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א

  .له األئمة واملهدينيآوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني
نه أعلم إو ٬،ختيار اخلليفة يف األرض بيد اهللا تعاىلاالفكر على أن  ماال خيتلف اثنان مستقي

 طالعاإلختيار وااللقصورهم عن  حيث جيعل رسالته وال ميكن أن يكل هذا األمر إىل الناس
إِنِّي ج/اع(لٌ ف(ي اَألر#ضِ ﴿: قال X ا خلق اهللا تعاىل آدمفأول م ٬،على بواطن البشر وحقائقهم

 فأوصى آدم ٬،دم أصبحت اخلالفة تنتقل عن طريق الوصية بتعيني من اهللا تعاىلمث بعد آ٬، ﴾خ/ل(يفَةً
X نيب اهللا نوح  إىلابنه هبة اهللا وهكذا حىت وصلت الوصية  إىلX ،بنه اىل إده مث من بع٬
 وعيسى X واىل موسى X وإبراهيم Xهود  نيب اهللا إىلاً وهكذا هلم جر X سام
X  نبينا حممد إىلحىت وصلت الوصية .  

وصية يف عامل بعد عامل فلم تزل ال :ىل أن قالإ ...(: قال X ففي خرب عن أيب عبد اهللا
 كذبه بنوو أسلم له العقب من املستحفظني  اًفلما بعث اهللا حممد ٬،حممد إىلوها حىت دفع

   .)١( )... سرائيلإ
 ن فيهاوبي� بن أيب طالبه لعلي أوصى وصيت  اًحممد اهللا الوفاة رسول توحني حضر

 اإلمام إىلنتهت احىت  إمام إىل إمام وأصبحت هذه الوصية تنتقل من ٬،يوم القيامة إىله خلفاء
  .X املهدي

يعين     نت تدفعهاوأ: Xقال لعلي  هللا اأن رسول (: يب عبد اهللا يف احلديثأفعن 
واحد حىت تدفع  ىل أوصيائك من ولدك واحداً بعدإىل وصيك ويدفعها وصيك إ   الوصية 

   .)٢( )... أهل األرض بعدكىل خري إ
مام إمام إىل إقل من تنت Xوكتبها أمري املؤمنني  فأصبحت الوصية اليت أمالها الرسول 

وأمست هي أوضح دليل ملعرفة  ٬،ىل ذريته املهدينيومن بعده إ X حىت سلمت لإلمام املهدي
  .ومل تنص عليه فليس بوصيفمن ال توجد عنده الوصية  األوصياء 

                                                 
 .١٥١ص ١ج :إثبات الهداة -١
  .٢٥٩ص ١ج: إثبات الهداة -٢



 X  املهدي  اإلمام إصدارات أ�صار..... ........................................ ٦
يعرف صاحب هذا األمر بثالث ال تكون  (...: يف خرب طويل قال Xاهللا  عبدعن أيب 

 وعنده سالح رسول اهللا ووصيته هوهو وصيx ٬،هو أوىل الناس بالذي هو قبله: يف غريه
...()١(.  

و/اع#لَم{واْ أَنَّم/ا ﴿ :وقال عز ذكره ..(.: يف خرب طويل قال X يب عبد اهللاوأيضا عن أ
وآت ذي القرىب ( :قال مث٬، )٢(﴾أَن� ل(لّه( خ{م{س/ه{ و/ل(لرَّس{ولِ و/ل(ذ(ي الْقُر#ب/ىغَنِم#ت{م مِّن ش/ي#ٍء فَ

  .)٣( )... وكان حقه الوصية Xوكان علي ) حقه
يا من خصنا بالكرامة ووعدنا الشفاعة ( :قال Xمام الصادق اإل ةحد مناجاأويف 

  .)٤( ).. وخصنا بالوصيةالسالفة  األمموختم بنا  األنبياءرسالة وجعلنا ورثة الومحلنا 
من الذين ال يتورعون  نفرجاء اليوم  مهية لوصية الرسول ا التأكيد واألورغم كل هذ

بتلك الوصية وأ�ا غري صحيحة وسندها غري  اليشككو ٬،وأهل بيته  عن رد كالم الرسول
وى اهلوى واليت ال دافع هلا س ٬،وغريها من األباطيل اليت ما أنزل اهللا �ا من سلطان ٬،معتمد

  .والتعصب والعناد ضد احلق ال غري
سنة عمر بن اخلطاب يف التشكيك يف نفس تلك الوصية  اوهؤالء بكالمهم هذا قد أعادو

هو فوحاشاه ) حممداً يهجر حسبنا كتاب اهللا أن( :فقال عمر ٬،كتابتها عندما أراد الرسول 
 إىلالزمان الذين يرومون سقيفة آخر أصحاب  من وكذلك يعتربون ٬،الذي ال ينطق عن اهلوى

ن هذه أدرك ن عمر بن اخلطاب عندما أإف .غصب اخلالفة عن أهلها وجعلها شورى ملن غلب
 اهللا تعاىل٬، فا¡م الرسول  إىلماله يف اخلالفة حاول التشكيك يف سندها آالوصية ستنسف 
احلجية من كالم ن حممداً يتكلم بال وعي لريفع أالوصية باهللا تعاىل و اتصالباهلذيان ليقطع 

  .الرسول 
 ؛حيد لسلب حجية وصية الرسول نه الطريق الوأل ؛التشكيك بالسند إىلوالتجأ عمر 

وعلى ٬، وحي يوحى من اهللا تعاىل إالن هو ال ينطق عن اهلوى إ أن الرسول ن الناس تعلم أل
نفسه  لرسول نه صادر من اهللا تعاىل وليس من رأي األ ؛نافذ وحجة ذا فكالم الرسول ه

                                                 
 .٤٢٨ص ١ج: الكافي -١
  .٤١: األنفال -٢
 .٤٤٤ص ١ج: الهداة إثبات -٣
 .٩٥ص: األعمال، ثواب ٢٣١ص ١ج: مستدرك الوسائل -٤



 ٧ ..........................................................دفاعاً عن الوصية  

ن عمر شكك يف صحة أتصال هذه الوصية باهللا تعاىل٬، وكما هو واضح فطعن عمر يف صحة ا
 رسول اهللا  إىلتباعه اليوم يشككون يف صحة سند الوصية اهللا تعاىل٬، وأ إىلسند الوصية 

  . سنة اهللا ولن جتد لسنته تبديالً هوائهم ودنياهم٬،أل�ا خالفت أ ؛ليسلبوها احلجية
ثبات أن هؤالء وإل ٬،ثبات صحة الوصيةإله األسطر كتبت هذ أفواه هؤالءومن أجل سد 

تفاصيل بعض قواعد الدراية  كروتعمدت ذ ٬،جهالء حىت يف قواعد احلديث اليت يعتمدو�ا
  .وليفتضحوا جبهلهم املخزي ٬،به أنفسهم لزمواإللزامهم مبا أ

والصالة والسالم على حممد  ٬،خرةالتوفيق وله احلمد يف األوىل واآلومن اهللا أستمد العون و
  .. له األئمة واملهدينيآو

  

  الشيخ �اظم العقيلي                                                                                                                                                                   
  ق .ـ ه١٤٢٧ /شوال /٢٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



א Wא
الطعن بصحتها  اوحاولو ٬،يف ليلة وفاته  الرسول حممد وصية البعض على رواية اعترض

  .عليها لضعف سندها االعتمادمن ناحية السند وزعموا أ�ا ال جيوز 
وا نور اهللا �م يريدون أن يطفئوإ ٬،ولعمري أن هؤالء ال يفقهون من قواعد احلديث شيئاً

  .فهيهات هيهات ملا يهدفون ٬،بأفواههم
وطامة كربى وداهية عظمى أن  ٬،ن صحة احلديث معتمدة على رجال السند فقطأوتومهوا 

فسهم قليالً يف ن�م أتعبوا أأولو  ٬،لعلم والدينايصدر هذا اجلهل الفضيع من أناس يدعون 
  .بردهم وألغنونا عن االنشغال ٬،مراجعة قواعد احلديث أو الرجال لتداركوا فضيحتهم هذه

صحة (بارها جيب معرفة ما املقصود من عتاستدالل على صحة رواية الوصية ووقبل اال
به أنفسهم  الزامهم مبا ألزموإلبعض قواعد الدراية  إىلوسأتطرق  ٬،تثبت وبأي طريق) احلديث

يف قواعد ذلك  فقد اختلف علماء الدراية أشد االختالف ..ستدل به اال ألين أتبىن كل ما 
  .العلم فمنهم من ينفي ومنهم من يثبت

ويراد منها أن احلديث معترب ومعتمد عليه لتواتره أو  تارةتطلق صحة احلديث : فأقول
بأحد القرائن املوجبة للعلم بصحته كوجوده يف أحد الكتب املعتربة اليت شهد مؤلفوها  القترانه

أمجع  رواة الذينالوالسنة الثابتة أو روايته من قبل  نقرآلل هتفقابصحة ما فيها من أحاديث أو ملو
غريها من القرائن اليت أوصلها احلر العاملي يف  إىل ٬،على أ�م ال يروون وال يرسلون إال عن ثقة

  .قرينة )٢١( إىلخامتة الوسائل 
وهذا هو مبىن املتقدمني ومن  ٬،وعلى ذلك ال تنحصر صحة اخلرب بوثاقة رجال السند فقط

والشيخ الصدوق صاحب  ٬،)الكايف(كالشيخ الكليين صاحب كتاب  ٬،ن املتأخرينتبعهم م
 ٬،)االستبصار( و) التهذيب( والشيخ الطوسي صاحب كتايب ٬،)من ال حيضره الفقيه(كتاب 

كثري من املتأخرين كاحلر  إىل إضافة ٬،رمحهم اهللا مجيعاً والشيخ املفيد والسيد مرتضى وغريهم
والفيض الكاشاين واألمني األسترآبادي واحملقق  ٬،)الشيعةوسائل (العاملي صاحب كتاب 

  .الكركي وغريهم رمحهم اهللا تعاىل
الذي هو  ٬،مامية عدولاد منها ما كان رواته كلهم شيعة إوتارة تطلق صحة احلديث وير

 بناء العامةأمباين اليت كانت من ) الضعيف ٬،احلسن ٬،املوثق ٬،الصحيح( أحد األقسام األربعة



 X  املهدي  اإلمام إصدارات أ�صار..... ........................................ ١٠
ض علماء الشيعة يف القرن السابع للهجرة تقريباً أي بعد الغيبة الكربى خبمسمائة سنة وتبناها بع

  .املتأخرين أكثر وهذا هو مبىن ٬،تقريباً
ن إنه يستلزم رد احلديث وأل ؛لعلماء حول هذا التقسيم للخربوقد وقع اختالف شديد بني ا

وقد صرح كثري من  ٬،هولو جمأرواته ضعيف  ن أحدأيف الكتب املعتمدة حبجة  كان ثابتاً
زوا العمل �ا حتتوي على رواة وجو�  األئمةمن الكتب اليت عرضت على  ن كثرياًبأالعلماء 

ومل يتحرر الرتاع  !؟ بصحتها فهل يستلزم ذلك ردها وقد شهد األئمة  ٬،ضعاف وجماهيل
من    لخربالتقسيم الرباعي ل   ويعد هذا املبىن املتأخر  ٬،يومنا هذا إىليف هذا املوضوع 
  .)١( تفق عليهااملستحدثات اليت مل ي¿
األقسام األربعة  إىلاحلديث  الدين يف مشرق الشمسني بعد ذكر تقسيم ءقال الشيخ �ا

مل يكن معروفاً بني قدمائنا كما هو ظاهر ملن مارس كالمهم بل  االصطالحوهذا ( :املشهورة
اقترن مبا يوجب  أوي اعتمادهم عليه عتضد مبا يقتضااملتعارف بينهم إطالق الصحيح على ما 

  .)٢( ...) الوثوق به والركون إليه
ن أحاديث كتب إ: (ونقل احلر العاملي كالم الشيخ الطوسي يف هذا املوضوع ملخصاً

منها ما يكون مقترناً بقرينة و ٬،منها ما يكون متواتراً :أصحابنا املشهورة بينهم ثالثة أقسام
على  لت القرائندمنه ما ال يوجد فيه هذا وال ذاك ولكن و ٬،موجبة للقطع مبضمون اخلرب

خرب أمجعوا على نقله ومل ينقلوا له  منها: أقسام إىلن القسم الثالث ينقسم إو ٬،وجوب العمل به
ن كل خرب عمل به يف كتايب األخبار وغريها إو ٬،ومنها ما انعقد إمجاعهم على صحته ٬،معارضاً

  .)٣( )ال خيلو من األقسام األربعة
يف مواضع من كالمه أيضاً أن     الشيخ الطوسي    وذكر: (مث عقب احلر العاملي قائالً

  .)٤( )كل حديث عمل به فهو مأخوذ من األصول والكتب املعتمدة
ال يستدل خبرب ضعيف غري معتمد يف ) رمحه اهللا( وهذا الكالم يدل على أن الشيخ الطوسي

هو من أوثق كتبه االستداللية يف ) الغيبة(ن كتابه أخيفى  وال ٬،كتبه االستداللية يف الفقه والعقائد

                                                 
  .٨١ص ٨ج :الكافي...)  وشر األمور محدثاتها: (... عن الرسول محمد روي  -١
 .٦٥ص: خاتمة الوسائل -٢
 .٦٥ – ٦٤ص: خاتمة وسائل الشيعة -٣
 .نفس المصدر -٤



 ١١ ..........................................................دفاعاً عن الوصية  

نه قد أخذها من الكتب املعتمدة أوقد استدل فيه برواية الوصية فيدل ذلك على  ٬،العقائد
مع  ٬،غض النظر عن سندهاب) الوصية(عليه وهذا وحده كافÁ يف صحة االعتماد على واملعول 

  .شاء اهللا تعاىلإن ا سيأيت بيانه جمروح كم سندها ال حيتوي على راوٍ أنالعلم 
وهناك وجه ثالث يف ( :قال إذالكالم وارتضاه الشيخ جعفر السبحاين  اوقد نقل هذ
ال خصوص  Xوهو أن احلجة هو اخلرب املوثوق بصدوره عن املعصوم  ٬،توثيقات املتأخرين

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

 ٬،بل رمبا يكون الراوي ثقة ٬،وال مالزمة بني وثاقة الراوي وكون اخلرب موثوقاً بالصدور
وأن الثقة قد التبس عليه  Xاإلمام ولكن القرائن واألمارات تشهد على عدم صدور اخلرب من 

عندئذ تكون وثاقة  إذ ٬،كون اخلرب موثوق الصدور لو قلنا بأن املناط هو وهذا خبالف ما ٬،األمر
بل  ٬،تنحصر احلجية خبرب الثقة وال ٬،مارات على كون اخلرب موثوق الصدوراأل إحدىالراوي من 

  .جيوز األخذ به هتلو مل حيرز وثاقه الراوي ودلت القرائن على صدق اخلرب وصح
¡م على األخذ باخلرب املوثوق فقد جرت سري ٬،سرية العقالء إىلوهذا القول غري بعيد بالنظر 

وعلى ذلك  ٬،إحراز صدق اخلرب إىلألن وثاقة املخرب طريق  ؛إن مل حترز وثاقة املخرب ٬،الصدور
  . )١( ...) فيجوز األخذ مبطلق املوثوق بصدوره إذا شهدت القرائن عليه

ملتأخرين من ا اًن كثريأسبحاين هنا رصني جداً ويدل على الأفاده الشيخ جعفر  ما نأواحلق 
موضوع للتقسيم الرباعي  يبقىوعلى هذا ال  ٬،قد تبعوا املتقدمني يف طريقة األخذ باألخبار

  .املستحدث
إذ رمبا يكون  ٬،واضح سند فقط خطأرجال الن االعتماد يف صحة اخلرب على أ ويف احلقيقة

مبتواتر أو  اًمعارضأو  معتالً أو وال ميكن العمل باخلرب لكونه شاذاًرجال السند كلهم ثقات 
اليت توجب التوقف عن العمل باخلرب  األمورغريها من  إىلأو خمالفاً للقرآن  متناً اًمضطرب

  .حسب قواعد الدراية الصحيح السند
Èروح أو اÈلكونه حمفوفاً  هول ولكن جيب العمل باخلربورمبا يكون رجال السند فيهم ا

ضعف السند لعدم  إىللتفت حينئذ ي وال٬، Xبقرينة موجبة للعلم بصدوره عن املعصوم 

                                                 
 .١٥٦ – ١٥٥ص: آليات في علم الرجال -١



 X  املهدي  اإلمام إصدارات أ�صار..... ........................................ ١٢
على كثري من الرجال سناد روايا¡ا إيف  األربعةالكتب  احتوتوقد  ٬،املوارداعتباره يف مثل تلك 
 �ا حجة فيما بينهم وبني اهللا٬، وإرغم ذلك أوجب مؤلفوها العمل �او ٬،اÈروحني واÈاهيل

من أبرز  رغم أنه النائييناحملقق  نأ حىت ٬،عنهم إال من شذ بال دليلتأخر  كل من عتمد عليهااو
 ن املناقشة يف سند روايات الكايفإ( :صرح بصحة كل روايات الكايف بقوله األصوليني٬،علماء ال

  .)١( )العاجز حرفة
روايات  كل عتماد احملقق النائيين على وثاقة رجال السند فقط ملا حكم بصحةافلو كان 
حديثاً من ) ٥٠٧٢( صحيح منه على قاعدة املتأخرينحديثاً ضعيفاً وال) ٩٤٨٥( الكايف وفيها

وعلى هذا ال يبقى من الدين  ٬،كما نقله الشيخ جعفر السبحاين ٬،حديثاً) ١٦١٩٩(جمموع 
  .سم وال رسم إال شتات وهذا ما ال يقول به عاقلاوالشريعة 

 عند غض النظر عن السند إاليف االعتماد على الكتب املعتربة بوهاك قول العالمة اÈلسي 
 ةاملعترب األصولمثال تلك أ يف ربوجد اخل نإن احلق عندي إ( :وهو نادر إذ قال األخبارتعارض 

بعضها على بعض عند  حلترجي األسانيد إىلوع بد من الرجمما يورث جواز العمل به ولكن ال
  . )٢() التعارض

ند هي الس ةصحن إبل  ٬،رجال سنده فقط ةاحلديث ال تنحصر بصح ةصح نأو�ذا اتضح 
  .ةكثر من عشرين قرينأديث واليت هي احل ةعن صح ةحد القرائن الكاشفأ

ملعتمد من خالل السند من اخلرب ا قوىأوعلى هذا يكون اخلرب املعترب من خالل القرائن 
وليس كل خرب صحيح السند جيوز  ٬،كل خرب معترب جيوز العمل بهإن : ويصح القول٬، فقط

ضطراب متنه وغريها من العوارض اليت أقوى منه كاملتواتر أو ال مبعارض ابتالئهجلواز  ٬،العمل به
  .كما هو مقرر يف علم الدراية اإلسنادتستدعي التوقف يف اخلرب الصحيح 

ذا كان له معارض أو مشوش متناً ملا وصف إألنه  ؛وأما اخلرب املعترب فيجوز العمل به مطلقاً
صدورها عن ا حمفوفة بعدة قرائن توجب القطع بأل� ؛وسيأيت أن رواية الوصية معتربة٬، باالعتبار
فهي من  ٬،فسواء صح سندها أم مل يصح ٬،املناقشة يف سندهاوالترتل  إىل ومعه فال داعٍ ٬،املعصوم

                                                 
 .٨١ص ١ج: معجم رجال الحدیث -١
 .٣٧٢ص: آليات في علم الرجال -٢



 ١٣ ..........................................................دفاعاً عن الوصية  

الصحيحة املعتمد عليها يف االستدالل من قبل العلماء ومنهم رئيس الطائفة الشيخ  األخبار
  .تعاىل اهللاشاء  نإكما سيأيت بيانه ٬، )رمحه اهللا(الطوسي 

عن طرق أبناء العامة  املنقول جوب العمل باخلربن الشيخ الطوسي قال بوأواألكثر من هذا 
يف االعتقاد  فأما إذا كان خمالفاً(...  :حيث قال ٬،الشيعة تمل يكن له معارض من طرق ثقاإذا 

ن كان هناك من طرق إف. نظر فيما يرويه ألصل املذهب وروى مع ذلك عن األئمة 
ن مل يكن هناك ما يوجب اطراح خربه ويكون إو. وثوق �م ما خيالفه وجب اطراح خربهامل

ن مل يكن من الفرقة احملقة خرب يوافق ذلك وال خيالفه٬، وال إو. هناك ما يوافقه وجب العمل به
  .)١( ...) العمل به يعرف هلم قول فيه٬، وجب أيضاً

ن أخبار األئمة الصحيحة سنداً م قهما يوافوجد و سندال ان ضعيفن اخلرب حىت لو كإأي 
تتصف بضعف  ورواية الوصية رغم أ�ا ال ٬،يوجد له معارض أو موافق وجب العمل بهمل أو

فتكون بذلك ممن  ٬،السند فهي موافقة لعدة روايات صحيحة السند وال يوجد هلا خمالف أصالً
 ٬،صحة سندها نالعناء للفحص ع موال جيب جتش ٬،يحسب كالم الشيخ الطوس جيب العمل به
  .تعاىل شاء اهللا نإيانه رض هلا كما سيأيت بالعدم وجود مع

ل الطائفة باملراسيل إذا مل يعارضها من دعى الشيخ الطوسي عما( وأكثر من ذلك فقد
رضة اومقتضاها حجية املرسل مطلقاً بشرط عدم مع ٬،املسانيد الصحيحة كعملها باملسانيد

  .)٢( )حاملسند الصحي
فكيف مبا  ٬،)٣()ومثله ال يرسل إال عن ثقة( ):رمحه اهللا(الشيخ الطوسي  وقد قيل يف حق

  !  يف أوثق كتبه كرواية الوصية ؟ ستدل بهاأسنده و
إذ  ٬،شتهر مضمونهاذا إونقل لنا الشهيد الثاين يف درايته جواز العمل حىت باخلرب الضعيف 

ضمونه يف بشهرة الفتوى مبعتضد ا إذاأجازوا العمل باخلرب الضعيف  ةن مجاعة كثريإ( :قال
فإن الطريق  ٬،ن ضعف الطريقإلك يوجب قوة الظن بصدق الرواية ون ذأ بتعليل ٬،كتب الفقه

  .)٤( )مضمونه اشتهاررب مع الضعيف قد يثبت به اخل

                                                 
 .٣٧٩ص ١ج): ق.ط( األصولعدة  -١
 .٧٣ص: لمحي الدین الموسوي الغریفي –قواعد الحدیث  -٢
 .٧١ص: قواعد الحدیث -٣
 .٢٧ص: الدرایة -٤
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فما قبله األصحاب أو دلت ٬، والتوسط أصوب: (ر ذلك احملقق احللي أيضاً قائالًختااو

  .)١( )اخل..  طراحهاأعرض األصحاب عنه أو شذ جيب وما ٬، القرائن على صحته عمل به
فضالء  نأ ن كان مرسالً إالإوهذا و: (بن أمحد بن حيىيوقال عند ذكر خرب رفعه حممد 

  .)٢( )األصحاب أفتوا مبضمونه
بل متواتر يف  ٬،مضمو�ا مشتهر نأإال  حىت لو ترتلنا وقلنا بضعف سندهاوصية ورواية ال

ر عن ظوجيب قبوهلا بغض الن ٬،وبذلك تكون متواترة معىنÓ ٬،تهوأهل بي روايات الرسول 
  .سندها

تفق على تكاد ت والرجال جيدها متضاربة وخمتلفة ال قوال العلماء يف علم الدرايةألواملتتبع 
 ٬،يومنا هذا إىلم جراً ولكل منهم أدلة وعلى أدلته نقوض وهكذا هلّ ٬،قاعدة واحدة إال نادراً

 ئهمذا الحظنا أن أغلب آراإوالسيما دون فالن بصحة مبىن فالن  كن ألحد أن جيزمفكيف مي
وقد تكون كلها خاطئة  اًفقد يكون مبىن واحد منها صحيح ٬،غري معتمدة على نص من معصوم

  .أل�ا متضادة ؛أن تكون كلها صحيحةميكن  وال
جود جيدي نفعاً لو ن االعتماد على كتب الرجال يف األخذ يف األخبار الأويف احلقيقة 

وأجنح سبيل  ٬،ولتضار�ا يف الكثري من الرواة ٬،يسعين اآلن ذكرها شكاالت حمكمة عليها الإ
للعمل بالروايات هو االعتماد على ما ضبطه أوثق العلماء املتقدمني القريبني من عصر التشريع 

فرها لديهم آنذاك كأصحاب الكتب األربعة املعتربة لتو األصولاألخبار من  اوالذين نقلو
  .وغريهم )الشيخ الكليين والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي(

إذ ليس املدار عندنا يف جواز ...  ( :ه النتيجة احملقق اهلمداين بقولههذ إىلوقد توصل 
 إثباتميكننا  ]رواية[ فال يكاد يوجد خبري وإالالعمل بالرواية على اتصافها بالصحة املصطلحة 

البناء على املساحمة يف طريقها والعمل بظنون غري ثابتة عدالة روا¡ا على سبيل التحقيق لوال 
كان بواسطة القراين  نْإبل املدار على وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية و ٬،احلجية

اخلارجية اليت عمد¡ا كو�ا مدونة يف الكتب األربعة أو مأخوذة من األصول املعتربة مع اعتناء 
ما تقدمت اإلشارة إليه جرت سرييت على ترك  وألجل.. .عنها  إعراضهماألصحاب �ا وعدم 

                                                 
 .٢٩ص ١ج: المعتبر للمحقق الحلي -١
 .٥٩٧ص ٢ج: المعتبر -٢
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لسنة أالفحص عن حال الرجال واالكتفاء يف توصيف الرواية بالصحة كو�ا موصوفة �ا يف 
  .)١( )مشاخينا املتقدمني الذين تفحصوا عن حاهلم

ثبات صحة رواية واحدة عن طريق كتب إميكن  نه الأوكالم احملقق اهلمداين صريح يف 
  .ك تتبع أحوال الرجال لعدم فائدتهنه تروإ ٬،ل والفحص عن رجال السندالرجا

وسأذكر بعض  ٬،ضعف رواية الوصية اهؤالء الذين زعمو حجة و�ذا يتضح مدى ضعف
بل واحدة أو  ٬،ثبات صحة الوصيةإكافية ووافية يف وهي صحة رواية الوصية على القرائن الدالة 

  . التوفيقومن اهللا ٬،اثنان من القرائن كافية لذلك
  

א א Wא
   :األوىلالقرينة 

موافقة رواية الوصية للقرآن الكرمي٬، فقد اتفق اجلميع على اختالف مذاهبهم بوجوب 
احتوى سندها على ضعف٬، بل  إذاذا كانت موافقة للقرآن الكرمي حىت إاالعتماد على الرواية 

  :ري من الروايات على ذلكنصت الكث صال٬ً، وقدأذا مل يكن هلا إسناد إحىت 
نا قلته٬، أالناس ما جاءكم عين يوافق كتاب اهللا ف أيها: (ما ورد عن الرسول : منها

  . )٢() قلهأخبالف كتاب اهللا فلم ) عين(وما جاءكم 
ختالف احلديث يرويه من عن ا Xعبد اهللا  أباسألت  :ر قاليب يعفوأما رواه ابن : ومنها

ورد عليكم حديث فوجدمت له شاهداً من كتاب اهللا  إذا( :قال نثق به ومنهم من ال نثق به٬،
  .)٣() وىل بهأوإال فالذي جاءكم به  و من قول رسول اهللا أ 8

كُت(ب/ ع/لَي#كُم# إِذَا ح/ض/ر/ أَح/د/كُم{ ﴿ :من القرآن الكرمي هو قوله تعاىل وشاهد الوصية
   .)٤(﴾ي#نِ و/الْأَقْر/بِني/ بِالْم/ع#ر{وف( ح/قّاً ع/لَى الْم{تَّق(ني/الْم/و#ت{ إِنْ ت/ر/ك/ خ/ي#راً الْو/ص(يَّةُ ل(لْو/ال(د/

ي عندما أ) عند االحتضار(كرر أ٬، واالحتضار صرحية بوجوب الوصية عند اآليةفهذه 
اليت نقلها ليلة وفاته غري الرواية  ي نص لوصية الرسول أوال يوجد  ٬،حيضر الناس املوت

                                                 
 .١١٠ص: ، قواعد الحدیث١٢ص ١ق ٢ج: آقا رضا الهمداني –) ق.ط(مصباح الفقيه  -١
 .٧٣ص ١ج: تفسير البرهان -٢
 .٧٢ص ١ج: البرهانتفسير  -٣
  .١٨٠: البقرة -٤
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و شكك �ا٬، فقد أفمن رد هذه الوصية  Xواملهديني  ئمةاألالشيخ الطوسي واليت تنص على 

كُت(ب/ ع/لَي#كُم# إِذَا ح/ض/ر/ أَح/د/كُم{ الْم/و#ت{ إِنْ ﴿: نه خالف قوله تعاىلأب حكم على الرسول 
هو  الرسول ن أل ؛﴾ت/ر/ك/ خ/ي#راً الْو/ص(يَّةُ ل(لْو/ال(د/ي#نِ و/الْأَقْر/بِني/ بِالْم/ع#ر{وف( ح/قّاً ع/لَى الْم{تَّق(ني/

مر اهللا تعاىل بالوصية عند أول مطبق لشريعة اهللا تعاىل وال يقول ما ال يفعل فكيف يترك أ
  .أُنزل على حممد ال كافر مبا وهذا ال يقول به إ !؟املوت

ون بعدم وجود بناء العامة يف هذه املسألة٬، فالسنة يقولأوقد حصل نقاش طويل بني الشيعة و
ن بعض الشيعة اليوم أه والشيعة يقولون بوجود الوصية٬، والعجب وفات عند وصية للرسول 

ا كذبوا ذإليلة وفاته٬، ف خذوا يشككون بوصية رسول اهللا أبناء العامة وأمقالة  إىلرجعوا 
 ؛ليلة وفاته ولن يأتوا بذلك خرى تذكر نص وصية رسول اهللا أليأتوا برواية هذه الرواية ف

  . الوحيدة اليتيمة  أل�ا
�ا املصداق الوحيد لآلية أل ؛صحة رواية وصية رسول اهللا  يثبت باليقني وبذلك

بل يتهم  و شكك بصحتها فهو راد على اهللا تعاىل وعلى رسوله أالسابقة٬، ومن ردها 
من مات ومل يوص  بأنه(: نه روي عنه أل ؛)وحاشاه(نه ختم عمله مبعصية أب الرسول 

أي نتيجة جركم ىل إ٬، فانظروا )مات ميتة جاهلية(: رىأخ٬، ويف رواية )فقد ختم عمله مبعصية
يشكك برواية وصية رسول اهللا  عمى٬، وكفى بذلك فضيحة وعاراً على مناهلوى والتعصب األ

.  
ي/ا أَيُّه/ا ال�ذ(ين/ آم/ن{وا ش/ه/اد/ةُ ﴿: والشاهد الثاين لرواية الوصية من القرآن الكرمي قوله تعاىل

ح/د/كُم{ الْم/و#ت{ ح(ني/ الْو/ص(يَّة( اثْن/ان( ذَو/ا ع/د#لٍ م(ن#كُم# أَو# آخ/ر/ان( م(ن# ب/ي#نِكُم# إِذَا ح/ض/ر/ أَ
  .)١(﴾غَي#رِكُم#

من  باثننيعليها  اإلشهادضيف شرط آخر وهو أُىل وجوب الوصية عند املوت إوهنا إضافة 
يته لعلي بن وصى بوصأعندما  ال فمن غريمها٬، وهذا ما فعله الرسول إو اإلمكانالعدول عند 

٬، ذر الغفاري واملقداد  باأشهد عليها سلمان الفارسي وأقد ٬، فيف ليلة وفاته Xطالب  أيب
يف حماججته مع طلحة وقد روى ذلك سليم بن قيس  Xمري املؤمنني أكما نص على ذلك 

  . اهلاليل يف كتابه املشهور

                                                 
  .١٠٦: المائدة -١
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 # و/اح(د/ةً ت/أْخ{ذُه{م# و/ه{م# ي/خ(صِّم{ونَم/ا ي/ن#ظُر{ونَ إِل�ا ص/ي#ح/ةً ﴿: والشاهد الثالث قوله تعاىل
ولئك الذين كذبوا أحيث وصف اهللا تعاىل  )١(﴾فَال ي/س#ت/ط(يع{ونَ ت/و#ص(ي/ةً و/ال إِلَى أَه#ل(هِم# ي/ر#جِع{ونَ

ىل إي ال ميهلهم اهللا تعاىل وقتاً لكي يوصوا أال يستطيعون توصية٬،  بأ�مالرسل وحاربوهم 
ن الوصية اليت نفاها اهللا أيضاً أهلؤالء وسوء عاقبة٬، وال خيفى  لك ذمأن ذهليهم٬، وال خيفى أ

تعاىل عن هؤالء املعذبني هي الوصية عند املوت بدليل سياق اآلية اليت تتحدث عن هالكهم 
ن عدم التوفيق للوصية عند املوت يعترب عالمة من عالمات أبغتة فجأة٬، وما دام بصيحة واحدة 

ن املؤمنني يستطيعون التوصية عند إي أيتصف بذلك املؤمنون  ن الأاملغضوب عليهم٬، فال بد 
  . رواحهمأهليهم مث يقبض أىل إن يوصوا أىل إي ميهلهم اهللا تعاىل أ ٬،املوت

ي نص لتلك أوصى ليلة وفاته٬، وال يوجد أقد  ن يكون الرسول أوعلى ذلك ال بد 
لقطع واليقني صحة رواية الوصية الوصية غري رواية الوصية اليت هي موضوع البحث٬، فيتعني با

٬، )وحاشاهم( ن رجال سندها كلهم فاسقونأبغض النظر عن رجال السند بل حىت لو ثبت 
و فاجر من بر أيف رواية  جاءكما  ٬،يا حممد: (حملمد بن مسلم Xبدليل قول اإلمام الصادق 

  . )٢() تأخذ به و فاجر خيالف القرآن فاليف رواية من بر أ جاءكذ به٬، وما يوافق القرآن فخ
ي قرينة أىل إلى صحتها وال حاجة وموافقة رواية الوصية للقرآن الكرمي قرينة قطعية ع

خرى ولكن سأذكر بعض القرائن األ ة ئمواأل وهذا ما نص عليه الرسول  خرى٬،أ
: لهبعلمه٬، كما ذمهم اهللا تعاىل بقو لزيادة احلجة على هؤالء املرتابني الذين كذبوا مبا مل حييطوا 

  . )٣(﴾ب/لْ كَذ�ب{وا بِم/ا لَم# ي{ح(يطُوا بِع(لْم(ه( و/لَمَّا ي/أْت(هِم# ت/أْوِيلُه{﴿
خرى للقرآن والسنة الصحيحة من جهات أ ىل كل هذا فان رواية الوصية موافقةإضف أ

 Xن اإلمامة يف عقب احلسني أحيث ثبت  ن والسنة الثابتة٬،آموافقة الوصية للقر :وكما يأيت
وإمنا هي يف األعقاب وأعقاب األعقاب  لقيامة ال جتمع يف أخوين بعد احلسن واحلسني٬،ىل يوم اإ

  .إىل يوم القيامة Xمن ذرية احلسني 

                                                 
 .٥٠ – ٤٩: یس -١
 .٧٣ص ١ج: البرهان -٢
  .٣٩: یونس -٣



 X  املهدي  اإلمام إصدارات أ�صار..... ........................................ ١٨
وقد دلت الروايات على بقاء  Xاملهدي  اإلمامومن املعلوم أن القيامة ال تقوم على 

ولو  إمامض ال ختلو من ألن األر إمامفال بد من وجود  املهدي لفترة طويلة٬، اإلمامالتكليف بعد 
  .خلت لساخت بأهلها كما تواتر عن أهل البيت 

فأخربين عن  ٬،يا ابن رسول اهللا( :قلت له :قال Xعن اإلمام الصادق عن املفضل يف خرب 
يعين بذلك اإلمامة جعلها اهللا يف عقب  :قال ٬،﴾و/ج/ع/لَه/ا كَل(م/ةً ب/اق(ي/ةً ف(ي ع/ق(بِه(﴿ :8قول اهللا 
  .)١( ...) وم القيامةي إىلاحلسني 

أين خملف فيكم الثقلني كتاب اهللا ( :قال رسول اهللا  :قال ٬،Xوعن أمري املؤمنني 
   وضم بني سبابتيه  وأ¤ما لن يفترقا حىت يردا عليّ/ احلوض كهاتني  .وعتريت أهل بييت

احلسن علي و :يا رسول اهللا ومن عترتك ؟ قال: فقال جابر ابن عبد اهللا األنصاري إليهفقام 
  .)٢() يوم القيامة إىلواحلسني واألئمة من ولد احلسني 

أمنا  ال تعود اإلمامة يف أخوين بعد احلسن واحلسني أبدا٬ً،(: أنه قال Xوعن أيب عبد اهللا 
اَألر#ح/امِ ب/ع#ض{ه{م# أَو#لَى بِب/ع#ضٍ ف(ي ﴿ :جرت من علي بن احلسني كما قال اهللا تبارك وتعاىل

 .)٣()إال يف األعقاب وأعقاب األعقاب Xكون بعد علي بن احلسني فال ت ﴾ك(ت/ابِ اللّه(
يوم القيامة  إىلفهي تتكفل ببيان تكليف األئمة  ن والسنة٬،آو�ذا تكون الوصية موافقة للقر

كيفية يف  Xوهذا وحده قرينة قطعية على صحتها فقد ورد عن أهل البيت  جتاه األوصياء٬،
  .)ن فخذوا بهآ له شاهداً يف القرمتوجد ما(: األخذ باألخبار ما معناه

  

   :القرينة الثا�ية

عليها وهو كتاب الغيبة للشيخ  يف أحد الكتب املعتمد) الوصية(ة ايرورويت هذه ال
وقد تقدم كالمه وشهادته  ٬،حرير يف احلديث وطرقه ورجالهنرئيس الطائفة العامل الالطوسي 

وقد صرح احلر العاملي يف  ٬،غري معتربةيستدل برواية  يعمل وال بصحة روايات كتبه وأنه ال
و�ذا تكون رواية  ٬،خامتة الوسائل بأن كتاب الغيبة للشيخ الطوسي من الكتب املعتمد عليها

 يف كتابه Xمامة األئمة ألن الشيخ الطوسي استدل �ا على إ ؛فروغ من صحتهاالوصية م

                                                 
 .١٢٦ص: األخبارمعاني  -١
 .٩١ص: األخبارمعاني  -٢
 .٣١٦ص ١ج: الكافي -٣



 ١٩ ..........................................................دفاعاً عن الوصية  

الشيخ و .ليه املرجعإو وعليه املعول ٬،عترف بأنه من أوثق كتب احلديثيوالكل  )الغيبة(
أمحد بن عبدون  الطوسي روى الوصية من أحد كتب الشيخ البزوفري الثقة اجلليل بواسطة

  .الكتب املعتمدة كما سيأيت بيانه والغضائري٬، وكتب البزوفري تعترب من
  

   :القرينة الثالثة

حيث وردت  ٬،نصت كثري من الروايات على مضمون رواية الوصية بلغت حد التواتر
وسأختصر على ذكر  Xمام املهدي يات الصحيحة اليت تنص على ذرية اإللكثري من الرواا

وكذلك سردها األستاذ  )سماالرد احل(يف كتاب  منها اًبعض الروايات ألنين قد ذكرت كثري
  .حاطة فلرياجعفمن أراد اإل )املهدي واملهديون(اء الزيدي يف كتاب ضي

فيها  ...( :قال ٬،رواية صحيحة يف ذكر الكوفةيف  Xعن أيب جعفر وأيب عبد اهللا   ١
وفيها يكون  ٬،هر عدل اهللاومنها يظ ٬،مسجد سهيل الذي مل يبعث اهللا نبياً إال وقد صلى فيه

  .)١( )وهي منازل النبيني واألوصياء والصاحلني ٬،قائمه والقوام من بعده
بن ايا  :Xقلت للصادق جعفر بن حممد (: قال ٬،عن أيب بصري يف رواية موثقة  ٢

 فقال الصادق ٬،مهدياًثنا عشر يكون بعد القائم ا :أنه قال Xك رسول اهللا إين مسعت من أبي
X :اثنا عشر مهدياً ومل يقل اثنا عشر إماماً ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس  :قد قال

  .)٢( )مواالتنا ومعرفة حقنا إىل
مهدياً من ولد احلسني ن منا بعد القائم اثنا عشر إ( :Xمام الصادق عن اإل  ٣
X()٣(.  
يا أبا (..  :قال ٬،يف حديث طويل Xاحلديث الصحيح عن أيب محزة عن الصادق   ٤

  .)٤( )Xشر مهدياً من ذرية احلسني ن منا بعد القائم أحد عإ ٬،محزة
بعده اثنا عشر يقوم القائم منا مث يكون (: أنه قال Xعن علي بن احلسني   ٥
  .)٥()مهدياً

                                                 
 .٧٦ص: آامل الزیارات -١
 .٣٥٨ص: آمال الدین -٢
 .١٤٨ص ٥٣ج: األنواربحار  -٣
 .١٤٥ص ٥٣ج: األنوار، بحار ٣٠٩ص: غيبة الطوسي -٤
 .٤٠٠ص ٣ج: األخبارشرح  -٥



 X  املهدي  اإلمام إصدارات أ�صار..... ........................................ ٢٠
اللهم  ...اللهم أدفع عن وليك (: Xلرضا مام اارد بسند صحيح عن اإلالدعاء الو  ٦

 ..ومجيع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه  وأمتهو/لَد(ه وذريته أعطه يف نفسه وأهله و/
  .)١( )... اللهم صلَ� على والة عهده واألئمة من بعده

حيث  سانيد معتربة صحيحةهذا الدعاء ورد بعدة أ أن) رمحه اهللا( وذكر املريزا النوري
روى مجاعة كثرية من العلماء منهم الشيخ الطوسي يف املصباح والسيد ابن طاووس يف : (قال

كان  Xالرضا  إن: حة وغريها عن يونس بن عبد الرمحنمجال األسبوع بأسانيد معتربة صحي
  . )٢() ...�ذا  Xيأمر بالدعاء لصاحب األمر 

اللهم أعطه يف نفسه وذريته  .: (..قال فيه ٬،مام املهديتوقيع الضراب الوارد عن اإل  ٧
 ... وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه ومجيع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه

  .)٣( )... وصل� على وليك ووالة عهده واألئمة من ولده: قوله إىل
رب الشريف يف عدة كتب وقد روي هذا اخل(: زا النوري هذا التوقيع قائالًوقد وصف املري

ومل يعني وقت لقراءة هذه الصلوات والدعاء يف خرب من  ...معتربة للقدماء بأسانيد متعددة 
بعد ذكره التعقيبات  األسبوعاألخبار إال ما قاله السيد رضي الدين علي بن طاووس يف مجال 

م اجلمعة لعذر فال إذا تركت تعقيب عصر يو ...: (قال٬، املأثورة لصالة العصر من يوم اجلمعة
حصل له  هنأويستفاد من هذا الكالم الشريف ٬، )ألمر أطلعنا اهللا جل جالله عليه أبداًتتركها 

 أنيف هذا الباب وال يستبعد منه ذلك كما صرح هو  عليه شيء من صاحب األمر صلوات اهللا
  .)٤( )... مفتوح X إليهالباب 

هو مضمون وهذا  Xمام املهدي اإل ن الروايات اليت تنص على ذريةوغريها الكثري م
وهذا ٬، Xمام املهدي عشر مهدياً من ذرية اإل واثين اًمامإعشر  الوصية حيث نصت على اثين

ن اخلرب إبل  ٬،قرينة قطعية على صحة رواية الوصية وهذه ٬،يف الروايات املعنوي املعىن فاق التواتر
كما نص على  ٬،كم بصحتهحىت لو كان ضعيفاً وعضده خرب صحيح السند بنفس مضمونه حي

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

                                                 
 .١١٦ص :مفاتيح الجنان -١
 .٤٥٦ص ٢ج :النجم الثاقب -٢
 .٣٠١ص :، جمال األسبوع ألبن طاووس١٨٦ص :غيبة الطوسي -٣
  .٤٦٩ص ٢ج :النجم الثاقب -٤



 ٢١ ..........................................................دفاعاً عن الوصية  

نعيق البعض  إىل االلتفاتميكن  وال ٬،معىنÓ ةو�ذا تكون رواية الوصية صحيحة ومتواتر
ن وبذلك يكونو ٬،متطتهم الشياطني وجعلتهم طريقاً وأداة لرد روايات أهل البيتاالذين 

  .X مام الباقركما ورد يف اخلرب الصحيح عن اإل Xية أهل البيت خارجني عن وال
 ٬،يل� أورعهم وأفقههم وأكتمهم حلديثناإن أحب أصحايب إواهللا : (لنه قاأ Xعن الباقر 

مسع احلديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يعقله  إذاوإن أسوأهم عندي حاالً وأمقتهم الذي 
احلديث من عندنا خرج وإلينا ال يدري لعل  وهو ٬،مشأز منه وجحده وكفّر من دان بها

  .)١( )فيكون بذلك خارجاً عن واليتنا ٬،أسند
   

   :القرينة الرابعة

ة قطعية أيضاً بغض النظر عن أي عدم وجود أي رواية معارضة لنص الوصية وهذه قرين
 :لالوسائل عند تعداد القرائن فقا وقد ذكر هذه القرينة احلر العاملي يف خامتة ٬،أخر شيء

أنه يكون ) الطوسي(ن ذلك قرينة واضحة وقد ذكر الشيخ إف ٬،عدم وجود معارض: ومنها(
 ٬،االستبصارمنها يف أول : صرح بذلك يف مواضع ٬،ألنه لوال ذلك لنقلوا له معارضاً ؛جممعاً عليه

   .)٢( )عن الصدوق وارتضاه) الذكرى(يد يف وقد نقله الشه
دة قطعية الداللة تعارض رواية وصية الرسول وأحتدى كل شخص أن يأيت ولو برواية واح

  .وفاتهيف ليلة  
  

   :القرينة اخلامسة

ة لغريه من املذاهب وموافقذا كانت خمالفة ألصل املذهب إن الرواية إف ٬،للتقية ااحتماهلعدم 
وأما إذا كانت موافقة ألصل املذهب وخمالفة لغريه  ٬،قد قاهلا تقية من أعداءه اإلمامحيتمل أن 

  .حتمالاالي هذا فتفين
يف آل  مامة واخلالفة بعد رسول اهللا ن رواية الوصية قد نصت على أن اإلأومن الواضح 
مث ذريته  مام املهدياإل إىلخر وقد مسى الرسول فيها األئمة واحداً بعد اآل ٬،بيته األئمة واملهديني

                                                 
 .٥٩١ص ٢ج :السرائر ،٢٢٣ص ٢ج :الكافي -١
 .٩٥ص :خاتمة الوسائل -٢



 X  املهدي  اإلمام إصدارات أ�صار..... ........................................ ٢٢
 عاصرة للرسولوهذا غري موافق ألي مذهب من املذاهب امل ٬،من بعده ومسى أوهلم وهو أمحد

ها صدور ذا بطل ذلك ثبتإو ٬،فال حيتمل أبداً صدورها للتقية أو األئمة عليهم السالم  
  .هب وقد نصت عشرات الروايات على مضمو�ا�ا موافقة للمذإو ٬،حقاً

 احتمالهومنها عدم ( :فقال ٬،عند تعداده للقرائنوهذه القرينة أيضاً نص عليها احلر العاملي 
  .)١( )ية ملا تقدمللتق  اخلرب   

  

   :القرينة السادسة

الكذب والتزوير يف األحاديث هي فإن دواعي الوضع و ٬،خمالفة الوصية لعقائد أبناء العامة
الشرعية على حكومة بين أمية وبين  وإضفاءوذريته  Xمام علي اإلاخلالفة عن  ءقصاإل

صحيح ومل تتدخل فيه أيدي نه أفإن كان مضمون اخلرب خمالفاً لتلك الدواعي دل على  ٬،العباس
وذريته يف خالفة  Xخفاء حق علي وإ همالوضاعني واملزيفني لألحاديث لكي توافق مذاهب

بل هي ثورة يف وجه األول  ٬،ورواية الوصية خمالفة متاماً لعقائد أبناء العامة ٬،رسول اهللا 
اخلالفة بعد وفاته على أن  حيث نص فيها رسول اهللا  ٬،والثاين وحكومة بين أمية وبين العباس

 مساء األئمة ونص على أ٬، يوم القيامة إىلولده واحداً بعد واحد  إىلمث  Xألمري املؤمنني 
  .وكناهم وأوصافهم

 ٬،فرببكم هل يعقل أن يضع أتباع بين أمية أو بين العباس حديثاً ينسف عقيد¡م من األساس
وما هذا إال  ٬،يهم رسول اهللا ويبني للناس أ�م قد غصبوا اخلالفة من أهلها الذين نص عل

 ٬،ار الشمس يف رائعة النهارنكإ إىلمن سفه نفسه ووصل به العناد عن قول شطط ال يصدر إال 
ـ وهكذا شخص ال يرد عليه إال    .جلاهلنيا جواب) سالماً..  سالماً(ب

 ومع مالحظة سائر ٬،تبني كما هو واضح خمالفة رواية الوصية لعقائد أبناء العامة وبعد أن
  .يات وأثبتهاالقرائن تصبح من أصح الروا

شد يف خالفهم حيث ورد عنهم ن الرإو ٬،باألخذ مبا خالف العامة وقد أمر األئمة 
  .)٢( )دعوا ما وافق القوم فإن الرشد يف خالفهم(: 

                                                 
 .٢٤٦ص ٣٠ج: )آل البيت(ة وسائل الشيع -١
 .٢٣ص ١ج: الكافي -٢



 ٢٣ ..........................................................دفاعاً عن الوصية  

متضمنة لفضائل  وأحىت لو كانت الرواية واردة عن طرق أبناء العامة وخمالفة لعقائدهم  بل
ب األخذ �ا ويكون ذلك قرينة على صدق اخلرب كما ذكر ذلك الشيخ وج األئمة 

كون ( :حيث قال ٬،وكذلك احلر العاملي يف وسائل الشيعة   كما تقدم ذكره    الطوسي 
ومن هذا الباب رواية ٬، أو غري ذلك لالعتقادالراوي غري متهم يف تلك الرواية لعدم موافقتها 

تلك الروايات ثقات  إىلوفضائلهم فإ�م بالنسبة العامة للنصوص على األئمة ومعجزا¡م 
  .)١( )غريها ضعفاء إىلوبالنسبة 

فيعتربون يف هذه  ٬،فحىت لو كان رواة الوصية كلهم من أبناء العامة أو من أي مذهب آخر
واحداً بعد اآلخر وهي خمالفة متاماً لكل ألن الرواية تضمنت النص على األئمة  ؛تالرواية ثقا

فهذه ٬، وبعد هذا هل يبقى عذر ملن يريد أن يناقش يف رجال سند الوصية ..لعامة مذاهب أبناء ا
أن الروايات املتضمنة للنص على هي قواعد احلديث عندكم وهذه آراء كبار العلماء تنص على 

  .اهللا عني من ال يرى يف املنخلوأعمى  ٬،عن سندهال حممد تكون صحيحة بغض النظر آحق 
  

   :ة السابعةالقرين

ها وصحة االعتماد دالل بعض كبار العلماء واحملدثني برواية الوصية يدل على اعتباراست
ومن هؤالء الشيخ  ٬،كانت ضعيفة فال ميكن أن يستدل �ا هؤالء العلماء الكبار لو أل�ا ؛عليها

ند االستدالل على ع الطوسي يف الغيبة كما تقدم بيانه واحملدث املريزا النوري يف النجم الثاقب
: ذ قالإ ٬،السند ية الوصية ووصفها بأ�ا معتربةحيث استدل بروا Xمام املهدي ة اإلذري

خرباً ذكرت فيه بعض وصايا  Xروى الشيخ الطوسي بسند معترب عن اإلمام الصادق (
فإذا حضرته  :نه قالإيف الليلة اليت فيها وفاته ومن فقرا¡ا  Xألمري املؤمنني  رسول اهللا 

  .)٢() آخره إىل...  ابنه أول املقربني إىلالوفاة فليسلمها 
ذا إبل  ٬،أقوى من صحيحة السند القرائنمن خالل  عتربةالرواية امل أنوكما تقدم بيانه 

 ٬،تعارض املعترب احملفوف بالقرائن مع صحيح السند يقدم املعترب الذي دلت القرائن على صدقه
بعض رجاله بدون قصد وهذا ال خيل بعدالتهم  اشتبه أو سهاحتمال كون صحيح السند قد ال
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مزيد  إىلوهذا أمر واضح ال حيتاج  ٬،فيكون احلديث صحيح السند غري معترب املنت ٬،أو وثاقتهم

  .صدد فراجعكالم الشيخ جعفر سبحاين �ذا ال وقد تقدم نقل ٬،بيان
اب تاريخ ما يف كت )رمحه اهللا(�ذه الرواية هو السيد الشهيد الصدر  واستدلاومن الذين 

٬، Xمام املهدي وله كالم طويل يف االستدالل على ثبوت ذرية اإل ٦٤٠،٬هور صظبعد ال
  .التفصيل فلرياجع املصدر املذكور فمن أراد..  �Xم هم احلاكåمونَ بعد أبيهم وإ

أحد أجوبته٬، إذ رواية الوصية السيد املرتضى يف  مضمون ومن العلماء الذين قالوا بصحة
نقطع بزوال التكليف عند موت املهدي عليه السالم بل جيوز أن يبقى بعده أئمة إنا ال : (قال

ألننا كلفنا أن  ٬،وال خيرجنا ذلك عن التسمية باالثين عشرية ٬،يقومون حبفظ الدين ومصاحل أهله
  .)١() لك عن غرينافانفردنا بذ ٬،نعلم إمامتهم وقد تبني ذلك بياناً شافياً

ازي معلقاً على رواية تذكر محار الشيخ علي النتدرك سفينة البوكذلك صاحب مس
رواية منتخب مبني للمراد من رواية أيب محزة وهذا : (إذا قال Xاملهديني من ذرية القائم 

�م إعشر مهدياً و ثينا Xن بعد اإلمام القائم أشكال فيه وغريها مما دل على إوال البصائر 
  .)٢( )لزمان من حجة خيلو اوالقوام بأمره كي الاملهديون من أوصياء القائم 

السيد حممد باقر الصدر يف كتاب اÈتمع الفرعوين وهو عبارة عن تقرير وكذلك الشهيد 
يأيت اثنا عشر خليفة يسريون     X أي املهدي   مث بعده  .: (..حيث قال ٬،حملاضرات ألقاها

ترة والية وخالل ف ٬،Xشراف احلجة املهدي إيف الناس وفق تلك املناهج اليت وضعت حتت 
 .)٣( )... ثين عشر خليفة يكون اÈتمع يف سري حثيث حنو التكامل والرقياإل

�ا رواية معتربة وال يسوغ ألحد إو ٬،وهذه القرينة مع أخوا¡ا تنتج القطع بصحة الوصية
لة وفاة الرسول التشكيك �ا إال من قبل أتباع األول والثاين الذين اعترضوا على كتابتها يف لي

شاه اليوم أن يهجر احوحاشاه باألمس و )ن حممداً يهجر٬، إحسبنا كتاب اهللا(: ل الثاينوقا 
و/م/ا ر/م/ي#ت/ إِذْ ر/م/ي#ت/ و/لَك(نَّ ﴿: قال تعاىل٬، مصداقه الذي قصده أو أن ينطبق كالمه على غري

  .﴾الل�ه/ ر/م/ى
  

                                                 
 .١٤٨ص ٥٣ج: بحار األنوار -١
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 ٢٥ ..........................................................دفاعاً عن الوصية  

   :القرينة الثامنة

ىل يف املنام على صحة رواية الوصية وهي شهادة اهللا تعا ٬،أقوى القرائن وأشرفها من وهي
قُلْ أَيُّ ش/ي#ٍء أَكْب/ر{ ش/ه/اد/ةً ﴿..  ومن أعظم من اهللا شهادة ٬،وانطباقها على السيد أمحد احلسن

علي  اإلمامو حيث رأى األنصار مئات الرؤى بالرسول  ﴾... قُلِ الل�ه{ ش/هِي́د ب/ي#نِي و/ب/ي#ن/كُم#
X اإلمامعلى أن السيد أمحد احلسن رسول وكلها تؤكد  ٬،وفاطمة الزهراء وباقي األئمة 

  .إنه اليماين املوعودو ٬،نه من ذريتهإو ٬،حقاً Xاملهدي 
ردوا من ساحة امللكوت فهو جاهل وقد يستخف �ذه القرينة من سفه نفسه من الذين طُ

عرفة ملا�ا طريق إؤى ووقد تواترت الروايات والقصص يف اعتبار الر ٬،عاداه ومن جهل شيئاًبه 
ني وقد مدح اهللا تعاىل املصدق ٬،احلق عند اشتباه السبل واختالط احلق بالباطل واالهتداء إىل

 ٬،)١(﴾ب/لْ قَالُوا أَض#غ/اثُ أَح#المٍ﴿ن الكرمي وذم املكذبني للرؤيا بالرؤيا يف عدة مواطن يف القرآ
أن زعموا أن  والداهية العظمى أ�م وصل �م االحنراف إىل ٬،وما أكثرهم يف عصرنا اليوم

لَه{م# بِه( م(ن# ع(لْمٍ و/ال ل(آب/ائ(هِم# كَب{ر/ت# مëا ﴿ ل بيته آو الشيطان يستطيع أن يتمثل بالنيب 
  .)٢(﴾كَل(م/ةً ت/خ#ر{ج{ م(ن# أَفْو/اه(هِم# إِنْ ي/قُولُونَ إِل�ا كَذ(باً

على وقوهلم هذا يدل  .وهؤالء ال دليل هلم سوى اهلوى الذي أهلك الذين من قبلهم
له آن قلو�م انطوت على معاداة الرسول وإو ٬،ل بيته آو  استخفافهم حبقيقة الرسول

  .حبهم ومواال¡م اهرون أظإو ٬،
سرية املتشرعة والواقع والوجدان واملنكرون ال ن والسنة وآحجية الرؤيا هو القرفدليل 
من رآين يف  :لقا ن رسول اهللا إف .(.. :عن سليم بن قيس قال يف حديث.. م برهان هل

املنام فقد رآين فأن الشيطان ال يتمثل يب يف النوم وال يف اليقظة وال بأحد من أوصيائي إىل 
  .)٣() ... يوم القيامة
 أن رسول اهللا  Xحدثين أيب عن جدي عن أبيه : (أنه قال Xالرضا  اإلماموعن 

وال يف صورة أحد من ألن الشيطان ال يتمثل يف صوريت  ؛من رآين يف منامه فقد رآين: قال

                                                 
  .٥٠: األنبياء -١
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من  ءاًالصادقة جزء من سبعني جز ياوإن الرؤ ٬،يف صورة أحد من شيعتهم أوصيائي وال

  . )١( )النبوة
عن الربيع  ٬،إبراهيمعن خمول بن  ٬،عن أمحد بن حيىي... مايل الشيخ الطوسي عن املفيدآويف 

رت عيناه فينا ما من عبد قط": (قال ٬،Xعن احلسني بن علي  ٬،عن أبيه ٬،بن حممد املنذر
فرأيت : قال أمحد بن حيىي ٬،"ًحقباقطرة أو دمعت عيناه فينا دمعة إال بوأه اهللا ºا يف اجلنة 

٬، عنك أنك عن أبيه ٬،٬، عن الربيع بن املنذرإبراهيمحدثين خمول بن : يف املنام فقلت Xاحلسني 
اهللا ºا يف اجلنة  عيناه فينا قطرة أو دمعت عيناه فينا دمعة إال بوأه ما من عبد قطرت: قلت
  .)٢() بيين وبينك اإلسنادسقط : قلت. نعم: قال ٬،حقباً

أي أصبح احلديث ) بيين وبينك اإلسنادسقط : (Xوقول أمحد بن حيىي لإلمام احلسني 
تعليق أكثر٬، فهل  إىلهذه القصة ال حتتاج  أنوأعتقد  ٬،رواة السند إىلمباشرة منك وال حاجة 

  .من مدكر
الروايات والقصص اليت تثبت حجية الرؤيا وقد عمل �ا الكثري من  وغريها العشرات من

) كمال الدين(ف كتابه ونص على أنه ألّ) رمحه اهللا(منهم الشيخ الصدوق  ٬،العلماء األجالء
  .)كمال الدين(ن شئت التأكد راجع مقدمة إو ٬،Xبسبب رؤيا رآها باإلمام املهدي 

وبآخر الزمان  Xؤيا بقيام اإلمام املهدي وقد أكدت كثري من الروايات على عالقة الر
ومن أراد املزيد فعليه  ٬،نترك ذكرها إىل مناسبة أخرى لضيق املقاموأ�ا وحي وال تكاد تكذب 

مام املهدي د حطاب وهو أحد إصدارات أنصار اإللألستاذ أمح) فصل اخلطاب(مبراجعة كتاب 
X،وهل بعد احلق إال الضالل املبني ٬،)رمحه اهللا(وكذلك كتاب دار السالم للمريزا النوري  ٬.  

ذكر¡ا باختصار  وقد ٬،و�ذا املقدار أكتفي من ذكر القرائن على صحة رواية الوصية
    الوصية والوصي(ومن أراد التفصيل فعليه مبراجعة كتاب  ٬،شكاالتوبدون مناقشة اإل

   .غتنمانتظر واف) خمطوط
وصية بغض النظر عن السند بل واجتماع هذه القرائن دليل قطعي على صحة رواية ال

هذا ملن  ٬،كما نص على ذلك احلر العاملي يف خامتة الوسائل ٬،اجتماع قرينتني كاف لذلك
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 ٢٧ ..........................................................دفاعاً عن الوصية  

شيء حىت تأتيه سنة املكذبني أما العذاب وأما سيف القائم يكتفي ب وأما املعاند فال ٬،طلب احلق
X العار واخلزي يف الدنيا واآلخرة وهذا هو.  

  

* * *  



א
  :الفائدة األوىل

ألن موضوع تقسيم  ؛ال ميكن وصف رواية الوصية بالضعف حىت لو كان سندها ضعيفاً
ومبا أن رواية الوصية  ٬،هو الرواية اخلالية من القرينة) التقسيم الرباعي(ضعيف وغريه اخلرب إىل 

عف يعترب ووصفها بالض٬، حمفوفة بعدة قرائن قطعية فتكون خارجة موضوعاً عن مورد التقسيم
  .عد الدراية املعتربة عند العلماءضحك على ذقون الناس الذين مل يطلعوا على قوا

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

ي رواية الوصية قرينة أو قرينتان مما سبق وال حاجة ويكف ٬،ه فائدة إال لزيادة القرائنترجى من
اليت طرحها بعض العلماء على حجية  اإلشكاالتو السيما إذا الحظنا  ٬،لتتبع أحوال الرجال

بعدم كفايتها كما سبق أن صرح احملقق اهلمداين  ٬،التوثيقات والطعون الواردة يف كتب الرجال
واÈال ال يسع لذكر آراء العلماء يف ذلك املوضوع ورمبا  ٬،واية واحدة على حنو اليقنير إلثبات
  .شاء اهللا تعاىل نإذلك يف مناسبة أخرى  إىلنتطرق 

هو ىل ضعيف وغريه صوليني على أن مورد تقسيم اخلرب إوقد نقل احلر العاملي اتفاق األ
 ٬،رينة فهي صحيحة بغض النظر عن رجال السندالرواية املؤيدة بق ماوأ ٬،اخلرب اخلايل من القرينة

�م اتفقوا على أن مورد التقسيم هو إ: (الرباعي احلديث حيث قال وال ميكن إدخاهلا بالتقسيم
وقد  ٬،وقد عرفت أن أخبار كتبنا املشهورة حمفوفة بالقرائن ٬،خرب الواحد اخلايل عن القرينة

هر ضعف ظف ٬،قد نقلنا بعضهايف عدة مواضع  عترف بذلك أصحاب االصطالح اجلديدا
وقد ذكر صاحب املنتقى أن أكثر  ٬،التقسيم املذكور وعدم وجود موضوعه يف الكتب املعتمدة

املذكورة يف دراية احلديث بني املتأخرين من مستخرجات العامة بعد وقوع أنواع احلديث 
التقسيم املذكور وأنه ال وجود ألكثرها يف أحاديثنا وإذا تأملت وجدت  ٬،معانيها يف أحاديثهم

  .)١() من هذا القبيل
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كما تقدم نقله وأعيده هنا  ٬،وقد نقل هذا املضمون وارتضاه الشيخ جعفر السبحاين
والوجه الثالث يف توثيقات املتأخرين هو أن احلجة هو اخلرب املوثوق بصدوره : (قال ٬،للفائدة

بأن احلجة قول الثقة وبينهما فرق واضح إذ لو قلنا  ٬،ال خصوص خرب الثقة Xعن املعصوم 
وال مالزمة بني وثاقة  ٬،ن مل يكن نفس اخلرب موثوقاً بالصدورإيكون املناط وثاقة الرجال و
على ولكن القرائن واألمارات تشهد  ٬،بل رمبا يكون الراوي ثقة ٬،الراوي وكون اخلرب موثوقاً
ما لو قلنا بأن  وهذا خبالف. عليه األمر التبسوأن الثقة قد  Xمام عدم صدور اخلرب من اإل

إذ عندئذ تكون وثاقة الراوي من إحدى األمارات على  ٬،املناط هو كون اخلرب موثوق الصدور
بل لو مل ي¿حرز وثاقة الراوي ودلت  ٬،وال تنحصر احلجية خبرب الثقة ٬،كون اخلرب موثوق الصدور

  .جيوز األخذ به القرائن على صدق اخلرب وصحته
سري¡م على األخذ باخلرب املوثوق  جرت فقد ٬، سرية العقالءالنظر إىلوهذا القول غري بعيد ب

وعلى ذلك  ٬،اخلرب صدق إحرازثاقة املخرب طريق إىل ألن و ؛ن مل حترز وثاقة املخربإالصدور و
  . )١( )فيجوز األخذ مبطلق الوثوق بصدوره إذا شهدت القرائن عليه

ه قواعد احلديث والكتاب من شار إىل هذا املعىن حمي الدين املوسوي الغريفي يف كتابأو
ستخلص حمي الدين الغريفي نتيجة تنص على أن الكتب األربعة احيث  ٬،تقدمي احملقق اخلوئي

ن وجود األخبار املوضوعة يف أوخالصة البحث ( :إذ قال ٬،خالية عن الدس والتزوير ونظائرها
مثل  ٬،أصحابنا املعتربةاليت ضمتها جماميع قدماء ال مينع من العمل باألخبار  عصر املعصومني 
  .)٢( )�ا خالية من ذلكإائرها فظكتبنا األربعة ون

ائرها بغض النظر عن ظوهذا الكالم يستلزم االعتماد على ما ورد يف الكتب األربعة ون
ها من العلماء الثقات اإلثبات وقد أخذوها من األصول املعتمد عليها ألن مؤلفي ؛رجال السند
  .وأجازوا العمل به ئمة ى األرض علع¿ قد واليت أغلبها

كيف ال وأن مؤلفه  ٬،ن كتاب الغيبة للشيخ الطوسي من نظائر الكتب األربعةأومن املعلوم 
والذي شهد بأنه ال يعتمد على حديث ضعيف وهو  ٬،الشيخ الطوسي زعيم الطائفة ورئيسها

  .بصار من الكتب األربعة املعتمدةصاحب كتايب التهذيب واالست
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وحسن  مورد تقسيم اخلرب إىل صحيح وموثقرواية الوصية خارجة عن والنتيجة أن 

ثبات وثاقة إوحينئذ ال جيب  ٬،أل�ا حمفوفة بعدة قرائن تفيد صحتها بل اجلزم بصحتها ؛وضعيف
  .خصوموهو من التطويل بال طائل وهو حرفة العاجز وجللجة امل ٬،رجال سندها

  

   :الفائدة الثا�ية
حيث طلب من القوم  ٬،أوصى يف الليلة اليت كانت فيها وفاته  اًن الرسول حممدأال شك 

ذلك عمر بن اخلطاب فحال دون  ٬،هلم كتاباً لن يضلوا بعده أبداً أن يأتوه بكتف ودواة ليكتب
وألمهية تلك  ٬،من ذلك وحاشا رسول اهللا ) ن حممداً يهجر٬، إحسبنا كتاب اهللا(: بقوله

وم القيامة وبيان اخلالفة وأصحا�ا وتسلسلها إىل يوم �داية األمة إىل يالوصية وأل�ا تتكفل 
وعندما منع عن كتابتها لعامة  ٬،القيامة حرص رسول اهللا أشد احلرص على كتابة تلك الوصية

 فبعد أن تفرق القوم عن رسول اهللا  ٬،إىل كتابتها إىل خاصته وآل بيته  ضطر ااألمة 
  :كما يف اخلرب التايل وأبا ذر واملقداد  دعا علياً وكتب له الوصية وأشهد عليها سلمان

ألست قد شهدت رسول  ٬،يا طلحة(: لطلحة Xاإلمام علي قال  ٬،عن سليم بن قيس
فقال صاحبك ما  ٬،ليكتب فيها ما ال تضل به األمة وال ختتلفحني دعا بالكتف  اهللا 
 :قال .بلى قد شهدت ذلك: قال مث تركها ؟ فغضب رسول اهللا  ٬،يهجر نيبن الإ :قال

هد عليه وبالذي أراد أن يكتب فيها وأن يش نكم ملا خرجتم أخربين بذلك رسول اهللا إف
مث دعا بصحيفة  ٬،قد علم من األمة االختالف والفرقة 8أن اهللا  :فأخربه جربائيل. العامة

ما أراد أن يكتب يف الكتف وأشهد على ذلك ثالث رهط سلمان وأبا ذر  فأملى عليَّ
فسماين من يكون من أمة اهلدى الذين أمر اهللا بطاعتهم إىل يوم القيامة و مسى  ٬،واملقداد

  يعين احلسني    بين هذاامث احلسني مث التسعة من ولد    وأدىن احلسن    أوهلم مث أبين هذا
  .)١(...)نشهد بذلك على رسول اهللا : فقاموا وقالوا كذلك كان يا أبا ذر وأنت يا مقداد ؟

 أين هو نص الوصية اليت أمالها رسول اهللا : جيب علينا أن نسألبل  ٬،ولنا أن نتسآئل
مباشرة وهو  وأقصد بنص الوصية نفس كالم الرسول بيده ؟  Xوخطها أمري املؤمنني 

هذا الكتاب الذي  ع األئمة يِّضوهل يعقل أن ي¿ ٬،يف ليلة الوفاة Xعلي  اإلمامميلي على 
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ص شيعتهم ليكون أماناً حيفظوه ويبلغوه إىل خلّأشد احلرص ومل  حرص على كتابته الرسول 
 ملن يف أصالب الرجال من الضالل واالحنراف عن الطريق املستقيم وهم أوصياء الرسول 

  !؟إىل يوم القيامة 
رواية واحدة  فال توجد ٬،�الوثيقة العظيمة وعدم التفريط حفظ هذه االبد من وإذا كان 

اشرة ليلة وفاته إال رواية الوصية اليت هي موضوع من فمه مب تذكر ما أوصى به الرسول 
وردت روايات عن ٬، نعم. وخصوصاً ما يتعلق بأمر الوالية واألوصياء إىل يوم القيامة ٬،البحث
 ٬،ليلة وفاته كالرواية السابقة عن سليم بن قيس تتحدث عن وصية الرسول  األئمة 

منه  نص ما أوصى به الرسول جمملة ومل تذكر  وصفت احلادثة والوصية بصورةولكنها 
 ٬،بذكر ما يتعلق باالحتجاج على طلحة وإلزامه احلجة Xمام علي قتصر اإلابل  ٬،مباشرة

  .وباملضمون ال نصاً
ليلة وفاته نصاً هي ما أخرجه  نصت على ما تلفظ به الرسول فالرواية الوحيدة اليت 
 ٬،عن أبيه الباقر ٬،جعفر بن حممدعن أيب عبد اهللا (: ملخصها إليكالشيخ الطوسي يف الغيبة و

 Xعن أبيه أمري املؤمنني  ٬،عن أبيه احلسني الزكي الشهيد ٬،بديناسيد العذي الثفنات عن 
يا أبا احلسن : Xلعلي    يف الليلة اليت كانت فيها وفاته     قال رسول اهللا : قال

يا : فقالوصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع  فأمأل رسول اهللا  ٬،أحضر صحيفة و دواة
فأنت يا علي أول  ٬،نه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً ومن بعدهم اثنا عشر مهدياًإ ٬،علي

 ٬،بنه احلسن الفاضلا إىل فإذا حضرته الوفاة فليسلمها: قالإىل أن  ... ماماألثين عشر اإل
 ٬،فذلك اثنا عشر إماماً ٬،ل حممدآبنه حممد املستحفظ من افإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل 

بنه أول املقربني له افليسلمها إىل فإذا حضرته الوفاة  ٬،مث يكون من بعده اثنا عشر مهدياً
الثالث املهدي وهو أول  واالسم ٬،سم أيب وهو عبد اهللا وأمحداو كامسيثالثة أسامي أسم 

  .)١( )املؤمنني
 ٬،فال يبقى نص ملا أوصى به الرسول  ٬،الشريفة العظيمةفإذا أنكر القوم هذه الرواية 

كما حرم عمر من كتابتها للعامة وأشهادهم  ٬،وسيحرمون آخر األمة من هذه الوصية املباركة
  .لبعض من حيث يعلمون أو ال يعلمونوهذه مصيبة عظمى قد وقع فيها ا ٬،عليها
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وال   خمطوط     )الوصية والوصي(م حول هذا املوضوع جتده يف كتاب وتفصيل الكال

والعاقبة أي منقلب ينقلبون آل حممد لعظيم وسيعلم الذين ظلموا حول وال قوة إال باهللا العلي ا
  .للمهدي وذريته املهديني وأنصارهم امليامني 

  

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

رب اآلحاد الصحيح السند اÈرد من خبالف خ ٬،االعتماد عليه يف أصول الدين وفروعهجواز 
القرائن فاملشهور االعتماد عليه يف الفقه فقط بل ذهب بعضهم إىل عدم االعتماد عليه حىت يف 

ن كان صحيح السند فرمبا يعارض إوذلك ألن خرب اآلحاد و ٬،)رمحه اهللا(الفقه كالسيد املرتضى 
وا يف نقله ن رواته قد أخطأإعدم صحته ون على مبا هو أقوى منه أو مبا هو متواتر أو تدل القرائ

وال يعمل به رغم  إىل غريها من األمور اليت يكون من أجلها اخلرب الصحيح شاذا٬ً، من غري عمد
  .صحته

راجع أصول احلديث  ٬،وهذا أمر واضح ملن أطلع على قواعد احلديث وكيفية األخذ به
  .وما بعدها ٢٥صعد احلديث للغريفي وقوا٬، ٥٨وأحكامه للشيخ جعفر سبحاين ص

وعلى أحسن األحوال يعتمد على خرب اآلحاد الصحيح السند يف الفقه فقط إذا كان جمرداً 
د حىت لو كان نه يعتمد عليه يف الفقه والعقائإوأما خرب اآلحاد احملفوف بالقرائن ف ٬،عن القرائن

  .السند كما تقدم بيانهوثاقة رجال لعدم احنصار الصحة ب ٬،يف سنده ضعف
يتنب جهل هؤالء الذين يعترضون على رواية الوصية ويزعمون ضعفها رغم كثرة و�ذا 

طالعهم ظنوا أن طريق صحة اخلرب هو وثاقة رجال السند ولعلهم لقلة ا ٬،القرائن اليت تؤيدها
صار طريقهم فكيف يتسىن هلم إبال يقدرون على  ٬،فوقعوا يف حفرة اجلهل أل�م عميان ٬،فقط

¤م عميان وإذا إ ٬،تركوهما: (ما معناه Xنيب اهللا عيسى يهم قول وينطبق عل ٬،قيادة غريهم
  .)أعمى وقع االثنان يف حفرةه كان األعمى يقود

فكلما حاول أحد حماربة هذه القضية املنصورة باهللا إال وجعل اهللا هالكه وفضيحته بنفس 
تعاىل لقضية  عجاز وتأييد واضح من اهللاإوهذا ٬، وأوقعه يف احلفرة اليت حفرها بيده ٬،كالمه

  .ة اهللا تعاىل يف الدعوات اإلهليةوهذه هي سن٬، السيد أمحد احلسن
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قد يقترن  .(.. :حيث قال ٬،ليك أيها القارئ ما صرح به احلر العاملي يف هذا الصددوإ
طع وهذا أيضاً ال يقدر عاقل على خرب الواحد بقرائن دالة على صحته حبيث يفيد العلم والق

  .)١(...) تعصباً وعناداً وإال فإنه وجداين ال يقبل التشكيكا ينكره بلسانه منن أنكره فإإ ٬،نكارهإ
اخلرب الذي مل فوف بالقرينة وعدمه تقسيم خرب الواحد إىل احمل: (وقال الشيخ جعفر سبحاين

وأخرى يكون حمفوفاً �ا  ٬،غالباً يبلغ حد التواتر تارة يكون جمرداً عن القرائن فال يفيد العلم 
فهو يفيد  ٬،رتفع النياح من بيته وتقاطر الناس إىل مرتلهامث  ٬،رب شخص مبوت زيدكما إذا أخ
  .)٢(..)  القطع واليقني

ونقل الشيخ حميي الدين الغريفي قول الشيخ حسن ابن الشهيد الثاين عند اعتذاره واعترافه 
ن إف(: عدم وجوده عند املتقدمني حيث قالحبدوث التقسيم الرباعي للخرب عند املتأخرين و

القدماء ال علم هلم �ذا اإلصالح قطعاً الستغنائهم عنه يف الغالب بكثرة القرائن الدالة على 
  .)٣( ...) ن أشتمل طريقه على ضعفإصدق اخلرب و

وخالصة البحث أن حجية اخلرب تثبت بأحد : (وأيضاً قال السيد حميي الدين الغريفي
وقد عمل القدماء واملتأخرون  ٬،بقرينة الصحة هاحتفافما إو ٬،ما سالمة سنده من الضعفإ: أمرين

ن خرب الواحد إذا كان وارداً عن طريق إ: (بقوله وذكرمها الشيخ الطوسي ٬،�ذين القسمني معاً
وكان ممن ال  ٬،أو عن أحد األئمة  أصحابنا القائلني باإلمامة وكان ذلك مروياً عن النيب 

   ن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه اخلربويكون سديداً يف نقله ومل يك ٬،ن يف روايتهعيط
وكان ذلك موجباً للعلم  ٬،ألنه إن كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان االعتبار بالقرينة

ين وجد¡ا جمتمعة على العمل إف ٬،مجاع الفرقة احملقةإوالذي يدل على ذلك . جاز العمل به   
 ..وال يتدافعونه  ال يتناكرون ذلك ٬،أصوهلم ودونوها يف ٬،�ذه األخبار اليت رووها يف تصانيفهم

  .)٤( )اخل
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 االعتبارألنه إن كان قرينة تدل على صحة ذلك كان  .: (..وقول الشيخ الطوسي

ن  احملفوف بالقرينة يعتمد عليه وإبصراحة على أن اخلرب يدل) وكان ذلك موجباً للعلم ٬،بالقرينة
  . إذا كان اخلرب جمرداً عن القرينةالسند وإمنا حيتاج إىل وثاقة رجال  ٬،كان يف سنده ضعف

يدل على أن اخلرب احملفوف بقرينة الصحة يفيد القطع ) وكان ذلك موجباً للعلم(: وقوله
فقد  ٬،خبالف صحيح السند اÈرد عن القرينة ٬،وبذلك يصلح لالعتماد عليه يف األصول والفروع

  .اليت يشترط فيها العلم أي اليقني أي العمل يف الفقه دون العقائد) جاز العمل به(قال عنه 
: ويف االستبصار ٢٧،٬ص: وسائل قول الشيخ الطوسي يف العدةالونقل يف هامش خامتة 

فاملتواتر منها ما  ٬،متواتر وغري متواتر: ن األخبار على ضربنيأعلم وا: (قال ٦،٬   ٣ص ١ج
وال أمر يقوى به وال ليه إاف ظأوجب العلم فما هذا سبيله جيب العمل به من غري توقع شيء ين

 وال التضاد يف أخبار النيب وما جيري هذا اÈرى ال يقع فيه التعارض ٬، يرجح به على غريه
فضرب منه يوجب العلم أيضاً وهو كل خرب تقترن : وما ليس مبتواتر على ضربني. واألئمة 

    بالقسم األول و الحقوما جيري هذا اÈرى جيب أيضاً العمل به وه٬، ليه قرينة توجب العلمإ
  .)١() خر مقالتهىل آإ

فمن أراد ذلك  ٬،استقصائهارية يف هذا املوضوع يضيق املقام عن وأقوال العلماء الكبار كث
  .الفائدة السادسة   ٦١فعليه مبراجعة خامتة الوسائل ص
بعدة قرائن  االحتفافه ٬،ن رواية الوصية توجب العلم واليقنيأوبعد كل ما تقدم يثبت 

وأضف إىل ذلك تواتر مضمون الوصية يف كثري من  ٬،عتمد عليها يف العقائدي بذلك ي¿قطعية وه
  .ن رواية الوصية حجة من كل الوجوهفتكو ٬،الصحيحةالروايات 

  

  :الفائدة الرابعة

   :)رمحه اهللا( للشيخ الطوسي الغيبةحول كتاب 
يعتمد على حديث ح بأنه ال نه صر�٬، وإكتاب الغيبة للشيخ الطوسي قد ثبت مما سبق وثاقة

العلماء حول هذا الكتاب  وهنا أحب أن أركز أكثر على هذا مع نقل أقوال بعض ٬،ضعيف
  . املعتمد
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قال ٬، وحيسن قبل ذلك أن أذكر بعض أقوال العلماء يف حق الشيخ الطوسي مؤلف الكتاب
 ٬،رتلةعظيم امل ٬،رجليل القد ٬،مامية ووجههم ورئيس الطائفةشيخ اإل: (العالمة احللي يف وصفه

ومجيع  ٬،عارف باألخبار والرجال والفقه واألصول والكالم واألدب ٬،صدوق ٬،عني ٬،ثقة
 ٬،هو املهذب للعقائد يف األصول والفروع ٬،ق يف كل فنون اإلسالمحذ ٬،إليهالفضائل تنسب 

  .)وكان تلميذ الشيخ املفيد حممد بن حممد بن نعمان ٬،اجلامع لكماالت النفس يف العلم والعمل
وعماد  إمام الفرقة بعد األئمة املعصومني : (حبر العلوم الطباطبائي يف حقه دوقال السي

ومهذب فنون  ٬،حمقق األصول والفروع ٬،مامية يف كل ما يتعلق باملذهب والدينالشيعة اإل
صنف يف  ٬،ليه األعناقإورئيسها الذي تلوى  ٬،شيخ الطائفة على اإلطالق ٬،املعقول واملسموع
  .)ان القدوة يف كل ذلك واإلماموك ٬،مجيع علوم اإلسالم

الكتب األربعة فقد أتفق الكل على أنه من الكتب املعتمدة ومن نظائر ) لغيبةا(وأما كتابه 
ن كل مصنفات الشيخ وقد صرح كثري من العلماء بأ ٬،ن صحة روايا¡ااملشهورة املفروغ م

  .الطوسي معتربة
ها كتاب ¡ذيب األحكام وهو له كتب من .(..: سيلنجاشي يف ترمجة الشيخ الطوقال ا
  .)١() ... من الكتب املعتربة واملفيدة وكتاب االستبصار وغريها ٬،كتاب كبري

وأوثقها ( :)ثبات اهلداةإ(اليت نقل منها كتابه ة وقال احلر العاملي عند ذكر الكتب املعتمد
 ٬،واحلمريي ٬،دوالشيخ املفي ٬،والشيخ الطوسي ٬،وابن بابويه ٬،مؤلفات الكليين: 8بعد كتاب اهللا 

  .)٢( )... والربقي ٬،واحلسني بن سعيد
  .)٣( )... كتاب الغيبة للشيخ الطوسي أيضاً ...: (تعداد الكتب املعتمدة دوقال أيضاً عن

ب يف خامتة الوسائل ضمن الفائدة الرابعة عند تعداد الكتب اوأيضاً نص على وثاقة الكت
كتاب  ٬،كتاب الغيبة للشيخ أيضاً .: (..نقل منها كتاب وسائل الشيعة فقالاملعتمدة اليت 

  .)٤(.) .. كتاب خمتصر املصباح له ٬،مصباح املتهجد له
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يف ذكر مجلة : العاشرة( :)ثبات اهلداةإ(عتمدها يف كتابه ايق الكتب اليت يف توث أيضاًوقال 

 ومن عرف أصوهلا وأصول مؤلفيها٬، مامية اليت نقلنا منها يف هذا الكتاباإلمن كتب أصحابنا 
 ٬،ن كل حديث منها أو أكثرها حمفوف بقرائن كثرية توجب العلم وال تقصر عن التواترأعلم 

خصوصاً مع عدم املعارض ل مراتب اجلمع غالباً �ا تسهل حصول التواتر بأقوإن ترتلنا قلنا إ
  .)١() ... كما هنا

ربة اليت ملعتوقد تقدم تصريح احلر العاملي بأن كتاب الغيبة للشيخ الطوسي من أهم الكتب ا
ما إ) الغيبة(فتكون روايات كتاب ) ووسائل الشيعة ٬،ثبات اهلداةإ(أعتمد عليها يف كتابيه 

�ا مأخوذة عن الكتب املعتربة واألصول املعتمدة اليت إو ٬،حمفوفة بقرائن تفيد صحتهامتواترة أو 
  .)رمحه اهللا(كانت متوفرة لدى الشيخ الطوسي 

ما عمل به من األخبار بعد أن قسم األخبار  وقد صرح الشيخ الطوسي بصحة كل
األخبار وغريها ال خيلو من  كل خرب عمل به يف كتايبوأن : (قال ٬،الصحيحة إىل أربعة أقسام

  .)األقسام األربعة
 ٬،للشيخ الطوسي من الكتب املعتربة واملعتمد عليها) الغيبة(و�ذا ال يبقى شك بأن كتاب 

 ٬،خصوصاً ما ساقه الشيخ الطوسي على حنو االستداللواألحاديث اليت وردت فيه صحيحة و
فتكون رواية  ستدل �ا على إمامة األئمة األثين عشر اكما هو احلال يف رواية الوصية فقد 

  .ة صحيحة بغض النظر عن رجال السندالوصي
  

  :الفائدة اخلامسة
سفيان  اب احلسني بن علي بنمن كت أن الشيخ الطوسي قد نقل رواية الوصية نويتبي�
وقد ذكر الشيخ الطوسي طريقه إىل هذا  ٬،ري وهو من الثقات فيكون كتابه معتمدالبزوف
عبد اهللا احلسني بن سفيان  وما ذكرته عن أيب: (كما نقله عنه احلر العاملي فقال الكتاب
  .)٣(٬،)٢( )عنه٬، ري فقد أخربين به أمحد بن عبدون واحلسني بن عبيد اهللالبزوف
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  .)١( )خاص :وزاد العالمة٬، من أصحابنا ٬،شيخ ثقة جليل(: العالمة والبزوفري قال عنه
روى عنه   مث عد كتبه    شيخ ثقة جليل من أصحابنا له كتب : (وقال عنه النجاشي

  .)٢( )... ضائري وغريهمعبد اهللا احلسني بن عبيد اهللا الغاملفيد وأبو 
 Xكالء اإلمام املهدي حد ووقد نقل السيد حممد الصدر يف املوسوعة بأن البزوفري أ

شيخ جليل من . سني بن علي بن سفيان بن خالد بن سفيان أبو عبد اهللا البزوفرياحل: (فقال
كنت مبدينة قم فجرى : قال. لويني مساه٬، روى الشيخ يف الغيبة عن بعض العله كتب. أصحابنا

راً عنده ضكنت حاو )صانه اهللا(الشيخ  إىلفأنفذوا  ٬،أنكر ولدهكالم يف أمر رجل  إخواننابني 
 )أعزه اهللا(أيب عبد اهللا البزوفري  إىليذهب  أنفدفع إليه الكتاب فلم يقرأه٬، وأمره  )أيده اهللا(

الولد ولده وواقعها يف يوم كذا : فقال أبو عبد اهللا ٬،ليه وأنا حاضرفصار إ ٬،ليجيب عن الكتاب
وعرَّفهم٬، ووضح عندهم لرسول فرجع ا ٬،وكذا يف موضع كذا وكذا فقل له فليجعل امسه حممداً

   .وولد الولد ومسي حممداً. القول
وهو يدل بوضوح على استسقاء هذه املعلومات  ٬،وقد نقلنا مضمون هذا اخلرب فيما سبق

ومن هنا قال اÈلسي . أنه وكيالً يف اجلملةفيدل على ٬، ولو بالواسطة Xمن اإلمام املهدي 
  . )٣() ... البزوفري كان من السفراء ومل ينقل نأيظهر منه : يف البحار تعليقاً على هذا اخلرب

ينقل رواية ضعيفة أو  أنفرببكم هل يتوقع من هكذا رجل غاية يف الوثاقة والعدالة 
نه من أصحاب الكتب املعتمدة وقد نقل الشيخ الطوسي رواية أذلك  إىلموضوعة أضف 

ومها  ٬،عبيد اهللا الغضائريأمحد بن عبدون واحلسني بن : الوصية من أحد كتبه وطريقه إليه هو
وكتاب ثواب  كتاب احلج٬،( :من كتب البزوفريو. شايخ النجاشيأل�ما من م ؛من الثقات
) ... مةئوكتاب الرد على الواقفة٬، وكتاب سرية النيب واأل ٬،وكتاب أحكام العبيد ٬،األعمال

أبو عبد حد محد بن عبد الواأخربنا جبميع كتبه أ: وقال ٦٨ص كما ذكرها النجاشي يف رجاله
  .اهللا البزاز عنه
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٬، و�ذا تكون رواية الوصية منقولة من كتب احلديث املعتربة اليت ألفها ثقات األئمة 

سندها كما صرح بذلك كبار وبذلك تكون قطعية الصدور بغض النظر عن وثاقة رجال 
  .العلماء

أصحاب  هو من   أحد رواة الوصية   احلسني بن علي املصري  أنذلك أيضاً  إىلأضف 
تكون رواية الوصية أيضاً منقولة من كتبه واليت أحدها كتاب اإلمامة٬، وهذا  أنالكتب٬، فالبد 

  .شاء اهللا تعاىلإن دليل آخر يضاف لصاحل رواية الوصية٬، وسيأيت ذكر ذلك 
لثقات عنه رواية او وجاللته فالرجل من أصحاب الكتب واألصول املعتمدة لوثاقته٬، إذن

هم من كتب يف علم الرجال وال ميكن بل ال منو ٬،ن الغضائري وابن عبدونكالشيخ املفيد واب
يتوقع منهم أن يرووا عن كتاب أو أصل غري معتمد وهم الذين يعيبون ويشنعون على من يفعل 

نقل رواية الوصية  وما دام أن الشيخ الطوسي قد ٬،يضعفون من يفعل ذلك من الرواةوبل  ٬،ذلك
 وال ٬،ثبات صحة رواية الوصيةإيف  ليل املعتمد فهذا وحده كافÁري الثقة اجلمن كتاب البزوف

وال تتوقف  ٬،خرىزيادة قرينة إىل القرائن األ ثبات وثاقتهمإو٬، رجال السندلحاجة إىل التطرق 
  .صحة الوصية كما كررت ذلك مراراً عليه

 ري هواب احلسني بن علي بن سفيان البزوفوالدليل على أن الشيخ الطوسي ينقل عن كت
يف سند الروايات بذكر املصنف الذي أخذ اخلرب من  ئما نقله عنه احلر العاملي من أنه يبتد

 ٬،ري فيدل على أنه أخذه من كتابهأ يف رواية الوصية باحلسني البزوفومن املعلوم أنه ابتد ٬،كتابه
عبد اهللا احلسني بن سفيان  وما ذكرته عن أيب: (الكتاب حيث قالمث ذكر طريقه إىل ذلك 

  .)١()عنه    ضائريغلا   ري فقد أخربين به أمحد أبن عبدون واحلسني بن عبيد اهللا لبزوفا
قال الشيخ الطوسي قدس سره يف (: نص كالم احلر العاملي عن الشيخ الطوسي إليكو
نه أقتصر من إيراد األخبار على االبتداء بذكر املصنف الذي أخذ أبعد ما ذكر ) التهذيب(آخر 

وحنن نذكر الطرق اليت : ب األصل الذي أخذ احلديث من أصلهو صاحأ ٬،اخلرب من كتابه
 ٬،رواية هذه األصول واملصنفات ونذكرها على غاية ما ميكن من االختصارإىل  يتوصل �ا

  .)٢( )... لتخرج األخبار بذلك عن حد املراسيل وتلحق بباب املسندات
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شيخ الطوسي يف الغيبة بعد ثبات صحة رواية الوصية هو ما صرح به الإوالقول الفصل يف 
دلوا أوالً على : فإن قيل( :فقالشكاالً وأجاب عنه إحيث ذكر  ٬،ذكره لرواية الوصية وغريها

  ...وهذه مسألة علمية  ٬،ل عليها فيما طريقه العلمفإ�ا آحاد ال يعوَّ ٬،صحة هذه األخبار
التواتر خلفاً عن  أما الذي يدل على صحتها فإن الشيعة األمامية يروو�ا على وجه: قلنا
 ٬،Xوطريقة تصحيح ذلك موجودة يف كتب اإلمامية يف النصوص على أمري املؤمنني  ٬،سلف

  .)١() ... والطريقة واحدة
 وهذا وحده كافÁ الطوسي تدل على صحة رواية الوصية٬،وهذه شهادة صرحية من الشيخ 

  .عاندين وسد أفواه اجلاهلنيجلام املإيف 
  .صلى اهللا على حممد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني و

  

  �اظم لعقيلي                                                              
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