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

أفضل احلاالت بالنسبة للباحث عن احلقيقة٬، واحلريص عليها٬، بل أسعد اللحظات٬، 
ينه وبني اآلخر وقد [ادت وأكثرها قرباً للقلب٬، هي تلك اللحظات اليت يرى فيها املسافة ب

  .فيها األشرعة رواحاً وجميئاً حمملةً بالكلم الطيب٬، والدليل والفكرة والربهان

هذه الصورة اليت حترص الدعوة اليمانية على أن تكون العنوان الوحيد للعالقة اليت 
اآلخر عليها٬، بل أو حرص من  اهتمامأي    لألسف الشديد   جند تربطها باآلخر٬، مل 

  .وجدنا العكس متاما٬ً، وعلى طول اخلط

فاآلخر حياول جاهداً قطع كل اجلسور٬، وإحراق آخر األشرعة اليت ميكن أن تربط بينه 
وبني اليمانيني٬، بل إن ما تسرب من فتاوى متنع أو حترم احلوار والبحث مع اليمانيني ي�لقي 

ور العقدة والرعب ضوءاً كاشفاً على أن اآلخر ينظر لفكرة احلوار والتواصل من منظ
  .املستفحل٬، فال حول وال قوة إال باهللا

سياسة قطع اجلسور مل تعلن عنها الفتاوى املتسربة فحسب٬، بل أعلنت عنها  علماً أنّ
  .وبصالفة خمجلة تلك الصيحات اهلمجية اليت جتري خلف األبواب املرجتة

ثرثار للغاية حني فاخلصم الفكري٬، الذي يلوذ بالصمت على مستوى املواجهة الشريفة٬، 
ا٬ً، وال يعود مثة وهناك ي�طلق لنفسه العنان متام. يوصد عليه أبواب غرفه٬، أو منتدياته٬، ومواقعه

وهو ال يعصف بفكرة احلوار فقط٬، بل يعصف معها باألخالق٬، . أبدا٬ً،ما يلجمه أبداً
  .واملوضوعية والعلم٬، وكل القيم النبيلة

امات٬، واستخدام األساليب التضليلية انعكاساً وإذا كان اللجوء لكيل الشتائم٬، واال[
طبيعياً خلفة الوزن٬، فإن الشعور العظيم باألمل الذي يعيشه خصمنا قد ي�لجئه مضطراً إىل قبول 
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املواجهة٬، ولكن اخلصم طبعاً ال ينسى أن يضع بصمته املنحرفة٬، فتكون مواجهة من وراء 
  ! اجلدران

طالب : حتقيق(غالفه االسم الرمزي الساخر وهذه هي حقيقة الكتاب الذي حيمل على 
  !! )احلق

فليس هذا الكتاب سوى مواجهة٬، أو قل حماولة من اخلصم املرتعب لتجريب طريقة 
رمي احلصى من وراء اجلدار٬، وحنن نعرف من هو خصمنا٬، ومن املطية اليت ركبوا ظهرها 

  .لبلوغ هدفهم

حصونه مانعته من اهللا٬،  ا يظن أنّفاحلمد هللا رب العاملني٬، احلمد هللا الذي جعل خصمن
بيو[م بأيديهم وأيدي  فأتاهم اهللا من حيث مل حيتسبوا وقذف يف قلو¡م الرعب خيربون

  .املؤمنني

اخلصم املرتعب يتجنب املواجهة الشريفة٬، ويعتمد بدالً من ذلك  سيالحظ القارئ أنّ
بيني حياول اقتناص ما يظنه استراتيجة قوامها التصيد يف املاء العكر٬، فهو على طريقة الوها

  .كلمات التهريج الرخيصة وي�ع̈رضعثرة يف هذا الكتاب من كتب األنصار٬، أو ذاك٬، ليطيل ب

على أية حال سأعتمد يف الرد منهجية تشري إىل عنوان املطلب دون اإلشارة للصفحة٬، 
  .طاملا كان الكتاب موضوع الرد غري مطبوع٬، وبالتايل عرضة لتغيري الصفحات

ألن كاتبه اختار التخفي وراء الرمز  ؛)كاتب السطور(ين عن مؤلفه بلقب وسأك
هذا الكتاب قد ن�شر على صفحات شبكة االنترنيت أكثر  نّأ٬، علماً )طالب احلق(الساخر 

دعوة (٬، وأخرى بعنوان )دعوة أمحد احلسن بني احلق والباطل(من مرة؛ منها مرة بعنوان 
  ).أمحد احلسن حق أم بدعة
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Wא
٬، )قيل بأن امسه كاطع(: Xلسيد أمحد احلسن قال يف مقدمته خبصوص اسم جد ا   ١

  ؟ ومل حيدد هوية القائل لنعرف هل هو ممن ي�سمع لقوله٬، وهل من دليل لديه

ليس هو العصفورة الربيئة بالتأكيد٬، وإمنا هو ) قال(من  بطبيعة احلال حنن نعلم متاماً أنّ
إفالسه منذ زمن ليس بالقريب٬، وعليه ال يكاد الكالم بطريقة اإلرسال هذه حيمل  أشهر¶ عدو

من الدالالت سوى تلك الداللة املأساوية اليت تظهر من خالهلا الوجوه امللطخة بالفضيحة 
  !! وهي تتمسك بأذيال الوهم املتسرب٬، فقط أل·ا عاجزة عن املوت

ل بن السيد صاحل بن السيد حسني بن فاالسم الشريف للسيد أمحد بن السيد إمساعي
منشور يف مواقعنا٬، وموثق بشهادات  Xالسيد سلمان بن اإلمام املهدي حممد بن احلسن 

  .معتربة من أهم أفراد أسرته٬، وما بعد عبادان من قرية

من وراء ذكر االسم  –وخاب سعيه  –وال أدري ما الذي سعى له كاتب السطور 
وال يبين نتيجة عليه٬، ألعله يتحرك بغريزة التقليد دون وعي وال  ٬،املغلوط٬، فهو ال يرتب أثراً

  ؟ تدبر

قد استحقوا نار  أمحد احلسن يعترب مجيع شيعة أهل البيت (: قال يف مقدمته   ٢
  ).جهنم ما مل يلتحقوا ¡ذه الدعوة

لن نتوقع من كاتب السطور الفهم السليم٬، ولكن نطلب منه التقيد بدقة النقل٬، : أقول
  .رتكب هنا خيانة النقل وبدم باردالواضح أن كاتب السطور قد اومن 

اإلمام  حممد بن  باسموأعلن (: ما يلي) الرباءة(قال يف بيان  Xفالسيد أمحد احلسن 
كل من مل يلتحق ¡ذه الدعوة ويعلن البيعة لوصي اإلمام املهدي  أنّ Xاحلسن املهدي 

X  خارج من والية علي بن أيب طالب    ١ :ق فهو هـ ١٤٢٥رجب  ١٣بعدX 
وهو ¡ذا إىل جهنم وبئس الورد املورود وكل أعماله العبادية باطلة مجلة وتفصيال فال حج 

  .)...وال صالة وال صوم وال زكاة بال والية
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  :وكما يلي ٬،Xوسأعلق بنقاط لتوضيح ما قاله السيد أمحد احلسن 

من مل يلتحق بالدعوة اليمانية املباركة بعد  إنّ: يقول Xالسيد أمحد احلسن   أ
٬، وخروجه من والية علي Xالتأريخ احملدد يكون خارجاً من والية علي بن أيب طالب 

X هو سبب دخول النار.  

) أعلن(بل هو  ٬،كما حاول كاتب السطور أن يوهم القارئ) يعترب(ال  Xالسيد    ب
اخلروج من والية  اإلعالن يعين أنّ ٬، فإنّوالفرق بني األمرين كبري. Xباسم اإلمام املهدي 

قد كشف  Xحقيقة خارجية الناس هم املسئولون عنها٬، والسيد أمحد احلسن  Xعلي 
  .Xعنها فقط بأمر اإلمام املهدي 

٬، وكنت قد قدمت وهذه احلقيقة تبدو واضحة جلية ملن عرف كالم الطاهرين 
٬، )جامع األدلة(كتاب أعدته يف ٬، و)االختبارلشيعة على حمك ا(برهاناً كافياً هلا يف كتاب 

  :ال بأس من نقله هنا لتوضيح املطلبو

الزجاج ليعاد  واهللا لت4كسرنّ تكسر الزجاج٬، وإنّ: (إنه قال Xعن أيب عبد اهللا 
الفخار ليتكسر فال يعود كما كان٬،  فيعود كما كان٬، واهللا لت4كسرنّ تكسر الفخار٬، وإنّ

وص̈عر  ٬،وواهللا لت4غربلن٬M، وواهللا لت4ميزن٬ّ، واهللا لت4محصنM حىت ال يبقى منكم إال األقل
  .)١()كفه

واهللا ال يكون ما متدون إليه : (Xولنقرأ كذلك هذا احلديث الوارد عن اإلمام الرضا 
  .)٢() األندر فاألندر أعينكم حىت ت4محMصوا وت4ميMزوا٬، وحىت ال يبقى منكم إال

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

 ٬،اذكرهم: فقال له. فداك٬، إين واهللا أحبك٬، وأحب من حيبك٬، يا سيدي ما أكثر شيعتكم
أما لو : Xفقال أبو عبد اهللا . هم أكثر من ذلك: فقال ؟ ت4حصيهم: فقال. كثري: فقال

                                                            
 .٢١٥ص: الغيبة للنعماني -١
 .٢١٦ص: الغيبة للنعماني -٢
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فكيف أصنع : فقلت. .. كملت العدة املوصوفة ثالمثائة وبضعة عشر كان الذي تريدون
فيهم التمييز٬، وفيهم : X؟ فقال  ¡ذه الشيعة املختلفة الذين يقولون إ·م يتشيعون

 يأيت عليهم سنون تفنيهم٬، وسيف يقتلهم٬، واختالف يبددهمالتمحيص٬، وفيهم التبديل٬، 
نه إذا اكتمل من الشيعة ثالمثائة وبضعة عشر يتحقق أي�فهم من هذا احلديث  .)١() اخل.. .

  .٬، وأما األعداد الغفرية اليت ت̈دعي التشيع فإن الغربال سي�سقطهم حتماXًخروج القائم 

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

ـ )٢(..).آالف   !! )١٠٠٠٠+  ٣١٣(٬، إذن جيش القائم هم هؤالء ال

 إنّ: فقيل له .من العرب شيء يسري Xمع القائم : (٬، إنه قالXاهللا  عن أيب عبد
البد للناس من أن ي4ميMزوا ويغربلوا٬، وسيخرج من : قال ؟ من يصف هذا األمر منهم لكثري

  .)٣( )الغربال خلق كثري

 لت4محصنM يا شيعة آل حممد متحيص الكحل يف العني٬، وإنّ: (Xوعن أيب جعفر 
صاحب العني يدري مىت يقع الكحل يف عينه وال يعلم مىت خيرج منها٬، وكذلك يصبح 
الرجل على شريعة من أمرنا٬، وميسي وقد خرج منها٬، وميسي على شريعة من أمرنا٬، 

  .)٤( )ويصبح وقد خرج منها

احلديث األول ي�ش̈به التمحيص بالغربال٬، ونتيجة التمحيص هي بقاء اإلنسان على حد 
  .أو خروجه منه٬، فاخلارجون من الغربال خارجون من حد اإلميان كما هو واضحاإلميان 

مث أليس هذا هو ما ينص عليه احلديث الثاين٬، امسع إذن تعليق الشيخ النعماين على 
أليس هذا دليل اخلروج من نظام اإلمامة وترك ما كان يعتقد : (احلديث٬، يقول الشيخ

                                                            
 .٢١١ – ٢١٠ص: الغيبة للنعماني -١
  .٣٢٠ص: الغيبة للنعماني -٢
  .٢١٢ص: الغيبة للنعماني -٣

 .٢١٤ص: الغيبة للنعماني٤- 
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واخلروج من أمرهم  ٬،هو الوالية ٬، فأمرهم وهذا ينبغي أن يكون واضحاً. )١()منها
  .خروج منها

  .)وال قوة إال باهللا العلي العظيمفال حول  ٬،نتيجة حمزنة للغاية بال شك

ي�خرج هو الناس من مل  Xالسيد أمحد احلسن  النتيجة اليت خنلص إليها تتمثل يف أنّ
كان  Xخرجوا منها٬، وكالمه    أي الناس  ٬، وإمنا هم Xيب طالب والية علي بن أ

  .بصدد الكشف عن هذه احلقيقة

كان بصدد إنذار  Xالسيد أمحد احلسن  من املهم للغاية أن نشدد هنا على أنّ نّأكما 
 وأعلن باسم اإلمام حممد بن احلسن املهدي(: ههم هلذه احلقيقة٬، وهذه كلماتهالناس وتنبي
X ّكل من مل يلتحق �ذه الدعوة ويعلن البيعة لوصي اإلمام املهدي أن X  ١٣بعد 

  .)اخل ...١٤٢٥رجب 

صدوره سابق  نّأالثاين٬، أي  يمجاد ١٣والبيان كما يعلم من اطلع عليه مؤرخ بتاريخ 
للزمن الذي يتحدد فيه غري املؤمن بالدعوة اليمانية خارجاً عن والية علي بن أيب طالب 

X ٬، و¡ذا يكون البيان إنذاراً حبقيقة وشيكة٬، ال تقريراً لوقوعها )رجب ١٣(٬، وهو
  .الفعلي

لكالم أبيه  ناقلمل يكن سوى  Xالسيد أمحد احلسن  وكذلك ينبغي التنبيه إىل أنّ
  .)X اإلمام حممد بن احلسن املهدي أعلن باسم(: ٬، فقد قالXاملهدي اإلمام 

الدعوة  هي توجيه أذهان الناس إىل أنّ وعلى هذا وذاك تكون حمصلة البيان احلقيقية
  .اليت ال يسعهم االلتواء عليها Xاليمانية هي دعوة اإلمام املهدي 

  والسيما بعد محالت التشويه غري الشريفة اليت مارسها أعداء الدعوة    ويهمين للغاية 
الكشف عن خروج غري املؤمنني عن والية علي بن أيب طالب ال  هي أنّ ٬،ن حقيقةأن أب̈ي

حالل الدم واملال    ر كما حاول البعض أن يص̈و   يعين أن اليمانيني يرون غري املؤمن 

                                                            
 .٢١٥ص: الغيبة للنعماني -١
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قلوبنا لتتفطر أملاً وحنن نرى غري املؤمنني بالدعوة  نّأوالعرض٬، فهذه كلها ال نستحلها٬، بل 
خروي حنرص أشد احلرص على جتنيبهم إياه عرب اليمانية يسريون خبطى حثيثة لعقاب أ

ننا ال نسأل أحداً أجرا٬ً، فغاية أتبليغهم احلق وبسط األدلة املبينة له٬، ويشهد اهللا العلي العظيم 
  .8ما نرجو رضا اهللا 

أَكُونَ م�ن� فَإِن ت�و�ل�ي�ت4م� فَم�ا س�أَلْت4كُم مِّن� أَج�رٍ إِنْ أَج�رِي� إِال� ع�لَى اللّه� و�أُم�ر�ت4 أَنْ ﴿
  .)١(﴾الْم4س�ل�م�ني�

  .)٢(﴾ي�ا قَو�مِ ال أَس�أَلُكُم� ع�لَي�ه� أَج�راً إِنْ أَج�رِي� إِال� ع�لَى ال�ذ�ي فَطَر�نِي أَفَالَ ت�ع�ق�لُونَ﴿

أخرياً كالم كاتب السطور هذا ليس سوى خبث حياول من خالله تشويه صورة    ج
ليبني هل هو حق أم ال٬،   مثالً   مل يناقش فيه  الدعوة اليمانية يف أعني الناس٬، وإال فهو

  ! وإمنا ساقه هكذا دون مناقشة٬، وهذا لألسف من أساليب الوهابية الرخيصة

W
طاء مطبعية ككتاب أخذ بعض الروايات من كتاب فيه أخ(: كاتب السطور قال   ١

إضافة إىل أنه كثري من روايات هذا الكتاب ختالف (: ٬، مث إنه ما لبث أن قال)بشارة اإلسالم
ع إىل فلمعرفة الصحيح ينبغي الرجو "قد تكون أخطاء مطبعية"املصادر اليت أخذت منه 
  ).املصدر الذي اعتمده املؤلف

٬، )قد تكون أخطاء مطبعية(إىل ) فيه أخطاء مطبعية(سرعان ما حتولت عبارته من  ٬،إذن
  .يه٬، وبأي دليلوسنرى على أي عبارة سيستقر رأ

األخطاء املطبعية سواء كانت موجودة بالفعل٬، كما هو مؤدى  إنّ: ولكن إىل اآلن نقول
ب عليها مه كاتب السطور فهي ال تستأهل أن ت�رتَّو̈ه·ا جمرد ظن ت¶أالعبارة األوىل٬، أو 

٬، )هل يوجد حتريف وتدليس يف الروايات الشريفة: (النتيجة اليت عنون ¡ا بابه األول٬، وهي

                                                            
  .٧٢: يونس -١
  .٥١: هود -٢
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وهي عبارة غري شريفة يقصد منها اإلحياء بأن كتب الدعوة الشريفة فيها هذا النوع من 
  .اخليانة٬، والعياذ باهللا

مث  ...(): اإلسالم بشارة(بعد هذا التخبط يتحدث عن الرواية التالية الواردة يف كتاب 
  ).إذا رأيتموه فبايعوه فانه خليفة املهدي :ذكر شابا٬ً، فقال

: وهنا نسأله!  وملخص إشكاله عليها هو إ·ا كما زعم ال توجد يف كتاب عقد الدرر
يف أي نسخة من كتاب عقد الدرر هي غري موجودة؟ أهي النسخة املطبوعة اليت حتت يدك٬، 

  ؟؟ الكاظمي مؤلف كتاب بشارة اإلسالم السيد لدىأم هي النسخة اليت 

  :بصورة مبسطة ٬،وهنا البد من وقفة للحديث عن املصادر

كانت يف العصور القدمية تكتب خبط اليد٬،    كما يعرف من له أدىن إملام  املصادر 
وظيفتها نسخ الكتب وتكثريها٬، ) طبقة النساخ(ويف تلك العصور كانت مثة طبقة يسمو·ا 

يعملون على   يف أصقاعهم املختلفة   ففي كل عصر كان النساخ . البيهاوبيعها على ط
ما تكون هذه النسخ ثانوية٬،  بل غالبا٬ً،تكثري الكتب٬، اعتماداً على النسخ املتوفرة هلم٬، ورمبا

  .أي إ·ا منسوخة عن نسخ سابقة هلا

خلطوط وبطبيعة احلال كانت أخطاء كثرية تقع يف عمل هؤالء النساخ٬، منشؤها طبيعة ا
والورق واألحبار املستخدمة٬، وكذلك تدخل اجتهادا[م يف تقومي النصوص٬، وغريها من 

  .األمور اليت يعرفها دارسو علم حتقيق النصوص

اخلطوط املستخدمة كانت أحرفها  إنّ: أقولولكي نأخذ فكرة أوضح عن األمر٬، 
حىت لي�ظن أنه منها٬، رمبا وجدت حرفاً فوق الكلمة٬، أو قريباً من كلمة أخرى٬، فمتداخلة٬، 

ال يف الطباعة احلنفس صور احلروف مل تكن مضبوطة متاما٬ً، كما هو  هذا عالوة على أنّ
وإذا أضفنا ملا تقدم طبيعة الورق املستخدم٬، وهو من النوع الرديء الذي يتشرب . احلديثة

نتيجة  )زاي(على سبيل املثال٬، فيظهر بصورة احلرف  )ذال(احلرب٬، فقد يكتبون حرف 
سيالن احلرب من وسطه٬، وهلم جرا يف األحرف املتقاربة الصور٬، مثل الياء والباء٬، والنون 
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من أجل أن يتجنبوا هذه املشكلة٬، والسيما يف املعامالت املالية   ·م اضطروا أوالتاء٬، حىت 
أعطاين مئة : (أل·م قد يكتبون العبارة التالية ؛)مائة(¡ذه الصورة ) مئة(لكتابة كلمة   
  ).أعطاين منه ديناراً(من يقرأها فيسيل حرب اهلمزة فيأيت ) اراًدين

النساخ كثرياً ما يتدخلون يف تغيري العبارات اليت  ويضاف هلذا الواقع الكتايب الصعب أنّ
املؤلف أو الناسخ السابق قد توهم٬، فيغريون عبارته  ختالف ما استقر يف أذها·م٬، فيظنون أنّ

  .اًوهم يظنون أ·م حيسنون صنع

كل هذا وغريه٬، مثل حرص النساخ على كتابة أكرب قدر من النسخ لتحقيق الوفرة يف 
الربح٬، وكذلك ما ع�رف يف العصور القدمية من كتابة هوامش وتعليقات مالصقة لعبارات 

التعليق أو اهلامش جزء من املنت٬، أو  املنت أوقع النساخ يف أخطاء كثرية٬، فقد يظن الناسخ أنّ
أي    فيعمد الناسخ يستحسنه نّأأو  لف قد أحلقه باملنت٬، أو يريد إضافته له٬،املؤ يظن أنّ
  .إىل إضافته للمنت يف النسخة اليت خيطها   الناسخ 

وال يفوتنا هنا أن نشري إىل مشكلة التلف اليت تتعرض هلا املخطوطات٬، واليت ينتج عنها 
  .قد يتركوا النص مبتوراًضياع أجزاء من الكالم٬، قد حياول النساخ ختمينها بظنو·م و

كل هذا وغريه الكثري من املشاكل اليت يطول املقام بذكرها حتم نشوء علم يف عصرنا 
الراهن غايته وضع احللول واملعاجلات ملشكالت املخطوطات القدمية٬، هو علم حتقيق 

  .النصوص

املثال٬، على سبيل ) كتاب الكايف للشيخ الكليين(ق يف عصرنا إخراج فلو أراد حمقّ
فسيعمد إىل مجع كل النسخ اليت ميكن الوصول إليها٬، ويف أية بقعة من العامل كانت٬، وبعد 
مجعها يدرس طبيعة الورق واألحبار املستخدمة٬، اليت ختتلف باختالف العصور٬، ويالحظ ما 

اء الذين يدونون مالحظا[م قد تتضمنه من تواريخ تركها املؤلف أو النساخ٬، أو بعض الق̈ر
يخ قراء[م للكتاب يف أحيان كثرية٬، وكل ذلك من أجل حتديد زمن كتابة كل نسخة٬، وتأر

وبعد حتديد زمن النسخ خيتار النسخة األقرب إىل زمن املؤلف٬، أو . ولو بشكل تقرييب
مث يقابل ) النسخة األم(النسخة اليت كتبت حتت إشرافه٬، إن أمكن ذلك٬، ليتخذ منها أساساً 
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ى إلصالح ما قد يكون فيها من مشكالت٬، كأن يكون فيها سقط بينها وبني النسخ األخر
يتداركه من نسخة أخرى٬، أو تداخل يف اخلط٬، جيعل العبارة مبهمة٬، فيستعني بنسخ أخرى 
لقراءته٬، وعمليات أخرى يقوم ¡ا من خالل ما ي�عرف بالدراسة الداخلية والدراسة اخلارجية 

جلهد البشري غري املعصوم عن اخلطأ٬، والذي وكل ذلك يتم بطبيعة احلال من خالل ا. للنص
يتدخل فيه فهم احملقق ومدى مهارته٬، وما استقر يف ذهنه٬، وما إىل ذلك من أمور تؤثر سلباً 

  .املُخر¶جأو إجياباً على النص 

الواقع أصعب بكثري مما وصفنا٬، إذ كثرياً ما تكون النسخة األقرب إىل عصر  نّأبل 
اً نتيجة وقوع التلف أو النقص٬، أو عدم الوضوح فيها٬، ̈منسخة أُاملؤلف غري صاحلة الختاذها 

النسخ األخرى٬، أو حىت مجيع  تكون فيضطر احملققون الختاذ غريها من النسخ أصال٬ً، وقد
النسخ اليت يعثرون عليها٬، متقاربة يف الزمن٬، وخمتلفة يف بعض العبارات؛ قلّ هذا البعض أو 

  .٬، وتكثر األخطاء بالنتيجةكثر٬، وهنا يزداد تدخل اجلهد البشري

النسخ اليت يتحصل عليها احملققون هي غالباً النسخ  وتزداد الصورة قتامة إذا ما علمنا أنّ
املوجودة يف املكتبات واخلزانات العامة٬، أما تلك اليت يقتنيها األفراد٬، وهي كثرية جداً فتبقى 

  .من هذه اجلهة بالتأكيد خارج إطار العمل٬، فيبقى ناقصا٬ً، أو يف أحيان كثرية دائماً

حنن بإزاء واقع تتراكم فيه الظنون واالجتهادات٬، فال ميكن للباحث أن يستغين عن  ٬،إذن
  .حمققي الكتب٬، أو غريهم من جهده٬، اعتماداً على غريه٬، سواء كان هذا الغري

أن يأيت رجل ويقول إنه وجد النص يف خمطوطة ما خمتلفاً عما يف الكتاب الفالين  ٬،إذن
  .املطبوع٬، فهو ال يفضح سوى جهله

اليت  )إذا رأيتموه فبايعوه فانه خليفة املهدي :مث ذكر شابا٬ً، فقال: (وخبصوص رواية
قد  هنأال يستطيع أحد أن يعترض بالقول ) بشارة اإلسالم( الكاظمي يف كتابهنقلها السيد 

الكاظمي فوجد النص خمتلفا٬ً، إذ ما  عنه رجع إىل خمطوطة من خمطوطات الكتاب الذي نقل
  ؟؟ املخطوطة هذه الكاظمي قد نقل عن نفس أدراه أنّ
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 من العجيب الذي يثري السخرية حقاً أن يأيت كاتب السطور بالنص املوجود يف مث إنّ
عقد الدرر من الكتاب املطبوع٬، أي الكتاب الذي خضع جلهد فالن أو فالن من الناشرين 

نه حىت لو جاء مبخطوطة من خمطوطات الكتاب ملا حتصل على شيء أواحملققني٬، واحلال 
  ن هو يف التحقيق والعلم وهو م¶  مث ملاذا ال يعترب السيد الكاظمي !!  سوى إتعاب نفسه
؟؟  ل إىل أن صورته الصحيحة هي ما أثبته يف كتابهص¶̈وس النص وت¶ر¶ققاً د¶ملاذا ال يعتربه حم

ملن  ضßيَّقَالسيد الكاظمي قد وقعت يداه على نسخ من الكتاب مل ي� وملاذا مل يفترض أنّ
  ؟ أخرج كتاب عقد الدرر الوصول إليها

ما ذكره السيد الكاظمي هو األقرب إىل الصواب٬، إن مل نقل هو  بل من الواضح أنّ
يقتل عند كرتكم ثالثة كلهم ابن خليفة٬، مث ال تصري إىل (: الصواب بعينه٬، فالرواية تقول

مث ذكر  ٬،واحد منهم مث تطلع الرايات السود من قبل املشرق فيقاتلو�م قتاالً ال يقاتله قوم
٬، وهذا الذي يبايعونه ال ميكن أن يكون )فبايعوه فإنه خليفة املهديإذا رأيتموه : شاباً فقال

وكونه شاباً تدل عليه أمور كثرية٬، !  شيئاً؛ حجراً مثال٬ً، أو كرسيا٬ً، بل البد أن يكون بشراً
فهذا الشخص هو صاحب الرايات السود اليت ت�قبل من املشرق٬، وبالتايل ال ميكن أن يكون 

يظهر مبكة٬، بل هو وصيه وخليفته كما ثبت من خالل ٬، الذي Xهو اإلمام املهدي 
٬، وهو شاب بداللة روايات Xعشرات النصوص اليت استدل ¡ا أنصار اإلمام املهدي 

هللا كنوزاً بالطالقان٬، ليس  إنّ(: ٬، قالXأخرى كثرية٬، من قبيل ما ورد عن اإلمام الباقر 
أمحد٬، يقودهم شاب من بين  ..أمحد: بذهب وال فضة٬، إثنا عشر ألفاً خبراسان شعارهم

هاشم على بغلة شهباء٬، عليه عصابة محراء٬، كأين أنظر إليه عابر الفرات٬، فإذا مسعتم 
  .)١( )بذلك فسارعوا إليه ولو حبواً على الثلج

خيرج شاب من بين هاشم بكفه اليمىن خال من خراسان (: قال ٬،وعن أيب جعفر
  .)٢( )أصحاب السفياين فيهزمهمبرايات سود٬، بني يديه شعيب بن صاحل٬، يقاتل 

                                                            
 .٣٤٣ص: منتخب األنوار المضيئة -١
  . ٦٨ص ٢ج :، والحاوي١٢٨ص: ونه عقد الدرر ،٨٤ص: ابن حماد -٢
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خترج رايات سود تقاتل السفياين٬، فيهم شاب من بين هاشم٬، يف (: قال ٬،وعن علي
كتفه اليسرى خال٬، وعلى مقدمته رجل من بين متيم٬، يدعى شعيب بن صاحل٬، فيهزم 

  .)١( )أصحابه

رايات السود وهذه رواية ينقلها السيد ابن طاووس يف مالمحه فيها وصف صاحب ال
إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبواً (: بأنه خليفة املهدي

  .)٢() على الثلج٬، فإن فيها خليفة املهدي

أما كون صاحب عقد الدرر قد نقل احلديث عن مستدرك احلاكم فهذا ما ال ميكن 
وقد كان على صاحب السطور أن يبني  .الدرر عقد ألحد أن يقطع به من عبارة صاحب

  .ولكنه كعادته ترك األمر بال بيان٬، ألنه ال ميلك هذا البيان ٬،فهم هذه النتيجة

                                                            
  . ١٠٣ص ٢ج :، وجمع الجوامع٦٩ص ٢ج :ونه الحاوي ،٣١٤ص ١ج :ابن حماد -١
، الباب الرابع والستون، ٥٤وتوجد طبعة الكترونية للكتاب وردت الرواية فيها في ص. ٥٢ص: المالحم والفتن -٢

وآان هذا السفر الجليل مختبئا في زوايا المكتبات وقد ظنت به األيام آما هي عادتها في : (... وقد ورد في مقدمتها
) محمد آاظم ابن الحاج محمد صادق(د المهذب الغيور أمثاله حتى امتن المهيمن تعالت آالؤه على األمة بإرشا

صاحب المطبعة الحيدرية في النجف إلى هذا الكتاب، فبذل الجهد في البحث عنه ونسخه على نسخة العالمة المحقق 
الشيخ محمد السماوي، وقابلها بمساعدة العلماء المدققين على نسخة شيخنا الحجة الشيخ آغا بزرك مؤلف آتاب 

فخرج الكتاب من المطبعة . المستنسخة على نسخة األصل للمؤلف أعال اهللا مقامه) إلى مصنفات الشيعة الذريعة(
درة ثمينة وقد ضم بين طياته آدابا علمية ودروسا أخالقية وبراهين دالة على أحقية من هم الواسطة في هداية البشر 

ناشر المومى إليه هذه الهمة القعساء والشعور فالقراء الكرام يشكرون لحضرة ال. وإرشادهم إلى الطريق المهيع
فرج المهموم لمعرفة : (آما أنه قبل هذا الكتاب أجهد نفسه في نسخ آتاب. الملتهب غيرة على إحياء المؤلفات القيمة

من مؤلفات سيدنا المترجم رضوان اهللا عليه الذي جمع فيه المؤلف أقوال أهل بيت العصمة عليهم السالم ) النجوم
عتقده علماء الفريقين في النجوم من أنها عالمات دالة على ما يحدث في الكون من صالح وفساد وأوضح وما ا

وقد . تعالى شأنه) واجب الوجود(بالشواهد التاريخية بطالن اإلعتقاد بأنها فاعلة مختارة الستلزامه التعطيل في حق 
القراء برونق بهيج يلتذ له السامع ويستفيد منه العالم  امتن علينا صاحب المطبعة الحيدرية بإخراج الكتاب ماثال أمام

ويستعين به المؤرخ وإنا لنشخص إلى المهيمن سبحانه مبتهلين بأن يفيض على ناشر هذين الكتابين ما يقر به منه 
أحيى رحم اهللا من : زلفة في المثابرة على إحياء آثار آل الرسول األقدس وفي ذلك يقول اإلمام الصادق عليه السالم

تم الكتاب الملتقط الملحق بأجزاء : (أما الخاتمة فقد جاء فيها). أمرنا ودعا إلى ذآرنا، إنه تعالى ولي العون والتوفيق
آتاب التشريف بالمنن للسيد رضي الدين علي بن طاوس، وآتبت على نسخة منقولة عن خط المصنف السيد رضي 

ئمائة بعد األلف ثم صححها على نسخة األصل التي بخط السيد الدين في سادس صفر سنة االثنتين والخمسين والثال
وفي نسخة الكترونية من ). هـ١٣٦٥ابن طاوس محمد ابن الشيخ طاهر السماوي عفى اهللا عنه في النجف سنة 

قال حدثنا . فيما ذآره نعيم عن المهدي ونصرته برايات خراسان): (مكتبة آاسر الصنمين(الكتاب موجودة في موقع 
نصر الحباب عن خالد عن أبي قالبة عن ثوبان قال إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو أبو 

المالحم والفتن في ظهور الغائب : وقد ورد التالي في التعريف بالنسخة). حبوا على الثلج فإن فيها خليفة المهدي
بن محمد بن  زاهد رضي اهللا أبي القاسم علي بن موسى جعفرالعالم العامل العابد ال  تأليف :المنتظر عجل اهللا فرجه

. م ١٩٩٨ -  هـ ١٣٩٨الطبعة الخامسة  إيران - هـ منشورات الرضي قم  ٦٤٤المتوفى  طاووس الحسني الحسيني
 ). الباب الرابع والتسعون( ٥٣ص
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احلكم الذي جازف به  ألنّ ؛مث على فرض نقله عنه٬، فهو ال يغري من األمر كثرياً
أن جند النسخ األصلية من كتايب  :صاحب السطور٬، يقتضي التحقق من أمور؛ منها

لنرى ما أثبته صاحب عقد الدرر هل هو موافق ملا يف ) نسخ املؤلفني(ستدرك وعقد الدرر امل
؟ وإذا مل تكن كذلك٬، هل ميكن أن يكون رأى خطأ يف ما أورده  كتاب املستدرك٬، أم ال

  ؟ صاحب املستدرك٬، فصححه من مصدر آخر

ن أوصياء رسول م Xاألمر مع السيد أمحد احلسن خيتلف كثريا٬ً، فالسيد  وأخرياً فإنّ 
٬، وال يسع أحد أن يعترض عليه ¡ذا ن غريه مبا قاله آباؤه ٬، وبالتايل هو أعلم مàاهللا 

شاءوا أن يتحققوا من هذه احلقيقة فأمامهم األدلة٬، وبطبيعة احلال ليست  إذا ٬،نعم. الصدد
هلذه ون ؤص من مناقشة األدلة ويلجويف احلقيقة هم حياولون التملâ. هذه الرواية منها

  .األساليب التضليلية اليت تفضح إفالسهم ال أكثر

وجود األخطاء املطبعية يف   ١: وبذلك يتضح ما يلي( :ول كاتب السطوريق   ٢
خ اجلديدة من هذا الكتاب كلها س¶ن الن�إكتاب البشارة٬، وهذا الشيء معروف جدا٬ً، حيث 
  ! )منقحة ومصححة استناداً ملصادر احلديث الرئيسية

: الناشر   ـه ١٤١٠طبعة عام (وهذا لألسف كذب٬، فها هي الطبعة اإليرانية للكتاب 
وهي الحقة لطبعة  )داود املري صابري: حتقيق  مؤسسة البعثة    قسم الدراسات اإلسالمية 

  .)١( ميالدي٬، وفيها الرواية كما هي دون تغيري) ١٩٦٣(عام 

هناك طبعات للكتاب مت التالعب بل إذا كان كالم صاحب السطور صحيحا٬ً، وكانت 
فيها دون علم املؤلف املتوىف فهذه طامة كربى٬، وخيانة ما بعدها من خيانة٬، وهي على أي 
حال ليست باجلديدة على فقهاء آخر الزمان٬، ولدينا من الشواهد الكثري٬، ومنها اخليانة اليت 

رواية ¡ذه الصورة ه الالذي حقق كتاب بشارة اإلسالم وأورد في) نزار احلسن(ارتكبها 
  :احملرفة

                                                            
  .من النسخة اإليرانية المذآورة ٣٧ص :انظر -١
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يقتتل عند كرتكم ثالثة كلّهم :  قال رسول اهللا: قال ٬،رضي اهللا عنه عن ثوبان(
ابن خليفة مثّ ال يصري إىل واحد منهم٬، مثّ تطلع الرايات السود من قبل املشرق فيقاتلو�م 

أخرجه . )خليفةُ اهللا املهديإذا رأيتموه فبايعوه فأنMه  :مثّ ذكر شيئاً فقالقتاال ال يقاتله قوم٬، 
هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم مل : اهللا احلاكم وقال اإلمام احلافظ أبو عبد

جييُء خليفة اهللا : (ئاًموضع قوله مثّ ذكر شي: خيرجاه٬، وأخرجه احلافظ أبو نعيم مبعناه٬، وقال
هذا احملرف مل يكلف نفسه عناء اإلشارة يف اهلامش إىل التحريف  والعجيب إنّ!!  )املهدي

  !؟ الذي أقدم عليه٬، ولو من باب التربير

أما حديث كاتب السطور عن األخطاء املطبعية فغريب بل يثري السخرية٬، فالطبعة 
٬، وهي حمققة كما ذكرنا٬، ويظهر منها إن السيد )١( اإليرانية املذكورة تروي الصورتني معاً

كاظمي ينقل عن عقد الدرر من موضعني٬، بينما كاتب السطور مل يذكر سوى موضع ال
  .واحد٬، وهذا تدليس منه

 إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت من خراسان(: ما ما يتعلق حبديثه عن روايةأ   ٣
فالقول فيه مثل القول يف سابقه٬، من  .)فيها خليفة املهدي على الثلج فإنّ فأتوها ولو حبواً

ال يستشهد    وهذا مهم جداً    كاتب السطور يستشهد بنسخ مطبوعة٬، وكذلك  جهة أنّ
قالَ : فقد قال ٬،ب علي بن عيسى األربليباملصدر الذي نقل عنه السيد الكاظمي وهو كتا

احلافظ أبو نعيم أمحد بن ووقع إيلè أربعون حديثاً مجعها  ):رمحه اهللا( عليُّ بن عيسى األربلي
أورد[ا سرداً كما أوردها٬، واقتصرت على ذكر الراوي عن  X عبد اهللا يف أمر املهدي

  . النيب

واحلديث قيد البحث هو احلديث السادس والعشرون من األربعني حديثاً املشار إليها٬، 
ى وهي خيانة أخرى حتسب على كاتب السطور٬، الذي راح يستدل بكتاب املستدرك عل

السيد ابن طاووس قد نقل  نّأ٬، علماً نيالصحيحني وكتاب الفنت لنعيم بن محاد املطبوع¶
  .احلديث يف كتابه املالحم والفنت نقالً عن ابن محاد موافقاً لصورته اليت نستشهد ¡ا

                                                            
  .منها ٣٦ص :انظر -١
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نا أجبنا على هذه الشبهة ٬، فقد كُ)أمحد ... ومن البصرة (...: أما ما يتعلق برواية   ٤
  :٬، فأكتفي بنقل ما كتبته هناك)متخض الكوراين عن فأر قميء(كتاب  الكورانية يف

عبد : ومن البصرة: ٬، فيها٥٦٦ص والرواية الثالثة يف دالئل اإلمامة(: أما قول الكوراين(
الرمحن بن األعطف بن سعد٬، وأمحد بن مليح٬، ومحاد بن جابر٬، وأصحاب الكهف سبعة 

  .)نفر

٬، وليس عن )غاية املرام(نقلها عن كتاب ي )بشارة اإلسالم(صاحب كتاب : أقول
  .)دالئل اإلمامة(كتاب 

نسخته غري تامة٬، (: أما كتاب دالئل اإلمامة٬، الذي ذكره الكوراين٬، فقد قال فيه حمققه
  .)١( )حيث سقط قسم من أوله٬، وسنأيت إىل دليل السقط يف وصف الكتاب

مت العمل ¡ذا : الكتابعملنا يف (: احملقق إىل تقومي الكتاب٬، يقول راضطومن هنا 
تقومي نص الكتاب وذلك    ٤  إىل أن يقول     ...الكتاب وفق املراحل واخلطوات التالية

بتخليصه مما ورد فيه من أخطاء النسخ والطباعة وهي كثرية جدا إذا قيست بكتاب 
  .)٢()آخر

النسخ اليت  وكذلك فإنّ. وكل هذا يوهن من القيمة العلمية للكتاب كما هو معروف
غاية (اعتمدها احملقق يف إخراج الكتاب٬، كُتبت يف زمن متأخر عن زمن تأليف كتاب 

اعتمدنا يف حتقيق هذا الكتاب على نسختني خمطوطتني : (يقول احملقق يف هذا الصدد. )املرام
  :وعلى مطبوعة له٬، وهي كما يلي

٬، جمهولة )٧٦٥٥(النسخة املودعة يف املكتبة الرضوية مبشهد املقدسة٬، رقمها    ١
). بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، أخربنا القاضي أبو بكر حممد بن عمر اجلعايب: (التاريخ٬، أوهلا

ثالمثائة وثالثة عشر٬، وكل واحد يرى نفسه : ٬، فقالXفذكر أصحاب القائم : (وآخرها
  ).م(  ب ورمزنا هلا) يف ثالمثائة

                                                            
  .٣٣ص :)الشيعي(محمد بن جرير الطبري  - دالئل اإلمامة -١
  .٤٥ص :)الشيعي(محمد بن جرير الطبري  - دالئل اإلمامة -٢
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٬، )٢٩٧٤(بقم املشرفة٬، رقمها ) رمحه اهللا(النسخة املودعة يف مكتبة السيد املرعشي    ٢
على نسخة مكتوبة يف شهر صفر من سنة  هـ ١٣١٩ربيع الثاين سنة  ١٢تاريخ وكتبت ب
مت املسند بعون اهللا : (وآخرها. )القاضي أبو بكر حممد بن عمر اجلعايب(: ٬، أوهلا ه ١٠٩٢

وجدت هذه . ١٠٩٢سن توفيقه يف سلخ شهر صفر املظفر من شهور سنة وح) تعاىل(
خبط  النسخة الشريفة يف خزانة كتب احلضرة املشرفة الغروية٬، وهي نسخة عتيقة جداً

اثنا  يف مؤرخة. أحقر الكتاب حممد تقي الربوجردي احلائري وفق اهللا له. ضعيف سقيم
  ).ع(  ورمزنا هلا ب) ١٣١٩من شهر ربيع الثاين سنة  )١( وعشر

٬، ورمزنا له  ه ١٣٦٩الكتاب املطبوع يف املطبعة احليدرية يف النجف األشرف سنة    ٣
  .)٢( )ط(  ب

٬، كما ذكر  ه ١١٠٣وسنة  ـ ه ١١٠٠بني سنة ) غاية املرام(بينما مت تأليف كتاب 
غاية املرام وحجة اخلصام يف تعيني اإلمام من طريق اخلاص   ٢٣: (حمققه٬، وهذا نص كالمه

  .)٣( ) ه ١١٠٣وسنة   ه ١١٠٠كتبه سنة . والعام

دالئل (وعلى هذا كان أجدر مبحقق الكتاب أن يقابل الروايات اليت يف نسخ كتاب 
٬، السيما تلك اليت ي�ظن أن الكتاب األخري قد )املرام غاية(على مثيال[ا يف كتاب ) اإلمامة

إذ طاملا كان الكتاب األخري ينقل عن األول فال شك يف أن مؤلفه قد اطلع . نقلها عن األول
  .على نسخ أقدم من تلك اليت حبوزة احملقق

يف الروايات املنقولة عن كتاب ) غاية املرام(وبالنتيجة يكون االعتماد على كتاب 
  ).أقرب إىل العلمية من االعتماد على نفس الكتاب املُحقق   على األقل   ) اإلمامة دالئل(

كاتب السطور قد استشهد مبخطوطة مكتوبة حديثا٬ً، أي يف  نّأهذا مع العلم  :أقول
٬، وال ندري شيئاً عن )١٨٩٩(هي بدورها مستنسخة من خمطوطة كتبت عام ) ١٩٤٧(عام 

ال قيمة علمية له٬،  الستشهادوهذا ا!  النسخة أو النسخ اليت مت استنساخ هذه األخرية عنها
                                                            

  .مؤرخة في: آذا ولعلها -١
  .٤٤ص :)الشيعي(محمد بن جرير الطبري  - دالئل اإلمامة -٢
 .١١ص ١ج :السيد هاشم البحراني -  غاية المرام -٣
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 يستشهد ¡ا٬، بدون أن يعري أي فهو يعين أن كاتب السطور يقول بصحة املخطوطة اليت
  .التفاتة للمصدر الذي نقل عنه صاحب بشارة اإلسالم٬، وهذا حتكّم واضح

نسخة بشارة اإلسالم احملققة من  نّإ :ومبالغة منا يف كشف إفالس كاتب السطور٬، أقول
 )١( هعبد الرمحن ب: ومن البصرة(: رةقد وردت الرواية فيها ¡ذه الصو) نزار احلسن(قبل 

  ).األعطف بن سعد٬، وأمحد ومليح ومحMاد بن جابر

وهذا ال ينسجم مع عدد الرجال الذين ذكرهم اإلمام (: أما قول كاتب السطور
أي    ٬، فهذا كذب منه)ومل يقل أربعة) ومن البصرة ثالثة رجال: (الصادق٬، فاإلمام قال

فهذه العبارة مل ترد يف الرواية٬، بل وردت يف رواية أخرى٬، فلماذا الدجل  ٬، كاتب السطور 
  !؟ والكذب

ومن البصرة ثالثة رجال٬، وأصحاب  ...(: والرواية األخرى مل تذكر األمساء٬، ففيها
  ).اخل.. . الكهف وهم سبعة رجال٬، والتMاجران ومها اخلارجان من أنطاكيMة

أال وإن أوهلم من (: سيد أمحد احلسن قد بتر روايةال إنّ كاتب السطور قال   ٥
الذين من  السيد مل يذكر كامل الرواية٬، فإنّ إنّ :٬، ويقول)البصرة وآخرهم من األبدال

  ).علي وحمارب(البصرة هم 

  :وجوابه

الرواية مل تذكر اسم أمحد  أخذ موضع الشاهد من الرواية ال ي�عد بترا٬ً، وإذا قيل أنّ إنّ
بني من ذكر[م من رجال البصرة٬، فأل·ا رواية مضطربة ال ميكن الركون ملا ورد فيها من 
أمساء٬، ويكفي داللة على ذلك مقارنة صور[ا الواردة يف كتاب بشارة اإلسالم٬، مع صور[ا 

  :إلزام الناصب٬، وإليكم الروايتنييف  الواردة

: X فقال... ): (نزار احلسن(سالم حبسب حتقيق شارة اإلالرواية كما وردت يف ب  أ
 .فعل وحمارب: أال وأنّ أوMهلم من البصرة وآخرهم من األبدال٬، فأما الّذين من البصرة

                                                            
  .بن: آذا والصحيح -١
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 ٬،وعبد اهللا ٬،هارون: ومثانية رجال من قزوين .وفضل ٬،وائل: ورجالن من طوقه .قاسم

ورجل من  .حسن: ورجل من الشلخ .وحممMد ٬،وعلي ٬،وليث ٬،وعمر ٬،وصاحل ٬،وجعفر
ن الطالقان وهم الذين وأربعة وعشرون رجالً م .يعقوب: ورجل من قم .صدقة: مراغة

وهم  ٬،نMي أجد يف الطالقان كرتاً ليس من ذهب وال فضةإ: فقال  ذكرهم رسول اهللا
صاحل٬، وجعفر٬، وحيىي٬، وهود٬، وصاحل٬، وداود٬، ومجيل٬، : وهم ٬،هؤالء كرت اهللا فيها

وفضل٬، وعيسى٬، وجابر٬، وخالد٬، وعلوان٬، وعبد اهللا٬، وأيوب٬، وصالئب٬، ومحزة٬، وعبد 
ورجالن من  .وعبد الرمحان٬، وعلي ٬،وعبدون ٬،ومهاجر ٬،وفضMة ٬،٬، وسعدالعزيز٬، ولقمان

: ورجل من القادسية .حفص٬، ونافع: ورجالن من سرخس .ذبيان٬، وعلي: سنجار
وعيسى٬،  ٬،إبراهيم: وستة رجال من احلبشة .عبد الغفور: ورجل من الدورق .حصني

: ورجل من بلخ .هارون٬، وفهد: ورجالن من املوصل .وحممMد٬، وأمحد٬، ومحدان٬، وسامل
ورجالن من  .حممMد: ورجل من الدMجيل .أمحد٬، وعلي: ورجالن من نصيبني .صدقة

: أصفهانورجل من  .وحسني ٬،أمحد: ورجالن من أرمينية .وشوت ٬،نكبة :خراسان
 .شعيب: ورجل من دينور .جممع: ورجل من الرMي .حسني: ورجل من زهار .يونس

ورجل من  .ورجل من بلقيس .هارون: ورجل من سلماس .�راش: من اهلراشورجل 
ورجل من  .وجعفر ٬،حممMد: ورجالن من خالط .طي: ورجل من كثري .عون :الكرد
: وثالثة رجال من الصيغة .وسعيد ٬،سعد: ورجالن من املقدسية البيضاء .عمر: الشMويا

ورجالن  .عبد الرمحان: كيةورجل من انطا .حممد: ورجل من أوس .زيد٬، وعلي وموسى
 وعبد ٬،داود: ورجالن من دمشق .جعفر: ورجل من محص .حممMد ٬،صبيح: من كالب

داود٬، : وثالثة رجال من بيت املقدس .طليق٬، وموسى: ورجالن من الرَّملية .الرMمحن
 .حممMد٬، ويوسف٬، وعمر٬، وفهد٬، وهارون: ومخسة رجال من عسقالن .وعمران ٬،وبشري

 .قريح: ورجل من عرفة .مروان٬، وسعد: ورجالن من جند .عمري: ورجل من عرتة
وأربعة رجال من القنطط٬، من مدينة  .وارث: ورجل من بلسان .فليح: ورجل من طربية
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ورجالن من  .نصري: ورجل من صار .وطاهر ٬،وعبد الصMمد٬، ويونس ٬،أمحد: فرعون
عبيد اهللا٬، وقادوم٬،  ٬،عبد اهللا: امومخسة رجال من جبل لك .وسعيد ٬،حسن: اإلسكندرية

ورجالن من  .ذهيب٬، وسعدان٬، وشبيب: وثالثة رجال من السMماوة .وطالوت ٬،وحبر
وأربعة عشر رجالً من  .ظافر٬، وعقيل: ورجالن من اليمامة .وحممMد ٬،عليM: األفرنج
سويد٬، وأمحد٬، وحممMد٬، وحسن٬، ويعقوب٬، وحسني٬، وعبد اهللا٬، وعبد القدمي٬، : املعادة

وعشرة  .معشر: ورجل من الصولة .وكثري ٬،وتغلب ٬،وطاهر ٬،وعلي٬، وحيان ٬،لمويغ
وعمر٬، وعبد املهيمن٬، وعبد  ٬،وعامر ٬،وجعفر ٬،وقاسم ٬،وشيبان ٬،محزة: رجال من العابدان

وحوبش٬، ومالك٬، وكعب٬،  ٬،خيرب :من اليمن وأربعة عشر رجالً .الوارث٬، وحممMد٬، وأمحد
ورجالن من  .وأمحد٬، وشيبان٬، وعامر٬، ومحMاد٬، وفهد٬، وحنجرش٬، وكلثوم٬، وجابر٬، وحممMد

ورجل  .وظابط٬، وعريان ٬،سنبة :وثالثة رجال من بدو عقيل .عجالن٬، وذراع: بدو مصر
ورجل من  .جابر: ورجل من بدو قبا .الناهش: ورجل من بدو شيبان .عمر: من بدو منري
وأربعة  .وأكرب ٬،وحيف ٬،عبد اهللا: وثالثة رجال من موايل أهل البيت .مطر: بدو كالب

 ٬،ناصح: ورجالن من لوكان .وهود ٬،وميمون ٬،وصبيح ٬،صباح: رجال من موايل األنبياء
 ٬،وحسني ٬،حسن: وثالثة رجال من كربالء .حممMد وعلي: ورجالن من احللّة .وعبد اهللا

 وستة رجال من األبدال كلّهم باسم عبد .وحممMد ٬،جعفر: ورجالن من النجف .وعلي
قل من نصف جيمعهم اهللا يف أ ٬،نMهم جيتمعون من مطلع الشمس ومغر�اإ: X قال .اهللا

  .)١( )إىل آخره ليلة إىل مكة

فالذين من أهل البصرة  ...(: كما وردت يف كتاب إلزام الناصبالرواية    ب
 .وعبيد اهللا ٬،عبد اهللا :ورجالن من قاشان .واآلخر حمارب ٬،اسم أحدمها علي :رجالن

 .عبد الرمحن :ورجل من السند .ومالك ٬،وعمر ٬،حممد: وثالثة رجال من املهجمة
عبد  :ورجل من شرياز .إبراهيم :ورجل من الكورة .وعباس ٬،موسى :ورجالن من حجر

 ٬،دحمم: وثالثة رجال من زين .وفالح ٬،وحيىي ٬،أمحد: وثالثة رجال من سعداوة .الوهاب
عبد  :وهم ٬،وأربعة رجال من شريان .وناصر ٬،مالك :ورجالن من محري .وفهد ٬،وحسن

                                                            
  .الرواية آما وردت في النسخة التي حققها نزار الحسن، وفيها اختالف عن سابقاتها -١
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عبد  :ورجالن من املنصورية .أمحد :ورجل من عقر .وإبراهيم ٬،وجعفر ٬،وصاحل ٬،اهللا
ورجالن  .وإبراهيم ٬،وحوقل ٬،ومالك ٬،خالد: وأربعة رجال من سرياف .ومالعب ٬،الرمحن

 .وهود ٬،مقداد :ورجالن من السنن .هارون :ورجل من املثقة .ونوح ٬،حمروز: من خونخ
 .جعفر :ورجل من الزناط .وكليب ٬،وفارس ٬،عبد السالم: وثالثة رجال من اهلويقني

ورجل من  .ويونس ٬،وكوش ٬،وهواشب ٬،وداود ٬،وصاحل ٬،حممد: وستة رجال من عمان
وأربعة  .اهللا عبد :انورجل من كرم .وأمحد ٬،حيىي: ورجالن من ضغار .مالك :العارة

 .وموسى ٬،عون :ورجالن من عدن .ومسيع ٬،وحيىي ٬،ومحزة ٬،جربئيل: رجال من صنعا
 ٬،علي: وثالثة رجال من الطائف .وصاحل ٬،علي: ورجالن من ممد .كوثر :رجل من لوجنهو

 .ومبارك ٬،عزيز: ورجالن من اخلط .عبد القدوس :ن هجرورجل م .وزكريا ٬،وسبا
 .وليث ٬،وبكري ٬،ونصري ٬،وجعفر ٬،عامر: رجال من جزيرة أوال وهي البحرين ومخسة

 :وأربعة رجال من مكة .إبراهيم :ورجل من اجلدا .]حممد[فهد  :ورجل من الكبش
 ٬،علي: من املدينة على أمساء أهل البيت وعشرة .وعبد اهللا ٬،وحممد ٬،وإبراهيم ٬،عمر

وأربعة  .مدوحم ٬،وإبراهيم ٬،وقاسم ٬،وحسني ٬،وحسن ٬،وطاهر ٬،وعباس ٬،وجعفر ٬،ومحزة
ورجالن من  .حذيفة :ورجل من مرو .وعتاب ٬،وهود ٬،وغياث ٬،حممد: رجال من الكوفة

: وثالثة رجال من كازرون .وجماهد ٬،ليع: ورجالن من مسرقند .ومهاجر ٬،علي: رنيشابو
ورجالن من  .وعبد الوهاب ٬،يبانش: ورجالن من األسوس .ويونس ٬،ومعمر ٬،مرع

 :طائف اليمنورجل من  .وسهيل ٬،عامل: ورجالن من الضيف .وهالل ٬،أمحد: دستر
 ٬،وداود ٬،يوسف: وثالثة رجال من بروعة .وشعيب ٬،بشر :ورجالن من مرقون .هالل

وثالثة  .عقيل :اسطورجل من و .وميمون ٬،مكرم الطيب: ورجالن من عسكر .وعبد اهللا
 ٬،مرائي: ورجالن من سر من رأى .وعبد اهللا ٬،دوأمح ٬،عبد املطلب: رجال من الزوراء

 .وجعفر ٬،وحسن ٬،نوح: وثالثة رجال من سيالن .جعفر :ورجل من السهم .وعامر
ومثانية رجال من  .وفاضل ٬،اصلو: ورجالن من نوبة .قاسم :كرخا بغداد ورجل من

ورجل من  .وحممد ٬،وعلي ٬،وليث ٬،وعمر ٬،وصاحل ٬،وجعفر ٬،وعبد اهللا ٬،هارون: قزوين
وأربعة وعشرون من  .يعقوب :ورجل من قم .صدقه :ورجل من املداغة .حسن :البلخ
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ليس من الذهب  إين أجد بالطالقان كرتاً :الطالقان وهم الذين ذكرهم رسول اهللا فقال
 ٬،وفاحل ٬،وهود ٬،وحيىي ٬،وجعفر ٬،صاحل: وهم ٬،هؤالء كرتهم اهللا فيهافهم  ٬،وال فضة

 ٬،وأيوب ٬،وعبد اهللا ٬،وعلوان ٬،وخالد ٬،وجابر ٬،سىوعي ٬،وفضيل ٬،ومجيل ٬،وداود
وعبد  ٬،وعبدون ٬،ومهاجر ٬،وقبضة ٬،وسعد ٬،ولقمان ٬،وعبد العزيز ٬،وعمر ٬،ومالعب

 ٬،ناحية: ورجالن من شرخيس .وعلي ٬،آبان: ورجالن من سحار .وعلي ٬،الرمحن
 :ورجل من الدورق .حصني :ورجل من القادسية .علوان :ورجل من األنبار .وحفص

 .وسامل ٬،وأمحد ٬،ومحدان ٬،وحممد ٬،وعيسى ٬،إبراهيم: وستة رجال من احلبشة .عبد الغفور
: ورجالن من نصيبني .صادق :ل من بلقاورج .وفهد ٬،هارون: ورجالن من املوصل

ورجالن  .ومسنون ٬،نكية: ورجالن من خرسان .حممد :ورجل من سنجار .وعلي ٬،أمحد
ورجل  .حسني :ورجل من وهان .يونس :ورجل من أصفهان .وحسني ٬،أمحد: من أرمنية
ورجل من  .�روش :ورجل من هراش .شعيب :ورجل من دنيا .جممع :من الري

 :ورجل من احلبش .عون :ورجل من الكرد .حممد :ورجل من بلقيس .هارون :سلماس
ورجالن من  .عمري :من الشوباورجل  .وجعفر ٬،حممد: ورجالن من اخلالط .كثري

 :ورجل من أوس .وموسى ٬،وعلي ٬،زيد: وثالثة رجال من الضيعة .وسعيد ٬،سعد: االبيض
ورجل من  .وحممد ٬،صبيح: ورجالن من حلب .عبد الرمحن :نطاكيةورجل من األ .حممد
 ٬،طليق :ورجالن من الرملية .وعبد الرمحن ٬،داود :ورجالن من دمشق .جعفر :محص

ومخسة رجال من  .وعمران ٬،اودود ٬،بشر :وثالثة رجال من بيت املقدس .وموسى
ورجالن من  .عمري :ورجل من عرتة .وهارون ٬،وفهد ٬،وعمر ٬،ويوسف ٬،حممد: عسقالن

ورجل من  .فليح :ورجل من الطربية .فرخ :ورجل من عرفة .وسعد ٬،مروان: عكة
 ٬،أمحد :وأربعة رجال من القسطاط من مدينة فرعون لعنه اهللا .عبد الوارث :البلسان

 :وأربعة رجال من اإلسكندرية .نصري :ورجل من بالس .وظاهر ٬،ويونس ٬،وعبد اهللا
 ٬،وعبيد اهللا ٬،عبد اهللا: ومخسة رجال من جبل اللكام .وشيبان ٬،وشبيل ٬،وحمسن ٬،حسن
ورجالن  .وشبيب ٬،وسعدان ٬،صليب :وثالثة رجال من السادة .وطالوت ٬،وحبر ٬،وقادم

من  وأربعة عشر رجالً .مجيلو ٬،ظافر: ن اليمامةورجالن م .وأمحد ٬،علي :من اإلفرنج
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 ٬،وعبد القدمي ٬،وعبد اهللا ٬،وحسني ٬،ويعقوب ٬،وحسن ٬،وحممد ٬،وأمحد ٬،سويد: املعادة
وعشرة رجال  .معشر :ملوطةورجل من ا .وكثري ٬،وتغلب ٬،وظاهر ٬،وخيان ٬،وعلي ٬،ونعيم

وعبد  ٬،وعبد املهيمن ٬،وعامر ٬،وعمر ٬،وجعفر ٬،وقاسم ٬،وشيبان ٬،محزة: من عبادان
 ٬،وكعب ٬،ومالك ٬،وحويش ٬،جبري :وأربعة عشر من اليمن .وأمحد ٬،وحممد ٬،الوارث
 .وحممد ٬،وجابر ٬،موكلثو ٬،وحجرش ٬،وعاصم ٬،وفهد ٬،وعمار ٬،وعامر ٬،وشيبان ٬،وأمحد

 ٬،وضابط ٬،منبة: وثالثة رجال من بدو أعقيل .ودراج ٬،عجالن: ورجالن من بدو مصر
 :ورجل من متيم .�راش :ورجل من بدو شيبان .عمر :ورجل من بدو أغري .وعريان

وثالثة رجال من موايل  .مطر :ورجل من بدو كالب .جابر :ورجل من بدو قسني .ريان
 ٬،وصياح ٬،صباح :وأربعة رجال من موايل األنبياء .وبراك ٬،وخمنف ٬،عبد اهللا: أهل البيت

 .وعلي ٬،حممد :ورجالن من احللة .وناصح ٬،عبد اهللا :ورجالن مملوكان .وهود ٬،وميمون
 .وحممد ٬،جعفر: ورجالن من النجف .وحسن ٬،وحسني ٬،حسني :وثالثة رجال من كربالء

إ�م هؤالء جيتمعون : Xفقال علي  .د اهللاوستة رجال من األبدال كلهم أمساءهم عب
  .)١( )لع الشمس ومغر�ا وسهلها وجبلهاكلهم من مط

الروايتني خمتلفتان يف الكثري من التفاصيل فضالً عن اختالفهما يف  ومن الواضح أنّ
العدد٬، وإذا أضفنا هلذا ما ورد يف روايات أخرى حتصي أمساء ومواضع أخرى سنخرج حتماً 

 .بنتيجة مفادها أنه ال ميكن التمسك باألمساء واملواضع الواردة يف الرواية

يطرح نفسه على بعض األذهان بقوة٬، وهنا بطبيعة احلال سنكون أمام سؤال ال شك س
فهذا يستدعي إسقاطها من   وهو كذلك٬، دون شك    إذا كان األمر كذلك : ومفاده

  ؟ االحتجاج٬، واالستدالل ¡ا٬، فكيف استدل ¡ا السيد أمحد احلسن واألنصار

واألنصار تبعاً له٬،  Xمثل هذا اإلشكال ال يرد على السيد أمحد احلسن  إنّ :واجلواب
٬، وهو بالنتيجة يروي عن آبائه الطاهرين  فهو بوصفه وصياً من أوصياء رسول اهللا 

                                                            
  .١٧٧ – ١٧٤ص ٢ج :الشيخ علي اليزدي الحائري -إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب  -١
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أعلم مبا صدر عنهم٬، فمن يريد التوثق من صحة ما يرويه عليه النظر أوالً يف دليل كونه 
  .مل يستدل بكامل الرواية٬، بل باجلزء الذي يعلم أنه صحيح منها Xوكذلك هو . وصياً

العدد أقل  أما حديث كاتب السطور عن أيب حممد األنصاري وإنه قد كذب بقوله إنّ
الكذاب هو أنت٬، فأبو حممد األنصاري مل يقل  إنّ: يف بعض الروايات٬، فجوابه) ٣١٣(من 

الرواية املقصودة هي املوجودة يف كتاب إلزام الناصب٬، وهاك هذه الرواية  يف كتابه أنّ
  :أحصي األمساء اليت فيها

 ي٬،فعل :من البصرةفأما الذين  ٬،بدالمن البصرة وآخرهم من األ أوهلمن إو أال ..(
 ٬،حممد :رجال من املعجمة وثالثة .وعبيد اهللا ٬،عبد اهللا :ومن قاشان .وطليق ٬،حمارب
 ورجل .وعباس ٬،موسى :من هجر ورجالن .عبد الرمحن :من السند ورجل .ومالك ٬،وعمر

 ٬،محدأ :رجال من سعدواة وثالثة .عبد الوهاب :من شرياز ورجل .إبراهيم :من الكند
 ٬،مالك :من محري ورجالن .وفهد ٬،وحممد ٬،حسن :رجال من زبيدة وثالثة .وبالح ٬،وحيىي
 .من عفر ورجل .وإبراهيم ٬،وجعفر ٬،وصاحل ٬،عبد اهللا :رجال من شرياز وأربعة .وناصر

 ٬،ومالك ٬،خالد :رجال من مهدان وأربعة .وصالئب ٬،عبد اهللا :من املنصورية ورجالن
 .وهود ٬،مقداد :من الشقة ورجل .ونوح ٬،حمروز :من اجلزائر ورجالن .وإبراهيم ٬،وهرقلة
 وستة .جعفر :من الرباط ورجل .وكليب ٬،وفارس ٬،عبد السالم :رجال العبوقني وثالثة

 :من القارنة ورجل .ويونس ٬،وكوثر ٬،وهوافل ٬،وداود ٬،وصاحل ٬،حممد :رجال من عمان
 :رجال من صنعا وأربعة .عبد اهللا :من كرمان ورجل .وحيىي :من ظفار ورجالن .مالك
 .كوثر :من لوحبة ورجل .وموسى ٬،عون :من عدن ورجالن .وحيىي ٬،ومحزة ٬،پراجو ٬،حسني

 ورجل .وزكريا ٬،وصبا ي٬،عل :رجال من الطائف وثالثة .وصاحل ٬،علي :من صمد ورجالن
رجال من جزيرة وهي  ومخسة .ومبارك ٬،عزيز :من اخلط ورجالن .عبد القدوس :من هجر
 :من احلد ورجل .من الكبيش ورجل .وليث ٬،وبكري ٬،ونصري ٬،وجعفر ٬،عامر :البحرين
رجال من املدينة  وعشرة .وعبد اهللا ٬،وحممد ٬،وإبراهيم :رجال من مكة وأربعة .وإبراهيم

 ٬،وقاسم ٬،واحلسني ٬،واحلسن ٬،وطاهر ٬،وعباس ٬،ومحزة ٬،وجعفر ي٬،عل :البيت أهل أمساءعلى 
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من  ورجل .وعباب ٬،وغياث ٬،وهود ٬،حممد :رجال من الكوفة وأربعة .وحممد ٬،وإبراهيم
 .وماجد ٬،علي :من مسرقند ورجالن .ومهاجر ٬،علي :من نيشابور ورجالن .خليفة :سرف
وعبد  ٬،شيبان :من الثوث ورجالن .ويونس ٬،ومعمر ٬،وعمر :رجال من قاذرون وثالثة
 ورجل .وسهيل ٬،عامل :من الضيف ورجالن. وهالل ٬،محدأ :من دسراه ورجالن .الوهاب

 :رجال من بروعة وثالثة .وبشري ٬،شعيب :من قرقون ورجالن .هالل :من طائف اليمن
 .عقيل :من واسط ورجل .وميمون ٬،مكرم :من عسكر ورجالن .وعبد اهللا ٬،وداود ٬،يوسف
 :من سر من رأى ورجالن .وعبد اهللا ٬،محدأو ٬،عبد املطلب :رجال من الزوراء وثالثة
 ٬،وحسن ٬،نوح :رجال من سيالن وثالثة .جعفر :من الشهم ورجل .وعامر ٬،مرادي
رجال من  ومثانية .وفضل ٬،واثل :من طوقه ورجالن .قاسم :من كرم بغداد ورجل .وجعفر
من  ورجل .وحممد ٬،وعلي ٬،وليث ٬،وعمر ٬،وصاحل ٬،وجعفر ٬،وعبد اهللا ٬،هارون :قزوين
 رجالً وعشرون وأربعة .يعقوب :من قم ورجل .صدقة :من املراغة ورجل .حسن :الشلخ

ليس من ذهب  يف الطالقان كرتاً أجد إين :من الطالقان وهم الذين ذكرهم رسول اهللا فقال
 ٬،وداود ٬،وصاحل ٬،وهود ٬،وحيىي ٬،وجعفر ٬،صاحل :وهم ٬،وهم هؤالء كرتهم اهللا فيها ٬،وال فضة
 ٬،ومحزة ٬،وصالئب ٬،وأيوب ٬،وعبد اهللا ٬،والوان ٬،وخالد ٬،وجابر ٬،وعيسى ٬،وفضل ٬،ومجيل

 ورجالن .وعلي ٬،وعبد الرمحن ٬،وعبدون ٬،ومهاجر ٬،وفضة ٬،وسعد ٬،ولقمان ٬،وعبد العزيز
 :من القادسية ورجل .ونافع ٬،خفض :من سرخس ورجالن .وعلي ٬،دبان: راجنسمن 

 ٬،وحممد ٬،وعيسى ٬،إبراهيم :رجال من احلبشة وستة .عبد الغفور :من الدوق ورجل .حصني
 .صدقة :من بلخ ورجل .وفهد ٬،هارون :من املوصل ورجالن .وسامل ٬،محدأو ٬،ومحدان

 ٬،نكبة :من خراسان ورجالن .حممد :من سنجار ورجل .وعلي ٬،محدأ :من نصيبني ورجالن
 :من زدها ورجل .يونس :من أصفهان ورجل .وحسني ٬،محدأ :من امنينه ورجالن .وشوت
 .·روش :من اهلراش ورجل .شعيب :من دنياء ورجل .جممع :من الري ورجل .حسني
من  ورجل .عون :من الكرد ورجل .حممد :من بلقيس ورجل .هارون :من سلماس ورجل
من  ورجالن .عمر :من الشوبا ورجل .وجعفر ٬،حممد :من خالط ورجالن .كثري :احلبش
 :من آوس ورجل .وموسى ٬،وعلي ٬،زيد :رجال من الصينعة وثالثة .وسعيد ٬،سعد :البسفيا
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من  ورجل .وحممد ٬،مبيح :من كالب ورجالن .عبد الرمحن :من الطاقة ورجل .حممد
 ٬،طليق :من الوسيلة ورجالن .وعبد الرمحن ٬،داود :من دمشق ورجالن .جعفر :محص

رجال من  ومخسة .وعمران ٬،وبشري ٬،داود :رجال من بيت املقدس ثةوثال .وموسى
من  ورجالن .عمري :من عرتة ورجل .وهارون ٬،هدوف ٬،وعمرو ٬،ويوسف ٬،حممد :عسقالن

 :من بلسان ورجل .فليج :من طربيا ورجل .فويح :من عرفة ورجل .وسعد ٬،مروان :عكا
 .وطاهر ٬،ويونس ٬،الصمد وعبد ٬،محدأ :رجال من القنطط من مدينة فرعون وأربعة .وارث
رجال من جبل  ومخسة .وسبيت ٬،حسن :من األسكندرية ورجالن .رينص: صارمن  ورجل
 ٬،وذهيب :رجال من السمار ثةوثال .وطالوث ٬،وحبر ٬،وقادوم ٬،وعبيد اهللا ٬،عبد اهللا :الكام

 .وعقيل ٬،ظافر :من اليمامة ورجالن .ومحد ٬،علي :من االفرنج ورجالن .وشبيب ٬،وسعدان
وعبد  ٬،وحسني ٬،ويعقوب ٬،وحسن ٬،وحممد ٬،محدأو ٬،سويد :من املعادة رجالً عشر وأربعة
 :من الصولة ورجل .وكثري ٬،وتغلب ٬،وطاهر ٬،وحيان ٬،وعلي ٬،ويعلم ٬،وعبد القدمي ٬،اهللا

وعبد  ٬،وعمر ٬،وعامر ٬،وجعفر ٬،وقاسم ٬،وشيبان ٬،محزة :من عبادان وعشرة رجال .معشر
 ٬،وحويش ٬،خبري :من اليمن رجالً عشر وأربعة .محدأو ٬،وحممد ٬،وعبد الوارث ٬،املهيمن
 ٬،وجابر ٬،وكلثوم ٬،وحنجرش ٬،وفهد ٬،ومحاد ٬،وعامر ٬،وشيبان ٬،محدأو ٬،وكعب ٬،ومالك
من  ورجل .عمر :من بدو منري ورجل .ودراع ٬،عجالن :من بدو مصر ورجالن .وحممد

 وثالثة .مطر :من بدو كالب ورجل .جابر :من بدو قبا ورجل .النهراش :بدو شيبان
 :رجال من موايل األنبياء وأربعة .واكرب ٬،وحيف ٬،عبد اهللا :بيت أهلرجال من موال 

من  ورجالن .وعبد اهللا ٬،فاصح :من ملوكان ورجالن .وهود ٬،وميمون ٬،وصبيح ٬،صياح
 :من النجف ورجالن .وحسني ٬،حسن :رجال من كربالء وثالثة .وعلي ٬،حممد :احلد
  .)١( )بدال كلهم امسهم عبد اهللامن األرجال  وستة .وحممد ٬،جعفر

وليحذر كاتب السطور هذه املرة من التدليس٬، فقد كذب يف القائمة اليت وضعها يف 
نه فضح أآخر كتابه٬، إذ جعل من سلماس ثالثة رجال٬، والصحيح رجل واحد٬، واملشكلة 

  !! )هارون(نفسه بوضع اسم واحد 
                                                            

  .٣٣٤ – ٣٣١ص :الشيخ أبو الحسن المرندي -مجمع النورين  -١
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ويقبض أموال القائم وميشي خلفه أصحاب الكهف٬، وهو الوزير (وخبصوص رواية    ٦
من كرامة احلجة بن احلسن للقائم وحاجبه ونائبه ويبسط يف املشرق واملغرب األاألمين 
X( املذكورة يف كتاب ٬، ١٥٨ص ٢ج :إلزام الناصب) الرد احلاسم على منكري ذرية
٬، ودليله ورود اسم عيسى Xهذه الرواية ختص عيسى  إنّ :٬، يقول كاتب السطور)القائم

  .)بن مرمي فيها٬، ووصفه بأنه أبيض اجلسم

  :لنقرأ هذه الرواية يف مصادرها٬، وكما يلي: أقول

  :املرام غاية   ١

ذاك : قال )وإنه لعلم للساعة( :يف تفسري قوله تعاىل الثعليب أيضاً: الثامن والثالثون(
ويف يرتل يف ثوبني مهرودين أي مصبوغني باهلرد وهو الزعفران٬،  Xعيسى ابن مرمي 

على ثية من األرض املقدسة يقال هلا اثبين وعليه ممصرتان٬،  Xيرتل عيسى  :احلديث
وهي اليت يقتل �ا الدجال فيأيت بيت املقدس والناس يف  ٬،وشعر رأسه دهني وبيده حربة

ويصلي خلفه على شريعة  Xصالة العصر واإلمام يؤم �م فيتأخر اإلمام فيقدمه عيسى 
لبيع والكنائس ويقتل النصارى إال ٬، مث يقتل اخلنازير ويكسر الصليب وخيرب احممد 

  .من آمن به

يرتل عيسى بن مرمي  :قال ٬،وروى عمر بن إبراهيم األوس يف كتابه عن رسول اهللا 
X أبيض  ٬،عند انفجار الصبح ما بني مهرودين ومها ثوبان أصفران من الزعفران

اجلسم٬، أصهب الرأس٬، أفرق الشعر٬، كأن رأسه يقطر دهنا٬، بيده حربة٬، يكسر الصليب 
ويقتل اخلرتير ويهلك الدجال ويقبض أموال القائم وميشي خلفه أهل الكهف٬، وهو 
الوزير األمين للقائم وحاجبه ونائبه٬، ويبسط يف املغرب واملشرق األمن من كرامة احلجة 

  .)١( )X بن احلسن
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  :الناصب إلزام   ٢

 ويف. الزعفران وهو باهلرد مصبوغني أو مهرودين بثوبني يرتل عيسى أنّ: احلديث يف(
 وشعر ممصرتان وعليه اثبين :هلا يقال املقدسة األرض من ثنية يف عيسى يرتل: احلديث

 صالة يف والناس املقدس بيت فيأيت الدجال٬، �ا يقتل اليت وهي حربة وبيده دهني رأسه
 ٬، حممد شريعة على خلفه ويصلي عيسى فيقدمه اإلمام فيتأخر �م يؤم واإلمام العصر

 آمن من إال النصارى ويقتل والكنايس البيع وخيرب الصليب ويكسر اخلنازير يقتل مث
 للقائم األمين الوزير وهو الكهف٬، أهل خلفه وميشي القائم أموال ويقبض: وبرواية. به

    .)١( )X احلسن بن احلجة كرامة األمن واملغرب املشرق يف ويبسط ونائبه وحاجبه

  :X املهدي اإلمام أحاديث معجم   ٣

 ثوبان ومها مهرودين بني ما الصبح انفجار عند X مرمي بن عيسى يرتل" :٣٦١(
 يقطر رأسه كأن الشعر٬، أفرق الرأس٬، أصهب اجلسم٬، أبيض الزعفران٬، من أصفران

 القائم أموال ويقبض الدجال٬، ويهلك اخلرتير٬، ويقتل الصليب٬، يكسر حربة٬، بيده. دهنا
X،للقائم األمين الوزير وهو الكهف٬، أهل خلفه وميشي ٬ X ويبسط ونائبه٬، وحاجبه 

 يرتع حىت عليهما اهللا صلوات احلسن بن احلجة كرامة من األمن واملشرق املغرب يف
 ويتزوج. باحليات الصبيان وتلعب والغنم٬، والذئب البقر مع والنمر الغنم مع األسد
 كيف ويروه البشر٬، من ليس يقول كان من وجه يسود حىت غسان من بامرأة عيسى
 من الكتب وجيمع. الكهف أصحاب منهم ألفا٬، سبعني يف ويعمر وينكح٬، ويشرب يأكل

 وأهل تورا×م يف التوراة أهل بني وحيكم واملغرب٬، املشرق أهل بني حيكم حىت أنطاكية
 عن له اهللا فيكشف بفرقا�م٬، الفرقان وأهل زبورهم٬، يف الزبور وأهل إجنيلهم يف اإلجنيل

 من) �ا( �م ما فيأخذ موته٬، قرب داود بن سليمان بناه الذي والقصر العماد٬، ذات إرم
 حبر يف يرميه أن أرميا به أمر الذي التابوت اهللا وخيرج. املسلمني على ويقسمها األموال

 وقبا موسى وعصا اللوح ورضاضة ٬،هارون وآل موسى آل ترك مما بقية فيه: طربية

                                                            
  .١٥٥ – ١٥٣ص ١ج :إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب -١
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 ملن إسرائيل بنو) كذا( ادخرها اليت السلوى وشرائح املن٬، من صاع أو وعشرة هارون
 املشرق يف اإلسالم وينشر قبله٬، كان من به استفتح كما املدن بالتابوت فيستفتح بعدهم٬،
 ومجعته كاجلمعة٬، وشهره كالشهر٬، سنته الوقت وذلك. والقبلة واجلنوب واملغرب
 احلرير من ألني صفراء باردة ريح تقبل مث. هلا بقاء ال والساعة كالساعة٬، واليوم كاليوم٬،

  .)١( )"X مرمي بن عيسى روح �ا اهللا فيقبض املسك٬، مثل

  :نالحظ ما يلي صادرمن خالل هذه امل 

هو أكثر من رواية ) إلزام الناصب(و) غاية املرام(املنقول يف املصادر األساسية٬، أي  إنّ
يف ) وبرواية(يف غاية املرام٬، وكلمة ) روي(واحدة٬، واحلد الفاصل بني الروايات هو كلمة 

تاب إلزام الناصب٬، النص املستشهد به رواية مستقلة حبسب ك نّأواملهم هو . إلزام الناصب
 الوزير وهو الكهف٬، أهل خلفه وميشي القائم أموال ويقبض :وبرواية( :فقد ورد فيه

 احلسن بن احلجة كرامة األمن واملغرب املشرق يف ويبسط ونائبه وحاجبه للقائم األمين
X.(  

ويقبض  ٬،ويهلك الدجال ٬،ويقتل اخلرتير ٬،يكسر الصليب: املضامني الواردة هي التايل
يف  )٢( يعمرو ٬،يبسط يف املغرب واملشرق األمنو ٬،وميشي خلفه أهل الكهف ٬،أموال القائم
وجيمع الكتب من أنطاكية حىت حيكم بني أهل املشرق  ٬،٬، منهم أصحاب الكهفسبعني ألفاً

واملغرب٬، وحيكم بني أهل التوراة يف تورا[م وأهل اإلجنيل يف إجنيلهم وأهل الزبور يف 
 ٬،ن كما استفتح به من كان قبلهيستفتح بالتابوت املدو ٬،زبورهم وأهل الفرقان بفرقا·م

  .وينشر اإلسالم يف املشرق واملغرب واجلنوب والقبلة

  هذه األعمال منسوبة يف روايات أخرى واردة عن آل حممد من الواضح أنّو
  :٬، ومن هذه الروايات ما رواه الشيخ الصدوق٬، قالXللمهدي٬، أو قائم آل حممد 

                                                            
  .٥٣١ – ٥٣٠ص ١ج :الشيخ علي الكوراني العاملي -  Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي  -١
  .أي يحج بهم حج العمرة -٢
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عن احلسن بن علي الكويف٬، عن عبد  ٬،عبد اهللاحدثنا سعد بن : حدثنا أيب رمحه اهللا قال(
: قال ٬،عن سفيان بن عبد املؤمن األنصاري٬، عن عمرو ابن مشر٬، عن جابر ٬،اهللا بن املغرية

اقبض هذه اخلمسمائة درهم  ٬،رمحك اهللا :حاضر٬، فقال وأنا Xجعفر  أقبل رجل إىل أيب
ها أنت فضعها يف بل خذ: Xفضعها يف موضعها فإ·ا زكاة مايل٬، فقال له أبو جعفر 

جريانك واأليتام واملساكني٬، ويف إخوانك من املسلمني٬، إمنا يكون هذا إذا قام قائمنا فإنه 
يقسم بالسوية ويعدل يف خلق الرمحان٬، الرب منهم والفاجر٬، فمن أطاعه فقد أطاع اهللا٬، 

ألنه يهدي ألمر خفي٬، يستخرج التوراة  ؛فإمنا مسي املهدي ٬،ومن عصاه فقد عصى اهللا
وسائر كتب اهللا من غار بأنطاكية فيحكم بني أهل التوراة بالتوراة٬، وبني أهل اإلجنيل 
باإلجنيل٬، وبني أهل الزبور بالزبور٬، وبني أهل الفرقان بالفرقان٬، وجتمع إليه أموال الدنيا 

قطعتم فيه األرحام وسفكتم  كلها ما يف بطن األرض وظهرها٬، فيقول للناس تعالوا إىل ما
وقال رسول : قال. كان قبله مل يعط أحداً فيه الدماء وركبتم فيه حمارم اهللا٬، فيعطي شيئاً

 ميأل األرض قسطاً ٬،وهو رجل مين امسه كامسي حيفظين اهللا فيه ويعمل بسنيت اهللا 
  .)١( )وسوءاً وجوراً ظلماً ئبعد ما متتل ونوراً وعدالً

  :السيد ابن طاووسومنها ما أخرجه 

اهللا بن بسر عن عبد  ٬،عن صفوان بن عمرو ٬،حدثنا نعيم٬، حدثنا أبو يوسف املقدسي(
يستخرج  ٬،يعطى فقه عشرة ٬،لقتال الروم املهدي يبعث بعثاً: عن كعب٬، قال ٬،احلمصي

واإلجنيل الذي  ٬،فيه التوراة اليت أنزل اهللا على موسى ٬،تابوت السكينة من غار أنطاكية
  .)٢( )بإجنيلهمحيكم بني أهل التوراة بتورا×م وبني أهل اإلجنيل  ٬،أنزل اهللا على عيسى

  :ومنها ما أخرجه يف إلزام الناصب

املهدي سار إىل بيت  مث إنّ..  . أوهلم من أهل البصرة وآخرهم من األبدال(... 
واأللواح اليت نزلت  Xاملقدس واستخرج تابوت السكينة وخامت سليمان بن داود 

                                                            
  .١٦١ص ١ج :الشيخ الصدوق -علل الشرائع  -١
  .١٤٢ص :السيد ابن طاووس -المالحم والفتن  -٢



 ٣٥........................................ هي احلق املبني  Xأمحد احلسن  دعوة السيد

 

وذلك أن  ٬،فيأتيه خرب األعور الدجال بأنه قد أهلك احلرث والنسل.. . على موسى
األعور الدجال خيرج من بلدة يقال هلا يهوداء٬، وهي قرية من قرى أصفهان وهي بلدة 

األكاسرة٬، له عني واحدة يف جبهته كأ�ا الكوكب الزاهر٬، راكب على محار  من بلدان
وميشي على املاء مثل ما ميشي على األرض٬، مث  البصر وطوله سبعون ذراعاًخطوته مد 

إيل إيل يا معاشر أوليائي فأنا ربكم األعلى : ينادي بصوته يبلغ ما يشاء اهللا وهو يقول
فتتبعه يومئذ أوالد الزنا  ٬،الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج املرعى

وجتتمع معه ألوف كثرية ال حيصي عددهم إال  ٬،رىوأسوأ الناس من أوالد اليهود والنصا
فيكون  ٬،وجبل من اخلبز الثريد ٬،جبل من اللحم :مث يسري وبني يديه جبالن ٬،اهللا تعاىل

فيعطي كل  يءشمث يسري اجلبالن بني يديه وال ينقص منه  ٬،خروجه يف زمان قحط شديد
  .)١( )من أقر له بالربوبية

٬، يتقدم املهدي من ذرييت فيصلي إىل قبلة جده رسول اهللا (... : الكوراين نقلو
إىل أن يأتوا بيت املقدس٬، مث ذكر احلرب بينه   أي املهدي وأصحابه   ويسريون مجيعاً 

  .)٢( )...عسكر الدجال من أوله إىل آخرهوبني الدجال٬، وذكر إ·م يقتلون 

منسوبة يف الكثري غريه  البحثيف احلديث قيد  Xاألعمال املنسوبة لعيسى  ٬،إذن
  .Xللمهدي 

غاية املرام ينقل عن الثعليب وهذا األخري يرويها يف سياق تفسري قوله  صاحب نّأعلى 
املقصود ¡ا هو عيسى بن  وهو ما ال يستقيم مع القول بأنّ )٣(﴾لáلسَّاع�ة� لَع�لْمà و�إِنَّه4﴿: تعاىل
٬، وبالتايل ٬X، فاملقصود من الساعة هنا هي القيامة الصغرى٬، أي خروج القائم Xمرمي 

٬، بينما الصحيح املعروف هو أن عيسى Xيكون نزول عيسى عالمة تسبق قيام القائم 
  .يرتل بعد قيام القائم٬، فال ميكن أن يكون املقصود هو عيسى نفسه٬، بل شبيهه

                                                            
 .١٨١ – ١٧٤ص ٢ج :الشيخ علي اليزدي الحائري -إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب  -١
  .٦٥٩ح :Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي  -٢
  .٦١: الزخرف -٣
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ويعود دار امللك  ...(: Xبن أيب طالب ومثل ما تقدم ما ورد عن أمري املؤمنني علي 
إىل الزوراء وتصري األمور شورى من غلب على شيء فعله٬، فعند ذلك خروج السفياين 

 فويل ملصر وويل للزوراء وويل ٬،فريكب يف األرض تسعة أشهر يسومهم سوء العذاب
نظر إىل واسط وما فيها خمرب خيرب وعند ذلك خروج أكأين  ٬،للكوفة والويل لواسط

فال أرض تنبت وال مساء ترتل٬، مث  ٬،ويقل املطر ٬،ويقحط الناس ٬،ويقل الطعام ٬،السفياين
  .)١( )... أخذ الراية من يد عيسى بن مرميخيرج املهدي اهلادي املهتدي الذي ي

ألنه ال يرتل  ؛وهذه الرواية أيضاً ال ميكن فهم املراد من عيسى فيها شخص عيسى نفسه
 ليكون هو من يسلمه الراية٬، وقد برهنا يف كتاب جامع األدلة على أنّ Xقبل املهدي 

وهو شبيه عيسى ) أمحد( يماين٬، وهو قائد الرايات السوديأخذ الراية من ولده ال Xاملهدي 
X.  

·ا ال تنطبق على اليماين٬، من قبيل أ زعماًمبا ورد من أوصاف يف الروايات  أما التمسك
السمرة إذا كان  نّأواليماين ورد وصفه بالسمرة٬، واجلواب عليه ) أبيض اجلسم(الوصف 

  .يراد منها مسرة الوجه فهي ال تتناقض مع بياض اجلسم

الوصف هذا وارد يف رواية غري الرواية املستشهد ¡ا٬، كما يف كتاب إلزام  وكذلك فإنّ
  . الناصب

وتكون بقية األوصاف  Xال بأس بأن يكون الوصف اجلسدي لعيسى  أخرياًو
والسيما كونه نائب اإلمام لشبيهه٬، وهذا معروف يف كالم البلغاء٬، فقد يتكلمون يف شيء 
ويوردون بعض أوصافه أو خصائصه مث يعقبون يف الكالم نفسه بذكر شيء آخر له مسيس 

تكون القرائن اليت ميكن مالحظتها يف الكالم صلة به كأن يكون شبيهاً له٬، أو قريباً منه٬، و
كونه نائب اإلمام  ٬، وبقي أن نشري إىل أنّقرائنوقد عرضنا بعض هذه ال. دليالً على التمييز

؛ ي�فهم منه أنه وصيه أو خليفته٬، وهذا غري صحيح بشأن عيسى٬، فاإلمامة يف آل حممد 
  .األئمة واملهديني

                                                            
 .١٣٤ص: السيد بن طاووس الحسني -المالحم والفتن  -١
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فيؤدي  ٬،مث يسري إىل املهدي ٬،أمسر ميالها عدالً مث ميلك رجل(: فيما يتعلق حبديث   ٧
إن الشيخ ناظم العقيلي قد بتر جزءاً من (: يقول صاحب السطور ٬،)إليه الطاعة ويقاتل عنه

بصدد احلديث عن رجل أفريقي ميأل أفريقيا عدالً مث يسري إىل    أي الرواية  الرواية٬، وإ·ا 
  .)اإلمام املهدي

نه مل يكن يف صدد إطالق مزحة مسجة٬، أالذي يظهر من كالم صاحب السطور  :أقول
الشيخ ناظم العقيلي ينقل الرواية كما وردت : أقول .وإمنا كان جاداً متاما٬ً، ولدرجة احلماقة

؟ ! يف مالحم ابن طاووس٬، بينما كاتب السطور يتحدث عنها كما وردت يف فنت ابن محاد
خ ناظم العقيلي دون أن يلتفت له٬، وليس ذلك إال ألنه متصيد نه ينقل مصدر الشيأوالغريب 

  :أمحق٬، وإليكم الرواية كما وردت يف مالحم ابن طاووس

عن  ٬،عن تبيع ٬،عن شفى ٬،عن أيب قبيل ٬،عن ابن هليعة ٬،حدثنا نعيم٬، حدثنا رشدين: قال(
وسىب أهل الشام  ٬،إذا ملك رجل الشام وآخر مصر فاقتتل الشامي واملصري: كعب٬، قال

وأقبل رجل من املشرق برايات سود صغار قبل صاحب الشام٬، فهو  ٬،قبائل من مصر
مث يسري إىل  مث ميلك رجل أمسر ميالها عدالً :قال أبو قبيل٬، الذي يؤدي الطاعة إىل املهدي

الرواية ليس فيها حديث عن  ومن الواضح أنّ .)١( )فيؤدي إليه الطاعة ويقاتل عنه ٬،املهدي
  ! رجل أفريقي٬، فالبتر الذي يتحدث عنه كاتب السطور ال مكان له٬، إال يف عقله رمبا

الرواية الرواية املوجودة يف كتاب الفنت فيها حديث عن رجل أفريقي٬، وإليكم  ٬،نعم
  :كما وردت يف كتاب الفنت

إذا  :قال ٬،عن كعب ٬،بيععن ت ٬،عن شفي ٬،عن أيب قبيل ٬،عن ابن هليعة ٬،حدثنا رشدين(
 ٬،وسىب أهل الشام قبائل من مصر ٬،ملك رجل الشام وآخر مصر فاقتتل الشامي واملصري

وأقبل رجل من املشرق برايات سود صغار قبل صاحب الشام فهو الذي يؤدي الطاعة 

                                                            
  .١٢١ص :السيد ابن طاووس -المالحم والفتن  -١
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مث ميلك  ٬،مث تكون بعده فتنة ٬،ثنا عشر سنةإ يكون بإفريقية أمرياً :قال أبو قبيل .إىل املهدي
  .)١( )مث يسري إىل املهدي فيؤدي إليه الطاعة ويقاتل عنه رجل أمسر ميلؤها عدالً

الرجل األمسر سيخرج يف أفريقيا٬،  ومن الواضح أنه ال شيء يف هذه الرواية يدل على أنّ
الرجل  وكون احلديث عن الرجل األمسر قد سبقه حديث عن األمري األفريقي ال يعين أنّ

سياقها بالنتيجة هو اجلمع واألمسر سيكون يف أفريقيا٬، فالرواية تتحدث عن عالمات كثرية٬، 
واحلديث عن الرجل األفريقي فضالً عن كونه مضطربا٬ً، . بني العالمات٬، وإن كانت متباعدة

أمري يف اجلملة خرب  ٬،)يكون بأفريقيا أمرياً(إذ ورد الكالم دون ذكر اسم كان٬، فجملة 
أو بعضها كما يريد كاتب    ٬، فإن امتالء األرض )٢( أما امسها فال وجود له يف الكالمكان٬، 

 Xعن أيب جعفر ٬، وقد ورد عدالً ال ميكن أن حيققه أحد غري حجج اهللا   السطور 
دولتنا آخر الدول٬، ولن يبق أهل بيت هلم دولة إال ملكوا قبلنا لئال يقولوا إذا (: قوله

 و�الْع�اق�ب�ةُ﴿ :8إذا ملكنا سرنا مثل سرية هؤالء٬، وهو قول اهللا : رأوا سريتنا
  .)٣()﴾ل�لْم4تَّق�ني�

هو اليماين صاحب  Xمن يقاتل عن اإلمام املهدي  وكذلك فإن من املفروغ منه أنّ
من  الرايات السود املشرقية٬، كما دلت عليه الروايات الكثرية٬، ومل يسبق ألحد أن زعم أنّ

اليت تكررت يف  )يؤدي الطاعة إىل املهدي(يقاتل عن اإلمام رجل من أفريقيا٬، ولعل عبارة 
  .الرواية٬، قرينة يراد منها اإلشارة ملا ذكرناه

ية يف شيء جتاهل ما يرويه السيد ابن طاووس٬، وهو من وأخرياً ليس من العلم واملوضوع
من احملتمل جداً أن  هو يف العلم والرواية٬، فهو وإن كان ينقل عن فنت ابن محاد٬، إال أنّ

وليس . يكون قد وقع على نسخة من كتاب الفنت٬، مل يتسن حملقق كتاب الفنت العثور عليها

                                                            
 .١٨٩ص :نعيم بن حماد المروزي -آتاب الفتن  -١
معجم أحاديث (فقد أوردها في آتابه  ،تصرف في الرواية دون أن يشير -آعادته  -جدير بالذآر أن الكوراني  -٢

إذا ملك رجل الشام، وآخر : (، بالصورة التالية)٤١٥ص ١ج :الشيخ علي الكوراني العاملي -  Xاإلمام المهدي 
مي والمصري، وسبا أهل الشام قبائل من مصر، وأقبل رجل من المشرق برايات سود صغار قبل مصر، فاقتتل الشا

يكون بإفريقية أمير اثنا عشر سنة ثم تكون بعده : قال أبو قبيل. صاحب الشام، فهو الذي يؤدي الطاعة إلى المهدي
  ).عة ويقاتل عنه، ثم يسير إلى المهدي فيؤدي إليه الطافتنة، ثم يملك رجل أسمر يمالها عدًال

  .٤٧٣ – ٤٧٢ص :الشيخ الطوسي - الغيبة  -٣
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ثنا عشر سنة مث تكون إ يكون بإفريقية أمرياًقال أبو قبيل (العبارة املضطربة  من شك يف أنّ
٬، ليست جزء من الرواية٬، فهي عبارة قاهلا أبو قبيل٬، ومل تصدر من كعب٬، وعدم )بعده فتنة

  .رواية السيد ابن طاووس هلا دليل قوي على أ·ا رمبا أضيفت الحقاً لبعض النسخ

  ):احلقوا به مبكة فإنه املهدي وامسه أمحد(: ما يتعلق برواية   ٨

أمحد بن "أبا حممد األنصاري قد بتر الرواية٬، وإ·ا يف األصل  إنّ( :قال كاتب السطور
٬، والرواية بالتايل ال تنطبق عليه٬، )أمحد بن إمساعيل(اسم السيد هو  إنّ( :٬، وقال)"اهللا عبد

  .)كما يزعم

احل السليلي٬، هذه الرواية قد وردت عن حذيفة بن اليمان كما ذكر أبو ص إنّ: أقول
مث : مسعت حذيفة بن اليمان يف حديث قد تقدم٬، قال: عن ربعي بن حراش٬، قال(: فقد قال

فيضرب أعناق من فر إىل بلد الروم : ذكر السفياين وذكر خروجه وقصصه٬، إىل أن يبلغ
اهللا قد قطع عنكم  إنّ ٬،أال أيها الناس: بباب دمشق٬، فإذا كان ذلك نادى مناد من السماء

بارين واملنافقني وأشياعهم ووالكم خري أمة حممد٬، فأحلقوه مبكة فإنه املهدي٬، وامسه مدة اجل
  .)١( )أمحد بن عبد اهللا

يف موضعني من   إن مل تكن هي ذا[ا   وهذه الرواية قد نقل الشيخ الطوسي مثيالً هلا 
: فقال  وذكر املهدي     مسعت رسول اهللا : (كتابه الغيبة٬، فقد أخرج عن حذيفة٬، قال

وهي . )٢( )اهللا واملهدي٬، فهذه أمساؤه ثالثتها إنه يبايع بني الركن واملقام٬، امسه أمحد وعبد
ن كون املهدي هو أاليت تذكر األمساء الثالثة عينها٬، كما  تلتقي مع وصية رسول اهللا 

قد قامت عليه عشرات األدلة٬، كما دللنا يف كتاب  املذكور يف وصية رسول اهللا ) أمحد(
  ).جامع األدلة(

                                                            
  .٢٨٠ص :السيد ابن طاووس -المالحم والفتن  -١

 .٣٠٥و ص ٢٩٩ص :الغيبة للطوسي ٢-
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فهذا إما أن يكون خطأ من النساخ٬، ) اهللا عبد(أما كون السليلي قد ذكر إن اسم أبيه 
الرواية كما يذكر  نّأأو أن السليلي العامي املذهب قد أضافها لتوافق مذهبه٬، ويدل عليه 

  .)١( )اهللا حممد بن عبد(السيد املرعشي قد وردت بصورة أخرى فيها 

على  ٬،ما أثبته الدليل٬، ال ما ساقت له الظنون والتخرصات املذهبيةوعلى هذا حنن نتبع 
كاتب السطور قد غفل عن ورود الرواية يف غيبة الطوسي وحاول التخلص منها بالقول  أنّ

إن مصدرها عامي٬، وهذا عالج سقيم للغاية٬، فالرواية العامية اليت جند هلا موافقاً يف كتبنا ال 
  .ه الطريقة الرعناءينبغي التعامل معها مبثل هذ

  :يظهر ابن املهدي   ٩

رواية عن سطيح الكاهن فيها حديث  ١٩٦٣ورد يف كتاب بشارة اإلسالم طبعة عام 
٬، وعلى الرغم من اعتراف كاتب السطور ¡ذه احلقيقة٬، ونقله )٢( عن ظهور ابن املهدي

املتصيدين املفلسني صورة للرواية كما وردت يف كتاب البشارة املذكور٬، إال أنه وبطريقة 
وال أدري أي عقل أعوج هذا الذي ميلكه !  فوهايقول إن األنصار قد بتروا الرواية وح̈ر

  ؟ إذ كيف يكون بترò وحتريفò والرواية موجودة فعالً يف الكتاب. كاتب السطور

طبعاً إذا كان مثة حتريف فاألوىل أن يتهموا صاحب كتاب بشارة اإلسالم الذي أورد 
  ؟ ٬، وهنا نسأهلم بأي حجة تتهمونه)ابن املهدي( كتابه بصورة الرواية يف

صاحب البشارة ينقل الرواية عن حبار  احلجة اليت يقدمها كاتب السطور تتمثل بقوله إنّ
٬، ويأيت بصور )مشارق األنوار( ب البحار ينقلها بدوره عن كتاباألنوار٬، وصاح

مشارق األنوار واألخرى لكتاب  ٬،)١٦٩٥( تاب البحار وتأرخيها عامملخطوطات أحدها لك
املخطوطتني كلتيهما مكتوبتان بعد مئات السنني من تأريخ  نّأأي ). ١٨٥٥( تأرخيها عام

                                                            
ووالآم الجابر خير أمة : وفي رواية: (... ٣٣٩هامش ص ٢٩ج :السيد المرعشي -قال في شرح إحقاق الحق  -١

  ).واسمه محمد بن عبد اهللاألحقوه بمكة فإنه المهدي . محمد
هذه الرواية تم تحريفها في الطبعات الالحقة من قبل الناشرين والمحققين غير األمناء، انظر على سبيل المثال  -٢

فالقوم يحرفون ويتهمون غيرهم بالتحريف، فهل بعد هذا االستهتار من . الطبعة اإليرانية وطبعة نزار الحسن
  ؟!استهتار
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كتابة األصل٬، والسيما خمطوطة كتاب مشارق األنوار اليت كان صاحبها مقارباً لزمن العالمة 
  .املغفلني ال أكثر٬، وعليه يكون االستدالل باملخطوطتني دجل وضحك على ذقون )١(احللي

ن أخطاء أمثة عشرات٬، بل مئات املخطوطات قد كُتبت يف هذه الفترة٬، واملتوقع  نّأإذ 
كثرية٬، وتدخالت ال حتصى قد حصلت٬، فكيف ميكن ألحد أن يستدل مبخطوطة واحدة من 

؟ وملاذا ال يتصور هذا املستدل أن صاحب بشارة اإلسالم قد  كبري من املخطوطات بني كمٍّ
نه ال يوجد غري سبب واحد هو أ؟ احلق  )ابن النيب(يده على خمطوطة فيها عبارةقعت و

  .اإلفالس والتصيد باملياه بعد تعكري صفوها

العالمة اôلسي قد اعتمد على ما رواه الربسي ليس  الزعم بأنّ وال ينبغي أن ننسى أنّ
األول من  يف الفصلقال   كما ينقل عنه السيد اخلوئي    صحيحاً على إطالقه٬، فاôلسي 

وكتاب مشارق األنوار٬، وكتاب األلفني للحافظ رجب الربسي٬، وال (: مقدمة كتاب البحار
أعتمد على ما يتفرد بنقله٬، الشتمال كتابيه على ما يوهم اخلبط واخللط واالرتفاع٬، وإمنا 

  .)٢( )أخرجنا منهما ما يوافق األخبار املأخوذة من األصول املعتربة

 عشرات أو مئات املخطوطات لكتابوهذا جيعل االستشهاد مبخطوطة من بني 
أقرب ما يكون  جيعله ٬، بل خمطوطة متأخرة كثرياً من جهة تأريخ كتابتها٬،)مشارق األنوار(

  .للعب األطفال

وهاكم الرواية كما وردت يف البحار٬، مث يف كتاب مشارق األنوار٬، لتشهدوا بأم 
بينهما٬، ولتعرفوا بالنتيجة أن صاحب البحار مل يعتمد كل  أعينكم وجود اختالف نسيب

  :حىت خبصوص هذه الرواية) مشارق األنوار(االعتماد على ما يف 

إن ذا : روى الربسي يف مشارق األنوار عن كعب بن احلارث قال(: يف البحار قال  أ
جدن امللك أرسل إىل السطيح ألمر شك فيه فلما قدم عليه أراد أن جيرب علمه قبل حكمه 

                                                            
العارف رضي الدين رجب بن محمد بن رجب الحلي، : (٣٥٤ص ١٨الذريعة ج -طهراني قال آقا بزرگ ال -١

من أواخر المائة الثامنة والمقارب لعصر " مشارق األنوار"و  ،"األلفين"صاحب ) حافظ البرسي(  المعروف ب
من هذا  وتوفي قريبًا ٨١٣سنة  آان حيًا: (٤٦٧ – ٤٦٥ص ٦جوقال السيد األمين في أعيان الشيعة ). العالمة الحلي

  ).التاريخ
  .١٨٨ص ٨ج :السيد الخوئي -معجم رجال الحديث  -٢
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؟ فقال  ما خبأت لك يا سطيح: فخبأ له دينارا حتت قدمه مث أذن له فدخل فقال له امللك
والليل إذا أظلم٬، والصبح إذا تبسم٬، وبكل حلفت بالبيت واحلرم٬، واحلجر األصم٬، : سطيح

من أين علمك هذا يا : فصيح وأبكم٬، لقد خبأت يل دينارا بني النعل والقدم٬، فقال امللك
أخربين عما يكون يف : فقال امللك. من قبل أخ يل حىت يرتل معي أىن نزلت: فقال!  سطيح

االقدار٬، ومحل املال إذا غارت األخيار وقادت األشرار٬، وكذب ب: الدهور٬، فقال سطيح
باألوقار٬، وخشعت األبصار حلامل األوزار٬، وقطعت األرحام٬، وظهرت الطغام٬، املستحلي 

واختلفت الكلمة٬، وخفرت الذمة٬، وقلت احلرمة٬، وذلك عند  اإلسالماحلرام٬، يف حرمة 
طلوع الكوكب الذي يفزع العرب٬، وله شبيه الذنب٬، فهناك تنقطع األمطار٬، وجتف األ·ار٬، 

مث تقبل الرببر بالرايات الصفر٬، على . ٬، وتغلو األسعار٬، يف مجيع األقطاراإلعصارلف وختت
الرباذين السرب٬، حىت يرتلوا مصر فيخرج رجل من ولد صخر٬، فيبدل الرايات السود باحلمر٬، 
فيبيح احملرمات٬، و يترك النساء بالثدايا معلقات٬، وهو صاحب ·ب الكوفة٬، فرب بيضاء 

لطريق مردوفة٬، ¡ا اخليل حمفوفة٬، قتل زوجها٬، وكثر عجزها٬، واستحل الساق مكشوفة على ا
فرجها فعندها يظهر ابن النيب املهدي٬، وذلك إذا قتل املظلوم بيثرب٬، وابن عمه يف احلرم٬، 
وظهر اخلفي فوافق الومشي فعند ذلك يقبل املشوم جبمعه الظلوم فتظاهر الروم٬، بقتل القروم٬، 

مث خيرج ملك من صنعاء . الزحوف٬، وصف الصفوف فعندها ينكسف كسوف٬، إذا جاء
اليمن٬، أبيض كالقطن امسه حسني أو حسن٬، فيذهب خبروجه غمر الفنت٬، فهناك يظهر 

فيفرج الناس إذا أتاهم مبن اهللا الذي هداهم٬،  علوياً ٬، وسيداًمهدياً ٬، وهادياًزكياً مباركاً
ألموال يف الناس بالسواء٬، ويغمه فيكشف بنوره الظلماء٬، ويظهر به احلق بعد اخلفاء٬، ويفرق ا

السيف فال يسفك الدماء٬، ويعيش الناس يف البشر واهلناء٬، ويغسل مباء عدله عني الدهر من 
القذاء ويرد احلق على أهل القرى٬، ويكثر يف الناس الضيافة والقرى٬، ويرفع بعدله الغواية 

حباء٬، وهو علم للساعة  والعمى٬، كأنه كان غبار فاجنلى٬، فيمأل األرض عدال وقسطا واأليام
  .)١( )بال امتراء

                                                            
  .١٦٣ – ١٦٢ص ٥١ج :العالمة المجلسي - بحار األنوار  -١
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فأما أخبار سطيح فقد رواها كعب بن (: كم ما رواه صاحب مشارق األنواروإلي   ب
فلما قدم عليه أراد أن  ٬،إن ذا يزن امللك أرسل إىل سطيح ألمر ال شك فيه :قال ٬،احلارث

ما  :فقال له امللك ٬،مث أذن له فدخل ٬،فخبأ له دينارا حتت قدمه ٬،جيرب علمه قبل حكمه
والليل إذا  ٬،واحلجر األصم ٬،حلفت بالبيت واحلرم :فقال سطيح ؟ خبأت لك يا سطيح

فقال  ٬،بني النعل والقدم لقد خبأت يل ديناراً ٬،وكل فصيح وأبكم ٬،والصبح إذا تبسم ٬،أظلم
فقال  ٬،من قبل أخ يل جين يرتل معي إذا نزلت :فقال ؟ من أين علمك هذا يا سطيح :امللك

 ٬،وغازت األشرار ٬،إذا غارت األخيار :فقال سطيح ؟ أخربين عما يكون يف الدهر :مللكا
 ٬،وقطعت األرحام ٬،وخشعت األبصار حلامل األوزار ٬،ومحل املال باألوقار ٬،وكذب باألقدار

وقلت  ٬،وغفرت الذمة ٬،واختلفت الكلمة ٬،وظهر الطعام ملستحلي احلرام يف حرمة اإلسالم
فهناك تنقطع  ٬،وله شبه الذنب ٬،الذي يفزع العرب ٬،الكوكب وذلك منذ طلوع ٬،احلرمة
 ٬،حىت يرتلوا مصر ٬،بالرايات الصفر على الربازين البتر )اهلزبرخ(مث تقبل الربر  ٬،األمطار

ويترك النساء  ٬،فيبيح احملرمات ٬،فيبدل الرايات السود باحلمر ٬،فيخرج رجل من ولد صخر
على الطريق  ٬،قرب بيضاء الساق مكشوفة ٬،وهو صاحب ·ب الكوفة ٬،بالثدايا معلقات

فعندها يظهر ابن  ٬،واستحل فرجها ٬،وكثر عجزها ٬،قد قتل زوجها ٬،¡ا اخليل حمفوفة ٬،مردوفة
 ٬،وظهر اخلفي فوافق الومسي ٬،وذلك إذا قتل املظلوم بيثرب وابن عمه يف احلرم ٬،النيب املهدي

فعندها ينكسف كسوف  ٬،ل القرومفيطاهي الروم ويقت ٬،فعند ذلك يقبل املشوم جبمعه املظلوم
مث خيرج ملك من اليمن من صنعاء وعدن أبيض  ٬،إذا جاء الزخوف وصف الصفوف

 ٬،زكياً فهناك يظهر مباركاً ٬،فيذهب خبروجه غمر الفنت ٬،امسه حسني أو حسن ٬،كالشطن
 فيكشف بنوره ٬،فيفرح الناس إذا أتاهم مبن اهللا الذي هداهم ٬،علوياً وسيداً ٬،مهدياً وهادياً
ويغمد السيف فال  ٬،ويفرق األموال يف الناس بالسواء ٬،ويظهر به احلق بعد اخلفاء ٬،الظلماء

ويرد  ٬،ويغسل مباء عدله عني الدهر من القذى ٬،ويعيش الناس يف البشر واهلناء ٬،يسفك الدماء
ويكثر يف الناس الضيافة والقرى٬، ويرفع بعدله الغواية والعمى٬، كأنه  ٬،احلق على أهل القرى

  .)١()غبارا فاجنلى٬، فيمأل األرض قسطا وعدال٬، واأليام حبا٬، وهو علم الساعة بال امتراءكان 

                                                            
  .١٩٧ – ١٩٦ص :الحافظ رجب البرسي - مشارق أنوار اليقين  -١
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ابن النيب (ولكي مننع وقوع االلتباس على بعض القراء أقول إن ورود العبارة بلفظ 
يف الروايتني أعاله٬، ال يعين أ·ا صحيحة٬، وإن ما وقع يف كتاب بشارة اإلسالم خطأ ) املهدي

يزعم كاتب السطور٬، ألننا نعلم أن النسخ املطبوعة من الكتابني قد مر عليها طباعي كما 
كما وقعت يف يد ) ابن املهدي(مقص احملققني٬، فلعلهم قد وقعت يف أيديهم نسخة فيها 

السيد الكاظمي مؤلف البشارة٬، ولكنهم مل يفهموا املراد منها فقاموا بتغيريها٬، فالفيصل يف 
  .س الروايةهذا األمر هو أن نفهم نف

ظهور اإلمام عن أنه قد عرب    ولو على عجالة   ويف هذا الصدد ميكننا أن نالحظ 
بينما حديثه  ).علوياً ٬، وسيداًمهدياً ٬، وهادياًزكياً فهناك يظهر مباركاً(: بقوله Xاملهدي 

٬، Xظهوره يسبق ظهور اإلمام املهدي  واضح يف أنّ) ابن النيب املهدي(عن ابن املهدي 
فال ميكن أن يكون املقصود منهما شخصاً واحدا٬ً، وعليه فالتعبري الصحيح الذي دلت عليه 

  ).ابن املهدي(هو    Xكما أثبت أنصار اإلمام املهدي    الروايات الكثرية 

يتحمل مسؤولية وجود  Xالسيد أمحد احلسن  بأنّأما قول كاتب السطور املفلس 
وصي ورسول اإلمام (ىل هذه الكتب يف كتاب ألنه أشار إ ؛األخطاء يف كتب أنصاره

  .)املهدي يف التوراة واإلجنيل والقرآن

آل حممد٬، وكذلك  مياين قد ثبت أنه ال أخطاء سوى يف رؤوس املنحرفني عن: فجوابه
 إشارة السيد أمحد احلسن ناظرة إىل املواضع اليت تناسب جوابه٬، واإلشارة أخرياً لكتابٍ فإنّ

. ما فيه٬، فيكون كالم كاتب السطور بالنتيجة مدفوعاً باحلقد ال أكثرما ال تعين قبول كل 
  .فموتوا حبقدكم٬، والصبح قريب لناظره

א א Wא
  :حديث اللوح •

٬، هم األئمة اإلثنا عشر احلجج بعد رسول اهللا  على العموم الروايات الدالة على أنّ
ثنا عشر كثرية جدا٬ً، بل تفوق حد التواتر كما ثبت يف حمله٬، وكذلك الروايات واملهديون اإل
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ثنا عشر٬، وقد أوردت الكثري منها يف كتاب إاألئمة من ولد علي وفاطمة  اليت دلت على أنّ
  ).عشر مهدياً ثينما بعد اإل(

من وبالنسبة حلديث اللوح فقد وردت له يف املصادر روايات كثرية٬، ختتلف فيما بينها 
حيث العدد٬، وملعرفة احلق البد من حتقيق املسألة وفحص الروايات٬، وسأنقل هنا ما كتبته يف 

وهو رد على السيد مرتضى العسكري٬، وغريه ممن كتب ) عشر مهدياً ما بعد اإلثين(كتاب 
  :يف هذا األمر٬، ولكن قبل هذا البد أن نورد رواية الكايف٬، وهي كما يلي

ن احلسني٬، عن ابن حمبوب٬، عن أيب اجلارود٬، عن أيب جعفر حممد بن حيىي٬، عن حممد ب(
X وبني يديها  )عليها السالم(دخلت على فاطمة : قال ٬،عن جابر بن عبد اهللا األنصاري

٬، ثالثة منهم حممد Xثين عشر آخرهم القائم إلوح فيه أمساء األوصياء من ولدها٬، فعددت 
  ).وثالثة منهم علي

  ):عشر مهدياً د اإلثينما بع(وإليكم ما ورد يف كتاب 

لتحقيق املسألة نسرد الروايات اليت خالفت رواية الكايف يف أهم املصادر٬، وننظر يف (
  :أمرها٬، وكما يلي

: قال ٬،حدثنا سعد بن عبد اهللا: قال ٬،حدثنا أيب رضي اهللا عنه: (ما ورد يف اخلصال   ١
حدثنا حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب٬، عن احلسن بن حمبوب٬، عن أيب اجلارود٬، عن أيب 

وبني  )عليها السالم(دخلت على فاطمة : قال ٬،٬، عن جابر بن عبد اهللا األنصاريXجعفر 
ثالثة منهم حممد وثالثة  ٬،ثين عشر أحدهم القائمإيديها لوح فيه أمساء األوصياء فعددت 

 .)١( )منهم علي

 ٬،حدثنا احلسني بن أمحد بن إدريس رضي اهللا عنه: (ما ورد يف عيون أخبار الرضا   ٢
عن احلسن بن  ٬،عن أمحد بن حممد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم مجيعاً ٬،حدثنا أيب: قال

دخلت على : قال ٬،عن جابر بن عبد اهللا األنصاري ٬،عن أيب جعفر ٬،عن أيب اجلارود ٬،حمبوب

                                                            
  .٤٧٨ – ٤٧٧ص :الشيخ الصدوق - الخصال  -١
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ثنا عشر آخرهم القائم ثالثة منهم حممد إفيه أمساء األوصياء فعددت فاطمة وبني يديها لوح 
  .)١( )وأربعة منهم علي

  :ما ورد يف كمال الدين يف موضعني   ٣

حدثين حممد بن حيىي  :قال ٬،حدثنا حممد بن موسى بن املتوكل رضي اهللا عنه(  أ
العطار٬، وعبد اهللا بن جعفر احلمريي٬، عن حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب٬، عن ابن حمبوب 

دخلت على فاطمة : قال ٬،عن أيب اجلارود٬، عن أيب جعفر٬، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري
ة منهم ثين عشر آخرهم القائم ثالثإفعددت  ٬،وبني يديها لوح فيه أمساء األوصياء من ولدها

  .)٢( )حممد٬، وأربعة منهم علي صلوات اهللا عليهم أمجعني

حدثين أيب٬، عن حممد : قال ٬،حدثنا أمحد بن حممد بن حيىي العطار رضي اهللا عنه(   ب
٬، Xبن احلسني بن أيب اخلطاب٬، عن احلسن بن حمبوب٬، عن أيب اجلارود٬، عن أيب جعفر 

وبني يديها لوح  )عليها السالم(دخلت على فاطمة : قال ٬،عن جابر بن عبد اهللا األنصاري
ثالثة منهم حممد وأربعة  ٬،فيه أمساء األوصياء فعددت اثين عشر آخرهم القائم )مكتوب(

 .)٣( )منهم علي 

وروى احلسن بن حمبوب عن أيب اجلارود عن أيب (: ما ورد يف من ال حيضره الفقيه   ٤
دخلت على فاطمة وبني يديها لوح فيه أمساء : جعفر عن جابر بن عبد اهللا األنصاري قال

األوصياء من ولدها فعددت اثين عشر أحدهم القائم٬، ثالثة منهم حممد وأربعة منهم 
  .)٤()علي

٬، عن جابر Xعن أيب اجلارود٬، عن أيب جعفر حممد بن علي (: ما ورد يف اإلرشاد   ٥
فاطمة بنت رسول اهللا عليهما السالم وبني يديها  ىدخلت عل: قال ٬،بن عبد اهللا األنصاري

                                                            
  .٥٢ص ٢ج :الشيخ الصدوق -  Xعيون أخبار الرضا  -١
 .٢٦٩ص :الشيخ الصدوق - آمال الدين وتمام النعمة  -٢
 .٣١٢ – ٣١١ص :الشيخ الصدوق - آمال الدين وتمام النعمة  -٣
  .١٨٠ص ٤ج :الشيخ الصدوق - من ال يحضره الفقيه  -٤
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آخرهم القائم من ولد  ثين عشر امساًإلوح فيه أمساء األوصياء واألئمة من ولدها٬، فعددت 
  .)١( )فاطمة٬، ثالثة منهم حممد٬، وأربعة منهم علي

  :وهنا نعلق بنقاط

اليت تعين ) ولدهامن (ا قد ورد التعبري فيها بعبارة يتضح من تأمل هذه األحاديث إ·   ١
٬، باستثناء رواية العيون ورواية )عليها السالم(أنّ األوصياء املشار إليهم من ولد فاطمة 

وواضح أنّ هذه العبارة كفيلة بإرباك . )ب= الرواية (اخلصال وإحدى روايات كمال الدين 
زوج البتول وليس  ٬X، باعتبار أنّ علياً فهمهم لداللة األحاديث على اإلثين عشر 

 .هو اإلمام الثالث عشر )عليها السالم(ولدها٬، فالثاين عشر من ولدها 

: وردت يف ذيلها عبارة )ولدها من(بالنسبة لرواية اخلصال اليت مل ترد فيها عبارة    ٢
ي�خرج أمري املؤمنني من ) ثالثة منهم علي: (٬، وقوله)الثة منهم حممد٬، وثالثة منهم عليث(

  :العدد أربعة ال ثالثة٬، وكالتايليكون  العدد٬، فمعه

  .Xعلي بن أيب طالب    ١

  .Xعلي بن احلسني    ٢

  .Xعلي الرضا    ٣

  . Xعلي اهلادي    ٤

٬، وتكون )من ولدها(تدل على ما دلت عليه عبارة  )يثالثة منهم عل(عبارة  ٬،إذن
 .Xالرواية بالنتيجة دالة بدورها على اإلمام الثالث عشر 

خ الصدوق من كمال الدين٬، فريد عليهما أنّ الشي) ب(أ̈ما رواية العيون والرواية    ٣
٬، ويف من ال حيضره الفقيه٬، ويف اخلصال كذلك ما )أ= لرواية ا(قد روى يف كمال الدين 

لرواية املثبتة أعاله بعد أن روى ا) من ال حيضره الفقيه(̈نه ص̈رح يف أالف مضمو·ما٬، بل خي

                                                            
  .٣٤٦ص ٢ج :الشيخ المفيد -اإلرشاد  -١
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خرجت األخبار املسندة الصحيحة يف هذا املعىن يف كتاب كمال الدين ومتام وقد أ: (مبا يلي
النعمة يف إثبات الغيبة وكشف احلرية٬، ومل أورد منها شيئا يف هذا املوضع ألين وضعت هذا 

  .)١( )لصواب واملعني على اكتساب الثوابالكتاب ôرد الفقه دون غريه٬، واهللا املوفق ل

مقبول لديه٬، بل ) من ال حيضره الفقيه(على أنّ ما رواه يف كتاب داللة وهذا الكالم فيه 
السيد الربوجردي ينقل صحيح٬، بل هو الصحيح دون سواه٬، السيما إذا وضعنا باالعتبار أنّ 

بصورة ) ب(٬، الرواية )٢( )إكمال الدين(عن كمال الدين ) أحاديث الشيعةجامع (يف كتابه 
األمر الذي يدل على أنّ . املطبوعة من كمال الدينا هو موجود يف النسخة ختتلف ع̈م

النسخة املطبوعة قد مت التغيري ¡ا من قبل حمقق الكتاب٬، أو أ̈نه قد رجح املروي يف نسخة من 
  :الكتاب على املوجود يف نسخة أو نسخ أخرى٬، وإليكم ما رواه السيد الربوجردي

حدثين  :قال ٬،ر رضي اهللا عنهحدثنا أمحد بن حممد بن حيىي العطا  ٣١١إكمال الدين (
عن أيب  ٬،عن أيب اجلارود ٬،عن احلسن بن حمبوب ٬،عن حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب ٬،أيب

وبني  )عليها السالم(دخلت على فاطمة  :قال ٬،عن جابر بن عبد اهللا األنصاري ٬،Xجعفر 
 ثالثة Xالقائم ) فقيه   أحدهم (آخرهم ) ٣١٣  إكمال    خ    مكتوب(ا لوح يديه

 .)٣( ) يمنهم حممد ثالثة منهم عل

ويتأكد األمر أكثر إذا ما علمنا أنّ الطوسي يروي يف غيبته ما يوافق رواية الكايف٬، حبيث 
ميكننا أن نقول بقوة أنّ الروايات اليت ختالف ما يف الكايف هي اليت مت التالعب ¡ا٬، وهذه 

عنه٬، عن أبيه٬، عن جعفر بن حممد بن مالك٬، عن حممد بن   ١٠٣( :رواية الشيخ الطوسي
نعمة السلويل٬، عن وهيب بن حفص٬، عن عبد اهللا بن القاسم٬، عن عبد اهللا بن خالد٬، عن أيب 

: قال ٬،عن جابر بن عبد اهللا األنصاري ٬،Xالسفاتج٬، عن جابر بن يزيد٬، عن أيب جعفر 
أمساء األوصياء من ولدها٬، فعددت ] لوح فيه[وبني يديها  )عليها السالم(فاطمة دخلت على 

 .)٤( )ثالثة منهم حممد وثالثة منهم عليآخرهم القائم٬،  ثين عشر امساًإ

                                                            
  .١٨٠ص ٤ج :الشيخ الصدوق - من ال يحضره الفقيه  -١
  .يسمونه إآمال الدين -من قبيل السيد البروجردي  -هناك من يسمي آتاب الشيخ الصدوق بكمال الدين، وآخرون  -٢
  .٥٧٠ص ١٤ج :السيد البروجردي - جامع أحاديث الشيعة  -٣
  .١٣٩ص :الشيخ الطوسي - الغيبة  -٤
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ويف الوقت ذاته ورد فيها  )دهامن ول(بالنسبة للروايات اليت وردت فيها عبارة    ٤
فهي ظاهرة يف التناقض٬، فكو·م من ولدها ي�خرج علي بن أيب طالب ) أربعة منهم علي(
X  من (من العدد٬، وهذا التناقض دليل واضح على تدخل األيدي الغريبة اليت رفعت عبارة
 .وغفلت عن العبارة األخرى لتبقى دليالً يفضح التدخل غري احملمود )ولدها

فيها٬، فإنّ مثة دليالً آخر ) من ولدها(رشاد فهي فضالً عن ورود عبارة أ̈ما رواية اإل   ٥
املستجاد من (لعالمة احللي يف خمتصره املسمى على حصول التالعب فيها٬، فقد نقلها ا

عن أيب جعفر حممد بن علي  ٬،عن أيب اجلارود( :كما يلي) وثالثة منهم علي(بلفظ ) اإلرشاد
X،وبني  دخلت على فاطمة بنت رسول اهللا  :قال ٬،عن جابر بن عبد اهللا األنصاري ٬

آخرهم القائم من  فعددت أحد عشر امساً ٬،يديها لوح فيه أمساء األوصياء واألئمة من ولدها
  .)١( )ثالثة منهم حممد وثالثة منهم علي ٬،ولد فاطمة

هو ) املستجاد من اإلرشاد( كتابه الذريعة على أنّ كتاب وقد نص آقا بزرك الطهراين يف
  . )٢(خمتصر من إرشاد الشيخ املفيد 

وأوضح من ذلك شاهداً ( :ويلحق بالشبهة نفسها قول الشيخ لطف اهللا الصايف التايل
 متنه الطويل٬، ما أخرجه الصدوق  على وقوع التحريف يف خرب الكايف٬، وأنه خمتصر من

  ن القاضي املؤدب٬، وأمحد بن هاروحدثنا علي بن احلسني بن شاذويه : قال    قدس سره
حدثنا حممد بن عبد اهللا بن جعفر احلمريي٬، عن أبيه٬، عن جعفر بن : قاال   رضي اهللا عنهما

حممد بن مالك الفزاري الكويف٬، عن مالك السلويل٬، عن درست بن عبد احلميد٬، عن عبد 
ن أيب جعفر اهللا بن القاسم٬، عن عبد اهللا بن جبلة٬، عن أيب السفاتج٬، عن جابر اجلعفي٬، ع

دخلت على مواليت فاطمة : قال ٬،عن جابر بن عبد اهللا األنصاري ٬،Xن علي الباقر حممد ب
مساً ثالثة يف ظاهره٬، اثنا عشر إوقدامها لوح يكاد ضوءه يغشى األبصار٬، فيه  )عليها السالم(

ثنا عشر إوثالثة يف باطنه٬، وثالثة أمساء يف آخره٬، وثالثة أمساء يف طرفه٬، فعدد[ا فإذا هي 
هذه أمساء األوصياء أوهلم ابن عمي٬، وأحد عشر من : ؟ قالت أمساء من هؤالء: فقلتمسا٬ً، ا

                                                            
  .٢٣٧ص :العالمة الحلي - ) المجموعة(المستجاد من اإلرشاد  -١
  .٢ص ٢١ج :الذريعة -٢
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فرأيت فيها حممداً حممداً حممداً يف ثالثة مواضع٬، : قال جابر. Xولدي٬، آخرهم القائم 
فالعارف اخلبري بفن احلديث٬، يعرف أنّ ما رواه . وعلياً وعلياً وعلياً وعلياً يف أربعة مواضع

كايف٬، والصدوق يف العيون وكمال الدين٬، والشيخ يف الغيبة٬، هو خمتصر هذا الكليين يف ال
  .)١( )احلديث

إنّ هذه الرواية رواية أخرى غري تلك اليت يرويها أبو اجلارود عن اإلمام  :ويرد عليه
: ٬، فال يصح هذا القول٬X، فهذه مروية عن جابر اجلعفي عن اإلمام الباقر Xالباقر 

احلديث٬، يعرف أنّ ما رواه الكليين يف الكايف٬، والصدوق يف العيون فالعارف اخلبري بفن (
ألنه قد ي�فهم من إطالقه أنّ  ؛)يف الغيبة٬، هو خمتصر هذا احلديث وكمال الدين٬، والشيخ

  ).دةالروايتني رواية واح

أما كون اسم السيد أمحد احلسن مل ي�ذكر يف روايات اللوح٬، فهذا اإلشكال يشبه متاماً 
  .مل ي�ذكر يف القرآن٬، تشا¡ت قلوبكم Xلوهابية الذين يقولون إن اسم علي إشكاالت ا

  :اخلامس من ولد السابع •

سأنقل أوالً ما كتبته يف كتاب جامع األدلة٬، مث بعدها أجيب عن إشكاالت كاتب 
  :السطور٬، وإليكم ما ورد يف جامع األدلة

  :ورد يف كفاية األثر للخزاز القمي

يقول٬، يف  مسعت رسول اهللا (: Xقال أمري املؤمنني : عن حممد بن احلنفية٬، قال
وسيكون بعدي فتنة صماء صيلم يسقط فيها : حديث طويل يف فضل أهل البيت 

  .)٢() كل وليجة وبطانة٬، وذلك عند فقدان شيعتك اخلامس من السابع من ولدك

عن فتنة تقع عند فقدان اخلامس من ولد السابع  Xحيدث أمري املؤمنني  الرسول 
  .من ولدك: ٬، فهو يقول لهXمن ولد أمري املؤمنني 

                                                            
  .٢٣١ – ٢٣٠ص :لمحات -١
  .١٥٨ص: آفاية األثر -٢
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  :Xلنرى من يكون هذا الولد من أوالد علي 

اإلمام    ٥اإلمام الباقر   ٤اإلمام السجاد    ٣اإلمام احلسني   ٢اإلمام احلسن    ١
واآلن لنعرف من هو اخلامس ) عوهو الساب(اإلمام الرضا   ٧اإلمام الكاظم    ٦الصادق 

  :Xمن السابع من ولد أمري املؤمنني 

اإلمام    ٥اإلمام املهدي    ٤اإلمام العسكري   ٣اإلمام اهلادي    ٢اإلمام اجلواد    ١
 .أمحد املذكور يف وصية رسول اهللا 

٬، هو اخلامس من السابع من ولد أمري Xاملقصود هنا هو أمحد بن اإلمام املهدي  ٬،إذن
ذي يسقط فيه كل وهو الذي بفقدانه تكون الفتنة الصماء الصيلم أي اإلختبار ال. املؤمنني

 .ذي وليجة وبطانة

  :الشيخ الكليين  ويف الكايف 

إذا فقد اخلامس من ولد السابع : (قال ألوالده وأرحامه Xاإلمام الكاظم  إنّ :قال
إنه البد لصاحب هذا األمر من غيبة  ٬،يا بين. فاهللا اهللا يف أديانكم٬، ال يزيلنكم عنها أحد
امتحن �ا خلقه٬،  8؟ إمنا هي حمنة من اهللا ! حىت يرجع عن هذا األمر من كان يقول به

من اخلامس  ٬،يا سيدي: فقلت: قال .لو علم أباؤكم وأجدادكم ديناً أصح من هذا التبعوه
عن محله٬، يا بين٬، عقولكم تصغر عن هذا٬، وأحالمكم تضيق : ؟ فقال من ولد السابع

  .)١( )ولكن إن تعيشوا فسوف تدركونه

ي�حدث أوالده وأرحامه عن صاحب هذا األمر٬، أي عن القائم  Xاإلمام الكاظم 
Xفقد اخلامس من ولد السابع٬، ولكن هذه  د٬، وحيذرهم من االمتحان الذي حيدث عن

نه اخلامس من ولد السابع من ولد أمري املؤمنني٬، فهل املقصود منها إذن أالرواية ال تقول 
  ؟ Xاإلمام املهدي حممد بن احلسن 

                                                            
 .٣٣٦ص ١ج: الكافي -١
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تصغر عنه عقول أبناء اإلمام الكاظم وأرحامه وتضيق عنه  يءعن أي ش: لنتساءل اآلن
 فهل معرفة اسم اإلمام املهدي حممد بن. ؟ هم يسألونه عن اخلامس من ولد السابع أحالمهم
الذي يعرفه القاصي والداين٬، وذكرته الروايات٬، وغيبته اليت وردت فيها  Xاحلسن 

عشرات الروايات٬، هل هذا هو ما تضيق عن محله أحالم أبناء اإلمام الكاظم وأرحامه 
 ؟ وتصغر عنه عقوهلم

خره اهللا ليبتلي به الناس األمر يتعلق بشخص آخر ا̈د نقول أنّ بإمكاننا أنْ نèأالشك 
  .Xنتيجة هذا االبتالء رجوع من كان يقول بأمرهم أي خيرج من واليتهم  وتكون

  :لنقرأ الرواية التالية

  :العالمة اôلسي   حبار األنوار

 يف بيت أم سلمة كنت عند النيب : (Xوعن عبد الرمحان بن أيب ليلى٬، قال علي 
احلذر إذا فقد : فقال رافعاً صوته مث التفت إلينا رسول اهللا : Xإىل أن قال ... 

يا رسول اهللا٬، فما تكون هذه : فقلت :قال علي .اخلامس من ولد السابع من ولدي
  .)٢( ...)حىت يأذن اهللا له باخلروج )١( الصرب: ؟ قال الغيبة

وهو أمحد كما سلف  Xهو اخلامس من ولد السابع من ولد أمري املؤمنني  ٬،إذن
 رب٬، وإمنا هو الصXالقول٬، والفتنة أو االختبار ليس هو الغيبتان كما حصل لإلمام املهدي 

  .Xوأمحد هو صاحب األمر الذي ذكره اإلمام الكاظم . حىت يأذن اهللا له باخلروج

هو اإلمام  اخلامس من ولد السابع من ولد رسول اهللا  كاتب السطور إنّيقول 
أما قوله إ·ا حني ت�طلق ي�فهم منها هذا٬، !  نه ال جييد حىت احلسابأالظاهر و٬، Xاملهدي 

أي ولد رسول اهللا ) من ولدي( :بقوله فهو مغالطة٬، إذ حنن نتحدث عن عبارة مقيدة 

                                                            
ووردت في معجم أحاديث اإلمام . ، وهي غير مناسبة آما هو واضح١٥٠ص :أصبت بحسب رواية آفاية األثر -١

  .والصمت قريب من الصبر). الصمت(أصبت : ٢٩٦ص١المهدي ج
  .٢٩٧ص ١م أحاديث اإلمام المهدي جمعج ،٣٣٥ص ٣٦ج: بحار األنوار -٢
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 Xوهنا البد من أخذ القيد باالعتبار٬، وإخراج علي ) من ولد علي٬، أو فاطمة(٬، أو 
  .٬، بل أخوهرسول اهللا ألنه ليس من ولد  ؛من جردة احلساب

 ؛أما حديث كاتب السطور عن الذي ي�عقل والذي ال ي�عقل فهو كالم مفلسني ال أكثر
غري املعقول هو أن يستخدموا عبارة مبعنيني خمتلفني دون وضع إشارة أو قيد٬، وهم كما  ألنّ

  .سلف وضعوا القيد واإلشارة

مث : Xإىل أن قال ...  يف بيت أم سلمة كنت عند النيب (: رواية لىأما تعليقه ع
احلذر إذا فقد اخلامس من ولد السابع من : فقال رافعاً صوته التفت إلينا رسول اهللا 

الصمت حىت يأذن : قال ؟ يا رسول اهللا٬، فما تكون هذه الغيبة: فقلت :قال علي .ولدي
٬، فالكالم )أصبت(٬، أم )الصرب(٬، أم )الصمت(اللفظ الصحيح هو  نّأ٬، وهل )اهللا له باخلروج

اخلامس من (فيه غري ذي جدوى فليس هو حمل الرتاع٬، فالرتاع حول من هو املقصود بعبارة 
وردت يف بعض النسخ٬، وقد ) الصمت(٬، وكذلك فإن كلمة )ولد السابع من ولد رسول اهللا

موجز عن دعوة السيد (ا صاحب كتاب أشار الكوراين هلذا٬، حني وضعها بني قوسني٬، أم
فمراده االستدالل على أن الرواية تتحدث عن غيبة واحدة٬، وهذا واضح من ) أمحد احلسن

مث إننا مل نر ). ؟ يا رسول اهللا٬، فما تكون هذه الغيبة: فقلت: (السؤال الوارد يف الرواية
  ؟ فقطلكاتب السطور حتقيقاً يبني اللفظ الصحيح٬، فهل مبلغ علمه التصيد 

  :من ولد رسول اهللا وولد علي •

حممد بن حيىي٬، عن عبد اهللا : (فيما يتعلق بالرواية التالية اليت أخرجها الكليين يف الكايف
بن حممد اخلشاب٬، عن ابن مساعة٬، عن علي بن احلسن بن رباط٬، عن ابن أذينة٬، عن زرارة 

كلهم حمدَّث من اإلثنا عشر اإلمام من آل حممد  :يقول Xمسعت أبا جعفر : قال
  .)١( )وعلي عليهما السالم مها الوالدانومن ولد علي٬، ورسول اهللا  رسول اهللا 

                                                            
: الغيبة للطوسي ،١٣٦٣ الخامسة -  علي أآبر الغفاري: تصحيح وتعليق ،٥٣١ص ١ج :الشيخ الكليني -الكافي  -١

  .١٥٢ – ١٥١ص
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ناسخ كتاب الكايف قد وقع يف سهو وخطأ  إنّ( :عن هذه الروايةيقول كاتب السطور 
٬، "اإلرشاد"الشيخ املفيد قد نقل هذه الرواية عن الكايف يف كتابه  حني كتبها٬، بدليل أنّ

  ؟! )"وأحد عشر من ولده": وفيها

وهنا كذب كاتب السطور كذبة صلعاء٬، فالشيخ املفيد مل ينقل من كتاب الكايف٬، بل 
نقل عن الكليين بوساطة٬، ولو كان نقل عن الكتاب ألورد سند الكليين نفسه٬، وعلى أي 

ما (حال كنت قد أجبت عن هذه الشبهة اليت طرحها السيد مرتضى العسكري يف كتاب 
  :٬، وإليكم ما كتبته)عشر إماماً بعد اإلثين

نقل هذه الرواية عن الكايف املفيد يف اإلرشاد : (ل السيد مرتضى العسكريقا(
: ثنا عشر األئمة من آل حممد كلهم حمدثاإل: والطربسي يف إعالم الورى ولفظهما كما يلي

وأخرج . علي بن أيب طالب٬، وأحد عشر من ولده٬، ورسول اهللا وعلي مها الوالدان 
: عيون أخبار الرضا واخلصال ولفظه كما يلي: الرواية عن الكليين أيضاً الصدوق يف كتابه

نتيجة . ثنا عشر إماماً من آل حممد كلهم حمدثون بعد رسول اهللا٬، وعلي بن أيب طالب منهمإ
يظهر من استعراضنا احلديث عن الكايف ومن أخذ منه أي الشيخ الصدوق : البحث واملقارنة

نّ الن̈ساخ قد أخطأوا يف كتابة احلديث يف الكايف بعد عصر الشيخ إفيد والطربسي٬، وامل
املفيد٬، ومل نقل بعد عصر الطربسي؛ ألنّ الطربسي يأخذ أخباره يف إعالم الورى من كتاب 

  .)١( )اإلرشاد للمفيد وينسج فيه على منواله

  .)٢( )وردود شبهات(السيد سامي البدري أستاذه العسكري يف كتابه وقد تبع 

والظاهر أ̈نه وقع يف هذا املنت حتريف٬، فإنّ املفيد (: أ̈ما الشيخ لطف اهللا الصايف فقد قال
ثنا عشر األئمة من آل اإل :رضي اهللا عنه أخرج هذا احلديث بسنده عن الكليين ومتنه هكذا

وعلي مها  علي بن أيب طالب٬، وأحد عشر من ولده٬، ورسول اهللا : حممد كلهم حمدث
وأخرجه الصدوق رضي اهللا عنه أيضاً عن حممد بن علي ماجيلويه رضي اهللا عنه . الوالدان

كلهم ثنا عشر إماماً من آل حممد إ: عن الكليين رضوان اهللا تعاىل عليه ¡ذا اللفظ
                                                            

  .٢٦٢ص ٣ج :معالم المدرستين -١
  .٦٦ – ٦٥ص ١ج :السيد سامي البدري - انظر شبهات وردود  -٢
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فاملعول على رواية املفيد . ٬، وعلي بن أيب طالب منهمحمدثون٬، بعد رسول اهللا 
   .)١( )والصدوق

  :جواب الشبهة

حدثنا حممد بن (: أ̈ما ما رواه الصدوق يف عيون أخبار الرضا٬، ويف اخلصال٬، فهو التايل
حدثنا أبو علي : قال ٬،حدثنا حممد بن يعقوب الكليين: قال ٬،علي ماجيلويه رضي اهللا عنه

عن  ٬،عن علي بن مساعه ٬،عن احلسن بن موسى اخلشاب ٬،عن احلسني بن عبيد اهللا ٬،األشعري
مسعت أبا جعفر : قال ٬،عن زرارة بن أعني ٬،عن ابن أذينة ٬،عن أبيه ٬،ن احلسن بن رباطعلي ب
X وعلي بن  ثنا عشر إماماً من آل حممد كلهم حمدَّثون بعد رسول اهللا إحنن : يقول

  .)٢( )أيب طالب منهم

أخربين أبو القاسم٬، عن حممد بن يعقوب٬، عن (: وأ̈ما ما رواه الشيخ املفيد٬، فهو التايل
٬، عن احلسن بن موسى اخلشاب٬، عن علي ابن )احلسن بن عبيد اهللا(أيب علي األشعري٬، عن 

مسعت أبا جعفر : مساعة٬، عن علي بن احلسن بن رباط٬، عن عمر بن أذينة٬، عن زرارة قال
X طالب وأحد  ثنا عشر األئمة من آل حممد كلهم حمدَّث٬، علي بن أيباإل": يقول

  .)٣( )"عشر من ولده٬، ورسول اهللا وعلي مها الوالدان٬، صلى اهللا عليهما

وعنه٬، عن حممد بن حيىي٬، عن عبد اهللا بن حممد٬، عن (: وأ̈ما ما رواه الشيخ الطربسي
اخلشاب٬، عن احلسن بن مساعة٬، عن علي بن احلسني بن رباط٬، عن ابن أذينة٬، عن زرارة 

ثنا عشر إماماً كلهم حمدَّث من ولد إمن آل حممد : يقول Xمسعت أبا جعفر : قال
  .)٤( )فرسول اهللا وعلي مها الوالدان ٬،Xوولد علي بن أيب طالب  رسول اهللا 

  

  
                                                            

  .٢٢٩ – ٢٢٨ص :الشيخ لطف اهللا الصافي -لمحات  -١
  .٤٨٠ص :الشيخ الصدوق -الخصال  ،٦٠ص ٢ج :الشيخ الصدوق -  Xعيون أخبار الرضا  -٢
  .٣٤٧ص ٢ج :الشيخ المفيد -اإلرشاد  -٣
  .١٧١ص ٢ج :الشيخ الطبرسي -إعالم الورى بأعالم الهدى  -٤
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  :ويالحظ عليها

إنّ ما ينقله الصدوق واملفيد رواية أخرى ختتلف عن تلك اليت يرويها الكليين يف    ١
حممد بن فما يرويه الكليين يف الكايف يرويه عن . كتاب الكايف كما يدل اختالف السند

فيتحصل أنّ الكليين . أيب علي األشعري٬، بينما يروي الصدوق واملفيد عن الكليين عن حيىي
قد مسع احلديث م̈رة من أيب علي   إن قبلنا املوجود يف العيون واخلصال كما هو   

األشعري٬، وم̈رة أخرى من حممد بن حيىي٬، وكل منهما يروي احلديث بصورة ختتلف عن 
 فأثبتها يف حتصلت لديه قرائن تقوي رواية حممد بن حيىي  أي الكليين   اآلخر٬، ولعله 

  .كتابه٬، دون األخرى

ون العسكري والصايف قد وقعا يف وهم٬، فمن الواضح أ·ما اعتربا ما يرويه وعليه يك
وبالنتيجة يسقط اعتراضهما وال تتبقى له . الصدوق واملفيد هو نفس املروي يف كتاب الكايف

قيمته منوطة بكون الصدوق واملفيد ينقالن عن كتاب الكايف٬، فيكون  قيمة ت�ذكر٬، إذ أنّ
علماً أنّ السيد . وقوع خطأ يف كتاب الكايف سببه الن̈ساخالنقل املختلف دليالً على 

يف كتاب الكايف٬، فقد العسكري يسوق كالمه املذكور أعاله كشاهد على وقوع أخطاء 
أخطاء يف نسخ كتب احلديث ومع تسلسل اإلسناد يف جوامع احلديث مبدرسة : (قال قبله

تهم مل يسموا أي جامع من كما شاهدنا فإنّ فقهاء مدرس أهل البيت إىل رسول اهللا 
جوامع احلديث لديهم بالصحيح كما فعلته مدرسة اخللفاء و̈مست بعض جوامع احلديث 

ومل حيجزوا بذلك على العقول ومل يوصدوا باب البحث العلمي يف عصر  ٬،لديهم بالصحاح
من العصور وإمنا يعرضون كل حديث يف جوامعهم على قواعد دراية احلديث٬، وخيضعون 

تلك الدراسات وذلك أل·م يعلمون أنّ رواة تلك األحاديث غري معصومني عن اخلطأ لنتائج 
وفعال قد وقع اخلطأ يف أشهر كتب  ٬،والنسيان اللذين يعرضان لكل بشر مل يعصمه اهللا

  .)١( )اخل ...احلديث مبدرسة أهل البيت وهو كتاب الكايف

                                                            
  .٢٦١ص ٣ج :السيد مرتضى العسكري -معالم المدرستين  -١
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املوجود يف الكايف نفسه٬، فال أ̈ما ما نقله الطربسي فهو منقول عن الكايف٬، وباللفظ 
  ؟ أدري كيف غفل العسكري عن هذا وقال ما قال يف كالمه املنقول أعاله

إذا كان البد من الشك٬، فالشك أوىل باملروي يف كتب الصدوق واملفيد السيما    ٢
  ورمبا الرواة    فهو يوحي للشاك بأنّ الن̈ساخ . بعد مالحظة اختالف املنت بني ما يرويانه

أنّ األئمة  نّ املستقر يف أذها·مإقد التفتوا إىل داللة الرواية على اإلمام الثالث عشر٬، وحيث 
 ويؤيده ارتكاز آخر ميثله علم. روا العبارة كلٌ بطريقته٬، فحصل االختالفإثنا عشر غ̈ي

أت أنّ الرواة يروون باملعىن٬، وبالتايل يتص̈ورون إمكانية أن تكون عبارا[م قد أخطب الن̈ساخ
  .ز الدافع إلصالح ما يظنونه خطأاملعىن٬، فيتع̈ز

نّ خطأً إ: دعوى العسكري والصايف تقبل العكس٬، فإذا كانوا يقولون: وبكلمة أخرى
قد أوقعه الن̈ساخ يف كتاب الكايف٬، وحجتهم على ذلك أنّ ما يرويه املفيد خصوصاً خيتلف 

إنّ : ون بالصورة التاليةعن املروي يف كتاب الكايف٬، فإن بإمكاننا عكس قضيتهم لتك
اختالف املروي عن املفيد مع املوجود يف كتاب الكايف يدل على أنّ اليد العابثة قد امتدت 

و¡ذا تكون دعوى مقابل دعوى٬، وترجيح . لكتاب الشيخ املفيد٬، فغريت فيه ما غريت
هم ال إذن خنلص مما تق̈دم إىل أنّ مقالت. دعوى على أخرى يستدعي دليالً كما هو معروف

  .تعدو عن كو·ا دعوى تفتقر إىل الدليل

إنّ الدليل هو أنّ املرتكàز يف الذهن٬، بل رمبا اôمع عليه هو أنّ األئمة إثنا عشر : قد يقال
  .إماما٬ً، وكل ما خيالفه يكون خطأ ال حمالة

واجلواب أنّ املرتكز واôمع عليه البد أن يكون منشؤه النصوص٬، فالعمدة هي داللة 
وإذا كان هذا . عليه٬، والنصوص ال تدل عليه فحسب٬، وإمنا تدل عليه وعلى غريه النصوص

الغري٬، أو هذه الزيادة غائبة عن الكثريين٬، فغيا¡ا عنهم ال يعين انعدامها٬، بل يعين حقاً أنّ 
األذهان هي اليت غابت ومل تلحظ النصوص٬، فهل يكون دليلنا على عدم وجود الشيء 

  ؟! جهلنا به
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أنّ عدم نشوء ارتكاز يف الذهن أو إمجاع على الزيادة ليس حبجة حتملنا على من املؤكد 
رفضها٬، فكيف إذا كانت النصوص الدالة على الزيادة ال تنقض االرتكاز وال اإلمجاع٬، بل 

ومعلوم أنّ التعارض٬، أو التناقض ال يقع بني األضيق . تبقيه على حاله٬، وتضيف إليه جديداً
  .ضيق ويزيد عليهالذي يستوعب األ واألوسع

ما يرويه الشيخ الصدوق والشيخ املفيد ميثل روايتني خمتلفتني عن املروي يف الكايف٬،    ٣
واالشتراك يف بعض املضمون ال يغري من األمر شيئا٬ً، السيما بعد مالحظة اختالف السند بني 

ها٬، ما نّ اختالف املضمون يف بعض اجلزئيات ال يدعو لنفض اليد من بعضأالروايات٬، كما 
  .مل يكن هناك تعارض مستحكم٬، وهو مفقود كما سلفت اإلشارة

ولعل مما يؤيد كو·ا روايات خمتلفة أنّ اإلربلي يف كشف الغمة٬، روى اخلربين معاً؛ أي 
 Xعن زرارة قال مسعت أبا جعفر (: ما رواه الكليين يف الكايف٬، وما رواه املفيد٬، فقد روى

  .)١()وعلي مها الوالدان ثين عشر إماماً كلهم حمدَّث ورسول اهللا إمن آل حممد : يقول

ثين عشر األئمة اإل: يقول Xمسعت أبا جعفر : قال ٬،عن زرارة(: وروى كذلك
كلهم من آل حممد كلهم حمدَّث٬، علي بن أيب طالب وأحد عشر من ولده٬، ورسول اهللا 

  .)٢( )وعلي مها الوالدان

يؤيد صحة خرب الكايف وروده يف مصادر معتربة٬، بعضها أقدم من كتاب الكايف مثل    ٤
عن  ٬،عن احلسن بن موسى اخلشاب ٬،حدثنا عبد اهللا: (فقد روى) بصائر الدرجات(كتاب 

 Xمسعت أبا جعفر  :قال ٬،عن زرارة ٬،عن ابن أذينة ٬،ابن مساعة وعلي بن احلسني بن رباطة
وولد علي  آل حممد كلهم حمدث من ولد رسول اهللا ثنا عشر األئمة من اإل: يقول
X  فقال عبد الرمحن بن زيد وذكر  .وعلى عليهما السالم مها الوالدان فرسول اهللا
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إما ابن أمك : فخذه فقال Xذلك وكان أخاً لعلي بن احلسني المه فضرب أبو جعفر 
  .)١( )كان أحدهم

ملؤلفه الشيخ الطوسي٬، فقد ورد ) الغيبة( املعتربة اليت روت احلديث كتابومن املصادر 
وأخربين مجاعة٬، عن ع̈دة من أصحابنا٬، عن حممد بن يعقوب٬، عن أيب علي األشعري٬، : (فيه

عن احلسني بن عبد اهللا٬، عن احلسن بن موسى اخلشاب٬، عن احلسن بن مساعة٬، عن علي بن 
ثنا عشر اإل: ليقو Xمسعت أبا جعفر : احلسن بن رباط٬، عن ابن أذينة٬، عن زرارة قال

وولد علي بن أيب طالب  ولد رسول اهللا ] من[اإلمام من آل حممد كلهم حمدَّث 
X،٢( )فرسول اهللا وعلي عليهما السالم مها الوالدان ٬(.  

  :إين وإثين عشر من ولدي •

عن حممد بن  ٬،حممد بن حيىي: (لذي أخرجه الكليين يف الكايفخبصوص احلديث التايل ا
عن أيب  ٬،عن عمرو بن ثابت ٬،عن أيب سعيد العصفوري ٬،عن حممد بن احلسني ٬،أمحد

إين وإثين عشر من ولدي وأنت  :قال رسول اهللا : ٬، قالXعن أيب جعفر  ٬،اجلاورد
يا علي زر األرض٬، يعين أوتادها وجباهلا٬، بنا أوتد األرض أنّ تسيخ بأهلها فإذا ذهب 

  .)ينظروامن ولدي ساخت بأهلها ومل اإلثنا عشر 

إن لفظ ولد ينصرف للمذكر واملؤنث٬، وبالتايل تكون فاطمة ( :يقول كاتب السطور
٬، وغفل متاماً ولعله تغافل عن ورود ألفاظ فيها ال )داخلة يف عدد اإلثين عشر )عليها السالم(

األرض تسيخ  من قبيل التعبري عنهم بزر األرض٬، وإنّ تنصرف بدون قرينة إال لألئمة 
فالباء جتر إذا كانت باءهم وال جتر  ٬،بأهلها إذا هم ذهبوا٬، وال أدري ملاذا هذا املنطق املزدوج

  .إذا كانت باء غريهم

ال ينصرف  )اخلامس من ولد السابع من ولد رسول اهللا(تعبري  فقبل قليل قال إنّ
ف شاء أنفك الصغري أم لغريهم٬، وقلنا له ال بأس نقبل ¡ذا٬، ولكنه مع وجود القرينة ينصر
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أىب٬، واآلن يرضى بانصراف التعبري بزر األرض وسيخها لغريهم وبدون قرينة على الرغم من 
  .ت عقول الرجالعو̈جاغريهم٬، فسبحان اهللا لقد لورود عشرات الروايات اليت متنع انصرافه 

أما باقي كالمه فمأخوذ من كالم السيد العسكري٬، وكنت قد رددت عليه يف كتاب 
  :٬، وإليكم ما كتبته هناك)ما بعد اإلثين عشر إماماً(

الكليين  من كتاب احلجة وقد روامها ١٨و  ١٧احلديث ( :قال عنه السيد العسكري(
وحبثنا عن أيب سعيد العصفري فوجدنا الشيخ يقول )  ه ١٥٠: ت: (عن أيب سعيد العصفري

مجاعة عن التلعكربي عن  عباد أبو سعيد العصفري٬، له كتاب أخربنا به: عنه يف الفهرست
ابن مهام٬، عن حممد بن خاقان النهدي٬، عن حممد بن علي أيب مسينة٬، عن أيب سعيد 

  .العصفري٬، وامسه عباد

حدثنا حممد : كويف٬، أخربنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عمران٬، قال: وقال النجاشي
حدثنا أبو مسينة : حدثنا أبو جعفر حممد بن أمحد بن خاقان النهدي٬، قال: بن مهام قال
أصل عباد العصفري أيب : وحبثنا عن كتابه فوجدنا صاحب الذريعة يقول. بكتاب عباد

: سعيد الكويف هو من األصول املوجودة٬، ووجدناه يقول عن هذا األصل واصل عاصم
استنسخ من نسخة الوزير منصور بن احلسن اآليب٬، وهو كتبها عن أصل حممد بن احلسن 

  . ه ٣٧٤أيب حممد هارون بن موسى التلعكربي سنة  القمي الذي رواه عن

: ووجدنا الشيخ النوري يبحث يف مستدركه عن أصل أيب سعيد بتفصيل واف٬ý، ويقول
. فيه تسعة عشر حديثا٬ً، مث يصف أحاديثه٬، وينقل تراجم أيب سعيد عن خمتلف كتب الرجال

يف املستدرك ووجدنا نسخة خطية من أصل العصفري بنفس األوصاف اليت وردت عنه 
فقارنا بني . والذريعة باملكتبة املركزية جلامعة طهران ضمن جمموعة باسم األصول األربعمائة

   أ : احلديثني يف أصل العصفري هذا٬، ونسخة الكايف املوجودة لدنيا٬، فوجدنا ما يلي
حممد بن حيىي٬، عن حممد بن أمحد٬، عن حممد بن   ١٧: يف الكايف: احلديث السابع عشر

 ٬X، عن أيب سعيد العصفري عن عمرو بن ثابت٬، عن أيب اجلارود٬، عن أيب جعفر احلسني
يعين    ثين عشر من ولدي٬، وأنت يا علي زر األرض إإين و: "قال رسول اهللا : قال
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بنا أوتد اهللا األرض أن تسيخ بأهلها٬، فإذا ذهب االثنا عشر من ولدي   أوتادها وجباهلا 
  ."ساخت األرض بأهلها٬، ومل ينظروا

قال : قال Xعن أيب جعفر  ٬،عباد٬، عن عمرو٬، عن أيب اجلارود: ويف أصل العصفري
] و[يعين أوتادها   إين واحد عشر من ولدي وأنت يا علي زر األرض : رسول اهللا 

األرض أن تسيخ بأهلها٬، فإذا ذهب األحد عشر من ولدي ساخت ] بنا أوتد اهللا[  جباهلا 
  .األرض بأهلها ومل ينظروا

يف نسخة الكايف " االثنا عشر من ولدي"و " اثين عشر من ولدي"و : املقارنة نتيجة
واألحد عشر من "و " أحد عشر من ولدي"و : حتريف والصواب ما ورد يف أصل العصفري

  .)١( )والذي يروى الكليين احلديث عنه" ولدي

السيد العسكري يرى وقوع خطأ يف كتاب الكايف لوجود االختالف بينه وبني  ٬،إذن
  ).أو العصفوري كما يف سند الكليين(أصل العصفري 

  :جواب الشبهة

كان ميكن أن يكون هلذه الشبهة وجه لو أنّ الكليين نقل عن األصل املذكور٬، ولكنه 
عن حممد بن  ٬،حممد بن حيىي: (وبشهادة سنده ال ينقل عنه٬، فالكليين يروي بالسند التايل

عن أيب اجلاورد  ٬،عن عمرو بن ثابت ٬،عن أيب سعيد العصفوري ٬،عن حممد بن احلسني ٬،أمحد
ولو كان ينقل عن األصل لكان أبو سعيد العصفري أو العصفوري يف ). Xعن أيب جعفر 

رأس قائمة السند٬، ولكان سند الكايف نفس سند أصل العصفري٬، ألنه يكون يف هذه احلالة 
له٬، فالكليين  ينقل من كتاب هو األصل املذكور٬، وعليه يتضح أنّ هذه الشبهة وهم ال قيمة

  ).منا روى عن نفس العصفري بواسطةوإ٬، )أصل العصفري(مل ينقل عن كتاب 
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  :من ولدي إثنا عشر نقيباً •

قال : قال ٬،Xعن أيب جعفر : (الذي يرويه الكليين يف الكايف خبصوص احلديث التايل
 من ولدي إثنا عشر نقيباً جنباء مفهمون حمدثون آخرهم القائم باحلق :رسول اهللا

األخذ عن كتاب السيد العسكري  ٬، يكرر كاتب السطور)ليمألها عدالً كما ملئت جوراً
٬، )شر إماماًما بعد اإلثين ع(دون أن يشري له٬، وحيث إين فندت أقوال العسكري يف كتاب 

  :فسأنقل هنا ما قلته

و¡ذا اإلسناد٬، عن أيب   ١٨: ورد يف الكايف: احلديث الثامن عشر: قال العسكري(
ثنا عشر نقيبا٬ً، جنباء٬، إمن ولدي : قال رسول اهللا : سعيد رفعه٬، عن أيب جعفر٬، قال

  .حمدثون٬، مفهمون٬، آخرهم القائم باحلق ميالها عدالً كما ملئت جوراً

من ولدي : قال رسول اهللا : عباد٬، رفعه إىل أيب جعفر٬، قال: ويف أصل العصفري
كما ملئت  أحد عشر نقباء٬، جنباء٬، حمدثون٬، مفهمون٬، آخرهم القائم باحلق٬، ميلؤها عدالً

  .جوراً

حتريف وما ورد يف أصل العصفري  )ثنا عشرإ(ما ورد يف نسخة الكايف : قارنةنتيجة امل
ألنّ الكليين إمنا روى يف  ؛وال حيتاج هذا البيان إىل استدالل عليه. هو الصواب) أحد عشر(

ولفظ سندي احلديثني من . الكايف عن أصل العصفري ونرى أنّ اخلطأ من قلم الن̈ساخ
) عباد(ذي يقول يف صدري احلديثني ا األصل عن عباد العصفري فهو الالتلعكربي راوي هذ
ا ورد يف األصل٬، ويف نسخة كم )رفعه ٬،عباد(يف سند احلديث الثاين : وهو الذي يقول

  .)١( )الكايف

  :جواب الشبهة

مفاد هذه الشبهة نفس مفاد الشبهة السابقة٬، واجلواب عليها ذات اجلواب٬، فالكليين ال 
و¡ذا (العصفري كما زعم العسكري بل يروي عنه شخصا٬ً، وقول الكليين يروي عن أصل 
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حممد بن حيىي٬، عن : (يشري إىل إسناد الرواية اليت تسبق هذه الرواية٬، وهو التايل) اإلسناد
حممد بن أمحد٬، عن حممد بن احلسني٬، عن أيب سعيد العصفوري٬، عن عمرو بن ثابت٬، عن 

  ).Xأيب اجلارود٬، عن أيب جعفر 

اإلميان رهن مبعرفة االسم٬، وهذا تدل عليه الرواية اليت نقلها  ل كاتب السطور إنّويقو
املقدار الواجب من هذه املعرفة هو معرفة  من دالئل اإلمامة٬، ولكن عليه أن يفهم اآلن أنّ

  .إمام الزمان٬، فمن مات وهو ال يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية

 وذلك ٬،رجل هو الدين أصل نّأ أخربك مث (...: ٬، قولهXاهللا  أيب عبدوورد عن 
 ومن ٬،ودينه اهللا عرف عرفه فمن ٬،زمانه أهل إمام وهو ٬،اإلميان وهو اليقني هو الرجل
 بغري وشرايعه ودينه اهللا يعرف وال ٬،ودينه اهللا جهل جهله ومن ٬،ودينه اهللا أنكر أنكره
  .)١( )اخل ..8 اهللا دين الرجال معرفة بأنّ جرى كذلك ٬،اإلمام ذلك

٬، وما ميكن أن يترتب عليها من إخراج أطلقها حدودهاوهذه الشبهة اليت ال يعلم من 
  .هذه الشبهة كان :الكثري من املؤمنني من دائرة اإلميان٬، أقول

ملا كان الناس يشكون بعد  ثين عشر صحيحاًلو كان خرب األئمة اإل: قالت الزيدية(
يف اإلمامة حىت يقول طائفة من الشيعة بعبد اهللا وطائفة  Xالصادق جعفر بن حممد 

فلما مل  Xبإمساعيل وطائفة تتحري حىت أن الشيعة منهم من امتحن عبد اهللا بن الصادق 
 ٬،احلرورية ؟ أم إىل قدرية؟ إىل املرجئة أم إىل ال إىل أين: ه ما أراد خرج وهو يقولجيد عند

وال إىل القدرية٬، وال إىل  ٬، إىل املرجئةال: له موسى بن جعفر مسعه يقول هذا فقال وإنّ
  .ولكن إيلّ ٬،احلرورية

٬، والثاين اهللا لإلمامة عشر أحدها جلوس عبد ثينفانظروا من كم وجه يبطل خرب اإل
إمامهم موسى بن  إقبال الشيعة إليه٬، والثالث حري[م عند امتحانه٬، والرابع أ·م مل يعرفوا أنّ

حىت دعاهم موسى إىل نفسه ويف هذه املدة مات فقيههم زرارة بن أعني وهو  Xجعفر 
 إنّ: فقلنا هلم". اللهم إين أئتم مبن أثبت إمامته هذا املصحف: "يقول واملصحف على صدره

                                                            
  .٨٢ص :الحسن بن سليمان الحلي -مختصر بصائر الدرجات  -١



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ...........................................  ٦٤

 

هذا كله غرور من القول وزخرف٬، وذلك أنا مل ندع أن مجيع الشيعة عرف يف ذلك العصر 
ثنا األئمة بعده اإل أخرب أنّ رسول اهللا  إنّ: وإمنا قلنا بأمسائهم٬، ثين عشراألئمة اإل

عشر٬، الذين هم خلفاؤه وأن علماء الشيعة قد رووا هذا احلديث بأمسائهم وال ينكر أن 
٬، فأما زرارة بن أعني فإنه مات قبل اثنان أو أكثر مل يسمعوا باحلديثيكون فيهم واحد أو 

من  Xمسع بالنص على موسى بن جعفر  انصراف من كان وفده ليعرف اخلرب ومل يكن
اللهم إين أئتم : املصحف الذي هو القرآن على صدره٬، وقال حيث قطع اخلرب عذره فوضع
ما فعله  عليه إال األمروهل يفعل الفقيه املتدين عند اختالف  ٬،مبن يثبت هذا املصحف إمامته

وبإمامته وإمنا  Xزرارة قد كان عمل بأمر موسى بن جعفر  إنّ: زرارة٬، على أنه قد قيل
هل جيوز له إظهار ما يعلم من إمامته أو  Xليتعرف من موسى بن جعفر  بعث ابنه عبيداً

  .)١( )وهذا أشبه بفضل زرارة بن أعني وأليق مبعرفته ٬،يستعمل التقية يف كتمانه

فالشيعة حبسب كالم الشيخ الصدوق ما كانوا كلهم يعرفون أمساء األئمة اإلثين عشر 
؟ بطبيعة احلال ال خيرجهم شاء كاتب  ٬، فهل خيرجهم هذا من دائرة اإلميان والتشيع

  .السطور غري املتورع أم أىب٬، فيكفيهم معرفة إمام زما·م

  :بعدنا إثنا عشر وصياً •

كانت قريش إذا جلست يف : ن عن سليم عن سلمان٬، قالأبا(: خبصوص الرواية التالية
: فبينما هي جالسة إذ قال رجل منهم. جمالسها فرأت رجالً من أهل البيت قطعت حديثها

فغضب٬،  فبلغ ذلك رسول اهللا  ٬،ما مثل حممد يف أهل بيته إالّ كمثل خنلة نبتت يف كناسة
أيها : مث خرج فأتى املنرب فجلس عليه حىت اجتمع الناس٬، مث قام فحمد اهللا وأثىن عليه٬، مث قال

أنا رسول اهللا٬، وأنا حممد بن عبد اهللا بن عبد : قال. أنت رسول اهللا: قالوا ؟ الناس٬، من أنا
مث  ٬،ونسبهم خلق أهل البيت  ٬،٬، مث مضى يف نسبه حىت انتهى إىل نزاراملطلب بن هاشم

أال وإين وأهل بييت كنا نوراً نسعى بني يدي اهللا قبل أن خيلق اهللا آدم بألفي عام٬، : قال
فلما خلق آدم وضع ذلك النور يف . وكان ذلك النور إذا سبح سبحت املالئكة لتسبيحه

                                                            
  .٧٥ – ٧٤ص: آمال الدين وتمام النعمة -١



 ٦٥........................................ هي احلق املبني  Xأمحد احلسن  دعوة السيد

 

مث قذفه يف  ٬،مث محله يف السفينة يف صلب نوح ٬،صلبه مث أهبط إىل األرض يف صلب آدم
مث مل يزل ينقلنا يف أكارم األصالب حىت أخرجنا من أفضل . راهيمالنار يف صلب إب

٬، مل يلتق أحد منهم على سفاح املعادن حمتداً وأكرم املغارس منبتاً بني اآلباء واألمهات
ة واحلسن واحلسني أنا وعلي وجعفر ومحز: ن بنو عبد املطلب سادة أهل اجلنةأال وحن. قط

هل حججاً أال وإنّ اهللا نظر إىل أاختار اهللا حممداً وعلياً واألئمة . وفاطمة واملهدي
٬، واآلخر علي بن أيب أحدمها أنا فبعثين رسوالً ونبياً: األرض نظرة فاختار منهم رجلني

أال وإنه ويل كل مؤمن  .طالب٬، وأوحى إيل أن أختذه أخاً وخليالً ووزيراً ووصياً وخليفة
. ه إالّ مؤمن وال يبغضه إالّ كافرال حيب. اُهللا عاداه4 ن عاداه4وم� ُهللا وااله4 ن وااله4م� ٬،بعدي

 ل�ي4طْف�ؤ4وا ي4رِيد4ونَ﴿. كلمة اهللا التقوى وعروته الوثقى وهو ٬،هو زر األرض بعدي وسكنها
  .)١(﴾الْكَاف�ر4ونَ كَرِه� و�لَو� ن4ورِه� م4ت�مُّ و�الل�ه4 بِأَفْو�اه�هِم� الل�ه� ن4ور�

نظرة ثانية فاختار بعدنا اثين عشر وصياً من أهل بييت٬، فجعلهم خيار  ر�ظَاهللا ن�أال وإنّ 
هم أئمة هداة . يف السماء٬، كلما غاب جنم طلع جنمأميت واحداً بعد واحد٬، مثل النجوم 

 ٬،اهللا يف أرضههم حجج . كيد من كادهم وال خذالن من خذهلممهتدون ال يضرهم 
من أطاعهم أطاع . ومعادن حكمته ٬،وترامجة وحيه ٬،ه٬، وخزان علموشهدائه على خلقه

ال يفارقونه حىت يردوا علي ٬، هم مع القرآن والقرآن معهم. هم عصى اهللاهللا ومن عصا
  .)٢( ) ثالث مرات   اللهم اشهد  ٬،اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب. احلوض

  على حد زعمه     إن هذه الرواية فيها خطأ أل·ا موجودة( :يقول كاتب السطور
  :٬، ويسرد الرواية التالية)بتفصيل أكرب يف كتاب سليم كذلك

ما مثل حممد إال كمثل خنلة نبتت : فقال يل مث مررت بالصهاكي يوماً: Xقال علي (
فأتى  وخرج مغضباً فغضب النيب . فذكرت له ذلك فأتيت رسول اهللا  ٬،يف كناسة

 ٬،املنرب٬، وفزعت األنصار فجاءت شاكة يف السالح ملا رأت من غضب رسول اهللا 
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ما بال أقوام يعريونين بقرابيت ؟ وقد مسعوا مين ما قلت يف فضلهم وتفضيل اهللا : فقال
إياهم وما اختصهم اهللا به من إذهاب الرجس عنهم وتطهري اهللا إياهم٬، وقد مسعتم ما 

خريهم مما خصه اهللا به وأكرمه وفضله من سبقه يف اإلسالم قلت يف أفضل أهل بييت و
وبالؤه فيه وقرابته مين وأنه مبرتلة هارون من موسى٬، مث تزعمون أن مثلي يف أهل بييت 
كمثل خنلة نبتت يف كناسة ؟ أال إن اهللا خلق خلقه ففرقهم فرقتني٬، فجعلين يف خري 

وخريها  وجعلين يف خريها شعباً ل وبيوتاًوقبائ مث فرق الفرقة ثالث فرق٬، شعوباً. الفريقني
 ع�نكُم4 ل�ي4ذْه�ب� الل�ه4 ي4رِيد4 إِنَّم�ا﴿ :٬، فذلك قولهفجعلين يف خريها بيتاً مث جعلهم بيوتاً. قبيلة

فحصلت يف أهل بييت وعتريت وأنا وأخي علي ٬، )١(﴾ت�طْهِرياً و�ي4طَهِّر�كُم� الْب�ي�ت� أَه�لَ الرِّج�س�
  .بن أيب طالب

 وإن اهللا نظر إىل أهل األرض نظرة فاختارين منهم٬، مث نظر نظرة فاختار أخي علياًأال 
٬، ودليالً ونبياً فبعثين رسوالً. ووزيري ووصيي وخليفيت يف أميت وويل كل مؤمن بعدي

أال وإنه ويل كل مؤمن . وخليفة يف أميت بعدي ووصياً وولياً أخاً أن أختذ علياً فأوحى إيلّ
االه اهللا ومن عاداه عاداه اهللا ومن أحبه أحبه اهللا ومن أبغضه أبغضه بعدي٬، من وااله و

رب األرض بعدي وسكنها وهو كلمة اهللا . ال حيبه إال مؤمن وال يبغضه إال كافر. اهللا
أتريدون أن تطفؤوا نور اهللا بأفواهكم ؟ واهللا متم نوره ولو . التقوى وعروة اهللا الوثقى

يا أيها  . أن يطفؤوا نور أخي٬، ويأىب اهللا إال أن يتم نورهويريد أعداء اهللا. كره املشركون
  .اللهم اشهد عليهم. الناس٬، ليبلغ مقاليت شاهدكم غائبكم

من أهل بييت  يا أيها الناس٬، إن اهللا نظر نظرة ثالثة فاختار منهم بعدي اثين عشر وصياً
بعد واحد كلما هلك واحد قام  بعد أخي واحداً وهم خيار أميت منهم أحد عشر إماماً

أل�م أئمة هداة  ؛مثلهم كمثل النجوم يف السماء كلما غاب جنم طلع جنم. واحد منهم
مهتدون٬، ال يضرهم كيد من كادهم وال خذالن من خذهلم بل يضر اهللا بذلك من 

من أطاعهم أطاع اهللا ومن . فهم حجة اهللا يف أرضه وشهداءه على خلقه. كادهم وخذهلم

                                                            
  .٣٣: األحزاب -١



 ٦٧........................................ هي احلق املبني  Xأمحد احلسن  دعوة السيد

 

هم مع القرآن والقرآن معهم٬، ال يفارقونه وال يفارقهم حىت يردوا . عصى اهللا عصاهم
أول األئمة أخي علي خريهم٬، مث ابين احلسن مث ابين احلسني مث تسعة من . على حوضي

مث من بعدهم جعفر بن أيب طالب . ولد احلسني٬، وأمهم ابنيت فاطمة صلوات اهللا عليهم
أنا خري . أال إين حممد بن عبد اهللا. عبد املطلبابن عمي وأخو أخي٬، وعمي محزة بن 

املرسلني والنبيني٬، وفاطمة ابنيت سيدة نساء أهل اجلنة٬، وعلي وبنوه األوصياء خري 
  .الوصيني٬، وأهل بييت خري أهل بيوتات النبيني وابناي سيدا شباب أهل اجلنة

من أحد ولده  أيها الناس٬، إن شفاعيت لريجوها رجاءكم٬، أفيعجز عنها أهل بييت ؟ ما
إال أدخله اجلنة ولو كان فيه من  ال يشرك به شيئاً جدي عبد املطلب يلقى اهللا موحداً
أيها الناس٬، عظموا أهل بييت يف حيايت ومن بعدي . الذنوب عدد احلصى وزبد البحر

إين لو . وأكرموهم وفضلوهم٬، فإنه ال حيل ألحد أن يقوم من جملسه ألحد إال ألهل بييت
باب اجلنة مث جتلى يل ريب تبارك وتعاىل فسجدت وأذن يل بالشفاعة٬، مل أوثر  أخذت حبلقة

نعوذ : أيها الناس٬، انسبوين من أنا ؟ فقام إليه رجل من األنصار فقال. على أهل بييت أحداً
من الذي آذاك يف أهل   يا رسول اهللا    باهللا من غضب اهللا ومن غضب رسوله٬، أخربنا 

انسبوين٬، أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب : فقال.  عترتهبيتك حىت نضرب عنقه وليرب
بن هاشم حىت انتسب إىل نزار٬، مث مضى يف نسبه إىل إمساعيل بن إبراهيم خليل اهللا٬، مث 

 .)١() إين وأهل بييت بطينة طيبة من حتت العرش إىل آدم نكاح غري: قال

املقبول علمياً أن يقول أحد  وال أدري أي منطق علمي هذا٬، بل أي أهواء تتبع٬، فهل من
إن هذه الرواية فيها خطأ وتلك سليمة دون بيان وبال برهان٬، بل فقط ألن هذه مل تعجبه٬، 

  ؟  وتلك أعجبته

هذه رواية أخرى غري تلك٬،  نّأمث من الواضح لكل ذي عقل سليم مل تفسده األحقاد 
ما مثل (: حد وهو قوهلمواالختالف بينهما خري شاهد٬، أما كون سبب هذه الرواية وتلك وا

٬، فإن وحدة السبب ال تقتضي وحدة احلادثة٬، فمن )حممد إال كمثل خنلة نبتت يف كناسة
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اجلائز أن تكون هذه الكلمة قد تكررت وتكرر معها تقريع قريش على لسان رسول اهللا 
كانت : (٬، بل إن سياق الروايتني تدالن على التعدد٬، فسياق الرواية األوىل هو التايل

فبينما هي جالسة . ريش إذا جلست يف جمالسها فرأت رجالً من أهل البيت قطعت حديثهاق
فبلغ ذلك  ٬،ما مثل حممد يف أهل بيته إالّ كمثل خنلة نبتت يف كناسة: إذ قال رجل منهم

قال علي : (٬، بينما سياق الرواية الثانية هو التايل)فغضب٬، مث خرج فأتى املنرب رسول اهللا 
X :ما مثل حممد إال كمثل خنلة نبتت يف كناسة : مث مررت بالصهاكي يوما فقال يل

ففي ). وخرج مغضبا فأتى املنرب فغضب النيب . فذكرت له ذلك فأتيت رسول اهللا 
 Xالرواية األوىل قريش تتحدث يف جمالسها٬، ويبلغ ذلك الرسول٬، ويف الثانية مير علي 

. ويبلغه مبقالة عمر رسول اهللا  Xلمة٬، فيأيت علي فيقول له هذه الك) الصهاكي(بعمر 
فاحلادثة قد تعددت إذن٬، وسليم بن قيس على أية حال يرويهما بوصفهما روايتني٬، ال رواية 

  .واحدة

وأخرياً إذا كان البد من القول بوقوع اخلطأ فلماذا ال يكون اخلطأ قد وقع يف هذه 
  ؟ الرواية دون تلك

  :علي على سنة املسيح •

علي بن إبراهيم٬، عن حممد بن عيسى بن عبيد٬، عن حممد (الكليين يف الكايف٬، عن  أخرج
إىل اجلن  إنّ اهللا أرسل حممداً : قال ٬،Xبن الفضيل٬، عن أيب محزة٬، عن أيب جعفر 

واإلنس وجعل من بعده اثين عشر وصيا٬ً، منهم من سبق ومنهم من بقي وكل وصي 
على سنة أوصياء عيسى وكانوا اثين جرت به سنة واألوصياء الذين من بعد حممد 

  .)١( )على سنة املسيح Xعشر وكان أمري املؤمنني 

إثنا عشر٬، وكل وصي جرت به سنة٬،  ويف هذه الرواية األوصياء بعد رسول اهللا 
على سنة  Xوهم إثنا عشر وصيا٬ً، ولكن أمري املؤمنني  Xوهم على سنة أوصياء عيسى 
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فتكون هذه . عيسى٬، إذن ليس هو من اإلثين عشر٬، بل معه يكون عدد األوصياء ثالثة عشر
  .٬، واستثنته من عدد اإلثين عشرXالرواية قد أفردت علياً 

ثين عشر إوجعل من بعده ( Xإن قول اإلمام الباقر (: ولكن كاتب السطور يقول
ألنه أول األوصياء اإلثين عشر كما هو  Xيعين من ضمنهم أمري املؤمنني ) وصياً

ويرى أن معىن كون علي على سنة عيسى هو شبهه به من جهة حب الناس له . )معروف
لوهية٬، وخفاء والدته٬، وخيلص إىل نتيجة هي أن الرواية ال تدل على أن حىت أنزلوه مرتلة األ

  .األئمة ثالثة عشر إماماً

وكل وصي جرت (: ة جيدا٬ً، فالرواية تقولعلى كاتب السطور أن يتعلم القراء: أقول
كل وصي خمتص بس�̈نة معينة٬، وأوصياء عيسى إثنا عشر وصياً فتكون  ٬، وهذا يعين أنّ)به س4نMة

على سنة  Xنة٬، علي نة فهذه ثالث عشرة س�نة٬، وعيسى اخت�ص بس�لدينا إثنتا عشرة س�
عيسى٬، فتبقى إثنتا عشرة سنة كل سنة منها خيتص ¡ا وصي٬، فاألوصياء يكونون ثالثة عشر 

وإذا مل يفهم كاتب السطور هذا املنطق املبسط فأحرى به أن يترك القلم فبعض . وصياً
  .٬، كما يقالالرجال خ�لقوا لقصعة وثريد

يصدر عن جمنون فضالً ال  Xفإن حديث كاتب السطور عن خفاء والدة علي  ٬،أخرياً
يف جوف الكعبة أدعى لئن يعرف اجلميع بوالدته ال العكس كما  Xعن عاقل٬، فوالدته 
  .يقول كاتب السطور

  :إذا تواتت أربعة أمساء من األئمة من ولدي •

عن  ٬،٬، عن أبيهXعن الصادق : خبصوص احلديث الوارد يف كتاب اهلداية الكربى
إذا تواتت (: ٬، قالجده احلسني٬، عن عمه احلسن٬، عن أمري املؤمنني٬، عن رسول اهللا 

  .)١( )أربعة أمساء من األئمة من ولدي فرابعهم القائم املؤمل املنتظر
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والصحيح هو ما يف كتاب دالئل  ٬،هذه الرواية فيها خطأ إنّ( :يقول كاتب السطور
  .)اإلمامة باعتبار أن ما يرويانه رواية واحدة سندها واحد

٬، ولكن صاحب اهلداية الكربى )حممد بن سنان(السندين يلتقيان عند  إنّ :واجلواب
يروي عنه بوساطة واحدة٬، بينما يروي عنه صاحب دالئل اإلمامة بوسائط كثرية وكما 

  :يلي

  :دالئل اإلمامة  أ

إذا توالت ثالثة أمساء من األئمة من : أنه قال و¡ذا اإلسناد عن رسول اهللا (
¡ذا (ويقصد بقوله . )١( )حممد وعلي واحلسن٬، فرابعها هو القائم املأمول املنتظر: ولدي
حدثنا حممد بن : وحدثنا أبو املفضل٬، قال(: إسناد الرواية اليت تسبق هذه وهو التايل) اإلسناد

٬، عن حممد بن عبد اهللا الفارسي٬، عن حيىي بن ميمون اخلراساين٬، عن عبد اهللا احلسن الكويف
عن  ٬،Xبن سنان٬، عن أخيه حممد بن سنان الزاهري٬، عن سيدنا الصادق جعفر بن حممد 

  ).٬، عن رسول اهللا Xأبيه٬، عن جده احلسني٬، وعن عمه احلسن٬، عن أمري املؤمنني 

  :اهلداية الكربى   ب

عن أبيه عن جده احلسني٬،  Xحدثين حممد بن سنان الزاهري عن الصادق : عنه قال(
إذا تواتت أربعة أمساء من (: قال عن عمه احلسن٬، عن أمري املؤمنني عن رسول اهللا 

  )."موسى بن حممد" بهيقصد ) عنه(وقوله . )األئمة من ولدي فرابعهم القائم املؤمل املنتظر

إذا كان البد من القول بوجود خطأ فاألوىل أن يكون يف الرواية ذات الوسائط  ٬،إذن
من اجلائز جداً أن يكون ما يرويه صاحب اهلداية الكربى رواية أخرى غري  على أنّ. الكثرية

ال   بل حىت يف مجيعهم   ما يرويه صاحب دالئل اإلمامة٬، واحتاد السند يف بعض الوسائط 
بل إن ما يرويانه هو روايتني فعال٬ً، فرواية صاحب . د٬، كما هو معروفاملروي واح يعين أنّ
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إذا (: ٬، بينما رواية صاحب دالئل اإلمامة فيها)إذا تواتت أربعة أمساء(: اهلداية الكربى فيها
  ؟ ٬، واألربعة غري الثالثة٬، أليس كذلك يا كاتب السطور)توالت ثالثة أمساء

رواية صاحب اهلداية الكربى مل تذكر أمساء فكيف  إنّ( :ويقول كاتب السطور كذلك
  ).؟ تستدلون ¡ا

أربعة أمساء إما  وتوافق� .أي توافقت) إذا تواتت أربعة أمساء: (الرواية قالت إنّ: واجلواب
٬، وإما أن يكون Xألنه ي�خرج اإلمام حممد املهدي  ؛وهو ممتنع) علي(أن يكون باسم 

لتوافقه مع اسم حممد٬، فتكون األمساء ) أمحد(ل اسم وهو املتعني وفيه يدخ) حممد(باسم 
  ).أمحد   حممد املهدي    حممد اجلواد    حممد الباقر : (األربعة

  :أبوه الذي يليه •

  :يت يرويها سليم بن قيس يف كتابهخبصوص الرواية التالية ال

يا سلمان٬، مهدي أميت : فقال Xمث ضرب بيده على احلسني .. .: (يف خرب طويل
إمام بن إمام٬، عامل . ميأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت جوراً وظلماً من ولد هذاالذي 

يا نيب اهللا٬، املهدي : قلت: قال .بن عامل٬، وصي بن وصي٬، أبوه الذي يليه إمام وصي عامل
  .)١( )لألول مثل أجورهم كلهم؛ ألن اهللا هداهم به. أبوه أفضل منه: ؟ قال أفضل أم أبوه

وطبعاً بأمر أبيه    املهدي الذي ميأل األرض عدالً وقسطاً  على أنّ وهذه الرواية تدل
أي يأيت بعده٬، واحلسن ) أبوه الذي يليه: (هو أمحد٬، بداللة قوله    اإلمام املهدي

جاء قبل اإلمام املهدي وليس بعده٬، بينما أمحد جاء قبل أبيه ألنه رسول  Xالعسكري 
ن أبيه العسكري كما دلت الروايات٬، أفضل م Xمنه٬، وكذلك ألن اإلمام املهدي 

والرواية هذه تقول إن أبا املهدي أفضل من املهدي٬، فهي إذن ال تنطبق على اإلمام املهدي 
  ).أمحد(٬، بل على ابنه Xحممد بن احلسن 
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وإليكم بعض الروايات اليت تدل على أن اإلمام املهدي أفضل من آبائه باستثناء أصحاب 
  :الكساء 

فاملهدي حبسب هذا احلديث الشريف أبوه يليه٬، أي يأيت بعده٬، وهو ما ينطبق على أمحد 
X؛ ألنه يرسله أبوه ليقوم باألمر ويطهر األرض.  

اهلاء يف يليه ضمري يعود على (: أما كاتب السطور فيأيت بالعجب العجاب٬، فيقول
  !! )Xاحلسن العسكري 

تكون هكذا حبسب كاتب  )وصي عامل أبوه الذي يليه إمام(: هذه العبارة نّأأي 
  !! )أبوه الذي يلي احلسن العسكري إمام وصي عامل(: السطور

؟ فليس من شك يف  على من تعود) أبوه(ولو سألنا كاتب السطور عن اهلاء يف كلمة 
الكالم عن املهدي الذي ميأل األرض عدالً وقسطاً فاهلاء تعود عليه٬، فيكون املقصود من  أنّ
: هو احلسن العسكري حبسب فهم كاتب السطور٬، وتكون العبارة بالنتيجة هكذا) األب(
؟ وأعتقد إن هذا الكالم ! )احلسن العسكري الذي يلي احلسن العسكري إمام وصي عامل(

  .جمنون عاديال يصدر من 

أما كالم صاحب السطور عن األفضلية اليت تتحدث عنها الرواية٬، فال يقل غرابة 
واحنرافاً عن سابقه٬، فهو مصادرة وحتكم من جهة٬، ألنه جيعل فهمه للرواية صحيحاً سلفا٬ً، 

ال  صòب عليه النتيجة اليت يريدها٬، وهو من جهة أخرى خترُّبينما هي موضع الرتاع٬، ويرتِّ
  .دليل عليه

  :اية اليت يستدل ¡ا وهي التاليةوأما الر

قال .. . حتقيق حممد باقر األنصاري٬، يف رواية طويلة  ورد يف كتاب سليم بن قيس 
لعلي بن أيب طالب مثانية أضراس ثواقب  إنّ(: )عليها السالم(لفاطمة  رسول اهللا 

إميانه باهللا وبرسوله قبل كل أحد ومل يسبقه إىل : نوافذ٬، ومناقب ليست ألحد من الناس
ذلك أحد من أميت٬، وعلمه بكتاب اهللا وسنيت وليس أحد من أميت يعلم مجيع علمي غري 
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ه ورسله وإمنا علمه بعلك؛ ألن اهللا علمين علماً ال يعلمه غريي وغريه٬، ومل يعلم مالئكت
مي فليس أحد من أميت يعلم مجيع عل. إياي وأمرين اهللا أن أعلمه علياً ففعلت ذلك

زوجته٬، وإن ابنيه سبطاي احلسن واحلسني     يا بنية  وإنك . وفهمي وفقهي كله غريه
اهللا جل ثناؤه علمه احلكمة  وأمره باملعروف و�يه عن املنكر٬، وإنّ. ومها سبطا أميت

اخلاصة يا بنية٬، إنا أهل بيت أعطانا اهللا سبع  ميزات أهل البيت . طابوفصل اخل
أنا سيد األنبياء واملرسلني : خصال مل يعطها أحداً من األولني وال أحداً من اآلخرين غرينا

وخريهم٬، ووصيي خري الوصيني٬، ووزيري بعدي خري الوزراء٬، وشهيدنا خري الشهداء 
ال٬، بل سيد : قال ؟ هللا٬، سيد الشهداء الذين قتلوا معكيا رسول ا: قالت .أعين محزة عمي

وجعفر بن أيب طالب ذو . الشهداء من األولني واآلخرين ما خال األنبياء واألوصياء
وابناك احلسن واحلسني . اهلجرتني وذو اجلناحني املضرجني يطري �ما مع املالئكة يف اجلنة

مهدي هذه األمة الذي   نفسي بيده والذي   ومنا . سبطا أميت وسيدا شباب أهل اجلنة
يا : )عليها السالم(قالت فاطمة  .ميأل اهللا به األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً

أخي علي أفضل أميت٬، : فقال رسول اهللا  ؟ رسول اهللا٬، فأي هؤالء الذين مسيت أفضل
واحلسني ومحزة وجعفر هذان أفضل أميت بعد علي وبعدك وبعد ابين وسبطي احلسن 

منهم    Xبيده إىل احلسني  وأشار رسول اهللا     وبعد األوصياء من ولد ابين هذا
إنا  .املهدي والذي قبله أفضل منه٬، األول خري من اآلخر؛ ألنه إمامه واآلخر وصي األول

 Xبتظاهر األمة على علي  إخبار النيب . أهل بيت اختار اهللا لنا اآلخرة على الدنيا
شهد ايا سلمان٬، : إىل فاطمة وإىل بعلها وإىل ابنيها فقال مث نظر رسول اهللا  .من بعده

على  مث أقبل النيب  .أما إ�م معي يف اجلنة. اهللا أين حرب ملن حار�م وسلم ملن ساملهم
يا علي٬، إنك ستلقي بعدي من قريش شدة٬، من تظاهرهم عليك : فقال Xعلي 

فجاهدهم وقاتل من خالفك مبن وافقك٬، فإن مل فإن وجدت أعواناً عليهم . وظلمهم لك
جتد أعواناً فاصرب وكف يدك وال تلق بيدك إىل التهلكة٬، فإنك مين مبرتلة هارون من 
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إن القوم استضعفوين وكادوا ﴿ :إنه قال ألخيه موسى. موسى٬، ولك �ارون أسوة حسنة
  .)١( )﴾يقتلونين

والذي (٬، بداللة قوله Xابن اإلمام املهدي ) أمحد(واملهدي املقصود يف هذه الرواية 
واإلمام حممد بن احلسن كما ثبت من الروايات أفضل من أبيه٬، فال يكون ) قبله أفضل منه

  .من الدليل متاماً اهو املقصود٬، وبالنتيجة يكون كالم كاتب السطور فارغً

• ìمن ذرية نبيها وهم مين إثنا عشر إماماً هدى:  

حممد بن حيىي٬، عن حممد بن احلسني٬، عن (: خبصوص هذه الرواية اليت أخرجها الكليين
مسعدة بن زياد٬، عن أيب عبد اهللا وحممد بن احلسني٬، عن إبراهيم٬، عن أيب حيىي املدائين٬، عن 

استخلف كنت حاضراً ملا هلك أبو بكر و: قال ٬،أيب هارون العبدي٬، عن أيب سعيد اخلدري
عمر أقبل يهودي من عظماء يهود يثرب وتزعم يهود املدينة أنه أعلم أهل زمانه حىت رفع 

إين جئتك أريد اإلسالم فإن أخربتين عما أسألك عنه فأنت أعلم  ٬،يا عمر: إىل عمر فقال له
إين لست : فقال له عمر: أصحاب حممد بالكتاب والسنة ومجيع ما أريد أن أسأل عنه٬، قال

ين أرشدك إىل من هو أعلم أمتنا بالكتاب والسنة ومجيع ما قد تسأل عنه وهو ذاك هناك لك
إن كان هذا كما تقول فمالك ولبيعة  ٬،يا عمر: فقال له اليهودي   Xفأومأ إىل علي   

أنت كما : فقال له Xمث إنّ اليهودي قام إىل علي  ٬،فزبره عمر! الناس وإمنا ذاك أعلمكم 
فإن كنت كما قال سألتك عن أشياء أريد : فأخربه٬، قال ل عمر ؟وما قا: ذكر عمر ؟ فقال

أن أعلم هل يعلمه أحد منكم فأعلم أنكم يف دعواكم خري األمم وأعلمها صادقون ومع 
نعم أنا كما ذكر لك عمر٬، سل : Xذلك أدخل يف دينكم اإلسالم٬، فقال أمري املؤمنني 

ثالث وثالث وواحدة٬، فقال له علي  أخربين عن: قال. عما بدا لك أخربك به إن شاء اهللا
X :إنك إن أخربتين بالثالث : فقال له اليهودي ومل مل تقل أخربين عن سبع٬، ٬،يا يهودي

سألتك عن البقية وإالّ كففت٬، فإن أنت أجبتين يف هذه السبع فأنت أعلم أهل األرض 
أخربين عن أول : قال ٬،سل عما بدالك يا يهودي: وأفضلهم وأوىل الناس بالناس٬، فقال له
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حجر وضع على وجه األرض ؟ وأول شجرة غرست على وجه األرض ؟ وأول عني نبعت 
أخربين عن هذه األمة : ٬، مث قال له اليهوديXعلى وجه األرض ؟ فأخربه أمري املؤمنني 

كم هلا من إمام هدى ؟ وأخربين عن نبيكم حممد أين مرتله يف اجلنة ؟ وأخربين من معه يف 
ثين عشر إمام هدى من ذرية نبيها وهم إإنّ هلذه األمة : X؟ فقال له أمري املؤمنني اجلنة 

مين٬، وأمMا مرتل نبينا يف اجلنة ففي أفضلها وأشرفها جنة عدن٬، وأمMا من معه يف مرتله فيها 
فهؤالء اإلثنا عشر من ذريته وأمهم وجد×م وأم أمهم وذراريهم٬، ال يشركهم فيها 

  .)١()أحد

السطور حمتجاً على تفسري األنصار للحديث٬، وهو تفسري مستند لنص  يقول كاتب
  ؟  )هل نسي أمري املؤمنني نفسه(: الرواية٬، يقول

مل ينس نفسه بل يدل حديثه على أن األئمة معه ثالثة عشر إماما٬ً،  ٬،ال :واجلواب
: األئمة إثنا عشر مث تتساءل نّأر سلفاً ة٬، فأنت تق̈رج¶مàوكالمك جمرد مغالطة ومصادرة س¶

بينما لو فهمت الرواية جيدا٬ً، وإ·ا تدل على ! ؟ وهل هو ليس بإمام ٬،هل نسي علي نفسه
  .األئمة ثالثة عشر ملا بقي لسؤالك جمال أنّ

  ).؟؟ هل يعين هذا إن علياً ليس معهم يف اجلنة(: أخرى بكالم مضمونه ةًويعترض م̈ر

ما كان بصدد احلديث عن مرتلته٬، وعدم نصه هنا على مرتلته  Xإنّ علياً  :واجلواب
قد  )ال يشركهم فيها أحد(: يف اجلنة ال يعين أنه ليس معه فيها٬، وقوله مع رسول اهللا 

يراد منه بيان أنّ اجلنة منازل ودرجات فليس مجيع الناس يف مرتلة واحدة٬، وإذا كانت الرواية 
٬، أي ال يف مرتلة واحدة دون سواهم ل اهللا تظهر يف أنّ هؤالء اإلثنا عشر ورسو

فالبد من نفض اليد من هذا الظاهر لداللة روايات أخرى على خالفه٬،  يشركهم غريهم٬،
والصريورة بالنتيجة إىل ما قلنا من أنّ املراد هو إنّ اجلنة منازل كثرية٬، ومرتلة الرسول وأهل 

ان بعض اخلواص يشركو·م فيها كما بيته رفيعة ج̈داً ال يشركهم فيها سائر الناس٬، وإن ك
  :ورد يف الروايتني التاليتني على سبيل املثال
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من أحبنا بقلبه وأعاننا بلسانه وقاتل معنا : (روى الصدوق يف اخلصال٬، عنهم 
ومن أحبنا بقلبه وأعاننا بلسانه ومل يقاتل معنا . أعداءنا بيده فهو معنا يف اجلنة يف درجتنا

ومن أحبنا بقلبه ومل يعنا بلسانه وال بيده فهو يف . ذلك بدرجتنيأعداءنا فهو أسفل من 
  .)١( )اجلنة

حدثنا أبو زرعة  :حدثنا أمحد بن حممد بن عبد اهللا اجلوهري٬، قال(: روى اخلزاز القمي
حدثنا حممد بن مسعود عن مالك بن سلمان٬، عن عمر بن  :عبد اهللا بن جعفر امليموين٬، قال

حدثنا شريك عن ركني بن الربيع٬، عن القاسم بن حسان٬، عن زيد بن  :سعيد املقري٬، قال
٬، فأخذمها وقبلهما مث رفع فعادمها رسول اهللا  Xمرض احلسن واحلسني : ثابت قال

أنت اإلمام ابن ويل اهللا٬، : مث وضع يده على كتف احلسن فقال: إىل قوله.. . يده إىل السماء
 مام أبو األئمة تسعة من صلبك٬، أئمة أبرارأنت اإل: ووضع يده على صلب احلسني فقال

والتاسع قائمهم٬، من متسك بكم وباألئمة من ذريتكم كان معنا يوم القيامة٬، وكان معنا 
  .)٢( )فربء من عليهما بدعاء رسول اهللا : قال. يف اجلنة يف درجاتنا

ويردد كاتب السطور شبهات سبق للشيخ الصايف والسيد البدري أن طرحوها٬، وكاتب 
السطور كعادته ال يشري إىل أخذه منهم٬، وأود هنا نقل جوايب عن الشبهة كما أوردته يف 

  ):ما بعد اإلثين عشر إماماً(كتاب 

فالظاهر أنّ موضوعه هو جميء يهودي : وأ̈ما منت احلديث السادس(: قال الشيخ الصايف
هو بعينه موضوع ما  Xا أراد وأنّ عمر أرشده إىل أمري املؤمنني إىل عمر٬، للسؤال ع̈م

 ٢٩٦و  ٢٩٥و  ٢٩٤ص ١ج ٥،٬ح ٥٣٠و  ٥٢٩ص ١رواه الكليين أيضاً يف هذا الباب ج
وما رواه الصدوق يف كمال الدين عن أيب الطفيل٬، وما رواه بسنده أيضاً يف كمال . ٣ح 

 ١وفيه أيضاً يف ج ٥،٬ح ١ج ٢٩٩و  ٢٩٨و  ٢٩٧ص Xالدين عن أيب عبد اهللا 
ويف عيون أخبار  ٣٠٢،٬و  ٣٠١ص ٨و ح ٣٠٠ص ٧اً حوفيه أيض ٦،٬ح ٣٠٠و  ٢٩٩ص

٬، ويف مقتضب ٤٠ح ٢ج ٤٧٧و  ٤٧٦صاخلصال  ويف ١٩،٬ح ٥٤و  ٥٣ص ١الرضا ج
                                                            

  .١١٩ – ١١٨ص :ابن شعبة الحراني -تحف العقول : وآذلك ،٦٢٩ص :الشيخ الصدوق - الخصال  -١
  .٩٦ – ٩٥ص :الخزاز القمي -آفاية األثر  -٢
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عن  ٬٤٤٣، وأخرجه يف ينابيع املودة ص١٧و  ١٦و  ١٥و  ١٤األثر عن عمر بن سلمة ص
  .١٢ح ٢ج ٢٤٠عامر بن واثلة٬، ويف فرائد السمطني على ما يف العبقات ص

إنّ : ل هذه األحاديث حكاية عن واقعة واحدة٬، ولفظ احلديث يف بعضهافالظاهر أنّ ك
يكون هلذه األمة بعد نبيها اثنا عشر إمام عدال٬ً، : ويف بعضها. حملمد اثين عشر إمام عدل

فإنّ هلذه األمة اثنا : وىف بعضها. والذين يسكنون معه يف اجلنة٬، هؤالء األئمة االثنا عشر
من مع حممد من أمته يف اجلنة٬، فهؤالء االثنا عشر : ̈ما قولكعشر إمام هادين مهديني٬، وأ

إنّ حملمد من اخللفاء اثنا عشر إماماً عدال٬ً، ويسكن مع حممد يف : ويف بعضها. أئمة اهلدى
حملمد بعده اثنا ! يا هاروين: ولفظ بعضها. جنة عدن معه أولئك االثنا عشر األئمة العدل

. نة عدن٬، والذين يسكنون معه٬، هؤالء االثنا عشرعشر إماماً عدال٬ً، ومرتل حممد يف ج
ثنا عشر إ: ؟ قال كم هلذه األمة من إمام هدى٬، ال يضرهم من خالفهم: قال: وبعضها هكذا

و¡ذه املتون . ثنا عشر إماماًإ: ؟ قال يف مرتله) يعين مع النيب(فمن يرتل معه : إماماً قال
وتشهد كلها بوقوع . سعيد اخلدرياملعتربة جداً يصحح منت احلديث املروي عن أيب 

التصحيف فيه٬، أو املساحمة يف نقل ألفاظه أو مضمونه٬، فال ريب يف أنّ املعتمد عليه٬، هو هذه 
  .)١( )املتون الكثرية

روى مضمون هذا اخلرب النعماين يف كتابه الغيبة والصدوق يف (: وقال السيد البدري
بدون " قال إنّ هلذه األمة اثين عشر أمام هدى وهم مين Xإنّ أمري املؤمنني "إكمال الدين 

  .)٢( )فهي من إضافة الن̈ساخ أيضاً) من ذرية نبيها(

  :جواب الشبهة

الشيخ الصايف يعارض رواية الشيخ الكليين يف الكايف مبا رواه الشيخ الصدوق يف  ٬،إذن
اخلصال والعيون وكمال الدين٬، وخيلص إىل نتيجة هي وقوع التصحيف يف رواية الشيخ 

  .الكليين

                                                            
  .وما بعدها ٢٣١ص: الشيخ لطف اهللا الصافي -لمحات  -١
  .٦٦ص ١ج :السيد سامي البدري -شبهات وردود  -٢
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إنّ اختالف روايات كتب : كان بإمكان الشيخ الصايف أن يعكس دعواه٬، بالقول: أقول
الشيخ الصدوق عن رواية الكايف دليل على وقوع تصحيف يف كتب الشيخ الصدوق٬، 
خاصة أن الشيخ الطوسي يروي يف الغيبة بسنده عن الشيخ الكليين مضمون ما رواه الكليين 

د٬، عن حممد بن حيىي٬، عن حممد احلسني٬، عن مسعدة بن و¡ذا اإلسنا: (يف الكايف٬، وكما يلي
وحممد بن احلسني٬، عن إبراهيم بن أيب حيىي املدين٬، عن أيب . Xزياد٬، عن أيب عبد اهللا 

كنت حاضراً ملا هلك أبو بكر واستخلف عمر : قال ٬،هارون العبدي٬، عن أيب سعيد اخلدري
م أهل زمانه حىت رفع إىل عمر٬، فقال أقبل يهودي من عظماء يثرب يزعم يهود املدينة أنه أعل

إين جئتك أريد اإلسالم٬، فإن خربتين عما أسألك عنه فأنت أعلم أصحاب هذا  ٬،يا عمر: له
إين لست هناك٬، لكين : عمر) له(فقال : الكتاب والسنة٬، ومجيع ما أريد أن أسأل عنه قال

وأومأ   ٬، وهو ذاك أرشدك إىل من هو أعلم أمتنا بالكتاب والسنة ومجيع ما قد تسأل عنه
!  إن كان هذا كما تقول فما لك وبيعة الناس ٬،يا عمر: فقال له اليهودي    Xإىل علي 

أنت كما ذكر : فقال Xمث إنّ اليهودي قام إىل علي . ؟ فزبره عمر وإمنا ذاك أعلمكم
فإن كنت كما قال عمر سألتك عن أشياء أريد : فأخربه٬، قال ؟ وما قال عمر: ؟ فقال عمر

أن أعلم هل يعلمها أحد منكم فأعلم أنكم يف دعواكم خري األمم وأعلمها صادقون٬، ومع 
نعم أنا كما ذكر لك عمر٬، : Xفقال أمري املؤمنني علي . ذلك أدخل يف دينكم اإلسالم

قال . أخربين عن ثالثة وثالثة وواحدة :قال. سل عما بدا لك أخربك عنه إن شاء اهللا تعاىل
إنك إن أخربتين : فقال اليهودي ؟ ملِ مل تقل أخربين عن سبع ٬،يا يهودي: Xله علي 

 بالثالث سألتك عن الثالث٬، وإالّ كففت٬، وإن أجبتين يف هذه السبع فأنت أعلم أهل األرض
أخربين عن أول  :قال. سل عمMا بدا لك يا يهودي: فقال. وأفضلهم وأوىل الناس بالناس
وأول عني نبعت  ٬،وأول شجرة غرست على وجه األرض ٬،حجر وضع على وجه األرض

فأخربين عن هذه األمة : مث قال له اليهودي. Xفأخربه أمري املؤمنني  .على وجه األرض
؟ وأخربين من معه يف  ؟ وأخربين عن نبيكم حممد أين مرتله يف اجلنة كم هلا من إمام هدى

ثين عشر إمام هدى من ذرية نبيها٬، وهم إإن هلذه األمة : X؟ فقال له أمري املؤمنني  اجلنة
وأمMا من معه يف مرتله . يف اجلنة فهو أفضلها وأشرفها جنة عدن وأمMا مرتل نبينا . مين
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وذراريهم٬، ال يشركهم   أم أمهم   ثنا عشر من ذريته وأمهم وجد×م منها فهؤالء اإل
  .)١( )فيها أحد

ما األساس الذي بىن عليه الصايف دعواه٬، غري التحكم٬، واملغالطة٬، وملاذا مل يعكس  ٬،إذن
  ؟ الدعوى

ال شك يف أنّ بناء الصايف اعتمد على فكرة التعارض املزعومة مع الروايات الدالة على 
اإلثين عشر صلوات اهللا عليهم٬، وقد سبق أن حتدثنا عن هذا املوضوع٬، وسيأيت مزيد إن شاء 

  .)٢( اىلاهللا تع

إذا كان االختالف داالً على وقوع تالعب من قبل الن̈ساخ٬، فالشك متوجه  ٬،نعم
للروايات اليت ختالف ما رواه الكليين٬، باعتبار أنّ التغيري يف عبارات الروايات ينطلق عادة من 
فكرة التعديل٬، أو التصحيح٬، ويف مثل هذه احلالة يكون امليزان هو ما استقر يف األذهان على 

٬، فالقلم واملمحاة سيجدان ميدان عملهما هو هنا االعتقاد باإلثين عشر أ̈نه الصحيح٬، و
  .يف الروايات املغايرة للمستقر يف الذهن

وسبحان اهللا ها حنن بإزاء دليل ساطع على ما نقول٬، فالعسكري والصايف والبدري 
  .يركزون نظرهم الساخط على روايات الكايف اليت تزعج ما استقر يف أذها·م

  :من ولد فاطمة إماماً إثنا عشر •

: الشيخ أبو القاسم علي بن حممد بن علي اخلزاز القمي قال(: خبصوص الرواية التالية
حدثنا رجاء بن حيىي أبو احلسن : قال )رمحه اهللا(حدثنا أبو الفضل حممد بن عبد اهللا 

دثنا ح: حدثنا حممد بن عالء بسر من رأى أبو بكر الباهلي٬، قال: الكاتب٬، قال. اليسرباين
حدثنا ابن عوف٬، عن هشام بن يزيد٬، عن أنس بن مالك٬، قال سئلت : معاذ بن معاذ قال

  كانوا من صفوته وخريته٬، وكانوا اثين عشر : عن حواري عيسى٬، فقال رسول اهللا 

                                                            
  .وما بعدها ١٥٢ص :الشيخ الطوسي - الغيبة  -١
  ).ما بعد اإلثني عشر إمامًا(ما في المتن إشارة لبعض مباحث آتاب  -٢
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ثنا عشر من صلب إاألئمة بعدي  :؟ فقال فمن حواريك يا رسول اهللا :فقلت   إىل أن قال 
  .)١( )وأنصاري٬، عليهم من اهللا التحية والسالمعلي وفاطمة٬، وهم حواري 

  ؟؟؟) إن الراوي قد غفل( :يقول كاتب السطور فيها

  ؟ هل هذا كالم علمي يا أويل األلباب!!  كأنك كنت معه: له فأقول

إن األنصار يقولون إن اإلمام الثالث عشر من األسرار فكيف خيرب الرسول ( :ويقول
  !!) أنس بن مالك

هذا كالم مفلس حقا٬ً، فالسر الذي يقوله األنصار يتعلق بشخص اإلمام الثالث  :أقول
رسول اهللا  مث إنّ. زوا يا أصحاب العقولعشر ال بعنوانه العام٬، أي بوصفه الثالث عشر فميِّ

أحكم منكم٬، وها أنتم ترون بأن هذا اخلرب وغريه مل يكشف السر حىت جاء صاحب  
  .السر وكشفه للناس٬، وكانت هذه الرواية وغريها حجة على الناس

واهللا إنه لعهد عهده إلينا رسول اهللا (: الرواية الثانية عن اإلمام احلسن تقول(: ويقول
فأين أمري  :أقول. .)علي وفاطمة  إن هذا األمر ميلكه إثنا عشر إماماً من ولد 

  ! )من عهد رسول اهللا  Xاملؤمنني 

احلديث عن األئمة من ولد علي  إثبات الشيء ال ينفي ما عداه٬، مث إنّ إنّ :أقول
٬، Xوفاطمة٬، وهذا قيد٬، ولو كان يريد احلديث عن جمموع األئمة واخللفاء لذكر علياً 

  .واملغالطات ال أكثرفكالم كاتب السطور تشبث باألوهام 

اليت يستدل ¡ا كاتب السطور فهي صحيحة  Xأما الرواية األخرى عن اإلمام احلسن 
وال أحد يقول غري هذا٬، ولكنها رواية غري اليت نستدل ¡ا٬، وال تعارض بني هذه الروايات٬، 

  .فاالستدالل ¡ا بالنتيجة ال معىن له كما يعلم العقالء

  

                                                            
بحار  ،٢٥٩ – ٢٥٨ص ١ج :ابن شهر آشوب -مناقب آل أبي طالب  ،٦٩ص :الخزاز القمي - آفاية األثر  -١

  .٢٧١ص ٣٦ج :العالمة المجلسي - األنوار 



 ٨١........................................ هي احلق املبني  Xأمحد احلسن  دعوة السيد

 

  :الغيبة الكربىهل جيتمع إمامان يف زمن  •

 :يزعم كاتب السطور إنه ال جيتمع إمامان يف زمن الغيبة الكربى ويستدل ¡ذا احلديث
 إِنْ أَر�أَي�ت4م� قُلْ﴿: يف قول اهللا عز وجل Xعن علي بن جعفر٬، عن أخيه موسى بن جعفر (

عنكم إمامكم فمن يأتيكم إذا غاب  :قال )١(﴾مَّع�نيٍ بِم�اء ي�أْت�يكُم فَم�ن غَو�راً م�اؤ4كُم� أَص�ب�ح�
  .)٢( )بإمام جديد

: 8يف قول اهللا  Xعن أيب بصري٬، عن أيب جعفر : (ويستدل كذلك ¡ذا احلديث
هذه نزلت يف القائم٬، : فقال ٬،﴾مَّع�نيٍ بِم�اء ي�أْت�يكُم فَم�ن غَو�راً م�اؤ4كُم� أَص�ب�ح� إِنْ أَر�أَي�ت4م� قُلْ﴿

عنكم ال تدرون أين هو فمن يأتيكم بإمام ظاهر٬، يأتيكم  إن أصبح إمامكم غائباً: يقول
واهللا ما جاء تأويل هذه : Xمث قال  وحرامه٬، 8بأخبار السماء واألرض وحالل اهللا 

  .)٣( )اآلية والبد أن جيئ تأويلها

وهذا االستدالل من الغرابة مبكان٬، فالروايتان ال تنصان وال تدالن على ما يزعم كاتب 
٬، وإنه بغيبته تغيب Xفهما تتحدثان عن غيبة اإلمام . السطور٬، بل هي بعيدة كل البعد عنه

عنهم أخبار السماء واألرض ويغور العلم٬، وال عالقة هلا مبسألة وجود أو عدم وجود إمام 
  . يف خلقه شؤونبعده٬، ولكن هللا

يصدق على عصر الفترة   أي عدم وجود من يأتيهم بأخبار السماء   وهذا األمر 
بصدد تفسري قوله  Xأي إن اإلمام . Xالسابق على زمن بعث رسول اإلمام املهدي 

اآلية  يقول إنّ ٬X، وهو ﴾مَّع�نيٍ بِم�اء ي�أْت�يكُم فَم�ن غَو�راً م�اؤ4كُم� أَص�ب�ح� إِنْ أَر�أَي�ت4م�﴿: تعاىل
تتحدث عن فترة ال يوجد فيها من يأتيكم بالعلم وأخبار السماء وهذه الفترة حتصل عند 
غيبة اإلمام٬، ولكن ليس كل غيبته بل الفترة اليت ال يوجد فيها رسول ي�كلف بإيصال العلم 
لكم٬، ألن الغيبة الصغرى أيضاً غيبة ولكن أخبار السماء كانت تصل من خالل السفراء٬، 

  .وبالتايل مىت ما و�جد من يأيت بأخبار السماء ال تكون فترته مقصودة من اآلية
                                                            

  .٣٠: الملك -١
  .٣٤٠ص ١ج :الشيخ الكليني -الكافي  -٢
  .٣٢٦ – ٣٢٥ص :الشيخ الصدوق - آمال الدين وتمام النعمة  -٣
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فال  Xفمعىن احلديث هو إذا غاب عن هذه األمة إمامها احلجة بن احلسن (: أما قوله
  ! )يوجد إمام جديد غريه

؟ هل قال اإلمام هذا٬، أم إنه  ال يوجد إمام جديد غريه: من أين جاء بعبارة :أقول
؟ وهل يوجد من يقول بأن  )إمام جديد غريه: (مث ما معىن قوله ؟ كاتب السطور خترص من

  .ليس بإمام٬، اللهم إال أولئك الذين تنصلوا من دين اهللا Xاإلمام املهدي 

  .يستدلون مبا تشابه عليهم ويرمون اآلخرين بدائهم ٬،سبحان اهللا

إشارة إىل وجود ) فمن يأتيكم بإمام ظاهر: (وأخرياً ملاذا ال يرى كاتب السطور يف قوله
فاحلقيقة ال يوجد ما  ؟Xيف زمن غيبة اإلمام املهدي ) املاء املعني(إمام جديد يأتيهم بالعلم 

  .مينع أن يكون االستفهام يف كالمه إشارة٬، أو إحياء ¡ذا٬، وليس استفهاماً استنكارياً

  :ئمة باإلثين عشرحصر األ •

يستدل كاتب السطور على أن عدد األئمة إثنا عشر إماماً بأمور سنذكرها واحداً بعد 
   لألسف الشديد   واحد٬، ولكن قبل ذلك البد أن نذكر بأن كاتب السطور يضرب 

٬، ويضرب عرض¶ اجلدار مبوقفه املنحرف هذا عشرات الروايات اليت قالت باملهديني 
خاسرة  الفقهاء الذين يقلدهم ويلتزم بأقواهلم٬، فمعركته مع آل حممد بكالم الكثري من 

  :سلفا٬ً، وإليكم ما استدل به

وأكمل ديين بابنه حممد رمحة (: استدل مبا ورد يف حديث اللوح وهو التايل   ١
  ).للعاملني

هذا من قبيل االستدالل باملتشابه الذي يتبعه من يف قلو¡م مرض٬، والعياذ باهللا٬، : وجوابه
فما . Xواجلملة ليس فيها ال نص وال ظهور مبسألة عدم وجود حجج بعد اإلمام املهدي 

وأكمل ديين بابنه (: تباع للهوى ال أكثر٬، فجملةايزعمه كاتب السطور ال يعدو عن كونه 
كن تقدمي عدة وجوه حمتملة لفهمها٬، منها على سبيل املثال إن العلم مي )حممد رمحة للعاملني

ي�ظهر من  ٬X، ما مضمونه إن املهدي ٬، وقد ورد عنهم Xالكامل يظهر على يديه 
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العلم مخسة وعشرين حرفاً جيمعها للحرفني اليت بني الناس فيبثها سبعة وعشرين حرفا٬ً، 
  .وميكن تقدمي احتماالت أخرى٬، فهي إذن متشا¡ة كما سلف القول

 Xسألت أبا جعفر : قال ٬،وروى جابر اجلعفي(: واستشهد أيضاً باحلديث التايل   ٢
 ي�و�م� اللّه� ك�ت�ابِ ف�ي ش�ه�راً ع�ش�ر� اثْن�ا اللّه� ع�ند� الشُّه4ورِ ع�دَّةَ إِن�﴿: 8عن تأويل قول اهللا 

 ف�يهِنَّ ت�ظْل�م4واْ فَالَ الْقَيِّم4 الدِّين4 ذَل�ك� ح4ر4مà أَر�ب�ع�ةٌ م�ن�ه�ا و�اَألر�ض� السَّم�او�ات خ�لَق�
أما السنة فهي جدي رسول  ٬،يا جابر: فتنفس سيدي الصعداء مث قال: قال )١(﴾أَنفُس�كُم�

وإىل ابين جعفر٬، وابنه  إيلّ) و(٬، فهو أمري املؤمنني ثنا عشر شهراًإ٬، وشهورها اهللا 
موسى٬، وابنه علي٬، وابنه حممد٬، وابنه علي٬، وإىل ابنه احلسن٬، وإىل ابنه حممد اهلادي 

ة احلرم واألربع .حجج اهللا يف خلقه وأمناؤه على وحيه وعلمه املهدي٬، اثنا عشر إماماً
علي أمري املؤمنني٬، وأيب علي بن : الذين هم الدين القيم٬، أربعة منهم خيرجون باسم واحد

فال (٬، فاإلقرار �ؤالء هو الدين القيم احلسني٬، وعلي بن موسى٬، وعلي بن حممد 
  .)٢( )×تدوا أي قولوا �م مجيعاً) تظلموا فيهن أنفسكم

أكثر وال أقل٬، كذلك األئمة عددهم إثنا  عدد شهور السنة إثنا عشر شهراً ال(: وقال
  ! )عشر ال أكثر

إن أهل  :العدد ال يفيد احلصر٬، ومنها إنّ :منها ٬،ألمور ؛وهذا االستدالل سفه ال أكثر
ذكروا يف روايات األئمة اإلثين عشر وذكروا يف غريها املهديني٬، فمن أراد معرفة البيت 

  .ال أن ينتقي بعضاً ويترك آخر حجج اهللا عليه أن ينظر يف كل ما ورد عنهم 

  :انية٬، كما يف الروايات التاليةفلو كان األمر أمر انتقاء فإن األئمة يف بعض روايا[م مث

 آت�ي�ن�اك� و�لَقَد�﴿: يف قول اهللا Xعن أيب جعفر  ٬،عن القاسم بن عروة: تفسري العياشي(
  .)٤() "سبعة أئمة والقائم": قال ٬،)٣(﴾الْع�ظ�يم� و�الْقُر�آنَ الْم�ثَانِي مِّن� س�ب�عاً

                                                            
  .٣٦: التوبة -١
  .١٤٩ص :الشيخ الطوسي - الغيبة  -٢
 .٨٧: الحجر -٣
  .١١٧ص ٢٤ج :العالمة المجلسي - بحار األنوار  -٤
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 الْم�ثَانِي مِّن� س�ب�عاً آت�ي�ن�اك� و�لَقَد�﴿: Xقال أبو احلسن : مساعة قال: تفسري العياشي(
وهم السبعة األئمة الذين يدور  مل يعط األنبياء إال حممد ": قال ٬،﴾الْع�ظ�يم� و�الْقُر�آنَ

  .)١() "عليهم الفلك٬، والقرآن العظيم حممد 

بأنه خامت األوصياء٬، وآخر  Xيستدل مبا ورد من وصف لإلمام املهدي    ٣
  .األوصياء

  :مبا يلي) إماماً ما بعد اإلثين عشر(سبق أن أجبت عن هذه الشبهة يف كتاب : اجلواب

٬، )أنا خامت األوصياء: (ورد يف بعض الروايات أنّ اإلمام املهدي صلوات اهللا عليه قال
حدثين : قال ٬،و¡ذا اإلسناد٬، عن إبراهيم بن حممد العلوي: (النعمةففي كمال الدين ومتام 

علي بالصندل األمحر فأتيته : فقال Xدخلت على صاحب الزمان : قال ٬،طريف أبو نصر
: أنت سيدي وابن سيدي٬، فقال: فقلت ؟ من أنا: نعم٬، فقال: قلت ؟ أتعرفين: ٬، مث قالبه

أنا خامت : قال. هللا فداك فبني يلجعلين ا: فقلت: قال طريف ليس عن هذا سألتك٬،
  .)٢( )البالء عن أهلي وشيعيت 8األوصياء٬، ويب يدفع اهللا 

قد يفهم منه البعض عدم وجود أوصياء٬، أو خلفاء ) أنا خامت األوصياء: (Xوقوله 
  ).خامت األوصياء(بوصف  Xومثل هذا الفهم مدفوع مبا ورد من وصف علي . بعده

  :خبامت األوصياء Xوإليكم بعض الروايات اليت ورد فيها وصف علي 

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

بن موسى العلوي بقصر ابن هبرية  حدثنا حممد بن القاسم بن العباس: ٬، قالXطالب 
ودارم بن قبيصة بن ·شل النهشلي٬، قالوا حدثنا علي بن موسى بن جعفر٬، عن أبيه عن آبائه 

                                                            
  .١١٧ص ٢٤ج: نفسه -١
  .٢٤٦ص :الشيخ الطوسي - الغيبة  ،٤٤١ص :الشيخ الصدوق - آمال الدين وتمام النعمة  -٢
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ما سألت أنت ريب شيئاً إالّ  ٬،يا علي :قال رسول : قال Xعن علي بن أيب طالب 
  .)١( )سألت مثله غري إنه قال ال نبوة بعدك٬، أنت خامت النبيني وعلي خامت الوصيني

أنا خامت النبيني وعلي خامت  :قال رسول اهللا :و¡ذا اإلسناد٬، قال( :وروى أيضاً
  .)٢( )الوصيني

م̈ر يف أرض كربالء وهو راكب فرساً  Xوروي أنّ إبراهيم : (ويف حبار األنوار
إهلي أي شيء : فعثرت به وسقط إبراهيم وشج رأسه وسال دمه٬، فأخذ يف االستغفار وقال

ما حدث منك ذنب٬، ولكن هنا يقتل  ٬،يا إبراهيم: حدث مين؟ فرتل إليه جربئيل وقال
  .)٣( ...)سبط خامت األنبياء٬، وابن خامت األوصياء٬، فسال دمك موافقة لدمه

ومن املعلوم أنّ علياً صلوات اهللا عليه ليس آخر األوصياء٬، وأي معىن ميكن أن يقال 
لتوجيه وصف أمري املؤمنني خبامت األوصياء غري كونه األخري٬، ميكن أن ي�قال مثله لتوجيه ما 

بكونه خامت األوصياء٬، أو آخر اخللفاء٬، فاألمر يف ·اية  Xورد من وصف لإلمام املهدي 
  .تشا¡اتاملطاف من امل

وأنا  Xدخلت على أمري املؤمنني علي (: عن عباية بن ربعي األسدي٬، قالوقد ورد 
 إين: أنه قال حدثين أخي رسول اهللا : فسمعته يقول خامس مخسة٬، وأصغر القوم سناً

  .)٤( )خامت ألف نيب٬، وإنك خامت ألف وصي٬، وكلفت ما مل يكلفوا

خامت األوصياء مبعىن خاص هو إنه خامت ألف وصي٬، ال إنه خامت كل  Xفعلي 
  .Xاألوصياء٬، ومثل هذا يقال بالنسبة لإلمام املهدي 

فمن املمكن أن ي�فهم منه أنه آخر اإلثين عشر دون سواهم ملا هلم من ميزة٬، سبق 
٬، يصح باعتبارها النظر آلخرهم بأنه آخر األوصياء٬، أي آخر هؤالء اإلثين )٥( احلديث عنها

                                                            
  .٧٨ص ١ج :الشيخ الصدوق -  Xعيون أخبار الرضا  -١
  .٧٩ص ١ج :الشيخ الصدوق - Xعيون أخبار الرضا  -٢
 .٢٤٣ص ٤٤ج :العالمة المجلسي - بحار األنوار  -٣
 :محمد بن الحسن الصفار - بصائر الدرجات : وانظر آذلك ،٢٦٦ص :محمد بن إبراهيم النعماني -آتاب الغيبة  -٤

  .٢٠٧ص :الحسن بن سليمان الحلي -ومختصر بصائر الدرجات  ،٣٣٠ص
  .فراجع) ما بعد اإلثني عشر إمامًا(إشارة لما ورد في آتاب  -٥
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مثل هذا الفهم ال ينبغي إمهاله على أية حال٬، إذ تستدعيه ضرورة بل . عشر دون سواهم
جتنب التعارض مع الروايات الكثرية جدا٬ً، اليت تفوق حد التواتر بكثري٬، اليت تقول بوجود 

  .Xخلفاء بعد اإلمام املهدي 

وجيدر التنويه كذلك إىل أن ضرورة تأويل الروايات اليت تدل على أن اإلمام املهدي 
هو آخر األوصياء يقتضيها أمر آخر يتمثل باستلزامها حملذور نفي  Xحممد بن احلسن 

مقطوع ¡ا٬، وهم كما ال ينكر أحد خلفاء وأوصياء٬،  الرجعة٬، باعتبار أن رجعة األئمة 
  ؟ آخر األوصياء٬، أي آخر من حيكم أو يتوىل أمر اخلالفة اإلهليةفكيف يكون اإلمام املهدي 

آخرهم يف عامل الدنيا٬،  Xاملقصود هو أنه  وقد ي�قال جواباً على هذا اإلشكال إنّ
  .وهو مردود٬، إذ ال دليل عليه٬، فالروايات ال تقول إنه آخرهم يف عامل الدنيا

اإلمام املهدي أيضاً سريجع وسيكون هو األخري  وقد ي�جاب على اإلشكال أيضاً بأنّ
 Xكذلك يف عامل الرجعة٬، وهو جواب مدفوع بكون آخر من يرجع هو أمري املؤمنني 

  :كما ورد يف بعض الروايات٬، ومنها

مسعت أبا عبد : ورد يف خمتصر بصائر الدرجات عن عبد الكرمي بن عمرو اخلثعمي٬، قال
إنك  :ين إىل يوم يبعثون فأىب اهللا ذلك عليه٬، فقالأنظر: إن إبليس قال: (يقول Xاهللا 

يف ) لعنه اهللا(من املنظرين إىل يوم الوقت املعلوم٬، فإذا كان يوم الوقت املعلوم ظهر إبليس 
مجيع أشياعه منذ خلق اهللا آدم إىل يوم الوقت املعلوم وهي آخر كرة يكرها أمري املؤمنني 

X،لكرات وكرات ما من إمام يف قرن إال ويكر نعم٬، إ�ا : وإ·ا لكرات ؟ قال: فقلت ٬
فإذا كان يوم الوقت املعلوم . معه الرب والفاجر يف دهره حىت يديل اهللا املؤمن من الكافر

يف أصحابه وجاء إبليس يف أصحابه٬، ويكون ميقا×م يف أرض من  Xكر أمري املؤمنني 
أراضي الفرات يقال له الروحا قريب من كوفتكم٬، فيقتتلون قتاالً مل يقتتل مثله منذ خلق 

قد رجعوا إىل خلفهم  Xفكأين أنظر إىل أصحاب علي أمري املؤمنني  ٬،العاملني 8اهللا 
فعند ذلك . ت بعض أرجلهم يف الفراتالقهقرى مئة قدم وكأين أنظر إليهم وقد وقع

أمامه بيده  يف ظلل من الغمام واملالئكة٬، وقضي األمر رسول اهللا  8يهبط اجلبار 
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: حربة من نور٬، فإذا نظر إليه إبليس رجع القهقرى ناكصاً على عقبيه فيقولون له أصحابه
املني٬، فيلحقه إين أرى ما ال ترون إين أخاف اهللا رب الع: أين تريد وقد ظفرت ؟ فيقول

فيطعنه طعنة بني كتفيه٬، فيكون هالكه وهالك مجيع أشياعه٬، فعند ذلك يعبد اهللا  النيب 
وأربعني ألف سنة حىت يلد الرجل  أربعاً Xوال يشرك به شيئا٬ً، وميلك أمري املؤمنني  8

ألف ولد من صلبه ذكرا٬ً، وعند ذلك تظهر اجلنتان املدهامتان عند  Xمن شيعة علي 
  .)١( )كوفة وما حوله له مبا شاء اهللامسجد ال

عن حممد  ٬،عن إبراهيم بن هاشم ٬،عن سعد بن عبد اهللا :ومنها ما ورد يف مدينة املعاجز
قال أبو عبد اهللا  :عن عبد اهللا بن يسار٬، قال ٬،عن حممد بن سنان وغريه ٬،بن خالد الربقي

X: ) ميثاقه من  يا حممد٬، علي أول من آخذ :)يف حديث قدسي( قال رسول اهللا
٬، وهو الدابة اليت تكلم علي آخر من أقبض روحه من األئمة ) يا حممد. ( األئمة
   .)٢( )الناس

أي أوسطهم٬، فعلي مسبوق ) بفتح التاء(وأخرياً ميكن أن يكون املراد خات¶م األوصياء 
 ٬X، وكذلك اإلمام املهدي بأوصياء األنبياء٬، وملحوق باألوصياء من آل حممد 

  .وملحوق بأبنائه املهديني  مسبوق بآبائه 

  :إضاءة

تفسري ملعىن كون رسول  Xورد عن السيد أمحد احلسن وصي ورسول اإلمام املهدي 
  :)حممد خاتàم النبيني وخات¶مهم(: خامت األنبياء٬، فقد قال حتت عنوان اهللا 

ـَمهم واآلن نعود إىل كون حممد ( ـم النبيني وخات àفهو صلوات ريب عليه  ٬،خات
آخر األنبياء واملرسلني من اهللا سبحانه وتعاىل٬، ورسالته وكتابه القرآن وشريعته باقية إىل يوم 

  :يامة٬، فال يوجد بعد اإلسالم دينالق

                                                            
  .وما بعدها ٢٦ص :الحسن بن سليمان الحلي - مختصر بصائر الدرجات -١
  .٩٦ – ٩٥ص ٣ج :السيد هاشم البحراني -مدينة المعاجز  -٢
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  .)١(﴾و�م�ن� ي�ب�ت�غِ غَي�ر� الْإس�المِ د�يناً فَلَن� ي4قْب�لَ م�ن�ه4 و�ه4و� ف�ي الْآخ�ر�ة� م�ن� الْخ�اس�رِين�﴿

فمن أخلص من املؤمنني هللا سبحانه وتعاىل يف  ٬،ولكن بقي مقام النب̈وة مفتوحاً لبين آدم
كما بقي طريق وحي اهللا سبحانه وتعاىل لبين  ٬،عبادته وعمله ميكن أن يصل إىل مقام النب̈وة

ـ    .مفتوحاً وموجوداً وملموساً يف الواقع املعاش "الرؤيا الصادقة"آدم ب

سواء كانوا حيافظون  ٬،وصلوا إىل مقام النب̈وة من اهللا سبحانه وتعاىلأ̈ما إرسال أنبياء ممن 
فهو غري موجود وهو الذي  ٬،أم إ̈نهم جي̈ددون ديناً جديداً ٬،اإلسالم على شريعة حممد 

  .ختمه اهللا سبحانه وتعاىل ببعثه حممداً 

ر اهللا يف وظهو ٬،اإلنسان الكامل وخليفة اهللا حقاً" ولكن جت̈دد بعد ب¶عث النيب حممد 
 هم مرسلون إىل ٬، فجميع األئمة أمر اإلرسال من حممد  "فاران وصورة الالهوت

  .)٢( )"اهللا يف اخللق" ولكن من حممد  ٬،هذه األمة

املقولة  )خامت األوصياء(من املمكن أن يكون مثل هذا املعىن مقصوداً من عبارة : أقول
خاتàم األنبياء فإذا كان رسول اهللا . ٬X، وحبق اإلمام املهدي Xحبق اإلمام علي 

٬، أي أخريهم باعتبار جهة اإلرسال وهي هنا اهللا سبحانه وتعاىل٬، وهو خات¶مهم )بكسر التاء(
٬، أي أوسطهم باعتبار تغري جهة اإلرسال هذه امل̈رة٬، وهي هنا اخلليفة الكامل )بفتح التاء(
من بعده٬، فمن املمكن أن حيدث الذي أرسل األوصياء  ٬، أي رسول اهللا )اهللا يف اخللق(

الذي بلغ مرحلة الفتح وصار هو اهللا يف اخللق٬، أو جتلّي  Xمثل هذا مع اإلمام املهدي 
  .الالهوت

وقال : (يأيت بأمر جديد٬، فقد ورد يف غيبة النعماين Xوقد ورد أنّ اإلمام املهدي 
X : ،على إذا خرج يقوم بأمر جديد٬، وكتاب جديد٬، وسنة جديدة٬، وقضاء جديد٬

  .)٣( )العرب شديد٬، وليس شأنه إالّ القتل٬، ال يستبقي أحدا٬ً، وال تأخذه يف اهللا لومة الئم

                                                            
 .٨٥: آل عمران -١
  .٢٧ص: Xالسيد أحمد الحسن  -النبوة الخاتمة  -٢
  .٢٦٤ – ٢٦٣ص :محمد بن إبراهيم النعماني -آتاب الغيبة  -٣
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أخربنا علي بن أمحد البندنيجي٬، عن عبيد اهللا بن موسى العلوي٬، ع̈من (: وفيه أيضاً
كيف : ٬، أ̈نه قالXرواه٬، عن جعفر بن حيىي٬، عن أبيه٬، عن أيب عبد اهللا جعفر بن حممد 

الفساطيط يف مسجد كوفان٬، مث خيرج إليهم املثال  Xأنتم لو ضرب أصحاب القائم 
  .)١( )املستأنف٬، أمر جديد٬، على العرب شديد

احلسني بن حممد األشعري٬، عن معلى بن حممد٬، عن الوشاء٬، عن أمحد بن (: ويف الكايف
كلنا قائم بأمر اهللا٬، : أنه سئل عن القائم فقال Xعائذ عن أيب خدجية٬، عن أيب عبد اهللا 

واحد بعد واحد حىت جييء صاحب السيف٬، فإذا جاء صاحب السيف جاء بأمر غري 
  .)٢( )الذي كان

وينبغي اإلشارة إىل أنه ورد يف الروايات بأن اإلمام (: يقول كاتب السطور :مالحظة
فهذا اللقب ناظر بالنسبة ألوصياء الرسل من قبله ) خامت الوصيني أو األوصياء(هو  Xعلي 

  ! )فهو خامت أوصياء األنبياء ألنه خامت وصي للنيب اخلامت

). ألنه خامت وصي للنيب اخلامت(وكالمه كما ترون مضطرب للغاية٬، إذ ال معىن لقوله 
كلهم     Xمبا فيهم علي   ومثله قوله عن كون علي خامت أوصياء األنبياء٬، فاألئمة 

من بينهم بكونه خامت أوصياء  ٬X، وال معىن الختصاص علي أوصياء للنيب حممد 
  .ور يظن بأ·م ليسوا أوصياءاألنبياء٬، إال إذا كان كاتب السط

إىل زرارة أن  Xأرسل أبو جعفر ( :عن عبيد بن زرارة قال: أخرج الكليين يف الكايف
  .)٣( )حمدثون يعلم احلكم بن عتيبة أن أوصياء حممد عليه و

الروايات الواردة يف هذا الشأن مل يرد فيها هذا القيد وهو كون علي خامت أو آخر  مث إنّ
  ! أوصياء األنبياء السابقني

                                                            
  .٣٣٤ص :محمد بن إبراهيم النعماني -آتاب الغيبة  -١
  .٥٣٦ص ١ج :الكافي -٢
  .٢٧٠ص ١ج :الشيخ الكليني -الكافي  -٣
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¡ذا  هاألئمة هم أوصياء علي ظناً منه أن ويستشهد كاتب السطور بروايتني فيهما أنّ
  .ينجو بنفسه من املأزق الذي وقع فيه

األئمة  تنص على أنّ    وجد غريها الكثريوي  نقلت رواية واجلواب عليه إين سبق أن 
وردت روايات أخرى كثرية فيها أن كل الحق و٬، مبجموعهم هم أوصياء رسول اهللا 

  .منهم هو وصي للسابق

حدثنا علي بن أمحد بن موسى رضي اهللا عنه (: ¡ذه الرواية كاتب السطور ويستدل   ٤
حدثنا جعفر بن حممد بن مالك الكويف : حدثنا محزة بن القاسم العلوي العباسي قال: قال

حدثنا حممد بن زياد األزدي٬، عن : حدثنا حممد بن احلسني بن زيد الزيات قال: الفزاري قال
 و�إِذ�﴿: 8قول اهللا  سألته عن: قال Xاملفضل ابن عمر٬، عن الصادق جعفر بن حممد 

هي الكلمات اليت تلقاها آدم : ما هذه الكلمات ؟ قال ٬،)١(﴾بِكَل�م�اتï ر�بُّه4 إِب�ر�اه�يم� اب�ت�لَى
أسألك حبق حممد وعلي وفاطمة واحلسن  ٬،يا رب: من ربه فتاب عليه وهو أنه قال

Mيا ابن رسول : فقلت له. ٬، فتاب اهللا عليه إنه هو التواب الرحيمواحلسني إال تبت علي
 ثين عشر إماماًإ Xيعين فأمتهن إىل القائم : ؟ قال﴾فَأَت�مَّه4نَّ﴿ :بقوله 8فما يعين  ٬،اهللا

  .)٢( )تسعة من ولد احلسني

القائم هو متام األئمة اإلثين عشر عليهم٬، فهو ي�ثبت اإلثين  هذا احلديث يعين أنّ :اجلواب
معروف٬، ولكن القوم ملا ضاقت ¡م ٬، وإثبا[م ال يعين نفي ما عداهم كما هو عشر 

  .السبل صاروا يتشبثون بكل قشة

٬، على هلم مقام أرفع من مقام املهديني  اإلثين عشر  نّأوال بأس هنا من ذكر 
الرغم من كون املهديني خلفاء وحجج وأئمة٬، بل على الرغم من كو·م أرفع مقاماً من 

ال يقاس ¡م أحد٬، وبالنظر للمقام األرفع  ل حممد آاألنبياء باعتبار أ·م من آل حممد٬، و

                                                            
  .١٢٤: البقرة -١
  .٣٠٥ – ٣٠٤ص :الشيخ الصدوق - الخصال  -٢
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تنظر هلم بعض الروايات على أ·م كل واحد له أول وله آخر٬، وال  لألئمة اإلثين عشر  
  .ستلزم هذا نفي غريهم كما أسلفناي

  :ثالث عشر فصاعداً •

عن سدير الصرييف يف : يستدل كاتب السطور باحلديث الوارد يف غيبة الشيخ الطوسي
أخربين مجاعة٬، عن أيب املفضل حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبيد اهللا بن : (قالرواية طويلة 

: قال ٬،حدثنا أبو احلسني حممد بن حبر بن سهل الشيباين الرهين: قال ٬،املطلب رمحه اهللا
 ٬،أخربنا أمحد بن علي البديلي: قال ٬،أخربنا علي بن احلارث٬، عن سعد بن املنصور اجلواشين

دخلت أنا واملفضل بن عمر وداود بن كثري الرقي : قال ٬،أخربين أيب٬، عن سدير الصرييف: قال
فرأيناه جالساً على التراب٬، وعليه  Xوأبو بصري وأبان بن تغلب على موالنا الصادق 

مسح خيربي مطرف بال جيب مقصر الكمني٬، وهو يبكي بكاء الواهلة الثكلى ذات الكبد 
: من وجنتيه وشاع التغري يف عارضيه وأبلى الدمع حمجريه٬، وهو يقول احل̈رى٬، قد نال احلزن

غيبتك نفت رقادي٬، وضيقت علي مهادي٬، وابتزت مين راحة فؤادي٬، سيدي ] سيدي[
غيبتك أوصلت مصائيب بفجائع األبد وفقد الواحد بعد الواحد بفناء اجلمع والعدد٬، فما 

فاستطارت عقولنا وهلا٬ً،  :ل سديرقا. أحس بدمعة ترقأ من عيين وأنني يفشا من صدري
وتصدعت قلوبنا جزعا من ذلك اخلطب اهلائل واحلادث الغائل٬، فظننا أنه مست ملكروهة 

ال أبكى اهللا عينيك يا بن خري الورى من أية : قارعة٬، أو حلت به من الدهر بائقة٬، فقلنا
فزفر : ؟ قال ؟ وأية حالة حتمت عليك هذا املأمت حادثة تستذرف دمعتك٬، وتستمطر عربتك

ويكم إين نظرت صبيحة : زفرة انتفخ منها جوفه٬، واشتد منها خوفه فقال Xالصادق 
هذا اليوم يف كتاب اجلفر املشتمل على علم الباليا واملنايا وعلم ما كان وما يكون إىل 

٬، وتأملت فيه مولد واألئمة من بعده  يوم القيامة الذي خص اهللا تقدس امسه به حممداً
بعده يف ذلك الزمان٬، ) من(وغيبته وإبطاءه وطول عمره وبلوى املؤمنني  Xقائمنا 

وتولد الشكوك يف قلوب الشيعة من طول غيبته٬، وارتداد أكثرهم عن دينه٬، وخلعهم 
كذلك غيبة القائم فإن األمة ستنكرها لطوهلا فمن : إىل قوله.. . ربقة اإلسالم من أعناقهم

إن حادي : إنه ولد ومات٬، وقائل يكفر بقوله: إنه مل يولد٬، وقائل يفتري بقوله: قائل يقول
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إنه يتعدى إىل ثالث عشر فصاعدا٬ً، وقائل يعصي : وقائل ميرق بقولهعشرنا كان عقيما٬ً، 
  .)١( )ينطق يف هيكل غريه Xإنّ روح القائم : اهللا بدعواه

٬، مع تغيري ووردت هذه الرواية يف إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب بالسند نفسه
  .طفيف يف بعض األلفاظ

دخلت أنا واملفضل بن عمر وأبو بصري وأبان : عن سدير الصرييف٬، قال: (والرواية هي
 فرأيناه جالساً على التراب Xبن تغلب على موالنا أيب عبد اهللا جعفر بن حممد الصادق 

الناس استنكروها لطوهلا٬، فمن قائل بغري هدى بأنه مل  كذلك غيبة القائم فإنّ: إىل قوله.. .
وقائل إن حادي عشرنا كان عقيما٬ً، : إنه ولد ومات٬، وقائل يقول: يولد٬، وقائل يقول

ل غريه٬، إن روح القائم ينطق يف هيك: يتعدMى إىل ثالث عشر وما عدا٬، وقائل: يقول
  .)٢( )وكلها باطل

هذه الرواية والسيما بصور[ا الواردة يف غيبة الطوسي اختذ منها البعض ذريعة للتشنيع 
  :على من يقول بوجود إمام ثالث عشر٬، ويف مقام الرد أقول

هذه الرواية شاذة٬، ومعارضها متواتر٬، بل يفوق حد التواتر بكثري٬، فتسقط من    ١
  .رأس

االختالف الوارد يف متنها بني ما يرويه الطوسي٬، وما يرويه صاحب إلزام الناصب٬،    ٢
  .جيعل الداللة املستفادة منها مضطربة٬، بل متناقضة

تكون الرواية دالة على  )يتعدMى إىل ثالث عشر وما عدا(فإذا كان املنت الصحيح هو 
قبل أن حيني وقته٬، إذ إنّ قوله  وجود الثالث عشر٬، غاية ما يف األمر أنّ القائل به يقول به

  ). لن(النفي لوقت حم̈دد٬، وليس على حنو التأبيد٬، كما هو شأن ) ما(تفيد  )وما عدا(

                                                            
 .وما بعدها ١٦٧ص: الطوسي - الغيبة  -١
 .٢٦٠ – ٢٥٩ص ١ج: إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب -٢
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إثبات لوجود الثالث عشر كحقيقة٬، ونفي حلضور  )وما عدا(وبالنتيجة يكون يف قوله 
  .مصداقها يف اخلارج يف زمن قول القائل

فيها بدالً  )فصاعداً(الطوسي على الرغم من ورود هذا املعىن تدل عليه رواية الشيخ    ٣
وقائل ميرق (: ٬، وذلك لورود التعبري فيها باملروق يف حق القائل٬، وكما يلي)وما عدا(من 

٬، واملروق تستفاد منه داللة سبق قول القائل من )إنه يتعدى إىل ثالث عشر فصاعداً: بقوله
اللهم صل على حممد وآل حممد (: جهة الزمن حلضور الثالث عشر٬، فقد ورد يف الدعاء

اللهم  ٬،شجرة النبوة وموضع الرسالة وخمتلف املالئكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي
ركبها ويغرق من صل على حممد وآل حممد الفلك اجلارية يف اللجج الغامرة يأمن من 

  .)١( )تركها املتقدم هلم مارق واملتأخر عنهم زاهق والالزم هلم الحق

خبصوص ما ورد يف غيبة الطوسي٬، البد من االتفاق أوالً على أنّ هذا القائل الذي    ٤
٬، مبا هو من املؤمنني باإلثين عشر  )إنه يتعدMى إىل ثالث عشر فصاعداً: ميرق بقوله(

تولد الشكوك يف قلوب الشيعة من (٬، فاحلديث كان بصدد بيان Xفيهم اإلمام املهدي 
٬، وكذلك ال )طول غيبته٬، وارتداد أكثرهم عن دينه٬، وخلعهم ربقة اإلسالم من أعناقهم

موافق للشيعة بالقول باإلثين عشر٬، على أنّ مجيع األقسام اليت ذكرها احلديث و�جدت يف 
لة على كتاب غيبة الطوسي للتأكد من هذه احلقيقة٬، فليس بوسع أحد الشيعة٬، وتكفي إطال

أن يزعم بالنتيجة أنّ املقصود؛ كله أو بعضه٬، رمبا كان من غري الشيعة٬، وجيعل هذا الزعم 
  .مفتاحاً للتشكيك بالتقسيم الذي سنورده اآلن

  :أمMا التقسيم فهو كما يلي

  :فهنا احتماالت ملضمون قوله إذا كان هذا القائل من املؤمنني باإلثين عشر

أن يضيف شخصاً آخر لألئمة اإلثين عشر ال يكون من ولد اإلمام املهدي٬، مثل زيد   أ
بن علي٬، ومثل هذا االحتمال وقع فعال٬ً، فقد ورد يف رجال النجاشي يف ترمجة هبة اهللا بن 

                                                            
  .٤٥ص :الشيخ الطوسي -مصباح المتهجد  -١



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ...........................................  ٩٤

 

هبة اهللا بن أمحد بن حممد الكاتب٬، أبو نصر٬، (: أمحد٬، وهو من رجال عصر الغيبة٬، قوله
. املعروف بابن برنية٬، كان يذكر أنّ أمه أم كلثوم بنت أيب جعفر حممد بن عثمان العمري

مسع حديثاً كثريا٬ً، وكان يتعاطى الكالم٬، وحيضر جملس أيب احلسني بن الشبيه العلوي الزيدي 
ر مع زيد بن علي بن احلسني٬، واحتج املذهب٬، فعمل له كتابا٬ً، وذكر أنّ األئمة ثالثة عش

  .)١( )Xإنّ األئمة اثنا عشر من ولد أمري املؤمنني : حبديث يف كتاب سليم بن قيس اهلاليل

٬، بعد إمامة أخيه Xوكذلك ما ورد عن مجاعة قالت بإمامة جعفر بن اإلمام اهلادي 
  .Xاحلسن العسكري 

  :وهنا شقان ٬،Xأن يقول بانتقال اإلمامة لولد اإلمام املهدي    ب

  .٬، وانتقال اإلمامة لولدهXأن يقول مبوت اإلمام املهدي  :أوهلما

فهو أن يقول بإمامة الولد٬، مع بقاء القول بإمامة األب٬، أي اإلمام املهدي  :أما ثانيهما
X.  

إنّ للخلف ولداً : فأ̈ما من قال(: وقد أشار الشيخ الطوسي يف غيبته ملثل هذا املعىن بقوله
اثنا عشر٬، فهذا القول  فقوهلم يفسد مبا دللنا عليه من أنّ األئمة . وأنّ األئمة ثالثة عشر

جيب إطراحه٬، على أنّ هذه الفرق كلها قد انقرضت حبمد اهللا ومل يبق قائل يقول بقوهلا٬، 
  .)٢( )وذلك دليل على بطالن هذه األقاويل

وبطبيعة احلال فإنّ هذا التقسيم حبد ذاته جيعل احلديث متشابه الداللة٬، وال ميكن الركون 
مثله الشق و) أ( إنّ القسم األول: مناقشته٬، فنقولإليه٬، غري إننا لن نتوقف عند هذا احلد يف 

كل منهما ال يرد على الدعوة اليمانية املباركة٬، فيبقى الشق ) ب( األول من القسم الثاين
  .ن ي�شكل به على الدعوة املباركةثاين من القسم الثاين هو وحده ما ميكن أال

                                                            
  .٤٤٠ص :النجاشي - رجال النجاشي  -١
  .٢٢٨ص: الطوسي - الغيبة  -٢
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احتمال ساقط ال يساعد   يف احلقيقة    ولكن حىت هذا االحتمال ال وجه له٬، ذلك أ̈نه 
٬، ومعىن )إ̈نه يتعدى إىل ثالث عشر فصاعداً: ميرق بقوله(: عليه منطوق الرواية٬، فهي تقول

وعداه يعدوه٬، أي .. .: (رد يف صحاح اجلوهري٬، حيث قالهو يتجاوز٬، كما و )يتع̈دى(
. ومايل عن فالن معدى٬، أي ال جتاوز يل إىل غريه. وما عدا فالن أن صنع كذا. جاوزه
  .)١( )عديته فتعدى٬، أي جتاوز: يقال

والتجاوز كما هو واضح ال يتناسب مع البقاء على القول بإمامته٬، بل هو يذهب إىل 
  .ما ال تقول به الدعوة اليمانية القول بانتفائها٬، وهو

إنّ املراد هو أنّ القائل الذي ميرق بقوله ال يقف عند القول بثالث عشر٬، بل : قد ي�قال
على أ̈نه يقول بثالث عشر٬، ورابع عشر٬، وخامس عشر٬، إىل ما شاء  )فصاعداً(تدل كلمة 

اهللا٬، وبالنتيجة يكون املقصود هو إنّ املارق هو من يتبىن مقولة وجود أئمة٬، أو حجج بعد 
  .Xالثاين عشر 

إنّ املسألة واحدة٬، والتقرير هنا وهناك ال ختتلف سوى بعض ألفاظه٬، أ̈ما : وجوابه
كفيلة بسقوط اإلشكال كما سبق القول٬، فضالً عن ) ع̈دىيت(حقيقته فواحدة٬، وكلمة 
  .النقاط األخرى املذكورة

  :املولود من ظهر احلادي عشر •

فوجدته متفكراً ينكت يف  Xأتيت أمري املؤمنني (: ورد عن األصبغ بن نباتة٬، قال
ال واهللا ما : فقال ؟ ما يل أراك متفكراً تنكت يف األرض٬، أرغبة منك فيها: األرض٬، فقلت

رغبت فيها وال يف الدنيا يوماً قط٬، ولكين فكرت يف مولود يكون من ظهر احلادي عشر 
من ولدي هو املهدي الذي ميأل األرض عدالً وقسطا٬ً، كما ملئت جوراً وظلما٬ً، تكون له 

 ؟ وكم تكون احلرية والغيبة: فقلت .غيبة وحرية٬، يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون
نعم٬، كما أنه : ؟ فقال وإن هذا لكائن: فقلت ! يام أو ستة أشهر أو ست سننيستة أ: قال

: فقلت .خملوق٬، وأىن لك �ذا األمر يا أصبغ٬، أولئك خيار هذه األمة مع أبرار هذه العترة
                                                            

  ).عدا(مادة  :الجوهري -الصحاح  -١
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مث يفعل اهللا ما يشاء٬، فإن له بداءات وإرادات وغايات  :؟ فقال مث ما يكون بعد ذلك
  .)١( )و�ايات

٬، ومرة )من ظهر احلادي عشر: (وردت يف املصادر املطبوعة مرة بصورة هذه الرواية
٬، ولتحقيق املسألة ومعرفة أي الصورتني هي الصحيحة )من ظهري احلادي عشر: (بصورة

  :سنعرض فيما يلي ألهم املصادر اليت وردت فيها هذه الرواية بصورتيها٬، وكما يلي

  :)عشرمن ظهر احلادي (املصادر اليت رو[ا بصورة   أ

 .ب الكايف للشيخ الكليينكتا

 .كتاب الغيبة للشيخ الطوسي٬، بسندين

 .كتاب اهلداية الكربى للخصييب

 .كتاب دالئل اإلمامة حملمد بن جرير الطربي

 .للشيخ املفيد االختصاص

 كتاب كمال الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق

 :)من ظهري احلادي عشر(املصادر اليت رو[ا بصورة    ب

 .الغيبة للشيخ النعماين كتاب

 .كتاب كمال الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق يف نسخة مطبوعة منه

 .اإلمامة والتبصرة البن بابويه القمي

 .كفاية األثر للخزاز القمي

                                                            
 .٣٧٩ص ١ج: الكافي -١
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أي خانة املصادر اليت تروي الرواية  )أ(كما تالحظون وضعنا كتاب الكايف يف اخلانة 
٬، على الرغم من كون النسخة )عشر من ولدي من ظهر احلادي(قيد البحث بصورة 

  !)احلادي عشر من ولدي] ي[من ظهر(: املطبوعة واحملققة من الكتاب تثبتها بالصورة التالية

الكتاب بداللة أمور؛ منها  ناسخيمن قبل  )ظهر(قد متت إضافتها لكلمة ) الياء(فهذه 
نفسها قد ) الياء(إن هذه  عدم وجود إشارة يف اهلامش إىل ورودها يف بعض النسخ٬، ومنها

أضيفت إىل الرواية كما وردت يف كتاب شرح أصول الكايف للموىل حممد صاحل 
املوىل بوصفه حمققاً وشارحاً ال ميكن أن ي�خرج النص ¡ذه  ومن املعلوم أنّ. )١(املازندراين

بني قوسني لو كان ) الياء(الصورة املرددة بني أمرين٬، كما إنه مل ي�شر يف شرحه لعلة وضع 
٬، )من ظهر احلادي عشر(ومنها إن من رواها كما وردت يف الكايف رواها بصورة . قد فعل

  .)٣(المة اôلسي يف مرآة العقول ٬، ومنهم الع)٢(ومن هؤالء السيد األبطحي 

وعلى فرض ورودها يف بعض النسخ فال شك يف إن هذه النسخة قد شكلت شذوذاً 
  .بني قوسني) الياء(قياساً مبثيال[ا٬، األمر الذي استدعى وضع 

يف الطبعات  )من ظهر(أما بالنسبة لكتاب كمال الدين فقد وردت الرواية فيه بصورة 
  :التالية

  .هـ ١٤٢٨/ ١ط/ إيران/ دار ذو القرىب  أ

  .هـ ١٤٢٥/ ١ط/ إيران/ منشورات طليعة النور   ب

  .هـ ١٤٢٩/ ٣ط/ إيران/ منشورات طليعة النور   ج

٬، يف طبعة مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة )من ظهري: (بينما وردت بلفظ
  .هـ ١٤٢٢/ ٤ط/ حتقيق وتصحيح علي أكرب غفاري/ املدرسني بقم املشرفة

                                                            
  .٢٥٦ – ٢٥٥ص ٦ج :مولي محمد صالح المازندراني - شرح أصول الكافي : انظر -١
  .٢١٢ – ٢٠٦شرح ص  ٥ج :السيد محمد على األبطحي -تهذيب المقال في تنقيح آتاب رجال النجاشي  -٢
  .٤٣ص ٤ ج :مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول -٣
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سنجد أن املريزا حممد تقي  )كمال الدين(ولو تتبعنا من نقل الرواية عن كتاب 
األمر الذي . )١( )من ظهر(عن كمال الدين بصورة  )مكيال املكارم(األصفهاين ينقلها يف 

  .قد أضيفت للرواية يف زمن متأخر) الياء(يدل على أن 

وبالنسبة لكتاب غيبة النعماين فحيث ثبت لنا أن الكليين يرويها يف كتابه الكايف بصورة 
وقد تعرض بدوره  )الغيبة(فال شك يف أن النعماين يرويها ¡ذه الصورة يف كتابه  )من ظهر(

  .لعبث األيدي

و¡ذا نكون إمام حقيقة واضحة هي أن الصورة الصحيحة للرواية كما وردت يف 
  .)من ظهر احلادي عشر(ملعتربة هي صورة املصادر ا

ن احلديث جيري عن مولود٬، وهذا أوهذه احلقيقة مضمون الرواية نفسها٬، إذ نالحظ فيه 
املولود تبني روايات أخرى إنه يكون يف آخر الزمان٬، فقد أخرج الصدوق يف كمال الدين 

فقلت  )هما السالمعلي(غدوت على سيدي حممد بن علي الباقر (: عن أم هانئ الثقفية قالت
فسلي يا أم : عرضت بقليب فأقلقتين وأسهرت ليلي٬، قال 8آية يف كتاب اهللا  ٬،يا سيدي: له

 ٬،)٢(﴾الْكُنَّسِ الْج�و�ارِ # بِالْخ4نَّسِ أُقِْسم4 فَلَا﴿: 8قول اهللا  ٬،يا سيدي: قلت: قالت .هانئ
هذا مولود يف آخر الزمان هو املهدي من هذه  ٬،نعم املسألة سألتيين يا أم هانئ: قال

العترة٬، تكون له حرية وغيبة يضل فيها أقوام ويهتدي فيها أقوام٬، فيا طوىب لك إن 
  .)٣() أدركتيه٬، ويا طوىب ملن أدركه

د ال تتناسب د¶وهي م�!  كما إن غيبته مرددة بني ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنني
  .Xمع أي من غيبيت اإلمام املهدي حممد بن احلسن 

فكرت يف مولود (: أما الصورة اليت اقترحها كاتب السطور لفهم احلديث٬، وهي التالية
إن السكتة مل : ٬، فريد عليها)احلادي عشر من ولدي  مث سكتة مفترضة    يكون من ظهري 

قد يترتب عليه االلتباس فيظن  )اخل ..ادي عشراحل(: ترد يف الرواية٬، واستئناف الكالم بعبارة
                                                            

  .١١٣ص ١ج :ميرزا محمد تقي األصفهاني -مكيال المكارم  -١
  .١٦ – ١٥: التكوير -٢
 .١٣٧ص ٥١ج :العالمة المجلسي -بحار األنوار : وعنه ،٣٣٠ص :الشيخ الصدوق - آمال الدين وتمام النعمة  -٣
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ال عالقة له مبا   اليت مل حيدد كاتب السطور كم استغرقت   السامع إن ما بعد السكتة 
  .مزيالً للبس املتوقع٬، وهو مفقود )هو(قبلها٬، فيكون الربط بالضمري 

من ناحية  فيكون التعبري مرتبكاً )من ولدي(: هو نفسه قوله )من ظهري(: كما أن قوله
  .الفصاحة

فهو ال يصلح  )إن كل شخص من ذرييت هو من ظهري(: أما قول كاتب السطور
ال يتحدث عن ظهره هو بل عن ظهر احلادي  Xفهو  ٬،X أمري املؤمننيلتفسري كالم 
  .عشر من ولده

فهو متحل٬، ) مولود من ولدي من ظهر احلادي عشر: (أما تقديره للعبارة بالنحو التايل
أما احلديث عن حذف حرف العلة اللتقاء الساكنني فهو غري . للكلم عن مواضعهبل حتريف 

مقبول لسماجته البالغة حىت لو كان نكتة٬، فمنذ مىت صارت احلروف حتذف يف الكتابة 
  ؟ اللتقاء الساكنني

مث إذا كانت احلجة هي املخيلة وما يصيبها من أوهام٬، فلماذا مل نسمع منك حديثاً مثل 
بكسر الراء فتخيلها ) من ظهرِ(إن الكليين نطقها : نقله النعماين٬، كأن تقول هذا بصدد ما

  ؟ ن باءكم وحدها اليت جترأ٬، أم )ياًء(النعماين 

 :قال(: مبا ورد يف رسائل الشيخ املفيد٬، وهو التايل كذلك واستشهد كاتب السطور
األول ما يف هذا اخلرب الذي روته  :قال .وما وجهها ووجه داللتها ٬،فأرنا طرق هذه األخبار

دخلت على أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه  :العامة واخلاصة وهو خرب كميل ابن زياد قال
واهللا ما  :فقال ؟ يا موالي ما لك تنكث األرض أرغبة فيها :وهو ينكث يف األرض فقلت له

ميأل األرض  ولكين أفكر يف التاسع من ولد احلسني هو الذي ٬،رغبت فيها ساعة قط
يا كميل بن  .تكون له غيبة يرتاب فيها املبطلون ٬،وجوراً كما مألت ظلماً وعدالً قسطاً
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وأما باطن مغمور لكيال  ٬،أما ظاهر مشهور شخصه ٬،ال بد هللا يف أرضه من حجة ٬،زياد
  .)١( )وإمنا اقتصرنا على موضع الداللة ٬،واخلرب طويل .تبطل حجج اهللا

الشيخ املفيد مل يكن بصدد سرد  نّأفمن الواضح  اإلفالس٬،استشهاده هذا عني : أقول
واخلرب طويل٬، وإمنا اقتصرنا على : (لعله هذا يفسر قولهالرواية٬، بل االحتجاج مبضمو·ا٬، و

ن الشيخ املفيد كان يصوغ اخلرب بكلماته أالظاهر من كالمه  أن ٬، كما)موضع الداللة
 كميل بن زياد وبني األصبغ بن نباتة٬، وحبسب ما خيطر يف ذاكرته٬، ولعله هلذا خلط بني

  ! فهنيئاً لكم هذا املستوى من االستدالل

ولعل ما يرويه الشيخ املفيد رواية أخرى غري تلك الواردة من طريق األصبغ بن : أقول
نباتة٬، وعلى هذا ال يبقى لعكاز كاتب السطور عني وال أثر٬، ويظهر عرجه لألعمى فضالً 

  .عن ظهوره للمبصر

  :)صلى اهللا عليه وآله(وصية رسول اهللا  •

على طريقة املتصيدين الفاشلني يعترض كاتب السطور على قول السيد أمحد    ١
امسه وصفاته ومسكنه  نت روايات أهل البيت واملهدي األول بيَّ(: احلسن التايل

إسرائيلي نّ الناس يقولون عنه أأي   أي إسرائيل   فامسه أمحد وكنيته عبد اهللا ٬، بالتفصيل
  .)ال كنية حبسب الوصية اسم "اهللا عبد"إن ( :بقوله٬، )ورغم أنوفهم٬، قهراً عليهم

مل يذكر الوصية يف كالمه٬، وهذا كافX  ýالسيد أمحد احلسن  نّأوعلى الرغم من 
إن : يف إبطال كالم كاتب السطور٬، وعلى الرغم من سخف هذا اإلشكال٬، إال أننا نقول

) املهدي(الكنية واللقب يصح أن نسميهما امسا٬ً، وال أدري ملاذا مل يلتفت هذا املتصيد لكلمة 
  .كلمة اسم فهي لقب ومع ذلك أطلق عليه رسول اهللا 

على الرغم من إقراره بصحة استفادة وجود الوصي أمحد يف عصر الغيبة الكربى    ٢
مرض نفسه يدفعه لإلشكال بأنه قد يكون هلا معىن آخر  إال أنّ) أول املؤمنني(من عبارة 

                                                            
  .١٣ – ١٢ص ٢ج :الشيخ المفيد - رسائل في الغيبة  -١
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مث يسطر مجلة من اآليات القرآنية٬، وهي مجيعها ال تعارض املعىن الذي ! ي�عرف بعد الظهور
  .هو على القول إ·ا تعارضه نقول به٬، حبيث مل جيرؤ

مع جاثليق النصارى ورأس  Xإن األنصار حيتجون حبديث اإلمام الرضا ( :يقول   ٣
إن هذا غري ( :٬، ويقول)اجلالوت اليهودي على أن الوصية ال ميكن أن يدعيها غري صاحبها

أن امسه الشريف قد ورد يف الكتب  وهو الزعم بأن دليل إثبات نبوة النيب حممد ٬، صحيح
  .)السماوية املقدسة

  :·ا تدور حول االسمأترى لهاك اقرأ الرواية  :اجلواب

نه حضر يف البصرة يف أيف حديث طويل : (Xعن حممد بن الفضل٬، عن الرضا (
جملس عظيم فيه مجاعة من العلماء وفيه جاثليق النصارى ورأس اجلالوت٬، فالتفت الرضا 

X لو دل اإلجنيل على : قال ؟ هل دل اإلجنيل على نبوة حممد: إىل اجلاثليق وقال
فقال  .أخربين عن السكتة اليت لكم يف السفر الثالث :Xفقال ذلك ملا جحدناه٬، 

فإن أقررتك إنه اسم  :Xقال الرضا . اسم من أمساء اهللا ال جيوز لنا أن نظهره: اجلاثليق
 ٬، قاالما جاء يف اإلجنيل والتوراة من ذكر للرسول  Xوبعد أن ذكر اإلمام  ... حممد

واهللا لقد أتى مبا ال ميكننا رده وال دفعه إال جبحود اإلجنيل :   أي اجلاثليق ورأس اجلالوت  
٬، ولكن مل يتقرر عندنا )عليهما السالم مجيعاً(والتوراة والزبور٬، وقد بشر به موسى وعيسى 

بالصحة إنه حممد هذا٬، فأما امسه حممد فال يصح لنا أن نقر لكم بنبوته وحنن شاكون إنه 
بالشك٬، فهل بعث اهللا من قبل أو من بعد٬، من احتججتم  :Xفقال الرضا . حممدكم

 .)١( )اخل.. .فأحجموا عن جوابه ؟ آدم إىل يومنا هذا نبياً امسه حممد

يف كتب النصارى٬، بل كنا  مث إننا يا متصيد مل نكن بصدد بيان أدلة رسول اهللا 
يقتضي أن يكون صاحب الوصية هو وحده من  Xبصدد بيان إن استدالل اإلمام الرضا 

  .حيتج ¡ا٬، فاتقوا اهللا قليالً وفارقوا شياطني اإلنس

                                                            
 .١٩٥ – ١٩٤ص: إثبات الهداة -١
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أما حديثه عن التتبري فيالحظ عليه التدليس الواضح والكذب املتعمد٬، فهو وإن نقل عن 
فيكون املعىن أن اهللا ينقص عمره أو (: لسان العرب معىن القطع إال أنه أمهله حني قال

وال ! واعترض كذلك بأن الكالم متوجه ملن يدعي اإلمامة ال الوصية!  )يثلم منه يكسره أي
  ؟ أدري من خدعه وقال له إننا نقول غري هذا

   كما يزعم    ألن الرواية ؛ال ختلو من اخللل والتصحيف الوصية إن رواية( :يقول   ٤
  .)Xتقول إن اسم املهدي ال يصح إال لإلمام علي 

مساك اهللا تعاىل يف مسائه علياً املرتضى وأمري (: الرواية مل تقل هذا٬، بل قالت :اجلواب
املؤمنني والصدMيق األكرب والفاروق األعظم واملأمون واملهدي٬، فال تصح هذه األمساء 

 .)ألحد غريك

بلقب أمري  Xوإثبات صفة لشخص ال يقتضي نزعها عن غريه٬، أما اختصاص علي 
  .نه ميريهم العلمأوهي  املؤمنني فلعلة ذكروها 

فال تصح هذه : (٬، أي يف السماء وتقول)مساك اهللا يف مسائه: (الرواية تقول نّأكما 
وأيضاً ورد . ٬، وليس امساً منفرداً منها مثل اسم املهدي٬، أي مبجموعها)األمساء ألحد غريك

كلهم مهديون٬، وس�مي اإلمام املهدي باملهدي٬، فهذه الروايات  يف الروايات بأن األئمة 
إن وصف املهدي ال   على سبيل املثال   ختصص اإلطالق يف رواية الوصية٬، فيكون املعىن 

باملعىن األكثر كماال٬ً، أي إن علياً هو املصداق األعلى واألكمل  Xيصح على غري علي 
  .لوصف املهدي

رض مع الرواية اليت تقول إن املهدي يبايع بني الركن رواية الطوسي تتعا(: يقول   ٥
٬، واملعروف بأن الذي يبايع بني الركن "اهللا واملهدي أمحد وعبد"واملقام وله ثالثة أمساء 
  ! )واملقام هو اإلمام املهدي
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 تؤكد رواية الوصية٬، وتدل على أن ةلو عكست ألصبت٬، فالرواية األخري: ونقول له
أمحد٬، والرواية اليت سقتها عن اإلمام الباقر يراد منها أمحد  هو يبايع بني الركن واملقام من
  .أيضاً

بعد أن يأخذ البيعة من  Xوال تكذب على األنصار فهم مل يقولوا إن اإلمام املهدي 
 ؟ واعلم الناس بني الركن واملقام يأخذ البيعة لوصيه٬، وهذه كتبهم فقل لنا أين قالوا ما تزعم

  .٬، فهو مل يأت ليطلب جمده٬، بل جمد من أرسلهXإمنا يأخذ البيعة ألبيه  Xإن أمحد 

 إن سياق احلديث يدل على أن املراد من االبن هو املباشر٬، فقول النيب ( :يقول   ٦
  !!) أي االبن املباشر للنيب عن طريق الزهراء "فليسلمها إىل ابين"

؟ وإذا كان ميزح فمزاحه  نه جادأال أدري حقاً هل كاتب السطور ميزح أم  :اجلواب
  ؟ مسج للغاية٬، فما بالك به وهو جاد

٬، وهو من ابنته ابناً مباشراً لرسول اهللا  Xيكون احلسني  نطيب إذا كان ممكناً أ
ه ابناً مباشراً لإلمام املهدي من ولد Xالزهراء٬، فلماذا ال يكون السيد أمحد احلسن 

 )مباشر(٬، فما معىن كلمة سلمان؟ مث طاملا قلتم إن احلسني هو االبن املباشر لرسول اهللا 
  ؟ بالنسبة لكم

؟ إن كون اإلمامة يف األعقاب وأعقاب األعقاب يقررها  مث عن أي سياق تتحدث
واالبن ابن وإن نزل٬، واألب أب وإن عال٬، وهذا  )ذرية بعضها من بعض(التنصيب اإلهلي٬، 

٬، وإذا كان )السالم عليك يا أبه(: ٬، بقولهيسلم على رسول اهللا  Xاإلمام الكاظم 
 ورسول اهللا  Xأباه٬، فهو ابنه بال شك٬، واآلباء بني اإلمام الكاظم  رسول اهللا 

عدة من (: ايفروى يف الك. Xواإلمام املهدي  Xأكثر مما بني السيد أمحد احلسن 
حضرت أبا  :قال ٬،عن بعض أصحابنا ٬،عن علي بن حسان ٬،عن سهل بن زياد ٬،أصحابنا

وهارون اخلليفة وعيسى بن جعفر وجعفر بن حيىي باملدينة قد جاؤوا إىل  Xاحلسن األول 
 ٬،فتقدم هارون فسلم وقام ناحية ٬،فأىب ٬،تقدم :Xفقال هارون أليب احلسن  قرب النيب 

فتقدم عيسى فسلم ووقف مع  ٬،فأىب ٬،تقدم :Xوقال عيسى بن جعفر أليب احلسن 
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فتقدم جعفر فسلم ووقف مع هارون  ٬،فأىب ٬،تقدم: Xجعفر أليب احلسن  :فقال ٬،هارون
أل اهللا الذي اصطفاك واجتباك السالم عليك يا أبه أس: فقال Xوتقدم أبو احلسن 

 ٬،نعم: ؟ قال مسعت ما قال: هارون لعيسى: فقال .وهداك وهدى بك أن يصلي عليك
  .)١( )أشهد أنه أبوه حقاً: نفقال هارو

  ! على األقل كونوا منصفني كهارون يف هذه الواقعة

أما تعليقه على الرواية اليت فيها إن اإلمامة يف األعقاب وأعقاب األعقاب٬، فها هو 
بكسر القاف وسكو·ا الولد وولد الولد٬، وأعقاب  "العقب" و(: بقوله الشيخ الطرحيي جييبه

  .)٢( )أوالد األوالد: األعقاب

وإذا كان األعقاب الولد وولد الولد٬، فهي تشري إىل األبناء املباشرين٬، فيكون أعقاب 
  .األعقاب غريهم

إذا قلنا يف رجل قوالً فلم يكن فيه وكان يف (: أما كالمه خبصوص ما ورد عنهم 
٬، فهي روايات كثرية يدل سياقها على أ·ا يف القائم٬، )ولده فال تنكروا ذلكولده أو ولد 

  : ل تقدير يكون القائم أحد مصاديقها٬، وإليكم هذه الرواية اليت تبني األمرأقأو على 

إن اهللا تعاىل أوحى إىل عمران أين واهب (: ٬، قالXعن أيب بصري٬، عن أيب عبد اهللا 
األكمه واألبرص وحييي املوتى بإذن اهللا٬، وجاعله رسوالً لك ذكراً سويا٬ً، مباركا٬ً، يربئ 

إىل بين إسرائيل٬، فحدث عمران امرأته حنة بذلك وهي أم مرمي٬، فلما محلت كان محلها 
رب إين وضعتها أنثى وليس الذكر كاألنثى٬، : �ا عند نفسها غالم٬، فلما وضعتها قالت

ا وضعت٬، فلما وهب اهللا تعاىل واهللا أعلم مب 8أي ال يكون البنت رسوال٬ً، يقول اهللا 
ملرمي عيسى كان هو الذي بشر به عمران ووعده إياه٬، فإذا قلنا يف الرجل منا شيئاً وكان 

  .)٣( )يف ولده أو ولد ولده فال تنكروا ذلك

                                                            
  .٥٥٣ص ٤ج :الشيخ الكليني -الكافي  -١
  .٢١٥ص ٣ج :الشيخ الطريحي -مجمع البحرين  -٢
  .١ح ٥٣٥ص ١ج: الكافي -٣



 ١٠٥........................................ هي احلق املبني  Xأمحد احلسن  دعوة السيد

 

أما ما زعمه كاتب السطور من أن . وعيسى هو قائم بين إسرائيل٬، كما هو معروف
املهدي حممد بن احلسن قائماً وال مهديا٬ً، فمردود٬، مبا ورد يف هذا يقتضي أن ال يكون اإلمام 

الروايات من تسميته باملهدي والقائم٬، وعليه يكون مراد الرواية قيد البحث اإلشارة إىل قائم 
  .ومهدي آخر مل يصرحوا بامسه لضرورات تتعلق باالختبار وغريه

لألنصار قوالً فيها٬، ومل يذكر فقد نسب  )يصلح اهللا أمره يف ليلة(: أما حديثه عن رواية
املصدر٬، فعليه أن حيدد املصدر٬، فلسنا يف نقاش مقاهý فارغ تذكر األمور فيه وتنسب األقوال 
هكذا دون مستند٬، وإذا كان هذا شأن حوزات آخر الزمان٬، فاعلموا إن هذا ال ميت للعلم 

  .بصلة

  .)إال مبعرفة األمساء الرواية مل تذكر أمساء املهديني٬، وال يتم اإلميان( :يقول   ٧

مث إن . هذا خترص بال دليل٬، وقد ب̈ينا فيما تقدم أن معرفة إمام الزمان تكفي :اجلواب
٬، وهو أحكم منكم٬، إن كنتم تؤمنون به٬، فمقتضى من مل يذكر األمساء هو رسول اهللا 

املذكور  اإلميان به يستدعي أن تؤمنوا بوجود مهديني بعد األئمة على اإلمجال وتؤمنوا بأوهلم
امسه يف الوصية على التفصيل٬، هذا هو امتحانكم فانظروا ألنفسكم٬، وال يستخفنكم 

  .الشيطان بوساوسه

يا طلحة٬، ألست قد شهدت رسول .. .(: ينقل هذه الرواية الواردة يف كتاب سليمو
فقال صاحبك ما  ٬،حني دعا بالكتف ليكتب فيها ما ال تضل األمة وال ختتلف اهللا 
. بلى٬، قد شهدت ذاك: قال ؟ مث تركها فغضب رسول اهللا ) إن نيب اهللا يهجر: (قال
وبالذي أراد أن يكتب فيها وأن  فإنكم ملا خرجتم أخربين بذلك رسول اهللا : قال

٬، )قد علم من األمة االختالف والفرقة 8أن اهللا : (فأخربه جربائيل. يشهد عليها العامة
Mما أراد أن يكتب يف الكتف وأشهد على ذلك ثالثة رهط مث دعا بصحيفة فأملى علي :

سلمان وأبا ذر واملقداد٬، ومسى من يكون من أئمة اهلدى الذين أمر اهللا بطاعتهم إىل يوم 
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حلسني مث تسعة من ولد مث ا  وأدىن بيده إىل احلسن    فسماين أوهلم مث ابين هذا. القيامة
  .)١()  يعين احلسني    ابين هذا

ويعترف بعد إيرادها بأ·ا جمملة٬، ولكنه يدلس قائالً إ·ا صرحت بأمساء األئمة مفترضي 
  ! الطاعة إىل يوم القيامة٬، وإن عددهم إثنا عشر

 القيامةإىل يوم هذه الرواية بني أيدينا٬، فأين ما زعمه من إ·ا صرحت بأن األئمة  :أقول
عددهم إثنا عشر٬، وأين هي أمساؤهم اليت صرحت ¡ا كما زعم٬، أيكون الكذب هكذا 

طبعاً هو بقوله هذا حياول استباق من قد ي�شكل عليه ؟  جهاراً ·ارا٬ً، دون خجل وال حياء
قلت قبل قليل إن رواية الوصية : ليوصد الباب يف وجهه٬، ومينعه من توجيه اإلشكال التايل له

أمساء املهديني٬، وقلت إن اإلميان ال يكون إال بأمساء على حد تعبريك٬، فكيف تستدل مل تذكر 
  ؟؟ ¡ذه الرواية وهي بال أمساء

وهذه الرواية تتعارض مع رواية الطوسي٬، ألن رواية سليم تقول بأن (: مث ما معىن قوله
  ؟ )هؤالء هم أئمة اهلدى املفروض طاعتهم إىل يوم القيامة ال إىل ظهور املهديني

ومسى من يكون من أئمة اهلدى الذين أمر اهللا بطاعتهم (: Xإن قول األمري  :أقول
لنفسه واحلسن  Xأما ذكره . يشمل املهديني٬، فحكمهم قبل يوم القيامة )إىل يوم القيامة

ألن إثبات الشيء ال  ؛٬، فال ينفي وجود غريهمتسعة من ولد احلسني إشارته لواحلسني و
ينفي سواه٬، وهذا املقدار من األئمة هم موضع ابتالء الناس وقتها٬، فيكون ذكرهم حمتم 

  .آنذاك حبسب الضرورة املذكورة٬، بينما ال ضرورة حتوج لذكر املهديني 

ال تعين ذكر األمساء٬، بل اإلشارة إىل األئمة٬، وإال تكون ) مسى: (Xقوله  نّأعلماً 
  .علي واحلسن واحلسني  أمساءي املضطربة٬، أل·ا مل تذكر غري رواية س�ليم ه

ومثل هذا الكالم ينطبق على الرواية اليت تتحدث عن الوصية املختومة اخلاصة بكل 
وصي٬، فهي ال تعارض رواية الوصية٬، فكما قلنا ذكر العدد وإثباته ال ينفي ما عداه٬، وقوله 

                                                            
  .٢١١ص :تحقيق محمد باقر األنصاري - آتاب سليم بن قيس  -١
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اً ال يعين أن األوصياء إثنا عشر٬، كما يتخرص يف بعضها إن الصحيفة خمتومة بإثين عشر خامت
ألنه أقل ما ميكن أن يقال هنا هو أن املهديني سيأيت تكليفهم يف وقتهم٬،  ؛كاتب السطور

إذن من العجز . وقد ورد يف روايات كثرية إن املهدي يأيت بأمر جديد غري ما سبق
واإلفالس٬، بل هو واهللا من مرض القلوب أن يتمسك املرء بتخرصات مل تنص عليها 

ن وسهل٬، وي�عرض باملقابل عن عشرات الروايات٬، وال هي ظاهرة فيها٬، بل دفعها ممك
  .صوص اليت تدل على وجود املهدينيالن

عن  ٬،عن موسى بن سعدان ٬،حدثنا حممد بن احلسني(: أما كالمه خبصوص الرواية التالية
إن جربئيل  :يقول Xمسعت أبا عبد اهللا  :قال ٬،عن عبد اهللا بن سنان ٬،عبد اهللا بن قاسم

ع خواتيم من ذهب وامر إذا حضره اجله ان يدفعها اتى رسول اهللا بصحيفة خمتومة بسب
 أنإىل علي بن أيب طالب فيعمل مبا فيه وال جيوزه إىل غريه وان يأمر كل وصى من بعده 

  .)١( )يفك خامته ويعمل مبا فيه وال جيوز غريه

حيث زعم أ·ا من تصحيف النساخ٬، أو حتريف الواقفية٬، فهو كالم ال دليل عليه٬، 
  .أن يرجئ الكالم فيها  لو أنه أتقى اهللا   وكان ميكنه 

الوصية نزلت من : أنه قال Xاهللا جعفر بن حممد  عن أيب عبد(: أما هذه الرواية
كتاب خمتوم إال  كتاباً خمتوما٬ً، ومل يرتل على رسول اهللا السماء على رسول اهللا 

يا حممد٬، هذه وصيتك يف أمتك إىل أهل بيتك٬، فقال رسول : Xالوصية٬، فقال جربئيل 
جنيب اهللا منهم وذريته ليورثك علم النبوة قبل : فقال ؟ أي أهل بييت يا جربئيل: اهللا 

اخلامت األول ومضى ملا أمر فيه مث فتح  Xإبراهيم وكان عليها خواتيم٬، ففتح علي 
اخلامت الثالث فوجد فيه  Xاحلسني اخلامت الثاين ومضى ملا أمر به٬، مث فتح  Xاحلسن 

أن قاتل وأقتل وتقتل واخرج بقوم للشهادة٬، ال شهادة هلم إال معك ففعل٬، ومث دفهعما 
ومضى٬، ففتح علي بن احلسني اخلامت الرابع فوجد فيه أن أطرق  Xإىل علي بن احلسني 

د فيه ففتح اخلامت اخلامس فوج Xواصمت ملا حجب العلم٬، مث دفعها إىل حممد بن علي 

                                                            
  .١٦٦ص :محمد بن الحسن الصفار - بصائر الدرجات  -١
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أن فسر كتاب اهللا تعاىل وصدق أباك وورث ابنك العلم واصطنع األمة٬، وقل احلق يف 
: فقال معاذ بن كثري اخلوف واألمن وال ختش إال اهللا٬، ففعل٬، مث دفعها إىل الذي يليه٬،

 .ما بك يف هذا إال أن تذهب يا معاذ فترويه عين نعم أنا هو :فقال ؟ وأنت هو: فقلت له
  .)١( )حسبك :فقال ؟مث من: اثين عشر امساً مث سكت٬، فقلتحىت عدد عل̈ي 

على العكس متاماً من زعمه بأ·ا تدل على أن األئمة إثنا عشر٬، تدل على وجود  ٬،فهي
إن هذا املقدار  فحسبك تعين ٬،)حسبك(ال ) هذا كل شيء(املهديني بعدهم٬، وإال لقال له 

  .ممتحناً بهفأنت لست مكلفا٬ً، وال يكفيك٬، وإن كان يوجد غريه٬، 

: Xقال أبو عبد اهللا : و¡ذا االسناد٬، عن املفضل بن عمر قال(: أما الرواية التالية
على منرب الكوفة وحوله أصحابه ثالمثائة وثالثة عشر رجال  Xالقائم  كأين أنظر إىل

عدة أهل بدر٬، وهم أصحاب األلوية وهم حكام اهللا يف أرضه على خلقه٬، حىت يستخرج 
فيجفلون عنه إجفال  من قبائه كتابا خمتوما خبامت من ذهب عهد معهود من رسول اهللا 

يبا٬، كما بقوا مع موسى ابن عمران الغنم البكم٬، فال يبقى منهم إال الوزير وأحد عشر نق
X  فيجولون يف األرض وال جيدون عنه مذهبا فريجعون إليه٬، واهللا إين ال عرف الكالم

  .)٢( )الذي يقوله هلم فيكفرون به

شكل على الناس٬، وليس الرواية ت� ال يتالوصية ال يالعهد املذكور فيها ه نّأفهو يزعم 
وكالمه هذا جهل فاضح٬، فالعهد الذي تشري له الرواية هو  !! املذكورة يف غيبة الطوسي

به لكالم يقوله٬،  ايستدل به على فعله بعد أن يكفرو هتكليف اإلمام اخلاص به٬، بداللة أن
  .مما عهده له رسول اهللا  هو فيخرج العهد هلم ليطمأنوا أن ما قاله

ذلك قريش٬، وهو قول يدخل املدينة فيغيب عنهم عند ... (: الرواية التالية هويؤكد
واهللا لودت قريش أي عندها موقفا واحدا جزر جزور بكل ما : "Xعلي بن أيب طالب 

مث حيدث حدثا فإذا هو فعل ذلك قالت " ملكت وكل ما طلعت عليه الشمس أو غربت

                                                            
  . ٥٣ – ٥٢ص: الغيبة للنعماني -١
  .٦٧٣ – ٦٧٢ص :الشيخ الصدوق - آمال الدين وتمام النعمة  -٢
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ولو كان علويا ما  ٬،فواهللا أن لو كان حممديا ما فعل ٬،اخرجوا بنا إىل هذه الطاغية :قريش
فيقتل املقاتلة ويسيب الذرية مث ينطلق  ٬،فيمنحه اهللا أكتافهم ٬،فعل ولو كان فاطميا ما فعل

حىت يرتل الشقرة فيبلغه أ�م قد قتلوا عامله فريجع إليهم فيقتلهم مقتلة ليس قتل احلرة 
ن أيب طالب والوالية لعلي ب ٬،إليها بشئ مث ينطلق يدعو الناس إىل كتاب اهللا وسنة نبيه

حىت إذا بلغ إىل الثعلبية قام إليه رجل من صلب  ٬،والرباءة من عدوه ٬،صلوات اهللا عليه
يا هذا  :وأشجعهم بقلبه ما خال صاحب هذا االمر فيقول ٬،أبيه وهو من أشد الناس ببدنه

 ؟ أم مباذا فواهللا إنك لتجفل الناس إجفال النعم أفبعهد من رسول اهللا  ؟ ما تصنع
] له[فيقول  .واهللا لتسكنت أو ألضربن الذي فيه عيناك :وىل الذي وىل البيعةفيقول امل

فالن العيبة أو ] يا[معي عهدا من رسول اهللا هات يل  اسكت يا فالن إي واهللا إن :القائم
جعلين اهللا فداك أعطين رأسك  :الزنفيلجة فيأتيه �ا فيقرؤه العهد من رسول اهللا فيقول

جدد لنا بيعة فيجدد هلم  ٬،جعلين اهللا فداك :قبل بني عينيه مث يقولفي ٬،اقبله فيعطيه رأسه
  .)١( )بيعة

العهد املشار إليه فيه تكليفه اخلاص٬، وليس هو الوصية مبعىن  والرواية واضحة يف أنّ
  .النص على إمامة األئمة 

أما الرواية اليت قدم ¡ا لكالمه فهي تدل على غري ما يزعمه٬، فهي تدل على أن التعرف 
قلنا : عن احلارث بن املغرية النضري٬، قال(: عليه يتم من خالل الوصية٬، وهذه هي الرواية

بالسكينة والوقار والعلم  :مبا يعرف صاحب هذا األمر؟ قال: Xأليب عبد اهللا 
  .)٢()والوصية

  :الرجعة •

٬، إن أول من يرجع هو خبصوص الرجعة حتدثت الروايات الواردة عن آل حممد 
٬، وإنه يرجع على اإلمام الذي ال عقب له٬، فعن احلسن بن علي اخلراز٬، Xاإلمام احلسني 

                                                            
  .٣٤٣ – ٣٤٢ص ٥٢ج :العالمة المجلسي - بحار األنوار  -١
 .١٣٨ص ٥٢ج: بحار األنوار -٢
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. نعم :قال ؟ أنت اإلمام: فقال له Xدخل علي بن أيب محزة على أيب احلسن الرضا (: قال
أنسيت�  :فقالين مسعت جدك جعفر بن حممد يقول ال يكون اإلمام إال وله عقب٬، إ: فقال له

ال يكون اإلمام إال : Xليس هكذا قال جعفر٬، إمنا قال جعفر ! ؟ يا شيخ٬4، أو تناسيت
صدقت¶ : فقال له .وله عقب٬، إال اإلمام الذي خيرج عليه احلسني بن علي فإنه ال عقب له

  .)١( )جعلت� فداك هكذا مسعت� جدك يقول

ومعىن كونه ال عقب له واضح جدا٬ً، وهو إنه ال ذرية له٬، ولكن العاجزين عن مواجهة 
أقول قد يكون (: احلقيقة حياولون املغالطة بكل طريقة٬، فكاتب السطور يقول ¡ذه اخلصوص

بل االبن الذي خيلف اإلمام ويكون  املقصود من العقب يف هذا احلديث ليس مطلق الذرية
  ! )إماماً بعده

٬، وهل قدقدتكم هذه إال )٢( وما الذي اضطركم لئن تقدقدوا ٬،سبحان اهللا :أقول
فالعقب كما فسرها كاتب السطور نفسه يف موضع . فضيحة ال تصدر ممن فيه مسكة عقل

  ؟  )الذي خيلف اإلمام( فكيف استحالتسابق يعين األوالد٬، 

  :تأييداً لزعمه ¡ذا احلديثويستشهد 

 ؟ أيكون إمام ليس له عقب :Xقلت أليب احلسن الرضا  :عن حنان بن سدير قال(
قال أبو  .أما انه ال يولد يل إال واحد ولكن اهللا منشي منه ذرية كثرية :فقال أبو احلسن

  .)٣( )خداش مسعت هذا احلديث منذ ثالثني سنة

أي ال يولد يل إال عقب واحد  "ال يولد يل إال واحدأما انه "معىن  إنّ(: ويعلق قائالً
خيلفين ويكون هو اإلمام بينما بقية أوالده ليسوا بأئمة ألن اإلمامة ال تكون يف أخوين عدا 

  .)احلسن واحلسني

  :ظاهرة يف عموم الذرية) العقب(ن ويرد عليه٬، وبصرف النظر عن كو

                                                            
  .٢٢٤ص: ، الغيبة للطوسي٧٣ص ٢ج: النجم الثاقب -١
  .قد وقد: قدقد أي قال -٢
  .٩٥ص ٣ج :ابن أبي الفتح اإلربلي - آشف الغمة  -٣
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كما    ملا تقول٬، فاملهديون  إن هذا احلديث ال ينفعك بشيء٬، وعليك أن تنتبه   ١
أئمة وأوصياء٬، وعليه ال يكون لالستشهاد ¡ذا احلديث   نصت الروايات على ذلك 

ذلك أنك تريد أن املهدي أو القائم الذي خيرج عليه احلسني ال إمام يف عقبه٬، وقد . موضع
  .لديه ذرية فيهم أئمة Xثبت أن اإلمام املهدي 

على   لد له أبداً غري واحد٬، وإذا كانت األخبار إن احلديث ظاهر يف أنه ال يو   ٢
تذكر له عدة أوالد٬، فإن هذا ال ينقض ما قلنا    الرغم من اضطرا¡ا٬، وتضار¡ا أحياناً 

  .الحتمال حصول البداء

بصرف النظر عن ظاهر احلديث٬، أقول إن ما يريده كاتب السطور هو ختصيص    ٣
معىن العقب باإلمام حصرا٬ً، ومثل هذا التخصيص ال يساعد عليه احلديث فسياقه يدل على 

وهذا املعىن واضح فحنان بن سدير يسأل . أن السؤال وقع قبل أن يلد لإلمام الرضا ذرية
٬، أي إنه يبدو سؤاالً عاما٬ً، ولكن جواب اإلمام يوضح )أيكون إمام ليس له عقب(: اإلمام

أما انه ال يولد  :فقال أبو احلسن(: أن السائل كان يقصد اإلمام الرضا حصراً فأجابه بقوله
٬، أي إن تركيز اإلمام يف اجلواب على نفسه )يل إال واحد ولكن اهللا منشي منه ذرية كثرية

X ؤال٬، ويدل عليه كذلك سكوت السائل يدل على أنه فهم أنه هو املقصود من الس
وعليه يكون املفهوم من احلديث إن السائل الذي مل ير عقباً لإلمام أراد أن . وعدم تعقيبه

وهذا ال . يستفهم عن مصري اإلمامة بعده فأخربه اإلمام إنه سيلد له مولود يكون اإلمام بعده
  .عالقة له بالزعم الذي ذهب له كاتب السطور

السطور أن احلديث التايل يؤيد مقالته٬، والعكس هو الصحيح٬، واحلديث ويظن كاتب 
  :هو

 ٬،جعلت فداك :دخلت عليه بالقادسية فقلت له :عن أمحد بن حممد بن أيب نصر قال(
وإمنا أريد فكاك رقبيت من  ٬،واخلطب فيه جليل ٬،وأنا أجلك ٬،يءأريد أن أسألك عن ش إين
قلت  ."يد أن تسألين عنه إال سألتين عنهتر شيئاًال تدع " :فقال ٬،فرآين وقد دمعت .النار
 ٬،عن خليفته من بعده   وهو نازل يف هذا املوضع    إين سألت أباك  ٬،جعلت فداك :له
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 ٬،عن اإلمامة فيمن تكون من بعدك  وليس لك ولد   وقد سألتك منذ سنني  ٬،فدلين عليك
 ؟ فأيهما عندك مبرتلتك اليت كانت عند أبيك ٬،وقد وهب اهللا لك ابنني ٬،"يف ولدي" :فقلت

قد رأيت ما  ٬،جعلت فداك :فقلت له ."ليس هذا وقته ٬،هذا الذي سألت عنه" :فقال يل
لو كان الذي ختاف  ٬،كال إن شاء اهللا" :فقال .ولست آمن من األحداث ٬،ابتلينا به يف أبيك

أما علمت أن اإلمام الفرض عليه  .كان مين يف ذلك حجة أحتج �ا عليك وعلى غريك
والواجب من اهللا إذا خاف الفوت على نفسه أن حيتج يف اإلمام من بعده حبجة معروفة 

 ح�تَّى ه�د�اه4م� إِذْ ب�ع�د� قَو�ماً ل�ي4ض�ل� اللّه4 كَانَ و�م�ا﴿ إن اهللا تبارك وتعاىل يقول يف كتابه ٬،مبينة
غري ما على  جييءفإن األمر  ٬،وطيب أنفس أصحابك نفساً فطب )١(﴾ي�تَّقُونَ مَّا لَه4م ي4ب�يِّن�

  .)٢( )"حيذرون إن شاء اهللا تعاىل

بقصد   كما يف احلديث السابق   وهذا احلديث يبني أ·م إمنا سألوا اإلمام عن عقبه 
معرفة اإلمام من بعده٬، وهلذا أجا¡م مبا أجاب به هناك٬، بأنه سيلد له من يتوىل اإلمامة بعده٬، 

  .وال عالقة هلذا بتقييد معىن العقب باإلمام

  :  ويستدل كاتب السطور باحلديث التايل

يثور سرايا على السفياين إىل : ؟ قال يا موالي مث ماذا يصنع املهدي: قال املفضل.. (.
يف اثين عشر ألف  Xمث يظهر احلسني  .مشق٬، فيأخذونه ويذحبونه على الصخرةد

مث  .فيا لك عندها من كرة زهراء بيضاء ٬،يق واثنني وسبعني رجال أصحابه يوم كربالدMص�
Mيق األكرب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب خيرج الصدX ٬،وينصب له القبة بالنجف 

لكأين  ٬،وركن بأرض طيبة ٬،وركن بصنعاء ٬،وركن �جر ٬،ركن بالنجف :ويقام أركا�ا
فعندها تبلى  ٬،كأضواء من الشمس والقمر ٬،أنظر إىل مصابيحه تشرق يف السماء واألرض

  .)٣( )...وتذهل كل مرضعة عما أرضعت إىل آخر اآلية ٬،السرائر

                                                            
  .١١٥: التوبة -١
  .٣٧٧ – ٣٧٦ص :الحميري القمي - اإلسنادقرب  -٢
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 هذا احلديث ال يقوى على معارضة روايات املهديني املتواترة فيسقط من رأس٬، :أقول
على أن احلديث مل يكن بصدد ترتيب األحداث زمنياً  .هذا إذا افترضنا وقوع التعارض

الذي يفيد  )مث(ليستفاد منه وقوع الرجعة بعد اإلمام املهدي٬، السيما وإنه يستعمل احلرف 
مث خيرج (: ٬، ويعقب بقوله)...Xمث يظهر احلسني (: الترتيب املتراخي٬، فهو يقول

هو  ٬X، وإذا علمنا أن احلسني )Xؤمنني علي بن أيب طالب الصديق األكرب أمري امل
٬، يتأكد لنا آخر من يرجع٬، وبينهما يرجع األئمة واألنبياء  Xأول من يرجع وأن علياً 

  .عدم إرادته الترتيب الزمين لألحداث٬، فتسقط داللته اليت حاول تصيدها كاتب السطور

  :ويستدل كذلك باحلديث التايل

عدة من أصحابنا٬، عن سهل بن زياد٬، عن حممد بن احلسن بن مشون٬، عن عبد اهللا بن (
: يف قوله تعاىل Xعبد الرمحن األصم٬، عن عبد اهللا بن القاسم البطل٬، عن أيب عبد اهللا 

قتل علي بن أيب : قال ٬،﴾م�رَّت�ي�نِ اَألر�ضِ ف�ي لَت4فِْسد4ن� الْك�ت�ابِ ف�ي إِس�ر�ائ�يلَ ب�نِي إِلَى َقَض�ي�ن�ا﴿
 فَإِذَا﴿ ٬،Xقتل احلسني : قال ٬،﴾كَبِرياً ع4لُوMاً و�لَت�ع�لُنَّ﴿ ٬،Xوطعن احلسن  Xطالب 

 ب�أْسٍ أُو�ل�ي ل�ن�ا ع�ب�اداً ع�لَي�كُم� ب�ع�ثْن�ا﴿ Xفإذا جاء نصر دم احلسني  ﴾أُواله4م�ا و�ع�د4 ج�اء
ïقوم يبعثهم اهللا قبل خروج القائم  ﴾الدِّي�ارِ خ�الَلَ فَج�اس4واْ ش�د�يدX ًفال يدعون وترا 

 الْكَرَّةَ لَكُم4 ر�د�د�ن�ا ثُمَّ﴿ ٬،Xخروج القائم  ﴾مَّفْع4والً و�ع�داً و�كَانَ﴿ ٬،آلل حممد إال قتلوه
يف سبعني من أصحابه عليهم البيض املذهب لكل بيضة  Xخروج احلسني  )١(﴾ع�لَي�هِم�

الناس أن هذا احلسني قد خرج حىت ال يشك املؤمنون فيه وإنه ليس  إىلوجهان املؤدون 
فإذا استقرت املعرفة يف قلوب املؤمنني أنه  ٬،بدجال وال شيطان واحلجة القائم بني أظهرهم

جاء احلجة املوت فيكون الذي يغسله ويكفنه وحينطه ويلحده يف حفرته  Xاحلسني 
  .)٢( )وصي إال الوصيوال يلي ال) عليهما السالم(احلسني بن علي 

وهذا احلديث مثل سابقه٬، فاإلمام بصدد تفسري اآلية٬، وليس من شأنه ترتيب األحداث 
فهو احلجة الفعلي بينهم٬،  )واحلجة القائم بني أظهرهم(حسب وقوعها الزمين٬، أما معىن 
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خاص  )احلجة القائم(٬، وما زعمه كاتب السطور من أن مصطلح Xوليس اإلمام املهدي 
  :جهل منه ال أكثر٬، فقد ورد يف الكايف Xباإلمام املهدي 

عن أمحد بن عائذ عن أيب  ٬،عن الوشاء ٬،عن معلى بن حممد ٬،احلسني بن حممد األشعري(
واحد بعد  ٬،كلنا قائم بأمر اهللا :أنه سئل عن القائم فقال Xعن أيب عبد اهللا  ٬،خدجية

  .)١()يف جاء بأمر غري الذي كانفإذا جاء صاحب الس ٬،صاحب السيف ءواحد حىت جيي

  :وكذلك

عن عبد اهللا ابن  ٬،عن حممد بن احلسن بن مشون ٬،عن سهل بن زياد ٬،علي بن حممد(
قلت أليب عبد اهللا  :عن عبد اهللا بن سنان قال ٬،عن عبد اهللا بن القاسم البطل ٬،عبد الرمحن
X: ﴿الذي بني أظهرهم وهو قائم أهل إمامهم  :قال )٢(﴾بِإِم�ام�هِم� أُن�اسٍ كُل� ن�د�ع4و ي�و�م�
  .)٣( )زمانه

  :ويستدل باحلديثني التاليني

 Xعن أمحد بن حممد األيادي٬، يرفعه إىل أمحد بن عقبة٬، عن أبيه٬، عن أيب عبد اهللا (
احلسني : "من أول من خيرج ؟ قال: فقيل له ."نعم: "سئل عن الرجعة أحق هي ؟ قال

X ٬، خيرج على أثر القائمX"ال٬، بل كما ذكر اهللا : "الناس كلهم ؟ قالومعه : ٬، قلت
  ."بعد قوم قوماً )٤(﴾أَفْو�اجاً فَت�أْت4ونَ الصُّورِ ف�ي ي4نفَخ4 ي�و�م�﴿ :تعاىل يف كتابه

كما  يف أصحابه الذين قتلوا معه٬، ومعه سبعون نبياً Xويقبل احلسني : "Xوعنه 
هو  Xاخلامت٬، فيكون احلسني  ٬X، فيدفع إليه القائم Xبعثوا مع موسى بن عمران 

  .)٥() ")ويواري به يف حفرته(الذي يلي غسله وكفنه وحنوطه 

                                                            
  .٥٣٦ص ١ج :الشيخ الكليني -الكافي  -١
  .٧١: اإلسراء -٢
  .٥٣٧ – ٥٣٦ص ١ج -٣
 .١٨: النبأ -٤
  .١٨٢ – ١٨١ص :الحليالحسن بن سليمان  - مختصر البصائر  -٥
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وهو الذي ال عقب له٬، وليس هو  Xوالقائم يف هذا احلديث هو املهدي الثاين عشر 
ـ  Xاإلمام املهدي حممد بن احلسن  كما يظن كاتب السطور٬، وقد ورد وصف املهديني ب

  .يف أكثر من رواية )امالق̈و(

يف الروايات السابقة اليت (: ٬، وقوله)اخلامت(إن يف هذه الرواية توجد قرينة وهي :أما قوله
فهو كالم يثري  )ذكرناها يف الباب األول بأن الذين لديهم اخلامت هم أهل البيت اإلثين عشر

هو الرواية اليت حتدثت عن  )اليت ذكرناها يف الباب األول(الرثاء حقا٬ً، فالذي يعنيه من قوله 
الوصية اليت نزلت من السماء وعليها خواتيم كل إمام يفض اخلامت اخلاص به٬، واخلامت 

فيدفع (املقصود هو ما متهر به الكتب٬، أما اخلامت املقصود يف الرواية اليت يستدل ¡ا٬، أي قوله 
  .سفالظاهر منها هو أن اخلامت هنا يعين احملب )اخلامت Xإليه القائم 

فك  Xإن الوصية اليت نزلت من السماء فيها إثنا عشر خامتا٬ً، واحلسني : مث نسأله
خامته يف حياته وعمل مبا فيه٬، فهل زادت اخلوامت حىت يتسلم خامتاً جديداً من القائم؟ وإذا 

أما إذا قلت إن التكليف . كانت زادت فقد نقضت قولك السابق بأ·ا إثنا عشر ال غري
واحد هنا وهناك٬، وبالتايل هو تسلم نفس اخلامت السابق٬، فالنصوص تكذبك املتوجه للحسني 

  .ألنه يف الدنيا تكليفه أن خيرج لكربالء وي�ستشهد٬، ويف الرجعة يقتل أعداءه

حدثنا أبو  :قال ٬،وروى أبو عبد اهللا حممد بن سهل اجللودي(: ويستدل ¡ذه الرواية
 ٬،X مسجد أيب إبراهيم موسى بن جعفر اخلري أمحد بن حممد بن جعفر الطائي الكويف يف

حدثنا علي بن إبراهيم بن مهزيار  :قال ٬،حدثنا حممد بن احلسن بن حيىي احلارثي :قال
أسأل  ٬،خرجت يف بعض السنني حاجا إذ دخلت املدينة وأقمت ¡ا أياما :قال ٬،األهوازي

 ٬،وال وقعت يل عليه عني ٬،فما عرفت له خربا ٬،Xواستبحث عن صاحب الزمان 
 ٬،Xفاغتممت غما شديدا وخشيت أن يفوتين ما أملته من طلب صاحب الزمان 

فبينا أنا  ٬،كل ذلك أطلب ٬،فقضيت حجيت واعتمرت ¡ا أسبوعا ٬،فخرجت حىت أتيت مكة
متشح  ٬،متزر بربدة ٬،فإذا أنا بانسان كأنه غصن بان ٬،أفكر إذ انكشف يل باب الكعبة

 :وقال ٬،فانثىن إيل ٬،فارتاح قليب وبادرت لقصده ٬،قد كشف عطف بردته على عاتقه ٬،بأخرى
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أتعرف  :فقال .من األهواز :قلت ؟ من أي العراق :قال .من العراق :قلت ؟من أين الرجل
 :قال! وأغزر دمعته  ٬،وأكثر نيله ٬،فما كان أطول ليله ٬،رمحه اهللا :قال .نعم :قلت. اخلصييب

 :وقال ٬،مث صافحين وعانقين .الم أبا احلسنحياك اهللا بالس :قال .أنا هو :قلت .فابن املهزيار
 :قلت ؟ ما فعلت العالمة اليت بينك وبني املاضي أيب حممد نضر اهللا وجهه ٬،يا أبا احلسن

فلما قرأه استعرب حىت بل " حممد وعلي"عليه  دي إىل جييب وأخرجت خامتاًوأدخلت ي .معي
شرفك اهللا  ٬،فإنك زين األمة ٬،يرمحك اهللا أبا حممد :وقال ٬،طمره الذي كان على يده

ما  :مث قال ٬،مث صافحين وعانقين .فإنا إليكم صائرون ٬،وتوجك بتاج العلم واملعرفة ٬،باإلمامة
ما هو حمجوب عنكم  :قال .اإلمام احملجوب عن العامل :قلت ؟ الذي تريد يا أبا احلسن

 ٬،طت اجلوزاءإذا احن ٬،وكن على أهبة من لقائه ٬،قم إىل رحلك ٬،ولكن حجبه سوء أعمالكم
 ٬،فطابت نفسي وتيقنت أن اهللا فضلين .فها أنا لك بني الركن والصفا ٬،وأزهرت جنوم السماء

واستويت  ٬،واستويت على رحلي ٬،وخرجت إىل مطييت ٬،فما زلت أرقب الوقت حىت حان
فحياين  ٬،فخرجت فلحقت به .يا أبا احلسن :فإذا أنا بصاحيب ينادي إيل ٬،على ظهرها

ويرقى ذروة جبل إىل أن علقنا على  فما زال يهبط وادياً .سر بنا يا أخ :وقال ٬،بالسالم
فرتلت فصلى بنا الفجر  .انزل بنا نصلي باقي صالة الليل ٬،يا أبا احلسن :فقال ٬،الطائف
والقنوت يف كل  ٬،وأوتر فيها ٬،مها من صالة الليل :قال ؟ فالركعتني األوليني :قلت ٬،ركعتني

فلم يزل يهبط يب واديا ويرقى يب ذروة جبل حىت أشرفنا  .سر بنا يا أخ :وقال .صالة جائز
املح هل ترى  :قال ٬،فأمد عيين فإذا ببيت من الشعر يتوقد نورا ٬،على واد عظيم مثل الكافور

واحنط يف الوادي واتبعت األثر حىت إذا  .األمل :فقال .من الشعر أرى بيتاً :قلت ؟ شيئاً
 :قلت .دعها :وقال يل ٬،ونزلت عن مطييت ٬،راحلته وخالها صرنا بوسط الوادي نزل عن

مث سبقين ودخل  .هذا واد ال يدخله إال مؤمن وال خيرج منه إال مؤمن :قال ؟ فإن تاهت
فدخلت فإذا البيت يسطع  .فقد أذن لك بالدخول ٬،أبشر :وقال ٬،مسرعاً اخلباء وخرج إيلّ
 ٬،و�اراً قد كنا نتوقعك ليالً ٬،يا أبا احلسن :فقال يل ٬،فسلمت عليه باإلمامة ٬،من جانبه النور

د جتمل  :قال يل .مل أجد من يدلين إىل اآلن ٬،يا سيدي :قلت ؟ فما الذي أبطأ بك علينا
وجتربمت  ٬،ولكنكم كثرمت األموال ٬،ال :مث قال ٬،مث نكث بإصبعه يف األرض ؟ يدلك أحداً
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التوبة  :فقلت ؟ فأي عذر لكم اآلن ٬،وقطعتم الرحم الذي بينكم ٬،على ضعفاء املؤمنني
لوال استغفار بعضكم لبعض هللك من عليها  ٬،يا ابن املهزيار :مث قال .اإلقالة ٬،اإلقالة ٬،التوبة

أال    ومد يده     يا ابن املهزيار :مث قال .إال خواص الشيعة الذين تشبه أقواهلم أفعاهلم
وبويع السفياين يأذن لويل  ٬،وسار العماين ٬،وحترك املغريب ٬،أنبئك اخلرب أنه إذا قعد الصيب

فأجئ إىل الكوفة  ٬،فأخرج بني الصفا واملروة يف ثالمثائة وثالثة عشر رجال سواء ٬،اهللا
وأحج بالناس  ٬،وأهدم ما حوله من بناء اجلبابرة ٬،وأهدم مسجدها وأبنيه على بنائه األول

فأمر �ما  ٬،مها طريانوأخرج من �ا و ٬،واجئ إىل يثرب فأهدم احلجرة ٬،اإلسالمحجة 
فيفتنت الناس �ما أشد من  ٬،فتورق من حتتهما ٬،وآمر خبشبتني يصلبان عليهما ٬،جتاه البقيع

فيومئذ ال يبقى " ويا أرض خذي ٬،يا مساء أبيدي" :فينادي مناد من السماء ٬،الفتنة األوىل
 .ما يكون بعد ذلك ٬،يا سيدي :قلت .على وجه األرض إال مؤمن قد أخلص قلبه لإلميان

 ع�لَي�هِم� الْكَرَّةَ لَكُم4 ر�د�د�ن�ا ثُمَّ﴿ :مث تال هذه اآلية .الرجعة الرجعة ٬،الكرة الكرة :قال
  .)٢( ))١(﴾ن�ف�رياً أَكْثَر� و�ج�ع�لْن�اكُم� و�ب�نِني� بِأَم�و�الٍ و�أَم�د�د�ن�اكُم

وهذه الرواية ال تعارض روايات املهديني٬، فلم تنص ومل تلمح حىت لعدم وجود مهديني٬، 
فيومئذ ال يبقى على وجه األرض إال مؤمن قد أخلص قلبه (: Xوكذلك فإن قوله 

ما يكون بعد (: وقوله. إشارة إىل دولة العدل اإلهلي اليت حيكم فيها املهديون  )لإلميان
غري حمدد بكونه بعد اإلمام املهدي مباشرة٬، بل  )الرجعة الرجعة ٬،الكرة الكرة :قال .ذلك

  .الظاهر إنه بعد دولة العدل اإلهلي كما ذكرنا

تكون  Xوهذه الرواية تبني بوضوح بأن بعد اإلمام املهدي (: أما قول كاتب السطور
  ؟  فهو زخرف من القول٬، وحكم باهلوى ال أكثر٬، فأين الوضوح٬، وأين البيان ٬،)الرجعة

أما قول كاتب السطور بأن حديث الثقلني يعارض روايات املهديني فمردود بأن 
املهديني من العترة٬، وأما إن بعض األحاديث ذكرت اإلثين عشر يف سياق احلديث فإن 

ذكروا القدر املتعلق به التكليف يف زمنهم٬، ومثله  إثبات الشيء ال ينفي ما عداه٬، وهم 
                                                            

  .٦: اإلسراء -١
  .٥٤٢ – ٥٣٩ص :)الشيعي(محمد بن جرير الطبري  - اإلمامةدالئل  -٢
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وأما قوله إن احلديث ورد . ما إن العدد ليس له مفهوم خمالفة٬، كي�قال يف حديث آية التطهري
إمنا نزلت يفّ ويف أخي علي وابنيت فاطمة ويف ابين احلسن واحلسني ويف (: بأسلوب احلصر

 )إمنا(إن  :فجوابه ٬،)تسعة من ولد احلسني ابين صلوات اهللا عليهم خاصة ليس معنا غرينا
ال  ﴾إِنَّم�ا أَنت� ن�ذ�يرà﴿: السياق٬، فمثالً قوله تعاىل ال تفيد احلصر دوما٬ً، بل الذي يقرر هذا

إمنا نزلت يفّ ويف أخي علي وابنيت فاطمة ويف ابين : (وقوله . ليس بشرياً يعين إنه 
احلسن واحلسني ويف تسعة من ولد احلسني ابين صلوات اهللا عليهم خاصة ليس معنا 

ميثلون املصداق األعلى لآلية٬، ال إ·م كل  ميكن أن يكون املقصود منه إن هؤالء ) غرينا
مصاديقها٬، وهذا وارد يف كالم فصحاء العرب٬، فالشاعر أبو العالء املعري تؤثر عنه كلمته 

٬، والشعراء ال ينحصرون باملتنيب٬، )البحتري وأبو متام حكيمان٬، وإمنا الشاعر املتنيب(: املشهورة
ليس : (وكذلك ميكن أن يراد من قوله .ربل يقصد إنه أفضلهم٬، أو املصداق األعلى للشاع

أي أشخاص موجودين يف اخلارج٬، مثل فالن وفالن الذين ) غري(إشارة إىل ) معنا غرينا
٬، ميكن أن يراد منه إخراج النساء٬، منعاً لورود هذه الشبهة يف بعض األذهاننصبهم الناس٬، و

  .فتكون قضية خارجية ال حقيقية

فاحلديث بصدد حتديد من نزلت فيهم اآلية٬، ال حتديد عدد األئمة٬، وكذلك فإن  ٬،وأخرياً
  .قد ذكر ما يتعلق به تكليفهم٬، وإثبات الشيء ال ينفي ما عداه الرسول 

أما األحاديث اليت ذكرها عن الرجعة فهي صحيحة والرجعة واقعة حتما٬ً، ولكن ال 
  .املهديني اللهم إال يف العقول القاصرةمناسبة لذكرها٬، إذ ال تعارض بينها وبني روايات 

  :إثنا عشر مهدياً •

يرى كاتب السطور أن املهديني قوم من شيعة أهل البيت يدعون ملواال[م٬، وليسوا 
  :بأئمة٬، ويستدل باحلديث التايل

يا ابن رسول اهللا٬، إين مسعت : Xقلت للصادق جعفر بن حممد : عن أيب بصري٬، قال(
إمنا قال اثنا عشر مهديا٬ً، : ٬، فقالمهدياًيكون بعد القائم اثنا عشر : أنه قال Xمن أبيك 
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إثنا عشر إماما٬ً، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا ومعرفة : ومل يقل
  .)١()حقنا

يدعون ملواال[م ال يعين إ·م ليسوا بأئمة٬،  كو·م قوم من شيعة أهل البيت : أقول
  .)٢(﴾إِم�اماً ل�لنَّاسِ ج�اع�لُك� إِنِّي﴿كان من شيعتهم وكان إماما٬ً،  Xفإبراهيم 

مل يتمكنوا من بلوغ هذا املقام السامي٬، وهو أن يكونوا  الكثري من األنبياء  نّأبل 
٬، فقد ورد أن شيعتهم يف كل العصور سبعون ألفا٬ً، بينما عدد من شيعة أهل البيت 

  .األنبياء يفوق هذا الرقم بكثري

روى بعض أصحابنا عن أمحد بن حممد السياري قال وقد (: ويف بصائر الدرجات
مسعت أنا من أمحد بن حممد قال حدثين أبو حممد عبيد بن أيب عبد اهللا الفارسي وغريه رفعوه 

إنّ الكروبيني قوم من شيعتنا من اخللق األول جعلهم اهللا خلف : قال Xإىل أيب عبد اهللا 
منهم على أهل األرض لكفاهم مث قال إنّ موسى ملا سئل ربMه  العرش لو قسم نور واحد

فمكلم موسى من  .)٣( )ما سأل أمر واحداً من الكروبيني فتجلّى للجبل فجعله دكاً
  .شيعتهم

مث إن املهديني منصوص على أ·م أئمة٬، فلماذا هذا التمرد على كالم آل حممد يا من 
  :م بعض هذه الرواياتتدعون أنكم شيعة هلم لقلقة باللسان٬، وإليك

 لتصلن هذه �ذه(: إىل احلرية٬، فقال خرج أمري املؤمنني : عن ح̈بة العرين٬، قال   ١
حىت يباع الذراع فيما بينهما بدنانري٬، ولي4بننيM باحلرية     واحلريةوأومئ بيده إىل الكوفة   

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

مسجد  ٬،تبىن له أربع مساجد: قال!! مسجد الكوفة هذا الذي تصف الناس يومئذ ؟

                                                            
 . ٣٥٨ص: آمال الدين وتمام النعمة -١
  .١٢٤: البقرة -٢
  .٨٩ص  -محمد بن الحسن الصفار  - بصائر الدرجات  - ٣



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ...........................................  ١٢٠

 

وأومئ  وهذا ومسجدان يف طريف الكوفة من هذا اجلانب وهذا اجلانب٬، ٬،الكوفة أصغرها
  .)١() رينيبيده حنو البصريني والغ

اللهم (... : ٬، وفيهXالدعاء الوارد عن املرأة اليت كانت يف مرتل اإلمام املهدي    ٢
واحلسني  ٬،واحلسن الرضا ٬،وفاطمة الزهراء ٬،وعلي املرتضى ٬،صل على حممد املصطفى

 ٬،والعروة الوثقى ٬،ومنار التقى ٬،وأعالم اهلدى ٬،ومجيع األوصياء٬، مصابيح الدجى ٬،املصفى
والصراط املستقيم٬، وصل على وليك ووالة عهده واألئمة من ولده٬، ومد  ٬،واحلبل املتني
وبلغهم أقصى آماهلم دنيا وديناً وآخره إنك على كل شيء  ٬،وزد يف آجاهلم ٬،يف أعمارهم

 .)٢() قدير

 يف دعاء الثالث من شعبان املعظم يف شأن املهديني  Xعن اإلمام العسكري    ٣
٬، وقد ورد Xأ·م احلجج على اخللق بعده  ٬X، ويقر اإلمام Xمن بعد اإلمام املهدي 

 :Xيف هذا الدعاء بكلمة لإلمام العسكري قاهلا أليب القاسم بن العالء اهلمداين وهو وكيله
ولد يوم اخلميس لثالث خلون من شعبان فصمه وادع فيه ¡ذا  Xإنّ موالنا احلسني (

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

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

  :الدعاء الوارد يف مصباح املتهجد للشيخ الطوسي   ٤

بسم اهللا الرمحن الرحيم اللهم صل على حممد سيد املرسلني٬، وخامت النبيني٬، وحجة (
رب العاملني٬، املنتجب يف امليثاق٬، املصطفى يف الظالل٬، املطهر من كل آفة٬، الربيء من 

): Xإىل قوله ... ( ن اهللاكل عيب٬، املؤمل للنجاة٬، املرجتى للشفاعة٬، املفوض إليه دي

                                                            
 .٢٥٣ص ٣ج: تهذيب األحكام -١
 .٨٣ص ٩١، وج ٢٢ص ٥٢ج: ، بحار األنوار٢٨ص : الغيبة للطوسي -٢
: ، البلد األمين٥٤٣ص: ، المصباح للكفعمي٦٨٩ص: ، اإلقبال للسيد ابن طاووس٩٤ص ٥٣ج: بحار األنوار -٣

 . ٨٢٦ص: للشيخ الطوسي - ، مصباح المتهجد١٨٥ص
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اللهم أعطه يف نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه ومجيع أهل الدنيا ما 
تقر به عينه وتسر به نفسه٬، وبلغه أفضل ما أمله يف الدنيا واآلخرة إنك على كل شيء 

وصل على وليك ووالة عهدك واألئمة من ولده٬، ومد يف ): Xمث يقول ... ( قدير
ديناً ودنيا وآخرة إنك على كل شيء  ٬،وبلغهم أقصى آماهلم ٬،وزد يف آجاهلم ٬،ارهمأعم
  .)١() قدير

حدثين اجلماعة الذين قدمت ذكرهم يف : (السيد ابن طاووس   مجال األسبوع    ٥
ع̈دة مواضع من هذا الكتاب بإسنادهم إىل جدي أيب جعفر الطوسي تلقاه اهللا جل جالله 

أخربنا ابن أيب اجليد٬، عن حممد بن احلسن بن سعيد : باألمان والرضوان يوم احلساب٬، قال
إبراهيم وحممد بن احلسن الصفار٬، كلهم عن إبراهيم بن بن عبد اهللا واحلمريي وعلي بن 

هاشم عن إمساعيل بن مولد وصاحل بن السندي٬، عن يونس بن عبد الرمحن٬، ورواه جدي أيب 
جعفر الطوسي فيما يرويه عن يونس بن الرمحن بعدة طرق تركت ذكرها كراهية لإلطالة 

كان يأمر بالدعاء لصاحب  X أنّ الرضا: يف هذا املكان٬، يروى عن يونس بن عبد الرمحن
اللهم ادفع عن وليك وخليفتك٬، وحجتك على خلقك٬، ولسانك املعرب (: ¡ذا Xاألمر 

اللهم أعطه يف نفسه وأهله وو�لَده وذريته وأمته ومجيع ): Xإىل قوله ... ( عنك بإذنك
اللهم صل على والة عهده ): Xإىل قوله .. (. رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه

واألئمة من بعده٬، وبلغهم آماهلم وزد يف آجاهلم واعز نصرهم ومتم هلم ما أسندت إليهم 
واجعلنا هلم أعواناً وعلى دينك أنصارا٬ً، فإ�م معادن  يف أمرك هلم وثبت دعائمهم٬،

كلماتك وأركان توحيدك ودعائم دينك ووالة أمرك٬، وخالصتك من عبادك وصفوتك 
ئك وصفوة أوالد رسلك٬، والسالم عليهم ورمحه اهللا من خلقك٬، وأوليائك وسالئل أوليا

  .)٢( )وبركاته

  .هذا املغرور يزعم أنه ال دليل على إمامة املهديني نّأوالعجيب 

                                                            
: للسيد ابن طاووس -  وما بعدها، جمال األسبوع ٢٧٣ص: ، الغيبة للطوسي٤١١ – ٤٠٥ص: مصباح المتهجد -٣

 .٣٣١ص ١ج: للشيخ علي اليزدي الحائري - وما بعدها، إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب ٣٠١ص
  .٣١٠ – ٣٠٧ص: جمال األسبوع -٢



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ...........................................  ١٢٢

 

٬، )إثنا عشر إماماً: إمنا قال اثنا عشر مهديا٬ً، ومل يقل: (Xأما قول اإلمام الصادق 
إفهام املستمع أن يريد نفي كو·م أئمة٬، ألنه من اجلائز أن يكون مراده  Xفال يعين أنه 

وميز األئمة بتسمية ) املهديني(املهديني ليسوا هم األئمة اإلثين عشر٬، فميزهم بتسمية 
يف وصية الوفاة املقدسة٬، بل إن هذا املعىن ميكن أن يكون  كما فعل رسول اهللا ) األئمة(

ـ    .٬، فليس هذا الوصف تقليالً من شأ·م)وم من شيعتناق(هو املراد من وصفهم ب

ن كاتب السطور بدل أن يقرأ كتب األنصار ليعلم ما يستدلون به على إمامة أواملؤسف 
املهديني٬، يدلس عليهم٬، فيأيت ¡ذا احلديث على أنه مما يستدل به األنصار على إمامة 

  :املهديني

حججت٬، فدخلت املدينة٬، فأتيت مسجد : عبد الرمحان بن بكار األقرع القريواين٬، قال(
فقصدت حنوه٬، . ٬، فرأيت الناس جمتمعني على مالك بن أنس يسألونه ويفتيهمرسول اهللا 

فإذا أنا برجل وسيم حاضر يف املسجد وحوله حفدة يدفعون الناس عنه٬، فقلت لبعض من 
٬، وتبعته٬، ومل أزل أتلطف حىت فتركت مالكاً. بن جعفر موسى: من هذا ؟ قالوا: حوله

إين رجل من أهل املغرب من شيعتكم وممن يدين اهللا  ٬،يا بن رسول اهللا: لصقت به٬، فقلت
باسم : قلت. إليك عين يا رجل٬، فإنه قد وكل بنا حفظة أخافهم عليك: قال يل. بواليتكم

إنا قد روينا أن املهدي منكم٬، : لتق سل عما تريد ؟: فقال. اهللا٬، وإمنا أردت أن أسألك
إن مثل من سألت عنه مثل عمود سقط من السماء : فمىت يكون قيامه٬، وأين يقوم ؟ فقال

من قبل : قلت رأسه من املغرب وأصله يف املشرق٬، فمن أين ترى العمود يقوم إذا أقيم ؟
. يتم أمرهفحسبك من املغرب يقوم وأصله من املشرق وهناك يستوي قيامه و: قال. رأسه

. ونشأته باملشرق مث هاجر إىل املغرب٬، فقام من جهته Xوكذلك كان املهدي 
وباملشرق يتم أمره٬، ويقوم من ذريته من يتم اهللا به ذلك فيما هناك٬، ويورثه األرض كما 

 ع�ب�اد�ي� ي�رِثُه�ا الْأَر�ض� أَن� الذáكْرِ ب�ع�د� م�ن الزَّب4ورِ ف�ي كَت�ب�ن�ا و�لَقَد�﴿ :يف كتابه املبني 8قال 
ألنه مفتاحه وبدعوته امتد أمره٬، وكل  ؛Xوكله ينسب إىل املهدي  ٬،)١(﴾الصَّال�ح4ونَ

ذكره٬، وهدى �م عباده إليه  عز وجلقائم من ولده من بعده مهدي قد هداهم اهللا 
                                                            

  .١٠٥: االنبياء -١
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سبحانه٬، فهم األئمة املهديون والعباد الصاحلون الذين ذكرهم اهللا يف كتابه أنه يورثهم 
  .)١() األرض وهو ال خيلف امليعاد

  ؟ ملاذا الكذب على األنصار٬، أليس هذا دليل العجز واإلفالس: أقول

يف دعاء الثالث من شعبان  Xالوارد عن اإلمام العسكري  أما خبصوص احلديث التايل
: من بعد اإلمام املهدي٬، وهو طويل أقتبس منه موضع الشاهد املعظم يف شأن املهديني 

وسيد األسرة٬، املمدود بالنصرة يوم الكرة املعوض من قتله أن األئمة من نسله (... 
حىت  والشفاء يف تربته والفوز معه يف أوبته٬، واألوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته٬،

  .)٢( )يدركوا األوتار٬، ويثأروا الثأر٬، ويرضوا اجلبار٬، ويكونوا خري أنصار

٬، ولكن Xوكما ترون احلديث واضح متاماً فهو ينص على وجود أوصياء بعد القائم 
هو أول  Xوقد علمنا من الروايات أن احلسني !!  كاتب السطور يزعم إن هذا يف الرجعة

؟ وماذا عن ! أم إن كاتب السطور سيعمل استثناء له !! من يرجع٬، فهل هو من عترة نفسه
؟ مث إن رواية الوصية  Xهل هم من عترة احلسني  ٬X، وماذا عن احلسن Xعلي 
٬، ما Xابن اإلمام املهدي  Xفهل احلسني  )إىل ابنه  أي اإلمامة   فليسلمها (تقول 

  ؟ لكم كيف حتكمون

فال يدل على أن األوصياء من بعد القائم سيكونون يف  )والفوز معه يف أوبته(: أما قوله
فهو  )واألوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته(بني هذه العبارة وعبارة  رابطالرجعة٬، بل ال 

حىت (: وكذلك فإن قوله. )واألوصياء يف الرجعة من عترته بعد قائمهم وغيبته(مل يقل 
وهو متعلق باألوصياء  )ر٬، ويكونوا خري أنصاريدركوا األوتار٬، ويثأروا الثأر٬، ويرضوا اجلبا

يدل على أ·م سيكونون يف هذه الدنيا٬، ألن احلسني عليه هو بنفسه من سيتكفل أخذ الثأر 
٬، )والفوز معه يف أوبته(: ٬، وقوله)املمدود بالنصرة يوم الكرة(: يف الرجعة بداللة قوله

  .وتوجد روايات أخرى تدل على هذا
                                                            

  .٣٦٥ – ٣٦٤ص ٣ج :القاضي النعمان المغربي -شرح األخبار  -١
: ، البلد األمين٥٤٣ص: ، المصباح للكفعمي٦٨٩ص: ، اإلقبال للسيد ابن طاووس٩٤ص ٥٣ج: بحار األنوار -٢

 . ٨٢٦ص: ، مصباح المتهجد للشيخ الطوسي١٨٥ص
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إىل احلرية٬،  خرج أمري املؤمنني : ارد عن ح̈بة العرين٬، قالوبشأن هذا احلديث الو
حىت يباع الذراع فيما بينهما     واحلريةوأومئ بيده إىل الكوفة   لتصلن هذه �ذه (: فقال

بدنانري٬، ولي4بننيM باحلرية مسجد له مخسمائة باب يصلي فيه خليفة القائم عجل اهللا تعاىل 
يا أمري : قلت عنهم٬، وليصلني فيه إثنا عشر إماماً عدال٬ً،فرجه؛ ألنّ مسجد الكوفة ليضيق 

تبىن له أربع مساجد : قال!! املؤمنني٬، ويسع مسجد الكوفة هذا الذي تصف الناس يومئذ ؟
 مسجد الكوفة أصغرها وهذا ومسجدان يف طريف الكوفة من هذا اجلانب وهذا اجلانب٬،

  .)١( )وأومئ بيده حنو البصريني والغريني

عشر الذين سيصلون يف املسجد يف  اإن املقصود هم األئمة اإلثن( :السطور يقول كاتب
  .)الرجعة

كالمه جمرد حتكم قبيح ال دليل عليه على اإلطالق٬، وال أدري كيف يسمح  :أقول
؟ فالظاهر من احلديث إن هؤالء ! لنفسه بأن يقطع يف األمور العقائدية ¡ذه الطريقة الرعناء

طور للذهاب املسجد يف الدنيا٬، وال وجود أبداً ملا يدفع أمثال كاتب الساألئمة سيصلون يف 
  .بالداللة إىل الرجعة

  :رعناء يتحدث عن الرواية التاليةومبثل هذه الطريقة ال

واعز  ٬،وزد يف آجاهلم ٬،اللهم صل على والة عهده واألئمة من بعده٬، وبلغهم آماهلم(
وثبت دعائمهم٬، واجعلنا هلم أعواناً  ٬،ومتم هلم ما أسندت إليهم يف أمرك هلم ٬،نصرهم

ووالة  ٬،ودعائم دينك ٬،وأركان توحيدك ٬،وعلى دينك أنصارا٬ً، فإ�م معادن كلماتك
وصفوتك من خلقك٬، وأوليائك وسالئل أوليائك وصفوة  ٬،أمرك٬، وخالصتك من عبادك

  .)٢( )اتهأوالد رسلك٬، والسالم عليهم ورمحه اهللا وبرك

  ! )٬، ويف الرجعة كما تعودنا منهإن األئمة من بعده هم األئمة اإلثين عشر (: يقول

                                                            
 .٢٥٣ص ٣ج: تهذيب األحكام -١
  .٣١٠– ٣٠٧ص: جمال األسبوع -٢
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اللهم أعطه يف نفسه (: هؤالء األئمة بينتهم روايات أخرى مثل الرواية التالية :أقول
وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه ومجيع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به 

مث يقول ... ( وبلغه أفضل ما أمله يف الدنيا واآلخرة إنك على كل شيء قديرنفسه٬، 
X :(وزد يف  ٬،وصل على وليك ووالة عهدك واألئمة من ولده٬، ومد يف أعمارهم

  .)١( )وبلغهم أقصى آماهلم ديناً ودنيا وآخرة إنك على كل شيء قدير ٬،آجاهلم

  .فهم إذن ولده وليس آباءه

اللهم كن لوليك يف خلقك ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً .. (.: أما عن هذه الرواية
  .)٢( )...حىت تسكنه أرضك طوعا٬ً، ومتتعه منها طوال٬ً، وجتعله وذريته فيها األئمة الوارثني

أما  ؟! )قد تكون من إضافة الراوي "وجتعله وذريته فيها األئمة الوارثني"إن (: فيقول
عدم ورودها يف املصادر القدمية٬، وذكر منها   كاتب السطور برأي   السبب العبقري فهو 

  .٦٣٠وذكر مصباح املتهجد للطوسي ص! الكايف اجلزء الرابع دون ذكر الصفحة

وأول ما يالحظ على كاتب السطور أنه يترك الكالم مبتوراً دون بيان لوجه التعارض 
  .فال حول وال قوة إال باهللاملزعوم أو كيفيته٬، شأنه شأن أي سارق خيشى انكشاف سرقته٬، 

 ورد يف الكثري من الروايات٬، فاألئمة  Xإن الدعاء للحجة  :ويف اجلواب نقول
اللهم كن لوليك يف خلقك ولياً وحافظاً (ذكروه كثرياً يف دعائهم وقد تكررت عبارة 

 ٬،يف الكثري من أدعيتهم  )وقائداً وناصراً حىت تسكنه أرضك طوعا٬ً، ومتتعه منها طوالً
وعدم ورودها يف دعاء ما ال يعين زياد[ا يف دعاء آخر٬، فمثل هذا الكالم ال يصدر حىت عن 

  :وهذه رواية الكايف لي�علم أ·ا رواية أخرى خمتلفة. جمنون

تكرر يف ليلة ثالث وعشرين من  :قال Xحممد بن عيسى بإسناده عن الصاحلني (
ل حال ويف الشهر كله و كيف شهر رمضان هذا الدعاء ساجدا وقائما وقاعدا وعلى ك

                                                            
: وما بعدها، جمال األسبوع للسيد ابن طاووس ٢٧٣ص: ، الغيبة للطوسي٤١١ – ٤٠٥ص: مصباح المتهجد -١
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  .٣٤٠ص ٨٦ج: بحار األنوار -٢
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 :أمكنك ومىت حضرك من دهرك تقول بعد حتميد اهللا تبارك وتعاىل والصالة على النيب 
 وناصراً وحافظاً ويف كل ساعة ولياً ٬،اللهم كن لوليك فالن بن فالن يف هذه الساعة"

  .)١( )"ومتتعه فيها طويالً حىت تسكنه أرضك طوعاً) وعيناً( وعوناً وقائداً ودليالً

  :وهذه رواية مصباح املتهجد

 وقائداً وحافظاً كن لوليك فالن بن فالن يف هذه الساعة ويف كل ساعة ولياً ٬،اللهم(
  .)٢( )ومتتعه فيها طويالً حىت تسكنه أرضك طوعاً وعيناً ودليالً وناصراً

إن من يطالع كتب األدعية سريى الكثري من األدعية تتكرر فيها هذه  :أخرياً أقول
العبارات٬، دون أن يعين ذلك إن هذه األدعية الكثرية دعاء واحدا٬ً، فهل سنرى قطرة حياء أو 

  ؟ محرة خجل على بعض الوجوه

فهو معارضتها للرواية التالية٬، كما   برأي كاتب السطور   أما السبب العبقري اآلخر 
  :يزعم

وأما الرد على من أنكر الرجعة : قال Xفيما رواه عن أمري املؤمنني : تفسري النعماين(
أي  ٬،)٣(﴾ي4وز�ع4ونَ فَه4م� بِآي�ات�ن�ا ي4كَذáب4 مِّمَّن فَو�جاً أُمَّةï كُلá م�ن ن�ح�ش4ر4 و�ي�و�م�﴿ :8فقول اهللا 
 ٬،)٤(﴾أَح�داً م�ن�ه4م� ن4غ�اد�ر� فَلَم� و�ح�ش�ر�ن�اه4م�﴿ :8فأما معىن حشر اآلخرة فقوله  ٬،إىل الدنيا

فأما يف  ٬،يف الرجعة )٥(﴾ي�ر�جِع4ونَ لَا أَنَّه4م� أَه�لَكْن�اه�ا قَر�ي�ةï ع�لَى و�ح�ر�امà﴿ :وقوله سبحانه
 مِّن آت�ي�ت4كُم لَم�ا النَّبِيِّي�ن� م�يثَاق� اللّه4 أَخ�ذَ و�إِذْ﴿ :ومثل قوله تعاىل. القيامة فهم يرجعون

وهذا ال  )٦(﴾و�لَت�نص4ر4نَّه4 بِه� لَت4ؤ�م�ن4نَّ م�ع�كُم� لáم�ا مُّص�دِّقà ر�س4ولٌ ج�اءكُم� ثُمَّ و�ح�كْم�ةï ك�ت�ابٍ
ومثله ما خاطب اهللا به األئمة٬، ووعدهم من النصر واالنتقام من . يكون إال يف الرجعة

 لَا   إىل قوله     الصَّال�ح�ات� و�ع�م�لُوا م�نكُم� آم�ن4وا ال�ذ�ين� الل�ه4 و�ع�د�﴿ :أعدائهم فقال سبحانه

                                                            
  .١٦٢ص ٤ج :الشيخ الكليني -الكافي  -١
  .٦٣١ – ٦٣٠ص :الشيخ الطوسي -مصباح المتهجد  -٢
  .٨٣: النمل -٣
  .٤٧: الكهف -٤
 .٩٥: نبياءاأل -٥
  .٨١: ل عمرانآ -٦
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 أَن و�ن4رِيد4﴿ :ومثل قوله تعاىل. وهذا إمنا يكون إذا رجعوا إىل الدنيا )١(﴾ش�ي�ئاً بِي ي4ش�رِكُونَ
 وقوله٬، )٢(﴾الْو�ارِث�ني� و�ن�ج�ع�لَه4م4 أَئ�مَّةً و�ن�ج�ع�لَه4م� الْأَر�ضِ ف�ي اس�ت4ض�ع�فُوا ال�ذ�ين� ع�لَى نَّم4نَّ

ومثله . أي رجعة الدنيا )٣(﴾م�ع�ادï إِلَى لَر�ادُّك� الْقُر�آنَ ع�لَي�ك� فَر�ض� ال�ذ�ي إِن�﴿ :سبحانه
 اللّه4 لَه4م4 فَقَالَ الْم�و�ت� ح�ذَر� أُلُوفà و�ه4م� د�ي�ارِه�م� م�ن خ�ر�ج4واْ ال�ذ�ين� إِلَى ت�ر� أَلَم�﴿ :قوله

فردهم  )٥(﴾لáم�يقَات�ن�ا ر�ج4الً س�ب�ع�ني� قَو�م�ه4 م4وس�ى و�اخ�ت�ار�﴿ :8وقوله ٬، )٤(﴾أَح�ي�اه4م� ثُمَّ م4وت4واْ
  .)٦( )العزيرفردهم اهللا تعاىل بعد املوت إىل الدنيا وشربوا ونكحوا ومثله خرب 

طبعاً حني يقرأ أحد هذا النص سيتساءل٬، أين التعارض٬، وكيف يكون٬، وماذا يقصد 
ألن كاتب السطور قرر أن خيدع نفسه بأي  ؛سؤاله لى؟ ولن جيد إجابة ع كاتب السطور

  .صورة كانت٬، ومل يعد يهمه أمر القارئ؛ فهم كالمه٬، أم مل يفهم

ولكين سأجرب ختمني مراده٬، وإذا أخطأت فهو املسؤول٬، وعليه أن ال يلوم أحداً غري 
ت يف اليت ورد )وجتعله وذريته فيها األئمة الوارثني(نفسه٬، وختميين وقع على العبارة التالية 

أئمة٬، فهذه العبارة وردت بعض ألفاظها يف  الرواية اليت نستدل ¡ا على كون املهديني 
 و�ن�ج�ع�لَه4م4 أَئ�مَّةً و�ن�ج�ع�لَه4م� الْأَر�ضِ ف�ي اس�ت4ض�ع�فُوا ال�ذ�ين� ع�لَى نَّم4نَّ أَن و�ن4رِيد4﴿قوله تعاىل 

٬، وحيث إن هذه اآلية ذُكرت يف الرواية األخرية اليت تتحدث عن الرجعة سارع ﴾الْو�ارِث�ني�
بأن املراد من الذرية هم األئمة   بل خداعها يف احلقيقة   كاتب السطور إىل إقناع نفسه 

  ! اإلثنا عشر الذين سريثون يف الرجعة

سيحكمون يف الرجعة٬، وما أدراه لعل املهديني  وحنن بدورنا نقول إن األئمة 
٬، فما بلغنا عن عامل الرجعة قليل٬، ولكن اآلية هلا تأويل يف سيحكمون كذلك٬، واألنبياء 

٬، أي عامل الدنيا كذلك٬، ففي دولة العدل اإلهلي سيحكم املهديون وهم امتداد لألئمة 
ة اليت تطلع هلا األنبياء وهي الدول إن دولتهم هي دولة األئمة ودولة رسول اهللا 

                                                            
  .٥٥: النور -١
 .٥: القصص -٢
 .٨٥: القصص -٣
 .٢٤٣: البقرة -٤
 .١٥٥: عرافاأل -٥
  .١١٩ – ١١٨ص ٥٣ج :العالمة المجلسي - بحار األنوار  -٦
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والصاحلون٬، وإليكم هذه الرواية اليت تدل على أن لآلية تأويالً يف الدنيا٬، أي قبل عامل 
  :الرجعة

لتعطفن الدنيا علينا بعد مشاسها عطف الضروس : Xقال أمري املؤمنني : ·ج البالغة(
 الْأَر�ضِ ف�ي اس�ت4ض�ع�فُوا ال�ذ�ين� ع�لَى نَّم4نَّ أَن و�ن4رِيد4﴿: وتال عقيب ذلك على ولدها٬،

  .يعين هذا العامل) الدنيا: (Xفقوله   .)١() ﴾الْو�ارِث�ني� و�ن�ج�ع�لَه4م4 أَئ�مَّةً و�ن�ج�ع�لَه4م�

اللهم صل  ٬،السالم على والة عهده٬، واألئمة من ولده( :وخبصوص الرواية التالية
ومتم هلم ما أسندت من أمرهم٬،  ٬،عز نصرهمأو ٬،وزد يف آجاهلم ٬،وبلغهم أماهلم ٬،عليهم

وأركان  ٬،وخزان علمك ٬،فإ�م معادن كلماتك ٬،واجعلنا هلم أعواناً وعلى دينك أنصاراً
 ٬،ووالة أمرك٬، وخلصاءك من عبادك٬، وصفوتك من خلقك ٬،ودعائم دينك ٬،توحيدك

وبلغهم منا التحية والسالم٬، واردد  ٬،وأولياؤك وسالئل أوليائك وصفوة أوالد أصفيائك
  .)٢( )علينا منهم السالم٬، والسالم عليهم ورمحة اهللا وبركاته

  .)¡ا أل·ا مل تنسب ملعصوم لالحتجاجإ·ا ال تصلح ( :يقول كاتب السطور

هذه الرواية تصلح كمؤيد لغريها٬، ويوجد ما يوافق مضمو·ا٬، من قبيل  إنّ :واجلواب
بسم اهللا الرمحن الرحيم اللهم صل على حممد سيد املرسلني٬، وخامت ( :الرواية التالية

النبيني٬، وحجة رب العاملني٬، املنتجب يف امليثاق٬، املصطفى يف الظالل٬، املطهر من كل آفة٬، 
إىل قوله ... ( الربيء من كل عيب٬، املؤمل للنجاة٬، املرجتى للشفاعة٬، املفوض إليه دين اهللا

X :( وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه ومجيع أهل اللهم أعطه يف نفسه
الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه٬، وبلغه أفضل ما أمله يف الدنيا واآلخرة إنك على كل 

وصل على وليك ووالة عهدك واألئمة من ولده٬، ): Xمث يقول ...... ( شيء قدير

                                                            
  .٦٤ص ٥١ج :العالمة المجلسي - بحار األنوار  -١
 .٢٢٨ص ٩٩ج: األنواربحار  -٢
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يناً ودنيا وآخرة إنك على كل وبلغهم أقصى آماهلم د ٬،وزد يف آجاهلم ٬،ومد يف أعمارهم
  .)١( )شيء قدير

  :الذي قال مؤلفه عنه) املزار(هذا الدعاء ينقله صاحب حبار األنوار عن كتاب  نّأكما 

أما بعد٬، فاين قد مجعت يف كتايب هذا من فنون الزيارات للمشاهد املشرفات٬، وما ورد (
وما يدعى به عقيب الصلوات٬، وما يف الترغيب يف املساجد املباركات واألدعية املختارات٬، 

يناجي به القدمي تعاىل من لذيذ الدعوات يف اخللوات٬، وما يلجأ إليه من األدعية عند 
  .)٢( )املهمات٬، مما اتصلت به من ثقات الرواة إىل السادات

٬، وعليه يكون الدعاء صاحلاً هم األئمة ) إىل السادات: (والظاهر من قوله
  .لالحتجاج به

وفاطمة  ٬،وعلي املرتضى ٬،اللهم صل على حممد املصطفى...( :واية التاليةوخبصوص الر
وأعالم  ٬،ومجيع األوصياء٬، مصابيح الدجى ٬،واحلسني املصفى ٬،واحلسن الرضا ٬،الزهراء
والصراط املستقيم٬، وصل على  ٬،واحلبل املتني ٬،والعروة الوثقى ٬،ومنار التقى ٬،اهلدى

وبلغهم أقصى  ٬،وزد يف آجاهلم ٬،يف أعمارهموليك ووالة عهده واألئمة من ولده٬، ومد 
  .)٣( )نك على كل شيء قديرإآماهلم دنيا وديناً وآخره 

أما ملاذا مل يثبت عنده فألنه  !) إن هذا اخلرب مل يثبت عنده( :يقول كاتب السطور
  !! Xخيالف ما قر يف رأسه من أن األئمة إثنا عشر وإن الرجعة تبدأ بعد اإلمام املهدي 

 نترون فكاتب السطور مصداق واضح ملن جعلوا أنفسهم أئمة الكتاب٬، ال أوكما 
الكتاب إمامهم٬، فهو بدالً من أن يبين عقائده على أساس النصوص الواردة عن آل حممد 

  .٬، جيعل من رأسه حكماً وعلى أساسه يرفض الروايات أو يقبلها

                                                            
: وما بعدها، جمال األسبوع للسيد ابن طاووس ٢٧٣ص: ، الغيبة للطوسي٤١١ – ٤٠٥ص: مصباح المتهجد -١

 .٣٣١ص ١ج: وما بعدها، إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب للشيخ علي اليزدي الحائري ٣٠١ص
  .٢٧ص :محمد بن المشهدي -المزار  -٢
 .٨٣ص ٩١، وج ٢٢ص  ٥٢ج: ار األنوار، بح٢٨ص : الغيبة للطوسي -٣
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خامت احلجج  Xهدي مث إنه يستشهد بأحد األحاديث اليت ورد فيها أن اإلمام امل
  .واألوصياء٬، وقد سبق أن ناقشنا املسألة٬، فال نعيد

بالسمرة٬، فال يتعارض مع ما ورد يف روايات  Xأما كون الرواية تصف املهدي 
  :أخرى من أنه أبيض٬، ألمور منها

  .الوصف الوارد فيها ورد على لسان غري املعصوم

الرؤية متت يف الليل وعلى ضوء سراج٬، ومن املمكن أن تكون الظلمة قد انعكست على 
فرأيت غري ليلة ضوء السراج يف الرواق الذي كنا فيه شبيها (: فهو يقول. الوجه فبدا أمسراً
ورأيت رجال  ٬،ورأيت الباب قد انفتح وال أرى أحدا فتحه من أهل الدار ٬،بضوء املشعل

 .)١( )ةربعة أمسر إىل الصفر

البياض ميكن أن يتحول إىل مسرة بفعل مؤثرات خارجية٬، كأشعة الشمس٬، وال يعين هذا 
 .هو أمسر بطبيعته) أي السمرة(إن صاحبها 

ن البشرة فليس سوى املهم يف األمر هو داللة الرواية على أنه اإلمام٬، أما التمسك بلو
 .عكازة العاجز

٬، واإلمامة املخصصة٬، فنحن ننتظر منه أن أما حديث كاتب السطور عن اإلمامة املطلقة
يفهم ما يقول٬، مث عليه أن يقيم الدليل عليه٬، وأخرياً يبينه بوضوح٬، لكي نناقشه٬، وإال كالمه 

  .كإمامة آبائهم األئمة  فإمامة املهديني . لغو ال معىن له

مة أهل ويقدم كاتب السطور وجهاً آخر يزعم أنه يفسر به معىن املهديني٬، فيقول إ·م أئ
  !! البيت اإلثين عشر ال غريهم

وحياول أن يدلل لقضيته اخلاسرة من خالل سرد الروايات اليت مست األئمة باملهديني٬، 
واحلق إن املسألة ليست يف التسميات ومناقشة ! ظاناً أنه ¡ذا أنه قد أمسك بذيل الذئب

املهديني باألئمة  األمر ¡ذا املنطق سطحية ال ي�حسد عليها صاحبها٬، فقد وردت تسمية
                                                            

  .٢٧٤ص :الشيخ الطوسي - الغيبة  -١
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ووردت تسمية األئمة باملهديني٬، وليس ذلك إال ألن اجلميع يف احلقيقة هم أئمة ومهديون٬، 
  .ولكن مقتضى التمييز بينهما يستدعي ختصيص كل منهما بتسمية تكون عنواناً عليه

وقد يتعكز بعض من ال يريد معرفة احلقيقة٬، واإلذعان هلا بأن ورود التسميات ¡ذه 
 .الطريقة تترتب عليه صعوبة الفرز٬، أو استحالته٬، ولكن مثل هذا املنطق غري صحيح متاماً

وحكمهم يتلو حكمه٬، وهذا مائز  ٬،أيضاً هم أبناء اإلمام املهدي باألئمةفاملهديون املوصوفون 
  .ال ختطئه العني أبدا٬ً، أما من أراد لعينه وبصريته العمى فهذا ال كالم معه

اديث اليت سردها كاتب السطور٬، ونقارن بينها وبني الروايات اليت ولنعرض اآلن األح
حتدثت عن املهديني٬، لنرى هل التمييز بينهما واضح٬، أم متعذر٬، وإليكم أوالً األحاديث اليت 

  :نقلها

منا اثنا : Xقال احلسني بن علي بن أيب طالب : عن عبد الرمحن بن سليط قال(   ١
وآخرهم التاسع من ولدى وهو  Xعلي بن أيب طالب عشر مهديا أوهلم أمري املؤمنني 

  .)١( )القائم

القول بأن أوهلم أمري املؤمنني وآخرهم القائم يعني املراد من املهديني هنا  نّأمن الواضح 
  .بأ·م األئمة اإلثين عشر

منا اثنا عشر مهديا مضى : مسعته يقول: قال Xعن أيب بصري عن أيب عبد اهللا (   ٢
  .)٢( )ويصنع اهللا يف السادس ما أحبستة وبقى ستة 

وبقي ستة حيدد  –أي توفوا  –وهنا قول اإلمام الصادق بأن ستة من املهديني قد مضوا 
  .املراد من املهديني بأ·م األئمة اإلثين عشر

حدثنا أبو : قال ٬،حدثنا أيب: قال ٬،حدثنا احلسني بن أمحد بن إدريس رضي اهللا عنه(   ٣
عن أبيه أدم بن أيب  ٬،حدثنا حممد بن آدم الشيباين: قال ٬،سعيد سهل بن زياد اآلدمي الرازي

                                                            
  .٦٩ص ٢ج :الشيخ الصدوق -  Xعيون أخبار الرضا  -١
  .٦٩ص ٢ج :الشيخ الصدوق -  Xعيون أخبار الرضا  -٢
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قال  :قال ٬،عباس   حدثنا املبارك بن فضالة٬، عن وهب بن منبه رفعه عن ابن : قال ٬،إياس
لبيك رب العظمة : قلت ٬،يا حممد: أتاين النداء >ملا عرج يب إىل ريب " :رسول اهللا 

إهلي : فقلت: إىل قوله...  فيم اختصم املال األعلى ؟ ٬،يا حممد :لبيك٬، فأوحى اهللا تعاىل إيلّ
حوضي يوم القيامة ؟  عليM أمجع أميت من بعدي على والية علي بن أيب طالب لريدوا مجيعاً

م٬، وقضائي ماض إين قد قضيت يف عبادي قبل أن أخلقه ٬،يا حممد :فأوحى اهللا تعاىل إيلّ
وقد آتيته علمك من بعدك وجعلته . فيهم٬، ألهلك به من أشاء وأهدي به من أشاء

ال ) ألدخل اجلنة من أحبه و(وزيرك وخليفتك من بعدك على أهلك وأمتك٬، عزمية مين 
ادخل اجلنة من أبغضه وعاداه وأنكر واليته بعدك٬، فمن أبغضه أبغضك٬، ومن أبغضك 

اداك٬، ومن عاداك فقد عاداين٬، ومن أحبه فقد أحبك٬، ومن أبغضين٬، ومن عاداه فقد ع
أحبك فقد أحبين٬، وقد جعلت له هذه الفضيلة٬، وأعطيتك أن أخرج من صلبه أحد عشر 

كلهم من ذريتك من البكر البتول٬، وآخر رجل منهم يصلي خلفه عيسى بن  مهدياً
  .)١( )"مرمي

  .كون املهديني من صلب علي حيددهم بأ·م األئمة اإلثين عشر  إنّ

واخلليفة لك من بعده يف أرضك وخلقك أمري املؤمنني علي بن أيب طالب٬، .. (.   ٤
وعلى ابنته الكرمية الطاهرة الفاضلة الزهراء الغراء فاطمة وعلى ولديهما احلسن 

كيني التقيني الشهيدين اخلريين٬، واحلسني سيدي شباب أهل اجلنة الفاضلني الراجحني الز
وعلى علي بن احلسني زين العابدين وسيدهم ذي الثفنات وعلى حممد بن علي الباقر٬، 
وجعفر بن حممد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم٬، وعلي بن موسى الرضا٬، وحممد بن 
علي اجلواد٬، وعلي ابن حممد٬، واحلسن بن علي العسكريني٬، واملنتظر ألمرك٬، القائم يف 
أرضك مبا يرضيك٬، واحلجة على خلقك٬، واخلليفة لك على عبادك٬، املهدي ابن املهديني 

                                                            
  .٢٥١ – ٢٥٠ص :الشيخ الصدوق - آمال الدين وتمام النعمة  -١
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 :لقوله املهديون هنا آباء اإلمام املهدي .)١( )الرشيد بن املرشدين إىل صراط مستقيم
  .إذن املقصود منهم هم األئمة اإلثين عشر  ٬،)املهدي ابن املهديني(

لنرى هل ميكن متييزهم باليسر ذاته الذي  واآلن لننظر ببعض روايات املهديني 
  :ميزنا به الروايات السابقة

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

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

املهديون هنا يأتون بعد اإلثين  .)٢( )بعدي إثنا عشر إماما٬ً، ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً
  .شكعشر إماماً فهم غريهم بال 

يا ابن رسول اهللا٬، إين : Xقلت للصادق جعفر بن حممد (: عن أيب بصري٬، قال   ٢
ثنا عشر إإمنا قال : ثنا عشر إماما٬ً، فقالإيكون بعد القائم : أنه قال Xمسعت من أبيك 
إثنا عشر إماما٬ً، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا : مهديا٬ً، ومل يقل

  .املهديون هنا بعد القائم٬، فهم غري األئمة اإلثين عشر بالتأكيد .)٣( )ومعرفة حقنا

 اثنا عشر مهدياً من ولد احلسني Xإنّ منا بعد القائم (: X عبد اهللاعن أيب    ٣
X( )وهنا أيضاً هم بعد القائم .)٤.  

يا أبا محزة٬، إنّ (: يف حديث طويل٬، أ̈نه قال Xعن أيب محزة٬، عن أيب عبد اهللا    ٤
  .وهنا أيضاً هم بعد القائم. )٥( )XمنMا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد احلسني 

                                                            
  .٤٤٨ص ٩٢ج :العالمة المجلسي - بحار األنوار  -١
 .١٤٧ص ٥٣ج: ، بحار األنوار١٥٠ص: الغيبة للطوسي -٢
 . ٣٥٨ص: آمال الدين وتمام النعمة -٣
 .٣٥٤ – ٣٥٣ص: منتخب األنوار المضيئة -٤
وسيأتي توضيح لهذه الرواية في القابل من مباحث الكتاب، وسنرى هناك أن . ٤٧٩ – ٤٧٨ص: الغيبة للطوسي -٥

 .الرواية ال تناقض مثيالتها آما قد ُيظن
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التمييز بني األئمة اإلثين عشر واملهديني اإلثين عشر يسري للغاية٬، فما الذي أعمى  ٬،إذن
  ؟ بصر وبصرية بعض الناس

كل مهه هو أن ي�لبس األمور  ولكي ندلل على ضحالة منطق كاتب السطور٬، وعلى أنّ
على نفسه٬، أنقل لكم ما قاله وأعلق عليه٬، يقول اتضح له أن املهديني هم األئمة اإلثنا عشر 

وقال إن الروايات تدل على أن بعد القائم إثنا عشر ! ٬، وإن حكمهم سيكون يف الرجعة
و الثاين ه بكون رسول اهللا    كما يتصور   مهديا٬ً، وتكملة العدد البد أن تكون 

 !عشر

إذا كان األمر كما تزعم فروايات املهديني يكون موضوعها احلديث عن : وهنا نسأله
روايات الرجعة  ؟ مث إنّ الرجعة٬، فلماذا قلت فيما تقدم بأ·ا تتعارض مع روايات الرجعة

تنص على أن من يرجع هو من حمض اإلميان حمضاً وحمض الكفر حمضا٬ً، وأنت زعمت أن 
ليكتمل لك العدد٬،  ال يرجع ولذلك اضطررت لتعويضه برسول اهللا  Xدي اإلمام امله

اإلمام املهدي ليس ممن حمض اإلميان  أنّ   والعياذ باهللا من قول السوء   فعلى هذا أنت ترى 
؟ وإذا استدركت اآلن غلطتك الشنيعة وقلت إنه يرجع فسيكون العدد ثالثة عشر ال  حمضاً

  ؟ لتك اجلديدة هذهإثين عشر٬، فهل لديك حل ملعض

روايات املهديني اليت تدل على أ·م من ذرية اإلمام  أخرياً يزعم كاتب السطور أنّ
  :هي التالية!!  املهدي هي ثالث روايات فقط

اثنا عشر مهدياً من ولد احلسني  Xإنّ منا بعد القائم (: Xعن أيب عبد اهللا    ١
X( )١(.  

يا أبا محزة٬، إنّ (: يف حديث طويل٬، أ̈نه قال Xعن أيب محزة٬، عن أيب عبد اهللا    ٢
 .)٢( )XمنMا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد احلسني 

                                                            
 .٣٥٤ – ٣٥٣ص: منتخب األنوار المضيئة -١
سنرى هناك أن وسيأتي توضيح لهذه الرواية في القابل من مباحث الكتاب، و. ٤٧٩ – ٤٧٨ص: الغيبة للطوسي -٢

 .الرواية ال تناقض مثيالتها آما قد ُيظن
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نعم كان أمري  :فقال ٬،عن األئمة بعد النيب  سألته :قال ٬،عن ذريح ٬،جعفر(   ٣
 ٬،املؤمنني علي بن أيب طالب صلوات اهللا عليه اإلمام بعد النيب صلوات اهللا عليه وأهل بيته

من أنكر ذلك كان كمن  ٬،مث إمامكم اليوم ٬،مث كان حممد بن علي ٬،مث كان على احلسني
فأعد[ا عليه ثلث  ٬،أنت اليوم جعلين اهللا فداك :مث قلت :قال .أنكر معرفة اهللا ورسوله

إن اهللا تبارك وتعاىل مل  ٬،من شهداء اهللا يف األرض لتكونإين إمنا حدثتك �ذا  :قال ٬،مرات
مث إنه بعث إليه جربئيل أن يشهد لعلي بالوالية  ٬،إال علمه نبيه صلوات اهللا عليه يدع شيئاً

إمنا أدعوكم لتكونوا من  :فقال ٬،يف حياته يسميه أمري املؤمنني فدعا نيب اهللا تسعة رهط
 :قال ٬،قم يا أبا بكر فسلم على علي أمري املؤمنني :مث قال ٬،شهداء اهللا أقمتم أم كتمتم

يا  :مث قال ٬،فسلم عليه :فقال ٬،نعم :فقال ؟ ر رسوله نسميه أمري املؤمننيعن أمر اهللا وأم
 :فقال؟ عن أمر اهللا ورسوله مسيته أمري املؤمنني  :فقال ٬،قم فسلم على أمري املؤمنني ٬،عمر
فقام فسلم على علي ومل  ٬،قم فسلم على أمري املؤمنني :مث قال للمقداد بن األسود ٬،نعم

مث قال  ٬،فقام فسلم ٬،قم فسلم على أمري املؤمنني :مث قال أليب ذر الغفاري ٬،يقل كما قاال
قم فسلم  :مث قال لعبد اهللا بن مسعود ٬،فقام فسلم ٬،قم فسلم على أمري املؤمنني :حلذيفة

فقام  ٬،قم فسلم على أمري املؤمنني :مث قال لربيدة األسلمي ٬،فقام فسلم ٬،على أمري املؤمنني
إمنا دعوتكم لتكونوا شهداء  :مث قال رسول اهللا  ٬،ر القوموكان بريدة أصغ ٬،وسلم

فأُمر أبو بكر على الناس وبريدة غايب بالشام فلما قدم بريدة أتى أبا  ٬،أقمتم أم كتمتم
هل نسيت تسليمنا على علي بإمرة املؤمنني نسميه  ٬،يا أبا بكر :بكر وهو يف جملسه فقال

ن اهللا حيدث األمر بعد إنك غبت وشهدنا وإ ٬،دةيا بري :قال ؟ من اهللا ورسوله �ا واجباً
إمنا ذكرت هذا  :فقال يل ٬،األمر ومل يكن اهللا ليجمع ألهل هذا البيت النبوة وامللك

سبعة أوصياء أئمة مفترضة  إن منا بعد الرسول  ٬،لتكون من شهداء اهللا يف األرض
ويؤخر ما يشاء وهو  ن اهللا عزيز حكيم يقدم ما يشاءأله  شاء إنطاعتهم سابعهم القائم 

من السابع جعلين  :فقلت ٬،من ولد احلسني مث بعد القائم أحد عشر مهدياً ٬،العزيز احلكيم
مث بعدي  :قال ٬،قلت ثلث مرات :قال ٬،)صمالعينني (اهللا فداك أمرك على الرأس والعني 

 ونعم األب كان قال رمحة اهللا عليه كان يقول لو إمامكم وقائمكم إن شاء اهللا إن أيب
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وجدت ثالثة رهط فاستودعهم العلم وهم أهل ذلك حدثت مبا ال حيتاج إىل نظر يف 
عبد مؤمن  إالحديثنا صعب ال يؤمن به  إنحالل وال حرام وما يكون إىل يوم القيمة 

وخزانه يف السماء لسنا  ٬،منا خلزان اهللا يف األرض إنواهللا  :مث قال لإلميان٬،امتحن اهللا قلبه 
واحلسن  ين منا حلملة العرش يوم القيمة حممد وعلإو ٬،خبزان على ذهب وال على فضة

  .يكونوا أنمن شاء اهللا  أخرواحلسني ومن شاء اهللا أربعة 

نه أعن عبد اهللا بن طلحة النهدي مثل هذا احلديث حديث ذريح إال  ٬،جعفر بن حممد
إمنا حدثتك �ذا احلديث لتكون من شهود اهللا يف  :Xقال أبو عبد اهللا  :زاد فيه قال

  .)١( )األرض لفالن ابين

وإ·ا خاضعة  Xويعلق كاتب السطور قائالً إن الرواية األخرية ختص اإلمام الكاظم 
وأقول له إن البداء ال حيصل للروايات٬، بل لألمور اليت تقع يف . للبداء على حد تعبريه

فلن يكن هو القائم٬، فهذا ال يعين أن ننفض  Xاخلارج٬، وإذا كان حصل يف اإلمام الكاظم 
اليد عن كل ما ورد يف الرواية من معلومات٬، فهذا ال يقول به أحد٬، وعليه تبقى داللة 

وأما كو·م أحد عشر بعد القائم٬، فألن القائم املقصود فيها هو . واية على املهديني ثابتةالر
أول املهديني٬، وميكنك أن تطلع على إصدارات األنصار لتتعلم منها الكثري٬، خبصوص هذا 

  .األمر وغريه

ينة أما قول كاتب السطور إن الروايتني األوىل والثانية ختتصان باإلمام الكاظم أيضاً بقر
فما هكذا تورد اإلبل٬، وهل غمضت عليك داللة الروايتني لتلجأ للقرينة٬، أم ! الرواية الثالثة

  ؟ ضاقت بك السبل فلجأت إىل املغالطة

ويف تعليقه على ما كتبه األنصار ¡ذا اخلصوص٬، يزعم كاتب السطور أن ما ورد 
أن املقصود هم األئمة  خبصوص املهديني من حيث كو·م القوام بعد اإلمام املهدي يدل على

وبطبيعة احلال ال نستغرب هكذا ! اإلثنا عشر٬، ألنه ورد يف بعض الروايات تسميتهم بذلك

                                                            
ن هذا الحديث عن اإلمام الصادق بداللة سند أالظاهر . ٩١ – ٩٠ص :عدة محدثين - األصول الستة عشر  -١

  ...).قال  Xجعفر عن ذريح عن أبي عبد اهللا : (الرواية التي تسبقه في األصل نفسه، وهو آما يلي
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نعم : مستوى متدنý من النقاش٬، فكاتب السطور مل يترك مغالطة إال هرول هلا٬، ونقول
ذا وردت يف الروايات تسمية املهديني٬، ومثلها تسمية األئمة بالقوام ولكن العربة ليس ¡

كلهم قوام وكلهم أئمة وكلهم مهديون وكلهم خلفاء وكلهم سادة  الوصف٬، فهم 
وكلهم قادة٬، وما شئت من أوصاف اخلري فعرب ولن تبلغ٬، ولكن واضح جداً أن املهديني 

٬، ألن Xوهم ذريته أو أبناؤه٬، وهم طبعاً من ذرية احلسني  Xيأتون بعد اإلمام املهدي 
أباهم من ذرية احلسني٬، وعددهم إثنا عشر٬، وكل هذا جيعلنا منيز بيسر بالغ بينهم وبني 

ما طلعت  الذين هم آباء اإلمام املهدي٬، وتسعة منهم من ذرية احلسني  األئمة 
؟؟ واهللا إن مل يكن هذا  مشس وما غربت٬، هل هذا واضح٬، أم حتتاجون لتوضيح الواضحات

  .لديكم واضحاً أبداًواضحاً لكم فال شيء 

فرخ بيوض الشيطان يقول كاتب السطور توحيث إن األخطاء تتناسل بل تفرخ كما  
  :خبصوص الرواية التالية

افترضت على عبادي عشرة فرائض إذا  :8قال اهللا (: قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا 
أوهلا معرفيت٬، والثانية معرفة رسويل إىل خلقي  ٬،عرفوها أسكنتهم ملكويت٬، وأحبتهم جناين

واإلقرار به والتصديق له٬، والثالثة معرفة أوليائي وأ�م احلجج على خلقي٬، من واالهم 
فقد واالين ومن عاداهم فقد عاداين٬، وهم العلم فيما بيين وبني خلقي٬، ومن أنكرهم 

الذين أقيموا من ضياء أصليته ناري٬، وضاعفت عليه عذايب٬، والرابعة معرفة األشخاص 
قدسي٬، وهم قوام قسطي٬، واخلامسة معرفة القوام بفضلهم والتصديق هلم٬، والسادسة 
معرفة عدوي إبليس وما كان من ذاته وأعوانه٬، والسابعة قبول أمري والتصديق لرسلي٬، 
والثامنة كتمان سري وسر أوليائي٬، والتاسعة تعظيم أهل صفويت والقبول عنهم٬، والرد 

ما اختلفتم فيه٬، حىت خيرج الشرح منهم٬، والعاشرة أن يكون هو وأخوه يف الدين إليهم في
سواء٬، فإذا كانوا كذلك أدخلتهم ملكويت٬، وآمنتهم من الفزع األكرب  والدنيا شرعاً

  .)١( )وكانوا عندي يف عليني

                                                            
لمحمد بن همام اإلسكافي  -  ، وآتاب التمحيص٣٣٣ص ٨ج :، مستدرك الوسائل١٣ص ٦٦ج :بحار األنوار -١

 .١٧٤ص ٧ج :، ومستدرك سفينة البحار٩ص :الشيعي
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لتة كيف يا ف: ولو سألناه!!  إن القوام املذكورين فيها هم األئمة اإلثنا عشر أيضاً: يقول
وهذه  ٬،)والثالثة معرفة أوليائي وأ�م احلجج على خلقي(: آخر الزمان٬، والرواية تقول

والرابعة معرفة األشخاص الذين أقيموا (: ٬، مث تقولالفريضة الثالثة تتحدث عن األئمة 
وهذه الفريضة الرابعة ختص املهديني٬، وحيث إنك  ٬،)من ضياء قدسي٬، وهم قوام قسطي

فهل ! جعلتها يف األئمة أيضا٬ً، فأنت جتعل من الفريضتني الثالثة والرابعة فريضة واحدة
  ؟ نصدقك أم نصدق اهللا

ميكن القول إن الفرق بني الثالثة والرابعة أن األوىل يف سائر (: أما جوابه فهو التايل
ن األوىل يف األئمة والثانية يف رجعتهم أأو . . يف أئمة أهل البيت األنبياء واألوصياء والثانية

  !! )أي اإلميان ¡م ومعرفتهم بعد رجعتهم أيضاً

ـ : وجوايب له والسابعة قبول أمري (: األوىل فالفريضة السابعة تقول) ميكن(أما ال
الشيطان  ؟ استعذ باهللا من ٬، فهل نسيتها٬، وما الذي أعجلك حىت نسيتها)والتصديق لرسلي

  .الرجيم

ـ  افترض هذه الفرائض ليؤمن ¡ا الناس يف كل زمان  8الثانية فاهللا ) ميكن(وأما ال
ومكان٬، يف عامل الدنيا وعامل الرجعة٬، ويف الذر األول٬، وما شاء رب العاملني٬، فتقسيمك بارد 

؟ ال  نك جئت لنفسك بشيء غري الفضيحةأمث لعلك تظن . ال أدري كيف استساغه عقلك
òـ  أنت واهم الثانية ليس سوى تقسيم لفريضة واحد على ) ميكن(للغاية٬، فتقسيمك يف ال

) عامل الذر(وكان عليك أن تقسمها على أكثر فتدخل ) عامل الدنيا٬، وعامل الرجعة(زمنني 
وما شاء ربك٬، فالتقسيم وقع على الزمان ال على الفريضة٬، فال حول وال قوة إال باهللا العلي 

  .قد النفوس يعمي ويصمالعظيم٬، إن ح

وبلغهم آماهلم وزد  ٬،اللهم وصل على والة عهوده( :ويقول خبصوص احلديث التايل
واجعلنا هلم أعوانا وعلى  ٬،ومتم هلم ما أسندت إليهم من أمر دينك ٬،يف آجاهلم وانصرهم

 ٬،اللهم فإ�م معادن كلماتك .األئمة الراشدين ٬،وصل على آبائه الطاهرين ٬،دينك أنصارا
 ٬،وأوليائك ٬،وخريتك من خلقك ٬،ووالة أمرك وخالصتك من عبادك ٬،وخزان علمك



 ١٣٩........................................ هي احلق املبني  Xأمحد احلسن  دعوة السيد

 

صلواتك ورمحتك وبركاتك عليهم  ٬،وصفوتك وأوالد أصفيائك ٬،وسالئل أوليائك
  .)١( )أمجعني

وصل على "إن هلذا احلديث نسختني٬، إحدامها خالية من عبارة ( :يقول كاتب السطور
  :مث يأيت ¡اتني الروايتني ٬،)"آبائه الطاهرين

حدثين اجلماعة الذين قدمت ذكرهم يف عدة مواضع من هذا الكتاب ( :الرواية األوىل
 ٬،بإسنادهم إىل جدي أيب جعفر الطوسي تلقاه اهللا جل جالله باألمان والرضوان يوم احلساب

عن حممد بن احلسن بن سعيد بن عبد اهللا واحلمريي وعلي بن  ٬،أخربنا ابن أيب اجليد :قال
عن إمساعيل بن مولد وصاحل  ٬،كلهم عن إبراهيم بن هاشم ٬،إبراهيم وحممد بن احلسن الصفار

جعفر الطوسي فيما يرويه عن  ورواه جدي أيب ٬،عن يونس بن عبد الرمحن ٬،بن السندي
يروى عن يونس  ٬،الة يف هذا املكانيونس بن الرمحن بعدة طرق تركت ذكرها كراهية لإلط

  :¡ذا Xكان يأمر بالدعاء لصاحب األمر  Xالرضا  أنّ :بن عبد الرمحن

٬، بإذنكاللهم ادفع عن وليك وخليفتك٬، وحجتك على خلقك٬، ولسانك املعرب عنك 
الناطق حبكمتك٬، وعينك الناظرة على بريتك٬، وشاهدك على خلقك٬، اجلحجاح ا÷اهد٬، 

أعذه من شر مجيع ما خلقت وبرأت وأنشأت وصورت٬، واحفظه من العائذ بك عندك٬، و
بني يديه ومن خلفه وعن ميينه وعن مشاله ومن فوقه ومن حتته٬، حبفظك الذي ال يضيع من 
حفظته به٬، واحفظ فيه رسولك وآباءه أئمتك ودعائم دينك٬، واجعله يف وديعتك اليت ال 

ذي ال يقهر٬، وآمنه بأمانك الوثيق تضيع٬، ويف جوارك الذي ال حيقر٬، ويف منعك وعزك ال
الذي ال خيذل من آمنته به٬، واجعله يف كنفك الذي ال يرام من كان فيه٬، وأيده بنصرك 
العزيز٬، وأيده جبندك الغالب٬، وقوه بقوتك واردفه مبالئكتك٬، ووال من وااله وعاد من 

٬، اللهم وبلغه أفضل ما بلغت القائمني وحفه باملالئكة حفاً ٬،عاداه٬، وألبسه درعك احلصينة
النبيني٬، اللهم اشعب به الصدع٬، وارتق به الفتق٬، وأمت به اجلور٬،  أتباعبقسطك من 

واظهر به العدل٬، وزين بطول بقائه األرض٬، وأيده بالنصر٬، وانصره بالرعب٬، وقو 

                                                            
 .٧٣ص ٢ج :مكيال المكارم للميرزا محمد تقي األصفهاني -١
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ناصريه٬، واخذل خاذليه٬، ودمدم على من نصب له٬، ودمر من غشه٬، واقتل به جبابرة 
الكفر وعمده ودعائمه٬، واقصم به رؤس الضاللة وشارعه البدع٬، ومميتة السنة٬، ومقوية 
الباطل٬، وذلل به اجلبارين٬، وابر به الكافرين ومجيع امللحدين يف مشارق األرض ومغار�ا 

  .وال تبقى هلم آثاراً وبرها وحبرها وسهلها وجبلها٬، حىت ال تدع منهم دياراً

وأحي به سنن  ٬،ف منهم عبادك٬، واعز به املؤمننياللهم طهر منهم بالدك٬، واش
املرسلني٬، ودارس حكمة النبيني٬، وجدد به ما امتحى من دينك٬، وبدل من حكمك٬، حىت 

٬، ال عوج فيه وال بدعة معه٬، وحىت تنري صحيحاً حمضاً تعيد دينك به وعلى يديه غضاً
هول العدل٬، فإنه بعدله ظلم اجلور وتطفئ به نريان الكفر٬، وتوضح به معاقد احلق وجم

عبدك الذي استخلصته لنفسك واصطفيته من خلقك واصطفيته على عبادك٬، وائتمنته 
على غيبك٬، وعصمته من الذنوب وبرأته من العيوب٬، وطهرته من الرجس وسلمته من 

 أتىوال  نه مل يذنب ذنباًأنا نشهد له يوم القيامة٬، ويوم حلول الطامة إالدنس٬، اللهم ف
معصية ومل يضيع لك طاعة ومل يهتك لك حرمة ومل يبدل لك فريضة ومل ومل يرتكب  حوباً

يف  أعطهالزكي٬، اللهم  يالطاهر التقى النقي الرض ينه اهلادي املهدأيغري لك شريعة٬، و
وجتمع له  ٬،نفسه وأهله وولده وذريته وأمته ومجيع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه

حكمه على كل حكم  يحىت جيرعزيزها وذليلها٬، ملك اململكات كلها قريبها وبعيدها و
  .ويغلب حبقه كل باطل

والطريقة الوسطى٬، اليت  ٬،اللهم اسلك بنا على يديه منهاج اهلدى٬، واحملجة العظمى
يرجع إليها الغايل ويلحق �ا التايل٬، وقونا على طاعته وثبتنا على مشايعته٬، وامنن علينا 

بأمره الصابرين معه٬، الطالبني رضاك مبناصحته٬، حىت مبتابعته٬، واجعلنا يف حزبه٬، القوامني 
  .حتشرنا يوم القيامة يف أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه

من كل شك وشبهة ورياء ومسعة٬، حىت ال نعتمد به  اللهم واجعل ذلك لنا خالصاً
وجهك٬، وحىت حتلنا حمله وجتعلنا يف اجلنة معه٬، وأعذنا من السأمة  إالغريك وال نطلب به 
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وال تستبدل بنا  ٬،واجعلنا ممن تنتصر به لدينك٬، وتعز به نصر وليك ٬،والكسل والفترة
  .ن استبدالك بنا غرينا عليك يسري وهو علينا عسريإغرينا ف

واعز  ٬،وزد يف آجاهلم ٬،اللهم صل على والة عهده واألئمة من ولده٬، وبلغهم آماهلم
 وثبت دعائمهم٬، واجعلنا هلم أعواناً ٬،هلم أمركومتم هلم ما أسندت إليهم يف  ٬،نصرهم

ووالة  ٬،ودعائم دينك ٬،وأركان توحيدك ٬،٬، فإ�م معادن كلماتكوعلى دينك أنصاراً
وصفوتك من خلقك٬، وأوليائك وسالئل أوليائك وصفوة  ٬،٬، وخالصتك من عبادكأمرك

  .)١( )لسالم عليهم ورمحه اهللا وبركاتهأوالد رسلك٬، وا

أل·ا أمت  ؛عن هذا التأويل وما ذكرها وجدت هذا الدعاء برواية تغين( :الرواية الثانية
وهي ما حدث به الشريف اجلليل أبو احلسني زيد بن جعفر العلوي احملمدي  ٬،يف التفصيل

حدثنا حممد بن مهام بن سهيل  :حدثنا أبو احلسني إسحاق بن احلسن العفراين٬، قال :قال
عن يونس  ٬،٬، عن شعيب بن أمحد املالكيمجيعاً ٬،الكاتب وحممد بن شعيب بن أمحد املالكي

أنه كان يأمر بالدعاء  Xعن موالنا أيب احلسن علي بن موسى الرضا  ٬،بن عبد الرمحن
  :فكان من دعائه له صلوات اهللا عليهما ٬،Xللحجة صاحب الزمان 

د وآل حممد٬، وادفع عن وليك وخليفتك وحجتك على خلقك٬، اللهم صل على حمم
على  وعينك الناظرة يف بريتك٬، وشاهداً ٬،ولسانك املعرب عنك بإذنك٬، الناطق حبكمتك

اللهم وأعذه من شر ما خلقت  ٬،عبادك٬، اجلحجاح ا÷اهد ا÷تهد٬، عبدك العائذ بك
ن ميينه وعن مشاله وذرأت وبرأت وأنشأت وصورت٬، واحفظه من بني يديه ومن خلفه وع

ومن فوقه ومن حتته٬، حبفظك الذي ال يضيع من حفظته به٬، واحفظ فيه رسولك ووصى 
رسولك وآبائه أئمتك ودعائم دينك صلواتك عليهم أمجعني٬، واجعله يف وديعتك اليت ال 

ويف منعك وعزك الذي ال يقهر٬، اللهم وآمنه بأمانك  ٬،ويف جوارك الذي ال حيتقر ٬،تضيع
وانصره  ٬،واجعله يف كنفك الذي ال يضام من كان فيه ٬،ال خيذل من آمنته به الوثيق الذي

اللهم وال من . وأردفه مبالئكتك ٬،بنصرك العزيز٬، وأيده جبندك الغالب٬، وقوه بقوتك
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اللهم وبلغه أفضل  .وحفه مبالئكتك حفاً ٬،وألبسه درعك احلصينة ٬،وعاد من عاداه ٬،وااله
وارتق به الفتق٬،  ٬،النبيني٬، اللهم اشعب به الصدع أتباعما بلغت القائلني بقسطك من 

وانصره  ٬،وأمت به اجلور٬، واظهر به العدل٬، وزين بطول بقائه األرض٬، وأيده بالنصر
. نصرياً واجعل له من لدنك على عدوك وعدوه سلطاناً ٬،يسرياً وافتح له فتحاً ٬،بالرعب

 ٬،ه بنصر عزيز وفتح قريبوأيد ٬،اللهم اجعله القائم املنتظر٬، واإلمام الذي به تنتصر
وورثه مشارق األرض ومغار�ا الاليت باركت فيها٬، وأحي به سنة نبيك صلواتك عليه 

 ٬،واخذل خاذله ٬،وقو ناصره ٬،من احلق خمافة أحد من اخللق يءوآله٬، حىت ال يستخفى بش
اللهم واقتل جبابرة الكفر وعمده  .ودمر على من غشه ٬،ودمدم على من نصب له

ومقوية  ٬،ومميتة السنة ٬،واقصم به رؤس الضاللة٬، وشارعة البدعة ٬،وام بهودعائمه والق
وابر به الكافرين واملنافقني ومجيع امللحدين حيث كانوا وأين  ٬،وأذلل به اجلبارين ٬،الباطل

 كانوا من مشارق األرض ومغار�ا وبرها وحبرها وسهلها وجبلها حىت ال تدع منهم دياراً
هر منهم بالدك٬، واشف منهم عبادك٬، واعز به املؤمنني٬، وأحي اللهم وط .وال تبقى آثاراً

 ٬،وبدل من حكمك ٬،ودارس حكم النبيني٬، وجدد به ما حمى من دينك ٬،به سنن املرسلني
ال عوج فيه وال بدعة معه٬،  حمضاً صحيحاً جديداً حىت تعيد دينك به وعلى يديه غضاً

ظهر به معاقد احلق وجمهول العدل٬، وت ٬،وتطفئ به نريان الكفر ٬،حىت تنري بعدله ظلم اجلور
نه عبدك الذي استخلصته لنفسك واصطفيته من إاللهم و .وتوضح به مشكالت احلكم

وبرأته من  ٬،خلقك٬، واصطفيته على عبادك٬، وائتمنته على غيبك٬، وعصمته من الذنوب
  .وسلمته من الريب ٬،وصرفته عن الدنس ٬،)من الرجس(وطهرته  ٬،العيوب

ومل  نه مل يذنب ومل يأت حوباًأنا نشهد له يوم القيامة ويوم حلول الطامة إاللهم ف
يرتكب لك معصية ومل يضيع لك طاعة ومل يهتك لك حرمة ومل يبدل لك فريضة ومل يغري 

الزكي٬، اللهم  الرضيالطاهر التقى الويف  املهديالتقى اهلادي  اإلمامنه ألك شريعة٬، و
فسه وولده وأهله وذريته وأمته ومجيع رعيته ما تقر به فصل عليه وعلى آبائه واعطه يف ن

عينه وتسر به نفسه وجتمع له ملك اململكات كلها٬، قريبها وبعيدها وعزيزها وذليلها 
اللهم واسلك بنا على  .ويغلب حبقه على كل باطل ٬،حىت جيرى حكمه على كل حكم
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إليها الغايل ويلحق �ا  يديه منهاج اهلدى واحملجة العظمى والطريقة الوسطى٬، اليت يرجع
واجعلنا يف  ٬،وامنن علينا مبتابعته ٬،اللهم وقونا على طاعته وثبتنا على مشايعته .التايل

الصابرين معه٬، الطالبني رضاك مبناصحته٬، حىت حتشرنا يوم القيامة  ٬،حزبه القوامني بأمره
ه منا لك يف أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه٬، صل على حممد وآل حممد٬، واجعل ذلك كل

 إالمن كل شك وشبهة ورياء ومسعة٬، حىت ال نعتمد به غريك وال نطلب به  خالصاً
بالسأمة والكسل  أمرهوال تبتلنا يف  ٬،وجتعلنا يف اجلنة معه ٬،وجهك٬، وحىت حتلنا حمله

وال تستبدل بنا  ٬،وتعز به نصر وليك ٬،والفترة والفشل٬، واجعلنا ممن تنتصر به لدينك
  .قدير يءنك على كل شإبنا غرينا عليك يسري وهو علينا كبري ن استبدالك إغرينا ف

وانصرهم ومتم هلم  ٬،وزد يف آجاهلم ناللهم وصل على والة عهوده٬، وبلغهم آماهلم
وصل على آبائه  ٬،وعلى دينك أنصاراً ما أسندت إليهم أمر دينك٬، واجعلنا هلم أعواناً

٬، أمركووالة  ٬،وخزان علمك ٬،الطاهرين األئمة الراشدين٬، اللهم فإ�م معادن كلماتك
وخريتك من خلقك٬، وأوليائك وسالئل أوليائك٬، وصفوتك  ٬،وخالصتك من عبادك

 أمرهوأوالد أصفيائك٬، صلواتك ورمحتك وبركاتك عليهم أمجعني٬، اللهم وشركاؤه يف 
الذين سلوا عن  ٬،وسالحه ومفزعه وأنسه هجعلتهم حصنومعاونوه على طاعتك الذين 
وأضروا  ٬،وعطلوا الوثري من املهاد قد رفضوا جتارا×م ٬،األهل واألوالد وجتافوا الوطن

وحالفوا البعيد ممن عاضدهم على  ٬،وفقدوا يف أنديتهم بغري غيبة عن مصرهم ٬،مبعايشهم
د التدابر والتقاطع يف دهرهم٬، وخالفوا القريب ممن صد عن وجهتهم٬، وائتلفوا بع ٬،أمرهم

وقطعوا األسباب املتصلة بعاجل حطام من الدنيا٬، فاجعلهم اللهم يف حرزك ويف ظل 
كنفك٬، ورد عنهم بأس من قصد إليهم بالعداوة من خلقك٬، واجزل هلم من دعوتك من 

وازهق حبقهم  ٬،كفايتك ومعونتك هلم وتأييدك ونصرك إياهم ما تعينهم به على طاعتك
  . )١( )...ن أراد إطفاء نورك٬، وصل على حممد وآلهباطل م

                                                            
  .٣١٣ – ٣١٠ص :السيد ابن طاووس -جمال األسبوع  -١
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إن النسختني خمتلفتان٬، وبسبب اختالفهما ال (: وبعد إيرادها يعلق كاتب السطور قائالً
وهكذا ينفض يديه ويرتاح من التعب٬،  !) مها دون األخرىاحدإميكن حلضرته اجلزم بصحة 

  .بينما احلقيقة تئن وتشتكي منه

من املمكن النظر إليهما على أ·ما روايتان خمتلفتان الختالفهما : ويف معرض الرد أقول
يف بعض املضامني٬، وال يضر ¡ذا اشتراكهما يف البعض اآلخر٬، وال كو·ما صادرتني عن 

٬، ولكن على افترض أ·ما رواية واحدة وردت بصورتني فما الذي مينع Xاإلمام الرضا 
فالتوقف له وجه لو كان هناك تعارض٬، أو تضارب يف  ؟ عاًحضرتك من األخذ ¡ما م

وهو    مث إن حمل االستشهاد . واحلال إنه ال شيء من هذا موجود يف الروايتني ٬،املضامني
  ؟ موجود يف الروايتني معا٬ً، فما الذي مينع من األخذ به   املهم٬، إن كنت تفقه 

وهذا ما يدفعك ) آبائه الطاهرينوصل على : (أما قولك إن إحدامها مل ترد فيها عبارة
لنفض اليد منهما٬، فهو ذريعة تستطيع أن ختدع ¡ا نفسك املتمردة٬، ولكنها يف ميزان العلم 

مث إن ورودها يف نسخة دون أخرى  .أل·ا ليست حمل االستشهاد٬، واحلقيقة ال وزن هلا البتة
على فهم الداللة٬، وهي ال يشكل تعارضا٬ً، بل ميكن أن نتخذ من هذه الزيادة قرينة تساعد 

  .بالتأكيد ليست من صاحلك٬، وهلذا [ورت وقلت ما قلت

م على كل الروايات لعصف بالكثري جداً منها٬، فاتقي اهللا ن ميزانك هذا لو ي�ع̈مأواعلم 
  .بكالم آل حممد 

أخرج أبو احلسني بن املنادى يف كتاب املالحم عن سامل بن (: أما خبصوص هذه الرواية
إحدى وعشرين سنة٬، أو اثنني وعشرين سنة٬، مث  املهدي) ملك(يكون : قال) أنه(أيب اجلعد 

يكون آخر من بعده وهو دونه وهو صاحل أربعة عشر سنة٬، مث يكون آخر من بعده وهو 
فهي وإن مل تكن واردة عن معصوم٬، لكنها تقوي الروايات  .)١( )دونه وهو صاحل تسع سنني

  .الواردة عن املعصومني

  
                                                            

  .٣٢٠ص :الشيخ نجم الدين العسكري - المهدي الموعود المنتظر -١
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אא Wא
هناك كالم كثري٬، ولكننا لسنا بصدده٬،  )رمحه اهللا(فيما يتعلق بآراء السيد الصدر 

والرجل ليس مبعصوم على أية حال٬، ولسنا مستعبدين بقبول آرائه٬، وأما استئناس األنصار 
بذكر أقوال له يف بعض املناسبات فلمقتضيات معينة تفهم من سياق إيرادها٬، ولكن هذا 

مل يكن ولن يكون من باب النظر لكلماته على أ·ا مما يصح   وهو األمر املهم    اس االستئن
  .نفسه ¡ا فيصح إلزامه مبا التزم به ألزماالحتجاج به٬، اللهم إال من 

وخبصوص حمل الرتاع مع كاتب السطور٬، فجوايب على إشكاله ببساطة هو دعوته إىل 
فيسيء قوال٬ً،   عن عمد وعن جهل   فهماً إعادة التفكري فيما يكتب٬، فهو دائماً يسيء 

كان بصدد التعليق على خصوص ) الوصية والوصي أمحد احلسن(فالشيخ العقيلي يف كتابه 
ما أورده السيد الصدر يف موسوعته٬، وكالمه من هذه اجلهة ال غبار عليه٬، حىت أن كاتب 

مل جيد يف كالمه ما يتصيده فاضطر     ط ما يظنه عثراتيوهو املهتم جداً بتسق  السطور 
  ! للذهاب إىل كتاب آخر للصدر ليقذف حبصياته من هناك

وعلى أي حال فإن اعتراض الشيخ العقيلي على فهم السيد الصدر للرجعة يضطرد حىت 
فهنا أيضاً مل يكن السيد الصدر موفقاً على اإلطالق٬، ولكن ) حبث حول الرجعة(على كتابه 

  .ع اآلن٬، وإال ألفضنا فيه احلديثليس هذا حمل الرتا

א Wא
حدثنا علي بن أمحد بن موسى (: ورد يف كمال الدين ومتام النعمة وغريه من املصادر

حدثنا حممد بن إمساعيل  :قال ٬،حدثنا حممد بن أيب عبد اهللا الكويف :قال ٬،رضي اهللا عنه
 ٬،عن أيب اجلارود زياد بن املنذر ٬،نانعز حممد بن س ٬،حدثنا إمساعيل بن مالك :قال ٬،الربمكي

 Xقال أمري املؤمنني  " :قال ٬،عن جده  ٬،عن أبيه ٬،عن أيب جعفر حممد بن علي الباقر
خيرج رجل من ولدي يف آخر الزمان أبيض اللون٬، مشرب :   وهو على املنرب   

شامة : بظهره شامتان ٬،عريض الفخذين٬، عظيم مشاش املنكبني ٬،باحلمرة٬، مبدح البطن
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اسم خيفى واسم يعلن٬، فأما : له امسان٬، وشامة على شبه شامة النيب  ٬،على لون جلده
وأما الذي يعلن فمحمد٬، إذا هز رايته أضاء هلا ما بني املشرق  ٬،الذي خيفى فأمحد

واملغرب٬، ووضع يده على رؤوس العباد فال يبقى مؤمن إال صار قلبه أشد من زبر 
٬، وال يبقى ميت إال دخلت عليه تلك الفرحة احلديد٬، و أعطاه اهللا تعاىل قوة أربعني رجالً

رهم٬، ويتباشرون بقيام القائم صلوات اهللا وهو يف قربه٬، وهم يتزاورون يف قبو) يف قلبه(
  .)١( )"عليه

٬، واألنصار كانت موضوع تعليق Xهذه الرواية اليت استشهد ¡ا السيد أمحد احلسن 
  :من قبل كاتب السطور بعدد من النقاط؛ أوهلا

للقائم (٬، فكيف توردو·ا يف كتبكم بصورة )له امسان(نص الرواية ورد بصورة  إنّ: قوله
وعلى الرغم من كون هكذا منط من اإلشكاالت ال يستحق االهتمام٬، ولكننا نقول ) امسان

إن أخذ موضع الشاهد من الرواية مباشرة قد يترتب عليه لبس على القارئ غري املطلع 
سم٬، وهذا يدخل حتت مقولة الرواية باملعىن وإن مل تتم وبالتايل حيسن إبدال الضمري باال

وبطبيعة احلال ال يستطيع أحد أن يزعم أن تغيرياً ما بداللة الرواية سيترتب على . اإلشارة له
وحيث ال تغيري يف الداللة فاإلشكال ال يصدر إال من مفلس ال جيد ما . مثل هذا الفعل

  .يقوله

اده أن الرواية تتحدث عن شخص واحد هو اإلمام والتعليق اآلخر لكاتب السطور مف
  ! واالمسان يعودان له Xاملهدي حممد بن احلسن 

 املؤمنني ا مراد أمريكان عليه أن يتدبر جيد'الفهم٬، وكالعادة أساء كاتب السطور : أقول
X اسم خيفى واسم يعلن٬، فأما الذي خيفى فأمحد وأما الذي يعلن : له امسان(: من قوله

فما هو املراد من االسم هنا٬، هل هو هذا اللفظ الذي يوضع عالمة على ٬، )فمحمد
  ؟ ى أي الشخص نفسهالشخص٬، أي األصوات أو احلروف٬، أم إنه املس̈م

                                                            
 ٢ج :الشيخ الطبرسي -إعالم الورى بأعالم الهدى  ،٦٥٣ص :الشيخ الصدوق -آمال الدين وتمام النعمة  -١

  .٥٤ – ٥٣ص :السيد بهاء الدين النجفي -منتخب األنوار المضيئة  ،٢٩٥ – ٢٩٤ص
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بطبيعة احلال املتبادر من االسم هو األول٬، أي اللفظ الذي يوضع عالمة على الشخص 
لصريورة إىل املعىن اôازي ال الشخص نفسه٬، ولكن هذا املتبادر البد من رفع اليد عنه وا

وهو إرادة املسمى أو الشخص٬، أما الضرورة الداعية لرفع اليد عن املعىن املتبادر فتتمثل 
٬، فلو كان املراد اللفظ فهو قد ذكره يف نفس الرواية ويف )فأما الذي خيفى فأمحد(: بقوله

ئم على الناس ٬، إذن البد أن يكون املراد خفاء شخص القا)فأمحد(نفس املوضع بقوله 
  .نوا به٬، وهذا ما دلت عليه عشرات الروايات٬، وكتب به األنصار كثرياً فراجعح¶مت¶لي�

قد يقال هنا إن املراد خفاء اللفظ٬، ويكون املعىن إن للقائم اسم خيفى على الناس٬، أي ال 
  .يعرفونه

هذا املعىن ال خطورة له ليحظى بشرف ذكره من قبل أمري املؤمنني٬، وهم  إنّ: فأقول
   كما يقتضي اإلطالق    ) خيفى(ويدلك عليه إن معىن . ال ينطقون باللغو وحاشاهم 

  ؟ إنه خيفى لألبد٬، وإذا كان كذلك فالتعرض لذكره ما هي احلكمة منه

فاآلن الناس تسمي اإلمام  ؟ )انامس(على أن لإلمام املهدي أكثر من امسني فلماذا يقول 
صاحب الزمان٬، وأبو صاحل٬، واحلجة ابن احلسن٬، وغريها من األمساء٬، وإذا قيل إن : املهدي

إ·ا غلبت على االسم فصارت امساً كما هو احلال مع أيب طالب  :هذه كىن وألقاب٬، فأقول
X.  

صعد أمري املؤمنني علي بن أيب طالب : أخرج الشيخ الصدوق عن احلسن البصري٬، قال
X أيها الناس٬، انسبوين٬، فمن عرفين فلينسبين٬، وإال فأنا أنسب (: منرب البصرة فقال

فقام إليه  .نفسي٬، أنا زيد بن عبد مناف بن عامر بن عمرو بن املغرية بن زيد بن كالب
غري أنك علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن  ا نعرف لك نسباًم ٬،يا هذا :ابن الكواء فقال

باسم جده  إن أيب مساين زيداً ٬،يا لكع :فقال له .هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب
اسم عبد املطلب عامر  وإنّ ٬،اسم أيب عبد مناف فغلبت الكنية على االسم وإنّ ٬،قصي

واسم عبد مناف  ٬،ب على االسملقواسم هاشم عمرو فغلب ال ٬،فغلب اللقب على االسم
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جلمعه إياها    اسم قصي زيد فسمته العرب جممعاً وإنّ ٬،املغرية فغلب اللقب على االسم
  .)١( )فغلب اللقب على االسم  من البلد األقصى إىل مكة 

فقد أتعب نفسه  Xأما الروايات اليت نقلها خبصوص عدم ذكر اسم اإلمام  :أقول
متعلقة   وهو األهم    بنقلها دون طائل فهي أوالً ناظرة لفترة معينة من الزمن٬، وهي ثانياً 

  .باالسم الذي يعلن٬، أي اسم حممد

W
 هللا تعاىل كرتاً إنّ: قال ٬، بالطريق املذكور يرفعه إىل جابر     Xعن الباقر (ورد 

يقودهم  ٬،"أمحد أمحد: "خبراسان شعارهم ثنا عشر ألفاًإبالطالقان ليس بذهب وال فضة٬، 
. شاب من بين هاشم على بغلة شهباء٬، عليه عصابة محراء٬، كأين أنظر إليه عابر الفرات

  .)٢( )فإذا مسعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبوا على الثلج

ذون من كنوز طلقان ينتسبون للقائم أمحد ويتخ هذه الرواية يستدل ¡ا األنصار على أنّ
امسه شعاراً يهتفون به٬، ولكن كاتب السطور يتعمد اخللط بينها وبني رواية أخرى هي 

يا آل  :مث خيرج الفىت احلسين الصبيح من حنو الديلم يصيح بصوت له فصيح.. (. :التالية
  .)٣( )أجيبوا امللهوف واملنادي من حول الضريح فتجيبه كنوز اهللا بالطالقان ٬،أمحد

نستطيع  )أمحد(اليت يتخذو·ا شعاراً هلم تشري إىل القائم  )أمحد أمحد( أنّوبعد أن علمنا 
الواردة يف الرواية الثانية بأن املقصود منها يا أنصار أمحد٬، واآلل ميكن  )يا آل أمحد(أن نفهم 

٬، فهل آل اهللا تعين )آل اهللا(بأ·م  أن تطلق على مطلق االنتساب كما ورد يف آل حممد 
وإذا كان هذا ممكناً بتقريب أ·م املصطفني من قبله٬، واألكثر قرباً منه وما  ؟ أهله وعياله

ومنه يتضح أن اعتراض كاتب السطور . يشبهه٬، فهذا هو معىن االنتساب الذي ذكرناه
  .مردود عليه
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فهو ممكن بذاته٬، ولكنه بعيد بالنظر إىل  )يا أهل بيت النبوة( :أما قوله إن املقصود منها
  .إ·م إمنا ينتسبون لهئن اليت تثبت أن القائم هو أمحد٬، واألدلة والقرا

يا لثارات (أما قوله بأن هذه الرواية تتعارض مع ما ورد بعض الروايات من أن شعارهم 
ال ال أكثر فاجلمع ممكن بأن يكون هلم أكثر من شعار٬، بل أكثر من فهو كالم ج�̈ه ٬،)احلسني

  .احلرب٬، وما إىل ذلك٬، فشعار يف السلم وشعار يف شعارين وثالثة

مل تقل إن هذا الشعار هو الوحيد٬، ومثلها ) شعارهم أمحد أمحد(والرواية اليت فيها 
  .الرواية األخرى٬، فالتعارض املزعوم ال مكان له يف العقول السليمة

اليت عثر عليها كاتب  ٬،)١( )أمحد امسه وإن منهم الغالم األصفر الساقني(: أما رواية
 نّأيف منتديات أنصار اهللا٬، فاإلشكال ¡ا فضيحة له٬، فاملعروف   كما يقول   السطور 

ى رمسياً من قبل املستشكل عليهم٬، تب̈ناإلشكال على شيء يصح إذا ما كان هذا الشيء م�
ي الرمسي أن يكون موجوداً يف كتاب أو بيان صادر عن الدعوة املباركة٬، أما كالم وآية التب̈ن

  .حجة على أحد٬، ولكن الغريق يتعلق بالقشةاملنتديات فال يصلح 

أما قوله بأن الروايات مل تقل بأن اليماين امسه أمحد أو إنه من البصرة٬، وقوله ال توجد 
  .)أمحد احلسن(أو ) أمحد بن إمساعيل(رواية مست من األصحاب رجل من البصرة امسه 

ن إن القرآن مل لقد تشا¡ت قلوبكم وقلوب الوهابية النواصب٬، فهم يقولو :فجوابه
ن اليماين إ؟ وها أنتم تقولون بأن الروايات مل تقل ! يذكر اسم إمامكم علي فكيف نؤمن به

òالشمس يف رابعة النهار٬،  وضوح¶ امسه أمحد٬، بينما االستدالل على امسه من الروايات واضح
  ؟ ي البصريةمßولكن ما عسانا نقول لع�

فاالسم وحده لن  Xحق أمحد احلسن وإذا كانت عشرات األدلة مل تكفكم ملعرفة 
) أمحد احلسن(أو ) أمحد بن إمساعيل(ستقولون ما أدرانا أن لو ورد يف الروايات يكفيكم٬، و
  .فابقوا إذا شئتم على عنادكم والصبح قريب ؟ هو صاحبكم

                                                            
 .٣١٩ص ٤١ج: بحار األنوار -١
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  .ا ما قاله كاتب السطور عن خطبة البيان فقد سبق أن ناقشناه٬، فال نعيدأ̈م

א Wא
وليس يف الرايات راية ( :قال Xخبصوص الرواية التالية الواردة عن أيب جعفر الباقر 

فإذا خرج اليماين حرم . أهدى من راية اليماين٬، هي راية هدى؛ ألنه يدعو إىل صاحبكم
بيع السالح على الناس٬، وكل مسلم٬، وإذا خرج اليماين فا�ض إليه٬، فإن رايته راية 

ألنه يدعو إىل  ؛توي عليه٬، فمن فعل ذلك فهو من أهل النارهدى٬، وال حيل ملسلم أن يل
  .)١( )احلق٬، واىل طريق مستقيم

أي يدعو : "ىل طريق مستقيمإألنه يدعو إىل احلق٬، و"إن معىن ( :يقول كاتب السطور
 .)فهو احلق وهو الصراط املستقيم "ألنه يدعو إىل صاحبكم" ٬،Xإىل اإلمام احلجة 

هو "فالدعوة إىل احلق ال تعين بالضرورة دليالً على العصمة٬، فالرواية مل تقل (: ويضيف قائالً
ألن هناك فرق بني شخص يدعو إىل  ؛"يهدي إىل احلق"٬، ومل تقل "احلق والطريق املستقيم

أي ال توجد مالزمة بني العصمة والدعوة إىل احلق٬، وإال .. احلق وشخص يهدي إىل احلق
  .)فهو معصوم س إىل احلق ووالية أهل البيت لقلنا بأن كل شخص يدعو النا

  : ويف اجلواب أقول

ألنه يدعو (: ٬، وقال كذلك)ألنه يدعو إىل صاحبكم( :قال Xإن اإلمام الباقر    ١
٬، فلو كانت داللة العبارة األوىل هي نفس داللة العبارة الثانية )إىل احلق وإىل طريق مستقيم
èالستلزم ذلك التكرار واللßالعبارة الثانية تدل على معىن غري ما  ٬،إذن. وحاشاه من ذلكوية غ

دلت عليه األوىل٬، وهذا واضح وب̈ين٬، والنقاش فيه حماولة فاشلة للهروب من لزوم القول 
  .دل عليه العبارةتبعصمته الذي 

الظاهر من كالم كاتب السطور هو أنه حيصر معىن الصراط املستقيم باإلمام  إنّ   ٢
غري صحيح فاهللا ورسله واألئمة كلهم صراط مستقيم٬، وهم كذلك ٬، وهذا Xاملهدي 

                                                            
  .٢٦٤ص: الغيبة للنعماني -١
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و�إِنَّك� ﴿: أل·م هداة إىل اهللا٬، أي يدعون إىل احلق الواحد والصراط املستقيم٬، قال تعاىل
وعليه يكون معىن كون اليماين يدعو إىل احلق وإىل . )١(﴾لَت�د�ع4وه4م� إِلَى ص�ر�اطï مُّس�ت�ق�يمٍ

  .٬، وكل ما يصدر منه طريق مستقيمنفسه طريق مستقيم طريق مستقيم هو إنه هو

 )يهدي إىل احلق(أل·ا مل تقل  ؛قول كاتب السطور إن الرواية ال تدل على العصمة   ٣
فيدعو إىل احلق تعين يهدي إىل احلق٬، وهلذا ورد يف القرآن  ٬،ألن املعىن واحد ؛فهو مغالطة

  .﴾لَى ص�ر�اطï مُّس�ت�ق�يمٍو�إِنَّك� لَت�د�ع4وه4م� إِ﴿: الكرمي قوله تعاىل

قَالُواْ ي�ا ص�ال�ح4 قَد� ﴿: وورد فيه كذلك التعبري عن هدي األنبياء بالدعوة٬، قال تعاىل
ـذَا أَت�ن�ه�ان�ا أَن نَّع�ب4د� م�ا ي�ع�ب4د4 آب�اؤ4ن�ا و�إِنَّن�ا لَف�ي ش�كٍّ مِّمَّا ت�د�ع4ون�ا إِلَي�ه�  كُنت� ف�ين�ا م�ر�ج4وMاً قَب�لَ ه�

  .)٢(﴾م4رِيبٍ

و�إِن ت�د�ع4وه4م� إِلَى الْه4د�ى الَ ي�س�م�ع4واْ و�ت�ر�اه4م� ي�نظُر4ونَ إِلَي�ك� و�ه4م� الَ ﴿: وقال تعاىل
  .)٣( ﴾ي4ب�ص�ر4ونَ

ـ ) [دي(وقد ورد يف احلديث تفسري  : قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا .. (. ):تدعو(ب
: يف نبيه : وقال: إىل قوله.. . أخربين عن الدعاء إىل اهللا واجلهاد يف سبيله :قلت له

بالدعاء إليه بكتابه أيضا تبارك  ثمث ثلّتدعو٬،  :يقول ﴾وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم﴿
  .)٤( )اخل.. . وتعاىل

وإال لقلنا بأن كل شخص يدعو الناس (: أما اعتراض كاتب السطور املتمثل بقوله   ٤
  ! )فهو معصوم إىل احلق ووالية أهل البيت 

اء والضال طّأنتم ال قيمة له البتة٬، فأنتم قد تقولون مثل هذا عن اخلَ قولكم: فجوابه
فحني يقولون عن شخص إنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم  املضل٬، أما أهل البيت 

نه معصوم٬، فهم أفهم يقصدون أنه ال يدخل الناس يف ضالل وال خيرجهم من هدى٬، أي 
                                                            

 .٧٣: المؤمنون -١
 .٦٢: هود -٢
 .١٩٨: األعراف -٣
  .١٨ – ١٣ص ٥ج :الشيخ الكليني -الكافي  -٤
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يعلمون ما يقولون حق العلم٬، مث إن ما قاله اإلمام الباقر مطلق غري مقيد٬، وجاء تعليالً لقوله 
X :)٬، فيكون معناه)عل ذلك فهو من أهل الناروال حيل ملسلم أن يلتوي عليه٬، فمن ف :

ألنه يدعو إىل احلق : فاجلواب ؟ إن من ال يطع اليماين يكون من أهل النار٬، ولو سألنا ملاذا
  .وإىل طريق مستقيم٬، أي ألنه معصوم ال خيطئ

. نعم: إذا قلت ؟ نه يدعو إىل احلق ال حيق لنا أن نلتوي عليهأفهل كل أحد تقولون أنتم 
تكون قد كذبت ألنه ورد إن بعض من يدعون إىل احلق ليسوا من أهله٬، ففي املالحم 

  :والفنت

عن أيب  ٬،عن أيب قبيل ٬،عن ابن هليعة ٬،عن الوليد بن مسلم ورشدين ٬،حدثنا نعيم(
إذا رأيتم الرايات السود فالزموا األرض٬، فال ": ٬، قالبعن علي بن أيب طال ٬،رومان

يكم وال أرجلكم٬، مث يظهر قوم صغار ال يؤبه هلم٬، قلو�م كزبر احلديد٬، حتركوا أيد
أصحاب الدولة٬، ال يفون بعهد وال ميثاق يدعون إىل احلق وليسوا من أهله٬، أمساؤهم 
الكىن٬، ونسبتهم القرى٬، شعورهم مرخاة كشعور النساء حىت خيتلفوا فيما بينهم٬، مث يؤيت 

  .)١( )"اهللا احلق من يشاء

نه القائم أم ال٬، فقد أثبته األنصار أأما كالم كاتب السطور حول اليماين٬، وهل : أقول
بعشرات األدلة٬، ومن أراد احلق فلرياجع ما كتبوه٬، أما اقتناص حديث واحد فهو طريق 
الفاشلني املضلني٬، فاحلديث الواحد تتضح داللته عندما يتم اجلمع بينه وبني غريه من 

د كاتب السطور مناقشة مسألة هل اليماين هو القائم أم ال٬، فعليه إذن إذا ما أرا. األحاديث
  .أن يناقش كل األدلة اليت يسوقها األنصار يف هذا الصدد

א  Wא
وهنا عليه أن يبني لنا ما هو !  )ال خيطئ يف اللغة Xاملعصوم (: يقول كاتب السطور

نه ال ي�حسن أالتالزم بني العصمة مبا هي٬، وبني ما يسميه اخلطأ يف اللغة٬، فهل يستطيع٬، أم 

                                                            
  .٨٩ص :السيد ابن طاووس -المالحم والفتن  -١
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أل·ا تتعلق بالعصمة٬،  ؛؟ وعليه كذلك أن يأيت بدليل قطعي على هذه املسألة سوى التقافز
  .حنن باالنتظار..  ل قطعي عليهاوالعصمة من العقائد اليت ال جيوزون القول ¡ا إال إذا قام دلي

ألننا ال نسمي قواعد  ؛ن حجة اهللا خيطئ يف اللغةأننا ال نقول ومل نقل أوليكن معلوماً 
اللغة اليت وضعها الناس قانوناً صحيحاً كامال٬ً، فضالً عن كونه قانوناً ال جيوز خرقه٬، كما 

لرياجعه من أراد الوقوف ف) حبث يف العصمة(يزعم اجلهلة٬، وقد بينت هذا األمر يف كتاب 
  .على حقيقة األمر

٬، وهذا أيضاً أجبنا عليه يف )ويعرف كل لغات العامل(: ويقول كاتب السطور أيضاً
نه ينتقد أوال أدري ملاذا مل يطلع عليه كاتب السطور٬، واملفروض  ٬،)حبث يف العصمة(كتاب 

رمي  اليناقش الدليل٬، أ̈مأقوالنا٬، فكان عليه على األقل أن يعرف حقيقة ما نقول ودليلنا٬، 
  .احلصى من خلف اجلدار فهو شأن املتطفلني على العلم

اآلية الكرمية  Xقرأ أبو عبد اهللا  :قال ٬،عن حممد بن مسلم(: أما النحو فقد ورد 
لو  ٬،جعلت فداك: مث قلت!  نوح: قلت ٬،نوحاً: ﴾و�لَقَد� ن�اد�ان�ا ن4وحà فَلَنِع�م� الْم4جِيب4ونَ﴿

يقرأ هنا  Xاإلمام الصادق . )١( )دعين من سهككم: نظرت يف هذا أعين العربية٬، فقال
: لو نظرت يف العربية جييبه بقوله: وحني يقول له حمدثه ٬،بالفتح وهو فاعل حقه الرفع )نوح(

والسهك ريح كريهة جيدها اإلنسان فيمن يتعرق وهو أيضا صدأ احلديد . دعين من سهككم
  .)٢( ورائحة السمك الزخنة

 ؛مل خيالف العربية Xاإلمام الصادق (: يقول كاتب السطور تعليقاً على هذه الرواية
  )."نادانا"ومل يقل  "نادينا"هنا مفعول به ألن اإلمام قال  "نوحاً"ألن 

  .)٣(﴾و�لَقَد� ن�اد�ان�ا ن4وحà فَلَنِع�م� الْم4جِيب4ونَ﴿: وإليكم اآلية كما وردت يف املصحف

                                                            
 .٢٨٠ – ٢٧٩ص ٤ج: مستدرك الوسائل -١
  ).سهك(صحاح الجوهري مادة : انظر على سبيل المثال -٢
 .٧٥: الصافات -٣
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؟ إن كان  هل تقول إن اإلمام الصادق أخطأ يف قراءة الفعل: فنقول لكاتب السطور
ن االحتجاج أ٬، فاعلم إذن أم تقول إن هذه قراءة أهل البيت . هذا فقد نقضت قضيتك

ال جيوز ألن اإلمام أعرف   وأنت تتخذه ميزاناً   باملصحف املوجود بني أيدي الناس 
بالقراءة الصحيحة٬، وقد ورد ما مضمونه أن القائم يقرأ القرآن كما أنزل٬، وهنا أيضاً ال 

العائدة على اهللا جل وعال ) نا( مفعول به و) نوح(وأنت تقول إن . ضيةتبقى لديك ق
؟ إذ املفروض على حسب قولك أن  )فلنعم اôيبون(: الفاعل٬، فكيف تفهم إذن قوله تعاىل

  ؟ ألنه هو املنادى فيكون هو اôيب ؛أي نوحاً) فلنعم اôيب: (يقول

مل أخطئ يف : أو ملاذا مل يقل له مثالً ة٬،وكذلك ملاذا مل يبني اإلمام للسائل بأن هذه قراء
  ؟ )دعين من سهككم: (وقال له قراءيت على حد تعبريكم٬،

٬، فعن ٬X، واإلمام السجاد٬، واإلمام الصادق رسولُ اهللا  ب ما قلت¶كذ)على أنه ي�
يا اهللا  :إىل قوله.. . إذا قام العبد من لذيذ مضجعه: وقال رسول اهللا ( :رسول اهللا 

واهللا  م�ع�٬، نِ"ولقد نادانا نوح فلنعم ا÷يبون" :يا اهللا٬، يا رب يا رب يا رب٬، قلتيا اهللا 
  .)١( )ا÷يب أنت٬، ونعم املدعو٬، ونعم املسؤول

! أجل .﴾ولقد نادانا نوح فلنعم ا÷يبون﴿ :فقد قلت سيدي(: وعن اإلمام السجاد
  .)٢( )وعزتك سيدي لنعم ا÷يب أنت٬، ولنعم املدعو أنت

عدة من أصحابنا٬، عن أمحد بن حممد بن خالد٬، عن أبيه٬، عن (: وعن اإلمام الصادق
؟  إال ختصين بدعاء: Xقلت أليب عبد اهللا : قال ٬،فضالة بن أيوب٬، عن معاوية بن عمار

يا واحد يا ماجد يا أحد يا صمد يا من مل يلد ومل يولد ومل يكن له : "قل: قال .بلى: قال
كرمي يا حنان يا منان يا سامع الدعوات يا أجود من سئل ويا خري كفوا أحد يا عزيز يا 

مث قال أبو عبد اهللا  ٬،"ولقد نادينا نوح فلنعم ا÷يبون :من أعطى يا اهللا يا اهللا يا اهللا قلت
X:  ونعم  ٬،ونعم املدعو ٬،لنعم ا÷يب أنت] نعم"[ :يقول كان رسول اهللا

                                                            
  .٣٤٥ص :الشيخ الطوسي -مصباح المتهجد  ،١٢٧ص :الشيخ المفيد -المقنعة  -١
  .٥٦٦ص : Xاإلمام زين العابدين  - ) ابطحي(الصحيفة السجادية  -٢
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وأسألك مبلكوتك  ٬،وأسألك بعزتك وقدرتك وجربوتك ٬،أسألك بنور وجهك ٬،املسؤول
وحبق حممد وحبق األوصياء بعد حممد أن  ٬،ودرعك احلصينة وجبمعك وأركانك كلها

  .)١( )"وآل حممد وأن تفعل يب كذا وكذاتصلي على حممد 

  .ن املفعول به ليس نوحاًأويف كل هذه الروايات املدعو هو اهللا واôيب هو اهللا٬، أي 

نك رجل لك فضل٬، لو نظرت إ: Xقلت أليب عبد اهللا (: قال ٬،وعن حويزة بن أمساء 
  .)٢( )ال حاجة يل يف سهككم هذا :فقال ٬،يف هذه العربية

بالفتح يف الرواية األوىل فهو يف هذه ) نوح(قد قرأ  Xوإذا كان اإلمام الصادق 
لو نظرت : (الرواية مل يقرأ شيئاً من القرآن٬، كما يظهر٬، ومع ذلك يقول له أمساء بن حويزة

  .كان يف كل أحواله ال يعري أمهية لعلم النحو Xاألمر الذي يستظهر منه أنه ) يف العربية

  :ذه الرواياتوخبصوص معرفة اللغات ليقرأ كاتب السطور ه

عن عبد اهللا  ٬،عن موسى بن سعدان ٬،حدثنا حممد بن احلسني(: ورد يف بصائر الدرجات
مسعت  :قال ٬،عن حبة بن جوين العرين ٬،عن احلرث بن حصرية ٬،عن صباح املزين ٬،بن القاسم

يوشع بن نون كان وصي موسى بن عمران وكانت  إنّ :يقول X أمري املؤمنني علياً
فلما غضب موسى أخذ األلواح من يده فمنها ما تكسر  ٬،ألواح موسى عن زمرد أخضر
أعندك  :فلما ذهب عن موسى الغضب قال يوشع بن نون ٬،ومنها ما بقي ومنها ما ارتفع

وقعت يف فلم يزل يتوارثها رهط من بعد رهط حىت  ٬،نعم :قال ؟ تبيان ما يف األلواح
ما يقول  :فقالوا ٬،بتهامة وبلغهم اخلرب  وبعث اهللا حممداً ٬،أيدي أربعة رهط من اليمن

 ٬،قيل ينهى عن اخلمر والزناء ويأمر مبحاسن األخالق وكرم اجلوار؟  هذا النيب 
فأوحى اهللا إىل  ٬،فاتفقوا أن يأتوه يف شهر كذا وكذا ٬،هذا أوىل مبا يف أيدينا منا :فقالوا

ورثوا ألواح  وفالناً وفالناً وفالناً فالناً فأتاه فقال إنّ ٬،فأخربه ن ائت النيب جربئيل أ
الليل فجاء  تلكفسهر هلم  ٬،موسى وهم يأتوك يف شهر كذا وكذا يف ليلة كذا وكذا

                                                            
  .٥٨٤ص ٢ج :الشيخ الكليني -الكافي  -١
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يا فالن بن فالن ويا فالن بن  ٬،نعم :قال ٬،يا حممد :الركب فدقوا عليه الباب وهم يقولون
أين الكتاب الذي توارثتموه من يوشع بن نون  ٬،فالن ويا فالن بن فالن ويا فالن بن فالن

 نشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأنك حممداً :قالوا ؟ وصي موسى بن عمران
 النيب فأخذه  :قال .واهللا ما علم به أحد قط منذ وقع عندنا قبلك ٬،رسول اهللا 

ووضعته عند رأسي فأصبحت بالكتاب وهو  فإذا هو كتاب بالعربانية دقيق فدفعه إيلّ
جليل فيه علم ما خلق اهللا منذ قامت السماوات واألرض إىل أن تقوم  كتاب بالعربية

  .)١( )فعلمت ذلك ٬،الساعة

 ٬،عن موسى بن جعفر البغدادي ٬،عن عمران بن موسى ٬،حدثنا أبو حممد(: وفيه كذلك
 ٬،Xعن أيب عبد اهللا  ٬،عن أيب محزة الثمايل ٬،عن حممد بن الفضيل ٬،عن علي بن أسباط

أنزهلا عليه وفيها تبيان  Xإن يف اجلفر أن اهللا تبارك وتعاىل ملا أنزل ألواح موسى  :قال
فلما انقضت أيام موسى أوحى اهللا إليه أن  ٬،ء وهو كائن إىل أن تقوم الساعة كل شي

فأتى موسى اجلبل فانشق له اجلبل فجعل  ٬،استودع األلواح وهي زبرجدة من اجلنة اجلبل
فلما جعلها فيه انطبق اجلبل عليها فلم تزل يف اجلبل حىت بعث اهللا  ٬،فيه األلواح ملفوفة

ا إىل اجلبل انفرج اجلبل فأقبل ركب من اليمن يريدون النيب فلما انتهو ٬،نبيه حممداً
فلما وقعت يف أيديهم ألقي  ٬،وخرجت األلواح ملفوفة كما وضعها موسى فأخذها القوم

وأنزل اهللا جربئيل  ٬،يف قلو�م أن ال ينظروا إليها وهابوها حىت يأتوا �ا رسول اهللا 
نيب ابتدأهم ال فلما قدموا على النيب  ٬،على نبيه فأخربه بأمر القوم وبالذي أصابوا

 ٬،أخربين به ريب وهي األلواح :فقال ؟ وما علمك مبا وجدنا :فسأهلم عما وجدوا فقالوا
ودفعوها إليه فنظر إليها وقرأها وكتا�ا فأخرجوها  ٬،نشهد أنك رسول اهللا :قالوا

ففيها علم األولني وعلم اآلخرين  ٬،دونك هذه :فقال Xمث دعا أمري املؤمنني  ٬،بالعرباين
لست أحسن  ٬،يا رسول اهللا :قال ٬،وهي ألواح موسى وقد أمرين ريب أن أدفعها إليك

إن جربئيل أمرين أن آمرك أن تضعها حتت رأسك ليلتك هذه فإنك تصبح  :قال ٬،قراء×ا
مره فأ ٬،ء فيها فجعلها حتت رأسه فأصبح وقد علمه اهللا كل شي :قال ٬،وقد علمت قراء×ا

                                                            
  .١٦١ص :بصائر الدرجات -١
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أن ينسخها فنسخها يف جلد شاة وهو اجلفر وفيه علم األولني واآلخرين  رسول اهللا 
  .)١( )وهو عندنا واأللواح وعصا موسى عندنا وحنن ورثنا النيب 

 Xأقبلنا من صفني مع أمري املؤمنني  :قال ٬،عن سليم ٬،أبان(: ويف كتاب سليم بن قيس
فخرج إلينا من الدير شيخ كبري مجيل حسن الوجه  ٬،من دير نصراين فرتل العسكر قريباً

 ٬،فسلم عليه باخلالفة Xحسن اهليئة والسمت ومعه كتاب يف يده حىت أتى أمري املؤمنني 
خبري يا  :فقال ٬،يا أخي مشعون بن محون كيف حالك رمحك اهللا مرحباً :Xفقال له علي 

إين من نسل رجل من حواري  ٬،أمري املؤمنني وسيد املسلمني ووصي رسول رب العاملني
وكان  ٬،وأنا من نسل مشعون بن يوحنا وصي عيسى ابن مرمي Xأخيك عيسى ابن مرمي 

ثين عشر وأحبهم إليه وآثرهم عنده وإليه أوصى اإل Xمن أفضل حواري عيسى ابن مرمي 
فلم يزل أهل بيته على دينه متمسكني  ٬،وإليه دفع كتبه وعلمه وحكمته Xعيسى ابن مرمي 

ه فلم يكفروا ومل يبدلوا ومل يغريوا وتلك الكتب عندي إمالء عيسى ابن مرمي وخط أبينا مبلت
ء يفعل الناس من بعده ملك ملك وكم ميلك وما يكون يف زمان كل  بيده وفيها كل شي

من العرب من ولد إمساعيل بن إبراهيم خليل الرمحن من  ملك منهم حىت يبعث اهللا رجالً
 ٬،املقرون احلاجبني ٬،األجنل العينني ٬،ة يقال هلا مكة يقال له أمحدأرض تدعى [امة من قري

مث ذكر مبعثه  ٬،ثنا عشر امساًإله   يعين العمامة    صاحب الناقة واحلمار والقضيب والتاج 
ومولده وهجرته ومن يقاتله ومن ينصره ومن يعاديه وكم يعيش وما تلقى أمته من بعده من 

ل إمام هدى وإمام ضاللة إىل أن يرتل اهللا عيسى ابن مرمي الفرقة واالختالف وفيه تسمية ك
من ولد إمساعيل بن إبراهيم خليل اهللا هم  فذكر يف الكتاب ثالثة عشر رجالً ٬،من السماء

 ٬،وإن اهللا ويل من واالهم وعدو من عاداهم ٬،خري من خلق اهللا وأحب من خلق اهللا إىل اهللا
مكتوبة فيه  ٬، طاعة ومعصيتهم هللا معصيةطاعتهم هللا ٬،من أطاعهم اهتدى ومن عصاهم ضل

وكم رجل منهم  ٬،بعد واحد أمساؤهم وأنسا¡م ونعتهم وكم يعيش كل رجل منهم واحداً
ومن يظهر منهم ومن ميلك وينقاد له الناس حىت يرتل اهللا  ٬،يستسر بدينه ويكتمه من قومه

ينبغي ألحد أن ويقول إنكم أئمة ال  ٬،على آخرهم فيصلي عيسى خلفه Xعيسى ابن مرمي 

                                                            
  .٢٨ص ٢ج :تفسير العياشي: وانظر ،١٦٠ – ١٥٩ص :نفسه -١



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ...........................................  ١٥٨

 

يتقدمكم فيتقدم فيصلي بالناس وعيسى خلفه يف الصف األول أوهلم أفضلهم وآخرهم له 
بسم اهللا الرمحن الرحيم أمحد رسول اهللا  ٬،مثل أجورهم وأجور من أطاعهم واهتدى ¡داهم

وهو نيب اهللا وخليل  ٬،وامسه حممد وياسني وطه ون والفاتح واخلامت واحلاشر والعاقب واملاحي
 ٬،يرى تقلبه يف الساجدين يعين يف أصالب النبيني ٬،اهللا وحبيب اهللا وصفيه وأمينه وخريته

مل خيلق اهللا  ٬،وهو أكرم خلق اهللا على اهللا وأحبهم إىل اهللا ٬،ويكلمه برمحته فيذكر إذا ذكر
وال أحب إىل اهللا   تابعند اهللا ك من آدم فمن سواه خرياً مرسالً وال نبياً مقرباً ملكاً خلقاً
وبامسه جرى القلم يف  ٬،يقعده اهللا يوم القيامة على عرشه ويشفعه يف كل من شفع فيه ٬،منه

وبذكره حممد رسول اهللا مث أخوه صاحب اللواء يوم القيامة  ٬،اللوح احملفوظ يف أم الكتاب
اهللا بعده علي يوم احلشر األكرب وأخوه ووصيه ووزيره وخليفته يف أمته وأحب خلق اهللا إىل 

اثنان مسيا  ٬،ثين عشرمن ولد أول اإل ويل كل مؤمن بعده مث أحد عشر إماماً ٬،بن أيب طالب
بعد واحد آخرهم الذي  ابين هارون شرب وشبري وتسعة من ولد أصغرمها وهو احلسني واحداً

 ٬،فيه تسمية كل من ميلك منهم ومن يستسر بدينه ومن يظهر ٬،يصلي عيسى ابن مرمي خلفه
ىت و ميلك ما بني املشرق واملغرب ح وعدالً ل من يظهر منهم ميأل مجيع بالد اهللا قسطاًفأو

 .يظهره اهللا على األديان كلها

 كبرياً وأيب حي صدق به وآمن به وشهد أنه رسول اهللا وكان شيخاً فلما بعث النيب 
ا الكتاب فمات أيب وقال يل إن وصي حممد وخليفته الذي امسه يف هذ ٬،ومل يكن به شخوص

ونعته سيمر بك إذا مضى ثالثة أئمة من أئمة الضاللة والدعاة إىل النار املسمني بأمسائهم 
فإذا مر بك فاخرج إليه  ٬،وقبائلهم فالن وفالن وفالن ونعتهم وكم ميلك كل واحد منهم
 ٬،واملوايل له كاملوايل حملمد ٬،وبايعه وقاتل معه عدوه فإن اجلهاد معه كاجلهاد مع حممد

من قريش  ثين عشر إماماًإويف هذا الكتاب يا أمري املؤمنني إن  ٬،عادي له كاملعادي حملمدوامل
من قومه يعادون أهل بيته ومينعو·م حقهم ويقتلو·م ويطردو·م وحيرمو·م ويتربءون منهم 

بعد واحد بأمسائهم ونعو[م وكم ميلك كل رجل منهم وما ميلك  وخييفو·م مسمون واحداً
وما يلقى منهم ولدك وأنصارك وشيعتك من القتل واخلوف والبالء وكيف يديلكم اهللا منهم 
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واخلزي والقتل واخلوف منكم  ومن أوليائهم وأنصارهم وما يلقون من الذل واحلرب والبالء
  .أهل البيت

فإين أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن  ٬،بسط يدك أبايعكا ٬،يا أمري املؤمنني :مث قال
وأشهد أنك خليفة رسول اهللا يف أمته ووصيه وشاهده على خلقه ٬،عبده ورسوله حممداً

وحجته يف أرضه وأن اإلسالم دين اهللا وإين أبرأ من كل دين خالف دين اإلسالم فإنه دين 
عيسى ابن مرمي ومن كان قبله من أنبياء  اهللا الذي اصطفاه لنفسه ورضيه ألوليائه وإنه دين
وإين أتوالك وأتوىل أولياءك وأبرأ من  ٬،اهللا ورسله وهو الذي دان به من مضى من آبائي

عدوك وأتوىل األحد عشر األئمة من ولدك وأبرأ من عدوهم وممن خالفهم وبرئ منهم 
ل له أمري املؤمنني مث قامث تناول يده وبايعه  ٬،وادعى حقهم وظلمهم من األولني واآلخرين

X: فناوله إياه فقال علي  ٬،ناولين كتابكX  قم مع هذا الرجل  :لرجل من أصحابه
فلما أتاه به  ٬،بالعربية فأتاه مكتوباً .يفهم كالمه فلينسخه لك بالعربية مفسراً فانظر ترمجاناً

أنت يا بين  :فأتاه به فقال ٬،ائتين بالكتاب الذي دفعته إليك ٬،يا بين :Xقال البنه احلسن 
وانظر أنت يا فالن الذي تستجهل يف نسخة هذا الكتاب فإنه خطي بيدي وإمالء  ٬،اقرأه

كأنه إمالء  ليس فيه تقدمي و ال تأخري واحداً فقرأه فما خالف حرفاً .عليM رسول اهللا 
احلمد هللا الذي لو  :وأثىن عليه وقال Xفحمد اهللا أمري املؤمنني  ٬،رجل واحد على رجلني

خيمل ذكري  ملوواحلمد هللا الذي مل ينسين ومل يضع أمري  ٬،مل ختتلف األمة ومل تفترقشاء 
ففرح بذلك من حضر عند  .عنده وعند أوليائه إذ صغر ومخل ذكر أولياء الشيطان وحزبه

ممن حوله حىت عرفنا ذلك يف  من شيعته وشكر وساء ذلك كثرياً Xأمري املؤمنني 
  .)١( )وجوههم و ألوا·م

من إ·م إذا ما  أما بالنسبة ملعرفة اللغات فالكالم الفصل فيها هو ما ورد عنهم 
أرادوا معرفة شيء يعلمهم اهللا٬، على أن معرفة اللغات شيء وخمالفة قواعد النحو الوضعية 

  .شيء آخر

                                                            
  .وما بعدها الحديث السادس عشر ٢٥٢ص :تحقيق محمد باقر األنصاري -  قيس بن  سليم   آتاب -١



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ...........................................  ١٦٠

 

ننا ال نقول ومل نقل إ·م جيهلون اللغات٬، ولكن البد من التمييز بني أوال بأس بالقول 
العلوية حيث أعلمهم اهللا كل ما حيتاجون له٬، وبني وجودهم املادي حيث حجبوا  حقائقهم

حبث يف (عن حقائقهم٬، وال يستطيعون االتصال ¡ا إال بإذن اهللا٬، وهو كالم بيناه يف كتاب 
فلرياجع هناك٬، وبه وحده ينحل التعارض الظاهري يف الروايات٬، حيث يف بعضها ) العصمة

يف بعضها جيهلون بعض اللغات٬، وحيتاجون لترمجان يبني هلم٬، بل إ·م يعلمون كل اللغات و
وفيه حل التعارض الظاهري بني كو·م ال خيفى عليهم شيء من العلوم وبني احتياجهم 

  .للطبيب٬، وغريه

أم ال٬، فهذا يتم بعد أن جييب عن ) رؤيات(أما كالمه عن مجع رؤيا٬، وهل يصح قولنا 
  ؟ وانني كاملة صحيحة أو الأسئلتنا املتعلقة بالنحو هل هو ق

فاإلعراب هنا ال عالقة له مبا ي�سمى علم النحو٬، وقد أجبت  )عربوا كالمناا(: أما قوهلم
  :وإليكم بعض ما قلت) حبث يف العصمة(عن هذه يف كتاب 

أي أفصح ¡ا ومل يتق  ٬،أعرب حبجته: اإلعراب هو اإلفصاح واإلبانة٬، فيقال: أقول(
يعين املفصح  .تأوهلا منا تقي ومعرب *وجدنا لكم يف آل حاميم آية  :أحدا٬ً، قال الكميت

أفصح القول والكالم٬، وهو عرباين : وأعرب الرجل. )١( بالتفصيل٬، والساكت عنه للتقية
  .)٢( فصيح: اللسان٬، أي

اإلبانة واإليضاح٬، ومنه احلديث : بكسر اهلمزة )اإلعراب(و ": وقال الشيخ الطرحيي
أي بينوا ما فيه من غرائب اللغة ) عربوا القرآنا(ومنه اخلرب  )فإنا قوم فصحاءعربوا أحاديثنا ا(

  .)٣(" وبدائع اإلعراب

أي بينوا للناس غرائبه٬، وأسراره٬، واملضامني  "عربوا حديثناا"وعلى هذا فاملراد بقوهلم 
نلقي لكم باألصول كما ورد وعليكم بيان : أي "فإنا قوم فصحاء"اليت ينطوي عليها٬، 

                                                            
  .الصحاح للجوهري مادة عرب -١
  .١٢٨ص ٢ج :الخليل الفراهيدي -آتاب العين  -٢
  .١٤٧ – ١٤٦ص ٣ج :الشيخ الطريحي -مجمع البحرين  -٣
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نتكلم بالكالم املوجز الذي حيمل دالالت ومعاين كثرية عليكم تدبرها : التفصيل٬، وكذلك
  .وتبينها

إن املراد من اإلعراب وضع احلركات على احلروف٬، فمنقوض مبا ورد عن : أما قوهلم
من إنه مل يكن يراعي النحو يف كالمه ويسميه سهكا٬ً، ومنقوض كذلك  Xالصادق 

حبقيقة أن من يهتم هلذه الدرجة باحلركات سيأيت ¡ا حتماً يف كالمه٬، فال يبقى موجب ألن 
مل يكونوا يظهرون احلركات على  فهل يقولون أ·م . يطلب من غريه عمل ذلك

إذن حتقق املطلوب فاملعصوم ال : ؟ أقول كاحلروف ويطلبون من رواة حديثهم أن يفعلوا ذل
  .)يرى ضرورة اللتزام القواعد النحوية يف كالمه

َإِنَّه4 لَت�رتِيلُ ر�بِّ ﴿: أما قوله إن القرآن نزل بلسان عريب٬، واستشهاده بقوله تعاىل
بِل�س�انï ع�ر�بِيٍّ  # ع�لَى قَلْبِك� ل�ت�كُونَ م�ن� الْم4نذ�رِين� # ن�ز�لَ بِه� الرُّوح4 الْأَم�ني4 # الْع�الَم�ني�

  .)١(﴾مُّبِنيٍ

  .)٢(﴾إِنَّا ج�ع�لْن�اه4 قُر�آناً ع�ر�بِيMاً ل�ع�ل�كُم� ت�ع�ق�لُونَ﴿: وقوله تعاىل

إنه بصرف النظر عن كل ما ميكن أن يقال يف معىن اآليات٬، فإن كالمك : فريد عليه
على حمل الرتاع٬، فمحل الرتاع هو هل إن قواعد اللغة العربية اليت هذا مصادرة٬، وقفز 

؟ وحقيقة  وضعها الناس تعرب عن كامل حقيقة اللسان العريب٬، أم إ·ا قواعد ناقصة على األقل
  ! املصادرة هي إنك تفترض مسبقاً كمال هذه القواعد

ا تعليقك على ما ورد عنهم أما النقطة الثانية اليت ذكر[ا فقد رددنا عليها فيما تقدم٬، وأم
أصحاب العربية حيرفون الكلم (٬، و )من ا�مك يف طلب النحو س4لب اخلشوع(: 

فهو تعليق ناقص للغاية٬، فأنت أوالً جتنبت التعليق عن احلديث األول متاما٬ً،  )عن مواضعه
وهو ظاهر يف التنبيه على الدور التخرييب الذي اضطلع به النحاة٬، مث إنك ثانياً مل تبني القدر 
املطلوب من معرفة النحو بعد أن فسرت اال·ماك بالتمادي٬، فهل يصح برأيك ترك شيء من 

                                                            
 .١٩٥ – ١٩٢: الشعراء -١
 .٣: الزخرف -٢
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نعم٬، : ال٬، فعليك اختيار معىن آخر للحديث غري ما قلت٬، وإن قلت: ن قلت؟ إ النحو أو ال
فعليك حتديد املقدار الالزم اإلبقاء عليه٬، وتبني ميزانك يف هذا االختيار٬، مع ذكر الدليل 

  .؟ إن كنت ال تستطيع فاعلم إنك تتكلم جبهل ال غري ؟ هل تستطيع القطعي

راد به النحو٬، بل تعلم ألفاظها ومعانيها٬، فال فال ي )تعلموا العربية(: أما قول األئمة
  .ختلط

أما ما حتسبه بديهياً مثل رفع الفاعل ونصب املفعول٬، فعليك قبل تقريره أن جتيب على 
  .)ونادانا نوح(الروايات اليت كذبتك خبصوص قراءة 

فهذه ال خيطئ ¡ا أحد يعرف  )١(﴾الْع4لَم�اء ع�ب�اد�ه� م�ن� الل�ه� ي�خ�ش�ى إِنَّم�ا﴿ :أما قوله تعاىل
اهللا٬، وال حيتاج أحد لقواعد النحو ملعرفتها٬، وميكنك أن جترب بأن تسأل أجهل الناس 

؟ وال تنسى أن تقرأها له  خيشونه ٬، أم العلماُءخيشى العلماَء اُهللا ٬،نن خيشى م¶م¶: بالنحو
املدرسية خدعكم ن هذه األمثلة أواعلم . بصورة ختالف النحو٬، لكي يكون البيان أوضح لك

  .¡ا النحاة ليسوغوا سهكهم

؟ أم لعلك تريد النحو للنحو٬،  ماذا تريد من إتقان النحو٬، أليس تريد البيان: مث أجبين
مل يكن   وهو معصوم    X؟ إذا كنت تريد البيان٬، فموسى  وهذا سفه ما بعده سفه

  .يبني بنص القرآن

ال عالقة هلا بسهك النحو٬، فاملقصود من أما رواية الكايف التالية فهي ال تفيدك بشيء و
اللسان فيها معرفة اللغات٬، وهذا واضح فيها ولكن أضلكم عن داللتها الواضحة انشغالكم 

  :بتصيد العثرات

 :Xقلت أليب احلسن  :قال ٬،عن أيب بصري ٬،عن حممد بن علي ٬،أمحد بن مهران(
قد تقدم من أبيه  يءأما أوهلا فإنه بش :خبصال :فقال :قال ؟ اإلمامجعلت فداك مب يعرف 

وخيرب مبا يف  ٬،وإن سكت عنه ابتدأ ٬،ويسأل فيجيب ٬،فيه بإشارة إليه لتكون عليهم حجة

                                                            
 .٢٨: فاطر -١
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فلم  .أعطيك عالمة قبل أن تقوم ٬،يا أبا حممد :مث قال يل .ويكلم الناس بكل لسان ٬،غد
فأجابه أبو احلسن فكلمه اخلراساين بالعربية  ٬،ألبث أن دخل علينا رجل من أهل خراسان

X واهللا جعلت فداك ما منعين أن أكلمك باخلراسانية غري  :فقال له اخلراساين ٬،بالفارسية
إذا كنت ال أحسن أجيبك فما فضلي  ٬،سبحان اهللا :فقال ٬،أين ظننت أنك ال حتسنها

إن اإلمام ال خيفى عليه كالم أحد من الناس وال طري وال  ٬،يا أبا حممد :مث قال يل .عليك
  .)١( )فمن مل يكن هذه اخلصال فيه فليس هو بإمام ٬،فيه الروح يء�يمة وال ش

السيد  إنّ: أما ما عرضه كاتب السطور من تسجيالت توهم أ·ا أخطاء حنوية٬، فنقول له
ا٬، ويقرأ ع̈نج¶: يقرأ جعلنا ٬X، أما قولكم إنه يقرأ كما يقرأ آباؤه  Xأمحد احلسن 

  .٬، ال حنويةالضاد ظاء٬، فهذا سفه٬، والقضية هذه صوتية

  :خنتم بتذكري كاتب السطور بأسئلتنا لكي يكون لنا معه حديث آخر ٬،إذن

فهات الدليل القطعي على أن املعصوم جيب  ٬،مسألة العصمة وما يرتبط ¡ا عقائدية  
  ؟ عليه أن يوافق القواعد اليت وضعها النحويون

قواعد اللغة هذه صحيحة وكاملة ال نقص فيها٬، وإ·ا تستوعب كل  ثبت لنا أنّأ  
 .ظواهر اللغة

 ؟ ب̈ين لنا ما هي العصمة برأيك٬، وكيف تكون خمالفة هذه القواعد مناقضة للعصمة  

אא Wא
إن النص الذي أثبته كاتب السطور على أنه جزء من خطاب حمرم : قبل كل شيء أقول

فيه تزوير من كاتب السطور٬، ولعله تعمد إخراجه ¡ذه  Xالذي تاله السيد أمحد احلسن 
  .الصورة املشوهة٬، لغرض خبيث يف نفسه

                                                            
  .٢٨٥ص ١ج :الشيخ الكليني -الكافي  -١
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فاملقصود منه مطلق املعصوم٬، فحاولوا  )لبشر مثلهم(: Xأما قول السيد أمحد احلسن 
  .أن تفهموا٬، أو استفهمونا نفهمكم

و¡ذا  ٬،)مرتهون عن اخلطأ والنسيان ت إن أئمة أهل البي( :يقول كاتب السطور
  .ئمة أهل البيت أل املعارضنيوضع نفسه يف خانة 

بن رسول اهللا٬، إن يف الكوفة قوماً يزعمون أن  يا: Xقلت للرضا (: فعن اهلروي٬، قال
كذبوا لعنهم اهللا إن الذي ال يسهو هو اهللا : مل يقع عليه السهو يف صالته٬، فقالالنيب 

  .)١() الذي ال إله إال هو

  :وهذه بعض اآليات والروايات اليت تكذب زعمه

ن�ِسيت4 الْح4وت� و�م�ا أَنس�انِيه4 إِل�ا الشَّي�طَانُ أَنْ قَالَ أَر�أَي�ت� إِذْ أَو�ي�ن�ا إِلَى الصَّخ�ر�ة� فَإِنِّي ﴿
  .)٢(﴾أَذْكُر�ه4 و�اتَّخ�ذَ س�بِيلَه4 ف�ي الْب�ح�رِ ع�ج�باً

 .)٣(﴾فَلَمَّا ب�لَغ�ا م�ج�م�ع� ب�ي�نِهِم�ا ن�ِسي�ا ح4وت�ه4م�ا فَاتَّخ�ذَ س�بِيلَه4 ف�ي الْب�ح�رِ س�ر�باً﴿: وقال تعاىل
  .)عليهما السالم(وسى والناسي هنا يوشع وم

  .)٤(﴾قَالَ لَا ت4ؤ�اخ�ذْنِي بِم�ا ن�ِسيت4 و�لَا ت4ر�ه�قْنِي م�ن� أَم�رِي ع4س�راً﴿: وقال تعاىل

هذا املقدار من اآليات يفي بالغرض٬، وإن كانت توجد آيات أخرى كثرية تدل على 
إنّ : (أ̈نه قال Xمرفوعاً إىل أيب عبد اهللا ) الكايف(ورد يف  املطلب٬، أما األحاديث فمنها ما

يا : صلّى بالناس الظهر ركعتني٬، مث� سها فسلّم٬، فقال له ذو الشمالني رسول اهللا 
 :فقال. إنMما صلّيت ركعتني: قال! ؟ وما ذاك: قال! ؟ رسول اهللا٬، أنزل يف الصالة شيء

                                                            
 -وبحار األنوار ،١٥٥ص ٧ج: للبحراني -، ومدينة المعاجز٢١٩ص ١ج: للصدوق - عيون أخبار الرضا  -١

  .٣١٢ص: ودرر األخبار ،٢٧١ص ٤٤وج ٣٥٠ص ٥٢وج ١٠٥ص ٧١ج: للمجلسي
  .٦٣: الكهف -٢
 .٦١الكهف  -٣
 .٧٣: الكهف -٤
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فأمت� �م الصالة٬، وسجد �م  فقام . نعم: قالوا! ؟ أتقولون مثل قوله: رسول اهللا 
  .)١( )...سجديت السهو

إنّ اهللا تبارك وتعاىل أنام : (يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : عن سعيد األعرج٬، قالو
عن صالة الفجر حتMى طلعت الشمس٬، مث قام فبدأ فصلى الركعتني اللتني  رسول اهللا 

  .)٢( )قبل الفجر٬، مثّ صلّى الفجر٬، وأسهاه يف صالته٬، فسلّم يف الركعتني

؟  وينفلت من ذلك أحد: (السهو فقال Xذكرت أليب عبد اهللا  :وعن الفضيل٬، قال
  .)٣() رمبا أقعدت اخلادم خلفي حيفظ عليM صاليت

روايات كثرية غريها مل أذكرها خشية التطويل٬، وألن الغرض يتحقق مبا وتوجد 
تنص على وقوع السهو من املعصوم٬، وأن من    كما هو جلي  ت ذكرت٬، وهذه الروايا

  .ال يسهو هو اهللا الذي ال إله إال هو

  :ويستدل كاتب السطور ملا يقول بالرواية التالية

عن علم اإلمام مبا يف أقطار  سألته Xقلت أليب عبد اهللا  :قال ٬،عن املفضل بن عمر(
اهللا تبارك وتعاىل جعل للنيب  إنّ ٬،يا مفضل :فقال ٬،األرض وهو يف بيته مرخى عليه ستره

وروح  ٬،وروح القوة فبه �ض وجاهد ٬،روح احلياة فيه دب ودرج :مخسة أرواح 
وروح  ٬،وعدل أمرفبه  اإلميانوروح  ٬،تى النساء من احلاللأوشرب و أكلالشهوة فبه 

وروح  ٬،اإلمامانتقل روح القدس فصار يف  فإذا قبض النيب  ٬،القدس فبه محل النبوة
واألربعة األرواح تنام وتلهوا وتغفل  ٬،القدس ال ينام وال يغفل وال يلهوا وال يسهوا

 :قلت .وروح القدس ثابت يرى به ما يف شرق األرض وغر�ا وبرها وحبرها ٬،وتسهوا
  .)٤( )وما دون العرش ٬،نعم :قال ؟ ما ببغداد بيده اإلماميتناول  ٬،علت فداكج

                                                            
  .٣٥٦ – ٣٥٥ص ٣ج :الكافي -١
 .١٠٧ – ١٠٦ص ١٧ج: بحار األنوار -٢
  .٣٥٠ص ٢٥ج: بحار األنوار -٣
  .٤٧٤ص :محمد بن الحسن الصفار - بصائر الدرجات  -٤
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؟ فالرواية تقول إن الذي ال يسهو وال ينسى هو  وال أدري هل يعقل ما يقول٬، أم ماذا
  .روح القدس ال املعصوم

  :ويستدل كذلك بالرواية التالية

 بإمامحيبل  أنإذا أراد اهللا  :يقول Xمسعت أبا عبد اهللا  :قال ٬،عن يونس بن ظبيان(
فإذا وقع يف الرحم مسع الكالم يف بطن  ٬،يقع أنقبل  فأكلهنبسبع ورقات من اجلنة  أوتى
فإذا وضعته رفع له عمود من نور فيما بني السماء واألرض وكتب على عضده  ٬،أمه

بربكم  .)١( )ال مبدل لكلماته وهو السميع العليم وعدالً األمين ومتت كلمة ربك صدقاً
  ؟ ؟؟ وهل يعقل من يستدل ¡ا ما داللة هذه الرواية على نفي السهو والنسيان

  :ومثل ما تقدم استدالله باحلديث التايل

اإلمام يسمع الصوت يف بطن  :Xقال أبو عبد اهللا  :قال ٬،عن عمار ٬،عن إسحاق(
ال  وعدالً أمه فإذا سقط إىل األرض كتب على عضده األمين ومتت كلمة ربك صدقاً

من نور من السماء إىل  فإذا ترعرع نصب له عموداً ٬،مبدل لكلماته وهو السميع العليم
  ؟ أين نفي السهو والنسيان يا كاتب السطور .)٢( )األرض يرى به أعمال العباد

  :ويستدل ¡ذا احلديث

 ٬،يكون أعلم الناس :عالمات لإلمام :قال ٬،Xعن أيب احلسن علي بن موسى الرضا (
وأعبد  ٬،وأسخى الناس ٬،وأشجع الناس ٬،وأحلم الناس ٬،وأتقى الناس ٬،وأحكم الناس

وال يكون  ٬،ويرى من خلفه كما يرى من بني يديه ٬،ويكون مطهراً ٬،ويولد خمتوناً ٬،الناس
 ٬،صوته بالشهادة أمه وقع على راحتيه رافعاً] بطن[وإذا وقع على األرض من  ٬،له ظل

أين نفي السهو : وهنا يتكرر السؤال نفسه .)٣( )وتنام عينه وال ينام قلبه ٬،وال حيتلم
  ؟ والنسيان يا كاتب السطور

                                                            
  .٤٥٨ص :محمد بن الحسن الصفار - بصائر الدرجات  -١
  .٤٥١ص :محمد بن الحسن الصفار - بصائر الدرجات  -٢
  .٥٢٨ – ٥٢٧ص :الشيخ الصدوق - الخصال  -٣
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واآلن لنسمع ما يقول كاتب السطور عن األحاديث اليت قالت بإمكان السهو والنسيان 
إن هذه األحاديث إما موضوعة٬، أو حممولة على التقية٬، أو حمتملة (: على املعصوم٬، يقول

  :أما دليله على هذا الكالم اôاين٬، فهو ٬،)للتأويل

 .معارضتها لباقي األحاديث اليت تنفي السهو والنسيان .كو·ا معارضة لألدلة العقلية

؟  وما هي هذه األدلة العقلية ٬،كيف تعارض األدلة العقلية: ولو سألنا كاتب السطور
 ٬،جعلت فداك :Xقلت أليب عبد اهللا  :قال ٬،عن سفيان بن السمط(: جييبنا ¡ذا احلديث

 فقال أبو عبد اهللا ٬،يأتينا الرجل من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث باحلديث فنستبشعه
X:  ن قال لك هذا إف :قال ٬،ال :قلت ؟ نه ليلأنه �ار والنهار أيقول لك إين قلت الليل

  .)١( )به فإنك إمنا تكذبين كذبتإين قلته فال 

هذا احلديث ال عالقة له بنفي السهو والنسيان عن املعصوم٬، وكاتب السطور : أقول
  .سلة واحدةيف جيمع اليمن والشام 

أما كيف تعارض األحاديث اليت يزعم أ·ا تنفي السهو والنسيان وما هي هذه 
  ! )منها حديث روح القدس الذي ال ينام وال ينسى(: األحاديث٬، فيقول كاتب السطور

هذا روح القدس ال ينام وال ينسى٬، وليس املعصوم٬، فما الربط بني  ٬،طيب: أقول
  ؟ األمرين

فيجيب عنه الشيخ الصدوق الذي أشك  ٬،)؟ كيف يسهو النيب(: أما استغرابه وتساؤله
قال (: بعد أن ينقل رواية سهو النيب وصالته الظهر ركعتنييف أنه مطلع على رأيه٬، إذ يقول 

 ينكرون سهو النيب ) لعنهم اهللا(إن الغالة واملفوضة ): رمحه اهللا(مصنف هذا الكتاب 
يف الصالة جلاز أن يسهو يف التبليغ؛ ألن الصالة عليه فريضة  لو جاز أن يسهو : ويقولون

وهذا ال يلزمنا٬، وذلك ألن مجيع األحوال املشتركة يقع على . كما أن التبليغ عليه فريضة
فيها ما يقع على غريه٬، وهو متعبد بالصالة كغريه ممن ليس بنيب٬، وليس كل من  النيب 
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سواه بنيب كهو٬، فاحلالة اليت اختص ¡ا هي النبوة والتبليغ من شرائطها٬، وال جيوز أن يقع 
عليه يف التبليغ ما يقع عليه يف الصالة؛ أل·ا عبادة خمصوصة والصالة عبادة مشتركة٬، و¡ا 

من غري إرادة له وقصد منه إليه نفي  8ة وبإثبات النوم له عن خدمة ربه تثبت له العبودي
 الربوبية عنه؛ ألن الذي ال تأخذه سنة وال نوم هو اهللا احلي القيوم٬، وليس سهو النيب 

٬، وإمنا أسهاه لي�علم أنه بشر خملوق فال ي�تخذ رباً معبوداً 8كسهونا؛ ألن سهوه من اهللا 
ه حكم السهو مىت سهوا٬، وسهونا من الشيطان وليس للشيطان دونه٬، وليعلم الناس بسهو

إِنَّم�ا س4لْطَان4ه4 ع�لَى ال�ذ�ين� ي�ت�و�ل�و�ن�ه4 و�ال�ذ�ين� ﴿واألئمة صلوات اهللا عليهم سلطان  على النيب 
إنه مل يكن : وعلى من تبعه من الغاوين٬، ويقول الدافعون لسهو النيب  ﴾ه4م بِه� م4ش�رِكُونَ

ذو اليدين٬، وإنه ال أصل للرجل وال للخرب وكذبوا ألن الرجل : ابة من يقال لهيف الصح
معروف وهو أبو حممد بن عمري بن عبد عمرو املعروف بذي اليدين وقد نقل عن املخالف 

وكان . القاسطني بصفني) كذا(واملؤالف٬، وقد أخرجت عنه أخبار يف كتاب وصف القتال 
أول درجة يف الغلو نفي السهو : الوليد رمحه اهللا يقولشيخنا حممد بن احلسن بن أمحد بن 

٬، ولو جاز أن ترد األخبار الواردة يف هذا املعىن جلاز أن ترد مجيع األخبار ويف عن النيب 
وأنا أحتسب األجر يف تصنيف كتاب منفرد يف إثبات سهو . ردها إبطال الدين والشريعة

  .)١( )والرد على منكريه إن شاء اهللا تعاىل النيب 

فالقضية غري متعلقة بأمور الدنيا الفانية٬، كما يتصور كاتب السطور الذي ضاقت به 
  .السبل٬، وال أحد يقول إ·م ينسون أل·م يفكرون يف الدنيا كما يفعل كاتب السطور مثالً

وأما حدود اإلمام املستحق .. (.: أما اخلرب التايل الذي استشهد به كاتب السطور٬، وهو
فمنها أن يعلم اإلمام املتويل عليه أنه معصوم من الذنوب كلها صغريها وكبريها٬، ال لإلمامة 

  .)٢( )يزل يف الفتيا وال خيطئ يف اجلواب وال يسهو وال ينسى٬، وال يلهو بشئ من أمر الدنيا

هذا اخلرب ال ينفي مطلق السهو والنسيان عن املعصوم٬، فالسهو والنسيان إما أن : أقول
ـ يكونا متعلقني  ال خيطئ يف اجلواب وال (أي بيان األحكام٬، فيكون املعصوم  )اجلواب(ب

                                                            
 .٣٦٠ – ٣٥٩ص ١ج: الشيخ الصدوق - من ال يحضره الفقيه  -١
  .٦٤ص ٩٠ج :العالمة المجلسي - بحار األنوار  -٢
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ـ )اجلواب(أي يف  )يسهو وال ينسى فيكون ) بشيء من أمر الدنيا(٬، أو يكونا متعلقني ب
وقد بينا من خالل  ٬،)ال خيطئ وال يسهو وال ينسى وال يلهو بشيء من أمر الدنيا(املعصوم 

على أن جمرد . كلمة الصدوق اليت نقلناها أن السهو والنسيان غري متعلقني ¡ذين األمرين
. تقييد السهو والنسيان باألمور املذكورة يف الرواية دليل على وقوعه يف أمر أو لعلة أخرى

أبقى غريها٬، وهو فالتقييد مبثابة استثناء٬، أي استثىن وقوع السهو والنسيان يف هذه املوارد و
  .أن ي�علم أنه خملوق

فهو ال يعين أن السهو والنسيان  )صلوا كما رأيتموين أصلي(: أما قول رسول اهللا 
يسهو يف  نه أنه مل يقع منه٬، بل مفاده تعلموا مين الصالة٬، ومل يقل أحد أممتنع عليه٬، أو 

ال غري٬، ووقوعها ال يتناقض صالته دائما٬ً، أو حىت كثريا٬ً، بل لعل احلادثة وقعت مرة واحدة 
ويتحقق  )صلي كما تراين أصلي(مع القول املذكور٬، إذ حىت األب ميكن أن يقول لولده 

  .ن األب يسهوأالغرض مع 

 هل سجد رسول اهللا  :Xسألت أبا جعفر  :قال ٬،عن زرارة(: أما الرواية التالية
  .)١( )وال يسجدمها فقيه ٬،ال :فقال ؟ سجديت السهو قط

  :هذه الرواية ال تقوى على معارضة ما ورد بشأن سهو املعصوم ألمور: أقول

الرواية ناظرة للسهو الذي يقع يف الصالة٬، ال مطلق السهو٬، وعليه لو رفعنا اليد عن    ١
  .السهو يف الصالة يبقى غريه

 .معارضها كثري وهي وحيدة يف با¡ا   ٢

السهو٬، ال مطلق السهو٬، متشا¡ة الداللة٬، فرمبا كانت خبصوص نوع من أنواع    ٣
٬، فلو أخذت هذه العبارة على ظاهرها ال يبقى من الناس )وال يسجدمها فقيه(: ويقويه قوله

وعليه البد من تأويلها . من يصلح أن ت�طلق عليه صفة فقيه قط٬، إذ ال فقيه إال وهو يسهو
  .بنوع حمدد من السهو
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ما أعاد (: قال ٬،X عن أيب عبد اهللا ٬،ويقويه كذلك ما ورد عن محزة بن محران
هذا اخلرب : )١( قال حممد بن احلسن .حيتال هلا ويدبرها حىت ال يعيدها ٬،الصالة فقيه قط

خمصوص بأحكام بعينها ألنا قد بينا إن يف السهو ما ال ميكن تالفيه وال جيوز فيه غري إعادة 
  .)٢( )الصالة

كذلك من ينام عن ن الرسول أسوة حسنة٬، فهل يكون إ( :أما قول كاتب السطور
  ).؟ صالة الصبح

هذا الكالم جمرد استحسان٬، على أن األمر إذا حصل مرة واحدة ولغاية حكيمة : أقول
فال يتناقض مع كون الرسول أسوة حسنة٬، والسهو ليس ذنبا٬ً، أو تقصريا٬ً، بل هو أمر 

  .طبيعي٬، فال يناقض التأسي برسول اهللا 

ينامون ولكن ال تنام قلو¡م٬، فال  املعصومني أما استشهاده بالروايات اليت فيها إن 
  .داللة فيها على نفي السهو عنهم

ننا إذ نستشهد بالروايات اليت يظهر منها وقوع أينبغي أن يكون معلوماً : مالحظة
السهو من املعصوم يف الصالة٬، أو غريها فليس مرادنا إثبات وقوعه يف هذه املوارد٬، وال نفيه 

ن السهو والنسيان ال ينفكان عن الطبيعة البشرية٬، ويف هذا العامل املادي أيضا٬ً، ولكننا نقول إ
إذا كان  ؟ النسيانوعلى حنو اخلصوص٬، فعلى أي مستند إذن بىن رأيه من يقول بنفي السهو 

حنن نستشهد بالنصوص من  ٬،إذن!  على أساس من النصوص فهذه النصوص تقول العكس
االستدالل وإن كانت تصلح له بطبيعة احلال٬، ولكننا ال باب النقض عليهم٬، ال من باب 

  .نرى املسألة حتتاج إىل الدليل أل·ا من البديهيات

א א XWא
وردت روايات تتحدث عن القائم يتضح من قراء[ا أ·ا تتحدث عن شخصني ال 

 الطول٬، ويف غريها من شخصاً واحدا٬ً، فثمة اختالف يف صورة العني٬، ويف لون البشرة ويف
                                                            

  .المقصود الشيخ الطوسي -١
  .٣٥١ص ٢ج :الشيخ الطوسي -تهذيب األحكام  -٢
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   الصفات٬، وهذا األمر لفت انتباه بعض الباحثني من غري األنصار٬، ولكن كاتب السطور 
  ! حياول بطريقة متعنتة إجياد التوافق بني املختلفات٬، وبأي طريقة كانت  كعادته 

 )أزج احلاجبني(إن ورود وصف احلاجبني يف رواية بصورة ( :فكاتب السطور يقول
ميكن اجلمع بينهما بالقول إنه طويل  )مشرف احلاجبني(ووروده يف رواية أخرى بصورة 
 واحلال إن املسألة ليست قضية مجع خيالية٬، فهم  !) احلاجبني ومرتفعهما يف الوقت ذاته

٬، )احلاجبان طويالن ومرتفعان(: قادرون على نطق هذه العبارة اليت نطق ¡ا كاتب السطور
 هذه عالمة فارقة ال ميكن جبزء ني ومرتفعني طويلني؟ فكون احلاجب ا ذلكوفلماذا مل يقول

ومثل هذا يقال بالنسبة لعالميت اخلال واألثر٬، فهما عالمتان . منها هنا وجبزء منها هناك
خمتلفتان ميكن للخيال أن جيمعهما يف وجه واحد٬، ولكن أن تنطق رواية بأحدمها وأخرى 

الروايتني تعدد صفات أخرى ختتلف عن الصفات اليت باألخرى٬، مع مالحظة إن كل من 
تعددها الرواية الثانية٬، مثل السمرة والبياض٬، والطول والقصر٬، وغريها٬، فهذا أمر حيتاج 

  .تصوره خليال مريض

فمثل  ٬،)٬، أي واسع العينني)أعني(و  )غائر العينني(بأن ال تناقض بني وصف ( :أما قوله
  .هذا ال يكفي فيه مرض اخليال٬، بل البد أن يشفعه عناد شديد

ال متثل إشارة لطول القامة٬، ولعل موسى املقصود  )رحم اهللا موسى(إن عبارة ( :أما قوله
  .)٬، وذلك إشارة إىل أن الواقفة سيظنونه القائم)١( Xهو اإلمام الكاظم 

التعبري برمحه اهللا٬، وإن كان يصح إطالقه على احلي٬، إال أنه أظهر يف املتوىف٬،  إنّ: أقول
والرواية صادرة عن اإلمام الباقر٬، فيستبعد أن يكون املقصود ¡ا اإلمام الكاظم٬، كما إن 

                                                            
يأخذ من غيره دون أن يشير إلى المصدر، فهذه الكلمة قالها المجلسي بعد إيراده  -آعادته  -آاتب السطور  -١

رحم اهللا موسى، لعله إشارة إلى أنه سيظن بعض الناس أنه القائم وليس آذلك أو أنه : Xوقوله : (الرواية، حيث قال
  .٤٠ص ٥١ج :سيالعالمة المجل -بحار األنوار ) آما سيأتي فعبر عنه الواقفية بموسى" فالنا: "قال
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األحاديث قد تواترت بتشبيه القائم مبوسى بن عمران٬، كما قال احلر العاملي يف إثبات 
  .)١(اهلداة

Wאא
صاحب هذا األمر فيه شبه من  إنّ(: Xورد عن يزيد الكناسي٬، عن أيب جعفر الباقر 

  .)٢( )يوسف؛ ابن أمة سوداء

٬، بل Xصاحب األمر ليس اإلمام املهدي  وهذه الرواية كما هو واضح تدل على أنّ
ليست سوداء٬،  )عليها السالم(ألن السيدة نرجس  ؛Xولده ورسوله السيد أمحد احلسن 

إن الرواية صدرت تقية (: ولكن كاتب السطور الذي عودنا على البهلوانيات الفكرية٬، يقول
أن يكون املقصود ( :ويأيت باحتمال ثانý هو !! )جلعل العباسيني يفتشون النساء السوداوات

  !!) من األمة السوداء املرأة اليت أوكل هلا تربية اإلمام

من أهل العلم جلنب نفسه هذه الورطة٬، فهذه األمور ال  لو كان كاتب السطور :أقول
ن السيدة نرجس إت�عرف بتخرصات العقول الناقصة٬، وإمنا مصدرها األخبار٬، واألخبار تقول 

مل يظهر عليها محل٬، فلو كانت عيون العباسيني بعيدة عن مراقبتها ما كان  )عليها السالم(
وكذلك فإن السلطات ال خيفى عليها من هي زوجة اإلمام . إلخفاء احلمل من داع

  ؟ ٬، وكيف وقد كان أخوه جعفر يعمل لصاحل السلطةXالعسكري 

م قد ح̈ر Xاإلمام  أما االحتمال الثاين فاألخبار أيضاً تبدده كالسراب٬، فقد ورد أنّ
اتني الروايتني ومها توضحان جبالء أن ٬، وإليكم ه)عليها السالم(اهللا عليه الرضاع إال من أمه 

  :مل تربه امرأة Xاإلمام 

حدثتين حكيمة بنت حممد بن علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن .. (.
 Xأبو حممد احلسن بن علي  بعث إيلّ: قالت ٬،علي بن أيب طالب   احلسني بن 

                                                            
، أو أنه شبيه موسى بن عمران عليه السالم آما صرح به في Xالمراد أنه من أوالد موسى بن جعفر : أقول( -١

األحاديث المتواترة، وليس المراد به أن اسمه موسى لمنافاته لألحاديث المتواترة، اللهم إال أن يثبت آثرة أسمائه، 
 .٢٣٧ص ٣ج :الشيخ علي الكوراني العاملي -  Xمهدي معجم أحاديث اإلمام ال) وآون موسى منها

 .١٦٦ص: الغيبة للنعماني -٢
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النصف من شعبان فإن اهللا الليلة عندنا فإ�ا ليلة ] هذه[ي إفطارك اجعل ٬،يا عمة: فقال
إذا  ٬،يا عمة: مث قال ... تبارك وتعاىل سيظهر يف هذه الليلة احلجة وهو حجته يف أرضه

 Xفلما أصبحت جئت ألسلم على أيب حممد  :قالت حكيمة .كان يوم السابع فأتينا
يا : ؟ فقال جعلت فداك ما فعل سيدي: فلم أره٬، فقلت Xسيدي  ألتفقدوكشفت الستر 

فلما كان يف اليوم : قالت حكيمة .Xاستودعناه الذي استودعته أم موسى موسى  ٬،عمة
وهو يف اخلرقة  Xفجئت بسيدي  .ابين هلمي إيلّ: فقال ٬،السابع جئت فسلمت وجلست

  .)١( )أو عسالً ففعل به كفعلته األوىل٬، مث أدىل لسانه يف فيه كأنه يغذيه لبناً

بعد  Xقصدت حكيمة بنت حممد : قال ٬،عبد اهللا الطهوي   حدثنا حممد بن .. (.
فتناولته أمه : قالت .امضي به إىل أمه لترضعه ورديه إيلّ: مث قال.. . Xمضي أبو حممد 

: والطري ترفرف على رأسه فصاح بطري منها فقال له Xفأرضعته٬، فرددته إىل أيب حممد 
يف جو السماء وأتبعه  فتناوله الطري وطار به .محله واحفظه ورده إلينا يف كل أربعني يوماًا

 .ك اهللا الذي أودعته أم موسى موسىأستودع: يقول Xفسمعت أبا حممد  سائر الطري٬،
فإن الرضاع حمرم عليه إال من ثديك وسيعاد إليك كما  ٬،اسكيت: فبكت نرجس فقال هلا

إىل أن  فلم أزل أرى ذلك الصيب يف كل أربعني يوماً: قالت حكيمة.. . رد موسى إىل أمه
من هذا  :Xبأيام قالئل فلم أعرفه٬، فقلت البن أخي  Xقبل مضي أيب حممد  رأيته رجالً

 ٬،وهذا خليفيت من بعدي ٬،هذا ابن نرجس: ؟ فقال يل الذي تأمرين أن أجلس بني يديه
  .)٢( )وعن قليل تفقدوين فامسعي له وأطيعي

ثالثة  Xإن مما يدل على أن الرواية ختص اإلمام املهدي ( :ويقول كاتب السطور
  .)وال يوجد يف الوقت احلاضر إماء )ابن أمة(أوهلا إن الرواية تقول  :أمور

وعليه أن يقرأ عن تأريخ العراق قبل أن يتكلم٬، فاإلقطاع  ٬،كالمه غري صحيح :أقول
 Xاملراد من قوله  وما يستتبعه من عبودية بقي لوقت متأخر هو السائد يف العراق٬، على أنّ

ن املعصوم يف هذه املوارد يقصد املعىن املعروف وهو أ٬، أما زعمه )أمة اهللا(إ·ا  )أمة سوداء(
                                                            

  .٤٢٦ – ٤٢٤ص :الشيخ الصدوق - آمال الدين وتمام النعمة  -١
  .٤٣٠ – ٤٢٦ص :الشيخ الصدوق - آمال الدين وتمام النعمة  -٢
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 ميكن لكاتب السطور وال لغريه أن يشترط على املعصوم٬، كو·ا مملوكة٬، فال دليل عليه٬، وال
كما يقولون فيما    وإذا كان الظاهر من األمة هو اململوكة . ويقرر له ما جيوز وما ال جيوز

فإ·م يقولون أيضاً بإمكان التنازل عن هذا الظاهر إذا دلت القرينة    يسمى بأصول الفقه 
وصفها بالسوداء وهو ما أمهله كاتب السطور ألنه  واملهم يف األمر ليس هذا بل. على غريه

  !! مل جيد ما يقوله فراح يشغل القارئ حبديث عن معىن األمة

هو اإلمام  )فيه شبه من يوسف(إن الذي ( :أما ثاين األمور فهو حبسب كاتب السطور
  .)Xاملهدي 

وما  :قلتيف القائم شبه من يوسف٬، (: الرواية اليت اعتمدت عليها وهي إنّ: وجوابه
؟  فهي أيضاً موضع خالف بيننا٬، فكيف تستدل مبا خنتلف فيه )احلرية والغيبة :هو٬، قال

؟ بل لو سلمنا لك أن يف اإلمام  Xومن قال لك أن املقصود بالقائم هنا هو اإلمام املهدي 
؟؟ هل ورد يف الروايات  شبه من يوسف٬، فما مينع أن يكون يف غريه شبه منه Xاملهدي 
  ؟ Xبأن ال شبه ألحد بيوسف سوى اإلمام املهدي التعبري 

كاتب السطور شعر حبرج موقفه وهو يقرأ الرواية اليت فيها أن الشبه هو السجن٬،  نّأبل 
واإلمام املهدي مل ي�سجن فراح ي�طلق العنان خلياله حماوالً تقريب السجن من معىن الغيبة٬، 

زعم أن األئمة يف مثل هذه املوارد ؟؟ وسبحان اهللا٬، قبل قليل  وأين السجن من الغيبة
  ! يقصدون املعىن املعروف ولكنه نسي هنا٬، بل مل ينس ولكنه يقامر بعقيدته ¡واه

وهنا يستشهد  ٬،)يصلح اهللا له أمره يف ليلة واحدة( :أما األمر الثالث فيتمثل بعبارة
  .ي�صلح اهللا له أمره يف ليلة Xبروايات تدل على أن اإلمام املهدي 

هذا ال مينع أن يصلح اهللا أمر املهدي األول من املهديني اإلثين  إنّ: واب أقولويف اجل
مل تنفه  Xيف ليلة كذلك٬، والروايات اليت أثبتت هذه األمر لإلمام املهدي  )أمحد(عشر 

حلسين٬، عبد العظيم ا ٬،روى الثقة الزكي(: Xعن غريه٬، وقد ورد مثل هذا األمر يف موسى 
مد بن علي٬، وأنا أريد أن أسأله عن القائم أهو املهدي أو غريه؟ دخلت على سيدي حم: "قال

القائم منا هو املهدي الذي جيب أن ينتظر يف  يا أبا القاسم٬، إنّ: فابتدأين هو٬، فقال يل
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غيبته٬، ويطاع يف ظهوره٬، وهو الثالث من ولدي٬، والذي بعث حممدا بالنبوة٬، وخصنا 
فيمأل  باإلمامة٬، إنه لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد لطول اهللا ذلك اليوم حىت خيرج فيه٬،

تبارك وتعاىل ليصح أمره يف ليلة٬،  اهللا ٬، وإنّوظلماً ٬، كما ملئت جوراًوعدالً األرض قسطاً
  .)١()كما أصلح اهللا أمر كليمه موسى٬، إذ ذهب ليقتبس ألهله نارا فرجع وهو نيب مرسل

  :)أمحد(بل ورد مثله يف خليفة اإلمام املهدي 

: قال رسول اهللا : روى أمحد بن حنبل يف مسنده٬، عن العباس بن عبد املطلب٬، قال(
خليفة٬، مث خيرج املهدي من بعدي٬، يصلح اهللا أمره يف ليلة ثين عشر إميلك من ولدي 

املهدي فيها ليس هو الثاين عشر بل خيرج بعده٬، والرواية وإن  ومن الواضح أنّ .)٢( )واحدة
  .كانت عامية لكن يف رواياتنا ما يؤيدها

٬، )يصلح اهللا له أمره يف ليلة(خنلص مما تقدم إىل أنه ال دليل على اختصاص عبارة 
ن أبل  )أمة سوداء(وبالنتيجة ال تصلح ذريعة لاللتفاف على موضع االستدالل وهو كو·ا 

قرينة على أن املراد غري اإلمام املهدي وعليه تكون عبارة الشبه من  )أمة سوداء(عبارة 
  .Xيوسف٬، وعبارة يصلح اهللا أمره غري منحصرة يف املهدي 

א Wא
تفوق حد التواتر٬، حبيث ال ميكن ألحد  Xالروايات اليت أثبتت الذرية لإلمام املهدي 

وا لكل حق باطال٬ً، ولكل عدل مائال٬ً، دُّإنكارها٬، أو جتاهلها٬، ولكن مرضى النفوس أع¶
 ٬،وهكذا جند كاتب السطور الذي مل يستطع إنكار وجود الذرية يلجأ إىل أسلوب ملتوٍ

  !) تدل بشكل صريح على وجود الذرية يف زمن الغيبة الكربىإن الروايات ال (: فيقول

؟ فجوابه هو اختيار بعض الروايات بشكل  كيف ال تدل على ما تقول: ولو سألناه
  :انتقائي والتعليق عليها بكلمات٬، وكما يلي

                                                            
  .١٩٤ – ١٩٣ص :باقر شريف القرشي -  Xحياة اإلمام المهدي  -١
  .٣٩٠ص :الشيخ الماحوزي -آتاب األربعين  -٢
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اللهم أعطه يف نفسه وأهله وولده وذريته وأمته ومجيع رعيته ما (: بالنسبة لرواية   ١
الذرية هنا قد تكون بعد قيام اإلمام املهدي (: ٬، يعلق قائالً)عينه وتسر به نفسهتقر به 
X( !  

كما  )بعد(٬، فقد تكون بعد وقد تكون قبل٬، وأنتم تريدو·ا )قد(إذا كان البناء على 
ـ  فهو دليل فراغ اليد٬، وليتك  )قد(كتبت٬، فكان عليك أن تثبت أ·ا كذلك٬، أما االكتفاء ب

  .رها كما سنرى يف النقطة الثانيةتثبت عليها٬، فسرعان ما ستنك

٬، يعلق )هو الطريد الوحيد الغريب الغائب عن أهله املوتور بأبيه(: بالنسبة لرواية   ٢
  !) األهل تدل بشكل عام على األب واألم والزوجة٬، واألقارب(: قائالً

واملفروض أنه اعترف يف  ؟ ة أبدا٬ً، مع أن األهل أظهر ¡اوهنا كما ترون مل يذكر الذري
النقطة األوىل بوجود الذرية٬، ولكن املوقف هنا ليس من صاحله لورود ما يدل على أن األهل 

  .فسبحان اهللا ٬،)الغائب عن أهله(دون يف الغيبة وهؤالء موج

اإلمام ولكن هل يعقل كاتب السطور ما يقول٬، فعن أي أب أو أم يتحدث٬، هل 
؟ أما الزوجة فهي تثبت الزواج٬،  العسكري موجود يف زمن غيبة اإلمام٬، وهل أمه موجودة
أما األقارب٬، فسبحان اهللا من هم . ومن خالهلا تثبت الذرية طاملا نصت الروايات عليها

عن أيب  ؟؟ هل هم بنو فاطمة الذين تذمهم الروايات وال تستثين منهم أحداً هؤالء األقارب
٬، Xدخلت على حممد بن علي الباقر  Xملا مضى علي بن احلسني (: كابلي٬، قالخالد ال
: جعلت فداك٬، قد عرفت انقطاعي إىل أبيك٬، وأنسي به٬، ووحشيت من الناس٬، قال: فقلت له

جعلت فداك٬، لقد وصف يل أبوك صاحب هذا : قلت ؟ صدقت يا أبا خالد٬، فتريد ماذا
: ؟ قلت فتريد ماذا يا أبا خالد: قال. األمر بصفة لو رأيته يف بعض الطرق ألخذت بيده

ولقد  سألتين واهللا يا أبا خالد عن سؤال جمهد٬،: فقال. أريد أن تسميه يل حىت أعرفه بامسه
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ولقد سألتين !  اً به أحداً حلدثتكسألتين عن أمر ما كنت حمدثاً به أحدا٬ً، ولو كنت حمدث
  .)١()عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة )عليها السالم(بين فاطمة  عن أمر لو أنّ

خيرج من مكة هو ومن معه الثالمثائة وبضعة عشر يبايعونه (: Xوعن اإلمام الباقر 
ورايته٬، وسالحه٬، ووزيره معه٬، فينادي املنادي  بني الركن واملقام٬، معه عهد نيب اهللا 

ما أشكل . نيب اسممبكة بامسه وأمره من السماء٬، حىت يسمعه أهل األرض كلهم امسه 
وإياك وشذاذ : إىل قوله...  ورايته وسالحه عليكم فلم يشكل عليكم عهد نيب اهللا 

وال تتبع منهم  لزم األرضافإن آلل حممد وعلي راية ولغريهم رايات ف من آل حممد 
 .)٢( )رجالً أبداً حىت ترى رجالً من ولد احلسني٬، معه عهد نيب اهللا ورايته وسالحه

هل هم هؤالء٬، أم غريهم٬، إذا كانوا هم فهم مذمومون وعصاة٬، واإلمام ال يأبه للعصاة؟ 
  .إذن األهل هم الذرية

٬، يعلق )اخل.. .وأبنائنافقد أخفنا وظلمنا وطردنا من ديارنا .. (.: وبالنسبة لرواية   ٣
  !) هذا قول عام ينطبق على آبائه٬، فهم من ظلم وطُرد من دياره وأبنائه(: بقوله

هل من املعقول أن يبلغ احلقد والعناد بأحد هذا املبلغ٬، بربكم إذا أراد اإلمام : أقول
أن يقول إنه طرد من أبنائه٬، فكيف يا ترى يقوهلا لكي ال يأيت مثل كاتب  Xاملهدي 

؟ بظين أن اإلمام لو قال ما قال فلن يسلم كالمه من حتريف  السطور ليحرفها عن معناها
  .املعاندين٬، فالشيطان قد ركبهم وأعمى بصري[م

يعلق بربود  )صلى اهللا عليك وعلى عترتك الطاهرة الطيبة.. (.: وبالنسبة لرواية   ٤
  .واجلواب على مثل هذا املستوى اهلابط من التعنت مر سابقاً !) قد تكون بعد قيامه(: قائالً

 ٬،يا موايل(: كاتب السطور يعلق على قول اإلمام الصادق بعدها واملضحك املبكي أنّ
  ! )هذه تشمل املعصومني األربعة عشر(: يعلق قائالً )كونوا شفعائي يف حط وزري

                                                            
 .٣٠٠ – ٢٩٩ص: الغيبة للنعماني -١
 .٢٢٤ – ٢٣ص ٥٢ج: بحار األنوار -٢
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سبحان خالق العقول٬، موضوع اخلطاب عترة اإلمام املهدي٬، وقول اإلمام : أقول
لت نفس كاتب السطور له أن الصادق ي�قصد منه توجيه الناس إىل علو مرتلتهم٬، فكيف س̈و

يستثين هذه الفقرة فقط٬، مث إن القائل هو اإلمام الصادق وهو من املعصومني األربعة عشر 
  !؟ لصادق يتوسل بنفسه مثالًفهل يرى كاتب السطور أن اإلمام ا

أي اإلمام    Xوجدت خبطه : وقال بعض الثقات(: وخبصوص الرواية التالية   ٥
قد صعدنا ذرى احلقائق بأقدام النبوة والوالية٬، : على ظهر كتاب مكتوباً  العسكري 

ونورنا السبع الطرائق بأعالم الفتوة٬، فنحن ليوث الوغى٬، وغيوث الندى٬، وفينا السيف 
وحلفاء اليقني٬،  ٬،م يف العاجل٬، ولواء احلمد والعلم يف األجل٬، وأسباطنا خلفاء الدينوالقل

ومصابيح األمم٬، ومفاتيح الكرم٬، فالكليم البس حلة االصطفاء ملا عهدنا منه الوفاء٬، 
وروح القدس يف جنان الصاقورة ذاق من حدائقنا الباكورة وشيعتنا الفئة الناجية٬، 

٬، وسينفجر هلم ينابيع وعوناً وعلى الظلمة إلباً وصوناً والفرقة الزاكية٬، صاروا لنا ردءاً
  .)١( )يوان بعد لظى النريان لتمام الطواوية والطواسني من السننياحل

إن األسباط اليت تعين أبناء الولد مل يقصد منها اإلمام (: يعلق كاتب السطور بقوله
  .)وهي بالتايل تقصد أهل البيت "أسباطنا"بل ! "أسباطي"العسكري أسباطه ألنه مل يقل 

التعبري باجلمع وإرادة الواحد معروف يف اللغة٬، ويف القرآن الكرمي شواهد كثرية : أقول
٬، كما إن صرف املعىن )٢(﴾إِنَّا ن�ح�ن4 ن�زَّلْن�ا الذáكْر� و�إِنَّا لَه4 لَح�اف�ظُونَ﴿: عليه٬، مثل قوله تعاىل

جلميع أهل البيت يشمل اإلمام العسكري حتما٬ً، فهو سالم اهللا عليه منهم٬، هذا بصرف 
٬، فلو Xالنظر على كون هذا املعىن بعيد حبد ذاته٬، ألن هؤالء األسباط خلفاء٬، كما قال 

ود ٬، إذن البد أن يكون املقص)أسباط(كان يقصد منهم نفسه وآباءه فال يصح التعبري بكلمة 
  .Xهم املهديون من أبناء اإلمام املهدي 

                                                            
  .٣٧٨ص ٧٥ج :العالمة المجلسي - بحار األنوار  -١
 .٩: الحجر -٢
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بأي دليل أخرج اإلمام احلسن بن   بعد أن قال بأن املقصود هم اآلباء   مث ال أدري 
؟ مث على زعمه يكون املعىن  ٬، فهل يرى اإلمام احلسن ليس خبليفةXعلي بن أيب طالب 

٬، وهذا املعىن يدخل به اإلمام احلسن٬، وإذا أراد ¡واه أن يقول إن أ·م أسباط رسول اهللا 
بل ملاذا مل خيرج . كذلك ٬X، فكان عليه أن خيرج احلسني Xاملقصود هم أسباط علي 

فهل هو سبط برأيه٬، وسبط من؟ إذن كالم كاتب السطور مضطرب من  Xاإلمام علي 
  .قمته حىت أمخصه

مسعت أبا عبد اهللا : ردة عن املفضل بن عمر٬، قالأما خبصوص الرواية التالية الوا   ٦
ويقول  ٬،إن لصاحب هذا األمر غيبتني أحدمها تطول حىت يقول بعضهم مات(: يقول

بعضهم قتل٬، ويقول بعضهم ذهب٬، حىت ال يبقى على أمره من أصحابه إال نفر يسري ال 
ليس (: ٬، فيقول)١( )يطلع على موضعه أحداً من ولده وال غريه إال املوىل الذي يلي أمره

أما حجته فهي اختالف رواية الشيخ النعماين عن  ! )يف الرواية )من ولده(ثابتاً وجود ذكر 
  .رواية الشيخ الطوسي٬، وبالتايل تكون الداللة جمملة وال ميكن االستدالل ¡ا

ننا ال نستطيع االستدالل ¡ا٬، فالرواية ليست فريدة يف با¡ا٬، بل أليس صحيحاً : أقول
توجد روايات كثرية جداً تدل على وجود الذرية٬، وبالتايل ميكن تقوية هذه الرواية بتلك 
الروايات٬، هذا بصرف النظر عن كون رواية الطوسي قوية حبد ذا[ا ألن الشيخ املفيد يروي 

ومما صح يل روايته عن الشيخ السعيد أيب (: ار املضيئةمثلها٬، فقد قال صاحب منتخب األنو
 Xمسعت أبا عبد اهللا : ٬، يرفعه إىل املفضل بن عمر قال)رمحه اهللا(عبد اهللا حممد املفيد 

إن لصاحب هذا األمر غيبتني٬، تطول إحدامها حىت يقول بعضهم مات٬، وبعضهم : يقول
يطلع على موضعه أحد من ولده ال . ذهب٬، حىت ال يبقي امرؤ من أصحابه إال نفر يسري

  .)٢( )وال غريه إال املوىل الذي يلي أمره

يروي يف البحار عن غيبة    على ما يظهر من كالمه    وكذلك فإن العالمة اôلسي 
  :)من ولده(النعماين بلفظ 

                                                            
  .٦٩ص ٢ج: النجم الثاقب -١
  .١٥٥ص :السيد بهاء الدين النجفي -منتخب األنوار المضيئة  -٢
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ومما يؤيد هذا االحتمال ما رواه الشيخ والنعماين يف كتايب الغيبة عن املفضل بن .. (.
 ٬،إن لصاحب هذا األمر غيبتني إحدامها يطول :يقول Xمسعت أبا عبد اهللا  :عمر قال

 ويقول بعضهم ذهب حىت ال يبقى على ٬،ويقول بعضهم قتل ٬،حىت يقول بعضهم مات
أمره من أصحابه إال نفر يسري٬، ال يطلع على موضعه أحد من ولده٬، وال غريه إال الذي 

  ؟ )من ويل(مل يرو قط الرواية اليت فيها علماً أن العالمة اôلسي . )١( )أمره] يلي[

وروى إبراهيم بن : قال(: أما الرواية األخرى اليت يرويها الطوسي يف غيبته٬، وهي التالية
إن لصاحب هذا األمر غيبتني : يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : قال ٬،املستنري٬، عن املفضل

فال يبقى على أمره قتل٬، : مات٬، وبعض يقول: حىت يقال] من األخرى[إحدامها أطول 
إال نفر يسري من أصحابه٬، وال يطلع أحد على موضعه وأمره٬، وال غريه إىل املوىل الذي 

  .)٢( )يلي أمره

هذه الرواية من مجلة روايات ذكرها الطوسي يف غيبته على أن الواقفية يستدلون  :أقول
وقد قال قبل . ملا يرويه هو¡ا٬، وبالتايل فهو قد أثبت اللفظ الذي يروو·ا به٬، وإن كان خمالفاً 

مما رووه ونبني القول فيها٬، فمن ذلك أخبار ذكرها  وحنن نذكر مجالً(: إيراد هذه الروايات
  .)٣( )"يف نصرة الواقفة"أبو حممد علي بن أمحد العلوي املوسوي يف كتابه 

؟ وكما ترون أن هذه الرواية  ملاذا دلس كاتب السطور ومل يذكر هذه احلقيقة: أقول
  .)من ويل(وال  )من ولد(اليت يرويها الواقفة مل يرد فيها أي العبارتني٬، فال 

٬، )الذي يأيت بعده(٬، فأما أن يكون املراد منه )إال املوىل الذي يلي أمره(وأخرياً إن قوله 
أي خيلفه فيكون هو الولد حتماً ألن اإلمامة يف األعقاب وأعقاب األعقاب٬، وأما أن يكون 

أي يقوم بالعمل املوكل له وهو مجع األنصار والقيام وما يرتبط به٬،  )الذي يتوىل أمره(املراد 
 ٬، وعلى هذا املعىن يكون املقصود هو الولد كذلك ملا ورد يف)الذي يليه(باعتبار أنه مل يقل 

                                                            
  .٣٢٤ص  ٥٣ج :العالمة المجلسي - بحار األنوار  -١
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هو الذي ) أمحد(٬، وروايات أخرى كثرية استدل ¡ا األنصار من أن وصية رسول اهللا 
  .Xيقوم بالسيف بأمر من أبيه اإلمام املهدي 

كأين أرى (: أنه قال أليب بصري Xوخبصوص الرواية الواردة عن اإلمام الصادق    ٧
  .)١( )... يف مسجد السهلة بأهله وعياله Xنزول القائم 

يف  X زمن الذي يرتل فيه اإلمام املهديمل حتدد الرواية ال(: يعلق كاتب السطور
مسجد السهلة فيتخذه مرتالً وإمنا قالت كأين أرى أي إن هذا األمر سوف يقع يف املستقبل 

  .)بعد الظهور املقدس

مل أر¶ عناداً كهذا إال من الوهابية النواصب أخزاهم اهللا٬، وإال الرواية واضحة يف  :أقول
أن مسجد السهلة هو مكان سكىن اإلمام بعد ظهوره٬، وليس من شك يف أنه سيحتاج هذا 

نه سيتوجه له مع أهله وعياله فالبد أن يكون هؤالء إالسكن بعد ظهوره بقليل٬، وحيث 
هو الزوجة٬، والزواج  )أهله(: دين يف زمن الغيبة٬، السيما وأن الظاهر من قولهوالعيال مول

  .بعيد جداً أن يتم يف فترة القتال واملالحم٬، فالبد أن يسبق هذه الفترة

مسجد السهلة سيكون مسكن اإلمام ومسكن األئمة من  وقد ورد يف الروايات أنّ
  :ذريته٬، ففي غيبة الطوسي

مان بن عيسى٬، عن صاحل بن أيب األسود٬، عن أيب عبد اهللا الفضل بن شاذان٬، عن عث(
X ٢( )أما إنه مرتل صاحبنا إذا قدم بأهله :ذكر مسجد السهلة فقال: قال(.  

أما إنه مرتل : ذكر مسجد السهلة فقال: ٬، قالXعن أيب عبد اهللا (: ومثله يف اإلرشاد
  .)٣( )صاحبنا إذا قدم بأهله

                                                            
  .١٣٤ص: مزار محمد بن المشهدي -١
  .٤٧١ص :الشيخ الطوسي - الغيبة  -٢
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فقد أخفنا وظلمنا : (... وهذه الروايات تؤكد ما سبق أن قلناه خبصوص رواية :أقول
يقدم بأهله٬، وأبنائه إىل مسجد السهلة بعد أن كان  ٬X، فهو )وطردنا من ديارنا وأبنائنا

  .طريداً عنهم قبل قيامه

  .)اخل.. . وتقر عيين بولدي وأهلي.. (.: وبالنسبة لرواية   ٨

يستدل ¡ا األنصار يف كتبهم٬، على الرغم من عدم موافقتنا على هذه الرواية مل : أقول
  .ما ذكره كاتب السطور

א א Wא
قراءة الشواهد اليت ذكرها األنصار من كتب الشهيد الصدر رمحه اهللا٬، وتعليقا[م  إنّ

عليها سيجد بوضوح أ·م ال يستشهدون بكالمه على أنه دليل٬، بل من باب أن كالمه يؤيد 
كالمهم٬، أو من باب أن ما كتبه قراءة صحيحة للروايات٬، وكثرياً ما كانوا يناقشون آراءه 

وهو ما ي�شكل   وبصدد ما كتبه الشيخ ناظم العقيلي . روايات منهويصححون ما خيالف ال
فإن من يقرأ ما كتبه الشيخ كامالً يتضح له هذا األمر جبالء٬، ولكن   عليه كاتب السطور 

بل النص الذي نقله كاتب السطور بتر كالم الشيخ ليضلل القارئ٬، وإليكم ما كتبه الشيخ ق
  :كاتب السطور

قوهلم مفتقر إىل الدليل الشرعي والعقلي  Xذرية لإلمام املهدي القائلني بعدم وجود (
سواء قبل  Xفأما الدليل الشرعي فال توجد أي رواية تنفي وجود الذرية لإلمام املهدي 

 Xالبعض إ·ا تنفي الذرية عن اإلمام املهدي  م¶القيام أم بعد القيام سوى رواية واحدة توهَّ
وإضافة إىل عدم وجود أي رواية تنفي  .إن شاء اهللا تعاىل وسوف نناقشها يف اإلضاءة الثانية

قبل وبعد  Xالذرية فهناك الكثري من الروايات اليت تؤكد على وجود الذرية لإلمام املهدي 
واألصل يف  Xفال ادري ملاذا كل هذا امليل لنفي الذرية عن اإلمام املهدي  ٬،القيام املبارك

فال  ٬،من ناحية الدليل العقلي وأما. تحبا¡ا األكيداخللق وجودها وقد أكد الشارع على اس
متزوجاً وله ذرية يف وقت من األوقات أو  Xمورد عقلي ينفي أن يكون اإلمام املهدي 

دائماً إال إذا كان الزواج أو الذرية يتسبب يف كشف شخصه لألعداء أو خرق عنوان الغيبة 
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ه القيود والشروط اليت توضع جلواز اليت اختارها له اهللا عز وجل  وبرأيي القاصر أن هذ
ألنه إذا ثبت عن  .وتطويل بال طائل ٬،ال مربر هلا Xوجود الزوجة والذرية لإلمام املهدي 

فهو اعلم واحكم يف كيفية ستر شخصه  Xطريق الروايات وجود الذرية لإلمام املهدي 
فلماذا نكلف أنفسنا ونضع  ٬،Xوكتمان سره عن األعداء واحلفاظ على عنوان غيبته 

القيود واحللول فهل هذه األمور حضرت عند عقولنا القاصرة وغابت عن اإلمام املهدي 
X فمن املمكن أن خيتار اإلمام املهدي  ٬،وحاشاه وهو صاحب العقل الكامل املعصوم
X هذا إذا قلنا باطالع  ٬،زوجة صاحلة تكتم سره عن الناس وحىت عن ذريته إن أراد ذلك
زوجة ومعرفتها لشخصيته احلقيقية وأما إذا كانت الزوجة ال تعرف شخصية اإلمام احلقيقية ال

وقد قلت  .فاألمر يكون أسهل من سابقه حيث يكون شخص اإلمام مبهماً حىت على زوجته
أدرى من غريه يف تدبري أمره فال داعي أن نكلف أنفسنا ما الخيصنا وجنعل  Xبان اإلمام 

وحيسن بنا اآلن أن نعرج على املوسوعة !! يف غيبته من املستحيل  Xي زواج اإلمام املهد
  .)املهدية لنطلع على رأي السيد الصدر يف هذا املوضوع

الشيخ أورد كالم السيد الصدر من باب تأييد كالمه هو٬، ومقصده كان ما ذكره  ٬،إذن
صدر بأن للمهدي من أن ال مانع من زواج اإلمام٬، ومل يكن بصدد االستشهاد برأي السيد ال

X بل هو ناقش السيد الصدر يف رفضه لبعض الروايات٬، ومل يكن مهتماً بظن . ذرية أو ال
  .السيد الصدر بعدم وجود الذرية٬، فالظنون ال تغين من احلق شيئاً

  .اعتراض كاتب السطور ليس سوى حماولة فاشلة لتعكري صفو املياه والتصيد فيها ٬،إذن

א Wא
  .خبصوص كالم كاتب السطور عن الفرقة الناجية   ١

اهلوى ال أكثر٬، ولو أنه كان من أصحاب  ه�كالمه ال يعتمد على دليل٬، بل رائد�: أقول
إن األمة ستفترق على ثالث وسبعني (: Xالقلوب السليمة لعلم أن قول اإلمام علي 
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وثالث عشرة فرقة من الثالث . اثنتان وسبعون فرقة يف النار وفرقة يف اجلنة ٬،فرقة
  .)١( )والسبعني تنتحل حمبتنا أهل البيت٬، واحدة منها يف اجلنة واثنتا عشرة يف النار

فهذه الثالث عشرة فرقة اليت تنتحل حمبة أهل البيت هي اليت تتميز منها الفرقة الناجية٬، 
  ؟ قة البد أن يكون هلا حضور يف كل عصر٬، فكيف منيزهاوبطبيعة احلال هذه الفر

اإلنسان إمنا ينجو إذا ما اتبع حجة اهللا يف األرض٬، وعليه  من الواضح لدى املؤمنني أنّ
إثنا عشر إماماً فهذه إثنا عشرة  تكون الفرقة اليت تتبع إمام زما·ا واألئمة بعد رسول اهللا 

  .Xا اليت تؤمن بالوصي أمحد فرقة٬، فمن هي الثالثة عشرة؟ ال شك إ·

إن من ينتحل مود[م ثالث عشرة فرقة واحدة منها  Xواآلن علينا أن نعلم معىن قوله 
تكون ناجية٬، ولكن عليها يف زمن  Xأقول املقصود هو إن الفرقة اليت تؤمن بعلي . الناجية

اإلميان باإلمام احلسن٬، ويف زمن اإلمام  Xأن تضيف إلميا·ا بعلي  Xاإلمام احلسن 
 اإلميان به ومبن تقدمه٬، وهكذا حىت اإلمام املهدي٬، ومن بعده أمحد  Xاحلسني 
  .أمجعني

أما ما قاله كاتب السطور فال يعدو أن يكون جهالً مركبا٬ً، فهو يصور االمتحان اإلهلي 
  .قائماً يف زمن دون زمن٬، بينما هو قائم يف كل حلظة

  .مه عن عدد األوصياء فسبق أن حتدثنا عنه فال نعيدأما كال

أما كالمه عن املقصود من الساعة فليس سوى عناد أجوف٬، فالزيادي ذكر الدليل٬،    ٢
ولكن كاتب السطور ال يريد أن يسمع سوى صوته الواهن٬، وهذا شأنه٬، أما حنن فنتمسك 

ينوا يف روايات أخرى إ·ا بينوا بأن الساعة تعين قيام اإلمام وب بكالم آل حممد٬، وهم 
تعين القيامة٬، وبالتايل علينا أن نقرأ الروايات جيداً وبتمعن لنعلم مقصودهم جيدا٬ً، أما القول 

  .باهلوى فهو ديدن املتمردين على اهللا٬، أعاذنا اهللا تعاىل

                                                            
  .١٦٩ص :تحقيق محمد باقر األنصاري - آتاب سليم بن قيس  -١
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فأتوه ولو حبواً على (: عبارة ويف صدد الرواية اليت استدل ¡ا الزيادي من الواضح أنّ
قد وردت يف روايات كثرية ختص صاحب الرايات السود٬، وهو ليس اإلمام املهدي  )الثلج
X  الذي يظهر مبكة٬، ومن هذه القرينة يتبني أن الساعة يف الرواية يراد منها اإلمام املهدي
X.  

·ا اإلمام املهدي ليس من التفسري الباطين كما أوكالم اإلمام الصادق بشأن الساعة و
مسعت أبا (: الذي جيهل الروايات٬، فقد ورد عن مثىن احلناط قال يزعم كاتب السطور٬،

. )١( )يوم يقوم القائم٬، ويوم الكرة٬، ويوم القيامة: ثالثة 8أيام اهللا : يقول Xجعفر 
فيوم القائم هو الساعة الصغرى٬، أو القيامة الصغرى٬، يف مقابل يوم القيامة الذي هو الساعة 

  .الكربى٬، أو القيامة الكربى

عالمة  Xكاتب السطور ال يلتفت إىل أنه يناقض نفسه حني جيعل من عيسى  نّأكما 
فكالمه هذا يترتب عليه أن يكون عيسى  ٬،)أي القيامة الكربى(من عالمات الساعة الكربى 

X  بينما الصحيح أن علياً ) أي يف عامل الرجعة(هو آخر من يرجعX  هو آخر من
ذا٬، ولكنه احتاج هنا إىل أن يناقض نفسه٬، يرجع٬، وقد سبق لكاتب السطور أن أشار هل

  !! فناقضها دون شعور باحلياء

ليس ترى أمة حممد فرحاً أبداً مادام لولد  ٬،يا أبا حممد...(: خبصوص الرواية التالية   ٣
فإذا انقرض ملكهم أتاح اهللا آلل حممد برجل منا  ٬،بين فالن ملك حىت ينقضي ملكهم

واهللا أين ألعرفه بامسه  ٬،وال يأخذ يف حكمه الرشا ٬،ويعمل باهلدى ٬،أهل البيت يسري بالتقى
 ميالها عدالً ٬،العادل احلافظ ملا استودع ٬،ذو اخلال والشامتني ...واسم أبيه٬، مث يأتينا 

 )الرجل منا أهل البيت(٬، يزعم كاتب السطور أن )وظلماً وقسطاً كما ملئها الفجار جوراً
  ! هو النفس الزكية دون أن يكلف نفسه عناء تقدمي دليل٬، فيا للجهل ويا للعناد

بل أكثر من اجلهل والعناد ال خيجل كاتب السطور من الكذب املفضوح للغاية٬، فهو 
يتفق معه فيما يقول٬، وذلك عرب نقل  )اليماين حجة اهللا(يوحي للقارئ بأن صاحب كتاب 
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تكون عودته تقريباً يف شهر ذي احلجة فيبعث رسوله من (: ورالفقرة التالية من الكتاب املذك
أهل بيته٬، وهو شاب من ذرية اإلمام املهدي كما نصت الروايات امسه حممد بن احلسن٬، 

اليماين (ومن يرجع لكتاب !!  )يقتله بين فالن٬، ويكون ذلك بناءاً على فتوى علماء الضاللة
ة٬، فصاحب الكتاب ال يقول أن النفس يكتشف خيانة كاتب السطور املخجل )حجة اهللا

  .الذي ذكرته الرواية أعاله )الرجل منا أهل البيت(الزكية هو 

كأين برايات٬، من (: ٬، وهي قولهXوخبصوص الرواية الواردة عن اإلمام الرضا    ٤
  .)مصر مقبالت٬، خضر مصبغات٬، حىت تأيت الشامات٬، فتؤدى اىل ابن صاحب الوصيات

أن صاحب الوصيات ليس اإلمام املهدي فكل ( :أجوف يقول كاتب السطور بعناد
  ! )األئمة أصحاب وصيات

منهم٬، فهو صاحب وصيات  Xاإلمام املهدي  كو·م كذلك يعين أنّ إنّ: له ونقول
إذن٬، والرواية ناظرة إىل زمن الظهور وتتحدث عن واقعة مهمة من وقائع عصر الظهور٬، 

هدى له الرايات فيكون املعين هو اإلمام املهدي٬، والرايات [دى البنه٬، وهذا االبن الذي ت�
البد أن يكون له دور مهم يف القيام٬، بل البد أن يكون هو الواجهة املعلنة ولذلك أهديت 

هذا على أن الروايات نصت على أن املقصود هو اإلمام املهدي٬، ففي رواية . الرايات له
  .)املستحفظ من آل حممد(بأنه  Xالوصية مثالً و�صف اإلمام املهدي 

أن مثة حنن نبين قولنا على  )فال يبلغه حىت ميوت( :ليت ورد فيهاخبصوص الرواية ا   ٥
فال ميوت حىت (: وأن العبارة الصحيحة هي   ولعله من النساخ  خطأ وقع يف نقل الرواية 

بناء على فهم واسع للروايات٬، فالرجل الذي يضع السيف على عاتقه مثانية أشهر هو  ٬،)يبلغه
  :القائم وهو منصور بال شك٬، وإليكم طرفاً من الروايات اليت تبني أنه القائم٬، وأنه اليماين



 ١٨٧........................................ هي احلق املبني  Xأمحد احلسن  دعوة السيد

 

؟  أنت صاحب هذا األمر: Xقلت للحسني بن علي : قال ٬،عن عيسى اخلشاب(
د الشريد٬، املوتور بأبيه٬، املكىن بعمه٬، يضع سيفه على ال٬، ولكن صاحب األمر الطري: قال

  .)١( )عاتقه مثانية أشهر

يف صاحب هذا األمر سنة من : يقول Xمسعت أبا جعفر (: قال ٬،وعن أيب بصري
فأما من موسى فخائف  ٬،موسى٬، وسنة من عيسى٬، وسنة من يوسف٬، وسنة من حممد 

قيل يف عيسى٬، وأما من يوسف فالسجن ) قد(يترقب٬، وأما من عيسى فيقال فيه ما 
فالقيام بسريته وتبيني آثاره مث يضع سيفه على عاتقه مثانية  والغيبة٬، وأما من حممد 

وكيف يعلم أن اهللا تعاىل قد : قلت 8،٬أشهر فال يزال يقتل أعداء اهللا حىت يرضى اهللا 
  .)٢( )يف قلبه الرمحة 8يلقي اهللا : قال ؟ رضي

: X؟ قال  فما يكون بعد ذلك يا أمري املؤمنني: قال..(.: ويف كتاب سليم بن قيس
 مث يرفعون إىل من يسومهم خسفاً. يفرج اهللا البالء برجل من بييت كانفراج األدمي من بيته

٬، حيمل هرجاً ويسقيهم بكأس مصربة وال يعطيهم وال يقبل منهم إال السيف٬، هرجاً
 واحداً السيف على عاتقه مثانية أشهر حىت تود قريش بالدنيا وما فيها أن يروين مقاماً

: فأعطيهم وآخذ منهم بعض ما قد منعوين وأقبل منهم بعض ما يرد عليهم حىت يقولوا
يغريه اهللا ببين أمية  ٬،)ما هذا من قريش٬، لو كان هذا من قريش ومن ولد فاطمة لرمحنا(

ملعونني أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيال٬، ﴿. فيجعلهم حتت قدميه ويطحنهم طحن الرحى
  .)٣( )﴾سنة اهللا يف الذين خلوا من قبل ولن جتد لسنة اهللا تبديال

حىت يكون تكملة  Xال خيرج القائم : Xقال أبو عبد اهللا (: وعن أيب بصري٬، قال
جربئيل عن ميينه٬، وميكائيل عن  ٬،عشرة آالف: ؟ قال تكملة احللقةوكم : قلت. احللقة

يساره٬، مث يهز الراية ويسري �ا فال يبقى أحد يف املشرق وال يف املغرب إال لعنها٬، وهي 
يا أبا حممد٬، ما هي واهللا قطن وال : مث قال. نزل �ا جربئيل يوم بدر راية رسول اهللا 
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من ورق اجلنة٬، نشرها رسول : ؟ قال هي يءأي شفمن : قلت. كتان وال قز وال حرير
حىت إذا كان  ٬X، فلم تزل عند علي X يوم بدر٬، مث لفها ودفعها إىل علي اهللا 

ففتح اهللا عليه٬، مث لفها وهي عندنا هناك ال ينشرها  Xيوم البصرة نشرها أمري املؤمنني 
املشرق واملغرب إال ٬، فإذا هو قام نشرها فلم يبق أحد يف Xأحد حىت يقوم القائم 

٬، وعن يسارها ٬، وعن ميينها شهرا٬ً، وورائها شهراًلعنها٬، ويسري الرعب قدامها شهراً
لغضب اهللا على هذا اخللق٬،  غضبان أسفاً يا أبا حممد٬، إنه خيرج موتوراً: مث قال ٬،شهراً

الذي كان عليه يوم أحد٬، وعمامته السحاب٬، ودرعه  يكون عليه قميص رسول اهللا 
ذو الفقار٬، جيرد السيف على  السابغة٬، وسيفه سيف رسول اهللا  ول اهللا درع رس

٬، فأول ما يبدأ ببين شيبة فيقطع أيديهم ويعلقها يف الكعبة٬، عاتقه مثانية أشهر يقتل هرجاً
فال يأخذ منها إال السيف٬، وال يعطيها  هؤالء سراق اهللا٬، مث يتناول قريشاً: وينادي مناديه

حىت يقرأ كتابان٬، كتاب بالبصرة٬، وكتاب بالكوفة٬،  Xالقائم  إال السيف٬، وال خيرج
  .)١( )Xبالرباءة من علي 

عن  ٬،عن أرطاة بن املنذر ٬،عن معاوية بن حيىي ٬،حدثنا الوليد(: وروى ابن محاد٬، قال
على يدي ذلك اليماين تكون ملحمة عكا  :قال ٬،عن كعب ٬،عن تبيع ٬،حكيم بن عمري

عن يزيد  ٬،عن يزيد بن سعيد ٬،حدثنا الوليد. الصغرى وذلك إذا ملك اخلامس من أهل هرقل
فيظهر اليماين ويقتل قريش ببيت املقدس وعلى يديه تكون  :قال ٬،عن كعب ٬،بن أيب عطاء

  .)٢( )املالحم

إن (: يقول كاتب السطور ٬،)فإن فيها خليفة اهللا املهدي.. (. :خبصوص رواية   ٦
املهدي أقبل جعد٬، خبده (: ويستدل برواية !!)التعبري هنا جمازي٬، أي فيها توطئة لسلطانه

٬، وكالمه حتكم صرف٬، فالروايات تقول إن الرايات السود )خال٬، يكون مبدؤه من املشرق
لعربت به٬، فيها خليفة اهللا املهدي٬، أي هو شخصيا٬ً، ولو كانت تريد ما قال كاتب السطور 

٬، أي هو يبدأ من املشرق٬، ولو كان كاتب )يكون مبدؤه من املشرق( :ومثلها رواية
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السطور من أهل العلم لعلم من جمموع روايات الرايات السود هذه احلقيقة٬، ولكنه ليس من 
  .أهله

! ؟ مث كيف ميكن ألحد يدعي العلم أن يستدل على املتنازع عليه برواية متنازع عليها
هي بدورها رواية متنازع عليها٬، فنحن نقول فيها غري  )يكون مبدؤه من املشرق(ية نعم فروا
  .ما يقولونه

 ٬،ترتل الرايات السود اليت خترج من خراسان الكوفة(: خبصوص الرواية التالية   ٧
إن القراءة الصحيحة لكلمة (: يقول كاتب السطور )فإذا ظهر املهدي مبكة بعث إليه بالبيعة

دون أن يقدم دليل أو حىت مسوغ لقوله٬، أما  )ب�عث(أي  ٬،)هو بالبناء للمجهول )بعث(
زعمه أن ذلك من أجل أن ال يكون املعىن هو أن اإلمام يبعث بالبيعة للسيد أمحد احلسن 

X ٬، فهو كالم غريب٬، إذ املفروض أنه ال يؤمن بالسيد أمحد احلسن٬، وعليه بالتايل أن يقدم
  ؟ ين ملثلهدليالً يعتقد به٬، ومن أ

الرواية ال حتتاج عناء يف فهم املراد منها٬، فهي تتحدث عن الرايات السود  إنّ: أقول
فاملقصود أن صاحب الرايات السود هو من يبعث بالبيعة املهدي٬، أو قد يكون املقصود أن 

يبعثون بالبيعة للمهدي كما يظهر من رواية ابن  )أي اجليش كله(أصحاب الرايات السود 
عن  ٬،عن جابر ٬،حدثنا نعيم٬، حدثنا سعيد أبو عثمان(: محاد اليت ينقلها السيد ابن طاووس

ترتل الرايات السود اليت خترج من خراسان الكوفة٬، فإذا ظهر املهدي : أيب جعفر٬، قال
  .)١( )مبكة بعثت إليه بالبيعة

فيفتح .. (.: كاتب السطور ارتكب جرمية تزوير يف رواية ابن محاد التالية نّأواملخجل 
وترتل الرايات  ٬،ويستخرج من كان يف السجن من بين هاشم ٬،اهللا للمهدي أرض احلجاز

ومييت اجلور  ٬،ويبعث املهدي جنوده يف اآلفاق ٬،السود الكوفة فيبعث بالبيعة إىل املهدي
٬، حيث عمد إىل حتريك )٢( )ويفتح اهللا على يديه القسطنطينية ٬،وتستقيم له البلدان ٬،وأهله

                                                            
  .١٢٣ص :السيد ابن طاووس -المالحم والفتن  -١
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بينما من !  )في�بع¶ث(: على هواه فجعلها مبنية للمجهول٬، بالصورة التالية )يبعث(كلمة 
الكلمة مبنية للمعلوم بداللة السياق٬، فهي تتحدث عن فتح اهللا للمهدي أرض  الواضح أنّ

أي املهدي القادم مع الرايات  )يبعث(تقول احلجاز٬، واستخراجه من كان يف السجن٬، مث 
  .Xبالبيعة ألبيه اإلمام املهدي  )أمحد(السود وهو 

: Xقلت لعلي بن احلسني : عن حذمل بن بشري٬، قال(: وخبصوص الرواية التالية   ٨
يكون قبل خروجه خروج رجل : ؟ فقال صف يل خروج املهدي وعرفين دالئله وعالماته

اجلزيرة٬، ويكون مأواه تكريت٬، وقتله مبسجد دمشق٬، مث  يقال له عوف السلمي بأرض
يكون خروج شعيب بن صاحل من مسرقند٬، مث خيرج السفياين امللعون من الوادي اليابس٬، 
وهو من ولد عتبة بن أيب سفيان٬، فإذا ظهر السفياين اختفى املهدي٬، مث خيرج بعد 

  .)١()ذلك

اإلمام حيصل بعد خروج إن الرواية تدل على أن خروج (: يقول كاتب السطور
: الرواية تقول بينما من الواضح لكل ذي عينني٬، ولب سليم مل يفسده العناد أنّ !!) السفياين

املهدي البد أن يكون ظاهراً قبل السفياين وإال ما  نّأأي  )إذا ظهر السفياين اختفى املهدي(
  ؟؟ )اختفى(معىن 

عىن ملثل هذا الظهور٬، فرببكم أما حديثه عن ظهور خفي فهو مثري للسخرية إذ ال م
كيف يكون الظهور خفيا٬ً، أليس الظهور ضد اخلفاء٬، فكيف اجتمع املتضادان يف رأس 

  ؟ كاتب السطور

فهي ال تعين ما قاله كاتب السطور عن هذا  )يظهر يف شبهة ليستبني(: أما رواية
دعوته على الناس ٬، فالشبهة ليست خفاؤه٬، بل التباس دليل )الظهور اخلفي(الظهور الغريب 

وباقي كالم كاتب السطور ليس سوى جلاج . املتمردين على احلق٬، أمثال كاتب السطور
  .ومثله ما قاله يف النقطة التاسعة من كتابه. وتعنت ال دليل عليه

                                                            
 .٤٤٤ص: الغيبة للطوسي -١
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فقلت  Xدخلت على أيب عبد اهللا : عن أيب محزة٬، قال(: خبصوص الرواية التالية   ٩
 ؟ فولد ولدك: فقلت. ال: فقال ؟ فولدك: فقلت. ال: ؟ فقال أنت صاحب هذا األمر: له

الذي ميألها عدالً كما : قال ؟ فمن هو: قلت. ال: قال ؟ فولد ولد ولدك: قلت. ال: فقال
بعث على فترة من  النيب  ملئت ظلماً وجوراً لعلى فترة من األئمة يأيت كما أنّ

  .)١( )الرسل

  :ودليله هو الرواية التالية !!) هو الغيبة املقصود من الفترة هنا(: يقول كاتب السطور

يكون فترة ال : Xقلت أليب عبد اهللا : عن علي بن احلارث بن املغرية٬، عن أبيه٬، قال(
إذا كان ذلك : ؟ قال فكيف نصنع: قلت. يقال ذلك: ؟ فقال يعرف املسلمون فيها إمامهم

  .)٢( )فتمسكوا باألمر األول حىت يبني لكم اآلخر

كعادته أساء كاتب السطور فهماً فأساء قوال٬ً، فالرواية األوىل قيدت الفترة : أقول
٬، والقيد دال على االنقطاع يف اإلمامة نفسها بسبب الغيبة٬، أما )فترة من األئمة(بكو·ا 

الرواية اليت استدل ¡ا فخالية من هذا القيد٬، فيكون املراد من الفترة نفس االنقطاع٬، أو 
  .الغيبة

فهي  )يواطئ امسه امسي واسم أبيه اسم أيب( :خبصوص تعليقه على روايةأما   ١٠
مروية يف غيبة الطوسي٬، أما كون سندها عامي فال يعين إمهاهلا ما مل تتعارض مع شيء من 

  .رواياتنا٬، وهي ليست كذلك

: وخبصوص حديثه عن دعاء االفتتاح٬، يكفي يف الرد عليه أن الدعاء للقائم بقوله  ١١
يعين أنه غري مؤيد به٬، فالدعاء طلب من اهللا تعاىل٬، وال ي�طلب ما هو  )وح القدسوأيده بر(

  .متحصل

                                                            
 .١٨٧ص: الغيبة للنعماني -١
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: يقول Xمسعت أبا جعفر (: وخبصوص الرواية الواردة عن جابر اجلعفي٬، قال  ١٢
أما : ؟ فقال أخربين عن املهدي ما امسه: ٬، فقالXسأل عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني 

  .)١( )...الأحدث بامسه حىت يبعثه اهللا امسه فإن حبييب عهد إيل أن

ألن امسه قد حدث به  ؛Xهذه الرواية ال ميكن أن تنطبق على اإلمام املهدي  : أقول
أما امسه فإن حبييب عهد إيل أن ال أحدث بامسه (: ٬، وهو ما ال يتفق مع قوله هناXعلي 

  .)حىت يبعثه اهللا

حممد احلسن بن علي وهو  اخللف الصاحل من ولد أيب(: أما خبصوص رواية  ١٣
وليس  "من و�لد"هذه الرواية تقرأ (: يقول كاتب السطور .)٢( )صاحب الزمان وهو املهدي

  ! ؟ فال شيء سوى قوله هو أما ما هو دليله ٬،)"من و¶لد"

املهدي منهم٬، أي  ليس له أوالد كثريون لي�قال أنّ Xاإلمام العسكري  :أقول
 )من و¶لد(٬، وبالتايل القراءة الصحيحة هي Xبعضهم٬، فولده واحد وهو اإلمام املهدي 

  .فيكون املهدي هو أمحد

وهو  يولداخللف الصاحل من : Xعن اإلمام الصادق (: أما استشهاده بالرواية التالية
  .)٣( )املهدي وامسه حممد وكنيته أبو القاسم خيرج يف آخر الزمان ي4قال ألمه صيقل

وهو لديه أوالد  Xهذا االستشهاد يف غري موضعه٬، فالرواية ورادة عن الصادق  :أقول
  .Xكثريون٬، خبالف اإلمام العسكري 

كاتب السطور يريد أن ينكر كون  أما خبصوص حديثه عن التقليد فالظاهر أنّ  ١٤
التقليد بالنسبة هلم عقيدة٬، وعليه أن يصحح معلوماته بالرجوع لكتاب العقائد للشيخ املظفر٬، 

عقيدتنا يف التقليد بالفروع أما فروع الدين وهي أحكام الشريعة املتعلقة   ٢(: ففيه
إذا مل تكن من الضروريات يف   باألعمال٬، فال جيب فيها النظر واالجتهاد٬، بل جيب فيها 

                                                            
  .   ٣٠٥ص: غيبة الطوسي -١
  .٤٧٥ص٢ج :آشف الغمة -٢
  .السابق نفسه -٣
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إما أن جيتهد : أحد أمور ثالثة  الدين الثابتة بالقطع كوجوب الصالة والصوم والزكاة 
وينظر يف أدلة األحكام إذا كان أهال لذلك٬، وإما أن حيتاط يف أعماله إذا كان يسعه 

  .)١( )االحتياط٬، وأما أن يقلد اôتهد اجلامع للشرائط

ثالثة أمور ال يعين أ·م ال يرون التقليد عقيدة٬، فهي عقيدة بالنسبة وكو·م يرددون بني 
أما قوهلم ببطالن العمل من غري تقليد فهو أشهر من الشر٬، وهذه بعض . لغري اôتهد

  :فتاواهم

عمل العامي بال تقليد وال  )٧مسألة (: ١٣ص ١ج السيد اليزدي   روة الوثقىالع   ١
  .احتياط باطل

عمل العامي بال  )٧مسألة (: ١٠ص ١السيد حمسن احلكيم ج   لعروةمستمسك ا   ٢
  .تقليد وال احتياط باطل

عمل العامي بال  )٧مسألة ( :٧٧ص السيد اخلوئي    كتاب االجتهاد والتقليد   ٣
  .تقليد وال احتياط باطل

א א XWא
فنحيل القارئ على  )حبث يف العصمة(كل ما كتبه حتت هذا العنوان ناقشناه يف كتاب 

  .هذا الكتاب

א XWא
  :خبصوص جواب السيد أمحد احلسن التايل

ملاذا الكلب أجنس وأوىف حيوان يف نفس الوقت بينما النجاسة ال تالئم : ١٨٢ /سؤال(
  ؟ الوفاء

  بسم اهللا الرمحن الرحيم :اجلواب
                                                            

  .٣٣ – ٣٢ص :الشيخ محمد رضا المظفر -عقائد اإلمامية  -١
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  .حممد األئمة واملهدينيواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل 

نفخ فيه وضعه يف باب اجلنة أربعني سنة تطأه املالئكة قبل أن ي� Xملا خلق اهللا آدم 
وكان مع املالئكة بصق عليه٬، ) لعنه اهللا(الروح٬، ليكون ذليالً يف نفسه٬، فلما مرَّ عليه إبليس 

ع الطينة اليت وقعت ٬، فأمر اهللا املالئكة برفXعلى بطن آدم ) لعنه اهللا(فوقع بصاق إبليس 
فأصبح موضعها شبيه باحلفرة وهو السرة٬، واملوجودة اآلن يف  ٬،)لعنه اهللا(عليها بصقة إبليس 

  .الكلب) لعنه اهللا(وخلق اهللا من تلك الطينة اليت عليها بصاق إبليس . بطن اإلنسان

٬، ولذا فهو )لعنه اهللا(٬، ومن بصاق إبليس Xفالكلب خملوق من طينة نيب وهو آدم 
. ٬، وأوىف حيوان؛ ألنه خلق من طينة نيب)لعنه اهللا(جنس حيوان؛ ألنه خلق من بصاق إبليس أ

٬، فسبحان املؤلف بني النور )لعنه اهللا(فاجتمع يف الكلب وفاء األنبياء وجناسة الشيطان إبليس 
  .والدجيور٬، هذا بالنسبة لنفس الكلب

٬، ومن الطني بعد نزول )اهللالعنه (أما جسده اجلسماين فقد خلق أيضاً من بزاق إبليس 
  .)آدم إىل هذه األرض

فوقع بصاق إبليس (: التايل Xقول السيد أمحد احلسن  إنّ: يقول كاتب السطور
  :أما دليله فهو التايل ٬،)هذا القول مردود(٬، )Xعلى بطن آدم ) لعنه اهللا(

 قُلْن�ا و�إِذْ﴿: ة قبل السجود آلدم٬، قال تعاىلإبليس كان بدرجة ومرتلة املالئك   ١
فاألمر كان للمالئكة فقط وكان  ٬،)١(﴾أَب�ى إِب�ل�يس� إِل�ا فَس�ج�د4وا ل�آد�م� اس�ج4د4وا ل�لْم�لَائ�كَة�

  .إبليس من ضمنهم

السجود آلدم كان بعد نفخ الروح ال قبله٬، أي بعد أن أصبح إنساناً تدب فيه    ٢
  .احلياة

  .إبليس أصبح ملعوناً بعد النفخ   ٣

                                                            
 .١١٦: ، طه٣٤: البقرة -١
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عارٍ عن الصحة٬، ألن البصق كان قبل  Xيتضح من ذلك أن ما قاله السيد    ٤
  .النفخ٬، واعتبار الطينة املرفوعة من بطن آدم جناسة يتعارض مع كونه بدرجة املالئكة

  :أقول

  .البصق كان قبل النفخ قال بأنّ Xالسيد  :أوالً

بصاق إبليس ليس جنساً فعليه أن يأيت بالدليل٬، أما  إذا كان كاتب السطور يظن أنّ :ثانياً
التمسك مبسألة إنه بدرجة املالئكة قبل النفخ٬، فهذا ال ميثل دليالً ألن من املمكن أن تكون 

  .جناسته ثابتة حلقيقته ال لظاهره٬، إذن عليه أن يأيت بدليل

٬، أما السيد أمحد فالتسمية من األنصار )بيان احلق والسداد من األعداد(وبالنسبة لكتاب 
فكان جييب على األسئلة٬، واألنصار مجعوا اإلجابة بكتاب واختاروا له االسم٬،  Xاحلسن 

هذا من جهة٬، ومن جهة أخرى إن العلم الذي مل تثبت لكاتب السطور صحته قد تكون فيه 
  .نسبة صحة٬، وهي اليت قادت للحق

عليه بأن السيد مل جيب أما كالم السيد أمحد احلسن الذي نقله كاتب السطور وعلق 
عن سؤال ماجد املهدي الرئيسي فليس سوى جهل منه وعليه التركيز يف قراءة الكتاب٬، وإن 

  .كان ال حيسن فليستعن بعاقل

٬، )من يقوم بإدارة شؤون الناس قبل السيد أمحد احلسن(: أما سؤال كاتب السطور
  .فليخربنا هو وليأت بدليل على كالمه لنرى

إذن٬، فواجب (: ره السيد أمحد احلسن يف كتاب الطريق إىل اهللاأما خبصوص ما ذك
٬، أو Xاملسلمني يف زمن الغيبة هي نصرة الدين بتمكني نائب اإلمام اخلاص املرسل منه 
من  Xالفقيه اجلامع للشرائط العادل الزاهد يف الدنيا يف حال عدم وجود نائب خاص له 

  .)بسط يده على احلكم من كل حيثية وجهة

  :يعلق كاتب السطور قائالً :أقول
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 ؟ كيف منكن للفقيه العادل٬، هل منكن له باالنتخابات   ١

  ؟ وكيف منكن لشخص مل ينصبه اهللا   ٢

  ؟ قد نكون مكنا لشرار خلق اهللا   ٣

  ؟ كيف يتسىن له أن حيكم مبا أنزل اهللا وليس هو خليفة هللا   ٤

علق التمكني  Xقبل أن تتساءل افهم ما يقال لك أوال٬ً، فالسيد  :يف اجلواب أقول له
للفقيه على شرط هو عدم وجود النائب اخلاص٬، والنائب اخلاص موجود يف كل زمان٬، 

  .فيكون املشروط عدم عند عدم شرطه

كيف قبلتم باإلنتخابات ومكنتم العلمانيني : هذا جوابنا الذي طلبه٬، وعليه اآلن أن جييبنا
  ؟ ني من حكمكموالشيوعي

Wא
ب�لْ قَالُواْ أَض�غ�اثُ أَح�الَمٍ ب�لِ افْت�ر�اه4 ب�لْ ه4و� ش�اع�رà فَلْي�أْت�ن�ا بِآي�ةï كَم�ا أُر�س�لَ ﴿

  .)١(﴾اَألوَّلُونَ

ميكن لكتاب السطور أن يسأل األنصار وغريهم ويطلب شهاد[م  :جواب النقطة األوىل
  .على أ·م رأوا رؤى تؤيد الدعوة اليمانية

أنت كذاب ونطلب تقدمي شهادة هؤالء الكثريون الذين تزعم  :جواب النقطة الثانية
  .أ·م شاهدوا العكس كما تعرب

مل نقل لكم خذوا دينكم من الرؤى فافهم ما نقول قبل أن تتفوه  :جواب النقطة الثالثة
  .مبا ال تعقله

                                                            
 .٥: األنبياء -١
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لو كنتم تتبعون من تسمو·م أئمتكم حقاً لعلمتم أ·م هم أيضاً  :جواب النقطة الرابعة
  .قالوا بأن الرؤيا حجة

نتكلم عن الرؤى الصاحلة اليت حيضر فيها املعصوم لو كنتم  :جواب النقطة اخلامسة
  .تعقلون

كالمك هذا رد على آل حممد٬، فهم يقولون شيء وأنت تلتف  :جواب النقطة السادسة
من رآين يف املنام فقد رآين٬، (: ولو كنت تعقل فقد ورد عن رسول اهللا . على قوهلم

أما كون هذه الرواية قد رواها اôلسي عن أيب هريرة فليس . )١()فإين أُرى يف كل صورة
هريرة معروف املوارد٬، وليس هذا منها٬، على أن صحة الروايات بضارها بشيء فكذب أيب 

  .ال تعرف من خالل بدعة علم الرجال

فهي ضدك وليست لك٬، فاإلمام الصادق أقسم يف ·ايتها بأن  )املتكون(أما الرواية عن 
ومثل هذا ي�قال يف الروايات اليت . هذا الشيطان ال يستطيع أن يتمثل بصورة اإلمام الباقر

  ؟ ٬، فهل تعقلونتليها

فال أظنه يصدر عن مؤمن٬، والرؤيا على أية  )عليها السالم(أما كالمك عن رؤيا الزهراء 
حال حتققت على أرض الواقع وهذا أعظم دليل على صدقها٬، ولو كنتم تتقون اهللا لقلت 

  .لكم اتقوا اهللا

نه الرؤيا٬، افهم قبل الكالم٬، الشيطان ال يد له مبلكوت اهللا وم :جواب النقطة السابعة
وكون اإللقاء بعد ·ايتها قرينة على أن باإلمكان معرفة . وإلقاؤه يتم بعد ·اية الرؤيا

  .تدخالته

أما تعليقك على رؤيا إبراهيم فالعجيب هو فهمك٬، فالرؤيا كلها وحي من اهللا٬، وكلها 
حضرتك لو رأيت رؤيا  نّأأما الفرضية اليت ذكر[ا٬، وهي . مبرتلة كالم يكلم الرب به عبده

ك هل تفعله٬، فلو كنت تعقل ما ذكرت هذا املثال ألنك قبل قليل قلت نبذبح ابتأمرك 

                                                            
  .٢٣٥ص ٥٨ج: األنواربحار  -١
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الرؤيا ال يستفاد منها التشريع٬، وها أنت تناقض نفسك وتأيت مبثال فيه تشريع٬، أما يف زمن 
  .إبراهيم فكان مشرعاً لألب قتل ابنه

ذكرنا خروج القائم (: بن عجالن٬، قالأما كالمك عن الرواية الواردة عن عبد اهللا 
X  عند أيب عبد اهللاX؟ فقال  كيف لنا نعلم ذلك: ٬، فقلتX : يصبح أحدكم

  .)١( )طاعة معروفة٬، امسعوا وأطيعوا: وحتت رأسه صحيفة عليها مكتوب

كالمك يدل على مستواك العقلي٬، فأنت كما يظهر من كالمك تظن أن : أقول
  !؟ وإن التعبري ليس جمازياًاإلنسان جيد صحيفة٬، أي ورقة٬، 

ليس األمر كما تظن٬، فاملراد ليس : أما تعليقك عن الرواية الواردة عن البيزنطي٬، فجوابه
  .هو الرؤيا نفسها٬، بل أسرارها

دخلت أنا وأبان على أيب : عن أيب بكر احلضرمي٬، قال( :أما تعليقك على الرواية التالية
اجلسوا : فقال ؟ما ترى: وذلك حني ظهرت الرايات السود خبراسان٬، فقلنا Xعبد اهللا 

  .)٢( )فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فا�دوا إلينا بالسالح! يف بيوتكم 

مناسبة السؤال ال تقيد اجلواب٬، وكالم اإلمام ظاهر يف أن االجتماع حيدث  إنّ: فجوابه
  .مستقبال٬ً، وهو ال حيدث إال بالرؤيا

Wא
لو كنت  نوحن. كالم السيد الصدر إذا مل يوافق كالم آل حممد نضرب به عرض اجلدار

التشريع وال أخذ العقائد٬، بل نقول هي حجة يف منها تعقل ال نقول بأن االستخارة يستفاد 
فهو كذلك٬،  )أمري أبني من الشمس(: Xأما قول السيد . حتديد املصداق دون املفهوم

وحنن نقول باالستخارة عليه ملن يتردد يف ريبه نتيجة جهله٬، أو بسبب وساوس شياطني 
  .اإلنس

                                                            
  .٦٥٤ص: آمال الدين -١
  .٢٠٣ص: الغيبة للنعماني -٢
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أما وجه االستدالل باستخارة صفوان فهو إ·ا دليل ساطع على صحتها كطريق مؤدي 
  .ه عليهأق̈ر Xملعرفة املصداق٬، وألن الرضا 

واالستخارة خري . فمن مصاديقها االستخارة حتماً )إذا خار اهللا لك فاعزم( :أما رواية
  .يعطيه اهللا لعبده٬، إن كنتم تؤمنون

Wא
فيما يتعلق بإظهار قرب الزهراء صلوات اهللا عليها هو بالتأكيد معجزة تدل على اتصال 

٬، أما مسالة التأكد من املوضع فيمكن للمؤمنني Xباإلمام املهدي  Xاإلمام أمحد احلسن 
حقاً أن يتأكدوا منه بطرق كثرية٬، منها على سبيل املثال أن يدعوا اهللا عز وجل عند باهللا 

  .املوضع احملدد٬، أو يسألوا اهللا سبحانه وتعاىل ليبني هلم

فالبد من محلها على التقية٬،  )عليها السالم(أما الروايات اليت يستشف منها حتديد قربها 
  .ألن املقطوع فيه خفاء قربها حلكمة

Wא
أمرهم أبني من الشمس٬، ولكن للقلوب السليمة٬، أما من يريد أن يركب الشبهات  ٬،نعم

  .فلن يرى الشمس٬، بل يبقى يتخبط يف الظلمات

ة فباطلهم يبينه افتقارهم للدليل الشرعي٬، والسيد أمحد احلسن يدعو ب¶ذَون الكَع�أما املدَّ
وهذا ال ينكره إال معاند٬، أما التعريف بشخصه فهو جزء من دعوته  Xلإلمام املهدي 

مث إن . ألبيه٬، ألنه البد أن يثبت بالدليل كونه حجة من حجج اهللا ليثبت اتصاله باإلمام
أما التمسك باألمر األول . ة ال يدعون لإلمام بل ألنفسهم فقط كما تدل الرواياتب¶ذَالكَ

٬، م به هلداكم لليماين٬، فمن ضمن األمر األول كالمهمفأنتم فرطتم به٬، ولو أنكم متسكت
  .ال خترصات عقولكم الناقصة

  .أما الشاذ النادر فال شاذ وال نادر يف الدعوة اليمانية٬، ولكن قل العقالء لألسف
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واحلمد هللا الذي هدانا لوالية الطاهرين  ٬،أقول قويل هذا واستغفر اهللا يل وجلميع املؤمنني
املهديني٬، ونسأله تعاىل أن يثبتنا على واليتهم وأن ميكن لقائمهم يف حممد وآله األئمة و

  .األرض
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  ١١........ ........................................................................ هل يوجد حتريف وتدليس

  ٤٤..... ........................................................ ما يتعلق بالروايات الدالة على ثالثة عشر إماماً
  ٤٤............ ............................................................................... حديث اللوح

 ٤٧............ .............................................................................وهنا نعلق بنقاط 

 ٥٠....... ............................................................................ اخلامس من ولد السابع

 ٥٣......... .................................................................... من ولد رسول اهللا وولد علي

 ٥٩....... .......................................................................... إين وإثين عشر من ولدي

 ٦٢........... ...................................................................... من ولدي إثنا عشر نقيباً

 ٦٤............. ........................................................................ بعدنا إثنا عشر وصياً

 ٦٨........ ............................................................................ علي على سنة املسيح

 ٦٩....... .......................................................... إذا تواتت أربعة أمساء من األئمة من ولدي

 ٧١........ ................................................................................... أبوه الذي يليه

 ٧٤........ ....................................................... إماماً هدى من ذرية نبيها وهم مينإثنا عشر 

 ٧٩........... .................................................................. من ولد فاطمة إثنا عشر إماماً

  ٨١........... ........................................................ هل جيتمع إمامان يف زمن الغيبة الكربى
  ٨٢.............. ................................................................... حصر األئمة باإلثين عشر

  ٨٧ ..................................................................................................إضاءة 
  ٩١......... ............................................................................. ثالث عشر فصاعداً

  ٩٥......... .................................................................... املولود من ظهر احلادي عشر
  ١٠٠............. ..................................................................... وصية رسول اهللا 

  ١٠٩.............. .................................................................................. الرجعة
  ١١٨............ ............................................................................ نا عشر مهدياًإث

  ١٤٥............. ................................................................... األنصار والشهيد الصدر
  ١٤٥.......... ............................................................................ أمحد يف الروايات
  ١٤٨................ .................................................................... شعارهم أمحد أمحد
  ١٥٠........... ............................................................................ اليماين والعصمة
  ١٥٢................ ......................................................................... املعصوم واللغة
  ١٦٣........ ................................................................ والنسيان عن املعصوم نفي السهو

  ١٧٠............. ......................................................... Xلإلمام املهدي  العمر الظاهري



  ١٧٢.......... ............................................................................... ابن أمة سوداء
  ١٧٥............... ...................................................................... ذرية اإلمام املهدي

  ١٨٢.......... ...................................................................... األنصار والشهيد الصدر
  ١٨٣......... ................................................................................أقوال األنصار 

  ١٩٣...... ................................................................... Xالعلم والسيد أمحد احلسن 
  ١٩٣.............. ............................................................ Xكتب السيد أمحد احلسن 

  ١٩٦.......... ............................................................. ما يسميه كاتب السطور باألحالم
  ١٩٨....... ...................................................................................... االستخارة
  ١٩٩.......... ...................................................................................... املعجزة

  ١٩٩......... ........................................................................ أمرهم أبني من الشمس
  ٢٠١.................. ............................................................................. الفهرس

  واحلمد هلل رب العاملني

  

  

  

  

  

  

  

  
 


