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א

وآل حممد األئمة واملهديني وسلم  ٬، وأفضل الصالة والسالم على حممداحلمد هللا رب العاملني
  .تسليماً

 من ينسى ال الذي العليم األشياء فناء بعد واآلخر واإلحياء٬، اإلنشاء قبل األول هللا احلمد
 أشهدك إين اللهم. رجاه من رجاء يقطع وال دعاه٬، من خييب وال شكره٬، من ينقص وال ذكره٬،
 من بعثت ومن عرشك٬، ومحلة مساواتك وسكان مالئكتك مجيع وأشهد شهيدا٬ً، بك وكفى
 ال وحدك أنت إالّ إله ال اهللا أنت أنك أشهد أين خلقك٬، أصناف من وأنشأت ورسلك٬، أنبيائك
 ما أد}ى ورسولك٬، عبدك  حممداً وأن تبديل٬، وال لقولك خلف وال عديل٬، وال لك شريك
 هو مبا وأنذر الثواب٬، من حق هو مبا بشر وأنه اجلهاد٬، حق 8 اهللا يف وجاهد العباد٬، إىل محلته
 من يل وهب هديتين٬، إذ بعد قليب تزغ وال أحييتين٬، ما دينك على ثبتين اللهم. العقاب من صدق
  .)١( الوهاب أنت إنك رمحة لدنك

أقدم بني يدي األخوة األعزاء القسم الثالث من احلوار القصصي املبسط الذي يبني : وبعد
الذي ينادي يف  ٬،٬X، وصي ورسول اإلمام املهدي Xمعامل دعوة السيد أمحد احلسن اليماين 

ن ٬، فصارا طريدييف الناس وليس فيهمالناس منذ سنني لكي ترجع إىل القرآن والعترة الذين أصبحا 
  .ؤيهما مؤوال ي

وبكل وضوح    و مع كل ما جاء به من الدالئل والسرية احلسنة واحلكمة اليمانية اليت تدل 
ب اإلنغماس يف دنيا املادة ٬، لكن جتد الناس تتنكر للواضحات بسبمن آل حممد على كونه    
  .نسوا اهللا سبحانه فأنساهم أنفسهمف

  .ب ويرضىفنسأل اهللا تعاىل أن يوفق اجلميع ملا حي
 به امتحنت مما وعافين أمرك لويل قليب ولني بطاعتك٬، واستعملين دينك على ثبتينف اللهم(

 وأمرك بريتك٬، عن غاب فبإذنك خلقك عن سترته الذي أمرك ويل طاعة على وثبتين خلقك٬،
 مرهأ ظهارإب له٬، ذناإل يف وليك أمر صالح فيه الذي بالوقت معلم غري العامل وأنت ينتظر

                                               
 .٥٥٦ص: الصحيفة السجادية طبعة األبطحي -١
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 وال عجلت٬، ما تأخري وال أخرت ما تعجيل أحب ال حىت ذلك على وصربين سره٬، وكشف
 كلها أموري وأفوض ٬،تدبريك يف أنازعك وال كتمت٬، عما حبثأ وال ٬،سترت عما اكشف

  .)١( )إليك
٬، وأفضل الصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهديني واحلمد هللا رب العاملني

   .وسلم تسليماً
  يوم اجلمعة                                                                      
  ١٤٣١ /ربيع األول /١١

  خادمكم                                                                        
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                               
 . ، دعاء في غيبة القائم من آل من محمد٣١٢ص: مصباح المتهجد -١



     

   :األوىلاحللقة 

א

فسلّم عليهم فرد}وا عليه السالم٬، فقال  ٬،جاء األب كما يف كل ليلة٬، فوجد أوالده ينتظرونه
  ؟ حوارنا طيلة هذه الليايليف يسري ك: هلم

  .استفدنا كثرياً يا أيب :األوالد فقال
  ؟ وهل يوجد عندكم سؤال :فقال األب

٬، فهل ليلة وفاته وصية رسول اهللا تنا أن تتكلم لنا عن د٬، ولكن لقد وعال يا أيب :واثق
  ؟ جاء وقت الكالم عنها أم ال

أول األمور الثالثة اليت ذكرناها يف اليت هي نعم يا أحبائي سأتكلم لكم عن الوصية  :األب
  .قانون معرفة احلج}ة يف القسم الثاين من هذا احلوار

٬، وطلبه ا حول ما حصل عند وفاة النيب تتذكرون يا أبنائي األعزاء يف ليلتنا األوىل تكلمن
مر وقال مقولته اخلبيثة ٬، وخالف عهلم كتاباً ال يضلون بعده أبداً الدواة والكتف ليكتب

اليت وصيته  ٬، فعندما خرجوا أوصى النيب أن خيرجوا عنه ا أمرهم النيب وبعده. هورةاملش
  .أراد أن يوصيها أمام العامة

  :قال ٬،Xعن أمري املؤمنني  ٬،فقد روى سليم بن قيس
 عندي  حممد على كتابه يف اهللا أنزهلا آية كل إنّ طلحة٬، يا(: X املؤمنني أمري فقال

 أو حالل وكل  حممد على اهللا أنزهلا آية كل وتأويل بيدي٬، وخطي  اهللا رسول بإمالء
 بإمالء مكتوب عندي القيامة يوم إىل األمة إليه حتتاج شيء أي أو حكم أو حد أو حرام

 أو خاص أو كبري أو صغري من شيء كل: طلحة قال .اخلدش أرش حىت يدي وخط اهللا رسول
 اهللا رسول أن ذلك وسوى نعم٬،: قال ؟ عندك مكتوب فهو القيامة يوم إىل يكون أو كان عام٬،
 منذ األمة أن ولو. باب ألف باب كل يفتح العلم من باب ألف مفتاح مرضه يف إيل أسر 
 ما. القيامة يوم إىل رغدا أرجلهم حتت ومن فوقهم من ألكلوا وأطاعوين اتبعوين نبيه اهللا قبض
 دعا حني  اهللا رسول شهدت قد ألست طلحة٬، يا  اهللا رسول بإمالء الكتف يف كتب

) يهجر اهللا نيب إنّ: (قال ما صاحبك فقال ختتلف٬، وال األمة تضل ال ما فيها ليكتب بالكتف
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 أخربين خرجتم ملا فإنكم: قال. ذاك شهدت قد بلى٬،: قال ؟ تركها مث ٬، اهللا رسول فغضب
 :جربائيل فأخربه. العامة عليها يشهد وأن فيها يكتب أن أراد وبالذي  اهللا رسول بذلك

 أن أراد ما علي� فأملى بصحيفة دعا مث ٬،)والفرقة االختالف األمة من علم قد 8 اهللا نّإ(
 من يكون من ومسى واملقداد٬، ذر وأبا سلمان: رهط ثالثة ذلك على وأشهد الكتف يف يكتب

 إىل بيده وأدىن   هذا ابين مث أوهلم فسماين. القيامة يوم إىل بطاعتهم اهللا أمر الذين اهلدى أئمة
 يا وأنت ذر أبا يا كان كذلك    احلسني يعين    هذا ابين ولد من تسعة مث احلسني مث    احلسن
 من مسعت لقد واهللا: طلحة فقال.  اهللا رسول على بذلك نشهد: وقالوا فقاموا ؟ مقداد
 من أصدق هلجة ذي على الغرباء أقلت وال اخلضراء أظلت ما: (ذر أليب يقول  اهللا رسول

 عندي وآثر أصدق وألنت حق٬، على إالّ يشهدا مل أ¤ما أشهد وأنا ٬،)اهللا عند أبر وال ذر أيب
  .)١( ) منهما
٬، كما أن}ه توجد Xهذه الرواية تدل على وجود وصية مكتوبة عند علي بن أيب طالب و

  .يف وقتهالكم ٬، سأذكرها على ذلكروايات أُخرى تدل 
 بأنه٬، به عندما طلب منهم الدواة والكتفالكتاب الذي أراد أن يكت النيب  وصفلقد و

٬، فكم )٢()أبداً بعده تضلوا ال كتاباً لكم أكتب بكتف ائتوين: (فقال ٬،عاصم لألمة من الضالل
  !؟ هذا الكتاب هو مهم

 األمر إشكال عنكم ألزيل وبياض بدواة ايتوين(: فقالكما وجاءت الرواية بتعبري آخر 
وحاشاه . )٣()يهذو: وقيل ٬،ليهجر فإنه الرجل دعوا: عمر قال .بعدي هلا املستحق لكم وأذكر
  .من ذلك
دل ي٬، ونفس قوله هذا )حسبنا كتاب اهللا( :٬، فلذا قالأدرك عمر ما يريده الرسول ف

  .٬، فتنكر عمر لذلككتاب اهللا تعاىل شيئاً آخر٬، وهو العترةأراد أن يقرن ب على أنّ النيب 

                                               
، بحار ٢٢٤ص ١ج: ، االحتجاج٨٤ص: ، غيبة النعماني٢١١ص: آتاب سليم بن قيس بتحقيق محمد باقر األنصاري -١

 ٣ج: ، و١٧٣ص ٢ج: ، مكاتيب الرسول٢٤٦ص: ، درر األخبار٢٧٧ص ٣٦ج: ، بحار األنوار٤٢٥ص ٣١ج: األنوار
  .٧٠٢ص
 .راجع الحلقة األولى من القسم األول من هذا الحوار -٢
من حياة الخليفة عمر بن الخطاب لعبد الرحمن . ليهذر: ، وفيه٢٨٤ص: آتاب األربعين لمحمد طاهر القمي الشيرازي -٣

 .١١٨ص: أحمد البكري



  ١١ .............................. القسم الثالث/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 
اعتراض عمر وحزبه منع رسول اهللا كان ن إ: خيطر يف ذهن كل إنسان هووالسؤال الذي 

 ٬، لكن هل مينع كتابته أمام اخلاصة من أصحابه ابة الكتاب أمام العامة من الناسمن كت 
  ؟ كسلمان وأيب ذر واملقداد

٬، فكيف يترك معروف عنه احلرص على أمته ول ٬، بل إنّ الرسال يا أيب ال مينع :قواث
  ؟ ه عاصم لألمة من الضاللكتابٍ هلم وصفه بأن}كتابة 

من  ر لرسول اهللا ويف احلقيقة يا أيب إين كلما مسعت مبا جرى يف رزية اخلميس ومنع عم
كما عند وفاته  مل يوصِ أيعقل أنّ رسول اهللا  :يستغرب كثرياً وأقول يف نفسأ٬، كتابة وصيته

٬، وزال مين االستغراب بعد أن علمت أنّ ومل أجد جواباً هلذا استغرايب !؟ الشيعةعلماء يقول 
ر واملقداد كما ٬، وأشهد على وصيته سلمان وأبو ذXأوصى لعلي بن أيب طالب  الرسول 

  .بينت لنا يا أيب
 ه النيب٬، وجيب أن نرتّخطأ كبري سقط به الكثري مل يوص إنّ القول بأنّ النيب  :حممود

  .رآن يوجب الوصيةال خيالف القرآن أبداً والق  هألن} ؛عنه
إِذَا ح ض ر  أَح د كُ̈م الْم و£̈ت إِنْ ت ر ك  خ ي£راً الْو ص¡يَّةُ ل¡لْو ال¡د ي£نِ  ع لَي£كُم£كُت¡ب  ﴿: قال تعاىل

  .)١(﴾و الْأَقْر بِني  بِالْم ع£̈روف¡ ح قّاً ع لَى الْ̈متَّق¡ني 
 إِذَا ب ي£نِكُم£ ش ه اد ةُ آم ̈نوا الªذ¡ين  أَيُّه ا ي ا﴿: قوله تعاىلب عليهاكما أنّ القرآن أمر باإلشهاد 

  .)٢(﴾غَي£رِكُم£ م¡ن£ آخ ر ان¡ أَو£ م¡ن£كُم£ ع د£لٍ ذَو ا اثْن ان¡ الْو ص¡يَّة¡ ح¡ني  الْم و£̈ت أَح د كُ̈م ح ض ر 
 :تعاىل فقال توصية٬،ال يستطيعون ال همن}أب وحاربوهم الرسل بواكذّ الذينوصف كما أن}ه 

 إِلَى و ال ت و£ص¡ي ةً ي س£ت ط¡ي̈عونَ فَال # ي خ¡صِّ̈مونَ و ̈هم£ ت أْ̈خذُ̈هم£ و اح¡د ةً ص ي£ح ةً إِلªا ي ن£ظُ̈رونَ م ا﴿
 وسوء هلؤالء ذم} وهذا هم٬،أهل ىلإ يوصوا لكي وقتاً تعاىل اهللا ميهلهم ال مبعىن٬، )٣(﴾ي ر£جِ̈عونَ أَه£ل¡هِم£
 بد فال عليهم٬، املغضوب عالمات من عالمة يعترب املوت عند للوصية التوفيق عدم دام وما عاقبة

  ! ؟ مل يوصي فبعد هذا كيف يقال بأنّ رسول اهللا ٬، املؤمنون بذلك يتصف ال نأ

                                               
 ١٨٠ :البقرة -١
 .١٠٦: المائدة -٢
 .٥٠ – ٤٩ :ّيـس -٣
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مات  ٬،يا رسول اهللا :فجاءه رجل فقال كنا عند رسول اهللا ( :قال ٬،عن أنس بن مالك
 ٬،سبحان اهللا كأ¯ا أخذه على غضب :قال ٬،بلى: قالوا ؟ أليس كان معنا آنفاً :قال٬، فالن

  .)١( )احملروم من حرم وصيته
من الوصية٬،  فيه تأييد لقول عمر الذي أراد منع النيب  مل يوصِ إنّ القول بأنّ النيب مث 
  !؟ جيعل عمر يصل إىل مراده رسول فكيف ال
٬، واحلال أ¤م املذهب الوحيد الذي مل يوص ول الشيعة بأنّ النيب لكن كيف يق :أمحد

 ؟ مكما تقد}يعتقد أنّ اإلمامة تثبت بالنص والوصية 
يربرون عدم كتابة النيب للكتاب والوصية٬، بأنّ الكتاب الذي أراد النيب ٬،نعم يا أمحد :األب

واملسلمون عندما قال ٬، عاصماً من االختالف واحلرية والضالليفترض به أن يكون كتابته  
أراد٬، ومنهم من قال  منهم من قال أعطوا رسول اهللا ماف٬، مقولته اختلفوا يف أصل الكتابمر ع

 ك٬، فلذا أمتنع النيب٬، فإذا اختلفوا يف أصل كتابته واألخذ به فال تنفع الكتابة بعد ذلمبقولة عمر
  !!من الكتابة 

خصوصاً  ٬، أصل الوصية ال يوجب عدم الوصيةاالختالف يفإذ جمر}د  ٬،وهذا تربير خاطئ
  .واجب التعب}د بهمسألة الوصية فيها أمر  وأنّ

ال يعين أنّ ن كان لعارض فهو إإنّ عدم كتابة الكتاب أمام العامة من الناس : واحلق أن يقال
نفسه   والرسولإذ القرآن الكرمي يوجب الوصية  ٬،يوصي يف وقت آخريكتب ومل  النيب 

للقرآن الكرمي هو املمتثل األول  يعتقد أنّ كل مسلم سليم الفكر ومن املعلوم أن٬ّ، يوصي بالوصية
وال يوجد يف األدلة  .ر}ح بوجوب الوصية عند حضور املوتوها هو القرآن يص ٬،النيب حممد 

اآلية فيمكن خارج عن عموم  نّ الرسول إ: يصاء لكي نقولبعدم اإل ما خيصص الرسول 
ال  وآله الكرام  هو ٬، وية شاملة لشخص النيب تبقى اآل٬، وعليه فيف حقّه عدم اإليصاء

  .د هذه احلقيقة٬، فمن هنا جتد يف روايا¼م ما يؤكّعن القرآن قيد شعره حييدون
اهللا  أيها الناس ما جاءكم عين يوافق كتاب( : خطب النيب: قال ٬،Xيب عبد اهللا أعن 

  .)٢( )قلهأخبالف كتاب اهللا فلم ) عين(٬، وما جاءكم نا قلتهأف

                                               
  .٢٠٩ص ٤ج: مجمع الزوائد -١
  . ١١١ص ٢٧ج :، وسائل الشيعة طبعة آل البيت٦٩ص ١ج: الكافي -٢



  ١٣ .............................. القسم الثالث/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 
يه من نثق به يرو عن اختالف احلديث Xبا عبد اهللا أسألت : قال٬، يب يعفورأابن  وعن

و من أ 8من كتاب اهللا  ذا ورد عليكم حديث فوجدمت له شاهداًإ(: ومنهم من ال نثق به٬، قال
  .)١( )وىل بهأجاءكم به  فالذي وإالّ قول رسول اهللا 

لك للقرآن الكرمي قرينة على صح}ة صدور تلذلك اتفق اجلميع على كون موافقة الرواية و
٬، آن الكرمي دليالً على عدم قبوهلا٬، وخمالفة الرواية ملا جاء يف القرالرواية عن حممد وآل حممد 

  .على صدورها وقبوهلا وافقتها للقرآن دليلفم
لوصية عند خمالف للقرآن الكرمي الذي نص} على وجوب ا مل يوص فالقول بأنّ النيب 

٬، إالّ أن يكفر خالف القرآن يقول بأنّ النيب ٬، وال ميكن ألحد أن وت من اإلنسانحضور امل
  .مبا أنزل على النيب 

  :منها ٬، إليكم بعضية يف روايات كثريةحيث على الوص مث إنّ النيب 
  .)٢( )٬، ونار وشنار يف اآلخرةترك الوصية عار يف الدنيا( :قال أن النيب  ٬،عن ابن عباس

٬، مات من مات بغري وصية( :ه قال٬، أن}عن رسول اهللا  الطوسي يف النهاية٬،ى الشيخ ورو
  .)٣( )ميتة جاهلية

  .)٤( )ووصيته حتت رأسه ٬، إالّا ينبغي المرئ مسلم أن يبيت ليلةم(:  عنهو
  .)٥( )الوصية متام ما نقص من الزكاة: ( وعنه

 .)٦( )يف مروته وعقله ٬، كان نقصاًمن مل حيسن وصيته عند املوت( :وعنه 
ز من خالف اهللا فينبغي للمرء املسلم أن يتحر}(: )اهللا همحر(وألجل هذا قال الشيخ املفيد 

٬، وحيتاط لنفسه بالوصية ألهله مهاهلا٬، ويستظهر لدينهيف ترك الوصية وإ تعاىل وخالف رسوله 
يصنعوه يف غسله٬، وحتنيطه٬، ٬، والطاعة له٬، واجتناب معاصيه٬، وما حيب أن 8وإخوانه بتقوى اهللا 

وتكفينه عند وفاته٬، ومواراته٬، والصدقة عنه٬، والتدبري لتركته٬، ويسند ذلك إىل ثقة يف نفسه٬، ليقوم 
 . )٧( )وال يفرط فيه إن شاء اهللا ٬،٬، وال يهمل ذلكبه

                                               
  . ١١٠ص ٢٧ج :، وسائل الشيعة طبعة آل البيت٦٩ص ١ج: الكافي -١
  .٢١٢ص ٤ج: مجمع الزوائد -٢
 .٦٠٤ص: النهاية للشيخ الطوسي -٣
  .٦٠٤ص: النهاية للشيخ الطوسي -٤
 .٦٠٥ص: النهاية للشيخ الطوسي -٥
 .٦٠٥ص: النهاية للشيخ الطوسي -٦
  .٦٦٧ص: المقنعة للشيخ المفيد -٧
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يعرف إمام من مات ومل (: عن قوله النيب  ٬،مسألة(: )اهللا همحر(وقال الشيخ الطوسي 
وهذا تفاوت ال ) من مات بال وصية مات ميتة جاهلية(: وقوله  ٬،)ميتة جاهليةزمانه مات 
من ٬، ووحسنت أعماله ٬،)١( عقيدته ت٬، و من صحاجلهل باإلمام خيرج عن اإلميان نّأل ؛جيوز عليه

قت العبارتان ٬، فما الكالم يف ذلك إذا اتفالوصية ال خيرج بذلك عن اإلميان أخطأ يف ترك
  .كفر وضالل ميتةاجلهل باإلمام كفر وقد استفسروا عنه فقالوا هو : ؟ اجلواب املعىنواختلفتا يف 

ا ترك الوصية فاملراد به املوت على عبادة اجلاهلية من غري وصية ال أن فاعل ذلك يكون وأم}
فيها  من ترك الوصية رغبة عنها وأ¤ا ليست مسنونة وال مرغباً: وحيتمل أن يكون املراد. كافراً

ما نطق به  مع ألنه ينكر ما هو معلوم من شرعه  فإن من كان كذلك فإنه يكون كافراً
 .)٢( )﴾ع لَي£كُم£ إِذَا ح ض ر  أَح د كُ̈م الْم و£̈ت إِنْ ت ر ك  خ ي£راً الْو ص¡يَّةُ كُت¡ب ﴿: القرآن يف قوله تعاىل
أن يترك الرسول  املعقول أيضاًوليس من (: لورداين يف كتابه السيف والسياسةوقال صاحل ا

. به وخيل مبهمته ودوره كرسول خامتاألمة بال وصية فهذا األمر يناقض القرآن الذي جاء 
كُت¡ب  ع لَي£كُم£ إِذَا ح ض ر  أَح د كُ̈م الْم و£̈ت إِنْ ت ر ك  خ ي£راً الْو ص¡يَّةُ ل¡لْو ال¡د ي£نِ ﴿: فالقرآن يقول

آن الذي جاء به وهو فهل جيوز للرسول أن خيالف القر٬، ﴾ح قّاً ع لَى الْ̈متَّق¡ني  و الْأَقْر بِني  بِالْم ع£̈روف¡
كات وما ؟ وإذا كانت الوصية واجبة يف حق املؤمنني فيما يتعلق باألموال والتر ..يأمر بالوصية

؟ يروي  يتعلق مبستقبل اإلسالم واملسلمنيأفال تكون واجبة فيما . يتعلق باملصاحل الدنيوية
ووصيته  يوصي فيه يبيت ليلتني إالّ يءما حق امرئ مسلم له ش: قال رسول اهللا  البخاري أنّ
  .)٣(  مكتوبة عنده

؟ وأيهما نصدق القرآن والرسول .. قض نفسه يأمر بالوصية وال يطبقهاينا فهل الرسول 
فقهاء التربير ليخوضون  إنّ ... لوصية من الصحابة وفقهاء التربيرأم هؤالء الذين ينكرون وجود ا

يف مثل هذه املواقف واملمارسات وحياولون طمس معاملها وتبديد أهدافها بتربيرات وتأويالت 
واهية تصطدم بالعقل كما تصطدم بالنصوص Ëدف احلفاظ على خط ورثوه عن أسالفهم 

  .)٤( )واعتربوه من صلب العقيدة
  ؟ صمل يو بأنّ النيب : أن يقالفهل يصح بعد كل هذا 

                                               
 .، ولعله خطأ مطبعي، فالصحيح ما أثبتناه)صح عقيدته(في المصدر  -١
  .٣١٨ص: الرسائل العشر للشيخ  الطوسي -٢
  .، آتاب الوصايا١٨٦ص ٣ج: صحيح البخاري  -٣
  .٤٤ص: السيف والسياسة لصالح الورداني -٤
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  .مل يوص ال يصح القول بأنّ النيب  ٬،كال :األوالد

ونكتفي Ëذا ٬، تضح لكم أكثر يف الليايل القادمةوست٬، ها قد اتضحت لكم احلقيقة :األب
٬، وأفضل الصالة والسالم على حممد هللا تعاىل على نعمه اليت ال حتصى٬، وحنمد االقدر أبنائي الكرام

  .تسليماًوآل حممد األئمة واملهديني وسلم 
* * *   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     

  :الثانيةاحللقة 

א

ل األب ٬، فدخليلة٬، وهم ينتظرون قدوم أبيهم كما يف كلاجتمع األبناء يف مكتب أبيهم 
حنن ننتظر مساع  :دأمح٬، مث قال له سالم على أبيهم٬، ورد} األبناء الوسلم عليهم بتحية اإلسالم

  .وصية النيب 
 ٬، سيدور حديثنا يف هذه الليلة وما بعدها عن وصية الرسول حممد نعم يا أمحد: األب

  .إىل أن ننتهي من الكالم عنها
ـ ) اهللا همحر(٬، اليت رواها الشيخ الطوسي وسأنقل لكم نص الوصية غيبة (يف كتابه املوسوم ب

مع جمموعة من فقد نقلها الشيخ الطوسي ٬، )١(كثري من العلماء يف كتبهم عنه ٬، ونقلها )الطوسي
إلثبات  )١٥٦ص(يف الشيخ الطوسي  مث عقب ٬، البيت ألهلمامة الروايات إلثبات اإل

اليت استدل Ëا إلثبات  الرواياتانت من ضمن كاليت  رواية الوصية ارها مبا فيهكالروايات اليت ذ
أي صحة    ا الذي يدل على صحتها أم}( :فقال٬،  البيت هلأمامة يف اإل نّأمطلبه يف 

٬، وطريقة عن سلف خلفاً مامية يروو¤ا على وجه التواترالشيعة اال فإنّ   األحاديث اليت نقلها 
 ).والطريقة واحد ٬،X  تصحيح ذلك موجودة يف كتب االمامية والنصوص عن أمري املؤمنني

  :قال الشيخ الطوسيكم يا أبنائي نص الوصية املباركة٬، وإلي
٬، عن علي بن سنان )٢(٬، عن أيب عبد اهللا احلسني بن علي بن سفيان البزوفري أخربنا مجاعة(

املوصلي العدل٬، عن علي بن احلسني٬، عن أمحد بن حممد بن اخلليل٬، عن جعفر بن أمحد املصري٬، 
عن أبيه ذي ٬، اقره٬، عن أيب عبد اهللا جعفر بن حممد٬، عن أبيه الب٬، عن أبيعن عمه احلسن بن علي

قال ( :قال ٬X، عن أبيه أمري املؤمنني الثفنات سيد العابدين٬، عن أبيه احلسني الزكي الشهيد

                                               
الشيخ حسن بن سليمان  ،٣٣ص: کتابه اإليقاظ من الهجعة، وفي ٥٤٩ص ١ج:العاملي في إثبات الهداة الحر  الشيخ -١

: مختصرًا، وفي ١٤٧ص ٥٣ج :العالمة المجلسي في بحار األنوار ،١٥٩ص: مختصر بصائر الدرجات الحلي في کتابه
عبد اهللا البحراني في کتابه  الشيخ ،عرفونهاآما سأنقلها لكم وت) فإذا حضرته الوفاة: (باستثناء عبارة کامًال ٢٦٠ص ٣٦ج

، نوادر ٢٢٢ص: اإلنصافوفي آتابه  ،٣٧٠ص ١ج: السيد هاشم البحراني في کتابه غاية المرام ،٢٣٦ص  ٣ج:العوالم
، وأشار بأن الوصية معتبرة السند؛ حيث ٧١ص ٢ج :للميرزا النوري النجم الثاقب ،٢٩٤ص: األخبار للفيض الکاشاني

ألمير  اهللا  خبرًا ذآرت فيه بعض وصايا رسول Xالشيخ الطوسي بسنٍد معتبر عن اإلمام الصادق  روى: قال
، وقد ٦٤١ص: للسيد محمد محمد صادق الصدر تاريخ ما بعد الظهور). في الليلة التي آانت فيها وفاته Xالمؤمنين 
   .٩٦ص ٢ج: يمكاتيب الرسول للشيخ الميانج. الوصية وذکرها في کتابه المذآور حقق سند

وهو منسوب إلى بزوفر بالفتحتين وسكون الواو وفتح الفاء، قرية آبيرة من أعمال قرسان قرب واسط في  :البزوفري -٢
  .١٦٣ص ٢ج :طرائف المقال .غربي دجلة، هكذا وجدته في مراصد االطالع
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أحضر صحيفة  ٬،يا أبا احلسن :Xيف الليلة اليت كانت فيها وفاته لعلي  رسول اهللا 

إنه سيكون  ٬،يا علي :فقال ٬،وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع مال رسول اهللا أف٬، ودواة
مساك ٬، ثين عشر إماما٬ً، فأنت يا علي أول االومن بعدهم إثنا عشر مهدياً بعدي اثنا عشر إماماً
عظم٬، ٬، والفاروق األكرب٬، والصديق األاملرتضى٬، وأمري املؤمنني علياً :اهللا تعاىل يف مسائه
  .حد غريكمساء أل٬، فال تصح هذه األواملأمون٬، واملهدي

٬، فمن ثبتها لقيتين غداً ٬، وعلى نسائيأهل بييت حيهم وميتهمت وصيي على أن ٬،يا علي
 ترين ومل أرها يف عرصة القيامة٬، وأنت خليفيت على أميت من ٬، ملومن طلقتها فأنا برئ منها

٬، فإذا حضرته الوفاة لفإذا حضرتك الوفاة فسلمها إىل ابين احلسن الرب الوصو٬، بعدي
بنه سيد ٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل املقتولبين احلسني الشهيد الزكي افليسلمها إىل ا

٬، فإذا حضرته ة فليسلمها إىل ابنه حممد الباقر٬، فإذا حضرته الوفاالعابدين ذي الثفنات علي
٬، يسلمها إىل ابنه موسى الكاظم٬، فإذا حضرته الوفاة فلة فليسلمها إىل ابنه جعفر الصادقالوفا

سلمها إىل ابنه حممد ٬، فإذا حضرته الوفاة فليعلي الرضافاة فليسلمها إىل ابنه فإذا حضرته الو
فليسلمها  ٬، فإذا حضرته الوفاةاة فليسلمها إىل ابنه علي الناصح٬، فإذا حضرته الوفالثقة التقي

 ٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد املستحفظ من آل حممدإىل ابنه احلسن الفاضل
٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها من بعده اثنا عشر مهدياً ٬، مث يكونفذلك اثنا عشر إماماً .

٬، واالسم وأمحد٬، اهللاعبد : اسم كامسي واسم أيب وهو :إىل ابنه أول املقربني له ثالثة أسامي
  .)١( انتهت الوصية )٬، هو أول املؤمننياملهدي :الثالث

  :ية الشريفة أذكر لكم جمموعة نقاطولكي يتضح ما جاء يف الوص
عشر  ٬، اثناأربعة وعشرون خليفة اء النيب خلف لقد ذكرت الوصية أنّ :األوىلالنقطة 

 إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً ٬،يا علي: (Xلعلي  قال النيب ٬، إماماً واثنا عشر مهدياً
٬، كما أ¤ا بينت اسم املهدي وبينت الوصية أمساء األئمة  ٬،)ثنا عشر مهدياًاومن بعدهم 

¤م يأتون بعد األئمة إحيث  ٬،Xبعد وفاة اإلمام املهدي  ويأيت دور املهديني . Xاألول 
  .Xو¤اية األئمة تكون خبامتهم حممد بن احلسن العسكري  

                                               
للشيخ ناظم العقيلي زاده  اهللا توفيقًا، وهو من إصدارات ) انتصارًا للوصية(لمعرفة أحوال رجال الوصية راجع آتاب  -١

  .Xأنصار اإلمام المهدي 
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هو ولده املهدي  Xالوصي األول لإلمام املهدي  ذكرت الوصية أنّ :النقطة الثانية
  .)إىل ابنه أول املقربنيفإذا حضرته الوفاة فليسلمها (: ٬، فقالت الوصيةXاألول

ألمهية الدور الذي  ٬، وقد اعتنت بأمره الروايات٬،Xفاملهدي األول هو ولد اإلمام املهدي 
ذكر الشيخ عباس ٬، فقد اء الدعاء هلذا الوÕلَدولذا ج ذا االبن يف عصر الظهور املبارك٬،يلعبه ه
بعد دعاء العهد  الذي يكون  Xيف مفاتيح اجلنان يف الدعاء لصاحب الزمان  )اهللا همحر(القمي 
اللهم أعطه يف نفسه وأهله وو لَد¡ه وذريته و (: ذلك الدعاء جاء يف أحد فقراتحيث  ٬،الشريف

  ...).أمته ومجيع رعيته ما تقربه عينه وتسربه نفسه
يدل على  الذرية مما يذكروبعده ٬، Xلإلمام املهدي  اًواحد اًهذا الدعاء خيص بالذكر ولدف

   .أن هلذا الولد مقام خاص
٬، والشيخ الطوسي النعماين يف كتاب الغيبةوالحظوا يا أبنائي هذه الرواية اليت رواها الشيخ 

حدثنا القاسم : أخربنا أمحد بن حممد بن سعيد٬، قال :قال الشيخ النعماين ٬،أيضاًيف كتاب الغيبة 
حدثنا عبيس بن هشام٬، عن عبد اهللا بن جبلة٬، عن : بن حممد بن احلسن بن حازم من كتابه٬، قال

 إنّ( :٬، قالXإبراهيم بن املستنري٬، عن املفضل بن عمر اجلعفي٬، عن أيب عبد اهللا الصادق 
قتل٬، : مات٬، وبعضهم يقول: قول بعضهمإحدامها تطول حىت ي: لصاحب هذا األمر غيبتني 

 نفر يسري٬، ال يطلع على موضعه ذهب٬، فال يبقى على أمره من أصحابه إالّ: وبعضهم يقول
  .)١() املوىل الذي يلي أمره أحد من ويل وال غريه ٬، إالّ

مسعت أبا : قال ٬،إبراهيم بن املستنري٬، عن املفضلورواها الشيخ الطوسي باختالف يسري عن 
: حىت يقال] من األخرى[مر غيبتني إحدامها أطول لصاحب هذا األ إنّ(: يقول Xعبد اهللا 

ـى  : مات٬، وبعض يقول قتل٬، فال يبقى على أمره إال نفر يسري من أصحابه٬، وال يطلع أحد عل
  .)املوىل الذي يلي أمره إالّموضعه وأمره٬، وال غريه 
األوىل . له غيبتني نّأل ؛صريح فيما  نذهب إليه يف صاحبنافهذا اخلرب ( :قال الشيخ الطوسي

من  والثانية أطول انقطع ذلك فيها٬، وليس يطلع عليه أحد إالّ. كان يعرف فيها أخباره ومكاتباته
  .)٢( )خيتصه

كما عرفتم من وصية رسول اهللا     Xأي أمر اإلمام املهدي   فاملوىل الذي يلي أمره 

                                               
 .١٧٦ص: غيبة النعماني -١
 .٦١ص: غيبة الطوسي -٢



  ١٩ .............................. القسم الثالث/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 
  ؟ عليه يف غيبته ا٬ً، وهو الوحيد الذي يكون مطلعXهو ولده املهدي األول  

فكما كان اإلمام ٬، Xه أمري املؤمنني يشابه جد} Xاملهدي األول  إنّ :النقطة الثالثة
 وأول من استلم الوصية منه وتشرف بتربية الرسول  هو الوصي األول للرسول  Xعلي

   والذي يستلم الوصية منه مباشرة  X له كذلك املهدي األول فهو أول وصي لإلمام املهدي
له باملباشرة خبالف باقي املهديني من  Xف بتربية اإلمام املهدي ويتشر}    وصيةكما نصت ال

ريه وختتص متيزه عن غ Xلعلي بن أيب طالب  أمساًء فأعطى النيب  ٬،Xذرية اإلمام املهدي 
 املرتضى٬، علياً :تعاىل يف مسائهمساك اهللا ٬، ثين عشر إماماًفأنت يا علي أول اال: (به٬، فقال 

٬، فال تصح هذه عظم٬، واملأمون٬، واملهدي٬، والفاروق األكرب٬، والصديق األوأمري املؤمنني
يزه عن غريه وال يشاركه فيها مت للمهدي األول  ٬، وكذلك أعطى أمساء)حد غريكمساء ألاأل

٬، واالسم وأمحدوهو عبد اهللا  ٬،اسم كامسي واسم أيب :له ثالثة أسامي: (أحد٬، فقال 
  )....٬، املهدي :ثالثال

أوصياء األمم متتحن ب نّإحيث  ذين ستمتحن Ëما األمة٬،لكل ذلك ألمهية هذين الشخصني ال
  .٬، وهذا ما نشاهده يف التاريخاألنبياء 

٬، يف كونه أول Xأمري املؤمنني  اًشابه جد}ه علي Xإنّ املهدي األول  :النقطة الرابعة
 ٬،أول مؤمن برسول اهللا  ٬X، كما كان جد}ه أمري املؤمنني Xاملؤمنني بأبيه اإلمام املهدي 
أول املؤمنني باإلمام : أي ٬،)وهو أول املؤمنني( :يف وصيته ولذا قال عنه الرسول 

  .Xاملهدي
موجوداً يف البد أن يكون  Xأنّ املهدي األول : ينبغي االلتفات ملالحظة مهمة وهيوهنا 

اإلمام ن مل يكن موجوداً قبل قيام إألنه  ؛)أول املؤمنني(زمن الظهور لكي يصدق عليه 
فال يصدق عليه أنه أول املؤمنني بل يصدق هذا الوصف على  ٬، هنه يولد بعد قيامأو Xاملهدي

قد  Xبل يكون كل أنصار اإلمام املهدي ٬، الثالمثائة والثالثة عشر من أول أنصار اإلمام املهدي
أن يكون  فالبد. ٬، فهم أوىل Ëذا الوصف منهX باإلمام املهدي صي باإلميانسبقوا ولده الو

  .الوصيةيف كما  Xهو أبنه و٬، Xمولوداًً قبل قيامه  Xل أوصياء اإلمام املهدي أو}
هو ممهد يف زمن الظهور املقدس واليماين تقدم أنّ : يد اآلن أن أبني لكم شيئاً مهما٬ً، وهووأر

املتقدم  Xومن جهة أُخرى ابن اإلمام املهدي ٬، هذا من جهة Xيسلم الراية لإلمام املهدي 
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فهو  ٬X، وهو الذي يلي أمر أبيه موجود يف زمن الظهور املقدسأيضاً ذكره يف الروايات 
  .يف غيبته كما تقد}م ٬X، وهو املطلع على أبيه وصيه

من احلجة على اآلخر٬، فهل احلجة هو اليماين٬، أم ابن اإلمام : حاصله فمن هنا يأيت سؤال
  !؟ ٬، فمن احلجةبد أن يكون أحدمها حجة على اآلخرفال  ؟ ووصيه

به٬، أقول لكم ال يكون  اًنّ احلجة هو اليماين فيكون ابن اإلمام املهدي حمجوجإإن قلتم 
 إذ هو أول املهديني اإلثين عشر ٬،وصي أبيه وهو حجة إهلية Xألنّ ابن اإلمام املهدي  ؛ذلك

  .باليماين ا٬ً، فكيف يكون حمجوجيف وصيته الذين ذكرهم النيب 
٬، أقول لكم تقد}م جوج به٬، واليماين حمهو ابن املهدي املذكور يف الوصيةنّ احلجة إوإن قلتم 
باملهدي األول سيكون  ا٬ً، فإذا كان حمجوجدور رئيسي يف زمن الظهور املقدس أنّ اليماين له

  .دوره دوراً ثانوياً
٬، وهو الذي ٬X، وهو ابن اإلمام املهدي Xوإن قلتم إنّ اليماين هو نفسه املهدي األول 

ما ولذا قلت لكم في يرد أي إشكال على ذلك٬، ٬، والهذا هو احلق: ¼دى له الرايات٬، أقول لكم
هو ٬، ومن املهديني االثين عشر ألول املهدي ا٬، أي هو أحد أمساء اليماين هو املهدي تقدم إنّ

الذي خيرج يف املشرق من أهل ٬، وهو طالع املشرق وهو الشاب الذي خيتفي عند ظهور السفياين
  .الروايات املتقدمةالذي جاء ذكره يف  Xبيت املهدي 

طالع  ٬، كما أنّاليماين واملهدي األول شخص واحد نّإ: ويتلخص من هذا يا أوالدي
٬، ٬X، والشاب الذي من أهل بيت املهدي املشرق واليماين واملهدي األول شخص واحد

  . )١(٬، هو نفسه اليماين سلطانه Xوالذي ميهد للمهدي 
أمحد٬، : اليت ذُكرت يف الوصية ثالثة٬، وهي Xإنّ أمساء املهدي األول  :النقطة اخلامسة

  .٬، املهديعبد اهللا
ا املهدي فكونه أول املهديني االثين وأم}٬، ا عبد اهللا فهي صفةفأم}: (حيدر الزيادي الشيخقال 

  .)٢( )محدأ ٬، فال يبقى من أمسائه إالXّعشر أبناء اإلمام املهدي 
  :هذه األمساء الثالثةوقد ذكرت رواية حذيفة بن اليمان 

                                               
  .في القسم الثاني من هذا الحوار) ٢(في الملحق رقم  Xولمعرفة الفكرة بشكل دقيق راجع ما ذآره السيد اليماني  -١
 .١١٣ص :آتاب اليماني حجة اهللا تعالى -٢



  ٢١ .............................. القسم الثالث/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 
 مسعت رسول  :عن إمساعيل بن عياش٬، عن األعمش٬، عن أيب وائل٬، عن حذيفة قال

٬، فهذه أمساؤه إنه يبايع بني الركن واملقام٬، امسه أمحد وعبد اهللا واملهدي(: وذكر املهدي فقال
  .)١( )تهاثالث

هللا تعاىل  إنّ(: قال٬، جابر عن Xعن الباقر قد جاء ٬، ف)أمحد(كما وقد ذكرت الروايات 
 يقودهم) أمحدأمحد ( :بالطالقان ليس بذهب وال فضة٬، اثنا عشر ألفا خبراسان شعارهم كرتاً

فإذا  ٬،٬، كأين أنظر إليه عابر الفراتشاب من بين هاشم على بغلة شهباء٬، عليه عصابة محراء
 .)٢( )على الثلج حبواً مسعتم بذلك فسارعوا إليه ولو

 املنرب على وهو    X املؤمنني أمري قال(: قال  هجد} عن أبيه٬، عن ٬،X الباقر وعن
 عريض البطن مبدح باحلمرة٬، مشرب اللون٬، أبيض الزمان آخر يف ولدي من رجل خيرج:    

 شامة شبه على وشامة جلده لون على شامة: شامتان بظهره املنكبني مشاش عظيم الفخذين٬،
 يعلن الذي اوأم�٬، فأمحد خيفى الذي فأما يعلن٬، واسم خيفى اسم: امسان له ٬، النيب

  )....٬،فمحمد
ـري٬،  وهو يسم} Xعن اإلمام الصادق  :فروى يف دالئل اإلمامة ي أصحاب القائم أليب بص

  .)٣( )جابر بن ومحاد مليح٬، بن وأمحد سعد٬، بن األعطف بن الرمحن عبد البصرة من(: قال
عن أمري ف: يكون من البصرة Xوأيضاً نصت الروايات على أنّ أول أنصار اإلمام املهدي 

ـن      أال وإنّ… : (قالإىل أن خرب طويل  يف Xاملؤمنني  ـرهم م ـرة وأخ ـن البص أوهلم م
  .)٤() …بدالاأل

ـرهم  البصرة٬، من أوهلم: قال ٬،اهللا رسول مسعت: (قال ٬،X املؤمنني أمري وعن  وآخ
  .)٥( )اليمامة من

ـول  ؛تقدم أن يكون اليماين من البصرةفيتعني من كل ما  : ألن}ه أول املؤمنني٬، والروايات تق
  .٬X، وامسه أمحد )أوهلم من البصرة(

                                               
، معجم أحاديث ٢٩١ص ٥٢ج :، بحار األنوار١١٤٩ص: ، الخرائج والجرائح للراوندي٤٥٤ص: غيبة الطوسي -١

 . ٤٥٣ص ١ج :Xاإلمام المهدي 
 .٣٤٣ص :منتخب األنوار المضيئة -٢
 .٢٧ص ٤ج :X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ٥٧٤ص: دالئل اإلمامة -٣
 .٣٣١ص: مجمع النورين ،١٤٨ص: بشارة اإلسالم -٤
  .١٠٤ص ٣ج :X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ٢٨٩ص: المالحم والفتن البن طاووس -٥
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وامسه أمحد٬، فكيف يكون ٬، Xتقدم أنّ اليماين هو أول املؤمنني وهو املهدي األول  :واثق
  ؟ اليماين من البصرة

  :ما يليم ٬، وسأضيف عالوة ملا تقد}م األول من احلوار ما يتعلق بذلكتقدم يف القس :األب
أي من خالل  ورود لفظ اليماين يف الروايات٬، ال ميكن استفادة كونه من اليمن ألجل: أقول

حيث  كما صر}ح بذلك الشيخ حممد السند٬، والشيخ علي الكوراين٬، املدلول اللغوي للفظة اليماين
اليمن٬،  كما إن هناك عالمة أخرى تشري إليها الرواية وهي كون خروجه من بالد(: قال األول

  .)١( )وهو وجه تسميته باليماين
ـا   ا يف منطقة اخلليج فمن أم}(: ينوقال الثا ـي فيه الطبيعي أن يكون لليمانيني الدور األساس

  .)٢( )مضافاً إىل احلجاز٬، وإن مل تذكر ذلك الروايات
ـم  . الروايات بكون اليماين من اليمن أي مل تصر}ح) وإن مل تذكر ذلك الروايات: (وقوله نع

  .فهم كونه من اليمن من خالل املدلول اللغوي ملفردة اليماين
ـرى  فالبد٬، إىل اليمن بداللة املدلول اللغوياين فمن هنا تكون نسبة اليم ـن    أن ن ـل ميك ه
  ؟ ن حيدد ذلكأللمدلول اللغوي للفظ اليماين 

عن يف مقام اجلواب اليمانية حممد األنصاري يف كتابه جامع أدلة الدعوة  بوأقال الدكتور 
وميكن أن تعود إىل يمن٬، النسبة من لفظ اليماين ميكن أن تعود إىل ال إنّ :أقول(: هذه الشبهة

٬، وميكن كذلك أن تعود إىل اليمني٬، كأن يكون شخص يف يده اليمىن ما )مبعىن الربكة(اليßمن 
٬، وميكن كذلك أن كما كان علي ميني رسول اهللا  Xمييزها أو يكون ميني اإلمام املهدي 

البيضاء٬، والعطاء نه صاحب يد بيضاء أو كرمية٬، فالكرمي يسمى صاحب األيادي أتعود إىل معىن 
شائم ممن يعطي بشماله٬، وميكن أيضاً أن يكون وجه التسمية خافياً يتالبعض رمبا  باليمني٬، بل إنّ

  .)٣() يوجد ما يرجح أحدها على سواه فاالحتماالت كثرية وال. علينا
ـدها    على األقل   فبما إنّ املدلول اللغوي مردد بني احتماالت ثالثة  فال ميكن تقدمي أح

اين من اليمن كون اليمد يف الروايات حيث مل ير اآلخر إالّ بقرينة تعني املراد٬، وهي مفقودة٬، ىعل

                                               
 .٢٨ص: فقه عالئم الظهور -١
 .١١٣ص: عصر الظهور -٢
 .X، من إصدارات أنصار اإلمام المهدي ٩٤ص: جامع األدلة -٣



  ٢٣ .............................. القسم الثالث/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 
املعىن الشرعي على إذ من املعلوم أ¤م يقدمون  غوي٬،للمعىن اللجا وملا احتا كما صرحا مها بذلك٬،

  .املعىن اللغوي
ويف العموم : (يقول٬، إىل نفي كون اليماين من اليمنجالل الدين الصغري الشيخ ولذا ذهب 

الروايات الصحيحة واملوثوقة واملعتربة ال تشري ال من قريب وال من بعيد إىل كون الرجل من  فإنّ
ا روايات عامية أو منشأ الوهم الذي جعل البعض ينسب الرجل إىل اليمن هو إم} اليمن٬، بل إنّ

  .)١()االعتماد عليها àهولية مصدرها أو روايات ال نستطيع ٬،ومضطربة متناً روايات ضعيفة سنداً
ينصرف إىل كون اليماين  ٬، وهو أنّ لفظ اليماين عندما يطلقخيطر يف ذهين شيء يا أيب :واثق
٬، وهكذا هذا االحتمال من بني االحتماالت م٬، فيكون هذا االنصراف دليالً على تقد}من اليمن

  .يفهم العرف من لفظ اليماين عند إطالقه
ما ذكرته يابين يسمونه بالتبادر الناتج من مساع اللفظ٬، فعند إطالق املتكلم للفظ  :األب

معني يتبادر للسامع معىن معني من ذلك اللفظ٬، وهذا أمر عريف٬، ومع األخذ بنظر االعتبار أنّ 
٬، فال ميكن محل لفظ اليماين على كونه من اليمن؛ Xأرادوا إخفاء شخصية اليماين األئمة 

وعليه فال ميكن للعرف أن  ٬، أرادوا إخفاء هذه الشخصية٬،تنا بأنّ أهل البيت وذلك ملعرف
يطلقونه ويريدون  حيدد املراد من لفظ اليماين حبسب ما يفهم منه عرفاً؛ ألنّ أهل البيت 

  .معىن غري املعىن العريف الذي ذكرته
  .الساكن يف اليمنكونه هذا لو سلمت معك بأنّ لفظ اليماين إذا أُطلق يتبادر للذهن 

ومل يسكنوها٬،  مل يروها نسبون إىل مناطق همالكثري يß النّ وهذا ما ال أوافقك عليه؛
٬، علماً أن هده يف صهيب الرومي وبالل احلبشي٬، كما نشاتبعاً لنسبة أبيهم هلا وينسبون إليها

يلقب باخلوئي بسبب رجوع  ا٬ً، وكما جند اليوم فالنوبالل عاشا وماتا يف جزيرة العربصهيب 
  . ٬، بل هو ساكن يف العراقعلأصله إىل تلك املنطقة ال أن}ه من ساكنيها بالف

  :ين الشاهدين٬، فتأمل معي يف هذلروايات ما يدلل على ذلك يا واثقخصوصاً ويف ا
ما : (قال ٬،عن كعب ٬،عن شريح بن عبيد: جاء يف كتاب الفنت البن محاد املروزي: األول
  .)٢( )يف اليمن ونسباً فيهم غري أن له أصالً من قريش وما اخلالفة إالّ املهدي إالّ

  .فهذا يدل بصراحة على رجوع نسب اليماين إىل اليمن ال أن}ه من ساكين تلك البالد

                                               
 ).اليماني أهدى الرايات(بحث لجالل الدين الصغير منشور في موقع براثا بعنوان   -١

 .٢٣١ص: آتاب الفتن ٢-
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أمري جيش الغضب ليس من ذي وال : (لسيد ابن طاووسل جاء يف كتاب املالحم: الثاين
بايعوا فالناً بامسه٬، ليس من ذي وال ذهو : وال جان ذهو٬، لكنهم يسمعون صوتاً ما قاله إنس

  .)١( )ينولكنه خليفة ميا
سنبني عند ٬، كما سم أمري جيش الغضباوهذا الشاهد يدل على أنّ الصيحة ستكون ب

فيكون القائم هو أمري جيش الغضب وصاحب  Xكالمنا يف الصيحة أ¤ا تكون باسم القائم 
ولقد تقدم يف القسم األول من حوارنا حتديد جهة  ٬،Xالرايات املشرقية املمهدة لإلمام املهدي 

  .املشرق وكو¤ا إيران والعراق وليس اليمن
قرشي ميان ليس من ذي : ويف صفة املهدي( :بن منظورألورد يف لسان العرب وقد : الثالث

: ملوك محري٬، منهم ذو يزن وذو رعني٬، وقوله٬، وهم س نسبه نسب أذواء اليمنذو أي لي وال
  .)٢( )ميان أي قرشي النسب مياين املنشأقرشي 

فال يوجد ما يدل على كون اليماين من ساكين أرض اليمن بالتحديد الفعلي وال بالتحديد 
  .السابق الذي يعد مكة من اليمن

  !!اليماين من اليمنرواية حتدد كون أيب قرأت  :حممود
  :رواه الشيخ الصدوق بسندهما وهي نعم يا ولدي سأذكر لك الرواية اليت تقصدها  :األب

 )المالس همايعل(ن علي الباقر مسعت أبا جعفر حممد ب: قال ٬،عن حممد بن مسلم الثقفي
ر تطوي له األرض وتظهر له الكنوز٬، يبلغ ٬، مؤيد بالنصالقائم منا منصور بالرعب(: يقول

٬، فال على الدين كله ولو كره املشركون به دينه ٬8، ويظهر اهللا سلطانه املشرق واملغرب
: قال فيصلي خلفه٬، ٬X، و يرتل روح اهللا عيسى بن مرمي قد عمر يبقى يف األرض خراب إالّ

إذا تشبه الرجال بالنساء٬، والنساء بالرجال٬،  :؟ قال مىت خيرج قائمكم ٬،ا ابن رسول اهللاي: قلت
الرجال بالرجال٬، والنساء بالنساء٬، وركب ذوات الفروج السروج٬، وقبلت شهادات واكتفى 

الدماء وارتكان الزنا وأكل الربا٬، واتقي ٬، واستخف الناس بالزور٬، وردت شهادات العدول
٬، وخسف بالبيداء٬، )٣( واليماين من اليمن٬، األشرار خمافة ألسنتهم٬، وخروج السفياين من الشام

  .)١( )... ٬، امسه حممد بن احلسن النفس الزكيةبني الركن واملقام د وقتل غالم من آل حمم

                                               
    .٨٠ص: المالحم والفتن البن طاووس١- 
 .٤٠٧ص ١ج: في غريب الحديث، الفايق ٣٧٤ص ٢١ج: ومثله في بحار األنوار. ٤٥٢ص ١٥ج: لسان العرب٢- 
وخرج : (... أصًال، فجاءت هكذا) من اليمن(جاءت هذه الرواية في إعالم الورى للطبرسي، بدون عبارة : أقول -٣

، تصحيح وتعليق علي أآبر  ٤٤٨ ص :إعالم الورى باعالم الهدى...) السفياني من الشام واليماني وخسف في البيداء 



  ٢٥ .............................. القسم الثالث/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 
) من اليمن(لفظ  ٬، إالّ أن الذي جيعلنا نشكك يف أنّاليماين من اليمنفقد نصت على كون 

  :مضاف إىل الرواية أمور
مل  أ¤ا إالّ وبنفس السند٬،الشيخ الصدوق نقل رواية قبل الرواية املتقدمة  نّإ: األولاألمر 

ية والروا ٬،؛ ولذا جعلها بني قوسني من قبل احملقق بل هي إضافه ٬،)من اليمن(يأت فيها عبارة 
  : هي

دخلت على أيب جعفر حممد بن علي الباقر : قال ٬،حممد بن مسلم الثقفي الطحان عن
يا حممد بن (: ٬، فقال يل مبتدئاًوأنا أريد أن أسأله عن القائم من آل حممد  )المالس همايعل(

س بن مىت٬، ويوسف بن يون: من مخسة من الرسل شبهاً إن يف القائم من آل حممد  ٬،مسلم
  .صلوات اهللا عليهم عيسى٬، وحممد٬، ويعقوب٬، وموسى

                                                                                                                                              
، وآذلك في إعالم الورى في م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤، سنة الطبعة األولى –لبنان  –الغفاري، مؤسسة االعلمي، بيروت 
  !وبدون قوسين ) من اليمن(،  بينما في طبعة إيران إلعالم الورى قد أثبتوا ..برنامج النور موافق للطبعة اللبنانية 

بين قوسين، ففي إعالم الورى العبارة ال توجد أصًال حتى ) من اليمن(األخرى التي جاءت فيها عبارة وآذلك في الرواية 
ومن عالمات خروجه خروج السفياني من الشام، وخروج اليماني وصيحة من : (... بين قوسين، بل الموجود هكذا فقط

  .٤١٧ص: إعالم الورى...)  السماء
  .طبعة اللبنانية وهو مطبوع موجودإعالم الورى الويمكن للقارئ الكريم مراجعة آتاب 

نقًال عن الفصول المهمة البن الصباغ المالكي  ٣٤٢ص ١٣ج: وذآر هذه الرواية السيد المرعشي في إحقاق الحق
، فلم يرد في هذه الرواية لفظ اليماني أصًال بل ...) وخرج السفياني من الشام واليمن وخسف خسف بالبيداء:(... هكذا
  ).اليمن(مكانه ورد 

بأّن  Xغير بعيدة الصحة وخصوصًا إذا علمنا بأّن السفياني متعدد، وقد روي عن أمير المؤمنين ) واليمن(والرواية بلفظ 
سلوني، سلوني  ،بعد التحميد العظيم والثناء على الرسول الكريم( :Xفقال  ،هناك سفياني من الشام وسفياني من هجر

ثم ذآر الحوادث بعده، وقتل الحسين صلوات اهللا عليه، وقتل زيد ) في العشر األواخر من شهر رمضان قبل أن تفقدوني
وذآر زوال ملك بني أمية وملك بني العباس ثم ذآر  Xابن علي رضوان اهللا عليه، وإحراقه وتذريته في الرياح، ثم بكى 

السفياني : (وما السفياني والسفياني ؟ فقال: فقيل له ،)أولها السفياني وآخرها السفياني(: ما يحدث بعدهم من الفتن، وقال
  .٢٧١ص: المالحم والفتن) صاحب هجر، والسفياني صاحب الشام

بلد باليمن بينه وبين عثر يوم وليلة من : والهجر: (... ٣٩٣ص ٥ج: وهجر أيضًا بلدة في اليمن، آما جاء في معجم البلدان
  ...).من جهة الي

هذه النسبة . بفتح الهاء والجيم وآسر الراء في آخرها: الهجري: (٦٢٧ص ٥ج: األنسابوأيضًا ذآر ذلك السمعاني في 
  ...).إلى هجر، وهي بلدة من بالد اليمن من أقصاها وقالل هجر معروفة 

أنها قد تكون مصحفة وأن أصلها فقد تكون الرواية ناظرة إلى سفيانيًا آخر يخرج من اليمن، فتوهم النساخ أو غيرهم ب
  .فاثبتوه) واليماني من اليمن(

  ؟ )واليماني من اليمن(لعله تصحيف والصحيح في أصل آتاب الفصول المهمة هو ) من اليمن(بأّن لفظ : فإن قيل
 ١٤٠٩: الطبعة الثانية –دار االضواء  –نعم هذا االحتمال وارد، ولكني عثرت على نسخة مصورة لطبعة بيروت : أقول
وخرج السفياني من الشام واليمن وخسف بالبيداء بين : (... م ، والرواية فيها آما نقلها السيد المرعشي، هكذا ١٩٨٨ -هـ 

هـ، تحقيق ١٤٢٢الطبعة الثانية لسنة  –دار الحديث  –بينما في طبعة قم . ٢٩٢ص: الفصول المهمة...) مكة والمدينة 
  !وهذا عجيب ) ليماني من اليمنوا(سامي الغريري، نجد الرواية بلفظ 

  .وعلى أي حال فبعد ما تقدم أقل ما يقال بأن متن الرواية مشكوك فيه وبهذا ال يمكن االحتجاج به
حدثنا محمد : قال ،حدثنا محمد بن محمد بن عصام رضي اهللا عنه: رواه بهذا السند.٣٣٠ص: آمال الدين وتمام النعمة ١-

حدثني علي بن إسماعيل، : قال ،حدثني إسماعيل بن علي القزويني: قال ،حدثنا القاسم بن العالء: قال ،بن يعقوب الكليني
  .عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن مسلم الثقفي
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 ا شبهه٬، و أم�ه من غيبته وهو شاب بعد كرب السنفرجوع: ا شبهه من يونس بن مىتفأم�
٬، واختفاؤه من إخوته وعامتهفالغيبة من خاصته : )المالس همايعل(من يوسف بن يعقوب 

فة بينه وبني أبيه وأهله و مع قرب املسا )المالس همايعل(وإشكال أمره على أبيه يعقوب 
  .شيعته

٬، وتعب شيعته من فدوام خوفه٬، وطول غيبته٬، وخفاء والدته Xوأما شبهه من موسى 
  .يف ظهوره ونصره وأيده على عدوه 8بعده مما لقوا من األذى واهلوان إىل أن أذن اهللا 

ما ولد٬، : فيه٬، حىت قالت طائفة منهمفاختالف من اختلف  Xوأما شبهه من عيسى 
  .قتل وصلب: مات٬، وقالت طائفة: وقالت طائفة

فخروجه بالسيف٬، وقتله أعداء اهللا وأعداء رسوله  وأما شبهه من جده املصطفى 
وإن من عالمات . رد له راية٬، وأنه ال توالرعب ٬، واجلبارين والطواغيت٬، وأنه ينصر بالسيف

ة من السماء يف شهر يحوص )من اليمن(٬، وخروج اليماين ياين من الشامخروج السف: خروجه
   .)١( )اسم أبيهرمضان٬، ومناد ينادي من السماء بامسه و

على أن}ها أضيفت من قبل  يف هذه الرواية بني قوسني لإلشارة) من اليمن(فجاءت عبارة 
أن مل يقال بأنّ   ٬، واحملقق إن}ما اعتمد على بعض النسخ اليت جاءت فيها هذه اإلضافة احملقق

٬، وحيتمل   ٬، وهو داللة لفظ اليماين على أنه خيرج من اليمن لإلرتكاز الذي عنده ٬،إلضافة منها
٬، فكأن الرواية بكون السفياين من الشام ٬، خصوصاً مع تصريحجد}اً أن تكون من بعض النس}اخ

من اليمن حبسب  النس}اخ فهموا سقطاً بقرينة حتديد السفياين من الشام فيتعني حتديد اليماين
  .٬، فأضافوا عبارة من اليمناالرتكاز املتقدم

٬، فيضيفون بعض األمور اليت عثروا أ¤م حياولون التوفيق بني النسخ ومن املعلوم يف التحقيق
٬، وليس هم بصدد الكشف عن النسخة خرى للنسخة اليت هم بصدد حتقيقهايف نسخ أ عليها

٬، فلو وجدوا نسخة أخرى ولو مل تكن خبط املؤلف وفيها زيادة ما اليت هي خبط املؤلف األصلية
  .ألضافوها كما هو معلوم

                                               
حدثنا محمد : حدثنا محمد بن محمد بن عصام رضي اهللا عنه قال: رواها بهذا السند. ٣٢٧ص: آمال الدين وتمام النعمة ١-

حدثني علي بن إسماعيل، : قال ،حدثنا إسماعيل بن علي القزويني: قال ،حدثنا القاسم بن العالء: قال) الكليني(ب بن يعقو
  .عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن مسلم الثقفي الطحان



  ٢٧ .............................. القسم الثالث/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 
اليت أضيفت فهل هي   ) من اليمن(أعين   ومن هنا نقف موقف الشاك يف هذه العبارة 

  !؟ وجودة يف النسخة اليت خبط املؤلف٬، أم أن}ها أضيفت من قبل النس}اخم
  .ومع ورود هذا االحتمال ال يسعنا االطمئنان بثبوت هذه العبارة يف نسخة املؤلف

  :بارة هو ما يأيت يف األمر الثاينومما يقوي عدم وجود الع
الشيخ الطربسي يف إعالم ٬، وفتح األربلي صاحب كتاب كشف الغمةإنّ أبا ال: األمر الثاين

قد ٬، و)من اليمن(والعالمة اàلسي وغريهم نقلوا الرواية ومل يرد فيها لفظ  الورى بأعالم اهلدى
  .نقلها اàلسي عن كمال الدين

وأنا أريد أن  Xدخلت على أيب جعفر  :قال ٬،عن حممد بن مسلم: قال يف كشف الغمة
 يف القائم من آل حممد شبهاً إنّ ٬،يا حممد بن مسلم(: أسأله عن القائم من آل حممد فقال مبتدياً

ى وحممد صلوات اهللا ويوسف بن يعقوب وموسى وعيس من مخسة من الرسل يونس بن مىت
  .عليهم أمجعني

ا شبهه من يوسف وأم�٬، ه من غيبته وهو شاب بعد كرب السنا شبهه من يونس فرجوعفأم�
مع  Xفالغيبة من خاصته وعامته واختفاؤه عن إخوته وإشكال أمره على أبيه يعقوب النيب 

فهو دوام خوفه وطول غيبته وخفاء مولده  Xقرب املسافة بينهما وأما شبهه من موسى 
ه على عدوه وحرية شيعته من بعده مما لقوا من األذى واهلوان إىل أن يأذن اهللا يف ظهوره وأيد

فاختالف من اختلف فيه حىت قالت طائفة ما ولد  Xعلى عدوه وأما شبهه من عيسى 
فتجريده السيف وقتله  ا شبهه من جده حممد وأم� ٬،وطائفة قالت مات وطائفة قالت صلب

أعداء اهللا وأعداء رسوله واجلبارين والطواغيت وانه ينصر بالسيف والرعب وانه ال ترد له 
راية وان من عالمات خروجه خروج السفياين من الشام وخروج اليماين وصيحة من السماء 

  .)١( )يف شهر رمضان ومناد ينادي بامسه واسم أبيه
  .يف زمن متأخر عن هؤالء األعالم) من اليمن(فظ ومن هنا يقوى احتمال إضافة ل

من املشرق وتصرح  ا٬ً، تذكر قوماليت تبني أحداث الظهور املبارك إنّ الروايات: األمر الثالث
٬، كما وتأمر Xدون الطاعة إىل املهدي هذه الرايات املشرقية السوداء يؤ الروايات بأنّ أصحاب

٬، وتصرح أنّ يف هذه الرايات خليفة اهللا حبواً على الثلجإليهم ولو الروايات الناس باملسارعة 

                                               
 .٢١٧ص ٥١ج: ، بحار األنوار٢٣٣ص ٢ج: ، إعالم الورى٣٢٩ص ٣ج: آشف الغمة ١-
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فكيف يكون  Xوقد تقدم عندنا أنّ هذه الرايات تكون ممهدة لإلمام املهدي . Xاملهدي 
  ؟ املهدي فيها
لقاء ليلة غدè بتوفيق اهللا تعاىل٬، وإىل هنا يا أبنائي ننهي حديثنا يف هذه الليلة على أمل ال :األب

  .٬، والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًاملنيواحلمد هللا رب الع
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     

  :الثالثةاحللقة 

א
صار األب يف بيان دفع ٬، بيان الوصية وداللتها بشكل موجز وبعد أن انتهى األب من

سلم ٬، فه ينتظرون قدومه٬، فوجد أبناءالوصية٬، فجاء األب حول منت تومها البعضاإلشكاالت اليت 
اليت وجهها البعض على منت ٬، فشرع األب يف بيان بعض اإلشكاالت عليهم وتبادلوا حتية اإلسالم

ثبت أمام النقد لنرى هل ت ٬،سأذكر لكم ما أشكل البعض على منت الوصية: الوصية٬، فقال
  .العلمي

أمساء وقال له ال تصح ألحد غريك٬، فقال  Xطى لعلي أع النيب  إنّ: ولاإلشكال األ
٬، والفاروق كرب٬، والصديق األاملرتضى٬، وأمري املؤمنني علياً :مساك اهللا تعاىل يف مسائه( :

بينما يف آخر الوصية أعطى  .)حد غريكمساء أل٬، فال تصح هذه األعظم٬، واملأمون٬، واملهدياأل
 ٬،اسم كامسي واسم أيب :له ثالثة أسامي(: اسم املهدي فقال  Xالبن حممد بن احلسن 

  )... ٬،املهدي :ث٬، واالسم الثالوهو عبد اهللا وأمحد
٬، مث يعطي ه املهديهذه األمساء ال تصح ألحد غريك ويسمي Xلعلي   فكيف يقول

  ؟ اسم املهدي٬، أليس هذا تناقضاً Xالبن حممد بن احلسن 
  : اجلواب
  .٬، واسم يف األرضله امسان اسم يف السماء  حممدالحظوا يا أوالدي أنّ النيب : أوالً

 ي ا م ر£ي م  اب£̈ن ع¡يس ى قَالَ و إِذْ﴿: لبين إسرائيل كما يقص القرآن Xقال عيسى بن مرمي 
 م¡ن ي أْت¡ي بِر ̈سولٍ و ̈مب شِّراً التَّو£ر اة¡ م¡ن  ي د يَّ ب ي£ن  لÊم ا مُّص دِّقاً إِلَي£كُم اللªه¡ ر ̈سولُ إِنِّي إِس£ر ائ¡يلَ ب نِي

  .)١(﴾مُّبِني س¡ح£رË ه ذَا قَالُوا بِالْب يِّن ات¡ ج اء̈هم فَلَمَّا أَح£م ̈د اس£̈م̈ه ب ع£د¡ي
   ؟ ونذيراً وبشرياً اًوامحد حممداً مسيت مل:  اهللا رسول اليهود بعض سأل: وروي
 البشري وأم�ا منه٬، أمحد السماء يف فإين أمحد حممود٬، وأم�ا األرض يف فإين حممد أم�ا(: قال

  .)٢(...) ٬،بالنار اهللا عصى من فأنذر النذير باجلنة٬، وأم�ا اهللا أطاع من فأبشر
مساك ( :أمساًء يف السماء٬، ومنها املهدي٬، فقال  Xلعلي  يف الوصية أعطى الرسول 
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٬، وهذا ال ينايف أن يكون )حد غريكمساء أل٬، فال تصح هذه األ٬، واملهدي...٬،: تعاىل يف مسائهاهللا 
٬، ومن هنا تعرفون يا أبنائي يف األرض Xهذا االسم البن اإلمام حممد بن احلسن العسكري 

  .شكالسطحية وضحالة من يقول Ëذا اإل
٬، وهذا ال ينايف تسمية أحد Xأنّ األمساء مبجموعها ال تصح ألحد غري أمري املؤمنني : ثانياً

  .أوالده بإسم منها
 ٬،يا علي( :Xلعلي بن أيب طالب قال  إنّ الوصية تقول بأنّ الرسول : اإلشكال الثاين

طلقتها  ٬، ومنفمن ثبتها لقيتين غداً :٬، وعلى نسائيت وصيي على أهل بييت حيهم وميتهمأن
  .)٬، وأنت خليفيت على أميت من بعدي ترين ومل أرها يف عرصة القيامة٬، ملفأنا برئ منها
له  يث يوكل النيب على أهل بيته ونسائه حب يكون وصياً للنيب  X اًعلي نّفما معىن أ

تلقى  ٬X، ومن ثبتها علي يف عرصة القيامة النيب  مل تر ٬X، فمن طلقها علي أمر الطالق
 ٬، وتكون منفصلة عنهتعتد عدة الوفاة بعد وفاة زوجها ٬، واحلال أنّ املرأةيوم القيامة النيب 
املتقد}م لعلي بن  فما معىن قول النيب . إذا انتهت عدة الطالق ٬، وهلا احلق أن تتزوج غريهقهراً

  ؟ Xأيب طالب 
أن  فله ٬، خاصة به٬، منها تعدد الزوجات وأحكام هناك خمتصات للنيب : اجلواب

٬، فهذا احلكم الذي جاء يف بعد وفاته زواج نسائه٬، ومنها عدم جواز يتزوج بأكثر من أربعة
  .٬، بل من النص نستكشف ذلكمن تلك األحكام اخلاصة به الوصية 

ن ٬، الذي هو أوىل مووصيه بل ميكن القول بأنّ هذا احلكم من خمتصات خليفة النيب 
  .من بعد وفاته يف طالق زوجات النيباملؤمنني بأنفسهم٬، فيكون له احلق حىت 

بريء  ٬، فهو ٬X، ومن طلقها علي تلقاه غداً يف يوم القيامة Xفمن ثبتها وصيه علي 
  .٬، وال تراه وال يراهامنها يوم القيامة
٬، الوفاة فليسلمها إىل ابنه Xإنّ الوصية تقول إذا حضرت اإلمام املهدي : الثالثاإلشكال 

صي يكون بعد ٬، وهذا هو املعروف من أنّ الوالوفاة فال يسلمها إليهمل حتضره ومعىن ذلك إذا 
  .٬X، ادعى الوصية يف حياة أبيه اإلمام املهدي ٬X، بينما أمحد احلسن وفاة املوصي ال قبله

مما ٬، وهذا بيهألوصي ال٬، فهو وصي أبيه لورود امسه يف الوصية Xنّ أمحد احلسن إ: اجلواب
   الناس  أي كونه رسول أبيه إىل   ٬، وËذه الصفة أبيه إىل الناسال إشكال فيه٬، كما أن}ه رسول 

أوجبت الروايات املبادرة إىل كما ٬، م٬، وقد ثبت حرمة االلتواء عليهيكون هو اليماين كما تقد}
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يف  Xنصرته وخصوصاً الروايات اليت دلت على خروج شاب من أهل بيت اإلمام املهدي 

املذكور يف رواية  Xاإلمام املهدي  لك الشاب هو ابن٬، وقد عرفنا فيما تقد}م أنّ ذاملشرق
  .رسول اهللا 

٬، مبعىن أول ن}ه أول املؤمننيأ٬، كما ووصفته الوصية بفهو احتج بالوصية لورود امسه فيها
٬، ومن هنا قلنا سابقاً باحتاد يف زمن الظهور املبارك موجوداً وعليه فالبد أن يكون Xبيه أأنصار 

يف شخص  Xالذي هو االسم الثالث البن اإلمام حممد بن احلسن  لفظي اليماين واملهدي
  ).أمحد(و هو ٬، واحد

يف  Xوصياً ملوسى  ٬X، فقد كان هارون ياء دائماً جندهم يف حياة املوصيمث إنّ األوص
  .حياته

ر بِّه¡ أَر£ب ع¡ني  لَي£لَةً و قَالَ م¡يقَا̈ت  و و اع د£ن ا ̈موس ى ثَالَث¡ني  لَي£لَةً و أَت£م م£ن اه ا بِع ش£رٍ فَت مَّ﴿ :قال تعاىل
وكان هارون ٬، )١(﴾اخ£لُفْنِي ف¡ي قَو£م¡ي و أَص£ل¡ح£ و الَ ت تَّبِع£ س بِيلَ الْ̈مفِْسد¡ين  ̈موس ى َألخ¡يه¡ ه ا̈رونَ

  . Xالطاعة عند غياب موسى واجب
 فُت¡ن̈تم بِه¡ و إِنª ر بَّكُ̈م الرَّح£م ̈نقَب£لُ ي ا قَو£مِ إِنَّم ا  و لَقَد£ قَالَ لَ̈هم£ ه ا̈رونُ م¡ن﴿: قال تعاىل

  .)٢(﴾تَّبِ̈عونِي و أَط¡ي̈عوا أَم£رِيفَا
 .يف حياته وصياً لرسول اهللا  X كما كان اإلمام علي
٬، فسألتها سلمة أموهو يف مرتل   إىل النيب أسلم يوماً أمت ءجا(: روى الكليين بسنده

سلمة حىت  أم٬، فانتظرته عند والساعة جييئخرج يف بعض احلوائج  :٬، فقالتعن رسول اهللا 
كل نيب  إين قد قرأت الكتب وعلمت ٬،بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا: ٬، فقالت أم أسلمجاء 
 ٬، فمن وصيك يان له وصي يف حياته ووصي بعد موته٬، وكذلك عيسى٬، فموسى كاووصي

 ٬،م أسلميا أ :امث قال هل٬، وصيي يف حيايت وبعد ممايت واحد ٬،مم أسلأيا : ؟ فقال هلا رسول اهللا
بأصبعه فجعلها  ففركها األرضمث ضرب بيده إىل حصاة من  ٬،من فعل فعلي هذا فهو وصيي

بعد فهو وصيي يف حيايت و من فعل فعلي هذا :٬، مث طبعها خبامته٬، مث قالاشبه الدقيق٬، مث عجنه
  .ممايت
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صي رسول اهللا أنت و ٬،وأميبأيب أنت : فقلت ٬X، فأتيت أمري املؤمنني فخرجت من عنده
٬، مث عجنها حصاة ففركها فجعلها كهيئة الدقيقمث ضرب بيده إىل  .أسلم أمنعم يا : ؟ قال

  .)١( ....)وختمها خبامته
وصياً ألبيه  ٬X، وكان اإلمام زين العابدين  حياتهوصي أبيه يف Xوكان اإلمام احلسن 

  .وصي أبيه يف حياته Xفكذلك اليوم أمحد احلسن  ٬،يف حياته٬، وهكذا سائر األئمة 
٬، من أ¤ا تقول االضطراب٬، وجاء هذا وصية يف متنها اضطرابإنّ رواية ال: اإلشكال الرابع

  .ة٬، مث تذكر أربعثالثة أمساء Xأنّ البن املهدي 
٬، والسر يف ب بل ال ينقضي عجيب من هكذا كالميف احلقيقة يا أبنائي أن}ي ألعج: اجلواب

ف فهم املستشكل أ¤ا ٬، وال أعلم كيتذكر أربعة أمساء بل ذكرت ثالثة أنّ رواية الوصية مل ذلك
  .يكم العبارة لنرى ماذا نفهم منها٬، وإلأربعة أمساء
 فليسلمها إىل ابنه) فإذا حضرته الوفاة(٬، مث يكون من بعده اثنا عشر مهدياً( :قال 

: الثالث أيب وهو عبد اهللا وأمحد٬، واالسماسم كإمسي واسم : أول املقربني له ثالثة أسامي
  .)أول املؤمنني املهدي٬، هو

  :فالحظوا يا أبنائي
من امسه  ٬، وهو بني املراداسم كامسي قال عنه رسول اهللا ٬، والذي أمحد: االسم األول

  ).كإمسي( فلفظ أمحد هو شرح لقول رسول اهللا . أمحد: فقال 
٬، فلفظ عبد اهللا شرح )كإسم أيب: (عبد اهللا٬، وهو الذي قال عنه الرسول : االسم الثاين

  ).كإسم أيب: (لقول 
  ).املهدي: الثالث واالسم( :املهدي٬، وقد صرحت الوصية بذلك فقالت: االسم الثالث

تقول له ثالثة أمساء وتذكر ؟ إذن فكيف يقال بأنّ رواية الوصية  هل الحظتم يا أوالدي
  ؟ أربعة

لذا تراه يتعلل بأوضح األمور ويعتربها  يدل هذا الكالم على سطحية قائله٬، أو إفالسه٬، إن}ما
  ! إشكاالً

م اإلمامة يسل Xإنّ الرواية ال يوجد فيها تصريح بأنّ اإلمام املهدي : اإلشكال اخلامس
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أن}هم قوم من وقد جاءت الرواية تصفهم ب ٬، إذ ابنه هو أول املهديني والقيادة العامة البنه

  .يف الرواية٬، كما جاء ذلك شيعة أهل البيت 
إين مسعت من أبيك  ٬،يا ابن رسول: Xقلت للصادق جعفر بن حممد ( :قال ٬،عن أيب بصري

X ومل يقل اثنا  اثنا عشر مهدياً :لإمنا قا :فقال. يكون بعد القائم اثنا عشر إماماً: نه قالأ
  .)١( )ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا ومعرفة حقنا ٬،عشر إماماًً

ينية هو تسليم بعض املسؤوليات الد...) ٬،فليسلمها( :فيتعني أن يكون املقصود من قوله 
  .ال اإلمامة والقيادة العامة

نصب اإلمامة العامة وخالفة البنه هو م Xأنّ األمر الذي يسلمه اإلمام املهدي : اجلواب
٬، حيث إنّ هذه العبارة جاءت يف سياق تسليم األرض٬، والذي يدل على ذلك وحدة السياق

٬، فما يسلمه البنه ٬X، فكذلك يكون تسليم املهدي ئمة اإلمامة والوصاية أحدهم آلخراأل
 ألنّ ؛البنه Xعينه يسلمه حممد بن احلسن  Xالبنه حممد بن احلسن  Xاحلسن العسكري 

  .السياق يف اجلميع واحد
٬، إمنا تدل ل بأنّ املهديني قوماً من شيعتهمواليت تقو Xوأم}ا الرواية اليت عن اإلمام الصادق 

م األنبياء ٬، كما أنّ مقام األئمة أعلى من مقاأقل من مقام األئمة  يني على أنّ مقام املهد
التقية  قد استعمل Xأو أنّ اإلمام الصادق  .٬، فهو ال يدانيه يف املقام أحدسوى النيب حممد 

ف على هذا السر خلوف اإلذاعة وما إىل لوجود من يتقى منه٬، أو أنّ اإلمام  ال يريد أحداً يتعر}
  . ذلك

 :قد قال Xبل أكد على أنّ أبيه اإلمام الباقر  فليس يف مقام نفي اإلمامة عن املهديني 
٬، وهذا ال يستفاد منه نفي اإلمامة عنهم٬، فإثبات نص )اثنا عشر إماماً( :ومل يقل) اثنا عشر مهدياً(

شيء ونفي اإلمامة عن املهديني شيء آخر٬، وخصوصاً إذا علمنا تصريح  Xما قاله اإلمام الباقر 
بأ¤م يتكلمون على سبعني وجه وكل وجه هلم منه املخرج كما تقد}م ذلك يف املقدمة  األئمة 
  .ول من هذا احلوار من القسم األاألوىل

٬، وال ينايف ذلك كون مقامهم أقل من مقام األئمة ن حجج كسائر حجج اهللا تعاىلفاملهديو
  . أعلى من مقامهم لكن مقام حممد  اًكما ال ينايف كون األنبياء حجج 
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  ٣٥ .............................. القسم الثالث/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 
اللهم كن لوليك القائم بأمرك ( :قال يف أحد األدعية املشهورةX الصادق اإلمام عن

حممد بن احلسن املهدي عليه وعلى آبائه أفضل الصالة والسالم يف هذه الساعة ويف كل 
ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ومؤيداً حىت تسكنه أرضك طوعاً ومتتعه فيها طوالً وعرضاً 

  .)١( )وجتعله وذريته من األئمة الوارثني
يف كيفية الصالة على حممد وآل حممد إىل أن يصل  Xجاء يف الدعاء عن اإلمام املهدي و

اللهم أعطه يف نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته  : (...Xإىل نفسه فيقول 
وصل على وليك  :Xإىل قوله ...  وعدوه ومجيع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه

وبلغهم أقصى آماهلم دنيا  ٬،وزد يف آجاهلم ٬،ومد� يف أعمارهم ٬،ولده ووالة عهده واألئمة من
  .)٢( )... وآخرة
اللهم أعطه يف نفسه ( :لإلمام املهدي يف عصر الغيبة Xجاء يف دعاء اإلمام الرضا و

ـَد¡ه وذريته وأمته ومجيع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه وجتمع له ملك  وأهله و و ل
اللهم صل على والة عهده واألئمة من بعده وبلغهم آماهلم  :ن يقولأإىل  ... اململكات كلها

  .)٣( )... وزد يف آجاهلم وأعز نصرهم
٬، وبالتايل تناعلى رواية كو¤م قوم من شيع فكيف ميكن االقتصار يف فهم مقام املهديني 

ß؟ وصاف الثابتة هلم يف روايات أهل البيت سلب تلك األت!  
  .)ابنه(احتمال التصحيف يف كلمة : السادسشكال اإل
 تصحيفا٬ً، ابنه لفظ يكون أن الحتمال٬، ...( :يخ احلر العاملي يف سياق كالم لهقال الش 
 من كثرية أحاديث يف سابقاً روي ملا ٬،X احلسني به ويراد احلروف٬، آخر بالياء أبيه وأصله
  .)٤() ... ليغسله X املهدي وفاة عند X احلسني رجعة

  : اجلواب
د احتمال ال ميكن البناء عليه مع تصريح الروايات بأنّ نّ دعوى التصحيف جمر}إ: أوالً

؛ لتصرحيها وايات هذا االحتمال رفعاً قطعياًالر رفعت٬، فقد Xاملهديني من ذرية اإلمام املهدي 
  . ع عليه يف زمن غيبته٬، وهو املوىل الذي يلي أمرهيطلّ Xلإلمام املهدي  بوجود ابناً

                                               
  .٣٨ص ٢ج :المكارممكيال  ،٣٤٩ص ٩٤ج :بحار األنوار -١
  .٣٠١ص: ، جمال األسبوع١٨٦ص: غيبة الطوسي -٢
  .٦١٨ص: ، مفاتيح الجنان٤٠٩ص: ، مصباح المتهجد٣٠٩ص: جمال األسبوع -٣
  .٣٧٠ص: اإليقاظ من الهجعة -٤
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أحدامها تطول حىت يقول : لصاحب هذا األمر غيبتني إنّ: (أنه قال Xاهللا  بدعن أيب ع
ذهب حىت ال يبقى على أمره من : ويقول بعضهم ٬،قتل: ويقول بعضهم ٬،تما: بعضهم

املوىل الذي يلي  غريه إالّ ع على موضعه أحد من ولده واليطلّ نفر يسري ال أصحابه إالّ
  .)١()أمره

 حىت تطول إحدامها: غيبتني األمر هذا لصاحب إنّ: (الغيبة Ëذا املنتورواه النعماين يف 
 من أمره على يبقى فال ذهب٬،: يقول وبعضهم قتل٬،: يقول وبعضهم مات٬،: بعضهم يقول

 يلي الذي املوىل إالّ غريه٬، وال ويل من أحد موضعه على يطلع ال يسري٬، نفر إال أصحابه
 كفاية فيه لكان احلديث هذا إالّ الغيبة يف يروى يكن مل ولو :وعلّق عليه النعماين بقوله٬، )أمره
  .)٢( تأمله ملن

مث قام إليه رجل من صلب أبيه وهو من  : (...أنه قال يف حديث طويل Xعن الباقر 
اهللا  فو ٬،هذا ما تصنع يا :فيقول ٬،أشد الناس ببدنه وأشجعهم بقلبه ماخال صاحب هذا األمر

فيقول املوىل الذي ويل ! ؟ أم مباذا جفال النعم أفبعهد من رسول اهللا إإنك لتجفل الناس 
 نّإأي واهللا  ٬،فالن أسكت يا :فيقول القائم. لتسكنت أو ألضربن الذي فيه عيناكواهللا  :البيعة

 :فيقول فيأتيه فيقرأ العهد من رسول اهللا  ٬،هات يل العيبة معي عهد من رسول اهللا 
جعلين اهللا فداك  :مث يقول ٬،فيعطيه رأسه فيقبل بني عينيه ٬،رأسك اقبلهعطين أجعلين اهللا فداك 

  .)٣( )...فيجدد هلم البيعة ٬،جدد لنا البيعة
يكون لصاحب هذا األمر غيبة يف بعض هذه : (أنه قال Xعن أيب جعفر حممد بن علي 

ن الذي كاحىت إذا كان قبل خروجه أتى املوىل     وأومى بيده إىل ناحية ذي طوى    الشعاب
: فيقول .حنو من أربعني رجالً: فيقولون؟  كم أنتم هاهنا: معه حىت يلقى بعض أصحابه فيقول

مث يأتيهم من  ٬،واهللا لو ناوى بنا اجلبال لناويناها معه :فيقولون ؟ كيف أنتم ولو رأيتم صاحبكم
حىت يلقوا  أشريوا إىل رؤسائكم أو خياركم عشرة فيشريون إليهم فينطلق Óم :القابلة ويقول

  .)٤( ...)صاحبهم ويعدهم الليلة اليت تليها

                                               
   .١٦٢ص: غيبة الطوسي -١
 .١٧٦ص: غيبة النعماني -٢
  . ٢٢٧ص: بشارة اإلسالم -٣
 . ١٨٧ص :غيبة النعماني -٤



  ٣٧ .............................. القسم الثالث/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 
كأين برايات من مصر (: قال: Xيف اإلرشاد عن الرضا ) رمحه اهللا(املفيد  الشيخ وروى

  .)١( )بن صاحب الوصياتامقبالت خضر مصبغات حىت تأيت الشامات فتهدى إىل 
يبطل احتمال  Xلإلمام املهدي  حة بوجود ابنٍفمع وجود كل هذه الروايات املصر}

  .التصحيف الذي ذكره احلر العاملي
٬، ومن هنا قال بدل أبنه) فليسلمها إىل أبيه(رة بعد أن احتمل التصحيف تكون العبا: ثانياً

  .Xألن}ه هو الذي يتكفل تغسيل ولده املهدي  ؛Xاحلر العاملي بأنّ املراد من أبيه هو احلسني 
 بن حممد: ا الشيخ النعماين يف كتاب الغيبةرواهرواية بسبب  )اهللارمحه (وهذا االعتقاد منه 

 اخلزاز علي بن احلسن عن رشيد٬، بن سليمان بن علي عن أبيه٬، عن احلمريي٬، جعفر بن اهللا عبد
 فقال ٬،نعم: قال ؟ إمام أنت: له فقال X الرضا احلسن أيب على محزة أيب بن علي دخل(: قال
: فقال. عقب وله إالّ اإلمام يكون ال: يقول )المالس همايعل( حممد بن جعفر جدك مسعت إين: له

 يكون ال: X جعفر قال إمنا ٬،X جعفر قال هكذا ليس ؟ تناسيت أو شيخ يا أنسيت
 عقب ال فإنه )المالس همايعل( علي بن احلسني عليه خيرج الذي اإلمام إالّ عقب وله إالّ اإلمام

  .)٢( )يقول كجد} مسعت هكذا فداك جعلت صدقت: له فقال ٬،له
٬، واحلال أنّ ٬، ال عقب لهXنّ الرواية تنص على أنّ اإلمام الذي خيرج عليه احلسني إحيث 

٬، بل هو املهدي الثاين عشر Xاملراد بلفظ اإلمام فيها ليس اإلمام حممد بن احلسن العسكري 
X  من ذرية اإلمام املهديX ذا يكون اجلمع بني الروايات اليت تدل على ثبوت الذريةË٬، و

٬، وبني الرواية اليت تقول بأنّ اإلمام الذي خيرج عليه احلسني Xلإلمام املهدي حممد بن احلسن 
X ٬، وبني روايات املهديني ال عقب له.  

ويف احلقيقة أنّ املرتكز يف ذهن احلر العاملي وغريه أنّ بعد وفاة اإلمام املهدي حممد بن 
روايات املهديني موقفاً سلبيا٬ً، فبني من رد}ها٬، وبني  ولذا وقفوا من يأيت دور الرجعة٬، Xاحلسن 

  .)رمحه اهللا(لرجعة هو احلر العاملي ٬، ومن الذين أولوها بامن أوهلا بالرجعة
٬، )Xأي احلسني    أبيه (ر العاملي بعد أن احتمل التصحيف وأنّ املراد بابنه هو احل نّإمث 

إلشكال بسبب ذكر األمساء الثالثة٬، احتمال التصحيف ال يرفع ا أنّ: ٬، وهيوقع يف مشكلة أخرى

                                               
 .٢٥٠ص :رشاداإل -١
  .٤٣٥ص: ، دالئل اإلمامة٢٢٤ص: غيبة الطوسي -٢
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٬، فحىت لو بنينا Xفليس أحد هذه األمساء منطبقاً على احلسني ) أمحد٬، عبد اهللا٬، املهدي(وهي 
  .على التصحيف ال يثبت ما أراده احلر العاملي من محل الروايات على الرجعة   جدالً    

 الحتمال ٬،الثالثة األمساء ذلك ينايف وال: (فع ما وقع فيه فقالدومن هنا حاول احلر العاملي ل
 جتدد والحتمال الباقي يظهر ومل بعضها ظهر وإن ٬، منهم واحد لكل واأللقاب األمساء تعدد
   .)١() اإلهلية احلكمة اقتضاء ألجل ٬،X له الزمان ذلك يف األمساء وضع

واأللقاب لكل ٬، وهو حيتمل تعدد األمساء التوجيه الثاين على صرف االحتمالوهكذا بناء 
 هي أمساء) أمحد٬، عبد اهللا٬، املهدي(أنّ هذه األمساء الثالثة  ٬، ومن هنا حيتملواحد من األئمة 

  .بسبب جتدد وضع األمساء يف الرجعة حلكمة إهلية يف الرجعة٬، Xللحسني 
إذ  لي من احتمالني ال ميكن قبوهلما٬،٬، أنّ ما ذكرمها احلر العاموأنتم كما ترون يا أوالدي

٬، فينبغي الركون للدليل ال إىل صرف احتماالت ظنية دليل قائم على خالف هذا االحتمالال
ن يßطاح بكل أبعد  الّإحتمال فلن يßغلق ذا انفتح باب االفتراض واال٬، وإواجتهادات شخصية

  .الثوابت
 الليلة األخرى بإذن اهللا تعاىل٬، واحلمد هللا رب وإىل هنا ننهي كالمنا يف هذه الليلة ونلتقي يف

   .٬، والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًالعاملني
* * *  
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٬، لبحث لكي يتعرفوا على األمر أكثر٬، اشتاقوا لأن بدت الفكرة واضحة لدى األوالدوبعد 
٬، ٬، وأخذ يطالع يف الفهرست) صراط املستقيمال (فكان واثق يطالع يف املكتبة فوقع بيده كتاب 

٬، وروايات املهديني  ل اهللا فوجد صاحب كتاب الصراط املستقيم قد تعر}ض لوصية رسو
فأشكل عليها بإشكاالت متعددة٬، فجاء بالكتاب ليعرضه على أبيه٬، فجاء األب وتبادلوا السالم٬، 

٬، ورأيته يناقش رواية الوصية )املستقيمراط الص(أيب لقد قرأت يف كتاب : فقال واثق ألبيه
  .ويشكل عيها بعد}ة إشكاالت وروايات املهديني 

٬، وسأجيب اإلشكاالت اليت ذكرها ٬، لقد مر}ت يب هذهنعم بارك اهللا بك يا ولدي :األب
٬، وعها٬، وقبل أن جنيب عن إشكاالته نورد عبارته مبجمضها وأترك الباقي لليايل املقبلةالليلة عن بع

  .ما قاله يا واثق فاقرأ
 وفاته عند  النيب أن X علي إىل برجاله الطوسي جعفر أبو الشيخ أسند :قال :واثق

 أن وأمر أوالده٬، عد مث أنت٬، أوهلم إماماً عشر اثنا بعدي سيكون: بعضها ويف وصيته٬، عليه أمال
  .مهدياً عشر اثين بعدهم ومن: قال ابنه٬، إىل كل يسلمها

 املتواترة الصحيحة للروايات وخمالفة شاذة٬، عشر االثين دعب عشر باالثين الرواية: قلت
 وعالمة اهلرج٬، فيها يوماً أربعني إالّ الدنيا من ميض مل وأنه دولة٬، القائم بعد ليس بأنه الشهرية
 الزمانية البعدية تقتضي ال بعدهم من: قوله يف البعدية أن على الساعة٬، وقيام األموات٬، خروج
  .X نوابه وهم اإلمام زمان يف كو¤م فجاز) اهللا بعد من يهديه فمن: (تعاىل قال كما

 هذا ينفي) ابنه إىل فليسلمها الوفاة املهدي يعين حضرته فإذا: (الرواية يف قال: قلت إن
 ميتة يكون لئال ٬،الوصية لوظيفة يكون أن جيوز بعده البقاء على هذا يدل ال: قلت التأويل٬،
 ويف فيه عشر االثين حصر يف ذلك يضر وال إمامته إىل يدعو من بعده يبقى أن وجيوز جاهلية٬،
  .آبائه

 فيه٬، عشر االثين حصر يبقى أن جيوز بل موته٬، عند التكليف بزوال يقطع ال: املرتضى قال
 ؛عشرية باالثين التسمية عن القول هذا خيرجنا وال أهله٬، ومصاحل الدين حبفظ يقومون أئمة بعد
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 لنا موافق وال فيهم٬، شافيا بيانا ذلك بينا وقد اخلالف موضع هو إذ إمامتهم نعلم بأن كلفنا األن}
  .خمالفيهم من غرينا عن االسم Ëذا فانفردنا عليهم٬،
 مل إن  النيب ألن٬ّ، وعلمية اإلمامة ومسألة ٬،ظناً توجب آحادية٬، الرواية هذه: أقول وأنا

 البيان تأخري فيلزم معرفتهم٬، إىل احلاجة مع صفا¼م عن كشف وال أمسائهم٬، جبميع املتأخرين يبني
  .الذائعة الشائعة تعارض ال شاذة الزيادة فهذه وأيضا احلاجة٬، عن

 بعدي األئمة. خليفة عشر اثىن بعدي يكون الروايات غاية ألن ٬،بينهما معارضة ال: قلت إن
 عشر٬، االثين ذكر يف والتعمية العبث لزم ذلك أمكن لو: قلت ٬،وحنوها إسرائيل بين نقباء عدد
 يف يذكروا مل وأل¤م اخلرب٬، يف املبتدأ حصر وجيب احلسني ولد من وتسعة الروايات أكثر يف وألن
 األئمة عد وملا ه٬،رب} حضرة إىل إسرائه ليلة برؤيتهم  النيب أخرب وال وغريها قس وأشعار التوراة
 أئمة بعدهم كان فلو التكليف٬، زمان به ويعين منهم٬، األرض ختلوا ال: للحسن قال عشر٬، االثين
 ضرورة وال اàاز٬، من ألنه أوالدهم به املقصود أن على اخللو محل ويبعد منهم٬، األرض خللت
  .قال مامتام  اهذ .)١( إليه حتوج

اله من إشكاالت واحداً ٬، واآلن لنناقش ما قخالصة اإلشكاالت اليت ذكرها تسعةو :األب
  :تلو اآلخر

  .شاذة عشر االثين دعب عشر باالثين الرواية نّإ :قولهوهو اإلشكال األول 
  :فريد عليه ما يلي

اخلرب الذي يرويه الثقة : هو   لى ما صرح به علماء الدراية ع   إنّ الشاذ : األوىلالنقطة 
 وقد. ٬، وهو مقابل للمشهوركثر ومل يكن له إالّ إسناد واحدويكون مضمونه خمالفاً ملا رواه األ

 رواه ٬، ماالدراية أهل عند الشاذ من واملراد :صرح بذلك صاحب الفوائد الرجالية٬، حيث قال
 مقبول ٬،بعض عند مطلقاً مردود والشاذ .املشهور مقابل وهو األكثر٬، رواه ملا خمالفاً الثقة الراوي
 فمردود٬، وان واعدل وأضبط أحفظ كان إن له املخالف بأنّ ٬،فص}ل من ومنهم آخر٬، عند كذلك
  .)٢(فيتعارضان  ومرجوحة راجحة صفة منهما كل يف ألنّ ؛يرد فال انعكس

 شيخنا وقال :لشيخ األنصاري تعريفاً آخر للشاذ٬، قالنقالً عن اوقال السيد حسن الصدر 
  .)٣( ...)القليل إالّ يعرفه ال ما: بالشاذ املراد: (األنصاري املرتضى العالمة

                                               
 .١٥٢ص ٢ج: الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي -١
  .٤٥ص: ، دراسات في علم الدراية٣٤ص: الفوائد الرجالية -٢
  .٢٢٠ص: نهاية الدراية -٣



  ٤١ .............................. القسم الثالث/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 
  :الشاذ على قولني ختلفوا يف تعريفإنّ القوم قد ا :األب
 رواه ملا خمالفاً الثقة الراوي رواه ما: لفوائد الرجالية من أنّ الشاذ هوما جاء يف ا: األول
  .املشهور مقابل وهو األكثر٬،

  .القليل إالّ يعرفه ال ما: ما جاء عن الشيخ األنصاري٬، بأن}ه: الثاين
 ا٬ً، لكن}ه ليس شاذأحدهم شاذاًيترتب على هذا اخلالف أمور٬، فقد يكون خرب يصفه ومن هنا 
٬، وقد ال ٬، فقد يأخذ به من ال يصفه بالشاذيل ما يترتب على ذلك أيضاً خيتلف٬، وبالتاعند اآلخر

  .يأخذ به اآلخر الذي يعتربه شاذاً
  .هي ختالف يف حقيقة الشاذ مافمن هنا وقع اال

منطبق عليها إذ غري  من الشاذ٬، توطبقاً لكال التعريفني فإنّ رواية الوصية واملهديني ليس
  .٬، وال التعريف الثاينالتعريف األول للشاذ

اً إالّ إذا تعارض ٬، مبعىن أنّ اخلرب ال يكون شاذأم}ا التعريف األول٬، فقد أُخذ فيه قيد املعارضة
٬، كما سيأيت بيان ملهديني ال تتعارض مع أخبار أخرى٬، ورواية الوصية وروايات امع أخبار أخرى

 بل شاذاً يكن مل خمالفة دون من الثقة روى فلو: ذا قال السيد حسن الصدرول ؛ذلك
  . )١(...داًمتفر}

كال على رواية فأيضاً ال يرد اإلش ه الشيخ األنصاري٬،وأم}ا على التعريف الثاين الذي ذكر
إذ قد رويت يف أهم كتب الشيعة وتعر}ض ملناقشتها الكثري كاملفيد واملرتضى  الوصية واملهديني٬،

وعليه فتخرج من الشاذ  .٬، ال يعرفها إالّ قليلوغريهم٬، فال يقال عنهاوالطربسي واحلر العاملي 
  .على التعريف الثاين

بل ينطبق  .ن الدليلايات املهديني بالشذوذ قول خالٍ موعليه فوصف رواية الوصية ورو
   :الكاشاين يف منظومته يف الدراية الشريف اهللا حبيب ٬، وهو كما قال املالعليها مصطلح املفرد

  )٢(ذاك املفرد  السم فاالصطالح        منفرد واحد رواه وما
  ؟  م الأوعليه فاملفرد به هل يقبل طبقاً لقواعد القوم 

                                               
 .٢٢٠ص: نهاية الدراية -١
 .٣٥٧ص: الدرة الفاخرة  -٢



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ................ ............................... ٤٢

 به انفرد أو٬، الرواة مجيع عن راويه به انفرد ما وهو املفرد٬، :قال الشيخ مهدي الكجوري
 حيث من بل نفسه٬، حيث من بذلك احلديث يضعف وال. مثالً والبصرة كمكة معني بلد أهل
  .)١( لذلك فريد بالشواذ٬، أحلق لو كما املضعفات طرو

  .ذا كان له معارضإ الّإوالشاذ ال يكون شاذاً  ٬،ذا احلق بالشاذإ الّإفاملفرد ال يßرد 
ليست متعارضة مع الروايات األخرى٬، فال تكون روايات الوصية واملهديني وقد تقد}م أنّ 

  .شاذة
   :قوال ثالثةأالشاذ فيه أنّ    كما تقدم يف الفوائد الرجالية    قالوا : الثانيةالنقطة 

  .يرد مطلقاً: ولاأل
  .يقبل مطلقاً: الثاين
  :يفص}ل بني حالتني: الثالث

 .حفظ واضبط واعدل فريدأن كانوا إرواة احلديث املخالف له  نّإ  ١
 .فيتعارضان حفظ واضبط واعدل٬،أرواة الشاذ  ن كانأب ٬،مرن انعكس األإ  ٢

الوصية  ةرواي ٬، فلو سلمنا جدالً أنّم من أنّ الشاذ فيه أقوال ثالثةبناًء على ما تقد} :األب
وليس على كل م ذìكره٬، ٬، إالّ على قول واحد تقد}وروايات املهديني شاذة٬، فال ترد àرد ذلك

 ٬، فكيف تßرد روايات أهل البيت  قبول الشاذ وعدمه مسألة خالفية٬، إذن فاملسألة يفاألقوال
  ؟ بقاً لقواعد خمتلف فيها يف نفسهاط

Ëا٬، على الرغم من تفر}د الشيخ الصدوق رمحه اهللا وا برواية السمري إن}هم عمل: النقطة الثالثة
الذي ال حيكمه  دماء طاهرة على ضوء توقيع السمري املتشابه٬، وأفتوا Ëدر ونقلها عنه اآلخرون

٬، فلماذا ال يعملون فيما تفر}د به )٢( مبجهولية الراويباإلرسال وإم}ا م}ا إ ٬، كما أن}ه مبتلى٬،إالّ أهله
  !؟ افاً إىل القرائن اليت تؤكد صحته٬، مضخ الطوسي رمحه اهللا٬، مع وثاقة سندهالشي

ل مبضمونه سواء رواه ٬، وهو الذي اشتهر العمالفقهاء قد عملوا باملقبولإنّ : رابعةالنقطة ال
 غري على سندها اشتمال مع    فإ¤ا املتخاصمني٬، حكم يف حنظلة بن عمر كمقبولة ٬،ثقة أم غريه

 ومس}وها التفقه أدلة عمدة جعلوها بل مبضمو¤ا٬، وعملوا قبلوها وقد بالقبول٬، تلقوها   الثقة

                                               
 .١٩٢ص: الفوائد الرجالية -١
 .ستأتي دراسة هذا التوقيع في القسم الرابع من هذا الحوار إن شاء اهللا تعالى -٢



  ٤٣ .............................. القسم الثالث/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 
٬، والروايات اليت تثبت الذرية لروايات اليت تذكر املهديني تßرد كل هذه ا٬، فلماذا مقبولة

  .مع وثاقة سندها ٬X، وروايات القو}ام بعد اإلمام املهدي Xإلمامنا املهدي 
وخترجها عن هذا  ٬،حمفوفة بقرائن كثرية تؤكد صحتها نّ رواية الوصيةإ: امسةالنقطة اخل

ا خالٍ عن القرائن ألنّ الشاذ أو املنفرد كل منهم املنفرد٬، تكون من الشاذ وال من فال التقسيم٬،
وخترجها عن تقسيم  حمفوفة بالقرائن اليت توجب صحتها٬،٬، أم}ا رواية الوصية فهي املوجبة لصحته

أي تقسيم اخلرب    أ¤م اتفقوا على أن مورد التقسيم  :العاملي قال الشيخ احلرفقد  ٬، الواحدخرب
 أخبار أنّ: وقد عرفت. هو خرب الواحد اخلايل عن القرينة   ن إىل ضعيف وصحيح وموثق وحس
ة مواضع ٬، وقد اعترف بذلك أصحاب االصطالح اجلديد يف عد}كتبنا املشهورة حمفوفة بالقرائن

وقد . يف الكتب املعتمدة هفظهر ضعف التقسيم املذكور وعدم وجود موضوع. قد نقلنا بعضها
ني املتأخرين من احلديث املذكورة يف دراية احلديث بأكثر أنواع : أنّ) املنتقى(ذكر صاحب 

وإذا . نه ال وجود ألكثرها يف أحاديثنا٬، وأمستخرجات العامة٬، بعد وقوع معانيها يف أحاديثهم
  .)١(تأملت وجدت التقسيم املذكور من هذا القبيل 

  :وهذه القرائن على قسمني٬، وسأنقل بعض هذه القرائن
  .وجود الوصيةما يؤكد أصل : القسم األول

  :عد}ة قرائن هذا القسم تندرج حتتو
  .موافقتها للقرآن: القرينة األوىل

كُت¡ب  ع لَي£كُم£ إِذَا ح ض ر  أَح د كُ̈م الْم و£̈ت ﴿ :تعاىل قال٬، حيث أن}ه ينص على وجوب الوصية
٬، ويوجب اإلشهاد )٢(﴾ح قّاً ع لَى الْ̈متَّق¡ني إِنْ ت ر ك  خ ي£راً الْو ص¡يَّةُ ل¡لْو ال¡د ي£نِ و الْأَقْر بِني  بِالْم ع£̈روف¡ 

  .عليها
 الْو ص¡يَّة¡ ح¡ني  الْم و£̈ت أَح د كُ̈م ح ض ر  إِذَا ب ي£نِكُم£ ش ه اد ةُ آم ̈نوا الªذ¡ين  أَيُّه ا ي ا﴿: تعاىل وقال

بل ويعد عدم الوصية من عالمات العذاب  .)٣(﴾غَي£رِكُم£ م¡ن£ آخ ر ان¡ أَو£ م¡ن£كُم£ ع د£لٍ ذَو ا اثْن ان¡
 ت و£ص¡ي ةً ي س£ت ط¡ي̈عونَ فَال # ي خ¡صِّ̈مونَ و ̈هم£ ت أْ̈خذُ̈هم£ و اح¡د ةً ص ي£ح ةً إِلªا ي ن£ظُ̈رونَ م ا﴿: تعاىل وقال
  .)٤(﴾ي ر£جِ̈عونَ أَه£ل¡هِم£ إِلَى و ال

                                               
  .٢٦٢ص ٣٠ج: وسائل الشيعة طبعة آل البيت -١
 .١٨٠ :البقرة -٢
 .١٠٦ من اآلية: المائدة -٣
  .٥٠ – ٤٩:يـس -٤
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يا رسول اهللا  :فجاءه رجل فقال كنا عند رسول اهللا ( :قال ٬،أنس بن مالكولذا روى 
 ٬،سبحان اهللا كأ¯ا أخذه على غضب :قال ٬،بلى: قالوا ؟ أليس كان معنا آنفا :قال٬، مات فالن

  .)١( )احملروم من حرم وصيته
لق ومل يرد خمصص خيصصه ٬، فإنّ لفظ الوصية مطإنّ الوصية هنا متعلقة باملواريث: وال يقال

  .باملواريث
  .وافقتها للروايات اآلمرة بالوصيةم: القرينة الثانية
  :ليت جاءت تبني هذه احلقيقة كثرية٬، وسأنقل بعضاً منهاوالروايات ا

  .)٢( )٬، ونار وشنار يف اآلخرةترك الوصية عار يف الدنيا( :قال عن ابن عباس أن النيب 
 من مات بغري وصية٬، مات( :ه قال٬، أن}عن رسول اهللا  ٬،ى الشيخ الطوسي يف النهايةورو

  .)٣( )ميتة جاهلية
  .)٤( )ووصيته حتت رأسه ٬، إالّا ينبغي المرئ مسلم أن يبيت ليلةم(:  عنهو

٬، كان من مل حيسن وصيته عند املوت( : قال رسول اهللا: قال: Xوعن اإلمام الصادق
 .)٥( )يف مروته وعقله نقصاً

  !؟ )٦( كيف يقال أن}ه مل يوص  وبعد هذا القول منه

                                               
  .١٥٢ص ٧ج :، مسند أبي يعلى٢٠٩ص ٤ج :مجمع الزوائد -١
  .٣١٩ص ٥ج :، المعجم األوسط٢٠٩ص ٤ج :مجمع الزوائد -٢
 .٢٥٩ص ١٩ج :، وسائل الشيعة طبعة آل البيت٦٠٤ص: النهاية -٣
 .٢٥٩ص ١٩ج :وسائل الشيعة طبعة آل البيت -٤
حدثنا علي بن إبراهيم، : ورواه الكليني مضيفًا إليه آيفية الوصية ونورده تميمًا للفائدة، قال. ٦٠٥ص :النهاية للطوسي -٥

 Xعن علي بن إسحاق، عن الحسن بن حازم الكلبي ابن أخت هشام بن سالم، عن سليمان بن جعفر، عن أبي عبد اهللا 
وآيف  ،يا رسول اهللا: ، قيلي مروءته وعقلهمن لم يحسن وصيته عند الموت آان نقصًا ف(: قال رسول اهللا : قال

اللهم فاطر السماوات واألرض، عالم الغيب والشهادة : إذا حضرته وفاته واجتمع الناس إليه قال: يوصى الميت، قال
عبدك  وأن محمدًا ،الرحمن الرحيم اللهم إني أعهد إليك في دار الدينا أني أشهد أن ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك

ن البعث حق، وأن الحساب حق، والقدر والميزان حق، وأن الدين آما أورسولك، وأن الجنة حق، وأن النار حق، و
آما شرعت وأن القول آما حدثت، وأن القرآن آما أنزلت، وأنك أنت اهللا الحق المبين، جزى اهللا  اإلسالموصفت، وأن 

بالسالم، اللهم يا عدتي عند آربتي ويا صاحبي عند شدتي، ويا ولي وآل محمد  خير الجزاء، وحيا اهللا محمدًا محمدًا
نعمتي ، إلهي وإله آبائي ال تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا فإنك ان تكلني إلى نفسي طرفة عين أقرب من الشر وأبعد 

الوصية في ثم يوصى بحاجته وتصديق هذه . من الخير، فآنس في القبر وحشتي اجعل لي عهدا يوم ألقاك منشورًا
﴿ال يملكون الشفاعة إّال من اتخذ عند الرحمن عهدا﴾ فهذا : القرآن في السورة التي يذآر فيها مريم في قوله عز وجل

علمنيها رسول اهللا (: Xوقال أمير المؤمنين  ).والوصية حق على آل مسلم أن يحفظ هذه الوصية ويعلمها ،عهد الميت
  .٢ص ٧ج: الكافي. )Xعلمنيها جبرئيل : وقال رسول اهللا  

ويأتي ما يدل على ذلك، واألحاديث الواردة في : أقول: قال الحر العاملي بعد نقله للروايات التي تبين ضرورة الوصية -٦
وسائل الشيعة طبعة آل  .أوصوا، آثيرة متواترة من طرق العامة والخاصةأوصى وأن األئمة في أّن رسول اهللا 

 .٢٥٩ص ١٩ج: البيت



  ٤٥ .............................. القسم الثالث/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 
  :ري إىل وجود الوصية روايات عديدةتش: القرينة الثالثة

 املؤمنني أمري فقال :قال ٬،Xعن أمري املؤمنني  ٬،فقد روى سليم بن قيس :الرواية األوىل
X :)اهللا رسول بإمالء عندي  حممد على كتابه يف اهللا أنزهلا آية كل إنّ طلحة٬، يا  

 حكم أو حد أو حرام أو حالل وكل  حممد على اهللا أنزهلا آية كل وتأويل بيدي٬، وخطي
 حىت يدي وخط اهللا رسول بإمالء مكتوب عندي القيامة يوم إىل األمة إليه حتتاج شيء أي أو

 يوم إىل يكون أو كان عام٬، أو خاص أو كبري أو صغري من شيء كل: طلحة قال .اخلدش أرش
 مرضه يف إيلّ أسر  اهللا رسول أن ذلك وسوى نعم٬،: قال ؟ عندك مكتوب فهو القيامة
 اتبعوين نبيه اهللا قبض منذ األمة أن ولو. باب ألف باب كل يفتح العلم من باب ألف مفتاح

 الكتف يف كتب ما. القيامة يوم إىل رغداّ أرجلهم حتت ومن فوقهم من ألكلوا وأطاعوين
  . اهللا رسول بإمالء
 تضل ال ما فيها ليكتب بالكتف دعا حني  اهللا رسول شهدت قد ألست طلحة٬، يا
 تركها؟ مث  اهللا رسول فغضب) يهجر اهللا نيب إنّ: (قال ما صاحبك فقال ختتلف٬، وال األمة
 أراد وبالذي  اهللا رسول بذلك أخربين خرجتم ملا نكمفإ: قال. ذاك شهدت قد بلى٬،: قال
 األمة من علم قد 8 اهللا إنّ(: جربائيل فأخربه. العامة عليها يشهد وأن فيها يكتب أن

 على وأشهد الكتف يف يكتب أن أراد ما علي� فأملى بصحيفة دعا مث ٬،)والفرقة االختالف
 اهللا أمر الذين اهلدى أئمة من يكون من ومسى واملقداد٬، ذر وأبا سلمان: رهط ثالثة ذلك

 مث احلسني مث   احلسن إىل بيده وأدىن    هذا ابين مث أوهلم فسماين. القيامة يوم إىل بطاعتهم
 فقاموا ؟ مقداد يا وأنت ذر أبا يا كان كذلك.     احلسني يعين    هذا ابين ولد من تسعة
  . اهللا رسول على بذلك نشهد: وقالوا

 وال اخلضراء أظلت ما: (ذر أليب يقول  اهللا رسول من مسعت لقد واهللا: طلحة فقال
 إالّ يشهدا مل أ¤ما أشهد وأنا ٬،)اهللا عند أبر وال ذر أيب من أصدق هلجة ذي على الغرباء أقلت
  .)١(  )منهما عندي وآثر أصدق وألنت حق٬، على

أنه دخل على علي بن  ٬،حديث عن ابن عباس يف ٬،عن سليم بن قيس اهلاليل :الرواية الثانية
هذه صحيفة أمالها عليَّ  ٬،يا ابن عباس(: بذي قار فأخرج له صحيفة وقال Xأيب طالب 

                                               
، بحار ٢٢٤ص ١ج :،  االحتجاج٨٤ص: ، غيبة النعماني٢١١ص: آتاب سليم بن قيس بتحقيق محمد باقر األنصاري -١

  . ١٧٣ص ٢ج :، مكاتيب الرسول٢٧٧ص ٣٦ج: ، بحار األنوار٤٢٥ص ٣١ج: األنوار
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وإذا  ؟ أقرأها ٬،أمري املؤمنني يا :فقلت ٬،الصحيفة فأخرج إيلّ: قال وخطي بيدي رسول اهللا 
يقتله ومن ينصره ومن  ومن X إىل قتل احلسني فيها كل شيء منذ قبض رسول اهللا 

ستشهد احلسني وكيف ي وكان فيما قرأه كيف يصنع به وكيف تستشهد فاطمة٬، يستشهد معه
القيامة وكان فيما قرأ منها  مث أدرج الصحيفة وقد بقي ما يكون إىل يوم٬، وكيف تغدر به األمة

بويع علي ووقعة اجلمل ومسرية  نسان منهم٬، وكيفإأمر أيب بكر وعمر وعثمان٬، وكم ميلك كل 
كنت قرأت لو  ٬،يا أمري املؤمنني: قلت فلما أدرج الصحيفة: إىل أن قال ... عائشة وطلحة والزبري
مينعين منها٬، ما يلقي أهل بيتك وولدك من أمر  ولكين حمدثك ما ٬،ال: عليَّ بقية الصحيفة قال

 ...وشؤم قدرÛم فأكره أن تسمعه فتغتم وحيزنك فضيع من قتلهم لنا وعداوÛم وسوء ملكهم
  .)١()ذلك الكتاب أحب إيلّ مما طلعت عليه الشمس ألن يكون نسخين: إىل أن قال ابن عباس

بعد  Xمسعت علياً : سلمان يقول مسعت(: لقا ٬،سليم بن قيس اهلاليل عن :لثالثةالرواية ا
أال نسأل رسول اهللا : ودفع الكتف ل وغضب رسول اهللا ما قا) عمر(ما قال ذلك الرجل 

فسكت  ٬،أراد أن يكتبه يف الكتف مما لو كتبه مل يضل أحد ومل خيتلف اثنان عن الذي كان 
ذر  وذهبنا نقوم وصاحيب أبو من يف البيت وبقي علي وفاطمة واحلسن واحلسني  حىت إذا قام

فابتدأه رسول  وحنن نسمع فأراد أن يسأل رسول اهللا . جلسواا: Xواملقداد قال لنا علي 
قبل فأخربين أنه سامري  Xأتاين جربئيل  ٬،أما مسعت ما قال عدو اهللا ٬،يا أخي :فقال اهللا 

أميت من بعدي فأمرين على  هذه األمة وأن صاحبه عجلها وأن اهللا قد قضى الفرقة واالختالف
لثالثة عليه أدع هؤالء ا أن اكتب ذلك الكتاب الذي أردت أن أكتبه يف الكتف لك وأشهد

خيط بيده  Xبعده رجالً  رجالً وعلي  فأتى Ëا فأملى عليه أمساء األئمة اهلداة من .يل بصحيفة
علي بن أيب ووزيري ووارثي وخليفيت على أميت  أخي إين أشهدكم أنّ :وقال رسول اهللا 

  .)٢(..) تسعة من ولد احلسني طالب مث احلسن مث احلسني مث من بعدهم
قلت (: قال Xالشيخ الكليين يف الكايف عن اإلمام موسى بن جعفر  روى :الرواية الرابعة

اململي عليه  أليس كان أمري املؤمنني كاتب الوصية ورسول اهللا : Xأليب عبد اهللا 
  ؟ واملالئكة املقربون  وجربئيل

                                               
 .٢٧٧ص ١ج :إثبات الهداة -١
  .٣٩٨ص :آتاب سليم بن قيس بتحقيق محمد باقر األنصاري -٢



  ٤٧ .............................. القسم الثالث/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 
كان ما قلت ولكن حني نزل برسول اهللا  قد ٬،يا أبا احلسن: مث قال٬، فأطرق طويالً: قال

نزل Óا جربئيل مع أمناء اهللا تبارك وتعاىل  ٬ً،مسجال  األمر نزلت الوصية من عند اهللا كتاباً 
ـُر بإخراج من عندك إالّ ٬،حممد يا: من املالئكة فقال جربائيل وصيك ليقبضها من�ا وتشهدنا  م

  .)١( ) والباب وفاطمة فيما بني الستر    Xيعين علياً    هلا  بدفعك إياها إليه ضامناً
اليهود واحتجاجه على علماء  يف حديث دخوله الكوفة Xعن الرضا  :امسةالرواية اخل

ملا كان وقت وفاته دعا علياً  اهللا  وإن رسول :إىل أن قال ...( :والنصارى أنه قال لنصراين
X ا األنبياء  وأوصاه ودفع إليه الصحيفة اليت كانت فيهاÓ األمساء اليت خص اهللا

  .)٢( )واألوصياء
 جعفر اهللا عبد أيب عن كثري٬، بن معاذ عن :روى الشيخ النعماين يف غيبته :دسةالرواية السا

 كتاباً  اهللا رسول على السماء من نزلت الوصية(: قال أنه )المالس همايعل( حممد بن
 حممد٬، يا: X جربئيل فقال الوصية٬، إالّ خمتوم كتاب  اهللا رسول على زلـين ومل ٬،خمتوماً
: فقال ؟ جربئيل يا بييت أهل أي : اهللا رسول فقال. بيتك أهل إىل أمتك يف وصيتك هذه

 علي ففتح خواتيم٬، عليها وكان إبراهيم٬، قبل النبوة علم يف ليورثك وذريته منهم اهللا جنيب
X احلسن فتح مث فيه٬، أمر ملا ومضى األول اخلامت X مث به٬، أمر ملا ومضى الثاين اخلامت 
 ال للشهادة٬، بقوم واخرج وتقتل واقتل قاتل أن: فيه فوجد الثالث اخلامت X احلسني فتح

 احلسني بن علي ففتح ومضى٬، X احلسني بن علي إىل دفعها مث ففعل٬، معك٬، إال هلم شهادة
 X علي بن حممد إىل دفعها مث العلم٬، حجب ملا واصمت أطرق أن: فيه فوجد الرابع اخلامت
 العلم ابنك وورث أباك وصدق تعاىل اهللا كتاب فسر أن: فيه فوجد اخلامس اخلامت ففتح

 يليه٬، الذي إىل دفعها مث ففعل٬، اهللا٬، إالّ ختش وال واألمن اخلوف يف احلق وقل األمة٬، واصطنع
   معاذ يا    تذهب أن إال هذا يف بك ما :فقال ؟ هو وأنت: له فقلت: كثري بن معاذ فقال

 :فقال ؟ من مث: فقلت ٬،سكت مث ٬،امساً عشر اثنا علي عدد حىت هو٬، أنا نعم٬، عين٬، فترويه
  .)٣( )حسبك

                                               
  .٣١١ص ١ج :الكافي -١
  .٦١٣ص ١ج :إثبات الهداة -٢
  .٢١٠ص ٣٦ج :، بحار األنوار٦٠ص: غيبة النعماني -٣
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٬، مل حين وقته يف زمن سؤال السائل ٬، يßشعر بوجود كالم بعده إالّ ان}هحسبك: Xفقوله 
  .يف احلديث املتقد}مكما 

 سألت: قال ٬،نصر أيب بن حممد بن أمحد عن )اهللا همحر(ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ الكليين 
 اًشر� كان تريدون ماكلّ أعطيناكم لو(: قال مث وأمسك٬، فأىب مسألته عن X الرضا احلسن أبا

  .)١( )مراأل هذا صاحب برقبة واخذ لكم
املعىن معروف حىت يف ٬، وهذا حلقائق وتبليغ أوامر اهللا سبحانهوهذا من قبيل التدرج يف إبراز ا

  .تية٬، كما وستأيت اإلشارة إليه يف رد}نا لبعض اإلشكاالت اآلصدر اإلسالم
٬، وص}اه Ëا Xفجميع هذه الروايات تشترك يف الداللة على وجود وصية مكتوبة عند علي 

  .بعد أن رفض القوم وصية نبيهم وأعرضوا عنها عند وفاته  النيب 
وهذه حقيقة يؤكدها القرآن ٬، قد أوصوا ملن بعدهم األنبياء إنّ مجيع : القرينة الرابعة

   .الكرمي٬، وتؤكدها الروايات
 فَالَ الدِّين  لَكُ̈م اص£طَفَى اللّه  إِنª ب نِيَّ ي ا و ي ع£قُو̈ب ب نِيه¡ إِب£ر اه¡ي̈م بِه ا و و صَّى﴿ :فيقول تعاىل

 ت ع£̈ب̈دونَ م ا ل¡ب نِيه¡ قَالَ إِذْ الْم و£̈ت ي ع£قُوب  ح ض ر  إِذْ ̈شه د اء كُن̈تم£ أَم£ # مُّس£ل¡̈مونَ و أَن̈تم إَالª ت ̈مو̈تنَّ
 لَ̈ه و ن ح£̈ن و اح¡داً إِلَهاً و إِس£ح اق  و إِس£م اع¡يلَ إِب£ر اه¡يم  آب ائ¡ك  و إِلَه  إِلَه ك  ن ع£̈ب̈د قَالُواْ ب ع£د¡ي م¡ن

  .)٢(﴾̈مس£ل¡̈مونَ
 ووصيي النبيني٬، سيد أنا:  النيب قال(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن: وجاء يف الروايات

 وصياً له جيعل أن تعاىل اهللا سأل X آدم إن .األوصياء سادة وأوصياؤه الوصيني سيد
 خيارهم وجعلت خلقي اخترت مث بالنبوة٬، األنبياء أكرمت إين: إليه 8 اهللا فأوحى ٬،صاحلاً

  .األوصياء
  .األوصياء خري وصيي اجعل رب يا: X آدم فقال

 .آدم بن اهللا هبة وهو شيث٬، إىل آدم فأوصى شيث إىل أوص آدم٬، يا: إليه اهللا فأوحى
 وأوصى٬، حموق إىل خملث وأوصى٬، خملث إىل شبان وأوصى..  شبان ابنه إىل شيث وأوصى

 إىل إدريس وأوصى٬، X النيب إدريس وهو أخنوخ إىل عثميثا وأوصى٬، عثميثا إىل حموق
٬، عثامر إىل سام وأوصى٬، سام إىل نوح وأوصى X النيب نوح إىل ناحور ودفعها٬، ناحور

                                               
  .١١٠ص ٥٢ج: ، بحار األنوار١٠٤ص: ، مختصر بصائر الدرجات٢٢٤ص ٢ج :الكافي -١
 .١٣٣ – ١٣٢ :البقرة -٢



  ٤٩ .............................. القسم الثالث/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 
 بره وأوصى٬، بره إىل يافث وأوصى٬، يافث إىل برعثباشا وأوصى برعثباشا إىل عثامر وأوصى

 وأوصى٬، X اخلليل إبراهيم إىل عمران ودفعها٬، عمران إىل حفسه وأوصى٬، حفسه إىل
 وأوصى٬، يعقوب إىل إسحاق وأوصى إسحاق إىل إمساعيل وأوصى٬، إمساعيل ابنه إىل إبراهيم
 إىل شعيب ودفعها ٬،شعيب إىل بثريا أوصى٬، وبثريا إىل يوسف وأوصى٬، يوسف إىل يعقوب
٬، النيب داود إىل يوشع وأوصى٬، النون بن يوشع إىل موسى وأوصى٬، X عمران بن موسى

٬، زكريا إىل آصف وأوصى٬، برخيا بن آصف إىل سليمان وأوصى٬، سليمان إىل داود وأوصى
 وأوصى٬، الصفا محون بن مشعون إىل عيسى وأوصى٬، X مرمي بن عيسى إىل زكريا ودفعها
 وأوصى٬، سليمة إىل منذر وأوصى٬، منذر إىل زكريا بن حيىي وأوصى٬، زكريا بن حيىي إىل مشعون
 إىل تدفعها وأنت٬، علي يا إليك أدفعها وأنا٬، ةبرد إيلّ ودفعها:  قال مث٬، ةبرد إىل سليمة

 أهل خري إىل تدفع حىت واحد٬، بعد واحداً ولدك من أوصيائك إىل وصيك ويدفعها وصيك٬،
 عليك الثابت٬، شديداً كثرياً اختالفاً عليك ولتختلفن ٬،األمة بك ولتكفرن .بعدك األرض
  .)١(  )الكافرين مثوى والنار ٬،النار يف عنك والشاذ معي كاملقيم

 ولد إىل نون بن يوشع وأوصى نون٬، بن يوشع إىل موسى أوصى: (أيضاً Xوعنه 
 يشاء٬، ممن يشاء ما خيتار اخلرية له 8 اهللا أن موسى ولد إىل وال ولده إىل يوص ومل هارون
 إنه: هلم املسيح قال X املسيح 8 اهللا بعث أن فلما X باملسيح ويوشع موسى وبشر
 عذري وتصديقكم بتصديقي جيئ X إمساعيل ولد من أمحد امسه نيب بعدي من يأيت سوف

 املستحفظني٬، 8 اهللا مساهم وإمنا املستحفظني يف احلواريني يف بعدي من وجرت وعذركم
 وكذبه املستحفظني من العقب له أسلم حممداً اهللا بعث فلما ... األكرب االسم استحفظوا أل¯م

 فضل أعلن أن عليه ذكره جل اهللا أنزل مث سبيله٬، يف وجاهد 8 اهللا إىل ودعا إسرائيل٬، بنو
 يعرفون وال نبياً إليهم يبعث ومل كتاب فيهم يكن مل جفاة قوم العرب إن رب: فقال وصيك

 :ذكره جل اهللا فقال بييت أهل بفضل أخربÛم أنا إن يب يؤمنون وال شرفهم وال األنبياء نبوة
 فوقع ذكراً وصيه فضل من فذكر ٬،)٣(﴾ي ع£لَ̈مونَ فَس و£ف  س لَامË و قُلْ﴿ ٬،)٢(﴾ع لَي£هِم£ ت ح£ز نْ و الَ﴿

  :ذكره جل اهللا فقال يقولون وما ذلك اهللا رسول فعلم قلوÓم يف النفاق

                                               
  .٢٤٢ص: أمالي الصدوق -١
  .١٢٧: النحل -٢
 . ٨٩: الزخرف -٣
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 و لَك¡نَّ﴿ يكذبونك ال فإ¯م  )١(﴾ي قُولُونَ بِم ا ص د£̈رك  ي ض¡ي̈ق أَنَّك  ن ع£لَ̈م و لَقَد£﴿ ٬،حممد يا
 :ذكره جل قال مث..  هلم حجة بغري جيحدون لكنهم )٢(﴾ي ج£ح ̈دونَ اللّه¡ بِآي ات¡ الظªال¡م¡ني 

 واالسم له٬، جعلت اليت الوصية حقه فكان٬، X علي وكان ﴾ح قª̈ه الْقُر£ب ى ذَا و آت¡﴿
  .)٣(  )النبوة علم وآثار العلم٬، ومرياث  ٬،األكرب

 ابنه إىل إبراهيم٬، وسام إىليوصي  ٬X، ونوح يوصي لوصيه من بعده Xفها هو آدم 
٬، يوشع إىل وموسى٬، يوسف إىل يعقوب٬، ويعقوب إىل إسحاق٬، وإسحاق إىل إمساعيل و٬، إمساعيل

 رياكز٬، وزكريا إىل آصف٬، وبرخيا بن آصف إىل سليمان٬، وسليمان إىل داود٬، وداود إىل يوشعو
من سنن احلجج الذين  جند الوصية٬، هكذا الصفا مشعون إىل عيسى٬، وX مرمي بن عيسى إىل

ختم اهللا به اإلرسال منه  الذي حممد  عنهم  د٬، فلماذا ين}فرهللا واصطفاهم على خلقهأختارهم ا
  !؟ سبحانه٬، فال يوصي ملن بعده

  ! ؟ يترك سنن اهللا يف أنبيائه وحججه ٬، فكيفأفضل األنبياء  أليس حممد 
 امتاز Ëا عن عموم هذه السن}ة اليت  اًأن يقال بوجود دليل خاص يßخرج حممد  إالّ اللهم

  .األنبياء واألوصياء٬، وهو غري موجود يف املقام
كما فعلوا ذلك ٬، عن عموم سنن األنبياء   اًنعم ميكن أن جيعلوا حديثاً يßخرج حممد

الهل بيته حيث وضعوا حديثاً خمالفاً للقرآن لكي يصادروا به إرث حممد  ٬،يف إرث النيب 
)٤( .  

٬، وسنتكلم يف قرائن اليت تؤكد أصل وجود الوصيةالقسم األول من الإىل هنا ننتهي من 
ينتهي  ذاوËلليلة اآلتية إن شاء اهللا تعاىل القرائن اليت تؤيد بعض املضامني املختلف عليها يف ا

٬، واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة كالمنا هلذه الليلة
  . ملهديني وسلم تسليماًوا

                                               
 .٩٧: الحجر -١
  .٣٣: األنعام -٢
  .٢٦٨ص ٤ج: غاية المرام -٣
روى حديث نفي اإلرث آثير من المحدثين، فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أنها  -٤

، مما أفاء اهللا عليه أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول اهللا  أّن فاطمة بنت رسول اهللا (: أخبرته 
ال نورث ما ترآنا صدقة، إّنما يأآل آل : (قال  إّن رسول اهللا : بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر

، عن حالها التي آانت عليها، في عهد وإّني واهللا ال ُأغيُِّر شيئًا من صدقة رسول اهللا ). في هذا المال محمد 
فوجدت فاطمة على . فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئًا . نَّ فيها بما عمل به رسول اهللا عمل، وألرسول اهللا 

 .٢٥ص ١ج: مسند أحمد ،١٥٣ص ٥ج :صحيح مسلم ،٤٢ص ٤ج: صحيح البخاري ...)أبي بكر في ذلك 



     

  :اخلامسةاحللقة 

א א

ا ٬، مث سأهلم عم}بشوق٬، فتبادل معهم حتية اإلسالمجاء األب فوجد أبنائه ينتظرون جميئه 
استفسار بعدم وجود : والدجاب األأ٬، فل يوجد عندكم استفسار فيما تقد}مه: مضى٬، فقال

  .عندهم
ائن اليت تؤكد بعض مضامني ٬، وهي القربذكر القسم الثاين من القرائنإذن نبدأ  :األبفقال 
  .صاحب كتاب الصراط املستقيم وغريهبدفع اإلشكال الثاين الذي تومهه ٬، ومن مث نبدأ الوصية

  .هي حمل اخلالفاليت  القرائن اليت تؤيد بعض مضامني الوصية: القسم الثاين
املؤيدات ٬، فسأشري إىل نقاط هذا القسم من م يا أبنائي مسعتم أغلب الرواياتأنك ومبا

  :والقرائن بصورة إمجالية
لقد دلت الوصية على وجود مهديني حيكمون األرض بعد اإلمام املهدي  :النقطة األوىل

Xمتعددة٬، يف روايات ٬، وهذا املعىن مل تتفر}د به الوصية بل عشر مهدياً كما تقدم ا٬، وهم إثن
  : وإليكم بعضاً منها

 .)١() يقوم القائم منا مث يكون بعده اثنا عشر مهدياً: (قال Xعن اإلمام السجاد 
ثنا عشر مهدياً من ولد ا Xمن�ا بعد القائم  إنّ: (إنه قال Xالصادق اإلمام عن و

  .)٢() Xاحلسني 
إين مسعت من  ٬،يا ابن رسول: Xقلت للصادق جعفر بن حممد ( :قال ٬،وعن أيب بصري

ومل يقل  اثنا عشر مهدياً :لإمنا قا :الفق. يكون بعد القائم اثنا عشر إماماً: نه قالأ Xأبيك 
 .)٣( )ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا ومعرفة حقنا ٬،اثنا عشر إماماًً

واخصص  ٬،اللهم صل عليه وعلى آله من آل طه ويس( :قال٬، Xعن اإلمام الرضا و
وليك ووصي نبيك وأخا رسولك ووزيره وويل عهده إمام املتقني وخامت الوصيني خلامت النبيني 

وابنته البتول وعلى سيدي شباب أهل اجلنة من األولني واآلخرين وعلى األئمة  حممد 

                                               
 .٤٠٠ص ٣ج :شرح األخبار -١
  .٤٩ص: مختصر بصائر الدرجات -٢
  .١١٥ص ٥٣ج :بحار األنوار ،٢١١ص: الدرجات، مختصر بصائر ٣٥٨ص :آمال الدين -٣
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 وعلى الراشدين املهديني السالفني املاضيني وعلى النقباء األتقياء الربرة األئمة الفاضلني الباقني
  .)١()....بقيتك يف أرضك القائم باحلق يف اليوم املوعود وعلى الفاضلني املهديني األمناء اخلزنة

    لتصلن هذه Óذه(: إىل احلرية فقال Xخرج أمري املؤمنني : قال ٬،وعن حبة العرين
وليبنني باحلرية مسجداً  ٬،حىت يباع الذراع فيما بينهما بدنانري   وأومى بيده إىل الكوفة واحلرية

مسجد الكوفة ليضيق عنهم  ألنّ ؛فيه خليفة القائم عجل اهللا فرجه له مخسمائة باب يصلي
  .)٢() ...وليصلني فيه اثنا عشر إماماً عدالً

نّ اثين عشر إماماً عدالً سيصلون يف أن ٬، وتبي}م عن زمن الظهورنّ الرواية تتكلّأومن الواضح 
٬، مسجد الكوفة ال يسع ويضيق بالناس٬، والسبب هو أنّ مخسمائة بابيكون له يßبىن و مسجد

  .عشر أماماً عدالً غري املهديني اإلثين عشر نافمن هم هؤالء اإلث
فيها مسجد سهيل الذي مل  (... :يف ذكر الكوفة قال Xوعن أيب جعفر وأيب عبد اهللا 

ومنها يظهر عدل اهللا وفيها يكون قائمه والقوام من بعده وهي  ٬،يبعث اهللا نبياً إال وصلى فيه
  .)٣( )منازل النبيني واألوصياء والصاحلني

  !؟ غري املهديني اإلثين عشر Xفمن هو هؤالء القو}ام بعد القائم 
مبناسبة والدة اإلمام  Xالوارد عن احلسن العسكري  دعاء اليوم الثالث من شعبانويف 
 ٬،املمدود بالنصرة يوم الكرة   احلسني أي     وسيد األسرة (...: قال فيه Xاحلسني 

واألوصياء من  ٬،والفوز معه يف أوبته ٬،والشفاء يف تربته ٬،األئمة من نسله أناملعوض من قتله 
  .)٤( )عترته بعد قائمهم وغيبته حىت يدركوا األوتار ويثأروا الثار ويكونوا خري أنصار

 .هذا الدعاء والذي قبله غري املهديني االثين عشرفمن هؤالء األوصياء الذين ذكرهم 
   ..).فليسلمها إىل ابنه( :٬، فقالتابناً Xأثبتت الوصية أنّ لإلمام املهدي  :النقطة الثانية
وهذا املعىن تؤيده روايات كثرية٬، ذكرناها٬،  ٬،وأبناًذرية  Xلإلمام املهدي  وهذا معناه أنّ

   :وسنذكرها هنا إمتاماً للفائدة
  :جود الذرية عموماً فهوما دل على وأم}ا 

                                               
  . ٤٠٣ص: فقه الرضا -١
  .١١٢ص ٣ج :X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ٥٤٠ص ٤ج :، جامع أحاديث الشيعة٢٥٣ص ٣ج :التهذيب -٢
 .٢٥٥ص ٥ج :، وسائل الشيعة طبعة آل البيت٧٦ج :، آامل الزيارات٣١ص ٦ج :التهذيب -٣
   . ٨٢٦ص: ، مصباح المتهجد٥٤٣ص: المصباح للكفعمي -٤



  ٥٣ .............................. القسم الثالث/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 
اللهم كن لوليك القائم بأمرك حممد ( :قال يف أحد األدعية املشهورة X وعن الصادق

بن احلسن املهدي عليه وعلى آبائه أفضل الصالة والسالم يف هذه الساعة ويف كل ساعة ولياً 
فيها طوالً وعرضاً وجتعله وحافظاً وقائداً وناصراً ومؤيداً حىت تسكنه أرضك طوعاً ومتتعه 

   .)١( )وذريته من األئمة الوارثني
يف كيفية الصالة على حممد وآل حممد إىل أن يصل  Xجاء يف الدعاء عن اإلمام املهدي و

اللهم أعطه يف نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته : (... Xإىل نفسه فيقول 
وصل على وليك  :Xإىل قوله ...  به نفسه وعدوه ومجيع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر

وبلغهم أقصى آماهلم دنيا  ٬،وزد يف آجاهلم ٬،ومد� يف أعمارهم ٬،ووالة عهده واألئمة من ولده
 .)٢( ..) وآخرة
اللهم أعطه يف نفسه ( :لإلمام املهدي يف عصر الغيبة Xجاء يف دعاء اإلمام الرضا و

ـَد¡ه وذريته وأمته ومجيع رعيته  ما تقر به عينه وتسر به نفسه وجتمع له ملك وأهله و و ل
اللهم صل على والة عهده واألئمة من بعده وبلغهم آماهلم  :ن يقولأإىل ... اململكات كلها

  .)٣( ...) وزد يف آجاهلم وأعز نصرهم
  :Xلإلمام املهدي  وأم}ا ما دل على وجود ابنٍ
٬، ٬X، منها الرواية األخرية املتقدمة اليت أفردت إبناً للمهدي فتوجد روايات يف ذلك

  :وخصته بالدعاء٬، مضافاً إىل ما يلي
أحدامها تطول حىت يقول : لصاحب هذا األمر غيبتني إنّ: (أنه قال Xاهللا  عن أيب عبد

ذهب حىت ال يبقى على أمره من أصحابه : قتل ويقول بعضهم: مات ويقول بعضهم: بعضهم
  .)٤( )املوىل الذي يلي أمره غريه إالّ ع على موضعه أحد من ولده واليطلّ يسري الإال نفر 

 حىت تطول إحدامها: غيبتني األمر هذا لصاحب إنّ: (Ëذا املنتورواه النعماين يف الغيبة 
 من أمره على يبقى فال ذهب٬،: يقول وبعضهم قتل٬،: يقول وبعضهم مات٬،: بعضهم يقول

 يلي الذي املوىل إالّ غريه٬، وال ويل من أحد موضعه على يطلع ال يسري٬، نفر إالّ أصحابه

                                               
  . ٣٤٩ص ٤٩ج :، بحار األنوار١٩١ص ١ج: إقبال األعمال -١
  .٣٠١ص: ، جمال األسبوع١٨٦ص: غيبة الطوسي -٢
   .٦١ص: ، مفاتيح الجنان٤٠٩ص: ، مصباح المتهجد٣٠٩ص: جمال األسبوع  -٣
 .١٦٢ص: غيبة الطوسي -٤
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 كفاية فيه لكان احلديث هذا إالّ الغيبة يف يروى يكن مل ولو :وعلّق عليه النعماين بقوله٬، )أمره
  .)١( تأمله ملن

مث قام إليه رجل من صلب أبيه وهو من  : (...أنه قال يف حديث طويل Xعن الباقر 
اهللا  فو ٬،هذا ما تصنع يا :فيقول ٬،وأشجعهم بقلبه ماخال صاحب هذا األمرأشد الناس ببدنه 

فيقول املوىل الذي ويل ! ؟ أم مباذا جفال النعم أفبعهد من رسول اهللا إإنك لتجفل الناس 
 نّإواهللا فالن أي  أسكت يا :فيقول القائم. لتسكنت أو ألضربن الذي فيه عيناكواهللا  :البيعة

 :فيقول فيأتيه فيقرأ العهد من رسول اهللا  ٬،هات يل العيبة معي عهد من رسول اهللا 
جعلين اهللا فداك  :فيعطيه رأسه فيقبل بني عينيه مث يقول ٬،عطين رأسك اقبلهأجعلين اهللا فداك 

  .)٢( )... جدد لنا البيعة فيجدد هلم البيعة
هذا األمر غيبة يف بعض هذه يكون لصاحب : (أنه قال Xعن أيب جعفر حممد بن علي 

ن حىت إذا كان قبل خروجه أتى املوىل الذي كا   وأومى بيده إىل ناحية ذي طوى    الشعاب
: فيقول .حنو من أربعني رجالً: فيقولون؟  كم أنتم هاهنا: معه حىت يلقى بعض أصحابه فيقول

لناويناها معه مث يأتيهم من واهللا لو ناوى بنا اجلبال  :فيقولون. كيف أنتم ولو رأيتم صاحبكم
أشريوا إىل رؤسائكم أو خياركم عشرة فيشريون إليهم فينطلق Óم حىت يلقوا  :القابلة ويقول

  .)٣( ...)صاحبهم ويعدهم الليلة اليت تليها
كأين برايات من مصر (: قال: Xيف اإلرشاد عن الرضا ) رمحه اهللا(املفيد  الشيخ وروى

  .)٤( )بن صاحب الوصياتامقبالت خضر مصبغات حىت تأيت الشامات فتهدى إىل 
  .٬، ومن هو ابنه غري أمحد املذكور يف وصية رسول اهللا فمن هو صاحب الوصيات

يف  كماألمساء الثالثة اليت ذكرت يف الوصية حت باأنّ بعض الروايات صر} :النقطة الثالثة
ه يبايع بني إن�(:  وذكر املهدي  يقول  مسعت رسول اهللا : اليمان قالحذيفة بن  رواية

  .)٥( )فهذه أمساءه ثالثتها٬، قام امسه أمحد وعبد اهللا واملهديالركن وامل
  .سم األول املذكور يف الوصيةما جاء يف ذكر اال :النقطة الرابعة

                                               
 .١٧٦ص: غيبة النعماني -١
  . ٢٢٧ص: بشارة اإلسالم -٢
 . ١٨٧ص: غيبة النعماني -٣
 .٢٥٠ص: رشاداإل -٤
  .٣٠٥ص :غيبة الطوسي -٥



  ٥٥ .............................. القسم الثالث/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 
احلقوا به مبكة : (إىل أن قال ... ٬، يف حديث طويل وقال رسول اهللا : الرواية األوىل

  . )١( )فإنه املهدي وأمسه أمحد
هللا كنوزاً بالطالقان٬، ليس بذهب وال  إنّ: (٬، قالXفعن اإلمام الباقر  :الثانيةالرواية 

أمحد٬، يقودهم شاب من بين هاشم على بغلة  .. أمحد: إثنا عشر ألفاً خبراسان شعارهم ٬،فضة
عصابة محراء٬، كأين أنظر إليه عابر الفرات٬، فإذا مسعتم بذلك فسارعوا إليه ولو شهباء٬، عليه 

  . )٢( )على الثلج حبواً
٬، واسم أبيه أسم أيب رسول ما دل على أنّ املهدي امسه اسم رسول اهللا  :النقطة اخلامسة

  .اهللا 
يبق من الدنيا إال لو مل (: قال رسول اهللا : قال ٬،عن عبد اهللا بن مسعود :الرواية األوىل

 ميأل مين يواطئ امسه امسي واسم أبيه اسم أيب يوم لطول اهللا تعاىل ذلك اليوم حىت يبعث رجالً
  .)٣( )ًكما ملئت ظلما األرض عدالً

املهدي امسه امسي واسم أبيه اسم : (قال رسول اهللا  إنّ ٬،عن أيب الطفيل :الرواية الثانية
  .)٤( )أيب

 :Xلعلي بن أيب طالب  ٬، قال أنا أبن الذبيحني: يقول كانومن املعروف أنّ النيب 
  .)٥( )أنا ابن الذبيحني ٬،يا علي(

إمساعيل بن نيب هو : ٬، والثاينعبد اهللا٬، وهو األب املباشر للنيب : واملقصود بالذبيحني مها
  .Xالرضا اإلمام ٬، كما بني ذلك )عليهما السالم(اهللا إبراهيم 

ابن موسى  سألت أبا احلسن علي: قال ٬،عن أبيه٬، بن فضالعلي بن احلسن بن علي عن 
يعين إمساعيل ابن (: أنا ابن الذبيحني قال: عن معىن قول النيب  )المالس همايعل(الرضا 

  .)٦( )وعبد اهللا بن عبد املطلب )المالس همايعل(إبراهيم اخلليل 

                                               
  .٦٨ص: المالحم والفتن -١

 .٣٤٣ص :منتخب األنوار المضيئة ٢-
 .١٨٠ص: الغيبة للطوسي ٣-
  .١٥٧ص: المالحم والفتن -٤

 .٣٦٨ص  ٤ج: من ال يحضره الفقيه٥- 
 .٥٥ص: الخصال٦- 
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 إن هذا٬، يا: (... يف جوابه ملن أراد أن يستهزء به أنه قال Xروي عن موسى بن جعفر و
 خليل إبراهيم ابن ٬،اهللا ذبيح إمساعيل ابن ٬،اهللا حبيب حممد ابن فأنا النسب تريد كنت

  . )١(...)اهللا
٬، ليس هو واسم أبيه اسم أيب رسول اهللا  فاملهدي الذي يكون امسه اسم رسول اهللا 

٬، بل املقصود  Xإذ أنّ اسم أبيه هو احلسن العسكري ٬،Xاإلمام حممد بن احلسن العسكري 
هو املهدي األول  باملهدي الذي يكون امسه اسم رسول اهللا واسم أبيه اسم أيب رسول اهللا 

٬، )هديأمحد٬، عبد اهللا٬، امل( :ثالثة ٬، وذكر له أمساءيف ليلة وفاته الذي ذكره رسول اهللا يف وصيته
٬، مساعيلإ٬، واسم أبيه ألنّ امسه أمحد ؛الذي احتج بوصية رسول اهللا  Xفهو أمحد احلسن 

 ٬،Xالذي بشر به عيسى ) أمحد( :الذي ذكره القرآن وهو فأصبح امسه كإسم رسول اهللا 
 م¡ن  ي د يَّ ب ي£ن  لÊم ا مُّص دِّقاً إِلَي£كُم اللªه¡ ر ̈سولُ إِنِّي إِس£ر ائ¡يلَ ب نِي ي ا م ر£ي م  اب£̈ن ع¡يس ى قَالَ و إِذْ﴿

 س¡ح£رË ه ذَا قَالُوا بِالْب يِّن ات¡ ج اء̈هم فَلَمَّا أَح£م ̈د اس£̈م̈ه ب ع£د¡ي م¡ن ي أْت¡ي بِر ̈سولٍ و ̈مب شِّراً التَّو£ر اة¡
Ë٢(﴾مُّبِني(.   

  .الذي هو أيب رسول اهللا إمساعيل  كما ويكون اسم أبيه اسم أيب رسول اهللا 
٬، وهي أنّ لفظ املهدي ال ميكن أن يكون املقصود به املعىن يؤكد احلقيقة اليت تقدمت وهذا

٬، بل املقصود به املهدي األول أمحد وصي ورسول اإلمام يف بعض الروايات Xاإلمام املهدي 
  .Xاملهدي 

أبوه  Xومن خالل ما تقد}م يرتفع توهم التعارض بني الروايات اليت تقول بأنّ املهدي 
٬، كما ويرتفع ٬، وبني الروايات اليت تقول اسم أبيه اسم أيب رسول اهللا Xاحلسن العسكري 
 استناداً للروايات املتقدمة املنقولة عن النيب  أنّ أسم أيب املهدي هو عبد اهللا٬،ما قاله بعضهم ب

٬، بل املقصود اهللا عبد  اهللايف قول رسول أيب  باسم٬، فليس املراد القائلة بأنّ اسم أبيه أسم أيب
  . Xإمساعيل 

أورده صاحب كتاب الصراط الذي ومن هنا ندخل يف بيان الرد على اإلشكال الثاين 
وايات الصحيحة خمالفة للر أنّ رواية الوصية وروايات املهديني : املستقيم٬، ويتلخص فيما يلي

                                               
 .٢٨ص ٢ج: بأعالم الهدى إعالم الورى -١
    .٦: الصف -٢
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 اهلرج٬، فيها يوماً أربعني إالّ الدنيا من ميض مل٬، وأن}ه دولة٬، بأن}ه ليس بعد القائم املتواترة الشهرية

  .هذه خالصة اإلشكال الثاين .الساعة وقيام األموات٬، خروج وعالمة
 :٬، فقالإليها رواية عن النيب ضاف أوذكره صاحب الصراط املستقيم يف موضع آخر و

 روي ما وهي بعده٬، من أوالده قيام من شاذة رواية يف إالّ واردة دولة X املهدي بعد ليس(
 يف واملهدي آخرها٬، مرمي بن أوهلا٬، وعيسى أنا أمة Ûلك لن(:  النيب قول من عباس ابن عن

 ميضي ال أنه الروايات وأكثر دولته٬، بعد دولة على تدالن أنس٬، وهاتان عن روي ومثله). وسطها
  .)١( )للحساب األموات خروج وعالمة اهلرج٬، زمان وهو يوما٬ً، بأربعني القيامة قبل إالّ

٬، علّق عليها الشيخ لفترة أربعني يوماً هذه الروايات تدل على خلو األرض من احلجة وألنّ
٬، جوبة متعددة ال يسعنا ذكرها اآلن٬، وأجاب عنها بأاحلر العاملي٬، بعد أن أورد الكالم املتقد}م

  ).٣٦٥ص(بالربهان على الرجعة وميكنكم مراجعتها يف كتابه اإليقاظ من اهلجعة 
  :نقطتنيلكن الذي يهمنا الوقوف على 

وايات الصحيحة املتواترة للر ة رواية الوصية وروايات املهديني دعوى خمالف: األوىل
  .دولة٬، بأن}ه ليس بعد القائم الشهرية

عن هذا التوهم يف الليلة مت اإلجابة ٬، وقد تقد}لرواية الوصية بأ¤ا شاذّة هوصف: الثانية
  .ليست بشاذّة٬، وتقدم أ¤ا املاضية

  :ا ينحصر كالمنا يف النقطة األوىل٬، وهي تنحل إىل فرعنيفمن هن
للروايات الصحيحة املتواترة  دعوى خمالفة رواية الوصية وروايات املهديني : األول
  .الشهرية

  .دولة Xدعوى ليس بعد القائم : الثاين
ألنّ الروايات  ؛الروايات الصحيحةهديني ال ختالف فروايات امل ٬،الفرع األولأم}ا ما يتعلق يف 

  :أقسام بلحاظ داللتها على عدد املعصومني مخسة على 
  .ثنا عشرا الروايات اليت بينت أنّ األئمة : القسم األول

                                               
، الصراط ٧٧ص :، تاج المواليد٣٨٧ص ٢ج: اإلرشاد، ٤٧٨ص :آتاب سليم بن قيس بتحقيق محمد باقر األنصاري -١

هذا اإلشكال عديد من العلماء، منهم الشيخ المفيد والشيخ  وقد ذآر. ٢٦٦ص: ، روضة الواعظين٢٥٤ص ٢ج :المستقيم
دولة ألحد، إّال ما  Xبأنه ليس بعد دولة القائم : وجاءت الرواية الصحيحة: الطبرسي، وأنقل لكم ما قاله الطبرسي، قال

من  Xت أّنه لن يمضى روي من قيام ولده إن شاء اهللا تعالى ذلك، ولم ترد به الرواية على القطع والثبات، وأآثر الروايا
: إعالم الورى. الدنيا إّال قبل القيامة بأربعين يومًا، يكون فيها الهرج، وعالمة خروج األموات، وقيام الساعة، واهللا أعلم

  .٢٩٥ص ٢ج
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  .الروايات اليت دلت على أنّ األئمة ثالثة عشر: القسم الثاين
  .إثين عشر الروايات اليت دلت على أنّ املهديني : القسم الثالث
  .وهي رواية واحدة .أحد عشر الروايات اليت دلت على أنّ املهديني : القسم الرابع

إثين  ٬، واملهديني إثين عشر دلت على أنّ األئمة الروايات اليت : القسم اخلامس
  .ينقلها الشيخ الطوسي وهي رواية الوصية اليت .عشر

  :خالفة املزعومة ميكن تصويرها بنيفامل
٬، وبني القسم الثاين الذي يدل على أنّ عدد األئمة اثين عشربني القسم األول الذي : أوالً

  .يدل على أنّ عدد األئمة ثالثة عشر
٬، ببيان أنّ روايات القسم ي املخالفة والتعارض بني القسمنيوميكن اإلجابة عن ذلك بنف

ه يف دراستنا لروايات ٬، وهذا ما سنتعر}ف علييها داللة على احلصر باالثين عشراألول ليس ف
 نيإذ التعارض إمنا يتصور ب يكون بني القسمني خمالفة وتعارض٬،فال  .سيأيتالقسم الثاين كما 

  .٬، فال يوجد بينهما تعارضواإلثبات٬، وكال القسمني مثبتني النفي
  .املتقدم يف القسم األول والثاين ٬، ويأيت فيه نفس الكالمسم الثالث والرابعبني الق: ثانياً
أم}ا بني القسم الثاين والثالث٬، فتوجد بينهما مقابلة ال تعارض٬، والسر يف هذه املقابلة : لثاًثا
 فيكون عدد األئمة تارة يعد مع األئمة ٬، من املهديني االثين عشر Xأنّ املهدي األول : هو

فيكون  ٬، وتارة أُخرى يعد مع املهديني عشر أحد٬، وباملقابل يكون عدد املهديني ثالثة عشر
  . اثين عشر كما ويكون عدد األئمة ٬، اثين عشر  عدد املهديني

هو علو مقامه ومرتلته وأفضليته على مجيع  مع األئمة  Xاملهدي األول  والسر يف عد}
  .٬، كما ثبت ذلك فيما تقد}مبعده املهديني الذين يأتون من

Õعشر٬، واملهديني كذلك٬، وهذا و الدال على أنّ األئمة اثين إالّ القسم اخلامس وه فلم يبق
  .بني هذا القسم واألقسام األربعة املتقدمة بعد معرفة ما تقدم تعارض٬، فال جامع لكل الروايات

  ! ؟ ن املخالفة اليت ادعاها املستشكلفأي
  .دولة ٬X، وهو دعوى ليس بعد القائم لق بالفرع الثاينوأم}ا ما يتع

هي امتداد لدولة اإلمام  إذ أنّ دولة املهديني  احلقيقة ليس هذا إالّ توهم حمض٬، ففي
٬، حيث وهذا ما ذكره الشيخ احلر العاملي ٬، وليس هي دولة أُخرى٬،Xاملهدي حممد بن احلسن 
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 ثانية٬، دولة أل¤ا ؛الرجعة ينايف فال مبتدأة دولة X املهدي دولة بعد ليس املراد يكون أن( :قال

  .)١() الدولتني بني فاصلة كو¤ا حيتمل يوما واألربعون
 ينايف فال مبتدأة دولة X املهدي دولة بعد ليس املراد يكون أن: أعين قوله   وهذا القول 

  :تدل عليه هذه الرواية   ثانية  دولة أل¤ا ؛الرجعة
قال رسول اهللا : عن سلمان الفارسي٬، قال ٬،بن قيس اهلاليلعن سليم  ٬،عن أبان بن تغلب

فاعلموا أن اهللا تعاىل يبعث يف : قال. بلى: قالوا ؟ باملهدي   أيها الناس    أال أبشركم (: 
وهو . أميت سلطاناً عادالً وإماماً قاسطاً ميأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت جوراً وظلماً

٬، وال يكون أال وال خري يف احلياة بعده. التاسع من ولد ولدي احلسني٬، امسه امسي وكنيته كنييت
  .)٢( )قيامة بأربعني يوماًقبل ال انتهاء دولته إالّ

 والقول بانّ ٬،ن يكون هلا امتداد طويلأهي آخر الدول٬، فال بد  دولتهم  نّأومن املعلوم 
٬، بل عن الدليل عني يوماً قول خالٍبعد شهادته بأرب Xمام املهدي القيامة تقوم على شخص اإل

ذ إ ٬،االعتباركما أنه ال يساعده . نّ روايات املهديني تبطل ذلكيث إح الدليل قائم على خالفه٬،
اهللا دينه على  يظهر ٬، وXاإلمام املهدي ليخرج  طويالًسالم واملسلمون دهراً كيف ينتظر اإل

٬، كما جاء يف بعض الرواياتبعد سبع سنني  Xيتوىف مث ٬، كله ولو كره املشركون الدين
  !؟ وتكون بعده الرجعة

لكنه يف ٬، وخبار املهديني وبني أخبار الرجعةأ التنايف بنيلكن احلر العاملي توهم أيضاً ب
  . احلقيقة ال تنايف بينهما

شر ظاهرة يف ع اثناسبب توهم التنايف هو اعتقاده بأنّ الروايات اليت دلت على أنّ األئمة و
 كثرية أيضا عشر االثين يف  األئمة حصر وأحاديث( :احلصر كما صر}ح بذلك٬، فقال

٬، كما سيأتينا أيضاً عند دراستنا للروايات الدالة باالثين عشر احلصروتقدم عدم وجود . )٣()جداً
  .على كو¤م ثالثة عشر

 بن اهللا عبد بن حممد: ه الشيخ النعماين يف كتاب الغيبةما رواوحيتمل أنّ سبب التوهم هو 
 دخل(: قال ٬،اخلزاز علي بن احلسن عن رشيد٬، بن سليمان بن علي عن أبيه٬، عن احلمريي٬، جعفر

                                               
 .٣٦٧ص: اإليقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة -١
 .٤٧٨ص: آتاب سليم بن قيس بتحقيق محمد باقر األنصاري  -٢
 .٣٦٥ص: اإليقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة -٣
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 إين: له فقال نعم٬،: قال ؟ إمام أنت: له فقال X الرضا احلسن أيب على محزة أيب بن علي
 :فقال .عقب وله إالّ اإلمام يكون ال: يقول )المالس همايعل( حممد بن جعفر جدك مسعت

 يكون ال: X جعفر قال إمنا ٬،X جعفر قال هكذا ليس ؟ تناسيت أو شيخ يا أنسيت
 عقب ال فإنه )المالس همايعل( علي بن احلسني عليه خيرج الذي اإلمام إالّ عقب وله إالّ اإلمام

  .)١( )يقول جدك مسعت هكذا فداك جعلت صدقت: له فقال ٬،له
٬، فحمل لفظ تكون الرجعة Xرتكز يف ذهنه أنّ بعد اإلمام املهدي مومبا أنّ احلر العاملي 
 بن احلسني عليه خيرج الذي اإلمام إالّ عقب وله إالّ اإلمام يكون ال( :اإلمام الوارد يف الرواية

٬، واحلال أنّ الروايات اليت ٬X، على اإلمام املهدي )له عقب ال فإنه )المالس همايعل( علي
ها ٬، وال تصلح هذه الرواية ملعارضتكثرية جداً Xتثبت الذرية لإلمام املهدي حممد بن احلسن 

نّ إحيث  ٬X، وهو أنّ الرجعة تكون بعد اإلمام املهدي بناء على الفهم املعروف عندهم
  .٬X، وكو¤م والة عهد أبيهم Xتثبت هلم اإلمامة بعد أبيهم  روايات املهديني 

اليت رواها وهذه الرواية  نّ مقتضى اجلمع بني الروايات اليت تقول حبكم املهديني إمث 
 إالّ: (٬X، وهو املقصود بلفظ اإلمام بقوله  أن حتمل على املهدي الثاين عشرالشيخ النعماين

  ).له عقب ال فإنه )المالس همايعل( علي بن احلسني عليه خيرج الذي اإلمام
٬، كما أن}ه ال تعارض ني أخبار الرجعة وأخبار املهدينيوبالتايل يتضح عدم وجود تعارض ب

  .بني روايات األئمة االثين عشر وروايات املهديني 
ا م}أو): اهللا همحر(قال ٬، حممد صادق الصدر عن هذا اإلشكال السيدكما وأجاب عن ذلك 

ريد بدولة القائم نظام أُن إ نهأل ؛مر صحيحأه ليس بعد دولة القائم دولة ألحد٬، فهو ن}أما ذكر من 
وليس وراءه حكم  ٬،و حتقيقاً على ما سنسمعأىل ¤اية البشرية تقريباً إحكمه فهو نظام مستمر 

  .آخر
 ٬،مر غري حمتملأفهو  حبيث تنتهي البشرية بعده مباشرة٬، ٬،ريد به حكمه ما دام يف احلياةأُن إو

 نّإوروايات ٬، ولياءوروايات األ٬، ايات على نفيه كروايات الرجعةمر تدل كثري من الروأنه أل
بل تدل على ذلك بعض آيات القرآن كآية دابة  على شرار اخللق وغري ذلك٬، الّإالساعة ال تقوم 

  .Xاألرض بعد العلم بعدم خروجها يف زمن املهدي نفسه 

                                               
  .٤٣٥ص: ، دالئل اإلمامة٢٢٤ص: غيبة الشيخ الطوسي -١
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 نه}إ :من ذلك القول منا يرادإوالنظام سوف يستمر٬، و Xذن فالبشرية ستبقى بعد املهدي إ

  .ليس بعد دولة القائم دولة ألحد من املنحرفني والكافرين على الشكل الذي قبل ظهوره
 ...قبل القيامة بأربعني يوماً ه لن ميضي من الدنيا إالّوأكثر الروايات أن}: ا قولهم}أو( :وقال

 .قبل القيامة بأربعني يوماً  ي ميوت أ  ة سريفع فهذه الروايات سنسمعها٬، ومؤداها أن احلج}
قد يوجد بعد زمن املهدي  ٬،مام املهدي بل شخص آخروسنرى أنه ليس املراد باحلجة شخص اإل

X ١() بدهر طويل(.  
ما : قال Xعن أيب عبد اهللا  :إىل مضمون ما جاء يف هذه الروايةيشري السيد الصدر : أقول

٬، وال تنقطع حجة يعرف احلالل من احلرام٬، ويدعو إىل سبيل اهللاوهللا تعاىل فيها  الّإزالت األرض 
 باب التوبة فال ينفع نفسا٬ً، أغلق أربعني يوماً قبل القيامة٬، وإذا رفعت احلجة الّإاحلجة من األرض 

  .)٢(أولئك شرار خلق اهللا وهم الذين يقوم عليهم القيامة . اآلية .. ميا¤ا مل تكن آمنت من قبلإ
  .أيضاً ٬، واملهديون حججXفاملوجود فيها انقطاع احلجة ومل يرد فيها أسم اإلمام املهدي 

  .)٣( )يضاًأحججاً  األئمةوصياء أوصياء األنبياء وأن كان إو( :قال العالمة اàلسي 
 فهم حجج٬، ٬، كما ثبت يف الروايات املتقدمةXمام املهدي وصياء اإلأن هم فاملهديو

يقاظ من اهلجعة٬، ر احلر العاملي يف كتابه اإلوألجل ورود لفظ احلجة يف الروايات فس} ٬،يضاًأ
رض من احلجة وبني احلجة بالعقل يف ثاين وجه من وجوه اجلمع اليت ذكرها بني عدم خلو األ

أو حيمل احلجة فيها على : ٬، فقالني يوماً ومن بعدها تقوم القيامةربعأالروايات اليت تقول خبلوها 
: هللا على الناس حجتني إنّ( :مام والعقل٬، ملا رواه الكليين وغريه عنهم ما هو أعم من اإل

  .)٤() العقل: ٬، والباطنةنبياء واألئمة األ: ٬، والظاهرةظاهرة وباطنة
٬، ٬، ونلتقي ليلة غدè بإذن اهللا تعاىليف هذه الليلة اوإىل هنا يا أوالدي األعزاء ننهي كالمن

  .٬، والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني
* * *  

  
  

                                               
  .٤١٥ص: تاريخ ما بعد الظهور -١
 . ٣٣٩ص: آمال الدين -٢
  .١٤٩ص ٥٣ج :بحار األنوار -٣
 .٣٦٧ص: اإليقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة -٤



     

  :السادسةاحللقة 

אאא א

٬، وكيف يدفع ا ما يريد أن يقول يف هذه الليلةينتظرون أبيهم ليسمعو األوالد وجلس
ده فبادلوه السالم بأدب واحترام٬، فجلس يف مكانه٬، اإلشكال الثالث٬، فجاء األب وسلم على أوال

  ؟ هل يوجد سؤال يا أوالدي األعزاء :فقال
  .الكالم وإن كان دقيقاً لكنه واضح حبمد اهللا تعاىل ٬،كال يا أيب :األوالد

  .إذن لنتكلم يف رد اإلشكال الثالث :األب
  .تفضل يا أيب :األوالد

 البعدية تقتضي ال )١() بعدهم من(: قوله يف البعدية نّإ(: هوخالصة اإلشكال الثالث  :األب
٬، وعليه فيجوز كون هؤالء ﴾اللªه¡ ب ع£د¡ م¡ن ي ه£د¡يه¡ فَم ن﴿: تعاىل٬، بل تكون من قبيل قوله الزمانية
  .X نوابه وهم ٬،Xاملهدي  اإلمام زمان

 املهدي يعين حضرته فإذا: (الرواية يف قال: قلت إن: مث بعد ذلك يشكل وجييب٬، قال
 يكون أن جيوز٬، بعده البقاء على هذا يدل ال: قلت .التأويل هذا ينفي) ابنه إىل فليسلمها الوفاة
 ذلك يضر وال إمامته إىل يدعو من بعده يبقى أن جاهلية٬، وجيوز ميتة يكون لئال الوصية لوظيفة

  .)آبائه ويف فيه عشر االثين حصر يف
  :كالمه عد}ة نقاطولنا على 

  :البعدية على قسمني نّإ: األوىلالنقطة 
جاء علي : كما لو قلت بلحاظ الزمن٬،اليت يكون التأخر فيها وهي : البعدية الزمانية: ولاأل

بعد ق جميء علي حتق زمن نّإ :يأ املفهوم عرفاً من هذا التعبري البعدية الزمانية٬، نّإبعد حممد٬، ف
   .زمن جميء حممد

 م¡ن﴿: تعاىل قوله يف كما وهي اليت يكون التأخر فيها بلحاظ الرتبة٬، :البعدية الرتبية: الثاين
فيقدم الدين  .والدين الوصية عن متأخرة اإلرث مرتبة نّأ :يأ ٬،﴾د ي£نٍ أَو£ بِه ا ̈يوص¡ني  و ص¡يَّةé ب ع£د¡
  .ما أوصى به امليت مث تأيت رتبة اإلرثو

                                               
 .اثنا عشر مهديًاثم يكون من بعدهم : يقصد قوله  -١



  ٦٣ .............................. القسم الثالث/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 
 بالبعدية املراد أنّ الظاهر ولكن(: خراج اخلمس بعد املؤنةإلذا قال السيد اخلوئي يف حبث 

 املراد بل املؤنة٬، خراجإ عن متأخر اخلمس حدوث أن على لتدل الزمانية البعدية هي ليست
 اخلمس مرتبة نّإ يعين ﴾د ي£نٍ أَو£ بِه ا ̈يوص¡ني  و ص¡يَّةé ب ع£د¡ م¡ن﴿: تعاىل قوله نظري الرتبية البعدية
   .)١() ... والدين٬، الوصية عن متأخرة اإلرث مرتبة أنّ كما املؤنة٬، عن متأخرة
  : أن عرفنا املراد من البعديتني٬، أقول بعدو
 م¡ن ي ه£د¡يه¡ فَم ن﴿ :وهي قوله تعاىلاليت ذكرها يف اإلشكال ية الشريفة البعدية يف اآل نّإ :والًأ

 ٬، بل عن كل ماوالزمانياتاهللا جل ثناؤه خارج عن الزمن  ألنّ ؛زمانيةالال يراد منها  ﴾اللªه¡ ب ع£د¡
  .لذي أي}ن األين وهو األول واآلخرفهو ا ٬،هو من صفات املخلوق
ع الفارق٬، ففي اآلية جيب تأويل قياس م) من بعده اثنا عشر مهدياً( :لكن قياس قوله 

من بعده اثنا ( :قوله ٬، لكن ما املوجب لتأويلتعاىل مرتّه عن الزمن والزمانياتألنّ اهللا  ؛البعدية
  ؟  )عشر مهدياً

اعترف بوجود  صاحب اإلشكال٬، و نفس لدليل قائم على خالف هذا التأويلا نّإ :ثانياً
٬، يضاًأبتأويل آخر ال دليل عليه  أيضاً أوهلانه أ الّإقرينة من نفس رواية الوصية تبطل هذا التأويل 

 ٬،الت يعتقدها شخص وال يعتقدها آخرصرف احتمال٬، والدين ليس جمموعة احتما الّإوليس هو 
 هذا ينفي) ابنه إىل فليسلمها الوفاة املهدي يعين حضرته فإذا: (الرواية يف قال: قلت إن: (فقال

  ).... اخل التأويل٬،
  .)مهدياً عشر اثنا بعده من يكون مث٬، إماماً عشر اثنا فذلك( :قال النيب  نّإ :ثالثاً

 احلكم يف التشريك وهو حرف عطف يدل يف لغة العرب على٬، )مث(حيث جاء حبرف 
وهذا يدل على ٬، )٢(والتراخي  الترتيب على يدل عطف حرف مث: اجلوهري قال .والترتيب

  :مرينأ
 ٬،هلم املرتبة األوىل ئمة األ نّأمبعىن  ٬، وبني املهديني الترتب بني األئمة : ولاأل

  .ومن بعدهم تأيت رتبة املهديني 
  .كذلك  كما كان األئمة اًتشريك املهديني يف كو¤م حجج: الثاين

  .ميكن محلها على البعدية الرتبية ال خرىأُروايات جاء يف وهذا املعىن 

                                               
  .٢٧٠ص :األول، شرح: آتاب الخمس -١
 .٨٩ص ١٦ج :تاج العروس -٢



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

 عشر أحد القائم بعد منا نّإ ٬،محزة باأ يا( :قال أنه طويل حديث يف X اهللا عبد أيب نفع
  .)١( )Xاحلسني ولد من مهدياً

   .)٢( )X احلسني ولد من مهدياً عشر اثين X القائم بعد منا نّإ( :X وعنه
 ٬،اهللا رسول بن يا: عليه اهللا صلوات حممد بن جعفر للصادق قلت(: قال ٬،بصري أيب عنو
 ومل مهدياً عشر اثين: قال إمنا: فقال٬، إماماً عشر اثين القائم بعد يكون: قال أنه أبيك من مسعت

   .)٣( )حقنا ومعرفة مواالتنا إىل الناس يدعون شيعتنا من قوم ولكنهم ٬،إماماً عشر إثنا يقل
 فَم ن﴿: وقياسها على قوله تعاىل! ؟ الرواياتعدية الرتبية يف كل هذه القول بالبل يصح هف
نها البعدية الرتبية من هذه الروايات بأنّ املراد منسان العريب ؟ وهل يفهم اإل﴾اللªه¡ ب ع£د¡ م¡ن ي ه£د¡يه¡

   ؟ ال الزمانية
 ٬،Xواحلسن للحسني  ٬،Xيسلمها للحسن أن  X اًأمر علي نّ النيب إ :رابعاً

تكون يف ٬، فإن كانت البعدية يف اإلمام اآلخر زمانية كذلك وهكذا كل إمام يسلمها آلخر بعده
  .لوحدة السياق ن كانت رتبية فكذلك٬،إ٬، واملهديني

 من(: كما يف قول النيب  ٬،م رتبية يثبت املطلوبأالبعدية سواء كانت زمانية  نّإ :خامساً
 بعدي٬، من علياً فليوال ريب٬، غرسها عدن جنة ويسكن ممايت٬، وميوت حيايت٬، حييا أن هسر�

   .)٤( )طينيت من خلقوا عتريت فإ¯م٬، بعدي من باألئمة وليقتد
 مرتبة X املؤمنني ألمري الثابتة الوالية بأنّ خرباً تعطينا التعابري هذه فإنّ :ميينقال العالمة األ

 أريد سواء واألولوية٬، باألولية املرتبتني بني التفاوت حفظ مع الرسالة٬، لصاحب ثبت ما تساوق
  .)٥( )الرتبة يف البعدية أو الزمانية٬، البعدية )بعدي( لفظ من

 فكلمة أكثرها٬، أو كلها احلديث ألفاظ يف )بعدي( كلمة لوجود(: وقال السيد علي امليالين
 يستظهر رمبا: رتبية بعدية أو زمانية بعدية اإم} ٬،هذه البعدية ألنّ ؛املعىن هذا يف صرحية )بعدي(

 الرتبة يف عداي ما أي غريي٬، أي )بعدي وليكم علي( رتبية٬، البعدية تكون أن األوىل بالدرجة
 يدل بعدي٬، من وليكم علي والظرف٬، الزمان مبعىن )بعدي( كلمة كانت إذا أما. وليكم علي

                                               
، ١٤٥ص ٥٣ج :، بحار األنوار١٥٨ص: ، و٣٨ص: ، مختصر بصائر الدرجات٤٧٨ص: غيبة الشيخ الطوسي -١

 .٣٦٢ص: ، اإليقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة٧٧ص ٤ج :Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي 
 .١٤٨ص  ٥٣ج: ، بحار األنوار١٨٢ص: ، و٤٩ص: مختصر بصائر الدرجات -٢
 .٥١٦ص ١٠ج: مستدرك سفينة البحار، ٢١٢ص: ، مختصر بصائر الدرجات٣٨٥ص: آمال الدين -٣
 .٥ص ٣ج :مناقب ابن شهر آشوب -٤
 .٣٧٧ص ١ج :الغدير -٥



  ٦٥ .............................. القسم الثالث/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 
 أسقط ملا وإالّ فصل٬، بال اهللا رسول بعد املؤمنني ويل املؤمنني أمري أنّ على الكلمة هذه وجود
  .)١( )بعدي( كلمة بإسقاط احلديث هذا حرفوا املّ احلديث٬، يف )بعدي( كلمة بعضهم

 عشر ثناا بعدهم ومن إماماً عشر اثنا بعدي سيكون إنه ٬،علي يا( :فكذلك قوله 
  ).مهدياً

بعد األئمة بلحاظ الزمن  حجج املهديني  نّإفسواء كانت البعدية زمانية أم رتبية يثبت 
  .يضاًأوبلحاظ الرتبة 

٬، نفس هذا املعىن ء فسرنا البعدية زمانية أم رتبية٬، سوابعد النيب  Xفعلي بن أيب طالب 
بعد الرسول  Xومبا أنّ علي بن أيب طالب  .Xجيري يف أمحد احلسن وصي اإلمام املهدي 

 إن( :٬، ومن هنا يتضح بطالن قوله٬X، فكذلك املهدي األول أمحد احلسن بلحاظ الزمن والرتبة
 .التأويل هذا ينفي) ابنه إىل فليسلمها الوفاة املهدي يعين حضرته فإذا: (الرواية يف قال: قلت
  ...). ٬،بعده البقاء على هذا يدل ال: قلت

 تقدير من فيه البد) بعد من( :قوله أن( :قام ما قاله الشيخ احلر العامليوالغريب يف امل
 والوكالء السفراء إىل إشارة ويكون غيبته٬، بعد من أو والدته٬، بعد من يقدر أن فيمكن مضاف٬،

 خروجه٬، بعد من يقدر أن وميكن غيبته٬، مد}ة يف شيعته علماء أعيان إىل أو واجلن٬، اإلنس على
  .)٢( ...) له نواباً فيكونون
 السفراء إىل إشارة ٬، فيكونموجب لالبدية تقدير مضاف فيكون٬، إم}ا من بعد والدته فال

 مد}ة يف شيعته علماء أعيان إىل السفراء إىل إشارة ٬، فيكونوالوكالء٬، وإم}ا تقدير من بعد غيبته
  .له نواباً فيكونون خروجه٬، بعد من تقديروإم}ا  ٬،غيبته

 تنا شاهداً على االحتمال الثالث٬،املهديني قوم من شيعاليت تقول أنّ وكأن}ه جعل الرواية 
  .حيث أوردها بعد قوله املتقد}م

٬، ومن ثانية توهم بار املهديني تنفي الرجعة من جهةأنّ احلر العاملي توهم أنّ أخ: واحلاصل
  .٬، كما تقدم وستأيت اإلشارة لذلك أيضاًال عقب له Xأنّ اإلمام املهدي 

  ..).. جاهلية٬، ميتة يكون لئال الوصية لوظيفة يكون أن جيوز... ( :قوله :سادساً

                                               
  .١٦٥ص ١ج: محاضرات في االعتقادات -١
 .٣٦٩ص: األيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة  -٢



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ................ ............................... ٦٦

إذ ما فائدة الوصية اليت يوصيها اإلمام  أفهم هلذه العبارة وجهاً علميا٬ً،يف احلقيقة مل 
رج إىل شخص ليس حجة خصوصاً وهم يقولون أنّ بعد املهدي يكون هرج وم Xاملهدي

  ؟ أربعني يوماً مث تقوم القيامة
٬، فالبد من القول أنّ الذي يوصي له الوصي يوصي للوصي من بعدهوم أنّ وكما هو معل

ينفرد عن هذه  Xاملهدي٬، فلماذا ة األوصياء املعلومة عند اجلميع٬، وهذه سن}وصياً Xاملهدي 
  ؟ ه بكونه يوصي إىل شخص غري وصي له؟ وما الدليل على انفراد السن}ة

لكي ال يكون اإلمام : ٬، أي)جاهلية ميتة يكون لئال( :ين ألعجب من تربير ما تقدم بقولهمث إ
٬، فيقول بكون الشخص الذي د وفاته فتكون ميتته ميتة جاهليةقد مات بال وصية عن Xاملهدي 

٬، ويف الوقت نفسه يقولون ة اجلاهلية٬، بل لدفع حمذور امليتليس وصياً له Xيوصي له املهدي 
فهل أصبح اإلمام  ت ميتة جاهلية٬،األوىل أن ال ميو فمن !؟ عند وفاته مل يوص النيب  نّبأ

املوت بال وصية يكون غافالً عن كون  ٬، أم كان حممده حممد ل من جد}أفض Xاملهدي 
  ؟ يةعن الوص أم هناك دليل خاص استثىن حممداً  ٬،ميتة جاهلية

  .وأترك اإلجابة لكم يا أبنائي األعزاء
  .ترك األمة بال وصية أبداً ال اعتقد بوجود عاقل يقول بأنّ النيب  :واثق

 ٬، وهو يأمر األئمة عند وفاته غرب من القول بأنّ حممداً مل يوصإين ألست ٬،يا أيب :حممود
  ؟ ال يوصي ٬، فكيف هول منهم يتعني عليه أن يوصي لآلخرحبضور وفاة ك

٬، وعمر أوصى جبعلها يب بكر أن}ه أوصى عند وفاته لعمرلقد قرأت يف حياة أ ٬،أيب :أمحد
صية فالقول بأن ن مل يتركا الو٬، فإذا كان هذاXشورى بني أفراد أحدهم علي بن أيب طالب 

من قاهلا ونسبها ن قول ٬، واستغفر اهللا مجتين وظالمة كبرية للرسول حممد  رسول اهللا مل يوص
  .  إليه

  .ستغفر اهللا من ظلم رسول اهللا ا :األب
 عشر االثين حصر يف ذلك يضر وال٬، إمامته إىل يدعو من بعده يبقى أن وجيوز( :قال :سابعاً

  .)آبائه ويف فيه
  :ويكون داعياً إلمامته على حنوين Xيتصور الذي يبقى بعد اإلمام املهدي : ولأق

  .أن يكون إنساناً عادياً كالنواب األربعة الذين كانوا يف الغيبة الصغرى: األول



  ٦٧ .............................. القسم الثالث/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 
 ٬،X املهدي زمن يف املذكورين كون فيجوز: (العاملي٬، فقالذا ما احتمله الشيخ احلر وه
  .)١( )ةمد} يف أو جهة٬، يف نائب واحد كل له٬، نواباً ويكونوا

٬، فأي معىن Xإذ الروايات تقول بعد وفاة اإلمام املهدي  وهذا الكالم ال ميكن قبوله٬،
  .فالنيابة يف احلياة ال بعد الوفاة  ؟للنيابة بعد وفاته

  .٬، وإذا كان كذلك البد أن يكون معصوماًيكون الذي يبقى بعده وصياً لهأن : الثاين
  .فلم يرد فيه دليل: أم}ا النحو األول
تدل على أ¤م  إذ رواية الوصية وروايات املهديني  فالدليل قائم عليه٬،: وأم}ا النحو الثاين

  .وهم األئمة من بعده كما تقدم هووالة عهد Xأوصياء املهدي 
  ؟ مع ورود الدليل على خالفه٬، بل اخلايل من الدليلحتمال االفكيف يقدم 
   ٬، فهو ٬، فهذا ال خالف فيه)آبائه ويف فيه عشر االثين حصر يف ذلك يضر وال( :وأم}ا قوله

نقله ٬، وهذا ما ال ينفي ذلك بوجود املهديني  ٬، والقولخامت األئمة    Xأي اإلمام املهدي 
 موته٬، عند التكليف بزوال يقطع ال: املرتضى قال( :بقولهصاحب اإلشكال عن السيد املرتضى 

 خيرجنا وال أهله٬، ومصاحل الدين حبفظ يقومون أئمة بعد فيه٬، عشر االثين حصر يبقى أن جيوز بل
 بينا وقد اخلالف موضع هو إذ إمامتهم نعلم بأن كلفنا ألنا عشرية باالثين التسمية عن القول هذا
  .)٢() خمالفيهم من غرينا عن االسم Ëذا فانفردنا عليهم٬، لنا موافق وال فيهم٬، شافياً بياناً ذلك

اهللا تعاىل٬، ٬، ونلتقي ليلة غدè بإذن عزاء ينتهي كالمنا يف هذه الليلةفإىل هنا يا أوالدي األ
  .٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني

* * *  
  
  
  
  
  
  

                                               
 .٣٦٩ص: األيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة -١
  .٣٦٨ص :، اإليقاظ من الهجعة١٥٢ص ٢ج :الصراط المستقيم -٢



     

  :السابعةاحللقة 

אאא

 اتباحثو٬، ويحواراً يف معامل الدعوة اليمانية٬، أن يسمعوا يف كل ليلة األخوة الثالثةوكما اعتاد 
جاء األب وسلم على أوالده٬، فرد}وا عليه السالم٬، وتبادلوا التحيات٬، ٬، يف دالئلها حبرص شديد

  .حوارنا لنشرب فنجاناً من القهوة قبل أن نبدأ يف ٬،يا أيب :أمحدفقال 
  .لك اليوم يا أمحد كأنك متعباما ب :األبفقال 
قة وعمق حتتاج إىل منبه٬، ولكن يف دفعك هلذه اإلشكاالت د ٬،ال يا والدي :أمحدفقال 

انتهينا يا : ان موضوع حوارهم هلذه الليلة٬، فقالي٬، بدأ األب ببفشربوا القهوة٬، وبعد أن انتهوا
اط املستقيم٬، وخالصة هذا كاالت صاحب كتاب الصرأوالدي إىل اإلشكال الرابع من إش

 اإلمامة ومسألة ٬،ظناً توجب آحادية  اليت بينت وصية رسول اهللا الرواية نّإ: هي اإلشكال
  .بالقطع واليقني الّإ٬، فال تثبت علمية

٬، راسة موضوعية لنخرج بنتيجة علميةومن هنا يا أبنائي لنقف عند هذا الكالم وندرسه د
  ؟ ت هذا اإلشكال أمام النقد العلمين أن يثبكولنرى هل مي

٬، ومسألة بار اآلحاد توجب الظن٬، وأخمن أخبار اآلحاد ن}ه أدعى أنّ وصية رسول اهللا إ
مامة أن تثبت اإل٬، فرواية الوصية ال ميكن ت بطريق علمي يقيين قطعي غري ظينالبد أن تثباإلمامة 

   .٬، بل تفيد الظن٬، ألن}ها ال تفيد القطع واليقنيXملن يأتون بعد اإلمام املهدي 
    :ويرد على هذا الكالم عد}ة نقاط

: قال من الروايات٬،ن ذكر رواية الوصية وجمموعة أالشيخ الطوسي بعد  نّإ :األوىلالنقطة 
طريقه العلم٬،  آحاد ال يعول عليها فيما] أخبار[على صحة هذه األخبار٬، فإ¤ا  دلوا أوالً: فإن قيل

خبار اليت رويتموها األ فإنّ ٬،املعين Ëا من تذهبون إىل إمامته ٬، مث دلوا على أنّوهذه مسألة علمية
 ٬،فليس فيها صحة ما تذهبون إليه متعن خمالفيكم وأكثر ما رويتموها من جهة اخلاصة إذا سل

ئمتكم هم املرادون Ëا ٬، فمن أين لكم أن أغري ذلك) ٬، وال تتضمنالعدد فحسب(أل¤ا تتضمن 
  .دون غريهم



  ٦٩ .............................. القسم الثالث/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 
ا على وجه التواتر خلفاً عن مامية يروو¤الشيعة اإل ا الذي يدل على صحتها فإنّأم}: قلنا
٬، Xمامية يف النصوص على أمري املؤمنني ٬، وطريقة تصحيح ذلك موجودة يف كتب اإلسلف

  . )١(والطريقة واحدة 
 ٬، فال ميكنرواها الشيخ الطوسي٬، وهو أشهر من أن يßعر}فأنّ رواية الوصية : النقطة الثانية

 ميكن أن ينسب ذلك لشيخ الطائفة٬، فالألن}ه من األمور املعيبة  أن ينقل رواية غري معتمد عليها٬،
أ¤م ال ينقلون من كتاب غري معتمد : وم من حال أرباب السري والتواريخاملعلبل : قال الشيخ احلر

قة اإلسالم ورئيس الطائفة ٬، وثب معتمد فما الظن برئيس احملدثنيمع متكنهم من النقل من كتا
  .)٢(؟  احملقة

من املعروف أنّ أخبار اآلحاد إذا كانت حمفوفة بقرائن تكون خارجة عن : النقطة الثالثة
: ملي٬، فقال٬، وهذا املعىن ذكره الشيخ احلر العااعي الذي قسموا احلديث طبقاً هلايم الربالتقس

هو    أي تقسيم اخلرب إىل ضعيف وصحيح وموثق وحسن   أ¤م اتفقوا على أن مورد التقسيم (
٬، وقد كتبنا املشهورة حمفوفة بالقرائن أن أخبار: وقد عرفت. خرب الواحد اخلايل عن القرينة

فظهر ضعف التقسيم . ديد يف عدة مواضع قد نقلنا بعضهابذلك أصحاب االصطالح اجلاعترف 
أكثر أنواع : أن )املنتقى(ذكر صاحب وقد . يف الكتب املعتمدة هاملذكور وعدم وجود موضوع

ني املتأخرين من مستخرجات العامة٬، بعد وقوع معانيها يف احلديث املذكورة يف دراية احلديث ب
من هذا وإذا تأملت وجدت التقسيم املذكور . ال وجود ألكثرها يف أحاديثنانه ٬، وأأحاديثهم
  .)٣() القبيل

   .لإلعادة هنا ٬، فال داعٍوقد تقدم أنّ رواية الوصية حمفوفة بقرائن كثرية تدل على صحتها
  ).٬، فال تثبت إالّ بالقطع واليقنيعلمية اإلمامة ومسألة: (قوله: النقطة الرابعة

  :يرد عليه: أقول
إىل  وافلماذا ذهب٬، إالّ بالقطع واليقنيال تثبت  ٬،كانت مسألة اإلمامة مسألة علمية إن: أوالً

٬، وهو من ٬، بسبب توقيع السمريXالقول بعدم إمكان املشاهدة لصاحب العصر والزمان 
٬، وال يفيد القطع عندهم٬، بل خمدوش يف سنده٬، إم}ا باإلرسال٬، وإم}ا مبجهولية الراويحاد أخبار اآل

                                               
  .١٥٦ص: الغيبة للشيخ الطوسي -١
 .٢٥٣ص ٣٠ج: وسائل الشيعة طبعة آل البيت -٢
 .٢٦٢ص ٣٠ج :وسائل الشيعة طبعة آل البيت -٣
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ء السفارة عنه أيضاً مسألة ومسألة املشاهدة لإلمام وادعا! ؟ ني طبقاً للموازين املتبعة عندهماليقو
  .علمية

حمفوفة بالقرائن اليت توجب ذلك٬، الوصية لكون رواية  إنّ القطع واليقني حاصالن٬،: ثانياً
  .فيمكن االستدالل Ëا على اإلمامةوعليه . وقد تقدمت

٬، ومن لكم اإلشكال اخلامس ٬، وسأبنيي جوابنا عن اإلشكال الرابعينته وإىل هنا يا أوالدي
وجيه وتربير قد يلجأ إليه صاحبه٬، ت٬، أم أن}ه جمر}د لنراه هل يصمد أمام النقد العلميمث ننقاشه 

  ؟ ألجل دفع توهم عنده
 عن كشف وال أمسائهم٬، جبميع املتأخرين يبني مل النيب  نّإ: وخالصة هذا اإلشكال هو

  .احلاجة عن البيان تأخري فيلزم معرفتهم٬، إىل احلاجة مع صفا¼م
  :كن مناقشة هذا التوهم بعد}ة نقاطومي

بيان كل شيء٬، بل لكل شيء وقته  واألئمة  ال يلزم على الرسول : النقطة األوىل
ها أهل البيت اكثرية متعلقة باإلمام املهدي أخف بل وهناك أسرار٬، وأهله٬، وهم أعلم بالوقت من}ا

٬، هذا ما يظهر من كثري من الرواياتو٬، سائل اليت تعر}ف األمة بإمامهاوأشاروا إىل أمهات امل 
  : يا أبنائي بعضاً من تلك الرواياتوإليكم 

له علم إذا حان وقت  Xالقائم  سبيل وهكذا يكون... (: روى الشيخ الصدوق
  .)١( ...) خروجه انتشر ذلك العلم من نفسه

ا ٬، وهذمان علم خاص يبث يف زمان دون آخرألنّ لكل وقت وز ؛وهذا هو مقتضى احلكمة
  .٬، واليت منها هذه الروايةروايات كثرية ما تشهد له 

فجميع ما جاءت به الرسل ٬، العلم سبعة وعشرون حرفاً( :قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا و
 والعشرين حرفاًحرفان فلم يعرف الناس حىت اليوم غري احلرفني فإذا قام قائمنا أخرج اخلمسة 

  .)٢( )فبثها يف الناس و ضم إليها احلرفني حىت يبثها سبعة وعشرين حرفاً
  

                                               
 .٢٠٨ص ٣٦ج: ، بحار األنوار١٥٥ص: آمال الدين وتمام النعمة -١
 .١١٧ص: مختصر بصائر الدرجات -٢



  ٧١ .............................. القسم الثالث/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 
ولذا قال السيد اخلوئي  ٬،Xفهي تدل بصراحة على أنّ هناك علماً مذخوراً يأيت به القائم 

 اهللا عجل مراأل صاحب عند بقيت أحكاماً نّإ الروايات بعض يف ورد قد هنا ومن( :)اهللا همحر(
  .)١( )للناس األحكام تلك يبني ظهوره بعد X وهو الشريف فرجه تعاىل

مما عهد به رسول اهللا لعلي  Xن أنّ عدم تسمية املهدي وكذلك جند بعض الروايات تبي}
  .Xبن أيب طالب 

أخربين عن املهدي ما  :فقال X سأل عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني: (Xعن أبا جعفرف
  .)٢() أن ال أحدث به حىت يبعثه اهللا امسه فإن حبييب عهد إيلّأم�ا   :X؟ فقال  أمسه

وأشهد على رجل من ولد احلسني ال يسمى وال يكىن ( :أنه قال Xأمري املؤمنني وعن 
  .)٣(...)  حىت يظهر أمره فيمألها عدالً كما ملئت جوراً
 ؛Xمتحفظني على شخصية صاحب األمر  كما وتوجد روايات تبني أنّ أهل البيت 

  .أل¤ا من األسرار
 وأمسك٬، فأىب مسألة عن Xالرضا  احلسن أبا سألت: قال ٬،نصر أيب بن حممد بن أمحد عن

  .)٤() ... األمر٬، هذا صاحب برقبة وأخذ لكم شراً كان تريدون كلما أعطيناكم لو(: قال مث
 ٬، وأËمواأخفوا هذه الشخصية ألمهيتها كل هذه الروايات وغريها تؤكد أنّ آل حممد 

واضحاً كالشمس يف رابعة  ٬، يف الوقت نفسه جندهم بينوها بياناً شافياًعلقة Ëاكثرياً من األمور املت
٬، يف الوقت أحكوا األمر ومنعوا املدعني منه ٬، حبيثالنهار٬، وهنا تتجلى حكمة آل حممد 

èوواف èنفسه بينوه ببيان شاف.   
 من األمن باطنه يوافق ظاهر على خترج كانت  األئمة أقوال إنّ(: قال الشيخ املفيد

 ظاهره ما ومنها. واالضطرار للتقية باطنه خالف ظاهره ما منها وخيرج. ذلك يف العواقب
  على وهو وندب٬، نفل ظاهره ما ومنها. واستحباب لفون ندب نفسه يف وهو لزام٬،واإل اإلجياب
 وضع ما غري يف مستعار  وظاهر العموم٬، به يراد وخاص اخلصوص٬، به يراد عام ومنها. الوجوب

 بعجيب ذلك وليس. الدماء وحقن واملداراة لالستصالح القول يف وتعريض الكالم٬، حقيقة له

                                               
  .٣٢٠ص ٥ج: محاضرات في أصول الفقه -١
 .٣٦ص ٥١ج: ، بحار األنوار٦٣٨ص: ، آمال الدين١١٧ص: اإلمامة وتبصرة -٢
 . ٢٣٨ص ١٦ج :وسائل الشيعة طبعة آل البيت :X، ورواه في الوسائل عن أبي جعفر الباقر ٦٨ص :غيبة النعماني -٣
 .٧٧ص ٧٢ج :، بحار األنوار٢٢٤ص ٢ج: الكافي -٤
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 وتباين ظواهره٬، اختلفت قد والبيان الشفاء وفيه 8 اهللا كالم هو الذي والقرآن ببدع٬، وال منهم
  .)١() ... معانيه  اعتقاد يف الناس

أنّ أهل  تنامعرف٬، ودين كما ذكر الشيخ املفيد من جهةجهلنا حبقيقة مقاصد أئمة الفبعد 
بأنّ النيب : ال يصح القول٬، من جهة ثانيةالبيت تقصدوا يف إخفاء األمور املتعلقة بعصر الظهور 

٬، ٬، فاألمر قد بينته الروايات بأنه سر آل حممد املتأخرين بأمسائهم وصفا¼م ملاذا مل يسمِ 
  :ألسباب كثريةوال يريدون إطالع الناس عليه٬، 

  ؟ أعلم بالوقت ما تقدم من أنّ لكل علم أهل ووقت٬، وهم  :منها
  .إذاعة سر}همخشية  :ومنها

  .تمان سر}همأكدوا على مسألة ك وهلذا جند أهل البيت 
 يف خصلتني افتديت أين واهللا وددت(: قال ٬،X احلسني بن علي عن محزة٬، أيب عن
  .)٢( )الكتمان وقلة زقـالن: ساعدي حلم ببعض لنا الشيعة

 ٬، حممد إىل جربئيل وأسرها ٬،X جربئيل إىل أسرها اهللا والية(: X جعفروعن أيب 
 أمسك الذي من ذلك٬، تذيعون أنتم مث اهللا٬، شاء من إىل علي وأسرها ٬،علي إىل حممد وأسرها

 ٬،لنفسه مالكاً يكون أن للمسلم ينبغي داود آل حكمة يف :X جعفر أبو قال ؟ مسعه حرفاً
  .)٣( )حديثنا تذيعوا وال اهللا فاتقوا زمانه٬، بأهل عارفاً ٬،شأنه على مقبالً
 هتك فمن ٬،بامليثاق مقنع مستور أمرنا إنّ( :قال X اهللا عبد أيب عن جنيح٬، بن خالد عنو
  .)٤( )اهللا أذله علينا
 املغتم لنا املهموم نفس(: يقول X اهللا عبد أبا مسعت: قال ٬،منصور أيب بن عيسى عنو
  .)٥( )اهللا سبيل يف جهاد لسرنا وكتمانه عبادة مرناأل ومهه تسبيح لظلمنا

 ٬،شكال مبنائياًقبح تأخري البيان عن وقت احلاجة خمتلف فيه٬، فيكون اإل نّإ: النقطة الثانية
يكون فم على من مل يؤمن Ëا شكال املتقد}وعليه فال يرد اإل م من قال Ëا ومنهم من رفضها٬،هفمن

  .اًمبنائيالنقاش 

                                               
  .٧٦ص: المسائل السروية -١
 .٢٢١ص ٢ج: الكافي -٢
 .٢٢٤ص ٢ج: الكافي -٣
 .٢٢٦ص ٢ج:الكافي -٤
 .٢٢٦ص ٢ج:الكافي -٥
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 تأخري جيوز ال ...(: بالقبح العالمة احللي وصاحب املعامل٬، حيث قال األول فمن القائلني

   .)١( )... يطاق ال ما تكليف لزم وإالّ احلاجة٬، وقت عن البيان
 وقت عن البيان تأخري جواز عدم يف العدل أهل بني خالف ال أنه: فاعلم( :وقال الثاين

 آخرون ومنعه ٬،مطلقاً قوم فأجازه احلاجة٬، وقت إىل اخلطاب وقت عن تأخريه اوأم}. احلاجة
  .)٢( ) .... ٬،مطلقاً

 إنّ يقال أن التحقيق لكن(: قال٬، صحة هذه القاعدة احملقق النائيينومن الذين قالوا بعدم 
 يتعلق ما يف دخل ماله متام بيان على بنائهم كان وإن البيان مقام يف كو¤م حني العقالء

 مل ما يف هو مناإ ذلك نّأ ال٬ّ، إاحلاجة مقام عن فضالً التخاطب مقام عن تأخريه وعدم حكامهمأب
 هن}أ ضرورة ٬،ذلك تقتضي مصلحة ألجل منفصلة بقرائن مراده متام ظهارإ على املتكلم عادة جتر
 وقت عن فضالً احلاجة وقت عن البيان تأخري يف قبح ال التأخري املقتضية املصلحة وجود مع

 كل يف مراده بيان يف واملصلحة احلكمة ييراع هن}أو حكيماً املتكلم كون فرض فإذا ٬،اخلطاب
  .)٣( )قبيحاً احلاجة وقت عن مراداته بعض تأخري يكن مل خبصوصه وقت

 وقت عن البيان تأخري قبح إنّ: يقال أن املقام يف فالتحقيق(: السيد اخلوئيوقال تلميذه 
  .هلما ثالث ال أمرين حدأل هو إمنا احلاجة

 إذا كما الواقع يف هلا مقتض دون من واملشقة الكلفة يف املكلف وقوع يوجب هن}أ: األول
 مشتمالً الواقع يف فرادهأ بعض كان ولكن الظاهر يف لزاميإ حكم على مشتمل العام ان افترضنا
 املباحة فراداأل تلك إىل باإلضافة ووقوعه املكلف لزامإ يوجب حمالة ال فإنه ترخيصي٬، حكم على
  .قبيح احلكيم من وهذا هلا٬، ومقتض موجب دون من واملكلفة املشقة يف

 افترضنا إذا كما عنه املصلحة تفويت يوجب أو املفسدة يف املكلف لقاءإ يوجب هأن}: الثاين
 أو واجباً الواقع يف أفراده بعض كان ولكن الظاهر٬، يف ترخيصي حكم على مشتمل العلم ان

 يف لقائهإ يوجب الثاين وعلى املكلف٬، عن امللزمة املصلحة تفويت يوجب األول على فإنه ٬،حمرماً
  .احلكيم املوىل من قبيح وكالمها املفسدة٬،

 لقاءإ اقتضت إذا األقوى املصلحة نّأ ضرورة للرفع٬، قابل القبيح هذا نّإ املعلوم من ولكن
 ال فإذا. أصالً فيه قبح فال واملشقة الكلفة يف لقائهإ أو عنه املصلحة تفويت أو املفسدة يف املكلف

                                               
 .١٦١ص: مبادئ الوصول -١
  .١٥٧ص: معالم الدين ومالذ المجتهدين -٢
  .٥٠٨ص ١ج: تقرير بحث النائيني للسيد الخوئي -٣
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 كقبح هو بل عنه٬، انفكاكه ليستحيل الظلم كقبح احلاجة وقت عن البيان تأخري قبح يكون
  .عليه حسن عنوان أي طرو عن النظر قطع مع قبيح نفسه يف أنه يعين الكذب
 مفسدة من أقوى وكانت احلاجة وقت عن البيان تأخري تقتضي املصلحة أنّ افترضنا فإذا
 بل ٬،قبيحاً عندئذ تأخريه يكون ال احلال فبطبيعة منها أقوى مفسدة البيان تقدمي يف كان أو تأخريه
 االقتضاء ىنعمب ذايت نهأ مبا احلاجة وقت عن البيان تأخري قبح نّإ فالنتيجة٬، ..... والزم حسن هو
 أقوى تكون اليت امللزمة املصلحة اقتضته إذا احلاجة وقت عن تأخريه من مانع فال التامة العلة دون
 عندئذè يكون وال تأخريه مفسدة من أقوى مفسدة البيان تقدمي يف كان أو٬، التأخري مفسدة من

  .قبيحاً
 أصل يف تأخريه كحال الكالم حمل يف احلاجة وقت عن البيان تأخري حال نّإ أخرى وبكلمة

 ملصلحة واحد بعد واحداً التدريج حنو على كان فيها حكاماأل بيان إن حيث املقدسة الشريعة
 توجب طبعاً وهي عليهم املشقة يوجب عرفية واحدة دفعة بيا¤ا أن إىل نظراً الناس٬، على التسهيل
 بيا¤ا يكون أن تقتضي مفسدة هذا نّإ الطبيعي ومن. إليه الرغبة وعدم الدين عن عراضواإل النفرة
 األول من واملفاسد املصاحل على مشتملة متعلقا¼ا نّأ رغم إليه الناس لريغب التدريج حنو على

 إىل ورغبتهم الناس على التسهيل وهي    ذلك تستدعي ملصلحة هو إمنا وتدرجييته البيان فتأخري
  .املكلف عن تفوت اليت الواقع مصلحة من أقوى املصلحة هذه نإ الواضح ومن    الدين

 تعاىل اهللا عجل مراأل صاحب عند بقيت أحكاماً نّإ الروايات بعض يف ورد قد هنا ومن
 إمنا التأخري هذا نّإ املعلوم ومن للناس٬، األحكام تلك نبي}ي ظهوره بعد X وهو الشريف فرجه
 الكتاب عمومات ختصيص يف شكالإ فال وعليه ٬،........ البيان يف ملفسدة أو فيه ملصلحة هو

  األطهار األئمة عصر يف الواردة باملخصصات  األكرم النيب عصر يف الواردة والسنة
 ملزمة مفسدة تقدميها يف كانت أو والعمل احلاجة وقت عن تأخريها تقتضي املصلحة إنّ حيث
  .)١( )عنه متنع

من  ٬، حىت لو كان عدم ذكر أمساء املهديني الم الذي ذكراه النائيين واخلوئيوطبقاً للك
هم ملصلحة أخفى أمساء إذ أنّ النيب  ا٬،٬ً، فال يكون قبيحقبيل تأخري البيان عن وقت احلاجة

  .أقوى من بيا¤ا

                                               
  .٣٢٠ص ٥ج :محاضرات في أصول الفقه -١
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 ليس من قبيل تأخري البيان عن وقت احلاجة٬، عدم ذكر أمساء املهديني  نّإ: النقطة الثالثة

  :عن وقت اخلطاب وهو جائز باإلمجاعبل من قبيل تأخري البيان 
العلماء جبواز تأخري ٬، فقد صرح غري واحد من جواز تأخري البيان عن وقت اخلطابأم}ا 

٬، اخلطاب وقت عن جيوز البيان تأخري نّإ فعندنا(: قال الشيخ الطوسي ٬،ت اخلطابالبيان عن وق
  .)١( )احلاجة وقت عن جيوز ال مناإو

بيل تأخري البيان عن وقت اخلطاب٬، فهو ما تقدم  يف النقطة وأم}ا كون ما حنن فيه من ق
  :رواه الشيخ النعماين يف غيبته اليتمضافاً إىل هذه الرواية  .األوىل

 من نزلت الوصية( :قال هأن} X حممد بن جعفر اهللا عبد أيب عن كثري٬، بن معاذ عن
 إالّ خمتوم كتاب  اهللا رسول على يرتل ومل ٬،خمتوماً كتاباً  اهللا رسول على السماء

 اهللا رسول فقال. بيتك أهل إىل أمتك يف وصيتك هذه حممد٬، يا: X جربئيل فقال الوصية٬،
 قبل النبوة علم يف ليورثك وذريته منهم اهللا جنيب: فقال ؟ جربئيل يا بييت٬، أهل أي: 

 احلسن فتح مث فيه٬، أمر ملا ومضى األول اخلامت X علي ففتح خواتيم٬، عليها وكان إبراهيم٬،
X احلسني فتح مث به٬، أمر ملا ومضى الثاين اخلامت X قاتل أن: فيه فوجد الثالث اخلامت 
 بن علي إىل دفعها مث ففعل٬، معك٬، إال هلم شهادة ال للشهادة٬، بقوم واخرج وتقتل واقتل

 ملا واصمت أطرق أن: فيه فوجد الرابع اخلامت احلسني بن علي ففتح ومضى٬، X احلسني
 كتاب فسر أن: فيه فوجد اخلامس اخلامت ففتح X علي بن حممد إىل دفعها مث العلم٬، حجب

 وال واألمن اخلوف يف احلق وقل األمة٬، واصطنع العلم ابنك وورث أباك وصدق تعاىل اهللا
: فقال ؟ هو وأنت: له فقلت: كثري بن معاذ فقال ٬،يليه الذي إىل دفعها مث ففعل٬، اهللا٬، إالّ ختش

 عشر اثنا علي} عدد حىت هو٬، أنا نعم٬، عين٬، فترويه    معاذ يا    تذهب أن إال هذا يف بك ما
   .)٢( )حسبك: فقال ؟ من مث: فقلت سكت٬، مث ٬،امساً

ن اهللا تعاىل مكلفون م أل¤م  واية لكل إمام خامت يعمل مبا فيه٬،فنالحظ يف هذه الر
٬، بل منه تأخري البيان عن وقت احلاجة ٬، وهذا ال يلزمبالعمل Ëذا اخلامت٬، كل حسب زمانه ووقته

 الّإبعده كالم  نّأيشعر ب ٬،حسبك: ٬X، مث إنّ قوله التدرج يف التبليغ وقيادة األمة هذا مقتضى
  .مل حين وقته يف زمن سؤال السائل نهأ

                                               
 .١١ص ٣ج ):ق . ط(عدة األصول  -١
 .٢١٠ص ٣٦ج :، بحار األنوار٦٠ص: غيبة النعماني -٢
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٬، فكيف يكون تأخري Xإالّ يف وقت ظهور أوهلم  مبعرفة املهديني  نيننا غري مكلفإمث 
؟ وإالّ للزم تأخري ذكر أمساء  قبيل تأخري البيان عن وقت احلاجةعدم ذكر امساهم من  يف البيان

قبيل تأخري البيان عن وقت احلاجة٬، وهذا ال ميكن أن األئمة املعصومني يف الشرائع السابقة من 
  .يقول به أحد

 يبقى أن جيوز بل ٬،X املهدي موت عند التكليف بزوال يقطع ال(: السيد املرتضى قال
 األن} ؛عشرية باالثين التسمية عن ذلك خيرجنا وال أهله٬، ومصاحل الدين حبفظ يقومون أئمة بعده
  .)١( )غرينا عن بذلك فانفردنا شافيا٬، بيانا ذلك بينا وقد إمامتهم٬، نعلم أن كلفنا

 إن :حيث قال ٬،ب عنه يف مكان آخر من نفس الكتابوامللفت أنّ صاحب اإلشكال قد أجا
: أنزل فيه إذ الغدير٬، يوم قبل Ëا ورسوله هللا أخل فقد الدين٬، يف ركناً كانت إن اإلمامة إنّ: قيل
 إميانه٬، من ركن لفوات مؤمناً يكن مل ذلك٬، قبل مات من أن ولزم ﴾د¡ين كُم£ لَكُم£ أَكْم لْ̈ت الْي و£م ﴿
 بعد من ركن هي: قلنا .تركها يضر مل ركناً تكن مل وإن احلاجة٬،] وقت[ عن البيان تأخري وفيه
 تدرجياً تكمل إمنا  النيب دين أن شك وال احلاجة عن تأخري فال مقامه٬، لقيامه  النيب موت
 ٬،بالنيب هلم الدين كمل الغدير قبل وامليتون التكليف٬، فرض قبل كمل أنه أو احلوادث٬، حبسب

 يف علي على نص  النيب أنّ على. لغريهم الدين تكميل فيه وليس للحاضرين٬، واخلطاب
  .)٢( ... األمر مبدأ يف شىت مواضع

   .يضاًأ هذا الكالم الذي ذكره جيري بعينه يف املهديني : أقول
مام وكو¤م بعد اإل املهديني  بينوا لألمة  وآله الطاهرين  النيب  نّإ :النقطة الرابعة

٬، ولنسمي هذا Xم مل يذكروا أمساء املهديني الذين يأتون بعد املهدي األول لكنه Xاملهدي 
٬،  بينها الشرع بياناً إمجاليا٬ً، كعامل الربزخ واجلنة والنارمور اليتاألكما يف كثري من  ٬،مجالياًبياناً إ

٬، وإالّ  عدم اإلنكار هو العلم التفصيليإذ ليس املالك يف تلك العوامل٬،نكار إيربر  ذلك ال نّأ الّإ
فالرجعة حنن مؤمنون  ٬،نكار كثري من احلقائق اليت اخرب Ëا اهللا تعاىل وأنبياؤه وأوصياؤه لزم إ

   .Ëا لقيام الدليل عليها ال أل¤ا قد بßينت لنا بياناً تفصيلياً
٬، بأ¤م أوصياء بينهم أهل البيت  ن ٬، فاملهديون فيه يأيت نفس الكالمففي ما حن

يلياً ٬، وقد بينت دورهم الروايات بياناً تفص٬، والقو}ام من بعدهXاإلمام املهدي حممد بن احلسن 

                                               
  .١٥٢ص ٢ج :الصراط المستقيم -١
  .٣١٤ص ١ج: الصراط المستقيم -٢
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بينوهم يف الروايات لكنا جنهل  وإن كنت أعتقد أ¤م    مل تبني  همغاية ما يف األمر أنّ أمساء

٬، وقد تقدم ذكرها فيما كل األحاديث اليت جاءت فيهم  لكن هذا ال يسوغ رد   ذلك 
  . مضى

٬، ونلتقي يف الليلة القادمة بتوفيق اهللا عزاء ننهي حوارنا يف هذه الليلةإىل هنا يا أوالدي األ
الطاهرين األئمة واملهديني ٬، واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله ئتهومشي

  .وسلم تسليماً
* * *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  



     

  :الثامنةاحللقة 

אא א

٬، فجاء األب احلق معامل دعوةوهكذا كما يف كل ليلة يلتقي األب بأبنائه ويتحاورون يف 
إىل أين انتهينا : ليسمعوا منه ما يقول٬، فتبادلوا التحية والسالم٬، فقال األب ونهنتظرووجد األبناء ي

  .امس واليوم نبدأ باإلشكال السادسانتهينا من اإلشكال اخل: يف ليلة البارحة٬، فقال واثق
 ال شاذة ا زيادة٬، وهذه الزيادة رواية الوصية فيه نّإ: خالصة اإلشكال السادس هو :األب
وهذا يتعارض مع ما  ٬،للمهديني  وهذه الزيادة هي ذكر النيب  .الذائعة الشائعة تعارض

بل بعد شهادة اإلمام املهدي  ٬،ه ليس بعد دولة القائم دولة ألحدن}أهو شائع بني املصنفني من 
X برد هذه الرواية الّإوال ترتفع املعارضة  .تكون الرجعة.   

  :هذا هو اإلشكال السادس٬، وسأبينه يف نقاط
٬، وهذه الشاذة ال تعارض الشائعة نّ رواية الوصية فيها زيادة شاذةدعوى أ: النقطة األوىل

  .الذائعة
أي حممد     فإذا حضرته( :٬، هي قوله صد بالزيادة اليت جاءت يف الوصيةإن}ه يق: أقول

اسم : أول املقربني٬، له ثالثة أسامي ا إىل ابنهالوفاة فليسلمه   Xبن احلسن العسكري 
  .)املهدي٬، هو أول املؤمنني: كإمسي واسم أيب٬، وهو عبد اهللا٬، وأمحد٬، واالسم الثالث

ايات كثرية أشرنا إليها ٬، بل جاءت يف رواليت ذكرها مل تتفر}د Ëا الوصيةوقد تقد}م أنّ الزيادة 
نفس األمساء الثالثة املوجودة يف رواية  رواية حذيفة ابن اليمان اليت ذكر فيها: فيما سبق٬، منها

  . الوصية
  .ابناً يطلّع عليه يف زمن غيبته الكربى Xاليت تبني أنّ لإلمام املهدي  يةالروا: ومنها
٬، وصاحب الوصيات بن صاحب الوصياتالرايات تßهدى الاليت دلت على أنّ  ةالرواي: ومنها

  .وهو املذكور يف الوصية٬، والرايات تßهدى إىل ابنه Xهو اإلمام املهدي 
  .Xالروايات اليت دلت على وجود مهديني اثين عشر يأتون بعد اإلمام املهدي : ومنها
الروايات اليت دلت على وجود شاب خيرج يف املشرق وهو من أهل بيت اإلمام : ومنها

  .Xاملهدي 
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٬، وليس هذه الذرية إالّ املهديني Xالروايات اليت تثبت وجود الذرية لإلمام املهدي : ومنها

  .االثين عشر 
٬، وقد تقد}مت كل هذه Xالروايات اليت دلت على وجود قو}ام بعد اإلمام املهدي : ومنها

  .والدي الكرام يف احللقات السابقةالروايات يا أ
  .نعم يا والدي :األوالد

رواية حذيفة إم}ا بالنص عليها ك اها بالزيادة٬،فبعد كل هذه الروايات اليت تؤكد ما مس} :األب
كن أن توصف تلك الزيادة ٬، فكيف ميباإلشارة كباقي الروايات األخرى ٬، أوابن اليمان املتقدمة

  ؟   بالشذوذ
للروايات الشائعة٬، فهو جمرد وهم خالٍ عن    كما يقول    وأم}ا بالنسبة ملعارضة الزيادة 

كما أ¤ا ال يني ال تعارض روايات األئمة االثين عشر٬، إذ أثبتنا فيما تقد}م أنّ روايات املهد الدليل٬،
٬، رفع احلجة من األرض أربعني يوما٬ً، وكذا ال تعارض الروايات القائلة بتعارض روايات الرجعة
  .كما تقدم وسيأيت أيضاً

  .و ضرب من ضروب االجتهاد الظين العاري عن الدليل ٬، والقول باملعارضة توهم حمض
ليس بعد : و شائع بني املصنفني الذين قالواهذه الزيادة الشاذة تعارض ما هإنّ : النقطة الثانية

  .ددولة ألح Xدولة القائم 
٬، كما أ¤م يقطعوا بنفيهانّ الكثري من العلماء تعرضوا لروايات املهديني ومل إ: فريد عليه أوالً

   :فلماذا مل يفهموا منها التعارض٬، X مل ينفوا التكليف بعد اإلمام املهدي
جيوز أن يبقى حصر ٬، بل ال يقطع بزوال التكليف عند موته( ):اهللا همحر(قال السيد املرتضى 

القول عن التسمية  ٬، وال خيرجنا هذاة يقومون حبفظ الدين ومصاحل أهله٬، بعد أئماالثين عشر فيه
شافياً فيهم٬، وقد بينا ذلك بياناً ألنا كلفنا بأن نعلم إمامتهم إذ هو موضع اخلالف  ؛باالثين عشرية

  .)١( )٬، فانفردنا Ëذا االسم عن غرينا من خمالفيهموال موافق لنا عليهم
بأنه ليس بعد دولة القائم : وجاءت الرواية الصحيحة(: )اهللا همحر(وقال الشيخ الطربسي 

X ما روي من قيام ولده إن شاء اهللا تعاىل ذلك٬، ومل ترد به الرواية على  ٬، إالّحددولة أل

                                               
  .٣٦٨ص :الهجعة بالبرهان على الرجعة، االيقاظ من ١٥٢ص ٢ج :الصراط المستقيم -١
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قبل القيامة بأربعني يوما٬ً، يكون  من الدنيا إالّ Xبات٬، وأكثر الروايات أنه لن ميضى القطع والث
  .)١( )٬، واهللا أعلمفيها اهلرج٬، وعالمة خروج األموات٬، وقيام الساعة

احلفاظ على اسم ألجل  ٬،ه بصدد احملاججة مع اخلصمن}أواضح يف املرتضى فكالم السيد 
مام املهدي حنن ال نقطع بارتفاع التكليف بعد شهادة اإللذا فهو يقول  الفرقة اإلثين عشرية٬،

X،ن يبقى بعد شهادته أبل جيوز  ٬X  ذلك  نّإ الّإهله٬، أمن يقوم بعده حبفظ الدين ومصاحل
وهو  مامة األئمة اإلثين عشر٬،إن نعلم أننا مكلفني أويعلل ذلك ب ثين عشرية٬،اال خيرجنا عن كوننا 

فانفردنا حنن  فغرينا ال يعتقد بإمامتهم وحنن نعتقد Ëا٬، غرينا٬،الذي حصل فيه اخلالف بيننا وبني 
  .Ëذه التسمية

  :يفوكالمه صريح 
  .Xعدم القطع بارتفاع التكليف بعد شهادة اإلمام املهدي : أوالً
من يقوم بعده حبفظ الدين ومصاحل  Xجواز أن يبقى بعد شهادة اإلمام املهدي : ثانياً

  .أهله
ألنا (٬، ن ال خيرجنا عن كوننا اثين عشريةاألمريى إنّ االلتزام Ëذين لكن يقول السيد املرتض

وقد بينا ذلك بياناً شافياً فيهم٬، وال موافق لنا كلفنا بأن نعلم إمامتهم إذ هو موضع اخلالف 
  ).٬، فانفردنا Ëذا االسم عن غرينا من خمالفيهمعليهم

 ٬، وهدفهالشيعة بإسم االثين عشريةانفراد يف صدد بيان ) اهللا همحر(فكالم السيد املرتضى 
  .فقط الدفاع واحلفاظ على التسمية باإلثين عشرية

رة السيد املرتضى تأييداً لكالمه٬، حيث ذكر عبا حىت صاحب اإلشكال يظهر منه ذلك٬، بل
 هذا ينفي) ابنه إىل فليسلمها الوفاة املهدي يعين حضرته فإذا: (الرواية يف قال: قلت إن: قال

 ميتة يكون لئال ٬،الوصية لوظيفة يكون أن جيوز بعده البقاء على هذا يدل ال: قلت التأويل٬،
 ويف فيه عشر االثين حصر يف ذلك يضر وال إمامته إىل يدعو من بعده يبقى أن وجيوز جاهلية٬،
  .آبائه

 فيه٬، عشر االثين حصر يبقى أن جيوز بل موته٬، عند التكليف بزوال يقطع ال: املرتضى قال
 عشرية باالثين التسمية عن القول هذا خيرجنا وال أهله٬، ومصاحل الدين حبفظ يقومون أئمة بعد

                                               
 .٢٩٥ص ٢ج: إعالم الورى بأعالم الهدى -١
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 لنا موافق وال فيهم٬، شافياً بياناً ذلك بينا وقد اخلالف موضع هو إذ إمامتهم نعلم بأن كلفنا ألنا

  .خمالفيهم من غرينا عن االسم Ëذا فانفردنا عليهم٬،
 ٬،Xمام املهدي والد اإلأوجود املهديني الذين هم   ينفìمل هن}أوكذلك كالم الطربسي٬، ف

ولعل السبب هو توهم املعارضة بني الروايات القائلة  ٬،ا مل يثبت عنده ذلك بدرجة القطعمنإو
 نّأ٬، ويؤيد هذا انه بعد ربعني يوم من قيام القيامة وبني روايات املهديني أمبضي احلجة قبل 

: قال من بعده٬، Xمام ذكر عدم القطع والثبات من الروايات اليت دلت على قيام ولد اإل
  .)١( ..)قبل القيامة بأربعني يوماً الّإمن الدنيا  Xه لن ميضي ن}أكثر الروايات أو(

ولة املهديني وبني ٬، بني القول بدحللقات السابقة عدم وجود التعارضقد تقدم يف ا: ثانياً
  . ٬، فال داعي لإلعادةالقول بالرجعة

  .تكون الرجعة Xنّ بعد شهادة اإلمام املهدي إ: النقطة الثالثة
٬، فإنّ الرجعة ال تكون بعد تضح مما تقدم يف احللقات السابقةواجلواب عن هذه النقطة ا
٬، فهو املهدي الذي خيرج ٬X، بل بعد املهدي الثاين عشر Xاإلمام حممد بن احلسن املهدي 

  . هدي الذي ليس له عقب يف الرواياتوهو املقصود بامل٬، Xعليه احلسني 
  .ال ترتفع املعارضة إالّ برد رواية الوصية: النقطة الرابعة

يات واجلواب عن هذه النقطة واضح بعد أن اتضح لكم عدم وجود معارضة بني روا
ة على جة بل احلجخالٍ عن احل صìر÷فö وافتراض املعارضة توهم. املهديني وبني روايات الرجعة

  .خالفه كما تقدم
٬، واحلال أنّ روايات أهل البيت ) إالّ برد رواية الوصية ( :مث إين ال ينقضي عجيب من قوله

  : يا أوالدي بعضاً من هذه الروايات٬، وإليكم لنص على عدم جواز الرد لروايا¼ماستفاضت يف ا
أحب أصحايب  نّإأما واهللا (: مسعته يقول: قال ٬،٬X، عن أيب جعفر احلذاء عن أيب عبيدة

وامقتهم إيل الذي إذا مسع  ٬، وإن أسوأهم عندي حاالًأورعهم وأفقههم وأكتمهم حلديثنا إيلّ

                                               
  .٢٦٦ص ٣ج :، وآذلك ابن أبي الفتح اإلربلي في آشف الغمة٣٨٦ص ٢ج :اإلرشادقال ذلك أيضًا الشيخ المفيد في  -١

اثنا عشر والثاني عشر هو الذي يمأل إّن عدد األئمة : (... ٧٧وقال الشيخ الصدوق في آمال الدين وتمام النعمة ص
األرض قسطًا وعدًال، ثم يكون بعده ما يذآره من آون إمام بعده أو قيام القيامة ولسنا مستعبدين في ذلك إّال باإلقرار باثني 

  ...).بعده  Xعشر إمامًا اعتقاد آون ما يذآره الثاني عشر 
ال  إشكال في ذلك وهو (: خ علي النمازي الشاهرودي وقالالشي Xومن الذين نص على المهديين بعد اإلمام المهدي 

  .٥١٦ص ١٠ج :راجع مستدرك سفينة البحار) ..منصوص عليه في الروايات،
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وى عنا فلم يعقله ومل يقبله قلبه٬، امشأز منه وجحده٬، وكفر مبن دان احلديث ينسب إلينا وير
من  لك خارجا٬ً، فيكون بذلعل احلديث من عندنا خرج٬، و إلينا أسند٬، وهو ال يدري به

  .)١( )واليتنا
بلغكم عين حديث مل ٬، فإذا لغه عين فأنا خماصمه يوم القيامةب من رد حديثاً( :قال النيب 
  .)٢( )اهللا أعلم: تعرفوا فقولوا

ال تكذبوا حبديث آتاكم مرجئي وال (: قال )المالس همايعل(٬، عن أحدمها عن أيب بصري
فوق  8من احلق فتكذبوا اهللا  يءتدرون لعله شقدري وال خارجي نسبه إلينا فإنكم ال 

  .)٣( )عرشه
  .نتهي من مناقشتنا لإلشكال السادسوإىل هنا ن

 وجيب .احلسني ولد من وتسعة :عب}رت الروايات أكثر إنّ: اإلشكال السابع فخالصته اأم}
  .اخلرب يف املبتدأ حصر
  :يرد عليهو

   .٬، وال تنافيها الروايات اليت تذكر املهديني تلك الروايات ناظرة إىل األئمة  إنّ: أوالً
فليس دائماً جيب حصر املبتدأ يف اخلرب٬، فقد قال  إنّ البعض ينكر اطراد هذه القاعدة٬،: ثانياً

 حصر هذا على يرد وال: (احملدث البحراين يف احلدائق٬، يف حبث الصيغة اليت يقع فيها الطالق
  .)٤( )حمله يف حقق كما مطرد غري ذلك ألنّ ؛خربه يف املبتدأ

 خربه وكان اجلنسية بأل معرفاً كان إذا املبتدأ أن واعلم( :ومن هنا جاء يف حاشية الدسوقي
 شيقر من واألئمة ٬،العرب يف كالكرم اخلرب يف املبتدأ حصر أي احلصر أفاد وجمروراً جاراً أو ظرفاً
  .)٥( )قريش من إالّ أئمة وال العرب يف إالّ كرم ال أي

  .٬، وهو غري حملى بأل الدال على اجلنس)تسعة(واملبتدأ هنا 
جنبية وال ربط هلا فيما حنن فيه٬، إذ هي تصح مع ٬، فهي ألو سلمنا جدالً Ëذه القاعدة: اًلثثا

٬، بينما   أعين وجوب حصر املبتدأ باخلرب    ٬، فيستظهر الوجوب املزعوم عدم وجود النص

                                               
  .٥٥٧ص: بصائر الدرجات -١
  .٥٤٩ص ١ج: ميزان الحكمة -٢
 .٥٤٩ص ١ج: ميزان الحكمة -٣
 .٢٠٣ص ٢٥ج: الحدائق الناضرة -٤
 .٤١٥ص ٤ج: حاشية الدسوقي -٥
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٬، فهذه الروايات تلغي استظهار احلصر Xالنصوص دلت على وجود مهديني من ولد احلسني 

  .املزعوم
يب عبد اهللا أعن ف ٬،أ¤م أمروا شيعتهم باألخذ بقوهلم األخري Xورد عن أهل البيت : رابعاً
X يهما إمث جئتين من قابل فحدثتك خبالفه٬، ب   العام    أرأيتك لو حدثتك حبديث ( :قال

  .)١( )رمحك اهللا: فقال يل. خريكنت آخذ باأل: قلت: قال ؟كنت تأخذ 
إذا جاء (: Xيب عبد اهللا قلت أل: قال ٬،Xيب عبد اهللا أعن  ٬،عن املعلى بن خنيسو

ن إخذوا به حىت يبلغكم عن احلي ف: حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بايهما نأخذ ؟ قال
فيما  واهللا ال ندخلكم إالّ اإن�: Xمث قال أبو عبد اهللا : قال. بلغكم عن احلي فخذوا بقوله

   .)يسعكم
 .)٢() حدثخذوا باأل(: ويف حديث آخر: قال يف الكايف بعد نقل هذا اخلرب

يف ساعة وفاته٬، اليت نطق Ëا  كلمات النيب وأحدث الوصية تبي}ن آخرومن الواضح أنّ رواية 
 .للروايات املتقدمةفاملتعني هو العمل Ëا طبقاً 

ون بوجوب ر فتوى اàتهد يقول٬، يف حالة تغي}حالياًإنّ املعروف يف فقه احلوزة العلمية مث 
أناساً كما يعتربونه وآله عليهم السالم   ياً ٬، فلو اعتربوا أنّ الرسول مفتالعمل بالفتوى املتأخرة

على ما  الكثري من كلما¼م مل تأتì نّإعرفيني وحيملون كلما¼م على املتفاهم عليه عرفا٬ً، واحلال 
فقيه الذي تغري رأيه ٬، فيجب عليهم معاملته معاملة الال رسوالً من عند اهللا تعاىل  يفهمه العرف 
 ٬، وهذه الوصية هي آخر ما نطق به حممد جب عليهم العمل بالفتوى املتأخرة٬، فييف مسألة ما
   .٬، فلماذا هذا اإلصرار على رد}هايف ليلة وفاته

أكدوا مضامني الوصية  ع األخذ بنظر االعتبار أنّ األئمة الذين أتوا بعد رسول اهللا م
  . كما تقد}مت اإلشارة إىل ذلك رواية بأكثر من

  !؟ والسنة أن ترد هذه الوصية وترفض أفهل يصح بعد كل هذا مبقتضى موازين القرآن
املوازين ٬، وهو من املعايري وإالّ اللهم أن يقولوا بوجود ثالث للثقلني مل يذكره رسول اهللا 

يف  ٬، ويكونونهلداية بالقرآن والعترة٬، وËذا خيالفون قول النيب الذي حيصر االيت توزن Ëا الروايات
  .)حسبنا كتاب اهللا: (احلقيقة كمن قال

                                               
 .٦٧ص ١ج :الكافي -١
 .٦٧ص ١ج: الكافي -٢
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 وهو القرآن٬، فى بواحد من الثقلنياكت) كتاب اهللا حسبنا(غاية ما يف األمر أنّ ذلك القائل 
وهو رأي الفقهاء فأصبحوا يتعبدون بقول الفقهاء يف كل شيء حىت يف  زادوا ثالثاًبينما هم 

  .العقائد والضروريات اليت ال تقليد فيها عند نفس الفقهاء
بالثقلني  مل يكتفìالذي زاد شيئاً ثالثاً و ٬، وال الذي اكتفى بالقرآن كان مصيباًال والنتيجة

   .مصيباً
 ٬، وا¼م الرسول الذي اكتفى بكتاب اهللا رد الوصية ونالنظر جتد من دققتومن هنا إ

ني ثالثاً انتهى إىل نفس ٬، وكذلك جتد من زاد على الثقل  طفى من ذلك وحاشا املص  باهلجر 
  .ورفضها املقدسة لرسول اهللا حممد ٬، فرد الوصية النتيجة

 ٬،يذكروا يف التوراة وال يف غريها هؤالء املهديني مل نّإ: الذي خالصتهاإلشكال الثامن وأم}ا 
كروا ال يف التوراة وال يف ومبا أن}ه مل يذ .ربه حضرة إىل إسرائه ليلة برؤيتهم  النيب أخرب وال

اليت ية والروايات فال ميكن األخذ برواية الوصËم عند ما اسري به  ٬، وال أخرب النيب غريها
  .ذكرت املهديني

  :ريد على هذا التوهمف
إذ أنّ  ٬،إنّ القول بعدم ذكر املهديني يف الكتب السابقة إمنا يدل على جهل قائله: أوالً

٬، وإليكم نصاً من الكتب أشارت إىل األئمة واملهديني  النصوص اليت يف الكتب السابقة
  :السابقة

بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح يف السماء والصوت األول  )١(( :جاء يف اإلصحاح الرابع
 )٢(. هذااصعد إىل هنا فأريك ما ال بد أن يصري بعد : الذي مسعته كبوق يتكلم معي قائالً
وكان اجلالس  )٣(. موضوع يف السماء وعلى العرش جالسوللوقت صرت يف الروح وإذا عرش 

وحول  )٤(. العرش يف املنظر شبه الزمرد حول يف املنظر شبه حجر اليشب والعقيق وقوس قزح
جالسني متسربلني  ورأيت على العروش أربعة وعشرين شيخاً. العرش أربعة وعشرون عرشا

ومن العرش خيرج بروق ورعود  )٥(. بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهببثياب 
  .)١( )…وأصوات

ن ذلك السيد أمحد احلسن اليماين ٬، كما بي}نربعة والعشرون هم األئمة واملهديووهؤالء األ
X يف رسالة اهلداية.  

                                               
 .٣٩٩ص: االنجيل، االصحاح الرابع  -١
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  .فتالحظون يا أبنائي أنّ هذا النص يتوافق مع الوصية متاماً

  ).ربه حضرة إىل إسرائه ليلة برؤيتهم  النيب أخرب وال( :هأم}ا قول :ثانياً
  :يرد عليه: فأقول
٬، فضالً عن ال قبح فيهملصلحة أهم تأخري البيان عن وقت احلاجة  نّإقد تقد}م سابقاً   ١

٬، كما ا مل يقل بقبحه أحدö على اإلطالق٬، وموردنا من هذا القبيلتأخريه عن وقت اخلطاب فهذ
٬، وال مكلفون مبعرفة األئمة االثين عشرحيث صرحوا بأننا  ذلك٬،نص املرتضى والطربسي على 
٬، تقد}م عليكم قوهلما يا أبنائيقد ٬، ومن يستخلفه يف األرض Xمينع أن يأيت بعد اإلمام املهدي 

ذلك لعدم احلاجة إىل اإلخبار Ëم يف ٬، أو مل خيرب Ëم٬، إم}ا ألنّ مصلحة الكتمان أهم فالرسول 
ألنّ  ؛ألهلها الذين يتحملو¤ا ٬، كما عهد منه التدر}ج يف تبليغ األحكام وكشف احلقائقالوقت

 حيمله ال مستصعب٬، صعب أمرنا إنّ( :٬X، كما يقول أمري املؤمنني أمرهم صعب مستصعب
   .)١() رزينة وأحالم أمينة صدور إالّ حديثنا يعي وال لإلميان٬، قلبه اهللا امتحن مؤمن عبد إالّ

ا أن ألن}هم أمرو ؛ف مقتضى التدر}ج يف بيان احلقائق٬، ويعرحكيم إنّ الرسول حممد   ٢
 الناس نكلم أن أمرنا األنبياء معاشر إنا( :يكلموا الناس على قدر عقوهلم كما يقول النيب 

  .)٢() عقوهلم قدر على
٬، ٬، ال أننا حناكم رسول اهللا )٣( Xأعلم بالوقت كما يقول إمامنا الصادق كما أن}هم 

٬، بل أمرنا اهللا واا يفعلعم} وافال يسأل وا هم كذلكدام ٬، وماذكر املهديني إالّ يف ليلة وفاتهألنه مل ي
 فَانت ̈هوا ع ن£̈ه ن ه اكُم£ و م ا فَ̈خذُو̈ه الرَّ̈سولُ آت اكُ̈م و م ا﴿ :٬، قال تعاىلبالتعبد مبا يأتينا من النيب 

  . ومبا يأتينا من عترته ٬،)٤(﴾الْع¡قَابِ ش د¡ي̈د اللªه  إِنª اللªه  و اتَّقُوا

                                               
 .١٢٩ص ٢ج: نهج البالغة بشرح محمد عبده -١
جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن : رواه بهذا السند. ٢٣ص ١ج: الكافي -٢

 .Xفضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اهللا 
آنت عند سيدي الصادق ( :قال ،حدث إبراهيم عن أبي حمزة عن مأمون الرقي: روى ابن شهر آشوب في المناقب -٣
X لكم الرأفة والرحمة وأنتم أهل بيت  ،يا ابن رسول اهللا ،إذ دخل سهل بن حسن الخراساني فسلم عليه ثم جلس فقال له

فقال له ؟ من شيعتك مائة ألف يضربون بين يديك بالسيف  اإلمامة ما الذي يمنعك أن يكون لك حق تقعد عنه وأنت تجد
X :فسجرته حتى صار آالجمرة وابيض علوه،  ،اسجري التنور ،يا حنفية: ، ثم قالاجلس يا خراساني رعى اهللا حقك

يا سيدي يا ابن رسول اهللا ال تعذبني بالنار أقلني أقالك اهللا، : ، فقال الخراسانيقم فاجلس في التنور ،يا خراساني: ثم قال
السالم عليك يا ابن رسول اهللا، فقال له : ، فبينما نحن آذلك إذ أقبل هارون المكي ونعله في سبابته فقالقد أقلتك: قال

ه ثم جلس في التنور، وأقبل اإلمام يحدث فألقى النعل من سبابت: قال. الق النعل من يدك واجلس في التنور: الصادق
 فقمت إليه فرأيته متربعًا: قال. قم يا خراساني وانظر ما في التنور: الخراساني حديث خراسان حتى آأنه شاهد لها ثم قال

ال واحدًا ال واهللا و: Xفقال  ،واهللا وال واحدًا: فقلت ؟ آم تجد بخراسان مثل هذا: فخرج إلينا وسلم علينا، فقال له اإلمام
 .٣٦٢ص ٣ج: مناقب آل أبي طالب )أما أنا ال نخرج في زمان ال نجد فيه خمسة معاضدين لنا نحن أعلم بالوقت

  .٧: الحشر -٤
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عدم جواز اإلخبار Ëم عند يف اإلسراء واملعراج ال يعين  عدم إخباره برؤية املهديني   ٣
هو األوىل باملؤمنني من  ٬، أم أن}ه لكي يقو}م أفعاله على رسول اهللا  والية فهل ألحد وفاته٬،

يف ٬، ومن هنا نستكشف أنّ عدم إخباره Ëم اإلسالم٬، وهو بطبيعة احلال يراعي مصلحة نفسهمأ
  . كان هلدف أهم ومصلحة عليا عائدة لإلسالمذلك الوقت 
  .)١(﴾مُّن شَّر ةً ̈ص̈حفاً ̈يؤ£ت ى أَن مِّن£̈هم£ ام£رِئٍ كُلì ̈يرِي̈د ب لْ﴿: قال تعاىل

   .)٢() إمامهم الكتاب وليس الكتاب أئمة كأ¯م( :Xوقال أمري املؤمنني 
هي كالمنا هلذه الليلة يا أعزائي٬، واحلمد هللا رب وبه ينت .إىل هنا ننتهي من اإلشكال الثامنو
  . ٬، والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًالعاملني

* * *  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                               
  .٥٢: المدثر -١
  .٣١ص ٢ج: نهج البالغة -٢



     

  :التاسعةاحللقة 

א אא א

٬، املباركةرهم يف الدعوة اليمانية حضر األوالد وهم ينتظرون قدوم أبيهم لكي يكملوا حوا
  ؟ أين انتهى بناء الكالم يا أبنائيإىل : ب وتبادل مع أبنائه حتية اإلسالم٬، فقالفجاء األ

  .إىل اإلشكال التاسع يا أيب :واثقفقال 
 :للحسن قال عشر٬، االثينملّا عدد األئمة  إنّ النيب : هوالتاسع خالصة اإلشكال  :األب

 ويبعد منهم٬، األرض خللت أئمة بعدهم كان فلو التكليف٬، زمان به ويعين منهم٬، األرض ختلوا ال
  .إليه حتوج ضرورة وال اàاز٬، من هألن} ٬،أوالدهم به املقصود أن على اخللو محل

 :ويرد عليه
  :ثالثة جاءت بألفاظ٬، عدم خلو األرض منهم نص}ت على اليت إنّ الروايات 

. حبجة هللا قائم من األرض ختلو ال( :قال ٬،٬X، كما قال أمري املؤمنني ةلفظ احلج}: األول
  .)١( )و بيناته اهللا حجج تبطل لئال ٬،مغموراً خائفاً أو مشهوراً ظاهراً إم�ا

 على احلجة أحدمها لكان اثنان إالّ األرض يف يبق مل لو( :٬، قالX اهللا عبد وعن أيب
  .)٢() صاحبه

 هذه تال مث ٬،احلق من مييتون ما فيها حيىي عامل حجة من األرض ختلو لن( :٬، قالX وعنه
ـه̈  و ي أْب ى بِأَفْو اه¡هِم£ اللّه¡ ̈نور  ̈يطْف¡̈ؤواْ أَن ̈يرِي̈دونَ﴿ :اآلية ـت¡مَّ  أَن إِالª اللّ ـور ه̈  ̈ي ـو£  ̈ن ـرِه   و لَ  كَ

   .)٣( )﴾الْكَاف¡̈رونَ
فيها حجة يعرف احلالل من احلرام٬،  وهللا تعاىل إالّما زالت األرض (: قال ٬،Xه عنو

أربعني يوماً قبل القيامة٬، وإذا رفعت  الّإ٬، وال تنقطع احلجة من األرض ويدعو إىل سبيل اهللا
أولئك شرار خلق . ميا¯ا مل تكن آمنت من قبل اآليةإ ٬، أغلق باب التوبة فال ينفع نفساًاحلجة

  .)٤( )اهللا وهم الذين يقوم عليهم القيامة

                                               
  .٣٧ص ٤ج :نهج البالغة بشرح محمد عبده -١
  .٥٢ص ٣٢ج: بحار األنوار -٢
  .٥٠٧ص: بصائر الدرجات . ٣٢: التوبة -٣
 .٣٣٩ص: آمال الدين -٤
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؟  مامإ بغري األرض تبقى :X اهللا عبد أليب قلت :قال ٬،الثمايل محزة أيب فعن٬، اإلمام: الثاين
  .)١( )لساخت مامإ بغري األرض بقيت لو( :قال

 أين : قال رسول اهللا(: قال ٬،هعن جد} ٬،عن أبيه٬، يب جعفر الباقرأعن ٬، إثنا عشر: الثالث
Óا أن تسيخ يب طالب أوتاد األرض اليت امسكها اهللا أواثنا عشر من أهل بييت أوهلم علي ابن 

  .)٢( )ثنا عشر من أهلي ساخت األرض بأهلها ومل تنظروافإذا ذهبت اإل ٬،بأهلها
٬، وهم آل ية اليت استشكل Ëا صاحب اإلشكال٬، ذكرت العترة اهلاديةوهلذا نشاهد يف الروا

وأخرى عطفت لفظ اإلمام على ٬، ة على اإلمام تارةعطفت لفظ احلج} ٬، ومن مثأوالً حممد 
 هو علي ٬،نعم: قال ؟ حجة من ختلو ال األرض إنّ: فقولك ٬،اهللا رسول يا: قلت( ٬،ةاحلج}

يف  ى أن}هم أخذوا كحجج مما يدل عل  ٬،)بعده واإلمام احلجة وأنت بعدي٬، واحلجة اإلمام
 على لك حجة من أرضك ختلي ال وإنك( :يف نفس الرواية ح الرسول ٬، كما صر}األرض

  ).مغمور خائف أو باملطاع٬، ليس ظاهر خلقك٬،
 فقال ٬، يوماً  اهللا رسول خطبنا(: قال X علي بن احلسن عن :وإليكم نص الرواية

 كتاب: الثقلني فيكم تارك وإين فأجيب٬، ادعى كأين ٬،الناس معاشر: عليه وأثىن اهللا محد ما بعد
 أعلم فإ¯م تعلموهم وال منهم فتعلموا تضلوا٬، لن Óما متسكتم إن ما بييت٬، أهل وعتريت اهللا

 العلم أن أعلم إين اللهم: قال مث بأهلها٬، لساخت إذاً خلت لو و منهم٬، األرض ختلو ال منكم٬،
 أو باملطاع٬، ليس ظاهر خلقك٬، على لك حجة من أرضك ختلي ال وإنك ينقطع٬، وال  يبيد ال

 عدداً األقلون أولئك هديتهم٬، إذ بعد أولياؤك يضل وال حجتك٬، يبطل لكيال ٬،مغمور خائف
 اخللق على احلجة أنت اأم� ٬،اهللا رسول يا :قلت منربه عن نزل فلما. اهللا عند قدراً األعظمون

 وعلي املنذر فأنا٬، )٣(﴾ه ادé قَو£مٍ و ل¡كُلÊ ̈منذ¡رË أَنت  إِنَّم ا﴿ :يقول اهللا إنّ ٬،حسن يا: قال ؟ كلهم
 ماماإل هو علي ٬،نعم: قال ؟ حجة من ختلو ال األرض إنّ: فقولك ٬،اهللا رسول يا: قلت٬، اهلادي
 نبأين ولقد بعدك٬، واحلجة ماماإل هو واحلسني بعده٬، مامواإل احلجة وأنت بعدي٬، واحلجة
 مضى فإذا علي٬، هجد� مسي علي له: يقال ولد احلسني صلب من خيرج أنه اخلبري اللطيف
 مسيي ولداً علي صلب من اهللا وخيرج مام٬،واإل احلجة وهو ابنه٬، علي بعده مرباأل قام احلسني

                                               
  .٥٠٨ص: بصائر الدرجات -١
 .٥٣٤ص ١ج: الكافي -٢
 .٧: الرعد -٣



  ٨٩ .............................. القسم الثالث/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 
 من اهللا وخيرج أبيه٬، بعد واحلجة ماماإل وهو حكمي٬، وحكمه علمي علمه يب٬، الناس وأشبه
  .أبيه بعد واحلجة ماماإل وهو ٬،وفعالً قوالً الناس أصدق جعفر له يقال مولوداً صلبه

 فهو ٬،تعبداً الناس أشد عمران٬، بن موسى مسي مولوداً جعفر صلب من تعاىل اهللا وخيرج
 اهللا علم معدن علي٬،: له يقال ولداً موسى صلب من تعاىل اهللا وخيرج أبيه٬، بعد واحلجة ماماإل

  .أبيه بعد واحلجة ماماإل فهو حكمه٬، وموضع
 أبيه٬، بعد واحلجة ماماإل فهو حممد٬،: له يقال مولوداً علي صلب من تعاىل اهللا وخيرج

 اهللا وخيرج أبيه٬، بعد واحلجة ماماإل فهو علي٬، له يقال مولوداً حممد صلب من تعاىل اهللا وخيرج
 تعاىل اهللا وخيرج أبيه٬، بعد واحلجة ماماإل فهو احلسن٬،: له يقال مولوداً علي صلب من تعاىل
 أمره عن يرجع يرى ال حىت يغيب أوليائه٬، ومنقذ زمانه إمام القائم احلجة احلسن صلب من
 من يبق مل ولو ٬،)١(﴾ص اد¡ق¡ني  كُن̈تم£ إِن الْو ع£̈د ه ذَا م ت ى و ي قُولُونَ﴿ آخرون عليه ويثبت قوم

 كما وعدالً قسطاً فيمالها قائمنا خيرج حىت اليوم ذلك 8 اهللا لطول واحد يوم إالّ الدنيا
 اهللا دعوت ولقد وفهمي٬، علمي اهللا أعطاكم منكم٬، األرض خيلو فال ٬،وظلماً جوراً ملئت
  .)٢( )زرعي وزرع زرعي ومن عقيب وعقب عقيب يف والفقه العلم جيعل أن وتعاىل تبارك

الرواية  ٬، كما ذكرتن كذلك٬، وكما أنّ األئمة قو}امفاملهديووكما أنّ األئمة حجج 
ن ٬، فكذلك املهديو)واإلمام احلجة وهو ابنه٬، علي بعده باألمر قام احلسني مضى فإذا( :املتقدمة

حبسب  ٬، غاية ما يف األمر أنّ املهديني كما ثبت فيما سبق يني أئمة أيضا٬ً، وكما أنّ املهد
  .املقام أقل مقاماً من األئمة كما تقدم ذلك

 حتوج ضرورة وال اàاز٬، من هألن}٬، أوالدهم به املقصود أنّ على اخللو محل ويبعد( :وأم}ا قوله
  ).إليه

كمثال للحجج الذي ال ختلوا فهو واضح البطالن بعد أن عرفنا أنّ املراد باالثين عشر األئمة 
  .منهم هذه األرض ال يف املاضي وال يف اآليت

اهلادية وهم  ألن}هم عترة النيب  ؛إن}ما ذكرهم النيب  فأمساء األئمة املذكورين 
  .ال محله على أوالدهم يكون جمازا٬ً، ال ألجل شيء آخر حىت يقحجج وأئمة على اخللق

                                               
 .٤٨: يونس -١
  .٣٣٨ص ٣٦ج: ، بحار األنوار١٦٥ص: آفاية األثر -٢
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ون يف أعقاب كبينوا يف روايا¼م بأنّ اإلمامة ست مث مضافاً إىل ذلك أنّ أهل البيت 
 .األعقاب
 اهللا إنّ(: يقول X اهللا عبد أبا مسعت: قال ٬،أعني بن علىاأل عبد عند عيسى بن محاد عن
 له )عليهما السالم( واحلسني احلسن فأقر له يصيبه وما٬،  اهللا رسول بوصية علياً خص 8

 ينازعه ال احلسني إىل مراأل أفضي حىت ذلك للحسن احلسني وتسليم للحسن وصية مث بذلك٬،
 اَألر£ح امِ و أُو£لُواْ﴿: 8 اهللا لقول احلسني بن علي واستحقها ماله مثل السابقة من أحد فيه

 ويف٬، األعقاب يف إالّ احلسني بن علي بعد تكون فال ٬،)١(﴾اللّه¡ ك¡ت ابِ ف¡ي بِب ع£ضٍ أَو£لَى ب ع£̈ض̈هم£
  .)٢( )األعقاب أعقاب

٬، يشري إىل )أعقاب األعقاب: (٬، وقولهتشري إىل األئمة ) يف األعقاب: (Xفقوله 
٬، ومن هنا قلت لكم يا ألن}هم ليس العقب املباشر لألئمة٬، بل أعقاب أعقاËم ؛املهديني اإلثين عشر

  .٬، أي من أعقاب األعقابXأوالدي أن املهدي األول هو من ذرية اإلمام املهدي 
  ٬، أي من أهل البيت)من}ا(هلذا جاء يف الروايات لفظ  العترة اهلادية٬،ن من وهؤالء املهديو

من ولد احلسني  اثنا عشر مهدياً Xمنا بعد القائم  نّإ(: Xعن اإلمام الصادق 
X()٣(.  

 :قال٬، Xعن علي بن أيب طالب  ٬،األصبغ بن نباتةاليت رواها ومن هنا تفهمون الرواية 
ما يل أراك متفكراً تنكت يف : فوجدته متفكراً ينكت يف األرض٬، فقلت Xأتيت أمري املؤمنني (

ال واهللا ما رغبت فيها وال يف الدنيا يوماً قط٬، ولكين فكرت : ؟ فقال األرض٬، أرغبة منك فيها
هو املهدي الذي ميأل األرض عدالً وقسطا٬ً،  ٬،يف مولود يكون من ظهر احلادي عشر من ولدي

: فقلت .كون له غيبة وحرية٬، يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرونكما ملئت جوراً وظلما٬ً، ت
وإن هذا لكائن؟ : فقلت !ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنني: ؟ قال وكم تكون احلرية والغيبة

أصبغ٬، أولئك خيار هذه األمة مع أبرار  يا٬، وأىن لك Óذا األمر نعم٬، كما أنه خملوق: فقال

                                               
 .٧٥: األنفال -١
باب ثبات اإلمامة : الكافي بابًا بعنوان  وقد ذآر الكليني في. ٢٥٧ص ٢٥ج :، بحار األنوار٤٨ص: اإلمامة والتبصرة -٢

  .٢٨٥ص ١ج: في األعقاب وأنها ال تعود في أخ وال عم، راجع
 .١٤٨ص ٥٣ج: بحار األنوار -٣



  ٩١ .............................. القسم الثالث/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 
مث يفعل اهللا ما يشاء٬، فإن له بداءات : ؟ فقال بعد ذلك مث ما يكون: فقلت .هذه العترة

  . )١( )وإرادات وغايات و¯ايات
  :وجاءت هذه الرواية بلفظ آخر

واالختصاص للمفيد٬، وغيبة ٬، دالئل اإلمامة ٬، والكايف وجاء هذا اللفظ يف .من ظهر: األول
و¤ج السعادة ٬، ٬X، ومعجم أحاديث اإلمام املهدي يب٬، واهلداية الكربى للخصيالطوسي

  .)٢(٬، ومكيال املكارم للمحمودي
وضع الياء بني  احملقق ولذا جند أنّ وأيضاً وردت يف بعض نسخ الكايف٬، .من ظهري: الثاين

  .معقوفتني٬، كما هو املعروف يف التحقيق
  :ولكي يتضح لكم األمر أقول

 املعلوم يف الكتب القدمية وطريقة حتقيقها قد يشتبه احملقق يف كثري من األمور إنّ من :أوالً
قيقة ليس ٬، لكنه يف احلقد يتوهم احملقق بوجود حرف الياء٬، فبسبب طبيعة كتابة النسخ القدمية

بسبب ٬، ر مشابه للحرف الذي يريده املؤلف٬، أو حرف آخأو نقطة كذلك بل قد يكون فارزة
   .غريها من األموريت يكتبوا Ëا واحلرب واء واآللة الطبيعة كتابة القدم

  :أمورا يؤيد ذلك ومم}
٬، وهذا أمر معروف ملن عنده أدىن اطالع ووقوع التصحيف فيها اختالف النسخ :األول

 .بسيط يف طبيعة الكتب وحتقيقها
 بعدميقطع اإلنسان فمن خالل ذلك ٬، ظ األول ومل ينقلوا اللفظ الثايننقل العلماء للف :الثاين

يف بعض النسخ فهو من خطأ ٬، وما موجود لروايةاليت أضافها احملقق لنسخة الكايف للياء اوجود 
لقدماء٬، وهم مل ينقلوا املفيد والطوسي أعرف بطبيعة الكتابة واخلط الذي اعتاد عليه اف٬، النس}اخ

  ).من ظهري احلادي عشر(٬، فيكون هذه الزيادة٬، أعين زيادة الياء
  .)من ظهري احلادي عشر(٬، ال )عشرمن ظهر احلادي (وعليه فيكون اللفظ الصحيح هو 

  

                                               
  . ٣٧٩ص /١ج: الكافي١- 
: أيضًا، الهداية الكبرى ٣٣٩ص: ، وفي١٦٥ص: ، غيبة الطوسي٢٠٩ص: ، االختصاص٥٣٠ص: دالئل اإلمامة -٢

  . ١١٣ص ١ج: ، مكيال المكارم٤٦٤ص ٧ج :، نهج السعادة٦٢ص ٣ج: X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ٣٦٢ص
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ورواه املفيد يف ٬، )١(نّ الرواية جاءت يف الكايف ويف دالئل اإلمامة بسند واحد إ :الثالث
  .)٣(بسندين  تنقل الرواية أنّوقد ذكر الطوسي .)٢(ختصاص اال

 )الياء(أعين ٬، الطوسي تلك الزيادة الكليين وال الطربي وال وعلى الرغم من ذلك مل يذكر
  ).من ظهري احلادي عشر من ولدي(

ق فلذا علّ حاولوا تأويلها٬، فلذا على كون األئمة ثالثة عشر٬، يدلنّ مفاد الرواية إ :ثانياً
 ليس٬، )ولدي من(: قوله( :فقال )احلادي عشر من ولدي(البعض على الرواية اليت جاء فيها لفظ 

 أنّ: ٬، أيةتبعيضي )من( بل X ولده من التاسع ابن هو X املهدي فإن٬ّ، عشر للحادي بياناً
  .)٤() ولدي من هو عشر احلادي اإلمام

فلذا حياولون تأويل الروايات مبا  ٬،Xوجاء هذا التعليق بسبب غياب فكرة املهدي األول 
٬، كما Xبعد اإلمام املهدي حممد بن احلسن  عتقادهم النايف لوجود املهديني اينسجم مع 

  .سيأتينا الكالم حول تلك الروايات٬، ويت تدل على أنّ األئمة ثالثة عشرأولوا الروايات ال
إضافة الياء  كما أن٬ّ، اًبعيد جد}فيما حنن فيه تدل على التبعيض ) من(علماً أنّ القول بأنّ 

  .وهذا غري خفي على أهل العلم٬، يوجب ركاكة التعبري
  .من ظهر احلادي عشر: األول٬، أي وعليه فالصحيح هو اللفظ 

٬، وهذه Xتوجد قرينة يف الرواية جتعلها غري ناظرة لإلمام املهدي حممد بن احلسن  :ثاًثال
: فقلت .تكون له غيبة وحرية٬، يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون: (Xالقرينة هي قوله 

٬، ومن الواضح أنّ غيبة )أيام أو ستة أشهر أو ست سننيستة  :قال ؟ وكم تكون احلرية والغيبة
                                               

أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون، عن أبيه، عن أبي علي محمد بن همام، عن عبد اهللا بن جعفر، عن الحسن  :وهو -١
بن علي الزبيري، عن عبد اهللا بن محمد بن خالد الكوفي، عن منذر بن محمد بن قابوس، عن نصر بن السندي، عن أبي 

 .لمغيرة، عن األصبغ بن نباتةداود، عن ثعلبة بن ميمون، عن مالك الجهني، عن الحارث بن ا
عن المنذر بن محمد،  ،حدثنا سعد بن عبد اهللا، عن محمد بن خالد الطيالسي: قال ،حدثنا محمد بن قولويه: بهذا السند -٢

عن ثعلبة بن ميمون، عن مالك الجهني، عن الحارث بن  ،عن النصر بن السندي، عن أبي داود سليمان بن سفيان المسترق
حدثنا الحسن : قال ،وحدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الكوفي: ألصبغ بن نباتة، قال سعد بن عبد اهللالمغيرة، عن ا

 .ابن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن مالك الجهني، عن الحارث بن المغيرة، عن األصبغ بن نباتة
وروى عبد اهللا بن محمد بن خالد الكوفي، عن منذر بن محمد بن قابوس، عن نصر بن السندي، عن أبي داود : فقال -٣

. سليمان بن سفيان المسترق، عن ثعلبة بن ميمون، عن مالك الجهني، عن الحارث بن المغيرة، عن األصبغ بن نباتة
ب، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن ورواه سعد بن عبد اهللا، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطا

 .١٦٤ص: غيبة الشيخ الطوسي .مالك الجهني، عن األصبغ بن نباتة 
آذا في هامش آتاب الغيبة : (، وقال بعد نقله العبارة المتقدمة٢٠٩ص: جاء هذا التعليق في هامش آتاب االختصاص -٤

: وجاء في هامش غيبة الطوسي). يكون من ظهري الحادي عشر من ولدي(وفي بعض نسخ الحديث ) للطوسي رحمه اهللا
عشر أي مولود من ولدي من ظهر الحادي عشر من صفة لمولود ال أنه متعلق بالحادي  )من ولدي( :قوله:  ٣٣٦ص

  .األئمة 
 



  ٩٣ .............................. القسم الثالث/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 
فيتعني  ٬، وعليهأيام وال ستة أشهر وال ستة سنني مل تكن ستة Xاإلمام املهدي حممد بن احلسن 
ي يكون ٬، والشخص اآلخر هو املهدي األول الذاحلق ٬، وهذا هوكون املقصود Ëا شخص آخر

  .Xولد علي  ٬، أو احلادي عشر منمن ظهر اإلمام الثاين عشر
  .وهو أمحد الذي ذكره رسول اهللا يف وصيته ليلة وفاته

٬، واحلمد يف هذه الليلة يا أوالدي األعزاء٬، ونكمل غداً بإذن اهللا تعاىلوإىل هنا ينتهي كالمنا 
   .آل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليما٬ً، والصالة والسالم على حممد ونيهللا رب العامل

* * *  
  
  
  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  



     

  :العاشرةاحللقة 

א א א א

أمحد : د Ëدف االستماع ملا سيقول أبوهم٬، فجلسوا يتباحثون فيما بينهم٬، فقالجاء األوال
الكالم هذا ٬، فلم نسمع من العلماء وال من اخلطباء ين كانت هذه احلقائق خمفية عناأ: ألخويه

  ؟ الذي مسعناه من أبينا
ع كشفه إالّ هم ٬، وال يستطيكن هذا العلم هو علم آل حممد نعم صحيح ل: واثق

٬، ملعىن٬، خصوصاً وأنّ الظاهر من الروايات كما بني يل أيب أ¤ا أخفت هذا اصلوات اهللا عليهم
  :ذلك أتذكر منها هاتني الروايتنيلنا أبونا روايات تدل على وذكر 
    .)١() له علم إذا حان وقته انتشر ذلك العلم من نفسه (... :رسول اهللا  فعن 

الصفة اليت إن}ا نصف صاحب هذا األمر ب :Xقلت أليب جعفر : (٬، قالوعن مالك اجلهين
ىت يكون هو الذي حيتج عليكم ٬، ال يكون ذلك أبداً حال واهللا: فقال. ليس Ëا أحد من الناس

  .)٢() ٬، ويدعوكم إليهبذلك
  !فكيف للناس الوصول إليه إذن ؟

جاء أبوهم٬، فسلم على أوالده٬، فرد}وا عليه السالم٬، فجلس يف جملسه٬، وبينما هم كذلك 
  ؟ هل عندكم سؤال فيما تقدم علينا: وقال

  .يبال يا أ :األوالدفقال 
٬، حيث قال ٬، حول الوصية)رمحه اهللا(له الشيخ احلر العاملي سأذكر لكم اليوم ما قا :األب

٬، وكأن}ه يريد بذلك تضعيف بأنّ رواية الوصية هي من طرق العامة وليست من طرق الشيعة
  .سندها

 يف العامة٬، طرق من رواها اليت األحاديث مجلة يف   الغيبة كتاب يف الشيخ وروى(: قال
 سفيان بن علي بن احلسني اهللا عبد أيب عن مجاعة أخربنا: قال    األئمة على النص

 اخلليل٬، بن حممد بن أمحد عن احلسني٬، بن علي عن العدل٬، املوصلي سنان بن علي عن البزوفري٬،
 حممد بن جعفر اهللا عبد أيب عن أبيه٬، عن علي٬، بن احلسن عمه عن املصري٬، أمحد بن جعفر عن

                                               
 .٢٦٨ص: آمال الدين -١
  .٣٣٧ص: غيبة النعماني -٢



  ٩٥ .............................. القسم الثالث/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 
 :  وفاته فيها كان اليت الليلة يف    قال أنه  اهللا رسول عن آبائه٬، عن أبيه٬، عن ٬،X الصادق

 املوضع هذا إىل انتهى حىت وصيته  اهللا رسول فأملى   وصحيفة دواة أحضر احلسن أبا يا
  .)١( )خلا .... احلسن أبا يا:   فقال

من وادعى أ¤ا  ية عن رواية الوصية يف موضع آخر٬،ح الشيخ احلر العاملي بنفي احلجوقد صر}
  .طرق العامة
 يف فيه حجة فال العامة٬، طرق من الغيبة كتاب من أوالً املنقول احلديث أن خيفى وال: (قال

 الشيخ ذكر وقد اخلاصة٬، لروايات ملوافقته عشر٬، االثين على النص يف حجة هو وإمنا املعىن٬، هذا
  .)٢( )بصريح ليس والباقي العامة٬، روايات من أنه أحاديث ةعد} وبعد بعده

٬، نفى حجيته يف إثبات املهديني ٬، وث املنقول أوالً هو رواية الوصيةويقصد باحلدي
مبوافقته لروايات اخلاصة اليت  ٬، وعلل ذلك٬،النص على األئمة اإلثين عشر  وأثبت حجيته يف

  .إثين عشر تثبت كون األئمة 
٬، وروايات د الوصية هي روايات املهديني كما ويقصد بالروايات اليت نقلها الشيخ بع

  .Xذرية اإلمام املهدي 
أن ومن هنا يا أوالدي األعزاء نريد الوقوف عند كالم الشيخ احلر العاملي لنرى هل ميكن 

  ؟ يثبت أمام النقد العلمي أم ال
  :ون حبثنا يف نقاطوسيك

ألة اجتهادية إنّ مسألة التوثيق والتضعيف وكون الراوي شيعياً أم سنياً مس :النقطة األوىل
ملوصلي العدل إىل كونه وئي يف ترمجة علي بن سنان افقد مال السيد اخل ٬،ختتلف من عامل آلخر

  .من العامة
 بن احلسني عنه وروى اخلليل٬، حممد بن أمحد عن روى: العدل املوصلي سنان بن علي: قال
 هو علي٬، بن احلسني: أقول. الواقفة على الكالم يف الغيبة٬، كتاب يف الشيخ ذكره علي٬،

 مشايخ يف ذكرها من يظهر ما على العدل كلمة إن مث. ٩٦ص يف به صرح كما البزوفري٬،

                                               
 .٣٦٢ص: اإليقاظ من الهجعة -١
 .٣٦٨ص: اإليقاظ من الهجعة -٢
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 من الرجل يكون أن يبعد فال العامة٬، علماء بعض Ëا يوصف كان )قدس سره( الصدوق
  .)١(العامة

 املوصلي سنان بن علي: تابه املفيد من معجم رجال احلديثوقال حممد اجلواهري يف ك
 الغيبة كتاب يف الشيخ ذكره علي٬، بن احلسني عنه وروى اخلليل٬، حممد بن أمحد عن روى العدل٬،

 ان يبعد فال العامة٬، ءعلما بعض Ëا يوصف كان العدل كلمة: أقول. الواقفة على الكالم يف
  .)٢( جمهول ٬،منهم املقام يف املعنون يكون

  .)٣(وكماله  هحبسن: قالوبينما مدحه يف مستدركات علم رجال احلديث 
٬، فكيف ميكن البناء على رد رواية شيعاً خمتلف فيها راوي عامياً أمإذن فبما أنّ مسألة كون ال

  !؟ اً مليزان خمتلف فيه حبسب اآلراءالوصية طبق
إنّ الكتب الرجالية اليت تتعر}ض لقدح الرواة ومدحهم وتوثيقهم وتضعيفهم  :النقطة الثانية

التناقض يف رأي قد جند بل  نسان ال يستطيع االعتماد عليها٬،جاء فيها التناقض الكثري مما جيعل اإل
يوثق يف كتاب الرجال  الشيخ الطوسي٬، فجند ذلك عند الشيخ الطوسي وغريه كما ٬،عامل واحد

 بينما جنده يف .)٤()٬، رازيسهل بن زياد اآلدمي يكىن أبا سعيد٬، ثقة: (سهل بن زياد٬، فيقول
سعيد  أباسهل بن زياد اآلدمي الرازي يكىن ( :كتابه الثاين وهو الفهرست يضعفه٬، يقول

  .)٥( ...)ضعيف
ادات الظنية وعليه فال ميكن لنا الوثوق بكالم اجتهادي متناقض وخمتلف حبسب االجته

  .تبعاً ألراء الرجال ٬، ونسقط تراث أهل البيت والقرائن االحتمالية
الرجال متعارضة يف بعض  إنّ التوثيقات والتضعيفات اليت ذكرها علماء :النقطة الثالثة

فقد  :داود بن كثري الرقي  فقد اختلفوا يف٬، املوارد من كثريفلذا جندهم اختلفوا يف   األحيان٬،
يف ضع}فه الشيخ النجاشي بينما جند  .)٦( )٬، ثقةأسدموىل بين ( :ه الشيخ الطوسي فقال عنهوثق

. ضعيف جداً والغالة تروي عنه... داود بن كثري الرقي : (لترمجته لداود بن كثري الرقيرجاله 

                                               
 .٤٩ص ١٣ج :معجم رجال الحديث -١
 .٣٩٨ص: المفيد من معجم رجال الحديث -٢
 .، وراجع آتاب انتصارًا للوصية للشيخ ناظم العقيلي حفظه اهللا٣٨٣ص ٥ج :مستدرآات علم رجال الحديث -٣
 .٥٦٩٩، رقم٣٨١ص -٤
 .٣٣٩، رقم١٤٠ص -٥
 .٥٠٠٣، رقم٣٢٩ص -٦



  ٩٧ .............................. القسم الثالث/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 
كما جند احلر العاملي وثق حممد بن . )١(...)ما رأيت له حديثاً سديداً : محد بن عبد الواحدأقال 

قال ( :األقوال فيه من متوقف إىل مضع}ف٬، بينما الشيخ احلر العاملي٬، قال سنان يف حني اضطربت
  . )٢() رأي ابن عقدة الزيدي اجلارودي التضعيف جاء اعتمادا على إنّ

إنّ مسألة التوثيق والتضعيف مسألة اجتهادية فلذا تتعد}د فيها األقوال كسائر : فإنّ قيل
  .املسائل االجتهادية

٬، مث ما هو الدليل الذي أصل االجتهاد بشكل عام يبيحما هو الدليل الشرعي الذي : أقول
  !؟ املتقدمةاملسائل الرجالية االجتهاد يف يبيح 

  !! بيعة احلال ال يوجد دليل على ذلكوبط
ي ادعى إنّ الشيخ احلر العامل٬، النقاط الثالثة املتقدمةبغض النظر عما تقد}م يف  :رابعةالنقطة ال

  ؟ لعامة أم أنّ الشيخ اشتبه يف ذلك٬، فهل حقاً أن}ها من طرق اكون الوصية من طرق العامة
٬، صر}ح بأنّ الوصية من طرق اخلاصة قد )رمحه اهللا(يف احلقيقة يا أبنائي أنّ الشيخ الطوسي 

: الروايات املتقدمة ٬، وقال قبل أن ينقلذكر رواية الوصية بأحد عشر روايةأي الشيعة قبل أن ي
  .)٣(....) فأم}ا ما روي من جهة اخلاصة فأكثر من أن حيصى (

 األخبار من طرف فهذا( :٬، وبعدها نقل مخس روايات٬، مث قالمث نقل رواية الوصية املباركة
 وإمنا الكتاب٬، به لطال املعىن هذا يف اخلاصة جهة من) ما( إيراد يف شرعنا ولو أوردناها٬، قد

 ذلك على الوقوف أراد ومن املختلفتني٬، الطائفتني نقل من قلناه ما ليصح منها أوردنا ما أوردنا
  .)٤( )كثرياً شيئاً ذلك من جيد فإنه ذلك يف املصنفة بالكتب فعليه

 عي أنّلعاملي يد}٬، بينما احلر ابأنّ رواية الوصية من طرق اخلاصةح فالشيخ الطوسي يصر}
ولو رجعنا إىل نسخ كتاب الغيبة لوجدنا أنّ الشيخ  ٬،من طرق العامة الشيخ الطوسي رواها

من  بكون الشيخ الطوسي يرويهااحلر العاملي الطوسي يرويها عن طرق اخلاصة ال العامة٬، فقول 
  .طرق العامة اشتباه من الشيخ احلر٬، ويßعرف ذلك بالرجوع لنسخ الغيبة كما قدمت

  .فال تكون الرواية من طرق العامة وعليه

                                               
 .٤١٠، رقم١٥٦ص -١
 ).الخاتمة( ٤٧٣ص ٣٠ج: وسائل الشيعة طبعة آل البيت -٢
 .١٣٧ص: غيبة الشيخ الطوسي -٣
  .١٥٦ص: غيبة الشيخ الطوسي -٤
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وقلنا بأنّ الرواية عامية٬، فال يكون هذا خدشاً فيها٬،   دالً ج   لو ترتلنا  :امسةالنقطة اخل
  ؟ امي يروي خرباً خمالفاً العتقادهإذ ما الداعي الذي جيعل الع لعدم وجود دواعي الكذب٬،

ـى  ي إذا روى رواية توافق مذهب البل ذهب البعض إىل أنّ العام} شيعة يعترب ذلك قرينة عل
 :حيث قالكما قاله احلر العاملي ٬، عند الراوي عدم وجود دواعي الكذبملا ذكرنا من  صدقها٬،

ـاب    ٬،الراوي غري متهم يف تلك الرواية كون( ـذا الب لعدم موافقتها لألعتقاد أو غري ذلك ومن ه
ـات  إرواية العامة للنصوص على األئمة ومعجزا¼م وفضائلهم فإ¤م بالنسبة  ىل تلك الروايات ثق

  .)١() ىل غريها ضعفاءإوبالنسبة 
ـؤثر    )رمحه اهللا(وهذا املعىن جعله السيد حممد باقر الصدر  ـيت ت يف من اخلصائص النسبية ال

ـائص  ٬، واملراد(... :ذي يستفاد منه التواتر٬، فقالحساب االحتماالت ال ـبية  باخلص ـل  النس  ك
ـا  كذبه أو اخلرب صدق على مساعداً عامالً االحتمال حبساب تشكل املعىن يف خصوصية  إذا فيم
 أهل إمامة على يدل ما نقل إذا الشيعي غري: ذلك ومثال باخلرب٬، جاء الذي الشخص نوعية لوحظ
ـات  مساعداً عامالً املخرب خصوصية بلحاظ يعترب نفسه اخلرب مفاد فإنّ ٬، البيت ـدقه  إلثب  ص
ـية  جتتمع وقد. بعيد االفتراء إىل تدعوه خاصة مصلحة افتراض ألنّ ٬،االحتمال حبساب  خصوص
 يف اخلرب صدور فرضنا إذا املذكور٬، املثال يف كما اخلرب صدق لصاحل معاً نسبية وخصوصية عامة
 فإنّ. وترغيباً ترهيباً األخبار٬، هذه أمثال من املنع حياولون كانوا ممن وأمثاهلم أمية٬، بين حكم ظل

 املضمون وخصوصية الصدق على قوي شاهد املخرب مذهب عن النظر بقطع املضمون خصوصية
  .)٢() ذلك على شهادة أقوى االعتبار بعني املخرب مذهب خذأ مع

ها نفس كو¤ا عامية يعد شاهداً ٬، إالّ أن}الرواية عامية وعليه فلو سلمنا مع احلر العاملي بأنّ
  .قوياً لصدقها

الت على ٬، جعل املنت من الدالالنقطة السابعة من مقدمة التحقيقكما أنّ املريزا النوري يف 
 من عنه الراوي يكون كأن ٬،املنت من والتشيع٬، السند من الوثاقة إثبات: (شيعياً فقالكون الراوي 

 على روايتها تثقل مرتلة أو فضيلة فيه املروي يكون وأن املتقدمة٬، راتمااال يف تقدم كما األجالء
  .)٣( )غريه وكثري) ٢٠٢٥( يف كما  اآلل مبغضي صدور

                                               
 .٩٥ص: خاتمة الوسائل -١
 .٢٤٣ص ١ج :دروس في علم األصول -٢
 .، مقدمة التحقيق٧٢ص ١ج: خاتمة المستدرك للميرزا النوري -٣



  ٩٩ .............................. القسم الثالث/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 
ملنت داالً جعل الشيخ علي النمازي الشاهرودي يف مستدركات علم رجال احلديث ا كما

  .)١(٬، وهذا ما جنده يف ذكره لعد}ة من الرجال على حسن عقيدة الراوي
ـا    ـن هل هذا مضافاً إىل ما صر}ح به الشيخ الطوسي من جواز العمل بأخبار العامة إن مل يك

لك روى مع ذو ٬،خمالفاً يف االعتقاد ألصل املذهبا إذا كان أم}(: رض من طرق اخلاصة٬، قالامع
ـراح  وجب  ٬،ق Ëم ما خيالفهوثواملفإن كان هناك من طرق  ٬،نظر فيما يرويه عن األئمة  إط

وإن مل  ٬،كون هناك ما يوافقه وجب العمل بهوإن مل يكن هناك ما يوجب إطراح خربه وي. خربه
ـاً    ٬،وال يعرف هلم قول فيه ٬،لك وال خيالفهاحملقة خرب يوافق ذيكن هناك من الفرقة  ـب أيض وج

  . )٢() العمل به
قال  ٬،عمل الطائفة باملراسيل إذا مل يعارضها املسانيد )رمحه اهللا(بل نßقل عن الشيخ الطوسي 

ـانيد   الشيخ الطوسي عمل الطائفة باملراسيل إذا ادعى(: حميي الدين الغريفي مل يعارضها من املس
ـدم مع . كعملها باملسانيد ٬،الصحيحة ـند   اومقتضاها حجية املرسل مطلقاً بشرط ع ـة املس رض
  .)٣( )الصحيح

 إنّ( :٬، قالشتهر مضمونهاجواز العمل حىت باخلرب الضعيف إذا كما نقل الشهيد الثاين 
٬، هرة الفتوى مبضمونه يف كتب الفقهمجاعة كثري أجازوا العمل باخلرب الضعيف إذا إعتضد بش

 فإن الطريق الضعيف قد ٬،ن ضعف الطريقاذلك يوجب قوة الظن بصدق الرواية وبتعليل إن 
  . )٤() يثبت به اخلرب مع اشتهار مضمونه

  .فبأي ميزان يßكال تكون الوصية صحيحة

                                               
عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن زآريا  ٦٩وقع في طريق آامل الزيارات ص. لم يذآروه: أيوب بن عبد الرحمن -١

  . رواية شريفة تفيد حسن عقيدته المؤمن، عنه وزيد بن الحسن وعباد، عن سعد اإلسكاف،
 ٤٤ج :، وجد ١٥٩/ ١٠ج :يروى عنه ابنه أبان رواية شريفة تفيد حسنه وآماله فراجع آمبا. لم يذآروه: تغلب والد أبان

/٢٥٧.  
عن حسن بن حسين العرني، عنه، عن الحارث بن  ٢٣٧/ ٢ج :وقع في طريق الشيخ في أماليه. لم يذآروه: خالد بن مختار

عن إسحاق بن يزيد، عنه،  ٣٦وروى المفيد في أماليه ص. ٣٠/ ٣٨ج :، و جد٢٦٦/ ٩ج :حصيرة حديث الفضائل آمبا
 .٧١٥ – ٧١٢ص ١ج: مستدرآات علم رجال الحديث. عن األعمش رواية شريفة تفيد حسنه وآماله

عن أحمد بن  ١٥٢/ ٢ج :يروي عن أبيه آما روى الصدوق في اإلآمال: سن المعدلعلي بن سنان الموصلي أبو الح
لما قبض سيدنا أبو محمد الحسن : الحسين بن عبد اهللا، عن الحسين بن زيد بن عبد اهللا البغدادي، عنه، عن أبيه قال

 :، وجد١١٦/ ١٣ج :آمبا. الخ  -ونقله في البحار عنه، عن زيد بن عبد اهللا البغدادي، عنه، عن أبيه . الخ  - Xالعسكري 
عنه، عن أحمد بن محمد الخليلي رواية شريفة تفيد حسنه  ١٠ص :مقتضب األثر ألحمد بن محمد بن عياش. ٤٧/ ٥٢ج

مستدرآات علم . ٢٦٠و  ٢١٦/ ٣٦ج :، وجد١٣٥ص :وروايته األخرى المهمة في ذلك. ١٢٥/ ٩ج :وآماله، وآمبا
  .٣٨٣ص  ٥ج :رجال الحديث

  .٣٧٩ص ١ج): ق.ط(اإلصول عّدة  -٢
 .٧٣ص: قواعد الحديث -٣
 .٢٧ص: الدراية -٤
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وترك  ٬،مبا دل على أنّ األئمة اثين عشر نّ احلر العاملي يف نصه الثاين أخذإ :سادسةالنقطة ال
) فإذا حضرته الوفاة(٬، يكون من بعده اثنا عشر مهدياً مث( :الفقرة األخرية من الرواية٬، وهي

اسم كإمسي واسم أيب وهو عبد اهللا وأمحد٬، : فليسلمها إىل ابنه أول املقربني له ثالثة أسامي
   .)١( )٬، هو أول املؤمننياملهدي: واالسم الثالث

زعم أن}ها ال ٬، دون تلك اإلضافة اليت أخذ ما يتوافق مع روايات الشيعة هوعلل سبب ذلك بأن}
  .تتوافق مع روايا¼م

ت الذرية٬، نّ الروايات اليت تثبإحيث  نّ هذا حمض ادعاء٬، بل الدليل قائم على خالفهإواحلال 
وغريها أغلبها من روايات  ٬،٬X، والروايات اليت تذكر املهدي األول وروايات املهديني 

  ؟ جاءت يف الوصية من روايات الشيعة٬، فكيف يزعم أنّ ال شاهد على الزيادة اليت الشيعة
  .  وقد تقد}م ما يؤكد ذلك فال نعيد

تدل على القرائن اليت وغريه جمموعة من  )رمحه اهللا(لقد ذكر احلر العاملي  :سابعةالنقطة ال
  :منها ما يلي ٬، وعد}صحة اخلرب
ب الوصية وال خيفى موافقة الرواية لكتاب اهللا اآلمر بوجو: املوافقة لكتاب اهللا سبحانه: أوالً

ـراً  ت ر ك  إِن الْم و£̈ت أَح د كُ̈م ح ض ر  إِذَا ع لَي£كُم£ كُت¡ب ﴿ :عند املوت بقوله سبحانه ـيَّةُ  خ ي£  الْو ص¡
  . )٢(﴾الْ̈متَّق¡ني  ع لَى ح قّاً بِالْم ع£̈روف¡ و األقْر بِني  ل¡لْو ال¡د ي£نِ
ـارض وقد تقدم أنّ  ٬،عارضاملعدم وجود : ثانياً ـي   رواية الوصية وال يوجد هلا مع ـل ه ٬، ب

عشر وبني ما دل على الثالثة  الشاهد الوحيد على اجلمع بني الروايات الدالة على كون األئمة اثنا
  .على األحد عشروبني روايات املهديني الدالة على كون املهديني اثين عشر وما دل  ٬،عشر

ـة  ة بني روايات املهديني وبني روايات الرجعة فتكووما توهم من املعارض ن الوصية معارض
٬، هذا مضافاً إىل ما رتكاز خاطئليس إالّ توهم حمض وا أل¤ا دالة على املهديني  لروايات الرجعة٬،

ات الرجعة بناء على قاله السيد حممد صادق الصدر رمحه اهللا من تقدمي روايات املهديني على رواي
  . حىت مع وجود املعارضة بينهما

                                               
 .١٤٩ص: غيبة الطوسي -١
 .١٨٠: البقرة -٢



  ١٠١ .............................. القسم الثالث/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 
إذ أي تقية  كن أن حيتمل فيها التقية أبدا٬ً،ورواية الوصية ال مي ٬،للتقية اخلرب حتمالاعدم  :ثالثاً

هب يف رواية ¼دم أسس الدولتني األموية والعباسية٬، كما ¼دم األسس اليت بنيت عليها املذا
  .فدواعي التقية توجب كتمان الوصية ال نقلها والكشف عنها٬، املناوئة ملذهب أهل البيت 

ـن  ٬، بل ميفقط نحصر بصحة السندتحجية اخلرب ال  نّإ :ثامنةالنقطة ال كن استفادة الصحة م
  .عليه املتأخرين من علماء الرجال ٬، وهذا مااملنت أيضاً

وهناك وجه ثالث يف توثيقات ( :ين يف كتابه كليات يف علم الرجالقال الشيخ السبحا
ال خصوص خرب الثقة٬،  Xاملتأخرين٬، وهو أن احلجة هو اخلرب املوثوق بصدوره عن املعصوم 

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

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

وي إذ عندئذè تكون وثاقة الرا وهذا خبالف ما لو قلنا بأن املناط هو كون اخلرب موثوق الصدور٬،
ـو مل   من إحدى اإلمارات على كون اخلرب موثوق الصدور٬، وال تنحصر احلجية خبرب الثقة٬، بل ل

  .حيرز وثاقه الراوي ودلت القرائن على صدق اخلرب وصحته جيوز األخذ به
وهذا القول غري بعيد بالنظر إىل سرية العقالء٬، فقد جرت سري¼م على األخذ باخلرب املوثوق 

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

بل ميكن  ٬،أنّ رواة الوصية ضعاف٬، لكن ال يعين ذلك سقوطها  جدالً    ا فلو سلمن
رواة الوصية  رجال احلديثصاحب مستدركات معجم ٬، بل مدح استفادة الصحة من متنها

  .)٢(بسبب روايتهم هلا 
إالّ قرينة من القرائن اليت تكشف لنا عن    على القول باعتبارها  فليس وثاقة رجال اخلرب 

ـع  السند ومن هنا عملوا باخلرب الضعيف  هي متام املالك يف القبول والرد٬،صحة احلديث وليس  م

ـحاب . والتوسط أصوب(: )محه اهللار(لذا قال احملقق احللي  ٬،اشتهار العمل به أو  فما قبله األص

ـال   ٬،...)طراحه اوما أعرض األصحاب عنه أو شذ جيب . دلت القرائن على صحته عمل به وق
                                               

 . ١٥٥ص: آليات في عالم الرجال -١
 .المتقدم) ٢١٤(راجع الهامش رقم  -٢
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ـالً إالّ إنّ إوهذا و: (تعليقاً على أحد األخبار املرسلة ـوا     ن كان مرس ـحاب أفت ـالء األص فض

   .)١()مبضمونه

* * *  
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