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الفصل الثالث بأجمعه مستل من كتاب عقائد االسالم للسيد أحمد الحسن (ع) عدا عبارة [املبحث ا االلو لوالثاي] .ا
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[املبحث االول] ( :)1كيف يعرف خليفة اهلل يف أرضه:
االستخالف أمر حتمي كما تبيان؛ ألن تركه مخالف للحكمة لوالعقل لومخالف للرحمة ،لوبما أن اإليسان هو
ُ َ
ْ
عبارة عن
خلف إلى أن اإليسان ا
األكمل بين الخلق فتحتم أن يقع االختيار على أحد أفراده لوقد أشار املست ِ
َ
َ ْ َ َ
َ ْ َ
َ
َ
األ ْ
ض خ ِل َيفةا﴾ [البقرة:
اع ٌل ِفي
ر
مشرلوع استخالف ،لومفطور ليكون خليفة هللا ﴿لوِإذ قا َ َرُّبك ِلل َمال ِئك ِة ِإ ِي] ج ِ
ِ
« ،.30هللا خلق آدم على صورته» ( )2لورد في التوراة ألو العهد القديم :ا
« 26لوقا هللا يعمل اإليسان على صورتنا كشبهنا» ( ،)3ا
«فخلق هللا اإليسان على صورته على صورة هللا خلقه» ( )4ا
فمن الحتمي إذن لوالحا هذه أن يقع اختيار هللا لكل زمان على إيسان ليكون خليفة هلل في أرضه ،بل حتى
الخليفة إذا اضطر للغياب فالبد له من استخالف من يقوم مقامه لنفس العلة فنحن هنا شخصنا الخليفة من
بين املخلوقات عموما ،لوحددنا نوعه لوكونه إيسان ألنه خلق لوفطر على صورة الالهوت ا
يبقى ْ
أن يشخص الفرد في الخارج ،لوهنا نحتاج إلى قانون نمياز به الخليفة دائما ،لوإال فسينقض الغرض من
االستخالف لوهو هداية الناس لوتعريفهم باهلل سبحانه لوتعالى لوبألوامره لوإرادته لونهيه ،لوبالتالي فنحن نحتاج لقانون
ُ
عرف بالحجة لوساري املفعو منذ ألو يوم لبعثته إلى قيام الساعة لوينتهي االمتحان في هذه الدنيا؛ ألن الناس
م ِ
مكلفون باإليمان بخلفاء هللا عند بعثهم لوبعد بعثهم ،لومعرفة الحق لوالعقيدة منهم لومن تراثهم لوااللتزام بما جاءلوا
به ما لم ينسخ من خليفة الحق ،لوعلى أقل تقدير فالقانون البد أن يكون ساري املفعو مدة من الزمن تمتد حتى
انتهاء الفائدة لواالنتفاع من الرسالة التي بعث بها املرسل ،فهي مثال بالنسبة ملحمد (صلى هللا عليه لوآله) ممتدة
إلى اليوم .ا

[املبحث الثاني] ( :)5قانون معرفة احلجة وفقراته الثالث:
القانون الذي يوافق العقل لوالحكمة هو تماما الفقرات الثالث نفسها التي سقناها على أنها حتمية إلثبات
تنصيب خليفة هلل في أرضه ،لوأنها البد ْ
أن تصدر من الحكيم لوالرحيم املطلق سبحانه ،لوهي تنصيب خليفة،
لوكونه أعلم ،لوأمر املكلفين بطاعته لولكن هنا سنعرضها في مرحلة أخرى؛ لوهي مرحلة العالقة بين الخليفة
( )6ا
لواملكلفين ،لوكونها هي دليل الخليفة الذي يحتج به على املكلفين
ا

ً
أوال :النص
يمكن إثبات التنصيب للمكلفين بالنص ،لونحن ملا لوجدنا ما لوصلنا من تنصيب هللا لخلفائه في أرضه دائما
بالنص؛ ثبت أن القانون اإللهي الثابت لوالسنة اإللهية في تنصيب خلفاء هللا في أرضه هو النص من هللا ،ألو من
 -1اضافة هذا من المُعد.
 .2الكافي  -الكليني :ج 1ص134؛ التوحيد  -الصدوق :ص.103
 .3التوراة :سفر التكوين  -األصحاح .1
 .4التوراة :سفر التكوين  -األصحاح .1
 -5اضافة هذا من المُعد.
 .6لو تصوّ رت األمر بهذه الصورة :المستخلف ومن ثم الخليفة ومن ثم المكلفين مرتبين على التوالي ،فسيكون كالمنا السابق في
إثبات حتمية االستخالف هو في ما بين المستخلف والخليفة ،أما كالمنا هنا فهو فيما بين الخليفة والمكلفين.
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َ َ ْ َ َ
َ
خليفة سابق مباشر ألو غير مباشر ،لوسنة هللا ال تتبد لوال تتحو قا تعالىُ ﴿ :س َّنة َمن ق ْد أ ْر َسل َنا ق ْبل َك ِمن
ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َّ َّ َ
ُّ ُ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ ْ
ْ َْ
الس ِي ُئ ِإال ِبأ ْه ِل ِه
ض لوم اكر الس ِي ِئ لوال ي ِحيق املكر
رس ِلنا لوال ت ِجد ِلسن ِتنا ت َح ِويالا﴾ [اإلسراء﴿ ،.77 :اس ِتكبارا ِفي األر ِ
َ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َّ ْ
َ َّ
َّ
َّ
َّ َ
َ َ
َّ َ
ََ َ
لون ِإال ُسن َت األ َّلوِل َين فلن ت ِج َد ِل ُسن ِت الل ِه ت ْب ِديال َلولن ت ِج َد ِل ُسن ِت الل ِه ت ْح ِاويالا﴾ [فاطرُ ﴿ ،.43 :س َّنة الل ِه
فهل ينظر
َّ َ َ َْ
ُ َّ َ َّ
َ ْ ُ َ َ َ َ ُ َّ َّ َْ
الله َّالتي َق ْد َخ َل ْت من َق ْب ُل َلو َلن َتجدَ
ِ
ِ
ِفي ال ِذين خلوا ِمن اقبل لولن ت ِجد ِلسن ِة الل ِه تب ِديالا﴾ [األحزاب﴿ ،.62 :سنة ِ ِ
َّ َ
ِل ُس َّن ِة الل ِه ت ْب ِديالا﴾ [الفتح )1( .23 :ا
لواألمر ابتدأ بالنص من هللا سبحانه لوتعالى مباشرة على الحجة األلو آدم (عليه السالم) لكونه ألو الحجج،
تحو األمر إلى النص من الحجة السابق على الحجة الالحق ،سواء كان مباشرا أم غير مباشر لوجود الحجة
ثم ا
الذي بنصه لولوصيته على من يأت] بعده دليل لواضح على تشخيصه ،لواألمر األلو لوهو نص هللا على الحجة باقا
لولم يرفع ،بل بق] كدليل تشخيص لخليفة هللا مع النص من الخليفة السابق ا
لوالبد أن يكون النص من هللا موافق للنص من الخليفة السابق ،فمن يدعي النص من هللا (ألو شهادة هللا)
بخالف ألو بدلون النص من الخليفة السابق فهو كاذب لوالنص من الخليفة السابق أكثر لوضوحا لوظهورا للناس
من شهادة هللا في امللكوت؛ ألنهم غافلون عن ملكوت هللا لومنغمسون في املادة لوأيسهم بها ،فيطلبون نصا يأتيهم
من نفس عاملهم ،لوليس من عالم امللكوت الذي يجهلونه لوهم عنه غافلونا ا
لوالنص املباشر من هللا سبحانه لوتعالى يكون بالوحي ،كما ألوحى هللا للمالئكة خالفة آدم (عليه السالم)
لوطريق الوحي املبذلو لكل الناس لوالذي يمكن أن يسمعه كل الناس هو الرؤيا ،أما النص من الخليفة السابق
فيكون بالوصية ،سواء كان مباشرا أم غير مباشر للمنصوص عليه لونحن سنتعرض للطرق الثالثة للنص
لونفصل عند الحاجة للتفصيل ا
ا
األول :النص من اهلل سبحانه وتعاىل
لوهذا النص مهم لوهو دليل ،ألنه من هللا سبحانه مباشرة ،لوحاضر في كل زمان لولكل الناس ا
()4
لوال يمكن أن يكون النص من هللا مخالفا للنص من الخليفة السابق عند لوجوده؛ ألن كالهما نص إلهي ،
فالرؤى (النص اإللهي) التي يمكن االحتجاج بها هي الرؤى املتواترة التي يمتنع تواط اؤ مدعي رؤيتها على الكذب،
لواملوافقة للنص اإللهي الواصل من الخليفة السابق املباشر ،ألو النص التشخيي ي من الخليفة غير املباشر،
لواملوصوف بأنه عاصم من الضال مثال ا
()2

()3

 .1الس ّنة :هي صب الشيء في قالب ثابت ،وهي تستخدم كرديف لكلمة قانون  +كلمة ثابت ،أي أن كلمة سنة = قانون ثابت،
فسنة هللا أي قانونه الثابت.
 .2منذ أول لحظة لبعثة الخليفة أو الرسول إلى آخر لحظة من حياته ،بل إن هذا النص وهذا الدليل حاضر بعد وفاة الخليفة لكل
من طلبه.
 .3حيث إنّ شهادة هللا ونص هللا سبحانه على خليفته للناس بالرؤيا ال تحتاج خلفية دينية معينة فهي حاضرة لكل من يؤمن
بوجود هللا سواء كان يهوديا ً أم مسيحيا ً أم مسلما ً أم بوذيا ً أم هندوسيا ً أم من أي ديانة تعتقد بوجود حقيقة وراء خلق الكون
الجسماني ،بل إن هذا الدليل حاضر حتى للملحدين ولكن كمقدمة لشهادة هللا لخليفته فإن هللا يشهد لنفسه ليثبت للملحد وجود هللا
سبحانه وتعالى.
 .4فمن يدّعي النص اإللهي (بالرؤيا أو الكشف) المخالف لنص خليفة هللا السابق فهو كاذب وال يحتاج النظر في دعواه ومن
أمثال هؤالء  -أعداء هللا  -الذين يؤلفون رؤى مكذوبة ضد دعوة خليفة هللا في أرضه ،وأيضا ً المدّعون لخالفة هللا كذبا ً وزوراً،
فكال الفريقين يمكن أن يكذب ويؤلف رؤى أو يوهم نفسه برؤى توافق هوى نفسه ولكنها تحمل دليل كذبها معها ألنها تخالف
نص خليفة هللا في أرضه السابق.
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لوهو عقال :موافق للحكمة لوالرحمة ،فال يتركه حكيم لورحيم مطلق ،فنحن ملا أثبتنا لوجود هللا سبحانه
لوتعالى ،الوأنه حكيم مطلق لورحيم مطلق لوال نقص في ساحته ،لوأثبتنا حتمية االستخالف ملوافقته الحكمة املطلقة
لوالرحمة املطلقة ،ثبت تبعا لها أن املوافق للحكمة لوالرحمة املطلقة هو النص املباشر منه على خليفته طاملا كان
هناك سبيل لذلك لوملا كان طريق النص املباشر منه هو الوحي لوطريق الوحي املفتوح بينه الوبين كل خلقه من
الناس هو الرؤيا الصادقة ،ثبت أنه حتما ينص على خليفته لويشهد له بالوحي لخلقه بالرؤيا الصادقة في النوم ألو
اليقظة ،لوإال فلو ترك هذا الطريق للنص لكان مخالفا للرحمة لوالحكمة املطلقة؛ حيث إنه ترك طريقا به يتحقق
الهدف من الخلق لوهو املعرفة ،فتنتقض ألوهيته املطلقة ،تعالى هللا عن ذلك علوا كبيرا ا
لونقال :ثبت هذا الطريق بصورة لواضحة لوقطعية :ا
فقد بينه تعالى في قصة تنصيب آدم (عليه السالم) ،لوهو ألو خليفة هلل في أرضه ،فبهذا الطريق افتتح
َْ
النص على خليفة هللا في أرضه فألوحى هللا للمالئكة بأن آدم خليفته ﴿ َلوإ ْاذ َقا َ َرُّب َك ِل ْل َم َال ِئ َك ِة إ ِي] َج ِ ٌ
ض
ِ
ِ
اع َل ِفي األر ِ
َ ََ ْ ُ ُ َ ُ َ ْ َ ََُ ُ َ َ َ
َْ ُ َ َ
َ ُْ ُ
ََ ْ ُ
َ َ َ ُ ْ ََ ْ َ
َ
الدماء لونحن يس ِبح ِبحم ِدك لونق ِدس لك قا ِإ ِي] أعلم ما ال
خ ِليفة قالوا أتجع ُل ِف َيها من يف ِسد ِف َيها لويس ِفك ِ
َ َ َ
ت ْعل ُمو ان﴾ [البقرة .30 :ا
لوبينه أيضا في قصة تنصيب يوسف (عليه السالم) ،فألوحى هللا ليوسف (عليه السالم) بأنه خليفته في أرضه
َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ
َ
ْ َ َ ُ ُ ُ َ
ين﴾ [يوسف .4 :لوهنا
اج ِد َ ا
س َلوالق َم َر َرأ ْي ُت ُه ْم ِلي َس ِ ا
بت ِإ ِي] رأيت أحد عشر كوكبا لوالشم
﴿ ِإذ قا ي
وسف ِأل ِب ِيه َيا أ ِ
الرؤيا كانت دليال تشخيصيا لخليفة هللا في أرضه يوسف (عليه السالم) لوكالم نبي هللا يعقوب (عليه السالم)
لواضح في أنها دليل تشخيص لخليفة هللا في أرضه يوسف ،لولهذا حذار يوسف من قص الرؤيا على أخوته لك] ال
تتكرر مأساة هابيل عندما يسمع أخوة يوسف الرؤيا ،لويعلمون أنه تم تشخيص يوسف (عليه السالم) خليفة
َ َ َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َّ َّ ْ َ َ
ان لإل َ
يس ِان َع ُد ٌّلو
هللا في أرضه من بينهم ﴿قا يا بني ال تقصص رؤياك على ِإخو ِتك في ِكيدلوا لك كيدا ِإن الشيط ِ ِ
ين﴾ [يوسف .5 :ا
ُّم ِب ٌ ا
لوبينه أيضا في قصة تنصيب موس ى (عليه السالم) ،فألوحى هللا بالرؤيا ألم موس ى  -لوهي من املكلفين  -لوشهد
ََْ َ َْ َ ُ ُ َ َ َ
ْ َ
َ ََْ
َ َ
وس ى أ ْن أ ْر ِض ِع ِيه ف ِإذا ِخ ْف ِت َعل ْي ِه فأل ِق ِيه ِفي ال َي ِم َلوال
هللا لها بأن موس ى خليفة هللا في أرضه ﴿لوألوحينا ِإلى أ ِم م
ُْ
َت َخافي َلوَال َت ْح َزي] إ َّنا َر ُّاد ُلوه إ َل ْيك َلو َجاع ُل ُ
ين﴾ [القصص .7 :ا
وه ِم َن امل ْر َس ِل َ ا
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ْ َْ
َ َ ُ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ
َ
ض
لوبينه أيضا في قصة تنصيب دالود ،فبيان لدالود بأنه خليفته في أرضه ﴿يا دالولود ِإنا جعلناك خ ِليفة ِفي األر ِ
َّ
َّ
ُّ َ
َ ْ ُ َ ْ َ َّ
الله إ َّن َّالذ َ
ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ُ َّ َ َ َ
الل ِه َل ُه ْم َع َذ ٌ
اب
س ِبي ِل
ين َي ِضلون َعن َ ا
ِ
اس ِبالح ِق لوال تت ِب ِع الهوى في ِضلك عن س ِب ِيل ِ ِ
فاحكم بين الن ِ
ْ
َ
َ
اب﴾ [صـ .26 :ا
ش ِد ٌيد ِب َما ي ُسوا َي ْو َم ال ِح َس ِ ا
ْ َ
َ
لوبينه أيضا في قصة تنصيب عيس ى ،فألوحى هللا للحواريين بأن عيس ى (عليه السالم) خليفته ﴿ َلوِإذ أ ْلو َح ْي ُت ِإلى
َ
َ
ْ
َ ُ ْ
ْ
َ
ْ
اش َه ْد ِبأ َّن َنا ُم ْس ِل ُمو ان﴾ [املائدة .111 :ا
ال َح َو ِارِي َين أ ْن ِآم ُنوا ِب] َلو ِب َر ُس ِولي قال َوا َآم َّنا َلو ا
هل يوجد لوضوح أكثر من هذا الذي نراه جليا في اآلية ملوضوع الرؤيا في دين هللا؟! أليس لواضح في اآلية
شهادة هللا للحواريين بالوحي ،لوطريقا الوحي هما :الرؤيا في املنام ،لوالرؤيا في اليقظة هل يوجد لوضوح أكثر من
هذا؛ إن الرؤيا هي طريق شهادة هللا لخليفته في أرضه عند عامة العباد الذين يطلبون شهادة هللا هل يوجد
لوضوح أكثر من هذا؛ إن الرؤيا هي طريق لنص هللا على خليفته في أرضه ،طريق يسمعه كل من يريد استماعه من
الناس دلون قيد ألو شرط؟! ا
لوقد َّبين تعالى هذا األمر بوضوح ال لبس فيه في دعوة الرسو محمد (صلى هللا عليه لوآله) ،حيث عرض
سبحانه لوتعالى نفسه كشاهد ملحمد (صلى هللا عليه لوآله) ،لكل من يطلب شهادته سبحانه فقا تعالى :ا
َ
َ
َ َ ْ َ ْ َ َ َّ
اس َر ُسوال َلوك َفى ِبالل ِه ش ِهيداا﴾ [النساء .79 :ا
﴿لوأرسلناك ِللن ِ
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َ
َ َ َ ْ
َّ
َ َ
َ
َْ َ ُ ْ
ْ
﴿ل ِـك ِن الل ُه َيش َه ُد ِب َما أ َانز َ ِإل ْي َك أ َنزل ُه ِب ِعل ِم ِه َلواملآل ِئكة َيش َه ُدلون َلوك َفى ِبالل ِه ش ِهيداا﴾ [النساء .166 :ا
َ َ ُ ُ َّ َ َ ْ َ
َْ َََْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ْ
ُ َ
َ
اب﴾ [الرعد .43 :ا
ند ُه ِعل ُم ال ِك َات ِ ا
ين ك َف ُرلوا ل ْس َت ُم ْر َسال ق ْل ك َفى ِبالل ِه ش ِهيدا بي ِني لوبينكم لومن ِع
﴿لويقو ال ِذ
َ
ُ َ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ْ
﴿ق ْل اك َفى ِبالل ِه ش ِهيدا َب ْي ِني َلو َبينك ْم ِإنه كان ِب ِع َب ِاد ِه خ ِبيرا َب ِصيرا﴾ [اإلسراء .96 :ا
َّ َ َ َ ْ َ
َّ ُ َ
َ َ
َ
َّ
َ َُْ َ
ُ ََ
األ ْر َ َّ َ َ ُ ْ َ
اط ِ ال َلوك َف ُرلوا ِبالل ِه أ ْالول ِئ َك
﴿ق ْل كفى ِبالل ِه َب ْي ِني لو َبينك ْم ش ِهيدا ي ْعل ُم َما ِفي السمالو ِ
ض لوال ِذين آمنوا ِبالب ِ
ات لو ِ
ُ ُ ْ َ
لون﴾ [العنكبوت .52 :ا
اس ُر َ ا
هم الخ ِ
ْ ُ ََ
ُ َ
َّ َ
ْ َ
ُ َ َّ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ
الد ِين ك ِل ِه َلوك َفى ِبالل ِه ش ِهيداا﴾ [الفتح .28 :ا
﴿هو ال ِذي أ ْرس َل َرسوله ِبال ُهدى لو ِد ِين الح ِق ِل ُيظ ِه َره على ِ
مرافق له قبل إعالن
لوهذه الشهادة لوهذا النص مرافق للخليفة منذ اليوم األلو إلعالن دعوته ،بل هو ا
دعوته ا
فاهلل شهد لخلفائه عند املكلفين فيما مض ى ،لويعرض نفسه دائما كشاهد لخلفائه عند املكلفين فهي سنة
هللا إذن التي ال تتبد لوال تتحو كما تبيان ،لوكيف يمكن أن يشهد هللا لخلقه بغير الوحي سواء املباشر ألو بتوسط
بعض خلقه من األرلواح لواملالئكة ،لوأي طريق للوحي مفتوح دائما بين هللا لوكل املكلفين غير الرؤيا الصادقة من
هللا ،أما من ينكر هذا الطريق للنص اإللهي لوهو طريق الوحي بالرؤيا ،فهو معلن لكفره ببعض القرآن ،ألو َّ
أن عليه
إيجاد طريق آخر يشهد به هللا عند كل املكلفين فاهلل يرد على من طلبوا اآليات ألو املعجزات بأنه يكفيهم شهادة
ات ع َ
ُ َّ ْ َ ُ
َ َ ُ َ َْ ُ َ ََ َ ٌ
ند
هللا لو كانوا مؤمنين إيمانا حقيقيا بوجود هللا سبحانه ﴿لوقالوا لوال أ ِنز عل ْي ِه آيات ِمن َّرِب ِه ق ْل ِإن َما اآلي ِ
َْ
َّ
َّ
ُ ْ ََ
الله َب ْيني َلو َب ْي َن ُك ْم َشهيدا َي ْع َل ُم َما في َّ َ
ض﴾ [العنكبوت .52 ،50 :ا
ات َلواأل ْر ِ ا
الس َامالو ِ
ِ
الل ِه قل كفى ِب ِ ِ
ِ
إذن ،تبيان بوضوح من اآليات أن هللا شهد لخلفائه عند املكلفين بالوحي بالرؤيا كرؤى حواري] عيس ى ،لورؤى
أصحاب محمد (صلى هللا عليه لوآله) لوهذه سناة هللا فمن ينكرها َّ
لوتحولها عليه إقامة البينة
ا
لويدعي تبدالها
لوالدليل ( ،)1الومن َّيدعي عدم كفاية شهادة هللا بالوحي بالرؤيا الصادقة عليه ْ
أن يجد معنى آخر لكلمة "كفى" التي
تكررت في كل اآليات السابقة :ا
َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ
َ
َ
اس رسوال لوكفى ِبالل ِه ش ِهيداا﴾ ا
﴿لوأرسلناك ِللن ِ
َّ
ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ََ ُ ْ َ َْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ
َ
َ
﴿(ل ِـك ِن الله يشهد ِبما أنز ِإليك أنزله ِب ِعل ِم ِه لواملآل ِئكة يشهدلون لوكفى ِبالل ِه ش ِهيداا﴾ ا
َ َ ُ ُ َّ َ َ ْ َ
ُ َ
ُ
َ
ين ك َف ُرلوا ل ْس َت ُم ْر َسال ق ْل ك َفى ِبالل ِه ش ِهيدا َب ْي ِني َلو َب ْي َنك ْام﴾ ا
﴿لويقو ال ِذ
َ
ُ َ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
﴿ق ْل ك َفى ِبالل ِه ش ِهيدا ب ْي ِني لوبينك ْم ِإنه كان ِب ِع َب ِاد ِه خ ِبيرا ب ِصيرا﴾ ا
َّ َ َ َ ْ َ
َّ ُ َ
َ َ
َ
َّ
َ َُْ َ
ُ ََ
األ ْر َ َّ َ َ ُ ْ َ
اط ِل َلوك َف ُرلوا ِبالل ِه أ ْلول ِئ َك
﴿ اق ْل كفى ِبالل ِه َب ْي ِني لو َبينك ْم ش ِهيدا ي ْعل ُم َما ِفي السمالو ِ
ض لوال ِذين آمنوا ِبالب ِ
ات لو ِ
ُ ُ ْ َ
لون﴾ ا
اس ُر َ ا
هم الخ ِ
لومعنى اآليات بيان لوهو :إن شهادة هللا بالرؤيا في النوم لواليقظة لعامة الناس الذين عرض هللا نفسه لهم
كشاهد لوحدها كافية لتشخيص خليفة هللا في أرضه ا
 .1لننظر إلى خط الخالفة اإللهية من آدم (عليه السالم) إلى المهدي لنعرف السنة اإللهية في الخالفة :آدم خليفة هللا ....نوح
وإبراهيم وموسى وعيسى وداوود وكل أنبياء هللا ورسله هم خلفاء هللا في أرضه المنصب ....محمد خليفة هللا المنصب...
والمهدي خليفة هللا المنصب( ،قال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)" :يقتتل عند كنزكم ثالثة كلهم ابن خليفة ثم ال يصير إلى
واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقاتلونكم قتاالً لم يقاتله قوم ثم ذكر شيئا ً فقال :إذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً
على الثلج فإنه خليفة هللا المهدي" المستدرك  -الحاكم :ج 4ص .464والحديث صحيح على شرط الشيخين) ،وال أعتقد أنّ
المسلمين الذين ال يعتقدون بالخالفة اإللهية بعد الرسول محمد (صلى هللا عليه وآله) لديهم إشكال في كون آدم (عليه السالم)
واألنبياء وداوود ومحمد (صلى هللا عليه وآله) هم خلفاء هللا في أرضه كما في القرآن ،والمهدي أيضا ً خليفة هللا في أرضه كما
في الرواية ،أي أن مسيرة الدين اإللهي من أولها إلى نهايتها تنصيب إلهي لخليفة هللا في أرضه ،أي أنها سنة إلهية وسنة هللا ال
تتبدل وال تتحول ،وبالتالي فمن يدّعون تحول وتبدل السنة اإللهية عليهم إثبات ادعائهم بالدليل ،ال أن يدّعون أن الدين اإللهي بال
منهج وعبثي ،وهللا ترك أمر الخالفة بعد الرسول محمد (صلى هللا عليه وآله) ،وأن السنة اإللهية تحولت وتبدلت وبدون أي
دليل ،بل والدليل قائم على عكس ما يقولون وما يعتقدون.
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إذن ،بحسب ما تقدم فالرؤيا الصادقة لوالكشف الصادق التي يشهد فيها هللا لخليفته في أرضه عند
املكلفين نص من هللا سبحانه ،لواإلعراض عنها هو إعراض عن النص املباشر من هللا سبحانه لوتعالى ا
أما حدلود حجية هذا النص أي كون هذا النص حجة فقط على صاحبه أم أنه حجة على غير صاحبه ،ألو لو
قلنا هل يمكن أن يكون هذا النص اإللهي حجة على غير صاحبه باعتبار أن حجيته على صاحبه ثابتة؟ ا
غير صاحبه ،فرؤيا
في الحقيقة إن هذا األمر تكفال القرآن ببيانه ،لوألوضح بجالء بأن النص اإللهي حجة على ا
يوسف (عليه السالم) جعلها يعقوب دليال على أن يوسف خليفة هللا في أرضه ،لولهذا منعه من قصها على
أخوته؛ ألن أخوته أبناء أنبياء لويعرفون الشريعة جيداا ،لويعرفون موضع الرؤيا في دين هللا الوأنها نص إلهي على
خليفته في أرضه ،لوبالتالي فعند سماعهم الرؤيا سيعرفون أنها في تشخيص يوسف (عليه السالم) خليفة هللا في
أرضه ،فخاف يعقوب (عليه السالم) أن يحسدلوا يوسف (عليه السالم) ،لوتعاد قصة لولدي آدم (عليه السالم)
َ
َ
ْ َ َ ُ ُ ُ َ
بت ِإ ِي] َرأ ْي ُت
القديمة مع يوسف لوأخوته ،لوهذا لواضح ملن تدبر اآليات لوأنصف نفسه ﴿ ِإذ قا ي
وسف ِأل ِب ِيه َيا أ ِ
َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ
َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ََ
س َلوالق َم َر َرأ ْي ُت ُه ْم ِلي َس ِاج ِدين * قا يا بني ال تقصص رؤياك على ِإخو ِتك في ِكيدلوا لك
أحد عشر كوكبا لوالشم
َ ْ َّ َّ ْ َ َ
ُ
ٌ
ان لإل َ
ين﴾ [يوسف .5 - 4 :يكيدلون لك كما كاد قابيل لهابيل ملا علم أنه لوص ي آدم
يس ِان َعد ٌّلو ُّم ِب ا
كيدا ِإن الشيط ِ ِ
(عليه السالم) إذن ،النص اإللهي بهذا الطريق حجة على صاحبه لوعلى غير صاحبه كما هو لواضح في القرآن ا
أما لو احتمل غير صاحب الرؤيا كذب من يقو إنه رأى الرؤيا ،ألو إن ما رآه حلم من الشيطان ،ألو من هوى
النفس؛ عندها ال تكون لهذه الرؤيا حجية عليه لوهنا نحتاج البحث في أمور هي :ا
ا
 .1احتمال كذب من قال إنه رأى:
لوهذا األمر يندفع ْ
بأن تكون رؤى كثيرة لومستمرة لويراها أناس متفرقون ،لوال رابط لوال عالقة بينهم قبل
إيمانهم بداعي الحق ،ليتصور من يسمع رؤاهم أنهم تواطئوا على الكذب ،عندها ال يمكن إال ملكابر معاند اتهام
هؤالء بالكذب؛ حيث يمتنع عقال تواطؤهم على الكذب ،لوبهذا تكون رؤاهم بمجموعها حجة على الناس غيرهم،
لولو كان هؤالء الذين رألوا الرؤى من مشارب لوخلفيات عقائدية مختلفة ،فإن الحجة ستكون أعظم لوال سبيل لرد
شهادتهم بما رألوا لوسمعوا من شهادة هللا عندهم لونصه على خليفته في أرضه ا
 .2احتمال أن تكون الرؤيا من الشيطان:
لوهذا األمر يندفع ْ
بأن يكون في الرؤيا خليفة هلل في أرضه ثبتت خالفته للمتلق] ،ألو ملك من مالئكته ،ألو أن
يكون فيها اسم من أسماء هللا ،ألو آية من كتاب سمالوي ثابت للمتلق] ،ألو ْ
أن تكون في الرؤيا رموز حكيمة ال يمكن
ْ
أن تصدر من سفهاء كالشيطان لوجنده ا
َّ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ
َ َ َ َ َّ َ ْ
يعو ان﴾
اطين * لوما ينب ِغي لهم لوما يست ِط
لوفي القرآن رد هللا سبحانه لوتعالى بقوله﴿ :لوما تنزلت ِب ِه الشي ِ
[الشعراء .211 - 210 :على من قالوا إن القرآن تنزلت به الشياطين ،فاهلل يقو ال ،ليس للشياطين سلطة لوقدرة
على قراءة القرآن ،فما ينبغي للشيطان ْ
أن يدعو للصالح كما في القرآن ،لوإال فكيف تقوم للشيطان قائمة لوهو
يدعو للصالح لوالخلق الكريم لوذكر هللا ! ا
لوإذا كانت هذه األمور التي ذكرت في القرآن جاء بها الشيطان ،فكيف إذن سيدعو للشر لومتى لوأين ،ثم هل
الشيطان يحارب نفسه؟!!! ما ينبغي له ْ
أن يفعل هذا ،ا
كما أن الشيطان ال يمكنه تاللوة كلمات هللا ،ألو يتمثل برموز ملكوت السمالوات لوبخلفاء هللا لومالئكة هللا
لوبأسماء هللا ،لوإذا أمكنه فعل هذا فلم يعد امللكوت بيد هللا بل أصبح بيد الشيطان ،لولم يعد هناك مجا
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لالطمئنان إلى أي ش يء يأت] من امللكوت ،لوبهذا يتم الطعن بكل رساالت السماء لوبكل خلفاء هللا بالقو إنهم
توهموا لوإن ما رألوه هو الشيطان لوإنه تمثال لهم بصورة مالك لوقرأ لهم كالما على أنه كالم من هللا إلخ ،لولهذا
َ
يعو َ ان﴾ أي ال يمكنهم قراءة القرآن فكيف تقولون
اختصر األمر سبحانه لوتعالى لوقا َ ﴿ :لو َما َي َنب ِغي ل ُه ْم َلو َما َي ْس َت ِط ُا
إنهم تنزلوا به؟!!! ا
فإذا كانوا عاجزين عن إيحاء القرآن ألو بعض آيات القرآن ،فكيف يمكن أن يقو شخص بجهالة لوهو يدعي
العلم :إن الشياطين يتمثلون برسو هللا محمد (صلى هللا عليه لوآله) في الرؤيا ؟! هل يقبل العقل أن الشيطان
التنز بالقرآن لوقراءته لوهو قادر على التمثال بمحمد (صلى هللا عليه لوآله) ،لومحمد هو كلمة هللا التاماة
عاجز عن ا
لوالقرآن الناطق؟! هذه لوهللا قسمة ضيزى ا
التقو على رسو هللا (صلى هللا عليه لوآله) لوالتجرؤ عليه بهذا األمر العظيمْ ،
لوأن يقو
ا
هل لوصل األمر إلى
من ي َّدعون العلم إنا الشيطان يتمثل برسو هللا (صلى هللا عليه لوآله) دلون ْ
أن يكون لديهم دليل ،بل فقط تقو
ْ َ
َ
ُ َ َّ َ
َ
َْ
َ َ ْ
لرد دعوة الحق ﴿ َّما ل ُهم ِب ِه ِم ْن ِعلم َلوال ِآل َب ِائ ِه ْم ك ُب َر ْت ك ِل َمة تخ ُر ُج ِم ْن أف َو ِاه ِه ْم ِإن َي ُقولون ِإال ك ِذباا﴾ [الكهف ،.5 :ا
ثم هل يعتبر نفسه عاقال لوصاحب علم من يقو إن الشيطان يمكنه التمثل باألنبياء لواأللوصياء لوباملالئكة،
إذن فماذا يبق] من الدين لو أمكن الشيطان التمثل باألرلواح الطاهرة ،لوكيف َّميز األنبياء لوالرسل لوحي هللا
لوعلموا أنه من هللا لوليس من الشيطان ،الوأن الذي كان يوحي لهم ملك لوليس شيطانا؟!! كيف علم إذن محمد
(صلى هللا عليه لوآله) أن الذي كلامه جبرائيل لوليس الشيطان؟!! على حسب قولهم إنا الشيطان يمكنه التمثل
بجبرائيل أيضا ألنهم جوزلوا تمثله بمحمد (صلى هللا عليه لوآله) لوهو أعظم من جبرائيل ،هل كان على األنبياء أن
يطلبوا من كل ملك يكلمهم لويوحي لهم معجزة ليعلموا أنه ملك لومن هللا لوليس شيطانا ،ثم عندما يكون الوحي
لألنبياء بالرؤيا ،كيف سيميزلون أنه لوحي من هللا لوليس شيطانا تمثل لهم بصورة ملك؟!!! لوهللا إن من يقولون
بتمثل الشيطان بمحمد (صلى هللا عليه لوآله) لوباأللوصياء لوباملالئكة قد فتحوا بابا عظيما للشيطان لوجنده من
امللحدين ،ال يبق] من دين هللا شيئا لوأمكنوا من أعناقهم لو كانوا يفقهون ا
هل علم من يدعون العلم عظم الجريمة التي أقدموا عليها؟!!! هم اآلن طعنوا بكل الكتب السمالوية
لوبمصداقية كل األنبياء لواملرسلين لوبالقرآن من بائه إلى سينه؟!! فعلى من تجرأ على دين هللا لوعلى رسو هللا
محمد (صلى هللا عليه لوآله) بقوله إن الشيطان يتمثل بمحمد (صلى هللا عليه لوآله) لواألنبياء لواأللوصياء (عليهم
السالم) ْ
يتعرفون عليها يوما بعد يوم ،لوينكشف
أن يتوب إلى هللا لويستغفر ربه ،فهذه الحقائق تتبيان للناس لوهم ا
لهم زيف أهل الباطل لوجهلهم لوتج ار اؤهم على هللا لوملكوته لوعلى رسوله لوعلى األئمة (عليه السالم) ا
إذن ،فالرؤيا التي تحتوي ذكر هللا ألو خلفاء هللا ألو مالئكة هللا ليست من الشيطان حتما ،بل من هللا لومن
ملكوت هللا لومن مالئكة هللا لومن األرلواح الطاهرة ا
لوقد رلوى املسلمون أن الشيطان ال يتمثال بالرسو محمد (صلى هللا عليه لوآله) ،لوهذا نموذج منه :ا
« عن علي بن الحسـين بن علي بن فضا  ،عن أبيه ،عن أب] الحسـن علي بن موس ى الرضا (عليه
السالم) :أنه قا له رجل من أهل خراسان :يا ابن رسو هللا :رأيت رسو هللا (صلى هللا عليه لوآله) في املنام كأنه
يقو لي :كيف أنتم إذا دفن في أرضكم بضعتي لواستحفظتم لوديعتي لوغيب في ثراكم نجمي»؟!
فقا له الرضا (عليه السالم) :أنا املدفون في أرضكم ،لوأنا بضعة نبيكم ،فأنا الوديعة لوالنجم ،أال لومن زاري]
لوهو يعرف ما ألوجب هللا تبارك لوتعالى من حق] لوطاعتي فأنا لوآبائ] شفعاؤه يوم القيامة ،لومن كنا شفعاءه نجا
لولو كان عليه مثل لوزر الثقلين الجن لواإليس لولقد حدثني أب] ،عن جدي ،عن أبيه ،عن آبائه أن رسو هللا (صلى
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هللا عليه لوآله) قا  :من رآي] في منامه فقد رآي]؛ ألن الشيطان ال يتمثل في صورت] لوال في صورة أحد من
ألوصيائ] ،لوال في صورة أحد من شيعتهم لوإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءا من النبوة» ( )1ا
أما قو بعضهم ( )2بأن املقصود بالحديث هو فقط من رأى الرسو في الدنيا لويعرف صورته املادية ،فهذا
تنقضه نفس الرلواية؛ حيث إن اإلمام الرضا (عليه السالم) يعلم يقينا أن الشخص الذي قصا عليه ال ارؤيا لم َير
رسو هللا محمدا (صلى هللا عليه لوآله) لومع هذا قا له :من رأى الرسو فقد رآه فإن الشيطان ال يتمثل به،
لوهو يوجه الكالم له لويقصد بالكالم رؤياه بالتحديد ا
إذن ،فهذا الشرط  -الذي لوضعه بعضهم  -بأن الرائ] البد أن يكون قد رأى الرسو في الحياة الجسمانية
منقوض بهذه الرلواية ،لوبما تقدم من الكالم قبلها ،بل هو أصال شرط من أهوائهم لوألوهامهم لوال دليل عندهم
عليه إال العناد لوالكبر ا
فهل من املعقو أن نقبل لكل أحد أن يضع شرلوط ا في األمور الدينية لوالعقائدية لوبدلون دليل شرعي عليها؟!
بل لوالدليل قائم بالضد من الشرط املوضوع ،ا
ثم إنهم إذا اشترطوا هذا مع الرسو محمد (صلى هللا عليه لوآله) فكيف سيطرد هذا الشرط مع املالئكة؟!
فهل أيضا يقولونا :إن الذي يرى املالئكة في الرؤيا البد أن يكون قد رآهم في الحياة الجسمانية لوإال فهم
شياطين؟! ا
ثم إن كل األنبياء لومنهم محمد (صلى هللا عليه لوآله) كانت بداية رساالتهم أن يرلوا مالئكة هللا في الرؤيا
لوالكشف لويكلمونهم لوهي رؤيتهم األلولى لهم ،فهل لو كان من يسمون أنفسهم اليوم ب ـ (علماء اإلسالم) موجودلون
في زمن األنبياء السابقين الذين يؤمنون بهم ،هل كانوا سيواجهونهم بنفس هذا الكالم ،يعني هل يقولون لألنبياء:
لوما أدراكم ربما هذا الشيطان جاءكم لوتمثل باملالئكة ،ألو الشيطان جاءك لوأصحابك يا محمد (صلى هللا عليه
لوآله) لوتمثال بموس ى (عليه السالم) ألو بعيس ى (عليه السالم) ،فأنت لوأصحابك لم ترلوا موس ى (عليه السالم) في
الحياة الجسمانية ؟! ا
ثم هل يعلم علماء الضال أنا هذا الكالم لواجه به أشباههم محمدا (صلى هللا عليه لوآله) لواألنبياء قبله،
فردالوا شهادة هللا لعباده ،لوردلوا نص هللا على محمد (صلى هللا عليه لوآله) نبيه بالرؤيا التي يراها الناس فقالوا
َ ُ
َْ ْ
َْ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ
َ ُ َ
َ
اع ٌر فل َيأ ِت َنا ِب َآية ك َما أ ْر ِس َل األ َّلولو ان﴾ [األنبياء .5 :ا
ضغاث أ ْحالم َب ِل افت َر ُاه َب ْل ُه َو ا
كقولهم اليوم﴿ :بل قالوا أ
ش ِ
ْ
لوالحقيقة التي يجهلها هؤالء إن الشيطان ال يتجرأ لوليس له أن يري أحدا رؤيا أنه خليفة هللا في أرضه ،ألو أن
فالنا هو خليفة هللا في أرضه ،بل أحالم الشيطان أعاذنا هللا هي أحالم تحزين لوأح االم سفيهة ا
ا
 .3احتمال أن تكون الرؤيا من هوى النفس:
لوهذا أمر يندفع بنفس ما قلته في األمر األلو ا؛ ألنه في الحقيقة أيضا كذب ،حيث ال يوجد ش يء اسمه أن
شخصا يرى رؤيا ألو كشفا من نفسه بأنه خليفة هللا ألو فالن من الناس خليفة هللا ،بل حقيقة األمر أن هذا
الشخص يوهم نفسه بأنه رأى ،لوهو في الحقيقة فقط توهم لوألوهم نفسه لولهذا قلت هوى النفس ،فهو في
 .1من ال يحضره الفقيه  -الصدوق :ج 2ص584؛ عيون أخبار الرضا (عليه السالم)  -الصدوق :ج 1ص287؛ األمالي -
الصدوق :ص120؛ بحار األنوار  -المجلسي :ج 49ص.283
 .2رغم أنه قول ساذج وال يصدر من شخص لديه شيء  -ولو بسيط  -من العلم ،ولكنه لألسف صدر ممن يدّعون العلم ومن
مشايخ يظهرون في الفضائيات كما نقل لي بعض المؤمنين ،ولهذا رددت عليه لكي ال يخدع الناس ،وكذلك لتنكشف لهم ضحالة
هؤالء المدعين ومدى جهلهم وتخبطهم العشواء ،وأيضا ً لعل هؤالء يتوبوا ويستغفروا ربهم بعد أن يتبيّن لهم الحق ،وأن قولهم
باطل.
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الحقيقة كما يقولونا" :كذب الكذبة لوصدقها" ،فهو عن عمد يوهم نفسه بما يتمناى لوبما يوافق هواه لويصدق
()1
لوهمه على أنه حقيقة
فالنتيجة :إن الرؤى الصادقة هي لوحي لونص من هللا عند خلقه ،يعرفهم به على خليفته في أرضه ،لوهي
إن تحققت فيها الشرلوط لوبعد آدم البد ْ
باعتبارها لوحيا إلهيا فهي دليل مستقل ْ
أن يكون مع الخليفة نص من
خليفة سابق لتوفره ،فإن لم يكن حامال لهذا النص ستكون الرؤى املدعاة مجرد أكاذيب تواطأ عليها كذابون
لتأييد مذهبهم لودينهم املنحرف املخالف للدين الحق لوالعقيدة الحق؛ لوهي نص خلفاء هللا في أرضه بعضهم على
بعض ،لوكما يمكن معرفة أنها أكاذيب من إمكان تواطئ املدعين لها على الكذب مثال ا
لوال يجب االلتفات للرؤى املدعاة في نف] خالفة هللا في أرضه عن شخص؛ ألن ما ثبت شرعا هو أنها تأت]
كدليل تشخيص ،لولم يثبت شرعا أنها تأت] كدليل معارضة ألو نف] ،لوال يجب االلتفات للرؤى في تحديد األحكام
الفقهية لوالعقائد إال ْ
أقرها خليفة هللا؛ ألن الدين يبينه خليفة هللا القائم به بأمر هللا ا
إن ا
محاولة بائسة:
َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ ٌ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ نَ
اعر فليأ ِتنا ِبآية كما أر ِسل األلولو ا﴾ [األنبياء .5 :هذا القو
﴿بل قالوا أضغاث أحالم ب ِل افتراه بل هو ش ِ
يكرره الذين يكفرلون بملكوت السمالوات لويكذبون رسل هللا في كل زمان ،يكررلونه مع كل رسالة لوكأنهم تواصوا به
ا
لوبتكراره ا
لومن محالوالتهم البائسة إلثبات أن رؤى املؤمنين ما هي إال أضغاث أحالم؛ هو الكذب على هللا لوافتراء رؤى
َْ ََ
س ُأنز ُ م ْث َل َما َأ َنز َ
َ َْ َ ُْ َ ََ ْ ُ َ َْ َ َ َ َ َ
َ َ ْ َ َْ ُ
مكذلوبة ﴿لومن أظلم ِم َّم ِن افت َرى على الل ِه ك ِذبا ألو قا َ ألو ِح َي ِإل َّي لولم يوح ِإلي ِه ش ْي ٌء لومن قا َ ا ِ ِ
َ َ َ َْْ َ َْ َ ُ َ ُ ْ َْ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َْ َ َ َ َ ْ
َّ ُ َ
ُ ََ َ
اب ال ُهو ِن
اسطوا أي ِد ِيهم أخ ِرجوا أنفسكم اليوم تجزلون عذ
الله لول ْو ت َرى ِإ ِذ الظ ِاملون ِفي غمر ِ
ات املو ِت لواملآل ِئكة ب ِ
َ ْ
ُ َ ُ َ َ
َ ْ
ُ
لون﴾ [األيعام .93 :ا
ِب َما ك ُنت ْم ت ُقولون َعلى الل ِه غ ْي َر ال َح ِق َلوك ُنت ْم َع ْن َآيا ِت ِه ت ْس َتك ِب ُر َ ا
هو أمر عند هللا عظيم ،لولكنه عند هؤالء املنكوسين هين فهم بكل سهولة يقومون بتأليف رؤى مكذلوبة
ضد خليفة هللا في زمانهم ،في محالولة بائسة للطعن بشهادة هللا أمام املؤمنين ،لوفي نفس الوقت هم يقولون إنهم
ال يعتقدلون بالرؤيا لوبأنها دليل تشخيص لخليفة هللا في أرضه ،لوهذا يكشف كذبتهم لومحالولتهم للفرار من إلزامهم
بآالف الرؤى الواضحة لواملوافقة لنص تشخيص خليفة هللا ،لوالتي رآها عدد من الناس يمتنع تواطؤهم على
الكذب ا
لوأيضا هؤالء املنكوسون عندما يكذبون لويؤلفون رؤى ال يلتفتون إلى أن هذا األمر أصبح كشفه بسيطا جدا
بعد آدم (عليه السالم)؛ حيث إن هناك نصا من خليفة سابق لوهو نص إلهي ،فنص هللا على خليفته بالرؤيا
حتما مطابق له لوال يخالفه ،لوبالتالي فكل من يؤلف رؤيا كذبا لوزلورا مخالفة لنص الخليفة السابق يتبيان أنه
كاذب على هللا ( )2ا
 .1اإلنسان في يقظته ونومه بين ثالثة أمور ال غير هي( :النور ،النفس ،الظلمة) ،أو لنقل( :هللا ،النفس ،الجهل) ،أو لنقل( :رسل
هللا من مالئكة وأرواح طيبة ،النفس ،الشيطان وجنده) ،إذن هي ثالثة جهات؛ جهة هي نفس اإلنسان ،وجهة هي الخير ،وجهة
هي الشر ،فحتى بدون أي رؤيا أو كشف أي إنسان عندما تدور في ذهنه األفكار فهي إما خير وداعي للخير فهي من هللا ،وإما
شر وداعي للشر فهي من الشيطان ،وإما أوهام فهي من هوى النفس .فال يوجد شيء آخر غير هذه الثالثة ،وهي نفسها َّ
تطرد مع
الرؤيا ومع الكشف في اليقظة ،فاإلنسان في نومه بين هذه الثالثة ،ولهذا فمن نام ذاكراً هلل وللخير وللنور يرى من هللا إن شاء
هللا ،ومن نام غافالً عن ذكر هللا ربما رأى تحزينا ً من الشيطان أو كما يسمى بالعامية (كابوس) ،ومن نام طالبا ً للجاه وللمنصب
ربما أوهم نفسه بأوهام تناسب ما يطلب إلرضاء األنا المنتفخة في داخله ،وهوى نفسه أيضا ً يمكن أن يكون في اليقظة أي أن
يرى اإلنسان كشفا ً من هللا أو يريه الشيطان أو يرى ويسمع من هوى نفسه.
 .2ربما يشكل هؤالء الكاذبون؛ ويقولون :لماذا ال يكون المخالف لنا هو الكاذب ؟
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لوعموماا ،هم يريدلون الوصو إلى نتيجة من هذا الكذب؛ لوهي الطعن في الرؤيا عموما لوفي أهميتها ،فكأنهم
يقولون إن رؤاهم (املكذلوبة) تنقض رؤى املؤمنين (الصادقة) ،فتسقط حجية رؤى املؤمنين ،أي أنهم يحالولون ألو
يريدلون الطعن في ملكوت السمالوات من خال االفتراء على ملكوت السمالوات ،أي بطريقة غاية في الخبث
لوالشيطنة ،فهم يريدلون ْ
أن يقولوا :إن األخبار التي أتت من ملكوت السمالوات متضاربة ،لوبالتالي تتساقط لوهذا
يعني أنهم يعتقدلون ببطالن الرؤى من رأس الوأنها ال قيمة لوال حجية لها أصال فالذي يعتقد أن الرؤى من ملكوت
السمالوات ،الوأنها كالم هللا يعلم قطعا لويقينا أنها تصب في اتجاه لواحد لوتشير لحقيقة لواحدة؛ ألنها كلمات هللا
لوبالتالي فال تضارب حقيق] بينها يعم ،هناك تضارب بين رؤى حقيقية لوأكاذيب لوألوهام لوسفاهات شيطانية تبدأ
بالطعن برؤى املؤمنين ،ثم الطعن بملكوت السمالوات ،لوأخيرا تنتهي بتكذيب القرآن القائلَ ﴿ :لو َق ُالوا َل ْوَال ُأنز َ
َ ِ
ْ
َّ
َّ ُ ْ َّ َ ْ َ ُ َ َّ
ُ ْ ََ
ََْ َ ٌ
الله َب ْيني َلو َب ْي َن ُك ْم َشهيدا َي ْع َل ُم َما في َّ َ
ض﴾
ات َلواأل ْر ِ ا
الس َمالو ِ
ِ
علي ِه آيات ِمن رِب ِه قل ِإنما اآليات ِعند الل ِه قل كفى ِب ِ ِ
ِ
[العنكبوت .52 ،50 :بل لوتكذيب الواقع الذي نقله التاريخ من شهادة هللا ملن آمنوا بعيس ى (عليه السالم)
لوبمحمد (صلى هللا عليه لوآله) لوبعلي (عليه السالم) لوبالحسن لوبالحسين (عليهما السالم) لو لو لو ا
لوعموما فاألمر لواضح ،لوالطريق مقطوع على املكذبين كما بينت سابقا أنه ال يجب االلتفات إلى الرؤى
املدعاة في نف] خالفة هللا في أرضه عن شخص؛ ألن ما ثبت شرعا هو أنها تأت] كدليل تشخيص لوليس دليل
معارضة ألو نف] عمان ثبت فيه النص الشرعي من خليفة سابق ا
ا
استخفاف السفهاء برؤيا الحكماء:
الرؤيا في دين هللا سبحانه لوتعالى تمثال طريقا للوحي ،لوالرؤيا تنقسم إلى :رؤيا في النوم لورؤيا في اليقظة ،ألو
كما تسماى عرفا عند الناس بالكشف في اليقظة (ألو الوحي) ،أي بمعنى أنا اإليسان كشف عنه الغطاء فأصبح
يرى ما ال يراه الناس ،لوكالهما تمثالن عملية تواصل بين اإليسان لوالعوالم العلوية ،لولوحي األنبياء يتم بهذين
الطريقين ،فهو إما رؤيا في النوم ألو رؤيا في اليقظة ا
ْ
يبقى أن املقابل في الرؤيا يحدد شأن الرؤيا ،فالرؤيا يمكن أن تكون لوحياا مباشرا من هللا من لوراء حجاب،
ألو تكون لوحيا من رسو يرسله هللا ،لويمكن ْ
أن يكون هذا الرسو ملك عظيم كجبرائيل ألو أحد مالئكة الرؤيا ،ألو
يكون من أرلواح األنبياء السابقين (عليهم السالم) كما أن ماهية الرؤيا تحدد هل إن هذه الرؤيا لوحي تبليغي كما
هو حا األنبياء لواأللوصياء ،أم أنها شهادة إلهية عند اإليسان كما هو حا املكلفين باإليمان باألنبياء لوالرسل
إخبار بأمر غيبي يحدث بعد حين كما هو حا األنبياء لوغير األنبياء ا
عندما يشهد لهم هللا سبحانه لوتعالى ،ألو ا
إنكار لوحي هللا لوجحود
فمحالولة بعض السفهاء االستخفاف بالرؤيا التي يشهد بها هللا لخليفته في أرضه ،هي ا
لشهادة هللا سبحانه لوتعالى ،بل هي كفر بالقرآن الذي عرض هللا فيه نفسه كشاهد لكل الناس ،لوهل هناك
لوسيلة اتصا بين هللا لوبين كل الناس ألوضح من الرؤيا التي يستهزئ بها هؤالء السفهاء؟!!! ا
فالرؤيا التي تشهد لخليفة هللا في أرضه عبارة عن كالم هللا لولوحي هللا لوشهادة هللا لونص هللا ،فمن يستخف
أن يرض ي هواه ماذا يمكن ْ
بنص هللا لوبشهادة هللا لولوحي هللا ألجل ْ
أن يوصف؟! غير أنه  -في الحقيقة  -كافر باهلل،
الوأن ما يدعيه من إيمان هو مجرد إيمان ظاهري ،لوإال فهل من يستخف بكالم إيسان لويستهزئ به يمكن لوصفه
بأنه مؤمن بهذا اإليسان ألو على األقل يحترمه؟! أم أنه كافر به لومستخف به لولهذا يسخر من كالمه ،كذا َم ْن
يسخرلون ِم َن الرؤيا التي تكون شهادة هللا لخليفته في أرضه؛ فهم يسخرلون من كالم هللا سبحانه لوتعالى الذي
وهذا جوابه بعرض رؤاهم ورؤى مخالفهم على نص خليفة هللا السابق الموصوف بأنه عاصم من الضالل ،فالرؤى التي تطابقه
هي الصادقة؛ ألن هللا واحد وقوله واحد ،والتي تخالفه يتبيّن أنها رؤى مكذوبة أو مجرد أوهام نفس شيطانية.
12

ألوحاه لعباده بالرؤيا مباشرة منه سبحانه ألو بتوسط املالئكة لواألرلواح لوبهذا فحقائق هؤالء لوأرلواحهم كافرة باهلل،
لذا ال يجدلون حرجا من االستهزاء بكالم هللا لوالضحك عليه من على املنابر لوأمام الناس ،لولألسف فمن ال ينكر
َّ َ َ َ ْ َ
َ َ
َّ
َ َُْ َ
ُ ََ
األ ْرض َلو َّالذ َ
ين َآم ُنوا
عليهم فهو منهم لومؤمن بباطلهم﴿ ،ق ْل كفى ِبالل ِه َب ْي ِني لو َبينك ْم ش ِهيدا ي ْعل ُم َما ِافي السمالو ِ
ات لو ِ ِ
َّ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ
َََ
َْ
لون﴾ [العنكبوت .52 :ا
اس ُر َ ا
ِبالب ِ
اط ِل لوكف ُرلوا ِبالل ِه ألول ِئك هم الخ ِ
إذا كانت شهادة هللا لخليفته عند عباده بالوحي في الرؤيا ،فمن يكون الباطل في اآلية املقابل لشهادة هللا
َّ َ َ َ ْ َ ُ َ
ُ ََ
َ َّ َ َ ُ
َْ
اط ِل ﴾؟! أليس لواضح أن الباطل هم هؤالء الذين
﴿ق ْل كفى ِبالل ِه اب ْي ِني لوبينك ْم ش ِهيدا لوال ِذين آمنوا ِبالب ِ
يسخرلون من الرؤيا ،لوبالتالي يسخرلون من شهادة هللا؟! ا
فاقرألوا لوصف هللا ملن يسمع لهم لويقبل قولهم لواستهزاءهم بالرؤيا التي تكون شهادة هللا لخليفته في أرضه:
َّ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ
َََ
َ َّ َ َ ُ ْ َ
لون﴾ ا
اس ُر َ ا
﴿لوال ِذين آمنوا ِبالب ِ
اط ِل لوكف ُرلوا ِبالل ِه ألول ِئك هم الخ ِ
ات من َّ به ُق ْل إ َّن َما ْاآل َي ُ
َ َ ُ َ َْ ُ َ ََ َ ٌ
ات
ثم تدبارلوا آيات هللا قبل هذه اآلية في سورة العنكبوت﴿ :لوقالوا لوال أ ِنز عل ْي ِه آي ِ رِ ِ
ِ
َ َ
َ َّ َ َّ َ َ َ َ ٌ ُّ ٌ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
ْ
َ
اب ُي ْتلى َعل ْي ِه ْم ِإ َّن ِفي ذ ِل َك ل َر ْح َمة َلو ِذك َرى ِلق ْوم
ِعند الل ِه لوِإنما أنا ن ِاذير م ِبين * ألولم يك ِف ِهم أنا أنزلنا عليك ال ِكت
َ
ْ
ْ
َّ
َ
ْ َ ُ َ
َّ
َّ
َ
ُ
الس َم َالوات َلواأل ْر َ
َ َ
َ
الل ِه َب ْيني َلو َب ْي َن ُك ْم َشهيدا َي ْع َل ُم َما في َّ
اط ِل َلوكف ُرلوا ِبالل ِه
ُيؤ ِم ُنون * ق ْل ك َفى ِب
ِ
ض لوال ِذين آمنوا ِبالب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َُْ َ ُ ُ ْ َ
لون﴾ [العنكبوت .52 - 50 :فقهاء الضال الذين يواجهون األنبياء دائما يقولون نفس القو ا:
اس ُر َ ا
ألول ِئك هم الخ ِ
ال نؤمن إال باملعجزة املادية ،بل لويريدلونها قاهرة لوكل منهم يريد رؤيتها بعينه ،لوال يقبل شهادة املؤمنين الذين
رألوهاَ ﴿ ،لو َق ُالوا َل ْوَال ُأنز َ َع َل ْيه َآي ٌ
ات ِمن َّرِب ِاه﴾ ا
ِ
ِ
َ
ْ
َّ
ُ
َ
َ
َّ
َّ
َ
ُ
ٌ
َ
َ
ُّ
َ
َ
ْ
ٌ
ين﴾ ،أي أن اآليات ينزلها هللا عندما يريد لومتى
لوالرد القرآي] هو﴿ :قل ِإنما اآليات ِعند الل ِه لوِإنما أنا ن ِذير م ِب ا
يريد لوبالكيفية التي يريد لوالتي توافق الحكمة الوالعدالة ،بحيث ال تقهر أحدا على اإليمان ،فإذا كانت قاهرة كانت
للمؤمنين ،لوبالتالي لم تكن قاهرة لهم على اإليمان لوإنما تزيدهم يقينا لوثباتا على الحق ،فهم مؤمنون أصال لوإذا
ََ
كانت لغير املؤمنين ألو للكفار لوالجاحدين كانت من اآليات التي يمكن تألويلها لتبق] مساحة لإليمان بالغيب﴿ ،فل َّما
َ َ ُ
َج ُ
وس ى َأ َلو َل ْم َي ْك ُف ُرلوا ب َما ُألوت َ] ُم َ
اءه ُم ْال َح ُّق م ْن عند َنا َق ُالوا َل ْوَال ُألوت َ] م ْث َل َما ُألوت َ] ُم َ
وس ى ِامن ق ْب ُل قالوا ِس ْح َر ِان
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ
َ ُ
ُ َ
لون﴾ [القصص.48 :
تظ َاه َرا َلوقالوا ِإ َّنا ِبكل كا ِف ُر َ ا
َ َ
َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
ْ
ْ َ
َ
اب ُي ْتلى َعل ْي ِه ْم ِإ َّن ِفي ذ ِل َك ل َر ْح َمة َلو ِذك َرى ِلق ْوم ُيؤ ِم ُنو ان﴾ :أي ملاذا هم
﴿ألولم يك ِف ِاهم أنا أنزلنا عليك ال ِكت
يطلبون آيات ،أال يكفيهم كتاب هللا لوالعلم لوالحكمة التي جئتهم بها يا محمد (صلى هللا عليه لوآله) ،لوالتي أنزلها
هللا رحمة بهم لعلهم يتذكرلون؟!!
َ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
َّ
َ َُْ
َّ
َ
َ
ُ ََ
ُ
الله ُأ ْلو َلئكَ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َّ
ُ
ْ
َ
ْ
ات لواألر
﴿ق ْل كفى ِبالل ِه َب ْي ِني لو َبينكم ش ِهيدا يعلم ما ِفي السمالو ِ
اط ِ ال لوكف ُرلوا ِب ِ ِ
ض لوال ِذين آمنوا ِبالب ِ
ِ
ُ ُ ْ َ
لون﴾ :أي أن كل ما تقدم من طلبكم لآلية املعجزة املادية القاهرة ﴿ َالو َق ُالوا َل ْوَال ُأنز َ َع َل ْيه َآي ٌ
ات ِمن
اس ُر َ ا
ِ
هم الخ ِ
ِ
َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
اب ُي ْتلى َعل ْي ِه ْام﴾ إنما هي
َّرِب ِاه﴾ ،لوكذا اآلية العلمية التي أعطاكم هللا لرحمته بكم ﴿ألولم يك ِف ِهم أنا أنزلنا عليك ال ِكت
ُ
زائدة على ما جاءكم به املرسل من األساس لوفي البدء؛ لوهو شهادة هللا له عندكم بالوحي في الرؤيا لوالكشف ﴿ق ْل
َ
َّ
ُ َ
ك َفى ِبالل ِه َب ْي ِني َلو َب ْي َنك ْم ش ِهيداا﴾ ،هللا الشاهد على كل ش يء لوعلى أعما العباد هو الشاهد لكم ،هللا الذي يعلم ما
في السمالوات لواألرض ،لوليس للشيطان أي سلطان على ملكوته لك] يوهمكم السفهاء أن هذه الرؤى امللكوتية من
َْ
الشيطانَ ﴿ ،ي ْع َل ُم َما في َّ َ
ض﴾ ا
ات َلواأل ْر ِ ا
الس َمالو ِ
ِ
َ َ َ َ ُ ي ْ َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َن َ ْ ُ
َ
ين﴾
ض لوِليكو ِمن املو ِق ِن ا
انتبهوا أيها الناس؛ الرؤى من امللكوت ﴿لوكذ ِلك ن ِر ِإبر ِاهيم ملكوت السمالو ِ
ات لواألر ِ
ُ ْ َ َ ََ ُ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ُ ُ ََ ُ َ ُ ََ
ُ ُ ْ َ ْ َ ُ نَ
ْ
وت ك ِل ش يء لوهو ي ِجير لوال يجار علي ِه ِإن كنتم تعلمو ا﴾
[األيعام ،.75 :لوامللكوت ملكوت هللا ﴿قل من ِبي ِد ِه ملك ا
َ ُ ْ َ َ َّ
َ َ َ ُ ُ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ نَ
[املؤمنون ،.88 :لوليس للشيطان تسلط على ملكوت هللا ﴿فسبحان ال ِذي ِبي ِد ِه ملكوت ك ِل ش يء لوِإلي ِه ترجعو ا﴾
[يس.83 :
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فال يخدعكم الباطل ْ
لوإن َّ
تشبه برسو هللا (صلى هللا عليه لوآله) لوارتقى منبر الرسو (صلى هللا عليه لوآله)
َّ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ
َََ
َ َّ َ َ ُ ْ َ
لون﴾ ألم يخبركم الرسو
اس ُر َ ا
ألو منبر الحسين (عليه السالم)﴿ ،لوال ِذين آمنوا ِبالب ِ
اط ِل لوكف ُرلوا ِبالل ِه ألول ِئك هم الخ ِ
محمد (صلى هللا عليه لوآله) أنهم سينزلون على منبره كالقرلود؟ فإذا كانوا قد نزلوا على منبر محمد (صلى هللا عليه
ْ
لوآله) لوهو خير خلق هللا كالقرلود ،هل تظنون أنهم ال ينزلون اليوم على منبر الحسين (عليه السالم) كالقرلود ﴿ َلوِإذ
ُ َ ُ
ُ ْ َ َ َ َّ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ُّ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ َّ َ َّ
الش َج َر َة ْاملَ ْل ُع َون َة في ُ
الق ْر ِآن َلونخ ِوف ُه ْم
اس لو
ِ
اس لوما جعلنا الرؤيا ال ِتي أريناك ِإال ِفت انة ِللن ِ
قلنا لك ِإن ربك أحاط ِبالن ِ
َ
َ
َّ ُ ْ
ف َما َي ِز ُيد ُه ْم ِإال طغ َيانا ك ِبيرا﴾ [اإلسراء .60 :لقد أفتوا بضال الحسين (عليه السالم) من على منبر رسو هللا
(صلى هللا عليه لوآله) ،لوضللوا الناس لوجعلوهم يقاتلون الحسين (عليه السالم) ،فهل تظنون أن نظراءهم اليوم
ال يفتون بضال املهدي (عليه السالم) من على منبر الحسين (عليه السالم) ،لويضللون الناس لويجعلونهم يقاتلون
املهدي؟ انتبهوا يرحمكم هللا ،انتبهوا لواقرألوا لوتعلموا لوال تتركوا أحدا يخدعكم لوتعاد الكرة مرة أخرىا ( )1ا
هال انتبهتم أين يتاه بكم ،الوإلى أين يريد ْ
أن يقودكم هؤالء السفهاء الذين يخبطون خبط العشواء لويسفهون
الرؤى لويسفهون ملكوت السمالوات ،هال انتبهتم لوقلتم لهم :هذا القرآن بين أيدينا لوهللا يقو فيه إنه يشهد
َ
َ
َ َ ْ َ ْ َ َ َّ
اس َر ُسوال َلوك َفى ِبالل ِه ش ِهيداا﴾ ،فكيف تكون شهادة هللا لعامة
لخليفته عند الناس لوينص عليه﴿ :لوأرسلناك ِللن ِ
الناس مؤمنهم لوكافرهم صالحهم لوطالحهم أليس بالوحي ،لوأي طريق للوحي مفتوح بين هللا لوبين عامة الناس غير
الرؤيا؟!!! ا
الخالصة بالنسبة للرؤى:
 -1الرؤى دليل تشخيص مصداق خليفة هللا ،لوالدليل القرآي] القائم هو أن الرؤى الصادقة هي لوحي لونص
من هللا عند خلقه ،يعرفهم به على خليفته في أرضه لوهي باعتبارها لوحيا إلهيا؛ فهي دليل ْ
إن تحققت فيها
الشرلوط التي تجعلها دليال تشخيصيا لخليفة هللا ،لوهي:
اأ كونها مطابقة للنص اإللهي التشخيي ي الصادر من خليفة هللا السابق ،فال قيمة لرؤى مدعاة لشخص
غير منصوص عليه بعد آدم (عليه السالم) ،لوال داعي للنظر فيها أصالا؛ ألنه بعد آدم (عليه السالم) أصبح
الخليفة ينص على لوصيه ألو ألوصيائه من بعده ا
اب تواترها عند أناس يمتنع تواطؤهم على الكذب ا
إخبار غيبي ا
اج توافر الرؤيا على ما يمنع كونها من الشيطان؛ كوجود معصوم ألو قرآن ألو ا
اد محكمة املعنى بمجملها في التنصيص على شخص بعينه
 -2ال حجية للرؤى في مقابل النص ،فمع لوجود النص  -كما هو الحا من بعد آدم إلى أن تقوم الساعة -
فالرؤى تكون تابعة له ،لوكل أحالم تخرج عن نص الخليفة السابق فهي أما هوى نفس ألو من الشيطان ألو أكاذيب
أن يكون مع الخليفة نص من خليفة سابقْ ،
يؤلفها أصحابها فبعد آدم البد ْ
فإن لم يكن حامال لهذا النص
ستكون األحالم التي يدعيها أصحابها مجرد ألوهام نفسية ألو لوحي من شياطينهم ،لوالرؤى املدعاة في الكذابين
فاقدي الدليل الشرعي هي مجرد أكاذيب تواطأ عليها كذابون لتأييد مذهبهم لودينهم املنحرف
 -3ال حجية للرؤيا في نف] خالفة هللا في أرضه عمان ثبتت حجيته بالدليل القطعي ،لوهو النص اإللهي
الواصل من خليفة هللا املباشر ألو غير املباشر على تفصيل سيأت]
 -4ال حجية للرؤيا في دين هللا عقيدة لوتشريعاا ،غير ما أثبته النص (القرآن لوالرلوايات) ،لوهو ما بيناه من
تشخيص مصداق خليفة هللا في أرضه فال قيمة شرعية للرؤى املدعاة في تأييد ادعاء ألو اعتقاد غير مبني على
 .1انظر ملحق ( :)5روايات علماء آخر الزمان ومن ينصر المهدي (عليه السالم).
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الدليل ،مثل عقيدة تقليد غير املعصوم ،لوخالفة الرسو بالشورى ،ألو حجية لشخصا ما غير خليفة هللا لوما
شابه من عقائد منحرفة لم يقم عليها معتقدلوها دليال شرعيا ،الوال حتى عقليا تاما يمكن الركون إليه
ا
الثاني :النص من خليفة سابق مباشر للمنصوب املنصوص عليه.
لوهذا أمر يتفق عليه كل من يؤمن بخلفاء هللا ،فنص املباشر على لوصيه بعينه حجة على من يسمعه لوعلى
من يصل لهم هذا النص لوقد ألوجب تعالى على املؤمنين ْ
أفرادا ليعرفوا هذا األمر من خليفة هللا
أن ينتدبوا منهم ا
ْ
َ
ُ
َ ٌ
َ َ َ َ ُْْ َ
ْ َ َّ َ َ َ َ
ان املؤ ِم ُنون ِل َي ِنف ُرلوا كآفة فل ْوال ن َف َر ِمن ك ِل ِف ْرقة ِم ْن ُه ْم طآ ِئ َفة ِل َي َت َف َّق ُهوا
في زمانهم لويوصلوه لهم ،قا تعالى﴿ :لوما ك
َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ
َ
ُ
لون﴾ [التوبة ،.122 :لوال شك أن هذا النص دليل مستقل
نذرلوا قومهم ِإذا رجعوا ِإل اي ِهم لعلهم يحذر ا
الد ِين لوِلي ِ
ِفي ِ
بذاته على خليفة هللا في أرضه ا
ا
الثالث :النص من خليفة سابق غير مباشر للمنصوب املنصوص عليه.
لوالنص من خليفة سابق غير مباشر يعين املنصوص عليه؛ ْ
إن كان هناك صفات ألو دالالت في نفس النص ألو
نصوص أخرى تمنع انطباق النص على غير شخص لواحد عند االدعاء لوكمثا على ذلك :لوصية الرسو ليلة
لوفاته ،حيث لوصف هذا النص بأنه عاصم من الضال ملن تمسك به ( )1ا
ا

ً
ثانيا :العلم

لوخليفة هللا هو العالم الذي يمكنه االستغناء عن غيره من الناس ،لوليس ألحد من الناس االستغناء عنه
لوعن علمه؛ ألن هللا يوحي إليه كل ما يستجد في دين هللا ،لوكل ما يحتاجه أهل زمانه في دينهم لوالعلم الواجب هنا
هو العلم الديني الذي يكلف خليفة هللا بتبليغه للناس ،فالبد ْ
أن يكون خليفة هللا متصال باهلل لويعلمه هللا ما
يحتاج إليه في تبليغ رسالته الوإيصا الدين الحق الذي يرضاه هللا للناس ،لوكل ما يستجد من أحكام إلهية،
لوالقو الفصل لوحسم ما يختلف فيه الناس ا
لويمكن ملن يطلب الحق ْ
أن يكون هذا األمر  -أي العلم بما يستجد لوقو الفصل لوحسم ما اختلف فيه
الناس  -دليال له ملعرفة خليفة هللا يعضد دليل النص عليه ،لو اال يشترط بخليفة هللا معرفة علوم استقرائية ألو
تجريبية ألو حتى دينية سابقة كرساالت خلفاء هللا الذين سبقوه ،لوإنما الواجب في علمه ْ
أن يكون متصال باهلل
لويعلمه هللا ألوال بألو ما يحتاجه في رسالته التي يرسله هللا بها للناس لوهذا ال يعني أنه البد ْ
أن يكون خليفة هللا
يجهل رساالت خلفاء هللا السابقين ألو العلوم التجريبية ألو االستقرائية ،لوإنما فقط ال يجب لوال يشترط فيه ْ
أن
يعلمها ألو يعلم كل تفاصيلها فهو قد يعلمها بالتحصيل ألو حتى بإلهام إلهي ألو بكليهما عند لوجود ضرلورة لذلك ،أي
أنه يتعلم كغيره بالقراءة مثال ،لولكن هللا يمنا عليه ْ
بأن يزيده باإللهام اإللهي باعتباره خليفة هللا ،لوخصوصا
عندما يتعلق األمر بالدين ،كإثبات لوجود هللا سبحانه ألو الدفاع عن الدين عموما ،أما االعتقادات الساذجة
لبعض الحشوية من لوجوب العلم بكل اللغات ،ألو العصمة باللغة لوما شابه من جهاالت ،كاالتصاف بالتأثير
بالحجر ،فسيأت] مناقشتها لوبيان جهل من يعتقدها ا

 -1اختصرت المتبقي لكونه سيأتي في الفصل الثالث (الوصية وما يتعلق بها).
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لوربما يضطر خليفة هللا للصمت فترة من الزمن من خالفته ،لوال يظهر علمه كما هو حا أزمنة الفترات لوقد
بينتها لوبينت علاتها ،لوهو عدم لوجود القابل للحق ،ألو يصمت لضرلورة يريدها هللا سبحانه ،كأن يؤدي مهماته األلولى
لوهي تهيئة من سيستلم خالفة هللا من بعده ،فتسليم خالفة هللا أمانة كلف بها خليفة هللا ،لوالبد له من تهيئة كل
ما يمكنه ليكون هذا األمر بأفضل صورة تقام بها الحجة على الناس ،لوال يكون للمتخلف منهم عذر باتباع
خطوات الشيطان ،لوالتخلف عن دين هللا ألو خليفة هللا الالحق ا
َّ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ُ ُّ ْ َ
الناس َأن َت ْح ُك ُم ْوا ب ْال َاع ْد إ َّن اللهَ
األ َم َانات إ َلى َأ ْهل َها َلوإ َذا َح َك ْم ُتم َب ْي َن َّ
قا تعالىِ ﴿ :إن الله يأمركم أن تؤدلوا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يع َّما َيع ُظ ُكم به إ َّن الل َه َك َ
ان َس ِميعا َب ِصيرا﴾ [النساء ،.58 :لواملراد هو أن تسليم خالفة هللا للخليفة الالحق مهمة
ِِ ِ
ِِ ِ
البد ْ
أن يقوم بها الخليفة السابق بأتم لوجه؛ ألنها أمانة إلهية في رقبته ،لولهذا فقد يضطر إلى الصمت ربما
للحفاظ على حياته ،حتى تهيئة بعض ما يخص الخليفة الالحق ألو حتى لوالدته ،لوهذه الرلوايات تبيان ذلك :ا
َ
ْ
ْ
َّ
ْ َّ
اءَ ،ع ْن أ ْح َم َد ْب ِن َعا ِئذاَ ،ع ِن
الكليني« :ال ُح َس ْي ُن ْب ُن ُم َح َّمد َع ْن ُم َعلى ْب ِن ُم َح َّمداَ ،ع ِن ال َح َس ِن ْب ِن َع ِلي ال َوش ِا
َْ َ
ْ
َُ َ
َّ
َ
َ
َّ ْ ُ َ ُ َ
ْاب ِن أذ ْي َن اةَ ،ع ْن ُب َرْيد ال ِع ْج ِل ِاي ،قا َ َسأل ُت أ َبا َج ْع َفر (عليه السالم)َ :ع ْن ق ْو ِ الل ِه َع َّز َلو َج َّل ِإ َّن الل َه َيأ ُم ُرك ْام أ ْن تؤ ُّدلوا
َ
َْ
ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ ْ
َّ
َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ َ َ ُ
اإل َم ِام ال ِذي َب ْع َد ُه
اس أ ْن ت ْحك ُموا ِبالعد ِ قا ِإيانا عنى أن يؤ ِدي األلو ِإلى
مانات ِإلى أ ْه ِلها َلوِإذا حكمتم بين الن
األ ِ
ِ
ِ
ْال ُك ُت َب َلو ْالع ْل َم َلوالس َال َح َلوإذا َح َك ْم ُت ْم َب ْي َن َّ
الناس َاأ ْن َت ْح ُك ُموا ب ْال َع ْد َّالذي في َأ ْيد ُيك ْم ُث َّم َقا َ ل َّلناس يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ين
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َِ ِ
ِ ِ
ِ
َّ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ْ ُ ْ َّ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ
َّ
اعتناَ
َ
ط َ
َ
ُ
َُ َ ُ
آمنوا أ ِطيعوا الله لوأ ِطيعوا الرسو لوأ ِلولي األم ِر ِمنكم ِإيانا عنى خاصة أمر ج ِميع املؤ ِام ِنين ِإلى يو ِم ال ِقيام ِة ِب ا ِ
َ ُ َْ
ُ َ َ َ َ َ َ ْ
َّ
َ ْ َ ُ ُّ ُ َ َّ
َ
َ
الل ِه َلوإ َلى َّ
الر ُسو ِ َلوِإلى أ ِلولي األ ْم ِر ِم ْنك ْم كذا ن َازل ْت َلوك ْيف َيأ ُم ُر ُه ُم الل ُه َع َّز َلو َج َّل
ف ِإ ْن ِخ ْف ُت ْم ت َن ُازعا ِفي أمر فردلوه ِإلى
ِ
َ َ َُ ْ َ
َّ
َّ
ين َّالذ َ
يل َذل َك ل ْل َم ْأ ُمور َ
َُ ََ
الر ُسو َ
الل َه َلو َأط ُ
يل َل ُه ْم َأط ُ
األ ْمر َلو ُي َر ِخ ُ
ين ِق َ
يعوا َّ
يعوا
ِ
ِ
ِ
ص ِفي منازع ِت ِه ْم ِإن َما ِاق َ ِ ِ
ِ
ِب ُطاع ِة َلوال ِة ِ
ْ
()2
ْ ُ ْ )(1
َلوأ ِلولي األ ْم ِر ِمنك ام»
َ َ
َّ َ ْ ُ َ ُ ُّ ْ َ َ
ات ِإلى أ ْه ِل َها﴾ أي يؤدي خليفة هللا ألو ا اإلمام ملن
﴿إن الله َيأ ُم ُرك ْم أن تؤدلوا األ َمان ِ
إذن ،فقوله تعالىِ :
بعده ،لوهذا هو تكليفه األلو  ،لهذا ربما ال يظهر علمه لوال يكلم الناس حتى يتم مهمته األلولى لوهي تهيئة من يأت]
األمر مع اإلمام علي بن موس ى الرضا (عليه السالم) :ا
بعده لتحمال رسالته اإللهية ،لوقد حصل هذا ا
ا
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
َّ
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ن علي عن أب] الحكم األ ْرمني قا َ حدثني ع ْبد الله بن إب َراه َ
ُ
َ
يم ب ِن
ِ
ِ ِ
«عن أحمد بن ِم ْه َران عن مح َّم ِد ب ِ ا ِ
ِ
ِ
ِ َِ
ِ
َ
َ
ْ َ
َّ
َ
َّ
ْ
َ ْ َ
الله ْبن َج ْع َفر ْبن أب] َطالب َع ْن َيز َيد ْبن َسليط َّ
الزْي ِد ِي قا َ أ ُبو ال َحك ِم َلواأخ َب َرِي] َع ْب ُد الل ِه ْب ُن ُم َح َّم ِد
ِ ِ ِ
ِ
ع ِل ِي ب ِن ع ْب ِد ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُّ َ ْ َ َ ْ َ
ََ ْ ُ ُ ُ ْ ُْ ََ َ ْ
َ َ َ ُ ََ ْ َ َ
ض الط ِر ِيق
ب ِن عمارة الجر ِم] عن ي ِزيد ب ِن س ِليط قا  :ل ِقيت أبا ِإبر ِاهيم (عليه السالم) لون َحن ن ِريد العمرة ِف َي بع َ ِ
اك َه ْل ُت ْثب ُت َه َذا ْاملَ ْوض َع َّالذي َن ْح ُن فيه َقا َ َي َع ْم َاف َه ْل ُت ْثب ُت ُه أ ْن َت ُق ْل ُت َي َع ْم إي] أ َنا َلوأب] َلق َين َ
َف ُق ْل ُت ُجع ْل ُت ف َد َ
اك
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َّ
الله (عليه السالم) َلو َم َع ُه إ ْخ َو ُت َك َف َقا َ َل ُه َأب] ب َأب] َأ ْن َت َلو ُأم] َأ ْن ُت ْم ُك ُّل ُك ْم َأئ َّم ٌة ُم َط َّه ُرلونَ
ِ
هاهنا لوأنت مع أ ِب] عب ِد ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ْ ُُ
ِْ َ ْ ِ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َّ
َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ى ْ ُ َ َ ٌ َ َ ْ ْ َ َّ َ ْ ُ َ ْ
لواملوت ال يعر ا ِمنه أحد فأح ِدث ِإلي شيئا أح ِدث ِب ِه من يخلف ِني ِمن بع ِدي فال ي ِضل قا يعم يا أبا اعب ِد الل ِه
َُ ْ
َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
اج إ َل ْيه َّ
َ َْ ُ
الن ُ
اس َلو َما
َهؤال ِء ُلول ِدي لوهذا س ِيدهم لوأشار ِإليك لوقد ع ِلم الحكم لوالفهم لو
السخ َاء لواملع ِارفة ِب َما يحت ِ ِ
َ
َّ
ْ
اخ َت َل ُفوا ِف ِيه ِم ْن َأ ْمر ِد ِينه ْم َلو ُد ْن َي ُاه ْم َلو ِف ِيه ُح ْس ُن ْال ُخ ُلق َلو ُح ْس ُن ْال َج َواب َلو ُه َو َب ٌ
اب الل ِه َع َّز َلو َج َّل َلو ِف ِيه
اب ِم ْن أ ْب َو ِ ا
ِ
ِ
ُِ
ِ
َ ُ ََ َ َ
َّ
َ
َ َ
َ
ْ
ُ ْ
َ َْ
أخ َرى خ ْي ٌر ِم ْن َهذا ك ِل ِه فقا َ ل ُه أ ِب] َلو َما ِه َي ِبأ ِب] أن َت َلوأ ِم] قا َ (عليه السالم) ُيخ ِر ُج الل ُه َع َّز َلو َج َّل ِم ْن ُه غ ْوث َه ِذ ِه
ُ
ْ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ
َ ْ ُ ُ َّ
ْ
َ
َ َ
صل ُح به َذ َ
الل ُه َاع َّز َلو َج َّل به َ َ ُ ْ
ات
ضل َها َلو ِحك َم َت َها خ ْي ُر َم ْولود َلوخ ْي ُر ن ِاش ئ يحقن
األم ِة لو ِغياثها لوعلمها لونورها لوف
ِِ ِ
الد ام َاء لوي ِ ِ ِ
 .1الكافي  -الكليني :ج 1ص.276
 -2في المصدر توجد روايات اخرى حذفت اختصاراً ،فراجع للمزيد.
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ْ
ْ
ْ
ُ
َّ
ْ
ْ َ َ ْ
ْ
ْ
َّ
الش ْع َث َلو َي ْش َع ُب ب ِه َّ
الص ْد َع َلو َيك ُسو ِب ِه ال َع ِار َي َلو ُيش ِب ُع ِب ِه ال َجا ِئ َع َلو ُيؤ ِم ُن ِب ِه الخا ِئف َلو ُين ِز ُ الل ُه ِب ِه
ال َب ْي ِن َلو َيل ُّم ِب ِه
ِ
َ
ص ْم ُت ُه ع ْل ٌم ُي َبي ُن ل َّلناس َما َي ْخ َتل ُفو َن فيه َلو َي ُس ُ
ْال َق ْط َر َلو َي ْر َح ُم به ْالع َب َاد َخ ْي ُر َك ْهل َلو َخ ْي ُر َناش ائ َق ْو ُل ُه ُح ْك ٌم َلو َ
ود َع ِش َيرت ُه
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
م ْن َق ْبل َأ َلوان ُح ُلم ِه َف َقا َ َل ُه َأب] ب َأب] َأ ْن َت َلو ُأم] َلو َه ْل ُلوِل َد َقا َ َي َع ْم َلو َم َّر ْت ب ِه س ُنو َن َقا َ َيز ُيد َف َج َاء َنا َم ْن َلمْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِ
َ
َ ْ َ ْ ِ َ َ ُ ِ َ َ َ َ َ ُ َ ُِ ْ ُ ِ ِ َ
ََ ْ ْ َْ َ ْ َ ْ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
يست ِطع معه كالما قا ي ِزيد فقلت ِأل ِب] ِإبر ِاهيم (عليه السالم) فأخ ِبرِي] أنت ِب ِمث ِل ما أخبرِي] ِب ِه أبوك (عليه
َ
َ َ َ
َ َ ََ َْ َ َ َ ََ َ ُ َ ُْ ُ َ َ
َ
ََ
ت ل ُه ف َم ْن َي ْر َض ى ِم ْن َك ِب َهذا ف َعل ْي ِه
السالم) فقا َ ِلي ي َع ْم ِإ َّن أ ِب] (عليه السالم) كان ِفي زمان ليس هذا زمانه فقل ا
َ
ُ َ ُ ْ َ َ ََ ُ َ
َ
َ ْ ُ
َ َ
ت م ْن َم ْنزلي َف َأ ْلو َ
َ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ُ ْ
ص ْي ُت ِإلى
لعنة الل ِه قا َ فض ِحك أبو ِإب َر ِاهيم ض ِحكا ش ِديدا ث َّم قا َ أخ ِب ُرك يا أبا ع َم َارة ِإ ِي] خ َرج ا ِ
ِِ
َ َ ْ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ َ َْ ُ ُ ْ َ
ْ َُ ََ ْ ْ ُ َ َ ُ َ
َّ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ
اس ِم ا ْب ِني
اب ِني فالن لوأش َركت معه ب ِن َّي ِفي الظ ِاه ِر لوألوصيته ِفي الب ِ
اط ِن فأف َردته لوحده لولو كان األم ُر ِإل َّي لجعلته ِفي الق ِ
َ َ
ُ
َّ
َ َّ
َ
َْ
َ
ُ َ ََ
ِل ُح ِبي ِإ َّي ُاه َلو َرأف ِتي َعل ْي ِه َلول ِك ْن ذ ِل َك ِإلى الل ِه َع َّز َلو َج َّل َي ْج َعل ُه َح ْيث َيش ُاء َلولق ْد َج َاء ِاي] ِبخ َب ِر ِه َر ُسو ُ الل ِه (صلى هللا
َ ََ َ ْ َُ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ
ُ َ
ْ
َّ
َ
سو ُ الل ِه (صلى هللا
وص ى ِإلى أ َحد ِم َّنا َح َّتى َيأ ِت َ] ِبخ َب ِر ِه َر ُ ا
عليه لوآله) ث َّم أ َرا ِن ِيه لو أرا ِي] من يكون معه لو كذ ِلك ال ي
َ
َ ٌّ َ َ َ ُ َّ َ
َّ
َ َ
ات الل ِه َعل ْي ِه َلو َر اأ ْي ُت َم َع َر ُسو ِ الل ِه (صلى هللا عليه لوآله) خاتما َلو َس ْيفا َلو َعصا َلو ِك َتابا
عليه لوآله) َلو َج ِدي ع ِلي صلو
َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َّ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َّ َ َ َّ َ َ َّ َّ ُ َ
َّ َ
الس ْيف ف ِع ُّز الل ِه ت َب َار َك
لو ِعمامة فقلت ما هذا يا رسو الل ِه فقا ِلي أما ال ِعمامة فسلطان الل ِه عز لوجل لوأما
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
َ َ َ َ َ َ َّ ْ َ ُ َ ُ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ َ
ور ث َّم قا َ ِلي َلواأل ْم ُر
صا ف ُق َّوة الل ِه َلوأ َّما الخات ُم ف َج ِام ُع َه ِذ ِه األ ُم
لوتع االى لوأما ال ِكتاب فنور الل ِه تبارك لوتعالى لوأما الع
ِ
َّ َ
َ ْ
َ ُّ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ
َ َ
َ َ
الله (صلى هللا عليه لوآله) َما َ َرأ ْي ُت منَ
ق ْد خ َر َج ِم ْن َك ِإلى غ ْي ِر َك ف ُقل ُت َيا َر ُسو َ الل ِه أ ِرِن ِيه أيهم اهو فقا رسو
ِ
ِ
ْ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ
َ
األ ْمر م ْن َك َلو َل ْو َك َانت ْاإل َم َام ُة ب ْاملَ َح َّبة َل َك َ
يل َأ َح َّب إ َلى َأب َ
ان إ ْس َما ِع ُ
يك ِم ْن َك َلول ِك ْن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
األ ِئم ِة أحدا أجزع على ِفر ِاق هذا ِ
َ َ َ َّ َ َّ َ َ َّ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ
ْ َ ْ َ َ ُْ ْ َ ْ َْ َ َ َ َ َ َ ُ ُْْ
َ
َ
ذ ِلك ِمن الل ِه اعز لوجل ثم قا أبو ِإبر ِاهيم لورأيت لول ِدي ج ِميعا األحياء ِمنهم لواألموات فقا ِلي أ ِمير املؤ ِم ِنين (عليه
َ َ َ ْ ُ َ َّ ُ َ َ ْ
السالم) َه َذا َسي ُد ُه ْم َلو َأ َش َار إ َلى ْابني َعلي َف ُه َ
املُ ْحسن َين َقا َ َيز ُيد ُث َّم َقا َ َأ ُبو إ ْب َراه َ
يم (عليه
ا
ع
م
ه
الل
لو
ه
ن
م
ا
ن
أ
لو
ي
ن
م
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ ْ
َ َ ُ َّ َ َ َ ٌ ْ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ َّ
َْ َْ َ ْ ُ
َّ َ َ َ ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
اش َه ْد بهاَ
السالم) يا ي ِزيد ِإنها لو ِديعة ِعندك فال تخ ِبر ِبها ِإال عا ِقال ألو عبدا تع ِرفه ص ِادقا لوِإن س ِئ الت ع ِن الشهاد ِة ف
ِ
َ ُ َ َ ْ ُ َّ َ َّ َ َ َّ َّ َّ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ُّ ْ َ
َ
األمانات إلى َأ ْهلها َلو َقا َ َل َنا َأ ْيضا َلو َم ْن َأ ْظ َل ُم م َّم ْن َك َات َم ش َ
هادة
لوهو قو الل ِه ع از لوجل ِإن الله يأمركم أن تؤدلوا
ِ
ِ
َِ ِ
َ
ْ
َ ُ ْ ُ َْ
َّ
َ
ْ َ ُ َ َّ
ْ
الله َقا َ َف َقا َ َأ ُبو إ ْب َراه َ
يم (عليه السالم) فأق َبل ُت َعلى َر ُسو ِ الل ِه (صلى هللا عليه لوآله) فقلت قد
ِعنده ِمن ِ
ِ ِ
َ ُ ََ
َّ َ َّ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ َ
ُ
َّ
ََ
يب فال
ور الل ِه عز لوجل لويسمع ِب افه ِم ِه لوين ِطق ِب ِحكم ِت ِه ي ِص
َج َم ْع َت ُه ْم ِلي ِبأ ِب] َلوأ ِم] فأ ُّي ُه ْم ُه َو فقا َ ُه َو ال ِذي َي ْنظ ُر ِب ُن
ِ
َ ََ
ْ
َ َ
ُ َ
َ َ َ َ
ْ
َّ
ْ
ََ َ
ُيخ ِط ُئ َلو َي ْعل ُم فال َي ْج َه ُل ُم َعلما ُحكما َلو ِعلماا ُه َو َهذا َلوأخذ ِب َي ِد َع ِلي ْاب ِني ث َّم قا َ َما أق َّل ُمق َام َك َم َع ُه ف ِإذا َر َج ْع َت ِم ْن
َ َ َ
َ
َ َ َ ََْ ََ ْ َ
َْ َ ْ
ْ ْ
َ
َ
َ
ص ِل ْح أ ْم َر َك َلواف ُرغ ِم َّما أ َر ْد َت ف ِإ َّن َك ُم ْن َت ِق ٌل َع ْن ُه ْم َلو ُم َج ِالو ٌر غ ْي َر ُه ْم ف ِإذا أ َر ْد َت ف ْاد ُع َع ِلي ا فل ُيغ ِسل َك
ص لوأ
سف ِرك فألو ِ
َ ْ ُ َ ْ َ َ َّ ُ ُ ْ ٌ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ُ َّ ٌ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ
ف إ ْخ َو َت ُه َخ ْل َفهُ
لوليك ِفنك ف ِإنه طهر لك لوال يست ِقيم ِإال ذ ِلك لوذ ِلك سنة قد مضت ف َاضط ِجع بين يدي ِاه لوص ِ
اس َت َق َام ْت َالوص َّي ُت ُه َلو َلول َي َك َلوأ ْن َت َح ٌّي ُث َّم ْ
وم َت ُه َلو ُم ْر ُه َف ْل ُي َكب ْر َع َل ْي َك ت ْسعا َفإ َّن ُه َقد ْ
َلو ُع ُم َ
اج َم ْع َل ُه ُلو ْل َد َك م ْن َب ْع ِدهمْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ُْ َ ُ
ََ ْ ْ ََْ ْ ََ ْ
الل َه َع َّز َلو َج َّل َلو َك َ
الله َشهيدا َقا َ َيز ُيد ُث َّم َقا َ لي َأ ُبو إ ْب َراه َ
يم (عليه السالم) ِإ ِي] أؤخذ ِفي
ب
ى
ف
د
ه
ش
ِ
ِ
ِ ِ
َِ
ِ
ِ
فأش ِهد علي ِهم لوأ ِ
ِ
َ
َّ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ
َ ْ ُ َ َ ُّ ْ ُ ْ
َ َ َ َ َّ َ ٌّ ْ َ َّ ُ َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُّ
اآل ِخر فع ِلي بن الحسي ِن (عليه
السن ِة لواألمر هو ِإلى اب ِني ع ِلي س ِم ِي ع ِلي لو فأما ع ِلي األلو فع ِلي بن أ ِب] ط ِالب لو ا
َه ِذ ِه ا
ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُ َّ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ
َ َّ
س ل ُه أ ْن َي َتكل َم
السالم) أع ِط] فهم األلو ِ لو ِحلمه لونصره لولوده لو ِدينه لو ِمحنته لو ِمحنة اآل ِخ ِر لوصبره على ما يكره لولي
َّ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ
َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ َّ ُ َ ُ َ ُ َُ
َ
ُ َ
َ َْ
لون ِبأ ْرَب ِع ِس ِن َين ث َّم قا َ ِلي َيا َي ِز ُيد َلوِإذا َم َر ْر َت ِب َهذا امل ْو ِض ِع لول ِقيت اه لوستلقاه فب ِشره أنه سيولد له
ِإال بعد مو ِت هار
ُ َ ٌ َ ٌ َ ْ ُ ٌن ُ َ َ ٌ َ َ ُ ْ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َّ َ ُ ُن ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ ٌ
غالم أ ِمين مأمو مبارك لوسيع ِلمك أنك قد ل ِقيت ِني فأخ ِبره ِعند ذ ِلك أن الج ِارية اال ِتي يكو ِمنها هذا الغالم ج ِارية
َ
َ
ُ َْ َ َ َ
َّ
َّ َ َ ْ
َ ُ َ
السال َم فاف َع ْل
يم ف ِإ ْن ق َد ْر َت أ ْن ت َب ِلغ َها ِم ِني
ِم ْن أ ْه ِل َب ْي ِت َم ِارَية َج ِارَي ِة َر ُسو ِ الل ِه (صلى هللا عليه لوآله) أ ِم ِاإبر ِاه
َ
َ َ ََ
َقا َ َيز ُيد َف َلق ُ
يت َب ْع َد ُمض ي َأب] إ ْب َراه َ
يم (عليه السالم) َع ِليا (عليه السالم) ف َب َدأ ِي] فقا َ ِلي َيا َي ِز ُيد َما ت ُقو ُ ِفي
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
َْ
َ َ َ ٌ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ
ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َْ َ َُ َ
ْ
الله َما ُك َّنا ُن َكل ُف َك َلوَال َن ْكفيكَ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
العمر ِة فقلت ِبأ ِب] أنت لوأ ِم] ذ ِلك الكافي ِإليك لوما ِعن ِدي نفقة فقا سبحان ِ
َف َخ َر ْج َنا َح َّتى ْان َت َه ْي َنا إ َلى َذل َك ْاملَ ْوضع َف ْاب َت َد َأي] َف َقا َ َيا َيز ُيد إ َّن َه َذا ْاملَ ْوض َع َكثيرا َما َلق اَ
وم َتكَ
يت فيه ج َيرَت َك َلو ُع ُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ُ ْ ُ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ ِ َ َ َ َ َّ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َّ ْ ُ َ ْ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
قلت يعم ثم قصصت علي ِه الخبر فقا ِلي أما الج ِارية فلم ت ِجئ بعد ف ِإذا جاءت بلغ اتها ِمنه السالم فانطلقنا ِإلى
الس َنة َف َل ْم َت ْل َاب ْث إ َّال َقليال َح َّتى َح َم َل ْت َف َو َل َد ْت َذل َك ْال ُغ َال َم َقا َ َيز ُيد َلو َك َ
ْ َ
َ َّ َ َ ْ َ َ
ان ِإ ْخ َو ُة َع ِلي َي ْر ُجو َن
ِ
ِ ِ
مكة فاشت َراها ِفي ِتلك َّ ِ
ِ
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ْ َُ ُ ْ َْ َْ َ َ َ
ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َّ
َْ َ ُ ُ َ َ ُ
الله َل َق ْد َ َرأ ْي ُت ُه َالوإ َّن ُه َل َي ْق ُع ُاد م ْن َأب] إ ْب َراه َ
يم
أن ي ِرثوه فعادلو ِي] ِإخوته ِمن غي ِر ذنب فقا َ ل ُه ْم ِإسحاق بن جعفر لو ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ََ
ب ْاملَ ْج ِلس َّال ِذي َال َأ ْج ِل ُ
س ِف ِيه أنا» ) (1ا
ِ
ِ
ا

ً
ثالثا :الدعوة إلى حاكمية هللا

األرض ال تخلو من الهدى لوالحق ،لولو خليت من راية منصوبة داعية لحاكمية هللا لخليت من الهدى لوالحق،
دليال ملن يطلب معرفة الحق
لولهذا فالدعوة لحاكمية هللا لوخصوصاا إذا انفرد بها داعي الحق في زمانه تكون ا
يعضد دليل النص املتقدم ،فهو دليل بانضمامه إلى النص ،أي يكون دليال يعضد النص لويزيد من يقين املؤمنين
بالحق ا
لواملقصود بحاكمية هللا ليس على مستوى التشريع فقط ،بل على مستوى التنفيذ أيضا ،مع أنه ال يمكن
بحا القو بحاكمية هللا على مستوى التشريع دلون املستوى التنفيذي؛ حيث إن التشريع متجداد فالبد إذن من
منفاذ متصل باهلل ليوصل حكم كل مستحدث لومستجد ،لوليس ضرلوريا ْ
أن يباشر خليفة هللا الحكم بنفسه ،بل
الضرلوري ْ
أن يكون مسلاطا على نظام الحكم لوبالخصوص الدماء ،أي مثال ما يخص قرار الحرب لوالسلم ،ألو
القصاص أي كأحكام اإلعدام .ا

اسئلة املبحث االول والثاني :ا
ا
س :1ملاذا االستخالف امر حتمي ؟ ا
س :2ملاذا البد ان يكون قانون معرفة الحجة انه يكون مع الو خليفة الى قيام الساعة ؟ ا
س :3ما هي فقرات قانون معرفة الحجة ؟ ا
س :4النص على خليفة هللا على نوعين اذكرهما ا
س :5ملاذا النص من الخليفة السابق أكثر لوضوحا لوظهورا عند الناس ؟ ا
س :6اذكر نصوص من القرآن تبين تنصيب هللا لخلفاءه ؟ ا
س :7ما الدليل على ان الرؤيا هي مصداق للنص ؟ ا
س :8ما هي حدلود حجية الرؤيا ؟ ا
س :9كيف تجيب عما يأت] :ا
 1احتما كذب من قا أنه رأى
 2احتما ان تكون الرؤيا من الشيطان
 3احتما ان تكون الرؤيا من هوى النفس
س :10ما هو العلم املشترط في خليفة هللا ؟ ا
س :11ما معنى حاكمية هللا ؟ ا

 .1الكافي  -الكليني :ج 1ص.315 - 314
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الفصل الثاني
عقيدة املهديني عليهم السالم
وفيه مباحث:
املبحث االول :بيان ش يء من هوية املهديين (ع).
املبحث الثاني :ضرورة االعتقاد باملهديين وبيان ما قيل فيهم (ع).
املبحث الثالث :تقسيم الروايات التي تعرضت لألئمة واملهديين (ع).
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املبحث االول :بيان شيء من هوية املهديني (عليهم السالم)

يبينون لنا هوية املهديين
آ محمد
بعنالوين مختلفة ،لوهي كالتالي :ا
ا

()

 ،من خال عرضنا لكلماتهم

لوهم يذكرلون املهديين

 .1من أهل البيت (عليهم السالم) ومن ذرية اإلمام املهدي :
عن أب] عبد هللا  في حديث طويل أنه قا ( :يا أبا حمزة ،إن مناا بعد القائم أحد عشر مهديا من لولد
الحسين  )1( )ا
()2
لوعنه ( :إن منا بعد القائم  اثني عشر مهديا من لولد الحسين )
فنجد اإلمام الصادق  يصرح بك اون املهديين اإلثني عشر منهم فيقو (منا) ،بل لومن ذرية الحسين 
بالتحديد ،بل لومن ذرية اإلمام املهدي بالتحديد ا
عن اإلمام الصادق  في أحد األدعية املشهورة( :اللهم كن لوليك القائم بأمرك محمد بن الحسن املهدي
عليه لوعلى آبائه أفضل الصالة لوالسالم في هذه الساعة لوفي كل ساعة لوليا لوحافظا لوقائدا لوناصرا لومؤيدا حتى
تسكنه أرضك طوعا لوتمتعه فيها طوال لوعرضا لوتجعله لوذريته من األئمة الوارثين) ( )3ا
فاألئمة الوارثين هو  لوذريته ،كما جاء في الدعاء عن اإلمام املهدي  في كيفية الصالة على محمد لوآ
محمد إلى أن يصل إلى نفسه فيق او  ( :اللهم أعطه في نفسه لوذريته لوشيعته لورعيته لوخاصته لوعامته
لوعدلوه لوجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه لوتسر به نفسه إلى قوله  :لوصل على لوليك لولوالة عهده لواألئمة
()4
من لولده ،لومد في أعمارهم ،لوزد في آجالهم ،لوبلغهم أقي ى آمالهم دنيا لوآخرة )
ََ َ
لوجاء في دعاء اإلمام الرضا  لإلمام املهدي في عصر الغيبة( :اللهم أعطه في نفسه لوأهله لولولـ ِده لوذريته
لوأمته لوجميع رعيته ما تقر به عينه لوتسر به نفسه لوتجمع له ملك اململكات كلها إلى أن يقو  :اللهم صل على
نصرهم ) ( )5ا
لوالة عهده لواألئمة من بعده لوبلغهم آمالهم لوزد في آجالهم لوأعز ا
لوعن أب] عبد هللا  أنه قا ( :إن لصاحب هذا األمر غيبتين :أحداهما تطو حتى يقو بعضهم :مات،
لويقو بعضهم :قتل ،لويقو بعضهم :ذهب حتى ال يبقى على أمره من أصحابه إال نفر يسير ال يطلع على موضعه
أحد من لولده لوال غيره إال املولى الذي يلي أمره)( )6ا
لور الواها النعماي] بهذا اللفظ( :إن لصاحب هذا األمر غيبتين :إحداهما تطو حتى يقو بعضهم :مات،
لوبعضهم يقو  :قتل ،لوبعضهم يقو  :ذهب ،فال يبقى على أمره من أصحابه إال نفر يسير ،ال يطلع على موضعه
أحد من لولي لوال غيره ،إال املولى الذي يلي أمره) ( )7ا

 المبحث مأخوذ من كتاب (المهديون خلفاء دولة العدل االلهي) اصدارات انصار االمام المهدي (ع).
 -1غيبة الشيخ الطوسي :ص ،478مختصر بصائر الدرجات :ص ،38و :ص ،158بحار األنوار :ج 53ص ،145معجم
أحاديث اإلمام المهدي  :ج 4ص ،77اإليقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة :ص.362
 -2مختصر بصائر الدرجات :ص ،49و :ص ،182بحار األنوار :ج 53ص .148
 -3بحار األنوار :ج 94ص ،349مكيال المكارم :ج 2ص.38
 -4غيبة الطوسي :ص ،186جمال األسبوع :ص.301
 -5جمال األسبوع :ص ،309مصباح المتهجد :ص ،409مفاتيح الجنان :ص.618
 -6غيبة الطوسي :ص.162
 -7غيبة النعماني :ص.176
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 .2الفاضلين األمناء الخزنة:
عن اإلمام الرضا  ،قا ( :اللهم صل عليه لوعلى آله من آ طه لويس ،لواخصص لوليك لولوص ي نبيك لوأخا
لوابنته البتو لوعلى سيدي
رسولك لولوزيره لولولي عهده إمام املتقين لوخاتم الوصيين لخاتم النبيين محمد
شباب أهل الجنة من األلولين لواآلخرين لوعلى األئمة الراشدين املهديين السالفين املاضيين لوعلى النقباء األتقياء
البررة األئمة الفاضلين الباقين لوعلى بقيتك في أرضك القائم بالحق في اليوم املوعود لوعلى الفاضلين املهديين
()1
األمناء الخزنة )

ّ
القوام بعد أبيهم :
.3
عن أب] جعفر لوأب] عبد هللا (عليهما السالم) في ذكر الكوفة ،قا ( :فيها مسجد سهيل الذي لم يبعث هللا نبيا
إال لوصلى فيه ،لومنها يظهر عد هللا ،لوفيها يكون قائمه لوالقوام من بعده ،لوهي مناز النبيين لواأللوصياء
لوالصالحين) ( )2ا
ا

 .4والة عهد اإلمام املهدي :
عن يويس بن عبد الرحمن :أن الرضا  كان يأمر بالدعاء لصاحب األمر بهذا  -لوهو دعاء طويل نقلت منه
موضع الحاجة  ( :-اللهم صل على لوالة عهده لواألئمة من بعده ،لوبلغهم آمالهم لوزد في آجالهم ،لوأعز نصرهم،
لوتمم لهم ما أسندت إليهم من أمرك لهم ،لوثبت دعائمهم ،لواجعلنا لهم أعوانا لوعلى دينك أنصارا ،فإنهم معادن
كلماتك ،لوخزان علمك ،لوأركان توحيدك ،لودعائم دينك ،لولوالة أمرك ،لوخالصتك من عبادك ،لوصفوتك من
خلقك ،لوألولياؤك لوسالئل ألوليائك ،لوصفوة ألوالد نبيك ،لوالسالم عليه لوعليهم لورحمة هللا لوبركاته)( )3ا
ا

 .5أئمة:
عن حبة العري] ،قا ( :خرج أمير املؤمنين  إلى الحيرة فقا  :لتصلن هذه بهذه  -لوألومى بيده إلى الكوفة
لوالحيرة  -حتى يباع الذراع فيما بينهما بدنانير ،لوليبنين بالحيرة مسجد له خمسمائة باب يصلي فيه خليفة القائم
عجل هللا تعالى فرجه؛ ألن مسجد الكوفة ليضيق عنهم ،لوليصلين فيه إثنا عشر إماما عدالا )4( ) ،ا
ا

 .6أوصياء:
في دعاء اليوم الثالث من شعبان املرلوي عن الحسن العسكري  قا فيه ( :لوسيد األسرة  -أي الحسين
 املمدلود بالنصرة يوم الكرة ،املعوض من قتله أن األئمة من يسله ،لوالشفاء في تربته ،لوالفوز معه في ألوبته،()5
لواأللوصياء من عترته بعد قائمهم لوغيبته ،حتى يدركوا األلوتار ،لويثأرلوا الثار ،لويكونوا خير أنصار)

 -1فقه الرضا :ص.403
 -2وسائل الشيعة اإلسالمية :ج 3ص.524
 -3مصباح المتهجد :ص ،409مختصر بصائر الدرجات :ص ،192جمال األسبوع :ص.309
 -4تهذيب األحكام :ج 3ص ،253بحار األنوار :ج 52ص ،374معجم أحاديث اإلمام المهدي  :ج 3ص.112
 -5المصباح للكفعمي :ص ،543مصباح المتهجد :ص. 826
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 .7شيعة أهل البيت (عليهم السالم):
عن أب] بصير ،قا  :قلت للصادق جعفر بن محمد ( :يا ابن رسو هللا ،إي] سمعت من أبيك  أنه
قا  :يكون بعد القائم اثنا عشر إماما ،فقا الصادق  :إنما قا  :اثنا عشر مهديا ،لولم يقل :اثني عشر إماما،
لولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى مواالتنا لومعرفة حقنا) ( )1ا
فجميع هذه األلفاظ تشير للمهديين االثني عشر ا
ا
ا
ا
ا
ا
اسئلة املبحث االول:
ا
س :1إذكر رلواية تبين ان املهديين من أهل البيت (ع) ا
ا
س :2اذكر رلواية تبين ان املهديين من ذرية االمام املهدي (ع) ا
ا
ا
س :3اذكر رلواية تفرد ابنا لالمام املهدي (ع) بالذكر ؟ ا
ا
س :4اذكر رلواية تبين اختصاص املولى الذي يلي االمر باالطالع على االمام املهدي (ع) ا
ا
ا
س :5اذكر رلواية تنص على لوجود قوام بعد االمام املهدي (ع) ا
ا
س :6اذكر رلواية تنص على ان لالمام املهدي (ع) لوالة عهد ا
ا
ا
س :7اذكر رلواية تنص على ان املهديين أئمة ا
ا
س :8اذكر رلواية تنص على ان للمهدي (ع) الوصياء ا
ا
ا
س :9اذكر رلواية تبين ان املهديين من الشيعة
ا
ا
ا

 -1كمال الدين وتمام النعمة :ص ،358مختصر بصائر الدرجات :ص ،212بحار األنوار :ج 53ص.115
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املبحث الثاني :ضرورة االعتقاد باملهديني وبيان ما قيل فيهم (ع)
 .1ضرورة االعتقاد باملهديين (عليهم السالم):
لوكونهم من ذرية اإلمام املهدي  لوالذين يتولون
بعد لورلود الرلوايات املتواترة بإثبات املهديين
استخالف األرض بعد اإلمام املهدي  ،فيكون اإليمان بهم من الضرلوريات؛ لكونهم أئمة لوخلفاء هلل سبحانه في
أرضه ،لوكون كل لواحد منهم إماما لزمانه فمن لم يعرفه تكون ميتته ميتة جاهلية ا
إن عدم اإليمان بهم ألو توجيه الرلوايات التي دلت عليهم بغير الوجه الصحيح يربك العقيدة املستقاة من أهل
 ،الويوقعها في التعارض لوالتهافت ،فالبد أن تدرس الرلوايات التي دلت عليهم بإنصاف لوتمعن ،لك]
البيت
تستقر كل رلواية في موضعها لويكشف املراد منها بضميمة الرلوايات األخرى ا
ا

 .2املقصود باملهديين (ع):
تقدم علينا بيان ش يء من هوية املهديين (ع) كما بينها أهل البيت (ع) ،لوسنعرض اآلراء التي قيلت في بيان
رلوايات املهديين لوتشخيصهم ا
ا
الرأي األول :رد روايات املهديين
لوسوف نذكر كالم صاحب هذا الرأي لومناقشته ( )1ا
الرأي الثاني :تقديم روايات املهديين ورفض روايات الرجعة
قا السيد محمد صادق الصدر تحت عنوان( :قيادة ما بعد املهدي)( :لوأعني به نوعية الحاكم األعلىاالذي
يتولى رئاسة الدلولة العاملية العادلة بعده لونوجه بهذا الصدد أطرلوحتين رئيسيتين :ا
ا
األطروحة األوىل :القول بالرجعة،
أي االلتزام برجوع األئمة املعصومين إلى الدنيا ليمارسوا االحكم بعد املهدي ا
ا
األطروحة الثانية :حكم األولياء الصاحلني بعد املهدي ،..... 
مقدما له على القو بالرجعة ،فيقو ( :لوبعد هذه
لوبعد نقض لوإبرام نجده يتبنى القو باملهديين
املناقشات ،لوقبل إعطائهم الفهم الكامل لحكم األلولياء الصالحين ،ال بد لنا أن نجيب على هذا السؤا الذي
يخطر في ذهن القارئ :لوهو أننا كيف استطعنا أن يعتبر رلوايات كافية لإلثبات التاريخي ،على حين لم يعتبر رلوايات
الرجعة كافية لإلثبات ،معا أنها أكثر عددا لوأغزر مادة لوألوضح في أذهان العديدين لوأما من زالوية كفاية رلوايات
األلولياء لإلثبات التاريخي ،فهو لواضح طبقا ملنهجنا في هذا التاريخ أنها متكاثرة لومتعاضدة ،لوذات مدلو متشابه
إلى حدابعيد لوأما من زالوية معارضتها ألخبار الرجعة ،فهو لواضح بعد فشل الوجهين اللذين ذكرهما املجلس ي
ألو إلى
للجمع بين األخبار ،إذ يدلور األمر عندئذ بين أن يكون الحكم بعد املهدي  موكوال إلى املعصومين
 -1رفض روايات المهديين (ع) هو ما بينه علي بن يونس العاملي المتوفي سنة  877هجرية ،صاحب كتاب الصراط المستقيم
وسأتي مناقشته.
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األلولياء الصالحين لونحن حين نجد أن أخبار الرجعة غير قابلة لإلثبات ،كما عرفنا ،لونجد أن أخبارااأللولياء قابلة
لإلثبات كما سمعنا ،ال محيص لنا على األخذ بمدلو أخبار األلولياء بطبيعة الحا لوبالرغم من أن مجرد ذلك
كاف في السير البرهاي] ،إال أننا أن نوضح ذلك بشكل أكثر تفصيال ا
إن نقطة القوة الرئيسية في أخبار األلولياء املفقودة في أخباراالرجعة ،هي أن أخبار األلولياء ،ذات مضمون
مشترك تتسالم عليه ،بخالف أخبار الرجعة ،فإنها ذات عشرة مداليل على األقل ،ليس لكل مدلو إال عدد
ضئيل من األخبار قد ال يزيد أحيانا علىا خبر لواحد لومن هنا نقو ملن يفضل أخبار الرجعة :ها أنت تفضل
أخبارا منها ذات مدلو معين ،كرجوع اإلمام الحسين  مثال ألو تفضل تقديم مجموع أخبار الرجعة فإن رأيت
تفضيلا قسم معين من أخبار الرجعة ،فهي ال شك أقل عددا لوأضعف سندا من أخبار األلولياء ،بل لوأقل شهرة
أيضا لوكل قسم معين منها يصدق عليه ذلك بكل تأكيد ،غير ما د على رجوع اإلمام علي بنا أب] طالب 
الذي سوف يشير إليه الوإن رأيت تفضيل مجموعا أخبار الرجعة على أخبار األلولياء ،إذا ،فستصبح أخبار الرجعة
بهذا النظر متعارضة لومختلفة املدلو كما عرفنا ،غير ذلك املدلو العام اإلجمالي الذي برهنا على انطباقه على
خرلوج دابة األرضاالتي نطق بخرلوجها القرآن الكريم لوهو  -بمنطوق األخبار -يعني خرلوج علي أمير املؤمنين ،
لوهو بعيد عن أي مفهوم تقليدي للرجعة ،بل هو ليس من الرجعة في ش يء ،فإن مفهوم دابة األرض غير مفهوم
الرجعة عندهم ا
ا
لوهذا املفهوم ال ينافي حكم األلولياءاالصالحين لوال يعارض األخبار الدالة عليه لوبعد ترجيح رلوايات حكم
األلولياء الصالحين ،ينبغي لنا أن نقدم لها فهما متكامال ملحقا بالتسلسل الفكري الذي سرنا عليه في هذا الكتاب
إن اإلمام املهدي  لن يهمل أمر األمة الباقية بعده ،ال ملجرد أن الاتبقى رهن االنحال لوالضياع ،لوإن كان
هذا صحيحا كل الصحة ،بل ألكثر من ذلك ،لوهو ما قلناه من أن إحدى الوظائف الرئيسة للمهدي  بعد
ظهوره هو تأسيس القواعد العامة املركزة لوالبعيدة األمد لتربية البشرية في الخط الطويل ،تربية تدريجية لك]
تصل إلى املجتمع املعصوم لوهذه التربيةاال يمكن أن يأخذ بزمام تطبيقها إال اإليسان الصالح الكامل حين يصبح
رئيسا للدلولة العادلة ،لومثل هذا الرجل ال يمكن معرفته ألحد غير اإلمام املهدي نفسه لولعله يوليه التربية
الخاصة التي تؤهله لهذه املهمة الجليلة لوأما احتما تعيينه باالنتخاب فهو غير لوارد على ما سنقو ا
لومن هنا سيقوم اإلمام  بتعيين لولي عهده ألو خليفته ،خال حياته لوربما في العام األخير ،ليكون هو
الرئيس أألعلى للدلولة العاملية العادلة بعده لوالحاكم األلو لفترة حكم "األلولياء الصالحين")( )1ا
هذا ملخص ما بينه السيد محمد صادق الصدر في موسوعته ا
ا
مناقشة ما ذكره السيد حممد الصدر رمحه اهلل:
 1إن السيد محمد الصدر رحمه هللا كان يتصور أن كيفية الحكم بعد اإلمام املهدي  مبنيا على
فتكون الرجعة،
أطرلوحتين متباينتين ال يمكن اإليمان بهما معا ،إما أن يرجع من بعد اإلمام املهدي األئمة
ا
لوإما أن يحكم األرض بعد اإلمام املهدي أبناؤه
لومن هنا صار بصدد املناقشة لوالتقديم لواالختيار إلحدى األطرلوحتين ،لوالحا أن القو بحكم املهديين
ال ربط له برجعة األئمة التي يتحدث عنها؛ بل املهديون عقيدة حقة جاءت بها الضرلورة لكون األرض ال تخل او من
 -1تاريخ ما بعد الظهور :ص.646 – 645
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حجة ،لوالرلوايات التي نصت عليهم لوبينت دلورهم كما أن الرجعة أيضا عقيدة ثابتة بالنصوص ،لوال يوجد محذلور
عقلي ألو شرعي يمنع اإليمان بهما معا ،فاإليمان بهما ال يؤدي إلى القو باملتنافيات ا
بعد اإلمام املهدي  - لوهو الحق  -إال أنه نفى الرجعة لوأعرض عن جميع
 2إنه أثبت كون املهديين
الرلوايات التي تثبتها ،لوهذا خطأ كبير ا
 3إنه يتصور أن الرجعة ستكون في هذا العالم املادي الذي نحن فيه اآلن ،لوالحا أن الرجعة عالم منفصل
تماما عن هذا العالم املادي لوله لوازمه ،كما سيأت] ا
ا
الرأي الثالث :املهديون بعد املهدي  وبعدهم الرجعة
لوهذا ما صرح به الشيخ علي الكوراي] ،فقا  ( :لواالعتقاد بالرجعة لوإن لم يكن من ضرلوريات اإلسالم ،لوال
لوال عن
من ضرلوريات مذهب التشيع ،بمعنى أن عدم االعتقاد بها ال يخرج اإليسان عن مذهب أهل البيت
اإلسالم لولكن أحاديثها تبلغ من الكثرة الوثاقة ما يوجب االعتقاد بها لويذكر بعضها أن الرجعة تبدأ بعد حكم
املهدي  لوحكم أحد عشر مهديا بعده ،فف] غيبة الطوس ي ص 299عن اإلمام الصادق  قا " :إن منا
بعد القائم أحد عشر مهديا من لولد الحسين  )1( )"ا
لويقو في كتابه املعجم املوضوعي ألحاديث اإلمام املهدي  ص( :299أما أحاديث مصادرنا فتد على أن
الدلولة اإللهية املوعودة تمتد قرلونا على يد املهدي  ثم على يد املهديين من أبنائه ،لوأن هلل تعالى برنامجا في
إلى الحياة الدنيا في زيارة ألو يحكمون مددا طويلة) ا
لواألئمة
تطوير الحياة على األرض ،لورجعة النبي
لوأهم ما يرد عليه؛ أنه يظن أنا الرجعة تكون في هذا العالم ،لوالحا أنها عالم آخر له قوانينه الخاصة،
لويرجع فيه من محض ا اإليمان محضا لومن محض الكفر محضا ا
ا
الرأي الرابع :املهديون
هو تعبير آخر عن الرجعة لألئمة
يقو الحر العاملي( :لوقد رلوى الصدلوق في كتاب "كما الدين لوتمام النعمة" عن علي بن أحمد بن موس ى
الدقاق ،عن محمد بن أب] عبد هللا الكوفي ،عن موس ى بن عمران النخعي ،عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي،
عن علي بن أب] حمزة ،عن أبيه ،قا  :قلت للصادق  :سمعت من أبيك أنه قا  :يكون من بعد القائم اثنا
عشر إماما ؟ فقا  :قد قا  :اثنا عشر مهديا ،لولم يقل اثنا عشر إماما ،لولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى
لواليتنا ،لومعرفة فضلنا ا
()2
أقو  :فهذا الحديث يناسب الوجوه املذكورة  ،لويوافق ما يأت] أيضا على لوجه ،على أنه يحتمل الحمل على
التقية على تقدير أن يراد منه نف] الرجعة ،كما حمله بعض املحققين ا
فكيف يكون لوما تضمنه الحديث املرلوي في (كتاب الغيبة) ألو على تقدير تسليمه في خصوص اإلثني عشر بعد
املهدي  ال ينافي هذا الوجه ،الحتما أن يكون لفظ ابنه تصحيفا ،لوأصله أبيه بالياء آخر الحرلوف ،لويراد به
الحسين  ملا رلوي سابقا في أحاديث كثيرة من رجعة الحسين  عند لوفاة املهدي  ليغسله ،لوال ينافي
 ،لوإن ظهر بعضها لولم يظهر الباقي
ذلك األسماء الثالثة الحتما تعدد األسماء لواأللقاب لكل لواحد منهم
لوالحتما تجدد لوضع األسماء في ذلك الزمان له  ،ألجل اقتضاء الحكمة اإللهية لوقوله  في حديث أب]
 -1عصر الظهور للكوراني الطبعة األولى ص 333 – 332الطبعة السابعة ص.271
 -2قد ذكر وجوها ً وتأويالت قبل ذلك.
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حمزة" :إثنا عشر مهديا من لولد الحسين  "ال يبعد تقدير ش يء له يتم به الكالم بأن يقا  :أكثرهم من لولد
الحسين ،لوال يخفى أنه قد يبني املتكلم كالمه على األكثر األغلب عند ظهور األمر ،ألو إرادة اإلجما  ،لومما يقرب
ذلك لويزيل استبعاد ما لورد في أحاديث النص على األئمة اإلثني عشر :أنهم من لولد علي لوفاطمة ،لوالحديث
موج اود في أصو الكليني لوال بد من حمله على ما قلناه لخرلوج أمير املؤمنين  هذا الحكم ،لودخوله في اإلثني
عشر  ،لوالضمائر في الدعاءين يحتمل عودها إلى الرسو لوإلى الحسين (عليهما السالم) ،لويحتمل الحمل على
الرجعة كما مر ،لكن في الدعاء الثاي] ال في األلو لوجود لفظ لولده فيه ا
والثانية :لم يالحظ فيها دخو أحد منهما لحكمة أخرى ،لومثل هذه املحالورات كثير ،لوالتخصيص بالذكر ال
يد على التخصيص بالحكم ،لوليس بصريح في الحصر ا
وثالثها :أن يكون ذلك محموال على الرجعة ،فقد عرفت جملة من األحاديث الواردة في األخبار برجعتهم
على لوجه الخصوص ،لوعرفت جملة من األحاديث الواردة في صحة الرجعة على لوجه العموم ،في كل :من محض
اإليمان محضا ألو محض الكفر محضا لوكل لواحد من القسمين قد تجالوز حد التواتر املعنوي بمراتب ،كما رأيت
في األبواب السابقة لوعلى هذا فاألئمة من بعده هم األئمة من قبله قد رجعوا بعد موتهم ،فال ينافي ما ثبت من
أن األئمة اثني عشر ،ألن العدد ال يزيد بالرجعة ،لوهذا الوجه يحصل به الجمع بين رلواية اثني عشر لورلواية أحد
عشر ،فإن األلولى :محمو على دخو املهدي ألو النبي (عليهما السالم) ،لوالثانية :لم يالحظ فيها دخو أحد منهما
لحكمة أخرى ،لومثل هذه املحالورات كثير ،لوالتخصيص بالذكر ال يد على التخصيص بالحكم ،لوليس بصريح في
الحصر لوما تضمنه الحديث املرلوي في (كتاب الغيبة) ألو على تقدير تسليمه في خصوص اإلثني عشر بعد املهدي
 ال ينافي هذا الوجه ،الحتما أن يكون لفظ ابنه تصحيفا ،لوأصله أبيه بالياء آخر الحرلوف ،لويراد به
الحسين  ملا رلوي سابقا في أحاديث كثيرة من رجعة الحسين  عند لوفاة املهدي  ليغسله ،لوال ينافي
 ،لوإن ظهر بعضها لولم يظهر الباقي
ذلك األسماء الثالثة الحتما تعدد األسماء لواأللقاب لكل لواحد منهم
لوالحتما تجدد لوضع األسماء في ذلك الزمان له  ،ألجل اقتضاء الحكمة اإللهية لوقوله  في حديث أب]
حمزة" :إثنا عشر مهديا من لولد الحسين  "ال يبعد تقدير ش يء له يتم به الكالم بأن يقا  :أكثرهم من لولد
الحسين ،لوال يخفى أنه قد يبني املتكلم كالمه على األكثر األغلب عند ظهور األمر ،ألو إرادة اإلجما  ،لومما يقرب
 :أنهم من لولد علي لوفاطمة ،لوالحديث
ذلك لويزيل استبعاد ما لورد في أحاديث النص على األئمة اإلثني عشر
موجود في أصو الكليني لوال بد من حمله على ما قلناه لخرلوج أمير املؤمنين  هذا الحكم ،لودخوله في اإلثني
لوالضمائر في الدعاءين يحتمل عودها إلى الرسو لوإلى الحسين (عليهما السالم) ،لويحتمل الحمل على
عشر
الرجعة كما مر ،لكن في الدعاء الثاي] ال في األلو لوجود لفظ لولده فيه ،لوحديث كعب لولوهب يحتمالن بعض ما
يرلولوهما إلى الرجعة أقرب على أن قولهما ليس بحجة ،لكن الظاهر أنهما رالويان لهذا املعنى عن بعض أهل
لويأت] زيادة تحقيق لبعض مضمون هذا الفصل إن شاء هللا تعالى) ( )1ا
العصمة
على لوجهين :ا
نجده يبني مسألة املهديين
كلها صدرت تقية لكونها تنف]
 1التقية ،على تقدير أنها تنف] الرجعة ،فيكون صدلور أحاديث املهديين
الرجعة لويسب الحر العاملي ذلك لبعض املحققين ا
تعبير آخر عن
محمولة على الرجعة ،فيكون تعبير املهديين
 2الرجعة ،أي تكون رلوايات املهديين
الرجعة ا
 -1اإليقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة :ص .369
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لوراح يبين بأن الرجعة قد جاءت بها األحاديث الشريفة ،بل جالوزت التواتر املعنوي ،ثم بعد ذلك يقو بكون
 ،لواملهديين الذين يأتون بعد اإلمام املهدي  نفس األئمة لكن بالرجعة
هم نفس املهديين
األئمة
بعد موتهم فلكونهم بالرجعة سموا بغير االسم األلو (األئمة) ا
لوبما أن كالمه املتقدم ترد عليه العديد من اإلشكاالت فتصدى الحر العاملي لدفعها ،لوإليك اإلشكاالت لوبيان
مناقشتها :ا
 .1بما أن الرلوايات تذكر اثنا عشر إماما كما تذكر اثنا عشر مهديا فالعدد ال يختلف بالرجعة عما هو
عليه ،فكما أن األئمة عددهم اثني عشر فكذلك يكون نفس العدد في الرجعة ،فال تكون رلوايات املهديين
ك] يقا  :اثنا عشر إماما لواثنا عشر مهديا فيكون املجموع أربعة لوعشرلون
منافية لعدد األئمة االثني عشر
بل العدد يكون لواحدا فهم اثنا عشر إماما في هذه الحياة الدنيا ،لونفسهم يأتون بالرجعة بعنوان مهديين ،فالعدد
ال يزيد بالرجعة
( :يا علي،
تارة تعد املهديين اثنا عشر ،كما رلوي عن النبي
لوبهذا سيرد عليه بأن رلوايات املهديين
()1
إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماما ،لومن بعدهم اثنا عشر مهديا ) ا
لوعن اإلمام الصادق ( :إنا منا بعد القائم  اثنا عشر مهديا من لولد الحسين  )2()ا
لوأخرى تعدهم أحد عشر ،عن الصادق  ،قا ( :إن منا بعد القائم أحد عشر مهديا من لولد الحسين
 )3( )ا
 ،لوأخرى يكون
لوبهذا يتغير العدد فتارة يكون املهديون إثنا عشر فيتطابق عددهم مع عدد األئمة
 ،فصار بصدد رفع هذا التشويش ا
املهديون أحد عشر فيكون عددهم أقل من عدد األئمة
فقا  :بأن رلوايات االثني عشر محمو على دخو املهدي ألو النبي (عليهما السالم) ،فإذا دخل أحدهما يكون
ألو اإلمام املهدي ،)
العدد اثنا عشر ،لوأما رلوايات األحد عشر فلم يالحظ فيها دخو أحدهما (النبي
الوبهذا جمع بين رلوايات املهديين األحد عشر لواالثني عشر ا
 .2لوبعد هذا لواجهه إشكا حاصله :أن رلواية الوصية التي نقلها الشيخ الطوس ي في الغيبة تصرح بأمور ،منها :ا
أ -إنها تصرح بكون ابن املهدي الذي يسلمه املهدي  له ثالثة أسماء (أحمد ،عبد هللا ،املهدي) ،لومن
املعلوم أنا رلوايات الرجعة تنص على أن ألو من يعود بالرجعة هو الحسين  ،لوهو ليس ابنا للمهدي  ا
ب -إن بعض الرلوايات تنص على كون املهديين من لولد الحسين  ،عن أب] حمزة( :اثنا عشر مهديا من
لوال علي بن أب] طالب من ألوالد الحسين
لولد الحسين  )األئمة ليس كلهم لولد الحسين  ،فال النبي
ا
فأجاب عن األلو قائال :على تقدير تسليم سند الرلواية باحتما التصحيف الحتما أن يكون املراد بقوله:
(فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه)( ،أبيه) لوليس (ابنه) ،فلفظ ابنه تصحيف لوالصحيح هو أبيه بالياء ا
لوالسبب في ذلك أن الحسين  هو الذي يخرج على املهدي  لويتولى تجهيزه بعد موته ،لوبهذا يكون
فليسلمها إلى أبيه (الحسين) ال ابنه ا
لوإن قلت :لنفرض أنه تصحيف لوالصحيح هو (أبيه) ال (ابنه) ،لكن أبيه الحسين  ليس اسمه (أحمد،
عبد هللا ،املهدي) ! ا
 -1غيبة الطوسي :ص.150
 -2مختصر بصائر الدرجات :ص ،182بحار األنوار :ج 53ص148
 -3غيبة الطوسي :ص.309
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فيجيب :إن هذه األسماء الثالثة من املحتمل أن تكون أسماء للحسين  في الرجعة ،الحتما تعدد
 ،كما لويحتمل تجدد لوضع األسماء في الرجعة ألجل حكمة إلهية ا
األسماء لواأللقاب لكل لواحد منهم
لوأما جوابه عن اإلشكا الثاي] القائل بكون املهديين من لولد الحسين  ،فقدر شيئا محذلوفا في الكالم كأن
يقا ( :أكثرهم من لولد الحسين  ،)أي :لكون أغلب األئمة من لولد الحسين  لوهم أنفسهم سيعودلون في
الرجعة فأطلق عليهم من لولد الحسين  من باب كون أكثرهم من لولد الحسين  ا
لوبما أن هذا التوجيه غريب جدا كما اعترف به ،أيد ما قاله بحديث اللوح الذي يعد اثني عشر إماما من لولد
فاطمة (عليها السالم) ،مع أنهم اثني عشر بإضافة علي بن أب] طالب  لوهو ليس من ألوالدها ،فيجيب لكون
من لولد فاطمة (عليها السالم) فعدت الرلواية اثني عشر من لولدها ا
أغلب األئمة
 ،حيث نقل قبل كالمه
لولم تقف اإلشكاالت عند هذا الحد بل أيضا اصطدم بما رلوي عن أهل البيت
املتقدم دعاءين ،فقا ( :لورلوى الشيخ أيضاا في (املصباح الكبير) حيث ألورد دعاء ذكر أنه مرلوي عن صاحب
الزمان  خرج إلى أب] الحسن الضراب األصفهاي] بمكة ،بإسناد لم نذكره اختصارا ،ثم ألورد الدعاء بطوله إلى
أن قا " :اللهم صل على محمد املصطفى لوعلي املرتض ى لوفاطمة الزهراء لوالحسن الرضا لوالحسين املصفى لوجميع
األلوصياء مصابيح الدجى  -إلى أن قا  :-لوصل على لوليك لولوالة أمرك لواألئمة من لولده ،لومد في أعمارهم ،لوزد في
آجالهم ،لوبلغهم أقي ى آمالهم دينا لودنيا لوآخرة ،إنك على كل ش يء قدير" لورلوى أيضا في (املصباح) بعده بغير
فصل دعاء مرلويا عن الرضا  ،فقا  :رلوي عن يويس بن عبد الرحمن ،عن الرضا  أنه كان يأمر بالدعاء
لصاحب األمر  بهذا الدعاء" :اللهم ادفع عن لوليك لوخليفتك  -إلى أن قا  :-اللهم لوصل على لوالة عهده
لواألئمة من بعده ،لوزد في آجالهم ،لوبلغهم آمالهم") ا
فنجد الدعاء األلو يقو ( :لوصل على لوليك لولوالة أمرك لواألئمة من لولده) ،فوالة عهده لواألئمة من بعده إنما
هم لولده ،أي :من لولد اإلمام املهدي  ،فالضمير راجع لإلمام املهدي  لوالحسين  ليس من ألوالد
املهدي لك] يصح التوجيه السابق من كون املراد بابنه (أبيه) الحتما التصحيف ،ألو أن أسماء ابن املهدي 
الثالثة (أحمد ،عبد هللا ،املهدي) هي أسماء للحسين في الرجعة ،فهذا التصريح يخالف التألويل املتقدم ا
كما نجد نفس الش يء في الدعاء الثاي] املرلوي عن الرضا ( :لوصل على لوالة عهده لواألئمة من بعده)،
فاملراد بوالة عهده هم املهديين  ،لوالضمير في (عهده) لو(بعده) يعود لإلمام املهدي  ا
فكيف يرتفع اإلشكا ؟ فقا ( :لوالضمائر في الدعاءين يحتمل عودها إلى الرسو لوإلى الحسين (عليهما
السالم) ،لويحتمل الحمل على الرجعة كما مر ،لكن في الدعاء الثاي] ال في األلو لوجود لفظ لولده فيه) ا
أي :إن الضمائر في (لولده) في الدعاء األلو  ،لوالضمير في (عهده) لو(بعده) في الدعاء الثاي] يحتمل فيهما لوجوه
ثالثة :ا
كما لويكون املراد من
 ،فيكون املراد من (لولده) أي :لولد الرسو
 1يحتمل عودها إلى الرسو
ا
(عهده) لو(بعده) ،أي :عهد الرسو لوبعد الرسو
يحتمل عودها إلى الحسين 
2
 3الحمل على الرجعة ،لكن هذا االحتما يتماش ى مع الدعاء الثاي] ال األلو ؛ لكون ا األلو يصرح بكون
املهديين من لولده ،أي :املهدي  بخالف الثاي] الذي لم يرد فيه لفظ (لولده)
هذا ما ارتآه الحر العاملي ،لوخالصته أن املقصود باملهديين هم نفس األئمة إال أنهم في الرجعة ا
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مناقشة ما ذكره احلر العاملي:
املنصف يرى مدى لوهن لوضعف الكالم املتقدم حيث إنه أراد توجيهه بالرجعة بكل ما ألوت] ،لوعلى الرغم من
ذلك لم يستطع أن يقدم الفهم السليم الكامل ،بل بنى األمر على االحتماالت ،لوكأنها قضية اجتهادية تكون معتركا
لآلراء لواألقوا فيفسرها كل أحد بحسب ما يراه ،مع أنه ذكر في كتابه اإليقاظ من الهجعة في إثبات الرجعة عدم
صحة التألويل بغير نص لودليل ،مع أنه لم يقدم دليال على تألويالته املتقدمة ،فيقو ( :الثالثة :في عدم جواز
التألويل بغير نص لودليل) ،لويسرد عددا من الرلوايات تد على ذلك ( )1ا
الويسجل على ما بينه الحر العاملي عدة مناقشات :ا
املناقشة األوىل :دفع احتمال التقية عن روايات املهديني ع)
على التقية إن كانت تنف] الرجعة ،ألو هي بنفسها عبارة أخرى عن الرجعة ا
 1إنه بنى رلوايات املهديين
 2من الواضح جدا أنه يتصور أن الرجعة إنما تكون في هذا العالم لوليست عاملا مختلفا عن هذا العالم
لوله شرائطه لوخصائصه ،لوهذا ليس صحيحا كما يأت]
 3ال يوجد الوجه يبرر حمل رلوايات املهديين على التقية ،سواء كانت تنف] الرجعة أم ال تنفيها ،إذ الفهم
دائر بين كونهم غير األئمة لويحمكون األرض بعد اإلمام املهدي  ،ألو كونهم نفس األئمة الذين يعودلون بالرجعة
باسم املهديين كما قا  ،فأي لوجه للتقية ؟
ذكره الشيخ الصفار في بصائر الدرجات عند تعليقه على رلواية كون املهديين قوم من
يعم ،ربما يكون ناظرا ملا ا
شيعة أهل البيت (عليهم السالم) ،لوقد ذكره الشيخ محمد السند في آخر كالمه اآلت] ،فقا ( :ما ذكره صاحب
مختصر بصائر الدرجات َّ
أن املقصود باملهديين رجعة األئمة االثني عشر ،لولكن لعدم احتما السائل عقيدة
َّ
لئال ينكرها فيكفر ،قا ( :اعلم هداك هللا بهداه َّ
أن علم آ محمد ليس فيه اختالف بل بعضه يصدق
الرجعة
َّ
بعضا ،لوقد رلوينا أحاديث عنهم صلوات هللا عليهم َّ
جمة في رجعة األئمة االثني عشر ،فكأنه  عرف من
َّ
السائل الضعف عن احتما هذا العلم الخاص الذي َّ
خاصته َّ
لوتكرم به على من
خص هللا سبحانه من شاء من
َ َ ْ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ُ ْ َ ْ ْ
أراد من َّ
ض ِل ال َع ِظ ِيم﴾ الحديد،21 :
﴿ذلك فضل الل ِه يؤ ِت ِيه من يشاء لوالله ذلو الف
بريته كما قا سبحانه لوتعالىِ :
َّ
فألوله بتألويل حسن بحيث ال يصعب عليه فينكر قلبه فيكفر) ( )2ا
لوستأت] مناقشته ،إال أن ما قاله الشيخ الصفار مجرد توجيه ناتج من فهمه لولم يقم عليه الدليل القطعي ا
ثم لنا أن يسأ  :هل التقية ألجأت الصادق  على أن يقو باالثنا عشر مهديا ،كما ألجات اإلمام السجاد
أيضا اتقى في لوصيته لعلي بن أب] طالب  في
الذي صرح بهم ليلة لوفاته ،فهل النبي
 لوالنبي
لوكونهم يأتون بعد اإلمام املهدي  ،لوهم ألوالده لولوالة عهده
ليلة لوفاته لوهو يبين املهديين االثني عشر
لواألئمة من لولده ؟! ا
بأزمان مختلفة لوبألسنة مختلفة لوبأسانيد
رلويت عن العديد من األئمة
فرلوايات املهديين
متعددة ،لوهذا يبطل احتما الحمل على التقية ا
فالحمل على التقية هنا مجرد احتما ألوهن من بيت العنكبوت ا
ا
ا

 -1اإليقاظ من الهجعة في إثبات الرجعة :ص.45
 -2مختصر بصائر الدرجات :ص.112
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املناقشة الثانية :دفع توهم التعارض بني روايات املهديني ع) وبني روايات الرجعة
لوبين رلوايات الرجعة مع أنه ال تعارض أصال؛ لكون الرجعة
إنه توهم التعارض بين رلوايات املهديين
عاملا آخر غير هذا العالم الذي ستقع عليه دلولة العد اإللهي التي يحكمها املهديون ،بل حتى على الفهم
لوبين رجوع األئمة
السائد بينهم من كون الرجعة تقع على هذا العالم فال تنافي بين رلوايات املهديين
لوربما كان سبب التوهم هو ما رلواه الشيخ في الغيبة لوالطبري في دالئل اإلمامة عن محمد بن عبد هللا بن
جعفر الحميري ،عن أبيه ،عن علي بن سليمان بن رشيد ،عن الحسن بن علي الخزاز ،قا ( :دخل علي بن أب]
حمزة على أب] الحسن الرضا  فقا له :أنت إمام ؟ قا  :يعم فقا له :إي] سمعت جدك جعفر بن محمد
(عليهما السالم) يقو  :ال يكون اإلمام إال لوله عقب فقا  :أيسيت يا شيخ ألو تناسيت ؟ ليس هكذا قا جعفر
 ،إنما قا جعفر  :ال يكون اإلمام إال لوله عقب إال اإلمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي (عليهما
السالم) فإنه ال عقب له فقا له :صدقت جعلت فداك ،هكذا سمعت جدك يقو ) ( )1ا
فهذه الرلواية تبين أمرين :ا
 1أن اإلمام  البد أن يكون له عقب لوذرية ،لويستثنى من ذلك اإلمام الذي يخرج عليه الحسين 
فإنه ال عقب له ا
 2الرلواية نصت على لفظ (اإلمام) لولم تسميه
لوالرلوايات التي تثبت ذرية اإلمام املهدي  كثيرة جدا بل البعض رجحها على الرجعة ،فقد تواترت الرلوايات
تسم اإلمام الذي يخرج
التي تثبت الذرية لإلمام املهدي  فال يمكن إنكار ذلك ،هذا مضافا إلى أن الرلواية لم ِ
عليه الحسين  في عالم الرجعة ،فتحديده باإلمام محمد بن الحسن  تحديد قائم على االجتهاد لوالرأي
بعيد عن املستفاد من األدلة ،إذ بعد عدم تعارض رلوايات املهديين مع رلوايات الرجعة لوكون الرجعة بعد حكم
املهديين االثني عشر ،لوأن الذرية ثابتة لإلمام محمد بن الحسن العسكري  ،يتبين بكل لوضوح أن املقصود
باإلمام الذي يخرج عليه الحسين  هو املهدي الثاي] عشر من املهديين االثني عشر ،فهذه الرلواية تؤكد على
كون املهديين أئمة فتضاف للرلوايات التي سمتهم أئمة؛ لكونها أطلقت على املهدي الثاي] عشر لفظ اإلمام ا
املناقشة الثالثة :دفع كون روايات املهديني ع) تعين االئمة يف الرجعة
 1أنه يصرح بكون املهديين هم األئمة في الرجعة ،فكما أن عدد األئمة اثنا عشر فكذلك يكون عدد املهديين
اثنا عشر لك] يكون املجموع أربعة
لكونهم نفس األئمة بتعبير آخر ،ال أن األئمة اثنا عشر لواملهديين
لوعشرين ،فالعدد ال يزيد لوال ينقص بالرجعة ا
لوهذا ال يمكن قبوله بأي لوجه لكون الرلوايات صريحة لومخالفة للتألويل الذي تبرع به الشيخ الحر العاملي لك]
؛ لكون الرلوايات لواضحة لوصريحة
يدلل على الرجعة متوهما التعارض بين مفاد رلواياتها مع رلوايات املهديين
بتغاير املهديين عن األئمة فليس هم نفس األئمة ،يعم هم َمثلهم كما سيأت] ،لولكنهم ليسوا هم ،فقو النبي
لعلي ( :يا علي ،إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماما ،لومن بعدهم اثنا عشر مهديا ) ( ،)2لوقو اإلمام الصادق

 -1غيبة الطوسي :ص ،224دالئل اإلمامة :ص436
 -2غيبة الطوسي :ص.150
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( :إن منا بعد القائم  اثنا عشر مهديا من لولد الحسين  ،)1( )يردان هذا التألويل بكل لوضوح ،فهذا
التألويل ال يصار إليه لقيام األدلة على خالفة ا
 2كما أنه ملا لواجه حديث اإلمام الصادق  القائل فيه( :إن منا بعد القائم أحد عشر مهديا من لولد
الحسين  ،)2()حيث سيقل العدد املفترض لكون األئمة اثني عشر بينما املهديين أحد عشر في هذه الرلواية،
فراح للتألويل بال دليل قائال :إن رلوايات االثني عشر محمو على دخو املهدي ألو النبي (عليهما السالم) ،فإذا
ألو
دخل أحدهما يكون العدد اثنا عشر ،لوأما رلوايات األحد عشر فلم يالحظ فيها دخو أحدهما (النبي
اإلمام املهدي  )ا
فلو آمنا جدال بما قاله الشيخ الحر العاملي من كون املهديين هم نفس األئمة في الرجعة ،لوكون الرجعة يرجع
مع اإلمام املهدي
فيها من محض اإليمان محضا لومن محض الكفر محضا ،فمن الطبيعي سيرجع النبي
أيضا ،فسيكون العدد ثالثة عشر ،لوالحا أنه التزم بكون العدد ال يتغير بالرجعة ا
لوإما أن يقو بكون أحدهما ال يرجع في الرجعة ،لك] يحافظ على لوحدة العدد في األئمة لواملهديين معا ،لوهذا
ما ال يستطيع قوله ،مع ثبوت رجوع من محض اإليمان محضا ،فهل يرتق] إيمان شخص إليمان محمد  ،ألو
اإلمام املهدي  في زمانه ا
 3توجد رلواية تصرح بكون املهديين قوم من شيعتنا؛ فقد رلواه الشيخ الصدلوق ،عن أب] بصير ،قا ( :قلت
للصادق جعفر بن محمد عليهما السالم :يا بن رسو هللا ،إي] سمعت من أبيك  أنه قا  :يكون بعد القائم
اثنا عشر إماما فقا  :إنما قا  :اثنا عشر مهديا ،لولم يقل :اثنا عشر إماما ،لولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس
إلى مواالتنا لومعرفة حقنا) ( )3ا
فاإلمام الصادق  يصرح بكونهم قوم من شيعتهم مما يد على التغاير بينهم ،فكيف يمكن أن يقا بأن
املهديين هم نفس األئمة بالرجعة ؟! ا
 4إن بعض الرلوايات تصرح بألو املهديين لوتسميه بثالثة أسماء (أحمد ،عبد هللا ،املهدي) ،لوال يوجد إمام
لوألولهم الحسين 
قد تسمى بهذه األسماء ،لوبما أن الثابت في الرلوايات رجعة األئمة
من األئمة
َ
فيلزم أن تكون هذه األسماء للحسين  ،مع أن الحسين  لم يسم بهذه األسماء !!! ا
فيجيب الحر العاملي بكون هذه األسماء الثالثة يحتمل أن تكون أسماء للحسين  في الرجعة ،بسبب
تجدد لوضع األسماء ملصلحة في ذلك الوقت ا
لوهذا مجرد احتما بعيد جدا كيف يمكن قبوله مع ضعفه لومخالفته للنصوص الصريحة التي تبين إن هذه
األسماء البن املهدي  الذي هو ألو املؤمنين  ا
 5إن بعض الرلوايات تنص على كون املهديين من لولد الحسين  ،لوبناء على القو بكون املهديين نفس
لوال علي بن أب] طالب  لوال اإلمام الحسن
األئمة في الرجعة فليس كلهم من لولد الحسين  ،فال النبي
 !! ا
فأجاب قائال :على تقدير تسليم سند الرلواية ،أنه يحتمل التصحيف في قوله( :فإذا حضرته الوفاة فليسلمها
إلى ابنه)( ،أبيه ،أي :الحسين  )لوليس (ابنه) ،فلفظ ابنه تصحيف لوالصحيح هو (أبيه) بالياء ا

 -1مختصر بصائر الدرجات :ص ،182بحار األنوار :ج 53ص.148
 -2غيبة الطوسي :ص.309
 -3كمال الدين وتمام النعمة  -للصدوق :ص.358
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ألو يحتمل لوجه آخر لوهو :أن يقدر في الكالم محذلوفا ككلمة (أكثرهم) ،فيكون املتحصل( :أكثرهم من لولد
الحسين  ،)فلكون اغلب األئمة من لولد الحسين  لوهم أنفسهم سيعودلون في الرجعة فاطلق عليهم من
لولد الحسين  ا
مع أن هذا مجرد احتما مخالف لظاهر الرلوايات ،كما أن التقدير خالف الظاهر ال يصار إليه إال مع القرينة
لكونه من املجاز فال يصح استعماله إال بقرينة ،لوهي مفقودة في املقام ا
بل هو قد اعترف بغرابة هذا التألويل فحالو أن يدعمه بالحديث الذي ينص على كون األئمة االثني عشر من
ذرية فاطمة (عليها السالم) مع أن عليا ليس ابنها ،فيكون التعبير من باب أكثر األئمة من لولدها فقد جاءت
الرلواية بلسان األغلب لواألكثر ! مع أن نفس هذا الحديث قد جاء بمضمونه أحاديث أخرى تد على كون األئمة
ثالثة عشر ،فهل جميعها جاء من باب التغليب ؟! هذا كالم بال دليل ( ،)1لوقد تقدم علينا في البحث األلو من
هذا الكتاب تقسيم الرلوايات ،فليقارن القارئ الكريم بين ما تقدم لوبين ما ذكره الحر العاملي ا
املناقشة الرابعة :دفع كون الضمري يف قوله عولده يعود للرسول عص
 ،فاأللو عن اإلمام املهدي  لوالثاي] عن اإلمام
إنه ألورد على الدعاءين املرلويين عن أهل البيت
الرضا  ،فقد جاء في الدعاء األلو قوله ( :لوصل على لوليك لولوالة أمرك لواألئمة من لولده) ،لوجاء في
الثاي]( :لوصل على لوالة عهده لواألئمة من بعده ،لوزد في آجالهم ،لوبلغهم آمالهم) ا
لومع لوضوح كون العبارة التي تصرح بكون املهديين هم ألوالد اإلمام املهدي  ،نجده يحتمل رجوعه للرسو
 ،لوكذا
 ،فالضمير في (لولده) يرجعه للرسو
فيكون معنى من (لولده) في الدعاء األلو لولد الرسو
!! ا
األمر في الدعاء الثاي] في كلمتي (عهده) لو(بعده) ،فيعيد الضمير فيهما للرسو
ألو الحمل على الرجعة ،لكن هذا االحتما يتماش ى مع الدعاء الثاي] دلون األلو ؛ لكون األلو يصرح بكون
املهديين من لولده ،أي :املهدي  بخالف الثاي] الذي لم يرد فيه لفظ (لولده) ا
فنرىا التخبط الواضح ،الواالجتهاد في التألويل بال مستند لدليل شرعي ا
ال يصار إليه إال بقرينة قطعية لوإال فيبقى على أكثر تقدير مجرد
فما ذكره من عود الضمير للرسو
احتما  ،مضافا إلى كونه خالف الظاهر؛ إذ املعرلوف بينهم رجوع الضمير إلى األقرب ،لواألقرب في النصوص
ا
املتقدمة االمام املهدي  فيتعين رجوع الضمير إليه ،في (لولده) لو (عهده) لو(بعده) ،ال أن يرجع للرسو
منقوض طبقا لقواعدهم النحوية لوالذلوق العرب] الذي يتبجحون به
ثم إن القو بعودته للرسو
لوالذي يجعلونه ميزانا ال يسلم كل من خالفه من االنتقاد لوالتشنيع ا

 -1راجع بحث الروايات التي دلت على كون األئمة ثالثة عشر في إصدارات أنصار اإلمام المهدي  ،ككتاب جامع األدلة،
وما بعد اإلمام الثاني عشر ،والحوار القصصي ،وغيرها ،فقد دفعت جميع الشبهات التي أثيرت.
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اسئلة املبحث الثاني:
س :1ملاذا ُيعد االعتقاد باملهديين ضرلورة دينية ؟ ا
س :2عدم االيمان باملهديين (ع) ألو عدم توجيه الرلوايات التي دلت عليهم يؤدي إلى التعارض
لوالتهافت في الرلوايات ،بين ذلك؟ ا
س :3عدد االراء التي بينها علماء الشيعة في بيان هوية املهديين (ع)؟ ا
س :4ملاذا قدم السيد محمد الصدر رحمه هللا رلوايات املهديين (ع) على رلوايات الرجعة ؟ لوكيف
تناقش ما فهمه ؟ ا
س :5يرى الشيخ الحر العاملي ان رلوايات املهديين (ع) تعبير آخر عن الرجعة ،كيف يصور ذلك ؟
لوما هي املناقشات التي ترد عليه؟ ا
س :6رلواى الشيخ في الغيبة لوالطبري في دالئل اإلمامة عن محمد بن عبد هللا بن جعفر الحميري،
عن أبيه ،عن علي بن سليمان بن رشيد ،عن الحسن بن علي الخزاز ،قا ( :دخل علي بن أب] حمزة
جعفر بن
ا
على أب] الحسن الرضا  فقا له :أنت إمام ؟ قا  :يعم فقا له :إي] سمعت جدك
محمد (عليهما السالم) يقو  :ال يكون اإلمام إال لوله عقب فقا  :أيسيت يا شيخ ألو تناسيت ؟ ليس
هكذا قا جعفر  ،إنما قا جعفر  :ال يكون اإلمام إال لوله عقب إال اإلمام الذي يخرج عليه
الحسين بن علي (عليهما السالم) فإنه ال عقب له فقا له :صدقت جعلت فداك ،هكذا سمعت
جدك يقو ) ( )1ا
استد البعض على عدم لوجود ذرية لالمام الثاي] عشر بهذه الرلواية كيف ترد على ذلك ؟ ا
س :7رلواى الشيخ الصدلوق ،عن أب] بصير ،قا ( :قلت للصادق جعفر بن محمد عليهما السالم:
يا بن رسو هللا ،إي] سمعت من أبيك  أنه قا  :يكون بعد القائم اثنا عشر إماما فقا  :إنما
قا  :اثنا عشر مهديا ،لولم يقل :اثنا عشر إماما ،لولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى مواالتنا
لومعرفة حقنا) ( )1ا
قا البعض بان الرلواية تثبت ان املهديين قوم من الشيعة لوليسوا ائمة ،كيف توفق بين كونهم
ائمة لوانهم من شيعة أهل البيت (ع) ؟ ا
س :8يرى الحر العاملي رحمه هللا التصحيف في رلواية الوصية لويبين ذلك ان قوله (ع) :
(فليسلمها الى ابيه) بد (ابنه) ا
اأ ملاذا قا بالتصحيف ؟
ب كيف ترد على دعوى التصحيف؟
ا
س :8قا الحر العاملي في قوله (ع) (لوصل على لوليك لولوالة أمرك لواألئمة من لولده) أن الضمير في
(لولده) يعود للنبي (ص) لوليس لالمام املهدي (ع) ! كيف ترد على ذلك ؟ ا

ا
33

املبحث الثالث :تقسيم الروايات اليت تعرضت لألئمة واملهديني (عليهم السالم) وروايات الثالثة عشر
الرلوايات بلحاظ داللتها على عدد املعصومين (عليهم السالم) تنقسم إلى خمسة أقسام :ا
اثنا عشر ا
القسم األلو  :الرلوايات التي بينت أن األئمة
القسم الثاي] :الرلوايات التي دلت على أن األئمة ثالثة عشر ا
القسم الثالث :الرلوايات التي دلت على أن املهديين

إثني عشر ا

القسم الرابع :الرلوايات التي دلت على أن املهديين

أحد عشر لوهما رلوايتان
إثني عشر ،لواملهديين

()1

ا
إثني عشر لوهي رلواية

القسم الخامس :الرلوايات التي دلت على أن األئمة
الوصية التي ينقلها الشيخ الطوس ي ا
اما رلوايات االئمة االثني عشر (القسم األلو ) فال بحث لنا فيها لالتفاق عليها بين الشيعة ،لوسيقع البحث في
بقية االقسام االربعة ا
لوبما ان رلوايات القسم الثاي] لوالرابع الوالثالث تتحدث عن موضوع لواحد فسيكون البحث لجميع االقسام
الثالثة ،لونفرد بحثا للقسم الخامس ،لوهو الرلوايات التي دلت على أن األئمة اثنا عشر لواملهديين اثنا عشر ،لوهذا
ما بينته رلواية الوصية فسيكون البحث فيه (القسم الخامس) حو رلواية الوصية ا

ً
ّ
األمر األول :الروايات التي تبين أن األئمة ثالثة عشر إماما
الرواية األولى :رلوى الشيخ الكليني بسنده ،عن زرارة ،قا  :سمعت أبا جعفر  يقو ( :اإلثنا عشر اإلمام
لومن لولد علي ،لورسو هللا لوعلي (عليهما السالم) هما
كلهم محدث من رسو هللا
من آ محمد
()2
ا
الوالدان )
الرلواية ذكرت اثنا عشر إماما كلهم من لولد رسو هللا لوعلي (صلوات هللا عليهما) فقالت ( :اإلثنا عشر اإلمام
ثالثة عشر،
لومن لولد علي) لوبهذا يك اون عدد األئمة
كلهم محدث من رسو هللا
من آ محمد
بإضافة أمير املؤمنين علي  ا
الرواية الثانية :رلوى الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن أب] جعفر  ،عن جابر بن عبد هللا األنصاري،
لوبين يديها لوح فيه أسماء األلوصياء من لولدها ،فعددت اثني عشر آخرهم القائم
قا ( :دخلت على فاطمة
 ،ثالثة منهم محمد لوثالثة منهم علي) ( )3ا
الرلواية يرلويها اإلمام الباقر  عن جابر( ،)4فجابر رأى لوح فيه أسماء األلوصياء الذين من لولد فاطمة
 ،فإن أضفنا لهم أبوهم أمير املؤمنين  سيكون املجموع ثالثة عشر( )5ا
 ،لوكانوا اثنا عشر
 -1سيأتي الكالم عن الروايات في المبحث الرابع.
 -2الكافي :ج 1ص.531
 -3الكافي :ج 1ص.532
 - 4بهذه الرواية تندفع شبهة ان أحمد الحسن كيف ينقل روايات وهي مروية عبر رواة غير معصومين فالجواب االمام الباقر
(ع) يروي عن ابي بصير رضوان هللا عليه.
 -5هذه الرواي ة قالت( :ثالثة منهم محمد ،وثالثة منهم علي) .ولكن جاء في مصادر أخرى (وأربعة منهم علي) ،فقد روى
الصدوق في الفقيه عيون أخبار الرضا وكمال الدين ،والمفيد في اإلرشاد :عن أبي الجارود ،عن أبي جعفر  ،عن جابر بن
عبد هللا األنصاري ،قال( :دخلت على فاطمة

وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء فعددت اثنا عشر آخرهم القائم ثالثة
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الرواية الثالثة :رلوى الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن أب] الجالورد ،عن أب] جعفر  ،قا  :قا رسو
( :إي] لواثني عشر من لولدي لوأنت يا علي زر األرض يعني ألوتادها لوجبالها ،بنا ألوتد هللا األرض أن تسيخ
هللا
()1
بأهلها ،فإذا ذهب االثنا عشر من لولدي ساخت األرض بأهلها لولم ينظرلوا) ا
فيها ( :إي] لوإثني عشر من لولدي لوأنت يا علي) فإثني عشر من لولد النبي (ص)
الرلواية تقو قا النبي
لوعلي (ع) فصار املجموع ثالثة عشر ا
 :من
الرواية الرابعة :رلوى الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن أب] جعفر  ،قا ( :قا رسو هللا
()2
لولدي اثنا عشر نقيبا ،نجباء ،محدثون ،مفهمون ،آخرهم القائم بالحق يمالها عدال كما ملئت جورا) ا
ا
 ،لوعلي بن أب] طالب  ليس من لولد رسو هللا
لوهذه الرلواية عدت أثني عشر من لولد رسو هللا
الرواية الخامسة :رلوى الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن أمير املؤمنين  ،قا ( :إن لهذه األمة اثني عشر
إمام هدى من ذرية نبيها لوهم مناي) ( )3ا
من لولد علي ؛ لذا يقو علي ( :لوهم  -أي االثني عشر -
فالرلواية تنص على أن االثني عشر
مني) ،فبإضافة علي  يكون املجموع ثالثة عشر ا
الرواية السادسة :رلوى الخزاز القمي في كفاية األثر بسنده عن محمد بن الحنفية ،قا أمير املؤمنين :
يقو  - :في حديث طويل إلى أن يقو  :-يا علي ،أنت مني لوأنا منك ،لوأنت أخي لولوزيري،
(سمعت رسو هللا
فإذا ُّ
مت ظهرت لك ضغائن في صدلور قوم ،لوسيكون بعدي فتنة صماء صيلم يسقط فيها كل لوليجة لوبطانة،
لوذلك عند فقدان شيعتك الخامس من السابع من لولدك يحزن لفقده أهل األرض لوالسماء ،فكم مؤمن لومؤمنة
متأسف متلهف حيران عند فقده ثم أطرق مليا ثم رفع رأسه لوقا  :بأب] لوأم] سمي لوشبيهي لوشبيه موس ى بن
عمران عليه جيوب النور  -ألو قا  :جالبيب النور  -يتوقد من شعاع القدس ) ( )4ا
( :لوذلك عند فقدان شيعتك الخامس من السابع من لولدك) ،فمن هو الخامس من
لومحل الشاهد قوله
لولد السابع من لولد علي  ؟ ا
لو بدأنا بحساب األئمة من علي  فيكون السابع هو اإلمام موس ى الكاظم  ،لولو بدأنا الحساب من
الحسن  فيكون السابع هو اإلمام الرضا  فاإلمام الرضا  هو السابع من لولد علي  ،لومن هنا
فمن يكون الخامس من لولد السابع من لولد علي  ؟ ا
اإلمام املهدي محمد بن الحسن  هو الرابع من لولد السابع ،حيث يسبقه :اإلمام الجواد ،لواإلمام علي
الهادي ،لواإلمام الحسن العسكري ،فالخامس من لولد السابع من لولد علي  ، من هو ؟! ا
ا
لوقد ُعد في هذه الرلواية مع األئمة

منهم محمد وأربعة منهم علي) من ال يحضره الفقيه :ج 4ص ،180عيون أخبار الرضا  :ج 2ص ،52كمال الدين:
ص ،269اإلرشاد :ج 2ص.346
 -1الكافي :ج 1ص.534
 -2الكافي :ج 1ص.534
 -3الكافي :ج 1ص.532
 -4كفاية األثر :ص ،156بحار األنوار :ج 26ص ،349غاية المرام :ج 1ص ،47معجم أحاديث اإلمام المهدي  :ج1
ص.440
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 :كانوا
عن حواري عيس ى  فقا
الرواية السابعة :عن أيس بن مالك ،قا ( :سئلت رسو ا هللا
 :األئمة بعدي إثنا عشر من صلب علي 
من صفوته لوخيرته لوكانوا إثني عشر لوساق الحديث إلى إن قا
 ،لوهم حواري لوأنصاري عليهم من هللا التحية لوالسالم) ( )1ا
لوفاطمة
فتثبت الرلواية لوجود اثني عشر من صلب علي لوفاطمة (عليهما السالم) ،لولو أضفنا إليهم اإلمام علي 
فيكون املجموع ثالثة عشر ا
 ( :لوإن هللا نظر إلى أهل األرض نظرة فاختار منها رجلين :أحدهما أنا
الرواية الثامنة :قا رسو هللا
فبعثني رسوال ،لواآلخر علي بن أبى طالب ،لوألوحى إلي أن أتخذه أخا لوخليال لولوزيرا لولوصيا لوخليفة أال لوأن هللا نظر
نظرة ثانية فاختار بعدنا اثني عشر لوصيا من أهل بيتي ،فجعلهم خيار أمتي لواحد بعد لواحد مثل النجوم (في)
السماء كلما غاب نجم طلع نجم ) ( )2ا
ُ
فتبين الرلواية لوجود اثني عشر إمام بعد رسو هللا لوعلي صلوات هللا عليهما لوآلهما؛ لذا قالت( :أال لوأن هللا
نظر نظرة ثانية فاختار بعدنا اثني عشر لوصيا من أهل بيتي ) ا
فاختار بعدنا ،أي :بعد الرسو لوعلي (عليهما لوآلهما السالم) فهؤالء االثنا عشر مع علي  يكون العدد
ثالثة عشر ا
الرواية التاسعة :عن جنادة بن أب] أميد ،قا ( :دخلت على الحسن بن علي (عليهما السالم) في مرضه الذي
توفي فيه لوبين يديه طشت يقذف فيه الدم لويخرج كبده قطعة قطعة من السم الذي أسقاه معالوية (لعنه هللا)،
فقلت :يا موالي ،ما لك ال تعالج نفسك ؟ فقا  :يا عبد هللا بماذا أعالج املوت ؟ قلت :إنا هلل لوإنا إليه راجعون
 ،أن هذا األمر يملكه اثنا عشر إماما من لولد علي
ثم التفت إلي لوقا  :لوهللا إنه لعهد عهده إلينا رسو هللا
 لوفاطمة

 ،ما منا إال مسموم ألو مقتو )

()3

ا

)،
لومحل الشاهد في الرلواية قوله ( :أن هذا األمر يملكه اثنا عشر إماما من لولد علي  لوفاطمة
فالرلواية صريحة في كون األئمة إثنا عشر من لولد علي لوفاطمة (عليهما السالم) ،لوهؤالء مع أبيهم سيد املوحدين
أمير املؤمنين علي بن أب] طالب  سيكون مجموع األئمة ثالثة عشر ا
الرواية العاشرة :عن أب] سعيد الخدري ،قا ( :كنت حاضرا ملا هلك أبو بكر لواستخلف عمر ،أقبل يهودي
من عظماء يثرب يزعم يهود املدينة أنه أعلم أهل زمانه حتى رفع إلى عمر ،فقا له :يا عمر إي] جئتك أريد
اإلسالم ،فإن خبرتني عما أسألك عنه فأنت أعلم أصحاب هذا الكتاب لوالسنة ،لوجميع ما أريد أن أسأ عنه
قا  :فقا (له) عمر :إي] لست هناك ،لكني أرشدك إلى من هو أعلم أمتنا بالكتاب لوالسنة لوجميع ما قد تسأ
عنه ،لوهو ذاك  -لوأ الومأ إلى علي  -إلى قوله :فقا له أمير املؤمنين  :إن لهذه األمة اثني عشر إمام هدى
في الجنة فهو أفضلها لوأشرفها جنة عدن لوأما من معه في منزله منها
من ذرية نبيها ،لوهم مني لوأما منز نبينا
فهؤالء االثنا عشر من ذريته لوأمهم لوجدتهم  -أم أمهم  -لوذراريهم ،اال يشركهم فيها أحد) ( )4ا
لومحل الشاهد في الرلواية قوله ( :إن لهذه األمة اثني عشر إمام هدى من ذرية نبيها ،لوهم مني) ،فالعبارة
لومن لولد علي ؛ لذا قا ( :لوهم مني) ،أي من علي
صريحة في كون األئمة أثنا عشر من ذرية النبي
بن أب] طالب  إثني عشر إماما ،لومع أبيهم علي  يكون عددهم ثالثة عشر ا
 -1لمحات للشيخ لطف هللا الصافي :ص.220
 -2كتاب سليم بن قيس بتحقيق محمد باقر األنصاري :ص ،379بحار األنوار :ج 22ص.148
 -3كفاية األثر :ص.226
 -4الغيبة للطوسي :ص.152
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( :يا علي ،إي] مزلوجك فاطمة ابنتي سيدة يساء العاملين لوأحبهن
الرواية الحادية عشر :قا رسو هللا
إلي بعدك لوكائن منكما سيدا شباب أهل الجنة لوالشهداء املضرجون املقهورلون في األرض من بعدي لوالنجباء
الزهر الذين يطفئ هللا بهم الظلم لويحيي بهم الحق لويميت بهم الباطل عدتهم عدة أشهر السنة آخرهم يصلي
عيس ى بن مريم خلفه) ( )1ا
( :عدتهم عدة أشهر السنة) ،فهؤالء الذين من ذرية علي لوفاطمة (عليهما
لومحل الشاهد في الرلواية قوله
السالم) عدتهم عدة أشهر السنة ،لوهي اثنا عشر شهرا ،فيكون عدد األئمة من لولد علي لوفاطمة (عليهما السالم)
عدتهم اثنا عشر إماما ،فمع أبيهم علي بن أب] طالب يكون العدد ثالثة عشر إماما ا
الرواية الثانية عشر :عن األصبغ بن نباتة ،قا ( :أتيت أمير املؤمنين  فوجدته متفكرا ينكت في األرض،
فقلت :ما لي أراك متفكرا تنكت في األرض ،أرغبة منك فيها ؟ فقا  :ال لوهللا ما رغبت فيها لوال في الدنيا يوما قط،
لولكني فكرت في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من لولدي هو املهدي الذي يمأل األرض عدال لوقسطا كما ملئت
جورا لوظلما ،تكون له غيبة لوحيرة ،يضل فيها أقوام لويهتدي فيها آخرلون فقلت :لوكم تكون الحيرة لوالغيبة ؟ قا :
ستة أيام ألو ستة أشهر ألو ست سنين فقلت :لوإن هذا لكائن ؟ فقا  :يعم ،كما أنه مخلوق ،لوأيى لك بهذا األمر يا
أصبغ ،ألولئك خيار هذه األمة مع أبرار هذه العترة فقلت :ثم ما يكون بعد ذلك ؟ فقا  :ثم يفعل هللا ما يشاء،
()2
ا
فإن له بداءات لوإرادات لوغايات لونهايات)
الومحل الشاهد :قوله ( :لولكني فكرت في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من لولدي هو املهدي الذي يمأل
األرض عدال لوقسطا كما ملئت جورا لوظلما ) ،فالحادي عشر من لولد علي  هو اإلمام محمد بن الحسن
العسكريا ،لواملولود الذي من ظهر اإلمام محمد بن الحسن  هو اإلمام الثالث عشر ا

االمر الثاني :موقف علماء الشيعة من هذه الروايات:
أهمل الكثير من علماء الشيعة هذه الرلوايات لولم يتعرض لها ،لوتعرض لها أخرلون لوقفوا منها موقفا
سلبيا يتلخص فيما يأت] :ا
محرفة ألو مصحفة ا
الدعوى األلولى :أن هذه الرلوايات إما ا
الدعوى الثانية :تألويل الرلوايات ا
ا
دراسة الدعوى االوىل(دعوى التحريف او التصحيف):
التحريف( :هو العدلو ا بالش يء عن جهته فالتحريف هو العدلو بالكالم عن جهته ،لوهو قد يكونا بالزيادة
فيه ،كما جاء في حديث( :تجيء يوم القيامة أعز ما كانت) رلواه الثوري :أغزرا ما كانت لوالنقص منه ،كما رلوي
أنه( :مسح لوجهه زمن الفتح) حرفه بعضهم فقا ( :من القبح) لوقد يكونا بتبديل بعض كلماته ،لوقد يكونا
بحمله على غير املراد منه ا

 -1الغيبة للنعماني :ص.58
 -2الكافي :ج 1ص ،379دالئل اإلمامة :ص ،530االختصاص :ص ،209غيبة الطوسي :ص ،165وفي :ص 339أيضاً،
الهداية الكبرى :ص ،362معجم أحاديث اإلمام المهدي  :ج 3ص ،62نهج السعادة :ج 7ص ،464مكيال المكارم :ج1
ص.113
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أما التصحيف :فهو تغيير في نقط الحرلوف ألو حركاتها مع بقاء صورة الخط ،لوذلك ألن اآلخذ عن الصحيفة ال
يمكنه التفريق بين لفظ الكلمة في السياق ،لوصورة كلمة غير منقوطة يقرؤها الصحف] على غير لوجهها مثل:
فحمة ،إذا لم تنقط يقرؤها قحمة ،لويقرؤها فخمة لوال يضبط هذا إال التلق] من أفواه الشيوخ ا
قا الزمخشري في ربيع األبرار( :التصحيف قفل ضل مفتاحه) ( )1ا
لوالتحريف أعم من التصحيف ا
ا
مناقشة القائلين بالتحريف أو التصحيف:
قا السيد مرتض ى العسكري في كتابه معالم املدرستين( :تقييم كتب الحديث بمدرسة أهل البيت
كما
أخطاء في يسخ كتب الحديث لومع تسلسل اإلسناد في جوامع الحديث بمدرسة أهل البيت إلى رسو هللا
شاهدنا ،فإن فقهاء مدرستهم لم يسموا أي جامع من جوامع الحديث لديهم بالصحيح كما فعلته مدرسة
الخلفاء لوسمت بعض جوامع الحديث لديهم بالصحاح ،لولم يحجزلوا بذلك على العقو لولم يوصدلوا باب البحث
العلمي في عصر من العصور لوإنما يعرضون كل حديث في جوامعهم على قواعد دراية الحديث ،لويخضعون لنتائج
تلك الدراسات ،لوذلك ألنهم يعلمون أن رلواة تلك األحاديث غير معصومين عن الخطأ لوالنسيان اللذين يعرضان
لكل بشر لم يعصمه هللا ،لوفعال قد لوقع الخطأ في أشهر كتب الحديث بمدرسة أهل البيت لوهو كتاب الكافي مثل
ما لورد في األحاديث األربعة املرقمة 7 :لو  9لو  14لو  17لو  18من كتاب الحجة بالكافي باب ما جاء في االثني عشر
لوالنص عليهم كما يشرحه في ما يلي :ا
()2
ألوال :الحديث السابع لوالرابع عشر  :في كال الحديثين في أصو الكافي :بسنده عن ابن سماعة ،عن علي بن
الحسين بن رباط ،عن ابن أذينة ،عن زرارة ،قا  :سمعت أبا جعفر  يقو ( :االثنا عشر اإلمام من آ محمد
كلهم محدث من لولد رسو هللا  ،لومن لولد علي ،فرسو هللا لوعلي هما الوالدان) ا
لوفي لفظ الحديث السابع بعده( :فقا علي بن راشد الحديث) ( )3ا
لومغزى هذين الحديثين :أن يكون عدد األئمة من أهل البيت ثالثة عشر :اإلمام علي مع إثني عشر إماما من
لولده ا
بينما نقل هذه الرلواية عن الكافي املفيد في اإلرشاد لوالطبرس ي في إعالم الورى لولفظهما كما يلي( :اإلثنا عشر
األئمة من آ محمد كلهم محدث :علي بن أب] طالب ،لوأحد عشر من لولده ،لورسو هللا لوعلي هما الوالدان
صلوات هللا عليهما) ( )4ا
 -1تصحيفات المحدثين :ج 1ص49مقدمة التحقيق.
 -2يقصد بالحديث السابع ما رواه الشيخ الكليني بسنده ،عن زرارة ،قال :سمعت أبا جعفر  يقول( :اإلثنا عشر اإلمام من آل
ومن ولد علي ،ورسول هللا وعلي (عليهما السالم) هما الوالدان.)....
كلهم محدث من رسول هللا
محمد
:
والحديث الرابع عشر ما رواه الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن أبي الجاورد ،عن أبي جعفر  ،قال :قال رسول هللا
(إ ّني واثني عشر من ولدي وأنت يا علي زر األرض يعني أوتادها وجبالها ،بنا أوتد هللا األرض أن تسيخ بأهلها ،فإذا ذهب االثنا
عشر من ولدي ساخت األرض بأهلها ولم ينظروا).
 -3وهذا هو الحديث السابع بكامله -7 :محمد بن يحيى ،عن عبد هللا بن محمد الخشاب ،عن ابن سماعة ،عن علي بن الحسن
كلهم محدث من
بن رباط ،عن ابن أذينة ،عن زرارة ،قال :سمعت أبا جعفر  يقول( :االثنا عشر اإلمام من آل محمد
رسول هللا (ص) ومن ولد علي ورسول هللا وعلي (عليهما السالم) هما الوالدان .فقال علي بن راشد وكان أخا علي بن الحسين
ألمه وأنكر ذلك فصرر أبو جعفر  وقال :أما إن ابن أمك كان أحدهم) .الكافي :ج 1ص.531
 -4رواه الشيخ المفيد في اإلرشاد بهذا السند :أخبرني أبو القاسم ،عن محمد بن يعقوب ،عن أبي علي األشعري ،عن (الحسن بن
عبيد هللا) ،عن الحسن بن موسى الخشاب ،عن علي ابن سماعة ،عن علي بن الحسن بن رباط ،عن عمر بن أذينة ،عن زرارة،
قال :سمعت أبا جعفر  يقول( :االثنا عشر .)....اإلرشاد :ج 2ص.347
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لوأخرج الرلواية عن الكليني أيضا الصدلوق في كتابه :عيون أخبار الرضا لوالخصا ( ،)1لولفظه كما يلي( :اثنا
عشر إماما من آ محمد كلهم محدثون بعد رسو هللا ،لوعلي بن أب] طالب منهم) ا
نتيجة البحث لواملقارنة :يظهر من استعراضنا الحديث عن الكافي لومن أخذ منه أي الشيخ الصدلوق لواملفيد
لوالطبرس ي ،أن النساخ قد أخطألوا في كتابة الحديث في الكافي بعد عصر الشيخ املفيد ،لولم نقل بعد عصر
الطبرس ي؛ ألن الطبرس ي يأخذ أخباره في إعالم الورى من كتاب اإلرشاد للمفيد لوينسج فيه على منواله)( )2انتهى
كالمه ا
وقفات مع السيد مرتض ى العسكري:
الوقفة االوىل:
ً
أوال :كما يحتمل أن الخطأ من النساخ بعد عصر املفيد ،كذلك يحتمل أن الخطأ حصل من يسخ الشيخ
املفيد ،لوال ترجيح ألحد االحتمالين على اآلخر ا
بل يقا بعدم خطأ النساخ غير املفيد؛ لوذلك الستبعاد تكرر الخطأ في النسخ في كل األحاديث الخمسة التي
رلواها الشيخ الكليني في الكافي ،لومع ذلك يكون مفاد النسخ داللتها على كون األئمة ثالثة عشر ،مع اختالف متون
األحاديث ،فهل يمكن مع اختالف هذه املتون مع داللتها على الثالثة عشر أن يقا أن التصحيف املتكرر أتفق في
الداللة على الثالثة عشر ؟! ا
ً
ثانيا :لوأما قوله( :لوأخرج الرلواية عن الكليني أيضا الصدلوق في كتابه :عيون أخبار الرضا لوالخصا  ،لولفظه
كما يلي( :اثنا عشر إماما من آ محمد كلهم َّ
محدثون بعد رسو هللا ،لوعلي بن أب] طالب منهم) ا
فمن املمكن جدا أن تكون رلواية ثانية لوإن جاءت بنفس السند ،لومثل هذا كثيرا ما يقع في الرلوايات ،فالكثير
ُ
من الرلوايات جاءت بسند لواحد لوبمتنين أحدهما مقارب لآلخر ،لولم تعد بسبب ذلك رلواية لواحدة ا
ا
الوقفة الثانية:
علق السيد مرتض ى العسكري على الرلواية الثانية لوهي( :رلوى الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن أب] جعفر
لوبين يديها لوح فيه أسماء األلوصياء من
 ،عن جابر بن عبد هللا األنصاري ،قا ( :دخلت على فاطمة
()3
لولدها ،فعددت اثني عشر آخرهم القائم  ،ثالثة منهم محمد لوثالثة منهم علي)
(،)5
فقا ( :لونقل الحديث عن الكافي بهذا اللفظ املفيد في اإلرشاد ( ،)4لوتبعه الطبرس ي في إعالم الورى لومغزى
الحديث بهذا اللفظ في الكتب الثالثة أن يكون عدد األئمة ألوصياء النبي ثالثة عشر :اإلمام علي مع اثني عشر من
بنيه من لولد فاطمة بينما نرى الصدلوق الذي يرلوي نفس الحديث بإسناده لوال ينقله عن الكافي ،يخرجه في عيون
 -1عيون أخبار الرضا  :ج 2ص ،60الخصال :ص ،480رواه الصدوق في الكتابين بهذا السند :حدثنا محمد بن علي
ماجي لويه رضي هللا عنه قال :حدثنا محمد بن يعقوب الكليني قال :حدثنا أبو علي األشعري ،عن الحسين بن عبيد هللا ،عن الحسن
بن موسى الخشاب ،عن علي بن سماعه ،عن علي بن الحسن بن رباط ،عن أبيه ،عن ابن أذينة ،عن زرارة بن أعين ،قال:
وعلي بن أبي طالب منهم).
سمعت أبا جعفر  يقول( :نحن اثنا عشر إماما ً من آل محمد كلهم محدثون بعد رسول هللا
 -2معالم المدرستين :ج 3ص .259
 -3الكافي :ج 1ص . 532رواه الكليني بسنده عن محمد بن الحسين ،عن ابن محبوب ،عن أبي الجارود ،عن أبي جعفر ،
عن جابر بن عبد هللا األنصاري.،
 -4اإلرشاد :ج 2ص .346خبرني أبو القاسم جعفر بن محمد ،عن محمد بن يعقوب ،عن محمد ابن يحيى ،عن (محمد بن
الحسين) ،عن ابن محبوب ،عن أبي الجارود ،عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السالم) ،عن جابر بن عبد هللا األنصاري،
قال( :دخلت على فاطمة بنت رسول هللا عليهما السالم وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء واألئمة من ولدها ،فعددت اثني عشر
اسما آخرهم القائم من ولد فاطمة ،ثالثة منهم محمد ،وأربعة منهم علي).
 -5إعالم الورى :ج 2ص.166
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أخبار الرضا بسندين

()1

لوفي إكما الدين بسند لواحد ( ،)2عن محمد بن الحسين ،ثم يجتمع سنده مع سند
لوبين يديها لوح فيه أسماء األلوصياء ،فعددت

الكافي إلى جابر ،ثم يرلوي عنه أنه قا ( :دخلت على فاطمة
اثنا عشر ،آخرهم القائم ،ثالثة منهم محمد لوأربعة علي) ا
نتيجة البحث لواملقارنة :ظهر أن في يسخة الكافي لورد (من لولدها) لوهي زائدة ،لولورد (ثالثة منهم) محرفة ،لوأن
الشيخ املفيد نقل عنه في اإلرشاد كذلك ،لوان الصواب ما لورد في لفظ الرلواية عند الشيخ الصدلوق في العيون
لوالخصا ( )3أربعة منهم علي (لوبدلون زيادة) من لولدها ( )4انتهى كالمه ا
الجواب:
ً
أوال :إن نتيجة املقارنة تختلف عن نتيجة املقارنة السابقة ،حيث إن نتيجة املقارنة في الرالوية األلولى املتقدمة
كانت لصالح الشيخ املفيد ،بينما املقارنة في هذه الرلواية كانت لصالح الشيخ الصدلوق حيث قا في مقارنته في
الرلواية األلولى( :يظهر من استعراضنا الحديث عن الكافي لومن أخذ منه أي الشيخ الصدلوق لواملفيد لوالطبرس ي ،أن
النسااخ قد أخطألوا في كتابة الحديث في الكافي بعد عصر الشيخ املفيد ،لولم نقل بعد عصر الطبرس ي؛ ألن
الطبرس ي يأخذ أخباره في إعالم الورى من كتاب اإلرشاد للمفيد لوينسج فيه على منواله) ( )5ا
بينما يقو هنا( :ظهر أن في يسخة الكافي لورد (من لولدها) لوهي زائدة ،لولورد (ثالثة منهم) محرفة ،لوأن الشيخ
املفيد نقل عنه في اإلرشاد كذلك ،لوأن الصواب ما لورد في لفظ الرلواية عند الشيخ الصدلوق في العيون لوالخصا
أربعة منهم علي (لوبدلون زيادة) من لولدها) ا
لولكل أحد أن يسأ السيد مرتض ى العسكري قائال :هل املقارنة التي ذكرها تثبت زيادة لفظ (من لولدها) في
الرلواية ،كما لوتثبت تحريف لفظ (ثالثة منهم) بحيث يقطع السيد العسكري بذلك ؟ فهل كل يسخة يأت] فيها أن
األئمة ثالثة عشر خاطئة يلتمس العسكري لوغيره مخرجا لجعلها تد على االثني عشر ؟ فإن جاء في يسخة املفيد
ما يؤيد كون األئمة إثني عشر تكون يسخته صحيحة ،لوإن جاء في يسخة املفيد ما يستظهر منه كون األئمة ثالثة
عشر يكون الحق مع الصدلوق الذي جاء في يسخته كون عدد األئمة إثني عشر ا
ا
فهل هذا هو البحث العلمي الذي البد فيه من استنطاق الرلوايات ال الحكم عليها مسبقا ؟ ا
ً
ثانيا :إن السبب الذي جعل السيد مرتض ى العسكري لومن تبعه يقو بالتصحيف لوالتحريف هو اعتقادهم
تحصر عدد األئمة باإلثني عشر ،لذا فالحكم في كل رلواية يستظهر منها خالف هذا العدد يجب أن
ا
بكون الرلوايات
تكون من خطأ النساخ فتكون إما محرفة ألو مصحفة ا
لوقد تقدم أن رلوايات اإلثني عشر ال يستفاد منها الحصر ا

 -1والسندين هما :األول :حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار (رضي هللا عنه) ،قال :حدثنا أبي عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب ،عن الحسن بن محبوب ،عن أبي الجارود ،عن أبي جعفر ،عن جابر بن عبد هللا األنصاري.
والثاني :حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس (رضي هللا عنه) ،قال :حدثنا أبي ،عن أحمد بن محمد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم
جميعاً ،عن الحسن بن محبوب ،عن أبي الجارود ،عن أبي جعفر  ،عن جابر بن عبد هللا األنصاري .عيون أخبار الرضا
 :ج 2ص.52
 -2رواه بهذا السند :حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رضي هللا عنه) ،قال :حدثني محمد بن يحيى العطار ،وعبد هللا بن
جعفر الحميري ،عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ،عن ابن محبوب ،عن أبي الجارود ،عن أبي جعفر  ،عن جابر بن
عبد هللا األنصاري .كمال الدين :ص.269
 -3جاء في الخصال بهذا السند والمتن :حدثنا أبي (رضي هللا عنه) ،قال :حدثنا سعد بن عبد هللا ،قال :حدثنا محمد ابن الحسين
بن أبي الخطاب ،عن الحسن بن محبوب ،عن أبي الجارود ،عن أبي جعفر  ،عن جابر بن عبد هللا األنصاري ،قال( :دخلت
على فاطمة عليها السالم وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء فعددت اثني عشر أحدهم القائم ،ثالثة منهم محمد وثالثة منهم
علي) .الخصال :ص.477
 -4معالم المدرستين :ج 3ص.262
 -5معالم المدرستين :ج 3ص.259
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ً
ثالثا :الرلوايات التي دلت على كون األئمة ثالثة عشر مختلفة في صياغة متونها مع اتحادها في بيان مضمونها
الدا على كون األئمة ثالثة عشر ،فالتنوع في املتون مع كون جميعها دا على كون األئمة ثالثة عشر يضعف
احتما التصحيف ألو التحريف ا
ا
الوقفة الثالثة:
نقل السيد العسكري بعد ما رلواه الكليني في الكافي بسنده عن أب] الجالورد ،عن أب] جعفر  ،قا  :قا
( :إي] لواثني عشر من لولدي لوأنت يا علي زر األرض ،يعني ألوتادها لوجبالها ،بنا ألوتد هللا األرض أن
رسو هللا
تسيخ بأهلها ،فإذا ذهب االثنا عشر من لولدي ساخت األرض بأهلها لولم ينظرلوا) ( )1ا
نقل رلواية اخرى ثم صار يقارن بين الرلوايتين ،الوالرلواية الثانية التي نقلها بعد نقله للرلواية املتقدمة التي نقلت
بهذا السند( :محمد بن يحيى ،عن محمد بن أحمد ،عن محمد بن الحسين ،عن أب] سعيد العصفري ،عن عمرلو
بن ثابت ،عن أب] الجارلود ،عن أب] جعفر  )ا
قا ( :لوفي أصل العصفري :عباد ،عن عمرلو ،عن أب] الجارلود ،عن أب] جعفر  ،قا  :قا رسو هللا :
(إي] لوأحد عشر من لولدي لوأنت يا علي زر األرض  -يعني ألوتادها [لو .جبالها [ -بنا ألوتد هللا .األرض أن تسيخ
بأهلها ،فإذا ذهب األحد عشر من لولدي ساخت األرض بأهلها لولم ينظرلوا ا
نتيجة املقارنة :لو (اثني عشر من لولدي) لو (االثنا عشر من لولدي) في يسخة الكافي تحريف ،لوالصواب ما لورد في
أصل العصفري :لو (أحد عشر من لولدي) لو (لواألحد عشر من لولدي) ،لوالذي يرلوى الكليني الحديث عنه ( ))2انتهى
كالمه ا
الجواب:
إن املقارنة إنما تصح لو كان السند في الرلوايتين لواحد  -هذا إن قلنا أن لوحدة السندين توجب صيرلورة املتن
رلواية لواحدة ،الوهو بعيد  -ال إذا كان السند مختلف ،فقد نقل الشيخ في الغيبة ،قا  :جماعة عن أب] املفضل
الشيباي] ،عن محمد الحميري ،عن أبيه ،عن األشعري ،عن عمرلو بن ثابت ،عن أب] الجارلود ،عن أب] جعفر
 )3( )ا
لوقد صرح املجلس ي في مرآة العقو بالسند اآلخر الذي ذكره الشيخ الطوس ي في الغيبة فقا  :رلوى الشيخ في
كتاب الغيبة بسند آخر عن عمرلو بن ثابت ،عن أب] الجارلود مثله ،لوفيه( :إي] لوأحد عشر من لولدي) لوهو أظهر ا
لومن هنا يمكن أن تكون الرلواية الثانية غير الرلواية األلولى ،لومجرد ذكر (إي] لوأحد عشر من لولدي) ال يعني كون
الرلواية األلولى محرفة ألو مصحفة ا
لوعلى األقل فال يوجد قطع بالتصحيف ألو التحريف ،بل مع األخذ بموافقة الرلواية القائلة (إي] لواثني عشر من
لولدي لوأنت يا علي زر األرض) لرلوايات أخرى مختلفة املتن متحدة معها في الداللة على الثالث عشر يقوى القو
بعدم التصحيف ا
ا

 -1الكافي :ج 1ص.534
 -2معالم المدرستين :ج 3ص.264
 -3غيبة الشيخ الطوسي :ص 137وما بعدها.
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دراسة الدعوة الثانية (تأويل الروايات):
ذهب الشيخ املجلس ي لوتبعه السيد كاظم الحائري إلى تألويل الرلوايات التي تد على كون عدد األئمة ثالثة
عشر استنادا لدعوىا التغليب ا
ذكر السيد الحائري عنوانا اسماه (الرلوايات التي قد توهم أن األئمة ثالثة عشر لومناقشتها) ،لوذكرها بعد أن
إثني عشر إماما ،فقا ( :توجد في مقابل ما عرفناه من رلوايات
ذكر الرلوايات التي دلت على أن عدد األئمة
ُ
الحصر في اثنياعشر -االتي هي فوق حد اإلحصاءا -أخبار آحاد نادرة قد توهم أن األئمة ثالثة عشر ،لوهي خمس
رلوايات لواردة في الكافي ،نذكرها مع الرد عليها :ا
ً
ّأوال :الحديث السابع من الباب :عن محمد بن يحيي ،عن عبد هللا بن محمد الخشاب -الوال ذكر له في كتب
ُ
الرجا ا -عن ابن سماعة ،عن علي بن الحسن بن رباط ،عن ابن أذينة ،عن زرارة ،قا  :سمعت أبا جعفر يقو :
(االثنا عشر اإلمام من آ محمد كلهم محدث من لولد رسو ااهللا لومن لولد علي ،لورسو اااهللا لوعلي هما الوالدان) ا
لوال يخفى أن ظاهر العبارة ليس هو إرادة أن األئمة اثنا عشر كما أراد البعض تفسيرها بذلك ،لوإنما ظاهرها
أنهم اثنا عشر ،لوأنهم من لولد رسو اااهللا لوعلي ،فكأن عليا كرسو ااهللا خارج من دائرة األئمة ،لوهو لورسو ااهللا
لوالدان لألئمة .ا
لوقد حمله املجلس ي في مرآة العقو ا على التغليب ،أي بما أن أكثرهم ما عدا لواحدا من لولد رسو ااهللا لوعلي
عبر عنهم بتعبير( :كلهم محدث من لولد رسو ااهللا لوعلي)( )1ا
ُ
لوهذا الحديث رلوي مرة أخرى في الكافي تحت رقم ( )14عن أب] علي األشعري ،عن الحسن بن عبيد هللا -
االولعل الصحيح :الحسين بن عبيد هللااا -عن الحسن بن موس ى الخشاب ،عن علي بن سماعة ،عن علي بن
ُ
الحسن بن رباط ،عن ابن اذينة عن زرارة ،قا  :سمعت أبا جعفر يقو ( :االثنااعشر اإلمام من آ محمد كلهم
محدث من لولد رسو ااهللا لولولد علي بن أب]اطالب ،فرسو ااهللا لوعلي هما الوالدان) ا
لوقا السيد نذير الحسني :نقل املفيد هذه الرلواية  -في كتاب اإلرشاد :جا 2ص347ا -بهذا الشكل( :االثنا عشر
األئمة من آ محمد كلهم محدث :علي بن أب] طالب لوأحد عشر من لولده ،لورسو اااهللا لوعلي هما الوالدان)
لوقا الصدلوق في الخصا لوفي العيون :حدثنا محماد بن علي ماجيلويها(رض ياهللااعنه) ،قا  :حدثنا محمد بن
يعقوب الكليني ،قا  :حدثنا أبو علي األشعري ،عن الحسين بن عبيد هللا ،عن الحسن بن موس ى الخشاب ،عن
ُ
علي بن سماعة ،عن علي بن الحسن بن رباط ،عن أبيه ،عن ابن اذنية ،عن زرارة بن أعين ،قا  :سمعت أبا
جعفر يقو ( :اثنا عشر إماما من آ محمد كلهم محدثون بعد رسو ااهللا لوعلي بن أب] طالب منهم) ا
إذن هذا يؤيد يسخة الكافي الواصلة للشيخ املفيد) ( .)2انتهى كالمه ا
ا

 -1ما معنى التغليب ؟
يتضح من خالل سوق هذا المثال :إذا جاء رجال عددهم عشرة ،وجاءت معهم امرأتان ،فالعدد األكثر هو عدد الرجال ،في
هذه الحالة لو سألك سائل من الذي جاء ؟ فتقول :جاء القوم .ولم تذكر اإلمرأتين بالتحديد فأدخلت اإلناث في خطاب الذكور.
 -2أصول الدين للحائري :ص.196
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وقفات مع الحائري:
الوقفة األوىل :دفع دعوى احلصر باالثين عشر
ً
أوال :لقد عنون الحائري هذه الرلوايات بقوله( :الرلوايات التي قد توهم أن األئمة ثالثة عشر) ،لوفي الحقيقة
أن الرلوايات ال توهم أن األئمة ثالثة عشر ،بل هي صريحة في ذلك ،فمن قا بداللتها على اإلثني عشر هو األلولى
أن ينعت بالتوهم ،ال من قا بكونها دالة على الثالثة عشر فالحائري هو الذي توهم ال من خالفه لوقا بأنها
تد على الثالثة عشر ا
ً
ثانيا :إن الحائري ادعى أن الرلوايات الدالة تحصر العدد باالثني عشر ،فقا ( :توجد في مقابل ما عرفناه من
رلوايات الحصر في اثنياعشر -ااالتي هي فوق حد اإلحصاءا ) -ا
فالبد معرفة األدلوات التي تفيد الحصر ،فقد قالوا إن الحصر يستفاد من عدة أدلوات مثل (إنما ،لواالستثناء
بعد النف] :كإال ،لوغير ،لوسوى ،لوعدا ،لوكتقديم املفعو كقولنا :إياك يعبد الذي يد على حصر العبادة باهلل
تعالى) ا
لوقد ذكر الشهيد محمد باقر الصدر (رحمه هللا) أن مما يد على الحصر جعل العام موضوعا مع تعريفه
لوجعل الخاص محموال ،كقولنا( :ابنك هو محمد) فإنه يد عرفا على حصر البنوة بمحمد ،بدال من قو (محمد
هو ابنك) ( )1ا
الولو تتبعنا الرلوايات التي دلت على كون األئمة اثنا عشر ال نجد فيها حصرا بهذا العدد كما ان القو بالحصر
لم يقل به أحد غيره فلو كانت دعوى الحصر مقبولة لتعلل بها السيد املرتض ى حينما تعرض ملسألة لوجود إمام
بعد اإلمام الثاي] عشر محمد بن الحسن العسكري  ،حيث قا ( :إن قلنا بوجود إمام بعده خرجنا من
القو باالثني عشرية ،لوإن لم نقل بوجود إمام بعده أبطلنا األصل الذي هو عماد املذهب ،لوهو قبح خلو الزمان
من اإلمام …ايجوز أن يبقى العالم بعده زمانا كثيرا ،لوال يجوز خلو الزمان بعده من األئمة لويجوز أن يكون بعده
عدة أئمة يقومون بحفظ الدين لومصالح أهله ،لوليس يضرنا ذلك فيما سلكناه من طرق اإلمامة ألن الذي كلفنا
إياه لوتعبدنا منه أن يعلم إمامة هؤالء اإلثني عشر ،لونبينه بيانا شافيا … الوال يخرجنا هذا القو عن التسمي
باإلثني عشرية؛ ألن هذا االسم عندنا يطلق على من يثبت إمامة اثني عشر إماما ،لوقد أثبتنا نحن لوال موافق لنا
في هذا املذهب ،فانفردنا نحن بهذا االسم دلون غيرنا) ( )2ا
فالسيد املرتض ى لو كان يرى أن رلوايات اإلثني عشر تفيد الحصر لتعلل بها لنف] لوجود إمام بعد اإلمام الثاي]
عشر لوملا تعلل بما تقدم ،بل األفضل ان يتعلل بالحصر لويرفع عنه عناء التوجيه املتقدم ا
ا
الوقفة الثانية :دفع دعوى عدم متامية نسخة الكليين
قا السيد الحائري بعد نقله للرلواية الثانية املتقدمة املعرلوفة بحديث اللوح( :فقوله( :من لولدها) يوهم أنه
ُ
من لولدها اثنا عشر ،فإذا أضيفوا إلى علي بن أب] طالب كانوا ثالثة عشر.
لولو تمت النسخة ُ
لحملت على التغليب كما مض ى ،لولكن الشأن في تمامية النسخة؛ ألن الصدلوق رلوى الرلواية
نفسها بالسند نفسه من دلون هذا التشويش حيث قا  :حدثنا أحمد بن محماد بن يحيى العطار (رض ي هللا عنه)،
قا  :حدثني أب] عن محمد بن الحسين بن أب] الخطاب ،عن الحسن بن محبوب ،عن أب] الجارلود ،عن أب]
 -1دروس في علم األصول :ج 2ص.112
 -2رسائل المرتضى :ج 3ص.145
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جعفر ،عن جابر بن عبد هللا األنصاري ،قا ( :دخلت على فاطمة لوبين يديها لوح فيه أسماء األلوصياء ،فعددت
اثنياعشر آخرهم القائم ،ثالثة منهم محمد لوأربعة منهم علي)
لورلوى أيضا :حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس (رض ياهللااعنه) ،قا  :حدثنا أب] ،عن أحمد بن محمد بن
عيس ى لوإبراهيم بن هاشم جميعا ،عن الحسن بن محبوب ،عن أب] الجارلود ،عن أب] جعفر ،عن جابر بن عبد
()1
هللا األنصاري ،لوذكر النص نفسه لوذكر السند الثاي] لوبالنص نفسه أيضا في عيون أخبار الرضا)
الجواب:
ً
أوال :لقد شكك الحائري في تمامية النسخة ،لوسبب شكه هو أن الصدلوق ذكر نفس الرلواية؛ قا ( :ألن
الصدلوق رلوى الرلواية نفسها بالسند نفسه من دلون هذا التشويش  ،حيث قا  :حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى
العطار (رض ي هللا عنه) ،قا  :حدثني أب] ،عن محمد بن الحسين بن أب] الخطاب ،عن الحسن بن محبوب ،عن
أب] الجارلود ،عن أب] جعفر ،عن جابر بن عبد هللا األنصاري ،قا ( :دخلت على فاطمة لوبين يديها لوح فيه أسماء
لوأربعة منهم علي) ا
األلوصياء ،فعددت اثنياعشر آخرهم القائم ،ثالثة منهم محمد ا
ويقصد بالتشويش :أن الرلواية التي ذكرها الصدلوق لم تذكر لفظ (من لولدها) فبعد حذف كلمة (من لولدها)
فقط ،لوعليه فإذا كان علي
تكون الرلواية في صدد بيان األلوصياء مطلقا ال األلوصياء الذين من لولد فاطمة
بن أب] طالب  أسمه موجود في اللوح  -لوهو موجود قطعا  -فالبد أن يكون أربعة منهم علي ال ثالثة ا
لوهذا مطابق لرلواية الصدلوق التي ذكرت سبعة أسماء ثالثة محمد لوأربعة منهم علي ،ال لرلواية الكليني التي
ذكرت ثالثة منهم محمد لوثالثة منهم علي ،فمن هنا يرتفع التشويش املدعى ا
ً
لحملت على التغليب كما مض ى) ،لوقد تقدم بطالن دعوى التغليب
ثانيا :إن الحائري يقو ( :لولو تمت النسخة ُا
فيما تقدم ،إذ هي صرف تألويل خالف الظاهر ناتج من اعتقادهم بأن الرلوايات التي تد على اإلثني عشر تفيد
الحصر بهذا العدد لوقد تقدم بأن رلوايات اإلثني عشر ال تفيد الحصر في ذلك ا
الوقفة الثالثة :دفع دعوى ندرة روايات الثالث عشر
علق الحائري على الرلواية الرابعة لوهي :رلوى الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن أب] جعفر  ،قا ( :قا
 :من لولدي اثنا عشر نقيبا ،نجباء ،محدثون ،مفهمون ،آخرهم القائم بالحق يمالها عدال كما
رسو هللا
ملئت جورا) ا
قا ( :لوهنا جعل املجلس ي في مرآة العقو ا احتما كون املقصود فاطمة لوأحد عشر من لولدها بعيدا؛ باعتبار
أن كلمة النقيب تقترب من معنى كلمة اإلمام ،لولكن يأت] هنا بوضوح االحتما اآلخر لوهو احتما التغليب.
خبرا لواحدا نادرا في
لوعلى أية حا فلنغض النظر عن التوجيهات املاضية لونقو  :لو تم بعض هذه األخبار لكان ا
مقابل ما مض ى من أخبار االثنياعشر التي كانت فوق حد اإلحصاء.
ُ
لوالحديث عن إمامة األئمة طويل ،لوقد رمت هنا االختصار الكثير ،لوإي] احو أنظار القراء الكرام إلى مطالعة
الكتب الطوا ) .ا
الجواب:

 -1أصول الدين :ص.198
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ً
أوال :ألبين ما نقله عن املجلس ي ،حيث يصرح بكونا املقصود فاطمة لوأحد عشر من لولدها احتماال بعيدا؛
لوذلك لورلود كلمة (النقيب) التي تقرب من معنى اإلمام ،لوبما أن فاطمة ليس بإمام فليس املقصود فاطمة لوأحد
عشر من لولدها ا
فعد
ُا
أغلبهم من لولد النبي
لومن هنا التجأ إلى احتما آخر لوهو احتما التغليب ،أي :لكون األئمة
من باب التغليب ا
علي من لولد النبي
لومن هنا نجدهم يلتمسون التوجيه لهذه الرلوايات لك] تكون منسجمة مع رلوايات االثني عشر ،لوالحا أنها
منسجمة بال حاجة إلى كل هذه املحالوالت كما تقدم ا
ً
ثانيا :يبدلو أن الحائري غير مرتض لهذه التوجيهات ،لولذا قا ( :لوعلى أية حا فلنغض النظر عن التوجيهات
املاضية) ،لوهذا يد على عدم قبولها عنده ا
ثم إنه يقو ( :لو تم بعض هذه األخبار لكان خبرا لواحدا نادرا في مقابل ما مض ى من أخبار االثنياعشر التي
كانت فوق حد اإلحصاء)
فالظاهر أنه يشكك في تمامية هذه األخبار ،ثم يقو حتى لو تمت فال يمكن القو بها ألنها أخبار آحاد نادرة،
لوالعقيدة ال تثبت عندهم بأخبار اآلحاد ،لوليت شعري كيف ثبت عند الحائري انقطاع النيابة الخاصة بتوقيع
السمري الذي هو خبر لواحد مختلف فيه من حيث الداللة ،كما أنه مختلف فيه من حيث السند ،فمن قائل
باإلرسا  ،لومن قائل بمجهولية الرالوي ا
أليس ثبوت النيابة الخاصة لوعدمها من األمور املرتبطة ببحث اإلمامة الذي هو بحث عقائدي؟! ا
ثم إن الرلوايات التي دلت على الثالثة عشر ليست نادرة بالقياس إلى رلوايات اإلثني عشر ا
كما أنه جعل تعارضا بين رلوايات االثني عشر لورلوايات الثالثة عشر ،لوقد ثبت عدم تمامية دعوى التعارض
ثالثا :إن مجموع هذه الرلوايات ال يصح لوصفه باآلحاد ،بل يقطع اإليسان بصدلور معناها لومفادها الدا على
ثالثة عشر ،خصوصا مع مالحظة الطريقة الفنية التي بينت بها داللتها على الثالثة عشر،
كون األئمة
فيقطع اإليسان أنها ليست عفوية بل مقصودة ا
رابعا :انه نقل الرلواية املتقدمة ،لونقل بعدها كالما للشيخ املجلس ي في كتابه مرآة العقو فقا ( :لوهنا ذكر
املجلس ي في مرآة العقو ا احتما أن يكون املقصود بـ (اثنياعشر) فاطمة لوأحد عشر من لولدها :إذ لم يذكر في هذا
لوقا املجلس ي :رلوى الشيخ في كتاب الغيبة بسند آخر عن
الحديث كونهم أئمة ،لوإنما ذكر كونهم رز األرض
عمرلو بن ثابت ،عن أب] الجارلود مثله ،لوفيه( :إي] لوأحد عشر من لولدي) لوهو أظهر) ا
فاكتفى بجواب الشيخ املجلس ي املتقدم لوأراح نفسه من تحمل عناء الجواب؛ حيث استظهر املجلس ي كون
عشر من لولدي) ا
العبارة الثانية  -أعني (إي] لوأحد ا
ا
مناقشة كالم الشيخ املجلس ي:
قا الشيخ املجلس ي في البحار بعد نقله للرلواية املتقدمة عن غيبة الشيخ الطوس ي (( :)1بيان :لورلوي هذا
الخبر في الكافي عن محمد بن يحيى ،عن محمد بن أحمد ،عن محمد بن الحسين ،عن أب] سعيد الغضنفري،

 -1نقلها في البحار بهذا السند :غيبة الشيخ الطوسي جماعة عن أبي المفضل الشيباني ،عن محمد الحميري ،عن أبيه ،عن
األشعري ،عن عمرو بن ثابت ،عن أبي الجارود ،عن أبي جعفر .
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 ،ألو أطلق الولد
عن عمرلو بن ثابت إلى قوله( :إي] لواثنا عشر من لولدي لوأنت الخ) ،فاالثنا عشر مع فاطمة
على أمير املؤمنين  تغليبا ،لوعطف (أنت) عليه من قبيل عطف الخاص على العام تأكيدا لوتشريفا كعطف
جبرئيل على املالئكة( )1ا
لوأقو  :يظهر من هذا السند أن األشعري في سند الشيخ ( )2تصحيف الغضنفري فتأمل)( )3انتهى كالم
املجلس ي في البحار ا
ا
الجواب:
خالصة ما ذكره الشيخ املجلس ي يتلخص بوجوه ثالثة :ا
غير علي بن أب] طالب باعتبار أن النبي أفرده فقا :
األول :يقو إن االثني عشر هم فاطمة لوبقية األئمة
(إي] لواثني عشر من لولدي لوأنت يا علي) ،فلك] يكونوا اثني عشر البد أن تدخل معهم فاطمة

ا

معهم ا
لوالنتيجة هي أن األئمة اثني عشر لدخو فاطمة
الولد على أمير املؤمنين  تغليبا؛ باعتبار أن أغلب األئمة من لولد رسو هللا
الثاني :أطلق الرسو
علياا  من لولده تغليبا ا
فعد الرسو
( :إي] لواثني عشر من لولدي لوأنت يا علي) ،يكون من قبيل
لفظ (أنت) بقوله
الثالث :عطف الرسو
عطف الخاص على العام تأكيدا لو تشريفا كعطف جبرئيل على املالئكة ا
لوجميع الوجوه الثالثة التي ذكرها مجرد تألويل ال دليل عليه سوى توهم كون الرلواية تعارض رلوايات اإلثني
عشر ،لوقد تقدم أن دعوى التعارض مردلودة؛ لعدم ظهور رلوايات االثني عشر  -على الرغم من كثرتها لواخت االف
ألفاظها  -في الحصر ا

 -1يقصد قوله تعالىَ ﴿ :ت َن َّز ُل ا ْلم ََالئِ َك ُة َوال ُّرو ُ
ح فِيهَا ِبإِ ْذ ِن رَ ب ِِّهم مِّن ُك ِّل أَم ٍْر﴾ القدر .4 :حيث عطف الروح وهو جبرائيل على
المالئكة ،وهو منهم فيكون من قبيل عطف العام والخاص.
 -2المقصود به هو الشيخ الطوسي حيث جاء في السند الذي ذكره في الغيبة (األشعري) ،عن عمرو بن ثابت ،عن أبي الجارود،
عن أبي جعفر .
 -3بحار األنوار :ج 36ص.259
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ا

اسئلة املبحث الثالث:
س :1الرلوايات التي ذكرت آ محمد (ص) على اقسام اذكر تلك االقسام مع شاهد لكل قسم ا
س :3اذكر رلواية تد على ان عدد االئمة ثالثة عشر ا
س :2توجد رلوايات ذكرت ان عدد األئمة ثالثة عشر فهل تتعارض مع رلوايات االئمة االثني عشر الو
املهديين االثني عشر ؟ ا
س :3قالوا في الرلوايات التي تد على ان عدد االئمة ثالثة عشر دعوتين ،اذكرهما مع بيانهما ا
س :4كيف ترد على دعوى تصحيف في الرلوايات التي تد على ان االئمة ثالث عشر ؟ ا
س :5ما هو توجيه السيد كاظم الحائري للرلوايات التي تد على ان االئمة ثالثة عشر ؟ لوكيف ترد
عليه؟ ا
س :6ادعى السيد الحائري الحصر في رلوايات االئمة االثني عشر فكيف تدفع هذه الدعوى ؟ ا
س :7يرى السيد الحائري ندرة الرلوايات التي تد على ان عدد االئمة ثالثة عشر كيف تناقش
قوله؟ ا
س :8ماهو توجيه العالمة املجلس ي رحمه هللا في هذه الرلواية ( :إي] لواثني عشر من لولدي لوأنت يا
علي) ؟ لوكيف ترد عليه؟ ا
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املبحث الرابع :بيان روايات املهديني (عليهم السالم) واجلمع بني الروايات:
 1لوصية رسو هللا (ص) في ليلة لوفاته حيث جاء فيها انه قا لعلي (ع)( :يا علي ،إنه سيكون بعدي إثنا
عشر إماما ،لومن بعدهم إثنا عشر مهديا )1( ) ،ا
ا
 2عن أب] عبد هللا  -عليه السالم( :إن منا بعد القائم  -عليه السالم  -اثنا عشر مهدياا من لولد الحسين
()2
عليه السالم)
()3
 3عن علي بن الحسين  -عليه السالم  -أنه قا ( :يقوم القائم منا ثم يكون بعده اثنا عشر مهديا)
 4عن أب] بصير  ،قا  :قلت للصادق جعفر بن محمد (عليهما السالم) :يا ابن رسو هللا ،إي] سمعت من
أبيك  -عليه السالم  -أنه قا  :يكون بعد القائم اثنا عشر اماماا ،فقا  :إنما قا  :اثنا عشر مهديا ،لولم يقل :إثنا
()4
عشر إماما) ،
فالرلوايات تبين أن عدد املهديين اثنا عشر ،لوهم العدة الثانية ،فااللولى اثنا عشر اماما لوالثانية اثنا عشر
مهديا ا
لويوجد رلوايتان تذكران أن عدد املهديين أحد عشر لوهما :ا
 1عن ذريح املحارب] ،عن أب] عبد هللا  -عليه السالم  -قا  :سألته عن األئمة بعد النبي فقا ( :يعم ،كان
أمير املؤمنين علي بن أب] طالب صلوات هللا عليه اإلمام بعد النبي صلوات هللا عليه لوأهل بيته فقا لي :إنما
ذكرت هذا لتكون من شهداء هللا في األرض ،إن منا بعد الرسو سبعة ألوصياء أئمة مفترضة طاعتهم سابعهم
القائم إن شاء له [إن شاء هللا له .إن هللا عزيز حكيم ،يقدم ما يشاء لويؤخر ما يشاء لوه او العزيز الحكيم ،ثم بعد
()5
القائم أحد عشر مهدياا من لولد الحسين)
 2عن أب] عبد هللا  -عليه السالم  -في حديث طويل أنه قا ( :يا أبا حمزة ،إن منا بعد القائم أحد عشر
()6
مهديا من لولد الحسين عليه السالم)
ا

الجمع بين الروايات:
تقدم ان الرلوايات التي ذكرت عدد األئمة على خمسة اقسام ،هي :ا
القسم األلو  :الرلوايات التي عدت أن األئمة اثنا عشر إماما لوهذا القسم جاء بألفاظ مختلفة ا
القسم الثاي] :الرلوايات التي عدت األئمة ثالثة عشر إماما ا
القسم الثالث :الرلوايات التي عدت املهديين اثني عشر مهديا ا
القسم الرابع :الرلواية التي عدت املهديين أحد عشر مهديا ا
القسم الخامس :الرلواية التي بينت أن األئمة اثنا عشر لواملهديين اثنا عشر لوهي رلواية الوصية التي تبين لوجود
اثنا عشر اماما لواثنا عشر مهدياا ا
 - 1سيأتي الكالم عنها في فصل خاص.
 2منتخب األنوار المضيئة :ص ،354 - 353مختصر بصائر الدرجات :ص ،49بحار األنوار :ج 53ص148
 3شرح األخبار  -القاضي النعمان المغربي ج 3ص400
 4كمال الدين وتمام النعمة :ص .358
 - 5االصول الستة عشر :ص.90
 6الغيبة  -الشيخ الطوسي ص478
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القسم االلو ال يتعارض مع القسم الثاي] لعدم لوجود حصر في القسم االلو ك] ينف] الثالث عشر املستفاد
من رلوايات القسم الثاي] ا
لوكذلك القسم الثاي] ال يتعارض مع القسم الثالث لكون احدهما يبين عددا لألئمة لوهم ثالثة عشر  ،لوالقسم
الثاي] يبين عدد املهديين لوهم احد عشر مهديا ،فاملوضوع مختلف فال تعارض ا
لوكذلك القسم الثالث الذي يبين ان عدد املهديين اثنا عشر اال يتعارض مع القسم االلو لوالثاي] الختالف
املوضوع فالقسمين ناظران لألئمة لوالقسم الثالث ناظر للمهديين لوهما موضوعان مختلفان ا
يبقى ان القسم الثالث يبين ان املهديين اثنا عشر لوالقسم الرابع يبين املهديين احد عشر ،لوالقسم الخامس
يبين ان األئمة اثنا عشر لواملهديين اثنا عشر ،فكيف يمكن التوفيق بينها ؟ ا
الجواب :الرلوايات التي تبين ان املهديين اثنا عشر ال اشكا في داللتها لوجود االدلة عليها ا
فينحصر الحل في كون الرلوايات التي تبين ان املهديين احد عشر تقابلها الرلوايات التي تبين ان االئمة ثالثة
عشر ،فأحد االلوصياء تارة يذكر مع االئمة فيكون عددهم ثالثة عشر لويكون عدد املهديين احد عشر ،لواخرى
يعد مع املهديين فيكون عدد املهديين اثنا عشر لوعدد االئمة اثنا عشر ايضا ا
لوالدليل على هذا الجمع رلواية الوصية التي ذكرت اثنا عشر اماما لواثنا عشر مهديا ا
يبقى ملاذا ان احد االلوصياء تارة يذكر مع االئمة لواخرى مع املهديين ؟ ا
الجواب :بسبب مكانته لومقامه فهو برزخ بين االئمة لوبين املهديين ،لوهو املهدي ا االلو الذي نصت عليه
الوصية كما سيأت] ا
ا

تقريب الجمع بشكل آخر ودفع توهم التعارض بين الروايات:
توهم البعض تعارض الرلوايات ،حيث بعضها يقو بكون األئمة ثالثة عشر لوبعضها يقو إثني عشر ،كما أن
رلوايات املهديين بعضها يبين أن عدد املهديين إثني عشر لوبعضها يبين كونه أحد عشر
فمن هنا توهم البعض التعارض بين هذه الرلوايات جهال بحقيقة األمر ،لوالحا أن التعارض ال لوجود له إال
في ذهن البعض ،مع إنهم أسسوا قاعدة محصلها( :الجمع أ الولى من الطرح) ( ،)1هذا إن كان التعارض موجودا ،مع
أنه ال لوجود له أصال؛ إذ التعارض إنما تصوره من تصوره في عدة صور:
األولى :تعارض رلوايات األئمة اإلثني عشر مع الرلوايات التي تد على كون املهديين اثني عشر ،بدعوى أن
الرلوايات التي دلت على كون األئمة اثني عشر تفيد الحصر باالثني عشر إماما ،فتنف] لوجود غيرهم بعدهم مطلقا
أي :بين القسم األلو لوالثالث ( )2ا
الثانية :تعارض الرلوايات التي دلت على كون األئمة اثني عشر ،لوبين الرلوايات التي دلت على كون عدد األئمة
ثالثة عشر أي :بين القسم األلو لوالثاي] ا
الثالث :تعارض الرلوايات التي تنص بأن املهديين أحد عشر لوالرلوايات التي تنص على كونهم اثني عشر ،لوهما
القسم الثالث لوالرابع ا
 -1منتهى المطلب؛ للعالمة الحلي :ج 1ص.45
 -2ممن توهم الحصر الشيخ الحر العاملي فقال( :وأحاديث حصر األئمة (عليهم السالم) في االثني عشر أيضا ً كثيرة جداً)
اإليقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة :ص.365
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فهذه الصور الثالثة املتوهمة في التعارض ،لوال يوجد غيرها ا
لولنأت] لدراسة الصور املتقدمة للكشف عن التعارض املوهوم ا
أما الصورة األلولى :لوهي توهم تعارض رلوايات األئمة اإلثني عشر مع الرلوايات التي تد على كون املهديين اثني
عشر ،فهي متوقفة على إثبات الحصر في الرلوايات التي تنص بكون األئمة اثني عشر لك] ينتف] غيرهم ،لوالحا أن
الرلوايات التي تد على كون األئمة اثني عشر ال حصر فيها؛ لكون الحصر له أدلوات منها :إنما ،لواالستثناء بعد
النف] :كإال ،لوغير ،لوسوى ،لوعدا ،لوكتقديم املفعو كقولنا :إياك يعبد الذي يد على حصر العبادة باهلل تعالى
لوقد ذكر الشهيد محمد باقر الصدر (رحمه هللا) أن مما يد على الحصر جعل العام موضوعا مع تعريفه لوجعل
الخاص محموال ،كقولنا( :ابنك هو محمد) فإنه يد عرفاا على حصر البنوة بمحمد ،بدال من قو (محمد هو
ابنك) لوهي مفقودة في املقام ،فالحصر املدعى ال لوجود له أصال
إثنا عشر ،فنفس كونهم إثني عشر إمام تد
لولكن ربما قيل :بأن الرلوايات تنص على كون عدد األئمة
على نف] الزائد لوإال َ
فلم بينت العدد ؟ فبيان العدد يفيد الحصر ا
أقول :ا
 1إن هذا إنما يتم إن قيل بحجية مفهوم العدد ،أي :إذا جاء عدد في الدليل فهل إثبات العدد ينف] ما
عداه أم ال ا
يقو الشيخ املظفر( :ال شك في أن تحديد املوضوع بعدد خاص ال يد على انتفاء الحكم فيما عداه ،فإذا
قيل( :صم ثالثة أيام من كل شهر) فإنه ال يد على عدم استحباب صوم غير الثالثة األيام ،فال يعارض الدليل
على استحباب صوم أيام أخر يعم ،لو كان الحكم للوجوب  -مثال  -لوكان التحديد بالعدد من جهة الزيادة لبيان
الحد األعلى ،فال شبهة في داللته على عدم لوجوب الزيادة كدليل صوم ثالثين يوما من شهر رمضان لولكن هذه
الداللة من جهة خصوصية املورد ،ال من جهة أصل التحديد بالعدد حتى يكون لنفس العدد مفهوم فالحق أن
التحديد بالعدد ال مفهوم له) ( )1ا
لويقو السيد الخوئ]"( :مفهوم العدد" إن أريد به أن للقضية مثل "تصدق بخمسة دراهم" داللة على أنه ال
يجزى التصدق بأقل من ذلك فاالمر لوإن كان كذلك اال انه ليس من جهة داللة العدد على املفهوم ،بل من جهة
انه لم يأت باملأمور به يعني ان املأمور به ال ينطبق على املأت] به في الخارج حتى يكون مجزيا ،نظير ما إذا قا
املولى "أكرم زيدا مثال في يوم الجمعة" فلو أكرمه في يوم الخميس لم يجز ،لعدم انطباق املأمور به على املأت] به،
لوكذا إذا قا "صل إلى القبلة" فصلى إلى جهة أخرى ،لوهكذا لوبكلمة أخرى ان قضية "تصدق بخمسة دراهم" ال
تد إال على لوجوب التصدق بها ،لوأما باإلضافة إلى األقل فهي ساكتة نفيا لوإثباتا يعني ال تد على نف] لوجوب
التصدق عنه لوال على إثباته ،لوأما عدم األجزاء به فهو من ناحية أن املأمور به في هذه القضية ال ينطبق عليه،
لوأما باإلضافة إلى الزائد على هذا العدد فان قامت قرينة على أن املولى في مقام التحديد لولحاظ العدد بشرط ال
غير لواجب ،بل هو مضر،
باإلضافة إليه فتد القضية على نف] الوجوب عن الزائد يعني أن التصدق بالستة ا
نظير الزيادة في الصالة ،لوان لم تقم قرينة على ذلك فمقتض ى إطالق كالمه أن الزيادة ال تكون مايعة عن حصو
املأمور به) ( )2ا

 -1أصول الفقه :ج 1ص.181
 -2محاضرات في أصول الفقه للخوئي :ج 5ص.150
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 2إن التعارض إنما يكون بين الدليل املثبت لوالدليل اآلخر الذي ينف] ما أثبته الدليل األلو  ،بحيث يؤدي إلى
التنافي ،لومن هنا قيل في تعريف التعارض بأنه( :التنافي بين مدلولي الدليلين) ( )1لوقيل أيضا( :لويتحقق التعارض
ًّ
بين الدليلين حينئذ؛ ألن كال منهما ينف] مدلو الدليل اآلخر) ( )2ا
لومن هنا قيل بعدم لوجود التعارض بين املثبتات ،يقو محمد باقر امللك]( :إن التعارض إنما يتصور بين النف]
لواإلثبات لوال محصل للتعارض في املثبتات ضرلورة أن إثبات ش يء لش يء ال ينافي إثباته لش يء آخر) ( )3ا
لوبناء على ما تقدم ال تعارض بين الرلوايات التي تثبت كون األئمة اثني عشر لوبين الرلوايات التي تثبت املهديين
االثني عشر ا
لوكذا يقا في الصورة الثانية التي تبين كون األئمة اثني عشر لوبين كونهم ثالثة عشر  ،لعدم تحقق التعارض
في املثبتات؛ فرلوايات االثني عشر إماما تثبت أنهم ( ،)12لوكذلك رلوايات الثالث عشر تثبت كونهم ( ،)13فاالثنين
يثبتان ،لوقد تقدم إن التعارض إنما يكون بين النف] لواإلثبات ال بين الدليلين املثبتين ا
كما أنه تقدم أن الرلوايات التي بينت كونهم اثني عشر ال تد على الحصر ،لوبهذا فليس التعارض اال توهم
ساذج ألوهن من بيت العنكبوت ا
لوأما الصور الثالثة من صور التعارض املتقدمة ،لوهي بين الرلوايات التي تعد املهديين اثني عشر لوبين الرلوايات
التي تعدهم أحد عشر ،فكذلك أيضا إذ ال تعارض بين املثبتات ،لورلوايات االثني عشر مهديا تثبت كونهم (،)12
لورلواية كون املهديين أحد عشر تثبت كونهم ( ،)11فكال القسمين يثبتان ،لوقد تقدم عدم لوجود التعارض بين
املثبتات ،إال أن يقا بكون الرلوايات التي تعدهم اثنا عشر ألو التي تعدهم أحد عشر تفيد الحصر بالعدد املذكور،
لوهذا مبني على القو بمفهوم العدد ألو لوجود الحصر لوهما ال لوجود لهما ا
إذن ،فالقو بالتعارض ال يعدلو أن يكون لوهما كسائر األلوهام التي عشعشت في أذهان الجاهلين ا
يبقى أن يعرف أمرين :ا
 1إن الرلوايات التي تعد األئمة ثالثة عشر تكون في قبا الرلوايات التي بينت كونا املهديين أحد عشر مهديا؛
لكون املهدي األلو (أحمد الحسن  )تارة يعد مع األئمة فيكون عددهم ثالثة عشر لوعندها يكون املهديون
أحد عشر ،لوتارة أخرى يعد مع املهديين فيكون عددهم اثنا عشر كما لويكون عدد األئمة اثنا عشر
لوالسبب في عده مع األئمة بسبب علو مقامه ،فله مقام] الرسالة لوالوالية كما بين السيد أحمد الحسن 
ذلك في كتاب التوحيد ( )4ا
إن الرلوايات املتقدمة تبين بكل لوضوح على أن القسم الخامس من األقسام املتقدمة الذي يذكر
2
رلواية الوصية التي تثبت كون األئمة اثني عشر لواملهديين اثني عشر هي املرجع في الجمع املتقدم ،لوهي
األم لجميع هذه األقسام لكونها حوتهما جميعا ،لومن هنا يعرف قدر هذه الوصية الشريفة ا
ا

االمام املهدي (ع) خاتم األوصياء وآخر األوصياء

ع5

لورد في الرلوايات أن اإلمام املهدي هو خاتم األلوصياء لوآخر الخلفاء ،لوهذه يتعارض مع لوجود املهديين
(عليهم السالم) ،لوإليكم هذه الرلواية :ا
 -1دروس في علم األصول :ج 3ص217
 -2دروس في علم األصول :ج 1ص416
 -3توحيد االمامية  -لمحمد باقر الملكي :ص.155
 -4التوحيد  -اإلمام أحمد الحسن  :ص.14
 -5هذا العنوان بتصرف وما بعده من كتاب جامع االدلة للدكتور عبدالرزاق الديراوي.
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في كما الدين لوتمام النعمة( :لوبهذا اإلسناد ،عن إبراهيم بن محمد العلوي ،قا  :حدثني طريف أبو نصر،
قا  :دخلت على صاحب الزمان (عليه السالم) ،فقا  :علي بالصند األحمر ،فأتيته به ،ثم قا  :أتعرفني ؟
قلت :يعم ،فقا  :من أنا ؟ فقلت :أنت سيدي لوابن سيدي ،فقا  :ليس عن هذا سألتك ،قا طريف :فقلت:
جعلني هللا فداك فبين لي قا  :أنا خاتم األلوصياء ،لوب] يدفع هللا البالء عن أهلي لوشيعتي) ( )1ا
تحقيق املسألة:
هذه الرلواية إذا فهمنا منها أن آخر األلوصياء تعني عدم لوجود لوص ي بعده فهي تتعارض مع رلوايات املهديين،
لولكن تعارضها مع هذه الرلوايات املتواترة يموضعها في خانة الرلوايات الشاذة ،لواألئمة عليهم السالم أمرلونا
باألخذ باملشهور من حديثهم (عليهم السالم) ،كما في الرلواية التي يسمونها بمقبولة عمر بن حنظلة ا
من هنا البد من العدلو عن هذا الظاهر إلى ما يتفق مع رلوايات املهديين ،لوهذا في الحقيقة ما تشجع عليه
بعض الرلوايات من قبيل رلواه الصدلوق في العيون( :حدثنا محمد أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي،
قا  :حدثنا علي بن محمد بن عيينة ،قا  :حدثنا الحسن بن سليمان امللط] في مشهد علي بن أب] طالب،
قا  :حدثنا محمد بن القاسم بن العباس بن موس ى العلوي بقصر ابن هبيرة لودارم بن قبيصة بن نهشل
النهشلي ،قالوا :حدثنا علي بن موس ى بن جعفر ،عن أبيه ،عن آبائه ،عن علي بن أب] طالب (عليه السالم)،
قا  :قا رسو  :يا علي ،ما سألت أنت رب] شيئا إال سألت مثله غير إنه قا ال نبوة بعدك ،أنت خاتم
النبيين لوعلي خاتم الوصيين) ( )2ا
لورلوى أيضا( :لوبهذا اإلسناد ،قا  :قا رسو هللا :أنا خاتم النبيين لوعلي خاتم الوصيين) ( )3ا
لوفي بحار األنوار( :لورلوي أن إبراهيم (عليه السالم) مر في أرض كربالء لوهو راكب فرسا فعثرت به لوسقط
إبراهيم لوشج رأسه لوسا دمه ،فأخذ في االستغفار لوقا  :إلهي أي ش يء حدث مني ؟ فنز إليه جبرئيل
لوقا :يا إبراهيم ،ما حدث منك ذنب ،لولكن هنا يقتل سبط خاتم األنبياء ،لوابن خاتم األلوصياء ،فسا دمك
موافقة لدمه ) ( )4ا
لولورد عن عباية بن ربعي األسدي ،قا ( :دخلت على أمير املؤمنين علي (عليه السالم) لوأنا خامس خمسة،
لوأصغر القوم سنا فسمعته يقو  :حدثني أخي رسو هللا أنه قا  :إي] خاتم ألف نبي ،لوإنك خاتم ألف
لوص ي ،لوكلفت ما لم يكلفوا) ( )5ا
لولورد في مدينة املعاجز ،عن أب] جعفر الباقر (عليه السالم) في حديث سالم الشمس على أمير املؤمنين (عليه
السالم) ،لوالحديث طويل أقتبس منه محل الشاهد لوهو قو رس او هللا (صلى هللا عليه لوآله)( :أما قولها
لواالخر ،هو آخر األلوصياء لوأنا آخر األنبياء ،لوخاتم الرسل) ( )6ا
فكون علي (عليه السالم) خاتم الوصيين في هذه الرلوايات ال يمكن أن نفهم منه أنه آخرهم لوأنه ال لوجود
لغيره بعده ا

 -1كمال الدين وتمام النعمة  -الشيخ الصدوق :ص441؛ الغيبة  -الشيخ الطوسي :ص.246
-2عيون أخبار الرضا  -الشيخ الصدوق :ج 1ص.78
 -3عيون أخبار الرضا  -الشيخ الصدوق :ج 1ص.78
 -4بحار األنوار  -العالمة المجلسي :ج 44ص.243
 -5كتاب الغيبة – محمد بن إبراهيم النعماني :ص.266
 -6مدينة المعاجز  -السيد هاشم البحراني :ج 3ص 161وما بعدها.
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ٌ
مسلم فالبد أن نألو هذه الرلوايات التألويل املناسب
لوحيث إن هذا  -أي لوجود ألوصياء بعد علي (عليه الس االم)-
الذي ال يتعارض مع لوجود ألوصياء بعد علي (عليه السالم) ،لومثل هذا يقا بخصوص ما لورد بأن اإلمام املهدي
خاتم األلوصياء ألو آخر الخلفاء .انتهى ما عن جامع االدلة ا
ا
ا

اسئلة املبحث الرابع:
س :1كيف تدفع التعارض املتوهم بين رلوايات كون املهديين اثنا عشر لوبين كونهم احد عشر مهديا؟ ا
س :2كيف تدفع توهم تعارض رلوايات األئمة اإلثني عشر مع ال ارلوايات التي تد على كون املهديين اثني
عشر؟ ا
س :3قيل :ان الرلوايات التي دلت على كون املهدي (ع) آخر االلوصياء يتعارض مع لوجود مهديين بعد
االمام املهدي (ع) فكيف تدفع ذلك ؟ ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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املبحث اخلامس :دفع ما قيل يف روايات املهديني (ع)
ا
ذكر الشيخ علي بن يويس العاملي املتوفى سنة  877هجرية في كتابه (الصراط املستقيم  :ج 2ص)152
اشكاالت على رلوايات املهديين (ع) ا
عند لوفاته أمال عليه لوصيته ،لوفي
قا  ( :أسند الشيخ أبو جعفر الطوس ي برجاله إلى علي  أن النبي
بعضها :سيكون بعدي اثنا عشر إماما ألولهم أنت ،ثم عد ألوالده ،لوأمر أن يسلمها كل إلى ابنه ،قا  :لومن بعدهم
اثني عشر مهديا ا
قلت :الرلواية باالثني عشر بعد االثني عشر شاذة  ،لومخالفة للرلوايات الصحيحة املتواترة الشهيرة بأنه ليس
بعد القائم دلولة ،لوأنه لم يمض من الدنيا إال أربعين يوما فيها الهرج ،لوعالمة خرلوج األموات ،لوقيام الساعة ،
على أن البعدية في قوله :من بعدهم ال تقتض ي البعدية الزمانية كما قا تعالى( :فمن يهديه من بعد هللا) فجاز
كونهم في زمان اإلمام لوهم نوابه ا
إن قلت :قا في الرلواية( :فإذا حضرته يعني املهدي الوفاة فليسلمها إلى ابنه) ينف] هذا التألويل ،قلت :ال يد
هذا على البقاء بعده يجوز أن يكون لوظيفة الوصية ،لئال يكون ميتة جاهلية ،لويجوز أن يبقى بعده من يدعو إلى
إمامته لوال يضر ذلك في حصر االثني عشر فيه لوفي آبائه ا
قا املرتض ى :ال يقطع بزلوا التكليف عند موته ،بل يجوز أن يبقى حصر االثني عشر فيه ،بعد أئمة يقومون
بحفظ الدين لومصالح أهله ،لوال يخرجنا هذا القو عن التسمية باالثني عشرية؛ ألنا كلفنا بأن يعلم إمامتهم إذ
هو موضع الخالف لوقد بينا ذلك بيانا شافيا فيهم ،لوال موافق لنا عليهم ،فانفردنا بهذا االسم عن غيرنا من
مخالفيهم ا
إن لم يبين املتأخرين
لوأنا أقو  :هذه الرلوااية آحادية ،توجب ظنا ،لومسألة اإلمامة علمية ،لوألن النبي
بجميع أسمائهم ،لوال كشف عن صفاتهم مع الحاجة إلى معرفتهم ،فيلزم تأخير البيان عن الحاجة ،لوأيضا فهذه
الزيادة شاذة ال تعارض الشائعة الذائعة ا
إن قلت :ال معارضة بينهما ،ألن غاية الرلوايات يكون بعدي اثنى عشر خليفة األئمة بعدي عدد نقباء بني
إسرائيل لونحوها ،قلت :لو أمكن ذلك لزم العبث لوالتعمية في ذكر االثني عشر ،لوألن في أكثر الرلوايات لوتسعة من
لولد الحسين لويجب حصر املبتدأ في الخبر ،لوألنهم لم يذكرلوا في التوراة لوأشعار قس لوغيرها لوال أخبر النبي
برؤيتهم ليلة إسرائه إلى حضرة ربه ،لوملا عد األئمة االثني عشر ،قا للحسن :ال تخلوا األرض منهم ،لويعني به زمان
التكليف ،فلو كان بعدهم أئمة لخلت األرض منهم ،لويبعد حمل الخلو على أن املقصود به ألوالدهم ألنه من
املجاز ،لوال ضرلورة تحوج إليه) ( )1ا
انتهى كالم صاحب كتاب الصراط املستقيم ا
لوقد ذكر تسعة اشكاالت ،لواآلن لنناقش ما قاله من إشكاالت لواحدا تلو اآلخر :ا
ا
ا
ا
ا
 -1الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي :ج 2ص.152
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 .1دفع اشكال شذوذ روايات املهديين االثني عشر
االشكا االلو الذي الورده العاملي في كالمه املتقدم شذلوذ رلوايات املهديين قا ( :إن الرلواية باالثني عشر بعد
االثني عشر شاذة) ا
يرد عليه ما يلي :ا
 1إن الشاذ  -على ما صرح به علماء الدراية  -هو :الخبر الذي يرلويه الثقة لويكون مضمونه مخالفا ملا رلواه
األكثر لولم يكن له إال إسناد لواحد ،لوهو مقابل للمشهور لوقد صرح بذلك صاحب الفوائد الرجالية ،حيث قا :
لواملراد من الشاذ عند أهل الدراية ،ما رلواه الرالوي الثقة مخالفا ملا رلواه األكثر ،لوهو مقابل املشهور لوالشاذ
مردلود مطلقا عند بعض ،مقبو كذلك عند آخر ،لومنهم من فصل ،بأن املخالف له إن كان أحفظ لوأضبط
لواعد فمردلود ،لوان ايعكس فال يرد؛ ألن في كل منهما صفة راجحة لومرجوحة فيتعارضان ( )1ا
لوقا السيد حسن الصدر نقال عن الشيخ األنصاري تعريفا آخر للشاذ ،قا  :لوقا شيخنا العالمة املرتض ى
األنصاري( :املراد بالشاذ :ما ال يعرفه إال القليل ) ( )2ا
فالقوم قد اختلفوا في تعريف الشاذ على قولين :ا
األلو  :ما جاء في الفوائد الرجالية من أن الشاذ هو :ما رلواه الرالوي الثقة مخالفا ملا رلواه األكثر ،لوهو مقابل
املشهور ا
الثاي] :ما جاء عن الشيخ األنصاري ،بأنه :ما ال يعرفه إال القليل ا
لومن هنا يترتب على هذا الخالف أمور ،فقد يكون خبر يصفه أحدهم شاذا ،لكنه ليس شاذا عند اآلخر،
لوبالتالي ما يترتب على ذلك أيضا يختلف ،فقد يأخذ به من ال يصفه بالشاذ ،لوقد ال يأخذ به اآلخر الذي يعتبره
شاذا ا
فمن هنا لوقع االختالف في حقيقة الشاذ ما هي ا
لوطبقا لكال التعريفين فإن رلواية الوصية لواملهديين ليست من الشاذ ،إذ غير منطبق عليها التعريف األلو
للشاذ ،لوال التعريف الثاي] ا
ُ
أما التعريف األلو  ،فقد اأخذ فيه قيد املعارضة ،بمعنى أن الخبر ال يكون شاذا إال إذا تعارض مع أخبار
أخرى ،لورلواية الوصية لورلوايات املهديين ال تتعارض مع أخبار أخرى ،كما سيأت] بيان ذلك؛ لولذا قا السيد
حسن الصدر :فلو رلوى الثقة من دلون مخالفة لم يكن شاذا بل متفردا ( )3ا
لوأما على التعريف الثاي] الذي ذكره الشيخ األنصاري ،فأيضا ال يرد اإلشكا على رلواية الوصية لواملهديين ،إذ
قد رلويت في أهم كتب الشيعة لوتعرض ملناقشتها الكثير كاملفيد لواملرتض ى لوالطبرس ي لوالحر العاملي لوغيرهم ،فال
يقا عنها ،ال يعرفها إال قليل لوعليه فتخرج من الشاذ على التعريف الثاي] ا
لوعليه فوصف رلواية الوصية لورلوايات املهديين بالشذلوذ قو خا من الدليل بل ينطبق عليها مصطلح
املفرد ،لوهو كما قا املال حبيب هللا الشريف الكاشاي] في منظومته في الدراية :ا
فاالصطالح السم ذاك املفرد ( )4ا
لوما رلواه لواحد منفرد
لوعليه فاملفرد به هل يقبل طبقا لقواعد القوم أم ال ؟ ا
 -1الفوائد الرجالية :ص ،34دراسات في علم الدراية :ص45
 -2نهاية الدراية :ص.220
 -3نهاية الدراية :ص.220
 -4الدرة الفاخرة  :ص.357
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قا الشيخ مهدي الكجوري :املفرد ،لوهو ما انفرد به رالويه عن جميع الرلواة ،ألو انفرد به أهل بلد معين كمكة
لوالبصرة مثال لوال يضعف الحديث بذلك من حيث نفسه ،بل من حيث طرلو املضعفات كما لو ألحق بالشواذ،
فيرد لذلك ( )1ا
فاملفرد ال ُيرد إال إذا الحق بالشاذ ،لوالشاذ ال يكون شاذا إال إذا كان له معارض ا
لوقد تقدم أن رلوايات الوصية لواملهديين ليست متعارضة مع الرلوايات األخرى ،فال تكون شاذة ا
 2قالوا  -كما تقدم في الفوائد الرجالية  -أن الشاذ فيه أقوا ثالثة :ا
األلو  :يرد مطلقا ا
الثاي] :يقبل مطلقاا ا
الثالث :يفصل بين حالتين :ا
إن رلواة الحديث املخالف له إن كانوا أحفظ لواضبط لواعد فيرد
-1
إن ايعكس األمر ،بأن كان رلواة الشاذ أحفظ لواضبط لواعد  ،فيتعارضان
-2
الوبناء على ما تقدم من أن الشاذ فيه أقوا ثالثة ،فلو سلمنا جدال أن رلواية الوصية لورلوايات املهديين شاذة،
فال ترد ملجرد ذلك ،إال على قو لواحد تقدم ِذكره ،لوليس على كل األقوا  ،إذن فاملسألة في قبو الشاذ لوعدمه
ُ
طبقا لقواعد مختلف فيها في نفسها ؟ ا
مسألة خالفية ،فكيف ترد رلوايات أهل البيت
 3إنهم عملوا برلواية السمري على الرغم من تفرد الشيخ الصدلوق رحمه هللا بها ،لونقلها عنه اآلخرلون،
لوأفتوا بهدر دماء طاهرة على ضوء توقيع السمري املتشابه الذي ال يحكمه إال أهله ،كما أنه مبتلى ،إما باإلرسا
لوإما بمجهولية الرالوي ( ،)2فلماذا ال يعملون فيما تفرد به الشيخ الطوس ي رحمه هللا ،مع لوثاقة سنده ،مضافا إلى
القرائن التي تؤكد صحته ؟! ا
 4إن الفقهاء قد عملوا باملقبو  ،لوهو الذي اشتهر العمل بمضمونه سواء رلواه ثقة أم غيره ،كمقبولة عمر
بن حنظلة في حكم املتخاصمين ،فإنها  -مع اشتما سندها على غير الثقة  -تلقوها بالقبو  ،لوقد قبلوها لوعملوا
ُ
بمضمونها ،بل جعلوها عمدة أدلة التفقه لوسموها مقبولة ،فلماذا ترد كل هذه الرلوايات التي تذكر املهديين
 ،لوالرلوايات التي تثبت الذرية إلمامنا املهدي  ،لورلوايات القوام بعد اإلمام املهدي  مع لوثاقة سندها ا
 5إن رلواية الوصية محفوفة بقرائن كثيرة تؤكد صحتها ،لوتخرجها عن هذا التقسيم ،فال تكون من الشاذ
لوال من املنفرد ،األن الشاذ ألو املنفرد كل منهما خا عن القرائن املوجبة لصحته ،أما رلواية الوصية فهي محفوفة
بالقرائن التي توجب صحتها ،لوتخرجها عن تقسيم خبر الواحد ،فقد قا الشيخ الحر العاملي :أنهم اتفقوا على أن
مورد التقسيم  -أي تقسيم الخبر إلى ضعيف لوصحيح لوموثق لوحسن  -هو خبر الواحد الخالي عن القرينة لوقد
عرفت :أن أخبار كتبنا املشهورة محفوفة بالقرائن ،لوقد اعترف بذلك أصحاب االصطالح الجديد في عدة مواضع
قد نقلنا بعضها فظهر ضعف التقسيم املذكور لوعدم لوجود موضوعه في الكتب املعتمدة لوقد ذكر صاحب
(املنتقى) أن :أكثر أنواع الحديث املذكورة في دراية الحديث بين املتأخرين من مستخرجات العامة ،بعد لوقوع
()3
معانيها في أحاديثهم ،لوأنه ال لوجود ألكثرها في أحاديثنا لوإذا تأملت لوجدت التقسيم املذكور من هذا القبيل

 -1الفوائد الرجالية :ص.192
 -2ستأتي دراسة هذا التوقيع.
 -3وسائل الشيعة طبعة آل البيت :ج 30ص.262
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 .2دفع اشكال مخالفة روايات املهديين للروايات الصحيحة
االشكا الثاي] الذي ألورده صاحب كتاب الصراط املستقيم ،لويتلخص فيما يلي :أن رلواية الوصية لورلوايات
مخالفة للرلوايات الصحيحة املتواترة الشهيرة ،بأنه ليس بعد القائم دلولة ،لوأنه لم يمض من الدنيا
املهديين
إال أربعين يوما فيها الهرج ،لوعالمة خرلوج األموات ،لوقيام الساعة هذه خالصة اإلشكا الثاي] ا
 ،فقا ( :ليس بعد املهدي 
لوذكره صاحب الصراط املستقيم في موضع آخر لوأضاف إليها رلواية عن النبي
( :لن تهلك
دلولة لواردة إال في رلواية شاذة من قيام ألوالده من بعده ،لوهي ما رلوي عن ابن عباس من قو النبي
أمة أنا ألولها ،لوعيس ى بن مريم آخرها ،لواملهدي في لوسطها) لومثله رلوي عن أيس ،لوهاتان تدالن على دلولة بعد
دلولته ،لوأكثر الرلوايات أنه ال يمض ي إال قبل القيامة بأربعين يوما ،لوهو زمان الهرج ،لوعالمة خرلوج األموات
للحساب) ( )1ا
لوألن هذه الرلوايات تد على خلو األرض من الحجة لفترة أربعين يوما ،علق عليها الشيخ الحر العاملي ،بعد أن
ألورد الكالم املتقدم ،لوأجاب عنها بأجوبة متعددة ال يسعنا ذكرها اآلن ،لويمكنكم مراجعتها في كتابه اإليقاظ من
الهجعة بالبرهان على الرجعة (ص )365ا
لكن الذي يهمنا الوقوف على نقطتين :ا
األلولى :دعوى مخالفة رلواية الوصية لورلوايات املهديين
بعد القائم دلولة ا
الثانية :لوصفه لرلواية الوصية بأنها شاذة ،لوقد تقدمت اإلجابة عن هذا التوهم في الليلة املاضية ،لوتقدم أنها
ليست بشاذة ا
فمن هنا ينحصر كالمنا في النقطة األلولى ،لوهي تنحل إلى فرعين :ا
للرلوايات الصحيحة املتواترة الشهيرة ،بأنه ليس

األلو  :دعوى مخالفة رلواية الوصية لورلوايات املهديين
الثاي] :دعوى ليس بعد القائم  دلولة ا
أما ما يتعلق في الفرع األلو  ،فرلوايات املهديين ال تخالف الرلوايات الصحيحة كما تقدم ا
لوأما ما يتعلق بالفرع الثاي] ،لوهو دعوى ليس بعد القائم  دلولة ا

للرلوايات الصحيحة املتواترة الشهيرة ا

هي امتداد لدلولة اإلمام املهدي محمد بن
فف] الحقيقة ليس هذا إال توهم محض ،إذ أن دلولة املهديين
ُ
الحسن  ،لوليس هي دلولة أخرى ،لوهذا ما ذكره الشيخ الحر العاملي ،حيث قا ( :أن يكون املراد ليس بعد
دلولة املهدي  دلولة مبتدأة فال ينافي الرجعة؛ ألنها دلولة ثانية ،لواألربعون يوما يحتمل كونها فاصلة بين
الدلولتين) ( )2ا
لوهذا القو  -أعني قوله :أن يكون املراد ليس بعد دلولة املهدي  دلولة مبتدأة فال ينافي الرجعة؛ ألنها دلولة
ثانية  -تد عليه هذه الرلواية :ا

 -1كتاب سليم بن قيس بتحقيق محمد باقر األنصاري :ص ،478اإلرشاد :ج 2ص ،387تاج المواليد :ص ،77الصراط
المستقيم :ج 2ص ،254روضة الواعظين :ص .266وقد ذكر هذا اإلشكال عديد من العلماء ،منهم الشيخ المفيد والشيخ
الطبرسي ،وأنقل لكم ما قاله الطبرسي ،قال :وجاءت الرواية الصحيحة :بأنه ليس بعد دولة القائم  دولة ألحد ،إال ّ ما روي
من قيام ولده إن شاء هللا تعالى ذلك ،ولم ترد به الرواية على القطع والثبات ،وأكثر الروايات أ ّنه لن يمضى  من الدنيا إال ّ
قبل القيامة بأربعين يوماً ،يكون فيها الهرج ،وعالمة خروج األموات ،وقيام الساعة ،وهللا أعلم .إعالم الورى :ج 2ص.295
 -2اإليقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة :ص.367
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عن أبان بن تغلب ،عن سليم بن قيس الهاللي ،عن سلمان الفارس ي ،قا  :قا رسو هللا ( :أال أبشركم -
أيها الناس  -باملهدي ؟ قالوا :بلى قا  :فاعلموا أن هللا تعالى يبعث في أمتي سلطانا عادال لوإماما قاسطا يمأل
األرض قسطا لوعدال كما ملئت جورا لوظلما لوهو التاسع من لولد لولدي الحسين ،اسمه اسمي لوكنيته كنيتي أال لوال
خير في الحياة بعده ،لوال يكون انتهاء دلولته إال قبل القيامة بأربعين يوما) ( )1ا
هي آخر الدلو  ،فال بد أن يكون لها امتداد طويل ،لوالقو بان القيامة تقوم على
لومن املعلوم أن دلولتهم
شخص اإلمام املهدي  بعد شهادته بأربعين يوما قو خا عن الدليل ،بل الدليل قائم على خالفه ،حيث إن
رلوايات املهديين تبطل ذلك كما أنه ال يساعده االعتبار ،إذ كيف ينتظر اإلسالم لواملسلمون دهرا طويال ليخرج
اإلمام املهدي  ،لو يظهر هللا دينه على الدين كله لولو كره املشركون ،ثم يتوفى  بعد سبع سنين كما جاء
في بعض الرلوايات ،لوتكون بعده الرجعة ؟! ا
لكن الحر العاملي توهم أيضا بالتنافي بين أخبار املهديين لوبين أخبار الرجعة ،لولكنه في الحقيقة ال تنافي بينهما ا
لوسبب توهم التنافي هو اعتقاده بأن الرلوايات التي دلت على أن األئمة اثنا عشر ظاهرة في الحصر كما صرح
في االثني عشر أيضا كثيرة جدا)( )2لوتقدم عدم لوجود الحصر باالثني
بذلك ،فقا ( :لوأحاديث حصر األئمة
عشر ا
لويحتمل أن سبب التوهم هو ما رلواه الشيخ النعماي] في كتاب الغيبة :محمد بن عبد هللا بن جعفر الحميري،
عن أبيه ،عن علي بن سليمان بن رشيد ،عن الحسن بن علي الخزاز ،قا ( :دخل علي بن أب] حمزة على أب]
الحسن الرضا  فقا له :أنت إمام ؟ قا  :يعم ،فقا له :إي] سمعت جدك جعفر بن محمد (عليهما السالم)
يقو  :ال يكون اإلمام إال لوله عقب فقا  :أيسيت يا شيخ ألو تناسيت ؟ ليس هكذا قا جعفر  ،إنما قا
جعفر  :ال يكون اإلمام إال لوله عقب إال اإلمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي (عليهما السالم) فإنه ال
عقب له ،فقا له :صدقت جعلت فداك هكذا سمعت جدك يقو ) ( )3ا
لوبما أن الحر العاملي مرتكز في ذهنه أن بعد اإلمام املهدي  تكون الرجعة ،فحمل لفظ اإلمام الوارد في
الرلواية( :ال يكون اإلمام إال لوله عقب إال اإلمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي (عليهما السالم) فإنه ال عقب
له) ،على اإلمام املهدي  ،لوالحا أن الرلوايات التي تثبت الذرية لإلمام املهدي محمد بن الحسن  كثيرة
جدا ،لوال تصلح هذه الرلواية ملعارضتها بناء على الفهم املعرلوف عندهم ،لوهو أن الرجعة تكون بعد اإلمام املهدي
تثبت لهم اإلمامة بعد أبيهم  ،لوكونهم لوالة عهد أبيهم  ا
 حيث إن رلوايات املهديين
لوهذه الرلواية التي رلواها الشيخ النعماي]
ثم إن مقتض ى الجمع بين الرلوايات التي تقو بحكم املهديين
أن تحمل على املهدي الثاي] عشر ،لوهو املقصود بلفظ اإلمام بقوله ( :إال اإلمام الذي يخرج عليه الحسين
بن علي (عليهما السالم) فإنه ال عقب له) ا
لوبالتالي يتضح عدم لوجود تعارض بين أخبار الرجعة لوأخبار املهديين ،كما أنه ال تعارض بين رلوايات األئمة
ا
االثني عشر لورلوايات املهديين
كما لوأجاب عن ذلك السيد محمد صادق الصدر عن هذا اإلشكا  ،قا (رحمه هللا)( :لوأما ما ذكر من أنه
ُ
ليس بعد دلولة القائم دلولة ألحد ،فه او أمر صحيح؛ ألنه إن أريد بدلولة القائم نظام حكمه فهو نظام مستمر إلى
نهاية البشرية تقريبا ألو تحقيقا على ما سنسمع ،لوليس لوراءه حكم آخر ا
 -1كتاب سليم بن قيس بتحقيق محمد باقر األنصاري  :ص.478
 -2اإليقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة :ص.365
 -3غيبة الشيخ الطوسي :ص ،224دالئل اإلمامة :ص.435
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ُ
لوإن أريد به حكمه ما دام في الحياة ،بحيث تنتهي البشرية بعده مباشرة ،فهو أمر غير محتمل ،ألنه أمر تد
كثير من الرلوايات على نفيه كرلوايات الرجعة ،لورلوايات األلولياء ،لورلوايات إن الساعة ال تقوم إال على شرار الخلق
لوغير ذلك ،بل تد على ذلك بعض آيات القرآن كآية دابة األرض بعد العلم بعدم خرلوجها في زمن املهدي نفسه
ا
إذن فالبشرية ستبقى بعد املهدي  لوالنظام سوف يستمر ،لوإنما يراد من ذلك القو  :إنه ليس بعد دلولة
القائم دلولة ألحد من املنحرفين لوالكافرين على الشكل الذي قبل ظهوره ا
لوقا ( :لوأما قوله :لوأكثر الرلوايات أنه لن يمض ي من الدنيا إال قبل القيامة بأربعين يوما فهذه الرلوايات
سنسمعها ،لومؤداها أن الحجة سيرفع  -أي يموت  -قبل القيامة بأربعين يوما لوسنرى أنه ليس املراد بالحجة
شخص اإلمام املهدي بل شخص آخر ،قد يوجد بعد زمن املهدي  بدهر طويل) ( )1ا
أقو  :يشير السيد الصدر إلى مضمون ما جاء في هذه الرلواية :عن أب] عبد هللا  قا  :ما زالت األرض إال
لوهلل تعالى فيها حجة يعرف الحال من الحرام ،لويدع او إلى سبيل هللا ،لوال تنقطع الحجة من األرض إال أربعين يوما
قبل القيامة ،لوإذا رفعت الحجة ،أغلق باب التوبة فال ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل اآلية ألولئك
شرار خلق هللا لوهم الذين يقوم عليهم القيامة ( )2ا
فاملوجود فيها انقطاع الحجة لولم يرد فيها أسم اإلمام املهدي  ،لواملهديون حجج أيضا ا
قا العالمة املجلس ي( :لوإن كان ألوصياء األنبياء لوألوصياء األئمة حججا أيضا) ( )3ا
فاملهديون هم ألوصياء اإلمام املهدي  ،كما ثبت في الرلوايات املتقدمة ،فهم حجج أيضا ،لوألجل لورلود لفظ
الحجة في الرلوايات فسر الحر العاملي في كتابه اإليقاظ من الهجعة ،الحجة بالعقل في ثاي] لوجه من لوجوه الجمع
التي ذكرها بين عدم خلو األرض من الحجة لوبين الرلوايات التي تقو بخلوها أربعين يوما لومن بعدها تقوم
القيامة ،فقا  :ا
ألو يحمل الحجة فيها على ما هو أعم من اإلمام لوالعقل ،ملا رلواه الكليني لوغيره عنهم
حجتين :ظاهرة لوباطنة ،لوالظاهرة :األنبياء لواألئمة
ا

 ،لوالباطنة :العقل)

()4

( :إن هلل على الناس

ا

 .3دفع اشكال البعدية:
اإلشكال الثالث :خالصته( :إن البعدية في قوله( :من بعدهم) ( )5ال تقتض ي البعدية الزمانية ،بل تكون من
َّ
َ
قبيل قوله تعالى﴿ :ف َمن َي ْه ِد ِيه ِمن َب ْع ِاد الل ِاه﴾ ،لوعليه فيجوز كون هؤالء زمان اإلمام املهدي  ،لوهم نوابه
ا
ثم بعد ذلك يشكل لويجيب ،قا  :إن قلت :قا في الرلواية( :فإذا حضرته يعني املهدي الوفاة فليسلمها إلى
ابنه) ينف] هذا التألويل قلت :ال يد هذا على البقاء بعده ،يجوز أن يكون لوظيفة الوصية لئال يك اون ميتة
جاهلية ،لويجوز أن يبقى بعده من يدعو إلى إمامته لوال يضر ذلك في حصر االثني عشر فيه لوفي آبائه) ا
 -1تاريخ ما بعد الظهور :ص.415
 -2كمال الدين :ص.339
 -3بحار األنوار :ج 53ص.149
 -4اإليقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة :ص.367
 :ثم يكون من بعدهم اثنا عشر مهدياً.
 -5يقصد قوله
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لولنا على كالمه عدة نقاط :ا
النقطة األلولى :إن البعدية على قسمين :ا
األلو  :البعدية الزمانية :لوهي التي يكون التأخر فيها بلحاظ الزمن ،كما لو قلت :جاء علي بعد محمد ،فإن
املفهوم عرفا من هذا التعبير البعدية الزمانية ،أي :إن زمن مجيء علي تحقق بعد زمن مجيء محمد ا
الثاي] :البعدية الرتبية :لوهي التي يكون التأخر فيها بلحاظ الرتبة ،كما في قوله تعالى﴿ :من َب ْعد َلوص َّية ُيوصينَ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
ِب َها أ ْلو َد ْين﴾ ،أي :أن مرتبة اإلرث متأخرة عن الوصية لوالدين فيقدم الدين لوما ألوص ى به امليت ثم تأت] رتبة
اإلرث ا
لذا قا السيد الخوئ] في بحث إخراج الخمس بعد املؤنة( :لولكن الظاهر أن املراد بالبعدية ليست هي
البعدية الزمانية لتد على أن حدلوث الخمس متأخر عن إخراج املؤنة ،بل املراد البعدية الرتبية نظير قوله تعالى:
َ
َ ْ َ َّ ُ
وص َين ِب َها أ ْلو َد ْين﴾ يعني إن مرتبة الخمس متأخرة عن املؤنة ،كما أن مرتبة اإلرث متأخرة عن
ِ
﴿من بع ِد لو ِصية ي ِ
()1
الوصية لوالدين ) ،ا
لوبعد أن عرفنا املراد من البعديتين ،أقو  :ا
َ ْ َّ
َ
ألوال :إن البعدية في اآلية الشريفة التي ذكرها في ا اإلشكا لوهي قوله تعالى﴿ :ف َمن َي ْه ِد ِيه ِمن بع ِد الل ِه﴾ ال يراد
منها الزمانية؛ ألن هللا جل ثناؤه خارج عن الزمن لوالزمانيات ،بل عن كل ما هو من صفات املخلوق ،فهو الذي أين
األين لوهو األلو لواآلخر ا
( :من بعده اثنا عشر مهديا) قياس مع الفارق ،فف] اآلية يجب تألويل البعدية؛ ألن هللا
لكن قياس قوله
تعالى منزه عن الزمن لوالزمانيات ،لكن ما املوجب لتألويل قوله( :من بعده اثنا عشر مهديا) ؟ ا
ثانيا :إن الدليل قائم على خالف هذا التألويل ،لو نفس صاحب اإلشكا اعترف بوجود قرينة من نفس رلواية
الوصية تبطل هذا التألويل إال أنه أيضا ألولها بتألويل آخر ال دليل عليه أيضا ،لوليس هو إال صرف احتما  ،لوالدين
ليس مجموعة احتماالت يعتقدها شخص لوال يعتقدها آخر ،فقا ( :إن قلت :قا في الرلواية( :فإذا حضرته يعني
املهدي الوفاة فليسلمها إلى ابنه) ينف] هذا التألويل ،الخ ) ا
قا ( :فذلك اثنا عشر إماما ،ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديا) ا
ثالثا :إن النبي
حيث جاء بحرف (ثم) ،لوهو حرف عطف يد في لغة العرب على التشريك في الحكم لوالترتيب قا الجوهري:
ثم حرف عطف يد على الترتيب لوالتراخي ( ،)2لوهذا يد على أمرين :ا
األلو  :الترتب بين األئمة

لوبين املهديين

 ،بمعنى أن األئمة

لهم املرتبة األلولى ،لومن بعدهم تأت]

ا
رتبة املهديين
الثاي] :تشريك املهديين في كونهم حججا كما كان األئمة (ع) كذلك ا
ُ
لوهذا املعنى جاء في رلوايات أخرى ال يمكن حملها على البعدية الرتبية ا
فعن أب] عبد هللا  في حديث طويل أنه قا ( :يا أبا حمزة ،إن منا بعد القائم أحد عشر مهديا من لولد
الحسين )3( )ا
لوعنه ( :إن منا بعد القائم  اثني عشر مهديا من لولد الحسين  )1( )ا
 -1كتاب الخمس :األول ،شرح :ص.270
 -2تاج العروس :ج 16ص.89
 -3غيبة الشيخ الطوسي :ص ،478مختصر بصائر الدرجات :ص ،38و :ص ،158بحار األنوار :ج 53ص ،145معجم
أحاديث اإلمام المهدي  :ج 4ص ،77اإليقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة :ص.362
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لوعن أب] بصير ،قا ( :قلت للصادق جعفر بن محمد صلوات هللا عليه :يا بن رسو هللا ،سمعت من أبيك
أنه قا  :يكون بعد القائم اثني عشر إماما ،فقا  :إنما قا  :اثني عشر مهديا لولم يقل إثنا عشر إماما ،لولكنهم قوم
من شيعتنا يدعون الناس إلى مواالتنا لومعرفة حقنا)( )2ا
َ
فهل يصح القو بالبعدية الرتبية في كل هذه الرلوايات ؟! لوقياسها على قوله تعالى﴿ :ف َمن َي ْه ِد ِيه ِمن َب ْع ِد
َّ
الل ِه﴾؟ لوهل يفهم اإليسان العرب] من هذه الرلوايات بأن املراد منها البعدية الرتبية ال الزمانية ؟ ا
أمر عليا  أن يسلمها للحسن  ،لوالحسن للحسين  ،لوهكذا كل إمام يسلمها
رابعا :إن النبي
آلخر بعده ،فإن كانت البعدية في اإلمام اآلخر زمانية كذلك تكون في املهديين ،لوإن كانت رتبية فكذلك ،ل اوحدة
السياق ا
( :من سره أن يحيا
خامسا :إن البعدية سواء كانت زمانية أم رتبية يثبت املطلوب ،كما في قو النبي
حيات] ،لويموت ممات] ،لويسكن جنة عدن غرسها رب] ،فليوا عليا من بعدي ،لوليقتد باألئمة من بعدي ،فإنهم
عترت] خلقوا من طينتي) ( )3ا
قا العالمة األميني :فإن هذه التعابير تعطينا خبرا بأن الوالية الثابتة ألمير املؤمنين  مرتبة تسالوق ما ثبت
لصاحب الرسالة ،مع حفظ التفالوت بين املرتبتين باأللولية لواأللولوية ،سواء أريد من لفظ (بعدي) البعدية
الزمانية ،ألو البعدية في الرتبة) ( )4ا
لوقا السيد علي امليالي]( :لوجود كلمة (بعدي) في ألفاظ الحديث كلها ألو أكثرها ،فكلمة (بعدي) صريحة في
هذا املعنى؛ ألن البعدية هذه ،إما بعدية زمانية ألو بعدية رتبية :ربما يستظهر بالدرجة األلولى أن تكون البعدية
رتبية( ،علي لوليكم بعدي) أي غيري ،أي ما عداي في الرتبة علي لوليكم أما إذا كانت كلمة (بعدي) بمعنى الزمان
لوالظرف ،علي لوليكم من بعدي ،يد لوجود هذه الكلمة على أن أمير املؤمنين لولي املؤمنين بعد رسو هللا بال
فصل ،لوإال ملا أسقط بعضهم كلمة (بعدي) في الحديث ،ملا حرفوا هذا الحديث بإسقاط كلمة (بعدي) ( )5ا
فكذلك قوله ( :يا علي ،إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماما لومن بعدهم اثنا عشر مهديا) ا
حجج بعد األئمة بلحاظ الزمن لوبلحاظ الرتبة

فسواء كانت البعدية زمانية أم رتبية يثبت إن املهديين
أيضا ا
 ،سواء فسرنا البعدية زمانية أم رتبية ،نفس هذا املعنى يجري في
فعلي بن أب] طالب  بعد النبي
أحمد الحسن لوص ي اإلمام املهدي  لوبما أن علي بن أب] طالب  بعد الرسو بلحاظ الزمن لوالرتبة،
فكذلك املهدي األلو أحمد الحسن  ،لومن هنا يتضح بطالن قوله( :إن قلت :قا في الرلواية( :فإذا حضرته
يعني املهدي الوفاة فليسلمها إلى ابنه) ينف] هذا التألويل قلت :اال يد هذا على البقاء بعده ) ،ا
لوالغريب في املقام ما قاله الشيخ الحر العاملي( :أن قوله( :من بعد) البد فيه من تقدير مضاف ،فيمكن أن
يقدر من بعد لوالدته ،ألو من بعد غيبته ،لويكون إشارة إلى السفراء لوالوكالء على اإليس لوالجن ،ألو إلى أعيان علماء
شيعته في مدة غيبته ،لويمكن أن يقدر من بعد خرلوجه ،فيكونون نوابا له ) ( )6ا

 -1مختصر بصائر الدرجات :ص ،49و :ص ،182بحار األنوار :ج 53ص .148
 -2كمال الدين :ص ،385مختصر بصائر الدرجات :ص ،212مستدرك سفينة البحار :ج 10ص.516
 -3مناقب ابن شهر آشوب :ج 3ص.5
 -4الغدير :ج 1ص.377
 -5محاضرات في االعتقادات :ج 1ص.165
 -6األيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة  :ص.369
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فال موجب لالبدية تقدير مضاف فيكون ،إما من بعد لوالدته ،فيكون إشارة إلى السفراء لوالوكالء ،لوإما تقدير
من بعد غيبته ،فيكون إشارة إلى السفراء إلى أعيان علماء شيعته في مدة غيبته ،لوإما تقدير من بعد خرلوجه،
فيكونون نوابا له ا
لوكأنه جعل الرلواية التي تقو أن املهديين قوم من شيعتنا شاهدا على االحتما الثالث ،حيث ألوردها بعد
قوله املتقدم ا
لوالحاصل :أن الحر العاملي توهم أن أخبار املهديين تنف] الرجعة من جهة ،لومن ثانية توهم أن اإلمام املهدي
 ال عقب له ،كما تقدم لوستأت] اإلشارة لذلك أيضا ا
سادسا :قوله ( :يجوز أن يكون لوظيفة الوصية لئال يكون ميتة جاهلية ) ،ا
في الحقيقة لم أفهم لهذه العبارة لوجها علميا ،إذ ما فائدة الوصية التي يوصيها اإلمام املهدي إلى شخص
ليس حجة خصوصا لوهم يقولون أن بعد املهدي يكون هرج لومرج أربعين يوما ثم تقوم القيامة ؟ ا
لوكما هو معلوم أن الوص ي يوص ي للوص ي من بعده ،فالبد من القو أن الذي يوص ي له املهدي  لوصيا،
لوهذه سنة األلوصياء املعلومة عند الجميع ،فلماذا املهدي ينفرد عن هذه السنة ؟ لوما الدليل على انفراده
بكونه يوص ي إلى شخص غير لوص ي له ؟ ا
ثم إي] ألعجب من تبرير ما تقدم بقوله( :لئال يكون ميتة جاهلية) ،أي :لك] ال يكون اإلمام املهدي  قد
مات بال لوصية عند لوفاته فتكون ميتته ميتة جاهلية ،فيقو بكون الشخص الذي يوص ي له املهدي  ليس
لم يوص عند لوفاته ؟! فمن
لوصيا له ،بل لدفع محذلور امليتة الجاهلية ،لوفي الوقت نفسه يقولون بأن النبي
األلولى أن ال يموت ميتة جاهلية ،فهل أصبح اإلمام املهدي  أفضل من جده محمد  ،أم كان محمد غافال
عن الوصية ؟ ا
عن كون املوت بال لوصية يكون ميتة جاهلية ،أم هناك دليل خاص استثنى محمدا
سابعا :قا ( :لويجوز أن يبقى بعده من يدعو إلى إمامته ،لوال يضر ذلك في حصر االثني عشر فيه لوفي آبائه) ا
أقو  :يتصور الذي يبقى بعد اإلمام املهدي  لويكون داعيا إلمامته على نحوين :ا
األلو  :أن يكون إيسانا عاديا كالنواب األربعة الذين كانوا في الغيبة الصغرى ا
لوهذا ما احتمله الشيخ الحر العاملي ،فقا ( :فيجوز كون املذكورين في زمن املهدي  ،لويكونوا نوابا له،
كل لواحد نائب في جهة ،ألو في مدة) ( )1ا
لوهذا الكالم ال يمكن قبوله ،إذ الرلوايات تقو بعد لوفاة اإلمام املهدي  ،فأي معنى للنيابة بعد لوفاته؟
فالنيابة في الحياة ال بعد الوفاة ا
الثاي] :أن يكون الذي يبقى بعده لوصيا له ،لوإذا كان كذلك البد أن يكون معصوما ا
أما النحو األلو  :فلم يرد فيه دليل ا
تد على أنهم ألوصياء املهدي

لوأما النحو الثاي] :فالدليل قائم عليه ،إذ رلواية الوصية لورلوايات املهديين
 لولوالة عهده لوهم األئمة من بعده كما تقدم ا
فكيف يقدم االحتما الخالي من الدليل ،بل مع لورلود الدليل على خالفه ؟ ا
لوأما قوله( :لوال يضر ذلك في حصر االثني عشر فيه لوفي آبائه) ،فهذا ال خالف فيه ،فهو  -أي اإلمام املهدي
ال ينف] ذلك ،لوهذا ما نقله صاحب اإلشكا عن السيد
 - خاتم األئمة ،لوالقو بوجود املهديين
املرتض ى بقوله( :قا املرتض ى :ال يقطع بزلوا التكليف عند موته ،بل يجوز أن يبقى حصر االثني عشر فيه ،بعد
 -1األيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة :ص.369
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أئمة يقومون بحفظ الدين لومصالح أهله ،لوال يخرجنا هذا القو عن التسمية باالثني عشرية ألنا كلفنا بأن يعلم
إمامتهم إذ هو موضع الخالف لوقد بينا ذلك بيانا شافيا فيهم ،لوال موافق لنا عليهم ،فانفردنا بهذا االسم عن غيرنا
من مخالفيهم) ( )1ا
ا

 .4دفع اشكال كون رواية الوصية رواية آحاد(:)2
اإلشكا الرابع من إشكاالت صاحب كتاب الصراط املستقيم ،خالصته :إن الرلواية التي بينت لوصية رسو
آحادية توجب ظنا ،لومسألة اإلمامة علمية ،فال تثبت إال بالقطع لواليقين ا
هللا
لومن هنا يا أبنائ] لنقف عند هذا الكالم لوندرسه دراسة موضوعية لنخرج بنتيجة علمية ،لولنرى هل يمكن أن
يثبت هذا اإلشكا أمام النقد العلمي ؟ ا
من أخبار اآلحاد ،لوأخبار اآلحاد توجب الظن ،لومسألة اإلمامة البد أن
إنه أدعى أن لوصية رسو هللا
تثبت بطريق علمي يقيني قطعي غير ظني ،فرلواية الوصية ال يمكن أن تثبت اإلمامة ملن يأتون بعد اإلمام املهدي
 ،ألنها ال تفيد القطع لواليقين ،بل تفيد الظن ا
الويرد على هذا الكالم عدة نقاط :ا
النقطة األلولى :إن الشيخ الطوس ي بعد أن ذكر رلواية الوصية لومجموعة من الرلوايات ،قا  :فإن قيل :دلوا ألوال
على صحة هذه األخبار ،فإنها [أخبار .آحاد ال يعو عليها فيما طريقه العلم ،لوهذه مسألة علمية ،ثم دلوا على
أن املعني بها من تذهبون إلى إمامته ،فإن األخبار التي رلويتموها عن مخالفيكم لوأكثر ما رلويتموها من جهة
الخاصة إذا سلمت فليس فيها صحة ما تذهبون إليه؛ ألنها تتضمن (العدد فحسب ،لوال تتضمن) غير ذلك ،فمن
أين لكم أن أئمتكم هم املرادلون بها دلون غيرهم ا
قلنا :أما الذي يد على صحتها فإن الشيعة اإلمامية يرلولونها على لوجه التواتر خلفا عن سلف ،لوطريقة
تصحيح ذلك موجودة في كتب اإلمامية في النصوص على أمير املؤمنين  ،لوالطريقة لواحدة ( )3ا
النقطة الثانية :أن رلواية الوصية رلواها الشيخ الطوس ي ،لوهو أشهر من أن ُيعرف ،فال يمكن أن ينقل رلواية
غير معتمد عليها ،ألنه من األمور املعيبة فال يمكن أن ينسب ذلك لشيخ الطائفة ،قا الشيخ الحر :بل املعلوم
من حا أرباب السير لوالتواريخ :أنهم ال ينقلون من كتاب غير معتمد مع تمكنهم من النقل من كتاب معتمد فما
الظن برئيس املحدثين ،لوثقة اإلسالم لورئيس الطائفة املحقة ؟ ( )4ا
النقطة الثالثة :من املعرلوف أن أخبار اآلحاد إذا كانت محفوفة بقرائن تكون خارجة عن التقسيم الرباعي
الذي قسموا الحديث طبقا لها ،لوهذا املعنى ذكره الشيخ الحر العاملي ،فقا ( :أنهم اتفقوا على أن مورد
التقسيم  -أي تقسيم الخبر إلى ضعيف لوصحيح لوموثق لوحسن  -هو خبر الواحد الخالي عن القرينة لوقد عرفت:
أن أخبار كتبنا املشهورة محفوفة بالقرائن ،لوقد اعترف بذلك أصحاب االصطالح الجديد في عدة مواضع قد
نقلنا بعضها فظهر ضعف التقسيم املذكور لوعدم لوجود موضوعه في الكتب املعتمدة لوقد ذكر صاحب (املنتقى)
أن :أكثر أنواع الحديث املذكورة في دراية الحديث بين املتأخرين من مستخرجات العامة ،بعد لوقوع معانيها في
أحاديثهم ،لوأنه ال لوجود ألكثرها في أحاديثنا لوإذا تأملت لوجدت التقسيم املذكور من هذا القبيل) ( )5ا
 -1الصراط المستقيم :ج 2ص ،152اإليقاظ من الهجعة :ص.368
 -2االشكال اوردناه هنا لكونه احد اشكاالت صاحب كتاب الصراط المستقيم فاردنا جمع اشكاالته في موضع واحد.
 -3الغيبة للشيخ الطوسي :ص.156
 -4وسائل الشيعة طبعة آل البيت :ج 30ص.253
 -5وسائل الشيعة طبعة آل البيت :ج 30ص.262
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لوقد تقدم أن رلواية الوصية محفوفة بقرائن كثيرة تد على صحتها ،فال داع لإلعادة هنا ا
النقطة الرابعة :قوله( :لومسألة اإلمامة علمية ،فال تثبت إال بالقطع لواليقين) ا
أقو  :يرد عليه :ا
ألوال :إن كانت مسألة اإلمامة مسألة علمية ،ال تثبت إال بالقطع لواليقين ،فلماذا ذهبوا إلى القو بعدم إمكان
املشاهدة لصاحب العصر لوالزمان  ،بسبب توقيع السمري ،لوهو من أخبار اآلحاد عندهم ،بل مخدلوش في
سنده ،إما باإلرسا  ،لوإما بمجهولية الرالوي ،لوال يفيد القطع لواليقين طبقا للموازين املتبعة عندهم ؟! لومسألة
املشاهدة لإلمام لوادعاء السفارة عنه أيضا مسألة علمية ا
ثانيا :إن القطع لواليقين حاصالن ،لكون رلواية الوصية محفوفة بالقرائن التي توجب ذلك ،لوقد تقدمت
لوعليه فيمكن االستدال بها على اإلمامة ا

 .5دفع اشكال عدم ذكر النبي (ص) اسماء املهديين:
لم يبين املتأخرين بجميع أسمائهم ،لوال كشف عن صفاتهم مع الحاجة
اإلشكا الخامس هو :إن النبي
إلى معرفتهم ،فيلزم تأخير البيان عن الحاجة ا
لويمكن مناقشة هذا التوهم بعدة نقاط :ا
بيان كل ش يء ،بل لكل ش يء لوقته لوأهله ،لوهم أعلم
لواألئمة
النقطة األلولى :ال يلزم على الرسو
لوأشارلوا إلى أمهات املسائل
بالوقت منا ،بل لوهناك أسرار كثيرة متعلقة باإلمام املهدي أخفاها أهل البيت
التي تعرف األمة بإمامها ،لوهذا ما يظهر من كثير من الرلوايات ،لوإليكم يا أبنائ] بعضا من تلك الرلوايات :ا
رلوى الشيخ الصدلوق ( :لوهكذا يكون سبيل القائم  له علم إذا حان لوقت خرلوجه انتشر ذلك العلم من
نفسه ) ( )1ا
لوهذا هو مقتض ى الحكمة؛ ألن لكل لوقت لوزمان علم خاص يبث في زمان دلون آخر ،لوهذا ما تشهد له رلوايات
كثيرة  ،لوالتي منها هذه الرلواية ا
لوعن أب] عبد هللا  ،قا ( :العلم سبعة لوعشرلون حرفا ،فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف
الناس حتى اليوم غير الحرفين فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة لوالعشرين حرفا فبثها في الناس لو ضم إليها الحرفين
حتى يبثها سبعة لوعشرين حرفا) ( )2ا
فهي تد بصراحة على أن هناك علما مذخورا يأت] به القائم  ،لولذا قا السيد الخوئ] (رحمه هللا):
(لومن هنا قد لورد في بعض الرلوايات إن أحكاما بقيت عند صاحب ا األمر عجل هللا تعالى فرجه الشريف لوهو 
بعد ظهوره يبين تلك األحكام للناس) ( )3ا
لوكذلك نجد بعض الرلوايات تبين أن عدم تسمية املهدي  مما عهد به رسو هللا لعلي بن أب] طالب
ا
فعن أبا جعفر( :سأ عمر بن الخطاب أمير املؤمنين  فقا  :أخبري] عن املهدي ما أسمه ؟ فقا
 :أما اسمه فإن حبيبي عهد إلي أن ال أحدث به حتى يبعثه هللا) ( )4ا
 -1كمال الدين وتمام النعمة :ص ،155بحار األنوار :ج 36ص.208
 -2مختصر بصائر الدرجات :ص.117
 -3محاضرات في أصول الفقه :ج 5ص.320
 -4اإلمامة وتبصرة :ص ،117كمال الدين :ص ،638بحار األنوار :ج 51ص.36
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لوعن أمير املؤمنين  أنه قا ( :لوأشهد على رجل من لولد الحسين ال يسمى لوال يكنى حتى يظهر أمره فيمألها
عدال كما ملئت جورا ) ( )1ا
متحفظين على شخصية صاحب األمر ؛ ألنها من األسرار ا
كما لوتوج0د رلوايات تبين أن أهل البيت
عن أحمد بن محمد بن أب] نصر ،قا  :سألت أبا الحسن الرضا  عن مسألة فأبى لوأمسك ،ثم قا ( :لو
أعطيناكم كلما تريدلون كان شرا لكم لوأخذ برقبة صاحب هذا األمر )2( ) ،ا
أخفوا هذه الشخصية ألهميتها ،لوأبهموا كثيرا من األمور
كل هذه الرلوايات لوغيرها تؤكد أن آ محمد
املتعلقة بها ،في الوقت نفسه نجدهم بينوها بيانا شافيا لواضحا كالشمس في رابعة النهار ،لوهنا تتجلى حكمة آ
محمد

 ،بحيث أحكوا األمر لومنعوا املدعين منه ،في الوقت نفسه بينوه ببيان شاف لولواف ا

كانت تخرج على ظاهر يوافق باطنه األمن من العواقب في ذلك
قا الشيخ املفيد( :إن أقوا األئمة
لويخرج منها ما ظاهره خالف باطنه للتقية لواالضطرار لومنها ما ظاهره اإليجاب لواإللزام ،لوهو في نفسه ندب لونفل
لواستحباب لومنها ما ظاهره نفل لوندب ،لوهو على الوجوب لومنها عام يراد به الخصوص ،لوخاص يراد به العموم،
لوظاهر مستعار في غير ما لوضع له حقيقة الكالم ،لوتعريض في القو لالستصالح لواملداراة لوحقن الدماء لوليس
ذلك بعجيب منهم لوال ببدع ،لوالقرآن الذي هو كالم هللا  لوفيه الشفاء لوالبيان قد اختلفت ظواهره ،لوتباين
الناس في اعتقاد معانيه ) ( )3ا
فبعد جهلنا بحقيقة مقاصد أئمة الدين كما ذكر الشيخ املفيد من جهة ،لومعرفتنا أن أهل البيت تقصدلوا في
يسم املتأخرين
إخفاء األمور املتعلقة بعصر الظهور من جهة ثانية ،ال يصح القو  :بأن النبي
ملاذا لم ِ
 ،لوال يريدلون إطالع الناس عليه ،ألسباب
بأسمائهم لوصفاتهم ،فاألمر قد بينته الرلوايات بأنه سر آ محمد
كثيرة :ا
أعلم بالوقت ؟ ا

منها :ما تقدم من أن لكل علم أهل لولوقت ،لوهم
لومنها :خشية إذاعة سرهم ا
أكدلوا على مسألة كتمان سرهم ا
لولهذا نجد أهل البيت
عن أب] حمزة ،عن علي بن الحسين  ،قا ( :لوددت لوهللا أي] افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض لحم
ساعدي :النزق لوقلة الكتمان) ( )4ا
لوعن أب] جعفر ( :لوالية هللا أسرها إلى جبرئيل  ،لوأسرها جبرئيل إلى محمد  ،لوأسرها محمد إلى
علي ،لوأسرها علي إلى من شاء هللا ،ثم أنتم تذيعون ذلك ،من الذي أمسك حرفا سمعه ؟ قا أبو جعفر  :في
حكمة آ دالود ينبغي للمسلم أن يكون مالكا لنفسه ،مقبال على شأنه ،عارفا بأهل زمانه ،فاتقوا هللا لوال تذيعوا
حديثنا) ( )5ا
النقطة الثانية :إن قبح تأخير البيان عن لوقت الحاجة مختلف فيه ،فيكون اإلشكا مبنائيا ،فمنهم من قا
بها لومنهم من رفضها ،لوعليه فال يرد اإلشكا املتقدم على من لم يؤمن بها فيكون النقاش مبنائيا ا

 -1غيبة النعماني :ص ،68ورواه في الوسائل عن أبي جعفر الباقر  :وسائل الشيعة طبعة آل البيت :ج 16ص.238
 -2الكافي :ج 2ص ،224بحار األنوار :ج 72ص.77
 -3المسائل السروية :ص.76
 -4الكافي :ج 2ص.221
 -5الكافي :ج 2ص.224
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فمن القائلين بالقبح العالمة الحلي لوصاحب املعالم ،حيث قا األلو  ( :ال يجوز تأخير البيان عن لوقت
الحاجة ،لوإال لزم تكليف ما ال يطاق ) ( )1ا
لوقا الثاي]( :فاعلم :أنه ال خالف بين أهل العد في عدم جواز تأخير البيان عن لوقت الحاجة لوأما تأخيره
عن لوقت الخطاب إلى لوقت الحاجة ،فأجازه قوم مطلقا ،لومنعه آخرلون مطلقا )2( ) ،ا
لومن الذين قالوا بعدم صحة هذه القاعدة املحقق النائيني ،قا ( :لكن التحقيق أن يقا إن العقالء حين
كونهم في مقام البيان لوإن كان بنائهم على بيان تمام ماله دخل في ما يتعلق بأحكامهم لوعدم تأخيره عن مقام
التخاطب فضال عن مقام الحاجة ،إال أن ذلك إنما هو في ما لم تجر عادة املتكلم على إظهار تمام مراده بقرائن
منفصلة ألجل مصلحة تقتض ي ذلك ،ضرلورة أنه مع لوجود املصلحة املقتضية التأخير ال قبح في تأخير البيان عن
لوقت الحاجة فضال عن لوقت الخطاب ،فإذا فرض كون املتكلم حكيما لوأنه يراعي الحكمة لواملصلحة في بيان
مراده في كل لوقت بخصوصه لم يكن تأخير بعض مراداته عن لوقت الحاجة قبيحا) ( )3ا
لوقا تلميذه السيد الخوئ]( :فالتحقيق في املقام أن يقا  :إن قبح تأخير البيان عن لوقت الحاجة إنما هو
ألحد أمرين ال ثالث لهما ا
األلو  :أنه يوجب لوقوع املكلف في الكلفة لواملشقة من دلون مقتض لها في الواقع كما إذا افترضنا ان العام
مشتمل على حكم إلزام] في الظاهر لولكن كان بعض أفراده في الواقع مشتمال على حكم ترخيي ي ،فإنه ال محالة
يوجب إلزام املكلف لولوقوعه باإلضافة إلى تلك األفراد املباحة في املشقة لواملكلفة من دلون موجب لومقتض لها،
لوهذا من الحكيم قبيح ا
الثاي] :أنه يوجب إلقاء املكلف في املفسدة ألو يوجب تفويت املصلحة عنه كما إذا افترضنا ان العلم مشتمل
على حكم ترخيي ي في الظاهر ،لولكن كان بعض أفراده في الواقع لواجبا ألو محرما ،فإنه على األلو ي اوجب تفويت
املصلحة امللزمة عن املكلف ،لوعلى الثاي] يوجب إلقائه في املفسدة ،لوكالهما قبيح من املولى الحكيم ا
لولكن من املعلوم إن هذا القبيح قابل للرفع ،ضرلورة أن املصلحة األقوى إذا اقتضت إلقاء املكلف في
املفسدة ألو تفويت املصلحة عنه ألو إلقائه في الكلفة لواملشقة ف اال قبح فيه أصال فإذا ال يكون قبح تأخير البيان
عن لوقت الحاجة كقبح الظلم ليستحيل انفكاكه عنه ،بل هو كقبح الكذب يعني أنه في نفسه قبيح مع قطع
النظر عن طرلو أي عنوان حسن عليه ا
فإذا افترضنا أن املصلحة تقتض ي تأخير البيان عن لوقت الحاجة لوكانت أقوى من مفسدة تأخيره ألو كان في
تقديم البيان مفسدة أقوى منها فبطبيعة الحا ال يكون تأخيره عندئذ قبيحا ،بل هو حسن لوالزم  ،فالنتيجة
إن قبح تأخير البيان عن لوقت الحاجة بما أنه ذات] بمعنى االقتضاء دلون العلة التامة فال مايع من تأخيره عن
لوقت الحاجة إذا اقتضته املصلحة امللزمة التي تكون أقوى من مفسدة التأخير ،ألو كان في تقديم البيان مفسدة
أقوى من مفسدة تأخيره لوال يكون عندئذ قبيحا ا
لوبكلمة أخرى إن حا تأخير البيان عن لوقت الحاجة في محل الكالم كحا تأخيره في أصل الشريعة املقدسة
حيث إن بيان األحكام فيها كان على نحو التدريج لواحدا بعد لواحد ملصلحة التسهيل على الناس ،نظرا إلى أن
بيانها دفعة لواحدة عرفية يوجب املشقة عليهم لوهي طبعا توجب النفرة لواإلعراض عن الدين لوعدم الرغبة إليه
لومن الطبيعي إن هذا مفسدة تقتض ي أن يكون بيانها على نحو التدريج ليرغب الناس إليه رغم أن متعلقاتها
 -1مبادئ الوصول :ص.161
 -2معالم الدين ومالذ المجتهدين :ص.157
 -3تقرير بحث النائيني للسيد الخوئي :ج 1ص.508
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مشتملة على املصالح لواملفاسد من األلو فتأخير البيان لوتدريجيته إنما هو ملصلحة تستدعي ذلك  -لوهي التسهيل
على الناس لورغبتهم إلى الدين  -لومن الواضح إن هذه املصلحة أقوى من مصلحة الواقع التي تفوت عن املكلف ا
لومن هنا قد لورد في بعض الرلوايات إن أحكاما بقيت عند صاحب األمر عجل هللا تعالى فرجه الشريف لوهو
 بعد ظهوره يبين تلك األحكام للناس ،لومن املعلوم إن هذا التأخير إنما هو ملصلحة فيه ألو ملفسدة في البيان
باملخصصات
 ،لوعليه فال إشكا في تخصيص عمومات الكتاب لوالسنة الواردة في عصر النبي األكرم
حيث إن املصلحة تقتض ي تأخيرها عن لوقت الحاجة لوالعمل ألو كانت في

الواردة في عصر األئمة األطهار
تقديمها مفسدة ملزمة تمنع عنه) ( )1ا
من قبيل تأخير البيان
لوطبقا للكالم الذي ذكراه النائيني لوالخوئ] ،حتى لو كان عدم ذكر أسماء املهديين
أخفى أسماءهم ملصلحة أقوى من بيانها ا
عن لوقت الحاجة ،فال يكون قبيحا ،إذ أن النبي

ليس من قبيل تأخير البيان عن لوقت الحاجة ،بل من
النقطة الثالثة :إن عدم ذكر أسماء املهديين
قبيل تأخير البيان عن لوقت الخطاب لوهو جائز باإلجماع :ا
أما جواز تأخير البيان عن لوقت الخطاب ،فقد صرح غير لواحد من العلماء بجواز تأخير البيان عن لوقت
الخطاب ،قا الشيخ الطوس ي( :فعندنا إن تأخير البيان يجوز عن لوقت الخطاب ،لوإنما ال يجوز عن لوقت
الحاجة) ( )2ا
لوأما كون ما نحن فيه من قبيل تأخير البيان عن لوقت الخطاب ،فهو ما تقدم في النقطة األلولى مضافا إلى
هذه الرلواية التي رلواه الشيخ النعماي] في غيبته :ا
عن معاذ بن كثير ،عن أب] عبد هللا جعفر بن محمد  أنه قا ( :الوصية نزلت من السماء على رسو هللا
كتاب مختوم إال الوصية ،فقا جبرئيل  :يا محمد ،هذه
كتابا مختوما ،لولم ينز على رسو هللا
 :أي أهل بيتي ،يا جبرئيل ؟ فقا  :نجيب هللا منهم لوذريته
لوصيتك في أمتك إلى أهل بيتك فقا رسو هللا
ليورثك في علم النبوة قبل إبراهيم ،لوكان عليها خواتيم ،ففتح علي  الخاتم األلو لومض ى ملا أمر فيه ،ثم فتح
الحسن  الخاتم الثاي] لومض ى ملا أمر به ،ثم فتح الحسين  الخاتم الثالث فوجد فيه :أن قاتل لواقتل
لوتقتل لواخرج بقوم للشهادة ،ال شهادة لهم إال معك ،ففعل ،ثم دفعها إلى علي بن الحسين  لومض ى ،ففتح
علي بن الحسين الخاتم الرابع فوجد فيه :أن أطرق لواصمت ملا حجب العلم ،ثم دفعها إلى محمد بن علي 
ففتح الخاتم الخامس فوجد فيه :أن فسر كتاب هللا تعالى لوصدق أباك لولورث ابنك العلم لواصطنع األمة ،لوقل
الحق في الخوف لواألمن لوال تخش إال هللا ،ففعل ،ثم دفعها إلى الذي يليه ،فقا معاذ بن كثير :فقلت له :لوأنت
هو ؟ فقا  :ما بك في هذا إال أن تذهب  -يا معاذ  -فترلويه عني ،يعم ،أنا هو ،حتى عدد علي اثنا عشر اسما ،ثم
سكت ،فقلت :ثم من ؟ فقا  :حسبك) ( )3ا
مكلفون من هللا تعالى بالعمل بهذا الخاتم،
فنالحظ في هذه الرلواية لكل إمام خاتم يعمل بما فيه ،ألنهم
كل حسب زمانه لولوقته ،لوهذا ال يلزم منه تأخير البيان عن لوقت الحاجة ،بل هذا مقتض ى التدرج في التبليغ
لوقيادة األمة ،ثم إن قوله  :حسبك ،يشعر بأن بعده كالم إال أنه لم يحن لوقته في زمن سؤا السائل ا

 -1محاضرات في أصول الفقه :ج 5ص.320
 -2عدة األصول (ط.ق) :ج 3ص.11
 -3غيبة النعماني :ص ،60بحار األنوار :ج 36ص.210
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إال في لوقت ظهور ألولهم  ،فكيف يكون تأخير البيان في عدم ذكر
ثم إننا غير مكلفين بمعرفة املهديين
اسماهم من قبيل تأخير البيان عن لوقت الحاجة ؟ لوإال للزم تأخير ذكر أسماء األئمة املعصومين في الشرائع
السابقة من قبيل تأخير البيان عن لوقت الحاجة ،لوهذا ال يمكن أن يقو به أحد ا
قا السيد املرتض ى( :ال يقطع بزلوا التكليف عند موت املهدي  ،بل يجوز أن يبقى بعده أئمة يقومون
بحفظ الدين لومصالح أهله ،لوال يخرجنا ذلك عن التسمية باالثني عشرية؛ ألنا كلفنا أن يعلم إمامتهم ،لوقد بينا
ذلك بيانا شافيا ،فانفردنا بذلك عن غيرنا) ( )1ا
لوامللفت أن صاحب اإلشكا قد أجاب عنه في مكان آخر من نفس الكتاب ،حيث قا  :إن قيل :إن اإلمامة إن
ُ
ْ َْ ْ َُ
كانت ركنا في الدين ،فقد أخل هللا لورسوله بها قبل يوم الغدير ،إذ فيه أنز ﴿ :ال َي ْو َم أك َمل ُت لك ْم ِد َينك ْم﴾ لولزم
أن من مات قبل ذلك ،لم يكن مؤمنا لفوات ركن من إيمانه ،لوفيه تأخير البيان عن [لوقت .الحاجة ،لوإن لم تكن
لقيامه مقامه ،فال تأخير عن الحاجة لوال شك أن دين
ركنا لم يضر تركها قلنا :هي ركن من بعد موت النبي
إنما تكمل تدريجا بحسب الحوادث ،ألو أنه كمل قبل فرض التكليف ،لوامليتون قبل الغدير كمل الدين
النبي
نص على علي في
لهم بالنبي  ،لوالخطاب للحاضرين ،لوليس فيه تكميل الدين لغيرهم على أن النبي
مواضع شتى في مبدأ األمر ( )2ا
أيضا ا
أقو  :هذا الكالم الذي ذكره يجري بعينه في املهديين
لوكونهم بعد اإلمام املهدي 
بينوا ل األمة املهديين
لوآله الطاهرين
النقطة الرابعة :إن النبي
لكنهم لم يذكرلوا أسماء املهديين الذين يأتون بعد املهدي األلو  ،لولنسمي هذا بيانا إجماليا ،كما في كثير من
األمور التي بينها الشرع بيانا إجماليا ،كعالم البرزخ لوالجنة لوالنار ،إال أن ذلك ال يبرر إنكار تلك العوالم ،إذ ليس
املالك في عدم اإلنكار هو العلم التفصيلي ،لوإال لزم إنكار كثير من الحقائق التي اخبر بها هللا تعالى لوأنبياؤه
 ،فالرجعة نحن مؤمنون بها لقيام الدليل عليها ال ألنها قد ُبينت لنا بيانا تفصيليا ا
لوألوصياؤه
فف] ما نحن فيه يأت] نفس الكالم ،فاملهديون
 ،بأنهم ألوصياء اإلمام املهدي
بينهم أهل البيت
محمد بن الحسن  ،لوالقوام من بعده ،لوقد بينت دلورهم الرلوايات بيانا تفصيليا غاية ما في األمر أن
أسماءهم لم تبين  -لوإن كنت أعتقد أنهم
األحاديث التي جاءت فيهم

بينوهم في الرلوايات لكنا نجهل ذلك  -لكن هذا ال يسوغ رد كل

 ،لوقد تقدم ذكرها فيما مض ى ا ا

 .6دفع اشكال وجود اضافة زائدة في نص الوصية:
اإلشكا السادس هو :إن رلواية الوصية فيها زيادة ،لوهذه الزيادة شاذة ال تعارض الشائعة الذائعة لوهذه
 ،لوهذا يتعارض مع ما هو شائع بين املصنفين من أناه ليس بعد دلولة
للمهديين
الزيادة هي ذكر النبي
القائم دلولة ألحد ،بل بعد شهادة اإلمام املهدي  تكون الرجعة لوال ترتفع املعارضة إال برد هذه الرلواية ا
هذا هو اإلشكا السادس ،لوسأبينه في نقاط :ا
النقطة األلولى :دعوى أن رلواية الوصية فيها زيادة شاذة ،لوهذه الشاذة ال تعارض الشائعة الذائعة ا

 -1الصراط المستقيم :ج 2ص.152
 -2الصراط المستقيم :ج 1ص.314
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( :فإذا حضرته  -أي محمد بن الحسن
أقو  :إنه يقصد بالزيادة التي جاءت في الوصية ،هي قوله
العسكري  - الوفاة فليسلمها إلى ابنه ألو املقربين ،له ثالثة أسام] :اسم كإسمي لواسم أب] ،لوهو عبد هللا،
لوأحمد ،لواالسم الثالث :املهدي ،هو ألو املؤمنين) ا
لوقد تقدم أن الزيادة التي ذكرها لم تتفرد بها الوصية ،بل جاءت في رلوايات كثيرة أشرنا إليها فيما سبق ،منها:
رلواية حذيفة ابن اليمان التي ذكر فيها نفس األسماء الثالثة املوجودة في رلواية الوصية ا
لومنها :الرلواية التي تبين أن لإلمام املهدي  ابنا يطلع عليه في زمن غيبته الكبرى ا
لومنها :الرلواية التي دلت على أن الرايات ُتهدى البن صاحب الوصيات ،لوصاحب الوصيات هو اإلمام املهدي
 ،لوالرايات ُتهدى إلى ابنه لوهو املذكور في الوصية ا
لومنها :الرلوايات التي دلت على لوجود مهديين اثني عشر يأتون بعد اإلمام املهدي  ا
يخرج في املشرق لوهو من أهل بيت اإلمام املهدي  ا
لومنها :الرلوايات التي دلت على لوجود شاب ا
ا
لومنها :الرلوايات التي تثبت لوجود الذرية لإلمام املهدي  ،لوليس هذه الذرية إال املهديين االثني عشر
لومنها :الرلوايات التي دلت على لوجود قوام بعد اإلمام املهدي  ،لوقد تقدمت كل هذه الرلوايات يا ألوالدي
الكرام في الحلقات السابقة ا
فبعد كل هذه الرلوايات التي تؤكد ما سماها بالزيادة ،إما بالنص عليها كرلواية حذيفة ابن اليمان املتقدمة،
ألو باإلشارة كباقي الرلوايات األخرى ،فكيف يمكن أن توصف تلك الزيادة بالشذلوذ ؟ ا
لوأما بالنسبة ملعارضة الزيادة  -كما يقو  -للرلوايات الشائعة ،فهو مجرد لوهم خا عن الدليل ،إذ أثبتنا فيما
تقدم أن رلوايات املهديين ال تعارض رلوايات األئمة االثني عشر ،كما أنها ال تعارض رلوايات الرجعة ،لوكذا ال
تعارض الرلوايات القائلة برفع الحجة من األرض أربعين يوما ،كما تقدم لوسيأت] أيضا ا
لوالقو باملعارضة توهم محض ،لو ضرب من ضرلوب االجتهاد الظني العاري عن الدليل ا
النقطة الثانية :إن هذه الزيادة الشاذة تعارض ما هو شائع بين املصنفين الذين قالوا :ليس بعد دلولة القائم
 دلولة ألحد ا
فيرد عليه ألوال :إن الكثير من العلماء تعرضوا لرلوايات املهديين لولم يقطعوا بنفيها ،كما أنهم لم ينفوا التكليف
بعد اإلمام املهدي  ،فلماذا لم يفهموا منها التعارض :ا
قا السيد املرتض ى (رحمه هللا)( :ال يقطع بزلوا التكليف عند موته ،بل يجوز أن يبقى حصر االثني عشر
فيه ،بعد أئمة يقومون بحفظ الدين لومصالح أهله ،لوال يخرجنا هذا القو عن التسمية باالثني عشرية؛ ألنا
كلفنا بأن يعلم إمامتهم إذ هو موضع الخالف لوقد بينا ذلك بيانا شافيا فيهم ،لوال موافق لنا عليهم ،فانفردنا بهذا
االسم عن غيرنا من مخالفيهم) ( )1ا
لوقا الشيخ الطبرس ي (رحمه هللا)( :لوجاءت الرلواية الصحيحة :بأنه ليس بعد دلولة القائم  دلولة ألحد ،إال
ما رلوي من قيام لولده إن شاء هللا تعالى ذلك ،لولم ترد به الرلواية على القطع لوالثبات ،لوأكثر الرلوايات أنه لن
يمض ى  من الدنيا إال قبل القيامة بأربعين يوما ،يكون فيها الهرج ،لوعالمة خرلوج األموات ،لوقيام الساعة،
لوهللا أعلم) ( )2ا

 -1الصراط المستقيم :ج 2ص ،152االيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة :ص.368
 -2إعالم الورى بأعالم الهدى :ج 2ص.295
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فكالم السيد املرتض ى لواضح في أنه بصدد املحاججة مع الخصم ،ألجل الحفاظ على اسم الفرقة اإلثني
عشرية ،لذا فهو يقو نحن ال نقطع بارتفاع التكليف بعد شهادة اإلمام املهدي  ،بل يجوز أن يبقى بعد
شهادته  من يقوم بعده بحفظ الدين لومصالح أهله ،إال إن ذلك ال يخرجنا عن كوننا اثني عشرية ،لويعلل
ذلك بأننا مكلفين أن يعلم إمامة األئمة اإلثني عشر ،لوهو الذي حصل فيه الخالف بيننا لوبين غيرنا ،فغيرنا ال
يعتقد بإمامتهم لونحن يعتقد بها ،فانفردنا نحن بهذه التسمية ا
لوكالمه صريح في :ا
ألوال :عدم القطع بارتفاع التكليف بعد شهادة اإلمام املهدي  ا
ثانيا :جواز أن يبقى بعد شهادة اإلمام املهدي  من يقوم بعده بحفظ الدين لومصالح أهله ا
لكن يقو السيد املرتض ى إن االلتزام بهذين األمرين ال يخرجنا عن كوننا اثني عشرية( ،ألنا كلفنا بأن يعلم
إمامتهم إذ هو موضع الخالف لوقد بينا ذلك بيانا شافيا فيهم ،لوال موافق لنا عليهم ،فانفردنا بهذا االسم عن غيرنا
من مخالفيهم) ا
فكالم السيد املرتض ى (رحمه هللا) في صدد بيان انفراد الشيعة بإسم االثني عشرية ،لوهدفه الدفاع لوالحفاظ
على التسمية باإلثني عشرية فقط ا
بل حتى صاحب اإلشكا يظهر منه ذلك ،حيث ذكر عبارة السيد املرتض ى تأييدا لكالمه ،قا  :إن قلت :قا
في الرلواية( :فإذا حضرته يعني املهدي الوفاة فليسلمها إلى ابنه) ينف] هذا التألويل ،قلت :ال يد هذا على البقاء
بعده يجوز أن يكون لوظيفة الوصية ،لئال يكون ميتة جاهلية ،لويجوز أن يبقى بعده من يدعو إلى إمامته لوال يضر
ذلك في حصر االثني عشر فيه لوفي آبائه ا
قا املرتض ى :ال يقطع بزلوا التكليف عند موته ،بل يجوز أن يبقى حصر االثني عشر فيه ،بعد أئمة يقومون
بحفظ الدين لومصالح أهله ،لوال يخرجنا هذا القو عن التسمية باالثني عشرية ألنا كلفنا بأن يعلم إمامتهم إذ هو
موضع الخالف لوقد بينا ذلك بيانا شافيا فيهم ،لوال موافق لنا عليهم ،فانفردنا بهذا االسم عن غيرنا من مخالفيهم ا
ينف لوجود املهديين الذين هم ألوالد اإلمام املهدي  ،لوإنما لم يثبت عنده
لوكذلك كالم الطبرس ي ،فأنه لم ِ
ذلك بدرجة القطع ،لولعل السبب هو توهم املعارضة بين الرلوايات القائلة بمض ي الحجة قبل أربعين يوم من
 ،لويؤيد هذا انه بعد أن ذكر عدم القطع لوالثبات من الرلوايات التي دلت
قيام القيامة لوبين رلوايات املهديين
على قيام لولد اإلمام  من بعده ،قا ( :لوأكثر الرلوايات أنه لن يمض ي  من الدنيا إال قبل القيامة بأربعين
يوما ) ( )1ا
ثانيا :قد تقدم في الحلقات السابقة عدم لوجود التعارض ،بين القو بدلولة املهديين لوبين القو بالرجعة ،فال
داعي لإلعادة ا
النقطة الثالثة :إن بعد شهادة اإلمام املهدي  تكون الرجعة ا

 -1قال ذلك أيضا ً الشيخ المفيد في اإلرشاد :ج 2ص ،386وكذلك ابن أبي الفتح اإلربلي في كشف الغمة :ج 3ص.266
اثنا عشر والثاني عشر هو الذي يمأل
وقال الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة ص ...( :77إنّ عدد األئمة
األرض قسطا ً وعدالً ،ثم يكون بعده ما يذكره من كون إمام بعده أو قيام القيامة ولسنا مستعبدين في ذلك إال ّ باإلقرار باثني عشر
إماما ً اعتقاد كون ما يذكره الثاني عشر  بعده .)...
ومن الذين نص على المهديين بعد اإلمام المهدي  الشيخ علي النمازي الشاهرودي وقال( :ال إشكال في ذلك وهو منصوص
عليه في الروايات )..،راجع مستدرك سفينة البحار :ج 10ص.516
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لوالجواب عن هذه النقطة اتضح مما تقدم في الحلقات السابقة ،فإن الرجعة ال تكون بعد اإلمام محمد بن
الحسن املهدي  ،بل بعد املهدي الثاي] عشر  ،فهو املهدي الذي يخرج عليه الحسين  ،لوهو املقصود
باملهدي الذي ليس له عقب في الرلوايات ا
النقطة الرابعة :ال ترتفع املعارضة إال برد رلواية الوصية ا
لوالجواب عن هذه النقطة لواضح بعد أن اتضح لكم عدم لوجود معارضة بين رلوايات املهديين لوبين رلوايات
ٌ
الرجعة لوافتراض املعارضة توهم ِص ْرف خا عن الحجة بل الحجة على خالفه كما تقدم ا
ثم إي] ال ينقض ي عجبي من قوله ( :إال برد رلواية الوصية ) ،لوالحا أن رلوايات أهل البيت استفاضت في
النص على عدم جواز الرد لرلواياتهم ،لوإليكم يا ألوالدي بعضا من هذه الرلوايات :ا
عن أب] عبيدة الحذاء ،عن أب] جعفر  ،قا  :سمعته يقو ا( :أما لوهللا إن أحب أصحاب] إلي ألورعهم
لوأفقههم لوأكتمهم لحديثنا ،لوإن أسوأهم عندي حاال لوامقتهم إلي الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا لويرلوى عنا
فلم يعقله لولم يقبله قلبه ،اشمأز منه لوجحده ،لوكفر بمن دان به ،لوهو ال يدري لعل الحديث من عندنا خرج ،لو
إلينا أسند ،فيكونا بذلك خارجا من لواليتنا) ( )1ا
( :من رد حديثا بلغه عني فأنا مخاصمه يوم القيامة ،فإذا بلغكم عني حديث لم تعرفوا
قا النبي
()2
فقولوا :هللا أعلم) ا
عن أب] بصير ،عن أحدهما (عليهما السالم) قا ( :ال تكذبوا بحديث آتاكم مرجئي لوال قدري لوال خارجي يسبه
إلينا فإنكم اال تدرلون لعله ش يء من الحق فتكذبوا هللا  فوق عرشه) ( )3ا
ا

 .7دفع اشكال الحصر املستفاد من قولهم (ع) (وتسعة من ولد الحسين):
االشكا السابع :إن أكثر الرلوايات عبرت :لوتسعة من لولد الحسين لويجب حصر املبتدأ في الخبر ا
لويرد عليه :ا
ا
 ،لوال تنافيها الرلوايات التي تذكر املهديين
ألوال :إن تلك الرلوايات ناظرة إلى األئمة
ثانيا :إن البعض ينكر اطراد هذه القاعدة ،فليس دائما يجب حصر املبتدأ في الخبر ،فقد قا املحدث
البحراي] في الحدائق ،في بحث الصيغة التي يقع فيها الطالق( :لوال يرد على هذا حصر املبتدأ في خبره؛ ألن ذلك غير
مطرد كما حقق في محله) ( )4ا
لومن هنا جاء في حاشية الدسوقي( :لواعلم أن املبتدأ إذا كان معرفا بأ الجنسية لوكان خبره ظرفا ألو جارا
لومجرلورا أفاد الحصر أي حصر املبتدأ في الخبر كالكرم في العرب ،لواألئمة من قريش أي ال كرم إال في العرب لوال
أئمة إال من قريش) ( )5ا
لواملبتدأ هنا (تسعة) ،لوهو غير محلى بأ الدا على الجنس ا

 -1بصائر الدرجات :ص.557
 -2ميزان الحكمة :ج 1ص.549
 -3ميزان الحكمة :ج 1ص.549
 -4الحدائق الناضرة :ج 25ص.203
 -5حاشية الدسوقي :ج 4ص.415
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ثالثا :لو سلمنا جدال بهذه القاعدة ،فهي أجنبية لوال ربط لها فيما نحن فيه ،إذ هي تصح مع عدم لوجود
النص ،فيستظهر الوجوب املزعوم  -أعني لوجوب حصر املبتدأ بالخبر  ،-بينما النصوص دلت على لوجود مهديين
من لولد الحسين  ،فهذه الرلوايات تلغي استظهار الحصر املزعوم ا
رابعا :لورد عن أهل البيت  أنهم أمرلوا شيعتهم باألخذ بقولهم األخير ،فعن أب] عبد هللا  قا ( :أرأيتك
لو حدثتك بحديث  -العام  -ثم جئتني من قابل فحدثتك بخالفه ،بإيهما كنت تأخذ ؟ قا  :قلت :كنت آخذ
باألخير فقا لي :ارحمك هللا) ( )1ا
لوعن املعلى بن خنيس ،عن أب] عبد هللا  ،قا  :قلت ألب] عبد هللا ( :إذا جاء حديث عن ألولكم
لوحديث عن آخركم بأيهما نأخذ ؟ قا  :خذلوا به حتى يبلغكم عن الحي فإن بلغكم عن الحي فخذلوا بقوله قا :
ثم قا أبو عبد هللا  :إنا لوهللا ال ندخلكم إال فيما يسعكم) ا
()2
قا في الكافي بعد نقل هذا الخبر :لوفي حديث آخر( :خذلوا باألحدث)
لومن الواضح أن رلواية الوصية تبين آخر لوأحدث كلمات النبي التي نطق بها في ساعة لوفاته ،فاملتعين هو
العمل بها طبقا للرلوايات املتقدمة
ثم إن املعرلوف في فقه الحوزة العلمية حاليا ،في حالة تغير فتوى املجتهد يقولون بوجوب العمل بالفتوى
املتأخرة ،فلو اعتبرلوا أن الرسو مفتيا  -كما يعتبرلونه لوآله عليهم السالم أناسا عرفيين لويحملون كلماتهم على
تأت على ما يفهمه العرف  -ال رسوال من عند هللا تعالى،
املتفاهم عليه عرفا ،لوالحا إن الكثير من كلماتهم لم ِ
فيجب عليهم معاملته معاملة الفقيه الذي تغير رأيه في مسألة ما ،فيجب عليهم العمل بالفتوى املتأخرة ،لوهذه
في ليلة لوفاته ،فلماذا هذا اإلصرار على ردها ا
الوصية هي آخر ما نطق به محمد
أكدلوا مضامين الوصية بأكثر من رلواية كما
مع األخذ بنظر االعتبار أن األئمة الذين أتوا بعد رسو هللا
تقدمت اإلشارة إلى ذلك ا
أفهل يصح بعد كل هذا بمقتض ى موازين القرآن لوالسنة أن ترد هذه الوصية لوترفض ؟! ا
 ،لوهو من املعايير لواملوازين التي توزن بها
إال اللهم أن يقولوا بوجود ثالث للثقلين لم يذكره رسو هللا
الرلوايات ،لوبهذا يخالفون قو النبي الذي يحصر الهداية بالقرآن لوالعترة ،لويكونون في الحقيقة كمن قا ( :حسبنا
كتاب هللا) ا
غاية ما في األمر أن ذلك القائل (حسبنا كتاب هللا) اكتفى بواحد من الثقلين لوهو القرآن ،بينما هم زادلوا ثالثا
لوهو رأي الفقهاء فأصبحوا يتعبدلون بقو الفقهاء في كل ش يء حتى في العقائد لوالضرلوريات التي ال تقليد فيها عند
نفس الفقهاء ا
يكتف بالثقلين مصيبا ا
لوالنتيجة ال الذي اكتفى بالقرآن كان مصيبا ،لوال الذي زاد شيئا ثالثا لولم
ِ
بالهجر  -لوحاشا
لومن هنا إن دققتم النظر تجدلون الذي اكتفى بكتاب هللا رد الوصية ،لواتهم الرسو
املصطفى من ذلك  ،-لوكذلك تجد من زاد على الثقلين ثالثا انتهى إلى نفس النتيجة ،فرد الوصية املقدسة لرسو
لورفضها ا
هللا محمد
ا

 -1الكافي :ج 1ص.67
 -2الكافي :ج 1ص.67
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 .8دفع اشكال عدم ذكر املهديين في التوراة وغيرها:
برؤيتهم ليلة إسرائه
اإلشكا الثامن :إن هؤالء املهديين لم يذكرلوا في التوراة لوال في غيرها ،لوال أخبر النبي
بهم عند ما اسري به فال
إلى حضرة ربه لوبما أنه لم يذكرلوا ال في التوراة لوال في غيرها ،لوال أخبر النبي
يمكن األخذ برلواية الوصية لوالرلوايات التي ذكرت املهديين ا
فيرد على هذا التوهم :ا
ألوال :إن القو بعدم ذكر املهديين في الكتب السابقة إنما يد على جهل قائله ،إذ أن النصوص التي في الكتب
 ،لوإليكم نصا من الكتب السابقة :ا
السابقة أشارت إلى األئمة لواملهديين
جاء في اإلصحاح الرابع )1(( :بعد هذا نظرت لوإذا باب مفتوح في السماء لوالصوت األلو الذي سمعته كبوق
يتكلم معي قائال :اصعد إلى هنا فأريك ما ال بد أن يصير بعد هذا ( )2لوللوقت صرت في الرلوح لوإذا عرش موضوع
في السماء لوعلى العرش جالس ( )3لوكان الجالس في املنظر شبه حجر اليشب لوالعقيق لوقوس قزح حو العرش
في املنظر شبه الزمرد ( )4لوحو العرش أربعة لوعشرلون عرشا لورأيت على العرلوش أربعة لوعشرين شيخا
جالسين متسربلين بثياب بيض لوعلى رؤلوسهم أكاليل من ذهب ( )5لومن العرش يخرج برلوق لورعود لوأصوات…)ا
( )1ا
لوهؤالء األربعة لوالعشرلون هم األئمة لواملهديون ،كما بين ذلك السيد أحمد الحسن اليماي]  في رسالة
الهداية ا
فتالحظون أن هذا النص يتوافق مع الوصية تماما ا
برؤيتهم ليلة إسرائه إلى حضرة ربه) ا
ثانيا :أما قوله( :لوال أخبر النبي
فأقو  :يرد عليه :ا
 -1قد تقدم سابقا إن تأخير البيان عن لوقت الحاجة ملصلحة أهم ال قبح فيه ،فضال عن تأخيره عن لوقت
الخطاب فهذا لم يقل بقبحه ٌ
أحد على اإلطالق ،لوموردنا من هذا القبيل ،كما نص املرتض ى لوالطبرس ي على ذلك،
حيث صرحوا بأننا مكلفون بمعرفة األئمة االثني عشر ،لوال يمنع أن يأت] بعد اإلمام املهدي  من يستخلفه في
لم يخبر بهم ،إما ألن مصلحة الكتمان أهم ،ألو لعدم
األرض ،لوقد تقدم عليكم قولهما يا أبنائ] ،فالرسو
الحاجة إلى اإلخبار بهم في ذلك الوقت ،كما عهد منه التدرج في تبليغ األحكام لوكشف الحقائق ألهلها الذين
يتحملونها؛ ألن أمرهم صعب مستصعب ،كما يقو أمير املؤمنين ( :إن أمرنا صعب مستصعب ،ال يحمله إال
عبد مؤمن امتحن هللا قلبه لإليمان ،لوال يعي حديثنا إال صدلور أمينة لوأحالم رزينة) ( )2ا
حكيم ،لويعرف مقتض ى التدرج في بيان الحقائق؛ ألنهم أمرلوا أن يكلموا الناس على
 -2إن الرسو محمد
قدر عقولهم كما يقو النبي ( :إنا معاشر األنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم) ( )3ا
؛ ألنه لم يذكر
كما أنهم أعلم بالوقت كما يقو إمامنا الصادق  ،)4( ال أننا نحاكم رسو هللا
املهديين إال في ليلة لوفاته ،لوما داموا هم كذلك فال يسألوا عما يفعلوا ،بل أمرنا هللا بالتعبد بما يأتينا من النبي
 -1االنجيل ،االصحاح الرابع :ص.399
 -2نهج البالغة بشرح محمد عبده :ج 2ص.129
 -3الكافي :ج 1ص .23رواه بهذا السند :جماعة من أصحابنا ،عن أحمد بن محمد بن عيسى ،عن الحسن بن علي ابن فضال،
عن بعض أصحابنا ،عن أبي عبد هللا .
 -4روى ابن شهر آشوب في المناقب :حدث إبراهيم عن أبي حمزة عن مأمون الرقي ،قال( :كنت عند سيدي الصادق  إذ
دخل سهل بن حسن الخراساني فسلم عليه ثم جلس فقال له ،يا ابن رسول هللا ،لكم الرأفة والرحمة وأنتم أهل بيت اإلمامة ما الذي
يمنعك أن يكون لك حق تقعد عنه وأنت تجد من شيعتك مائة ألف يضربون بين يديك بالسيف ؟ فقال له  :اجلس يا خراساني
73

َّ َ َّ َّ َ َ ُ ْ َ
َ َ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ َّ ُ
اب﴾( ،)1لوبما
 ،قا تعالى﴿ :لوما آتاكم الرسو فخذلوه لوما نهاكم عنه فانتهوا لواتقوا الله ِإن الله ش ِديد ال ِعق ِ
يأتينا من عترته

ا

في اإلسراء لواملعراج ال يعني عدم جواز اإلخبار بهم عند لوفاته ،فهل ألحد
 -3عدم إخباره برؤية املهديين
هو األلولى باملؤمنين من أنفسهم ،لوهو بطبيعة الحا
لك] يقوم أفعاله ،أم أنه
لوالية على رسو هللا
يراعي مصلحة اإلسالم ،لومن هنا يستكشف أن عدم إخباره بهم في ذلك الوقت كان لهدف أهم لومصلحة عليا
عائدة لإلسالم ا
ُْ ْ َ ُ ْ َ
َ ْ ُ ُ ُ
ُّ َ َّ َ ()2
ُ
ُ
ْ
ُّ
قا تعالى﴿ :بل ي ِريد كل ام ِرئ ِمنهم أن يؤتى صحفا منشرة﴾ ا
لوقا أمير املؤمنين ( :كأنهم أئمة الكتاب لوليس الكتاب إمامهم) ( )3ا
ا

 .9دفع اشكال خلو االرض من الحجة بعد االئمة االثني عشر:
ملا عدد األئمة االثني عشر ،قا للحسن :ال تخلوا األرض منهم ،لويعني به زمان
االشكال التاسع :إن النبي
التكليف ،فلو كان بعدهم أئمة لخلت األرض منهم ،لويبعد حمل الخلو على أن املقصود به ألوالدهم ،ألنه من
املجاز ،لوال ضرلورة تحوج إليه ا
لويرد عليه:
 ،جاءت بألفاظ ثالثة :ا
إنا الرلوايات التي نصت على عدم خلو األرض منهم
األلو  :لفظ الحجة ،كما قا أمير املؤمنين  ،قا ( :ال تخلو األرض من قائم هلل بحجة إما ظاهرا مشهورا
ألو خائفا مغمورا ،لئال تبطل حجج هللا لو بيناته) ( )4ا
لوعن أب] عبد هللا  ،قا ( :لو لم يبق في األرض إال اثنان لكان أحدهما الحجة على صاحبه) ( )5ا
لوعنه  ،قا ( :لن تخلو األرض من حجة عالم يحيى فيها ما يميتون من الحق ،ثم تال هذه اآليةُ :
﴿ي ِر ُيدلو َن
ور ُه َلو َل ْو َكر َاه ْال َكاف ُر َ
ور الله ب َأ ْف َواهه ْم َلو َي ْأ َبى الل ُه إ َّال َأن ُيت َّم ُن َ
َأن ُي ْطف ُؤ ْلوا ُن َ
لون﴾) ( )6ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
لوعنه  ،قا ( :ما زالت األرض إال لوهلل تعالى فيها حجة يعرف الحال من الحرام ،لويدعو إلى سبيل هللا ،لوال
تنقطع الحجة من األرض إال أربعين يوما قبل القيامة ،لوإذا رفعت الحجة ،أغلق باب التوبة فال ينفع نفسا إيمانها
لم تكن آمنت من قبل اآلية ألولئك شرار خلق هللا لوهم الذين يقوم عليهم القيامة) ( )7ا

رعى هللا حقك ،ثم قال :يا حنفية ،اسجري التنور ،فسجرته حتى صار كالجمرة وابيض علوه ،ثم قال :يا خراساني ،قم فاجلس في
التنور ،فقال الخر اساني :يا سيدي يا ابن رسول هللا ال تعذبني بالنار أقلني أقالك هللا ،قال :قد أقلتك ،فبينما نحن كذلك إذ أقبل
هارون المكي ونعله في سبابته فقال :السالم عليك يا ابن رسول هللا ،فقال له الصادق :الق النعل من يدك واجلس في التنور .قال:
فألقى النعل من سبابته ثم جلس في التنور ،وأقبل اإلمام يحدث الخراساني حديث خراسان حتى كأنه شاهد لها ثم قال :قم يا
خراساني وانظر ما في التنور .قال :فقمت إليه فرأيته متربعا ً فخرج إلينا وسلم علينا ،فقال له اإلمام :كم تجد بخراسان مثل هذا ؟
فقلت :وهللا وال واحداً ،فقال  :ال وهللا وال واحداً أما أنا ال نخرج في زمان ال نجد فيه خمسة معاضدين لنا نحن أعلم بالوقت)
مناقب آل أبي طالب :ج 3ص.362
 -1الحشر.7 :
 -2المدثر.52 :
 -3نهج البالغة :ج 2ص.31
 -4نهج البالغة بشرح محمد عبده :ج 4ص.37
 -5بحار األنوار :ج 32ص.52
 -6التوبة .32 :بصائر الدرجات  :ص.507
 -7كمال الدين :ص.339
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الثاي] :اإلمام ،فعن أب] حمزة الثمالي ،قا  :قلت ألب] عبد هللا  :تبقى األرض بغير إمام؟ قا ( :لو بقيت
األرض بغير إمام لساخت) ( )1ا
 :أي] لواثنا عشر من
الثالث :إثنا عشر ،عن أب] جعفر الباقر ،عن أبيه ،عن جده ،قا ( :قا رسو هللا
أهل بيتي ألولهم علي ابن أب] طالب ألوتاد األرض التي امسكها هللا بها أن تسيخ بأهلها ،فإذا ذهبت اإلثنا عشر من
أهلي ساخت األرض بأهلها لولم تنظرلوا) ( )2ا
ألوال،
لولهذا يشاهد في الرلواية التي استشكل بها صاحب اإلشكا  ،ذكرت العترة الهادية ،لوهم آ محمد
لومن ثم عطفت لفظ الحجة على اإلمام تارة ،لوأخرى عطفت لفظ اإلمام على الحجة( ،قلت :يا رسو هللا،
فقولك :إن األرض ال تخلو من حجة ؟ قا  :يعم ،علي هو اإلمام لوالحجة بعدي ،لوأنت الحجة لواإلمام بعده) ،مما
في نفس الرلواية( :لوإنك ال تخلي أرضك من

في األرض ،كما صرح الرس او
يد على أنهم أخذلوا كحجج
حجة لك على خلقك ،ظاهر ليس باملطاع ،ألو خائف مغمور) ا
يوما ،فقا بعد ما حمد هللا
لوإليكم نص الرلواية :عن الحسن بن علي  قا ( :خطبنا رسو هللا
لوأثنى عليه :معاشر الناس ،كأي] ادعى فأجيب ،لوإي] تارك فيكم الثقلين :كتاب هللا لوعترت] أهل بيتي ،ما إن
تمسكتم بهما لن تضلوا ،فتعلموا منهم لوال تعلموهم فإنهم أعلم منكم ،ال تخلو األرض منهم ،لو لو خلت إذا
لساخت بأهلها ،ثم قا  :اللهم إي] أعلم أن العلم ال يبيد لوال ينقطع ،لوإنك ال تخلي أرضك من حجة لك على
خلقك ،ظاهر ليس باملطاع ،ألو خائف مغمور ،لكيال يبطل حجتك ،لوال يضل ألولياؤك بعد إذ هديتهم ،ألولئك
األقلون عددا األعظمون قدرا عند هللا فلما نز عن منبره قلت :يا رسو هللا ،أما أنت الحجة على الخلق كلهم ؟
ُ َ
قا  :يا حسن ،إن هللا يقو َ َ َّ :
نذ ٌر َلوِلك ِل ق ْوم َهاد﴾( ،)3فأنا املنذر لوعلي الهادي ،قلت :يا رسو هللا،
﴿إن َما أنت ُم ِ
ِ
فقولك :إن األرض ال تخلو من حجة ؟ قا  :يعم ،علي هو اإلمام لوالحجة بعدي ،لوأنت الحجة لواإلمام بعده،
لوالحسين هو اإلمام لوالحجة بعدك ،لولقد نبأي] اللطيف الخبير أنه يخرج من صلب الحسين لولد يقا  :له علي
سمي جده علي ،فإذا مض ى الحسين قام باألمر بعده علي ابنه ،لوهو الحجة لواإلمام ،لويخرج هللا من صلب علي
لولدا سميي لوأشبه الناس ب] ،علمه علمي لوحكمه حكمي ،لوهو اإلمام لوالحجة بعد أبيه ،لويخرج هللا من صلبه
مولودا يقا له جعفر أصدق الناس قوال لوفعال ،لوهو اإلمام لوالحجة بعد أبيه ا
لويخرج هللا تعالى من صلب جعفر مولودا سمي موس ى بن عمران ،أشد الناس تعبدا ،فهو اإلمام لوالحجة بعد
أبيه ،لويخرج هللا تعالى من صلب موس ى لولدا يقا له :علي ،معدن علم هللا لوموضع حكمه ،فهو اإلمام لوالحجة
بعد أبيه ا
لويخرج هللا تعالى من صلب علي مولودا يقا له :محمد ،فهو اإلمام لوالحجة بعد أبيه ،لويخرج هللا تعالى من
صلب محمد مولودا يقا له علي ،فهو اإلمام لوالحجة بعد أبيه ،لويخرج هللا تعالى من صلب علي مولودا يقا له:
الحسن ،فهو اإلمام لوالحجة بعد أبيه ،لويخرج هللا تعالى من صلب الحسن الحجة القائم إمام زمانه لومنقذ
َ ْ
ُ
َ ُ َ
﴿لو َي ُقولون َم َتى َهذا ال َو ْع ُد ِإن ك ُنت ْم
ألوليائه ،يغيب حتى ال يرى يرجع عن أمره قوم لويثبت عليه آخرلون
َ
ص ِاد ِق َين﴾( ،)4لولو لم يبق من الدنيا إال يوم لواحد لطو هللا  ذلك اليوم حتى يخرج قائمنا فيمالها قسطا

 -1بصائر الدرجات :ص.508
 -2الكافي :ج 1ص. 534
 -3الرعد.7 :
 -4يونس.48 :
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لوعدال كما ملئت جورا لوظلما ،فال يخلو األرض منكم ،أعطاكم هللا علمي لوفهمي ،لولقد دعوت هللا تبارك لوتعالى أن
يجعل العلم لوالفقه في عقبي لوعقب عقبي لومن زرعي لوزرع زرعي) ( )1ا
لوكما أن األئمة حجج فاملهديون كذلك ،لوكما أن األئمة قوام ،كما ذكرت الرلواية املتقدمة( :فإذا مض ى
 ،لوكما أن املهديين أئمة أيضا كما
الحسين قام باألمر بعده علي ابنه ،لوهو الحجة لواإلمام) ،فكذلك املهديونا
بحسب املقام أقل مقاما من األئمة كما تقدم ذلك ا
ثبت فيما سبق ،غاية ما في األمر أن املهديين
لوأما قوله( :لويبعد حمل الخلو على أن املقصود به ألوالدهم ،ألنه من املجاز ،لوال ضرلورة تحوج إليه) ا
فهو لواضح البطالن بعد أن عرفنا أن املراد باالثني عشر األئمة كمثا للحجج الذي ال تخلوا منهم هذه األرض
ال في املاض ي لوال في اآلت] ا
؛ ألنهم عترة النبي
إنما ذكرهم النبي
فأسماء األئمة املذكورين
الخلق ،ال ألجل ش يء آخر حتى يقا حمله على ألوالدهم يكون مجازا ا

الهادية لوهم حجج لوأئمة على

بينوا في رلواياتهم بأن اإلمامة ستكون في أعقاب األعقاب
ثم مضافا إلى ذلك أن أهل البيت
عن حماد بن عيس ى عند عبد األعلى بن أعين ،قا  :سمعت أبا عبد هللا  يقو ( :إن هللا  خص عليا
 ،لوما يصيبه له فأقر الحسن لوالحسين (عليهما السالم) له بذلك ،ثم لوصية للحسن
بوصية رسو هللا
لوتسليم الحسين للحسن ذلك حتى أفض ي األمر إلى الحسين ال ينازعه فيه أحد من السابقة مثل ماله لواستحقها
َ
َ ُ ْ ُ ْ َْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ
اب الل ِه﴾( ،)2فال تكون بعد علي بن
علي بن الحسين لقو هللا ﴿ :لوألولوا األرح ِام بعضهم ألولى ِببعض ِفي ِكت ِ
الحسين إال في األعقاب ،لوفي أعقاب األعقاب) ( )3ا
 ،لوقوله( :أعقاب األعقاب) ،يشير إلى املهديين اإلثني عشر؛
فقوله ( :في األعقاب) تشير إلى األئمة
ألنهم ليس العقب املباشر لألئمة ،بل أعقاب أعقابهم ،لومن هنا قلت لكم يا ألوالدي أن املهدي األلو هو من ذرية
اإلمام املهدي  ،أي من أعقاب ا األعقاب ا
ا
لوهؤالء املهديون من العترة الهادية ،لهذا جاء في الرلوايات لفظ (منا) ،أي من أهل البيت
()4
عن اإلمام الصادق ( :إن منا بعد القائم  اثنا عشر مهديا من لولد الحسين  )ا
لومن هنا تفهمون الرلواية التي رلواها األصبغ بن نباتة ،عن علي بن أب] طالب  ،قا ( :أتيت أمير املؤمنين
 فوجدته متفكرا ينكت في األرض ،فقلت :ما لي أراك متفكرا تنكت في األرض ،أرغبة منك فيها ؟ فقا  :ال
لوهللا ما رغبت فيها لوال في الدنيا يوما قط ،لولكني فكرت في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من لولدي ،هو
املهدي الذي يمأل األرض عدال لوقسطا ،كما ملئت جورا لوظلما ،تكون له غيبة لوحيرة ،يضل فيها أقوام لويهتدي
فيها آخرلون فقلت :لوكم تكون الحيرة لوالغيبة ؟ قا  :ستة أيام ألو ستة أشهر ألو ست سنين! فقلت :لوإن هذا
لكائن؟ فقا  :يعم ،كما أنه مخلوق ،لوأيى لك بهذا األمر يا أصبغ ،ألولئك خيار هذه األمة مع أبرار هذه العترة
فقلت :ثم ما يكون بعد ذلك ؟ فقا  :ثم يفعل هللا ما يشاء ،فإن له بداءات لوإرادات لوغايات لونهايات) ( )5ا
لوجاءت هذه الرلواية بلفظ آخر :ا
 -1كفاية األثر :ص ،165بحار األنوار :ج 36ص.338
 -2األنفال.75 :
 -3اإلمامة والتبصرة :ص ،48بحار األنوار :ج 25ص .257وقد ذكر الكليني في الكافي بابا ً بعنوان  :باب ثبات اإلمامة في
األعقاب وأنها ال تعود في أخ وال عم ،راجع :ج 1ص.285
 -4بحار األنوار :ج 53ص.148
 -5الكافي :ج/1ص .379
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األلو  :من ظهر لوجاء هذا اللفظ في الكافي ،لو دالئل اإلمامة ،لواالختصاص للمفيد ،لوغيبة الطوس ي ،لوالهداية
الكبرى للخصيبي ،لومعجم أحاديث ا اإلمام املهدي  ،لونهج السعادة للمحمودي ،لومكيا املكارم ( )1ا
الثاي] :من ظهري لوأيضا لوردت في بعض يسخ الكافي ،لولذا نجد أن املحقق لوضع الياء بين معقوفتين ،كما هو
املعرلوف في التحقيق ا
لولك] يتضح لكم األمر أقو  :ا
ألوال :إن من املعلوم في الكتب القديمة لوطريقة تحقيقها قد يشتبه املحقق في كثير من األمور بسبب طبيعة
كتابة النسخ القديمة ،فقد يتوهم املحقق بوجود حرف الياء ،لكنه في الحقيقة ليس كذلك بل قد يكون فارزة ألو
نقطة ،ألو حرف آخر مشابه للحرف الذي يريده املؤلف ،بسبب طبيعة كتابة القدماء لواآللة التي يكتبوا بها لوالحبر
لوغيرها من األمور ا
لومما يؤيد ذلك أمور :ا
األلو  :اختالف النسخ لولوقوع التصحيف فيها ،لوهذا أمر معرلوف ملن عنده أديى اطالع بسيط في طبيعة الكتب
لوتحقيقها
الثاي] :نقل العلماء للفظ األلو لولم ينقلوا اللفظ الثاي] ،فمن خال ذلك يقطع اإليسان بعدم لوجود الياء
التي أضافها املحقق لنسخة الكافي للرلواية ،لوما موجود في بعض النسخ فهو من خطأ النساخ ،فاملفيد لوالطوس ي
أعرف بطبيعة الكتابة لوالخط الذي اعتاد عليه القدماء ،لوهم لم ينقلوا هذه الزيادة ،أعني زيادة الياء ،فيكون
(من ظهري الحادي عشر) ا
لوعليه فيكون اللفظ الصحيح هو (من ظهر الحادي عشر) ،ال (من ظهري الحادي عشر) ا
الثالث :إن الرلواية جاءت في الكافي لوفي دالئل اإلمامة بسند لواحد ( ،)2لورلواه املفيد في االختصاص ( )3لوقد ذكر
الطوس ي أن الرلواية نقلت بسندين ( )4ا
لوعلى الرغم من ذلك لم يذكر الكليني لوال الطبري لوال الطوس ي تلك الزيادة ،أعني (الياء) (من ظهري الحادي
عشر من لولدي) ا
ثانيا :إن مفاد الرلواية يد على كون األئمة ثالثة عشر ،فلذا حالولوا تألويلها ،فلذا علق البعض على الرلواية
التي جاء فيها لفظ (الحادي عشر من لولدي) فقا ( :قوله( :من لولدي) ،ليس بيانا للحادي عشر ،فإن املهدي 
هو ابن التاسع من لولده  بل (من) تبعيضية ،أي :أن اإلمام الحادي عشر هو من لولدي) ( )5ا
 -1دالئل اإلمامة :ص ،530االختصاص :ص ،209غيبة الطوسي :ص ،165وفي :ص 339أيضاً ،الهداية الكبرى :ص،362
معجم أحاديث اإلمام المهدي  :ج 3ص ،62نهج السعادة :ج 7ص ،464مكيال المكارم :ج/1ص.113
 -2وهو :أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون ،عن أبيه ،عن أبي علي محمد بن همام ،عن عبد هللا بن جعفر ،عن الحسن بن
علي الزبيري ،عن عبد هللا بن محمد بن خالد الكوفي ،عن منذر بن محمد بن قابوس ،عن نصر بن السندي ،عن أبي داود ،عن
ثعلبة بن ميمون ،عن مالك الجهني ،عن الحارث بن المغيرة ،عن األصبغ بن نباتة.
 -3بهذا السند :حدثنا محمد بن قولويه ،قال :حدثنا سعد بن عبد هللا ،عن محمد بن خالد الطيالسي ،عن المنذر بن محمد ،عن
النصر بن السندي ،عن أبي داود سليمان بن سفيان المسترق ،عن ثعلبة بن ميمون ،عن مالك الجهني ،عن الحارث بن المغيرة،
عن األصبغ بن نباتة ،قال سعد بن عبد هللا :وحدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الكوفي ،قال :حدثنا الحسن ابن علي بن
فضال ،عن ثعلبة بن ميمون ،عن مالك الجهني ،عن الحارث بن المغيرة ،عن األصبغ بن نباتة.
 -4فقال :وروى عبد هللا بن محمد بن خالد الكوفي ،عن منذر بن محمد بن قابوس ،عن نصر بن السندي ،عن أبي داود سليمان
بن سفيان المسترق ،عن ثعلبة بن ميمون ،عن مالك الجهني ،عن الحارث بن المغيرة ،عن األصبغ بن نباتة .ورواه سعد بن عبد
هللا ،عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ،عن الحسن بن علي بن فضال ،عن ثعلبة بن ميمون ،عن مالك الجهني ،عن األصبغ
بن نباتة  .غيبة الشيخ الطوسي :ص.164
 -5جاء هذا التعليق في هامش كتاب االختصاص :ص ،209وقال بعد نقله العبارة المتقدمة( :كذا في هامش كتاب الغيبة
للطوسي رحمه هللا) وفي بعض نسخ الحديث (يكون من ظهري الحادي عشر من ولدي) .وجاء في هامش غيبة الطوسي:
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لوجاء هذا التعليق بسبب غياب فكرة املهدي األلو  ،فلذا يحالولون تألويل الرلوايات بما ينسجم مع
بعد اإلمام املهدي محمد بن الحسن  ،كما ألولوا الرلوايات التي تد
اعتقادهم النافي لوجود املهديين
على أن األئمة ثالثة عشر ،لوسيأتينا الكالم حو تلك الرلوايات ا
علما أن القو بأن (من) تد على التبعيض فيما نحن فيه بعيد جدا ،كما أن إضافة الياء يوجب ركاكة
التعبير ،لوهذا غير خف] على أهل العلم ا
لوعليه فالصحيح هو اللفظ األلو  ،أي :من ظهر الحادي عشر ا
ثالثا :توجد قرينة في الرلواية تجعلها غير ناظرة لإلمام املهدي محمد بن الحسن  ،لوهذه القرينة هي قوله
( :تكون له غيبة لوحيرة ،يضل فيها أقوام لويهتدي فيها آخرلون فقلت :لوكم تكون الحيرة لوالغيبة ؟ قا  :ستة
أيام ألو ستة أشهر ألو ست سنين) ،لومن الواضح أن غيبة اإلمام املهدي محمد بن الحسن  لم تكن ستة أيام
لوال ستة أشهر لوال ستة سنين ،لوعليه فيتعين كون املقصود بها شخص آخر ،لوهذا هو الحق ،لوالشخص اآلخر هو
املهدي األلو الذي يكون من ظهر اإلمام الثاي] عشر ،ألو الحادي عشر من لولد علي  ا
لوهو أحمد الذي ذكره رسو هللا في لوصيته ليلة لوفاته ا
ا

ص : 336قوله( :من ولدي) صفة لمولود ال أنه متعلق بالحادي عشر أي مولود من ولدي من ظهر الحادي عشر من األئمة
(ع).
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اسئلة املبحث الخامس:
س :1قيل بكون الرلواية باالثني عشر بعد االثني عشر شاذة ،كيف تناقش ذلك؟ ا
س :2اشكل البعض بكون رلوايات املهديين معارضة للرلوايات الصحيحة كيف تناقش ذلك؟ ا
س :3قيل ان قوله (ع) ( :من بعدهم) ال يقتض ي البعدية الزمانية لوعليه فلربما املهديين بزمن االمام
املهدي (ع) ،ناقش ذلك ا
س :4كيف تدفع قو من قا ان رلواية الوصية رلواية احاد تفيد ظنا ال علما ؟ بين ذلك؟ ا
س :5اشكل البعض على عدم ذكر النبي (ص) السماء املهديين (ع) فيلزم تأخير البيان عن لوقت
الحاجة ،كيف ترد ذلك؟ ا
س :6يرى البعض لوجود زيادة شاذة في رلواية الوصية لوهي  :فإذا حضرته  -أي محمد بن الحسن
العسكري  - الوفاة فليسلمها إلى ابنه ألو املقربين ،له ثالثة أسام] :اسم كإسمي لواسم أب]،
لوهو عبد هللا ،لوأحمد ،لواالسم الثالث :املهدي ،هو ألو املؤمنين) ،فكيف ترد ذلك؟ ا
س :7الرلوايات تنص على ان االئمة تسعة من لولد الحسين لوهذا ينافي لوجود غير التسعة لكون
املبتدأ محصور بالخبر فيلزم التعارض ،فكيف ترد على ذلك؟ ا
س :8يشكل البعض على رلوايات املهديين (ع) بانها غير مذكورة في التوراة لوغيرها بخالف رلوايات
االئمة االثني عشر ،لولم يخبر بهم النبي (ص) لوهذا دليل على عدم لوجودهم ،كيف ترد على ذلك؟ ا
س :9القو بوجود مهديين بعد االئمة في هذه االرض يلزم خلو االرض منهم لوهذا مخالف
للرلوايات التي تنص على عدم خلو االرض منهم (ع) ،كيف ترد ذلك؟ ا
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الفصل الثالث
وصية الرسول حممد عص يف ليلة وفاته وما يتعلق بها
وفيه مباحث:
املبحث االول :نص وصية رسول هللا ليلة وفاته وبعض دالالتها.
املبحث الثاني :دفع اشكاالت قيلت في الوصية.
املبحث الثالث :قرائن صحة الصدور:
املبحث الرابع :اثبات صدور الوصية ببيان آخر.
املبحث الخامس :دفع اشكاالت قبلت في داللة الوصية.
املبحث السادس :الوصية هي النص الذي يثبت االمامة.
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املبحث االول :نص وصية رسول اهلل ليلة وفاته وبعض دالالتها:
رلوى الشيخ الطوس ي (رحمه هللا) في كتابه املوسوم بـ (غيبة الطوس ي) ،لونقلها عنه كثير من العلماء في كتبهم
 ،ثم عقب الشيخ
( ،)1فقد نقلها الشيخ الطوس ي مع مجموعة من الرلوايات إلثبات اإلمامة ألهل البيت
الطوس ي في (ص )156إلثبات الرلوايات التي ذكرها بما فيها رلواية الوصية التي كانت من ضمن الرلوايات التي
 ،فقا ( :أما الذي يد على صحتها  -أي صحة
استد بها إلثبات مطلبه في أن اإلمامة في أهل البيت
األحاديث التي نقلها  -فإن الشيعة االمامية يرلولونها على لوجه التواتر خلفا عن سلف ،لوطريقة تصحيح ذلك
موجودة في كتب االمامية لوالنصوص عن أمير املؤمنين  ، لوالطريقة لواحد)

 .1نص الوصية املباركة:
()2

قا الشيخ الطوس ي( :أخبرنا جماعة ،عن أب] عبد هللا الحسين بن علي بن سفيان البزلوفري  ،عن علي بن
سنان املوصلي العد  ،عن علي بن الحسين ،عن أحمد بن محمد بن الخليل ،عن جعفر بن أحمد املصري ،عن
عمه الحسن بن علي ،عن أبيه ،عن أب] عبد هللا جعفر بن محمد ،عن أبيه الباقر ،عن أبيه ذي الثفنات سيد
في الليلة التي
العابدين ،عن أبيه الحسين الزك] الشهيد ،عن أبيه أمير املؤمنين  قا ( :قا رسو هللا
لوصيته حتى انتهى إلى هذا
كانت فيها لوفاته لعلي  :يا أبا الحسن ،أحضر صحيفة لودلواة ،فأمال رسو هللا
املوضع ،فقا  :يا علي ،إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماما لومن بعدهم إثنا عشر مهديا ،فأنت يا علي ألو االثني
عشر إماما ،سماك هللا تعالى في سمائه :عليا املرتض ى ،لوأمير املؤمنين ،لوالصديق األكبر ،لوالفارلوق األعظم،
لواملأمون ،لواملهدي ،فال تصح هذه األسماء ألحد غيرك ا
يا علي ،أنت لوصيي على أهل بيتي حيهم لوميتهم ،لوعلى يسائ] فمن ثبتها لقيتني غدا ،لومن طلقتها فأنا برئ منها،
لم تري] لولم أرها في عرصة القيامة ،لوأنت خليفتي على أمتي من بعدي ،فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إلى ابني
الحسن البر الوصو  ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابني الحسين الشهيد الزك] املقتو  ،فإذا حضرته الوفاة
فليسلمها إلى ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الباقر ،فإذا
حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه جعفر الصادق ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه موس ى الكاظم ،فإذا
حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الرضا ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الثقة التق] ،فإذا
حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الناصح ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه الحسن الفاضل ،فإذا
حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد املستحفظ من آ محمد

فذلك اثنا عشر إماما ،ثم يكون من

 -1الشيخ الحر العاملي في إثبات الهداة :ج 1ص ،549وفي کتابه اإليقاظ من الهجعة :ص ،33الشيخ حسن بن سليمان الحلي
في کتابه مختصر بصائر الدرجات :ص ،159العالمة المجلسي في بحار األنوار :ج 53ص 147مختصراً ،وفي :ج36
ص 260کامالً باستثناء عبارة( :فإذا حضرته الوفاة) كما سأنقلها لكم وتعرفونها ،الشيخ عبد هللا البحراني في کتابه العوالم:ج3
ص ،236السيد هاشم البحراني في کتابه غاية المرام :ج 1ص ،370وفي كتابه اإلنصاف :ص ،222نوادر األخبار للفيض
الکاشاني :ص ،294النجم الثاقب للميرزا النوري :ج 2ص ،71وأشار بأن الوصية معتبرة السند؛ حيث قال :روى الشيخ
ألمير المؤمنين  في الليلة التي
الطوسي بسن ٍد معتبر عن اإلمام الصادق  خبراً ذكرت فيه بعض وصايا رسول هللا
كانت فيها وفاته) .تاريخ ما بعد الظهور للسيد محمد محمد صادق الصدر :ص ،641وقد حقق سند الوصية وذکرها في کتابه
المذكور .مكاتيب الرسول للشيخ الميانجي :ج 2ص. 96
 -2البزوفري :وهو منسوب إلى بزوفر بالفتحتين وسكون الواو وفتح الفاء ،قرية كبيرة من أعمال قرسان قرب واسط في غربي
دجلة ،هكذا وجدته في مراصد االطالع .طرائف المقال :ج 2ص.163
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بعده اثنا عشر مهديا ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه ألو املقربين له ثالثة أسام] :اسم كاسمي لواسم أب]
لوهو :عبد هللا ،لوأحمد ،لواالسم الثالث :املهدي ،هو ألو املؤمنين) انتهت الوصية ( )1ا
ا

 .2بعض دالالت الوصية:
لولك] يتضح ما جاء في الوصية الشريفة أذكر مجموعة نقاط :ا
أربعة لوعشرلون خليفة ،اثنا عشر إماما لواثنا عشر
النقطة األولى :لقد ذكرت الوصية أن خلفاء النبي
لعلي ( :يا علي ،إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماما لومن بعدهم اثنا عشر مهديا) ،لوبينت
مهديا ،قا النبي
الوصية أسماء األئمة

 ،كما أنها بينت اسم املهدي األلو  لويأت] دلور املهديين

بعد لوفاة اإلمام

لونهاية األئمة تكون بخاتمهم محمد بن الحسن العسكري  ا
املهدي  ،حيث إنهم يأتون بعد األئمة
النقطة الثانية :ذكرت الوصية أن الوص ي األلو لإلمام املهدي  هو لولده املهدي األلو ا ،فقالت
الوصية( :فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه ألو املقربين) ا
فاملهدي األلو هو لولد اإلمام املهدي  ،لوقد اعتنت بأمره الرلوايات ،ألهمية الدلور الذي يلعبه هذا االبن في
ََ
الولد ،فقد ذكر الشيخ عباس القمي (رحمه هللا) في مفاتيح الجنان في
عصر الظهور املبارك ،لولذا جاء الدعاء لهذا
الدعاء لصاحب الزمان  الذي يكون بعد دعاء العهد الشريف ،حيث جاء في أحد فقرات ذلك الدعاء:
َ
لوتسربه نفسه ) ا
(اللهم أعطه في نفسه لوأهله َلولول ِده لوذريته لو أمته لوجميع رعيته ما تقربه عينه ا
فهذا الدعاء يخص بالذكر لولدا لواحدا لإلمام املهدي  ،لوبعده يذكر الذرية مما يد على أن لهذا الولد
مقام خاص
لوقد ذكر أيضا في رلواية اخرى رلواها الشيخ النعماي] في كتاب الغيبة ،لوالشيخ الطوس ي في كتاب الغيبة أيضا،
قا الشيخ النعماي] :أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد ،قا  :حدثنا القاسم بن محمد بن الحسن بن حازم من
كتابه ،قا  :حدثنا عبيس بن هشام ،عن عبد هللا بن جبلة ،عن إبراهيم بن املستنير ،عن املفضل بن عمر
الجعف] ،عن أب] عبد هللا الصادق  ،قا ( :إن لصاحب هذا األمر غيبتين  :إحداهما تطو حتى يقو
بعضهم :مات ،لوبعضهم يقو  :قتل ،لوبعضهم يقو  :ذهب ،فال يبقى على أمره من أصحابه إال نفر يسير ،ال يطلع
على موضعه أحد من لولي لوال غيره  ،إال املولى الذي يلي أمره) ( )2ا
لورلواها الشيخ الطوس ي باختالف يسير عن إبراهيم بن املستنير ،عن املفضل ،قا  :سمعت أبا عبد هللا 
يقو ( :إنا لصاحب هذا األمر غيبتين إحداهما أطو [من األخرى .حتى يقا  :مات ،لوبعض يقو  :قتل ،فال يبقى
على أمره إال نفر يسير من أصحابه ،لوال يطلع أحد على موضعه لوأمره ،لوال غيره إال املولى الذي يلي أمره) ا
قا الشيخ الطوس ي( :فهذا الخبر صريح فيما نذهب إليه في صاحبنا؛ ألن له غيبتين األلولى كان يعرف فيها
أخباره لومكاتباته لوالثانية أطو انقطع ذلك فيها ،لوليس يطلع عليه أحد إال من يختصه) ( )3ا
هو لولده املهدي
فاملولى الذي يلي أمره  -أي أمر اإلمام املهدي  - كما عرفتم من لوصية رسو هللا
األلو  ،لوهو الوحيد الذي يكون مطلعا عليه في غيبته ؟ ا
النقطة الثالثة :إن املهدي األلو  يشابه جده أمير املؤمنين  ،فكما كان اإلمام علي هو الوص ي
 -1لمعرفة أحوال رجال الوصية راجع كتاب (انتصاراً للوصية) للشيخ ناظم العقيلي زاده هللا توفيقاً ،وهو من إصدارات أنصار
اإلمام المهدي .
 -2غيبة النعماني :ص.176
 -3غيبة الطوسي :ص.61
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له كذلك املهدي األلو فهو ألو
لوألو من استلم الوصية منه لوتشرف بتربية الرسو
األلو للرسو
لوص ي لإلمام املهدي  لوالذي يستلم الوصية منه مباشرة  -كما نصت الوصية  -لويتشرف بتربية اإلمام املهدي
أسماء لعلي بن أب] طالب
 له باملباشرة بخالف باقي املهديين من ذرية اإلمام املهدي  ،فأعطى النبي
( :فأنت يا علي ألو االثني عشر إماما ،سماك هللا تعالى في سمائه:
 تميزه عن غيره لوتختص به ،فقا
عليا املرتض ى ،لوأمير املؤمنين ،لوالصديق األكبر ،لوالفارلوق األعظم ،لواملأمون ،لواملهدي ،فال تصح هذه األسماء ألحد
( :له ثالثة
تميزه عن غيره لوال يشاركه فيها أحد ،فقا
غيرك) ،لوكذلك أعطى أسماء للمهدي األلو
أسام] :اسم كاسمي لواسم أب] ،لوهو عبد هللا لوأحمد ،لواالسم الثالث :املهدي ) ،ا
،
كل ذلك ألهمية هذين الشخصين اللذين ستمتحن بهما األمة ،حيث إن األمم تمتحن بألوصياء األنبياء
لوهذا ما يشاهده في التاريخ ا
النقطة الرابعة :إن املهدي األلو  شابه جده عليا أمير املؤمنين  ،في كونه ألو املؤمنين بأبيه اإلمام
في
 ،لولذا قا عنه الرسو
املهدي  ،كما كان جده أمير املؤمنين  ألو مؤمن برسو هللا
لوصيته( :لوهو ألو املؤمنين) ،أي :ألو املؤمنين باإلمام املهدي ا
لوهنا ينبغي االلتفات ملالحظة مهمة لوهي :أن املهدي األلو  البد أن يكون موجودا في زمن الظهور لك]
يصدق عليه (ألو املؤمنين)؛ ألنه إن لم يكن موجودا قبل قيام اإلمام املهدي لوأنه يولد بعد قيامه ،فال
يصدق عليه أنه ألو املؤمنين بل يصدق هذا الوصف على ألو أنصار اإلمام املهدي من الثالثمائة لوالثالثة عشر،
بل يكون كل أنصار اإلمام املهدي  قد سبقوا لولده الوص ي باإليمان باإلمام املهدي  ،فهم ألولى بهذا
الوصف منه ف االبد أن يكون ألو ألوصياء اإلمام املهدي  مولودا قبل قيامه  ،لوهو أبنه  كما في
الوصية
ُ
النقطة الخامسة :إن أسماء املهدي األلو  التي ذكرت في الوصية ثالثة ،لوهي :أحمد ،عبد هللا ،املهدي ا
لوقد ذكرت رلواية حذيفة بن اليمان هذه األسماء الثالثة :ا
لوذكر املهدي
عن إسماعيل بن عياش ،عن األعمش ،عن أب] لوائل ،عن حذيفة قا  :سمعت رسو
فقا ( :إنه يبايع بين الركن لواملقام ،اسمه أحمد لوعبد هللا لواملهدي ،فهذه أسماؤه ثالثتها) ( )1ا
كما لوقد ذكرت الرلوايات (أحمد) ،فقد جاء عن الباقر  عن جابر ،قا ( :إن هلل تعالى كنزا بالطالقان ليس
بذهب لوال فضة ،اثنا عشر ألفا بخراسان شعارهم( :أحمد أحمد) يقودهم شاب من بني هاشم على بغلة شهباء،
()2
عليه عصابة حمراء ،كأي] أنظر إليه عابر الفرات ،فإذا سمعتم بذلك فسارعوا إليه لولو حبوا على الثلج)
قا ( :قا أمير املؤمنين  - لوه او على املنبر  : -يخرج رجل من
لوعن الباقر  ،عن أبيه ،عن جده
لولدي في آخر الزمان أبيض اللون ،مشرب بالحمرة ،مبدح البطن عريض الفخذين ،عظيم مشاش املنكبين بظهره
 ،له اسمان :اسم يخفى لواسم يعلن ،فأما الذي
شامتان :شامة على لون جلده لوشامة على شبه شامة النبي
يخفى فأحمد ،لوأما الذي يعلن فمحمد ) ،ا
فرلوى في دالئل اإلمامة :عن اإلمام الصادق  لوهو يسمي أصحاب القائم ألب] بصير ،قا ( :من البصرة
عبد الرحمن بن األعطف بن سعد ،لوأحمد بن مليح ،لوحماد بن جابر) ( )3ا
 -1غيبة الطوسي :ص ،454الخرائج والجرائح للراوندي :ص ،1149بحار األنوار :ج 52ص ،291معجم أحاديث اإلمام
المهدي  :ج 1ص.453
 -2منتخب األنوار المضيئة :ص.343
 -3دالئل اإلمامة :ص ،574معجم أحاديث اإلمام المهدي  :ج 4ص.27
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لوأيضا نصات الرلوايات على أن ألو أنصار اإلمام املهدي  يكون من البصرة :فعن أمير املؤمنين  في خبر
طويل إلى أن قا …( :اأال لوإن ألولهم من البصرة لوأخرهم من األبدا …)ا( )1ا
لوعن أمير املؤمنين  ،قا ( :سمعت رسو هللا  ،قا  :ألولهم من البصرة ،لوآخرهم من اليمامة) ( )2ا
فيتعين من كل ما تقدم أن يكون اليماي] من البصرة؛ ألنه ألو املؤمنين ،لوالرلوايات تقو ( :ألولهم من البصرة) ا

اسئلة املبحث االول:
س :1لقد شابه املهدي االلو (ع) جده امير املؤمنين بأمور اذكرها ا
ذكرت الوصية اسماءا ثالثة للمهدي االلو (ع) اذكرها ا
س :2ا
س :3االسماء الثالثة التي جاءت في الوصية للمهدي االلو (ع) لوردت في رلواية اخرى اذكرها ؟ ا
س :3ذكر اسم (احمد) في رلوايات اخرى غير الوصية اذكر تلك الرلوايات ا

 -1بشارة اإلسالم :ص ،148مجمع النورين :ص.331
 -2المالحم والفتن البن طاووس :ص ،289معجم أحاديث اإلمام المهدي  :ج 3ص.104
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املبحث الثاني :دفع اشكاالت قيلت يف الوصية
االشكاالت التي اثيرت ضد لوصية الرسو (ص) ليلة لوفاته تنقسم الى نوعين :ا
 1االشكاالت السندية :بمعنى التشكيك بصحة صدلورها بوجوه متعددة
 2االشكاالت املتعلقة بمتن الوصية
لوسنتعرض لهما ببيان لواضح لوتفصيل لومناقشتها ا
ا

 .1االشكاالت السندية:
محصل جميع االشكاالت املتعلقة بالسند هو نف] صدلور الوصية ،لوسيكون الكالم في بيان تلك االشكاالت
لوالجواب عنها ا
ا
االشكال األول :يحتوي سند الرواية على مجهولين
قا بعضهم باالرسا لكون الشيخ الطوس ي لم يبين من رلوى عنه لوإنما قا ( :اخبرنا جماعة) لوهؤالء
الجماعة غير معرلوفين ا
الجواب([ :الجماعة التي هي طريق الشيخ الطوس ي (رحمه هللا تعالى) إلى كتب البزلوفري هما :الحسين بن عبيد
هللا الغضائري الوأحمد بن عبدلون لوكالهما من الثقاة كما سيجيء ا
لوقد نص الشيخ الطوس ي على طريقه هذا الى البزلوفري في كتابه االستبصار قائال" ( :لوما ذكرته" عن أب] عبد
هللا الحسين بن سفيان البزلوفري فقد أخبري] به أحمد بن عبدلون لوالحسين بن عبيد هللا عنه) 1االستبصار ج 4
ص  342ا
أحمد بن عبد الواحد املعرلوف بـ (ابن عبدلون) :ا
رجا الطوس ي ص413ا–  ،414برقم  ،5988قائال :ا
(أحمد بن عبدلون ،املعرلوف بابن الحاشر ،يكنى أبا عبد هللا ،كثير السماع لوالرلواية ،لوسمعنا منه ،لوأجاز لنا
بجميع ما رلواه ،مات سنة ثالث لوعشرين لوأربعمائة) انتهى ا
رجا النجاش ي ص ،87برقم  ،211قائال :ا
(أحمد بن عبد الواحد :بن أحمد البزاز أبو عبد هللا شيخنا املعرلوف بابن عبدلون له كتب ،منها[ :كتاب .أخبار
معربة ،كتاب عمل الجمعة ،كتاب الحديثين
السيد بن محمد ،كتاب تاريخ ،كتاب تفسير خطبه فاطمة
املختلفين ،أخبرنا بسائرها ،لوكان قويا في األدب ،قد قرأ كتب األدب على شيوخ أهل األدب ،لوكان قد لقى أبا
الحسن علي بن محمد القرش ي املعرلوف بابن الزبير ،لوكان علوا في الوقت) انتهى ا
أمل اآلمل  -الحر العاملي ج 2ص16ا–  :17ا
(أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز أبو عبد هللا :شيخنا املعرلوف بابن عبدلون ،له كتب منها :كتاب أخبار
السيد ابن محمد ،كتاب التاريخ ،كتاب تفسير خطبة فاطمة معربة ،كتاب عمل الجمعة ،كتاب الحديثين
املختلفين ،أخبرنا بسائرها لوكان قويا في األدب قد قرأ كتب األدب على شيوخ أهل األدب ،لوكان قد لق] أبا
الحسن علي بن محمد بن الزبير لوكان غلوا في الوقت قاله النجاش ي ا

 -1االستبصار :ج 4ص.342
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لوقا الشيخ :أحمد بن عبدلون املعرلوف بابن الحاشر ،يكنى أبا عبد هللا ،كثير السماع لوالرلواية ،سمعنا منه
لوأجاز لنا جميع ما رلواه ،مات سنة  423لويستفاد توثيقه من تصحيح العالمة طرق الشيخ) انتهى ا
مستدركات علم رجا الحديث للشيخ علي النمازي الشاهرلودي ج 1ص359ا–  ،360برقم  1157قائال :ا
(أحمد بن عبد لواحد بن أحمد البزاز أبو عبد هللا ،املعرلوف بابن عبدلون :له كتب ،لوعد من مشايخ اإلجازة،
لوقا املجلس ي في الوجيزة :ممدلوح لويعد حديثه صحيحاا انتهى ) انتهى ا
معجم رجا الحديث للسيد الخوئ] ج 2ص ،152برقم ،655قائال :ا
لوهو ثقة؛ ألنه من مشايخ النجاش ي ،لوقد رلوى عنه غير
(أحمد بن عبد الواحد = :أحمد بن عبدلون:
مورد ،منها :في ترجمة أبان بن تغلب ) انتهى ا
إذن فـ [أحمد بن عبدلون .ثقة ،معتمد عليه ،شيخ لكبار العلماء ،صاحب كتب لوتصانيف ا
الحسين بن عبيد هللا الغضائري :ا
رجا النجاش ي ص68ا–  ،69برقم  ،166قائال :ا
(الحسين بن عبيد هللا بن إبراهيم :الغضائري أبو عبد هللا ،شيخنا (رحمه هللا) له كتب ،منها :كتاب كشف
التمويه لوالغمة ،كتاب التسليم على أمير املؤمنين  بإمرة املؤمنين ،كتاب تذكير العاقل لوتنبيه الغافل في فضل
العلم ،كتاب عدد األئمة لوما شذ على املصنفين من ذلك ،كتاب البيان عن حبوة الرحمن ،كتاب النوادر في
الفقه ،كتاب مناسك الحج ،كتاب مختصر مناسك الحج ،كتاب يوم الغدير ،كتاب الرد على الغالة لواملفوضة،
كتاب سجدة الشكر ،كتاب مواطن أمير املؤمنين  ،كتاب في فضل بغداد ،كتاب في قو أمير املؤمنين :
"أال أخبركم بخير هذه األمة" ا
أجازنا جميعها لوجميع رلواياته عن شيوخه ،لومات رحمه هللا في نصف [شهر .صفر ،سنة إحدى عشرة لوأربع
مائة) انتهى ا
رجا الطوس ي ص ،425برقم  ،6117قائال :ا
(الحسين بن عبيد هللا الغضائري ،يكنى أبا عبد هللا ،كثير السماع ،عارف بالرجا  ،لوله تصانيف ذكرناها في
الفهرست ،سمعنا منه لوأجاز لنا بجميع رلواياته ،مات سنة أحدي عشره لوأربعمائة) انتهى ا
معجم رجا الحديث  -السيد الخوئ] ج 7ص22ا–  ،23برقم  ،3490قائال :ا
لوكيف كان فال ينبغي التردد في لوثاقة الرجل ،ال من جهة
أقو :
(الحسين بن عبيد هللا بن إبراهيم:
توثيق ابن طالولوس لوبعض من تأخر عنه إياه ،لوال من جهة أنه كثير الرلواية ألو أنه شيخ اإلجازة فإنه ال عبرة بش يء
من ذلك على ما عرفت ،بل من جهة أنه شيخ النجاش ي لوجميع مشايخه ثقات على ما تقدم ) انتهى ا
إذن فـ [الحسين بن عبيد هللا الغضائري .ثقة ،معتمد عليه ،شيخ لكبار العلماء املشهورين ،صاحب كتب
لوتصانيف) )1( .ا
ا
االشكال الثاني :ادعاء ان رواية الوصية ّ
عامية
قا الشيخ الحر العاملي (رحمه هللا)( :لوال يخفى أن الحديث املنقو ألوال من كتاب الغيبة من طرق العامة،
فال حجة فيه في هذا املعنى ،لوإنما هو حجة في النص على االثني عشر ،ملوافقته لرلوايات الخاصة ،لوقد ذكر
الشيخ بعده لوبعد عدة أحاديث أنه من رلوايات العامة ،لوالباقي ليس بصريح) ( )2ا
 .1الجواب اعاله من كتاب انتصاراً للوصية للشيخ ناظم العقيلي.
 -2اإليقاظ من الهجعة :ص.368
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لويقصد بـ (الحديث املنقو ألوالا ) رلواية الوصية ،لونفى حجية الحديث في إثبات املهديين (ع) ،لوأثبت حجيته
معلال ذلك ،بموافقته لرلوايات الخاصة التي تثبت كون األئمة (ع) اثني عشر ا
في النص على األئمة االثني عشر (ع) ا
كما لويقصد بالرلوايات التي نقلها الشيخ بعد الوصية هي رلوايات املهديين (ع) ،لورلوايات ذرية اإلمام املهدي
ا
الجواب :ا
 1إن مسألة التوثيق لوالتضعيف لوكون الرالوي شيعيا أم سنيا مسألة اجتهادية تختلف من عالم آلخر ،فقد
ما السيد الخوئ] في ترجمة علي بن سنان املوصلي العد إلى كونه من العامة ا
قا  :علي بن سنان املوصلي العد  :رلوى عن أحمد بن محمد الخليل ،لورلوى عنه الحسين بن علي ،ذكره
الشيخ في كتاب الغيبة ،في الكالم على الواقفة أقو  :الحسين بن علي ،هو البزلوفري ،كما صرح به في ص 96ثم
إن كلمة العد على ما يظهر من ذكرها في مشايخ الصدلوق (قدس سره) كان يوصف بها بعض علماء العامة ،ف اال
يبعد أن يكون الرجل من العامة( )1ا
لوقا محمد الجواهري في كتابه املفيد من معجم رجا الحديث :علي بن سنان املوصلي العد  ،رلوى عن
أحمد بن محمد الخليل ،لورلوى عنه الحسين بن علي ،ذكره الشيخ في كتاب الغيبة في الكالم على الواقفة أقو :
كلمة العد كان يوصف بها بعض علماء العامة ،فال يبعد ان يكون املعنون في املقام منهم ،مجهو ( )2ا
بينما مدحه في مستدركات علم رجا الحديث لوقا  :بحسنه لوكماله ( )3ا
إذن فبما أن مسألة كون الرالوي عاميا أم شيعا مختلف فيها ،فكيف يمكن البناء على رد رلواية الوصية طبقا
مليزان مختلف فيه بحسب اآلراء ؟! ا
 2إن الشيخ الحر العاملي ادعى كون الوصية من طرق العامة ،فهل حقا أنها من طرق العامة أم أن الشيخ
اشتبه في ذلك؟ ا
إن الشيخ الطوس ي (رحمه هللا) قد صرح بأن الوصية من طرق الخاصة ،أي الشيعة قبل أن يذكر رلواية
الوصية بأحد عشر رلواية ،لوقا قبل أن ينقل الرلوايات املتقدمة( :فأما ما رلوي من جهة الخاصة فأكثر من أن
يحي ى ) ( )4ا
ثم نقل رلواية الوصية املباركة ،لوبعدها نقل خمس رلوايات ،ثم قا ( :فهذا طرف من األخبار قد ألوردناها ،لولو
شرعنا في إيراد (ما) من جهة الخاصة في هذا املعنى لطا به الكتاب ،لوإنما ألوردنا ما ألوردنا منها ليصح ما قلناه
من نقل الطائفتين املختلفتين ،لومن أراد الوقوف على ذلك فعليه بالكتب املصنفة في ذلك فإنه يجد من ذلك
شيئا كثيرا) ( )5ا
فالشيخ الطوس ي يصرح بأن رلواية الوصية من طرق الخاصة ،بينما الحر العاملي يدعي أن الشيخ الطوس ي
رلواها من طرق العامة ،لولو رجعنا إلى يسخ كتاب الغيبة لوجدنا أن الشيخ الطوس ي يرلويها عن طرق الخاصة ال
العامة ،فقو الحر العاملي بكون الشيخ الطوس ي يرلويها من طرق العامة اشتباه من الشيخ الحرُ ،لويعرف ذلك
بالرجوع لنسخ الغيبة كما قدمت ا
لوعليه فال تكون الرلواية من طرق العامة ا
 -1معجم رجال الحديث :ج 13ص.49
 -2المفيد من معجم رجال الحديث :ص.398
 -3مستدركات علم رجال الحديث :ج 5ص ،383وراجع كتاب انتصاراً للوصية للشيخ ناظم العقيلي حفظه هللا.
 -4غيبة الشيخ الطوسي :ص.137
 -5غيبة الشيخ الطوسي :ص.156
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جدال  -لوقلنا بأن الرلواية عامية ،فال يكون هذا خدشا فيها ،لعدم لوجود دلواعي الكذب ،إذ ما
 3لو تنزلنا  -ا
الداعي الذي يجعل العام] يرلوي خبرا مخالفا العتقاده ؟ ا
بل ذهب البعض إلى أن العام] إذا رلوى رلواية توافق مذهب الشيعة يعتبر ذلك قرينة على صدقها ،ملا ذكرنا
من عدم لوجود دلواعي الكذب عند الرالوي ،كما قاله الحر العاملي حيث قا ( :كون الرالوي غير متهم في تلك
الرلواية ،لعدم موافقتها لألعتقاد ألو غير ذلك لومن هذا الباب رلواية العامة للنصوص على األئمة لومعجزاتهم
()1
لوفضائلهم فإنهم بالنسبة إلى تلك الرلوايات ثقات لوبالنسبة إلى غيرها ضعفاء)
لوهذا املعنى جعله السيد محمد باقر الصدر (رحمه هللا) من الخصائص النسبية التي تؤثر في حساب
االحتماالت الذي يستفاد منه التواتر ،فقا  ، ( :لواملراد بالخصائص النسبية كل خصوصية في املعنى تشكل
بحساب االحتما عامال مساعدا على صدق الخبر ألو كذبه فيما إذا لوحظ نوعية الشخص الذي جاء بالخبر،
لومثا ذلك :غير الشيعي إذا نقل ما يد على إمامة أهل البيت (ع) ،فإن مفاد الخبر نفسه يعتبر بلحاظ
خصوصية املخبر عامال مساعدا إلثبات صدقه بحساب االحتما  ،ألن افتراض مصلحة خاصة تدعوه إلى االفتراء
بعيد لوقد تجتمع خصوصية عامة لوخصوصية يسبية معا لصالح صدق الخبر كما في املثا املذكور ،إذا فرضنا
صدلور الخبر في ظل حكم بني أمية ،لوأمثالهم ممن كانوا يحالولون املنع من أمثا هذه األخبار ،ترهيبا لوترغيبا فإن
خصوصية املضمون بقطع النظر عن مذهب املخبر شاهد قوي على الصدق لوخصوصية املضمون مع أخذ
()2
املخبر بعين االعتبار أقوى شهادة على ذلك)
ا
مذهب
لوعليه فلو سلمنا مع الحر العاملي بأن الرلواية عامية ،إال أنها نفس كونها عامية يعد شاهدا قويا لصدقها ا
كما أن امليرزا النوري في النقطة السابعة من مقدمة التحقيق ،جعل املتن من الدالالت على كون الرالوي
شيعيا فقا ( :إثبات الوثاقة من السند ،لوالتشيع من املتن ،كأن يكون الرالوي عنه من األجالء كما تقدم في
االمارات املتقدمة ،لوأن يكون املرلوي فيه فضيلة ألو منزلة تثقل رلوايتها على صدلور مبغض ي اآل (ع) كما في
( )2025لوكثير غيره) ( )3ا
كما جعل الشيخ علي النمازي الشاهرلودي في مستدركات علم رجا الحديث املتن داال على حسن عقيدة
الرالوي ،لوهذا ما نجده في ذكره لعدة من الرجا ( )4ا
هذا مضافا إلى ما صرح به الشيخ الطوس ي من جواز العمل بأخبار العامة إن لم يكن لها معارض من طرق
الخاصة ،قا ( :أما إذا كان مخالفا في االعتقاد ألصل املذهب ،لورلوى مع ذلك عن األئمة (ع) نظر فيما يرلويه،
فإن كان هناك من طرق املوثوق بهم ما يخالفه ،لوجب إطراح خبره لوإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره
لويكون هناك ما يوافقه لوجب العمل به ،لوإن لم يكن هناك من الفرقة املحقة خبر يوافق ذلك لوال يخالفه ،لوال
يعرف لهم قو فيه ،لوجب أيضا العمل به) ( )5ا
 4إن صحة السند في اعتبار الرلواية يجري  -بحسب بناءاتهم – على الخبر الذي لم يكن متواترا لوال محفوفا
بقرائن تفيد صحة الصدلور ،فإذا ثبت التواتر الو ثبتت صحة الصدلور من خال القرائن التي تحيط بالرلواية فال
ينظر الى السند أبدا ،لوسيأت] اثبات ذلك ا

 -1خاتمة الوسائل :ص. 95
 -2دروس في علم األصول :ج 1ص.243
 -3خاتمة المستدرك للميرزا النوري :ج 1ص ،72مقدمة التحقيق.
 -4حذف رعاية لالختصار.
 -5عدّة اإلصول (ط.ق) :ج 1ص.379
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إذن فاالشكا بضعف السند الو كون الرلواية (رلواية الوصية) عامية إنما يرد في غير الحالتين السابقتين
(التواتر – احتفاف الخبر بقرائن تفيد صحة الصدلور) ،لوسنعرف الحقا ان رلواية الوصية متواترة معنويا الو
محفوفة بقرائن تفيد القطع بالصدلور فيرتفع موضوع االشكا لكون موضوعه هو الخبر غير املتواتر لوغير
املحفوف بقرائن تثبت الصدلور ا
ا
ا
ا
ا
اسئلة املبحث الثاني:
س :1اشكل على سند الوصية بوجود مجهولين لكون الشيخ الطوس ي قا ( :اخبرنا جماعة) كيف تجيب
عن ذلك؟ ا
س :2يرى البعض ان رلواية الوصية عامية ،فهل هذه الدعوى صحيحة ؟ لوان قلنا بصحتها هل يؤدي
ذلك الى ضعفها ؟ ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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املبحث الثالث :قرائن صحة الصدور

جاء في كتاب (انتصارا للوصية) للشيخ ناظم العقيلي ذكر لقرائن الصدلور لواليك نص ما جاء في
الكتاب :ا
[ القرينة األولى :ا
موافقة رلواية الوصية للقرآن الكريم ،فقد اتفق الجميع على اختالف مذاهبهم بوجوب االعتماد على الرلواية
إذا كانت موافقة للقرآن الكريم حتى إذا احتوى سندها على ضعف ،بل حتى إذا لم يكن لها إسناد أصال ،لوقد
نصت الكثير من الرلوايات على ذلك :ا
( :أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب هللا فأنا قلته ،لوما جاءكم (عني)
منها :ما لورد عن الرسو
بخالف كتاب هللا فلم أقله) ( )1ا
لومنها :ما رلواه ابن أب] يعفور قا  :سألت أبا عبد هللا  عن اختالف الحديث يرلويه من نثق به لومنهم من ال
لوإال فالذي
نثق به ،قا ( :إذا لورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب هللا  ألو من قو رسو هللا
جاءكم به ألولى به) ( )2ا
َ ْ
ُ
ُ َ ََ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ َْ
َ
ض َر أ َح َدك ُم امل ْو ُت ِإ ْن ت َر َك خ ْيرا ال َو ِص َّية
لوشاهد الوصية من القرآن الكريم هو قوله تعالى﴿ :ك ِتب عليكم ِإذا ح
َ ُْ
ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َْ ْ
ين﴾( )3ا
لوف َحقا َعلى امل َّت ِق َ ا
ِللو ِالدي ِن لواألق َرِبين ِباملع ُر ِ
فهذه اآلية صريحة بوجوب الوصية عند االحتضار ،لوأكرر (عند االحتضار) أي عندما يحضر الناس املوت،
ليلة لوفاته غير الرلواية التي نقلها الشيخ الطوس ي لوالتي تنص على األئمة
لوال يوجد أي نص لوصية الرسو
بأنه خالف قوله تعالىُ ﴿ :ك ِتبَ
لواملهديين  فمن رد هذه الوصية ألو شكك بها ،فقد حكم على الرسو
َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ
َ ََ ُْ
َ
َّ
ْ
ُ
ين﴾؛ ألن الرسو
لوف حقا على املت ِق ا
عليكم ِإذا حضر أحدكم املوت ِإن ترك خيرا الو ِصية ِللو ِالدي ِن لواألقرِبين ِباملعر ِ ا
هو ألو مطبق لشريعة هللا تعالى لوال يقو ما ال يفعل فكيف يترك أمر هللا تعالى بالوصية عند املوت؟! لوهذا
ُ
ا
ال يقو به إال كافر بما أنز على محمد
لوقد حصل نقاش طويل بين الشيعة لوأبناء العامة في هذه املسألة ،فالسنة يقولون بعدم لوجود لوصية
عند لوفاته لوالشيعة يقولون بوجود الوصية ،لوالعجب أن بعض الشيعة اليوم رجعوا إلى مقالة أبناء
للرسو
ليلة لوفاته ،فإذا كذبوا هذه الرلواية فليأتوا برلواية أخرى تذكر
العامة لوأخذلوا يشككون بوصية رسو هللا
ليلة لوفاته لولن يأتوا بذلك؛ ألنها اليتيمة الوحيدة ا
نص لوصية رسو هللا
لوبذلك يثبت باليقين صحة رلواية لوصية رسو هللا ؛ ألنها املصداق الوحيد لآلية السابقة ،لومن ردها ألو
بأنه ختم عمله بمعصية (لوحاشاه)؛
بل يتهم الرسو
شكك بصحتها فهو راد على هللا تعالى لوعلى رسوله
ألنه رلوي عنه ( :بأنه من مات لولم يوص فقد ختم عمله بمعصية) ،لوفي رلواية أخرى( :مات ميتة جاهلية)،
فانظرلوا إلى أي نتيجة جركم الهوى لوالتعصب األعمى ،لوكفى بذلك فضيحة لوعارا على من يشكك برلواية لوصية
ا
رسو هللا
َ
َّ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ين َآمنوا ش َه َادة َب ْينك ْم إذا َح َ
لوالشاهد الثاي] لرلواية الوصية من القرآن الكريم قوله تعالىَ ﴿ :يا أ ُّي َها الذ َ
ض َر
ِ
ِ ِ
ْ
َ ُ
َ
ْ
َ ُ َْ
ُ َ َ
أ َح َدك ُم امل ْو ُت ِح َين ال َو ِص َّي ِة اث َن ِان ذ َلوا َع ْد ِم ْنك ْم أ ْلو آخ َر ِان ِم ْن اغ ْي ِرك ْام﴾( )4ا
 -1تفسير البرهان :ج 1ص.73
 -2تفسير البرهان :ج 1ص.72
 -3البقرة.180 :
 -4المائدة.106 :
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ُ
لوهنا إضافة إلى لوجوب الوصية عند املوت أضيف شرط آخر لوهو اإلشهاد عليها باثنين من العدلو عند
عندما ألوص ى بوصيته لعلي بن أب] طالب  في ليلة
اإلمكان لوإال فمن غيرهما ،لوهذا ما فعله الرسو
 ،كما نص على ذلك أمير املؤمنين  في
لوفاته ،فقد أشهد عليها سلمان الفارس ي لوأبا ذر الغفاري لواملقداد
محاججته مع طلحة لوقد رلوى ذلك سليم بن قيس الهاللي في كتابه املشهور ا
َْ ُ ُ
َ َ ْ َ ُ نَ
ُ نَ
َ َْ ُُ َ
لون إ َّال َ
ص ْي َحة َلو ِاح َدة تأخذ ُه ْم َلو ُه ْم َي ِخ ِصمو  فال يست ِطيعو
لوالشاهد َالثالث قوله تعالى﴿ :ما ينظر ِ
َ
َت ْو ِص َية َلوال ِإلى أ ْاه ِل ِه ْم َي ْر ِج ُعو َ ان﴾( )1حيث لوصف هللا تعالى ألولئك الذين كذبوا الرسل لوحاربوهم بأنهم ال يستطيعون
توصية ،أي ال يمهلهم هللا تعالى لوقتا لك] يوصوا إلى أهليهم ،لوال يخفى أن ذلك ذم لهؤالء لوسوء عاقبة ،لوال يخفى
أيضا أن الوصية التي نفاها هللا تعالى عن هؤالء املعذبين هي الوصية عند املوت بدليل سياق اآلية التي تتحدث
عن هالكهم بصيحة لواحدة بغتة فجأة ،لوما دام أن عدم التوفيق للوصية عند املوت يعتبر عالمة من عالمات
املغضوب عليهم ،فال بد أن ال يتصف بذلك املؤمنون أي إن املؤمنين يستطيعون التوصية عند املوت ،أي يمهلهم
هللا تعالى إلى أن يوصوا إلى أهليهم ثم يقبض أرلواحهم ا
قد ألوص ى ليلة لوفاته ،لوال يوجد أي نص لتلك الوصية غير رلواية
لوعلى ذلك ال بد أن يكون الرسو
الوصية التي هي موضوع البحث ،فيتعين بالقطع لواليقين صحة رلواية الوصية بغض النظر عن رجا السند بل
حتى لو ثبت أن رجا سندها كلهم فاسقون (لوحاشاهم) ،بدليل قو اإلمام الصادق  ملحمد بن مسلم( :يا
محمد ،ما جاءك في رلواية من بر ألو فاجر يوافق القرآن فخذ به ،لوما جاءك في رلواية من بر ألو فاجر يخالف
القرآن فال تأخذ به) ( )2ا
لوموافقة رلواية الوصية للقرآن الكريم قرينة قطعية على صحتها لوال حاجة إلى أي قرينة أخرى ،لوهذا ما نص
لولكن سأذكر بعض القرائن األخرى لزيادة الحجة على هؤالء املرتابين الذين
لواألئمة
عليه الرسو
َ ْ َ َّ ُ َ َ ْ ُ ُ
ْ
َ َ َّ َ ْ ْ َ ْ ُ ُ ()3
كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ،كما ذمهم هللا تعالى بقوله﴿ :بل كذبوا ِبما لم ي ِحيطوا ِب ِعل ِم ِه لوملا يأ ِت ِهم تأ ِلويل اه﴾ ا
أضف إلى كل هذا فان رلواية الوصية موافقة للقرآن لوالسنة الصحيحة من جهات أخرى لوكما يأت] :موافقة
الوصية للقرآن لوالسنة الثابتة ،حيث ثبت أن اإلمامة في عقب الحسين  إلى يوم القيامة ال تجمع في أخوين
بعد الحسن لوالحسين ،لوإنما هي في األعقاب لوأعقاب األعقاب من ذرية الحسين  إلى يوم القيامة ا
لومن املعلوم أن القيامة ال تقوم على اإلمام املهدي  لوقد دلت الرلوايات على بقاء التكليف بعد اإلمام
املهدي لفترة طويلة ،فال بد من لوجود إمام ألن األرض ال تخلو من إمام لولو خلت لساخت بأهلها كما تواتر عن
ا
أهل البيت
عن املفضل في خبر عن اإلمام الصادق  قا  :قلت له( :يا ابن رسو هللا ،فأخبري] عن قو هللا :
َ َ
﴿ َلو َج َعل َها ك ِل َمة َبا ِق َية ِفي َع ِق ِب ِاه﴾ ،قا  :يعني بذلك اإلمامة جعلها هللا في عقب الحسين إلى يوم القيامة ) ( )4ا
لوعن أمير املؤمنين  ،قا  :قا رسو هللا ( :أي] مخلف فيكم الثقلين كتاب هللا لوعترت] أهل بيتي
لوأنهما لن يفترقا حتى يردا َّ
علي الحوض كهاتين  -لوضم بين سبابتيه -فقام إليه جابر ابن عبد هللا األنصاري فقا :
يا رسو هللا لومن عترتك ؟ قا  :علي لوالحسن لوالحسين لواألئمة من لولد الحسين إلى يوم القيامة) ( )5ا
 -1يس.50 – 49 :
 -2البرهان :ج 1ص.73
 -3يونس.39 :
 -4معاني األخبار :ص.126
 -5معاني األخبار :ص.91
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لوعن أب] عبد هللا  أنه قا ( :ال تعود اإلمامة في أخوين بعد الحسن لوالحسين أبدا ،أنما جرت من علي بن
َ
َْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ
اب الل ِاه﴾ فال تكون بعد علي بن الحسين
الحسين كما قا هللا تبارك لوتعالى﴿ :األرح ِام بعضهم ألولى ِببعض ِفي ِكت ِ
()1
 إال في األعقاب لوأعقاب األعقاب)
لوبهذا تكون الوصية موافقة للقرآن لوالسنة ،فهي تتكفل ببيان تكليف األئمة إلى يوم القيامة تجاه األلوصياء،
لوهذا لوحده قرينة قطعية على صحتها فقد لورد عن أهل البيت  في كيفية األخذ باألخبار ما معناه( :ما لوجدتم
له شاهدا في القرآن فخذلوا به) ا

القرينة الثانية:
رلويت هذه الرلوااية (الوصية) في أحد الكتب املعتمد عليها لوهو كتاب الغيبة للشيخ الطوس ي رئيس الطائفة
العالم النحرير في الحديث لوطرقه لورجاله ،لوقد تقدم كالمه لوشهادته بصحة رلوايات كتبه لوأنه ال يعمل لوال
يستد برلواية غير معتبرة ،لوقد صرح الحر العاملي في خاتمة الوسائل بأن كتاب الغيبة للشيخ الطوس ي من
الكتب املعتمد عليها ،لوبهذا تكون رلواية الوصية مفرلوغ من صحتها؛ ألن الشيخ الطوس ي استد بها على إمامة
األئمة  في كتابه (الغيبة) لوالكل يعترف بأنه من ألوثق كتب الحديث ،لوعليه املعو لوإليه املرجع لوالشيخ
الطوس ي رلوى الوصية من أحد كتب الشيخ البزلوفري الثقة الجليل بواسطة أحمد بن عبدلون لوالغضائري ،لوكتب
البزلوفري تعتبر من الكتب املعتمدة كما سيأت] بيانه ا

القرينة الثالثة:
نصت كثير من الرلوايات على مضمون رلواية الوصية بلغت حد التواتر ،حيث لوردت الكثير من الرلوايات
كثيرا منها
الصحيحة التي تنص على ذرية اإلمام املهدي  لوسأختصر على ذكر بعض الرلوايات ألنني قد ذكرت ا
في كتاب (الرد الحاسم) لوكذلك سردها األستاذ ضياء الزيدي في كتاب (املهدي لواملهديون) فمن أراد اإلحاطة
فليراجع ا
 -1عن أب] جعفر لوأب] عبد هللا  في رلواية صحيحة في ذكر الكوفة ،قا  ( :فيها مسجد سهيل الذي لم
يبعث هللا نبيا إال لوقد صلى فيه ،لومنها يظهر عد هللا ،لوفيها يكون قائمه لوالقوام من بعده ،لوهي مناز النبيين
لواأللوصياء لوالصالحين) ( )2ا
 -2عن أب] بصير في رلواية موثقة ،قا ( :قلت للصادق جعفر بن محمد  :يا ابن رسو هللا إي] سمعت من
أبيك  أنه قا  :يكون بعد القائم اثنا عشر مهديا ،فقا الصادق  :قد قا  :اثنا عشر مهديا لولم يقل اثنا
عشر إماما لولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى مواالتنا لومعرفة حقنا) ( )3ا
 -3عن اإلمام الصادق ( :إن منا بعد القائم اثنا عشر مهديا من لولد الحسين  )4()ا
 -4الحديث الصحيح عن أب] حمزة عن الصادق  في حديث طويل ،قا  ( :يا أبا حمزة ،إن منا بعد
القائم أحد عشر مهديا من ذرية الحسين  )5( )ا
 -5عن علي بن الحسين  أنه قا ( :يقوم القائم منا ثم يكون بعده اثنا عشر مهديا)( )6ا

 -1الكافي :ج 1ص.316
 -2كامل الزيارات :ص.76
 -3كمال الدين :ص.358
 -4بحار األنوار :ج 53ص.148
 -5غيبة الطوسي :ص ،309بحار األنوار :ج 53ص.145
 -6شرح األخبار :ج 3ص.400
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 -6الدعاء الوارد بسند صحيح عن اإلمام الرضا ( :اللهم أدفع عن لوليك اللهم أعطه في نفسه لوأهله
َلو َلو َال ِده لوذريته لوأمته لوجميع رعيته ما تقر به عينه لوتسر به نفسه اللهم َّ
صل ََ على لوالة عهده لواألئمة من بعده
) ( )1ا
لوذكر امليرزا النوري (رحمه هللا) أن هذا الدعاء لورد بعدة أسانيد معتبرة صحيحة حيث قا ( :رلوى جماعة
كثيرة من العلماء منهم الشيخ الطوس ي في املصباح لوالسيد ابن طالولوس في جما األسبوع بأسانيد معتبرة
صحيحة لوغيرها عن يويس بن عبد الرحمن :إن الرضا  كان يأمر بالدعاء لصاحب األمر  بهذا ) ( )2ا
 -7توقيع الضراب الوارد عن اإلمام املهدي ،قا فيه ( :اللهم أعطه في نفسه لوذريته لوشيعته لورعيته
َّ
لوصل على لوليك لولوالة
لوخاصته لوعامته لوعدلوه لوجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه لوتسر به نفسه إلى قوله:
عهده لواألئمة من لولده ) ( )3ا
لوقد لوصف امليرزا النوري هذا التوقيع قائال( :لوقد رلوي هذا الخبر الشريف في عدة كتب معتبرة للقدماء
بأسانيد متعددة لولم يعين لوقت لقراءة هذه الصلوات الوالدعاء في خبر من األخبار إال ما قاله السيد رض ي الدين
علي بن طالولوس في جما األسبوع بعد ذكره التعقيبات املأثورة لصالة العصر من يوم الجمعة ،قا  ( :إذا
تركت تعقيب عصر يوم الجمعة لعذر فال تتركها أبدا ألمر أطلعنا هللا جل جالله عليه) ،لويستفاد من هذا الكالم
الشريف أنه حصل له من صاحب األمر صلوات هللا عليه ش يء في هذا الباب لوال يستبعد منه ذلك كما صرح هو
أن الباب إليه  مفتوح ) ( )4ا
لوغيرها الكثير من الرلوايات التي تنص على ذرية اإلمام املهدي  لوهذا هو مضمون الوصية حيث نصت على
ذرية اإلمام املهدي  ،لوهذا املعنى فاق التواتر املعنوي في الرلوايات ،لوهذه
اثني عشر إماما لواثني عشر مهديا من ا
قرينة قطعية على صحة رلواية الوصية ،بل إن الخبر حتى لو كان ضعيفا لوعضده خبر صحيح السند بنفس
مضمونه يحكم بصحته ،كما نص على ذلك الشيخ الطوس ي لوغيره من العلماء ،بل هو املشهور لواملتفق عليه ا
لوبهذا تكون رلواية الوصية صحيحة لومتواترة معنى ،لوال يمكن االلتفات إلى يعيق البعض الذين امتطتهم
الشياطين لوجعلتهم طريقا لوأداة لرد رلوايات أهل البيت ،لوبذلك يكونون خارجين عن لوالية أهل البيت  كما
لورد في الخبر الصحيح عن اإلمام الباقر  ا
عن الباقر  أنه قا ( :لوهللا إن أحب أصحاب] إ َّلي ألورعهم لوأفقههم لوأكتمهم لحديثنا ،لوإن أسوأهم عندي
حاال لوأمقتهم الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا لويرلوى عنا فلم يعقله اشمأز منه لوجحده لوكفر من دان به ،لوهو
ال يدري لعل الحديث من عندنا خرج لوإلينا أسند ،فيكون بذلك خارجا عن لواليتنا) ( )5ا

القرينة الرابعة:
عدم لوجود أي رلواية معارضة لنص الوصية لوهذه قرينة قطعية أيضا بغض النظر عن أي ش يء أخر ،لوقد
ذكر هذه القرينة الحر العاملي في خاتمة الوسائل عند تعداد القرائن فقا ( :لومنها :عدم لوجود معارض ،فإن ذلك
قرينة لواضحة لوقد ذكر الشيخ (الطوس ي) أنه يكون مجمعا عليه؛ ألنه لوال ذلك لنقلوا له معارضا ،صرح بذلك في
مواضع :منها في ألو االستبصار ،لوقد نقله الشهيد في (الذكرى) عن الصدلوق لوارتضاه) ( )6ا
 -1مفاتيح الجنان :ص.116
 -2النجم الثاقب :ج 2ص.456
 -3غيبة الطوسي :ص ،186جمال األسبوع ألبن طاووس :ص.301
 -4النجم الثاقب :ج 2ص.469
 -5الكافي :ج 2ص ،223السرائر :ج 2ص.591
 -6خاتمة الوسائل :ص.95
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لوأتحدى كل شخص أن يأت] لولو برلواية لواحدة قطعية الداللة تعارض رلواية لوصية الرسو
لوفاته ا

في ليلة

القرينة الخامسة:
عدم احتمالها للتقية ،فإن الرلواية إذا كانت مخالفة ألصل املذهب لوموافقة لغيره من املذاهب يحتمل أن
اإلمام قد قالها تقية من أعداءه ،لوأما إذا كانت موافقة ألصل املذهب لومخالفة لغيره فينتف] هذا االحتما ا
في آ بيته األئمة
لومن الواضح أن رلواية الوصية قد نصت على أن ا اإلمامة لوالخالفة بعد رسو هللا
لواملهديين ،لوقد سمى الرسو فيها األئمة لواحدا بعد اآلخر إلى اإلمام املهدي ثم ذريته من بعده لوسمى ألولهم لوهو
ألو األئمة عليهم السالم فال يحتمل أبدا
أحمد ،لوهذا غير موافق ألي مذهب من املذاهب املعاصرة للرسو
صدلورها للتقية  ،لوإذا بطل ذلك ثبت صدلورها حقا ،لوإنها موافقة للمذهب لوقد نصت عشرات الرلوايات على
مضمونها ا
لوهذه القرينة أيضا نص عليها الحر العاملي عند تعداده للقرائن ،فقا ( :لومنها عدم احتماله  -الخبر -للتقية
ملا تقدم) ( )1ا

القرينة السادسة:
مخالفة الوصية لعقائد أبناء العامة ،فإن دلواعي الوضع لوالكذب لوالتزلوير في األحاديث هي إلقصاء الخالفة
عن اإلمام علي  لوذريته لوإضفاء الشرعية على حكومة بني أمية لوبني العباس ،فإن كان مضمون الخبر مخالفا
لتلك الدلواعي د على أنه صحيح لولم تتدخل فيه أيدي الوضاعين لواملزيفين لألحاديث لك] توافق مذاهبهم
لوإخفاء حق علي  لوذريته في خالفة رسو هللا  ،لورلواية الوصية مخالفة تماما لعقائد أبناء العامة ،بل هي
على أن الخالفة بعد
ثورة في لوجه األلو لوالثاي] لوحكومة بني أمية لوبني العباس ،حيث نص فيها رسو هللا
لوكناهم
لوفاته ألمير املؤمنين  ثم إلى لولده لواحدا بعد لواحد إلى يوم القيامة ،لونص على أسماء األئمة
لوألوصافهم ا
فبربكم هل يعقل أن يضع أتباع بني أمية ألو بني العباس حديثا ينسف عقيدتهم من األساس ،لويبين للناس
أنهم قد غصبوا الخالفة من أهلها الذين نص عليهم رسو هللا  ،لوما هذا إال قو شطط ال يصدر إال عن من
إنكار الشمس في رائعة النهار ،لوهكذا شخص ال يرد عليه إال بـ (سالما سالماا)
سفه نفسه لولوصل به العناد إلى ا
جواب الجاهلين ا
لوبعد أن تبين كما هو لواضح مخالفة رلواية الوصية لعقائد أبناء العامة ،لومع مالحظة سائر القرائن تصبح من
أصح الرلوايات لوأثبتها ا
( :دعوا ما لوافق
باألخذ بما خالف العامة ،لوإن الرشد في خالفهم حيث لورد عنهم
لوقد أمر األئمة
()2
القوم فإن الرشد في خالفهم) ا
بل حتى لو كانت الرلواية لواردة عن طرق أبناء العامة لومخالفة لعقائدهم ألو متضمنة لفضائل األئمة
لوجب األخذ بها لويكون ذلك قرينة على صدق الخبر كما ذكر ذلك الشيخ الطوس ي  -كما تقدم ذكره  -لوكذلك الحر
العاملي في لوسائل الشيعة ،حيث قا ( :كون الرالوي غير متهم في تلك الرلواية لعدم موافقتها لالعتقاد ألو غير ذلك،

 -1وسائل الشيعة (آل البيت) :ج 30ص.246
 -2الكافي :ج 1ص.23
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لومن هذا الباب رلواية العامة للنصوص على األئمة لومعجزاتهم لوفضائلهم فإنهم بالنسبة إلى تلك الرلوايات ثقات
لوبالنسبة إلى غيرها ضعفاء) ( )1ا
فحتى لو كان رلواة الوصية كلهم من أبناء العامة ألو من أي مذهب آخر ،فيعتبرلون في هذه الرلواية ثقات؛ ألن
الرلواية تضمنت النص على األئمة لواحدا بعد اآلخر لوهي مخالفة تماما لكل مذاهب أبناء العامة لوبعد هذا هل
يبقى عذر ملن يريد أن يناقش في رجا سند الوصية ،فهذه هي قواعد الحديث عندكم لوهذه آراء كبار العلماء
تنص على أن الرلوايات املتضمنة للنص على حق آ محمد تكون صحيحة بغض النظر عن سندها ،لوأعمى هللا
عين من ال يرى في املنخل ا

القرينة السابعة:
استدال بعض كبار العلماء لواملحدثين برلواية الوصية يد على اعتبارها لوصحة االعتماد عليها؛ ألنها ل او كانت
ضعيفة فال يمكن أن يستد بها هؤالء العلماء الكبار ،لومن هؤالء الشيخ الطوس ي في الغيبة كما تقدم بيانه
لواملحدث امليرزا النوري في النجم الثاقب عند االستدال على ذرية اإلمام املهدي  حيث استد برلواية
الوصية لولوصفها بأنها معتبرة السند ،إذ قا ( :رلوى الشيخ الطوس ي بسند معتبر عن اإلمام الصادق  خبرا
ألمير املؤمنين  في الليلة التي فيها لوفاته لومن فقراتها إنه قا  :فإذا
ذكرت فيه بعض لوصايا رسو هللا
()2
حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه ألو املقربين إلى آخره) ا
لوكما تقدم بيانه أن الرلواية املعتبرة من خال القرائن أقوى من صحيحة السند ،بل إذا تعارض املعتبر
املحفوف بالقرائن مع صحيح السند يقدم املعتبر الذي دلت القرائن على صدقه ،الحتما كون صحيح السند قد
اشتبه ألو سها بعض رجاله بدلون قصد لوهذا ال يخل بعدالتهم ألو لوثاقتهم ،فيكون الحديث صحيح السند غير معتبر
املتن ،لوهذا أمر الواضح ال يحتاج إلى مزيد بيان ،لوقد تقدم نقل كالم الشيخ جعفر سبحاي] بهذا الصدد فراجع ا
لومن الذين استدلوا بهذه الرلواية هو السيد الشهيد الصدر (رحمه هللا) في كتاب تاريخ ما بعد الظهور
َ
الحاكم اون بعد أبيهم 
ص ،640لوله كالم طويل في االستدال على ثبوت ذرية اإلمام املهدي  ،لوإنهم هم
ِ
فمن أراد التفصيل فليراجع املصدر املذكور ا
لومن العلماء الذين قالوا بصحة مضمونا رلواية الوصية السيد املرتض ى في أحد أجوبته ،إذ قا ( :إنا ال نقطع
بزلوا التكليف عند موت املهدي عليه السالم بل يجوز أن يبقى بعده أئمة يقومون بحفظ الدين لومصالح أهله،
الوال يخرجنا ذلك عن التسمية باالثني عشرية ،ألننا كلفنا أن يعلم إمامتهم لوقد تبين ذلك بيانا شافيا ،فانفردنا
بذلك عن غيرنا) ( )3ا
لوكذلك صاحب مستدرك سفينة البحار الشيخ علي النمازي معلقا على رلواية تذكر املهديين من ذرية القائم
 إذا قا ( :هذا مبين للمراد من رلواية أب] حمزة لورلواية منتخب البصائر لوال إشكا فيه لوغيرها مما د على
أن بعد اإلمام القائم  اثني عشر مهديا لوإنهم املهديون من ألوصياء القائم لوالقوام بأمره ك] ال يخلو الزمان من
حجة) ( )4ا
لوكذلك الشهيد السيد محمد باقر الصدر في كتاب املجتمع الفرعوي] لوهو عبارة عن تقرير ملحاضرات ألقاها،
حيث قا  ( :ثم بعده  -أي املهدي  - يأت] اثنا عشر خليفة يسيرلون في الناس لوفق تلك املناهج التي لوضعت
 -1خاتمة الوسائل :ص.95
 -2النجم الثاقب :ج 2ص.72
 -3بحار األنوار :ج 53ص.148
 -4مستدرك سفينة البحار :ج 10ص.517
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تحت إشراف الحجة املهدي  ،لوخال فترة لوالية اإلثني عشر خليفة يكون املجتمع في سير حثيث نحو التكامل
()1
لوالرقي )
لوهذه القرينة مع أخواتها تنتج القطع بصحة الوصية ،لوإنها رلواية معتبرة لوال يسوغ ألحد التشكيك بها إال من
لوقا الثاي]( :حسبنا كتاب هللا ،إن
قبل أتباع األلو لوالثاي] الذين اعترضوا على كتابتها في ليلة لوفاة الرسو
غير مصداقه الذي قصده ،قا
محمدا يهجر) لوحاشاه باألمس الوحاشاه اليوم أن يهجر ألو أن ينطبق كالمه على ا
َ
َّ
ْ
تعالىَ ﴿ :لو َما َر َم ْي َت ِإذ َر َم ْي َت َلول ِك َّن الل َه َر َمى﴾  .انتهى ا

اسئلة املبحث الثالث:
س :1عدد قرائن صحة صدلور الوصية ا
س :2من قرائن صحة الصدلور موافقة القرآن كيف ان الوصية توافق القرآن ؟ بين ذلك؟ ا
س :3من قرائن صحة الصدلور عدم لوجود معارض للوصية بين ذلك ا
س :4ان عدم احتما التقية قرينة على صحة الصدلور ،فلماذا ال يحتمل التقية في رلواية الوصية؟ ا
س :5من االمور التي تؤدي لصحة صدلور الوصية مخالفتها العامة بين ذلك؟ ا

ا
ا
 -1المجتمع الفرعوني :ص.175
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املبحث الرابع :اثبات صدور الوصية ببيان آخر.
جاء في كتاب الوصية الكتاب العاصم من الضال للسيد أحمد الحسن (ع) تقريبا الثبات صدلور لوصية النبي
ليلة لوفاته ،لوهذا نص ما جاء :ا
في آخر لحظات حياته امتثاال لقوله تعالىُ ﴿ :كت َب َع َل ْي ُك ْم إ َذا َح َ
ضرَ
[لوالوصية كتاب كتبه رسو هللا
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
َ َ َ ُ َْْ ُ
َ َ َْ َْ ُ َ َْ َ
َ ْ
[البقرة ،.180 :لولوصفه بأنه
ا
ين﴾
لوف َحقا َعلى امل َّت ِق َ ا
أحدك ُم املوت ِإن ت َرك خيرا الو ِص َّية ِللو ِالدي ِن لواألق َرِبين ِباملع ُر ِ
ُ
عاصم من الضال ملن تمسك به أبدا ،لوأؤكد في آخر لحظات حياته؛ ألنه نبي يوحى له فما يقوله في آخر لحظات
حياته هو خالصة رسالته لوما يحفظ الدين بعده ،فما بالك إذا كان مع شدة مرضه لوألوجاع السم التي كانت
تقطع كبده مهتما أشد االهتمام أن يكتب هذا الكتاب لويصفه بأنه عاصم من الضال  ،فهذا الكتاب من األهمية
إلى درجة أنه يشفق عليه من كثرة العبادة التي
بمكان بحيث إن هللا سبحانه لوتعالى الذي كان يرحم محمدا
َ َ َْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ
تتعب بدنه فيخاطبه بقوله﴿ :طه  ما أنزلنا عليك القرآن ِلتشقى﴾ نجده سبحانه مع شدة رحمته بمحمد
في آخر لحظات حياته أن يملي كتابا لويصفه بأنه عاصم من الضال على
لوإشفاقه عليه يكلف محمدا
()1
من آالم السم الذي كان يسري في بدنه لويقطع كبده ا
رؤلوس األشهاد رغم ما كان يعانيه محمد
كتاب الوصية بأنه عاصم من الضال لوفي آخر
لوهذه بعض النصوص التي لوصف فيها الرسو محمد
لحظات حياته ،فف] يوم الخميس أراد كتابته لكل األمة لوأراد أن يشهد عليه عامة الناس لولكن منعه جماعة
لوطعنوا في قواه العقلية لوقالوا إنه يهجر (أي يهذي لوال يعرف ما يقو ) ،فطردهم لوبق] رسو هللا بعد يوم
الخميس إلى يوم لوفاته االثنين ،فكتب في الليلة التي كانت فيها لوفاته لوصيته لوأمالها على علي  لوشهدها بعض
الصحابة الذين كانوا يؤيدلون كتابتها يوم الخميس :ا

في كتب السنة:
عن ابن عباس ،قا ( :يوم الخميس لوما يوم الخميس ،اشتد برسو هللا صلى هللا عليه لوسلم لوجعه فقا :
ائتوي] اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا ،فتنازعوا ،لوال ينبغي عند نبي نزاع ،فقالوا ما شأنه ؟ أهجر،
استفهموه ،فذهبوا يردلون عليه ،فقا  :دعوي] فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه ،لوألوصاهم بثالث قا :
أخرجوا املشركين من جزيرة العرب ،لوأجيزلوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم لوسكت عن الثالثة ألو قا فنسيتها)
[صحيح البخاري :ج 4ص .4168ا
عن ابن عباس ،قا ( :يوم الخميس لوما يوم الخميس ،ثم جعل تسيل دموعه حتى رؤيت على خديه كأنها
نظام اللؤلؤ ،قا  :قا رسو هللا صلى هللا عليه لوآله لوسلم :ائتوي] بالكتف لوالدلواة ،ألو اللوح لوالدلواة ،أكتب لكم
كتابا لن تضلوا بعده أبدا ،فقالوا :إن رسو هللا يهجر) [صحيح مسلم  -كتاب الوصية .ا

ْن ا ْل َقدَّاح َعنْ أَ ِبي َع ْب ِد َّ
ت ا ْل َيهُو ِد َّي ُة ال َّن ِبيَّ
هللا َ قالََ :س َّم ِ
َن اب ِ
 .1روى الكليني ... -3[ :ع ِ
ِ
ِّ
ْ
ُ
رْ
َال] الكافي :ج 6ص.315
ب
م
ل
ا
م
َا
ه
ب
ق
ل
ِ
َ
ِنَ
الذرَ اعَ وا ْل َكتِفَ و َي ْكرَ ه ا ْل َو ِر َ
ِ
ك ِ
وأخرج البخاري ..[ :عن أنس ابن مالك رضي هللا عنه ان يهودية أتت النبي صلى هللا عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجئ
بها فقيل :أال نقتلها ،قال :ال ،قال :فما زلت أعرفها في لهوات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم] صحيح البخاري :ج 3ص.141
( :وقبض بالمدينة مسموما ً يوم االثنين لليلتين بقيتا من صفر) المقنعة :ص .456ومثله العالمة
قال الشيخ المفيد عن النبي
الحلي في المنتهى :ج 2ص.887
اع و َكانَ ال َّن ِبيُّ
فِي ذِرَ ٍ
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ُيحِبُّ

في كتب الشيعة:
عن سليم بن قيس الهاللي ،قا ( :سمعت سلمان يقو  :سمعت عليا  بعد ما قا ذلك الرجل (عمر) ما
عن الذي كان أراد أن يكتبه في الكتف مما
لودفع الكتف :أال يسأ رسو هللا
قا لوغضب رسو هللا
لو كتبه لم يضل أحد لولم يختلف اثنان ) [كتاب سليم بن قيس :ص .398ا
حين دعا بالكتف
عن سليم بن قيس الهاللي ،قا اإلمام علي  لطلحة( :ألست قد شهدت رسو هللا
)
ليكتب فيها ماال تضل األمة لوال تختلف ،فقا صاحبك ما قا " :إن نبي هللا يهجر" فغضب رسو هللا
[كتاب سليم بن قيس :ص .211ا
عن سليم بن قيس إن عليا  قا لطلحة في حديث طويل عند ذكر تفاخر املهاجرين لواألنصار بمناقبهم
حين دعانا بالكتف ليكتب فيها ما ال تضل األمة بعده لوال
لوفضائلهم( :يا طلحة ،أ ليس قد شهدت رسو هللا
لوتركها ؟ قا  :بلى قد شهدته) [الغيبة
تختلف فقا صاحبك ما قا إن رسو هللا يهجر فغضب رسو هللا
للنعماي] :ص .81ا
لوفي كتاب الغيبة للطوس ي نقل النص الوحيد املرلوي للكتاب العاصم من الضال الذي أراد رسو هللا
هم آ محمد
كتابته كما ثبت في أصح كتب السنة البخاري لومسلم ،لومن نقل الوصية عن الرسو محمد
الخ ا
:
لولوصف الرسو له بأنه عاصم من الضال أبدا يجعل من املحا أن يدعيه مبطل ،لومن يقو إن ادعاءه
من املبطلين ممكن فهو يتهم هللا سبحانه بالعجز عن حفظ كتاب لوصفه بأنه عاصم من الضال ملن تمسك به،
ألو يتهم هللا بالكذب؛ ألنه لوصف الكتاب بأنه عاصم من الضال أبدا ،لومن ثم لم يكن كذلك !! ألو يتهم هللا
بالجهل؛ ألنه لوصفه بوصف ال ينطبق عليه جاهال بحاله ،لوحاشاه سبحانه من هذه األلوصاف لوتعالى هللا عما
يقو الجاهلون علوا كبيرا ا
فالبد أن يحفظ العالم القادر الصادق الحكيم املطلق سبحانه النص  -الذي لوصفه بأنه عاصم من الضال
ملن تمسك به  -من ادعاء املبطلين له حتى يدعيه صاحبه لويتحقق الغرض منه ،لوإال لكان جاهال ألو عاجزا ألو
كاذبا مخادعا لومغريا للمتمسكين بقوله باتباع الباطل لومحا أن يكون هللا سبحانه جاهال ألو عاجزا؛ ألنه عالم
لوقادر مطلق ،لويستحيل أن يصدر من الحق سبحانه لوتعالى الكذب؛ ألنه صادق لوحكيم ،لوال يمكن لوصفه
بالكذب ،لوإال ملا أمكن الركون إلى قوله في ش يء لو األنتقض الدين ا
لونص خليفة هللا في أرضه على من بعده مع لوصفه بأنه عاصم من الضال ملن تمسك به  -نصا إلهيا ( -)1البد
أن يكون محفوظا من هللا أن يدعيه الكاذبون املبطلون حتى يدعيه صاحبه لوإال فسيكون كذبا لوإغراء للمكلفين
باتباع الباطل ،لوهذا أمر ال يصدر من العالم الصادق القادر الحكيم املطلق سبحانه ا
فلو قا لك إيسان عالم بالغيب لومآ األمور :إذا كنت تريد شرب املاء فاشرب من هنا لوأنا الضامن أنك لن
تسقى السم أبدا من هذا املوضع ،ثم إنك ُسقيت في ذلك املوضع سما فماذا يكون الضامن ؟ هو إما جاهل ،لوإما
كاذب من األساس ،ألو عجز عن الضمان ،ألو اخلف لوعده ،فهل يمكن أن يقبل من يؤمن باهلل أن يصف هللا
بالجهل ألو بالكذب ألو العجز ألو خلف الوعد ؟! تعالى هللا عن ذلك علوا كبيرا ا
للحارث بن عمرو في رواية الكافي
على من يخلفه إنما هو بأمر هللا سبحانه ،وقد تقدم قوله
 .1إنّ نص النبي
ك إِلَى َّ
َن ا ْلهَوَ ى * إِنْ ه َُو إ ِ َّال َوحْ ٌي
ك و َتعَالَى] ،وهللا تعالى يقول عن نبيهَ :
هللا َتبَارَ َ
ك إِلَيَّ َ ،ذلِ َ
المتقدمة[ :لَ ْيسَ َذلِ َ
(ومَا َي ْنطِ ُق ع ِ
ت أَبَا َع ْب ِد َّ
ث َقالََ :سمِعْ ُ
هللا َ يقُولُ :أ َترَ ْونَ ا ْلمُوصِ يَ ِم َّنا
ْن األَ ْش َع ِ
ُيوحَ ى) [النجم ،]4-3 :وروى الكلينيَ ... -2[ :عنْ َعم ِْرو ب ِ
َ
وهللا ولَكِنْ َع ْه ٌد مِنَ َّ
يُوصِ ي إِلَى َمنْ ي ُِري ُد َال َّ
ْ
َ
َّ
َ
َ
ُ
ْ
لِرَ ج ٍُل فرَ ج ٍُل حَ تى َينت ِهيَ األمر إِلى صَاحِبِه] الكافي :ج 1ص.278
هللا ورَ سُولِه
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بحفظ النص اإللهي من أن يدعيه أهل الباطل ،فأهل
لوقد تكفل هللا في القرآن لوفيما رلواي عنهم
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
الباطل مصرلوفون عن ادعائه ،فاألمر ممتنع كما قا تعالىَ ﴿ :لول ْو ت َق َّو َ َعل ْي َنا َب ْع َ
ض األق ِالو ِيل  ألخذنا ِم ْن ُه
ُ ََ َ
ْ
ْ
ين﴾ [الحاقة .46 - 44 :ا
ِبال َي ِم ِين  ث َّم لقط ْع َنا ِم ْن ُه ال َو ِت َ ا
لومطلق التقو على هللا موجود دائما لولم يحصل أن منعه هللا ،لوليس ضرلوريا أن ُيهلك هللا املتقولين مباشرة،
بل أنه سبحانه أمهلهم حتى حين ،لوهذا يعرفه كل من تتبع الدعوات الظاهرة البطالن كدعوة مسيلمة ،فأكيد
ليس املراد في اآلية مطلق التقو على هللا ،بل املراد التقو على هللا بادعاء القو اإللهي الذي تقام به الحجة،
عندها يتحتم أن يتدخل هللا ليدافع عن القو اإللهي الذي تقام به الحجة ،لوهو النص اإللهي الذي يوصله
خليفة هللا لتشخيص من بعده لواملوصوف بأنه عاصم من الضال ؛ حيث إن عدم تدخله سبحانه مخالف
 ،لولوصية الرسو محمد
للحكمة ،لومثا هذا القو ألو النص :لوصية عيس ى  بالرسو محمد
( )1ا
باألئمة لواملهديين
ُ
فاآلية في بيان أن هذا التقو ممتنع ،لوبالتالي فالنص محفوظ لصاحبه لوال يدعيه غيره ،لوتوجد رلوايات ت ِبين
أن اآلية في النص اإللهي على خلفاء هللا بالخصوص ،فهو نص إلهي البد أن يحفظه هللا حتى يصل إلى صاحبه،
فهو نص إلهي محفوظ من أي تدخل يؤثر عليه سواء كان هذا التدخل في مرحلة نقله إلى الخليفة الذي
سيوصله ،أم في مرحلة  -ألو مراحل  -لوصوله إلى الخليفة الذي سيدعيه ( )2ا
لوهناك رلوايات َّبينت هذه الحقيقة ،لوهي أن التقو في هذه اآلية هو بخصوص النص اإللهيَ :ع ْن ُم َح َّم ِد ْب ِن
َ
َ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َّ َ َّ َ َ ُ ُ َ ُ ْ ُ ُ َ َّ َ ْ
ُْ َْ َ ْ َ ْ َ َ
واه ِه ْم" ،قا َ :
الفضي ِل ،عن أ ِب] الحس ِن  قا ( :سألته عن قو ِ الل ِه عز لوج َّل" :ي ِريدلون ِليط ِفؤا نور الل ِه ِبأف ِ
َ َ َ َّ ُ ُ ُّ ْ
َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ ُ ُ ُّ ُ
ُ ُ َ ُ ْ ُ ََ َ َ َ ُْْ َ
اإل َم َام ِة
ي ِريدلون ِليط ِفئوا لوالية أ ِم ِير املؤ ِم ِنين ِ بأفو ِاه ِه ام قلت" :لوالله م ِتم ن ِ
ور ِه" ،قا  :لوالله م ِتم ِ
ُْ َ ُ
َ
َ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ
ََ
ََ َ َ
ُْ ُ َ ُ َ َ ْ
قل ُت :ق ْول ُه"ِ :إ َّن ُه لق ْو ُ َر ُسو ك ِريم" ،قا  :يع ِني جبرِئ
يل ع ِن الل ِه ِفي لوالي ِة ع ِلي  قا َ  :قلت" :لوما هو ِبقو ِ
َ
ُ ْ ُ َ َ َ َ ُ َّ ُ َ َّ َ َّ ٌ َ
َّ َ
َّ َ
َ
ُ
ََْ
اب َعلى َرِب ِه َلو َما أ َم َر ُه الل ُه ِب َهذا ِفي َع ِ الي فأن َز َ الل ُه ِبذ ِل َك ق ْرآنا،
اعر ق ِليال ما تؤ ِمنون" ،قا  :قالوا ِإن محمدا كذ
ش ِ
َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ ٌ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ َ َّ ٌ َ ْ َ ْ َ
ُ َّ َ َ َ
َََ ْ ُْ ْ
ْ
َ
قالو ِيل ألخذنا ِمنه ِبالي ِم ِين ثم لقطعنا
فقا ِ :إن لوالية ع ِلي تن ِزيل ِمن ر ِب ال ِ
عاملين لولو تقو ع الينا محمد بعض األ ِ
ْ
ِم ْن ُه ال َو ِت َين) [الكافي :ج 1ص .434ا
كما أن اإلمام الصادق  يقو ( :إن هذا األمر ال يدعيه غير صاحبه إال تبر هللا عمره) [الكافي  -للكليني :ج1
ص .372ا
فاملبطل مصرلوف عن ادعاء الوصية اإللهية املوصوفة بأنها تعصم من تمسك بها من الضال  ،ألو أن ادعاءه
لها مقرلون بهالكه قبل أن يظهر هذا االدعاء للناس ،حيث إن إمهاله مع ادعائه الوصية يترتب عليه إما جهل لوإما
عجز ألو كذب من لوعد املتمسكين به بعدم الضال  ،لوهذه أمور محالة بالنسبة للحق املطلق سبحانه ،لولهذا قا
ُ ََ َ
ْ
ْ
ََ َْ
ين﴾ لوقا الصادق ( :تبر هللا عمره) ا
تعالى﴿ :ألخذنا ِم ْن ُه ِبال َي ِم ِين  ث َّم لقط ْع َنا ِم ْن ُه ال َو ِت َ ا
بأنها كتاب عاصم من الضالل لمن تمسك بها ،وع َّد الحق سبحانه وصية عيسى  بمحمد
 .1لذا وصفها رسول هللا
ص ِّدقا ً
هللا إِلَ ْي ُكم ُّم َ
(وإِ ْذ َقا َل عِيسَى ابْنُ َمرْ َي َم يَا َبنِي إِسْ رَ ائِي َل إِ ِّني رَ سُو ُل َّ ِ
بينة إلهية من بين البينات التي جاء بها ،قال تعالىَ :
ت َقالُوا َه َذا سِ حْ ٌر م ُِّبينٌ ) [الصف ،]6 :وال
لِّمَا َب ْينَ َي َديَّ مِنَ ال َّت ْورَ ا ِة َو ُم َب ِّشراً ِبرَ سُو ٍل يَأْتِي مِن َبعْ ِدي اسْ ُم ُه أَحْ َم ُد َفلَمَّا جَ اءهُم ِبا ْل َب ِّي َنا ِ
مدع مبطل.
تكون الوصية بيّنة إلهية لو أمكن ادعاؤها من قبل ٍ
من قبل هللا إلى عيسى  ،أو
 . 2أما حفظ النص في مرحلة نقله إلى الخليفة الذي سيوصله ،فمثاله نقل الوصية بمحمد
 ،وأما حفظ النص على مستوى وصوله إلى الخليفة الذي
من قبل هللا إلى محمد
نقل الوصية بعلي وولده الطاهرين
إلى االمام علي  ،أو يمر بعدة مراحل كما في
سيدعيه فهو قد يمر بمرحلة واحدة كما في وصول وصية رسول هللا
 .والحفظ اإللهي للنص موجود في جميع تلك
وصولها إلى المهدي األول (أحمد) أو وصول وصية عيسى بمحمد إلى محمد
الحاالت والمراحل.
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لوللتوضيح أكثر أقو  :إن اآلية تطابق االستدال العقلي السابق لوهو أن االدعاء ممتنع لوليس ممكنا ،فإن
ُ ََ َ
ْ
ْ
َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
َََ َْ
ين﴾ ،معناه أن
ض األق ِالو ِيل  ألخذنا ِم ْن ُه ِبال َي ِم ِين  ث َّم لقط ْع َنا ِم ْن ُه ال َو ِت َ ا
قوله تعالى﴿ :لولو تق او علينا بع
()1
لوالقرآن،
الهالك ممتنع المتناع التقو ا أي أنه لو كان متقوال لهلك  ،لواآلية تتكلم مع من ال يؤمنون بمحمد
لوبالتالي فاالحتجاج بالكالم في اآلية ليس بها كونها كالم هللا؛ ألنهم ال يؤمنون بهذا ،بل االحتجاج هو بمضمون
اآلية ،أي احتجاج بما هو ثابت عندهم عقال لوهو أن النص اإللهي املوصوف بأنه عاصم من الضال ملن تمسك
به ال يمكن أن يدعيه غير صاحبه؛ ألن القو بأنه يمكن أن يدعيه غير صاحبه يلزم منه يسب الجهل ألو العجز ألو
الكذب هلل سبحانه لوتعالى ا
إذن فال يمكن  -عقال لوقرآنا لورلواية  -أن يحصل ادعاء النص اإللهي التشخيي ي املوصوف بأنه عاصم من
الضال ملن تمسك به ،أي أن النص محفوظ من االدعاء حتى يدعيه صاحبه ليتحقق الغرض من النص لوهو
منع الضال عن املكلف املتمسك به كما لوعده هللا سبحانه ا
لوللتوضيح لوالتفصيل أكثر أقو  :ا
إن مدعي املنصب اإللهي :ا
 إما أن يكون مدعيا للنص التشخيي ي املوصوف بأنه عاصم من الضال ملن تمسك به ،فهذا املدع
محق لوال يمكن أن يكون كاذبا ألو مبطال؛ ألن هذا النص البد من حفظه من ادعاء الكاذبين لواملبطلين ،لوإال
فسيكون هللا قد أمر الناس بالتمسك بما يمكن أن يضلهم ،لورغم هذا قا عنه بأنه عاصم من الضال أبدا،
لوهذا كذب يستحيل أن يصدر من هللا ا
 لوإما أن يكون مدعيا للمنصب اإللهي لولكنه غير مدع للنص التشخيي ي املوصوف بأنه عاصم من
الضال ملن تمسك به ،لوهكذا مدعي :إما أن يكون ادعاؤه فيه شبهة على بعض املكلفين لجهلهم ببعض األمور،
لوهذا ربما يمض ي هللا به اآلية لويهلكه رحمة بالعباد لوإن كان بعد ادعائه بفترة من الزمن رغم أنه ال حجة لوال عذر
ملن يتبعه لوإما أنه ال يحتمل أن يشتبه به أحد إال إن كان طالبا للباطل فيتبع شخصا بدلون نص تشخيي ي كما
بينت ،لومع هذا تصدر منه سفاهات كثيرة لويجعل هللا باطله لواضحا لوبينا للناس ،لوهذا ال داعي أن تطبق عليه
اآلية بل ربما أمهل فترة طويلة من الزمن فهو يترك ملن يطلبون الباطل بسفاهة
لوهذا تقريب ليتوضح األمر أكثر :نفرض أن هناك ثالث دلوائر؛ بيضاء ،لورمادية ،لوسوداء فالدائرة البيضاء
محمية من أن يدخل لها كاذب ،لوبالتالي فكل من دخلها فهو مدع صادق لويجب تصديقه ،فاآليةَ ﴿ :لو َل ْو َت َق َّو َ
ُ ََ َ
ْ
ْ
َََْ َ ْ َ ََْ
َََ َْ
ين﴾ لواجبة التطبيق في هذه الدائرة ا
ض األق ِالو ِيل  ألخذنا ِم ْن ُه ِبال َي ِم ِين  ث َّم لقط ْع َنا ِم ْن ُه ال َو ِت َ ا
علينا بع
لوالرمادية غير محمية من أن يدخل لها الكاذب ،فال يصح االعتماد على من كان فيها لوتصديقه ،لورغم هذا
فيمكن أن تحمى بعض األحيان من الكاذب بعد دخوله رحمة بالعباد رغم أنهم ال عذر لهم باتباع من كان في هذه
الدائرة ،فاآلية ممكنة التطبيق على هذه الدائرة لوليس لواجبة التطبيق ا
لوالثالثة سوداء غير محمية من أن يدخل لها الكاذب ،بل هي دائرة الكاذبين لولواضحة بأنها دائرة الكاذبين ،فال
داعي لحمايتها أصال من الكاذبين ال قبل دخولهم لوال بعد دخولهم ،فاآلية ليس موضعها هذه الدائرة ا
فالبد إذن من االنتباه إلى أن كالمنا في منع ادعاء النص التشخيي ي املوصوف بأنه عاصم من الضال لوليس
في ادعاء املنصب اإللهي عموما ،فادعاء املنصب اإللهي ألو النبوة ألو خالفة هللا في أرضه باطال بسفاهة لودلون
َ
ك]
ج ْئ َتني ألَ ْكرَ ْم ُت َ
ِناع األَوَّ ل ،تقولَ :ل ْو ِ
ِناع الثاني مِن أجْ ل ا ْمت ِ
 .1قال ابن منظور[ :قال الجوهري( :لو) حرف تمنٍّ  ،وهو ال ْمت ِ
لسان العرب :ج 15ص .470واألول في اآلية هو التقوّ ل (تقوّ ل علينا  )..والثاني هو الهالك (ألخذنا منه باليمين  ،)..و(لو) تفيد
أنّ الهالك ممتنع ألجل امتناع التقوّ ل.
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االحتجاج بالوصية (النص التشخيي ي) حصل كثيرا لوربما بق] حيا من ادعى باطال فترة من الزمن ،لومثا لهؤالء
لوبق] مسيلمة حيا بعد موت رسو هللا محمد
مسيلمة الكذاب ادعى أنه نبي في حياة رسو هللا محمد
 ،فاالدعاء بدلون شهادة هللا لونص هللا لوبدلون الوصية ال قيمة له لوهو ادعاء سفيه ،فمن يصدق هكذا مدع
مبطل ال عذر له أمام هللا ا
إذن ،فاملقصود ليس منع أهل الباطل من االدعاء مطلقا ،بل منعهم من ادعاء النص التشخيي ي املوصوف
بأنه عاصم ملن تمسك به من الضال لوهو لوصية خليفة هللا للناس ،لوهذا املنع الذي أثبتناه عقال لوأكد عليه
النص القرآي] لوالرلوائ] يؤكده أيضا الواقع ،فمرلور مئات السنين على النص دلون أن يدعيه أحد كاف إلثبات هذه
يدعها غير محمد
الحقيقة ،فقد مر على لوصايا األنبياء في التوراة لولوصية عيس ى  مئات السنين لولم ِ
 ،لوقد احتج اإلمام الرضا  بهذا الواقع على
يدع لوصية النبي غير األئمة
لوألوصيائه من بعده ،كما لولم ِ
من التوراة لواإلنجيل احتج الجاثليق
الجاثليق فبعد أن بين النص من األنبياء السابقين على الرسو محمد
بأن النصوص يمكن أن تنطبق على أكثر من شخص ،فكان احتجاج اإلمام الرضا  على الجاثليق أنه لم
لولكن لم يتقرر عندنا
يحصل أن ادعى الوصايا املبطلون ،لوهذا هو النص موضع الفائدة قا الجاثليق( :
بالصحة أنه محمد هذا ،فأما اسمه محمد فال يصح لنا أن نقر لكم بنبوته لونحن شاكون أنه محمدكم
فقا الرضا " :احتججتم بالشك ،فهل بعث هللا من قبل ألو من بعد من آدم إلى يومنا هذا نبيا اسمه محمد
؟ لوتجدلونه في ش يء من الكتب التي أنزلها على جميع األنبياء غير محمد ؟" فأحجموا عن جوابه) [إثبات الهداة:
ج 1ص .195 - 194ا
فاحتجاج األلوصياء السابقين بهذا النص حجة على من يؤمن بهم ،لوقد احتج عيس ى لومحمد صلوات هللا
كما في القرآن
عليهما به ،فعيس ى  احتج بنص األنبياء السابقين عليه رغم عدم مباشرتهم له ،لومحمد
ْ َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
احتج بنص عيس ى  عليه لونص األنبياء قبل عيس ى  عليه ،قا تعالىَ ﴿ :لوِإذ قا َ ِعيس ى ابن م ْريم يا ب ِني
ْ َ
ْ
ََ
صدقا ملَا َب ْي َن َي َد َّي م َن َّ
َ ُ ُ َّ َ ْ ُ ُّ َ
ْ َ َ
اس ُم ُه أ ْح َم ُد فل َّما
الت ْو َر ِاة َلو ُم َب ِشرا ِب َر ُسو َي اأ ِت] ِمن َب ْع ِدي
ِ
ِإسرا ِئيل ِإ ِي] رسو الل ِه ِإليكم م ِ ِ
َ ُ َْ َ َ ُ
َ
ين﴾ [الصف .6 :ا
ات قالوا َاهذا ِس ْح ٌر ُّم ِب ٌ ا
جاءهم ِبالب ِين ِ
َْ
َّ َ َ َّ ُ َ َّ ُ َ َّ َّ ُ َّ َّ
َ ُ َُ َْ
َْ
َّ ْ َر َ ْ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
لوف
اإلن ِجي ِل يأمرهم ِباملعر ِ
﴿ال ِذين يت ِبعون الرسو الن ِبي األ ِم] ال ِذي ي ِجدلونه مكتوبا ِعندهم ِفي التو ِاة لو ِ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
ْ
َ
الطي َبات َلو ُي َح ار ُم َع َل ْيه ُم ْال َخ َبآئ َث َلو َي َ
َ ْ ُ َ ُْ َ َ
ض ُع َع ْن ُه ْم إ ْ
ص َر ُه ْم َلواألغال َ ال ِتي كان ْت َعل ْي ِه ْم
لو َين َهاه ْم ع ِن املنك ِر لو ُي ِح ُّل ل ُه ُم ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ ُ ْ ُّ َ َّ ُ
ُ َ
َ
ُْ
ور ال ِذ َي أ ِنز َ َم َع ُه أ ْلولـ ِئ َك ُه ُم امل ْف ِل ُاحو ان﴾ [األعراف .157 :ا
فال ِذين آمنوا ِب ِه لوعزرلوه لونصرلوه لواتبعوا الن
لو كان باطال  -لوحاشاه  -ملا تركه يدعيه؛ ألن هللا متكفل بحفظ
لوهللا َّابين في القرآن أن ادعاء محمد
النص لوصونه من ادعاء املبطلين ،ألو يمكن أن نقو إن هللا متكفل بصرفهم عن النص ﴿ َف َال ُأ ْقس ُم ب َما ُت ْبص ُر َ
لون
ِ
ِ ِ
ََ َ ْ َ
َ
َ
َ
ُْ َ
ََ َُ َْ َ
ََ َ ُ
َ
َّ ُ َ َ ْ ُ ُ
اعر ق ِليال َما تؤ ِم ُنون  لوال ِبقو ِ ك ِاهن ق ِليال
 لوما ال ت ْب ِص ُرلون ِ إنه لقو َرسو ك ِريم  لوما هو ِبقو ِ ش ِ
ْ َ
ُ ََ َ
ْ
َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
َََ َْ
َما َت َذ َّك ُر َ
لون َ تنز ٌ
ض األق ِالو ِيل  ألخذنا ِم ْن ُه ِبال َي ِم ِين  ث َّم لقط ْع َنا
يل ِمن َّر ِب ال َع ِامل َين  لولو تقو علينا بع
ِ
َ َ َ
ْ
َ ْ ٌ ْ
ُ َ
ََ ُ
نكم م ْن َأ َحد َع ْن ُه َحاجز َ
ين َ لوِإ َّن ُه ل َتذ ِك َرة ِلل ُم َّت ِق َين َ لوِإ َّنا ل َن ْعل ُم أ َّن ِمنكم ُّمك ِذ ِب َين 
ِم ْن ُاه ال َو ِت َين  فما ِم
ِ
ِ ِ
ْ
َلوإ َّن ُه َل َح ْس َر ٌة َع َلى ْال َكافر َ
ين َ لوإ َّن ُه َل َح ُّق ْال َيقين َ ف َسب ْح ب ْ
يم﴾ [الحاقة .52 - 38 :ا
ظ ِا
اس ِم َرِب َك ال َع ِ ا
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ليلة لوفاته موجود منذ أكثر من ألف عام في الكتب،
لوها هو كتاب الوصية الذي كتبه الرسو محمد
لويستطيع أي إيسان أن يقرأه لويطلع عليه لولكن لم يتمكن مبطل من ادعائه مع كثرتهم ،فاهلل صرف عنه كل
مدع كاذب حيث ادعى كثيرلون النبوة لواإلمامة لواملهدلوية لولكن أبدا لم يتمكن أحدهم من خرق حجاب هللا
املضرلوب على هذا الكتاب فيدعيه ،لوهذا الواقع يؤكد ما َّبينته فيما تقدم من أن لوصف هذا الكتاب بأنه عاصم
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 ،لومن يدعيه فهو صادق لوهو

من الضال بذاته يعني أنه ال يدعيه غير صاحبه الذي ذكره الرسو محمد
صاحبه ا
لوهذا كاف كدليل تام لوحجة قائمة على أحقية هذه الدعوة ،فمن أراد الحق لومعرفة أحقية هذه الدعوة
تكفيه الوصية لوادعائ] أي] املذكور فيها ،لوهناك أدلة كثيرة غيرها ،كالعلم بدين هللا لوبحقائق الخلق ،لواالنفراد
براية البيعة هلل ،لوأيضا النص من هللا مباشرة بالوحي لعباده بالرؤيا ( )1لوغيرها من سبل شهادة هللا عند خلقه
لخلفائه في أرضه ،فكما شهد للمالئكة بخالفة آدم  بالوحي فقد شهد هللا عند عدد كبير من الناس املتفرقين
بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب بأن أحمد الحسن حق لوخليفة من خلفاء هللا في أرضه ( ،)2لوقد قا تعالى:
َ
َ
﴿ َلو َأ ْ َس ْل َن َ
اس َر ُسوال َلوك َفى ِبالل ِه ش ِهيداا﴾ [النساء .79 :ا
اك ِل َّالن
ر
ِ
َّ
ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ََ ُ ْ َ َْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ
َ
َ
لوقا تعالى﴿ :ل ِـك ِن الله يشهد ِبما أنز ِإليك أنزله ِب ِعل ِم ِه لواملآل ِئكة يشهدلون لوكفى ِبالل ِه ش ِهيداا﴾ [النساء:
 .166ا
على نصرة املهدي لوأسماه (خليفة هللا املهدي)
لوأيضا بالنسبة للمسلمين السنة فقد حثهم رسو هللا
(أحمد) ،لواسم أب]
كما في الرلوايات الصحيحة في كتب السنة ( ،)3لوقد جئتهم لواسمي يواطئ اسم رسو هللا
قا ( :أنا ابن الذبيحين عبد هللا
يواطئ اسم أب رسو هللا (إسماعيل) كما نصت الرلوايات ( )4لوالرسو
لوإسماعيل) ( ،)5الوقد جئتكم بالنص التشخيي ي املوصوف بأنه عاصم من الضال ملن تمسك به ،لوجئت بالعلم،
لواالنفراد براية البيعة هلل ا
لنصرته
لوأذعنوا للحق لواتبعوا خليفة هللا املهدي الذي دعاكم رسو هللا
فاتقوا هللا يا أمة محمد
لولو زحفا على الثلج ،لوآمنوا بوصية نبيكم الوحيدة لتنج اوا في الدنيا لواآلخرة .انتهى املنقو من كتاب الوصية
املقدسة الكتاب العاصم من الضال  .ا
اسئلة املبحث الرابع:
س :1كيف اثبت السيد احمد الحسن (ع) صدلور الوصية ؟ ا
س :2القو بادعاء الوصية من غير صاحبها الشرعي فيه لوازم باطلة اذكرها ا
س :3ان مطلق التقو موجود على هللا تعالى بينما التقو بادعاء النص االلهي غير موجود بين ذلك ا
ُ ََ َ
ْ
ْ
َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
َََ َْ
ين﴾،
ض األق ِالو ِيل  ألخذنا ِم ْن ُه ِبال َي ِم ِين  ث َّم لقط ْع َنا ِم ْن ُه ال َو ِت َ ا
س :4قا تعالى﴿ :لولو تقو ع الينا بع
ُ
كيف تقرب امتناع ادعاء النص طبقا لاليات املتقدمة ؟ ا
س :5ما الفرق بين ادعاء النص التشخيي ي لوبين ادعاء املقام لوايهما املمتنع ؟ ا
 .1روى أبو الفتح الكراجكي[ :عن علي  قال :رؤيا المؤمن تجري مجرى كالم تكلم به الرب عنده] كنز الفوائد :ص.211
 .2وقد قص أنصار االمام المهدي  رؤاهم التي شهد هللا لهم فيها صوتا ً وكتابة ،وهم من بلدان وخلفيات وقوميات مختلفة،
وضمت المواقع الرسمية للدعوة اليمانية المباركة الكثير من تلك الشهادات.
 .3أخرج ابن ماجة .. [ :عن ثوبان ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "يقتتل عند كنزكم ثالثة .كلهم ابن خليفة .ثم ال
يصير إلى واحد منهم .ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق .فيقتلونكم قتالً لم يقتله قوم" .ثم ذكر شيئا ً ال أحفظه .فقال" :فإذا
رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج .فإنه خليفة هللا ،المهدي" .في الزوائد :هذا إسناد صحيح .رجاله ثقات .ورواه الحاكم في
المستدرك ،وقال :صحيح على شرط الشيخين] سنن ابن ماجة :ج 2ص.1367
أنه قال :ال تذهب األيام والليالي حتى يملك رجل من
 .4أخرج الحاكم ..[ :عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه عن النبي
أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه أبى فيمأل األرض قسطا ً وعدالً كما ملئت جوراً وظلما ً] المستدرك :ج 4ص.442
 .5الخصال للصدوق :ص ،56عيون أخبار الرضا  :ج 1ص ،189المستدرك للحاكم :ج 2ص ،559نيل األوطار
من ولد إسماعيل وليس من ولد إسحاق كما يدعيه اليهود.
للشوكاني :ج 9ص .164وال يشك مسلم في أنّ النبي
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املبحث اخلامس :دفع اشكاالت قبلت يف داللة الوصية.

ً
ّ
االشكال االول :إن مضمون الوصية معلوم سلفا ؟
عند االحتضار ،فحديث الثقلين ألو الغدير
يزعم بعض من يدعي علما أن ال حاجة إلى أن يوص ي محمد
مثال يغني عن كتابتها ،لوملا كان مضمونها معلوم سلفا فال حاجة إلى أن يكلف نفسه بكتابتها !! ا
لوكان جواب السيد أحمد الحسن  ملثل هؤالء املدعين هو التالي :ا
التي لم يكتبها حسب زعمهم ،لوبأنها مجرد
[ إن بعضهم يدعون أنهم يعلمون ما في لوصية رسو هللا
لم يهتم لكتابتها لولم يكتبها بعد حادثة الرزية
تأكيد لبيعة الغدير لولحديث الثقلين املجمل ،لولهذا فهو
بحسب زعمهم لولو للمساكين الذين يقبلونها كعمار لوأبو ذر لواملقداد ،لولم يكتبها حتى لعلي  لتصل ملن يقبلونها
بعده لك] ال يضيع لويضل كل من في أصالب الرجا لوتعصم ا األمة من الضال ا
لوال أدري من أين علموا أن الوصية مجرد تكرار ألو تأكيد لحادثة الغدير ألو غيرها من الحوادث لواألقوا
نبي لورسو من هللا لوالوحي مستمر له لورسالته
كحديث الثقلين املجمل ،مع أنه
السابقة لرسو هللا
لهداية الناس مستمرة حتى آخر لحظة من حياته ،فهل أن هللا أخبرهم مثال أنه لم يوحي ملحمد قبل احتضاره
بيوم ألو بشهر ألو بشهرين شيئا جديدا لوتفاصيل جديدة تخص أحد الثقلين لوهو األلوصياء من بعده لوأسماء
لوصفات بعضهم بما يضمن عدم ضال األمة إلى يوم القيامة ،مع أن هذا األمر موافق للحكمة لوإذا لم يكن قد
ألوحى هللا لهؤالء املدعين شيئا ،فلماذا الجزم أن الوصية كانت مجرد تكرار ملا سبق لولهذا كان األفضل ترك كتابتها
بعد رزية الخميس بحسب زعمهم ؟ ا
هل هذا يعني أن عمر يقرر لرسو هللا أن األفضل عدم كتابة الوصية في يوم الخميس كما يزعم من اعتبرلوا
أن اعتراض عمر على كتابة الكتاب كان بتوفيق لوتسديد ،لوأنتم تقررلون لرسو هللا أن األفضل عدم كتابة
ُ
الوصية بعد يوم الخميس ،لوال تعدمون القش إليقاد ناركم ،فمن الرسو بربكم محمد بن عبد هللا  ،أم عمر
لوجماعته ،أم أنتم يا من تسميتم بالتشيع ؟  .ا
ُ
العاصم ألمته من الضال  ،فاخترع بعضهم إشكاال
لولم تفرغ سلتهم من اإلشكاالت على كتاب محمد
مفاده :إما أن يكون موس ى بن جعفر  قد ألوص ى في سجنه قبل الوفاة ملن بعده لوكتب لوصيته ،ألو أن محمدا
لم يكتب لوصيته ؟!! لوملثل هذه السفاسف ،كان  يقو  :ا
[ نحن أثبتنا لوجوب الوصية عند االحتضار لوبالدليل ،لوهم اآلن ليس لديهم دليل نقض ،إذن ثبت دليلنا،
الوحيدة بحسب هذا الدليل على لوجوب كتابتها ا
لوثبتت لوصية رسو هللا
بعدم لوجود لوصية عند االحتضار ملوس ى بن جعفر  مثال لكونه
أما اإلشكا على لوصية رسو هللا
َ َ ُ
َّ
َ
ْ
ُ
مسجونا ،فاهلل يقو ﴿ :ال ُيك ِلف الل ُه انفسا ِإال ُلو ْس َع َها﴾ (البقرة ،)286 :فاملريض ال يصوم ،لومن يعدم السبيل ال
ليس كذلك ،بل كان كتابة
ُيكلف كتابة الوصية عند االحتضار ،فموس ى بن جعفر لم يكن بوسعه لوالرسو
الوصية بوسعه ،فيجب عليه الكتابة ا
ُ
لم تصل كلاها ،فقد ضاع كثير من أصو الشيعة الرلوائية كما
هذا إضافة إلى أن لوصايا لورلوايات األئمة
يعلم الجميع ا
هذا إضافة إلى أنه ال يضر أن ال يكتب موس ى بن جعفر  لوصيته عند االحتضار؛ ألن لوصية الرسو
ُ
عاصمة لألمة من الضال إلى يوم القيامة ،فال يجب أن يوفر هللا ظرفا ملوس ى بن جعفر  ليوص ي عند
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االحتضار ،لولكن هللا لوفر الوقت لوالفرصة لوالسعة لرسو هللا
الوصية  )1( .ا
ا

عند االحتضار ليوص ي ،لوقد ألوص ى لونقلت

اإلشكال الثاني :الوصية متناقضة وال يصدر املتناقض من النبي (ص)
( :سماك هللا تعالى في سمائه:
أعطى لعلي  أسماء لوقا له ال تصح ألحد غيرك ،فقا
إن النبي
عليا املرتض ى ،لوأمير املؤمنين ،لوالصديق األكبر ،لوالفارلوق األعظم ،لواملأمون ،لواملهدي ،فال تصح هذه األسماء ألحد
( :له ثالثة أسام] :اسم
غيرك) بينما في آخر الوصية أعطى البن محمد بن الحسن  اسم املهدي فقال
كاسمي لواسم أب] ،لوهو عبد هللا لوأحمد ،لواالسم الثالث :املهدي ) ،ا
لعلي  هذه األسماء ال تصح ألحد غيرك لويسميه املهدي ،ثم يعط] البن محمد بن
فكيف يقو
الحسن  اسم املهدي ،أليس هذا تناقضا ؟ ا
الجواب :ا
له اسمان اسم في السماء ،لواسم في األرض ا
ألوال :إن النبي محمد
َ
ْ
قا عيس ى بن مريم  لبني إسرائيل كما يقص القرآنَ ﴿ :لوإذ قا َ ع َ
يس ى ْاب ُن َم ْرَي َم َيا َبني إ ْس َرا ِئ َ
يل ِإ ِي]
ِ
َ ِ ِ
َ ُ ِ َْ
ْ ُ ُ ْ َ ُ ََ
صدقا ملَا َب ْي َن َي َد َّي م َن َّ
ُ
َ
َ
َ ُ ُ َّ َ ْ ُ ُّ َ
ْ
َّ
الت ْو َر ِاة َلو ُم َب ِشرا ِبرسو يأ ِت] ِمن بع ِدي اس امه أحمد فلما جاءهم
ِ
رسو الل ِه ِإليكم م ِ ِ
َْ َ َ ُ
َ
ات قالوا َهذا ِس ْح ٌر ُّم ِبين﴾( )2ا
ِبالب ِين ِ
لورلوي :سأ بعض اليهود رسو هللا  :لم سميت محمدا لواحمدا لوبشيرا لونذيرا ؟ ا
قا ( :أما محمد فإي] في األرض محمود ،لوأما أحمد فإي] في السماء أحمد منه ،لوأما البشير فأبشر من أطاع
هللا بالجنة ،لوأما النذير فأنذر من عي ى هللا بالنار )3( ) ،ا
( :سماك هللا تعالى في
لعلي  أسماء في السماء ،لومنها املهدي ،فقا
في الوصية أعطى الرسو
سمائه ، ، :لواملهدي ،فال تصح هذه األسماء ألحد غيرك) ،لوهذا ال ينافي أن يكون هذا االسم البن اإلمام محمد بن
الحسن العسكري  في األرض ا
ثانيا :أن األسماء بمجموعها ال تصح ألحد غير أمير املؤمنين  ،لوهذا ال ينافي تسمية أحد ألوالده بإسم منها ا

اإلشكال الثالث :اضطراب في متن الوصية
إن رلواية الوصية في متنها اضطراب ،لوجاء هذا االضطراب ،من أنها تقو أن البن املهدي  ثالثة أسماء،
ثم تذكر أربعة ا
الجواب :أن رلواية الوصية لم تذكر أربعة أسماء بل ذكرت ثالثة ،لوال أعلم كيف فهم املستشكل أنها أربعة
أسماء ،لوإليكم العبارة لنرى ماذا نفهم منها ا
( :ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديا( ،فإذا حضرته الوفاة) فليسلمها إلى ابنه ألو املقربين له ثالثة
قا
أسام] :اسم كإسمي لواسم أب] لوهو عبد هللا لوأحمد ،لواالسم الثالث :املهدي ،هو ألو املؤمنين) ا
:
اسم كاسمي ،لوهو بين املراد من اسمه فقا
فاالسم األلو  :أحمد ،لوالذي قا عنه رسو هللا
 -1مع العبد الصالح:ج 2ص.35
 -2الصف.6 :
 -3تفسير القمي :ج 2ص.365
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(كإسمي) ا
أحمد فلفظ أحمد هو شرح لقو رسو هللا
( :كإسم أب]) ،فلفظ عبد هللا شرح لقو
االسم الثاي] :عبد هللا ،لوهو الذي قا عنه الرسو
(كإسم أب]) ا
االسم الثالث :املهدي ،لوقد صرحت الوصية بذلك فقالت( :لواالسم الثالث :املهدي) ا
إذن فكيف يقا بأن رلواية الوصية تقو له ثالثة أسماء لوتذكر أربعة ؟ ا
إنما يد هذا الكالم على سطحية قائله ،ألو إفالسه ،لذا تراه يتعلل بألوضح األمور لويعتبرها إشكاالا ! ا
ا

:

اإلشكال الرابع :الوصية احتوت على ما هو باطل مما يدل على عدم صدورها
قا لعلي بن أب] طالب ( :يا علي ،أنت لوصيي على أهل بيتي حيهم
إن الوصية تقو بأن الرسو
لوميتهم ،لوعلى يسائ] :فمن ثبتها لقيتني غدا ،لومن طلقتها فأنا برئ منها ،لم تري] لولم أرها في عرصة القيامة ،لوأنت
خليفتي على أمتي من بعدي) ا
له أمر الطالق،
على أهل بيته لويسائه بحيث يوكل النبي
فما معنى أن عليا  يكون لوصيا للنبي
يوم القيامة،
في عرصة القيامة ،لومن ثبتها علي  تلقى النبي
فمن طلقها علي  لم تر النبي
لوالحا أن املرأة تعتد عدة الوفاة بعد لوفاة زلوجها ،لوتكون منفصلة عنه قهرا ،لولها الحق أن تتزلوج غيره إذا انتهت
املتقدم لعلي بن أب] طالب  ؟ ا
عدة الطالق فما معنى قو النبي
أن يتزلوج بأكثر من أربعة ،لومنها
الجواب :توجد أحكام خاصة بالنبي (ص) ،الومنها تعدد الزلوجات ،فله
عدم جواز زلواج يسائه بعد لوفاته ،فإيكا امر ط االق يسائه بعد لوفاته لعلي (ع) أحد تلك االحكام ،فالوصية
جاءت لتثبت هذا الحكم لوتعط] حق الطالق لوص ي الرسو (ص) ا
هذا ،مضافا إلى ان املقصود بالطالق ليس الطالق الذي يبحث عنه في الفقه؛ لوهو انفصا الزلوج عن زلوجته
بل يقصد به انفصا من نوع آخر ،لوهو الفصل بين زلوجات النبي (ص) لوبين ما يتمعن به من شرف االمومة
للمؤمنين ما دمن في طاعة هللا سبحانه ا
قا رسو هللا ألمير املؤمنين( :يا أبا الحسن إن هذا شرف باق ما دمن هلل على طاعة ،فأيتهن عصت هللا
بعدي في األزلواج بالخرلوج عليك فطلقها لوأسقطها من شرف أمهات املؤمنين ( ( )1ا
رلوى الصدلوق في كما الدين بإسناده إلى سعد بن عبدهللا القمي قا  :دخلت على ابى محمد عليه السالم
بسر من رأى فوجدت على فخذه االيمن موالنا القائم عليه السالم لوهو غالم ،لوقد كنت اتخذت طومارا لواثبت
فيه نيفا لوأربعين مسألة من صعاب املسائل لم أجد لها مجيبا فقا لي :ما جاء بك يا سعد؟ فقلت :شوقني احمد
بن اسحق إلى لقاء موالنا قا  :فما املسائل التي اردت ان تسأ عنها؟ فقلت :على حالها يا مو االي ،قا  :فسأ قرة
عيني عنها  -الوألومى إلى الغالم  -فقا الغالم :سل عما بدالك منها( :،فقلت له :موالنا لوابن موالنا إنا رلوينا عنكم أن
رسو هللا (ص) جعل طالق يسائه بيد أمير املؤمنين عليه السالم حتى أرسل يوم الجمل إلى عائشة :إنك قد
أرهجت على االسالم لوأهله بفتنتك ،لوألوردت بنيك حياض الهالك بجهلك  ،فإن كففت عنى غربك لوإال طلقتك،
لويساء رسو هللا (ص) قد كان طالقهن لوفاته ،قا  :ما الطالق ؟ قلت :تخلية السبيل  ،قا  :فإذا كان طالقهن
لوفاة رسو هللا (ص) قد خليت لهن السبيل فلم ال يحل لهن األزلواج ؟ قلت  :الن هللا تبارك لوتعالى حرم األزلواج
عليهن ،قا  :كيف لوقد خلى املوت سبيلهن ؟ قلت  :فأخبري] يا ابن موالي عن معنى الطالق الذي فوض رسو
 -1بحار األنوار ج 32ص.267
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هللا صلى هللا عليه لوآله حكمه إلى أمير املؤمنين عليه السالم  ،قا  :إن هللا تقدس اسمه عظم شأن يساء النبي
(ص) فخصهن بشرف األمهات ،فقا رسو هللا  :يا أبا الحسن إن هذا الشرف باق لهن ما دمن هللا على
الطاعة ،فأيتهن عصت هللا بعدي بالخرلوج عليك فأطلق لها في األزلواج لوأسقطها من شرف أمومة املؤمنين ( )1ا
لورلوى ابن أعثم في الفتوح في باب (دخو علي (ع) على عائشة)( :قا  :فدعا اإلمام علي (ع) ببغلة رسو ا هللا
(ص) فاستوىا عليها لوأقبل إلى منز ا عائشة  ،ثم استأذن لودخل  ،فإذا عائشة جالسة لوحولها يسوة من يساء أهل
البصرة لوهي تبك]  ،لوهن يبكين معها  ،قا  :لونظرت صفية بنت الحارث الثقفية امرأة عبد هللا بن خلف الخزاعي
ق بين الجميع أيتم
إلى علي (ع) فصاحت هي لومن كان معها من النسوة  ،لوقلن بأجمعهن  :يا قاتل األحبة  ،يا مفر ا
هللا منك بنيك كما أيتمت لولد عبد هللا بن خلف  ،فنظر إليها علي (ع) فعرفها  ،فقا  :أما إي] ال ألومك أن
تبغضيني  ،لوقد قتلت جدك في يوم بدر لوقتلت عمك يوم أحد ،لوقتلت زلوجك اآلن ،لولو كنت قاتل األحبة كما
تقولين لقتلت من في هذا البيت ،لومن في هذه الدار  .ا
قا  :فأقبل علي على عائشة ،فقا  :أال تنحين كالبك هؤالء عني  ،أما إنني هممت أن أفتح باب هذا البيت،
فأقتل من فيه ،لولوال حبي للعافية ألخرجتهم الساعة لوضربت أعناقهم صبرا ،قا  :فسكتت عائشة ،لوسكتت
النسوة  ،فلم تنطق لواحدة منهن  ،قا  :ثم أقبل على عائشة فجعل يوبخها لويقو ا  :أمرك هللا أن تقريا في بيتك
لوتحتجبي بسترك ،لوال تبرحي فعصيته ،لوخضت الدماء تقاتليني ظاملة لوتحرضين علي الناس لوبنا شرفك هللا لوشرف
أباك من قبلك لوضرب عليك الحجاب ،قوم] اآلن فارحلي  ،لوأختف] في املوضع الذي خلفك فيه رسو ا هللا (ص)
إلى أن يأتيك فيه أجلك ثم قام علي فخرج من عندها .ا
قا  :فلما كان من الغد بعث إليها بابنه الحسن  ،فقا لها :يقو ا لك أمير املؤمنين  ،أما لوالذي فلق الحبة
لوبرأ النسمة  ،لئن لم ترحلي الساعة ألبعثن عليك بما تعلمين  .ا
قا  :لوعائشة لوقت ذاك قد ضفرت قرنها األيمن  ،لوهي تريد أن تضفر األيسر  ،فلما قا لها الحسن ما قا
 ،لوثبت من ساعتها لوقالت رحلوي]  ،فقالت لها امرأة من املهالبة  :يا أم املؤمنين  ،جاءك عبد هللا بن عباس
فسمعناك لوأنت تجالوبينه لوحتى عال صوتك  ،ثم خرج من عندك  ،لوهو مغضب ثم جاءك اآلن هذا الشاب
برسالة ابيه فأقلقك  ،لوقد كان أبوه جاءك فلم نرىا منك هذا القلق لوالجذع ؟ فقالت عائشة  :إنما أقلقني ألنه
ابن بنت رسو ا هللا (ص) فمن أحب أن ينظر إلى رسو ا هللا (ص) فلينظر لهذا الفتى  ،لوبعد فقد بعث إلي أبوه
بما قد علمت  ،لوالبد من الرحيل  ،فقالت لها املرأة  :سألتك باهلل لوبمحمد رسو ا هللا (ص) إال أخبرتيني بما بعث
إليك علي بن أب] طالب (ع) فقالت عائشة  :لويحك إن رسو ا هللا (ص) أصاب من مغازيه نفالا فجعل يقسم ذلك
في أصحابه  ،فسألناه أن يعطينا منه شيئا  ،لوألححنا عليه في ذلك  ،فالمنا علي (ع)  ،لوقا حسبكن قد
أضجرتن رسو ا هللا (ص) فتهجمناه لوأغلظنا له في القو ا  ،فقا [ لوعس ى ربه إن طلقكن أن يبدله أزلواجا خيرا
منكن  .سورة التحريم  ،فأغلظنا له في القو ا مرة أخرىا لوتهجمناه  ،فغضب مني رسو ا هللا (ص) من ذلك لوما
استقبلنا به عليا ،فأقبل عليه ثم قا  :يا علي إي] قد جعلت طالقهن إليك ،فمن طلقتها منهن فهي بائنة )2( ) ،ا

اإلشكال الخامس :مجيء الوص ي قبل املوص ي
إن ال اوص ي يكون بعد لوفاة املوص ي ال قبله ،بينما أحمد الحسن  ،ادعى الوصية في حياة أبيه اإلمام
املهدي ا
 -1رواية من كتاب كمال الدين و تمام النعمة  -الشيخ الصدوق ص .459
 -2كتاب الفتوح البن األعثم ج  1ص  931بتحقيق سهيل زكار طبعة دار الفكر بيروت
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الجواب :ا
األلوصياء موجودلون في حياة املوص ي ،لولهم دلورهم في حياة املوص ي ،لويعرف هذا املعنى من خال جواب
السيد أحمد الحسن (ع) فيقو ( :أنتم يسألونكم :كيف يأت] الوص ي قبل الحجة ؟ فهذا هارلون بعث في مصر
َ ََ
َّ
َ َ
َ
َ ْ َ َ َ ُّ َ ُ َ َ ْ ْ َ
وس ى أ ِن ائ ِت الق ْو َم الظ ِ ِامل َين * ق ْو َم ِف ْر َع ْون أال َي َّت ُقون * قا َ َر ِب
قبل موس ى لوبنص قرآي] بين﴿ :لوِإذ نادى ربك م
َ َ
َ َ ُ
َ َ ْ ْ َ َ ُ َ ()1
ُ
اف َأن ُي َكذ ُبون * َلو َيض ُ
َ
يق َ
ص ْد ِري َلوال َينط ِلق ِلسا ِي] فأر ِسل ِإلى هارلون﴾ ا
ِإ ِي] أخ
ِ ِ
ِ
هذه اآليات تبين طلب موس ى من هللا أن يرسل إلى هارلون ،أي كما أخبره يخبر ها ارلون ،لوقد بدأت الدعوة
ُ
َ َ َّ َ ْ
َ
بهارلون لوهيأ الناس الستقبا موس ى ﴿قا َ كال فاذ َه َبا ِب َآيا ِت َنا ِإ َّنا َم َعكم ُّم ْس َت ِم ُعون﴾( ،)2هذه اآلية تبين أن هللا
َ ُ
َ ُ ْ َ َّ ُ
الس َح َرة ُس َّجدا قالوا
أجاب طلب موس ى  ،لوليس هذا فحسب بل بق] املباشر للمواجهة هو هارلون ﴿فأل ِق]
آم َّنا ب َرب َه ُار َ
ُ
لون َلو ُم َ
َ
وس ى﴾( ،)3قدم هارلون؛ ألنه هو الذي لواجههم  ،لوهارلون لوص ي موس ى بعث في أرض الرسالة
ا ِ ِ
لوهي مصر قبل موس ى ،بل لواستمر ناطقا مواجها مع لوجود موس ى؛ ألن موس ى طلب هذا  ،لولكنه كان محجوجا
ص ْدري َلوَال َين َطل ُق ل َساي] َف َأ ْ س ْل إ َلى َه ُار َ
﴿لو َيض ُ
بموس ى فال ينطق إال بأمر موس ى َ
يق َ
لون﴾ ا
ِ
ِ
ِ ِ ِ رِ ِ
موس ى ماذا يطلب ؟ من كان املتكلم ؟ هو يطلب أن يكون املتكلم هارلون ،لوقد أجابه هللا حتى إن السحرة
َ
الس َح َر ُة ُس َّجدا َق ُالوا َآم َّنا ب َرب َه ُار َ
لون َلو ُام َ
﴿ف ُأ ْل ِق َ] َّ
وس ى﴾ ؟ ا
سموا إيمانهم بهارلون قبل موس ى ،هل التفت إلى هذا
ِ ِ
اآلن ،هل انتهى هذا ،أي إن الوص ي ممكن أن يبعث قبل الحجة الذي هو محجوج به بهذا األمر (موس ى
لوهارلون) ؟ لوقبلها أعطيتك ثالثة أمثلة :لوط لوإبراهيم ،لومحمد لوعلي ،لوسليمان لودالود عليهم صلوات هللا عليهم،
لوهذه أربعتها كافية ،بل األخير الذي أعطيتك كاف يبقى إن قالوا لكم إن اإلمام املهدي مرفوع ،فمثاله عيس ى
لوألوصياؤه ا
هم ليس لديهم حتى رأي في مسألة كيفية حياة اإلمام املهدي  ،فهم يأتون بعيس ى لوالخضر للداللة على
طو حياته ،لوهذا معناه اعتقادهم بالرفع) ( )4ا
ا

االشكال السادس :التسليم مشروط بالوفاة ال قبلها
إن الوصية تقو إذا حضرت اإلمام املهدي  الوفاة فليسلمها إلى ابنه ،لومعنى ذلك إذا لم تحضره الوفاة
فال يسلمها إليه
الجواب :جاء في كتاب العبد الصالح(( :سألت العبد الصالح  سؤاال يتعلق بوصية رسو هللا
املقدسة ،فقلت :نتعرض إلى سؤا بخصوص الوصية ،إذ تقو  " :فإذا حضرته الوفاة " ،لوالوفاة لم تحن بعد،
فبم نجيب ؟ ا
فأجابني (( :الوفاة ليس معناها املوت دائما ،بل هي فقط إشارة للموت باعتباره استيفاء منه سبحانه،
يس ى إي] ُم َت َوف َ
﴿إ ْذ َقا َ الل ُه َيا ع َ
يك﴾ ،هل عيس ى ميت ؟! ا
ِ
ِِ
ِ
ِ
إذن ،الرفع يسمى لوفاة كما أن املوت يسمى لوفاة باعتبار أنا كليهما استيفاء ،لوالذين يجادلونكم يكفيكم
األمثلة السابقة لبيان باطلهم) ا

 .1الشعراء.13 – 10 :
 .2الشعراء.15 :
 .3طه.70 :
 -4مع العبد الصالح :ج 1ص.49
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فقلت :لوهل الرفع الذي يكون به التسليم لوص ي اإلمام يختلف عن الرفع الذي كان اإلمام(ع) به منذ الوالدة
؟ هذا ما ألتمس توضيحه .ا
فقا ( :انتم اآلن تردلون لوتوضحون لهم بالكالم في نهايتها (لوهو أ الو املؤمنين) ،لوهو كاف إلتمام الحجة عليهم،
املراد أن التسليم يكون في الغيبة الكبرى ،لوفاته أي غيبته ،لولكن هذا ال يفقهونه لويكفيكم ما عندكم للحجة ا
هم ال يرلون العلم إال فيما يقولون هم ،لوال يريدلون قبو حتى نصوص القرآن البينة ألو رلوايات األئمة ،فكيف
تريدهم أن يقبلوا منك أن الوفاة في الرلواية استعملت ألكثر من معنى أحدها الرفع؟! احتجوا عليهم بـ " ألو
املؤمنين" فهي كافية لوتؤدي نفس الغرض إن البعث لوالتسليم لوالرسالة تكون في الغيبة الكبرى قبل ظهور اإلمام
لكل الناس) ( )1ا

االشكال السابع :اجتماع حجتين في وقت واحد
إن كان أحمد الحسن (ع) حجة على الناس ،لواالمام املهدي (ع) حجة فيلزم اجتماع حجتين في زمن لواحد،
لوهذا ال يمكن ا
الجواب :جاء في كتاب مع العبد الصالح( :سألت العبد الصالح  عند ذلك(أي اجتماع حجتين في زمن
ُ
لواحد) ،فأجابني رلوحي فداه( :أنتم مقدار حاجتكم هو عندما تسألون من الحجة على الناس اآلن ،اإلمام املهدي
 أم لوصيه ،أليس كذلك ؟ ا
أسألك سؤاال :هل لعيس ى لوص ي ؟ إذا قلتم" :ال" أبطلتم أصال من أصو مذهبكم لودين هللا لوهو (أن لكل نبي
لوص ي) ،لوهل يمكن ألحد رد أن لعيس ى لوصيا ؟! ثم أنتم يا شيعة تقولون إن أم اإلمام املهدي  من ذرية لوص ي
عيس ى  ،فأنتم إذن تثبتون أن لعيس ى لوصيا ،لومن ثم ال يبقى عندكم إال قو "يعم" ( )2ا
اآلن ،بعد رفع عيس ى  هل مات عيس ى ،أم أنه بق] حيا لوله أعما في هذه الدنيا ؟ أنتم املسلمون
مجمعون على نزلوله في زمان ما متأخر ،لوإنه سيكون له عمل ،لوأيضا النصارى يقولون إنه كان ينز في فترات بعد
ص َل ُب ُ
﴿لو َما َق َت ُل ُ
رفعه لويتصل بحوارييه ،إذن عيس ى ليس بميت ( )3لوهذا يثبته حتى القرآن ،قا تعالىَ :
وه َلو َما َ
وه
ُ َ
َ
َلول ِكن ش ِب َه ل ُه ْم﴾( ،)4إذن هو لم يقتل ا
 -1مع العبد الصالح :ج 1ص .50
 ... :فلما أراد أن
 . 2روى ذلك الشيخ الصدوق في كمال الدين في حديث طويل أنقل منه محل الشاهد( :قال رسول هللا
يرفعه أوحى إليه أن يستودع نور هللا وحكمته وعلم كتابه شمعون بن حمون الصفا خليفته على المؤمنين ففعل ذلك فلم يزل
شمعون يقوم بأمر هللا عز وجل ويحتذي بجميع مقال عيسى  في قومه من بني إسرائيل ويجاهد الكفار ،فمن أطاعه وآمن به
وبما جاء به كان مؤمنا ً ومن جحده وعصاه كان كافراً  )...كمال الدين وتمام النعمة :ص .225 – 224
لعلي بن أبي طالب  :يا علي ،أنت
 ،قال( :قال رسول هللا
وعن الصادق جعفر بن محمد ،عن أبيه ،عن آبائه
مني بمنزلة هبة هللا من آدم ،وبمنزلة سام من نوح ،وبمنزلة إسحاق من إبراهيم  ،وبمنزلة هارون من موسى ،وبمنزلة شمعون
من عيسى ،إال أنه ال نبي بعدي  )...األمالي للصدوق  :ص .101 – 100
 .3صرحت الروايات بعدم موت أو قتل نبي هللا عيسى  :عن أبي بصير قال :سمعت أبا جعفر  يقول( :في صاحب هذا
االمر أربع سنن من أربعة أنبياء ،سنة من موسى  ،وسنة من عيسى ،وسنة من يوسف ،وسنة من محمد صلوات هللا عليهم
أجمعين ،فأما من موسى فخائف يترقب ،وأما من يوسف فالسجن ،وأما من عيسى فيقال له :إنه مات ولم يمت ،وأما من محمد
فالسيف) كمال الدين وتمام النعمة  :ص .153 – 152
وعن المسعودي بإسناده ،عن الحميري ،عن محمد بن عيسى  ،عن سليمان بن داود  ،عن أبي نصر قال  :سمعت أبا جعفر
يقول( :في صاحب هذا األمر أربع سنن من أربعة أنبياء :سنة من موسى في غيبته؛ وسنة من عيسى في خوفه ومراقبته اليهود،
وقولهم مات ولم يمت وقتل ولم يقتل؛ وسنة من يوسف في جماله وسخائه؛ وسنة من محمد في السيف يظهر به) اثبات الوصية
للمسعودي :ص 280ط ،2سنة  1409هـ ،دار االضواء ،بيروت .وغير ذلك من الروايات.
 .4النساء.157 :
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اآلن السؤا  :من الحجة ؟ لومن الناطق في زمن لوص ي عيس ى ؟ إذا كان الوص ي في ذلك الزمان فهو الوص ي في
هذا الزمن ا
هم يشكلون عليكم بمغالطـة لوهي :أنهم يقارنون اإلمام املهدي  بآبائه ،لوليس هو كآبائه ،فالرلواية التي
تثبت تاريخ مولده فيها :أن املالئكة رفعته بعد لوالدته مباشرة ( ،)1فاإلمام املهدي  كعيس ى لوهو موضع
املقارنة) ا
فقلت :هل تقصد أن اإلمام املهدي  يقارن بعيس ى  ، لولوصيه  يقارن بوص ي عيس ى  ا
فقا ( :يعم مثله ،في األمم السالفة كان الخضر ،لوفي أمة موس ى كان إيليا ،لوعيس ى لواملهدي ،كلهم حالهم
لواحد ،شهداء على أممهم ،أحياء مرفوعون دين هللا لواحد ،سنة هللا لواحدة ،ال تبديل  ،لوال تحويل) ا
فقلت :بق] هناك أمران؛ أحدهما :إننا ال نوفق في بيان الرفع ،ألو ال أقل غير لواضح جيدا عند بعضنا لوثانيهما:
إن املخالفين يتصورلون أن الحجة الناطق أفضل من الصامت دائما ا
فابتدئ بإجابة األمر الثاي]  ،فقا ( :اإلمام املهدي محمد بن الحسن  أفضل من آبائه جميعهم
سوى أصحاب الكساء ،لوكان الناطق هو الحسن بن علي العسكري لواإلمام املهدي صامت ،هل أفضلية اإلمام
املهدي ثابتة عندك ؟ توجد رلوايات في هذا ( )2ا
أيضا ،هناك أمر آخر أنتقل له لوهو يختلف عن هذا لويثبت كون الوص ي هو الحجة الناطق على الناس اآلن
ُّ
أثبت لك فيه حجية الوص ي إن اعتبر غياب اإلمام غياب رفع ا
من جهة أخرى ،كان األمر األلو
اآلن لديهم قو آخر ،يقولون :ربما اإلمام املهدي  ليس مرفوعا ،لولكنه غائب مختف] في هذه االرض،
أليس كذلك ؟
لوعند ذلك يكون الجواب بلوط لوإبراهيم عليهما السالم ،لوط حجة ناطق مع لوجود إبراهيم حيا لوظاهرا على
األرض لوليس مرفوعا ،فقط ألن إبراهيم غير موجود في قرية لوط ،إذن إذا كان اإلمام متخفيا فاألمر كهذا) ا
إال لوكان أحدهما ناطقا"( )3فيما إذا اجتمعا
فقلت :إذن ،أفهم أن األحاديث التي تقو " :ال يكون هناك حجتان ا
في مكان لواحد ؟ ا
فقا ( :يعم أكيد ،لوهل يقو غير هذا عاقل ؟ يعني هل كان علي  حجة ناطقا على أهل املدينة
في ذهابه إلى تبوك ،أم ال ؟ هل أن أهل املدينة محجوجون به ،أم ال ؟ هل يجب
عندما غاب رسو هللا
عليهم متابعته في كل قو لوفعل ،أم ال ؟ إذن فالحجة ثابتة له مع لوجود رسو هللا بق] ش يء :أن عليا  ليس

 .1انظر الرواية في :كمال الدين وتمام النعمة :ص.426
 .. :واختار مني ومن علي الحسن والحسين ،وتكملة اثني
 ،قال( :قال رسول هللا
 .2عن أبي عبد هللا ،عن آبائه
عشر إماما من ولد الحسين تاسعهم باطنهم ،وهو ظاهرهم ،وهو أفضلهم ،وهو قائمهم) الغيبة للنعماني  :ص.73
وعن أبي بصير ،عن أبي جعفر  ،قال( :يكون منا تسعة بعد الحسين بن علي ،تاسعهم قائمهم ،وهو أفضلهم) دالئل االمامة
لمحمد بن جرير الطبري (الشيعي) :ص.453
( :ان هللا اختار من األيام يوم الجمعة ،ومن الليالي ليلة القدر ومن
وعن جابر بن عبد هللا األنصاري ،قال :قال رسول هللا
الشهور شهر رمضان ،واختارني وعليا ،واختار من على الحسن والحسين ،واختار من الحسين حجج العالمين تاسعهم قائمهم
أعلمهم أحكمهم) بحار االنوار :ج 36ص.372
والحسين بن علي عليهما السالم على فخذه إذ تفرس في وجهه ،وقال( :يا أبا عبد هللا،
وعن سلمان ،قال :كنا مع رسول هللا
أنت سيد من سادة وأنت إمام ابن إمام أخو إمام ،أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم إمامهم أعلمهم أحكمهم أفضلهم) بحار األنوار:
ج 36ص .372وغير ذلك من الروايات .وفي الرواية االخيرة تصريح بأن االمام المهدي  إمام آبائه الثمانية وليس أفضلهم
فقط.
 .3ورد ذلك في روايات ،هذه منها :عن الحسين بن أبي العالء ،قال( :قلت ألبي عبد هللا  :تكون األرض ليس فيها إمام؟
قال :ال ،قلت :يكون إمامان ؟ قال :ال إال وأحدهما صامت) الكافي :ج 1ص 178ح.1
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 ،لوليس ناطقا عن هللا بل ناطق عن محمد سواء في حياة محمد أم بعد شهادته،
حجة هللا بل حجة محمد
()1
ا
نحن نقو عنه حجة هللا؛ ألنه بحسب األصل حجة هلل ،ألنه حجة محمد لومحمد خليفة هللا)
َ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َُ
ثم يضيف العبد الصالح  شاهدا ثالثا إلثبات هذه الحقيقة فيقو ﴿ ( :لودالولود لوسليمان ِاإذ يحكم ِان ِفي
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ َ َ
َ
َ َ َ َّ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ًّ َ
َ َْ
ان َلوكال آت ْي َانا ُحكما َلو ِعلما َلو َس َّخ ْرنا َم َع
ال َح ْر ِث ِإذ ن َفش ْت ِف ِيه غ َن ُم الق ْو ِم َلوك َّنا ِل ُحك ِم ِه ْم ش ِاه ِدين * ففهمناها سليم
َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َّ ْ َ ُ َّ َ
اع ِل َين﴾( )2ا
دالولود ال ِجبا َ يس ِبحن لوالطي َر لوكنا ف ِ
هذا سليمان في حياة أبيه دالود حكم بقضية لوسليمان حكم بنفس القضية ،لوأجرى هللا حكم سليمان ،مع
أن سليمان كان محجوجا بدالود إذن ،سليمان كان ناطقا ،لوالذي فهمه هللا لوهذه قضية لواضحة جدا في إثبات
املطلوب) ( )3ا
الويقو السيد أحمد الحسن  في بيان معنى الحجة الصامت( :أما الحجة الصامت فتعني أنه محجوج،
فليس له أمر مع الذي هو محجوج به ،لوهذا أمر بينهما ال دخل لكم به فمع لوجودهما في زمن لواحد هل ُيرد
الصامت ؟ لوهل كان يحل رد هارلون ألو لوط على تسميتهم بأنهم صامتون مع لوجود موس ى لوابراهيم ؟ إنما تسمية
الصامت يعنى بها أنهما إن اجتمعا في مكان فالناطق هو حجة الزمان لوالوص ي ال يتكلم إال بإذنه ،لوهذا هو املعنى
الوحيد الذي يتفق مع القرآن ( )4ا
فاملعنى الذي يريدلونه إذا أصرلوا عليه ،يعني أن رلوايات الصامت لوالناطق معارضة للقرآن ،لوالرلوايات إذا
عارضت القرآن إما أن تؤلو ألو يعرض عنها كما أمرنا أهل البيت ،لوهم يقولون بذلك أيضا ،فرلوايات الناطق
لوالصامت بحسب فهمهم تكون معارضة للقرآن ،لوعليه فإما أن تؤلو ألو تترك ا
لوال يبقى إال تألويل رلوايات الناطق لوالصامت بأن املراد بالصامت أنه محجوج بالناطق ،لوال ينطق بحضور
الناطق إال بإذنه ،هذا كل ما في األمر ،لوغير هذا يجعل الرلوايات مخالفة ملحكم القرآن ،لوهو ما لورد بوضوح من
َ
﴿ف َف َّه ْم َن َاها ُس َل ْي َم َ
ان﴾ ا
نطق سليمان في حياة أبيه دالود لوبأمر هللا
هذا كالمهم فقط لتضييع الوقت ،لوهللا لوهللا لوهللا قد أحكمتها عليهم فال منفذ لهم في القرآن لوال في الرلوايات،
إال أنهم يضيعون الوقت في الجدا لوهم يعلمون اآلن ،هم أعلم أم فقهاؤهم ،ماذا يقولون ؟ إذا كان فقهاؤهم
أعلم منهم فليبرزلوا ،ألست بارزا لهم لودعوتهم لوهم يقولون إي] لست على الحق ،إذن ملاذا يذرلون الناس الذين
اتبعوي] ،أليس من لواجبهم إنقاذهم ؟! ) ( )5ا
ا
 .1قال الشيخ ناظم العقيلي( :ومنه نعرف أن السيد أحمد الحسن  اآلن هو حجة االمام المهدي  على الناس ،وليس حجة
هللا .نعم ،هو حجة هللا؛ ألنه حجة االمام المهدي ،واالمام المهدي  حجة هللا).
 .2األنبياء. 79 – 78 :
 -3مع العبد الصالح :ج 1ص.43
 .4روي بأن االمام الحسن  باشر االفتاء في غياب أبيه أمير المؤمنين  ،واالمام علي  أيد فتواه وارتضاها بعد ذلك،
وقال بأنه ليس عنده شيء غير ما قاله الحسن  :عن أبي عبد هللا  قال( :أتى أمير المؤمنين  قوم يستفتونه فلم
يصيبوه ،فقال لهم الحسن  :هاتوا فتياكم فان أصبت فمن هللا ومن أمير المؤمنين  ،وإن أخطأت فان أمير المؤمنين 
من ورائكم ،فقالوا :امرأة جامعها زوجها ،فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكراً ،فألقت عليها النطفة فحملت ،فقال :
في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر ،ألن الولد ال يخرج حتى يذهب بالعذرة وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ،
ويلحق الولد بصاحب النطفة ،وترجم المرأة ذات الزوج  ،فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين  فقالوا :قلنا للحسن ،وقال لنا
الحسن ،فقال :وهللا ،لو أن أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إال ما قال الحسن) وسائل الشيعة -آل البيت :ج 28ص 169ح.34476
فلو كان النطق محرما ً على االمام الحسن  في زمن أمير المؤمنين  فكيف يقوم بذلك ؟! بل هناك روايات كثيرة تنص
في أحيان كثيرة يحيلون اجابة االسئلة الى أوصيائهم ،فهل عندما يجيب االوصياء يكون جوابهم حجة على
على أنّ االئمة
السائل أم ال ؟!
 -5مع العبد الصالح :ج 1ص.47
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االشكال الثامن :اية وجوب الوصية منسوخة
اآلية التي يستد بها اتباع السيد احمد الحسن (ع) منسوخة
ُ َ ََْ ُ
ْ
((س - 1/عن ابن مسكان ،عن أب] بصير  ،عن أحدهما (عليهما السالم)  ،في قوله تعالى) :ك ِتب عليكم ِإذا
َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ
َ ُْ
األ ْق َرب َين ب ْ اَ ْ
لوف َح ًّقا َعلى امل َّت ِق َين) قا « :هي منسوخة ،
املع ُر ِ
حضر أحدكم املوت ِإن ترك خيرا الو ِصية ِلل ِ
والدي ِن لو ِ ِ
َ َ ْ َ َّ َ
َ َ ُ َ َّ ْ ُ ُ َ َ َّ َ ُ َ ُ َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
يسختها آية الفرائض التي هي املواريث )فمن بدله بعد ما س ِمعه ف ِإنما ِإثمه على ال ِذين يب ِدلون اه )يعني بذلك
الوص ي ».هل االية منسوخة ؟ لوماهي الوصية الواجبة على املكلف ؟)) ا
أجاب السيد أحمد الحسن (ع) (( :الخير غير محصور باالموا لواملمتلكات فلو كانت االية منسوخة ملا تعدى
النسخ حكمها فيما يخص االموا لواالمالك التي هي موضوع القسمة بين الورثة اي كون الوصية باالموا
لواالمالك املادية التي تقسم بين الورثة غير لواجبة بعد نزلو ايات املواريث اي غير لواجبة بالثلثين اما حكم االية
فيما عدا هذا فهو سار لوجار لوال يمكن ادعاء ان ايات املواريث ناسخة له ا
َ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ
اآل َي َة إنْ
َع ْن ُم َح َّمد ْبن ُم ْسلم َع ْن َأب] َج ْع َفر ع َقا َ (( َس َأ ْل ُت ُه َعن ْال َوص َّية ل ْل َ
وز
ا
ه
ذ
ه
ال
ت
م
ا
ث
ا
ق
ج
ت
ا
ق
ف
ث
و
ار
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َ َ َ َ ْ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َْ
َ
والدي ِن لو األقرِبين)) الكافي ج 7ص  10ا
ترك خيرا الو ِصية ِلل ِ
لوا اآلية تبين ايضا للمؤمن حا الثلث الذي يحق له ان يوص ي به لوانه يجب ان يوص ي به الو ببعضه لخليفة
هللا في ارضه في زمانه كما لورد عنهم ع يعم يحق لخليفة هللا ان يسقط هذا الفرض كما يحق له اسقاط الخمس
النها اموا تخصه فله اسقاطها متى شاء فهي اموا يعيل بها االمة لوفقراءها لويتقوم بها حكم خليفة هللا في
ارضه
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َّ
َ
َّ
َ
ْ
َ
َ
َع ْن َس َم َ
اعة ْبن م ْه َران َع ْن أب] َع ْبد الله ع (( في ق ْو الله َع َّز َلو َج َّل ال َوص َّية لل َ ْ َ
ْ
لوف َح ًّقا
والد اي ِن لو األق َرِبين ِباملع ُر ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ َ ُْ
َ
َ َْ ُْ َ
َ َ ْ ُ َّ َ َ َ ُ َ َ ْ ٌ َ َ َ ُ َّ
الل ُه َع َّز َلو َج َّل ل َ
ص ِاح ِب َهذا األ ْم ِر قل ُت ف َه ْل ِلذ ِل َك َح ٌّد قا َ ي َع ْم قا َ قل ُت َلو َما ُاه َو
على املت ِقين قا هو ش ياء جعله
ِ
ُ ُ ُ ُ ُ ُّ ُ
َ َ َ
ا
قا َ أ ْديى َما َيكون ثلث الثل ِث)) منا ال يحضره االفقيه ج 4ص 235
َ
َ ْ
َْ
َ َّ
ُ َ
َّ
َ
َ
َّ
َ
َع ْن َع َّمار ْبن َم ْر َلو َ
ان َع ْن أ ِب] َع ْب ِد الل ِه ع (( قا َ َسأل ُت ُه َع ْن ق ْو ِ الل ِه ِإ ْن ت َر َك خ ْيرا ال َو ِص َّاية قا َ َح ٌّق َج َعل ُه الل ُه
ِ ِ
َ َ َْ
في َأ ْم َوا َّ
س َلو َأ ْك َث ُرهُ
األ ْمر َقا َ ُق ْل ُت ال َذل َك َح ٌّد َم ْح ُد ٌ
َ
لود َقا َ َي َع ْم ُق ْل ُت َك ْم َقا َ َأ ْد َن ُاه ُّ
الس ُد ُ
ا
ذ
ه
ب
اح
ص
ل
اس
الن
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ ُ ُ
الثلث )) مستدرك االوسائل ج 14ص 143ا
َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َّ ُ َ َ َ
الصادقُ
َّ
ْ
َّ ْ َ
َّ
َأ ْح َم ُد ْب ُن ُم َح َّمد َّ
َ
يفِ ،في قوِل ِه تعالى ِإن ترك خيرا الو ِصية قا قا
الس َّي ِار ُّي ِفي ِك َت
ِ
اب التن ِز ِيل لو التح ِر ِ
ِ
َ َْ
ْ
ُّ ُ
َ َ َ
َ ُ َ َ ٌّ َ َ َ ُ َّ
َ َ َ ُُ ُ َْ
الل ُه َع َّز َلو َج َّل ل َ
يل ل ُه ك ْم ُه َو قا َ أ ْد ان ُاه ثلث املا ِ َلو ال َب ِاقي ِف َيما
ص ِاح ِب َهذا األ ْم ِر ِم َن الثل ِث ِق
ع (( لو هو حق فرضه
ِ
َ
َْ
أ َح َّب امل ِي ُت)) مستدرك االوسائل ج 14ص 143
ايضا الوصية بتقوى هللا لوحث الناس على نصرة خليفة هللا في ارضه خصوصا ملن يظن ان لكالمه الو
يقرأها بعد موته في معرفة الحق لونصرة خليفة هللا ا
لوصيته اثر على بعض من ا
َ ْ َ
فأمير املؤمنين (ع) لم يأمر شخص مقل ان يترك الوصية بل امره ان ال يتركها لويوص ي بتقوى هللا عن أ ِاب]
َّ
الله َع ْن َأبيه َع ْن َآبائه َع ْن َأمير ْاملُ ْؤمن َين ع (( َأ َّن ُه َح َ
َ
ض َر ُه َر ُج ٌل ُم ِق ٌّل َف َقا َ َأ َال ُأ الوص ي َيا َأ ِم َير ْاملُ ْؤ ِم ِن َين َف َقا َ
ِ ِ ِِ
ِِ
ِ ِ
ع ْب ِد ِ
ِ
َْ َ
َّ
َ
َ َ
َّ َ ْ َ َ
َ
َ ٌ
َ
َأ ْ
ص ِب َت ْق َوى الل ِه َلو أ َّما املا ُ ف َد ْع ُه ِل َو َرث ِت َك ف ِإ َّن ُه ط ِفيف َي ِسي ٌر َلو ِإ َّن َما قا َ الل ُه َع َّز َلو َج َّل ِإ ْن ت َر َك خ ْيرا َلو أن َت ل ْم
لو
ِ
َُْ ْ َ ْ ُ
وص ي ِف ِيه )) مستدركا الوسائل ج 14ص 141
تترك خيرا ت ِ
اما فيما يخص خليفة هللا في ارضه ألو رسو هللا ص بالخصوص فواضح انه يترك خيرا كثيرا لوهو منصب
خالفة هللا في ارضه بعد انتقاله الى الرفيق االعلى لوخليفة هللا هو طريق ايصا التكليف للناس فكيف يترك
الوصية بمن يخلفه
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هذا لوا اآلية فيها لفظين لواضحين في ان الوصية فرض لواجب عند حضورا املوت ((كتب ،لوحقا على)) فال يصح
ان يعرض عنها صاحب الشريعة الن االعراض عنها امر قبيح فكيف يعرض محمد عن الوصية عند املوت مع انه
كان لديه الوقت الكافي لكتابتها حتى بعد ان منع من كتابتها على رؤا الوس االشهاد يوم الخميس فهل اعدم رسو
هللا شاهدين عدلين من االصحاب مع لوجود علي ع لوسلمان لواب] ذر لواملقداد لوعمار لوغيرهم ممن كانوا يؤيدلون
كتابة الكتاب ام هل اعدم الوقت لوكان عنده قرابة ثالثة ايام بلياليها ال اعتقد ان شخص يحترم رسو هللا ص
سيقو انه ترك كتابة كتاب (الوصية) لوصفه هو ص بانه عاصم لألمة من الضال الى يوم القيامة ا
لوغير صحيح قو بعض من يدعون العلم من الشيعة  :إن ترك كتابة الوصية مطلقا راجح الن من اعترضوا -
اي عمر لوجماعته  -في رزية الخميس على كتابتها لوقالوا يهجر الو غلبه الوجع لن يتورعوا بعد لوفاة رسو هللا عن
الطعن بسالمة قواه العقلية عند كتابته للوصية كما فعلوا في رزية الخميس ،لوقولهم هذا غير صحيح ألن هذا
يمكن ان يحصل فيما لو كتبت الوصية لوابرزت لواظهرت لهؤالء املعترضين أما لو كتبت لعلي لواشهد عليها من
قبلها من االصحاب دلون ان تبرز لهؤالء املعترضين فلن يكون هناك طعن بالرسو ص لوفي نفس الوقت يحقق
الغرض من كتابة الوصية لوهو ان تصل الى الخلف من هذه االمة لوتنف] الضال عن هذه االمة الى يوم القيامة ا
يعم يجوز ملن يدعون الفقه ان يسوقوا الكالم السابق لتعليل عدم اصرار رسو هللا ص على كتابة الوصية
في نفس املوقف اي في حادثة الخميس ال مطلقا ا
لوهذا امر بديهي فهل من يشق عليه صيام يوم من شهر رمضان يعرض عن صيام هذا اليوم مطلقا ام
يصومه في يوم اخر يمكنه صيامه فيه؟ لوهل من ال يتمكن من اداء الصالة في مكان لوجود النجاسة فيه يمتنع
عن الصالة ام يصليها في مكان اخر؟ ا
لوكتاب رسو هللا عند االحتضار (الوصية) امر عظيم اعظم من الصوم لوالصالة فرضه هللا على الرسو
بقوله تعالى (كتب لوحقا) لولوصفه رسو هللا بانه يعصم االمة من الضال الى يوم القيامة فكيف يتركه رسو هللا
ص مطلقا بمجرد ان اعترض عليه جماعة في يوم الخميس؟ ا
في الحقيقة انه امر عظيم لوخطير ان ُيتهم رسو هللا ص بترك كتابة الوصية عند االحتضار حيث انه يمثل
اتهام للرسو بأنه ترك ما امره هللا به مع تمكنه من اداءه لوالقيام به فاهلل يوجب كتابة الوصية على سيد لوإمام
ُ َ ََ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ َْ
َ
َ
ض َر أ َح َدك ُم امل ْو ُت ِإن ت َر َك خ ْيرا
املتقين محمد مرتين بآية لواحدة بقوله  :كتب ،حقا على (( ك ِتب عليكم ِإذا ح
َ ُْ
ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َْ ْ
لوف َحقا َعلى امل َّت ِق َين البقرة  ))180لويأت] فالن الو فالن اليوم ليقو ان محمد
الو ِص َّية ِللو ِالدي ِن لواألق َرِبين ِباملع ُر ِ
ترك الوصية التي تشخص الثقلين لوهكذا بكل بساطة يتهم رسو هللا بانه يعي ي هللا ألن الوصية الوحيدة
املرلوية ال توافق هواه لوالن فيها ذكر املهديين لواسم الولهم ا
هكذا فقط ألنها ال تعجبه يقو ان رسو هللا ص لم يوص ي هل هناك اتباع للهوى ابين من هذا ؟! ا
لواملصيبة ان بعضهم يدعون انهم يعلمون ما في لوصية رسو هللا التي لم يكتبها حسب زعمهم لوبأنها مجرد
تأكيد لبيعة الغدير لولحديث الثقلين املجمل لولهذا فهو ص لم يهتم لكتابتها لولم يكتبها بعد حادثة الرزية بحسب
زعمهم لولو للمساكين الذي يقبلونها كعمار لوابو ذر لواملقداد لولم يكتبها حتى لعلي لتصل ملن يقبلونها بعده لك] ال
يضيع لويضل كل من في اصالب الرجا لوتعصم االمة من الضال ا
لوال ادري من اين علموا ان الوصية مجرد تكرار الو تأكيد لحادثة الغدير الو غيرها من الحوادث لواالقوا
السابقة لرسو هللا ص كحديث الثقلين املجمل مع انه ص نبي لورسو من هللا لوالوحي مستمر له لورسالته
لهداية الناس مستمرة حتى اخر لحظة من حياته فهل ان هللا اخبرهم مثال انه لم يوحي ملحمد قبل احتضاره بيوم
الو بشهر الو بشهرين ش يء جديد لوتفاصيل جديدة تخص احد الثقلين لوهو االلوصياء من بعده لواسماء لوصفات
112

بعضهم بما يضمن عدم ضال االمة الى يوم القيامة مع ان هذا االمر موافق للحكمة لوإذا لم يكن قد الوحى هللا
لهؤالء املدعين شيئا فلماذا الجزم ان الوصية كانت مجرد تكرار ملا سبق لولهذا كان االفضل ترك كتابتها بعد رزية
الخميس بحسب زعمهم؟ ا
هل هذا يعني ان عمر يقرر لرسو هللا ان االفضل عدم كتابة الوصية في يوم الخميس كما يزعم من اعتبرلوا
ان اعتراض عمر على كتابة الكتاب كان بتوفيق لوتسديد ا
ُ
لوانتم تقررلون لرسو هللا ان االفضل عدم كتابة الوصية بعد يوم الخميس لوال تعدمون القش إليقاد ناركم،
فمن الرسو بربكم محمد بن عبد هللا ص ام عمر لوجماعته ام انتم يامن تسميتم بالتشيع؟ ا
انا ادع من يقولون هذا القو الى التوبة لواالستغفار ان كانوا يخافون هللا ا
فعلة الوصية عند االحتضار لخليفة هللا لوالحكمة منها الن الوحي لوالتبليغ مستمر لخليفة هللا في ارضه حتى
اخر لحظة من حياته فوصيته تكون بآخر ما يوحى له فيما يخص امر خليفة الو خلفاء هللا من بعده أ الو الوصياءه
َ ْ
ُ
ُ َ ََ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ َْ
َ
ض َر أ َح َدك ُم امل ْو ُت ِإن ت َر َك خ ْيرا ال َو ِص َّية )) الولم يقل
لولهذا قا الحكيم املطلق سبحانه (( ك ِتب عليكم ِإذا ح
كتب عليكم الوصية فحسب لولهذا بين الرسو محمد ص فيما سمي برزية الخميس بان لوصيته عند املوت هي
ُ َ
العاصم من الضال ال غير ألنها في تشخيص الثقلين (املخلف العاصم من الضال ) باالسم لوالصفة الذي ال
يمكن معه ان يحصل الضال ملن التزم بهذه الوصية الى يوم القيامة لوهنا اعيد للتنبيه لولفت االنتباه ان قو
الرسو في يوم الرزية – كما سماه ابن عباس -ا((ائتوي] بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضل اوا بعده أبدا )) معناه ان
ما سبق من التبليغ الذي جاء به الرسو – بما فيه القرآن لوعلي ع الذي بلغ بوصايته مرات عديدة -بل
لوالحسن لوالحسين ع الذين شخصا بحديث الكساء لوغيره ال يعصم األمة من الضال الى يوم القيامة بل الذي
يعصم االمة من الضال هو هذا التشخيص الدقيق للثقلين الذي الوحي لرسو هللا ص لوأمره هللا بتبليغه للناس
بوصيته املباركة عند االحتضار لوفي ختام حياته لورسالته املباركة ا
في الختام  :ا
لدينا اية توجب كتابة الوصية عند االحتضار لوبكلمتين دالتين على الوجوب (كتب لوحقا على) قا تعالى ((
َ ُْ
ُكت َب َع َل ْي ُك ْم إ َذا َح َا َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ
َ َ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َْ ْ
لوف َحقا َعلى امل َّت ِاق َين البقرة
ض َر أحدك ُم املوت ِإن ت َرك خيرا الو ِص َّية ِللو ِالدي ِن لواألق َرِبين ِباملع ُر ِ
ِ
ِ
 ))180فمن ينكر كتابة الوصية يتهم الرسو باملعصية ا
لولدينا رلوايات تد على كتابة الوصية الو هم الرسو بكتابة الوصية عند االحتضار كرزية الخميس املرلوية في
البخاري لوما رلواه سليم بن قيس في كتابه ،لولدينا رلوايات موافقة ملحتوى الوصية لوهي رلوايات املهديين االثنا
عشر لوهي موجودة في كتب االنصار لويمكن الرجوع الى مصادرها عند الشيعة لوالسنة لوايضا ما رلواه الطوس ي
عنهم ع في ان اسم املهدي (احمد لوعبد هللا لواملهدي ) لوما رلواه السنة من ان اسم املهدي يواطئ اسم النبي اي
احمد كما لورد في الوصية ،لولدينا نص الوصية املكتوبة عند االحتضار لوهي مرلوية في غيبة الطوس ي ا
لوال يوجد لدينا معارض لنص الوصية ،لوكل اشكا اتوا به لرد الوصية تم رده لوبيان بطالنه ا
فكيف يمكن  -بعد كل هذا  -لعاقل ان يرد الوصية لوكيف ملن يخاف االخرة ان يرد الوصية لوكيف ملن يتق]
هللا ان يرد الوصية ؟!!!!!)) انتهى كالمه (ع) ا
ا
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اسئلة املبحث الخامس:
س :1قيل بعد حاجة النبي (ص) للوصية عند الوفاة لكون مضمون الوصية معلوم سلفا لكونه
تكرار لحادثة الغدير ،ناقش ذلك ا
س :2قيل لو كانت الوصية لواجبة عند الوفاة ملا تخلف عنها موس ى بن جعفر (ع) ناقش ذلك ا
س :3جاء في الوصية( :سماك هللا تعالى في سمائه :عليا املرتض ى ،لوأمير املؤمنين ،لوالصديق
األكبر ،لوالفارلوق األعظم ،لواملأمون ،لواملهدي ،فال تصح هذه األسماء ألحد غيرك) بينما في آخر
( :له ثالثة أسام] :اسم كاسمي لواسم أب] ،لوهو
الوصية أعطى ألحمد  اسم املهدي فقا
عبد هللا لوأحمد ،لواالسم الثالث :املهدي ،) ،أليس هذا تناقضا ؟ ا
س :4جاء في الوصية( :له ثالثة أسام] :اسم كاسمي لواسم أب] ،لوهو عبد هللا لوأحمد ) ،لوالنبي
اسمه محمد لوليس احمد ا
س :5جاء في الوصية( :يا علي ،أنت لوصيي على أهل بيتي حيهم لوميتهم ،لوعلى يسائ] :فمن ثبتها
لقيتني غدا ،لومن طلقتها فأنا برئ منها ،لم تري] لولم أرها في عرصة القيامة ،لوأنت خليفتي على أمتي
من بعدي) ا
لواملرآة ال تطلق بعد لوفاة زلوجها لكونها قد طلقت عنه باملوت ،فكيف يكون الطالق بعد الوفاة ؟ ا
س :6املعرلوف ان الوص ي يات] بعد املوص ي فاحمد الحسن جاء في حياة املوص ي لومادام املوص ي
حيا فال حجية لقوله ناقش ذلك ا
س :7الوصية تنص على ان تسليم املهدي (ع) البنه سيكون عند الوفاة فمادام لم تحضر
الوفاة فال تسليم ،لوال احتجاج بالنص ناقش ذلك ا
س :8االمام املهدي (ع) حجة فان كان احمد الحسن (ع) فيلزم اجتماع حجتين في لوقت لواحد
لوهذا مخالف لقواعد املذهب ناقش ذلك ا
س :9ما معنى الحجة الصامت ؟ ا
ض َر َأ َح َد ُك ُم ْاملَ ْو ُت إنْ
س :10قيل بعدم لوجوب الوصية لكون قوله تعالى(ُ :كت َب َع َل ْي ُك ْم إذا َح َ
ِ
ِ
ِ
َ ُْ
َ
َت َر َك َخ ْيرا ْال َوص َّي ُة ل ْل َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
لوف َح ًّقا َعلى امل َّت ِقين) منسوخة ا
والدي ِن لواألق َرِبين ِباملع ُر ِ
ِ ِ ِ
ناقش ذلك ا
س :11قيل بان ترك النبي (ص) للوصية راجح الن من طعنوا بقوى النبي (ص) لن يتورعوا ان
يطعنوا به ايضا بعد لوفاته ناقش ذلك ا
س :12توجد في اية الوصية امور تد على الوجوب اذكرها لوقرب االستدال على الوجوب ا

ا
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املبحث السادس :الوصية هي النص الذي يثبت االمامة ا

لوسيكون الحديث في نقطتين رئيسيتين :ا
ا

النقطة االولى :االمامة تعرف بالنص
نص هللا تعالى على خليفته آدم  ،لوهكذا نص هللا تعالى على خلفائه على لسان الحجج
 على خليفته ،لوهكذا كل حجة ينص لويوص ي بالحجة الذي يليه كما تقدم في الفصل االلو ا ا
فالتنصيب لوالتعيين من هللا تعالى لوال دخل للنبي ألو اإلمام في ذلك إال من باب التبليغ ألمر هللا تعالى لوإيصاله
للناس ،فكل إمام مفترض الطاعة على الناس البد أن يكون موص ى به من قبل هللا تعالى عن طريق أنبيائه لورسله
؛ ألن اإلمام لوالحجة البد أن يكون معصوما ،لواملعصوم ال يعرفه إال هللا تعالى فال ُيعرف إال بنص من هللا
تعالى ،فالكاشف عن عصمته لوكونه حجة هو النصا لوالوصية ا
 1عن أب] عبد هللا  ،قا ( :أترلون املوص ي منا يوص ي إلى من يريد ؟! ال لوهللا ،لولكن عهد من هللا لورسوله
لرجل فرجل حتى ينتهي األمر إلى صاحبه) ( )1ا
 2لوعنه أيضا  ،قا  ( :إن اإلمامة عهد من هللا  معهود لرجا مسمين ليس لإلمام أن يزلويها عن
الذي يكون من بعده ،إن هللا تبارك لوتعالى ألوحى إلى دالود  أن اتخذ لوصيا من أهلك فإنه قد سبق في
علمي أن ال أبعث نبي ا إال لوله لوص ي من أهله ،لوكان لدالود ألوالد عدة لوفيهم غالم كانت أمه عند دالود
لوكان لها محبا ،فدخل دالود  عليها حين أتاه الوحي فقا لها :إن هللا  أ الوحى إلي يأمري] أن أتخذ
لوصيا من أهلي ،فقالت له امرأته :فليكن ابني ،قا  :ذلك أريد لوكان السابق في علم هللا املحتوم عنده أنه
سليمان ،فألوحى هللا تبارك لوتعالى إلى دالود :أن ال تعجل دلون أن يأتيك أمري ) ( )2ا
 3عن اإلمام علي بن الحسين  ،قا ( :اإلمام منا اال يكون إال معصوما لوليست العصمة في ظاهر الخلقة
فيعرف بها ،لولذلك ال يكون إال منصوصا فقيل له :يا ابن رسو هللا ،فما معنى املعصوم ؟ فقا  :هو املعتصم
بحبل هللا ،لوحبل هللا هو القرآن ال يفترقان إلى يوم القيامة ،لواإلمام يهدي إلى القرآن لوالقرآن يهدي إلى اإلمام،
َّ
َْ
﴿:إن َه َـذا ْال ُق ْر َ
لوذلك قو هللا َّ 
آن ِي ْه ِدي ِلل ِتي ِه َي أق َو ُم﴾( )4( ))3ا
 4عن سعد بن عبد هللا القمي في حديث طويل أنه سأ اإلمام املهدي  ،لوهو غالم صغير في حياة أبيه
الحسن العسكري  ،فقا ( :اخبري] يا موالي عن العلة التي تمنع القوم من اختيار اإلمام ألنفسهم ؟ قا
 :مصلح أم مفسد ؟ قلت :مصلح ،قا  :فهل يجوز أن تقع خيرتهم على املفسد بعد أن ال يعلم أحد ما يخطر
ببا غيره من صالح ألو فساد؟ قلت :بلى ،قا  :فهي العلة التي ألوردتها لك ببرهان يثق به عقلك ،اخبري] عن
الرسل الذين اصطفاهم هللا لوأنز الكتب عليهم لوأيدهم بالوحي لوالعصمة ،إذ هم أعالم األمم لوأهدى إلى االختيار
منهم ،مثل موس ى لوعيس ى (عليهما السالم) هل يجوز مع لوفور عقلهما لوكما علمهما إذا هما باالختيار أن تقع
خيرتهما على املنافق لوهما يظنان أنه مؤمن ؟ قلت :ال ،قا  :هذا موس ى كليم هللا مع لوفور عقله لوكما علمه
الونزلو الوحي عليه اختار من أعيان قومه لولوجوه عسكره مليقات ربه سبعين رجال ممن ال يشك في إيمانهم
 ،فنص آدم

 -1الكافي :ج 1ص ،278مختصر بصائر الدرجات :ص ،490بحار األنوار :ج 23ص.70
 -2الكافي :ج 1ص ،278تفسير نور الثقلين :ج 3ص ،442قصص األنبياء للجزائري :ص.430
 -3اإلسراء.9 :
 -4معاني األخبار :ص ،123بحار األنوار :ج 25ص.194
115

َ َْ َ ُ َ َ
َ
وس ى ق ْو َم ُه َس ْب ِع َين َر ُجال ِ ِمليقا ِت َنا﴾( ،)1إلى قوله:
لوإخالصهم فوقعت خيرته على املنافقين ،قا هللا ﴿ :لواختار م
َ ُّ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ َّ َ ُ
اعقة﴾( ،)2بظلمهم ،فلما لوجدنا اختيار من اصطفاه هللا للنبوة
﴿لن نؤ ِمن لك حتى نرى ا
الله جهرة فأخذتكم الص ِ
لواقعا على األفسد دلون األصلح لوهو يظن أنه أصلح دلون األفسد علمنا أن ال اختيار إال ممن يعلم ما تخف]
الصدلور لوما تكن الضمائر لوتنصرف عليه السرائر ،لوإن ال خطر الختيار املهاجرين لواألنصار بعد لوقوع خيرة األنبياء
على ذلوي الفساد ملا أرادلوا أهل اإلصالح) ( )3ا
ا
تصريح علماء الشيعة بثبوت االمامة بالنص:
لذا ذهب علماء الشيعة إلى أن اإلمامة إنما تثبت بالنص ا
 ( :ال يضرهم قطع من قطعهم الوال إدبار من أدبر
قا الشيخ الصدلوق (رحمه هللا) في لوصف األئمة
()4
عنهم إذ كانوا من قبل هللا منصوصا عليهم على لسان نبي هللا ) ا
لوقا أيضا ( :دللنا على أن اإلمام ال يكون إال معصوما لوأرينا أنه إذا لوجبت العصمة في اإلمام لم يكن بد من
؛ ألن العصمة ليست في ظاهر الخلقة فيعرفها الخلق باملشاهدة فواجب أن ينص عليها عالم
أن ينص النبي
 ،لوذلك ألن اإلمام ال يكون إال منصوصا عليه لوقد صح لنا النص بما
الغيوب تبارك لوتعالى على لسان نبيه
بيناه من الحجج لوبما رلويناه من األخبار الصحيحة ) ( )5ا
لوقا الشيخ الطوس ي (رحمه هللا) ( :لويجب أن يكون منصوصا عليه ملا قدمناه من لوجوب عصمته لوملا كانت
العصمة ال تدرك حسا لوال مشاهدة لوال استدالال لوال تجربة لوال يعلمها إال هللا تعالى لوجب أن ينص عليه لويبينه من
غيره على لسان نبي ) ( )6ا
لوقا الشريف الرض ي (رحمه هللا) ( :ألنا يعلم ضرلورة أن كل عالم من علماء اإلمامية يذهب إلى أن اإلمام
يجب أن يكون معصوما منصوصا عليه ) ( )7ا
لويقو الشيخ املظفر( :إن اإلمامة ال تكون إال بالنص من هللا تعالى على لسان النبي ألو لسان اإلمام الذي قبله
لوليست هي باالختيار لواالنتخاب من الناس ،فليس لهم إذا شاءلوا أن ينصبوا أحدا نصبوه ،لوإذا شاءلوا أن يعينوا
إماما لهم عينوه ،لومتى شاءلوا أن يتركوا تعيينه تركوه ،ليصح لهم البقاء بال إمام ،بل (من مات لولم يعرف إمام
زمانه مات ميتة جاهلية) على ما ثبت ذلك عن الرسو األعظم بالحديث املستفيض لوعليه ال يجوز أن يخلو
عصر من العصور من إمام مفرلوض الطاعة منصوب من هللا تعالى ،سواء أبى البشر أم لم يأبوا ،لوسواء ناصرلوه
أم لم يناصرلوه ،أطاعوه أم لم يطيعوه ،لوسواء كان حاضرا أم غائبا عن أعين الناس ،إذ كما يصح أن يغيب
النبي كغيبته في الغار لوالشعب صح أن يغيب اإلمام ،لوال فرق في حكم العقل بين طو الغيبة لوقصرها ا
ُ َّ َ
َ
﴿لول ُاكل َق ْوم َهاد﴾( ،)8لوقا َ :
َ
﴿لوِإن ِم ْن أ َّمة ِإال خال ِف َيها ن ِذ ٌير﴾( )10( ))9ا
قا هللا تعالىِ ِ :
 -1األعراف.155 :
 -2البقرة.55 :
 -3كمال الدين :ص ،461دالئل اإلمامة :ص ،515بحار األنوار :ص.96
 -4كمال الدين :ص.247
 -5معاني األخبار :ص.136
 -6االقتصاد :ص.194
 -7رسائل المرتضى :ج 2ص.368
 -8الرعد.8 :
 -9فاطر.22 :
 -10عقائد اإلمامية :ص.66
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 ،فكل إمام ينص على اإلمام الذي يليه ،لولذا
لوهذه الحقيقة باتت لواضحة لكل من قرأ حياة أهل البيت
التي تقدمت حيث يأمر كل إمام بتسليم ا اإلمامة ألو الخالفة إلى اإلمام
نجد هذا األمر حتى في لوصية رسو هللا
الذي يأت] بعده ا
فالوصية قانون هللا تعالى الذي يثبت به حججه سبحانه ،لومن هنا أنفرد بالوصية الحجج اإللهيين ،فال تجد
حجة إال لوكان موص ى به من قبل الحجج السابقين ،بخالف غيرهم من املدعين ،فإنهم ليس عندهم الوصية،
نبيا بخالف من أدعى النبوة ،ألنه كان
 ،لومن هنا كان محمد
ألنها قانون هللا الذي جعله ملعرفة حججه
َّ
لوما يتعلق بمعرفته ا
موص ى به لومذكور على لسان الحجج السابقين ،فقد بين حجج هللا ألوصاف محمد
ا

النقطة الثانية :النص يشخص صاحبه
 ،فإن آل محمد لوعلي راية لولغيرهم
اأ عن اإلمام الباقر  ،قا ( :لوإياك لوشذاذ من آ محمد
رايات ،فألزم األرض لوال تتبع منهم رجال أبدا حتى ترى رجال من لولد الحسين ،معه عهد نبي هللا لورايته لوسالحه،
فإن عهد نبي هللا صار عند علي بن الحسين ثم صار عند محمد بن علي ،لويفعل هللا ما يشاء) ( )1ا
( ،ما أشكل عليكم فلم يشكل عليكم عهد نبي هللا
لوهذه الرلواية تد على أن اآلت] معه عهد نبي محمد
لورايته لوسالحه) ( )2ا
كما ان نفس حمله لنص من رسو هللا دليال على احقيته لولذا قالت الرلواية (فلم يشكل عليكم عهد نبي هللا
)ا
لوهذا تعبير لواضح على أن الوصية فيصل لواضح بين من يحملها لوبين غيره ،فالحق مع حاملها دلون سواه ،لولو
لم يكن نفس حمله للعهد دليال ألشكل أمره كغيره بينما الرلواية تقو إن حامل عهد نبي هللا (ص) أمره ليس
مشكال ا
فالذي يحملها أمره لواضح لوال اشكا فيه بخالف غيره ا
ب رلوى الوليد بن صبيح قا  :سمعت أبا عبد هللا يقو ( :إن هذا ا األمر ال يدعيه غير صاحبه إال تبر هللا
ا
()3
عمره) ا
لويقو السيد احمد الحسن في تقريب الداللة بهذه الرلواية :ا
ْ
((لوالنص من خليفة سابق غير مباشر يعين املنصوص عليه؛ إن كان هناك صفات ألو دالالت في نفس النص ألو
نصوص أخرى تمنع انطباق النص على غير شخص لواحد عند االدعاء لوكمثا على ذلك :لوصية الرسو ليلة
لوفاته ،حيث لوصف هذا النص بأنه عاصم من الضال ملن تمسك به ا
لوهنا نقو  :إنه البد ْ
أن يحفظ العالم القادر الصادق الحكيم املطلق النص الذي لوصفه بأنه عاصم من
الضال ملن تمسك به ،أن يحفظه من ادعاء املبطلين له ،حتى يدعيه صاحبه لويتحقق الغرض منه ،لوإال لكان
جاهال ألو عاجزا ألو كاذبا مخادعا لومغريا للمتمسكين بقوله باتباع الباطل لومحا ْ
أن يكون جاهال ألو عاجزا؛ ألنه
عالم لوقادر مطلق لويستحيل ْ
أن يصدر من الحق سبحانه لوتعالى الكذب؛ ألنه صادق لوحكيم لوال يمكن لوصفه
بالكذب ،لوإال ملا أمكن الركون إلى قوله في ش يء لو األنتقض الدين ا

 -1بحار األنوار :ج 52ص.224
 -2بحار األنوار :ج 52ص.223
 -3الكافي :ج 1ص ،373اإلمامة والتبصرة :ص ،136مناقب آل أبي طالب :ج 1ص ،221بحاراألنوار :ج 25ص.112
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لونص خليفة هللا في أرضه على من بعده مع لوصفه بأنه عاصم من الضال ملن تمسك به  -نصا إلهيا  -البد
ْ
أن يكون محفوظا من هللا من ادعاء الكاذبين املبطلين حتى يدعيه صاحبه ،لوإال فسيكون كذبا لوإغراء للمكلفين
باتباع الباطل ،لوهذا أمر اال يصدر من العالم الصادق القادر الحكيم املطلق سبحانه ا
لوقد تكفل هللا في القرآن لوفيما رلوي عنهم (عليهم السالم) بحفظ النص اإللهي من ادعاء أهل الباطل ،فأهل
َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
َََ َْ
ض األق ِالو ِيل * ألخذنا ِم ْن ُه
الباطل مصرلوفون عن ادعائه ،فاألمر ممتنع كما قا تعالى﴿ :لولو تقو علينا بع
ُ ََ َ
ْ
ْ
ين﴾ [الحاقة ،.46 - 44 :لواإلمام الصادق (عليه السالم) يقو ( :إن هذا األمر ال
ِبال َي ِم ِين * ث َّم لقط ْع َنا ِم ْن ُه ال َو ِت َ ا
يدعيه غير صاحبه إال تبر هللا عمره) )ُ ،(1
فاملب ِطل مصرلوف عن ادعاء الوصية اإللهية املوصوفة بأنها تعصم من
ْ ُ
ظهر هذا االدعاء للناس؛ حيث إن إمهاله مع
تمسك بها من الضال  ،ألو أن ادعاءه لها مقرلون بهالكه قبل أن ي ِ
ادعائه الوصية يترتب عليه إما جهل ألو عجز ألو كذب من لوعد املتمسكين به بعدم الضال  ،لوهذه أمور محالة
ُ ََ َ
ْ
ْ
َ َ َْ
ين﴾ لوقا الصادق
بالنسبة للحق املطلق سبحانه ،لولهذا قا تعالى﴿ :أخذنا ِم ْن ُاه ِبال َي ِم ِين * ث َّم لقط ْع َنا ِم ْن ُه ال َو ِت َ ا
(عليه السالم)( :تبر هللا عمره) ا
لوللتوضيح أكثر أقو  :إن اآلية تطابق االستدال العقلي السابق؛ لوهو أن االدعاء ممتنع لوليس ممكنا ،فإن
ُ ََ َ
ْ
ْ
َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
َََ َْ
ين﴾ ،معناه أن الهالك
الو ِيل * ألخذنا ِم ْن ُه ِبال َي ِم ِين * ث َّم لقط ْع َنا ِم ْن ُه ال َو ِت َ ا
ض األق ِا
قوله تعالى﴿ :لولو تقو علينا بع
ممتنع المتناع التقو  ،أي أنه لو كان متقوال لهلك ،لواآلية تتكلم مع من ال يؤمنون بمحمد (صلى هللا عليه لوآله)
لوالقرآن ،لوبالتالي فاالحتجاج بالكالم في اآلية ليس لكونها كالم هللا ،ألنهم ال يؤمنون بهذا ،بل االحتجاج هو
بمضمون اآلية ،أي احتجاج بما هو ثابت عندهم عقال؛ لوهو أن النص اإللهي املوصوف بأنه عاصم من الضال
أن يدعيه غير صاحبه؛ ألن القو بأنه يمكن ْ
ملن تمسك به ال يمكن ْ
أن يدعيه غير صاحبه يلزم منه يسبة الجهل
ألو العجز ألو الكذب هلل سبحانه لوتعالى ا
إذن ،فال يمكن  -عقال لوقرآنا لورلواية  -أن يحصل ادعاء النص اإللهي التشخيي ي املوصوف بأنه عاصم من
الضال ملن تمسك به ،أي أن النص محفوظ من االدعاء حتى يدعيه صاحبه ليتحقق الغرض من النص لوهو
منع الضال عن املكلف املتمسك بالنص كما لوعده هللا سبحانه ا
لوالبد من االنتباه إلى أن كالمنا في ادعاء النص التشخيي ي املوصوف بأنه عاصم من الضال  ،لوليس في ادعاء
املنصب اإللهي عموما ،فادعاء املنصب اإللهي ألو النبوة ألو خالفة هللا في أرضه باطال بسفاهة لودلون االحتجاج
بالوصية (النص التشخيي ي) حصل كثيرا ،لوربما بق] من ادعى باطال حيا فترة من الزمن ( ،)2فاالدعاء بدلون
شهادة هللا لونص هللا لوبدلون الوصية ال قيمة له لوهو ادعاء سفيه ،فمن يصدق هكذا مدعي مبطل ال عذر له أمام
هللا ا
إذن ،فاملقصود ليس منع أهل الباطل من االدعاء مطلقا ،بل منعهم من ادعاء النص التشخيي ي املوصوف
بأنه عاصم ملن تمسك به من الضال  ،لوهو لوصية الحجة للناس ،لوهذا املنع الذي أثبتناه عقال لوأكد عليه النص
القرآي] لوالرلوائ] يؤكده أيضا الواقع ،فمرلور مئات السنين على النص دلون ْ
أن يدعيه أحد كاف إلثبات هذه
الحقيقة فقد مر على لوصايا األنبياء في التوراة لولوصية عيس ى (عليه السالم) مئات السنين لولم يدعيها غير محمد
(صلى هللا عليه لوآله) لوألوصيائه من بعده ،كما لولم يدعي لوصية النبي غير األئمة (عليهم السالم) لوقد احتج اإلمام
الرضا (عليه السالم) بهذا الواقع على الجاثليق ،فبعد أن بين النص من األنبياء السابقين على الرسو محمد
 .1الكافي  -الكليني :ج 1ص.372
 .2مثال لهؤالء مسيلمة الكذاب ،ادعى أنه نبي في حياة رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) وبقي مسيلمة حيا ً بعد موت رسول هللا
(صلى هللا عليه وآله).
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(صلى هللا عليه لوآله) من التوراة لواالنجيل ،احتج الجاثليق بأن النصوص يمكن انطباقها على أكثر من شخص،
فكان احتجاج اإلمام الرضا (عليه السالم) على الجاثليق؛ أنه لم يحصل ادعاء املبطلين للوصايا لوهذا هو موضع
الفائدة من النص « :لولكن لم يتقرر عندنا بالصحة إنه محمد هذا فأما اسمه محمد فال يصح لنا أن نقر لكم
بنبوته لونحن شاكون إنه محمدكم فقا الرضا (عليه السالم) :احتججتم بالشك فهل بعث هللا من قبل ألو من
بعد من آدم إلى يومنا هذا نبيا اسمه محمد؟ لوتجدلونه في ش يء من الكتب التي أنزلها على جميع األنبياء غير
محمد؟ فأحجموا عن جوابه» ) (1ا
فاحتجاج األلوصياء السابقين بهذا النص حجة على من يؤمن بهم ،لوقد احتج به عيس ى لومحمد صلوات هللا
عليهما ،فعيس ى احتج بنص األنبياء السابقين عليه رغم عدم مباشرتهم له« :فدفع إليه سفر اشعياء النبي لوملا
فتح السفر لوجد املوضع الذي كان مكتوبا فيه * رلوح الرب علي ألنه مسحني ألبشر املساكين أرسلني ألشف]
املنكسري القلوب ألنادي للمأسورين باالطالق لوللعمي بالبصر لوارسل املنسحقين في الحرية * لواكرز بسنة الرب
املقبولة * ثم طوى السفر لوسلمه إلى الخادم لوجلس لوجميع الذين في املجمع كانت عيونهم شاخصة إليه * فابتدأ
يقو لهم انه اليوم قد تم هذا املكتوب في مسامعكم * لوكان الجميع يشهدلون له لويتعجبون من كلمات النعمة
الخارجة من فمه لويقولون أليس هذا ابن يوسف» ) (2ا
لومحمد (صلى هللا عليه لوآله) كما في القرآن احتج بنص عيس ى (عليه السالم) عليه لونص األنبياء قبل عيس ى
َ ُ ُ َّ
َ
الله إ َل ْي ُكم ُّم َ
(عليه السالم) عليه ،قا تعالىَ ﴿ :لوإ ْذ َقا َ ع َ
يس ى ْاب ُن َم ْرَي َم َيا َبني إ ْس َرا ِئ َ
ص ِدقا ِملا َب ْي َن
يل ِإ ِي] رسو
ِ
ِ ِ
َ ِ ِ
َ ِْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ٌ
َ َّ
َ
َ َ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ُّ
َ
ُ
َّ
ٌ
ين﴾
ات قالوا هذا ِسحر م ِب ا
َيد َّي ِمن الت ْو َر ِاة لو ُمب ِشرا ِب َر ُسو يأ ِت] ِمن بع ِدي اسمه أحمد فلما جاءهم ِبال اب ِين ِ
[الصف .6 :ا
ْ
ُ
ْ
َّ
ْ
َ
َ
َّ
َّ ْ َر َ ْ
َ ُ َُ َ ُ
َ ُ ُ
َّ َ َ ُ
ْ
َ ُ ْ
َّ ُ َ َّ َّ
َّ
لوف
اإلن ِجي ِل يأم ُرهم ِباملع ُر ِ
﴿ال ِذين يت ِبعون الرسو الن ِبي األ ِم] ال ِذي ي ِجدلونه مكتوبا ِعندهم ِفي التو ِاة لو َِ
َ
َ َْ ُ َ ُْ َ
ْ َ َّ َ َ
نكر َلو ُيح ُّل َل ُه ُم ال َّطي َبات َلو ُي َحر ُم َع َل ْيه ُم ْال َخ َبآئ َث َلو َي َ
ض ُع َع ْن ُه ْم إ ْ
ص َر ُه ْم َلواألغال َ ال ِتي كان ْت َعل ْي ِه ْم
ِ ِ
ِ
لوين َهاه ْم ع ِن امل ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ ُ ْ ُّ َ َّ ُ
ُ َ
َ
ُْ
ور ال ِذ َي أ ِنز َ َم َع ُه أ ْلولـ ِئ َك ُه ُم امل ْف ِل ُاحو ان﴾ [األعراف .157 :ا
فال ِذين آمنوا ِب ِه لوعزرلوه لونصرلوه لواتبعوا الن
لوهللا بين في القرآن أن ادعاء محمد (ص) لو كان باطال  -لوحاشاه  -ملا تركه يدعيه؛ ألن هللا متكفل بحفظه
لون * َلو َما َال ُت ْبص ُر َ
لوصونه من ادعاء املبطلين ،لوهللا متكفل بصرفهم عن النصَ ﴿ :ف َال ُأ ْقس ُم ب َما ُت ْبص ُر َ
لون * ِإ َّن ُه
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
َّ
ََ َُ َْ َ
َ
َ
َ
َ
ََْ ُ ُ
اعر َق ِليال َما ُت ْؤ ِم ُنو َن * َلوَال ب َق ْو ِ َك ِاهن ق ِليال ما تذك ُرلون * تنز ٌ
يل ِمن َّر ِب
لقو َرسو ك ِريم * لوما هو ِبقو ِ ش ِ
ِ
ِ
َ
ُ ََ َ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
َََ َْ
ض األق ِالو ِيل * ألخذنا ِم ْن ُه ِبال َي ِم ِين * ث َّم لقط ْع َنا ِام ْن ُه ال َو ِت َين * ف َما ِمنكم ِم ْن أ َحد َع ْن ُه
الع ِاملين * لولو تقو علينا بع
َ َ َّ ُ َ َ ْ َ ٌ ْ ُ َّ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ُّ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ ٌ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ ُّ ْ
َ
َح ِاج ِزين * لوِإنه لتذ ِكرة ِللمت ِقين * لوِإنا لنعلم أن ِمنكم مك ِذ ِبين * لوِإنه لحسرة اعلى الكا ِف ِرين * لوِإنه لحق الي ِق ِين *
ْ
َف َسب ْح ب ْ
يم﴾ [الحاقة )) .52 - 38 :عقائد االسالم :ص 87لوما بعدها ا
اس ِم َرِب َك ال َع ِظ ِ ا
ِ ِ
اسئلة املبحث السادس:
س :1ملاذا احتاج تنصيب الخليفة الى نص الهي ؟ ا
س :2اذكر عبارة لعالم شيعي تبين ان االمامة تعرف بالنص ا
س :3رلوى الوليد بن صبيح قا  :سمعت أبا عبد هللا يقو ( :إن هذا األمر ال يدعيه غير صاحبه إال تبر هللا عمره) ،كيف
تقرب االستدال بها ؟ ا
س :4كيف ابطل االمام الرضا (ع) احتجاج الجاثليق؟ ا

 .1بحار األنوار  -المجلسي :ج 49ص76؛ إثبات الهداة  -الحر العاملي :ج 1ص.195 - 194
 .2لوقا .)22 -17( :4
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املبحث االول :توضيح ألفاظ وردت يف الروايات

 .1لفظ اليماني:
جعلت الرلوايات خرلوج اليماي] من عالمات ظهور االمام املهدي (ع) ،لوهذه بعض الرلوايات :ا
الرلواية األلولى :عن أب] عبد هللا  قا (:خمس قبل قيام القائم من العالمات :الصيحة ،لوالسفياي] ،لوالخسف
بالبيداء ،لوخرلوج اليماي] ،لوقتل النفس الزكية) ( )1ا
الرلواية الثانية :عن أب] عبد هللا  أنه قا ( :النداء من املحتوم ،لوالسفياي] من املحتوم ،لواليماي] من املحتوم،
لوقتل النفس الزكية من املحتوم ،لوكف يطلع من السماء من املحتوم ،قا  :لوفزعة في شهر رمضان توقظ النائم،
لوتفزع اليقظان ،لوتخرج الفتاة من خدرها) ( )2ا
الرلواية الثالثة :عن أب] الحسن الرضا  أنه قا ( :قبل هذا األمر السفياي] لواليماي] لواملرلواي] لوشعيب بن
صالح ،فكيف يقو هذا لوهذا) ( )3ا
فخرلوج اليماي] قبل االمام املهدي (ع) لوهو من املحتوم ا
ا

 .2توضيح لفظ القائم:
جاء في الرلواية االلولى( :خمس قبل قيام القائم من العالمات)؛ لفظ القائم تارة يطلق لويقصد به االمام املهدي
محمد بن الحسن العسكري (ع) كما في الرلواية األلولى ،لويطلق لفظ القائم في بعض الرلوايات على اليماي] كما في
الرلوايات اآلتية :ا
الرلواية األلولى :محمد بن علي الحلبي قا  :سمعت أبا عبد هللا  يقو ( :اختالف بني العباس من املحتوم،
لوالنداء من املحتوم ،لوخرلوج القائم من املحتوم ،قلت :لوكيف النداء ؟ قا  :ينادي مناد من السماء ألو النهار :أال
إن عليا لوشيعته هم الفائزلون ،قا  :لوينادي مناد [في .آخر النهار :أال إن عثمان لوشيعته هم الفائزلون) ( )4ا
الرلواية الثانية :عن أب] عبد هللا  ،قا ( :خرلوج القائم من املحتوم قلت :لوكيف يكون النداء ؟ قا  :ينادي
مناد من السماء ألو النهار :أال إن الحق في علي لوشيعته ثم ينادي إبليس لعنه هللا في آخر النهار :أال إنا الحق في
عثمان لوشيعته ،فعند ذلك يرتاب املبطلون)( )5ا
الرلواية الثالثة :عن أب] حمزة الثمالي ،قا  :قلت ألب] عبد هللا  :إن أبا جعفر  كان يقو  :خرلوج السفياي]
من املحتوم ،لوالنداء من املحتوم ،لوطلوع الشمس من املغرب من املحتوم ،لوأشياء كان يقولها من املحتوم فقا
أبو عبد هللا ( :لواختالف بني فالن من املحتوم ،لوقتل النفس الزكية من املحتوم لوخرلوج القائم من املحتوم
قلت :لوكيف يكون النداء؟ قا  :ينادي مناد من السماء ألو النهار يسمعه كل قوم بألسنتهم :أال إن الحق في علي
لوشيعته ثم ينادي إبليس في آخر النهار من األرض :أال إنا الحق في عثمان لوشيعته فعند ذلك يرتاب املبطلون)( )6ا
 -1رواها الشيخ الطوسي في الغيبة فقال :بهذا اإلسناد ،عن ابن فضال ،عن حماد ،عن إبراهيم بن عمر ،عن عمر بن نظلة،
راجع غيبة الطوسي.436:
 -2رواها الشيخ النعماني في الغيبة بهذا السند :أخبرنا علي بن أحمد البندنيجي ،قال :حدثنا عبيد هللا بن موسى العلوي ،عن
يعقوب بن يزيد ،عن زياد بن مروان ،عن عبد هللا بن سنان ،راجع :ص.261
 -3رواها الشيخ النعماني في الغيبة بهذا السند :أخبرنا محمد بن همام ،قال :حدثني جعفر بن محمد بن مالك ،قال :حدثني علي
بن عاصم ،عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،راجع :ص.262
 -4الكافي :ج 8ص ،310بحار األنوار :ج 52ص ،305معجم أحاديث اإلمام المهدي  :ج 3ص.458
 -5غيبة الشيخ الطوسي :ص ،454بحار األنوار :ج 52ص.290
 -6غيبة الشيخ الطوسي :ص ،435بحار األنوار :ج 52ص.288
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فاملقصود بالقائم في هذه الرلوايات الثالثة هو اليماي] نفسه؛ ألن القائم في هذه الرلوايات جعل من العالمات لوال
يمكن ان يكون املقصود بالقائم هو االمام املهدي (ع) لكون القائم في هذه الرلوايات جعل عالمة قبل االمام
املهدي (القائم) محمد بن الحسن العسكري (ع) فال يمكن ان يكون املقصود بالقائم الذي جعل عالمة هو االمام
محمد بن الحسن العسكري (ع) ا
فاملقصود بالقائم هو اليماي] املذكور في الرلوايات الثالثة االلولى ،لولهذا نالحظ لفظ اليماي] املذكور في الرلوايات
الثالثة االلولى حل محله في الرلوايات الثالثة التي تقدمت أخيرا؛ حل محلة لفظ القائم ،لوهذا يعني أن لفظ القائم
يطلق على اليماي] ،فيكون لفظ اليماي] لولفظ القائم (في بعض الرلوايات) يشيران الى شخص لواحد ا
ا

 .3توضيح لفظ املهدي:
الرلواية األلولى :عن أب] هريرة ،قا ( :يخرج السفياي] لواملهدي كفرس ي رهان فيغلب السفياي] على ما يليه لواملهدي
على ما يليه) ( )1ا
ا فالرلواية جعلت املهدي لوالسفياي] كفرس ي رهان ،لوهذا يتنافى مع الرلوايات االخرى التي تثبت ان اليماي] هو
املواكب للسفياي] دلون سواه ا
عن اإلمام الباقر  إلى أن قا  ( :خرلوج السفياي] لواليماي] لوالخراساي] في سنة لواحدة ،في شهر لواحد،
في يوم لواحد ،نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من كل لوجه ،لويل ملن نالواهم) ( )2ا
عن حذلم بن بشير ،قا  :قلت لعلي بن الحسين ( :صف لي خرلوج املهدي لوعرفني دالئله لوعالماته ؟
فقا  :يكون قبل خرلوجه خرلوج رجل يقا له :عوف السلمي بأرض الجزيرة ،لويكون مألواه تكريت ،لوقتله بمسجد
دمشق ثم يكون خرلوج شعيب بن صالح من سمرقند ثم يخرج السفياي] امللعون من الوادي اليابس لوهو من لولد
عتبة بن أب] سفيان ،فإذا ظهر السفياي] اختفى املهدي ثم يخرج بعد ذلك) ( )3ا
لوهذه الرلواية تبين أنا املهدي ظاهر (لوليس خارج) قبل السفياي] ثم بعد ظهور السفياي] يختف] ثم يخرج (لوليس
يظهر) ،لومن املقطوع به أن املقصود باملهدي ليس االمام املهدي محمد بن الحسن (ع) لكون السفياي] من
عالمات ظهوره ،لوهذا يعني أن ظهور السفياي] يسبق ظهور االمام املهدي (ع) بينما الرلواية تصرح بأسبقية ظهور
املهدي على السفياي] ا
فيتعين أن لفظ املهدي (في بعض الرلوايات) يقصد به اليماي] ا
ا

 .4صاحب األمر:
رلوى الصدلوق في كما الدين بسنده عن عيس ى الخشاب ،قا  :قلت للحسين بن علي (عليهما السالم) :أنت
صاحب هذا األمر ؟ قا ( :ال ،لولكن صاحب األمر الطريد الشريد املوتور بأبيه ،املكنى بعمه ،يضع سيفه على
()4
عاتقه ثمانية أشهر)

 -1كتاب الفتن لنعيم بن حماد المروزي :ص ،205معجم أحاديث اإلمام المهدي  :ج 1ص.424
 -2غيبة النعماني :ص ،262بحار األنوار :ج 52ص ،232معجم أحاديث اإلمام المهدي  :ج 3ص.255
 -3غيبة الشيخ الطوسي :ص ،443بحار األنوار :ج 52ص.213
 -4كمال الدين وتمام النعمة :ص ،318ورواها بهذا السند :حدثنا أبي رضي هللا عنه ،قال :حدثنا محمد بن يحيى العطار ،قال:
حدثنا جعفر بن محمد بن مالك ،قال :حدثني حمدان بن منصور ،عن سعد بن محمد ،عن عيسى الخشاب ،قال :قلت للحسين بن
علي (عليهما السالم).
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السؤا فيها عن صاحب األمر ،لواالمام لم يذكر االسم لوانما اجاب بذكر صفات مما يعني هناك تحفظ منهم
(ع) فلم يذكرلوا االسم ،لوهذا تد عليه رلوايات اخرى ا
عن عبد األعلى بن حصين الثعلبي ،عن أبيه ،قا  :لقيت أبا جعفر محمد بن علي  في حج ألو عمرة،
فقلت له :كبرت سني ،لودق عظمي فلست أدرى يقض ى لي لقاؤك أم ال فاعهد إلي عهدا لوأخبري] متى الفرج ؟
فقا ( :إن الشريد الطريد الفريد الوحيد ،املفرد من أهله ،املوتور بوالده ،املكنى بعمه هو صاحب الرايات،
الواسمه اسم نبي) ( )1ا
عن أب] الجارلود ،عن أب] جعفر محمد بن علي  أنه قا ( :صاحب هذا األمر هو الطريد الشريد املوتور
بأبيه ،املكنى بعمه ،املفرد من أهله  ،اسمه اسم نبي) ( )2ا
عن حمران بن أعين ،قا  :قلت ألب] جعفر الباقر ( :جعلت فداك ،إي] قد دخلت املدينة لوفي حقوي
هميان فيه ألف دينار ،لوقد أعطيت هللا عهدا أنني أنفقها ببابك دينارا دينارا ،ألو تجيبني فيما أسألك عنه فقا :
أنت صاحب هذا األمر
يا حمران ،سل تجب ،لوال تنفقن دنانيرك فقلت :سألتك بقرابتك من رسو هللا
لوالقائم به؟ قا  :ال قلت :فمن هو ،بأب] أنت لوأم] ؟ فقا  :ذاك املشرب حمرة ،الغائر العينين ،املشرف
الحاجبين ،العريض ما بين املنكبين ،برأسه حزاز ،لوبوجهه أثر ،رحم هللا موس ى) ( )3ا
بل لونجد الرلوايات تصرح بأن تسميته لم يحدث بها اهل البيت (ع) لوأن من يسميه كافر لوأن عدم تسميته
عهد من رسو هللا لعلي بن اب] طالب (ع) ا
عن أب] خالد الكابلي قا ( :ملا مض ى علي بن الحسين  دخلت على محمد بن علي الباقر  فقلت:
جعلت فداك ،قد عرفت انقطاعي إلى أبيك لوأيس ي به لولوحشتي من الناس قا  :صدقت يا أبا خالد ،تريد ماذا ؟
قلت :جعلت فداك ،قد لوصف لي أبوك صاحب هذا األمر بصفة ل او رأيته في بعض الطرق ألخذت بيده ،قا :
فتريد ماذا يا أبا خالد ؟ قا  :أريد أن تسميه لي حتى اعرفه باسمه فقا  :سألتني لوهللا يا أبا خالد عن سؤا
مجهد لولقد سألتني بأمر ما كنت محدثا به أحدا لحدثتك ،لولقد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه حرصوا
على أن يقطعوه بضعة) ( )4ا
عن علي بن رئاب ،عن أب] عبد هللا  ،قا ( :صاحب هذا األمر ال يسميه باسمه إال كافر) ( )5ا
عن جابر الجعف] ،قا  :سمعت أبا جعفر  يقو ( :سأ عمر بن الخطاب أمير املؤمنين فقا  :أخبري]
عن املهدي ما اسمه ؟ فقا  :أما اسمه فإن حبيبي عهد إلي أن ال أحدث باسمه حتى يبعثه هللا ،قا  :فأخبري] عن
صفته ،قا  :هو شاب مربوع حسن الوجه ،حسن الشعر ،يسيل شعره على منكبيه ،لونور لوجهه يعلو سواد
()6
لحيته لورأسه ،بأب] ابن خيرة اإلماء)
لوبالتأكيد ان االمام املهدي الثاي] عشر لم يحرم الحديث باسمه الى ان يبعثه هللا تعالى بل لقد سموه أعل البيت
(ع) في العديد من الرلوايات لوميزلوه بشكل لواضح ا

 -1غيبة النعماني :ص.178
 -2غيبة النعماني :ص.179
 -3غيبة النعماني :ص .223رواها بهذا السند :حدثنا أبو سليمان أحمد بن هوذة ،قال :حدثنا إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ،قال:
حدثنا عبد هللا بن حماد األنصاري ،قال :حدثنا عبد هللا بن بكير ،عن حمران بن أعين.
 -4غيبة النعماني :ص ،299بحار األنوار :ج 51ص.31
 -5الكافي:ج 1ص ،333اإلمامة والتبصرة :ص ،117كمال الدين :ص.648
 -6اإلرشاد :ج 2ص ،382غيبة الشيخ الطوسي :ص ،470بحار األنوار :ج 51ص ،36كشف الغمة :ج 3ص ،263اإلمامة
والتبصرة :ص 117باختالف يسير.
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فصاحب االمر الذي لم يحدثوا باسمه الى ان يبعثه هللا ليس االمام الثاي] عشر قطعا ،بل هو شخص آخر ايضا
يطلق عليه صاحب االمر
فالرلوايات املتقدمة تذكر ألوصافا ال تنطبق على االمام الثاي] عشر (ع) ،منها( :املكنى بعمه) لوايضا تذكر الرلوايات
امرا ال يعود لالمام الثاي] عشر لوهو (يحمل السيف على عاتقة ثمانية اشهر) ،فقد بينت الرلوايات ان الذي يحمل
السيف ثمانية اشهر من اهل بيت املهدي (ع)
عن أمير املؤمنين ( :يخرج رجل قبل املهدي من أهل بيته باملشرقا يحمل السيف على عاتقه ثمانية
()1
أشهر يقتل لويمثل لويتوجه إلى بيت املقدس ،فال يبلغه حتى يموت)
ليس املقصود به اإلمام املهدي محمد بن الحسن ؛ إذ هو ليس مكنى بعمه ،لوال أنه يضع السيف على عاتقه
ثمانية أشهر ا
عن مالك الجنهي ،قا ( :قلت ألب] جعفر  إنا نصف صاحب هذا األمر بالصفة التي ليس بها أحد من
الناس فقا  :ال لوهللا ،ال يكونا ذلك أبدا حتى يكون هو الذي يحتج عليكم بذلك ،لويدعوكم إليه) ( )2ا
فلفظ صاحب االمر يطلق في بعض الرلوايات لويراد منه غير االمام الثاي] عشر ا
ا

 .5طالع املشرق:

َ
َ َْ َ ُ
اعل ُموا أ َّنك ْم ِإ ِن َّات َب ْع ُت ْم ط ِال َع
عن علي بن أب] طالب  -عليه السالم  -بـ (طالع املشرق) ،فقا في إحدى خطبه( :لو
َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ
َّ
َ
َ
ُّ
ْاملَ ْشر ِق َس َل َك ب ُك ْم َم َن ِاه َج َّ
الر ُسو ِ (ص) فتدالويتم ِمن العمى لوالصم ِم لوالبك ِم لوك ِفيتم مئونة الطل ِب لوالتعس ِف
َ َ َ ْ ُِ ُ ْ َ ِ ْ َ َ َ ْ َ
َ َ ُ َ ُ َّ ُ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ
َ
س َل ُاهَ ،لو َس َي ْع َل ُم َّالذينَ
ف َلو َأ َخ َذ َما َليْ
ْ
َ
لونبذتم ال ِثقل الف ِادح ع ِن األعن ِاق ،لوال يب ِعد الله ِإال من أبى لوظلم لواعتس
ِ
ََ َ
ََ
َ َ
ظل ُموا أ َّي ُم ْنقلب َي ْنق ِل ُبون) (الكافي :ج 8ص )66ا
لولربما اطلقت الرلوايات عليه (طالع املشرق) لكون خرلوجه سيكون في املشرق ،فدعوته ستكون في العراق
لوايران لوالبلدان املجالورة لهما ا

 .6رجل منا أهل البيت:
عن أب] بصير ،عن أب] عبد هللا  -عليه السالم  ،-قا ( :قا  :هللا أجل لوأكرم لوأعظم من إن يترك األرض بال
إمام عاد  ،قا  :قلت له :جعلت فداك فأخبري] بما أستريح إليه ،قا  :يا أبا محمد ،ليس يرى أمة محمد (ص)
فرجا أبدا مادام لولد بني فالن ملك حتى ينقرض ملكهم ،فإذا انقرض ملكهم أتاح هللا ألمة محمد رجال منا أهل
البيت ،يسير بالتقى لويعمل بالهدى لوال يأخذ في حكمه الرشا ،لوهللا إي] ألعرفه باسمه لواسم أبيه ،ثم يأتينا الغليظ
القصرة ذلو الخا لوالشامتين ،القائم العاد الحافظ ملا استودع يمألها قسطا لوعدال كما مألها الفجار جورا)
(إقبا األعما  :ج 3ص )116ا
 -1كتاب الفتن لنعيم بن حماد المروزي :ص ،198معجم أحاديث اإلمام المهدي  :ج 3ص ،119كنز العمال :ج14
ص .589وفي رواية السيد ابن طاووس في المالحم والفتن :ص ..( :139بأهل الشرق .)..
وينبغي ان ندقق في تعبير الرواية اعني قوله (ال يبلغه حتى يموت) فالظاهر ان فيها تصحيف؛ لكون المتكلم لو كان في مقام بيان
ان الذي يحمل السيف ثمانية اشهر بموت قبل ان يصل الى بيت المقدس لكان التعبير بغير هذه الطريقة افضل واتم ،فيقول مثالً:
(فيموت قبل ان يبلغه) او ما شابه هذا التعبير .وال يقول ( :ال يبلغه حتى يموت).
كما ان حتى ادارة تستعمل للغاية فيقال :سرت من الكوفة حتى القدس ،فال يصح ان يكون الموت غاية.
وهذا يدل على وجود تصحيف في الرواية .والظاهر من الرواية ان المقصود منها  :ال يموت حتى يبلغه بمعنى ان تحريره لبيت
المقدس امر حتمي.
 -2غيبة النعماني :ص ،337بحار األنوار :ج 52ص.366
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جاء في الرواية أمور:
 1انها تتحدث عن شخصين لهما لوصف عظيم ،االلو لوصف بأنه (رجال منا أهل البيت ،يسير بالتقى
لويعمل بالهدى لوال يأخذ في حكمه الرشا)
تصرح بإسم الرجل لوانما قالت( :لوهللا إي] ألعرفه باسمه لواسم أبيه) ،لوتقدم أن أهل البيت اخفوا
 2لم ا
اسم اليماي] لولم يتكلموا به بشكل يتضح اسمه
لولوصف الثاي] بوصفين ايضا هما :ا
 ( 1الغليظ القصرة ذلو الخا لوالشامتين) ،لوهذا لوصف جسدي
(القائم العاد الحافظ ملا استودع يمألها قسطا لوعدال كما مألها الفجار جورا)
2
لوهذا الوصف لإلمام املهدي (ع) الوال يمكن تفسير الرلواية بغير هذا ا

 .7خليفة املهدي (ع):
عن حبة العري] ،قا  :خرج أمير املؤمنين  -عليه السالم  -إلى الحيرة فقا ( :لتصلن هذه بهذه  -لوألومئ بيده إلى
الكوفة لوالحيرة  -حتى يباع الذراع فيما بينهما بدنانير ،لوليبنين بالحيرة مسجد له خمسمائة باب يصلي فيه خليفة
القائم عجل هللا تعالى فرجه؛ ألن مسجد الكوفة ليضيق عنهم ،لوليصلين فيه إثنا عشر إماما عدال ،قلت :يا أمير
املؤمنين ،لويسع مسجد الكوفة هذا الذي تصف الناس يومئذ؟!! قا  :تبنى له أربع مساجد مسجد الكوفة
أصغرها لوهذا لومسجدان في طرفي الكوفة من هذا الجانب لوهذا الجانب  -لوألومئ بيده نحو البصريين لوالغريين)-
(تهذيب األحكام :ج 3ص )253ا
لوجاء في هذه الرلواية امرين مهمين :ا
( .1لوليصلين فيه إثنا عشر إماما عدال) ،اي يصلون في املسجد الذي سيبنى في آخر الزمان لوهؤالء االثنا
عشر ال يمكن ان يكونوا هم االئمة االثنا عشر (ع) لكون املسجد سيبنى لوهم غير موجودين في هذه الدنيا
( .2يصلي فيه خليفة القائم عجل هللا تعالى فرجه) ،لواملقصود بخليفة املهدي (ع) هو الذي ذكر في الوصية
بأنه يلي أمره – اي امر االمام املهدي – لوهو اليماي] كما تقدم
لوبغير هذا التفسير ال يمكن استقامة الرلواية ا
ا

 .8املكنى بعمه:
عن عيس ى الخشاب ،قا  :قلت للحسين بن علي  -عليه السالم  :-أنت صاحب هذا األمر؟ قا ( :ال ،لولكن
صاحب األمر الطريد الشريد ،املوتور بأبيه ،املكنى بعمه ،يضع سيفه على عاتقه ثمانية أشهر) (كما الدين
لوتمام النعمة للشيخ الصدلوق :ص  ،318اإلمامة لوالتبصرة البن بابويه القمي :ص  )115ا
عن عبد األعلى بن حصين الثعلبي ،عن أبيه ،قا  :لقيت أبا جعفر محمد بن علي (عليهما السالم) في حج ألو
عمرة ،فقلت له :كبرت سني لودق عظمي فلست أدري يقض ى لي لقاؤك أم ال ،فاعهد إلي عهدا لوأخبري] متى الفرج؟
فقا ( :إن الشريد الطريد الفريد الوحيد ،املفرد من أهله ،املوتور بوالده ،املكنى بعمه ،هو صاحب الرايات،
لواسمه اسم نبي) (كتاب الغيبة ملحمد بن ابراهيم النعماي] :ص )178ا
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عن أب] الجارلود ،عن أب] جعفر محمد بن علي (عليهما الس االم) ،أنه قا ( :صاحب هذا األمر هو الطريد
الشريد املوتور بأبيه ،املكنى بعمه ،املفرد من أهله ،اسمه اسم نبي) (كتاب الغيبة ملحمد بن ابراهيم النعماي]:
ص ) 179ا
قا السيد احمد الحسن (ع)[ :لواملراد من الكنية هنا ،أي :أبو فالن لوعمه املقصود في الرلواية العباس بن علي -
عليه السالم  -ا
لوالناس عادة تكني الرجل بولده األكبر ،لوهم (ع) نظرهم إلى الولد األهم ،أي :املهدي ألو الحجة الذي يعقبه،
أي :الذي يأت] بعده لوتفسير هذه الكنية عن أمير املؤمنين  -عليه السالم  -في خطبة خطبها في الكوفة لونقلها
الشيعة لوالسنة قا  -عليه السالم ( :-بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل بديع السموات لوفاطرها ثم قا :
َْ
َ ُْ
سبحان القديم ،يفتح الكتاب
يد}
لو شئت أللوقرت من تفسير فاتحة الكتاب سبعين بعيرا {ق لوالق ْر ِآن امل ِج ِ
لويقرأ الجواب ،يا أبا العباس أنت إمام الناس ،سبحان من يحيي األرض بعد موتها لوترد الواليات إلى بيوتها يا
منصور تقدم إلى بناء الصور ذلك تقدير العزيز العليم)( .إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب  -للشيخ علي
اليزدي الحائري :ج 2ص( )209املتشابهات :س  )108ا
ا

 .9املولى الذي يلي امر االمام املهدي:
عن املفضل بن عمر ،قا  :سمعت أبا عبد هللا  -عليه السالم  -يقو ( :إن لصاحب هذا األمر غيبتين
إحداهما تطو حتى يقو بعضهم مات ،لويقو بعضهم قتل ،لويقو بعضهم ذهب ،حتى ال يبقى على أمره من
أصحابه إال نفر يسير ال يطلع على موضعه أحد من لولده لوال غيره إال املولى الذي يلي أمره) الغيبة للشيخ الطوس ي:
ص 162 - 161

 .11خليفة هللا املهدي (ع):
سنن ابن ماجة« :حدثنا محمد بن يحيى لوأحمد بن يوسف ،قاال :حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري ،عن
خالد الحذاء ،عن أب] قالبة ،عن أب] أسماء الرحبي ،عن ثوبان ،قا  :قا رسو هللا صلى هللا عليه لوسلم :يقتتل
عند كنزكم ثالثة كلهم ابن خليفة ثم ال يصير إلى لواحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل املشرق
فيقتلونكم قتال لم يقتله قوم" ثم ذكر شيئا ال أحفظه فقا «فإذا رأيتموه فبايعوه لولو حبوا على الثلج فإنه
خليفة هللا ،املهدي»ا(سنن ابن ماجة  -ملحمد بن يزيد القزلويني املتوفي سنة  273هـ  -تحقيق لوترقيم لوتعليق:
محمد فؤاد عبد الباقي  -دار الفكر للطباعة لوالنشر لوالتوزيع :ج 2ص 1367ح )4084ا
لوأخرجه الحاكم في املستدرك بسند آخر عن سفيان الثوري« :أخبرنا أبو عبد هللا الصفار ثنا محمد بن إبراهيم
بن أرلومة ثنا الحسين بن حفص ثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أب] قالبة عن أب] أسماء عن ثوبان رض ي هللا
عنه قا  :قا رسو هللا (ص) :يقتتل عند كنزكم ثالثة كلهم ابن خليفة ثم ال يصير إلى لواحد منهم ثم تطلع
الرايات السود من قبل املشرق فيقاتلونكم قتاال لم يقاتله قوم ثم ذكر شيئا فقا إذا رأيتموه فبايعوه لولو حبوا
على الثلج فإنه خليفة هللا املهدي هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»ا(املستدرك على الصحيحين  -الحاكم
النيسابوري (ت  405هـ) ،إشراف يوسف عبد الرحمن املرعشلي :ج 4ص )464 - 463ا
ا
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 .11توضيح لفظ السفياني:
السفياي] رمز لجبهة الباطل التي تقف ضد اليماي] لوتحاربه ،لويشمل عدة أشخاص ،لوليس شخصا لواحدا،
لوهذا ما نجده في رلوايات أهل البيت (ع) ا
الرلواية األلولى :عن الباقر ( : ثم يسير  -أي القائم  -حتى يأت] العذراء ،هو لومن معه لوقد الحق به ناس
كثير ،لوالسفياي] يومئذ بوادي الرملة حتى إذا التقوا يخرج أناس كانوا مع السفياي] من شيعة آ محمد ،لويخرج
أناس كانوا مع آ محمد إلى السفياي] فهم من شيعته حتى يلتقوا بهم ،لويخرج كل أناس إلى رايتهم ،لوهو يوم
األبدا لويقتل يومئذ السفياي] لومن معه حتى ال يدرك منهم مخبر لوالخائب يومئذ من خاب من غنيمة كلب ،ثم
يقبل إلى الكوفة فيكون منزله فيها) ( )1ا
الرلواية الثانية :جاء في كالم للمفضل مع اإلمام الصادق  ،قا املفضل :ثم ماذا يفعل املهدي سيدي
()2
؟ فقا ( :يثور سرايا على السفياي] إلى دمشق ،فيأخذلونه لويذبحونه على الصخرة )
الرلوايتان تنصان على ان السفياي] يقتل في دمشق الشام ا
الرلواية الثالثة :عن أب] جعفر ( :ثم يدخل  -أي القائم  - الكوفة فال يبقى مؤمن إال كان فيها  ،ثم
 ،فيعطيه السفياي] من البيعة
يقو ألصحابه سيرلوا إلى هذا الطاغية ،فيدعو إلى كتاب هللا لوسنة نبيه
سلما ،فيقو له كلب لوهم أخواله :ما هذا ؟ ما صنعت ؟ لوهللا ما نبايعك على هذا أبدا ،فيقو  :ما أصنع ؟
فيقولون :استقبله ،فيستقبله ثم يقو له القائم صلوات هللا عليه :خذ حذرك فيمنحهم هللا أكتافهم لويأخذ
()3
السفياي] أسيرا فينطلق به لويذبحه بيده )
الرلواية الرابعة :عن أب] جعفر ( :إذا بلغ السفياي] أن القائم قد توجه إليه من ناحية الكوفة ،فيتجرد بخيله
حتى يلقى القائم  ،فيخرج فيقو اخرجوا لي ابن عمي ) ( )4ا
الرلوايتان تنصان على ان السفياي] يقتل في الكوفة ا
الرلواية الخامسة :عن حذلم بن بشير ،قا  :قلت لعلي بن الحسين  :صف لي خرلوج املهدي  ،لوعرفني
دالئله لوعالماته ،فقا ( :يكون قبل خرلوجه خرلوج ارجل يقا له عوف السلمي بأرض الجزيرة ،لويكون مألواه
تكريت ،لوقتله بمسجد دمشق ،ثم يكون خرلوج شعيب بن صالح من سمرقند ،ثم يخرج السفياي] امللعون من
الوادي اليابس ،لوهو من لولد عتبة بن أب] سفيان ،فإذا ظهر السفياي] اختفى املهدي  ،ثم يخرج بعد ذلك)
( )5ا
الرلواية أن السفياي] من لولد عتبة ابن أب] سفيان ،لوليس هاشمي ،أي ابن عم القائم  ا
الرلواية السادسة :عن أمير املؤمنين ( :لوخرلوج السفياي] براية حمراء لوأميرها رجل من بني كلب) ( )6ا
الرلواية السابعة :عن أمير املؤمنين ( :لوخرلوج السفياي] براية خضراء لوصليب من ذهب) ( )7ا
الرلواية السادسة تصف راية السفياي] بأنها حمراء ،لوالرلواية السابعة تصف رايته بأنها خضراء ،لوهذا معناه أنهما
إثنين راية أحدهما تختلف عن راية اآلخر ا
 -1بحار األنوار :ج 52ص.224
 -2الرجعة لالسترآبادي :ص.100
 -3بشارة اإلسالم :ص.305
 -4بشارة اإلسالم :ص.335
 -5غيبة الطوسي :ص.294
 -6بحار األنوار :ج 52ص .272وبني كلب هي إحدى قبائل العرب.
 -7بحار األنوار :ج 53ص.81
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ا

اسئلة املبحث األول:
س :1اذكر رلواية تبين العالمات الحتمية الخمسة ا
س :2كيف تثبت أن اليماي] نفسه القائم ؟ ا
س :3كيف تثبت ان اليماي] يطلق عليه لفظ املهدي ؟ ا
س :4ما هي عالمات صاحب االمر التي تذكرها الرلوايات؟ ا
س :5كيف تثبت ان لفظ صاحب االمر يطلق على غير االمام املهدي محمد بن الحسن (ع) ؟ ا
س :6ما هي االمور املستفادة من الرلواية االتية( :عن أب] بصير ،عن أب] عبد هللا  -عليه السالم -
 ،قا ( :قا  :هللا أجل لوأكرم لوأعظم من إن يترك األرض بال إمام عاد  ،قا  :قلت له :جعلت فداك
فأخبري] بما أستريح إليه ،قا  :يا أبا محمد ،ليس يرى أمة محمد (ص) فرجا أبدا مادام لولد بني
فالن ملك حتى ينقرض ملكهم ،فإذا انقرض ملكهم أتاح هللا ألمة محمد رجال منا أهل البيت ،يسير
بالتقى لويعمل بالهدى لوال يأخذ في حكمه الرشا ،لوهللا إي] ألعرفه باسمه لواسم أبيه ،ثم يأتينا
الغليظ القصرة ذلو الخا لوالشامتين ،القائم العاد الحافظ ملا استودع يمألها قسطا لوعدال كما
مألها الفجار جورا) ؟ ا
س :7ما هي االمور املستفادة من الرلواية االتية( :عن حبة العري] ،قا  :خرج أمير املؤمنين  -عليه
السالم  -إلى الحيرة فقا ( :لتصلن هذه بهذه  -لوألومئ بيده إلى الكوفة لوالحيرة  -حتى يباع الذراع
فيما بينهما بدنانير ،لوليبنين بالحيرة مسجد له خمسمائة باب يصلي فيه خليفة القائم عجل هللا
تعالى فرجه؛ ألن مسجد الكوفة ليضيق عنهم ،لوليصلين فيه إثنا عشر إماما عدال ،قلت :يا أمير
املؤمنين ،لويسع مسجد الكوفة هذا الذي تصف الناس يومئذ؟!! قا  :تبنى له أربع مساجد مسجد
الكوفة أصغرها لوهذا لومسجدان في طرفي الكوفة من هذا الجانب لوهذا الجانب  -لوألومئ بيده نحو
البصريين لوالغريين) ؟ ا
س :8اذكر رلواية تد على لوجود املولى الذي يلي امر االمام املهدي (ع) موجود في فترة الغيبة
الكبرى ا
س :9اذكر رلواية تذكر خليفة هللا املهدي (ع) ا
س :10إلى اي ش يء يشبر لفظ السفياي] ؟ لوهل السفياي] متعدد لوكيف تثبت ذلك؟ ا

ا
ا
ا
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املبحث الثاني :حدود شخصية اليماني.
اليماي] لقب لشخص يخرج قبل االمام املهدي (ع) لوعلينا أن يعرف ملاذا ُسمي بـ (اليماي]) ؟ ا
لوسنعرف جواب ذلك من خال ما بينه السيد أحمد الحسن اليماي] (ع) ،لوهذا نص السؤا لوالجواب الذي جاء
في كتاب املتشابهات :ج 4ص :)41ا
((سؤال :144 /السيد أحمد الحسن لوص ي لورسو اإلمام املهدي  :ا
من هو اليماي] ؟ لوهل هناك حدلود لهذه الشخصية يعرف بها صاحبها ؟ لوهل هو من اليمن ؟ ا
لوهل هو معصوم بحيث ال يدخل الناس في باطل لوال يخرجهم من حق ،لوكما لورد في الرلواية عن الباقر  ( :إن
رايته راية هدى ،لوال يحل ملسلم أن يلتوي عليه ،فمن فعل ذلك فهو من أهل النار ،ألنه يدعو إلى الحق لوإلى طريق
مستقيم))؟ ا
كلهم يمانية،
الجواب (( :يجب ألوالا معرفة أن مكة من تهامة ،لوتهامة من اليمن ،فمحمد لوآ محمد
يماي] ( ،)1لوعلي  يماي] لواإلمام املهدي  يماي] ،لواملهديون اإلثنا عشر يمانية ،لواملهدي األلو
فمحمد
َ ََ َ ْ َ ْ ْ َْ ٌ َ
َّ َ
َ
ُ
يماي] ،لوهذا ما كان يعرفه العلماء العاملون األلوائل (رحمهم هللا)﴿ ،فخلف ِمن بع ِد ِهم خلف أضاعوا الصالة
َّ َ َ َ
َ َْ َ َ
َ َّ
ات ف َس ْوف َيلق ْون غي ا﴾ ( )2ا
لوات َب ُعوا الشهو ِ
بـ (الحكمة اليمانية)( ،)3بل لورد هذا
لوقد سمى العالمة املجلس ي (رحمه هللا) في البحار كالم أهل البيت
()5
( ،)4كما لوسمى عبد املطلب  البيت الحرام بـ (الكعبة اليمانية) ا
عن رسو هللا
أما بالنسبة لحدلود شخصية اليماي] :ا
فقد لورد في الرلواية عن الباقر  ( :لوليس في الرايات راية أهدى من راية اليماي] ،هي راية هدى؛ ألنه يدعو إلى
صاحبكم ،فإذا خرج اليماي] حرم بيع السالح على الناس لوكل مسلم ،لوإذا خرج اليماي] فانهض إليه ،فإن رايته
راية هدى ،لوال يحل ملسلم أن يلتوي عليه ،فمن فعل ذلك فهو من أهل النار؛ ألنه يدعو إلى الحق لوإلى طريق
مستقيم) ( )6لوفيها :ا
ألوال( :ال يحل ملسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار) :لوهذا يعني أن اليماي] صاحب لوالية إلهية،
فال يكون شخص حجة على الناس ،بحيث إن إعراضهم عنه يدخلهم جهنم لوإن صلوا لوصاموا ،إال إذا كان من
خلفاء هللا في أرضه ،لوهم أصحاب الوالية اإللهية من األنبياء لواملرسلين لواألئمة لواملهديين ا
ثانيا( :أنه يدعو إلى الحق لوإلى طريق مستقيم) :لوالدعوة إلى الحق لوالطريق املستقيم ،ألو الصراط املستقيم تعني:
أن هذا الشخص ال يخطأ ُ
فيدخل الناس في باطل ألو يخرجهم من حق ،أي إنه معصوم منصوص العصمة ،لوبهذا
املعنى يصبح لهذا القيد ألو الحد فائدة في تحديد شخصية اليماي] ا

 ...( :ان خير الرجال أهل اليمن ،وااليمان يمان وأنا يماني  )...بحار األنوار :ج  57ص ،232األصول

 -1عن رسول هللا
الستة عشر  :ص.81
 -2مريم .59 :
 -3راجع مقدمة بحار األنوار  :ج 1ص.1
 ( :االيمان يماني والحكمة يمانية ) الكافي  :ج 8ص 70ح.27
 -4قال رسول هللا
 -5راجع بحار األنوار  :ج .75 ،51 ،22وأيضا ً وصف هللا تعالى الكعبة بأنها يمانية في مناجاته لعيسى  في وصف
إذ جاء فيها ...( :يا عيسى دينه الحنيفية وقبلته يمانية وهو من حزبي وأنا معه  )...الكافي  :ج 8ص.139
الرسول محمد
 -6غيبة النعماني  :ص.264
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بال

أما افتراض أي معنى آخر لهذا الكالم (يدعو إلى الحق لوإلى طريق مستقيم) ،فإنه يجعل هذا الكالم منهم
من ذلك ا
فائدة ،فال يكون قيدا لوال حدا لشخصية اليماي] ،لوحاشاهم
النتيجة مما تقدم في ألوال لوثانياا :ا
إن اليماي] حجة من حجج هللا في أرضه لومعصوم منصوص العصمة ،لوقد ثبت بالرلوايات املتواترة لوالنصوص
لوبعدهم املهديون اإلثنا عشر،
هم األئمة اإلثنا عشر
القطعية الداللة أن الحجج بعد الرسو محمد
لوال حجة هلل في األرض معصوم غيرهم ،لوبهم تمام النعمة لوكما الدين لوختم رساالت السماء ،لوقد مض ى منهم
أحد عشر إماماا ،لوبق] اإلمام املهدي  لواالثنا عشر مهديا ،لواليماي] يدعو إلى اإلمام املهدي  فالبد
َّ
أن يكون اليماي] ألو املهديين؛ ألن األحد عشر مهديا بعده هم من لولدهُ ﴿ :ذرَّية َب ْع ُ
ض َها ِم ْن َب ْعض َلوالل ُه َس ِم ٌيع
ِ
يم﴾ ( ،)1لويأتون متأخرين عن زمن ظهور اإلمام املهدي  ،بل هم في دلولة العد اإللهي ،لوالثابت أن ألو
َع ِل ٌا
املهديين هو املوجود في زمن ظهور اإلمام املهدي  لوهو ألو املؤمنين باإلمام املهدي  في بداية ظهوره
لومن هنا ينحصر شخص اليماي] باملهدي
لوتحركه ،لتهيئة القاعدة للقيام ،كما لورد في لوصية رسو هللا
األلو من اإلثني عشر مهديا ا
اسمه لوصفاته لومسكنه بالتفصيل ،فاسمه أحمد لوكنيته عبد هللا -
لواملهدي األلو َّابينت رلوايات أهل البيت
أي إسرائيل  -أي إن الناس يقولون عنه إسرائيلي قهرا عليهم ،لورغم أنوفهم ا
لوقا رسو هللا ( :أسمي أحمد لوأنا عبد هللا أسمي إسرائيل فما أمره فقد أمري] لوما عناه فقد عناي]) ( )2ا
لواملهدي األلو هو ألو الثالث مائة لوثالثة عشر ،لوهو( :من البصرة) لو (في خده األيمن أثر) الو (في رأسه حزاز) الو
) الو (هو أعلم
(جسمه كجسم موس ى بن عمران  ، )الو (في ظهره ختم النبوة) الو (فيه لوصية رسو هللا
:ا(…اثم ذكر
الخلق بعد األئمة بالقرآن لوالتوراة لواإلنجيل) الو (عند ألو ظهوره يكون شابا) ،قا رسو هللا
شابا ،فقا  :إذا رأيتموه فبايعوه فانه خليفة املهدي) ( )3ا
في الليلة التي كانت فيها لوفاته
عن أب] عبد هللا  عن آبائه عن أمير املؤمنين  قا ( :قا رسو هللا
لوصيته حتى انتهى إلى هذا املوضع فقا  :يا
لعلي  يا أبا الحسن أحضر صحيفة لودلواة فأملى رسو هللا
علي انه سيكون بعدي اثنا عشر إماما لومن بعدهم اثنا عشر مهديا ،فأنت يا علي ألو اإلثني عشر إمام ،لوساق
فذلك اثنا عشر
الحديث إلى أن قا  :لوليسلمها الحسن  إلى ابنه م ح م د املستحفظ من آ محمد
إماما ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديا فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه ألو املهديين ،له ثالثة أسام]:
اسم كاسمي لواسم أب] لوهو عبد هللا لو أحمد ،لواالسم الثالث املهدي ،لوهو ألو املؤمنين ) ( )4ا
لوعن الصادق  أنه قا ( :إن منا بعد القائم اثنا عشر مهديا من لولد الحسين  )5( )ا
لوعن الصادق  قا ( :إن منا بعد القائم أحد عشر مهديا من لولد الحسين  )6( )ا
لوفي هذه الرلواية القائم هو املهدي األلو لوليس اإلمام املهدي ؛ ألن اإلمام  بعده إثنا عشر مهديا ا

 -1آل عمران .34 :
 -2تفسير العياشي  :ج 1ص ،44البرهان  :ج 1ص ،95بحار األنوار  :ج 7ص.178
 -3بشارة اإلسالم  :ص .30وفي إمتاع األسماع للمقريزي  :ج 12ص ،296قال( :وفي رواية :فإذا رأيتموهم فبايعوهم ولو
حبوا على الثلج ،فإنه خليفة المهدي).
 -4بحار األنوار  :ج 53ص ،147الغيبة للطوسي  :ص ،150غاية المرام  :ج 2ص.241
 -5بحار األنوار  :ج 53ص ،148البرهان  :ج 3ص ،310الغيبة للطوسي  :ص.385
 -6بحار األنوار  :ج 53ص.145
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لوقا الباقر  في لوصف املهدي األلو … ( :اذاك املشرب حمرة ،الغائر العينين املشرف الحاجبين العريض ما بين
املنكبين برأسه حزاز لو بوجهه أثر رحم هللا موس ى) ( )1ا
لوعن أمير املؤمنين  في خبر طويل…( :افقا  :أال لوإن ألولهم من البصرة لوآخرهم من األبدا …)ا( )2ا
لوعن الصادق  في خبر طويل سمى به أصحاب القائم  ( :لومن البصرة أحمد ) ( )3ا
لوعن اإلمام الباقر  أنه قا  ( :له  -أي للقائم  -اسمان اسم يخفى لواسم يعلن ،فأما الذي يخفى فأحمد،
لوأما الذي يعلن فمحمد) ( )4لوأحمد هو اسم املهدي األلو لومحمد اسم اإلمام املهدي  كما تبين من لوصية
ا
رسو هللا
لوعن الباقر ( :إن هلل تعالى كنزا بالطالقان ليس بذهب لوال فضة ،اثنا عشر ألفا بخراسان شعارهم " :أحمد
أحمد " ،يقودهم شاب من بني هاشم على بغلة شهباء ،عليه عصابة حمراء ،كأي] أنظر إليه عابر الفرات ،فإذا
سمعتم بذلك فسارعوا إليه لولو حبوا على الثلج) ( ،)5لوأحمد هو اسم املهدي األلو ا
لوفي كتاب املالحم لوالفتن( :قا أمير الغضب ليس من ذي لوال ذهو لكنهم يسمعون صوتا ما قاله إيس لوال جان
بايعوا فالنا باسمه ليس من ذي لوال ذهو لولكنه خليفة يماي]) ( )6ا
لوفي املالحم لوالفتن للسيد بن طالولوس الحسني( :فيجتمعون لوينظرلون ملن يبايعونه فبيناهم كذلك إذا سمعوا
صوتا ما قا إيس لوال جان بايعوا فالنا باسمه ليس من ذي لوال ذه لولكنه خليفة يماي]) ( )7ا
لورلوى الشيخ علي الكوراي] في كتاب معجم أحاديث اإلمام املهدي ( :ما املهدي إال من قريش  ،لوما الخالفة إال
فيهم غير أن له أصال لويسبا في اليمن) ( ،)8لوبما أن املهدي األلو من ذرية اإلمام املهدي  فالبد أن يكون
مقطوع النسب؛ ألن ذرية اإلمام املهدي  مجهولون ،لوهذه الصفات هي صفات اليماي] املنصورا لوصفات
املهدي األلو ؛ ألنه شخص لواحد كما تبين مما سبق ا
أردت املزيد فأقو ا :إن اليماي] ممهد في زمن الظهور املقدس لومن الثالث مائة لوثالث عشر لويسلم الراية لإلمام
لوإن َ ا
املهدي ،لواملهدي األلو أيضا موجود في زمن الظهور املقدس ،لوألو مؤمن باإلمام املهدي  في بداية ظهوراه
لوقبل قيامه ،فالبد أن يكون أحدهما حجة على اآلخر ،لوبما أن األئمة لواملهديين حجج هللا على جميع الخلق
لواملهدي األلو منهم فهو حجة على اليماي] إذا لم يكونا شخصا لواحدا ،لوبالتالي يكون املهدي األلو هو قائد ثورة
التمهيد فيصبح دلور اليماي] ثانويا بل مساعدا للقائد ،لوهذا غير صحيح ألن اليماي] هو املمهد الرئيس ي لوقائد
حركة الظهور املقدس ،فتحتم أن يكون املهدي األلو هو اليماي] لواليماي] هو املهدي األلو ا
لوبهذا يكون اليماي]( :اسمه أحمد ،لومن البصرة ،لوفي خده األيمن أثر ،لوفي بداية ظهوره يكون شابا ،لوفي رأسه
حزاز ،لوأعلم الناس بالقرآن لوبالتوراة لواإلنجيل بعد األئمة ،لومقطوع النسب ،لويلقب باملهدي ،لوهو إمام مفترض
الطاعة من هللا ،لوال يحل ملسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار ،لويدعو إلى الحق لوإلى طريق
مستقيم لويدعو إلى اإلمام املهدي  لو …الو …ا) ،لوكل ما لورد من ألوصاف املهدي ا األلو في رلوايات محمد لوآ

 -1غيبة النعماني  :ص.215
 -2بشارة اإلسالم  :ص.148
 -3بشارة اإلسالم  :ص.181
 -4كمال الدين وتمام النعمة  :ج 2ص 653ب.57
 -5منتخب األنوار المضيئة  :ص.343
 -6المالحم والفتن للسيد ابن طاووس الحسني  :ص.27
 -7المالحم والفتن  :ص.80
 -8معجم أحاديث اإلمام المهدي  : ج 1ص.299
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 ،فراجع الرلوايات في كتاب غيبة النعماي] لوغيبة الطوس ي لوإكما الدين لوالبحار ( ،)1لوغيرها من كتب

محمد
الحديث ا
لويبقى أن كل أتباع اليماي] من الثالث مائة لوالثالثة عشر أصحاب اإلمام  هم يمانيون؛ باعتبار انتسابهم
لقائدهم اليماي] ،لومنهم يماي] صنعاء الويماي] العراق )) انتهى ا
ِ
ا
ا

اسئلة املبحث الثاني:
س :1كيف تبين حدلود شخصية اليماي] من قو الباقر  ( :لوليس في الرايات راية أهدى من راية
اليماي] ،هي راية هدى؛ ألنه يدعو إلى صاحبكم ،فإذا خرج اليماي] حرم بيع السالح على الناس لوكل
مسلم ،لوإذا خرج اليماي] فانهض إليه ،فإن رايته راية هدى ،لوال يحل ملسلم أن يلتوي عليه ،فمن فعل
ذلك فهو من أهل النار؛ ألنه يدعو إلى الحق لوإلى طريق مستقيم)؟ ا
س :2كيف أتثبت السيد أحمد الحسن (ع) لوحده شخصية اليماي] مع املهدي االلو ؟ ا

ا
ا

 -1بحار األنوار  :ج 52ج.53
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املبحث الثالث :اليماني هو قائم آل حممد :ا
ا
جاء في كتاب جامع االدلة[ :اليماي] هو قائم آ محمد لومهدي آخر الزمان :ا
ُ
لورد في الكافي عن أب] عبد هللا ،قا ( :كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دلون هللا) ا
هذه الرلواية تعني أن كل راية على اإلطالق ترفع قبل القائم هي راية ضال لوصاحبها طاغوت ُيعبد من دلون
هللا ،ال ُيستثنى من هذا الحكم غير راية القائم فقط ا
لولكنا علمنا مما تقدم أن راية اليماي]  -لوهي قبل اإلمام املهدي )عليه السالم)  -هي راية هدى ،بل أهدى
الرايات ،فكيف نخرج من التعارض بين رلواية اليماي] لوالرلواية الواردة في الكافي أعاله ؟ ا
ليكن لواضحا لنا أن أي حل للتعارض البد أن ُيبق] على مضموي] كلتا الرلوايتين دلون أن ُيسقط منهما شيئا ا
لوالحل الوحيد الذي يمكن أن نتحصله في حالتنا هو أن نقو أن راية القائم لوراية اليماي] هما راية لواحدة،
لوهذا يقوي حقيقة أن القائم هو نفسه اليماي] لوهذه الحقيقة أشارت لها الرلواية التي نصت على أن أمير جيش
الغضب ألو قائد األصحاب الثالثمائة لوثالثة عشر هو خليفة يماي] لوعن أب] عبد هللا (عليه السالم) ،قا ( :إذا
ُ
أ ِذ َن اإلمام دعى هللا باسمه العبراي] فأتيحت له صحابته الثالثمائة لوالثالثة عشر قزع كقزع الخريف) ( )2ا
فالخليفة اليماي] بحسب أب] عبد هللا (عليه السالم) هو إمام ا
كون اليماي] حجة من حجج هللا يفسر لوصف رايته بأنها "راية هدى" ،لو"أهدى الرايات" ،فحيث أن راية
الحق لواحدة ال تتعدد ،فالبد أن يكون حاملها حجة من هللا لوكونه حجة يفسر األمر الصادر من اإلمام الباقر
(عليه السالم) بالنهوض إليه" :لوإذا خرج اليماي] فانهض إليه" ،فأمرهم هو أمر هللا ،لوهللا عز لوجل ال يأمر باتباع
غير املعصوم لورد عن سليم بن قيس الهاللي ،قا ( :سمعت أمير املؤمنين علياا (عليه السالم) يقو  :احذرلوا على
دينكم ثالثة :رجال قرأ القرآن حتى إذا رأيت عليه بهجته اخترط سيفه على جاره لورماه بالشرك ،فقلت :يا أمير
املؤمنين أيهما ألولى بالشرك ؟ قا  :الرام] ،لورجال استخفته األحاديث كلما أحدثت أحدلوثة كذب مدها بأطو
منها ،لورجال آتاه هللا عز لوجل سلطانا فزعم أن طاعته طاعة هللا لومعصيته معصية هللا لوكذب ألنه ال طاعة
ملخلوق في معصية الخالق ،ال ينبغي للمخلوق أن يكون حبه ملعصية هللا فال طاعة في معصيته لوال طاعة ملن
عي ى هللا ،إنما الطاعة هلل لولرسوله لولوالة األمر ،لوإنما أمر هللا عز لوجل بطاعة الرس او ؛ ألنه معصوم مطهر ،ال
يأمر بمعصيته لوإنما أمر بطاعة ألولي األمر؛ ألنهم معصومون مطهرلون ال يأمرلون بمعصيته) ( )3ا
لويفسر كذلك قوله (عليه السالم)" :إذا خرج اليماي] حرم بيع السالح" ،فلقد بين آ محمد (عليهم السالم)
أن السالح ال يحرم بيعه على املخالفين إال إذا لوقعت املباينة ،لواملباينة تقع بظهور القائم ،إذ ال قتا لوال حرب
بينهم لوبين عدلوهم إال بظهور قائمهم ،كما بينوا في الكثير من أحاديثهم ا
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
ُ
ْ
ُ
َ
لورد في الكافيْ :
الس َّراجَ ،قا َ ُ :ق ْل ُت َألب] َج ْع َفر (عليه السالم) :أ ْ
(عن ه ْند َّ
صل َحك الله ِإ ِي] كنت أ ْح ِم ُل ال ِسال َح
ِ
ِ
ِ
ِ
ُْ َ َ
َّ َ ْ َ
ََ َ
َ َ ْ َ َّ
َ
َ
َّ
إ َلى َأ ْ
الله َف َقا َ ْ :
الشام َف َأب ُ
اح ِم ْل
يع ُه ِم ْن ُه ْم فل َّما أ ْن َع َّرف ِن َي الل ُه َهذا األ ْم َر ِض ْق ُت ِبذ ِل َك َلوقل ُت ال أ ْا
ل
ه
ح ِم ُل ِإلى أعد ِاء ِ
ِ
ِ ِ
ِ
()1

 -1الكافي :ج 8ص.295
 -2الغيبة  -للنعماني :ص.326
 -3الخصال  -الشيخ الصدوق :ص.139
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َ
َ َ َ َ ْ
َ ََ َ ُ َ
َ ْ ْ َ َّ َّ
الر َ
الل َه َي ْد َف ُع ِبه ْم َع ُد َّلو َنا َلو َع ُد َّلو ُك ْم َي ْع ِ اني ُّ
لوم َلو ِب ْع ُه ْم ف ِإذا كان ِت ال َح ْر ُب َب ْين َنا فال ت ْح ِملوا ف َم ْن َح َم َل ِإلى
ِإلي ِهم ف ِإن
ِ
َ َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ٌ ()1
َع ُد ِلونا ِسالحا َي ْست ِعينون ِب ِه َعل ْينا ف ُه َو ُمش ِرك)
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َّ
(ع ْن َأب] َب ْكر ْال َح ْ
لوفيه كذلكَ :
الس َّر ُ
الل ِاه (عليه السالم)َ ،ف َقا َ َل ُه َح َك ٌم َّ
اجَ :ما
ض َر ِم ِ] ،قا  :دخلنا على أ ِب] عب ِد
ِ
َ
َ
َ
َّ
َ َ ى َ ْ َ ْ ُ ُّ ُ َ َ َّ
س أ ْن ُت ُم ْال َي ْو َم ب َم ْن َزلة أ ْ
الشام َلوأ َد َات َها ؟ َف َقا َ َ :ال َب ْأ َ
اب َر ُسو ِ الل ِه (صلى هللا عليه
ص َح ِ ا
تر ِفيمن يح ِمل السرلوج ِإلى
ِ ِ ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َّ ُ ْ ُ ْ َ َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ َ ( ..)2ا
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ ُّ
َ ْ ْ
السالح)
لواله لوسلم) ِإنكم ِفي هدنة ف ِإذا ك اان ِت املباينة ح ُرم عليكم أن تح ِملوا ِإل ْي ِهم الس ُرلوج لو ِ
انتهى ما عن كتاب جامع االدلة ا
لوجاء في كتاب رسالة في لوحدة شخصية املهدي االلو لوالقائم لواليماي][:لوحدة شخصية القائم لواليماي] :ا
ً
هم األئمة االثنا عشر لواملهديون االثنا عشر بنص الوصية املقدسة ،لوال
أوال :عرفنا أن ألوصياء محمد
خليفة لوحجة هلل على خلقه من بعده لوإلى آخر يوم على هذه األرض غيرهم أبدا ،لوبعد اتضاح كون اليماي] حجة
 ،إذ ال حجة هلل من غيرهم ،قا تعالى(ُ :ذرية بع ُ
ض َها ِم ْن
من حجج هللا لومعصوم ،فهو إذن من آ محمد
ِ
َب ْعض َلو ُ
هللا َسم ٌيع َع ِل ٌ
يم) ( ،)3لوعليه فالبد أن يكون مذكورا في الوصية املقدسة ،لوملا كان دلوره في زمن الظهور فال
ِ
يبقى إال أن يكون هو املهدي األلو ال غير ا
ً
وثانيا :إن املهدي األلو أحمد بنص الوصية خليفة إلهي لومن ثم يحرم االلتواء عليه لومعصوم يهدي إلى الحق
لوالصراط املستقيم ،لوهي ذاتها هوية اليماي] لومشخصاته ،حيث أكدت رلواية الباقر  على أنه خليفة إلهي
يحرم االلتواء عليه لوأيضا معصوم يهدي إلى الحق لوالصراط املستقيم ا
ً ْ َ
ٌ َ َّ
َّ
َ
أحد لوتنك َر التحاد شخصية املهدي األلو لواليماي] نقو له :توض اح للجميع أن املهدي األلو
إن أ َبى
وثالثا:
َّ
موجود في زمن الظهور املقدس بعد كونه ألو مقرب إلى أبيه اإلمام لوألو مؤمن به لواآلخذ للبيعة من الناس لوغير
ذلك مما تقدم ذكره في الوصية املقدسة لوغيرها ،هذا من جهة لومن جهة ثانية ،اليماي] أيضا موجود في زمن
الظهور بل هو صاحب أهدى الرايات لوالدلور الرئيس في التمهيد لإلمام املهدي  لويجب على الجميع نصرته
لويحرم عليهم االلتواء عليه ،لواآلن :ا
ٌ
شخص لواحد ،إذن ثبت املطلوب لوإال فعلى املنكر أن يجيب السؤا
إما أن يكون (املهدي األلو لواليماي])
التاليَ :م ْن يتبع َم ْنَ ،لوم ْن ينضوي تحت راية َم ْن ،إذ آل محمد راية لواحدة لوليس رايات كما ال يخفى ؟ ا
فإن أجاب بأن املتبوع هو اليماي] ،فهو باطل جزما؛ إذ به يصير املهدي األلو تابعا لغيره لومنضويا تحت رايته،
توضح بنص الوصية ،فهل في عقيدة الشيعة أن ُيقاد
لوالحا أنه حجة من حجج هللا لولوصيا من األلوصياء كما َّ ا
املعصوم لوينضوي تحت راية غيره ُ
لويحرم عليه أن يلتوي على ذلك الغير ؟ إضافة إلى أن فيه ردا للرلوايات املبينة
أن (املهدي أحمد) هو اآلخذ البيعة من الناس لوالقائد لجيش الفتح ا
َّ
لوإن أجاب بأنه املهدي األلو  ،فهو باطل أيضا؛ ألنه يجعل من دلور اليماي] ثانويا لويصيره تابعا للمهدي أحمد،
لوحينئذ فاأللولى أن يكون صاحب أهدى الرايات املهدي األلو أحمد لوليس اليماي] ،لوفيه رد صريح على اإلمام
الباقر  لوالعياذ باهلل ا
لوبهذا فالبطالن يلزم املنكر التحاد شخصية اليماي] لواملهدي األلو من كال الطرفين لومن ثم تبرز الحقيقة
الناصعة التالية :أن (املهدي األلو أحمد = اليماي]) ا

 -1الكافي :ج 5ص .112
 -2نفسه :ص.112
 -3آل عمران.34 :
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َ
لوحيث ت َّبين لنا فيما سبق أن املهدي األلو هو نفسه قائم آ محمد املواكب لحركة السفياي] لواملقاتل له ،بل
لوتبين لنا اآلن أن اليماي] هو نفسه املهدي األلو َّ ،
الظاهر قبله أصالَّ ،
يتضح إذن أن (املهدي األلو = قائم آ
محمد) ،لوبه يعرف السر في ذكر لوصف] (القائم) لو(اليماي]) في نفس الرلواية التي َّ
تحدث فيها اإلمام الباقر  عن
الشخص املحمدي الذي يكون بخرلوجه فرج شيعة آ محمد ا
لوإكماال لتوضيح هذا أضيف أيضا :ا
ً
رابعا :إن رلواية اليماي] نفسها تثبت أن اليماي] هو القائم ا
 ،لوأنها
يقو السيد أحمد الحسن ( :إنا حرمة بيع السالح على املخالفين قضية َّبينها آ محمد
 ،لوبهذا يكون هذا القيد َ
"ح ُر َم بيع السالح" في رلواية اليماي] بيانا ملن يفقهون
تكون عند ظهور القائم منهم
في أحاديث حصرلوا حرمة البيع بحدث املباينة عند
بأن اليماي] هو نفسه القائم؛ ألنهم
كالمهم
َّ
خرلوج القائم ،لواآلن يقولون "إذا خرج اليماي] حرم بيع السالح" ،إذن تبين بوضوح أن اليماي] هو نفسه القائم ا
فاإلمام في قوله " :فإذا خرج اليماي] حرم بيع السالح على الناس لوكل مسلم" يريد أن َّ
يبين أن اليماي] هو
نفسه القائم الذي يحرم بيع السالح عند ظهوره لوحص او املباينة ،إضافة إلى ما في الرلواية من بيان يوضح أن
اليماي] هو القائم لوحجة من حجج هللا كما َّبينت سابقا ( )1ا
لوهذه بعض الرلوايات التي َّ
تبين أن حرمة بيع السالح إنما تكون عند خرلوج القائم لوعند املباينة لوالحرب بينه
لوبين أعدائه :ا
َ َ َ َ
َ
َ
َ
َّ َ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ ََّ
َ
ْ
ُ
َّ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ ْ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َّ
السالح ِإلى أه ِل الش ِام فأ ِبيعه ِمنهم فل اما
عن ِهند الس َّر ِاج قا َ اقلت ِأل ِب] جعفر :أصلحك الله ِإ ِي] كنت أح ِم ُل ِ
َ
َّ
َ َ
َ َ ْ َ َّ
َْ َ َ
َ
الله َف َقا َ ْ :
ْ ُ َ َ َ ُْ ُ َ َ ْ
َّ ُ َ َ ْ َ ْ
اح ِم ْل ِإ ال ْاي ِه ْم ف ِإ َّن الل َه َي ْدف ُع ِب ِه ْم َع ُد َّلونا
أن ع َّرف ِن َي الله هذا األم َر ِضقت ِبذ ِلك لوقلت ال أح ِم ُل ِإلى أعد ِاء ِ
َ َ
َ
َ َ َ َ ْ
َ َ
َ ََ َ ُ َ
َ
الر َ
َلو َع ُد َّلو ُك ْم َي ْع ِني ُّ
لوم َلو ِب ْع ُه ْم ف ِإذا كان ِت ال َح ْر ُب َب ْين َنا فال ت ْح ِملوا ف َم ْن َح َم َل ِإلى َع ُد ِلونا ِسالحا َي ْس َت ِع ُينون ِب ِه َعل ْي َنا ف ُه َو
ْ
ُمش ِر ٌك) الكافي :ج 5ص 112ا
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َّ
َ
لوع ْن َأ اب] َب ْكر ْال َح ْ
َ
الس َّر ُ
الل ِه َ ف َقا َ َل ُه َح َك ٌم َّ
اجَ :ما ت َرى ِف َيم ْن َي ْح ِم ُل
ض َر ِم ِ] ،قا  :دخلنا على أ ِب] عب ِد
ِ
ُ
َّ
َ َ َ َ َ
ُّ ُ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ
ِإ َّانك ْم ِفي ُه ْدنة ف ِإذا كان ِت
اب َر ُسو ِ الل ِه
السرلوج ِإلى الش ِام َلوأداتها؟ فقا  :ال بأس أنتم اليوم ِبمن ِزل ِة أصح ِ
ْ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ُّ ُ َ َ َ
السال َح) انتهى ا
املباينة حرم عليكم أن تح ِملوا ِإلي ِهم السرلوج لو ِ
ً
وخامسا :لومما يؤكد اتحاد شخصية اليماي] لوالقائم أيضا ،الرلوايات التي تحدد العالمات الحتمية لظهور
اإلمام املهدي  للناس ،فعند مالحظتها نجد أن بعضها يذكر (القائم) ضمن العالمات كما عرضنا بعضا من
ذلك في ما سبق ،لوالبعض اآلخر يذكر (اليماي]) بد القائم ،لولوال اتحاد الشخصية ملا كان لذكر كل منها منفردا
لوجه ،لوالقو بالتعدد يلزم منه تعدد صاحب راية الهدى لوهو باطل بنص الرلوايات كما عرفنا ،لوهذا مثا من
رلوايات الحتميات :ا
عن عمر بن حنظلة ،عن أب] عبد هللا  ،قا ( :خمس قبل قيام القائم من العالمات :الصيحة ،لوالسفياي]
لوالخسف بالبيداء ،لوخرلوج اليماي] ،لوقتل النفس الزكية) ( )2ا
لوعن محمد بن علي الحلبي ،قا  :سمعت أبا عبد هللا  يقو ( :اختالف بني العباس من املحتوم ،لوالنداء
من املحتوم ،لوخرلوج القائم من املحتوم ) ( )3ا

 -1بيَّنه في كتاب المتشابهات :ج 4سؤال رقم (.)144
 -2غيبة الطوسي :ص 436ح.427
 -3الكافي :ج 1ص 310ح.484
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ثم إن اليماي] لوالقائم بالسيف على عالقة باإلمام املهدي  ،ألنه لوصيه لوألو مقرب إليه لومؤمن به من
جهة ،كما أنه قائم بأمره لوصاحب راية الهدى من جهة ثانية ،لوهو يمانيه لومن يرسله إلى الناس ليبدأ عملية
التمهيد لقيام دلولة العد االلهي من جهة ثالثة ا
لوبهذا يتجلى بكل لوضوح أن (املهدي األلو = قائم آ محمد = اليماي] املوعود) ،لويكون املهدي أحمد لوص ي
اإلمام املهدي  لورسوله إلى الناس .ا
انتهى ما عن كتاب رسالة في لوحدة شخصية املهدي االلو لواليماي] ا
ا
ا
ا

اسئلة املبحث الثالث:
س :1ما املستفاد من الرلواية االتية( :عن أب] عبد هللا ،قا ( :كل راية ترفع قبل قيام القائم
فصاحبها طاغوت ُيعبد من دلون هللا) ؟ ا
س :2كيف تثبت ان اليماي] نفسه القائم ؟ ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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املبحث الرابع :هل اليماني من اليمن ()1؟

البد في البداية من تبين األرضية التي يبني عليها القائلون بانتساب اليماي] إلى بالد اليمن املعرلوفة اليوم،
لوخرلوجه منها لوفي هذا الصدد ثمة منشئان ينطلقون منهما :ا
ألولهما :عائدية النسبة من كلمة (اليماي]) إلى اليمن فمن الواضح أن كلمة (اليماي]) يمكن أن يراد منها بيان
يسبة هذا الرجل إلى بالد اليمن ا
أما الثاي] :فهو لورلود رلوايات نصت كما يزعمون على أن اليماي] يخرج من بالد اليمن ا
إذن ،سنناقش ألوال املنشأ األلو للشبهة على أن يعقب الحقا بمناقشة املنشأ الثاي] ا
ا

مناقشة منشأ الشبهة األول:
يقو الشيخ السند( :كما إن هناك عالمة أخرى تشير إليها الرلواية لوهي كون خرلوجه من بالد اليمن ،لوهو
لوجه تسميته باليماي]) ( )2ا
لواملقصود من لوجه التسمية هو النسبة إلى بالد اليمن كما ذكرنا آنفا لويقو الكوراي]( :أما في منطقة الخليج
فمن الطبيعي أن يكون لليمانيين الدلور األساس ي فيها مضافا إلى الحجاز ،لوإن لم تذكر ذلك الرلوايات) ( )3ا
لوقوله( :لوإن لم تذكر ذلك الرلوايات) إشارة إلى ظنه بأن اليماي] يخرج من بالد اليمن ا
إذن ،لواضح أن هذين الشخصين ،لوسواهما ينسبان اليماي] إلى بالد اليمن من منطلق لغوي هو عائدية
النسبة من كلمة اليماي] إلى بالد اليمن ،لوبخصوص السند يعتمد ،إضافة للدليل اللغوي ،على دليل رلوائ]
سيأت] الكالم فيه ا
إن النسبة من لفظ اليماي] يمكن أن تعود إلى اليمن ،لويمكن أن تعود إلى ُ
اليمن (بمعنى البركة) ،لويمكن
كذلك أن تعود إلى اليمين ،كأن يكون شخص في يده اليمنى ما يميزها ألو يكون يمين اإلمام املهدي (عليه السالم)
كما كان علي يمين رسو هللا (صلى هللا عليه لواله لوسلم) ،لويمكن كذلك أن تعود إلى معنى إنه صاحب يد بيضاء
ألو كريمة ،فالكريم يسمى صاحب األيادي البيضاء ،لوالعطاء باليمين ،بل إن البعض ربما يتشائم ممن يعط]
بشماله ،لويمكن أيضا أن يكون لوجه التسمية خافيا علينا فاالحتماالت كثيرة لوال يوجد ما يرجح أحدها على
سواه ا
لولكن على فرض القو بعائدية النسبة إلى بالد اليمن ،فليس معنى ذلك إنه من قاطني هذه البالد بالضرلورة
فمن املعرلوف الذي ال ينكره أحد أن كثيرا من الناس ينتسبون إلى منطقة ،لومحل سكناهم منطقة أخرى،
فصهيب رلوم] ،لوبال حبش ي ،لوكالهما عاشا لوماتا في بالد العرب ،لومثلهما السيد الخوئ] الذي ينتسب إلى مدينة
(خوء) ،لوهو عاش لومات في العراق ،لوغيره الكثير ا

 -1هذا الدرس مأخوذ من كتاب جامع االدلة لمؤلفة الدكتور عبدالرزاق الديراوي.
 -2فقه عالئم الظهور :ص.28
 -3عصر الظهور :ص.113
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كما إن من املعرلوف أن مكة من تهامة لوتهامة من اليمن ،فرسو هللا (صلى هللا عليه لواله لوسلم) لوأهل بيته
(عليهم السالم) كلهم يمانية ،لوقد لورد عن رسو هللا (صلى هللا عليه لواله لوسلم)( :لوإن اإليمان يماي] ،لوالحكمة
يمانية) لوعنه (صلى هللا عليه لواله لوسلم)( :لوال الهجرة لكنت امرأ يمانيا) ( )1ا
خير الرجا أهل اليمن ،لواإليمان يمان لوأنا يماي]) ( )2ا
لوعن النبي (صلى هللا عليه لواله لوسلم) ( :إن ا
لولورد في املجازات النبوية للشريف الرض ي ( :لومن ذلك قوله عليه الصالة لوالسالم" :اإليمان يمان لوالحكمة
يمانية" قوله عليه الصالة لوالسالم" :اإليمان يمان لوالحكمة يمانية" ،لواملراد أهل اإليمان لوأهل الحكمة يمان اون،
لوأمثا ذلك في الكالم معرلوف كثير لويدخل في هذا الوصف أهل مكة لوأهل املدينة فأما مكة فهي جهة من
جهات اليمن لومفض ى إلى ذلك الشق لوالسمت لوأما املدينة فمعظم أهلها األنصار لوهم من أهل اليمن باألصل لوإن
كانوا من أهل الحجاز بالدار) ( )3ا
في هذا النص يعد الشريف الرض ي قو الرسو ا (صلى هللا عليه لواله لوسلم)" :اإليمان يمان لوالحكمة يمانية"
من قبيل املجاز ،أي إنه يصرف لفظ] (يمان) لو (يمانية) عن ظاهرهما الذي ينسب اإليمان لوالحكمة إلى بالد
اليمن ،ليجعلهما ألهل مكة لواملدينة بتقريب أن مكة جهة من جهات اليمن ،لواملدينة معظم أهلها أصلهم من
اليمن ا
()4
لوجاء مقدمة بحار األنوار ( :لومهد أراض ي قلوب املؤمنين لبساتين الحكمة اليمانية فدحاها) ا
العالمة املجلس ي يصف كالم آ محمد بالحكمة اليمانية األمر الذي يد على أن لفظ (اليمانية) ال يراد منها
النسبة إلى بالد اليمن ا
لوفي معجم البلدان ( :قا املدائني :تهامة من اليمن لوهو ما أصحر منها إلى حد في باديتها لومكة من تهامة،
لوإذا جالوزت لوجرة لوغمرة لوالطائف إلى مكة فقد أتهمت) ( )5لوفيه ينص املدائني على أن مكة من تهامة ،لوتهامة
من اليمن ،فتكون مكة من اليمن لوبالنتيجة يكون محمد لوآ محمد يمانيين ،لوال اختصاص للقب (يماي]) بمن
يسكن بالد اليمن ا
لويفسر املولى محمد صالح املازندراي] عبارة( :قبلته يمانية) ،بالقو ( :ألن مكة من تهامة لوتهامة من أرض
اليمن لولهذا يقا  :الكعبة اليمانية) ( )6ا
من كل ما تقدم يتضح عدم إمكان الركون إلى القو بأن اليماي] يخرج من بالد اليمن اعتمادا على الزعم
بأن النسبة من يماي] تعود إلى بالد اليمن ا
بل لعل قوله (صلى هللا عليه لواله لوسلم)" :الحكمة يمانية لواإليمان يمان" ،لوقوله (صلى هللا عليه لواله
لوسلم)" :لوال الهجرة لكنت امرأ يمانيا" ،لوقوله (صلى هللا عليه لواله لوسلم)" :اإليمان يمان لوأنا يماي]"يكف]
لدحض قو من يزعم أن اليماي] البد أن يكون من قاطني بالد اليمن املعرلوفة اليوم ،لوخرلوجه يكون منها ا
لوقد لورد في كتاب الفتن لنعيم بن حماد املرلوزي( :عن شريح بن عبيد ،عن كعب ،قا  :ما املهدي إال من
قريش ،لوما الخالفة إال فيهم غير أن له أصال لويسبا في اليمن) ( )1هذا الخبر شهادة تاريخية على أن القريبين من
 -1الكافي :ج 8ص.70
 -2األصول الستة عشر :ص81؛ بحار األنوار :ج 57ص.232
 -3المجازات النبوية  -الشريف الرضي :ص. 339 – 338
 -4بحار األنوار :ج 1ص.1
 -5معجم البلدان الحموي :ج 2ص.63
 -6شرح أصول الكافي  -للمولى محمد صالح المازندراني :ج 12ص130؛ ورد في بحار األنوار ج 15ص( :310فلما دنا أبو
طالب من الكعبة قال :اللهم رب هذه الكعبة اليمانية ،واألرض المدحية ،والجبال المرسية).
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عصر النبي (صلى هللا عليه لوآله لوسلم) يفهمون أن يسبة القرش ي إلى بالد اليمن جائزة ألن لقريش  -سكنة مكة -
أصال لويسبا في اليمن لواألصل لوالنسب قد يراد منهما اإلشارة إلى أن مكة من تهامة ،لوتهامة من اليمن ،فمكة
بالنتيجة من اليمن ،لوقد يراد أمر آخر لوأيا كان املراد فإنه يدحض قضية القائلين بضرلورة أن يكون من ُيطلق
عليه لقب "يماي]" من سكنة اليمن ا
إذن ،تحديد هوية اليماي] اعتمادا على أمر لغوي هو عائدية النسبة من كلمة اليماي] على بالد اليمن أمر ال
يقدم عليه من يتحرى الحقيقة ،بل هو أقرب إلى من شأنه ابتغاء الفتنة لوتألويل الحقائق عبر إتباع املتشابه ( )2ا
ا

مناقشة منشأ الشبهة الثانية:
لوردت بعض الرلوايات كان لها األثر في توليد الشبهة لدى الكثيرين ،أهمها ما لورد في كما الدين لوتمام
النعمة للشيخ الصدلوق :ا
(حدثنا محمد بن محمد بن عصام (رض ي هللا عنه) ،قا  :حدثنا محمد بن يعقوب الكليني ،قا  :حدثنا
القاسم بن العالء ،قا  :حدثني إسماعيل بن علي القزلويني ،قا  :حدثني علي بن إسماعيل ،عن عاصم بن حميد
الحناط ،عن محمد بن مسلم الثقف] ،قا  :سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السالم) يقو  :القائم
منا منصور بالرعب ،مؤيد بالنصر ،تطوي له األرض لوتظهر له الكنوز ،يبلغ سلطانه املشرق لواملغرب ،لويظهر هللا
عز لوجل به دينه على الدين كله لولو كره املشركون ،فال يبقى في األرض خراب إال قد عمر ،لو ينز رلوح هللا عيس ى
بن مريم (عليه السالم) فيصلي خلفه ،قا  :قلت :يا ابن رسو هللا ،متى يخرج قائمكم ؟ قا  :إذا تشبه الرجا
بالنساء ،لوالنساء بالرجا  ،لواكتفى الرجا بالرجا  ،لوالنساء بالنساء ،لوركب ذلوات الفرلوج السرلوج ،لوقبلت
شهادات الزلور ،لوردت شهادات العدلو  ،لواستخف الناس بالدماء لوارتكان الزنا لوأكل الربا ،لواتق] األشرار مخافة
ألسنتهم ،لوخرلوج السفياي] من الشام ،لواليماي] من اليمن ،لوخسف بالبيداء ،لوقتل غالم من آ محمد (صلى هللا
عليه لواله لوسلم) بين الركن لواملقام ،اسمه محمد بن الحسن النفس الزكية ) ( )3ا
هذه الرلواية لوردت لها رلواية شبيهة بالسند في كتاب "كما الدين" نفسه ،لوتسلسلها في الكتاب يسبق
تسلسل ال ارلواية املنقولة أعاله ،األمر الذي يترجح منه بقوة أنهما في األصل رلواية لواحدة ،قيلت في مجلس لواحد،
لوتم نقلها أكثر من مرة ،باختالف في األلفاظ ،لوالرلواية الثانية كما يلي :ا
(حدثنا محمد بن محمد بن عصام (رض ي هللا عنه) ،قا  :حدثنا محمد بن يعقوب (الكليني) ،قا  :حدثنا
القاسم بن العالء ،قا  :حدثنا إسماعيل بن علي القزلويني ،قا  :حدثني علي بن إسماعيل ،عن عاصم بن حميد
الحناط ،عن محمد بن مسلم الثقف] الطحان ،قا  :دخلت على أب] جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السالم)
لوأنا أريد أن أسأله عن القائم من آ محمد صلى هللا عليه لوعليهم ،فقا لي مبتدئا :يا محمد بن مسلم ،إن في
القائم من آ محمد (صلى هللا عليه لواله لوسلم) شبها من خمسة من الرسل :يويس بن متى ،لويوسف بن يعقوب،
لوموس ى ،لوعيس ى ،لومحمد ،صلوات هللا عليهم فأما شبهه من يويس بن متى :فرجوعه من غيبته لوهو شاب بعد
كبر السن ،لو أما شبهه من يوسف بن يعقوب (عليهما السالم) :فالغيبة من خاصته لوعامته ،لواختفاؤه من إخوته
 -1كتاب الفتن :ص.231
 -2ورد في عيون أخبار الرضا ج 2ص 261عن أبي حيون مولى الرضا ،قال( :من رد متشابه القرآن إلى محكمة هدى إلى
صراط مستقيم ،ثم قال :إن في أخبارنا متشابها ً كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها وال تتبعوا
متشابهها دون محكمها فتضلوا).
 -3كمال الدين وتمام النعمة :ص.331 –330
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لوإشكا أمره على أبيه يعقوب (عليهما السالم) معقرب املسافة بينه لوبين أبيه لوأهله لوشيعته لوأما شبهه من
موس ى (عليه السالم) فدلوام خوفه ،لوطو غيبته ،لوخفاء لوالدته ،لوتعب شيعته من بعده مما لقوا من األذى
لوالهوان إلى أن أذن هللا عز لوجل في ظهوره لونصره لوأيده على عدلوه لوأما شبهه من عيس ى (عليه السالم) :فاختالف
من اختلف فيه ،حتى قالت طائفة منهم :ما لولد ،لوقالت طائفة :مات ،لوقالت طائفة :قتل لوصلب لوأما شبهه من
جده املصطفى )صلى هللا عليه لواله لوسلم) فخرلوجه بالسيف ،لوقتله أعداء هللا لوأعداء رسوله )صلى هللا عليه
لواله لوسلم) ،لوالجبارين لوالطواغيت ،لوأنه ينصر بالسيف لوالرعب ،لوأنه ال ترد له راية لوإن من عالمات خرلوجه:
خرلوج السفياي] من الشام ،لوخرلوج اليماي] (من اليمن) لوصحية من السماء في شهر رمضان ،لومناد ينادي من
السماء باسمه لو اسم أبيه) ( )1ا
لوفي هذه الرلواية لوردت عبارة (من اليمن) بين قوسين بحسب طبعة مؤسسة النشر اإلسالمية ،األمر الذي
يشير إلى أنها غير موجودة في بعض يسخ الكتاب على األقل ،لولعله قد جرت إضافتها في بعض النسخ من قبل
بعض النساخ ،ألو إن املحقق أضافها ا
لوالذي يد على زيادتها لوكونها ال لوجود لها في النص األصلي ،نقل بعض املؤلفين لها دلون هذه الزيادة ،فقد
نقلها عن كما الدين ابن أب] الفتح اإلربلي في كشف الغمة :ا
(عن محمد بن مسلم ،قا  :دخلت على أب] جعفر (عليه السالم) لوأنا أريد أن أسأله عن القائم من آ محمد
فقا مبتديا :يا محمد بن مسلم ،إن في القائم من آ محمد شبها من خمسة إلى قوله :لوإن من عالمات
خرلوجه خرلوج السفياي] من الشام لوخرلوج اليماي] لوصيحة من السماء في شهر رمضان لومناد ينادي باسمه
لواسم أبيه) ( )2ا
كما تالحظون ال لوجود لعبارة (من اليمن) في هذه الرلواية ا
لونقلها الشيخ الطبرس ي كذلك في إعالم الورى بأعالم الهدى( :محمد بن مسلم الثقف] ،قا  :دخلت على أب]
جعفر (عليه السالم) لوأنا أريد أن أسأله عن القائم من آ محمد (صلى هللا عليه لواله لوسلم) فقا لي مبتدئا :يا
محمد بن مسلم ،إن في القائم من آ محمد شبها بخمسة إلى قوله :لوإن من عالمات خ ارلوجه :خرلوج السفياي]
من الشام ،لوخرلوج اليماي] ،لوصيحة من السماء في شهر رمضان ،لومناد ينادي باسمه لواسم أبيه) ( )3ا
لوهنا أيضا ال لوجود لعبارة (من اليمن) ا
لولوردت أيضا في بحار األنوار( :إكما الدين :الهمداي] ،عن علي بن إبراهيم ،عن محمد بن عيس ى ،عن
سليمان بن دالود ،ع ن أب] بصير ،لوحدثنا ابن عصام ،عن الكليني ،عن القاسم بن العال ،عن إسماعيل بن علي،
عن علي بن إسماعيل ،عن عاصم بن حميد ،عن محمد بن مسلم ،قا  :دخلت على أب] جعفر (عليه السالم)
لوأنا أريد أن أسأله عن القائم من آ محمد (صلى هللا عليه لواله لوسلم) فقا لي مبتدئا :يا محمد بن مسلم ،إن
في القائم من آ محمد (صلى هللا عليه لواله لوسلم) شبها من خمسة إلى قوله :لوأن من عالمات خرلوجه خرلوج
السفياي] من الشام لوخرلوج اليماي] لوصيحة من السماء في شهر رمضان لومناد ينادي باسمه لواسم أبيه) ( )4ا
لوهنا أيضا ال لوجود لعبارة (من اليمن) ( )5ا
 -1كمال الدين وتمام النعمة :ص.328 – 327
 -2كشف الغمة :ج 3ص.330 – 329
 -3إعالم الورى بأعالم الهدى :ج 2ص.233
 -4بحار األنوار :ج 51ص.218 – 217
 -5وردت كذلك من غير زيادة (من اليمن) في غير الكتب المذكورة في المتن ،من قبيل :منتخب األنوار المضيئة :ص– 307
308؛ وإلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب :ج 1ص197 – 196؛ ومكيال المكارم :ج 1ص.71 – 70
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إذن ،هذه املصادر القديمة ثالثتها قد نقلت الرلواية عن كما الدين لولم تكن العبارة موجودة فيها ،فمن
املرجح أن تكون عبارة (من اليمن) قد تمت إضافتها إلى لواحدة من يسخ كما الدين في زمن الحق لزمن تأليف
هذه الكتب الثالثة ،لواملرجح أن يكون أحد النساخ قد أضافها ،ألنه توهم أن اليماي] يخرج من اليمن ،بحسب
القرينة اللغوية ألو عائدية النسبة من اليماي] إلى اليمن ،لوقد سبق أن ناقشنا هذا األمر لولعل ما شجعه على هذا
هو أن ذكر السفياي] في الرلواية يقترن بتحديد مكان خرلوجه (لوخرلوج السفياي] من الشام) فرأى أن التعبير يكون
متناسبا أكثر إذا ألحقت عبارة (من اليمن) بلفظ اليماي] ا
لولعل هذا الناسخ قد شد من عزمه لورلود عبارة (من اليمن) في الرلواية األلولى التي ذكرناها آنفا ،لولكنه
احتما ضعيف للغاية؛ ألننا نقرأ هذه الرلواية األلولى نفسها في شرح إحقاق الحق للسيد املرعش ي ،نقال عن
الفصو املهمة ،لوليس فيها عبارة (اليماي] من اليمن) ،بل ال ذكر فيها لليماي] البتة ،يقو السيد املرعش ي :ا
جعفر (عليه السالم)
ا
(ما رلواه القوم :منهم العالمة ابن الصباغ املالك] في "الفصو املهمة" قا  :رلوى عن أب]
أيضا قا  :املهدي منا منصور بالرعب مؤيد بالظفر تطوى له األرض إلى قوله :لوخرج السفياي] من الشام لواليمن
) ( )1ا
في هذه الرلواية السفياي] يخرج من الشام لواليمن ،لولعل من يخرج من اليمن سفيانيا آخر غير سفياي] الشام
لولكنه منحرف مثله ،فقد لورد عن علي (عليه السالم) ،قوله ( :سلوي] ،سلوي] في العشر األلواخر من شهر
رمضان قبل أن تفقدلوي] إلى قوله :ثم ذكر ما يحدث بعدهم من الفتن ،لوقا  :ألولها السفياي] لوآخرها السفياي]
فقيل له :لوما السفياي] لوالسفياي] ؟ فقا  :السفياي] صاحب هجر ،لوالسفياي] صاحب الشام) ( )2ا
لوهجر بلدة في اليمن ،كما ذكر صاحب معجم البلدان( :لوالهجر :بلد باليمن بينه لوبين عثر يوم لوليلة من جهة
اليمن الخ) ( )3ا
على هذا ال يمكن ألحد أن يعتمد على هاتين الرلوايتين في بناء علمي ألو عقائدي ،فالرلوايتان مسورتان
بالشكوك ،لومعلوم أن االستدال بش يء فرع ثبوته ،لوالرلوايتان  -إن كانتا رلوايتين ،لولم تكونا رلواية لواحدة  -ال
يمكن االدعاء بثبوت منطوقهما بالصوراة التي يريدها الخصوم ا
بل حتى لو قبلنا  -تنزال  -أن عبارة "اليماي] من اليمن" لواردة في الرلواية ،فإن أحدا ال يملك القطع بأن
املقصود بها هو اليماي] املوعود ،ال غيره فنحن يعلم من خال الرلواية الواردة عن اإلمام الباقر (عليه السالم)،
لوغيرها أن ألو لقاء بين اليماي] لوالسفياي] يحدث على أرض العراق حين يتجهان نحو الكوفة في سنة لواحدة
لوشهر لواحد لوسنة لواحدة ،كفرس ي رهان ،كما عبرت الرلواية التالية الواردة عن اإلمام الباقر (عليه السالم) :ا
(البد لبني فالن من أن يملكوا ،فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم ،لوتشتت أمرهم ،حتى يخرج عليهم
الخراساي] لوالسفياي] ،هذا من املشرق ،لوهذا من املغرب ،يستبقان إلى الكوفة كفرس ي رهان ،هذا من هنا ،لوهذا
من هنا ،حتى يكون هالك بني فالن على أيديهما ،أما إنهم ال يبقون منهم أحدا ثم قا (عليه السالم) :خرلوج
السفياي] لواليماي] لوالخراساي] في سنة لواحدة ،في شهر لواحد ،في يوم لواحد ،نظام كنظام الخرز يتبع بعضه
بعضا) ( )4ا
 -1شرح إحقاق الحق :ج 13ص .342ذكر الشيخ ناظم العقيلي في كتابه "دراسة في شخصية اليماني الموعود ج "2إن هذه
الرواية وردت بالصورة التي نقلها السيد المرعشي في كتاب الفصول المهمة البن الصباغ .طبعة بيروت  -دار األضواء -
الطبعة الثانية 1409 :هـ  1988 -م :ص.293 – 292
 -2المالحم والفتن :ص.271
 -3معجم البلدان  -الحموي :ج 5ص.393
 -4كتاب الغيبة  -محمد بن إبراهيم النعماني :ص.264
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هذا في حين ذكرت الرلوايات أن السفياي] سيقاتل رجال ُيدعى "منصور اليماي]" قبل أن يتوجه إلى العراق،
أي إنه يماي] آخر غير اليماي] املوعود ا
عن أب] جعفر (عليه السالم)( :إذا ظهر السفياي] على األبقع لوعلى املنصور لوالكندي لوالترك لوالرلوم ،خرج
لوصار إلى العراق) ( )1ا
لواضح من هذه الرلواية إن السفياي] ينتصر (يظهر) على املنصور ،أي "منصور اليماي]" قبل أن يتوجه
للعراق لويلتق] باليماي] املوعود ( )2ا
لويمكننا القو من منطلق قولهم (عليهم السالم)( :ما املهدي إال من قريش ،لوما الخالفة إال فيهم غير أن له
أصال لويسبا في اليمن)  -لوبعد التنز جدال عن كل ما تقدم  -أن آ محمد (عليهم السالم) يمكن أن يقولوا:
اليماي] من اليمن ،لويكون مقصدهم اإلشارة إلى أصله لوهو كونه من آ محمد لوهم يمانيون طاملا كانت مكة من
تهامة لوتهامة من اليمن ،كما سبق أن ذكرنا ا
لومن الرلوايات التي استدلوا بها ما لورد في "مختصر إثبات الرجعة" للفضل بن شاذان( :حدثنا محمد بن أب]
عمير  -رض ي هللا عنه  ،-قا  :حدثنا جميل بن دراج ،قا  :حدثنا زرارة بن أعين ،عن أب] عبد هللا (عليه السالم)،
قا  :قا  :استعيذلوا باهلل من شر السفياي] لوالدجا لوغيرهما من أصحاب الفتن .قيل له :يا ابن رسو هللا (صلى
هللا عليه لوآله لوسلم) ،أما الدجا فعرفناه لوقد تبين من مضامين أحاديثكم شأنه ،فمن السفياي] لوغيره من
أصحاب الفتن ،لوما يصنعون ؟ قا (عليه السالم) :ألو من يخرج منهم رجل يقا له :أصهب بن قيس ،يخرج من
بالد الجزيرة له نكاية شديدة في الناس لوجور عظيم .ثم يخرج الجرهمي من بالد الشام ،لويخرج القحطاي] من بالد
اليمن ،لولكل لواحد من هؤالء شوكة عظيمة في لواليتهم ،لويغلب على أهلها الظلم لوالفتنة منهم ،فبينا هم كذلك
يخرج عليهم السمرقندي من خراسان مع الرايات السود ،لوالسفياي] من الوادي اليابس من ألودية الشام ،لوهو
من لولد عتبة بن أب] سفيان ،لوهذا امللعون يظهر الزهد قبل خرلوجه لويتقشف ،لويتقنعب خبز الشعير لوامللح
الجريش ،لويبذ األموا في جلب بذلك قلوب الجها لوالرذا  ،ثم يدعي الخالفة فيبايعونه ،لويتبعهم العلماء
الذين يكتمون الحق لويظهرلون الباطل فيقولون :إنه خير أهل األرض ،لوقد يكون خرلوجه لوخرلوج اليماي] من
اليمن مع الرايات البيض في يوم لواحد لوشهر لواحد لوسنة لواحدة ،فألو من يقاتل السفياي] القحطاي] فينهزم
لويرجع إلى اليمن لويقتله اليماي] ،ثم يفر األصهب لوالجرهمي بعد محاربات كثيرة من السفياي] فيتبعهما لويقهرهما،
لويقهر كل من ينازعه لويحاربه إال اليماي] ثم يبعث السفياي] جيوشا إلى األطراف لويسخر كثيرا من البالد ،لويبالغ في
القتل لوالفساد ،لويذهب إلى الرلوم لدفع امللك الخراساي] لويرجع منها منتصرا في عنقه صليب ،ثم يقصد اليماي]،
فينهض اليماي] لدفع شره ،فينهزم السفياي] بعد محاربات عديدة لومقاتالت شديدة ،فيتبع اليماي] فتكثر الحرلوب
لوهزيمة السفياي] ،فيجده اليماي] في نهر اللو مع ابنه في األسارى فيقطعهما إربا إربا ،ثم يعيش في سلطنته فارغا
 -1كتاب الفتن  -لنعيم بن حماد :ص184؛ كنز العمال  -للمتقي الهندي :ج 11ص 277برقم 31511؛ معجم أحاديث اإلمام
المهدي :ج 3ص.275
 -2لئال يظن أحد أن المنصور المذكور في الرواية األخيرة غير منصور اليماني أنقل هذه الرواية التي تزيل اللبس( :عن جابر،
عن أبي جعفر ،أنه قال :إذا ظهر األبقع مع قوم ذوي أجسام فتكون بينهم ملحمة عظيمة ،ثم يظهر األخوص السفياني الملعون
فيقاتلهما جميعا ً فيظهر عليهما جميعاً ،ثم يسير إليهم منصور اليماني من صنعاء بجنوده وله فورة شديدة يستقل الناس قبل
الجاهلية ،فيلتقي هو واألخوص وراياتهم صفر وثيابهم ملونة ،فيكون بينهما قتال شديد ،ثم يظهر األخوص السفياني عليه) الفتن
 نعيم بن حماد :ص.174وعلى أي حال وردت روايات أخرى يمكن أن يستدل منها تعدد شخصية اليماني فقد روى الطوسي في الغيبة ص( :447يخرج
قبل السفياني مصري ويماني) .علق الكوراني على هذه الرواية قائالً( :يحتمل أن يكون هذا الذي يظهر قبل السفياني يمانيا ً
ممهداً لليماني الموعود) عصر الظهور :ص.115
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من األعداء ثالثين سنة ،ثم يفوض امللك بابنه السعيد لويألوي مكة لوينتظر ظهور قائمنا (عليه السالم) حتى يتوفى
فيبقى ابنه بعد لوفاة أبيه في ملكه لوسلطانه قريبا من أربعين سنة ،لوهما يرجعان إلى الدنيا بدعاء قائمنا (عليه
السالم) قا زرارة :فسألته عن مدة ملك السفياي] ،قا (عليه السالم) :تمد إلى عشرين سنة)( )1ا
هذه الرلواية ال يمكن قبولها ألسباب ،منها :ا
ُ
 1كتاب "مختصر إثبات الرجعة" الذي يفترض أن يكون مصدرها مفقود ،لواملوجود اليوم هو ملخصه
الذي كتبه أحد العلماء لوهذا امللخص املفترض ال يوجد ما يمنح القطع بأن األحاديث التي فيه صحيحة النسبة
ألصل الكتاب ،كما قا محققه ،الذي ذكر كذلك بأن هناك يسخة لم يقابل يسخة كتابه عليها ا
[قا املحقق( :إن ما حصلنا عليه من يسخ هذه الرسالة هي النسخة التي فرغ من كتابتها ابن زين العابدين
محمد بن حسين األرموي في ثمان ليا بقين من ذي القعدة سنة 1350اه نقال عن يسخة صاحب الوسائل
املحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ،املتوفى سنة  1104اهـ ،لوكان عليها خطه قدس سره لويسخة
رسالتنا هذه محفوظة في مكتبة اإلمام الرضا (عليه السالم) في مشهد ،ضمن مجموعة رقم  7442مع مخطوطتي
كتاب] األمالي لواإلفصاح في إمامة أمير املؤمنين (عليه السالم) ،لوكالهما للشيخ املفيد ،لوقد احتلت يسختنا هذه
األلوراق من  11 - 1من املجموعة ،لوقد فات املفهرس أن يذكر لوجودها ضمن املجموعة املذكورة آنفا فذكر كتاب]
الشيخ املفيد دلونها! لوقد دلنا عليها سماحة العالمة املحقق السيد عبد العزيز الطباطبائ] على أثر تتبعاته
لوتنقيباته في مخطوطات املكتبات املختلفة ،لوزلودتني مؤسسة آ البيت (عليهم السالم) اإلحياء التراث مشكورة
بمصورتها ،لوفقهم هللا جميعا لوالنسخة هذه تحتوي على ( )20حديثا فقط تدلور حو موضوع إمامة املهدي
(عليه السالم) لوغيبته لوبعض عالئم الظهور اختارها منتخبها من أصل الكتاب لهذا الغرض كما يبدلو ،لوال ندري
يسبة ما خرج في هذه الرسالة من األحاديث إلى أصل الكتاب ،لومن الجدير بالذكر أن هذه األحاديث العشرلون لم
تذكر موضوع الرجعة إال في الحديثين رقم  7لو  16كما أن هناك يسخة مخطوطة أخرى  -لم يستطع الحصو
عليها  -بعنوان (مختصر كتاب الرجعة) البن شاذان في مكتبة آية هللا الحكيم ،في النجف األشرف ،ضمن
مجموعة تحتوي على خمسة كتب أخرى ،جاء ذكرها في فهرس املكتبة  56 / 1برقم  ،316لوهي يسخة املحدث
الحر العاملي  -صاحب (لوسائل الشيعة)  -لوعلى ظهرها تملك جماعة من األعالم بخطوطهم ،لوآخر من تملك
النسخة الشيخ محمد السمالوي ،املتوفى سنة  1370اهـ لوجاء ذكرها أيضا في (سلسلة تعريف املخط اوطات) يشر
جامعة طهران  423 / 5رقم  40في عداد نوادر مخطوطات مكتبة آية هللا الحكيم)  )2( .ا
 2في الرلواية الكثير من التناقضات ،فهي قد جعلت مدة ملك السفياي] عشرين سنة ،بينما الوارد غير ذلك
تماما ( )3لوكذلك جعلت من اليماي] ملكا يحكم "ثالثين سنة ،ثم يفوض امللك بابنه السعيد لويألوي مكة لوينتظر
ظهور قائمنا (عليه السالم) حتى يتوفى فيبقى ابنه بعد لوفاة أبيه فيملك هو سلطانه قريبا من أربعين سنة ،لوهما
يرجعان إلى الدنيا بدعاء قائمنا (عليه السالم)" ! لولكن املعرلوف من الرلوايات أن اليماي] يقاتل السفياي] لويسلم
األمر لإلمام املهدي ،بل إنه يدعو لإلمام املهدي بأمر منه ا

 -1مختصر إثبات الرجعة  -الفضل بن شاذان .منشور في مجلة تراثنا :ج 15ص 214وما بعدها.
 -2ما بين القوسين في هامش المصدر وضعته في المتن  .مجلة تراثنا :ج 15ص.196 -195
ً
 -3عن أبي عبد هللا( :السفياني من المحتوم وخروجه في رجب ،ومن أول خروجه إلى آخره خمسة عشر شهرا ،ستة أشهر
يقاتل فيها ،فإذا ملك الكور الخمس ملك تسعة أشهر ،ولم يزد عليها يوماً) الغيبة  -للنعماني :بـ  18ح 1ص.310
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ُ
لومن الرلوايات التي استدلوا بها الرلواية الواردة عن عبيد بن زرارة ،قا ( :ذكر عند أب] عبد هللا السفياي]
فقا  :أيى يخرج ذلك لوملا يخرج كاسر عينيه في صنعاء) ( )1ا
هذه الرلواية ،كما يتضح لكل متأمل ،ال ش يء فيها يد على أن هذا الذي يخرج في صنعاء هو اليماي]
املوعود ،فال نص لوال ظهور ،لوال عين لوال أثر! غاية ما في األمر إن من يرى هذا الرجل على أنه اليماي] يبني على
أساس افتراض مسبق بأن اليماي] يخرج من اليمن لوحتى على هذا االفتراض ال يصح القطع بأن املكنى بـ"كاسر
عينيه" هو اليماي] املوع اود ،إذ لعل  -بل هذا هو املتحقق  -أكثر من شخص يخرج في بالد اليمن ا
إذن ،من يبني على هذه الرلواية ال يستد بها  -في الحقيقة  -على أن اليماي] يخرج من اليمن؛ ألنها ال تسعفه
كما رأينا ،لوإنما هو يفسرها بداللة مستقرة مسبقا في ذهنه ،لوتفسيره ،كما علمنا تعنت ،ال أكثر ( )2ا
لواستدلوا كذلك بما رلواه السيد ابن طالولوس عن عباد بن محمد املدايني الذي سأ اإلمام الصادق قا :
(دخلت على أب] عبد هللا ،باملدينة حين فرغ من مكتوبة الظهر ،لوقد رفع يديه إلى السماء إلى أن قا  :لوخرلوج
عم يزيد باليمن) ( )3لوهذا الرجل الزيدي اال ش يء يد على أنه هو اليماي] املوعود ،بل ال ش يء في
رجل من لولد ِ
()4
الرلواية يد على أنه ممدلوح أصال ،فضال على أن يكون هو اليماي] ا
أخيرا استد البعض برلواية لوردت عن كاهن اسمه سطيح كان يعيش قبل اإلسالم ذكر فيها ملك من صنعاء
اسمه حسن ألو حسين ،لوال أدري كيف يحتج هؤالء برلواية لوردت عن كاهن ال يوجد عن أهل البيت (عليهم
السالم) ما يسند داللتها ا
لوإليكم املوضع الذي استدلوا به من الرلواية( :ثم يخرج ملك من صنعاء اليمن ،أبيض كالقطن اسمه حسين
ألو حسن ،فيذهب بخرلوجه غمر الفتن) ( )5ا
لو قبلنا الرلواية فهي ال تتحدث عن اليماي] بل عن ملك من صنعاء لعله يكون هو كاسر عيني السفياي] كما
لوصفته الرلواية املتقدمة ،ألو لعله هو منصور اليماي] ،لولعله غير هؤالء جميعا ،فال يوجد لدينا ما يجعلنا نقطع
بأنه هو اليماي] املوعود ا

دالئل وقرائن تدل على أن خروج اليماني ليس من اليمن:

ً
أوال :تقدم الحديث عن لوجود دعوة يباشرها اليماي] ،لوستكون نتيجة هذه الدعوة أن يجتمع له األصحاب
الـ ( )313لوالحلقة التي تبلغ عشرة آالف ،فاليماي] هو قائد جيش الغضب ألو جيش األصحاب كما دلت
النصوص ا
 -1الغيبة  -للنعماني :ص.276
 -2احتمل الكوراني في كتابه عصر الظهور ص 115أن يكون "كاسر عينيه" شخص آخر غير اليماني الموعود ،فقد قال:
(يحتمل أن يكون هذا الذي يظهر قبل السفياني يمانيا ً ممهداً لليماني الموعود).
 -3بحار األنوار :ج 83ص.63- 62
 -4روي نعيم بن حماد في كتاب الفتن( :حدثنا سعيد أبو عثمان عن جابر ،عن أبي جعفر (عليه السالم) ،قال :إذا ظهر األبقع مع
قوم ذوي أجسام فتكون بينهم ملحمة عظيمة ثم يظهر األخوص السفياني الملعون فيقاتلهما جميعا فيظهر عليهما جميعا ثم يسير
إليهم منصور اليماني من صنعاء بجنوده وله فورة شديدة يستقتل الناس قتل الجاهلية فيلتقي هو واألخوص وراياتهم صفر
وثيابهم ملونة فيكون بينهما قتال شديد ثم يظهر األخوص السفياني عليه) .وربما كان هذا اليماني  -وهللا أعلم  -مذموماً ،ولعله
هو القحطاني الذي ذكره كعب كما في الرواية التي وردت في شرح إحقاق الحق :ج 29ص( :530البد من نزول عيسى إلى
األرض ،وال بد أن يظهر بين يديه عالمات وفتن .فأول ما يخرج ويغلب على البالد األصهب ،يخرج من بالد الجزيرة ،ثم
يخرج من بعده الجرهمي من الشام ،ويخرج القحطاني من بالد اليمن ،قال كعب األحبار :بينما هؤالء والثالثة قد تغلبوا على
مواضعهم بالظلم ،وإذ قد خرج السفياني من دمشق).
 -5بحار األنوار :ج 51ص.163
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نقل السيد ابن طالولوس في مالحمه( :أمير جيش الغضب ليس من ذي لوال ذلو ،لكنهم يسمعون صوتا ما قاله
إيس الوال جان :بايعوا فالنا باسمه ،ليس من ذي لوال ذلو لولكنه خليفة يماي])( )1ا
فأمير جيش الغضب إذن هو خليفة يماي] ،لوهو الذي ينادي باسمه جبرائيل (عليه السالم) ،لوصوت جبرائيل
أشرنا
هو املقصود من الصوت الذي ما قاله إيس لوال جان ،لوالخليفة اليماي] هو القائم بالسيف (أحمد) كما ا
فيما سبق ،لوسنثبت باألدلة في مباحث الحقة ا
أما الدليل على أن جيش الغضب هم األصحاب فهو قو علي (عليه السالم) حين سأله أحدهم عن جيش
الغضب ،فقا  ( :ألولئك قوم يأتون في آخر الزمان ،قزع كقزع الخريف ،لوالرجل لوالرجالن لوالثالثة من كل قبيلة
حتى يبلغ تسعة ،أما لوهللا إي] ألعرف أميرهم لواسمه لومحل ركابهم ،ثم نهض لوهو يقو  :باقرا باقرا باقرا ،ثم قا :
ذلك رجل من ذريتي يبقر العلم بقرا) ( )2ا
لوهؤالء الذين يجتمعون كقزع الخريف هم األصحاب ،كما نص عليه حديث اإلمام أب] عبد هللا (عليه
السالم) ،قا ( :إذا أذن اإلمام دعى هللا باسمه العبراي] فأتيحت له صحابته الثالثمائة لوالثالثة عشر قزع كقزع
الخريف) ( )3ا
لواآلن إذا كان اليماي] ألو القائم بالسيف ،يباشر الدعوة لويأخذ البيعة لويجمع األنصار ،فلننظر في هوية
أنصاره هل نجد بينهم أشخاصا من اليمن؟ فمن الواضح أنه لو كان يخرج من اليمن لوفيها سكنه لوحركته فالبد
أن يكون له فيها أنصار ،بل بحسب تخرصات الكوراي] الذي يلفق دلورا طويال عريضا لليمنيين البد أن يكون
اليمنيون هم األصل في جيشه لنقرأ هذه الرلواية الواردة عن جابر الجعف] لنرى هل لليمنيين نصيب في جيش
القائم ،قا  :قا أبو جعفر (عليه السالم)( :يبايع القائم بين الركن لواملقام ثالثمائة لونيف عدة أهل بدر؛ فيهم
النجباء من أهل مصر ،لواألبدا من أهل الشام ،لواألخيار من أهل العراق فيقيم ما شاء هللا أن يقيم) ( )4ا
إذن ،األصحاب من نجباء مصر لوأبدا الشام لوأخيار العراق ،لوالحلقة كما عرفنا في مبحث سابق من
املشرق ،فأين دلور اليمنيين الذي أخترعه خيا الكوراي] لوغيره ؟ ا
ً
ثانيا :نقل السيد ابن طالولوس في مالحمه( :أمير جيش الغضب ليس من ذي لوال ذلو ،لكنهم يسمعون صوتا ما
قاله إيس لوال جان :بايعوا فالنا باسمه ،ليس من ذي لوال ذلو لولكنه خليفة يماي])( )5ا
لوفي كتاب الفتن  -يعيم بن حماد املرلوزي :حدثنا الوليد بن مسلم ،عن جراح ،عن أرطاة ،قا ( :أمير العضب
ليس من ذي لوال ذلو لولكنهم يسمعون صوتا ما قاله إيس لوال جان بايعوا فالنا باسمه ليس من ذي لوال ذلو لولكنه
خليفة يماي]) ( )6هذه الرلواية تنص على أن أمير جيش الغضب الخليفة اليماي] ليس من ذي لوال ذلو ،أي ليس
يسبه يسب أذلواء اليمن ،لومنها يتحصل أن اليماي] ليس من اليمن ا
لورد في لسان العرب  -ابن منظور( :لوفي صفة املهدي :قرش ي يمان ليس من ذي لوال ذلو أي ليس يسبه يسب
أذلواء اليمن ،لوهم ملوك حمير ،منهم ذلو يزن لوذلو رعين ،لوقوله :قرش ي يمان أي قرش ي النسب يماي] املنشأ) ( )1(،)7ا
 -1المالحم والفتن  -ابن طاووس :ص.80
 -2الغيبة  -للنعماني :ص.325
 -3الغيبة  -للنعماني :ص.326
 -4الغيبة  -للطوسي :ص.477
 -5المالحم والفتن :ص.80
 -6الفتن  -نعيم بن حماد المروزي :ص.66
 -7لسان العرب :ج 15ص452؛ ومثله في بحار األنوار :ج 21ص374؛ والفايق في غريب الحديث :جار هللا الزمخشري :ج1
ص.407
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اسئلة املبحث الرابع:
س :1ما الوجه الذي دعى البعض للقو بكون اليماي] من بلد اليمن في هذا الزمن؟ ا
س :2يذهب البعض الى عائدية اليماي] الى بالد اليمن بسبب اطالق لفظ اليماي] عليه ،كيف ترد على
ذلك؟ ا
س :3توجد رلوايات تذكر عبارة (من اليمن) كيف تثبت انها ليس من الرلواية ؟ ا
س :4العديد من القرائن تشير الى ان اليماي] ليس من اليمن اذكرها ا

 -1انتهى ما نقل عن كتاب جامع االدلة.
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الفصل اخلام
ا
لوفيه مباحث :ا
ا
املبحث االول :دراسة توقيع السمري.
املبحث الثاني :املعجزة املادية اجلسمانية وموضعها يف دين اهلل.
املبحث الثالث :خليفة اهلل والصفات املعجزة.
املبحث الرابع :خليفة اهلل يف أرضه واللغات.

ا
ا
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املبحث االول :دراســـة يف توقيع السمـري

()1

ا
يرى البعض أن اإلمام املهدي  ال يرى لوال يشاهد في زمن الغيبة الكبرىا ( ،)2لويذكرلون كالما لإلمام املهدي
 في ذلك ،لومما يذكرلونه هو التوقيع الصادر من اإلمام املهدي  للسفير الرابع (رحمه هللا)،كما أي] قرأت
كالما في كتاب غيبة الطوس ي ينف] فيه إدعاء السفارة بعد السمري ،حيث قا  ( :ألن عندنا أن كل من ادعى
األمر بعد السمري (رحمه هللا) فهو كافر منمس ( )3ضا مضل ،لوباهلل التوفيق) ( )4ا
لوكما أن الحائري أستند إلى التوقيع الصادر للسفير الرابع لوأفتى بعدم لوجود سفارة خاصة في غيبة اإلمام
املهدي  ،حيث قا في جواب سؤا لوجهه إليه جمع من مقلديه حو دعوة السيد أحمد الحسن ،
لوكونه لوصيا لورسوال من اإلمام املهدي  ،فأجاب( :بسم هللا الرحمن الرحيم ،ثبت بالقطع لواليقين إن اإلمام
 أناب عنه السفراء األربعة ،األلو عثمان بن سعيد العمري ،الثاي] محمد بن عثمان العمري ،الثالث أبو
القاسم الحسين ابن رلوح ،الرابع علي بن محمد السمري (رضوان هللا عليهم) ،لوقبل لوفاة السمري بستة أيام خرج
كتاب بخط اإلمام  لوإمضاءه يقو فيه( :أعظم هللا أجر إخوانك فيك ،فإنك ميت لست ،لوقد لوقعت الغيبة
التامة فال توص إلى أحد من بعدك ،لوال ظهور تقع الصيحة لويظهر السفياي] لوسيأت] من شيعتي من يدعي
املشاهدة فمن ادعى املشاهدة قبل الصيحة لوظهور السفياي] فكذبوه ) ا
لويقو الشيخ محمد السند في كتابه فقه عالئم الظهور( :الدليل الرابع :قيام الضرلورة لدى الطائفة اإلمامية
لوتساملهم على انقطاع النيابة الخاصة لوالسفارة ،فهو من ضرلورة املذهب ،حتى إن علماء الطائفة حكموا بضال
املدعين للسفارة لولعنهم لوالتبري منهم ،لوالطرد لهم عن الطائفة ،لوهذا املوقف تبعاا ملا صدر من التوقيعات من
الناحية املقدسة حو بعضهم ) ( )5ا
نص التوقيع الصادر للسفير الرابع :ا
رلوى الصدلوق ،قا  :حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد املكتب ،قا  :كنت بمدينة السالم في السنة التي
توفي فيها الشيخ علي بن محمد السمري  -قدس هللا رلوحه  -فحضرته قبل لوفاته بأيام فأخرج إلى الناس توقيعا
يسخته( :بسم هللا الرحمن الرحيم ،يا علي بن محمد السمري أعظم هللا أجر إخوانك فيك ،فإنك ميت ما بينك
 -1العنوان والبحث ماخوذ من كتاب الحوار القصصي يتصرف في العبارات.
 -2ومن ذلك ما أفتى به السيستاني ،وإليك نص تلك الفتوى الصادرة عن جهل بحقيقة األمر( :بسمه تعالى ،إنّ الموقف الشرعي
تجاه من يزعم اللقاء بإمام العصر أرواحنا فداه ،مباشرة أو عن طريق الرؤيا في زمن الغيبة الكبرى يتمثل في عدم تصديقه فيما
يدعيه وعدم األخذ بما ينسبه إليه  من أوامر وغيرها .بل واإلنكار عليه فيما يحكيه عنه صلوات هللا وسالمه عليه من
األمور المعلومة بطالنها كبعض ما ذكر أعاله ،ونحن نهيب بإخواننا المؤمنين وفقهم هللا لمراضيه أن ال ينساقوا وراء مثل هذه
الدعاوي وال يساهموا في نشرها والترويج لها بأي نحو من األنحاء وننصحهم بالتحرّز عن أصحابها وأتباعهم ما لم يتركوا هذا
السبيل ،ونتضرّع إلى هللا تبارك وتعالى أن يعجل في فرج إمامنا صاحب العصر عليه السالم ويجعلنا من أنصاره وأعوانه.
/21رمضان 1422/هـ).
 -3قال ابن منظور :نمس :النمس ،بالتحريك :فساد السمن والغالية وكل طيب ودهن إذا تغير وفسد فساداً لزجاً .ونمس الدهن،
بالكسر ،ينمس نمسا ،فهو نمس :تغير وفسد ،وكذلك كل شيء طيب تغير ....،لسان العرب :ج 6ص.243
ً
ً
وقال الخليل ابن أحمد الفراهيدي :نمس :النمس :فساد السمن ،وفساد الغالية .وكل طيب ودهن تغير وفسد فسادا لزجا فقد نمس
ينمس نمساً ،والنعت :نمس ،وقد يقال للشعر إذا توسخ وأصابه دهن :نمس .والنمس :سبع من أخبث السباع .ونمس من الرجال،
خبيث منهم .والنمس :دواب سود الواحدة :نمسة .والناموس :قترة الصياد .ولما نزل جبريل على النبي (عليهما السالم) قيل:
(جاء الناموس األكبر الذي كان يأتي موسى  .)ويقال :هو وعاء ال يوعى فيه إال العلم .وناموس الرجل :صاحب سره ،وقد
نمس ينمس نمساً .ونامسته منامسة ،أي :ساررته .كتاب العين :ج 7ص.276
 -4غيبة الشيخ الطوسي :ص ،412بحار األنوار :ج 51ص.378
 -5فقه عالئم الظهور :ص.11
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لوبين ستة أيام ،فاجمع أمرك لوال توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد لوفاتك ،فقد لوقعت الغيبة التامة ،فال ظهور
إال بعد إذن هللا تعالى ذكره ،الوذلك بعد طو األمد ،لوقسوة القلوب ،لوامتالء األرض جورا لوسيأت] شيعتي من
يدعي املشاهدة ،أال من ادعى املشاهدة قبل خرلوج السفياي] لوالصيحة فهو كذاب مفتر ،لوال حو لوال قوة إال باهلل
العلي العظيم) ا
قا  :فنسخنا هذا التوقيع لوخرجنا من عنده ،فلما كان اليوم السادس عدنا إليه لوهو يجود بنفسه ،فقيل
له :من لوصيك من بعدك ؟ فقا  :هلل أمر هو بالغه لومض ى (رض ي هللا عنه) ،فهذا آخر كالم سمع منه ( )1ا
ا
ُ
لوقد سل يماي] آ محمد عن رلواية التوقيع فقا ( :توجد كثير من املناقشات لهذه الرلواية لوهي كافية ،لولذا
فهم تركوها لوأعرضوا منذ زمن بعيد؛ ألنهم يعلمون أن االحتجاج بها ال قيمة له فهي مطعون في سندها ،لوعندهم
لو كانت صحيحة السند ال تفيد االعتقاد دلون أن يعضدها ما يوصل إلى اليقين بصدلورها إضافة إلى أن متنها
متشابه ،لوفهمه عدة منهم بأكثر من فهم مختلف ،إضافة إلى أنها غير مسورة لوهذا يطعن في كليتها عندهم ،أم أن
قواعدهم لعبة عندهم إذا شاءلوا عملوا بها لوإذا لم يشاءلوا ألوقفوا العمل بها ؟! إضافة إلى أنها منقوضة بعدة
رلوايات لوأحداث :ا
منها :رلواية اليماي] ،لوما حدث مع الشيخ املفيد من رسائل ا
فمسألة التعلل بهذه الرلواية أمر غير مقبو على كل حا ثم إن السمري قا عند موته  -عندما سئل عمن
بعده ( : -هلل أمر هو بالغه) ،لوهذا لواضح في أن السمري ال يوص ي لوال ينكر ،بل يؤكد أن األمر سيعود) ( )2ا
ا
لولتوضيح ما ذكره  نقف عند نقاط متعددة ،لوسيتضح لكم من مجموع هذه النقاط عدم صحة
االحتجاج بهذا التوقيع لنف] املشاهدة لوالرؤيا لإلمام صاحب العصر لوالزمان  ا

النقطة األولى :املناقشة املتعلقة بالسند
لوهي مناقشة من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ،ال تبنيا منا لقواعد علم الرجا لوالدراية؛ لوذلك لكونها
ال دليل عليها ،فاأللولى أن يقيموا دليال شرعيا على حجيتها قبل أن يجعلوها هي الدليل لواملرجع الذي ُيرجع إليه ا
لوسأبين في هذه النقطة أمرين ،من خاللهما يعرف أنهم ال يحق لهم االحتجاج لنف] رؤية اإلمام محمد ابن
الحسن  ا
األمر األلو  :إن أتباع املدرسة األصولية لوالقواعد الرجالية يقسمون األخبار إلى أقسام ،منها الخبر املتواتر،
لوهو الخبر الذي يفيد القطع لواليقين ،كحديث الغدير الوارد بطرق متعددة ،لومنها خبر الواحد ،لوهو كل خبر يفيد
الظن لوال يفيد العلم ا
لواملعرلوف عندهم أن خبر الواحد ال يعمل به في العقائد ،الشتراط العلم فيها ،بل يعمل به في الفقه فقط،
لومن هنا ال يصح نف] الرؤيا لواملشاهدة بهذا التوقيع؛ ألنه خبر ظني ال يستد به على مسألة مرتبطة باإلمامة لوهي
من األمور العقائدية التي ال تثبت عندهم بخبر الواحد الظني ا
إذن ،ال يحق لهم االستدال بهذا الخبر لنف] الرؤيا لواملشاهدة؛ طبقا ملا بينوه في طريقة عملهم باألخبار ا
 -1كمال الدين وتمام النعمة :ص .516رواها الشيخ الطبرسي في االحتجاج :ج 2ص ،296غيبة الطوسي :ص ،395بحار
األنوار :ج 53ص. 318
 -2مع العبد الصالح :ص.28
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ُ
لوال تفهموا مما تقدم أي] أقر طريقة تقسيمهم لألخبار ،بل فقط ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم ،لوسيأتينا أننا
نقر بهذا التوقيع لكننا نختلف معهم في التفسير ا
األمر الثاي] :إن هذا التوقيع مبتلى بمحذلورين إما مجهولية الرلواي ،لوإما اإلرسا  ،لومنهم من قا باأللو
لومنهم من قا بالثاي] ،لوعليه فال يمكن العمل به طبقا ملا ق اررلوه في طريقة عملهم باألخبار ا
املحذور األول :مجهولية الرالوي ،فتكون الرلواية ضعيفة السند ،لواملجهو هو من لم يترجم له في كتب
الرجا  ،فقد ذكره السيد الخوئ] في معجم رجا الحديث عند ذكره التوقيع فقط لولم يترجم له ،لوذكره بهذا
ُ
اإلسم (أحمد بن الحسن املكتب)( )1بينما نجد صاحب مكيا املكارم يعقد تنبيها يبين فيه أن الذي نقل عنه
التوقيع ليس (أحمد بن الحسن املكتب) ،بل هو(حسن بن أحمد املكتب)( ،)2لوطبقا ملا ذكره صاحب مكيا
املكارم يكون من مشايخ الصدلوق كما صرح بذلك السيد الخوئ] في معجم رجا الحديث ( )3ا
بينما نص صاحب مستدركات علم رجا الحديث على أن الرالوي للتوقيع هو (حسن بن أحمد املكتب) كما
يقو صاحب مكيا املكارم ،إال أنه ينص على مجهوليته ( !)4ا
فالرجل مردد بن كونه (أحمد بن الحسن املكتب) ،فيكون مجهوال على رأي بعض ،ألو كونه (حسن بن أحمد
املكتب) ،فيكون من مشايخ الصدلوق على رأي الخوئ] ،لوصاحب كتاب مكيا املكارم ،لويكون مجهوال على رأي
النمازي صاحب مستدركات علم رجا الحديث ا
فالرالوي مجهو لم يذكر في كتب الرجا  ،لومع كونه مجهوال ال يمكن االعتماد على خبره طبقا ملبانيهم في علم
الرجا فال يحق لهم العمل بهذا التوقيع لواالحتجاج به؛ لكون سنده ضعيف ،لوممن قا بضعف سنده السيد

 -1معجم رجال الحديث :ج 31ص.182
 -2قال :تنبيه :قد وقع هنا سهوان في كتابين من كتب علمائنا رحمهم هللا تعالى ،ينبغي التنبيه عليهما:
األول :في كتاب الغيبة للشيخ األجل أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (رضي هللا عنه) ففيه في النسخة التي عندي ،هكذا
أخبرنا جماعة عن أبي جعفر ،محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ،قال :حدثني أبو محمد أحمد بن الحسن المكتب ،قال :كنت
بمدينة السالم ،وساق الحديث مثل ما نقلناه عن كمال الدين البن بابويه (رضي هللا عنه) ،وقد عرفت أن الذي روى عنه ابن
بابويه حسن بن أحمد ،والظاهر أنّ السهو في كتاب الشيخ الطوسي وقع من النساخ ،ويؤيد وقوع السهو فيه من بعض النساخ أنّ
الحاج ميرزا حسين النوري (رضي هللا عنه) نقل هذا الحديث في جنة المأوى من غيبة الشيخ عن الحسن بن أحمد المكتب وهللا
تعالى هو العالم.
والثاني :في كتاب مستدرك الوسائل للعالم المحدث المتتبع الحاج ميرزا حسين النوري (رضي هللا عنه) فإنه مع سعة باعه،
وكثرة اطالعه ،واهتمامه في استقصاء أسماء مشايخ الصدوق ،غفل عن ذكر هذا الشخص الجليل ،الذي روى عنه الصدوق
مكرراً مترضيا مترحما ً وأمثال هذه األمور مما يبعث العالم على الفحص والتتبع  ،ويوجب له الظفر بما غفل عنه من قبله،
فعليكم يا إخواني بالسعي واالجتهاد ،فإن هللا ال يخيب كل طالب مرتاد .ومما يدل أيضا ً على وقوع السهو واالشتباه في كتاب
الشيخ ،وعلى غفلة صاحب المستدرك عن ذكر ذلك الشيخ (رضي هللا عنه) أنّ المولى عناية هللا المذكور نقل الحديث المسطور
عن كتاب ربيع الشيعة البن طاووس حاكيا ً عن الحسن بن أحمد المكتب ،فتبين بحمد هللا تعالى وعونه أنّ الراوي عن أبي الحسن
السمري (رضي هللا عنه) هو الحسن بن أحمد الذي روى عنه ابن بابويه (رضي هللا عنه) .ومما يدل على صحة هذا الحديث
وصدوره عن اإلمام أيضا ً أنّ الشيخ الطبرسي (رضي هللا عنه) صاحب كتاب االحتجاج ذكره مرسالً من دون ذكر السند ،والتزم
في أول الكتاب وصرح بأنه ال يذكر فيه سند األحاديث التي لم يذكر أسانيدها ،إما بسبب موافقتها لإلجماع ،أو اشتهارها بين
المخالف والمؤلف ،أو موافقتها لحكم العقل .فظهر أن الحديث المذكور أيضا كان غنيا ً عن ذكر السند .إمّا لموافقة اإلجماع أو
الشتهاره ،أو لكليهما جميعاً .ومما يدل أيضا ً على صحته ،أنّ علمائنا من زمن الصدوق (رضي هللا عنه) إلى زماننا هذا استندوا
إليه ،واعتمدوا عليه ولم يناقش ولم يتأمل أحد منهم في اعتباره كما ال يخفى على من له أنس وتتبع في كلماتهم ومصنفاتهم فتبين
من جميع ما ذكرناه أنّ الحديث المذكور من الروايات القطعية ،التي ال ريب فيها ،وال شبهة تعتريها ،وهو مما قال فيه اإلمام
( :فإن المجمع عليه ال ريب فيه) .مكيال المكارم للميرزا محمد تقي األصفهاني :ج 2ص.334
 -3قال السيد الخوئي :الحسن بن أحمد المكتب :أبو محمد ،من مشايخ الصدوق (قدس سره) ترحم عليه ،كمال الدين ،الباب ،49
الحديث  .41معجم رجال الحديث :ج 5ص.272
 -4قال( :الحسن بن أحمد المكتب ،أبو محمد :لم يذكروه .روى عنه الصدوق في ك باب  45حديث حضوره عند علي ابن محمد
السمري قبل وفاته بأيام ،وإخراجه توقيع اإلمام يخبره بموته ،وعدم إيصائه إلى أحد وغيره .مستدركات علم رجال الحديث :ج2
ص.348
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محمد الصدر (رحمه هللا) ،فقا ( :لوأما كونه خبرا مرسال فهو غير صحيح)( )1إال أنه مع ذلك يبقى اإلشكا قائما
بضعف السند فهذا الخبر (لم يكن كافيا إلثبات الحكم الشرعي) ( )2ا
واملحذور الثاني :اإلرسا ()3؛ لوهو ال يعمل به عندهم إال مرسالت بعض الرلواة ،كابن أب] عمير فيعملون
بمراسيله ،حسب ما ذهب اليه البعض ،لوالحسن بن أحمد املكتب ألو أحمد بن الحسن املكتب ليس ممن ُيعمل
بمراسيله ا
يقو السيد مصطفى الكاظمي في بشارة اإلسالم( :إن التوقيع خبر لواحد مرسل فال يعارض القضايا الكثيرة
لوال اوقائع العظيمة التي تلقاها العلماء بالقبو لودلونوها في كتبهم لوتصانيفهم مع انه معارض ملا رلواه الكليني
لوالنعماي] لوالشيخ الطوس ي بأسانيدهم املعتبرة عن أب] عبد هللا  ،قا ( :البد لصاحب هذا األمر من غيبة
صرح به شراح األحاديث أنه  يستأيس
لوالبد له في غيبته من عزلة لوما بثالثين من لوحشة) ،لوظاهره كما ا
بثالثين من ألوليائه في غيبته لوهؤالء الثالثون البد أن يتبادلوا كل قرن؛ ألنه لم يقدر لهم ما قدر لسيدهم من
العمر كما ال يخفى) ( )4ا
لوممن صرح بكون التوقيع مرسل هو العالمة املجلس ي ،حيث قا بعد إيراده للحديث الشريف( :أنه خبر
لواحد مرسل) ( )5ا
لوعليه فال يمكن العمل بهذا حتى في الفقه فضال عن العقائد ا
ا

النقطة الثانية :وهي تتعلق بمتن الرواية
لوسأبين عدة أمور :ا
األمر األول :قال ( :إضافة إلى أن متنها متشابه ،وفهمه ّ
عدة منهم بأكثر من فهم مختلف)
إن التوقيع ليس قطعي الداللة ،بل متشابه لذا اختلفوا في تفسير لفظ املشاهدة ،لوإليكم تلك الوجوه التي
جعلت التوقيع متشابها :ا
الوجه األول :املراد باملشاهدة مطلق الرؤيا :لوهذا التفسير يلزم منه تكذيب الرلوايات ،لوتكذيب الكثير من
العلماء ا
أما تكذيب الرلوايات :فالرلوايات صريحة بإمكان رؤية اإلمام املهدي  في الغيبة الكبرى ،لوإليكم بعضا من
تلك الرلوايات :ا
الرلواية األلولى :عدة من أصحابنا ،عن أحمد بن محمد ،عن الحسن بن علي الوشاء ،عن علي بن أب] حمزة،
عن أب] بصير ،عن أب] عبد هللا  ،قا ( :البد لصاحب هذا األمر من غيبة لوالبد له في غيبته من عزلة ،لويعم
املنز طيبة لوما بثالثين من لوحشة) ( )6ا
قا الفاضل ا االسترآبادي :يعني أن طيبة لوهي املدينة املعرلوفة منزله  لوكان يستأيس بثالثين من ألوليائه
 -1تاريخ الغيبة الصغرى للسيد محمد الصدر :ص ،641دار التعارف :ص.1992
 -2تاريخ الغيبة الصغرى :ص.641
 -3المرسل على صيغة المجهول من اإلرسال بمعنى اإلطالق ،كما يقال :ناقة مرسله؛ ألن الراوي ال يقيده براو .وهو :ما رواه
عن المعصوم  من لم يدركه في ذلك ،وإن أدركه في غير ذلك واجتمع معه ،فإن رواه عنه حينئذ بغير واسطة أو بواسطة
سقطت من السلسلة (من آخرها  -كذلك  ،)-واحداً كان الساقط أو أكثر (أو كلها) ،عن عمد أو سهو أو نسيان( ،فمرسل) ،عن
المشهور .نهاية الدراية للسيد حسن الصدر :ص.189
 -4بشارة اإلسالم :ص.146
 -5بحار األنوار :ج 35ص.318
 -6الكافي :ج1ص.340
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()1

ا

الرلواية الثانية :أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد ،قا  :حدثنا القاسم بن محمد بن الحسن بن حازم من
كتابه ،قا  :حدثنا عبيس بن هشام ،عن عبد هللا بن جبلة ،عن إبراهيم بن املستنير ،عن املفضل بن عمر
الجعف] ،عن أب] عبد هللا الصادق  ،قا ( :إن لصاحب هذا األمر غيبتين :إحداهما تطو حتى يقو بعضهم:
مات ،لوبعضهم يقو  :قتل ،لوبعضهم يقو  :ذهب ،فال يبقى على أمره من أصحابه إال نفر يسير ،ال يطلع على
موضعه ( )2أحد من لولي لوال غيره ،إال املولى الذي يلي أمره) ( )3ا
لورلواها الشيخ الطوس ي باختالف يسير عن إبراهيم بن املستنير ،عن املفضل ،قا  :سمعت أبا عبد هللا 
يقو ( :إن لصاحب هذا األمر غيبتين إحداهما أطو [من األخرى .حتى يقا  :مات ،لوبعض يقو  :قتل ،فال يبقى
على أمره إال نفر يسير من أصحابه ،لوال يطلع أحد على موضعه لوأمره ،لوال غيره إال املولى الذي يلي أمره) ا
قا الشيخ الطوس ي( :فهذا الخبر صريح فيما نذهب إليه في صاحبنا بأن له غيبتين األلولى كان يعرف فيها
أخباره لومكاتباته لوالثانية أطو انقطع ذلك فيها ،لوليس يطلع عليه أحد إال من يختصه) ( )4ا
فالرلوايات صريحة في إثبات الرؤية له  ،لوعليه فال يمكن رفع التعارض ا
هذا مضافا ملا ثبت بالقطع لواليقين من لوقوع الرؤية لإلمام صاحب العصر في الغيبة الكبرى من قبل الكثير،
فقد نقل املحدث النوري في كتابه النجم الثاقب مئة قصة رأى أصحابها ا اإلمام محمد بن الحسن املهدي  ا
الوجه الثاني :املراد باملشاهدة هي الرؤية مع نقل أمور باطلة عن اإلمام املهدي  ا
لوهذا ما ذكره الشهيد محمد صادق الصدر ،قا ( :إذن فمدعي املشاهدة كاذب مزلور في خصوص ما إذا كان
منحرفا ينقل أمورا باطلة عن اإلمام املهدي  لوأما فيما س اوى ذلك فال يكون التوقيع الشريف داال على
بطالنه سواء نقل الفرد عن املهدي أمورا صحيحة بحسب القواعد اإلسالمية ألو محتملة الصحة على أقل
تقدير ،ألو لم ينقل شيئا على اإلطالق)( )5ا
ثم استخلص هذه النتيجة فقا ( :إذن فقد تحصل من كل ذلك أن األشكا الذي ذكرلوه غير لوارد على
التوقيع لوال على أخبار املشاهدة لوإنه باإلمكان األخذ به لوبأخبار املشاهدة لوال يجب تكذيبهما إال ما كان قائما على
االنحراف لوالخرلوج عن الحق…)ا( )6ا
الوجه الثالث :املراد باملشاهدة الرؤية مع ادعاء النيابة الخاصة ا
فقد ذكر املجلس ي في بحار األنوار بعد ذكره للتوقيع بيانا قا فيه( :لعله  -أي التوقيع  -مجعو على من
يدعي املشاهدة مع النيابة لوإيصا األخبار من جانبه إلى الشيعة على مثا السفراء األربعة لئال ينافي األخبار التي
مضت لوسيأت] فيمن رآه  لوهللا يعلم) ( )7ا
 -1شرح أصول الكافي :ج 6ص.265
 -2قال الشيخ الفاضل ناظم العقيلي( :ال يطلع على موضعه) ولم تتطرق إلى نفي مشاهدة اإلمام  وااللتقاء به في مكان غير
موضعه األصلي ،بل الرواية صريحة في إمكان االطالع حتى على موضعه لخاصة مواليه في دينه (ال يطلع على موضعه فيها
إال خاصة مواليه في دينه) فإنّ المشاهدة قد ثبتت لإلمام  في أماكن متعددة بل في دول متعددة .فيبقى إمكان مشاهدة اإلمام
المهدي  غير منفي بهذه الرواية؛ ألنها لم تقل( :ال يطلع على شخصه) بل قالت( :ال يطع على موضعه) والى هذا المعنى
أشار بعض العلماء األجالء ومنهم السيد الشهيد الصدر (رحمه هللا ) في موسوعته المهدية  .الرد القاصم على منكري ذرية
القائم :ص.33
 -3غيبة النعماني :ص.176
 -4غيبة الطوسي :ص.61
 -5تاريخ الغيبة الصغرى :ص.652
 -6تاريخ الغيبة الصغرى :ص.653
 -7بحار األنوار:ج 52ص.151
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لوما ذكره املجلس ي صرف احتما أراد منه رفع املنافاة التي تصورها بين التوقيع لوبين األخبار األخرى التي
تنص على لوقوع املشاهدة ،فقا بأن املنف] في التوقيع السفارة الخاصة عن اإلمام املهدي  ،ك] ال يقع في
محذلور التكذيب لتلك األخبار لوالحكايات التي تثبت املشاهدة ا
الوجه الرابع :لوهو األرجح ،عدم لوجود املنافاة بين التوقيع لوبين األخبار لوالحكايات التي تثبت املشاهدة لوهذا
املعنى يتضح فيما لو فسرنا لفظ املشاهدة املنفية في التوقيع بمعنى الظهور العلني ،لوهذا ما ذكره املحقق
النهالوندي في كتابه العبقري الحسان كما نقل ذلك الشيخ الفاضل ناظم العقيلي في كتاب الرد القاصم على
مكذب] رؤية القائم  ،لوإليكم نص عبارة املحقق النهالوندي( :ال معارضة بين توقيع السمري لوقصص اللقاءات
من يحتاج إلى الجمع؛ ألن التوقيع الشريف بصدد منع دعوى الظهور ،الظهور العلني لإلمام ،لوذكر املشاهدة في
ُ
َ
َ
َّ
الش ْه َر َف ْل َي ُ
ص ْم ُه﴾( )1ا
التوقيع بمعنى الظهور لوالحضور كما في اآلية﴿ :ف َم ْن ش ِه َد ِم ْنك ُم ا
لوالقرينة على املعنى أمران :ا
األلو  :قوله  :فال ظهور إال بعد الهرج لواملرج ،لوالفتنة لوالفساد لوالثاي] قوله  :إال من ادعى املشاهدة
 أي الظهور ،ظهور اإلمام  - قبل خرلوج السفياي] لوالصيحة من عالمات الظهور  ،لوعلى هذا ال تعارض أبدابين التوقيع الشريف لوبين الحكايات …)ا( )2ا
لومن هنا يعرف عدم لوجود تناف بين الرلوايات التي تثبت املشاهدة لورلواية التوقيع ،لوهذا هو األرجح ا
ا
ّ
األمر الثاني :قال ( :إضافة إلى أنها غير مسورة وهذا يطعن في كليتها عندهم)
لولتوضيح ما قاله  ،أقو  :ا
إن الجملة عند املناطقة تنقسم إلى قسمين :خبر لوإيشاء ا
-1
الخبر :هو املركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق ألو الكذب ،لومثا الخبر :جاء زيد من الحج
-2
فهذه الجملة خبرية يحتمل فيها الصدق لوالكذب
اإليشاء :هو املركب التام الذي ال يصح أن يوصف بالصدق ألو الكذب ،لومثا اإليشاء :ليت الشباب
-3
يعود فهذه الجملة ال يصح لوصفها بالصدق لوالكذب؛ ألنها ال تخبر عن ش يء حتى يكون ذلك الش يء لواقعا ك]
تكون القضية صادقة ،ألو غير لواقعا فتكون القضية غير صادقة ،لوإنما املتكلم يوجد النسبة بنفس لفظه ،لوأمثلة
()3
اإليشاء كثيرة
 -1البقرة.185 :
 -2نقالً عن كتاب الرد القاصم على مكذبي رؤية القائم :ص.36
 -3ولكي تتضح الفكرة للقارئ الكريم أنقل نص ما جاء في كتاب المنطق للشيخ المظفر ،قال :الخبر واإلنشاء :كل مركب تام له
نسبة قائمة بين أجزائه ،تسمى النسبة التامة أيضاً ،وهذه النسبة:
ً
ً
أوالً :قد تكون لها حقيقة ثابتة في ذاتها مع غض النظر عن اللفظ ،وإنما يكون لفظ المركب حاكيا وكاشفا عنها ،مثل ما إذا وقع
حادث أو يقع فيما يأتي فأخبرت عنه ،كمطر السماء ،فقلت :مطرت السماء ،أو تمطر غداً ،فهذا يسمى (الخبر) ويسمى أيضا ً
(القضية) و (القول) .وال يجب في الخبر أن يكون مطابقا ً للنسبة الواقعة ،فقد يطابقها فيكون صادقاً ،وقد ال يطابقها فيكون كاذباً.
إذاً الخبر :هو ا لمركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب .والخبر :هو الذي يهم المنطقي أن يبحث عنه ،وهو متعلق
التصديق.
ثانياً :وقد ال تكون للنسبة التامة حقيقة ثابتة بغض النظر عن اللفظ ،وإنما اللفظ هو الذي يحقق النسبة ويوجدها بقصد المتكلم،
وبعبارة أصرح :إنّ المتكلم يوجد المعنى بلفظ المركب ،فليس وراء الكالم نسبة لها حقيقة ثابتة يطابقها الكالم تارة وال يطابقها
أخرى ،ويسمى هذا المركب (اإلنشاء) .ومن أمثلته :األمر ،نحو :احفظ الدرس  .النهي ،نحو :ال تجالس دعاة السوء .االستفهام،
نحو :هل المريخ مسكون ؟ النداء ،نحو :يا محمد ! التمني ،نحو :لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين ؟ التعجب ،نحو :ما أعظم
خطر اإلنسان ! العقد ،كإنشاء عقد البيع واإلجارة والنكاح ونحوها ،نحو بعت وآجرت وأنكحت .اإليقاع ،كصيغة الطالق والعتق
والوقف ونحوها ،نحو فالنة طالق وعبدي حر .وهذه المركبات كلها ليس لمعانيها حقائق ثابتة في أنفسها بغض عن اللفظ تحكي
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يصطلح على الخبر في املنطق اسم القضية ،فالقضية هي الخبر ،لوالخبر هو القضية
-4
القضية إما أن يكون موضوعها شخصيا ،لوهو املوضوع ( )1الذي ال يصدق على كثيرين ،بل يصدق
-5
على شخص لواحد ،مثل :زيد رجل شجاع ،فتسمى القضية حينئذ قضية شخصية
لوإما أن يكون موضوعها كليا يقبل الصدق على كثيرين ،لوهذه تنقسم إلى قضية مسورة لومهملة ا
لواملراد بالقضية املسورة :هي القضية التي يحدد فيها كمية أفراد املوضوع بلفظ دا على التحديد ا
لوتنقسم القضية املسورة إلى أربعة أقسام :ا
 -1املوجبة الكلية :مثل :كل إيسان حيوان لوتسور بـ (كل ،جميع ،عامة ،كافة ،ألف لوالم االستغراق ،إلى
غيرها من األلفاظ التي تد على ثبوت املحمو لجميع أفراد املوضوع)
 -2السالبة الكلية :مثل :ال ش يء من اإليسان بحجر لوتسور بـ (ال ش يء ،ال لواحد ،النكرة في سياق النف] إلى
غيرها من األلفاظ الدالة على سلب املحمو عن جميع أفراد املوضوع) ا
 -3املوجبة الجزئية :مثل :بعض اإليسان حيوان لوتسور بـ (بعض ،لواحد ،كثير ،قليل ،ربما ،قلما إلى غيرها
مما يد على ثبوت املحمو لبعض أفراد املوضوع) ا
 -4السالبة الجزئية :مثل :بعض اإليسان ليس بكاتب لوتسور بـ (ليس بعض ،بعض ليس ،ليس كل ،ما كل
ألو غيرها مما يد على سلب املحمو عن بعض أفراد املوضوع)( )2ا
لوتوجد قضية تسمى القضية املهملة ،لوهي التي أهمل فيها تحديد أفراد املوضوع ،فلم يذكر املتكلم لفظا
يحدد كمية أفراد املوضوع ،مثل :اإليسان ضاحك ا
لوالقضية املهملة في قوة الجزئية ،قا املحقق الحلي( :لوهذه  -أي املهملة  -في قوة الجزئية فالبحث عن
الجزئية يغني عن البحث عنها) ( )3ا
لوبعد ما تقدم نرجع إلى رلواية التوقيع حيث لوردت فيه هذه العبارة عن اإلمام املهدي ( :أال فمن ادعى
املشاهدة فهو كذاب مفتري) ،لوهذه القضية قضية مهملة ،حيث لم ُيذكر فيها لفظ يد على تحديد كمية
أفراد املوضوع ،ألو قل غير مسورة ،فاملعنى لواحد ا
لوعليه فتكونا هذه القضية في قوة الجزئية ،أي في قوة قولنا( :بعض من ادعى املشاهدة فهو كذاب
مفتري) ،ال كل من ادعى املشاهدة كذاب ا
لومن هنا إذا ادعى أحد املشاهدة ال يصح أن نكذبه استنادا لرلواية التوقيع؛ ألنها ال تثبت أن كل من ادعى
فهو كذاب مفتر ا
لوعليه فإذا ادع مدع البد من النظر في دليله ،إما أن يثبت صدقه ألو كذبه ،ال أن نكذبه بدلون فحص لونظر
فيما يقو  ،فلعله يكون صادقا فنهلك ا
لوبعد ما تقدم يا أبنائ] األعزاء ال يمكن رفض دعوة السيد أحمد الحسن اليماي] استنادا لتوقيع
السمري؛ ألنه ال يثبت أن كل من ادعى ينبغي تكذيبه ،بل غاية ما يثبته هو أن بعض من ادعى ينبغي تكذيبه بعد
الفحص لوالتقي ي عن طبيعة دليله الذي أتى به ا
عنها فتطابقها أو ال تطابقها ،وإنما معانيها تنشأ وتوجد باللفظ ،فال يصح وصفها بالصدق والكذب .فاإلنشاء :هو المركب التام
الذي ال يصح أن نصفه بصدق وكذب .المنطق للشيخ محمد رضا المظفر :ص.61
 -1القضية أو الجملة تتألف من موضوع ومحمول ففي قولنا( :زيد قائم) الموضوع هو زيد والمحمول هو قائم ،كما أنّ في
قولنا( :قام زيد) الموضوع هو زيد وقام محمول ،والمحمول هو الحكم الذي يصبه المتكلم على الموضوع.
 -2المنطق للشيخ محمد رضا المظفر :ص.161
 -3كشف المراد في شرح تجريد االعتقاد بتحقيق اآلملي :ص.164
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لوبعد هذا أنقل لكم ما جاء في هامش كتاب جامع األدلة لألخ األستاذ أبو محمد األنصاري (حفظه هللا)،
ففيه إجابة لوافية عن العبارة التي ذكرها ابن قولويه لوالتي نقلها عنه الشيخ الط اوس ي ا
قا ( :قا السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر في موسوعته  -الغيبة الصغرى ص ،409في تاريخ
لوتسلسل السفرات املزلورة ( :لوآخرهم في دعوى السفارة الكاذبة  -على ما يظهر من عبارة الشيخ  -أبو دلف
الكاتب ،حيث كان على ذلك إلى ما بعد لوفاة السمري السفير الرابع ) ا
لومن هذا يتبين إن أبا دلف ادعى السفارة في حياة السفير الرابع لوبق] إلى ما بعد لوفاته ،لوبذلك يكون من
املدعين في زمن الغيبة الصغرى ال الكبرى ،لوقو ابن قولويه( :ألن عندنا أن كل من ادعى األمر بعد السمري
(رحمه هللا) فهو كافر منمس ضا مضل ،لوباهلل التوفيق) ،ليس بالضرلورة أن يكون املراد منه االدعاء بعد لوفاة
السفير الرابع ،بل االدعاء بعد تنصيبه للسفارة ،فكل من يدعي السفارة بعد تنصيب السفارة فهو كاذب مفتر،
كما هو الحا في من ادعى السفارة بعد تنصيب السفير الثاي] لوالثالث أيضا ،فكانت الشيعة تكذب أي مدع
للسفارة بعد أن ثبت تنصيب السفير الحق ،لويؤيد ذلك ما يظهر من أن أبا دلف ادعى السفارة في حياة السفير
الرابع لوليس بعد لوفاته ،بل استمر في ادعاءه إلى بعد لوفاة السفير الرابع ا
لوعلى أي حا حتى لو كان كالم ابن قولويه يقصد منه بعد لوفاة السفير الرابع فهو معتمد على التوقيع
األخير ،لوبعد لوفاة السفير الرابع في تلك الفترة ال نف] السفارة إلى األبد لوإلى قيام القائم  ،فهذا ال يمكن
استفادته من كالم ابن قولويه ،لوخصوصا إذا الحظنا أنه موجه لردع فتنة معينة في تلك الفترة التي مر عليها أكثر
من ألف سنة ،لوهي فتنة أب] دلف لوأمثاله ممن ادعوا السفارة في ازمن السفراء األربعة ،لوحتى قوله( :كل) من أين
يمكن الجزم بأنه يقصد التأبيد بها ،فقد يريد  -لوهو األقرب  -الكلية في تلك الفترة لوما يقاربها ،ال إلى قيام
القائم ا
لوبغض النظر عن أي ش يء فكالم ابن قولويه  -مع جاللته  -ال يكون نصا شرعيا ،فكم من املتقدمين قد رد
عليهم من تأخر عنهم ،فالعصمة ألهلها ،لوال يمكن التعبد إال بالثقلين العاصمين لألمة ا
لومما تقدم يعرف إن ادعاء السفارة كان في زمن السفراء األربعة ،لوليس لها أثرا بعد لوفاة السفير الرابع،
()1
عكس ما يحالو ترلويجه بعض الغافلين)
ا
ّ
األمر الثالث :قال ( :إضافة إلى أنها منقوضة بعدة روايات وأحداث :منها :رواية اليماني ،وما حدث مع
الشيخ املفيد من رسائل)
إن رلواية التوقيع منقوضة بعدة رلوايات ،كما أنها منقوضة بأحداث يأت] ذكر بعضها ،لوالخص ما بينه 
في نقاط :ا
 -1إن رلواية التوقيع كليتها منقوضة برلواية اليماي] الذي يرسله اإلمام املهدي  قبل ظهوره رسوال داعيا
الناس لإلمام املهدي  لوقد تقدمت عليكم رلواية اليماي] في الليالي املاضية ا
 -2مراسالت اإلمام للشيخ املفيد (رحمه هللا) ،فقد نقل الشيخ الطوس ي في التهذيب كتابا لورد من اإلمام
املهدي  في أيام بقيت من صفر سنة عشر لوأربعمائة على الشيخ أب] عبد هللا محمد بن محمد بن النعمان
قدس هللا رلوحه لونور ضريحه ،كان فيه( :لألخ السديد لوالولي الرشيد الشيخ املفيد أب] عبد هللا محمد بن محمد
بن النعمان أدام هللا إعزازه ،من مستودع العهد املأخوذ على العباد ،بسم هللا الرحمن الرحيم أما بعد ،سالم
 -1هامش جامع األدلة :ص.30
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عليك أيها الولي املخلص في الدين املخصوص فينا باليقين إنه قد أذن لنا في تشريفك باملكاتبة لوتكليفك ما
تؤديه عنا إلى موالينا قبلك أعزهم هللا تعالى بطاعته لوكفاهم املهم برعايته لوحراسته ) ( )1ا
 -3ما د على أن هناك من يلتق] باإلمام املهدي  قبل القيام املبارك لويتعرض لتكذيب الناس :عن أب]
عبد هللا  أنه قا ( :ال يقوم القائم حتى يقوم اثنا عشر رجال كلهم يجمع على قو إنهم قد رألوه فيكذبونهم)
()2

 -4منقوضة بالرلوايات التي تقدمت في األمر األلو ا
األمر الرابع :قا ( :ثم إن السمري قا عند موته  -عندما سئل عمن بعده ( :-هلل أمر ه او بالغه) ،لوهذا لواضح
في أن السمري ال يوص ي لو اال ينكر ،بل يؤكد أن األمر سيعود) ا
إن اإلمام أمر السمري أن ال يوص ي ألحد من بعده ،لوليس معنى ذلك أن اإلمام ال يوص ي( )3ا
ا
ا
اسئلة املبحث االول:
ا
ا
س :1ابتلي توقيع السمري على مستوى السند بمحذلور مجهولية الرالوي لواالرسا
ا
بين ذلك ا
ا
س :2كيف تثبت ان متن التوقيع متشابه ؟ ا
ا
س :3بين االحتماالت التي ذكرت لتفسير املقصود باملشاهدة املنفية في توقيع
السمري ،لومن هو االرجح منها؟ لوملاذا ؟ ا
س :4الورد على قو ( :من ادعى املشاهدة قبل الصيحة كذاب مفتر) بكونه غير
مسور بين املقصود بذلك ا
س :5نف] املشاهدة مطلقا منقوض بعدة احداث اذكر اثنان منها ا

ا

 -1تهذيب األحكام :ج 1ص.38
 -2الغيبة للنعماني :ص.285
 -3ونضيف أمراً خامسا ً ذكره الشيخ ناظم العقيلي (حفظه هللا) في كتابه الرد الحاسم على منكري ذرية القائم ص:38
األمر الخامس :إنّ التوقيع غير خارج عن دائرة البداء فيمكن فيه البداء ،وعليه فمن غير المقبول أن يجعل التوقيع  -بغض النظر
عن كل ما تقدّم  -دليالً لنفي السفارة الخاصة ما دام غير خارج عن دائرة البداء.
ولتتضح فكرة البداء أكثر أذكر ما جاء في كتاب مع العبد الصالح ،حيث قال األخ الذي التقى العبد الصالح أحمد الحسن :
كنت قد سألت العبد الصالح  ذات مرّة عن السفياني وبعض التفاصيل المرتبطة بشخصيات وأحداث الظهور.
فأجابني ( : بالنسبة للتفاصيل كلها يحتمل فيها البداء ،بل هو الراجح بالنسبة لخطة عسكرية يراد بها االنتصار على العدو
وهو الشيطان وجنده ،فحتى الخروج الذي نص عليه أنه في يوم واحد فيه البداء).
ثم بعد أن ذكر بعض الروايات الشريفة ل ّخص مضامينها ،وقال ( :ماذا تفهم من الروايات ؟ القائم من المحتوم ،القائم من
الميعاد ،السفياني من المحتوم ،المحتوم ليس فيه بداء ،المحتوم فيه بداء ،الميعاد ليس فيه بداء.
 فالمحتوم فيه بداء بمعنى في تفاصيله ،وإال ّ فهذه روايات تبين أن ال بداء فيه ،أمّا أصل وجود سفياني فالبد منه ولكن ممكنيكون فالن أو فالن ،ويمكن أن يكون مبدأه من هنا أو من هناك.
 القائم من الميعاد وال بداء فيه؛ ألنه إمام فال يكون في المعصوم بداء.إذن ،فأصل قيام اليماني والسفياني والخرساني في يوم واحد واقع ضمن مساحة البداء ،فكيف يمكن أن يجعله عاقل دليالً قطعيا ً
البد من تحققه وهو مما يبدو هلل فيه) .مع العبد الصالح :ص.25
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املبحث الثاني ( :)1املعجزة املادية اجلسمانية وموضعها يف دين اهلل:

َّ
َ َ َْ
ْ َ
علة الدخو إلى هذا العالم الجسماي] هو االمتحان لواختبار الناس قا تعالى﴿ :ال ِذي خل َق امل ْو َت َلوال َح َياة
ل َي ْب ُل َو ُك ْم َأ ُّي ُك ْم َأ ْح َس ُن َع َمال َلو ُه َو ْال َعز ُيز ْال َغ ُف ُ
ور﴾ [امللك .2 :فإذا كان الناس دخلوا الدنيا لالمتحان فال يصح من
ِ
ِ
املمتحن الحكيم املطلق تفضيل بعضهم على بعض في خوض هذا االمتحان دلون سبب ،لوال يصح إلغاء امتحان
بعضهم لوإعطائهم أفضل نتيجة دلون سبب ألو مقدمات قاموا بها ا
لواملعجزة املادية الجسمانية ْ
إن لم يكن فيها أي مجا للبس لوإلقاء الشبهة من املخالفين ،فإنها ستكون
قاهرة لوتلغي مساحة الغيب ،لوال تبق] لإليمان بالغيب فسحة ،لوتقوم بإلغاء امتحان بعض املمتحنين ،لوفيها
تفضيل لبعض املمتحنين على بعض دلون سبب ،فنجد أنها تلغي امتحان من تحصل له  -على فرض حصولها ،-
حيث إن إيمانه يكون إيمانا ماديا محضا لويسبة الغيب فيه صفرا ،لونجد أن من تحصل معه قد فضل على غيره
لوحصل على الجنة دلون امتحان ،لوبالتالي لم تحقق العدالة بين الداخلين في االمتحان ،لولهذا فنحن نقو التالي:
أن تكون املعجزة املادية ْ -
البد ْ
إن أتت  -ضمن حدلود ال تنقض السنة اإللهية لإليمان بالغيب ا
ا
لولو استقرأنا النص الديني بين أيدينا نجد التالي :ا
ا
يف القرآن:
ً
أوال :آيات تبين أن األنبياء يأتون باملعجزة بإذن هللا ،لوربما ال يأذن هللا :ا
ََْ َ ْ
ُ َّ
ند الله َلو َما ُي ْشع ُر ُك ْم َأ َّن َها إ َذا َج ْ
ات ع َ
َ ُ
َ َ ْ َ ٌ َّ ْ ُ َّ
َ َ َْ
اءت
ِ
ِ
﴿لوأقس ُموا ِبالل ِه ج ْهد أي َم ِان ِه ْم ل ِئن جاءت ُه ْم آية ل ُيؤ ِمنن ِب َها ق ْل ِإن َما اآلي ِ
ِ
َ ْ َ
ال ُيؤ ِم ُنون﴾ [األيعام .109 :ا
َّ ُ ْ َّ َ ْ َ ُ َ َّ
ََ َ
﴿لو َق ُالوا َل ْوَال ُأنز َ َع َل ْيه َآي ٌ
َ
ند الل ِه َلوِإ َّن َما أنا ن ِذ ٌير ُّم ِاب ٌين﴾ [العنكبوت .50 :ا
ات ِمن رِب ِه قل ِإنما اآليات ِع
ِ
ِ
ا
ً
ْ
ثانيا :آيات بينت أن املعجزات إن أتت قاهرة لولم تبق] للغيب شيئا ،ال يقبل اإليمان من خاللها :ا
َ ْ َ ُ
نظ ُر َ
ض َ
ض َ
ات َرب َك َال َي َنفعُ
ات َرب َك َي ْو َم َي ْأ ِت] َاب ْع ُ
لون إ َّال َأن َت ْأ ِت ُيه ُم ْاملَآل ِئ َك ُة َأ ْلو َي ْأ ِت َ] َرُّب َك َأ ْلو َي ْأ ِت َ] َب ْع ُ
آي
آي
﴿هل ي
ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ِ
َْ ُ َْ َ
َ َُ َ ْ َ ُ
َ َ َْ ُ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
انت ِظرلوا ِإنا منت ِظرلون﴾ [األيعام .158 :ا
ن ْفسا ِإيمانها لم تكن آمنت ِمن قبل ألو كسبت ِفي ِإيم ِانها خيرا ق ِل ا
َ
َ َُ
َ
َ
لواآلية لواضحةَ :
﴿ي ْو َم َي ْأ ِت] َب ْع ُ
ات َرِب َك ال َي َنف ُع ن ْفسا ِإ َيم ُان َها ل ْم تك ْن َآم َن ْت ِمن ق ْب ُل﴾ ،فعندما تأت] بعض
ض َآي ِ
اآليات (املعجزات) ال يقبل هللا اإليمان هذا مع أننا يعرف حقيقة قبو التوبة إلى آخر نفس إذن ،ال مجا هنا
إال ْ
أن يكون املعنى؛ إن هذه اآليات ألغت االمتحان ،بحيث أصبح حا اإليسان كامليت الذي خرج من دنيا
االمتحان ،فال يقبل منه إيمان لوال عمل ،أي أنه ألغي امتحانه ألو قل لوضعت اإلجابات أمامه بوضوح (معجزة
قاهرة) لولم يعد هناك معنى لطلب إجابته على السؤا املطرلوح ا
نت َأ َّن ُه ال إلـهَ
ود ُه َب ْغيا َلو َع ْدلوا َح َّتى إ َذا َأ ْد َر َك ُه ْال َغ َر ُق َقا َ َآم ُ
يل ْال َب ْح َر َف َأ ْت َب َع ُه ْم ف ْر َع ْو ُن َلو ُج ُن ُ
َ
﴿لو َج َالو ْز َنا ب َبني إ ْس َرا ِئ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ََْ َ َْ َ َْ َُ َ
يل َلو َأ َن ْا م َن ْاملُ ْ ا َ
ين * َف ْال َي ْو َم ُن َنج َ
نت م َن ْاملُ ْفسد َ
إ َّال َّال ِذي َآم َن ْت ب ِه َب ُنو إ ْس َرا ِئ َ
يك
ِ ِ
س ِل ِمين * آآلن لوقد عصيت قب ُل لوك ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ
َ ْ َ َ ََ ُ َ
َّ
َ
ن
ن
اس عن آيا ِتنا لغا ِفلو ﴾ [يويس ،.92 - 90 :لوقد كتبت في بيان معنى
ِببد ِنك ِلتكو ِملن خلفك آية لوِإن ك ِثيرا ِمن الن ِ
هذه اآليات فيما مض ى لويمكن مراجعة (تفسير آية من سورة يويس) ا
 -1ما بين المعقوفين من المُعد ،وجميع هذا المبحث مستل من كتاب عقائد االسالم للسيد أحمد الحسن (ع)؟
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ً
َ ُ ْ َ َّ ُ
الس َح َرة
ثالثا :آيات تبين أن الذين آمنوا عند نزلو املعجزة يقبل هللا إيمانهم ،لوإيمانهم صحيح﴿ :فأل ِق]
َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ
ُس َّجدا َق ُالوا َآم َّنا ب َرب َه ُار َ
ات ْال ُع َلى * َج َّن ُ
الد َ َج ُ
لون َلو ُم َ
ات
ات فأ ْلول ِئك ل ُه ُم َّ ر
وس ى لومن يأ ِت ِه مؤ ِمنا قد ع ِمل الص ِالح ِ
ِ ِ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ
َ ْ َ ْ ي َ ْ َ ْ ََْ ُ َ
عدن تج ِر ِمن تح ِتها األنهار خ ِال ِدين ِفيها لوذ ِلك جزاء من تزكى﴾ [طه .76 - 70 :ا
لوسبب قبو إيمانهم هو أنهم لم يحصلوا على اإلجابة الكاملة ،لوإنما حصلوا على بعض اإلجابة ،أي كمن
تعطيه إشا ات لوعالمات تساعده على جواب أسئلة االمتحان ،فهو ْ
لوإن كان بمستوى أقل من اآلخر الذي أجاب
ر
ُ
بدلون مساعدة ،لولكن بالنتيجة هذا أيضا يقبل منه الجواب؛ ألنه أثبت أن لديه معرفة بقدر ما ،مكنته من
الوصو للجواب لوإن كانت بمساعدة معينة ،أي أن هؤالء لم َ
يلغ امتحانهم لولم توضع أمامهم أجوبة أسئلة
االمتحان حتى يكون جوابهم بال قيمة ،لوهكذا فهم لم يخرجوا من االمتحان كحا الفئة في "ثانيا" ا
ا
ً
رابعا :املعجزات البد ْ
أن يكون فيها ش يء من اللبس :ا
ََ
َ
ََ
ْ
َ َّ ْ
ْ
َ
﴿لول ْو َج َعل َن ُاه َملكا ل َج َعل َن ُاه َر ُجال َلولل َب ْس َنا َعل ْي ِهم َّما َايل ِب ُسون﴾ [األيعام .9 :ا
ا
خالصة ما تقدم :إن اآليات تأت] بإذن هللا لوليس بطلب الناس ،لوبالتالي فطلب الناس للمعجزة لوامتناع
الرسو من تقديمها ال يعني عدم أحقية الرسو أيضا :هناك معجزات يقبل إيمان اإليسان عندما تأت] لويراها،
لوهناك آيات ال يقبل إيمان اإليسان عندما تأت] أيضا :هللا يقو إن اآلية إذا أرسلتها أجعل فيها لبسا كما تقدم
ََ
َ
ََ
ْ
َ َّ ْ
ْ
َ
﴿لول ْو َج َعل َن ُاه َملكا ل َج َعل َن ُاه َر ُجال َلولل َب ْس َنا َعل ْي ِهم َّما َيل ِب ُسون﴾ ا
إذن ،اآلية التي يقبل اإليمان من خاللها هي اآلية التي فيها لبس ،الوالتي تركت مجاال لإليمان بالغيب ،أما اآلية
التي ال يقبل اإليمان من خاللها؛ فهي اآلية التي ال لبس فيها لوال مجا ألحد للطعن فيها لوهذا األمر أيضا لواضح
َ
َ
من قصة موس ى ،ففرعون استطاع الطعن لوالتشكيك بمعجزة العصا عندما تحولت إلى أفعى﴿ :قا َ َآم ُنت ْم ل ُه
َ َ ُ َ َ ُ
َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َّ ُ َ َ ُ ُ َّ
َ َ َ ُ ْ َ ُّ ْ
ْ
َ َّ ُ ُ
ندنا قالوا ل ْوال ألو ِت َ]
السح َر﴾ [طه﴿ ،.71 :فل َّما جاءه ُم الحق ِمن ِع ِ
قب َل أن آذن لكم ِإ انه لك ِب ُيركم ال ِذي عل َمكم ِ
وس ى من َق ْب ُل َق ُالوا س ْح َران َت َظ َاه َرا َلو َق ُالوا إ َّنا اب ُكل َكاف ُر َ
وس ى َأ َلو َل ْم َي ْك ُف ُرلوا ب َما ُألوت َ] ُم َ
م ْث َل َما ُألوت َ] ُم َ
لون﴾ ،لولكنه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عجز عن التشكيك بمعجزة ايشقاق البحر لوخضع لوصدق لوقا آمنتَ ،
يل ْال َب ْح َر َف َأ ْت َب َع ُهمْ
﴿لو َج َالو ْز َنا ب َبني إ ْس َرا ِئ َ
ِ ِ ِ
ْ َ ْ ُ َ ُ ُ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ
َّ َّ
ُ
يل َلو َأ َن ْا منَ
َ
ْ
َ
َ
نت أ َّن ُه ال ِإ ِل َـه ِإال ال ِذي َآم َن ْت ِب ِه بنو ِإسرا ِئ
ِفرعون لوجنوده بغيا لوعدلوا حتى ِإذا أدركه الغرق قا آم
ِ
ْاملُ ْسلم َين﴾ [يويس ،.90 :لولكن لم يقبل إيمانه؛ ألنه إيمان بمعجزة قاهرة ال لبس فيها لوال تقبل التشكيك﴿ ،آآلنَ
ِِ
ص ْي َت َق ْب ُل َلو ُك َ
ين * َف ْال َي ْو َم ُن َنج َ
يك ب َب َدن َك ل َت ُكو َن املَ ْن َخ ْل َف َك َآية َلوإ َّن َكثيرا م َن َّ
نت م َن ْاملُ ْفسد َ
الناس َعنْ
َلو َق ْد َع َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ ُ َ
َآيا ِت َنا لغا ِفلون﴾ [يويس .92 - 91 :ا
بل حتى على مستوى اآليات التي تبين طلب املخالفين للمعجزة من رسو هللا محمد (صلى هللا عليه لوآله)
َّ ُ ْ َّ َ ْ َ ُ َ َّ
ََ َ
﴿لو َق ُالوا َل ْوَال ُأنز َ َع َل ْيه َآي ٌ
كقوله تعالىَ :
ند الل ِه َلوِإ َّن َما أنا ن ِذ ٌير ُّم ِب ٌين﴾ [العنكبوت،.50 :
ات ِمن ارِب ِه قل ِإنما اآليات ِع
ِ
ِ
فهي تتعارض ظاهرا مع ما نقل تاريخيا من معجزاته حيث يمكن أن يفهم بعضهم من هذه اآلية أنه لم يأت]
بمعجزة لولهذا هم يطلبون منه املعجزة لوهو يتحجج بأن املعجزة عند هللا ،لوالحقيقة إن هذا األمر بالنسبة لبعض
من يطعنون باإلسالم لوصحة نبوة الرسو (صلى هللا عليه لوآله) يمثل تعارضا لواضحا ،فهو على األقل تعارض بين
النص القرآي] لواملنقو في ادعاء حصو معجزات للرسو محمد (صلى هللا عليه لوآله) ،لولكن الحقيقة إنه ال
يوجد أي تعارض؛ األن املعجزات تقع ضمن القانون العام لوالسنة اإللهية لإليمان بالغيب ،أي كون اإليمان
املقبو هو اإليمان بالغيب ،لوبالتالي فاملعجزات التي يطرحها املرسلون لومنهم محمد (صلى هللا عليه لوآله) أمام
املخالفين املدعوين لإليمان ال تكون قاهرة ،بينما يطلب املنكرلون معجزات قاهرة ال لبس فيها ا
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لواملعجزة ْ
إن لوقعت قاهرة لولم تبق] للغيب شيئا لم يقبل اإليمان من خاللها ،لولذا فهي ال تأت] ليؤمن املعاند
من خاللها بل تقع إما :ا
 -1أمام املؤمنين ،لوبالتالي ال يكون لها أثر على كون إيمانهم بالغيب؛ ألن إيمانهم سبق لوقوعها يعم ،هي تزيد
ُ
يقينهم ،لوتكونا حجة على من تنقل لهم ا
 -2أمام من هم على لوشك اإليمان لواإلقرار بالحق ،لوبالتالي فهي لم تلغي مساحة الغيب من إيمانهم؛ حيث
إنهم لوصلوا إلى يسبة ترجيح لصدق الدعوة اإللهية ،لوبالتالي فهم مؤمنون بالدعوة اإللهية بقدر ما لولكنهم لم
يعلنوا إيمانهم
 -3أمام الكافرين املعذبين بها ،كمعجزة طوفان نوح (عليه السالم) ،لومعجزة شق البحر ملوس ى (عليه
السالم) ا
إن لوقعت املعجزة أمام الجميع ،ألو أمام املنكرين الذين يطلب إيمانهم بها؛ فالبد ْ
لوعادة ْ
أن يكون فيها مجاال
للغيب ،لويكون فيها لبسا لهذا فالكفار لم يكونوا يرلون أن ما لوقع مرافقا لدعوة محمد معجزات؛ حيث إنهم
َ
يعتبرلون ن ْق َل املؤمنين بمحمد (صلى هللا عليه لوآله) ملا حصل أمامهم كذبا ،لويعتبرلون ما لوقع أمامهم هم أنفسهم
َ ََ ُ ْ
َ َ ُّ ْ
ألو ما لوقع أمام آخرين منهم مجرد سحر ألو ألوهامَ ،
﴿لو َل ْو َف َت ْح َنا َع َل ْيهم َبابا م َن َّ
الس َم ِاء فظلوا ِف ِيه َي ْع ُر ُجو ان * لقالوا
ِ
ِ
َّ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ٌ َّ ْ ُ ُ َ
ورلون﴾ [الحجر ،.15 - 14 :ألو مجرد تخرصات لوتألو لحوادث طبيعية
ِإنما س ِكرت أبصارنا بل نحن قوم مسح
تحصل كل يوم ،فمن يهلكه هللا مباشرة بحصان يجره للنار ألو يقع عليه حجر لويقتله لتجالوزه على محمد (صلى
هللا عليه لوآله)؛ هم يعتبرلونه مجرد حادث طبيعي ،لوأن املوت جاري لويحصل كل يوم ْ
لونقل املؤمنين بمحمد
(صلى هللا عليه لوآله) لحنين الجذع الذي في املسجد لرسو هللا (صلى هللا عليه لوآله)؛ يعتبره املخالفون كذبا،
لوأن املؤمنين بمحمد (صلى هللا عليه لوآله) يحالولون التسويق ملحمد (صلى هللا عليه لوآله) ،ا
َ َ ُ َ َْ
لوهكذا تستمر عملية الرد على املعجزات غير القاهرة التي تبق] للغيب مساحة ،لوهذا قولهم﴿ :لوقالوا لوال
َّ ُ ْ َّ َ ْ َ ُ َ َّ
ََ َ
ُأنز َ َع َل ْيه َآي ٌ
ند الل ِه َلوِإ َّن َما أنا ن ِذ ٌير ُّم ِب ٌين﴾ [العنكبوت ،.50 :أي أنهم يريدلون آيات
ات ِمن رِب ِه قل ِإنما اآليات ِع
ِ
ِ
قاهرة لواضحة ال لبس فيها ال تبق] لإليمان بالغيب أي يسبة ،هذا هو مختصر طلبهم ،لوهو طلب مستمر إلى اليوم،
في حين أنه منافي للعقل لوالنص الديني لوللسنة اإللهية ،لولم يقع فيما مض ى لولن يقع فيما بقى؛ ألن معناه إلغاء
امتحان بعض الخلق رغم أنهم دخلوا للدنيا لالمتحان ،لوهذا سفه ال يصدر من حكيم مطلق ،فكيف يدخل
الناس لالمتحان ثم يلغي امتحان بعضهم دلون بعض لودلون سبب اجح لودلون ْ
أن يكون هناك مائز بين من ألغي
ر
امتحانه لوبين من يتم امتحانه؟!!! ا
ْ
لوكيف يدخل من ألغي امتحانه للجنة في حين يدخل املمتحن إلى النار إن فشل في االمتحان ،أين هي إذن
عدالة هللا سبحانه لوتعالى في هذا القو لواالفتراء على هللا؟!!! ا
فاملحصلة من القرآن لوالعقل معا؛ إن مسألة املعجزة لها حدلود لوقيود ،لوليست بالعبثية لوالعشوائية التي
يصورها العلماء غير العاملين ،خصوصا لوهم يواجهون األنبياء لواأللوصياء في كل زمان ا
فاملعجزة كما تبين ال تأت] لرغبة الرسو لوال رغبة املكلفين ،بل هي أمر هللا يجريه هللا متى شاء لوأينما شاء
إن جاءت يجب ْ
لواملعجزة املادية ْ
أن ال تلغي مساحة الغيب؛ ألن القانون اإللهي لوالسنة اإللهية هي اإليمان
بالغيب ،بينما لولألسف يطلب أكثر الناس لوعلى مر العصور معجزات تقهرهم على اإليمان لوال تبق] أي مساحة
للتألو ألو الشك ،لوبالتالي فهم يطلبون إيمانا ماديا محضا ال مساحة للغيب فيه ،لوهذا إيمان ال يقبل ،لوبالتالي
ا
فهم يطلبون طلبا سفيها ال يحققه هللا لهم؛ ألنه حكيم مطلق لوال يجاري السفهاء في سفاهتهم
ا
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الخالصة:
ْ
املعجزة املادية التي يمكن أن تأت] من هللا لويقبل هللا إيمان من يؤمن بسببها؛ هي املعجزة املادية غير القاهرة،
كتحو عصا موس ى (عليه السالم) إلى ثعبان ( ،)1لوسماع بعض املؤمنين أنين الجذع لرسو هللا (صلى هللا عليه
لوآله) ،لوإطعام رسو هللا محمد (صلى هللا عليه لوآله) الخلق الكثير بالطعام القليل ،لوهالك بعض من كان في
الطف بدعاء اإلمام الحسين (عليه السالم) ،لوانتصار مظلومية الحسين (عليه السالم) ،لوشفاء بعض املرض ى،
لوغيرها من معجزات األنبياء لواأللوصياء ،لوهذه املعجزات مشتبهة  -بقدر ما  -على أكثر الناس الذين لواجهوها؛ حيث
التمييز  -مئة باملئة ْ -
إن كان األمر كما قا فرعون :سحران تظاهرا ،أم أن ما جاء به موس ى معجزة لوما
ا
ال يمكنهم
()2
جاء به السحرة سحر فقط  ،لوهذا يعني أن املعجزة  -غير القاهرة  -ليست دليال قائما بذاته ،لوإنما هي مؤيد
لودليل داعم للنص ا
أما من يعتبرلون املعجزة غير القاهرة دليال قائما بذاته؛ فغاية ما يحتجون به هو :إن املعجزة لو أجريت على
يد املبطل لكانت إضالال للناس ،لوهو أمر ال يصدر من الحكيم املطلق لولكنهم لم يلتفتوا إلى أن الكالم في نفس
إثبات كونها معجزة للناس الذين يواجهونها ،فاألمر مشتبه لوفيه لبس كما نص القرآن ( ،)3لوكما بيانت لوكما هو ِبين
في كل معاجز األنبياء التي لوقعت أمام غير املؤمنين لوالتي هي موضوع البحث كعصا موس ى (عليه السالم) ا
إذن ،موضع املعاجز في دين هللا هو أنها مؤيد لودليل غير مستقل بذاته ،بل بانضمامه إلى غيره ،أي أنها لو
أتت مع الدليل القائم بذاته ،فستكون زائدة عن الحاجة ،لوموضعها في دين هللا سيكون لزيادة اليقين ،لوحث
الناس على اإليمان بخليفة هللا في أرضه الذي أتى بالدليل (النص) ا
هذا يعني أيضا أن طريق معرفة اإلمام املهدي الغائب منذ أكثر من ألف عام مسدلود عند من دليلهم عليه
هو ْ
أن يأتيهم باملعجزة ا
مناقشة بعض األقوا في املعجزة :ا
قا الحلي :ا
«الثالث :اإلمام يجب أن يكون منصوصا عليه ألن العصمة من األمور الباطنة التي ال يعلمها إال هللا
)(4
تعالى فال بد من نص من يعلم عصمته عليه ألو ظهور معجزة على يده تد على صدقه»
ا
قا املقداد السيوري لوهو يعلق على قو الحلي :ا
 .1وليس كشق البحر لموسى (عليه السالم)؛ ألن هذه معجزة قاهرة ،وال يقبل إيمان من يؤمن بسببها ،كما لم يقبل هللا إيمان
فرعون عند إيمانه بسبب هذه المعجزة القاهرةَ " ،و َجا َو ْزنَا بِبَنِي إِ ْس َرائِي َل ْالبَحْ َر فَأ َ ْتبَ َعهُ ْم فِرْ عَوْ نُ َو ُجنُو ُدهُ بَ ْغيا ً َو َع ْدواً َحتَّى إِ َذا أَ ْد َر َكه ُ
نت أَنَّهُ ال إِلِـهَ إِال َّ الَّ ِذي آ َمن ْ
ق قَا َل آ َم ُ
ْال َغ َر ُ
صيْتَ قَ ْب ُل َو ُكنتَ ِمنَ ْال ُم ْف ِس ِدينَ * فَ ْاليَوْ َم
َت بِ ِه بَنُو إِ ْس َرائِي َل َوأَنَاْ ِمنَ ْال ُم ْسلِ ِمينَ * آآلنَ َوقَ ْد َع َ
اس ع َْن آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ".
ك لِتَ ُكونَ لِ َم ْن خ َْلفَ َ
ك بِبَ َدنِ َ
نُنَجِّي َ
ك آيَةً َوإِ َّن َكثِيراً ِّمنَ النَّ ِ
 .2أي كيف للشخص الناظر لعصي السحرة وعصا موسى (عليه السالم) أن يميز ويحكم أن ما فعله السحرة سحراً وما فعله
موسى معجزة ؟ فنفس مسألة التهام عصا موسى لعصيهم أو أفعى موسى ألفاعيهم ردها فرعون بسهولة بأنهما سحران تظاهرا
(سحران تظاهرا) وأن موسى (عليه السالم) ساحر عظيم ،ولهذا تفوق سحره على سحر السحرة (كبيركم)" ...فَلَ َّما َجاءهُ ُم ْال َح ُّ
ق
ِم ْن ِعن ِدنَا قَالُوا لَوْ َال أُوتِ َي ِم ْث َل َما أُوتِ َي ُمو َسى أَ َولَ ْم يَ ْكفُرُوا بِ َما أُوتِ َي ُمو َسى ِمن قَ ْب ُل قَالُوا ِسحْ َرا ِن تَظَاهَ َرا َوقَالُوا إِنَّا بِ ُك ٍّل َكافِرُونَ "
[القصص" .]48 :قَا َل آ َمنتُ ْم لَهُ قَ ْب َل أَ ْن آ َذنَ لَ ُك ْم إِنَّهُ لَ َكبِي ُر ُك ُم الَّ ِذي َعلَّ َم ُك ُم السِّحْ َر[ "....طه" .]71 :قَا َل آ َمنتُ ْم لَهُ قَ ْب َل أَ ْن آ َذنَ لَ ُك ْم إِنَّهُ
علَّ َم ُك ُم السِّحْ َر[ "...الشعراء.]79 :
لَ َكبِي ُر ُك ُم الَّ ِذي َ
علَ ْي ِهم َّما يَ ْلبِسُونَ " [األنعام.]9 :
َ " .3ولَوْ َج َع ْلنَاهُ َملَكا ً لَّ َج َع ْلنَاهُ َر ُجالً َولَلَبَ ْسنَا َ
 .4الباب الحادي عشر  -العالمة الحلي.
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إشارة إلى طريق تعيين اإلمام ،لوقد حصل اإلجماع على أن التنصيص من هللا لورسوله لوإمام
«أقو  :هذه ا
سابق سبب مستقل في تعيين اإلمام (عليه السالم) ،لوإنما الخالف في أنه هل يحصل تعيينه بسبب غير النص أم
ال ،فمنع أصحابنا اإلمامة من ذلك مطلقا لوقالوا ال طريق إال النص ،ألنا قد بينا أن العصمة شرط في اإلمامة،
لوالعصمة أمر خف] ال اطالع عليه ألحد إال هللا فال يحصل حينئذ العلم بها ،في أي شخص هي ،إال بإعالم عالم
الغيب لوذلك يحصل بأمرين :أحدهما :إعالمه بمعصوم كالنبي (صلى هللا عليه لوآله) فيخبرنا بعصمة اإلمام (عليه
السالم) لوتعيينه لوثانيهما :إظهار املعجزة على يده الدالة على صدقه في ادعائه اإلمامة» ) (1ا
بينت فيما تقدم أن النص من الحجة السابق املباشر ألو غير املباشر؛ هو الدليل لتشخيص خليفة هللا في
أرضه أما املعجزة فمؤيد ،لوأما كالم الحلي لوالسيوري في املعجزة هنا فليس له لوجه إال إن كان مبنيا على أن
املعجزة عند اإلتيان بها تأت] ظاهرة بشكل ال لبس فيه ،على أنها معجزة ملن يواجهون بها ،لوهذا أمر غير موجود في
أرض الواقع بالنسبة للمعاجز التي يقبل إيمان من يؤمن عندما تظهر أمامه ،حيث إنها تكون مشتبهة لوفيها لبس
ََ
َ
ََ
ْ
َ َّ ْ
ْ
َ
﴿لول ْو َج َع ال َن ُاه َملكا ل َج َعل َن ُاه َر ُجال َلولل َب ْس َنا َعل ْي ِهم َّما َيل ِب ُسون﴾ [األيعام.9 :
لك] ال تلغي مساحة الغيب من اإليمان،
إذن ،ال يمكن في الواقع تطبيق القاعدة العقلية املتقدمة إال على املعجزة القاهرة عندما تظهر للناس؛ ألنها ال
تبق] مساحة للبس لوالشبهة ،لوهذه ليست موضوع البحث كما تقدم ،فهي أصال ليست موضوعا لإليمان ،لوال
يقبل إيمان من يؤمن بها ،كما تبين سابقا عند مناقشة هذا األمر عقال لونقال ا
فالحقيقة إن املشكل الذي لواجهه هؤالء الفقهاء لوجعلهم يقعون في هذا الخطأ؛ هو أنهم لم يتمكنوا من
التمييز بين املعجزة القاهرة التي ال يقبل إيمان من ي اؤمن بسببها ،كما حصل مع فرعون عندما فلق هللا البحر
ملوس ى (عليه السالم) ،لوغير القاهرة التي يقبل إيمان من يؤمن بسببها ،كما حصل مع السحرة عندما تحولت
عصا موس ى (عليه السالم) إلى أفعى لوالتهمت عصيهم التي كان يراها الناس أفاعي تسعى ،فهذه األخيرة لوالتي هي
موضوع البحث مشتبهة لوفيها لبس ،لوهي ملن لواجهها ليست معجزة ظاهرة مئة باملئة .ا
انتهى ما عن كتاب عقائد االسالم ا
اسئلة املبحث الثاني:
س :1ما املقصود باملعجزة القاهرة ؟ ا
س :2املعجزة القاهرة تنافي االمتحان بين ذلك ا
س :3ملاذا املعجزات البد ان يكون فيها لبس؟ ا
س :4املعجزة ال تأت] لرغبة الرسو لوال املكلفين ملاذا ؟ ا
س :5عدم التفريق بين املعجزة القاهرة لوغيرها الوقع الفقهاء في خطأ بين ذلك ا

 .1تعليق على الباب الحادي عشر  -المقداد السيوري :ص.101 - 100
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املبحث الثالث ( :)1خليفة اهلل والصفات املعجزة (:)2
بعضهم يعتقد أن من صفات املعصوم أنه ال ظل له ،لوأنه إذا مش ى على الحجر يؤثر فيه لوال يؤثر في األرض
الرخوة ،لوأنه ال تأكل لحمه السباع ألو ال تهاجمه السباع الخ ا
لوالحق إن هذا اعتقاد باطل ،لومن يعتقد أن املعصوم يتصف باملعجز كصفة مالزمة له (عليه السالم) فهو
منحرف العقيدة ،لوحاله أنه:
ألوال :مخالف للقرآن الذي يعتبر محمدا (صلى هللا عليه لوآله)  -أفضل خلفاء هللا  -أنه بشر لوله الصفات
ُ
الجسمانية البشرية ،لوميزته رلوحية نتيجة إلخالصه (صلى هللا عليه لوآله) لوليست جسمانية ،قا تعالى﴿ :ق ْل ِإ َّن َما
َ ْ
وحى إ َل َّي َأ َّن َما إ َل ُه ُك ْم إ َل ٌه َلواح ٌد َف َمن َك َ
َأ َنا َب َش ٌر م ْث ُل ُك ْم ُي َ
ان َي ْر ُجو ل َقاء َربه َف ْل َي ْع َم ْال َع َمال َ
ص ِالحا َلوال ُيش ِر ْك ِب ِع َب َاد ِة َرِب ِه
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأ َحداا﴾ [الكهف ،.110 :لوقا تعالىُ ﴿ :ق ْل إ َّن َما َأ َنا َب َش ٌر م ْث ُل ُك ْم ُي َ
وحى إ َل َّي َأ َّن َما إ َل ُه ُك ْم إ َل ٌه َلواح ٌد َف ْ
اس َت ِق ُيموا إ َلي ِهْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ْ
اس َت ْغف ُر ُ
َلو ْ
ين﴾ [فصلت .6 :ا
لوه َلو َلو ْي ٌل ِلل ُمش ِر ِك َ ا
ِ
ثانيا :متهم هلل بمخالفة العد  ،لوتفضيل بعض الخلق على بعض قبل امتحانهم لوظهور فضل بعضهم على
بعض بالعمل ا
ثالثا :متهم هلل بمخالفة الحكمة؛ حيث رغم أن خلفاءه لهم صفات معجزة كما يدعي منحرفو العقيدة،
زلودهم هللا بمعجزات هي أقل ظهورا في اإلعجاز من تلك الصفات ،فالتأثير في الحجر الذي يتصف به موس ى
(عليه السالم)  -بحسب أصحاب العقيدة الفاسدة  -أعظم من معجزة لوقتية تأت] مع موس ى (عليه السالم) ،لوهي
تحو عصا إلى أفعى ،فلما دخل موس ى إلى قصر فرعون أكيد أنه هدم أرضية قصر فرعون بحسب دعوى هؤالء
السفهاء؛ حيث إنهم يعتقدلون أنه يتصف بالتأثير في الحجر ،لوهذا أمر أثره باق لوال يمكن أن يقا إنها سحر ،فما
حاجة موس ى بعد كل هذا لعصا تتحو إلى أفعى ،لويقو عنها فرعون إنها سحر ا
رابعا :بهذه العقائد املنحرفة كعقيدة أن الحيوانات املفترسة ال تأكل ألو ال تهاجم املعصوم ألو اإلمام؛ يعط]
هؤالء تخويال لقتلة الحسين (عليه السالم) بقتله ،بل لويعطون الحجة ملن ال يؤمن بالحسين (عليه السالم)؛ ألنه
بحسب هذه العقيدة يثبت عندهم أنه (عليه السالم) ليس إماما ،ألن الخيل لوهي حيوانات أليفة داست على
صدره ،فلو كانت الحيوانات املفترسة ال تؤذي اإلمام الحق ألو خليفة هللا ،فمن باب ألولى أن الخيل األليفة ال
تدلوس على صدره ،لوهكذا يعط] هؤالء باعتقاداتهم الباطلة حجة للذين ال يؤمنون بآ محمد (عليهم السالم) ْ
أن
يطعنوا بإمامة األئمة (عليهم السالم) ا

 -1اضافة عنوان المبحث الثالث من المعدّ .وجميع مادة هذا البحث من كتاب عقائد االسالم للسيد أحمد الحسن (ع).

 .2المراد بالصفة المعجزة هي الصفة التي يتصف بها كل حياته وال تفارقه ،وهذه غير المعجزة التي تحصل في وقت معين مع
خليفة من خلفاء هللا ،وال تحصل مع خليفة آخر في وقت آخر ،فمثالً إذا جاءت رواية وقالت إنهم رأوا خليفة هللا يمشي في الشارع
وال ظل له ،فهذه ال إشكال فيها كونها لو صحت ستكون معجزة حصلت لمن رأى ليؤمن أو ليزداد إيمانه ويقصها أيضا ً فينتفع بها
غيره .أما لو روي أن خليفة هللا قال إن من صفات أو خصال خلفاء هللا أنهم ال ظل لهم ،فهذه رواية باطلة ومن يعتقد بها فهو
منحرف العقيدة كما بينت .ومثال آخر :لو قال شخص إني رأيت أن خليفة هللا لم تأكله السباع أو سجدت له أو خضعت بين يديه فال
إشكال في هذا لو صحت الرواية؛ ألن هذا معجز يمكن أن يحصل .أما لو روي أن شخصا ً قال :إن خليفة هللا صفته أنه ال تأكله
السباع ،فهذه رواية باطلة ومن يعتقد بها منحرف العقيدة ،وأقل ما فيه من انحراف هو أنه في حقيقته كافر باإلمام الحسين (عليه
ْ
أكلت من جسده ،فبحسب هذا المنحرف أن الحسين ليس إماماً ،بل وهؤالء
السالم) ،فقد روي أن الخيل داست صدره ،والسباع
المنحرفون أعطوا لمن ال يؤمن بإمامة الحسين العذر ليكفروا بإمامته.
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لوالحقيقة إن ما رلوي هو عكس هذه العقيدة تماما ،فقد رلوي أن املفترسات تجرأت على جسد الحسين
(عليه السالم) كما تجرأ البشر لوكما تجرأت الخيو  ،رلوي أن الحسين (عليه السالم) ملا عزم على الخرلوج إلى
العراق قام خطيبا فقا :
ْ
َ َّ
ُ َّ ْ َ
ص َّلى ُ
شاء ُ
هللاَ ،لوال ُق َّو َة إال باهللِ[َ ،لو َ
« ْال َح ْم ُد ِلل ِه لوما َ
هللا َعلى َر ُس ِول ِه ،.خط امل ْو ُت َعلى ُلول ِاد َآد َم َمخط
ِ
ِ
ََ َ
ْ
ُ ُ َ َ َ َ ْ ََ
اشت َ
ْ َ
الدة َعلى جيد ْال َف َ َ ْ َ َ
َ ْ
ياق َي ْع ُق َ
ص َر ٌع أنا الق ِيه ،كأي] ِبأ ْلوصالي
وب ِإلى يوسف ،لوخير لي م
ِ
تاة ،لوما ألولنهي ِإلى أسالفي ِ
ِ
ال ِق ِ
ُ َّ
ُت َقط ُعها ُع ْس ُ
الن ْال َف َلوات َب ْي َن َّ
الءَ ،ف َي ْم َأل َّن مني َأ ْكراشا َجوفا َلو َأ ْجرَبة ُس ْغبا ،ال َم َ
النوالويس َلو َك ْرَب َ
حيص َع ْن َي ْوم ،خط
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َْ َ ْ
ََْ
َ َ ْ َ ُ َّ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
هللا (صلى هللا
هللا ِرضانا أهل البي ِت ،نص ِبر على بال ِئ ِه لويوفينا أجور الص ِابرين ،لن تشذ عن ارسو ِ ِ
ِبالقل ِمِ ،رض ى ِ
َ
ْ
ٌ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ ْ
َُ َ
َ
عليه لوآله) ُل ْح َم ُتهَ ،لوه َي َم ْج ُموعة له في َح َ
باذال فينا
ظير ِة القد ِس ،تق ُّر ِب ِه ْم ع ْينه ،لوينجز ِب ِه ْم لوعده ،من كان ِ
ِ
ْ َ ُ َ
َ ْ َ ُ ََْْ َ ْ َ َ َ
)(1
َ
ََُ َ
ْ
ُ
ٌ
هللا نفسه فليرحل معنا ف ِإي] ر ِاحل مص ِبحا ِإن شاء الله [تعالى».ا ا
ُم ْهجته ،لو ُم َو ِطنا على ِل ِ
قاء ِ
لوقالت زينب بنت علي (عليها السالم) :ا
« أظننت يا يزيد انه حين اخذ علينا بأطراف األرض لوأكناف السماء فأصبحنا يساق كما يساق
مع اي] لوهللا يا عدلو هللا لوابن عدلوه
األسارى أن بنا هوانا على هللا لوبك عليه كرامة لوان هذا لعظيم خطرك
استصغر قدرك لواستعظم تقريعك غير أن العيون عبرى لوالصدلورا حرى لوما يجزي ذلك ألو يغني عنا لوقد قتل
الحسين (عليه السالم) لوحزب الشيطان يقربنا إلى حزب السفهاء ليعطوهم أموا هللا على انتهاك محارم هللا
فهذه األيدي تنطف من دمائنا لوهذه األفواه تتحلب من لحومنا لوتلك الجثث الزلواك] يعتامها عسالن الفلوات
فلئن اتخذتنا مغنما لتتخذن مغرما حين ال تجد إال ما قدمت يداك ا» ) (2ا
« لولئن جرت علي الدلواهي مخاطبتك إي] الستصغر قدرك ،لوأستعظم تقريعك لوأستكثر توبيخك ،لكن
العيون عبرى ،لوالصدلور حرى ،أال فالعجب كل العجب لقتل حزب هللا النجباء بحزب الشيطان الطلقاء ،فهذه
األيدي تنطف من دمائنا لوا األفواه تتحلب من لحومنا ،لوتلك الجثث الطواهر الزلواك] تنتابها العواسل لوتعفرها
أمهات الفراعل ،لولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا لوشيكا مغرما ،حين ال تجد إال ما قدمت لوما ربك بظالم للعبيد ») (3ا
لو"عسالن الفلوات" :أي الحيوانات املفترسة البرية ألو الذئاب منها بالخصوص ،لو"أمهات الفراعل" :أي
الضباع ،لوظاهر الكالم لواضح ا
«كأي] بألوصالي تقطعها عسالن الفلوات بين النوالويس لوكربالء فيمألن منى أكراشا جوفا ،لوأجربة سغبا
ال محيص عن يوم خط بالقلم» ا
«لوتلك الجثث الطواهر الزلواك] تنتابها العواسل لوتعفرها أمهات الفراعل» ا

 .1اللهوف في قتلى الطفوف  -ابن طاووس :ص38؛ كشف الغمة في معرفة األئمة  -االربلي :ج 2ص239؛ بحار األنوار -
المجلسي :ج 44ص ،367 - 366ص397؛ مثير األحزان  -ابن نما الحلي :ص29؛ نزهة الناظر وتنبيه الخاطر  -الحلواني:
ص86؛ العوالم ،اإلمام الحسين (عليه السالم)  -عبد هللا البحراني :ص216؛ لواعج األشجان  -محسن األمين :ص70؛ موسوعة
كلمات اإلمام الحسين (عليه السالم).
 .2بالغات النساء  -ابن طيفور :ص22؛ شرح إحقاق الحق  -المرعشي :ج 33ص.681
 .3اللهوف على قتلى الطفوف  -ابن طاووس :ص107؛ بحار األنوار  -المجلسي :ج 45ص135 - 134؛ لواعج األشجان -
محسن األمين :ص.230
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لوقد حالو بعضهم تألويل هذه الرلوايات بتألويالت ضعيفة ال تقوم أمام النقد العلمي لوفي الحقيقة إنه ال
يصار إلى التألويل إال عند الضرلورة لوال ضرلورة هنا للتألويل ،فال يوجد دليل عقلي ألو نقلي قطعي الصدلور لوالداللة
يدفع لالعتقاد بأن جسد خليفة هللا ال يمكن ْ
أن تتجرأ عليه الحيوانات غير العاقلة ،في حين ثبت قطعا تجرأ
اإليسان العاقل على جسده حتى لوصل بهم إلى قطع إصبع الحسين (صلوات هللا عليه) ،لوليتهم قطعوي] إربا دلون
إصبعه بأب] لوأم] هو ا
الحقيقة إن أقل ما يقا  :إن جسد اإلمام كجسد غيره من البشر ،لومن يريد إضافة صفة خارقة لجسد
اإلمام ألو خليفة هللا في أرضه فعليه بالدليل لوإال فكالمه بال قيمة علمية أضف :أن املرلوي أعاله عن اإلمام
الحسين (صلوات هللا عليه) لوأخته العقيلة (صلوات هللا عليها) لواضح الداللة ،لوعلى األقل هذا ما يفهم من
ظاهره ،لوال يمكن طرح الظاهر ألو ما يفهم منه بجالء دلون دليل قطعي يمنع الظاهر الجلي للمرلوي أعاله ا
َ
َ َ ْ ُُ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َْ َُ ُ ْ
الذئ ُب
أيضا :في قصة يوسف (عليه السالم) قا تعالى﴿ :قا َ ِإ ِي] ليحزن ِني أن تذهبوا ِب ِه لوأخاف أن يأكله ِ
َ
َ ُ َ
َلوأ ُنت ْم َع ْن ُه غا ِفلو ان﴾ [يوسف ،.13 :لويعقوب خليفة من خلفاء هللا لويوسف كذلك ،لوظاهر قو يعقوب في القرآن
حجة لودليل ،فيعقوب إذن بحسب القرآن ال يعتقد بهذا االعتقاد الفاسد ،بل يعتقد أن يوسف ممكن ْ
أن يأكله
الذئب ،لوبالتالي خاف عليه من الذئاب لوحذر أبناءه من ْ
أن يأكل الذئب أخوهم يوسف خليفة هللا في أرضه،
لوأخوة يوسف فهموا لواعتقدلوا بأن الذئب ممكن ْ
أن يأكل يوسف (عليه الس االم) ،لهذا أجابوا يعقوب (عليه
َّ َ
السالم) بقولهمَ ﴿ :ق ُال ْوا َلئ ْن َأ َك َل ُه ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ٌ َّ
لون﴾ [يوسف .14 :فيعقوب إذن هو الذي
اس ُر َ ا
ِ
ِ
الذئ ُب لونحن عصبة ِإنا ِإذا لخ ِ
ْ
جعل أبناءه يعتقدلون بعكس ما يعتقد أهل الضال اليوم ،لوصرح أمامهم بقو لواضح بأنه يخاف أن يأكل الذئب
َ
خليفة هللا ،فهل خف] على نبي هللا يعقوب أن خليفة هللا (عليه السالم) ال يأكله الذئب ،بينما لم يخف هذا األمر
على أصحاب هذه العقائد الباطلة؟!! ا
أما القو بأن يعقوب (عليه السالم) إنما أراد أمرا باطنيا ،لوقصد بالذئاب أخوة يوسف (عليه السالم)،
فهذا األمر ال يتعارض مع كون ظاهر قو يعقوب  -لوما يفهمه منه من يسمعه لوما فهمه منه أبناؤه كما هو لواضح
من ردهم عليه  -دا لوبوضوح أن الذئب يمكن ْ
أن يأكل خليفة هللا في أرضه يوسف (عليه السالم) ،كما يمكن
ْ
أن يأكل غيره من الناس .انتهى ما عن كتاب عقائد االسالم ا
اسئلة املبحث الثالث:
س :1ما املقصود بالصفة املعجزة التي اشترطها بعضهم في املعصوم ؟ ا
س :2كيف ترد على من يقو بان املعصوم ليس له ظل الو ال تأكل لحمه السباع الو يؤثر قدمه في
االرض الصلبة دلون الرخوة ؟ ا

ا
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املبحث الرابع( :)1خليفة اهلل يف أرضه واللغات:
َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ٌّ َ َ َ ٌّ ُ ْ ُ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ
ين ال
ين آمنوا هدى لو ِشفاء لوال ِذ
﴿لولو جعلناه قرآنا أعج ِميا لقالوا لوال ف ِصلت آياته أأعج ِمي لوعرِب] قل هو ِلل ِذ ا
ُ َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ َ
ُيؤ ِم ُنون ِفي آذ ِان ِه ْم َلوق ٌر َلو ُه َو َعل ْي ِه ْم َاعمى أ ْلول ِئ َك ُي َن َاد ْلون ِمن َّمكان َب ِعيدا﴾ [فصلت .44 :ا
بعضهم يعتقد أن معرفة كل اللغات صفة مالزمة لخليفة هللا في أرضه ،لوهذه عقيدة باطلة ال دليل عليها ا
فحجة هللا في هذا العالم الجسماي] كسواه من الناس في مسألة معرفة اللغات ،فهو في هذا العالم
الجسماي] ال يمكن ْ
أن يعرف اللغات األخرى جميعها إال باملعجزة ،لوهذا أمر آخر فنحن ال نتكلم هنا عن املعجزة
التي قد تحصل لوقد ال تحصل لوفق حكمة إلهية ،لوإنما نتكلم عن صفة معجزة مالزمة ،أي كون كل حجة يعرف
كل اللغات في هذا العالم الجسماي] في كل لوقت ،لوهذا أمر قد يعتقد به بعض الجهلة لوالغالة لوهو غير صحيح،
لوإضافة إلى فقده للدليل فإنه مخالف للواقع التاريخي لوالعقل لوالقرآن ،لوبيانه في نقاط :ا
ألوال :لو كان الحجج يتكلمون كل لغة الحتجوا بها على من لواجهوهم لك] يؤمنوا بهم لولم يثبت بدليل قطعي
أن خلفاء هللا احتجوا بمعرفة اللغات اإليسانية األخرى على أقوامهم ليؤمنوا بهم ثم ما حاجتهم للمعاجز األخرى
لو كانوا يعرفون كل اللغات اإليسانية ،فماذا يفعل موس ى بالعصا إذا كان يتكلم عدة لغات دلون تعلم؟!!! ا
ثانيا :خليفة هللا موس ى (عليه السالم) لم يكن يجيد النطق بأي لغة بصورة صحيحة ،كما هو لواضح في
َ َ ُ َ َ
ََْ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ُ
القرآن قا تعالىَ ﴿ :لو َأخي َه ُار ُ
لون ُه َو َأ ْف َ
ص ِدق ِني ِإ ِي] أخاف أن ُيك ِذ ُبو ِ ان﴾
ص ُح ِم ِني ِل َسانا فأر ِسله م ِعي ِردءا ي
ِ
ََْ ْ َ
ََ ُ َ ْ ََ َ َ
َ ُْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
لون﴾ [الشعراء﴿ ،.13 :لواحلل عقدة ِمن ِلسا ِي]
[القصص﴿ ،.34 :لوي ِضيق صد ِري لوال ينط ِلق ِلسا ِي] فأر ِسل ِإلى هار ا
َ َ
* َي ْفق ُهوا ق ْو ِلي﴾ [طه .28 -27 :ا
لوفي التوراة  -العهد القديم :ا
«فقا موس ى للرب استمع أيها السيد لست أنا صاحب كالم منذ امس لوال ألو من امس لوال من حين
كلمت عبدك بل أنا ثقيل الفم لواللسان فقا له الرب من صنع لإليسان فما ألو من يصنع اخرس ألو أصم ألو
بصيرا ألو اعمى أما هو أنا الرب فاآلن اذهب لوانا أكون مع فمك لوأعلمك ما تتكلم به فقا استمع أيها السيد
ارسل بيد من ترسل فحمي غضب الرب على موس ى لوقا أليس هرلون الاللوي أخاك أنا اعلم انه هو يتكلم
لوأيضا ها هو خارج الستقبالك فحينما يراك يفرح بقلبه فتكلمه لوتضع الكلمات في فمه لوانا أكون مع فمك لومع
فمه لوأعلمكما ماذا تصنعان لوهو يكلم الشعب عنك لوهو يكون لك فما لوأنت تكون له الها» ) (2ا
«فتكلم موس ى أمام الرب قائال هوذا بنو اسرائيل لم يسمعوا لي فكيف يسمعني فرعون لوانا اغلف
الشفتين» ) (3ا
«فقا موس ى أمام الرب ها أنا اغلف الشفتين فكيف يسمع لي فرعونا») (4ا
 -1اضافة عنوان المبحث الرابع من المعدّ .وجميع مادة هذا البحث من كتاب عقائد االسالم للسيد أحمد الحسن (ع).

 .2خروج .)16 - 10( -4
 .3خروج .12 - 6
 .4خروج .30 - 6
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لولم تحل مشكلة لسان موس ى في التوراة إال ببعث أخيه هارلون (عليه السالم) ،فبعد ْ
أن قا موس ى (عليه
السالم) ما تقدم؛ أجيب بأن هارلون سيكون مبعوثا ليتكلم نيابة عن موس ى (عليه السالم) فيما يريد قوله ا
«فقا الرب ملوس ى انظر أنا جعلتك الها لفرعون لوهرلون أخوك يكون نبيك أنت تتكلم بكل ما آمرك
لوهرلون أخوك يكلم فرعون ليطلق بني اسرائيل من أرضه» ) (1ا
فهذا موس ى (عليه السالم) خليفة من خلفاء هللا في أرضه ،لومن ألولي العزم من الرسل ،لوبصريح القرآن
لوالتوراة لواتفاقهما أن هناك عقدة في لسانه ،تمنعه عن اإلفصاح بألفاظ لواضحة تعبر عن املعنى الذي يريده
بصورة لواضحة لومفهومة للمتلق] ،لومع هذا أرسله هللا سبحانه لوتعالى لولم يحلل عقدة لسانه كليا ،بل جعل حل
هذه املشكلة  -التي تعيق تبليغ الرسالة اإللهية للمتلق]  -بإرسا مساعد ملوس ى (عليه السالم) لوهو هارلون أخاه،
َ
َ َ َ ْ
اش َر ْح لي َ
ص ْد ِري * َلو َي ِس ْر ِلي أ ْم ِري *
لوبهذا أجيب دعاء موس ى (عليه السالم) لوحلت مشكلة عقدة لسانه﴿ ،قا ر ِب
ِ
َْ
َ
َ َ ْ ُْ
ْ
اج َعل لي َلوزيرا م ْن َأ ْهلي * َه ُار َ
اح ُل ْل ُع ْق َدة من ل َساي] * َي ْف َق ُهوا َق ْولي * َلو ْ
َلو ْ
لون أ ِخي * اش ُد ْد ِب ِاه أز ِري * لوأش ِركه ِفي
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ََ ْ ُ َ َ
َ ُ َ َ َ َ
نت ب َنا َبصيرا * َقا َ َق ْد ُألوت َ
َّ َ ُ َ
يت ُس ْؤ َل َك َيا ُم َ
َْ
وس ى﴾ [طه- 25 :
ِ
أم ِري * ك ْ] يس ِبحك ك ِثيرا * لونذك َرك ك ِثيرا * ِإنك ك ِ ِ
الزمن في قو
 .36لوهذا القرآن ينقل لنا بوضوح بقاء ثقل لسان موس ى (عليه السالم) حتى بعد إرساله بفترة من ا
ََ
َ
فرعون لوانتقاده لثقل لسان موس ى لوعدم تمكنه من اإلفصاح عن املعنى بصورة لواضحة للمتلق]﴿ :لونادى
َ
ْ َ ْ ُن َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ي َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ
لون * أ ْم أنا خ ْي ٌر ِام ْن َهذا
ِفرعو ِفي قو ِم ِه قا يا قو ِم أليس ِلي ملك ِمصر لوه ِذ ِه األنهار تج ِر ِمن تح ِتي أفال تب ِص ار
َ َ
ََ َ ُْ
َّ
َ َ
َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ
ٌ
ف َق ْو َمهُ
ال ِذي ُه َو َم ِه ٌين َلوال َيك ُاد ُي ِب ُين * فل ْوال أل ِق َ] َعل ْي ِه أ ْس ِو َرة ِمن ذهب ألو جاء معه املال ِئ اكة مقت ِرِنين * فاستخ
َ
َ
َ ْ
َ َ َ ُ ُ َّ ْ َ ُ َ ْ َ
ََ ْ ْ
َ
َ َ َ َّ َ ُ َ َ َ
انتق ْم َانا ِم ْن ُه ْم فأغ َرق َن ُاه ْم أ ْج َم ِع َين * ف َج َعل َن ُاه ْم َسلفا َلو َمثال
اس ِقين * فلما آسفونا
فأطاعوه ِإن ُهم كانوا قوما ف ِ
ْ
ين﴾ [الزخرف .56 - 51 :ا
ِلآل ِخ ِر َ ا
مع األسف استخف قومه بأتفه اإلشكاالت التي تتكرر دائما ،لومررها عليهم ليكفرلوا بموس ى (عليه السالم)،
إشكاالت فرعون على موس ى (عليه السالم)  -أن موس ى (عليه السالم) غير فصيح لولم يأت] بمعجزة لواضحة ال
َ
َ َ
ََ َ ُْ
َ َ
َْ َ ُ َ
َ
ٌ
ين﴾ ،إشكاالن لو تصفحت
لبس فيها ﴿ -ال َيك ُاد ُي ِب ُين * فل ْوال أل ِق َ] َعل ْي ِه أ ْس ِو َرة ِمن ذ َهب أ ْلو َجاء َم َع ُه املال ِئكة ُم ْقت ِرِن َ ا
كل الرساالت ستجدهما ،لولو تصفحت كل الجاحدين للرساالت ستجدهم يشكلون بهما ،فسبحان من قا
ْ َ
َ
ين َال َي ْع َل ُمو َن َل ْو َال ُي َكل ُم َنا الل ُه َأ ْلو َت ْأت َينا َآي ٌة َك َذل َك َقا َ َّالذ َ
تشابهت قلوبهمَ ﴿ :لو َقا َ َّالذ َ
ين ِمن ق ْب ِل ِهم ِامث َل ق ْوِل ِه ْم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ ُُ
َ ْ ُ ُ نَ
َ ْ َّ َّ
َ
ات ِلقوم يو ِقنو ا﴾ [البقرة ،.118 :إشكاالت يكررها أئمة الضال لوفقهاء السوء
تش َاب َهت قل ُوب ُه ْم قد َبينا اآلي ِ
دائما ،لويستخفون بها أقوامهم فيوردلونهم الهالك فإذا كان موس ى في لسانه ثقل لوأشكل عليه فرعون فهل نجا
محمد (صلى هللا عليه لوآله) الذي لم يكن في لسانه ثقل ،لوهل نجا القرآن الذي جاء به محمد (صلى هللا عليه
لوآله) من هذا اإلشكا الذي ال يفارق أئمة الضال لوال يفارقونه ،ال لوهللا فها هم املسيحيون لوغيرهم إلى اليوم
يشكلون على القرآن لوأنه مخالف لقواعد اللغة العربية في النحو لوالبالغة
ثالثا :لو كان خلفاء هللا يعرفون كل اللغات ألنز هللا عليهم الكتب السمالوية بكل اللغات ،فهو قادر لواألمر
موافق للحكمة ،فيبقى ْ
أن يكون املايع في قدرة القابل ،لوهو أن الرسل لم يكونوا يعرفون غير لغة قومهم ،فلو كان
محمد يعرف عدة لغات كان املفرلوض ْ
أن ينز القرآن عليه بعدة لغات ،فهو كان بحاجة لقرآن بلغات امللوك
الذين لوجه لهم رسائل لودعاهم لإليمان به ،على األقل ليطلعوا على ش يء من الوحي الذي ألوحي ملحمد (صلى هللا
 .1خروج .)2 - 1( - 7
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عليه لوآله) ،كما اطلع العرب في حينها ،بل ال خالف أن هذا أفضل بكثير من الترجمة التي جاءت متأخرة لوأقوى
للحجة لوأعظم للفائدة ،فترجمة غير املعصومين فيها مشاكل كثيرة جدا ،كونها تنقل املعاي] كما يفهمها القارئ
لواملترجم ال بحسب إرادة املتكلم سبحانه ا
فاآلن مثال توجد تراجم كثيرة للقرآن إلى اللغة اإلنكليزية ،لوهي مختلفة اختالفات كثيرة في األلفاظ لواملعاي]
فيما بينها ،فالعقل يقو طاملا أن الحا هذه فتفويت فرصة انزا القرآن باإلنكليزية على محمد  -الذي يعرف
اإلنكليزية  -مخالفة للحكمة ،لوهللا ال يفعل ما يخالف الحكمة ،إذن ال يبقى إال أن محمدا (صلى هللا عليه لوآله)
كان يعرف العربية بلهجة قومه ،لوال يعرف اإلنكليزية لوال غيرها من اللغات ،لهذا نز القرآن بلهجة محمد (صلى
هللا عليه لوآله) لوقومه قريش ،لولم ينز حتى بلهجات العرب األخرى التي كانت موجودة في زمن الرسو محمد
(صلى هللا عليه لوآله)
رابعا :محمد (صلى هللا عليه لوآله) أرسل رسائله إلى ملوك العالم بالعربية ،فلو كان محمد يعرف غير العربية
ألرسل رسائله إلى ملوك العالم بلغاتهم ،فهذا أبلغ في نفوسهم لوإلقامة الحجة عليهم ،خصوصا مع قلة املترجمين
في ذلك الزمان ،فمعرفته (صلى هللا عليه لوآله) للغات ستكون معجزة لواضحة له لوبينة للملوك
أن يترجموا بعض آيات القرآن على أقل تقدير ْ
خامسا :لو كان األئمة يعرفون اللغات ،كان عليهم ْ
إن لم نقل
كان املفرلوض ْ
أن يترجموا القرآن كله لكل اللغات فهم خلفاء هللا لوأعرف الخلق بمراد املتكلم سبحانه لوتعالى ،فلو
كان اإلمام الصادق (عليه السالم) عارفا بالفارسية لوقد كان عنده آالف الشيعة املؤمنين بالحق من الفرس ،فما
إن لم نقل كان املفرلوض ْ
أن يترجم لهم بعض آيات القرآن للفارسية على األقلْ ،
كان يمنعه ْ
أن يترجم لهم القرآن
كله لحاجتهم له؟!! ا
ال يوجد جواب غير أنه لم يكن يعرف الفارسية ،لوإال لكان تخلفه عن ترجمة القرآن للفارسية مع معرفته
للغة الفارسية مخالفا للحكمة ،فهو (صلوات هللا عليه) أعرف الناس بمراد املتكلم سبحانه
يعم ،يمكن القو إن أرلواحهم تعرف كل اللغات ،الوتعرف منطق كل حيوان لوطير ،لولكن ليس هذا هو حالهم
في هذا العالم الذي يعيش فيه ،لوهم محجوبون بهذا العالم الجسماي] باألجساد ،فهم في هذا العالم ال يعرفون
َ ْ
َ
َّ
لغة أخرى غير لغة أقوامهم التي اكتسبوها ،لهذا لم يرسلهم هللا بغيرهاَ ﴿ ،لو َما أ ْر َسل َنا ِمن َّر ُسو ِإال ِاب ِل َس ِان ق ْو ِم ِه
ْ
ْ
َ َ
َ
َ
يم﴾ [إبراهيم ،.4 :فهم يعرفون أي لغة بالتعلم
ِل ُي َب ِي َن ل ُه ْم ف ُي ِض ُّل الل ُه َمن َيش ُاء َلو َي ْه ِدي َمن َيش ُاء َلو ُه َو ال َع ِز ُيز ال َح ِك ُا
لوهذا أمر طبيعي ،ألو باملعجزة لوعندها لن تكون عبثية بل ستكون معجزة لحكمة لوفائدة معينة ،كمعرفة لغة
الجن ألنهم مكلفون ،ألو معرفة لغة ما لالحتجاج بها على املخالفين ليؤمنوا ،كما فعل سليمان ملا َّ
عرفه هللا
بمنطق الطير فاحتج بمعرفته على مخالفيه ليؤمنوا بهَ ﴿ ،لو َلو َث ُس َل ْي َم ُ
لود َلو َقا َ َيا َأ ُّي َها َّ
ان َد ُالو َ
الن ُ ُ َ َ
نط َق
ِر
اس ع ِل ْمنا م ِ
َّ ُ
ُ َ ْ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ ْ ُ
ين﴾ [النمل .16 :ا
ض ُل امل ِب ُ ا
الط ْي ِر َلوألو ِت َينا ِمن اك ِل ش يء ِإن هذا لهو الف
فالنتيجة مما تقدم :إن من يعتقد أن خليفة هللا البد ْ
أن يتصف بمعرفة كل اللغات اإليسانية في هذا
العالم الجسماي] في كل لوقت؛ يحتاج إلى الدليل القطعي على هذا االعتقاد لوهو غير موجود ،فغاية ما يستندلون
عليه ظنون لوتخرصات ْ
إن لم نقل ألوهام مصدرها رلوايات غالة في كثير من األحيان ،لويعارضها الدليل القرآي]
لوالعقل لوالحكمة لوالواقع ،فالدليل ضدها كما تبين لوليس مع إثباتها ا
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لوهذه بعض الرلوايات التي يستفاد منها عكس ما يعتقد هؤالء:
«حدثنا محمد بن الحسين عن موس ى بن سعدان عن عبد هللا بن القاسم عن صباح املزي] عن الحرث
بن حصيرة عن حبة بن جوين العري] قا  :سمعت أمير املؤمنين عليا (عليه السالم) يقو « :إن يوشع بن نون كان
لوص ي موس ى بن عمران لوكانت ألواح موس ى عن زمرد أخضر فلما غضب موس ى أخذ األلواح من يده فمنها ما
تكسر لومنها ما بق] لومنها ما ارتفع فلما ذهب عن موس ى الغضب قا يوشع بن نون أ عندك تبيان ما في األلواح
قا يعم فلم يز يتوارثها رهط من بعد رهط حتى لوقعت في أيدي أربعة رهط من اليمن لوبعث هللا محمدا (صلى
هللا عليه لوآله) بتهامة لوبلغهم الخبر فقالوا :ما يقو هذا النبي (صلى هللا عليه لوآله)؟ قيل ينهى عن الخمر لوالزناء
لويأمر بمحاسن األخالق لوكرم الجوار فقالوا :هذا ألولى بما في أيدينا منا فاتفقوا أن يأتوه في شهر كذا لوكذا فألوحى
هللا إلى جبرئيل أن ائت النبي (صلى هللا عليه لوآله) فأخبره فأتاه فقا إن فالنا لوفالنا لوفالنا لوفالنا لورثوا ألواح
م وس ى لوهم يأتوك في شهر كذا لوكذا في ليلة كذا لوكذا فسهر لهم تلك الليل فجاء الركب فدقوا عليه الباب لوهم
يقولون :يا محمد قا  :يعم يا فالن بن فالن لويا فالن بن فالن لويا فالن بن فالن لويا فالن بن فالن أين الكتاب
الذي توارثتموه من يوشع بن نون لوص ي موس ى بن عمران؟ قالوا :يشهد أن ال إله إال هللا لوحده ال شريك له لو أنك
محمدا رسو هللا (صلى هللا عليه لوآله) لوهللا ما علم به أحد قط منذ لوقع عندنا قبلك قا  :فأخذه النبي (صلى
هللا عليه لوآله) فإذا هو كتاب بالعبرانية دقيق فدفعه إلي لولوضعته عند رأس ي فأصبحت بالكتاب لوهو كتاب
)(1
بالعربية جليل فيه علم ما خلق هللا منذ قامت السمالوات لواألرض إلى أن تقوم الساعة فعلمت ذلك»
«حدثنا أبو محمد عن عمران بن موس ى عن موس ى بن جعفر البغدادي عن علي بن أسباط عن محمد
بن الفضيل عن أب] حمزة الثمالي عن أب] عبد هللا (عليه السالم) قا « :إن في الجفر أن هللا تبارك لو تعالى ملا أنز
ألواح موس ى (عليه السالم) أنزلها عليه لو فيها تبيان كل ش ياء لوهو كائن إلى أن تقوم الساعة فلما انقضت أيام
موس ى ألوحى هللا إليه أن استودع األلواح لوهي زبرجدة من الجنة الجبل فأتى موس ى الجبل فايشق له الجبل
فجعل فيه األلواح ملفوفة فلما جعلها فيه انطبق الجبل عليها فلم تز في الجبل حتى بعث هللا نبيه محمدا
فأقبل ركب من اليمن يريدلون النبي فلما انتهوا إلى الجبل انفرج الجبل لوخرجت األلواح ملفوفة كما لوضعها
موس ى فأخذها القوم فلما لوقعت في أيديهم ألق] في قلوبهم أن ال ينظرلوا إليها لوهابوها حتى يأتوا بها رسو هللا
(صلى هللا عليه لوآله) لوأنز هللا جبرئيل على نبيه فأخبره بأمر القوم لوبالذي أصابوا فلما قدموا على النبي (صلى
هللا عليه لوآله) ابتدأهم النبي فسألهم عما لوجدلوا فقالوا لوما علمك بما لوجدنا فقا أخبري] به رب] لوهي األلواح
قالوا يشهد أنك رسو هللا فأخرجوها لودفعوها إليه فنظر إليها لوقرأها لوكتابها بالعبراي] ثم دعا أمير املؤمنين (عليه
السالم) فقا دلونك هذه ففيها علم األلولين لوعلم اآلخرين لوهي ألواح موس ى لوقد أمري] رب] أن أدفعها إليك قا يا
رسو هللا لست أحسن قراءتها قا إن جبرئيل أمري] أن آمرك أن تضعها تحت رأسك ليلتك هذه فإنك تصبح
لوقد علمت قراءتها قا فجعلها تحت رأسه فأصبح لوقد علمه هللا كل ش ياء فيها فأمره رسو هللا (صلى هللا عليه
لوآله) أن ينسخها فنسخها في جلد شاة لوهو الجفر لوفيه علم األلولين لواآلخرين لوهو عندنا لواأللواح لوعصا موس ى
)(2
عندنا لونحن لورثنا النبي (صلى هللا عليه لوآله)»
«عن أب] حمزة عن أب] عبد هللا (عليه السالم) قا « :في الجفر إن هللا تبارك لوتعالى ملا أنز هللا األلواح
على موس ى (عليه السالم) أنزلها عليه لوفيها تبيان كل ش ياء كان ألو هو كائن إلى أن تقوم الساعة فلما انقضت أيام
 .1بصائر الدرجات  -الصفار :ص.14 6
 .2بصائر الدرجات  -الصفار :ص.140
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زبرجدة من الجنة جبال يقا له زينة ،فأتى موس ى الجبل فايشق له
موس ى ألوحى هللا إليه أن استودع األلواح لوهي ا
الجبل ،فجعل فيه األلواح ملفوفة فلما جعلها فيه انطبق الجبل عليها ،فلم تز في الجبل حتى بعث هللا نبيه
محمدا (صلى هللا عليه لوآله) ،فأقبل ركب من اليمن يريدلون الرسو (صلى هللا عليه لوآله) فلما انتهوا إلى الجبل
انفرج الجبل لوخرجت األلواح ملفوفة كما لوضعها موس ى ،فأخذها القوم ،فلما لوقعت في أيديهم ألقى هللا في
قلوبهم [الرعب .أن ال ينظرلوا إليها لو هابوها حتى يأتوا بها رسو هللا (صلى هللا عليه لوآله) لوأنز هللا جبرئيل على
نبيه فأخبره بأمر القوم ،لوبالذي أصابوه ،فلما قدموا على النبي (صلى هللا عليه لوآله) ابتدأهم فسألهم عما لوجدلوا
فقالوا لوما علمك بما لوجدنا قا أخبري] به رب] لوهو األلواح قالوا يشهد إنك لرسو هللا ،فأخرجوها فوضعوها
إليه فنظر إليها لوقرأها لوكانت بالعبراي] ثم دعا أمير املؤمنين (عليه السالم) فقا دلونك هذه ففيها علم األلولين
لوعلم اآلخرين ،لوهي ألواح موس ى لوقد أمري] رب] أن أدفعها إليك فقا يا رسو هللا لست أحسن قراءتها ،قا إن
جبرئيل أمري] أن آمرك أن تضعها تحت رأسك كتابك هذه الليلة فإنك تصبح لوقد علمت قراءتها ،قا فجعلها
تحت رأسه فأصبح لوقد علمه هللا كل ش ياء فيها ،فأمره رسو هللا (صلى هللا عليه لوآله) بنسخها فنسخها في جلد
شاة لوهو الجفر ،لوفيه علم األلولين لواآلخرين لوهو عندنا لواأللواح عندنا ،لوعصا موس ى عندنا ،لونحن لورثنا النبيين
صلى هللا عليهم أجمعين ،قا  :قا أبو جعفر (عليه السالم) :تلك الصخرة التي حفظت ألواح موس ى تحت شجرة
في الواد يعرف بكذا» ).(1
انتهى ما عن كتاب عقائد االسالم ا

اسئلة املبحث الرابع:
س :1يعتقد البعض بكونا معرفة خليفة هللا لجميع اللغات صفة الزمة له ،ناقش ذلك ا
س :2اذكر خمس مناقشات تبطل بها اشتراط معرفة خليفة هللا بكل اللغات ا
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