات أيضاً االلتوينبغي    ٦
 أنا ما أف أف :قال مث ٬،األرض بالكتب فضرب.. .: (حيث قال ٬،هو صاحب الرايات املمهدة

يقتل  إمناصاحب الرايات  أنيعلمون  أما أي٬، )السفياين يقتل إمنا أنه يعلمون أما ٬،بإمام هلؤالء
  .أعيدوقد تقدم التعليق على هذا املوضوع فال ! السفياين ؟

  :مناقشة الرواية إىلنأيت  ٬،ةاألمور الست تذكر هذه إىل هت�نبَّ أنوبعد 

  .)بالسالح إلينا فا|دوا رجل على اجتمعنا قد رأيتمونا فإذا!  بيوتكم يف اجلسوا(

 إىليوت وعدم االستجابة يف هذه الرواية يأمر باجللوس يف الب X اإلمام أنال خيفى    ١
  .البيت  أهلمن جيتمع عليه  إالنه صاحب الرايات عي أمن يدَّ

  .ال شخص قبله Xاملهدي  اإلمامهو  البيت  أهلبأن من جيتمع عليه : فإن قيل

٬، Xاملهدي  اإلمامشخص قبل قيام  أيفنكون منهيني عن اتباع  ٬،كان كذلك إذا: أقول
يظهر  ثبت بأننا مأمورون باتباع اليماين املوعود ونصرته٬، وهو يقيناً ألنه ؛أبداًوهذا غري صحيح 

 Xاملهدي  اإلمامقبل قيام  ٬، بل حىت قبل السفياين الذي خيرجXاملهدي  اإلمامقبل قيام 
جيتمع  Xاملهدي  اإلمامفالبد من وجود شخص قبل قيام  إذن٬، بأكثر من مخسة عشر شهراً
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 أهدى ألنه ؛هذا الشخص هو اليماين املوعود أن اًوأكيدويؤيدوه٬،  البيت  أهلعليه 
  .واىل احلق وطريق مستقيم ٬،Xاملهدي  اإلمام إىلويدعو  ٬،الرايات

 نصرها من ٬،املشرق من يءجت راية لنا اهللا يتيح حىت.. .(: وكما قال رسول اهللا 
   .)١( )... يشاق يشاقها ومن ٬،نصر

املؤمنني  أمريوهاك وصفها على لسان  ٬،يف كل زمان حممد  آلوهذه الراية هي راية 
X: )... ٬،هلك عنها ختلف ومن ٬،فاز إليها سبق ومن ٬،كنته ¸ا استظل من احلق راية لنا 
  .)٢( )... جنا ¸ا متسك ومن ٬،هوى فارقها ومن

 ومن مرق تقدمها من احلق راية   الرسول  أي    فينا وخلف.. .( :X أيضاًوقال 
   .)٣( )... قام إذا سريع القيام يءبط الكالم مكيث دليلها ٬،حلق لزمها ومن زهق عنها ختلف

 لزمها ومن ٬،حمق خذهلا ومن ٬،مرق سبقها من ٬،واهلدى احلق راية معنا.. .(: Xوعنه 
  .)٤( )... حلق

الرايات٬،  أهدىهي راية اليماين املوعود٬، واملوصوفة بأiا  يف آخر الزمان وهذه الراية
 النار٬، فهل جتدون فرقاً أهلىل صراط مستقيم٬، وامللتوي عليه من إاحلق و إىلوصاحبها يدعو 
  وبني صفات راية اليماين املوعود ؟ ٬،البيت  أهلبني صفات راية 

  .ال من اليمن كما يتوهم البعض خرب الرسول حممد وهذه الراية تأيت من املشرق كما أ

 إىلاألمر هنا ٬، صريح الداللة بأن )بالسالح إلينا فا|دوا.. .: (Xقول الصادق    ٢
  ).فاiدوا(احلرب وبسرعة 

 البيت  أنê أهل٬، من املعلوم )... رجل على اجتمعنا قد رأيتمونا فإذا.. .(   ٣
 إىلما هو الطريق  أيغائب٬، فكيف جيتمعون على رجل٬،  Xاملهدي  اإلمام ن٬ê، وإمتوفون

  !وبأي وسيلة ؟ ٬،اجتماعهم هذا

                                                            

  .٤٤٥ص): الشيعي(دالئل اإلمامة للطبري  -١
 .٦٣٣ص: الخصال للصدوق -٢
  .١٩٣ص ١ج: نهج البالغة -٣
 .٢٥٩ص :آتاب سليم بن قيس -٤
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  : ال اعتقد بوجود ثالث هلماطريقنيأن هناك يف احلقيقة 

مسوه ووصفوه ووصفوا دعوته ورايته  مثالً إiم أيمن خالل روايا�م٬،  اجتماعهم    أ
  .اخل.. .وأعداءه أنصارهووصفوا 

من خالل الرؤى الصادقة  أي   صح التعبري  إن   يكون اجتماعهم بالطرق الغيبية  أن  ب
وقد يكون اجتماعهم من كال  ٬،قربالوجه أن هذا إ وأظنواملكاشفات وما شابه ذلك٬، 

  .أوفق الطريقني

  :اآلتيةهناك عالقة بني الطريق الثاين وبني الرواية  إن وأظن

 عن X الرضا موسى بن علي احلسن أبا سألت :قال ٬،نصر أيب بن حممد بن أمحد عن
 صاحب برقبة واخذ لكم شرا كان تريدون ما أعطيناكم إنا لو(: قال مث عين فامسك الرؤيا
   .)١( )األمر هذا

شرع وأ. إن شاء اهللا تعاىلحمله  إىلتركه والكالم كثري يف هذا املوضوع أعرض عنه اآلن٬، وأ
  .أخرىمبناقشة رواية 

 القائم خروج قبل منا واحد خيرج ال واهللا( :قال) السالم عليهما( احلسني بن علي عن
X فعبثوا الصبيان فأخذه جناحاه يستوي أن قبل وكره من طار فرخ مثل مثله كان إال 

   .)٢( )به

مذموم٬، بل غاية ما تدل عليه  Xالذي خيرج قبل القائم  أنال تدل على هذه الرواية    ١
  .Xعند قيام القائم  إالمتكني  أونه سوف يقتل٬، وال يكون نصر وال فتح أ

ن مما مأمور بنصرته ومبشر به٬، مث تبيَّ ألنه ؛أصالًوهذه الرواية ال تشمل اليماين املوعود    ٢
احلجة ابن  األصلد للقائم مهِّهو الذي ي�ونه هو القائم املوصوف يف بعض الروايات٬، سبق أ

  .احلسن سالم اهللا عليه وعلى آبائه

                                                            

 .١٠٤ص :سليمان الحلي مختصر بصائر الدرجات للحسن بن - ١
  .٢٦٤ص ٨ج :الكافي - ٢
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وشيعتهم٬، وهي  حممد  آلهناك ثورات قام �ا ثوار من  إن ؛األوىلويؤيد النقطة    ٣
س قدِّسها وت�قدِّوقد تقدم ذكر الروايات اليت ت� ٬،Xممدوحة كثورة زيد بن علي بن احلسني 

 اإلمامقائدها٬، وكثورة احلسني بن علي بن احلسن صاحب معركة فخ٬، الذي خرج يف زمن 
ـ ١٦٩سنة ) نه اهللالع(٬، يف خالفة اهلادي العباسي Xالكاظم  ذكر هنا بعض ما جاء وأ ٬،ه
  :ظمة الرزية �ذه املعركة وعظمة قائدها ومن استشهد فيهاعن ع

يف  ٬،ذكر الشيخ علي النمازي الشاهرودي يف ترمجة احلسني بن علي بن احلسن
 الفرج أبو وروى.. .( :٬٤٤٩٩، برقم ١٥٩ص ٣ج احلديث رجال علم مستدركات
 هللا إنا :قال احلسني رأس رأى ملا X الكاظم موسى أن طويل حديث يف بأسانيده األصبهاين

 كان ما .املنكر عن ناهياً باملعروف آمراً صواماً صاحلاً مسلماً واهللا مضى!  راجعون إليه وإنا
  ...).اخل  مثله بيته أهل يف

 X اجلواد جعفر أيب عن البلدان ومعجم الطالب عمدة يف وروى(: وقال النمازي أيضاً
  ).فخ من أعظم مصرع الطف بعد لنا يكن مل :قال أنه

 بن حممد عن بإسناده الطالبني مقاتل يف األصفهاين الفرج أبو وروى(: وقال النمازي أيضاً
 بفخ مر ملا  النيب بكاء حديث يف عليهما اهللا صلوات علي بن حممد جعفر أيب عن ٬،إسحاق
 معه الشهيد وأجر ٬،املكان هذا يف يقتل ولدك من رجالً إن ٬،حممد يا :قال ٬،جربئيل ونزول

  .شهيدين أجر

 يف بييت أهل من رجل هنا يقتل :قال بفخ نزوله حديث يف X الصادق عن وبإسناده
  .اجلنة إىل أجسادهم أرواحهم تسبق عصابة

 صالة بأصحابه فصلى فخ موضع إىل  النيب انتهى :قال علي بن زيد عن" أيضاً وروى
 وحنوط بأكفان هلم يرتل املؤمنني من عصابة يف بييت أهل من رجل هاهنا يقتل :قال ٬،اجلنائز

  .انتهى )اجلنة من

  :قائالً Xوقد رثاه وأصحابه دعبل اخلزاعي أمام اإلمام الرضا 

  صلوايت ناهلا بفخ وأخرى       بطيبة وأخرى بكوفان قبور



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ............................................ .٦٦
 ٬،Xاملهدي  اإلمامعن وجود ثوار يف البصرة قبل قيام  Xعلي  اإلمامليكم ما يروي إو
 :اهللا تعاىل أولياءشهداء ومن  وإiم

 اجلنة إىل بروحه وعجل بالرسالة وخصه بالنبوة وأكرمه  حممداً بعث والذي ...(
 تسمى اليت بني أن علمت هل ٬،علي يا" :يل قال أن مين تسمعون كما منه مسعت لقد

 أصحاب موضع األبلة تسمى اليت وسيكون فراسخ أربعة األبلة تسمى واليت البصرة
 .بدر شهداء مبرتلة يومئذ هم شهيد ألفاً سبعون أميت من املوضع ذلك يف ويقتل ٬،العشور
 وهم ٬،اجلن إخوان يقتلهم :قال ؟ وأمي أيب فداك يقتلهم ومن املؤمنني أمري يا :املنذر له فقال
 ملن طوىب ٬،سلبهم قليل ٬،كلبهم شديد ٬،أرواحهم منتنة ٬،ألوا|م سود ٬،الشياطني كأ|م جيل

 أهل من املتكربين عند أذلة هم قوم الزمان ذلك يف جلهادهم ينفر ٬،قتلوه ملن وطوىب ٬،قتلهم
 واألرض وسكا|ا عليهم السماء تبكي ٬،السماء يف معروفون األرض يف جمهولون الزمان

 له رهج ال جيش من بصرة يا ويلك بصرة يا وحيك :قال مث بالبكاء عيناه مهلت مث .وسكا|ا
   .)١( )... حس وال

  :مناقشة رواية أخرى إىل اآلنونأيت 

 عن ٬،عيسى بن محاد عن ٬،سعيد بن احلسني عن ٬،حممد بن أمحد عن ٬،حممد بن حيىي: الكايف
 القائم قيام قبل ترفع راية كل( :قال ٬،X اهللا عبد أيب عن ٬،بصري أيب عن ٬،املختار بن احلسني
X ٣(٬، )٢( )8 اهللا دون من يعبد طاغوت فصاحبها(.   

واليت  ٬،بصدق حممد  آل إىلواليت تدعو  األمينةتبني مما تقدم بأن الرايات الصادقة    ١
  .أكثرالتفصيل  أريدال تكون مشمولة �ذا الذم٬، وال  ٬،هدفها دفع جور الطغاة

ومأمور بطاعتها ومنهي عن  البيت  أهلراية اليماين املوعود هي راية  أنتقدم    ٢
  .ىل طريق مستقيمإو Xاملهدي  اإلمام إىلحق وهدى وتدعو  وإiا ٬،خمالفتها

                                                            

  .٢٥٥ – ٢٥٤ص ٣٢ج: بحار األنوار -١
ال یوجد من یناقش فيه في سند هذه الروایة إال الحسين بن المختار، وقد وثقه الشيخ المفيد وابن عقدة وجزم المحقق  -٢

 ٧ج: جم رجال الحدیث للخوئيالخوئي بوثاقته وآذلك وثقه الشيخ النمازي الشاهرودي في مستدرآاته، راجع مع
، وأیضًا جزم الميرزا النوري بوثاقته وساق أدلة ١٩٩ص ٣ج: ، ومستدرآات علم رجال الحدیث٣٦٥٣برقم  ٩٣ص

  .٢٥٧ص ٤ج: آثيرة، راجع خاتمة المستدرك
  .وأما بقية رجال سند هذه الروایة فكلهم من الثقاة األجالء المشهورین

 .٥٢ص ١٥ج): آل البيت(وسائل الشيعة  -٣
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  .أصالًفال تكون مشمولة �ذه الرواية 

أيضا٬ً، وإن رايته ودعوته مها  Xحممد  آللنت فيما سبق بأن اليماين املوعود قائم بيَّ   ٣
  .٬، فتكون هي الراية املوعودة واملنتظرةXاملهدي  اإلمامدعوة و راية

  :أخرىرواية  إىلونأيت 

 كيف X اهللا عبد أليب :قلت :قال احلضرمي عن ٬،عمرية ابن عن ٬،مهران بن إمساعيل عن
 فإذا ٬،بأس العيال على وليس ٬،منه وجوهها الرجال بتغيِّ( :قال السفياين خرج إذا نصنع
   .)١( )صاحبكم إىل فانفروا    الشام كور يعىن   اخلمس األكوار على ظهر

قول الصادق  إال يف شيء واحد وهوال ختتلف هذه الرواية عن بعض الروايات املتقدمة 
X) :٬، فهل )صاحبكم إىل فانفروا    الشام كور يعىن    اخلمس األكوار على ظهر فإذا

  حمدد مبلك السفياين للكور اخلمس ؟ Xالقائم  إىلالنفور  أنهذا يدل على 

  :أقول

النفري يكون عند بداية خروج السفياين  أناتضح من خالل مناقشة الروايات السابقة    ١
ألنه  ؛شهرين٬، وال يعين ذلك النهي عن اتباع اليماين قبل ذلك أوبعد ذلك بشهر  أويف رجب 

  .شاء اهللا تعاىل إننه ظاهر قبل السفياين٬، ويأيت مزيد بيان نصت رواية على أ
 إiا أيالرواية السابقة ال تعين حتديد اخلروج عند متلك السفياين للكور اخلمس٬،  إذن   ٢

ت على النفور الروايات السابقة٬، نعم نصَّ مل تنص على النهي عن اخلروج قبل ذلك٬، فال تعارض
لسفياين وسيطرته على الكور اخلمس٬، وهذا يستفاد منه اعند متلك ) صاحبكم(القائم  إىل

ن عن حركة اليماين املوعود فال حيتاجون من هم قريبو إىل يكون موجهاً أوعلى النفري٬،  التأكيد
  .وقت طويل للسفر والرحيل إىل

متلك السفياين للكور اخلمس يؤكد ما  دعن X حممد آلقائم  ىلإعلى النفري  والتأكيد
حىت يسيطر على الكور  أشهربعد قتال ستة  إالالعراق  إىلالسفياين ال يتوجه  أنمن  قلته سابقاً

                                                            

  .٢٧٢ص ٥٢ج: بحار األنوار -١
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الرايات اليماين املوعود٬، فعند ذلك ال  أهدىاخلمس٬، وبعد ذلك تبدأ معركته وحركته ضد 

  .ملواجهة جيوش الشيطان اإلهليوالبد من االلتحاق الفوري باجليش  والتأجيلجمال للتسويف 

ـ )صاحبكم إىل فانفروا.. .(: Xقول الصادق    ٣ ؟٬، فقد  )صاحبكم(٬، من املقصود ب
السفياين بعد متلكه الكور اخلمس يبقى تسعة  أن البيت  أهلومن روايات  ٬،علمنا مما تقدم

من ثالثة  أكثربعد  إالكة مب Xاملهدي  اإلمامحىت يقضى عليه٬، وبعد ذلك ال يقوم  أشهر
سنة  أي٬، شهراً) ١٢(بعد متلك السفياين للكور اخلمس هو  شهر٬، فيكون جمموع األأشهر

 أنقبل  Xاملهدي  اإلمام إىلالناس بالنفري  Xالصادق  اإلمام٬، فكيف يأمر كاملة تقريباً
  !يقوم بسنة كاملة ؟

 أوالقتال و�مة دون تثاقل  إىلللنهوض  دائماً أو غالباًتستخدم ) النفري(أن كلمة وال خيفى 
  .تردد أوتأخري 

 ذَلCكُم5 اللّهC س#بِيلِ فCي و#أَنفُِسكُم5 بِأَم5و#الCكُم5 و#ج#اهCد*واْ و#ثCقَاالً خCفَافاً ان5فCر*واْ﴿ :قال اهللا تعاىل
åكُم5 خ#ي5رE١(﴾ت#ع5لَم*ونَ كُنت*م5 إِن ل(.   

 اَألر5ضِ إِلَى اثEاقَلْت*م5 اللّهC س#بِيلِ فCي انفCر*واْ لَكُم* قCيلَ إِذَا لَكُم5 م#ا آم#ن*واْ الEذCين# أَيُّه#ا ي#ا﴿
   .)٢(﴾قَلCيلٌ إِالE اآلخCر#ةC فCي الدُّن5ي#ا الْح#ي#اةC م#ت#اع* فَم#ا اآلخCر#ةC مCن# الدُّن5ي#ا بِالْح#ي#اةC أَر#ضCيت*م

 لَم#ن مCنكُم5 و#إِنE # ج#مCيعاً انفCر*واْ أَوِ ثُب#اتÓ فَانفCر*واْ حCذْر#كُم5 خ*ذُواْ آم#ن*واْ الEذCين# أَيُّه#ا ي#ا﴿
  .)٣(﴾ش#هِيداً مَّع#ه*م5 أَكُن لَم5 إِذْ ع#لَيَّ اللّه* أَن5ع#م# قَد5 قَالَ مُّصCيب#ةٌ أَص#اب#ت5كُم فَإِنْ لEي*ب#طæئَنَّ

أهل البيت  أمرالرايات الذي  أهدىاليماين املوعود صاحب  إىليكون النفور  أنْالبد  إذن
X  يلتوي عليه فمن فعل ذلك  أنوال حيل ملسلم  إليهخرج اليماين فا|ض  إذا(بنصرته

٬، فورياً وبدون تثاقل أو تسويف )ىل طريق مستقيمإاحلق و إىلألنه يدعو  ؛النار أهلفهو من 
لكور اخلمس٬، فيكون متّلك السفياين لاملواجهة بني السفياين واليماين تكون بعد  أنوال خيفى 

                                                            

  .٤١: التوبة -١
  .٣٨: التوبة -٢
  .٧٢ – ٧١: النساء -٣
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 أي٬، )صاحبكم إىل فانفروا اخلمس األكوار على ظهر فإذا(: Xاملقصود من قول الصادق 
  .واهللا العامل.. . نصرة اليماين املوعود يف مواجهة السفياين امللعون إىلانفروا 

  :أخرىولنكتفي �ذا القدر من التعليق٬، ونأخذ رواية 

 أذربيجان من لنار بد ال :X أيب يل قال إنه( :قال ٬،X اهللا عبد أيب عن ٬،بصري أيب عن
 حترك فإذا ٬،ألبدنا ما وألبدوا ٬،بيوتكم أحالس فكونوا ذلك كان وإذا ٬،يءش هلا يقوم ال

 على الناس يبايع واملقام الركن بني إليه أنظر لكأين واهللا ٬،حبواً ولو إليه فاسعوا متحركنا
   .)١( )اقترب قد شر من العرب لطغاة ويل :وقال ٬،شديد العرب على ٬،جديد كتاب

تكون  ٬،ما شابه ذلك أوحرب طاحنة  أوخيرب عن حدوث فتنة  Xالباقر اإلمام هنا    ١
أهل ن يلبدوا ما لبد أجيلسوا يف بيو�م وال يتدخلوا يف ذلك٬، و أنيف أذربيجان٬، ويأمر شيعته 

  ٬، فمن هذا املتحرك يا ترى؟)اًحبو ولو إليه فاسعوا متحركنا حترك فإذا: (٬، مث يقولالبيت 

 أينفسه٬، فهذا يستلزم النهي عن اتباع  Xاملهدي  اإلمامهذا املتحرك هو  إنêقلنا  إنْ
شيعته  أمر Xن الباقر أل ؛وعود٬، حىت اليماين املXاملهدي  اإلمامشخص قبل قيام 

حترك متحركنا  فإذا(: لبداية السعي والتحرك وهي قوله وأعطاهم عالمةبالسكون واجللوس 
  :٬، وعلى هذا الفهم ترد نقطتان)...إليهفاسعوا 

تقدمت روايات كثرية تأمر الشيعة بالسعي والنفري مبجرد خروج السفياين٬، ومن املعلوم    أ
نه قبله بأكثر من سنة ن أ٬، بل تبيXَّاملهدي نفسه  اإلمامخروج السفياين قبل حترك وقيام  أن

  !ونصف 

 أهلامللتوي عليه من  نêإليه٬، وإبأننا مأمورون بنصرة اليماين والنهوض  أيضاًوتقدم   ب
نه قبل قيام إ أي ٬،خروج اليماين مزامن خلروج السفياين أنê أيضاًاخل٬، ومن املعلوم .. .النار
  .اليماين يظهر قبل خروج السفياين أنêبكثري٬، بل ثبت  Xاملهدي  اإلمام

٬، ومع Xاملهدي  اإلماميقوم  أوبعدم التحرك حىت يتحرك  البيت  أهلفكيف يأمرنا 
  !ويتوعدون امللتوي عليه بالنار ؟ ٬،ذلك يأمرونا بنصرة اليماين املوعود

                                                            

 .٢٠٠ص ١ح ١١بـ: الغيبة للنعماني -١
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املهدي  اإلمام٬، هو متحرك قبل قيام )متحركنا حترك فإذا(: Xإذن فاملراد من قول الباقر 

X َّإ ؛مما تقدم من هذا البحث ن مراراًمبكة٬، وتبيêئم واملمهد هو اليماين هذا املتحرك والقا ن
ال حيل ملسلم أن يلتوي (٬، )فاiض إليه(٬، )صاحبكم إىليدعو (٬، )أهدى الرايات(املوعود 

  ).طريق مستقيم إىليدعو (٬، )احلق إىليدعو (٬، )أهل النارامللتوي عليه من (٬، )عليه

: Xالرواية٬، وهو قول الباقر  من يقرأون هذه أذهانرمبا ينقدح يف  إشكالبقي    ٢
 شديد العرب على ٬،جديد كتاب على الناس يبايع واملقام الركن بني إليه أنظر لكأين واهللا(
املهدي احلجة ابن احلسن  باإلمامهذا الكالم ظاهر يف اختصاصه  إن٬ê، فقد يقول البعض )...
X ع بني الركن واملقام مبكةباي¡لتواتر الروايات بأنه ي�.  

  :أقول

نفسه٬، فقد تسبقها بيعة  Xاملهدي  باإلمامال ميكن حصر البيعة بني الركن واملقام    أ
  .املأمور بنصرته البيت  أهلملتحرك 

 أووهلذا املتحرك يف نفس الوقت٬، باعتباره وزيره  Xاملهدي  لإلمامقد تكون البيعة   ب
بعثته  أولكخليفة ووصي ووزير له يف  X نصب علياً الرسول  أنêاخل٬، كما .. .انيهمي

  .كما يف حديث الدار

: Xله وامسه املنصور٬، عن الباقر  وقد جاء يف خرب طويل بأن وزير املهدي يكون مرافقاً
 منها املهدي وخيرج. الرجلني طلب يف اجليش وخيرج ...منها واملنصور املهدي ويهرب ...(

 وهو ٬،البيداء نزلوا إذا حىت اجليش ويقبل ٬،مكة يقدم حىت يترقب خائفاً موسى سنة على
 فيصلي واملقام الركن بني القائم فيقوم ٬،خمرب إال منهم يفلت فال ¸م خسف اهلمالت جيش

  .)١( ...) معه ووزيره ٬،وسالحه ٬،ورايته  اهللا نيب عهد معه ... وزيره ومعه ٬،وينصرف

٬، ويكون Xاملهدي  اإلمام٬، كما بايعت Xاملهدي  اإلماموزير  أيضاًفقد تبايع الناس 
  .البيت  أهلهو متحرك 

                                                            

 .٢٢٥ – ٢٢٢ص ٥٢ج: بحار األنوار -١
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٬، وتنسب Xاملهدي  اإلمامقد يكون هذا املتحرك هو من يستلم البيعة نيابة عن و  ج
نقول عن هذا املتحرك بأنه يبايع  أنْهو املقصود منها٬، فيصدق  ألنه ؛Xاملهدي  لإلمامالبيعة 

ىل هذا تشري إ٬، وXاملهدي  اإلمامه يتوىل استالم البيعة نيابة عن نَّإ أيله بني الركن واملقام٬، 
  :بعض الروايات

 قام الثعلبية إىل بلغ إذا حىت ...( :Xيف مسرية املهدي  Xيف خرب طويل عن الباقر 
 هذا صاحب خال ما ٬،بقلبه وأشجعهم ببدنه الناس أشد من وهو أبيه صلب من رجل إليه

 رسول من أفبعهد ٬،النعم إجفال الناس لتجفل إنك فواهللا ؟ تصنع ما هذا يا :فيقول ٬،األمر
 فيه الذي ألضربن أو لتسكنت واهللا :)١( البيعة ويل الذي املوىل فيقول ؟ مباذا أم  اهللا

   .)٢( )... عيناك

  :اآلتيةي البيعة الظاهر هو املوىل يف الرواية وهذا املوىل الذي ولّ

    الشعاب هذه بعض يف غيبة األمر هذا لصاحب يكون( :قال أنه X عن الباقر
 حىت معه كان الذي املوىل أتى خروجه قبل كان إذا حىت   طوى ذي ناحية إىل بيده وأومئ
   .)٣( )... أصحابه بعض يلقى

  :اآلتيةيف الرواية  Xع على موضع القائم هذا املوىل هو الذي يطل  أنêوالظاهر 

 يقول حىت تطول إحدامها غيبتني األمر هذا لصاحب إن( :نه قالأ Xعن الصادق 
 من أمره على يبقى ال حىت ٬،ذهب :بعضهم ويقول ٬،قتل :بعضهم ويقول ٬،مات :بعضهم
 يلي الذي املوىل إال غريه وال ولده من أحد موضعه على يطلع ال يسري نفر إال أصحابه

   .)٤( )أمره

  :اآلتيةيف الرواية  أيضاًوقد يكون هذا املوىل هو املقصود 

                                                            

  .المولى في هذه الروایة؛ فيه آالم آخر قد یأتي في وقته إن شاء اهللا تعالى - ١
  .٢٩ – ٢٦ص ٥ج: Xمعجم أحادیث اإلمام المهدي  -٢
  .١٨٧ص: آتاب الغيبة للنعماني -٣
 .١٦٢ص: الغيبة للشيخ الطوسي -٤
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 منذ تنشر مل وراية ٬،فضة وال بذهب هو ما بالطالقان كرت له( :قال ٬،X اهللا عبد أيب عن
 إذا ....احلجر من أشد اهللا ذات يف شك يشو¸ا ال احلديد زبر قلو¸م كأن ورجال ٬،طويت
 إمام اهللا ينصر ¸م ٬،)١( إرساالً املوىل إىل ميشون شهر مسرية أمامهم الرعب يسري ساروا
   .)٣( ٬،)٢( )احلق

جل أفواجاً فوج بعد فوج٬، وقد يكون ذلك من أ أي٬، )إرساالًاملوىل  إىلميشون : (وقوله
  .البيعة والتسليم واالستعداد للنصرة

٬، Xاملهدي  اإلمامع بني الركن واملقام هو وصي باي¡وقد يكون هذا املتحرك الذي ي�   د
  :بوصيته ليلة وفاته الذي نص عليه الرسول حممد 

فإذا حضرته الوفاة  ٬،عشر مهدياً مث يكون من بعده إثنا ٬،فذلك إثنا عشر إماماً ...(
وهو عبد  ٬،له ثالثة أسامي أسم كامسي وأسم أيب) املهديني(أول املقربني  ابنهفليسلّمها إىل 

  ).وهو أول املؤمنني ٬،واالسم الثالث املهدي ٬،اهللا وأمحد

يف عصر  Xاملهدي  باإلماماملؤمنني  أول أي )املؤمنني أولوهو (: وقول الرسول 
 إنê أي٬، رسول اهللا  إىل Xعلي  اإلمامكما كان  ٬،املصدقني والناصرين له وأول ٬،الظهور
�ذا  ولإلحاطة٬، Xاملهدي  اإلمامقبل قيام  يكون موجوداً أنْالبد  Xاملهدي  اإلماموصي 

  .املوضوع يرجى مراجعة كتاب الوصية والوصي

٬، لوجدناها عني )محد وعبد اهللا واملهديأ(: Xاملهدي  اإلماموصي  أمساءولو تأملنا يف 
  :اآلتيةللذي يبايع بني الركن واملقام يف الرواية  اليت ذكرها الرسول حممد  األمساء

   .)٤( )فهذه أمساؤه ثالثتها اهللا واملهدي أمحد وعبدمسه ايبايع بني الركن واملقام (

                                                            

بفتحتين، راجع ) َرَسل(یعني أفواجًا فوج بعد فوج، ومفردها ) أرساًال(بالفتح وليس بالكسر، و ) أرساًال(لعلها  -١
 .رسل: الصحاح للجوهري، وتاج العروس للزبيدي، مادة

و ) الذي یلي أمر شخص ما ویقوم بقضاء حوائجه(و ) األولى بالشيء: (معان عدیدةآلمة المولى تستعمل في  -٢
و ) العاقبة(و ) المولى المعتق من الرق(و ) مالك الرق آما یملك المولى عبده(و ) المحب(و ) ابن العم(و ) الناصر(
   .الخ)... ما یلي الشيء مثل خلفه، وقدامه (
 .٣٠٨ – ٣٠٧ص ٥٢ج:  بحار األنوار -٣
  .٤٨٦ح ٧٠و ص ٤٦٣ح ٤٥٤ص: الغيبة للطوسي -٤



 ٧٣........................ ................ احللقة الثالثة /دراسة يف شخصية اليما�ي املوعود

 
 

 أو ٬،Xاملهدي  اإلمامسواء كانت بيعة هذا الوصي يف نفس وقت بيعة  إشكالفال 
يات اليت ذكر�ا يف ااخل٬، وال ننسى الرو.. .أبيهاستلم البيعة نيابة عن  أو٬، آخركانت يف وقت 

  :هذه الروايةبداية البحث٬، منها 

 ولد أو ولده وكان يف فيه يكن فلم ٬،قوالً رجل يف قلنا إذا( :قال ٬،X اهللا عبد أيب عن
   .)١( )يشاء ما يفعل تعاىل اهللا فإن ٬،ذلك تنكروا فال ولده

 كان وإذا ٬،يءش هلا يقوم ال أذربيجان من لنار بد ال.. .( :تأملنا يف هذه الرواية إذا   ٣
 ولو إليه فاسعوا متحركنا حترك فإذا ٬،ألبدنا ما وألبدوا ٬،بيوتكم أحالس فكونوا ذلك
رايات ترفع يف عصر الظهور٬،  أوفيها من فنت  وغريها مما تقدم٬، جند التحذير واضحاً )...حبواً

يات تفيد التحذير من ا٬، بل كثري من الروXوليس التحذير عن كل راية ترفع قبل قيام القائم 
احلق  إىلوهي الراية الصادقة اليت تدعو  ٬،راية اليماين املوعودرايات الضالل واحلث على اتباع 

ىل طريق مستقيم٬، بل جند احلث على اتباع هذه الراية والتحذير عن حماربتها شديد اللهجة إو
  .جداً

على انتظارها ونصر�ا وحذروا عن   األئمةفهي الراية املوعودة واليت حث  إذن
٬، كما هو واضح مما البيت  أهلاخلروج مع غريها٬، وصاحب هذه الراية هو متحرك 

  .تقدم

  :)إذا حترك متحركنا(: معىن غامض يف قوهلم  إىل تشري اآلتيةولعل الرواية 

 "وصابروا" ٬،املعاصي عن بذلك يعين "اصربوا"( :قوله يف X جعفر أيب عن ٬،بريد عن
 حتركنا فإذا ٬،لبدنا ما لبدواأ معىن ما أتدري :قال مث .األئمة على يعين "ورابطوا" ٬،التقية يعين

   .)٢( )؟...فتحركوا

  :أخرىعلى رواية  وأعرجكتفي �ذا القدر٬، أىل هنا إو

                                                            

 .٥٣٥ص ١ج: الكافي -١
  .٢١٨ص ٢٤ج: بحار األنوار -٢



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ............................................ .٧٤
 بيت أهل انظروا ...:قال أن إىل( :بالنهروان X علي خطب :قال ٬،حبيش بن زر عن
 فتصرعكم تستبقوهم وال تؤجروا فانصروهم استصرخوكم نإو ٬،فالبدوا لبدوا نإف نبيكم
  .)١( )X األمر صاحب خبروج الفرج حصول ذكر مث .البلية

السبق يتسبب يف القتل  أي٬، البيت  أهلسبق  مهذه الرواية تأمر الشيعة بعد   ١
  .البيت  أهلمع راية  إالال يكون فتح ومتكني  إذن   كما تقدم    واهلالك ال الضالل 

 البيت  نê أهلأ٬، يدل على )تؤجروا فانصروهم استصرخوكم نإو: (Xقوله    ٢
 البيت  أهلخيربون عن صارخ وطالب للنصرة يف عصر الظهور٬، وال توجد راية أمر 

ومع رايته  البيت  أهلفاليماين من  إذن ٬،موا االلتواء عليها سوى راية اليماينباتباعها وحرَّ
  .احلق واهلدى والتمكني

ن مناقشة الروايات اليت حتذر عن اتباع رايات الضالل قبل السفياين٬، كتفي مأو�ذا املقدار 
ن من جمموعها بأiا تصب يف معىن قل كلها٬، وقد تبيَّإنْ مل أ وأمههاالروايات  أكثروقد ناقشت 
الرايات وهو  أهدىورايته  ٬،حممد يظهر قبل قيام القائم آلوهو نصرة رجل من  مشترك تقريباً

  .قاتل السفياين امللعونمن ي�

  .ختم هذه احللقة٬، ونكمل يف احللقة اآلتية إن شاء اهللا تعاىلأو�ذا املقدار أيضاً 
  

  :مت االنتهاء من حترير هذه األسطر بتاريخ
  ـه ١٤٣٢ /الثاين ربيع /١                                                                          

  م  ٢٠١١ /٣ /٦                                                                         
 

                                                            

 .٧٣ص ١٣ج: جامع أحادیث الشيعة للسيد البروجردي -١


