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احلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على سيد املرسلني حممد وآله٬، األئمة٬، واملهديني٬، 
  .الطيبني٬، الطاهرين وسلم تسليماً كثرياً

 ى ما كتبه بعض أتباع الصرخي من مدعيرد عل   كما يدل عنوانه اجلانيب    الكتاب 
العلم٬، ومنتحلي األلقاب بالباطل٬، وهو يف جزئه األول رد على ثالثة كتب خصصنا لكل منها 

  .فصالً

وعلى الرغم من ضحالة ما كتبه هؤالء املدعون٬، وعدم أهليته ليكون حمطاً للنظر فضالً عن 
وسيلة لتضليل  له من هذه الكتب الصرخي ومن يطبل يكون موضوعاً للرد٬، إال أن اختاذ نأ

  .حتxم الرد عليها وفضح جهل أصحاvا الناس وإبعادهم عن دعوة احلق املباركة

أسأل اهللا عز وجل أن يغفر يل ولوالدي وألخواين املؤمنني٬، واحلمد هللا وحده٬، وصلى اهللا 
  .على حممد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً
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א א Wא
حتت هذا العنوان٬، الذي ي�فترض أن يتضمن نقاشاً لألدلة الروائية اليت ترتكز عليها الدعوة 

٬، املتعثر وايات ال غري٬، وتعليق خيطه قلم اجلناحياليمانية املباركة٬، ال جند سوى عرض لثالث ر
قوامه كلمات قليلة جدا٬ً، تكشف بوضوح صارخ عن أن الرجل خشبة خاوية للغاية فال ماء٬، 

  ! بل وال رطوبة فيه

  :أما الروايات اليت يوردها٬، فهي التالية

٬، عن أبيه ذي الثفنات سيد Xعن الباقر : يف ليلة وفاته وصية رسول اهللا   ١
قال رسول اهللا : (٬، قاللعابدين٬، عن أبيه احلسني الزكي الشهيد٬، عن أبيه أمري املؤمنني ا

يا أبا احلسن٬، أحضر صحيفة ودواة٬، فأمال : Xيف الليلة اليت كانت فيها وفاته لعلي  
يا علي٬، إنه سيكون بعدي إثنا : وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع٬، فقال رسول اهللا 

بعدهم إثنا عشر مهديا٬ً، فأنت يا علي أول اإلثين عشر إماما٬ً، ̀مساك اهللا عشر إماما٬ً، ومن 
تعاىل يف مسائه علياً املرتضى وأمري املؤمنني والص̀ديق األكرب والفاروق األعظم واملأمون 

  .واملهدي٬، فال تصح هذه األمساء ألحد غريك

ها لقيتين غدا٬ً، يا علي٬، أنت وص̀ي على أهل بييت حيهم وميتهم٬، وعلى نسائي فمن ث̀بت
ومن طلقتها فأنا برئ منها مل ترين ومل أرها يف عرصة القيامة٬، وأنت خليفيت على أميت من 
بعدي٬، فإذا حضرتك الوفاة فسلّمها إىل ابين احلسن الرب الوصول٬، فإذا حضرته الوفاة 

بنه سيد فليسلمها إىل ابين احلسني الشهيد الزكي املقتول٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ا
العابدين ذي الثفنات علي٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد الباقر٬، فإذا حضرته 
الوفاة فليسلمها إىل ابنه جعفر الصادق٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه موسى 
 الكاظم٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه علي الرضا٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل

ابنه حممد الثقة التقي٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه علي الناصح٬، فإذا حضرته 
الوفاة فليسلمها إىل ابنه احلسن الفاضل٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه م ح م د 

مث يكون من بعده اثنا عشر مهديا٬ً، . ٬، فذلك إثنا عشر إماماًاملستحفظ من آل حممد 



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ............................................  ١٠

اسم كامسي واسم أيب ٬، الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املقربني٬، له ثالثة أساميفإذا حضرته 
  .)١( )وهو عبد اهللا وأمحد٬، واالسم الثالث املهدي٬، وهو أول املؤمنني

اثنا عشر مهدياً من ولد احلسني  Xإنّ منا بعد القائم : (Xعن أيب عبد اهللا   ٢
X( )٢(.  

يا ابن رسول ): عليهما السالم(فر بن حممد قلت للصادق جع: (عن أيب بصري٬، قال  ٣
ثنا إإمنا قال  :يكون بعد القائم اثنا عشر مهديا٬ً، فقال: أنه قال Xاهللا٬، إين مسعت من أبيك 

إثنا عشر إماما٬ً، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا : عشر مهديا٬ً، ومل يقل
  .)٣( )ومعرفة حقنا

  :ويالحظ عليها

٬، وإن كانت الرواية األوىل ات مما نستدل به على إثبات عقيدة املهديني هذه الرواي   أ
  .ء رسول اهللاوصي من أوصيا Xتدل على كون السيد أمحد احلسن ) رواية الوصية(منها 

وعلى هذا يكون من قبيل املغالطة الباردة أن يطالبنا اجلناحي٬، أو غريه بتوضيح كيفية داللة 
وصيا٬ً، أو مرسالً من اإلمام املهدي٬، فليس  Xد أمحد احلسن هذه الروايات على كون السي

  .هذا ما استدللنا عليه vا

الروايات اليت ساقها اجلناحي غيض من فيض٬، وجزء يسري من روايات فاقت حد   ب
٬، وإذا كان الكسل قد قعد باجلناحي عن تتبع هذه الروايات٬، فإن األخوة األنصار التواتر بكثري

نة اجلمع والطلب٬، ومجعوا منها الكثري الذي أشرت إليه قبل قليل٬، فهلّا قد كفوه وغريه مؤو
!! حرك جناحه باجتاه مواقعهم وإصدارا¢م لريى هناك ما يفضح جهله

                                                            
 .١٤٧ص ٥٣ج: ، بحار األنوار١٥٠ص: الغيبة للطوسي -١
 .١٨٢ص: ، مختصر البصائر٣٥٤ص: منتخب األنوار المضيئة -٢
 .٣٥٨ص: آمال الدين وتمام النعمة -٣
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٬، فهو أشبه ما يكون بغراب اجلناحي يريدنا أن ننظر إليه على أنه اسم على مسمى يبدو أنّ

  .يف فضاء الروايات بتعجل واضطرابجبناحه  متوجس خيطف

vا من جهة السند٬، بقوله يف  اجلناحي طعن٬، ي)رواية الوصية(فبخصوص الرواية األوىل 
ذكرت عن مجاعة وهذه  إذمرسلة  إ©اهذه الرواية ضعيفة من ناحية السند حيث  إن: (١١ص

كتب الرجال مل  أنمبعىن جماهيل  أمسائهماجلماعة غري معروفة وأيضا ان الرواة املذكورة 
علي بن احلسني٬، أمحد بن حممد بن اخلليل٬، "ذكر¢م ومل توثقهم وهم كل من  أوتذكرهم 

  )."جعفر بن أمحد املصري٬، عمه احلسن بن علي٬، أبيه

  :ويرد عليه

م وجهك واشتغل صخx(ليسمح يل القارئ أن استشهد هنا باملثل العراقي املشهور   ١
حي هذا يدعي االنتساب ألهل العلم٬، ويزعم زوراً وvتاناً أنه آية من فمحمد اجلنا ! )١( )حداد

هذه الرواية ضعيفة (ماعة ويصرx بقوة ال ي�حسد عليها على أنه من املنتمني جل٬، )٢( آيات اهللا
 ممن ال يصدر منهم مثل  على األقل    أن يكونواحلال هذه منه ٬، وعليه ي�توقع )وتلك مسينة

أنه جمرد طبل صوته عايل ادعاءاته من األساس٬، وتكشف بوضوح بالغ هذه الزلة اليت تنسف 
  ! وجوفه خايل

                                                            
ُيشّنع به على من ال ُيحسن صنعته، أو . أي سّخم من السخام، والمعنى اطلي وجهك بالسخام وازعم أنك حداد: صّخم -١

  . ينتسب لصنعة ال ُيحسنها
يات الصحيحة ورد في الروا: (في جوابًا على سؤال بخصوص تسمية آية اهللا العظمى Xقال السيد أحمد الحسن  -٢

ليهم ع(عن آبائه  ،Xعن الكاظم . بآية اهللا) ليهم السالمع(واألئمة ) ليها السالمع(تسمية فاطمة ) ليهم السالمع(عنهم 
له إال اهللا محمد إدخلت الجنة فرأيت على بابها مكتوبًا بالذهب ال ( :قال ،)لى اهللا عليه وآلهص(عن رسول اهللا  ،)السالم

 :قال ،Xوعن أمير المؤمنين  .١٤٩ص ١ج :آنـز الفوائد) …طالب ولي اهللا، فاطمة آية اهللا  حبيب اهللا، علي بن أبي
اإلمام آلمة اهللا، وحجة اهللا، ووجه اهللا، ونور اهللا، وحجاب اهللا، وآية اهللا، يختاره اهللا ويجعل فيه ما يشاء ويوجب له (

وورد تسمية . ١٦٩ص ٢٥ج  :بحار األنوار) …ضه بذلك الوالية والطاعة على جميع خلقه، فهو وليه في سماواته وأر
بآية اهللا العظمى، قال الشيخ المفيد والشهيد والسيد بن طاووس في آتاب اإلقبال  Xأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

 :Xإلى أن قال … ( :زار أمير المؤمنين صلوات اهللا عليه بهذه الزيارة Xروي أن جعفر بن محمد الصادق  :
زيارة أمير  ٤٤٨ص :، مفاتيح الجنان٦٠٨ص :، اإلقبال٣٧٣ص ٩٧ج :البحار) …يا آية اهللا العظمى  السالم عليك

  ).تسمية آية اهللا العظمى(بيان : انظر) لى اهللا عليه وآلهالمؤمنين في يوم ميالد النبي ص
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غري معروفني٬، هم يف احلقيقة معروفون وثقاة٬، والشيخ الطوسي  فاجلماعة الذين زعم أ©م
 به أخربين فقد البزوفري سفيان بن احلسني اهللا عبد أيب عن ذكرته وما: (نفسه أشار هلم بقوله

  .)١( )عنه اهللا عبيد بن احلسنيو عبدون ابن محدأ

هذه الرواية٬، وروايات املهديني عموما٬ً، من الروايات املتواترة معنµى٬، واملتواتر ال ي�نظر   ٢
حنن إثنا : (بعد إيراد الرواية التاليةقال  فقد وقد اعترف اجلناحي نفسه vذه احلقيقةيف سنده٬، 

وال حنتاج هنا إىل : (قال ٬،)Xني عشر إماماً منهم حسن وحسني مث األئمة من ولد احلس
  .)٢( )هل البيتأن هذا املعىن متواتر والتواتر يفيد اليقني بصدور هذا املعىن من صحة سند أل

صرح الشيخ الطوسي رمحه اهللا بصحة الرواية٬، بل بتواترها٬، حني قال بشأ©ا وغريها   ٣
 صحتها على يدل الذي أما(: ٬، ما نصهمن الروايات اليت استدل vا على إمامة اإلثين عشر 

 موجودة ذلك تصحيح وطريقة سلف٬، عن خلفاً التواتر وجه على يروو©ا اإلمامية الشيعة فإن
  .)٣( )اإلمامية كتب يف

 أن من فأكثر اخلاصة جهة من روي ما فأما: (روا¢ا من اخلاصة٬، بقوله وذكر كذلك أنّ
  .)٤( )اخل...منها  طرفاً نذكر أنا غري حيصى٬،

روى الشيخ الطوسي بسند معترب عن : (املريزا النوري سندها باملعترب بقولهوصف   ٤
يف الليلة  Xألمري املؤمنني  كرت فيه بعض وصايا رسول اهللا خرباً ذُ Xاإلمام الصادق 

أول املقربني  ابنهفإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ": نه قالأاليت كانت فيها وفاته ومن فقرا¢ا 
  .)٥( )"إىل آخره.... 

 أول أنمن ناحية الداللة فان الرواية تنص على  أما: (أما من جهة الداللة٬، فقد كتب قائالً
عندما حتضره الوفاة٬، أي بعد ظهوره وحكمه٬، وهذا ما  Xاملهدي  اإلماماملؤمنني يستلم من 

منت  أنكما  Xاملهدي  اإلمامنه رسول أنه يدعي أ إذمحد بن احلسن نفسه أال يقول به 

                                                            
  .٨٧ص ١٠ج :الشيخ الطوسي -، وتهذيب األحكام ٣٤٢ص ٤ج :الشيخ الطوسي -االستبصار  -١
  .من آتابه ١٤ص :انظر -٢
  .١٥٦ص :الشيخ الطوسي - الغيبة  -٣
 .١٣٧ص :الشيخ الطوسي - الغيبة  -٤
 .٧١ص ٢ج :النجم الثاقب -٥
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 أوردناهواية ال خيلو من اخلدشة الواضحة اعرضنا عنها للتسهيل على القاريء ولكفاية ما الر
  .)١( )هذه الرواية إبطاليف املقام يف 

  :ويرد عليه

هو من يتسلم  Xالسيد أمحد احلسن  نّإبل يقول به٬، ويقول به أنصاره٬، فنحن نقول 
وإمنا حمل الرتاع ليس هو حمل الرتاع٬، هذا املعىن  ٬، بل إنXّاإلمامة بعد وفاة اإلمام املهدي 

له حجية يف  ٬X، أي السيد أمحد احلسن هل إن أمحد املذكور يف وصية رسول اهللا : هو
  ؟ أم ال Xظل غيبة أبيه اإلمام املهدي 

من جهتنا ال نرى مانعاً من هذا األمر٬، بل نتحدى اإلنس واجلن أن يأتوا ولو حبديث واحد 
  ؟ إثبات إمكانه٬، بل وقوعه د قامت الروايات علىيدل على امتناعه٬، فكيف وق

 Xأَ كَانَ عÌيسÊى ابÉن� مÊرÉيÊمX : ÊسÊأَلْت� أَبÊا جÊعÉفَرٍ ( :قَالَ ٬،عن يزيد الكناسيفقد ورد 
ÌانِهÊمÊلِ زÉلَى أَهÊع ÌهÎح�جَّةَ الل ÌدÉهÊي الْمÌف ÊمÎكَلÊت ÊنيÌه� غَي�ر� َانَ ي�و�م�ئ�ذ� ن�بِ̀ياً ح�جَّةَ الل�ك :فَقَالَ ؟ ح

و�ج�ع�لَنِي م�بار�كاً  ٬،اًج�ع�لَنِي ن�بِ̀يأَم�ا ت�س�م�ع� ل�قَو�ل�ه� ح�ني� قَالَ إِنِّي ع�ب�د� الل�ه� آتانِي� الْك�تاب� و� ٬،م�ر�س�لٍ
عÊلَى  فَكَانَ يÊوÉمÊئÌذÐ ح�جَّةً لÌلÎهÌ :قُلْت� .اًالزَّكاة� ما د�م�ت� ح�̀يأَي�ن� ما كُن�ت� و�أَو�صانِي بِالصَّالة� و�
ÌدÉهÊي الْمÌف Êه�وÊالِ وÊالْح ÊلْكÌي تÌكَرِيَّا فÊكَانَ ع�يس�ى ف�ي ت�لْك� الْح�الِ آي�ةً ل�لنَّاسِ و�ر�ح�م�ةً  :فَقَالَ .ز
الِ و�كَانَ ن�بِ̀ياً ح�جَّةً ع�لَى م�ن� س�م�ع� كَلَام�ه� ف�ي ت�لْك� الْح� ٬،م�ن� الل�ه� ل�م�ر�ي�م� ح�ني� ت�كَل�م� فَع�بَّر� ع�ن�ه�ا

و�كَانَ ز�كَرِيَّا الْح�جَّةَ ل�ل�ه� ع�زَّ و�ج�ل� ع�لَى النَّاسِ  ٬،ثُمَّ ص�م�ت� فَلَم� ي�ت�كَل�م� ح�تَّى م�ض�ت� لَه� س�ن�ت�ان�
 الْح�كْم�ةَ و�ه�و� ص�بِيٌّاب�ن�ه� ي�ح�ي�ى الْك�ت�اب� و� ثُمَّ م�ات� ز�كَرِيَّا فَو�رِثَه� ٬،ب�ع�د� ص�م�ت� ع�يس�ى بِس�ن�ت�ي�نِ

فَلَمَّا ب�لَغَ  ٬،اًآت�ي�ناه� الْح�كْم� ص�بِ̀يأَم�ا ت�س�م�ع� ل�قَو�ل�ه� ع�زَّ و�ج�ل� يا ي�ح�ىي خ�ذ� الْك�تاب� بِقُوَّة� و� ٬،ص�غ�ري¤
س�ب�ع� س�نِني� ت�كَل�م� بِالنُّب�وَّة� و�الرِّس�الَة� ح�ني� أَو�ح�ى الل�ه� ت�ع�الَى إِلَي�ه� فَكَانَ ع�يس�ى  Xع�يس�ى 

و�لَي�س� ت�ب�قَى الْأَر�ض� ي�ا أَب�ا خ�ال�د� ي�و�ماً و�اح�داً بِغ�ي�رِ  ٬،ح�جَّةَ ع�لَى ي�ح�ي�ى و�ع�لَى النَّاسِ أَج�م�ع�ني�الْ
ج�عÌلْت� فÌدÊاكÊ أَ  :فَقُلْت� .و�أَس�كَن�ه� الْأَر�ض� Xح�جَّة� ل�ل�ه� ع�لَى النَّاسِ م�ن�ذُ ي�و�م� خ�لَق� الل�ه� آد�م� 

ÌلÊيٌّ كَانَ عX  ÌهÎس�ولِ اللÊر ÌاةÊيÊي حÌف Ìالْأُمَّة ÌهÌذÊلَى هÊع ÌهÌس�ولÊرÊو ÌهÎالل ÊنÌ٬،ن�ع�م� :فَقَالَ ؟ ح�جَّةً م 

                                                            
  .من آتابه ١٢ص :انظر -١
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وÊكَانÊتÉ طَاعÊةُ عÊلÌيٍّ  :قُلْت� .ي�و�م� أَقَام�ه� ل�لنَّاسِ و�ن�ص�ب�ه� ع�لَماً و�َ ع�اه�م� إِلَى و�لَاي�ت�ه� و�أَم�ر�ه�م� بِطَاع�ت�ه�
X ÊاجِبÊو ÌهÎس�ولِ اللÊر ÌاةÊيÊي حÌلَى النَّاسِ فÊةً ع ÌهÌفَاتÊو ÊدÉعÊبÊو�لَك�نَّه� ص�م�ت� فَلَم�  ٬،ن�ع�م� :فَقَالَ ؟ و

ف�ي  Xع�لَى أُمَّت�ه� و�ع�لَى ع�ل�يٍّ  و�كَان�ت� الط�اع�ةُ ل�ر�س�ولِ الل�ه�  ي�ت�كَل�م� م�ع� ر�س�ولِ الل�ه� 
ب�ع�د�  Xكَان�ت� الط�اع�ةُ م�ن� الل�ه� و�م�ن� ر�س�ول�ه� ع�لَى النَّاسِ كُلهِم� ل�ع�ل�يٍّ و� ٬،ح�ي�اة� ر�س�ولِ الل�ه� 
  .)١( )ح�ك�يماً ع�ال�ماً Xو�كَانَ ع�ل�يٌّ  و�فَاة� ر�س�ولِ الل�ه� 

 عشر  اهللا رسول من يل كان: X املؤمنني أمري قال(: قال ٬،X اهللا عبد أيب وعن
 وأنت واآلخرة٬، الدنيا يف أخي أنت: قال ٬،الشمس عليه طلعت ما منهن بالواحدة يسرين ما

 اهللا٬، يف األخوان يتواجه كما اجلنة يف مرتيل جتاه ومرتلك القيامة٬، يوم موقفاً مين الناس أقرب
 واملال األهل يف وخليفيت ووارثي وصيي وأنت واآلخرة٬، الدنيا يف لوائي صاحب وأنت

 عدوي وعدوك اهللا٬، ويل ووليي وليي ووليك عيت٬،شفا شفاعتك غيبة٬، كل يف واملسلمني
  .)٢( )اهللا عدو وعدوي

: يقول وهو X علياً فسمعت الشورى يوم البيت يف كنت(: قال ٬،واثلة بن عامر وعن
 فيكم هل باهللا نشدتكم: قال ... منه به وأوىل باألمر أحق واهللا وأنا بكر أبا الناس استخلف

  .)٣()اخل...غيبة كل يف واملسلمني والولد األهل يف يفةاخلل أنت: " اهللا رسول له قال أحد

 ويف واملال األهل يف اخلليفة أنت ٬،علي يا:  اهللا رسول قال(: قال ٬،X علي وعن
  .)٤( ) اهللا رسول حياة) يف( بذلك يعين. غيبة كل يف املسلمني

مر ٬، ومثل هذا األحجة على الناس يف كل غيبة يغيبها رسول اهللا  Xكان علي  ٬،إذن
  .Xإذن ال مانع من وقوعه يف ظل غيبة اإلمام املهدي 

  

  

                                                            
 .٣٨٣ص ١ج :الكافي ١-
  .٤٣٠ص :الشيخ الصدوق - الخصال  -٢
 .٥٥٨ – ٥٥٣ص :الشيخ الصدوق - الخصال  -٣
  .٣٩٣ – ٣٩٢ص ١ج :بن سليمان الكوفي محمد -  Xمناقب اإلمام أمير المؤمنين  -٤
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W
ألقاباً عريضة ليسوا    دون خجل وال ورع   هؤالء املدعون الذين يضعون أمام أمسائهم 

آية من آيات اهللا     زوراً وvتاناً   فهذا اجلناحي الذي يرى نفسه !  )١( يف احلقيقة سوى جهلة
  ! يت ينبغي أن يبيxنها ويدلل عليهاىت ما هي قضيته الال يعرف ح

عندما حتضره  Xالرواية تنص على أن أول املؤمنني يستلم من اإلمام املهدي : (فقوله
يعين أنه يعترض ) محد بن احلسن نفسهأالوفاة٬، أي بعد ظهوره وحكمه٬، وهذا ما ال يقول به 

٬، وهذا )ووفاتهحكمه أي قبل (حجة يف وقت غيبة اإلمام  Xعلى كون السيد أمحد احلسن 
االعتراض منطلق بطبيعة احلال من تصور عدم إمكانية أن جيتمع حجتان يف زمان واحد٬، أو أن 

أي إن قضية اجلناحي تتمثل بإثبات  .يكون للحجة الالحق حجية يف نفس زمن احلجة السابق
امتناع وجود حجتني يف زمن واحد٬، وهذا ما مل يدركه عقله القاصر٬، ومل يدركه عقل من 

  .من اجلهلة وإضرابهبت على كتفه وامتدح ما يكتبه هو ر

وإذا كان اجلناحي مل يبني قضيته vذا النحو٬، فألنه٬، ببساطة٬، يهرف مبا ال يعرف٬، وهو 
بأبعاد ما يتردد على لسانه  ةمقلد يردد ما يسمعه هنا أو هناك دون وعي٬، ودون معرف

  .الببغاوي

٬، ووضحنا املسألة من خالل ما أوردناه من وعلى الرغم من أننا قد أجبنا على اإلشكال
٬، إال أنه ال بأس مبزيد توضيح للقارئ من خالل تذكريه بأن موسى روايات عن الطاهرين 

وهارون عليهما السالم٬، ومثلهما إبراهيم ولوط عليهما السالم٬، كان كل منهما حجة٬، على 
يكون هو    ومثله لوط   الرغم من حمجوجية هارون ملوسى٬، ولوط إلبراهيم٬، فإن هارون 

احلجة على الناس يف حال مل يكن موسى موجودا٬ً، أو يف حال غياب٬، أو عدم وجود إبراهيم 
  .بالنسبة للوط

                                                            
آبرت آلمة تخرج من أفواههم  - وأي جهل أشد من جهل هؤالء الذين يوزع عليهم سيدهم المجنون ألقاب آيات اهللا  -١

فال ! فهم مجتهدون مقلدون آما يحلو لسيدهم المجنون!! ويدعي لهم االجتهاد ثم يأمرهم بتقليده - إن يقولون إال آذبًا
  .ة إال باهللاحول وال قو
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أما يف حال حضور موسى أو إبراهيم٬، فإن هارون٬، ولوطاً يصمتان٬، وهذا ما بيxنته الرواية 
  .Xاملذكورة أعاله عن أيب جعفر 

٬، الذي هو اليماين املوعود Xطعي أن ابن اإلمام املهدي بل أكثر من هذا ثبت بالدليل الق
  .)١( Xغيبة أبيه٬، فامللتوي على اليماين من أهل النار كما ورد عن اإلمام الباقر له حجية يف 

خوة األنصار الكثري يف هذا الشأن٬، بل إننا مل نكتب يف ٬، واألXوقد كتب السيد اليماين 
بيxناه ووضحناه٬، وأزحنا عنه كل الشبهات اليت  موضوع ما كتبناه يف هذا املوضوع٬، فقد

ابتدعتها عقول الشياطني املختلة٬، فهلّا كلف اجلناحي نفسه عناء زيارة مواقعنا واإلطالع على 
العصفورة  إنّ(فالرد على طريقة . ما كتبناه ليحرز على األقل املوضوعية٬، أو ليعرف ماذا يناقش

  ).تافه من الدرجة األوىل(حبه سوى لقب ال يستحق صا )٢( )أخربتين٬، وأنا أصدقها

منت الرواية ال خيلو من اخلدشة الواضحة اعرضنا عنها للتسهيل  إنكما : (أما قول اجلناحي
فهو كالم يليق متاماً برجل  ٬،)هذه الرواية إبطاليف املقام يف  أوردناهولكفاية ما  القارئعلى 

  ! يقلد شخصاً مثل حممود الصرخي

فأنت حىت ال  ؟ املسكني املستخف من قبل الصرخي لتراه كافياً أيها نتأ أوردتهما الذي ف
٬، أما اخلدشة اليت تزعم وجودها يف الرواية فال أشك يف أ©ا يف رأسكو .تعي حقيقة ما أوردته

  ! ولذلك مل تذكرها خشية االفتضاح

  

  

                                                            
خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة : (قوله Xعن اإلمام الباقر  ٢٦٥روى النعماني في غيبته ص -١

واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، نظام آنظام الخرز يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من آل وجه، ويل لمن ناواهم، 
ألنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع  ؛هي راية هدى وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني،

السالح على الناس وآل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى، وال يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن 
  ).ألنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم ؛فعل ذلك فهو من أهل النار

هذه األدلة والتي : (... المصدر الذي استقى منه معلوماته عن الدعوة المبارآة بقوله ٦ته صيذآر الجناحي في مقدم -٢
فهل من المعقول أن يقبل باحث يحترم !  أي مرآز الصرخي). قام بنشرها أحد المؤمنين متفضًال في المرآز اإلعالمي

المؤمنين لم يفته شيء على األقل، وال  ؟ وآيف يضمن أن هذا الذي يسميه أحد نفسه بمثل هذا المصدر من المعلومات
؟ ثم هل إن الدعوة اليمانية سرية مثًال، أم إن الوصول إلصداراتها غير متيسر لكي يجشم  أريد أن أقول شيئًا آخر

  ؟ الجناحي نفسه هذا الطيران المخجل
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  :تعليقه على الرواية الثانية

عن  مرسلة فضالً أ©ا إذمن ناحية السند  من سابقتها أسوءوهذه الرواية : (يقول اجلناحي
نه هو أيدعي  إمساعيلمحد أ أنتنص بعد القائم ومن الطريف  أ©ا إذداللتها فهي ال تفيد املدعي 

  ).١٤٨ص ٥٣البحار ج Xاملهدي  اإلمامغري  )حسب مدعاه(القائم والقائم 

  :ويرد عليه

توسط املستوى ما قال هذا الذي لو كان هذا اجلناحي ميتلك ما ميتلكه طالب العلم امل  ١
فالرواية اليت رماها باإلرسال ليست مرسلة أبدا٬ً، ولكن جهله قاده للوقوع يف املطب قال٬، 

فاجلناحي نقل الرواية عن حبار األنوار٬، . الذي ال ي�توقع من طالب متوسط العلم الوقوع يف مثله
حار قد نقل الرواية عن كما ذكر هو يف كتابه٬، وكان عليه أن يلتفت إىل أن صاحب الب

  :وإليكم صورة ما ذكره العالمة اÜلسي يف حباره. منتخب البصائر٬، كما نص عليه يف كتابه

 أن X الصادق عن بإسناده احلميد عبد بن علي السيد رواه مما: البصائر منتخب  ٧(
  .)١( )X احلسني ولد من مهدياً عشر اثنا X القائم بعد منا

لكتاب منتخب البصائر ليتحقق من سند الرواية٬، وعندها سيجد  وإذن كان عليه أن يذهب
  :السند التايل

 احلميد عبد بن علي الدين vاء السعيد املوفق اجلليل السيد عن ورويته يل رواه ومما(
 األيادي٬، حممد بن أمحد عن بطريقه رواه وأخراه دنياه أمر وأصلح بتقواه اهللا أسعده احلسيين
 القائم بعد منا إن: "X وعنه ... X اهللا عبد أيب عن أبيه٬، عن بة٬،عق بن أمحد إىل يرفعه
X احلسني ولد من مهدياً عشر إثنا X(" )٢(. 

                                                            
  .١٤٨ص ٥٣ج :بحار األنوار -١
  .١٨٢ – ١٨١ص :الحسن بن سليمان الحلي - مختصر البصائر  -٢
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عنه صاحب منتخب  الذي روىالسيد vاء الدين  ولزيادة التوثق أورد السند كما ذكره
ي بن عقبة٬، يرفعه إىل عل ومما جاز يل روايته أيضاً عن أمحد بن حممد األيادي٬،(: البصائر٬، قال

  .)١( )عن أبيه٬، عن أيب عبد اهللا

٬، )عن داللتها فهي ال تفيد املدعي إذ إ©ا تنص بعد القائم فضالً: (أما قول اجلناحي  ٢
  :فجوابه

أين استدللنا vذه   بل لنفسه قبل القارئ    كان على اجلناحي أن يوضح للقارئ    أ
يا٬ً، فهذا ما يفعله من حيترم نفسه من وعلم الرواية٬، وعلى أي شيء٬، لكي يكون رده مفهوما٬ً،

يعرف ما هي قضيته أصال٬ً، وال يدري  ولكن كما سلف القول بأن هذا اجلاهل ال .الباحثني
٬، )٢( عن أي شيء يتكلم٬، بل ال يهمه شيء سوى أن يرمي بسهمه٬، ليتبجح بني أضرابه امللتاثني

  .)اشهدوا يل عند األمري الصرخي: (قائالً

استدللنا بالرواية قيد البحث على وجود مهديني حيكمون يف دولة العدل حنن بطبيعة احلال 
٬، والرواية صرحية يف هذا املعىن٬، فليس بوسع اجلناحي٬، وال غريه Xاإلهلي بعد اإلمام املهدي 
  ! الزعم بأ©ا ال تفيد املدعى

ن وظن أننا نستدل vذه الرواية على أقد أومهه جهله   كما يظهر    وإذا كان اجلناحي
بعد (٬، ويرى أن عبارة حجة٬، ووصي من أوصياء رسول اهللا  Xالسيد أمحد احلسن 

  .تنقض استداللنا الذي زعمه٬، فهو واهم للغاية٬، وبصورة مضاعفة) القائم

   كما سلف    ألننا ال نستدل بالرواية على ما ظنه٬، بل نستدل vا  ؛فمن جهة هو واهم
ن جهة أخرى فإن الصياغة الصحيحة وم. Xعلى وجود مهديني بعد اإلمام املهدي 

لإلشكال الذي تومهه هي كما سبق أن قدمناه يف جوابنا على إشكاله املتعلق بالرواية األوىل 
هو حجة اآلن٬، فهل ميكن أن  Xأن املدعى هو أن السيد أمحد احلسن ٬، وهو )رواية الوصية(

هذا اإلشكال فيما  ؟ وقد أجبت على جيتمع حجتان يف زمن واحد٬، وتكون لكل منهما حجية

                                                            
  .٣٥٣ص: منتخب األنوار المضيئة -١
  .أي المصاب بلوثة عقلية: الملتاث -٢
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تقدم٬، وأريد هنا أن أبني قضية مهمة يغفل عنها أمثال اجلناحي٬، وهي بالتأكيد تفسد عليهم 
  .إشكاهلم الواهي

والقضية املشار إليها تتعلق مبعىن البعدية اليت ترد يف روايات املهديني٬، من قبيل قول رسول 
عشر إماما٬ً، ومن بعدهم إثنا عشر  يا علي٬، إنه سيكون بعدي إثنا: (يف رواية الوصية اهللا 

إنّ منا بعد القائم اثنا عشر مهدياً من ولد : (٬، ومثله ما ورد يف الرواية قيد البحث)مهدياً
  ؟ )البعدية(٬، فما الذي تعنيه هذه )احلسني

هو أن تنطوي    اليت ال يدرك أبعادها٬، بل وال أصلها    إن ما خيدم قضية اجلناحي 
ن الالحق نتهاء حجية السابق متاما٬ً، وإن حجية الالحق تتحقق بعد اده إمفاعلى معىن ) البعدية(

  .حلجة السابق بأي حنو من األحناءال ميكن أن تكون له حجية يف حياة ا

ن يثبته ويربهن عليه٬، فهل هذا هذه يف احلقيقة هي قضية اجلناحي٬، وهذا ما كان عليه أ
؟ سبق أن بيxنا أن هذه  )بعد القائم(٬، أو )من بعدهم(٬، أو )من بعدي: (متحقق يف عبارات

  .القضية خاسرة كليا٬ً، فال نعيد٬، وبه يتبني وهم اجلناحي اآلخر

  :أخرياً

حسب (نه هو القائم والقائم أيدعي  إمساعيلمحد أ إنومن الطريف : (أما قول اجلناحي
ليدلنا ٬، فهو كذب حمض٬، وهذه كتب السيد أمحد احلسن وبياناته٬، ف)املهدي اإلمامغري ) مدعاه

ليس  Xاإلمام املهدي  إنّ Xهذا الكذاب على موضع واحد قال فيه السيد أمحد احلسن 
  ؟! هو القائم

بل حنن كما يشهد كل من اطلع على إصداراتنا نقول تبعاً للروايات الواردة عن آل حممد 
  :بأن هناك أكثر من قائم٬، وإليكم بعضها 

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

 احلرام الدم يسفك حىت الظاملني من األرض اهللا يطهر ال: X املؤمنني أمري فقال الظاملني٬،
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 خبراسان القائم قام إذا: الق مث ٬،  طويل حديث يف العباس وبين أمية بين أمر ذكر مث   
 وأجابته ٬،جبيالن قائم منا وقام كاوان٬، بين جزيرة وجاز وامللتان كوفان أرض على وغلب

 بني وكانوا واجلنبات األقطار يف متفرقات الترك رايات لولدي ظهرت والديلمان اآلبر
 اية أنّواضح من هذه الرو .)١( )مبصر اإلمرة أمري وقام البصرة خربت إذا وهنات هنات
  .قائم يقوم خبراسان٬، وآخر جبيالنهناك 

 عن )٢( ٬، فقد أخرج الكليين يف الكايف)مجع قائم(كلهم قوام  آل حممد  بل ورد أنّ
 الركن بني نذر عليx: له فقلت باملدينة٬، وهو X جعفر أبا أتيت(: قال ٬،نعيم أيب بن احلكم
 جيبين فلم ال٬، أم حممد آل قائم أنك أعلم حىت املدينة من أخرج ال أن لقيتك أنا إن واملقام
: فقلت ؟ بعد هلهنا وإنك ٬،حكم يا: فقال طريق يف استقبلين مث ٬،يوماً ثالثني فأقمت ٬،يءبش
: فقال ؟يء بش جتبين ومل يءش عن تنهين ومل تأمرين فلم ٬،عليx هللا جعلت مبا أخربتك إين ٬،نعم
 هللا جعلت إين: فقلت .كحاجت عن سل: X فقال عليه فغدوت .املرتل غدوة عل̀ي بكّر
xأعلم حىت املدينة من أخرج ال أن لقيتك أنا إن واملقام الركن بني وصدقة وصياماً نذراً علي 
 فطلبت األرض يف سرت أنت تكن مل وإن ٬،رابطتك أنت كنت فإن ال٬، أم حممد آل قائم أنك

 .اهللا إىل ¼دي ناكل: قال ؟ املهدي فأنت: قلت .اهللا بأمر قائم كلنا ٬،حكم يا: فقال املعاش٬،
 الذي فأنت: قلت .السيف ووارث السيف صاحب كلنا: قال ؟ السيف صاحب فأنت: قلت
 وقد أنا أكون كيف ٬،حكم يا: فقال ؟ اهللا دين بك ويظهر اهللا أولياء بك ويعز اهللا أعداء تقتل

 على وأخف مين باللنب عهداً أقرب األمر هذا صاحب وإن ؟ ]سنة[ وأربعني مخساً بلغت
  .)الدابة رظه

 واحد بعد واحد اهللا٬، بأمر قائم كلنا(: فقال القائم عن سئل أنه X اهللا عبد أيب وعن
  .)٣( )كان الذي غري بأمر جاء السيف صاحب جاء فإذا السيف٬، صاحب جييء حىت

                                                            
  .٢٨٣ص :محمد بن إبراهيم النعماني -آتاب الغيبة  -١
  .٥٣٦ص ١ج :الشيخ الكليني -الكافي  -٢
 .٢ح ٥٣٦ص ١ج: الكافي -٣
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اإلمام املهدي  ؟ فبعد االتفاق على أنّ أما من هو صاحب السيف الذي يقتل اهللا به أعداءه
قائماً ومهدياً فإن الروايات تدلنا على شخص آخر٬، وإليكم بعض هذه  Xحممد بن احلسن 

  :الروايات٬، وميكن ملن أراد املزيد االطالع على ما كتبه األخوة أنصار اهللا

إنه يبايع بني : الفق  وذكر املهدي    مسعت رسول اهللا : (عن حذيفة٬، قال  ١
  .)١( )أمساؤه ثالثتهاملهدي٬، فهذه اهللا وا ٬، امسه أمحد وعبدالركن واملقام

رواية يف  رسول اهللا ه ام املهدي الذي ذكراملهدي املذكور هنا هو أمحد بن اإلم
اسم كامسي واسم أيب ٬، ابنه أول املقربني٬، له ثالثة أسامي إىلفليسلمها : (... ٬، بقولهالوصية

أن تالحظوا وميكنكم  .)٢( )الثالث املهدي٬، وهو أول املؤمنني واالسماهللا وأمحد٬،  وهو عبد
  .الشبه الواضح يف التعبري بني الروايتني

مث ضرب بيده على ... : (يرويه سليم بن قيس يف خرب طويل٬، عن رسول اهللا   ٢
 كما ملئت جوراً وعدالً يا سلمان٬، مهدي أميت الذي ميأل األرض قسطاً: فقال Xاحلسني 
ي٬، أبوه الذي يليه إمام وصي إمام بن إمام٬، عامل بن عامل٬، وصي بن وص. من ولد هذا وظلماً

لألول مثل . أبوه أفضل منه: ؟ قال يا نيب اهللا٬، املهدي أفضل أم أبوه: قلت: قال. عامل
املهدي حبسب هذا احلديث الشريف أبوه يليه٬، أي  .)٣( )ألن اهللا هداهم به ؛أجورهم كلهم

  .طهر األرضألنه يرسله أبوه ليقوم باألمر وي ؛Xيأيت بعده٬، وهو ما ينطبق على أمحد 

لعلي بن أيب طالب مثانية أضراس  إنّ(: )عليها السالم(لفاطمة  قال رسول اهللا   ٣
 مهدي هذه األمة الذي ميأل اهللا به األرض  والذي نفسي بيده    ومنا . .. ثواقب نوافذ

 ٬، فأي هؤالءيا رسول اهللا: )عليها السالم(قالت فاطمة . وجوراً كما ملئت ظلماً وعدالً قسطاً
أخي علي أفضل أميت٬، ومحزة وجعفر هذان : ؟ فقال رسول اهللا  لذين مسيت أفضلا

أفضل أميت بعد علي وبعدك وبعد ابين وسبطي احلسن واحلسني وبعد األوصياء من ولد 

                                                            
  .٣٠٥ – ٢٩٩ص :الغيبة للطوسي١- 
 .١٤٧ص ٥٣ج: بحار األنوار، ١٥٠ص: الغيبة للطوسي -٢
 .٤٢٩ص: آتاب سليم بن قيس -٣
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منهم املهدي والذي قبله أفضل    Xبيده إىل احلسني  وأشار رسول اهللا     ابين هذا
 .)١( )اخل...منه

   أفضل منه  Xأبا املهدي  إنّ يقول الرسول  مثلها الرواية السابقة٬، ويف هذه الرواية
اإلمام املهدي حممد بن احلسن  ولكننا نعلم من روايات أخرى أنّ  أي أفضل من املهدي 

X املراد  من أبيه العسكري بل أفضل من مجيع األئمة من ذرية احلسني٬، فيتحصل أنّ أفضل
من أمسائه  نّأواليت ذُكر فيها  كور يف وصية رسول اهللا من املهدي يف الرواية هو أمحد املذ

  :Xعن أفضلية اإلمام املهدي حممد بن احلسن  هذا احلديثاملهدي٬، وإليكم 
قال رسول : (٬، قال٬، عن آبائه عن أيب بصري٬، عن أيب عبد اهللاروى النعماين يف غيبته 

األرض مكة٬، واختار من ٬، اختار من شيئاً يءاهللا عز وجل اختار من كل ش إنّ: اهللا 
ن املسجد املوضع الذي فيه الكعبة٬، واختار من األنعام إناثها٬، ومن ٬، واختار ممكة املسجد

هر رمضان٬، ومن الليايل ٬، واختار من الشهور شالغنم الضأن٬، واختار من األيام يوم اجلمعة
تار مين ومن اخ٬، ومن بين هاشم ليلة القدر٬، واختار من الناس بين هاشم٬، واختارين وعلياً

من ولد احلسني تاسعهم باطنهم٬، وهو  اما٬ً، وتكملة اثين عشر إمعلي احلسن واحلسني
  .)٢( )٬، وهو قائمهم٬، وهو أفضلهمظاهرهم

  .اكتفي vذا القدر٬، وإن كان يوجد املزيد املزيد من الروايات

  :الرواية الثالثةتعليقه على 

يروي عن الضعفاء وكان يقول باجلرب : دياالس: (يعلق عليها حتت عنوان سند الرواية قائالً
مل يرد فيه توثيق وقال فيه مجاعة : النوفلي .جمهول احلال مل يذكر له توثيق: النخعي .والتشبيه

واقفي٬، قال عنه ابن الغضائري انه اصل : علي ابن أيب محزة .من القميني انه غاىل يف اخر حياته
لعن اهللا الواقفة٬، عاشوا ": Xالرضا  ماماإلوعن  Xالوقف اشد اخللق عدواة للويل الرضا 

  )."حيارى وماتوا زنادقة

                                                            
  .١٣٥ – ١٣٣ص :آتاب سليم بن قيس١- 
 .٧٣ص: النعماني -  الغيبة ٢-
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  :ويرد عليه

  .متواترة٬، واملتواتر ال ي�نظر يف سنده   كما سلف القول    روايات املهديني   ١
إذا أراد شخص أن يركب رأسه٬، وخيالف الواضحات٬، ويصر على النظر يف السند٬،   ٢

ننظر يف توثيقاته ؟ ل يفعل٬، فهل يعرف اجلناحي ما يفعلعارفاً مبا فالبد٬، على األقل٬، أن يكون 
  .نرى ذلكو

٬، فهل )يروي عن الضعفاء وكان يقول باجلرب والتشبيه(يقول عنه اجلناحي  :األسدي  أ
  ؟ جمرد مدلس جاهل) وهو آية من آيات الصرخي(اجلناحي  ي�عد هذا تضعيفا٬ً، أم إنّ

مل ي�شر لذلك٬، ولكنه لألسف الشديد  كالم اجلناحي هذا نقله عن النجاشي٬، وإن: أقول
  :جاشي للرجل٬، وإليكم هذا التوثيقأىب إال أن يكذب٬، ويدلس فحذف توثيق الن

يقال له حممد . حممد بن جعفر بن حممد بن عون االسدي أبو احلسني الكويف٬، ساكن الري(
اجلرب وكان يقول ب. بن أيب عبد اهللا٬، كان ثقة٬، صحيح احلديث٬، إال أنه روى عن الضعفاء

له كتاب اجلرب .   وكان أبوه وجها روى عنه أمحد بن حممد بن عيسى   والتشبيه 
حدثنا حممد بن : قال ٬،حدثنا احلسن بن محزة: قال ٬،أخربنا أبو العباس بن نوح. واالستطاعة

ومات أبو احلسني حممد بن جعفر ليلة اخلميس لعشر خلون : قال ٬،جعفر االسدي جبميع كتبه
: حدثنا أبو احلسن بن داود قال: وقال ابن نوح. سنة اثنىت عشرة وثالمثائة األوىلمن مجادى 

  .)١( )حدثنا أمحد بن محدان القزويين عنه جبميع كتبه

 فالرجل إذن ثقة يف نفسه٬، صحيح احلديث٬، وال تضر vذه النتيجة روايته عن الضعفاء٬،
عقيدته أو  وكذلك ال تضره. السيما إذا علمنا أنه يف هذه الرواية حتديداً ال يروي عن ضعيف

قوله باجلرب والتشبيه٬، فهذا الشيخ الطوسي رمحه اهللا يقول بأن الطائفة عملت مبا رواه املخالفون 
  :يف العقيدة٬، وهذا نص كالمه

                                                            
  .١٠٢٠برقم  ٣٧٣ص :رجال النجاشي -١
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وألجل ما قلناه عملت الطائفة مبا رواه حفص بن غياث٬، وغياث ابن كلوب٬، ونوح بن (
. فيما مل ينكروه ومل يكن عندهم خالفه ئمتنا دراج٬، والسكوين٬، وغريهم من العامة عن أ

: وإذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية٬، والواقفة٬، والناووسية وغريهم نظر فيما يرويه
ن كان إو. ن كان هناك قرنية تعضده أو خرب آخر من جهة املوثوقني vم٬، وجب العمل بهإف

ما اختصوا بروايته والعمل مبا رواه  راحاطهناك خرب آخر خيالفه من طريق املوثوقني٬، وجب 
وان كان ما رووه ليس هناك ما خيالفه وال يعرف من الطائفة العمل خبالفه٬، وجب أيضا . الثقة

. العمل به إذا كان متحرجا يف روايته موثوقا يف أمانته٬، وان كان خمطئا يف أصل االعتقاد
اهللا بن بكري وغريه٬، وأخبار الواقفة  وألجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد

مثل مساعة بن مهران٬، وعلي بن أيب محزة٬، وعثمان بن عيسى٬، ومن بعد هؤالء مبا رواه بنو 
  .)١( )فضال وبنو مساعة والطاطريون وغريهم٬، فيما مل يكن عندهم فيه خالفه

اهللا بن بكري٬،  وقد عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد( :ومثله قال والد الشيخ البهائي
والواقفية مثل مساعة وعلي بن أيب محزة وعثمان بن عيسى وبين فضال والطاطريني وغريهم فيما 

 .)٢( )مل يكن عندهم فيه خالفه

عقيدة الرجل ال تضر مبوثوقيته٬، فكيف إذا كانت التهمة حبق األسدي غري  اتضح إنّ: أقول
: يعقب على ما ذكره النجاشي قائالً ؟ فهذا أبو اهلدى الكلباسي أو خمتلف فيها صحيحة٬،

ولقد أجاد جدنا . الظاهر أنه غري وجيه٬، والظاهر أنه من األجلة كما هو على اخلبري غري ستري(
  .)٣( )السيد العالمة٬، يف استظهاره أنه من الثقات٬، واألجالء املعتمدين

  ).جمهول احلال مل يذكر له توثيق: (قال عنه اجلناحي :النخعي  ب

روى عن ( النخعي موسى بن عمران أنمعجم رجال احلديث يف ر اخلوئي ذك: أقول
الباب٬، يف الداللة : كامل الزيارات. احلسني بن يزيد٬، وروى عنه حممد بن أيب عبد اهللا الكويف

                                                            
  .١٥١ – ١٤٩ص ١ج :الشيخ الطوسي -) ج.ط(عدة األصول  -١
  .١٧٩ص :والد البهائي العاملي -وصول األخيار إلى أصول األخبار  -٢
  .٢٥٣ – ٢٥٢ص ١ج :رجالسماء المقال في علم ال -٣
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) كامل الزيارات(قع يف أسناد كتاب اأي إنه و. )١( )اخل... ٬٧، احلديث على قرب أمري املؤمنني
  .دليل على وثاقته   د اخلوئي السي مبىن حبسب  وهذا 

مل يرد فيه توثيق وقال فيه مجاعة من القميني انه غاىل يف : (قال فيه اجلناحي :النوفلي  ت
  ).آخر حياته

احلسني بن يزيد : (أما ما قاله القميون فقد ذكره النجاشي٬، ورده ضمنا٬ً، فقد قال: أقول
وسكن  أديباً كان شاعراً.  أبو عبد اهللابن حممد بن عبد امللك النوفلي نوفل النخع موالهم كويف

وما رأينا له رواية تدل الري ومات vا٬، وقال قوم من القميني إنه غال يف آخر عمره واهللا أعلم٬، 
  .)٢( )على هذا

وكيف كان٬، فطريق الشيخ كطريق : (... وأما التوثيق٬، فقد وثقه السيد اخلوئي بقوله
نه وقع أل ؛ بن يزيد النوفلي٬، النه ثقة على االظهرالصدوق إليه صحيح٬، وإن كان فيهما احلسني
 .)٣( )يف إسناد علي بن إبراهيم بن هاشم يف التفسري

عن الغضائري٬، ولكن هل وهو واقفي٬، بل رأس الواقفية كما نقل اجلناحي  :البطائين  ث
يه نص حني نقلنا كالم الشيخ الطوسي٬، وفاجلواب ؟ مرx بنا  هذا عدم االعتماد على روايته يعين

  .على أن الطائفة عملت بأخبار الواقفة٬، ومن مجلتهم علي بن أيب محزة البطائين

علي بن محزة واقفي٬، وعمار فطحي٬، فال : ال يقال: (احملقق احللي أضيف هنا ما ذكرهو
الوجه الذي ألجله عمل برواية الثقة قبول االصحاب٬، وانضمام : نا نقوليعمل بروايتهما أل

ذلك ملنع العقل من العمل خبرب الثقة٬، إذ ال وثوق بقوله٬، وهذا املعىن موجود  ألنه لوال ؛القرينة
فقد رد رواية كل واحد : ن األصحاب عملوا برواية هؤالء كما عملوا هناك٬، ولو قيلإهنا٬، ف

ض املواضع متعللني بأنه خرب كما ردوا رواية الثقة يف بع: منهما يف بعض املواضع٬، قلنا
  .)٤()واحد

                                                            
 .١٢٨٤٨برقم  ٦٥ص ٢٠ج :معجم رجال الحديث -١
  .٧٧برقم  ٣٨ص :رجال النجاشي -٢
  .٢٤ – ٢٣ص ٤ج :معجم رجال الحديث -٣
  .٩٤ص ١ج :المحقق الحلي -المعتبر -٤
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 ثقة فهو: الثمايل كان فإن: علي وأما: (ملريزا النوري يف خامتة املستدركوقال عنه ا
   الواقفة عمد من حيىي٬، بصري أيب قائد احلسن٬، أبو: وهو   البطائين كان وإن باالتفاق٬،
  .)١( )اخل ...لوجوه  معتربه وأخباره معتمد٬، فكتابه

  .حىت ما يتبجح بهاجلناحي ليس سوى مدعي جاهل ال حيسن  خنلص مما تقدم إىل أنّ

W
 أنبعد : (٬، قائالً)املذاهب األربعة والعشريين: (املضطرب التايل عنوانالحتت  اجلناحي كتب
محد إمساعيل يف وجود روايات املهديني واآلن نعطي دليال على أن هذه دعوى أدليل  أبطلنا
ه وهذا املذهب هو بطالنتواترت روايات املذهب االثين عشري على  آخرمذهب  إىلتشري 

أربع وعشرون  األئمة إنوعشريين إذ إن امحد بن احلسن صاحب املذهب يدعي  مذهب أربعة
ال اثنا عشر ولكن بصور مزوقة حيث يقول اثنا عشر واثنا عشر وبذلك فان كل رواية تشري 

عشر  أربعة وأليسوا ثالثة عشر  أ©ماثنا عشر فهي تشري بالداللة االلتزامية على  بأ©م األئمة إىل
إن آخر  إىل كما يدعي امحد بن احلسن وباخلصوص الروايات اليت تشري وعشرين أربعة أو

  ! )اخل...  اإلمام حممد بن احلسن العسكري عليهما السالم األئمة هو

  :ويرد عليه

بكالمه هذا إىل تعكري صفو األجواء٬، وإظهار اليمانيني بصورة املارقني  اجلناحي يسعى  ١
ولكن خاب مسعاه٬، وارتد سهمه إىل حنره٬، فاإلثنا عشر بعد اإلثين عشر صدعت  عن الدين٬،

  .vم روايات الطاهرين من آل حممد 

قول اجلناحي إنه أبطل روايات املهديني بأوهامه اليت سبق أن بددناها٬، ليس سوى   ٢
xايات عون حبق روسخرية مريرة تعرب عن حجم االستهتار الذي ميارسه هؤالء النكرات املد

  .الطاهرين٬، فال حول وال قوة إال باهللا

                                                            
  .٤٦٤ص ٤ج :الميرزا النوري -خاتمة المستدرك  -١
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تسمية  هناك مذهباً أربعاً وعشريين٬، بل ومل يرد عن آل حممد  مل يقل أحد أبداً أنّ  ٣
املذهب اإلثين عشري٬، وأخرياً إذا كان الصرخي وأتباعه حتلو هلم التسميات٬، فإن االعتقاد 

السيد املرتضى رمحه ٬، وهذا ثين عشريةبوجود إثين عشر مهدياً ال يقتضي اخلروج عن تسمية اإل
عن احلال بعد إمام الزمان ) رضي اهللا عنه(سئل ( قد عرب عن هذا املعىن يف رسائله٬، فقد اهللا
X إذا كان املذهب املعلوم أنّ كل زمان ال جيوز أن خيلو من إمام يقوم : فقال ٬،يف اإلمامة

الصحيح أنّ خروج القائم يطابق زوال بإصالح الدين ومصاحل املسلمني٬، ومل يكن لنا بالدليل 
. من أن يكون فيه إمام مفترض الطاعة٬، أو ليس يكون Xالتكليف٬، فال خيلو الزمان بعده 

بوجود إمام بعده خرجنا من القول باالثين عشرية٬، وإن مل نقل بوجود إمام بعده٬، : فإن قلنا
رضي اهللا (فأجاب . مامأبطلنا األصل الذي هو عماد املذهب٬، وهو قبح خلو الزمان من اإل

 )عليهما السالم(إنا ال نقطع على مصادفة خروج صاحب الزمان حممد بن احلسن : وقال) عنه
٬، وال جيوز خلو الزمان بعده من كثرياً زوال التكليف٬، بل جيوز أن يبقى العامل بعده زماناً

وليس يضرنا ذلك وجيوز أن يكون بعده عÌدxة أئمة يقومون حبفظ الدين ومصاحل أهله٬، . األئمة
ألن الذي كلفنا إياه وتعبدنا منه أن نعلم إمامة هؤالء االثين  ؛فيما سلكناه من طرق اإلمامة

وال خيرجنا هذا القول عن التسمي . ٬، إذ هو موضع اخلالف واحلاجةشافياً عشر٬، ونبينه بياناً
وقد أثبتنا حنن . اماًباالثين عشرية٬، ألن هذا االسم عندنا يطلق على من يثبت إمامة اثين عشر إم

  .)١( )وال موافق لنا يف هذا املذهب٬، فانفردنا حنن vذا االسم دون غرينا

اثنا عشر فهي تشري بالداللة االلتزامية على  بأ©م األئمة إىلن كل رواية تشري إف: (قوله  ٤
وص أربعة وعشرين كما يدعي امحد بن احلسن وباخلص أوأربعة عشر  أوليسوا ثالثة عشر  أ©م

٬، هنا مسألتان مل ي�حسن آية )إن آخر األئمة هو اإلمام حممد بن احلسن إىلالروايات اليت تشري 
أن يقدم بياناً  ٬،املشغولة بالتوافه وسفاسف األمور الصرخي الفصل بينهما وال استطاع بذهنيته

قارئ لل حهمايوضفصل بينهما وتاألمر الذي سيضطرنا إىل ال .)٢( امل عليها٬، وال أن يدلمهل
  .ليتبني له أن هؤالء املدعني جهلة حىت يف ما يتبجحون به

                                                            
  .١٤٦ – ١٤٥ص ٣ج: الشريف المرتضى - رسائل المرتضى  -١
على مستوى الخطاب الفكري الذي يمارسه فقهاء  -بسبب تفشيها  -ثمة ظاهرة خطيرة جدًا يمكن مالحظتها بسهولة  -٢

األمر الذي يعني أنهم ال . اليوم، تتمثل باآتفائهم بإطالق الدعوات والتقوالت دون بيان وال محاولة لتقديم األدلة للقارئ
على فكرة أن  -ولألسف الشديد  -؟ ألنهم يعتمدون  م القارئ ما يقولون أم الهل سيفه: يهتمون قليًال وال آثيرًا لمسألة
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ثين عشر تنفي أن يكون مثة أئمة٬، أو هل الروايات اليت ذكرت األئمة اإل: املسألة األوىل
  ؟ حجج غريهم

  :اجلواب

ر¢م وذكرت غريهم٬، أي الروايات مل تذكر األئمة اإلثين عشر حسب٬، بل ذك  ١
ايات كثرية فاقت حد التواتر ذكرت األئمة اإلثين عشر٬، ومثلها رومبعىن أن هناك . املهديني

  .)١(  روايات كثرية فاقت حد التواتر ذكرت املهديني

  .ولكي يتضح وجه النقض vذه النقطة

وهي فكرة مبنية على أساس أن الذي  إشكاهلم يعتمد على فكرة مفهوم العدد٬، إنّ: أقول
وهذا ينتقض إذا . من حتديده نفي غريه٬، أي األكثر مثالًحيدد عدداً ما كاإلثين عشر مثالً يقصد 

ألن التحديد الثاين٬، يعين حتماً . عددÐ غريه ما ورد من نفس الذي حدد عدد اإلثين عشر حتديد�
أنه مل يكن يف حتديده األول بصدد نفي غريه٬، وإال كان جاهال٬ً، وهذا ال ي�قال حبق آل حممد

.  

ينقض عليهم إشكاهلم٬، ولذلك تراهم يسعون سعياً  جمرد وجود روايات املهديني ٬،إذن
وبطبيعة احلال هم ال !  نفي وجود روايات املهدينيحمموما٬ً، ويركبون كل مغالطة من أجل 

جيرؤون على التصريح بعدم قبوهلم لكالم الطاهرين خبصوص املهديني٬، فيلجئون لوسيلة ملتوية 
الروايات متواترة بل فاقت حد التواتر تتمثل بالطعن بأسناد الروايات٬، ولكن خاب فأهلم ف

  .كثرة٬، فلهم أن يدفنوا رؤوسهم يف الرمال٬، وميوتوا بغيظهم

ذكر عدد ما  مفهوم العدد٬، واملقصود منها إن ةإشكال اجلناحي قائم على فكر قلنا إنّ  ٢
مني مثالً فمعىن ذلك أن ال تصوم مثالً يو) صم ثالثة أيام: (يستلزم نفي ما عداه٬، فإذا قيل لك

                                                                                                                                                                                   
فالمقلدون . القراء مقلدون بال وعي وال إرادة، وما يحرآهم ليست األفكار وال الوعي، وإنما الالوعي وغريزة القطيع

ثًال رفض هذه الدعوة، أو قبول سيشعرون من خالل ما يقرأونه أو يسمعونه بالداللة الكلية التي يراد توصيلها، وهي م
وهذا الشعور آاٍف بحسب المؤسسة الدينية ورجاالتها، بل هو القدر الذي يجب االآتفاء به، فمن . تلك الفكرة وهلم جرا

خالله يتسنى لهم التحكم بالناس ومصائرهم وقراراتهم، أما األآثر المتمثل بتوعية الناس فقد يترتب عليه محذور تحرر 
  .توجههم بالنتيجة لرسم قراراتهم وصنع مصائرهم وفق ما يرون، وبعيدًا عن وصاية المؤسسة الدينيةوعي الناس و

  .Xأحد إصدارات أنصار اإلمام المهدي ) ما بعد اإلثني عشر إمامًا(انظر على سبيل المثال آتاب  -١
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 )١( وهذه املسألة أصولية خمتلف فيها٬، وإن كان األعم األغلب من أصوليي الفريقني. أو أربعة
ال يقصد حتديدك vذا العدد دون ) صم ثالثة أيام: (من يقول لكفعلى القول بعدم املفهوم٬، 

                                                            
  :ألصوليين شيعة وسنة في المسألة هذه آلمات -١

وأما مفهوم العدد فمذهب المحققين عدم الحجية فلو قيل من صام ثالثة أيام : (١٩١ص :الميرزا القمي -قوانين األصول 
  ).من رجب آان له من األجر آذا فال يدل على عدمه إذا صام خمسة

مفهوم العدد، وقد اختلفوا في أن : ومنها] مفهوم العدد: ([٥٨٣ص ٢ج :الشيخ محمد تقي الرازي -هداية المسترشدين 
هل يقتضي من حيث هو نفيه عن سائر األعداد الزائدة أو الناقصة، أو ال بل هو ساآت عن حكم سائر تعليق الحكم عليه 

األعداد غير متعرض له بنفي وال إثبات إلى أن يقوم على أحد األمرين شاهد آخر؟ المعروف بين األصوليين هو الثاني، 
  ).حتى حكي اتفاقنا عليه

ومن المفاهيم مفهوم العدد، والحق فيه أيضا عدم الداللة على : (٥٠٣ص ٢ - ١ج :آقا ضياء العراقي - نهاية األفكار 
  ).المفهوم

مفهوم العدد ال شك في أن تحديد الموضوع بعدد خاص ال : (١٨١ص ١ج :الشيخ محمد رضا المظفر - أصول الفقه 
ى عدم استحباب صوم غير فإنه ال يدل عل" صم ثالثة أيام من آل شهر: "يدل على انتفاء الحكم فيما عداه، فإذا قيل

  .)الثالثة األيام، فال يعارض الدليل على استحباب صوم أيام أخر
إن أريد به أن للقضية مثل  "مفهوم العدد": (١٥٠ص ٥ج :تقرير بحث الخوئي، للفياض -محاضرات في أصول الفقه 

آذلك إال انه ليس من جهة داللة داللة على أنه ال يجزى التصدق بأقل من ذلك فاألمر وإن آان ) تصدق بخمسة دراهم(
  .)العدد على المفهوم، بل من جهة انه لم يأت بالمأمور به

في مفهوم العدد الظاهر أنه ال مفهوم للعدد بنفسه، : (٦٢٥ص ١ج :السيد محمد سعيد الحكيم - المحكم في أصول الفقه 
  ).ي وفاق أصحابنا فيهبل وادع: "آما نسبه في التقريرات لجمع آثير من أصحابنا ومخالفينا، قال

المبحث الخامس في مفهوم العدد قال في الكفاية ال : (٢٩١ص ٢ج :السيد محمد صادق الروحاني -زبدة األصول 
  .)داللة، للقب، وال للعدد على المفهوم

إال ومع ذلك ال داللة فيه على نفي الزائد عن التسعة : (... ٣٧٥ – ٣٧٤شرح ص ٨ج :الشهيد الثاني - مسالك األفهام 
  ).من باب مفهوم العدد، وليس بحجة

هذا النوع من مفاهيم المخالفة ليس بحجة؟ ... مفهوم العدد : (٥٦ص :محمد تقي الحكيم - السنة في الشريعة اإلسالمية 
  .)آما هو التحقيق لدى متأخري األصوليين

بمعتبر آما بيناه في  مفهوم العدد وهو ليس: (٢١٠ص ١ج :مولي محمد صالح المازندراني - شرح أصول الكافي 
  ).أصول الفقه

على أن مفهوم العدد ليس بحجة، وتقدم ما يدل : (٢٣٩ – ٢٣٨ص ٢٧ج :الحر العاملي -) آل البيت(وسائل الشيعة 
  ).على ذلك

: عن ابن عباس أن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: وفي الكامل: (٢٦٣ص ٦١ج :العالمة المجلسي -بحار األنوار 
وأما تقييد الحسنات في الضربة األولى بمائة وفي الثانية بسبعين آما هو في : ثم قال. زغة فكأنما قتل شيطانًامن قتل و

بعض الروايات فجوابه أنه آقوله في صالة الجماعة بسبع وعشرين وبخمس وعشرين أن مفهوم العدد ال يعمل به، 
برنا بالسبعين ثم تصدق اهللا بالزيادة فأعلم به صلى اهللا عليه فذآر السبعين ال يمنع المائة فال تعارض بينهما أو لعله أخ

وآله وسلم حين أوحى إليه بعد ذلك أو أنه يختلف باختالف قاتلي الوزغ بحسب نياتهم وإخالصهم وآمال أحوالهم 
  ).للكامل منهم والسبعون لغيره ةائالمونقصها فتكون 

ر صحيح مسلم تسع وتسعون وفي رواية مائة هذا آله رواية تسعون وفي غي: (١٢٠ص ١١ج :النووي -شرح مسلم 
ليس بمتعارض ألنه ليس س في ذآر القليل نفي الكثير وقد سبق بيان هذا مرات وهو من مفهوم العدد وال يعمل به عند 

  ).جماهير األصوليين
  ).لةوالتحقيق أن داللة مفهوم العدد ليست يقينية وإنما هي محتم: (٩٧ص ٣ج :ابن حجر -فتح الباري 

وقد قدمنا مرات أن المشهور الصحيح عند األصوليين أن مفهوم العدد : (١٤٧ص ٧ج :المبارآفوري -تحفة األحوذي 
  .)ال حكم له فال يلزم منه نفي الزيادة لو لم يعارضه إثبات الزيادة آيف وقد عارضه فوجب قبول الزيادة

ال منافاة ألن مفهوم : ؟ قلت ما وجه هذه األقوال: لتفإن ق: قال العيني: (١٨٤ص ٤ج :العظيم آبادي -عون المعبود 
  ).العدد ال اعتبار له

ألن العدد القليل ال ينفي الكثير، بناء على ما عليه الجمهور من أن مفهوم : (١٦٦ص ١ج :المناوي -الفتح السماوي 
  ).العدد غير معتبر

  ).م العدد ليس بحجة فالقليل ال ينفي الكثيرقلنا أن مفهو: (٦١٢ص ٢ج :المناوي - فيض القدير شرح الجامع الصغير 
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إن إرادة الزيادة مثال٬ً، بل هو يف احلقيقة ساكت عن إرادة الزيادة٬، أو عدمها٬، فلك أن تعرف 
  .كان يريدها٬، أو ال يريدها من طريق آخر غري نفس مفهوم العدد

على حد    بأنه آخر األئمة  Xهل الروايات اليت وصفت اإلمام املهدي : املسألة الثانية
  ؟ تدل على عدم وجود أئمة أو حججاً بعده   تعبري اجلناحي 

  :اجلواب

) خامت األوصياء(ونه بك Xو�صف فيها اإلمام املهدي  وردت روايات عن آل حممد 
٬، وأثبت هناك أ©ا ال )ما بعد اإلثين عشر إماماً(٬، سبق أن ناقشتها يف كتاب )آخر األوصياء(و

  .Xتدل على عدم وجود أئمة٬، أو أوصياء بعده 

وال أريد هنا إعادة مجيع ما كتبته هناك٬، وإمنا سأكتفي بالنقض بروايتني٬، وأحيل القارئ 
  :روايتان فهماأما ال. على الكتاب املذكور

: حدثنا حممد أمحد بن احلسني بن يوسف البغدادي٬، قال( :روى الصدوق يف العيون   أ
حدثنا احلسن بن سليمان امللطي يف مشهد علي بن أيب : حدثنا علي بن حممد بن عيينة٬، قال

حدثنا حممد بن القاسم بن العباس بن موسى العلوي بقصر ابن هبرية ودارم : ٬، قالXطالب 
عن  ٬،عن آبائه ٬،حدثنا علي بن موسى بن جعفر٬، عن أبيه :صة بن ©شل النهشلي٬، قالوابن قبي

ما سألت أنت ريب شيئاً إال سألت  ٬،يا علي: قال رسول : قال٬، Xعلي بن أيب طالب 
  .)١( )مثله غري إنه قال ال نبوة بعدك٬، أنت خامت النبيني وعلي خامت الوصيني

أنا خامت النبيني وعلي خامت  :قال رسول اهللا: لوvذا اإلسناد٬، قا( :وروى أيضاً  ب
  .)٢( )الوصيني

هو الوصي  Xعلياً  هاتني الروايتني ال ميكن أن تدال على أنّ نّأووجه النقض vما هو 
وبالنتيجة فإن أي معىن يتم . ألننا نعلم بوجود أوصياء بعده ؛األخري وأن ليس مثة وصي بعده
ى وفقه سيكون هناك مثله لتوجيه٬، أو فهم الروايات الواردة توجيه أو فهم هاتني الروايتني عل

                                                            
 .٧٨ص ١ج: الشيخ الصدوق -  Xعيون أخبار الرضا  -١
  .٧٩ص ١ج: الشيخ الصدوق - Xعيون أخبار الرضا  -٢
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فالروايات اليت تصف . آخر أو خامت األوصياء Xبشأن كون اإلمام املهدي حممد بن احلسن 
٬، أل©ا آخر األوصياء ال تصلح إذن ملعارضة روايات املهديني بأنه  X اإلمام املهدي

  .لةكوكة الدالمش

א Wא
ويالحظ  :املناظرة وعدم الرد: (اجلناحي حتت ما يسميه الدليل اإلعجازي٬، ما يلي يكتب

 وأوضح البيت  أهلنه قد خصصهما يف التفسري وهذا خالف السرية املعروفة عن أعليه 
حيث كانت مناظرة فقهية  Xاجلواد  اإلماماملناظرة تكون بغري التفسري مناظرة  أندليل على 

  .)مورد الفقهمع من ناظرهم يف 

  :ويرد عليه

وأي شيء أعجب من هؤالء الذين يزعمون أ©م آيات اهللا !  ما عشت أراك الدهر عجباً
٬، مث ها هي معاد©م املزيفة تتكشف )كربت كلمة خترج من أفواههم إن يقولون إال كذباً(

  ! يوماً عورة ابن العاص تللقاصي والداين٬، كما تكشف

اقة برجل هذا احلد٬، حىت يزعم أن املناظرة بالقرآن الكرمي ال أدري واهللا كيف تبلغ الصف
؟ وكيف تكون خالف سري¢م وهم محلة ! خالف السرية املعروفة عن أهل البيت عليهم

  ؟ ؟ أليسوا هم عدل القرآن٬، أليسوا هم القرآن الناطق القرآن٬، وبعلمه ي�عرفون

لعلماء الشيعة كلها تبني وسرية أصحاvم٬، ومثلها سرية ا مث ها هي سرية أهل البيت 
وسبحان اهللا بأي شيء تناظر خصمك . أن املناظرات مع اخلصوم كانت يف القرآن والعقائد

  ؟ ؟ وهل االختالف يكون يف الفروع الفقهية٬، أم يف العقائد أليس مبا ختتلف فيه معه

 الصرخي ومقلدته حباجة إىل إعادة البديهيات والواضحات على مسامعهم اليت يبدو أنّ
  .)١( أوقر¢ا سفاسف علم األصول والرجال

                                                            
فقد تقدم فشل الجناحي في مسألة مفهوم العدد وهي مسألة . حتى في هذه العلوم المزعومة هم خائبون، فاشلون -١

  .ائحه في توثيق الرجالأصولية، وتقدمت آذلك فض
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اجلواد  اإلماماملناظرة تكون بغري التفسري مناظرة  أندليل على  وأوضح: (أما قول اجلناحي
X ٬، فجوابه)حيث كانت مناظرة فقهية:  

القرآن الكرمي ينطوي على الفقه وغريه٬، فالتقابل بني القرآن والفقه الذي يفترضه   ١
  .اجلناحي ال وجود له

٬، Xكانت امتحاناً منهم لإلمام  مع حيىي بن أكثم Xاإلمام اجلواد  )١( مناظرة  ٢
وهم من حدد موضوعها٬، مث إ©ا مل ختلو من الكالم يف العقيدة٬، بل إن اÜلس الثاين كان 

  .للحوار يف العقيدة حصراً

                                                            
: قال ،عن الريان بن شبيب: (٢٤٩ – ٢٤٠ص  ٢ج :الشيخ الطبرسي - إليكم هذه المناظرة آما وردت في االحتجاج  -١

بلغ ذلك العباسيين فغلظ عليهم ذلك، واستنكروا  Xلما أراد المأمون أن يزوج ابنته أم الفضل أبا جعفر محمد بن علي 
، فخاضوا في ذلك واجتمع منهم أهل بيته األدنون منه، Xمعه إلى ما انتهى مع الرضا منه وخافوا أن ينتهي األمر 

فإنا نخاف  Xننشدك اهللا يا أمير المؤمنين أن تقيم على هذا األمر الذي قد عزمت عليه من تزويج ابن الرضا : فقالوا
 وحديثًا عرفت ما بيننا وبين هؤالء القوم قديمًاقد ألبسناه اهللا، وقد  أن يخرج به عنا أمر قد ملكناه اهللا، وينتزع منا عزًا

وما آان عليه خلفاء الراشدون قبلك من تبعيدهم والتصغير بهم، وقد آنا في وهلة من عملك مع الرضا ما عملت، وآفانا 
من  وأعدل إلى من تراه Xاهللا المهم من ذلك، فاهللا اهللا أن ترديا إلى غم قد انحسر عنا، واصرف رأيك عن ابن الرضا 

أما ما بينكم وبين آل أبي طالب فأنتم السبب فيه، ولو أنصفتم القوم : فقال لهم المأمون. أهل بيتك يصلح لذلك دون غيره
للرحم، وأعوذ باهللا من ذلك، وواهللا ما ندمت على ما  لكان أولى بكم، وأما ما آان يفعله من قبلي بهم، فقد آان به قاطعًا

وأما أبو . مقدورًا وآان أمر اهللا قدرًا د سألته أن يقوم باألمر وأنزعه من نفسي فأبى،آان مني من استخالف الرضا ولق
جعفر محمد بن علي، فقد اخترته لتبريزه على آافة أهل الفضل في العلم والفضل، مع صغر سنه واألعجوبة فيه بذلك، 

إن هذا الفتى وإن راقك منه هديه فإنه : لوافقا. وأنا أرجو أن يظهر للناس ما قد عرفته منه، فيعلموا أن الرأي ما رأيت
ويحكم أني أعرف بهذا الفتى منكم، وأن : فقال لهم. صبي ال معرفة له وال فقه، فأمهله ليتأدب ثم اصنع ما ترى بعد ذلك

قصة هذا من أهل بيت علمهم من اهللا تعالى ومواده وإلهامه، لم يزل آباؤه أغنياء في علم الدين واألدب عن الرعايا النا
لقد رضينا لك يا أمير : قالوا. عن حد الكمال، فإن شئتم فامتحنوا أبا جعفر بما يتبين لكم به ما وصفت لكم من حاله

من فقه الشريعة، فإن أصاب في  يءالمؤمنين وألنفسنا بامتحانه، فخل بيننا وبينه لننصب من يسأله بحضرتك عن ش
وإن عجز عن ذلك فقد  ،خاصة والعامة سديد رأي أمير المؤمنين فيهالجواب عنه لم يكن لنا اعتراض في حقه، وظهر لل

فخرجوا من عنده واجتمع رأيهم على مسألة يحيى . شأنكم وذلك متى أردتم: فقال لهم المأمون. آفينا الخطب في معناه
سة على ذلك، على أن يسأله مسألة ال يعرف الجواب فيها، ووعدوه بأموال نفي -وهو يومئذ قاضي الزمان  -بن أآثم 

لالجتماع فأجابهم إلى ذلك، واجتمعوا في اليوم الذي اتفقوا عليه، وحضر  وعادوا إلى المأمون فسألوه أن يختار لهم يومًا
معهم يحيى بن أآثم، وأمر المأمون أن يفرش ألبي جعفر دست ويجعل له فيه مسورتان ففعل ذلك، وخرج أبو جعفر 

X فقام الناس في مراتبهم، . جلس بين المسورتين، وجلس يحيى بن أآثم بين يديهوهو يومئذ ابن تسع سنين وأشهر، ف
تأذن لي يا أمير المؤمنين أن : فقال يحيى بن أآثم للمأمون. Xوالمأمون جالس في دست متصل بدست أبي جعفر 

ذن لي جعلت فداك في أتأ: فأقبل عليه يحيى بن أآثم فقال. استأذنه في ذلك: ؟ فقال المأمون أسأل أبا جعفر عن مسألة
: X؟ فقال أبو جعفر ما تقول جعلت فداك في محرم قتل صيدًا: فقال يحيى!  سل إن شئت: X؟ فقال أبو جعفر  مسألة

، آان أو آبيرًا ، صغيرًاآان المحرم أو عبدًا أو خطأ، حرًا عمدًا ،قتله آان المحرم أو جاهًال قتله في حل أو حرم، عالمًا
على ما فعل أو  مصرًا ،، من ذوات الطير آان الصيد أم من غيرها، من صغار الصيد أم من آبارهيدًابالقتل أو مع مبتدئًا
؟ فتحير يحيى بن أآثم وبان  آان بالعمرة إذ قتله أو بالحج آان محرمًا ، في الليل آان قتله للصيد أم بالنهار، محرمًانادمًا

الحمد هللا على هذه النعمة : فقال المأمون. المجلس عجزه في وجهه العجز واالنقطاع، وتلجلج حتى عرف جماعة أهل
: ؟ ثم أقبل إلى أبي جعفر فقال له أعرفتم اآلن ما آنتم تنكرونه: والتوفيق لي في الرأي، ثم نظر إلى أهل بيته فقال لهم

ضيتك لنفسي وأنا فقد ر!  اخطب لنفسك جعلت فداك: فقال له المأمون. نعم يا أمير المؤمنين: أتخطب يا أبا جعفر؟ قال
 ًابنعمته، وال إله إال اهللا إخالص الحمد هللا إقرارًا: Xفقال أبو جعفر . مزوجك أم الفضل ابنتي وإن رغم أنوف قوم لذلك

فقد آان من فضل اهللا على األنام أن أغناهم : أما بعد. لوحدانيته، وصلى اهللا على سيد بريته، واألصفياء من عترته
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وانكحوا األيامى منكم والصالحين من عبادآم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم اهللا من : (سبحانه بالحالل عن الحرام فقال
ثم إن محمد بن علي بن موسى يخطب أم الفضل بنت عبد اهللا المأمون، وقد بذل لها من  ،)فضله واهللا واسع عليم

فهل زوجته يا أمير المؤمنين بها  ،جيادا) خمسمائة درهم: (الصداق مهر جدته فاطمة بنت محمد عليهما السالم، وهو
قد زوجتك يا أبا جعفر أم الفضل ابنتي على الصداق المذآور، فهل  ،نعم: ؟ فقال المأمون على هذا الصداق المذآور

فأمر المأمون أن يقعد الناس على مراتبهم من . قد قبلت ذلك ورضيت به ،نعم: X؟ قال أبو جعفر  قبلت النكاح
تشبه المالحين في محاوراتهم، فإذا الخدم يجرون سفينة  ولم نلبث أن سمعنا أصواتًا: قال الريان .الخاصة والعامة

مصنوعة من فضة تشد بالحبال من اإلبريسم، على عجلة مملوة من الغالية، فأمر المأمون أن تخضب لحى الخاصة من 
الموائد فأآل الناس، وخرجت الجوائز إلى آل تلك الغالية ففعلوا ذلك، ثم مدت إلى دار العامة فتطيبوا بها، ووضعت 

إن رأيت أن ! جعلت فداك: Xفلما تفرق الناس وبقي من الخاصة من بقي قال المأمون ألبي جعفر . قوم على قدرهم
في  إن المحرم إذا قتل صيدًا ،نعم: Xفقال أبو جعفر . تذآر الفقه فيما فصلته من وجوه قتل المحرم لنعلمه ونستفيده

، وإذا قتل ن الصيد من ذوات الطير وآان من آبارها فعليه شاة، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفًاالحل وآا
في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن، فإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ، فإذا آان من الوحش وآان  فرخًا

من ذلك في الحرم فعليه  فعليه شاة، فإن آان قتل شيئًا آان ظبيًاحمار وحش فعليه بقرة وإن آان نعامة فعليه بدنة، وإن 
بالغ الكعبة، وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وآان إحرامه للحج نحره بمنى، وإن آان  هديًا الجزاء مضاعفًا

موضوع عنه في إحرام بعمرة نحره بمكة وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء، وفي العمد عليه المأثم، وهو 
الخطأ، والكفارة على الحر في نفسه، وعلى السيد في عبده، والصغير ال آفارة عليه، وهي على الكبير واجبة، والنادم 

أحسنت يا أبا جعفر أحسن اهللا : فقال المأمون. يسقط ندمه عنه عقاب اآلخرة، والمصر يجب عليه العقاب في اآلخرة
ذلك إليك جعلت فداك، فإن : ؟ قال أسألك: ؟ فقال أبو جعفر ليحيى ألة آما سألكفإن رأيت أن تسأل يحيى عن مس. إليك

أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار : Xفقال أبو جعفر . عرفت جواب ما تسألني عنه وإال استفدته منك
فلما آان وقت العصر حلت عليه، فلما ارتفع النهار حلت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه،  فكان نظره إليها حرامًا

له، فلما آانت الشمس حرمت عليه، فلما دخل وقت العشاء اآلخرة حلت له، فلما آان وقت انتصاف الليل حرمت عليه، 
ال واهللا ال اهتدي : ؟ فقال له يحيى بن أآثم فلما طلع الفجر حلت له، ما حال هذه المرأة، وبماذا حلت له وحرمت عليه

هذه أمة لرجل من الناس، نظر : Xفقال أبو جعفر . وال أعرف الوجه فيه، فإن رأيت أن تفيدناإلى جواب هذا السؤال، 
عليه، فلما ارتفع النهار ابتاعها من موالها فحلت له، فلما آان عند  إليها أجنبي في أول النهار فكان نظره إليها حرامًا

فلما آان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه،  الظهر أعتقها فحرمت عليه، فلما آان وقت العصر تزوجها فحلت له،
فلما آان وقت العشاء اآلخرة آفر عن الظهار فحلت له، فلما آان نصف الليل طلقها طلقة واحدة فحرمت عليه، فلما آان 

هل فيكم من يجيب عن هذه : فأقبل المأمون على من حضر من أهل بيته وقال لهم): قال. (عند الفجر راجعها فحلت له
: فقال. ال واهللا إن أمير المؤمنين أعلم بما رأى: ؟ قالوا سألة بمثل هذا الجواب، أو يعرف القول فيما تقدم من السؤالالم

ويحكم إن أهل هذا البيت خصوا من الخلق بما ترون من الفضل، وإن صغر السن ال يمنعهم من الكمال، أما علمتم أن 
، وهو ابن عشر سنين، وقبل Xدعاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله افتتح دعوته ب

في سنه غيره، وبايع الحسن والحسين عليهما السالم وهما دون الست سنين ولم  منه اإلسالم وحكم له به، ولم يدع أحدًا
عض، يجري آلخرهم ما أو ال تعلمون اآلن ما اختص اهللا به هؤالء القوم وأنهم ذرية بعضها من ب .غيرهما يبايع صبيًا

، Xثم نهض القوم، فلما آان من الغد حضر الناس وحضر أبو جعفر . صدقت يا أمير المؤمنين: ؟ قالوا يجري ألولهم
فأخرجت ثالثة أطباق من الفضة، فيها بنادق  Xوصار القواد والحجاب والخاصة والعمال لتهنئة المأمون وأبي جعفر 

فأمر المأمون . لبنادق ورقاع مكتوبة بأموال جزيلة وعطايا سنية، وإقطاعاتمسك وزعفران معجون في أجواف تلك ا
بنثرها على القوم من خاصته، فكان آل من وقع في يده بندقة أخرج الرقعة التي فيها والتمسه فأطلق له، ووضعت البدر 

المأمون بالصدقة على آافة  فنثر ما فيها على القواد وغيرهم، وانصرف الناس وهم أغنياء بالجوائز والعطايا، وتقدم
  .يؤثره على ولده وجماعة أهل بيتهلقدره مدة حياته،  معظمًا Xألبي جعفر  المساآين، ولم يزل مكرمًا

ويحيى بن أآثم وجماعة  Xأن المأمون بعدما زوج ابنته أم الفضل أبا جعفر، آان في مجلس وعنده أبو جعفر : وروي
على رسول اهللا  Xنزل جبرئيل (أنه : ل يا بن رسول اهللا في الخبر الذي  رويما تقو: فقال له يحيى بن أآثم. آثيرة

سل أبا بكر هل هو عني راض فإني عنه : إن اهللا عز وجل يقرؤك السالم ويقول لك ،يا محمد: صلى اهللا عليه وآله وقال
مثال الخبر الذي  لست بمنكر فضل أبي بكر ولكن يجب على صاحب هذا الخبر أن يأخذ: Xفقال أبو جعفر ). راض

فليتبوأ  متعمدًا الكذابة وستكثر بعدي فمن آذب علّي قد آثرت علّي: (قاله رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله في حجة الوداع
فإذا أتاآم الحديث عني فاعرضوه على آتاب اهللا وسنتي، فما وافق آتاب اهللا وسنتي فخذوا به، وما  ،مقعده من النار

ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما : (قال اهللا تعالى ،وليس يوافق هذا الخبر آتاب اهللا) فال تأخذوا بهخالف آتاب اهللا وسنتي 
فاهللا عز وجل خفي عليه رضاء أبي بكر من سخطه حتى سأل عن ) توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد

مثل أبي بكر وعمر في األرض آمثل  أن: (وقد روي: ثم قال يحيى بن أآثم. مكنون سره، هذا مستحيل في العقول
ألن جبرئيل وميكائيل ملكان هللا مقربان لم يعصيا  ؛يجب أن ينظر فيه وهذا أيضًا: فقال). جبرئيل وميكائيل في السماء

فكان أآثر أيامهما الشرك . اهللا قط، ولم يفارقا طاعته لحظة واحدة، وهما قد أشرآا باهللا عز وجل وإن أسلما بعد الشرك
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خالف  املناظرة يف القرآن على أن) ٬، كما عربدليل أوضح(املطلوب هو إقامة الدليل   ٣
٬، ٬، والسرية ال تكشف عنها حادثة واحدة٬، بل البد من تتبع سري¢م سرية أهل البيت 

  .)١( وعندئذ سيتضح خالف ما نطق به اجلناحي

  :ويقول اجلناحي

 عدم إبداء ضابطة موضوعية للتمييز بني مصاديق املناظرة وملاذا ال أيضاًويالحظ عليه (
 أن وشرعاً ؟ والثابت عقالً واألصولبالفقه  أوبالعرفان  أوبالتوحيد  أوتكون املناظرة بالعقائد 

الذمة  يربئاهللا وما  أماماحلجة  أل©ماهذا لو صحت لغريمها ٬، واألصولتكون للفقه  األولوية
 واألصولهو الفقه  وإمناأمام اهللا سبحانه وتعاىل يف يوم احلشر ال التفسري وال التاريخ وال غريه 

يريده الباري عز وجل من تشريعات  ما أماملذي يبني املوقف العملي هو الباب الوحيد ا ألنه
٬، والشخص الوحيد الذي ميكنه كفاية املكلف من هذه املؤونة هو الفقيه ال غريه ٬،أحكامومن 

وتكاليف ال  أحكامساحة املكلف من  ئوالفقه كي يرب باألصول يكون عاملاً أنوالذي جيب 
  .)ئاًيعرف عنها شي

  :ويرد عليه

  )كالها وحىت سامها كل مفلس      قد هزلت حىت بدا من هزاهلا ل(

                                                                                                                                                                                   
وهذا : X؟ فقال  فما تقول فيه) أنهما سيدا آهول أهل الجنة: (وقد روي أيضًا: قال يحيى. فمحال أن يشبههما بهماباهللا 

وال يكون فيهم آهل، وهذا الخبر وضعه بنو أمية لمضادة الخبر  ألن أهل الجنة آلهم يكونون شبابًا ؛الخبر محال أيضًا
فقال يحيى ). سيدا شباب أهل الجنة(بأنهما : سن والحسن عليهما السالمالذي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله في الح

ألن في الجنة مالئكة اهللا  ؛محال وهذا أيضًا: Xفقال ). أن عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة: (وروي: بن أآثم
وقد : ل يحيىفقا. المقربين، وآدم ومحمد، وجميع األنبياء والمرسلين، ال تضئ الجنة بأنوارهم حتى تضئ بنور عمر

 -فقال  ،لست بمنكر فضل عمر، ولكن أبا بكر أفضل من عمر: Xفقال ). أن السكينة تنطق على لسان عمر: (روي
أن النبي صلى اهللا عليه وآله : قد روي: فقال يحيى). يعتريني، فإذا ملت فسددوني أن لي شيطانًا: (-على رأس المنبر 

وإذ أخذنا من النبيين : (ب اهللا أصدق من هذا الحديث، يقول اهللا في آتابهآتا: Xفقال ). لو لم أبعث لبعث عمر: (قال
فقد أخذ اهللا ميثاق النبيين فكيف يمكن أن يبدل ميثاقه، وآل األنبياء عليهم السالم لم يشرآوا ) ميثاقهم ومنك ومن نوح

: ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلهباهللا طرفة عين، فكيف يبعث بالنبوة من أشرك وآان أآثر أيامه مع الشرك باهللا، وق
ما احتبس : (أن النبي صلى اهللا عليه وآله قال: وقد روي أيضًا: فقال يحيى بن أآثم). نبئت وآدم بين الروح والجسد(

ألنه ال يجوز أن يشك النبي صلى اهللا  ؛وهذا محال أيضًا: Xفقال ). عني الوحي قط إال ظننته قد نزل على آل الخطاب
فكيف يمكن أن ينتقل النبوة ممن ) اهللا يصطفي من المالئكة رسال ومن الناس: (قال اهللا تعالى ،في نبوتهعليه وآله 

لو نزل العذاب لما نجى منه : (أن النبي صلى اهللا عليه وآله قال: روي: قال يحيى. اصطفاه اهللا تعالى إلى من أشرك به
وما آان اهللا ليعذبهم وأنت فيهم وما آان اهللا معذبهم وهم : (قولألن اهللا تعالى ي ؛وهذا محال أيضًا: Xفقال ). إال عمر

  ).فأخبر سبحانه أنه ال يعذب أحدا ما دام فيهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وما داموا يستغفرون) يستغفرون
مناظرات يكفي أن يطلع المرء على آتاب االحتجاج للشيخ الطبرسي ليعلم أن مناظراتهم عليهم السالم ومثلها  -١

  .أصحابهم وأتباعهم آانت منصبة على العقائد
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فاملقصود هو العقائد والتوحيد٬، وكل العلوم املتضمنة يف القرآن٬، ) قرآن(إذا قيل   ١
  .وبطبيعة احلال ليس منها سفاسف أصول الفقه

؟ وكيف ال تصح  للفقه واألصول  كما تزعم    أين٬، وكيف ثبت شرعاً أن األولوية   ٢
احلجة (بأن ذلك يتبني من جهة أ©ما ؟ إن قلت ! ريمها٬، كالعقائد والتوحيد على سبيل املثاللغ

٬، فأنت )الذمة أمام اهللا سبحانه وتعاىل يف يوم احلشر ال التفسري وال التاريخ يربئاهللا وما  أمام
. اهللايف غاية البعد عن احلق واحلقيقة٬، بل أنت ¢يم يف وادي الوهم ضاالً مضالً والعياذ ب

  فالعقائد الصحيحة هي ما يربئ الذمة أمام اهللا عز وجل٬، ولن تنفعك صالتك وال صيامك 
  .إن مل تكن عارفاً بإمام زمانك٬، معتقداً العقيدة الصحيحة  حىت لو أديتها على أكمل وجه 

Wא
: Xاحلسن  ٬، يقول اجلناحي مشرياً إىل السيد أمحد)الفصل يف املتشاvات(حتت عنوان 

) كربى( ...املعصومون فقط ) سبحانه وتعاىل(الذي يعلم تأويل املتشاvات بعد اهللا  أنيدعي (
أمحد بن احلسن معصوم من أهل ) صغرى... (يعلم تأويل املتشاvات ) محد بن احلسنأأي (انه 

  .)أيضاًالكربى واشتبه يف استنتاج  أصالًنه ال يفقه معىن املتشاvات أواحلال ) نتيجة... (البيت 

وبعد كالم طويل يف أقسام اللفظ٬، ومعىن احملكم واملتشابه ينقل من خالله آراء الرازي 
٬، ينتهي اجلناحي من كالمه ولكن النتيجة اليت انتظرها القارئ بفارغ الصرب٬، ال وصاحب امليزان

  !! وجود هلا٬، فاجلبل متخض عن فأر٬، واجلناحي طبل فارغ٬، وجعجعة بال طحني

غرب القارئ ويتصور كالمي هذا مبالغة٬، وله احلق يف هذا٬، فمن غري املعقول أن قد يست
يريق شخص حرباً ويكد نفسه جبمع آراء٬، مث يتضح يف النهاية أنه مهه كله مل يكن سوى هذا 

وميكن للقارئ مطالعة ما كتبه اجلناحي ليعرف مستويات آيات الصرخي !  اجلمع الفارغ
  .العلمية

البليد كان حياول استعراض ما يظنه مهارة علمية يف كتابة حبث مبوضوع هذا  يبدو يل أنّ
ستوى ما يكتبه طالب املدارس مل واملتشابه٬، لكن يا للسخرية فبحثه قد ال يرقى احملكم
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٬، فهو ال يستحق حىت اسم البحث٬، إذ هو نقل من كتاب امليزان ال أكثر٬، فال فضل اإلعدادية
  .وال رأي للجناحي فيه

آية الصرخي هذا جمتهداً بعرف الصرخي وأتباعه٬، فتكون قد هزلت أميا هزال٬، وإذا كان 
  ! بل لقد نفقت

א א א Wא
 أيمحد احلسن اختيار أيطلب املدعي  إذ( :كتب اجلناحيحتت عنوان اإلعجاز املادي 

vا  باإلتيان لزمامعجزة مادية يطلبها املكلف ويكتبها على ورقة بيضاء وسيكون امحد احلسن م
  ).أحقيته إلثبات

٬، فلم يطلب السيد )١( ال يقدم على مثله مؤمن كذب فاضحلألسف  هذا  :ويرد عليه
أمحد احلسن من أحد أن خيتار معجزة كما يفتري اجلناحي الكذاب٬، ونتحدى هذا الكذاب أن 

  ! كي�طلب منه ذليثبت كذبته٬، علماً إننا ال نطالبه باخلجل ألن من يفعل فعلته ال 

حجة اهللا يف أرضه ال ي�عرف مبا ذكر٬، بل ي�عرف بالنص والعلم والدعوة  وليعلم اجلناحي أنّ
حلاكمية اهللا عز وجل٬، وهذه احللقات الثالث هي القانون الذي رفعه حجج اهللا ورفعته الدعوة 

  .)٢( اليمانية املباركة٬، فلم ندعو ملعاجز مادية٬، وال معاجز أصولية مزعومة

                                                            
وقد سأله أبو ) صلى اهللا عليه وآله(عنه ( :٢٦٧٤ – ٢٦٧٣ص ٣ج :محمد الريشهري -ورد في ميزان الحكمة  -١

هل يكذب : بلى وإن آره أبو الدرداء، قال: ؟ قال فهل يزني المؤمن: قد يكون ذلك، قال: -؟  هل يسرق المؤمن: الدرداء
  ).إنما يفتري الكذب من ال يؤمن، إن العبد يزل الزلة ثم يرجع إلى ربه فيتوب فيتوب اهللا عليه: ؟ قال ؤمنالم
: نعم، قلت: ؟ قال فيكون جبانًا: نعم، قلت: -؟  يكون المؤمن بخيًال: وقد سأله الحسن بن محبوب -  Xاإلمام الصادق (

  ).المؤمن على آل طبيعة إال الخيانة والكذبيجبل : ، ثم قالال، وال خائنًا: ؟ قال فيكون آذابًا
  .)يطبع المؤمن على آل خلة غير الخيانة والكذب): صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا (
  .)إياآم والكذب، فإن الكذب مجانب لإليمان): صلى اهللا عليه وآله(عنه (
آرامة، والكاذب على شرف مهواة جانبوا الكذب، فإنه مجانب لإليمان، الصادق على شفا منجاة و: Xاإلمام علي (

  ).ومهانة
  ).إن الكذب هو خراب اإليمان: Xاإلمام الباقر (
  ).آثرة الكذب تذهب بالبهاء): صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا (
الصدق، إذا صدق العبد بر، وإذا بر آمن، وإذا آمن : -؟  وقد سأله رجل عن عمل الجنة -) صلى اهللا عليه وآله(عنه (

الكذب، إذا آذب العبد فجر، وإذا فجر آفر، وإذا آفر يعني دخل : وما عمل النار؟ قال ،يا رسول اهللا: ة، قالدخل الجن
  ).النار
معجزة : ابتدع الصرخي مستوى من السفه غير مسبوق، فزعم أن حجة اهللا ُيعرف بعلم األصول وبما أسماه -٢

  !!أصولية
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Wאא
إال أنه سيذكر ) ...وهو عبارة عن ثالث فروع للدليل الغييب وهي كالتايل: (كتب اجلناحي

  ! فرعني فقط مها الرؤيا واالستخارة

  :قولنا بشأن الرؤيا

املعىن الذي نصر عليه٬، فيما يتعلق بالرؤيا وصلتها بالدعوة املباركة٬، ونتمىن أن حياول 
و أن الرؤيا ساليب املغالطة واالفتراء٬، وتقويلنا ما مل نقله٬، هاخلصوم فهمه٬، ويتركوا عنهم أ

وتشخيص املصداق٬، كما هو معلوم٬، . حجة يف خصوص تشخيص مصداق حجة اهللا يف أرضه
فإن . شيء آخر غري نفس االعتقاد بضرورة عدم خلو الزمان من حجة٬، أو خليفة هللا يف أرضه

  .غريها أصل العقيدة يؤخذ من النصوص٬، ال من الرؤى وال

حياولون    يف محى حرvم املسعورة على الدعوة املباركة    والعجيب الغريب أن اآلخرين 
جاهدين خداع أنفسهم٬، وخداع من يتبعهم٬، وي�حسن الظن vم بأننا نقول بأن الرؤى تؤخذ 

وهذه كتبنا متيسرة للجميع٬، فليدلنا أحدهم على موضع واحد يف كتبنا !  منها العقائد والفروع
  ! ا فيه ما يتهموننا به زوراً وvتاناًقلن

أما األدلة على حجية الرؤى يف خصوص تشخيص مصداق حجة اهللا٬، فكثرية جدا٬ً، أذكر 
  :منها

و�أَو�ح�ي�ن�ا إِلَى أُمِّ م�وس�ى أَنْ أَر�ض�ع�يه� فَإِذَا خ�فْت� ع�لَي�ه� فَأَلْق�يه� ف�ي الْي�مِّ و�لَا ﴿: قوله تعاىل   أ
والوحي ألم موسى كان عرب  .)١(﴾ح�ز�نِي إِنَّا ر�ادُّوه� إِلَي�ك� و�ج�اع�لُوه� م�ن� الْم�ر�س�ل�ني�ت�خ�اف�ي و�لَا ت�

على أنه من املرسلني وهي من املكلفني  ألمه مت تشخيص موسى   أي الرؤيا   الرؤيا٬، وفيها 
  .بطبيعة احلال

                                                            
  .٧: القصص -١



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ............................................  ٣٨

م�ن�واْ بِي و�بِر�س�ول�ي قَالُو�اْ آم�نَّا و�اش�ه�د� و�إِذْ أَو�ح�ي�ت� إِلَى الْح�و�ارِيِّني� أَنْ آ﴿: قوله تعاىل  ب
عيسى (وهنا كذلك الوحي كان بالرؤيا٬، وفيها مت تشخيص خليفة اهللا  .)١(﴾بِأَنَّن�ا م�س�ل�م�ونَ
X (هلم.  

ر�أَي�ت�ه�م�  إِذْ قَالَ ي�وس�ف� ل�أَبِيه� ي�ا أَبت� إِنِّي ر�أَي�ت� أَح�د� ع�ش�ر� كَو�كَباً و�الشَّم�س� و�الْقَم�ر�﴿  ت
قَالَ ي�ا ب�ن�يَّ الَ ت�قْص�ص� ر�ؤ�ي�اك� ع�لَى إِخ�و�ت�ك� فَي�ك�يد�واْ لَك� كَي�داً إِن� الشَّي�طَانَ  # ل�ي س�اجِد�ين�

  .)٢(﴾ل�ِإلنس�ان� ع�د�وٌّ مُّبِني¤

الرؤيا نص تشخيصي على حجة اهللا٬، أو خليفته٬،  وهاتان اآليتان تدالن كذلك على أنّ
قوب على ابنه يوسف من كيد أخوته أل©م أبناء أنبياء ويعلمون أن الرؤيا ولذلك خشي يع
  .تشخص املصداق

الرؤيا حجة كافية يف تشخيص مصداق حجة اهللا٬،  وهناك آيات كثرية تدل على أنّ  ث
  .)٣(﴾وÊأَرÉسÊلْنÊاكÊ لÌلنَّاسِ رÊس�والً وÊكَفَى بِاللّهÌ شÊهِيداً﴿: منها على سبيل املثال٬، قوله تعاىل

ل�ك�نِ اللّه� ي�ش�ه�د� بِم�ا أَنز�لَ إِلَي�ك� أَنز�لَه� بِع�لْم�ه� و�الْم�آلئ�كَةُ ي�ش�ه�د�ونَ و�كَفَى ﴿: وقوله تعاىل
  .)٤(﴾بِاللّه� ش�هِيداً

ن� و�ي�قُولُ ال�ذ�ين� كَفَر�واْ لَس�ت� م�ر�س�الً قُلْ كَفَى بِاللّه� ش�هِيداً ب�ي�نِي و�ب�ي�ن�كُم� و�م�﴿: وقوله تعاىل
  .٬، وغريها الكثري من اآليات الكرمية)٥(﴾ع�ند�ه� ع�لْم� الْك�ت�ابِ

ويف هذه اآليات يعرض اهللا عز وجل نفسه شاهداً كافياً وشهادته تتم عرب الرؤيا٬، كما 
 اليهودي جنادة ابن جندب دخل((: قال ٬،األنصاري اهللا عبد بن جابر حصل للكثريين٬، فعن

 ال وعما اهللا عند ليس وعما هللا ليس عما أخربين ٬،حممد يا :فقال ٬، اهللا رسول على خيرب من
 فليس اهللا عند ليس ما وأما شريك٬، هللا فليس هللا ليس ما أما:  اهللا رسول فقال. اهللا يعلمه
" اهللا ابن عزير إنه" اليهود معشر يا قولكم فذلك اهللا يعلمه ال ما وأما للعباد٬، ظلم اهللا عند

                                                            
  .١١١: المائدة -١
 .٥ – ٤: يوسف -٢
  .٧٩: النساء -٣
  .١٦٦: النساء -٤
  .٤٣: الرعد -٥
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 يا: قال مث. حقاً اهللا رسول نكأو اهللا إال إله ال أن أشهد: جندب الفق. ولداً له يعلم ال واهللا
 ىعل أسلم ٬،جندب يا: يل فقال X عمران بن موسى النوم يف البارحة رأيت إين ٬،اهللا رسول

  .)١( )...بعده  من باألوصياء واستمسك حممد يد

النص املروي عن الرؤيا كنص تشخيصي ال ميكن أن ختالف  والبد أخرياً من التنبيه إىل أنّ
حممد وآل حممد عليهم الصالة والسالم٬، والذي يشخص حجج اهللا٬، وما خالف النص املروي 

  .من الرؤى فمصدره ليس اهللا عز وجل

Wאא
الكثري من الناس قد  ناوهو كما يدعي ومعتمداً : (قائالً اجلناحي خبصوص الرؤيا كتب

نه لو ثبت ذلك اقضيته٬، وميكن القول  إلثباتليل يف رؤى صاحلة وحنوها وهذا د )٢( رؤه
هذا  ناكما . الستلزم بطالن دعواه فيما لو رأى مجع من الناس رؤى سيئة يف شخصه نفسه

محد أاحلجية لغريه وممن هو على حمك اخلالف حىت مع قضية املدعي  إلعطاءيفتح الباب 
در املنشداوي الذي اعتمد نفسه٬، وميكن تطبيق صريح بدعوى الشيخ حي )٣( كاطع إمساعيل

  ! )على دليل كثرة الرؤى

  :ويرد عليه

يستهدف اجلناحي من كالمه هذا النقض على الرؤيا كدليل يف تشخيص مصداق حجة 
  .اهللا يف أرضه٬، ووسيلته يف النقض تعتمد مبدأ املغالطة

                                                            
  .٥٨ – ٥٧ص :الخزاز القمي -آفاية األثر  -١
لم أآن أريد اإلشارة لهذا األمر آي ال يقال إني أتصيد بالماء العكر، وألن المهم آما أرى هو المعنى والفكر، ولكن  -٢

الجناحي أتحرى الدقة فأنقل ما يكتبه بالصورة التي وجدتها ألن األمر أصبح ظاهرة ملفتة جدًا، وألني في نقلي لما يكتبه 
فإني وجدت من الضرورة التنويه إلى ما يراه القارئ من ) النسخة االلكترونية الموجودة في موقع الصرخي(في آتابه 

  .أخطاء في آلمات الجناحي وتعبيراته المنقولة هنا مصدرها الجناحي نفسه وآتابه
ذآر أود اإلشارة إلى أني وجدت لغة وتعبيرات الجناحي ومثلها أفكاره بمستوى لغة وفكر ومن باب الشيء بالشيء ُي

وتعبير أرباع المتعلمين، بل بمستوى من راهقوا الفكر والكتابة قريبًا، فال أدري واهللا آيف يرتضي الناس مثل هذا 
 !!   هو هزالها لقد هزلت، وأي هزال: ؟؟ ولكن آما قلت آنفًا الرجل آية ُتتبع، آما يزعمون

، ونشرنا النسب الشريف في )آاطع(ليس فيهم من اسمه  Xقلنا آثيرًا وآررنا القول بأن آباء السيد أحمد الحسن  -٣
مواقعنا، ولكن الصرخي وأتباعه يصرون بعناد منقطع النظير على التمسك بهذا االسم الذي لم ولن يستطيعوا تقديم 

  .ل إغاظة اآلخرين، آما يتصورونًا إنهم ال يتورعون عن األآاذيب من أجويكفيهم خزيًا وإفالس. مستند يدعمه
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د فإن الرؤى السيئة يف السيد أمح  كما تقولون    طاملا كانت الرؤيا حجة : فهو يقول
  .كفيلة بإبطال دعوتكم Xاحلسن 

ليس نقضاً على أصل الدليل٬، أي على    لو كان فطناً    كالمه هذا  إنّ: ويف اجلواب أقول
دليل الرؤيا٬، وهو ما عقد مبحثه ألجله٬، بل هو يف احلقيقة٬، يؤكد هذا الدليل٬، ويقبل به كدليل 

ون الرؤيا حجة٬، وأنا أوافق٬، أنتم تقول: فلسان حاله٬، أو ما يفترضه كالمه هو التايل. وحجة
  .داللة الرؤى على السلب٬، أو اإلجيابواحملك يف إثبات الدعوة اليمانية هو 

    هوكما يعرب   الرؤيا إما أن تكون حجة يف إثبات القضية  على اجلناحي أن يفهم إنّو
ال إذا ثبت كو©ا حجة بالدليل فو. والذي يثبت السلب أو اإلجياب هو الدليلأو ال تكون٬، 

 أن يرى قوم رؤى باإلجياب٬، ويرى آخرونجمال للطعن يف دليليتها بدعوى إمكانية التناقض٬، ب
  .ألن نفس ثبوت كو©ا حجة يعين إ©ا ال ميكن أن تتناقض بالسلب٬،

عن  تكشفالرؤيا حجة٬، أي كو©ا  الدليل الذي يدل على أنّ إنّ: وبكلمة أوضح أقول
يدل بالتأكيد على أ©ا ال ميكن أن تتناقض٬، إذ ليس ) تشخيص املصداق مثالً(مدلوهلا بالضرورة 

تناقضها سوى كو©ا ال تكشف عن مدلوهلا بالضرورة٬، وهو خالف الفرض الذي دل عليه 
  .الدليل٬، أي داللته على أ©ا حجة تكشف مدلوهلا بالضرورة٬، وبال ختلف

بأن يرى البعض  ال ميثل نقض اجلناحي على الرؤيا بإمكانية أن تتناقض٬، أي: وبالنتيجة
على    تثبت رؤى بالسلب ويرى آخرون رؤى باإلجياب٬، وكذلك بأن يرى البعض رؤى 

رؤى تثبت هذا املقام     املبطلونكما يزعم   ويرى غريهم  لشخص ما مقاماً   سبيل املثال 
  .لغريه

ة ألنه نقض بأمر ال ميكن أن يقع٬، إذا ما ثبتت حجي ؛هذا ال ميثل نقضا٬ً، بل مغالطة: أقول
فاحملك إذن هو البحث يف الدليل٬، وما عداه حماوالت التفاف بائسة تعري إفالس . الرؤيا

  .صاحبها

ينسفه نفس ثبوت ) اعتمد على دليل كثرة الرؤى(وأخرياً فإن زعمه بأن حيدر مشتت 
يستلزم أن ال تتناقض الرؤى٬، كما سلف القول٬،   أي ثبوت احلجية    ألنه  ؛حجية الرؤيا
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د من عرض الرؤى على النص لي�علم صحيحها من مزيفها٬، فإن أعداء اهللا ال وبالنتيجة الب
  .يتورعون عن تلفيق الرؤى دعماً ملذاهبهم ولبدعهم

بأن هذا   الذي مل يدلل عليه    تلويح اجلناحي مبسألة حيدر مشتت٬، وزعمه  ٬،إذن
ن الوظيفة املنحرف قد اعتمد على دليل كثرة الرؤى٬، كما عرب٬، ليس سوى التفاف وتنصل م

  .اليت كان على اجلناحي أن يضطلع vا وهي البحث يف دليل حجية الرؤيا

W
لكن ميكن القول ان الرؤيا قد تكون باب لتوصيل املكلف اىل مرحلة من : (اجلناحي يقول

مراحل البحث والتفحص اليت تدفع اىل استكشاف االدلة ومناقشتها وهذا ال يعين اتباع حبد 
  ! )اتهذ

  :أقول

بل حنن بإزاء !  هذا الكالم ال ينفع٬، فلسنا يف سوق خضار نساوم البائع على سعر البصل
مسألة تتعلق بالدين٬، فأما أن تكون الرؤيا حجة وعلينا تقدمي الدليل٬، وأما أن ال تكون وعلينا 

ناحي٬، ودون كما يفعل اجل) اخل... ان الرؤيا قد تكون(كذلك تقدمي الدليل٬، أما الكالم بطريقة 
تقدمي الدليل٬، فقد يكون مقبوالً يف مدارس الصرخية البائسة٬، ولكنه مرفوض علمياً بكل 

  .تأكيد

W)١(א
ان القرآن يصرح ان الرؤيا ال ميكن ان يعتمد عليها : (كتب اجلناحي حتت هذا العنوان

 ر�بَّه� فَي�س�ق�ي أَح�د�كُم�ا أَمَّا نِالسِّج� ص�اح�ب�يِ ي�ا﴿: ويستشهد بقوله تعاىل ٬،)كدليل اذ هي ظن
 و�قَالَ # ت�س�ت�فْت�ي�ان� ف�يه� ال�ذ�ي اَألم�ر� قُض�ي� رَّأْس�ه� م�ن الط�ي�ر� فَت�أْكُلُ فَي�ص�لَب� اآلخ�ر� و�أَمَّا خ�م�راً

                                                            
  .٢٨ص :انظر آتاب الجناحي -١
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 السِّج�نِ ف�ي فَلَبِثَ ر�بِّه� ذ�كْر� الشَّي�طَانُ فَأَنس�اه� ر�بِّك� ع�ند� اذْكُر�نِي مِّن�ه�م�ا ن�اجٍ أَنَّه� ظَنَّ ل�ل�ذ�ي
  .)١(﴾س�نِني� بِض�ع�

  :ويرد عليه

ال ميكن لباحث حيترم نفسه٬، فضالً عن أن يكون متورعا٬ً، أن ي�طلق حكماً على الرؤيا   ١
فالرجل على ما يبدو يريد نفض يده من البحث !  vذه الطريقة املستعجلة٬، كما يفعل اجلناحي

شم نفسه عناء التعب٬، فيكتفي بذكر آية من القرآن ورد فيها التعبري مرة واحدة٬، ودون أن جي
بأ©ا ظن٬، ويترك عشرات اآليات والروايات دون حبث    كما يتصور اجلناحي   عن الرؤيا 

  !! فيها٬، فيا هللا ويا حلوزة الصرخي

لتها االستدالل باآلية٬، فعلى األقل البد أن تكون داللو ترتلنا مع اجلناحي٬، وقبلنا منه   ٢
الواردة يف اآلية٬، بينما ) ظن(قطعية على مراده٬، أي أن ال يكون هناك اختالف يف تفسري كلمة 

  :)٢( الواقع يشري إىل أكثر من فسر الكلمة قال خبالف ما قاله اجلناحي٬، وإليكم هذه النماذج

  :قال الشيخ الطوسي يف التبيان

 ذ�كْر� الشَّي�طَانُ فَأَنس�اه� ر�بِّك� ع�ند� اذْكُر�نِي مِّن�ه�م�ا ن�اجٍ أَنَّه� ظَنَّ ل�ل�ذ�ي و�قَالَ﴿: تعاىل قوله(
 للذي X يوسف قال عما حكاية وهذا. خالف بال آية ﴾س�نِني� بِض�ع� السِّج�نِ ف�ي فَلَبِثَ ر�بِّه�
 م�لَاقٍ أَنِّي ظَن�نت�﴿ لقوله العلم مبعىن ههنا الظن: علي أبو وقال منهما٬، ينجو أنه ظن

  .)٣( )﴾ح�س�ابِيه�

  :وقال الشيخ الطربسي

                                                            
 .٤٢ – ٤١: يوسف -١
الجناحي لم يستند على تفسير ألهل البيت عليهم السالم، وإنما اعتمد تفسيره الشخصي للقرآن، وهو أمر منهي عنه،  -٢

ووجه اإللزام فيها هو إنه إما أن يلتزم بما نذهب إليه . ل مفسرين تناقض قولهونحن من باب إلزامه بما يلتزم نذآر أقوا
وهو عدم جواز تفسير القرآن إال من قبل آل محمد عليهم السالم، فيكون قد نقض غزله بيده، وإما أن يلتزم بإمكانية أن 

  .يره، ويأخذه باإلعتبارفعليه أن يقبل بتفسير غ -وهو الظاهر عليه  -يفسر الناس غير المعصومين القرآن 
 .١٤٤ص ٦ج :الشيخ الطوسي -التبيان  -٣
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 أَنِّي ظَن�نت� إِنِّي﴿: قوله يف كما العلم٬، مبعىن هنا الظن ﴾مِّن�ه�م�ا ن�اجٍ أَنَّه� ظَنَّ ل�ل�ذ�ي و�قَالَ﴿(
  .)١( )﴾ح�س�ابِيه� م�لَاقٍ

  :وقال السيد الطباطبائي

 ذ�كْر� الشَّي�طَانُ فَأَنس�اه� ر�بِّك� ع�ند� ياذْكُر�نِ مِّن�ه�م�ا ن�اجٍ أَنَّه� ظَنَّ ل�ل�ذ�ي و�قَالَ﴿ :تعاىل قوله(
 من بأنه هلما تصرحيه مع اعتقاده على الظن وإطالق...  ﴾س�نِني� بِض�ع� السِّج�نِ ف�ي فَلَبِثَ ر�بِّه�

 مطلق على الظن إطالق من لعله األحاديث تأويل علمه ربه بان وتصرحيه به املقطوع املقضي
  .)٢( )"رvم مالقوا أ©م يظنون الذين: " تعاىل كقوله القرآن يف نظائر وله االعتقاد

  .وهو خالف ما قاله اجلناحي) علم(مبعىن ) ظن(فهؤالء مجيعاً فسروا 

Wא
فلما بلغ معه السعي قال يا بين إين أرى يف املنام " :قوله تعاىل(: خبصوص رؤيا إبراهيم يقول

...  "ل ما تؤمر ستجدين إن شاء اهللا من الصابرينأين أذحبك فانظر ماذا ترى قال يا أبتÌ افع
هي أمر  Xإال إننا لو خلينا اآلية لفهمنا منها فهما آخر وهو إ©ا ال تشري إىل إن رؤيا إبراهيم 

رأى يف املنام انه يذبح ابنه ومل يقل له انه  Xبالذبح بل غاية ما بينته اآلية إن النيب إبراهيم 
  ! )أمر بالذبح

  :ويرد عليه

٬، والرؤيا ليست اجلناحي يفهم من اآلية إن اهللا عز وجل مل يأمر إبراهيم بذبح إمساعيل  ١
٬، أم إنه كعادته يتخرص٬، ويتكلم من منطلق أمرا٬ً، فهل كالمه يوافق ما ورد عن آل حممد 

  ؟ هواه

 أتاه إبراهيم إنّ: (قوله X اهللا عبد أيب عن إبراهيم بن علي روى يف البحار عن تفسري
 لك املاء من ارتو ٬،إبراهيم يا: فقال التروية٬، يوم من الشمس زوال عند X جربئيل

                                                            
  .٢٢١ص ٢ج :الشيخ الطبرسي -تفسير جوامع الجامع  -١
  .١٨١ – ١٨٠ص ١١ج :السيد الطباطبائي -تفسير الميزان  -٢
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 وإنّ ٬،بالذبح أمره مث ... لذلك التروية فسميت ماء وعرفات مكة بني يكن ومل وألهلك٬،
 أن النوم يف فرأى قزح وهو احلرام املشعر على بات عرفات من أفاض حني X إبراهيم

 أن سارة وأمر وأهله٬، هو اجلمرة رمى مىن إىل انتهى افلم ٬،بوالدته حج كان وقد ابنه٬، يذبح
 وقال ابنه فاستشار الوسطى اجلمرة موضع إىل به فانطلق الغالم واحتبس البيت٬، زوري

 ذكر كما الغالم فقال ٬،"ترى ماذا فانظر أذحبك أين املنام يف أرى إين بين يا: "اهللا حكى كما
 وسلما ٬،"الصابرين من اهللا شاء إن ستجدين تؤمر ما افعل أبت يا" به اهللا أمرك ملا امض: اهللا

: فقال أذحبه٬، أن أريد: قال ؟ الغالم هذا من تريد ما ٬،إبراهيم يا: فقال شيخ وأقبل ٬،اهللا ألمر
: فقال ٬،بذلك أمرين اهللا إنّ: إبراهيم فقال عني٬، طرفة اهللا يعص مل غالماً تذبح٬، اهللا سبحان

 هذا بلغين الذي إنّ ويلك: إبراهيم له فقال لشيطان٬،ا Òذا أمرك وإمنا ذلك٬، عن ينهاك ربك
  .اهللا أمر إبراهيم من خالل الرؤيا الرواية صرحية يف أنّ .)١( )به أمرين الذي هو املبلغ

  :ويقول اجلناحي

ومل يقل افعل ما أمرت مما جيعل كون ان رؤيا .. وكذا قول إمساعيل يا ابيت افعل ما تؤمر (
الذبح وإ©ا متهيدية لذهن إمساعيل لكي يتسىن له تلبية األمر الذي إبراهيم جاءت قبل األمر ب

 )٢( وأما من يستدل على إن الرؤية سيأيت ألبيه فيما بعد والذي نستدل على وجوده من تلبيته
فإ©ا مصادرة على املطلوب ألننا خنتلف يف هذا التصديق " صدقت الرؤيا"احتوت مبقطع اآلية 

وال اقل من كون ما ذكرناه .. نستظهر أم إخباري كما يدعي للرؤيا هل هو متهيدي كما 
  ).أطروحة فضالً عن كو©ا احتمال مبطل لالستدالل

  :ويرد عليه

  :وعليه البد من التوضيح٬، فأقولبالتأكيد مل يفهم القارئ شيئاً من هذا الكالم املتعثر٬، 

                                                            
  .١٥١ص :الجزائري -قصص األنبياء : وانظر ،١٢٦ – ١٢٥ص ١٢ج :العالمة المجلسي - بحار األنوار  -١
 .الرؤيا: والصحيحآذا  -٢
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) ل ما تؤمريا أبيت افع: (Xيقصد اجلناحي من فوضى كلماته هذه إن قول إمساعيل 
الرؤيا جاءت بعد هذا األمر  هناك أمراً بالذبح سبق الرؤيا٬، وأنّ يدل على أنّ) ما أُمرت(وليس 

  !! لتمهد ذهن إمساعيل ليتقبل األمر ويلبيه

مثل هذه العقلية اليت تفكر vذه الطريقة تستحق حقاً أن تكون آية من آيات  واحلق إنّ
  ! الصرخي امللتاث

لكان األحرى أن   كما يعرب اجلناحي    يا كانت ¢يئة ذهن إمساعيل وظيفة الرؤ فلو أنّ
الرؤيا كانت جزء من سلسلة االمتحانات أو االبتالءات اليت مر  مث إنّ!  Xيراها هو ال أبوه 

 ر�بُّه� إِب�ر�اه�يم� اب�ت�لَى و�إِذ�﴿: تعاىل قوله يف X الصادق اإلمام عن٬، فقد ورد vXا إبراهيم 
 فأمتها إمساعيل ولده ذبح من نومه يف به اهللا ابتاله ما إنه(: قال ٬،)١(﴾أَت�مَّه�نَّفَ بِكَل�م�ات�
 إين: "قال أن إىل له ثوابا له تعاىل اهللا قال عزم فلما ٬،اهللا ألمر وسلم عليها وعزم إبراهيم
  .)٢( ...) ًإماما للناس جاعلك

بل إن إمساعيل ٬، يزعم اجلناحيفالرؤيا كانت امتحاناً إلبراهيم ال ¢يئة لذهن إمساعيل كما 
  :مل يكن يعلم بأمر الرؤيا٬، كما تدلنا الرواية التالية

 يوم كان ملا :أنه يذكران) السالم عليهما( اهللا عبد وأبا جعفر أبا مسع أنه بصري أيب عن(
 قام مث...  التورية فسميت املاء من تروه): السالم عليهما( إلبراهيم جربئيل قال التورية

 ٬،إليه كان ما وأنس وخالئقه مشائله فيه رأى وقد ٬،ابنه يذبح أن اهللا فأمره احلرام عراملش على
: فقال؛ الغالم واحتبس ٬،أنت البيت زوري: مهأل فقال مىن إىل املشعر من أفاض أصبح فلما

 أراد ما: بصري أليب فقلت: أبان فقال. القربان أقرب حىت والسكني احلمار هات ٬،بين يا
 باحلمار الغالم فجاء: قال ٬،ويدفنه فيجهزه حيمله مث يذحبه أن أراد: قال ؟ والسكني باحلمار

 اهللا إن هو واهللا أنت ٬،بين يا. هو أين يعلم ربك: قال ؟ القربان أين ٬،أبت يا: فقال والسكني
 من اهللا شاء إن ستجدين تؤمر ما افعل أبت يا: "قال ٬،ترى ماذا فانظر بذحبك أمرين قد

                                                            
 .١٢٤: البقرة -١
  .١١٧ص ٢ج :الحر العاملي -) آل البيت(وسائل الشيعة  -٢
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 ٬،بين يا: قال ٬،وثاقي وشد وجهي مخر ٬،أبت يا: قال الذبح على عزم افلم: قال ٬،"الصابرين
  .اليوم عليك أمجعهما ال واهللا الذبح مع الوثاق

 على فوضعها املدية وأخذ عليه أضجعه مث احلمار قرطان له فطرح: X جعفر أبو قال
 سبحان: فقال أذحبه٬، أن أريد: قال ؟ الغالم هذا من تريد ما: فقال شيخ فأقبل: قال ٬،حلقه

 ربك بل: فقال بذحبه٬، أمرين قد اهللا إن نعم: فقال ؟ تذحبه عني طرفة اهللا يعص مل غالم اهللا
 هو مسعت الذي الكالم ٬،ويلك: قال ٬،منامك يف الشيطان Òذا أمرك وإمنا ذحبه عن ¼اك

 نكإ ٬،إبراهيم يا: الشيخ فقال .الذبح على عزم مث ٬،أكلمك ال واهللا ال ٬،ترى ما يب بلغ الذي
 :بصري أبو قال. يكلمه أن فأىب ٬،فمهالً أوالدهم الناس ذبح ولدك ذحبت فإن بك يقتدي إمام

 حلقه على فوضعها املدية أخذ مث الوسطى اجلمرة عند فأضجعه: يقول X جعفر أبا مسعت
 فإذا إبراهيم فنظر ٬،حلقه عن X جربئيل فقلبها عليه انتحى مث السماء إىل رأسه رفع مث

 نودي مث ٬،مراراً ذلك ففعل ٬،قفاها على جربئيل وقلبها خدها على إبراهيم افقلبه مقلوبة هي
 وتناول حتته من الغالم واجتر الرؤيا صدقت قد ٬،إبراهيم يا: اخليف مسجد ميسرة من

  .)١( )اخل... حتته فوضعه ثبري قلة من الكبش جربئيل

جهز عدته٬، أي بال  إبراهيم اطلع ولده على أمر الذبح بعد أن من هذه الرواية يتضح أنّ
٬، بل كان امتحاناً عسرياً لكليهما عليهما السالم٬، ولذلك استحق إبراهيم سابق إنذار وال متهيد

٬، فاالمتحان كان بتصديقها٬، وإمضاء األمر الذي انطوت )قد صدقت الرؤيا: (أن يناديه ربه
  .عليه

ذبح ونزول كبش متهيدية وقد جاءت بعد حماولة ال) قد صدقت الرؤيا(وكيف تكون عبارة 
  ؟! الفداء

                                                            
  .٢٠٩ – ٢٠٧ص ٤ج :الشيخ الكليني -الكافي  -١
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א Wא
تامة السند والداللة  )١( يف البداية نشري اىل وجود راية: (حتت هذا العنوان كتب اجلناحي

 Xق ادعلى عدم حجية الرؤيا روى الكليين بسند صحيح عن ابن اذينة عن ايب عبد اهللا الص
كذبوا فان دين : "فقال: يف الرؤية آهريف حديث اذان الناصبة بعد ان ذكر ان ابن أيب كعب 

  ! )"يف النوم )٢( اهللا عز وجل اعز من يرى

  :ويرد عليه

هذه الرواية ال تدل على عدم حجية الرؤيا كما وهم اجلناحي٬، بل أقصى ما تدل عليه هو 
  .أن الشرائع٬، أو الفروع ال تؤخذ من أحالم الناس

א א
هذا : (٬، يقول اجلناحي)اخل... د رآنا فإن الشيطان ال يتمثل بنامن رآنا فق: (خبصوص رواية

فممكن أن يرى  مباشرة وأما من مل يراهم  احلديث خاص مبن رأى املعصومني 
ألنه ال يعرف صورهم فالشيطان مل يتمثل vم بل جاء ) حاشى هللا(الشيطان ظاناً انه هم 

  ! )بصورة أخرى وادعى كذباً أ©ا من صورهم

  :ليهويرد ع

اجلناحي ال ي�حسن حىت قراءة الرواية اليت يزعم أنه يستدل vا٬، إذ هي ذا¢ا  واضح أنّ
  :اما٬ً، وإليكم الرواية املقصودةتكذّبه٬، وتثبت خالف مطلبه مت

 بن علي عن اهلمداين٬، حممد بن أمحد أخربنا: قال ٬،)اهللا رمحه( إبراهيم بن حممد حدثنا(
 له قال أنه X الرضا موسى بن علي احلسن أيب عن أبيه٬، عن فضال٬، بن علي بن احلسن
 كيف: يل يقول كأنه املنام يف  اهللا رسول رأيت اهللا٬، رسول بن يا: خراسان أهل من رجل

                                                            
  .رواية: آذا والصحيح -١
عن ابن أذينة، عن أبي عبد اهللا : (٤٨٦ – ٤٨٢ص ٣ج :الشيخ الكليني - آذا أوردها، والصحيح آما في الكافي  -٢
X، إنهم : في أذانهم ورآوعهم وسجودهم، فقلت: ؟ فقال ماذا جعلت فداك في: ؟ فقلت ما تروي هذه الناصبة: قال: قال

فقال له سدير : آذبوا فإن دين اهللا عز وجل أعز من أن يرى في النوم، قال: إن أبي بن آعب رآه في النوم، فقال: يقولون
  ).خال... جعلت فداك فأحدث لنا من ذلك ذآرًا: الصيرفي
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 الرضا له فقال ؟ جنمي ثراكم يف وغيب وديعيت٬، واستحفظتم بضعيت٬، أرضكم يف دفن إذا أنتم
X :زارين فمن أال والنجم٬، الوديعة وأنا نبيكم٬، من بضعة وأنا أرضكم٬، يف املدفون أنا 
 القيامة٬، يوم شفعاؤه وآبائي فأنا وطاعيت٬، حقي من وتعاىل تبارك اهللا أوجب ما يعرف وهو
 عن أيب٬، حدثين ولقد. واإلنس اجلن الثقلني وزر مثل عليه كان ولو جنا شفعاؤه كنا ومن

 ال الشيطان نأل ؛رآين فقد منامه يف رآين من: قال  اهللا رسول أنّ  أبيه عن جدي٬،
 وإنّ شيعتهم٬، من أحد صورة يف وال أوصيائي٬، من أحد صورة يف وال صوريت٬، يف يتمثل
  .)١( )النبوة من جزءاً سبعني من جزء الصادقة الرؤيا

ملن قال له إنه رأى  ذكر حديث رسول اهللا  Xاإلمام الرضا  نّأواضح من الرواية  
أراد أن يفهم  Xأي إنه  ٬،Xاإلمام الرضا  وهذا الرجل يعيش يف زمن الرسول يف منامه٬،

ألن الشيطان ال يتمثل به٬، ولو كان ي�حتمل أن من  ؛حقاً من رآه هو رسول اهللا  نّأالرائي 
ملا قال له اإلمام ما قال٬، أو لكان على األقل قد نبه  رآه شيطاناً ألنه ال يعرف صورة النيب 

  .هلذا

>
لفاظ إذا خلت من القرائن الصارفة للمعىن اÜازي فإ©ا تنصرف إىل إن األ: (اجلناحي يقول

إىل املعىن احلقيقي وهي خالية من القرائن فهي تنصرف " رآنا"املعىن احلقيقي ويف املقام فكلمة 
فإذن انه ال يتمثل بنا الشيطان الظاهر منها يف ) لو صح التعبري(الرؤية احلقيقية ال الرؤيا املنامية 

  ! )ال يف املناماحلقيقة 

  :ويرد عليه

يف من رآين : (الرواية واضحة جداً يف تقييد الرؤية بالرؤية املنامية٬، أي يف الرؤيا٬، فقد قال
ن الشيطان ال يتمثل يف صوريت وال يف صورة أحد من أل: (٬، وعليه فقوله)فقد رآين املنام

يتمثل يف صورهم يف الشيطان ال  يقصد منه إنّ) أوصيائي وال يف صورة واحد من شيعتهم
  .املنام

                                                            
  .١٢١ – ١٢٠ص :الشيخ الصدوق - األمالي  -١
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א Wא
هذه الرواية من اضعف أخبار اآلحاد ( :يقولبعد فشله املرير٬، يلجأ اجلناحي للعبة السند٬، ل

كما انه البد أن نشري انه توجد رواية أخرى قريبة من هذا ... بل هي تفتقر إىل السند أصالً 
  ).لى هذه الرواية سنداً أو داللةاملعىن فريد عليها كل أو جل ما أوردناه ع

  :ويرد عليه

بل هذه الرواية من أقوى الروايات٬، فقد رواها العامة واخلاصة على حد سواء٬، وبصور 
  ! إ©ا تفتقر للسند: العجيب إن آية الصرخي يقولوصيغ شىت٬، و

: قال ٬،)اهللا رمحه( إبراهيم بن حممد حدثنا: (وهذا هو سندها كما ورد يف الرواية أعاله
 احلسن أيب أبيه٬، عن عن فضال٬، بن علي بن احلسن بن علي عن اهلمداين٬، حممد بن أمحد أخربنا
  ).X الرضا موسى بن علي

  :وسندها من أصح األسناد٬، وإليكم حتقيقه

  :حممد بن إبراهيم  ١

حممد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاين رمحه اهللا عنه أبو جعفر بن : (قال يف جامع الرواة
  .)١()ترضيا وهو عن احلسني بن روح قدس اهللا روحه ما ينبئ عن حسن حاله واعتقادهبابويه م

قد أكثر الصدوق من : قوله حممد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاين: (وقال الوحيد البهبهاين
ه محريكون من مشاخيه  أنالرواية عنه مترضيا مترمحا ومنه يظهر حاله بل جاللة شانه وحيتمل 

عند ذكر طريق الصدوق إىل امحد بن حممد بن سعيد انه اهللا ه محاملصنف ر وسيجئ عن اهللا
كنيته  أنما ينبئ عن كونه مقبوال عندهم هذا والظاهر  اهللاه محرروى عن احلسني بن روح 

  .)٢( )اهللاه محرأبو العباس ويلقب باملكتب على ما يظهر من غيبة الصدوق 

                                                            
  .٤٣ص ٢ج :محمد علي األردبيلي -جامع الرواة  -١
  .٢٩١ص :الوحيد البهبهاني -تعليقة على منهج المقال  -٢
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م بن إسحاق الطالقاين أبو العباس حممد بن إبراهي   ١٢٢٢٦: (وقال علي النمازي
ومنه يظهر حسن . عليه ومترمحاً قد أكثر الصدوق من الرواية عنه يف كتبه مترضياً: املكتب

وقد . وعن اÜلسي األول اجلزم بأنه من مشائخ الصدوق وهو يف حمله. حاله بل جاللة شأنه
  .)١( )Xيظهر من بعض الروايات روايته عن احلسني بن روح نائب احلجة 

  :اهلمداين حممد بن أمحد  ٢

روى : أمحد بن حممد اهلمداين موىل بين هاشم   ١٧٣١: (ذكره علي النمازي٬، بقوله
الصدوق يف املعاين باب معاين حروف للجمل عن حممد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاين٬، عنه٬، 

 اإلسناد مثله٬، ورواه يف التوحيد واألمايل vذا Xعن جعفر بن عبد اهللا بن جعفر الصادق 
  .)٢( )ولعله أمحد بن حممد بن سعيد اهلمداين املذكور. ..

روى عن جعفر بن عبد اهللا٬، وروى : أمحد بن حممد اهلمداين  ٩٦٣: (وقال السيد اخلوئي
إين أخلق لكم : (سورة آل عمران٬، يف تفسري قوله تعاىل: تفسري القمي. عنه علي بن إبراهيم

موىل بين : أمحد بن حممد اهلمداين  ٩٦٤. حتاده مع من بعدهالظاهر ا: أقول...) من الطني 
اÜلس : األمايل. هاشم٬، روى عن املنذر بن حممد٬، وروى عنه حممد بن إبراهيم ابن إسحاق

  .)٣( )هو أمحد بن حممد بن سعيد املتقدم: أقول. ٬٦، احلديث  ٨١

محد بن حممد بن أ] ٢٣٣[( :وقد وثقه كل من النجاشي والطوسي٬، فقد قال فيه النجاشي
سعيد بن عبد الرمحن بن زياد بن عبد اهللا بن زياد بن عجالن موىل عبد الرمحن بن سعيد بن 

هذا رجل جليل يف أصحاب احلديث٬، مشهور باحلفظ٬، واحلكايات . قيس السبيعي اهلمداين
ختتلف عنه يف احلفظ وعظمه٬، وكان كوفيا زيديا جاروديا على ذلك حىت مات٬، وذكره 

كتاب : له كتب٬، منها. الختالطه vم ومداخلته إياهم وعظم حمله وثقته وأمانتهأصحابنا 
 Xالتاريخ وذكر من روى احلديث٬، كتاب السنن٬، كتاب من روى عن أمري املؤمنني 

  .)٤()اخل...

                                                            
  .٣٥٩ص ٦ج :الشيخ علي النمازي الشاهرودي -مستدرآات علم رجال الحديث  -١
  .٤٨١ص ١ج :الشاهروديالشيخ علي النمازي  -مستدرآات علم رجال الحديث  -٢
 .١٣١ص ٣ج :السيد الخوئي -معجم رجال الحديث  -٣
  .٩٥ – ٩٤ص :النجاشي - رجال النجاشي  -٤
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أمحد بن حممد بن سعيد بن عبد الرمحان    ٢٤] ٨٦[( :وقال الشيخ الطوسي يف الفهرست
د بن قيأآهلتنا السبيعي ٬، موىل عبد الرمحان بن سعيزياد بن عجالنبن عبيد اهللا ابن  بن زياد

اهلمداين٬، املعروف بابن عقدة احلافظ٬، أخربنا بنسبه أمحد بن عبدون٬، عن حممد بن أمحد بن 
٬، وعلى جارودياً اللة وعظم احلفظ أشهر من أن يذكر٬، وكان زيدياًوأمره يف الثقة واجل. اجلنيد

  .)١( )ته عنهم وخلطته vم و تصنيفه هلممجلة أصحابنا لكثرة روايذكرناه يف  وإمنا٬، ذلك مات

  :فضال بن علي بن احلسن بن علي  ٣

علي بن احلسن بن علي بن فضال بن عمر بن أمين موىل ] ٦٧٦[( :وثقه النجاشي بقوله
وعارفهم  ٬،رمة بن ربعي الفياض أبو احلسن٬، كان فقيه أصحابنا بالكوفة٬، ووجههم٬، وثقتهمعك

  .)٢( )اخل... ث٬، واملسموع قوله فيهباحلدي

  :فضال بن علي بن احلسن  ٤

احلسن   ٤] ١٦٤[( :ووثقه الطوسي يف الفهرست بقوله )٣( ذكره النجاشي مبدح عظيم
أيب احلسن  إمامة٬، مث رجع إىل عبد اهللا بن جعفر بإمامةيقول  حيا٬ً، كان فطبن علي بن فضال

X وهو ابن التيملي بن ربيعة بن بكر٬، موىل ٬، عند موته٬، ومات سنة أربع وعشرين ومائتني
لة٬، ٬، عظيم املرتبه٬، كان جليل القدر وكان خصيصاً Xالرضا روى عن . تيم اهللا بن ثعلبة

  .)٤( )اخل ... ٬، ثقة يف احلديث ويف رواياتهورعاً زاهداً

  .الرواية صحيحة: النتيجة

א א Wא
هذه الرواية كسابقتها : (يقول آية الصرخيم املهدي عليهما السالم وخبصوص رؤيا أم اإلما

  ! )ساقطة سنداً

                                                            
  .٧٣ص :الشيخ الطوسي -الفهرست  -١
  .٢٥٨ – ٢٥٧ص :النجاشي - رجال النجاشي  -٢
 .٣٦ – ٣٤ص :النجاشي -رجال النجاشي : انظر -٣
  .٩٨ – ٩٧ص :الشيخ الطوسي -الفهرست  -٤



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ............................................  ٥٢

  :ويرد عليه

الساقط هو تبجحك األجوف بالعلم٬،  فيما خيص الرواية السابقة اتضح للقارئ أنّ
أما هذه الرواية فيكفي شهادة بصحتها نقلها يف كتاب كمال الدين وانتسابك املزيف للعلماء٬، 

ق٬، وكتاب غيبة الطوسي٬، وكذلك تلقيها من قبل علماء الطائفة بالقبول٬، للشيخ الصدو
باب جواز ابتياع ما يسبيه الظامل من أهل احلرب وما (والعمل مبقتضاها٬، فقد اعتمدوها يف 

  .ينجرب بعمل األصحاب   على افتراضه    ٬، ومعلوم أن الضعيف )١( )يسرق منهم ولو خصياً

א W)٢(א
: فيه خبصوص رؤيا أم املهدي عليهما السالم٬، جاء احي كالماً للسيد الصدر٬،ونسب اجلن

إن : ن نلتزم حبرفية الرؤيا بل ميكننا أن حنمله على حنو من الرمزية ونقولإننا غري مضطرين أل(
 كانت وهي يف بالدها األوىل كانت ملهمة بشكل غامض) عليه وعليها السالم(أم املهدي 

ذا املستقبل أحبته احلنني إليه٬، مبقدار حبيث إ©ا حني واجهت هببعض خطوط مستقبلها و
وهذه مصلحة إهلية عظيمة باعتبار ما يعلمه اهللا تعاىل من كو©ا أماً للمهدي . وأخلصت له
X إذن فهي حتتاج إىل إهلام . وما سوف ترى يف سبيل ذلك من الضغط واملطاردة والعذاب

  ).اخل...خاص ولو بشكل ال شعوري غامض 

مل  )عليها السالم(من خالل هذا النقل يزعم أن رؤيا أم اإلمام املهدي اجلناحي  :ويرد عليه
  !! وإمنا كانت إهلاماً غامضا٬ً، أو إهلاماً بشكل ال شعوري غامضتكن رؤيا٬، 

الرؤيا إهلام أيضا٬ً، فمن هذه اجلهة مل ي�ضÌف اجلناحي شيئا٬ً، وإن كان أضاف هلمه مهاً : أقول
وال أدري حقاً ما الضرورة اليت استدعت مثل هذا التوجيه الذي ال !  غامضاً فجعلها إهلاماً

  .٬، وليست غريبة أبداً)٣ (ميلكون عليه دليال٬ً، فالرؤيا واضحة للغاية

                                                            
السيد  -جامع أحاديث الشيعة : وآذلك ،٣٦٧ص ١٣ج :الميرزا النوري -مستدرك الوسائل : انظر على سبيل المثال -١

  .٢٢٦ص ١٨ج :البروجردي
لمثلها الحق أمر الصرخي  - على ما أظن  -في واحدة من لوثاته ودواهيه التي لم يسبقه لها سابق، ولن يلحقه  -٢

ب اآليات المجانية وأعلنهم مجتهدين صرخيين، أمرهم بتقليده وإتباعه شأنهم شأن مجموعة الجهلة الذين وزع عليهم ألقا
  !! أي مقلد آخر، فابتدع بذلك ظاهرة المجتهدين المقلدين

 ،حدثنا محمد بن علي بن حاتم النوفلي: (وما بعدها ٤١٧ص :الشيخ الصدوق -ورد في آمال الدين وتمام النعمة  -٣
حدثنا أبو الحسين محمد : قال ،حدثنا أحمد بن طاهر القمي: قال ،بن عيسى الوشاء البغداديالعباس أحمد  حدثنا أبو: قال
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א Wאא
وحىت يف عصرنا  إن السرية العقالئية القطعية يف عصر املعصومني : (يقول اجلناحي

  !! )على عدم اعتماد الرؤيا كدليل يف أي أمر من األمور احلاضر كانت جارية

  :ويرد عليه

                                                                                                                                                                                   
فأريت في تلك الليلة آأن المسيح : ... قالت: إلى قوله... آربال سنة ست وثمانين ومائتين وردت : قال ،بن بحر الشيباني

في الموضع  وارتفاعًا يباري السماء علوًا برًاقصر جدي ونصبوا فيه من والشمعون وعدة من الحواريين قد اجتمعوا في
صلى اهللا عليه وآله مع فتية وعدة من بنيه فيقوم إليه المسيح  الذي آان جدي نصب فيه عرشه، فدخل عليهم محمدًا

من وصيك شمعون فتاته مليكة البني هذا، وأومأ بيده إلى أبي محمد  إني جئتك خاطبًا ،يا روح اهللا: فيعتنقه فيقول
قد أتاك الشرف فصل رحمك برحم رسول اهللا صلى اهللا عليه : هذا الكتاب، فنظر المسيح إلى شمعون فقال له صاحب
وشهد بنوا محمد  Xقد فعلت، فصعد ذلك المنبر وخطب محمد صلى اهللا عليه وآله وزوجني وشهد المسيح : قال ،وآله

ن أقص هذه الرؤيا على أبي وجدي مخافة القتل، صلى اهللا عليه وآله والحواريون، فلما استيقظت من نومي أشفقت أ
فكنت أسرها في نفسي وال أبديها لهم، وضرب صدري بمحبة أبي محمد حتى امتنعت من الطعام والشراب وضعفت 

فلما  ،فما بقي من مدائن الروم طبيب إال أحضره جدي وسأله عن دوائي شديدًا نفسي ودق شخصي ومرضت مرضًا
أرى أبواب الفرج  ،يا جدي: ؟ فقلت فهل تخطر ببالك شهوة فأزودآها في هذه الدنيا ،رة عينييا ق: برح به اليأس قال

مغلقة فلو آشفت العذاب عمن في سجنك من أسارى المسلمين وفككت عنهم األغالل وتصدقت عليهم ومننتهم  علّي
إظهار الصحة في بدني بالخالص لرجوت أن يهب المسيح وأمه لي عافية وشفاء، فلما فعل ذلك جدي تجلدت في 

بعد أربع ليال آأن سيدة  فسر بذلك جدي وأقبل على إآرام األسارى إعزازهم، فرأيت أيضًا ،من الطعام وتناولت يسيرًا
هذه سيدة النساء أم : النساء قد زارتني ومعها مريم بنت عمران وألف وصيفة من وصائف الجنان فتقول لي مريم

بكي وأشكو إليها امتناع أبي محمد من زيارتي، فقالت لي سيدة النساء عليها ، فأتعلق بها وأXزوجك أبي محمد 
إن ابني أبا محمد ال يزورك وأنت مشرآة باهللا وعلى مذهب النصارى وهذه أختي مريم تبرأ إلى تعالى من : السالم

أشهد أن ال إله إال اهللا : فتقولي إياكدينك فإن ملت إلى رضا اهللا عز وجل ورضا المسيح ومريم عنك وزيارة أبي محمد 
: رسول اهللا، فلما تكلمت بهذه الكلمة ضمتني سيدة النساء إلى صدرها فطيبت لي نفسي، وقالت محمدًا -أبي  -وأشهد أن 

وا شوقاه إلى لقاء أبي محمد، فلما آانت الليلة : توقعي زيارة أبي محمد إياك فإني منفذه إليك، فانتبهت وأنا أقول اآلن
: جفوتني يا حبيبي بعد أن شغلت قلبي بجوامع حبك؟ قال: في منامي فرأيته آأني أقول له Xي أبو محمد القابلة جاءن

ما آان تأخيري عنك إال لشرآك وإذ قد أسلمت فإني زائرك في آل ليلة إلى أن يجمع اهللا شملنا في العيان، فما قطع عني 
أخبرني أبو محمد ليلة من الليالي : فقالت ؟ وقعت في األسر وآيف: فقلت لها: قال بشر. زيارته بعد ذلك إلى هذه الغاية

إلى قتال المسلمين يوم آذا، ثم يتبعهم فعليك باللحاق بهم متنكرة في زي الخدم مع عدة من  أن جدك سيسرب جيوشًا
أحد الوصائف من طريق آذا، ففعلت فوقعت علينا طالئع المسلمين حتى آان من أمري ما رأيت وما شاهدت وما شعر 

بأني ابنة ملك الروم إلى هذه الغاية سواك، وذلك باطالعي إياك عليه، ولقد سألني الشيخ الذي وقعت إليه في سهم ] بي[
بلغ من : ؟ قالت نك رومية ولسانك عربيأالعجب : اسم الجواري، فقلت: نرجس، فقال: الغنيمة عن اسمي فأنكرته وقلت

 أوعز إلى امرأة ترجمان له في االختالف إلي، فكانت تقصدني صباحًاولوع جدي وحمله إياي على تعلم اآلداب أن 
فلما انكفأت بها إلى سر من رأى دخلت على موالنا : قال بشر. وتفيدني العربية حتى استمر عليها لساني واستقام ومساًء

مد صلى اهللا عليه آيف أراك اهللا عز اإلسالم وذل النصرانية، وشرف أهل بيت مح: فقال لها Xأبي الحسن العسكري 
فإني أريد أن أآرمك فأيما أحب إليك عشرة : ؟ قال آيف أصف لك يا ابن رسول اهللا ما أنت أعلم به مني: ؟ قالت وآله

ويمأل  وغربًا بولد يملك الدنيا شرقًا فابشري: Xبل البشرى، قال : ؟ قالت أم بشرى لك فيها شرف األبد، آالف درهم
ممن خطبك رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله له من : X؟ قال  ممن: ، قالتوجورًا ظلمًا آما ملئت وعدًال األرض قسطًا

من : فممن زوجك المسيح ووصيه، قالت: ؟ قال من المسيح ووصيه: ليلة آذا من شهر آذا من سنة آذا بالرومية، قالت
لليلة التي أسلمت فيها على يد سيدة وهل خلوت ليلة من زيارته إياي منذ ا: ؟ قالت فهل تعرفينه: ؟ قال ابنك أبي محمد

فاعتنقتها طويال  ،هاهيه: لها Xادع لي أختي حكيمة، فلما دخلت عليه قال  ،يا آافور: Xفقال أبو الحسن . النساء أمه
أخرجيها إلى منزلك وعلميها الفرائض والسنن فإنها زوجة أبي  ،يا بنت رسول اهللا: ، فقال لها موالناوسرت بها آثيرًا

  ).Xأم القائم محمد و
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بعد أن دلّ القرآن واحلديث على حجية الرؤيا يف املورد الذي ذكرناه٬، فال ميكن الزعم بأن 
سرية العقالء على غري ما دل عليه القرآن واحلديث٬، اللهم إال أن يكون املقصود هو سرية 

  ! )١( الصرخي العقالء اÜانني على النمط

الدليل على ف!  ٬، وأىن لهيم عليها الدليلعلى صاحبها أن يقودعوى فارغة الهذه  نّأعلى 
على أن سرية العقالء يف كل زمان ومكان كان ما٬ً، ولو شئنا سرد األخبار الدالة خالفها متا

 ردت فيهاوفمنذ ملحمة جلجامش اليت  ٬،جداً لطال بنا املقام عنوا©ا االهتمام الكبري بالرؤى
وسورة يوسف خري   جمموعة من الرؤى٬، مروراً بفراعنة مصر واهتمامهم بالرؤيا وتعبريها 

وليس انتهاء باألخبار الكثرية جداً اليت تضمنتها الكتب الدينية كالتوراة واإلجنيل    شاهد 
  :الذي مجعته ال على حنو التعيني لذا نكتفي بالقليل .اخل... والقرآن والروايات 

اليهودي على رسول دخل جندل بن جنادة بن جبري : (بن عبد اهللا األنصاري جابرعن    
اسلم  ٬،يا جندل: رحة يف النوم موسى بن عمران فقالين رأيت الباإمث  :إىل قوله ... اهللا 

اسلم فلله احلمد أسلمت  :فقلت. نبياء واستمسك بأوصيائه من بعدهعلى يد حممد خامت األ

                                                            
في  -آما يزعم  -من المضحكات المبكيات، وشر البلية ما ُيضحك إن الصرخي أمر أتباعه بكتابة مباهالت  -١

! المنتديات والمواقع االلكترونية، فمأل هؤالء صفحات طويلة عريضة بالشتائم والسباب التي يتورع عنها أبناء الشوارع
قال . انظر في ذلك آتاب محمود الصرخي عقدة التناقض والجنون!!  بًا مقدسةوأسمى لهم سيدهم هذا السباب القبيح حر

المّكار فتحّدوه في آل  لقد تصدى المؤمنون والمؤمنات األخيار لمّدعي العصمة الكاذب: (الصرخي مخاطبًا أوباشه
التامة القاطعة  وعشرات اآلالف من الردود العلمية شيء وأبطلوا آل ادعاءاته حيث سجلوا وآتبوا ونشروا آالف

. وأنهت والى األبد آل ادعاءات مدعي العصمة الكاذب وافتراءاته وسخافاته والحجج البالغة الدامغة التي أبطلت
الكبير فضًال عن  الغريب والعجيب والمعجز الذي حصل أنه حتى الطفل الرضيع والمرأة العجوز والشيخ والشيء

المقدس ورموا سهام الحق في قلب الشيطان المتجسد  آلهم شارآوا في النزالالمرأة المؤمنة والرجال األخيار األطهار، 
آثيرًا  وحتى المباهلة ودعوتها المتكررة والتي تحدى بها آثيرًا آثيرًا وتبجح بها...   في الدجال الضال مدعي العصمة

سحره ودجله وآما صرح البعض بهذا خوفًا من  آثيرًا والتي وقف أمامها الكل عاجزًا خائفًا مرعوبًا ليس لحّقانيتها بل
السحر وعلى أيدي ساحرين آبار، لكن األنصار األتقياء هم فقط وفقط من وقف  المعنى عندما أشاروا الى تعلم الدجال

ولم يهتّزوا ولم  الباطل وتحدوا الدجال حتى في المباهلة فاستجابوا لطلبه ودعوته المباهلة وتحدوا سحره في وجه
من اهللا ومشيئته، ولم تكن مباهلة بل مباهالت  يعرفوا الخوف ما داموا في اهللا والى اهللا وآل شيءيرتعدوا ولم ولن 

 وأشهر طوال، والمميز فيها أن بعض تطبيقاتها بالغت جدًا جدًا جدًا في هتك وأسابيع ومباهالت وآالف المباهالت وأليام
يمتلك أي منزلة وليس له أي  من أجل اثبات انه ال الممكنة األساليبالدجال مدعي العصمة وهتك آل حرماته وبكل 
المنزلة والكرامة أي لو آان حاله حال أي انسان ولو آان فاسقًا فإنه  آرامة عند اهللا تعالى ، ألنه لو امتلك ذرة واحدة من

صل أي يح وبصورة فاحشة وألنتصرت اإلرادة اإللهية لمظلوميته ولو بصورة نسبية جزئية، لكن لم سيكون مظلومًا
براءتهم ولعنهم ومباهلتهم من اهللا وفيه واليه  شيء بل العكس فقد لمس المباهلون برآة اللعن والمباهلة مع الدجال ألن

 وال لسحر أسياده ومعلميه أي تأثير فال سلطان لسحرهم) ابن آاطع، اليماني(العصمة  نعم لم يكن لسحر الدجال مدعي
  ).لناصرة المضحية واألفكار الحكيمة النّيرةعلى القلوب الطاهرة النقية والنفوس ا
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أوصيائي  :٬، قالمتسك vمعن أوصياؤك من بعدك أل ربين يا رسول اهللاخ :مث قال. وهداين بك
  .)١( )اخل... ثنا عشراال

 ملا: قال ٬،الكليب مسعان بن عتبة عن ٬،جندب بن الرمحن عبد فحدثين: خمنف أبو قال(   
 هللا إنا": يقول فأقبل انتبه مث خفقة احلسني رأس خفق ساعة وسرنا مقاتل ابن قصر من ارحتلنا

 على وهو احلسني بن علي إليه فأقبل. مرتني "العاملني رب هللا احلمد" و ٬،"راجعون ليهإ وإنا
 ٬،بين يا: احلسني قال ؟ اهللا محدت وعالم ٬،استرجعت مم فداك جعلت أبت يا: له فقال فرس

 أنفسنا أ¼ا فعلمت إليهم تسري واملنايا يسريون القوم: فقال فرس على فارس يل عرض إنه
 يرجع والذي بلى: قال ؟ احلق على لسناأ أبداً سوء اهللا أراك ال ٬،أبتاه يا: فقال .إلينا نعيت

  .)٢( )والده عن ولد جزى ما خري اهللا جزاك: قال .نبايل ال فإذاً ٬،أبت يا: فقال. العباد إليه

 :فقال املخزومي هشام بن الرمحن عبد بن عمرو ©اه اخلروج على احلسني عزم ملا(...    
 إليه وكتب. .. ناصح وأنصح مشري أمحد عندي وأنت يكن يقض مهما عم ابن يا اهللا جزاك
 فخربين منامي يف اهللا رسول جدي رأيت قد إين: فأجابه ذلك يف املدينة من جعفر بن اهللا عبد
 يوم اليهود يعتدي كما عل̀ي ليعتدين عم ابن يا واهللا ٬،عل̀ي أم كان يل له ماض وأنا بأمر

  .)٣( )وخرج .السبت

 قال: (شيخ الصدوق رمحه اهللا عن سبب تأليفه كتاب كمال الدين ومتام النعمةقال ال   
 هذا مصنف القمي بابويه بن موسى بن احلسني بن علي بن حممد جعفر أبو الفقيه الشيخ
 وطري قضيت ملا أين: هذا كتايب تأليف إىل دعاين الذي إن: )طاعته على اهللا أعانه( الكتاب

 فوجدت vا٬، وأقمت نيسابور إىل رجعت عليه اهللا صلوات االرض موسى بن علي زيارة من
 الشبهة٬، X القائم أمر يف عليهم ودخلت الغيبة٬، حري¢م قد الشيعة من إيلّ املختلفني أكثر

 احلق إىل إرشادهم يف جمهودي أبذل فجعلت واملقائيس٬، اآلراء إىل التسليم طريق عن وعدلوا
 أنا فبينا...  عليهم اهللا صلوات واألئمة النيب عن ذلك يف الواردة باألخبار الصواب إىل وردهم
 كأين فرأيت ٬،النوم غلبين إذ ونعمة وإخوان وولد أهل من ورائي خلفت فيما أفكر ليلة ذات

                                                            
  .١٧٨ص ١ج :إلزام الناصب -١
  .٧٤ص :أبو الفرج األصفهانى -مقاتل الطالبيين  -٢
  .٢٤٥ص ٣ج :ابن شهر آشوب -مناقب آل أبي طالب  -٣
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 وأقبله٬، أستلمه األسود احلجر عند السابع الشوط يف وأنا احلرام اهللا بيت حول أطوف مبكة
 الزمان صاحب القائم موالنا فأرى" باملوافاة يل تشهدل تعاهدته وميثاقي أديتها أمانيت: "وأقول

 ما X فعلم فكر٬، وتقسم قلب شغل على منه فأدنو الكعبة٬، بباب واقفاً )عليه اهللا صلوات(
 يف كتاباً تصنف ال مل: يل قال مث السالم٬، عليx فرد عليه فسلمت وجهي٬، يف بتفرسه نفسي يف

 فقال أشياء٬، الغيبة يف صنفت قد ٬،اهللا رسول بنا يا: له فقلت ؟ مهك قد ما تكفي حىت الغيبة
X :فيه واذكر الغيبة يف كتاباً اآلن) صنف ولكن( تصنف أن آمرك السبيل ذلك على ليس 
 والبث والبكاء الدعاء إىل فزعاً فانتبهت عليه٬، اهللا صلوات مضى مث.  األنبياء غيبات

 ويل ألمر ممتثالً الكتاب هذا فتألي يف ابتدأت أصبحت فلما الفجر٬، طلوع وقت إىل والشكوى
 عليه باهللا إال توفيقي وما التقصري٬، من ومستغفراً عليه ومتوكالً باهللا مستعيناً وحجته٬، اهللا

  .)١( )أنيب وإليه توكلت

] خيتلف أي يتردد[كان خيتلف إيلّ : قال الشيخ( :املفيد أخرياً ما ورد عن الشيخ لأنق
 اجتمعت البارحة مع الطرباين شيخ من: م فقال يل يوماًنصار ويتعلم الكالحدثٌ من أوالد األ

وكيف : حنبلية وأنتم تستهزؤون باحلنبلية٬، فقلت لهأنتم يا معشر اإلمامية : فقال يل ٬،الزيدية
عي املعجزات ألكابرها ٬، واحلنبلية تدة تعتمد على املنامات وأنتم كذلكألن احلنبلي: ذلك؟ فقال
ن عندي فلم يك ٬،ة القبور واالعتكاف عندها وأنتم كذلك٬، واحلنبلية ترى زياروأنتم كذلك

قد : ارجع إليه فقل له: فقلت له: ؟ قال الشيخ أدام اهللا عزه جواب أرتضيه٬، فما اجلواب
قل له إن كانت اإلمامية حنبلية مبا وصفت أيها : ما ألقيته إيل على فالن فقال يل عرضت

 ٬، وذلكبصحة احلنبلية وصواب مذاهب أهلهاالشيخ فاملسلمون بأمجعهم حنبلية والقرآن ناطق 
 و�الشَّم�س� كَو�كَباً ع�ش�ر� أَح�د� ر�أَي�ت� إِنِّي أَبت� ي�ا ل�أَبِيه� ي�وس�ف� قَالَ إِذْ﴿ :اهللا تعاىل يقول أنّ

 كَي�داً لَك� يد�واْفَي�ك� إِخ�و�ت�ك� ع�لَى ر�ؤ�ي�اك� ت�قْص�ص� الَ ب�ن�يَّ ي�ا قَالَ # س�اجِد�ين� ل�ي ر�أَي�ت�ه�م� و�الْقَم�ر�
عرفه أولياؤه  ام وجعل له تأويالًفأثبت اهللا جل امسه املن. ﴾مُّبِني¤ ع�د�وٌّ ل�ِإلنس�ان� الشَّي�طَانَ إِن�

وأثبتته األنبياء ودانت به خلفاؤهم وأتباعهم من املؤمنني واعتمدوه يف علم ما يكون وأجروه 
  .رى اخلرب مع اليقظة وكالعيان لهجم

                                                            
  .٤ – ٢ص :الشيخ الصدوق - آمال الدين وتمام النعمة  -١
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 و�قَالَ خ�م�راً أَع�ص�ر� أَر�انِي إِنِّي أَح�د�ه�م�ا قَالَ فَت�ي�انَ السِّج�ن� م�ع�ه� د�خ�لَ﴿: هوقال سبحان
 م�ن� ن�ر�اك� إِنَّا بِت�أْوِيل�ه� ن�بِّئْن�ا م�ن�ه� الط�ي�ر� ت�أْكُلُ خ�ب�زاً ر�أْس�ي فَو�ق� أَح�م�لُ أَر�انِي إِنِّي اآلخ�ر�

٬، وكان سؤاهلما له مع ق منه حلكم املنامه وذلك على حتقيبتأويل Xفنبأمها  ﴾الْم�ح�ِسنِني�
يل ألكثرها صحيح إذا وافق معناها٬، ٬، والتأوعلى أن املنامات حق عندهم دليالً جهلهما بنبوته
 و�س�ب�ع� ع�ج�اف¤ س�ب�ع¤ ي�أْكُلُه�نَّ س�م�ان� ب�قَر�ات� س�ب�ع� أَر�ى إِنِّي الْم�ل�ك� و�قَالَ﴿: وقال عز امسه

*  ت�ع�ب�ر�ونَ ل�لرُّؤ�ي�ا كُنت�م� إِن ر�ؤ�ي�اي� ف�ي أَفْت�ونِي الْم�ُأل أَيُّه�ا ي�ا ي�ابِس�ات� و�أُخ�ر� خ�ض�رٍ ت�س�نب�الَ
األمر وكان  Xمث فسرها يوسف  ﴾بِع�ال�م�ني� اَألح�الَمِ بِت�أْوِيلِ ن�ح�ن� و�م�ا أَح�الَمٍ أَض�غ�اثُ الُواْقَ

  .كما قال

 ب�ن�يَّ ي�ا قَالَ السَّع�ي� م�ع�ه� ب�لَغَ فَلَمَّا﴿: )عليهما السالم(وإمساعيل  اهيموقال تعاىل يف قصة إبر
 ش�اء إِن س�ت�جِد�نِي ت�ؤ�م�ر� م�ا افْع�لْ أَب�ت� ي�ا قَالَ ت�ر�ى م�اذَا فَانظُر� أَذْب�ح�ك� أَنِّي الْم�ن�امِ ف�ي أَر�ى إِنِّي
يا  Xالرؤيا وأوجبا احلكم ومل يقل إمساعيل ألبيه  )عليهما السالم(فأثبتا  ﴾الصَّابِرِين� م�ن� الل�ه�

أبت ال تسفك دمي برؤيا رأيتها فإن الرؤيا قد تكون من حديث النفس وأخالط البدن وغلبة 
ة يف هذا الباب ما نطق به فقول اإلمامي. على بعض كما ذهبت إليه املعتزلة الطباع بعضها

 ﴾أَح�الَمٍ أَض�غ�اثُ﴿: امللك حيث قالوااملأل من أصحاب  ٬، وقول هذا الشيخ هو قولالقرآن
جاء األثر  ومع ذلك فإنا لسنا نثبت األحكام الدينية من جهة املنامات وإمنا نثبت من تأويلها ما

  .به عن ورثة األنبياء

 فَإِذَا أَر�ض�ع�يه� أَنْ م�وس�ى أُمِّ إِلَى و�أَو�ح�ي�ن�ا﴿: املعجزات فهو كما قال اهللا تعاىلفأما قولنا يف 
. ﴾الْم�ر�س�ل�ني� م�ن� و�ج�اع�لُوه� إِلَي�ك� ر�ادُّوه� إِنَّا ت�ح�ز�نِي و�لَا ت�خ�اف�ي و�لَا الْي�مِّ ف�ي فَأَلْق�يه� ع�لَي�ه� خ�فْت�

فضمن هذا القول تصحيح املنام إذ كان الوحي إليها يف املنام٬، وضمن املعجز هلا لعلمها مبا كان 
  .قبل كونه

*  ص�بِ̀ياً الْم�ه�د� ف�ي كَانَ م�ن ن�كَلم� كَي�ف� قَالُوا إِلَي�ه� فَأَش�ار�ت�﴿ :وقال سبحانه يف قصة مرمي
 و�أَو�ص�انِي كُنت� م�ا أَي�ن� م�ب�ار�كاً و�ج�ع�لَنِي*  ن�بِ̀ياً و�ج�ع�لَنِي الْك�ت�اب� آت�انِي� الل�ه� ع�ب�د� إِنِّي قَالَ

برباءة  ملرمي إذ كان شاهداً معجزاً Xيح ن نطق املسفكا. ﴾ح�̀ياً د�م�ت� م�ا و�الزَّكَاة� بِالصَّلَاة�
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هما كانتا من عباد اهللا ومرمي مل تكونا نبيني وال مرسلني ولكن Xوأم موسى . ساحتها
  .)١( )نبليةفعلى مذهب هذا الشيخ كتاب اهللا يصحح احل. الصاحلني

א א <א
مسالة الرؤيا الباطلة قد تستغل من  إنكما : (عن الرؤيا اجلناحي يف ©اية حبثه املزعوم يقول

بعض احملتالني إلقناع أصحاب العقول الساذجة والبسيطة بقضية معينة كما حدث مع املهدي 
  )....العباسي

  :ويرد عليه

إذا ثبت كون الرؤيا حجة فالبد أن يكون مثة ضابطة يستطيع من خالهلا الناس كشف ما 
٬، فالرؤيا ال ختالف قلنا بأن احملك هو النص املكتوب الوارد عن النيب يفتريه املبطلون٬، وقد 

  .هذا النص أبداً ألن كليهما من اهللا عز وجل

بدل من الضحك على ذقون الناس على اجلناحي ومن لف لفه أن يشغلوا أنفسهم  ٬،إذن
  .بتأمل دليل الرؤيا٬، والكف عن مثل هذه املغالطات الشيطانية الرخيصة

Wא
موقفنا خبصوص االستخارة هو املوقف ذاته الذي بينxاه بشأن الرؤيا٬، فكما قلنا هناك بأننا ال 

فاالستخارة حجة يف شأن . نستقي عقيدة من الرؤيا٬، وال فرعا٬ً، فكذلك نقول بشأن االستخارة
  .تشخيص حجة اهللا

ستند عليه يف واحلق إنه ال يوجد يف كتبنا وإصداراتنا على اإلطالق ما ميكن للخصم أن ي
محلة التشويهات الباطلة اليت يشنع vا علينا٬، ولكن ما عسانا نقول حبق خصم يفتقد أدىن 

  ؟ مستويات شرف اخلصومة

قول اجلناحي اآليت ليس سوى ¢ريج رخيص من vلوان صرخي٬، ال  نّأمما تقدم يتضح 
  ! يستحق حىت أن نقول له اخجل من نفسك

                                                            
  .١٢٨ص :الشريف المرتضى -الفصول المختارة  -١
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خري نصلي أو ال نصلي أو نصوم أو ال نصوم أو نفطر أو وهل نست: (وإليكم قوله املقصود
  !! )اخل...؟ وهل نتزوج احملرمات أم ال  ال نفطر ومقدار اخلمس كم

  :ويقول اجلناحي

محد احلسن انفسهم بل هو نفسه ال يعترف باالستخارة كدليل على صحة او أان اتباع (
حول صحة دعو¢م أو  بطالن دعوى بدليل ا©م ال يستخريون عندما تطلب منهم ذلك

وهذا ليس إال دليل على ا©م يريدون استغفال الناس والضحك ) ١( !!!!!!!!االستمرار عليها 
  ).على ذقو©م

  :ويرد عليه

 ن متاماً حلدود االستخارة واملوضعناحي دليل على أن اليمانيني واعواجلقوله هذا الذي ي
رها النصوص الواردة عن خلفاء اهللا يف الذي تكون فيه حجة٬، ويعلمون جيداً أن العقائد مصد

لكون سوى هذا الصرخي ونظائره مفلسون ال مي ولكنأرضه٬، وليس لالستخارة مدخلية هنا٬، 
طلبون من اليمانيني ما ال ميكن القبول به٬، أي ي  باعتراف اجلناحي هنا    ٬، لذا تراهم املغالطة

  .)٢( ذا السفهإخضاع نفس العقيدة لالستخارة٬، واجلواب الطبيعي هو رفض ه

Wא
ـ)٣( )السرية(ختم اجلناحي كتابه باحلديث عن ما أمساه دليل  مشاvة ( ٬، وما عرب عنه ب

واحد٬، وال     كما يعرب   ٬، ويالحظ أن مضمون ما ذكره يف الدليلني )٤( )األنبياءدعوته دعوة 
سرية الدعوة املشاvة لسرية ؟ فقد قال فيهما إننا نستدل ب! األمرين أدري ملاذا فصل بني

الدعوات اإلهلية على أحقية الدعوة اليمانية املباركة٬، بينما احلق إننا ال نقول بأن هذا الذي قاله 

                                                            
عالمات التعجب الثمانية هذه وضعها الجناحي في آتابه، ويبدو أنه متعجب جدًا ألن اليمانيين يرفضون الباطل، فال  -١

  .حول وال قوة إال باهللا
تقدم أن الجناحي يشنع علينا، ويزعم آذبًا وبهتانًا أننا نعتمد االستخارة دليًال في العقائد، وها هو يكشف عن حقيقة  -٢

  ! عل هذا بطلبهم الذي يذآره، واليمانيون يصدونهم وال يماشونهم في باطلهمأنهم هم من يف
  .من آتابه ٣٩ص :انظر -٣
  .من آتابه ٤٠ص :انظر -٤
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دليل٬، وإن كنا نراه من مجلة املؤيدات٬، فعلى اجلناحي إذن أن يتحرى الدقة حني ينسب لنا 
  .مقالة

٬، ويبدو أن )٢( )أي دليل يعارض الدعوة عدم وجود(و )١( )املباهلة(وأخرياً حتدث عن دليل 
يبقى انطباعها حمفوراً يف ذاكرة اجلناحي أىب أن يغادر القارئ دون أن يرمي عليه كذبة كبرية 

يدعي : (القارئ كدليل دامغ على ضعة الصرخية وعدم تورعهم٬، فقد قال خبصوص املباهلة
  ).محد بن احلسن للوهلة األوىل انه سيحرق من يباهله فوراًأ

وهذا افتراء منه على السيد أمحد احلسن٬، فالسيد مل يدعي مثل هذا األمر أبدا٬ً، ويكفي 
أتباع الصرخي دليالً على بطالن منهجهم املنحرف هذا الكذب الصريح٬، وهذه كتبنا 

  ؟! ما افتراه آية الصرخي Xومواقعنا٬، فليدلونا أين ادعى السيد أمحد احلسن 

ي ادعاءات معلومة الكذب ال يكون هلا ذلك احلافز املباهلة مع شخص يدع ان: (ويقول
كما لو ان شخص بريء وتقول له تعال احلف فانه سيحاول ان يبتعد عن هذه القضية اذا 
كان هناك حل آخر ففي دعوى امحد بن احلسن هناك ادلة كثرية على بطال©ا فلماذا املباهلة اال 

  ).اذا احنصر ابطال الدعوى عليها

طلب املباهلة بعد أن عرض  Xهلة دليل بال شك٬، والسيد أمحد احلسن املبا إنّ: أقول
الدليل على فقهاء السوء٬، ولكنهم وضعوا أصابعهم يف آذا©م واستغشوا ثياvم٬، واستكربوا٬، 

إن هذه دعوة باطلة٬، وما شاءت هلم شياطينهم وأهواؤهم من : ونادت أبواقهم يف الناس
اهلة من أجل فضحهم على رؤوس األشهاد بأنكم إذا االفتراءات واألباطيل٬، فكان طلب املب

  .كنتم متلكون يقيناً ببطالن الدعوة املباركة فاعملوا بيقينكم وباهلوا

ان : (واملباهلة تكون بني جهة حق وجهة باطل بالتأكيد٬، وعليه فال معىن لقول اجلناحي
٬، فالنصارى الذين )املباهلة مع شخص يدعي ادعاءات معلومة الكذب ال يكون هلا ذلك احلافز

الشلغماين العزاقري كان بيxن الباطل  مباهلتهم باطلهم معلوم٬، وكذلك طلب رسول اهللا 
٬، فقد روى   أحد سفراء الغيبة الصغرى    ومع ذلك باهله الشيخ احلسني بن روح رمحه اهللا 

                                                            
  .من آتابه ٤١ص :انظر -١
  .من آتابه ٤٢ص :انظر -٢
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 إىلن علي الشلغماين العزاقري بأنفذ حممد ( :الطوسي يف غيبته عن أيب علي بن مهام٬، قال
أنا  :يسأله أن يباهله٬، وقال   Xوهو أحد سفراء اإلمام املهدي    الشيخ احلسني بن روح 

فأنفذ إليه الشيخ . صاحب الرجل وقد أمرت بإظهار العلم٬، وقد أظهرته باطناً وظاهرا٬ً، فباهلين
أينا تقدم صاحبه فهو املخصوم٬، فتقدم العزاقري فقتل : رضي اهللا عنه يف جواب ذلك

  .املخصوم يف املباهلة هو من يسبق إىل اهلالك ومن الرواية يتضح أنّ .)١()وصلب

وخبصوص عدم وجود دليل يعارض الدعوة املباركة٬، يقول اجلناحي إنه هو وأتباعه ردوا 
  ؟! على الدعوة ويع�د هذا نقضاً علينا

ما ف املقصود من عدم وجود دليل معارض ألدلة الدعوة٬،اجلناحي حىت مل يفهم : أقول
٬، وهذا هو عدم له حنن هو أن أدلة الدعوة ال تتعارض مع شيء مما ورد عن أهل البيت نقو

 هلا٬، ال معارض   أية دعوة    معينة دعوة وجود املعارض٬، وإال فأي عاقل هذا الذي يقول إن 
ألن جنود الباطل ميكن أن  ؛؟؟ هذا ال يقوله عاقل أبداً!! وهو يقصد عدم وجود من يرد عليها

منه دعوة على  ٬، ولن تسلمدعوة بترتيب مغالطات وسفسطات٬، وهذا ما مل ةأييردوا على 
  .اإلطالق
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  .٣٠٧ص: غيبة الطوسي -١
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W
يتألف من مخس ومخسني    حبسب الطبعة االلكترونية    كتاب هذا الشيخ الصرخي 

٬، )جلنة البحوث والدراسات(صفحة٬، مبا فيها صفحات الغالف واإلهداء والفهرست وتقدمي 
صرف عباس الزيدي ستاً وعشرين صفحة منها٬، أي أكثر من نصف كتابه٬، يف ذكر بعض 

ذه الذي استلزم كتابة كل هاخلطري جداً  فما الداعي٬، الدعوات الباطلة اليت عرفها التأريخ
  ؟ الصفحات

تتعلق برسول اإلمام املهدي معينة بصدد مناقشة قضية لنالحظ إن هذا الشيخ الصرخي   ١
X ا٬، باألدلة اليت تثبتها٬، تتقوم من ٬، ومثل هذه القضيةv جهة اإلجياب٬، أي جهة من يقول

الكالم عن أمور ال عالقة أما . يتقدم بأدلة النفي على جهة السلب٬، أي جهة من يرفضها٬، أنف
هلا بنفس دليل الدعوة٬، بل هو يتعلق بدعوات أخرى٬، فسيكون مبرتلة احلكم املسبق٬، واملصادرة 
على املطلوب٬، وهذه مغالطة مفضوحة ال يقدم عليها إال املفلس الذي ال ميلك دليالً يهدم به 

  .دليل اآلخر

الزيدي إىل حتقيقها بعيداً عن وليس هذا حسب٬، بل إن مثة أهدافاً أخرى يسعى عباس   ٢
فمثل هذا السرد الطويل للدعوات الباطلة سيهيئ ذهن القارئ لفكرة . الرقابة الواعية للقارئ

يكتب عنها صاحب الكتاب هي دعوة باطلة سلفا٬ً، وسيكون هلذا الشعور أن الدعوة اليت 
يفة للغاية٬، وبالتايل ببطال©ا دور كبري جداً يف جعل رقابة القارئ على ما يكتبه املؤلف ضع

  .سيمرر الكاتب ما يريده من مغالطات٬، وأفكار خاطئة

وبالنتيجة ستكون مثل هذه املقدمات التضليلية مبثابة األفيون الذي يدمر عقل القارئ٬، 
  !! وحيمله على تقبل كل ما يقوله الكاتب

ن له وكان هدفه توعية القارئ٬، لكان بيxلو كان عباس الزيدي من أهل اإلنصاف٬،   ٣
تغيxب احلقيقة٬، وت�ظهر ما حيقق هدف املسألة كما هي٬، ومل خيتر هذه الطريقة امللتوية اليت 

  .الزيدي فقط
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فعلى مستوى الواقع ال تظهر الدعوات للناس بوصفها دعوات باطلة أو دعوات حمقة٬، بل 
٬، أو بوصفها دعوات تستند حبسب القائلني vا على أدلة٬، يتضح بعد تفحصها أن هذه الدعوة

أن يستعرض بعض الدعوات    على األقل    وعليه كان على الزيدي . تلك٬، حمقة٬، أو مبطلة
احملقة٬، كما استعرض بعض الدعوات املبطلة٬، ويبني للقارئ سبب بطالن وأحقية هذه الدعوات 

  .وتلك

وبكلمة واحدة إن ما حيتاجه القارئ حقاً ليس هو التالعب بعقله وإدخاله يف متاهات 
وإمنا تبصريه بدوره احلقيقي وهو أن حيكم استناداً إىل الدليل الصحيح الذي ينبغي أن  تضليلية٬،

  .حصراً يأخذه من كالم املعصومني 

أخريا٬ً، لقد أغفل الزيدي٬، أو تغافل عن ذكر أخطر الدجالني وأكثرهم قدرة على   ٤
بصورة  فهؤالء يظهرون. إضالل الناس٬، وهم فقهاء السوء أمثال سيده حممود الصرخي

وأكثر من هذا  .املصلحني٬، واملشفقني على اجلماهري٬، ويسعون باسم الدين إىل حماربة الدين
فهم يطالبون الناس بإتباعهم دون أن يكون هلم احلق يف السؤال عن الدليل٬، وهل إن تقليدهم 

ئد٬، أو بل أكثر٬، وأكثر فهم يقولون هلم أنتم تقلدوننا يف الفروع فقط٬، أما العقا!! حق٬، أم باطل
األصول فال تقليد فيها٬، ولكنهم مع ذلك يتدخلون يف العقائد ويفتون الناس بشأ©ا٬، وأيضا ال 

  !! يكلفون أنفسهم عناء البيان٬، أو تقدمي الدليل للناس

لكل هذا وغريه الكثري الذي حيتاج إىل كتاب برأسه٬، وردت حبقهم روايات كثرية حتذر 
  :منها م ومن دهائهم٬، إليكم بعضاًالناس منه

  :روى الشيخ الصدوق   

لبيك : قلت!  يا حممد: ملا عرج يب إىل ريب جل جالله أتاين النداء: قال رسول اهللا (
وأعطيتك أن أخرج من صلبه أحد ...  يا حممد رب العظمة لبيك٬، فأوحى اهللا تعاىل إيلّ

بن كلهم من ذريتك من البكر البتول٬، وآخر رجل منهم يصلي خلفه عيسى  عشر مهدياً
٬، أجني به من اهللكة٬، وأهدي به من وجوراً كما ملئت منهم ظلماً مرمي٬، ميأل األرض عدالً

؟  إهلي وسيدي مىت يكون ذلك: الضاللة٬، وأبرئ به من العمى٬، وأشفي به املريض٬، فقلت
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يكون ذلك إذا رفع العلم٬، وظهر اجلهل٬، وكثر القراء٬، وقل العمل٬، : فأوحى اهللا عز وجل
الفقهاء اهلادون٬، وكثر فقهاء الضاللة واخلونة وكثر الشعراء٬، واختذ  وكثر القتل٬، وقل

أمتك قبورهم مساجد٬، وحليت املصاحف٬، وزخرفت املساجد وكثر اجلور والفساد٬، وظهر 
املنكر وأمر أمتك به و¼وا عن املعروف٬، واكتفى الرجال بالرجال٬، والنساء بالنساء٬، 

ا¼م ظلمة٬، وذوي الرأي منهم فسقة٬، وعند كفرة٬، وأولياؤهم فجرة وأعو األمراءوصارت 
خسف باملشرق٬، وخسف باملغرب٬، وخسف جبزيرة العرب٬، وخراب : ذلك ثالثة خسوف

 ٬،البصرة على يد رجل من ذريتك يتبعه الزنوج٬، وخروج رجل من ولد احلسني بن علي
ومىت يكون  ٬،إهلي: وظهور الدجال خيرج باملشرق من سجستان٬، وظهور السفياين٬، فقلت

وأخربين ببالء بين أمية وفتنة ولد عمي٬، وما يكون وما هو  ؟ فأوحى اهللا إيلّ دي من الفنتبع
كائن إىل يوم القيامة٬، فأوصيت بذلك ابن عمي حني هبطت إىل األرض وأديت الرسالة٬، 

قبلي وما هو خالقه إىل يوم  يءوهللا احلمد على ذلك كما محده النبيون وكما محده كل ش
  .)١( )القيامة

  :روى الكليينو   

سيأيت على : قال رسول اهللا : Xقال أمري املؤمنني : قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا (
إال امسه٬، يسمعون به وهم أبعد الناس  اإلسالمالناس زمان ال يبقى من القرآن إال رمسه ومن 

منه٬، مساجدهم عامرة وهي خراب من اهلدى٬، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء حتت ظل 
 .)٢( )جت الفتنة وإليهم تعودالسماء منهم خر

  :وروى الصدوق كذلك   

عن  ٬،عن مسعدة بن زياد ٬،عن هارون بن مسلم ٬،عن عمه ٬،حدثين حممد بن علي ماجيلويه(
أفال تسألوين ما  ٬،يف جهنم رحا تطحن إنّ: قال X علياً إنّجعفر بن حممد عليهما السالم 

 ٬،والقراء الفسقة ٬،العلماء الفجرة :؟ فقال وما طحينها يا أمري املؤمنني :فقيل ؟ طحينها

                                                            
  .٢٥٢ – ٢٥٠ص :الشيخ الصدوق - آمال الدين وتمام النعمة  -١
  .٣٠٨ – ٣٠٧ص ٨ج :الكليني الشيخ -الكافي  -٢
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ن يف النار ملدينة يقال احلصينة أو ال إو .والعرفاء الكذبة ٬،والوزراء اخلونة ٬،واجلبابرة الظلمة
  .)١( )فيها بعض أيدي الناكثني :؟ قال وما فيها يا أمري املؤمنني :؟ فقيل له تسألوين ما فيها

 :وورد يف دالئل اإلمامة   

من البترية٬، شاكني  سري إىل الكوفة٬، فيخرج منها ستة عشر ألفاًوي(: Xعن أيب جعفر 
يف السالح٬، قراء القرآن٬، فقهاء يف الدين٬، قد قرحوا جباههم٬، ومشروا ثياÒم٬، وعمهم 

فيضع السيف فيهم على . يا بن فاطمة ارجع ال حاجة لنا فيك: النفاق٬، وكلهم يقولون
فيقتلهم أسرع من جزر جزور٬، فال  ظهر النجف عشية االثنني من العصر إىل العشاء٬،

مث يدخل الكوفة . يفوت منهم رجل٬، وال يصاب من أصحابه أحد٬، دماؤهم قربان إىل اهللا
  .)٢( )فيقتل مقاتليها حىت يرضى اهللا عز وجل

  .واألحاديث أكثر من أن حنصيها يف هذه العجالة

W
  :فيما يليعليق عليها٬، البد من الت أمور وردت يف مقدمة الزيدي التضليلية

ولعل البدع اليت وضعها املضلون يف ادعائهم املهدوية هي حتريف اسم القائم : (قوله :أوالً
X  اإلمامكيف حصل التغيري مع كل ما ذكر يف اسم X  ونسبه الشريف فقد تكرر

كقوله  وأئمة اهلدى  الرسول   أحاديث أوالقدسية  باألحاديثعشرات املرات سواء 
فقد حرف احلديث بتحريف ) وضرب بيده على منكب احلسني(هدي من ولد ابين هذا امل 

) هذا( اإلشارةوحذف اسم ) ابن(حبذف نقطة النون من كلمة ) اسم ابين أبيهاسم (فقرة 
 حممد بن عبد Xفجعلوا اسم القائم  )واسم أبيه اسم أيب(فأمسى احلديث وصورته املشوهة 

  .)٣( )اهللا اهللا أو أمحد بن عبد

  :ويرد عليه

                                                            
  .٢٥٤ – ٢٥٣ص :الشيخ الصدوق -ثواب األعمال  -١
 .٤٥٦ – ٤٥٥ص: دالئل اإلمامة -٢
 .٢١ص :النسخة االلكترونية ،عباس الزيدي -البيان الظاهر  -٣
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من حتريفات العامة٬، ) اسم أبيه اسم ابين(عبارة  ليس صحيحاً ما يزعمه الزيدي من أنّ
وهو كتاب الغيبة الذي ألفه  Xفالرواية وردت يف أهم كتبنا الشيعية املتعلقة باإلمام املهدي 

مل يبق لو : قال رسول اهللا (: قال ٬،عن عبد اهللا بن مسعودفقد روى شيخ الطائفة الطوسي٬، 
ئ امسه امسي واسم طمين يوا من الدنيا إال يوم لطول اهللا تعاىل ذلك اليوم حىت يبعث رجالً

  .)١( )كما ملئت ظلماً أبيه اسم أيب  ميأل األرض عدالً

٬، )املالحم والفنت(ونقل السيد ابن طاووس الكثري من روايات العامة vذا املعىن يف كتابه 
  :ومن هذه الروايات

لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد لطول اهللا ذلك اليوم حىت : اهللا  قال رسول(   
كما  وقسطاً ميلك ترجل يواطئ امسه امسي٬، وخلقه خلقي٬، واسم أبيه اسم أيب٬، ميالها عدالً

  .)٢( )وجوراً ملئت ظلماً

 لو مل يبق من الدنيا إال ليلة لطول اهللا تلك الليلة حىت ميلك هذه األمة: قال النيب (   
٬، كما ملئت وعدالً رجل من أهل بييت يواطئ امسه امسي واسم أبيه اسم أيب٬، ميالها قسطاً

  .)٣( )وظلماً جوراً

ال تذهب الدنيا حىت ميلك رجل من أهل بييت٬،  :صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا (   
  .)٤( )يواطئ امسه امسي واسم أبيه اسم أيب٬، يفتح القسطنطينية وجبل الديلم

املهدي امسه امسي واسم أبيه : قال صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا  يب الطفيل أنّعن أ(   
  .)٥( )اسم أيب

ويوجد الكثري غري هذه األحاديث ال أريد اإلطالة على القارئ بسردها٬، ولكن يهمين أن 
أضع بني يدي القارئ هذه الرواية املهمة الواردة يف كتاب الغيبة للشيخ النعماين٬، وهو بدوره 

  :٬، والرواية هي التاليةXن الكتب املهمة جداً اليت اختصت بأحاديث اإلمام املهدي م
                                                            

  .١٨٢ – ١٨١ص :الشيخ الطوسي - الغيبة  -١
  .٢٧٦ص :السيد ابن طاووس -المالحم والفتن  -٢
  .٢٩٧ص :السيد ابن طاووس -المالحم والفتن  -٣
 .٣١٣ص :السيد ابن طاووس -المالحم والفتن  -٤
  .١٥٧ص :السيد ابن طاووس -المالحم والفتن  -٥
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خرجت من الكوفة٬، فلما قدمت املدينة دخلت على أيب : "عن يزيد بن أيب حازم٬، قال(
أكنتم : فقال. نعم: ؟ فقلت هل صاحبك أحد: فسلمت عليه٬، فسألين Xعبد اهللا 
كان يزعم أن : ؟ قلت فما كان يقول: قال. غرييةنعم٬، صحبين رجل من امل: ؟ قلتتتكلمون

واسم أبيه  حممد بن عبد اهللا بن احلسن هو القائم٬، والدليل على ذلك أن امسه اسم النيب 
 Xإن كنت تأخذ باألمساء فهو ذا يف ولد احلسني : ٬، فقلت له يف اجلواباسم أيب النيب 

يعين حممد بن عبد اهللا بن علي٬، وهذا ابن إن هذا ابن أمة : حممد بن عبد اهللا بن علي٬، فقال يل
فما رددت : Xمهرية يعين حممد بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن٬، فقال يل أبو عبد اهللا 

يعين القائم    أومل تعلموا أنه ابن سبية : فقال يل. أرد عليه يءما كان عندي ش: ؟ فقلت عليه
X   ( )١(.  

اسم القائم اسم النيب  لى ما ورد من أنّمل يعترض ع Xاإلمام الصادق  نّمن الواضح إ
  .واسم أبيه اسم أبِ النيب٬، األمر الذي يقوي كثرياً الروايات الواردة vذا املعىن

حىت ٬، فحاولوا دفعه بأية صورة كانت٬، هذا احلديث تسبب للشيعة حبرج شديد واحلق إنّ
كشفت السر٬، اليمانية  ٬، ولكن الدعوةاليت خفيت عليهم احلقيقة كانت على حسابلو 

٬، فاملهدي املشار إليه يف هذا احلديث الشريف هو املهدي وقدمت هي وحدها احلل الصحيح
  .الذي يولد يف آخر الزمان٬، وهذا ما سنبينه بالتفصيل إن شاء اهللا تعاىل يف النقطة الثانية

ملهدي حيث وجد أن قضية ادعاء املهدوية مل جتين مثارها فلجأ إىل أن ا: (قال الزيدي :ثانياً
والقائم شخصيتان منفصلتان عن بعضهما من العلم إن من يرجع إىل الروايات واألدعية املأثورة 

جيد أن املهدي والقائم شخصية واحدة وإمنا مسي بالقائم ألنه يقوم  عن أهل بيت العصمة 
ائم إىل وبقي يتحني الفرصة حىت إذا ما اجتمع الناس على القائم قال إمنا سلم الق )٢( ...باحلق 

الن الناس مل ترى ) القائم واملهدي(املهدي وأنا املهدي بتعليل وجود صورة الشبه بينهما 

                                                            
  .٢٣٥ص :محمد بن إبراهيم النعماني -آتاب الغيبة  -١
باألدب ألن مكان النقاط في آتابه شتائم لم نَر داعيًا لذآرها، وبطبيعة الحال لن نطلب من أتباع الصرخي التحلي  -٢

  ! فاقد الشيء ال يعطيه أبدًا، وآما إنك ال تجني من الشوك عنبًا، فال تتوقع أن تجني من صرخٍي أدبًا
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املهدي وهو ابنه صاحب الوصية الذي خيلفه فبما أن الناس اعتقدت به وصدقته فمن باب 
  .)١( )املسلمات أن تسلم مبا يقوله وترضخ لألمر الواقع

  :ويرد عليه

مسألة مهمة  ٬، فإن مثة)٢( منها كالم الزيدياألوهام اليت تضبصرف النظر عن األكاذيب و
٬، وإن كان قد صاغها بطريقة مرتبكة٬، وهي املسألة املتعلقة مبن هو للغاية وردت يف كالمه

واحدة ينطبق عليها وصف املهدي أو القائم٬،  املهدي أو القائم٬، وهل توجد أكثر من شخصية
  ؟ أم ال

القائم بزعمه شخص  لديه جواب٬، وأنّ  أي الزيدي    نه وإذا كان كالم الزيدي ي�شعر بأ
: قال(: قال اجلهين٬، مالك واحد معروف له٬، فهو واهم للغاية٬، واحلديث التايل يكذبه٬، فعن

. الناس من أحد vا ليس اليت بالصفة األمر هذا صاحب نصف إنا: X جعفر أليب قلت
 ويدعوكم بذلك عليكم حيتج الذي هو يكون حىت أبداً ذلك يكون ال واهللا٬، ال: فقال
  .)٣()إليه

فالقائم٬، أو صاحب هذا األمر يبقى جمهوالً حىت يأيت هو وي�عرف بنفسه٬، وحيتج على 
الناس٬، وبالنتيجة فإن من يزعم أنه يعرف من هو القائم قبل جميئه واحتجاجه على الناس٬، 

  .)٤( ودعو¢م إليه٬، فهو جاهل باحلقيقة

                                                            
  .٢٥ص: آتاب الزيدي نفسه -١
آل هذا من !!  )أنا المهدي بتعليل وجود صورة الشبه(و) سلم القائم إلى المهدي(آالمه عن تحّين الفرصة، وقوله  -٢

  .وحي مخيلته ال أآثر
  .٣٣٧ص :محمد بن إبراهيم النعماني -آتاب الغيبة  -٣
آعادته حين يصادفه ما يخالف األفكار التي اعتادها يلجأ العالمة المجلسي رحمه اهللا إلى التأويل، حتى إن آان  -٤

ي فتح الباب ظاهر البعد جدًا آما في تعليقه على الرواية بعد إيرادها في بحاره، وآما في تعليقه على توقيع السمري الذ
العالمة  -لضيقي األفق ليقولوا بظنونهم ما شاءوا، وإليكم بيانه الذي علق به على الرواية، فقد قال في بحار األنوار 

أي نصف دولة القائم وخروجه على وجه ال يشبه " بالصفة التي ليس بها أحد"قوله : بيان: (٣٦٧ص ٥٢ج :المجلسي
رفته آما هي حتى تروه ويحتمل أن يكون مراد السائل آمال معرفة أمر التشيع ال يمكنكم مع: Xشيئا من الدول، فقال 

إنا (وآالمه واضح الوهن، بل غريب جدًا فالرواية تتحدث عن صفة صاحب األمر، ). وحاالت األئمة عليهم السالم
وجه، فهما أمران ثم أما أن يكون الوصف لدولة القائم، أو لخر!! ال عن صفة دولته) نصف صاحب هذا األمر بالصفة

، فهو أبعد من المشرق عن )آمال معرفة أمر التشيع وحاالت األئمة(أما احتماله اآلخر وهو أن يكون المراد . متباينان
وعلى أي حال فهذا التمحالت دليل على الحيرة، وإذا مثل العالمة المجلسي وقع في هذا االضطراب فما بالك ! المغرب

  ؟! بمقلدة الصرخي
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هذه املسألة مهمة٬، ومربكة متاماً لكامل التصور املستقر يف لعل القارئ يشعر اآلن كم إن 
قد يستغرب القارئ إذا ما علم أن  ولكن. أذهان الناس فيما يتعلق بشخصية املهدي أو القائم

فإ©ا كذلك واضحة وسلسة على مستوى النصوص بقدر ما هي مربكة ومفاجئة٬،  املسألة
  .الواردة عن آل حممد 

اً يف املوضوع٬، إال أننا سنحاول هنا خوة األنصار قد كتبوا كثرياأل وعلى الرغم من أنّ
تقدمي خمتصر يوضح املسألة للقارئ٬، وسنعمد إىل تقطيع املوضوع إىل جمموعة من العناوين 

  :للتسهيل والتوضيح معا٬ً، وكما يلي

Wא
 أوحى إىل اهللا تعاىل إنّ(: قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا ٬، عن أيب بصري ٬،ورد يف الكايف

٬، ٬، يربئ األكمه واألبرص وحييي املوتى بإذن اهللا٬، مباركاًسوياً اهب لك ذكراًعمران أين و
٬، فلما ران امرأته حنة بذلك وهي أم مرمي٬، فحدث عمإىل بين إسرائيل وجاعله رسوالً

رب إين وضعتها أنثى وليس : لت كان محلها Òا عند نفسها غالم٬، فلما وضعتها قالتمح
٬، فلما اهللا عز وجل واهللا أعلم مبا وضعتيقول  ٬،ألنثى٬، أي ال يكون البنت رسوالًالذكر كا

٬، فإذا قلنا يف الرجل هو الذي بشر به عمران ووعده إياهوهب اهللا تعاىل ملرمي عيسى كان 
  .)١( )ولده أو ولد ولده فال تنكروا ذلكوكان يف  منا شيئاً

الذي و�عد به بين إسرائيل  Xى عن عيس Xيف هذه الرواية يتحدث اإلمام الصادق 
كانت هي٬، ومعها بنو إسرائيل٬، ) حنة(على أنه سيكون من نسل عمران٬، فلما محلت أم مرمي 

وهي  فلما وضعت احلمل تبني أن املولود أنثى) Xعيسى (حيسبون احلمل ذكرا٬ً، أي املنقذ 
تم اإلمام حديثه مرمي عليها السالم٬، واملنقذ جاء منها٬، وهو الذي كانوا موعودين به٬، وخي

وكان يف ولده أو  إذا قلنا يف الرجل منا شيئاًف: (Xبكلمة بليغة وملفتة للغاية وهي قوله 
٬، علماً إن كلمته٬، كما رأينا٬، وردت Xفما الذي يعنيه اإلمام )! ولد ولده فال تنكروا ذلك

                                                            
  .٥٣٥ص ١ج :الكافي -١
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أ©م مل  لككذ وإذا وضعنا باالعتبار املنقذ الذي و�عد به بنو إسرائيل٬،يف سياق حديثه عن 
  ؟؟ ولوا يف رجل شيئا٬ً، ومل يكن فيه٬، فما ميكن أن يكون املقصوديق

هو أن    وهو ما تدل عليه روايات كثرية جدا٬ً، كما سنرى    ال شك يف أن املقصود 
  .الذي تتوجه أنظار الناس له Xالقائم أو املنقذ سيكون رجالً من ذرية اإلمام املهدي 

ليس مهديا٬ً، أو ليس  Xاإلمام املهدي حممد بن احلسن  نّأهذا ال يعين حبال  نّأعلماً 
قائما٬ً، وإمنا يعين كما سنرى أن وصف القائم واملهدي ينطبق على أكثر من شخص٬، 

٬، وينطبق كذلك على ولده أمحد Xوبالتحديد ينطبق على اإلمام املهدي حممد بن احلسن 
X  املذكور يف وصية رسول اهللا.  

إذا قلنا يف (: قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا  يف الكايف أيضاًورد  ومثل الرواية املتقدمة ما
اهللا تعاىل يفعل  ك٬، فإن٬ّ، فلم يكن فيه وكان يف ولده أو ولد ولده فال تنكروا ذلرجل قوالً

  .)١( )ما يشاء

قد يقوم الرجل بعدل : يقول Xمسعت أبا عبد اهللا (: عن أيب خدجية قال وفيه كذلك
 .)٢( )ون ذلك ابنه أو ابن ابنه من بعده٬، فهو هون قام به٬، فيكأو جيور وينسب إليه ومل يك
أي    أمراً ما أو عمالً ما قام به ابن الرجل أو ابن ابنه مث ن�سب إليه  وهذه الرواية تدل على أنّ

  .فالنسبة صحيحة  إىل نفس الرجل 

 كان٬، وXالقائم هو اإلمام املهدي حممد بن احلسن  إنّ وهكذا إذا قال آل حممد 
  .القائم هو ولده أمحد فهو هو

عن هذا  Xسألت أبا جعفر : قال(: يف اإلمامة والتبصرة عن أيب عبيدة احلذاءورد و
ه٬، مث جاءكم من وجه فال إن كنتم تؤملون أن جييئكم من وج: ؟ قال األمر٬، مىت يكون

  .)٣( )تنكرونه

                                                            
 .٥٣٥ص ١ج: الكافي -١
 .٥٣٥ص ١ج: الكافي -٢
 .٩٤ص: اإلمامة والتبصرة -٣
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إن كنتم تؤملون (: يقول ٬X، واإلمام Xي�قصد منها أمر القائم ) عن هذا األمر(عبارة 
  !! )أن جييئكم من وجه٬، مث جاءكم من وجه فال تنكرونه

الشيعة ستقع حتماً يف إشكال٬، أو قل امتحان٬، يف شأن القائم٬، وستؤمل أن  ومعىن هذا إنّ
يأيت من وجه٬، مث إذا به جييء من وجه آخر٬، وهنا حيذر اإلمام شيعته من إنكار القائم حبجة أنه 

  .أو تؤملهخالف ما كانت تتوقعه٬، 

معىن توقعهم جميئه من وجه٬، مث إذا به جييء من وجه آخر٬، يعين حتما٬ً، وكما ذكرنا٬،  إنّ
وقوع امتحان٬، واالمتحان ال يقع إال يف تشخيص حجة اهللا وخليفته يف أرضه٬، وبالتايل 

الذي سيتوقعونه اإلمام املهدي حممد بن احلسن حصرا٬ً،  Xفاالمتحان متعلق بتشخيص القائم 
واحلق إنه ال ميكن إال أن يكون . به ابنه ورسوله أمحد املذكور يف وصية رسول اهللا وإذا 

هذا هو املقصود٬، إذ أن أي أمر آخر سوف لن يكون مرتبطاً مبسألة االمتحان٬، وإذا مل يكن 
  .سيحيطون شيعتهم علماً به كذلك فمن املؤكد أن آل حممد 

א Wא
حممد  تسميه٬، وXعلى أنه التاسع من ولد احلسني  وردت روايات كثرية حتدد املهدي

عليهما السالم٬، ويف املقابل وردت روايات كثرية كذلك تدل على أن املهدي هو  بن احلسن
: عن حذيفة٬، قال٬، وامسه أمحد٬، من هذه الروايات ما ورد Xابن اإلمام حممد بن احلسن 

٬، امسه أمحد الركن واملقام إنه يبايع بني: الفق   وذكر املهدي     مسعت رسول اهللا (
  .)١( ) واملهدي٬، فهذه أمساؤه ثالثتهااهللا وعبد

أمحد املذكور يف هذه الرواية هو ذاته أمحد بن اإلمام املهدي حممد بن احلسن املذكور يف 
فأملى  ٬،أحضر صحيفة ودواة ٬،يا أبا احلسن... : (٬، فقد ورد يف الوصيةوصية رسول اهللا 

إنه سيكون بعدي إثنا  ٬،يا علي :انتهى إىل هذا املوضع فقالوصيته حىت  رسول اهللا 
وساق  ...اماً فأنت يا علي أول اإلثين عشر إم ٬،ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً عشر إماماً

 إىل ابنه م ح م د املستحفظ من آل حممد  Xوليسلمها احلسن  :احلديث إىل أن قال

                                                            
  .٣٠٥ – ٢٩٩ص :الغيبة للطوسي -١
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٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ر مهدياًعش٬، مث يكون من بعده إثنا فذلك إثنا عشر إماماً
الثالث  ٬، واالسمي واسم أيب وهو عبد اهللا وأمحدابنه أول املهديني له ثالثة أسامي اسم كامس

  .)١( )هو أول املؤمنني ٬،املهدي

  .لعل القارئ الحظ الشبه الكبري يف ألفاظ الروايتني٬، فيما يتعلق بأمساء املهدي: أقول

א אא Wא
نسبته إىل اإلمام و) أمحد(إذا كانت الروايتان أعاله٬، وغريمها كما سنرى٬، ذكرت اسم 

٬، فإن اإلمام الصادق يف حديثه مع املفضل بن عمر بيxن أن القائم امسه Xحممد بن احلسن 
  :٬، وكما يلي)Xأمحد احلسن (

لعن اهللا املبايع هلا  ٬،ديعةيا مفضل٬، كل بيعة قبل ظهور القائم فبيعة كفر ونفاق وخ(
فإذا طلعت الشمس وأضاءت صاح صائح باخلالئق من عني الشمس بلسان  ... واملبايع له

 ٬،هذا مهدي آل حممد ٬،يا معشر اخلالئق :عريب مبني يسمع من يف السماوات واألرضني
 ويكنيه وينسبه إىل أبيه احلسن احلادي عشر٬، إىل احلسني ويسميه باسم جده رسول اهللا 

  .)٢( ...) بن علي صلوات اهللا عليهم أمجعني٬، بايعوه åتدوا وال ختالفوا أمره فتضلوا

٬، واسم الرسول حممد الصائح يسمي القائم باسم رسول اهللا  إنّ :يقول Xاإلمام 
وليس . وينسبه إىل أبيه احلسن   أي القائم    وكذلك أمحد٬، ويقول كذلك إن الصائح يكنيه 

فاحلسن هنا ال ) أمحد بن احلسن(مثالً أو ) حممد بن احلسن(هو أن يقول معىن يكنيه أو ينسبه 
 نّأومن املعلوم الواضح ). أمحد احلسن(٬، أو )حممد احلسن(ي�دعى كنية أو نسب٬، بل أن يقول 

 ؛نه من غري املمكن تسميته هكذاأ٬، كما )حممد احلسن(مل يسميه أحد أبداً  Xاإلمام املهدي 
غري مألوف   أي إطالق اسم األب على حنو الكنية أو النسب    ية ألن هذا النمط من التسم

  .يف اللسان العريب٬، بل املعروف هو النسبة إىل اجلد وما عال

  

                                                            
  .١٥١ – ١٥٠ص: الشيخ الطوسي - الغيبة  -١
 .١٨٣ص: مختصر بصائر الدرجات -٢
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א Wא
٬، بل اتفقوا يف الكثري من التفاصيل Xاتفقت كلمة الشيعة والسنة على القول باملهدي 

٬، ولكنهم اهللا وعليه وآله ومن ولد علي وفاطمة من قبيل كون املهدي من ذرية رسول اهللا صلى
  .اختلفوا يف تشخيصه ويف زمن ظهوره

٬، فبحسب السنة ي�ولد املهدي يف آخر الزمان٬، وامسه اسم النيب واسم أبيه اسم أب النيب 
ورد يف غيبة وهم يف هذا الصدد يروون أحاديث يشترك يف روايتها معهم بعض الشيعة فقد 

قال رسول اهللا : قال ٬،عاصم٬، عن زر بن حبيش٬، عن عبد اهللا بن مسعودعن ( :الشيخ الطوسي
مين يواطئ  لو مل يبق من الدنيا إال يوم لطول اهللا تعاىل ذلك اليوم حىت يبعث رجالً: 

  .)١( )كما ملئت ظلماً  ميأل األرض عدالًامسه امسي واسم أبيه اسم أيب

  :لسيد ابن طاووسل املالحم والفنتوورد يف 

امسه امسي واسم أبيه  املهدي: (قال صلى اهللا عليه وسلماهللا رسول  إنّ: الطفيل عن أيب
رمبا دفعت أبناء العامة للظن بأن اسم اإلمام املهدي  وأشباههاهذه الروايات  .)٢( )اسم أيب
X اهللا  إذا كان اسم حممد بن عبدألنه  ؛ولكن ظنهم يف غري حملهاهللا٬،  هو حممد بن عبد

إذ إن معىن . طابق متاماً الرواية الثانية٬، فإنه ال يطابق الرواية األوىل بالتأكيدالذي يقترحونه ي
 اهللا يشابه اسم النيب  ٬، وال معىن للقول إن اسم حممد بن عبديوافق٬، أو ي�شابه هو) يواطئ(

وال يقال عن أمرين أو شيئني إ©ما متشاvان إال إذا كانت مثة جهة افتراق٬، . ألنه هو نفسه
لتقاء بينهما٬، أي إ©ما ال ميكن أن يتطابقا كلياً أل©ما يستحيالن يف هذه احلالة أمراً وجهة ا

  .واحدا٬ً، أو شيئاً واحداً

حنن حباجة السم يصح أن يقال فيه من جهة إنه اسم النيب٬، ويصح أن يقال فيه من  ٬،إذن
  .ادلة متاماًحيقق هذه املع) أمحد بن إمساعيل(جهة أخرى إنه يشبهه٬، أو قريب منه٬، واسم 

                                                            
 .١٨٢ – ١٨٠ص: الغيبة للطوسي -١
  .١٥٧ص: المالحم والفتن -٢
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: املذكور يف القرآن بقوله تعاىل )أمحد( اسم من مجلة أمساء النيب  فإذا علمنا أنّ
 ٬، ٬، واسم أبيه كذلك إمساعيل كما أخرب)١(﴾أَح�م�د� اس�م�ه� ب�ع�د�ي م�ن ي�أْت�ي بِر�س�ولٍ و�م�ب�شِّراً﴿

  .)٢( )اهللا وإمساعيليعين أباه عبد  "حنيأنا ابن الذبي" :روي عنه ( :ففي البحر الرائق

سألت أبا احلسن : قال ٬،حدثنا علي بن احلسن بن علي بن فضال٬، عن أبيه( :ويف اخلصال
يعين : قال ٬،أنا ابن الذبيحني: ىن قول النيب علي بن موسى الرضا عليهما السالم عن مع

  .)٣( )املطلبإمساعيل بن إبراهيم اخلليل عليهما السالم وعبد اهللا بن عبد 

اهللا وإمساعيل  أي عبد .)٤( )أنا ابن الذبيحني ٬،يا علي:  عنه( : حيضره الفقيهويف من ال
يف افتخاره  ول اهللا وقال رس( :٬، حيث قاليف الفصول املختارةكما ذكر الشريف الرضي 

  .)٥( )عبد اهللاو Xيعين إمساعيل  أنا ابن الذبيحني: بآبائه

فامسه هو اسم النيب واسم أبيه  )اعيلأمحد بن إمس( من كان امسه نّإيصح أن يقال  ٬،إذن
  .قريب منههو ٬، أي يوافقه أو امسه يواطئ اسم النيبإن  كذلك ويصح أن يقال ٬،اسم أبيه 

א Wא
فوجدته متفكراً ينكت يف  Xأتيت أمري املؤمنني : (قال ٬،عن األصبغ بن نباتة  ١

ال واهللا ما : ؟ فقال يها٬، أرغبة منك فاألرضا يل أراك متفكراً تنكت يف م: األرض٬، فقلت
رغبت فيها وال يف الدنيا يوماً قط٬، ولكين فكرت يف مولود يكون من ظهر احلادي عشر 
من ولدي هو املهدي الذي ميأل األرض عدالً وقسطا٬ً، كما ملئت جوراً وظلما٬ً، تكون له 

: ؟ قال ون احلرية والغيبةوكم تك: فقلت. غيبة وحرية٬، يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون
ا أنه خملوق٬، نعم٬، كم: ؟ فقال وإن هذا لكائن: فقلت!  ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنني

مث ما : فقلت. أصبغ٬، أولئك خيار هذه األمة مع أبرار هذه العترة يا وأىن لك Òذا األمر
ايات ه بداءات وإرادات وغمث يفعل اهللا ما يشاء٬، فإن ل: ؟ فقال يكون بعد ذلك

                                                            
 .٦: الصف -١
 .٢٨٨ص ٢ج: البحر الرائق -٢
 .٥٦ – ٥٥ص: الخصال -٣
 .٣٦٨ص ٤ج: من ال يحضره الفقيه -٤
 .٦٠ص: الفصول المختارة -٥
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٬، واملولود من Xاحلادي عشر من ولد أمري املؤمنني هو اإلمام حممد بن احلسن  .)١()و¼ايات
  .الذي ذكرته وصية رسول اهللا ) أمحد(ظهره هو ولده 

وبني يديها لوح فيه أمساء  دخلت على فاطمة(: اهللا األنصاري٬، قال عن جابر بن عبد  ٢
منهم حممد٬، وثالثة منهم ؛ ثالثة القائم ثين عشر آخرهمإها٬، فعددت األوصياء من ولد

  .)٢()علي

  :هم )عليها السالم(أوالد فاطمة 
  ٨الرضا   ٧الكاظم   ٦الصادق    ٥الباقر   ٤السجاد   ٣احلسني   ٢احلسن   ١

أمحد٬، الذي   ١٢: املهدي٬، أما الثاين عشر فهو   ١١العسكري    ١٠اهلادي    ٩اجلواد 
  .ذكرته رواية الوصية املباركة

فيه شبه  صاحب هذا األمر إنّ: (Xعن أيب جعفر الباقر  ٬،ورد عن يزيد الكناسي  ٣
عليها (واإلمام املهدي حممد بن احلسن ابن السيدة نرجس . )٣( )من يوسف؛ ابن أمة سوداء

  .سوداء٬، فيكون املقصود ولده أمحدابنة ملك الروم وليست هي أمة  )السالم

ات٬، من مصر مقبالت٬، خضر مصبغات٬، ايكأين بر: (٬، قالXعن اإلمام الرضا   ٤
وصاحب الوصيات هو اإلمام  .)٤( )ابن صاحب الوصيات إىل٬، فتؤدى حىت تأيت الشامات

بأنه  Xويف رواية الوصية تعبري مشابه حيث ورد وصف اإلمام املهدي  ٬،Xاملهدي 
اليت ويف الرايات . املستحفظ من آل حممد٬، وابنه هو أمحد املذكور يف وصية رسول اهللا 

  .تؤدى إليه من مصر دليل على أنه هو القائم

من ولدي إثنا عشر نقيباً جنباء مفهمون حمدثون آخرهم القائم : (قال رسول اهللا   ٥
  .)٥( )ق ليمألها عدالً كما ملئت جوراًباحل

                                                            
، و ١٦٦– ١٦٥ص :آتاب الغيبة للشيخ الطوسي، بسندين ،٥٣٠ – ٥٢٩ص: دالئل اإلمامة ،٣٧٩ص ١ج: الكافي -١

/ إيران/ ومنشورات طليعة النور ،ـه ١٤٢٨/ ١ط/ إيران/ دار ذو القربى: آمال الدين آما في الطبعات التالية ،٣٣٦ص
وانظر آتاب جامع األدلة وآتاب دعوة السيد أحمد  ،هـ ١٤٢٩/ ٣ط/ إيران/ ومنشورات طليعة النور ،هـ ١٤٢٥/ ١ط

 .الحسن هي الحق المبين ففيهما تحقيق واٍف بشأن الرواية
  .قيق واٍف بشأن الروايةوانظر آتاب جامع األدلة ففيه تح ،٤٧٨ – ٤٧٧ص: والخصال ،٥٣٢ص ١ج: الكافي -٢
 .١٦٦ص :الغيبة للنعماني  -٣
  .٤٥١ص: المعجم الموضوعي -٤
 .٦٠٨ص ١ج: أصول الكافي ،١٠٢ص: الغيبة للطوسي -٥
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  :هم ولد رسول اهللا 
  ٨الرضا   ٧الكاظم   ٦الصادق    ٥الباقر   ٤السجاد   ٣احلسني   ٢احلسن   ١

أخوه  Xألن علياً  ؛أمجعني عليهم السالماملهدي    ١١العسكري    ١٠اهلادي    ٩اجلواد 
كان يل (: قال Xعن علي ف٬، مها أبوا هذه األمة Xوعلي  ال ولده٬، بل إن الرسول 

أنت  ٬،يا علي: قال يل .بلي وال ي�عطاهن أحد بعديمل يعطهن أحد ق عشر من رسول اهللا 
  .)١( )... اآلخرةأخي يف الدنيا و

فيكون الولد الثاين عشر  هو الولد احلادي عشر لرسول اهللا  Xاإلمام املهدي  ٬،إذن
  .هو أمحد املذكور يف الوصية املقدسة٬، وهو القائم إذن أو األخري الذي ذكره حديثه 

إين مزوجك فاطمة ابنيت سيدة نساء العاملني وأحبهن  ٬،علي يا(: قال رسول اهللا   ٦
ن منكما سيدا شباب أهل اجلنة والشهداء املضرجون املقهورون يف األرض وكائ ٬،إيلّ بعدك

 ٬،من بعدي والنجباء الزهر الذين يطفئ اهللا Òم الظلم وحييي Òم احلق ومييت Òم الباطل
  .)٢( )آخرهم يصلي عيسى بن مرمي خلفه ٬،نةعدåم عدة أشهر الس

 ر٬، وهؤالء اإلثنا عشر عددهم إثنا عش ٬، أي إنّ)هر السنةعد¢م عدة أش: (قوله 
ال عد¢م٬، أي هو الثاين هم أبناء فاطمة وعلي عليهما السالم٬، إذن بالنتيجة يكون أمحد هو كم

  .إذن هو القائم ٬X، وهو الذي يصلي خلفه عيسى عشر منهم

أي رسول اهللا     مث ضرب(: ٬، إىل قولهيف خرب طويلكتاب سليم بن قيس  ورد يف  ٧
 وعدالً ٬، مهدي أميت الذي ميأل األرض قسطاًيا سلمان: قالف Xه على احلسني بيد    

وه ٬، أبإمام بن إمام٬، عامل بن عامل٬، وصي بن وصي. من ولد هذا وظلماً كما ملئت جوراً
أبوه أفضل : ؟ قال يا نيب اهللا٬، املهدي أفضل أم أبوه: قلت: قال. الذي يليه إمام وصي عامل

سب هذا احلديث فاملهدي حب .)٣( )داهم بهألن اهللا ه ؛ل أجورهم كلهملألول مث. منه

                                                            
 .٤٢٩ص: الخصال -١
 .٥٨ص: الغيبة للنعماني -٢
 .٤٢٩ص: آتاب سليم بن قيس -٣
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ألنه يرسله أبوه ليقوم باألمر  ؛٬X، وهو ما ينطبق على أمحد الشريف أبوه يليه٬، أي يأيت بعده
  .يطهر األرضو

لعلي  إنّ(: )عليها السالم(لفاطمة  قال رسول اهللا كذلك٬، كتاب سليم بن قيس ويف   ٨
: إىل قوله...  ناقب ليست ألحد من الناس طالب مثانية أضراس ثواقب نوافذ٬، ومبن أيب
كما  وعدالً قسطاً مهدي هذه األمة الذي ميأل اهللا به األرض  والذي نفسي بيده    ومنا 

؟ يا رسول اهللا٬، فأي هؤالء الذين مسيت أفضل: )عليها السالم(قالت فاطمة . وجوراً ملئت ظلماً
هذان أفضل أميت بعد علي ٬، ومحزة وجعفر يتأخي علي أفضل أم: ال رسول اهللا فق

وأشار     وبعدك وبعد ابين وسبطي احلسن واحلسني وبعد األوصياء من ولد ابين هذا
٬، األول خري من منهم املهدي والذي قبله أفضل منه   Xبيده إىل احلسني  رسول اهللا 

 .)١( )اخل... ألنه إمامه واآلخر وصي األول ؛خراآل

أي أفضل من املهدي    أفضل منه  Xأبا املهدي  إنّ يف هذه الرواية يقول الرسول 
من أبيه  أفضل Xاإلمام املهدي حممد بن احلسن  ولكننا نعلم من روايات أخرى أنّ   

املراد من املهدي يف  بل أفضل من مجيع األئمة من ذرية احلسني٬، فيتحصل أنّ ٬،العسكري
  .ملهديمن أمسائه ا نّأ واليت ذُكر فيها الرواية هو أمحد املذكور يف وصية رسول اهللا 

عن أيب بصري٬، عن أيب عبد  ورد Xأفضلية اإلمام املهدي حممد بن احلسن وخبصوص 
 شيئاً يءاهللا عز وجل اختار من كل ش إنّ: قال رسول اهللا (: ٬، قال٬، عن آبائه اهللا

اختار مين ومن علي ٬، ومن بين هاشم واختار من الناس بين هاشم٬، واختارين وعلياً... 
من ولد احلسني تاسعهم باطنهم٬، وهو ظاهرهم٬،  اما٬ً، وتكملة اثين عشر إمن واحلسنياحلس

  .)٢( )وهو أفضلهم٬، وهو قائمهم

٬، ٬، جنباءمن ولدي اثنا عشر نقيباً: ال رسول اهللا ق(: قال ٬،Xعن أيب جعفر   ٩
اهللا  أوالد رسول .)٣( )كما ملئت جوراً ٬، آخرهم القائم باحلق ميالها عدالًحمدثون٬، مفهمون

                                                            
  .١٣٥ – ١٣٣ص :آتاب سليم بن قيس -١
 .٧٣ص: الغيبة النعماني -٢
  .٥٣٤ص ١ج: فيالكا -٣
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٬، إذن Xهم أحد عشر لغاية اإلمام املهدي حممد بن احلسن  Xبعد استثناء أخيه علي  
  .٬، وهو القائمXالثاين عشر منهم هو أمحد 

صف يل خروج املهدي : Xقلت لعلي بن احلسني (: قال ٬،روى حذمل بن بشري   ١٠
السلمي يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف : فقال .وعرفين دالئله وعالماته
بن ٬، مث يكون خروج شعيب مأواه تكريت٬، وقتله مبسجد دمشق بأرض اجلزيرة٬، ويكون

سفياين امللعون من الوادي اليابس٬، وهو من ولد عتبة بن أيب ٬، مث خيرج الصاحل من مسرقتد
واملهدي املقصود هنا غري  .)١( )٬، مث خيرج بعد ذلكفإذا ظهر السفياين اختفى املهدي ٬،سفيان
  .ألنه يظهر بعد ظهور السفياين ؛Xهدي حممد بن احلسن اإلمام امل

وهناك روايات٬، وأدلة كثرية ذكر¢ا يف كتاب جامع األدلة٬، فمن أرادها مراجعة الكتاب 
  .املذكور

א Wא
كتب ) اليماين حجة من حجج اهللا يف أرضه ومعصوم منصوص العصمة(حتت عنوان 

  :وكما يلي٬، الزيدي عدداً من التعليقات

فأما  Xنعم اليماين حجة من حجج اهللا حيث قول اإلمام املهدي   أوالً  :التعليق األول(
الراد احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا فهم حجيت عليكم وأنا حجة اهللا عليهم 

حلديث عن رواة ا فاليماين حجة حبكم الرواية كونه من )٢( ........عليهم كالراد علي والراد 
  ). أهل بيت العصمة

                                                            
  .٤٤٤ص: الغيبة للطوسي -١
، هذا )الخ زعمه...الراد عليهم (ليس فيه الزيادة التي ذآرها، أي  Xوالتوقيع الصادر من اإلمام . هذه النقاط منه -٢

يبيحها لشيعته لحين ظهور أمره، وإليكم  Xعلى أن في التوقيع ما يفضح باطلهم المتمثل بأآل أموال الخمس، فاإلمام 
حدثنا محمد بن محمد بن : (٤٨٥ – ٤٨٣ص :الشيخ الصدوق -قيع آامًال آما ورد في آمال الدين وتمام النعمة التو

سألت محمد بن عثمان : قال ،حدثنا محمد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب: قال ،عصام الكليني رضي اهللا عنه
التوقيع بخط موالنا ] ت في[ائل أشكلت علي فورد قد سألت فيه عن مس العمري رضي اهللا عنه أن يوصل لي آتابًا

أما سألت عنه أرشدك اهللا وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا، فاعلم أنه ليس بين : Xصاحب الزمان 
أما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل . Xاهللا عز وجل وبين أحد قرابة، ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح 

أما الفقاع فشربه حرام، وال بأس بالشلماب، وأما أموالكم فال نقبلها إال لتطهروا، فمن شاء فليصل . Xيوسف  إخوة
وأما قول من . وأما ظهور الفرج فإنه إلى اهللا تعالى ذآره، وآذب الوقاتون. ومن شاء فليقطع فما آتاني اهللا خير مما آتاآم

وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي . لم يقتل فكفر وتكذيب وضالل Xزعم أن الحسين 
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  :ويرد عليه

 واليماين السفياين خروج: (Xالرواية املقصودة هي ما ورد عن أيب جعفر الباقر 
 بعضه يتبع اخلرز كنظام نظام واحد٬، يوم يف واحد٬، شهر يف واحدة٬، سنة يف واخلراساين

 راية من أهدى راية الرايات يف وليس ناواهم٬، ملن ويل وجه٬، كل من البأس فيكون بعضاً
 على السالح بيع حرم اليماين خرج فإذا صاحبكم٬، إىل يدعو ألنه ؛هدى راية هي اليماين٬،

 أن ملسلم حيل وال هدى٬، راية رايته فإن إليه فا¼ض اليماين خرج وإذا مسلم٬، وكل الناس
  .)١( )مستقيم طريق وإىل احلق إىل يدعو ألنه ؛النار أهل من فهو ذلك فعل فمن عليه٬، يلتوي

اليماين حجة مفترض الطاعة٬،  تدل على أنّالكثري من مضامني الرواية  نّأضح من الوا
ولكنه يرى حجيته كحجية رواة ٬، يعترف vذه احلقيقة   كما يدل كالمه    والزيدي 
٬، ال تعين أنه وصي من أوصياء رسول اهللا    بنظر الزيدي   حجية اليماين  أي إنّ .احلديث

  !  عز وجل٬، وهذه هي النتيجة اليت ¢م الزيديأو خليفة من خلفاء اهللا

واحلق إنه ال شيء يف الرواية ميكن للزيدي أن يستند عليه يف تأييد زعمه٬، فاإلطاعة 
املفترضة لليماين يف الرواية إطاعة مطلقة٬، غري مقيدة٬، وهي فضالً عن ذلك منوطة بشخص 

ا اإلطاعة ا نصت الرواية٬، بينم٬، فمن ال يطيع شخص اليماين يكون من أهل النار٬، كماليماين
مقيدة٬، وغري متعلقة بشخوصهم٬، بل بأمر املعصوم فيهم٬، مبعىن أن من ال  املفترضة لرواة احلديث

  .لعصيانه أمر املعصوم يف إطاعتهمألنه مل يطعهم٬، وإمنا يكون مأثوماً ال يطيعهم 

                                                                                                                                                                                   
. فإنه ثقتي و آتابه آتابي - رضي اهللا عنه وعن أبيه من قبل  - وأما محمد بن عثمان العمري  .عليكم وأنا حجة اهللا عليهم

تنا به فال قبول عندنا إال وأما ما وصل. وأما محمد بن علي بن مهزيار األهوازي فسيصلح اهللا له قلبه ويزيل عنه شكه
وأما أبو الخطاب . وأما محمد بن شاذان بن نعيم فهو رجل من شيعتنا أهل البيت. لما طاب وطهر، وثمن المغنية حرام

محمد بن أبي زينب األجدع فملعون وأصحابه ملعونون فال تجالس أهل مقالتهم فإني منهم برئ وآبائي عليهم السالم 
وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا . سون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأآله فإنما يأآل النيرانوأما المتلب. منهم براء

وأما ندامة قوم قد شكوا في دين اهللا عز وجل على ما  .منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب والدتهم وال تخبث
يا أيها : "علة ما وقع من الغيبة فإن اهللا عز وجل يقول وأما. وصلونا به فقد أقلنا من استقال، وال حاجة في صلة الشاآين

إنه لم يكن ألحد من آبائي عليهم السالم إال وقد وقعت في عنقه بيعة " الذين آمنوا ال تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤآم
في غيبتي وأما وجه االنتفاع بي . لطاغية زمانه، وإني أخرج حين أخرج، وال بيعة ألحد من الطواغيت في عنقي

فكاالنتفاع بالشمس إذا غيبتها عن األبصار السحاب، وإني ألمان ألهل األرض آما أن النجوم أمان ألهل السماء، 
فأغلقوا باب السؤال عما ال يعنيكم، وال تتكلفوا علم ما قد آفيتم، وأآثروا الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم والسالم 

  ).اتبع الهدىعليك يا إسحاق بن يعقوب وعلي بن 
  .٢٦٤ص: غيبة النعماني -١
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  :ويتابع الزيدي قائالً

ومنصوص العصمة فال دليل على عصمة أقول من أين له أن يعرف أنه معصوم    ثانياً(
ذكر يف الروايات من أن اليماين فقيه وظيفته اإلفتاء مبا يستنبطه من أحكام ظنية اليماين إمنا ما 

والدليل هو ) واملدعي ينفي ويبطل دعاوى الفقاهة واالجتهاد والتقليد(يف عصر الغيبة الكربى 
. أن يناوئه فهو راية هدى )١( وال حيق ألحد الرواية القائلة إذا خرج اليماين حرم بيع السالح

 حيث جند إنه حيرم وهذه احلرمة أحد األحكام الشرعية اليت يستنبطها الفقيه وعمله مربئ للذمة
  ).؟ شرية إىل عصمة اليماينبنص اإلمام فمن أين فهم املدعي العصمة وأين هي األدلة امل

  :ويرد عليه

وىل تتمثل بسؤاله عن دليل عصمة اليماين٬، والثانية يف كالم الزيدي مسألتان؛ املسألة األ
  ).إذا خرج اليماين حرم بيع السالح(تتعلق بعبارة 

هو من  أما املسألة األوىل فالدليل فيها واضح للغاية٬، فاملعصوم كما ورد عن آل حممد 
  .لناس يف باطل وال خيرجهم من هدىال يدخل ا

 حيىي أن سره من( : اهللا رسول قال :قال ٬،X احلسن بن عمر بن حممد ورد عن
 له قال مث بيده غرسه قضبانه من قضيب ريب وعدين يتلا اجلنة ويدخل ميتيت وميوت حيايت

 ال فإ¼م ذرييت٬، من واألوصياء بعدي من X طالب أيب بن علي فليتول فكان كن
  .)٢( )منكم أعلم فإ¼م تعلموهم وال ردى يف يعيدونكم وال هدى من خيرجونكم

 حيايت حيىي أن أحب من : اهللا رسول قال: (قال ٬،X الرضا بن احلسن أيب وعن
 كن له قال مث بيده غرسه قضبانه من قضيب ريب وعدين اليت عدن جنة ويدخل ممايت وميوت
 وال هدى من خيرجونكم ال فإ¼م بعده من واألوصياء X طالب أيب بن علي فليتول فكان

  .)٣( )ضاللة يف يدخلونكم

                                                            
وعلى مقلدة الصرخي أن يهتموا بقراءة الروايات بدًال من االهتمام المفرط بالسب . ال وجود لهذه العبارة في الرواية -١

  . والشتم والسخافات
  .٧٠ص: محمد بن الحسن الصفار - بصائر الدرجات  -٢
  .٧٢ – ٧١ص: المصدر نفسه -٣
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 الرايات يف وليس: (منصوص عليه يف رواية اليماين آنفة الذكر٬، فقد ورد فيهاوهذا املعىن 
  .)١()مستقيم طريق وإىل احلق إىل يدعو ألنه( ٬، و)هدى راية هي اليماين٬، راية من أهدى راية

 على السالح بيع حرم اليماين خرج فإذا: (Xأما خبصوص املسألة الثانية٬، فقول اإلمام 
اليماين فقيه يفيت باألحكام  قصود منه ليس ما فهمه الزيدي من أن٬ّ، فامل)مسلم وكل الناس

؟ بل املقصود منها  الظنية٬، ومنذ مىت اهتم آل حممد باألحكام الظنية اليت ال تغين من احلق شيئاً
٬، املباينة اليت ذُكرت يف بعض أحاديث أهل البيت قعاإلشارة إىل أنه خبروج اليماين ت  هو

  .ىل أن اليماين هو قائم آل حممد واإلشارة بالنتيجة إ

                                                            
َقاُلوا َيا َقْوَمَنا ِإنَّا َسِمْعَنا ِآَتابًا ُأنِزَل ": ورد في القرآن الكريم: بما يلي) جامع األدلة(لعبارة في آتاب علقت على هذه ا -١

لَِّه َوآِمُنوا ِبِه َيْغِفْر َلُكم َيا َقْوَمَنا َأِجيُبوا َداِعَي ال* ِمن َبْعِد ُموَسى ُمَصدِّقًا لَِّما َبْيَن َيَدْيِه َيْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ َوِإَلى َطِريٍق مُّْسَتِقيٍم
فالقرآن يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ومن هذا شأنه معصوم وإمام بالتأآيد، . "مِّن ُذُنوِبُكْم َوُيِجْرُآم مِّْن َعَذاٍب َأِليٍم

َياُت الّلِه َوِفيُكْم َرُسوُلُه َوَمن َيْعَتِصم ِبالّلِه َوَآْيَف َتْكُفُروَن َوَأنُتْم ُتْتَلى َعَلْيُكْم آ": وقوله تعالى. آما إن القرآن معصوم وإمام
الذي يعتصم باهللا فقد ُهدي الى صراط مستقيم، فحال من يهدي الى صراط مستقيم البد . "َفَقْد ُهِدَي ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم
  .ال شك، بل البد أن يكون معصومًاأن يكون أآثر اعتصاما باهللا ب

َوَأنَّ َهـَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيمًا َفاتَِّبُعوُه َوَال َتتَِّبُعوْا السُُّبَل "منها قوله تعالى : (علي بن يونس العاملي - م وفي الصراط المستقي
. أسند إبراهيم الثقفي إلى األسلمي قول النبي صلى اهللا عليه وآله سألت اهللا أن يجعلها لعلي ففعل "َفَتَفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه

هذا طريق : يقول: قال "َهـَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيمًا" :لشيرازي من أعيانهم إلى قتادة عن الحسن البصري في قولهوأسند ا
وفي تفسير وآيع . علي بن أبي طالب وذريته طريق مستقيم ودين مستقيم فاتبعوه، تمسكوا به فإنه واضح ال عوج فيه

فعلي ). معناه أرشدنا إلى حب النبي وأهل بيته "ا الصَِّراَط الُمسَتِقيَماهِدَنــــ" :عن السدي ومجاهد عن ابن عباس في قوله
وذريته هم الصراط المستقيم، األمر الذي يعني أن اليماني الموصوف بأنه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم هو منهم 

.  
ق، ولحسن ثوابه لمنتظر، إني للقاء ربي لمشتا: Xقول علي : (محمد طاهر القمي الشيرازي -وفي آتاب األربعين 

  ).واني لعلى طريق مستقيم من أمري وبينة من ربي
آان خرج إلى العمري وابنه رضي اهللا عنهما  Xتوقيع منه : إآمال الدين: (العالمة المجلسي -وفي بحار األنوار 

وفقكما اهللا . رضي اهللا عنهوجدته مثبتا بخط سعد بن عبد اهللا : رواه سعد بن عبد اهللا قال الشيخ أبو جعفر رضي اهللا عنه
أما تعلمون أن األرض ال تخلو من حجة إما ظاهرا، وإما : إلى قوله... لطاعته، وثبتكما على دينه، وأسعدآما بمرضاته 

مغمورا، أولم يعلموا انتظام أئمتهم بعد نبيهم صلى اهللا عليه وآله واحدا بعد واحد إلى أن أفضى األمر بأمر اهللا عز وجل 
  ).يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم صلوات اهللا عليه، فقام مقام آبائه  -يعني الحسن بن علي  - ي إلى الماض

  .   من شأنهم أن يهدوا إلى الحق وإلى طريق مستقيم إن األئمة  Xفي هذا التوقيع الشريف يقول اإلمام المهدي 
اللهم أنت المحيط : دعاء التمجيد: اب العتيق الغرويالكت: (وفي بحار األنوار أيضًا، ينقل العالمة المجلسي دعاء، فيه

تولج الليل في النهار وتولج النهار : إلى قوله... بكل شيء، القائم بالقسط، الرقيب على آل شيء الوآيل على آل شيء 
في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، عليك الهدى تهدي إلى الحق 

في الدعاء اهللا سبحانه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وإذن من يهدي من البشر إلى ...). وإلى طريق مستقيم 
  .الحق وإلى طريق مستقيم البد أن يكون من اهللا ومسددًا باهللا سبحانه وتعالى

له وجاهد وأبدى صفحته في دار وأنت أول من آمن باهللا وصلى : إلى قوله... قال المفيد رحمه اهللا : (وفي البحار أيضًا
ال تزيدني آثرة الناس حولي عزة، وال تفرقهم : الشرك واألرض مشحونة ضاللة والشيطان يعبد جهرة وأنت القائل

عني وحشة، ولو أسلمني الناس جميعا لم أآن متضرعا، اعتصمت باهللا فعززت، وآثرت اآلخرة على األولى فزهدت، 
باك، فما تناقضت أفعالك، وال اختلفت أقوالك، و ال تقلبت أحوالك، وال ادعيت وال وأيدك اهللا وهداك، وأخلصك واجت

افتريت على اهللا آذبا، وال شرهت إلى الحطام، وال دنسك اآلثام، ولم تزل على بينة من ربك ويقين من أمرك، تهدي 
  ).الزيارة الخ... إلى الحق وإلى طريق مستقيم 



 ٨٥ ..............................................ل وألجلزء اا/ إلقام املمطورة احلجر

أَصÉلَحÊكÊ اللÎه� إِنِّي كُنÉت� أَحÉمÌلُ  :Xقُلْت� لÌأَبِي جÊعÉفَرٍ ( :قَالَ ٬،عنÉ هÌنÉدÐ السَّرَّاجِورد 
قُلْت� لَا أَحÉمÌلُ وÊ ا الْأَمÉرÊ ضÌقْت� بِذَلÌكÊالسِّلَاحÊ إِلَى أَهÉلِ الشَّامِ فَأَبِيع�ه� مÌنÉه�مÉ فَلَمَّا أَنْ عÊرَّفَنِيÊ اللÎه� هÊذَ

ÌهÎاِء اللÊدÉبِع�ه�م� الرُّوم� و� ع�د�وَّكُم� ي�ع�نِيي�د�فَع� بِهِم� ع�د�وَّن�ا و� اح�م�لْ إِلَي�هِم� فَإِن� الل�ه� :فَقَالَ .إِلَى أَع
بِه� ع�لَي�ن�ا فَه�و� ي�س�ت�ع�ين�ونَ فَم�ن� ح�م�لَ إِلَى ع�د�وِّن�ا س�لَاحاً  ٬،فَإِذَا كَان�ت� الْح�ر�ب� ب�ي�ن�ن�ا فَلَا ت�ح�م�لُوا

  .)١( )م�ش�رِك¤

مÊا  :فَقَالَ لَه� حÊكَم" السَّرَّاج� XدÊخÊلْنÊا عÊلَى أَبِي عÊبÉدÌ اللÎهÌ ( :قَالَ ٬،عÊنÉ أَبِي بÊكْرٍ الْحÊضÉرÊمÌيِّو
ÌمÉحÊي ÉنÊيمÌى فÊرÊتÊإِلَى الشَّامِ و Êالُ السُّر�وجÊهÊاتÊن�ت�م� الْي�و�م� بِم�ن�زِلَة� أَص�ح�ابِ لَا ب�أْس� أَ :فَقَالَ ؟ أَد

م�لُوا إِلَي�هِم� السُّر�وج� إِنَّكُم� ف�ي ه�د�ن�ة� فَإِذَا كَان�ت� الْم�ب�اي�ن�ةُ ح�ر�م� ع�لَي�كُم� أَنْ ت�ح� ر�س�ولِ الل�ه� 
 .)٢( )و�السِّلَاح�

 Wא
  :يقول الزيدي

ال حيل ملسلم أن يلتوي "ورد : عصمة اليماين يف سرد أدلة )٣( قال املدعي الكاذب  ثالثاً(
وهذا يعين أن اليماين صاحب والية إهلية فال يكون  "عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار

شخص حجة على الناس حبيث إن إعراضهم عنه يدخلهم جهنم وإن صلوا وصاموا إال إذا كان 
  .نبياء واملرسلني واألئمة واملهدينيمن خلفاء اهللا يف أرضه وهم أصحاب الوالية اإلهلية من األ

  :التعليق الثاين

إن االلتواء على أهل احلق الشرعي يف الوالية اإلهلية يف كل زمان ومكان يكون  :أقول
 موجب لدخول أعداء احلق وامللتوين عليه النار ولن تقبل أعماهلم مهما كانت وذلك ملخالفتهم

ل أو معصوم بشكل عام أعين دخول مرجع التقليد نيب أو مرسالنهج احلقيقي اإلهلي وال ختتص ب
أما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا  Xاحلقيقي الذي نص عليه حديث اإلمام 

                                                            
  .١١٢ص ٥ج :الكافي -١
  .سابق والصفحةالمصدر ال -٢
المفروض إن مقلد الصرخي في معرض الحوار ومقارعة الدليل بالدليل، فال موجب بالتالي للبذاءة ونعت اآلخرين  -٣

إذا آان رب الدار بالدف ناقر فشيمة أهل (، و)لكل امرئ من دهره ما تعودا(بالكذب بمناسبة، وبغير مناسبة، ولكن 
  ! )الدار آلهم الرقص
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كالراد علي والراد علي كالراد على  )١( أنا حجة اهللا عليهم والراد عليهمفهم حجيت عليكم و
جهنم دون أدىن شك واملدعي الكاذب رد إذاً من رد عليهم وهم أصحاب احلق فهو يف اهللا 

عليهم بتكفري العلماء ووصفهم بالكذب والغصب حلق اإلمام إذاً هو من أهل النار ألنه ملتوي 
  ).عليهم وواقف ضد منهجهم الذي هو منهج املعصوم الثابت بالدليل العقلي والنقلي

والزيادة اليت  بشيء البتة٬،كالم الزيدي هذا ال معىن٬، وال قيمة له فهو ال ينقض علينا  :أقول
يدخل النار٬،   كما يعرب   أن من يلتوي على مرجع التقليد احلقيقي أضافها املتمثلة بزعمه 

فالوارد عن آل حممد . عليه أبدا٬ً، بل هو احنراف واضح أعاذنا اهللا تعاىل ال دليلجزايف كالم 
٬، وإن كان من أن النار مصري من يلتوي على حجج اهللا يف أرضه٬، وهم آل حممد  

  :وإليكم هذه الروايات املصلني الصائمني٬، وعليه يكون اليماين منهم 

 معها تضر ال حسنة X علي حب : اهللا رسول قال( :قال أنه عباس بن اهللا عبد عن
  .)٢( )حسنة معها تنفع ال سيئة وبغضه ٬،سيئة

 ومن ٬،كافراً كان خالفه من اهلدى٬، باب X علي(: قال أبيه٬، عن جعفر٬، بن حممد عنو
: اهللا رسول قال: يقول X جعفر أبا مسعت: قال محزة٬، أيب رواية ويف. النار دخل أنكره

 مات من اإلسالم عن خارجون أعداءه٬، واملظاهرون لفضله٬، املنكرون علي٬، والية التاركون
  .)٣( )ذلك على منهم

 ؟ أفضل البقاع أي :جلوس وحنن احلسني بن علي لنا( :قال :قال ٬،الثمايل محزة أيب وعن
 ٬،املقام إىل الركن بني ما البقاع أفضل فإن :فقال :قال .علمأ  رسوله وابن اهللا فقالوا :قال

                                                            
 :الشيخ الكليني -، وإنما ورد في الكافي )الخ...الراد عليهم (در عن اإلمام المهدي ال وجود فيه لعبارة التوقيع الصا -١
عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو  Xسألت أبا عبد اهللا : (قال ،عن عمر بن حنظلة: ٦٧ص ١ج

إليهم في حق أو باطل فإنما تحاآم إلى الطاغوت، من تحاآم : ؟ قال ميراث فتحاآما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك
: ألنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر اهللا أن يكفر به قال اهللا تعالى ؛، وإن آان حقا ثابتا لهوما يحكم له فإنما يأخذ سحتًا

ن آان منكم م] إلى[ينظران : ؟ قال فكيف يصنعان: قلت". يريدون أن يتحاآموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به"
ممن قد روى حديثنا ونظر في حاللنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاآما فإذا حكم 

). الخ... بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم اهللا وعلينا رد والراد علينا الراد على اهللا وهو على حد الشرك باهللا 
  !؟ ، فما بالك بالفقيه األصولي الذي يحكم بالظنون واألقيسة الفاسدةوهو في القاضي ال في الفقيه

  .٩٦ص :شاذان بن جبرئيل القمي -الفضائل  -٢
  .٨٩ص ١ج :أحمد بن محمد بن خالد البرقي -المحاسن  -٣
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 الليل ويقوم النهار يصوم عاماً مخسني إال سنة ألف قومه يف نوح عمر ما عمر رجالً أنّ ولو
  .)١( )شيئاً ذلك ينفعه مل واليتنا بغري اهللا ولقى

 حبة مثقال فيه أحد اجلنة يدخل ال : اهللا رسول قال( :الق ٬،X اهللا عبد أيب عنو
 :له فقلت .إميان من خردل من حبة مثقال فيه عبد النار يدخل وال ٬،كرب من خردل من

 :قال .يدخله أن فيكاد الدابة يركب أو اجلديد الثوب ليلبس منا الرجل إنّ فواهللا فداك جعلت
 حبة مثقال فيه كان فمن ٬،أئمتنا معرفة وأنكر ناواليت عن تكرب من الكرب إمنا ٬،بذلك ذا ليس
  .)٢( )النار يدخله مل حبقنا وأقر نبينا مبعرفة أقر ومن ٬،اجلنة يدخله مل ذلك عن خردل من

 علي مناقب من مسعت ما أشد يءش أي ٬،أعمش يا( :الكليب قال :قال ٬،األعمش عنو
X اًعلي مسعت :قال ٬،عباية عن ٬،ظريف بن موسى حدثين :فقال :قال X أنا :يقول وهو 
 أعظم عندي :الكليب فقال .النار أهل من فهو عصاين ومن مين٬، فهو تبعين فمن النار قسيم
 فوضعه النار أهل وأمساء اجلنة أهل أمساء فيه كتاباً X علياً  اهللا رسول أعطى ٬،عندك مما
 فلما ٬،لك سلي :فقالت طلبه عمر وىل فلما ٬،لك ليس :فقلت بكر أبو وىل فلما ٬،سلمة أم عند
  .)٣( )إليه دفعته X علي وىل فلما ٬،لك ليس :فقالت طلبه عثمان وىل

ألعذبن كل : قال اهللا تبارك وتعاىل: (قال ٬،Xوعن حبيب السجستاين٬، عن أيب جعفر 
٬، وإن كانت الرعية يف أعماهلا برة بوالية كل إمام جائر ليس من اهللادانت  اإلسالمرعية يف 

نت دانت بوالية كل إمام عادل من اهللا وإن كا اإلسالميف  ٬، وألعفون عن كل رعيةةتقي
  .)٤( )الرعية يف أنفسها ظاملة مسيئة

اهللا ال يستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من اهللا  إنّ: (قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا و
اهللا ليستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام من اهللا وإن  وإنّ ٬،وإن كانت يف أعماهلا برة تقية

  .)٥( )يف أعماهلا ظاملة مسيئة كانت

                                                            
  .٩١ص١ج :أحمد بن محمد بن خالد البرقي - والمحاسن  ،٢٢ص :عدة محدثين -األصول الستة عشر  -١
  .٧٦ – ٧٥ص :عدة محدثين -ة عشر األصول الست -٢
  .٢١١ص :محمد بن الحسن الصفار - بصائر الدرجات  -٣
 .٣٧٦ص ١ج: الكافي -٤
  .٣٧٦ص ١ج: الكافي -٥
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باقي كالم الزيدي يدل جزماً على أنه ليس من أهل العلم٬، بل غاية ما حيسنه  هذا على أنّ
واملدعي الكاذب : (٬، وحماولة االنتقاص من اآلخر بأية صورة٬، وإال ال معىن لقوله)١( هو التصيد

إذاً هو من أهل النار ألنه رد عليهم بتكفري العلماء ووصفهم بالكذب والغصب حلق اإلمام 
  ! )ملتوي عليهم وواقف ضد منهجهم الذي هو منهج املعصوم الثابت بالدليل العقلي والنقلي

  .ما ذكره حمض كذب وافتراء٬، فلم يصدر من طرفنا شيء مما قال علماً إنّ

  :ويقول الزيدي

  :"أنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم"ورد  :التعليق الثالث(

إنه يدعو إىل اإلمام املهدي وكل من يدعو إىل اإلمام فهو معصوم فكيف مبن أي  :أقول
يدعو ويكون رسوالً عن النيب فمن باب أوىل أن يكون معصوماً وعرب التأريخ وخصوصاً 

رسوالً وحمذراً ومنذراً وداعياً إىل  الصدر األول لإلسالم جند الكثري ممن بعثه النيب حممد 
ملتمثلة بالنيب الذي هو أشرف وأقدس من اإلمام فهل تقول أنت اإلسالم والدعوة احلق ا

  :بعصمتهم باعتبارهم دعاة إىل احلق وعلى سبيل املثال ال احلصر

  .دحية بن خليفة إىل قيصر الرومان  ١
 .احلارث بن عمري األزدي إىل بصرى من بالد الروم  ٢
 .حاطب بن أيب بلتعة إىل املقوقس  ٣
 .إىل النجاشي عمرو بن أمية الضمري  ٤
 .)ابرويز ملك الفرس )٢( عبد اهللا بن حذافة إىل كسر  ٥

 :ويرد عليه

  ؟! ال أدري حقاً هل يعي الزيدي ما يقول٬، أم إنه فقد صوابه ومل يعد يدري ما يصدر عنه

                                                            
يقصد منه مرجعه هو، أي الصرخي ) مرجع التقليد الحقيقي(لو شئنا التصيد، بل ال نكون متصيدين لو قلنا إن قوله  -١

  !!سخرية، وبالتالي فهم في الحقيقة يكفرون آل من ال يقلد صرخيهم ويوجبون له النارباعتباره األعلم، بزعمهم المثير لل
  .آذا وردت في آتابه -٢
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يكون معصوما٬ً، وتقويل  Xمن يدعو لإلمام املهدي  فعلى حد علمي مل يقل أحد أنّ
  .فلسنياآلخر ما مل يقل بضاعة امل

نه يدعو لإلمام٬، فقد سبق يف أ٬، فهي ال تعين )يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم: (أما مجلة
وعليه تكون داللة تلك اجلملة ) ألنه يدعو لصاحبكم(الرواية ذا¢ا أن قال اإلمام حبق اليماين 

  .غري داللة هذه اجلملة٬، فال لغو يف كالم آل حممد 

א Wא
  :ى املقطع التايل الوارد يف كتاب جامع األدلةرداً عل

يمن٬، النسبة من لفظ اليماين ميكن أن تعود إىل ال يف صدد مناقشة األمر األول أقول إنّ(
٬، وميكن كذلك أن تعود إىل اليمني٬، كأن يكون )مبعىن الربكة(وميكن أن تعود إىل الي�من 

كما كان علي ميني رسول  Xملهدي شخص يف يده اليمىن ما مييزها أو يكون ميني اإلمام ا
٬، وميكن كذلك أن تعود إىل معىن إنه صاحب يد بيضاء أو كرمية٬، فالكرمي يسمى اهللا 

شائم ممن يعطي بشماله٬، تصاحب األيادي البيضاء٬، والعطاء باليمني٬، بل إن البعض رمبا ي
وجد ما يرجح ي فاالحتماالت كثرية وال. وميكن أيضاً أن يكون وجه التسمية خافياً علينا

  .)أحدها على سواه

  :كتب الزيدي التعليق التايل

الذي انعم به اهللا علينا وهو قانون الذهن البشري الذي  اإلهليالقانون  إن :التعليق الرابع(
 أناملعىن احلقيقي الذي وضع له اللفظ عند مساعه وال ميكن  إىلبسببه ينسبق الذهن مباشرة 

املعىن اÜازي وكل  إىلرينة صارفة تنقله من املعىن احلقيقي بوجود ق إاليكون له معىن ثاين 
يعطي هذه  أنله  أينالروايات اليت ذكرت شخصية اليماين هي دالة على املعىن احلقيقي فمن 

هناك  أنين على اآلخر بل على العكس ما قاله املدعي اين ويقول ال يوجد مرجح ألحد املعااملع
  .)اليماين من اليمن أنا تشري بالنص على ا© إليهامن رواية سأشري  أكثر

  :ويرد عليه
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فنحن ال نتكلم عن جماز  االحتماالت املذكورة كلها مما يتبادر إىل الذهن٬، املفروض إنّ
  .يعتمد على دليلوالترجيح بالتايل البد أن  نريد صرف اللفظ له٬،

  :ويقول

ف اللفظ من املعىن وهذه ابرز ثالث روايات ال توجد فيها أي قرينة كما ذكرنا تصر(
  .املعاين األخرى إىلاحلقيقي 

ليس يف الرايات راية أهدى من راية اليماين فاذا خرج اليماين حرم بيع السالح على الناس 
  ).وإذا خرج اليماين فا©ض إليه فإن رايته راية هدى وكل مسلم

  :ويرد عليه

وثانياً من احلمق هذه٬، أوال٬ً، ثالث فقرات من رواية واحدة٬، وليست ثالث روايات٬، 
الوارد يف الروايات٬، ) اليماين(فالرتاع هو يف لفظ !! مبكان أن حيتج علينا الزيدي بنفس الدعوى

٬، هل املقصود منه اإلشارة إىل بالد ومنها هذه الرواية اليت ورد فيها يف املواضع الثالثة املذكورة
  ؟ اليمن٬، أم غريه من االحتماالت

ل سوى أن قدم الدعوى على أ©ا هي الدليل٬، وهذا عني الزيدي بكالمه أعاله مل يفع
  ! احلمق

وختم الزيدي حديثه عن اليماين بإيراد الرواية التالية على أ©ا تدل على أن اليماين من 
  :اليمن٬، وإليكم الرواية

 السالم عليهما الباقر علي بن حممد جعفر أبا مسعت: قال ٬،الثقفي مسلم بن حممد عن
 يبلغ الكنوز٬، له وتظهر األرض له تطوي ٬،بالنصر مؤيد بالرعب٬، منصور منا القائم(: يقول

 املشركون٬، كره ولو كله الدين على دينه به وجل عز اهللا ويظهر واملغرب٬، املشرق سلطانه
 فيصلي X مرمي بن عيسى اهللا روح ويرتل عمر٬، قد إال خراب األرض يف يبقى فال

 بالنساء٬، الرجال تشبه إذا: قال ؟ قائمكم رجخي مىت ٬،اهللا رسول ابن يا: قلت: قال .خلفه
 الفروج ذوات وركب بالنساء٬، والنساء بالرجال٬، الرجال واكتفى بالرجال٬، والنساء
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 ٬،بالدماء الناس واستخف العدول٬، شهادات وردت الزور٬، شهادات وقبلت السروج٬،
 الشام٬، من السفياين وخروج ألسنتهم٬، خمافة األشرار واتقي الربا٬، وأكل ٬،الزنا وارتكان
 امسه واملقام٬، الركن بني  حممد آل من غالم وقتل بالبيداء٬، وخسف اليمن٬، من واليماين

 فعند شيعته٬، ويف فيه احلق بأن السماء من صيحة وجاءت الزكية٬، النفس احلسن بن حممد
 عشر وثالثة ثالمثائة إليه واجتمع الكعبة٬، إىل ظهره أسند خرج فإذا قائمنا٬، خروج ذلك
 بقية أنا: يقول مث ٬،"مؤمنني كنتم إن لكم خري اهللا بقية" اآلية هذه به ينطق ما وأول .رجالً

 بقية يا عليك السالم: قال إال مسلم عليه يسلم فال ٬،عليكم وحجته وخليفته أرضه يف اهللا
 األرض يف يبقى فال خرج٬، رجل آالف عشرة وهو العقد إليه اجتمع فإذا أرضه٬، يف اهللا

 بعد وذلك. فاحترق نار فيه وقعت إال وغريه) ووثن( صنم من وجل زع اهللا دون معبود
  .)١( )به ويؤمن بالغيب يطيعه من اهللا ليعلم طويلة غيبة

  :ويرد عليه

فكان األحرى به أن يذكر كالمنا ) جامع األدلة(طاملا كان الزيدي يرد على كتاب 
  .واضح على أنه ال ميلك الردخبصوص هذه الرواية٬، ويرد عليه٬، ولكن طاملا مل يرد فهذا دليل 

) فاز املؤمنون بأمحد احلسن(٬، وكذلك كتاب )جامع األدلة(وعليه أحيل القارئ إىل كتاب 
يف الكثري من املصادر ) من اليمن(ففيهما حتقيق وافÐ للرواية أثبتنا من خالله عدم وجود عبارة 

©ا متت إضافتها من قبل ٬، األمر الذي يدل على أ)كمال الدين(اليت نقلت الرواية عن كتاب 
  .بعض النساخ

  :ويقول الزيدي

 اإلمام أنصار أولاملؤمنني٬، وهو  أولهو  بأنهمحد بن احلسن أيدعي  :التعليق اخلامس(
ومضمون الرواية اليت  اإلسالماملهدي ويستدل على كالمه هذا برواية يرويها عن كتاب بشارة 

                                                            
  .٣٣١ – ٣٣٠ص :الشيخ الصدوق - آمال الدين وتمام النعمة  -١
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) املهدي اإلمامابن (الثالثة  اإلضاءةحتت عنوان يف كتيب الرد احلاسم  )١( ينقلها ناظم العقيلي
 البصرةمن  يف خرب طويل أال أن أوهلم X املؤمنني أمريعن (ما لفظه  اإلسالممن بشارة 

حيث يقول ما لفظه يف خرب  Xالصادق  اإلماممث ينقل ليبني رواية عن ) وآخرهم من األبدال
الرمحن  ومن البصرة عبد... : (Xالقائم  أصحابمسى به  Xالصادق  اإلمامطويل عن 

  ).محد ومليح ومحادأبن االعطف بن سعد و

 أصوليةثالث وقفات٬، وقفة سندية ووقفة داللية ووقفة وحنن نقف مع هاتني الروايتني 
  .عقائدية

  .البحث السندي: األوىلالوقفة 

هذه الرواية وردت بألسنة متعددة٬، فقد روى السيد ابن طاووس صاحب املالحم  إن
إىل أن قال  وأمسائهموخروجه وخروج من خيرج معه  Xفذكر املهدي (ما لفظه  والفنت
 Xاملؤمنني  أمريوابن طاووس يروي هذه الرواية عن ) من البصرة وآخرهم من اليمامة أوهلم

بن عيسى بن الشيخ احلساين املعروف بأيب صاحل السليلي٬،  ألمحدوينقلها عن كتاب الفنت 
طبوعة وال يوجد هلذا اخلرب مصدر سوى املالحم والفنت٬، ومن وهذا الكتاب ليس له نسخة م

العامة فان اغلبهم مل يترجم له٬،  أبناءحيث السند فان رواة هذا احلديث فضالً عن كو©م من 
الدين فضال عن  أحكامليس حبجة يف  أل©اوبالتايل فهذه الرواية vذا النص ساقطة عن االعتبار 

  .تكون حجة يف العقائد أن

الذي وردت به هذه الرواية هو ما ينقله مجاعة امحد بن احلسن عن كتاب  اآلخران اللس
للسيد مصطفى آل سيد حيدر الكاظمي٬، أما املصادر األخرى اليت وجدناها  اإلسالمبشارة 

الناصب للشيخ علي اليزدي احلائري وينقلها حتت  إلزامتنقل الرواية vذا اللسان فهو كتاب 
دناه ينقلها يف طبعة املكتبة اإلسالم وجكتاب بشارة  إىلوإذا رجعنا عنوان خطبة البيان٬، 

املؤمنني  أمري إىلينقلها بعنوان خطبة البيان ومما نسب  وأيضاًومطبعتها احليدرية٬، املرتضوية 
X حتدث نفس الشيخ احلائري  أنمع هذه اخلطبة بعد  نقف كثرياً أن٬، وحنن لسنا حباجة

                                                            
لمثال، على سبيل ا -أتباع الصرخي ال يخجلون من التدليس أبدًا بدليل أنهم يفضحون أنفسهم بأنفسهم، فالزيدي هنا  -١

هو الذي يستدل، ثم ما يلبث  Xيزعم في أول آالمه أن السيد أحمد الحسن  -ويمكن للقارئ أن يجد أمثلة آثيرة أخرى 
  ! أن يفضح آذبته وينسب االستدالل للشيخ ناظم العقيلي
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إنا مل نعثر على مستند صحيح هلذه اخلطبة املسماة ( اإلسالمارة بش )٢( ٬، إذ قال يف من)١(عن
بالبيان ومل يثبتها أحد من احملدثني كالشيخ الطوسي والكليين ونظائرهم٬، وعدم ذكر اÜلسي 

غري بليغة٬، كثرية التكرار٬، غري  إ©ا باألخبار٬، ويبعد عدم اطالعه عليها مع إلحاطتههلا توهني هلا 
  .)خطبة البيان عن احلجية واالعتماد إسقاطالنص كافÐ يف  فهذا) األلفاظبينة 

  :ويرد عليه

الرواية اليت أوردها رواية أخرى خمتلفة عن فويكذب٬، يدلس  لألسف الشديد الزيدي
الروايتني اللتني استشهد vما الشيخ ناظم العقيلي٬، ومل يكتفÌ الزيدي vذه الكذبة الكبرية٬، بل 

  !! ن الروايات الثالثة رواية واحدأتبعها بكذبة أكرب حني زعم أ

  :استشهد بالروايتني التاليتني) الرد احلاسم(فالشيخ ناظم يف كتابه 

أوهلم من البصرة وأخرهم من  أال إنّ ...: (يف خرب طويل Xعن أمري املؤمنني   ١
  .)٣() ... األبدال

ومن  ...: (Xيف خرب طويل مسى به أصحاب القائم  Xعن اإلمام الصادق   ٢
  .)٤() ... محد ومليح ومحادألبصرة عبد الرمحن بن االعطف بن سعد وا

بينما الرواية اليت جاء vا الزيدي نقالً عن مالحم ابن طاووس الذي نقلها بدوره عن 
 علي املؤمنني أمري خطب: قال نباتة٬، بن غصباأل عن(...  :كتاب الفنت للسليلي هي التالية

X ،صفه: الكليب خالد أبو له فقال وأمساءهم٬، معه جخير من وخروج املهدي فذكر خطبة٬ 
 ٬، اهللا برسول وحسناً وخلقاً خلقاً الناس أشبه إنه أال: X علي فقال املؤمنني٬، أمري يا لنا
 ٬، اهللا رسول مسعت: قال املؤمنني٬، أمري يا بلى: قلنا ؟ وعددهم رجاله على أدلكم أال

                                                            
  .النسخة االلكترونية -آذا وردت في آتابه  -١
  .النسخة االلكترونية -آذا وردت في آتابه  -٢
 .١٤٨ص: ة اإلسالمبشار -٣
  .١٨١ص: بشارة اإلسالم -٤
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 والناس املهدي٬، رجال يعدد X علي لوجع .اليمامة من وآخرهم البصرة٬، من أوهلم: قال
  .)١( )اخل...يكتبون 

هذه الرواية٬، اليت مل نستشهد vا٬، ليست هي خطبة البيان اليت نقل صاحب إلزام  علماً إنّ
  ! ٬، فالزيدي خلط احلابل بالنابلالناصب نسختني منها

  :ويقول الزيدي

بن احلسن بن اإلمام املهدي امحد  أنهؤالء يزعمون  إن: (هي األمهيةمثة مالحظة يف غاية (
شوال  ٢٨محد بن احلسن يف رسالة له بتاريخ أوان هذه البنوة حجة يف التلقي حيث يقول 

يا أهل العراق إن أيب قد (ويقول يف حمل آخر من هذا البيان ) أمرين اإلمام املهدي( هـ١٤٢٤
 أيبمع  أعودحىت  األمرفلن يطول ) ويقول يف موضع آخر(أرسلين ألهل األرض وبدأ بكم 

مبا فعلتم  أسفاغضبان  أيبوسيأتيكم ) ويقول يف موضع وحمل آخر(حممد بن احلسن املهدي 
وانه املؤيد حبربائيل املسدد  الركن الشديد وبقية آل حممد  بأنه٬، مث خيتم رسالته )يب

  .)مبيكائيل املنصور باسرافيل

  :ويرد عليه

  ؟ )البنوة حجة يف التلقي(أين قلنا  هذه إصداراتنا متوفرة للجميع٬، فليدلنا الزيدي

طبعاً مل يصدر منا مثل هذا الكالم أبدا٬ً، وعليه تنضاف كذبة جديدة لسجل الزيدي٬، الذي 
  ! ال يبدو أنه يأبه لسمعته

فال شيء فيها يؤيد  Xأما العبارات اليت اقتبسها الزيدي من كالم السيد أمحد احلسن 
  ! إىل وجه االستدالل vاة زعمه٬، ولذلك مل يكلف نفسه عناء اإلشار

وبعد هذا الكالم الفارغ ينتقل الزيدي إىل الشيء الوحيد الذي حيسنه وهو االفتراء 
  :والبذاءات٬، فيقول

                                                            
  .٢٨٩ – ٢٨٨ص :السيد ابن طاووس -المالحم والفتن  -١
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حد العصمة كما صرحوا vا يف مواضع ومواطن  إىلفمع هذا الزعم اخلطري الذي يصل (
العظمى كيف يكون  زيةعديدة من كتبهم جندهم يكذبون علينا وهذه هي الطامة الكربى والر

٬، وهذا التناقض اخلطري واالحنراف الكبري فامحد بن احلسن املؤيد جبربائيل واملسدد املعصوم كاذباً
مبيكائيل واملنصور بإسرافيل يكذب على الناس إذ يستدل عليهم باألخبار الضعيفة اليت ليست 

  .)ينهلا حجية يف فروع الدين فضالً عن أن تكون هلا حجية يف أصول الد

  :ويرد عليه

كذبوا٬، فاألنصار مل    وحاشاهم    لو افترضنا اآلن أن كالمك صحيح٬، وأن األنصار 
وإذا كنت تقصد بعبارتك هذه !  )كيف يكون املعصوم كاذباً(يدعوا إ©م معصومون لتقول 

وهذا ما صرxحتÊ به٬، فافتراؤك أكرب وأشنع٬، ألنك تنسب له أمراً مل  ٬،Xالسيد أمحد احلسن 
  ! أنت إذن حتاول تعكري املياه لتتصيد فيها مسكاً عفناًفي احلالتني إذن ف ٬،يفعله

هذا على افتراض صحة كالمك٬، وهو ليس صحيحا٬ً، فقد اتضح أنك أنت من كذب٬، 
حني جئت برواية من كتاب املالحم والفنت البن طاووس٬، وزعمت كذباً أ©ا هي اليت استدل 

  ؟؟ لديكم على حتمل الروائح العفنةوأية قابلية vا األنصار٬، وعليه فأي عفونة تتصيد٬، 

  :ويواصل الزيدي البذاءات اليت تعلمها من أستاذه وشيخه الصرخي٬، فيقول

وال يكتفي بذلك بل يبتر النصوص٬، وينقلها كذباً فهذا هو نص ما نسب إىل أمري املؤمنني (
هؤالء الضالني  أند ودقق فيه وتأمله جيداً فستج اإلسالمورواه السيد الكاظمي يف بشارة 

سألناك باهللا : فقام إليه مجاعة من أصحابه٬، فقالوا(املضلني مهنتهم الكذب والتزوير والتدليس 
يابن عمx رسول اهللا مسxهم لنا٬، وعلّمنا بأمسائهم وأمصارهم٬، فقد ذابت قلوب�نا من كالمك هذا؟ 

فعل : ذين من البصرةأال وأنّ أوxهلم من البصرة وآخرهم من األبدال٬، فأما الّ: X فقال
املؤمنني  أمريانقل لكم مقاطع من الكالم املنسوب إىل  أكثرولكي يتضح النص ...)  وحمارب
X اس خلقاً وخ�لقا٬ً، أال : (واليت سبقت كالمه االنف الذكر حيث قالxوأنّ املهدي أحسن الن

مثائة وثالث وأنxه إذا خرج فاجتمع إليه أصحابه على عدد أهل بدر وأصحاب طالوت٬، وهم ثال
  ).رجالً عشر
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يصرح يف هذا  Xالنص املنسوب إىل أمري املؤمنني  إنالقارئ الكرمي  أيهاجتد  فأنت
خرج  إذااخلاصني خيرجون  وأصحابهاملهدي  اإلمام أنصارهؤالء الرجال وهم  إناملقطع من 
يس بعد خروجه وال يكونون قبل خروجه وليس هلم حجية مبعزل عنه٬، بل ول إليهوجيتمعون 

  .)لكل فرد منهم حجية قبل خروجه حىت وان ادعى ذلك

  :ويرد عليه

  .اتضح إنك أنت من كذب يا زيدي  ١

الثالثة٬، تتجلى له احلقيقة٬، ويكتشف مدى اإلضاءة  ٬،من يرجع لكتاب الرد احلاسم  ٢
التردي الذي بلغه الصرخي بأتباعه٬، فالكاتب كان بصدد النص على أن أول األنصار من 

وعليه يكون  .خذُ موضع الشاهد ال ي�عد بترا٬ً، كما يعرف العقالءوأَ )١( )أمحد(مسه البصرة٬، وا
هؤالء الضالني املضلني مهنتهم : (الصرخي وأتباعه هم األحق باألوصاف اليت تفوه vا الزيدي

  ).الكذب والتزوير والتدليس

كانوا النص الذي ذكره الزيدي ال يعين أن األنصار مل يكن هلم وجود٬، أو ما   ٣
الذي تتحدث عنه الرواية٬، بل ) احلركة املسلحة(منخرطني يف إطار دعوة منظمة قبل اخلروج 

٬، أما قبل ذلك فأغلبهم )اخلروج(هو يعين إن اجتماعهم يكون عندما حتني احلركة العسكرية 
متفرقون يف البلدان٬، كما ورد يف الروايات٬، وفرق بني أن جيتمعوا٬، وبني أن يكون هلم وجود 

  .ظممن

مد عن أيب جعفر حمويكفي للداللة على وجودهم املنظم قبل اخلروج الرواية التالية الواردة 
وأومى   يكون لصاحب هذا األمر غيبة يف بعض هذه الشعاب (: بن علي عليهما السالم

                                                            
ورد في األخبار التي تؤآد على وجود الذرية لإلمام : Xابن اإلمام المهدي : اإلضاءة الثالثة: (قال في الرد الحاسم -١

وأول أنصاره وأول  Xنه أول المؤمنين باإلمام المهدي أوالتأآيد على أحد أبنائه وتمييزه عن بقية الذرية  Xالمهدي 
نه يقوم بالتمهيد أوتشير بعض الروايات إلى  ،)حمدأ(ن أحد أسماءه إو Xالمهديين الذين يحكمون بعد اإلمام المهدي 

  .قبل قيامه وقتل أعداء آل محمد عليهم السالم Xلإلمام المهدي 
  …ويمكن التعويل عليها دون غيرها حتى نخرج بنتيجة مقبولة وينبغي أن نعمل مقارنة بين بعض المقدمات 

  :حمدأمن البصرة، واسمه  Xن أول أنصار اإلمام المهدي إ: المقدمة األولى
 :بشارة اإلسالم) …خرهم من األبدال آأال إن أولهم من البصرة و… : (طويلفي خبر  Xعن أمير المؤمنين 

  .١٤٨ص
ومن البصرة عبد الرحمن بن االعطف بن … : (Xى به أصحاب القائم في خبر طويل سم Xعن اإلمام الصادق 

  .١٨١ص :بشارة اإلسالم) …حمد ومليح وحماد أسعد و
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أتى املوىل الذي كان معه حىت يلقى  حىت إذا كان قبل خروجه   بيده إىل ناحية ذي طوى 
كيف أنتم : فيقول. حنو من أربعني رجالً: ؟ فيقولون هنا كم أنتم ها: قولبعض أصحابه٬، في

واهللا لو ناوي بنا اجلبال لناويناها معه٬، مث يأتيهم من القابلة : ؟ فيقولون لو رأيتم صاحبكم
أشريوا إىل رؤسائكم أو خياركم عشرة٬، فيشريون له إليهم فينطلق Òم حىت يلقوا : ويقول

  .)١( )اليت تليها صاحبهم ويعدهم الليلة

Wא
  :٬، كتب الزيدي ما يلي)البحث الداليل: الوقفة الثانية(وحتت عنوان 

اإلمام ثالمثائة وثالثة عشر أو الذين حيكمون بعد  أنصارانه ال مالزمة بني كون  :أقول(
اإلمام أو  ألنصارهناك حجية وحاكمية  إناإلمام وهم اثنا عشر٬، وبني ما يدعي هؤالء من 

  ).رية اإلمام قبل قيام اإلمام وظهورهذ

  :ويرد عليه

هلم حجية٬، أو إ©م حيكمون٬، ولكن املهديني  بالنسبة لألنصار مل يقل أحد على اإلطالق إنّ
كما نصت الروايات على  ٬،وأوصياء٬، بل وأئمة ٬،اإلثين عشر حيكمون بالتأكيد وهم حجج

  :ذلك٬، ومنها على سبيل املثال

   لتصلن هذه Òذه: (إىل احلرية٬، فقال Xخرج أمري املؤمنني : عن حبxة العرين٬، قال  ١
حىت يباع الذراع فيما بينهما بدنانري٬، ولي�بن̀ني باحلرية     وأومئ بيده إىل الكوفة واحلرية

مسجد له مخسمائة باب يصلي فيه خليفة القائم عجل اهللا تعاىل فرجه؛ ألنّ مسجد الكوفة 
يا أمري املؤمنني٬، ويسع مسجد : قلت .ر إماماً عدالًوليصلني فيه اثنا عشليضيق عنهم٬، 

تبىن له أربع مساجد مسجد الكوفة أصغرها : قال!! ؟ الكوفة هذا الذي تصف الناس يومئذ

                                                            
يتولى البرهنة على وجود ) جامع األدلة(يوجد مبحث في آتاب  ،١٨٧ص :محمد بن إبراهيم النعماني - آتاب الغيبة  -١

  .دعوة منظمة يقوم بها اليماني
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وأومئ بيده حنو البصريني  .وهذا ومسجدان يف طريف الكوفة من هذا اجلانب وهذا اجلانب
  .)١( )والغريني

وفاطمة  ٬،وعلي املرتضى ٬،على حممد املصطفى لّاللهم ص: (... دعاء الضراب٬، وفيه  ٢
ومجيع األوصياء٬، مصابيح الدجى وأعالم  ٬،واحلسني املصفى ٬،واحلسن الرضا ٬،الزهراء
على وليك  والصراط املستقيم٬، وصلّ ٬،واحلبل املتني ٬،والعروة الوثقى ٬،ومنار التقى ٬،اهلدى

وبلغهم أقصى آماهلم  ٬،موزد يف آجاهل ٬،٬، ومد يف أعمارهمواألئمة من ولدهووالة عهده 
  .)٢( )دنيا وديناً وآخره إنك على كل شيء قدير

 يف دعاء الثالث من شعبان املعظم يف شأن املهديني  Xعن اإلمام العسكري   ٣
٬، وقد ورد Xأ©م احلجج على اخللق بعده  ٬X، ويقر اإلمام Xمن بعد اإلمام املهدي 

 :X يب القاسم بن العالء اهلمداين وهو وكيلهيف هذا الدعاء بكلمة لإلمام العسكري قاهلا أل
ولد يوم اخلميس لثالث خلون من شعبان فصمه وادع فيه vذا  Xإنّ موالنا احلسني (

وسيد األسرة٬، املمدود بالنصرة يوم  ...": ٬، وهو طويل أقتبس منه موضع الشاهد)الدعاء
لفوز معه يف أوبته٬، األئمة من نسله والشفاء يف تربته وا املعوض من قتله أنّ ٬،الكرة

بعد قائمهم وغيبته٬، حىت يدركوا األوتار٬، ويثأروا الثأر٬، ويرضوا  واألوصياء من عترته
  .)٣( )"اجلبار٬، ويكونوا خري أنصار

على حممد  بسم اهللا الرمحن الرحيم اللهم صلّ( :Xالدعاء الوارد عن اإلمام الرضا   ٤
٬، املنتجب يف امليثاق٬، املصطفى يف الظالل٬، سيد املرسلني٬، وخامت النبيني٬، وحجة رب العاملني

املطهر من كل آفة٬، الربيء من كل عيب٬، املؤمل للنجاة٬، املرجتى للشفاعة٬، املفوض إليه 
اللهم أعطه يف نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته  ):Xإىل قوله ... (دين اهللا

غه أفضل ما أمله يف الدنيا وعدوه ومجيع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه٬، وبل
على وليك ووالة عهدك  وصلّ ):Xمث يقول ... (واآلخرة إنك على كل شيء قدير

                                                            
 .٢٥٤ص ٣ج: تهذيب األحكام -١
 .٢٨٠ص: الغيبة للطوسي -٢
: ، المصباح للكفعمي٣٠٣ص ٣ج: ، اإلقبال للسيد ابن طاووس٣٤٧ص ٩٨، وج٩٤ص ٥٣ج: بحار األنوار -٣

 .٣٥ص: ، مختصر بصائر الدرجات٨٢٦ص: للشيخ الطوسي -، مصباح المتهجد ٥٤٣ص



 ٩٩ ..............................................ل وألجلزء اا/ إلقام املمطورة احلجر

٬، ومد يف أعمارهم وزد يف آجاهلم وبلغهم أقصى آماهلم ديناً ودنيا وآخرة واألئمة من ولده
  .)١( )إنك على كل شيء قدير

ألنصار الثالمثائة والثالثة عشر٬، هذا الرجل يقصد من كالمه إن ا هذا على تقدير إنّ :أقول
واضح يف أنه يفترض وجود من يقول ومثلهم املهديني اإلثين عشر ليسوا حججا٬ً، وإال فحديثه 

ـ بأن مثة  ٬، أي بني ٬، وكذلك بني عدد املهديني اإلثين عشر)٣١٣(مالزمة بني عدد األنصار ال
ذا أبدا٬ً، بل إن أحداً مل يقل vمن الواضح إن و؟ ! وبني مسألة احلجية اليت ذكرها نفس العدد٬،

  ! مثل هكذا مالزمة فنتازية ال ميكن تصور صدورها إال من ملتاث مثل هذا الصرخي وسيده

>
حجية املهديني االثين عشر وحاكميتهم وان  أننؤكد على  إننامث : (قائالًالزيدي مث يتربع 

أئمة أهل البيت  هدي أو حكومةول حكومة اإلمام املكان هلم شيئاً من السلطات فهو يف ط
  ).X الذين يكونون بعد اإلمام املهدي 

  :ويرد عليه

ن على أن املهديني أئمة٬، ويؤكدون أن إمامتهم بعد يؤكدو إذا كان أهل البيت   ١
إمامة األئمة االثين عشر٬، ويؤكدون أن املهديني هم أبناء اإلمام املهدي٬، ويؤكدون على أن 

أعقاب األعقاب٬، وبنتيجة كل ما تقدم يؤكدون على أن حكم املهديني اإلمامة يف األعقاب و
؟ هل يساوي  بعرض وليس بطول حكومة اإلمام املهدي٬، إذا كان كل هذا فما قيمة تأكيدك

  ؟ شيئاً برأيك

ومن يؤكد ميلك يقيناً بال شك٬، وعليه ما معىن الترديد ) تؤكد(أنت تزعم بأنك   ٢
؟ ال  )حكومة اإلمام املهدي أو حكومة أئمة أهل البيت فهو يف طول : (الوارد يف قولك

شك يف أن معناه هو أنك ال متلك يقينا٬ً، وال يسعك بالتايل أن تؤكد٬، ولكنها لوثة صرخية 
  ! فيكم ال تترككم تستقرون على حال

                                                            
: ألسبوع للسيد ابن طاووسوما بعدها، جمال ا ٢٧٣ص: ، الغيبة للطوسي٤١١ – ٤٠٥ص: مصباح المتهجد -١

 .٣٣١ص ١ج: للشيخ علي اليزدي الحائري -وما بعدها، إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب  ٣٠١ص
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إن هذه الرواية وأمثاهلا ختالف الضرورات اليت قام عليها مذهب أهل : (الزيدي ويقول
  )!ومنها انه ال حجية وال إمامة إال لألئمة االثين عشر... قبيل انقطاع السفارة من  البيت 

  :ويرد عليه

الرواية اليت يقصدها هي الروايتان اللتان أوردمها الشيخ ناظم العقيلي يف كتاب الرد 
  :احلاسم٬، ومها التاليتان

  .)١() ... أال إن أوهلم من البصرة وأخرهم من األبدال ...(   أ

ومن  ...: (Xيف خرب طويل مسى به أصحاب القائم  Xاإلمام الصادق عن   ب
  .)٢( )... محد ومليح ومحادأالبصرة عبد الرمحن بن االعطف بن سعد و

م كاذباً أ©ما نفس الرواية اليت نقلها السيد ابن طاووس هاتان الروايتان سبق للزيدي أن زع
دي صدق كذبته متاما٬ً، وها هو يصر على يف املالحم والفنت عن فنت السليلي٬، ويبدو أن الزي

  .أ©ما رواية واحدة٬، فال حول وال قوة إال باهللا

هذا على أن الضرورة املزعومة اليت يتحدث عنها هذا اجلاهل ال عني هلا وال أثر٬، وليته بدل 
؟ فإن املعروف بني  الكذب وسوء اخللق حدثنا عن هذه الضرورة٬، وكيف قامت٬، ومن قال vا

يعة أن الضرورة قائمة على عكس ما يقوله هذا الصرخي٬، فهذا السيد املرتضى علماء الش
  :يقول

إذا كان املذهب : فقال ٬،يف اإلمامة Xعن احلال بعد إمام الزمان ) رضي اهللا عنه(وسئل (
املعلوم أنّ كل زمان ال جيوز أن خيلو من إمام يقوم بإصالح الدين ومصاحل املسلمني٬، ومل يكن 

من أن  Xلصحيح أنّ خروج القائم يطابق زوال التكليف٬، فال خيلو الزمان بعده لنا بالدليل ا
بوجود إمام بعده خرجنا من القول : فإن قلنا. يكون فيه إمام مفترض الطاعة٬، أو ليس يكون

باالثين عشرية٬، وإن مل نقل بوجود إمام بعده٬، أبطلنا األصل الذي هو عماد املذهب٬، وهو قبح 
إنا ال نقطع على مصادفة خروج : وقال) رضي اهللا عنه(فأجاب . امخلو الزمان من اإلم

                                                            
 .١٤٨ص: اإلسالمبشارة  -١
 .١٨١ص: اإلسالمبشارة  -٢
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زوال التكليف٬، بل جيوز أن يبقى العامل بعده  )عليهما السالم(صاحب الزمان حممد بن احلسن 
وجيوز أن يكون بعده عÌدxة أئمة يقومون . ٬، وال جيوز خلو الزمان بعده من األئمةكثرياً زماناً

ألن الذي كلفنا  ؛ليس يضرنا ذلك فيما سلكناه من طرق اإلمامةحبفظ الدين ومصاحل أهله٬، و
٬، إذ هو موضع اخلالف شافياً إياه وتعبدنا منه أن نعلم إمامة هؤالء االثين عشر٬، ونبينه بياناً

وال خيرجنا هذا القول عن التسمي باالثين عشرية٬، ألن هذا االسم عندنا يطلق على . واحلاجة
وقد أثبتنا حنن وال موافق لنا يف هذا املذهب٬، فانفردنا حنن vذا . ماًمن يثبت إمامة اثين عشر إما

  .)١( )االسم دون غرينا

وعلى أية حال سبق لألخوة األنصار أن اشبعوا مسألة السفارة حبثا٬ً، وأما إمامة املهديني٬، 
  .فالروايات تدل بوضوح تغار منه الشمس على أ©م أئمة وحجج

א Wא
إ©م يعترفون بأن : )٢( ٬، كتب ما مضمونه)أصولية عقائدية: الثالثة الوقفة(ان حتت عنو

دعو¢م عقائدية٬، ويزعم إننا نقول بأن أخبار اآلحاد ليست حجة يف أصول الدين٬، ويزعم إننا 
نستعني بأخبار   على حد زعمه   هلذا السبب ن�سقط رواية السمري عن االعتبار٬، ولكننا 

  ! ن بأ©ا حجة يف أصول العقيدة٬، كما يعربضعيفة٬، ونوهم اآلخري

  :ويرد عليه

أذكر القارئ بأن كالم الزيدي يف وقفته الثالثة يتعلق بالروايتني اللتني استدل vما الشيخ 
ناظم العقيلي على أن أول األنصار من البصرة وامسه أمحد٬، ومها الروايتان اللتان ادعى الزيدي 

  .واها السيد ابن طاووس يف مالمحه نقالً عن السليليكاذباً أ©ما نفس الرواية اليت ر

هنا يضيف الزيدي كذبة أخرى على كذبته فيزعم إننا نقول بأن أخبار اآلحاد ليست 
حبجة يف العقائد٬، بينما حنن مل نقل هذا٬، وما ورد يف كتبنا إمنا هو من باب اإللزام للقوم أل©م 

على أمر  فإننا مل نستدل بالروايتني املذكورتني أما ثانياً. هم يقولون vذا األمر٬، هذا أوالً

                                                            
  .١٤٦ – ١٤٥ص ٣ج: الشريف المرتضى - رسائل المرتضى  -١
  .وما بعدها من آتابه ٤٠ص :انظر -٢
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٬، بل استدل vما الشيخ ناظم العقيلي كما )١( ة كما زعم الزيديعقائدي كاإلمامة والنياب
  .سلف القول على أن أول األنصار من البصرة وامسه أمحد

Wא
مصدرها األول إن هذه الرواية : (٬، يقول الزيدي)٢( Xخبصوص رواية اإلمام الصادق 

هو كتاب دالئل اإلمامة للمحدث الشيخ أيب جعفر حممد بن جرير بن رستم الطربي الصغري 
حسان سعيد بن جناح حدثنا حممد بن  أبوقال الطربي قال . من أعالم القرن اخلامس اهلجري

مروان الكرخي قال حدثنا عبداهللا بن داوود الكويف عن مساعة بن مهران قال سأل أبو بصري 
وجاء . اخل الرواية...فأخربه بعد¢م ومواضعهم  Xعن عدة أصحاب القائم  Xلصادق ا

ومن البصرة عبدالرمحن بن األعطف بن سعد٬، وأمحد بن مليح٬، (يف رواية أخرى ما نصه 
بن مروان وعبداهللا بن داوود فهذه الرواية فضالً عن إ©ا ضعيفة السند مبحمد ). ومحاد بن جابر

لى ما يدعيه هؤالء٬، إذ إن الرواية تصرح انه أمحد بن مليح وليس أمحد بن فهي أيضاً ال تدل ع
  ).احلسن أو أمحد بن إمساعيل كاطع

  :ويرد عليه

متخض الكوراين عن (يف كتاب  اهذه الشبهة أصلها من الكوراين٬، وكنت قد رددت عليه
فظنها كرتاً مثيناً ويبدو أن الزيدي قد خطف عينيه الربيق املزيف لكلمات الكوراين٬، ) فأر قميء

  ! فسطا عليها٬، فيا لبؤس السارق واملسروق

مل ينقل ) شارة اإلسالمب(صاحب كتاب قلت بأن السيد الكاظمي ردي على الكوراين٬،  يف
  .)املرام غاية(كتاب وإمنا عن ) دالئل اإلمامة(الرواية عن كتاب 

ـه٬،    نسخته غري تامة٬، حيث سقط: (كتاب دالئل اإلمامة٬، قال فيه حمققهو ـن أول قسم م
فقد ومن هنا اضطر احملقق إىل تقومي الكتاب٬، . )٣()وسنأيت إىل دليل السقط يف وصف الكتاب

                                                            
ومع ذلك يحتجون بها ويتشبثون بمضامينها موهمين اآلخرين بأن هذه األخبار حجة في : (ما نصه ٤١قال في ص -١

  ).أصول العقيدة خصوصًا اإلمامة والنيابة
ومن … : (Xفي خبر طويل سمى به أصحاب القائم  Xالرواية المقصودة هي ما ورد عن اإلمام الصادق  -٢

  .١٨١ص :بشارة اإلسالم) …ومليح وحماد  البصرة عبد الرحمن بن االعطف بن سعد واحمد
  .٣٣ص :)الشيعي(محمد بن جرير الطبري  - دالئل اإلمامة -٣
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  ٤ :إىل قوله...مت العمل vذا الكتاب وفق املراحل واخلطوات التالية : عملنا يف الكتاب: (قال
ثرية جدا إذا تقومي نص الكتاب وذلك بتخليصه مما ورد فيه من أخطاء النسخ والطباعة وهي ك

  .)١( )قيست بكتاب آخر

وكذلك فإن النسخ اليت . وكل هذا يوهن من القيمة العلمية للكتاب كما هو معروف
  ).غاية املرام(اعتمدها احملقق يف إخراج الكتاب٬، كُتبت يف زمن متأخر عن زمن تأليف كتاب 

خمطوطتني وعلى  اعتمدنا يف حتقيق هذا الكتاب على نسختني(: يقول احملقق يف هذا الصدد
  :مطبوعة له٬، وهي كما يلي

٬، جمهولة التاريخ٬، )٧٦٥٥(النسخة املودعة يف املكتبة الرضوية مبشهد املقدسة٬، رقمها   ١
: وآخرها). بسم اهللا الرمحن الرحيم ٬، أخربنا القاضي أبو بكر حممد بن عمر اجلعايب: (أوهلا

) كل واحد يرى نفسه يف ثالمثائةثالمثائة وثالثة عشر٬، و: ٬، فقالXفذكر أصحاب القائم (
  ).م(  ورمزنا هلا ب

٬، )٢٩٧٤(بقم املشرفة٬، رقمها ) رمحه اهللا(النسخة املودعة يف مكتبة السيد املرعشي   ٢
على نسخة مكتوبة يف شهر صفر من سنة   هـ ١٣١٩ربيع الثاين سنة  ١٢وكتبت بتاريخ 

مت املسند بعون اهللا : (وآخرها. )القاضي أبو بكر حممد بن عمر اجلعايب: (٬، أوهلا ه ١٠٩٢
وجدت هذه النسخة . ١٠٩٢وحسن توفيقه يف سلخ شهر صفر املظفر من شهور سنة ) تعاىل(

. الشريفة يف خزانة كتب احلضرة املشرفة الغروية٬، وهي نسخة عتيقة جدا خبط ضعيف سقيم
من شهر ربيع  يف مؤرخة اثنا وعشر. أحقر الكتاب حممد تقي الربوجردي احلائري وفق اهللا له

  ).ع(  ورمزنا هلا ب) ١٣١٩الثاين سنة 

  ٬، ورمزنا له بهـ ١٣٦٩الكتاب املطبوع يف املطبعة احليدرية يف النجف األشرف سنة   ٣
  .)٢( ) )ط(

                                                            
  .٤٥ص :)الشيعي(محمد بن جرير الطبري  - دالئل اإلمامة -١
  .٤٤ص :)الشيعي(محمد بن جرير الطبري  - دالئل اإلمامة -٢
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ـر    ه ١١٠٣وسنة   هـ  ١١٠٠يف بني سنة ) غاية املرام(بينما مت تأليف كتاب  ـا ذك ٬، كم
ـاص  غاية املرام و  ٢٣: (حمققه٬، وهذا نص كالمه حجة اخلصام يف تعيني اإلمام من طريق اخل

  .)١( ) ه ١١٠٣وسنة   ه ١١٠٠كتبه سنة . والعام 

ـاب    ـخ كت ـل  (وعلى هذا كان أجدر مبحقق الكتاب أن يقابل الروايات اليت يف نس دالئ
٬، السيما تلك اليت ي�ظن أن الكتاب األخري قد نقلها )غاية املرام(على مثيال¢ا يف كتاب ) اإلمامة
ـى  . ولعن األ إذ طاملا كان الكتاب األخري ينقل عن األول فال شك يف أن مؤلفه قد اطلع عل

  .نسخ أقدم من تلك اليت حبوزة احملقق

ـل  (يف الروايات املنقولة عن كتاب ) غاية املرام(وبالنتيجة يكون االعتماد على كتاب  دالئ
  .لكتاب املُحققفس اأقرب إىل العلمية من االعتماد على ن  على األقل   ) اإلمامة

االعتماد على مينع من ) دالئل اإلمامة(إن النقص الذي وصفه احملقق يف نسخ كتاب : أقول
ـة٬،  ) دالئل اإلمامة(إن املصدر األول للرواية هو كتاب : فكرة ألنه وإن كانت هذه هي احلقيق

ـ  ـة  إال أن العلل الكثرية اليت تعاين منها النسخ الواصلة من الكتاب جيعل منها٬، أي م ن احلقيق
ـم   املذكورة٬، حبكم املعلقة أو املنتفية٬، وبالنتيجة ال يسع أحداً االعتماد عليها  ـأن االس للزعم ب

  .)أمحد بن مليح(املوجود يف الرواية هو 

ـه   أما حديثه عن السند فهو عكازة العاجز٬، وسالح املفلس٬، مث إن غاية ما ميكن أن يقول
ـهم   خبصوص السند هو عدم ذكر الكتب الرجالية ل ـنقص يف كتب لمذكورين٬، وعليه يكون ال

  .الرجالية٬، ومنهجهم املزعوم

Wא
ـ  Xفضالً عن إن الرواية تتحدث عن أصحاب اإلمام ( الذين خيرجون مع  ٣١٣ال
وإذا صح من أمحد السلمي أن يدعي من هذه الرواية حجيته  وليس قبله Xمام املهدي اإل

  ).ن خمتلف البلدان حجيتهم أيضاًشخص م ٣١٣فالبد أن يدعي 

                                                            
 .١١ص ١ج :السيد هاشم البحراني - غاية المرام  -١
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  :ويرد عليه
٬، Xعلى أن األنصار هلم وجود منظم يسبق خروج القائم  أعاله سبق أن دللنا  ١

جامع (وأشرنا إىل أننا قدمنا أدلة كثرية على وجود دعوة يباشرها اليماين املوعود يف كتاب 
  .وغريه) األدلة

فهو سبق ! ولن تزيده كثرة املسري إال بعداًالزيدي هنا يواصل مسريه يف الطريق اخلطأ٬،   ٢
أن كذب علينا بزعمه أننا نستدل بالرواية املنقولة عن بشارة اإلسالم على ما يسميه حجية 

٬، وهذا كذب كما علمتم فإن استداللنا كان منصباً على كون أول Xالسيد أمحد احلسن 
  . األنصار من البصرة٬، وامسه أمحد

قه الصحراوي القاحل نفسه٬، فيزعم أن بإمكان كل األصحاب اآلن يوغل الزيدي يف طريو
ـ   !! أن يستدلوا مبا استدللتم به٬، ويثبتوا هلم ما يسميه حجية) ٣١٣(ال

االستدالل بالرواية املشار إليها على الدعوى اليت افتراها الزيدي ال وجه له٬، : وجوابه
v ا عليه وال يفعل أحد من األصحاب ذلكولذلك مل نستدل حنن.  

  :ويقول

: مث إن نفس السيد حيدر الكاظمي صاحب بشارة اإلسالم يعلق على هذه الرواية بقوله(
فكيف يريد منا ...) هذه النسخة كثرية الغلط وقد سقط منها بعض احلروف وبدل بعض (

أمحد البصري أن نطمئن إىل رواية جمملة قد سقط منها وأضيف وحذف بعض حروف 
ن أيضاً زاد ونقص يف حروفها كما فعل يف روايات أخرى٬، عجباً كلما¢ا٬، ولعل أمحد بن احلس

  ).من هذا املعصوم

  :ويرد عليه

٬، اليت يذكر فيها Xننا نستدل بالرواية الواردة عن اإلمام الصادق فيما تقدم إ قلنا  ١
كذلك٬، على أن أول األصحاب من  ٬X، والرواية الواردة عن أمري املؤمنني األصحاب

  .دالبصرة٬، وامسه أمح
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ال يتوقف دليل الدعوة اليمانية على هاتني الروايتني٬، فكالم الزيدي عن االطمئنان أو   ٢
ولعل أمحد بن احلسن أيضاً زاد ونقص يف حروفها كما فعل : (أما قوله. عدمه ال وجه له البتة
فهو كالم رخيص جدا٬ً، ال يليق برجل حيترم نفسه وقلمه٬، فنحن لسنا يف  )يف روايات أخرى

أطفال يغيض بعضهم بعضاً با¢امات ال واقع هلا٬، ولوال أنّ الزيدي من أتباع الصرخي  معركة
  ! لطالبناه باإلتيان برواية واحدة حرفناها٬، ولكنه من أتباع الصرخي

Wא
إضافة إىل ذلك قد وردت عندنا مجلة من الروايات تقول إن أول : (مقلد الصرخي يقول

جاء يف كتاب املالحم والفنت للسيد ابن طاووس ومن خطبة ألمري  الدجالني من البصرة٬، حيث
فإمنا هو  Xأال وكل من خرج من ولدي قبل املهدي : (... املؤمنني بالكوفة قال فيها

جزور٬، وإياكم والدجالني من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالني وخيرج دجال من دجلة 
فهذا احلديث يصرح بأن هذا الدجال الذي . )البصرة٬، وليس مين وهو مقدمة الدجالني كلهم

  ).أمري املؤمنني وإمنا هو يدعي ذلكيدعي إنه من ولد فاطمة هو ليس من 

  :ويرد عليه

 حممد حدثنا: قال سهل٬، أبو حدثنا: قال( :الرواية اليت ذكر الزيدي بعضها هي التالية  ١
 عن ٬،الوهاب عبد بن هدية اأخربن: قال غالب٬، بن حممد بن أمحد حدثنا: قال املؤمن٬، عبد بن
 بالكوفة٬، وخطب طالب أيب بن علي يل قال: قال العزيز٬، عبد بن اهللا عبد عن ٬،احلميد عبد
 خيرج فإنه حممد٬، آل من والشذاذ وإياكم بعدي٬، من األرض ألزموا ٬،الناس أيها يا: فقال

 ولد من ةراي وخترج عهدي٬، ونبذهم أمري٬، لعصيا¼م حيبون٬، ما يرون فال حممد٬، آل شذاذ
 مييز حىت اخللق خري اهللا ويبتلي البالء٬، الناس ويشمل األمية٬، بدعاية بالكوفة تظهر احلسني
 عنهم اهللا يفرج حىت ذلك ويطول بعض٬، من بعضهم الناس ويتربأ الطيب٬، من اخلبيث
 بريء منه فأنا سرييت بغري وسار عملي بغري فعمل ولدي من خرج ومن حممد٬، آل من برجل
 فاطمة٬، ولد من والدجالني وإياكم جزور٬، هو فإمنا املهدي قبل ولدي من خرج من وكل
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 مقدمة وهو مين٬، وليس البصرة٬، دجلة من دجال وخيرج دجالني٬، فاطمة ولد من فإن
  .)١( )كلهم الدجالني

٬، فدجلة دجلة البصرة مبعىنجهل منه ) تقول إن أول الدجالني من البصرة( :بأ©ا هقولو
وقد ظهر فيها دجال ادعى ما ليس له هو  .اليت مير فيها ©ر دجلة )يسانم(يراد منها البصرة 

  .وأهلكه اهللا ٬،حيدر مشتت

  ؟ ما الذي يريده الزيدي من وراء استشهاده vذه الرواية  ٢

تقول إن أول الدجالني من  )٢( عندنا مجلة من الروايات( :بطبيعة احلال هو يلمح بقوله
  .دعوة باطلة  أن الدعوة اليمانيةإىل) البصرة

على الرغم من أن الرواية ال تقول هذا  لنفترض أن هناك دجاالً من البصرة٬،: وهنا نقول له
ألنه كيف منيز هذا الدجال؟ كما علمنا٬، ولكن فرض احملال ليس مبحال٬، كما يقولون٬، ولكن 

 !ب كل من خيرج يف البصرة بذريعة أن هناك دجاالً سيخرج منهامن غري املعقول أن نكذّ
 وإياكم: (بدليل أن الرواية ذا¢ا تقول ذا٬،حىت مقلدة الصرخي ال يقولون vفالعقالء٬، بل 

٬، أي إ©ا حتذر من وجود دجالني من )دجالني فاطمة ولد من فإن فاطمة٬، ولد من والدجالني
  .ولد فاطمة٬، ومع ذلك يتبعون الصرخي وهو كما يقولون من ولد فاطمة

تم عرب تفحص الدليل٬، وبالنتيجة يكون التلويح vذه الرواية البد من التمييز٬، وهو ما ي ٬،إذن
تضليل وخداع للقارئ٬، وهذا من الدجل٬،   وبعد حتريف داللتها طبعا٬ً،  كما فعل الزيدي    

  .كما ال خيفى٬، ومن ميارسه يكون دجاالً حتماً

Wא
وهذا ) توقيع السمري(رابع يقول الزيدي إننا نسمي التوقيع الصادر على يديx السفري ال

  ! Xيعين إننا بزعمه ننسب التوقيع للسفري دون اإلمام 

                                                            
  .٢٤٩ – ٢٤٨ص :السيد ابن طاووس -والفتن المالحم  -١
وهي من حيث الداللة ال تنفعه آما علمنا، فأين هي جملة الروايات يا !  هذه رواية واحدة وليست جملة من الروايات -٢

  .مقلدة الصرخي، هاتوا ولو واحدة، إن آنتم صادقين، ولستم صادقين
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دفع بصاحبه إىل البحث يف القمامة برجاء يعرب عن إفالس واضح  لكالمنا هيهذا التوج
يراد ) توقيع السمري(٬، فقولنا بالفشل الذريع حماولته باءت العثور على شيء ذي قيمة٬، إال أن

على يدي الشيخ السمري رمحه اهللا٬، وهذا أمر  Xر عن اإلمام املهدي منه التوقيع الصاد
ومشهورة أيب (٬، )مقبولة عمر بن حنظلة(عبارة  كالم العلماء منذ القدميمعروف فقد ورد يف 

يرى أحد يف دون أن ) توقيع السمري(٬، وهذا الشيخ حسني كوراين يستخدم مصطلح )خدجية
  :فقد كتب. صنيعه بأساً ي�ذكر

 أو الرؤية بإمكان يصرحون اآلن وإىل الكربى الغيبة بدء منذ املراجع فقهائنا كبار ولكن(
  .)١( )العدم على دليال يشكل السمري توقيع أن يرون وال وقوعها

وأخرياً هذا زميله الشيخ العابدي يستعمل التعبري ذاته يف كتابه الذي سنرد عليه بعد الرد 
ارض مع ما ورد عن الناحية املقدسة من توقيع وهذا يتع : (...على الزيدي٬، فهو يقول

  .)٢( )السمري

א א Wא
٬، يقول الزيدي يف خبصوص ما قاله املريزا النوري عن التوقيع بوصفه خرب آحاد مرسالً

  .)٣( )إن كون اخلرب مرسل ليس بصحيح( :التعليق السابع

  :يرد عليه

احلسن بن أمحد بالشيخ الصدوق  التقاء ما يثبترسال دليله عدم وجود الذي يقول باإل
xحصول أن تثبت إذن عليكالذي يروي عنه٬، فإذا شئت الرد على املريزا النوري ف باملكت 
  .اللقاء

٬، وال يصلح ملعارضة أخبار املشاهدة٬، خرب آحاد ال يوجب علماً وبشأن كون التوقيع
إن القطع يف أ©م رأوا شخصاً وبأن له كرامة : (الزيدي قالالكثرية جدا٬ً،  واللقاء باإلمام٬،

                                                            
  .٧٢ص :الشيخ حسين آوراني -آداب عصر الغيبة  -١
  .٢٨ص :الشيخ صباح العابدي -  لرد على مدعي المهدوية الكاذبةا -٢
  .من آتاب الزيدي ٤٥ص :انظر -٣
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نفسه فهم مل يروا شخصه من قبل  Xحصلت عند ذلك ال يعين القطع يف أ©م رأوا اإلمام 
  !! )ليعرفوا صورته

بأخبار اللقاء باإلمام حبجة أن من التقى به كيف يعرفه مع إنه الزيدي إذن يشكك : أقول
وهذا التشكيك بضاعة بدأت تروج يف أوساط املعممني بالنفاق ؟ ! مل يسبق أن رأى صورته

هذه األيام٬، وستكون مقدمة إلنكار اإلمام وحماربته حني يظهر٬، حبجة كيف لنا أن نعرف إنك 
  ؟! أنت اإلمام

اÜهول٬،  باحلسن بن أمحد املكتxوخبصوص تضعيف التوقيع من قبل بعض العلماء لوجود 
  .ضى عنه الشيخ الصدوق٬، وهذا توثيق أو على األقل حتسني لهيرد الزيدي بأن الرجل ممن تر

الترضي أو الترحم تدل على ما قاله  تغافل عن كونال أدري هل غفل الزيدي٬، أو و
  .حبسب بناء بعض العلماء٬، ومن قال بالتضعيف ال يبين عليه

رة على املباشرة ال السفا )١( كان املقصود من املشاهدة هي الرؤية إذا: (ويقول الزيدي
وكما تذكر تلك  Xوجه اخلصوص فهذا ظلم من اإلمام ملن كان فعالً رأى اإلمام املهدي 

  ! )القصص٬، ويستحيل صدور الظلم من املعصوم

هذا الكالم يف احلقيقة هذيان ال غري٬، وال أدري حقاً على أي أساس تصور الزيدي املسألة 
آخر غري السفارة٬، والتوقيع الشريف ال فمن الواضح إن املشاهدة شيء !  vذه الصورة املشوهة

العبقري (يف كتابه  قال احملقق النهاوندي .ينفي مطلق املشاهدة٬، بل املشاهدة اليت تعين الظهور
 ):احلسان

حتاج إىل اجلمع٬، الن التوقيع ال معارضة بني توقيع السمري وقصص اللقاءات حىت ي�(
ر املشاهدة يف التوقيع مبعىن الظهور الشريف بصدد منع دعوى الظهور العلين لإلمام٬، وذك

  .﴿فَمÊنÉ شÊهِدÊ مÌنÉكُم� الشَّهÉرÊ فَلْيÊص�مÉه�﴾واحلضور كما يف اآلية 

                                                            
  .من آتابه ٤٨الرؤيا، انظر ص: يكتبها الزيدي -١
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. فال ظهور إال بعد اهلرج واملرج٬، والفتنة والفساد: األول قوله: والقرينة على املعىن أمران
خروج السفياين  قبل  أي الظهور٬، ظهور اإلمام    والثاين قوله أال من ادعى املشاهدة 

والصيحة من عالمات الظهور٬، وعلى هذا ال تعارض أبداً بني التوقيع الشريف وبني 
  .)...احلكايات

 على دخلت(: قال الكابلي خالد أيب عنويؤكد كالم النهاوندي ما رواه الشيخ الصدوق 
 ينأخرب ٬،اهللا رسول ابن يا: له فقلت السالم عليهما العابدين زين احلسني بن علي سيدي
 وجل عز اهللا بويل الغيبة متتد مث :إىل قوله...  ومود¢م طاعتهم وجل عز اهللا فرض بالذين
 غيبته زمان أهل إنّ ٬،خالد أبا يا. بعده واألئمة  اهللا رسول أوصياء من عشر الثاين

 أعطاهم وتعاىل تبارك اهللا نأل ؛زمان كل أهل من أفضل لظهوره واملنتظرين بإمامته القائلني
 ذلك يف وجعلهم املشاهدة٬، مبرتلة عندهم الغيبة به صارت ما واملعرفة واألفهام لعقولا من

 وشيعتنا حقاً املخلصون أولئك بالسيف٬،  اهللا رسول يدي بني اíاهدين مبرتلة الزمان
: السالم عليهما احلسني بن علي وقال. وجهراً سراً وجل عز اهللا دين إىل والدعاة ٬،صدقاً
  .)١( )الفرج أعظم من الفرج انتظار

يصطنع مقابلة بني الغيبة واملشاهدة٬، ) املشاهدة مبرتلة عندهم الغيبة به صارت ما: (فقوله
فيكون معىن املشاهدة بداللة مقابلتها للغيبة هو الظهور٬، وال عالقة لألمر بالسفارة ال من قريب 

  .وال من بعيد

 غيبتان٬، للقائم(: قال أنه ٬،Xلصادقا اهللا عبد أيب اإلماممبا ورد عن  )٢( ويستشهد الزيدي
 يعلم ال واألخرى شيعته٬، خاصة إال فيها مبكانه يعلم ال األوىل الغيبة طويلة٬، واألخرى قصرية
  ).مواليه خاصة إال فيها مبكانه

فقط٬، وبالنتيجة فإن ) خاصة مواليه(من يشاهده هم  هذه الرواية تدل على أنّ وبرأيه إنّ
  !! قيع السمري هو تكذيب مشاهدة غري هؤالءاملقصود من املشاهدة يف تو

                                                            
  .٣٢٠ – ٣١٩ص :الشيخ الصدوق - آمال الدين وتمام النعمة  -١
  .٤٩ص :انظر -٢
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الزيدي يترك القلم والكتابة ألهلهما لكان أكرم له٬، فالرواية صرحية للغاية يف  لو أنّ: أقول
مث إن الزيدي مل خيربنا كيف يعرفه  .يعلمون مكانه وليس يشاهدونه فقط) خاصة مواليه(أن 

  ؟؟ تههؤالء٬، وخاصة يف املرة األوىل٬، وهم ال يعرفون صور

ليس من خاصة مواليه٬، وال    كما ورد يف األخبار     Xبعض من شاهده  هذا على أنّ
  .يعلم مبكانه٬، فالزيدي يكذب هذا البعض

كل من يدعي السفارة لإلمام قبل ظهور السفياين فهو كذاب٬، ولكنه مل يتحفنا  إنّ: ويقول
مل يتحدث عن السفارة٬، وقد  بدليله الصرخي القطعي٬، وإذا كان دليلع توقيع السمري فالتوقيع

سبق أن بينxا معناه٬، فأين الدليل يا أتباع الصرخي٬، ونريده دليالً قطعي الداللة والصدور٬، فهذه 
  !! عقائد٬، وليست خزعبالت الفكر املتني

W
 خروجه وقت حان إذا علم له(...  :هو تعليق على الرواية التالية )١( آخر ما كتبه الزيدي

 ٬،اهللا أعداء فاقتل اهللا ويل يا اخرج: العلم فناداه تعاىل اهللا وأنطقه نفسه من العلم كذل انتشر
 من السيف ذلك اختلع خروجه وقت حان فإذا مغمد سيف وله ٬،وعالمتان رايتان ومها

 أعداء عن تقعد أن لك حيل فال اهللا ويل يا اخرج: السيف فناداه وجل عز اهللا وأنطقه غمده
  .)٢( )اخل... اهللا

هذه الرواية أخرجها الراوندي يف اخلرايج واجلرايح مرسلة عن اإلمام : يقول الزيدي
إننا اقتطعناها وذكرنا فقط مسألة العلم  :٬، وعليه ال ميكن األخذ vا٬، ويقولXالكاظم 

  .لنجعلها مؤيداً ملسألة تفسري املتشابه وإرجاعه للمحكم

  :ويرد عليه

  :٬، فقد ورد يف)ابن بابويه(دوق الراوندي ينقل الرواية عن الشيخ الص

                                                            
  .وما بعدها ٥٢ص :انظر -١
  .٦٥ص ٢ج :صدوقالشيخ ال -  Xعيون أخبار الرضا  -٢
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  اهللا رسول على دخلت: قال ٬،X احلسني عن بإسناده بابويه ابن عن: ومنها   ١١(
  .)١( )اخل... اهللا عبد أبا يا بك مرحباً:  اهللا رسول يل فقال كعب٬، بن أيب وعنده

  :وهذا سند الشيخ الصدوق رمحه اهللا
 اثنتني سنه السالم مبدينة عنه اهللا رضي الدواليين ثابت بن علي احلسن أبو حدثنا   ٢٩(

 بن علي حدثنا: قال ٬،الكويف الصمد عبد بن علي بن حممد حدثنا: قال ٬،مئة وثالث ومخسني
 عن ٬،جعفر بن موسى أبيه عن ٬،موسى بن علي أبيه عن ٬،موسى بن علي بن حممد عن ٬،عاصم
 علي بن احلسني أبيه عن ٬،احلسني بن علي أبيه عن ٬،علي بن حممد أبيه عن ٬،حممد بن جعفر أبيه
 اهللا رسول يل فقال ٬،كعب بن أيب وعنده  اهللا رسول على دخلت: قال ٬، طالب أيب
  .)٢( )اخل...

 علي بن احلسن حدثنا: قال ٬،القطان احلسن بن أمحد حدثنا   ١٧: (وهذا سند آخر
 عن عمارة٬، بن حممد بن جعفر حدثنا: قال ٬،البصري زكريا بن حممد حدثنا: قال ٬،السكري

  .)٣( )اخل...السالم  عليهما حممد بن جعفر للصادق قلت: قال أبيه

٬، وعلى الزيدي Xال إرسال يف الرواية٬، وليست هي واردة عن اإلمام الكاظم  ٬،إذن
  .التعلم قبل التكلم

مث إننا ال نستدل vا على مسألة العلم باملتشابه وإحكامه أبدا٬ً، فلماذا الكذب يا تابع 
  ؟ الصرخي

   
  
  
   
  

                                                            
  .٥٥١ – ٥٥٠ص ٢ج :قطب الدين الراوندي -الخرائج والجرائح  -١
  .٦٢ص ٢ج :الشيخ الصدوق -  Xعيون أخبار الرضا  -٢
  .١٥٣ص :الشيخ الصدوق - آمال الدين وتمام النعمة  -٣
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شبيهة من جهة األهداف بتلك اليت قدم vا الزيدي لكتابه٬،  )١( تضليلية طويلة بعد مقدمة
  .لنرى ما يف جعبة العابديخيلص العابدي إىل مناقشة أدلة الدعوة اليمانية املباركة٬، ف

 هدفاً يصوب حنوه سهامه) موجز عن دعوة السيد أمحد احلسن(والعابدي يتخذ من كتاب 
فيعمد إىل اقتطاع فقرات من الكتاب ليعلق عليها٬،  كما سنرى٬، ٬،الطائشة غري املريxشة٬، بل

  ):موجز عن دعوة السيد أمحد احلسن(فبخصوص الفقرة التالية من كتاب 

٬، هو ابنه Xدعوة املتمحور حول فكرة وجود شخص يرسله اإلمام املهدي إن طرح ال(
ووصيه٬، وهذا الشخص هو صاحب األمر٬، أو القائم الذي ميهد لإلمام املهدي سلطانه٬، هذا 

  ).الروايات الواردة عن أهل البيت  الطرح مع فرادته اليت مل ي�سبق إليها متوافق متاماً مع

  :علق العابدي قائالً

نفهم من هذا الكالم أن ) إن طرح الدعوة املتمحور حول فكرة وجود شخص( :هإن قول(
الدعوة اليت يدعو vا املدعو أمحد احلسن هي دعوة خاصة وليست عامة ألن املتبادر من كالمه 

خص وليس قضية تتعلق بكل الناس ووجود ذلك الشخص وأن الدعوة أن حمور الدعوة هو ش
الشخص٬، وهذا طرح غريب مل نعهده عند الذين يأخذون على  اليت يتبناها يكون حمورها ذلك

عاتقهم حتمل أعباء مسؤولية جمموعة من الناس فقد كان األنبياء واملرسلني واألولياء الصاحلني 
الذين يبلغون رساالت رvم ال يدعون الناس إىل أنفسهم و ال تكون دعوا¢م خاصة وضيقة بل 

ر من السماء يكون للجميع وليس لشخص واحد وليس تكون عامة وشاملة٬، ألن األمر الصاد
  ).عن وجود ذلك الشخص

  :ويرد عليه

منذ البداية يكشف لنا العابدي عن هويته بوصفه متصيدا٬ً، يسعى للعثور على ما يظنه  ٬،إذن
  .سقطة فيصرف وقته غري الثمني يف النفخ فيها وتصويرها على غري حقيقتها

                                                            
  ! صفحة ٥٩من آتابه المؤلف من  ٢٥تنتهي عند الصفحة  -١
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يت احتفرها كان هو الساقط الوحيد فيها٬، ويا له من ولكن يا خليبة العابدي٬، فالبئر ال
٬، أمور٬، سقوط مروع٬، ال ميكن أن حيدث لرجل يزعم أنه شيخ٬، أو متخصص يف علوم الدين

  :منها

٬، إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها )Xآدم (الدين اإلهلي منذ اخلليفة األول  نّإ  ١
٬، فقد ورد عن اإلمام وحجته يف أرضهكان دائماً متمحوراً حول رجل واحد هو خليفة اهللا 

 ٬،رجل هو الدين صلأو الدين إنّ أخربك إين مث ...( :قوله ٬، يف رواية طويلة٬،Xالصادق 
 ومن ٬،اهللا عرف عرفه فمن ٬،زمانه وأهل أمته إمام وهو ٬،اإلميان وهو اليقني هو الرجل وذلك
 اإلمام ذلك بغري وشرايعه وحدوده ودينه اهللا جهل جهله ومن ٬،ودينه اهللا أنكر أنكره

  .)١( )اخل... اهللا دين الرجال معرفة نبأ جرى كذلك

قضية الدين اإلهلي بكل السعة العظيمة اليت هي عليها متعلقة بأصل واحد ميثله  ٬،إذن
  .شخص خليفة اهللا يف أرضه

العابدي كان يقصد من اقتطاع جزء من كالمي إخراجه بصورة مشوهه تبعده عن   ٢
دارت عليها رحى االختالف بني األديان  ملتمثل بإبراز حقيقة مهمة للغايةالقصد احلقيقي له ا

وبقيت سراً جمهوالً للجميع٬، حىت جاءت الدعوة اليمانية املباركة٬، وأماطت اللثام  واملذاهب٬،
 قائم آل حممد املنقذ٬، أو تعلق بتحديد شخصي  عطفاً على النقطة األوىل    عنه٬، وهذا السر 

كانت  ة برمتها٬، وبامتدادا¢ا على مستوى األديان واملذاهب املختلفة٬،القضية املهدويف. 
الوحيد  احللو٬، الذي بشرت به األديانقائم الشخص حتديد تتحرك ضمن إطار  وال تزال

 وهذا. دمت به الدعوة اليمانية املباركةتق الذي السر الوحيد هو احلل مفتاح  الناجع الذي مثّل
استطاع فحسب٬، وال  على احلقيقة اإلهلية الواحدة ديان واملذاهبمع كل األجي ملاحلل الناجع 

وبأمهية أكرب  أيضاً بل واألديان٬، ذهب٬،املمن خالل ما ورد يف مصادر كل  الربهنة على صحته
كل مذهب٬، و تفسري كل ما ورد على مستوى كل دين٬، من خالله ميكنالذي وحده هو 

عن فرادة طرح الدعوة٬، وأكدت على التوافق  وهلذا حتدثت بعد الكالم الذي اقتطعه العابدي
إن طرح الدعوة املتمحور (: الفرادة٬، وبني ما ورد يف الروايات٬، وهذا هو متام كالميهذه بني 

                                                            
  .٥٤٩ص :رمحمد بن الحسن الصفا - بصائر الدرجات  -١
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٬، هو ابنه ووصيه٬، وهذا الشخص هو Xحول فكرة وجود شخص يرسله اإلمام املهدي 
رح مع فرادته اليت مل ي�سبق صاحب األمر٬، أو القائم الذي ميهد لإلمام املهدي سلطانه هذا الط

ميثل احلل    وهو األهم    بل إنه  إليها متوافق متاماً مع الروايات الواردة عن أهل البيت 
الوحيد لإلشكاالت اليت تواجه التصور املتعارف بني املسلمني عموماً فيما يتعلق بقضية 

تصور غري جمدي٬، وال  وعلى أية حال يكفي دليالً على ¢افت التصور املتعارف إنه. الظهور
ينتج عنه أثر إجيايب٬، بل وأكثر من ذلك سيترتب عليه إنكار الغالبية العظمى لقائم آل حممد 

X٬، وحماربتهم له كما عرفت.  

إنا نصف ( :٬، حني قال له أحدهمXوهذا الدليل يعضده ويؤكده ما ورد عن أيب جعفر 
ال واهللا ال يكون ذلك أبدا٬ً، : الفق. صاحب هذا األمر بالصفة اليت ليس vا أحد من الناس

  .)١( )حىت يكون هو الذي حيتج عليكم بذلك٬، ويدعوكم إليه

له علم إذا حان وقته انتشر ذلك العلم من : (... وشبيه به ما ورد عن رسول اهللا 
  .)٢() نفسه

  .مزيد توضيح لكالمي عند الرد على ما تفوه به تلميذ الصرخي ٬، إن شاء اهللا٬،وسيأيت

كان األنبياء واملرسلني واألولياء الصاحلني الذين يبلغون رساالت : (قول العابديأما   ٣
٬، فهو غري صحيح٬، فكيف )رvم ال يدعون الناس إىل أنفسهم وال تكون دعوا¢م خاصة وضيقة

؟  ؟ أال يدعون الناس إلطاعة حجة اهللا يف أرضه ال يدعون ألنفسهم وهم حجج اهللا يف أرضه
؟ وكيف وهذا القرآن يصرخ يف  ©م إلطاعتهم باعتبارهم هم حجج اهللاوبالنتيجة أال يدعو

 غَفُور¤ و�اللّه� ذُن�وب�كُم� لَكُم� و�ي�غ�ف�ر� اللّه� ي�ح�بِب�كُم� فَاتَّبِع�ونِي اللّه� ت�ح�بُّونَ كُنت�م� إِن قُلْ﴿: الناس
  .)٣(﴾رَّح�يم¤

بيل الدعوة لألنا٬، بل إ©ا يف ليست من ق  فيما يتعلق حبجج اهللا    الدعوة إىل النفس  إنّ
حقيقتها دعوة خالصة هللا عز وجل الذي استخلفهم يف األرض٬، وفرض طاعتهم على العباد٬، 

                                                            
 .مصدرها فراجع إلى اإلشارةتقدمت  -١
 .٣١٠ص ٥٢ج: بحار األنوار -٢
  .٣١ :آل عمران -٣
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فيكون  –وهو كذلك  –فمن عرفهم وأطاعهم فقد عرف اهللا وأطاعه٬، وإذا كان األمر كذلك 
هذا نعرف أن ومن . من التقصري أن ال يدعون الناس ألنفسهم٬، أي للحجة الذي نصبه اهللا هلم

  .ال تعين الضيق وال اخلصوصية٬، كما فهم العابدي  باملعىن الذي مت حتديده   الدعوة للنفس 

W
  :)١( ٬، بقوله)Xيرسله اإلمام املهدي : (ويعلق العابدي على عبارة

مبهمة  Xهذا الكالم فيه مصادرة ألنه ال دليل عليه وكذلك فإن من يرسله اإلمام (
وجلس مع  Xالبد أن يكون قد شاهد اإلمام  )٢( ادعاها أمحد إمساعيل كاطع خطرية كاليت

اإلمام واستوعب املهمة اليت كلفه vا اإلمام وكل ذلك حباجة إىل وقت طويل جبلوسه 
وليس هذا فحسب بل إن املدعو قد حتدث عن قصة لقائه  Xواستماعه وفهمه من اإلمام 

له مبهمة إىل  Xوكذلك حتدث عن إرسال اإلمام باإلمام وإن اإلمام كان يوجهه ويربيه 
وهذه األمور تولد لدينا أن املدعو كان يلتقي باإلمام  يف النجف األشرف )٣( املرجعية الدينية

X  بل جلسات طويلة وهذا يتعارض مع ما ورد عن الناحية املقدسة لقاءات ليست عابرة
  ! )من توقيع السمري

  :ويرد عليه

xعدم إمكانية توقيع السمري ال يدل على  أنّ ٬،٬، ويف غريه)٤( الكتابنا يف هذا سبق أن بي
واللقاء به٬، ولكن العابدي يبتدع أمراً مل ي�سبق إليه٬، وال أدري إن  Xمشاهدة اإلمام املهدي 

ه ال مينع مطلق ٬، فظاهر كالمه يدل على أنالصرخي أستاذهكان قد أخذه أو استوحاه من 
  ! اًما يعرب٬، وما عشت أراك الدهر عجبص اجللسات الطويلة٬، كاملشاهدة أو اللقاء٬، وإمنا خصو

  
                                                            

  .من آتابه ٢٨ – ٢٧انظر ص -١
السيد أحمد بن السيد إسماعيل بن السيد صالح بن السيد حسين بن السيد سلمان : اسم السيد أحمد الحسن الكامل هو -٢

ويمكن للقارئ . الذي يردده أتباع المراجع) آاطع(ي أسماء آبائه هذا االسم ، وآما ترون ليس فXبن اإلمام المهدي 
  . الكريم العودة لمواقع أنصار اإلمام المهدي ليشاهد شجرة النسب الكريمة، ويستمع لشهادة آبار أعمامه وعشيرته

  .الحسن لهذا الكيان غير الحقيقيلم يرسل السيد أحمد  Xليست آيانًا حقيقيًا، واإلمام ) المرجعية الدينية(ما يسمونه  -٣
  .انظر الفصل الذي رددنا به على الزيدي -٤
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א <א
  :بقوله) هو ابنه ووصيه(على عبارة  العابدي يعلق

ما الدليل على كونه ابن اإلمام ووصيه أم إننا نأخذ الكالم على عواهنه وال ندقق وال (
وايات والنصوص على أن هناك ابن لإلمام ويكون نتحقق منه ومن مدى صحته ومل يرد من الر

وصيه وميهد له سلطانه وهذا املدعي امسه أمحد إمساعيل كاطع فالذي يعرفه ويعرف نسبه يعلم 
) حممد(فاسم اإلمام  Xجيداً أن ال عالقة بالنسب بني هذا املدعي وبني اإلمام املهدي 

فأين الثرى ) كاطع(واسم جد املدعي  )احلسن(واسم أب اإلمام ) إمساعيل(واملدعي اسم أبيه 
  .)١( )من الثريا

  :ويرد عليه

العابدي فكر قليال٬ً، أو على األقل ألقى بنظرة على مواقعنا وإصداراتنا لعلم أن  لو أنّ  ١
اسم األب ي�طلق على املباشر وما عال٬، فاألب املباشر٬، ومثله اجلد القريب والبعيد على حد 

٬، وكذلك االبن ميكن أن ت�نسب بنوته )األب(ق عليهم اسم سواء٬، كل هؤالء يصح أن ي�طل
هو ابن اإلمام املهدي٬، واإلمام املهدي  Xألبيه القريب٬، والبعيد كذلك٬، والسيد أمحد احلسن 

X ذا املعىنv أبوه.  

ومل يرد من الروايات والنصوص على أن هناك ابن لإلمام ويكون : (أما قول العابدي  ٢
٬، فهو قول غريب حقاً ممن يدعي االنتساب ألهل العلم٬، فروايات )وصيه وميهد له سلطانه

مث يفترض أن يكون العابدي يرد  املهديني٬، ومنها رواية الوصية كثرية جدا٬ً، فأين العابدي منها؟
؟ إن كان مل يفعل  فهل اطلع على الكتاب) موجز عن دعوة السيد أمحد احلسن(على كتاب 

د على ما مل يطلع عليه٬، وإن كان اطلع فاملصيبة أعظم فهي مصيبة كما يقولون٬، إذ كيف ير
  !! نيفالكتاب فيه من الروايات والدالئل الكثري٬، فيا هلؤالء الصرخية املتبجح

                                                            
 .من آتابه ٢٩ص -١
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؟א
وهذا الشخص هو صاحب األمر٬، أو القائم الذي ميهد لإلمام : (يعلق العابدي على فقرة

  :٬، بقوله)املهدي سلطانه

نسج تومهه وافتراءه املفضوح ألنه يقصد أنه هو القائم وهو صاحب األمر هذا الكالم من (
يف حني أن هناك الكثري من الروايات اليت تؤكد على أن هذا االسم  Xالذي يرسله اإلمام 

فهو خيتص باإلمام وال يشمل غريه وأن  Xاملهدي  اإلمامعندما يرد ذكره فهو تعبري عن 
  :اليت وردت vذا اخلصوصروايات هو صاحب األمر٬، ومن ال Xاإلمام 

: ؟ قال مسي القائم يءشألي : Xقلت أليب عبد اهللا (: قال ٬،عن أيب سعيد اخلراساين  ١
  .)٬، إنه يقوم بأمر عظيم يقوم بأمر اهللا سبحانهألنه يقوم بعدما ميوت

وسئل : يقول Xمسعت أبا احلسن الرضا : عن ابن فضال٬، عن الريان بن الصلت قال  ٢
 ).ال يرى جسمه٬، وال يسمى امسه: (م٬، فقالعن القائ

ينطبق عليه ذلك  Xفهذا الذي يدعي منظور اجلسم ومسمى باالسم يف حني أن اإلمام 
  .أما ما ذكره املدعي فهو حمض افتراء وكذب... فاإلمام هو القائم وهو صاحب األمر 

سن بن حمبوب حدثنا أيب عن أمحد بن حممد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم مجيعا عن احل  ٣
دخلت على فاطمة وبني :  األنصاري قالعن جابر بن عبد اهللا عن أيب اجلارود عن أيب جعفر

يديها لوح فيه أمساء األوصياء فعددت اثنا عشر آخرهم القائم ثالثة منهم حممد وأربعة منهم 
 ).يعل

  :ويرد عليه

لفظ  ن خالهلا أنّروايات كثرية أثبتنا م) موجز عن دعوة السيد أمحد احلسن(يف كتاب 
وقد سبق أن قدمت بعض الروايات ينطبق على أكثر من شخص٬، ) املهدي(٬، وكذلك )القائم(

وهنا أريد إبداء استغرايب من طرح هذا . ٬، فال أعيدالدالة على هذه احلقيقة يف هذا الكتاب
الذي ) موجز عن دعوة السيد أمحد احلسن(العابدي٬، فهو بدالً من رد األدلة الواردة يف كتاب 
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بتشكيكات مصدرها ضعف عقله وقلة فهمه ي�فترض أنه يرد عليه٬، يقابل تلك الروايات الكثرية 
  .للروايات اليت ساقها

فالرواية األوىل ال ميكن أن يكون اإلمام املهدي حممد بن احلسن هو املقصود منها٬، فاإلمام 
واملوت ! )م بعدما ميوتألنه يقو( :يقول يف الرواية Xمل ميت٬، واإلمام الصادق  Xاملهدي 

  :)١( املذكور هنا موت حقيقي بداللة روايات أخرى٬، منها

مثل أمرنا يف كتاب اهللا مثل صاحب : يقول Xمسعت أبا جعفر (: قال ٬،عن أيب بصري
  .)احلمار أماته اهللا مائة عام مث بعثه

ائم هل يف كتاب اهللا مثل للق :Xسألت أبا عبد اهللا (: قال ٬،وعن مؤذن مسجد األمحر
X مث بعثه) مائة عام(٬، آية صاحب احلمار أماته اهللا نعم: ؟ فقال(.  

تشبيهه بصاحب احلمار يدل على أنه قد مات مثل هذا الرجل الذي أماته  من الواضح إنّ
  .اهللا مائة عام

شبيه عيسى٬، أو من (٬، وكتاب )جامع األدلة(ومن أراد تفصيالً أكثر وأوضح فعليه بكتاب 
  .Xابان من إصدارات أنصار اإلمام املهدي والكت) هو املصلوب

اإلمام املهدي عليه يغيب شخصه عن الناس فترة  أما الرواية الثانية٬، فهي إمنا تدل على أنّ
من الزمن٬، وال ي�سمى بامسه زمناً حمدوداً كذلك٬، وإال فاإلمام شاهده الكثريون٬، وال أقل من أن 

مى بامسه اآلن وفيما مضى سي� Xقد عرضه لبعض األصحاب٬، وكذلك هو  Xأباه 
  .كذلك

٬، ولكن هذه األمور ال تصلح Xالرواية تذكر أموراً اختص vا اإلمام املهدي  ٬،إذن
للنقض vا علينا٬، ألننا ال نقول إن اإلمام املهدي حممد بن احلسن ليس قائما٬ً، بل نقول إنه 

  .يضاًذكرته الروايات ومسته القائم أ   على األقل   القائم٬، ويوجد شخص آخر 

                                                            
  .٤٢٣ – ٤٢٢ص :غيبة الطوسي -١
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ترك الرواية دون حتقيق٬، إما لغرض غري علمي يف أما الرواية الثالثة فهي عليه ال له٬، ولكنه 
وقد سبق أن عرضنا صور¢ا الصحيحة  ٬،)١( قد وردت بأكثر من صورة نفسه٬، وإما جلهله بأ©ا

ما بعد ( ٬، أما حتقيق الروايات فأحيل القارئ فيه لكتابمن مباحث هذا الكتاب فيما تقدم
 .Xوهو أحد إصدارات أنصار اإلمام املهدي ) ماًإلثين عشر إماا

<א
ميثل احلل الوحيد لإلشكاالت اليت تواجه    وهو األهم   بل إنه ( :الفقرة التالية رداً على

  :٬، قال العابدي)عموماً فيما يتعلق بقضية الظهورالتصور املتعارف بني املسلمني 

ة هذه األيام من شبهات أثارها املدعو أمحد إمساعيل كاطع وأمثاله الذي يربز يف الساح(
كانت وال تزال سالحاً بيد أعداء اإلسالم الذين ) جند السماء(كضياء الكرعاوي وأتباعه 

  .)٢( )اخل...يرعون هذه احلركات 

  :ويرد عليه

                                                            
  :وردت في أهم المصادر، وآما يلي إليكم الرواية، آما -١
  :٤٧٨ – ٤٧٧ص: والخصال ،٥٣٢ص ١ج: الكافي *

، فعددت أثني من ولدهاطمة وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء دخلت على فا: (اهللا األنصاري، قال عن جابر بن عبد
  ).وثالثة منهم عليعشر آخرهم القائم؛ ثالثة منهم محمد، 

  :٥٢ص ٢ج :الشيخ الصدوق -  Xعيون أخبار الرضا  *
م عن أحمد بن محمد بن عيسى وإبراهيم بن هاش ،حدثنا أبي: قال ،حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضي اهللا عنه

دخلت على : (قال ،عن جابر بن عبد اهللا األنصاري ،عن أبي جعفر ،عن أبي الجارود ،عن الحسن بن محبوب ،جميعًا
 ).فاطمة وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء فعددت اثنا عشر آخرهم القائم ثالثة منهم محمد وأربعة منهم علي

  :٢٦٩ص :الشيخ الصدوق - آمال الدين وتمام النعمة  *
حدثني محمد بن يحيى العطار، وعبد اهللا بن جعفر الحميري، : قال ،نا محمد بن موسى بن المتوآل رضي اهللا عنهحدث

عن أبي الجارود، عن أبي جعفر، عن جابر بن عبد اهللا  ،عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن محبوب
فعددت اثني عشر آخرهم القائم  من ولدهاصياء دخلت على فاطمة وبين يديها لوح فيه أسماء األو: (قال ،األنصاري

  ).ثالثة منهم محمد، وأربعة منهم علي صلوات اهللا عليهم أجمعين
  :١٨٠ص ٤ج :الشيخ الصدوق - من ال يحضره الفقيه  *

دخلت على : (قال ،عن جابر بن عبد اهللا األنصاري ،عن أبي جعفر ،عن أبي الجارود ،وروى الحسن بن محبوب
فعددت اثنى عشر أحدهم القائم، ثالثة منهم محمد وأربعة منهم  من ولدهاها لوح فيه أسماء األوصياء فاطمة وبين يدي

  ).علي
  :٣٤٦ص ٢ج :الشيخ المفيد -اإلرشاد  *

 ىدخلت عل: (قال ،عن أبي الجارود، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السالم، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري
 هما السالم وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء واألئمة من ولدها، فعددت اثني عشر اسمًافاطمة بنت رسول اهللا علي

  ).، ثالثة منهم محمد، وأربعة منهم عليمن ولد فاطمةآخرهم القائم 
  .من آتابه ٣٢ص -٢
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إال  اإلناء لكن هل ينضح٬، وةمشامت نا يفسول ٬،يا أتباع الصرخي ي�فترض إننا يف نقاش علمي
  ؟! مبا فيه

>
يكفي دليالً على ¢افت التصور املتعارف إنه تصور غري جمدي٬، وال ينتج ( :قولنا رداً على

٬، Xعنه أثر إجيايب٬، بل وأكثر من ذلك سيترتب عليه إنكار الغالبية العظمى لقائم آل حممد 
  :قال العابدي ).وحماربتهم له كما عرفت

االفتراءات والشبهات اليت  إمنا يكون بسبب هذه Xلإلمام العظمى إنكار الغالبية ف(
  .)تثريها مثل هذه احلركات

  :ويرد عليه

٬، ولكنه يعزو حدوث هذا التصرف )١( العابدي يعترف بأ©م سينكرون القائم٬، ويقاتلونه
  ! على حد زعمه) الشبهات اليت تثريها مثل هذه احلركات(املشني إىل 

رية لى العابدي أن يكون أكثر مسؤولية٬، وأكثر علمية٬، فاملسألة خطوبطبيعة احلال كان ع
للغاية٬، وال جمال للتعاطي معها مبثل هذه اخلفة٬، وكأنه طفل مشاكس مهه إلقاء تبعة ما حيدث 

  .على غريه٬، وانتهى األمر

البد أن نستفيت روايات  Xلكي نعرف سبب هذا املوقف املنكر واملعادي لإلمام املهدي 
٬، وليس األهواء والتخرصات الفارغة٬، وعليه لنقرأ هذه الروايات٬، وهي تكفي آل حممد 

  :ان يوجد غريها مما يؤكد مضمو©اإن شاء اهللا٬، وإن ك

سار إىل الكوفة فيخرج منها بضعة ألف نفس  إذا قام القائم( :Xعن الباقر ورد 
نا يف بين يدعون البترية عليهم السالح فيقولون له ارجع من حيث جئت فال حاجة ل

                                                            
، ال يثبت عليه إال من ألنه يرجع إليهم شابًا موفقًا؛لو قد قام القائم ألنكره الناس: (إنه قال Xورد عن أبي عبد اهللا  -١

  .، واألحاديث آثيرة في هذا الصدد)قد أخذ اهللا ميثاقه في الذر األول
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مث يدخل الكوفة فيقتل Òا كل منافق  ٬،فيضع فيهم السيف حىت يأيت على آخرهم ٬،فاطمة
  .)١( )مقاتليها حىت يرضى اهللا عز وعال مرتاب ويهدم قصورها ويقتل

من الكوفة  حىت يأيت النجف فيخرج إليه Xيقدم القائم : (Xاإلمام الصادق وعن 
األربعاء فيدعوهم ويناشدهم حقه ذلك يوم ٬، وجيش السفياين وأصحابه٬، والناس معه

: فيقولون .... من حاجين يف اهللا فأنا أوىل الناس باهللا: ويقول ٬،م أنه مظلوم مقهورخيربهو
  .)٢( )ارجع من حيث شئت ال حاجة لنا فيك٬، قد خربناكم واختربناكم

من البترية٬،  ويسري إىل الكوفة٬، فيخرج منها ستة عشر ألفاً: (Xعن أيب جعفر و
شاكني يف السالح٬، قراء القرآن٬، فقهاء يف الدين٬، قد قرحوا جباههم٬، ومشروا ثياÒم٬، 

فيضع السيف فيهم . ارجع ال حاجة لنا فيك ٬،يا بن فاطمة: وعمهم النفاق٬، وكلهم يقولون
٬، فال لهم أسرع من جزر جزور٬، فيقتشية االثنني من العصر إىل العشاءعلى ظهر النجف ع

مث يدخل الكوفة . اب من أصحابه أحد٬، دماؤهم قربان إىل اهللايفوت منهم رجل٬، وال يص
  .)٣( )قاتليها حىت يرضى اهللا عز وجلفيقتل م

يا مالك بن ضمرة٬، كيف أنت إذا : Xقال أمري املؤمنني (: وعن مالك بن ضمرة٬، قال
يا أمري املؤمنني٬، : ؟ فقلت  وشبك أصابعه وأدخل بعضها يف بعض     اختلفت الشيعة هكذا

يا مالك٬، عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم  .اخلري كله عند ذلك: قال. ند ذلك من خريما ع
  .)٤()فيقتلهم٬، مث جيمعهم اهللا على أمر واحد سبعني رجالً يكذبون على اهللا وعلى رسوله 

من ينكره ويقاتله٬، ويصطف مع  من هذه األحاديث يبدو واضحاً غاية الوضوح أنّ
  .فة٬، وهم فقهاء٬، قراء قرآنالسفياين هم أناس من أهل الكو

                                                            
 .٣٨٤ص ٢ج :اإلرشاد -١
 .٣٨٧ص ٥٢ج: بحار األنوار -٢
 .٤٥٦ – ٤٥٥ص: دالئل اإلمامة -٣
  .٢١٤ص: غيبة النعماني -٤
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>
٬، Xوهذا الدليل يعضده ويؤكده ما ورد عن أيب جعفر (: يرد العابدي على الفقرة التالية

: فقال. إنا نصف صاحب هذا األمر بالصفة اليت ليس vا أحد من الناس: "حني قال له أحدهم
٬، )"تج عليكم بذلك٬، ويدعوكم إليهال واهللا ال يكون ذلك أبدا٬ً، حىت يكون هو الذي حي

  :بقوله

ال أدري ما هو القصد من كلمة ويعضده فإذا كان قصده إن وصف صاحب األمر (
تقصد به املدعي أمحد إمساعيل كاطع فإن وصفه من قبل من يرد عليه يأيت استناداً إىل  )١(إنك

ان يقصد إن صاحب األدلة اليت تفيد يف املقام من كونه مفتر وكاذب وضال ومضل٬، وإذا ك
فهذا تراجع عن كالمه قبل أسطر من ادعاء أن املقصود بالقائم وصاحب  Xاألمر هو اإلمام 

هذا أوالً وثانياً فإن وصف اإلمام خيتلف عند الناس بسبب  Xاألمر هو املدعي وليس اإلمام 
ومسعة هذه األضاليل واالفتراءات اليت يطلقها من هم أمثالكم وما حيصل من تشويه لصورة 

فإنه تتوضح صورته ويعرف ) عجل اهللا فرجه(فعند ظهور اإلمام  Xوشخص اإلمام 
  .)٢( )شخصه

  :ويرد عليه

يقول بوضوح يفهمه كل سوي العقل بأن الناس  Xفهو واضح جدا٬ً،  Xكالم اإلمام 
جيهلون صفة صاحب هذا األمر٬، وال ميكن أن يعرفوه إال إذا احتج هو عليهم ودعاهم إىل 

يس ذلك ألن بعض اجلماعات كما يزعم العابدي قد شوهوا أفهام الناس٬، وليت نفسه٬، ول
شعري ما الذي صرف عقل العابدي عن أمر واضح كالشمس مثل هذا٬، وإال هل من املعقول 

لكي تفسد  يعيش يف عصر اإلمام وليس يف عصرنا٬، حمدث اإلمامأن يذهل العابدي عن كون 
ال واهللا ال ( :فلماذا يقول له اإلمام يها العابدي بال ورع٬،فهمه أضاليل اجلماعات اليت يتقول عل

  ؟ )يكون ذلك أبدا٬ً، حىت يكون هو الذي حيتج عليكم بذلك٬، ويدعوكم إليه

                                                            
فالعبارة بهذه . من شحذ حد لسانه بالسباب أجدى للشيخ العابدي أن يهتم بتثقيف نفسه وتحسين مستوى تعبيره بدًال -١

  .الصورة ال تصدر من طالب دراسة متوسطة
  .من آتابه ٣٥ – ٣٤ص -٢
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بالصفة الصحيحة٬،  حمدثهكان ميكنه أن خيرب  Xاإلمام الصادق  مث هل فكر العابدي بأنّ
ل على أن مثة اختباراً مرتبطاً مل خيربه؟ أليس عدم إخباره يد علة ومع ذلك مل يفعل٬، فألي

٬، )حيتج عليكم(االحتجاج ٬، مث أليس هذا ما يدل عليه Xمبعرفة شخص صاحب األمر 
  ؟ )يدعوكم إليه(والدعوة 

بأن اإلمام املهدي حممد بن احلسن   الطفولية  هذه الردودبدالً من   وهل فكر العابدي 
X عرف صفاته٬، بل يعرفها بشكل معروف الصفة٬، ومن الواضح أن حمدث اإلمام الصادق ي

إنا نصف صاحب هذا األمر : (جيد جدا٬ً، لدرجة أنه يستطيع متييزه من بني كثريين٬، فهو يقول
٬، وهذه الصفة ال ميكن ألحد أن يزعم أ©ا ليست لإلمام )بالصفة اليت ليس vا أحد من الناس

م متومهاً فيها ملا أقره املهدي حممد بن احلسن٬، أل©ا لو كانت لغريه٬، أو لو كان حمدث اإلما
اإلمام وسكت عنها٬، بل لكان أخربه بومهه٬، وإذن يدل احلديث جزماً على أن صاحب األمر 

  .٬، بل شخص آخر هو ولده املذكور يف وصية رسول اهللا Xليس هو اإلمام املهدي 

Wא
يزته عن اإلمام وم كل الصفات اليت ذكر¢ا الروايات للقائم٬،: (رداً على الفقرة التالية

  :٬، قال العابدي)Xتنطبق على السيد أمحد احلسن  Xاملهدي 

بعد أن اتضح كون املدعي كاذب يف ادعائه من أنه القائم وصاحب األمر دون اإلمام (
واليت تؤكد أن  وبينت ذلك الكثري من الروايات اليت صدرت من املعصومني  Xاملهدي 

منها فيما سبق فتكون مناقشة الصفات اليت ذكرها  واليت ذكرنا قسماً Xالقائم هو اإلمام 
  .)١()حسب ادعائه من السالبة بانتفاء املوضوع Xاملدعي وإ©ا تنطبق على القائم دون اإلمام 

  :ويرد عليه

                                                            
  .من آتابه ٣٦ – ٣٥ص -١
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ال  Xقبل كل شيء أنت كذاب يا عابدي فنحن مل نقل أبداً أن اإلمام املهدي   ١
ول إن هاتني الصفتني يشترك فيهما مع ينطبق عليه وصف القائم وصاحب األمر٬، بل نق

  .مها قائماًوولده أمحد كال Xملهدي ٬، ويف عصر الظهور يكون اإلمام ا)١(غريه

ما اتضح إال صدقنا٬، وخيبتكم٬، فقد تركتم الروايات اليت استدللنا vا دون أن تعقبوا   ٢
ا فقد تبني واكتفيتم بتقوالت فضحت جهلكم٬، وأما الروايات اليت ذكر¢عليها ببنت شفة٬، 

  ! للقارئ احلق فيها٬، وعلم إنك لست من أهل العلم واالستدالل يف شيء

املوضوعات ال تنتفي حينما تغلق عينيك عنها٬، بل مبناقشتها وبيان الرأي فيها٬، ومل نر   ٣
  ! منك يف هذا اÜال شيئا٬ً، بل رأينا الغربة اليت أثر¢ا خلفكم

א א Wא
وال بأس يف هذا املقام من التعرض لشبهة أثارها : (اً على الفقرة التاليةكتب العابدي رد
وإذا ثبت٬، فإنه قد ! متزوج٬، وله ذرية Xن اإلمام املهدي إنه مل يثبت أ املعاندون فحواها؛

عشرية غري هامشية٬، فكيف يكون ابناً لإلمام  إىلينتسب  Xثبت أن السيد أمحد احلسن 
غري  Xميكنه الزعم أبداً بأن اإلمام املهدي  ن أحداً ال؟ يف اجلواب أقول إXاملهدي 

  ؟ )متزوج٬، وأىن له ذلك

  :كتب العابدي

                                                            
: وهو بالمدينة، فقلت له Xأتيت أبا جعفر : قال ،عن الحكم بن أبي نعيم: (٥٣٦ص ١ج :الشيخ الكليني - في الكافي  -١

، يءأنا لقيتك أن ال أخرج من المدينة حتى أعلم أنك قائم آل محمد أم ال، فلم يجبني بش نذر بين الرآن والمقام إن علّي
، فلم نعم إني أخبرتك بما جعلت هللا علّي: وإنك لههنا بعد، فقلت ،يا حكم: ، ثم استقبلني في طريق فقالفأقمت ثالثين يومًا

سل عن حاجتك، : Xالمنزل، فغدوت عليه فقال  غدوة بكر علّي: ؟ فقاليء ولم تجبني بش يءتأمرني ولم تنهني عن ش
وصدقة بين الرآن والمقام إن أنا لقيتك أن ال أخرج من المدينة حتى أعلم أنك  وصيامًا نذرًا إني جعلت هللا علّي: فقلت

 آلنا قائم ،يا حكم: قائم آل محمد أم ال، فإن آنت أنت رابطتك وإن لم تكن أنت، سرت في األرض فطلبت المعاش، فقال
آلنا صاحب السيف ووارث : ؟ قال فأنت صاحب السيف: آلنا نهدي إلى اهللا، قلت: ؟ قال فأنت المهدي: بأمر اهللا، قلت
آيف أآون أنا وقد بلغت  ،يا حكم: ؟ فقال فأنت الذي تقتل أعداء اهللا ويعز بك أولياء اهللا ويظهر بك دين اهللا: السيف، قلت

  ).باللبن مني وأخف على ظهر الدابة ألمر أقرب عهدًا؟ وإن صاحب هذا ا ]سنة[وأربعين  خمسًا
آلنا قائم بأمر اهللا، : أنه سئل عن القائم فقال Xعن أبي عبد اهللا : (٥٣٦ص ١ج :الشيخ الكليني - وآذلك في الكافي 

  ).واحد بعد واحد حتى يجيئ صاحب السيف، فإذا جاء صاحب السيف جاء بأمر غير الذي آان
ومنها ما رواه الصدوق في الصحيح عن الريان بن : (٣٤ص ١ج :رزا محمد تقي األصفهانيمي -وفي مكيال المكارم 

آما ملئت  أنا صاحب األمر، ولكني لست بالذي أمألها عدًال: فقال ؟ أنت صاحب األمر :Xقلت للرضا : الصلت، قال
  ).جورًا
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متزوج ألن مسألة زواج اإلمام  Xكذلك ال ميكن ألحد الزعم بأن اإلمام املهدي (
  ).تتعارض مع غيبته Xاملهدي 

  :ويرد عليه

حل له أم إن احلل ممتنع من يقول بالتعارض عليه بيان كيف يقع هذا التعارض٬، وهل يوجد 
٬، وقد Xمتاما٬ً، مث عليه أن يبني موقفه من عشرات الروايات اليت تنسب الذرية لإلمام املهدي 

الذي ي�فترض بالعابدي أن ) موجز عن دعوة السيد أمحد احلسن(ذكرت بعضاً منها يف كتاب 
الزعم أن الزواج يكون يف موقف الرد عليه٬، ولكن العابدي تنصxل من كل مسؤولياته واكتفى ب

  !! والذرية بالنتيجة يتعارضان مع الغيبة

مل يكن  العابدي يدل٬، وبوضوح صارخ٬، على أنبطبيعة احلال مثل هكذا موقف فكري 
اإلدعاء٬، وإنه ليس سوى حÊمÊلٍ مرتعب٬، ولعله سيق رغماً عن أنفه للوقوف مبثل هذا مبستوى 
ل كما هو معروف خلقوا لقصعة وثريد٬، الذي ليس هو أهالً ملثله٬، فبعض الرجا )١( املوقف

  ! كما يقول الشاعر

أي إنه يرفع ٬، )موجز عن دعوة السيد أمحد احلسن(فالعابدي يزعم أنه يرد على كتاب 
الفتة عنوا©ا الوقوف موقف التصدي ومقارعة الدليل بالدليل٬، ومثل هذا املوقف حيتم عليه 

ء برفض دليل اآلخر٬، وعدم تقدمي البيان الالزم٬، أما االكتفا. النظر يف دليل اآلخر ورده بالدليل
  ! فليس سوى ختلي عن املوقف الذي زعم أنه يقفه٬، فيا للعار

٬، ال يسعنا حنن هلباب   عملياً    يف ظل هروب العابدي من النقاش العلمي٬، وغلقه  ٬،إذن
٬، وإليكم Xسوى التقدم خبطوات أخرى توضح للقارئ حقيقة وجود ذرية لإلمام املهدي 

  :٬، وهي غيض من فيضه األدلة الروائيةهذ

                                                            
على تخاذلهم عن الرد على اليمانيين الصرخي في حمى جنونه الشيطانية آان يوبخ أتباعه ويعنفهم أشد التعنيف  -١

وجد نفسه  - آما أآثر أتباع الصرخي  - الذين عّروا جهل الصرخي ومن لف لفه من مدعي العلم، ولعل العابدي 
  . مضطرًا للخوض في ميدان ليس من أهله
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لصاحب هذا األمر غيبتني  إنّ: مسعت أبا عبد اهللا يقول: (قال ٬،عن املفضل بن عمر  ١
ويقول بعضهم قتل٬، ويقول بعضهم ذهب٬، حىت ال  ٬،أحدمها تطول حىت يقول بعضهم مات

ال غريه إال و من ولدهيبقى على أمره من أصحابه إال نفر يسري ال يطلع على موضعه أحداً 
  .)١( )املوىل الذي يلي أمره

كان يف  Xيف مجال األسبوع وغريه زيارة له ) رمحه اهللا (نقل السيد ابن طاووس   ٢
يته وشيعته اللهم أعطه يف نفسه وذر( :إحدى فقرا¢ا هذا الدعاء بعد صالة تلك الزيارة

  .)٢( )... وتسر به نفسه ما تقر به عينه٬،مجيع أهل الدنيا و ٬،ورعيته وخاصته وعامته٬، وعدوه

ين أرى كأ(: نه قال أليب بصريأ Xمد بن املشهدي عن اإلمام الصادق يف مزار حم  ٣
  .)٣( )... يف مسجد السهلة بأهله وعياله Xنزول القائم 

 Xب الزمان يف مفاتيح اجلنان يف الدعاء لصاح الشيخ عباس القمي رمحه اهللا روى  ٤
يف نفسه وأهله اللهم أعطه : (جاء يف أحدى فقراته٬، وتسلسله بعد دعاء العهد الشريف

تم وهذا الدعاء يه .)٤( )... يته ما تقربه عينه وتسربه نفسهأمته ومجيع رعوو�لَد�ه وذريته و
د مقاما وبعده يذكر الذرية مما يدل على أن هلذا الول Xبذكر ولد واحد لإلمام املهدي 

  .خاصاً

  :ويقول العابدي يف املوضوع ذاته

يف يكون وحسب ما ذكرته الكثري من الروايات غائباً خياف على نفسه من القتل فك(
وال ندري مىت تزوج اإلمام ... والسجن والتشريد ويف نفس الوقت يكون متزوجاً وعنده أبناء 

متأخراً لكان  Xيف بداية غيبته أم يف وسطها أم يف آخرها فلو كان زواجه  Xاملهدي 
ألنه البد من الزواج وأن يكون يف  ت اليت رمسها النيب األكرم وحاشاه غري ملتزم بالثواب

وقته وليس متأخراً عشرات السنني بل مئات السنني ففي هذه احلالة يكون هناك تزاحم بني 

                                                            
  .٦٩ص ٢ج: النجم الثاقب -١
  .٣٠٦ص: جمال األسبوع -٢
  .١٣٤ص: مزار محمد بن المشهدي -٣
  .٦١٦ص: الجنانمفاتيح  -٤
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واحتمال تعرضه للخطر والقتل بسبب ظهوره ووجود عائلة معه  Xزواج اإلمام املهدي 
قبل الطغاة والظاملني فيبقى خمتفياً وال يدل على  وبني احلفاظ على حياته من القتل والبطش من

  ).مكانه

  :ويرد عليه

ليس صحيحاً أن غيبة اإلمام سببها خوفه على نفسه٬، واإلمام أمسى وأكرب بكثري من أن   ١
  .)١( Xبل سبب غيبته هو إعراض األمة عن إمامها  يغيب خوفاً على نفسه٬،

س التخرصات العقلية٬، والنصوص حتسمها النصوص٬، ولي مسألة الزواج أو عدمه  ٢
  .الروائية صرحية يف إثبات الذرية لإلمام املهدي وبالنتيجة وقوع الزواج

ال يوجد ما مينع اإلمام من الزواج يف أي وقت يراه مناسبا٬ً، وبالنتيجة ال معىن لقول   ٣
٬، )آخرهايف بداية غيبته أم يف وسطها أم يف  Xوال ندري مىت تزوج اإلمام املهدي : (العابدي

هذا على أن اخلوض يف هذا األمر ال تترتب عليه مثرة٬، فاإلمام أعلم بالشرع من العابدي٬، وغري 
  .العابدي

إذا كان العابدي يعلق مسألة حتقق الزواج أو عدمه على وجود اخلطر أو عدم وجوده٬،   ٤
بالتايل ليس فمن حيدد اخلطر ليس هو العابدي وال سيده الصرخي مثال٬ً، وإمنا اإلمام نفسه٬، و

األخذ مبا نطقت به النصوص٬، فال العابدي وال مام العابدي ومن لف لفه سوى إغالق الفم وأ
سيده وال غريمها حميطني بظروف اإلمام٬، وال هم ملمني بالوسائل والطرق اليت ميكن أن يتالىف 

اإلمام من خالهلا األخطار احملدقة٬، والزعم بأن االمتناع عن الزواج هو وحده الذي جينxب 
املخاطر زعم بال دليل٬، وقائله يساوي اإلمام وحكمته وقدرته وعناية اهللا به يساوي كل هذا 

  ! بنفسه٬، أي القائل

ال يعين ظهور اإلمام وانكشاف شخصيته٬، وال يعين حتقق الزواج٬، ووجود الذرية   ٥
جداً  ياًى عالمتلك مستو امرأةفقد يتزوج اإلمام . كذلك انكشاف حقيقة انتساب الذرية لإلمام

                                                            
  .فصل أسباب الغيبة -الجزء الثاني  - السيد أحمد الحسن : لمعرفة السبب الحقيقي للغيبة يمكن مراجعة آتاب العجل -١



 ١٣١ ..............................................ل وألجلزء اا/ إلقام املمطورة احلجر

فتكتم أمره٬، هذا على افتراض معرفتها vويته احلقيقية٬، ومن جهة الذرية ميكن متاماً  ميانمن اإل
واردة ال يسع أحداً  ٬، وغريهالعوا على حقيقة هوية أبيهم٬، ومثل هذه االحتماالتأن ال يطّ

  .إنكارها٬، وهي تكفي لسقوط استدالل اخلصم

ال يعدو عن كونه حماولة ٬، ه العابدي٬، وغريه من املتقوxلنيهذا املنحى الذي ينحو واحلق إنّ
التفاف فاشلة على احلقيقة الواضحة اليت تصرح vا النصوص٬، فما تقوله النصوص هو ما ينبغي 
أن نقف عنده٬، وأما اخلوض يف ظنون وحماذير نتصورها فليس سوى خوض يف املتشاvات 

  .هالغرض منه جتنب ما ترغمنا النصوص على مواجهت

Wא
  :يقول العابدي

فكيف يظهر ويربز كابن  Xومن الغريب إن هذا املدعي يقول إنه ابن اإلمام املهدي (
ذوه وختتفي وال حالبد أن حتذو  Xلإلمام وكيف يدل الناس إليه ألن عائلة اإلمام املهدي 

الطغاة لإلمساك باإلمام تعطي الفرصة ألعدائه أن ميسكوا أحدهم فيكون ورقة راحبة يستخدمها 
  ).Xاملهدي 

  :ويرد عليه

٬، فليتفضل وخيربنا أين مكان Xيقول العابدي إننا دللنا الناس على اإلمام املهدي   ١
  ! اإلمام إن كان صادقا٬ً، وليس بصادق طبعاً

العابدي بكالمه هذا ينقض غزله٬، ويبطل قوله السابق متاما٬ً، فهو قبل قليل كان يرى   ٢
إن بإمكان اإلمام أن    على األقل    د الذرية مما يتعارض والغيبة٬، لكنه هنا يرى الزواج ووجو

  .يتزوج٬، وال ميثل زواجه هذا تعارضاً مع الغيبة لكن بشرط أن ختفي عائلته عنوا©ا عن الناس
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א א Wא
  :يقول العابدي

مام نفسه وال يبعث أحد أبنائه ألن قضيته وإذا كان البد من الظهور فاألوىل أن يظهر اإل(
  ).فهو أوىل بأن يظهرقد بدأت كما يدعي هؤالء املدعون 

  :ويرد عليه

فليس من األدب٬، وال الدين ٬، وليس أنتم يا أتباع الصرخي٬، Xاألوىل حيدده اإلمام   ١
  .Xافتراض أمور٬، وفرضها على اإلمام 

٬، وإمنا هو ضع إلرادة أو رغبات الناسليس مما خي X أمحد بن اإلمام املهديإرسال   ٢
ومن هنا كان على العابدي التركيز على هذه النقطة حتديدا٬ً، والكف . جزء من التخطيط اإلهلي

  .عن زج أنفه فيما ال يعنيه٬، من قبيل احلديث عن األوىل وغري األوىل

א Wא
  :رداً على الفقرة التالية

الزواج سنيت٬، ومن (ما مضمونه  ورد عن رسول اهللا  من جهة أخرىهذا من جهة٬، و(
٬، يقول )؟ عن سنة جده ٬X، فهل ي�عرض اإلمام املهدي )أعرض عن سنيت فليس مين

  :العابدي

إن املدعي لو كان درس األصول وعرف ما املقصود بتزاحم املالكات لكان عرف جواب (
هما أهم أن يعمل شخص على أي: واآلن لو سألت أي إنسان عاقل... ما طرحه من استفهام 

من الظلم واجلور والتسلط وذلك يقتضي أن يكون متخفيا٬ً، املليارات من الناس وخيلصهم  إنقاذ
أو أن يترك هذا اهلدف األمسى ويكشف نفسه ألجل أن يتزوج ويكون عرضة للقتل والتعذيب 

  ).وتذهب خمططاته العاملية أدراج الرياح

  :ويرد عليه



 ١٣٣ ..............................................ل وألجلزء اا/ إلقام املمطورة احلجر

الزواج وما يترتب عليه من ذرية من مجلة املخططات بل إن  نون٬،وال هم حيزال تزاحم 
٬، أي ولد )أمحد(تخليص العامل من ظلم الظاملني يستدعي وجود القائم فاإلهلية املهمة جدا٬ً، 

  ؟ بالتايل الزواجيستدعي و ٬،Xاإلمام املهدي 

Wא
  :٬، يقول العابديوصية رسول اهللا فيما يتعلق ب

أوهلم أمري املؤمنني  خالفة األئمة اإلثين عشر بعد النيب عليه وعليهم السالم خبصوصهي (
  ).وآخرهم املهدي صلوات اهللا عليهم أمجعني وال عالقة هلا مبا يدعي املدعي

  :ويرد عليه

دون أن يكون قد تأمل يف  )١( العابدي يتحدث عن وصية رسول اهللا  يبدو أنّ
مس يف رابعة النهار يف النص على األئمة اإلثين عشر مضمو©ا٬، فالوصية واضحة وضوح الش

واملهديني اإلثين عشر٬، فال أدري حقاً ما الذي أعمى عيين العابدي عن مالحظة ذكر املهديني 
يا علي٬، إنه سيكون بعدي إثنا عشر إماما٬ً، ومن بعدهم إثنا : (املتكرر يف موضعني٬، وكما يلي

  ).ر مهدياًمث يكون من بعده اثنا عش(٬، )عشر مهدياً

                                                            
، عن أبيه ذي الثفنات Xعن الباقر : ١٥٠في ليلة وفاته آما وردت في غيبة الطوسي ص وصية رسول اهللا  -١

في  قال رسول اهللا : (، قال)عليهم السالم(يد، عن أبيه أمير المؤمنين سيد العابدين، عن أبيه الحسين الزآي الشه
وصيته حتى انتهى  يا أبا الحسن، أحضر صحيفة ودواة، فأمال رسول اهللا : Xالليلة التي آانت فيها وفاته لعلي 

، فأنت يا علي أول اإلثني يا علي، إنه سيكون بعدي إثنا عشر إمامًا، ومن بعدهم إثنا عشر مهديًا: إلى هذا الموضع، فقال
عشر إمامًا، سّماك اهللا تعالى في سمائه عليًا المرتضى وأمير المؤمنين والصّديق األآبر والفاروق األعظم والمأمون 

يا علي، أنت وصّي على أهل بيتي حيهم وميتهم، وعلى نسائي فمن ثّبتها . والمهدي، فال تصح هذه األسماء ألحد غيرك
لقتها فأنا برئ منها لم ترني ولم أرها في عرصة القيامة، وأنت خليفتي على أمتي من بعدي، فإذا لقيتني غدًا، ومن ط

حضرتك الوفاة فسّلمها إلى ابني الحسن البر الوصول، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابني الحسين الشهيد الزآي 
لثفنات علي، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد المقتول، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه سيد العابدين ذي ا

الباقر، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه جعفر الصادق، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه موسى الكاظم، فإذا 
قي، فإذا حضرته حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الرضا، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الثقة الت

الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الناصح، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه الحسن الفاضل، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها 
ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديًا، فإذا حضرته . ، فذلك إثنا عشر إمامًاإلى ابنه م ح م د المستحفظ من آل محمد 

اسم آاسمي واسم أبي وهو عبد اهللا وأحمد، واالسم الثالث ، بنه أول المقربين، له ثالثة أساميالوفاة فليسلمها إلى ا
  .)المهدي، وهو أول المؤمنين
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٬، فلو كان وإال فهل أن هذا املدعي يدعو لنفسه دون األئمة : (ويضيف العابدي قائالً
هو املقصود بالوصية ولو كان هو القائم وهو صاحب األمر فلم يبق إال أن يقول أنه هو اإلمام 

  .)وال إمام غريه

  :ويرد عليه

األئمة   كما عرفنا    ٬، وهم الوصية املقدسة نصت على األوصياء بعد رسول اهللا 
أن حيتج بالوصية٬، واحتجاجه  اإلثنا عشر٬، واملهديون اإلثنا عشر٬، وعليه ميكن لكل منهم 

كذلك فإن vا ال يعين سوى أنه حيتج على الناس بأنه منصوص عليه كحجة من حجج اهللا٬، و
عابدي يف ومنه يتبني أن طريقة ال .احتجاج أحد األوصياء vا ال يفقدها داللتها على غريه

ليست سوى حماولة فاشلة  )١( تصوير قولنا القائمة على أساس افتراض نوايا خبيثة نستبطنها
  .تعرب عن فقدانه لشرف اخلصومة٬، من جهة٬، وإفالسه من أي حجة علمية من جهة أخرى

بعد أن حيكم  Xتنص على أن اإلمام املهدي ( إ©ا :كذلك العابدي عن الوصية ويقول
أن يتوفاه األجل فإنه يسلم الراية من بعده إىل ابنه أول املقربني والذي  بني الناس ويوشك

  ).يكون دوره بعد أبيه وليس قبله

  :ويرد عليه

ال يعين  Xاإلمامة بعد أبيه  Xفإن تسلم ابن اإلمام املهدي ٬، العابدي خيلط بني أمرين
من أهل التوفيق عدم وجود دور له قبل ذلك٬، فال تالزم بني األمرين٬، ولو كان العابدي 

٬، ومع ذلك ال يعين اإلمامة أو اخلالفة بعد وفاة رسول اهللا  تسلم Xعلياً  اللتفت إىل أنّ
٬، بل ورد أنه احلجة على الناس يف كل غيبة هذا أن علياً ال دور له يف حياة رسول اهللا 

  .ها رسول اهللا يغيب

حممد األزدي٬، عن  عن أمحد بن إسحاق ابن سعد٬، عن بكر بن: (روى الشيخ الصدوق
كان يل من رسول اهللا : Xقال أمري املؤمنني : قال ٬،Xبعض أصحابنا٬، عن أيب عبد اهللا 

                                                            
  ).فلم يبق إال أن يقول أنه هو اإلمام وال إمام غيره: (المقصود قوله -١
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أنت أخي يف الدنيا : قال ٬،عشر ما يسرين بالواحدة منهن ما طلعت عليه الشمس 
يوم القيامة٬، ومرتلك جتاه مرتيل يف اجلنة كما يتواجه  واآلخرة٬، وأنت أقرب الناس مين موقفاً

يف اهللا٬، وأنت صاحب لوائي يف الدنيا واآلخرة٬، وأنت وصيي ووارثي وخليفيت يف  خواناأل
األهل واملال واملسلمني يف كل غيبة٬، شفاعتك شفاعيت٬، ووليك وليي ووليي ويل اهللا٬، 

  .)١( )وعدوك عدوي وعدوي عدو اهللا

رضي اهللا حدثنا أيب٬، وحممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد : (وروى الشيخ الصدوق٬، قال
حدثنا حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب٬، عن احلكم : قال ٬،حدثنا سعد بن عبد اهللا: قاال ٬،عنهما

مسكني الثقفي٬، عن أيب اجلارود وهشام أيب ساسان٬، وأيب طارق السراج٬، عن عامر بن    بن 
استخلف الناس أبا : وهو يقول X كنت يف البيت يوم الشورى فسمعت علياً: قال ٬،واثلة
نشدتكم باهللا هل فيكم أحد قال له رسول : قال...  وأوىل به منه باألمروأنا واهللا أحق بكر 
  .)٢( )اخل... أنت اخلليفة يف األهل والولد واملسلمني يف كل غيبة: "اهللا 

حممد بن منصور٬، عن احلكم بن سليمان ) حدثنا(: (وورد يف كتاب مناقب أمري املؤمنني
عن علي  ٬،عن جده ٬،د الواسطي٬، عن زيد بن علي٬، عن أبيهعن نصر بن مزاحم٬، عن أيب خال

X،أنت اخلليفة يف األهل واملال ويف املسلمني يف كل  ٬،يا علي: قال رسول اهللا : قال ٬
  .)٣( )حياة رسول اهللا ) يف(يعين بذلك . غيبة

א <א

الذي يشمل الرؤيا تكلم العابدي بعد حديثه عن الوصية مبوضوع الدليل الغييب 
وحتدث . واالستخارة٬، وحديثه يكاد يكون نقالً حرفياً من كالم اجلناحي الذي رددنا عليه آنفاً

٬، وحتديه باملناظرة٬، وهنا أشار إىل ما أمساه مناظرات Xكذلك عن طلب السيد أمحد احلسن 
إىل العلم٬، عدم فهمه حلقيقة هذا الدليل٬، الذي يعود خاضها أتباع الصرخي٬، وهو فضالً عن 

فضالً عن عدم فهمه : العلم٬، أقول  كما ورد    وهو خاص حبجة اهللا٬، ألن من مجلة أدلته 

                                                            
  .٤٣٠ص :الشيخ الصدوق - الخصال  -١
  .٥٥٨ – ٥٥٣ص :الشيخ الصدوق - الخصال  -٢
  .٣٩٣ – ٣٩٢ص ١ج :محمد بن سليمان الكوفي -  Xناقب اإلمام أمير المؤمنين م -٣
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بني املناظرة العلمية وبني املباهلة٬، فتحدث عن محالت الشتم اليت قام  العابدي خلط ٬،هذا األمر
 vا أتباع الصرخي بكل وقاحة ويف مشاهد منحطة للغاية٬، أمساها هلم كبريهم اÜنون

  ! )١(مباهالت

ا¢منا فيها كعادة كل مفلس ) خمططات إمربيالية صهيونية(مث أخرياً خصص عنوان هو 
با¢ام خصومه بدون دليل وال بينة٬، فال أدري أي دين ميلكه هؤالء٬، وأي دين أدخلهم فيه 

  ؟! صرخيهم

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
وهتك آل حرماته : (من بين ما قاله لهم الصرخي وهو يشجعهم على حفالت القرود التي يسمونها مباهالت، قوله -١

ى، ألنه لو امتلك ذرة يمتلك أي منزلة وليس له أي آرامة عند اهللا تعال نه الأوبكل األساليب الممكنة من أجل إثبات 
وبصورة فاحشة  المنزلة والكرامة أي لو آان حاله حال أي إنسان ولو آان فاسقًا فإنه سيكون مظلومًا واحدة من

، وآتاب )الصرخي في واٍد سحيق(ولمن أراد مزيد اطالع مراجعة آتاب !!!  )والنتصرت اإلرادة اإللهية لمظلوميته
  .X، من إصدارات أنصار اإلمام المهدي )ونمحمود الصرخي عقدة التناقض والجن(



א
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