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Wא

  

  .واملهديني وسلم تسليماً األئمةله وصلى اهللا على حممد وآ ٬،احلمد هللا رب العاملني

تقدم تفصيل القول يف احللقة األوىل من هذا البحث٬، عن أن اليماين املوعود يكون ظهوره 
٬، ٬X، ووصي اإلمام املهدي من املشرق٬، وأنه معصوم٬، وحجة إهلية٬، ومن أهل البيت 

٬، وغري ذلك من الصفات واملمهد له٬، وأن رايته أهدى الرايات٬، وأن امللتوي عليه من أهل النار
  .اليت مت تفصيلها

nوبعد التأمل فيما سrر يف احللقة األوىل من هذا البحث٬، يتبني أن اليماين املوعود يعرف من ط
 أي   يدعو اىل صاحبكم (٬، وراية البيعة هللا )العلم واحلكمة(واهلداية ٬، )الوصية(خالل النص 

  .Xأي التنصيب اإلهلي وطاعة أويل األمر )  املهدي 

أما جهة أو بلد اخلروج أو الظهور٬، فال ضرورة يف بيانه٬، فإن انطبق على ما جاءت به 
ألنه ليس من احملتومات اليت ال  ؛دليل بطالنكان زيادة تأييد٬، وإن مل ينطبق مل يكن  األخبار

  .يتطرق إليها البداء

مث إن دواعي التكتم والتمويه على دعوة اليماين املوعود كثرية ومهمة جدا٬ً، لكونه أهدى 
 ٬، وألن كل أهل األرض يف زمانه عدو له وملنهجه إال قليالًالرايات ومفتاح دولة العدل اإلهلي

  !لتصريح بتفاصيل ثورته بكل وضوح ؟من املؤمنني٬، فكيف واحلال هذا نتصور ا

ولذلك جند بعض الروايات تشري اىل هذا املعىن وتنبه الناس اىل إمكان جميء أمر أهل البيت 
X nخالف ما يnتوقع الناسعرف وي:  

 إن(: قال ؟ يكون مىت األمر٬، هذا عن X جعفر أبا سألت: قال ٬،احلذاء عبيدة أيب عن
  .)١() تنكرونه فال وجه من جاءكم مث وجه٬، من جييئكم أن تؤملون كنتم

                                                            

  .٩٤ص :البن بابويه القمي - اإلمامة والتبصرة -١



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي .............................................  ٦
 إن ٬،محزة أبا يا( :)السالم عليهما( اهللا عبد وأبو جعفر أبو قال: قال ٬،الثمايل محزة أيب عنو

 اليوم وإن حدثناك يشاء٬، ما يصنع اهللا فإن هاهنا من فجاء هاهنا من جييء أنه بأمر حدثناك
  .)١( )ويثبت يشاء ما ميحو اهللا فإن خبالفه غداً وحدثناك حبديث

 اهللا صدق: نقول فقولوا كما فكان بشيء حدثناكم إذا (...: قال ٬،X جعفر أيب عنو
  .)٢( ...).جروا مرتنيؤت ورسوله اهللا صدق: فقولوا ذلك خبالف كان وإن ورسوله٬،

 ما على فجاء حبديث حدثناكم فإذا: (... X جعفر عن أيب يسار٬، بن الفضيل وعن
به٬،  حدثناكم ما خالف على فجاء حبديث حدثناكم وإذا اهللا٬، صدق: به٬، فقولوا حدثناكم

   .)٣( )مرتني تؤجروا٬، اهللا صدق: فقولوا

فهذه الروايات وغريها تضع أيدينا على حقيقة مهمة جدا٬ً، وهي أن مسألة اجلهات والزمان 
إال قد تتعرض للبداء والتمويه والرمزية٬، حلكمة يعلمها أهلها ومن أطلعوه عليها٬، وال يسعنا 

  .التسليم عند إقامة الدليل والربهان

بوضوح  له٬، واستقرأ أكثرها٬، يتضح ومع ذلك فإن من تأمل يف روايات الطاهرين 
٬، مع مالحظة  العراق   جهة املشرق أو ظهور اليماين املوعود٬، وهو جهة ومكان خروج 

  .نت ذلك يف احللقة السابقة٬، فال أعيدكما بيَّالتمويه والرمزية٬، 

اآلن على ذكر زعم بعض من يدَّعون العلم٬، وتصرحيهم بأن اليماين ال خيرج إال  واقتصر
  .من بالد اليمن٬، وسأذكر مستندهم يف ذلك والرد عليه٬، إن شاء اهللا تعاىل

  .واحلمد هللا رب العاملني

* * *  

  

                                                            

  .١١٩ص ٤ج :بحار األنوار -١
 .٩٩ص ٤ج :بحار األنوار ،٣١١ – ٣١٠ص ١ج :تفسير القمي -٢
 .٣٠٥ص :الغيبة للنعماني -٣



א <א

الرايات قبل قيام  أهدىالذي وصفته الروايات بأنه    ماين بأن الي املتومهنيبعض  زعملقد 
فكل شخص يدعي ذلك  ٬،خيرج من غريها أنوال ميكن  خيرج من اليمن حصرا٬ً،    Xالقائم 

  !!!وال يكون من بلد اليمن فهو كاذب قطعاً 

  :كاآليتوقد استدلوا بروايتني روامها الشيخ الصدوق يف كمال الدين ومها 

  :األوىلالرواية 
 يعقوب بن حممد حدثنا :قال ٬،)عنه اهللا رضي( عصام بن حممد بن حممد حدثنا: الصدوق

 حدثين :قال ٬،القزويين علي بن إمساعيل حدثنا :قال ٬،العالء بن القاسم حدثنا :قال ٬،)الكليين(
 :قال ٬،الطحان الثقفي مسلم بن حممد عن ٬،احلناط محيد بن عاصم عن ٬،إمساعيل بن علي

 من القائم عن أسأله أن أريد وأنا )السالم عليهما( الباقر علي بن حممد جعفر أيب على دخلت(
 آل من القائم يف إن ٬،مسلم بن حممد يا :مبتدئاً يل فقال ٬،وعليهم عليه اهللا صلى حممد آل

 ٬،وموسى ٬،يعقوب بن ويوسف ٬،مىت بن يونس :الرسل من مخسة من شبهاً  حممد
 وهو غيبته من فرجوعه مىت بن يونس من شبهه فأما .عليهم اهللا صلوات ٬،وحممد ٬،وعيسى

 خاصته من فالغيبة )السالم عليهما( يعقوب بن يوسف من شبهه وأما ٬،السن كرب بعد شاب
 قرب مع )السالم عليهما( يعقوب أبيه على أمره وإشكال إخوته من واختفاؤه ٬،وعامته
 وطول ٬،خوفه فدوام X موسى من شبهه وأما .شيعته و وأهله أبيه وبني بينه املسافة
 8 اهللا أذن أن إىل واهلوان األذى من لقوا مما بعده من شيعته وتعب ٬،والدته وخفاء ٬،غيبته

 ٬،فيه اختلف من فاختالف X عيسى من شبهه وأما .عدوه على وأيده ونصره ظهوره يف
 وأما .وصلب قتل :طائفة وقالت ٬،مات :طائفة وقالت ٬،ولد ما :منهم طائفة قالت حىت

 ٬، رسوله وأعداء اهللا أعداء وقتله ٬،بالسيف فخروجه  املصطفى جده من شبهه
  .راية له ترد ال وأنه ٬،والرعب بالسيف ينصر وأنه ٬،والطواغيت واجلبارين
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 )اليمن من( اليماين وخروج ٬،الشام من السفياين خروج :خروجه عالمات من وإن 

  .)١( )أبيه اسم و بامسه السماء من ينادي ومناد ٬،رمضان شهر يف السماء من وصحية

  :الرواية الثا�ية
 يعقوب بن حممد حدثنا :قال ٬،)عنه اهللا رضي( عصام بن حممد بن حممد حدثنا :الصدوق

 حدثين :قال ٬،القزويين علي بن إمساعيل حدثين :قال ٬،العالء بن القاسم حدثنا :قال ٬،الكليين
 أبا مسعت :قال ٬،الثقفي مسلم بن حممد عن ٬،احلناط محيد بن عاصم عن ٬،إمساعيل بن علي
 بالنصر مؤيد ٬،بالرعب منصور منا القائم( :يقول )السالم عليهما( الباقر علي بن حممد جعفر
 دينه به 8 اهللا ويظهر ٬،واملغرب املشرق سلطانه يبلغ ٬،الكنوز له وتظهر األرض له تطوي
 روح ويرتل ٬،عمر قد إال خراب األرض يف يبقى فال ٬،املشركون كره ولو كله الدين على
 ؟ قائمكم خيرج مىت ٬،اهللا رسول ابن يا: قلت :قال ٬،خلفه فيصلي X مرمي بن عيسى اهللا
 والنساء ٬،بالرجال الرجال واكتفى ٬،بالرجال والنساء ٬،بالنساء الرجال تشبه إذا :قال

 شهادات وردت ٬،الزور شهادات وقبلت ٬،السروج الفروج ذوات وركب ٬،بالنساء
 ٬،ألسنتهم خمافة األشرار واتقي ٬،الربا وأكل الزنا وارتكان بالدماء الناس واستخف ٬،العدول
 حممد آل من غالم وقتل ٬،بالبيداء وخسف ٬،اليمن من واليماين ٬،الشام من السفياين وخروج

 بأن السماء من صيحة وجاءت ٬،الزكية النفس احلسن بن حممد امسه ٬،واملقام الركن بني 
 واجتمع ٬،الكعبة إىل ظهره أسند خرج فإذا ٬،قائمنا خروج ذلك فعند ٬،شيعته ويف فيه احلق
 كُنتªم إِن ̈لكُم§ خ¤ي§ر¦ اللّه£ ب¤ق£يَّةُ﴿ :اآلية هذه به ينطق ما وأول .رجالً عشر وثالثة ثالمثائة إليه

 مسلم عليه يسلم فال ٬،عليكم وحجته وخليفته أرضه يف اهللا بقية أنا :يقول مث ٬،)٢(﴾مُّؤ§م£نِني¤
 رجل آالف عشرة وهو العقد إليه اجتمع فإذا ٬،أرضه يف اهللا بقية يا عليك السالم :قال إال

 نار فيه وقعت إال وغريه) ووثن( صنم من 8 اهللا دون معبود األرض يف يبقى فال ٬،خرج
  .)٣( )به ويؤمن بالغيب يطيعه من اهللا ليعلم طويلة غيبة بعد وذلك .فاحترق

  
                                                            

  .٣٢٨ – ٣٢٧ص :آمال الدين وتمام النعمة -١
  .٨٦: هود -٢
 .٣٣١ – ٣٣٠ص :آمال الدين وتمام النعمة -٣
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Wא

  :األوىلاجلهة 
  :األوىلمناقشة الرواية 

وهذا  ٬،جاءت موضوعة بني قوسني األوىليف الرواية ) من اليمن(كلمة  أنفمن الواضح 
ايعين  ابل  ٬،ال توجد يف بعض النسخ ́أ ألن  ؛األكثر اعتماداً أوال توجد يف النسخة األم  ́أ

وجدت  إذا وأما.. .األكثر اعتماداً أواحملقق يعتمد يف منت ما حيقق له؛ النسخة األم  أوالناسخ 
  .يف اهلامش هيإليشري  أو٬، فإما أن يضعه بني قوسني األخرىنقصان يف بعض النسخ  أوزيادة 

غري ثابتة يف هذه الرواية٬، وال ميكن التعويل عليها حبال٬، ) من اليمن(حال فكلمة  أيوعلى 
فيها أصال٬ً، ) من اليمن(ينقلوا بعض العلماء عندما نقلوها عن كمال الدين مل  أنويؤيد ذلك 

  :منهم

  . ٢١٨ – ٢١٧ص ٥١ج :األنوارالعالمة ا¸لسي يف حبار   ١

  .٢٣٤ – ٢٣٢ص ٢ج :اهلدى بأعالم الورى إعالم الشيخ الطربسي يف  ٢

  .٣٠٨ – ٣٠٧ص :املضيئة األنوار منتخبيف  النجفي الدين ¾اء السيد  ٣

 ١٩٦ص ١ج :الغائب احلجة إثبات يف الناصب إلزام يف احلائري اليزدي علي الشيخ  ٤
– ١٩٧.  

  .٧١ – ٧٠ص ١ج :املكارم مكياليف  األصفهاين تقي حممد مريزا  ٥

وكلهم نقلوا هذه الرواية عن كمال الدين ومل ينقلوا فيها  ٬،فهؤالء وجدÄم على عجالة
 أو٬، وهذا يدل على وجود نسخ معتمدة عندهم ال توجد فيها تلك الكلمة٬، )من اليمن(كلمة 
ا   .صالً يف مجيع النسخ فلم ينقلوها لعدم وثوقهم بوجودهاأمل تثبت عندهم  ́إ

النسخ اخلطية لكتب احلديث٬، بل  إىلب وال خيفى أن مثل العالمة ا¸لسي وأمثاله كانوا أقر
م   .صرحوا بوجود تلك النسخ عندهم ́أ



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي .............................................  ١٠
   يف هذه الرواية ال ميكن االستدالل ¾ا لعدم ثبوÄا ) من اليمن(حال فكلمة  أيوعلى 

  .وسيأيت بقية الكالم يف اجلهة الثانية   كما قدمت 

  :اجلهة الثا�ية
  :مناقشة الرواية الثانية

  :¾ا يف نقاطويرد على االستدالل 

٬، فهي ضعيفة على منهج القوم وال ميكن اًسندإن هذه الرواية ضعيفة  :األوىلالنقطة 

  .اإللزاماالعتماد عليها٬، فهذا رد عليهم من باب 

  :وضعف سند الرواية مبا يلي

فهو مل يوثق٬، ومل يذكر يف الكتب الرجالية للمتقدمني٬، وقد : عصام بن حممد بن حممد  ١
 حممد: (٬، قائال١١٧٣٠ً برقم ٢٠٩ص ١٨ج احلديث رجال معجمترجم له احملقق اخلوئي يف 

 يف: املشيخة يف عليه ترضى )سره قدس( الصدوق مشايخ من الكليين٬،: عصام بن حممد بن
 عن جاء فيما ١١،٬ الباب ١،٬ اجلزء: العيون يف وذكره الكليين٬، يعقوب بن حممد إىل طريقه
 حممد بن حممد: فيه ولكن ١٣،٬ احلديث التوحيد٬، يف )السالم عليهما( موسى بن علي الرضا
 مينع الوصي باب ٤،٬ اجلزء: الفقيه يف عنه وروى. حتريف أنه والظاهر الكليين٬، عاصم بن

  .انتهى )٥٧٨ حديث ذيل البلوغ٬، بعد ماله الوارث

٬، ..). وأما احلوادث الواقعة: (احملقق اخلوئي مبجهوليته٬، يف تضعيفه لسند توقيعبل صرح 
 عن النعمة وإمتام الدين إكمال كتاب يف الصدوق رواه الذي التوقيع ومنها.. .: (حيث قال

 بن حممد سألت: قال ٬،يعقوب بن إسحاق عن يعقوب٬، بن دمحم عن عصام٬، بن حممد بن حممد
 خبط التوقيع فورد علي أشكلت مسائل عن فيه سألت قد كتاباً يل يوصل أن العمري عثمان
 وأما: قال أن إىل ..وثبتك اهللا أرشدك عنه سألت ما أما: X الزمان صاحب موالنا

  .اخل ..اهللا حجة وأنا عليكم حجيت فإ¯م حديثنا رواة إىل فيها فارجعوا الواقعة احلوادث
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 ويكون الشرع حكام وهم احلديث رواة إىل فيه فريجع الواقعة احلوادث من اهلالل أمر فإن
ا وفيه. األمة يف نافذا وحكمهم متبعة حجة قوهلم    .وداللة سنداً قاصرة ́أ

  . )١(انتهى ) يعقوب بن إسحاق وكذا عصام٬، ابن فلجهالة السند أما

 وهو جمهول العني واحلال يف الكتب الرجالية للمتقدمني٬، :القزويين علي بن إمساعيل  ٢
ومل يوثقه أو ميدحه أحد منهم٬، وذكره الشيخ علي النمازي الشاهرودي يف مستدركات علم 

 علي بن إمساعيل: (٬، قائال٢٠٢١ً/  ٣٧٧ ٬، برقم٦٥٥ – ٦٥٤ص ١جرجال احلديث 
 القاسم عن الكليين٬، يعقوب بن حممد عن اإلكمال٬، يف الصدوق روى. يذكروه مل: القزويين

 ٤٢ج جد يف ونقله. احلنفية بن حممد موت رواية إمساعيل٬، بن علي عن عنه٬، العالء٬، بن
 ١ج اإلكمال يف كما أخر٬، روايات عنه٬، ٬،عنه اإلسناد٬، و¾ذا. ٦١٧ص ٩ج وكمبا ٨٠،٬ص
  .انتهى)  ٤٤٠ و ٤٣٩ص ٣١ باب

  :٬، قائال١١٣٩ًبرقم  ٣٩١ص ٣وذكره السيد حمسن األمني يف أعيان الشيعة ج

 الكليين على متقدم اإلمامية مشايخ قدماء من جليل شيخ القزويين علي بن إمساعيل(
 والظاهر سنوات بعشر الكليين بعد بقي عمره طول بواسطة ولكن بواسطة عنه يروي والكليين

 عن ربه عبد بن موسى إىل بإسناده روى الذي القزويين قدامة بن علي بن إمساعيل بعينه أنه
  .انتهى) باملعراج يتعلق حديثا طالب أيب بن علي

بن علي  إمساعيلومدح السيد حمسن األمني للقزويين ال يفي بالغرض من أجل توثيق 
ـ ١٣٧١(ألن السيد حمسن األمني تويف سنة  ؛القزويين سنة تقريبا٬ً، فيعترب ) ٦١(أي قبل ) ه

  .من املعاصرين لعصرنا احلايل

وابن  لعالمة احلليوقد وقع اخلالف يف حجية توثيقات املتأخرين عن الشيخ الطوسي كا
٬، فما بالك بتوثيقات املعاصرين؛ كيف يعتمد )٢( وأمثاهلمآشوب واحلر العاملي داود وابن شهر

  !عليها مع عدم معرفة مستندها ؟

                                                            

  .٨٤ – ٨٣شرح ص ٢ج :للسيد الخوئي -  آتاب الصوم -١
ما أن يكون إألن التوثيق ؛ وقع الخالف في حجية توثيقاتهم لمن لم يعاصروه، واعتبرت توثيقاتهم لمن عاصروه -٢

فالعالمة  ،أما الحدسي فهو االجتهادي. والحسي ما آان عن معاشرة مباشرة أو نقل عمن عاشر الراوي ،حسيًا أو حدسيًا
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٬، وال على توثيقات )١(وهذا احملقق اخلوئي ال يعتمد على توثيقات العالمة احللي وأمثاله 

  . )٢(احلر العاملي وأمثاله 

عتبار توثيقات املتأخرين اليت ال يعرف مستندها٬، فكيف تعترب فإذا كان اخلالف واقع يف ا
  !توثيقات املعاصرين كالسيد حمسن األمني مع عدم معرفة مستندهم يف التوثيق ؟

ـ  ٬، بل هو نص على أنه كان )إمساعيل بن علي القزويين(والسيد حمسن األمني غري معاصر ل
  !؟ )جاللته(ين عرف أو استفاد على الشيخ الكليين وبقي حياً بعده٬، فمن أ اًمتقدم

                                                                                                                                                                                   

ألن  ؛الحلي ومن تأخر عنه مقلدون لمن تقدمهم من علماء الرجال، فأي توثيق غير مأخوذ عن المتقدمين يعتبر اجتهاديًا
العالمة الحلي ومن تأخر عنه لم يعاصروا هؤالء الرواة فكيف وثقوهم توثيقًا حسيًا، والكالم طويل يطلب من مظانه، 

  :ومجمل القول ما أفاده المحقق الخوئي
ومما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على ذلك أحد األعالم المتأخرين، بشرط أن يكون من أخبر عن وثاقته (

للمخبر أو قريب العصر منه، آما يتفق ذلك في توثيقات الشيخ منتجب الدين، أو ابن شهرآشوب وأما في غير  معاصرًا
عن عصرهم فال عبرة  ذلك آما في توثيقات ابن طاووس والعالمة وابن داود ومن تأخر عنهم آالمجلسي لمن آان بعيدًا

 سلسلة قد انقطعت بعد الشيخ، فأصبح عامة الناس إال قليًالفإن ال: وذلك. بها، فإنها مبنية على الحدس واالجتهاد جزما
منهم مقلدين يعملون بفتاوى الشيخ ويستدلون بها آما يستدل بالرواية على ما صرح به الحلي في السرائر وغيره في 

تي أخذ هو حلقة االتصال بين المتأخرين وأرباب األصول ال )قدس سره(فالشيخ : وعلى الجملة]: إلى قوله.... [غيره
وال طريق للمتأخرين إلى توثيقات رواتها وتضعيفهم غالبا إال االستنباط، وإعمال الرأي . منها الكتب األربعة وغيرها

  .٤٣ – ٤٢ص ١ج :معجم رجال الحديث. انتهى) والنظر 
توثيقاتهم  وقد تحصل مما ذآرناه أن ابن طاووس والعالمة وابن داود ومن تأخر عنهم إنما يعتمدون في: (وقال أيضًا

ما يعتمدون  وترجيحاتهم على آرائهم واستنباطاتهم أو على ما استفادوه من آالم النجاشي أو الشيخ في آتبهم، وقليًال
على آالم غيرهما، وقد يخطئون في االستفادة آما سنشير إلى بعض ذلك في موارده، آما قد يخطئون في االستنباط، 

يرد فيه قدح، يظهر ذلك مما ذآره في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة وغير فترى العالمة يعتمد على آل إمامي لم 
على ما نبينه عن قريب إن شاء اهللا  - وهو غير صحيح  - وترى المجلسي يعد آل من للصدوق إليه طريق ممدوحا . ذلك

  .٤٥ص ١ج :معجم رجال الحديث) تعالى، وعليه فال يعتد بتوثيقاتهم بوجه من الوجوه
اختار بعض : (١٠٦ – ١٠٥ص ١محمد على األبطحي في تهذيب المقال في تنقيح آتاب رجال النجاشي ج وقال السيد

بل يظهر منه عدم حجية قول مثل ابن طاووس، . األعالم عدم حجية توثيق المتأخرين من أهل الرجال وجرحهم
رحمه (خطائهم، وخصوصا العالمة بدعوى آثرة أ. والمحقق، والعالمة، وابن داود، وأمثالهم من المتأخرين قدس سرهم

، وأن المتأخرين نقلة لمن تقدم فيما لهم توثيق أو جرح، وفي غير ذلك استعملوا الرأي واالجتهاد ال محالة، وال دليل )اهللا
  ...).على اعتبار رأيهم 

حجية توثيق  واألبطحي وإن حاول ترجيح االعتماد على توثيقات المتأخرين، ولكن نعرف من آالمه أن من اختار عدم
  .المتأخرين، هم عدة علماء، وليس رأيًا شاذًا

، بل قيدوه بالنظر في الدليل والبرهان، آما جاء اإلطالقبل حتى الذين اعتبروا حجية توثيق المتأخرين لم يقبلوه على 
  :٩٨ – ٩٧ص :تقرير بحث الفاني، لمكي - في آتاب بحوث في فقه الرجال 

ومن  من الغفلة عن أن مرادنا من اعتماد بحوث المتأخرين اعتمادها في الجملة ال مطلقًا وأما اإليراد الثالث فهو ناشئ(
. بل ال بد من النظر فيما أوردوه من األدلة حيث ال يكونون بمثابة من الدقة والضبط وقوة الملكة.. أي معلم صدرت 

هما مما يدعونا إلى مالحظة ما أقيم من والتضاد المذآور إنما يكشف عن عدم صحة مقدمات واستدالالت أحدهما أو آلي
  ).األدلة وسيق من البرهان

: ١٣٨٥٨، في ترجمة يونس بن رباط، برقم ٢٠٣ – ٢٠٢ص ٢١قال المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث ج -١
  ).وقد تقدم غير مرة أن توثيقات المتأخرين آالعالمة وغيره ال يعتمد عليها فيما لم يظهر مستندهم(
بل طريق الشيخ إلى : (... ، في نقاشه ألحد المسائل الفقهية١٨١شرح ص ٤حقق الخوئي في آتاب الحج جقال الم -٢

ألن فيه شيخه أحمد بن محمد بن موسى األهوازي، وهو ممن لم يوثق وإن قال في حقه صاحب  ؛النوادر ضعيف
 ...). رينولكن ال نعتمد على توثيقات المتأخ. جليل. الوسائل في تذآرة المتبحرين فاضل
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ـ    :٬، ال خيلو حتصيله عن أمرين)اجلاللة(فهذا املدح ب

أن يكون منقوالً عن علماء الرجال املتقدمني أو املتأخرين٬، وهذا ما مل جنده٬، ومل يذكره    أ
  .ذلك أوالً إثباتالسيد حمسن األمني٬، فيكون األمر متوقفاً على 

مل  أن يكون اجتهاداً من السيد حمسن األمني٬، والتوثيق االجتهادي ال حجية فيه ما  ب
النقد٬، فقد يكون مقنعاً وقد  إىليعرف مستنده ودليله٬، وبعد ذلك خيضع هذا الدليل أو املستند 

  .يكون غري مقنع

٬، )لقزويينإمساعيل بن علي ا(والسيد حمسن األمني أيضاً مل يذكر لنا مستنده يف القول جباللة 
  . فيبقى الرجل جمهوال٬ً، وال يعتمد على روايته٬، حسب قواعد القوم. فال حجية يف قوله هذا

وعلي بن إمساعيل هذا مشترك بني الثقة وغريه٬، فهو هنا يروي عن : إمساعيل بن علي  ٣
٬، ويف طبقته غري واحد )١( Xعاصم بن محيد احلناط٬، الذي هو من أصحاب اإلمام الصادق 

يشاركه بامسه٬، منهم الثقة ومنهم من غري ذلك٬، فال حيكم بوثاقته إال أن يثبت بعينه ويnميِّز ممن 
  .عمÕن شاركه٬، ويكون منصوصاً على وثاقته

 Xيكون من طبقة أصحاب الصادق  قدف Xفبما أنه يروي عمÕن روى عن الصادق 
يف هذا  ذكر بعض املشتركني٬، واآلن أ٬X، بل وحىت أصحاب الرضا Xوأصحاب الكاظم 

  :العنوان

وهو ممدوح ويعترب  ٬،Xبن شعيب امليثمي٬، من أصحاب الرضا  إمساعيلعلي بن    أ
  .)٢(ثقة

  .)٣(٬، ومل يوثق Xعلي بن إمساعيل بن عامر٬، من أصحاب الكاظم   ب

  .)٤(٬، ومل يوثق Xعلي بن إمساعيل بن عمار٬، من أصحاب الكاظم   ج

                                                            

، وأيضًا ذآر ٨٢١برقم ٣٠١ص :، ذآر ذلك النجاشي في رجالهXعاصم بن حميد الحناط، من أصحاب الصادق  -١
 .٣٧٤٠برقم ٢٦٢ص :ذلك الشيخ الطوسي في رجاله

 .٧٩٤٣برقم  ٣٠٠ – ٢٩٩ص ١٢ج :راجع معجم رجال الحديث -٢
  .٧٩٤٤برقم  ٣٠٠ص ١٢ج :راجع معجم رجال الحديث -٣
 .٧٩٤٥برقم  ٣٠٠ص ١٢ج :راجع معجم رجال الحديث -٤
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  .)١(٬، وهو مذموم Xعلي بن إمساعيل بن جعفر بن حممد الباقر    د

ـ ٬، Xعلي بن إمساعيل بن يقطني٬، روى عن عيسى بن املستفاد الضرير عن الكاظم   ه
  .)٢(ومل يوثق 

  .)٤(٬، ومل يوثق )٣( Xعلي بن إمساعيل الدغشي٬، روى عن الرضا    و

يف هذه الرواية جمهوال٬ً، ومن ادعى التمييز فعليه إقامة الدليل ) علي بن إمساعيل(فيبقى 
  .الواضح

ومبا تقدم تكون هذه الرواية ضعيفة السند بأكثر من راو٬ٍ، فهي ال تصلح لالستدالل٬، على 
  .منهج القوم

٬، أصالً) من اليمن(جاءت هذه الرواية يف إعالم الورى للطربسي٬، بدون  :النقطة الثا�ية

  . )٥(..) . السفياين من الشام واليماين وخسف يف البيداء جووخر.. .: (هكذا

بني قوسني٬، ففي إعالم ) من اليمن(الرواية األخرى اليت جاءت فيها عبارة وكذلك يف 
ومن عالمات .. .: (الورى العبارة ال توجد أصالً حىت بني قوسني٬، بل املوجود هكذا فقط

  .)٦(..) . خروجه خروج السفياين من الشام٬، وخروج اليماين وصيحة من السماء

نقالً عن كتاب الفصول  ٣٤٢ص ١٣احلق ج إحقاقيف  وذكر هذه الرواية السيد املرعشي
وخرج السفياين من الشام واليمن وخسف خسف .. .( :املهمة البن الصباغ املالكي هكذا

  ).اليمن(٬، فلم يرد يف هذه الرواية لفظ اليماين أصالً بل ورد مكانه .. ). بالبيداء

                                                            

  .٧٩٤٢برقم  ٢٩٨ص ١٢ج :راجع معجم رجال الحديث -١
  .٧٩٤٨برقم  ٣٠٢ – ٣٠١ص ١٢ج :راجع معجم رجال الحديث -٢
 .٣٧٢ – ٣٧١ص ٢ج :راجع علل الشرائع -٣
 .٧٩٥٠برقم  ٣٠٢ص ١٢ج :راجع معجم رجال الحديث -٤
 –، تصحيح وتعليق علي أآبر الغفاري، مؤسسة األعلمي، بيروت ٤٤٨ – ٤٤٧إعالم الورى بأعالم الهدى ص -٥

،  ..وآذلك إعالم الورى في برنامج النور موافق للطبعة اللبنانية .م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤عة األولى، سنة الطب –لبنان 
  !وبدون قوسين ) من اليمن(بينما في طبعة إيران إلعالم الورى قد اثبتوا 
ني أل ؛طبعة بيروت بتاريخ قديم فلم أجد غير الطبعة اإليرانية) آمال الدين(وفي الحقيقة حاولت أن أحصل على آتاب 

فيد الكوراني وأمثاله تدخلها واضح ) مكتبة أهل البيت(برنامج  الطبعات اإليرانية، وخصوصًاأصبحت أشك آثيرًا في 
  .أصًال في هذه الرواية) من اليمن(فيها، فقد تكون في الطبعات البيروتية القديمة ال توجد فيها آلمة 

 .٤١٧ص :الهوية السابقة –إعالم الورى  -٦



 ١٥........................ ................  احللقة الثا�ية /دراسة يف شخصية اليما�ي املوعود

 
 

ن السفياين متعدد٬، وقد غري بعيدة الصحة وخصوصاً إذا علمنا بأ) واليمن(والرواية بلفظ 
   :بأن هناك سفياين من الشام وسفياين من هجر Xروي عن أمري املؤمنني 

 العشر يف سلوين سلوين٬،: (الكرمي٬، قال الرسول على والثناء العظيم التحميد بعد X عنه
 اهللا صلوات احلسني وقتل بعده٬، احلوادث ذكر مث ٬،تفقدوين أن قبل رمضان شهر من األواخر
 وذكر ٬،X بكى مث الرياح٬، يف وتذريته وإحراقه عليه٬، اهللا رضوان علي بن زيد وقتل عليه٬،
 أوهلا: وقال الفنت٬، من بعدهم حيدث ما ذكر مث ٬،العباس بين وملك أمية بين ملك زوال

 هجر٬، صاحب السفياين: فقال ؟ والسفياين السفياين وما: له فقيل السفياين وآخرها السفياين
   .)١( )الشام صاحب والسفياين

 بلد: واهلجر.. .: (٣٩٣ص ٥ج بلدة يف اليمن٬، كما جاء يف معجم البلدان وهجر أيضاً
  ..).. اليمن جهة من وليلة يوم عثر وبني بينه باليمن

 وكسر واجليم اهلاء بفتح: اهلجري: (٦٢٧ص ٥ج األنسابذكر ذلك السمعاين يف  وأيضاً
 هجر وقالل أقصاها من اليمن بالد من بلدة وهي هجر٬، إىل النسبة هذه. آخرها يف الراء

  ..)..معروفة

بيان أن هناك سفيانياً خيرج من الشام وسفيانياً آخر خيرج من  إىلفقد تكون الرواية ناظرة 
) واليماين من اليمن(اليمن٬، فتوهم النساخ أو غريهم بأ´ا قد تكون مصحفة٬، وأن أصلها 

  .فأثبتوه

تصحيف والصحيح يف أصل كتاب الفصول املهمة هو  لعله) من اليمن(فإن قيل بأن لفظ 
نعم هذا االحتمال وارد٬، ولكين عثرت على نسخة لكتاب  :أقول ؟) واليماين من اليمن(

ـ  ١٤٠٩: الطبعة الثانية    األضواءدار   الفصول املهمة٬، طبعة بريوت  م٬،  ١٩٨٨  ه
: لها السيد املرعشي٬، هكذا٬، كما نق)السفياين من الشام واليمن جووخر(والرواية فيها بلفظ 

  . )٢(..) .السفياين من الشام واليمن وخسف بالبيداء بني مكة واملدينة جووخر.. .(

                                                            

 .٢٧١ص :المالحم والفتن -١
  .٢٩٣ – ٢٩٢ص :مهمةالفصول ال -٢
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ـ١٤٢٢الطبعة الثانية لسنة    دار احلديث    بينما يف طبعة قم  حتقيق سامي الغريري٬،  ٬،ه

  !وهذا عجيب ) واليماين من اليمن( :جند الرواية بلفظ

وعلى أي حال فبعد ما تقدم أقل ما يقال بأن منت الرواية مشكوك فيه٬، و¾ذا ال ميكن 
  .االحتجاج به٬، وخصوصاً إذا الحظنا ما يأيت يف النقطة الثالثة

 أوأحدمها نصاً  الراويالروايتني رواية واحدة٬، وقد نقل أصل حيتمل جداً بأن  :النقطة الثالثة

إن كالً من الروايتني منها ما هو نصاً  وباملعىن وبصورة غري كاملة٬، أ األخرىكاملة ونقل 
  .ومنها ما هو معىن كالم املعصوم

ما متحدتان يف  وخصوصاً   :السند متاما٬ً، واليكم سند الروايتنيإذا الحظنا ́أ

 :األوىلسند الرواية 

 ٬،)الكليين( يعقوب بن حممد حدثنا: قال ٬،)عنه اهللا رضي( عصام بن حممد بن حممد حدثنا(
 بن علي حدثين: قال ٬،القزويين علي بن إمساعيل حدثنا: قال ٬،العالء بن القاسم حدثنا: قال

 على دخلت: قال ٬،الطحان الثقفي مسلم بن حممد عن احلناط٬، محيد بن عاصم عن إمساعيل٬،
  ..)..)السالم عليهما( الباقر علي بن حممد جعفر أيب

  :سند الرواية الثانية

 ٬،الكليين يعقوب بن حممد حدثنا: قال ٬،)عنه اهللا رضي( عصام بن حممد بن حممد حدثنا(
 بن علي حدثين: قال ٬،القزويين علي بن إمساعيل حدثين: قال ٬،العالء بن القاسم حدثنا: قال

 حممد جعفر أبا مسعت: قال ٬،الثقفي مسلم بن حممد عن احلناط٬، محيد بن عاصم عن إمساعيل٬،
 ..)..)السالم عليهما( الباقر علي بن

  :قد أجازوه ن األئمة بل إ ٬،والنقل باملعىن موجود عند الرواة

فهذا حممد بن مسلم راوي الروايتني اللتني مها حمل كالمنا يصرح بأنه قد يزيد أو ينقص يف 
  :أو إنه يروي باملعىن ٬،احلديث
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 ؟ وأنقص فأزيد منك احلديث أمسع: X اهللا عبد أليب قلت(: قال ٬،مسلم بن حممد عن
   .)١( )بأس فال معانيه تريد كنت إن: قال

 أمسع(: X اهللا عبد أليب قلت: قال رفعه غريه أو املختار ابن عن محاد٬، بن خلف عنو
 هو إمنا بأس٬، فال منه الصلب أصبت إذا :فقال ٬،مسعته كما أرويه ال فلعلي منك احلديث

   .)٢( )واجلس واقعد٬، وهلم٬، تعال٬، مبرتلة

: قال X اهللا عبد أيب إىل يرفعه أصحابنا بعض عن ٬،السياري اهللا عبد أيب كتاب وعن
 أو زدت أو نقصت إذا بأس ال: بعضهم وقال شئت٬، مبا عنه فاعرب حديثنا معىن أصبت إذا(

 وأخرنا قدمنا رمبا وإنا يسمعونه كما مستوياً احلديث يأتون هؤالء: وقال أخرت٬، أو قدمت
   .)٣( )بأس فال املعىن أصبت إذا ٬،غروراً القول زخرف ذلك: فقال ٬،ونقصنا وزدنا

 أرويه أن فأريد منك الكالم أمسع إين(: X اهللا عبد أليب قلت: قال ٬،فرقد بن داود عنو
 نعم٬،: قلت ؟ املعاين تريد: فقال ال٬،: قلت ؟ ذلك فتعمد: قال ٬،جييء فال منك مسعته كما
   .)٤( )بأس فال: قال

) من اليمن(واحد٬، فال ميكن االستدالل بالرواية اليت فيها وإذا كانت الروايتان أصلهما 
ا األوفق بسياق  ؛بدون قوسني ا ساقطة٬، أو ́أ ا من إضافة النساخ٬، لظنهم ́أ ألنه حيتمل ́أ

غري ثابتة وال ميكن االعتماد ) من اليمن(٬، فتبقى كلمة )السفياين من الشام(ألن قبلها  ؛الكالم
  .عليها

موجودة وثابتة يف الرواية فهي ال تعين ) من اليمن( كلمةحىت لو قلنا بأن  :النقطة الرابعة

قيامه املسلح٬، فقد يكون أصله مياين  أوبالضرورة أن خيرج اليماين من بلد اليمن عند ظهوره 
  .يقوم من بلد آخر أوولكنه يظهر 

                                                            

 .٥١ص ١ج :الكافي -١
 .٣٣٣٣٢، ح١٠٥ – ١٠٤ص ٢٧ج :)آل البيت(وسائل الشيعة  -٢
 .٣٣٣٣٣، ح١٠٥ – ١٠٤ص ٢٧ج :)آل البيت(وسائل الشيعة  -٣
  .٥١ص ١ج :الكافي -٤
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ليس معناه إن له أصالً يف اليمن٬، و أي) من اليمن(فيمكن أن يكون اليماين قد وصف بأنه 

خوئي  أوسيستاين  أوأنه خيرج من بالد اليمن حتديدا٬ً، فقد يوصف شخص مثالً بأنه خراساين 
ذلك البلد  إىل٬، بل نسب إليهوهو ال يعيش يف نفس البلد املنسوب ... .أو حبراين بغدادي أو

لي من ظهور ع Xمن عالمات قيام القائم : اخل٬، فيقال مثالً.. .إن أصله منه أوألنه ولد فيه 
أن علياً اخلراساين البد ٬، فليس معىن ذلك )١(اخل .. .و.. .خراسان٬، والدجال من سجستان و

أن يكون بداية ظهوره من بلد خراسان٬، وأن الدجال السجستاين البد أن يكون بداية ظهوره 
٬، والدجال والدته يف بلد خراسان أوجستان٬، بل قد يكون املراد من اخلراساين أصله بلد س من

من (و ) خراسانمن (يف مجليت ) من(ن ٬، وإجستانوالدته يف بلد س أو أصله ستاين؛السج
  .سجستان أويف خراسان  والدÄم أولبيان أن أصلهم  أيبيانية٬، ) ستانسج

بأن اليماين له أصل ونسب يف اليمن وليس معناه بداية    وهذا ما نعتقده    فقد يكون 
أو  يؤيد ذلك األخبار الواردة يف نفي أن يكون اليماينظهوره وقيامه من بلد اليمن بالذات٬، و

  :من بلد اليمن املعروف املهدي

 يف ونسباً أصالً له أن غري فيهم إال اخلالفة وما قريش٬، من إال املهدي ما: (قال ٬،كعب عن
   .)٢( )اليمن

 إنس قاله ما صوتاً مسعوا إذ كذلك هم فبينا يبايعون٬، ملن وينظرون فيجتمعون: (أرطأة عنو
   .)٣( )مياين خليفة ولكنه ذو٬، وال ذي من وليس ٬،بامسه ٬،فالناً بايعوا: جان وال

أو إنه . ن هذه لغة أهل اليمنأل ؛إنه ليس من أهل اليمن أي) ليس من  ذي وال ذو: (وقوله
٬، كما ذكر ذلك العالمة رعني وذو يزن ذو منهم محري٬، ملوك وهمليس من نسب أذواء اليمن 

  .٣٧٤ص ٢١جا¸لسي يف البحار 

 إىلواملعروف قدمياً بأن مكة من Äامة وÄامة من اليمن٬، وعلى هذا يكون كل من ينتسب 
٬، وعلى هذا أيضاً يكون حممد وآل حممد )مياين(و ) Äامي(و ) مكي(مكة ميكن أن يوصف بأنه 

  ).ميانيني(و ) Äاميني(و ) مكيني(كلهم  
                                                            

  .هذا مجرد مثال وليس رواية أو خبرًا -١
 .٢٩٩ص ١ج :Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي  -٢
 .٢٢٨برقم  ١٦٨ص :البن طاوس -  المالحم والفتن ،٢٩٩ص ١ج :Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي  -٣
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ا وصفت بأ´ا ميانية أو ٬،روي بأن مكة من اليمن وقد   :́أ

 وقبلته احلنيفية دينه عيسى يا ...: (Xيف مناجاة اهللا لعيسى  وصف النيب حممد  جاء
   .)١( ..). له طوىب مث له فطوىب معه وأنا حزيب من وهو ميانية

   .)٢()... املدحية واألرض اليمانية٬، الكعبة هذه رب اللهم(: Xوجاء يف دعاء أيب طالب 

  :وقد صرَّح بعض العلماء بذلك وكما يلي

  :٣٤١ – ٣٣٨ص النبوية ا¸ازاتيف  الرضي لشريفا  ١

 :قوله إىل ... )ميانية واحلكمة ميان اإلميان( :والسالم الصالة عليه قوله ذلك ومن: (قال
  ومفضى اليمن جهات من جهة فهي مكة فأما. املدينة وأهل مكة أهل الوصف هذا يف ويدخل

 وإن باألصل اليمن أهل من وهم األنصار أهلها فمعظم املدينة وأما .والسمت الشق ذلك إىل
   ).اخل.. . بالدار احلجاز أهل من كانوا

  :٤٢٨ – ٤٢٧ص ١١ج الكايف أصول شرحيف  املازندراين صاحل حممد املوىل  ٢

 مياين واإلميان ٬،أفضل اليمن أهل رجال بل ٬،كذبت(:  اهللا رسول فقال( :قال
 أفضل أن إىل وأشار  كذبه ٬،)اليمن أهل من امرأً لكنت اهلجرة ولوال نميانية واحلكمة
 وهو واحلكمة اإلميان هو فضلهم بل ٬،اجلاهلية احلمية من كان إذا سيما ذكره ما ليس الرجال
 هللا استجابوا الذين األنصار ¾م املراد: قيل ٬،اليمن أهل رجال يف هو بل فيهم موجود غري

 مكة ألن إما ٬،بعضهم أي مكة أهل ¾م املراد: وقيل ٬،النسب مياين وهم ونصروه طوعاً ولرسوله
 إىل فأشار اليمن وبني بينه ومكة بتبوك وهو هذا قال ألنه أو ٬،اليمن أرض من وÄامة Äامة من

 صريح فإنه ٬،"اليمن أهل من امرأ لكنت اهلجرة ولوال" :قوله ويؤيده ٬،مكة وأراد اليمن ناحية
 إىل منسوب أي "مياين اإلميان" :وقوله ٬،املذكورين الوجهني بأحد مكة باليمن املراد أن يف

 ٬،الدين أنصار من لكو´م اليمن أهل من واشتهاره اإلميان قوة أن األول القول على معناه اليمن
  ..)..مكة مبدأه أن الثاين القول وعلى

                                                            

 .١٣٩ص ٨ج :الكافي -١
  .٣١٠ص ١٥ج :بحار األنوار -٢
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  :١٣٧ص ٢٢ج األنوار حباريف  ا¸لسي العالمة  ٣

 نأل ؛ذلك  قال إمنا ميانية٬، واحلكمة ميان٬، اإلميان احلديث يف: اجلزري وقال: (قال
 الكعبة: يقال وهلذا اليمن٬، أرض من وÄامة Äامة٬، من وهي مكة من أبد اإلميان
  ).اخل.....اليمانية٬،

ميانيون : بأ´مإذن فمكة من Äامة٬، وÄامة من اليمن٬، ويصح أن يقال عن أهل مكة  
  .وÄاميون ومكيون

 ٬، فالرسول ألنه من ذرية الرسول  ؛وعلى هذا ميكن أن يكون اليماين مسي بذلك
  .مياين٬، وذريتهم كلهم ميانيون النتسا¾م هلما Xطالب  أيبمياين٬، وكذلك علي بن 

 وأنا ميان واإلميان اليمن٬، أهل الرجال خري إن : (...أنه قال فقد روي عن رسول اهللا 
   .)١(...) مياين

٬، وقد هي من أسرار آل حممد  Xمن املعلوم أن مسألة قيام القائم  :النقطة اخلامسة

عدم  أي Xوردت روايات كثرية تؤكد على ضرورة التكتم على أمر اإلمام املهدي 
هو أمل كل  ٬X، وذلك ألن قيام اإلمام املهدي ا تكتم عليه أهل البيت مباإلفصاح 

  .األنبياء واملرسلني والشهداء والصديقني وهو وعد اهللا الصادق

٬، للحفاظ على هذه الثورة جاءت على حنو الرمز والتمويهفنجد كثرياً من الروايات 
قائد حكيم ال ميكن أن يكشف عن كل تفاصيل خطته العسكرية٬،  أياملقدسة٬، ومن املعلوم أن 

  .والغموض والتمويه املتعمد   احلرب خدعة    بل لعله جيعل فيها بعض اخلدع 

م قد يقولوا شيئاً ويأيت خالفه٬،  ولذلك جند تأكيداً يف روايات أهل البيت  على ́أ
٬، وهذا يnبيÕن لنا بأن هناك Xظهور وقيام اإلمام املهدي  إىلوهذه الروايات تنص أو تشري 

  .اً على بعض الرواياتكثرياً من األمور سوف تكون على خالف ما يظنه الناس اعتماد

                                                            

 .٢٣٢ص ٥٧ج :بحار األنوار -١
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 ٬،X جعفر أيب عن أبيه٬، عن الفضيل٬، بن حممد عن ٬،أيبحدثين : إبراهيم بن علي تفسري
 من إليك انتهى فهل رايتني العباس وآلل راية جعفر آلل أن بلغنا جعلت فداك: له قلت(: قال
 هلم فإن العباس آل وأما ٬،شيء إىل وال بشيء فليس جعفر آل أما: قال ؟ شيء ذلك علم

 حىت يسر فيه ليس عسر وسلطا¯م القريب٬، فيه ويباعدون البعيد٬، فيه مبطئاً يقربون ملكاً
 مينعهم رجال وال جيمعهم مال هلم يبقى ال صيحة فيهم صيح عقابه وأمنوا اهللا أمنوا مكر إذا

 فداك جعلت: قلت. اآلية )١(﴾و¤ازَّيَّن¤ت§ زªخ§رªفَه¤ا اَألر§ضª أَخ¤ذَت£ إِذَا ح¤تَّى¤﴿ :قول اهللا وهو
 كما فكان يءبش حدثناكم إذا ولكن وقت٬، لنافيه يوقت مل إنه أما: قال ؟ يكون ذلك فمىت

توجروا  ورسوله اهللا صدق: فقولوا ذلك خبالف كان وإن ورسوله٬، اهللا صدق: نقول فقولوا
  .)٢( ...).مرتني

 ٬،)٥(حممد  بن معلى عن ٬،)٤(حممد  بن احلسني عن ٬،)٣( يعقوب بن حممد حدثنا :النعماين
 ٬،)٨(يسار بن الفضيل عن ٬،)٧(اخلثعمي  عمرو بن الكرمي عبد عن ٬،)٦( اخلزاز علي بن عن احلسن
 كذب الوقاتون٬، كذب: فقال ؟ وقت األمر هلذا: له قلت: قال( :قال ٬،X جعفر عن أيب

 على اهللا زاده فلما يوما٬ً، ثالثني ربه واعدهم إىل وافداً خرج ملا X موسى إن الوقاتون٬،
                                                            

  .٢٤: يونس -١
إن هذه الرواية عن تفسير القمي وقد حكم الخوئي  .٩٩ص ٤ج :بحار األنوار ،٣١١ – ٣١٠ص ١ج :تفسير القمي -٢

وغيره بوثاقة آل رجال تفسير القمي إال من ابتلى بمعارض أقوى، فالكتاب من الكتب واألصول المعتبرة ورواياته 
 .معّول عليها وموثقة

 .هو الشيخ الكليني مؤلف آتاب الكافي) محمد بن يعقوب( -٣
ووثقه الشيخ علي النمازي الشاهرودي في  ،١٥٦برقم ٦٦ص :ي رجالهوثقه النجاشي ف) الحسين بن محمد( -٤

الحسين بن محمد بن عامر األشعري القمي أبو عبد : (قائًال، ٤٦٦٤، برقم ١٩١ص ٣ج :مستدرآات علم رجال الحديث
وهو الحسين بن محمد بن عامر بن عمران بن أبي بكر األشعري  يروي عنه آثيرًا. من مشائخ الكليني في الكافي: اهللا

  .فراجع. ٣٦٣٠، برقم٨٦ص ٧ج :ووثقه المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث ،)القمي الثقة باالتفاق
. ١٢٥٣٦، برقم٢٨٠ – ٢٧٩ص ١٩ج :وثقه ودافع عنه المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث) معلى بن محمد( -٥

  .نه وقع في إسناد تفسير القمي، فراجعأوذآر  ،١٢٥٣٥وآذلك برقم
الحسن بن علي بن زياد : (قائًال ٨٠، برقم ٣٩ص :النجاشي الشيخ جاللتهبيَّن ذآر مدحه و) الحسن بن علي الخزاز( -٦

ويكنى بأبي محمد الوشاء وهو ابن بنت الياس الصيرفي خزاز من أصحاب الرضا : الوشاء بجلي آوفي، قال أبو عمرو
X من وجوه هذه الطائفة وآان .(...  

 : (...يث قال بعد آالم طويل، ح٢٩٦٨، برقم ٤٠ – ٣٧ص  ٦ووثقه المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث ج 
  .انتهى) غي الريب في جاللة الرجل ووثاقتهوآيف آان فال ينب

ونقل المحقق الخوئي  ،...) ثقةثقة : (... ، قائًال٦٤٥، برقم ٢٤٥ص :وثقه النجاشي) عبد الكريم بن عمرو الخثعمي( -٧
 األعالموعد الشيخ المفيد في رسالته العددية الكرام الخثعمي من الفقهاء : (... عن الشيخ المفيد توثيقه ومدحه، قائًال

 :معجم رجال الحديث...) والرؤساء المأخوذ منهم الحالل والحرام الذين ال يطعن عليهم وال طريق لذم واحد منهم 
 .٧١ص ١١ج
الفضيل بن يسار النهدي أبو القاسم عربي، : (قائًال ٨٤٦، برقم ٣١٠ – ٣٠٩ص :وثقه النجاشي) الفضيل بن يسار( -٨

يكنى أبا : بصري، صميم، ثقة، روى عن أبي جعفر وأبي عبد اهللا عليهما السالم، ومات في أيامه وقال ابن نوح
 .انتهى...) مسور
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 حبديث حدثناكم فإذا .صنعوا ما فصنعوا أخلفنا موسى٬، قد: قومه له قال عشرا٬ً، الثالثني

 ما خالف على فجاء حبديث حدثناكم وإذا اهللا٬، صدق: به٬، فقولوا حدثناكم ما على فجاء
   .)١( )مرتني تؤجروا ٬،اهللا صدق: به٬، فقولوا حدثناكم

حصول البداء به٬، بل  وإمكانيةعلى مسألة التوقيت  ويف الروايتني السابقتني تأكيد واضح
عن  إن ذيل الروايتني عام لكل أمر غري حمتوم كاجلهة واملكان وما شابه٬، فقد يقول األئمة 

وعندئذ ال جيوز التكذيب وال يسع املؤمنني  ن املشرق مثالً فيأيت من املغرب٬،شيء بأنه يأيت م
  .إال التسليم

 ٬،مجيعاً )٤(أبيه  عن ٬،)٣(إبراهيم  بن وعلي حممد٬، بن أمحد عن ٬،)٢( حيىي بن حممد: الكليين
: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن ٬،)٧(بصري  أيب عن ٬،)٦( رئاب ابن عن )٥( حمبوب ابن عن ٬،مجيعاً

 واألبرص األكمه يربئ مباركا٬ً، سوياً ذكراً لك واهب عمران أين إىل أوحى تعاىل اهللا إن(
 بذلك حنَّة امرأته عمران فحدث إسرائيل٬، بين إىل رسوالً وجاعله بإذن اهللا٬، املوتى وحييي
 إين رب: قالت وضعتها فلما غالم٬، نفسها عند ¾ا محلها كان محلت فلما أم مرمي٬، وهي

 أعلم واهللا :8 اهللا يقول ٬،رسوالً البنت يكون ال أي كاألنثى٬، الذكر وليس وضعتها أنثى
 إياه٬، ووعده عمران به بشر الذي هو كان عيسى ملرمي تعاىل اهللا وهب فلما مبا وضعت٬،

   .)٨( )ذلك تنكروا فال ولده ولد أو ولده يف وكان شيئاً منا الرجل يف فإذا قلنا

                                                            

 .٣٠٥ص  :الغيبة للنعماني -١
محمد بن يحيى أبو جعفر العطار القمي، شيخ : (قائًال ٩٤٦، برقم ٣٥٣ص :وثقه النجاشي) يحيىمحمد بن ( -٢

  ...). أصحابنا في زمانه، ثقة، عين، آثير الحديث
حدهما علي بن أحدهما يكفي، وأوهذه الواسطة مكونه من رجلين وتوثيق ) أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم( -٣

 :وثقه النجاشي في رجاله ،بن هاشم القمي، وهو ثقة جليل باالتفاق، وهو صاحب تفسير القمي المشهور إبراهيم
  .فراجع. ٦٨٠برقم  ٢٦٠ص
، ٣٣٢، برقم ٢٩١ – ٢٨٩ص ١ج :وثقة المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث) بن هاشم القمي إبراهيم: (أبيه -٤

  .فراجع
الحسن ( :قائًال ١٦٢، برقم ٩٧ – ٩٦ص :وثقه الشيخ الطوسي في الفهرست: هو الحسن بن محبوب) ابن محبوب( -٥
من أصحاب أبي عبد  ، وروى عن ستين رجًالXروى عن أبي الحسن الرضا . ، ثقة...الحسن بن محبوب السراد،(

  ).، وآان جليل القدر، ويعد في األرآان األربعة في عصرهXاهللا 
علي بن : (قائًال ٣٧٥، برقم ١٥١ – ١٥٠ص :سي في الفهرستوثقه الشيخ الطو: هو علي بن رئاب) ابن رئاب( -٦

  ...). رئاب الكوفي، له أصل آبير، وهو ثقة جليل القدر
  .ثقة باالتفاق) بصير أبو( - ٧
 .٥٣٥ص ١ج :الكافي -٨
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 ٬،)٣(عيسى  بن محاد عن ٬،)٢(شاذان  بن الفضل عن ٬،)١( إمساعيل بن حممد: الكليين الشيخ
 فلم قوال٬ً، رجل يف قلنا إذا(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن ٬،)٤( اليماين عمر إبراهيم ابن عن

   .)٥( )يشاء ما يفعل تعاىل اهللا فإن ذلك٬، تنكروا فال ولده ولد أو ولده وكان يف فيه يكن

 بن أمحد عن ٬،)٨(الوشاء  عن ٬،)٧(حممد  بن معلى عن ٬،)٦( حممد بن احلسني :الكليين الشيخ
 بعدل الرجل يقوم قد( :يقول X اهللا عبد أبا مسعت: قال )١٠(خدجية  عن أيب ٬،)٩(عائذ  بن
   .)١١( )هو فهو بعده٬، من ابنه ابن أو ابنه ذلك فيكون به٬، قام يكن ومل وينسب إليه جيور أو

                                                            

، برقم ٤٥٧ص ٦ج :وثقه الشيخ علي النمازي الشاهرودي في مستدرآات علم رجال الحديث): محمد بن إسماعيل( -١
شيخ إجازة الكليني فيما يرويه عن المفضل : محمد بن إسماعيل أبو الحسن النيشابوري البندقي أو بندفر: (قائًال ١٢٦٨٢
وهذا يدل على جاللته وعظم . حتى أنه روى عنه أزيد من خمسمائة حديث. وأآثر الكليني في الكافي عنه. بن شاذان

 .انتهى) ١٠٠/  ١٥ي في وأشار إليه الخوئ. قدره ووثاقته
الفضل بن شاذان بن الخليل أبو : (قائًال ٨٤٠برقم  ٣٠٧ – ٣٠٦ص :وثقه النجاشي في رجاله) الفضل بن شاذان( -٢

عليهما السالم وآان ثقة، أحد  الرضا أيضًا] عن[وروى عن أبي جعفر الثاني، وقيل ...  محمد األزدي النيشابوري
وذآر الكنجي أنه صنف . جاللة في هذه الطائفة، وهو في قدره أشهر من أن نصفه وله. أصحابنا الفقهاء والمتكلمين

 .انتهى...)  مائة وثمانين آتابًا
: حماد بن عيسى أبو محمد الجهني مولى، وقيل: (قائًال ٣٧٠، برقم ١٤٢ص :وثقه النجاشي): حماد بن عيسى( -٣

 :ووثقه الشيخ الطوسي في الفهرست ،انتهى...)  صدوقًا وآان ثقة في حديثه...  سكن البصرة] و[عربي، أصله الكوفة 
  .٢٤١، برقم ١١٦ – ١١٥ص
إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني شيخ من : (قائًال ٢٦، برقم ٢٠ص :وثقه النجاشي): إبراهيم ابن عمر اليماني( -٤

قق الخوئي في معجم رجال ووثقه المح ،انتهى...)  أصحابنا ثقة روى عن أبي جعفر وأبي عبد اهللا عليهما السالم
  .فراجع. ٢٢٨، برقم ٢٤٠ص  ١ج  :الحديث

 .٥٣٥ص ١ج :الكافي -٥
ووثقه الشيخ علي النمازي الشاهرودي في  ،١٥٦برقم ٦٦ص :وثقه النجاشي في رجاله) الحسين بن محمد( -٦

الحسين بن محمد بن عامر األشعري القمي أبو : (، قائًال٤٦٦٤، برقم  ١٩١ص ٣ج :مستدرآات علم رجال الحديث
وهو الحسين بن محمد بن عامر بن عمران بن أبي بكر  يروي عنه آثيرًا. من مشائخ الكليني في الكافي: عبد اهللا

  .فراجع. ٣٦٣٠م ، برق٨٦ص ٧ج :ووثقه المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث ،)األشعري القمي الثقة باالتفاق
. ١٢٥٣٦، برقم ٢٨٠ – ٢٧٩ص ١٩ج :وثقه ودافع عنه المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث) معلى بن محمد( -٧

 .تفسير القمي، فراجع إسنادنه وقع في أ، وذآر ١٢٥٣٥وآذلك برقم . ١٢٥٣٦
الحسن بن : (قائًال ٨٠، برقم ٣٩ص :ذآر مدحه وجاللته النجاشي: الوشاء –هو الحسن بن علي الخزاز ): الوشاء( -٨

ويكنى بأبي محمد الوشاء وهو ابن بنت الياس الصيرفي خزاز من : بن علي بن زياد الوشاء بجلي آوفي، قال أبو عمرو
 – ٣٧ص ٦ج :ووثقه المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث ،...)وآان من وجوه هذه الطائفة Xأصحاب الرضا 

 .انتهى) وآيف آان فال ينبغي الريب في جاللة الرجل ووثاقته.... : (....، حيث قال بعد آالم طويل٢٩٦٨، برقم ٤٠
أحمد بن عائذ بن حبيب األحمسي البجلي مولى، : (قائًال ٢٤٦، برقم ٩٩ – ٩٨ص :وثقه النجاشي) أحمد بن عائذ( -٩
 ،١٠٥٩، برقم ٣٣٢ص ١ج :ووثقه الشيخ علي النمازي الشاهرودي في مستدرآات علم رجال الحديث ،انتهى... )  ثقة

  .فراجع. ٦١٠، برقم ١٣٧ص ٢ج :ووثقه المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث
سالم بن مكرم بن عبد اهللا أبو خديجة : (قائًال ٥٠١، برقم ١٨٨ص :وثقه النجاشي: هو سالم بن مكرم): أبو خديجة( -١٠

 Xآنيته آانت أبا خديجة وإن أبا عبد اهللا : قالي. يقال صاحب الغنم مولى بني أسد الجمال. ويقال أبو سلمة الكناسي
ووثقه الشيخ علي النمازي  ،انتهى...)  آناه أبا سلمة، ثقة ثقة، روى عن أبي عبد اهللا وأبي الحسن عليهما السالم

ووثقه المحقق الخوئي في معجم رجال  ،٦٠٤٥، برقم ١٠ص  ٤ج :الشاهرودي في مستدرآات علم رجال الحديث
  .فراجع. ٤٩٦٦، برقم ٢٤ص ٩ج :الحديث

 .٥٣٥ص ١ج :الكافي -١١
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ويف الروايات الثالث املتقدمة أيضاً تأكيد واضح على مسألة التمويه الذي قد يتعمده 

 حلكمة هم أدرى ¾ا٬، وقد متسك الواقفية Xوخصوصاً يف مسألة اإلمام املهدي   األئمة
هو القائم وهو صاحب السيف وهو الذي ميأل  Xبعدة روايات تنص على أن اإلمام الكاظم 

قد بيَّنوا املخرج من   األئمةاألرض قسطاً وعدالً بعدما ملئت ظلماً وجورا٬ً، يف حني أن 
  .كما يف الروايات الثالث املتقدمة وغريها Xلزوم محلها على ذرية اإلمام الكاظم ذلك٬، و

٬، وإنه هو الذي يقوم ¾ا٬، Xاإلمام املهدي  إىلضاً قد تنسب بعض األعمال وعلى هذا أي
ولكن الذي يباشرها هو وصيه وابنه٬، فيكون هو هو٬، سواء على النحو املتقدم يف الروايات 

فتح األمري املدينة٬، يف حني أن الذي باشر أو أشرف على : السابقة أو على حنو النيابة٬، كقولنا
٬، ويقال عن هذا القائد أيضاً بأنه فتح املدينة٬، وقد يكون اجليش هو فتحها هو قائد اجليش
  .إن مل يكن مع السرية الفاحتة ٬،وبأمره بإشرافهن الفتح أل ؛القائد إىلاملباشر لذلك ونسب 

 :)السالم عليهما( اهللا عبد وأبو جعفر أبو قال: قال ٬،الثمايل محزة أيب عن: العياشي تفسري
 يشاء٬، ما يصنع اهللا فإن هاهنا من فجاء هاهنا من جييء أنه بأمر حدثناك إن ٬،محزة أبا يا(

   .)٢( ٬،)١( )ويثبت يشاء ما ميحو اهللا فإن خبالفه غداً وحدثناك حبديث اليوم وإن حدثناك

عن أمر ما بأنه  ويف هذه الرواية تصريح بيِّن على ضرورة التسليم حىت لو قال األئمة 
يأيت من جهة املغرب مثالً وأتى من جهة املشرق٬، فال جيوز التكذيب٬، حبجة اختالف اجلهة أو 

قد حصل نفسه٬، فسواء كان من نفس اجلهة املخرب  Xاملكان ما دام األمر الذي أخربوا عنه 
عداء اهللا٬، عنها أو من غريها فإن اهللا يفعل ما يشاء٬، وقد يكون هذا من جهة املكر اإلهلي بأ

٬، ليلتبس األمر على األعداء ويبدأ ظهور أو قيام القائم Xوخصوصاً يف قضية اإلمام املهدي 
X  من حيث ال يتوقعون وبعكس ما حسبوا وأعدوا له٬، وقد يكون ذلك من جهة االمتحان

: وغريهم٬، قال تعاىل Xاإلهلي والغربلة والتمحيص كما حصل مع قوم نوح وعيسى 

                                                            

  .١١٩ص ٤ج :بحار األنوار -١
وهذه الرواية موافقة لمعنى الروايات الصحيحة  السابقة، فال حاجة إلى إثبات وثاقتها، وألن تفسير العياشي : أقول -٢

 .حذف أسانيده إلىعمد ناسخة 
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 قَب§ل£هِم§ م£ن ا̈لذ£ين¤ فَت¤نَّا و¤لَقَد§ # يªفْت¤نªونَ لَا و¤هªم§ آم¤نَّا ي¤قُولُوا أَن يªت§ر¤كُوا أَن النَّاسª أَح¤ِسب¤﴿
   .)١(﴾الْكَاذ£بِني¤ و¤لَي¤ع§لَم¤نَّ ص¤د¤قُوا ا̈لذ£ين¤ ال̈لهª فَلَي¤ع§لَم¤نَّ

عدة روايات تنص بوضوح على أن اليماين يأيت من  جاءتومبالحظة ما تقدم؛ حىت لو 
مشيئة اهللا  إىلألن هذا عائد  ؛اليمن مثال٬ً، وجاء اليماين من العراق٬، ال جيوز التكذيب أبداً

   .)٢(﴾يªس§أَلُونَ و¤هªم§ ي¤فْع¤لُ ع¤مَّا يªس§أَلُ لَا﴿: تعاىل٬، قال تعاىل

ا رواية واحدة ضعيفة السند عندهم وخمتلف يف متنها  ولو على   فكيف إذا كان احلال ́أ
  !!وخاضعة للبداء ؟؟   حنو االحتمال 

وهذه النقطة لوحدها كافية لرد ودحض قول املرتابني بأن اليماين البد أن يأيت من بالد 
فحىت لو ترتلنا وقلنا بأن  اليمن٬، وإن جاء من غريها ال جيب تصديقه أو جيب تكذيبه وحماربته٬،

   بأن اليماين خيرج من اليمن : الدين بأ´ا نصاً إكمالالرواية اليت نقلها الشيخ الصدوق يف 
٬، فتكون خاضعة للبداء٬، وال جيوز تكذيب اليماين إن جاء من العراق٬،  تأويل  أيوبدون 

  .نقلها قبل قليل٬، اليت تقدم البيت  أهلوالراد على ذلك يكون راداً على روايات 

خيرج أو يبدأ من  Xأن اإلمام املهدي نه قد صرحت وأشارت بعض الروايات اىل مث إ
اليمن أو من املشرق٬، فهل سوف تلتزمون ¾ا ؟ يف حني أن الروايات املتواترة تنص على أنه 

  !يبدأ قيامه من بيت اهللا يف مكة املكرمة 

   .)٣( )كرعة: هلا يقال ةقري من املهدي خيرج: (أنه قال  اهللا رسول عن

 ابنه إىل يدفعها وعلي.. .: (يف حديث طويل عن رسول اهللا  ٬،Xوعن أمري املؤمنني 
 ابنه إىل يدفعها واحلسن احلسن٬، ابنه إىل يدفعها وعلي علي٬، ابنه إىل يدفعها وحممد حممد٬،
 مث. األخرى من أطول إحدامها غيبتان له وتكون اهللا٬، شاء ما إمامهم عنهم يغيب مث القائم٬،
 السابع ولد من اخلامس فقد إذا احلذر احلذر: صوته رافعاً فقال  اهللا رسول إلينا التفت

                                                            

 .٣ – ٢: العنكبوت -١
 .٢٣ :األنبياء -٢
 .٢٥٩ص ٢ج :لعلي بن يونس العاملي - الصراط المستقيم ،٢٧٨ص ٦٧باب  :للسيد ابن طاووس - والفتنالمالحم  -٣
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 :قال ؟ حاله الغيبة هذه يف يكون فما اهللا رسول يا: قلت: X علي قال ٬،)١( ولدي من

  .)٢(..) .كرعة هلا يقال قرية من اليمن من فيخرج باخلروج٬، له اهللا يأذن حىت يصرب

 قبل من خرجت السود الرايات رأيتم إذا(: قال ٬، أنهعن رسول اهللا  ثوبان٬، عنو
  .)٣() املهدي اهللا خليفة فيها فإن الثلج٬، على حبواً ولو فأتوها خراسان٬،

 قبل من يكون خال٬، خبده جعد٬، أقبل٬، املهدي(: قال أنه ٬،X املؤمنني أمري عنو
   .)٤( ..). أشهر تسعة امرأة محل قدر فيملك السفياين٬، خرج ذلك كان وإذا املشرق٬،

خيرج رجل من ولد احلسني من قبل املشرق لو استقبلته : (قال ٬،اهللا بن عمر وعن عبد
   .)٥( )اجلبال هلدها واختذها طرقاً

خيرج اليمن من قرية يقال هلا  Xفهذه الروايات بعضها ينص على أن اإلمام املهدي 
ن الروايات وبعضها ينص على أنه يكون من قبل املشرق أو من خراسان٬، يف حني أ ٬،كرعة

من مكة املكرمة٬، فكيف جتمعون بني هذه الروايات  يبدأ قيامه املقدس املتواترة تنص على أن
  املتعارضة ظاهراً ؟

  .مناسبات أخرى إن شاء اهللا تعاىل إىلولنا كالم يف هذه الروايات نتركه 

إذن اتضح أن مسألة حتديد اجلهات وما شا¾ها٬، ليس حتميا٬ً، وقد يقع فيه البداء٬، بل قد 
  .به من مجيع الوجوه٬، أو ببيان أهله له باإلحاطةيكون األمر فيه متويه ال تعرف حقيقته إال 

٬، يف منت الرواية٬، فقد )من اليمن(وأيضاً إذا سلمنا بوجود وثبوت كلمة  :النقطة السادسة

ألن كل من  ؛ملقصود من مياين اليمن هو مياين تابع وناصر وممهد لليماين املوعود األصليكون ا
ن من يتبع السفياين يسمى سفياين قائده٬، كما أ إىليتبع اليماين املوعود يسمى مياين٬، نسبة 

أشهر  هذه الصفة لنفس املناسبة٬، ويبقى اشتهار هذه التسمية كلٌ حبسبه٬، وأكيد ستكون

                                                            

  .هناك آالم حول هذه العبارة ربما سيأتي في مناسبات أخرى إن شاء اهللا تعالى -١
 .١٥٤ص ٢ج :لعلي بن يونس العاملي -  الصراط المستقيم ،٣٣٥ص ٣٦ج :بحار األنوار -٢
 -  غاية المرام ،٩٥، الباب ١١٩ – ١١٨ص :للسيد ابن طاووس - المالحم والفتن، ٨٢ص ٥١ج :بحار األنوار -٣

 .١٠٣ص ٧ج :للسيد هاشم البحراني
 .٣١٦ص١٤ح ١٨باب  :الغيبة للنعماني -٤
 . ٧٥باب :المالحم والفتن -٥



 ٢٧........................ ................  احللقة الثا�ية /دراسة يف شخصية اليما�ي املوعود

 
 

Õفقد يكون هناك مياين من اليمن٬، ومياين من ٬، ار الذين يتبعون اليماين املوعودبالنسبة للقادة والثو
  .٬، وكل هؤالء تابعون لليماين املوعود األصل...الشام العراق٬، ومياين من إيران٬، ومياين من 

Õت تصفه حت بعض األخبار بأن هناك ميانياً خيرج من بلد اليمن٬، وبعض الرواياوقد صر
ـ    ).املنصور اليماين(أو ) املنصور(ب

 النيب فقال اليمن٬، أهل  اهللا رسول على وفد(: قال األنصاري٬، اهللا عبد بن جابر عن
 رقيقة قوم: قال  اهللا رسول على دخلوا فلما ٬،بسيساً يبسون اليمن أهل جاءكم: 

 وصيي٬، وخلف خلفي ينصر ألفاً سبعني يف خيرج ٬،املنصور منهم إميا¯م٬، راسخ قلو¾م٬،
  .)١(...)  املسك سيوفهم محائل

 ؛يكون يف آخر الزمان٬، أي يف زمن القيام املبارك) املنصور(ويتبني من هذه الرواية أن هذا 
٬، فيبقى انتظار وجودها مع القائم من آل ألنه مل توجد هكذا شخصية مع األئمة السابقني 

  .Xحممد 

املوعود٬، بدليل أنه يقاتل السفياين قبل خروج واملنصور اليماين هذا ليس هو اليماين 
  :السفياين حنو العراق٬، كما يتضح من الروايتني اآلتيتني

 فتكون أجسام ذوي قوم مع األبقع ظهر إذا: (٬، أنه قالXعن أيب جعفر  ٬،عن جابر
 عليهما فيظهر مجيعاً فيقاتلهما امللعون السفياين األخوص يظهر مث عظيمة٬، ملحمة بينهم
 قبل الناس يستقل شديدة فورة وله جبنوده صنعاء من اليماين منصور إليهم يسري مث ٬،مجيعاً

 مث شديد٬، قتال بينهما فيكون ملونة٬، وثيا¾م صفر وراياÈم واألخوص هو فيلتقي اجلاهلية٬،
  .)٢(...)  عليه السفياين األخوص يظهر

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

                                                            

 .٤٦ص :للنعماني – آتاب الغيبة -١
 .٢٧٦ص ٣ج :Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي  ،١٧٤ص :لنعيم بن حماد - آتاب الفتن -٢
معجم أحاديث  ،٣١٥١١برقم  ٢٧٧ص ١١ج :للمتقي الهندي - آنز العمال ،١٨٤ص :لنعيم بن حماد - آتاب الفتن -٣

 .٢٧٥ص ٣ج :Xاإلمام المهدي 



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي .............................................  ٢٨
إذن مياين اليمن حسب هذه الروايات٬، ينتصر عليه السفياين وينتهي منه قبل خروجه حنو 

ى أمر األبقع ٬، بينما حتدثنا الروايات عن اليماين املوعود بأنه يتسابق والكندي العراق٬، كما ́أ
  .٬، يف يوم واحدكفرسي رهانمع السفياين حنو الكوفة 

 واحدة٬، سنة يف واخلراساين واليماين السفياين خروج: (... ٬، أنه قالXعن أيب جعفر 
 كل من البأس فيكون بعضاً بعضه يتبع اخلرز كنظام نظام واحد٬، يوم يف ٬،واحد شهر يف

 ألنه ؛هدى راية هي اليماين٬، راية من أهدى راية الرايات يف وليس ناواهم٬، ملن ويل وجه٬،
 وإذا مسلم٬، وكل الناس على السالح بيع حرم اليماين خرج فإذا صاحبكم٬، إىل يدعو
 فعل فمن عليه٬، يلتوي أن ملسلم حيل وال هدى٬، راية رايته فإن إليه فا¯ض اليماين خرج
  .)١( ...) مستقيم طريق وإىل احلق إىل يدعو ألنه ؛النار أهل من فهو ذلك

العراق٬، ويهزمه السفياين  إىلفاملنصور اليماين الصنعاين يكون خروجه قبل توجه السفياين 
يف نفس يوم خروج السفياين حنو مث يتوجه حنو العراق٬، بينما خروج اليماين املوعود يكون 

  .العراق٬، فيتسابقان حنو الكوفة

ذلك  فيمكن القول بأن ٬،)واليماين من اليمن(فحىت لو سلمنا أن رواية الشيخ الصدوق فيها 
  .٬، وهو املطلوبالصنعاين املنصور الذي يقضي عليه السفياين قبل توجهه حنو العراق هو اليماين

وبعد كل ما تقدم ال ميكن االستدالل بتلك الرواية على أن اليماين املوعود البد أن يكون 
املشرق٬، ومن العراق خروجه من اليمن حصرا٬ً، بل بداية ظهور اليماين البد أن يكون من 

  .حصراً كما تقدم بيانه يف احللقة األوىل من هذا البحث

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  :مت حترير هذه األسطر بتاريخ
   ـه ١٤٣٢ /األول ربيع /٢٨

  م ٢٠١١ /٣ /٣                                                                              

                                                            

  .٢٦٤ص :للنعماني – آتاب الغيبة -١
 


