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 ةــمدمق

احلمد هلل مالك امللك، جمري الفلك، ديان الدين، رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآله 
 .تسليما   األئمة واملهديني وسلم

السيستاين يزعم  ى موقع اإلنرتنيت التابع ملكتبنشر املركز املذكور أعاله مجلة مقاالت عل
، ولعل أول Xأمحد احلسن  فيها الرد على الدعوة املباركة اليت رفع لواءها مياين آل حممد السيد

الطرح، وابتعادها كل البعد عن كل  ما يالحظه قارئ هذه املقاالت اعتمادها منهجية التضليل يف
 .ما ميت للموضوعية والعلمية بصلة

 واملصادرة، وتلفيق االلتفافمقاربة أدلة الدعوة اليمانية تلجأ هذه املقاالت اىل  ال  منفبد

يزل يلعق  ولعل املركز الذي ملا ،النقوض دون أن جتشم نفسها عناء تقدمي الدليل الشرعي املناسب
 ابنظر كتا)السيستاين  به وبسيده Xجراح الفضيحة العلمية اليت أحلقها أنصار اإلمام املهدي 

 .(الرد القاصم على منكري رؤية القائم

قد أيقن بأن املواجهة العلمية الشريفة ال جتر عليه غري اخليبة فآثر  هذا املركز لعل   :أقول
 .واالستخفافوسيلة الكذب  إىلاللجوء 

عنها هذه املقاالت، وسيتبني  وعلى أية حال سيكتشف القارئ حجم املغالطات اليت تصدر
 .فقهاء الضاللة خطاهبم واإلستحمار اليت يبين عليها لتواءاالله بوضوح أساليب 

القانون أو الضابطة الصحيحة  الفائدة من جهة، ولكي يعرف القارئ ومن أجل أن تعم  
 .يبني القانون املشار إليه ملعرفة حجة اهلل وضعت بني يدي هذا الرد مدخال  خمتصرا  

 .واحلمد هلل وحده وحده وحده

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :قانون معرفة احلجة
 اْلِجن   َخَلْقت   َوَما﴿: تتمثل مبعرفته سبحانه، قال تعاىل خلق اهلل اإلنسان لغاية سامية

، إذ ال عبادة حقيقية دون ليعرفون كما ورد عن أهل البيت  ، أي( )﴾لِيَ ْعب د ونِ  ِإّل   َواْْلِنسَ 
الطريق  إىل قادة وأدالء يرددون النا  حتقيق هذه الغاية الشريفة نصب اهلل وألجل. معرفة حقيقية

حي  عن  الذي به بلوغ الغاية، وأنزل معهم الكتاب وامليزان ليقوم النا  بالقسط، وحيىي من القومي
 .بي نة ويهلك من هلك عن بي نة

للنا  قانونا  يعرفون به حجة اهلل على اخللق،  وكان من ألطافه وحكمته جل وعال أن وضع
وهبتانا ، والقانون املشار إليه يتشكل من ثالث حلقات؛  غيت املدعني زورا  ومييزونه عن الطوا

، أو 8حاكمية اهلل  إىلالدعوة  :وثالثهاالعلم واحلكمة،  :وثانيهاالوصية،  النص اإلهلي أو :أولها
 .هلل راية البيعة

ك مصنعا  أو ميل ن إنسانا  أفلو  ،ولعل هذا القانون واضح متاما  للفطرة السليمة والعقل السليم
 .هلم دخصا  منهم يرأسهم فيه عمال يعملون له فيه فالبد أن يعني   يءمزرعة أو سفينة، أو أي د

البد أن يكون هذا الشخص  وإال ستعم الفوضى، كما( النص) باالسموالبد أن ينص عليه 
قص ر  ليحقق ما يرجو وإال فإن( احلاكمية) ، والبد أن يأمرهم بطاعته(العلم)أعلمهم وأفضلهم 

 .السفه إىلفسيجانب احلكمة  هذا اإلنسان يف أي من هذه األمور الثالثة

الثالثة وهو احلكيم املطلق ؟ وسأحاول  فكيف جيو ز النا  على اهلل ترك أي من هذه األمور
كل حلقة من هذه احللقات الثالث مبا  فيما يلي من صفحات هذا الكتاب بسط احلديث يف

 .ىل العون والتسديديتيسر راجيا  من اهلل تعا

 :النص اْللهي أو الوصية

بدأت الرحلة مع قانون الوصية والنص اإلهلي،   Xمنذ اليوم األول الذي خلق اهلل فيه آدم
َمن  لِْلَمالَِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة قَال وْا أََتْجَعل  ِفيَها َوِإْذ قَاَل رَبُّكَ ﴿: قال تعاىل
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َماء َوَنْحن  ن َسبِّح  ِبَحْمِدكَ ي  ْفِسد  ِفيهَ  َون  َقدِّس  َلَك قَاَل ِإنِّي َأْعَلم  َما ّلَ  ا َوَيْسِفك  الدِّ
 .( )﴾تَ ْعَلم ونَ 

 # َصْلَصاٍل مِّْن َحَمٍإ م ْسن ونٍ  َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمالَِئَكِة ِإنِّي َخاِلٌق َبَشرًا مِّن﴿: وقال تعاىل
 # َفَسَجَد اْلَمآلِئَكة  ك لُّه ْم َأْجَمع ونَ  # رُّوِحي فَ َقع وْا َله  َساِجِدينَ  ْخت  ِفيِه ِمنفَِإَذا َسو يْ ت ه  َونَ فَ 

 .( )﴾ِإّل  ِإْبِليَس أََبى َأن َيك وَن َمَع الس اِجِدينَ 

 مبحضر من املالئكة  Xاآليات الكرمية ينص اهلل تعاىل على استخالف آدم  يف هذه
 وإطاعته فينجحوا يف Xتجيب املالئكة لألمر اإلهلي بالسجود آلدم ، فيس(لعنه اهلل) وإبليس

( لعنه اهلل) يوم القيامة، بينما يفشل إبليس إىلالذي سيكون احملك يف حتديد املؤمنني  االختبار
 (.قال أنا خري منه)بسبب تكربه ودعوره الطاغي بأناه 

صوص عليه، ومثلما كان والفشل يتمثل بإطاعة حجة اهلل أو خليفته املن فمحك النجاح
بتنصيب اهلل سبب جناح املالئكة سيكون سبب جناح املؤمنني، وكما كان اجلحود  القبول والتسليم

واستحقاقه الطرد من رمحة اهلل، سيكون كذلك بالنسبة ( نه اهلللع)سبب فشل إبليس  والكفر
 .(سنة اهلل ولن جتد لسنة اهلل تبديال  )اإلنس واجلن  ألتباعه من

من  إىلبصورة وصية يوصي هبا احلجة السابق  Xآدم  ر قانون النص اإلهلي بعدواستم
ثم )... : قال ،Xمن اهلل على احلجة، فعن أيب عبد اهلل  يليه، وليست هذه الوصية سوى نص

ميراث النبوة والعلم ويدفعه إلى هابيل، ففعل ذلك فلما علم  أوحى اهلل إلى آدم أن يضع
ن األمر إ ،يا بني :لست أكبر من أخي وأحق بما فعلت به ؟ فقالأ :قابيل غضب وقال ألبيه

بما فعلت فإن لم تصدقني فقربا قربانًا فأيكما قبل قربانه فهو أولى  ن اهلل خصهإبيد اهلل و 
وكان قابيل صاحب زرع فقّرب . القربان في ذلك الوقت تنزل النار فتأكله وكان ،بالفضل

فأتاه . فقّرب كبشًا سمينًا فأكلت النار قربان هابيل وكان هابيل صاحب غنم ،قمحًا رديئاً 
لو ولد لكما وكثر نسلكما افتخر نسله على نسلك بما خصه به  ،يا قابيل: فقال إبليس
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بما  نك إن قتلته لم يجد أبوك ب داً من أن يخصكإو  ،ولقبول النار قربانه وتركها قربانك أبوك
 .( )( ... فوثب قابيل إلى هابيل فقتله ،دفعه إليه

 َأْهِلَها ِإَلى اأَلَمانَاتِ  ت ؤدُّواْ  َأن يَْأم ر ك مْ  الّلهَ  ِإن  ﴿: 8يف قول اهلل  Xعبد اهلل وعن أيب 
 هي الوصية: )قال ،( )﴾ِبهِ  يَِعظ ك م نِِعم ا الّلهَ  ِإن   بِاْلَعْدلِ  َتْحك م واْ  َأن الن اسِ  بَ ْينَ  َحَكْمت م َوِإَذا

 .( )( لالرج إلىيدفعها الرجل منا 

. ( )﴾َأْحَمد   اْسم ه   بَ ْعِدي ِمن يَْأِتي ِبَرس ولٍ  َوم َبشِّراً ﴿: Xويف القرآن على لسان عيسى
 .( )﴾َبِصيرٌ  ِمْن اْلَمالَِئَكِة ر س الً َوِمْن الن اِس ِإن  الل َه َسِميعٌ  الل ه  َيْصطَِفي﴿وهكذا ف 

مبا يعرف صاحب هذا : Xاهلل  عبدقلنا أليب : )وعن احلارث بن املغرية النضري، قال
 .( )( بالسكينة والوقار والعلم والوصية: األمر؟ قال

 :العلم والحكمة

َوِإْذ قَاَل رَبَُّك ﴿: خليفة له يف األرض بقوله تعاىل  Xبعد أن نص اهلل تعاىل على آدم
ِفيَها َمْن ي  ْفِسد   وا أََتْجَعل  قَال  ﴿اعرتض املالئكة بأن  ،﴾َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفةً  لِْلَمالَِئَكِة ِإنِّي

َماَء َوَنْحن  ن َسبِّح  ِبَحْمِدكَ  َوَعل َم  #َون  َقدِّس  َلَك قَاَل ِإنِّي َأْعَلم  َما ّلَ تَ ْعَلم وَن  ِفيَها َوَيْسِفك  الدِّ
ْسَماِء َهؤ َّلء ِإْن ك نت ْم بِأَ  اأَلْسَماَء ك ل َها ث م  َعَرَضه ْم َعَلى اْلَمالَِئَكِة فَ َقاَل أَْنِبئ وِني آَدمَ 

ميلك من العلم ما ال متلكون، فهو  Xأجابه اهلل تعاىل بأن آدم  اعرتاض املالئكة .( )﴾َصاِدِقينَ 
X اهلل يف أرضه بسبب هذا املائز وهو العلم الذي منحه اهلل له، فالعلم  قد استحق خالفة

 .بكل تأكيدحجة اهلل دليل يُعرف من خالله هذا احلجة  الذي يتميز به
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 َوقَاَل َله ْم نَِبي ُّه ْم ِإن  الل َه َقدْ ﴿: منها قوله تعاىل ،هذا املعىن وقد وردت آيات كثرية تدل على
َنا َوَنْحن  َأَحقُّ بِاْلم ْلِك ِمْنه  َوَلْم ي  ْؤَت  بَ َعَث َلك ْم طَال وَت َمِلًكا قَال وا أَن ى َيك ون  َله  اْلم ْلك  َعَلي ْ

َوالل ه  ي  ْؤِتي م ْلَكه   ِإن  الل َه اْصطََفاه  َعَلْيك ْم َوزَاَده  َبْسطًَة ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسمِ  اْلَماِل قَالَ َسَعًة ِمْن 
 . ( )﴾َمْن َيَشاء  َوالل ه  َواِسٌع َعِليمٌ 

نبيهم  هؤالء القوم الذين طلبوا من نبيهم أن يبعث هلم ملكا  ولكنهم بعد أن قال هلم ،إذن
هلل قد بعث لكم طالوت ملكا ، اعرتضوا بأن طالوت ال ميلك ماال  وفريا ، وهنا أجاهبم نبيهم إن ا

ِإن  الل َه اْصطََفاه  َعَلْيك ْم َوزَاَده  َبْسطًَة ِفي اْلِعْلِم  قَالَ ﴿بأن األمر ال يتعلق باملال بل بالعلم 
 .﴾ه  َواِسٌع َعِليمٌ َوالل ه  ي  ْؤِتي م ْلَكه  َمْن َيَشاء  َوالل   َواْلِجْسمِ 

تعاىل،  فاملسألة مسألة علم، فاهلل جل وعال يسلح حججه بالسالح الالزم لرحلة العودة إليه
 .وليس هذا السالح سوى العلم

َناه  ح ْكًما﴿: وقال تعاىل َناه  ِمْن اْلَقْريَِة ال ِتي َكاَنْت تَ ْعَمل  اْلَخَباِئثَ  َول وطًا آتَ ي ْ  َوِعْلًما َوَنج ي ْ
 .( )﴾ن  ه ْم َكان وا قَ ْوَم َسْوٍء فَاِسِقينَ إِ 

َنا َوَلَقدْ ﴿ َنا ِمْن بَ ْعِدِه بِالرُّس ِل َوآتَ ي ْ َنا م وَسى اْلِكَتاَب َوقَ ف ي ْ ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْلبَ ي َِّناِت  آتَ ي ْ
بْ ت ْم  س ك ْم اْسَتْكبَ ْرت مْ َفك ل َما َجاءَك ْم َرس وٌل ِبَما َّل تَ ْهَوى أَنف   َوأَي ْدنَاه  ِبر وِح اْلق د ِس أَ  فَ َفرِيًقا َكذ 

 .( )﴾َوَفرِيًقا تَ ْقت  ل ون

تبني هذه احلقيقة وتؤكدها، ففي  كثرية عن املعصومني  هذا وقد وردت أحاديث
 ،رسول اهلل ابن يا: )، إذ سأل أحدهم(نه اهلللع)يف جملس املأمون   Xحماججة اإلمام الرضا

فداللة اإلمام فيما هي ؟ : قال له .بالنص والدليل: Xا ؟ قال ملد عيه بأي ديء تصح اإلمامة
 .الكايف جيد املزيد صولومن يراجع أُ . ( )( في العلم واستجابة الدعوة :Xقال 
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 :حاكمية اهلل

حاكمية اهلل، وإطاعة وإتباع من نصبه اهلل  إىلاحلجة هي الدعوة  احللقة الثالثة يف قانون معرفة
 .تعاىل دون غريه

 # َصْلَصاٍل مِّْن َحَمٍإ م ْسن ونٍ  َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمالَِئَكِة ِإنِّي َخاِلٌق َبَشرًا مِّن﴿: اىلقال تع 
 #َفَسَجَد اْلَمآلِئَكة  ك لُّه ْم َأْجَمع ونَ  # رُّوِحي فَ َقع وْا َله  َساِجِدينَ  فَِإَذا َسو يْ ت ه  َونَ َفْخت  ِفيِه ِمن

 .( )﴾َيك وَن َمَع الس اِجِدينَ  ِإّل  ِإْبِليَس أََبى َأن

 ِمم ن اْلم ْلكَ  َوتَنزِع   َتَشاء َمن اْلم ْلكَ  ت  ْؤِتي اْلم ْلكِ  َماِلكَ  الل ه م   ق لِ ﴿: تعاىل وقال
 .( )﴾َتَشاء

اَلى َعم ا َله م  اْلِخيَ َرة  س ْبَحاَن الل ِه َوتَ عَ  َورَبَُّك َيْخل ق  َما َيَشاء  َوَيْخَتار  َما َكانَ ﴿: وقال تعاىل
 .( )﴾ي ْشرِك ونَ 

اهلل سبحانه  هذه اآليات تؤكد على السجود حلجة اهلل تعاىل، أي إطاعته ولزومه، فامللك بيد
فاختيار احلاكم أو حاكمية النا   يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء وليس للنا  أن خيتاروا احلاكم،

 .(سبحان اهلل وتعاىل عما ُيشركون)درك 

نه سأل اإلمام أما ورد عن سعد بن عبد اهلل القمي يف حديث طويل  :األحاديث ومن
أخربين يا موالي عن : )فقال ،Xوهو غالم صغري يف حياة أبيه احلسن العسكري   Xاملهدي

 .مصلح: ؟ قلت مصلح أم مفسد: Xاإلمام ألنفسهم ؟ قال  اختياراليت متنع القوم من  العل ة
 لمفسد بعد أن ّل يعلم أحد ما يخطر ببال غيره منفهل يجوز أن تقع خيرتهم على ا: قال

 .فهي العّلة التي أوردتها لك ببرهان يثق به عقلك: قال. بلى: قلت ؟ صالح أو فساد
 أخبرني عن الرسل الذين اصطفاهم اهلل وأنزل الكتب عليهم وأيدهم بالوحي والعصمة، إذ

هل يجوز  ،(عليهما السالم) منهم، مثل موسى وعيسى اّلختيارهم أعالم األمم وأهدى إلى 
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يظنان  أن تقع خيرتهما على المنافق وهما باّلختياروفور عقلهما وكمال علمهما إذا هّما  مع
ونزول الوحي  هذا موسى كليم اهلل مع وفور عقله وكمال علمه: قال. ال: ؟ قلت أنه مؤمن

يشك في  عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربه سبعين رجاًل ممن ّل
موسى قومه سبعين  وأختار: 8إيمانهم وإخالصهم فوقعت خيرته على المنافقين، قال اهلل 

الصاعقة بظلمهم، فلما  لن نؤمن لك حتى نرى اهلل جهرة فأخذتهم: رجاًل لميقاتنا، إلى قوله
األصلح وهو يظن أنه األصلح  وجدنا اختيار من اصطفاه اهلل للنبوة واقعًا على األفسد دون

 .( )...(  الصدور وما تكن الضمائر ون األفسد علمنا أن ّل اختيار إّل ممن يعلم ما تخفيد

* * * 

 :رد على املقال األول
وصي ورسول اإلمام املهدي  Xهذا املقال حول دخصية السيد أمحد احلسن  يتمحور
Xوطةكاتبه التقدمي لتساؤالته جبملة من املغالطات يربر عربها فكرته املغل ، وحياول. 

فالبد أن نعرف  ،التحقق من صدق الدعوات اإلهلية يعتمد على معرفة الشخوص نإ :فيقول
هنا أصدق الدعوة، وهذه الفكرة يف احلقيقة غري صحيحة على إطالقها، إذ  الشخص لنعرف

رسل أو املدعي يستوجب تكذيبه دفعة واحدة ودون نظر يف  تستلزم القول
ُ
بأن عدم معرفة امل

 .الصحيح هو التحقق من صدق املدعي البد أن ينطلق من البحث يف دليلهبينما  دليله،

إذا ادعى هذا األمر مدع فاسألوه عن العظائم ) :عنهم سالم اهلل عليهم ما مضمونه وقد ورد
 جلميع ،هي حدودها ؟ وملن يفرتض أن تتحصل ، كما إن هذه املعرفة ما(جييب عنها مثله اليت

 .يل الشرعي على ذلك ؟ كل هذا ال جييب عنه املقالالنا ، أم لبعضهم، وما الدل

إن العلماء ورثة : )هي كاآليت Xفالرواية الواردة عن اإلمام الصادق  ،وعلى أية حال
 ،، وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهموّل ديناراً  وذاك أن األنبياء لم يورثوا درهماً  ،األنبياء

نظروا علمكم هذا عمن تأخذونه فإن فينا أهل ، فاوافراً  فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظاً 
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ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل  البيت في كل خلف عدوّلً 
 .( )(الجاهلين

هنا حتض النا  على أخصوصا ، مبعىن  هذه الرواية واردة يف حق أهل البيت  :أقول
أود يف هذه املناسبة تذكري صاحب و . املنصبني من اهلل تعاىل والتسليم هلم حتري أهل البيت 

ال أب له، بل كان اجلاهلون من علماء السوء يشنعون عليه  Xاملقال بأن السيد املسيح 
أن تكون حجة نيب اهلل  -كما يرتتب على منطقكم   -ويتهمونه بأقسى التهم، فهل معىن ذلك 

ه حىت يلتقي نسب Xعيسى داحضة ؟ وليت دعري ما الضري يف أن جيهل السيد أمحد احلسن 
متزوجا   Xفيعرفه به ؟ أ ليس من املنطقي متاما  أن يكون اإلمام املهدي  Xاإلمام املهدي 

، ( )( الزواج سنتي فمن أعرض عن سنتي فليس مني: )ما مضمونه وقد ورد عن رسول اهلل 
؟ أليس من املنطقي متاما  أن يكون اإلمام قد أخفى  فمن أوىل بإتباع سنة رسول اهلل 

 ألبناء وهم جيهلون حقيقة نسبهم ؟خصيته احلقيقية أو مل يصرح هبا لزوجه أو ألهلها، فنشأ اد

اإلمام  أقصد أنصار -فإن معرفة السيد أمحد متيسرة للجميع، بل إننا  ،وعلى أية حال
عارفيه من  بعض أقاربه، وبعض إىلكثريا  ما نردد املتسائلني عن دخص السيد   - Xاملهدي 

كما يقول كاتب  ليتحققوا من أمره، فمن هذه الناحية ال غموض يف دخصية السيدطلبة احلوزة 
 .املقال

وليتكم علمتم  فهي حق، -املقصود منهم غري احلجة املنصب من اهلل  -أما مراقبة العلماء 
املقلد أخذ دينه من الفقهاء  النا  مثل هذه املراقبة، وليتكم مل تستخفوهم بقول إن على العامي

 .د أو درطدون قي

احلجة صاحب الدليل، إذ يكفي أن نعرف من دليله   ولكن هذه املراقبة ال تسري على :أقول
ما يقول، بل البد من التسليم له حىت فيما ال ندري  كونه حجة اهلل لنصدقه ونطيعه يف كل

 .حقيقته بعد أن علمنا أنه احلجة
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واملعرفة،  قارئ بأنه من أهل العلمواحلق إن كاتب املقال وضع هذه املقدمة السقيمة ليوهم ال
إن السيد أمحد  : باملقولة اآلتية خترصاته الرخيصة، فاملضمون احلقيقي ملقاله يتلخص وليمرر من َث  

من بيت السلمي واسم أبيه كما يقول  كان يلقب بالشيخ من قبل مجلة من طلبة احلوزة، وهو
فكيف يدعي إذن إنه ابن اإلمام  اعيلإمس هو -وأنا هنا أنقل ما يقوله فقط  -صاحب املقال 

 ؟ وإنه سيد من ذرية رسول اهلل  Xاملهدي 

ليس  مل يقل ألحد يوما  إنه Xوللجواب على هذه األسئلة أقول ببساطة إن السيد أمحد 
السواد فإنه دعار بين  أما بيضاء فألن البياض دعار أهل البيت  عمامتههبامشي، وأما كون 

 .له اطالع على التأريخالعبا  كما يعرف من 

فإنه نادئ عن انتساب عشريته لبيت السلمي بالوالء  Xاملقرتن بامسه  وأما لقب السلمي
موسوعة السيد الصدر ليتضح له  إىلفالسيد مقطوع النسب، وعلى طالب احلق العودة   اجلرش)

 .وفق أطروحة خفاء العنوان Xإمكانية زواج اإلمام  معىن

 .اإلمام احلسن العسكري إىلانتمائه  إىل إدارةفهو ( احلسن)أما لقبه 

هل سألتم أنفسكم يوما  ما نسب هذا  :وأضيف .وبرأيي هذا اجلواب كاف ملن يطلب احلق
ضرورية كما يزعم كاتب املقال فلماذا ال تشري هلا  املرجع أو ذاك ؟ وإذا كانت مسألة النسب

أي أهل  -خالل أهل اخلربة، وهذا الوصف معرفة املرجع تتم من  رسائلكم العملية اليت تقرر بأن
 .معرفتهم بعلمه ال بشخصه إىلناظر  -اخلربة 

* * * 

 :رد على املقال الثاني
الكاتب من خالهلا استنهاض مكامن اخلوف يف نفس القارئ عرب التلويح  بعد مقدمة حياول

فقها دعوات ضالة ضالة عرفها التأريخ، وكأنه جيهل أن دعوة احلق البد أن ترا له بوجود حركات
لكي  ولذلك - سنة اهلل ولن جتد لسنة اهلل تبديال   -نارها إبليس وفقهاء الضاللة من جنده  يؤجج
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من وجود  يُعرف املؤمنون بالغيب ويُعرف املنافقون الذين يرتددون يف غيهم، الذين يتخذون
 .احلركات الضالة ذريعة يربرون هبا سقطاهتم

فكرته فيضعنا بإزاء مجلة نقاط يظنها دبهات تعرتض  إىلبعد هذه املقدمة خيلص  :أقول
 .الدعوة اليمانية املباركة

 :عليها كما يأيت سأجيب

البلد، بل الدليل على خالفه،  نه من قاطين هذاأال دليل على أن اليماين يأيت من اليمن أو 
اليماين حجة وكتاب  ،Xللسيد أمحد احلسن  بيان اليماين إىلومن أراد التفصيل عليه العودة 

ن النسبة يف كلمة اليماين قد أواملهم . X وكتاب موجز عن دعوة السيد أمحد احلسن ،اهلل
بلد  إىل االنتسابأو اليمني، كما إن ( مبعىن الربكة)الُيمن  إىلوقد تكون  ،(البلد)اليمن  إىلتكون 

النجف، والسيستاين مدينة خوء ولكنه يسكن يف مدينة  إىلال يعين اإلقامة فيه، فاخلوئي ينتسب 
فالدجال  ،وهي املدينة اليت يأيت منها الدجال األصغر -مدينة سيستان أو سجستان  إىلينتسب 

ومن . ولكنه اآلن يسكن مدينة النجف األدرف -سيستان أو سجستان فهو إذن سيستاين  من
 وسكاهنافمكة إذن من اليمن  ،فإن مكة من هتامة وهتامة من اليمن -وهو املهم  -أخرى  جهة

البيت   ، فأهل( ) (يماني امرؤاْليمان يمان وأنا ): قوله وقد ورد عن رسول اهلل  ،ميانيون
 .( ) Xوولده السيد أمحد احلسن  Xكلهم ميانيون ومنهم اإلمام املهدي 

اجلواب على أن احلسن نسبة  يلقب بالسيد أمحد احلسن فقد تقدم Xأما إن السيد أمحد 
املبادر لإلمام املهدي، فإن بينه وبني  االبنوالسيد للعلم ليس . Xكري اإلمام احلسن العس إىل

 .اإلمام بعض اآلباء

للمقربني من اإلمام بإطاعته، ويف حال العدم يكونون معرضني لسخط اهلل فألنه  أما دعوته
 أصبح احلجة عليهم فعليهم الطاعة، ولعله واضح أن اجلميع يف Xإرساله من قبل أبيه  بعد

، وتأريخ األنبياء واألوصياء ينبئنا بأن الكثري من املقربني قد وإن علت هبم املراتب ختباراالحال 
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محزة  أيبوعلي بن  ،والسامري ،وهذا بلعم بن باعوراء ،فشلوا يف اختبار التسليم حلجة اهلل تعاىل
هلل الذين طردوا من رمحة ا Xاملهدي  اإلماموبعض وكالء  ،الكاظم اإلماموقد كان من مقريب 

 .للسفراء املنصبني وغريهم إنكارهمبعد 

 إىلأحد، بل إنه يقول إن اجلميع حباجة  إىلحباجة  ن اإلمام املهديإ يقل السيد أمحد مل
 .توفيق اهلل وتسديد اإلمام املهدي، ونتحداهم إبراز الدليل، قبح اهلل الكذب والكاذبني

حلركة املسلحة، والرواية اليت يذكرها املقال معىن اخلروج، فاخلروج هو ا هل يعلم كاتب :أقول
 اخلروج األكرب للقائم، وهذا اخلروج يسبقه خروج أصغر إذا صحت التسمية، إىلتنصرف  املقال

 .اهلل واإلمام املهدي إىلفالظهور هو بدء الدعوة  ،والظهور يسبق اخلروج املسلح

إن السفياين واخلراساين  وأزيدك علما  . ( )تظافرت الروايات اليت تدل على هذا املعىن  وقد
ينطبق على عدة مصاديق، ولكن هل تعتقد أن السفياين أو  موجودان، بل إن السفياين مفهوم

هو املعين بالرواية، كيف وليس ألحدمها اتصال باإلمام املهدي؟  اخلراساين يعرف كل منهما أنه
 ،Xباإلمام  اتصالهوحده من يعرف حقيقته ويعرف اآلخرين بسبب  احلق إن اليماين هو
وأما كلمات مقالك هذه فليست سوى حماولة  لتعرف من خالله اآلخرين، فعليك معرفة اليماين

 .وإطفاء نور اهلل، وهيهات ملا تبتغون لتعكري صفو املياه

 اجلاهل الشتام مل يقرأ روايات أهل البيت  يبدو إن هذا :أما عن احلركة املسلحة فأقول
وسبحان اهلل . بعد أن تستنفد الدعوة الفكرية أغراضها ل بالسيفليعرف أن القائم سيحقق العد

أما قضية اإلمام  .وهذا هو ما يهم بالنسبة له -مرجعياته  يتحدث الكاتب بأسف عن تسقيط
له سوى وسيلة يستغلها لتحقيق مآرب مرجعيته املتسلطة على  فليست بالنسبة Xاملهدي 

املرجعية اليت باعت دين النا  احلق بدين أمريكا ال نسقط هذه  وكيف :أقول له -رقاب النا  
يف املقال وما تبقى منه ال  تنصب العداء لإلمام املهدي ورسوله ؟ هذا كل ما الرذيلة ؟ وكيف وهي

 ، أو مقوالت(وكل إناء بالذي فيه ينضح)كونه دتائم رخيصة يعف اللسان عن جواهبا  يعدو عن

 .النا  استخفاف البسطاء من إىليسعى من خالهلا 
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 :الثالث رد على املقال
املهديني اإلثين عشر  هو ابن اإلمام املهدي وأول Xكون السيد أمحد احلسن   إن   :أقول

ببيانه، وأما كونه اليماين   قد تكفلت وصية رسول اهلل Xالذين حيكمون بعد اإلمام املهدي 
ة اليماين فهذا خري لك من لك حقيقة دخصي بيان اليماين لتتضح إىلاملوعود فما أحراك بالرجوع 

 .كانت دائما  ديدن الكفار والطواغيت السفه وركوب الرأ ، فالسخرية من املؤمنني

الرد احلاسم )واحد من عشرين دليال  تضمنها كتاب  أما اخلرب املنقول عن سطيح الكاهن فهو
العشرين مجيعها، إذا ما أردت إبطال وجود الذرية تفنيد األدلة  ، فعليك(على منكري ذرية القائم

ألنه مروي عن سطيح الكاهن لتضحك على ذقون السذج من  ؛هذا اخلرب ال أن تكتفي بانتقاء
 ؛أن الشيخ ناظم مؤلف كتاب الرد احلاسم قد استشهد هبذا اخلرب فقط علما  . مقلدي مراجعكم
. د مضمونهقد يعض -وهي مذكورة يف كتابه  -األخبار الواردة عن املعصومني  ألن مثة الكثري من

 .خلبثك صورت األمر وكأن هذا اخلرب هو الدليل الوحيد على مطلب الشيخ ناظم ولكنك

َا﴿ :قال تعاىل - ): يف ثالثا   أما قولك  وقال اإلمام ،﴾يُ ْؤِمُنونَ  الَ  ال ِذينَ  اْلَكِذبَ  يَ ْفرَتِي ِإَّن 

مستغرب  ربقد يستغ. (جعلت اخلبائث كلها يف بيت وجعل مفتاحها الكذب) :Xالعسكري 
محد بن احلسن أ نإ :؟ فيأيت اجلواب نتم بصددهأويقول ما مناسبة اآلية والرواية مع احلديث الذي 

وأنه رسول اإلمام  نه معصوم وأنه مكلف هبداية النا  وأنه صاحب أهدى الراياتأالذي يدعي 
هناك  يعقل أن يكون فاملعصوم ال يغفل وال يسهو وال ينسى، فهل!  املهدي قد كذ ب هنا

املؤمن ال يكون كاذبا   إنحنن وحسب األدلة الشرعية وروايات أهل البيت نقول ! ؟ معصوم كاذب
قد كذ ب وحر ف ووضع  ولكن هذا الدعي الذي أنكر نسبه وادعى العصمة. فكيف باملعصوم

ن احلديث إنقله حيث  ويف نفس الوقت كذ ب يف ،حديثا  أوهم النا  أنه جاء عن أهل البيت
 :عن سطيح الكاهن    ص   واه صاحب بشارة اإلسالم نقال  عن حبار األنوار يف جالذي ر 

 (.فعندها يظهر ابن النيب املهدي )...

حد أهذا هو (. فعندها يظهر ابن املهدي)محد بن احلسن أ .... وليس احلديث كما رواه
 (.اإلمام املهديمحد بن احلسن وعلى أنه اليماين ورسول أهبا على عصمة  أدلتهم اليت يستدلون
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 :عليه فيرد

وتوجه  السيئ فلماذا تستعرض خلقك ،Xالكتاب من تأليف الشيخ ناظم ال السيد أمحد 
أنفك وأنوف  الشتائم اليت تربيت عليها للسيد أمحد احلسن وصي ورسول اإلمام املهدي رغم

 أصنام قريش ؟

ت املختلفة من كتاب مراجعة الطبعا بدال  من انسياقك املخزي وراء الشيطان كان حري بك
ففي أحد الطبعات وردت الرواية كما ناظم،  بشارة اإلسالم لتجد فيها الرواية كما أثبتها الشيخ

 :يلي وقد علق الشيخ ناظم مبا. أثبتها الشيخ ناظم

 :والدليل على ذلك ما يلي ،Xاملهدي  اإلمامميكن محل اللفظ على  ال

 (.ابن النيب املهدي)وليس ( املهدي ابن)حد الطبعات عندنا اخلرب بلفظ أيف  - 

الحظنا تسلسل  إذا، يف ذلك اخلرب أصال   Xاملهدي  اإلمامال ميكن محل اللفظ على  - 
 :األحداث يف نفس اخلرب، وهي

 فيبيح باحلمر، السود الرايات فيبدل صخر، ولد من رجل فيخرج: )خروج السفياين بقوله -أ
 مكشوفة الساق بيضاء فرب الكوفة، هنب صاحب وهو ات،معلق بالثدايا النساء ويرتك احملرمات،

 (.فرجها واستحل عجزها، وكثر زوجها، قتل حمفوفة، اخليل هبا مردوفة، الطريق على

 فعندها: )فقال ،(ابن النيب املهدي)ث ذكر خروج ابن املهدي أو على الطبعة األخرى  -ب
خروج أو قيام اليماين والسفياين يف  نأوهذا موافق للروايات اليت تنص على  ،(املهدي ابن يظهر

 .وقت واحد

 امسه كالقطن أبيض اليمن، صنعاء من ملك خيرج ث: )بقوله ،خروج ملك من صنعاء -ج
نه خيرج بعد إيقول  أنوهذا امللك ال ميكن ألحد  ،(الفنت غمر خبروجه فيذهب حسن، أو حسني

املهدي  اإلمامهنا تقصد أعلى ( هديابن امل)، وبذلك ال ميكن محل قوله Xاملهدي  اإلمامقيام 
Xاإلمامال يصدق على  فهو أيضا  ( ابن النيب املهدي)ن اللفظ هو أ، فحىت لو تنزلنا وقلنا ب 
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وث تدل على ( اليمن صنعاء من ملك خيرج ث) :والسيما عند مالحظة قوله ،Xاملهدي 
 .وليس بعده Xدي امله اإلمامألن ملك صنعاء خيرج قبل قيام  ؛الرتاخي كما هو معلوم

 ،مهديا   وهاديا   ،زكيا   مباركا   يظهر فهناك: )بقوله Xاملهدي  اإلماموبعد ذلك ذكر قيام  -د
 به ويظهر الظلماء، بنوره فيكشف هداهم، الذي اهلل مبن أتاهم إذا النا  فيفرج ،علويا   وسيدا  
 ويعيش الدماء، يسفك فال السيف ويغمه بالسواء، النا  يف األموال ويفرق اخلفاء، بعد احلق

 القرى، أهل على احلق ويرد ،القذاء من الدهر عني عدله مباء ويغسل واهلناء، البشر يف النا 
 فيمال فاجنلى، غبار كان كأنه والعمى، الغواية بعدله ويرفع والقرى، الضيافة النا  يف ويكثر

قوله السابق  أنذا يدل على وه ،(امرتاء بال للساعة علم وهو ،حباء   واأليام وقسطا   عدال   األرض
، فال يكون Xاملهدي  اإلمامال يصدق على ( ابن النيب املهدي)أو حىت لو قلنا ( ابن املهدي)

وهو اليماين املوعود، وهو أيضا ابن  Xاملهدي  اإلمامله مصداق غري املهدي األول من ذرية 
 .Xاملهدي  اإلمامألنه من ذرية  ؛النيب

محد بن أحد أدلتهم اليت يستدلون هبا على عصمة أا هو هذ) :يت من قولكياستح أما
 (.أنه اليماين ورسول اإلمام املهدي احلسن وعلى

الروائي على وجود ذرية لإلمام املهدي  االستدالل اللسان يف صدد يءفالكتاب أيها البذ
Xتعبدهم من دون اهلل، وليس ما قلت، أ هذه هي املوضوعية ، وهو ما ينكره األصنام الذين 

 قبحك اهلل من متفيهق يلهج ،حوزة السيستاين ؟ أ لست هنا تكذب والعلمية اليت ربتكم عليها

 !بالكلمات دون تطبيق هلا ؟

* * * 

 :على املقال الرابع رد
بأن انقطاع السفارة يف عصر الغيبة  يبدأ املقال الرابع مبصادرة عجيبة غريبة يزعم فيها كاتبه

ضروريات املذهب دون أن جيشم نفسه عناء  قطعية، وأصبح منالكربى قد ثبت لديه باألدلة ال
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حال حنن نتحداه بأن يقدم دليال  درعيا  على  تقدمي ما يثبت هذا اإلدعاء الغريب، وعلى أي
 .باالنتظارزعمه هذا، وحنن 

حممد  ين أجد دبها  كبريا  يبلغ حد التطابق بني ما ورد يف هذا املقال وما كتبه الشيخأ واحلق
قد تعرض لبعض  (طلبة احلوزة إىلنصيحة )ن السيد أمحد يف كتابه إيف بعض كتبه، وحيث  السند

 إىلفعليه أحيل القارئ ، ( )خترصات السند فيما يتعلق هبذا املوضوع، وكذلك فعل بعض األنصار 
 .له جلية األمر فيما خيص مسألة السفارة يف الغيبة الكربى هذه الكتب لتتضح

إنه خليط عجيب من األفكار اليت ال عالقة هلا أبدا  بدعوة اليماين،  :أقول املقال إىلوبالعودة 
 املوهومة اليت يتحدث عنها والتومهات واهللوسات كل ذلك ال عالقة له بدعوتنا ومل يقل فاخلوارق

وإثارة الشكوك  به أحد منا، وليس احلديث عنه يف هذا املقال سوى حماولة لتشويه الدعوة املباركة
 .وهي حماولة ينقصها درف اخلصومة على أية حالحوهلا 

على الغيب من قنواته الصافية، فقد ثبت لنا بالدليل الشرعي الذي ال يرقى إليه  أما اإلطالع
 وصي ورسول اإلمام املهدي وهو من املعصومني، وهذا املقدار Xبأن السيد أمحد احلسن  دك

 .ينقض كل التخرصات اليت حياول الكاتب إلصاقها بنا

الرؤيا اليت حيضر فيها املعصوم، ونراعي متاما  مسألة الشروط اليت  أما الرؤيا فنحن نؤكد على
فهي تؤزكم أزا ، بل لقد صرمت  منها باالحرتازالرؤيا، أما الشياطني فما أجدركم  يعرف منها صدق

 .مطية هلا تسريكم ميينا  أو مشاال  

د الالحقة، ولكن أقول فقط أن كاتب املقال الرؤيا يف الردو  مسألة إىلوعلى أي حال سأعود 
وهذه نتيجة خطرية ترقى  ؤىوالدوران أن يوحي للقارئ بعدم التصديق بالر  حياول بطريقة اللف

 بالغيب والعياذ باهلل، فهل يريد الكاتب هذه النتيجة ؟ أم إن له رأيا  آخر، ننتظر ملصاف الكفر

 .إذن أن يسمعنا إياه

* * * 

                                                           

 .Xن دعوة السيد أحمد الحسن انظر كتاب موجز ع - 
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 :ام رد على املقال اخل
نه مأخوذ من  أعلمية حقيقية يف هذا املقال الذي أرجح  على الرغم من عدم وجود مادة

مما ينطوي عليه على  يءفيما تقدم، وعلى الرغم من عدم ورود د كتاب الشيخ السند املشار إليه
لثالث الرؤيا اليت سنخصص هلا حبثا  عند الرد على املقال ا إىلمنه باإلدارة  دعوتنا، إال ما يتعلق

 إن :بعض األمور، ومنها إىلعلى الرغم من كل ذلك إال أنه ال بأ  من اإلدارة  :أقول عشر،

 مما يعين أنه متصل بالغيب من طرقه السيد أمحد احلسن معصوم بنص وصية رسول اهلل 

 .الشرعية اليت ال خيالطها ريب

يله هو نفسه دليل حجج والعرتة، ودل القرآن: يصر دائما  على الثقلني Xإن السيد  :ومنها
 (.قانون معرفة احلجة)اهلل الذي بيناه يف 

 يعتمد يف دعوته على ما أمساه كاتب املقال Xوعليه ال ميكن ألحد أن يقول إن السيد 

جنيب من  ننا ماأباخلوارق والرياضات، بل إن كل من له أدىن إطالع على الدعوة يعرف جيدا  
 .للدعوة يف الدليل العلمي احبث: ة بالقولباإلتيان مبعجز  Xيطالب السيد أمحد 

أن دعوتنا  إننا نتحدى كاتب املقال ومن يقف وراءه أن يأتينا مبثل واحد يدل على :ومنها
لإلتيان بأمثلة   االستعداد خالفت فيه الشرع، فأحلت حراما  أو حرمت حالال ، بل إننا على أمت

 .كثرية على خمالفة مرجعهم لشرع اهلل

خبصوص الربا الذي أحله فقهاء  Xالبيان الصادر عن السيد أمحد احلسن  يف بل لقد فعلنا
 .سبحان اهلل رمتين بدائها وانسلت، ( ) آخر الزمان

السفارة فكما سلف القول يف مكان آخر هو حديث ينقصه الدليل،  أما حديث املقال عن
ستثناء الدهاء يستحق الذكر، با يءوبعد فليس يف املقال د. ومكابرة بل هو تعنت واضح

إذ ليس سرد األقاصيص واألمثال سوى مكر يراد منه اإلحياء بأن دعوتنا . واملكر الشيطاين الكبري
 .املاكرين على مثل هذه األقاصيص وهي خلو من الدليل، ولكن ميكرون وميكر اهلل واهلل خري تقوم

                                                           

 .األنصارانظر موقع  - 
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 :رد على املقال السادس
 :صة، ويف املقال خلط وأخطاء كثرية، منهاالنيابة اخلا موضوع هذا املقال يدور حول حدود

 .غري الضروريات على حد تعبريه قوله إن للفقيه حجية يف ضمن

البيت اليت يرويها الفقيه، أما الفقيه  روايات أهل إىلإن احلجية يف احلقيقة مرجعها  :وأقول
حجية له على عقله كما يفعل فقهاء آخر الزمان فال  حبد ذاته أي يف حال فارق الروايات وحك م

 .اإلطالق

حجية الفقهاء والسفراء ال تتقاطع وال تلغي أحدمها األخرى، فهو قول  إن دائرة: أما قوله
 حجيةفحجيته فرع من  Xأن النائب اخلاص ال يقدم وال يؤخر إال بأمر اإلمام  غريب، فاملعلوم

قل عن اإلمام مع وطاعته مفرتضة إذن على الفقيه وغري الفقيه، فكيف يتساوى من ين اإلمام،
عليه بل  ال دليل اهتام؟ وأما ما يرمي له املقال من نبز لدعوتنا بأهنا قد غريت تشريعا  فهو  غريه

 .هو حمض افرتاء، قاتل اهلل الكذابني

* * * 

 :السابع رد على املقال
عنها إهنا عامية  يناقش صاحب هذا املقال يف رواية الوصية من حيث السند والداللة فيقول

تنص على األئمة اإلثين عشر  النكتة السمجة، فالرواية إىلذهب، وهذا القول يف احلقيقة أقرب امل
X العامة من حيث األسا ،  وتنسف مذهب أبناء ، أي إهنا تثبت مذهب أهل البيت

أي )نقل روايات العامة  فالشيخ الطوسي أوال   فكيف تكون إذن عامية املذهب يا أويل األلباب ؟
 الزمان صاحب إمامة على يدل ومما: )ثين عشر، حيث قالاإل باألئمةاليت تصرح ( غري الشيعة

 والفرقتان املختلفتان، الطائفتان رواه ما غيبته وصحة  الرضا بن حممد بن علي بن احلسن ابن
 وإذا ينقصون، وال يزيدون ال عشر إثنا  النيب بعد  األئمة أن واالمامية العامة املتباينتان

 وعلى إمامتهم، إىل نذهب الذين عشر ثيناإل األئمة على قطع بذلك قال من فكل ذلك ثبت
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 خمالفي جهة من ذلك يف روي فمما :يقول أن إىل ....... غيبته، وصحة X احلسن ابن وجود
 .( )...(  الشيعة

وذكر من ضمنها رواية الوصية اليت ( أي الشيعة)ث درع بذكر الروايات اليت عن طرق اخلاصة 
ما روي من جهة اخلاصة فأكثر من أن حيصى،  فأما: )ليكم نص كالمهإ، و اآلنحمل النقاش هي 

 .( )....( غري أنا نذكر طرفا منها 

ذكر الوصية من ضمنها، وهذا دليل على أن كل رواة الوصية  أن إىلودرع يف سرد الروايات 
 !!!هم من الشيعة االمامية، وهبذا يتبني وهم كاتب السطور كعادته 

 .بسبب جهلكم املخزي أريقملاء وجوههم الذي  أحفظلكان  قليال   أنفسكم أتعبتمفلو 

العامة رواية  أبناءينقل  أنينقل الراوي ما خيالف عقيدته، فمن املمكن  أنبل من املمكن 
 .، وهو قرينة على صحة الروايةبل هذا  كثري جدا    األئمة إمامةتنص على 

حسب  -يقول عامية السند  أن، فاملفروض ملذهب ليس دقيقا  بل إن وصفه هلا بأهنا عامية ا
 .-زعمه 

ن هذه إو  ،ن الشيخ الطوسي قال حدثنا مجاعةأل ؛ن رواية الوصية مرسلةأأما قولكم ب
اجلماعة غري معروفة، فهو دليل عدم املعرفة بطريقة الشيخ الطوسي، فالشيخ الطوسي ينقل عن 

روفة عنده ويبدأ السند بعد اجلماعة بصاحب الكتب واألصول بواسطة مجاعة مع أصحاب
 إىلالكتاب أو األصل املنقول عنه احلديث، وقد بني الشيخ الطوسي يف مقام آخر أمساء رجاله 

 .أصحاب تلك الكتب أو األصول

بداية سند الوصية بعد اجلماعة هو البزوفري وقد ذكر الشيخ الطوسي طريقه  أنومن املعلوم 
 أصحابألن البزوفري من  ؛، وهذا يدل على قطعية صدور الوصيةالبزوفري كما سيأيت إىل

املهدي كما  اإلمامالكتب أو األصول وهو من أوثق األصحاب وجاللته معروفة بل هو وكيل عن 

                                                           

 .5  ص: الطوسيغيبة  - 
 .05 ص: الطوسيغيبة  - 
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الوصية منقولة عن كتب أوثق  أنهو واضح من اخلرب الذي ذكره صاحب البحار، وبذلك يثبت 
أهنم ديعة  إىلوثاقة الرجال الذين بعد البزوفري، إضافة إثبات  إىلفال حاجة  ،الثقاة املعتربة

ونقلهم لرواية الوصية يدل على حسنهم وكماهلم كما نص عليه الشيخ علي النمازي أكثر من مرة 
 (.مستدركات علم رجال احلديث)يف كتابه 

نقل لك ما ذكره صاحب كتاب أالبزوفري الثقة اجلليل  إىلوحول طريق الشيخ الطوسي 
 (:عن الوصية دفاعا  )

ينقل رواية ضعيفة أو  أنوالعدالة  فرببكم هل يتوقع من هكذا رجل غاية يف الوثاقة)
وقد نقل الشيخ الطوسي رواية  نه من أصحاب الكتب املعتمدةأذلك  إىلأضف  ،موضوعة

ومها من . واحلسني بن عبيد اهلل الغضائري أمحد بن عبدون: الوصية من أحد كتبه وطريقه إليه هو
 ،األعمالوكتاب ثواب  كتاب احلج، :البزوفري ومن كتب. ألهنما من مشايخ النجادي ؛ثقاتال

كما ذكرها النجادي ...الواقفة، وكتاب سرية النيب واألمية  وكتاب الرد على وكتاب أحكام العبيد،
 .عبد اهلل البزاز عنه أبومحد بن عبد الواحد أخربنا جبميع كتبه أ: وقال   يف رجاله ص

 رواية الوصية منقولة من كتب احلديث املعتربة اليت ألفها ثقات األئمة  تكون وهبذا
. كما صرح بذلك كبار العلماء.قطعية الصدور بغض النظر عن وثاقة رجال سندها وبذلك تكون

 والدليل على أن الشيخ الطوسي ينقل عن كتاب احلسني بن علي بن سفيان: قال أن إىل..... 

الذي أخذ  عنه احلر العاملي من أنه يبتدأ يف سند الروايات بذكر املصنف البزوفري هو ما نقله
فيدل على أنه أخذه من   ومن املعلوم أنه ابتدأ يف رواية الوصية باحلسني البزوفري اخلرب من كتابه،

أيب عبد اهلل احلسني بن  وما ذكرته عن": ث ذكر طريقه إىل ذلك الكتاب حيث قال كتابه،
 .( ) "عنه( الفضائري)عبيد اهلل  فقد أخربين به أمحد أبن عبدون واحلسني بنسفيان البزوفري 

يف  (قد  سره)قال الشيخ الطوسي ": عن الشيخ الطوسي ليك نص كالم احلر العامليإو 
أقتصر من إيراد األخبار على االبتداء بذكر املصنف الذي أخذ  بعد ما ذكر أنه( التهذيب)آخر 

وحنن نذكر الطرق اليت يتوصل : األصل الذي أخذ احلديث من أصله أو صاحب اخلرب من كتابه،
                                                           

 .03ص: خاتمة الوسائل - 
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لتخرج األخبار  األصول واملصنفات ونذكرها على غاية ما ميكن من االختصار، هبا إىل رواية هذه
 .( )...( املراسيل وتلحق بباب املسندات  بذلك عن حد

 :الرواية فإليكم هذا البحث الذي كتبه أحد األنصار وأما عن سند

 الرحيم سم اهلل الرمحنب

 .احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآله األئمة واملهديني

تعاىل، وأنه أعلم  ال خيتلف اثنان مستقيما الفكر على أن اختيار اخلليفة يف األرض بيد اهلل
االختيار واإلطالع  وال ميكن أن يكل هذا األمر إىل النا  لقصورهم عن ،حيث جيعل رسالته

 اأَلْرضِ  ِفي َجاِعلٌ  ِإنِّي﴿: قال X لى بواطن البشر وحقائقهم، فأول ما خلق اهلل تعاىل آدمع
بتعيني من اهلل تعاىل، فأوصى  ث بعد آدم أصبحت اخلالفة تنتقل عن طريق الوصية ،( )﴾َخِليَفةً 

 ىلإث من بعده  ،Xنيب اهلل نوح  إىلوهكذا حىت وصلت الوصية  ،ابنه هبة اهلل إىل X آدم
 وعيسى X ىل موسىإو  X وإبراهيم  Xنيب اهلل هود إىلوهكذا هلم جرا   X أبنه سام
X  نبينا حممد  إىلحىت وصلت الوصية . 

فلم تزل الوصية في عالم بعد : إىل أن قال ...: )قال ،X خرب عن أيب عبد اهلل ففي
لمستحفظين أسلم له العقب من ا فلما بعث اهلل محمد  محمد، إلىدفعوها  عالم حتى
 .( ) ...( إسرائيل وكذبه بنو

 فيها خلفائه لعلي ابن أيب طالب وبني   أوصى وصيته  وحني حضرت الوفاة الرسول حممد
 اإلمام املهدي إىلإمام حىت انتهت  إىلإمام  يوم القيامة وأصبحت هذه الوصية تنتقل من إىل
X. 

                                                           

 . ص: خاتمة الوسائل - 
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يعين  - وأنت تدفعها): Xقال لعلي  ن رسول اهلل إ: فعن أيب عبد اهلل يف احلديث
ويدفعها وصيك إلى أوصيائك من ولدك واحدًا بعد واحد حتى تدفع  ،إلى وصيك -الوصية 

 .( )...(  بعدك إلى خير أهل األرض

مام إمام إىل إتنتقل من  Xوكتبها أمري املؤمنني   فأصبحت الوصية اليت أمالها الرسول
وأمست هي أوضح دليل ملعرفة  ه املهديني،بعده إىل ذريت ومن X حىت سلمت لإلمام املهدي

 .الوصية ومل تنص عليه فليس بوصي فمن ال توجد عنده ،األوصياء 

يعرف صاحب هذا األمر بثالث ّل تكون في : )يف خرب طويل قال Xعن أيب عبد اهلل 
 .( ) ...( وهو وصية وعنده سالح رسول اهلل ووصيته هو أولى الناس بالذي هو قبله،: غيره

 أَن َما َواْعَلم واْ ﴿ :وقال عز ذكره )... :يف خرب طويل قال X عبد اهلل عن أيب ضا  وأي
وآت ذي القربى ) :ثم قال ،( )﴾اْلق ْرَبى َوِلِذي َولِلر س ولِ  خ م َسه   لِّلهِ  فََأن   َشْيءٍ  مِّن َغِنْمت م

 .( )...(  حقه الوصية وكان Xوكان علي  ،(حقه

 ،ووعدنا الشفاعة ،يا من خصنا بالكرامة): قال X دقاإلمام الصا ةمناجاحد أويف 
 .( ) ...( وخصنا بالوصية ،السالفة األمموختم بنا  ،األنبياءوجعلنا ورثة  ،وحملنا الرسالة

ال يتورعون  جاء اليوم بعض من الذين ،ورغم كل هذا التأكيد واألمهية لوصية الرسول 
وسندها غري  الوصية وأهنا غري صحيحة وأهل بيته، ليشككوا بتلك  عن رد كالم الرسول

دافع هلا سوى اهلوى  واليت ال معتمد، و غريها من األباطيل اليت ما أنزل اهلل هبا من سلطان،
 .والتعصب والعناد ضد احلق ال غري

أعادوا سنة عمر بن اخلطاب يف التشكيك يف نفس تلك الوصية  وهؤالء بكالمهم هذا قد
وحاداه فهو  ،فقال عمر حسبنا كتاب اهلل أن حممدا  يهجر ا،كتابته عندما أراد الرسول 
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 إىلوكذلك يعتربون من أصحاب سقيفة آخر الزمان الذين يرومون  اهلوى، الذي ال ينطق عن
هذه  أنن عمر بن اخلطاب عندما أدرك إف. أهلها وجعلها دورى ملن غلب غصب اخلالفة عن

 اهلل تعاىل، فاهتم الرسول  إىليف سندها يف اخلالفة حاول التشكيك  آماله الوصية ستنسف

كالم  ن حممدا  يتكلم بال وعي لريفع احلجية منإو  ،الوصية باهلل تعاىل اتصالباهلذيان ليقطع 
 .الرسول 

ألن  حجية وصية الرسول  ألنه الطريق الوحيد لسلب ؛التشكيك بالسند إىلوالتجأ عمر 
وعلى هذا  ،يوحى من اهلل تعاىل وحي إالهو  نإال ينطق عن اهلوى  الرسول  أنالنا  تعلم 

 ،نفسه وليس من رأي الرسول  ألنه صادر من اهلل تعاىل ؛نافذ وحجة فكالم الرسول 
عمر دكك يف صحة  نأهو واضح  فطعن عمر يف صحة اتصال هذه الوصية باهلل تعاىل، وكما

 رسول اهلل  إىللوصية صحة سند ا اهلل تعاىل، وأتباعه اليوم يشككون يف إىلسند الوصية 
 .سنة اهلل ولن جتد لسنته تبديال   ألهنا خالفت أهوائهم ودنياهم، ؛ليسلبوها احلجية

وإلثبات أن هؤالء  صحة الوصية، إلثبات ؛ومن أجل سد أفواه هؤالء كتبت هذه األسطر
وتعمدت ذكر وتفاصيل بعض قواعد الدراية  جهالء حىت يف قواعد احلديث اليت يعتمدوهنا،

 .جبهلهم املخزي وليفتضحوا لزامهم مبا ألزموا به أنفسهم،إل

والصالة والسالم على حممد  ومن اهلل أستمد العون والتوفيق وله احلمد يف األوىل واآلخرة،
 .له األئمة واملهدينيآو 

 :الصحيح الحديث

وحاولوا الطعن بصحتها من  يف ليلة وفاته،  عرتض البعض على رواية الرسول حممدا
 .سندها لضعف ؛عليها االعتمادة السند وزعموا أهنا ال جيوز ناحي

يطفئوا نور اهلل  وأهنم يريدون أن ولعمري أن هؤالء ال يفقهون من قواعد احلديث ديئا ،
 .فهيهات هيهات ملا يهدفون بأفواههم،
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 وهذه طامة كربى وداهية عظمى معتمدة على رجال السند فقط، وتومهوا أن صحة احلديث
ولو أهنم أتعبوا أنفسهم قليال  يف  من أنا  يدعون العلم والدين، هذا اجلهل الفضيعأن يصدر 

 .أو الرجال لتداركوا فضيحتهم هذه، وألغنونا عن االنشغال بردهم مراجعة قواعد احلديث

صحة )جيب معرفة ما املقصود من  واعتبارهااالستدالل على صحة رواية الوصية  وقبل
 مبا ألزموا به أنفسهم ال إللزامهمبعض قواعد الدراية  إىلوسأتطرق  ،وبأي طريقة تثبت (احلديث

العلم  فقد اختلف علماء الدراية أدد االختالف يف قواعد ذلك. ألين أتبىن كل ما أستدل بهِ 
 .فمنهم من ينفي ومنهم من يثبت

 القرتانهن احلديث معترب ومعتمد عليه لتواتره أو إويراد منها  تطلق صحة احلديث تارة :فأقول
كوجوده يف أحد الكتب املعتربة اليت دهد مؤلفوها بصحة ما   ،للعلم بصحته بأحد القرائن املوجبة

 أو روايته من قبل الرواة الذين أمجع على أهنم ،أو ملوافقتة للقرآن والسنة الثابتة ،فيها من أحاديث

خامتة  احلر العاملي يف غريها من القرائن اليت أوصلها إىل ال يروون وال يرسلون إال عن ثقة،
 .قرينة (  ) إىلالوسائل 

وهذا هو مبىن املتقدمني ومن  السند فقط، وعلى ذلك ال تنحصر صحة اخلرب بوثاقة رجال
والشيخ الصدوق صاحب كتاب  ،كتاب الكايف كالشيخ الكليين صاحب تبعهم من املتأخرين،
 ،والشيخ املفيد ،االستبصارو التهذيب  والشيخ الطوسي صاحب كتايب ،من ال حيضره الفقيه

كثري من املتأخرين كاحلر العاملي صاحب    إىل إضافة ،(رمحهم اهلل مجيعا  ) والسيد مرتضى وغريهم
رمحهم )واحملقق الكركي وغريهم  ،واألمني األسرتآبادي ،والفيض الكاداين ،كتاب وسائل الشيعة

 (.اهلل تعاىل

 مامية عدول، الذي هو أحدإته كلهم ديعة تطلق صحة احلديث ويراد منها ما كان روا وتارة

وتبناها ، العامة أبناءاليت كانت من مباين ( الضعيف املوثق احلسن، الصحيح،)األقسام األربعة 
. خبمسمائة سنة تقريبا   بعض علماء الشيعة يف القرن السابع للهجرة تقريبا  أي بعد الغيبة الكربى

 ؛العلماء حول هذا التقسيم للخرب تالف دديد بنيوهذا هو مبىن أكثر املتأخرين، وقد وقع اخ
 جمهول، أوأحد رواته ضعيف  أناملعتمدة حبجة  ن كان ثابتا  يف الكتبإألنه يستلزم رد احلديث و 



 19 ..........................................الرد على مركز الدراسات التخصصية 

وجوزوا العمل هبا   األئمةالكتب اليت عرضت على  كثريا  من  أنوقد صرح الكثري من العلماء 
؟ ومل  بصحتها م ذلك ردها وقد دهد األئمة فهل يستلز  حتتوي على رواة ضعاف وجماهيل،

من ( التقسيم الرباعي للخرب)يومنا هذا، ويعد هذا املبىن املتأخر  إىل يتحرر النزاع يف هذا املوضوع
 .اليت مل يتفق عليها املستحدثات

األقسام األربعة  إىلاحلديث  قال الشيخ هباء الدين يف مشرق الشمسني بعد ذكر تقسيم
قدمائنا كما هو ظاهر ملن مار  كالمهم بل  مل يكن معروفا  بني االصطالحهذا و ): املشهورة

اقرتن مبا يوجب  أومبا يقتضي اعتمادهم عليه  املتعارف بينهم إطالق الصحيح على ما أعتضد
 .( )...(  الوثوق به والركون إليه

كتب   ن أحاديثإ: )ونقل احلر العاملي كالم الشيخ الطوسي يف هذا املوضوع ملخصا  
ما يكون مقرتنا  بقرينة موجبة  ومنها ،منها ما يكون متواترا  : أصحابنا املشهورة بينهم ثالثة أقسام

ولكن ودلت القرائن على وجوب العمل  ومنه ما ال يوجد فيه هذا وال ذاك للقطع مبضمون اخلرب،
ا له معارضا ، ومنها أمجعوا على نقله ومل ينقلو  منها خرب: أقسام إىلن القسم الثالث ينقسم إو  به،

خرب عمل به يف كتايب األخبار وغريها ال خيلو من األقسام  ن كلإما انعقد إمجاعهم على صحته و 
 .( )( األربعة

من كالمه أيضا  أن كل  يف مواضع - الشيخ الطوسي -وذكر: )ث عقب احلر العاملي قائال  
 .( ) (حديث عمل به فهو مأخوذ من األصول والكتب املعتمدة

خبرب ضعيف غري معتمد يف   ال يستدل( رمحه اهلل) هذا الكالم يدل على أن الشيخ الطوسيو 
هو من أوثق كتبه االستداللية يف ( الغيبة) خيفى أن كتابه كتبه االستداللية يف الفقه والعقائد، وال

ل ملعو  نه قد أخذها من الكتب املعتمدة واأفيدل ذلك على  العقائد، وقد استدل فيه برواية الوصية
 أنمع العلم  بغض النظر عن سندها،( الوصية)االعتماد وعلى  وهذا وحده كاٍف يف صحة ،عليه

 .داء اهلل تعاىل إنجمروح كما سيأيت بيانه  سندها ال حيتوي على راوٍ 
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هناك وجه ثالث يف توثيقات ) :قال إذ ،جعفر السبحاين الكالم وارتضاه الشيخ اوقد نقل هذ
 ال خصوص خرب الثقة، Xاملوثوق بصدوره عن املعصوم  حلجة هو اخلرباملتأخرين، وهو أن ا

لو قلنا بأن احلجة قول الثقة يكون املناط وثاقة الرجل وإن مل يكن نفس  وبينهما فرق واضح، إذ
 .بالصدور اخلرب موثوقا  

ن ولك مالزمة بني وثاقة الراوي وكون اخلرب موثوقا  بالصدور، بل رمبا يكون الراوي ثقة، وال
قد التبس عليه األمر،  وأن الثقة X اإلمامالقرائن واألمارات تشهد على عدم صدور اخلرب من 

عندئذ تكون وثاقة الراوي  إذ الصدور، لو قلنا بأن املناط هو كون اخلرب موثوق وهذا خبالف ما
 تنحصر احلجية خبرب الثقة، بل لو مل وال األمارات على كون اخلرب موثوق الصدور، إحدىمن 

وهذا القول غري بعيد  .جيوز األخذ به وصحتهاخلرب  حيرز وثاقه الراوي ودلت القرائن على صدق
سريهتم على األخذ باخلرب املوثوق الصدور، إن مل حترز وثاقة  سرية العقالء، فقد جرت إىلبالنظر 
ملوثوق إحراز صدق اخلرب، وعلى ذلك فيجوز األخذ مبطلق ا إىلاملخرب طريق  ألن وثاقة ؛املخرب

 .( )...( دهدت القرائن عليه بصدوره إذا

من املتأخرين  ما أفاده الشيخ جعفر السبحاين هنا رصني جدا  ويدل على أن كثريا   أنواحلق 
للتقسيم الرباعي  وعلى هذا ال يبقى موضوع قد تبعوا املتقدمني يف طريقة األخذ باألخبار،

 .املستحدث

إذ رمبا يكون  السند فقط خطأ واضح، رب على رجالويف احلقيقة أن االعتماد يف صحة اخل
لكونه داذا  أو معتال  معارض مبتواتر أو  ؛رجال السند كلهم ثقات وال ميكن العمل باخلرب

اليت توجب التوقف عن العمل باخلرب  األمورمن  غريها إىلمضطرب متنا  أو خمالفا  للقرآن 
 .حسب قواعد الدراية الصحيح السند،

لكونه حمفوفا  بقرينة  جال السند فيهم اجملروح أو اجملهول ولكن جيب العمل باخلربورمبا يكون ر 
السند لعدم اعتباره يف مثل  ضعف إىل وال يلتفت حينئذٍ ، Xموجبة للعلم بصدوره عن املعصوم 

على كثري من الرجال اجملروحني واجملاهيل  رواياهتا إسناديف  األربعةالكتب  احتوتوقد  ،ردااملو تلك 
                                                           

 .65  – 66 ص: للشيخ جعفر السبحاني -الرجال  علمكليات في  - 
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فيما بينهم وبني اهلل وأعتمد عليها كل من تأخر  غم ذلك أوجب مؤلفوها العمل هبا وأهنا حجةر 
ورغم ذلك صرح بصحة   األصولينيالنائيين من أبرز علماء  حىت أن عنهم إال من دذ بال دليل،

 .( ) (األعرجالعاجز وعكازة  املناقشة يف سند روايات الكايف حرفة ن  إ) :كل روايات الكايف بقوله

كل روايات  احملقق النائيين على وثاقة رجال السند فقط ملا حكم بصحة اعتمادفلو كان 
حديثا  من (   7 ) حديثا  ضعيفا  والصحيح منه على قاعدة املتأخرين(  4 5) الكايف وفيها

من الدين  وعلى هذا ال يبقى حديثا ، كما نقله الشيخ جعفر السبحاين،( 55   )جمموع 
 .وهذا ما ال يقول به عاقل!!!  وال رسم إال دتاتسم اوالشريعة 

السند إال عند  وهاك قول العالمة اجمللسي يف االعتماد على الكتب املعتربة بغض النظر عن
املعتربة  األصولأمثال تلك  وجد اخلرب يف إنأن احلق عندي : )إذ قال ،وهو نادر األخبارتعارض 

لرتجيح بعضها على بعض عند  األسانيد إىلرجوع مما يورث جواز العمل به ولكن ال بد من ال
 .( )( التعارض

هي  صحة السند إنصحة احلديث ال تنحصر بصحة رجال سنده فقط، بل  أنوهبذا اتضح 
 .من عشرين قرينة أكثرحد القرائن الكادفة عن صحة احلديث واليت هي أ

السند  تمد من خاللمن اخلرب املعأقوى هذا يكون اخلرب املعترب من خالل القرائن  وعلى
 :إنويصح القول  ،فقط

 ابتالءهجلواز  السند جيوز العمل به، وليس كل خرب صحيح كل خرب معترب جيوز العمل به،
وغريها من العوارض اليت تستدعي التوقف يف اخلرب  مبعارض أقوى منه كاملتواتر أو الضطراب متنه

 .علم الدراية ، كما هو مقرر يفاإلسنادالصحيح 

معارض أو مشوش متنا  ملا وصف  كان له  ذاإألنه  ؛خلرب املعترب فيجوز العمل به مطلقا  وأما ا
 .باالعتبار
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 ألهنا حمفوفة بعدة قرائن توجب القطع بصدورها عن املعصوم،؛ وسيأيت أن رواية الوصية معتربة
 خباراألفسواء صح سندها أم مل يصح فهي من  واملناقشة يف سندها، التنزل إىلومعه فال داع 

ومنهم رئيس الطائفة الشيخ الطوسي  ،عليها يف االستدالل من قبل العلماء املعتمد الصحيحة
 .داء اهلل تعاىل نإكما سيأيت بيانه  (رمحه اهلل)

بوجوب العمل باخلرب املنقول عن طرق أبناء العامة  واألكثر من هذا أن الشيخ الطوسي قال
 ألصلكان خمالفا  يف االعتقاد   إذاأما ) :حيث قال الشيعة، مل يكن له معارض من طرق ثقات إذا

فإن كان هناك من طرق املوثوق هبم ما  نظر فيما يرويه، األئمة  وروى مع ذلك عن املذهب
 ن مل يكن هناك ما يوجب إطراح خربه ويكون هناك ما يوافقه وجبإو  .وجب إطراح خربه خيالفه

هلم قول فيه  خرب يوافق ذلك وال خيالفه وال يعرفن مل يكن هناك من الفرقة احملقة إو  العمل به،
 .( )( وجب أيضا  العمل به

حىت لو كان ضعيف السند ووجد ما يوافقه من أخبار األئمة الصحيحة سندا  أو  أي أن اخلرب
تتصف بضعف السند  ورواية الوصية رغم أهنا ال ،معارض أو موافق وجب العمل به مل يوجد له
فتكون بذلك ممن جيب  ت صحيحة السند وال يوجد هلا خمالف أصال ،لعدة روايا فهي موافقة

وال جيب جتشب العناء للفحص عن صحة سندها لعدم  حسب كالم الشيخ الطوسي، العمل به
 .داء اهلل تعاىل نإهلا،كما سيأيت بيانه  وجود معارض

ا من الطوسي عمل الطائفة باملراسيل إذا مل يعارضه دعى الشيخا)وأكثر من ذلك فقد 
ومقتضاها حجية املرسل مطلقا  بشرط عدم معارضة املسند . باملسانيد املسانيد الصحيحة،كعملها

 .( )( الصحيح

فكيف مبا ، ( ) (ومثله ال يرسل إال عن ثقة) :(رمحه اهلل)الطوسي  وقد قيل يف حق الشيخ
 !!وأستدل به يف أوثق كتبه كرواية الوصية ؟ أسنده
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إذ  أدتهر مضمونه، ذاإجواز العمل حىت باخلرب الضعيف   درايتهونقل لنا الشهيد الثاين يف
أعتضد بشهرة الفتوى مبضمونه يف كتب  إذاالعمل باخلرب الضعيف  ن مجاعة كثري أجازواإ: )قال

فإن الطريق الضعيف  ن ضعف الطريق،إيوجب قوة الظن بصدق الرواية و  بتعليل أن ذلك، الفقه
 .( ) (ونهمضم ادتهار قد يثبت به اخلرب مع

بل متواتر يف  مضموهنا مشتهر، أنورواية الوصية حىت لو تنزلنا وقلنا بضعف سندها إال 
 .قبوهلا بغض النظر عن سندها وأهل بيته، وبذلك تكون متواترة معىن ، وجيب روايات الرسول 

على  تكاد تتفق والرجال جيدها متضاربة وخمتلفة ال واملتتبع ألقوال العلماء يف علم الدراية
 يومنا هذا، إىلأدلة وعلى أدلته نقوض وهكذا هلم جرا   ولكل منهم قاعدة واحدة إال نادرا ،

الحظنا أن أغلب آرائهم  إذاوالسيما  مبىن فالن دون فالن، فكيف ميكن ألحد أن جيزم بصحة
فقد يكون مبىن واحد منها صحيح وقد تكون كلها خاطئة  ،غري معتمدة على نص من معصوم

 .ألهنا متضادة ؛ن أن تكون كلها صحيحةميك وال

لوجود  ؛جيدي نفعا   ال ويف احلقيقة أن االعتماد على كتب الرجال يف األخذ يف األخبار
وأجنح سبيل للعمل  الرواة، ولتضارهبا يف الكثري من ،يسعين اآلن ذكرها حمكمة عليها ال إدكاالت

قدمني القريبني من عصر التشريع والذين املت بالروايات هو االعتماد على ما ضبطه أوثق العلماء
الشيخ )كأصحاب الكتب األربعة   ،لتوفرها لديهم آنذاك املعتربة األصولنقلوا األخبار من 

 .وغريهم( الطوسي والشيخ ،والشيخ الصدوق ،الكليين

 ثباتإفال يكاد يوجد رواية ميكننا  ...) :هذه النتيجة احملقق اهلمداين بقوله إىلتوصل  وقد

غري ثابتة  والعمل بظنون لوال البناء على املساحمة يف طريقها، ة رواهتا على سبيل التحقيق،عدال
بواسطة القرائن اخلارجية  بل املدار على وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية وإن كان احلجية،

 األصحاب اءاعتنمع  املعتربة، األصول أو مأخوذة من ،األربعةاليت عمدهتا كوهنا مدونة يف الكتب 
جرت سرييت على ترك الفحص عن  إليهاإلدارة  وألجل ما تقدمت ...وعدم أعراضهم عنها  هبا،
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بالصحة كوهنا موصوفة هبا يف ألسنة مشاخينا املتقدمني  واالكتفاء يف توصيف الرواية حال الرجال،
 .( ) (الذين تفحصوا عن حاهلم

واحدة عن طريق كتب الرجال  صحة رواية اتثبإميكن  وكالم احملقق اهلمداين صريح يف أنه ال
 .فائدته وأنه ترك تتبع أحوال الرجال لعدم والفحص عن رجال السند،

وسأذكر بعض  وهبذا يتضح مدى ضعف حجة هؤالء الذين زعموا ضعف رواية الوصية،
ألن ؛ ال لالستدالل فقط لإلعالمالقرائن الدالة صحة رواية الوصية وأردفها بذكر رجال السند 

 .القرائن اليت سأذكرها كافية ووافية يف أثبات صحتها

* * * 

 :صحة رواية الوصية قرائن

موافقة رواية الوصية للقرآن الكرمي، فقد اتفق اجلميع على اختالف مذاهبهم  :القرينة األوىل
احتوى سندها على  إذاحىت  ،للقرآن الكرمي كانت موافقة  إذابوجوب االعتماد على الرواية 

منها ما  ،ت الكثري من الروايات على ذلكوقد نص   صال ،أمل يكن هلا إسناد  إذاحىت ضعف، بل 
نا قلته، وما جاءكم أجاءكم عني يوافق كتاب اهلل ف ما ،الناس أيها: )ورد عن الرسول 

 .( )( قلهأ بخالف كتاب اهلل فلم( عني)

ف احلديث يرويه من عن اختال Xعبد اهلل  أباسألت  :قال ،يعفور أيبومنها ما رواه ابن 
عليكم حديث فوجدتم له شاهدًا من كتاب اهلل  ورد إذا) :نثق به ومنهم من ال نثق به، قال

 .( ) (به أولىوإّل فالذي جاءكم به  من قول رسول اهلل  أو 8

َحَضَر َأَحدَك م  اْلَمْوت   ك ِتَب َعَلْيك ْم ِإَذا﴿ :وداهد الوصية من القرآن الكرمي هو قوله تعاىل
َربِيَن بِاْلَمْعر وِف َحّقًا َعَلى اْلم ت ِقينَ  ِإْن تَ َرَك َخْيرًا اْلَوِصي ة  لِْلَواِلَدْينِ  صرحية  اآليةفهذه ، ( )﴾َواأْلَق ْ
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وال يوجد . عندما حيضر النا  املوت أي( عند االحتضار)كرر أبوجوب الوصية عند االحتضار، و 
اليت نقلها الشيخ الطوسي واليت تنص على  ةليلة وفاته غري الرواي نص لوصية الرسول  أي

بأنه  دكك هبا فقد حكم على الرسول  أوفمن رد هذه الوصية  ،واملهديني  األئمة
 َحَضَر َأَحدَك م  اْلَمْوت  ِإْن تَ َرَك َخْيرًا اْلَوِصي ة  لِْلَواِلَدْينِ  ك ِتَب َعَلْيك ْم ِإَذا﴿ :خالف قوله تعاىل

َربِيَن بِالْ   ،هو أول مطبق لشريعة اهلل تعاىل الرسول  نأل؛ ﴾َمْعر وِف َحّقًا َعَلى اْلم ت ِقينَ َواأْلَق ْ
تعاىل بالوصية عند املوت وهذا ال يقول به إال كافر مبا  اهلل أمرفكيف يرتك  ،وال يقول ما ال يفعل

 .نزل على حممد أ

يقولون بعدم وجود  نةالعامة يف هذه املسألة، فالس وأبناءوقد حصل نقاش طويل بني الشيعة 
بعض الشيعة اليوم  أن والشيعة يقولون بوجود الوصية، والعجب ،عند وفاته وصية للرسول 

كذبوا هذه   فإذاليلة وفاته،  خذوا يشككون بوصية رسول اهللأالعامة و  أبناءمقالة  إىلرجعوا 
 ألهنا ؛يأتوا بذلك ولن ،ليلة وفاته اهلل  تذكر نص وصية رسول أخرىالرواية فليأتوا برواية 

 .اليتيمة الوحيدة

املصداق الوحيد لآلية السابقة،  ألهنا ؛صحة رواية وصية رسول اهلل  وبذلك يثبت باليقني
 بل يتهم الرسول  ،دكك بصحتها فهو راد على اهلل تعاىل وعلى رسوله  أوومن ردها 

 يوص فقد ختم عمله من مات ومل بأنه روي عنه  ألنه ؛(وحاداه)عمله مبعصية  ختم بأنه
 نتيجة جركم اهلوى والتعصب أي إىل، فانظروا ( ) مات ميتة جاهلية أخرى، ويف رواية ( ) مبعصية

 .وعارا  على من يشكك برواية وصية رسول اهلل  ، وكفى بذلك فضيحة  األعمى

آَمن وا َشَهاَدة   أَي َُّها ال ِذينَ  يَا﴿: والشاهد الثاين لرواية الوصية من القرآن الكرمي قوله تعاىل
 اْلَمْوت  ِحيَن اْلَوِصي ِة اثْ َناِن َذَوا َعْدٍل ِمْنك ْم َأْو آَخَراِن ِمنْ  بَ ْيِنك ْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَك م  

عليها  اإلدهاددرط آخر وهو  أضيفاملوت  وجوب الوصية عند إىلوهنا إضافة  ،( )﴾َغْيرِك مْ 
 أوصىعندما  غريمها، وهذا ما فعله الرسول  فمن وإال اإلمكانمن العدول عند  باثنني
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ذر  وأبادهد عليها سلمان الفارسي أوفاته، فقد  يف ليلة Xطالب  أيببوصيته لعلي ابن 
يف حماججته مع طلحة وقد روى  Xاملؤمنني  أمريذلك  ، كما نص علىالغفاري واملقداد 

 .كتابه املشهور ذلك سليم ابن قيس اهلاليل يف

 #َصْيَحًة َواِحَدًة تَْأخ ذ ه ْم َوه ْم َيِخصِّم وَن  َما يَ ْنظ ر وَن ِإّل  ﴿: قوله تعاىلوالشاهد الثالث 
الذين كذبوا  أولئكتعاىل  حيث وصف اهلل، ( )﴾تَ ْوِصَيًة َوّل ِإَلى َأْهِلِهْم يَ ْرِجع ونَ  َفال َيْسَتِطيع ونَ 

، أهليهم إىلعاىل وقتا  لكي يوصوا اهلل ت ال ميهلهم أيال يستطيعون توصية،  بأهنمالرسل وحاربوهم 
الوصية اليت نفاها اهلل تعاىل عن  أن  يضا  أوال خيفى ، ذلك ذما  هلؤالء وسوء عاقبة أن  وال خيفى 

بدليل سياق اآلية اليت تتحدث عن هالكهم بصيحة  ،املوت هؤالء املعذبني هي الوصية عند
املوت يعترب عالمة من عالمات املغضوب  عدم التوفيق للوصية عند أن  واحدة بغتة فجأة، وما دام 

 أي ،املؤمنني يستطيعون التوصية عند املوت أن   أييتصف بذلك املؤمنون  ال أنعليهم، فالبد 
 .أرواحهمث يقبض  أهليهم إىليوصوا  أن إىلتعاىل  ميهلهم اهلل

نص لتلك  أيليلة وفاته، وال يوجد  أوصىقد  الرسول  يكون أنوعلى ذلك ال بد 
هي موضوع البحث، فيتعني بالقطع واليقني صحة رواية الوصية  صية غري رواية الوصية اليتالو 

، (وحاداهم)رجال سندها كلهم فاسقون  أن  بل حىت لو ثبت  ،بغض النظر عن رجال السند
في رواية من بر أو  جاءكما  ،يا محمد: )حملمد بن مسلم X بدليل قول اإلمام الصادق
في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فال تأخذ  جاءكوما  ،به فاجر يوافق القرآن فخذ

 .( ) (به

قرينة أخرى،  أي إىلوموافقة رواية الوصية للقرآن الكرمي قرينة قطعية على صحتها وال حاجة 
لزيادة احلجة  األخرى ولكن سأذكر بعض القرائن ، واألئمة وهذا ما نص عليه الرسول 

َبْل َكذ ب وا ِبَما ﴿: ذمهم اهلل تعاىل بقوله ن كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه، كماعلى هؤالء املرتابني الذي
 .( )﴾َوَلم ا يَْأتِِهْم تَْأِويل ه   َلْم ي ِحيط وا ِبِعْلِمهِ 
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رواية الوصية موافقة للقرآن والسنة الصحيحة من جهات أخرى وكما  نإكل هذا ف  إىلأضف 
 :يأيت

يوم  إىل Xاحلسني  حيث ثبت أن اإلمامة يف عقب ثابتة،ن والسنة الآموافقة الوصية للقر 
األعقاب وأعقاب األعقاب من ذرية  وإَّنا هي يف القيامة ال جتمع يف أخوين بعد احلسن واحلسني،

 .إىل يوم القيامة Xاحلسني 

وقد دلت الروايات على بقاء  Xالقيامة ال تقوم على اإلمام املهدي  ومن املعلوم أن
 ،ألن األرض ال ختلو من إمام ؛فال بد من وجود إمام ام املهدي لفرتة طويلة،اإلم التكليف بعد

 .لساخت بأهلها كما تواتر عن أهل البيت  ولو خلت

فأخربين  ،يا ابن رسول اهلل :قلت له) :قال ،Xالصادق  عن اإلمام ،عن املفضل يف خرب
يعني بذلك اْلمامة جعلها اهلل  :قال ،( )﴾َعِقِبهِ  ِفي بَاِقَيةً  َكِلَمةً  َوَجَعَلَها﴿ :8عن قول اهلل 

 .( )...( يوم القيامة إلىفي عقب الحسين 

كتاب اهلل   ،مخلف فيكم الثقلين نيإ :قال رسول اهلل : )قال ،Xوعن أمري املؤمنني 
 - وضم بني سبابتيه -الحوض كهاتين  نهما لن يفترقا حتى يردا علي  إو ، وعترتي أهل بيتي

علي  :ومن عترتك ؟ قال ،رسول اهلل يا: فقال عبد اهلل األنصاري،جابر ابن  إليهفقام 
 .( ) (القيامة يوم إلىوالحسن والحسين واألئمة من ولد الحسين 

 اْلمامة في أخوين بعد الحسن والحسين أبدًا، ّل تعود) :أنه قال Xوعن أيب عبد اهلل 
 َأْوَلى بَ ْعض ه مْ  اأَلْرَحامِ  ْول واْ َوأ  ﴿ :تبارك وتعالى نما جرت من علي بن الحسين كما قال اهللإ

إّل في األعقاب وأعقاب  Xبن الحسين  فال تكون بعد علي ،( )﴾الّلهِ  ِكَتابِ  ِفي بِبَ ْعضٍ 
 .( ) (األعقاب
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يوم القيامة  إىلاألئمة  ل ببيان تكليففهي تتكف   ن والسنة،آوهبذا تكون الوصية موافقة للقر 
يف كيفية  أهل البيت  فقد ورد عن ،عية على صحتهاوهذا وحده قرينة قط جتاه األوصياء،
 .( )( فخذوا به نآوجدتم له شاهداً في القر  ما) :ما معناه األخذ باألخبار

عليها وهو كتاب الغيبة  يف أحد الكتب املعتمد( الوصية)رويت هذه الرواية  :القرينة الثانية
وقد تقدم كالمه ودهادته  رقه ورجاله،وط يف احلديث التحريررئيس الطائفة العامل  للشيخ الطوسي

ح احلر العاملي يف خامتة وقد صر   برواية غري معتربة، يستدل يعمل وال بصحة روايات كتبه وأنه ال
وهبذا تكون رواية الوصية  الطوسي من الكتب املعتمد عليها، الوسائل بأن كتاب الغيبة للشيخ

( الغيبة)يف كتابه  األئمة  إمامة ستدل هبا علىاالطوسي  ألن الشيخ ؛مفروغ من صحتها
 .ليه املرجعإوعليه املعول و  كتب احلديث، والكل تعرتف بأنه من أوثق

أحد كتب الشيخ البزوفري الثقة اجلليل بواسطة  والظاهر أن الشيخ الطوسي روى الوصية من
 .هالبزوفري تعترب من الكتب املعتمدة كما سيأيت بيان أمحد بن عبدون والغضائري، وكتب

حيث  بلغت حد التواتر، على مضمون رواية الوصية، نصت كثري من الروايات :القرينة الثالثة
وسأختصر على  ،Xاملهدي  ماماإلاليت تنص على ذرية  وردت الكثري من الروايات الصحيحة

وكذلك سردها األستاذ ، (الرد احلاسم)الكثري منها يف كتاب  قد ذكرت ألنين ؛ذكر بعض الروايات
 .فلرياجع اإلحاطةفمن أراد ، (املهدي واملهديون) ضياء الزيدي يف كتاب

فيها مسجد  )... :قال يف رواية صحيحة يف ذكر الكوفة، Xوأيب عبد اهلل  عن أيب جعفر
وفيها يكون قائمه  نها يظهر عدل اهلل،وم يبعث اهلل نبيًا إّل وقد صلى فيه، سهيل الذي لم

 .( ) (وهي منازل النبيين واألوصياء والصالحين من بعده، والقوام

 ،بن رسول اهللايا  :X قلت للصادق جعفر بن حممد): قال عن أيب بصري يف رواية موثقة،
قد : X فقال الصادق إماما ، ثنا عشرإيكون بعد القائم : أنه قال Xإين مسعت من أبيك 
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 إلىولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس  ،ثنا عشر إماماً إثنا عشر مهديًا ولم يقل إ: الق
 .( )( مواّلتنا ومعرفة حقنا

 .( )(Xمن ولد الحسين  ثنا عشر مهدياً إن منا بعد القائم إ: )Xمام الصادق عن اإل

يا أبا  : )...قال يف حديث طويل، Xعن الصادق  ،أيب محزة احلديث الصحيح عن
 .( ) (Xعشر مهدياً من ذرية الحسين  ن منا بعد القائم أحد، إمزةح

 .( )( ثنا عشر مهدياً إ ا ثم يكون بعدهيقوم القائم منّ : )أنه قال Xعن علي بن احلسني 

اللهم أعطه  ...دفع عن وليك االلهم : )Xمام الرضا عن اإل الدعاء الوارد بسند صحيح
اللهم  ...وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه  وأمتهوذريته  في نفسه وأهله وَوَلِده

 .( )( ... عهده واألئمة من بعده على وّلة صلِّ 

: هذا الدعاء ورد بعدة أسانيد معتربة صحيحة، حيث قال أن( اهلل رمحه) وذكر املريزا النوري
مجال  العلماء منهم الشيخ الطوسي يف املصباح والسيد ابن طاوو  يف روى مجاعة كثرية من)

كان يأمر   Xالرضا  أن: معتربة صحيحة وغريها عن يونس بن عبد الرمحن األسبوع بأسانيد
 .( ) ....( :هبذا Xاألمر  بالدعاء لصاحب

اللهم أعطه في نفسه وذريته  : )...قال فيه الوارد عن اإلمام املهدي، توقيع الضراب
 ... وتسر به نفسه قر به عينهوخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما ت وشيعته ورعيته

 .( ) ...( وصل  على وليك ووّلة عهده واألئمة من ولده: قوله إىل
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اخلرب الشريف يف عدة كتب معتربة  وقد روي هذا: )وقد وصف املريزا النوري هذا التوقيع قائال  
خبار إال هذه الصلوات والدعاء يف خرب من األ ومل يعني وقت لقراءة... للقدماء بأسانيد متعددة 

يف مجال األسبوع بعد ذكره التعقيبات املأثورة لصالة  ما قاله السيد رضي الدين علي بن طاوو 
بدا  ألمر أإذا تركت تعقيب عصر يوم اجلمعة لعذر فال ترتكها  ...": قال ،العصر من يوم اجلمعة

مر صلوات نه حصل له من صاحب األأويستفاد من هذا الكالم الشريف . "عليه >أطلعنا اهلل 
 مفتوح X إليهالباب  أن  كما صرح هو   ،يف هذا الباب وال يستبعد منه ذلك يءعليه د اهلل

 )...( ). 

وهذا هو مضمون  ،Xاإلمام املهدي  وغريها الكثري من الروايات اليت تنص على ذرية
وهذا  ،Xمهديا  من ذرية اإلمام املهدي  ثنا عشرإو  مامإثنا عشر إالوصية حيث نصت على 

ن اخلرب حىت لو  إبل  قطعية على صحة رواية الوصية، وهذا قرينة ملعىن فاق التواتر يف الروايات،ا
بنفس مضمونه حيكم بصحته،كما نص على ذلك  كان ضعيفا  وعضده خرب صحيح السند

 .املشهور واملتفق عليه بل هو الشيخ الطوسي وغريه من العلماء،

الذين  نعيق البعض إىل االلتفاتميكن  وال معىن ،وهبذا تكون رواية الوصية صحيحة ومتواتر 
وبذلك يكونون خارجني عن  روايات أهل البيت، الشياطني وجعلتهم طريقا  وأداة لرد امتطتهم

 .والية أهل البيت 

 :X يف اخلرب الصحيح عن اإلمام الباقر كما ورد

أكتمهم أحب أصحابي إلي  أورعهم وأفقههم و  نإواهلل : )أنه قال Xعن الباقر 
سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا  إذاالذي  لحديثنا، وإن أسوأهم عندي حاًّل وأمقتهم

به، وهو ّل يدري لعل الحديث من عندنا خرج  منه وجحده وكّفر من دان اشمأزفلم يعقله 
 .( ) (وّليتنا فيكون بذلك خارجاً عن وإلينا أسند
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وهذه قرينة قطعية أيضا  بغض  ،نص الوصيةرواية معارضة ل عدم وجود أي :القرينة الرابعة
 ،عند تعداد القرائن هذه القرينة احلر العاملي يف خامتة الوسائل وقد ذكر ،خرآ يءالنظر عن أي د

أنه يكون ( الطوسي)ن ذلك قرينة واضحة وقد ذكر الشيخ إف وجود معارض، ومنها عدم: )فقال
 ،االستبصارمنها يف أول : رح بذلك يف مواضعص لوال ذلك لنقلوا له معارضا ، ألنه ؛جممعا  عليه

 .( )( "الذكرى عن الصدوق وارتضاه"الشهيد يف  وقد نقله

 ولو برواية واحدة قطعية الداللة تعارض رواية وصية الرسول  وأحتدى كل دخص أن يأيت
 .يف ليلة وفاته

ل املذهب وموافقة ألص عدم احتماهلا للتقية، فإن الرواية إذا كانت خمالفة :القرينة اخلامسة
وأما إذا كانت موافقة ألصل املذهب ، حيتمل أن اإلمام قد قاهلا تقية من أعداءه لغريه من املذاهب

 .وخمالفة لغريه فينتفي هذا االحتمال

 يف آل اإلمامة واخلالفة بعد رسول اهلل  الواضح أن رواية الوصية قد نصت على أن   ومن

املهدي ث ذريته  ماماإل إىل خراآللرسول فيها األئمة واحدا  بعد وقد مسى ا بيته األئمة واملهديني،
 املعاصرة للرسول  وهذا غري موافق ألي مذهب من املذاهب ومسى أوهلم وهو أمحد، ،من بعده

بطل ذلك ثبت صدوروها حقا  وأهنا موافقة  وإذا فال حيتمل أبدا  صدورها للتقية، أو األئمة 
وهذه القرينة أيضا  نص عليها احلر ، مضموهنا وايات علىوقد نصت عشرات الر  ،للمذهب

 .( ) (للتقية ملا تقدم - اخلرب - احتمالهعدم  ومنها) :فقال العاملي عند تعداده للقرائن،

والكذب والتزوير يف  فإن دواعي الوضع خمالفة الوصية لعقائد أبناء العامة، :القرينة السادسة
الشرعية على حكومة بين  وإضفاء وذريته، Xعلي  اخلالفة عن اإلمام إقصاءاألحاديث هي 

فإن كان مضمون اخلرب خمالفا  لتلك الدواعي دل على أنه صحيح ومل تتدخل  أمية وبين العبا ،
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وذريته يف  Xحق علي  وإخفاءمذاهبهم  اعني واملزيفني لألحاديث لكي توافقفيه أيدي الوض  
 .خالفة رسول اهلل 

بل هي ثورة يف وجه األول والثاين وحكومة بين  لعقائد أبناء العامة، متاما   ورواية الوصية خمالفة
 Xعلى أن اخلالفة بعد وفاته ألمري املؤمنني  حيث نص فيها رسول اهلل  العبا ، أمية وبين

 .وأوصافهم وكناهم ونص على أمساء األئمة  ،يوم القيامة إىلولده واحدا  بعد واحد  إىل ث

 عقيدهتم من األسا ، أتباع بين أمية أو بين العبا  حديثا  ينسف فرببكم هل يعقل أن يضع
وما هذا إال قول  ،رسول اهلل   للنا  أهنم قد غصبوا اخلالفة من أهلها الذين نص عليهمويبني  

الشمس يف رائعة النهار، وهكذا  إنكار إىلدطط ال يصدر إال من سفه نفسه ووصل به العناد 
 .جواب اجلاهلني (سالما  .. الما  س)دخص ال يرد عليه إال ب  

ومع مالحظة سائر  العامة،  كما هو واضح خمالفة رواية الوصية لعقائد أبناءوبعد أن تبني  
 .القرائن تصبح من أصح الروايات وأثبتها

 حيث ورد عنهم  ،الردد يف خالفهم باألخذ مبا خالف العامة وأن   األئمة  وقد أمر
 .( )( رشد في خالفهمما وافق القوم فإن ال دعوا)

متضمنة لفضائل  الرواية واردة عن طرق أبناء العامة وخمالفة لعقائدهم أو بل حىت لو كانت
وجب األخذ هبا ويكون ذلك قرينة على صدق اخلرب كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي   األئمة 

غري متهم  كون الراوي) :حيث قال وكذلك احلر العاملي يف وسائل الشيعة، -ذكره  كما تقدم  -
 أو غري ذلك ومن هذا الباب رواية العامة للنصوص على لالعتقادلعدم موافقتها  الرواية يف تلك

 غريها إىلتلك الروايات ثقات وبالنسبة  إىلفإهنم بالنسبة  ،األئمة ومعجزاهتم وفضائلهم

 .( )(ضعفاء

عتربون يف هذه أو من أي مذهب آخر في فحىت لو كان رواة الوصية كلهم من أبناء العامة
وهي خمالفة متاما  لكل  ،األئمة واحدا  بعد اآلخر ألن الرواية تضمنت النص على ؛الرواية ثقات
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فهذه  ،يبقى عذر ملن يريد أن يناقش يف رجال سند الوصية وبعد هذا هل ..مذاهب أبناء العامة 
تضمنة للنص على آراء كبار العلماء تنص على أن الروايات امل هي قواعد احلديث عندكم وهذه

 .بغض النظر عن سندها ل حممد تكون صحيحةآحق 

 .وأعمى اهلل عني من ال يرى يف املنخل

استدالل بعض كبار العلماء واحملدثني برواية الوصية يدل على اعتبارها  :القرينة السابعة
 بار،ألهنا لو كانت ضعيفة فال ميكن أن يستدل هبا هؤالء العلماء الك ؛االعتماد عليها وصحة

عند  النجم الثاقب واحملدث املريزا النوري يف، ومن هؤالء الشيخ الطوسي يف الغيبة كما تقدم بيانه
 ووصفها بأهنا معتربة السند، حيث استدل برواية الوصية Xمام املهدي االستدالل على ذرية اإل

ض خربا  ذكرت فيه بع Xالصادق  روى الشيخ الطوسي بسند معترب عن اإلمام: )إذ قال
فإذا "نه قال أومن فقراهتا  ،اليت فيها وفاته يف الليلة Xألمري املؤمنني  وصايا رسول اهلل 

 .( ) ("آخره إىل...  املقربني ابنه أول إىلحضرته الوفاة فليسلمها 

أقوى من صحيحة السند، بل إذا تعارض  القرائناملعتربة من خالل  الرواية أن  وكما تقدم بيانه 
  الحتمال ؛بالقرائن مع صحيح السند يقدم املعترب الذي دلت القرائن على صدقه املعترب احملفوف
وهذا ال خيل بعدالتهم أو  ،السند قد أدتبه أو سهى بعض رجاله بدون قصد كون صحيح

مزيد من  إىلوهذا أمر واضح ال حيتاج  احلديث صحيح السند غري معترب املنت، فيكون وثاقتهم،
 .فراجع ،م الشيخ جعفر سبحاين هبذا الصددوقد تقدم نقل كال البيان،

يف كتاب تاريخ ما بعد ( رمحه اهلل)هبذه الرواية هو السيد الشهيد الصدر  استدلواومن الذين 
وأهنم هم  Xمام املهدي ، وله كالم طويل يف االستدالل على ثبوت ذرية اإل7  ص الظهور

 .ملصدر املذكورا فلرياجعفمن أراد التفصيل ..  بعد أبيهم  احلاِكمونَ 

السيد املرتضى يف تعليقه على الرواية  قالوا بصحة مضمون رواية الوصية، ومن العلماء الذين
 إنا ال نقطع بزوال: )فقال ،( ) (وفيها يكون قائمة والقوام من بعده ...): الكوفة القائلة عن
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ومصاحل  بل جيوز أن يبقى بعده أئمة يقومون حبفظ الدين ،Xالتكليف عند موت املهدي 
وقد تبني ذلك  ألننا كلفنا أن نعلم إمامتهم ؛ثين عشريةباإل وال خيرجنا ذلك عن التسمية أهله،

 .( ) (فانفردنا بذلك عن غرينا بيانا  دافيا ،

تذكر املهديني  معلقا  على رواية وكذلك صاحب مستدرك سفينة البحار الشيخ علي النمازي،
 للمراد من رواية أيب محزة ورواية منتخب البصائر وال هذا مبني: )قال إذ ،Xمن ذرية القائم 

وأهنم املهديون من  ،ثىن عشر مهديا  إ Xدكال فيه وغريها مما دل على أن بعد اإلمام القائم إ
 .( ) (الزمان من حجة أوصياء القائم والقوام بأمره كي ال خيلو

وهو عبارة عن تقرير  باقر الصدر يف كتاب اجملتمع الفرعوين وكذلك الشهيد السيد حممد
يسريون يف  ثنا عشر خليفة،إيأيت ( X أي املهدي)ث بعده : )... حيث قال حملاضرات ألقاها،
 ثينوخالل فرتة والية اإل ،Xاحلجة املهدي  درافإاملناهج اليت وضعت حتت  النا  وفق تلك

 .( )...( عشر خليفة يكون اجملتمع يف سري حثيث حنو التكامل والرقي

قرينة مع أخواهتا تنتج القطع بصحة الوصية وأهنا رواية معتربة وال يسوغ ألحد وهذه ال
 كتابتها يف ليلة وفاة الرسول  التشكيك هبا إال من قبل أتباع األول والثاين الذين اعرتضوا على

وحاداه باألمس وحاداه اليوم أن يهجر أو أن ، (حسبنا كتاب اهلل أن حممدا  يهجر) :وقال الثاين
َوَما رََمْيَت ِإْذ رََمْيَت َوَلِكن  الل َه ﴿: قال تعاىل ق كالمه على غري مصداقه الذي قصدهينطب
 .( )﴾رََمى

املنام على صحة  وهي دهادة اهلل تعاىل يف ،وهي من أقوى القرائن وأدرفها :القرينة الثامنة
ق ْل َأيُّ َشْيٍء ﴿..  (دهادة ومن أعظم من اهلل)رواية الوصية وانطباقها على السيد أمحد احلسن 

َنك مْ  َأْكبَ ر  َشَهاَدًة ق ِل الل ه  َشِهيٌد بَ ْيِني حيث رأى األنصار مئات الرؤى بالرسول  ،( )﴾...َوبَ ي ْ
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وكلها تؤكد على أن السيد أمحد احلسن  الزهراء وباقي األئمة، وفاطمة Xواإلمام علي  
 .ماين املوعودحقا  وأنه من ذريته وأنه الي  Xرسول اإلمام املهدي 

نفسه من الذين طردوا من ساحة امللكوت فهو جاهل به  وقد يستخف هبذه القرينة من سفه
الروايات والقصص يف اعتبار الرؤى وأهنا طريق املعرفة  ومن جهل ديئا  عاداه، وقد تواترت

 .السبل واختالط احلق بالباطل واالهتداء إىل احلق عند ادتباه

ن الكرمي وذم املكذبني للرؤيا آالقر  دقني بالرؤيا يف عدة مواطن يفوقد مدح اهلل تعاىل املص
والداهية العظمى أهنم وصل هبم  وما أكثرهم يف عصرنا اليوم،. ( )﴾َبْل قَال وا َأْضَغاث  َأْحالمٍ ﴿

 َما َله ْم ِبِه ِمنْ ﴿ ل بيته آو  زعموا أن الشيطان يستطيع أن يتمثل بالنيب  االحنراف إىل أن
َواِهِهْم ِإنْ ِعْلٍم وَ   .( )﴾يَ ق ول وَن ِإّل  َكِذباً  ّل ِِلبَاِئِهْم َكب  َرْت َكِلَمًة َتْخر ج  ِمْن َأف ْ

وقوهلم هذا يدل على  ،أهلك الذين من قبلهم وهؤالء ال دليل هلم سوى اهلوى الذي
له آن قلوهبم انطوت على معاداة الرسول و إو  ،ل بيته آو   استخفافهم حبقيقة الرسول

 .أظهروا حبهم ومواالهتم نإو  

واملنكرون ال برهان  ،ن والسنة وسرية املتشرعة والواقع والوجدانآفدليل حجية الرؤيا هو القر 
 .هلم

من رآني في المنام فقد : قال ن رسول اهلل إف ...) :قال يف حديث ،عن سليم بن قيس
أوصيائي إلى يوم  بأحد من ن الشيطان ّل يتمثل بي في النوم وّل في اليقظة وّلإرآني ف
 .( ) ...( القيامة

أن رسول اهلل  ،Xعن أبيه  ،عن جدي ،حدثني أبي: )أنه قالX  وعن اإلمام الرضا
 ألن الشيطان ّل يتمثل في صورتي وّل في صورة ؛من رآني في منامه فقد رآني: قال 
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 جزءاً وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين  ،وّل في صورة أحد من شيعتهم ،أحد من أوصيائي
 .( ) (من النبوة

عن الربيع  ،إبراهيمعن خمول بن  ،عن أمحد بن حيىي... املفيد  الشيخ الطوسي عن أمايلويف 
ما من عبد قطرت عيناه فينا ": )قال ،Xعن احلسني بن علي  ،عن أبيه ،بن حممد املنذر

فرأيت  :بن حيىيقال أمحد  "دمعة إّل بوأه اهلل بها في الجنة حقباً  قطرة أو دمعت عيناه فينا
عن أبيه، عنك  ،، عن الربيع بن املنذرإبراهيمحدثين خمول بن : املنام، فقلت يف Xاحلسني 

في  ما من عبد قطرت عيناه فينا قطرة أو دمعت عيناه فينا دمعة إّل بوأه اهلل بها": قلت أنك
ىي لإلمام وقول أمحد بن حي. ( ) (بيين وبينك اإلسنادسقط : قلت. نعم: قال "الجنة حقباً 

رواة  إىلأصبح احلديث مبادرة منك وال حاجة  أي( بيين وبينك اإلسنادسقط : )Xاحلسني 
 ؟ تعليق أكثر، فهل من مدكر إىل هذه القصة ال حتتاج أنوأعتقد . السند

حجية الرؤيا وقد عمل هبا الكثري من  العشرات من الروايات والقصص اليت تثبت وغريها
( كمال الدين)ه ألف كتابه ونص على أن  ( اهلل رمحه)لشيخ الصدوق العلماء األجالء، منهم ا

 (.كمال الدين)دئت التأكد راجع مقدمة  نإو  ،Xبسبب رؤيا رآها باإلمام املهدي 

 ،وبآخر الزمان Xالرؤيا بقيام اإلمام املهدي  وقد أكدت كثري من الروايات على عالقة
ومن أراد املزيد فعليه  بة أخرى لضيق املقام،إىل مناس نرتك ذكرها ،وأهنا وحي وال تكاد تكذب

لألستاذ أمحد حطاب وهو أحد إصدارات أنصار األمام املهدي  (فصل اخلطاب)مبراجعة كتاب 
X، ؟وهل بعد احلق إال الضالل املبني ،(رمحه اهلل)للمريزا النوري  وكذلك كتاب دار السالم 

 وقد ذكرهتا باختصار وبدون الوصية، املقدار أكتفي من ذكر القرائن على صحة رواية وهبذا

نتظر اف (خمطوط - والوصيالوصية )، ومن أراد التفصيل فعليه مبراجعة كتاب اإلدكاالتمناقشة 
 .غتنماو 
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بل  السند، واجتماع هذه القرائن دليل قطعي على صحة رواية الوصية بغض النظر عن
هذا ملن طلب  ، خامتة الوسائلاجتماع قرينتني كاف لذلك،كما نص على ذلك احلر العاملي يف

ما سيف القائم إالعذاب و  ماإفال يكتفي ِبشيء حىت تأتيه سنة املكذبني  وأما املعاند، احلق،
X، وهذا هو العار واخلزي يف الدنيا واآلخرة. 

* * * 

 :دـفوائ

 :الفائدة األوىل
تقسيم اخلرب موضوع  ألن   ؛الوصية بالضعف حىت لو كان سندها ضعيفا   ال ميكن وصف رواية

 رواية الوصية حمفوفة ومبا أن   هو الرواية اخلالية من القرينة،( التقسيم الرباعي) إىل ضعيف وغريه

 فتكون خارجة موضوعا  عن مورد التقسيم ووصفها بالضعف يعترب ضحك بعدة قرائن قطعية،

 .على ذقون النا  الذين مل يطلعوا على قواعد الدراية املعتربة عند العلماء

للمناقشة يف  ىت كانت الوصية خالية عن أي قرينة تشهد بصحتها، فيمكن حينئذ التنزلفم
تطويل بال طائل وال  فيكون النقاش يف السند وأما إذا كانت حمفوفة بقرينة تفيد صحتها، السند،

بع أو قرينتان مما سبق وال حاجة لتت ترجى منه فائدة إال لزيادة القرائن، ويكفي رواية الوصية قرينة
اليت طرحها بعض العلماء على حجية  اإلدكاالتسيما إذا الحظنا  وال أحوال الرجال،

أن صرح احملقق اهلمداين بعدم كفايتها  كما سبق التوثيقات والطعون الواردة يف كتب الرجال،
ال يسع لذكر آراء العلماء يف ذلك املوضوع ورمبا  واجملال رواية واحدة على حنو اليقني، إلثبات

 .اهلل تعاىل داء نإذلك يف مناسبة أخرى  إىلرق نتط

إىل ضعيف وغريه هو اخلرب  وقد نقل احلر العاملي اتفاق األصوليني على أن مورد تقسيم اخلرب
وال ميكن  بغض النظر عن رجال السند، الرواية املؤيدة بقرينة فهي صحيحة وأن   اخلايل من القرينة،

هنم اتفقوا على أن مورد التقسيم هو خرب الواحد إ: )ث قالحي إدخاهلا بالتقسيم الرباعي احلديث،
عرتف بذلك اوقد  أخبار كتبنا املشهورة حمفوفة بالقرائن، وقد عرفت أن   ،اخلايل عن القرينة
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فظهر ضعف التقسيم املذكور  عدة مواضع قد نقلنا بعضها، أصحاب االصطالح اجلديد يف
كر صاحب املنتقى أن أكثر أنواع احلديث وقد ذ  املعتمدة، وعدم وجود موضوعه يف الكتب

 املتأخرين من مستخرجات العامة بعد وقوع معانيها يف أحاديثهم، املذكورة يف دراية احلديث بني
 .( ) (وإذا تأملت وجدت التقسيم املذكور من هذا القبيل ،يف أحاديثنا وأنه ال وجود ألكثرها

 هنا للفائدة، ين، كما تقدم نقله وأعيدهوقد نقل هذا املضمون وارتضاه الشيخ جعفر السبحا
املوثوق بصدوره عن املعصوم  هو أن احلجة هو اخلرب والوجه الثالث يف توثيقات املتأخرين،: )قال
X ،إذ لو قلنا بأن احلجة قول الثقة يكون املناط  وبينهما فرق واضح، ال خصوص خرب الثقة

وال مالزمة بني وثاقة الراوي وكون اخلرب  ور،موثوقا  بالصد ن مل يكن نفس اخلربإوثاقة الرجال و 
ولكن القرائن واألمارات تشهد على عدم صدور اخلرب من  الراوي ثقة، بل رمبا يكون موثوقا ،
اخلرب  وهذا خبالف ما لو قلنا بأن املناط هو كون عليه األمر، التبسوأن الثقة قد  Xاألمام 

موثوق  إحدى األمارات على كون اخلرب إذ عندئذ تكون وثاقة الراوي من موثوق الصدور،
القرائن على صدق  بل لو مل حُيَرز وثاقة الراوي ودلت وال تنحصر احلجية خبرب الثقة، الصدور،

 .اخلرب وصحته جيوز األخذ به

فقد جرت سريهتم على األخذ باخلرب املوثوق  إىل سرية العقالء، وهذا القول غري بعيد بالنظر
وعلى ذلك  صدق اخلرب، إحرازألن وثاقة املخرب طريق إىل ؛ اقة املخربوث ن مل حترزإو  الصدور،

 .( )( مبطلق الوثوق بصدوره إذا دهدت القرائن عليه فيجوز األخذ

قواعد احلديث والكتاب من تقدمي  إىل هذا املعىن حمي الدين املوسوي الغريفي يف كتابه وأدار
الكتب األربعة ونضائرها  على أن   تنص   تيجةستخلص حمي الدين الغريفي ناحيث  احملقق اخلوئي،

وجود األخبار املوضوعة يف عصر  أن   وخالصة البحث: )إذ قال خالية عن الد  والتزوير،
مثل كتبنا  ضمتها جماميع قدماء أصحابنا املعتربة، ال مينع من العمل باألخبار اليت املعصومني 

 .( )( ذلك هنا خالية منإف ،األربعة ونضائرها
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األربعة ونضائرها بغض النظر عن رجال  ا الكالم يستلزم االعتماد على ما ورد يف الكتبوهذ
وقد أخذوها من األصول املعتمد عليها واليت  مؤلفوها من العلماء الثقات اإلثبات ألن   ؛السند

 .العمل به وأجازوا أغلبها قد عرض على األئمة 

مؤلفه  نظائر الكتب األربعة،كيف ال وأن  كتاب الغيبة للشيخ الطوسي من   ومن املعلوم أن  
وهو  ،حديث ضعيف والذي دهد بأنه ال يعتمد على الشيخ الطوسي زعيم الطائفة ورئيسها،

 .صاحب كتايب التهذيب واالستبصار من الكتب األربعة املعتمدة

 رواية الوصية خارجة عن مورد تقسيم اخلرب إىل صحيح وموثق وحسن أن   :والنتيجة
وثاقة  ثباتإوحينئذ ال جيب  بل اجلزم بصحتها، ،ا حمفوفة بعدة قرائن تفيد صحتهاألهن ؛وضعيف

 .املخصوم وهو من التطويل بال طائل وهو حرفة العاجز وجللجة رجال سندها،

 :الفائدة الثانية
حيث طلب من القوم  الليلة اليت كانت فيها وفاته، أوصى يف الرسول حممد  ال دك أن  

فحال دون ذلك عمر بن اخلطاب  كتابا  لن يضلوا بعده أبدا ، اة ليكتب هلمأن يأتوه بكتف ودو 
وألمهية تلك الوصية  من ذلك، وحادا رسول اهلل  ،(أن حممدا  يهجر حسبنا كتاب اهلل) :بقوله

 هبداية األمة إىل يوم القيامة وبيان اخلالفة وأصحاهبا وتسلسلها إىل يوم القيامة، لوألهنا تتكف  
 وعندما منع عن كتابتها لعامة األمة، هلل أدد احلرص على كتابة تلك الوصية،حرص رسول ا

دعا   فبعد أن تفرق القوم عن رسول اهلل ،إىل كتابتها إىل خاصته وآل بيته  ضطر ا
 :التايل كما يف اخلرب  ،عليا  وكتب له الوصية وأدهد عليها سلمان واملقداد وأبا ذر 

شهدت رسول  ألست قد ،يا طلحة: )لطلحة Xعلي  قال اإلمام ،عن سليم بن قيس
فقال صاحبك ما  وّل تختلف، حين دعا بالكتف ليكتب فيها ما ّل تضل به األمة اهلل 

 :قال. بلى قد دهدت ذلك: ؟ قال ثم تركها  فغضب رسول اهلل ،قال أن النبي يهجر
ا وأن يشهد عليه وبالذي أراد أن يكتب فيه نكم لما خرجتم أخبرني بذلك رسول اهلل إف

ثم دعا بصحيفة  ،قد علم من األمة اّلختالف والفرقة 8اهلل  فأخبره جبرائيل أنّ . العامة
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وأشهد على ذلك ثالث رهط سلمان وأبا ذر  ،أن يكتب في الكتف ما أراد فأملى عليّ 
فسماني  ،أمة الهدى الذين أمر اهلل بطاعتهم إلى يوم القيامة وسمى من يكون من والمقداد،

يعين  - بني هذااثم الحسين ثم التسعة من ولد  ،-وأدىن احلسن  - بني هذااولهم ثم أ
نشهد بذلك على رسول اهلل : فقاموا وقالوا ؟ أبا ذر وأنت يا مقداد كذلك كان يا -احلسني 

 )... ( ). 

 أين هو نص الوصية اليت أمالها رسول اهلل  علينا أن نسأل، بل جيب ئل،اولنا أن نتس
مبادرة وهو ميلي  بيده ؟ وأقصد بنص الوصية نفس كالم الرسول X  أمري املؤمنني وخطها

هذا الكتاب الذي حرص  وهل يعقل أن ُيضي ع األئمة  ،ةليلة الوفايف  X على اإلمام علي
 ص ديعتهم ليكون أمانا  ملن يفأدد احلرص ؟ ومل حيفظوه ويبلغوه إىل خل   الرسول  على كتابته

يوم  إىل من الضالل واالحنراف عن الطريق املستقيم وهم أوصياء الرسول  أصالب الرجال
 ؟ القيامة

فال توجد رواية واحدة تذكر  وإذا كان البد من حفظ هذه الوثيقة العظيمة وعدم التفريط هبا،
 رواية الوصية اليت هي موضوع البحث، من فمه مبادرة ليلة وفاته إال ما أوصى به الرسول 

 .يوم القيامة يتعلق بأمر الوالية واألوصياء إىل وخصوصا  ما

كالرواية  ،ليلة وفاته تتحدث عن وصية الرسول  وردت روايات عن األئمة  ،نعم
تذكر نص ما أوصى  ولكنها وصفت احلادثة والوصية بصورة جمملة ومل السابقة عن سليم بن قيس،

باالحتجاج على طلحة  ا يتعلقبذكر م Xمام علي قتصر اإلابل  منه مبادرة، به الرسول 
 .وباملضمون ال نصا   وإلزامه احلجة،

هي ما أخرجه  ليلة وفاته نصا   اليت نصت على ما تلفظ به الرسول  فالرواية الوحيدة
عن أبيه الباقر،  عن أيب عبد اهلل جعفر بن حممد،: )ملخصها إليكو  ،الغيبة الشيخ الطوسي يف

: قال ،X عن أبيه أمري املؤمنني ،عن أبيه احلسني الزكي الشهيد ين،سيد العابدالثفنات  عن ذي
أحضر  ،يا أبا الحسن :- Xفي الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي  - قال رسول اهلل )

                                                           

 . 5ص: بة النعماني، غي   ص: كتاب سليم بن قيس - 
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نه إ ،يا علي :وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع فقال فأمأل رسول اهلل  صحيفة ودواة،
ثني عشر فأنت يا علي أول اْل ثنا عشر مهدياً،إهم ومن بعد ثنا عشر إماماً إسيكون بعدي 

ابنه الحسن الفاضل، فإذا حضرته  إلىفإذا حضرته الوفاة فليسلمها  :إىل أن قال ... ماماْل
ثم يكون  ثنا عشر إماماً،إفذلك  محمد، آلإلى ابنه محمد المستحفظ من  الوفاة فليسلمها

ليسلمها إلى ابنه أول المقربين له ثالثة فإذا حضرته الوفاة ف عشر مهدياً، ثناإمن بعده 
وهو أول  ،سم الثالث المهديواّل سم أبي وهو عبد اهلل وأحمد،اسمي و اك سماأسامي 

 .( ) (المؤمنين

 ،نص ملا أوصى به الرسول  فإذا أنكر القوم هذه الرواية الشريفة العظيمة، فال يبقى
عمر من كتابتها للعامة وأدهادهم  موسيحرمون آخر األمة من هذه الوصية املباركة،كما حر 

 .يعلمون أو ال يعلمون وهذه مصيبة عظمى قد وقع فيها البعض من حيث عليها،

وال حول  ،(خمطوط - والوصي الوصية)وتفصيل الكالم حول هذا املوضوع جتده يف كتاب 
والعاقبة  ،حممد أي منقلب ينقلبون وسيعلم الذين ظلموا آل ،وال قوة إال باهلل العلي العظيم

 . للمهدي وذريته املهديني وأنصارهم امليامني

 :الفائدة الثالثة
يعين  وهذا اخلرب الواحد احملفوف بالقرائن يفيد العلم والقطع، ح كثري من العلماء بأن  صر   لقد

اجملرد من  خبالف خرب اآلحاد الصحيح السند جواز االعتماد عليه يف أصول الدين وفروعه،
االعتماد عليه حىت يف  بل ذهب بعضهم إىل عدم ،ور االعتماد عليه يف الفقه فقطفاملشه ،القرائن

كان صحيح السند فرمبا يعارض  نإخرب اآلحاد و  وذلك ألن   ،(رمحه اهلل)الفقه كالسيد املرتضى 
رواته قد أخطأوا يف نقله  ن  إو  ،عدم صحته مبا هو أقوى منه أو مبا هو متواتر أو تدل القرائن على

وال يعمل به رغم  أجلها اخلرب الصحيح داذا   إىل غريها من األمور اليت يكون من ،عمد من غري
 .( ) احلديث وكيفية األخذ به طلع على قواعداوهذا أمر واضح ملن  صحته،

                                                           

 .35  – 35 ص: الطوسي غيبة - 
 .وما بعدها 6 ص: للغريفي -، وقواعد الحديث 65ص: للشيخ جعفر السبحاني - وأحكامهالحديث  أصولراجع  - 
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الصحيح السند يف الفقه فقط إذا كان جمردا   وعلى أحسن األحوال يعتمد على خرب اآلحاد
نه يعتمد عليه يف الفقه والعقائد حىت لو كان يف إبالقرائن ف حملفوفوأما خرب اآلحاد ا عن القرائن،

 .الصحة ِبوثاقة رجال السند كما تقدم بيانه لعدم احنصار؛ سنده ضعف

يعرتضون على رواية الوصية ويزعمون ضعفها رغم كثرة القرائن  وهبذا يتنب جهل هؤالء الذين
فوقعوا  صحة اخلرب هو وثاقة رجال السند فقط،إطالعهم ظنوا أن طريق  ولعلهم لقلة اليت تؤيدها،

 طريقهم فكيف يتسىن هلم قيادة غريهم، بصارإال يقدرون على  ألهنم عميان، يف حفرة اجلهل
 هنم عميان وإذا كان األعمى يقودهإاتركوهم ) :ما معناه Xقول نيب اهلل عيسى  وينطبق عليهم

 .(أعمى وقع االثنان يف حفرة

باهلل إال وجعل اهلل هالكه وفضيحته بنفس   اربة هذه القضية املنصورةفكلما حاول أحد حم
وتأييد واضح من اهلل تعاىل لقضية السيد  عجازإبيده، وهذا  كالمه، وأوقعه يف احلفرة اليت حفرها

 .اهلل تعاىل يف الدعوات اإلهلية أمحد احلسن، وهذه هي سنة

قد يقرتن خرب  : )...حيث قال ا الصدد،يف هذ ليك أيها القارئ ما صرح به احلر العامليإو 
 وهذا أيضا  ال يقدر عاقل على إنكاره، ،العلم والقطع الواحد بقرائن دالة على صحته حبيث يفيد

 .( ) ...( تعصبا  وعنادا  وإال فإنه وجداين ال يقبل التشكيك ن أنكره فإَّنا ينكره بلسانهإ

اخلرب الذي مل  :حملفوف بالقرينة وعدمهتقسيم خرب الواحد إىل ا: )وقال الشيخ جعفر سبحاين
وأخرى يكون حمفوفا  هبا كما إذا  ،يبلغ حد التواتر تارة يكون جمردا  عن القرائن فال يفيد العلم غالبا  

وتقاطر النا  إىل منزله، فهو يفيد القطع واليقني  رتفع النياح من بيتهاث  أخرب دخص مبوت زيد
 )...( ). 

اعتذاره واعرتافه  الغريفي قول الشيخ حسن ابن الشهيد الثاين عندونقل الشيخ حميي الدين 
ن إف: )حيث قال ،املتقدمني حبدوث التقسيم الرباعي للخرب عند املتأخرين وعدم وجوده عند

                                                           

 .3 ص  ج: الهداة إثبات - 
 .08ص: وأحكامهالحديث  أصول - 
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الغالب بكثرة القرائن الدالة على  القدماء ال علم هلم هبذا اإلصالح قطعا  الستغنائهم عنه يف
 .( )...( على ضعف ن أدتمل طريقهإصدق اخلرب و 

 :اخلرب تثبت بأحد أمرين حجية وخالصة البحث أن  : )وأيضا  قال السيد حميي الدين الغريفي
عمل القدماء واملتأخرون هبذين  وقد ما احتفاظه بقرينة الصحة،إو  ما سالمة سنده من الضعف،إ

عن طريق أصحابنا  خرب الواحد إذا كان واردا   نإ": وذكرمها الشيخ الطوسي بقوله القسمني معا ،
وكان ممن ال يطن يف  ،أو عن أحد األئمة  ،النيب  وكان ذلك مرويا  عن القائلني باإلمامة،

ألنه إن   -ومل يكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه اخلرب  ويكون سديدا  يف نقله، روايته،
جاز  -با  للعلم وكان ذلك موج صحة ذلك كان االعتبار بالقرينة، كان هناك قرينة تدل على

ين وجدهتا جمتمعة على العمل هبذه إف الفرقة احملقة، مجاعإعلى ذلك  والذي يدل. العمل به
 .( )( اخل ..ال يتناكرون ذلك وال يتدافعونه  ودونوها يف أصوهلم، رووها يف تصانيفهم األخبار اليت

 بالقرينة، العتبارا ألنه إن كان قرينة تدل على صحة ذلك كان : )...وقول الشيخ الطوسي
ن كان يف إبالقرينة يعتمد عليه و  يدل بصراحة على أن اخلرب احملفوف( وكان ذلك موجبا  للعلم

 .كان اخلرب جمردا  عن القرينة وإَّنا حيتاج إىل وثاقة رجال السند إذا سنده ضعف،

 قطعاحملفوف بقرينة الصحة يفيد ال يدل على أن اخلرب( وكان ذلك موجبا  للعلم) :وقوله
أي العمل يف الفقه دون العقائد ( العمل به جاز) :فقد قال عنه صحيح السند اجملرد عن القرينة،
 .اليت يشرتط فيها العلم أي اليقني

  ج :ويف االستبصار   ص :ونقل يف هامش خامتة الوسائل قول الشيخ الطوسي يف العدة
ما أوجب  فاملتواتر منها .تواتروغري م ،متواتر: األخبار على ضربني علم أن  او : )قال ،  -  ص

به وال يرجح  وال أمر يقوى ليهإالعلم فما هذا سبيله جيب العمل به من غري توقع ديء ينضاف 
واألئمة  أخبار النيب  به على غريه وما جيري هذا اجملرى ال يقع فيه التعارض وال التضاد يف

ليه قرينة إوهو كل خرب تقرتن  فضرب منه يوجب العلم أيضا   :وما ليس مبتواتر على ضربني ،

                                                           

 .5 ص: قواعد الحديث - 
 .0 ص: قواعد الحديث - 
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إىل أخر  -اجملرى جيب أيضا  العمل به وهو الحق بالقسم األول  توجب العلم وما جيري هذا
 .( ) (مقالته

فمن أراد ذلك فعليه  باستقصائها، وأقوال العلماء الكبار كثرية يف هذا املوضوع يضيق املقام
 .الفائدة السادسة   مبراجعة خامتة الوسائل ص

قرائن قطعية  الحتفافها بعدة؛ رواية الوصية توجب العلم واليقني عد كل ما تقدم يثبت أن  وب
كثري من الروايات  وأضف إىل ذلك تواتر مضمون الوصية يف وهي بذلك يعتمد عليها يف العقائد،

 .الصحيحة

 .فتكون رواية الوصية حجة من كل الوجوه

 :الفائدة الرابعة
 (:رمحه اهلل)وسيحول كتاب الغيبة للشيخ الط

على حديث  نه صرح بأنه ال يعتمدأقد ثبت مما سبق وثاقة كتاب الغيبة للشيخ الطوسي و 
الكتاب  وهنا أحب أن أركز أكثر على هذا مع نقل أقوال بعض العلماء حول هذا ضعيف،

 .الكتاب وحيسن قبل ذلك أن أذكر بعض أقوال العلماء يف حق الشيخ الطوسي مؤلف. املعتمد

عظيم  جليل القدير، ورئيس الطائفة، ديخ األمامية ووجههم،: )لعالمة احللي يف وصفهقال ا
ومجيع  واألصول والكالم واألدب، عارف باألخبار والرجال والفقه صدوق، عني، ثقة، املنزلة،

 املهذب للعقائد يف األصول والفروع، هو حذق يف كل فنون اإلسالم، ،إليهالفضائل تنسب 
 (.تلميذ الشيخ املفيد حممد بن حممد بن نعمان النفس يف العلم والعمل، وكاناجلامع لكماالت 

وعماد  إمام الفرقة بعد األئمة املعصومني ) :الطباطبائي يف حقه وقال السيد حبر العلوم
ومهذب فنون املعقول  حمقق األصول والفروع، يف كل ما يتعلق باملذهب والدين، الشيعة اإلمامية

                                                           

 .6هامش رقم  5ص :تمة الوسائلخا - 
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 صنف يف مجيع علوم ليه األعناق،إورئيسها الذي تلوى  لطائفة على اإلطالق،ديخ ا واملسموع،

 (.وكان القدوة يف كل ذلك واإلمام اإلسالم،

الكل على أنه من الكتب املعتمدة ومن نظائر الكتب األربعة  تفقافقد ( الغيبة)وأما كتابه 
أن كل مصنفات الشيخ وقد صرح كثري من العلماء ب ،كل رواياهتا املشهورة املفروغ عن صحة

 .الطوسي معتربة

وهو   كتاب هتذيب األحكام  :منها ،له كتب : )...قال النجادي يف ترمجة الشيخ الطوسي
 .( ) ...( وغريها من الكتب املعتربة واملفيدة ،وكتاب االستبصار كتاب كبري،

وأوثقها (: )ثبات اهلداةإ)نقل منها كتابه  وقال احلر العاملي عند ذكر الكتب املعتمدة اليت
 واحلمريي، والشيخ املفيد، والشيخ الطوسي، وابن بابويه، مؤلفات الكليين،: 8بعد كتاب اهلل 

 .( )...(  والربقي واحلسني بن سعيد،

 .( )...(  الغيبة للشيخ الطوسي أيضا   كتاب: )...وقال أيضا  عند تعداد الكتب املعتمدة

ضمن الفائدة الرابعة عند تعداد الكتب  الكتاب يف خامتة الوسائل وأيضا  نص على وثاقة
كتاب الغيبة للشيخ أيضا ،كتاب مصباح : )...فقال ،منها كتاب وسائل الشيعة املعتمدة اليت نقل

 .( ) ...( كتاب خمتصر املصباح له املتهجد له،

يف ): العادرة( ثبات اهلداةإ)توثيق الكتب اليت أعتمدها يف كتابه  وقد قال احلر العاملي يف
مامية اليت نقلنا منها يف هذا الكتاب ومن عرف أصوهلا وأصول أصحابنا اإل مجلة من كتب ذكر

كل حديث منها أو أكثرها حمفوف بقرائن كثرية توجب العلم وال تقصر عن   أن   مؤلفيها علم
خصوصا  مع عدم  تنزلنا قلنا أهنا تسهل حصول التواتر بأقل مراتب اجلمع غالبا   نإو  التواتر،

 .( ) ...(كما هنا املعارض
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الغيبة للشيخ الطوسي من أهم الكتب املعتربة اليت  كتاب  وقد تقدم تصريح احلر العاملي بأن  
ما متواترة إ( الغيبة)فتكون روايات كتاب  ،(اهلداة، ووسائل الشيعة ثباتإ)عتمد عليها يف كتابيه ا

 ألصول املعتمدة اليت كانتوأهنا مأخوذة عن الكتب املعتربة وا بقرائن تفيد صحتها، أو حمفوفة

 .(رمحه اهلل)متوفرة لدى الشيخ الطوسي 

بعد أن قسم األخبار  عمل به من األخبار، وقد صرح الشيخ الطوسي بصحة كل ما
عمل به يف كتايب األخبار وغريها ال خيلو من  ن كل خربإو : )قال الصحيحة إىل أربعة أقسام،

 (.األقسام األربعة

 للشيخ الطوسي من الكتب املعتربة واملعتمد عليها،( الغيبة)كتاب   يبقى دك بأن   وهبذا ال
األحاديث اليت وردت فيه صحيحة وخصوصا  ما ساقه الشيخ الطوسي على حنو  وكل

 .ثين عشر ستدل هبا على إمامة األئمة اإلاهو احلال يف رواية الوصية فقد  االستدالل،كما

 .ال السندالنظر عن رج فتكون رواية الوصية صحيحة بغض

 :الفائدة اخلامسة
نقلها من كتاب احلسني بن علي بن سفيان البزوفري وهو من  الشيخ الطوسي قد والظاهر أن  

وقد ذكر الشيخ الطوسي طريقه إىل هذا الكتاب كما نقله عنه احلر  الثقات فيكون كتابه معتمد،
وفري فقد أخربين به أمحد ابن ذكرته عن أيب عبد اهلل احلسني بن سفيان البز  وما: )فقال ،العاملي
 .( )( عنه واحلسني بن عبيد اهلل، عبدون

 .( )( خاص :من أصحابنا وزاد العالمة جليل، ثقة، ديخ،: )والبزوفري قال عنه العالمة

عنه املفيد  روى -ث عد كتبه  -ديخ ثقة جليل من أصحابنا له كتب : )وقال عنه النجادي
 .( )...(  الغضائري وغريهم وأبو عبد اهلل احلسني بن عبيد اهلل
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 ،Xاملهدي  بأن البزوفري أحد وكالء اإلمام) :وقد نقل السيد حممد الصدر يف املوسوعة
ديخ جليل من  ،البزوفري أبو عبد اهلل ،بن خالد بن سفيان احلسني بن علي بن سفيان": فقال

نت مبدينة قم فجرى ك: قال ،مساه له كتب، روى الشيخ يف الغيبة عن بعض العلويني ،أصحابنا
عنده  حاضرا  وكنت  (صانه اهلل)الشيخ  إىل فأنفذوا ،كالم يف أمر رجل أنكر ولده  إخواننابني 

 (أعزه اهلل)أيب عبد اهلل البزوفري  إىليذهب  أنفدفع إليه الكتاب فلم يقرأه، وأمره  (أيده اهلل)
لد ولده وواقعها يف يوم كذا الو : فقال أبو عبد اهلل. إليه وأنا حاضر فصار. ليجيب عن الكتاب

فرجع الرسول وعرفهم، ووضح عندهم . كذا وكذا فقل له فليجعل امسه حممدا   وكذا يف موضع
 وهو يدل بوضوح على. وقد نقلنا مضمون هذا اخلرب فيما سبق "الولد ومسي حممدا   وولد. القول

 .اجلملة نه وكيال  يفأفيدل على  ،ولو بالواسطة Xاستسقاء هذه املعلومات من اإلمام املهدي 
يف البحار تعليقا   قال اجمللسي ومن هنا وبذلك يصلح لالعتماد عليه يف األصول والفروع، خبالف

 .( ) ...( البزوفري كان من السفراء ومل ينقل أن  يظهر منه : على هذا اخلرب

 ،وضوعةينقل رواية ضعيفة أو م أنوالعدالة  فرببكم هل يتوقع من هكذا رجل غاية يف الوثاقة
وقد نقل الشيخ الطوسي رواية الوصية من أحد   نه من أصحاب الكتب املعتمدةأذلك  إىلأضف 

ألهنما  ؛ومها من الثقات. واحلسني بن عبيد اهلل الغضائري أمحد بن عبدون: كتبه وطريقه إليه هو
 .من مشايخ النجادي

وكتاب الرد  العبيد،وكتاب أحكام  ،األعمالوكتاب ثواب  كتاب احلج، :البزوفري ومن كتب
خربنا أ: وقال ،  كما ذكرها النجادي يف رجاله ص...الواقفة، وكتاب سرية النيب واألمية  على

 .عبد اهلل البزاز عنه أبومحد بن عبد الواحد أجبميع كتبه 

 ،رواية الوصية منقولة من كتب احلديث املعتربة اليت ألفها ثقات األئمة  وهبذا تكون
 .كما صرح بذلك كبار العلماء.الصدور بغض النظر عن وثاقة رجال سندها قطعية وبذلك تكون

                                                           

 .  6ص: الغيبة الصغرى - 
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 احلسني بن علي املصري أحد رواة الوصية هو من أصحاب أن  ذلك أيضا   إىلأضف 

تكون رواية الوصية أيضا  منقولة من كتبه واليت أحدها كتاب اإلمامة، وهذا  أنالكتب، فالبد 
 .داء اهلل تعاىل إنوسيأيت ذكر ذلك دليل آخر يضاف لصاحل رواية الوصية، 

عنه   فالرجل من أصحاب الكتب واألصول املعتمدة لوثاقته وجاللته ورواية الثقات ،إذن
ميكن بل ال  ن كتب يف علم الرجال والوهم أبرع مَ  كالشيخ املفيد وابن الغضائري وابن عبدون،

ويشنعون على من يفعل  يبونوهم الذين يع يتوقع منهم أن يرووا عن كتاب أو أصل غري معتمد،
الطوسي قد نقل رواية الوصية  الشيخ وما دام أن   بل يضعفون من يفعل ذلك من الرواة، ذلك،

وال  ثبات صحة رواية الوصية،إيف  فهذا وحده كاف املعتمد، من كتاب البزوفري الثقة اجلليل،
وال تتوقف عليه  رائن األخرى،زيادة قرينة إىل الق ثبات وثاقتهم،إو  حاجة إىل التطرق لرجال السند

 .صحة الوصية،كما كررت ذلك مرارا  

البزوفري هو ما  الشيخ الطوسي ينقل عن كتاب احلسني بن علي بن سفيان والدليل على أن  
 الذي أخذ اخلرب من كتابه، نقله عنه احلر العاملي من أنه يبتدأ يف سند الروايات بذكر املصنف

ث ذكر  فيدل على أنه أخذه من كتابه، ية الوصية باحلسني البزوفريومن املعلوم أنه ابتدأ يف روا
أيب عبد اهلل احلسني بن سفيان البزوفري فقد  وما ذكرته عن: )حيث قال ،طريقه إىل ذلك الكتاب

 .( )( عنه "ضائريغال"عبيد اهلل  بن عبدون واحلسني بناأخربين به أمحد 

يف  (قد  سره)قال الشيخ الطوسي : )سيعن الشيخ الطو  ليك نص كالم احلر العامليإو 
قتصر من إيراد األخبار على االبتداء بذكر املصنف الذي أخذ ا بعد ما ذكر أنه( التهذيب)آخر 

وحنن نذكر الطرق اليت يتوصل : األصل الذي أخذ احلديث من أصله أو صاحب اخلرب من كتابه،
لتخرج األخبار  ا ميكن من االختصار،األصول واملصنفات ونذكرها على غاية م هبا إىل رواية هذه

 .( )...(  املراسيل وتلحق بباب املسندات بذلك عن حد
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هو ما صرح به الشيخ الطوسي يف الغيبة بعد  ثبات صحة رواية الوصية،إ والقول الفصل يف
دلوا أوال  على : فإن قيل: )فقال ،دكاال  وأجاب عنهإحيث ذكر  الوصية وغريها، ذكره لرواية

 ... وهذه مسألة علمية فإهنا آحاد ال يعو ل عليها فيما طريقه العلم، األخبار،هذه  صحة

التواتر خلفا  عن  مامية يرووهنا على وجهأما الذي يدل على صحتها فإن الشيعة اإل: قلنا
 ،Xاملؤمنني  وطريقة تصحيح ذلك موجودة يف كتب اإلمامية يف النصوص على أمري سلف،

من الشيخ الطوسي تدل على صحة رواية الوصية،  وهذه دهادة صرحية .( ) ...( والطريقة واحدة
 .أفواه اجلاهلني، انتهى املعاندين وسد أفواه اجلاهلني، انتهى جلامإوهذا وحده كاف يف 

هبا على املقصود  نفس صاحب كتيب الرد احلاسم مل يستدل إن: )ويقول صاحب املقال
العقيلي هذا أهنا غري تامة   أهنم يرون حسب ما ينقلههذه الرواية مع عدهم هلا دليال  إال أنأي )

 (.نف الذكرمن الكتيب اآل 5 راجع صفحة ( الداللة

كيف مل يستدل هبا على املقصود، وكتابه كله استدالل على وجود الذرية لإلمام  :أقول
 والرواية تنص نصا  على هذا املطلب ؟X  املهدي

إذ تذكر أن هلذا املهدي  ،يف الروايات اضطراب إن :- من جهة داللتها -ثانيا  : )ويقول
فإذا حضرته )، ثنا عشر مهديا  إث يكون من بعده ) :إذ قالت ،األول ثالث أمساء ث تُعد له أربعا  

واسم أيب وهو عبد اهلل وأمحد،  كامسياسم  : أول املقربني له ثالثة أسامي فليسلمها إىل ابنه( الوفاة
 ن األمساء املوجودةأالرواية تصرح ب أنوأنت ترى  ،(ول املؤمننياملهدي، هو أ: الثالث واالسم

 :هي ،أربعة

 .( أي حممد) كامسياسم  

 (.عبد اهلل) كاسم أبيه   واسم

 .محدأواسم 

                                                           

 .   ص: الطوسي غيبة - 
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 .واالسم الرابع املهدي

إىل  فليسلمها"ن له أمساء ثالثة فقط أالرواية تصرح ب أن  أمساء أربعة ذكرت يف الرواية مع  فهذه
 (."ملقربني له ثالثة أساميابنه أول ا

له ثالثة أسامي )...  :فاملقصود من قوله  ،ال يف الرواية ملكو يف عق االضطراب :أقول
فأمحد  ،(الثالث املهدي وهو أول املؤمنني واالسماهلل وأمحد  واسم أيب وهو عبد كامسيأسم  

 .الثالث املهدي واالسم ،اهلل الثاين عبد واالسم ،وحممد مها اسم واحد

اسم  : )درح وتفصيل لقوله قبل ذلك( وهو عبد اهلل وأمحد: )قوله  إن   :بعبارة أخرى أو
 (.واسم أيب كامسي

لتتهموه بأنه ال يعرف  فهل أجلأكم العجز يف حماربة هذه الدعوة حىت جترأمت على الرسول 
ه الدعوة وكشرمت عن نواياكم بأنكم أهم ديء عندكم هو حماربة هذ!!!  كالمه مشكل  ن  إيتكلم و 

 .والتعدي على دخصه العظيم حىت لو كلفكم ذلك إهانة الرسول 

يسل م اإلمامة وقيادة األرض إىل ابنه، كيف ذلك  نأإن الرواية ليس فيها تصريح ب: )ويقول
 ،Xن هؤالء ليسوا بأئمة وهم من ذرية احلسني أواملعتربة تصرح ب ن الروايات األخرى الكثريةإو 

 هو اإلمام احلسني فال بد أن يكون الضمري يف Xامة بعد املهدي يستلم اإلم ن منإبل و 

إمامة األئمة  فليسلمها عائدا  إىل بعض املسؤوليات والوظائف اليت يقوم هبا هؤالء املهديون يف ضل
فذلك ) :يصر ح يف نفس احلديث بقوله النيب  أن  ومما يؤيد أهنا غري عائدة على اإلمامة  ،

وإال للزم التنايف بني  ،فليسلمها ليس اإلمامة  سياقية على أن املراد ب ذا قرينةوه ،(ثنا عشر إماما  إ
بل وبني الوضوح القائم على تشخيص األئمة  ،املقطع املتقدم من النيب األكرم هذا احلمل وبني

 (.باإلثين عشر وحتديدهم

  ث إناألمة، قيادة  ، فاحلديث منصب على مسألة(سيكون بعدي اخل إنه) :الرواية إن   :أقول
 ثين عشر ولكن إمامتهم ليس مبرتبة إمامة األئمة اإل Xاملهدي  اإلماماملهديني أئمة بعد 

ولذلك جتد التفريق يف ذكرهم باملهديني، والقدر املتيقن من إمامتهم هو كوهنم حجة على اخللق 



 13 ..........................................الرد على مركز الدراسات التخصصية 

رض من لكي ال ختلو األ وهو االستمرار ألوصياء الرسول حممد  Xاملهدي  اإلمامبعد 
 .اخل....  (واألئمة من ولده) :ولذلك جند وصفهم باألئمة بالدعاء املشهور ،حجة هلل تعاىل

تشري له بعض الروايات فهو يف الرجعة اليت حتدث بعد  أما تسلم احلسني زمام القيادة الذي
 .( )اإلثين عشر  املهدي األخري من املهديني

وال  Xيني ال تكون إال بعد ظهور اإلمام املهدي املهد إن األدوار املناطة هلؤالء: )أما قوله
 .(هلم دورا  معينا  قبل ظهوره نأتوجد رواية تصرح ب

يأخذ على عاتقه دور مجع أنصار ( أمحد)املهدي األول  فهو صحيح باستثناء واحد، فإن  
 .    ال األصحابأي أول ( هو أول المؤمنين: )وهذا ما يدل عليه قوله ، ( ) أبيه وقيادهتم

 إننا مل نعتمد على :قوله أن اخلرب الواحد ال يعتمد عليه يف إثبات العقائد، فجوابه وأما عن

 .املتواتر اخلرب الواحد احملفوف بالقرائن يفيد القطع فهو بقوة احلديث خرب واحد، كما إن  

 :رد على املقال الثامن
يف كتاب الغيبة ويف كتب  يذكر الشيخ الطوسي: )يأيت يصدر كاتب هذا املقال مقاله مبا

حتفل بذكر أحداث الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكربى يذكرون فتوى  الشيعة الروائية األخرى اليت
( حمتال)من ادعى النيابة اخلاصة والسفارة بعد السمري فهو كافر ُمنمس : )البن قولويه وهي

الصغرى  من املتقدمني من فقهاء الغيبةالفتوى مل يتبناها ابن قولويه فقط وإَّنا الكثري  وهذه(. ضال
اليت ادعت النيابة  كالشيخ الطوسي إذ يتضح ذلك من كالمه يف الفرق البابية أو  ،والكربى تبنوها

 .يف الغيبة الصغرى

ُد عي للسفارة أو النيابة اخلاصة والسؤال يف املقام أن أولئك الفقهاء ملَِ 
وهل  ،حكموا بكفر امل

هنم أهل ضالل وما داموا على أومِلَ مل يقل الفقهاء عن املدعني  ،الفتوىهناك ختريج صناعي هلذه 
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ولكنها ضالة أي  اإلسالمال مانع أن تكون بعض الفرق داخلة يف  إذ ،مسلمون الشهادتني فهم
 ؟ لإلميانأي زاغوا ومل يهتدوا  اإلميانإصابة  ضلت عن

على ما ذكرناه ووضحناه من  الفقهاء بالكفر بناء   يتبني ويتجلى التخريج الصناعي حلكم
اعتقدوا بنيابة هؤالء النواب املدعني زيفا  حك موا حجية  إذ أن أولئك الذين ،منظومة احلجج

ألنه قد حيكم عليهم  ؛وهذا بغض النظر عن زيف دعواهم ،الدين هؤالء املدعني على ضرورات
 (.كما ورد يف التوقيع املبارك بالضالل واالفرتاء والكذب

الذين ادعوا النيابة زورا  وهبتانا  يف فرتة  فتوى ابن قولويه يقصد هبا نفر من الضالني إن   :أقول
وإليك  ،أبو دلف الكاتب وفتوى ابن قولويه ناظرة إليهقبيل  ، من(رمحه اهلل)ما بعد وفاة السمري 

 ناحلس أيب عن النعمان، بن حممد بن حممد اهلل عبد أبو الشيخ أخربين: الطوسي: )نص الفتوى
 دلف أبو أما: يقول قولويه بن حممد بن جعفر القاسم أبا مسعت: قال ،املهليب بالل بن علي

 مفوضا   صار ث وسلسل، جن   ث الغلو، أظهر ث ملحدا   نعرفه فكنا - اهلل حاطه ال - الكاتب
 واجلماعة يسرية، مدة إال الشيعة عرفته وال به، استخف إال مشهد يف حضر إذا قط عرفناه وما

 ما هذا له ادعى ملا البغدادي بكر أيب إىل وجهنا كنا وقد. به وينمس إليه يومي وممن منه تربأت
 الطائفة عن وعدل إليه مال بغداد دخل فلما منه، ذلك فقبلنا عليه، وحلف ذلك فأنكر ادعاه،
 بعد األمر ادعى من كل أن عندنا ن  أل ؛منه وبرئنا فلعناه مذهبه، على أنه نشك مل إليه، وأوصى

 .( ) (التوفيق وباهلل مضل، ضال منمس كافر فهو (اهلل رمحه) السمري

هلا، فلم جند  أسا حول كثرة دعوات السفارة يف الغيبة الكربى ال  أثاروهاالزوبعة اليت  إن  ث 
يف الدعوات اليت أرخها الشيخ الطوسي من املتقدمني وال يف الدعوات اليت أرخها الشهيد  أثرا  هلا 

دلف وهي كانت معاصرة للسفري الرابع  أيبدر من املتأخرين املعاصرين، غري دعوى السيد الص
 .واستمرت بعد وفاته

محد احلسن، أهذه الزوبعة، وهو التقليل من دأن قضية السيد  إثارةوهبذا يتبني هدفهم من 
على  هذه الدعوة كثري وقد تبني بطالهنا، وحىت زعمهم هذا أمثال وحماولة استخفاف النا  بأن  
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د احلق، وقوهلم ال يعدو فرض التسليم فهو مردود بداهة، فوجود الباطل ال يدل على عدم وجو 
 .احلماقة

كما يريد كاتب املقال أن  واقع تأرخيي حمدد وليست حكما  عقديا  مطلقا   إىلفهي إذن ناظرة 
ألننا عندئذ  ؛يريده كاتب املقال ابن قولويه ال يسعه إطالق فتوى باملستوى الذي ن  أيفهم، بل 

من عبدة فقهاء  وإضرابهاضطر كاتب املقال  نطالبه بالدليل وال دليل، ولو كان يوجد دليل ملا
وتلفيق أدلة من كلمات فقهاء ال حجية ألقواهلم ما مل  التصيد يف املاء العكر، إىلالسوء اخلونة 

 ةتاب الغيبك  إىلوعلى أي حال يستطيع من داء العودة  ، تسندها أحاديث أهل البيت 
ويكتشف بنفسه الدجل والفذلكات اللغوية الفارغة اليت يلجأ  للشيخ الطوسي ليتأكد مما قلته،

 .األصغر إليها أولياء الدجال

نصرة املذهب أو نصرة  وهذا ال ينايف القيام حبركات حتررية حىت لو كانت بعنوان: )ويقول
ة، فإن  مفاد الروايات نفي حجية احلجي لكن بشرط عدم ادعاء أي حنو من Xاإلمام املهدي 

مثل دخصيات الظهور كاليماين واخلراساين  بل حىت ،االتصال أو النيابة اخلاصة عن اإلمام
نعم غاية ما تثبته الروايات ملثل  ،أي حنو من احلجية وغريهم فإن  مفاد الروايات ليس فيه إعطاءهم

أو لرفع الظلم أو حنو  Xاملهدي  وأهنم يدعون لنصرة اإلمام هذه الشخصيات أهنم على احلق
 (.منصب ومقام خاص إال أهنم على احلق ذلك من دون أي

هال أطلعتمونا ولو على واحدة  ،والنيابة اخلاصة االتصالأين هي الروايات اليت تنفي  :أقول
أقالمكم ؟ ث كيف ال تكون لنفس دخصية اليماين حجية  منها بدال  من هذا اهلراء الذي تقذفه

، Xعليه دخول النار بنص الرواية الواردة عن اإلمام الباقر  عصوم الذي يستحق امللتويوهو امل
امره بأي حجة كانت يكون مصريه النار وإن  و أمرا  أو يتمرد على أمر من أ من خيالف له ن  أأي 

 املصلني الصائمني، فأي حجية تريدون أكثر من هذا ؟ كان من
ذلك  إىلينفي أي حجية للممهديني ويدفعه  أنورة الكاتب يريد وبأي ص أن  ومن الواضح  

احلفاظ على نفوذ مراجعه بأي مثن حىت لو كلف ذلك حماربة اليماين، فلو سألناه مثال  لو تزاحم 
كلهم فلمن احلجية ؟؟ فعندها سيبهت، وهذا مؤدر خطري   أوحد املراجع أ أمراليماين مع  أمر
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 األصلحبجة  Xاملهدي  اإلمام أمر على التمرد حىت إىلسيجرهم التعصب  أهنميدل على 
هو الغيبة حىت يثبت  األصلأو !!! والفقهاء قدر متيقن  Xاملهدي  اإلمامنه ليس أيقتضي 

احلفاظ على   ألجلوهكذا من التفاهات اليت يتفوهون هبا !!! القيام بدليل وال دليل على قيامك 
دين والشريعة واملذهب، بل احلفاظ على كياهنم املزعوم بأي مثن، فاملسألة ليست احلفاظ على ال

 !!!! مراكزهم ونفوذهم املنحرف

وهل بعد احلق إال الضالل !! على احلق ولكن ال حجية هلم  أهنميقول  أنومن الغريب 
اهلدى،  إىل وأقرهباالرايات  أحقالرايات أي  أهدىاليماين فالروايات تصفه بأنه  املبني، وخصوصا  

 َأن َأَحقُّ  اْلَحقِّ  ِإَلى يَ ْهِدي َأَفَمن... ﴿: ويتبع املفضول، قال تعاىل فهل من عاقل يرتك الفاضل
 .( )﴾َتْحك م ونَ  َكْيفَ  َلك مْ  َفَما ي  ْهَدى َأن ِإّل   َيِهدِّيَ  ّل   َأم ن ي  ت َبعَ 

خمالفة البديهيات ويتبع اهلوى  إىلهذا هو العناد والتعصب الذي جير صاحبه  ،نعم
ن الكاتب إهنم يستعملون املغالطات و أواحلق !!! عقول النا  البسطاء  والسفسطة ليضحك على

 ن  أل ؛هنا قد ارتبك قلمه بصورة عجيبة فهو يتأرجح بني نفي حجية اليماين وبني عدم نفوذ قوله
لذات  تليسالطاعة  أن  وهي  ،الروايات تنص على وجوب طاعته، فأسعفه الشيطان بفكرة بائسة

ذلك سار حىت يف حق األنبياء  أن  ، وليت دعري فقد فاته ...ملونه اليماين بل للحق الذي حي
، فالطاعة ليست لذواهتم بقطع النظر عن احلق الذي حيملونه واملنصب الذي منحه واألئمة 

ال جتب طاعته لوال احلق الذي حيمله والعنوان الذي منحه اهلل  اهلل تعاىل هلم، فالرسول حممد 
 .وهكذا األئمة  ،اخللق كافة إىلتعاىل له وهو الرسالة 

من هو األوىل باإلتباع األمر الذي حيمله اليماين املنصوص  :الكاتب إىلوهنا أوجه سؤاال  
 على طاعته أم األمر الذي حيمله مراجعك املنصوص على ضالهلم يف آخر الزمان ؟؟

 .ن قلت أمر اليماين، فهو املطلوبإفإن قلت أمر مراجعك فقد كفرت، و 

لنصرهتم ومؤازرهتم إَّنا هو باعتبار حقانية دعوهتم وحجية الثوابت  الدعوة ،نعم): ويقول
يرفعوهنا ويطالبون هبا، إذ احلق مبا هو حق جيب أن يتبع بغض النظر عمن طلبه  واملوازين اليت

                                                           

 .06: يونس - 
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وهذه الشخصيات هناك دعوى لنصرهتم ال لشخصهم بل ألهنم يدعون للرضا من  ،طلب وكيف
اليماين مثال  مل  ملوجود يف الروايات من املدح والثناء وَكيل الصفات علىوإال فا ، آل حممد

كل ذلك مل تكن له أي  ومع ،يبلغ ما مذكور يف حق زيد بن علي بن احلسني رضوان اهلل عليه
من آل حممد وهي دعوة حق،  نه كان يدعو للرضاأحنو من احلجية، وإَّنا ذلك املدح له باعتبار 

 (.باعتبار دعوتهفاملدح والثناء كان 

على صريح رواية اليماين اليت تؤكد على نفس  االلتفافيراد منه  هذا احلديث :أقول
هداية  إىلنصرته ومؤازرته، وكانت اإلدارة  إىلله والدعوة  االنتباهلفت  دخصية اليماين بقصد

 .واملضامني األخرى اليت تنطوي عليها الرواية من باب تعيني حدود دخصيته رايته

 بعض الروايات وخصوصا  روايات املالحم إَّنا تبني ث البد من االلتفات إىل أن  ) :ولويق
تعطيهم  ثنا عشر فإن  الرواياتأحوال الرجعة وليس أحوال ما قبل الظهور، فمثال  املهديون اإل

 التمييز بني هذه فالبد من ،بعض األدوار ولكن ليس قبل الظهور بل وال بعده وإَّنا يف فرتة الرجعة
البعض اآلخر الذي له حنو  املراحل وإال وقعنا يف خلط بني بعض العناوين اليت ال حجية هلا وبني

 .(من احلجية وبعض األدوار لكن يف مراحل أخرى

هزلت واستامها كل مفلس، فرواية الوصية أوضح من الشمس يف رابعة النهار يف : أقول
، ( )له دور قبل الظهور( أمحد)وأوهلم  Xدي املهديني حيكمون بعد اإلمام امله على أن   الداللة

 إن  : وال أدري هل قوله ، فاخللط يف عقولكم،أما الرجعة فهي بعد هناية حكم املهديني 
 .استوىل على عقله هوسا   ن  أاملالحم جتري يف الرجعة من باب النكتة القبيحة أم 

* * * 

 :رد على املقال التاسع
هذا املقال ودعوة السيد أمحد احلسن وصي ورسول  على الرغم من عدم وجود عالقة بني

 .املوجز عليقتالاألفكار الغريبة فيها حتم  وجود بعض غري أن   Xاإلمام املهدي 

                                                           

 .انظر ما تقدم - 
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السفارة والنيابة اخلاصة هي جمرد متثيل وتنويب  أن   قد يتوهم البعض: )يقول صاحب املقال
حسيا  وينقل األسئلة واألجوبة السفري عنه ما يسمعه من حديث مساعا   فينقل ،Xعن اإلمام 

 .وهكذا املعىن والتصور ،Xاإلمام  اخلطية من وإىل

ارتباطا  حسيا  وإَّنا السفارة يف الروايات ذكرت  فإن  حقيقة السفارة ليس ،وليس كذلك
 .فهي ارتباط ملكويت روحي غييب ،عامل امللكوت باصطالح ومفهوم خاص وهي النقل بتوسط

 Xاإلمام  ونقرأ يف بعض الزيارات أن   ،سفري اهلل تعاىل الرسول  وقد ورد يف الروايات أن  
السالم عليك يا ):  Xورد يف زيارة ليلة ويوم املبعث ألمري املؤمنني مثال  ما ،اهلل تعاىل سفري

 ....(خلقه وعيبة علم اهلل وخازن وسفري اهلل يف... خاصة اهلل وخالصته و

 ،وإَّنا بتوسط امللكوت يكن ينقل نقال  حسيا  عنه تعاىل فالرسول عندما ينقل عن اهلل تعاىل مل
عن اهلل تعاىل فليس هو عن مساع بدين وإَّنا عن  Xقال جربائيل  فعندما يقول الرسول 

 هنم أعندما يقال   األئمةوهكذا نقل  ييب،ملكويت غ طريق الوحي بارتباط روحي
 مام املهدي فإن  ذلك يعين أنه ينقلوهكذا عندما يقال نائب خاص أو سفري عن اإل ... حمدثون

بالسفارة والنيابة اخلاصة  فهذا هو املراد ،Xبتوسط قناة ملكوتية روحية غيبية عن اإلمام املهدي 
أدهد أن اهلل ) :الشيخ الطوسي يف التهذيب إذ جند يف زيارة النواب األربعة هذه العبارة اليت رواها

فهذه املعاينة ليست معاينة باحلس  ،(وأديت إليه بنوره حىت عاينت الشخص فأديت عنه ختصكا
 (.والروح وإَّنا عاين نور املعصوم بتوسط القلب

اهلل ال ُيصاب  التخرصات العقلية ودين إىلهذا الكالم ينقصه الدليل وهو أقرب  :أقول
 .بعقول الرجال الناقصة كما ورد عن أهل البيت 

فالفارق  ،وتلقي الوحي فهو قيا  غري صحيح عن اإلمام املهدي بالنبوة وأما قيا  السفارة
. . Xاملهدي  اإلمامفاهلل تعاىل ال ميكن مشاهدته أو معاينته بالبصر خبالف  ،بينهما واضح

 إىلحيتاج  عاينت الشخص فهو ظاهر يف الرؤية البصرية احلسية والعدول عن هذا الفهم: وأما قوله
 ، فأين الدليل ؟الدليل
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تناقضات املرتزقة الذين يستكتبهم،  إىل املركز التخصصي ال يلتفتيبدو أن  :وأخريا  أقول
ويعده حجة وإن صدر من غري املعصوم بزعمهم،  امللكويت باالتصالفصاحب هذا املقال يقول 

وعلى أية حال !!  بينما مقاالت أخرى ترفض هذا املعىن والسفري بالنسبة هلم ال ميلك العصمة،
 Xاملهدي  اإلمامالتواقيع والتوجيهات الصادرة عن  باملبادرة هوالسفارة  أن  الدليل على  فإن  

وبعض األجوبة كانت تتأخر دهر أو  Xاملهدي  اإلمامعلى أيدي السفراء، فهي كتب خبط 
 .أكثر حىت يتم اجلواب عنها، ومل ينقل لنا تاريخ السفراء ما زعمه الكاتب

والتسديد الغري مبادر  Xمام املهدي ال ننفي وجود اتصال ملكويت بني السفري واإل ،نعم
مطلق االتصال امللكويت حاصل حىت لعامة  إن  أي عن طريق امللكوت وحسب الضرورة، بل 

 ،Xاملعصوم  اإلماملفرح وحزن  الشيعة املخلصني كالفرح واحلزن بدون سبب ظاهر تبعا  
 .وكالتسديد عن طريق الرؤى الصادقة أو الكشف وما دابه

باملبادرة،  Xاملهدي  اإلمامفراء فالتوجيهات واألوامر كانوا يتلقوهنا عن ولكن بالنسبة للس
 .اللهم إال نوادر

* * * 

 :رد على املقال العاشر
أيها  نسأل أنعن اهلوية من حقنا : )املقال يف حقيقته خطبة للمدعو القباجني، يقول فيه هذا

الكتب  وكل X م املهديأنت تقول أنا رسول ووصي من اإلما ،(أمحد احلسن)اإلنسان يا 
مبعوث من  فأنت ،ن نعرفك حىت نسمع لك ونطيعكأوحنن نريد  تقول أنت ابن اإلمام املهدي

 ديءيعرفون إال  بنه فال نعصيك، فتعال لنعرفك، واآلن النا  الاوأنت  X إمامنا األعظم
محد أ) والرسول وامسي إين أنا الوصي واالبن: هناك دخص يقول أن  املوجود يف هذه الكتب 

واحلجة بن احلسن والصراط املستقيم  وأنا اليماين وسعد النجوم وكتاب اهلل املنزل والوصي( احلسن
؟ أو  ونلتقي بك فهل نستطيع الوصول إليك نعرفك أنواهلادي إىل سواء السبيل، ولكن نريد 

 ،ضوحعملوا بالو احيذرنا من الظالم ويقول  دخص يبلغنا رسالتك هذا غموض وظالم، واإلسالم
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 أنيسألوا فال يستطيعوا  أنوالنا  من حقهم  فلماذا تعمل أنت بالوضوح وهذا أصل القضية،
 .اخل...ومل يروه وال وكالة لديه  يطيعوا دخصا  ال يعرفون أبوه أو عشريته

تضح يل ديء من خالل  اومسعت بعض الردود و  ث لنسمع أولئك الذين آمنوا به أيضا  مل يروه
نظام صدام ودر  يف النجف سنة أو سنتني  يف النجف األدرف أيام ناجل هذا الر  أن  كتبهم 

وأصدقائه الذين آمنوا برسالته وكان أحد  (البصراوي الشيخ أمحد بن إمساعيل السلمي) وكان امسه
أمحد هو وصي  أنوكتب رسالة على أدلة  ،الشيخ حيدر املشتت أصحابه يعترب نفسه وزيرا  له وهو

 ،مجيعها رؤى ومنامات ألن   ؛دليل ولو قرأهتا الستأنست(   ) ويعطي اإلمام صاحب الزمان
احلسن ورسالتهم نشروها، وبعد سنة ونصف خرج  دألمحنفسه وزيرا   وهذا اإلنسان الذي يضع

الشيح أمحد أبوك إمساعيل ومن بيت السلمي وهذه املعلومات لنقل إهنا  امسه أن  عليه وكتب 
ومة الصحيحة، وأنك االبن األول أو من أحفاده وبعدئذ صحيحة أعطنا املعل صحيحة أو غري

إذن أين آبائك نريد معرفتهم ونراجعهم ونسأهلم ونتوسط هبم إليك من هم  ،أحفاده قلت إنين من
 وإذا كنت ابن صاحب الزمان أين البقية وال أريد التشكيك وإَّنا بصدد النقد ،وأخوالك أعمامك

 .(َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلم   َوالَ تَ ْقفُ ): العلمي، القرآن يقول

وإذا كانت علما   ،بالنسبة لنا غري معلومة إذا كانت ظنون ال حيق لنا إتباعك هذه القضية
والكل   العلم، ث أنت يف النجف األدرف ديخ ولست سيدا  من ذرية رسول اهلل أعطنا هذا

فونك باسم الشيخ علوم دينية ونقدرهم ولكن أنت تسمى الشيخ أمحد وأصدقاؤك يعر  طالب
 أنهل هو لقبك أو اسم والدك وال ترضى ( احلسن)إمساعيل فمن أين جاءت تسمية  أمحد بن

هنا أألنه يكون هناك خالف عددي واآليات القرآنية ال تدل عليه والقضية  ؛(احلسن ابن)نقول 
 .(ال تزال يف اجملاهيل اآلمن

املستكربين الذين ديدهنم  وكما تالحظون اخلطبة مكتوبة بنفس ساخر، كما هو دأن
أكثر ما فيه قد مت اجلواب عليه يف الردود  ، ولعل(سخر اهلل منهم)السخرية من عباد اهلل الصاحلني 

أكثروا من الكتابة حىت وإن تشاهبت، )يبدو يتبع منهج  املتقدمة، ولكن املركز التخصصي على ما
 (.الكثرية، وكأن األمر انتخابات فالكثرة تأيت باألصوات
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احلسن وصي ورسول اإلمام املهدي مل يقل  فالسيد أمحد ،وعلى القباجني أن يتقي اهلل :أقول
أصنامكم حني رفضوا القرآن ودرعوا ألنفسهم ولكم بدعة  يوما  إنه كتاب اهلل املنزل، بل قاهلا

 .االنتخابات

يكن يف اهلند ها أنتم تقرون بأنكم تعرفون السيد وقد كان يف احلوزة، ومل  واحلمد هلل :أقول
 .السحر بأمر من صدام، أخزاكم اهلل من كاذبني ال تتورعون يتعلم

أكثر ما يظنها إدكاالت جواهبا  ألن   ؛لكتب الدعوة فال دليل عليه أما عن قراءة القباجني
 .فليقرأ الكتب جيدا  إن كان قد قرأها أصال   موجود يف كتب الدعوة،

بعض األنبياء كانت كل  غيب ومبلكوت اهلل، وليعلم أن  بال وأما استهزاؤه بالرؤيا فهو استهزاء
 يستهزأ القباجني، وال يهزأ بالدستور الذي وضعته هلم أمريكا ؟ نبواهتم رؤى، أ بآيات اهلل

ألهنم  ؛دعوة النا  لالرتباط به فقط وقطع االرتباط من كل الفقهاء اآلخرين): ويقول
 فيزيائية، أو كيميائية ممكن يقول قائل ماذا فسقة خونة، حنن نقول لو كانت املسألة منحرفون

كتبا   تفعلون باألدخاص وخذوا فكرا ، ال بل لو كانت القضية فكرا  ليست مشكلة وقد وزعوا
ومجيع من ال  ورأيناها وغري ممنوعة، بل القضية االرتباط بشخص يقول أنا إمام وواجب الطاعة

تبعوا هذه النظرية ا ارتباط بنظرية وتقولإذن االرتباط بك ليست مسألة  ،يطيعين يدخل جهنم
ميدانية قيادية تقول حمورها  الفلسفية كي نعرف هذا الفيلسوف أو ال نعرفه، بل هنا مسألة

أولئك خونة  أنبل والقول  ،السنة والشيعة االرتباط به وقطع العالقة مع مجيع الفقهاء يف اإلسالم
 (.وفسقة وعلماء سوء وعلماء ديطان

 فسقة وخونة فهذا( أي فقهاء آخر الزمان)الفقهاء  وابه فيما تقدم، أما قوله إن  ج مر   :أقول

هبذا  هو قول رسول اهلل فيهم، والواقع يشهد عليه، وحري بك أن تراجع أحاديث أهل البيت
 .الشأن قبل أن تتنطع بكلمات ال تؤمن هبا أكيدا  
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ا  ال يهودية وال نصرانية وال صدام الكتب اليت لديهم ال حتارب ديئ هذه املقولة مجيع: )ويقول
اخلطر من هؤالء الكل بدون استثناء، ويف بعض  إن   ،ما تركز على قضية العلماء وال أمريكا مبقدار

 (.يقول العلماء الغري عاملني ويف البعض يقول الكل النصوص

 حلرب أحد ولذلك كانت دعوتنا على الدوام تقوم على الدليل أوال  حنن مل نأيت :أقول
ننا ال هنمل أاملشرتكات بيننا أكثر، على الرغم من  ألن   ؛الشيعة واحلجة، وكان تركيزنا على

 .دعوة عاملية Xفدعوة اإلمام املهدي  ،املختلفة الديانات واملذاهب

استخفوا النا  وأخرجوهم من دين  -كما تفعل اآلن  - أما فضحنا لفقهاء السوء فألهنم
 .فألجل دين النا  حناول فضح من يغش النا  احلق باتباعهم الدجال األكرب،

وحدنا مل نرتض دين أمريكا، بينما فقهاء السوء اخلونة  أما قولك إننا مل حنارب أمريكا فنحن
واحلكيم قد وضعوا أيديهما بيد بوش وبرمير، وارتضوا دين  مثلك ومثل أسيادك السيستاين

 .اجلديد الدميقراطية

الذ اخلونة  د الذي انتفض على تنجيسه للقرآن بدمه بينماأما صدام فالسيد أمحد هو الوحي
عادهتم، قبحك اهلل أ  اجلبناء من فقهاء السوء بالصمت املخجل وارتضوا الذل واملهانة كما هي

 ؟ حنن من مل حيارب صدام أم سيستانيكم 

ن كلهم من أهل جهنم إال إضالل الشيعة وعموم املسلمني، و : واملقولة الثانية: )ويقول
 ن من ال يطيعهأاإلمام هو الصراط املستقيم و  أنال تعتقدون ا: يقول ،ارتبطت به فقط موعةجم

 إذن كل الشيعة يدخلون جهنم، ملاذا ألنه هو اإلمام وال نطيعه، ،يدخل جهنم صحيح يقول
 ولكنه نك اإلمام كي نعرفك وهو يستشهد عن ذلك بآيات وروايات وهي عامةأولكن أثبت لنا 

املهدي  أنصار) ، ويف كتابهX أو اإلمام علي  نفسه وهي نازلة يف رسول اهلليطبقها على 
فارقوا منهج أهل  النا  بصورة عامة والشيعة بصورة خاصة استحقوا النار إن  (   ص   العدد 
ويفارقوا  - نفسه ويقصد - ، ث يقول فمعشر الشيعة سوف ميحصوا بإمام زماهنم البيت

 (.خريناملسري ويستبدلوا بقوم آ
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وإنه مرسل  Xاإلمام هو اإلمام املهدي حممد بن احلسن  إن   :السيد أمحد يقول إن   :وجوابه
املرسل حتما ، واملنكر لإلمام خارج من رمحة اهلل بالتأكيد ويستحق  منه ومن ينكر الرسول ينكر

وأنت لو  . بهأما دين السيستاين واحلكيم وأمريكا فال دأن لنا  ،هذا هو ديننا ،جهنم وبئس املصري
 .ذرة من التقوى الستعرضت أدلتنا على مستمعيك عسى أن مييزوا الناقة من اجلمل كنت متلك

املرجعية  وكذلك بطالن وكفر العملية االنتخابية يف نظرهم واليت قادهتا: املقولة الثالثة) :ويقول
ونناقشه  خطأهذا  إن  نقول  أنوممكن  ،ن هذا هو الضالل بعينهإالدينية والشعب العراقي و 

خالف القرآن  هذا ن  إو   سياسيا ، ولكنه يقول إهنا عملية ضالة وليست من منهج أهل البيت
اهلل على  حاكمية املنهج هو إن  وهو يقول  ،الكرمي وهو منهج مذاهب أخرى وليس منهجنا

وهذا نصب النا   يقول ارتبطوا يب أنا رسول رسول اهلل، وهذا يعين ؟ األرض، وكيف نرتبط باهلل
 .ن االنتخابات طريقة غربيةإو   خالف منهج أهل البيت

ذلك قد اإلنسان البسيط يقول هذا كالم صحيح حاكمية اهلل وهؤالء حاكمية  واجلواب على
 حنن حينما دعونا إىل انتخابات أيضا  دعونا إىل حاكمية اهلل والقرآن والسنة والذي خوةإيا  ،النا 

جملس  وال حجة اهلل على األرض، وانتخبنا ب إماما  معصوما  ننتخبه هو عضو برملان ومل ننتخ
ضالل عن  هل هذا ،ر لنا املدينة فقط كما تنتخب أنت مقاول من املقاولنيحمافظة نقول له عم  

الشيطاين، وأنت يف   هؤالء املراجع هم دعوا إىل هذا السلك إن  ث أنت تقول  ،دين اهلل تعاىل
إسالمية يف االنتخابات ولديهم  ربه مرجع عامل وإيران أول دولةكتابك تقدر اإلمام اخلميين وتعت

االنتخابات جملالس البلدية وأربع انتخابات جمللس  مثانية انتخابات رئاسة مجهورية ولديهم مئات
فهل سار هو على منهج السنة واإلمام اخلميين مل يدع إىل  ،اخلميين اخلرباء، وأنت تعتقد باإلمام

 أن  مجهورية وأعضاء برملان، هذا خلط وضحك على النا ، حنن نعتقد  سانتخاب إمام بل رئي
الوزير بالنص وال عندما ننتخب إننا ننتخب  أن  باالنتخابات وال نعتقد  اإلمام بالنص وليس

 (.معصوما  

تعين حتكيم آراء النا  وهي  فاالنتخاباتهذا الكالم فيه الكثري من املغالطة والتضليل، 
 ،اهلل أي األوصياء املنصوص عليهم مبن نصبه االرتباطوحاكمية اهلل تعين  خبالف حاكمية اهلل
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فإذا أردت مناقشة قضيته عليك  ، والسيد أمحد احلسن منصوص عليه يف وصية رسول اهلل
فمىت قال السيد أمحد  ،ال أن تنشر األكاذيب ،قبول وصية رسول اهلل، أو رفضها كما فعل عمر

X إنه رسول رسول اهلل ؟ 

اإلمام  إىلفهل دعومت  ،حاكمية اهلل فهو قول يضحك الثكلى إىلإنكم دعومت  ا قولكأم
يؤمن  ؟؟؟أمريكا   ا  تطبيق القرآن ودريعة سيد املرسلني أم اخرتمت دستور  إىلدعومت  وهل ،املهدي
 ؟ املفرتي الليربالية والعلمانية ؟ واهلل ال أدري أيها النا  حىت مىت يستحمركم أمثال هذا مببادئ

وأضرابه من فقهاء السوء  اليت دعاكم هلا السيستاين االنتخاباتحمذرا  من  قال رسول اهلل 
أما الشورى : فسئل عنهما فقال .الويل الويل ألمتي من الشورى الكبرى والصغرى: )اخلونة

وأما الشورى الصغرى ... عمي  الكبرى فتنعقد في بلدتي بعد وفاتي لغصب حق أخي وابن
وهاهم فقهاء  .( ) (وتبديل أحكامي مدينة الزوراء في الغيبة الكبرى لتغيير سنتيفتنعقد في 

 إىلهنم دعوا أدورى الزوراء وبدلوا أحكام اهلل ورسوله، بينما يقول هذا املعتوه  السوء قد عقدوا

زير والرئيس وليس الو  أما الوزراء وغريهم فينصبهم احلاكم، ث إهنم قد انتخبوا احلاكم. حاكمية اهلل
 .واحملتفظ كما يكذب جهارا  هنارا  

يقول عن اخلميين  Xوالسيد  ،فهذا الكالم غامض( باإلمام اخلميين وأنت تعتقد: )أما قوله
 .من احلق فقط، فليس كل ما يصدر عنهم صحيحا   يءلديهم د والصدرين إهنم

ما تستدلون  ن مجيعإ ،أيها النا  :الطريف الذي يستدل به هؤالء يقول أما املنهج: )لويقو 
، يقول كيف يقول القرآن الناطق حتاججوا به يدل علي  !!  هو يدل علي   X علي به على والية
َوِإن   #ِإن  ُهْم هَلُُم اْلَمنُصوُروَن  # َوَلَقْد َسبَ َقْت َكِلَمتُ َنا لِِعَباِدنَا اْلُمْرَسِلنيَ ﴿: قوله تعاىل يف أحد كتبه

محد احلسن أحسب ا :يقول ؟ املقصود هبا هو أمحد احلسن إن   كيف  ،﴾ُجنَدنَا هَلُُم اْلَغالُِبونَ 
حبساب اجلمل ( 7 ) وكالمها يساوي رقم ،﴾َوِإن  ُجنَدنَا هَلُُم اْلَغالُِبونَ ﴿ :ستجده يساوي

نصر اهلل ونصر اإلمام املهدي ال يتحقق  إن  أي  ،محد احلسنأالغالبون هم  إذن جندنا ،واألرقام
 .أخل ... إىل العامل اجلسماينالشخص  إال مبجيء هذا

                                                           

 .03 ص: للطبطبائي -مئتان وخمسون عالمة  - 
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 ،نه أناإ :يقول ،﴾الذِّْكَرى َوَقْد َجاءُهْم َرُسول  مُِّبني   َأىن  هَلُمُ ﴿ :ويقول كذلك يف اآلية الثانية
فمن هو  :يقول ،، كيف تدل عليك جمرد آية قرآنيةنه يدل علي  إالقرآن ف ؟ يقول إال تقرأوا كيف

ال ترون هذا العذاب القتال والفيضانات أ :؟ ث يقول ابيرسل بني يدي العذ هذا الرسول الذي
 ألن   ؛إذن أنا الرسول ،واحلروب هذا عذاب والقرآن يقول عذاب بال رسول ال حيدث والزالزل
وكلمة رسول مبني مل تأت يف القرآن إال مرة  ،ينزل بسبب تكذيب النا  هلذا الرسول العذاب
أمحد  أن  فتبني لك  ، حبساب األرقام واجلملحسب أمحد احلسن ستجده رسول مبنياو  ،واحدة

 .الرسول املبني املذكور يف سورة الدخان احلسن هو

عالمايت الشخصية  :يقول مثال   ،قراءهتا وهكذا فهو يستدل بأدلة كنت أرفع نفسي عن
اإلمام املهدي  أن  من مجلة تلك العالمات  الواردة يف الروايات والعالمات احملددة للشخصية

 ،اليماين خيرج من البصرة وأنا بصراوي أن  األخرى  والعالمة ،بالقرآن وأنا أناقش بالقرآنيناقش 
ومنها يقول الرؤى اليت  ،دليل(   ) ويستعرض بعد ذلك وهكذا يذكر مخسة عالمات لليماين،

 عندي علوم ال أن  والثالث إنين أدعر  ،فالن عامل هكذا قال هلا وفالن امرأة رأت ،أراها يف املنام
تربط مجهور األمة بك هبذه  أنالكثري وقس على هذا، فهل تريد  وغريها ،توجد عند غريي

يتعاملوا مع  أنواملنامات وعدم معرفة الشخصية والنا  اليوم غري مستعدين  اإلدعاءات والرؤى
 وأهل البيت أعطونا كافيا    أمتنا متلك وضوحا   يعرفوه أو مقاول، وحنن على ثقة بأن   طبيب وهم ال

 خمالفا   ،لدينه حافظا   ،لنفسه من كان من الفقهاء صائنا  ) وفقهاءا  بعلمائنا  االرتباطمنهجا  يف 
هذه زوبعة انتهت  واحلمد هلل ،يقلدوه أنفللعوام  ،هذا الذي نرتبط به( مطيعا  ألمر مواله ،هلواه

أهل البيت  يوم انتصار اهلل والبد من ظهور هذه الفقاعات اليوم داء إنوهي باجململ خبرينا 
 (.وديعة العراق استغفر اهلل ريب وأتوب إليه

يقول دائما  هناك قانون عام يُعرف به حجة اهلل يف كل زمان وهذا  Xأمحد  السيد :أقول
 ، وقد وضعناه للقارئ يف مقدمة هذا الرد، وهبذا القانونبينته روايات أهل البيت  القانون

املهدي، هذا  ا  حاولوا معرفة وصي ورسول اإلماموبه أيض Xويُعرف علي  يُعرف رسول اهلل 
 .السمجة عليه وتوزيع النكات االفرتاءما يقوله وقد أنصفكم متاما  فلماذا هذا 
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أن  فكانت املوضوعية تقتضي من القباجني Xأما األدلة اليت عرضها السيد أمحد 
اخلمس  ى أمواليستعرضها كما هي دون حتريف، ولكن أىن له ذلك وهو املرتزق املعتاش عل

 .املسروقة

خونة بالدليل الشرعي  أما فقهاؤكم فمن منهم صائنا  لنفسه مطيعا  ألمر مواله ؟ بل كلهم
عند حضور النائب  -وها زعامة مجعلت أنتم -الفقيه الورع أيضا  تنتفي زعامته  والواقعي، ث إن  

 اخلاص فكيف إذا حضر القائم نفسه ؟

موعدهم الصبح أ )تتحدث عن نفسك وعن أسيادك الفقاعات فكأنك  أما حديثك عن
 (.ليس الصبح بقريب

* * * 

 :رد على املقال احلادي عشر
ومسارات منحرفة وخطوط تدعو إىل االحنراف من  أفرادرغم وجود : )يقول صاحب املقال

داية خط اهل البشرية مجعاء إىل صراط اهلل املستقيم إال أن   بداية املسرية اإلسالمية يف طريق هداية
سواء  األحداثفمالحظة سريعة جملريات  ،الظلمة وبددها على طول اخلط النري والواضح دق هذه

هناك خطوطا  خترج لتحرف  جيد املتتبع أن   أو يف زمن األئمة  الرسول  ما كان يف زمن
ع تتقمص عادة لبا  الدين وتتدر  وهذه اخلطوط االحنرافية ،واألخرىعن مسارها بني الفينة  األمة

هؤالء الذين ميثلون النموذج  أن   األحيان جند يف بعض إننابل  ،هبدف محاية الدين واحلفاظ عليه
هالل العربتائي أو الشلمغاين أو غريهم  ابن كأحد  ،االحنرايف هم أصحاب مكانة علمية مرموقة

هذا ليس باالحنراف حىت مع كوهنم أصحاب مرتبة علمية كبرية، و  ممن دهدت هلم املسرية التارخيية
القرآنية اليت تعكس لنا صورا  من احنراف أدخاٍص كانت لديهم  األجواء مبستغرب على من يعيش

َناُه آيَاتِنَا  َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبأَ ﴿: عرب القرآن الكرمي عن ابن باعورا بقوله تعاىل آيات اهلل كما ال ِذَي آتَ ي ْ
َها َفأَتْ بَ َعُه الش ْيطَانُ  َنا َلَرفَ ْعَناُه هِبَا َوَلِكن هُ  # َكاَن ِمَن اْلَغاِوينَ فَ  فَانَسَلَخ ِمن ْ َأْخَلَد ِإىَل اأَلْرِض  َوَلْو ِدئ ْ

ال ِذيَن َكذ بُواْ  حَتِْمْل َعَلْيِه يَ ْلَهْث َأْو تَ ت ْرُْكُه يَ ْلَهث ذ ِلَك َمَثُل اْلَقْومِ  َوات  َبَع َهَواُه َفَمثَ ُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإن
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  بأنهن هذا النموذج االحنرايف الذي دهد له القرآن إف ،﴾يَ تَ َفك ُرونَ  ا فَاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعل ُهمْ بِآيَاتِنَ 
نه انسلخ من هذه اآليات وكان من الغاوين، وذلك أآيات اهلل أيام استقامته إال  كان ممن أويت

 .(اتبع هواه فصار مثله كمثل الكلب ألنه

فاعرضوا تصرفات وسلوك مراجعكم  ،فقهاء آخر الزمان هذه نصيحة جيدة ملقلدي :أقول
 .اخلطرية احنرافاهتملتكتشفوا  على القرآن وحديث أهل البيت 

على طول خط اهلداية  نريد أن نؤكد أنه على الرغم من وجود فئات منحرفة أنناإال : )ويقول
عات إال أن خط أو مجا سواء كانت هذه الفئات اليت متثل هذا اخلط املنحرف تتشكل بأفراد

بشكل عام يتجه  اإلنسان االستقامة وخط اهلداية والنور بني  وواضح، لذلك جند أن وجدان
سالكا  ويرغب أن يكون ممن  صوب هذا الطريق املستقيم ويكون طالبا  له ويرغب يف أن يكون

االحنياد عن طريق أهم تدعوه إىل االحنراف و  إال أن املنافع واملصاحل اآلنية اليت بتومهه أهنا ،يسلكه
َوَجَحُدوا هِبَا ﴿: بشكل عام، ولنا يف قول اهلل تعاىل اإلنساناهلداية، هذا ما تؤكده وجدانيات 

َها َقَنت ْ ا َوُعُلوًّا فَانظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِدينَ  َواْستَ ي ْ داهد على أن املعتقدات  ﴾أَنُفُسُهْم ظُْلم 
إال أنه يف بعض  اإلنساناستيقن هبا  ق اهلداية واالستقامة حىت وإناحلقة اليت متثل ركائز طري

اجلحود وخروجه عن طريق اهلداية إىل طريق  جيحد هبا ويكون ظاملا  لنفسه بسبب هذا األحيان
 .االحنراف

فمما جاء يف كتاب  ،هذا املعىن عن أهل البيت  وأكدت مجلة من الروايات اليت رويت
 أما واهلل ليغينب  إمامكم سنينا   ،إياكم والتنويه): قال ،Xأيب عبد اهلل  نالكايف للشيخ الكليين ع

 بأي واٍد سلك، ولتدمعن  عليه عيون ،هلك ،قتل ،من دهركم ولتمحصن حىت يقال مات

وكتب يف  املؤمنني، ولتكفأن كما تكفأ السفن يف أمواج البحر فال ينجو إال من أخذ اهلل ميثاقه
 ،فبكيت: قال .من أي ال يدرى أي ،ثنتا عشرة راية  مشتبهة  إح منه، ولرتفع وأيده برو  اإلميانقلبه 

ترى هذه  ،أبا عبد اهلل يا: فقال ،فنظر إىل مشس داخلة يف الصفة: ؟ قال فكيف نصنع: ث قلت
 (.الشمس واهلل ألمرنا أبني من هذه: فقال ،نعم: قلت ؟ الشمس
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أنه رغم وجود   أيامنا املعاصرة يؤكد علىهذا احلديث الذي جيسد لنا الواقع الذي نعيشه يف
 أن  ومتثل طريق الظالم إال  رايات كثرية مشتبهة  ومتشابه وكل هذه الرايات رايات ضالل واحنراف

الراية يف ضمن هذا املعرتك والتشابه  هناك راية واحدة مستقيمة متثل خط اهلداية والوضوح، وهذه
يفوق وضوح الشمس وبياهنا يدعى أن  ح الذيحاهلا أبني من الشمس، فكيف مع هذا الوضو 

تؤكد  رواياهتم  أنضبابيا  وغري واضح املعامل مع  مرا  خافيا  وأمرا  أ أمر أهل البيت 
 .(الشمس كما يف النص وضوحه بل إنه أوضح من

راية احلق من  على النا  فقط أن يعرفوا صاحب :ونضيف ،وحنن نشاركه هذا القول: أقول
أنصار اإلمام املهدي  إصداراترعي، وهذه دعوة نوجهها للجميع لإلطالع على خالل دليله الش

X  بسماعها من املغرضني االكتفاءملعرفة حجتهم ودليلهم وعدم. 

وغريها  ،يظهر يف دبهة لكي يستبني اإلمامأمر  أن  بقي أن أنبه على الروايات اليت تنص على 
 ،شيعة إال كالكحل يف العني أو امللح يف الطعاموروايات الغربلة والتمحيص واليت ال تبقي من ال

يلعنها من يف املشرق واملغرب،  ال تستقيم  Xاملهدي  اإلمامراية  أن  والروايات اليت تنص على 
نه كذلك أبل املقصود !! أوضح من الشمس لكل النا  ؟؟ Xاملهدي  اإلمامأمر  أن  مع قول 

 .، وأما غري هؤالء فما أدبهه عليهمن والسنةآملن يؤمن بالغيب ويتبع الثقلني القر 

إال  األزمنةاالحنراف على مر  إىلرغم وجود خطوط وتيارات وجهات تدعو  ،إذن: )ويقول
 ،أبني من الشمس خط االستقامة وطريق اهلداية طريق الصراط املستقيم طريق واضح بني  وبيانه أن  

عندما يظهر يكون ظهوره  (لشريفعجل اهلل تعاىل فرجه ا)لذلك عندما نقول إن اإلمام املهدي 
حمفوفا  بعناية اهلل سبحانه وتعاىل مؤيدا   الظاهرة واألدلةمقرونا  باحلجة البالغة واحملجة الواضحة 

وحىت تكون حجته واضحة  ال يضل معها طالب  بنصره حىت يكون أمره غري خاف على مؤمن
سابات دخصية، وإَّنا جاء عن فراغ ومل يأِت حل ن قولنا هذا مل يأِت عنإف ،للحق عن سبيله

 نناأفال يتصور البعض  ،روايات أهل البيت  اليت دكلتها األدلةوضوح دكلته مجلة من 
والصحة، لذلك فمن استعجل يف أمر اإلمام املهدي فال يضل ن  ندعي دعاوى عارية عن الدليل
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عىن نصوص وردت وتعاىل ال يعجل بعجلة عباده كما أكدت هذا امل ن اهلل سبحانهأل ؛إال نفسه
 . عن أهل البيت

تقدم من حديث أن ال نستكثر وال نتهيب وجود أدخاص  فالنتيجة اليت نتوخاها مما
بل فيمن  ،اليت سبقتنا األممن هذه سنة قد جرت يف أل ؛واالستقامة ينحرفون عن مسري اهلداية

له ما روي عن أهل البيت وقد أكد القرآن الكرمي وتبعا   ،الذين سبقونا أسالفنا هم على ملتنا من
اهلل ميثاقه  الكثري من النا  سينقلبون على أعقاهبم وسيتبعون سنن املنحرفني إال من أخذ أن   

 على طول واضح بني   وأيده بروح منه، فخط االستقامة واهلداية داخص اإلميانوكتب يف قلبه 
نه تعاىل أبالغة على عباده و  ىلحجة اهلل سبحانه وتعا اخلط، وهذا ما يؤكده القرآن الكرمي يف أن  

طريق اهلداية واالستقامة والصراط  كما ذكرنا  ألنه ؛عليه األمريقطع حجة من يدعي التبا  
 (.من الشمس أوضحبل هو  ،املستقيم طريق واضح بني

 وهذا الكالم ال بأ  به على اجلملة درط أن حيذر القارئ مما فيه من إحياء باطن برتك

أدلة  ود به أفواه الفقهاء اليت مل تألف النطق، بل ال بد من البحث يفما جت وانتظارالبحث 
 .( )( أمرنا بغتة إنّ ): الدعوات لتمييز احلق من الباطل، فقد ورد عنهم 

* * * 

 :رد على املقال الثاني عشر
الطائفة احلقة على انقطاع النيابة والسفارة والتمثيل  قيام الضرورة عند: )يقول صاحب املقال

وهذه الضرورة تصاغ  ،اإلمام املهدي مبادرة إىل النا  مما الدك فيه الشرعية عن األحكام نقل يف
كشاهد يقوي   أخرى أحيانوتصاغ يف  ،كدليل مستقل على انقطاع النيابة  األحيان يف كثري من

 (.اليت ذكرت يف مقام االستدالل على انقطاع النيابة ومنها توقيع السمري األدلة

                                                           

 .  0ص  ج: للطبرسي االحتجاج - 
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غيبتني يستدعي أن تكون هناك  Xيف ذكر أن لإلمام املهدي  تفصيلفال) :ويقول
عجل اهلل تعاىل فرجه )إال انعدام التمثيل املبادر عن اإلمام املهدي  وليست هي ،خصوصية

 .(الشريف

لسان العلماء يف إبطال ادعاء النيابة اخلاصة عنه  اليت تصاغ على األخرى األدلةومن  :وجوابه
فيما لو كانت النيابة اخلاصة يف الغيبة الكربى )انعكا   عدم (ه الشريفعجل اهلل تعاىل فرج)

وهو حبد ذاته يشكل دليال  على انقطاع النيابة  ،أهل البيت  ذلك إلينا بأدلة عن( ممكنة
 (.عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف)اخلاصة عنه  والسفارة

اليت ذكرت سواء   دلةاألالضوء ونتحدث يف  وحنن سوف حناول يف جوالت الحقة أن نسلط
 أهلمبادرة  أو على لسان العلماء فيما استفادوه من سرية   البيت  أهلعلى لسان روايات 

 . البيت وألسنة رواياهتم

انقطاع النيابة عن  ننا ويف هذا القول نريد أن نتحدث عن دليل الضرورة القائم علىأإال 
وحناول أن نصيغ هذا  يل له صياغات متعددةوهذا الدل (عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف)اإلمام 

الدليل يف دحض دعوى من  مجهور الشيعة حىت نستفيد من هذا وأذواقالدليل بصياغة تتناسب 
 .من ث التمثيل عنه للنا  (الشريف عجل اهلل تعاىل فرجه)يدعي االرتباط املبادر باإلمام املهدي 

كما   ،روا من ادعى السفارة والنيابة اخلاصةقد كف   البد لنا أن نذكر ابتداء  أن فقهائنا املتقدمني
وهذا نص  ، 4 حتت الرقم     قولويه يف صفحة  ذكر ذلك الشيخ الطوسي حاكيا  فتوى بن
ن أل: قال) ،منه حمل الشاهد أخذنا هـ 4  املتوىف سنة  ابن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارات

وينبغي  ، (فهو كافر منمس ضال مضل (اهللرمحه )السمري  بعد األمركل من ادعى   عندنا إن  
هو املقابل لإلميان ال املقابل  (رمحه اهلل)به يف كالم بن قولويه  الكفر املراد أنهنا إىل  اإلدارة

 .مطويات حبث اإلمامة لدخوله يف لإلسالم

مام انقطاع النيابة اخلاصة عن اإل نعود إىل تقرير دليل الضرورة القائم عند الطائفة احلقة على
 (.عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف)املهدي 
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الفقهاء املأمونني على الدين يشكل حبد ذاته وضوحا  على موضوع االتفاق وهو  اتفاق إن  
 ن هؤالء الفقهاءإف ،(عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف)النيابة اخلاصة عن اإلمام املهدي  انقطاع

والذين ال  كان يف بدايات الغيبة الكربى  الغيبة الصغرى أو من أواخرسواء من كان منهم عاصر 
طريق جمموعة حمدودة  هو عن البيت  أهلعن  إليناغلب ما ورد أ إن  نشك يف تدينهم بل 

موروثنا الديين وهذا مما ال ميكن  فالتشكيك يف وثاقة هؤالء ينعكس سلبا  على ،من هؤالء الفقهاء
على مستويات  إليناتورعهم قد وصل و  التمسك به فضال  عن أن وثاقتهم وتدينهم وعدالتهم

أو ما كان منها على حنو الوضوح  ،الرتاجم سواء منها ما كان على حنو التوثيق يف كتب ،عدة
دليليته تشكل عنصرا  أوسع من أي دليل آخر يقام  أن  بل  ،الذي يعد حبد ذاته دليال  على موضوع

والذين نقصد هبم من عاصروا أواخر الغيبة ة من العلماء الثل   املوضوع وهو توثيق هؤالء إثباتعلى 
 .أوائل وبدايات الغيبة الكربى الصغرى ومن كانوا يف

على مستوى الفتوى أو على مستوى  اتفاق هؤالء العلماء وانعكا  هذا االتفاق سواء   إن  
ادر وذلك بانقطاع النيابة اخلاصة والتمثيل املب تقرير من أفىت اتفاقهم على انقطاع الغيبة الصغرى

يشكل وضوحا  على بطالن من يدعي السفارة  (الشريف عجل اهلل تعاىل فرجه)لإلمام املهدي 
طارا  إفضال  عن من يدعي  (عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف) والنيابة اخلاصة عن اإلمام املهدي

 .من ذلك أوسع

. لتقريباتولنأخذ تقريبا  من هذه ا ،درناأكما   أخرىهذا الدليل بصياغات  نقرب أنوميكن 
 عجل اهلل)نسأل ممن يدعي التمثيل املبادر والنيابة اخلاصة عن اإلمام املهدي  أنمنا  نه ينبغيإف

أي )بانقطاعها  يقول ،من يدعي السفارة والنيابة اخلاصة أنما إ: فنقول ،(تعاىل فرجه الشريف
فيجب عليه أن يذكر بانقطاعها  ال يقول ن كان ممنإف، اأو ال يقول بانقطاعه( السفارة اخلاصة

 .إىل أن متثلت السفارة بشخصه لنا أمساء السفراء عن اإلمام املهدي من السفري الرابع

هذا  ن  إابتدأت السفارة به مبادرة  ف ن كان يقول بانقطاعها بعد السفري الرابع ثإوإما 
بع وهذا السفارة قد انقطعت بعد السفري الرا إذ يدعي أن   ،الشخص يبطل مضمون دعواه بنفسه

السفارة اخلاصة عن اإلمام املهدي قد  ن  أيعرتف هذا القائل ب نه مبجرد أنإما نريد أن نثبته حنن ف
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االعرتاف ث نبتدئ الكالم معه جمددا  يف أن يثبت لنا سفارته اخلاصة عن  انقطعت نلزمه هبذا
 وهذا يشكل دليال   انه قد اعرتف بانقطاعهإوحيث  ،املهدي بعد اعرتافه مسبقا  بانقطاعها اإلمام

املهدي دليال   نه سفري عن اإلمامأحبد ذاته عليه فالبد عليه أن يقدم لنا عندما يريد أن يدعي 
 :وهو ،بأحد وجوه ثالثة على نيابته اخلاصة عن اإلمام املهدي

 نهإوحيث  ،يأيت لنا بنص صريح يعني فيه اإلمام املهدي هبذا الشخص بامسه نائبا  عنه إما أن

ومنهم اإلمام املهدي   البيت أهلد يف كتب أتباع أهل البيت اليت رووا فيها ما ورد عن مل ير 
لصاحب هذه الدعوى أن يقيم  نه ال سبيلإمن قبيل هذا النص ف (عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف)

 .دليال  عليها من هذه اجلهة

صة يف زمن الغيبة السفراء املتقدمني والذين كانت سفارهتم اخلا وإما أن ينص عليه أحد
ينص كل سفري سابق على السفري الالحق بأمر من  أناملتعارف بني السفراء  الصغرى كما هو

ملا حضرت أبا ) :إذ قال ،حال هذا النص الذي روي عن جعفر بن أمحد بن متيل اإلمام كما هو
وأبو القاسم  ،العمري رضي اهلل عنه الوفاة كنت جالسا  عند رأسه اسأله وأحدثه جعفر بن عثمان

 نإف ،(إىل أيب القاسم احلسني بن روح أوصيأمرت أن : ث قال إيل  فالتفت  ،عند رجليه بن روح
 ،السابق هذا النص قد روي عن السفراء وهو يبني كيفية تعيني السفري الالحق من قبل السفري

عجل اهلل )هدي امل نه ال سبيل إىل من يدعي السفارة اخلاصة والتمثيل املبادر عن اإلمامإوحيث 
 :وهو ،على النحو الثالث بدليل من هذا القبيل فالبد له أن يأتينا بدليل (تعاىل فرجه الشريف

يثبت من ( مبعناها االصطالحي وال نقصد باملعجزة ها هنا املعجزة)أن يقيم لنا معجزة 
دعى السفارة أو ما مل جنده عن كل من ا وهذا ،نه ممثل متثيال  مبادرا  عن اإلمام املهديأخالهلا 

 .التمثيل املبادر عن اإلمام املهدي

 يدعون هذه أهنمالذي وجدناه من خالل تتبعنا ملا يعرضه أدعياء السفارة واملهدوية  إن  بل 

 .به الدعوى دون أن يقيموا عليها دليال  واضحا  بينا  حىت يذعن هلم اآلخرون ويصدقوا
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وهذا حمل   ،من يدعي السفارة قبل الصيحة ن هناك إمكانية لقبول دعوىأقلنا  إذاهذا كله 
آخر من أدلة  كالم طويل سوف نأيت عليه الحقا  إن داء اهلل سبحانه وتعاىل يف بيان دليل

 (.الشريف عجل اهلل تعاىل فرجه)انقطاع النيابة والسفارة اخلاصة عن اإلمام املهدي 

عنوان سرعة  دق عليهمهنيب بإخوتنا املؤمنني حفظهم اهلل تعاىل أن ال يكونوا ممن يص
البد أن تقرن  فأي دخص يدعي دعوى كبرية ،ن سرعة االسرتسال عثرة ال تقالإاالسرتسال ف

حيث وضوح  هذه الدعوى بدليل يناسب حجمها من حيث دليلية الدليل على الدعوة ومن
وا حبذر وأن يتعامل املؤمنني أن يتأنوا اإلخوةفيجب على  ،ما يدعيه هذا املدعي إثباتالدليل يف 

ادعيائها وسوف  األخرية وتثبت دديدين فيما خيص قضية ادعاء السفارة اليت كثرت يف اآلونة
من هذا القبيل وما هي البيئة اليت ينمو  داء اهلل ما هي بواعث إجياد أفراد إناهلل وقوته  نتناول مبن  
 .(هؤالء فيها أمثال

 :أقول

الضرورة، نعم قامت الضرورة على أن  العلماء يف ذلك حىت تدعي قيام آراءهي  أين - 
ال  لألبدآخر سفري منصب يف الغيبة الصغرى هو علي بن حممد السمري، ولكن انقطاع السفارة 

مل  إنيوجد عليه دليل وال ضرورة يف ثبوته، بل حىت آراء العلماء يف ذلك تكاد تكون معدومة 
 !!!م فارغ عن الدليل ؟؟؟مىت تبقون تضحكون على النا  بكال فإىل، تكن معدومة فعال  

 األنصاروقد فصل  ،لعدم داللته على ذلك ؛ميكن ألحد االستدالل بتوقيع السمري ال - 
العلماء فيه  آراء، واليكم اختالف (الرد القاصم على منكري رؤية القائم)القول فيه يف كتاب 

 :مل يتفقوا على رأي واحد أهنمليتضح 

 احلسن عن الغيبة كتاب يف الطوسي الشيخ روى) :ما يليقال املريزا النوري يف جنة املأوى 
 يا": السمري احلسن أيب إىل التوقيع خرج أنه مرسال   االحتجاج يف والطربسي ،املكتب أمحد بن

 ستة بني وما بينك ما ميت نكإف فيك، إخوانك أجر اهلل أعظم امسع ،السمري حممد بن علي
 فال التامة، الغيبة وقعت فقد وفاتك، بعد قامكم يقوم أحد إىل توص وال أمرك، فامجع أيام،

 ،جورا   األرض وامتالء ،القلوب وقسوة األمد، بعد وذلك ذكره، تعاىل اهلل إذن بعد إال ظهور
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 فهو والصيحة السفياين خروج قبل املشاهدة ادعى فمن أال املشاهدة يدعي من ديعيت من وسيأيت
 ."العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول وال مفرت، كذاب

 من عنه واجلواب ،البحار يف مذكور هو مما وغريها السابقة احلكايات ينايف بظاهره اخلرب وهذا
 :وجوه

 اليت والقصص الوقائع تلك يعارض فال ،علما   موجب غري مرسل، واحد خرب نهإ: األول
 من صدورها ميكن ال ومفاخر لكرامات املتضمن بعضها ومن بل ،جمموعها عن القطع حيصل

 يف الشيخ وهو ناقله، به يعمل مل ضعيف خرب لوجود عنها اإلعراض جيوز فكيف ،X غريه
 يف وذكروها بالقبول، تلقوها األعالم والعلماء بغريه فكيف فيه، كالمه يأيت كما املذكور الكتاب

 .هبا معتنني عليها معولني وتصانيفهم، زبرهم

 يدعي من على حممول لعله: لفظه ما املزبور اخلرب ذكر بعد البحار يف ذكره ما: الثاين
 األخبار ينايف لئال السفراء مثال على الشيعة إىل جانبه من األخبار وإيصال النيابة، مع املشاهدة

 .يعلم واهلل X رآه فيمن وسيأيت مضت اليت

: املازندراين فاضل بن علي الفاضل الشيخ قال اخلضراء، اجلزيرة قصة من يظهر ما: الثالث
 عن روينا قد ،سيدي يا): X أوالده من الساد  العقب وهو حممد الدين مشس للسيد فقلت

 بعد رآين من: الكربى بالغيبة أمر ملا: قال أنه X األمر صاحب عن رويت أحاديث مشاخينا
 الزمان ذلك يف ذلك قال إَّنا X إنه ،صدقت: فقال ؟ يراه من فيكم فكيف كذب، فقد غيبيت
 عن بعضا   بعضها مينع الشيعة أن   حىت العبا ، بين فراعنة من غريهمو  بيته، أهل من أعدائه لكثرة

 وعن عنهم، نائية وبالدنا األعداء، منه وأيس املدة تطاولت الزمان هذا ويف بذكره، التحدث
 . أوليائه بالد من كثري يف جيري ترى كما الوجه وهذا.  احلكاية (وعنائهم ظلمهم

 التوقيعات ذكر بعد املفيد الشيخ ترمجة يف رجاله يف يالطباطبائ العالمة ذكره ما: الرابع
 الغيبة يف بوقوعه التوقيع هذا أمر يشكل وقد): لفظه ما حقه يف X منه الصادرة املشهورة
 باحتمال دفعه وميكن الصغرى، الغيبة بعد املنافية املشاهدة ودعواه املبلغ، جهالة مع الكربى،
 يطلع ال الذي الغيب عن واإلخبار املالحم على التوقيع وادتمال القرائن، مبقتضى العلم حصول
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 احلجة أنه ويعلم X اإلمام يشاهد أن املنفية املشاهدة وأن   هلم، بإظهاره وأولياؤه اهلل إال عليه
X لذلك ادعاؤه املبلغ من يعلم ومل له، مشاهدته حال). 

 ورمبا): نعرفه ال من كل دخول ادرتاط بعد اإلمجاع مسألة يف فوائده يف (اهلل رمحه) وقال
 ينايف ال وجه على بعينه X اإلمام بقول العلم األبرار العلماء من األسرار حفظة لبعض حيصل
 ،اإلمجاع صورة يف فيربزه X إليه القول بنسبة التصريح يسعه فال الغيبة، مدة يف الرؤية امتناع
 .نتهىا (مطلق بقول مثله إذاعة عن والنهي احلق بإظهار األمر بني مجعا  

 .اآليت الوجه إىل الكالم هذا يف نظره يكون أن وميكن

 وإن   اخلواص دأن يف امتناعه أيضا   مينع وقد: بقوله أيضا   فيه (اهلل رمحه) ذكره ما: اخلامس
 املذكورة الوقائع باآلثار مراده ولعل. اآلثار بعض وداللة االعتبار، بشهادة النصوص ظاهر اقتضاه

 غيبته يف والشيخ غيبته يف والنعماين الكايف يف الكليين رواه ما خصوص أو البحار ويف هنا
 بد وّل غيبة، من األمر هذا لصاحب بد ّل): قال أنه X اهلل عبد أيب عن املعتربة بأسانيدهم

 .(وحشة من بثالثين وما عزلة، من غيبته في له

 غيبته، يف ئهأوليا من بثالثني يستأنس X أنه األحاديث دراح به صرح كما اخلرب وظاهر
 مبكان املعىن وهذا ،وحشة السن هذا يف وما ،أبدا   ثالثون سنه من هيئة على أنه املراد إن  : وقيل
 يف يتبادلوا أن بد ال غيبته يف X اإلمام هبم يستأنس الذين الثالثون وهذه والغرابة، البعد من
 وليا   مؤمنا   ثالثون يوجد عصر كل ففي ،X لسيدهم قدر ما العمر من هلم يقدر مل إذ قرن كل

 .بلقائه يتشرفون

 ومسند  الشيخ وغيبة الدين إكمال يف املروي األهوازي مهزيار بن إبراهيم بن علي خرب ويف
 الذي الفىت له قال أنه األخري لفظ ويف ،الطربي جرير بن حممد جعفر أليب (عليها السالم) فاطمة

 اإلمام: قال ؟ احلسن أبا يا تريد الذي ما): X اإلمام إىل وأوصله الكعبة، باب ندع لقيه
 .اخلرب (أعمالكم سوء حجبه ولكن عنكم حمجوب هو ما: قال العامل، عن احملجوب
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 األوتاد من وهو X إمامه عن حيجبه يءد فال سوء عمل له ليس من أن   إىل إدارة وفيه
 .(اهلل رمحه) الكفعمي عن ماملتقد الكالم يف األبدال، من أو

 العلماء، كلمات مطاوي من استخرجه الذي اإلمجاع أقسام يف الكاظمي احملقق وقال
 اإلمام سفراء من ألحد حيصل أن وثالثها: املعروف املصطلح اإلمجاع غري عباراهتم، وفحاوي
 أو مكاتبة، أو وقيعبت أو ،سرا   له مثله بنقل إما بقوله العلم عليه، وصلى فرجه، اهلل عجل الغائب

 محلة لبعض ذلك وحيصل الغيبة، زمن يف الرؤية امتناع ينايف ال وجه على ،دفاها   منه بالسماع
 إبراز يف واالتكال إليه، القول بنسبة واإلعالن عليه، اطلع مبا التصريح ميكنهم وال أسرارهم،

ََ  يكن مل إذا له فيجوز وحينئذ. لفقدها الشرعية، األدلة من اإلمجاع غري على املدعى  مأمورا 
 االحتجاج، مقام يف لغريه يربزه أن اإلفشاء وجه على ال باإلظهار مأمورا   كان أو ،باإلخفاء

 وامتثال ،اإلمكان بقدر احلق بإظهار ألمر امتثال بني ومجعا   الضياع من خوفا   ،اإلمجاع بصورة
 بقول فلعلمه لنفسه ماإ حجة ونهك يف ريب وال الزمان، أبناء من أهله لغري مثله إذاعة عن النهي
 قول يستكشف أنه هناك ما غاية أيضا   X اإلمام قول عن فلكشفه لغريه ماإو  ،X اإلمام
 اإلمجاع، حجية به أنيط ما إىل الوصول حصول بعد فيه، ضري وال ثابت غري بطريق X اإلمام

 :منها ،عليه تدل دواهد وإمكانه الوجه هذا ولصحة

 ظاهرا   هلا مستند وال اإلمامية بني تداولت اليت املعروفة واألعمال دابواآل الزيارات من كثري
 تشهد أمارة وال وأسرارهم،  األئمة آثار على الواقفني قدمائهم كتب من وال أخبارهم، من
 وترتيبها، إنشائها إىل دعتهم اليت هي مستحسنة، اعتبارية وجوه أو مطلقة، أخبار منشأها بأن

 يف األخبار ورود يف نضائق ال ،نعم، منها مجلة يف الظاهر هو كما تدوينهاو  جلمعها واالعتناء
 .بعضها

 حممد بن حممد الدين رضي العابد الكبري السيد عن طاوو  وابن العالمة والد رواه ما :ومنها
  .والثالثني السادسة احلكاية يف مر ما آخر إىل - اآلوي

 . وغريها  األئمة وتفسري البحار، يف املذكورة املعروفة اخلضراء اجلزيرة قصة :ومنها

 . الشريف السرداب يف طاوو  بن علي منه مسعه ما :ومنها
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 النوم بني وهو احلسيين احلائر يف املصري احلسيين العلوي علي بن حممد علم ما :ومنها
 به دعا ث وحفظه ليال مخس يف تعلمه أن إىل وعلمه مكررا   X اإلمام أتاه وقد واليقظة،

 .ذلك وغري املصري بالعلوي املعروف الدعاء وهو ؤه،دعا واستجيب

 قول على املطلع فيكون القائل، اجملهولة األقوال من كثري يف أيضا   األصل هو هذا ولعل
 وجهه، على إظهاره من يتمكن ومل معظمهم، أو ماميةاإل عليه ملا خمالفا   وجده ملا X اإلمام

 من به وأفىت عليه اعتمد ورمبا أقواهلم، من قوال   جعله أهله، عن ويذهب احلق يضيع أن وخشي
 من املشايخ بعض عن فيما أيضا   الوجه ولعله ،بإثباته الظاهرة األدلة قيام لعدم بدليله تصريح غري

 ألقاها X اإلمام قول كوهنا احتمال إىل نظرا   ،اإلمكان حبسب تقويتها أو األقوال تلك اعتبار
 .املذكور بالوجه إال حينئذ لقائها ال طريق وال ء،اخلطا على جيمعوا كيال العلماء، بني

 غائبا   X اإلمام كان فإذا: "قال من جواب يف األنبياء تنزيه كتاب يف املرتضى السيد وقال
 اجلواب قلنا ،"اخل ..وعدمه وجوده بني الفرق فما به، ينتفع وال اخللق من أحد إليه يصل ال حبيث

 غري أمر فهذا بشر، يلقاه وال أحد، إليه يصل ال اإلمام ن  أ على قاطعني غري إنا: نقوله ما أول
 .اخل .. عليه القطع إىل سبيل وال معلوم،

 واتقاءه الظاملني، من خوفه اإلمام استتار يف العلة كانت إذا: قال من جواب يف أيضا   وقال
 - له كالم بعد ،هلم ظاهرا   يكون أن فيجب وديعته، أوليائه يف زائلة العلة فهذه املعاندين، من

 من ديئا   جهته من خيشى ال ممن أوليائه لبعض يظهر اإلمام يكون أن ممتنع غري إنه :أيضا   وقلنا
 من واحد كل يعلم وإَّنا وامتناعه، ارتفاعه على القطع ميكن ال مما هذا وإن   اخلوف، أسباب
 يقرب كالم لغيبةا يف املقنع كتاب يف وله. غريه حبال العلم إىل له سبيل وال نفسه، حال ديعته

 .هناك ذكره مما

 بعد السؤال هذا عن اجلواب يف الغيبة كتاب يف (عليه اهلل رضوان) الطوسي الشيخ وقال
 أوال   إنا: نقول أن املخالف عن ذكرناه الذي السؤال هذا عن جياب أن ينبغي والذي: له كالم

 حال إال إنسان كل يعلم الو  ألكثرهم يربز أن جيوز بل ،أوليائه مجيع عن استتاره على النقطع
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 يرجع ألمر له يظهر مل إَّنا أنه علم ظاهرا   يكن مل وإن مزاحة، فعلته له ظاهرا   كان فإن نفسه،
 .اخل .. جهته من لتقصري مفصال   يعلمه مل وإن إليه،

 مع حاضر X أنه مع قوله خصوصا   املقام تناسب طاوو  بن علي للسيد كلمات وتقدم
. العاملني ولرب له، املتابعة حضرة عن لغيبته عنهم، يلقه مل من غاب اوإَّن اليقني على > اهلل

 اخلرب محلهم وعدم االستبعاد لرفع كفاية الكتاب بنقله يطول مما وغريها كلماهتم من نقلنا وفيما
 .ذكرناها اليت الوجوه أحد إىل وصرفه ظاهره، على

 يقيم الذي ومستقره X مكانه عنهم واحملجوب األنام على املخفي يكون أن :الساد 
 األماكن يف ومشاهدته لقاءه ينايف فال ولده، حىت غريه يعرفه وال أحد، إليه يصل فال فيه،

 انقطعت اليت إليه امللتجئ به، املستغيث املضطر عند وظهوره بعضها، ذكر مر قد اليت واملقامات
 .األبواب دونه وأغلقت األسباب عنه

 خرب يف ديت للصهر املصباح وقبس للتلعكربي الدعوات عوجممو  الراوندي السيد دعوات ويف
 السيف منك بلغ فإذا احلجة، وأما): النوم يف  اهلل رسول له قال أنه الشريازي الوفاء أيب

 يا: فقل استغاث، ملن وكهف غياث وهو يغيثك، نهإف به فاستغث احللق، إىل بيده وأومأ للذبح،
 السيف منك بلغ فإذا الزمان صاحب وأما: لفظ ويف بك، مستغيث أنا الزمان صاحب يا ،موالي

 .(يعينك نهإف به فاستعن حلقه، على يده ووضع هنا،

: قال عمر بن املفضل عن الغيبة كتايب يف والنعماين الشيخ رواه ما االحتمال هذا يؤيد ومما
 يقول حتى يطول، إحداهما ،غيبتين األمر هذا لصاحب إن): يقول X اهلل عبد أبا مسعت

 من أمره على يبقى ّل حتى ،ذهب بعضهم ويقول قتل، بعضهم ويقول مات، عضهمب
 .(أمره[ يلي] الذي إّل غيره وّل ولده، من أحد موضعه على يطلع ّل يسير، نفر إّل أصحابه

 إحداهما ،غيبتان للقائم): X اهلل عبد أبو قال ،عمار بن إسحاق عن الكليين وروى
 ّل واألخرى شيعته، خاصة إّل فيها بمكانه يعلم ّل ولىاأل الغيبة ،طويلة واألخرى قصيرة

 .(مواليه خاصة إّل فيها بمكانه يعلم
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 للقائم): قال ،X عنه آخر بسند ورواه الثاين، يف االستثناء بدون لفظه ويف النعماين ورواه
 واألخرى شيعته،] خاصة إّل بمكانه يعلم ّل األولى ،طويلة واألخرى قصيرة إحداهما غيبتان

 لقيه أحدا   أن على يدل ما القصص تلك يف وليس ،(دينه في مواليه[ خاصة إّل بمكانه يعلم ّل
X أنه األخبار ديار خالل يف اجلائس على خيفى ال ث. إقامته وحمل سلطنته مقر يف X ظهر 

 العلم هو الصغرى يف اخلواص به انفرد فالذي ،أيضا   ومواليه خاصته لغري الصغرى الغيبة يف
 غريهم وحال فحاهلم الكربى، يف عنهم املنفي فهو فيه، X عليه حوائجهم وعرض ه،مبستقر 

 .(العامل واهلل الصغرى، يف اخلواص كغري فيها

 العبادة على املداومة أن احلكايات تلك تضاعيف من علم قد نهإ) :يضا  أوقال املريزا النوري 
 يف أو فيها اجلمعة ليلة أو السهلة مسجد يف األربعاء ليلة أربعني يف ،واإلنابة التضرع على واملواظبة
 حمل أي يف الليايل أي من ليلة أربعني أو السالم مشرفه على احلسيين احلائر أو الكوفة مسجد

 وهذا مجاله، ومشاهدة X بلقائه الفوز إىل طريق البحار يف املنقولة الرمان قصة يف كما ومكان،
 لذكر نتعرض ومل كثرية، حكايات ذلك يف وهلم الشريفني، املشهدين يف معروف دائع، عمل

 األعمال من العمل أن الظاهر أن   إال عليه، يعتمد بطريق إلينا منها واحد كل وصول لعدم أكثرها
 .( ) (.... اجملربة

 :الظهور يف بعض الروايات إرادةث قد عرب عن املشاهدة يف 

 اهلل بولي الغيبة تمتد): الق ،(السالم عليهما) احلسني بن علي الكابلي، عن خالد أيب عن
 غيبته زمان أهل إنّ  ،خالد أبا يا .بعده واألئمة  اهلل رسول أوصياء من عشر الثاني

 من أعطاهم ذكره تعالى اهلل نّ أل ؛زمان كل أهل أفضل لظهوره المنتظرون ،بإمامته القائلون
 ذلك في وجعلهم ،المشاهدة بمنزلة عندهم الغيبة به صارت ما والمعرفة واّلفهام العقول
 وشيعتنا ،حقاً  المخلصون أولئك ،بالسيف  اهلل رسول يدي بين المجاهدين بمنزلة الزمان
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أي . ( ) (الفرج أعظم من الفرج انتظار: X وقال .وجهراً  سراً  اهلل دين إلى والدعاة ،صدقاً 
 .مبنزلة ظهوره ووجوده بني النا  كباقي أجداده  Xتكون عندهم غيبة اإلمام 

نه كان تعليقا أنفي السفارة، و  إىلنه ال يرنو أتقدم ذكر كالم بن بابويه كمال وتبني  قد - 
الكالم  ن  أالبسطاء ب إليهامدلف، والكاتب هنا حذف بداية الكالم يف حماولة  أيبعلى تكذيب 

 !! القيام املقد  إىلعام ويشمل الغيبة الكربى 

صغرى  إىليثبت سبب تقسيم الغيبة  نأهنا مصادرة أرجو االنتباه إليها، فهو يريد  - 
فارة قطعت بانتهاء الغيبة سال أن  نتيجة  إىلوكربى هو وجود السفراء اخلاصني فقط، ليخلص 

 .الصغرى

الفارق الوحيد بني الغيبة  أن  نتيجته حملولة لفساد مقدمته األوىل فنحن ال نسلم  أن  بيد 
ل هناك فروق كثرية ذكرت يف كتاب الصغرى وبني الغيبة الكربى هو وجود السفراء فقط، ب

 .لألبدعلى انتهاء الغيبة الصغرى ال يعين قطع السفارة  اإلمجاع أن، ومنه يتبني املوجز

متام الغيبة  إىلحنن نقول بانتهاء الغيبة الصغرى ولكن ال نقول بانقطاع النيابة اخلاصة  - 
 .ارة يف متام الغيبة الكربىالكربى، فانتهاء الغيبة الصغرى غري مستلزم النقطاع السف

ال ؟ فهذا  أويف ما سبق من الغيبة الكربى  Xاملهدي  لإلمامهل هناك سفراء  وتبيني - 
، والسفري غري ملزم ببيانه، وهذه عبارة عن حماولة هروب عن اآلن األمةمما ال يتوقف عليه تكليف 

نقطاع، فبيان ما طلبت موكول ن ثبت عدم االإعدمه، ف أواملوضوع، فالكالم هو يف قطع السفارة 
تبد لكم  إن أدياءلوه وحسب املصلحة، وال تسألوا عن ج  أن داءوا إداءوا بينوه و  إن أهله إىل

 .تسؤكم

الكاتب قد  أن   أم!! محد احلسن بانقطاع السفارة ؟؟أهو اعرتاف السيد  أينهذا افرتاء،  - 
 !!؟ خمذوال   سه على االفرتاء فأطاعها ملوما  نه انتصر، فنازعته نفأراقه تسفيط الكالم الفارغ فتوهم 
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لك حصر صدق الدعوة باملعجزة ؟؟ وهل هناك دليل واحد يف روايات أهل  أينومن  -4
كل دعوة ال تثبت إال   ن  أنك تلزمنا بقاعدة عامة بأاليماين يأيت مبعجزة، أم  أن  البيت يدل على 

 .مبعجزة ؟ وعندها ما أسهل نقض قاعدتك مبصاديق كثرية

* * * 

 :عشر رد على املقال الثالث
 #ِإبْ َراِهيم   يَا َأنْ  َونَاَديْ َناه  ﴿املسألة اجلوهرية يف الرؤيا هي مسألة التصديق واإلميان بالغيب 

ق أن تصد   ق بالرؤيا هو، فمعىن أن تصد  ( )﴾اْلم ْحِسِنينَ  َنْجِزي َكَذِلكَ  ِإن ا الرُّْؤيَا َصد ْقتَ  َقدْ 
 .يهان يكرم املرء أو االمتحانن امتحان إلمياننا بالغيب، ويف فالرؤيا إذ. بالغيب

عشرات ، بل  ، هي أنXحقيقة تتعلق بدعوة السيد أمحد احلسن  إىلوأود اآلن أن أدري 
احلسن  مئات األدخاص داهدوا رؤى بأهل البيت خصوصا ، كلها ختربهم بأن السيد أمحد

املباركة أصال ، أي  ص ممن مل يدخلوا يف الدعوةبعض هؤالء األدخا ن  أصادق يف ما يدعيه، علما  
ولكن ال غرابة فقد ورد ! بأعناقهم ؟ الدليل قد أخذ ، على الرغم من أن  االختبارإهنم فشلوا يف 

 .ميثاقه يف الذر األول هذا األمر ال يثبت عليه إال من أخذ اهلل ن  أ

دة، فلم يسبق أن التقوا أو متعد األدخاص املشار إليهم من مناطق خمتلفة، ومدن ن  أعلما  
الدعوة املباركة،  إىلالرؤيا سببا  يف دخوله  بل إن الكثري منهم كانت. تعارفوا بأية صورة من الصور

 .ومعرفته باآلخرين

قد وردت هبذا اخلصوص الكثري من اآليات القرآنية  :حجية الرؤيا، أقول وبشأن األدلة على
 .البيت من األحاديث عن أهل  الكرمية، والكثري

 ِفي َأَرى ِإنِّي ب  َني   يَا قَالَ ﴿ :Xبشأن ذبح ولده إمساعيل Xفمن اآليات رؤيا إبراهيم 
أَّنلة يف النظر إليها على أهنا حجة  قيد X، هذه الرؤيا مل يرتدد إبراهيم ( )﴾َأْذَبح كَ  أَنِّي اْلَمَنامِ 
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، ﴾لِْلَجِبينِ  َوتَ ل ه   َأْسَلَما م افَ لَ ﴿ مبادرة الفعل دحذ سكينه وعزم على إىلملزمة له، بل بادر 
 8إهلي واجب التنفيذ، ومن هنا استحق ثناء اهلل  الرؤيا على أهنا أمر إىلنظر  Xفإبراهيم 

 َنْجِزي َكَذِلكَ  ِإن ا الرُّْؤيَا َصد ْقتَ  َقدْ  #ِإبْ َراِهيم   يَا َأنْ  َونَاَديْ َناه   #لِْلَجِبيِن  َوتَ ل ه   َأْسَلَما فَ َلم ا﴿
وهو يواجه مصري الذبح   Xبل إن إمساعيل. ( )﴾اْلم ِبين   اْلَباَلء َله وَ  َهَذا ِإن   #اْلم ْحِسِنيَن 

َعلْ  أََبتِ  يَا قَالَ ﴿: ويرى سكني أبيه تقرتب من رقبته مل يصدر منه سوى قوله  ت  ْؤَمر   َما اف ْ
هلي واجب التنفيذ، وحجة على رائيها فالرؤيا أمر إ ،( )﴾الص اِبرِينَ  ِمنَ  الل ه   َشاء ِإن َسَتِجد ِني

 (.إمساعيل)غريه  و( إبراهيم)

نعدم من  ننا الأ وعلى الرغم من وضوح الداللة يف هذه اآليات على حجية الرؤيا، إال
الرؤيا حجة  ن  أزاعما   عليها االلتفافاملعاندين من يعرتض على هذه الداللة الواضحة، وحياول 

ولكنه يتبجح مبا يزعمه تبجح  ت أنه يربز دليال  على مدعاهولي!  على األنبياء دون سواهم
 ! املستكربين

الرؤيا حبد ذاهتا، أي بصرف النظر عن رائيها؛ نبيا  كان  ن  ألو : ، أقولاالعرتاضوملناقشة هذا 
؟ اجلواب طبعا   أن جيد فيها حجة Xاحلجية، هل كان ميكن إلبراهيم  أو غري نيب، كانت فاقدة

ال يُعطيه، إذن طاملا وجد فيها إبراهيم حجة، فالبد أن تكون  يءفاقد الش ألن   ؛ميكنه ذلك ال
 .حجة هي حبد ذاهتا

طبعا  ال  ؟ وعلى سبيل املثال لو أن حجرا  ال ماء فيه فهل ميكن ألحد أن يعثر فيه على ماء
ى هذا كبرية عل دخصا  سلط قوة ضغط ألن احلجر حبد ذاته ال ماء فيه، ولو افرتضنا أن   ؛ميكنه

 ؟ ماء احلجر، وأخرج منه ماء، أال نفهم من ذلك أن احلجر هو حبد ذاته فيه

للمريزا النوري ( دار السالم)وحسبك أن تراجع كتاب  أما األحاديث فقد ورد منها الكثري،
وميكن للقارئ أيضا  مراجعة كتاب األخ . عن أهل البيت  لتجد الكثري من الروايات الواردة
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، وهو من إصدارات أنصار اإلمام (حجية رؤيا أويل األلباب اخلطاب يففصل )أمحد حطاب 
 :هذه الُعجالة سوى االكتفاء بإيراد مجلة من األحاديث كما يأيت وال يسعين يف. Xاملهدي 

من : قال رسول اهلل  نّ أعن أبيه،  ،عن جدي ،حدثني أبي: )قال ،Xعن الرضا 
يتمثل في صورتي، وّل صورة أحد من أوصيائي، الشيطان ّل  ألنّ  ؛رآني رآني في منامه فقد

 .( ) (الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزء من النبوة وإنّ . شيعتهم وّل في صورة أحد من
األمر الذي  ،الشيطان ال يتمثل بصورة أحد من أهل البيت  ينص هذا احلديث على أن  

القول بقدرة الشيطان  ي بالضرورةالقول بعدم حجية الرؤيا يقتض ن  أُيسقط اعرتاض املعاندين، إذ 
الرؤيا من اهلل تعاىل، وهذا  ن  أومع عدم قدرته على التمثل بصورهم يتضح . على التمثل بصورهم

 .ما دلت عليه كثري من الروايات الواردة عن أهل البيت

؟  اهلل، وما املبشرات رسول يا :قيل .ّل نبوة بعدي إّل المبشرات: ) فعن رسول اهلل
حبسب هذه الرواية نبوة، والنبوة ال أظن أحدا  ال يقول  فالرؤيا .( ) (رؤيا الصالحةال: قال

 .حبجيتها

ورؤيا المؤمن في آخر الزمان على سبعين جزء من أجزاء  رأي) :Xوعن الصادق 
 .8الرؤيا وحي من اهلل  ومعىن هذا أن  . ( ) (النبوة

: قيل. خياركم أولوا النهى: ) القمي، قال رسول اهلل ويف كتاب الغايات جلعفر بن أمحد
سبحان  .( )(أولوا النهى أولوا األحالم الصادقة: ؟ فقال  ومن هم أولوا النهى رسول اهلل، يا

بسبب رؤيا : ومع ذلك يسخر املنكوسون منا قائلني اهلل، أصحاب الرؤى هم خيار املسلمني،
 .اناهلل على نعمة اإلمي وحنمد ،نعم: ؟ نقول تؤمنون بأمحد احلسن
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ديعتهم أعماال  معينة لرُيزقوا  وما قولكم باألخبار الواردة عن أهل البيت، اليت يعل مون هبا
الرؤيا ال حجية هلا،   لو أن   هي تكون عبثا   ،؟ نعم برؤيا، هل هذه التعاليم لغو وعبث ال مسح اهلل

 .كما تزعمون

عدم كوهنا حجة يعين  إن  ؟  تبشر املؤمن يءالرؤيا حجة، فبأي د وأسألكم باهلل إذا مل تكن
خارجي، أو حقيقة خارجية، وإذا مل يكن مثة واقع خارجي تكشف عنه  هنا ال تكشف عن واقعأ

 .فهي وهم ال طائل وراءه الرؤيا، أو تبشر به،

: ، فقلتXاهلل  عند أيب عبد X ذكرنا خروج القائم: )اهلل بن عجالن، قال وعن عبد
طاعة : صحيفة عليها مكتوب دكم وتحت رأسهيصبح أح: X؟ فقال  كيف لنا نعلم ذلك

من أهم الطرق للعلم خبروج القائم هو  الرواية يتضح أن   من هذه. ( )( معروفة، اسمعوا وأطيعوا
 .اليت جيدها اإلنسان حتت رأسه الرؤيا، وهذا معىن الصحيفة

إنا لو : فأمسك، ث قال عن مسألة الرؤيا، Xسألت الرضا : )قال ،وعن البيزنطي
يف هذا احلديث  .( )( األمر يناكم ما تريدون لكان شرًا لكم، وأ خذ برقبة صاحب هذاأعط

معرفة كل أسرار الرؤيا  الرؤيا وصاحب األمر، وينص صراحة على أن   بني Xيربط اإلمام الرضا 
 ؟ فكيف ال تكون حجة. برقبة صاحب األمر ينتج عنها األخذ

 إىلقد جاءت  Xاإلمام املهدي  أم (السالم عليها)وأود تذكري القارئ بأن السيدة نرجس 
 ؟ وكلكم تعلمون بأن   أىن تؤفكون العراق، بعد أن عرضت نفسها لألسر، بسبب رؤى، فما لكم

يأمره فيها بنصرة  Xفيها عيسى  بسبب رؤيا رأى Xوهب النصراين قد نصر اإلمام احلسني 
 .كوسي هذا الزمانلبؤ  من ، وكانت سببا  يف نيله أرفع الدرجات، فياXاحلسني 

وحاجج هبا ابن عبا ، حني أراد   Xاهلل احلسني وهل أدهر من الرؤيا اليت رآها أبو عبد
، X، وأخاه احلسن Xخذلوا أباه عليا   أهلها قد الكوفة حبجة أن   إىلأن يُثنيه عن الذهاب 

العراق، وإنه  إىليف املنام، وقد أمره باملسري  اهلل  فأجابه من بني ما أجابه به، إنه رأى رسول
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كشفت للمؤمنني احلقيقة والواقع اخلارجي، فماذا تريدون أكثر من  أليست هذه الرؤى قد. سيقتل
 حجيتها ؟ هذا دليال  على

املعاندون على دليل  اليت أثارها واالعرتاضاتوسُأجيب فيما يلي من سطور عن اإلدكاالت 
 :الرؤيا، وكما يأيت

رؤيا من اهلل، ولكننا مل نرزق هبا، ويستشف من   طلبنا ننانسمع بعض األدخاص يقولون إ
رؤيا فأي  الرؤيا دليل على الدعوة، ولكننا مل نر أنتم تقولون إن   :القول إىلهنم يرمون أكالمهم 

 !؟ دليلكم يبقى من يءد

الرؤيا دليل وحجة  إن   :، إال أننا جنيب عنه قائلنياالعرتاضوعلى الرغم من سذاجة هذا 
كل من يطلب رؤيا   ال نقول إن   د، والدليل مرتكز هنا على الرؤى احلاصلة فعال ، وحننبكل تأكي

 .أوّلً فنحن نضمن له احلصول عليها، هذا 

كالم يكلم به الرب   تجري مجرىالرؤيا : )ورد عن أهل البيت  فقد :ثانياً أما 
أنفسكم عن  تروا رؤيا، أو مل يكلمكم الرب فعليكم أن تسألوا وعلى هذا إذا مل ،( )(دهنع

 .السبب

 .الرؤيا حجة على صاحبها فقط إن   :البعض يقول

قسمان؛ فإذا   -حبسب الواقع الذي خترب عنه  - وهذا القول مغالطة واضحة، فالرؤيا: أقول
الرائي فقط، مثل أن يرى دخص رؤيا حتذره من السفر  أي متعلقا  بالشخص كان واقعها ذاتيا  

رؤيا يف هذه احلالة ال ختص أحدا  غريه، وهي حجة عليه دون فال ألن سيارته ستحرتق، ؛بسيارته
  .سواه

فعلى . واقعها موضوعيا ، أي غري حمدد بشخص الرائي فإهنا حجة على اجلميع أما إن كان
لو رأى دخص رؤيا تُنبأه بوقوع حريق يف سوق املدينة، فالدك أنه هو وأي دخص  سبيل املثال

 .مشمول هبذه الرؤيا آخر غريه
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اجلميع، والرؤيا  هنا دعوة تشملأ، فمن الواضح Xص دعوة السيد أمحد احلسن وخبصو 
 .عدة أدخاص املتعلقة هبا إذن رسالة ختص اجلميع، وإن كان رائيها دخص واحد، أو

اإلنسان رؤى هبم  ينتج عنه أن يرى إدامة التفكري يف أهل البيت  إن  : قال بعضهم
 ! هلا بعامل الغيبفالقضية إذن قضية نفسية، وال عالقة 

يسأل  أعدوا لكل حق باطال ، ولكل عدل مائال ، لقد كان على املستشكل أن ،سبحان اهلل
ديطانا  قد متثل  ن  أأم  ،هي نفس صورته( النيب أو اإلمام)صورة املعصوم الذي نراه  نفسه هل إن  

إن : يقول  اهلل رسول إن  : الشيطان متثل بصورة املعصوم، نقول له ؟ فإن قال إن   بصورته
: وإن قال. أحد من ديعتنا الشيطان ال يتمثل بصوريت، وال بصورة أحد من أوصيائي، وال بصورة

املعصوم ال تقدح يف الرؤيا، وال يف  إذن إدامة التفكري يف: هي نفس صورة املعصوم، نقول له
 .عسى اهلل أن يرمحكم حجيتها، بل حيُسن بكم أن تدميوا التفكري هبم

حاجة، وأراد أن يرانا،  اهلل إلىمن كانت له : )، قولهXوي عن اإلمام الكاظم هذا وقد ر 
يرانا، وي غفر له بنا، وّل  وأن يعرف موضعه من اهلل، فليغتسل ثالث ليال يناجي بنا، فإنه

 .( ) ...( يخفى عليه موضعه

عاىل اهلل ت يناجي بنا، أي يناجي: Xقوله : )وقد علق اجمللسي على هذا احلديث، قائال  
أي يهتم برؤيتنا، : وقيل. بنا، ويعزم عليه، ويتوسل إليه بنا أن يرينا إياه، ويعرف موضعه عندنا

 .( )( وحُيدث نفسه بنا ورؤيتنا وحمبتنا، فإنه يراهم

أخبرني : )Xاهلل  قال أبو عبد :قال ،ورد يف بعض الروايات، عن محاد بن عثمان بن زرارة
إبليس  كذب واهلل ما يأتيه إّل المتكون، إنّ  :قال. نعم: لت؟ ق عن حمزة أ يزعم أن أبي آتيه

في أي صورة شاء، إن شاء في صورة صغيرة وإن  سلط شيطانًا يقال له المتكون يأتي الناس
 . ( )( Xأن يجئ في صورة أبي  شاء في صورة كبيرة وّل واهلل ما يستطيع
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نصار ميكن أن تكون من الرؤى اليت يراها األ هذه الرواية استدل هبا البعض على أن  
حصرا ،  بالرؤى اليت يشاهدون فيها املعصومني  الشيطان، ويرد عليه أن األنصار يستدلون

، واإلمام ال يستطيع التمثل بصورهم ( املتكون أو غريه) والرواية واضحة يف أن الشيطان
شار إليه يف أما بأي صورة كان الشيطان املتكون يأيت محزة امل .يُقسم على هذا Xالصادق 

تنص عليه الرواية، وهو على أي حال ال أمهية له بعد أن علمنا أنه ال يتمثل  الرواية فهذا ما ال
 .املعصومني بصور

لعنه اهلل يقول ( الرببري) كان محزة بن عمارة الزبيدي: )وعن بريد بن معاوية العجلي، قال
فقدر يل أين  ،ان يزعم أنه قد رآهإنس يأتيين يف كل ليلة وال يزال Xأبا جعفر  ن  إ :ألصحابه

كذب عليه لعنة اهلل ما يقدر الشيطان أن  :فقال ،فحدثته مبا يقول محزة Xلقيت أبا جعفر 
 .( )( يتمثل في صورة نبي وّل وصي نبي

اإلمام حىت  من منكم رأى النيب أو): قائال   -ومنهم الشيخ بشري النجفي  -يعرتض البعض 
 (.!صوم نفسه من يراه هو املع يتأكد أن  

 قد رأى النيب  Xمن أصحاب اإلمام الصادق  هذا الكالم غريب ومنكر، فمن :أقول
أعمال عبادية وسرتون النيب يف منامكم ؟ ث هل يعتقد املعرتض  حىت يقول هلم افعلوا كذا وكذا من

 ن  أيه وهل برأ !؟الشيطان سيتمكن من التمثل بصورته  رأينا املعصوم فإن   ننا إذا مل نكن قدأ
نه نفس صورهم أمتثل الشيطان بصورهم هو معرفتنا أو مشاهدتنا لصورهم، أم  السبب يف عدم

 (.ما قدروا اهلل حق قدره) املقدسة

فليؤمن ومن داء فليكفر، والرواية واردة  وسأختم برواية تنص على حجية الرؤيا، ومن داء
 :وهي طويلة سأختصرها Xعن اإلمام الرضا 
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فأحدث  ...إن األحالم لم تكن فيما مضى في أول الخلق : )قال ،Xعن أيب احلسن 
يحتج  اهلل أراد أن إنّ : فقال ،بينهم األحالم فأتوه فأخبروه بما رأوا أو ما أنكروا من ذلك اهلل

 .( ) ...( عليكم بهذا

 .على اخللق، واحلمد هلل وحده فالرؤى إَّنا أحدثها اهلل لتكون حجة

* * * 

 :عشر رد على املقال الرابع
 املقال بكل ما فيه جماب عنه يف إصدارات أنصار اإلمام املهدي، وبإمكان اجلميع هذا
ال يعترب  نهأاملوقع اخلاص بأنصار اإلمام املهدي لإلطالع عليها، ولكن امللفت فيه  إىلالرجوع 

اهلل وال وال  املناداة حباكمية الروايات وال اإلتيان باملعجزة يف حال طلبها وال الرؤى وال العلم وال
 .باالنتظارليسمعنا رده، وحنن .. يكون برأيه  فما هو الدليل وكيف ،كل ذلك ال يعتربه دليال  ... 

حتريف األدلة، والكذب يف تلفيق بعض ما يصوره هو  إىلكما يالحظ على املقال جلوئه 
رجال   يف أن  مسألة علم احلروف تتلخص  ن  أاحلروف، واحلق  على أنه دليل نقول به من قبيل علم

وحيث  ،معرتضا  على أدلة الدعوة Xالعلم راسل السيد أمحد  يدعى ماجد املهدي يهتم هبذا
نه ال يطلب احلق أيبني له  أن   Xيعرفه ويرى فيه حجية أراد السيد  إنه يؤمن بعلم احلروف الذي

علم احلروف  ، أي أن يقيم عليه احلجة منبهوذلك عرب إلزامه مبا ألزم نفسه  نه معاند فقط،أو 
 .به، ليكشف له حقيقة نفسه املتمردة اليت ال تؤمن حىت لو جاءها الدليل الذي تريد الذي يؤمن

 .اهلل بعدد أنفا  اخلالئق إىلاألدلة  ن  أوليكن معلوما  

هذا البحث الذي كتبه أحد األنصار عسى أن يكون مفيدا  لبعض من  وأخريا  أريد هنا وضع
 :مل تتلوث نفسه بعد
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 :و القائممن ه
 ابن اإلمام املهدي املذكور يف وصية القائم هو أمحد ن  أهذا البحث على فرضية مؤداها  يقوم

. املوعود بأنه هو نفسه اليماين -إن داء اهلل  -، والذي سنعرف يف حبث الحق رسول اهلل 
مع  الروائي، وألجل إقامة الربهان على مطلوبه سيعتمد البحث بالدرجة األوىل على الدليل

 ، علما  بأن  القول بشأهنا األدلة األخرى برجاء توفر فرصة مناسبة الستيفاء إىلباإلدارة  االكتفاء
مها اإلمام املهدي  :دخصيتني إىللفظي القائم وصاحب األمر ينصرفان  البحث يعي متاما  أن  

دور حول األمر مسلم بالنسبة لألول والنزاع ي وولده أمحد، ولكن حيث أن   Xحممد بن احلسن 
 .صدق انطباقهما على الثاين حتدد البحث بالربهنة على صدق انطباقها على الثاين

لغرض تعريف  ؛املشار إليها ولعل أول ما حيسن البدء به هو عرض وصية رسول اهلل 
 :القارئ بشخصية أمحد، وإليكم هذه الوصية ملخصة

في  قال رسول اهلل ) :قال ،Xعن أمري املؤمنني  ،عن آبائه، X عن أيب عبد اهلل
فأملى رسول  ،أحضر صحيفة ودواة ،يا أبا الحسن :Xفيها وفاته لعلي  الليلة التي كانت

إنه سيكون بعدي إثنا عشر  ،يا علي :فقال ،انتهى إلى هذا الموضع وصيته حتى اهلل 
ديث وساق احل...  فأنت يا علي أول اْلثني عشر إماماً  ،عشر مهدياً  ومن بعدهم إثنا إماماً 

 ،إلى ابنه م ح م د المستحفظ من آل محمد  Xوليسلمها الحسن  :إىل أن قال
ثم يكون من بعده إثنا عشر مهدياً، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى   فذلك إثنا عشر إماماً 

المهديين له ثالثة أسامي اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد اهلل وأحمد، واّلسم  ابنه أول
 .( )( أول المؤمنينالمهدي وهو  الثالث

اإلمامة  الذي جتدونه مفصال  يف غيبة الطوسي أن   يتضح من هذا النص لوصية رسول اهلل 
املؤمنني؛ أي األصحاب  ولده أمحد أول املهديني اإلثين عشر، وأول إىلتؤول بعد اإلمام املهدي 

صار اإلمام إصدارات أن ، وألجل معرفة املزيد عن دخصية أمحد ميكنكم مراجعة(   )  ال
 .على موقع اإلنرتنيت اخلاص هبم Xاملهدي 
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بعض  إىلالروايات اليت تنص على أن القائم هو أمحد، أود التعرض  إىل االنتقالقبل 
؛ وأول هذه الشبهات ما ذهب إليه أثريت خبصوص مضمون وصية رسول اهلل  الشبهات اليت

أمحد بعد وفاة أبيه ال قبل ذلك  إىل اإلمامة تذهب الوصية تنص على أن   القول بأن   البعض من
 .وجود أمحد يتأخر زمنيا  على عصر الظهور الذي ميثل قرينة بزعمهم على أن   األمر

 ، بل إن  على مدعاكم تسلم أمحد زمام اإلمامة بعد أبيه ال يصلح قرينة إن   :أقول ويف اجلواب
له، ث  حياة أبيه، أو اإلمام السابقالتأريخ يثبت حقيقة كون الوصي كان دائما  موجودا  يف  استقراء

 (.   )  أمحد هو أول األصحاب ال واضح يف أن  ( وهو أول املؤمنني) :قوله إن  

 :الروايات التي تنص على أن القائم هو أحمد

عن أيب جعفر حممد بن  ،كمال الدين عن أيب اجلارود زياد بن املنذر روى الشيخ الصدوق يف
له اسمان؛ اسم يخفى : )... حديث له عن القائم، قالجده يف  عن أبيه، عن ،Xعلي 

 .( )( الذي يخفى فأحمد، وأما الذي يعلن فمحمد فأما ،واسم يعلن

يبايع بين الركن  إنه: فقال -وذكر املهدي  - مسعت رسول اهلل ) :وعن حذيفة، قال
 .( )( اهلل والمهدي، فهذه أسماؤه ثالثتها والمقام، اسمه أحمد وعبد

 :ن شخص القائمخرى تبيّ روايات أ

يقول، في  سمعت رسول اهلل ) :Xاملؤمنني  قال أمري: عن حممد بن احلنفية، قال
وسيكون بعدي فتنة صماء صيلم يسقط فيها كل :  حديث طويل في فضل أهل البيت

 .( )( الخامس من السابع من ولدك وليجة وبطانة، وذلك عند فقدان شيعتك

 سلمة في بيت أم كنت عند النبي ) :Xى، قال علي الرمحن بن أيب ليل وعن عبد
فقد  الحذر إذا: فقال رافعًا صوته ثم التفت إلينا رسول اهلل : Xأن قال  إىل... 
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؟  الغيبة رسول اهلل، فما تكون هذه يا: فقلت: قال علي. الخامس من ولد السابع من ولدي
 .( ) (... الصمت حتى يأذن اهلل له بالخروج: قال

اخلامس من ولد السابع من ولد أمري املؤمنني هو أمحد الذي تذكره وصية رسول اهلل  :أقول
 .أما غيبته فقد أوضحها احلديث بأهنا الصمت. آنفة الذكر 

إذا فقد الخامس من : )قال ألوالده وأرحامه Xاإلمام الكاظم  إن   :وورد عن الكايف، قال
إنه ّلبد لصاحب هذا األمر  ،يا بني. عنها أحد يزيلنكم اهلل في أديانكم، ّل ولد السابع فاهلل

امتحن بها  8؟ إنما هي محنة من اهلل ! يرجع عن هذا األمر من كان يقول به من غيبة حتى
من  ،يا سيدي: فقلت :قال. وأجدادكم دينًا أصح من هذا ّلتبعوه آباؤكملو علم  خلقه،

ذا، وأحالمكم تضيق عن عقولكم تصغر عن ه ،يا بني: ؟ فقال ولد السابع اخلامس من
 .( )( تعيشوا فسوف تدركونه حمله، ولكن إن

هل هو  ،الكاظم وأرحامه وتضيق عنه أحالمهم تصغر عنه عقول أبناء يءأي د: أتساءل
 الذي يعرفه القاصي والداين ؟ X معرفة اسم اإلمام املهدي حممد بن احلسن

ه متفكرا  ينكت يف األرض، فوجدتX  أتيت أمري املؤمنني): قال ،عن األصبغ بن نباتة
ّل واهلل ما رغبت فيها وّل  :؟ فقال منك فيها ما يل أراك متفكرا  تنكت يف األرض، أرغبة: فقلت

مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي هو  في الدنيا يومًا قط، ولكني فكرت في
غيبة وحيرة، ملئت جورًا وظلماً، تكون له  المهدي الذي يمأل األرض عدًّل وقسطاً، كما

ستة أيام أو : ؟ قال وكم تكون احلرية والغيبة :فقلت. يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون
نعم، كما أنه مخلوق، وأنى لك : ؟ فقال لكائن وإن هذا: فقلت!  ستة أشهر أو ست سنين

ث ما يكون بعد : فقلت. مع أبرار هذه العترة أصبغ، أولئك خيار هذه األمة بهذا األمر يا

                                                           

 . 5  – 50 ص: الكوراني -ي المعجم الموضوعي ألحاديث اإلمام المهد - 
 .005ص  ج: الكافي - 



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي .............................................  300

املولود . ( )( له بداءات وإرادات وغايات ونهايات ثم يفعل اهلل ما يشاء، فإن: ؟ فقال ذلك
 .من ولد أمري املؤمنني هو أمحد من ظهر احلادي عشر

واملظنون أن زيادة الياء على   (من ظهري)ورد احلديث يف بعض نسخ الكايف بعبارة  ،نعم
غيبة اإلمام  ولكن هؤالء نسوا أن   ،احلديث كلمة ظهر من عمل النساخ الذين مل يستطيعوا فهم

 ن  إله غيبتان ال غيبة واحدة، و  Xاملهدي أكثر من ستة أيام أو ستة أدهر أو ست سنني، وإنه 
 .املتقدمة غيبته ليست حرية أو صمت كما نصت الرواية

 وبني يديها (عليها السالم)دخلت على فاطمة ): اهلل األنصاري، قال وعن جابر بن عبد

حممد،  ؛ ثالثة منهمXثين عشر آخرهم القائم إفيه أمساء األوصياء من ولدها، فعددت  لوح
 .( )( وثالثة منهم علي

إني وإثني عشر من ولدي وأنت يا : قال رسول اهلل : )، قالXوعن أيب جعفر 
ذهب اْلثنا  فإذا ،تسيخ بأهلها أنعلي زر األرض، يعني أوتادها وجبالها، بنا أوتد األرض 

 .( )( من ولدي ساخت بأهلها ولم ينظرواعشر 

بعد استثناء اسم علي  Xالقائم يف رواية جابر هو أمحد بن اإلمام املهدي  إن   :أقول
X،   املعدودين هم ولده  إذ إنX  ومثله يقال يف الرواية الثانية (عليها السالم)وولد فاطمة ،

 (.وأنت يا علي: )بقوله  Xعليا   اليت استثنت

في صاحب هذا األمر سنن من أربعة ) :يقول  Xمسعت أبا جعفر: قال ،ريوعن أيب بص
يوسف، وسنة من محمد صلوات اهلل  أنبياء؛ سنة من موسى، وسنة من عيسى، وسنة من

: وما سنة عيسى؟ فقال :قلت .خائف يترقب: ؟ قال ما سنة موسى: فقلت. عليهم أجمعين
 .( )( اخل...  والغيبة السجن: ؟ قال وما سنة يوسف: قلت. يقال فيه ما يقال في عيسى
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تطاله أيدي األعداء، فاملقصود من  ال Xاإلمام املهدي حممد بن احلسن  معلوم أن   :أقول
ن صاحب إ) :Xد الكناسي عن أيب جعفر الباقر يهذا وقد ورد عن يز . غريه صاحب األمر

احلسن ابن  د بنواإلمام املهدي حمم .( )( ابن أمة سوداء ؛فيه شبه من يوسف األمرهذا 
يوسف  نه حىت أمأملك الروم وليست هي أمة سوداء، علما   ابنة (عليها السالم)السيدة نرجس 

فيه سنة من يوسف يسكت  إن  : فيكون مدلول احلديث ،رمبا مل تكن أمة سوداء (عليها السالم)
 .احلديث ث ينص على معلومة متيز القائم وهو كونه ابن أمة سوداء عنها

كأني برايات، من مصر مقبالت، خضر مصبغات، حتى ) :، قالXالرضا  اموعن اإلم
 وصاحب الوصيات هو اإلمام املهدي .( )( ابن صاحب الوصيات إلى تأتي الشامات، فتؤدى

X  وابنه هو أمحد املذكور يف وصية رسول اهلل. 

 .سليما  وصلى اهلل على حممد وآله األئمة واملهديني وسلم ت ،واحلمد هلل رب العاملني

                                                           

 .55 ص: غيبة النعماني - 
 . 6 ص: المعجم الموضوعي - 


