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א
  .احلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

وحممد  ٬،اخلباز ردT على اثنني من مدعي العلم مها ضياء يف جزئه األول هذا الكتاب
ه وأرادا أن يثريا حوهلما ضوضاء توج واألنا املنتفخة٬، ٬،اللذين استفزمها الشيطانعبيدان٬، ال

٬، فجربا حظهما بنطح حجر الدعوة اليمانية٬، فيا حلظهما بقعة الضوء لقامتيهما الضئيلتني
ـالعاث   !"عnلَيrهy يnسrحnقُهo مnنr سnقَطَ عnلَى هذَا الْحnجnرِ يnتnرnضَّض٬o، وnمnنr سnقَطَ هoوn"ر ف

منط من الناس مها٬، وسيعرف  سريى القارئ من خالل ما خطته يدا هذين الرجلني أيَّ
  ! سم زعافحوزات هذه األيام٬، وما خيرج من بطو�ا من  حقيقة

قبل أن أترك القارئ مع الكتاب أبني له أن الكالم املنسوب لضياء اخلباز أصله و
بعض األخوة األنصار جزاهم اهللا خري جزاء احملسنني٬،  هاتباكتبتكفل حماضرات صوتية٬، 

  .بالصورة اليت نطقها �ا ضياء

احلمد هللا الذي هدانا لدعوة قائم آل حممد السيد أمحد احلسن . واحلمد هللا رب العاملني
X٬، وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا.  

  أبو حممد األ�صاري
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א
  :ضياء اخلباز قولي

حبيث لو ادعى شخص من ذرية اإلمام  يف زمن غيبته هل له ذرية أساساً Xإن اإلمام (
X  ن اإلمامأهل هناك جمال لسماع دعواه أم X إذن حنن  ٬،ةلغيباذرية له يف زمن  ال
أصحاب هذه الدعوة . لغيبةاأن ننطلق من هذا املنطلق إن اإلمام له ذرية يف زمن  حنتاج

  ).يستدلون على وجود ذرية لإلمام خبمسة أدلة

  :ويرد عليه

٬، وبطبيعة احلال إذا كان الغيم خلباً ال ماء فيه٬، فلن يكون )أول الغيث قطرة: (قدمياً قيل
  .زجمرة فارغةو مغالطات أوله سوى

لكي : (اليت صور¢ا املغالطة   الفكرة يفتتح مسلسل مغالطاته باخلباز وها هو ضياء 
nت أن لإلمام ذرية يف عصر الغيبةتستحق الدعوة السماع هلا البد أن يoثب( !  

ألن إثبات إمكانية الدعوة ال يتوقف على إثبات وجود ذرية لإلمام٬،  ؛هذه الفكرة مغالطة
ذرية ممكنا٬ً، أو قل الوما يترتب عليه من وجود وإمنا يكفي يف هذا الصدد أن يكون الزواج 

امتناع  إثبات يلزمه وعليه فمن يريد إثبات عدم إمكانية الدعوة من حيث األصل. غري ممتنع
  .الزواج٬، أو امتناع وجود الذرية

ضياء اخلباز خيدع نفسه وخيدع قارئه٬، فيفر من وظيفته هو املتمثلة بإثبات امتناع  ٬،إذن
يوهم القارئ   كما الحظتم    فضياء اخلباز ! ي حبمله على كتفي غريهوجود الذرية٬، ليلق

  ؟! بأن الكرة يف ملعب اليمانيني٬، وهم املطالبون بالدليل

أصحاب : (فيقول! ضياء ال يكتفي باملغالطة٬، بل يضيف هلا لألسف جرمية الكذب مث إنّ
  ؟ )هذه الدعوة يستدلون على وجود ذرية لإلمام خبمسة أدلة
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على وجود الذرية يف عصر الغيبة٬، يف أي  أين وجدت هذا االستدالل املزعوم: لهوهنا أسأ
  ؟ كتاب٬، أم يف أي بيان

حنن كما يعرف من يطلع على إصداراتنا عرضنا أدلة على وجود ذرية لإلمام املهدي 
Xّهذه الذرية موجودة يف عصر الغيبة الصغرى٬، أو الكربى٬، أو  ٬، ومل حندد؛ هل إن

  .ا بالعشرات٬، وليست مخسة أدلة كما يزعمبعدمها٬، وأدلتن

ألنه مغالطة من حيث األساس٬، فإننا  ؛كل ما سيقوله ضياء بال قيمة نّأوعلى الرغم من 
  .سننظر فيه مع ذلك لنرى حظ ضياء

  :يقول ضياء

 ٬،على استحباب النكاح والزواج الدالةالدليل األول يستدلون مبا ورد على الروايات (
ومبا إننا نعتقد إن اإلمام ) ح سنيت فمن رغب عن سنيت فليس مينالنكا( فقول النيب 

متزوجا وإذا  Xيترك واجبا فمقتضى ذلك إن اإلمام  وال يترك مستحباً ال Xاملعصوم 
كان متزوجا كانت له ذرية مبقتضى الوضع الطبيعي فهذا الدليل ينتهي بنا إىل القول بوجود 

  .)يف زمن غيبته Xذرية لإلمام املهدي 

  :رد عليهوي

 يترك مستحبا وال ال Xومبا إننا نعتقد إن اإلمام املعصوم : (هذا التصوير٬، أي قوله
٬، هذا مل نقله أبدا٬ً، فلماذا الكذب والتلفيق )زوجمت Xيترك واجبا فمقتضى ذلك إن اإلمام 

   ؟ علينا

 ننا نستدل �ذا الكالمأألنه كذب علينا منذ البدء وادعى  ؛هو اضطر إىل الكذب ٬،نعم
٬، وحني أعوزته صورة استداللنا املزعوم لفق هذا الكالم٬، فانظروا على وجود ذرية يف الغيبة

  ! ملوضوعية هذا اخلباز

وبعد أن توهم دليالً على ما زعمه٬، ولفق له صورة من وحي خياله٬، جرد سيفه اخلشيب 
  ! )حنن نقول بان هذا الدليل دليل مزيف( :ليبدد أشباح رأسه٬، قائالً
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كنت إذن تصنع دليالً مزيفاً لتتهمنا !  من صنعته٬، واآلن تصفه بالدليل املزيف أنت: أقول
  ؟! به

ولكن ملاذا هو مزيف٬، لنسمع كالم ضياء من باب املعرفة بالشيء خري من اجلهل به٬، ال 
  .أكثر

ن كان إن كان مستحب يف نفسه الزواج وإمن الناحية األوىل إن النكاح و( :يقول
ن االستحباب هو حكم أويل وقد يكون للزواج حكم ثانوي فقد مستحب يف نفسه إلّا إ

قد يكون  ٬،قد يكون مستحبا٬ً، يكون الزواج حبسب العوارض الطارئة عليه قد يكون واجباً
إذن الزواج حبسب حكمه األويل مستحب  :إىل أن يقول ...قد يكون حرام ٬، مكروهاً

ن واجبا قد يكون حراما قد ولكن حبسب احلكم الثانوي نظرا للظروف الطارئة قد يكو
هو  نعلم ما لذلك ال) عج(يكون مكروها ومبا إننا ال نعلم ما هي ظروف اإلمام املهدي 

حكم الزواج يف حقه فلعل اهللا تعاىل قد كلف اإلمام املهدي بعدم الزواج حىت يبقي على 
  .حباًنه يكون مست؟ يكون حمرما ال أالسرية فيكون الزواج يف حقه ماذانفسه يف إطار 

إذن إثبات إن الزواج مستحب ألجل إثبات إن اإلمام املهدي متزوج هذا يتوقف على 
وان اإلمام ال مينعه مانع من ماذا؟ من الزواج املستحب وهذا ليس  Xمعرفة ظروف اإلمام 

من ناحية أخرى انه ال مالزمة بني الزواج وبني وجود . ن يصل إليه هذا من ناحيةألحد أ
كم بان الزواج مستحب وسلمنا ترتال بأن اإلمام املهدي ال مينعه من الزواج الذرية سلمنا مع

ن أين أن نثبت له فالزواج يف حقه مستحب وهو ال يترك املستحب وقد تزوج إال إننا م
؟ ال مالزمة بني الزواج وبني وجود الذرية الحتمال التدخل الغييب للحيلولة ذرية ألنه تزوج

فإذن الدليل  Xفاظ على غيبيته التامة وشخصيته املباركة دون وجود ذرية له ألجل احل
oصغى إليهاألول واضح الزيف وال ي(.  

  :ويرد عليه
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ومبا إننا ال نعلم ما هي ظروف اإلمام (: ضياء اخلباز كدT نفسه لينتهي هلذه النتيجة ٬،إذن
  ؟! )١( )لذلك ال نعلم ما هو حكم الزواج يف حقه) عج(املهدي 

زواج اإلمام  أل�ا تعين ببساطة أنّ ؛هذه النتيجة تكفينا متاماً املسكني بأنّوليعلم اآلن هذا 
X اإلمام  ننا نريد إقامة الدليل على أنّأوجود الذرية أمر ممكن٬، فليست دعوتنا هي و

 من خالل النصوصوإن كان هذا واضحاً جداً    نه له فعالً ذرية أاملهدي قد تزوج فعليا٬ً، و
على أنه مرسل من أبيه اإلمام املهدي حممد بن  Xيد أمحد احلسن وإمنا حنن ندعو للس   

ألن قضيتنا ليست هي  ؛٬، ممكنا٬ً، ويكفينا إذن أن يكون الزواج٬، ووجود الذريةXاحلسن 
قوعها يكون هذا هذه إن ثبت امتناعها أو عدم و نعم .إثبات وقوع الزواج وحصول الذرية

لعدم الزواج وعدم الدعوة ممتنعة  يزعمون أنّ ضياء اخلباز ومن لف لفه ممننقضاً علينا٬، ف
  .وجود الذرية يلزمهم هم تقدمي الدليل على هذا الزعم٬، وهذا ما أخفق اخلباز فيه

  :ويستطرد ضياء قائالً

بن جود الذرية لإلمام رواية املفضل الدليل الثاين الذي يستدل به أدعياء املهدوية على و(
صاحب هذا األمر غيبتني إحدامها تطول حىت يقول إن ل: (قال Xعمر عن اإلمام الصادق 

بعضهم لقد مات ويقول بعضهم لقد قتل ويقول بعضهم لقد ذهب حىت ال يبقى على أمره 
البعض سيقول  Xمن أصحابه إال نفر يسري يعين ستسود حالة شر عامة يف وجود اإلمام 

صحابه إال نفر مات البعض سيقول قتل البعض سيقول ذهب حىت ال يبقى على أمره من أ
حد من ولده وال غريه إال املوىل من الرواية وال يطلع على موضعه أ يسري موضع الشاهد

هذا الدليل من الرواية صريح جدا يف وجود ولد لإلمام يف زمن الغيبة وإ�م  .)الذي يلي أمره
 إذن اإلمام يف. ال يطلعون على موضعه يف زمن غيبته وال يطلع على موضعه أحد من ولده

زمن الغيبة الطويلة موجود وله ولد إال إ�م وoلْده ال يطلعون على موضعه وال يطلع على 
فهذه الرواية تدلنا بداللة واضحة صرحية على وجود  Xموضعه إال اخلادم املوكل خلدمته 

الذرية لإلمام وبالتايل لو جاءنا شخص وادعى أنه من ذرية اإلمام فدعواه حمتمله ويصح 
  .)دعواه إ�ا صحيحة أو غري صحيحةاإلصغاء إىل 

                                                            
  ! اإلمام ظروف بكل محيط أنه يزعم عبيدان سنرى بينما تحديدًا، النقطة هذه في حجمه عرف األقل على ضياء -١
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أذكر القارئ بأننا مل نستدل �ذه الرواية على ما قاله ضياء اخلباز٬، ونسبه لنا  :أقول
كذبا٬ً، بل علمتم أننا ال يهمنا حىت أن نستدل عليه٬، ولكن مدعي العلم هذا أعيته السبل 

Tملضحكة عليهفقرر شن حربه ا ٬،ننا نستدل عليهزعم أر له عقله املريض أمراً فصو.  

وبالتايل لو جاءنا شخص وادعى أنه من ذرية اإلمام فدعواه حمتمله ويصح (: إذن قوله
ليس هو قضيتنا٬، ولكن ضياء العاجز يلفق  )اإلصغاء إىل دعواه إ�ا صحيحة أو غري صحيحة
  ! له من عامل فلتةقضية ويزور هلا أدلة وينصب نفسه حكما٬ً، فيا 

إال اخلادم املوكل : (املعىن هو بالقول إنّ) وىل الذي يلي أمرهإال امل: (أما تفسريه لعبارة
ما يربو على  )١( أحصى الزبيدي يف تاج العروس) موىل(فكلمة . حتكم٬، فهو X خلدمته

  ؟ ٬، فبأي منطق٬، غري منطق التحكم واجلهل٬، حصرها اخلباز مبا ذكرالعشرين معىن هلا

  :قولضياء عن الرواية٬، ي هيقول لنسمع اآلن ما الذي

شلون . ن هذه الرواية مصحفة؟ أل حنن نقول إن هذه الرواية ال يصح االستناد إليها ملاذا(
مصحفة يعين حدث تغيري يف كلمة من كلما¢ا شلون اكتشفنا إ�ا رواية مصحفة رواية 
لة املفضل ابن عمر رواها علمان من أعالم الشيعة يف كتابني من أهم الكتب اليت تناولت مسأ

رواها الشيخ الطوسي عليه الرمحة شيخ الطائفة يف كتابه الغيبة بالصياغة اليت قرأناها ٬، الغيبة
هذه منقولة عن كتاب الشيخ الطوسي ورواها الشيخ النعماين قدس اهللا نفسه يف كتابه الغيبة 
أيضا وهو من علمائنا املتقدمني روى هذه الرواية مع اختالف كلمة تلك الرواية تقول وال 

؟ وال يطلع على  هيموضعه أحد من ولده الرواية اليت يرويها الشيخ النعماين ما يطلع على 
موضعه احد من ويل وال غريه يعين ماذا ال األولياء وال األعداء يتمكنون من معرفة موضعه 
يف زمن الغيبة فعلى ضوء الرواية الثانية ال تدل الرواية على وجود ولد لإلمام حنن نقول بان 

تأمل شلون تكول الرواية : ؟ شوف صح ليشنية هي األصح الصياغة الثانية هي األالرواية الثا
وال يطلع على موضعه أحد من ولده وال غريه ضمري املفرد يرجع إىل ماذا إذا كان الضمري 

؟ وال غريهم ال يطلع على موضعه احد من ولده وال صري ماذايرجع إىل الولد املفروض ت
                                                            

  .بعدها وما ٣١٠ص ٢٠ج :الزبيدي - العروس تاج: انظر -١
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ع على من غري ولده لكن عندما نذهب إىل الرواية الثانية وال يطل غريهم يعين ال من ولده وال
؟ مع كلمة ويل وهذا ه ايصري األفراد يتناسب مع ماذا؟ غريموضعه احد من ويل وال ماذا

يوجب ترجيح النسخة الثانية على النسخة األوىل فال تصح النسخة األوىل أن تكون دليل 
  .)الثاينهذا الدليل  Xإلثبات وجود ذرية لإلمام 

  :ويرد عليه

ما يرويه الطوسي والنعماين ال تعارض فيه٬، بل يفسر بعضه بعضا٬ً، فمن اختالف  إنّ  ١
 . هو الولد كما يف رواية الطوسياملراد من الويل يف رواية النعماين الرواية نعلم أنّ

يستوجب ) ولده(على اجلمع ) غريه(ورود عطف للمفرد  ما زعمه من أنّ وعليه فإنّ  ٢
 هن الرواية يف مقام الترجيح أمر غري صحيح٬، إذ ال تعارض يستدعي الترجيح٬، وكذلك فإنّو

عاقل أن يعدها من بني هذه األخطاء تقع من النساخ كثريا٬ً، فال يؤبه هلا٬، وال ميكن ل
 .املرجحات

ا٬ً، إال أنه وارد يف الكالم٬، وعليه ال ميكن شاذّ ٬، وإن كاناجلمع عطف املفرد على  ٣
 .اية أو توهينها بدعوى وروده فيهاتسقيط رو

٬، )من ولده(العالمة اÔلسي نقل الرواية يف البحار عن غيبة النعماين٬، وفيها  إنّ  ٤
 عن الغيبة كتايب يف والنعماين الشيخ رواه ما االحتمال هذا يؤيد ومما... ( :وإليكم ما نقله

 إحدامها غيبتني األمر ذاه لصاحب إنّ: يقول X اهللا عبد أبا مسعت: قال عمر بن املفضل
 يبقى ال حىت ذهب بعضهم ويقول قتل٬، بعضهم ويقول مات٬، بعضهم يقول حىت يطول٬،
 الذي إال غريه وال ولده٬، من أحد موضعه على يطلع ال يسري٬، نفر إال أصحابه من أمره على

  .)١( )أمره] يلي[

مبا يتفق مع املروي عن روى السيد �اء الدين النجفي الرواية عن الشيخ املفيد أخرياً   ٥
 رمحه( املفيد حممد اهللا عبد أيب السعيد الشيخ عن روايته يل صح ومما( :الشيخ الطوسي٬، قال

 األمر هذا لصاحب إنّ: يقول X اهللا عبد أبا مسعت: قال ٬،عمر بن املفضل إىل يرفعه ٬،)اهللا
                                                            

  .٣٢٤ص ٥٣ج :المجلسي العالمة -  األنوار بحار -١
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 من مرؤا يبقي ال حىت ذهب٬، وبعضهم مات٬، بعضهم يقول حىت إحدامها تطول غيبتني٬،
 يلي الذي املوىل إال غريه وال ولده من أحد موضعه على يطلع ال. يسري نفر إال أصحابه
  .)١( )أمره

  .٬، بل أوهن من بيت العنكبوتما ذهب له ضياء واهن للغاية مما تقدم يتضح أنّ: أقول

  :ويقول ضياء

أين أرى حممد ك أبايا : (قال Xرواية أيب بصري عن اإلمام الصادق  :الدليل الثالث(
 Xيصرح فيها اإلمام  فهذه رواية أيضاً) يف مسجد السهلة بأهله وعياله Xنزول القائم 

ه من بأن اإلمام القائم له عيال وله أهل وإنه يرتل �م يف مسجد السهلة فمىت ما ادعى أحد أن
ظرة إىل نقول هذه الرواية ال ميكن االستدالل �ا ملاذا؟ أل�ا نا .ذرية اإلمام كان لدعواه وجه

واحنه ماعدنه نزاع يف إن ٬، قبل الظهورمرحلة ما بعد الظهور وليست ناظرة إىل مرحلة ما 
له ذرية بعد ظهوره وإمنا نزاعنا مع أدعياء املهدوية يف إن اإلمام هل له  تكون Xاإلمام 

يقولوا نعم عنده ذرية والدليل قول اإلمام الصادق ٬، ية يف زمن غيبته قبل ظهوره أم الذر
X  شوف الرواية شتكول الرواية ٬، بعد الظهورهذا انكول كالمه هذا ناظر إىل مرحلة ما

مسجد  مىت القائم يرتل يف) كأين أرى نزول القائم يف مسجد السهلة بعياله وأهله(تكول 
؟ بعد الظهور لذلك أبو بصري عقب على كالم اإلمام قال له وال السهلة ويستلم زمام األمور

نعم فسأله  ال يزال قائما فيه قال له اإلمامفيه يعين قائما يف مسجد السهلة و يزال القائم قائما
أبو بصري قال له وماذا يكون أمر أهل الذمة عنده شلون يعين أمر أهل الذمة عنده يعين ملن 
تصري بيده احلكومة والدولة ومقاليد األمور كيف يتعامل مع أهل الذمة وماذا يكون أمر أهل 

إذن حنن من ذيل الرواية ٬، سيساملهم كما ساملهم جده رسول اهللا  الذمة عنده قال
بعد الظهور فال يصح أن نستند إليها  مرحلة ما إىلوألكثر من قرينة نفهم بأن الرواية ناظرة 

  .)د الذرية يف مرحلة ما قبل الظهوريف إثبات وجو

  :ويرد عليه

                                                            
  .١٥٥ – ١٥٤ص :النجفي الدين بهاء السيد - المضيئة األنوار منتخب -١
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اإلمام هل له ذرية يف زمن غيبته قبل وإمنا نزاعنا مع أدعياء املهدوية يف إن : (قوله إنّ  ١
هذا كذب  )هذا Xقولوا نعم عنده ذرية والدليل قول اإلمام الصادق ي٬، ظهوره أم ال

مل نستدل يف أي من كتبنا٬، وإصداراتنا على وجود ذرية  فنحن كما سلف القول حمض٬،
قض علينا٬، لإلمام املهدي يف زمن الغيبة٬، فليست هذه قضيتنا٬، وإمنا هي قضية من يريد الن

وبالتأكيد يدا ضياء صفر من مثل . فعليه هو أن يقدم الدليل القاطع على عدم وجود الذرية
 .هذا الدليل٬، ولذلك تضطره نفسه األمارة بالسوء للكذب علينا

ن باإلمكان مناقشة ضياء كما أسلفت إال أ هذه ليست قضيتنا نّأعلى الرغم من   ٢
ولكن هذا الرتول هل  ل يف مسجد السهلة بعد ظهوره٬،القائم يرت ٬،نعم: بالقولفيما طرحه٬، 

 )١(ن يف الروايةسيتأخر إىل أن يتزوج القائم ويصبح لديه عيال٬، أم إن العيال واألهل املذكوري
 ؟ موجودون قبل ظهوره

٬، والرواية تصف أول ظهوره حيتاج بعد ظهوره إىل املرتلالقائم  نّأبالتأكيد  :أقول
مرتال٬ً، فالعيال واألهل إذن موجودون قبل الظهور٬، ويدل عليه ما واختاذه من مسجد السهلة 

 أوىل فأنا اهللا كتاب يف حاجين فمن أال... (: طبة له٬، حيث يذكر فيها األبناءورد يف أول خ
 اهللا٬، رسول بسنة الناس أوىل فأنا اهللا رسول سنة يف حاجين ومن أال اهللا٬، بكتاب الناس
 وحبق اهللا حبق وأسألكم الغائب٬، منكم الشاهد أبلغ ملا اليوم كالمي مسع من اهللا فأنشد
 يظلمنا ممن ومنعتمونا أعنتمونا إال اهللا رسول من القرىب حق عليكم يل فإن وحبقي٬، رسوله

                                                            
 قال: قال ،X اهللا عبد أبي نع بصير، أبي عن وروى - ٩/  ٣٩٠٧: (االوسائل مستدرك في وردت آما الرواية -١
: قال فداك؟ جعلت منزله يكون: قلت ،"وعياله بأهله السهلة مسجد في X القائم نزول أرى آأني ،محمد أبا يا: "لي
 وفيه فيه، صلى وقد إال نبيًا اهللا بعث وما ،X الرحمن خليل إبراهيم منزل وآان إدريس، منزل فيه آان نعم،"

 إال مؤمنة وال مؤمن من وما ،)وآله عليه اهللا صلى( اهللا رسول فسطاط في آالمقيم فيه والمقيم ،X الخضر مسكن
 بقضاء اهللا صرفه اال صادقة بنية اهللا فدعا أحد فيه صلى وما نبي، آل صورة فيها صخرة وفيه إليه، يحن وقلبه

 هو: "قال. نعم: قلت" يدكنز: "قال .الفضل لهو هذا: قلت ".يخاف مما اهللا أجاره إال استجاره أحد من وما حاجته،
 إني أما فيه، اهللا يعبدون المسجد، هذا تزور والمالئكة إال ليلة وال يوم من وما فيها، يدعى أن اهللا أحب التي البقاع من
 فيه القائم يزال ال فداك جعلت: قلت ،"أآثر أصف لم وما ،محمد أبا يا .فيه إال صالة صليت ما منكم، بالقرب آنت لو
 :النوري الميرزا - الوسائل مستدرك") الخلق انقضاء إلى بعده من هكذا: "قال ؟ بعده فمن: قلت ".نعم: "قال ؟ أبدًا
  .٤١٨ – ٤١٧ص ٣ج
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 أهل وافترى حقنا عن ودفعنا علينا وبغي وأبنائنا ديارنا من وطردنا وظلمنا أخفنا فقد
  .)١( )تعاىل اهللا ينصركم انصروناو ختذلونا ال فينا اهللا فاهللا علينا٬، الباطل

  :ويقول ضياء

وبعض  Xهو التمسك ببعض الروايات الواردة يف زيارات اإلمام  :الدليل الرابع(
رمحة ينقل عن كتاب ورد يف كتاب البحار للشيخ اÔلسي عليه الالصلوات اخلاصة به مثال 

؟ ال نعلم يف أين عثر ذا يعيننعلم عتيق ما ن مؤلفه؟ الكتاب الغروي العتيق م. الغروي العتيق
؟ هnمr ال نعلم فقط هو ينقل من هذا الكتاب صالةً عن اإلمام املهدي  Ôلسيعليه الشيخ ا
X  فهذا النص صريح يف إن ) اللهم صل على والة عهده وعلى األئمة من ولده(جاء فيها

النص . ذا نصن له من الولد من هم أئمة هاإلمام له والة عهد وله أئمة من ولده يعين إ
اآلخر الذي ينقله الشيخ ابن املشهدي عليه الرمحة من علمائنا املتقدمني يف كتابه املزار 
وكتابه املزار من كتب املزار املهمة اشتملت على زيارات املعصومني ينقل توقيعا عن اإلمام 

يع وأعطه يف نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه ومج(احلجة ع جاء فيه 
يعلمنا أن ندعو له أن يعطيه اهللا يف نفسه ويف ذريته ما  Xاإلمام ) أهل الدنيا ماتقر به عينه
تملة له ذرية ومىت ما ادعى شخص أنه من ذرية اإلمام فدعواه حم Xتقر به عينه إذن اإلمام 

احنه نكول هذان نصان ال ميكن التمسك �ما أيضا إلثبات . الصحة وينبغي اإلصغاء إليها
؟ ألن النصني غاية ما يثبتان يثبتان أصل وجود  ود الذرية يف زمن الغيبة الكربى ملاذاوج

وره فالنصان وان هذه الذرية ستوجد بعد ظه٬، مام وإما هذه الذرية موجودة أالنالذرية لإل
أما إن الذرية . غاية ما يثبته النصان يثبتان وجود ذرية لإلمام٬، قاصران عن إثبات ذلك

فالنصان قاصران عن إثبات ذلك وال ميكن ألحد أن يستند إليهما إلثبات موجودة اآلن 
  .)وجود ذرية لإلمام املهدي يف زماننا هذا فالدليل الرابع أيضا زائف

  :ويرد عليه

                                                            
  .٢٩٠ص :النعماني إبراهيم بن محمد - الغيبة آتاب -١
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هذه ليست قضيتنا٬، ولكن ضياء العاجز عن رد الدعوة الشريفة يلفق قضية  أكرر٬، إنّ  ١
 .ورة املثرية للشفقة اليت الحظتموهامن وحي خياله املريض ويترافع فيها بالص

وما    هي القضية اليت كانوا لإلمام املهدي ذرية٬، و نّأهذه الروايات نستدل �ا على   ٢
 .ينكرو�ا٬، وها هو ضياء يعترف �ا   زال البعض منهم 

  :ويقول ضياء

سن اآلن هذوله أدعياء املهدوية أصحاب أمحد ابن احل٬، وهو أهم األدلة :لدليل اخلامسا(
بني الناس يف القطيف وخارجها  إليهأهم دليل يستندون اليه ويبنون عليه دعواهم ويروجون 

واليت يرويها اإلمام  الوصية الواردة عن النيب . الصادرة عن النيب األعظم حممد ص الوصية
وهي وصية طويلة نسبيا  Xأن النيب أوصى �ا أمري املؤمنني  عن آبائه  Xالصادق 
) ومن بعدهم اثنا عشر مهدياً نه سيكون من بعدي اثنا عشر إماماًإ ٬،يا علي: (ليف أوهلا قا

 Xإذن هناك أئمة وهنالك مهديون وهؤالء املهديون سيكونون يف ظل اإلمام املهدي 
ومن بعدهم اثنا عشر مهديا إىل أن يقول النيب يف آخر  إماماسيكون من بعدي اثنا عشر 

فإذا حانت الوفاة فليسلمها    Xاملهدي  اإلماميقصد   ه الوفاة فإذا حانت من: الوصية
اسم كامسي واسم كايب امحد وعبد اهللا واالسم الثالث  أسامياملقربني وله ثالثة  أولابنه  إىل

محد وامسه أيضا املهدي لذلك أوامسه  Xاملهدي فهذا الذي يكون أول ممهد هو ابن اإلمام 
ه اآلن أمحد ابن احلسن من أنه ابن اإلمام املهدي صرحية فيما يدعي الروايةهم  يقولون هذه 

وأنه أول من بيده مقاليد األمور ولذلك جيب االنصياع إليه ألنه أول املمهدين الذين أشار 
وأن هذه ٬، مامهذه الوصية عمدة الدليل الذي يستندون اليه إلثبات ذرية لإل النيب  إليهم

  ؟ هذه الوصية كيف جنيب عنها٬، نالذرية أوهلا هو أمحد الذي يدعي املهدوية اآل

  :هنا عندنا أربع مالحظات على هذه الوصية

  .وصية مشتملة على عدة من اÔاهيلإن سند هذه ال: وىلاملالحظة األ

 علم الرجال شين يعين عدة من اÔاهيل يعين مشتمل السند على أمساء مل يذكر هلم أثر يف
وعلى ذلك يoحrتnمnل أن . اليت ال يoعrلَم عنها شيء أشبه باألمساء الومهية٬، وال يف علم التاريخ
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وبالتايل فهذه الرواية ال نعلم ٬، نصيب هلا من الواقعتكون هذه األمساء أمساء خمتلطة ومهيÝا ال 
من أين جاءتنا وال من أين وصلتنا وال من أي طريق وردت إلينا وهذا موجب لوهن 

  .)الرواية

  :ويرد عليه

لها روايات الذرية٬، اليت تنتمي هلما رواية الوصية٬، من الروايات روايات املهديني٬، ومث  ١
 .مثل هذه الروايات ال ينم إال عن جهل صاحبه إسناداملتواترة معىن٬، واحلديث يف 

٬، ذي األفق الضيق للغاية إثبات صحة صدور الروايات ال ينحصر باملنهج الرجايل  ٢
حلافة بالروايات٬، ورواية الوصية حمفوفة منهج مالحظة القرائن ا ٬، على سبيل املثال٬،فهناك

ننا سنقدم بعون اهللا عز وجل دراسة ننتقد أهذا على  .بالكثري من القرائن اليت تثبت صحتها
فيها املنهج الرجايل٬، والطريق املسدود الذي يسلكه٬، على أن نفتح أفقاً جديداً أكثر رحابة 

 .ملسألة تصحيح الروايات٬، أو عدمه

  :ويقول ضياء

هذه الرواية رواية الوصية متهافتة الفقرات و¢افت الفقرات ) املالحظة الثانية(: اًثاني(
اشلون . ن يتحدث باملتهافتواملعصوم ال ميكن أ٬، ليست صادرة عن املعصومأمارة على أ�ا 

ومن بعده اثنا عشر مهديا وأنت يا علي  إمامايف أوهلا سيكون من بعدي اثنا عشر  الرواية
ثين عشر مساك اهللا يف مسائه علي املرتضى وأمري املؤمنني والصديق األكرب أول األئمة اال

 الستة األمساءغريك هذه  ألحدوالفاروق األعظم واملأمون واملهدي وال تصح التسمية �ا 
 بأمرياملهدي خمتصة  املأمون األعظمالفاروق  األكرباملؤمنني الصديق  أمريعلي املرتضى 
نت منه آخر الرواية فإذا حا إىلجني  الرواية أولهذا  �ا سواه أن يسمىيصح  املؤمنني وال

أول املقربني وله ثالثة أمساء اسم كامسي واسم كايب امحد وعبد اهللا  الوفاة فليسلمها إىل ابنه
واالسم الثالث املهدي أول الرواية يقول هو اسم اإلمام أمري املؤمنني وال تصح التسمية به 

  ! )امسه الثالث املهدي(ق هذا االسم على امحد ابن املهدي يقول آخر الرواية يطل. لغريه
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كيف نوفق بني هاتني الفقرتني املتهافتتني املتكاذبتني وصدور الكالم املتهافت أمارة على 
  .)يتكلم بكالم متهافتأن هذا الكالم ليس كالم املعصوم ألن املعصوم ال 

  :ويرد عليه

يصح ) ارة على أن هذا الكالم ليس كالم املعصومصدور الكالم املتهافت أم: (قول ضياء
الكالم متهافت٬، ال ميكن تقدمي عالج ناجع له٬، ولو على  بعد أن نصل إىل يقني قاطع بأنّ

  ؟ ٬، فهل عnدyمn ضياء وجود مثل هذه االحتماالتمستوى االحتماالت الضعيفة٬، أو البعيدة

املتهافت٬،  فكرهالكليل٬، والسبب هو ذهنه  إذا كان األمر كذلك٬، فليعلم ضياء بأنّ
مساك اهللا تعاىل يف مسائه علياً املرتضى وأمري املؤمنني والصدTيق األكرب : (تقولفالرواية 

٬، وعليه ميكن أن )والفاروق األعظم واملأمون واملهدي٬، فال تصح هذه األمساء ألحد غريك
وبالنتيجة هي ال  ال يف األرض٬، يف السماء٬، XمسTى اهللا �ا علياً هذه األمساء نقول بأن 

٬، ولعل العلة يف هي ال تصح لغريه مجيعها ال بعضهاتصح لغريه يف السماء ال يف األرض٬، أو 
  .)أمري املؤمنني(ن بعضها مما اختص به وحده مثل لقب ذلك أ

ال تصح لغريه إال من خرج بدليل٬، أي خيرج من  وكذلك ميكن أن يكون املقصود هي
وهذا له فائدة كبرية تتمثل بالطعن . من هذه األلقاب عليه ثبت بالدليل إطالق لقب أو أكثر

 .حبكام السوء٬، وغريهم ممن انتحل لقباً من هذه األلقاب دون أن يكون قد مثة نص عليه به
من قبيل ما ورد يف اإلمام املهدي٬، أو آبائه٬،  Xوعليه تقيد النصوص الواردة يف غري علي 
  .صيةاملوجود يف عبارة رواية الو اإلطالق٬، تقيد وكذلك يف أبنائه من تسمية هلم باملهديني

عناها األكمل٬، أو األمت٬، مب�ا ال تصح لغريه أأن يكون املراد  أخريا٬ً، وليس آخرا٬ً، وميكن
  .ال تعارض وال ¢افت سوى يف فهم ضياء أيTها ال يبقىوعلى  فاالحتماالت كثرية٬،

  :ويقول ضياء

ا تدل على خالف مطلوب أدعياء املهدوية إ�ا على رواية الوصية إ�املالحظة الثالثة (
سيكون من بعدي اثنا عشر : اشلون الحظوا الرواية شتكول. دلعلى خالف مطلو�م ت
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عشر ؟ بعد أن تتم فترة األئمة االثين نا عشر مهديا من بعدهم يعين ماذاإماما ومن بعدهم اث
لرواية يقول فإذا حانت منه الوفاة آخر الرواية ماذا يقول آخر ا .تبدأ فترة املهديني هذا واحد

فليسلمها إىل ابنه أول املقربني منه إذن هذا امحد على هذه الرواية الذي ستكون بيده مقاليد 
بينما الذين يدعون املهدوية وإ�م ٬، األمور مىت ستكون بيده مقاليد األمور بعد وفاة اإلمام

تمسكون �ذه الرواية وهذه الرواية وي Xأول املمهدين يدعو�ا اآلن يف زمان وجود اإلمام 
  .)دجالون كذابون هذه مالحظة ثالثة نفسها تكذ�م وتبني زيفهم وإ�م

  :ويرد عليه

نعم دال  ٬،)ومن بعدهم اثنا عشر مهدياً سيكون بعدي اثنا عشر إماماً(: قوله   ١
وجودهم أو  نّأ٬، ولكن هل يعين يأيت بعد دور األئمة  دور املهديني  على أنّ

 .ال تدل عليه الرواية ؟ هذا بالتأكيد وجود بعضهم البد أن يكون بعد انتهاء وجود األئمة
هو أول ) أمحد( يعين أنّ )هو أول املؤمنني(: الرواية تدل على خالفه٬، فقوله  بل إنّ

ـ  .ويعين بالنتيجة أنه موجود يف عصر الغيبة٬، وعصر الظهور معاً ٬،)٣١٣( األصحاب ال

املهديني ال دور هلم٬، أو ألوهلم حتديداً يف عصر الغيبة  نّأ   قطع أعاله أي امل   وهل يعين 
  ؟ Xأو قبل ظهور اإلمام املهدي 

هل قول : ولو سألنا ضياء ومن لف لفه. هذا أيضاً ال يدل عليه املقطع املستشهد به
 األئمة البد أن يكونوا موجودين نّأيعين ) سيكون بعدي إثنا عشر إماماً: (رسول اهللا 

  ؟ �م ال دور هلم يف أثناء حياتهأ؟ وهل يعين  بعده

كانوا  ألن علياً واحلسن واحلسني  ؛بالنسبة للشق األول فهو واضح البطالن
  .موجودين أيام حياته 

 Xأما خبصوص الشق الثاين فيكفي أن نستشهد �ذه الروايات اليت تدل على أن لعلي 
ال يعين سوى أن دور  قول النيب  نًأنتيجة ٬، ليتضح لنا بالدوراً إبان حياة الرسول 

  :٬، وإليكم الروايات  يأيت بعد دوره٬، ويكون امتداداً له األئمة 
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عن أمحد بن إسحاق ابن سعد٬، عن بكر بن حممد األزدي٬، عن (: روى الشيخ الصدوق
كان يل من رسول اهللا : Xقال أمري املؤمنني : قال ٬،Xبعض أصحابنا٬، عن أيب عبد اهللا 

أنت أخي يف الدنيا : قال ٬،شر ما يسرين بالواحدة منهن ما طلعت عليه الشمسع 
يوم القيامة٬، ومرتلك جتاه مرتيل يف اجلنة كما  واآلخرة٬، وأنت أقرب الناس مين موقفاً

يف اهللا٬، وأنت صاحب لوائي يف الدنيا واآلخرة٬، وأنت وصيي ووارثي  األخوانيتواجه 
ني يف كل غيبة٬، شفاعتك شفاعيت٬، ووليك وليي ووليي وخليفيت يف األهل واملال واملسلم

  .)١( )ويل اهللا٬، وعدوك عدوي وعدوي عدو اهللا

حدثنا أيب٬، وحممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد رضي اهللا (: وروى الشيخ الصدوق٬، قال
حدثنا حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب٬، عن : قال ٬،حدثنا سعد بن عبد اهللا: قاال ٬،عنهما

مسكني الثقفي٬، عن أيب اجلارود وهشام أيب ساسان٬، وأيب طارق السراج٬، عن   احلكم بن 
استخلف : وهو يقول X كنت يف البيت يوم الشورى فسمعت علياً: قال ٬،عامر بن واثلة

 نشدتكم باهللا هل فيكم أحد: قال...  وأوىل به منه باألمرالناس أبا بكر وأنا واهللا أحق 
  .)٢( )اخل... فة يف األهل والولد واملسلمني يف كل غيبةأنت اخللي: قال له رسول اهللا 

 ٬،حممد بن منصور٬، عن احلكم بن سليمان "حدثنا"(: وورد يف كتاب مناقب أمري املؤمنني
عن علي  ٬،عن جده ٬،عن نصر بن مزاحم٬، عن أيب خالد الواسطي٬، عن زيد بن علي٬، عن أبيه

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

هو احلجة على الناس يف حال غيبة رسول اهللا  Xعلياً  هذه األحاديث صرحية يف أنّ
) سيكون بعدي إثنا عشر إماماً(٬، ومل متنعه عبارة ٬X، وإذا أمكن هذا يف حالة علي 

  ).ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً: (ولن متنعه عبارة٬، )أمحد(يصبح ممكناً يف حالة 

                                                            
  .٤٣٠ص :الصدوق الشيخ -  الخصال -١
  .٥٥٨ – ٥٥٣ص :الصدوق الشيخ -  الخصال -٢
  .٣٩٣ – ٣٩٢ص ١ج :الكوفي سليمان بن محمد -  X نينالمؤم أمير اإلمام مناقب -٣
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ابنه  نّأهو ) ابنه أول املقربني إىلفإذا حضرته الوفاة فليسلمها : (املستفاد من قوله إنّ  ٢
ال دور ) أمحد( ٬، ولكن هذا ال يعين كذلك أنّومن تؤول له اإلمامة بعده ٬،هو خليفته) أمحد(

أن يكون هو احلجة يف  Xنه كما أمكن لعلي أل ؛Xله يف زمن غيبة أبيه اإلمام املهدي 
ـغيبة الرسول   .Xأن يكون احلجة يف غيبة أبيه ) أمحد( ٬، ميكن ل

  :ويقول ضياء

قدس (على رواية الوصية هي املالحظة اليت أثارها الشيخ احلر العاملي : املالحظة الرابعة(
لشيعي وعنده كتاب امسه والشيخ احلر العاملي صاحب الفضل الكبري على الفقه ا) اهللا نفسه

ري وسائل الشيعة وال يستطيع مرجع من املراجع أن يستنبط حكم شرعي واحد من غ
وسائل الشيعة سند الفقهاء سند املراجع وهذا الفقه اآلن . الرجوع إىل كتاب وسائل الشيعة

ة عنده كتاب الرجعالشيخ احلر العاملي  .أوىليعتمد على كتاب الشيخ احلر العاملي بدرجة 
الشيخ احلر يتعرض يف هذا الكتاب إىل هذه الرواية ٬، اإليقاظ من اهلجعة: كتاب نفيس امسه

ويكون األمر هلم  Xويقول بأن الروايات اليت تدل على وجود مهديني بعد اإلمام املهدي 
هذه الروايات معارضة يعين هذه الروايات على  Xوتدل على أنه هناك أئمة من ولده 

وذها معارضة للروايات املتواترة اليت تدل على أن األمور بعد اإلمام قلتها وندر¢ا وشذ
املهدي ستكون بيد األئمة من آل حممد شنو مقصود الشيخ احلر العاملي عليه الرمحة من 
الروايات املتواترة اليت تعارضها رواية الوصية مقصودة رواية الرجعة روايات الرجعة روايات 

إن األمر بعد اإلمام سيكون : ن رواية الوصية تقولالوصية ألمتواترة ليش تعارضها رواية 
األمر بعد اإلمام املهدي سيكون لسيد الشهداء  ن؟ لولده بينما روايات الرجعة تصرح بأملن

من أول : فقال له السائل٬، يف رواية عنه عن الرجعة Xعندما حتدث الصادق  Xاحلسني 
ن قال خيرج احلسني ابن علي على أثر من خيرج فتكول اكو رجعة وناس يعودون وخيرجو

يف رواية أخرى عن اإلمام  Xأول من خيرج وتكون له األمور اإلمام احلسني  Xالقائم 
بن علي يف أصحابه الذين قتلوا معه ومعه سبعون ويقبل احلسني : (يقول فيها Xالصادق 

فع إليه خامت فيدفع إليه خامت اإلمام املهدي يد Xنبيا كما بعثوا مع موسى ابن عمران 
اإلمامة فيدفع إليه اخلامت ويكون احلسني هو الذي يلي غسله وحنوطه وكفنه ويواريه يف 
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هذه الرواية تصرح بأن احلسني هو الذي يقوم بأعباء األمور بعد اإلمام املهدي ) ملحودته
فإذا جاء احلجة املوت يكون الذي : (فيقول Xأيضا عندنا رواية ثالثة عن اإلمام الصادق 

هذه ) بن علي وال يلي الوصي إال الوصينطه  ويدليه يف ملحودته احلسني يغسله ويكفنه وحي
الرواية تصرح بان الذي ستكون له األمور بعد اإلمام املهدي وهو الوصي الذي سيتكفل 

وهذه روايات الرجعة روايات متواترة فَلَمTا جتينه رواية  Xبالوصي هو اإلمام احلسني 
هذه الروايات ال ميكن أن ٬، ن ولد اإلمام املهدي وان األمر سيكون هلم تكول هناك أئمة م

  .نأخذ �ا أل�ا معارضة للروايات املتواترة

إذن من يدعي وجود ذرية لإلمام املهدي يف زمن الغيبة الكربى ال ميتلك دليال واحدا 
الوجود سنثبت بل سنثبت إن شاء اهللا تعاىل بأن األدلة تدل على عدم ٬، ود الذرية لهعلى وج

كاذب دجال  Xذلك فاألدلة اليت استند إليها هؤالء مزيفة ومن يدعي انه ابن اإلمام 
 Xال يلي صاحب الزمان إال احلسني ٬، الوصي إاليلي الوصي ال  ٬،مزيف ال يصح كالمه

لذلك نسمعه يقول من الذي أدخلك الدار واألبواب مغلقة قال الذي جاء يب من أرض 
٬، وصي ال يليه إال وصي٬، بواب مغلقةراسان هو الذي أدخلين الدار واألاملدينة إىل أرض خ

  .)مامإ إالإمام ال يليه ٬،معصوم ال يليه إال معصوم

  :ويرد عليه

 .السب والشتم ليس غريباً عليكم٬، فاإلناء ينضح مبا فيه  ١

٬، بل له من الصحة أبداً روايات املهديني شاذة٬، أو قليلة٬، أو نادرة ال حظّ الزعم بأنّ  ٢
فهذه الروايات تفوق حد . )١( هو يدل حتماً على عدم إحاطة احلر العاملي بروايات املهديني

 .على إصدارات أنصار اإلمام املهديالتواتر بكثري٬، فهي بالعشرات٬، كما يعلم من اطلع 
٬، )ما بعد األئمة اإلثين عشر(فقد رددنا على ما قاله احلر العاملي يف كتاب وعلى أية حال 

 .مكان القارئ الرجوع لهوبإ

                                                            
 عشرات الكتب بطون من اليمانيون استخرج أن بعد اليوم، آالمه يردد من أما العاملي، للحر بالنسبة هذا -١

  .أبدًا الحق يعنيه ال معاند، جاهل سوى يكون فلن المهديين، على الدالة الروايات
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٬، Xيرجع على اإلمام املهدي حممد بن احلسن  Xاإلمام احلسني  نّأزعم ضياء   ٣
دخل علي بن (: قال ٬،ورد عن احلسن بن علي اخلراز كما Xوهذا جهل فاضح٬، فاحلسني 

ين مسعت إ :فقال له. نعم :؟ قال أنت اإلمام: فقال له Xأيب محزة على أيب احلسن الرضا 
أنسيت� يا شيخ�٬، أو  :فقال ٬،فر بن حممد يقول ال يكون اإلمام إال وله عقبجدك جع

ال يكون اإلمام إال وله عقب٬،  :Xليس هكذا قال جعفر٬، إمنا قال جعفر ! ؟ تناسيت
صدقتn جعلتo : فقال له .نه ال عقب لهإإال اإلمام الذي خيرج عليه احلسني بن علي ف

Tجد o١( )ك يقولفداك هكذا مسعت(. 
سني حبسب هذه الرواية يرجع على اإلمام الذي ال عقب له٬، والروايات اليت تدل فاحل

أكثر أن حنصيها هنا٬،  Xحممد بن احلسن  على وجود ذرية أو عقب لإلمام املهدي
  .)٢( وبإمكان القارئ اإلطالع عليها يف إصدارات اإلخوة األنصار

٬، ني اإلثين عشر ملهدييرجع على املهدي األخري من ا Xاحلسني  نّأوالصحيح 
  .أوصياء ومعصومون واملهديون 

* * *  

                                                            
  .٢٢٤ص: سيللطو الغيبة ،٧٣ص ٢ج: الثاقب النجم -١
  .القائم ذرية منكري على الحاسم الرد آتاب: مثال ُينظر -٢



א ؟<א
  :يقول ضياء

ذكرنا ليلة البارحة أن أول نقطة نقف عندها مع أدعياء املهدوية هي البحث حول أن (
حلتني؛ ؟ وذكرنا بأن هذا البحث مير مبر هل له ذرية  يف زمن غيبته أم ال Xاإلمام املهدي 
٬، Xعرض األدلة اليت استدل �ا أدعياء املهدوية على وجود ذرية لإلمام : املرحلة األوىل

وقد انتهينا من هذه املرحلة إلّا أن شيئًا من األدلة اليت أُستدل �ا على وجود الذرية لإلمام مل 
واحد يعتمد  فالنتيجة اليت وصلنا إليها إىل هنا أنه ال يوجد عندنا وال دليل. ينهض لإلثبات

  ).عليه يدل على وجود ذرية لإلمام يف زمن الغيبة

  :أقول

ضياء كذب يف هذا الصدد٬، فاألنصار ال يهمهم إثبات هذا األمر واالستدالل  علمنا أنّ
٬، وسنرى اآلن ما Xعليه٬، وإمنا على املعاند أن يثبت عدم وجود ذرية لإلمام املهدي 

  .يقدمه ضياء يف هذا الصدد

  :يقول ضياء

ال ذرية له يف زمن الغيبة بل حىت يف  Xوهي بيان أن اإلمام : جني إىل املرحلة الثانية(
. حنن وصلنا إىل أنه ال دليل على وجود  الذرية: اآلن حنن نترقى يف الدعوة. زمن ظهوره

عندنا أدلة قائمة ناهضة على عدم وجود . اآلن نقول الدليل قائم على عدم وجود الذرية
الناحية الفقهية : نتعرض هلذا البحث من خالل هذه املرحلة من ناحيتني. Xذرية لإلمام 

  :الناحية الفقهية جني أوال إىل.  والناحية الروائية

نقول بأن إثبات انتساب شخص لشخص آخر يف الفقه الشيعي يتوقف على ضوابط 
 مسلّمة يقررها الفقهاء٬، ومن غري حتقق هذه الضوابط ال ميكن نسبة شخص لشخص آخر؛

  .هنالك ثالثة طرق إلثبات انتساب لشخص: شنهو هذي الضوابط؟ الفقهاء بالتسامل يقولون
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األب أو إقرار األخ؛ أن يقر  إقرار؟ اإلقرار هو  قرار شنهواإل. الطريق األول هو اإلقرار
إذا أقر األب بأن هذا . األب بأن هذا ولده٬، أو يقر األخ بأن هذا أخوه أو بأن هذه أخته

يثبت اإلنتساب بينهما وتترتب األحكام الشرعية؛  رارالده٬، فإن هذا اإلقيكون من أو
أو أن األخ يقر بأن هذا أخوه٬، فإن هذا . وهكذاامرأة٬، يتوارثان٬، وحترم عليه هذه إن كانت 

  .نتساب شرعÝا٬، هذا الطريق األولأيضÝا من طرق اإل

ن يعين استفاضة مفيدة شلو. الطريق الثاين إلثبات اإلنتساب اإلستفاضة املفيدة للعلم
للعلم؟ يعين تكون هناك شهرة عند الناس بأن فالنÝا بن فالن٬، أو فالن ينتسب مثال للعشرية 

طيب هذه اإلستفاضة تكون عند ..  الكذائية٬، أو أن فالنÝا ينتسب إىل ذرية رسول اهللا 
 بلد يف. ال٬، يكفي أن تتحقق اإلستفاضة يف بلد املنتسب :كل الناس؟ الفقهاء يقولون

مثالً يدTعي أنه من ذرية ) تاروت(واحد من . املنتسب ملن تكون هناك اإلستفاضة هذه تكفي
ملن يكون هناك استفاضة يف بلده وشهرة أنه من ذرية النيب هذا كاف إلثبات . النيب 

طريق ثان من طرق ثبوت  اإلستفاضة املفيدة للعلم. وهكذا من أي منطقة أخرى.. انتسابه 
  .اًالنسب شرع

إذا شهد عدالن ذكران بأن فالنÝا ابن فالن٬، أو . شهادة العدلني الذكرين: الطريق الثالث
  .ادة العدلني كافية إلثبات النسبشه.. بأن فالنÝا ينتسب إىل العشرية الكذائية 

إقرار؛ : تسامل فقهاء الشيعة٬، عندنا ثالث طرق إلثبات النسبيإذن يف الشريعة املقدسة٬، 
  .ألخ٬، اإلستفاضة املفيدة  للعلم٬، شهادة العدلني الذكرينإقرار األب أو ا

جني منسك �ذه الضوابط الثالثة الشرعية لنطبقها على مدعي املهدوية املعروف بأمحد بن 
هل ميكن له أن يثبت على ضوء هذه الضوابط أنه من ذرية اإلمام املهدي عج : نقول. احلسن
  ؟ أم ال

إذ ليس هنالك أب يشهد له . ٬، واإلقرار بابه مغلقجني إىل الطريق األول وهو اإلقرار
  .فهذا الطريق مسدود. ؟ أخ يقر له وليس هنالك ماذا
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؟ اإلستفاضة املفيدة للعلم؛ نقول هذا الطريق يثبت خالف مoدTعاه٬،  الطريق الثاين هو ماذا
ؤه إىل ؟ ألن هذا الرجل معروف يف البصرة ومعلوم انتماؤه إىل أي عشرية ومعلوم انتما ملاذا

أي أسرة ومجيع أهل البصرة حبسب اإلستفاضة عندهم يعلمون أنه ليس من ذرية رسول اهللا 
يثبت أنه ليس . فإذا متسكنا بطريق اإلستفاضة فإنه يوصل إىل خالف مطلوبه ومدعاه. 

  .مام احلجة عجل اهللا تعاىل فرجهمن الذرية الطاهرة فضالً عن كونه من ذرية اإل

؟ يعين أي  نقول هذي شهادة العدلني مىت تكون مقبولة. ة العدلنيالطريق الثالث شهاد
؟ أو شهادة العدلني شرعÝا مشروطة  خالص يصري ابنه) فالن هو ابن فالن(اثنني يشهدون أن 

أن : رط األولالش: أهم هذه الشروط شرطان. بشروط؟ شهادة العدلني مشروطة بشروط
؟ يعين أن ال يكون هناك مانع  اًتساب ممكن٬، شلون يعين يكون االناًيكون اإلنتساب ممكن

. افترض احلني لو جبت لك اثنني بينهما من العمر فارق مخس سنوات. عقلي وال شرعي
ألن ال ميكن إلبن اخلمس . شهادة العدلني ال قيمة هلا! وجاء عدالن وشهدا بأن هذا ابن هذا

ابن ذاك٬، الشهادة ال تكون  فحىت لو شهد العدالن بأن هذا. اً؟ ولد السنوات أن ينجب ماذا
. الشهادة تقبل إذا كان اإلنتساب ممكنÝا ومل مينع منه مانع عقلي وال مانع شرعي. مقبولة

. هذا الشرط األول. Xوسيأيت أن هناك مانع شرعي مينع من انتساب أحد لإلمام املهدي 
ين جمهول شنهو يع. الشرط الثاين لقبول شهادة العدلني أن يكون املنتسب جمهول النسب

هل هو من أوالد فالن٬، أم هو من أوالد : ؟ جمهول النسب يعين مشكوك اإلنتساب النسب
لكن . ؟ هنا عندما يأيت العدالن ويشهدان بأن هذا ابن ذاك تكون شهاد¢ما مقبولة فالن

يعين واحد معلوم أنه ليس من . عندما يشهدون بأنه معلوم النسب شهاد¢ما ال تكون مقبولة
. شهاد¢ما ال تكون مقبولة.. ل اهللا جيو اثنني عدلني يشهدوا بأنه من الذرية ذرية رسو

الشهادة مقبولة Ôهول النسب٬، ملشكوك النسب٬، وأما معلوم النسب فشهادة العدلني ال تقبل 
ومبا أن أمحد بن احلسن املروج له هؤالء أدعياء املهدوية معلوم النسب فحىت لو . يف حقه

  .من ذرية اإلمام٬، فإن شهاد¢ما ساقطة ال قيمة هلاشهد عدالن له بأنه 

اليت نصل إليها أن أمحد بن احلسن كاذب يف دعواه  النتيجةإذن من الناحية الفقهية 
٬، ومبقتضى القواعد الفقهية فإننا ننفي انتسابه لإلمام Xاإلنتساب إىل ذرية اإلمام املهدي 
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أنه ليس من ذرية األعظم حممد لذكره ألن اإلستفاضة اليت يoعول يف قضية النسب قاضية ب
  .)وآله الصلوات

  :ويرد عليه

اقتبست هذا النص على طوله لريى القارئ سفه هؤالء املتشدقني بالعلم٬، فهذا الرجل   ١
خمتلفة٬،  Xاإلمام املهدي  ظروف نّأيردد احملفوظة اليت تعلمها يف حوزا¢م وهو يعلم سلفاً 

بيعية على غريه ال ينطبق عليه بسبب ظرف الغيبة٬، وما وما ميكن أن ينطبق يف األحوال الط
 .يتصل �ا

  .وعليه يكون احلديث عن الطريقني األول والثاين سفه ال أكثر

فقد شهد له أعمامه  Xأما الطريق الثالث فهو متحقق يف حالة السيد أمحد احلسن 
وزعمه معلوم النسب  Xوكبار عشريته٬، وما ذكره ضياء عن كون السيد أمحد احلسن 

بأن أهل البصرة يعرفون هذا٬، فليس سوى أكاذيب وأقاويل يرددها رجل ال ورع مينعه من 
انتساب أعمام السيد  فأنا رجل من أهايل البصرة٬، وأعلم يقيناً أنّ. الكذب لألسف الشديد

�م أ٬، وسببه )اجلرش(لغري نسبهم احلقيقي هو من نوع النسب بالوالء٬، ويسميه أهايل البصرة 
  .Xجيهلون انتسا�م لإلمام املهدي كانوا 

يلف ويدور ويoخادع٬، فهو يوهم نفسه ويوهم    ألمر مهم جداً وهذا ا   ضياء  إنّ  ٢
لإلمام املهدي  Xالدعوة اليمانية حمورها دعاء انتساب السيد أمحد احلسن  القارئ أنّ
X ٬، وهذا غري صحيح٬، بل هو كذب وتضليل٬، فأمر االنتساب لإلمام املهديX يل حتص

اليت ال يدعيها قد احتج بالوصية  Xسن حاصل يكفي يف التحقق منه أن السيد أمحد احل
غري صاحبها٬، والعلم٬، والدعوة حلاكمية اهللا٬، أي بالقانون الذي يoعرف من خالله حجة اهللا٬، 

 .Xوانطباق هذا القانون عليه كفيل بإثبات انتسابه لإلمام املهدي 

يق الصحيح إلثبات صحة انتساب السيد أمحد احلسن وهذا الطريق يف احلقيقة هو الطر
X ًولكنهم ينحرفون عن هذا . لإلمام املهدي إذا كان يهمهم إثبات هذا االنتساب حقا

oالطريق أل�م ال يطلبون احلق٬، وإمنا يTلون للباطلطب.  
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  :ويقول ضياء

ستطيع أن ننفي بأننا من خالل الروايات ن: ونقول :الناحية الثانية وهي الناحية الروائية(
!!  فكل من يزعم أنه من ذريته فهو كاذب يف زعمه. وجود ذرية لإلمام يف زمن الغيبة

؟ عندنا رواية واردة عن علي بن أيب احلمزة البطائين٬، وأدعياء املهدوية يعترفون بأ�ا  شلون
دخل علي بن أيب محزة على : (رواية صحيحة٬، هي الرواية واردة عن احلسن الوشاء٬، يقول

اإلمام الرضا صلوات اهللا وسالمه عليه وأنتم تعلمون بأن أيب محزة من رؤساء الواقفية الذين 
دخل على اإلمام الرضا فقال . "Xوقفوا على إمامة اإلمام الكاظم ورفضوا إمامة الرضا 

أنه  Xإين مسعت من جدك جعفر بن حممد " :قال. "بلى": قال له اإلمام" ؟ أنت إمام: "له
ألنه يف ذاك  Xيف تعريض واضح لإلمام الرضا  "كون اإلمام إال وله عقبال ي": يقول

سنوات٬، ما كان له بالوقت ما رزق الذرية٬، اإلمام فقط رزق باإلمام اجلواد قبل أن يستشهد 
مسعت من جدك جعفر بن حممد " :قال له. فهذا يريد أن يعرِّض بإمامة اإلمام الرضا . ذرية

أنسيت يا شيخ أم ": Xقال له اإلمام الرضا " وله عقب أنه قال ال يكون اإلمام إال
وإمنا قال ال يكون اإلمام إال وله عقب إال  X؟ ما هكذا قال جعفر بن حممد  تناسيت

هذه الرواية باعتراف أدعياء  "اإلمام الذي خيرج عليه احلسني بن علي فإنه ال عقب له
وحنن . ج عليه احلسني بن علياملهدوية رواية صحيحة٬، وهي تصرح بأن اإلمام الذي خير

نعلم من خالل روايات الرجعة اليت قرأنا بعضها ليلة البارحة أن اإلمام الذي خيرج عليه 
فهذه الرواية تثبت بداللة واضحة أن . ؟ هو صاحب العصر والزمان احلسني بن علي هو من

  .)اإلمام ال ذرية له

  :ويرد عليه

ن للرد على ضياء اخلباز وأمثال ضياء اخلباز٬، من نكد الدنيا أن جند أنفسنا مضطري إنّ
 ي�م�ش�ونَ ال�ذ�ين� الرَّح�م�نِ و�ع�ب�اد�﴿: اإلعراض والتجاهل٬، قال تعاىل وإال فإن استحقاقهم هو

  .)١(﴾س�لَاماً قَالُوا الْج�اه�لُونَ خ�اطَب�ه�م� و�إِذَا ه�و�ناً الْأَر�ضِ ع�لَى

                                                            
 .٦٣: الفرقان -١
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بعض املستضعفني �ؤالء الضالني املضلني٬، فال وما يضطرنا واهللا إال ما جنده من اخنداع 
  .حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

اآلن أريد من األخ القارئ أن يركز معي قليالً ليكتشف جهل ضياء ومن هم على 
ستشهد �ا تدل على أن اإلمام املهدي حممد بن يقول ضياء إن الرواية اليت ي. شاكلة ضياء

خيرج على اإلمام الذي ال  Xية له٬، أل�ا تقول إن احلسني ال عقب٬، أو ال ذر Xاحلسن 
  ! عقب له

اإلمام الذي خيرج عليه احلسني هو اإلمام  على أي أساس افترضت أنّ: ولو سألنا ضياء
  ؟؟ ؟ جييبنا كما كتب أعاله بأن روايات الرجعة قالت ذلك Xاملهدي 

 رواية واحدة تقول إنّ وهذا كذب فاضح لألسف الشديد٬، فليس يف روايات الرجعة ولو
  .Xخيرج على اإلمام املهدي حممد بن احلسن  Xاحلسني 

 ٬،عن اإلمام الصادقاحلسني خيرج على القائم٬، كما يف الرواية التالية الواردة  ورد أنّ ٬،نعم
كما بعثوا مع موسى  ويقبل احلسني يف أصحابه الذين قتلوا معه ومعه سبعون نبياً(: قال

ه القائم اخلامت فيكون احلسني هو الذي يلي غسله وكفنه وحنوطه فيدفع إلي ٬،بن عمران
  .)١( )ويواري به يف حفرته

فالقائم لقب ميكن أن يoطلق  ؟ ن هو املقصود بالقائم يف الروايةولكن علينا أن نعرف م
روايات بعض الكذلك٬، فقد وردت يني وعلى أبنائه املهد Xعلى اإلمام املهدي 

ـ ـووردت كذلك روايات تسمي األئمة من آبائه  ٬،)٢()القوام( تسميهم ب  ب
  .)٣()القوام(

                                                            
 .٤٨ص: الحلي سليمان بن الحسن - الدرجات بصائر مختصر١- 
: له قلت(: قال جعفر، أبي عن: ٣١ص ٦ج :الطوسي الشيخ - األحكام وتهذيب ،٧٦ص: الزيارات آامل في ورد -٢
 النبيين قبور فيها الطاهرة، الزآية هي بكر، أبا يا الكوفة: فقال رسوله، وحرم اهللا حرم بعد أفضل األرض بقاع إي

 ومنها فيه، صلى وقد إال نبيًا اهللا يبعث لم الذي سهيل مسجد وفيها الصادقين، واألوصياء المرسلين وغير المرسلين
  ).والصالحين وصياءواأل النبيين منازل وهي بعده، من والقوام قائمه يكون وفيها اهللا، عدل يظهر

  :٥٣٧ – ٥٣٦ص ١ج :الكافي في ورد -٣
 أبي بن الحكم عن الحسن، أبي زيد عن الحكم، بن علي عن عيسى، بن محمد بن أحمد عن أصحابنا، من عّدة -أ

 ةالمدين من أخرج ال أن لقيتك أنا إن والمقام الرآن بين نذر علي: له فقلت بالمدينة، وهو جعفر أبا أتيت(: قال ،نعيم



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ....................................................... ٣٢

الرواية اليت استدل �ا ضياء اخلباز هي من حتدد لنا من هو املقصود٬، هل هو اإلمام : أقول
٬، أم هو القائم األخري٬، أو املهدي األخري من املهديني اإلثين Xاملهدي حممد بن احلسن 

  ؟ عشر 

يرجع على اإلمام الذي ال عقب له٬، إذن ميكننا أن نستفيد  X احلسني الرواية تقول إنّ
لنحدد املقصود؛ وحنن لدينا احتماالن كما سلف ) أي عدم وجود العقب(من هذه العالمة 

  .واملهدي الثاين عشر من ولده من جهة أخرى ٬،من جهة Xاإلمام املهدي : القول

  ؟ م اللديه عقب أ Xهل اإلمام املهدي حممد بن احلسن : لنرى اآلن

  :هذه بعض الروايات جتيب عن السؤال ويوجد العشرات غريها

يف كتاب الغيبة٬، والشيخ الطوسي ) تلميذ ثقة اإلسالم الكليين(روى الشيخ النعماين   ١
 إنّ :مسعت أبا عبد اهللا يقول: (قال ٬،ين معتربين عن املفضل بن عمريف كتاب الغيبة بسند

حىت يقول بعضهم مات ويقول بعضهم قتل٬،  لصاحب هذا األمر غيبتني أحدمها تطول
ويقول بعضهم ذهب٬، حىت ال يبقى على أمره من أصحابه إال نفر يسري ال يطلع على 

  .)١( ) غريه إال املوىل الذي يلي أمرهموضعه أحداً من ولده وال

نه أ األصفهاينروى الشيخ الطوسي ومجاعة بأسانيد متعددة عن يعقوب بن الضراب   ٢
فرتل مبكة يف سوق الليل بدار تسمى دار خدجية٬، وفيها  ٬،حدى ومثانون ومائتنيحج يف سنة إ

                                                                                                                                                                              
 وإنك ،حكم يا: فقال طريق في استقبلني ثم يومًا، ثالثين فأقمت بشيء، يجبني فلم ال، أم محمد آل قائم أنك أعلم حتى
 بكر: فقال بشيء؟ تجبني ولم شيء عن تنهني ولم تأمرني فلم ،علّي هللا جعلت بما أخبرتك إني نعم: فقلت!!  بعد لههنا
 الرآن بين وصدقة وصيامًا نذرًا علّي هللا جعلت إني: فقلت حاجتك، عن سل: فقال عليه فغدوت. المنزل غدوة علي

 تكن لم وإن رابطتك أنت آنت فإن ال، أم محمد آل قائم أّنك أعلم حتى المدينة من أخرج ال أن لقيتك أنا إن والمقام
 إلى نهدي آلنا: لقا ؟ المهدي فأنت: قلت اهللا، بأمر قائم آلنا حكم يا: فقال المعاش، فطلبت األرض في سرت أنت،
 بك ويعّز اهللا أعداء تقتل الذي فأنت: قلت السيف، ووارث السيف صاحب آلنا: قال ؟ السيف صاحب فأنت: قلت اهللا،

 األمر هذا صاحب وإن ؟ ]سنة[ وأربعين خمسًا بلغت وقد أنا أآون آيف حكم يا: فقال ؟ اهللا دين بك ويظهر اهللا أولياء
  .)الدابة ظهر لىع وأخف مني باللبن عهدًا أقرب
 عبد أبي عن خديجة، أبي عن عائذ بن أحمد عن الوشاء، عن محمد، بن معلى عن األشعري، محمد بن الحسين - ب
 السيف صاحب جاء فإذا السيف، صاحب يجيء حتى واحد بعد واحد اهللا، بأمر قائم آلنا(: فقال القائم عن سئل أنه اهللا
  .)آان الذي غير بأمر جاء
 اهللا عبد عن الرحمن، عبد ابن اهللا عبد عن شمون، بن الحسن بن محمد عن زياد، بن سهل عن ،محمد بن علي - ج
 بين الذي إمامهم(: قال بإمامهم﴾ أناس آل ندعو ﴿يوم: اهللا عبد ألبي قلت: قال ،سنان بن اهللا عبد عن البطل، القاسم بن

 ).زمانه أهل قائم وهو أظهرهم
  .٦٩ص ٢ج: الثاقب النجم -١
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وذكر يف أخرها  ٬،  والقصة طويلة    Xعجوز كانت واسطة بني الشيعة وإمام العصر 
أرسل إليها دفتراً وكان مكتوباً فيه صلوات على رسول اهللا وباقي األئمة وعليه  Xنه  أ

أن تصلي عليهم فصلي عليهم هكذا وهو طويل٬، ويف  صلوات اهللا عليه٬، وأمره إذا أردت
اللهم أعطه يف نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه٬، ومجيع ( :موضع منه

وعلي  ٬،على حممد املصطفى اللهم صلّ( :ويف أخره هكذا). أهل الدنيا ما تقر به عينه
مجيع األوصياء مصابيح و ٬،واحلسني املصفى ٬،واحلسن الرضا ٬،وفاطمة الزهراء ٬،املرتضى

 الدجى وأعالم اهلدى ومنار التقى والعروة الوثقى واحلبل املتني والصراط املستقيم٬، وصلّ
على وليك ووالة عهده واألئمة من ولده٬، ومد يف أعمارهم وزد يف آجاهلم وبلغهم 

  ).نك على كل شيء قديرإأقصى آماهلم دنيا وديناً وآخرة 

يف يوم اجلمعة٬، ونقل السيد رضي الدين علي بن  أتقريف زيارته املخصوصة اليت   ٣
 ٬،)صلى اهللا عليك وعلى آل بيتك الطيبني الطاهرين( :)مجال األسبوع(طاووس يف كتاب 

خرها آويف  ٬،)صلوات اهللا عليك وعلى آل بيتك هذا يوم اجلمعة: (ويف موضع آخر منها
 ).صلوات اهللا عليك وعلى آل بيتك الطاهرين( :قال

هلارون ) جمموع الدعوات(حبار األنوار عن كتاب ) مزار( آخر كتاب ونقل يف  ٤
وبعد ذكر  ٬،سالماً وصالة طويلة من رسول اهللا واحد واحد من األئمة(موسى التلعكربي 

 Xوصالة خاصة على والة عهد احلجة  ذكر سالماً Xالسالم والصالة على احلجة 
 اللهم صلّ ٬،٬، واألئمة من ولدهعهدهالسالم على والة  :وعلى األئمة من ولده ودعى هلم

٬، صرهم ومتم هلم ما أسندت من أمرهمعليهم وبلغهم أماهلم وزد يف آجاهلم واعز ن
ن وعلى دينك أنصاراً فإ°م معادن كلماتك وخزان علمك وأركا واجعلنا هلم أعواناً

٬، وصفوتك من خلقك توحيدك ودعائم دينك ووالة أمرك٬، وخلصاءك من عبادك
م٬، واردد وبلغهم منا التحية والسال ٬،الئل أوليائك وصفوة أوالد أصفيائكوأولياؤك وس

 .)٬، والسالم عليهم ورمحة اهللا وبركاتهعلينا منهم السالم
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 Xوغريه زيارة له  ٣٠٦يف مجال األسبوع ص) رمحه اهللا(نقل السيد ابن طاووس   ٥
يته طه يف نفسه وذراللهم أع( :كان يف إحدى فقرا¢ا هذا الدعاء بعد صالة تلك الزيارة

ما تقر به عينه٬، وتسر به ٬، وعدوه ومجيع أهل الدنيا وشيعته ورعيته وخاصته وعامته
  .)١( )...نفسه

فسألته عن ( :وفيها٬، العالمة اÔلسي يف حبار األنوارقصة اجلزيرة اخلضراء اليت نقلها   ٦
تأيت إليهم مري¢م من : قالمزروعة٬، ف ين ال أرى هلم أرضاًإيهم فمن أين تأيت إل مرية أهل بلده

: ٬، فقلت لهX األمرصاحب  اإلمام٬، من جزائر أوالد اجلزيرة اخلضراء من البحر األبيض
كم بقي : فقلت ٬،مرتني٬، وقد أتت مرة وبقيت األخرى: ؟ فقال كم تأتيكم مريتكم يف السنة

  .)٢( )أربعة أشهر: ؟ قال حىت تأتيكم

عن أيب قرة دعاء ) عمل شهر رمضان(تاب روى السيد اجلليل علي بن طاووس يف ك  ٧
 :ومن فقرات هذا الدعاء ٬،Xوجود اإلمام احلجة البد أن يقرأ يف مجيع األيام حلفظ 

  .)جتعله وذريته من األئمة الوارثنيو(

 :٬، وقد مر ذكرها يف روايات املهديني٬، وفيهاالوصية اليت رواها الشيخ الطوسي رواية  ٨
أي إذا حضرت  ).اخل ... مها إىل ابنه أول املقربنيليسلفإذا حضرته الوفاة ف: (قال 

  .فليسلمها إىل ابنه أول املهديني Xالوفاة اإلمام املهدي 

: نه قال أليب بصريأ Xاملروي يف مزار حممد بن املشهدي عن اإلمام الصادق   ٩
  .)٣( )... يف مسجد السهلة بأهله وعياله Xكأين أرى نزول القائم (

اإلمام املهدي حممد بن احلسن  يتضح أنّ ٬،وهي غيض من فيض ٬،واياتمن هذه الر ٬،إذن
 ٬X، وإمنا خيرج احلسني Xلديه ذرية أو عقب٬، وليس هو إذن من خيرج عليه احلسني 

  .Xعلى املهدي الثاين عشر 

                                                            
  .٣٠٦ص: األسبوع جمال -١
 .١٦ص ٥٢ج: األنوار بحار -٢
  .١٣٤ص: المشهدي بن محمد مزار -٣
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  :ويقول ضياء

دخلوا على  اًؤساء الواقفة٬، أقطاب الواقفة أيضبأن ر: عندنا رواية ثانية تقول اًأكو أيض(
مام الرضا٬، وكأ�م كانوا حياولون زعزعة إمامة اإلمام الرضا بكل تشكيك يستطيعون اإل

لقد مسعنا من آبائك أن اإلمام ال ميضي " :فقالوا Xدخلوا على اإلمام الرضا . التمسك به
: Xفقال هلم اإلمام . ؟ بإمام إذن فأنت لست ماذا" حىت يرى عقبه وأنت ال عقب لك

يعين ال ميضي اإلمام حىت يرى عقبه إال  "؟ حلديث بعينه إال القائمأولستم رويتم يف هذا ا"
. "بل رويتموه": قال. "ال: "قالوا. ميضي من غري أن يرى عقبه. القائم فإنه ال يرى عقبه

  .)وهذه رواية أخرى واضحة الداللة بأن اإلمام املهدي ال عقب له

  :ويرد عليه

 بن جعفر عن مسعود٬، بن حممد: الكشي لرجا   ٢٩(: الرواية اليت يقصدها هي التالية
 حدثنا: قال ٬،سهل بن إمساعيل عن العباس٬، بن منصور عن سليمان٬، بن محدان عن أمحد٬،
 أيب بن علي عليه فدخل X الرضا عند كنت: قال ٬،امسه أكتم أن وسألين أصحابنا بعض
: قال .مضى :قال ؟ أبوك فعل ما: محزة أيب ابن له فقال ٬،املكاري وابن السراج وابن محزة
 مفترض إمام فأنت: قال .إيلّ :قال ؟ عهد من إىل: فقال: قال .نعم :فقال :قال .موتاً مضى
 يرى حىت ميضي ال اإلمام أنّ روينا إنا: علي له قال: إىل قوله.. . نعم :قال ؟ اهللا من الطاعة
 بلى: قال ال٬،: قال ؟ احلديث هذا غري هذا يف رويتم أما: X احلسن أبو فقال: قال ٬،عقبه
 بلى: علي له فقال قال .قيل ومل معناه ما تدرون ال وأنتم القائم إال فيه رويتم لقد واهللا
 تدع شيء على اجترأت كيف ٬،ويلك :X احلسن أبو له قال احلديث٬، لفي هذا إنّ واهللا

هذه  .)١( )تعاىل اهللا دين عن يصدون الذين من تكن وال اهللا اتق ٬،شيخ يا :قال مث .بعضه
  ؟! اإلمام املهدي ال عقب له ية يقول ضياء إ�ا تدل على أنّالروا

                                                            
  .٢٧٠ – ٢٦٩ص ٤٨ج :المجلسي العالمة -  األنوار بحار -١
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٬، )القائم إال: (وقول ضياء عجيب غريب٬، فالرواية كما ترون مل تذكر امسا٬ً، بل قالت
صرفها ضياء لإلمام املهدي حممد بن    غري التحكم٬، واجلهل املركب    فعلى أي أساس

  ؟؟ Xاحلسن 

�ا بدورها أيء أكثر مما دلت عليه سابقتها٬، أي هذه الرواية يف احلقيقة ال تدل على ش
اإلمام املهدي حممد بن  ٬، بعد أن عرفنا أنّتدل على املهدي الثاين عشر من املهديني 

  .لديه ذرية Xاحلسن 

  :ويقول ضياء

زين هذه الرواية الثانية قد يقال أ�ا ضعيفة السند لكن الرواية األوىل باعترافهم هي (
  :؟ شوف تأمل شلون يلتفوا على داللتها. وا أن يلتفوا على داللتهاصحيحة لذلك هم حاول

٬، Xلكن املقصود من الرواية ليس هو اإلمام املهدي . نعم٬، الرواية صحيحة": قالوا
وصية النيب : مو أحنا قلنا البارحة إن عمدة دليلهم "وإمنا املقصود من الرواية آخر املهديني

. "اًمهدي"؟  ماذا "عشر إمامÝا٬، ومن بعدهم اثنا سيكون من بعدي اثنا عشر" األعظم 
هذي الرواية ناظرة إىل آخر املهديني اإلثين عشر٬، هو الذي سيخرج عليه اإلمام ": قالوا

وبالتايل٬، فإن هذه الرواية ال تثبت أن اإلمام املهدي ال ذرية . احلسني وهو الذي ال عقب له
مام املهدي فمن املمكن أن يصغى إىل وعليه إذا جاء شخص وادعى أنه من ذرية اإل. له

  ."دعواه

الرواية . ؟ شوف تأمل ليش مرفوض. هذا االلتفاف مرفوض. هذا غري مقبول: أحنا نقول
ال يكون اإلمام إال وله عقب إال اإلمام الذي "؟  اليت حنن بصددها ونتمسك �ا ماذا تقول

إن آخر املهديني هو "قول أنت ت: جني نقول "خيرج عليه احلسني بن علي فإنه ال عقب له
ملاذا ؟ ألن . هذا آخر املهديني إمام؟ ما تقدر تقول إمام: نقول لك "الذي خيرج عليه احلسني

دخلت على  ورد يف رواية عن أيب بصري يقول. الروايات نفت عن املهديني صفة اإلمام
: له فقلت Xدخلت على اإلمام الصادق : "مهمة يقول اًالصادق هذي رواية جداإلمام 

فالتفت اإلمام الصادق إىل  اًسيكون بعد القائم اثنا عشر مهدي :أنه قال Xمسعت من أبيك 
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عشر مهديا ومل يقل اثنا إمنا قال اثىن ": قال له.. الحظ جواب اإلمام شلون دقيق . أيب بصري
يعتنا ٬، ولكنهم قوم من شاًعشر إمام اثناومل يقل  اًعشر مهدي اثناإمنا قال "الحظ  "اًعشر إمام

صريح الرواية أن املهديني هم قوم من الشيعة يروجون . "يدعون إىل مواالتنا ومعرفة حقنا
فإذا كانوا ليسوا بأئمة٬، إذن ال ميكن أن حنمل . وليسوا بأئمة إىل مذهب أهل البيت  

ال "..  "إال اإلمام"؟ أل�ا تقول  ملاذا. الرواية اليت حنن بصددها ونتمسك �ا على املهديني
ما قالت إال  "إال اإلمام الذي خيرج عليه احلسني"؟  من "يكون اإلمام إال وله عقب إال

٬، ووصف "إال اإلمام"قالت . املهدي الذي خيرج عليه احلسني حىت ميكن نؤوهلا باملهديني
  .)اإلمام احنصر على األئمة من آل حممد

  :ويرد عليه

املقصود منها هو املهدي الثاين  إننا نلتف على الرواية حني نقول إنّ: ضياء يقول  ١
  ! عشر٬، فيا للموازين كم هي مقلوبة عند هؤالء املفلسني

!  ألن الرواية مست من خيرج عليه احلسني إماماً: ؟ جييبنا كيف نلتف: ولو سألنا ضياء
هذه الرواية تنضاف للروايات األخرى اليت تسمي  نّأطيب يا فهيم٬، هذا يعين : نقول له

ألننا علمنا بالدليل  ؛٬، فهي قد مست املهدي األخري إماما٬ً، وهذا أمر مقطوع فيهاملهديني أئمة
  .اإلمام املهدي حممد بن احلسن له عقب القطعي أنّ

املهديني أئمة وأوصياء٬، وهي غيض من  وإليكم اآلن هذه الروايات اليت تدل على أنّ
  :فيض

على حممد  الرحيم اللهم صلّبسم اهللا الرمحن ( :Xالدعاء الوارد عن اإلمام الرضا يف 
سيد املرسلني٬، وخامت النبيني٬، وحجة رب العاملني٬، املنتجب يف امليثاق٬، املصطفى يف 
الظالل٬، املطهر من كل آفة٬، الربيء من كل عيب٬، املؤمل للنجاة٬، املرجتى للشفاعة٬، 

ته اللهم أعطه يف نفسه وذريته وشيعته ورعي ):Xإىل قوله ... ( املفوض إليه دين اهللا
وخاصته وعامته وعدوه ومجيع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه٬، وبلغه أفضل ما 

على وليك  وصلّ ):Xمث يقول ... ( أمله يف الدنيا واآلخرة إنك على كل شيء قدير
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ووالة عهدك واألئمة من ولده٬، ومد يف أعمارهم وزد يف آجاهلم وبلغهم أقصى آماهلم 
  .)١( )لى كل شيء قديرديناً ودنيا وآخرة إنك ع

من  يف دعاء الثالث من شعبان املعظم يف شأن املهديني  Xعن اإلمام العسكري و
٬، وقد ورد يف Xأ�م احلجج على اخللق بعده  ٬X، ويقر اإلمام Xبعد اإلمام املهدي 

:  Xهذا الدعاء بكلمة لإلمام العسكري قاهلا أليب القاسم بن العالء اهلمداين وهو وكيله
ولد يوم اخلميس لثالث خلون من شعبان فصمه وادع فيه ¸ذا  Xموالنا احلسني إنّ (

وسيد األسرة٬، املمدود بالنصرة يوم : (... ٬، وهو طويل أقتبس منه موضع الشاهد)الدعاء
األئمة من نسله والشفاء يف تربته والفوز معه يف أوبته٬،  املعوض من قتله أنّ ٬،الكرة

م وغيبته٬، حىت يدركوا األوتار٬، ويثأروا الثأر٬، ويرضوا واألوصياء من عترته بعد قائمه
  .)٢( )اجلبار٬، ويكونوا خري أنصار

واألوصياء من عترته بعد : (٬، فهو يقولXوفيه نص على وجود أوصياء للقائم 
  ).قائمهم وغيبته

٬، وما جيريه اهللا عز ٬X، أنه ذكر املهدي عن النيب : (... جاء يف شرح األخبارو
 :قال؟  كل هذا جيمعه اهللا له ٬،يا رسول اهللا: فقيل له. والفتح على يديه وجل من اخلريات

  .)٣( )وما مل يكن منه يف حياته وأيامه هو كائن يف أيام األئمة من بعده من ذريته ٬،نعم

  لتصلن هذه ¸ذه: إىل احلرية٬، فقال خرج أمري املؤمنني (: عن حبTة العرين٬، قالو
حىت يباع الذراع فيما بينهما بدنانري٬، ولي�بننيº باحلرية   ة واحلريوأومئ بيده إىل الكوفة  

مسجد له مخسمائة باب يصلي فيه خليفة القائم عجل اهللا تعاىل فرجه؛ ألنّ مسجد 
يا أمري املؤمنني٬، ويسع : قلت .الكوفة ليضيق عنهم٬، وليصلني فيه إثنا عشر إماماً عدالً

تبىن له أربع مساجد مسجد الكوفة : الق! ؟ الكوفة هذا الذي تصف الناس يومئذمسجد 

                                                            
: طاووس ابن للسيد األسبوع جمال بعدها، وما ٢٧٣ص: للطوسي الغيبة ،٤١١ – ٤٠٥ص: المتهجد مصباح -١

 .٣٣١ص ١ج: الحائري اليزدي علي للشيخ - الغائب ةالحج إثبات في الناصب إلزام بعدها، وما ٣٠١ص
: للكفعمي المصباح ،٣٠٣ص ٣ج :طاووس ابن للسيد -  اإلقبال ،٣٤٧ص ٩٨وج ،٩٤ص ٥٣ج: األنوار بحار -٢

 .٣٥ص: الدرجات بصائر مختصر ،٨٢٦ص: الطوسي للشيخ - المتهجد مصباح ،٥٤٣ص
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٬، وأومئ بيده حنو أصغرها وهذا ومسجدان يف طريف الكوفة من هذا اجلانب وهذا اجلانب
إنّ يف احلرية يoبىن مسجد  Xيف هذه الرواية يقول أمري املؤمنني  .)١( )البصريني والغريني

وهؤالء  ٬،)إماماً عدالً وليصلني فيه إثنا عشر: (قال Xيصلي فيه خليفة القائم٬، مث إنTه 
٬، �م ليسوا هم األئمة اإلثين عشر أأي  Xيصلون فيه بعد أن يبنيه القائم  األئمة 
  ).املهديني(هم من تسميهم الروايات األخرى  وإمنا

القائم ميلك ثالمثائة وتسع سنني كما  إنّ: (Xقال أبو جعفر : عن أيب اجلارود٬، قالو
األرض عدالً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجورا٬ً، ويفتح لبث أهل الكهف يف كهفهم٬، ميأل 

٬، يسري بسرية اهللا له شرق األرض وغر¸ا٬، ويقتل الناس حىت ال يبقى إال دين حممد 
  .)٢( )سليمان بن داود٬، متام اخلرب

٬، بل هو أحد املهديني Xفالقائم يف هذه الرواية ليس هو حممد بن احلسن العسكري 
  :الرواية اآلتية ٬، كما يتبني منXمن ذريته 

واهللا : يقول Xمسعت أبا جعفر حممد بن علي : (عن جابر بن يزيد اجلعفي٬، قال
: فقلت له: قال .ليملكن رجل منا أهل البيت ثالمثائة سنة وثالث عشرة سنة ويزداد تسعاً

؟  وتيف عامله حىت مي وكم يقوم القائم :قلت له. بعد موت القائم :ومىت يكون ذلك ؟ قال
  .)٣( )سع عشرة سنة من يوم قيامه إىل يوم موتهت :فقال

قلت : قال ٬،عن أيب بصري(: املهديني ليسوا أئمة مستدالً بالرواية التالية قول ضياء بأنّ  ٢
: إين مسعت من أبيك أنه قال ٬،يا ابن رسول اهللا ):عليهما السالم(للصادق جعفر بن حممد 

٬، إثنا عشر إماماً: ٬، ومل يقلال اثنا عشر مهدياًإمنا ق :فقال إماما٬ً،يكون بعد القائم اثنا عشر 
 .)٤( )ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا ومعرفة حقنا

                                                            
 .٢٥٤ص ٣ج: األحكام تهذيب -١
  .٤٧٤ص: الطوسي للشيخ -  الغيبة -٢
  .٣٥٤ص: للنعماني - الغيبة آتاب -٣
 .٣٥٨ص: النعمة وتمام الدين آمال -٤
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إثنا : ٬، ومل يقلإمنا قال اثنا عشر مهدياً: (حني قال Xقوله هذا مغالطة٬، فاإلمام : أقول
  .مل يكن بصدد نفي كو�م أئمة٬، وإمنا إثبات كو�م مهديني) عشر إماماً

مث بعد أيام جاء . جاء الناجحون: لو إنين قلت: ولكي يتوضح األمر أضرب هذا املثل
مل أقل جاء املتفوقون٬، بل : فأرد عليه. أنت قلت جاء املتفوقون: سني من الناس وقال يل

  ؟؟ ين أنفي صفة التفوق عنهمأفهل يدل كالمي هذا على . قلت جاء الناجحون

قبل  ضهم٬، أو كلهم متفوقون٬، ولكين كنت يف وقت ماألنه قد يكون بع ؛بالتأكيد ال
قد حتدثت عن متفوقني٬، وأردت أن ال يلتبس األمر على السامع٬، بأن  )جاء الناجحون(قويل 

يظن أن هؤالء املتفوقني اجلدد هم نفس أولئك الذين سبق أن حتدثت عنهم٬، فاخترت 
  .ألميز بني هؤالء وأولئك) الناجحون(اصطالح 

أئمة٬، وإمنا قال مهديني مل يقل  Xأبيه  هديني باملهديني٬، وقول اإلمام إنّتسمية امل ٬،إذن
املهديني ليسوا بأئمة٬، وكالم ضياء يف هذا الصدد ال يعدو عن كونه جهالً  نّال يعين أ
  .فاضحاً

ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس : (بقوله Xتعقيب اإلمام الصادق  نّأواحلقيقة 
أراد أن مييز بني األئمة واملهديني  Xيدل بدوره على أنه ) قناإىل مواالتنا ومعرفة ح

  .األئمة هم املهديون كي ال يشتبه األمر فيoظن أنّ

ال ينفي كو�م أئمة كما يظن ضياء مبنطقه وكون املهديني قوم من شيعة آل حممد 
  .األعوج٬، فهذا إبراهيم من الشيعة وهو إمام بنص القرآن الكرمي

عن  ٬،حممد بن الفضيلويدعو لواليته٬، فعن  Xمن شيعة علي   بل هذا رسول اهللا
يدعو إىل والية  وأن حممداً ٬،آية حملمد  علياً إنّ( :Xأبو جعفر  قال :قال ٬،أيب محزة

  .)١( )Xعلي 
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نك إأوحى اهللا إىل نبيه فاستمسك بالذي أوحى إليك (: قال ٬،Xعن أيب جعفر و
  .)١( )هو الصراط املستقيم يوعل يقال إنك على والية عل ٬،راط مستقيمعلى ص

يدعو إىل  حممداً إنّآية حملمد و X علياً إنّ( :Xأبو جعفر  قال :قال ٬،عن أيب محزةو
  .)٢( )Xوالية علي 

جربئيل  نّأ أال :قال رسول اهللا ( :Xقال أبو جعفر  :قال ٬،عن سعد بن طريفو
  .)٣( )بواليته علي بن أيب طالب ويأمرك ربك يأمرك حبب ٬،يا حممد :فقال أتاين

  :ويقول ضياء

لكن أحنا سيدنا عندما نقرأ زيارات اإلمام احلجة جند يف ": واحد يقول فدزين٬، (
  ؟ شلون "اًوأن هؤالء الذرية من األئمة أيض الزيارات إشارة إىل وجود ذرية له

ه السالم على والة عهد"نقرأ يف السالم عليه الذي يرويه الشيخ اÔلسي يف البحار : أوالً
  .واحد. هذا نص صريح أن اإلمام له ذرية وهم أئمة "واألئمة من ولده

ونقرأ يف رواية حممد بن عيسى بن عبيد اليقطيين اليت يرويها عن الصاحلني٬، وهذه الرواية 
استطعت  إن": اليت تقرؤو�ا يف ليلة القدر٬، مر عليكم حتمÝا يف ليلة القدر الرواية اليت تقول

 "اللهم كن لوليك احلجة بن احلسن: ويف كل أحوالك وساجداً وراكعاً اًدوقاع اًفاقرأ له قائم
وجتعله " :يف آخر الرواية يف آخر الدعاء وردت هذه الفقرة. الرواية لعلها مرت عليكم
يطلب أن  اإلنسانإذن هذه الرواية تصرح بأن له ذرية وأن . "وذريته من األئمة الوارثني
  .يكونوا من األئمة الوارثيني

وصل على وليك ووالة عهده واألئمة من " :Xورد يف الصالة الواردة عنه  اًضأي
  ."ولده

                                                            
  .٩٢ – ٩١ص :الصفار الحسن بن محمد -  الدرجات بصائر -١
  .نفسه -٢
  .٩٤ص :الصفار الحسن بن محمد -  الدرجات بصائر -٣
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ـ شلون نوفّق . Xإذن عندنا نصوص ثالثة تصرح بأن اإلمام هنالك أئمة من ولده  ف
ومل يقل اثىن عشر  اً؟ إمنا قال اثىن عشر مهدي بني هذه النصوص٬، وبني الرواية اليت تقول ماذا

  .)اًإمام

  :ويرد عليه

النصوص اليت تدل على إمامة املهديني أكثر من هذه اليت ساقها ضياء٬، ومنه يتبني أنه   ١
 .وشيطانه ٬،ال ¢مه احلقيقة٬، بل يقوده هوى نفسه

 عشر اثىن يقل ومل اًمهدي عشر اثىن قال إمنا: (علمنا مما تقدم أنه ال تعارض بني قوله  ٢
 .ديني أئمةامله ٬، وبني الروايات اليت تنص على أنّ)اًإمام

  :ولكن لنسمع ما يقوله ضياء٬، يقول

؟ النص األول  ليش. على شيء منها االعتمادهذي النصوص الثالثة بتمامها ال ميكن (
هذا يرويه الشيخ اÔلسي عليه  "السالم على والة عهده واألئمة من ولده"وهو السالم٬، 

ومل ينسب هذا السالم . عتيقالرمحة يف البحار٬، ينقله عن كتاب عرب عنه بالكتاب الغروي ال
نقله حتت عنوان . مل يoنسب إىل أحد من املعصومني أصالًإىل أحد من املعصومني أصال٬ً، 

هل هو صادر عن معصوم أو عن غري . ؟ ال يoعلم  سالم٬، لكن هذا السالم عمTن صادر
؟  من هومؤلف الكتاب الذي ورد فيه السالم٬، الّي كتبه الغروي العتيق٬، . ؟ ال يoعلم معصوم
وحنن نعلم بأن . الشيخ اÔلسي عثر عليه٬، ألجل أن حيفظه ضمه إىل كتاب البحار. ال يoعلم

وهذا نص مل يoعلم انتسابه . به االحتجاجأي نص ال نعلم استناده للمعصوم ال ميكن 
  .)فهذا نص ال حيتج به. للمعصوم فضالً عن استناده

  :ويرد عليه

اهد منه حتديداً قد ورد هلا شواهد يف كالم املعصومني هذا الدعاء والفقرة موضع الش إنّ
 بسم اهللا الرمحن الرحيم اللهم صلّ( :Xعن اإلمام الرضا  الدعاء الوارد٬، كما يف 

املصطفى  ٬،املنتجب يف امليثاق ٬،وحجة رب العاملني ٬،وخامت النبيني ٬،على حممد سيد املرسلني
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 ٬،املرجتى للشفاعة ٬،املؤمل للنجاة ٬،بمن كل عي يءالرب ٬،املطهر من كل آفة ٬،يف الظالل
اللهم أعطه يف نفسه وذريته وشيعته ورعيته ): Xإىل قوله ... ( املفوض إليه دين اهللا

وبلغه أفضل ما  ٬،وخاصته وعامته وعدوه ومجيع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه
على وليك  لّوص): Xمث يقول ... ( قدير يءأمله يف الدنيا واآلخرة إنك على كل ش

ومد يف أعمارهم وزد يف آجاهلم وبلغهم أقصى آماهلم  ٬،ووالة عهدك واألئمة من ولده
  .)١( )ديناً ودنيا وآخرة إنك على كل شيء قدير

واألئمة من : (املهديني بكو�م أئمة بقوله Xففي هذا الدعاء وصف اإلمام الرضا 
عن كتاب العتيق الغروي يشهد له مضمون الدعاء الذي نقله اÔلسي  ٬، هذا على أنّ)ولده

٬، وعلى أي حال مل يoعرف عن أحد من فقهاء الطائفة احملقة بكون مصدره املعصومني 
األدعية الواردة  يف تلك األعصار حتديداً أن أقدم على كتابة دعاء من عند نفسه٬، السيما وأنّ

ن النقل عن الكتاب عناية الشيخ اÔلسي وإكثاره م وكذلك فإنّ. عن آل حممد كثرية جداً
  .ما ورد فيه مصدره آل حممد  يرى أنّ   أي اÔلسي   املذكور قرينة معتد �ا على أنه 

ما ورد يف هذا الكتاب مؤيد يقوي ما ورد يف غريه السيما الدعاء  أخرياً حنن نقول إنّ
  .Xالوارد عن اإلمام الرضا 

  :ويقول ضياء

ة حممد بن الوارد يف ذيل رواي "نيالوارثاألئمة  وجتعله وذريته من"جني إىل النص الثاين (
ال حيتج به؟ ليش ال حيتج به؟ ألن هذه الفقرة واردة يف ذيل رواية  اًهذا أيض. عيسى بن عبيد

  .الذي يستحب قراءته يف ليلة القدر "اللهم كن لوليك"

يه زين٬، هذا الدعاء مروي عن حممد بن عيسى بن عبيد بنقلني؛ بنقل الشيخ الكليين عل
بن اهذا الدعاء والرواية الواردة عن . الرمحة يف الكايف٬، وبنقل السيد بن طاووس يف اإلقبال

؟ الفرق أن هذه الفقرة  الفرق ما هو. نياملضامعبيد مروية بنقلني عن نفس الرواية وبنفس 
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ليست موجودة يف نقل الشيخ الكليين يف الكايف٬،  "وجتعله وذريته من األئمة الوارثني"
  .أما يف الكايف فغري موجودة. وس يف إقبال األعمالطاوة يف نقل السيد بن موجود

زين٬، اآلن عندنا رواية منقولة بنقليني؛ أحد النقليني مشتمل على الفقرة٬، النقل اآلخر غري 
؟ هناك قاعدة معروفة يلتزم �ا أكابر الفقهاء  نعول على أي النقليني. مشتمل على الفقرة

إذا كان هناك نقالن خمتلفان يف الزيادة والنقيصة وأحد : "الرمحة٬، يقولكالسيد اخلوئي عليه 
ألن كتاب " :؟ السيد اخلوئي يقول ملاذا" ني يف كتاب الكايف فإنه يقدم على النقل اآلخرالنقل

وأنت سامع مين لعله غري مرة بأن الشيخ الكليين قد ألف " الكايف أضبط من غريه من الكتب
شرين سنة٬، لذلك كتابه الكايف يعترب من أضبط الكتب٬، بل أضبط كتاب الكايف يف مدة ع

فإذا جاءت رواية يف كتاب الكايف٬، ونفسها جاءت يف كتاب . الكتب احلديثية عند الشيعة
فإذا . آخر لكن مع زيادة أو مع نقيصة٬، فاملعول على كتاب الكايف٬، هذي قاعدة معروفة

قالن؛ نقل الشيخ الكليين مل يشتمل على عندنا روايتان٬، عندنا ن: كان كذلك أحنا نقول
٬، ونقل السيد بن طاووس مشتمل على "وجتعله وذريته من األئمة الوارثيني"العبارة اليت تقول 

هذه الفقرة٬، مبقتضى تلك القاعدة يعول على الشيخ الكليين عليه الرمحة وال يعول على النقل 
  .)له املقابل

  :ويرد عليه

يكذب ويغش سامعيه٬، فاملسألة ليست كما   لألسف  وكما هي عاد¢م   ضياء هنا 
على الناس٬، بالزعم أن للسيد اخلوئي رأي٬، وبالتايل عليكم أيها الناس أن ) يلفلفها(أراد أن 

تبنوا دينكم وعقائدكم على رأي للسيد اخلوئي رمحه اهللا٬، فكيف إذا كان ضياء يكذب على 
  ؟! السيد اخلوئي

م الدراية٬، وعلماء األصول٬، وقوهلم حجة لدى ضياء٬، هذه املسألة قد حبثها أصحاب عل
  :بعض كلمات أصحاب الدراية اآلن وإليكم
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واألول مقبول من الثقة حيث ال يقع املزيد . املزيد؛ والزيادة تقع يف املنت٬، واإلسناد(
  .)١( )منافيا ملا رواه غريه من الثقات ولو يف العموم واخلصوص

يد ؛ ألن ذلك ال يز"من الثقة"إذا وقعت الزيادة  "مقبول"وهو املزيد يف املنت  "واألول"(
كانت  يا ملا رواه غريه من الثقات٬، ولوحيث ال يقع املزيد منافعلى إيراد حديث مستقل؛ 

بأن يكون املروي بغري زيادة عاما بدو�ا فيصري �ا خاصا٬، أو     يف العموم واخلصوصاملنافاة 
  .)٢( )وقد تقدم حكمهفيكون املزيد حينئذ كالشاذ٬،   بالعكس 

وهو ما زيد فيه على غريه مبا جاء مبعناه إما يف القول٬، كما يروى قوله : قالوا .املزيد(
هو الطهور ". وقوله يف ماء البحر) وترا�ا طهوراً وطهوراً ألرض مسجداًجعلت يل ا": 

ثال وصلى٬، أو يف الفعل كما إذا ورد أنه دخل البيت احلرام م. "والطهور ماؤه واخلل منيبه
وكيف كان فالزيادة٬، إن شذ �ا صاحبها فلها حكم الشاذ٬، . وروى هو أنه دخل وصلى

وإال قبلت إال أن تشتمل على منافاة بني املزيد وغريه٬، وحينئذ فلها حكم املتعارضني 
  .)٣( )والترجيح مث اجلمع

  :أما األصوليون٬، ومن مجلتهم السيد اخلوئي٬، فهذه بعض أقواهلم

أنه إذا دار األمر بني الزيادة والنقيصة فاملشتملة على الزيادة مقدمة على  ومعلوم... (
  .)٤( )الناقص

ولكن إذا دار األمر بني الزيادة والنقيصة فأصالة عدم الزيادة مقدمة عند العقالء٬، ... (
  .)٥( )ألن اخلطأ بالسقط كثري خبالف الزيادة فإ�ا بال وجه

  

                                                            
  .١٢٨ص ١ج :البابلي حافظيان الفضل أبو -  الحديث دراية في رسائل -١
  .١٨٧ص ١ج :البابلي حافظيان الفضل أبو -  الحديث دراية في رسائل -٢
  .٣٠٧ – ٣٠٦ص :الصدر حسن السيد - الدراية نهاية -٣
  .١٦٤ص :للسبحاني األصفهاني، بحث تقرير - األزهار نخبة -٤
  .٤٧٢ص ١ج :المنتظري الشيخ - اإلسالمية الدولة وفقه الفقيه والية في دراسات -٥
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ني الزيادة والنقصان الترجيح مع عدم الزيادة٬، وال ينايف يف مقام الدوران ب: وثانياً... (
ذلك اشتراك كل منهما يف األصل العقالئي٬، وهو أصالة عدم الغفلة٬، ألن الغفلة بالنقص 

  .)١( )أقرب إىل االنسان من الغفلة بالزيادة٬، فإن زيادة الراوي من عند نفسه يف غاية البعد

  :ه حقيقته٬، قال السيد اخلوئيأما ما كذبه ضياء على السيد اخلوئي فهذ

 لفظة على مشتملة غري    س سرهقد الكليين رواه ما على   )٢( الرواية إن": الثاين" ...(
 جناسة على هلا داللة فال وعليه. تشربه ال X قوله على تشتمل وإمنا فقال٬، قوله بعد" مخر"

 مشتملة ¢ذيبه يف )س سرهقد( الشيخ نقلها نعم. فحسب شربه حرمة على تدل وإمنا العصري
 من شئ يف اللفظة هذه ينقل مل وإن. تشربه ال مخر: فقال: هكذا فالرواية مخر لفظة على
 عن احلدائق يف تعجب هنا ومن. أيضاً الشيخ إىل الرواية إسنادمها مع والوسائل الوايف
 اهاونسب مخر لفظة على مشتملة غري الكليين عن الرواية نقال حيث والوسائل الوايف صاحيب

 جناسة على دلت وإن فالرواية هذا فعلى عليها٬، مشتملة الشيخ رواية أن مع أيضا الشيخ إىل
 وإن الزيادة عدم وأصالة الكليين٬، برواية معارضة الشيخ رواية أن إال ثلثيه ذهاب قبل العصري
 غفلةال عدم أصالة ألن بالزيادة العمل على العقالء لبناء النقيصة عدم أصالة على تتقدم كانت

 فينقص ينسى قد اإلنسان فإن النقيصة طرف يف الغفلة عدم أصالة عن أقوى الزيادة طرف يف
 البعد من فهو كلمتني أو كلمة الرواية على فيضيف ينسى أنه وأما    مثالً    لفظتني أو لفظة
 أضبطية أن إال )قدس سرمها( الكليين رواية على الشيخ رواية تقدمي هذا ومقتضى مبكان
 ونقله املوارد بعض يف شاهدناه كما" قده" الشيخ ألن ذلك عن متنعنا احلديث نقل يف الكليين
 أصالة يعارضها ال الكليين رواية يف الغفلة عدم أصالة ومعه يزيد أو ينقص قد واحد غري

                                                            
  .٣١٨ص ١ج :للخوانساري النائيني، بحث تقرير - الطالب منية -١
 محمد، بن أحمد عن يحيى، بن محمد -  ٧: (٤٢١ص ٦ج :الكليني الشيخ - الكافي: التالية هي المقصودة الرواية -٢
 أهل من الرجل عن X اهللا عبد أبا سألت: قال ،عمار بن معاوية عن ،يعقوب بن يونس عن إسماعيل، بن محمد عن

 يشربه وهو بقوله أفأشربه النصف على يشربه أنه أعلم وأنا الثلث على طبخ قد: ويقول بالبختج يأتيني بالحق المعرفة
 على يستحله وال الثلث على يشربه نعرفه ال ممن المعرفة أهل غير من فرجل: فقلت تشربه، ال: فقال ؟ النصف على

  ).نعم: قال ؟ منه نشرب ثلثه يوبق ثلثاه ذهب قد الثلث على بختجا عنده أن يخبرنا النصف،
 ،يعقوب بن يونس عن ،إسماعيل بن محمد عن ،محمد بن أحمد: (١٢٢ص ٩ج :الطوسي الشيخ - األحكام تهذيب
 طبخ قد ويقول بالبختج يأتيني بالحق المعرفة أهل من الرجل عن X اهللا عبد أبا سألت: قال ،عمار بن معاوية عن
 ال ممن المعرفة أهل غير من فرجل: قلت تشربه، ال خمر: فقال ،النصف ىعل يشربه نهأ اعرفه وأنا الثلث على
 يشرب ثلثه وبقي ثلثاه ذهب قد الثلث على بختجًا عنده أّن يخبرنا النصف على يستحله وال الثلث على يشربه نعرفه
  ).نعم: قال ؟ منه
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 اشتمال عدم يثبت وبه التهذيب رواية على الكايف رواية فتتقدم الشيخ رواية يف عدمها
 قاعدة إىل الرجوع من مناص ال ومعه تتعارضان الروايتني أن أو مخر لفظة على الرواية
 أصالة على تتقدم إمنا الزيادة عدم أصالة أن على هذا. ثلثيه ذهاب قبل العصري يف الطهارة
  .)١( )للزيادة ناف وغري ساكتا ناقلها كان إذا فيما النقيصة عدم

نه من الواضح عدم ألة الزيادة٬، كما السيد اخلوئي من القائلني بأصا نّأمن الواضح  :أقول
هناك قاعدة معروفة يلتزم �ا أكابر الفقهاء (: وجود مثل القاعدة اليت زعمها اخلباز بقوله

إذا كان هناك نقالن خمتلفان يف الزيادة والنقيصة وأحد : "كالسيد اخلوئي عليه الرمحة٬، يقول
  .)"النقليني يف كتاب الكايف فإنه يقدم على النقل اآلخر

بسياق املقارنة بني أضبطية الشيخ الكليين  كان فالسيد اخلوئي كما يتبني من كالمه
أمران كالمها غري متوفر يف مسألتنا٬، ومها؛  ةوالشيخ الطوسي حتديدا٬ً، والدافع هلذه املقارن

 الشيخ ألن(هو  :وجود التعارض بني ما ينقله الطوسي٬، وما ينقله الكليين٬، وثانيهما: أوالً
إذن املسألة ). يزيد أو ينقص قد واحد غري ونقله املوارد بعض يف كما شاهدناه" هس سرقد"

  .من أكرب الكذب" قاعدة معروفة"خاصة بالشيخ الطوسي٬، وسحبها إىل غريه٬، والزعم بأ�ا 

  .النتيجة إذن ما نقله ابن طاووس مقبول٬، واملهديون حبسبه أئمة

  :ويقول ضياء

اللهم صل على وليك ووالة " عنه Xالصالة عليه  النص الثالث هو النص الوارد يف(
 .؟ وارد عن يوسف بن يعقوب الضراب وارد عن من النصهذا  :عهده واألئمة من ولده

التقى بامرأة يف املدينة املنورة وزعمت أ�ا جارية يف بيت اإلمام العسكري مث  بأنهيقول 
طيب٬، ال هذه . Xن اإلمام زعمت أ�ا تلتقي باإلمام املهدي٬، وجاءت له �ذا الصالة م

اجلارية معروفة٬، هذا يعقوب بن يوسف الضراب أصالً شخصية جمهولة ال ذكر هلا يف كتب 
  ).؟ فكيف يعتمد على نقل مل يعلم من هو ناقله. التراجم٬، ال ذكر هلا يف كتب الرجال

  
                                                            

 .١٠٨ – ١٠٦ص شرح ٢ج :الخوئي السيد - الطهارة آتاب -١



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ....................................................... ٤٨

  :ويرد عليه

له الدعاء الوارد كالم ضياء هذا عني العجز واإلفالس٬، فالدعاء الوارد عن الضراب يشهد 
هذا الدعاء تلقاه  نّأ٬، وفيه الصالة ذا¢ا اليت يف دعاء الضراب٬، كما Xعن اإلمام الرضا 

وقد روي هذا اخلرب الشريف يف (: املريزا النوري فيه قد قالماء الطائفة احملقة بالقبول٬، فعل
صلوات والدعاء ومل يعني وقت لقراءة هذه ال... عدTة كتب معتربة للقدماء بأسانيد متعددة 

بعد  األسبوعرضي الدين علي بن طاووس يف مجال  يف خرب من األخبار إلّا ما قاله السيد
إذا تركت تعقيب عصر يوم : ".. من يوم اجلمعة٬، قال ذكره التعقيبات املأثورة لصالة العصر
كالم اطّلعنا اهللا جلّ جالله عليه ويستفاد من هذا ال اجلمعة لعذر فال تتركها أبداً ألمر

هذا الباب٬، وال يستبعد  ه حصل له من صاحب األمر صلوات اهللا عليه شيء يفأنالشريف 
 .)١( )تقدTم يف الباب السابق مفتوح٬، وقد Xنّ الباب إليه أكما صرTح هو  منه ذلك٬،

٬، وفيه دليل )٢( )مجال األسبوع(وكالم السيد ابن طاووس املذكور تضمنه كتابه : أقول
  .الطائفة العاملني لدعاء الضرابقوي على قبول علماء 

أما املرأة فالرواية ذا¢ا تشهد هلا٬، فهي كما يظهر من الرواية كانت واسطة بني الشيعة 
  .)٣( ٬، فهي موضع ثقة من الشيعةXواإلمام 

  :ويقول ضياء

٬، وأن هذه الذرية أئمة Xإذن النصوص الثالثة اليت تصرح بوجود ذرية لإلمام املهدي (
فنبقى حنن والرواية اليت اعترف أدعياء املهدوية . الثالثة مل يثبت منها شيءهذه النصوص .. 

له عقب إال اإلمام الذي خيرج عليه احلسني بن علي فإنه وال يكون إال "أ�ا رواية صحيحة٬، 
فكل من . وهذه الرواية صحيحة صرحية تدل على أن اإلمام املهدي ال عقب له "ال عقب له

  .)ال ذرية له Xمام فهو كاذب دجال مدلس ألن اإلمام يدTعي أنه من ذرية اإل

                                                            
    .٤٦٩ – ٤٦٨ص ٢ج: الثاقب النجم -١
  .٣٠١ص : األسبوع جمال -٢
 المرأة، وثاقة على متوقفة الرواية وصحة الرواية، صحة على متوقفة المرأة وثاقة أن بمعنى دور؛ هنا ُيقال ال -٣
  .المرأة وثاقة على متوقفة غير الرواية صحة فإن
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  :يرد عليه

نعم كالعادة يطيب لكم أن تدفنوا رؤوسكم بالرمال٬، وتطلقوا العنان خليالكم فترون من 
  ! يف أمرT اهلزائم أحلى االنتصاراتخالل بريقها املز

تصدح  والقارئ اآلن أدرك كم كانت خطواتكم عرجاء٬، فالنصوص الثالثة وغريها أيضاً
) احلسني عليه خيرج الذي اإلمام إال عقب وله إال اإلمام يكون ال(بإمامة املهديني٬، ورواية 
  .وقد تبني للقارئ من هو الكذاب الدجال املدلس. املهديني أئمة هي بدورها تدل على أنّ

  :ويقول ضياء

اإلمام . هو صاحب العصر والزمان "إال اإلمام الذي خيرج عليه احلسني بن علي" إذن(
 X؟ الرجعة تكون عند ظهور القائم  الرجعة مىت تكون "أول من يرجع"الباقر يقول 

قيام  إمنا يرجع إىل الدنيا عند هذا صريح الروايات..  Xلتكون مكملة لدوره املبارك 
من أول من .. عند قيام القائم ..  اًومن حمض الكفر حمض اًالقائم من حمض اإلميان حمض

خياطب محران بن أعني  "...إن أول من يرجع جلاركم": اقر يقوليرجع؟ اإلمام الب
جلاركم احلسني بن علي صلوات اهللا وسالمه عليه٬، فيملك حىت يسقط حاجباه على ..."

بارحة ال Xعن الصادق  اًذا املعىن كثرية؛ يف الرواية أيضوالروايات يف ه "عينيه من الكرب
: Xالرواية عن الصادق .. اليت مل نقرأها من الروايات  اًقرأنا عدة روايات٬، هذه أيض

السفياين يف  "فريسل املهدي سراياه إىل السفياين يف دمشق فيأخذونه ويذحبونه على الصخرة"
مث يظهر احلسني بن علي باثين عشر ألف صديق مع أصحابه الذين قتلوا " Xعهد اإلمام 

هو  Xوارد أن اإلمام احلسني لذلك  "معه يف كربالء مث يظهر الصديق األكرب أمري املؤمنني
وتغسيله مث ميلك احلسني مث يأيت دور أمري املؤمنني لذلك هو  Xالذي يقوم بتجهيز املهدي 

الذي يغسله وهو الذي يكفنه وهو الذي يصلي على احلسني ويواريه٬، مث تكون احلكومة يف 
كن حيضر له يف ٬، أمري املؤمنني ما حضر للحسني يف كربالء لXالرجعة بيد أمري املؤمنني 

  .)الرجعة؛ يغسله يف الرجعة جيهزه يف الرجعة يواريه يف الرجعة
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  :يرد عليه

له ذرية٬، والروايات الدالة على هذه  Xاإلمام املهدي حممد بن احلسن  علمنا أنّ  ١
احلقيقة حتصى بالعشرات٬، فال سبيل لردها٬، وعلمنا بالنتيجة أن من يرجع عليه اإلمام احلسني 

X ٬، وعليه ال قيمة تذكر لكالم ضياء يف هذه من املهديني عشر ي الثاين هو املهد
  .النقطة٬، وما كالمه سوى أحالم يقظة تضطرب يف رأس مريض

 حمض ومن اًحمض اإلميان حمض من القائم قيام عند الدنيا إىل يرجع إمنا(: أما قوله  ٢
  :٬، فهذا القول أورده الشيخ املفيد مرسال٬ً، بقوله)اًحمض الكفر

 أو حمضاً اإلميان حمض من قربه يف يسأل إمنا: قال أنه  X  اهللا عبد أيب عن روي وقد(
 إىل يرجع إمنا :الرجعة يف وقال. عنه يلهى فإنه هذين سوى ما فأما ٬،حمضاً الكفر حمض
 هذين سوى ما فأما ٬،حمضاً الكفر حمض أو حمضاً اإلميان حمض من القائم قيام عند الدنيا

  .)١( )املآب يوم إىل هلم رجوع فال

  :منها ٬،وهذا ال ينفع ضياء ألمور

القائم هنا ال بد أن يكون املراد منه هو املهدي األخري من املهديني اإلثين عشر  إنّ   أ
ونتيجة التعارض تقتضي ٬، لئال يقع التعارض بني هذا الوارد وروايات املهديني 

إذن أفضل أحوال هذا الوارد هو  .ألن روايات املهديني متواترة معىن ؛هذا الوارد إسقاط
  .داللته على املهدي الثاين عشر

الشيخ املفيد على ما يبدو مل يكن بوارد االقتصار على الرواية فقط٬، بل الرواية وما   ب
 :الوارد للشيخ املفيد نفسه٬، قال يفهمه هو كذلك٬، ولذلك نسب البعض هذا

 قبل الدنيا إيل األموات من ثريك رجعة وجوب على االمامية اتفقت: "املفيد وقال  ٢(
 عند الدنيا إىل يرجع إمنا: "أيضاً وقال". اختالف الرجعة معىن يف بينهم كان وان القيامة يوم

                                                            
  .٩٠ص :المفيد الشيخ -  اإلمامية اعتقادات تصحيح -١
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 يوم إىل رجوع فال هذين سوى فأما ٬،حمضاً الكفر حمض أو اإلميان حمض من القائم قيام
  .)١( )"املآب

  .وبطبيعة احلال ما يفهمه الشيخ املفيد ليس حبجة

  :يقول ضياءو

  .هم يستندون إىل ثالث دالئل البد أن نقف عندها هل أ�ا كافية إلثبات إمامته أم ال(

فيقولون بأن كل من دعي إىل . هي الرؤى واألحالم: الداللة األوىل اليت يستندون إليها
وهو يبارك له مبايعته ألمحد  الرجل فإنه يرى يف عامل الرؤيا أحد املعصومني  اهذإمامة 
ومبا أن رؤيا املعصوم .. احلسن٬، بل ويدعوه إىل مبايعته كإمام يف زمن الغيبة الكربى  بن

  .)حجة٬، فتكون هذه الرؤى واألحالم دليالً على صحة إمامة هذا اإلنسان

  :ويرد عليه

  .إذا كنت ال تستحي فاصنع ما تشاء

فقط ال ضياء ومن هم على شاكلته ليس  هذه الطريقة يف تصوير أدلتنا تدل على أنّ
  .يتورعون عن الكذب٬، بل هم كذلك يتعمدونه بال خجل أبدا٬ً، فال حول وال قوة إال باهللا

٬، وغريها من النصوص حنن نستدل على دعوتنا بالنص املتمثل بوصية رسول اهللا 
الشريفة الواردة عن العترة٬، وهذا يعرفه حىت أعداء احلق٬، أعداء هذه الدعوة املباركة٬، وعليه 

والرعب  ٬،وباإلفالس العلميري أكاذيب ضياء سوى بانعدام الورع واخلجل٬، ال ميكن تفس
  .الذي يستوطن نفوسهم من مواجهة أدلة الدعوة الشريفة

على أصل الدعوة٬،    كما زعم ضياء كذباً   وبالنسبة للرؤى فنحن ال نستدل �ا 
منا هي حجة يف فالرؤى كما قلنا وكررنا ال تؤخذ منها عقيدة٬، وال يستدل �ا على فرع٬، وإ

  .شأن تشخيص املصداق

                                                            
  .٤ص :الطبسي الدين نجم الشيخ - الفريقين أحاديث في الرجعة -١
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هذا واهللا كذب٬، ! مث إننا ال نقول٬، ومل يقل أحد منا بأن كل من دoعي إىل احلق يرى رؤيا
  ! فنحن نقول بأن امللكوت بيد اهللا وليس بأيدينا لكي نضمن للناس أن يروا رؤى

بايعته ألمحد وهو يبارك له م فإنه يرى يف عامل الرؤيا أحد املعصومني (: مث أين قلنا
  ؟ )بن احلسن٬، بل ويدعوه إىل مبايعته كإمام يف زمن الغيبة الكربى

؟ أحتدى هذا الكذاب أن يأيت مبا يدل على إننا قلنا هذا٬، ! ما هذا املستوى اخللقي املتدين
  .)١( فقبح اهللا الكذب والكذابني

  :ويقول

امة اليت ترتكز عليها هذه ملا نريد نبلور هذه الداللة البد أوالً أن نؤسس القاعدة الع(
طريق العلم : فنقول بأن املعرفة الدينية٬، أي معرفة كانت٬، املعرفة الدينية هلا طريقان. األحباث

وهناك طريق  .واليقني؛ والذي يعين مطابقة الواقع وإصابة الواقع من غري خطأ وال اشتباه
  .)... الظن

 :مث يقول

ظنية أم هي أمور علمية؟ يعين اللي يشوف  األحالم والرؤى هل هي أمور: جني نقول.. (
؟ أم  رؤيا يف عامل النوم هل هذه الرؤيا مطابقة للواقع جزمÝا ودائمÝا تصيب الواقع وال ختطئه

ا واألحالم أمور ظنية وليست إذن الرؤي. ؟ قد تصيبه وقد ختطئه أ�ا قد تصيبه وقد ختطئه
 االحتجاجماذا ؟ عدم احلجية٬، ال يصح فإذا كانت أمور ظنية فاألصل فيها . يقينية اًأمور

  .برؤيا رآها راٍء يف عامل النوم ألن الرؤيا من الظن واألصل يف الظن عدم احلجية

لذلك ملن جيي أدعياء املهدوية وأتباع أمحد بن احلسن ويدعون له اإلمامة على ضوء 
ف اعتربمت فكي.. نقول هلم الرؤى واألحالم حبسب األساس ليست حبجة.. الرؤى واألحالم 

  ).!!؟ هذه الرؤى حجة وما هو الدليل على حجيتها

                                                            
 آان طالما تمامًا طبيعي أمر أنها على الرد عليها ينطوي التي التأديبية للطبيعة القارئ ينظر أن اإلنصاف من -١

 لئال بقوة صاحبه زجر من والبد ردعه من البد التجني هذا فمثل أبدًا، عليها دليل ال افتراءات محض ضياء آالم
  .المستضعفين بعض يبهبأآاذ يضل
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  :ويرد عليه

اإلمامة كمفهوم تثبت بالرؤى٬، نعم ميكن  مل ولن يقول األنصار األطهار إن٬ّ، يا ضياء
  .صداق �ا وهي حجة يف هذا الصددتشخيص امل

واقع جزمÝا يعين اللي يشوف رؤيا يف عامل النوم هل هذه الرؤيا مطابقة لل(: أما قول ضياء
إذن . ؟ قد تصيبه وقد ختطئه ودائمÝا تصيب الواقع وال ختطئه؟ أم أ�ا قد تصيبه وقد ختطئه

فهو من أغرب ما ميكن٬، فهذا الرجل  ٬،)الرؤيا واألحالم أمور ظنية وليست أمورÝا يقينية
تصيبه  إ�ا قد: وجييب؟  هل الرؤيا تصيب الواقع دائما٬ً، أم إ�ا قد تصيبه وقد ختطؤه: يتساءل

  !! )يقينية اًا واألحالم أمور ظنية وليست أمورإذن الرؤي(: مث يرتب هذه النتيجة. وقد ختطؤه

هل هذا ما تعلمته يف احلوزات اليت صرفت سنوات كثرية من عمرك فيها؟ إذن يا : أقول
  ! هلا من خسارة٬، ويا هلا من سنوات مثينة أُهدرت على ال شيء

إىل إن    على األقل    نه كان على ضياء أن يلتفت أل ؛نعم أخي القارئ ال تستغرب
٬، فعلم من كانوا يدرسون يف ما ورد عن آل حممد النتيجة اليت رتبها ال تتفق مع 

  ؟ حوزا¢م

أل�ا طريق ظين كما يزعم٬، بينما اإلمام  ؛ضياء يف نتيجته ينفض يده كلياً من الرؤيا
حياناً أخرى٬، ال يعين نفض اليد منها أحيانا٬ً، وكذ�ا أ األحالميقول إن صدق  Xالصادق 

بالكلية٬، وإمنا يعين أن ال نعتمد عليها كل االعتماد٬، فقد ورد يف توحيد املفضل بن عمر عن 
 صادقها فمزج فيها األمر دبر كيف األحالم يف مفضل يا فكر(: اإلمام الصادق قوله

 مل تكذب٬، كلها كانت ولو أنبياء٬، كلهم الناس لكان تصدق كلها كانت لو فإ°ا بكاذ¸ا٬،
 يف الناس ¸ا فينتفع ٬،أحياناً تصدق فصارت له٬، معىن ال فضالً كانت بل منفعة٬، فيها يكن

 كل عليها عتمدي� لئال كثرياً وتكذب منها٬، تحذري� مضرة أو هلا٬، هتدىي� مصلحة
  .)١()االعتماد

                                                            
 :العاملي الحر - األئمة أصول في المهمة الفصول وآذلك ،٤٤ – ٤٣ص :الجعفي عمر بن المفضل - التوحيد -١
  .٦٩٠ص ١ج
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ثالثة  الرؤيا على نّأعلوم فمن املمتوجه لعموم األحالم٬،  Xوكالم اإلمام : أقول
 على الرؤيا(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن خلف٬، أيب بن سعد عن عمري٬، أيب ابن عنوجوه٬، ف

  .)١( )أحالم وأضغاث ٬،الشيطان من وحتذير ٬،للمؤمن اهللا من بشارة: وجوه ثالثة

بل الرؤى اليت يشهد  ٬،  كما يتوهم ضياء    وعليه فليست كل الرؤى ممكن أن تكذب 
٬، ال ميكن أن تكذب أبداً   على حنو اخلصوص     )٢( حججهاهللا من خالهلا ألوليائه و

  !؟ )٣( وكيف ميكن ملؤمن أن يتصور إمكانية أن تكذب

  :ويقول ضياء

أحنا منتلك ثالثة أدلة على حجية الرؤى؛ صحيح هي ظنون وحبسب األصل مyي يقولوا (
دليل ال. ولكن نزعم بأن الشارع جعل هلا احلجية ومنتلك ثالثة أدلة على ذلك. حجة
أن األحالم : ذوال يقولوا  شلون) عدم احلجيةهو لزوم حمذور العبثية من القول ب :األول

فإذا . ؟ أوجدها اهللا سبحانه وتعاىل عند اإلنسان والرؤى٬، من الذي أوجدها عند اإلنسان
�ا وال يصح التعويل عليها فقد نسبنا  االحتجاجقلنا بأن األحالم ال فائدة منها وال يصح 

فمن أجل الفرار من حمذور العبثية٬، . (يعين أنه أوجد عندنا ما ال فائدة منه) إىل اهللا العبث
�ا ويصح التعويل عليها حىت ال ننسب العبث  االحتجاجالبد أن نقول بأن األحالم حيصل 

ا برهان على حجية فذ. إىل اهللا وأنه أجود لدينا ما ال يصح لنا أن نستفيد  منه أو نعول عليه
  ).األحالمالرؤى و

  :ويرد عليه

  .كما يقول املثل )عيين عينك(الرؤى ظنون٬، فضياء يكذب  مل يقل أحد من األنصار إنّ

  :ويقول ضياء

                                                            
  .٩٠ص ٨ج :الكليني الشيخ - الكافي -١
 يكن لم إن المؤمنين، لغير يشهد آيف وجل عز واهللا لحججه، اهللا شهادة توضح الكريم القرآن في جدًا آثيرة آيات -٢

 ِبالّلِه َآَفى ُقْل( ،٤٣: الرعد )َوَبْيَنُكْم َبْيِني َشِهيدًا ِبالّلِه َآَفى ُقْل ُمْرَسًال َلْسَت َآَفُروْا الَِّذيَن َوَيُقوُل(: تعالى قال بالرؤى؟
 ِفي َما َيْعَلُم َشِهيدًا َوَبْيَنُكْم َبْيِني ِباللَِّه َفىَآ ُقْل( ،٩٦: اإلسراء )َبِصيرًا َخِبيرًا ِبِعَباِدِه َآاَن ِإنَُّه َوَبْيَنُكْم َبْيِني َشِهيدًا

  .٥٢: العنكبوت )اْلَخاِسُروَن ُهُم ُأْوَلِئَك ِباللَِّه َوَآَفُروا ِباْلَباِطِل آَمُنوا َوالَِّذيَن َواْلَأْرِض السََّماَواِت
  .حطاب أحمد األستاذ تأليف من الرؤيا عن آتاب وجل عز اهللا بعون قريبًا ُينشر -٣
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فإننا ال نسلم بأن : أما أوالً. اً؟ أوالً وثاني ملاذا. هذا الدليل األول دليل مزيف: حنن نقول(
  .)كل األحالم والرؤى من اهللا

  :ويرد عليه

�ا من أالرؤى ميكن معرفة  كل األحالم والرؤى من اهللا٬، ولكننا نقول إنّ حنن ال نقول إنّ
ومن بني أهم الطرق ملعرفة الرؤيا الصاحلة . طرق ذلك اهللا أم ال٬، وقد بني أهل البيت 

  .فيها٬، أو أحد األوصياء٬، أو أحد شيعة آل حممد وجود رسول اهللا 

  :ويقول ضياء

واحد  "بشارة من اهللا: الرؤيا ثالثة"قال  مد ورد يف الرواية عن النيب األعظم حم(
يعين الرؤى  "وما حيدث به اإلنسان نفسه فإنه يراه يف منامه"اثنني  "وحتزين من الشيطان"

املصدر األول هو اهللا٬، املصدر الثاين هو الشيطان٬، املصدر الثالث : واألحالم هلا مصادر ثالثة
إذن ليست . فإنه يراه يف عامل الرؤيا سه بشيءنفس اإلنسان٬، إذا حدث نف اخلياالت النفسية٬،
  .)كل األحالم من اهللا

  :ويرد عليه

ليس من  اإلنسان نفسه فرياه يف منامهما حيدث به كل  ضياء كما تالحظون يظن أن
اهللا  إىلمن كانت له ( :Xامسعوا اآلن ما يقوله اإلمام الكاظم . ؟ هذا مبلغه من العلم!اهللا

وأن يعرف موضعه من اهللا٬، فليغتسل ثالث ليال يناجي بنا٬، فإنه حاجة٬، وأراد أن يرانا٬، 
  .)١( )اخل...يرانا٬، وي�غفر له بنا٬، وال خيفى عليه موضعه

يناجي بنا٬، أي يناجي اهللا تعاىل : Xقوله ( :وقد علق اÔلسي على هذا احلديث٬، قائالً
أي يهتم : وقيل. ابنا٬، ويعزم عليه٬، ويتوسل إليه بنا أن يرينا إياه٬، ويعرف موضعه عندن

  .)٢( )برؤيتنا٬، ويoحدث نفسه بنا ورؤيتنا وحمبتنا٬، فإنه يراهم

                                                            
  .٩٠ص: االختصاص -١
 .٣٢٨ص ٥٣ج: األنوار بحار -٢
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  :ويقول ضياء

شنهو . �ا االحتجاجأحنا نقول هلا مثرات أخرى ألجلها أوجدها اهللا وإن مل يصح (
الرؤيا  "الرؤيا الصاحلة إحدى البشارتني" :قال Xهالثمرات؟ يف الرواية عن أمري املؤمنني 

ببعض ما يصلح به حاله أو ببعض العطاءات اإلهلية يف  اًا أ�ا تبشر اإلنسان أحيانمثرا¢من 
هذا من جهة٬، من جهة أخرى ورد يف الرواية عن . وهذا حيصل لكثري من الناس. "املستقبل

ة اهللا عز وجل وأراد إذا كان العبد على معصي": Xاإلمام الصادق وهي رواية مهمة يقول 
؟  ماذا يصنع به "اًة اهللا عز وجل وأراد اهللا به خريإذا كان العبد على معصي"...  "اًاهللا به خري

بعض األحالم املخيفة اليت يراها  "أراه يف منامه رؤيا تروعه فيرتجر �ا عن معصية اهللا تعاىل"
  .)ن املعصيةاإلنسان هي من باب اللطف اإلهلي باإلنسان من أجل زجره ع

  :ويرد عليه

به املؤمن هو ما يتعلق بدينه٬، وأهم ما يرتجر عنه هو معصية ربه  من أهم ما يoبشر إنّ
إسالمه٬،  خالد بن سعيد بن العاص األموي كان سبب وهذاوعدم معرفته باحلجة يف زمنه٬، 

جيره  أباه جيره إىل النار و الرسول حممد  فيها رأى رؤيا )رسول اهللا(ومعرفته إلمام زمانه 
سلم وحسن إسالمه وكان من الذين نصروا ألرؤيا ووقص ا فأتى للرسول . إىل اجلنة
  .عندما خذله اجلميع بعد وفاة الرسول  X اًاإلمام علي

  :ويقول ضياء

التمسك باآليات القرآنية املباركة اليت أشارت إىل حجية : الدليل الثاين الذي استدلوا به(
املنام أين أذحبك فانظر يا بين إين أرى يف ": الرؤيا ورتبت اآلثار على بعض األحالم والرؤى

إذ قال يوسف ألبيه " ٬،"ماذا ترى قال يا أبيت افعل ما تؤمر ستجدين إن شاء اهللا من الصابرين
فالقرآن يوضح بأن  "والشمس والقمر رأيتهم يل ساجدين اًا أبيت إين رأيت أحد عشر كوكبي

. عليها االعتمادة يصح على الرؤيا وعولوا عليها وهذا يعين أن الرؤيا حج اعتمدوااألنبياء قد 
فلمTا نقول أحنا نثبت إمامة أمحد بن احلسن عن طريق رؤيا املعصوم ألن الرؤيا قد عول 

  .نبياء فكيف ال نعول عليها حننعليها األ
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ألن أصحاب هذا الدليل قاسوا رؤيا األنبياء على : ؟ نقول مزيف٬، ملاذا اًهذا الدليل أيض
ون قياس مع الفارق؟ رؤيا األنبياء كما يعرب عنها أمري شل. رؤيا غريهم وهو قياس مع الفارق

؟ أحنا  شلون رؤيا األنبياء وحي "رؤيا األنبياء وحي" :يف كلمة خمتصرة يقول Xاملؤمنني 
تارة عن طريق امللك٬، وتارة عن طريق اخلطاب : نعلم بأن النيب يرتل عليه الوحي بعدة طرق
يرتل عليه الوحي عن طريق  وتراهة أو يف غريها٬، املباشر٬، تارة خيلق اهللا له الكالم يف شجر

الرؤيا " :قال  حممد  لذلك ورد يف الرواية عن النيب األعظم. "رؤيا األنبياء وحي". الرؤيا
من  اًنهو معىن جزء من ستة وأربعني جزءش "الصادقة جزء من ستة وأربعني جزًءا من النبوة

حنن نعلم بأن مدة بعثة النيب  "من النبوة اًجزء الصادقة جزء من ستة وأربعني الرؤيا"؟  النبوة
عن طريق  املؤرخون والعلماء يقولون بأن الوحي نزل على النيب . سنة ٢٣كانت  

زين هي . ملدة ستة أشهر كان النيب يرى الوحي عن طريق الرؤيا.. الرؤيا ملدة ستة أشهر 
تها إىل أنصاف تصري سنة إذا قسم ٢٣ستة أشهر تصري نصف سنة٬، متام ؟ نصف سنة من 

إذن رؤيا  "من النبوة اًالصادقة جزء من ستة وأربعني جزء الرؤيا"جزء من ستة وأربعني جزء 
  .)األنبياء وحي يقيين ال يشتبه الواقع وال خيطئ الواقع

  :ويرد عليه

ضياء قد كذب علينا٬، وزعم أننا نستدل بالرؤى على أصل  نذكّر القارئ بأنّ  ١
 .العقيدة

نقيس رؤيا األنبياء برؤيا غري األنبياء٬، ونتحدى ضياء أن يأتينا بكلمة واحدة  حنن ال  ٢
 ! تدل على ما زعمه كذباً

 و�الشَّم�س� كَو�كَباً ع�ش�ر� أَح�د� ر�أَي�ت� إِنِّي أَبت� ي�ا ل�أَبِيه� ي�وس�ف� قَالَ إِذْ﴿: قوله تعاىل  ٣
 كَي�داً لَك� فَي�ك�يد�واْ إِخ�و�ت�ك� ع�لَى ر�ؤ�ي�اك� ت�قْص�ص� الَ ن�يَّب� ي�ا قَالَ س�اجِد�ين� ل�ي ر�أَي�ت�ه�م� و�الْقَم�ر�

الرؤيا حجة  يدل على أنّ Xكالم نيب اهللا يعقوب  .)١(﴾مُّبِنيÎ ع�د�وٌّ ل�ِإلنس�ان� الشَّي�طَانَ إِن�

                                                            
  .٥ – ٤: يوسف -١
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يف تشخيص حجة اهللا يف أرضه٬، وإال ملاذا طلب من يوسف عدم قصها على أخوته إن مل 
  ؟ م حقيقة كون يوسف خليفة أبيهتكن تكشف هل

هي وحي٬، وهي كالم يكلم به الرب صاحلة فكل رؤيا ) رؤيا األنبياء وحي(أما قوله 
  .)١( )م به الرب عندهرؤيا املؤمن جتري جمرى كالم تكلّ: (قال٬، Xعن علي ف ٬،عبده

: هو "من النبوة اًالصادقة جزء من ستة وأربعني جزء الرؤيا"( معىن إن قوله إنّأما   ٤
عن طريق الرؤيا ملدة ستة أشهر  املؤرخون والعلماء يقولون بأن الوحي نزل على النيب (

زين هي ستة أشهر تصري نصف . ملدة ستة أشهر كان النيب يرى الوحي عن طريق الرؤيا.. 
سنة إذا قسمتها إىل أنصاف تصري جزء من ستة وأربعني  ٢٣؟ نصف سنة من  سنة٬، متام

ضياء يقارن نفسه باألنبياء  نّإنا هل استند فيه على قول نيب أو وصي٬، أم ؟ فليته خيرب! )جزء
عن ٬، يعن جد٬º، حدثين أيب(: قال Xعن الرضا ؟؟ وما قوله يا ترى مبا ورد  واألوصياء

  ؟)٢( )من النبوة الرؤيا الصادقة جزء من سبعني جزءاً نّإ ... :قال رسول اهللا  أنّ: أبيه

  .)٣( )ةمن النبوº زء من سبعني جزءاًج(: إ�اقال  وعن النيب 

  .)٤( )ةمن النبوº رؤيا املؤمن جزء من سبعة وسبعني جزءاً(: قال٬، عن رسول اهللا و

وأصدقكم رؤيا ٬، رؤيا املسلم تكذب دإذا اقترب الزمان مل تك(: قال٬، عن النيب و
  .)٥( )ةمن النبوº ورؤيا املؤمن جزء من مخسة وأربعني جزءا٬ً، أصدقكم حديثاً

  :ويقول ضياء

                                                            
 . ٢١٠ص ٥٢ج: األنوار بحار ،٢١١ص: الفوائد آنز -١
 ،٥٨٥ص ٢ج: الفقيه يحضره ال من ،٢٨٨ص ١ج: X الرضا أخبار عيون ،١٢١ص: الصدوق الشيخ أمالي -٢

 .األخرى المصادر من وغيرها ،٢٨٣ص ٤٩ج: األنوار بحار ،١٨٣ص ٧ج: المعاجز مدينة
 ،١٢١ص: الصدوق الشيخ أمالي ،٢٨٧ص ١ج: X الرضا أخبار عيون ،٥٨٤ص ٢ج: الفقيه يحضره ال من -٣

 .٢٨٣ص ٤٩ج: األنوار بحار
 .٣٩ص ٤ج: البحار سفينة مستدرك ،٢١١ص: الفوائد آنز -٤
 وفي الموردين، في المؤمن بدل المسلم لفظ وفيهما ،٣٦٣ص ٣ج: الترمذي سنن ،٥٢ص ٧ج: مسلم صحيح -٥

 .١٩٢ص ٥٨ج: األنوار وبحار ،٣١٢ص ٣ج: المنثور الدر في وآذا ،جزءًا وأربعين ستة: الثاني
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ملاذا؟ ألن . ؟ ال٬، ختتلف طيب٬، جني إىل رؤيا الناس٬، رؤيا الناس كرؤيا األنبياء لو ختتلف(
  .)رؤيا الناس قد تكون رؤيا شيطانية عن طريق الشيطان

  :ويرد عليه

عن الرؤيا الصاحلة٬، ال عن غريها٬، وعليه يكون كالم ضياء هنا بال معىن٬، وجمرد  كالمنا
  .كثرحماولة تشويش ال أ

  :ويقول ضياء

يoقال له هزع ميأل ما بني  اًإن إلبليس شيطان": قال Xإلمام الباقر ورد يف الرواية عن ا(
أضغاث  "املشرق واملغرب يف كل ليلة يأيت للناس يف نومهم ومن ذلك ترى األضغاث

شوف كثري من الرؤى اليت . عليه اللعنة إبليساألحالم مصدرها هزع الذي هو أحد أعوان 
. ها الناس ويفزعون هلا هي رؤى عن طريق اتصال الشياطني بروح اإلنسان عندما يناميرو

فرؤيا اإلنسان . فيصورون له جمموعة من الصور واخلياالت من أجل إيذائه من أجل إخافته
بل تشري الروايات إىل أن أغلب رؤى الناس رؤى شيطانية؛ ورد يف . قد تكون من الشيطان
يف توحيد املفضل الذي يتضمن كثري  "! يا مفضل": قال  Xادق الرواية عن اإلمام الص

هال فكرت يف ! يا مفضل"٬، Xمن احلقائق الوجودية الرائعة اليت صرح �ا اإلمام الصادق 
؟ فمزج صادقها بكاذ�ا٬، فإ�ا لو كانت كلها صادقة لكان كل الناس  األحالم كيف دبرها

شنهو فائدة األحالم لو كانت كلها كاذبة  "اس �اأنبياء ولو كانت كلها كاذبة ملا انتفع الن
صريح الرواية  "ولكنها تصدق أحيانÝا فينتفع الناس �ا وتكذب كثريÝا لئال يعتمد الناس عليها"

ألن ال يعتمد الناس !  اً؟ كثريبينما تكذب ماذا اًأن الرؤيا تصدق أحيان Xعن الصادق 
تصرح بأن الرؤيا قد  تكون من الشيطان فال فمع وجود هذه الروايات الشريفة اليت . عليها

عليها بل هو األغلب عليها٬، فكيف يصح قياس رؤيا الناس مع رؤيا األنبياء  االعتماديصح 
  .)اًهذا الدليل ساقط ومزيف أيض. يوحىاليت هي وحي 

  :ويرد عليه
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١  Tطرق ذلك٬، ن آل حممد كالمنا يف الرؤيا الصادقة٬، وهذه ميكن متييزها٬، وقد بي
التطويل يف الكالم عن تدخل الشيطان يف بعضها ليس بريئا٬ً، بل يراد منه محل الناس على ف

 .نفض اليد من صحيحها كما من زائفها

٬، ولكن يوجد حديث آخر يقيد مفاده Xنعم ورد احلديث املذكور عن الصادق   ٢
رؤيا املؤمن  إذا تقارب الزمان مل تكد(: قال عن النيب  فقد وردفيما يتعلق بآخر الزمان٬، 

  .)١( )تكذب٬، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً

إذا كان آخر الزمان مل يكد رؤيا املؤمن يكذب٬، وأصدقهم رؤيا أصدقهم ( :وعنه 
 .)٢( )حديثاً

  :ويقول ضياء

جني إىل الدليل الثالث٬، وهو أهم أدلتهم وعمدة أدلتهم اليت استدلوا �ا على حجية (
و عبارة عن قول النيب األعظم صلى اللله عليه وآله الوارد من هذا الدليل ه. الرؤى واألحالم

من رآين يف النوم فقد رآين٬، فإن الشيطان "طريق الفريقني ووارد من واردنا بأسانيد معتربة 
هي رواية صحيحة وصرحية يف أن من  "ال يتمثل يف صوريت وال يف صورة أحد من أوصيائي

شيطان عليها ألن الشيطان ال ميكن أن يتمثل يف رأى املعصوم فرؤياه صادقة٬، ال سبيل لل
ودعوهم إىل مبايعة  ومبا أن كثريÝا من الناس قد شاهدوا املعصومني . صورة املعصوم

 االعتمادأمحد بن احلسن وباركوا هلم مبايعته٬، فهذا دليل على أن هذه الرؤيا حجة ينبغي 
  .عليها

ميكن أن يoعمnل به٬، ملاذا؟ شوف التفت  هذا الدليل أيضÝا يoتnوقف عنده؛ وال: أحنا نقول
من رآين يف النوم فقد رآين فإن الشيطان ال يتمثل يف "أحنا نقول صحيح٬، ظاهر الرواية : يل

أن ما شاهد املعصوم يف : صحيح٬، ظاهر الرواية "صوريت وال يف صورة أحدô من أوصيائي
ولكن٬، ال ميكن . مثل مبعصومنومه فرؤياه صادقة مطابقة للواقع٬، ألن الشيطان ال ميكن أن يت

                                                            
  .٣٨٦ص. الطوسي الشيخ -  األمالي -١
  .١٨١ص ٥٨ج :األنوار بحار -٢
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؟ شلون يعين رواية صحيحة  شلون. األخذ بظاهر هذه الرواية٬، بل ينبغي رد علمه إىل أهله
  ؟ وال نأخذ بظاهرها

أنت عندك نصوص من القرآن ال ). ليس كل رواية صحيحة يoؤخذ بظاهرها: (أحنا نقول
من "نقول هذي الرواية  أحنا. .. "الرمحن على العرش استوى"!  ميكن أن تأخذ بظاهرها
نعم٬، الرواية صحيحة وهلا ظاهر٬، ولكن ال ميكن األخذ بظاهرها٬، . "رآين يف النوم فقد رآين

  .منبه شرعي ومنبه وجداين. منبهني؟ لوجود  ملاذا

واليت  أما املنبه الشرعي؛ فهو عبارة عن الروايات املتعددة الواردة عن أهل البيت 
٬، قال Xورد يف الرواية عن اإلمام الصادق . من طريق الرؤياتؤكد على أن الدين ال يؤخذ 

يف سجودهم وركوعهم ": قال" ؟ يف ماذا: "قلت "؟ ماذا يقول هؤالء الناصبة": البن أذنية
فقال " جoعلت فداك٬، إ�م يقولون إن أُيب بن كعب رأى ذلك يف عامل النوم: "قلت "وأذا�م؟
ـ : اإلمام أعطانا ضابطة كلية "يoرى يف النوم كذبوا٬، إن دين اهللا أعز من أن": اإلمام أن "ب

ملعرفة الدين٬، والرؤيا  اًين ماذا؟ يعين أن النوم ليس طريقيع "دين اهللا أعز من أن يoرى يف النوم
: ؟ يقول لك ليش تصلي.. واحد يصلي صالة بكيفية معينة . ملعرفة الدين اًليست طريق

دوال . ملعرفة الدين اًالرؤيا ليست طريق!  حبجة الرؤيا ليست.. رأيت ذلك يف عامل الرؤيا 
إن دين اهللا أعز من أن "أخذوا األذان حبسب دعواهم عن طريق الرؤيا٬، فجاءت الرواية تقول 

كيف لعاقل أن يأخذها عن طريق ! واألذان شيء فرعي٬، فما بالك باإلمامة "يoرى يف النوم
كم فرعي من طريق الرؤيا٬، فكيف جيوز إذا كانوا أهل البيت قد �وا عن أخذ ح! ؟؟ الرؤيا

هذا منبه شرعي على . لعاقل قد أنصف نفسه أن يأخذ اإلمامة من طريق الرؤيا ؟ هذا ممتنع
ليس هو مراد الشارع٬، بل مراده شيء  "من رآين يف النوم فقد رآين"أن املراد من ظاهر 

  .)آخر

  :ويرد عليه
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فكون يقدمون على التفوه مبثله٬،  كالم ضياء عجيب غريب٬، بل لعل كثري من اجلهلة ال
٬، وكون إن من يراهم يف املنام فقد رآهم ال يعين أن نأخذ من الشيطان ال يتمثل �م 

  !؟ Xالرؤى عقائد أو فروع لكي يأيت هذا اخلباز ويعترض بالرواية الواردة عن الصادق 

شيعتهم٬، وكون من ال تالزم أبداً بني االعتقاد بأن الشيطان ال يتمثل بآل حممد أو ب ٬،إذن
  .االعتقاد بأن العقيدة والفروع ال تؤخذ من الرؤى يراهم يف املنام فقد رآهم٬، وبني

ليس  "من رآين يف النوم فقد رآين"هذا منبه شرعي على أن املراد من ظاهر (مث إذا كان 
ن ؟؟ وماذا عساه يكو ٬، فما هو هذا املراد اآلخر برأيه)هو مراد الشارع٬، بل مراده شيء آخر

؟ نعم فإذا مل نكن قد رآيناهم نكون إذن قد صور ! غري أن الشيطان قد متثل �م والعياذ باهللا
Ýالنا الشيطان أمر Ýوإذا كان لدى ضياء ومن لف لفه ممن يكذبون بكلمات . والعياذ باهللا اآخر

  .اهللا وآياته كالم غري هذا فحبذا لو يسمعناه٬، لننظر فيه

  :ويقول ضياء

؟ تعارض الرؤى  هو املنبه الوجداين؛ املقصود من املنبه الوجداين ماذا املنبه الثاين؛(
؟ جني اآلن إىل  شلون تعارض الرؤى وتناقضها مع وحدة املرئي. وتناقضها مع وحدة املرئي

هذا الرجل يدعي أتباعه ويدعي هو أن . القضية اليت حنن بصددها؛ قضية أمحد بن احلسن
انزين٬، هذي . يباركون إمامته ويدعون إىل بيعته ني مجاعة من الناس قد رأوا املعصوم

جني إىل شرحية . رؤيا صادقة٬، على طبق ما يقولون "من رآين فقد رآين"الرؤيا فمقتضى 
أخرى من الناس من الثقاة أيضÝا يقولون حنن شاهدنا املعصومني وحذرونا من بيعته٬، بل أن 

انزين هذي رؤيا . [...]جدوه حقيقة أمحد بن احلسن فوبعضهم كشف هلم املعصوم عن 
فإذا أخذنا بظاهر احلديث فمقتضى ظاهر  "من رآين فقد رآين"صادقة أيضÝا فمقتضى 

احلديث هو األخذ باملتعارضني بالرؤيتني املتقابلتني٬، إذ املرئي فيهم واحد والزم ذلك األخذ 
وال ميكن أن . تنافينييعين الشارع يدعونا إىل األخذ باملتعارضني٬، إىل األخذ بامل. باملتنافيني

وهذا منبه على أن املراد من هذه األحاديث ليس هو الظاهر منها٬، . يصدر من الشارع ذلك
  .)وإمنا علمها يoرد إىل أهلها
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  :ويرد عليه

 مل ما عينيه ي�ري أن: الفري أفرى إن(: ٬، إنه قالقبل كل شيء٬، ورد عن رسول اهللا 
  .)١( )يره

 غري إىل الرجل يدعى أن الفري أعظم من إنّ(:  اهللا ولرس ٬، قال)٢(ويف حبار األنوار
  .)أقل مل ما علي يقول أو تريا مل ما املنام يف عينيه ي�ري أو أبيه

  .)شعرتني بني يعقد أن القيامة يوم كلف حلمه يف كذب من(:  قال وفيه كذلك٬،

أمحد  واآلن ما الذي يريد ضياء أن يقوله من خالل زعمه أن هناك من رأى يف السيد
  ؟ رؤى بالضد مما يقوله فيه اليمانيون Xاحلسن 

يريد القول إن الرؤى ميكن أن    وقد صرح �ذا املعىن يف كالمه    ضياء إنّ من الواضح
فال تكون حجة يف شيء٬، ولكنه بدالً من التعبري تتضارب٬، وبالنتيجة يسقط كل اعتبار هلا٬، 

طريقاً ملتويا٬ً، كلفه لألسف   يدنه كما هو د   عن هذا املعىن بصورة مباشرة٬، اختار 
  .ارتكاب أعظم الفري

؟ ولكنه ميوه على نفسه٬،  الرؤيا حجة نّأ ما الدليل على: إذن قضية ضياء احلقيقية هي
  .وعلى القارئ٬، فيقترح مدخالً خماتالً يتجنب من خالله املواجهة الصرحية والشجاعة لقضيته

 تكشفحجة٬، أو ليست حبجة٬، أي كو�ا إن ما يoثبت كون الرؤيا : ويف اجلواب أقول
وهذا الدليل . إمنا هو الدليل ٬، وبال ختلفبالضرورة) تشخيص املصداق مثالً(عن مدلوهلا 

يدل بالتأكيد على أ�ا ال ميكن أن تتناقض٬، إذ ليس تناقضها سوى كو�ا ال تكشف نفسه 
  .خالف الفرض الذي دل عليه الدليل عن مدلوهلا بالضرورة٬، وهو

ضية ضياء تتلخص يف مناقشة الدليل٬، وهذا ما فر منه ظناً من أن فراره هذا ق ٬،إذن
  ! سينجيه٬، ولكن خاب ظنه

                                                            
  .١٦١ص ١ج :األحسائي جمهور أبي ابن - اللئالي عوالي -١
  .٢٥٩ – ٢٥٨ص ٦٩ج :المجلسي العالمة -  األنوار بحار -٢
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  :ويقول ضياء

ظاهره ال ميكن األخذ به بوجود منبهني٬،  "من رآين فقد رآين": شنهو املقصود من هذا(
  .)ةمنبه شرعي ومنبه وجداين٬، فيoرد علم ذلك إىل أهله وتبقى الرؤيا عارية عن احلجي

  :ويرد عليه

إىل حفرية النتيجة  اهoق أحدمها وكذب يف الثاين جرTاملنبهان اللذان تومههما ضياء٬، بل لفّ
البائسة هذه٬، ولكم أن تتصوروا حجم اخلراب املهول الذي ميكن أن يتسبب فيه جهل ضياء 

ها فمن الواضح إن طريقة ضياء يف التعاطي مع الروايات كفيلة بذرو! ومن هو على شاكلته
  .ذرو الرياح للهشيم٬، وال حول وال قوة إال باهللا

  :ويقول ضياء

الرؤى واألحالم جمرد "  تثبت احلجية لنفس الرؤيا وال لألمر فيهامل: "السيد اخلوئي يقول(
  .)فهنيئًا ملن يبين عقيدته يف اإلمامة على رؤيا رآها يف نومه. ظنون٬، جمرد أوهام٬، ال حجية هلا

  :ويرد عليه

أحد عقيدته يف اإلمامة على رؤيا رآها يف نومه٬، فعقيدة اإلمامة٬، أو خالفة اهللا  مل ينبِ  ١
٬، Xيف األرض قامت عليها عشرات اآليات والروايات٬، وكذلك إمامة السيد أمحد احلسن 

 ؟؟ وال أدري حقاً كيف ميكن للناس أن ينخدعوا بأمثالكم من اجلهلة الكذبة

؟ مث منذ مىت  ذا٬، فلعلها كذبة أخرى من أكاذيبكه السيد اخلوئي مل ختربنا أين قال  ٢
 !؟ صار قولُ فقيهô حجةً على العباد

  :ويقول ضياء

يف كل ليلة يدور !  الرؤيا٬، سيما يoحتمل أ�ا تكون من الشيطان أيضÝا٬، وهذا هoزnع شغال(
  .)ملن بىن عقيدته على رؤيا يراها يف عامل النوم اًفهنيئ!  على الناس يف املشرق واملغرب
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  :ويرد عليه

هذا هو دينكم وهذه هي حقيقتكم٬، فأنتم ال تؤمنون بالرؤيا اليت هي مبرتلة كالم  ٬،إذن
رؤيا املؤمن جتري جمرى كالم تكلم (:  عن رسول اهللاورد . تكلم به الرب عند عبده

  .)١( )به الرب عنده

هي (: قال  ﴾ن�ي�االدُّ الْح�ياة� ف�ي الْب�ش�ر�ى لَه�م�﴿: يف قوله تعاىل رسول اهللا  وعن
  .)٢()الرؤيا الصاحلة يراها املؤمن لنفسه أو ترى له٬، وهو كالم يكلم به ربك عبده يف املنام

 نّأكالم ضياء كله كان متهيداً هلذه النتيجة٬، وهي  ولعل القارئ رأى اآلن بأم عينه أنّ
لة ضياء فامللكوت حبسب ضياء ومن هم على شاك! كما يقول ضياء) هoزnع(الرؤى من شغل 

  .أعاذنا اهللا من قول السوء! بيد الشياطني وليس بيد اهللا

* * *  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .٣١١ص ٥٨ج: األنوار بحار -١
  .١٩٤ ،١٧٥ص ٥٨ج: األنوار بحار -٢



א
  :يقول ضياء

فإن يقولون بأن كل شخص يستخري على أن يبايع أمحد ابن احلسن ويعتقد بإمامته (
  ).ومن شاء فليجرب. اخلرية تكون جيدةً على ذلك

  :ويرد عليه

ا خيربنا ضياء٬، هلّا يدلنا على كتاب٬، أو بيان قلنا فيه أن االستخارة طريق أين قلنا هذا؟ هلّ
  يف أوساطكم إىل هذا احلد؟ رائجةالكذب  جتارةهل أصبحت اهللا لالعتقاد باإلمامة؟ سبحان 

االستخارة شأ�ا شأن الرؤيا طريق لتشخيص حجة اهللا يف أرضه٬، وليست طريقاً  إنّ
 من خالل االستخارة صفوان اجلمال قد اهتدى نّأ ألخذ العقائد وال الفروع٬، فكما

بوجود إمام من آل  من خالل النصوص لتشخيص اإلمام الرضا بعد أن كان يؤمن سلفاً
٬، فنحن بدورنا نقول إن االستخارة تنفع �ذه احلدود يف ٬X، وأقره اإلمام الرضا حممد

  .Xتشخيص وصي ورسول اإلمام املهدي 

أي   قطعت على علي  يءبأي ش: لصفوان بن حيىيقلت ( :عن علي بن معاذ٬، قال
  .)١( )صليت ودعوت اهللا٬، واستخرت وقطعت عليه: قال    Xالرضا 

  :ضياء قولوي

إذاً .. واإلمامة من أصول الدين .. الذي يدعيه هؤالء ألمحد ابن احلسن هو اإلمامة  إن(
نرى هل إن االستخارة فل فيستدلون على اإلمامة باالستخارة.. البد فيها من حتصيل اليقني 

  ).حمصله لليقني أم ال انتوا تقولوا ا�ا إمامة ودليل اإلمامة االستخارة

  :ويرد عليه

                                                            
  .٥٤ص: للطوسي الغيبة -١
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االستخارة دليل اإلمامة؟ دلنا وأنقذ نفسك من ¢مة الكذب  أين قلنا يا ضياء الكذاب إنّ
  ! غري احملدود

  :واآلن امسعوا كيف يفضح كذبه هذا الدجال ضياء٬، يقول

يقولوا هذا  طبعاً هم ما.. بثالثة أدلة حتصل اليقني لصاحبها  االستخارةعم ن: يقولوا(
لكن من أجل أن جنعل لكالمهم وجهاً علمياً .. يلتفتون له وال يعلمون عنه شيئاً  الكالم وال

وإال هم ال ..حبيث إنه يعلم ما هو مصدره وكيف يرد البد أن يعاجل �ذه املعاجلة العلمية 
تعتربون االستخاره اشلون .. زين .. يئاً وأنا أقطع بذلك وأجزم بذلك يعلمون عن ذلك ش

  .)يقولوا عندنا ثالثة أدلة؟ حمصله لليقني

  :ويرد عليه

االستخارة دليل على العقيدة  ؟ حنن ال نقول إنّ! هل مسعتم أيها العقالء مبثل هذا املنطق
معاجلة (ويعترب كذبه هذا  ولكن ضياء يكذب علينا ويقولنا ما مل نقله٬،) عقيدة اإلمامة(

  ؟؟!!! )علمية

  ! )حشف وسوء كيل: (واهللا شر البلية ما يضحك٬، يعين كما يقول املثل

 نّأء من باب املعرفة بالشيء ال أكثر٬، وتذكروا لنسمع اآلن األدلة اليت لفقها الكذاب ضيا
اعترف هو  كل ما سيقوله ضياء حنن مل نقله٬، ومل نلتفت له٬، بل وال نعلم عنه شيئا٬ً، كما

  ! )يلتفتون له وال يعلمون عنه شيئاً يقولوا هذا الكالم وال طبعاً هم ما: (بقوله

  :يقول ضياء

: علي ابن معاذ  ما رواه الشيخ الطوسي عليه الرمحة يف كتاب الغيبة عن: الدليل األول(
مام بن حيىي أحد تالمذة اإل؟ صفوان  حيىي٬، منهو هذا صفوان ابن حيىيبن قال قلت لصفوان 

ويتحدث عنه علماء الرجال يقولون ثقة ثقة كان أعبد أهل زمانه وأوثقهم يف  Xالرضا 
ومن أبرز تالمذة اإلمام  صفوان ابن حيىي عامل من علماء مدرسة أهل البيت .. احلديث 

.. قلت لصفوان ابن حيىي بأي شيء قطعت على علي :  علي ابن معاذ يقول...  Xالرضا 
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صليت هللا : (؟ قال بأي شيء قطعت على علي.. بإمامة اإلمام الرضا يعين بأي شيء قطعت 
هذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل على أن صفوان ) ركعتني ودعوت واستخرت وقطعت عليه

بن حيىي وهو أحد أبرز مدرسة أهل البيت قد أثبت إمامة اإلمام الرضا عن طريق االستخارة 
شنو جنيب عن .. ها ن بناء اليقني واالعتقاد عليميك ةحجة شرعي االستخارةوهذا يعين بأن 
  .)؟ ؟ شنو جنيب عن هذا االستدالل هذه املالحظة

  :ويرد عليه

باالستخارة٬، بل هو شخTص  Xثبت إمامة الرضا أصفوان  نّإليس صحيحاً قوله 
 فقهاء السوء(املصداق فقط٬، وإال فعقيدة اإلمامة ثابتة لديه٬، ولكنه بسبب فتنة الفقهاء آنذاك 

  .كان عليه أن حيدد من هو اإلمام٬، أي يشخصه٬، فقطع باالستخارة) الواقفية

  .و�ذا املعىن نستدل حنن باالستخارة

 :ويقول ضياء

مل ينقلها من علمائنا أحد  الروايةإن هذه : املالحظة األوىل: هنا نطرح ثالث مالحظات(
اشلون .. جل الرد عليها ٬، وقد نقلها رد ألطوسي عليه الرمحة يف كتاب الغيبةسوى الشيخ ال
؟ ألجل إثبات طوسي كتب كتاب الغيبة ألجل ماذا؟ مو هذا الشيخ اللرد عليهانقلها ألجل ا

فكانت من مجلة الدعاوى اليت عاجلها .. وأنه هو اإلمام الغائب  Xإمامة اإلمام املهدي 
 Xالكاظم  اماإلمالغائب هو  اإلماميدعيه الواقفية من أن  الشيخ الطوسي عليه الرمحة ما

بذلك تناول كتاباً .. فتصدى الشيخ الطوسي يف كتابه الغيبة للرد عليهم .. وأنه آخر األئمة 
طبعاً .. املوسوي بن أمحد العلوي ؟ مؤلفه حممد بن علي  من مؤلفه..  الواقفةيف نصرة  امسه

. ها شيءشخصية جمهولة ال يoعلم عن ؟ ال أثر له يف كتب الرجال والتراجم من هذا املؤلف
جمموعة من الروايات اليت حيتج  الواقفةنقل الشيخ الطوسي من كتاب هذا الرجل يف نصرة 

ابن حيىي  واحدة من هذه الروايات الرواية اليت نقلناها عن علي ابن معاذ قلت لصفوان.. �ا 
علق عليها تعليقاً لو  الرواية؟ شيخ الطوسي بعد أن ذكر هذه  بأي شيء قطعت على علي

ذكر  أنشيخ الطوسي بعد ال؟ شنو.. كوا �ا وملا تشبثوا �ا ادعياء املهدويه ملا متس إليهت التف



  ٦٩ ................................................. ١ج / يف القطيف ضجة

إمنا يراد �ذا اخلرب   طبعاً هذا مضمون عبارة الشيخ   إمنا يراد �ذا اخلرب : قال الرواية
 وإال فإن أي: مث يقول.. اً وقاطعاً بغري دليل التشنيع على صفوان ابن حيىي با¢امه مقلد

إال أن يكون قد بلغ من البله  سألة علميه أن حيتج باالستخارةشخص يستحسن منه يف م
يف إثبات  االستخارة إىليقول الشيخ الطوسي من يستند .. والغفلة حداً أسقط عنه التكليف 

Ôدُّ يف عداد اnعoالذين  فأنتم يا أدعياء املهدوية.. انني اإلمامة بلغ من البله والغفلة حداً ي
اليت ينقلها الشيخ الطوسي لو التفتم إىل التعقيب الذي عقب به الشيخ  الروايةمسكون �ذه تت

إذاً هذه .. الطوسي على الرواية لوجدمت أن الشيخ الطوسي يتهمكم باجلنون وقلة العقل 
الرواية كأول مالحظة٬، مل يذكرها إال الشيخ الطوسي من علمائنا قاطبة وقد ذكرها للرد 

  .)واحد هذا.. عليها 

  :ويرد عليه

  :هذه هي الرواية

 على قطعت يءش بأي: حيىي بن لصفوان قلت: قال ٬،معاذ بن علي وروى: قال   ٦١(
  .)١( )عليه وقطعت) عليه( واستخرت اهللا ودعوت صليت: قال ؟ علي

  :وإليكم تعليق الشيخ الطوسي

 على حجة يهف فليس ذلك صح وإن بالتقليد٬، رجل على التشنيع من أكثر فيه ليس فهذا(
 ودينه٬، وزهده وفضله ملوضعه املرتلة هذه فوق عنه ذلك ذكر الذي الرجل أن على غريه٬،
 أن إال اللهم باالستخارة٬،: فيها قال إنه علمية مسألة يف: خلصمه يقول أن يستحسن فكيف
  .)٢( )لقوله املعارضة فيسقط التكليف٬، عن خيرجه ما والغفلة البله من فيه يعتقد

الشيخ الطوسي ال يرد على نفس خرب استخارة صفوان٬، وإمنا على تشنيع  نّأواضح   ١
 .)وقد نقلها ألجل الرد عليها(: الواقفة٬، و�ذا يتبني كذب قول ضياء

                                                            
  .٦١ص :الطوسي الشيخ -  الغيبة -١
  .٦٢ص :نفسه -٢
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وهي   وصف البله والغفلة متوجه ملن يoفترض أن يكون قد استند يف مسألة علمية   ٢
وهلذا أورد الشيخ . ن وال صفوانعلى االستخارة٬، وهذا مل نفعله حن  ) عقيدة اإلمامة(هنا 

بعد اإلشادة بصفوان ليoعلم أنه ال يستحقها٬، وإنه بالتايل ال ) البله والغفلة(الطوسي أوصاف 
 .ميكن أن يكون قد استند على االستخارة يف أمر عقائدي

 .إذن الشيخ الطوسي مل يتهمنا مبا قلت يا ضياء٬، وأنت أوىل بالتهمة  ٣

  :ويقول ضياء

٬، روى علي بن معاذ قلت ن معاذعن علي ب مروية الروايةن هذه إ :الثانية املالحظة(
؟ جني نسأل علماء الرجال٬، علماء التراجم٬، من هو علي بن معاذ.. زين . .بن حيىي لصفوان 

فال جند أحد من علماء الرجال والتراجم ال من الشيعة وال من العامة يذكر علي ابن معاذ ال 
؟ يعين ذلك أن علي ابن معاذ شخصية جمهولة ال يعلم من هي اذايعين م.. خبري وال بشر 

.. ؟ هذا كله ال يعلم به  ه واقعية أم هو جمرد شخصية ومهيةول حقيقةوهل هو موجود 
  ).؟ هذه مالحظه ثانية خص جمهول اهلوية ال يoعلم من هوفكيف يعول على إخبار ش

  :ويرد عليه

أن  ٬، جيب٬، ولكن قبل أن يتوكأ عليه)املزعوم علم الرجال(ضياء هنا يلجأ لعكاز العاجز 
أما الرواية فيكفي أن الشيخ الطوسي مل يعترض عليها . )١( أن العمل به شرعي أوالً يثبت لنا

  .مبثل ما اعترض اخلباز٬، ولو كان اعتراض اخلباز سائغاً ملا ادخره الشيخ الطوسي

  :ويقول ضياء

؟ أل�ا حتكي  ملاذا.. ؟ نقول ال االحتجاج �اهل يصح . ة نفسهاالرواي: املالحظة الثالثة(
فعالً ألحد أصحاب املعصومني وليست حتكي فعالً للمعصوم وكل أحد من أصحاب 

 واالشتباهاملعصومني مهما بلغ من العلم واملعرفة إال أنه ليس معصوماً وليس مصاناً عن اخلطأ 
أهل البيت ومن أجالء تقول لكن هذا من علماء مدرسة .. فال ميكن االحتجاج بفعله 

                                                            
  .مستقل آتاب في وذلك له شرعية ال المزعوم الرجال علم ّنأ تعالى اهللا شاء إن سنثبت -١
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الرواية تتحدث ؟ نقول على فرض ذلك هذه م الرضا فكيف غاب عنه هذا األمرتالمذة اإلما
هو مىت صار تلميذاً لإلمام الرضا ؟؟ .. ؟ يف أول إمامة اإلمام الرضا عن صفوان ابن حيىي مىت
كن من العلم على صار تلميذاً جليالً فلعله يف تلك املرحلة مل ي.. بعد إمامة اإلمام الرضا 

فكيف حيتج بفعله على أنه عامل جليل ومل يثبت أنه .. شيء ومل يكن من اجلاللة على شيء 
وال  الروايةوال جتي تقول إن املعصوم أقره وأمضاه ألنه ال يوجد يف . كذلك يف تلك املرحلة 

  .)صفوان حبيث يكون قد أمضاه و أقرهشاهد على أن املعصوم قد اطلع على فعل 

  :د عليهوير

٬، قال Xفقد كان من رجال اإلمام الكاظم  Xصفوان كان عاملاً قبل إمامة الرضا 
 أبوه روى. عني ثقة٬، ثقة كويف٬، السابري٬، بياع البجلي حممد أبو حيىي بن صفوان(: النجاشي

 ذكره. شريفة مرتلة عنده له وكانت ٬،X الرضا عن هو وروى ٬،X اهللا عبد أيب عن
. أصحابنا ذكر كما ٬،كتاباً ثالثني وصنف...  X موسى ناحلس أيب رجال يف الكشي
 كتاب احلج٬، كتاب الصوم٬، كتاب الصالة٬، كتاب الوضوء٬، كتاب: اآلن منها يعرف
 الشراء كتاب الوصايا٬، كتاب الفرائض٬، كتاب الطالق٬، كتاب النكاح٬، كتاب الزكاة٬،

  .)١( )نوادر البشارات كتاب والتدبري٬، العتق كتاب والبيع٬،) الشرى(

  :٬، كما خيربنا الشيخ الطوسي٬، بقولهXوله مسائل وروايات عن اإلمام الكاظم 

 عند زمانه أهل أوثق السابري٬، بياع ٬، حممد أبا يكىن جبيلة٬، موىل حيىي٬، بن صفوان(
  .)٢( )وروايات X موسى احلسن أيب عن مسائل وله ... وأعبدهم احلديث أصحاب

له  ن ونسبته إىل التقليد تدل بال شك على أنّحماولة الواقفية الطعن يف صفوا إنّ: أقول
. له وزنه الكبري الذي سعوا إىل التقليل منه Xإميانه باإلمام الرضا  مكانة جليلة٬، وأنّ

منشؤه معروفية الرجل بالعلم بني وبالتأكيد مثل هذا الوزن يف مثل هذه املسائل العلمية 
  .Xحىت قبل إميانه بإمامة الرضا  الناس٬، فصفوان بالنتيجة مشهود له بالعلم بني الناس

                                                            
  .١٩٨ – ١٩٧ص :النجاشي -  النجاشي رجال -١
  .١٤٧ – ١٤٥ص :الطوسي الشيخ - الفهرست -٢
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عاملاً جليل القدر كصفوان ال يلجأ لتشخيص اإلمام من خالل االستخارة  وبال شك أنّ
  .لوال علمه مبشروعية هذا األمر

 :ويقول ضياء

يوم من األيام أمري .. ملا قال له نبأنا عن مهديكم :   قول أمري املؤمنني: الدليل الثاين(
بإجابة أجابه  اإلمام.. املهدي فقال له احدهم نبأنا عن مهديكم  إلمامااملؤمنني يتحدث عن 

للهم ا ٬،أوصلكم رمحاًو وأكثركم علماً كهفاًأوسعكم ": قال.. نأخذ منها حمل الشاهد 
عزم وال تنثين عنه إذا فأجعل بعثه خروجاً من الغمة٬، وأمجع به مشل األمة٬، فإذا خار اهللا لك فأ

خار فإذا : اإلمامقول  الروايةالشاهد من هذه ٬، "إليهاهتديت  إذا وفقت إليه وال جتوزن عنه
وتشرفت بظهوره ومعاصرته  X؟ يعين إذا ظهر اإلمام املهدي  يعين ماذا.. اهللا لك فاعزم 
وهذا .. فاعزم عليه واعتقد بإمامته وال تنثين عنه  االستخارةبعد  X اإلماموخار اهللا لك 

 .ستخارة طريق من طرق ثبوت اإلمامةقد اعترب اال Xني يدل على أن اإلمام أمري املؤمن
  :؟ هذا االستدالل جنيب عنه جبوابني جنيب عن هذا االستدالل الواهي شنو

اهللا بن  ٬، وأحدهم عبداية يف سندها جمموعة من اÔاهيلإن هذه الرو: اجلواب األول
  .)١( )؟ ههههههه بن قعنب من هوسلمه  بند اهللا هذا عب.. بن قعنب سلمه 

  :ويرد عليه

٬، فهو أيضاً ال يليق بالرجال٬، هل أقول الكذب فضالً عن كونه حراماً إنّ: هل أقول  ١
 !! ؟ ال أظن ضياء الذي امتهن الكذب يبايل أو يندى له جبني حني ينعته أحد بالكذب هذا

 .)٢(﴾ي�كِْسب�ونَ كَان�وا مَّا قُلُوبِهِم ع�لَى ر�انَ ب�لْ كَل�ا﴿

العقيدة تؤخذ  أن يرف له جفن٬، فنحن مل نقل وال نقول بأنّ فضياء يكذب دون
  .باالستخارة٬، فقبح اهللا الكذب والكذابني

                                                            
  !! ضحكه سبب ما أدري وال يضحك -١
  .١٤: المطففين -٢



  ٧٣ ................................................. ١ج / يف القطيف ضجة

أن تقدموا اإلجابة الشافية٬، وإذا  أنتم فعليكم قعنب٬، اهللا بن سلمة بن عبد أما من هو  ٢
 ؟ كان علم رجالكم ال ميلكها فكيف اختذمتوه معوالً هلدم أحاديث آل حممد

  :ويقول ضياء

.. لو سلمنا ترتالً بأن الرواية صحيحة أو أننا ال حنتاج أن ننظر إىل سند الرواية : اثنني(
  ).لى أن اإلمامة تثبت باالستخارةالرواية حبسب الداللة هل تدل ع.. طيب 

  :ويرد عليه

  .من يستدل �ا ال يريد إثبات اإلمامة باالستخارة كما تكذب يا ضياء

  :ويقول ضياء

 ؟ ملّا نو يعين فإذا خار اهللا لك فاعزمش.. ؟ فإذا خار اهللا لك فاعزم  قولالرواية شنو ت(
خار اهللا  العبارةوترجع إىل استعماالت العرب تشوف إن هذه  العربية اللغةكتب  إىلترجع 

 لك تستخدم يف مقام الدعاء للغري باخلري أن يعطيه اهللا اخلري واحنا الزلنا نستخدمها خار اهللا
يف االستعماالت أيضاً كذلك زهري .. اهللا اخلري  أعطاك؟ يعين  لك يعين ماذا خار اهللا.. لك 

د الشهداء ماذا ابن القني رضوان اهللا تعاىل عليه ملا ودعته زوجته ديلم يف خروجه لنصرة سي
اإلمام احلسني يف طريقه ... ؟ خار اهللا لك واذكرين عند جد احلسني يوم القيامة  قالت له

بن عقيل رضوان اهللا تعاىل عليه فما به األسديان وأخرباه مبقتل مسلم لتقى الكوفة ملا ا إىل
؟ يعين  يعين ماذا؟ خار اهللا لك  ماذا قاال له.. إكمال املسريه  وجدا منه إال اإلصرار على

ة دعاء هذه العبارة خار اهللا لك عبار إذناهللا اخلري يف اجلهة اليت قمت باختيارها  أعطاك
يعين  .؟ فإذا خار اهللا لك فاعزم يف الرواية شيقول Xاملؤمنني  أمري.  للغريبإعطاء اهللا اخلري

فأقول لك إذا خار اهللا لك يعين أعطاك اهللا اخلري  X؟ أنت تسألين عن املهدي  ماذا
وشرفك برؤية صاحب العصر والزمان فإذا خار اهللا لك فاعزم وال تنثين عنه إذا وفقت له 

انك إذا تشرفت مبعاصرته وبرؤيته فال تنثين عنه وال : يعين. هإذا هديت إليوال جتوزن عنه 
فما ربط هذه الرواية مبسألة االستخارة على ... جتوزن عنه بل اعزم ومتسك بإمامته ونصرته 

  ).ارة وال يصح االستدالل �االرواية أجنبية عن مسألة االستخ اإلمامةقضية 
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  :ويرد عليه

ة على اإلمامة كما يزعم ضياء كذباً وزورا٬ً، بل إننا ال نستدل باالستخار ٬،أكرر  ١
نراها دليالً لتشخيص حجة اهللا يف أرضه٬، شأ�ا شأن الرؤيا٬، فمن خالل االستخارة يكلم 

وعليه فضياء ليس لديه قضية٬، وإمنا استغل تدليسه  .الرب عبده٬، أي يرشده ويهديه إىل احلق
 .بقضية اإلمامة وكذبه ليلفق قضية مفاداها إن الرواية ال عالقة هلا

البتة٬، فاملعىن الذي حدده  له الكالم الكثري الذي تفوه به ضياء ال داعي وال معىن  ٢
ال خالف فيه واالستخارة طريق يعطي اهللا من خالله عباده ويهديهم ) خار اهللا لك(لكلمة 
  .Xأي يعرفهم بشخص اإلمام املهدي . إىل اخلري

  :ويقول ضياء

من خالل  اإلمامة ميكن إثبا¢ا باالستخارةن نستدل على أن حن: قالوا: الدليل الثالث(
ما استخار : Xالتمسك بعمومات ما دل على حمبوبية االستخارة كقول اإلمام الصادق 

استخرت  إذاقال ما أبايل  Xالباقر  اإلمامويف الرواية عن .. اهللا مؤمن اال وخار له اخلري 
وأن ٬، أمثاهلا كثري تدل على حمبوبية االستخارةهذه الروايات و.. اهللا على أي جنيب وقعت 

احنا نتمسك �ذه : نقول.. بل خيتار له اخلري  اإلنسان إذا استخار اهللا تعاىل فإن اهللا ال يغشه
؟ فلنا أن نتمسك �ذه الروايات بإمامالروايات ونقول ملا نتردد ان هذا الشخص إمام أو ليس 

واهللا تعاىل خيتار له اخلري فيكون ذلك دليل على أن هذا ٬، ل بأن املتردد خيتار يستخري اهللاونقو
  ).الشخص إمام من قبل اهللا سبحانه وتعاىل

  :ويرد عليه

االستخارة طريق شرعي معترب ملعرفة  العمومات اليت يتحدث عنها ضياء تدل على أنّ
ذاك  هذا الشخص٬، أو واالستخارة ال ميكن أن يoستدل �ا على أنّ. احلقيقة من اهللا عز وجل

  .فاالستخارة إذا خالفت النص ال اعتبار هلا!  إمام أم ال) ضياء مثالً(

  :ويقول ضياء
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؟ ألن هذه العمومات هنا  ليش..عمومات ال يصح التمسك �ا احنا نقول أيضاً هذه ال(
  :أمران البد من االلتفات إليهما

الكثري من  إسقاطإن هذه العمومات لو متسكنا بعمومها للزم من ذلك : األولاألمر 
هذه العمومات  إذايعين اآلن ..  من الفقه كاملة أبواب إسقاطالتقنينات والقواعد الفقهيه بل 

خيتار له اخلري وحيدد له  اهللا فإن اهللا اإلنساناستخار  إذامتسكنا �ا وقلنا بأنه يف كل مورد 
بينكم على القضاء وحماكم ونزاعات وخصومات وإمنا اقضي  الوقعة٬، اجل هذه الواقع

 الوقعةهذه .. بشيء آخر ما جييب بينه يطالب  وإذابالبينات والزم كل واحد جييب بينته 
زينه على  اخلرية؟  خوب القاضي يستخري املسباح بيده٬، األرض لفالن لو لفالن ؟ على شنو

  .)السيد وانتهى املوضوع أعطيهاللسيد  أ�ا

  :ويرد عليه

ن ضياء إنه ميكن ناس٬، ولو كنت أعلم مyهذا استخفاف بالعقول وضحك على ذقون ال
  ! أن خيجل لقلت له عليك أن ختجل من هذه األساليب الرخيصة

ضياء يصور االستخارة بطريقة مشوهة مل يقل �ا أحد٬، فاالستخارة ليست بديالً عن 
  .برعونةضياء شرع اهللا٬، وموردها ليس هذا الذي زعمه 

  :ويقول ضياء

؟ بعد هذه الرواية تقول ما استخار اهللا عبدا مؤمن إال  ليش امنا اقضي بينكم بالبينات(
باب  إىلاجني . هذا كله يسقط ال حاجة له.. وخار له اخلري فيلزم إغالق باب القضاء 

ستاين وقال الوحيد وقال احلكيم وقال الروحاين يالس؟ قال  على شنو هذه القضية: التقليد
هالشكل ألن اخلوئي  أسوي؟ وأنا الزم كله خلميين على شنو هذا الكالموقال اخلوئي وقال ا

كل واحد ميسك ... ستاين قال يالس أنهالشكل على  أسويال الزم  أناذاك يقول .. قال 
 ستاينياملسباح اخلرية زينه على فتوى اخلوئي خالص يعمل �ا اخلرية زينه على فتوى الس

فيلزم إسقاط باب التقليد من واختار اهللا له اخلري  إاليعمل �ا ما استخار اهللا عبد مؤمن 
  .)أساسه
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  :ويرد عليه

شر البلية ما يضحك٬، التصوير املشوه الذي أراد ضياء إلصاقه زوراً و�تاناً باالستخارة ها 
٬، فإذا كان دين اهللا االجتهادأنه أليق مبا يسمونه  نفسه حنن نكتشف من خالل كالم ضياء

؟  معىن اختالف فقهاؤكم وتضار�م بالفتوى واحدا٬ً، وحكمه يف الواقعة املعينة واحدا٬ً، فما
ما تسمونه اجتهاداً قد عصف بدين اهللا فبدالً من أن نسمع قول اهللا  أليس هذا دليالً على أنّ

  ! يف املسألة صرنا نسمع قول سني وصاد وباء وهاء

وإذا كنتم تريدون خداع أنفسكم وخداع املضللني الذين يتبعونكم بأننا نتعامل مع 
  ؟ ة بالطريقة املكذوبة اليت صور¢ا٬، فما عساك تقول عن اجتهاد فقهائكماالستخار

 :ويقول ضياء

٬، أخوك دينك فاحتط لدينك باالحتياطالشارع املقدس يأمر : مسألة االحتياط إىلاجني (
؟ كل  عد ليش الشارع يزامحنا �الزمحهإذا عندك طعام مشتبه فيه احتط فيه اجتنب عنه ب

؟ اخلرية زينه على مطعم  خباته هذا اللحم مذكى لو مو مذكىواحد يشيل مسباحه مب
  .)ونأخذ منه انتهى املوضوع) التنور(اخلرية زينة على مطعم .. ياهللا نأخذ منه ) السفرة(

  :ويرد عليه

هل من شرف اخلصومة تصوير ما يقوله اخلصوم �ذا املستوى من : أسأل كل منصف
  ؟ التهريج

 :ويقول ضياء

ار إمنا هي ناظرة إىل املوارد اليت مل حيدد الشارع املس االستخارةروايات : األمر الثاين(
فكل دليل عام إذا لزم من التمسك بعمومه إلغاء تشريعات أخرى ... فيها والضابطة فيها 

وهذه أدلة االستخارة صحيح عامة . قيمة هلا البد من ختصيص موردهحبيث تكون الغية ال 
إلغاء .. إلغاء باب القضاء ..إلغاء باب االحتياط : من ذلكن لو متسكنا بعمومها للزم لك

؟  البد ماذا اللغويةجل دفع حمذور تلغوا تلك األبواب الفقهية فمن أ.. باب التقليد وهكذا 
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اليت لذلك نقول أدلة االستخارة ناظرة فقط إىل املوارد . من ختصيص مورد أدلة االستخارة 
.. ذا حدTد الشارع املسار ال ميكن التمسك باالستخارة٬، أما إمل حيدد الشارع املسار فيها

تقدر جتي تقول استخري إن اهلالل ثابت أو  الشارع حدد لك طريقة معينة إلثبات اهلالل ما
طريق حمدد حدده الشارع استخارة ما تأيت ٬، شارع حدد لك طريق ملعرفة .. غري ثابت 

ىت أعرف إن هذا هو األعلم أو هذا تقدر جتي تقول أمتسك باالستخارة ح مرجع التقليد ما
هو األعلم ٬، الشارع حدد لك طريق ملعرفة إن احلق مع أي املتخاصمني وهو طريق البينة ما 

االستخارة يف املوارد اليت مل حيدد الشارع املسار فيها ..  تقدر هنا جتي تتمسك باالستخارة
 اإلمامةتعلم .. ع حدد املسار وهذه قضية اإلمامة كيف يعلم ان هذا إمام أم ال ؟؟ الشار.. 

من طريق املعجزة  اإلمامةوتعلم ) ومبشراً برسول يأيت من بعدي امسه أمحد(من طريق النص 
وأما ما سوى ذلك فال يثبت إمامة أحد وبالتايل فإن بناء اإلمامة على مسألة االستخارة بناء 

قيدة مبثابة عقيدة فكيف تبين ع.. موهون٬، انت ما تقدر تبين حكم شرعي على استخارة 
  ).اإلمامة على مسألة استخارة

  :ويرد عليه

كالم كثري يكد ضياء به نفسه وسامعيه٬، وهو .. عجيب أمر فقهاء الضالل٬، واهللا عجيب 
  !! برمته مبين على كذبة كذ�ا

االستخارة يؤخذ منها تشريع٬، وال عقيدة٬، وهذا يكفي للشطب على كل  حنن مل نقل إنّ
 افاحلمد هللا الذي جعل عدونا أمحقً. اًء ال موضوع له٬، وكذباً خمجالًكالمك باعتباره هر
  .يهرف مبا ال يعرف

  :ويقول ضياء

الدليل الثالث الذي يستدل به هؤالء وهو عمدة أدلتهم وهو املعجزة فيقولون بأن أمحد (
  ).بن احلسن يثبت إمامته من خالل إقامة املعجزة

  :ويرد عليه
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الدليل هو النص٬، واملعجزة  حن ال نقول هذا٬، وإمنا نقول إنّهذا من التدليس والكذب٬، فن
  .يف أفضل حاال¢ا مؤيد

  :ويقول ضياء

  .ومن أجل أن نعرف قيمة هذا الدليل البد أن نقدم  مبقدمتني(

شلون  )١(...إن املعجزة من األدلة الربهانية وليست من األدلة اإلقناعية : املقدمة األوىل
سل ونصب ن نقول بأن اهللا تعاىل عندما أرسل األنبياء وبعث الر؟ حن املعجزة دليل برهاين

جواب قطعي أن له غرض ألن أفعال اهللا ؟ أم ليس له غرض  األئمة هل له غرض من ذلك
الغرض  .وغرضمعلمة باألغراض وال ميكن أن يتهم الباري بالعبث فال يفعل فعله إال هلدف 

لهم من أجل هداية الناس طيب الناس مىت الغرض أن يكونوا مبشرين ومنذرين أرس ؟ ما هو
ا ثبتت رسالته غري ملا تثبت نبوته عندهم ويأخذون من الرسول إذ يأخذون من النيب 
يظهر املعجزة يثبت  ى يده ملايثبتها من خالل املعجزة اليت تظهر عل ؟ عندهم فكيف يثبتها

زة على يد الكاذب ومسح بذلك نبوته وأنه متصل بالسماء إذاً فلو أظهر اهللا تعاىل املعج
كاذباً لكان ناقضاً  بظهور املعجزة على يد املدعي للنبوة وإن كان كاذباً ولإلمامة وإن كان

مثل ما النيب عنده معجزة غري النيب عنده ٬، قى ما مييز به النيب وغري النيب؟ ألنه مل يبلغرضه ملاذا
إن الناس مل يلجؤوا إليه ويأخذوا منه ف يبقىمعجزة فال يبقى ما يثبت نبوة النيب للناس فإذا مل 

وبالتايل مل يتحقق الغرض اإلهلي ويكون إرسال األنبياء عبثاً فمن أجل أن حيافظ اهللا على 
غرضه وال تتهم ساحته بالعبث جيب أن حيصر املعجزة بالصادق حىت ينسد باب االدعاء 

إذاً هنا مقدمات عقلية ٬، هاإلمام من غريومييز الرسول من غريه ومييز النيب من غريه ومييز 
ألن املعجزة لو ظهرت ٬، شخص فاملعجزة دليل ارتباطه باهللاموجودة عندما تظهر املعجزة من 

عدم التمييز يوجب نقض الغرض ونقض ٬، ألوجبت عدم متييز الرسول عن غريهمن الكاذب 

                                                            
 وشرحه إليراده، أهمية نرى ال اإلقناعية واألدلة البرهانية األدلة يسميه ما فيه يشرح طويل بكالم ضياء يتكلم -١

 عليه، X علي اإلمام جواب بين والفرق البيضة، في الدنيا إدخال على وجل عز اهللا يقدر هل: مسألة حول يتمحور
 شرح آتاب في موجود العلماء قبل من األجوبة توجيه وآذلك وأجوبتها والمسألة. X الصادق اإلمام وجواب
  .بعدها وما ٣٨ص ٣ج :المازندراني صالح محمد مولي - الكافي أصول
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رت ثبت الغرض ال ميكن أن يتحقق من اهللا إذًا فاملعجزة ال تصدر إال من الصادق ومىت صد
  ).ين وليست دليل إقناعي هذه مقدمةاتصاله باهللا تعاىل فاملعجزة دليل برها

  :ويرد عليه

غري ملا تثبت نبوته عندهم ويأخذون من  الناس مىت يأخذون من النيب (: قوله  ١
؟ يثبتها من خالل املعجزة اليت تظهر على يده  الرسول إذا ثبتت رسالته عندهم فكيف يثبتها

  ).ملعجزة يثبت بذلك نبوته وأنه متصل بالسماءملا يظهر ا

حجة النيب أو دليله منحصر يف املعجزة٬، فهو يثبت نبوته  ضياء بقوله هذا يزعم أنّ
باملعجزة حصرا٬ً، وبذلك ينسف القول بالنص نسفا٬ً، وهذا جهل مطبق٬، فالدليل هو النص 

  .والعلم والدعوة إىل حاكمية اهللا عز وجل

يسمح بظهور اخلارق على يد الكاذب٬، وال يكون بذلك ناقضاً  اهللا عز وجل قد إنّ  ٢
فإذا استحب الناس العمى وتبعوا من ال نص عليه من . لغرضه٬، كما يف حالة السامري وغريه

 .اهللا فمن املمكن أن يستدرجهم اهللا وميدهم يف طغيا�م يعمهون

 :ويقول ضياء

فعل من أفعاله نستطيع أن نعرب عنه  أي ...هي مىت يكون الفعل معجزةً  :املقدمة الثانية(
؟ علماء الكالم يقولون حبسب االصطالح الكالمي  هي ؟ ضابطة املعجزة ما ةباملعجز

هذه الشروط الستة شنو مشروطة بشروط ستة فال يعترب الفعل إعجازاً إال إذا توفرت فيه 
  ؟ هذه الشروط

  .)١( الشرط األول أن يكون الفعل خارقاً للعادة

والفعل اخلارق للعادة على قسمني هنالك  .ين عدم القدرة على اإلتيان مبثلهاالشرط الث
أفعال خارقة للعادة ميكن اإلتيان مبثلها وهنالك أفعال خارقة للعادة ال ميكن اإلتيان مبثلها من 

؟   ذا الذي جاء به سحر أم أنه معجزةشلون منيز بأن ه٬، السحر واملعجزةهنا حنن منيز بني 
                                                            

  !! الواضحات توضيح قبيل من ألنه ؛تفسيره إيراد ترآنا -١
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عن املعجزة أن السحر فعل خارق للعادة ميكن اإلتيان مبثله بينما املعجزة لو  متييز السحر
أجتمع اجلن واألنس أن يأتوا مبثلها ما استطاعوا لذلك شلون آمن السحرة بنيب اهللا موسى 

X  مع أ�م كانت عندهم أفعال خارقة للعادة وكانوا أساتذة يف فنهم ويف جماهلم لكن ملا
وعلموا بأنه ال ميكن اإلتيان مبثله علموا أ�ا معجزة ال  Xموسى ظهر الفعل اخلارق من 

قي وإما أن نكون حنن ميكن أن يأيت �ا إال من هو متصل بالسماء قالوا يا موسى إما أن تل
القوا فلما القوا سحروا أعني الناس تعرب اآلية واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم : امللقني قال

عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع احلق على الباطل وبطل وأوحينا إىل موسى أن ألقي ب
ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب 

  ).العاملني رب موسى وهارون

  :ويرد عليه

صنف يف خانة ما ميكن يoالذي يظهر للناس هو الفعل اخلارق٬، أما كون هذا الفعل اخلارق 
للناس٬، أو ال أقل التحقق منه  ان مبثله٬، أو خانة ما يتعذر اإلتيان مبثله٬، فهذا أمر ال يقيضاإلتي

قد يؤمن من حيصل    حبسب نظرية ضياء  ال يقيض لبعض من حيصل أمامهم٬، وعليه 
ويكون صاحبه كاذباً أل�م مل يستطيعوا متييز هذا اخلارق؛ هل هو مما ميكن  أمامهم اخلارق
وقد ميوت بعض من آمن وهو على حاله هذه قبل أن ينكشف كذب . الاإلتيان به أم 
  .صاحب اخلارق

املعجزة البد أن تترك مساحة لإلميان بالغيب٬، أي البد أن ال تكون قاهرة ترغم  مث إنّ
يناقض الغرض املتمثل بامتحان الناس   أي اإلرغام   الناس على اخلضوع هلا٬، ألن هذا 

وترك مساحة للغيب يعين أن يأيت اخلارق . حقيقياً وباختيار منه ومعرفة من يؤمن منهم إمياناً
٬، وميكن لسليم القلب أن يرى متشا�اً ميكن ملن يف قلبه مرض أن يتأوله مبا يوافق مرض قلبه

أن جيد ثغرة  فرعون٬، بينما استطاع Xاحلق فيه٬، وهكذا آمن السحرة مبا جاء به موسى 
٬، أي إنه بالنتيجة ساحر مثلكم٬، )م الذي علمكم السحرإنه لكبريك(: ينفذ من خالهلا ليقول

  .وال خيتلف عنكم سوى بالدرجة٬، فهو أكرب السحرة٬، وهلذا هزمكم
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  .شرط ضياء هذا ال مثرة حقيقية له ٬،إذن

  :ويقول ضياء

  .مكان دعوى صاحبها عقالً وشرعاًالشرط الثالث املعترب يف املعجزة هو إ(

  .يف وقت التحديصدور الفعل اخلارق : الشرط الرابع

  .عدم تقدم الفعل اخلارق للعادة على زمن الدعوة: الشرط اخلامس لتحقق املعجزة

  .)فعل اخلارق للعادة مع دعوة صاحبهتطابق ال: الشرط السادس

  :ويرد عليه

  .هذه شروطك مسعناها٬، لنرى اآلن كيف تطبقها

  :يقول ضياء

هاين ال دليل ا فيها أن املعجزة دليل بربيTن: املقدمة األوىل٬، إىل هنا انتهينا من مقدمتني(
تبني فيها ما هي املعجزة مىت يكون الفعل معجزة بعد بيان هاتني : إقناعي مقدمة ثانية

  .املقدمتني

مامة أمحد بن الدليل الثالث على إ: يقولون ٬،نرجع إىل دعوة أمحد بن احلسن وأصحابه
هي املعجزة إذا كان عندكم  نعم هذا دليل يركن إليه ولكن ما: احلسن املعجزة نقول

  ).دليل برهاين ولكن ما هي املعجزة املعجزة

  :Xمث يقرأ البيان التايل الصادر عن السيد أمحد احلسن 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم(

ديTان  ٬،اإلصباحفالق  ٬،مسخر الرياح ٬،جمري الفلك ٬،مالك امللك ٬،احلمد هللا رب العاملني
وترجف األرض  ٬،ي من خشيته ترعد السماء وسكا�ااحلمد هللا الذ .رب العاملني ٬،الدين

  .متوج البحار ومن يسبح يف غمرا¢او ٬،وعمTارها
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 ٬،يأمن من ركبها ٬،على حممد وعلى آل حممد الفلك اجلارية يف اللجج الغامرة اللهم صلّ
  .والالزم هلم الحق ٬،تأخر عنهم زاهقوامل ٬،املتقدم هلم مارق ٬،ويغرق من تركها

  .]١ :النور[ ﴾تnذَكýرoونَ لýعnلýكُمr بnيِّنnاتô آيnاتô فyيهnا وnأَنزnلْنnا وnفَرnضrنnاهnا اهnاأَنزnلْنn سoورnةٌ﴿

طلبت من مجاعة من العلماء ممن يتزعمون الطائفة الشيعية أن يتقدموا لطلب معجزة وفق 
  ٬، فلم يتقدم أحد منهمXلصادرة عن أنصار اإلمام املهدي صيغة ذكر¢ا يف الصحف ا

من  شيء أبني Xاملهدي حممد بن احلسن العسكري  ٬، وهلذا أمرين أيب اإلمامشيء بطلب
٬، وهو إين وصيه وأول من حيكم من ولده وإين روضة من رياض اجلنة Xموضعي منه 
  .سول اهللا أخرب عنها ر

عليها (ني هو أين أعرف موضع قرب فاطمة وأول معجزة أظهرها للمسلمني وللناس أمجع

مغيب ال  )عليها السالم(قرب فاطمة  سلمني جممعني على أن٬ّ، ومجيع املمد بضعة حم )السالم
 ٬،)عليها السالم(هو أخربين مبوضع قرب أمي فاطمة ٬، وXعلم موضعه إال اإلمام املهدي ي

مام ومالصق له وكأن اإل Xمام احلسن جبانب قرب اإل )عليها السالم(وموضع قرب فاطمة 
٬، ومستعد أن أقسم على ما أقول )عليها السالم(اطمة مدفون يف حضن ف ÔXتىب احلسن ا

 .)عليها السالم(الذي دفن فاطمة  Xوعلي  على ما أقول شهيد ورسوله حممد  واهللا
  ...واحلمد هللا وحده 

وال يرجع يل يف كل صغرية وكبرية٬،  Xباإلمام املهدي  االتصالوكل من يدعي 
  .)واحلمد هللا وحده. إال باهللا العلي العظيموال حول وال قوة . مفتر على اهللا ورسوله كاذب 

  :يقول ضياءمث 

زين احنه نقول هذه جني نطبق عليها معايري املعجزة لنرى أ�ا معجزة أو ليست يف (
املعجزة بشيء أول معيار لتمييز املعجزة عن غريها أن يكون الفعل خارقاً للعادة كأن خيرب 

نعم هذا إعجاز يعين لو واحد جيي خيرب . قاًار غييب يكون هذا اإلخبار صاداإلنسان بإخب
بإخبار غييب وهذا اإلخبار الغييب يتحقق هذا حنو من أحناء اإلعجاز يعين يف ظل دائرة 

بإمكان أي ! يف إخبارك هذا أو أنك كاذب علينا؟اإلعجاز لكن ما الذي يدرينا أنك صادق 
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 بيت الزهراء أن احملسن يف أنا أعرف أيضاً أين قرب احملسن ابن فاطمة وأقول: شخص يقول
إذا كانت املسألة مسألة لقلقة لسان ومسألة إدعاء فكل ٬، وأقسم على ذلك )عليها السالم(

وال هو أمر ال ميكن ٬، إذا ال هو فعل خارق للعادة واحد شخص يستطيع أن يدعي ذلك
هذا خيرب مبثل هذا اإلخبار اإلتيان مبثله ألن كل شخص يستطيع أن يدعي هذا اإلدعاء و

  ).اثنني

  :ويرد عليه

  .حجج اهللا يoعرفون بالنص٬، وأما املعاجز فهي مؤيدات نّقلنا إ  ١

طلبت من مجاعة من العلماء ممن يتزعمون الطائفة (: Xقول السيد أمحد احلسن   ٢
الشيعية أن يتقدموا لطلب معجزة وفق صيغة ذكر¢ا يف الصحف الصادرة عن أنصار اإلمام 

 فقهاء معجزة من السيد أمحد احلسن٬،جاء بعد أن طلب بعض ال ٬، هذا القول)Xاملهدي 
مل يكن بوارد عرض طلب املعجزة عليهم كما زعم ضياء٬، وإمنا كان بصدد بيان  Xفهو 

ولكن من طلب املعجزة تنصل من طلبه كعادة . الصيغة وحتديد الزمان واملكان والشروط
 .فقهاء الضاللة

بوارد  Xومل يكن السيد  معجزة علمية )السالم عليها(الزهراء  ةإظهار قرب السيد  ٣
فمن يؤمن باهللا . طريق التحقق متوفر مث إنّ. كيف نتحقق من الصدق: التحدي لكي يقال

الدعاء مستجاب عند قربها الشريف٬، وكذلك ميكن  يعلم أنّ ومبا ورد عن آل حممد 
 .Xحلسن ملن أراد التحقق أن يسأل اهللا عز وجل عن صدق إخبار السيد أمحد ا

 .بعد ما قلناه عن طرق التحقق فاملدعي كذباً ميكن كشف كذبه  ٤

من األسرار٬، والكشف عنه  )عليها السالم(قرب الزهراء  ورد يف األخبار ما يدل على أنّ  ٥
 :جاء يف كتاب الفاطمة املعصومةبالنتيجة من املعاجز٬، فقد 

 مهدي السيد الفاضل شهريال احملقق العزيز صديقي يل نقله ما ذلك على يدل ومما(
 شهاب السيد أبيه عن املرعشي٬، حممود السيد عن    كتاب من أكثر يف ورأيته   الرجائي
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عليها ( الزهراء الصديقة قرب معرفة يريد كان أنه املرعشي٬، حممود السيد جده عن الدين٬،

 ليلة بعنيأر ذلك على دأب أنه حىت ٬،كثرياً ذلك أجل من تعاىل اهللا إىل توسل وقد ٬،)السالم
 حظي األخرية الليلة ويف بالكوفة٬، السهلة مسجد يف أسبوع كل من األربعاء ليايل من

 فظن ٬،"البيت أهل بكرمية عليك: "X اإلمام له فقال ٬،X املعصوم اإلمام لقاء بشرف
عليها ( الزهراء الصديقة هي )عليها السالم( البيت أهل بكرمية املراد أنّ املرعشي حممود السيد

 قربها٬، مبوضع ألعلم الغرض٬، هلذا توسلت إمنا فداك جعلت: X لإلمام فقال ٬،)مالسال
 املعصومة فاطمة السيدة قرب البيت أهل كرمية من مرادي: X فقال بزيار¢ا٬، وأتشرف

  .قم يف )عليها السالم(

 اإلرادة اقتضت وقد األسرار٬، من الزهراء الصديقة قرب جعل قد تعاىل اهللا إنّ: قال مث
 فال الناس٬، من أحد موضعه على يطلع ال خمفياً قربها يكون أن املصاحل لبعض تبعاً اإلهلية
 قرب فيه يتجلى موضعاً املعصومة فاطمة السيدة قرب اهللا جعل ولكن عنه٬، اإلخبار ميكن

 اجلالل من )عليها السالم( الزهراء الصديقة لقرب قدر ما وإن ٬،)عليها السالم( الزهراء الصديقة
  .املعصومة السيدة لقرب تعاىل اهللا جعله قد    ظاهراً معلوماً كان لو    شأنوال والعظمة

 لزيارة قم إىل األشرف النجف من السفر على املرعشي حممود السيد عزم ذلك أثر وعلى
  .)١( ))عليها السالم( البيت أهل كرمية

  :ويقول ضياء

أثبتنا يف الليايل السابقة املعجزة ال بد أن يكون دعوة صاحبها ممكنة عقالً وشرعاً وحنن (
يف زمن الغيبة قد قام الدليل على امتناعها ليس هنالك  Xبأن دعوة البنوة لإلمام املهدي 
  ).ذرية له وليس هنالك ولد له

  :ويرد عليه

 .مل تثبت شيئاً مما زعمت يا ضياء٬، بل ثبت زيف بضاعتك٬، والدليل على الذرية قائم
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  :ويقول ضياء

ةô كاملعاجز ن كنت صادقاً يف دعواك أن تقوم لنا مبعجزة حقيقيلذلك حنن نطلب منك إ(
فشق لنا القمر إىل نصفني هذا يكفينا رد لنا الشمس بعد غيا�ا هذا يكفينا  اليت قام �ا األئمة

امسعنا صيحة بني السماء واألرض يسمعها مجيع أهل الدنيا يف وقت واحد تقول بأن أمحد 
أن  وحنن نتطلع إىل ذلك وننتظر ونتحداك ونتحدى أتباعكبن احلسن هو حجة اهللا يف أرضه 

إذا فاإلمامة اليت ال دليل عليها ساقطة ال قيمة هلا ومزيفة ومن . تأتينا مبعجزة من هذا القبيل
ـقيةô يركن اجلميع هلا ويقف اجلميع أمامها مسلمني  ادعى اإلمامة عليه أن يأيت مبعجزة حقي

  .)رأس على رأس رمح طويل هذه معجزة

 :جوابك يا ضياء

 و�إِنَّم�ا الل�ه� ع�ند� الْآي�ات� إِنَّم�ا قُلْ رَّبِّه� مِّن آي�اتÎ ع�لَي�ه� أُنزِلَ لَو�لَا و�قَالُوا﴿: قال تعاىل  ١
 لَر�ح�م�ةً ذَل�ك� ف�ي إِن� ع�لَي�هِم� ي�ت�لَى الْك�ت�اب� ع�لَي�ك� أَنز�لْن�ا أَنَّا ي�كْف�هِم� أَو�لَم� # مُّبِنيÎ ن�ذ�يرÎ أَن�ا

 السَّم�او�ات� ف�ي م�ا ي�ع�لَم� ش�هِيداً و�ب�ي�ن�كُم� ب�ي�نِي بِالل�ه� كَفَى قُلْ # ي�ؤ�م�ن�ونَ ل�قَو�مٍ و�ذ�كْر�ى
  .)١(﴾الْخ�اس�ر�ونَ ه�م� أُو�لَئ�ك� بِالل�ه� و�كَفَر�وا بِالْب�اط�لِ آم�ن�وا و�ال�ذ�ين� و�الْأَر�ضِ

  .﴾مُّبِنيÎ ن�ذ�يرÎ أَن�ا و�إِنَّم�ا الل�ه� ع�ند� آي�ات�الْ إِنَّم�ا قُلْ﴿: وقال تعاىل

  .من ال يكفيه النص وشهادة اهللا عز وجل لن يكفيه شيء أبداً ٬،يا ضياء  ٢

* * *  

                                                            
 .٥٢ – ٥٠: العنكبوت -١



א א א
  :يقول ضياء

هذه حتدثت عن زمن الغيبة الكربى ووصفت  الروايات الواردة عن املعصومني (
املرحلة الزمنية اليت مير �ا اإلنسان املؤمن بأ�ا مرحلة غربلة ومتحيص؛ فقد ورد يف الرواية 

وهيهات يف اللغة العربية  "هيهات هيهات": عن اإلمام الباقر صلوات اهللا وسالمه عليه قال
 "واهيهات هيهات ال يكون فرجنا حىت تغربلوا مث تغربلوا مث تغربل") بnعoدn(تستخدم ملعىن 

إمنا  Xواإلمام  "واهللا"وورد يف الرواية عن اإلمام الرضا صلوات اهللا وسالمه عليه قال 
واهللا ال خيرج القائم حىت متحصوا وتغربلوا وال يبقn منكم إال "يقسم لكي يبني حقيقة مهمة 

ففي زمن الغيبة الكربى وقبل ظهور الطلعة البهية ملوالنا صاحب الزمان . "األندر فاألندر
  .)مرحلة متحيص ومرحلة غربلة ومرحلة متييز.. ل اهللا فرجه٬، هنالك مرحلة عج

  :أقول

سبق أن ) شيعتنا األندر فاألندر: (لكي تتوضح للقارئ حقيقة األمر سأنقل مبحثاً عنوانه
  :وكما يلي وغريه٬، ٬،)الشيعة على حمك االختبار: (ضمنته كتاب

لتشمئز منه قلوب الرجال٬، فانبذوه  حديثكم هذا إنّ: (٬، إنه قالXعن اإلمام الباقر (
تكون فتنة يسقط فيها  إليهم نبذا٬ً، فمن أقرº به فزيدوه٬، ومن أنكر فذروه٬، إنه البد من أن

وليجة حىت يسقط فيها من يشق الشعرة بشعرتني٬، حىت ال يبقى إال حنن كل بطانة و
تكون  Xئم هذا احلديث ينص على وجود فتنة أو اختبار قبل قيام القا. )١( )وشيعتنا

وهذا التعبري كناية عن الدقة (نتيجتها سقوط أكثر الناس٬، حىت من يشق الشعرة بشعرتني 
  .٬، وال يبقى بالنتيجة إال أهل البيت وشيعتهم)واملعرفة مبجاري األمور

٬، أ هم حقاً عشرات املاليني٬، بل مئات كم هم شيعة أهل البيت : السؤال اآلن
  :؟ لنقرأ احلديث اآليت ة ألهل البيت املاليني الذين يدعون أ�م شيع
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الزجاج ليعاد فيعود  واهللا لت�كسرنّ تكسر الزجاج٬، وإنّ: (إنه قال Xاهللا  عن أيب عبد
الفخار ليتكسر فال يعود كما كان٬، وواهللا  كما كان٬، واهللا لت�كسرنّ تكسر الفخار٬، وإنّ

  .)١( )م إال األقل٬، وصعºر كفهلت�غربلن٬º، وواهللا لت�ميزن٬ّ، واهللا لت�محصنº حىت ال يبقى منك

واهللا ال يكون ما متدون إليه : (Xولنقرأ كذلك هذا احلديث الوارد عن اإلمام الرضا 
  .)٢( )أعينكم حىت ت�محºصوا وت�ميºزوا٬، وحىت ال يبقى منكم إال األندر فاألندر

م الدقة األقل٬، واألندر فاألندر ليسوا ماليني٬، وليسوا آالفا٬ً، وإذا شئت نّأواضح  :أقول
جعلت : (حني سأله بعض أصحابه قائالXً فانظروا يف هذا احلديث الوارد عن الصادق 

 .اذكرهم :فقال له. فداك٬، إين واهللا أحبك٬، وأحب من حيبك٬، يا سيدي ما أكثر شيعتكم
أما لو : Xاهللا  فقال أبو عبد. هم أكثر من ذلك: فقال ؟ ت�حصيهم :فقال٬، كثري: فقال

فكيف أصنع : فقلت...  ة ثالمثائة وبضعة عشر كان الذي تريدونكملت العدة املوصوف
فيهم التمييز٬، وفيهم  :Xفقال ؟  �ذه الشيعة املختلفة الذين يقولون إ�م يتشيعون

التمحيص٬، وفيهم التبديل٬، يأيت عليهم سنون تفنيهم٬، وسيف يقتلهم٬، واختالف 
من الشيعة ثالمثائة وبضعة عشر  نه إذا اكتملأيoفهم من هذا احلديث . )٣( )اخل... يبددهم

٬، وأما األعداد الغفرية اليت تدTعي التشيع فإن الغربال سيoسقطهم Xيتحقق خروج القائم 
  .حتماً

ال : Xاهللا  قال أبو عبد: (Xويف حديث آخر يرويه أبو بصري عن اإلمام الصادق 
رة عش: ؟ قال وكم تكملة احللقة: قلت. خيرج القائم حىت يكون تكملة احللقة

ـ. )٤(...)آالف هؤالء هم  قد تقول إنّ). ١٠٠٠٠ + ٣١٣( إذن جيش القائم هم هؤالء ال
  .صفوة الشيعة وليسوا كل الشيعة
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 Xيسأل اإلمام ) اخل...  لو كملت العدة املوصوفة(الراوي يف حديث  إنّ :أقول
لك إنه فهم ومعىن ذ) فكيف أصنع �ذه الشيعة املختلفة الذين يقولون إ�م يتشيعون: (قائالً

هؤالء هم كل الشيعة ومن هنا سأله عن املوقف من  إنّ Xمن العدد الذي ذكره اإلمام 
. األعداد الكبرية اليت تدعي التشيع٬، ولو عدت إىل سياق احلديث يتأكد لك هذا الفهم

عددهم أكثر من أن  بأن شيعته كثريون٬، وأنّ Xفالراوي يبدأ كالمه بإخبار اإلمام 
 Xواالستفهام هنا استنكاري٬، أي إنه ) ؟ت�حصيهم: (X قول اإلمام يoحصى٬، وهنا يأيت

) اخل... أما لو كملت العدة: (Xيستنكر أن يكون شيعته كثريين٬، ويؤكد هذا قوله 
oلتحقق الفرج هلم٬، مث ) ٣١٣(ـ جد يف الشيعة هذا العدد٬، أي الومعىن كالم اإلمام إنه لو و

ة سيجري عليها التمييز والتمحيص والتبديل٬، وغريها٬، األعداد الكبري خيربه أنّ Xاإلمام  إنّ
 Xهم٬، وسيخرجون من دائرة التشيع٬، فاإلمام تيجة هذه األمور سينكشف زيف ادعائوبن

صفوة الشيعة٬، وإ�م  إىليف كلمته هذه يبني املصري السيئ للمتشيعة٬، ولو كان مطلبه اإلشارة 
مدعون الكتفى مبدح هذه الصفوة  أفضل من اآلخرين فقط ال إ�م هم الشيعة واآلخرون

من اآلخرين٬، ألن بيان املوقف النهائي ) أؤكد على كلمة النهائي(دون بيان املوقف النهائي 
ولو كان األمر جمرد فرق يف . يوجد مقابلة نوعية بني الفريقني٬، ال جمرد فرق يف الدرجة

وهذا هو    ا٬، لكان اآلخرين هم بالنتيجة شيعة ولكنهم أضعف إميان درجة اإلميان٬، وأنّ
  .مزيد العمل والتكامل٬، واهللا أعلم وأحكم إىلتوجTه بالنصح هلم٬، ودعو¢م   املظنون 

 عن أيب عبد٬، ولكي أزيدك ثقة �ذه النتيجة أقترح عليك قراءة هذه األحاديث الشريفة
من يصف هذا  إنّ: فقيل له. يسري يءمن العرب ش Xمع القائم : (٬، إنه قالXاهللا 

البد للناس من أن ي�ميºزوا ويغربلوا٬، وسيخرج من الغربال خلق : قال. هم لكثرياألمر من
  .)١( )كثري

 لت�محصنº يا شيعة آل حممد متحيص الكحل يف العني٬، وإنّ: (Xوعن أيب جعفر 
صاحب العني يدري مىت يقع الكحل يف عينه وال يعلم مىت خيرج منها٬، وكذلك يصبح 
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ي وقد خرج منها٬، وميسي على شريعة من أمرنا٬، الرجل على شريعة من أمرنا٬، وميس
  .)١( )ويصبح وقد خرج منها

احلديث األول يoشبTه التمحيص بالغربال٬، ونتيجة التمحيص هي بقاء اإلنسان على حد 
مث . اإلميان أو خروجه منه٬، فاخلارجون من الغربال خارجون من حد اإلميان كما هو واضح

لثاين٬، امسع إذن تعليق الشيخ النعماين على احلديث٬، أ ليس هذا هو ما ينص عليه احلديث ا
. )٢( )أليس هذا دليل اخلروج من نظام اإلمامة٬، وترك ما كان يعتقد منها: (يقول الشيخ

  .هو الوالية٬، واخلروج من أمرهم خروج منها وهذا ينبغي أن يكون واضحا٬ً، فأمرهم 

.. ضا٬ً، ويoكفّر األخ أخاهوما ظنك بقوم يتفل بعضهم يف وجوه بعض٬، ويلعن بعضهم بع
ترى هؤالء أمة مرحومة٬، جيمعها مبدأ التشيع آلل حممد آخر ما ستسمعه اآلن٬، أ إىل.. و.. و

  ؟ 

ال يكون األمر الذي : يقول Xمسعت احلسني بن علي (: عن عمرية بنت نفيل٬، قالت
تنتظرونه حىت يربأ بعضكم من بعض٬، ويتفل بعضكم يف وجوه بعض٬، ويشهد بعضكم 

فقال .  ما يف ذلك الزمان من خري: فقلت له .بعض بالكفر٬، ويلعن بعضكم بعضاً على
  .)٣( )اخلري كله يف ذلك الزمان٬، يقوم قائمنا ويدفع ذلك كله :Xاحلسني 

ال يكون ذلك األمر حىت يتفل يعضكم يف وجوه بعض٬، : (Xاهللا  وعن أيب عبد
  .)٤( )نيكذاب ضكم بعضا٬ً، وحىت ي�سمي بعضكم بعضÕاوحىت يلعن بع

يا مالك بن ضمرة٬، كيف أنت : (Xقال أمري املؤمنني : وعن مالك بن ضمرة٬، قال
يا أمري : ؟ فقلت  وشبك أصابعه وأدخل بعضها يف بعض    إذا اختلفت الشيعة هكذا

اخلري كله عند ذلك يا مالك٬، عند ذلك يقوم قائمنا : قال. املؤمنني٬، ما عند ذلك من خري
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فيقتلهم٬، مث جيمعهم اهللا على أمر  ن على اهللا وعلى رسوله يكذبوفيقدم سبعني رجالً 
  .)١( )واحد

فوالذي نفسي  :Xقوله  إىل... كونوا كالنحل يف الطري: (Xوعن أمري املؤمنني 
بيده ما ترون ما حتبون حىت يتفل بعضكم يف وجوه بعض٬، وحىت ي�سمي بعضكم بعضاً 

إال كالكحل يف العني٬، وامللح يف    أو قال من شيعيت    كذابني٬، وحىت ال يبقى منكم
  .)٢( ...)الطعام

لعل هذا احلديث األخري الوارد عن أمري املؤمنني يكفينا مؤونة توضيح املراد من  :أقول
اخلالف بني الشيعة الذي يصل حد اللعن  األحاديث املتقدمة٬، إذ يتضح منه جبالء أنّ

بل قليل عن خروج أكثر الشيعة عن والتكفري جزء من عملية الغربلة اليت تسفر كما عرفت ق
مرتبط مبا ) اخل ... من شيعيت وحىت ال يبقى منكم أو: (٬X، فقوله Xوالية أهل البيت 

فمعىن احلديث . بل هو النتيجة اليت ترشح عن اخلالف  أي احلديث عن اخلالف   تقدم 
وامللح يف  إنكم يا شيعة ال تزالون يف خالفكم حىت ال يبقى منكم إال كالكحل يف العني٬،

  .٬، ويبقى القليلXأي إن أكثركم خيرج من والية أهل البيت . الطعام

هذا اخلالف بني الشيعة من : وأود هنا التعقيب بكلمات عسى أن تكون مفيدة٬، فأقول
؟ هل أنا وأنت من البشر العاديني الذين ال منلك سلطاناً على غري  عسى يثريه أو يتسبب به

يفعل هذا نا وأنت ال منلك تأثرياً يف الغالبية العظمى من الشيعة٬، ومن ؟ بالتأكيد ال٬، فأ أنفسنا
٬، فمن يكون غري فقهاء آخر الزمان ممن يتبعهم الناس باسم التقليد البد له من سلطان عليهم

؟ فأقول لك إن الواقع الشيعي  رمبا كان هذا بسبب بعض املغرضني: ؟ قد تقول األعمى
ناس تبع ملراجعهم٬، فال ميكن ملغرض أن حيقق مآربه على هذا يشهد مبا ال يقبل لبساً أن ال

املستوى الواسع الذي تنص عليه األحاديث٬، مث إن قولك هذا يلقي باللوم على فقهاء آخر 
حنن : الزمان من حيث ال تريد٬، فلو أن ما تقوله صحيح فأين املراجع الذين يرفعون شعار

احلق ! إ�ا كلمات تقال خلداع األتباع ال غري؟حصن األمة٬، وأين دورهم يف إرشاد األمة٬، أم 
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إن هذه األحاديث الشريفة من اخلطورة حبيث توجب على كل شيعي أن يعيد التساؤل مراراً 
  ؟ )أم على قلوب أقفاهلا(أية هاوية سحيقة يقوده فقهاء آخر الزمان٬،  إىلوتكرارا٬ً، وينظر 

  :ور حوهلاأختم هذا املبحث بروايتني تعززان الفكرة اليت يتمح

أمر جديد كما دعا إليه رسول  إىلقائمنا إذا قام دعا الناس  إنّ: (Xفعن أيب جعفر 
  .)١( )اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ٬، فطوىب للغرباء ٬، وإنّاهللا 

. اإلسالم بدأ غريباً و سيعود غريباً كما بدأ٬، فطوىب للغرباء: (Xاهللا  وعن أيب عبد
مما يستأنف الداعي منا دعاء جديداً كما : فقال. لك هذا أصلحك اهللايل ذ اشرح: فقلت

  .)٢( ) دعا رسول اهللا

خروج أكثر أهله٬، أو قل  إىلعودة اإلسالم غريب كما بدأ تشري بوضوح  إنّ :أقول
. منتحليه عن حوزته حىت ال يبقى إال األقل٬، أو األندر فاألندر كما عربت الروايات الشريفة

؟  ؟ أم لعلهم السبب يف خروج الناس من دين اهللا أفواجاً هم حصون األمة وليت شعري أين
ويصبح وقد خرج منها٬، أو  Xفإذا كان اإلنسان ميسي على شريعة من أمر أهل البيت 

وميسي وقد خرج منها٬، فالبد أن يكون هذا التحول  Xيصبح على شريعة من أمرهم 
دري صاحبه به٬، ناجتاً عن فتنة مجاعية املفاجئ الذي يشبه خروج الكحل من العني٬، ال ي
ما الذي أخرج األمة : إذن  السؤال اآلن. أوقعهo �ا الكرباء والسادات الذين أسلم هلم قياده

  .)؟ عن دينها٬، حىت عاد غريباً كما بدأ

  :ويقول ضياء

هذه املرحلة٬، مرحلة التمحيص والغربلة والتمييز٬، اليت ختتلط فيها األوراق وتتبعثر٬، ما (
  :؟ هنالك وظيفتان مهمتان ركزت عليهما الروايات ي وظيفة اإلنسان فيهاه

وردت . اًهذا ركزت عليه الروايات كثري. يةهي احلذر من أدعياء املهدو: الوظيفة األوىل
ورأس رسول اهللا  كنا جالسني عند رسول اهللا ": قال Xيف الرواية عن أمري املؤمنني 

                                                            
 .٣٣٦ص :النعماني غيبة -١
 .٣٣٧ – ٣٣٦ص :النعماني غبية -٢
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: وجهه وقال اًمن نومه حممر فاستيقظ رسول اهللا يف حجري وكنا نتذاكر أمر الدجال 
فقلنا يا رسول اهللا٬، ومن غري الدجال الذي هو . غري الدجال أخوف عليكم من الدجال

يعين أن يف زمن الغيبة عند خروج الدجال هنالك من  "األئمة املضلون: ؟ قال أخوف علينا
  .)يدعي اإلمامة وهو أشد خطرÝا على الناس من الدجال نفسه

  :ويرد عليه

 ٬، بل هو ناظرحصراً فاحلديث ال يتكلم عن زمن الغيبة ضياء كعادته السيئة يكذب
  :حلكام الذين سطوا على اخلالفة زوراً و�تانا٬ً، وإليكم احلديثلفقهاء السوء٬، وا

 النيب عند جلوساً كنا: يقول X علياً مسعت: قال احلضرمي٬، حيىي ابن اهللا عبد عن(
 وجهه حممراً  النيب فاستيقظ الدجال فتذاكرنا حجري٬، يف ورأسه نائم وهو 
 من عتريت دماء وسفك املضلون٬، األئمة الدجال من عليكم أخوف الدجال لغري: فقال
  .)٢( )ساملهم ملن وسلم حار¸م٬، ملن حرب أنا ٬،)١( بعدي

 تعليقاً على يقول احلكام٬، املعين هم ينص فيه على أنّلكوراين٬، صاحبهم ال هذا تفسريو
  :احلديث

 فهو صح وإن الشريفة األحاديث بعض يف املضلني كلمة نصب يالحظ: "مالحظة(
 يف الطاهرة العترة دماء سفك فقرة وجود يالحظ كما التأكيد٬، مزيد وفائدته" ينأع" بتقدير
 سفك  النيب منهم ختوف الذين احلكام على بعيدا وليس بعض٬، من وسقوطها بعضها
 األحاديث من بذلك يتعلق ما إلسقاط الرواة بعض على ثروايؤ أن الطاهرة عترته دماء

  .)٣( )"الشريفة

 أن يعين(: وغري الكذب الذي تولع به ضياء كثرياً هناك اجلهل كذلك٬، فقول ضياء :أقول
هؤالء األئمة املضلني الذين يتخوف  نّأيريد منه ضياء  )الدجال خروج عند الغيبة زمن يف

                                                            
 واضح وهو). عترتي دماء يسفكون المضلون الضالون األئمة: (٣٩٥ص ١ج :الطبرسي الشيخ - االحتجاج في -١
 .الحكام إرادة في
  .٥١٢ص :الطوسي الشيخ -  األمالي -٢
  .٣٥ص ١ج :العاملي الكوراني علي الشيخ -  X المهدي اإلمام أحاديث معجم -٣
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وجودون حصراً يف زمن خروج الدجال٬، وهذا جهل على أمته م منهم رسول اهللا 
  .فاضح

 الدجال لغري: (فكون ذكر األئمة املضلني قد اقترن بذكر الدجال يف قول رسول اهللا 
ليس معناه أن هؤالء األئمة سيكونون يف زمن  )املضلون األئمة الدجال من عليكم أخوف

ضلني أشد من خطورة احلكام الضالني املبل املراد من املقارنة هو التنبيه إىل أن . الدجال فقط
  .خطورة الدجال نفسه

  :ويقول ضياء

ال خيرج القائم حىت " :ورد يف الرواية عن اإلمام الصادق صلوات اهللا وسالمه عليه قال(
هناك رايات ضالل تنتشر يف زمن  "خيرج اثىن عشر من بين هاشم كلهم يدعوا إىل نفسه

عشر راية متشا�ة كل واحد من أصحاب هذه الرايات التمحيص ويف مرحلة الغربلة٬، اثىن 
فأئمة ضالل من ناحية٬،  أصحاب رايات من ناحية أخرى٬، حاالت من . يدعو إىل نفسه

  .)اإلدعاءات تسود يف مرحلة الغيبة يف مرحلة التمحيص

  :ويرد عليه

؟ كان  اإلثنا عشر من بين هاشم أصحاب الرايات املشتبهة من عساهم يكونون هؤالء
بني حقيقة هذا األمر٬، ال أن يكتفي بتوظيف احلديث ألغراض تى ضياء أن يبحث جيداً ليعل

  .بعيدة كل البعد عن احلقيقة

  :لنقرأ هذه األحاديث٬، وسأترك التعليق للقارئ

سار إىل الكوفة فيخرج منها بضعة ألف نفس  Xإذا قام القائم ( :Xعن الباقر 
ارجع من حيث جئت فال حاجة لنا يف بين يدعون البترية عليهم السالح فيقولون له 

مث يدخل الكوفة فيقتل ¸ا كل منافق  ٬،فيضع فيهم السيف حىت يأيت على آخرهم ٬،فاطمة
  .)١( )مقاتليها حىت يرضى اهللا عز وعال مرتاب ويهدم قصورها ويقتل

                                                            
 .٣٨٤ص ٢ج :اإلرشاد -١
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من الكوفة  حىت يأيت النجف فيخرج إليه Xيقدم القائم : (Xاإلمام الصادق 
٬، وذلك يوم األربعاء فيدعوهم ويناشدهم حقه وأصحابه٬، والناس معهجيش السفياين 

: فيقولون .... من حاجين يف اهللا فأنا أوىل الناس باهللا: م أنه مظلوم مقهور ويقولوخيربه
 .)١( )ارجع من حيث شئت ال حاجة لنا فيك٬، قد خربناكم واختربناكم

من البترية٬،  شر ألفاًويسري إىل الكوفة٬، فيخرج منها ستة ع: (Xفعن أيب جعفر 
شاكني يف السالح٬، قراء القرآن٬، فقهاء يف الدين٬، قد قرحوا جباههم٬، ومشروا ثيا¸م٬، 

فيضع السيف . ارجع ال حاجة لنا فيك ٬،يا بن فاطمة: وعمهم النفاق٬، وكلهم يقولون
لهم أسرع من جزر ٬، فيقتشية االثنني من العصر إىل العشاءفيهم على ظهر النجف ع

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

  :ويقول ضياء

يقولون بأنه مات يف " :يف رواية مفصلة قال Xورد يف الرواية عن اإلمام الصادق (
م آخر يدعون أنه له ولد وذرية هذا قس "ويقولون بالولد له"هذا قسم من الناس  "غيبته

ته أوالئك عليهم لعنة اهللا والناس والدوأكثرهم جيحدون "قسم ثاين  "ويقولون بالولد له"
الذي يدعي الوoلد لإلمام يف زمن غيبته بصريح هذه الرواية مستحق للعنة اهللا والناس  "أمجعني
ود حالة سوراق متخالطة تإذن هنالك أوراق مبعثرة هنالك أوراق متشا�ة هنالك أ. أمجعني

حذرÝا ذا بصرية يف التعامل مع  يقظامرحلة التمحيص وينبغي على اإلنسان أن يكون 
  .)Xاألحداث املرتبطة بظهور اإلمام 

  :ويرد عليه

ائع اهللا يلعبها بل يا ضياء هناك أوراق جهل ودجل وتضليل٬، هناك أدوار ختريب لشر
  .فقهاء الضاللة

                                                            
 .٣٨٧ص ٥٢ج: األنوار بحار -١
 .٤٥٦ – ٤٥٥ ص: اإلمامة دالئل -٢
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٬، Xمسعت أبا عبد اهللا : عن املفضل بن عمر٬، قال: (ر¢اوهذه هي الرواية اليت ذك
إياكم والتنويه٬، واهللا ليغينب مهديكم سنني من دهركم يطول عليكم وتقولون أي : يقول

وليت ولعل وكيف٬، ومتحصه الشكوك يف أنفسكم حىت يقال مات وهلك ويأيت وأين 
وال  ٬،يف أمواج البحر ولتتكفؤون كما تتكفأ السفن ٬،سلك٬، ولتدمعن عليه أعني املؤمنني

ينجو إال من أخذ اهللا ميثاقه بيوم الذر وكتب بقلبه اإلميان وأيده بروح منه٬، ولريفعن له 
كيف : فبكيت وقلت: قال املفضل .اثنتا عشرة راية مشبهة ال يدرون أمرها ما تصنع

 ؟يا مفضل٬، ترى هذه الشمس: قال ٬،؟ فنظر إىل الشمس دخلت يف الصفة يصنع أولياؤكم
واهللا أمرنا أنور وأبني منها٬، وليقال املهدي يف غيبته مات ويقولون بالولد : نعم٬، قال: تقل

منه وأكثرهم جيحد والدته وكونه وظهوره أولئك عليهم لعنة اهللا واملالئكة والرسل 
  .)١( )والناس أمجعني

وبالنسبة لنا ال ضري يف هذا٬، ولكن ) اهلداية الكربى(ومصدرها كما ترون هو كتاب 
فالكتاب وصاحبه بالنسبة هلم ال . لضري كل الضري بالنسبة لطرف ضياء وما ميثله ضياءا

  ؟؟ )٢( تعويل عليهما٬، فكيف إذن يبين ضياء على هذه الرواية دينه وعقيدته

هذه الرواية ال تقوى حبال على معارضة عشرات الروايات اليت تثبت الذرية٬،  مث إنّ
  .يقدم عليه سوى جاهل٬، أو غريق يتشبث بقشة فاالحتجاج �ا يف هذا الصدد سفه ال

  ):ما بعد اإلثين عشر إماماً(وإليكم ما كتبته رداً على هذه الشبهة الواهية يف كتاب 

من يقول  هذه الرواية زعم البعض أ�ا تدل على عدم وجود ولد أو ذرية لإلمام وأنّ(
املقاالت اليت نشرها مركز خبالف هذا يشمله اللعن الوارد يف الرواية٬، فقد ورد يف سلسلة 
ـ  من يدعي أنه ولد! لإلمام (الدراسات العقائدية٬، يف املقال احلادي والعشرين املعنون ب

ومعىن ذلك أنّ من يقول بأنّ املهدي صار : (٬، قوهلم تعليقًا على الرواية أعاله)املهدي فالعنوه

                                                            
  .٣٦١ – ٣٦٠ص :حمدان بن الحسين: الكبرى الهداية -١
 عبد أبو الجنبالني الخصيبي حمدان بن الحسين: (حمدان بن الحسين ترجمة في ،٦٧ص :رجاله في النجاشي قال -٢
 وفي). تخليط الرسالة آتاب األئمة، تاريخ آتاب المسائل، آتاب ،اإلخوان آتاب: منها آتب، له. المذهب فاسد آان اهللا

 حمدان، بن الحسين - ١٣ - ] ٤٠: ([٥٤ص :البغدادي يالواسط الغضائري الحسين بن أحمد - الغضائري ابن رجال
  ). إليه يلتفت ال ملعونة، مقالة صاحب المذهب، فاسد آذاب،. اهللا عبد أبو الجنبالئي، الحصيني،
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قد ولد له أو  Xإنّ املهدي ومن يقول . له أوالد أيام غيبته فعليه لعنة اهللا والناس أمجعني
  .)١( )يدعي أحد أنTه ولده فعليه لعنة اهللا والناس أمجعني

  :وللجواب على هذه الشبهة أقول

ويقولون بالولد منه  ٬،وليقال املهدي يف غيبته مات: (موضع الشاهد هو قوله  ١
لناس وأكثرهم جيحد والدته وكونه وظهوره أولئك عليهم لعنة اهللا واملالئكة والرسل وا

  ).أمجعني

وهذا املوضع بالذات مل يروn يف كل املصادر املعتربة اليت روت الرواية٬، من قبيل كتاب 
الكايف٬، وكمال الدين٬، وغيبة النعماين٬، وغيبة الطوسي٬، ودالئل اإلمامة٬، واإلمامة والتبصرة 

  .)٢( وغريها من املصادر املعتربة

م يقولون بانتقال اإلمامة إىل ولده٬، ٬، إ�)ويقولون بالولد منه( :الظاهر من قوله  ٢
ـ )وليقال املهدي يف غيبته مات: (ويدل عليه العبارة اليت تسبق هذه العبارة٬، وهي قوله ٬، ف

٬، بل معناها إ�م يقولون بذهاب )٬، أو ذريةيقولون إنّ له ولداً(ال تعين  )يقولون بالولد منه(
لتأريخ كما أشار الشيخ الطوسي يف اإلمامة إىل ولده بعد موته٬، ومثل هؤالء وoجدوا يف ا

فقوهلم يفسد مبا . إنّ للخلف ولداً وأنّ األئمة ثالثة عشر: فأمTا من قال(: كتاب الغيبة٬، بقوله
اثنا عشر٬، فهذا القول جيب إطراحه٬، على أنّ هذه الفرق كلها  دللنا عليه من أنّ األئمة 

  .)٣( )دليل على بطالن هذه األقاويلقد انقرضت حبمد اهللا ومل يبق قائل يقول بقوهلا٬، وذلك 

كانت    انقرضت كما قال   واملهم يف هذا النص داللته على وجود فرقة يف التأريخ 
وأنّ األئمة ثالثة عشر٬، ويظهر من النص أنّ قوهلم بأنّ األئمة ثالثة  تقول أنّ للخلف ولداً

                                                            
 شبكة على مواقعهم في منشورة مقاالت سلسلة وهي المذآور المرآز مقاالت من والعشرون الحادي المقال -١

  .االنترنيت
 الطبري جرير بن محمد - اإلمامة دالئل ،١٥٤ص و ١٥٣ص: النعماني إبراهيم بن محمد - الغيبة آتاب -٢
 ٣٣٦ص ١ج: الكليني الشيخ - الكافي ،١٢٦ص: القمي بابويه ابن - والتبصرة اإلمامة ،٥٣٢ص): الشيعي(

  .٣٣٨ص: الطوسي الشيخ - الغيبة ،٣٤٧ص: الصدوق الشيخ -  النعمة وتمام الدين آمال ،٣٣٩وص
  .٢٢٨ص: للطوسي غيبةال -٣
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ألئمة ثالثة عشر مبعىن أ�م ٬، وبالتايل هؤالء يقولون أنّ اعشر مرتبط بقوهلم أنّ للخلف ولداً
  .وانتقال اإلمامة لولده Xيرون موت اإلمام 

وليقال املهدي يف غيبته : (منفصل عن قوله) ويقولون بالولد منه(إنّ قوله : وقد يقال
  .٬، فهؤالء ميثلون فريقًا آخر غري أولئك)مات

مهدي ولد إنّ النتيجة تكون على هذا الفرض هي أنّ هناك فريق يقول إنّ لل: وجوابه
واهللا ليغينب مهديكم ( :Xولكن هذا ال يتناسب مع قوله ) كما يريد صاحب الشبهة(

سنني من دهركم يطول عليكم وتقولون أي وليت ولعل وكيف٬، ومتحصه الشكوك يف 
 ٬،أنفسكم حىت يقال مات وهلك ويأيت وأين سلك٬، ولتدمعن عليه أعني املؤمنني

وال ينجو إال من أخذ اهللا ميثاقه بيوم الذر  ٬،البحرولتتكفؤون كما تتكفأ السفن يف أمواج 
  ).وكتب بقلبه اإلميان وأيده بروح منه

فهذه املقدTمة تدل على حصول أمر خطري للغاية٬، وهي ال تناسب أن يقول البعض أنّ 
بل هذه املقدTمة تناسب أن يكون املراد من القول هو !  للمهدي ولداً كما يزعم املستشكل

  .Xللولد وموت املهدي  انتقال اإلمامة

  .)أوردناه لسقوط استدالل املستشكل وعلى أي حال يكفي احتمال املعىن الذي

الرواية حتتمل معىن مناقضاً ملا يريده ضياء٬، ويكفي �ذا املعىن  وأود هنا أن أضيف أنّ
ويقولون بالولد منه وأكثرهم جيحد والدته ... : (فقوله. احتماالً لسقوط شبهة ضياء

كالم ال واضح أنّ) وظهوره أولئك عليهم لعنة اهللا واملالئكة والرسل والناس أمجعنيوكونه 
يف قوله ) اهلاء(ليس فيه ذم هلؤالء القائلني بالولد٬، بل رمبا كان فيه إشادة إذا فهمنا أن الضمري 

يعود على الولد٬، وبالتايل يكون اللعن متوجهاً هلؤالء ) وأكثرهم جيحد والدته وكونه(
  .وهذا املعىن كما ترون متوافق متاماً مع روايات الذرية الكثرية جداً. ناجلاحدي

  :ويقول ضياء
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هي التمسك بالفقهاء : الوظيفة الثانية اليت ركزت عليها روايات أهل البيت (
. Xلذلك األئمة املتأخرون حاولوا اإلعداد هلذه املرحلة٬، مرحلة غيبة اإلمام ...  والعلماء

حتديد املرجعية الدينية اليت يرجع : اليت ركز عليها األئمة املتأخرون هي ومن مجلة اإلعدادات
فورد عن اإلمام . إليها الناس يف أمور دينهم يف زمن غيبة اإلمام املهدي عجل اهللا فرجه

ابني عن دينه حبجج والذني إليه الداعفلوال من يبقn بعد غيبة قائمنا من العلماء ": Xاهلادي 
ومردته ومن فخاخ النواصب ملا بقي أحد إال  إبليسعفاء عباد اهللا من شباك اهللا واملنقذين لض
هذي الرواية  "هم األفضلون عند اهللا تعاىل  يعين العلماء   أولئك . ارتد عن دين اهللا

تتمثل  Xأنه يؤسس فيها ملرجعية دينية يف زمن غيبة اإلمام  Xواضحة عن اإلمام اهلادي 
  .)يف العلماء

  :ويرد عليه

فهم مثالً حياولون أن يبتدعوا !  هاء آخر الزمان حياولون أن يصنعوا من ال شيء شيئاًفق
وهذا النص كما يتضح لكل . هلم دوراً اعتماداً على النص أعاله الذي استشهد به ضياء

عاقل ال عالقة له بعقيدة وجوب تقليد غري املعصوم املبتدعة٬، بل هو ناظر إىل دفاع العلماء 
وهي كلها أمور عقائدية ال عالقة هلا  ٬،لدين ودفع شبهات املبطلني٬، والنواصبالعاملني عن ا

فأي دجل وأي ضحك على الذقون ميارسه ضياء ومن !!  بالفروع اليت حيصرون التقليد فيها
  ؟ لف لفه

ولكي تتضح املسألة للقارئ أكثر أضع بني يديه هذه الروايات اليت تبني حقيقة فقهاء 
  :آخر الزمان

أي الفرج     إهلي فمىت يكون ذلك: قلت: (يف حديث املعراج٬، قال اهللا  عن رسول
يكون ذلك إذا ر�فع العلم٬، وظهر اجلهل٬، وكثر القراء٬، وقل : فأوحى إيلّ عز وجل   

  .)١( )العمل٬، وكثر الفتك٬، وقل الفقهاء اهلادون٬، وكثر فقهاء الضاللة اخلونة

                                                            
  .٢٨ – ٢٧ص ٥٢ج :األنوار بحار -١
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قى من القرآن إال رمسه٬، وال من سيأيت زمان على أميت ال يب: (وعن رسول اهللا 
اإلسالم إال امسه٬، يسمون به وهم أبعد الناس منه٬، مساجدهم عامرة وهي خراب من 
اهلدى٬، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء حتت ظل السماء٬، منهم خرجت الفتنة٬، وإليهم 

  .)١( )تعود

من احلكم ٬، ملا يرونه االجتهادأعداؤه مقلدة الفقهاء أهل : (... ويف بشارة اإلسالم
  .)٢( )خبالف ما ذهب إليه أئمتهم

  :ويقول ضياء

 :Xاإلمام العسكري بعد اإلمام اهلادي ركز على نفس القضية؛ ورد يف الرواية عنه (
ألمر مواله فللعوام أن  اًهلواه مطيع اًلدينه خمالف اًلنفسه حافظ اًأال ومن كان من الفقهاء صائن

. Xرجعية الدينية للفقهاء يف زمن غيبة اإلمام وجعل اإلمام احلسن العسكري امل .يقلدوه
ملا وصلت النوبة لإلمام احلجة وقبل أن يغيب غيبته الكربى  Xبعد اإلمام العسكري 

: توقيعات وبيانات ومكتوبات؛ ورد عنه صلوات اهللا وسالمه عليه قال هوكانت تصدر من
: إذن .يت عليكم وأنا حجة اهللافأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا فإ�م حج

يالحظ املتتبع لكلمات األئمة املتأخرين أ�م أسسوا ملرجعية دينية يرجع إليها الناس يف زمن 
  .)الغيبة تتمثل هذه املرجعية يف الفقهاء والعلماء

  :ويرد عليه

السيد أمحد  Xاملتعلق بوصي ورسول اإلمام املهدي   املوضوع الذي حنن بصدده 
هو موضوع عقائدي٬، وليس فقهيا٬ً، فهذه النصوص كلها ال تنفعكم يا    Xاحلسن 

  .ضياء٬، وأنت تدرك ذلك ولكنك تريد خداع البسطاء لألسف الشديد

                                                            
 .٩٠ص ٥٢ج :األنوار بحار -١
  .٢٤٦ص :اإلسالم بشارة -٢
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م على األمة٬، بل يتهية الفقهاء مبعىن قياد¢م أو والهذه النصوص ال تؤسس ملرجع ٬،نعم
واحلديث �ذا اخلصوص تقليد غري املعصوم يف الفروع٬،  عقيدة مسألةوال تنفعكم حىت يف 

  .يطول٬، وقد تكفل بعض األخوة األنصار الكتابة فيه

ولكن لنترك الرد ألحد أقطاب املدرسة األصولية اليت ينتمي هلا ضياء٬، لريى املضللون 
يانات اخلكيف إن هؤالء الذين ائتمنوهم على دينهم ال يتورعون عن ارتكاب أشنع 

  :٬، يقول حممد سعيد احلكيم)١(حبقهم

                                                            
 التناقض لتشاهدوا التخصصية الدراسات لمرآز جوابين أنقل ضياء، على متوقف غير األمر ّنأ إلثبات -١

  ؟ عارضها إذا وضعيف مصلحتهم، في تصب النتيجة آانت إذا قوي فالتوقيع الصارخ،
  تعالى بسمه: األول السؤال
  )عج( المهدي اإلمام في التخصصية الدراسات مرآز
  وبرآاته اهللا ورحمة عليكم السالم
 إسحق أجوبة عن X فيها أجاب والتي فداه أرواحنا العصر صاحب عن الصادرة الشريفة التوقيعات بعض في ورد
 لشيعتنا أبيح فقد الخمس وأما النيران يأآل فإنما فأآله شيئا منها استحل فمن بأموالنا المتلبسون وأما: يعقوب بن

 والسالم،  مأجورين أفتونا ذلك توجهون آيف.تخبث وال والدتهم لتطيب أمرنا ظهور وقت إلى حل في منه وجعلوا
  .وبرآاته اهللا ورحمة عليكم
  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  !!! ]موقعهم في التحية وردت هكذا[ وبرآاته الهر ورحمة السالم وعليكم الحهترم احمد العزيز األخ
 في توجيهات عدة وذآرت روايات هكذا مثل توجيه من بد فال الشك يرتابها ال التي باألدلة الخمس وجوب ثبوت بعد

 فال السند ضعيف التوقيع هذا إن يعلم أن البد بيانها وقبل استفصالها في المقام يطول المطولة الفقهية الموسوعات
 الشيعة من المراد يكون أن يمكن فنقول إجماال الوجوه بعض نذآر ذلك مع انه إال األدلة تلك مع لمعارضةل يصلح
 في وصرفه الخمس اخذ على السالم عليه نوابه قدرة هو أمرنا بظهور المراد يكون أو الغيبة زمن في آانوا الذين

 وان ا والدتهن لتطييب السالم عليه قوله ينةبقر يسرقهن اآلتي اإلماء خصوص المراد يكون أو الصالحة مصارفه
 أصحابها يخمس لم بيوت في واألآل الجلوس حكم حول السؤال لسانها في ورد التي التحليل روايات على نحملها
 األآل حللت إنها بمعنى الروايات هذه على حملها فيمكن الخمس غاصب على والوزر واألآل للجالس التحليل فورد
  !! والزمان العصر صاحب المولى برعاية ودمتم. البيوت هذه مثل في السالم عليهم البيت أهل لشيعة
  :نفسه المرآز ورد آخر سؤال وهذا
  عليكم السالم
  الشريف فرجه اهللا عج امهدي اإلمام لظهور المطلوب االستعداد هو ما/ ١س
  الجزاء أحسن اهللا جزاآم المهدي لإلمام وآيال السيستاني السيد يعتبر هل/ ٢س
  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  وبرآاته الهر ورحمة السالم وعليكم المحترم فؤاد العزيز األخ
 مراجعة ويمكن الغيبة عصر في المؤمنون إليها ندب التي التكاليف من جملة هناك فان األول السؤال حول أما: وًالأ

 فرجه اهللا عجل العصر صاحب هتجا المؤمنين تكاليف تفاصيل على للوقوف الثاقب والنجم األنام وظيفة آتاب
  .الشريف

  :أقسام عدة إلى الوآالء ينقسم: ثانيًا
 الصغرى الغيبة عصر في األربعة السفراء وهم والمؤمنين الشريف فرجه اهللا عجل الحجة اإلمام بين السفراء: ألف

  .والتعيين بالنص الشريف فرجه اهللا عجل الحجة اإلمام قبل من المنّصبون
 الخاصة والموقوفات األموال إدارة الشريف فرجه اهللا عجل الحجة اإلمام إليهم أوآل الذين وهم فالوق وآالء: باء
  .به
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 حافظاً لنفسه٬، صائناً الفقهاء من كان من فأما: (X قوله من االحتجاج عن ما لهومث(
:  احلسن أيب عن وما ٬،)يقلدوه أن فللعوام مواله٬، ألمر مطيعاً هواه٬، على خمالفاً لدينه٬،

 يف يستشكل أن إال اللهم. )أمرنا يف القدم كثري حبنا٬، يف مسن كل على دينكما يف اعتمدا(
. منها استنبطوه الذي احلكم ألخذ ال منهم٬، الرواية ألخذ للرواة الرجوع كون بقرب األول
 االجنبار وضوح وعدم األخريين٬، خصوصا السند٬، بضعف اجلميع يف اإلشكال إىل مضافا
 فال األخر٬، األدلة على اعتمادهم احتمال لقرب احلكم٬، عن ومفروغيتهم األصحاب بعمل
 األئمة إرجاع يف الواردة الكثرية النصوص: اخلامس .العموم استفادة يف عليها للتعويل جمال

 حث تضمن ما وكذا وابنه٬، والعمري٬، آدم٬، بن وزكريا كيونس٬، أصحا�م٬، آحاد إىل
 جواز فإن النحوي مسلم بن ومعاذ تغلب٬، بن كأبان عليها تقريره أو الفتوى٬، على بعضهم
 وردت وإن املذكورة والنصوص .�ا العمل جواز عرفا يالزم بالفتوى العمل مقام يف اإلفتاء
 يف ورودها بلحاظ خصوصاً قريب٬، ملواردها اخلصوصية عدم فهم أن إال خاصة٬، موارد يف

 مورد عن للتعدي جمال ال أنه: وفيه. إمضائها يف ظاهرة فتكون إليها٬، املشار السرية مورد
 شخصال بدين وثوقهم بلحاظ يكون إمنا  إرجاعهم أن من املعلوم هو ملا النصوص٬،
 عن النظر قطع مع إليه٬، يتوصل حسبما نفسه للمكلف ذلك ثبوت بلحاظ ال وعلمه٬،
 من إىل ال به٬، وثقتهم عليه٬، اعتمادهم يسلم من كل إىل يتجه إمنا فالتعدي  شهاد¢م

 سرية إمضاء مقام يف ليست فالنصوص السرية٬، ومورد الكالم حمل هو الذي املكلف به يثق
 أجنبية مبوردها٬، خاصة حمضة٬، تعبدية قضية بيان مقام يف بل للعامل٬، اجلاهل رجوع يف العقالء
 على املذكورين األشخاص لتقدم موجبة املذكورة الشهادات تكون ولذا. فيه حنن عما

 الرجوع إمكان مع لغريهم الرجوع للعامي يسوغ فال العوام٬، حق يف اÔتهدين من غريهم
 اخلاصة احلجج من ألنه لغريه٬، الرجوع له وغيس ال الذي كاÔتهد بسببهم يكون بل هلم٬،

 حق يف حىت األدلة٬، من اÔتهد يستنبطه ما على فتواهم رجحان يبعد ال بل. له املنصوبة

                                                                                                                                                                              
 الشريف فرجه اهللا عجل الحجة اإلمام اوجب الذين الكبرى الغيبة عصر في الفقهاء وهم العامون النواب: تاء

 ودمتم). عليكم حجتي فهم حديثنا رواة إلى فيها فارجعوا الواقعة الحوادث أما( الشريف آتابه بحسب إليهم الرجوع
  .والزمان العصر صاحب المولى برعاية ودمتم تعالى اهللا شاء إن خير لكل موفقين
  :اإلجابتين روابط وهذه
١٤١=L?php.show/question/com.mahdi-m://http  

    L?php.show/question/com.mahdi-m://http=٤٧ا
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 الذي الطريق عليه خفي وإن منه٬، أوصل كو�م عن املذكورة الشهادات لكشف نفسه٬،
  .)١( )فتأمل حقهم٬، يف املذكورة الشهادات بعد كاجتهاده اجتهادهم وليس سلكوه٬،

* * *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .١٤ – ١٣ص شرح :الحكيم سعيد محمد السيد - التقليد المنهاج، مصباح -١



א
  :ويقول ضياء

اقتران : اخلصوصية الثانية لليماين... اخلصوصية األوىل لليماين إنه من العالمات احلتمية (
خروج اليماين " :قال X ورد يف الرواية عن اإلمام الباقر. حركته املباركة حبركة السفياين

هناك ثالث حركات  "اين يف سنة واحد يف شهر واحد يف يوم واحدوالسفياين واخلراس
جتوب العامل وتسيطر على العامل٬، العامل الشرقي؛ حركة اليماين رضوان اهللا تعاىل عليه٬، 
وحركة السفياين اليت تكون يف الشام يف دمشق٬، وحركة اخلراساين وهو شاب من بين هاشم 

هذه احلركات الثالث٬، . جل اهللا تعاىل فرجهخيرج من إيران يدعو للقائم من آل حممد ع
حركة اليماين حركة السفياين حركة اخلراساين٬، كلها تتحقق يف سنة واحد بل يف شهر 

هذه اخلصوصية ملاذا بينتها الروايات؟ ليش الروايات بينت أن . واحد بل يف يوم واحد
ندنا رواية واردة عن ؟ ع خروج اليماين يكون يف نفس اليوم الذي يكون فيه خروج السفياين

 ٬،يا زرارة": أو الباقر٬، يقول فيها لزرارة بن أعني رضوان اهللا تعاىل عليه Xاإلمام الصادق 
يعين ماذا؟ يعين حنن نبني  "اعرف العالمة٬، فإنك إن عرفتها مل يضرك تقدم هذه األمر أو تأخر

؛ حبيث تقيسون اًومقياس جل أن تكون عندكم معياراً؟ من أ لكم العالمات من أجل ماذا
املعيار ٬، إذا تقدم. "مل يضركم تقدم هذا األمر أو تأخر" فإذا صار املعيار عندكم. األمور عليه

. املعيار عندكم ومىت ما حتقق ستضبطون القضية اًإذا تأخر؛ أيض. م ستضبطون القضيةعندك
بأن كل من ؟  فالرواية تقول بأن خروج اليماين سيكون مع خروج السفياين؛ وهذا يعين ماذا

ألن حركة اليماين . يدعي أنه اليماين قبل خروج السفياين فهو ماذا؟ فهو كاذب يف دعواه
  .)اًقطع مل تقترن احلركتان فأحدمها كاذب فما. مقترنة حبركة السفياين

  :ويرد عليه

  .ضياء مث نعلق على ما قالهكاملة  Xلنقرأ الرواية الواردة عن اإلمام الباقر 

: قال عقدة٬، بن سعيد بن حممد بن أمحد أخربنا(: ماين يف غيبته٬، قالأخرج الشيخ النع
 بن إمساعيل حدثنا: قال كتابه٬، من اجلعفي احلسن أبو يعقوب بن يوسف بن أمحد حدثين
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 بصري٬، أيب عن حفص٬، بن ووهيب أبيه عن محزة٬، أيب بن علي بن احلسن حدثنا: قال مهران٬،
 شبه املشرق من ناراً رأيتم إذا: "قال أنه ٬،)مالسال عليهما( علي بن حممد جعفر أيب عن

 وجل عز اهللا شاء إن  حممد آل فرج فتوقعوا سبعة أو أيام ثالثة تطلع العظيم اهلردي
  .حكيم عزيز اهللا إنّ

 والصيحة اهللا٬، شهر رمضان شهر ألن ؛رمضان شهر يف إال تكون ال الصيحة :قال مث
  .اخللق هذا إىل جربائيل صيحة هي فيه

 ال باملغرب٬، ومن باملشرق من فيسمع X القائم باسم السماء من مناد ينادي :لقا مث
 ذلك من فزعاً رجليه على قام إال قاعد وال قعد٬، إال قائم وال استيقظ٬، إال راقد يبقى

 صوت هو األول الصوت فإنّ فأجاب٬، الصوت بذلك اعترب من اهللا فرحم الصوت٬،
  .X األمني الروح جربئيل

 فال وعشرين ثالث ليلة مجعة ليلة يف رمضان شهر يف الصوت يكون: X قال مث
: ينادي اللعني إبليس امللعون صوت النهار آخر ويف وأطيعوا٬، وامسعوا ذلك٬، يف تشكوا

 قد متحري شاك من اليوم ذلك يف فكم ويفتنهم٬، الناس ليشكك مظلوماً قتل فالناً إنّ أال
 جربئيل٬، صوت أنه فيه تشكوا فال رمضان شهر يف الصوت مسعتم فإذا النار٬، يف هوى

 يف العذراء تسمعه حىت) السالم عليهما( أبيه واسم القائم باسم ينادي أنه ذلك وعالمة
  .اخلروج على وأخاها أباها فتحرض خدرها

 وهو السماء من صوت: X القائم خروج قبل الصوتني هذين من بد ال :وقال
 صوت هو األرض من الثاين الصوتو أبيه٬، واسم األمر هذا صاحب باسم جربئيل صوت
 األول الصوت فاتبعوا الفتنة٬، بذلك يريد ٬،مظلوماً قتل أنه فالن باسم ينادي اللعني إبليس
  .به تفتنوا أن واألخري وإياكم

 وبالء وفتنة٬، وزالزل الناس من شديد خوف على إال X القائم يقوم ال :X وقال
 الناس٬، يف شديد واختالف لعرب٬،ا بني قاطع وسيف ذلك٬، قبل وطاعون الناس٬، يصيب
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 ما عظم من ومساًء صباحاً املوت املتمين يتمىن حىت حاهلم٬، من وتغري دينهم٬، يف وتشتت
 والقنوط اليأس يكون خرج إذا X فخروجه ٬،بعضاً بعضهم وأكل الناس كلب من يرى
 اهناو ملن الويل كل والويل أنصاره٬، من وكان أدركه ملن طوىب فيا ٬،فرحاً يروا أن من

  .أعدائه من وكان أمره٬، وخالف وخالفه٬،

 جديد٬، وقضاء جديدة٬، وسنة جديد٬، وكتاب جديد٬، بأمر يقوم خرج إذا :X وقال
  .الئم لومة اهللا يف تأخذه وال ٬،أحداً يستبقي ال القتل٬، إال شأنه وليس شديد٬، العرب على

 ليسو الفرج٬، فانتظروا ذلك فعند بينهم فيما فالن بنو اختلف إذا :X قال مث
 وخروج رمضان شهر يف الصيحة فتوقعوا اختلفوا فإذا فالن٬، بين اختالف يف إال فرجكم
 فالن بنو خيتلف حىت حتبون ما ترون وال القائم خيرج ولن يشاء٬، ما يفعل اهللا إنّ القائم٬،

  .السفياين وخرج الكلمة واختلفت فيهم الناس طمع كذلك كان فإذا بينهم٬، فيما

 وتشتت ملكهم٬، تفرق اختلفوا مث ملكوا فإذا ميلكوا٬، أن من نفال لبين بد ال :وقال
 املغرب٬، من وهذا املشرق٬، من هذا والسفياين٬، اخلراساين عليهم خيرج حىت أمرهم٬،
 بين هالك يكون حىت هنا٬، من وهذا هنا٬، من هذا رهان٬، كفرسي الكوفة إىل يستبقان

  .أحداً منهم يبقون ال إ°م أما أيديهما٬، على فالن

 يف واحد٬، شهر يف واحدة٬، سنة يف واخلراساين واليماين السفياين خروج :X الق مث
 ملن ويل وجه٬، كل من البأس فيكون بعضاً بعضه يتبع اخلرز كنظام نظام واحد٬، يوم

 إىل يدعو ألنه ؛هدى راية هي اليماين٬، راية من أهدى راية الرايات يف وليس ناواهم٬،
 خرج وإذا مسلم٬، وكل الناس على لسالحا بيع حرم اليماين خرج فإذا صاحبكم٬،

 ذلك فعل فمن عليه٬، يلتوي أن ملسلم حيل وال هدى٬، راية رايته فإن إليه فا°ض اليماين
 بين ملك ذهاب إنّ :يل قال مث .مستقيم طريق وإىل احلق إىل يدعو ألنه ؛النار أهل من فهو

 وهو يده من سقطت إذ ميشي وهو فخارة يده يف كانت وكرجل الفخار٬، كقصع فالن
 هكذا ملكهم فذهاب    الفزع شبه    هاه: سقطت حني فقال فانكسرت٬، عنها ساه

 وجل عز اهللا إنّ: الكوفة منرب على X املؤمنني أمري وقال. ذهابه عن كانوا ما أغفل
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 جهرة٬، بالسيف أمية بين يأخذ أنه منه بد ال كائن بأنه وحتم وقضى قدر فيما قدر ذكره
  .بغتة فالن بين يأخذ وإنه

 اهللا بعث ساقها على وثبتت قطبها على قامت فإذا تطحن رحى من بد ال: X وقال
 أصحاب شعورهم٬، الطويلة أصحابه معه النصر يكون أصله٬، خامالً عنيفاً عبداً عليها

 لكأين واهللا ٬،هرجاً يقتلو°م ناواهم٬، ملن ويل سود٬، رايات أصحاب ثيا¸م٬، سود السبال٬،
 بال عليهم اهللا يسلطهم اجلفاة واألعراب منهم الفجار يلقى وما م٬،أفعاهل وإىل إليهم أنظر
 وما" عملوا مبا جزاء والبحرية٬، الربية الفرات بشاطئ مدينتهم على هرجاً فيقتلو°م رمحة
  .)١( )"للعبيد بظالم ربك

اخلروج يعين احلركة العسكرية٬، وهذا واضح من نفس الرواية واألجواء اليت : أوالً
٬، وغريها )ويل ملن ناواهم(٬، )ويكون البأس من كل وجه: (على سبيل املثال اترمسها٬، ففيه

  .ارئمن الصور اليت ال ختفى على الق

واخلروج٬، أو احلركة العسكرية٬، ليس هو الظهور لكي يطالب ضياء٬، ومن هم على 
  .)٢( شاكلته من اجلهلة املعاندين٬، بتحديد شخص اخلراساين والسفياين

حلركة العسكرية املوصوفة يف الرواية ليس مطلق اخلروج٬، وإمنا هو اخلروج أو ا: ثانياً
وحتديداً تصف الرواية احلركة العسكرية اليت يتسابق فيها خروج أو حركة عسكرية معينة٬، 

ومن املعلوم أن السفياين على سبيل املثال له حركات عسكرية . الثالثة املذكورون إىل الكوفة
٬، ففي كتاب )أي احلركة باجتاه العراق أو الكوفة(الرواية  كثرية تسبق حركته املوصوفة يف

إذا ظهر  :قال ٬،عن أيب جعفر ٬،عن جابر ٬،حدثنا سعيد أبو عثمان: (الفنت لنعيم بن محاد
مث يظهر األخوص السفياين  ٬،األبقع مع قوم ذوي أجسام فتكون بينهم ملحمة عظيمة

يسري إليهم منصور اليماين من صنعاء مث  ٬،فيظهر عليهما مجيعاً ٬،امللعون فيقاتلها مجيعاً
فيلتقي هو واألخوص وراياäم صفر  ٬،فورة شديدة يستقتل الناس قتل اجلاهلية جبنوده وله

                                                            
  .٢٦٥ – ٢٦٢ص :النعماني إبراهيم بن محمد - الغيبة آتاب -١
 بشيء علينا ينقض وال الخراساني، أو السفياني بشخص بتعريفهم ملزمين ولسنا المطالبة هذه بمثل لهم حق ال بل -٢

  .والعناد المغالطات ىسو يملكون ال الشديد لألسف ولكنهم الخصوص، هذا في شيئًا إخبارهم عدم
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مث يظهر الروم  ٬،مث يظهر األخوص السفياين عليه ٬،وثيا¸م ملونة فيكون بينهما قتال شديد
فإذا بلغ تل مسا  مث يظهر الكندي يف شارة حسنة ٬،مث يظهر األخوص ٬،وخروج إىل الشام

 ٬،وترفع قبل ذلك ثنتا عشرة راية بالكوفة معروفة منسوبة ٬،فأقبل مث يسري إىل العراق
ويظهر رجل من املوايل  ٬،ويقتل بالكوفة رجل من ولد احلسن أو احلسني يدعو إىل أبيه

  .)١( )فإذا استبان أمره وأسرف يف القتل قتله السفياين

تل األخوص السفياين وينتصر هذا األخري عليه٬، وكل منصور اليماين يقا ومنها نعلم أنّ
  .هذا حيدث قبل توجهه إىل العراق ومالقاة اليماين املوعود فيه

 والترك والكندي املنصور وعلى األبقع على السفياين ظهر إذا(: Xعن أيب جعفر ف
  .)٢( )...العراق إىل وصار خرج والروم٬،

روجه حنو الكوفة٬، فما الذي مينع أن واآلن إذا كان للسفياين حترك عسكري يسبق خ
٬، أو ت مل تتحدث عنها حرصاً على جناحه مثالًولكن الروايا يماين مثل هذا التحرك٬،يكون لل

  ؟ ألي سبب آخر

العمل العسكري يتطلب إعداد و¢يئة على صعد خمتلفة٬، وكل  إنّ: وأكثر من هذا أقول
  .ر بالنتيجة سابقاً للخروجالظهو هذا حيتاج وقتاً بطبيعة احلال٬، فالبد أن يكون

وعليه ال ميكن لضياء وال غريه أن يرهن اعتقاده أو إميانه باليماين مبسألة وجود الثالثة 
الروايات مل تتحدث عن ضرورة ظهور الثالثة يف وقت واحد٬، بل  ألننا علمنا اآلن أنّ ؛معاً

  .باجتاه الكوفةباستثناء حتركهم  خروجهم أو حتركهم العسكري تزامن يف ومل تتحدث عن

  :ويقول ضياء

وعندنا يف ذلك عدة . أنه من اليمن: اخلصوصية الثالثة لليماين رضوان اهللا تعاىل عليه(
روايةً عن .. ورايات؛ أورد الشيخ الواسطي من علماء القرن السادس يف كتاب عيون احلكم 

اليماين "الرواية  صريح "اليماين من اليمن: مخسة من عالمات القائم" :قال Xأمري املؤمنني 
                                                            

  .١٧٤ – ١٧٣ص :المروزي حماد بن نعيم - الفتن آتاب -١
 .١٨٤ص: المروزي حماد بن لنعيم - الفتن آتاب -٢
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 ..."من اليمن والسفياين واملنادي ينادي يف السماء واخلسف بالبيداء وقتل النفس الزكية
  .)Xشاهدنا أن خصوصية اليماين أنه من اليمن بصريح الرواية الواردة عن أمري املؤمنني 

  :ويرد عليه

خداع  كلفه األمر ضياء ال ¢مه احلقيقة قدر ما يهمه حتقيق ما حيسبه مكسبا٬ً، ولو إنّ
٬، والتحقق من حتقيق رواية عيون احلكم واملواعظ٬، فبدالً من الناس٬، وإبعادهم عن احلقيقة

ولعل ضياء ظن أن ال . صور¢ا الصحيحة٬، جاء �ا مهروالً فرحا٬ً، وكأنه أمسك بذيل الذئب
أحد سيسجل عليه كالمه٬، ولكن خاب فأله٬، فها هي الشمس تشرق لتفضح سرقة 

  .اللصوص

  :اية عيون احلكم واملواعظ التاليةفرو

 ينادي واملنادي والسفياين٬، اليمن٬، من اليماين :X القائم عالمات من مخسة(
٬، هي نفسها الرواية اليت يرويها الشيخ )١( )الزكية النفس وقتل بالبيداء٬، وخسف بالسماء٬،

  :الصدوق يف اخلصال٬، كما يلي

 بن إبراهيم عن احلمريي٬، جعفر بن اهللا عبد حدثنا: قال عنه اهللا رضي أيب حدثنا   ٨٢(
 حممد عن حيىي٬، ابن صفوان عن سعيد٬، بن احلسني عن مهزيار٬، بن علي أخيه عن مهزيار٬،

] خروج: [القائم قيام قبل مخس: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن البان٬، ميمون عن حكيم٬، بن
 لنفسا وقتل البيداء٬، وخسف السماء٬، من ينادي واملنادي والسفياين٬، اليماين٬،
  .)٢()الزكية

بل ال وجود هلذه العبارة يف كل املصادر ٬، )من اليمن(واية عبارة ليس يف الروكما ترون 
ؤلف كتاب مل اًاليت نقلت الرواية٬، ولكن قبل عرض الرواية من مصادر خمتلفة أنقل كالم

 ٬،الذي نقل الرواية منه) اخلصال(يذكر فيه مصادره٬، ومنها كتاب  )عيون احلكم واملواعظ(
  :وكما يلي

                                                            
  .٢٤٤ص :الواسطي الليثي محمد بن علي - والمواعظ الحكم عيون -١
  .٣٠٣ص :الصدوق الشيخ -  الخصال -٢



  ١٠٩ ................................................. ١ج / يف القطيف ضجة

٬، Xوأما كتابه عيون احلكم واملواعظ فهو أوسع وأمجع كتاب حلكم أمري املؤمنني (
أما بعد٬، ... احلمد هللا فالق احلبة بارئ النسم : "كلمة٬، قال املؤلف ١٣٦٢٨يشتمل على 

فإن الذي حداين على مجع فوائد هذا الكتاب٬، من حكم أمري املؤمنني أيب تراب٬، ما بلغين 
أيب عثمان اجلاحظ٬، حني مجع املائة حكمة الشاردة عن األمساع اجلامعة٬، أنواع  من افتخار
٬، ...كيف رضي لنفسه أن يقنع من البحر بالوشل ... ٬، فكثر تعجيب منه ...االنتفاع 

٬، ومسيته بكتاب عيون احلكم واملواعظ وذخرية ...من حكمه  فألزمت نفسي أن أمجع قليالّ
وما ... مثل كتاب �ج البالغة مجع الرضي ... كتب متبددة املتعظ والواعظ٬، اقتضبته من 

٬، ومن كتاب غرر احلكم ودرر ...كان مجعه أبو عثمان اجلاحظ٬، ومن كتاب دستور احلكم 
٬، ومن ...أمحد ) املوفق بن(٬، ومن كتاب مناقب اخلطيب ...الكلم مجع القاضي أيب الفتح 

أليف القاضي أيب يوسف يعقوب بن كتاب منثور احلكم٬، ومن كتاب الفرائد والقالئد ت
  .)١( )سليمان اإلسفرائين٬، ومن كتاب اخلصال

  :واليكم اآلن الرواية كما وردت يف أهم املصادر

  :اإلمامة والتبصرة   

عن احلسني  ٬،عن أخيه علي ٬،عبد اهللا بن جعفر احلمريي٬، عن إبراهيم بن مهزيار   ١٣١(
عن ميمون البان٬، عن أيب عبد اهللا  بن سعيد٬، عن صفوان بن حيىي٬، عن حممد بن حكيم٬،

Xاليماين٬، والسفياين٬، واملنادي ينادي من ) خروج: (مخس قبل قيام القائم: ٬، قال
  .)٢( )السماء٬، وخسف بالبيداء٬، وقتل النفس الزكية

  :كمال الدين ومتام النعمة   

بن  حدثنا عبد اهللا بن جعفر احلمريي٬، عن إبراهيم: قال ٬،حدثنا أيب رضي اهللا عنه  ١(
عن حممد بن حكيم٬،  ٬،مهزيار٬، عن أخيه علي٬، عن احلسني بن سعيد٬، عن صفوان بن حيىي

                                                            
  .١١ – ١٠ص :طيالواس الليثي محمد بن علي - والمواعظ الحكم عيون -١
  .١٢٨ص :القمي بابويه ابن - والتبصرة اإلمامة -٢
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اليماين : Xمخس قبل قيام القائم : قال ٬،Xعن ميمون البان٬، عن أيب عبد اهللا الصادق 
  .)١( )والسفياين واملنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل النفس الزكية

  :غيبة الشيخ الطوسي   

٬، عن ابن فضال٬، عن محاد٬، عن إبراهيم بن عمر٬، عن عمر بن اإلسنادو�ذا     ٤٢٧(
الصيحة : مخس قبل قيام القائم من العالمات: قال ٬،Xحنظلة٬، عن أيب عبد اهللا 

  .)٢( )والسفياين٬، واخلسف بالبيداء٬، وخروج اليماين٬، وقتل النفس الزكية

  :منتخب األنوار املضيئة   

اليماين٬، : مخس قبل قيام القائم: قال ٬،X إىل أيب عبد اهللاوبالطريق املذكور٬، يرفعه (
  .)٣( )والسفياين٬، واملنادي ينادي من السماء٬، وخسف بالبيداء٬، وقتل النفس الزكية

لقب اليماين يoطلق بلسان الروايات على أكثر من  أخرياً البد أن يتضح للقارئ أنّ
ين املوعود٬، وعلمنا هناك أنه يتسابق عن اليما Xشخص٬، فمثالً مرT بنا حديث اإلمام الباقر 

ومرTت بنا كذلك الرواية اليت يرويها محاد يف فتنه عن اإلمام الباقر مع السفياين باجتاه الكوفة٬، 
Xّالسفياين ينتصر على منصور اليماين قبل توجهه حنو العراق٬، األمر الذي يعين  ٬، وفيها أن

وعليه فإذا ذُكر يف الروايات اسم اليماين ال . دأن منصور اليماين هذا مياين غري اليماين املوعو
 .ينبغي أن نسارع إىل الظن أن املقصود هو اليماين املوعود٬، كما يفعل املفلس

  :ويقول ضياء

سألت اإلمام : "عندنا رواية أخرى واردة عن حممد بن مسلم رضوان اهللا تعاىل عليه قال(
ه الرجال بالنساء وتشبهت النساء إذا تشب": قال" ؟ مىت خيرج قائمكم: قلت Xالباقر 

وخروج السفياين من دمشق أو يف دمشق ... بالرجال وركبت ذوات الفروج السروج 

                                                            
  .٦٤٩ص :الصدوق الشيخ -  النعمة وتمام الدين آمال -١
  .٤٣٧ – ٤٣٦ص :الطوسي الشيخ -  الغيبة -٢
  .٣١٠ص :النجفي الدين بهاء السيد - المضيئة األنوار منتخب -٣
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صريح هذه الرواية أن اليماين خيرج من اليمن بينما السفياين  "وخروج اليماين من اليمن
  .)خيرج من دمشق الشام

  :ويرد عليه

٬، فالرواية اليت تتحدث عنها تتحقق منه هذا الصريح الذي تزعمه يا ضياء كان عليك أن
  :٬، وكما يليوردت يف كمال الدين ومتام النعمة يف موضعني

  :الرواية األوىل

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

مسعت أبا جعفر : قال ٬،إمساعيل٬، عن عاصم بن محيد احلناط٬، عن حممد بن مسلم الثقفي
القائم منا منصور بالرعب٬، مؤيد بالنصر : يقول )عليهما السالم(حممد بن علي الباقر 

تطوي له األرض وتظهر له الكنوز٬، يبلغ سلطانه املشرق واملغرب٬، ويظهر اهللا عز وجل 
ن كله ولو كره املشركون٬، فال يبقى يف األرض خراب إال قد عمر٬، به دينه على الدي

مىت  ٬،يا ابن رسول اهللا: قلت: قال. فيصلي خلفه Xويرتل روح اهللا عيسى بن مرمي 
إذا تشبه الرجال بالنساء٬، والنساء بالرجال٬، واكتفى الرجال : ؟ قال خيرج قائمكم

ج٬، وقبلت شهادات الزور٬، بالرجال٬، والنساء بالنساء٬، وركب ذوات الفروج السرو
وردت شهادات العدول٬، واستخف الناس بالدماء وارتكان الزنا وأكل الربا٬، واتقي 
األشرار خمافة ألسنتهم٬، وخروج السفياين من الشام٬، واليماين من اليمن٬، وخسف 

بني الركن واملقام٬، امسه حممد بن احلسن النفس  بالبيداء٬، وقتل غالم من آل حممد 
  .)١( )... الزكية

  :الرواية الثانية
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 ٬،)الكليين(ثنا حممد بن يعقوب حد: قال ٬،رضي اهللا عنه حدثنا حممد بن حممد بن عصام(
حدثين علي بن : قال ٬،زويينحدثنا إمساعيل بن علي الق: قال ٬،حدثنا القاسم بن العالء: قال

ت على دخل: قال ٬،حممد بن مسلم الثقفي الطحان ٬، عن عاصم بن محيد احلناط٬، عنإمساعيل
من آل حممد وأنا أريد أن أسأله عن القائم  )عليهما السالم(أيب جعفر حممد بن علي الباقر 

 يف القائم من آل حممد  إنّ ٬،يا حممد بن مسلم: صلى اهللا عليه وعليهم٬، فقال يل مبتدئا
عيسى٬، ٬، وبن مىت٬، ويوسف بن يعقوب٬، وموسىيونس : من مخسة من الرسل شبهاً

ه من غيبته وهو شاب فرجوع: ن مىتفأما شبهه من يونس ب .عليهم وحممد٬، صلوات اهللا
فالغيبة من خاصته : من يوسف بن يعقوب عليهما السالم أما شبههو .بعد كرب السن

٬، واختفاؤه من إخوته وإشكال أمره على أبيه يعقوب عليهما السالم مع قرب وعامته
م خوفه٬، وطول فدوا Xموسى وأما شبهه من . فة بينه وبني أبيه وأهله و شيعتهاملسا

٬، وتعب شيعته من بعده مما لقوا من األذى واهلوان إىل أن أذن اهللا غيبته٬، وخفاء والدته
فاختالف من : Xوأما شبهه من عيسى . وأيده على عدوهعز وجل يف ظهوره ونصره 

قتل : مات٬، وقالت طائفة: ما ولد٬، وقالت طائفة: اختلف فيه٬، حىت قالت طائفة منهم
وأعداء فخروجه بالسيف٬، وقتله أعداء اهللا  وأما شبهه من جده املصطفى  .وصلب
. رد له راية٬، وأنه ال ت٬، واجلبارين والطواغيت٬، وأنه ينصر بالسيف والرعبرسوله 

 )اليمنمن ( خروج السفياين من الشام٬، وخروج اليماين: من عالمات خروجه وإنّ
  .)١( )من السماء بامسه واسم أبيهوصحية من السماء يف شهر رمضان٬، ومناد ينادي 

بني قوسني٬، األمر الذي يشري  يف الرواية الثانية )من اليمن(وردت عبارة  وكما تالحظون
  . بعض النسخ من قبل بعض النساخإىل أ�ا غري موجودة يف الرواية٬، وإمنا متت إضافتها يف

يقع بأيدهم من  حمققي الكتب حياولون مجع كل ما ويف هذا الصدد ينبغي أن نعلم أنّ
نسخ الكتاب املُحnقَق مث حياولون العثور من بينها على نسخة املؤلف نفسها٬، أو نسخة منقولة 
ة عنها وعادة ما تكون هذه نسخ كثرية ال نسخة واحدة٬، وقد تقع بأيدهم نسخ فرعية منقول

 .عن نسخ منقولة عن نسخة املؤلف
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٬، ما مل تتعارض مع مها العمدةتتحصل لديهم جمموعة من النسخ٬، جيعلون أقد وهكذا
نسخة بعض االعتبارات اليت جتعل نسخة أخرى غريها أوىل منها يف االعتماد كأن تكون ال

غريها من األمور اليت  وأ٬، أو كاتبها دقيق٬، أو قليلة السقط ٬،األحدث تأرخياً صحيحة املنت
  .تذكرها كتب حتقيق النصوص

ابلون النسخة نسخ األخرى بل إ�م يقولكن اختاذ نسخة أصل ال يعين إلغاء دور ال
٬، فقد يضيفون فون حبسب ما يتوصل إليه اجتهادهم٬، فيعدلون أو يضياملعتمدة على غريها

جيدو�ا يف نسخة أخرى غري املعتمدة٬، يضيفو�ا إىل    وهو حمل الشاهد بالنسبة لنا    عبارة 
دم عليها٬، ويضعو�ا بني أقواس النسخة اليت يعدو�ا للطباعة أل�م يرو�ا مكملة للكالم املتق

  .تنبيهاً للقارئ على هذه اإلضافة

املوضوعة بني قوسني يف الرواية الثانية٬، متت إضافتها إىل النص ) من اليمن(عبارة  ٬،إذن
األصلي٬، والذي يدل على زياد¢ا وكو�ا ال وجود هلا يف النص األصلي هو أن هذه الرواية 

لزيادة ٬، فقد نقلها عن كمال الدين صاحب كتاب قد نقلها بعض املؤلفون دون هذه ا
  :٬، وكما يليابن أيب الفتح اإلربلي   ف الغمة كش

وأنا أريد أن أسأله عن القائم من  Xدخلت على أيب جعفر  :قال ٬،عن حممد بن مسلم(
من مخسة من  يف القائم من آل حممد شبهاً إنّ ٬،يا حممد بن مسلم :فقال مبتدياً ٬،آل حممد

بن ميت ويوسف بن يعقوب وموسى وعيسى وحممد صلوات اهللا عليهم الرسل يونس 
وأما شبهه من  .فأما شبهه من يونس فرجوعه من غيبته وهو شاب بعد كرب السن ٬،أمجعني

يوسف فالغيبة من خاصته وعامته واختفاؤه عن إخوته وإشكال أمره على أبيه يعقوب 
فهو دوام خوفه وطول  X وأما شبهه من موسى .مع قرب املسافة بينهما Xالنيب 

غيبته وخفاء مولده على عدوه وحرية شيعته من بعده مما لقوا من األذى واهلوان إىل أن 
فاختالف من اختلف  Xوأما شبهه من عيسى  .يأذن اهللا يف ظهوره وأيده على عدوه

وأما شبهه من  .وطائفة قالت صلب ٬،وطائفة قالت مات ٬،حىت قالت طائفة ما ولد ٬،فيه
فتجريده السيف وقتله أعداء اهللا وأعداء رسوله واجلبارين والطواغيت  د جده حمم

من عالمات خروجه خروج  نّإو .نه ال ترد له رايةأنه ينصر بالسيف والرعب وأو
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ومناد ينادي  ٬،ضانوصيحة من السماء يف شهر رم ٬،وخروج اليماين ٬،السفياين من الشام
  .يف هذه الرواية) من اليمن(عبارة ال وجود ل رونوكما ت .)١( )بامسه واسم أبيه

  :٬، كما يليونقلها الشيخ الطربسي كذلك يف إعالم الورى بأعالم اهلدى

وأنا أريد أن أسأله عن القائم  Xدخلت على أيب جعفر : قال ٬،حممد بن مسلم الثقفي(
 من آل حممد شبهاً يف القائم ٬، إنّيا حممد بن مسلم: فقال يل مبتدئاً من آل حممد 

مد ٬، وحميونس بن مىت٬، ويوسف بن يعقوب٬، وموسى٬، وعيسى: من الرسل خبمسة
هو فرجوعه من غيبته و Xفأما شبهه الذي من يونس . صلوات اهللا عليه وآله وعليهم

فالغيبة من خاصته وعامته٬، واختفاؤه  Xوأما شبهه من يوسف . شاب مع كرب السن
افة بينه وبني أبيه وأهله ن املس٬، وإشكال أمره على أبيه يعقوب النيب مع قرب ممن إخوته

٬، وتعب فدوام خوفه٬، وطول غيبته٬، وخفاء والدته Xمن موسى  وأما شبهه. وشيعته
. اهلوان إىل أن أذن اهللا يف ظهوره٬، وأيده على عدوهشيعته من بعده مما لقوا من األذى و

ما ولد٬، وطائفة : الف من اختلف فيه حىت قالت طائفةفاخت Xوأما شبهه من عيسى 
فتجريده  وأما شبهه من جده املصطفى . قتل وصلب: مات٬، وطائفة قالت: قالت

أعداء رسوله واجلبارين والطواغيت٬، وأنه ينصر بالسيف ٬، وقتله أعداء اهللا والسيف
خروج السفياين من الشام٬، : من عالمات خروجه وبالرعب٬، وأنه ال ترد له راية٬، وإنّ

 .)٢( )ر رمضان٬، ومناد ينادي بامسه واسم أبيهوخروج اليماين٬، وصيحة من السماء يف شه
  ).من اليمن(لعبارة وهنا أيضاً ال وجود 

  :العالمة اÔلسي   حبار األنوار  ووردت أيضاً يف

اهلمداين٬، عن علي بن إبراهيم٬، عن حممد بن عيسى٬، عن سليمان بن : إكمال الدين(
سم بن العال٬، عن إمساعيل بن داود٬، عن أيب بصري٬، وحدثنا ابن عصام٬، عن الكليين٬، عن القا

دخلت على أيب : قال ٬،ل٬، عن عاصم بن محيد٬، عن حممد بن مسلم٬، عن علي بن إمساعيعلي

                                                            
 .٣٣٠ – ٣٢٩ص ٣ج: الغمة آشف -١
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يا حممد بن : فقال يل مبتدئاً وأنا أريد أن أسأله عن القائم من آل حممد  Xجعفر 
٬، يونس بن مىت: من مخسة من الرسل شبهاً يف القائم من آل حممد  إنّ ٬،مسلم

٬، فأما شبهه من يونس يعقوب٬، وموسى٬، وعيسى٬، وحممد صلوات اهللا عليهمبن ويوسف 
وأما شبهه من يوسف بن يعقوب فالغيبة  .فرجوعه من غيبته وهو شاب بعد كرب السن

مع قرب  Xمن خاصته وعامته٬، واختفاؤه من إخوته وإشكال أمره على أبيه يعقوب 
من موسى فدوام خوفه وطول غيبته  وأما شبهه .املسافة بينه وبني أبيه وأهله وشيعته

وخفاء والدته وتعب شيعته من بعده مبا لقوا من األذى واهلوان إىل أن أذن اهللا عز وجل 
وأما شبهه من عيسى فاختالف من اختلف فيه حىت  .يف ظهوره ونصره وأيده على عدوه

هه من وأما شب. وقالت طائفة قتل وصلب ٬،وقالت طائفة مات ٬،قالت طائفة منهم ما ولد
واجلبارين  فخروجه بالسيف وقتله أعداء اهللا وأعداء رسوله  جده املصطفى 

من عالمات خروجه  نّإو .والطواغيت وأنه ينصر بالسيف والرعب وأنه ال ترد له راية
ومناد  ٬،ضانوصيحة من السماء يف شهر رم ٬،وخروج اليماين ٬،خروج السفياين من الشام

  ).من اليمن(هنا أيضاً ال وجود لعبارة و .)١( )ينادي بامسه واسم أبيه

هذه املصادر القدمية ثالثتها قد نقلت الرواية عن كمال الدين ومل تكن العبارة  ٬،إذن
قد متت إضافتها إىل واحدة من نسخ ) من اليمن(يها٬، فمن املرجح أن تكون عبارة موجودة ف

ح أن يكون أحد النساخ كمال الدين يف زمن الحق لزمن تأليف هذه الكتب الثالثة٬، واملرج
دية النسبة من اليماين خيرج من اليمن٬، حبسب القرينة اللغوية أو عائ ألنه توهم أنّ ؛قد أضافها

بتحديد ولعل ما شجعه على هذا هو أن ذكر السفياين يف الرواية يقترن . اليماين إىل اليمن
باً أكثر إذا أحلقت متناسفرأى أن التعبري يكون ) وخروج السفياين من الشام(مكان خروجه 

  .بلفظ اليماين) من اليمن(عبارة 

يف الرواية األوىل اليت ) من اليمن(ناسخ قد شد من عزمه ورود عبارة ولعل هذا ال
يف شرح ٬، ألننا نقرأ هذه الرواية األوىل نفسها آنفا٬ً، ولكنه احتمال ضعيف للغايةذكرناها 
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٬، )اليماين من اليمن(ة٬، وليس فيها عبارة لفصول املهم٬، نقالً عن اإحقاق احلق للسيد املرعشي
  :ماين البتة٬، يقول السيد املرعشيبل ال ذكر فيها للي

روى عن : قال ٬،"الفصول املهمة"العالمة ابن الصباغ املالكي يف منهم : ما رواه القوم(
املهدي منا منصور بالرعب مؤيد بالظفر تطوى له األرض وتظهر له : قال ٬، جعفر أيضاًأيب

على الدين كله ولو كره  ويظهر اهللا دينه ٬،ويبلغ سلطانه املشرق واملغربالكنوز 
من نباäا إال  وال تدع األرض شيئاً ٬،٬، فال يبقى يف األرض خراب إال عمرهاملشركون

ابن  يا: لهفقلت : قال الراوي .عمة مل يتنعموا مثلها قطويتنعم الناس يف زمانه ن ٬،أخرجته
 ٬،والنساء بالرجال ٬،إذا تشبه الرجال بالنساء :؟ قال فمىت خيرج قائمكم ٬،رسول اهللا

وأكلوا  ٬،واتبعوا الشهوات ٬،وأمات الناس الصالة ٬،وركبت ذوات الفروج السروج
واستحلوا  ٬،وشيدوا البنا ٬،وتظاهروا بالزنا ٬،وتعاملوا بالريا ٬،واستخفوا بالدعاء ٬،الربا

وسنوا  ٬،وقطعوا األرحام ٬،اوباعوا الدين بالدني ٬،واتبعوا اهلوى ٬،وأخذوا الرشا ٬،الكذب
واألمناء  ٬،والوزراء كذبة ٬،واألمراء فجرة ٬،والظلم فخراً ٬،وكان احللم ضعفاً ٬،بالطعام

 ٬،وبدء الفجور ٬،وكثر الطالق ٬،٬، وظهور اجلوروالقراء فسقة ٬،واألعوان ظلمة ٬،خونة
واشتغلت النساء  ٬،وركبت الذكور الذكور ٬،وشربت اخلمور ٬،وقبلت شهادة الزور

رج وخ ٬،واتقى األشرار خمافة ألسنتهم ٬،والصدقة مغرماً ٬،واختذ الفيء مغنماً ٬،بالنساء
  .)١( )... السفياين من الشام واليمن

يف هذه الرواية السفياين خيرج من الشام واليمن٬، ولعل من خيرج من اليمن سفيانياً آخر 
  .غري سفياين الشام ولكنه منحرف مثله٬، ولذلك مجع بينهما بوصف السفياين

 :٬، قالXد حتدثت الروايات عن وجود سفياين خيرج يف بالد اليمن٬، فعن علي وق
 حيدث ما ذكر مث...  تفقدوين أن قبل رمضان شهر من األواخر العشر يف سلوين سلوين٬،(

 والسفياين؟ السفياين وما: له فقيل .السفياين وآخرها السفياين أوهلا: وقال الفنت٬، من بعدهم
يف اليمن٬، كما  بلدوهجر . )٢( )الشام صاحب والسفياين ٬،هجر صاحب السفياين: فقال

                                                            
  .٣٤٢ص ١٣ج: الحق إحقاق شرح -١
 .٢٧١ص: والفتن المالحم -٢
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 جهة من وليلة يوم عثر وبني بينه باليمن بلد: واهلجر(: ٬، قالجاء يف معجم البلدان
  .)١()...اليمن

امللحقة بلفظ اليماين يف الروايتني ) من اليمن(عبارة  كننا القول باطمئنان أنّمي ٬،إذن
يoحتمل فيهما أن يكون قد دسهما بعض النساخ وهو املوجودتني يف كتاب كمال الدين؛ 

وأ�ما قد  ٬،الروايتني متحدتان يف السند٬، ويف الكثري من املضمون ح٬، بعد أن علمنا أنّاملرجَّ
نقلتا يف كتب أخرى بصورة ختالف املوجود يف النسخة املطبوعة٬، ويoحتمل أن يكون اليماين 

  .ناكما سبق أن بي٬T، وعودآخر غري اليماين امل املقصود فيهما هو مياين

  :ويقول ضياء

أحنا جنيب عن هذا٬، هذا مو إشكال : ذوال شسووا العباقرة أتباع أمحد بن احلسن؟ قالوا(
والرسول من . أوالً؛ أمحد بن احلسن من ذرية الرسول ": ؟ قالوا ليش مو إشكال .علينا

من اليمن٬، وأمري  إذن٬، فمحمد . ؟ من ¢امة٬، و¢امة من اليمن مكة٬، ومكة من أين
فعندما تعرب عنه الروايات . اًاألئمة وذريتهم من اليمن أيض ومجيعمن اليمن٬،  اًاملؤمنني أيض

عبري عنه فصح الت. باليماين٬، إشارة إىل أنه ينتسب إىل مكة٬، ومكة من ¢امة٬، و¢امة من اليمن
  .)من البصرة اًبذلك حىت ولو كان عراقي

  :ويرد عليه

ياء قد تعمد اقتطاع جزء من جوابنا٬، وأخفى اجلزء األكرب٬، فنحن ض على الرغم من أنّ
  .كما يعرف من اطلع على كتبنا ال نقف عند حد القول الذي ذكره

تعقيبه فاشل  هذا اجلزء يكفي إللقامه حجرا٬ً، وسنرى أنّ على الرغم من هذا فإنّ :أقول
ياره ما يراه مناسباً للرد عليه٬، ضياء على الرغم من غشه وتزويره ألقوالنا٬، واخت أي إنّ. متاماً

  :فهو يفضح جهله٬، وإليكم كالمه

  :يقول ضياء

                                                            
 .٣٩٣ص ٥ج :البلدان معجم -١
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ألن املشتق : ؟ يقولون على الرواية ال يصح٬، ملاذا ال يصح االلتفافحنن نقول بأن هذا (
ملن . اًهذا أشرت له أنا سابق.  الفعليةيعين ماذا؟ يعين أن الوصف ظاهر يف. حقيقة يف املتلبس

بأنه طبيب يعين اآلن هو  إنسانملن تقول عن . أنه شاعر يعين اآلن شاعرب إنسانتقول عن 
وسنوات ترك  لكن ملا واحد كان جناراً. أنه جنار اآلن هو جنار إنسانملن تقول عن . طبيب

النجارة٬، هل يصح إطالق وصف النجارة عليه؟ يoقال هذا جنار؟ الوصف ظاهر يف الفعلية٬، 
فأنا ملّا واحد مثالً افترض اآلن . ه قضية يدركها مجيع الناسوهذ. واملشتق حقيقة يف املتلبس

يكون هذا . ملا أقول عن شخص أنه دمTامyي٬، هذا الشخص دnمَّامyي٬، وهو يف مدينة الدnمَّام
تقول ٬، ال بأنه يف الدمام لكن ملا أجي عن هذا الشخص بأنه قطيفي٬، واحل. الوصف صحيح 

الدمام كانت من القطيف٬، ! نعم": يقول "!دماميأنت شلون أطلقت عليه قطيفي؟ هذا ": له
صف ظاهر يف الفعلية فعندما هذا الو: يقولوا! "فبلحاظ أ�ا كانت من القطيف هذا قطيفي

الدمام كانت من  وهذي مسألة أن. بذلك اًبوصف البد أن يكون متصف اًنسانتصف إ
آخر٬، ال  اًالدمام شيئوصارت  اًصارت القطيف شيئ. ا الزمن وانتهىعليه القطيف مسألة عفا
لذلك ملن تريد توصف واحد تصفه باملنطقة . كل منطقة باألخرى.. عالقة للمنطقتني 

فلمTا جتي الروايات تقول بأنه من اليمن٬، وتصفه بأنه مياين٬، الوصف . الفعلية اليت يعيش فيها
 زمن ظهوره ال أنه يف. ؟ من اليمن يعين أنه يف زمن ظهوره من أين. ؟ يف الفعلية ظاهر ماذا

أي !!  ومكة يف ¢امة و¢امة ترجع إىل اليمن٬، إذا هو ميين٬، من العراق ولكن أجداده يف مكة
  ).!!؟ عريب يستسيغ هذا التعبري٬، وحيمل كالم أئمة الكالم على ذلك

  :ويرد عليه

٬، ولكن أقول لضياء )١( ال أريد اخلوض مع ضياء يف سفاسف وسخافات هم خمتلفون فيها
 ميانç واإلميان ٬،خري الرجال أهل اليمن إنّ... (: يف ما ورد عن رسول اهللا ماذا تقول 

  ؟ )٢( )مياين وأنا

                                                            
 أن في االعالم بين الخالف وقع قد: (١١٨ص ١ج :بروجرديلل ضياء، آقا بحث تقرير - األفكار نهاية في ورد -١

 على وفاقهم بعد وذلك المبدأ، عنه والمنقضى منه األعم في حقيقة انه أو الحال، في بالمبدأ المتلبس في حقيقة المشتق
  ).االستقبال في مجازًا آونه
  .٢٣٢ص ٥٧ج: األنوار بحار ،٨١ص: عشر الستة األصول -٢
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ألن مكة يف زمنه مل تعد جزءاً من  ؛)أنا مياين: (أن يقول هل تقول ال حيق للنيب 
؟ وبأي حجة  تعين النسبة إىل بالد اليمن) مياين(مث على أي أساس افترضت أن كلمة اليمن؟ 
ل تنفي إمكانية أن يكون املقصود منها الداللة على اليoمrن مبعىن الربكة٬، أو اليمني٬، أو أو دلي

؟ أهكذا يا ضياء تبنون دينكم على سفاسف وخترصات ما أنزل اهللا �ا من  حىت أمراً جنهله
  ؟ سلطان

  :ويقول ضياء

ن اإلمام الباقر ا نرجع إىل الرواية الواردة ععندمحنن (: هناك عندهم حماولة ثانية؛ قالوا(
X  وخروج اليماين من اليمن"اليت رواها الشيخ الصدوق يف إكمال الدين وقال فيها" 

من "نفس هذه الرواية أوردها الشيخ الصدوق أيضÝا يف نفس الكتاب ولكن من غري إضافة 
. "من اليمن"من غري إضافة  "وخروج السفياين من دمشق وخروج اليماين": قال "اليمن

ونسخة من غري هذه  "من اليمن"نسخة مع إضافة : عندنا نسختان للروايةفإذن صارت 
وبالتايل حنتمل أن هذه اإلضافة أضافها البعض للرواية فال يصح التعويل عليها وال . اإلضافة

  .)تكون حجة

هؤالء لو كانوا حييطون بالقواعد العلمية واملسائل العلمية لوجدوا أن هذه  اًنقول أيض 
إذا وردت روايتان وإحدى الروايتني "؟ حنن عندنا قاعدة علمية   حمله٬، ملاذااإلشكال يف غري

نفس الرواية٬، نفس الراوي٬، نفس اإلمام املروي عنه٬، نفس  "زائدة على الرواية األخرى
األلفاظ٬، لكن فقط وحدة من الروايتني ختتلف عن األخرى بالزيادة٬، فهنا يoعمل بالنقيصة أو 

يعين هذي الزيادة ما تoعترب زيادة  "األصل عدم الزيادة": ء يقولونيoعمل بالزيادة؟ العلما
؟ يقولوا ألن الراوي ملن جيي يروي الرواية٬، الفرض أن هذه  ملاذا "األصل عدم الزيادة"

الراوي ثقة إذا غري ثقة ال نأخذ بكالمه٬، الفرض أن هذا الراوي ثقة فعندما يزيد زيادة يف 
واألصل عدم الغفلة٬، .. وإما أنه غافل . ؟ ثقة مدفوع بأنه ماذاالرواية إما أنه متعمد٬، وهذا 

ولكن النقيصة حتصل فيها الغفلة . وبالتايل مىت ما صدر كالم منه فهو ملتفت لذلك الكالم
اإلنسان . الزيادة ما حتصل فيها الغفلة بينما النقيصة عادةً حتصل فيها الغفلة. حبسب العادة
غفلة ويزيد على أما أنه خيرب خبرب فتصيبه . اًألثناء فينقص شيئتصيبه غفلة يف ا..  اًيقص خرب
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احتمال اإلنقاص أقوى من احتمال . أقوى االحتمالحمتمل٬، لكن ذاك  اًهذا أيض.. اخلرب 
األصل عدم ": وبالتايل٬، مىت ما وردت روايتان فيهما زيادة ونقيصة٬، العلماء يقولون. الزيادة
] على أ�ا[ال يoتعامل معها .. اللي أنت تتصورها زيادة  ..رب هذي الزيادة تعوت٬، "الزيادة
  .بل هي من نفس الرواية٬، إذ األصل عدم الزيادة. زيادة

نقول . ؟ خالية من هذا التعبري ورواية ماذا) من اليمن(فلمTا جتنا روايتان؛ رواية فيها 
عدة املتعارفة عند قتضى القامبعبارة من الرواية ) من اليمن(فعبارة . األصل هو عدم الزيادة

  .)العلماء والفقهاء

  :ويرد عليه

م٬، وعليه أمتىن أن يoفهمه أحد املقربني منه بأن كالمه هذا ليس ضياء ببغاء هرِ يبدو أنّ
بصرف النظر عن هذه القاعدة املزعومة غري املستندة على نقل عن ف. سوى هراء بال معىن

إثبات الصورة الصحيحة هلا٬، ولسنا رواية و ما حنن بصدده هو حتقيق٬، فإن املعصومني 
  .بصدد روايتني بينهما تفاوت يف الزيادة والنقصان٬، كما وهم ضياء

  :ويقول ضياء

 يف ورد. الرايات أهدى رايته أن: لليماين الروايات هلا أشارت اليت الرابعة اخلصوصية(
 راية فهي ماينالي راية من أهدى راية الرايات يف وليس": قال X الباقر اإلمام عن الرواية
 فا�ض اليماين ظهر وإذا السالح بيع حرم اليماين ظهر فإذا صاحبكم إىل يدعوكم ألنه هدى
 إىل يدعوكم ألنه النار أهل من فهو ذلك فعل فمن عليه تلتوي وال هدى راية رايته فإن إليه
 ؟ اذامل اليماين٬، راية هي الرايات أهدى بأن تصرح الرواية هذه. "مستقيم صراط وإىل احلق
 ولكن هدى٬، راية صاحل بن شعيب راية هدى٬، راية اخلراساين راية هدى؛ رايات هناك
 اإلمام حلركة خالصة دعوة تدعو واليت X باإلمام اًوثيق اًارتباط املرتبطة الرايات أهدى
X اليماين راية هي(.  

  :ويرد عليه
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تند على دليل٬، فعليه أن د يف حوزا¢م على الكالم اجلزايف غري املسإذا كان ضياء قد تعوَّ
واآلن عليه أن . Xعن هذه العادة السيئة حني يتحدث مع أنصار السيد اليماين  يكفَّ

؟ أما  يأتينا بالدليل على أن راية احلق ميكن أن تتعدد٬، وعلى أن راية اخلراساين راية هدى
ياء ميلك ضشعيب بن صاحل فنحن نقول بأنه قائد جند٬، وليس من أصحاب الرايات٬، فهل 

  .؟ ننتظر جوابه دليالً على أنه من أصحاب الرايات

 هناك ؟ ملاذا اليماين٬، راية هي الرايات أهدى بأن تصرح الرواية هذه(: أما قول ضياء
) أهدى(صيغة أفعل التفضيل  إنّ  وهو الظاهر من كالمه   ٬، فإذا كان يقصد )هدى رايات

  :متاما٬ً، وهذا كتاب اهللا يكذبه م! راية اليماين فهو واهتدل على وجود رايات هدى غري

 بِه� أُر�س�لْت�م بِم�ا إِنَّا قَالُوا آب�اءكُم� ع�لَي�ه� و�ج�دتُّم� م�مَّا بِأَه�د�ى جِئْت�كُم أَو�لَو� قَالَ﴿ :قال تعاىل
وا عليه آباءهم يف اآلية ال تدل على أن ما وجد) أهدى( نّومن الواضح أ .)١(﴾كَاف�ر�ونَ

  .هدى٬، بل هو ضالل

 ص�ر�اطç ع�لَى س�وِيºاً ي�م�ش�ي أَمَّن أَه�د�ى و�ج�هِه� ع�لَى م�ك�بºاً ي�م�ش�ي أَفَم�ن﴿ :ثله قوله تعاىلوم
من ميشي على صراط مستقيم أهدى بالتأكيد٬، ولكن هل من ميشي مكباً  إنّ .)٢(﴾مُّس�ت�ق�يمٍ

  .ال٬، بطبيعة احلال: ؟ اجلواب هو على وجهه على هداية

  :ويقول ضياء

. الرابعة الدعوى] وهي[ لليماين٬، العصمة إلثبات املهدوية أدعياء �ا متسTك وايةالر هذي(
 األول التعبري. بتعبريين متسكوا ؟ معصوم أنه شلون "معصوم أنه على تدل الرواية هذه": قالوا
 ال اليت الراية هي إذن الرايات٬، أهدى رايته مادام هذا: قالوا. الرايات أهدى أ�ا: الرواية يف
  .)اًمعصوم صاحبها يكون أن فالبد. ئختط

  :ويرد عليه

                                                            
  .٢٤: الزخرف -١
  .٢٢: لملكا -٢
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هذه كتبنا بني يدي القراء٬، فليدلنا ضياء٬، أو غري ضياء أين قلنا ضياء يكذب كالعادة٬، و
  ؟ )١( يدل على العصمة) أهدى الرايات(بأن تعبري 

  :ويقول ضياء

 نهأل" الرواية ذيل يف ورد ما هو العصمة إلثبات به يتمسكون الذي اآلخر املقطع(
 اًوداعي احلق إىل اًداعي لكان معصوم أنه لوال: فقالوا. "مستقيم صراط وإىل احلق إىل يدعوكم

 وال خيطئ ال أنه يعين مستقيم٬، صراط وإىل احلق إىل يدعوكم تقول الرواية ملّا لكن غريه٬، إىل
 أحنا .له العصمة ثبوت يالزم وهذا.. احلق إىل الدعوة وهو واحد مسار مساره بل يشتبه٬،
 صراط وإىل احلق إىل يدعو متدين إنسان فكل. العصمة على تدل ال اًأيض الفقرة هذي نقول

 ال احلق إىل الدعوة. احلق إىل داعٍ فهو X املهدي اإلمام إىل يدعو أنه مبا واليماين مستقيم٬،
 اإلمام يقل أمل. اًمعصوم لكان  البيت أهل إىل دعا من كل فإن وإال باليماين٬، ختتص
 حممد آل من الرضا إىل يدعو كان فإنه ٬،اًزيد عمي اهللا رحم" علي بن زيد يف X الصادق

 زيد كان يعين حممد٬، آل من الرضا إىل يدعو كان زيد أن يقول ملن اإلمام "لوىف ظفر ولو
 آل من الرضا إىل يدعو أن يوجب ؟ ماذا تدينه ولكن ٬،اًمعصوم زيد يكن مل!! ؟ اًمعصوم
  .)حممد آل من القائم ىلإ اليماين سيدعو كما حممد

  :ويرد عليه

ظ به ٬، وليس كما تلفّ)مستقيم طريق وإىل احلق إىل يدعو ألنه: (اللفظ الصحيح هو  ١
  .ضياء

هو أنه يدعو إىل اإلمام املهدي٬، ) مستقيم طريق وإىل احلق إىل يدعو(ليس معىن   ٢
يدعو إىل احلق ألنه (: ٬، وقال كذلك)ألنه يدعو إىل صاحبكم( :قال Xاإلمام الباقر ف

٬، فلو كانت داللة العبارة األوىل هي نفس داللة العبارة الثانية الستلزم )وإىل طريق مستقيم
ýذلك التكرار واللrالعبارة الثانية تدل على معىن غري ما دلت عليه  ٬،إذن. وية وحاشاه من ذلكغ

                                                            
 آتابة لغاية بها نستدل لم إننا فقط يعني بل العصمة، على تدل ال) الرايات أهدى( عبارة بأن أقول إني هذا يعني ال -١
 عن يبعدوه أن ضياء وأمثال لضياء يترك وال القارئ، يراجعها أن أرجو غيرها بأمور استدللنا بل السطور، هذه
  .أدلتنا
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قول بعصمته الذي األوىل٬، وهذا واضح وبيTن٬، والنقاش فيه حماولة فاشلة للهروب من لزوم ال
  .دل عليه العبارةت

الدعوة  إذy تدل على العصمة حتما٬ً،) مستقيم طريق وإىل احلق إىل يدعو ألنه(عبارة   ٣
: وهلذا ورد يف القرآن الكرمي قوله تعاىل ٬،إىل احلق وإىل الطريق املستقيم هي اهلداية إليه

رد فيه كذلك التعبري عن هدي األنبياء وو ٬،﴾و�إِنَّك� لَت�د�ع�وه�م� إِلَى ص�ر�اطç مُّس�ت�ق�يمٍ﴿
ـذَا أَت�ن�ه�ان�ا أَن نَّع�ب�د� م�ا ﴿: بالدعوة٬، قال تعاىل قَالُواْ ي�ا ص�ال�ح� قَد� كُنت� ف�ين�ا م�ر�ج�وºاً قَب�لَ ه�

  .)١(﴾ي�ع�ب�د� آب�اؤ�ن�ا و�إِنَّن�ا لَف�ي ش�كٍّ مِّمَّا ت�د�ع�ون�ا إِلَي�ه� م�رِيبٍ

د�ع�وه�م� إِلَى الْه�د�ى الَ ي�س�م�ع�واْ و�ت�ر�اه�م� ي�نظُر�ونَ إِلَي�ك� و�ه�م� الَ و�إِن ت�﴿: وقال تعاىل
  .)٢(﴾ي�ب�ص�ر�ونَ

ـ ) ¢دي(ورد يف احلديث تفسري و  :قلت له: قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا (...  ):تدعو(ب
 وإنك﴿: يف نبيه : وقال: إىل قوله...  أخربين عن الدعاء إىل اهللا واجلهاد يف سبيله

تبارك  تدعو٬، مث ثلث بالدعاء إليه بكتابه أيضاً :يقول ﴾لتهدي إىل صراط مستقيم
  .)٣( )اخل... وتعاىل

حتايل والتفاف  )مستقيم صراط وإىل احلق إىل يدعو متدين إنسان فكل( :قول ضياء  ٤
حني يقولون عن شخص إنه يدعو إىل  أهل البيت ف. على احلقيقة اليت تصدع �ا الرواية

إىل طريق مستقيم فهم يقصدون أنه ال يدخل الناس يف ضالل وال خيرجهم من هدى٬، احلق و
وال (: Xأي إنه معصوم٬، مث إن ما قاله اإلمام الباقر مطلق غري مقيد٬، وجاء تعليالً لقوله 

من ال  إنّ: ٬، فيكون معناه)حيل ملسلم أن يلتوي عليه٬، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار
ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق : فاجلواب ؟ أهل النار٬، ولو سألنا ملاذاع اليماين يكون من ييط

فهل كل أحد تقولون أنتم إنه يدعو إىل احلق ال حيق لنا . مستقيم٬، أي ألنه معصوم ال خيطئ

                                                            
 .٦٢: هود -١
 .١٩٨: االعراف -٢
 .١٨ – ١٣ص ٥ج :الكليني الشيخ - الكافي -٣
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تكون قد كذبت ألنه ورد إن بعض من يدعون إىل احلق . نعم: إذا قلت ؟ أن نلتوي عليه
  :لفنتليسوا من أهله٬، ففي املالحم وا

 ٬،عن أيب رومان ٬،عن أيب قبيل ٬،عن ابن هليعة ٬،عن الوليد بن مسلم ورشدين ٬،حدثنا نعيم(
إذا رأيتم الرايات السود فالزموا األرض٬، فال حتركوا أيديكم : ٬، قالبعن علي بن أيب طال

وال أرجلكم٬، مث يظهر قوم صغار ال يؤبه هلم٬، قلو¸م كزبر احلديد٬، أصحاب الدولة٬، ال 
وال ميثاق يدعون إىل احلق وليسوا من أهله٬، أمساؤهم الكىن٬، ونسبتهم القرى٬،  يفون بعهد

  .)١() شعورهم مرخاة كشعور النساء حىت خيتلفوا فيما بينهم٬، مث يؤيت اهللا احلق من يشاء

* * *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .٨٩ص :طاووس ابن السيد - والفتن المالحم -١
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אא
تتحدد عن توقيع السمري النتيجة اليت خيلص هلا عبيدان من الكالم الكثري الذي كتبه 

مدعي املشاهدة  تكذيب٬، و)السفارة(ردة يف التوقيع هو الوا) املشاهدة(بزعمه أن معىن 
يoراد  )رمن ادعى املشاهدة قبل خروج السفياين والصيحة فهو كذاب مفت(: املستفاد من قوله

  ! ذيب من يدعي السفارةمنه تك

وتعصف بكل ما ميكن أن  وهذه النتيجة كما ترون تقلب املوازين رأساً على عقب٬،
٬، )إلمامشاهدت ا ينادعي أ أنا: (أحدمها قالان٬، فلو جاءنا شخص .يكون منطقيا٬ً، أو معقوالً

وعرضنا أمرمها ٬، )١( )أنا مل أشاهد اإلمام٬، ولكين أدعي أنه كلفين القيام بأمر ما: (وقال الثاين
بالنسبة للمدعي األول ال شيء عليه٬، : (حممد عبيدان٬، فسيفيت بالتايل آخر الزمانقاضي على 

ولكن توقيع السمري ينص على تكذيب : (ولو جادلناه قائلني!  )أما الثاين فإنه كذاب مفتر
تعين  املشاهدة ال: (؟ عندها سيتذكر أن يبتسم ليقول بعدها )مدعي املشاهدة٬، ال السفارة

يقة عبيدان قد يتصور بعض طبعاً بعد التدبر على طر! )٢( املشاهدة٬، وإمنا تعين السفارة٬، فتدبر
وقد يتصور آخر إن عبيدان ال يقول !  ن البطاطا مثالً ال تعين البطاطا٬، وإمنا الباذجنانالقراء إ

ق وال وهكذا دواليك حىت ال يبقn منط ! بتكذيب مدعي السفارة٬، فالتكذيب يعين تصديق
                                                            

 ذلك ومع متعنت، غير فيه يجادل ال السفارة من نوع وهذا األعمال، ببعض المفيد الشيخ آلف X المهدي اإلمام -١
 اإلمام يشاهد لم وإن سفير بالنتيجة المفيد فالشيخ اإلمام، غير آخر شخص طريق عن المفيد للشيخ التكليف وصل فقد
 من ورد: (٢٢٦ – ٢٢٤ص ٣ج :النوري الميرزا - المستدرك خاتمة في الوارد الخبر هذا وإليكم. السالم عليه

 أنه موصله وذآر ثراه، طاب المفيد الشيخ إلى آتاب وأربعمائة عشر سنة صفر من بقيت أيام في المقدسة الناحية
 الشيخ الرشيد والمولى السديد للشيخ: العنوان مناب ينوب ما نسخة صورته، وهذه. جازبالح متصلة ناحية من تحمله
 في ما نسخة. العباد على المأخوذ العهد مستودع من إعزازه اهللا أدام النعمان بن محمد بن محمد اهللا عبد أبي المفيد
 فإنا باليقين، فينا المخصوص الدين، يف المخلص الولي أيها عليك سالم بعد، أما. الرحيم الرحمن اهللا بسم: الكتاب
 اهللا أدام - ولنعلمك الطاهرين، وآله محمد ونبينا وموالنا سيدنا على الصالة ونسأله هو، إال إله ال الذي اهللا إليك نحمد
 تؤديه ما وتكليفك بالكتابة، تشريفك في لنا أذن قد أنه -  بالصدق عنا نطقك على مثوبثك وأجزل الحق، لنصرة توفيقك
 اهللا وصلى تعالى، اهللا شاء إن عليه، بالعمل جماعتهم وأوص إليه، تسكن من إلى فيه ما وأد...  قبلك موالينا إلى عنا
 أي) موصله( بعبارة المفيد والشيخ السالم عليه اإلمام بين الواسطة عن عبر ترون وآما). الطاهرين وآله محمد على

...  فيه ما وأِد: (السالم عليه وقوله ،)موالينا إلى عنا تؤديه ما يفكتكل: (السالم عليه اإلمام وقول الكتاب، موصل
  .تكليف على يدل هذا آل) الخ... وأوِص

 في الشائع القديم األسلوب يقلد بهذا وعبيدان. آلمات من شاآل وما فتأمل ومثلها فتدبر،: آلمة من عبيدان ُيكثر -٢
 لهذا عبيدان استعمال آثرة تدل هذا من وأآثر. التقليد ربقة نم قلمه وال فكره ال يحرر لم إنه أي الفقهاء، آتب

 وقد صورته يرى حيث وهمه لمرآة نظرة واآلخر الحين بين يختلس - شعورية ال وبصورة -  أنه على األسلوب
 النرجسية، من حالة يعيش عبيدان أن بالضرورة يعني ال النفسي الواقع وهذا. يقلدهم الذين الفقهاء بقامة تلبست

 عالم ليزور وعيه لمخاتلة معها يضطر والخوف بالدونية الشعور من حالة يعيش األقرب وهو ربما بل الزهو،و
  !! واآلخر الحين بين البديع الوهم
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فال حول وال قوة  فاأللفاظ أُفرغت من معانيها٬، وفقدت هويتها٬، لتفاهم بني الناس٬،سبيل ل
  .إال باهللا

بعض علماء الشيعة الذين قالوا بإمكان أن يكون املراد من املشاهدة الواردة يف  نّأواحلق 
oقون به بني وف%توقيع السمري هو السفارة٬، إمنا قالوا به ملا أعياهم اجلواب٬، ومل جيدوا ما ي

٬، وبني ما ورد يف التوقيع Xاألخبار الكثرية جداً الدالة على وجود أناس شاهدوا اإلمام 
  .من تكذيب مدعي املشاهدة

وقد كان يكفيهم أن جييبوا مبثل ما أجاب به احملقق النهاوندي٬، أو يتركوا البيان ألهله٬، 
  .ميف دين اهللا بآرائه لوايتقوTأو يسكتوا على األقل٬، وال 

ن مn تكذيبمن تكذيب مدعي املشاهدة هو أما جواب احملقق النهاوندي فمفاده إن املراد 
Tيدnمع أنّ ن بإمكان اجلميع بالتايل أن يروه٬،٬، وأيان وأنه شاهدهعي أن اإلمام قد ظهر للع 

ن ينصرف إليه مل تقعا٬، فهذا وحده مn) السفياين والصيحة(عالميت الظهور القريبتني 
 ):العبقري احلسان(يف كتابه  قال فقد. التكذيب

)oحتاج إىل اجلمع٬، الن التوقيع ال معارضة بني توقيع السمري وقصص اللقاءات حىت ي
الشريف بصدد منع دعوى الظهور العلين لإلمام٬، وذكر املشاهدة يف التوقيع مبعىن الظهور 

  .﴾فَم�ن� ش�هِد� م�ن�كُم� الشَّه�ر� فَلْي�ص�م�ه�﴿واحلضور كما يف اآلية 

. فال ظهور إال بعد اهلرج واملرج٬، والفتنة والفساد: األول قوله: والقرينة على املعىن أمران
قبل خروج السفياين   أي الظهور٬، ظهور اإلمام   والثاين قوله أال من ادعى املشاهدة 

التوقيع الشريف وبني والصيحة من عالمات الظهور٬، وعلى هذا ال تعارض أبداً بني 
  .)...احلكايات 

 دخلت(: قال ٬،الكابلي خالد أيب عنويؤكد كالم النهاوندي ما رواه الشيخ الصدوق 
 ٬،اهللا رسول ابن يا: له فقلت ٬،)السالم عليهما( العابدين زين احلسني بن علي سيدي على

 عز اهللا بويل الغيبة متتد مث :إىل قوله...  ومود¢م طاعتهم وجل عز اهللا فرض بالذين أخربين
 زمان أهل إنّ ٬،خالد أبا يا. بعده واألئمة  اهللا رسول أوصياء من رعش الثاين وجل
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 وتعاىل تبارك اهللا نأل ؛زمان كل أهل من أفضل لظهوره واملنتظرين بإمامته القائلني غيبته
 وجعلهم املشاهدة٬، مبرتلة عندهم الغيبة به صارت ما واملعرفة واألفهام العقول من أعطاهم

 حقاً املخلصون أولئك بالسيف٬،  اهللا رسول يدي بني اهديناê مبرتلة الزمان ذلك يف
 عليهما( احلسني بن علي وقال. اًوجهر سراً وجل عز اهللا دين إىل والدعاة ٬،صدقاً وشيعتنا
  .)١( )الفرج أعظم من الفرج انتظار: )السالم

شاهدة٬، يصطنع مقابلة بني الغيبة وامل) املشاهدة مبرتلة عندهم الغيبة به صارت ما: (فقوله
بالسفارة ال من هو الظهور٬، وال عالقة لألمر  للغيبة هاتفيكون معىن املشاهدة بداللة مقابل

  .قريب وال من بعيد

 ما كتبه عبيدان٬،وعلى الرغم من كون املسألة حمسومة سلفا٬ً، إال أنه ال بأس من قراءة 
د٬، والنفخ يف ليتبني القارئ على األقل كيف أن عبيدان وأضرابه ال يoحسنون سوى العنا

  ! بالون األنا

  :عبيدان يقول

 الغدير٬، حديث بعد  املعصومني عن الصادرة الشريفة النصوص من نص يتعرض مل(
  .)السمري للشيخ املقدسة الناحية من الصادر التوقيع له تعرض ملا الثقلني٬، وحديث

  :أقول

وهو     عبيدان نّأ هل هذا الكالم نتيجة استقراء٬، وهو أبعد عن عبيدان من الشمس٬، أم
بصدد اإلقدام على موضوع خطري    أي عبيدان    يريد أن يوحي للقارئ بأنه    املتوقع 

  ؟ تضخيمه يقدم له عالجاً عجزت عنه تقدميه أقالم كثرية٬، ولذلك يعمد إىل

وكذلك فإن حلن كالم عبيدان يoشعر القارئ بأن مثة مظلومية سيضع عبيدان حداً هلا٬، 
  ! وقيع الشريف حبديث الغدير وحديث الثقلنيالسيما وهو يقرن الت

  
                                                            

  .٣٢٠ – ٣١٩ص :الصدوق الشيخ -  النعمة وتمام الدين آمال -١
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  :يقول عبيدانو

 وأنه ...آحاد  خرب الشريف التوقيع كون وهي األوىل٬، املناقشة أما...  :السندية املناقشة(
 واحد٬، خرب الشريف التوقيع كان وملا. املتواترة األخبار من إليه املستند اخلرب يكون وأن البد
  .خيفى ال كما القبول٬، شروط من شرطاً لفقده ى٬،املدع على للداللة يصلح فلن

 املسائل يف التواتر يعتربون كانوا وإن أعالمنا٬، أن ضرورة حمله٬، يف ليس اإلشكال وهذا
 ما ويذكرون بينها٬، يفرقون فإ�م مسألة٬، مسألة كل يف ذلك يعتربون ال أ�م إال العقدية٬،
 مسألتنا٬، أن يف ريب وال اآلحاد٬، خرب يهف ويكفي ذلك٬، فيه يعترب ال وما التواتر٬، فيه يعترب
 الذي اخلرب يف يعترب ال اليت املسائل من الكربى الغيبة حبلول اخلاصة السفارة انتهاء أعين

  .)خيفى ال كما املتواترة٬، األخبار من كونه عليها به يستدل

  :ويرد عليه

هذا دليله٬، فيا  ؟ إذا كان )كما ال خيفى(ال أدري هل دليل عبيدان على دعواه هو عبارة 
إن انتهاء السفارة من املسائل : وال أدري هل يقبل عبيدان منا أن نقول له ! له من دليل بارد

  ؟ )كما ال خيفى(اليت يلزم فيها اإلخبار املتواتر٬، وطبعاً الدليل هو 

أن خيفي احلقيقة على القارئ٬، فالسفارة امتداد ) كما ال خيفى(عبيدان أراد من عبارة 
  .والبد فيها من الدليل القطعي٬، وهو اخلرب املتواتر بالنسبة ألصوليي هذا الزمان لإلمامة٬،

  :ويقول عبيدان

 الداخلية القرائن من جمموعة تضمن قد الشريف التوقيع أن إىل أشري قد أنه على(
 حتديد على اشتماله تضمنها٬، اليت الداخلية القرائن فمن بصدوره٬، للوثوق املوجبة واخلارجية

 إخبار٬، من فيه جاء ملا وفقاً ذلك وقع وقد ٬،)رض( السمري الشيخ الرابع السفري فاةو موعد
 الغييب اإلخبار من أنه يعين وهذا التوقيع٬، تضمنه ملا وفاته وقت خمالفة املؤرخون لنا ينقل ومل
  .)املعصوم عن إال يصدر ال الذي
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  :ويرد عليه

من يطعن فيه  نّأ٬، فمن الواضح )١(قيعما يقوله عبيدان ال يoعد قرينة على صحة صدور التو
إن اعتبار هذه النقطة دليالً على صحة صدور التوقيع هو بالضبط ما : بالوضع ميكنه أن يقول

  ! ده واضع التوقيع من تضمينها إياهأرا

  :ويقول عبيدان

 فيه الكربى الغيبة وبدأ الصغرى الغيبة انتهاء على الدليل احنصار اخلارجية٬، القرائن ومن(
 قبوله على ومتأخرين قدماء الطائفة أمجعت قد أنه كما النصوص٬، من غريه دون قطف

  .)طبقه على والعمل

  :ويرد عليه

على أن الدعوى . هذه كذلك ال تoعد قرينة على صحة الصدور٬، للسبب السابق نفسه
سه٬، نفسها غريبة للغاية٬، فانتهاء الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكربى هو مضمون التوقيع نف

  ؟! فكيف يكون نفس مضمون التوقيع قرينة خارجية على صدور نفس مضمون التوقيع

الواقع اخلارجي دلّ على �اية الغيبة الصغرى بعد وفاة  املقصود هو أنّ إنّ: وإذا قيل
إذن ال معىن لقولكم : الشيخ السمري٬، ووافق بذلك ما أخرب به التوقيع٬، فاجلواب هو

ودعوى االحنصار هي  فالواقع اخلارجي شيء آخر غري التوقيع٬، ٬،)اخل... الدليل احنصار(
  ؟ هذا على أن الواقع اخلارجي أعجم يف مثل هذه احلاالت فكيف نطق لكم .دليلكم فيسقط

  :)٢( ويقول عبيدان

 من له املعارض وجود هو املبارك٬، بالتوقيع القبول عن ذكرت اليت املوانع وأول(
 ...نفيها  التوقيع تضمن وقد املشاهدة٬، تثبت صوصالن من جمموعة هناك فإن النصوص٬،

                                                            
 ما أشبه بالتوقيع تشبثهم أن قلناه مما توضح بل التوقيع، قبول في مشكلة نرى ال آوننا من الرغم على هذا أقول -١

  .بقشة الغريق بتشبث يكون
 يفعل وال التوقيع، عن والضعف اإلرسال تهمة دفع فيها يحاول فهو األخرى، مناقشاته إليراد ضرورة نر لم -٢

  ! اختالفهم لنار جديدًا حطبًا يضيف أن سوى



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ....................................................... ١٣٢

 الشريف التوقيع وبني املذكورة النصوص بني املعارضة تقريب أن البداية يف يلتفت أن وينبغي
 املقصود بأن قلنا لو أما الرؤية٬، مبعىن التوقيع يف الواردة املشاهدة من املقصود كون على مبين
  .)أصالً معارضة هناك تكون فلن السفارة٬، منها

  :ويرد عليه

التفت أنت يا عبيدان فاملقصود حتدده كلمات النص٬، والسفارة ال عني هلا وال أثر يف 
  ؟! التوقيع٬، فعلى أي أساس قلتم �ا

  :ويناقش عبيدان بعض الروايات اليت تدل على إمكانية رؤية اإلمام٬، فيقول

 ٬،X الصادق اهللا عبد أيب اإلمام عن املوثق يف عمار بن إسحاق رواه ما النصوص فمن(
 خاصة إال فيها مبكانه يعلم ال األوىل الغيبة طويلة٬، واألخرى قصرية غيبتان٬، للقائم: قال أنه

 أن إسحاق موثقة تضمنت لقد ... مواليه خاصة إال فيها مبكانه يعلم ال واألخرى شيعته٬،
 رؤيته إمكانية على بااللتزام ذلك فيدل مكانه٬، يعلمون) عج( املنتظر لإلمام موايل هناك
 إمجاال٬ً، البني يف أن يعين مما املوايل٬، بذكر التصريح النص يتضمن مل أنه إال به٬، واللقاء
 يف) عج( به يلتقي من هناك أن عدة نصوص يف عندنا ورد ما خالل من رفعه إىل والطريق

 املوثق يف اÔمل التعبري على به يلتقي ملن الشارحة النصوص تلك فبحمل الكربى٬، الغيبة فترة
 وهم النصوص٬، تلك يف ذكرهم جاء من خصوص هم) وأمي بأيب( يرونه الذين أن يتضح
  .)اجلن ومؤمنوا واملالئكة٬، ٬،X اخلضر

  :ويرد عليه

 واملالئكة٬، ٬،X اخلضر(هم  )مواليه خاصة(ن املقصود بعبارة زعم عبيدان إي  ١
  :إيراد هذه الرواياتقضه ٬، ويكفي يف نمتعنتوهذا الكالم ال يقوله غري !  )اجلن ومؤمنوا

إحدامها تطول : لصاحب هذا األمر غيبتني إنّ(: ٬، قالXعن أيب عبد اهللا الصادق 
ذهب٬، فال يبقى على : قتل٬، وبعضهم يقول: مات٬، وبعضهم يقول: حىت يقول بعضهم

أمره من أصحابه إال نفر يسري٬، ال يطلع على موضعه أحد من ويل وال غريه٬، إال املوىل 
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هذا املوىل املطلع على موضعه ليس هو اخلضر وال أحد املالئكة٬، وال  .)١( )مرهالذي يلي أ
  .نيأحد اجلن املؤمن

يكون لصاحب هذا األمر غيبة (: أنه قال )عليهما السالم(عن أيب جعفر حممد بن علي و
حىت إذا كان قبل خروجه    وأومى بيده إىل ناحية ذي طوى     يف بعض هذه الشعاب

: ؟ فيقولون هنا كم أنتم ها: كان معه حىت يلقى بعض أصحابه٬، فيقول أتى املوىل الذي
واهللا لو ناوي بنا : ؟ فيقولون كيف أنتم لو رأيتم صاحبكم: فيقول. حنو من أربعني رجالً

أشريوا إىل رؤسائكم أو خياركم : اجلبال لناويناها معه٬، مث يأتيهم من القابلة ويقول
 .)٢( )م حىت يلقوا صاحبهم ويعدهم الليلة اليت تليهاعشرة٬، فيشريون له إليهم فينطلق ¸

  .املوىل كان معه والرواية تنص على أنّ

   وسيضطر عبيدان لقصر العدد على ثالثني   باملذكورين ) خاصة مواليه(حتديد   ٢
oب كل من يدعي مشاهدة اإلمام كذّيعين بالضرورة أن عبيدان يX.  

  :ويقول عبيدان

    بالبطائين   بصري أيب خرب    ليت تدل على إمكانية رؤية اإلمامأي الروايات ا    ومنها(
 عزلة٬، من غيبته يف له والبد غيبة٬، من األمر هذا لصاحب البد: قال X اهللا عبد أيب عن
ـزل ونعم   .)وحشة من بثالثني وما طيبة٬، املن

  :وبعد كالم طويل أشبه ما يكون باهلذيان٬، يقول عبيدان

 ن الثالثني الذين ذكرت يف ذيل اخلرب٬، فقد أشار العالمة اÔلسيحتديد املقصود م: الثاين(
  :إىل وجود احتمالني فيه) ره(

أن يكون املقصود : ثانيها.. . األصحابأن يكون املقصود من العدد املذكور هو : أوهلا
يف هيئة من بلغ الثالثني من العمر٬، حىت مع تقادم  X هو اهليئة٬، وليس العدد٬، مبعىن أنه

  .)وطول املدة الزمن٬،
                                                            

  .١٧٦ص :النعماني إبراهيم بن محمد - الغيبة آتاب -١
  .١٨٧ص :النعماني إبراهيم بن محمد - لغيبةا آتاب -٢



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ....................................................... ١٣٤

  :ويرد عليه

الثاين٬، وهو أن يكون املراد بقاء اإلمام يف هيئة من بلغ الثالثني٬، يف غاية البعد٬،  إنّ  ١
فالوحشة شعور يتعلق بعالقة . ٬، الذي نقله عنه عبيدان)١(على حد قول العالمة اÔلسي

  .اإلنسان باآلخرين٬، وال عالقة له بعمر الشخص

ن اإلمام يظهر يف سن األربعني ال الثالثني٬، فمن يقول باالرتباط الوارد يف الروايات أ  ٢
بني الوحشة والثالثني يلزمه القول حبصوهلا عند األربعني٬، وبذلك تفسد نتيجة عبيدان٬، 

  :وإليكم بعض الروايات

 أيب بن معاوية السالم عليهما علي بن احلسن صاحل ملا(: قال ٬،عقيصا سعيد أيب عن
 أما: Xإىل قول اإلمام احلسن ...  بيعته على بعضهم فالمه س٬،النا عليه دخل سفيان
 اهللا روح يصلي الذي القائم إال زمانه لطاغية بيعة عنقه يف ويقع إال أحد منا ما أنه علمتم
 يكون لئال شخصه ويغيب والدته٬، خيفي وجل عز اهللا فإن خلفه٬، X مرمي بن عيسى
 يطيل اإلماء٬، سيدة ابن احلسني أخي لدو من التاسع ذلك خرج٬، إذا بيعة عنقه يف ألحد

 اهللا أن ليعلم ذلك سنة٬، أربعني دون شاب صورة يف بقدرته يظهره مث غيبته٬، يف عمره اهللا
  .)٢( )قدير شيء كل على

 ؟ خرج إذا منكم القائم عالمات ما: X للرضا قلت(: قال ٬،اهلروي الصلت أيب عنو
 أربعني ابن ليحسبه إليه الناظر أنّ حىت املنظر شاب السن٬، شيخ يكون أن عالمته: قال
  .)٣( )أجله يأتيه حىت والليايل األيام مبرور يهرم ال أن عالماته من وإنّ دو°ا٬، أو سنة

  :ويقول عبيدان

                                                            
  .٥١ص ٤ج :العقول مرآة -١
  .٣١٦ص :الصدوق الشيخ -  النعمة وتمام الدين آمال -٢
  .٦٥٢ص :الصدوق الشيخ -  النعمة وتمام الدين آمال -٣
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 كون من) ره( اÔلسي العالمة عليه بىن ما وفق على وبنينا ذلك٬، عن اليد رفعنا لو إنه مث(
 هل املذكورين٬، بالثالثني لقائه يكون فمىت اهليئة٬، إىل إِشارة وليس العدد٬، إىل إشارة الثالثني
  ؟ الكربى يف أم الصغرى٬، الغيبة زمان يف ذلك يكون

. الكربى الغيبة زمان وليس الصغرى٬، الغيبة زمان بأنه قوالً) قده( اÔلسي العالمة ذكر
: قولهب املذكور٬، احلديث على عقب فقد ٬،)قده( الكاشاين احملدث به لتزما الذي هو وهذا
 بعضهم يأنس شيعته من ثالثون ومعه مستتراً فيها اعتزل إذا يعين املقدسة٬، املدينة طيبة٬،: بيان

 إليه لشيعته ليس الطويلة يف فإن القصرية٬، غيبته إىل بذلك أشار كأنه هلم٬، وحشة فال ببعض٬،
 وقد كيف للمعارضة٬، املذكور اخلرب صالحية عدم تقدم٬، ما مجيع من حتصل وقد .سبيل
  .)فيه ما رفتع

  :ويرد عليه

هذا ما : دليله هو إنّ: عبيدان يف هذا النص يعلن إفالسه التام٬، ويصرخ بأعلى صوته قائالً
  !! قاله فالن وعالن من الناس

طيب يا عبيدان ولكن ما يقوله فالن وعالن هو نفس الدعوى اليت نبحثها٬، فهل تريد أن 
؟ إذا كنت ترتضي هذه  ٬، وعالن تابعهنطوي صفحة البحث ونكسر األقالم ألن فالن قال

م إرادته ملن هب ودب٬، فهذا شأنك٬، أما حنن فال وسلý ألغى عقله اًدجة باعتبارك مقل%النتي
  .ساويةأنرضى هذه احلال امل

  :ويقول عبيدان

 اخلرب٬، تضمنها اليت الوحشة عبارة على أساس بصورة ركزوا للمعارضة املدعني إن مث(
 يتصور ال أنه إذ وجيه٬، توجيه ولبعضهم املقدسة٬، الناحية بصاحب متعلقة أ�ا أساس على

 سبحانه الباري وأنيسه كيف) الفداء جواده حافر لتراب روحي( للموىل الوحشة حصول
 ويف حوله واملالئكة اجلن وصاحلو صاحبه٬، ٬،Xواخلضر جليسه٬، الكرمي والقرآن وتعاىل٬،
ـزام من مانع كله هذا إن! خدمته؟  البد وعليه ٬،)وأمي بأيب( به متعلقة وحشةال بكون االلت

 ٬،)عج( املنتظر اإلمام بفكرة املؤمن باÔتمع تعلقها والظاهر بغريه٬، متعلقة الوحشة تكون وأن



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ....................................................... ١٣٦

 بني X املعصوم اإلمام وجود على اعتاد قد لكونه الرواية٬، بتلك واملقصود املوصوف فهو
  .)بوحشة ذلك نتيجة فيصاب املوايل٬، اÔتمع يألفها مل جديدة حالة حصلت واآلن ظهرانيه٬،

  :ويرد عليه

حدث العاقل مبا ال يoعقل فإن صدق فال عقل له٬، وعبيدان يريدنا أن نصدق ما ال يoعقل٬، 
  ! كما فعل هو

٬، وأنت تقول إن من يتوحش هو )وما بثالثني من وحشة: (الرواية تقول ٬،يا شيخ عبيدان
٬، هو ثالثون شخصا٬ً، يف كل ملؤمنهل اÔتمع ا ؟ اÔتمع املؤمن٬، فقل لنا ما معىن الثالثني

  ؟ ؟ ومن هم هؤالء بثالثني يoصاب بالوحشة إذا مل يلتقِ ٬، أم إن اÔتمع املؤمن)١(عصور الغيبة

 نتيجة فيصاب املوايل٬، اÔتمع يألفها مل جديدة حالة حصلت واآلن(: عبيدان يقول مث إنّ
هو اجليل الذي ألف املعصوم٬، وهذا اجليل وهذا الكالم إمنا يصح جليل واحد  )بوحشة ذلك

رمبا ال وجود له إذا ما علمنا الظروف اليت مرت باإلمام اهلادي٬، ومن بعده العسكري٬، 
  ! وأخرياً اإلمام املهدي٬، وهي ظروف منعت الناس من االتصال �م٬، فما بالك باإللفة هلم

هزلة٬، فمىت تتقون اهللا نك جعلت من البحث مهزلة ما بعدها مأ يا شيخ عبيدان أال ترى 
  ؟ وتكفون عن عنادكم ومغالطاتكم السمجة

  :يقول عبيدانو

 كيف) الفداء جواده حافر لتراب روحي( للموىل الوحشة حصول يتصور ال أنه إذ(
 وصاحلو صاحبه٬، ٬،X واخلضر جليسه٬، الكرمي والقرآن وتعاىل٬، سبحانه الباري وأنيسه
  ).خدمته ويف حوله واملالئكة اجلن

  :له وأقول

                                                            
 لم جديدة حالة حصلت واآلن: (قوله ويمنعه. عليه تنص لم فالرواية جيل، أو عصر آل في ثالثين جعلها يمكنه ال -١

  .المتن في تعليقنا فانظر) بوحشة ذلك نتيجة فيصاب الموالي، المجتمع يألفها
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ال شك يف أن بإمكان عبيدان انطالقاً من هذا املنطق أن يطيح بأي عقبة نصوصية   ١
 تعترض هواه٬، فإذا ما اقتضى هواه اإلطاحة خبطبة القائم بعد ظهوره ميكنه التركيز على عبارة

خياف من كان اهللا عز وجل  تصور أنال يo: ليقول٬، )١( )اخل... فقد أخفنا وظلمنا... (
  .خلا... ناصره

 فراري واجعل(: وخبصوص ما ورد يف الصحيفة السجادية من دعاء اإلمام زين العابدين
 بك األنس يل وهب ٬،خلقك شرار من الوحشة قليب وألبس عندك٬، فيما ورغبيت إليك٬،

  .)٢( )طاعتك وأهل وبأوليائك

أن حيتاج  يoتصور المن كان أنسه باهللا ومالئكته واخلضر٬، : يستطيع عبيدان أن يقول
  .األنس بالناس؛ األولياء٬، وأهل الطاعة

أل�ما كما يالحظ  ؛  ويوجد املزيد غريمها    احلق إين استشهدت �اتني الروايتني 
ا الدين وال تصورات هذا الرجل مل يهذ�وتثبتان للقارئ أن عبيدان  منطقالقارئ تنقضان 
  .روايات الطاهرين

ال وجود بينما اقض مع األنس بعباد اهللا٬، عبيدان مبين على فكرة أن األنس باهللا يتن فتصور
  .ا يدل دعاء اإلمام زين العابدينمهلذا التناقض كاحلقيقة يف 

س عليها املنطق العبيداين تتمثل بضيق٬، أو قل تضييق األفق اللغوي٬، صفة أخرى يتأسَّ  ٢
  .أو غلقه بالكامل٬، وعدم السماح ألية داللة ال تتفق مع هواه بتنسم اهلواء اخلارجي

باملعىن ) وما بثالثني من وحشة(عبارة  صر املفهوم من الوحشة الواردة يففعبيدان حي
٬، وهو األليق بالرواية٬، واألنسب )٣( بينما هناك معىن اجتماعي للوحشة هو اخللوةالنفسي٬، 

  .)٤( ٬، وهي معىن اجتماعي)والبد له يف غيبته من عزلة(لسياقها٬، فالرواية حتدثت عن عزلة 

                                                            
  .٢٩٠ص: النعماني غيبة -١
 .١١٦ص :X العابدين زين اإلمام - الكاملة السجادية الصحيفة -٢
  ).وحش( مادة: للجوهري الصحاح: المثال سبيل على انظر -٣
 بن علي: (١٩٥ص ٤ج :الكليني الشيخ - الكافي في آما واياتالر بعض في نجده االجتماعي المعنى هذا -٤

 آيف وأعالمه الحرم عن X الرضا الحسن أبا سألت: قال ،نصر أبي بن محمد بن أحمد عن أبيه، عن إبراهيم،
 أبي على هبط الجنة من آدم أهبط لما وجل عز اهللا إن: فقال ؟ بعض من أبعد وبعضها بعض من أقرب بعضها صار
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٬، أي ما بثالثني )وما بثالثني من وحشة(عىن االجتماعي تكون داللة عبارة وعلى هذا امل
يريد أن يفهم السامع إن غيبة القائم٬، أو عزلته  Xمن عزلة٬، والداللة النهائية هي أن اإلمام 
  .لن تكون بصورة انقطاع كامل عن اÔتمع

  :ويقول عبيدان

 فال املعارضة٬، وقوع وأدعي ٬،قدم مما بشيء القبول عدم على املستشكل أصر ولو هذا(
 الغيبة هي اخلرب يف املذكورة الغيبة من املقصود كون على يبتين تقريبها أن عليك يذهب
 املدعي أن يعين وهذا. أصالً معارضة هناك تكون فلن الصغرى بكو�ا قلنا لو أما الكربى٬،
 فإن الصغرى٬، ليسو الكربى هي اخلرب يف الغيبة كون تثبت بقرائن يأيت وأن البد للمعارضة
  .)فتدبر أيضا٬ً، الصغرى يف متصور فهو الكربى يف يتصور كما الغيبة نتيجة االستيحاش

  :ويرد عليه

نين ال أرى تناقضاً وال معارضة بني هذه األحاديث وتوقيع السمري٬، أ ليتذكر القارئ
بيدان ومن لف ال عالقة له بنفي الرؤية باملعىن الذي يتصوره ع   أي التوقيع    ألنين أرى إنه 

 ٬،غاية ما يف األمر إين رأيت عبيدان تائهاً. لفه٬، وكذلك ال عالقة له طبعاً مبسألة السفارة
  .يتخبط العشواء٬، فأردت إبراز حقيقته للقراء من أجل أن يعرفوا حقيقة من يتبعو�م ٬،ضاالً

 ين أتبىن مقولة الطرف اآلخر الساكن يف وهمأأنا ال أناقش عبيدان من باب  ٬،إذن
عبيدان٬، وإمنا ألبني أن عبيدان خيوض معركة مضحكة للغاية مع األشباح اليت تعبئ صندوق 

  .رأسه

يقول عبيدان إن االستيحاش متصور يف الصغرى٬، كما هو يف هذه القفزة البهلوانية 
يطالب اخلصم الذي يسكن رأسه بالدليل الذي يثبت أن الغيبة متصور يف الكربى٬، وعليه 

  ! وليست الصغرىاية هي الغيبة الكربى٬، دة يف الرواملقصو

                                                                                                                                                                              
 فوضعها حمراء ياقوتة عليه وجل عز اهللا فأهبط الجنة في يسمعه آان ما يسمع ال وأنه الوحشة ربه إلى فشكا قبيس
 اهللا وجعله ضوئها على االعالم فيعلم االعالم موضع يبلغ ضوؤها فكان آدم بها يطوف فكان البيت موضع في

  ).حرما
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من يرونه يف الغيبة  تسبق أن حدد: ماذا لو أن شبح رأسك قال لك يا عبيدانواآلن 
ا ثالثني فقط كما حدد¢م الكربى باخلضر واملالئكة ومؤمين اجلن٬، وهؤالء البد أن يكونو

 Xاء يلتقون اإلمام هؤالء وغريهم كالسفر وحيث إن٬ّ، )١( الرواية٬، وكما ستنتبه بعد قليل
باعتبار أن ضيق دائرة من يلتقونه  يف الغيبة الصغرى٬، فإن وصف الوحشة أليق بالكربى٬،

فما عساك  يتناسب مع كثافة الغيبة وشد¢ا٬، وهذا متحقق يف الغيبة الكربى٬، أو التامة٬،
  ؟!جتيبه

  :ويقول عبيدان

 يكون: X جعفر أبو قال :   أي الروايات اليت تدل على إمكانية رؤية اإلمام    ومنها(
 حىت   طوى ذي ناحية إىل بيده أومأ مث    الشعاب هذه بعض يف غيبة األمر هذا لصاحب

 أنتم كم: فيقول أصحابه٬، بعض يلتقي حىت معه كان الذي املوىل أتى خروجه قبل كان إذا
 لو واهللا: فيقولون ؟ صاحبكم رأيتم لو أنتم كيف: فيقول رجال٬ً، أربعني: فيقولون ؟ ههنا
 إىل رسوالً معه الذي املوىل يبعث) عج( أنه منها املستفاد فإن. معه لناويناها اجلبال بنا نأوي
 حتديداً الرواية تتضمن مل وملا الزكية٬، النفس قتل وقبل قيامه قبل املؤمنني٬، من أصحابه بعض

 الرؤية من املطلوب٬، فيثبت بكثري٬، والظهور القيام قبل ذلك يكون أن احملتمل فمن للزمان٬،
  .املعارضة لتحقق املوجب واللقاء٬،

 وإال املستدل٬، حكاه ما على بناًء يتم فإنه صح٬، لو للرواية املذكور التقريب أن خيفى وال
 مبا ذلك حتديد على اشتملت وقد العياشي٬، كتاب عن) قده( البحار صاحب الرواية نقل فقد
 أبو قال: قال العياشي٬، تفسري يف املروي احلليب األعلى عبد خرب ففي بليلتني٬، اخلروج قبل

 ناحية إىل بيده أومأ مث    الشعاب هذه بعض يف غيبة األمر هذا لصاحب يكون: X جعفر
 يلقى حىت يديه بني يكون الذي املوىل انتهى بليلتني خروجه قبل كان إذا حىت   طوى ذي
 لو أنتم كيف: لفيقو رجال٬ً، أربعني من حنو فيقولون ؟ ههنا أنتم كم: فيقول أصحابه٬، بعض

                                                            
 المعنى حمل إمكانية مع الخبر، في الغيبة من المقصود بتحديد الجزم عدم فإن وعليه،: (عبيدان قول المقصود -١

 وإال له، مبين بوجود حله أمكن إن وبالتالي فيه، إجماًال يوجب اآلخر على ألحدهما مرجح وجود دون الغيبتين على
 على الثالثين بحمل األول، الحديث عند تقدم ما خالل من حله أن والظاهر. فالحظ ظهورًا، االعتبار عن سقط

 لعدد تحديدًا يتضمنا لم ذآرهما قدمنا الذين النصين فإن الجن، من والمؤمنين والمالئكة، ،X الخضر خصوص
  ).فتدبر لهم، المذآور العدد استيفاء يمكن وبالتالي الجن، مؤمني لعدد وال المالئكة،
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 القابلة٬، من يأتيهم مث معه٬، آلويناها اجلبال بنا يأوي لو واهللا: فيقولون ؟ صاحبكم رأيتم قد
 حىت �م فينطلق إليهم له فيشريون عشرة٬، وأخياركم أسنانكم ذوي إىل أشريوا: هلم فيقول
 حصول بعد إال يكون ال ذلك أن يف ريب وال. تليها اليت الليلة إىل ويعدهم صاحبهم يأتون
 أشري كما الظهور٬، قبل يكون قتله ألن الزكية٬، النفس كقتل الظهور٬، عالمات من مجلة
  .النصوص من العديد يف لذلك

 معارضة العياشي عن البحار نسخة على بناًء املذكورة الرواية تكون لن ذكرنا٬، ملا ووفقاً
 ومها والصيحة٬، السفياين٬، قبل الرؤية مبعىن ولو املشاهدة ينفي إمنا فإنه الشريف٬، للتوقيع

  .)فتدبر الزكية٬، النفس قتل قبل حاصالن

  :ويرد عليه

أما املعارضة فقد قلنا إ�ا وهم يف بعض الرؤوس٬، وقد سبق أن بددناه٬، ولكننا نريد 
  :مطاردة عبيدان يف عقر داره لنكشف للناس خواءه٬، وهنا أقول

املوىل : (يه عبيدان٬، وإمنا يف قولهداللة هذه الرواية ال تتحدد باملوضع الذي ركز عل إنّ
قبل وبعد ٬، فهذه العبارة ظاهرة يف استمرارية اللقاء بني اإلمام واملوىل٬، )الذي كان معه

  .احلادثة اليت تصورها الرواية

  :ويقول عبيدان

 تكون أن إما ختلو ال النصوص يف ترد اليت القضايا إن هو الثاين٬، اإلشكال وحاصل(
 السمري٬، توقيع على القاعدة هذه نطبق وعندما...  مهملة قضية تكون أو مسورة٬، قضية
 التوقيع ينفيه ما أن يعين وهذا اجلزئية٬، قوة يف فتكون مهملة٬، بل مسورة٬، غري قضية أنه جند
 فيه املشاهدة من املقصود أن سلمنا وإذا مجيعها٬، وليست املشاهدة٬، بعض هي املشاهدة٬، من
 االستدالل أن خيفى وال... مجيعها  وليست السفارة٬، بعض هي إذاً املنفي فإن السفارة٬، هي

ـزام على يقوم املذكور  قضية وليس مهملة٬، قضية الشريف التوقيع يف املوضوع بكون االلت
ـزم حىت مسورة٬،  كلمة يف الالم وجود أن مع اجلزئية٬، القضية قوة يف املهملة القضية بأن يلت
 خيفى ال كما الالم أن ضرورة مسورة٬، غري مهملة القضية كون على البناء من مانع املشاهدة
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 تكون أن يستدعي وهذا مهملة٬، وليست مسورة٬، القضية تكون سوف وبالتايل لالستغراق٬،
  .)واضح هو كما جزئي٬، ملعىن مفيدة وليست كلي٬، معىن على دالة

  :ويرد عليه

صيحة فمن ادعى املشاهدة قبل خروج السفياين وال: (القضية املقصودة هي قوله  ١
كالم عبيدان ف). املشاهدة(٬، وليس )من ادعى(وهذه القضية موضوعها  ).رفهو كذاب مفت

  .خارج قوس كما يعربون٬، بل إنه تدليس

من املناسب التنبيه إىل  وعلى الرغم من كون النقطة األوىل حسمت الرتاع٬، إال أنّ  ٢
٬، والدفع بكل ما يقع شاذةتتمثل يف متترسه خلف اآلراء التكررت يف ما يكتبه عبيدان  ظاهرة

 ألمر الذي يدل على أن مسألة الكتابةا. حتت اليد٬، بصرف النظر عن لياقته٬، أو عدمها
  .ال تستهدف الوصول إىل احلقيقة٬، وإمنا التشويش عليهابالنسبة له 

وهو فرض من باب اجلدل وكشف    وبقدر تعلق األمر مبسألتنا فإنه حىت لو افترضنا 
وليس من ادعاها٬، فإن القول بأن الم االستغراق ) املشاهدة(ملوضوع هو ا إنّ   خواء اخلصم 

  .تفيد العموم وبالتايل ال وجود للقضية املهملة يف اللغة العربية٬، أمر ال يقره املناطقة

* * *  



א א
  :٬، كتب عبيدان قائالً)منصب السفارة(يف مقال له عنوانه 

 اإلمام بشأن إضافية مسؤولية X العسكري احلسن اإلمام عاتق على ألقيت لقد(
 من اخلليفة اإلمام وأنه عليه٬، األمة إطالع من عليه كان ملا فمضافاً ٬،)عج( الزمان صاحب
 الشعبية٬، قواعده مع �ا يتعاطى سوف اليت املنهجية الستقبال األمة يعدT أن عليه كان بعده٬،
 بني علناً التواجد من ٬،X آبائه عليه كان الذي األسلوب مستخدماً يكون لن أنه إذ

 نظام X العسكري اإلمام أختذ وهلذا بواسطة٬، معها تعامله يكون سوف بل األمة٬، ظهراين
 وقد ذلك٬، خالل من الشعبية قواعده وبني بينه التواصل وجعل الوكالء٬، وعني االحتجاب٬،

  .)الوكالء من مجلة الفترة تلك يف X له عرف

  :ويرد عليه

ويف هذا الصدد هذا سوى ما يتصل مبوضوع السفارة٬،  )١( يهمين من كالم عبيدان ال
كان إن نظام الوكالء٬، أو األصحاب الذين ينقلون لألمة ما يصدر عن األئمة : أقول

  .أول من عمل به Xمعموالً به على طول اخلط٬، ومل يكن اإلمام العسكري 

  :ويقول عبيدان

 االحتجاب مبدأ عليه فرضت) عج( املنتظر اإلمام بعصر احمليطة األمنية الظروف وألن(
  .)املباركة حياته على للحفاظ طلباً الشعبية قواعده عن

  :ويرد عليه

 األمنية الظروف وألن(: يقصد منه الغيبة٬، وقوله) مبدأ االحتجاب(ما يسميه عبيدان 
ية٬، وهذا٬، وإن ٬، واضح يف أنه يفسر الغيبة بأ�ا نتيجة للظروف األمن)فرضت...  احمليطة

  .أمكن النقاش فيه حبد ذاته٬، إال أنه مع ذلك ال يصلح لتفسري استمرارية الغيبة٬، وامتدادها

                                                            
  .ًاسطو اعتباره يمكن الذي األمر له، يشير أن دون الصدر محمد السيد آالم يردد بالمناسبة عبيدان -١
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أي   فإذا كان الظروف تقتضي االبتعاد عن األعداء يف زمن معني٬، فما الداعي لبقائها 
  ؟ يف أزمان أخرى كان الشيعة فيها قوة ال يستهان �ا أبداً  الغيبة 

ريه أن يقرأوا ما كتبه السيد أمحد احلسن حول املوضوع ليعرفوا السبب على عبيدان وغ
  .احلقيقي للغيبة

  :ويقول عبيدان

 الغيبة �ا متيزت اليت األمور من والسفراء٬، السفارة أطروحة أن عنه احلديث نود ما(
 بأيب( للموىل غيبتني وجود على تنص الشريفة النصوص فإن الكربى٬، الغيبة عن الصغرى
: غيبتني فيه األمر هذا لصاحب أن أما: قال    حديث يف    X اهللا عبد أيب فعن ٬،)وأمي
  .طويلة واألخرى قصرية٬، واحدة

 يقول حىت تطول إحدامها: غيبتني األمر هذا لصاحب إن: قال أنه X عنه وجاء
 أصحابه من أمره على يبقى فال ذهب٬، يقول وبعضهم قتل٬،: يقول وبعضهم مات٬،: بعضهم

  .)أمره يلي الذي املوىل إال غريه٬، وال ويل من أحد موضعه على يطلع ال ٬،يسري نفر إال

  :ويرد عليه

؟ ال دليل  املائز بني الغيبيتني هو انعدام السفارة يف الكربى ما الدليل يا عبيدان على أنّ
عين أن املائز بينهما ما بطبيعة احلال٬، وأنت مل تقدم سوى دعاوى فارغة٬، وكو�ما غيبتني ال ي

  .ومههتت

  :ويقول عبيدان

 االتصال وسيلة ميثل كان الذي السفارة٬، مبدأ الغيبتني٬، هاتني بني املوائز أبرز جعل وقد(
 وسيلة هناك ليست بينما الشعبية٬، قواعده وبني) الفداء جواده حافر لتراب روحي( بينه

  ).الكربى الغيبة فترة يف وبينهم بينه جلية اتصال
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  :ويرد عليه

  ؟! ا تتحفنا مبائزين أخريني بارزين؟ وهلّ لسفارة أبرز املوائز كما تعربأين جعل مبدأ ا

كم الرخيص حديثلكان أجدى لكم كثرياً من  ن التقول يف دين اهللاواهللا لو تتورعون ع
  ! عن تراب حافر اجلواد

  :ويقول عبيدان

 يف عنه صدر امل وفقاً الفقهاء٬، أعين العامني٬، لوكالئه هلا العام الشأن إدارة أوكل قد ألنه(
 حجة وأنا عليكم٬، حجيت فإ�م حديثنا٬، رواة إىل فيها فارجعوا الواقعة احلوادث وأما: التوقيع
  .)اهللا

  :ويرد عليه

ن عبيدان وكما ترون مل يبيِّ .هذه كذبة صلعاء مل يقم عليها دليل٬، بل وال رائحة دليل
تفي كمات٬، فنإرسال املسلýبه٬، بل أرسل الكالم فيه كيف يدل التوقيع الذي أورده على مطل

للتدليل على أن التوقيع قد تشابه عليهم٬، وهذه  ا قاله األصوليون خبصوص التوقيع٬،مبرده يف 
أقل داللة ميكن حتصيلها٬، وإال فكبارهم٬، وأصحاب الكلمة املسموعة فيهم٬، يقولون خالف 

  :وإليكم بعض كلما¢م ما يزعمه املقلدة الصغار٬، كعبيدان وأضرابه٬،

  :لسيد اخلميينقال ا

وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا ٬، : (إطالق ما يف التوقيع: ومنها... (
أن صدره غري     بعد ضعف التوقيع سنداً   : وفيه ... )إ�م حجيت عليكم ٬، وأنا حجة اهللاف

 حجية حكمهم يف الشبهات٬، ولعله كان مكتنفا بقرائن ال يفهم منه إال منقول إلينا
  .)١( )يف القضاء٬، ال يف الفتوى اإلرجاع٬، وكان املوضوعية٬، أو األعم

  :وقال النائيين

                                                            
  .١٠٠ – ٩٩ص :الخميني السيد - والتقليد االجتهاد -١
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٬، فإ�ا لو ثبتت ية العامة للفقيه يف عصر الغيبة٬، وهي ثبوت الوالواملهم إثبات الكربى... (
واستدلوا . �ا على أي حال من وظيفة الفقيه٬، ألة املعتربة فالبحث عن الصغرى لغوباألدل

: يع الشريف املروي يف إكمال الدين٬، وهو٬، وبالتوقباألخبار الواردة يف شأن العلماءله لثبو¢ا 
يثنا ٬، فإ�م حجيت وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حد: "قوله أرواحنا له الفداء
نك ولك. وبرواييت أيب خدجية ومبقبولة عمر بن حنظلة٬، وباملشهورة" عليكم٬، وأنا حجة اهللا

  .)١( )بعدم داللتها على املدعىخبري 

  :مناقشة التوقيع بعدوقال املنتظري 

  .)٢( )فال جمال لالستدالل بالتوقيع الشريف على نصب الفقيه... (

  :وقال خبصوص سند التوقيع

وابن عصام وإن مل يذكر يف كتب الرجال مبدح ولكن كونه من . سند الشيخ ال بأس به(
يف  اإلشكالوإمنا . عليه لعله يكفي يف االعتماد عليه مشايخ الصدوق ونقله عنه مترضياً
تدل على جاللته٬، ولكن كانت   والرواية مبضمو�ا وإن. إسحاق بن يعقوب٬، فإنه جمهول

ولكن يف . لكليين عنه يدل على اعتماده عليهاللهم إال أن يقال إن نقل ا. الراوي هلا نفسه
  .)٣( )؟  الكايف٬، فما هو الوجه يف ذلككليين مل يذكر الرواية يفالنفس منه شئ وهو أن ال

  :وقال عبيدان

 اÔتمع حيرز وكيف املقدسة٬، للناحية سفرياً األشخاص من شخص تعيني يتم كيف(
 السفارة ملنصب املدعي السفري به يأيت ما يكون وأن البد الطبيعي من ؟ سفارته الشيعي
 به٬، التصديق يوجب ما يشتمل كما جهة٬، من اإلعجازي اجلانب يشتمل جانبني٬، يشتمل
  ).الشعيب الوسط لدى ومألوفاً معروفاً أمراً يكون بأن

  

                                                            
  .٢٣٣ص ٢ج :للخوانساري ، النائيني بحث تقرير - الطالب منية -١
  .٤٨٢ – ٤٨١ص ١ج :المنتظري الشيخ - اإلسالمية الدولة وفقه الفقيه والية في دراسات -٢
  .٤٧٩ – ٤٧٨ص ١ج :يالمنتظر الشيخ - اإلسالمية الدولة وفقه الفقيه والية في دراسات -٣
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  :ويرد عليه

كما هي عادته الذميمة يتقول عبيدان على اهللا بغري علم٬، ويتخرص ما شاء له هواه٬، 
وسنرى ما سيقوله بشأن اجلانبني املزعومني٬، أما اآلن فالبد أن نبني للقارئ أن حجة السفري٬، 

  :وقد ورد يف كمال الدين .هي الوصية

: هلا ويقال رحيانة٬، وأمه اجلمعة٬، يوم X املهدي اخللف ولد: قال ٬،أسيد بن غياث عن(
 X مولده وكان صقيل احلمل لسبب: قيل أنه إال ٬،سوسن: ويقال ٬،صقيل: ويقال نرجس٬،
 فلما سعيد٬، بن عثمان ووكيله ومائتني٬، ومخسني ست سنة شعبان من خلون ليال لثمان
 القاسم أيب إىل جعفر أبو وأوصى عثمان٬، بن حممد جعفر أيب ابنه إىل أوصى ثمانع مات

 عنهم٬، اهللا رضي السمري حممد بن علي احلسن أيب إىل القاسم أبو وأوصى روح٬، بن احلسني
 هي التامة فالغيبة بالغه٬، هو أمر هللا: فقال يوصى أن سئل الوفاة السمري حضرت فلما: قال
  .)١( )عنه اهللا رضي سمريال مضي بعد وقعت اليت

  :ويف غيبة الطوسي

حدثتين أم كلثوم : قالت ٬،عن هبة اهللا بن حممد بن بنت أم كلثوم بنت أيب جعفر العمري(
 كان أبو القاسم احلسني بن روح رضي اهللا عنه وكيالً: قالت ٬،بنت أيب جعفر رضي اهللا عنه

ويلقي بأسراره الرؤساء من أليب جعفر رضي اهللا عنه سنني كثرية ينظر له يف أمالكه٬، 
. به حىت أنه كان حيدثه مبا جيري بينه وبني جواريه لقربه منه وأنسه الشيعة٬، وكان خصيصاً

له غري ما يصل إليه من الوزراء  رزقاً وكان يدفع إليه يف كل شهر ثالثني ديناراً: قالت
ه عندهم٬، فحصل والرؤساء من الشيعة٬، مثل آل الفرات وغريهم جلاهه وملوضعه وجاللة حمل

ملعرفتهم باختصاص أيب إياه وتوثيقه عندهم٬، ونشر فضله  جليالً يف أنفس الشيعة حمصالً
فمهدت له احلال يف طول حياة أيب إىل أن انتهت . األمرودينه وما كان حيتمله من هذا 

ع الوصية إليه بالنص عليه٬، فلم خيتلف يف أمره ومل يشك فيه أحد إال جاهل بأمر أيب أوال٬، م

                                                            
  .٤٣٣ – ٤٣٢ص :الصدوق الشيخ -  النعمة وتمام الدين آمال -١
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من الشيعة شك فيه٬، وقد مسعت هذا من غري واحد من بين نوخبت  ما لست أعلم أن أحداً
  .)١( )رمحهم اهللا مثل أيب احلسن بن كربياء وغريه

أوصى الشيخ أبو القاسم رضي اهللا عنه (: قال ٬،عن أيب عبد اهللا حممد بن أمحد الصفواينو
فلما . م مبا كان إىل أيب القاسمإىل أيب احلسن علي بن حممد السمري رضي اهللا عنه فقا

حضرته الوفاة حضرت الشيعة عنده وسألته عن املوكل بعده وملن يقوم مقامه٬، فلم يظهر 
  .)٢( )شيئا من ذلك٬، وذكر أنه مل يؤمر بأن يوصي إىل أحد بعده يف هذا الشأن

  :ويف الغيبة كذلك

قال يل عبد : لقا ٬،وأخربين مجاعة٬، عن هارون بن موسى٬، عن حممد بن مهام    ٣٢٤(
ملا مضى أبو عمرو رضي اهللا تعاىل عنه أتتنا الكتب باخلط الذي كنا : اهللا بن جعفر احلمريي

  .نكاتب به بإقامة أيب جعفر رضي اهللا عنه مقامه

حدثين حممد بن محويه بن عبد العزيز : عن حممد بن مهام٬، قال اإلسنادو�ذا    ٣٢٥
ثنا حممد بن إبراهيم بن مهزيار األهوازي أنه خرج حد: الرازي يف سنة مثانني ومائتني قال

واالبن وقاه اهللا مل يزل ثقتنا يف حياة األب رضي اهللا عنه وأرضاه : إليه بعد وفاة أيب عمرو
ونضر وجهه٬، جيري عندنا جمراه٬، ويسد مسده٬، وعن أمرنا يأمر االبن وبه يعمل٬، تواله اهللا٬، 

  ".وعرف معاملتنا ذلك: "فانته إىل قوله

وأخربنا مجاعة٬، عن أيب القاسم جعفر بن حممد بن قولويه وأيب غالب الزراري     ٣٢٦
سألت : قال ٬،وأيب حممد التلعكربي كلهم٬، عن حممد بن يعقوب٬، عن إسحاق بن يعقوب

قد سئلت فيه عن مسائل أشكلت  حممد بن عثمان العمري رمحه اهللا أن يوصل يل كتاباً
Tب الدار فوقع التوقيع خبط موالنا صاح. عليX     وأما حممد    وذكرنا اخلرب فيما تقدم

  .بن عثمان العمري فرضي اهللا تعاىل عنه وعن أبيه من قبل فإنه ثقيت وكتابه كتايب

                                                            
  .٣٧٢ص :الطوسي الشيخ -  الغيبة -١
  .٣٩٤ص :الطوسي الشيخ -  الغيبة -٢
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وأخربين هبة اهللا بن حممد ابن بنت أم كلثوم بنت أيب جعفر : قال أبو العباس  ٣٢٧
على عدالة عثمان بن سعيد  مل تزل الشيعة مقيمة: قالوا ٬،عن شيوخه ٬،العمري رضي اهللا عنه

رمحه اهللا تعاىل ) وحممد بن عثمان رمحها اهللا تعاىل إىل أن تويف أبو عمرو عثمان ابن سعيد(
كله مردودا إليه٬،  األمروغسله ابنه أبو جعفر حممد بن عثمان٬، وتوىل القيام به٬، وجعل 
 واألمرباألمانة والعدالة٬، والشيعة جمتمعة على عدالته وثقته وأمانته ملا تقدم له من النص عليه 

وبعد موته يف حياة أبيه عثمان بن سعيد٬، ال خيتلف يف  Xبالرجوع إليه يف حياة احلسن 
عدالته٬، وال يرتاب بأمانته٬، والتوقيعات خترج على يده إىل الشيعة يف املهمات طول حياته 

غريه٬، وال  األمرباخلط الذي كانت خترج يف حياة أبيه عثمان٬، ال يعرف الشيعة يف هذا 
  .)١( )يرجع إىل أحد سواه

  :ويقول عبيدان

  :األمرين هلذين متضمناً سفار¢م على دليالً األربعة السفراء يقدمه ما كان وهلذا(

 اخلط مع املقدسة٬، الناحية عن الصادرة التوقيعات به خترج الذي اخلط احتد لقد: فأوالً
 معروفاً خطاً كان وقد ٬،X العسكري اإلمام عن التوقيعات به خترج كانت الذي

 مل عاماً السبعني قاربت واليت اخلاصة٬، السفارة مدة وطيلة ٬،X وكالئه عند ومشخصاً
) رض( األب العمري الشيخ األول٬، السفري من السفراء تغري مع حىت يتغري أو اخلط خيتلف
  .) )ره( السمري الشيخ الرابع السفري حىت

  :ويرد عليه

للناس٬، فإذا به  قدم لنا الدليل الذي يثبت به السفري سفارتهكنا ننتظر من عبيدان أن ي  ١
٬، واملفروض أن يكون )وكالئه عند ومشخصاً معروفاً خطاً كان وقد( :يقول هذا الذي قاله

  ؟! معروفاً ومشخصاً عند الناس ليكون حجة عليهم

                                                            
  .٣٦٣ – ٣٦١ص :الطوسي الشيخ -  الغيبة -١
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ا ال ٬، ومل يقم عليه)١(من فاضل املالكي   بطريقة السطو   عبيدان أخذ هذه الفكرة   ٢
  .هو وال املالكي دليال٬ً، بل اكتفى االثنان بإطالقها على طريقة الروزخونية البلداء

٬، فهو إذا صلح للتعرف على سفراء الغيبة الصغرى ال الدليل املزعوم غري مضطرد هذا  ٣
عرف على يصلح للتعرف على غريهم٬، لبعد الزمان وفقد اخلط٬، واملطلوب هو صالحه للت

  ؟ لصغرى٬، فهل يعرف عبيدان خط اإلمام٬، حبذا لو يتحفنا باجلوابغري سفراء الغيبة ا

ميكن أن يكتب خبط يده٬، وميكن  Xالنقض على عبيدان بأن اإلمام املهدي  ميكن  ٤
 Xبل لقد ورد أنه . أن يستعني بكاتب٬، وال وجود ملا يضطره للكتابة خبط يده حصراً

nالشيخ املفيد خبط شخص آخر٬، ففي خامتة املستكات nورد عليه : وقال الطربسي(: دركب
كتاب آخر من قبله صلوات اهللا عليه يوم اخلميس الثالث والعشرين من ذي احلجة سنة اثنيت 

بسم اهللا . من عبد اهللا املرابط يف سبيله إىل ملهم احلق ودليله: نسخته. عشرة وأربعمائة
أيها   كتابنا إليك  هذا ... الرمحن الرحيم٬، سالم عليك أيها العبد الصاحل الناصر للحق

عن كل أحد واطوه٬، واجعل له  فأخفه٬، وخط ثقتنا٬، بإمالئنا   الويل امللهم للحق العلي 
نسخة يطلع عليها من تسكن إىل أمانته من أوليائنا٬، مشلهم اهللا بربكتنا ودعائنا إن شاء اهللا 

  .)٢( )تعاىل٬، واحلمد هللا٬، والصالة على سيدنا حممد وآله الطاهرين

يأمر بعدم إطالع أحد على  Xالوارد خيالف ما يقوله عبيدان٬، فاإلمام  ٬، إنّأخرياً  ٥
 الصفي٬، ودنا يف واملخلص الويف األخ أيها إليك كتابنا هذا(: اخلط يف رسالته للشيخ املفيد

 الذي خطنا على تظهر وال به٬، فاحتفظ تنام٬، ال اليت بعينه اهللا حرسك الويف٬، لنا والناصر
  .)٣( )أحداً هضمنا مباله سطرناه

                                                            
 اهللا سالم اإلمام لخط منقله: الثاني الطريق: (٥٢ص :المالكي فاضل الشيخ -  األربعة والسفراء الصغرى الغيبة -١

 مما: آالمهم ضمن في قالوا عليهما، اهللا رضوان والطوسي الصدوق الشيخان إليه أشار أيضا وهذا المعروف، عليه
 وتوقيعاته اإلمام خط لنقل يتصدى الذي الوحيد آان أنه عليه اهللا سالم اإلمام سفير هذا أن الناس به يعرف آان

 حياة زمن في معروف X المهدي اإلمام فخط الحضور، بزمن متصلة المسألة نأل معروف، اإلمام وخط. المقدسة
 الشيخ عبارة ولهذا للناس، مألوفا وتوقيعه خطه فكان وتوقيعه، خطه وعلى المهدي ولده على شيعته اطلع اإلمام، أبيه

 يعني عليه، اهللا سالم العسكري اإلمام عهد في آان الذي بالخط التوقيعات تخرج آانت أنه الصدوق والشيخ الطوسي
 وتوقيع اإلمام خط قضية فإذن. X العسكري اإلمام زمن في وشوهد رئي الذي عليه اهللا سالم المهدي اإلمام خط

  ).اإلثبات طرق من طريقة أيضا آانت األمين، الصادق السفير هذا به ينفرد آان الذي اإلمام
  .٢٢٩ – ٢٢٦ص ٣ج :النوري الميرزا - المستدرك خاتمة -٢
  .٢٢ص :المفيد الشيخ - العشرة الفصول -٣
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التوقيعات على عهد بعض سفراء الغيبة الصغرى كانت ترد باخلط الذي كان  بل إنّ
أو على    ٬، كما اعترف عبيدان٬، وهذا يعين )١( Xخيرج يف حياة اإلمام احلسن العسكري 

قد أوكل أمر الكتابة للكاتب نفسه الذي  Xأن يكون اإلمام    األقل حيتمل منه بقوة 
  .X كان يكتب ألبيه

  :ويقول عبيدان

 مجيعاً أ�ا جند والرجال٬، والتراجم٬، السري٬، وكتب التارخيية٬، للمصادر الرجوع عند: ثانياً(
 والشبهة٬، الكذب عن البعد كل بعيدون وأ�م األربعة٬، السفراء جاللة بل وثاقة٬، على جتمع
 وقد خصوصاً لتصديقه٬، رئيس سبب سفرياً كونه يف منهم الواحد شهادة أن يعين وهذا
  .)فالحظ فيه٬، الكذب احتمال وعدم املقبولية حيث من حاله٬، عرفت

  :ويرد عليه

الوثاقة واجلاللة والبعد عن الكذب والشبهة٬، كل هذا ال يلغي احتمال الكذب٬، والتأريخ 
هم الصفات احلميدة٬، اً توفرت فيبأن أشخاص كذلكحدث  ٬،الذي حدث عبيدان مبا قال

اليت وصفها عبيدان وأكثر٬، ولكن أقدامهم مع ذلك كله زلت وكانوا بنظر أقوامهم بالصورة 
  .عزاقر الشلغماين عربة ملن يعترب�م٬، وهذا ابن أيب 

  :يقول الشيخ فاضل املالكي

حممد بن علي بن أيب العزاقر الشلمغاين املعروف٬، الذي كان من أعالم الشيعة وألف (
بن روح النوخبيت أعلى اهللا مقامه كتبا يف التشيع٬، ولكنه ملنافسة جرت بينه وبني احلسني 

الشريف النائب الثالث لإلمام املهدي سالم اهللا عليه٬، خرج عن طوره وأخذ يدعي دعاوى 

                                                            
 سعيد بن عثمان يدي على تخرج X األمر صاحب توقيعات وآانت: (٣٥٦ص :الغيبة في الطوسي الشيخ قال -١

 الشيعة يسأل عما واألجوبة والنهي باألمر X محمد أبي أبيه وخواص شيعته إلى عثمان بن محمد جعفر أبي وابنه
 نصر أبو وقال: (٣٦٦ص في وقال). X الحسن حياة في يخرج آان الذي بالخط يهف السؤال إلى احتاجت إذا عنه
 مات اهللا رحمه العمري عثمان بن محمد جعفر أبا أن له وغفر اهللا رحمه الزراري غالب أبي بخط وجدت: اهللا هبة
 العمري جعفر أبا أن أحمد بن محمد] بن[ اهللا هبة نصر أبو وذآر. وثالثمائة خمس سنة األولى جمادي آخر في

 أموالهم، إليه الناس يحمل سنة خمسين من نحوا األمر هذا يتولى آان وأنه وثالثمائة، أربع سنة في مات اهللا رحمه
 وفيما والدنيا الدين أمر في بالمهمات إليهم X الحسن حياة في يخرج آان الذي بالخط التوقيعات إليهم ويخرج
  ).وأرضاه عنه اهللا رضي العجيبة باألجوبة المسائل من يسألونه
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غري صحيحة٬، وحكم اإلمام سالم اهللا عليه يف توقيع من توقيعاته املقدسة بضالله واحنرافه٬، 
لماء رواية٬، هذه ويروي بعض الع. وأعلن عن ذلك أيضا سفريه احلسني بن روح النوخبيت

ما تقول يف : سأل رجل احلسني بن روح أعلى اهللا مقامه الشريف فقال له: الرواية تقول
من السوقة أو  ؟ وحممد بن علي الشلمغاين مل يكن رجالً كتب حممد بن علي الشلمغاين

من وجوه املذهب٬، وكان  من علماء الطائفة٬، كان وجهاً من العاديني٬، إمنا كان عاملاً رجالً
قد صدرت عنه تصرحيات ضالة واحنرافات٬، فوقف منه اإلمام سالم اهللا عليه ونوابه موقفا 
صارما٬، وكان كثري التأليف٬، كانت كتبه متأل املكتبات اإلسالمية٬، فكانت مشكلة للشيعة يف 
ذلك الزمن٬، رجل ميلك هكذا قدسية وهكذا علمية وهكذا فضيلة ينحرف �ذا الشكل٬، 

ذهان أن يتقبل هذه الفكرة٬، فلهذا سألوا احلسني بن روح النوخبيت يصعب على كثري من األ
فخرج التوقيع بتحرمي قراءة كتبه وأ�ا . عن هذا املوضوع أنه يسأل اإلمام سالم اهللا عليه

ما نصنع وبيوتنا مليئة من كتبه؟ يعين ما من بيت إال وفيه كتاب : كتب ضالل٬، حينئذ سألوه
قول لكم كما قال اإلمام العسكري سالم اهللا عليه يف بين أ: قال. من كتب ابن أيب عزاقر

وبنو فضال بيت من البيوت العلمية الشيعية٬، ولكن هؤالء ابتلوا بأ�م صاروا واقفية . فضال
رواياتنا املوجودة يف كتبهم خذوها٬، ". خذوا مبا رووا وذروا ما رأوا. "من الشيعة املنحرفني

٬، وأما آراؤهم فال تأخذوا �ا٬، خذوا مبا رووا وذروا ما ال سيما وأ�ا كانت أيام استقامتهم
رأوا٬، فكان يف الواقع أزمة واجهتها الطائفة٬، أزمة من ادعى السفارة كذبا٬، ومنهم حممد بن 

  .)١( )علي بن أيب عزاقر الشلمغاين

  :ويقول عنه النجاشي

٬، يف أصحابنا اًو جعفر املعروف بابن أيب العزاقر٬، كان متقدمحممد بن علي الشلمغاين أب(
هب والدخول يف املذاهب الرديئة فحمله احلسد أليب القاسم احلسني بن روح على ترك املذ

كتاب : وله كتب٬، منها. ىت خرجت فيه توقيعات٬، فأخذه السلطان وقتله وصلبه٬، ح)الردية(
 التكليف٬، ورسالة إىل ابن مهام٬، وكتاب ماهية العصمة٬، كتاب الزاهر باحلجج العقلية٬، كتاب

٬، كتاب فضل النطق على اإليضاحاملباهلة٬، كتاب األوصياء٬، كتاب املعارف٬، كتاب 

                                                            
  .٤٨ – ٤٦ص :المالكي فاضل الشيخ - األربعة والسفراء الصغرى الغيبة -١
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العمرتني٬، كتاب األنوار٬، كتاب التسليم٬، كتاب الربهان ) فضل(الصمت٬، كتاب فضائل 
والتوحيد٬، كتاب البداء واملشيئة٬، كتاب نظم القران٬، كتاب اإلمامة الكبري٬، كتاب اإلمامة 

قال لنا أبو املفضل حممد بن عبد اهللا : د بن علي الكاتب القنائيلفرج حمم٬، قال أبو االصغري
  .)١( )مغاين يف استتاره مبعلثايا بكتبهحدثنا أبو جعفر حممد بن علي الشل: ببن املطل

  :ويقول عبيدان

 ممن إال صدورها يتصور ال للعادة خارقة أموراً) رض( أيديهم على صدرت لقد: ثالثاً(
 املوارد تلك فمن موارد٬، هكذا يف التسديد له جعل ممن ومسدداً يب٬،الغي باجلانب متصالً كان
 ٬،)ره( األب الصدوق الشيخ بوفاة إخبار من السفري) رض( السمري الشيخ يد على خرج ما
 عادية ومقبولية تلقي حمل املذكور اخلرب يكن ومل. قم يف كان والصدوق ببغداد٬، كان أنه مع
 ذلك تاريخ كتبوا املشائخ أن الراوي٬، ذكر فقد حان٬،امت حنو هناك كان بل احلاضرين٬، من

 الشيخ به أخرب الذي اليوم٬، ذلك نفس يف األب الصدوق بوفاة بعدo اخلرب عليهم فورد اليوم٬،
  .)السمري

  :ويرد عليه

  :اخلرب الذي يقصده عبيدان هو التايل

 تسع ةسن القعدة ذي يف عنه اهللا رضي الطالقاين شعيب بن صاحل احلسني أبو حدثنا(
 بغداد حضرت: قال ٬،خملد بن إبراهيم بن أمحد اهللا عبد أبو حدثنا: قال ٬،وثالمثائة وثالثني
 روحه اهللا قدس السمري حممد بن علي احلسن أبو الشيخ فقال عنهم اهللا رضي املشايخ عند
 املشايخ فكتب: قال" القمي بابويه بن موسى بن احلسني بن علي اهللا رحم: "منه ابتداء
 عنه اهللا رضي السمري احلسن أبو ومضى اليوم٬، ذلك تويف أنه اخلرب فورد اليوم لكذ تاريخ
  .)٢( )وثالمثائة وعشرين مثان سنة شعبان من النصف يف ذلك بعد

                                                            
  .٣٧٩ – ٣٧٨ص :النجاشي -  النجاشي رجال -١
  .٥٠٣ص :الصدوق الشيخ -  النعمة وتمام الدين آمال -٢
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الشيخ السمري رمحه اهللا قال ما قال ابتداًء٬، أي مل يكن مثة امتحان وال  ومنه يتضح أنّ
  ! هم حيزنون٬، فيا لعبيدان وحكاياته

حتتم أن يكون الغرض منه يل املشايخ لتأريخ اليوم الذي أخرب فيه٬، فال ضرورة أما تسج
وأي امتحان هذا إذا كان  .االمتحان٬، فقد يكون من باب توثيق الكرامة باإلخبار الغييب

فالشيخ السمري كان  ؟)١( الشيخ السمريمن وفاة  عام أو أقلاإلخبار هذا قد وقع قبل 
  .دثةسفرياً لسنوات قبل هذه احلا

  :ويقول عبيدان

 أن متيل بن روى فقد الثالث٬، السفري) رض( روح بن الشيخ عن جاء ما ذلك ومثل(
 السفري بواسطة املقدسة٬، للناحية إيصاله أرادت مال عندها آبة٬، أهل من زينب تسمى امرأة

) رض( وهو العربية٬، باللغة الكالم حتسن ال وهي بيدها٬، إليه توصله أن أحبت وقد الثالث٬،
 وعندما بينهما٬، اإليضاح يف واسطة ليكون مترمجاً معها فأخذت آب٬، أهل لغة يعرف ال

 واستغنت أطفاهلا٬، وأحوال أحواهلا عن ويسأهلا بلغتها٬، حيدثها أخذ) رض( يديه بني اقامت
  .)املترجم عن

  :ويرد عليه

                                                            
: ٢٦٢ – ٢٦١ص النجاشي رجال في جاء فقد السمري، الشيخ وفاة تسبق التي السنة في األب الصدوق توفي -١
 آان. وثقتهم وفقيههم، ومتقدمهم، عصره، في القميين شيخ الحسن، أبو القمي بابويه بن موسى بن الحسين بن علي(

 جعفر بن علي يد على ذلك بعد آاتبه ثم مسائل وسأله اهللا رحمه روح بن الحسين القاسم أبي مع واجتمع العراق قدم
 بذلك، لك اهللا دعونا قد: "إليه فكتب. الولد فيها ويسأله X صاحبال إلى رقعة له يوصل أن يسأله األسود، بن

 اهللا عبيد بن الحسين اهللا عبد أبو وآان. ولد أم من اهللا عبد وأبو جعفر أبو له فولد". خيرين ذآرين ولدين وسترزق
 آتاب: منها آتب، له. بذلك ويفتخر ،"السالم عليه االمر صاحب بدعوة ولدت أنا: "يقول جعفر أبا سمعت: يقول

 نوادر، االمالء آتاب الحيرة، من والتبصرة اإلمامة، آتاب الجنائز، آتاب الصالة، آتاب الوضوء، آتاب التوحيد،
 آتاب التفسير، آتاب ،- ابنه إلى الرسالة وهي - الشرائع آتاب والولدان، النساء آتاب االخوان، آتاب المنطق، آتاب

 أخبرنا. المعراج آتاب المواريث، آتاب الطب، آتاب التسليم، آتاب إلسناد،ا قرب آتاب الحج، مناسك آتاب النكاح،
 إجازة أخذت: قال اهللا رحمه الكلوذاني مروان أبي بن الملك عبد بن محمد بن العباس بن عمر بن العباس الحسن أبو
 تسع سنة الحسين بن يعل ومات. آتبه بجميع وثالثمائة وعشرين ثمان سنة بغداد قدم لما بابويه بن الحسين بن علي

 آنا: يقولون أصحابنا سمعنا: أصحابنا من جماعة وقال. النجوم فيها تناثرت التي السنة وهى وثالثمائة، وعشرين
: له فقيل". بابويه بن) حسين( الحسين بن علي اهللا رحم: "فقال اهللا رحمه السمري محمد بن علي الحسن أبي عند

  ).فيه مات بأنه الخبر فجاء اليوم، فكتب". هذا يومنا في مات إنه: "فقال ،"حي هو"
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ثبتت سفارة احلسني بن روح٬، وغريه من السفراء بالنص كما سلف القول٬، وقد   ١
الشيخ  مايرويه نذيلال نياآلتي نيأن أوردنا نصوصاً �ذا الشأن٬، ونضيف هنا النص سبق

يتضح نص الشيخ العمري على احلسني بن روح سالم اهللا  ماالطوسي يف غيبته٬، ومنه
  :عليهما

 علي بن أمحد العباس أبو أخربين: قال ٬،القمي إبراهيم بن احلسني أخربين  ٣٣٥(: األول
 حدثين: قال ٬،اهللا رمحه البزوفري سفيان بن جعفر بن أمحد علي أبو أخربين: قال ٬،نوح بن
 رمسي من كان: قال ٬،قريش مقابر يف قزدا بابن املعروف املدائين حممد بن جعفر اهللا عبد أبو
 أن سره قدس العمري عثمان بن حممد جعفر أيب الشيخ إىل يدي يف الذي املال محلت إذا

: يل فيقول ٬،X لإلمام وكذا كذا ومبلغه املال هذا: مبثله يستقبله أحد يكن مل ما: له أقول
 فصرت. فيقبضه X لإلمام نعم: فيقول ؟لإلمام إنه: يل تقول: له فأقول فأراجعه٬، دعه نعم
 امض: يل فقال رمسي٬، على له فقلت دينار٬، أربعمائة ومعي سره قدس به عهدي آخر إليه
 كاملنكر علي فرد ؟ الرسم على مين تأن تقبضها: فقلت فتوقفت روح٬، بن احلسني إىل �ا

 غضبا وجهه) يف( رأيت فلما. روح بن احلسني إىل فادفعها اهللا عافاك قم: وقال لقويل
 إيل فخرج الباب فدققت كالشاك رجعت الطريق بعض بلغت فلما دابيت٬، وركبت خرجت
 جوعي٬،ور لقويل منكر وهو فراجعين يل فاستأذن فالن أنا فقلت ؟ هذا من: فقال اخلادم
 دخل قد وكان رجوعي٬، خرب فعرفه فدخل لقائه٬، من البد فإنه يل فاستأذن أدخل: له فقلت
 يصف] نعالن وفيهما[ األرض يف ورجاله سرير على وجلس فخرج النساء٬، دار إىل

 ؟ لك قلته ما متتثل مل ومل الرجوع على جرأك الذي ما: يل فقال. رجليه وحسن حسنهما
 أبا أقمت فقد اهللا عافاك قم: مغضب وهو يل فقال يل٬، تهرمس ما على أجسر مل: فقلت
 كما اهللا عافاك قم: فقال اإلمام بأمر: فقلت منصيب٬، ونصبته مقامي روح بن حسني القاسم
 ضيقة دار يف وهو روح بن القاسم أيب إىل فصرت. املبادرة غري عندي يكن فلم لك٬، أقول
 ما إليه أمحل زلت وما الدنانري٬، إليه ودفعت وجل عز اهللا وشكر به فسر جرى ما فعرفته
  .)١( )"الدنانري من" ذلك بعد يدي يف حيصل

                                                            
  .٣٦٨ – ٣٦٧ص :الطوسي الشيخ -  الغيبة -١



  ١٥٥ ................................................. ١ج / يف القطيف ضجة

 حممد بن علي أخربنا: قال احلسني٬، بن علي بن حممد عن ٬،اإلسناد و�ذا  ٣٣٩(: الثاين
 عثمان بن حممد جعفر أبا حضرت ملا: قال ٬،متيل بن أمحد بن جعفر عمه عن متيل٬، بن

 روح بن القاسم وأبو وأحدثه٬، أسأله رأسه عند جالساً كنت ةالوفا عنه اهللا رضي العمري
: قال. روح بن احلسني القاسم أيب إىل أوصي أن أمرت: قال مث إيلّ فالتفت. رجليه عند

 عند إىل وحتولت مكاين يف وأجلسته القاسم أيب بيد وأخذت رأسه عند من فقمت
  .)١()رجليه

  :ورد يف غيبة الطوسي اخلرب الذي أشار له عبيدان٬، هذا نصه كما  ٢

 أخربنا: قال ٬،بابويه بن موسى بن احلسني بن علي بن حممد عن مجاعة٬، وأخربنا   ٢٦٨(
 حممد امرأة وكانت آبة٬، أهل من زينب هلا يقال امرأة كانت: قال ٬،متيل بن علي بن حممد
 أحب: وقالت متيل بن أمحد بن جعفر عمي إىل فصارت دينار٬، ثالمثائة معها اآليب عبديل بن
 معها فانفذين: قال ٬،عنه اهللا رضي روح بن القاسم أيب يد إىل يدي من املال هذا يسلم أن

 فصيح آيب بلسان عليها أقبل عنه اهللا رضي روح بن القاسم أيب على دخلت فلما عنها أترجم
 خرب وما كنت وكيف أنت كيف ومعناه" جونسته كوليه بدا چون چونا زينب: "هلا فقال

  .)٢( )ورجعت املال وسلمت الترمجة من نتفاستغ صبيانك٬،

٬، هذا )٣( آبةوكما ترون ليس يف النص ما يشري إىل عدم معرفة احلسني بن روح لغة أهل 
ومن جهة أخرى لو افترضنا أنه مل يكن يعرف اللغة املذكورة٬، فيكون ما حدث  من جهة٬،

ثبتت سفارته �ذه منه كرامة واضحة٬، وحنن ال ننكر وقوع الكرامات للصاحلني٬، ولكن هل 
شري هلا ال من قريب وال من ؟ على عبيدان أن يربهن على هذه املقولة٬، فالنص ال ي الكرامة
 .بعيد

  :ويقول عبيدان

                                                            
  .٣٧٠ص :الطوسي الشيخ -  الغيبة -١
  .٣٢١ص :الطوسي الشيخ -  الغيبة -٢
 األمر ظنت أو توقعت، تكون قد بل وجوابه لغتها، يحسن ال أنه تعلم أنها على داللة فيه المرأة إحضار إن ُيقال قد -٣
 يريد عبيدان إن ثم. النص نفس هو المهم وإنما اعتقدته، أو المرأة، ظنته ما يهم ال حال أية وعلى له، فاحتاطت نًاظ

  .الداللة قطعي بأمر يستدل أن إذن فعليه أمر على االستدالل
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 بعضهم شك وقد خواطرهم يف جيول مبا لآلخرين إخبارٍ من) رض( منه صدر ما وكذا(
  .)الفداء وادهج حافر لتراب روحي املنتظر اإلمام عن اخلاصة السفارة دعواه صدق يف

  :ويرد عليه

هناك  ال أريد ا¢ام عبيدان بالكذب٬، ولكن عليه أن يأيت بالدليل على ما قاله٬، وهو أنّ
مبا جيول يف    أي احلسني بن روح    شك يف سفارة احلسني بن روح٬، فأخرب  اًشخص

رب٬، ؟ أقول هذا ألين مل أجد مثل هذا اخل خاطره٬، أو خاطر غريه ليثبت له أنه سفري لإلمام
  .وعليه تبقى دعوى عبيدان بال دليل

  :وجدت النص التايل يف غيبة الطوسي ٬،نعم

 بن حممد حدثين: قال ٬،احلسني بن علي بن حممد جعفر أيب عن مجاعة٬، وأخربين   ٢٧٣(
 روح بن احلسني القاسم أيب الشيخ عند كنت: قال ٬،اهللا رمحه الطالقاين إسحاق بن إبراهيم
 أن أريد إين :فقال رجل إليه فقام القصري عيسى بن علي) منهم( مجاعة مع عنه اهللا رضي
 ويل أهو X احلسني عن أخربين: الرجل فقال لك٬، بدا عما سل: له فقال يءش عن أسألك

 فهل: الرجل قال نعم٬،: قال ؟ اهللا عدو أهو اهللا لعنه قاتله عن أخربين: قال نعم٬،: قال ؟ اهللا
 ما عين افهم: سره قدس القاسم أبو له فقال ؟ ليهو على عدوه وجل عز اهللا يسلط أن جيوز
 ولكنه بالكالم٬، يشافههم وال العيان٬، مبشاهدة الناس خياطب ال تعاىل اهللا أنّ اعلم ٬،لك أقول
 رسالً إليه بعث ولو مثلهم٬، بشراً وأصنافهم أجناسهم من رسالً إليهم يبعث عظمته جلت
 جنسهم من وكانوا جاؤوهم فلما منهم٬، يقبلوا ومل عنهم٬، لنفروا وصورهم صفتهم غري من

 عن نعجز يءبش تأتوا حىت منكم نقبل ال مثلنا أنتم: هلم قالوا األسواق يف وميشون يأكلون
 هلم وجل عز اهللا فجعل عليه٬، نقدر ال مبا دوننا خمصوصون أنكم فنعلم مبثله نأيت أن

 ففرق ٬،واإلنذار عذاراإل بعد بالطوفان جاء من: فمنهم. عنها اخللق يعجز اليت املعجزات
 من: ومنهم ٬،وسالماً برداً عليه فكانت النار يف ألقي من: ومنهم ومترد٬، طغى من مجيع
 له وفجر البحر٬، له فلق) من: (ومنهم لبنا٬، ضرعها من وأجرى الناقة الصلد احلجر من أخرج

 أبرأ من: ومنهم يأفكون٬، ما تلقف ثعباناً اليابسة العصا له وجعل العيون٬،) احلجر من(
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 بيو¢م٬، يف يدخرون وما يأكلون مبا وأنبأهم اهللا٬، بإذن املوتى وأحىي] واألبرص[ األكمه
 مبثل أتوا فلما. ذلك وغري والذئب البعري مثل البهائم وكلمته القمر له انشق من: ومنهم
 بعباده ولطفه جالله جل اهللا تقدير من كان مبثله يأتوا أن أممهم من اخللق وعجز ذلك٬،

 حال ويف مغلوبني٬، وأخرى غالبني٬، حال يف املعجزات هذه مع أنبياءه جعل أن وحكمته
 ومل وقاهرين٬، غالبني أحواهلم مجيع يف وجل عز جعلهم ولو مقهورين٬، وأخرى قاهرين٬،
 على صربهم فضل عرف وملا وجل٬، عز اهللا دون من آهلة الناس ألختذهم ميتحنهم٬، ومل يبتلهم
 احملنة حال يف ليكونوا غريهم٬، كأحوال ذلك يف أحواهلم جعل هولكن. واالختبار واحملن البالء

 مجيع يف ويكونوا شاكرين٬، األعداء على والظهور العافية] حال[ ويف صابرين والبلوى
 خالقهم هو إهلاً  هلم أن العباد وليعلم متجربين٬، وال شاخمني غري متواضعني٬، أحواهلم
 وادعى فيهم احلد جتاوز من على ثابتة هللا حجة ويكونوا رسله٬، ويطيعوا فيعبدوه ومدبرهم

 هلك من وليهلك والرسل٬، األنبياء به أتت مبا وجحد وعصى٬، وخالف عاند أو الربوبية٬، هلم
 إىل فعدت عنه اهللا رضي إسحاق بن إبراهيم بن حممد قال. بينة عن حي من وحيىي بينة عن

 لنا ذكر أتراه: نفسي يف لأقو وأنا الغد من سره قدس روح بن احلسني القاسم أيب الشيخ
 السماء من أخر لئن ٬،إبراهيم بن حممد يا: فقال فابتدأين ؟ نفسه عند] من[ أمس يوم

 برأيي اهللا دين يف أقول أن من إيل أحب سحيق مكان من الريح يب ¢وي أو الطري فتخطفين
  .)١( )عليه وسالمه اهللا صلوات احلجة من ومسموع األصل من ذلك بل نفسي٬، عند ومن

فال شك يف  ال نصاً وال حىت ظهورا٬ً، واخلرب كما ترون ال شيء فيه مما زعمه عبيدان٬،
فتساؤل الرجل يف نفسه ميكن أن يكون منطلقه إعجابه الشديد السفارة وال هم حيزنون٬، 

هل مثل هذا الكالم ميكن أن يصدر عن السفري نفسه٬، أم إن مصدره النبع : بالكالم٬، فتساءل
ن يكون فحواه إنه أراد أن يعرف هل السفري ميكن أن يتكلم مبثل هذه ؟ وميكن أ الصايف

باب احملتمالت مشرع على مصراعيه٬، وكل األمور من عند نفسه٬، أم البد له من مساع٬، و
 .احتمال منها كفيل باإلطاحة بكالم عبيدان٬، فإذا ورد االحتمال بطل االستدالل

  :ويقول عبيدان

                                                            
  .٣٢٦ – ٣٢٤ص :الطوسي الشيخ -  الغيبة -١
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 وفاته بسنة إخباره من األبن العمري الشيخ) ره( اينالث السفري عن صدر ما ذلك ومن(
 كتب الساج من خشب ح لو من اللوازم بعض بتهيئة اليوم لذلك االستعداد بعملية وقيامه
 ختلف دون من كالمه ويتحقق  املعصومني األئمة وأمساء الكرمي٬، القرآن من آيات عليه
  .)به أخرب مما شيء يف

  :ويرد عليه

  ؟ ؟ هل هذا كالم عاقل يا رجل سفارته ثبتت بعد موته إنّتقول  أنيد تريعين يا عبيدان 

  :ويقول عبيدان

 أيام٬، ستة بعد ميوت سوف بأنه املقدسة٬، للناحية املوالني الرابع السفري إخبار وكذلك(
 أو اإلخبار٬، هذا بعد وفاته يف اختالفاً التارخيية املصادر تنقل مل فإنه به٬، أخرب ما ويقع

  .)فتدبر ذلك٬، قبل ووقعوها

  :ويرد عليه

  .اجلواب أعاله نفسه فتدبر يا عبيدان

  :ويقول عبيدان

ـني يف دور السابق للسفري كان لقد: رابعاً(  عليه النص خالل من الالحق السفري تعي
 أن الطبيعي ومن بالوصية٬، أشبه املقام فكان بعده٬، من املنصب يتوىل من هو أنه إىل واإلشارة

 الشريف التوقيع صدر قد أنه جند ولذا املقدسة٬، الناحية من بأمر إال يكن مل اإليصاء هذا
  .)التامة الغيبة وقعت قد ألنه ألحد٬، بعده من اإليصاء بعدم) رض( السمري للشيخ

  :ويرد عليه

هذا األمر الذي ذكرته كنقطة أخرية هو احلق يا عبيدان٬، وهو ما أكدت عليه الروايات 
  .واألخبار

  :ويقول عبيدان
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ـزام إىل الداعي السبب عن البعض يتساءل وقد هذا :السفارة اءانته(  بانتهاء االلت
 الداعي هو وما الكربى٬، الغيبة زمن يف حىت مستمرة السفارة تبق مل ملاذا: فيقول السفارة٬،

  ؟ )ره( الرابع السفري وفاة مبجرد انقضائها على البناء إىل

 واحد كل وقتها٬، وانتهاء السفارة ةمد انقضاء يف السبب توضح ثالثة أسباب ذُكرت لقد
  :جواباً يكون أن يصلح منفرداً منها

 ملسألة وتقبلها األمة إعداد إىل يعود الصغرى الغيبة وجود إىل الدواعي أهم إن: األول
 ذلك ¢يئة من الزماً فكان مباشرة٬، بصورة معه التواصل من متكنها وعدم ٬،)عج( اإلمام غيبة

  .السفارة ظامن إجياد خالل من تدرجيياً

 من يسعى طريقياً نظاماً كان وإمنا أساسيا٬ً، نظاماً ليس السفارة نظام إن أخرى٬، وبعبارة
 مضي بعد ذلك حتقق وقد الكربى٬، الغيبة وهي التامة٬، للغيبة األمة ¢يئة عملية حتقيق خالله
  .)لالستمرار حاجة هناك عادت فما سنة٬، سبعني

  :ويرد عليه

كونه خترصاً سقيماً ال يقوم على دليل٬، بل هو أقرب ما يكون هذا الكالم ال يعدو عن 
فعبيدان كما يظهر من كالمه يرى الغيبة هدفاً إهليا٬ً، يتم اإلعداد له٬، وليست . إىل اهلذيان

حالة استثنائية طارئة تدفع هلا ظروف االحنراف٬، وعدم وجود القابل املؤهل لتحمل الرسالة 
  .اإلهلية

ان اإلمامة لطفاً إهليا٬ً، أم ال٬، وإن كان يراها كذلك فليخربنا ملاذا وال أدري هل يعترب عبيد
  ؟ هذا اللطف عن عباده٬، إذا كانوا يستحقونهرفع اهللا 

 قوم جوار لنا كره إذا اهللا إنّ :X جعفر أيب من خرج(: قال ٬،األنباري مروان عن
  .)١( )أظهرهم بني من نزعنا

                                                            
  .٢٤٤ص ١ج :الصدوق الشيخ - الشرائع علل -١
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واحلق إنه !!  السفارة ليس نظاماً أساسياًنظام  عبيدان يقول إنّ نّأوالعجيب العجيب 
  .فالسفري أياً كان مقامه ضرورة ال غىن للبشرية عنها. أصل الدين اإلهلي

  :ويقول عبيدان

 عليه كانت مما أصعب أصبحت حبيث تعقيداً وازديادها األمنية٬، الظروف تغري: الثاين(
 أن لدرجة الشعبية٬، اإلمام اعدقو من والعلماء للكبار ومالحقة مراقبة هناك فأصبحت سابقا٬ً،
ـيق ذلك من لينجو يكن مل نفسه السفري   .واملالحقة التضي

 مهام٬، من به مناطاً يكون مبا القيام من السفري متكن ال األجواء هذه مثل أن الطبيعي ومن
  .)فالحظ الفشل٬، إىل مصريه كان جديد سفري وجد ولو لوجوده٬، جدوى تعود فال

  :ويرد عليه

   نا ينقض كالمه السابق٬، فهو يعترب السفارة أمراً أساسيا٬ً، وانعدامها عبيدان ه  ١
على أنه حىت يف هذا جيانب الصواب٬، . تضطر له الظروف األمنية اًطارئ اًأمر   حبسب ظنه 
التأريخ هو األمر  التحقق من فإذا كان املناط يف .ويقلب األمور رأساً على عقب ٬،بل يهذي

فالتأريخ ينبؤنا بأن رقابة الدولة الطاغوتية كانت على أشدها   وهو ما ينبغي أن يكون    
أن تتأخر   حبسب منطق عبيدان    وعليه كان جيب  وما أعقبها٬، Xيف زمن والدة اإلمام 

  .أي أن يتأخر أو ينعدم تعيني السفري األول على األقل!  السفارة عن وقتها على األقل

وجود السفراء٬، فالظروف هذه مل تكن ليس صحيحاً أن الظروف األمنية متنع من   ٢
  .مؤاتية على طول مسرية التاريخ ومل مينع ذلك من وجود الرسل واحلجج

بل لو ترتلنا وقبلنا كالم عبيدان٬، فعلى عبيدان أن يسلم بأن زوال الظرف األمين   ٣
يقتضي    وهو ما حصل يف فترات زمنية طويلة٬، ويف بلدان كثرية على األقل    العصيب 
بل على عبيدان أن يسلم معنا . نظام السفارة على األقل٬، إن مل أقل حصول الظهور جتديد

بأن ما يزعمونه من نيابة الفقهاء باطلة٬، أي ال وجود ملستند شرعي هلا٬، طاملا كان ممكناً 
  .وجود السفري عند توفر الظرف األمين املناسب
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  :ويقول عبيدان

 خط يف امللتزمة السرية على فاظاحل على القدرة يضعف الزمن طول إن: الثالث(
  .)فشيئاً شيئاً أمرها انكشاف إىل يؤدي مما السفارة٬،

  :ويرد عليه

هذه النقطة نفس مفاد النقطة السابقة٬، مبعىن أ�ا تعود بالنتيجة ملقولة الظرف األمين٬، 
  .وأعتقد بأن سبعني سنة جتربة كافية جداً إلقناع عبيدان بأن ما خيشاه ليس سوى وهم

  :ل عبيدانويقو

 الصغرى الغيبة أن يف إليه يستند الذي الدليل لبيان نعود هذا بعد :اخلاصة السفارة انتهاء(
 املوجود وأصبح اخلاصة٬، السفارة منصب انتهى قد وأنه الكربى٬، الغيبة ووقعت انتهت قد

 الشريف التوقيع يف األمرين هذين عن أجيب وقد العامة٬، والوكالة املرجعية نظام خارجاً
  .)السمري للشيخ صدر الذي

  :ويرد عليه

أكرر بأن ما يسميه عبيدان نظام املرجعية والوكالة العامة ليس سوى أكذوبة كبرية٬، مل 
وكيف تكون هلم وكالة٬،  .يكن علماء الطائفة يعرفو�ا٬، حىت ابتoدعت يف األزمان احلديثة
  :يقول Xني ووالية كما يزعمون٬، وكيف يoحnكýمون يف دين اهللا٬، وأمري املؤمن

 مل لو ٬،كميل يا. فاضل إمام من إال نفل وال ٬،عادل إمام مع إال غزو ال ٬،كميل يا ...(
 واهللا بل ٬،مصيباً أو خمطئاً اهللا إىل دعائه يف لكان تقي مؤمن األرض يف وكان نيب يظهر
 به مالقيا أحد من اهللا يقبل فال هللا الدين ٬،كميل يا. له ويؤهله لذلك اهللا ينصبه حىت خمطئاً

 موالني إال ذلك بعد وليس وإمامة ورسالة نبوة هي ٬،كميل يا .وصياً أو نبياً أو رسوالً إال
  .)١( )املتقني من اهللا يتقبل إمنا مبتدعني٬، عامهني أو نيعبمت

                                                            
  .١٧٥ص :الحراني شعبة ابن - العقول تحف -١
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  :ويقول عبيدان

): عج( لقوله العامة٬، النيابة وابتداء اخلاصة٬، السفارة انقطاع: الثالث... : التوقيع داللة(
 السفياين خروج قبل املشاهدة أدعى فمن أال املشاهدة٬، يدعي من شيعيت من وسيأيت
  .)مفتر كذاب فهو والصيحة

  :ويرد عليه

٬، )سيأيت من شيعيت(٬، وليس )١( )سيأيت شيعيت(التوقيع كما ورد يف أمهات املصادر فيه 
على وعليه البد من التعويل . على الرغم من ورود هذه الصورة يف بعض الكتب الثانوية

عبيدان يبتدئ  ٬،إذن. ٬، السيما أن الشيعي ال يوصف بالكذب واإلفتراء)سيأيت شيعيت(صورة 
  ! كالمه مبغالطة٬، والغريب أنه مل يoشyر حىت إىل وجود صورة أخرى للتعبري

  :ويقول عبيدان

 الذي أن )الفداء جواده حافر لتراب روحي(ختصيصه  التعبري٬، هذا يف يلحظ ما وأول(
 من أحد املشاهدة يدعي لن أنه هذا من يستفاد وهلشيعته  من شاهدةامل يدعى سوف
ـيد عoلل قد غريهم؟   :بأمرين غريهم دون شيعته من هلا املدعي بكون التقي

 حصول ينفي من بينهم فإن وعدمها٬، والدته يف أساساً خمتلفون شيعته غري إن: األول
 املشاهدة٬، دعوى بينهم يكون لن هأن يعين وهذا يولد٬، سوف وأنه اآلن٬، إىل الشريفة والدته
  .)فتأمل

  :ويرد عليه

عبري ينسف ٬، وهذا الت)سيأيت شيعيت(قلنا بأن التعبري املوجود يف أمهات املصادر هو   ١
  .قضية عبيدان من األساس

                                                            
 – ٣٩٤ص :الطوسي الشيخ -  والغيبة ،٥١٦ – ٥١٥ص :الصدوق الشيخ -  النعمة وتمام الدين آمال: انظر -١

 الشيخ - ) المجموعة( المواليد وتاج ،)شيعتي إلى وسيأتي( وفيه ،٢٩٧ص ٢ج :الطبرسي الشيخ - واالحتجاج ،٣٩٥
 -  األنوار وبحار ،١١٢٩ – ١١٢٨ص ٣ج :الراوندي الدين طبق - والجرائح والخرائج ،٦٩ – ٦٨ص :الطبرسي
 وإلزام ،٢٦٠ص ٢ج :الطبرسي الشيخ - الهدى بأعالم الورى وإعالم ،٣٦١ – ٣٦٠ص ٥١ج :المجلسي العالمة
  .٣٧٥ص ١ج :الحائري اليزدي علي الشيخ - الغائب الحجة إثبات في الناصب
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من أهل التأمل ألحجم عن قوله   الذي يطالب غريه بالتأمل    لو كان عبيدان   ٢
صدر من غري الشيعي٬، على سبيل التضليل مثال٬ً، نعم رمبا ميكن أن تهذا٬، فدعوى املشاهدة 

يoقال إن املتلقي ينبغي أن يكون شيعيا٬ً، وهذا قوي٬، ولكنه ال مينع إمكانية أن يكون حىت 
  .املتلقي من غري الشيعة

  :ويقول عبيدان

 من كونه أن إال املباركة٬، والدته بتحقق القائلني من هلا املدعني أن سلم لو أنه: الثاين(
  .)فتأمل بدعواه٬، والتصديق القبول لعدم موجباً سبباً يكون سوف املوالني غري

  :ويرد عليه

؟ املفروض مبن يؤمن باإلمام  )بدعواه والتصديق القبول لعدم موجباً سبباً(ملاذا يكون   ١
X  ممن   وهو الظاهر عليكم    قبول وتصديق من يقول أنه شاهده٬، اللهم إال إذا كنتم

  ! ليتك يا عبيدان تتأمل يف هذا!! هلك بأي وادô سلك يقول مات أو

إذا كان املسألة غري متعلقة بالقبول والتصديق٬، بل بنفس اإلدعاء٬، فمدعي املشاهدة   ٢
صادقاً ال مينعه تكذيب الناس عن إدعائها٬، وكذلك إذا كان كاذباً فقد يكون املهم بالنسبة 

  .له تعكري املياه ال أكثر

  :ويقول عبيدان

 اختصاص على الشريف التوقيع داللة أن عليك يذهب وال هذا :املشاهدة من قصودامل(
 تعتمد الكربى الغيبة فترة يف تكون ال وأنه الصغرى٬، الغيبة خبصوص اخلاصة السفارة فترة

 املشاهدة هو منها املقصود أن قيل فلو فيه٬، املشاهدة من املقصود حتديد على كلياً  اعتماداً
 هو منها املقصود أن بين لو ما خبالف واضحة٬، املدعى على داللته تكون لنف الرؤية٬، مبعىن

 أنه إال منه٬، بدواً الظاهر هو كان وإن التوقيع يف املذكور املعىن بأن قلنا٬، وكما...  السفارة
 غري على محله إىل ودعت ظاهره٬، عن اللفظ لصرف موجبة قرينة وجدت مىت إليه يصار ال

 ظاهره على اللفظ محل كان لو أنه احملاورة مقام يف العادة جرت قد أنه كما معناه٬،
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 على حبمله تأويله إىل يصار فإنه يأول٬، أن وأمكن منه٬، أريد عما اللفظ لغوية يستوجب
 اخلاصة السفارة هي الشريف التوقيع يف املشاهدة من املقصود كون على فلنا ظاهره٬، خالف
  :طريقان

 فإنه السياق٬، وحدة وهي ذلك٬، على اللفظ حلمل وجبامل الداخلية القرينة وجود: األول
Tأن خيفى وال أثرا٬ً، عليه ويرتبون التحاور٬، مقام يف العقالء عليها يعول عقالئية قرينة يعد 

 احلديث أن ذلك السفارة٬، على فيه املنفي املشاهدة محل تستوجب التوقيع يف السياق وحدة
 إىل اإليصاء بعدم) رض( السمري أمر تضمن قد ألنه اخلاصة٬، السفارة انتهاء عن واقع فيه

 الغيبة يف املنفي يكون أن يستوجب وهذا التامة٬، الغيبة بوقوع الوصية مبنع األمر وعلل أحد٬،
  .)فتدبر السفارة٬، عن عبارة وهو الصغرى٬، الغيبة يف موجوداً ثابتاً كان ما التامة

  :ويرد عليه

لعينية املمكنة لكل إنسان٬، وهو ما يعين املشاهدة املقصودة يف التوقيع هي الرؤية ا  ١
الذي ال طائل  العبيداين إنتهاء الغيبة وحتقق الظهور٬، فال لغوية٬، وال موجب لكل هذا التعنت

  .وراءه

توجيه األمر للشيخ السمري بعدم اإليصاء ألحد من بعده ال يعين انتهاء السفارة٬،   ٢
من قبل  اجلديد عالن عن السفرياإلاإلذاعة أو كما يتوهم عبيدان٬، بل يعين فقط عدم 

فوصية السفري السابق أو نصه على الالحق ال يعين أكثر من الكشف عنه أو . السمري
  .التعريف به للناس

السفري ال يوصي مبعىن أنه يoنصب السفري الالحق٬، فمن ينصب السفراء  فمن الواضح أنّ
واآلن لو كانت . إلذاعة٬، إذن ال معىن إليصاء السفري سوى اإلعالن أو اXهو اإلمام 

السفارة انتفت مبوت الشيخ السمري٬، ومل يكن هناك سفري بعده٬، فما معىن أمر اإلمام له 
  ؟ )اإليصاء(بعدم اإلذاعة أو اإلعالن 
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بعدم  Xالبد أن يكون هناك سفري آخر٬، يعرفه الشيخ السمري٬، ليكون ألمر اإلمام 
سفري قد ال يعرفه الشيخ السمري٬، ولكن اإلذاعة معىن٬، أو على األقل البد أن يكون هناك 

  .)١( اإلمام أراد أن يشعرنا بوجوده

  .يدل على استمرار السفارة   بعكس ما يريده املعاندون    إذن توقيع السمري 

 يكون أن يستوجب وهذا التامة٬، الغيبة بوقوع الوصية مبنع األمر وعلل(: قول عبيدان  ٣
  .)السفارة عن عبارة وهو الصغرى٬، الغيبة يف موجوداً ثابتاً كان ما التامة الغيبة يف املنفي

 ٬، وال أدري ملاذا يظن أن)الثانية(هناك منفياً يف الغيبة التامة  ال أدري ملاذا يظن عبيدان أنّ
  ؟ هو السفارة٬، هل ألن الودع٬، أو ختت الرمل أخربه٬، أم ماذا   على افتراضه    املنفي 

٬، مث يأيت عبيدان هلواه حتديد النتيجة اليت يريدهاأليس من التعنت وركوب الرأس أن يترك 
  ! وبكل برودة ليسمي طريقته هذه حبثاً علمياً

٬، )اخل..ال توصِ: (Xالسياق الذي ورد فيه تكذيب مدعي املشاهدة ليس هو قوله   ٤
 وجل عز اهللا إذن بعد إال ظهور فال: (Xوإمنا هو احلديث عن الظهور املتمثل بقوله 

 يدعي من شيعيت وسيأيت ٬،جوراً األرض وامتالء القلوب٬، وقسوة ألمدا طول بعد وذلك
  ).مفتر كاذب فهو والصيحة السفياين خروج قبل املشاهدة ادعى فمن أال املشاهدة٬،

فالتوقيع يتضمن فقرتني؛ األوىل مضمو�ا إخبار السفري الرابع بوشيك وفاته وأمره بعدم 
والفقرة الثانية مضمو�ا . وع الغيبة الثانية أو التامةاإليصاء٬، أو إذاعة اسم السفري اجلديد٬، ووق

                                                            
 المكتب أحمد بن الحسن محمد أبو حدثنا( :٥١٦ – ٥١٥ص :وقالصد الشيخ - النعمة وتمام الدين آمال في ورد -١
 قبل فحضرته - روحه اهللا قدس - السمري محمد بن علي الشيخ فيها توفي التي السنة في السالم بمدينة آنت: قال
 أجر اهللا أعظم السمري محمد بن علي يا الرحيم الرحمن اهللا بسم: "نسخته توقيعًا الناس إلى فأخرج بأيام وفاته

 وقعت فقد وفاتك، بعد مقامك يقوم أحد إلى توص وال أمرك فاجمع أيام ستة وبين بينك ما ميت فإنك فيك إخوانك
 ، جورا األرض وامتالء القلوب، وقسوة األمد طول بعد وذلك وجل عز اهللا إذن بعد إال ظهور فال الثانية الغيبة

 وال مفتر، آاذب فهو والصيحة السفياني خروج قبل المشاهدة ادعى فمن أال المشاهدة، يدعي من شيعتي وسيأتي
 وهو إليه عدنا السادس اليوم آان فلما عنده، من وخرجنا التوقيع هذا فنسخنا: قال. العظيم العلي باهللا إال قوة وال حول
 سمع آالم آخر فهذا عنه، اهللا رضي ومضى. بالغه هو أمر هللا: فقال بعدك؟ من وصيك من: له فقيل بنفسه، يجود
  ).منه

 قال لكان وإال المتخرصين، من وأضرابه عبيدان فهمه ما اإليصاء بعدم األمر من يفهم لم السمري الشيخ أن وُيالحظ
  .العبارات من شاآل ما أو اآلن، بعد سفارة ال: لسائليه
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احلديث عن طول الغيبة الثانية وما حيصل فيها من قسوة القلوب٬، وامتالء األرض جورا٬ً، 
  .وبعدها احلديث عن إدعاء املشاهدة

هو أن يكون    كما يرى كل ذي بصر٬، فضالً عن ذي البصرية    واألنسب �ذا السياق 
  .هدة هو ادعاء الظهور كما تقدممعىن ادعاء املشا

  :ويقول عبيدان

 يكون أال التامة الغيبة لوازم من أن الشريف التوقيع من املستفاد إن فقل٬، تئش وإن(
 غلق أوجب الذي هو وهذا الشعبية٬، القواعد وبني املقدسة الناحية بني مباشر اتصال هناك
 املقدسة والناحية الشعبية القواعد نيب املباشر االتصال متثل كانت أل�ا اخلاصة٬، السفارة باب
  .فالحظ عرفنا٬، كما

  :أمران ذكرنا ملا ويشهد

 العهد٬، الم هي فيها الالم فإن املشاهدة٬،): وأمي بأيب( قوله يف العهد٬، الم وجود: أوهلما
 من أن ريب وال اإليصاء٬، بعدم أمره خالل من اخلاصة السفارة منع بصدد) عج( أنه ذلك
 فذلك املشاهدة٬، انتفت ومىت املشاهدة٬، ينفي فهو وااللتقاء٬، الرؤية اصةاخل السفارة لوازم
ـزامي باملدلول يدل   .)فتدبر السفارة٬، نفي على االلت

  :ويرد عليه

قلت أن الالم يف كلمة املشاهدة هي ) توقيع السمري يف امليزان(يف مقالك السابق   ١
٬، فما الذي )لالستغراق خيفى ال كما الالم أن ضرورة(: الم االستغراق٬، وهذا نص كالمك

  ! ؟ الشك يف أنه تيار اهلوى املتقلب )العهد الم(فصارت  تغري

؟  لالستغراقتدعي أن الالم للعهد أو    الصفاقة وغري اهلوى    أساس  أي مث على  ٢
؟ أليس من املمكن مثالً أن يكون  ومن قال لك أن من لوازم السفارة اخلاصة الرؤية وااللتقاء

  ؟ ينقل التوجيهات إىل السفري٬، ويأخذ منه األسئلة وغريها مثة رسول
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  :ويقول عبيدان

 هو نفيها إىل الداعي أن يفيد التوقيع يف التأمل فإن املشاهدة٬، نفي موجب: ثانيهما(
 العمد ذلك من غايته للمشاهدة٬، املدعي أن مبعىن دعواها٬، على املترتب التضليل من احلذر
 لن للمشاهدة املدعي أن ريب وال شيعته٬، من بكونه قُيد هلذا ولعله املوالني٬، تضليل إىل

 وأمي بأيب وهو والسفارة٬، البابية ادعاء هو غايته بل الرؤية٬، لدعوى دعواها جمرد غايته تكون
  .)ذلك إىل فأشار وانقضائها٬، نفيها بصدد

  :ويرد عليه

شاهدة٬، ومل ادعوا امل  وبعضهم على األقل معروف الصالح    الكثري جداً من الناس 
ن هؤالء مدعو تلمTح إىل أنّ   واهللا العامل    ولعلك . يدعي أي! منهم السفارة٬، فكالمك لغو

  .بل هذا هو مفاد كالمك فاتق اهللا ! أل�م بظنك يدعون السفارة ؛ناذبوك

  :ويقول عبيدان

 لهمح أن إال معىن٬، منه الظاهر وكان كالم وجد إذا فإنه اللغوية٬، عن الكالم صون: الثاين(
 صوناً تأويله٬، إىل يعمد فإنه عليه٬، البناء من مينع ما لوجود منه٬، االستفادة عدم يوجب عليه
 نفي يف ظاهرة كانت وإن العبارة فإن... ظاهره  خالف على حبمله ولو اللغوية٬، عن له

 املتضمنة النصوص وبني بينها املعارضة وقوع يستوجب وهذا الرؤية٬، مبعىن املشاهدة
   ذلك يف كالم وسيأيت باملعارضة٬، التسليم مع وقوعها على املشتملة القصصو إلمكا�ا٬،
ـزم أن إما وعندها٬،  أو الشريف٬، التوقيع عن اليد رفع أو الرؤية٬، نصوص عن اليد برفع يلت
 لفظ فيحمل عنه٬، اليد رفع وعدم ظاهرها٬، خالف على حبمله أحدمها يف التأويل إىل العمد

  .)فالحظ الرؤية٬، على وليس السفارة٬، على فيه املشاهدة

  :ويرد عليه
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٬، فالتوقيع بصدد Xعرفنا أن ال وجود للمعارضة بني التوقيع وأخبار اللقاء باإلمام   ١
تكذيب ادعاء املشاهدة املتيسرة للجميع٬، أي املشاهدة اليت تعين الظهور٬، وذلك قبل حصول 

  ).السفياين والصيحة(العالمتني املذكورتني فيه 

 ملاذا تؤولون املشاهدة مبعىن: السؤال هوجدالً أن التعارض حاصل٬، ف افترضنا لو  ٢
وأين الداللة القطعية املطلوبة يف العقيدة٬،  .ال تؤولو�ا مبعىن آخرالسفارة٬، أو النيابة اخلاصة٬، و

  ؟! له أهواؤكمساقتكم  وها أنتم تبنون عقيدة على تأويلٍ

؟ هل تفعلون ذلك فقط  فيه اخلطأمث كيف تبنون دينكم على تأويل بارد٬، يoحتمل   ٣
  .؟ إذن واهللا أظهرت الدعوة املباركة ما ختفونه من عناد للحق لتعاندوا دعوة احلق اليمانية

  :ويقول عبيدان

 خصوص هو الشريف التوقيع يف املنفي بكون القائلون يستند وقد هذا :املقام يف توجيه(
 الغيبة دوافع مالحظة ذلك لنفي الداعي بكون اخلاصة٬، السفارة منها املقصود وليس الرؤية٬،
  .)القتل من واخلوف) عج( أعدائه كثرة وهي إليها٬، والداعي

  :ويرد عليه

  .هو إعراض الناس عنه٬، فال حول وال قوة إال باهللا Xغيبته  سبب إنّ :بل نقول

  :ويقول عبيدان

 األرض متأل اليت يةالعامل الدولة إلقامة املذخر أنه) وأمي بأيب( لغيبته املوجب يكون ورمبا(
  .)غيبته فكانت حياته٬، على احلفاظ يستوجب وهذا وجورا٬ً، ظلماً ملئت كما وعدالً قسطاً

  :ويرد عليه

كونه املذخور إلقامة دولة العدل اإلهلي يقتضي املبادرة  ؟ إنّ هل تعقل ما تقول يا عبيدان
يق اهلدف بالنتيجة غاب وتأجل حتق Xنعم هو !  لتحقيق اهلدف٬، ال الغيبة وتأجيل اهلدف
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ال تسألوا : (ومتردهم عليه٬، وهلذا قال جواباً على سؤال ٬،لعدم وجود القابل٬، وخلذالن الناس
  ).لكم تسؤكم ن أشياء إن تoبدnع

  :ويقول عبيدان

 املقدسة الناحية صاحب انقطاع على متوقفاً كان ملا التامة الغيبة حتقق إن :ودفع وهم(
 ووجود الصغرى٬، الغيبة يف وبينهم بينه كانت اليت الواسطة وجود بعدم الشعبية٬، قواعده عن

 وجود عدم مع حتققها٬، ميكن بأنه القول٬، فيمكننا التامة٬، الغيبة حتقق من مانع واسطة
 على الناس٬، لقيادة علم من حيتاج مبا ويزوده سفرياً) عج( اإلمام يرسل بأن وذلك الواسطة

 اإلمام بني اتصال أي متاماً وينعدم اجلماهري٬، حلركة واملوجه القائد هو السفري يكون أن
 نفس يف السفري ويوجد اللقاء٬، عدم على القائمة التامة الغيبة عنوان فيتحقق واجلماهري٬،

  .الوقت

  :احتمالني أحد عن حاله خيلو ال السفري هذا من يصدر ما أن ضرورة فيه٬، ما خيفى وال

  .الواقع للوح موافقاً منه الصادر يكون أن  ١

  .واقعية أحكاماً وليست ظاهرية٬، أحكام عن عبارة منه الصادر يكون أن  ٢

 نلتزم اليت العامة النيابة معىن هو هذا أن يف إشكال فال الثاين٬، االحتمال على بين لو أما
  .الكربى الغيبة عصر يف للفقهاء باإلرجاع الشريف التوقيع عليها دل واليت �ا٬،

 التعرض يتم مل أمور من يستجد ما يف يعمل فكيف األول٬، االحتمال على بين لو وأما
 سوف أم اإلهلام٬، بواسطة ولو وحيا٬ً، ذلك إليه يلقى سوف أم ٬،)وأمي بأيب( يلتقيه هل إليها٬،
  .)الظاهر حبسب فيه جييب جيعله

  :ويرد عليه

عبيدان يف كالمه هذا يرد على ما كتبه أبو حممد األنصاري يف رده على الشيخ حممد 
ألن متامية  ! انعدام السفارةهو ) التامةالغيبة ( معىن ذهب السند إىل القول بأن فقد. السند



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ....................................................... ١٧٠

حيقق ) السفري(تعين انعدام الواسطة بينه وبني الناس٬، ألن وجود الواسطة    بظنه    الغيبة 
وكان من  .نوع من االتصال بني اإلمام والناس٬، وإن كان غري مباشر٬، أي بواسطة السفري

أطروحة على سبيل النقض عليه ال أكثر هي اليت يناقشها  تقدمي اأجبناه � النقاط اليتمجلة 
  .عبيدان هنا

واآلن عبيدان يoشكل بأن ما يصدر عن السفري هل هو األحكام الواقعية٬، أم الظاهرية؟ إذا 
فال مشكلة لدى عبيدان ألن هذا بظنه نفس القول بالنيابة العامة املزعومة ) الظاهرية(قلنا 

فماذا يعمل مع املستجدات؟ هل يرجع لإلمام ويكون حاله حال  )الواقعية(وإذا قلنا  للفقهاء٬،
  ؟ سفراء الغيبة الصغرى ويفشل مرادنا من النقض على السند٬، أم هناك حل آخر

  :الرد يف نقاط

عصر الغيبة الصغرى٬، ونيابة  عبيدان كما هو واضح يتصور الفرق بني نيابة سفراء  ١
أن األحكام الصادرة عن الفقهاء ظاهرية٬، كما يسمو�ا٬، واألحكام اليت  الفقهاء املبتدعة هو

وهذا يف احلقيقة تضليل . Xتصدر عن السفراء واقعية ألن مصدرها اإلمام املهدي 
  .ن٬، بينما الفقهاء مل ينصبهم أحدلناس٬، فالفرق هو أن السفراء منصبوواستحمار ل

 تسمونه أحكاماً ظاهرية فهي تسميةما  احلكم إما حكم اهللا٬، أو حكم اجلاهلية٬، أما  ٢
  .ما أنزل اهللا �ا من سلطان

 السفري ألن ؛ال ينفعه بشيء ادث٬،إشكال عبيدان خبصوص حكم املستجد من احلو  ٣
كن أن يلجأ فيها ميإنه ف  أفضل نتيجة لعبيدان  وهي   احلكم بعلى فرض عدم معرفته 

   كما يتوهم عبيدان   ملسألة ليست حمصورة مثال٬ً، وال يرجع لإلمام٬، وبالنتيجة فا لالحتياط
  .٬، وبني احلكم حبسب الظاهر كما يفعل فقهاء عبيدانXبني الرجوع لإلمام 

  :ويقول عبيدان
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 الكربى٬، الغيبة زمان يف اخلاصة السفارة ثبوت عدم على لالستدالل ويكفي هذا :خامتة(
 عدم أن من املعروفة٬، عدةللقا االستناد من املكارم مكيال كتاب صاحب كلمات يف جاء ما

  .)العدم على دليل الدليل

  :ويرد عليه

ألن األصل هو وجود السفارة٬، مث هم قالوا بانعدامها٬، فعليهم  ؛هذا هروب من عبيدان
  ! هم أن يأتوا بالدليل ال أن يطالبوا غريهم به

  :ويقول عبيدان

 اخلاصة السفارة عموضو وليس األمور٬، هذه مبثل االعتناء على أصحابنا عادة جرت وقد(
 جواده حافر لتراب روحي( به مرتبط هو ما كل إن بل �ا٬، اعتىن اليت املوضوعات من فقط
 وسأله رآه٬، من يف الكتب ألفوا قد أ�م حىت منهم٬، واهتمام اعتناء حمط كان قد) الفداء

 السفارة٬، ملنصب مدعياً يكن ومل املقدسة٬، الناحية صاحب أنه يعرف ال كان وقد مسائل٬،
  .)فالحظ

  :ويرد عليه

  رة لوصلنا؟ هل تريد أن تقول إنه لو كان يوجد دليل على السفا يا عبيدان؟ وماذا يف هذا

   ألن األصل هو وجود السفارة والسفراء٬، مث زعمتم  ؛إذا كان هذا ما تريد فتلك مصيبة
داللة  أن السفارة انعدمت٬، واآلن بعد أن تبني لكم عدم    )١(اعتماداً على توقيع السمري

أما إذا كنت تقصد أن كل ما !!  دليلالالتوقيع على انعدام السفارة صرمت تطالبون اآلخر ب
  ! صدر عن آل حممد٬، أو حىت كل ما كتبه علماء الشيعة قد وصلنا٬، فمصيبة جهلك أعظم

  :ويقول عبيدان

  :البني يف أعالمنا من لعلمني بكلمتني املقال ولنختم(

                                                            
  .يزعمون ما نقيض على يدل التوقيع أن اتضح -١
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 فيها السفراء كانت اليت الغيبة فهي األوىل الغيبة فأما: قال ٬،)هر( النعماين للشيخ: األوىل
 خيرج واألعيان٬، األشخاص موجودي ظاهرين منصوبني قياماً اخللق وبني X اإلمام بني
 املعضالت من عنه يسأل ما كل عن واألجوبة احلكم وعويص العلم٬، غوامض أيديهم على

 هي الثانية والغيبة مد¢ا٬، وتصرمت امها٬،أي انقضت اليت القصرية الغيبة وهي واملشكالت٬،
 ميضيه الذي والتدبري تعاىل٬، اهللا يريده الذي لألمر والوسائط السفراء أشخاص فيها ارتفع اليت
 بعد األمر ادعى من كل أن عندنا إن: قال ٬،)قده( قولويه ابن لشيخنا: الثانية .اخللق يف

 يف صرحيهما بل العبارتني٬، اكلت ظهور خيفى وال .مضل ضال منمس كافر فهو السمري
  .)الكربى الغيبة يف اخلاصة السفارة انقطاع

  :ويرد عليه

  يستشهد عبيدان بقول الشيخ النعماين والشيخ ابن قولويه٬، وهو يعلم  ٬،سبحان اهللا
  .قوهلما ليس حبجة أنّ  ولعله ال يعلم٬، فالتقليد أعمى البصائر واألبصار 

 اليت هي الثانية(: من كالم الشيخ النعماين هو قولهغاية ما ميكن أن يستدل به  مث إنّ
ميكن الزعم بأ�ا ظاهرة٬، فما بالك  ال عبارة٬، وهذه ال)والوسائط السفراء أشخاص فيها ارتفع
  ! )١( يف انقطاع السفارة  كما زعم    ةبصرحي

 بني يهاف السفراء كانت اليت الغيبة فهي األوىل الغيبة فأما(: فالعبارة وردت يف مقابل قوله
٬، وعليه ميكن )واألعيان األشخاص موجودي ظاهرين منصوبني قياماً اخللق وبني X اإلمام

الواردة يف العبارة الثانية بأن املقصود منها هو عدم ظهور أشخاص  )ارتفع(تفسري كلمة 
وعلى أي حال . السفراء٬، أي إ�م موجودون وإن مل يعلنوا عن أنفسهم لعدم وجود القابل

لشيخ النعماين يظن كما يظن عبيدان بأن السفارة قد انعدمت فإننا نطالبه بالدليل٬، إذا كان ا
  .ولكل مقام مقال

وميكن فهمها٬، وهو األقوى٬، بأ�ا إشارة إىل أشخاص السفراء املعهودين يف الغيبة 
  .الصغرى٬، والقضية بالنتيجة من قبيل القضية اخلارجية

                                                            
  .ذلك بعد يعود ثم زمنًا ينقطع فقد انعدامه، يعني ال شيء انقطاع -١
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 فهو السمري بعد األمر ادعى من كل أن عندنا إن(قول ابن قولويه وهذا هو املفهوم من 
فهو يشري به إىل جمموعة من مدعي السفارة املزيفني الذين عرفهم  )مضل ضال منمس كافر

أي إنه أطلق كالمه على حنو ). يدعي(ومل يقل ) ادعى(التأريخ٬، ولذلك عرب بالفعل املاضي 
  .)١( القضية اخلارجية٬، ال احلقيقية٬، كما يعربون

جمرد االحتمال فيهما كافô متاما٬ً، فيجتمع يف كالم عبيدان االستدالل بكالم  أنّهذا على 
  ! من كالمه ليس بدليل٬، واالستدالل مبا ميكن أن ال يكون داالً على األقل

* * * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 والقضية الحقيقية القضية: (١٥١ – ١٥٠ص ١ج :األصول علم في دروس الصدر باقر محمد السيد يقول -١

 الحقيقية، القضية نحو على يجعل وأخرى الخارجية القضية نحو على يجعل تارة الشرعي الحكم  لألحكام الخارجية
 وأخرى أآرمهم، فيقول مثال العلماء من فعال الموجودين األفراد إلى يشير تارة المشرع المولى إن: ذلك وتوضيح
 والحكم. فأآرمه عالم وجد إذا: فيقول فعال موجود عالم هناك يكن لم ولو إآرامه بوجوب ويحكم العالم وجود يفترض

  ).الحقيقية القضية نحو على مجعول الثانية الحالة وفي الخارجية، القضية نحو على مجعول األولى الحالة في



א Xאא

  :عبيدان يقول

 له أن فهل متزوج٬، X أنه على بين وإذا ال٬، أم متزوج٬،) عج( املنتظر اإلمام أن هل(
 السؤال هذا عن اإلجابة أن عليك يذهب ال ؟ له أوالد وال عقب ال أنه أم وأوالدا٬ً، عقباً
  :بلحاظني تكون أن ينبغي

  .تقتضيه وما العامة٬، القواعد طبق على اإلجابة تكون أن: األول

 على ودلت وجودة٬،م كانت لو اخلاصة٬، النصوص تفيده ملا وفقاً اإلجابة تكون أن: الثاين
  .العقب وجود نفي أفادت أم له٬، العقب وجود

  :العامة القواعد مقتضى

 تذكر من املذكور٬، السؤال عن اإلجابة يف العامة القواعد تقتضيه ملا نتعرض أن قبل البد
  .)حقيقتها يف احتمالني وجود األعالم كلمات يف ذُكر فقد الغيبة٬، حقيقة

  :ويرد عليه

 يف ذُكر فقد( :٬، وهذا قولهواحتماالتن قواعد ليست سوى ظنون٬، إذن ما يسميه عبيدا
٬، فأي دين وأي عقيدة هذه اليت تبىن على )حقيقتها يف احتمالني وجود األعالم كلمات
  ؟! والظن االحتمال

٬، وهو كالم ال )وخفاء العنوان(٬، )خفاء الشخص(عما يسميه سيتحدث عبيدان بعد هذا 
جهل هؤالء  مدى ولكننا نذكره ونعلق عليه ليتبني القارئ أمهية وال قيمة له٬، حبد ذاته٬،

  .وغرورهم األجوف

البحث يف ثبوت الذرية لإلمام املهدي واضح للغاية٬، فليس على الباحث سوى النظر  إنّ
يف الروايات ليتحقق من األمر٬، ولكن ألن بعض العلماء قد رسم ملقوليت خفاء الشخص 
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للمقلدين٬، ومن راهقوا الفكر قريباً أمثال عبيدان من وخفاء العنوان قوسn وهمٍ كان البد 
  .املرور حتته

  :يقول عبيدان

 الناحية صاحب أن يعين وذلك الشخص٬، خفاء هو الغيبة٬، من املقصود يكون أن: األول(
 إليه يصل ال حيث األنظار٬، عن بشخصه خمتفô) الفداء جواده حافر لتراب روحي( املقدسة
 وال .إليه أحد يصل يكاد ال مغلقة٬، غرفة يف وضع قد أنهفك بأحد٬، هو يتصل وال أحد٬،
) وأمي بأيب( أنه تضمنت اليت النصوص من قليلة غري ومجلة يتناىف االحتمال هذه أن يف ريب
 وغري ٬،X احلسني اإلمام جده قرب عند عاشوراء يوم ويكون عام٬، كل يف املوسم حيضر
  .)ذلك

  :ويرد عليه

أما لو قيل تبعاً لبعض األخبار باختفاء  تفائه طيلة الوقت٬،التنايف يتحقق فيما لو قيل باخ
 حيضر(: هذا على أن ما ذكره عبيدان بقوله. شخصه عن أنظار بعض من التقى �م فال تنايف

مع  حىت ال يتناىف )احلسني اإلمام جده قرب عند عاشوراء يوم ويكون عام٬، كل يف املوسم
ا املانع من أن يكون خمتفياً عن األنظار٬، أي ال تراه إذ م! القول املفترض باختفائه طيلة الوقت

  ؟ األنظار٬، وهو يف الوقت ذاته حاضر يف املوسم٬، أو عند قرب جده احلسني صلوات اهللا عليه

 X اهللا عبد أبا مسعت(: قال زرارة٬، بن عبيد عنصريح بعض الروايات٬، فهذا  بل إنّ
  .)١( )يرونه وال فرياهم املوسم فيشهد إمامهم الناس يفقد: يقول

 بن علي احلسن أيب عن: ٬، ففي كمال الدينكذلك Xمثل هذا مروي يف اخلضر و
 باب على فوقف آت أتاهم  اهللا رسول قبض ملا(: قال ٬،)السالم عليهما( الرضا موسى
: X طالب أيب بن علي فقال ٬،يرونه وال كالمه يسمعون البيت وأهل به٬، فعزاهم البيت

  .)٢( ) بنبيكم يكميعز أتاكم X اخلضر هو هذا

                                                            
  .١٢٦ص :القمي بابويه ابن - والتبصرة اإلمامة -١
  .٣٩١ص :الصدوق الشيخ -  النعمة وتمام الدين آمال -٢
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الغيبة هي غيبة شخص أو غيبة عنوان  إنّ ٬،وال أريد مما تقدم اخلوض يف خترصا¢م٬، فأقول
كما تصور هلم عقوهلم العاجزة عن تصور حقيقة الغيبة٬، بل غاييت إظهار خطل عقوهلم٬، ال 

  .أكثر

  :ويقول عبيدان

 بني موجوداً يكون أنه مبعىن العنوان٬، خفاء هو الغيبة من املقصود يكون أن: الثاين(
 ال لكنهم منهم٬، واحد وكأنه وبينهم٬، معهم يعيش فهو بشخصه٬، يعرف ال أنه إال الناس٬،
 اإلمام أنه أما مثال٬ً، األشراف للسادة ينتسبون الذين الرجال٬، من رجل فهو يعرفونه٬،
 من ةكبري جمموعة تساعده الثاين احملتمل أن خيفى وال ... بذلك يعرفونه ال فهم ٬،Xاحلجة

 من ذكر تضمنت اليت    �ا القبول فرض على    واحلكايات القصص وكذا النصوص٬،
  .)رآه

  :ويرد عليه

٬، من قبيل الروايات ترى ما عسى يقول عبيدان يف الروايات اليت تنسف ما يذهب إليه هنا
  :التالية

 مقو جوار لنا كره إذا اهللا إنّ :X جعفر أيب من خرج(: قال ٬،األنباري مروان عن   
  ؟ )١( )أظهرهم بني من نزعنا

 األمر هذا لصاحب يكون(: قال أنه )السالم عليهما( علي بن حممد جعفر أيب عن   
  .)٢( )... طوى ذي ناحية إىل بيده وأومى    الشعاب هذه بعض يف غيبة

 عيون عن ولدي من املتغيب غاب إذا حىت... (: ٬، إنه قالXعن أمري املؤمنني    
  .)٣( )... الناس

                                                            
  .٢٤٤ص ١ج :الصدوق الشيخ - الشرائع علل -١
  .١٨٧ص :النعماني إبراهيم بن محمد - الغيبة آتاب -٢
  .١٤٦ص :النعماني إبراهيم بن محمد - الغيبة آتاب -٣
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هذه األحاديث كما هو واضح تدل على أن اإلمام ليس بني الناس كما يدعي كل 
  .القائلون بأطروحة خفاء العنوان

  :ويقول عبيدان

 االلتزام ميكن هل الغيبة٬، حقيقة يف ذكرا الذين احملتملني لكال ووفقاً أنه يهمنا الذي(
  .)الزوجية بثبوت

  :ويرد عليه

!  ذين االحتمالني٬، وال يعتقد أن وراء عبادان قريةيبدو أن عبيدان ال يرى حمتمالً غري ه
  .وكل هذا حتكم وجهل

  :ويقول عبيدان

 ال أنه يف إشكال وال ريب فال الشخص٬، خفاء وهو األول٬، االحتمال على بناءاً أما(
 الذي واهلدف والغاية يتناىف إليه ثبو¢ا ألن ذلك ٬،X له الزوجية بثبوت للقول جمال

 أحد كل عن شخصه خفاء هو وقوعها من األهداف أحد أن إذ أجله٬، من الغيبة حصلت
 أن جداً الطبيعي ومن .إليه األعداء وصول دون واحليلولة ومحايته٬، عليه احلفاظ أجل من

 غاب اليت الغاية هذه انتفاء مثّ ومن أمره٬، انكشاف وتوجب املعىن٬، هذا تنايف بامرأة زوجيته
  .أجلها من

 جداً دقيقاً إعداداً أعدت وقد جدا٬ً، مأمونة بامرأة زوجيت سوف أنه يدعى أن إال اللهم
 قريب من عليه خطر �ا لقائه يف يكون وال ألحد٬، به البوح وعدم سره حفظ ميكنها حبيث
  .)املعدوم إىل يصل أن ميكن الذي النادر الفرد من هذا ولعل بعيد٬، أو

  :ويرد عليه

  .دائما٬ً، ولكل شخصما يقوله عبيدان يoتصوnر فيما لو قيل خبفاء الشخص 
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٬، فهو خلط بني مقولة )اخل...مأمونة  بامرأة يتزوج سوف أنه يدعى أن إال(: أما قوله
إذ إن تصور األمانة والكتمان يف شخص الزوجة . خفاء الشخص ومقولة خفاء العنوان

  .منشؤه بالضرورة التفكري مبسألة عدم انكشاف هويته أو عنوانه٬، وليس بكون شخصه خمفياً

ألنه يف هذه احلالة يقول  ؛أصر عبيدان على أنه مل خيلط٬، فعليه أن يراجع طبيباً عقلياًوإذا 
يوجد    !  رغم إن املفروض أنه خمفي الشخص   إن الزوج غري املخفي شخصاً عن الزوجة 

خطر عليه من أن زوجته٬، إن مل تكن مأمونة٬، فإ�ا قد تكشف شخصه للناس الذين ال 
  ؟! شخصه عنهمميكنهم أن يروه الختفاء 

 إىل يصل أن ميكن الذي النادر الفرد من هذا ولعل(: مث أليس من السخف القول
؟ وعلى أي  نادرا٬ً، أو معدوماً   أي املأمون جداً     ملاذا يكون مثل هذا الفرد! )املعدوم

  ! ؟ سبحان اهللا كلٌ يرى الناس بعني طبعه أساس بنيت حكمك املتعسف يا عبيدان

هذا الشخص موجود حتما٬ً، ولكن ألن وجوده ينسف عبيدان وخترصاته مثل  احلقيقة إنّ
  .إىل نفيه أو إعدامه من عامله الضيق جداً السقيمة عمد

  :ويقول عبيدان

 عن عبارة الغيبة حقيقة وأن الثاين٬، االحتمال على بين لو أما :العنوان خفاء احتمال(
  :ينبعد ضمن احلديث فينبغي الشخص٬، خفاء وليس العنوان خفاء

  .ال أم متزوج أنه وهل الزوجية٬،: األول

  .والعقب الذرية ثبوت: الثاين

 حيث من وأخرى اإلمكان٬، حيث من تارة فيه فاحلديث: األول البعد إىل بالنسبة أما
  :الوقوع

 بالنظر إليه الزوجية ثبوت يف إشكال ال أنه فالظاهر اإلمكان٬، حيث من فيه احلديث أما
  .منهم كواحد بينهم ويعيش األفراد٬، كبقية االجتماعي الوسط يف يتواجد أنه ذلك األويل٬،



  ١٧٩ ................................................. ١ج / يف القطيف ضجة

 عليه يظهر لن أنه يعين مما األربعني٬، عمر يف X أنه من النصوص تضمنته ما أن إال
 توجب قد) وأمي بأيب( يعيشها اليت اخلاصة حاالته أن كما الكرب٬، عليه يبدو ولن الشيب
  .)منه االرتياب دهاعن حيصل بل الزوجة٬، هذه ذهن إىل التشكيك تسرب

  :ويرد عليه

أطروحة خفاء العنوان ال تعين خفاء العنوان عن كل الناس٬، دون استثناء٬، وإذا كان أحد 
بعنوان رمبا قال �ذا٬، فقوله ال خيتصر املسألة٬، كيف وقد ورد ما يدل على أن البعض يعرفونه 

للشيخ املفيد  Xيف كتابه ٬، من قبيل الرجل الثقة الذي ورد ذكره Xكونه اإلمام 
  .)١( )٬، وخط ثقتنابإمالئنا   أيها الويل امللهم للحق العلي   هذا كتابنا إليك ...(

لصاحب هذا األمر  إنّ(: قال ٬،Xعن اإلمام الصادق وكذلك املوىل الذي يلي أمره٬، ف
ويقول  ٬،ويقول بعضهم لقد قتل ٬،حدامها تطول حىت يقول بعضهم لقد ماتإغيبتني 

يعين ستسود حالة  ٬،)ال يبقى على أمره من أصحابه إال نفر يسري حىت ٬،بعضهم لقد ذهب
البعض سيقول  ٬،البعض سيقول قتل ٬،البعض سيقول مات ٬،Xعامة يف وجود اإلمام  شر

وال ( :من الرواية موضع الشاهد .ذهب حىت ال يبقى على أمره من أصحابه إال نفر يسري
  .)ي أمرهحد من ولده وال غريه إال املوىل الذي يلأيطلع على موضعه 

ميكن إذن أن يكون جمهوالً من اجلميع باستثناء بعض األشخاص الثقاة٬، وعلى هذا : أقول
  .من هؤالء الثقاةالزوجة  ال مانع من أن تكون

  :ويقول عبيدان

 متاميتها مقدار يرى حىت ذلك٬، على داللتها يدعى اليت النصوص تلك يف النظر من البد(
  .ال أم القواعد٬، مقتضى عن اليد رفع يوجب مما املدعى٬، على الداللة يف

                                                            
  .٢٢٩ص ٣ج :النوري زاالمير - المستدرك خاتمة -١



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ....................................................... ١٨٠

 النصوص من مجلة الثاقب النجم كتابه يف) ره( الطربسي احملدث شيخنا نقل وقد هذا
 تدل أ�ا ريب وال ٬،)الفداء جواده حافر لتراب روحي( له والذرية العقب ثبوت على للداللة
  :النصوص وتلك له٬، الزوجية ثبوت على االلتزامية بالداللة

 عبد أبا مسعت: قال عمر٬، بن املفضل إىل ينتهي بسند) ره( الشيخ غيبة يف جاء ما: األول
 مات٬،: بعضهم يقول حىت تطول إحدامها غيبتني٬، األمر هذا لصاحب إن: يقول X اهللا

 نفر إال أصحابه من أمره على يبقى ال حىت ذهب٬،: بعضهم ويقول قتل٬،: بعضهم ويقول
  .أمره يلي الذي املوىل إال غريه وال ولده٬، من أحد موضعه على يطلع ال يسري٬،

 يوسف بن يعقوب عن متعددة بأسانيد ومجاعة الغيبة يف) ره( الطائفة شيخ رواه ما: الثاين
 صلوات فيه مكتوب وكان دفتراً إليه أرسل X أنه     حديث يف    األصفهاين الضراب

 تصلي أن أردت ذاإ وأمره عليه٬، اهللا صلوات وعليه األئمة وباقي  اهللا رسول على اهللا
 وشيعته٬، وذريته نفسه٬، يف أعطه اللهم: منه موضع يف طويل وهو هكذا٬، عليهم فصلي عليهم
  .عينه به تقرT ما الدنيا أهل ومجيع وعدوه وعامته٬، وخاصته ورعيته٬،

  :هكذا آخره ويف

 آجاهلم٬، يف وزد أعمارهم٬، يف ومد ولده٬، من واألئمة عهده٬، ووالة وليك٬، على وصل
  .قدير شيء كل على إنك وآخرة٬، ودنيا٬، ديناً آماهلم قصىأ وبلغهم

 اليت املخصوصة الزيارة يف األسبوع مجال كتابه يف طاووس ابن السيد ذكره ما: الثالث
  .الطاهرين الطيبني بيتك آل وعلى عليك اهللا صلى: اجلمعة يوم يف تقرأ

  .عةاجلم يوم هذا بيتك آل وعلى عليك اهللا صلوات: منها آخر موضع ويف

 التلعكربي موسى بن هلارون الدعوات جمموع كتاب عن البحار صاحب حكاه: الرابع
 يصل حىت واحدا٬ً، واحداً  األئمة مجيع وعلى ٬، اهللا رسول على والصالة السالم من
 صل اللهم ولده٬، من واألئمة عهده٬، والة على السالم: فيقول املقدسة٬، الناحية صاحب إىل

 أمرك٬، من أسندت ما هلم ومتم نصرهم٬، وأعز آجاهلم٬، يف وزد آماهلم٬، وبلغهم عليهم٬،
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 وأركان علمك٬، وخزائن كلماتك٬، معادن فإ�م أنصارا٬ً، دينك وعلى أعوانا٬ً، هلم وأجعلنا
 خلقك٬، من وصفوتك عبادك٬، من وخلصائك أمرك٬، ووالة دينك٬، ودعائم توحيدك٬،
 علينا وأردد والسالم٬، التحية امن وبلغهم أصفيائه٬، أوالد وصفوة أوليائك٬، وسالئل وأوليائك

  .وبركاته اهللا ورمحة عليهم والسالم السالم٬، منهم

 املقدسة الناحية صاحب زيارة بعد يقرأ دعاء من طاووس ابن السيد نقله ما: اخلامس
 ومجيع وعامته وخاصته ورعيته وشيعته وذريته نفسه يف أعطه اللهم: فيه جاء وقد ٬،)عج(

  .نفسه بن وتسر ه٬،عين به تقر ما الدنيا أهل

  .اخلضراء اجلزيرة قصة: السادس

  .هلب أيب بنات إحدى هي X زوجته أن مصباحه يف الكفعمي الشيخ نقله ما: السابع

 دعاءاً قرة أيب ابن عن رمضان شهر عمل كتاب يف طاووس ابن السيد نقله ما: الثامن
 وجتعله: فيه يف جاء وقد ٬،X احلجة اإلمام وجود حلفظ األيام مجيع يف يقرأ أن البد

  .الوارثني األئمة من وذريته

 يتضمن وهو ٬،X الصادق اإلمام عن معترب بسند الطائفة شيخ رواه الذي اخلرب: التاسع
 فقرا¢ا ومن وفاته فيها كانت اليت الليلة يف X املؤمنني ألمري  اهللا رسول وصايا بعض
  .بنياملقر أول ابنه إىل فليسلمها الوفاة حضرته فإذا: قال أنه

 أنه X الرضا عن الرمحن عبد بن يونس روى: مصباحه يف الكفعمي ذكره ما: العاشر
 وأنه. آخره إىل ... وليك عن ادفع اللهم: الدعاء �ذا X األمر لصاحب بالدعاء يأمر كان
  .بعده من واألئمة عهده٬، والة على صل اللهم: آخر يف ذكر

 أليب قال أنه X الصادق اإلمام عن املشهدي بن حممد مزار يف ورد ما: عشر احلادي
  .وعياله بأهله السهلة مسجد يف X القائم نزول أرى كأين: بصري

 صبح أعمال يف البحار من الصالة جملد يف) قده( اÔلسي العالمة حكاه ما: عشر الثاين
 ومن الفجر٬، صالة بعد يقرأ طويالً دعاءاً قدمائنا مؤلفات من قدمي أصل عن اجلمعة يوم
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 حىت وناصراً وقائداً وحافظا٬ً، ولياً خلقك يف لوليك كن اللهم: X للحجة الدعاء فقرات
  .الوارثني األئمة فيها وذريته وجتعله طوال٬ً، منها ومتتعه طوعا٬ً، أرضك تسكنه

 أن ضرورة املدعى٬، عن خارج العلم هذا يراع سطرته ما أكثر أن عليك يذهب وال
 الغيبة زمان يف) الفداء جواده حافر بلترا روحي( له وعقب ذرية ثبوت يف احلديث
 عصر يف ذلك كان ولو) وأمي بأيب( له العقب مطلق ثبوت حول احلديث وليس الكربى٬،
 اليت النصوص تصنيف ميكننا إنه: نقول وأجلى٬، أوضح بصورة املطلب يتضح وحىت الظهور٬،
  :طائفتني إىل النوري احملدث ذكرها

 وقبل الكربى٬، الغيبة زمان يف له والعقب الولد وجود ذكر تضمنت اليت النصوص: األوىل
  .الظهور زمان حتقق

 عن ساكتة لكنها له٬، والذرية العقب ثبوت عن احلديث تضمنت اليت النصوص: الثانية
 بعد ذلك يكون أم الكربى٬، الغيبة زمان يف يكون ذلك أن وهل وجودها٬، وقت حتديد
 هذه من جمملة النصوص أن يعين ذاوه. وعدالً قسطاً لألرض وملئه) وأمي بأيب( ظهوره
 مل أ�ا كما الزوجية٬، حصول عن فضالً والعقب٬، الذرية وجود وقت حتدد مل فهي الناحية٬،
 هو الذي العنوان خفاء ملبدأ وفقاً كانت أم الواقعي٬، بعنوانه كانت الزوجية أن تتضمن
  .)فالحظ الكربى٬، الغيبة زمان يف الغيبة حقيقة

  :ويرد عليه

الدالة على وجود الذرية أكثر من هذا املقدار بكثري٬، وباستطاعة عبيدان النصوص   ١
  .ا من مراجعة إصدارات أنصار اهللالتعرف عليه

٬، ليس صحيحاًاملدعى يتحدد بثبوت الذرية يف زمن الغيبة الكربى٬،  زعم عبيدان أنّ  ٢
كانية أن تكون له فبقدر تعلق األمر بالدعوة اليمانية املباركة يكفي إثبات اإلمكان٬، أي إم

حتقق املدعى٬، وال    حبسب تعبريه  ذرية يف عصر الغيبة الكربى٬، وعليه فالنصوص الساكتة 
  .ميكن استبعادها
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كالم عبيدان يكون له وجه فيما لو كان ما تريد  إنّ: ولكي يتضح األمر للقارئ٬، أقول
 Xة اإلمام املهدي من ذري Xالدعوة اليمانية املباركة إثباته هو أن السيد أمحد احلسن 

يف عصر الغيبة الكربى٬، ولكن هذا ليس هدف الدعوة اليمانية٬، بل هدفها إثبات أن السيد 
  .٬، وهو اليماين املوعودXأمحد احلسن هو وصي ورسول اإلمام املهدي 

يستدعي إثبات أن لإلمام  Xإثبات كونه وصي ورسول اإلمام املهدي  إنّ: قد يقال
بة الكربى٬، باعتبار قولنا أن الوصي والرسول واليماين هو ابنه املهدي ذرية يف عصر الغي

  .املوجود يف زمن الغيبة الكربى) أمحد(

الوصي والرسول (عناوين ولكن البد من االلتفات إىل أن هذا الكالم صحيح٬، : أقول
 نبل إ. غري عنوان االبن٬، وبالتايل ميكن إثبا¢ا باالستقالل عن إثبات عنوان االبن) واليماين
يعين بالضرورة إثبات وجود الذرية يف عصر الغيبة    أي العناوين املذكورة     إثبا¢ا نفس

إذ طاملا كانت هذه العناوين ثابتة لالبن فإن ثبو¢ا لشخص يترتب عليه حتماً أن . الكربى
  .يكون هذا الشخص هو االبن

عين عدم ثبوت إذا ثبت امتناع وجود الذرية يف عصر الغيبة الكربى٬، فإن ذلك ي ٬،نعم
العناوين الثالثة ألي شخص يف الغيبة الكربى٬، باعتبار ارتباط العناوين الثالثة بابن اإلمام 

  .Xاملهدي 

بالنتيجة يكفينا إثبات إمكانية وجود الذرية يف الغيبة الكربى٬، ويف املقابل جيب على من 
  .الكربىيريد النقض علينا أن يثبت امتناع وجود الذرية يف الغيبة 

ونكرر هنا إن هؤالء القوم٬، إما جهلة٬، وإما خمادعون٬،    عند مناقشة ضياء    ذا قلنا هل
أل�م يتهربون من وظيفتهم املتمثلة بإثبات امتناع وجود الذرية يف عصر الغيبة الكربى٬، 
وإيهام أنفسهم واآلخرين بأن اليمانيني مسؤولون عن إثبات وجود الذرية يف عصر الغيبة 

  ! التشكيك بوجود الذرية يف عصر الغيبة الكربىيكفيهم    أي املعاندين    الكربى٬، وأ�م 
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 ٬،هنا وخفاء العنوان ال موضوع له ٬،أن حديث عبيدان عن العنوان الواقعي ال خيفى  ٣
 فضالً عن كونه إذ على أي حنو كان الزواج فهو ال يؤثر يف معىن الزوجية٬، وال البنوة٬، هذا

  .جة التفاهةقد يبلغ در اًخترص يف حد ذاته

  :ويقول عبيدان

 اليت األخبار أول وهي ٬،)ره( الطوسي للشيخ الغيبة كتاب من املنقولة للرواية بالنسبة أما(
  ):قده( النوري احملدث حكاها

 إىل يعمد مل لو خصوصاً فيها٬، الصدور أصالة بإحراز حيكم قد فإنه األول٬، األمر فأما
 وقد طويل٬، فيه الكالم أن حيث فيه٬، اجلعفي عمر بن املفضل وقوع نتيجة سندها يف املناقشة
  .)ضعفه مثالً) ره( الغضائري كابن الرجال علماء أكابر كلمات تضمنت

  :ويرد عليه

الروايات الدالة على الذرية من الكثرة حبيث تفوق حد التواتر٬،  نّسبق القول إ  ١
كذيب أوضح أنه تواملناقشة يف أسنادها بالتايل ال يقدم عليه سوى جاهل٬، أو معاند ش

  ! الواضحات

yعلى هذا لن خنوض مع عبيدان يف سفاسyالرجالية٬، وسننظر لكل ما يصدر منه �ذا  فه
نعم سنربز التناقض والدجل الذي يصدر منه يف !  الشأن على أنه حماولة بائسة مللئ الفراغ

تعملون هذا اخلصوص٬، ولكن ذلك من أجل أن نظهر للناس أن هؤالء البائسني املفلسني يس
  .سالح علم الرجال املفلول حبسب أهوائهم

الكالم عن املفضل بن عمر اجلعفي يطول٬، وال ميكن أن حيسم مبا ذكره ابن   ٢
الغضائري٬، فالرجاليون هلم كلمات يف الرجل مضطربة جدا٬ً، تشهد بتهافت هذا العلم 

  ).علم الرجال(املزعوم املسمى 

والشيخ النمازي٬، وسأذكر هنا بعض كلما¢م٬، هذا وقد حقق أمره كلٌ من السيد اخلوئي 
  :قال الشيخ النمازي
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من أصحاب الصادق والكاظم صلوات : املفضل بن عمر اجلعفي أبو عبد اهللا   ١٥١٣٩(
وخاصته بطانته  Xعده املفيد يف اإلرشاد من شيوخ أصحاب أيب عبد اهللا . اهللا عليهما

وعده الشيخ الطوسي . ته يف معاذ بن كثريوتقدم عبار. وثقاته الفقهاء الصاحلني رمحهم اهللا
وذكر روايات يف . من احملمودين الذين مضوا على منهاجهم يف غيبته من قوام األئمة 

ويأيت يف هشام بن أمحر . ويأمر اإلمام من جييئه بشئ أن يوصله إىل املفضل. مدحه وجاللته
د عليه احملقق الوحيد وعدة واعتم. هو عدل من األبرار ذو األسرار: ويف خنبة املقال. بعضه

حيث ذكر عشرين رواية يف  )١( منهم املامقاين فقد أطال الكالم فيه وأجاد أفاد: ممن تأخر
إىل غري ذلك من األخبار : مدحه وجاللته من رجال الكشي ومن الكايف والعيون مث قال

رحيا الدالة على عدالة الرجل وجاللته وبذل غاية جهده يف خدمات إمامه وكونه مست
فتلخص مما ذكرنا : مث قال. مث ذكر عدة روايات يف ذمه وأجاب عنها بأحسن وجه. باملوت

وثقة املفيد يف : وقال يف الوسائل بعد عنوان. اخل   كله أن الرجل صحيح االعتقاد ثقة جليل 
وروى له . وروى الكشي له مدحا بليغا يقتضى جاللته ووكالته وثقته. إرشاده وأثىن عليه

وضعفه . وثقه احلسن بن علي بن شعبة يف كتابه. غي محله على ما مر يف زرارةذما ينب
وروى كتابه حممد . وذكره الصدوق يف مشيخة الفقيه يف املعتمدين. النجاشي و تبعه العالمة

  .بن سنان عنه

. وأما املفضل فالكالم فيه طويل وعند املشهور ضعيف: ٥٦٢ص ٣وقال يف املستدرك ج
: ويدل عليه أمور. من أجالء الرواة وثقات األئمة  ملة من احملققني جل تبعاً   وعندنا 
مث ثالثني رواية من كتاب العيون للصدوق والكايف ورجال . األخبار الكثرية يف ذلك: األول

الكشي واالختصاص واإلرشاد للمفيد وشيخ الطائفة يف كتاب الغيبة والصفار يف البصائر 
وأما ما ورد يف ذمه . اإلمجاعغريها وفيهم من أصحاب رواها املشائخ بأسانيد صحيحة و

فغري قابل للمعارضة النفراد الكشي بنقله٬، ولقلته و هي ثالثة روايات٬، ولوهنها من حيث 
فإن حاصل هذه الروايات كونه من اخلطابية الغالة٬، وهو ضعيف مردود . الداللة واملضمون

  .مث ذكرها. هذا املذهب ولعنه وذمهلروايات معتربة تبلغ مثانية عن املفضل يف بطالن 

                                                            
  .وأفاد وأجاد: ولعلها آذا، -١
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منهم الشيخ املفيد يف اإلرشاد٬، : تصريح مجاعة من األعالم بالوثاقة واجلاللة: الثاين األمر
وشيخ الطائفة يف كتاب الغيبة٬، وابن شهرآشوب يف املناقب٬، والكفعمي حيث عده من 

قمي يف تفسريه روى ٬، و احملقق العاملي٬، والXالتوابني٬، وابنا بسطام عداه بابا للصادق 
  .عنه مع أنه صرح بأنه ال يروى إال عن ثقة٬، وغريهم

وعن السيد احملقق . ..اإلمجاع رواية األجالء عنه وفيهم مخسة من أصحاب : والثالث
 علم أنّ Xعن الصادق  )١( من نظر يف حديث املفضل املشور: قال ٬،صدر الدين العاملي

كثري  عظيماً أللفاظ الغريبة ال خياطب اإلمام رجالًذلك اخلطاب البليغ واملعاين العجيبة وا
الرجل عندي من عظم . لتحمل األسرار الرفيعة والدقائق البديعة العلم ذكى احلس أهالً

  .انتهى. الشأن و جاللة القدر مبكان

وال يضر : يف البحار عند إرادته نقل توحيد املفضل ورسالة اإلهليلجة )٢( قال العالمة املج
وال    وقد شهد بذلك السيد ابن طاووس وغريه    شتهار انتسا�ما إىل املفضل إرساهلا ال

بل يظهر من األخبار الكثرية علو قدرمها . ضعف حممد بن سنان واملفضل ألنه يف حمل املنع
: وقال يف قاموس الرجال. مع أن منت اخلربين شاهدا صدق على صحتهما. وجاللتهما

لذي عرب عنه جش كتاب فكر أقوى شاهد عملي على وكتابه املعروف بتوحيد املفضل ا
وباجلملة احلق كون مدحه حمققا وقدحه . استقامته بقهر كل ملحد على أن يكون موحدا

  .)٣( )انتهى. غري حمقق

  :وقال السيد اخلوئي بعد حتقيق طويل

والذي يتحصل مما ذكرنا أن نسبة التفويض واخلطابية إىل املفضل بن عمر مل تثبت٬، ... (
إن ذلك وإن تقدم عن ابن الغضائري٬، إال أن نسبة الكتاب إليه مل تثبت٬، كما مرت ف

مث صار  اإلشارة إليه غري مرة٬، وظاهر كالم الكشي وإن كان أن املفضل كان مستقيماً

                                                            
  .المشهور: وأظنها آذا -١
  .المجلسي: وهو األصل في آذا -٢
  .٤٨٢ – ٤٧٧ص ٧ج :الشاهرودي النمازي علي الشيخ - الحديث رجال علم مستدرآات -٣
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وقيل إنه كان : "٬، إال أن هذا ال شاهد عليه٬، ويؤكد ذلك كالم النجاشي حيث قالخطابياً
  .تضائه٬، وأنه قول قاله قائلفإنه يشعر بعدم ار" خطابيا

وأما ما تقدم من الروايات الواردة يف ذمه فال يعتد مبا هو ضعيف السند منها٬، نعم إن 
ثالث روايات منها تامة السند٬، إال أنه ال بد من رد علمها إىل أهلها٬، فإ�ا ال تقاوم ما متقدم 

ها من املعصومني إمجاال٬، من الروايات الكثرية املتضافرة اليت ال يبعد دعوى العلم بصدور
على أن فيها ما هو الصحيح سندا٬، فالبد من محلها على ما محلنا عليه ما ورد من الروايات 

ويؤكد ذلك أن االختالف إمنا . يف ذم زرارة٬، وحممد بن مسلم٬، ويزيد ابن معاوية وأضرا�م
هما السالم ٬، وأما روى عن الكاظم والرضا عليXهو يف الروايات اليت رويت عن الصادق 

فكلها مادحة على ما تقدم٬، وهذا يكشف عن أن القدح الصادر عن الصادق سالم اهللا عليه 
  .إمنا كان لعلة

إياه بكتابه املعروف بتوحيد  Xويكفي يف جاللة املفضل ختصيص اإلمام الصادق 
املفضل٬، وهو الذي مساه النجاشي بكتاب فكر٬، ويف ذلك داللة واضحة على أن املفضل 

أضف إىل ذلك ما تقدم من توثيق الشيخ املفيد إياه  .ن خواص أصحابه ومورد عنايتهكان م
صرحيا٬، ومن عد الشيخ إياه من السفراء املمدوحني٬، وأما ما ذكره النجاشي من أنه كان 

 وقد ذكرت له مصنفات ال يعول عليها. ..مضطرب الرواية٬، ال يعبأ به٬، ". فاسد املذهب"
و فاسد املذهب٬، فيعارضه ما تقدم من الشيخ املفيد من عده من أما قوله فه: ففيه تفصيل

وال يسعنا إال ترجيح كالم الشيخ . ٬، وبطانتهXالفقهاء الصاحلني ومن خاصة أيب عبد اهللا 
املفيد على كالم النجاشي من جهة معاضدته مبا تقدم من الروايات اليت ال يبعد دعوى 

  .فيها اإلمجايلالتبادر 

الرواية٬، فهو إن صح ال يكشف عن عدم الوثاقة٬، كما تقدم بيانه يف  مضطرب: وأما قوله
وقد ذكرت له مصنفات ال يعول عليها فهو مبين : وأما قوله. ترمجة املعلى بن حممد البصري

على ما ذكره من أنه فاسد املذهب٬، مضطرب الرواية٬، وقد عرفت احلال فيه٬، على أن 
�ا مصنفات املفضل٬، وإمنا هو أمر مذكور٬، الظاهر كالمه أن هذه املصنفات مل يعلم أ
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والنتيجة أن املفضل بن عمر جليل٬، ثقة٬، واهللا . والطريق الذي ذكره إىل كتبه ضعيف
 .)١()العامل

كتاب ابن الغضائري مل تثبت نسبته لصاحبه٬، وقد مسعت قبل قليل كالم  هذا على أنّ
  :صاحب كتاب الذريعة ٬، وإليك ما قاله)٢( السيد اخلوئي

 إىل بعده٬، طاوس ابن وجده الذي الضعفاء كتاب على جرى مبا يعلم مل وباجلملة. ..(
 املقاالت املمزقة" اإلشكال حل" نسخة عن املتوىف التستري اهللا عبد املوىل استخرج أن

 تلميذ القهپائي وأدخلها ديباجته يف ذلك وذكر مستقلة ودو�ا الغضائري٬، أىب إىل املنسوبة
 املؤلف كتابه يف بعينها ديباجته وأورد" الرجال جممع" كتابه تراجم طي يف اهللا عبد املوىل

 ابن إىل هذا الضعفاء كتاب نسبة أنّ) ٩٠ص ٤ج( يف ذكرنا وقد. خبطه عندنا املوجود
 يف اجحاف النجاشي الشيخ مشايخ ومن الطائفة شيوخ من هو الذي املشهور الغضائري

 أحد جرحه من يفلت ال حىت الدين نيأساط هتك يف يقتحم أن من أجل وهو عظيم حقه
 من كان الكتاب هلذا املؤلف أن فالظاهر والصالح٬، والعفاف بالتقوى املشاهري هؤالء من

 وادرج الكتاب هذا فألف ووجه٬، حيلة بكل فيهم الوقيعة يريد وكان الشيعة لكرباء املعاندين

                                                            
  .بعدها وما ٣٢٨ص ١٩ج :الخوئي السيد - الحديث رجال معجم -١
 الغضائري ابن إلى المنسوب الكتاب وأما: (جملته من الغضائري، ابن آتاب بخصوص يرآث آالم الخوئي للسيد -٢
 زمان في الكتاب هذا وجود إن بل الكتب، إلى طرقه وذآر إجازاته، في العالمة له يتعرض ولم يثبت، لم فهو

 صنفها التي الكتب انبي بصدد -  سره قدس - أنه مع له، يتعرض لم النجاشي فإن فيه، مشكوك أيضًا والشيخ النجاشي
 شيخه آتاب يذآر ال فكيف آتابه، في رآه أو غيره من سمعه وإنما الكتب، من يره لم ما يذآر إنه حتى االمامية،
 فيها يذآر ولم آتبه، وذآر اهللا عبيد بن الحسين لترجمة - سره قدس -  تعرض وقد أحمد ابنه أو اهللا عبيد بن الحسين
 الشيخ إن نعم. الرجال آتاب له أن يذآر ولم موارد، عدة في الحسين بن أحمد عن حكى أنه آما الرجال، آتاب

 األصول، اآلخر وفي المصنفات أحدهما في ذآر آتابان، له آان الحسين بن أحمد أن فهرسته مقدمة في تعرض
  .أحد ينسخهما ولم أتلفهما ورثته بعض أن بعضهم عن ذآر أنه غير ومدحهما

 بعض وضعه موضوع، بأنه بعضهم جزم بل يثبت لم الغضائري ابن إلى المنسوب ابالكت أن: ذلك من والمتحصل
  .الغضائري ابن إلى ونسبه المخالفين

 الغضائري ابن عن الخيبري ترجمة في ذآر النجاشي أن: الغضائري ابن إلى الكتاب هذا نسبة صحة عدم يؤآد ومما
 لذآر الكتاب هذا صح فلو المذهب، غالي الحديث يفضع أنه إليه المنسوب الكتاب في ولكن مذهبه في ضعيف أنه

 قيس بن عقبة بن صالح ترجمة في آما الكتاب، هذا عن النقل في االختالف إن بل أيضا، الموجود هو ما النجاشي
 ذلك غير إلى أخرى، نسخة في توجد وال نسخة في شخص ترجمة موارد عدة في توجد بل ثبوته، عدم يؤيد وغيرها

  .المؤيدات من
 يعتمد أنه الخالصة في العالمة من يظهر آان وإن نفسه، في الكتاب هذا ثبوت وعدم المقتضي، قصور هو: والعمدة
 إجازتيهما، في الكتاب هذا ذآر الخونساري حسين واآلغا الثاني، الشهيد عن تقدم وقد. ويرتضيه الكتاب هذا على

 :الحديث رجال معجم). فراجع الواقع، خالف هذا أن عرفت قد لكنك الغضائري، اهللا عبيد بن الحسين إلى ونسبته
  .٩٦ – ٩٥ص ١ج



  ١٨٩ ................................................. ١ج / يف القطيف ضجة

 والقبايح الوقايع من ثباتها أراد ما مجيع عنه ليقبل متويها الغضائري ابن مقاالت بعض فيه
 اجلرح يف الكلية القاعدة تأسيسه يف طاوس بن السيد ذلك إىل أومى وقد. أعلم واهللا

 فالسكون معارض له يكن مل ولو باملعارضة٬، يسقط معارضا كان لو اجلرح بان .والتعديل
 يف بيناه وقد..  راجح إليه السكون فان املعارض الغري املدح خبالف مرجوح٬، به واالطمينان

 على األصحاب سرية جرت األذهان يف مرتكزة القاعدة هذه ولكون) ٣١س ٢٨٨ص ٤ج(
 جمهول أنه على فضال مؤلفه٬، معلومية فرض على الضعفاء كتاب بتضعيفات االعتناء عدم

  .)١( )جرحه إىل يسكن فكيف املؤلف٬،

  :ويقول عبيدان

 من أحد موضعه على يطلع ال: X قوله على مبين املدعى على �ا املستدل استدالل(
  .الكربى الغيبة زمان يف له والعقب الذرية ثبوت يف ظاهر املذكور التعبري لكون ولده٬،

 الشيخ أن جند أننا إال الصيغة٬، �ذه الكتاب نسخة ثبوت على يتوقف االستدالل وهذا
 أن دون من ٬،X اإلمام نفس وعن السند٬، وبعني نفسها الرواية نقل قد) ره( النعماين

 X اهللا عبد أيب عن اجلعفي٬، عمر بن املفضل عن رواها فقد الشاهد٬، حملل متضمنة كونت
 وبعضهم مات٬،: بعضهم يقول حىت تطول إحدامها: غيبتني األمر هذا لصاحب إن: قال
 يطلع ال يسري٬، نفر إال أصحابه من أمره على يبقى فال ذهب٬،: يقول وبعضهم قتل٬،: يقول
  .أمره )٢( يل الذي املوىل إال ه٬،غري وال ويل من أحد موضعه على

 املستشهد الرواية من جداً املضمون قريبة رواية روى قد) ره( الطائفة شيخ نفس أن على
 لصاحب إن: يقول X اهللا عبد أبا مسعت: قال أيضا٬ً، عمر بن املفضل عن املدعى على �ا
 فال قتل٬،: وليق وبعض مات٬،: يقال حىت األخرى٬، من أطول إحدامها غيبتني٬، األمر هذا
 إال غريه وال وأمره موضعه على أحد يطلع وال أصحابه٬، من يسري نفر إال أمره على يبقى
  .أمره يلي الذي املوىل

                                                            
  .٨٩ص ١٠ج :الذريعة -١
  .يلي والصحيح آذا، -٢
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 جداً املستبعد من إذ ٬،)ره( الشيخ رواه ما احتاد به املطمأن هو يكن مل لو بل يبعد٬، وال
 من يتصور وما املعىن٬،و املضمون نفس يف روايتني X الصادق اإلمام عن املفضل يروي أن

 املفضل كون إليه املطمأن من إذ املفضل٬، بعد الراوي إىل مرجعه اللفظ يف تغاير من التعدد
 من شيء حصل باملعىن٬، النقل كان وملا عنه٬، الرواة نقله مثّ ومن املذكور٬، باخلرب حدTث قد

 كو�ما يثبت مما التعدد٬، يتصور ال وبالتايل ٬،X اإلمام مقول عن احملكي اللفظ يف التغري
  .فالحظ واحدة٬، رواية

 هو النقلني أحد يكون وأن البد الطائفة٬، شيخ مرويي احتاد من استظهرناه ملا وفقاً وعليه٬،
 عبارة يف جاء ملا موافقاً) الولد( تعبري يتضمن ال الذي اخلرب كان وملا اآلخر٬، على املرجح
  .)فتدبر اآلخر٬، خلربا على لترجحه موجباً ذلك كان جهة٬، من النعماين الشيخ

  :ويرد عليه

  :عبيدان حياول استبعاد الرواية اليت تذكر الولد٬، وحجته

  ).من ولده(بدل ) من ويل(ما نقله النعماين فيه  إنّ   أ

 موضعه على أحد يطلع وال(شيخ الطائفة نفسه روى الرواية بصورة أخرى فيها   ب
لصورة مل تذكر الولد٬، وبالتايل تكون ٬، وهذه ا)أمره يلي الذي املوىل إال غريه وال وأمره

  .هي األرجح باعتبار موافقتها ملا رواه النعماين

  :أقول

ن العالمة اÔلسي سبق أن ذكرت عند مناقشة ضياء أبالنسبة ملا رواه الشيخ النعماين فقد 
 :٬، وإليكم ما نقله)من ولده(نقل الرواية يف البحار عن غيبة النعماين٬، وفيها 

 بن املفضل عن الغيبة كتايب يف والنعماين الشيخ رواه ما االحتمال هذا ديؤي ومما... (
 يطول٬، إحدامها غيبتني األمر هذا لصاحب إنّ: يقول X اهللا عبد أبا مسعت: قال ٬،عمر
 على يبقى ال حىت ذهب بعضهم ويقول قتل٬، بعضهم ويقول مات٬، بعضهم يقول حىت
 الذي إال غريه وال ولده٬، من أحد وضعهم على يطلع ال يسري٬، نفر إال أصحابه من أمره
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من (هناك نسخة من غيبة النعماين فيها  أنّ  على األقل    وهذا يعين  .)١( )أمره] يلي[
  ).ولده

 روايةعن الشيخ املفيد مبا يتفق مع  رواها السيد �اء الدين النجفي وقلت كذلك أنّ
 :٬، قالاليت يذكر فيها الولد الشيخ الطوسي

 إىل يرفعه ٬،)اهللا رمحه( املفيد حممد اهللا عبد أيب السعيد الشيخ عن ايتهرو يل صح ومما(
 تطول غيبتني٬، األمر هذا لصاحب إنّ: يقول X اهللا عبد أبا مسعت: قال ٬،عمر بن املفضل

 نفر إال أصحابه من امرؤ يبقي ال حىت ذهب٬، وبعضهم مات٬، بعضهم يقول حىت إحدامها
  .)٢( )أمره يلي الذي املوىل إال غريه وال دهول من أحد موضعه على يطلع ال. يسري

  :)٣( أما الرواية التالية اليت رواها الشيخ الطوسي يف غيبته

 X اهللا عبد أبا مسعت: قال ٬،املفضل عن املستنري٬، بن إبراهيم وروى: قال   ٦٠(
 مات٬،: يقال حىت] األخرى من[ أطول إحدامها غيبتني األمر هذا لصاحب إنّ: يقول

 على أحد يطلع وال أصحابه٬، من يسري نفر إال أمره على يبقى فال قتل٬، :يقول وبعض
  .)٤( )أمره يلي الذي املوىل إىل غريه وال وأمره٬، موضعه

هذه الرواية نقلها الشيخ الطوسي على أ�ا مما ترويه الواقفة وتستدل به على أن : أقول
  :اإلمام الكاظم هو القائم٬، فقد قال يف الغيبة

٬، والواقفة تروي العلم مبوته كيف تعولون على هذه األخبار وتدعون :فإن قيل... (
أخبارا كثرية تتضمن أنه مل ميت٬، وأنه القائم املشار إليه٬، موجودة يف كتبهم وكتب 

مل نذكر هذه : ؟ قلنا ؟ وكيف تدعون العلم مبوته مع ذلك أصحابكم٬، فكيف جتمعون بينها
                                                            

  .٣٢٤ص ٥٣ج :المجلسي العالمة -  األنوار بحار -١
  .١٥٥ – ١٥٤ص :النجفي الدين بهاء السيد - المضيئة األنوار منتخب -٢
 شاذان، بن الفضل عن محمد، بن علي عن إدريس، بن أحمد -١٢٠: (التالية هي المعتمدة الطوسي الشيخ رواية -٣
 إن: يقول X اهللا عبد أبا سمعت: قال ،عمر بن المفضل عن المستنير، بن اهللا عبد عن جبلة، بن اهللا عبد عن

 ذهب،: بعضهم ويقول قتل،: بعضهم ويقول مات،: بعضهم يقول حتى تطول إحداهما غيبتين األمر هذا لصاحب
 يلي الذي المولى إال غيره وال ولده من أحد موضعه على يطلع ال يسير نفر إال أصحابه من أمره على يبقى ال حتى
  .١٦٢ – ١٦١ص :الطوسي الشيخ - الغيبة) أمره
 .٦١ص :الطوسي الشيخ -  الغيبة -٤
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ع٬، ال ألنا احتجنا إليها يف العلم مبوته الن العلم إال على جهة االستظهار والترب] األخبار[
٬، واملشكك يف موته كاملشكك يف مو¢م٬، مبوته حاصل ال يشك فيه كالعلم مبوت آبائه 

وإمنا استظهرنا بإيراد هذه األخبار تأكيدا هلذا العلم٬، كما نروي . وموت كل من علمنا مبوته
وغري ذلك٬، فنذكر يف ذلك  واإلمجاعلقرآن أخبارا كثرية فيما نعلم بالعقل والشرع وظاهر ا

فأما ما ترويه الواقفة فكلها أخبار آحاد ال يعضدها حجة٬، وال . أخبارا على وجه التأكيد
ميكن ادعاء العلم بصحتها٬، ومع هذا فالرواة هلا مطعون عليهم٬، ال يوثق بقوهلم وروايا¢م 

 القول فيها٬، فمن ذلك أخبار وحنن نذكر مجال مما رووه ونبني. وبعد هذا كله فهي متأولة
  .)١( )"يف نصرة الواقفة"ذكرها أبو حممد علي بن أمحد العلوي املوسوي يف كتابه 

٬، )٦٤الرواية رقم (حىت ) ٢٥الرواية رقم (مث يسرد هذه الروايات٬، وهي الروايات من 
  .منها) ٦٠رقم (والرواية حمل البحث هي الرواية 

وأياً  القارئ٬، وإما أنه جاهل متسرع٬،التدليس وإيهام إذن عبيدان إما أن يكون قد تعمد 
ما يرويه الواقفة٬، كان فالنتيجة هي أن عبيدان ال ميكنه الزعم أن الشيخ الطوسي يرتضي 

فكلها أخبار آحاد ال يعضدها حجة٬، وال ميكن ادعاء العلم : (بقوله وكيف وهو يصفه
  !! )قوهلم وروايا¢مبصحتها٬، ومع هذا فالرواة هلا مطعون عليهم٬، ال يوثق ب

  :ويقول عبيدان

 النسخ٬، حيث من )ولد( ولفظة ٬،)ويل( لفظة قرب ذكرنا٬، مبا االلتزام على ويساعد هذا(
 على البناء ميكن أنه على .فالحظ جدا٬ً، وارد النساخ من واخلطأ التصحيف تصور وبالتايل

 الغيبة زمان يف لذريةوا العقب إثبات يف ٬،)ره( النوري احملدث هلا استند اليت الرواية أن
 ٬،)ره( الطائفة شيخ بعد من للخرب الناقلني أن مبعىن القياسي٬، للتصحيح تعرض مما الكربى٬،
 شدة تضمنت اليت النصوص من مجلة على تصحيحه إىل عمدوا قد كتابه٬، عن به واحملدثني
 من هاداالجت أحناء من حنو ذلك يكون أن ميكن كما سيأيت٬، كما الغيبة٬، يف واحلذر احليطة
  .)فتدبر ٬،)ولد( هو) ويل( كلمة من املقصود كون احتمال على والقائم النساخ

                                                            
  .٤٣ص :الطوسي الشيخ -  الغيبة -١
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  :ويرد عليه

وجرى ) ولد(هو  فلماذا ال يكون الصحيح) ولد(قريبة من لفظة ) ويل(طاملا كانت لفظة 
٬، السيما بعد أن علمنا وجود نسخة على األقل من غيبة النعماين فيها )ويل(تصحيفه إىل 

  ؟ كما ذكرنا آنفاً ٬،)من ولده(

  ؟ )ولد(مكان ) ويل(وملاذا ال يكون اجتهاد النساخ قد قادهم لعكس قضيتك٬، فوضعوا 

  ؟! أهكذا تقيمون دينكم على احتماالت باردة

  :ويقول عبيدان

 اخلرب٬، نسخيت بني حينئذô املعارضة تقع أنه مناص٬، فال ذكرنا٬، مما بشيء يقبل مل لو إنه مث(
 كتاب بتقدمي أو ٬،)ره( الطائفة لشيخ الغيبة كتاب بتقدمي للترجيح٬، ديعم أن إما وبالتايل٬،
 يعمد ال النسخ بني التعارض موارد يف أنه العادة جرت وقد ٬،)قده( النعماين للشيخ الغيبة
 منازع٬، بال) ره( الطائفة شيخ هو إذ ٬،)قده( فيه نقصاً ال ٬،)ره( الطائفة شيخ كتب لتقدمي
 مل مسودات مؤلفاته أكثر كون أوجبت قد كثرية٬، علوم يف تغلاش قد بكونه ذلك يربر وإمنا
 الترجيح يكون فسوف وعليه فيها٬، واالجتهاد التصحيف وقوع هذا فأوجب للتبييض٬، خترج
  .)فالحظ املقام٬، يف النعماين٬، للشيخ الغيبة لكتاب عندها

  :ويرد عليه

د منها مجيع هذا تدليس٬، فما قيل عن أغالط يف بعض كتب الشيخ الطوسي ال يoقص
٬، هذا على أن كتاب غيبة الطوسي ال يقل )١(على حنو اخلصوص) التهذيب(كتبه٬، وإمنا كتابه 

  .ضبطاً عن كتاب غيبة النعماين٬، وميكن للقارئ مراجعة ما قاله حمققا الكتابني

  :ويقول عبيدان

                                                            
  .٣٣ص ١ج :الحديث رجال معجم في الخوئي ذآره ما المثال سبيل على انظر -١
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 منع مثّ ومن املذكور٬، اخلرب يف الظهور أصالة ثبوت من مينع آخر مانعاً هناك أن على(
 لفظ وليس ٬،)ولد( لفظ هو النص يف الوارد بكون سلم وإن أنه إذ املدعى٬، على داللته

 اليت الدواعي مبالحظة ذلك ويظهر املدعى٬، على داللته على للبناء جمال ال أنه إال ٬،)ويل(
 إخفاء على منصبة اإلهلية العناية كانت أنه أحد ينكره ال مما فإن أجلها٬، من الغيبة وقعت
 على شديد حرص هناك وكان ٬،)الفداء جواده حافر لتراب روحي( املقدسة لناحيةا صاحب
 شدة يؤكد X أنه مبعىن املذكور٬، بالتعبري املقصود هو وهذا إليه٬، األعني وصول عدم

 له كان لو حىت أنه فيذكر واألعني٬، األنظار عن وإبعاده اخفائه٬، يف املبالغة وشديد احلرص
  .)العقب ثبوت يف النص ظهور دعوى من هذا وأين. إليه صلواي لن أوالده فإن وعقب٬، ولد

  :ويرد عليه

عبيدان مصر للغاية على بناء دينه على الظنون والتخرصات٬، وال أدري حقاً ملاذا ال 
الذين ذكروا ولداً بعينه من أوالد اإلمام املهدي يريدون  آل حممد  حياول أن يفهم أنّ

لته وإنه وحده مطلع على موضع أبيه على الرغم من غيبته يف هذه الرواية أن يبينوا عظيم مرت
  ؟ املكثفة كما يقول عبيدان

طبعاً احتمال هذا املعىن وحده كافô لصد عبيدان ومنعه عن التخرص٬، ولكن بعض 
  ! الناس قرروا ركوب رؤوسهم حىت النهاية٬، وهي �اية مؤسفة جدا٬ً، فليحذروا

  :ويقول عبيدان

 سلم لو فإنه عنه٬، الغفلة ينبغي وال التوجه٬، يلزم أمر ذكورامل النص يف ويوجد هذا(
 عصر يف له األوالد وجود ثبت لو أنه يعين وهذا به٬، أوالده اتصال ينفي فهو بداللته٬، بالقبول
  .)فتدبر به٬، يتصلون وال له يصلون ال فإ�م الكربى٬، الغيبة

  :ويرد عليه

نه متصالً باإلمام أو غري متصل٬، البحث يا عبيدان يف وجود الولد٬، أو عدمه٬، ال بكو
  ! فليتك تتدبر مرة يف كالمك قبل أن تطالب اآلخرين بالتدبر
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 ال يسري نفر إال أصحابه من أمره على يبقى ال حىت : (...الرواية تقول هذا على أنّ
٬، وهنا مستثىن له )أمره يلي الذي املوىل إال غريه وال ولده من أحد موضعه على يطلع

وعليه ميكن ) ولده وغريهم(٬، ومستثىن منه وهو )املوىل الذي يلي أمره(وهو  اتصال باإلمام
أن يكون املوىل من الولد٬، فعلى أي أساس قلت يا عبيدان إن النص ينفي    على األقل    

  .؟؟ طبعاً األساس هو اهلوى٬، أعاذنا اهللا اتصال األوالد باإلمام

  :ويقول عبيدان

 برواية اخلضراء اجلزيرة قصة ذكر تضمن الذي وهو السادس٬، النص عن احلديث وأما(
 وجود املازندراين رواية تتضمن ومل...  األنباري برواية منها قريب هو ما أو املازندراين٬،

 إذ السادس٬، حفيده حول فيها احلديث كان بل ٬،)الفداء له روحي( للموىل املباشرين األوالد
  .أباء مخسة بينهما

 هذه نقل إن: حاصله تساؤل األنباري٬، برواية القصة ذهه حول الذهن إىل خيطر ما وأول
 يف كان الوقت ذلك يف )عج( الشريف عمره أن يعين وهذا السادس٬، القرن يف كان القصة
 التعمري٬، أعين له الثابتة اخلاصية هذه ميلكون أيضاً أبنائه أن فهل سنة٬، األربعمائة حدود
 من وليسوا األحفاد٬، من كانوا القصة ذهه عن اإلخبار وقت املذكورين أن أم العمر٬، وطول
 مالحظة مع تقدم٬، ما فيها فيجري السابع٬، القرن يف مؤرخة املازندراين ورواية !؟ األوالد
  .)عام مائة العمر زيادة

  :ويرد عليه

ميكن  بأعمار بنيه٬، إذ Xاإلمام كالم عبيدان ال معىن له البتة٬، فال عالقة لطول عمر 
فإذا كان زمن القصة يدل على أن عمر اإلمام عند وقوعها قت٬، أن يتزوج يف أي و لإلمام

  .ئة سنة٬، فمن املمكن أن يكون قد تزوج قبلها بعشرين أو ثالثني سنةم حبدود األربع

ورمبا بعد هذا الزمن يتزوج كذلك٬، فال يوجد ما مينع من زواجه يف الوقت الذي يراه 
  .مناسباً
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  :ويقول عبيدان

 منافا¢ا أن إذ الغيبة٬، حقيقة يف االحتمالني من ذكره قدم ما تنايف القصة هذه أن على(
 املنافاة فإن الثاين٬، للمحتمل وفقاً حىت بل جدا٬ً، واضحة األول للمحتمل وفقاً الغيبة حلقيقة
  .)فتدبر حاصلة٬،

  :ويرد عليه

ال منافاة٬، وال هم حيزنون٬، فالغيبة ال تعين االنقطاع عن مجيع الناس٬، هذا من جهة٬، ومن 
بل فيها ما  ٬،Xهة أخرى ليس يف قصة اجلزيرة اخلضراء ما يشري إىل أ�م يلتقون اإلمام ج

  :ة التاليةيدل على العكس متاما٬ً، كما يف الفقر

ال ولكين أنا : ؟ فقال حاضراً اإلمامهل كان : مث يف وقت آخر سألت منه يف اخللوة... (
ال٬، : ؟ قال Xيت اإلمام وهل رأ ٬،يا سيدي: فقلت ٬،Xالنائب اخلاص بأمر صدر عنه 

مسع  )رمحه اهللا(أنه مسع حديثه ومل ير شخصه وأن جدي  )رمحه اهللا(ولكين حدثين أيب 
: ؟ فقال يل ومل ذاك يا سيدي خيتص بذلك رجل دون آخر: فقلت له. حديثه ورأي شخصه

مة اهللا سبحانه وتعاىل يؤيت الفضل من يشاء من عباده٬، وذلك حلكمة بالغة وعظ إنّ ٬،يا أخي
اهللا تعاىل اختص من عباده األنبياء واملرسلني٬، واألوصياء املنتجبني٬، وجعلهم  قاهرة٬، كما أنّ

على بريته٬، ووسيلة بينهم وبينه ليهلك من هلك عن بينة٬، وحيىي من  خللقه٬، وحججاً أعالماً
حي عن بينة٬، ومل خيل أرضه بغري حجة على عباده للطفه �م٬، وال بد لكل حجة من سفري 

  .)١( )...عنه يبلغ

  :ويقول عبيدان

 العامل عن منعزالً يعيش) عج( أنه إذ األول٬، للمحتمل فيها منافاة ال بأنه قيل٬، ولو هذا(
 يف كفى. أحفاده أو اجلزر٬، لتلك احلاكمني أوالده حىت أحد عليه يطلع فال اجلزر٬، تلك يف
  .)باطل احتمال الشخص٬، خفاء هو الغيبة من املقصود كون احتمال أن رده

                                                            
  .١٦٧ص ٥٢ج :المجلسي العالمة -  األنوار بحار -١
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  :ويرد عليه

؟ بل واضح من القصة أن اإلمام  وملاذا يا عبيدان تفترض أن اإلمام يعيش يف تلك اجلزيرة
  .ال يسكن معهم

  :ويقول عبيدان

 عن بعيداً اÔتمع ذلك يف يعيش) عج( أنه املذكورة القصة تضمنته ما مقتضى إن: وثالثاً(
 املوسم٬، حيضر كونه النصوص من لثابتا أن مع بينهم٬، متواجد وغري الناس٬، معتزالً األنظار
 احملدث ذكرها اليت احلكايات إن بل مجعة٬، ليلة كل يف X احلسني جده قرب عند ويكون
  .)فالحظ العزلة٬، من القصة هذه يف جاء ما تنايف به اللقاء تضمنت واليت ٬،)ره( النوري

  :ويرد عليه

  .م يف اجلزيرةاإلمام ال يعيش معه بل كما سلف القول٬، اخلرب صريح يف أنّ

  :ويقول عبيدان

 يقول أن لقائل وأىن صدورها٬، بإحراز وااللتزام القصة٬، هذه بقبول التسليم مع كله هذا(
 أعالم عن املعتربة احلديثية املصادر من شيء يف ترد ومل معصوم٬، عن مروية غري وهي بذلك٬،
  .)احملقة الطائفة

  :ويرد عليه

ها عبيدان باملعتربة٬، غري صحيح٬، وال يوجد من يصف اليتليس كل ما مل يرد يف املصادر 
  ! يقول بذلك٬، باستثناء عبيدان٬، وقوله طبعاً بال قيمة

وبالنسبة للخرب املروي عن غري املعصوم٬، فال مانع من قبوله٬، والتصديق به إذا كان يتعلق 
ة فالشهاد. بشأن ال يتطلب التحقق منه وجود املعصوم٬، كما هو احلال يف اخلرب قيد البحث

 ٬، مل نسمعالواردة يف اخلرب مثلها مثل شهادة الرواة واملؤرخني خبصوص أبناء األئمة 
  ! أحداً قبل عبيدان ردT شهاد¢م٬، أو شكك �ا بدعوى أ�م غري معصومني
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  :ويقول عبيدان

 القصة٬، هذه حول ذكرنا ما غري أخرى مالحظات) قده( األعالم بعض ذكر قد إنه مث(
  :لبعضها نشري هلا٬، شا�ةامل األخرى القصة وحول

 خفاياها على الناس واطلع مترا٬ً، ومتراً شربا٬ً، شرباً األرضية الكرة مسح مت قد إنه: منها
 كانت فلو واملدن٬، اجلزر تلك وجود على اطلع وال املناطق٬، تلك أحد جيد ومل وزواياها٬،
  .أصالً وجودها عدم يعين وهذا يقينا٬ً، لعرفت موجودة

 اجلزر هذه فأخفت تدخلت قد اإلهلية القدرة أن من) ره( لنوريا احملدث ذكره وما
 الكاشف الدليل إىل يفتقد لكنه العقلي٬، اإلمكان هو يثبته ما أقصى فإن األنظار٬، عن واملدن
  .)اخلارجي الوقوع عن

  :ويرد عليه

 العقلي٬، اإلمكان هو يثبته ما أقصى فإن( :ال أدري حقاً ما الذي يعنيه عبيدان من قوله
؟ هل يشكك عبيدان بقدرة اهللا عز ! )اخلارجي الوقوع عن الكاشف الدليل إىل يفتقد نهلك

؟ وهل يريد أن يتم إظهار اجلزيرة له٬، مث إخفاؤها ليكون هذا دليالً كاشفاً  وجل٬، أم ماذا
 لَقَالُواْ﴿ :٬، كما أخربنا القرآن الكرمي؟ وما الذي يضمن أنه لن يقول عن الوقوع اخلارجي

  ؟! )١(﴾مَّس�ح�ور�ونَ قَو�مÎ ن�ح�ن� ب�لْ أَب�ص�ار�ن�ا س�كëر�ت� إِنَّم�ا

  :ويقول عبيدان

 اهللا بقدرة غرقت األبيض٬، البحر دخلت مىت األعداء سفن أن) ره( هو نص قد أنه مع(
 املوجب هو فما األنظار٬، عن خمفية كانت فلو إليها٬، تصل األعداء سفن أن يعين وهذا تعاىل٬،
  .)عليها تطلع لن أ�ا املفروض ألن السفن٬، تلك لغرق

  :ويرد عليه

                                                            
 .١٥: الحجر -١
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مبثل هذه الطريقة٬، فإذا كان فيها معىن مستغلقاً على عبيدان أن يتعلم أن الروايات ال تoرد 
ملنطق األشياء٬، فإما أن حنمله على    نا البعض م بزعم   على عقولنا القاصرة٬، أو ال يستقيم 

oما فهمه عبيدان  هذا على أن. حيضر أهله البت به حىت رجئاحملكم إن كان مثة حمكم٬، أو ن
ن اختفاء اجلزيرة عن األنظار ال يعين عدم كو�ا حمسوسة٬، مث رمبا كان ليس صحيحا٬ً، إذ إ

وعلى أية حال هذا  .غرق السفن ألسباب أخرى غري احلذر من االطالع على أمر اجلزيرة
  .أن خيوضوا فيه مرضمن املتشابه الذي حيلو ملن يف قلو�م 

  :ل عبيدانويقو

 من كبرية جمموعة تنافيان واملازندراين٬، األنباري٬، قصة القصتني٬، هاتني إن: ومنها(
 من وقعت إهلي قانون على تدل وهي اإلهلي٬، واالمتحان التمحيص أخبار تنايف فهي األخبار٬،
  .)الكربى الغيبة أجله

  :ويرد عليه

أما إيراد األمر هكذا على طريقة !  هال أحتفتنا يا عبيدان ببيان كيفية هذا التنايف املزعوم
  .فهو ديدن املفلسني) ارمي حجرك فإن أصاب فبها٬، وإن خاب فهو يربك(

التمحيص واالمتحان يشمل مجيع البشر يف الغيبة وقبلها وبعدها٬، فال اختصاص  نّأاً علم
ن ألهل الغيبة به وكنا قد بيTنا فيما تقدم أن الغيبة وقعت ألن الناس أشاحوا بوجوههم ع

  .حجة اهللا

  :ويقول عبيدان

 منطقة يسكن ال) الفداء جواده حافر لتراب روحي( أنه تضمنت اليت األخبار تنايف كما(
  .)واحدة

  :ويرد عليه
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سبحان اهللا٬، وهل وجدت يف قصة اجلزيرة اخلضراء ما يدل على أن اإلمام يسكن 
  اجلزيرة؟ 

  :ويقول عبيدان

  .)املدن هذه غري يف) وأمي بأيب( مشاهدته تضمنت اليت األخبار تنايف وكذا(

  :ويرد عليه

فلماذا ال تالحظ٬، ) فالحظ٬، فتدبر٬، فتأمل(أنت أكثر إنسان يستعمل كلمات  ٬،يا عبيدان
 م يسكن اجلزيرة٬، وبالتايل مل تنفyالقصة مل تقل أن اإلما ٬،؟ يا رجل!! أو تتدبر٬، أو تتأمل

  ؟؟ إمكانية مشاهدته يف أي مكان آخر٬، فهال تدبرت

  :ل عبيدانويقو

 يتناىف وهذا صاحل٬، Ôتمع) وأمي بأيب( إقامته هو القصتني٬، هاتني مضمون إن: ومنها(
 ظلماً ملئت بعدما وعدال٬ً، قسطاً األرض مأل خرج إذا أنه على اشتملت اليت والنصوص
  .)وجوراً

  :ويرد عليه

القصة ال شيء يف القصة يشري ولو إشارة إىل أن اإلمام هو من يباشر احلكم٬، بل   ١
  .تنص على وجود سفري له

يف مكان ال تعارض بني كونه ميأل األرض عدالً إذا خرج٬، وبني إقامة جمتمع صاحل   ٢
سفريه٬، فإقامة مثل هذا اÔتمع من أهداف كل األنبياء واألوصياء٬، ومىت توفر  بإمرةمعني 

  .الظرف املناسب ال يتوانون عن حتقيقه

  :ويقول عبيدان
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 علي دخل: قال اخلزاز علي بن احلسن عن صحيح بسند X ضاالر اإلمام عن روي(
 أين: له فقال. نعم: قال ؟ إمام أنت: له فقال ٬،X الرضا احلسن أيب على محزة أيب بن

  .عقب وله إال اإلمام يكون ال: يقول X حممد بن جعفر جدك مسعت

 :X جعفر قال إمنا ٬،X جعفر قال هكذا ليس! ؟ تناسيت أو شيخ يا أنسيت: فقال
 ال فإنه ٬،X علي بن احلسني عليه خيرج الذي اإلمام إال عقب٬، وله إال اإلمام يكون ال

  .يقول جدك مسعت هكذا فداك٬، جعلت صدقت: له فقال. له عقب

 الشيعة من احلق أهل كلمة عليه اتفقت ما خالل من املدعى على به االستدالل وتقريب
 احلسني اهللا عبد أبو اإلمام املوىل هو الراجعني أول وأن الرجعة٬، مبدأ ثبوت من اإلمامية
X،حافر لتراب روحي( املهدي املنتظر القائم خروج مبجرد تكون سوف رجعته وأنه ٬ 
 تبدأ مث ٬،إمام بعده من وليس أمره٬، سيلي الذي هو وأنه الدنيا٬، عامل من) الفداء جواده
 علي بن نياحلس عليه خيرج الذي: X قوله يكون هذا فعلى ذلك٬، بعد للبقية الرجعة
X،عقب له ليس بأنه عنه عرب الذي وهو ٬،)الفداء له روحي( املهدي احلجة اإلمام هو ٬(.  

  :ويرد عليه

يف أن من خيرج عليه احلسني    ي القلوب مrاللهم إال بالنسبة لعo  الرواية واضحة للغاية 
X  هو اإلمام الذي ال عقب له٬، فهي مل تذكر اإلمام املهدي حممد بن احلسنX.  

٬، أم غريه٬، فإننا نستهدي Xآلن إذا أردنا أن نعرف هل هو اإلمام حممد بن احلسن وا
لنرى هل اإلمام املهدي له عقب أم ال٬، وأعتقد أن عشرات النصوص اليت ) ال عقب له(بقيد 

تقول بوجود الذرية له٬، سواء يف عصر الغيبة أم بعدها٬، كفيلة جبعلنا نرفع اليد عن كونه هو 
قب له٬، لنصل بالنتيجة إىل أن املقصود هو املهدي الثاين عشر من املهديني اإلمام الذي ال ع

  .وهو إمام بنص الرواية٬، كما أن املهديني أئمة بنص روايات أخرى

  :ويقول عبيدان
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 املقصود أن ويدعى النوري٬، احملدث كالم يف ورد الذي الثاين بالوجه يتمسك وقد هذا(
 املهديني٬، آخر هو بل) عج( املهدي املنتظر اإلمام ليس X احلسني اإلمام عليه خيرج بالذي
  .الدنيا عامل عن رحلته بعد األرض وحيكمون بعده٬، من يكونوا الذين

 عشر ثالثة  األئمة كون على البناء هو ذكر٬، ما على اللوازم أول أن خيفى وال
  .)إماماً

  :ويرد عليه

الروايات اليت تذكر اإلثنا  ماً أنّعل؟  وما املانع من أن يكون األئمة أربعة وعشرين إماماً
  .)١( عشر ال تنفي ما عداهم٬، فإثبات الشيء ال ينفي ما عداه

* * *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 شافية أجوبة فيه فإن X المهدي اإلمام أنصار إصدارات من وهو إمامًا، عشر اإلثني بعد ما لكتاب القارئ أحيل -١

  .المهديين بروايات المتعلقة الشبهات لكل اهللا بعون



אא
  :يقول عبيدان

ـني وجود يف ظهورها يدعى نصوص هناك(   .)املقدسة الناحية صاحب غري مهدي

  :ويرد عليه

  !! يoدعى ظهورها: سبحان اهللا٬، عبيدان يقول

 النصوص يا عبيدان ليست ظاهرة فقط٬، بل هي تنص على وجود املهديني  هذه
الكثري من فقهاء آخر الزمان املعاندين مثلك أُرغموا على االعتراف باملهديني  ٬، حىت أنّنصاً

  .بعد أن أظهرت الدعوة اليمانية هذا الكرت املخفي

  .اتقوا اهللا وكونوا منصفني ألنفسكم على األقل

  :ويقول عبيدان

 إىل يتصل بسند) ره( الطائفة شيخ روى فقد الوصية رواية وهي أمهها٬، وتعترب: منها(
اهللا رسول قال: قال X املؤمنني أمري عن ٬، آبائه عن X الصادق اهللا عبد أيب اإلمام
 فأملى ودواة صحيفة أحضر احلسن أبا يا X لعلي وفاته فيها كانت اليت الليلة يف 
 اثنا بعدي سيكون إنه علي يا: فقال املوضع٬، هذا )إىل( ىانته حىت وصيته اهللا رسول
  .اإلمام عشر االثين أول علي يا فأنت مهدياً عشر اثين بعدهم٬، ومن إماماً عشر

 املستحفظ )د م ح م( ابنه إىل X احلسن وليسلمها :   قال أن إىل    احلديث وساق
 حضرته فإذا مهديا٬ً، عشر اثنا بعده من يكون مث إماما٬ً، عشر اثين فذلك ٬، حممد آل من

ـني٬، أول ابنه إىل فليسلمها الوفاة  عبد وهو أيب٬، واسم كامسي٬، اسم أسامي ثالثة له املهدي
  .املؤمنني أول وهو املهدي٬، الثالث واالسم وأمحد اهللا٬،

ـني هناك أن منها املستفاد فإن  املنتظر اإلمام رحلة بعد والقيادة الدولة هلم تكون مهدي
  .الدنيا عامل من خروجه دبع) فداه روحي(
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 ابن يا: X حممد بن جعفر للصادق قلت: قال    بالبطائين    بصري أيب خرب: ومنها
 إمنا: فقال مهديا٬ً، عشر اثين القائم بعد يكون: قال أنه X أبيك من مسعت  اهللا رسول
 إىل الناس يدعون شيعتنا من قوم ولكنهم إماما٬ً، عشر اثين يقل ومل مهدياً عشر اثين: قال

  .حقنا ومعرفة مواالتنا

) الفداء جواده حافر لتراب روحي( املوىل رحلة بعد أنه يف سابقه مع اخلرب هذا ويتفق
 ولده من أ�م على ينص السابق اخلرب أن يف وإياه خيتلف أنه إال مهديا٬ً، عشر أثنا يكون

 مما ٬،)وأمي أيبب( ولده من كو�م ينفي وهو شيعتهم٬، من أ�م اخلرب هذا يتضمن بينما ٬،)عج(
  .فالحظ بينهما٬، تنافياً يوجب

 محزة أبا يا: قال أنه    طويل حديث يف   X اهللا عبد أيب عن محزة أبو رواه ما: ومنها
  .X احلسني ولد من مهدياً عشر أحد القائم بعد منا إن

 إال ٬،)عج( القائم بعد يقوم من وجود إىل اإلشارة يف سابقيه مع اتفق وإن احلديث وهذا
 اخلرب نص بينما مهديا٬ً، عشر أثنا أ�م على نصا سابقيه فإن العدد يف ومها أختلف قد أنه

 أ�م أحدمها تضمن السابقني أن كما. عشر اثين وليس عشر٬، أحد عددهم أن على املذكور
 ٬،X احلسني اإلمام ولد من أ�م إىل يشري وهذا الشيعة٬، من أو ٬،)عج( املوىل أوالد من

 أبناء عنوان صدق أساس على الناحية٬، هذه من ممكناً كان وإن ول٬،األ وبني بينه واجلمع
 هذا إرادة بعدo الظاهر أن إال ٬،)عج( املقدسة الناحية صاحب أوالد على X احلسني اإلمام
  .تغفل فال الدائرة٬، بسعة يوحي X احلسني اإلمام أوالد من لكو�م اإلشارة فإن املعىن٬،

: الكوفة ذكر يف قاال )عليهما السالم( اهللا عبد وأيب جعفر أيب عن احلضرمي٬، خرب: ومنها
 وفيها اهللا٬، عدل يظهر ومنها فيه٬، صلى وقد إال نبياً اهللا يبعث مل الذي سهيل مسجد فيها
  .والصاحلني واألوصياء النبيني منازل وهي بعده٬، من والقوام قائمه يكون

 من واستثنوه القميون٬، ضعفه الذي فيه٬، اجلاموراين أمحد بن حممد لوقوع سنده٬، وضعف
 كتب يف توثيقه على ينص مل الذي عمرية٬، بن سيف بن احلسني ولوجود احلكمة٬، نوادر
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 على بناًء الزيارات كامل أسناد يف وقع ممن لكونه بوثاقته القول يدعى قد كان وإن الرجال٬،
  .فتأمل ذلك٬، على داللتها املدعى الكربى متامية

 يذكر فلم ٬،)وأمي بأيب( بعده من القوام حول ءشي إىل املذكور اخلرب يتعرض ومل
 من أ�م أو ٬،X احلسني اإلمام ولد من أو ولده٬، من لكو�م يتعرض مل كما عددهم٬،
 اإلمجال هذا أن يدعى وقد بعده٬، من باألمر يقومون أ�م إىل باإلشارة اكتفى بل شيعتهم٬،
  .السابقة صوصالن خالل من مستفاد وبيانه تفصيله املذكور اخلرب يف املوجود

 يف ذكرت أخرى٬، نصوص هناك بل النصوص٬، هذه خصوص يف األمر ينحصر وال هذا
 عدم يف رغبة ذكرها عن أعرضنا إليها٬، الرجوع العزيز للقارئ ميكن األعالم٬، كلمات
  .)اإلطالة

  :ويرد عليه

ما ذكره عبيدان من روايات املهديني قليل جدا٬ً، ومثة الكثري الذي تعمد إغفاله٬،   ١
باستطاعة القارئ االطالع على روايات املهديني من مراجعة إصدارات أنصار اهللا أعزهم و
  .اهللا

تعمد إغفاله٬، فألن الروايات متواترة من حيث املعىن٬، وبالتايل ال يناقش يف : أما ملاذا قلت
أسنادها سوى جاهل٬، أو معاند يستحمر الناس٬، بعد أن استحمره الشيطان٬، وألسباب 

  .هلا الحقاً أخرى قد نشري

 )ولده من كو�م ينفي وهو شيعتهم٬، من أ�م اخلرب هذا يتضمن بينما(: قول عبيدان  ٢
غريب عجيب٬، فالشيعة كعنوان ال يتضاد مع البنوة كعنوان٬، بل إن قول عبيدان يدل على 

٬، بل أبناء سائر Xأنه ال يبصر موضع قدميه٬، إذ يلزمه أن يقول أن أبناء اإلمام املهدي 
  ! ليسوا من الشيعة لوقوع التنايف املزعوم األئمة
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 أوالد على X احلسني اإلمام أبناء عنوان صدق أساس على... (: قول عبيدان  ٣
 من لكو�م اإلشارة فإن املعىن٬، هذا إرادة بعدo الظاهر أن ٬، إال)عج(املقدسة  الناحية صاحب
  .)تغفل فال الدائرة٬، بسعة يوحي X احلسني اإلمام أوالد

كم يعين تتسع الدائرة يا عبيدان٬، أبسعة أهوائك مثال٬ً، أم بسعة النصوص الواردة : أقول
؟ إذا كانت دائرتك حمدودة بالنصوص٬، فالنصوص حتتم كو�م من ولد  عن آل حممد 

٬، ليس فقط ألن الكثري منها تنص على ذلك٬، وتصرح Xاحلسني ومن ولد اإلمام املهدي 
فاإلمامة يف األعقاب وأعقاب . من النصوص هو هذا به٬، بل ألن مقتضى القاعدة املستقاة

األعقاب٬، وهذا يقتضي كو�م ولد اإلمام املهدي حصرا٬ً، واإلمامة يف عقب احلسني إىل يوم 
  .القيامة٬، كما ورد أيضاً

لو أن عبيدان ذكر مجيع روايات املهديني لتبني للقارئ كو�م أئمة وأوصياء٬، : أقول
من ولد احلسني ومن ولد اإلمامة املهدي٬، وملا وجد حاجة ولتداعى يف ذهنه معىن كو�م 

  .الستدالل عبيدان البارد٬، وهلذا غيTب عبيدان الروايات٬، وذكر أقل القليل منها

  :ويقول عبيدان

ـني لروايات االستناد أساس إن وباجلملة٬،(  له الذرية وجود عن الفراغ يستوجب املهدي
    السند ضعيفة ولو   رواية وال النصوص يف عندنا يوجد ال أنه والصحيح ٬،)وأمي بأيب(

  .)خالهلا من) الفداء له روحي( له الذرية وجود إثبات ميكن

  :ويرد عليه

؟ اتق اهللا٬، عشرات  هل خلق اهللا لك رأساً لتركبه ٬،يا عبيدان!  سبحانك ريب ما أحلمك
  ؟؟!! الروايات بالنسبة لك ال شيء

  :ويقول عبيدان

 من يثبت مل هذا يومنا إىل والوجود احلياة٬، هلم ثبتت قد ممن أشخاصاً هناك أن على(
 املسيح فهذا لوجودها٬، موجباً جند ال بل هلم٬، الذرية وجود على يدل ما بعيد أو قريب
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X،اخلضر الصاحل العبد وكذا ٬ X،يعرف مل حيا٬ً، ببقائه القول على إلياس حىت بل ٬ 
 سيدي يكون ال فلم ذلك٬،ل داعي أو موجب وال إليهم٬، ذرية بوجود أحد من القول

  ؟ )كذلك) وولدي نفسي فداؤه(املقدسة الناحية صاحب

  :ويرد عليه

  ! ألن النصوص دلت على أنه ليس كذلك ؛ال يكون كذلك

  :ويقول عبيدان

 جواده حافر لتراب روحي( املقدسة الناحية صاحب قضية مجيع أن يغفل البعض ولعل(
 توجب اليت اخلاصة٬، اإلهلية العناية فيها وتتدخل ٬،الغييب بالبعد منوط �ا يرتبط وما ٬،)الفداء
  .)معينة ومحاية ربانية٬، مقتضيات وفق هلا التسيري

  :ويرد عليه

أنت أول الغافلني عن هذا املعىن٬، حىت أنك مسحت لعقلك القاصر للغاية بتخطيط حياة 
  .Xحركة اإلمام و

  :ويقول عبيدان

 اليت الوصية رواية هي باملهديني للقول االستناد مقام يف النصوص عمدة أن عرفت وقد(
  .)لالختصار طلباً غريها دون عليها البحث يف نقتصر سوف ولذا ذكرها٬، قدمنا

  :ويرد عليه

ال معىن للقول بأن رواية الوصية هي عمدة النصوص٬، فنحن ال نستدل على شخصية 
ونتعرف على  أمحد مثالً لتكون الوصية هي العمدة٬، وإمنا حناول إثبات وجود املهديني٬،

عراض كل ما ورد عنهم والنظر حقيقتهم ومقامهم وكل ما يتصل �م٬، وهذا يoعرف من است
  .فيه

  .لكن عبيدان يف احلقيقة حياول خداع القارئ٬، كما هو ديدن فقهاء آخر الزمان
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  :ويقول عبيدان

 سةاملقد الناحية بعد من باألمر قائمني هناك أن على داللتها بدعوى إليها يستند وقد(
 سوف الذين وهم وذريته٬، أوالده من القوام هؤالء وأن ٬،)الفداء جواده حافر لتراب روحي(

  .)الشريف ظهوره قبل اآلن موجودون هم بل بعده٬، من باألمر يقومون

  :ويرد عليه

ا أحد٬، نعم نقول بوجود املهديني موجودون اآلن قبل الظهور كذبة مل يقل � قولك إنّ
  .اخلصوص٬، ال مجيعهم٬، كما تركت لعبارتك أن تعينعلى وجه أوهلم بعضهم٬، و

  :ويقول عبيدان

 الناحية بني اليوم فعالً واسطة وجود على الوصية رواية داللة املدعى إن وباجلملة٬،(
  .)املقدسة

  :ويرد عليه

رواية الوصية حبد ذا¢ا٬، وبصرف النظر عن أي شيء آخر كاإلدعاء مثالً ال تدل على ما 
ارة٬، وال يوجد من يقول بأ�ا تدل عليه٬، ولكنكم تتعمدون افتراء تقول٬، أي وجود السف

وهلذا . دالالت وأدلة تنسبو�ا للخصم ألنكم مفلسون ال تستطيعون مواجهة ما يقوله اخلصم
أنت وأمثالك ال جترؤون على أخذ استدالالت اخلصم من كتبه وبنفس عبارته كما يفعل 

  .اليمانيون

  :ويقول عبيدان

 القائلني من أ�م إذ السندية٬، بالدراسة يؤمنون ال للرواية٬، املستندين بأن ولللق جمال وال(
  . للمعصومني املنسوبة النصوص كل بصدور
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ـيدها٬، من البد بل كلية٬، بصورة الكربى �ذه القول ميكن ال أنه ولعمري  أن وأظن تقي
 عن فضالً واملعروفة٬، املشهورة أو املعتمدة٬، الكتب من للخرب املتضمن الكتاب كون هلا املقيد
  .)نقيصة أو بزيادة لتحريف يتعرض مل وأنه ملؤلفه٬، نسبته صحة

  :ويرد عليه

املستندون للرواية هم اليمانيون٬، وقولك إ�م يقولون بصدور كل النصوص املنسوبة 
  ؟! للمعصومني كذبة صلعاء٬، وها هي كتبنا بني يديك دلنا أين قلنا هذا

ب معتمدا٬ً، أو مشهورا٬ً، والتحقق كذلك من صحة نسبته ما عالقة معرفة كون الكتامث 
  ؟ ملؤلفه٬، وكونه حمرفاً أو ال٬، ما عالقة كل هذا بالدراسة السندية املزعومة

  !ر يoبحث عنها يف علم حتقيق النصوص٬، ال يف علم الرجال املزعوموهذه األم نّأاملفروض 

  :ويقول عبيدان

 الدعوى٬، هذه مثل على اعتماداً السندية الدراسة عن للتوقف جمال ال حال٬، أي وعلى(
 أن املعروف ومن علينا٬، حجة وجعله به االستدالل يود املذكور للخرب املستند أن ضرورة
 صدوره٬، حيرز مل فما إليه٬، االستناد يصح حىت اخلرب صدور إحراز بلزوم القائلني من علمائنا
 احلاجة بعدم القائلني رينياإلخبا مشاخينا حىت بل إليه٬، االستناد من مانعاً ذلك كان

 موجوداً اخلرب كان مىت متحقق وهو النص٬، صدور إحراز لزوم يقررون السندية٬، للمالحظة
 اإلحراز٬، حصول من فالبد وعليه٬،. قليل قبل هلا أشرنا اليت الشروط فيه توفرت مصدر يف

  .)أوالً السندية املالحظة هو إليه وطريقنا

  :ويرد عليه

ز صدور النص٬، والشروط اليت ذكر¢ا أنت قلنا أ�ا ال عالقة هلا ال بأس من إحرا ٬،نعم
 إليه وطريقنا(: أما قولك. بعلم الرجال املزعوم٬، وال يoتحقق منها بطريقة التحقق من السند

وأنت تقصد طريقك أنت٬، ورمبا طريق من لف لفك وليس طريق  )السندية املالحظة هو
! لى أنك خمادع تoري القارئ حنطة٬، وتبيعه شعرياًقولك هذا يدل ع: األخباريني مثال٬ً، أقول
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فصدر كالمك يدل على أنك بصدد ذكر نتيجة علمية مستلة من مقدمات كالمك٬، بينما 
  .احلقيقة هي إنك أدرت ظهرك لتلك املقدمات وحتدثت عن هواك الذي مسيته طريقك

   لقرائنية سنترك لك دراستك السندية غري ذات القيمة٬، وسنترك معها دراستك ا ٬،إذن
٬، على أن لنا ولن نلزمك أو نلتزم إال مبسألة تواتر روايات املهديني   إن صحت التسمية 

عودة بعون اهللا عز وجل٬، يف قابل األيام لنقد علم الرجال املزعوم٬، عسى أن نرى لكم رداً 
  .حينئذ

شأ�ا الشيخ الطوسي رمحه اهللا صرح بصحة الرواية٬، بل بتواترها٬، حني قال ب هذا على أن
 أما: قلنا... (: ٬، ما نصهوغريها من الروايات اليت استدل �ا على إمامة اإلثين عشر 

 سلف٬، عن خلفا التواتر وجه على يروو�ا اإلمامية الشيعة فإن صحتها على يدل الذي
  .)١( )اإلمامية كتب يف موجودة ذلك تصحيح وطريقة

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

روى الشيخ الطوسي بسند معترب عن اإلمام (: ووصف املريزا النوري سندها باملعترب بقوله
يف الليلة اليت  Xألمري املؤمنني  خرباً ذكرت فيه بعض وصايا رسول اهللا  Xالصادق 

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

  :ويقول عبيدان

 فإنه السندية٬، املناقشة من ذكره قدمنا ما مجيع عن اليد رفعنا لو إنه مث :جداً مهم تأمل(
 قالصدو كالشيخ بعده جاء ومن ٬،)ره( الكليين الشيخ ذكر عدم يف الوجه يل يتضح مل
 قد أ�م مع كتبهم٬، من شيء يف النص٬، هلذا) قده( املرتضى والسيد املفيد٬، الشيخ أو ٬،)ره(

 مما وكثري ٬، املعصومني األئمة إمامة على بالنص االرتباط ذات األمور من الكثري نقلوا
                                                            

  .١٥٦ص :الطوسي الشيخ -  الغيبة -١
 .١٣٧ص :الطوسي الشيخ -  غيبةال -٢
 .٧١ص ٢ج :الثاقب النجم -٣
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 األعيان٬، هؤالء نقل عدم أن خيفى وال ٬،)الفداء جواده حافر لتراب روحي( بالصاحب يرتبط
 ٬،X املعصوم عن صدوره إحراز يف التشكيك وبالتايل املذكور٬، النص يف يبالر يوجب
  .)فتدبر يريب٬، ما بترك حنظلة٬، بن عمر مقبولة يف أمرنا وقد

  :ويرد عليه

من أين لك هذه القاعدة السمجة يا عبيدان٬، هل سبقك هلا سابق٬، أم هل قال مبثلها 
امة الذين يقولون مثل قولك بشأن عاقل٬، اللهم إال أن تكون قد اقتبستها من أبناء الع

  ؟! الروايات اليت مل خيرجها خباريهم ومسلمهم

بل أقول يا عبيدان إنه من ضيق أفقك٬، وعناد نفسك أن ترتاب برواية الوصية بذريعة 
عدم ورودها يف شيء من كتب الشيخ الكليين٬، أو الصدوق٬، أو السيد املرتضى٬، ولو كنت 

ك ال تستطيع حىت أن تزعم مثل هذا الزعم لعدم وصول كل فطناً اللتفت على األقل إىل أن
ما كتبه هؤالء األعالم٬، من جهة٬، وألن الشيخ الطوسي ال يقل حبال عن أي منهم من جهة 

  .أخرى

يف أن رواية الوصية ذات األمهية   ) تدبر(وأنت مnن يكثر من كلمة   مث هلَا فكرت 
كتاب العاصم من الضالل٬، ملاذا مل تoذكر٬، من ٬، والاالستثنائية باعتبارها وصية رسول اهللا 

  ؟ بني الكتب اليت وصلتنا٬، سوى يف كتاب الغيبة

لقد كان ميكنك ؟  ملاذا مل تفكر مثالً يف إن هذا تدبري إهلي لصو�ا وحفظها من االنتحال
  .بدل التردد يف الريب أن تفكر حبكم وتدابري إهلية كثرية لو كنت من أهل اإلنصاف

  :نويقول عبيدا

 صدوره٬، إلحراز طريق ال وأنه املذكور٬، للخرب السندية الدراسة عن الفراغ بعد إنه مث(
 من البد بالصدور٬، الوثوق هو االعتبار يف املتبع املنهج كان أم الوثاقة٬، مسلك على بين سواء

  .منه استفاد¢ا املدعى الداللة يف ظهوره مالحظة
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 البني يف يكون ال أن مبعىن متنه٬، رازبإح بداية يكون ذلك طريق أن عليك يذهب وال
 الزيادة حيث من اختالف بينها كان لو إذ للخرب٬، الناقلة احلديثية املصادر يف اختالف
  .املدعى يف الداللة متامية على البناء من مانعاً ذلك كان األلفاظ يف تغاير أو مثال٬ً، والنقيصة

 Xاملؤمنني أمري احتجاج يف املوجود أن ضرورة املدعى٬، النص يف يتوفر ال ما وهذا
 وإمنا أصال٬ً، للمهديني ذكراً يتضمن مل فإنه وفاته٬، ليلة  اهللا رسول وصية بنص طلحة على
 املقام يكون سوف أنه يعين وهذا...   الراشدين اهلداة األئمة خصوص ذكر على اقتصر
 وهذا سليم٬، وايةر يف النقيصة وعدم الغيبة٬، رواية يف الزيادة عدم بني الدوران صغريات من

 عدم أصالة جريان أو الغيبة٬، رواية فتقدم الزيادة٬، عدم أصالة جريان على البناء إما يستدعي
 عقالئي٬، أصل اًألصلني٬، كال ألن بالتساقط٬، احلكم أو سليم٬، لرواية التقدمي فيكون النقيصة٬،

 رفع على بناءال هي النتيجة تكون فسوف تساقطهما٬، إىل العقالء يعمد بينهما التعارض ومع
 خصوص على فقط ويقتصر الزيادة عن اليد ترفع أنه يدعى قد نعم. الوصية رواية عن اليد
  .)فتأمل املصدرين٬، بني متوافقاً كان ما وهو منها٬، املتيقن القدر

  :ويرد عليه

 يا( :هو التايل على طلحة كما يرويه سليم بن قيس يف كتابه Xاحتجاج أمري املؤمنني 
 األمة تضل ال ما فيها ليكتب بالكتف دعا حني  اهللا رسول شهدت قد ألست طلحة٬،

 تركها؟ مث  اهللا رسول فغضب) يهجر اهللا نيب إن: (قال ما صاحبك فقال ختتلف٬، وال
 وبالذي  اهللا رسول بذلك أخربين خرجتم ملا فإنكم :قال. ذاك شهدت قد بلى٬،: قال
 علم قد وجل عز اهللا أن: (جربائيل هفأخرب. العامة عليها يشهد وأن فيها يكتب أن أراد
 الكتف يف يكتب أن أراد ما علي فأملى بصحيفة دعا مث ٬،)والفرقة االختالف األمة من

 اهلدى أئمة من يكون من ومسى واملقداد٬، ذر وأبا سلمان: رهط ثالثة ذلك على وأشهد
 احلسن إىل بيده أدىنو    هذا ابين مث أوهلم فسماين. القيامة يوم إىل بطاعتهم اهللا أمر الذين
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 يا وأنت ذر أبا يا كان كذلك .  احلسني يعين    هذا ابين ولد من تسعة مث احلسني مث   
  .)١( ) اهللا رسول على بذلك نشهد: وقالوا فقاموا ؟ مقداد

وهذه الرواية كما هو واضح رواية أخرى غري رواية الوصية اليت يرويها الشيخ الطوسي 
   كو�ما تشتركان باملوضوع نفسه٬، واشتراكهما يف املوضوع يف غيبته٬، على الرغم من 

ال يعين أ�ما رواية واحدة٬، كما    كما يعلم حىت أنصاف املتعلمني٬، فضالً عن املتعلمني 
وعليه ال جيري عليهما ما قاله عبيدان٬، بل يعلم . أوهم عبيدان نفسه٬، وأراد إيهام قارئه

ح للروايتني يرامها سردين يكمل أحدمها اآلخر٬، األنصاف واملتعلمني معاً أن النظر الصحي
وحدثك صديقك عنها حبديث٬، مث    مثالً   متاماً كما لو حدثت مشادة . ويتمم نقصه

أضاف حلديثه تفاصيل أخرى مل يذكرها يف حديثه األول بعد أيام٬، فيكون حديثاه 
  .٬، ال متنافيني كما يتوهم عبيدانمتعاضدين٬، يكمل أحدمها اآلخر

كن أن يقع التنايف بينهما كال٬ً، أو جزءاً فيما لو روى يف املرة معىن روى نقيضه يف مي ٬،نعم
املرة األخرى٬، ولكن شيئاً من هذا مل يقع بني املروي يف غيبة الطوسي واملروي يف كتاب 

  .سليم بن قيس

 وصية بنص طلحة على X املؤمنني أمري احتجاج يف املوجود أن(: أما قول عبيدان
ـني ذكراً يتضمن مل فإنه وفاته٬، ليلة  اهللا رسول  ذكر على اقتصر وإمنا أصال٬ً، للمهدي

 ومسى: (Xقوله باإلمكان القول أن ٬، فليس بصحيح ألن )الراشدين اهلداة األئمة خصوص
يتضمن إشارة إىل ) القيامة يوم إىل بطاعتهم اهللا أمر الذين اهلدى أئمة من يكون من

    احلسن إىل بيده وأدىن    هذا ابين مث أوهلم فسماين( :Xقوله  ٬، وال ينقض هذااملهديني
٬، ألن ذكر هذا املقدار منهم  ؛)  احلسني يعين    هذا ابين ولد من تسعة مث احلسني مث

  .ثبات شيء ال ينفي ما عداهال ينفي وجود غريهم٬، فإ

ال ميثل سرداً تقريريا٬ً، أو  )اخل... أوهلم فسماين: (Xوميكن القول كذلك إن قوله 
واملقصود من السرد أو الرواية التقريرية هو السرد . رواية تقريرية لوصية رسول اهللا 
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 Xالذي ال حيدث فيه توظيف٬، أو تصرف باملروي٬، ومن الواضح إن ما قاله أمري املؤمنني 
٬، وإمنا اكتفى باإلشارة إليهم٬، فيه تصرف فمثالً مل يذكر أمساء التسعة من ولد احلسني 

   ومنها نص الوصية    كان مقام احتجاج على طلحة٬، أي توظيفاً للنصوص كما إن املقام 
منصباً على املقدار الذي حيقق اهلدف وال  Xلبلوغ هدف معني٬، وعليه يكون كالم علي 

  .يضريه عدم ذكر غريه

ألن  ؛دون توضيح   على عادته    وهنا البد من توضيح للمسألة اليت تركها عبيدان 
  .التوضيح يفضحه

عبيدان حياول من خالل رواية سليم بن قيس أن ينقض علينا استداللنا برواية  إنّ :فأقول
وهو   الوصية اليت يرويها الشيخ الطوسي٬، األمر الذي ال يتحقق له إال إذا أثبت مدعاه 

بشكل قطعي ال تشوبه شائبة شك٬، أو احتمال أبدا٬ً، وهو ما مل    وقوع التنايف بني الروايتني 
  .رمبا لعلمه بفشل احملاولة كدT نفسه يف حماولة حتقيقه٬،أبدا٬ً، بل مل يn يتمكن من إثباته

  :ويقول عبيدان

 لكونه سليم كتاب يف اخلرب من األخري املقطع وجود عدم منشأ بأن القول ميكن أنه على(
  .)جيداً فتأمل اماما٬ً، عشر أثنا األئمة أن من احلقة للعقائد خمالفاً

  :ويرد عليه

يا عبيدان اعترافك الضمين بأنك ال متلك قطعا٬ً، وعليك خترصاتك  لنا من كالمك هذا
  ! غري القائمة سوى على سيقان اهلوى اخلاوية

قضيتك برمتها قائمة على أساس إنكارك أن يكون هناك مهديون  نّأفمن الواضح 
 ول بوجودهم يoعدT خمالفاً للعقائد٬، وبالتايل فإن القXحيكمون بعد أبيهم اإلمام املهدي 

فهو إما خمالف  ؟! )اخل...ميكن القول: (فكيف تقول اآلن  حبسب أوهامك    حلقة ا
للعقائد احلقة٬، وإما ميكن أن يقال إنه كذلك٬، وهذا األخري ال ينفعك٬، ألنه يظهر يقينك 

  .املزعوم مثلوماً
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٬، كما )فقط(ننا لو طالبناك بدليل قطعي على أن األئمة إثنا عشر فقط٬، أقول أعلى 
  ! ا استطعت أن تأيت به٬، ولو بعت ثيابكتتخرصون٬، مل

  :ويقول عبيدان

 حتديد فيلزم البحث٬، حمل اخلرب يف املذكور املقطع بوجود االلتزام على بين لو إنه مث(
 عشر اثنا بعده من يكون مث: فيه جاء فقد داللته٬، لوضوح تضمنه الذي الضمري مرجع
ـني٬، أول ابنه إىل فليسلمها الوفاة حضرته فإذا مهديا٬ً،  كامسي٬، اسم أسامي ثالثة له املهدي
 يف يوجد حيث. املؤمنني أول وهو املهدي٬، الثالث واالسم وأمحد اهللا٬، عبد وهو أيب٬، واسم
 أن: ثانيهما . حممد األكرم النيب على عائداً الضمري يكون أن: أحدمها :احتماالن ذلك
 وقد ).الفداء جواده حافر لتراب روحي( املقدسة الناحية صاحب إىل عائداً الضمري يكون

 لألقرب الضمري عود النحو يف تقرر وقد للضمري٬، األقرب أنه أساس على بالثاين يتمسك
 يف التأمل أن ضرورة األول٬، االحتمال ينفي ال أنه إال القواعد وفق على كان وإن وهذا. إليه
 لوازم من أن جداً عيالطبي ومن باللفظ٬، منقوالً وليس باملعىن٬، منقول أنه يفيد املذكور اخلرب
  .)ضمائرال يف االغتشاش من مجلة حصول باملعىن النقل

  :ويرد عليه

حدث العاقل مبا ال يoعقل فإن صدق فال عقل له٬، وال أدري كيف يصدق : تقول احلكمة
  ؟! معبيدان هذا الكال

 الوفاة حضرته مهديا٬ً، فإذا عشر اثنا بعده من يكون مث(اآلن لو عرضت هذا النص 
ـني٬، أول ابنه إىل هافليسلم  اهللا٬، عبد وهو أيب٬، واسم كامسي٬، اسم أسامي ثالثة له املهدي
على ربات احلجال ملا خطر يف بال إحداهن اجلنون الذي ) املهدي الثالث واالسم وأمحد

وكيف ميكن ألحد أن يتصور إمكانية أن يكون الضمري عائداً لرسول ! خطر يف بال عبيدان
علي ليس ولد رسول اهللا٬، بل ؟ و Xم اخلالفة بعده هو علي ٬، بينما الذي تسلاهللا 
  .أخوه
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ومن الواضح إن ما ذكرناه ال يتأثر حىت على وفق فرضية النقل باملعىن اليت مل يربهن عليها 
عبيدان على عادته٬، بل وال ميكنه ذلك٬، وليس كالمه يف هذا الصدد سوى كالم رخيص ال 

 من مجلة حصول( لة بأن النقل باملعىن يترتب عليهقيمة له٬، وإال لو قلنا بنظريته الفاش
أن نطمئن لرواية٬، أو على األقل سنشك بأكثر الروايات٬،  ملا أمكننا )الضمائر يف االغتشاش

  .٬، وال خيلو من وجود الضمائرألن أكثرها إن مل يكن مجيعها منقول باملعىن

  :ويقول عبيدان

 له٬، أسامي ثالثة وجود تضمن قد أنه دجن إذ اخلرب٬، ذيل مالحظة ذكرنا ما على ويساعد(
 من الذيل يف جاء الذي هذا إن مث .ثالثة وليست أربعة٬، كو�ا يلحظ فيها النظر عند أ�ا إال

 إىل يعود أنه أم ٬،)الفداء له روحي( املقدسة الناحية لصاحب يعود هل له٬، ثالثة أمساء وجود
ـني؟ من األول  تضمنه ما املقدسة٬، الناحية صاحب إىل عوده من مينع قد: احتماالن املهدي
 من ذكرناه ما يؤكد التعبري وهذا ٬،)اهللا عبد( يعين أيب٬، اسم هو أبيه أسم أن من النص

 يتأكد مما العامة٬، كتب يف جاء ملا موافق التعبري هذا أن إذ النص٬، منت يف االضطراب
 منقوالً اخلرب وليس القوم٬، كتب هو اخلرب مصدر كون احلق أن على واالضطراب٬، االغتشاش

  .)واضح هو كما احلديثية٬، مصادرنا من

  :ويرد عليه

ولكن لو أنك !  يرون الواحد إثننيقال إذن اخللل يف النظر٬، فاحلوالن كما يo ٬،يا عبيدان
٬، لرمبا كنت أضحكتنا على حتفتنا ببيان كيف أن نظرك قادك هلذا االستنتاج الكوميديأ

  ! طريقتكم يف االستنتاج

 اسم أسامي ثالثة له: (انظروا يف هذه الفقرة: جه لسليمي البصر٬، فأقولاآلن خطايب مو
ثالثة  هل ترون فيها). املهدي الثالث واالسم وأمحد اهللا٬، عبد وهو أيب٬، واسم كامسي٬،

  ؟ )اهللا٬، أمحد٬، املهدي عبد(أمساء أم أربعة٬، هل يوجد فيها غري 
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نصاً ما ال ينبغي أن جنترح لكي نفهم : واآلن لنرشد عمي البصائر قبل البصر٬، فأقول
احتماالت من وحي خيالنا٬، ودون أي استرشاد بالنص٬، مث وبكل وقاحة نزعم أن النص 

  ! نطق خيالنا األهوجملمضطرب ألنه يرفض االستقامة 

لكي نفهم نصاً البد على األقل أن يكون النص موجهاً حلركة وعينا٬، ومن خالل 
  .قرب٬، أو األشد انطباقاً بهاالسترشاد به حناول أن نصل للداللة األ

  :وبالنسبة للفقرة أعاله فمن الواضح إننا نستطيع وبكل بساطة أن نفهمها كما يلي

وهو اسم النيب٬، وامسه ) أمحد(٬، أي امسه )اهللا وأمحد اسم كامسي واسم أيب وهو عبد(   أ
  ).املهدي(امسان٬، واالسم الثالث  وهو اسم أب النيب٬، وهذان) اهللا عبد(كذلك 

وهذا االسم هو اسم ) اهللا عبد(أي إن امسه ) اهللا اسم كامسي واسم أيب وهو عبد(  ب
 من مسع عمن ٬،داود أيب عن(: قوله ٬، واسم أيب النيب كذلك٬، فقد ورد عنه النيب 
 فقد أمره فما ٬،إسرائيل امسي اهللا عبد وأنا ٬،أمحد امسي اهللا عبد أنا :يقول  اهللا رسول
) اسم كامسي واسم أيب(الذي يعقب قوله ) هو(والضمري  .)١( )عناين فقد عناه وما أمرين

ميكن أن يكون قرينة على أن املراد من اسم النيب واسم أبيه واحد ) اهللا عبد: (ويسبق قوله
) أمحد(واالسم الثاين . يستعمل للمفرد كما هو معروف) هو(ألن الضمري  ؛)اهللا عبد(وهو 

الذي يسبق هذه العبارة هو ) أمحد(تشري إىل أن ) الثاالسم الث(٬، وعبارة )املهدي(والثالث 
  .هو األول٬، واملهدي بطبيعة احلال هو الثالث) اهللا عبد(االسم الثاين٬، وبالتايل يكون 

  ؟ فأين األمساء األربعة يا عبيدان

  :ويقول عبيدان

 وه أيب وأسم امسي أن تعين اهللا٬، عبد أيب٬، واسم كامسي٬، اسم: قوله أن لتوهم جمال وال(
ـني أول واسم اهللا٬، عبد  وليست ثالثة٬، اخلرب يف األمساء فتكون يضا٬ً،أ اهللا عبد هو املهدي
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 النيب على اهللا عبد اسم إطالق يعهد مل حيث جدا٬ً، الظاهر خالف كونه عن فضالً ألنه أربعة
  .)بذلك تسميته املباركة اآليات يف يرد ومل الشريفة٬، النصوص تتضمن فلم  حممد الكرمي

  :عليهويرد 

٬، ولكن خاب فألك فهذا رسول اهللا ؟ طبعاً ألنه ال يالئم هواك بيدانوملاذا هو توهم يا ع
  .آنفاً ٬، كما يف احلديث الذي سقناهيقول إن امسه واسم أبيه هو عبداهللا 

  :ويقول عبيدان

 أنه مبعىن للتعديل٬، تعرضت اليت النصوص من املذكور اخلرب أن جداً قوياً حنتمل أننا على(
 قياسياً تصحيحاً تصحيحه إىل فعمدوا ذلك٬، إىل األعالم وألتفت املنت٬، مضطرب كان دق

 لزيادة موجباً ذلك كان وقد مقبوال٬ً، جلعله منهم حماولة يف النصوص٬، من جمموعة وفق على
  .)فيه االضطراب

  :ويرد عليه

ار تبعنا العيَّ أوردكم املهالك وأنتم ال تشعرون٬، مث لو )جداً قوياً حنتمل(دين  ٬،يا عبيدان
حلد عتبة الدار كما يقول املثل٬، فإننا سنجد احتمالك القوي جداً باهتاً وبارداً للغاية٬، 

أجل وأكرب من أن يغريوا يف النصوص حبجة  ٬،ومنهم الطوسي طبعاً ٬،فاألعالم الذين تشري هلم
ة تعين التصحيح وفقاً للنصوص األخرى٬، ألن هذه خيانة علمية٬، وال أدري إن كانت اخليان

  ! لك شيئاً

كذلك لو كان ما تقول حلذفوا العبارات اليت تدل على املهديني باعتبارها ختالف و
نص الوصية حتديداً ساقه الشيخ الطوسي يف  النصوص اليت تتحدث عن اإلثين عشر٬، علماً أنّ

  .مجلة النصوص الدالة على اإلثين عشر

  :ويقول عبيدان
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 يف جاء فقد اخلرب٬، منت يف الواقع التناقض متنها٬، يف واالضطراب االغتشاش يؤكد ومما(
 يف وأطلقه عاد لكنه خمتصاته٬، من وأنه ٬،X املؤمنني أمري على املهدي لقب إطالق أوله
 يف تعاىل اهللا مساك إماماً عشر االثين أول علي يا فأنت:  قال املهديني٬، أول على ذيله
 واملهدي واملأمون٬، األعظم٬، والفاروق ألكرب٬،ا والصديق املؤمنني٬، وأمري املرتضى٬، علياً مسائه
 أول ابنه إىل فليسلمها الوفاة حضرته فإذا: ذيلها يف وجاء. غريك ألحد األمساء هذه تصح فال

ـني٬،  الثالث واالسم وأمحد اهللا٬، عبد وهو أيب٬، واسم كامسي٬، اسم أسامي ثالثة له املهدي
 على املهدي لقب إطالق صحة عدم ل٬،األو املقطع مقتضى فإن. املؤمنني أول وهو املهدي٬،
  .)املهديني أول على أطلقه قد أنه  جند بينما ٬،X املؤمنني أمري غري أحد

  :ويرد عليه

  ؟ ؟ أين قال إنه من خمتصات أمري املؤمنني طيب ملاذا الكذب يا عبيدان

 ألكرب٬،ا والصديق املؤمنني٬، وأمري املرتضى٬، علياً مسائه يف تعاىل اهللا مساك: (قوله  إنّ
ال يتعارض مع  .)غريك ألحد األمساء هذه تصح فال واملهدي واملأمون٬، األعظم٬، والفاروق

ألن التعارض يستدعي أن يكون الكالم املذكور حبق علي  ؛)املهدي الثالث واالسم: (قوله
X  ،عند مناقشة    قد سبق ل إن اجلمع ممكن٬، واواحلممتنع اجلمع مع ما قيل حبق أمحد٬

  .أن أجبنا على هذا اإلشكال الذي تصافق عليه املقلدون٬، فراجع   ضياء اخلباز 

  :ويقول عبيدان

 املذكور اخلرب جعل من مينع مانعاً هناك فإن تقدم٬، ما مجيع عن اليد رفعت إذا إنه مث(
ـن لدعوى حجة  رحلة بعد يكون سوف املهديني قيام أن تضمن قد أنه ذلك اليوم٬، املدعي
 حضرته فإذا: فيه جاء فقد الدنيا٬، عامل عن) الفداء جواده حافر ابلتر روحي( املنتظر اإلمام
ـني٬، أول ابنه إىل فليسلمها الوفاة  عبد وهو أيب٬، واسم كامسي٬، اسم أسامي ثالثة له املهدي
ـني أول وجود املدعى بينما. املؤمنني أول وهو املهدي٬، الثالث واالسم وأمحد اهللا٬،  املهدي
 أن يتضح وعليه) الشريف فرجه تعاىل اهللا عجل( املقدسة ةالناحي صاحب ظهور وقبل اآلن

  .)حمله غري يف الناحية صاحب ظهور قبل سفارة إلثبات املذكور باخلرب االستدالل
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  :ويرد عليه

قيام املهديني سوف يكون بعد رحلة اإلمام املنتظر مكن اهللا له يف األرض؟  أين تضمن أنّ
  ؟! يعين صار الكذب عيين عينك يا عبيدان

  :فهو واضح للغاية لكل من يقرأ الوصية٬، فلنقرأها إذن) فليسلمها(أما ما معىن 

يا أبا احلسن٬، أحضر : Xيف الليلة اليت كانت فيها وفاته لعلي  قال رسول اهللا (
يا علي٬، : وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع٬، فقال صحيفة ودواة٬، فأمال رسول اهللا 
٬، ومن بعدهم إثنا عشر مهديا٬ً، فأنت يا علي أول اإلثين إنه سيكون بعدي إثنا عشر إماماً

عشر إماما٬ً، مسºاك اهللا تعاىل يف مسائه علياً املرتضى وأمري املؤمنني والصدºيق األكرب 
  .والفاروق األعظم واملأمون واملهدي٬، فال تصح هذه األمساء ألحد غريك

من ثبºتها لقيتين غدا٬ً، يا علي٬، أنت وصيº على أهل بييت حيهم وميتهم٬، وعلى نسائي ف
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 

ا إىل ابنه فليسلمها إىل ابين احلسني الشهيد الزكي املقتول٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمه
سيد 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 

لمها إىل ابنه حممد الثقة التقي٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه علي الناصح٬، فليس
فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه احلسن الفاضل٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل 

مث يكون من بعده اثنا . ٬، فذلك إثنا عشر إماماًابنه م ح م د املستحفظ من آل حممد 
اسم ٬، حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املقربني٬، له ثالثة أسامي عشر مهديا٬ً، فإذا

  .)١( )كامسي واسم أيب وهو عبد اهللا وأمحد٬، واالسم الثالث املهدي٬، وهو أول املؤمنني

                                                            
 .١٤٧ص ٥٣ج: األنوار بحار ،١٥٠ص: للطوسي الغيبة -١
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٬، وما الذي Xإذا حضرته الوفاة البنه احلسن  Xواآلن٬، ما الذي يسلمه اإلمام علي 
هو طبعاً اإلمامة٬، أو اخلالفة اإلهلية٬، وهذا هو ما  ؟ Xيسلمه اإلمام احلسن ألخيه احلسني 

  .الحق عندما حتضره الوفاةليسلمه كل سابق من األئمة ل

ومن الواضح لكل من مل يسفه نفسه أن استالم احلكم شيء غري نفس الوجود٬، فعلي 
X  فال تعارض إذن بني . لم منه اخلالفةتسقبل أن ي مثالً موجود يف زمن رسول اهللا
  .خلالفة والوجودتسلم ا

بل إن الالحق قد يكون حجة على العباد يف نفس حياة السابق٬، وذلك عندما يغيب 
أَ كَانَ عyيسnى ابrنX : oسnأَلْتo أَبnا جnعrفَرٍ ( :قَالَ ٬،عن يزيد الكناسيفقد ورد الفعلي٬،  احلجة
 nمnيrرnمX nلِ زrلَى أَهnع yهýجَّةَ اللoح yدrهnي الْمyف nمýكَلnت nنيyحyانِهnاً ح�جَّةَ الل�ه�  :فَقَالَ .مºن�بِي çكَانَ ي�و�م�ئ�ذ

و�ج�ع�لَنِي . أَم�ا ت�س�م�ع� ل�قَو�ل�ه� ح�ني� قَالَ إِنِّي ع�ب�د� الل�ه� آتانِي� الْك�تاب� و�ج�ع�لَنِي ن�بِيíا ٬،غَي�ر� م�ر�س�لٍ
فَكَانَ يnوrمnئyذô حoجَّةً لyلýهy  :قُلْتo .م�ت� ح�يíام�بار�كاً أَي�ن� ما كُن�ت� و�أَو�صانِي بِالصَّالة� و�الزَّكاة� ما د�

yدrهnي الْمyف nوoهnالِ وnالْح nلْكyي تyكَرِيَّا فnلَى زnكَانَ ع�يس�ى ف�ي ت�لْك� الْح�الِ آي�ةً ل�لنَّاسِ  :فَقَالَ .ع
يºاً ح�جَّةً ع�لَى م�ن� س�م�ع� كَلَام�ه� ف�ي و�كَانَ ن�بِ ٬،و�ر�ح�م�ةً 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  ٬،ت�لْك� الْح�الِ ثُمَّ ص�م�ت� فَلَم� ي�ت�كَل�م� ح�تَّى م�ض�ت� لَه� س�ن�ت�ان�
ه� اب�ن�ه� ي�ح�ي�ى الْك�ت�اب� ثُمَّ م�ات� ز�كَرِيَّا فَو�رِثَ ٬،و�ج�ل� ع�لَى النَّاسِ ب�ع�د� ص�م�ت� ع�يس�ى بِس�ن�ت�ي�نِ

Îو�آت�ي�ناه�  ٬،و�الْح�كْم�ةَ و�ه�و� ص�بِيٌّ ص�غ�ري çأَم�ا ت�س�م�ع� ل�قَو�ل�ه� ع�زَّ و�ج�ل� يا ي�ح�ىي خ�ذ� الْك�تاب� بِقُوَّة
ني� أَو�ح�ى الل�ه� س�ب�ع� س�نِني� ت�كَل�م� بِالنُّب�وَّة� و�الرِّس�الَة� ح� Xفَلَمَّا ب�لَغَ ع�يس�ى  ٬،الْح�كْم� ص�بِيíا

فَكَانَ ع�يس�ى الْح�جَّةَ ع�لَى ي�ح�ي�ى و�ع�لَى النَّاسِ أَج�م�ع�ني� و�لَي�س� ت�ب�قَى الْأَر�ض� ي�ا أَب�ا  ٬،إِلَي�ه� ت�ع�الَى
 .ن�ه� الْأَر�ض�و�أَس�كَ Xخ�ال�دç ي�و�ماً و�اح�داً بِغ�ي�رِ ح�جَّةç ل�ل�ه� ع�لَى النَّاسِ م�ن�ذُ ي�و�م� خ�لَق� الل�ه� آد�م� 

oيٌّ  :فَقُلْتyلnأَ كَانَ ع nاكnدyف oلْتyعoجX  ِولoسnر yاةnيnي حyف yالْأُمَّة yهyذnلَى هnع yهyولoسnرnو yهýالل nنyجَّةً مoح
 yهýبِطَاع�ت�ه�ي�و�م� أَقَام�ه� ل�لنَّاسِ و�ن�ص�ب�ه� ع�لَماً و�د�ع�اه�م� إِلَى و�لَاي�ت�ه� و�أَم�ر�ه�م�  ٬،ن�ع�م� :فَقَالَ .الل. 
oيٍّ  :قُلْتyلnةُ عnطَاع rتnكَانnوX  yهýولِ اللoسnر yاةnيnي حyلَى النَّاسِ فnةً عnاجِبnو yهyفَاتnو nدrعnبnو. 
 و�كَان�ت� الط�اع�ةُ ل�ر�س�ولِ الل�ه�  و�لَك�نَّه� ص�م�ت� فَلَم� ي�ت�كَل�م� م�ع� ر�س�ولِ الل�ه�  ٬،ن�ع�م� :فَقَالَ

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

  اهللا رسول من يل كان: X املؤمنني أمري قال(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عنو
 كما اجلنة يف مرتيل جتاه ومرتلك القيامة٬، يوم موقفا مين الناس أقرب وأنت واآلخرة٬،

 ووارثي وصيي وأنت واآلخرة٬، الدنيا يف لوائي صاحب وأنت اهللا٬، يف اإلخوان يتواجه
 ييوول وليي ووليك شفاعيت٬، شفاعتك غيبة٬، كل يف واملسلمني واملال األهل يف وخليفيت

  .)٢( )اهللا عدو وعدوي عدوي وعدوك اهللا٬، ويل

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

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

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

 :ويقول عبيدان

 احلكم ماستال على. املهديني أول ابنه إىل فليسلمها الوفاة حضرته فإذا: قوله حيمل وقد(
 وإليه قياد¢ا٬، عن واملسؤول األمة على احلاكم يكون أنه املقصود فيكون الوجود٬، على وليس
 البحث مطلع يف عرفت قد مقدمة متامية رهني أنه إال به٬، سلم وإن وهو .أمورها يف ترجع

 ٬،)الفداء جواده حافر لتراب روحي( الصاحب لسيدي والذرية العقب ثبوت وهو فسادها٬،
  .)نعيد فال

  :ويرد عليه
                                                            

 .٣٨٣ص ١ج :كافيال ١-
  .٤٣٠ص :الصدوق الشيخ -  الخصال -٢
 .٥٥٨ – ٥٥٣ص :الصدوق الشيخ -  الخصال -٣
  .٣٩٣ – ٣٩٢ص ١ج :الكوفي سليمان بن محمد -  X المؤمنين أمير اإلمام مناقب -٤
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بل يا عبيدان يكفي أن تكون الذرية غري ممتنعة٬، وعليه جيب على املعاند أن يثبت االمتناع 
وكيف تثبته والنصوص املتواترة تصرخ . بدليل قطعي٬، وهذا ما مل تستطع ولن تستطيع إثباته

فسرعان ما ستعض فيك بوجود الذرية٬، فصم أذنيك عنها واستغشِ ثيابك ما طاب لك٬، 
  ! ض لك إدراك حلظة الندمع الندم٬، إن قُيِّأصب

  :ويقول عبيدان

 بعينه ذلك إن بل الوصية٬، رواية أعين املذكورة٬، الرواية خصوص يف األمر ينحصر وال(
 الكالم وكذلك القائم٬، اإلمام بعد أنه تضمنت حيث املتقدمة٬، بصري أيب رواية شأن يف جارٍ
  .)القائم بعد لتصرحيها محزة٬، أيب خرب يف

  :يرد عليهو

كون املهديني بعد القائم حبسب نص الروايات ال يعين عدم وجود بعضهم٬، وأوهلم على 
ال تناط به    على سبيل املثال    حنو اخلصوص٬، يف زمن القائم٬، بل ال يعين كذلك أن أوهلم 

  .مهمة ما٬، أو ال تكون له حجية

علي٬، إنه سيكون  يا: (والدليل على هذا املعىن من نفس رواية الوصية٬، حيث قال 
ال يعين عدم وجود  إماماً بعد رسول اهللا  عشر ٬، وكون اإلثنا)بعدي إثنا عشر إماماً

أي علي    ٬، فقد علمنا مما تقدم أنه Xبعضهم يف حياته٬، وال يعين عدم وجود حجية لعلي 
X     احلجة يف كل غيبة يغيبها النيب.  

أي األئمة اإلثين   من بعدهم : (وقوله )بعدي إثنا عشر إماماً: (معىن قوله  نّأواحلق 
الفترة أو الزمن الذي يتوىل فيه األئمة زمام األمور يقع على هو أن ) إثنا عشر مهدياً   عشر 

٬، والزمن الذي يتوىل فيه املهديون احلكم يقع على اإلمجال بعد اإلمجال بعد رسول اهللا 
 Xما هو احلال بالنسبة لعلي زمن األئمة٬، دون أن يعين ذلك عدم وجود فترات تداخل ك

٬، حيث علي احلجة يف حال غياب الرسول صلوات اهللا عليه وآله٬، وكذلك ورسول اهللا 
) أمحد(حيث يكون  Xوأبيه اإلمام املهدي  )Xأمحد (األمر بالنسبة ألول املهديني 

  .احلجة يف حال غيبة أبيه٬، وقد وردت روايات كثرية جداً بشأن أمحد تدل على ما قلناه
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  :ويقول عبيدان

 صحيح وهو املذكور٬، بالنص للعمل معارضاً هناك فإن تقدم٬، عما اليد رفعت لو إنه مث(
 X الرضا اإلمام على البطائين محزة أيب بن علي دخل أنه X الرضا اإلمام عن اخلزاز
 ال: يقول X حممد بن جعفر جدك مسعت إين: له فقال نعم٬،: قال ؟ إمام أنت: له فقال
 جعفر٬، قال هكذا ليس تناسيت؟ أو شيخ يا أنسيت: X فقال. عقب وله إال اإلمام يكون
 ٬،X علي بن احلسني عليه خيرج الذي اإلمام إال عقب وله إال اإلمام يكون ال: قال إمنا
 من الظاهر فإن .يقول جدك مسعت هكذا فداك٬، جعلت صدقت: له فقال له٬، عقب ال فإنه
 بعد X احلسني اإلمام رجوع جاء وهلذا مام٬،إ بعده من يكون ال يعين عقب٬، ال: قوله
 بعد أشخاص وجود على تدل واليت املهديني٬، لرواية معارضة فتكون الدنيا٬، عامل من رحلته
  .)عرفت كما ٬،)عج( املهدي اإلمام

  :ويرد عليه

من باب    سبق أن بينت املراد من هذه الرواية الشريفة٬، فال أعيد٬، ولكين أضيف هنا 
أنه حىت على فرض وجود تعارض كما يزعم عبيدان عناداً     املزيفني فضح هؤالء املدعني

فإن هذه الرواية ال تقوى على معارضة روايات املهديني املتواترة معىن٬، فيتم التخلي عن 
  ! فعبيدان ال يتحصل من لفه ودورانه إال الفضائح. مضمو�ا

  :ويقول عبيدان

 اإلمامة٬، ومبسألة العقدية٬، باجلنبة وثيق باطارت وله واألمهية اخلطورة٬، من أمر هكذا مثل(
 عن فضالً االستفاضة٬، مستوى حىت تبلغ ال األخبار من حفنة على إثباته يف التعويل ميكن ال

  .)إليها لالستناد جمال ال وبالتايل التواتر٬،

  :ويرد عليه

يات عشرات الروا. اهللا املستعان على ما تصفون! وال تبلغ حىت مستوى االستفاضة! حفنة
؟ وملاذا ال حتترمون  ال تبلغ مستوى االستفاضة بالنسبة لكم٬، فأي أهواء تعصف يف رؤوسكم



  ٢٢٥ ................................................. ١ج / يف القطيف ضجة

أنفسكم على األقل٬، وأنتم تزعمون للناس إنكم علماء٬، أهكذا هم العلماء بزعمكم ال 
  ؟ خيجلون من إنكار الشمس يف يوم عرسها

ن الشبهات اليت أثريت ولعبيدان كالم ينقله عن الشيخ اÔلسي وغريه يدخل حتت عنوا 
حول روايات املهديني٬، وقد سبق أن رددت عليه٬، وعلى شبهات أخرى يثريها عبيدان يف 

  .فأحيل القارئ له) ما بعد اإلثين عشر مهدياً(كتاب 

  :ويقول عبيدان

 صامداً املذكور اخلرب يكون فلن أيضا٬ً، الشرعية القاعدة على تطبيقه أردنا لو أننا على(
 العامة ملعتقد موافقاً كونه يكفي إذ إليه٬، االستناد من املنع وعدم متنه٬، تماميةب ليحكم أيضاً

  .)وأخبارهم

  :ويرد عليه

 Xأوهلم علي  ال حول وال قوة إال باهللا٬، أصبح االعتقاد بوجود أئمة بعد النيب 
رواية الوصية تدور حول معىن واحد ال غري وهو إن  بل إنّ؟ ! موافقاً ملعتقدات العامة

والوصية هي هذا النص أو  ٬،تنصيب بيد اهللا عز وجل٬، وهو تعاىل قد نص على خلفائهال
  ؟ الوثيقة اإلهلية٬، فهل هذه الداللة تشبه شيئاً يعتقد به العامة

* * *  



אא
فيما يتعلق بالرؤى٬، وعلى أي شيء تكون حجة٬، وهل ميكن أن تؤخذ منها العقائد٬، أو 

اختصار حديثنا بالنقاط اآلتية٬، وهي كافية للرد على ما كتبه عبيدان مما يتصل ن الفروع٬، ميك
  :بالدعوة الشريفة

ال يوجد يف شيء من إصداراتنا ما ميكن للخصم أن يستدل منه على أننا نقول   ١
بإمكانية أخذ العقائد أو الفروع من خالل رؤى الناس٬، ورغم ذلك جيد املتتبع محلة شرسة 

  .ون عنوا�ا ا¢امنا بالقول بذلكاملعاندون املفلسللغاية يشنها 

ما نؤكد٬، ونصرT عليه كل اإلصرار هو أن الرؤيا حجة يف تشخيص مصداق  إنّ  ٢
حجة اهللا يف أرضه٬، وتشخيص املصداق٬، كما هو معلوم٬، شيء آخر غري نفس االعتقاد 

  .بضرورة عدم خلو الزمان من حجة٬، أو خليفة هللا يف أرضه

  :يل على هذه احلقيقة الكثري جداً من األدلة أكتفي بعرض بعضها٬، فيما يليولنا يف التدل

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 ت�خ�اف�ي و�لَا ﴿   أ
والوحي ألم موسى كان عرب الرؤيا٬،  .)١(﴾ل�ني�ت�ح�ز�نِي إِنَّا ر�ادُّوه� إِلَي�ك� و�ج�اع�لُوه� م�ن� الْم�ر�س�

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

اش�ه�د� بِأَنَّن�ا و�إِذْ أَو�ح�ي�ت� إِلَى الْح�و�ارِيِّني� أَنْ آم�ن�واْ بِي و�بِر�س�ول�ي قَالُو�اْ آم�نَّا و�﴿  ب
عيسى (وهنا كذلك الوحي كان بالرؤيا٬، وفيها مت تشخيص خليفة اهللا  .)٢( ﴾نَم�س�ل�م�و
X (هلم.  

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
ع�لَى إِخ�و�ت�ك� فَي�ك�يد�واْ لَك� كَي�داً إِن� قَالَ ي�ا ب�ن�يَّ الَ ت�قْص�ص� ر�ؤ�ي�اك�  # ه�م� ل�ي س�اجِد�ين�ر�أَي�ت�

                                                            
  .٧: القصص -١
  .١١١: المائدة -٢
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الرؤيا نص  وهاتان اآليتان تدالن كذلك على أنّ .)١(﴾نس�ان� ع�د�وٌّ مُّبِنيÎالشَّي�طَانَ ل�ِإل
تشخيصي على حجة اهللا٬، أو خليفته٬، ولذلك خشي يعقوب على ابنه يوسف من كيد أخوته 

oص املصداقشخِّأل�م أبناء أنبياء ويعلمون أن الرؤيا ت.  

وهناك آيات كثرية تدل على أن الرؤيا حجة كافية يف تشخيص مصداق حجة اهللا٬،   ث
٬، )٢(﴾و�أَر�س�لْن�اك� ل�لنَّاسِ ر�س�والً و�كَفَى بِاللّه� ش�هِيداً﴿ :منها على سبيل املثال٬، قوله تعاىل

بِع�لْم�ه� و�الْم�آلئ�كَةُ ي�ش�ه�د�ونَ و�كَفَى  ل�ك�نِ اللّه� ي�ش�ه�د� بِم�ا أَنز�لَ إِلَي�ك� أَنز�لَه�﴿: وقوله تعاىل
و�ي�قُولُ ال�ذ�ين� كَفَر�واْ لَس�ت� م�ر�س�الً قُلْ كَفَى بِاللّه� ش�هِيداً ﴿: ٬، وقوله تعاىل)٣(﴾بِاللّه� ش�هِيداً

  .٬، وغريها الكثري من اآليات الكرمية)٤( ﴾م�ن� ع�ند�ه� ع�لْم� الْك�ت�ابِب�ي�نِي و�ب�ي�ن�كُم� و�

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

 وعما اهللا عند ليس وعما هللا ليس عما أخربين ٬،حممد يا: فقال ٬، اهللا رسول على خيرب من
 اهللا عند ليس ما وأما شريك٬، هللا فليس هللا ليس ما أما:  اهللا رسول لفقا. اهللا يعلمه ال

 عزير إنه" اليهود معشر يا قولكم فذلك اهللا يعلمه ال ما وأما للعباد٬، ظلم اهللا عند فليس
. حقاً اهللا رسول وإنك اهللا إال إله ال أن أشهد: جندب فقال. ولداً له يعلم ال واهللا" اهللا ابن
 جندب يا: يل فقال X عمران بن موسى النوم يف البارحة رأيت إين ٬،اهللا رسول يا: قال مث

  .)٥( )...بعده  من باألوصياء واستمسك حممد يد ىعل أسلم

الرؤيا كنص تشخيصي ال ميكن أن ختالف النص املروي عن حممد وآل حممد عليهم   ٣
ى فمصدره الصالة والسالم٬، والذي يشخص حجج اهللا٬، وما خالف النص املروي من الرؤ

  .ليس اهللا عز وجل

                                                            
 .٥ – ٤: يوسف -١
  .٧٩: النساء -٢
  .١٦٦: النساء -٣
  .٤٣: الرعد -٤
  .٥٨ – ٥٧ص :القمي الخزاز - األثر آفاية -٥
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الرؤيا كنص تشخيصي حجة باعتبارها وحيا٬ً، فال موجب للنظر إليها على أ�ا جزء   ٤
  .من السنة

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

  .اكتبنا مع الشاهدينربنا أطعنا الرسول ف

* * *  
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