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א

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

رد على شيخ من أتباع احلوزة٬، ومن مريدي   كما ورد يف عنوانه اجلانيب    الكتاب 
الرمحن العقيلي٬، زعم أنه يرد على دعوة احلق  الشيخ اليعقويب على حنو اخلصوص٬، امسه عبد

: صدر عن مؤسسة أهل البيت اإلسالمية) وقد خاب من افترى(املباركة فكتب كتاباً عنوانه 
شيخه اليعقويب قد أمر بطباعة ألف نسخة من هذا  وحبسب ما نtقل لنا أنّ. الفضيلية   بغداد 

  .واهللا العامل حبقيقة هذا األمر الكتاب وتوزيعها٬،

كاتبه قد  نّإفكتاب العقيلي بالنتيجة ميثل احلوزة النجفية وعلمها وأساليبها٬، وحيث 
عنواناً لكتابه٬، ورضي مبؤداه٬،  )وقد خاب من افترى(اختار هذا اجلزء من اآلية القرآنية 

فنحن بدورنا نرضى باحلُكم والنتيجة اليت يصدع �ا جزء اآلية الكرمية املذكور٬، ونترك 
  .ي الطرحني هو اخلائب٬، واملفتريللقارئ حتديد أ

  أبو حممد األ�صاري

  

  

  

  



  

 



Wא

غالباً ما ميكن للقارئ من خالل الكلمات األوىل اليت خيطها قلم املؤلف أن يستشعر هل 
هدفه استخفاف القارئ  نّأهو خملص وحريص على احلقيقة ويهمه القارئ حقا٬ً، أم 

  وخداعه؟

فاملؤلف احلريص على قارئه يسعى جاهداً للمحافظة على مسافة املوضوعية٬، ويتحرى 
لقارئ اإلحاطة �ا والتعرف على حيثيا�ا٬، دون أن يسمح لنفسه عرض مادته بصورة تتيح ل

بالتدخل وفرض آرائه ورؤيته اخلاصة على القارئ٬، أو على األقل ال يtفرط باحلد األدىن 
  .عرض األمني والصحيح للرأي اآلخراملتمثل بال

باألمانة هذا٬، فالرجل مل يكن يتمتع ) العقيلي( وهذا لألسف الشديد ما يفتقر له كتاب
افتتح كتابه بتهيئة قد و .عوة اليمانية٬، كما سيتضح يف حينهعلى اإلطالق يف عرض أدلة الد

فمن حديث الستني ! نفسية القارئ الستقبال أمر ينبغي أن يtحكم عليه بالرفض والضالل
كذاباً إىل حديث عن الفنت٬، إىل املقدمة اليت سطرها ليفضح من خالهلا نفسه٬، ويبني منط 

  :ه العلماين٬، وسأبدأ بالتعليق على هذه املقدمة٬، وكما يليتفكري

متر الشعوب اليت أ¬كها الظلم مبنعطفات فكرية غري طبيعية فتارة تأخذ هذه ( :يقول
املنعطفات اإلطار الديين وتارة تأخذ اإلطار السياسي فما بني اهلرطقات والبدع الدينية من 

يربز العقل ا¯موعي للشرائح املهمشة  أخرىجهة والتطرف السياسي والعنصري من جهة 
على مرتكزات فكرية معµ́وجَّة ومتبنيات متهرئة  يتكئوهو ) على األخص( يف ا¯تمع املنهك

ال تكاد تتماسك أمام النقد املنظم واحملاججة املدعومة بالدليل مما يكشف عن هشاشتها بل 
  ).عن ظرفها اليت نشأت به

  :هذا الكالم يرد عليه

٬، وما يرتبط �ا ليست من القضايا اليت ميكن أن يتم Xقضية اإلمام املهدي    ١
العقائد واألفكار متثل  التعاطي معها بطريقة علماء االجتماع الذين ينطلقون من فكرة أنّ
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فقضية اإلمام املهدي ليست منعكساً لظرف تأرخيي٬، . انعكاساً فكرياً لظروف واقعية معينة
ميكن أن يtفسر مبنهجية علماء االجتماع٬، اللهم إال من قبل من ال وإمنا هي واقع ديين ال 
  .يؤمنون برساالت السماء

نعم القضية املهدوية ليست منقطعة الصلة بالتأريخ٬، لكن صلتها به ليست بكو¬ا مفعوالً 
 تأرخيا٬ً، بل بوصفها فاعالً حيرك التأريخ٬، وينتج يف إطاره٬، ولكن هذا يعين باألحرى أنّ

) العقيلي(أرخيي املعني هو املنعكس عن القضية املهدوية ال العكس٬، كما يزعم الوضع الت
  .الذي يلبس ثوب الرجل العلماين

إما أمحق ال يعي التجديف    ومن يقف وراءه بالتأكيد    ولألسف الشديد العقيلي هذا 
٬، Xالذي ينطلق به لسانه٬، وإما رجل تنصل من مقوالت الدين وقضية اإلمام املهدي 

وال أدري حقاً من منهما (ع متاماً يف طيات الثوب العلماين املهلهل الذي يرتديه٬، وضا
فالعقل ا¯موعي الذي يتحدث عنه يتمثل بالنسبة للشعب العراقي املسلم )! يرتدي اآلخر

٬، Xوللشيعة منه على وجه اخلصوص مبقوالت الدين اإلسالمي٬، وقضية اإلمام املهدي 
فهل جيرؤ من . الركيزة األساس ملقاومة الظلم والظاملني حيث تشكل هذه القضية خصوصاً

يؤمن باهللا٬، فضالً عن كونه يدعي زيفاً أنه رجل دين على وصف هذا البناء العقائدي 
مرتكزات فكرية معµ́وجَّة ومتبنيات متهرئة ال تكاد تتماسك أمام : (والثقايف للعراقيني بأنه

  ؟! )النقد املنظم واحملاججة املدعومة بالدليل

إذن ملاذا ختدعون الناس وتصورون أنفسكم بأنكم رجال دين وتعتمرون العمائم٬، أمن 
  ؟ أجل الدنيا اليت استهوتكم

يصور مسألة االحنراف اليت ) العقيلي(هذا العلماين  واملشكلة٬، بل الطامة الكربى أنّ
الشعوب اليت أ¬كها  متر( :يفترضها عقله املتعب بأ¬ا قدر حتمي ال حميص منه٬، فهو يقول

هذا قد حيدث نتيجة أسباب طارئة  ٬، ومل يقل إنّ)رمبا مرت(٬، أو )قد متر(٬، وليس )الظلم
ليست من صلب ما يسميه العقل ا¯موعي٬، وبفعل بعض املغرضني من أصحاب املصلحة 
الذين ال مينعهم دين وال ورع عن االلتفاف على هوية الشعوب وتزييفها٬، كما حصل يف 
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فعال٬ً، حيث مت تزييف هوية شيعة العراق ملصلحة استنبات مشروع أجنيب  العراق
  .يتناقض كلياً مع حقائق هذه اهلوية) الدميقراطية(

ال موضوع له٬، فالكثري من ) الشرائح املهمشة(عمن يسميهم ) العقيلي(حديث    ٢
) العقيلي(اد اليمانيني ال ينطبق عليهم هذا الوصف٬، بل هم أبعد ما يكونون عنه٬، فإذا ما أر

عليه بعبارة أخرى . ارتداء ثوب عامل االجتماع٬، عليه أن يكون حبجم هذا الثوب على األقل
أن يدرس جيداً طبيعة الشخوص املنتمني للدعوة اليمانية وينظر يف أحواهلم ليحكم بصحة 

أما ترديد الكالم كمحفوظة غري . أو عدم صحته عليهم) الشرائح املهمشة(انطباق وصف 
  .مة٬، ومن باب التظاهر بالثقافة فأمر غري حممودمهضو

א Wא

هو السيد أمحد احلسن بن السيد إمساعيل بن السيد صاحل بن السيد حسني بن السيد 
٬، وقد أعلنا عن نسبه الشريف يف مواقعنا على اإلنترنيت ويف Xسلمان بن اإلمام املهدي 

 ألعمامه وهم يشهدون على هذا األمر٬، ورغم كل هذا جندجريدتنا٬، وقدمنا تصويراً فيديوياً 
هذا  والعجيب أنّ ؟)محد إمساعيل السلميأامسه الكامل ( :يورد االسم �ذه الصورة) العقيلي(

صحيفة القائم العدد ( :كما أورده يف اهلامشاعي اخلطري يعتمد املصدر التايل٬،الباحث االجتم
  ! )واألربعنيالسابع 

الصحيفة ال تصدر عن أتباع الدعوة اليمانية٬، بل عن مجاعة منحرفة هذه : أقول
Ëاب آخر الزمان صارت مصادر األعداء هي املعتمدة٬، أهذه هي تعاديهم؟ فمنذ مىت يا كت

  ؟ )العقيلي(الذي تبجح به ) النقد املنظم(وعية٬، وهل هذا هو املوض

א Wא

الرواية منقولة عن غيبة : مناقشة السند: (عقيليبشأن رواية الوصية املقدسة يقول ال
محد بن حممد بن اخلليل وهو جمهول أالشيخ الطوسي ويف سندها علي بن سنان وهو جمهول و
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وجود يف رجال  )١( أن الراوي الثالث جعفر بن حممد املصري ليس اه إىلإضافة  أيضاً
  .)فالرواية ضعيفة ٬،احلديث

  :ويرد عليه

٬، بل تفوق حد التواتر بكثري٬، ورواية الوصية منها٬، متواترة معىنÎروايات املهديني٬،    ١
واملتواتر كما يعلم من ميلك أدىن مستويات املعرفة ال يtنظر يف سنده٬، فهل استجد عندكم 

 ؟ شيء بشأن املتواتر٬، أخربونا

أن يثبت العقيلي يعرض روايات آل حممد على ميزان علم الرجال٬، فكان حرياً به    ٢
مثة الكثري من الروايات تقف بالضد  أوالً شرعية آلته وصالحيتها٬، السيما وهو رمبا يعلم أنّ

 :من هذا املنهج٬، وإليكم بعض الروايات اليت تدل على بطالن ما يسمى بعلم الرجال

ك يف رواية من بر أو فاجر ءما جا ٬،يا حممد( :حملمد بن مسلم Xقال اإلمام الصادق 
  .)٢()ك يف رواية من بر أو فاجر خيالف القرآن فال تأخذ بهءالقرآن فخذ به٬، وما جايوافق 

 من الرجل يأتينا فداك جعلت :X اهللا عبد أليب قلت( :قال ٬،السمط بن سفيان عنو
 إين لك يقول :X اهللا عبد أبو فقال فنستبشعه باحلديث فيحدث بالكذب يعرف قبلكم
 كذبت فال قلته إين هذا لك قال نإف :قال .ال :قلت ؟ ليل نهإ والنهار Sار نهإ الليل قلت

  .)٣( )تكذبين إمنا فانك به

                                                 

  .له: ولعلها في نسخة الكتاب االلكترونية، آذا وردت -١
  .٧٣ص ١ج :البرهان -٢
 ٢ج :األنوار بحار ،٢٣٤وفي طبعة أخرى ص ٧٦ص :للحسن بن سليمان الحلي -  مختصر بصائر الدرجات -٣

 .٢١١ص
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 احلديث تكذبوا ال( :قال٬، X اهللا عبد أيب عن أو  Xجعفر أيب عن بصري٬، أيب عنو
 من يءش لعله تدرون ال فإنكم إلينا ينسبه يحرور وال قدري وال يمرجئ به أتاكم إذا

  .)١( )عرشه فوق اهللا فيكذب احلق

البحث يف األسانيد يتعلق خبرب اآلحاد غري احملتف بقرينة تقطع بصدوره٬، ورواية    ٣
 .صدورها بصحة حنكمالوصية حمفوفة بقرائن كثرية جتعلنا 

 طريق من وارداً كان إذا الواحد خرب إنّ( :)عدة األصول( قال الشيخ الطوسي يف كتابه
  األئمة من واحد عن أو  النيب عن مروياً ذلك وكان باإلمامة٬، القائلني أصحابنا
 ما صحة على تدل قرينة هناك تكن ومل نقله يف سديداً ويكون روايته يف يطعن ال ممن وكان
 وكان بالقرينة٬، االعتبار كان ذلك صحة على تدل قرينة هناك كان إن ألنه ؛اخلرب تضمنه
  .)٢( )به العمل جاز   بعد فيما القرائن نذكر وحنن  . للعلم موجباً ذلك

أحاديث كتب  إنّ( :ونقل احلر العاملي يف خامتة وسائل الشيعة عن الشيخ الطوسي قوله
منها ما يكون متواترا٬ً، ومنها ما يكون مقترناً بقرينة : أصحابنا املشهورة بينهم ثالثة أقسام

موجبة للقطع مبضمون اخلرب٬، ومنه ما ال يوجد فيه هذا وال ذاك ولكن دلت القرائن على 
 ينقلوا منها خرب أمجعوا على نقله ومل: القسم الثالث ينقسم إىل أقسام وجوب العمل به٬، وإنّ

كل خرب عمل به يف كتايب األخبار  له معارضا٬ً، ومنها ما انعقد إمجاعهم على صحته٬، وإنّ
  .)٣( )وغريها ال خيلو من األقسام األربعة

 :رواية الوصية وصفها املريزا النوري يف النجم الثاقب بأ¬ا معتربة السند٬، حيث قال   ٤
خرباً ذُكرت فيه بعض وصايا  X الصادقروى الشيخ الطوسي بسند معترب عن اإلمام (

                                                 

 .٣٩٥ص ٢ج :علل الشرائع ،٢٣٠ص ١ج :ألحمد بن محمد بن خالد البرقي - المحاسن -١
  .١٢٧ – ١٢٦ص ١ج: )ج.ط( عدة األصول -٢
 .٦٥ – ٦٤ص: خاتمة وسائل الشيعة -٣
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فإذا (: نه قالأيف الليلة اليت فيها وفاته ومن فقرا�ا  X ألمري املؤمنني  رسول اهللا
 .)١( )آخره إىل...  ابنه أول املقربني إىلحضرته الوفاة فليسلمها 

ال ما الدليل على أن املقصود �ذا احلديث هو أنت  :مناقشة املضمون( :ويقول العقيلي
إن هذا يدل على : قلنا لكم ٬،غريك؟ فإن قلت أن الدليل هو عدم اإلدعاء من الغري حبد ذاته

 منهم ٬،نه املوعودأفدعوى اليماين رفعها عدة أشخاص كلهم يدعي  ٬،جهلكم بالواقع العراقي
دعى البعض بأن املقصود ايف العمارة بل ) اليماين املوعود(يف جسر دياىل و )اليماين املوعود(

كما جاء يف بعض  )حسن( باليماين هو السيد حسن نصر اهللا لكون أصله من اليمن وامسه
  ).الروايات

  :ويرد عليه

  :الوصية ال حيتج �ا غري صاحبها ألسباب كثرية٬، منها   ١

قد جعلوا منها عالمة فارقة يtعرف منها حجة اهللا يف أرضه٬، فقد  أهل البيت  إنّ   أ
tل أبو عبد اهللا ئسX: عرف اإلمام قالt٢( ...)بالوصية الظاهرة وبالفضل( :بأي شيء ي(. 

 إذا مات اإلمام مب يtعرف: Xقلت أليب احلسن الرضا (: عن أمحد بن أيب نصر٬، قالو
أن يكون أكرب ولد أبيه٬، ويكون فيه الفضل : منها ٬،لإلمام عالمات :الذي بعده؟ فقال

  .)٣( )...والوصية

 املتوثب على هذا األمر املدعي له٬، ما: Xاهللا  أليب عبدقلت ( :قال ٬،األعلى عن عبدو
ثالثة من احلجة مل  :مث أقبل عليَّ فقال: قال .يwسأل عن احلالل واحلرام :؟ قال احلجة عليه

                                                 

  .٧٢ص ٢ج :النجم الثاقب -١
  .٣ح ٢٨٤ص ١ج: الكافي -٢
  .١ح ٢٨٤ص ١ج: الكافي -٣
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أن يكون أوىل الناس مبن كان قبله٬، ويكون : جتتمع يف أحد إال كان صاحب هذا األمر
  .)١( )...عنده السالح٬، ويكون صاحب الوصية الظاهرة

 :سألته عن الداللة على صاحب األمر٬، فقال: قال ٬،Xعن الرضا  ٬،عن أمحد بن عمرو
  .)٢( )...الكب�ر والفضل والوصية: الداللة عليه(

: جtعلت فداك مب يtعرف اإلمام ؟ قال: Xقلت أليب احلسن : قال ٬،عن أيب بصريو
بإشارة إليه لتكون عليهم خبصال؛ أما أوهلا فإنه بشيء قد تقدم من أبيه فيه ( :فقال
 .)٣( )...حجة

 مبا يعرف صاحب هذا: Xاهللا  قلنا أليب عبد: عن احلارث بن املغرية النضري٬، قالو
 .)٤( )بالسكينة والوقار والعلم والوصية( :األمر؟ قال

 حممد٬، بن جعفر أبيه عن جعفر٬، بن موسى حدثين(...  :وأخرج الشيخ الصدوق٬، قال
 إال يكون ال منا اإلمام: قال ٬، احلسني بن علي أبيه عن علي٬، بن حممد أبيه عن

  .)٥( )منصوصاً إال يكون ال ولذلك �ا فيعرف اخللقة ظاهر يف العصمة وليست ٬،معصوماً

انتحاهلا أو  إمكانية كون الوصية هي دليل احلجة٬، كما تقدم من األحاديث جيعل من إنّ
فاألمة اليت مسعت كالم املعصومني سوف تصدق . ادعائها زوراً و�تاناً مدعاة ضالل لألمة

هو من    والعياذ باهللا   من يأيت حمتجاً بالوصية٬، فإذا كان ضاالً مضالً يكون من دهلم 
  .٬، إذن الوصية ال يدعيها غري صاحبها أبداًأضلهم٬، وهذا ال جيوز على آل حممد أبداً
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ايتوين بكتف أكتب لكم ( :حني أراد كتابة الوصية قال  رسول اهللا نّأكما    ب
  .)١( )لن تضلوا بعدي ولن ختتلفوا بعدي فيه كتاباً

هلا  اًأن يكون صمام أمان لألمة٬، وعاصم  فالكتاب الذي هو الوصية أراده رسول اهللا
هذا الكتاب بالتحديد يكون سبباً  من الضالل واالختالف٬، فكيف ميكن ملؤمن أن يتصور أنّ

لضالل األمة من خالل ادعائه من قبل الكاذبني؟ وهل هذا إال تشكيك حبكمة رسول اهللا
  ؟ ٬، وبعلمه٬، بل بنبوته

ما أشكل عليكم فلم  ...( :يف حديث طويل٬، قوله X ورد عن اإلمام الباقرو  ج
  .)٢( )هورايته وسالح يشكل عليكم عهد نيب اهللا 

٬، ولكن ال جيب أن نسمح للشك بأن ءننا قد يtشكل علينا يف أمر القائم شيأومعىن هذا 
  .يتسرب لنفوسنا بشيء واحد على األقل٬، وهو عهد نيب اهللا معه٬، أي احتجاجه بالوصية

يف حديث طويل إنه حضر ( :X عن الرضا ٬،ورد عن حممد بن الفضلوكذلك   د
العلماء وفيه جاثليق النصارى ورأس اجلالوت٬، يف البصرة يف جملس عظيم فيه مجاعة من 

لو دل : قال ٬، هل دل اإلجنيل على نبوة حممد :اجلاثليق وقال إىل X فالتفت الرضا
 أخربين عن السكتة اليت لكم يف السفر الثالث٬، :X اإلجنيل على ذلك ملا جحدناه٬، فقال

نه أفإن أقررتك  :X قال الرضا ٬،اسم من أمساء اهللا ال جيوز لنا أن نظهره: فقال اجلاثليق
٬،  ما جاء يف اإلجنيل والتوراة من ذكر للرسول X وبعد أن ذكر اإلمام( ... اسم حممد

٬، قاال٬، أي اجلاثليق ورأس ) مبحمد )عليهما السالم( أي ذكره لوصية موسى وعيسى
واهللا لقد أتى مبا ال ميكننا رده وال دفعه إال جبحود اإلجنيل والتوراة والزبور٬، وقد : اجلالوت

نه حممد هذا٬، أبشر به موسى وعيسى عليهما السالم مجيعا٬ً، ولكن مل يتقرر عندنا بالصحة 
 فقال الرضا ٬،حممدكم فأما امسه حممد فال يصح لنا أن نقر لكم بنبوته وحنن شاكون إنه
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X:  يومنا هذا نبياً  إىلاحتججتم بالشك٬، فهل بعث اهللا من قبل أو من بعد٬، من آدم
 .)١( )اخل  ...فأحجموا عن جوابه امسه حممد ؟

 حيتج على صدق نبوة الرسول الكرمي X اإلمام الرضا الشاهد يف هذه الرواية هو أنّ
٬، فيعترف اجلاثليق ورأس اجلالوت  مبا ورد يف التوراة واإلجنيل من ذكر أو وصية به 

 ٬، ولكنهما يشككان بأن يكون صاحب االسم هو نفسه رسول اهللا بورود اسم الرسول
احتججتم بالشك٬، فهل بعث اهللا من قبلُ أو من ( :X ٬، وليس غريه٬، فيجيبهما اإلمام

  ).؟ بياً امسه حممدبعد٬w، من آدم إىل يومنا هذا ن

الوصية ال ميكن لغري صاحبها أن حيتج �ا على اإلطالق٬، والتأريخ كله شاهد على  نّأأي 
  .صدق هذه املقولة٬، فلم حيدث أن ادعى مبطل أنه صاحب الوصية

فهو غري  .فعلى افتراض صحتههناك من ادعى كونه اليماين٬،  إنّ: أما قول العقيلي
ألنه كان يدعو للسيد أمحد  ؛صحيح٬، اللهم إال يف حالة حيدر مشتت٬، وبطالنه واضح

أما حسن . أياً من هؤالء مل يدعِ أنه صاحب الوصية٬، وأىن له إنّ  وهو املهم   مث  ٬،احلسن
العقيلي يقول ادtعي له ال أنه هو املدعي٬، وادعاء الناس ال يقول حبجيته   فالغريب أنّنصر اهللا

ورمبا كان العقيلي حيتمل دليليتها   الرواية اليت زعم أ¬م اعتمدوها  إال ا¯انني رمبا٬، على أنّ
٬، فهل )سطيح( هي رواية واردة عن كاهن كان يعيش يف اجلاهلية امسه   يف هذا الشأن 

اليماين٬، بل عن ملك هذا مل يتحدث عن  )سطيح( ؟ مث إنّ صرمت حتتجون بروايات الكهان
فهل أخربتكم العصفورة أنه هو اليماين٬، وهل ورد توثيق للعصفورة يف كتبكم  من صنعاء٬،
  !؟ الرجالية

رق األنوار عن روى الربسي يف مشا: (يف البحار قالأما الرواية املشار إليها فهي التالية٬، 
إن ذا جدن امللك أرسل إىل السطيح ألمر شك فيه فلما قدم عليه : قال ٬،كعب بن احلارث
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: ل له امللكفقا ٬،حتت قدمه مث أذن له فدخل جيرب علمه قبل حكمه فخبأ له ديناراًأراد أن 
واحلجر األصم٬، والليل إذا  ٬،حلفت بالبيت واحلرم: فقال سطيح ؟ ما خبأت لك يا سطيح
بني النعل والقدم٬، فقال  ا٬ً، لقد خبأت يل دينارم٬، وبكل فصيح وأبكأظلم٬، والصبح إذا تبسم

فقال . يرتل معي أىن نزلت من قبل أخ يل حىت: فقال!  ا يا سطيحمن أين علمك هذ :امللك
٬، وقادت األشرار ٬،إذا غارت األخيار :عما يكون يف الدهور٬، فقال سطيح أخربين: امللك

 ٬،ألبصار حلامل األوزار٬، وقطعت األرحام٬، وخشعت ا٬، ومحل املال باألوقارباألقدار وكذب
لمة٬، وخفرت الذمة٬، واختلفت الك ٬،اإلسالميف حرمة  وظهرت الطغام٬، املستحلي احلرام

بيه الذنب٬، فهناك ٬، وله شعند طلوع الكوكب الذي يفزع العرب٬، وذلك وقلت احلرمة
مث تقبل . يف مجيع األقطار ٬، وتغلو األسعارتنقطع األمطار٬، وجتف األ¬ار٬، وختتلف االعصار

٬، رج رجل من ولد صخرفيخ ٬،يرتلوا مصر٬، حىت ايات الصفر على الرباذين السربالرببر بالر
يا معلقات٬، وهو صاحب يترك النساء بالثدات السود باحلمر٬، فيبيح احملرمات٬، وفيبدل الرايا
حمفوفة٬، قتل ٬، �ا اخليل الساق مكشوفة على الطريق مردوفة٬، فرب بيضاء ¬ب الكوفة

٬، وذلك إذا قتل فعندها يظهر ابن النيب املهدي ٬،ها٬، واستحل فرجزوجها٬، وكثر عجزها
ملشوم فعند ذلك يقبل ا ٬،٬، وظهر اخلفي فوافق الومشيظلوم بيثرب٬، وابن عمه يف احلرمامل

ف٬، ٬، إذا جاء الزحوبقتل القروم٬، فعندها ينكسف كسوف٬، جبمعه الظلوم فتظاهر الروم
٬، أبيض كالقطن امسه حسني أو حسن٬، مث خيرج ملك من صنعاء اليمن. وصف الصفوف

فيفرج  علوياً وسيداً ٬،مهدياً وهادياً ٬،زكياً ر مباركاًفيذهب خبروجه غمر الفنت٬، فهناك يظه
٬، ويظهر به احلق بعد اخلفاء٬، لذي هداهم٬، فيكشف بنوره الظلماءالناس إذا أتاهم مبن اهللا ا

٬، ويعيش الناس يف البشر ء٬، ويغمه السيف فال يسفك الدماءويفرق األموال يف الناس بالسوا
٬، ويكثر يف الناس ويرد احلق على أهل القرى ٬،القذاء واهلناء٬، ويغسل مباء عدله عني الدهر من

 ٬، فيمأل األرض عدالًرى٬، ويرفع بعدله الغواية والعمى٬، كأنه كان غبار فاجنلىالضيافة والق
 .)١( )٬، وهو علم للساعة بال امتراءأليام حباءوا وقسطاً
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األخبار أن فإن قلتم مل يدعها أحد يف البصرة وأن املعول عليه من ( :ويقول العقيلي
فلماذا تتركون األخبار  ٬،ثبتوا العرش مث النقش: اليماين املوعود خيرج بالبصرة قلنا لكم

أن امسه  إىلن اليماين خيرج من جبال صعدة وأن امسه حسني أو حسن وتذهبون أاملصرحة ب
قلت أن هؤالء ليس فيهم من امسه أمحد قلنا ليس لك �ذا دليل فإن  !!رةمحد ومن البصأ

فاإلحصائيات تفيد بأن أكثر اسم يتكرر يف العامل هو اسم أمحد بصيغهã واشتقاقاته حىت وصل 
من املسلمني يتسمËون �ذا االسم وبينهم من  )ستون مليوناً( ٦٠٠٠٠٠٠٠أكثر من  إىل

ندي يف القرن الثامن عشر فهل تكون حجته محد خان اهلأمثل غالم  ٬،ادعى مثل ما ذكرت
  .)معتربة لكون امسه يتشابه مع االسم الوارد بالرواية

  :ويرد عليه

سبحان اهللا قبل قليل كان العقيلي يتحدث عن مياين جسر دياىل٬، وعن حسن نصر    ١
العقيلي ال هم له سوى إكثار  أنّ فالظاهر! هؤالء ليسوا من اليمن اهللا٬، دون أن يلتفت إىل أنّ

  .اجللبة٬، وزيادة الغربة
ن اليماين خيرج من جبال صعدة أفلماذا تتركون األخبار املصرحة ب: (قول العقيلي    ٢

  !  )وأن امسه حسني أو حسن

أنت تتحدث عن العرش الذي يسبق النقش٬، فثبت لنا العرش ودلنا  ٬،يا عقيلي: يرد عليه
اليماين خيرج من  يصرح بأنّ  وليس أخباراً باجلمع كما زعمت   على خرب واحد 
وبطبيعة احلال ال يوجد مثل هكذا أخبار٬، ولكن العقيلي لألسف الشديد ! جبال صعدة؟

ثقافته الروائية عامية للغاية٬، وال أدري حقاً ماذا يدرس هؤالء املعممون يف حوزا�م٬، 
 !؟ ألعلهم يدرسون منطق اليونان

اليماين من البصرة مستدل عليه من حقيقة كون اليماين هو أمحد املذكور  بأنّقولنا    ٣
 :وإليكم التفصيل. يف وصية رسول اهللا 
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خروج السفياين واليماين واخلراساين يف سنة واحدة٬، ( :قوله Xورد عن اإلمام الباقر 
س من كل يف شهر واحد٬، يف يوم واحد؛ نظام كنظام اخلرز يتبع بعضه بعضا٬ً، فيكون البأ

ألنه  ؛وجه٬، ويل ملن ناواهم٬، وليس يف الرايات راية أهدى من راية اليماين٬، هي راية هدى
فإذا خرج اليماين حرم بيع السالح على الناس٬، وكل مسلم٬، وإذا . يدعو إىل صاحبكم

رايته راية هدى٬، وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه٬، فمن فعل  خرج اليماين فاSض إليه٬، فإنّ
من هذه الرواية  .)١( )ىل طريق مستقيمإألنه يدعو إىل احلق٬، و ؛ذلك فهو من أهل النار

اليماين حجة من حجج اهللا٬، ومعصوم منصوص العصمة٬، أما كيف دلت  الشريفة نتبني أنّ
  :الرواية على هذا الذي نقول٬، فكما يلي

٬، )النار أهل ال حيل ملسلم أن يلتوي عليه٬، فمن فعل ذلك فهو من( :Xقوله    أ
مسعته : قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا ف٬، من ال يسع أحداً االلتواء عليه هم خلفاء اهللا ومعلوم أنّ

حنن الذين فرض اهللا طاعتنا٬، ال يسع الناس إال معرفتنا وال يعذر الناس جبهالتنا٬، ( :يقول
حىت  ٬، ومن مل يعرفنا ومل ينكرنا كان ضاالًومن أنكرنا كان كافرا٬ً، من عرفنا كان مؤمناً

يرجع إىل اهلدى الذي افترض اهللا عليه من طاعتنا الواجبة فإن ميت على ضاللته يفعل اهللا 
وحرمة االلتواء عليه تعين من جهة أخرى األمر بإطاعته٬، ومثل هذا األمر ال  .)٢()به ما يشاء

  .يكون إال حلجة من حجج اهللا

احذروا على دينكم : يقول Xمسعت أمري املؤمنني ( :قال ٬،عن سليم بن قيس اهلاليلف
قرأ القرآن حىت إذا رأيت عليه �جته اخترط سيفه على جاره ورماه  ثالثة٬، رجالً

استخفته  الرامي٬، ورجالً: أيهما أوىل بالشرك ؟ قال ٬،يا أمري املؤمنني: قلتف بالشرك٬،
فزعم  آتاه اهللا سلطاناً األكاذيب كلما أحدث أحدوثة كذب مدها بأطول منها٬، ورجالً

ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق٬،  ؛طاعته طاعة اهللا ومعصيته معصية اهللا٬، وكذب أنّ
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ال ينبغي أن يكون املخلوق حبه ملعصية اهللا٬، فال طاعة يف معصيته وال طاعة ملن عصى اهللا٬، 
ألنه معصوم  ؛وإمنا أمر اهللا بطاعة الرسول ولوالة األمر٬،  إمنا الطاعة هللا ولرسوله 

ألSم معصومون مطهرون ال يأمرون  ؛مطهر ال يأمر مبعصية٬، وإمنا أمر بطاعة أويل األمر
  .)١()مبعصيته

وهذه اجلملة تعين إنه ٬، )ىل طريق مستقيمإألنه يدعو إىل احلق٬، و( :Xقوله    ب
 حدثنا:(الصفار٬، قال معصوم ال يدخل الناس يف ضالل٬، وال خيرجهم من هدى٬، فعن

 عمر بن حممد عن ٬،حريز عن ٬،اإلسكاف سعد بن اهللا عبد عن صفوان عن حممد بن السندي
إىل ...  ميتيت وميوت حيايت حيىي أن سره من( : اهللا رسول قال :قال X احلسن بن
 خيرجونكم ال فإSم ٬،ذرييت من واألوصياء بعدي من X طالب أيب بن علي فليتول :قوله
  .)٢( )منكم علمأ فإSم تعلموهم وال ردى يف يعيدونكم وال هدى من

 حيايت حيىي أن أحب من : اهللا رسول قال( :قال ٬،X الرضا بن احلسن أيب وعن
 له قال مث بيده غرسه قضبانه من قضيب ريب وعدين اليت عدن جنة ويدخل ممايت وميوت

 من خيرجونكم ال فإSم ٬،بعده من واألوصياء X طالب أيب بن علي فليتول فكان كن
  .)٣( )ضاللة يف يدخلونكم وال هدى

وهم  اليماين حجة من حجج اهللا٬، واحلجج بينتهم وصية رسول اهللا  نّإوحيث 
األئمة اإلثنا عشر واملهديون اإلثنا عشر٬، وقد مضى من األئمة أحد عشر إماما٬ً، وبقي اإلمام 
. املهدي وليس هو اليماين فيتعني اليماين بكونه أمحد بن اإلمام املهدي املذكور يف الوصية

  .Xتفاصيل وأدلة أخرى فمن أراد أن يستزيد لرياجع كتب أنصار اإلمام املهدي  توجدو

 .ال أحد ؟ أما الستون مليوناً الذين يتحدث العقيلي عنهم فكم منهم احتج بالوصية   ٣

                                                 

 .١٣٠ص ٢٧ج: وفي وسائل الشيعة -١
  .٧٠ص :محمد بن الحسن الصفار - بصائر الدرجات  -٢
  .٧٢ – ٧١ص : المصدر نفسه -٣
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ألن امسه ليس أمحد٬، بل غالم أمحد٬، مث إنه مل  ؛أما غالم أمحد فهو واضح البطالن   ٤
  ؟ أصال٬ً، فما هذا التخليط حيتج بالوصية أو النص٬، وال يؤمن بإمامة أهل البيت 

عن  ...وهي نفس الرواية األوىل لكن بطريق خمتلف : الثاينالدليل ( :ويقول العقيلي
  .)من ولد احلسني إن منا بعد القائم اثنا عشر مهدياً( :X الصادق

قال العالمة احللي عنه يف خالصة  ٬،يف السند حممد بن الفضيل :مناقشة سند احلديث
قال  .رجالهوكذا قال ابن داوود يف  )يرمى بالغلو Xمن أصحاب الرضا (: األقوال

حممد بن الفضيل بن كثري االزدي كويف صرييف من أصحاب (: التفرشي يف نقد الرجال
حممد بن الفضيل الكويف االزدي ضعيف من أصحاب الكاظم : مث قال ... Xالصادق 
X  ..حممد بن الفضيل ازدي صرييف يرمى بالغلو له كتاب من أصحاب الرضا : مث قال
X ... ال يعتمد على (: وقال عنه السيد اخلوئي ...... )احداًوال يبعد أن يكونوا و
  .)فاحلديث ضعيف مبحمد بن الفضيل٬، )روايته

روايات املهديني متواترة معىن٬، كما سلف القول٬، وكذلك فإن هذه  إنّ :ويرد عليه
على وفق منهج علم الرجال املبتدع٬، فقد  معتربمن طريقني أحدمها الرواية حتديداً وردت 

ومما جاز يل روايته : النجفي يف كتابه منتخب األنوار املضيئة٬، قال السيد �اء الدينرواها 
 :Xيرفعه إىل علي بن عقبة٬، عن أبيه٬، عن أيب عبد اهللا  أيضاً عن أمحد بن حممد األيادي٬،

  .)١( )Xثنا عشر مهدياً من ولد احلسني إ Xمنا بعد القائم  إنّ(

؟ فيا هلؤالء املدعني يطبلون ! الفضيل كما توهم العقيليوالرواية ليس يف روا�ا حممد بن 
  !  لعلم الرجال املبتدع وال حيسنونه

  :أما حممد بن الفضيل٬، فقد قال فيه النمازي

                                                 

 .١٤٨ص ٥٣ج: ، بحار األنوار٤٩ص: ، مختصر بصائر الدرجات٣٥٤ – ٣٥٣ص: منتخب األنوار المضيئة -١
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عدوه : حممد بن الفضيل بن كثري األزدي الكويف الصرييف أبو جعفر األزرق  ١٤٢٩٩(
لكن . ضعفوه ورموه بالغلواست.  عليهممن أصحاب الصادق والكاظم والرضا صلوات اهللا

  .)١( )يستفاد حسنه وكماله

حممد بن الفضيل هو حممد بن القاسم بن ( :خامتة املستدركوقال املريزا النوري يف 
الفضيل كما جزم به املضطلع اخلبري الفاضل األردبيلي يف اجلامع٬، ويؤيده حكم العالمة 

عن أيب : وأبو محزة هو اجلليل الذي كان كلقمان زمانه٬، ويف النجاشي. بصحة هذا الطريق
  .)٢( )إنه يف زمانه مثل سلمان يف زمانه Xعبد اهللا 

الذين ال يطعن عليهم بشيء٬، كما نقله عنه من الفقهاء والرؤساء الشيخ املفيد  هعدËو
  :حيث قال ٬،احلديث رجال معجماحملقق اخلوئي يف 

 والرؤساء الفقهاء من الفضيل٬، بن حممد العددية رسالته يف املفيد الشيخ عد وقد(
 وال ٬،يءبش عليهم يطعن وال ٬،واألحكام والفتيا واحلرام احلالل منهم يؤخذ الذين ٬،األعالم
 تثبت مل إذا إياه٬، الشيخ تضعيف من عرفت مبا معارض ذلك أنّ إال منهم٬، واحد لذم طريق
  .)٣( )روايته على يعتمد فال الرجل وثاقة

وما الدليل يف احلديث على كونك أنت  :املناقشة يف املضمون( :ويقول العقيلي
آخر القائمة تعلقوا باألحاديث نفسها  إىل؟ فكل املدعني للمهدوية من بابية و�ائية  املقصود

؟ ونرجع هنا للمناقشة يف املصداق وهو عني ما ذكرناه يف مناقشة  فما املرجح لك عليهم
  .)دعوى الدليل األول

 الرواية موضوع كالم العقيلي تدل على وجود مهديني يعقبون األئمة اإلثين :ويرد عليه
هم األئمة اإلثين عشر  احلجج أو اخللفاء بعد رسول اهللا  أنّ على فهي تدل ٬،عشر 

                                                 

  .٢٨٨ – ٢٨٧ص ٧ج :الشيخ علي النمازي الشاهرودي -مستدرآات علم رجال الحديث  -١
  .٤٢٣ص ٥ج :خاتمة المستدرك -٢
  .١١٥٩١ محمد بن الفضيل، برقم، في ترجمة ١٥٣ص ١٨ج :الحديث رجال معجم -٣
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يف احلديث على كونك أنت  وما الدليل: (واملهديني اإلثين عشر٬، وعليه يكون سؤال العقيلي
سؤاالً بال معىن وال موضوع٬، إذ مل يستدل أحد �ذا احلديث على شيء أكثر من ) املقصود

  .إثبات وجود املهديني 

كذب فاملدعني من البابية والبهائية تعلقوا باألحاديث نفسها  أنّبقول العقيلي  أما
لألسف٬، وال أدري كيف يسمح هذا الرجل لنفسه باهلبوط هلكذا مستوى٬، ونتحداه أن 

  .٬، فال حول وال قوة إال باهللايثبت قوله

إن منا بعد القائم أحد عشر ( :X عن الصادق :الدليل الثالث( :ويقول العقيلي
  .)والرواية ضعيفة جبهالة حممد بن عبد احلميد )X من ولد احلسني مهدياً

 لألسف هذا الرجل يستسهل الكذب٬، وال حيترم القارئ٬، فهو يقول إنّ :ويرد عليه
  :وإليكم ما قاله الرجاليون يف حقه!  هذا الشخص اجلليل جمهول) احلميدحممد بن عبد (

مد بن عبد احلميد بن سامل العطار أبو جعفر٬، روى عبد احلميد حم( :قال عنه النجاشي
له كتاب النوادر٬، أخربنا أبو . ٬، وكان ثقة من أصحابنا الكوفينيXعن أيب احلسن موسى 
بن حممد بن حيىي٬، عن عبد اهللا بن جعفر٬، عنه  حدثنا أمحد: قال ٬،عبد اهللا بن شاذان

  .)١( )بالكتاب

حممد بن عبد احلميد بن سامل العطار٬، أبو جعفر٬، روى   ٨٤(: وقال عنه العالمة احللي
  .)٢( )٬، وكان ثقة من أصحابنا الكوفينيX عبد احلميد عن أيب احلسن موسى

حممد بن عبد احلميد بن سامل العطار أبو جعفر روى أبوه   ١٤٤١( :وقال عنه ابن داود
  .)٣( )وكان ثقة من أصحابنا الكوفيني Xعن أيب احلسن الكاظم 

                                                 

  .٣٣٩ص :النجاشي - رجال النجاشي  -١
  .٢٥٧ص :العالمة الحلي -خالصة األقوال  -٢
  .١٧٧ص :ابن داوود الحلي -رجال ابن داود  -٣
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إن أقصى ما تدل عليه هذه الرواية هو أن هناك من  :مناقشة املضمون( :ويقول العقيلي
الرواية على وال تدل  )على أحد الفرضني( قتله أوبعد وفاته  Xسيخلف اإلمام القائم 

  .)!! أكثر من ذلك وهذا ال تقوم به احلجة لك وال لغريك

وهل قال لك أحد إننا نقول غري هذا؟ هل وجدت يف كتبنا أو أي شيء  :ويرد عليه
أنت لألسف الشديد ال تعرف أدلتنا ومع ذلك !  ؟ عجيب واهللا نا بصلة قول غري هذاميت ل

ولكننا مع ذلك نرد عليك لئال يtخدع أحد . عناال تشعر باخلجل من مسك القلم والكتابة 
  .بتقوالتك

 (... :يف وصف املهدي األول X عن اإلمام الباقر :الدليل الرابع( :ويقول العقيلي
 ٬،برأسه حزاز ٬،العريض ما بني املنكبني ٬،املشرف احلاجبني ٬،الغائر العينني ٬،ذاك املشرب محرة

  .)وبوجهه أثر رحم اهللا موسى

إبراهيم بن اسحق ( :يف السند إبراهيم بن اسحق قال النجاشي يف رجاله :مناقشة السند
 :وقال الطوسي يف رجاله ٬،)يف حديثه متهماً أبو اسحق االمحري النهاوندي كان ضعيفاً

 متهماً( وزاد يف الفهرست ٬،)إبراهيم بن اسحق االمحري  النهاوندي له كتب وهو ضعيف(
وقد فصل العالمة القول فيه  ٬،)متهم( :وقال عنه ابن شهر آشوب يف معامل العلماء ٬،)يف دينه

يف  إبراهيم بن اسحق أبو اسحق االمحري النهاوندي كان ضعيفاً( :بقوله يف خالصة األقوال
يف دينه ويف مذهبه ارتفاع وأمره خمتلط ال اعمل على شيء مما يرويه وقد  حديثه متهماً

إذن احلديث  ٬،)ضعيف( :وقال عند السيد اخلوئي٬، ) يف الفهرستضعËفه الشيخ رمحه هللا
  ).ضعيف بإبراهيم بن اسحق

سحق ومتكن من إلقد تعقب الشيخ علي النمازي األقوال يف إبراهيم بن  :ويرد عليه
  :إثبات وثاقة الرجل٬، بل لقد نقل كذلك توثيق بعض كبار العلماء له٬، وإليكم ما قاله

كما قاله ضعيف٬، : إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق األمحري النهاوندي  ١٠١(
رواها كلها . له كتب قريبة من السداد٬، كما قاله الشيخ يف ست. النجاشي والشيخ وغريمها
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املعروف بابن هراسة٬، وحممد بن  )نصر( ٬، وأمحد بن نصريمنهم ظفر بن محدون: مجاعة
اسم بن حممد اهلمداين يف ومسع منه الق. اصةخ X كتابه يف مقتل احلسني. احلسن الصفار

ما يف ٬، كوروى علي بن إبراهيم بن هاشم٬، عنه٬، عن عبد اهللا بن محاد األنصاري. ٢٦٩سنة 
وروى عنه حممد بن علي بن حمبوب٬، وحممد بن علي بن . التوحيد باب ثواب املوحدين
ممن ذكرهم األردبيلي  ٬، وغريهمبن حممد بن عبد اهللا٬، وعلي حيىي٬، وعلي بن حممد بن بندار

ورخ حديثه  ١٩ص ٢ويف أمايل الشيخ ج. مواضع روايا�م من الكتب األربعةواخلوئي مع 
وى عن عبد اهللا بن محاد األنصاري٬، وهو ر. ٢٩٥ر بن محدون يف شهر رمضان سنة لظف

بن أمحد التميمي٬، عن عبد اهللا بن وروى عن عبد الرمحن . ٢٠عن صباح املزين٬، كما فيه ص
وروى عن حممد . ٢١وروى عن حممد بن أيب عمري٬، كما فيه ص. ٬٢٠، كما فيه صسنان
بن معروف  وروى عن العباس. ٢١بت وأيب املعزا العجلي عن احلليب٬، كما فيه صبن ثا

ألجالء٬، وروى عن مجاعة كثرية من ا. ٢٢و  ٢١وأمحد بن حممد بن عيسى٬، كما فيه ص
يظهر له  ٢٥   ١٩اليت ذكرها فيه ص ومن نظر يف هذه الروايات. ٢٥    ٢٢كما فيه ص

٬، ويظهر له تضعيف هذا ارتفاعاًبأحسن الظهور وجه تضعيفه وا�امه بأن يف مذهبه 
. التضعيف٬، وأنه كتضعيف حممد بن سنان وجابر اجلعفي واملفضل ويونس بن ظبيان وأمثاهلم

٬، عن هراسةبإسناده عن أيب املفضل٬، عن أمحد بن هوذة بن أيب  ٩٤ص ٢جويف األمايل 
ومثله يف . سحاق بن أيب عمر األمحري بنهاوند٬، عن عبد اهللا بن محاد األنصاريإبراهيم بن إ

ذكر اسم جده أيب بشر بدل أيب عمر٬، وأحدمها مصحف اآلخر٬، ويف أمحد لكن . ١٠٩ص
بعد نقل تضعيفه عن  ٩٥احملمودي يف كتابه ¬ج السعادة صوقال . بن هوذة تاريخ حديثه

مجاعة من األجالء كالوحيد البهبهاين وصاحب عني الغزال والسيد األمني  لكن صرح: قوم
منها إكثار الوكيل اجلليل القاسم بن حممد : وأيدوا توثيقه بوجوه. وغريهم بتوثيق الرجل

ورواية . ومنها رواية الشيخني العظيمني الصفار وعلي بن شبل. الرواية عنه٬، ومساعه منه
ومنها رواية شيخ القميني٬، ووافد علمائنا الراسخني٬، أمحد بن . شيخ املشايخ ابن الوليد عنه

حممد بن عيسى األشعري٬، عنه٬، مع ما هو املعلوم من دأبه وسريته وهو االجتناب عن الرواية 
وسائر رواياته . ملخصا انتهىمن الضعفاء٬، بل االحتراز عمن يروي عن الضعفاء وا¯اهيل 
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٬،  ٣٥٨و  ٣٤٧و  ٢٨٧و  ١٥٣ص ٣٦جد ج. رتفاعلوجه تضعيفه ونسبته إىل االاملظهرة 
ويف كامل . ٢٥٠و  ١٥٨و  ١٥٥و  ١٤٠و  ١١٢ص ٬٩، وكمبا ج ٣٠٦ص ٣٧وج

بن حممد اهلمداين  ٬، عن صاحلبإسناده X الزيارة باب ثواب زيارة علي بن موسى الرضا
زارين على  من: X قال أبو احلسن الرضا: إبراهيم بن إسحاق النهاوندي قال حدثين: قال

 ٢٢ونقله كمبا ج. اخلرب... يامة يف ثالثة مواطن ٬، أتيته يوم القبعد داري وشطون مزاري
 ٬٦، والتهذيب ج٢٢٤ص ٢ورواه يف املستدرك ج. ٤٠ص ٬١٠٢، عنه مثله وجد ج٢٢٦ص
فال وجه لعد الشيخ إياه ممن  X ٬، عن موالنا الرضافيستفاد منه روايته. ٬، عنه مثله٨٥ص

  .)١( ) مل يرو عنهم

إن املدعي أوهم القارئ بأنه هو املعينË يف هذا : املناقشة يف املضمون( :العقيليويقول 
فهذا احلديث قد ورد بصورتني مؤدامها واحد ولألمانة ! وهذا خالف احلقيقة!  احلديث

  :العلمية فسننقل لكم احلديث بألفاظه الواردة

 إينجعلت فداك : Xقلت أليب جعفر ( :قال ٬،عن محران بن أعني: الصورة األوىل
أنين أنفقها ببابك  دينار وقد أعطيت اهللا عهداً ألفدخلت املدينة ويف حقوي مهيان فيه 

 ٬،سل تt́جب وال تبعËض دنانريك ٬،يا محران: فقال ٬،سئلك عنهأجتيبين فيما  أو ديناراً ديناراً
: قلت ٬،ال: ؟ قال سألتك بقرابتك من رسول اهللا أنت صاحب هذا األمر والقائم به :فقلت

عريض ما  ٬،املشرف احلاجبني ٬،الغائر العينني ٬،ذاك املشرب محرة :؟ فقالوأمييب أفمن هو ب
  ....)٬،ثر رحم اهللا موسىأوبوجهه  ٬،برأسه حزاز ٬،بني املنكبني

قول  Xقلت أليب جعفر ( :قال ٬،عن احلكم بن عبد الرحيم القصري: الصورة الثانية
املبدح  :قال ٬،فاطمة خري احلرائر: ؟ قال أهي فاطمةيب ابن خرية اإلماء أب :Xأمري املؤمنني 

حلديث بصورتيه وال سيقرأ ا منصفاً أنوال أتصور  ٬،...)رحم اهللا فالناً ٬،املشرب محرة ٬،بطنه

                                                 

 عنه دافع وآذلك، ١٢١ – ١١٩ص ١ج: الشاهرودي النمازي علي الشيخ - الحديث رجال علم مستدرآات -١
  .فراجع ،٤٤ص المقال منهج على تعليقته في البهبهاني الوحيد
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نقل احلديث يف منشوراته  )فاملدعËي( هلذا ٬،ال غريه Xحيكم بكونه خيص اإلمام املهدي 
  .)حىت يعمي على القارئ)!! يف وصف املهدي األول( بقوله إليه مشرياً

استداللنا بالروايات اليت تصف اإلمام املهدي  البد أن يتبني للقارئ أنّ :ويرد عليه
مبجموعها ترسم لنا صورة لشخصني   )١( هذه الروايات وصاحب األمر ينطلق من حقيقة أنّ

رواية٬، قائم أبيض اللون يف ال شخصاً واحدا٬ً، فهي تقدم صفات متعارضة من قبيل كون ال
  .يف رواية أخرى٬، طويل يف رواية ومتوسط القائمة يف أخرى٬، وهلم جرا وأمسر

وخبصوص الرواية قيد البحث٬، تصف هذه الرواية صاحب األمر بكونه غائر العينني٬، أي 
إ¬ما بالنتيجة ضيقتان٬، وتصفه كذلك بأنه مشرف احلاجبني٬، أي مرتفعهما٬، وتنص كذلك 

وهذا يتعارض مع أوصاف . باصطالحنا العامي )األخت(يشبه وجهه أثر٬، أي ما يف  على أنّ
٬، الذي تصفه الروايات بكونه أعني٬، أي واسع العينني٬، وأزج احلاجبني٬، X اإلمام املهدي

  .ه خالويف وجه

لديه تصور عن طبيعة املسألة اليت حنن بصددها٬،  صارولعل القارئ بعد هذا الذي قلته 
  وصار بإمكانه أن يشارك يف احلكم٬، ويتخذ القرار الذي يراه مناسبا٬ً، هذه املشاركة 

دها العقيلي٬، بل كان يريد من القارئ أن يكون تابعاً له يف القرار٬، فمن منا رِمل يt  لألسف 
واضح جداً لكل ) املهدي األول( اصطالح نّأ؟ علماً  إذن الذي يسعى للتعمية على القارئ

من اطلع على ما يكتبه األنصار٬، فنحن نقصد منه االبن األول لإلمام املهدي٬، أي أول 
  ؟ املهديني الذي حيكمون بعد اإلمام املهدي٬، فأين التعمية

فهو يف كالمه يوهم القارئ بأن    وليته حاول التعمية فقط   العقيلي قد كذب  مث إنّ
فاألوىل يرويها محران بن أعني٬، رواية واحدة٬، بينما مها روايتان خمتلفتان سنداً؛  الروايتني

  .والثانية يرويها احلكم بن عبد احلميد القصري

                                                 

  .يستطيع القارئ اإلطالع على الروايات المشار إليها في آتاب جامع األدلة -١
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عن الصفات نقلته عن كتاب جامع األدلة لتتضح لكم الصورة  اًخمتصر اًوإليكم اآلن حبث
  :جبالء أكرب

دخلت إىل علي :(قال ٬،شاذان الصنعاينعن حبيب بن حممد بن يونس بن  :الرواية األوىل
لقد سألت  ٬،يا أخي: فقال Xبن إبراهيم بن مهزيار األهوازي فسألته عن آل أيب حممد 

فدخلت فإذا أنا به جالس قد اتشح : إىل قوله...  عن أمر عظيم٬، حججت عشرين حجة
عليها  بربدة واتزر بأخرى٬، وقد كسر بردته على عاتقه٬، وهو كأقحوانة أرجوان قد تكاثف

٬، الندى٬، وأصا�ا أمل اهلوى٬، وإذا هو كغصن بان أو قضيب رحيان٬، مسح سخي تقي نقي
ليس بالطويل الشامخ٬، وال بالقصري الالزق٬، بل مربوع القامة٬، مدور اهلامة٬، صلت 
اجلبني٬، أزج احلاجبني٬، أقىن األنف٬، سهل اخلدين٬، على خده األمين خال كأنه فتات 

  .)١( )مسك على رضراضة عنرب

 ٬،جعلت فداك( :Xقلت أليب جعفر الباقر :قال ٬،عن محران بن أعني :الرواية الثانية
إين قد دخلت املدينة ويف حقوي مهيان فيه ألف دينار وقد أعطيت اهللا عهداً أنين أنفقها 

سل جتب وال تنفقن  ٬،يا محران: ببابك ديناراً ديناراً أو جتيبين فيما أسألك عنه٬، فقال
؟ بهأنت صاحب هذا األمر والقائم  سألتك بقرابتك من رسول اهللا : فقلت .دنانريك

املشرف  ٬،العينني الغائر ٬،محرة ذاك املشرب: فمن هو بأيب أنت وأمي؟ فقال: قلت ال٬،: قال
  . )٢( )وبوجهه أثر رحم اهللا موسى ٬،برأسه حزاز ٬،العريض ما بني املنكبني ٬،احلاجبني

قال ( :قال ٬،عن أيب جعفر حممد بن علي الباقر٬، عن أبيه٬، عن جده  :الرواية الثالثة
خيرج رجل من ولدي يف آخر الزمان أبيض :   وهو على املنرب    Xأمري املؤمنني 

اللون٬، مشرب باحلمرة٬، مبدح البطن عريض الفخذين٬، عظيم مشاش املنكبني بظهره 

                                                 

 .٢٦٦ – ٢٦٣ص: الغيبة للطوسي -١
 .٢١٥ص: الغيبة للنعماني -٢
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اسم خيفى : ٬، له امسانشامة على لون جلده وشامة على شبه شامة النيب : شامتان
  .)١( ...)واسم يعلن٬، فأما الذي خيفى فأمحد وأما الذي يعلن فمحمد

دخلت على أيب احلسن موسى ابن ( :قال ٬،عن حيىي بن الفضل النوفلي :الرواية الرابعة
أنت اهللا : ببغداد حني فرغ من صالة العصر٬، فرفع يديه إىل السماء ومسعته يقول Xجعفر 

أسألك أن تصلي على حممد : إىل قوله...  األول واآلخر والظاهر والباطنال إله إال أنت 
وآل حممد٬، وأن تعجل فرج املنتقم لك من أعدائك٬، وأجنز له ما وعدته يا ذا اجلالل 

بأيب : مث قال .ذاك املهدي من آل حممد : من املدعو له ؟ قال: قلت: قال .واإلكرام
أمحش الساقني٬، بعيد مابني املنكبني٬، أمسر اللون٬، يعتوره املنتدح البطن٬، املقرون احلاجبني٬، 

  .)٢( )...مع مسرته صفرة من سهر الليل٬، بأيب من ليله يرعى النجوم ساجداً وراكعاً

٬، وقد شاهده عيانا٬ً، ومن وصفه Xيف الرواية األوىل يصف ابن مهزيار اإلمام املهدي 
  :نعرف أنه

سب تاج العروس هو القامة٬، فاملربوع والربع حبليس طويالً وال قصرياً بل معتدل    ١
  .متوسط القامة

  .أزج احلاجبني   ٢

 .أقىن األنف   ٣
 .سهل اخلدين   ٤
 .يف خده األمين خال   ٥

  :ية فهي تصف صاحب األمر بصفات هيأما الرواية الثان

                                                 

 . ٦٥٣ص: آمال الدين وتمام النعمة -١
  .٨١ص ٨٣ج: بحار األنوار -٢
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  .مشرب محرة   ١

  .غائر العينني   ٢

 .مشرف احلاجبني   ٣
 .عريض مابني املنكبني   ٤
 .حزاز برأسه   ٥
 .بوجهه أثر   ٦
 ففي قصص األنبياء). Xرحم اهللا موسى تشبيه له مبوسى :قوله( طويل القامة   ٧

رأيت إبراهيم وموسى وعيسى صلوات اهللا عليهم٬، فأما : قال رسول اهللا (: جزائريلل
  .)١()موسى فرجل طوال

  :نتيجة املقارنة

  .متوسط القامة٬، بينما صاحب األمر طويل Xاإلمام املهدي 

٬، بينما صاحب )تاج العروس( العشب إذا طال أزج احلاجبني٬، وأز́ج Xاإلمام املهدي 
  .مشرف احلاجبني٬، أي مرتفعهما األمر

األثر : يف خده خال٬، بينما صاحب األمر يف خده أثر٬، واألثر Xاإلمام املهدي 
  ).صحاح اجلوهري( ما بقى من رسم الشيء: بالتحريك

شخص آخر غري اإلمام املهدي حممد بن احلسن  ناه صاحب األمر  من هذا يتضح أنّ
X.  
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هاتني الروايتني تصفان اإلمام املهدي  ما الذي جعل العقيلي يظن أنّ: ولو سألنا اآلن
X املراد من املهدي األول  أنفإن رددمت كالمنا بكون ترجيح ( :العقيلي بقوله؟ سيجيبنا

الواردة قلنا لكم إن هذا عليكم وليس لكم بل إن ¬اية  )األمر( هو اليماين من خالل لفظة
نقل النعماين عن ا¯لسي يف قول  ٬،احلديث قرينة واضحة على أن املقصود هو اإلمام املهدي

لعله إشارة إىل أنه سيظن بعض الناس أنه القائم وليس ( )رحم اهللا موسى( :X اإلمام
رحم اهللا ( وروي..  وهو هنا يقصد اإلمام موسى الكاظم ملا سيحصل من الواقفة ٬،)كذلك

انتهى كالم  )ألنه ورد يف أحادث أخرى أنه شبه موسى بن عمران ؛)موسى بن عمران
  .العقيلي

  :ويرد عليه

املراد من املهدي األول هو اليماين من  أنفإن رددمت كالمنا بكون ترجيح : (قولك   ١
٬، هذا القول ال معىن له٬، )الواردة قلنا لكم إن هذا عليكم وليس لكم )األمر( خالل لفظة

مث يا رجل حنن . وهو أشبه ما يكون باهلذيان٬، فالرجاء أن تكتب يف املرة القادمة شيئاً مفهوماً
 ؟! أي أساس يبين خيالك هذا االفتراضا٬، فعلى مل نقل شيئاً من هذ

 ٬، فقبل كل شيء البد أن نوضح اخلطأ)رحم اهللا موسى(أما كالمك خبصوص    ٢
لسي مبئات ٬، فالنعماين تويف قبل والدة ا¯)نقل النعماين عن ا¯لسي(يف عبارة  والتدليس

فهذا ) النعماين نقل ا¯لسي عن: (وإذا كنت أردت العكس٬، أي السنني فكيف ينقل عنه؟
هذه العبارة  نّأكذب وتدليس٬، فالعالمة ا¯لسي مل ينقل هذه العبارة من غيبة النعماين٬، بل 

: مل ترد يف الغيبة على اإلطالق٬، وإمنا هي بيان من ا¯لسي٬، وقد أوردها بالصورة التالية
املشرف احلاجبني أي يف وسطهما ارتفاع من الشرفة واحلزاز ما يكون يف الشعر مثل : بيان(
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رحم اهللا موسى٬، لعله إشارة إىل أنه سيظن بعض الناس أنه القائم : Xالنخالة٬، وقوله 
  .)١( )كما سيأيت فعرب عنه الواقفية مبوسى" فالناً: "وليس كذلك أو أنه قال

ه الطريقة غري املسبوقة يف االستدالل٬، فيكون املقصود من مث إين ال أدري من علمكم هذ
٬، السالم موسى املذكور فيها هو اإلمام موسى الكاظم عليه ألنّ ؛Xالرواية اإلمام املهدي 

  ؟؟ !! أو موسى بن عمران كما روي

؟ ال أراك فكرت٬، وإن كنت فعلت فاملصيبة  مث هل فكرت ولو قليالً يف كالم ا¯لسي
فأراد أن جيد هلا ) رحم اهللا موسى(كالم ا¯لسي يدل على أنه استوقفته عبارة . أدهى وأمر

ولكن : املقصود رمبا هو اإلمام الكاظم٬، مث إنه سأل نفسه تفسريا٬ً، وذهبت به الظنون إىل أنّ
أي اإلمام    لعله إشارة إىل أنه سيظن بعض الناس أنه : ؟ وأجاب ملاذا اإلمام الكاظم

يجتك٬، كالم ا¯لسي ينقض نت ولو كنت حصيفاً يا عقيلي لعلمت أنّ!!  هو القائم  الكاظم
رحم اهللا (؟ ألن معىن كالمه هو أنه يرى عبارة  أتدري ملاذا بل يسخر منها غاية السخرية٬،

مقطوعة الصلة مبضمون الكالم املتقدم عليها٬، فكأن اإلمام الباقر بعد أن قال ما قال ) موسى
واآلن إذا كانت هذه ! القائم هو اإلمام الكاظم فترحم عليه قوماً سيزعمون أنّ تذكر أنّ

 !؟ العبارة ال صلة هلا مبضمون الكالم املتقدم عليها فكيف جتعلها قرينة على فهم داللته

رحم اهللا ( ومثلها عبارة) رحم اهللا موسى( عبارةلال ميكن طبعاً بالنسبة للفهم الصحيح 
أن تكون مقطوعة الصلة مبا تقدمها من كالم٬، بداللة تكرارها يف أكثر من رواية٬، ) فالناً

ما قاله  نّأبل . وهذا التكرار يدل حتماً على وجود قصد منها مرتبط بنفس مضمون الرواية
بعض الناس قد وقفوا على اإلمام  العالمة ا¯لسي يبدو متهافتاً للغاية إذا ما تذكرنا أنّ

  ؟ وا أنه القائم٬، فلماذا مل نسمع ترمحاً عليه يف هذا الصدد٬، وادعXالعسكري 
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 أنّ مث ادعت الواقفة على احلسن بن علي بن حممد ( :ذكر الصدوق يف كمال الدين
  .)١( )الغيبة وقعت به لصحة أمر الغيبة عندهم وجهلهم مبوضعها وأنه القائم املهدي

اإلمام  أنّ قوماً سيزعمون ألنه يعلم أنّ فقط هلاوقياإلمام الباقر  نّأ هل من املعقولمث 
يعطيهم املستند الذي   والعياذ باهللا   نه أ؟ أليس معىن هذا  موسى الكاظم هو القائم
  ؟! يومهون به أنفسهم وغريهم

املقصود هو نيب اهللا موسى٬، واإلمام الباقر كان بصدد اإلشارة إىل الشبه بني  نّأاحلق 
كان رجالً أمسر  Xموسى  القائم وموسى٬، وفيما يتعلق بالصفات تذكر الروايات أنّ

فهو أبيض مربوع٬،  Xحممد بن احلسن  طويال٬ً، وهذه الصفة ال تنطبق على اإلمام املهدي
  .أي متوسط القامة

أال  :X فقال(: يف خرب طويل Xعن أمري املؤمنني :الدليل اخلامس( :ويقول العقيلي
 هذا املقطع اقتباس من خطبة البيان وهي ٬،...)ن أوهلم من البصرة وآخرهم من اإلبدالإو

  ! )"ال أساس هلا"إ¬ا ضعيفة السند بل قيل عنها 

العقيلي أطلق الكالم إطالقاً فلم يذكر سنداً خلطبة البيان٬، ومل يدلنا أين  إنّ :ويرد عليه
ن أمفترض الطاعة٬، أم  معصوم) ال أساس هلا( الضعف فيه٬، كما مل خيربنا هل هذا الذي قال

  !؟ قوله اجتهاد منه٬، وتقابله أقوال لغريه

ي تعود عليه يف هذا النمط من الكالم غري العلمي٬، بل السلطوي قد يكون العقيل: أقول
حوزا�م اليت تنظر هلم على أ¬م مقلدون ال حق هلم بالفهم٬، واملناقشة٬، ولكننا ال نرتضيه 
منه٬، وال أظنه طريقة جيدة إلقناع القارئ٬، بل من الواضح إ¬ا طريقة ال حتترم القارئ 

  .لألسف الشديد

                                                 

  .٤٠ص :الشيخ الصدوق - آمال الدين وتمام النعمة  -١
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احلسن املرندي  أبوهذه الرواية أوردها الشيخ  :املناقشة يف املضمون( :ويقول العقيلي
  .)؟ محدأفأين  )فأما الذين من البصرة فعلي حمارب وطليق( يف جممع النورين وأكملها

  :ويرد عليه

 :النورين٬، فقد قال صاحب الذريعة الرواية موجودة يف مصادر كثرية غري جممع   ١

ا نسخ وهلX  من اخلطب املشهورة نسبتها إىل أمري املؤمنني )خطبة البيان: ٩٨٨(
٬، واألمت منها يقرب من اخلمسماية بيت أنشأها بالكوفة كما يف خمتلفة بالزيادة والنقصان

وكذا مل " ¬ج البالغة"٬، مل يذكرها الرضى يف روايا�ا أو بالبصرة كما يف أخرىبعض 
نعم ذكر فيه من خطبه اليت ال  ٬،آشوب يف املناقب يف عداد خطبه املشهورة يذكره ابن شهر
يف أوهلا ما  نّإ٬، ولعل املراد منها هذه اخلطبة فطبة االفتخار كما أشرنا إليهاج ختوجد يف النه

 :بذلك كله أوهلا كذا مفتخراً أناكذا  أنايقرب من سبعني من أوصافه وخصاله بعنوان 
وموتد اجلبال وتاغرها٬،  ٬،احلمد هللا بديع السماوات وفاطرها٬، وساطح املدحيات وقادرها[

وآمر ومزين  ٬،مرسل الرياح وزاجرها٬، وناهي العواصفومفجر العيون وباقرها٬، و
فقام إليه  )ي اهللا عنهرض( إىل أن قال سلمان السماء وزاهرها٬، ومدبر األفالك ومسريها٬،

   األسرارحقيقة  أنا ٬،أنا آية اجلبار   إىل قوله   سويد بن نوفل اهلاليل من لفيف اخلوارج 
أنا األول واآلخر والظاهر    إىل قوله    أنا مسبب األسباب ٬،باب األبواب أنا  إىل قوله 
من املالحم٬، وعند قوله أنا أبو  وعند قوله أنا املخرب عن الكائنات ذكر كثرياً ٬،]والباطن
 ... أنا ... وهكذا أنا. ما يف بعض نسخهاقام مالك األشتر وسأله عن وقت قيامه ك ياملهد
٬، مث قام مقداد بن األسود إىل آخر اخلطبة صاح سويد بن نوفل وهلك يف ساعته إىل أن

" الناصب إلزام"املختلفة نسخها٬، وقد أورد الشيخ على البارجيين اليزدي احلائري يف كتابه 
٬، ذكرت يف أحديها أمساء أصحاب احلجة بإيران ثالث نسخ من هذا اخلطبة اًاملطبوع أخري

خرى أمساء والة احلجة على البالد٬، ونقل إحدى تلك النسخ ٬، وذكرت يف األX ياملهد
٬، ونقل )٦٥٢( تأليف حممد بن طلحة الشافعي املتوىف" الدر املنظم يف السر األعظم"عن 

٬، يوجد نسخة منها يف الرضوية أيضاً" الدر املنظم"الشيخ سراج الدين حسن بعضها عن 
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رى خبط درويش على بن مجال الدين مع خطبة األقاليم كما مر٬، ونسخة أخ )٧٢٩( كتابتها
 )الرضوية( يف )١٠٦٧( من وقف ابن خاتون يف )ورقة ٥٥( يف )٩٢٣( املقرى كتبت يف

  .اًأيض
ومجلة من فقرا�ا " عالمات الظهور"وأورد السيد الشرب متام هذه اخلطبة يف رسالته 

وأورد القاضي . يسميها خبطبة البيان أن للربسي لكن من غري" مشارق األنوار"مذكورة يف 
نسخة خمتصرة من هذه اخلبطة يف شرحه حلديث الغمامة٬،  )١١٠٣( سعيد القمي املتوىف بعد

بعض فقرات هذه النسخة اليت نقلها القاضي سعيد  )١٢٣١( وشرح احملقق القمي املتوىف
املذكور " شتاتجامع ال"فيما يقرب من ثالثة آالف بيت بالفارسية٬، وطبع الشرح يف آخر 

خبالصة "يأيت بعضها يف الشني٬، ومنها شرحها املوسوم  أخر٬، وهلا شروح )٥٩ص ٥ج( يف
وترمجة هذه  آنفاًواآلخر املوسوم مبعامل الترتيل كما يأيت٬، ومر شرحها الفارسي " الترمجان

نور توجد قطعة من الترمجة منضمة إىل ديوان  )١٢١٢املتوىف ( اخلطبة بالفارسية لنور عليشاه
وقد فاتنا ذكرها يف التراجم كما فاتنا ذكر ترمجتها نظما يف كاشان  )سپهساالر( عليشاه يف

  .)١( )بأمر حاكمها مشس الدين حممد )٨٤٦( يف

ـ   ٢  العقيلي حياول خداع القارئ بأن هذه الرواية هي الوحيدة اليت تذكر األصحاب ال
منها الرواية اليت أخرجها السيد  وأمساءهم٬، وهذا كذب فاضح٬، فثمة روايات غريها) ٣١٣(

 نبالرمحن عبد : ومن البصرة( :الكاظمي يف بشارة اإلسالم٬، وفيها نص على اسم أمحد
  .)٢( )األعطف بن سعد٬، وأمحد ومليح ومح¿اد بن جابر

 )من البصرة علي وحمارب( :الرواية اليت أشار إليها العقيلي٬، أي الرواية اليت فيها نّأعلماً 
فقد وردت هلا أكثر من صورة٬، ويف بعضها زيادة يف العدد٬، ويف أخرى  رواية مضطربة

  .)٣( نقصان فيه

                                                 

  .٢٠١ – ٢٠٠ص ٧ج :آقا بزرگ الطهراني -الذريعة  -١
  . ١٨١ص: بشارة اإلسالم -٢
  ).دعوة السيد أحمد الحسن هي الحق المبين(انظر في هذا الصدد آتاب  -٣
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محد ورد بألفاظ الرواية من طريق آخر فما الدليل أاسم  أنولو فرضنا ( :ويقول العقيلي
يف ذلك؟ فاإلمام ذكر يف حديث أصحاب اإلمام املهدي ثالمثئة ونيف من الرجال 

من ورد اسم مشابه المسه يف اخلطبة وباملدينة نفسها جيوز  والعشرات من املدن فهل أن كل
  .)! ذلك ملا بقي حجر على حجر ولو جاز ٬،له الدعوة لنفسه

  :ويرد عليه

٬، هذا القول )محد ورد بألفاظ الرواية من طريق آخرأاسم  أنولو فرضنا : (قوله   ١
ليس افتراض٬، بل هو واقع كما ذكرت لكم٬، ولكن العقيلي خشي من عار الفضيحة٬، فجاء 
�ذه العبارة ليوحي للقارئ بأنه مل يكن قصده اخلداع يف كالمه السابق٬، فها هو يشري إىل 

فاحلمد هللا . ٬، وسيذكرها يف كالمه الالحق كما سترون)أمحد(وجود رواية أخرى فيها اسم 
 .يفضح نفسه بنفسه أمحقجعل عدونا الذي 

الناس ساذجون وجهلة مثله٬، فحيث إنه ال يعرف كيف يستدل  لعل العقيلي يظن أنّ   ٢
  ! حيسب غريه مثله ال يعرفون كيف يستدلون

الرواية اليت تذكر أن من البصرة أمحد هي جزء من مركب تنتظم فيه الروايات  إنّ :أقول
صورة   على عجالة    وإليكم . لتخرج النتيجة نقية مشرقة كوجه الشمس اجلميل

أول (بأنه ) أمحد(ابن اإلمام املهدي  يف رواية الوصية وصف رسول اهللا : االستدالل
ـأ٬، أي )املؤمنني . أول األصحاب امسه أمحد ٬، فمنها علمنا أنّ)٣١٣( نه أول األصحاب ال

مث ذهبنا إىل الروايات اليت تذكر أمساء األصحاب وحتدد بلدا¬م٬، فوجدنا رواية تنص على أن 
فباجلمع بني الروايات ) أوهلم من البصرة(من البصرة أمحد٬، ورواية أخرى تنص على أن 

 .خرجنا بنتيجة أن أمحد وصي اإلمام املهدي من البصرة

يف خرب طويل مسى به  X عن اإلمام الصادق: الدليل السادس( :ويقول العقيلي
إن املدËعي : أوالً :مناقشة احلديث. ..) محدأ ...ومن البصرة (...  :X أصحاب القائم

ومن البصرة عبد الرمحن بن ... " :فقد ورد يف احلديث ٬،لغرض يف نفسه )بتر احلديث( قد
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 إذن فالذي ورد امسه يف الروايات امسه ."ومحاد بن جابرمحد بن مليح أاألعطف بن سعد و
ألنه يفضح  ؛وهلذا فقد قام املدعي ببتر القسم غري املرغوب فيه من احلديث )محد بن مليحأ(

فال هو ابن  )محد إمساعيلأ( محد بن احلسن امسهأمث إن املعروف يف البصرة أن  !مدËعاه 
البصري اآلخر عبد الرمحن بن  إنمث !  شؤونوهللا يف خلقه !  احلسن وال هو ابن مليح

كالم  إنمل نقل  إنمحد وهذا يقتضي على األقل املساواة بالفضل أعلى  األعطف ورد مقدماً
محد أاإلمام دقيق وهو يعلم ما يقول وهو يقصد تقدميه وهذا يقتضي أن االعطف فاضل و

  .)؟ محد حجة عليه مع مفضوليتهأمفضول فكيف يكون 

  :ويرد عليه

١   tحسد عليه إننا بترنا الرواية٬، فكأنه مل يسمع يوماً بشيء يقول العقيلي بذكاء ال ي
امسه موضع الشاهد٬، مع أن أخذ موضع الشاهد من الرواية معروف٬، فالكتËاب ال 
يستشهدون بكامل الروايات٬، بل يقتبسون منها موضع الشاهد فقط٬، وهذا ال يtعد بتراً 

ألنه يتناقض مع املراد٬،  ؛ء من الرواية والتدليس على آخرللرواية٬، فالبتر هو اقتطاع جز
نعم أراد العقيلي إظهارنا �ذا املظهر من خالل . وبالنسبة لنا ال يوجد شيء من هذا القبيل

وكما    ولكن العقيلي . ٬، وليس أمحد فقط)أمحد بن مليح(زعمه أن ما ورد يف الرواية هو 
د دلس وكذب على القارئ٬، فجاء بصورة ق  هي عادته٬، وكل إناء بالذي فيه ينضح 

املطبوع٬، بينما حنن نقلناها من كتاب آخر هو ) دالئل اإلمامة(الرواية كما هي يف كتاب 
٬، إذن لغاية اآلن اكتشفنا )غاية املرام(الذي ينقلها بدوره من كتاب ) بشارة اإلسالم(كتاب 

هل هي الصحيحة٬، أم ) مةدالئل اإلما(تدليس وكذب العقيلي٬، ولكن ماذا عن رواية كتاب 
الصحيح هو ما أخرجه السيد الكاظمي يف بشارة اإلسالم؟ هذا ما سنخصص له النقطة 

 .التالية
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نسخته غري تامة٬، حيث سقط ( :أما كتاب دالئل اإلمامة٬، فقد قال فيه حمققه: أقول   ٢
  .)١( )قسم من أوله٬، وسنأيت إىل دليل السقط يف وصف الكتاب

مت العمل �ذا : عملنا يف الكتاب( :إىل تقومي الكتاب٬، يقول ومن هنا اضطر احملقق
تقومي نص الكتاب وذلك   ٤ :إىل أن يقول ...الكتاب وفق املراحل واخلطوات التالية 

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

وكذلك فإن النسخ اليت . ا هو معروفوكل هذا يوهن من القيمة العلمية للكتاب كم
. )غاية املرام(اعتمدها احملقق يف إخراج الكتاب٬، كُتبت يف زمن متأخر عن زمن تأليف كتاب

اعتمدنا يف حتقيق هذا الكتاب على نسختني خمطوطتني وعلى ( :يقول احملقق يف هذا الصدد
 النسخة املودعة يف املكتبة الرضوية مبشهد املقدسة٬، رقمها  ١: مطبوعة له٬، وهي كما يلي

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، أخربنا القاضي أبو بكر حممد بن ( :٬، جمهولة التاريخ٬، أوهلا)٧٦٥٥(
ثالمثائة وثالثة عشر٬، وكل : ٬، فقالXفذكر أصحاب القائم ( :وآخرها. )عمر اجلعايب

النسخة املودعة يف مكتبة السيد   ٢. )م(ـ  ورمزنا هلا ب )واحد يرى نفسه يف ثالمثائة
ربيع الثاين سنة  ٬١٢، وكتبت بتاريخ )٢٩٧٤( ٬، رقمهابقم املشرفة )رمحه اهللا( املرعشي
القاضي أبو بكر ( :٬، أوهلا ه ١٠٩٢شهر صفر من سنة  على نسخة مكتوبة يف   ه ١٣١٩

شهر سن توفيقه يف سلخ وح )تعاىل( مت املسند بعون اهللا( :وآخرها). حممد بن عمر اجلعايب
وجدت هذه النسخة الشريفة يف خزانة كتب احلضرة . ١٠٩٢صفر املظفر من شهور سنة 

أحقر الكتاب حممد تقي . خبط ضعيف سقيم املشرفة الغروية٬، وهي نسخة عتيقة جداً
 )١٣١٩يف مؤرخة اثنا وعشر من شهر ربيع الثاين سنة . الربوجردي احلائري وفق اهللا له

                                                 

  .٣٣ص :)الشيعي( محمد بن جرير الطبري - دالئل اإلمامة -١
  .٤٥ص :)الشيعي( محمد بن جرير الطبري - دالئل اإلمامة -٢
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الكتاب املطبوع يف املطبعة احليدرية يف النجف األشرف سنة    ٣. )ع(ـ  ب ورمزنا هلا
  .)١( )"ط" ـ ٬، ورمزنا له ب ه ١٣٦٩

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

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

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

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

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

احلال كالمنا هذا على افتراض أن كتاب غاية املرام ينقل عن كتاب دالئل اإلمامة٬، أما إذا مل 
السيد  يكن ينقل عنه٬، فحديث العقيلي يصبح هواء يف شبك٬، فكيف إذا أضفنا ملا تقدم أنّ

من كبار العلماء احملققني٬، والبد أن يكون قد قرأ  سالمالكاظمي مؤلف كتاب بشارة اإل
دليل ) أي بلفظ أمحد فقط( الرواية يف دالئل اإلمامة فيكون إثبا�ا يف كتابه بصور�ا املعروفة
  .على أنه قد حقق الرواية وعلم أن هذه هي صور�ا الصحيحة

أما حديث العقيلي عن الفاضل واملفضول اعتماداً على تقدمي األمساء وتأخريها٬، فإذا     ١
فهل داود برأي العقيلي ! كان مزحة فهو مزحة مسجة٬، أما إن كان جاداً فيه فيا هلا من كارثة

: ؟ قال تعاىل ألن امسه ورد يف هذه اآلية مقدماً على اسم موسى Xأفضل من موسى 

                                                 

  .٤٤ص: )الشيعي( محمد بن جرير الطبري - مامةدالئل اإل -١
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سÂح�اق� و�ي�عÂقُوب� كُالÆ ه�د�يÂن�ا و�نwوحاً ه�د�يÂن�ا مÃن قَبÂلُ و�مÃن ذُرِّيَّتÃهÃ د�اوwود� و�سwلَيÂم�انَ و�و�ه�بÂن�ا لَهw إِ﴿
  .)١(﴾الْمwحÂِسنِني� و�أَيُّوب� و�يwوسwف� و�مwوس�ى و�ه�ارwونَ و�كَذَلÃك� ن�جÂزِي

اسم خيفى واسم للقائم امسان ( :X عن اإلمام الباقر: الدليل السابع( :ويقول العقيلي
هذا احلديث ورد : ديثمناقشة احل .. )يعلن فأما الذي خيفى فامحد وأما الذي يعلن فمحمد

نه قال وهو أ( :Xيف كمال الدين عن طريق أيب اجلارود عن اإلمام الباقر عن أمري املؤمنني 
 البطنبيض اللون مشرب باحلمرة مبدح أخيرج رجل من ولدي يف آخر الزمان  :) على املنرب

عريض الفخذين عظيم مشاش املنكبني بظهره شامتان شامة على لون جلده  )واسع البطن(
 وأمامحد أله امسان اسم خيفى واسم يعلن فأما الذي خيفى ف وشامة على شبه شامة النيب 

إذا هز رايته أضاء هلا ما بني املشرق واملغرب وضع يده على رؤوس  ٬،الذي يعلن فمحمد
وال  شد من زبر احلديد وأعطاه اهللا قوة أربعني رجالًأصار قلبه  إالمؤمن  العباد فال يبقى

دخلت عليه تلك الفرحة يف قلبه وهو يف قربه وهم يتزاورون يف قبورهم  إاليبقى ميت 
عن ضعفه الشتماله على  فهذا احلديث فضالً ٬،...)ويتباشرون بقيام القائم صلوات اهللا عليه

 الذي قال فيه الشيخ الطوسي ٬،وحممد بن سنان ٬،عند العلماء )ا¯هول( إمساعيل بن مالك
نه يروي أعمرو الكشي رمحه اهللا تعاىل  أيبوكالم األصحاب فيه خمتلف وسيجيء يف كالم (

العلم وذلك آية حسن حاله وقد وثقه  وأهلعن حممد بن سنان مجاعة من العدول والثقاة 
وباجلملة ال  )٢(اختلف بتوثيقه تضعيفهالشيخ املفيد وقول الشيخ يف مواضع من كتبه قد 
قول أيب العباس بأنه ( :ونقل النجاشي ٬،)كالم يف هذا السند إال من جهة حممد بن سنان

عمرو يف رجاله قال أبو  أبوال يعول عليه وال يلتفت ملا تفرد به وقد ذكر  رجل ضعيف جداً
قال أبو حممد الفضل بن  :قال )النيشابوري( احلسن علي بن حممد بن قتيبة النيسابوري

عن ضعفه فاملضمون واضح  فضالً )حل لكم أن ترووا أحاديث حممد بن سنانأشاذان ال 
 Xحد املمهدين وال احلكام الذين سيخلفون اإلمام أوهو يشري إىل اإلمام القائم وليس إىل 

  .)واحلديث أوضح من أن يتم التطرق إليه ولكن هيهات

                                                 

  .٨٤: األنعام -١
  .آذا ولعله وتضعيفه -٢
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  :ويرد عليه

عند  )ا¯هول( إمساعيل بن مالكب احلديث ضعيف بالسند قال العقيلي إنّما يتعلق    ١
  .وحممد بن سنان ٬،العلماء

 بن إمساعيل: (أما إمساعيل بن مالك فقد قال السيد حمسن األمني يف أعيان الشيعة: أقول
 بن حممد ابنه عنه روى سنان بن حممد عن روى شيعي امليزان لسان يف الربمكي مالك

كالم كافõ متاماً يف التعريف ٬، وهذا ال)١( )الشيعة رجال من كان طي أيب ابن قال إمساعيل
 .به

أما حممد بن سنان٬، فقد أشاد به الشيخ النمازي إشادة عظيمة٬، ودفع عنه كل الشبهات 
  :اليت قيلت حبقه٬، وسأنقل كالمه على طوله

عدوه من أصحاب الكاظم : حممد بن سنان أبو جعفر الزاهدي اخلزاعي  ١٣٤٧٧(
ثقة جليل صاحب األسرار واملعضالت والغرائب . والرضا واجلواد صلوات اهللا عليهم

املعظمات٬، وفاقا لعدة كثرية٬، منهم الشيخ املفيد يف اإلرشاد حيث عده من خاصة الكاظم 
X ن شيعته الذين رووا النص على الرضا صلوات اهللا وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه م
ومنهم ا¯لسيان٬، والشيخ احلر يف الوسائل٬، والسيد ابن طاووس٬، واحلسن بن علي بن . عليه

شعبة٬، والعالمة يف املختلف حبث الرضاع يف املسألة األوىل ومسألة عدم بطالن الصالة 
سورة بعد احلمد ومسألة التكبري بنقصان سجدة منها٬، وكذا عن املنتهى يف مسألة وجوب ال

وقد تبعه يف وصف حديثه بالصحة ولده الفخر واحملقق الكركي٬، وكذا حكى . للركوع
قال السيد . ذلك عن السيد الداماد واملريزا يف الوسيط وغريهم٬، وبىن عليه العالمة الطباطبائي

ن٬، وبالغ يف وقد زكى الفئتني يف كتاب عمل شهر رمضان حممد بن سنا: ١٣يف اإلقبال ص
ويأيت يف ترمجة املفضل كلمات املج يف مدحه . يعتمد عليه وروى يف ذلك حديثاً. الثناء عليه
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كلمات املفيد يف . يظهر من األخبار الكثرية علو قدرمها وجاللتهما: ومدح املفضل وقوله
وكذا العالمة التستري . ٣٨٤ص ٢مدحه والثناء عليه ورد من زعم قدحه يف الروضات ط

وكلمات السيد يف فالح . قاموس الرجال أثبت وثاقته وأحسن يف رد ما يتوهم منه ذمهيف 
  .٢٧٦ص ٬٤٩، وجد ج٨١ص ١٢يف مدحه وجاللته٬، وكمبا ج ١٢السائل ص

الظاهر  إنّ: يف أخبار مساحة الكر ٧٥ص ١قال احلكيم يف مستمسك العروة الوثقى ج
وها أنا ذا أتلو عليك مجلة من . اخل  جواز العمل بأخبار حممد بن سنان لثبوت وثاقته 

 ١منها ما يف الكايف ج: لرميه بالغلو وا�امه بالعلو رواياته املهمة العظيمة اليت صارت سبباً
كنت عند أيب جعفر الثاين صلوات اهللا عليه : عنه قال مسنداً ٤٤٠ص باب مولد النيب 

بوحدانيته٬، مث  اهللا تبارك وتعاىل مل يزل متفرداً إنّ ٬،يا حممد: فأجريت اختالف الشيعة٬، فقال
وفاطمة فمكثوا ألف دهر٬، مث خلق مجيع األشياء فأشهدهم خلقها  وعلياً خلق حممداً

فهم حيلون ما يشاؤون وحيرمون ما . وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم
هذه الديانة اليت  ٬،ديا حمم: مث قال. يشاؤون٬، ولن يشاؤوا إال أن يشاء اهللا تبارك وتعاىل

  .من تقدمها مرق٬، ومن ختلف عنها حمقق٬، و من لزمها حلق٬، خذها إليك يا حممد

. ٢٦٢الرواية ص بيان املج هلذه. ٢٦٢ص ٬٧، وج٤٧ص ٬١٤، وج٦ص ٦وكمبا ج
 ٬٥٧، وج٬٢٥، و ٣٣٩و  ٣٤٠ص ٢٥وج ١٩ص ٬١٥، وجد ج١٨٦وحنوه يف ص

ن على ثبوت التفويض إىل رسول وروى يف الكايف باب التفويض روايتني عنه تدال. ١٩٥ص
 ٨ومتام الكالم يف التفويض يف كتابنا مستدرك السفينة ج. اهللا وإىل األئمة صلوات اهللا عليهم

 ٢٥ونقل ذلك يف جد ج. ولنا رسالة مفردة مطبوعة يف إثبات ذلك". فوض"لغة  ٣٢٣ص
بوالية " كرب على املشركني: "8يف قول اهللا  Xعنه٬، عن الرضا : كا. ٣٣٩و  ٣٣٤ص
 ٧كمبا ج. هكذا يف الكتاب خمطوطة. ييا حممد من والية عل" إليهما تدعوهم " يعل
رواياته الشريفة املهمة يف خلقة النيب وأمري املؤمنني صلوات . ٣٧٤ص ٬٢٣، وجد ج٧٨ص

أنا ": قال ٬،Xعن أمري املؤمنني  ٬،روايته عن أيب بصري. ٢٤ص ٢٥جد ج. اهللا عليهما
يتامى وزوج األرامل واملساكني٬، وأنا ملجأ كل ضعيف ومأمن اهلادي واملهتدى وأبو ال
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كل خائف٬، وأنا قائد املؤمنني إىل اجلنة٬، وأنا حبل اهللا املتني٬، وأنا عروة اهللا الوثقى٬، وأنا 
يا حسريت على ما فرطت يف : عني اهللا ولسانه الصادق ويده٬، وأنا جنبه الذي تقول نفس

عباده بالرمحة واملغفرة٬، وأنا باب حطة من عرفين  جنب اهللا٬، وأنا يد اهللا املبسوطة على
  .٢٥٨ص ٬٢٦، وجد ج٣٣٦ص ٧كمبا ج. "اخلرب   وعرف حقي فقد عرف ربه

حنن جنب اهللا٬، وحنن صفوة اهللا٬، وحنن خرية اهللا٬، ": قال Xوروايته عن الصادق 
وحنن وحنن مستودع مواريث األنبياء٬، وحنن أمناء اهللا٬، وحنن وجه اهللا٬، وحنن آية اهلدى٬، 

وهو . "اخلرب – العروة الوثقى٬، وبنا فتح اهللا وبنا ختم اهللا٬، وحنن األولون٬، وحنن اآلخرون
روايته النص من الكاظم على الرضا . ٢٥٩ص ٢٦فراجع جد ج. خرب شريف مفصل
واهللا لئن مد اهللا يف عمري ألسلمن إليه حقه وألقرن له باإلمامة ": عليهما السالم وقوله
ميد اهللا يف  ٬،يا حممد: فقال يل. حجة اهللا على خلقه٬، والداعي إىل دينه وأشهد أنه من بعدك

: من ذاك فداك ؟ قال: قلت. عمرك وتدعوا إىل إمامته وإمامة من يقوم مقامه من بعده
نعم كذلك وجدتك يف كتاب أمري املؤمنني : قال. فالرضا والتسليم: قلت: قال. حممد ابنه
X . املفضل  إنّ ٬،يا حممد: مث قال. الربق يف الليلة الظلماءنك يف شيعتنا أبني من أأما

. "حرام على النار أن متسك أبداً. كان أنسي ومستراحي٬، وأنت أنسهما و مستراحهما
ورواه يف . ٢١ص ٬٤٩، وجد ج٧ص ١٢رواه الصدوق والشيخ واملفيد٬، كما يف كمبا ج

إىل آخره٬،  ٣١٦له صورواه الكشي يف رجا. والتسليم: مثله إىل قوله ٣١٩ص ١الكايف ج
: ورواه الشيخ إىل قوله. أبا احلسن وأبا جعفر عليهما السالم يعين: وزاد بعد كلمة أبداً

  .١٩ص ٬٥٠، وجد ج١٠٣ص ١٢كمبا ج. والتسليم

دخلت على أيب ": قال ٬،بإسناده٬، عن حممد بن سنان ٣٥٩وروى الكشي يف رجاله ص
تك٬، وبرئت عنك٬، وجعلتك حمنة كيف أنت إذا لعن ٬،يا حممد: فقال يل Xجعفر الثاين 
تفعل بعبدك ما تشاء يا : قلت له: قال بك من أشاء وأضل بك من أشاء ؟ يللعاملني٬، أهد

إين ناجيت . أنت عبد قد أخلصت هللا ٬،يا حممد: مث قال. قدير يءسيدي إنك على كل ش
  ."بك كثرياً يويهد اهللا فيك فأىب إال أن يضل بك كثرياً
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ومما ذكرنا ظهر منشأ رميه بالغلو . رواياته عن يونس بن ظبيانوتقدم يف أنس عدة من 
من كان يريد املعضالت فإيل٬، ومن أراد احلالل واحلرام : وظهر وجه قوله. وا�امه بالعلو
هذا ابن سنان لقد هم أن : وظهر وجه قول صفوان. يعىن صفوان بن حيىي. فعليه بالشيخ

وجه الفضل بن شاذان إياه إىل الكذب وقوله  وظهر. يطري غري مرة فقصصناه حىت ثبت معنا
وتبعهما الكشي فجعله . أحاديث حممد بن سنان يأرو ال أستحل أين: هو وأيوب بن نوح

! وليت شعري كيف رويا عنه مع عدم استحالهلما ؟. من الغالة وكذا من تأخر فضعفه
ال أحب : ٬، ويقول يف موضع آخرأرووا أحاديث حممد بن سنان عين: وكيف يقول الفضل

وهل يف ذلك إال ! ٬، ويأذن يف الرواية عنه بعد موته ؟لكم أن ترووا أحاديثه ما دمت حياً
وكيف ويروى عنه مجاعة من العدول والثقات من أهل ! الشك والترديد منهما يف قوهلما ؟

و العالمة املامقاين . ٣٨واحملدث النوري عدهم . ٣١٥كما ذكرهم كش يف ص! العلم ؟
  .ني رجالًأزيد من سبع

يف الصحيح عن أمحد بن عيسى٬، عن رجل٬، عن علي بن  ٣١٢وروى كش يف ص
يذكر صفوان بن حيىي وحممد بن  Xمسعت أبا جعفر الثاين ": قال ٬،احلسني بن داود القمي

هذا بعد ما جاء عنه . رضي اهللا عنهما برضائي عنهما٬، ال خالفاين قط: سنان خبري٬، وقال
وما خالفا أىب : بسند آخر عنه حنو مع زيادة ٣١٣ويف ص. نافيهما ما قد مسعته من أصحاب

  .قط

دخلت على أيب جعفر : ي يف الصحيح قالوروى عن أيب طالب عبد اهللا بن الصلت القم
جزى اهللا صفوان بن حيىي٬، وحممد بن سنان٬، ": يف آخر عمره فسمعته يقول Xالثاين 

ورواه الشيخ يف غيبته . "اخلرب    فقد وفوا يل وزكريا بن آدم٬، وسعد بن عىن خرياً
مسعت ": قال ٬،مث روى عن علي بن احلسني بن داود. عن أيب طالب القمي مثله ٢٢٥ص

رضي اهللا عنه برضائي عنه فما : يذكر حممد بن سنان بن خبري ويقول Xأبا جعفر الثاين 
إىل غري ذلك . ٢٧٤ص ٬٤٩، وجد ج٨١ص ٬١٢، و كمبا ج"قط خالفين وما خالف أيب

٬، ٥٥٧ص ٣ايات اليت نقلها الكشي وغريه ومجعها احملدث النوري يف املستدرك جمن الرو
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والعالمة املامقاين وفصال الكالم فيه وأثبتا وثاقته وجاللته فراجع إليهما وإىل ما ذكرنا يف 
كلمات السيد . Xحىت ترى أنه باب الصادق " بوب"لغة  ٣٩١ص ١مستدرك السفينة ج

. ٢٧٦و  ٢٧٥و  ٢٧٤ص ٤٩جد ج. ابن طاووس يف مدحه وجاللته ورد من طعن عليه
. مجلة من رواياته املهمة اليت صارت منشأ لنسبه الغلو إليه. وتقدم يف أمحد بن هليك مدحه

ويشهد على توثيقه عند الشيخ املفيد يف . ٢٣٨ص ٬٤٤، وجد ج١٥٤ص ١٠كمبا ج
 إسناد٬، كما تقدم٬، وتوثيق ابن قولويه إياه لوقوعه يف Xضا اإلرشاد إياه من ثقات الر

  .كامل الزيارات٬، وتوثيق علي بن إبراهيم القمي إياه لوقوعه يف أسناد تفسريه

عن  ٥٥ص ١منها ما يف املستدرك ج: إىل ما تقدم مضافاً Xأما راياته عن الصادق 
عبد اهللا  قلت أليب": قال ٬،احلسني بن سعيد األهوازي يف كتاب املؤمن عن حممد بن سنان

X :ليس حيث : ؟ فقال )ظ   سفيله ( يعىن سبيله: قلت. نعم: عورة املؤمن حرام ؟ قال
كمبا . فضل أخذ الشارب Xعنه٬، عن الصادق : الطب ."تذهب إمنا هو إذاعة سره

  .Xعنه٬، عن الصادق  ٦٠وروى الطب ص .١١٢ص ٬٧٦، وجد ج١٧ص ١٦ج

من أصحاب  )١١٦( عن الشيخ أنه عد يف رجالهوذكر العالمة املامقاين بعد نقله 
حممد بن سنان من دون توصيف٬، وبعد إيراد استظهار احلاوي والفاضل  Xالصادق 

واحتمل أن له روايتني  Xاجلزائري كونه املبحوث عنه٬، أنه مل يظهر بروايته عن الصادق 
يف باب تلقني احملتضر وباب القضاء يف الديات والقصاص من  Xعن أيب عبد اهللا 

  .التهذيب

ومل يزد العالمة املامقاين على ما قال من الروايتني٬، وقد عرفت الزيادة ونزيدك : أقول
من : ٬، فقال يلXدخلت على الصادق ": عليها ما رواه يف اخلرائج عن حممد بن سنان قال

  .٦٠٠ص ٬٩، وكمبا ج١٨ص ٤٢جد ج ."اخل   رجل من الصني : ؟ قلتبالباب

روايته . ١٨٣بشا ص. Xحديث لوح جابر مع الباقر  Xروايته عن الصادق 
: ٥باب  ٨ويف البصائر اجلزء . ٣٦٣يف مدينة املعاجز ص Xمعجزة موالنا الصادق 
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اخل٬، حديث التفويض إليهم    Xقال أبو عبد اهللا : وجدت يف نوادر حممد بن سنان قال
وصف  Xعن يعقوب بن يزيد٬، عنه٬، عن أيب عبد اهللا  ٣٦١ص ٢اسن جويف احمل. السالم

  .Xعنه٬، عن أيب عبد اهللا  ٤٢٩وفيه ص. Xمسافرة السجاد 

   حنن جنب اهللا٬، وحنن صفوة اهللا": قال Xرواية حممد بن سنان٬، عن أيب عبد اهللا 
أما روايته عن أيب احلسن اهلادي صلوات . ٣٣٦ص ٧ج٬، وكمبا ٢٥٩ص ٢٦جد ج. "اخل
عن  مسنداً ٤٩٦جعفر الثاين صلوات اهللا عليه ص باب مولد أيب ١ عليه ففي الكايف جاهللا

حدث بآل فرج  ٬،يا حممد: ٬، فقالXدخلت على أيب احلسن ": قال ٬،حممد بن سنان
 ما قال يأو ال تدر ٬،يا حممد  : إىل أن قال   احلمد هللا : فقال. مات عمر: فقلت حدث ؟

ما رواه الكليين يف آخر هذا الباب  ويوضح ذلك. "اخلرب  ! ؟ لعنه اهللا حملمد بن علي أيب  
. لست خلون من ذي احلجة سنة عشرين ومائتني Xوغريه يف غريه عنه تاريخ وفاة اجلواد 

وال . مات حممد بن سنان سنة عشرين ومائتني كما هو واضح: وال ينافيه قول النجاشي
وإمامة من  )Xالرضا  يعين( مامتهميد اهللا يف عمرك وتدعو إىل إ: له Xقول الكاظم 
أنه من املمكن  وثانياً. ال ينفى غريه يءإثبات ش ألنه أوالً ؛)Xاجلواد  يعين( يقوم مقامه

ومل يكن ميكنه الدعوة إىل إمامته٬، مل خيربه  إال أياماً Xحيث إنه ال يدرك من زمان اهلادي 
  .بذلك

 Xوال بعد ألنه من وفاة الصادق . وباجلملة يستفاد مما ذكر أنه أدرك مخسة من األئمة
وابنه عبد اهللا بن حممد بن سنان واآلخر والد حممد . سنة ٧٢ Xإىل أول إمامة اهلادي 

وهو حممد بن احلسن . وتقدم يف حممد بن أمحد بن السناين أن اسم والد سنان عيسى. تقدما
ويف الطب . وزاهر موىل عمرو بن احلمق من شهداء الطف.  بن زاهربن سنان بن عبد اهللا

  .)١( )رواية حممد بن سنان بن عبد اهللا السناين الزاهري٬، عن يونس بن ظبيان ١٣٧ص
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الرواية  إنّ: ٬، فجوابهXالرواية بصدد احلديث عن اإلمام املهدي  أما قوله إنّ   ٢
تتحدث عن القائم واإلمام املهدي قائم بال شك٬، ولكنها ختربنا بأن مثة قائم آخر هو 

عقل العقيلي قاصر عن فهم هذا األمر٬، نبينه له٬، عسى ولعل٬، وكما  نّإ٬، ولكن حيث )أمحد(
 :يلي

الذي  وأما ٬،فأما الذي خيفى فامحد ٬،اسم خيفى واسم يعلن :له امسان: (الرواية تقول
فما هو املراد من االسم هنا٬، هل هو هذا اللفظ الذي يوضع عالمة على  )يعلن فمحمد

  ؟ نه املسمى أي الشخص نفسهأالشخص٬، أي األصوات أو احلروف٬، أم 

بطبيعة احلال املتبادر من االسم هو األول٬، أي اللفظ الذي يوضع عالمة على الشخص 
ن رفع اليد عنه والصريورة إىل املعىن ا¯ازي ال الشخص نفسه٬، ولكن هذا املتبادر البد م

وهو إرادة املسمى أو الشخص٬، أما الضرورة الداعية لرفع اليد عن املعىن املتبادر فتتمثل 
٬، فلو كان املراد اللفظ فهو قد ذكره يف نفس الرواية ويف )فأمحد خيفى الذي فأما( :بقوله

املراد خفاء شخص القائم على الناس ٬، إذن البد أن يكون )فأمحد( نفس املوضع بقوله
  .ليمتحنوا به٬، وهذا ما دلت عليه عشرات الروايات٬، وكتب به األنصار كثرياً فراجع

خيفى على الناس٬، أي ال  اًللقائم امس نّأاملراد خفاء اللفظ٬، ويكون املعىن  نّأوقد يقال هنا 
  .يعرفونه

من قبل أمري املؤمنني٬، وهم هذا املعىن ال خطورة له ليحظى بشرف ذكره  إنّ: فأقول
  .ال ينطقون باللغو وحاشاهم 

؟ فاآلن الناس تسمي اإلمام  لإلمام املهدي أكثر من امسني فلماذا يقول امسان على أنّ
 نّأصاحب الزمان٬، وأبو صاحل٬، واحلجة ابن احلسن٬، وغريها من األمساء٬، وإذا قيل : املهدي

  .هذه كىن وألقاب

  .Xكما هو احلال مع أيب طالب إ¬ا غلبت على االسم فصارت امساً  :فأقول
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 طالب أيب بن علي املؤمنني أمري صعد: قال البصري٬، احلسن أخرج الشيخ الصدوق عن
X أنسب فأنا وإال فلينسبين٬، عرفين فمن انسبوين٬، الناس٬، أيها( :فقال البصرة منرب 

 إليه فقام كالب٬، بن زيد بن املغرية ابن عمرو بن عامر بن مناف عبد بن زيد أنا نفسي٬،
 بن املطلب عبد بن طالب أيب بن علي أنك غري نسباً لك نعرف ما هذا٬، يا: فقال الكواء ابن

 جده باسم زيداً مساين أيب إنّ لكع٬، يا: له فقال. كالب بن قصي بن مناف عبد بن هاشم
 عامر املطلب عبد اسم وإنّ االسم٬، على الكنية فغلبت مناف عبد أيب اسم وإنّ قصي٬،
 مناف عبد واسم االسم٬، على اللقب فغلب عمرو هاشم واسم االسم٬، على اللقب فغلب
 إياها جلمعه    جممعاً العرب فسمته زيد قصي اسم وإنّ االسم٬، على اللقب فغلب املغرية
  .)١( )االسم على اللقب فغلب   مكة إىل األقصى البلد من

بالطالقان  هللا تعاىل كرتاً إن( : Xاإلمام  الباقر عن: الدليل الثامن( :ويقول العقيلي
يقودهم شاب من بين  )محدأمحد أ( خبراسان شعارهم ألفاًليس بذهب وال فضة اثنا عشر 

عابر الفرات فإذا مسعتم بذلك  إليههاشم على بغلة شهباء عليه عصابة محراء كأين انظر 
  .)فال يعول عليها سندياًوالرواية منقطعة  )على الثلج ولو حبواً إليهفسارعوا 

  :التاليةبالصورة هذه الرواية وردت يف كتاب منتخب األنوار املضيئة  :ويرد عليه

 كرتاً تعاىل هللا إنّ: قال   جابر إىل يرفعه املذكور بالطريق    X الباقر وعن(
. )٢( ...) "أمحد أمحد: "شعارهم خبراسان ألفاً عشر ثناإ فضة٬، وال بذهب ليس بالطالقان

وقد ورد يف ذلك عدة ( :هو ما ذكره قبل ذلك بقوله) الطريق املذكور( واملقصود من عبارة
روايات وضعنا منها يف هذا الباب ما صحت لنا روايته٬، كما هو شأننا يف مجيع هذا 
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ما صح يل روايته عن أمحد بن حممد اإليادي٬، يرفعه إىل أيب بصري٬، عن : فمن ذلك. الكتاب
  .)١( )X أيب عبد اهللا

٬، كما سندياًفال ميكن القول بانقطاعها وأمحد بن حممد اإليادي هذا من أصحاب الكتب 
  .صاحب منتخب األنوار املضيئة قد صححها٬، كما مسعنا آنفاً إنّ

  :مناقشة احلديث( :ويقول العقيلي

إن عمدة قول املدعي هو أن األخبار اليت ذكرت املهدي األول الذي حيكم بعد : أوالً
فأين البصرة  .نه من البصرة وهذا احلديث يشري إىل الطالقانأقد ذكرت  Xاإلمام القائم 
  !؟ من الطالقان

محد مها متساويان أإن اسم اإلمام القائم هو حممد بن احلسن واسم حممد واسم : ثانياً
محد بينما بعث أولو مل يكونا كذلك مل يرد اسم النيب بكتب األديان السابقة باسم باحلقيقة 

و�إِذْ قَالَ عÃيس�ى ابÂنw م�رÂي�م� ي�ا ب�نِي إِسÂرائيلَ إِنِّي ر�سwولُ اللÓهÃ إِلَيÂكُمÂ مwص�دِّقاً لÃم�ا ﴿ باسم حممد
Ãولٍ ي�أْتwب�شِّراً بِر�سwو�م Ãر�اةÂن� التَّوÃن� ي�د�يَّ مÂب�ي Ãبِالْب�يِّن�ات Âمwفَلَمَّا ج�اَءه wم�دÂأَح wهwمÂي اسÃدÂب�ع ÂنÃي م

Öبِنيwم ÖرÂحÃفاحلديث إذن قد يعين إن هؤالء هم أنصار اإلمام القائم املهدي   ٬،)٢(﴾قَالُوا ه�ذَا س
X وقد يعين غريه بدون ختصيص وإذا دخل االحتمال املعتد به بطل االستدالل به!(.  

  :ويرد عليه

عليك قبل أن جترب الكتابة أن تفهم وتتبني وجه : أما قولك األول٬، فجوابه   ١
   حنن جئنا بروايات كثرية جداً يف كتبنا : استداللنا بالرواية أعاله٬، وإليك صورة استداللنا
استدللنا �ا على أن مثة شخصني يف عصر    أنت طبعاً مل تذكرها٬، إما جهال٬ً، وإما تعمداً 

ل منهما وصف القائم أو املهدي أو صاحب األمر٬، مها اإلمام املهدي الظهور ينطبق على ك
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٬، وهذه الرواية ميكن للقارئ أن يرى بوضوح أ¬ا تؤيد )أمحد(وولده  Xحممد بن احلسن 
الشعار الذي  نّإأصحاب الرايات السود من أنصار القائم٬، وحيث  نّإطرحنا٬، فحيث 

يدل من هنا على أن أمحد هذا ) أمحد أمحد(ر يرفعونه البد أن يتعلق بقضيتهم٬، فرفعهم لشعا
ألن الشعار يعرب عن  ؛شخصية مهمة جدا٬ً، بل البد أن يكون أحد حماور القضية املهدوية

فشعار كل أصحاب قضية ميثل اهلدف الذي يتطلعون له٬، . جوهر القضية كما هو معروف
متعلقة باإلمامة وبإطاعة حجة اهللا٬،   كما قد يكون العقيلي يعرف   والقضايا اإلهلية 

  .رجل٬، أي معرفة هذا الرجل وإطاعته فالدين كما ورد عنهم 

أين البصرة من خراسان٬، فليس سوى قول مفلس من رجل ال جيد ما : أما قول العقيلي
يقوله٬، وإال من أخربه أن الدعوة اليمانية منحصرة يف البصرة٬، وهل إذا كان مسقط رأس 

 . مكان البد أن تنحصر دعوته به٬، سبحان واهب العقولصاحب الدعوة يف

 .أما قوله الثاين فقد سبق أن ناقشناه وبينËا بطالنه   ٢

أما قول العقيلي باحتمال أن يكون هؤالء أنصار اإلمام املهدي وقد يعين غريه٬، كما    ٣
السود  بشأن الرايات من يقرأ الرواية نفسها٬، وما ورد عن آل حممد  إنّ: عرب٬، فجوابه

ال ميكن أن خيطر يف باله احتمال كو¬م ليسوا أنصار اإلمام املهدي٬، ولكن العقيلي وأضرابه 
  .من املعاندين يريدو¬ا عرتة ولو طارت

 ثنا عشر ألفاًإبالطالقان ليس بذهب وال فضة٬،  هللا تعاىل كرتاً إنّ( :وإليكم الرواية
يقودهم شاب من بين هاشم على بغلة شهباء٬، عليه  ٬،"أمحد أمحد: "خبراسان شعارهم

 فإذا مسعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبواً. عصابة محراء٬، كأين أنظر إليه عابر الفرات
فهؤالء إذن هم كرت اهللا وقائدهم حجة من حجج اهللا بدليل األمر باملسارعة  .)١()على الثلج
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الرايات املشرقية يف كتاب جامع األدلة إليه ولو حبواً على الثلج٬، وميكن مراجعة روايات 
  .للتعرف على حقيقتهم بصورة أكمل

محد مها متساويان باحلقيقة ولو مل يكونا أواسم حممد واسم : (أما قول العقيلي   ٤
  ؟! )محد بينما بعث باسم حممدأكذلك مل يرد اسم النيب بكتب األديان السابقة باسم 

ال يليق بعاقل الكالم بغري علم وال دليل٬، فما ذكرته ليس صحيحا٬ً، فالرسول  :فريد عليه
 .)١( صلى اهللا عليه وآله ذكر باسم أمحد ألن امسه يف السماء أمحد

 :قال( ٬،عن ارطأة ٬،عن جراح ٬،عن الوليد بن مسلم: الدليل التاسع( :ويقول العقيلي
 نس وال جان بايعوا فالناًإما قاله  أمري الغضب ليس من ذي وال ذه ولكنهم يسمعون صوتاً

والرواية منقولة عن املالحم والفنت البن محاد  )بامسه ليس من ذي وال ذه ولكنه خليفة مياين
  .)العامي فال يعول على سندها

ما هكذا تورد اإلبل٬، الرواية العامية إذا وجدنا يف رواياتنا ما يوافق مضمو¬ا  :ويرد عليه
اليماين حجة من حجج اهللا٬، وهو من ينادى  الكثري الذي يدل على أنّ ويف رواياتنا. ال �مل

  .بامسه٬، فراجع كتاب جامع األدلة للتفصيل

فهو ال يعطي ! إن كالم هذا الرجل يضحك الثكلى :مناقشة احلديث( :ويقول العقيلي
فهذا احلديث ليس له مصداق واضح وعالمة يستدل �ا على ! الدليل على مدعاه أصالً

نه أأن يدعي  )مياين( هذا اخلليفة اليماين وإذا كان األمر كذلك فيجوز لكل قرشي شخصية
ن احلديث ورد بأكثر من إ؟ مث  )مياين البصرة( هو املقصود �ذا احلديث فيا ترى مباذا جييبه

أمري العصب والعصب فيه انتقاص من أهل اليمن ومن تبعهم من سائر ( نهألفظ ففي بعضها 
فأقصى ما تشري إليه الرواية هو وجود رجل مياين خيرج )! بيت املقدسالذين خرجوا من 
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ورد يف الرواية ال تقوم به احلجة  تفاصيل أكثر وما إىلفتبايعه الناس لكن مل تتطرق الرواية 
  .)على شيء

الرواية قيد البحث تتحدث عن الصيحة٬، فهي الصوت الذي ما قاله إنس  إنّ :ويرد عليه
وال جان٬، أي صوت املالئكة٬، والصيحة تقول بايعوا فالناً بامسه فإنه خليفة مياين٬، ومعىن 
 :كونه خليفة أي حجة من حجج اهللا٬، وهذا احلجة مياين٬، ولكنه ليس من اليمن بدليل قوله

ـ) ليس من ذي وال ذه( ـ) يذ( وهذه ال ٬، فهو ليس يف لغتهم أهل اليمنيستعملها ) ذه( وال
منهم٬، وهذا احلجة اليماين ثبت أنه أمحد بل البد أن يكون أمحد فاخلالفة اإلهلية يف األعقاب 

  ؟! إذن كالم من يtضحك الثكلى. وأعقاب األعقاب كما ورد

فهو إذا كان فاملقصود منه قوم تبع٬،  فيه أما االنتقاص الذي حتدث عنه كعب وتبعته أنت
ولعل املقصود من العصب هنا هم العصائب٬، أي عصائب أهل العراق أو جيش الغضب 

  .كما ورد

ما املهدي إال من قريش وما اخلالفة إال ( :عن كعب: الدليل العاشر( :ويقول العقيلي
 أصلإن سند احلديث عامي إذ أن  :مناقشة السند ٬،)يف اليمن ونسباً له أصالً أنفيهم غري 

حدثنا بقية وعبد القدوس عن صفوان عن : جاء هكذا )العامي( احلديث عن فنت ابن محاد
والكالم فيه كسابقه  ..وليس هلؤالء ترمجة يف كتب الشيعة ...  شريح بن محيد عن كعب

  .)! باهللا إالوال حول وال قوة  ! حبرف حرفاً

الكالم هنا كالكالم يف سابقه٬، ونزيد حرفاً هو أن هذه : وحنن نقول :ويرد عليه
 أنّعن فنت ابن محاد٬، األمر الذي يدل على  )رمحه اهللا(الروايات قد نقلها السيد ابن طاووس 

تك دليل تقوى حوقللتكون ٬، فتعلم يا عقيلي كيف تورد اإلبل هذا العامل الكبري قد ارتضاها
  .حقاً
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نه يبايع بني أ: ذكر املهدي( عن رسول اهللا : الدليل احلادي عشر( :ويقول العقيلي
بن عياش  إمساعيلويف السند  )محد وعبد اهللا واملهدي فهذه أمساءه ثالثتهاأالركن واملقام امسه 

  .)وهو ضعيف واألعمشوهو جمهول 

إمساعيل بن   ٢٠٢١ /٣٨٨( :أما إمساعيل بن عياش فقد قال فيه النمازي :ويرد عليه
وقع يف طريق املفيد٬، عن حيىي بن هاشم الغساين٬، عنه٬، عن معاذ بن . مل يذكروه :عياش
٬، وأمايل املفيد ٤٣٦ص ٬٩، وكمبا ج٤١ص ٤٠جد ج .لفضائل٬، رواية شريفة يف ارفاعة
ويف غط  .ق يف اخلصال باب الستة يف حديثنيووقع يف طريق الصدو. ٥٣ص ١٠مج
ين عن إبراهيم بن ووقع يف طريق النعما. عن الفضل بن شاذان٬، عنه٬، عن األعمش ٢٨٩ص

ب أن أهل محص وعن اخلطي. براهيم٬، كما تقدم يف إاحلسني بن ظهري٬، عنه٬، عن األعمش
فحدثهم بفضائله٬،  )يعين ابن عياش( فيهم إمساعيل حىت نشأ X كانوا ينتقصون علياً

  .فكفوا

هو من . مل يذكروه: عياش بن سليم أبو عتبة البغدادي عيل بنإمسا   ٢٠٢١ /٣٨٩
  .)١( )ولعله متحد مع سابقه. ١٨٢ثقات العامة٬، مات سنة 

ن األعمش سليمان بن مهرا  ٦٦٢٣( :وأما األعمش فهو من األجالء٬، قال فيه النمازي
ثقة جليل٬، معروف بالفضل . Xن خواص أصحاب الصادق م: أبو حممد األسدي الكويف

 والعامة أيضاً. التفاق على علو قدره وعظم مرتلته٬، واثقة واجلاللة والتشيع واالستقامةالو
  .)٢( )٬، مع اعترافهم بتشيعهمثنون عليه٬، مطبقون على فضله وثقته٬، مقرون جباللته

 حممد أبو. األعمش سليمان: = مهران بن سليمان   ٥٥١٨( :وقال عنه اخلوئي
 وعده. )٧٢( الشيخ رجال ٬،X الصادق أصحاب من: الكويف األعمش موالهم األسدي٬،

. X الصادق أصحاب خواص من )وأحواله توارخيه يف فصل( يف آشوب شهر ابن
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 يف داود ابن وعده. X الصادق حممد بن جعفر اهللا عبد أيب إمامة باب ٤،٬ اجلزء: املناقب
 الشهيد عليه واعترض ٬، اخلالصة يف العالمة له يتعرض ومل. )٧١٨( )املوثقني( األول القسم
 )األعمش ذكره ٬،مستقيماً كان( :وثاب بن حيىي يف العالمة قول على تعليقته حمكي يف الثاين
 األعمش يذكر مل مث وثاب٬، بن حيىي استقامة األعمش عن ينقل املصنف من عجباً: لفظه مبا
 وأثنوا كتبهم يف العامة ذكره وقد وفضله٬، الستقامته بالذكر حرياً كان ولقد ٬،أصالً كتابه يف
 ذكره تركوا الرجال يف صنفوا الذين أصحابنا من املصنف وغري بتشيعه اعترافهم مع عليه

  .)انتهى(

 يعتمد كان إذا األعمش فإن ٬،جداً حمله يف )سره قدس( العالمة على االعتراض: أقول
 األعمش يذكر مل فلماذا    األول القسم يف وثاب بن حيىي ذكر ولذلك   قوله على العالمة
 إشكال وال جرح٬، فيه يرد مل شيعي كل قول على يعتمد العالمة أن بينا قد أنا على نفسه٬،

 رواه ما: منها روايات٬، عدة عليه وتدل الفريقني٬، بن عليه املتسامل من األعمش تشيع أن يف
 مسح ومن: قال الدين٬، شرائع حديث يف X الصادق عن األعمش٬، عن بسنده الصدوق

 اخلصال٬، احلديث٬، جمزئة غري وصالته يتم مل ووضوءه وكتابه ورسوله اهللا خالف اخلفني على
 ومبا جماهيل٬، الرواية سند يف لكن. )٩ احلديث الدين٬، شرائع خصال فوقها٬، وما املائة أبواب
 االعتماد يف يكفي أنه إىل مضافا هذا. ذكره لعدم وجه فال جرح٬، فيه يرد مل األعمش أن
. X أصحابه خواص من كان ولذلك ٬،X الصادق عند وعظمته جاللته روايته على
 أن التزم وقد األعمش٬، سليمان بعنوان تقدم كما إبراهيم بن علي تفسري إسناد يف وقع وقد
  .)١( )الثقات عن إال فيه يروي ال

يعين حضرتك تتعامل مع الروايات بعلم مبتدع ! ؟ وسوء كيل يا عقيلي أحشفù ٬،إذن
  !! وتكذب فيهوأيضاً ال حتسنه٬، بل 
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فال  )ألدلة الدعوة( يف عرضه مريباً هذا الرجل يسلك سلوكاً :املناقشة( :ويقول العقيلي
 أناإلمام بأوضح األلفاظ ويقول  إىلنه يقصد ما يقول وعندما يأيت بروايات تشري أشك 

اليماين فكأنه يوطئ ملرحلة مقبلة سيكون فيها هو القائم وليس  إىلهذه الروايات تشري 
محد ويقول هي أاملهدي يسمى  أنيأيت بالرواية اليت تشري إىل  أنال فما معىن إو!!  اليماين

محد املراد يبايعه الناس بني الركن واملقام وهذا مما خيتص أن أالرواية واضحة ب أنتقصدين مع 
 أناملعروف من سريتك  إنمث  ..مل خيتلف عليه اثنان من الشيعة  به اإلمام املهدي وهو مما

يكون اسم عبد  أينفمن  )يف حدود ما تتبعناه( حد باسم عبد اهللاأمحد ومل يسمك أامسك 
  ).؟ املهدي خيتصان بك أواهللا 

محد وعبد اهللا أامسه ( :قوله لو كنت أعمى البصر دون البصرية لالحظت أنّ :ويرد عليه
فإذا ( :٬، حيث قالهو عني ما ورد يف وصية رسول اهللا  )فهذه أمساءه ثالثتهاواملهدي 

اسم كامسي واسم أيب وهو  ٬،ابنه أول املقربني٬، له ثالثة أسامي إىلحضرته الوفاة فليسلمها 
هو أمحد  واالبن املذكور .)١()الثالث املهدي٬، وهو أول املؤمنني واالسماهللا وأمحد٬،  عبد

غري  Xصاحب األمساء الثالثة٬، فأي عمى قادك إىل القول بأن املقصود هو اإلمام املهدي 
  ؟ عمى البصرية

وغريها من أمسائه ) يس وطه وأمحد( بأمساء وهل كان أهل مكة يعرفون رسول اهللا 
مل يظهر   حبسب ما تسميه تتبعك    Xلتنقض علينا بأن سرية السيد أمحد احلسن  
  ؟ اهللا واملهدي أنه كان يtعرف بعبدمنها 

مث خيرج احلسين الفىت ( :Xعن اإلمام الصادق : الدليل الثاين عشر( :ويقول العقيلي
أجيبوا  )محدأأي يا أنصار ( محدأالصبيح الذي حنو الديلم يصيح بصوت له فصيح يا آل 

كنوز ليست من امللهوف واملنادي من حول الضريح فتجيبه كنوز اهللا بالطالقان كنوز وأي 
لقد ورد هذا  :مناقشة مضمون احلديث...  )ذهب وال فضة بل هي رجال كزبر احلديد
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فعلى هذا حيتاج كالمك  )أي يا أنصار أمحد( احلديث يف كتاب البحار بدون هذه الزيادة
كالم املعصوم حىت  يtّزادفعندما يصل األمر إىل إن  ! لدليل عندما تفسر اآلل باألنصار

وعلى كل حال . يه الروايات بوجهات مؤدجلة فهذا من اخلطورة مبكانيستطاع توج
�ذا الغموض املوجود بني طيات الرواية مع أن  إالمحد أفاملضمون ال يشري إىل شخصية 

والعيال واألنصار  اآللواآلل لفظ يطلق على  !! مسرح الرواية هو طالقان وليس البصرة
امللهوف واملنادي ( ن الرواة تشري إىلإواألتباع فمن أين خصصته باألنصار وفسرته به ؟ مث 

يف مدينة معروفة بضريح مميز  إالوالظاهر أن هذا الشخص ال يكون  )من حول الضريح
وهذا ممكن أن يكون يف النجف أو كربالء وليس يف  )الضريح( العهدية يف )ال( لوجود

  .)! صرة لعدم وجود ضريح يشار إليهالب

  ؟! أيtعقل أن يكون هذا العقيلي جاداً يف كالمه :ويرد عليه

على أي حال قدرنا أن نتحمل السماجة٬، فعسى أن ترتاح الغشاوة عن القلوب٬، وال 
  .أقول األبصار

من  اًوضع العبارة التفسريية بني قوسني إشارة كافية إىل أن أ¬ا ليست جزء إنّ: أقول
يا آل ( أما كون عبارة. هذا تالعب ليس سوى تصيد مفلس نّأوبالتايل فالقول  الرواية٬،
املراد أنصار أمحد فهو واضح من قراءة روايات الرايات السود املشرقية٬،  دالة على أنّ) أمحد

فقد مر بنا أن أنصاره يتخذون من اسم أمحد شعاراً هلم٬، واآلل كما اعترف العقيلي تدل 
  .على األنصار

القضية املهدوية غري منحصرة يف  أما حديثه عن الضريح والبصرة٬، فقد قلنا فيما سلف أنّ
  .البصرة

ومن البصرة عبد ( :Xعن اإلمام الصادق :  الدليل الثالث عشر( :العقيليويقول 
الرواية ليس فيها حجة فلو قلتم إن األولوية حجة  :مناقشة املضمون .... )محدأالرمحن و

محد احلسن أمحد هذه الدعوى من قبل علمنا إن أنه ملا مل يدع أي شخص امسه إأي ( بذا�ا
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كما هو ديدن ( مبعىن الروايات عبد الرمحن ومع التوسع قليالًأنا امسي : قلت )هو املقصود
 أقول من املمكن أن أكون أنا اليماين لكوين قد ورد امسي بالرواية ٬،)الدعاوى الرائجة اليوم

نا إذن مياين وحجيت أقوى من أف ٬،قبل امسك ولكوين عريب واليمن منبت العرب )عبد الرمحن(
 )فاحشة( كتب البيانات بدون أخطاء لغويةأ أنباستطاعيت  أن علماً ؟ حجتك فما رأيك

ألنه احتج  ؛وحنن أوردناها مثيلتها سابقاً إىلوهذه الرواية قد اشرنا !!  قرب للعصمةأوهذا 
  .)واملناقشة فيها ال حتتاج ملزيد بيان.. �ما ثنتيهما 

: نقول عنهفإن كان أراد به الفكاهة ف تقدم مناقشة كالمه فيها٬، أما ادعاؤه :ويرد عليه
أما كون اليماين حجة فهذا ثبت . حىت على هذا املستوى ال يليق مبؤمن٬، ولكنه إنه خفيف

مث إن  .؟ أما األخطاء اللغوية فسيأيت حبثها بالنص والوصية فهل لديك شيء من هذاويثبت 
عن األصحاب من  هذه الرواية تتحدث عن أصحاب اإلمام ال عن اليماين٬، بل حتديداً

  ؟ البصرة٬، فهل حضرتك من البصرة

رمبا تستطيع كتابة بيانات بدون أخطاء لغوية فاحشة كما تتبجح٬،  ٬،يا عقيلي: أقول
ولكن كتابك هذا يشهد أنك ال تستطيع كتابة سطرين دون أخطاء فكرية فاحشة جدا٬ً، وال 

  ؟! أدري حقاً ماذا تعلمكم حوزاتكم

قلت للصادق جعفر بن  :قال ٬،عن أيب بصري: الرابع عشرالدليل ( :ويقول العقيلي
ثنا عشر إيكون بعد القائم  :نه قالأإين مسعت من أبيك  ٬،يا بن رسول اهللا( :Xحممد 
ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون  ثنا عشر إماماًإومل يقل  ثنا عشر مهدياًإ: إمنا قال :فقال ٬،إماماً

 :قد ورد يف سند احلديث علي بن أيب محزة :السند مناقشة٬، )مواالتنا ومعرفة حقنا إىلالناس 
نه أقال الشيخ الطوسي رمحه اهللا يف عدة مواضع ( وقد نقل العالمة احللي يف خالصة األقوال

محزة كذاب واقفي متهم  أيبعلي بن : احلسن علي بن احلسن بن فضال أبووقال   ٬،واقفي
 إالوقد رويت عنه أحاديث كثرية وكتب عنه تفسري القرآن كله من أوله إىل آلخره  ٬،ملعون

  .)على هذا فاحلديث ضعيف بعلي بن محزة )واحداً روي عنه حديثاًأ أنأين ال استحل 
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قال الشيخ الطوسي يف عدة كونه واقفياً ال مينع من األخذ بروايته٬، ولذلك  :ويرد عليه
عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد اهللا بن بكري وغريه٬، وألجل ما قلناه ( :األصول

بن أىب محزة٬، وعثمان بن عيسى٬، ومن بعد  يوأخبار الواقفة مثل مساعة بن مهران٬، وعل
هؤالء مبا رواه بنو فضال وبنو مساعة والطاطريون وغريهم٬، فيما مل يكن عندهم فيه 

  .)١()خالفه

علي بن محزة واقفي٬، وعمار فطحي٬، فال يعمل : الال يق( :عتربوقال احملقق احللي يف امل
٬، وانضمام األصحابالوجه الذي ألجله عمل برواية الثقة قبول : نا نقولأل ؛بروايتهما
ألنه لوال ذلك ملنع العقل من العمل خبرب الثقة٬، إذ ال وثوق بقوله٬، وهذا املعىن  ؛القرينة

فقد رد رواية : وا هناك٬، ولو قيلن األصحاب عملوا برواية هؤالء كما عملإموجود هنا٬، ف
كما ردوا رواية الثقة يف بعض املواضع متعللني بأنه : كل واحد منهما يف بعض املواضع٬، قلنا

خرب واحد٬، وإال فاعترب كتب األصحاب فانك تراها مملؤة من رواية علي املذكور٬، وعمار٬، 
  .)٢( )ني منهم مبضمو¬انا مل نر من فقهائنا من رد هاتني الروايتني٬، بل عمل املفتأعلى 

 كان فإن: علي وأما( :ووثقه املريزا النوري يف خامتة الوسائل بكالم طويل٬، جاء فيه
 من حيىي٬، بصري أيب قائد احلسن٬، أبو: وهو    البطائين كان وإن باالتفاق٬، ثقة فهو: الثمايل
  .)٣( ...)لوجوه معتربه وأخباره معتمد٬، فكتابه   الواقفة عمد

ثنا عشر يبقى الكالم عن املصداق ومن هم هؤالء اإل :مناقشة املضمون( :العقيليويقول 
وها قد رجعنا عودا على  !؟ ؟ وما دليلك فهل أنت منهم ! الذين سيخلفون اإلمام احلجة

  .)! بدء
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  .٩٤ص ١ج :المعتبر -٢
  .٤٦٤ص ٤ج :الميرزا النوري -خاتمة المستدرك  -٣
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ألنك ال تعرف على أي شيء استدللنا  ؛نعم البد أن تبقى متردداً يف غيك :ويرد عليه
السيد  ٬، أما كيف أنّ�ذه الرواية٬، فهذه الرواية إمنا سقناها دليالً على وجود املهديني 

أمحد احلسن منهم٬، بل أوهلم فقد تقدم الدليل عليه عند احلديث عن الوصية املقدسة اليت ال 
  .حيتج �ا غري صاحبها

 X جعفر أيبعن  ٬،بكر احلضرمي أيبعن : عشرالدليل اخلامس ( :ويقول العقيلي
الكوفة (: فقال ؟  وحرم رسوله 8أي بقاع األرض أفضل بعد حرم اهللا  :قلت له :قال
بكر هي الزكية الطاهرة فيها قبور النبيني املرسلني وغري املرسلني واألوصياء الصادقني  أبايا 

ومنها يظهر عدل اهللا وفيها  ٬،وقد صلى فيه إال وفيها مسجد سهيل الذي مل يبعث اهللا نبياً
ووجه االستشهاد  ).يكون قائمه والقوام من بعده وهي منازل النبيني واألوصياء والصاحلني

املشكلة يف املصداق  أنوهذا ال حجة فيه بعدما قلنا  )والقوام من بعده( :�ذا احلديث  قوله
عن كو¬ا صفات جمملة ليس  فضالًنك املقصود �ذه الصفات ؟ أفمن أين لك الدليل على 

فيها ما يساعد يف التعرف على أشخاصها وهذا هو الذي حدا بأحد احملققني بقضية اإلمام 
من أطروحة لشرح املقصود من هذه األخبار وهو الشهيد الصدر  ليضع أكثر Xاملهدي 
سنورده فيما  اًصاحل واختار منها وجهاً مفصالً فهو قد حبث املسألة حبثاً ٬،)قدس سره( الثاين
  .)بعد

جواب إشكالك هنا هو اجلواب نفسه الذي !  أخطاؤك تتناسل يا عقيلي :ويرد عليه
  .تقدم

اللهم إين أسالك ( :دعاء يوم الثالث من شعبان: الدليل السادس عشر( :ويقول العقيلي
والشفاء يف املعوض من قتله أن األئمة من نسله  ... حبق املولود يف هذا اليوم املوعود بشهادته

والكالم فيه كالذي يف  )معه يف أوبته واألوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته تربته والفوز
  .)قبله

  ! يا للمصادفة غري اللطيفة٬، وحنن أيضاً كالمنا هنا ككالمنا يف ما قبل القبل :ويرد عليه



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي   ...........................................  ٦٠

يوم  ما ورد يف الصالة على حممد وآل حممد: الدليل السابع عشر( :ويقول العقيلي
اجلمعة اليت رواها األصحاب وفيها ذكر املهديني والدعاء هلم ويسميهم األئمة من ولد اإلمام 

  .)حبرف والكالم فيه كالذي يف قبله حرفاً ...)واألئمة من ولده (... :X املهدي

  !! حبرف قبله حرفاًما قبل الكالم فيه كالذي يف  :ويرد عليه

א Wא

 خبصوص الرجعة٬، وال أدري ملا ساق هذا )رمحه اهللا(للسيد الصدر  كالماًينقل العقيلي 
احلديث٬، فنحن كما هو معروف ال ننكر الرجعة٬، فالرجعة حقيقة ثابتة وستقع بعد حكم 

السيد الصدر أو العقيلي يرى تعارضاً بني روايات املهديني كان املهديني اإلثين عشر٬، وإذا 
وروايات الرجعة٬، فالتعارض غري موجود وال حقيقة له٬، نعم رمبا قال البعض �ذا التعارض 

  .الرجوع هلا مجلة من إصداراتنا٬، ميكن للقارئولكنا أثبتنا اشتباهه ووضحنا حقيقة األمر يف 

Wא

أيب  )١(نروي  :يف الروايات اليت تذكر خروج اليماين من اليمن :فائدة( :يقول العقيلي
وخروج  ٬،خروج السفياين من الشام: وأن من عالمات خروجه( :يف خرب طويل Xجعفر 

  ).اليماين من اليمن وصيحة من السماء

هذا تدليس لألسف٬، فاالستدالل بالرواية فرع ثبو�ا٬، فكان على العقيلي  إنّ :ويرد عليه
أن يتحقق من الرواية وينقلها بألفاظها الصحيحة٬، وقد سبق أن حققنا الرواية يف كتاب 

  :جامع األدلة٬، وإليكم النتيجة

  :لشيخ الصدوقلورد يف كمال الدين ومتام النعمة 
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 ٬،حدثنا حممد بن يعقوب الكليين: قال٬، )عنه رضي اهللا( حدثنا حممد بن حممد بن عصام
حدثين علي بن : قال ٬،حدثين إمساعيل بن علي القزويين: قال ٬،حدثنا القاسم بن العالء: قال

مسعت أبا جعفر : قال ٬،إمساعيل٬، عن عاصم بن محيد احلناط٬، عن حممد بن مسلم الثقفي
 ٬،ور بالرعب٬، مؤيد بالنصرالقائم منا منص( :يقول )عليهما السالم( حممد بن علي الباقر

به دينه  8تطوي له األرض وتظهر له الكنوز٬، يبلغ سلطانه املشرق واملغرب٬، ويظهر اهللا 
على الدين كله ولو كره املشركون٬، فال يبقى يف األرض خراب إال قد عمر٬، و يرتل 

مىت خيرج  ٬،يا ابن رسول اهللا: قلت: قال ٬،فيصلي خلفه Xروح اهللا عيسى بن مرمي 
إذا تشبه الرجال بالنساء٬، والنساء بالرجال٬، واكتفى الرجال بالرجال٬، : قائمكم ؟ قال

والنساء بالنساء٬، وركب ذوات الفروج السروج٬، وقبلت شهادات الزور٬، وردت 
شهادات العدول٬، واستخف الناس بالدماء وارتكان الزنا وأكل الربا٬، واتقي األشرار 

٬، وخسف بالبيداء٬، وقتل من اليمنفياين من الشام٬، واليماين خمافة ألسنتهم٬، وخروج الس
  .)١( ...)بني الركن واملقام٬، امسه حممد بن احلسن النفس الزكية غالم من آل حممد 

اليماين من اليمن٬، ولكن املسألة ال تنتهي عند هذا  وفيها كما هو واضح نص على أنّ
٬، وهذا )من اليمن( هذه الرواية تضعنا أمام عالمة تساؤل عن حقيقة عبارة نّأاحلد٬، بل 

التساؤل منشؤه ورود هذه رواية بالسند نفسه يف كتاب كمال الدين نفسه يف الصفحة 
حدثنا  :لقا ٬،)رضي اهللا عنه( حدثنا حممد بن حممد بن عصام( :وكما يلي ٣٢٨ – ٣٢٧

حدثنا إمساعيل بن علي : قال ٬،القاسم بن العالءحدثنا : قال ٬،)الكليين( حممد بن يعقوب
حدثين علي بن إمساعيل٬، عن عاصم بن محيد احلناط٬، عن حممد بن مسلم : قال ٬،القزويين

وأنا أريد ) عليهما السالم( دخلت على أيب جعفر حممد بن علي الباقر: قال ٬،الثقفي الطحان
يا حممد بن ( :فقال يل مبتدئاًأن أسأله عن القائم من آل حممد صلى اهللا عليه وعليهم٬، 

يونس بن مىت٬، : من مخسة من الرسل شبهاً إن يف القائم من آل حممد  ٬،مسلم
فأما شبهه من يونس . ويوسف بن يعقوب٬، وموسى٬، وعيسى٬، وحممد٬، صلوات اهللا عليهم
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 فرجوعه من غيبته وهو شاب بعد كرب السن٬، وأما شبهه من يوسف بن يعقوب: بن مىت
وإشكال أمره على  ٬،فالغيبة من خاصته وعامته٬، واختفاؤه من إخوته: )السالمعليهما (

وأما شبهه . مع قرب املسافة بينه وبني أبيه وأهله وشيعته )عليهما السالم( أبيه يعقوب
فدوام خوفه٬، وطول غيبته٬، وخفاء والدته٬، وتعب شيعته من بعده مما  Xمن موسى 

وأما . يف ظهوره ونصره وأيده على عدوه 8 لقوا من األذى واهلوان إىل أن أذن اهللا
ما ولد٬، وقالت : فاختالف من اختلف فيه٬، حىت قالت طائفة منهم: Xشبهه من عيسى 

فخروجه  وأما شبهه من جده املصطفى . قتل وصلب: مات٬، وقالت طائفة: طائفة
السيف ٬، واجلبارين والطواغيت٬، وأنه ينصر ببالسيف٬، وقتله أعداء اهللا وأعداء رسوله 

خروج السفياين من الشام٬، : من عالمات خروجه وإنّ. والرعب٬، وأنه ال ترد له راية
وصحية من السماء يف شهر رمضان٬، ومناد ينادي من  )من اليمن( وخروج اليماين

  .)١( )السماء بامسه و اسم أبيه

غري بني قوسني٬، األمر الذي يشري إىل أ¬ا  )من اليمن( ويف هذه الرواية وردت عبارة
  . بعض النسخ من قبل بعض النساخموجودة يف الرواية٬، وإمنا متت إضافتها يف

املوضوعة بني قوسني يف الرواية الثانية٬، متت إضافتها إىل النص  )من اليمن( إذن عبارة
األصلي٬، والذي يدل على زياد�ا وكو¬ا ال وجود هلا يف النص األصلي هو أن هذه الرواية 
قد نقلها بعض املؤلفون دون هذه الزيادة٬، فقد نقلها عن كمال الدين صاحب كتاب كشف 

  :ابن أيب الفتح اإلربلي   الغمة 

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

وحممد صلوات اهللا  ٬،وعيسى ٬،وموسى ٬،ويوسف بن يعقوب ٬،يونس بن ميت ٬،الرسل
وأما  .من غيبته وهو شاب بعد كرب السنفأما شبهه من يونس فرجوعه  .عليهم أمجعني
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وإشكال أمره على أبيه  ٬،واختفاؤه عن إخوته ٬،شبهه من يوسف فالغيبة من خاصته وعامته
 ٬،فهو دوام خوفه Xوأما شبهه من موسى  .مع قرب املسافة بينهما Xيعقوب النيب 
ى واهلوان وحرية شيعته من بعده مما لقوا من األذ ٬،وخفاء مولده على عدوه ٬،وطول غيبته

فاختالف من  Xوأما شبهه من عيسى  .إىل أن يأذن اهللا يف ظهوره وأيده على عدوه
وأما شبهه  .وطائفة قالت صلب ٬،وطائفة قالت مات ٬،اختلف فيه حىت قالت طائفة ما ولد

وقتله أعداء اهللا وأعداء رسوله واجلبارين  ٬،فتجريده السيف من جده حممد 
من عالمات خروجه  نّإو ٬،نه ال ترد له رايةإو ٬،والرعب نه ينصر بالسيفإو ٬،والطواغيت

خروج السفياين من الشام وخروج اليماين وصيحة من السماء يف شهر رمضان ومناد 
  .يف هذه الرواية )من اليمن( وكما تالحظون ال وجود لعبارة .)١( )ينادي بامسه واسم أبيه

  :اهلدىونقلها الشيخ الطربسي كذلك يف إعالم الورى بأعالم 

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

خبمسة من الرسل يونس بن مىت٬، ويوسف بن يعقوب٬، وموسى٬، وعيسى٬، وحممد صلوات 
فرجوعه من غيبته وهو شاب مع  Xفأما شبهه الذي من يونس  .اهللا عليه وآله وعليهم

فالغيبة من خاصته وعامته٬، واختفاؤه من إخوته٬،  Xوأما شبهه من يوسف . كرب السن
. وإشكال أمره على أبيه يعقوب النيب مع قرب من املسافة بينه وبني أبيه وأهله وشيعته

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

مات٬، : ما ولد٬، وطائفة قالت: فاختالف من اختلف فيه حىت قالت طائفة Xمن عيسى 
فتجريده السيف٬، وقتله   وأما شبهه من جده املصطفى. قتل وصلب: وطائفة قالت

أعداء اهللا وأعداء رسوله واجلبارين والطواغيت٬، وأنه ينصر بالسيف وبالرعب٬، وأنه ال 
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خروج السفياين من الشام٬، وخروج اليماين٬، : من عالمات خروجه ترد له راية٬، وإنّ
وهنا أيضاً ال  .)١( )وصيحة من السماء يف شهر رمضان٬، ومناد ينادي بامسه واسم أبيه

  ).من اليمن( وجود لعبارة

  :العالمة ا¯لسي  ووردت أيضاً يف حبار األنوار 

اهلمداين٬، عن علي بن إبراهيم٬، عن حممد بن عيسى٬، عن سليمان بن : إكمال الدين
داود٬، عن أيب بصري٬، وحدثنا ابن عصام٬، عن الكليين٬، عن القاسم بن العال٬، عن إمساعيل بن 

دخلت على أيب : قال ٬،بن محيد٬، عن حممد بن مسلم علي٬، عن علي بن إمساعيل٬، عن عاصم
يا حممد بن ( :فقال يل مبتدئاً وأنا أريد أن أسأله عن القائم من آل حممد  Xجعفر 
يونس بن مىت٬، : من مخسة من الرسل شبهاً يف القائم من آل حممد  إنّ ٬،مسلم

من يونس  فأما شبهه .ويوسف بن يعقوب٬، وموسى٬، وعيسى٬، وحممد صلوات اهللا عليهم
وأما شبهه من يوسف بن يعقوب فالغيبة  .فرجوعه من غيبته وهو شاب بعد كرب السن

مع قرب  Xمن خاصته وعامته٬، واختفاؤه من إخوته وإشكال أمره على أبيه يعقوب 
وأما شبهه من موسى فدوام خوفه وطول غيبته  .املسافة بينه وبني أبيه وأهله وشيعته

يف  8بعده مبا لقوا من األذى واهلوان إىل أن أذن اهللا  وخفاء والدته وتعب شيعته من
وأما شبهه من عيسى فاختالف من اختلف فيه حىت  .ظهوره ونصره وأيده على عدوه

وأما شبهه من . قالت طائفة منهم ما ولد وقالت طائفة مات وقالت طائفة قتل وصلب
واجلبارين  فخروجه بالسيف وقتله أعداء اهللا وأعداء رسوله  جده املصطفى 

من عالمات خروجه  نّإو ٬،والطواغيت وأنه ينصر بالسيف والرعب وأنه ال ترد له راية
خروج السفياين من الشام وخروج اليماين وصيحة من السماء يف شهر رمضان ومناد 

  ).من اليمن( وهنا أيضاً ال وجود لعبارة .)٢( )ينادي بامسه واسم أبيه
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هذه املصادر القدمية ثالثتها قد نقلت الرواية عن كمال الدين ومل تكن العبارة  ٬،إذن
قد متت إضافتها إىل واحدة من نسخ  )من اليمن( موجودة فيها٬، فمن املرجح أن تكون عبارة

كمال الدين يف زمن الحق لزمن تأليف هذه الكتب الثالثة٬، واملرجح أن يكون أحد النساخ 
يف الرواية األوىل  )من اليمن( الناسخ قد شد من عزمه ورود عبارةولعل هذا  .قد أضافها

ألننا نقرأ هذه الرواية األوىل نفسها يف  ؛اليت ذكرناها آنفا٬ً، ولكنه احتمال ضعيف للغاية
اليماين من ( شرح إحقاق احلق للسيد املرعشي٬، نقالً عن الفصول املهمة٬، وليس فيها عبارة

  :ين البتة٬، يقول السيد املرعشيما٬، بل ال ذكر فيها للي)اليمن

روى عن أيب : قال" الفصول املهمة"منهم العالمة ابن الصباغ املالكي يف : ما رواه القوم(
املهدي منا منصور بالرعب مؤيد بالظفر تطوى له األرض وتظهر له ( :قال جعفر أيضاً

ولو كره الكنوز ويبلغ سلطانه املشرق واملغرب ويظهر اهللا دينه على الدين كله 
من نباÛا إال  وال تدع األرض شيئاً ٬،املشركون٬، فال يبقى يف األرض خراب إال عمره

يا ابن : فقلت له: قال الراوي ويتنعم الناس يف زمانه نعمة مل يتنعموا مثلها قط٬، ٬،أخرجته
 ٬،إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال: فمىت خيرج قائمكم ؟ قال ٬،رسول اهللا

وأكلوا  ٬،واتبعوا الشهوات ٬،وأمات الناس الصالة ٬،الفروج السروجوركبت ذوات 
واستحلوا  ٬،وشيدوا البنا ٬،وتظاهروا بالزنا ٬،وتعاملوا بالريا ٬،واستخفوا بالدعاء ٬،الربا

وسنوا  ٬،وقطعوا األرحام ٬،وباعوا الدين بالدنيا ٬،واتبعوا اهلوى ٬،وأخذوا الرشا ٬،الكذب
واألمناء  ٬،والوزراء كذبة ٬،واألمراء فجرة ٬،والظلم فخراً وكان احللم ضعفاً ٬،بالطعام

 ٬،وبدء الفجور ٬،وكثر الطالق ٬،والقراء فسقة٬، وظهور اجلور ٬،واألعوان ظلمة ٬،خونة
واشتغلت النساء  ٬،وركبت الذكور الذكور ٬،وشربت اخلمور ٬،وقبلت شهادة الزور

وخرج  ٬،افة ألسنتهمواتقى األشرار خم ٬،والصدقة مغرماً واختذ الفيء مغنماً ٬،بالنساء
  .)١( ...)السفياين من الشام واليمن
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يف هذه الرواية السفياين خيرج من الشام واليمن٬، ولعل من خيرج من اليمن سفيانياً آخر 
  .غري سفياين الشام ولكنه منحرف مثله٬، ولذلك مجع بينهما بوصف السفياين

على العقيلي أن ال يتسرع يف احلكم٬، بل عليه التريث والتحقق من األمور قبل  ٬،إذن
  .البت فيها

إذا ظهر األبقع مع قوم ذوي أجسام فتكون ( :Xوحديث أيب جعفر  :ويقول العقيلي
 فيظهر عليهما مجيعاً بينهم ملحمة عظيمة مث يظهر األخوص السفياين امللعون فقاتلهما مجيعاً

  ).منصور اليماين من صنعاء جبنوده إليهممث يسري 

هذه منصور اليماين املذكور يف هذه الرواية ليس هو اليماين املوعود٬، ف :ويرد عليه
حدثنا سعيد أبو عثمان عن (: نت لنعيم بن محاد٬، وهذا متامهاوردت يف كتاب الفالرواية 

ملحمة عظيمة مث جابر عن أيب جعفر قال إذا ظهر األبقع مع قوم ذوي أجسام فتكون بينهم 
يظهر األخوص السفياين امللعون فيقاتلها مجيعا فيظهر عليهما مجيعا مث يسري إليهم منصور 
اليماين من صنعاء جبنوده وله فورة شديدة يستقتل الناس قتل اجلاهلية فيلتقي هو واألخوص 

ليه مث ورايا�م صفر وثيا�م ملونة فيكون بينهما قتال شديد مث يظهر األخوص السفياين ع
يظهر الروم وخروج إىل الشام مث يظهر األخوص مث يظهر الكندي يف شارة حسنة فإذا بلغ 
تل مسا فأقبل مث يسري إىل العراق وترفع قبل ذلك ثنتا عشرة راية بالكوفة معروفة منسوبة 
ويقتل بالكوفة رجل من ولد احلسن أو احلسني يدعو إىل أبيه ويظهر رجل من املوايل فإذا 

  .)١( )ره وأسرف يف القتل قتله السفياينأم استبان

منصور اليماين يقاتل األخوص السفياين وينتصر عليه هذا األخري٬، وكل  ومنها نعلم أنّ
 إذا(: Xعن أيب جعفر ٬، فهذا حيدث قبل توجهه إىل العراق ومالقاة اليماين املوعود فيه
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 إىل وصار خرج والروم٬، والترك والكندي املنصور وعلى األبقع على السفياين ظهر
  .)١( )... العراق

وما أورده رجب الربسي يف مشارق أنوار اليقني على ما نقله عنه ( :ويقول العقيلي 
بيض كالقطن أمث خيرج ملك من صنعاء ( :عن سطيح الكاهن صاحب البحار حيث قال نقالً

 اإلسالمونقل احلديث صاحب بشارة  ٬،)حسن فيذهب خروجه غمر الفنت أوامسه حسني 
  .)محد بن احلسن يف منشوراته وحنن ننقله كحجة عليهأوقد احتج مبقطع منه 

نه يتحدث إهداك اهللا هذه الرواية عن كاهن كان يعيش قبل اإلسالم٬، مث  :ويرد عليه
عن ملك خيرج من صنعاء وليس اليماين٬، مث الحظ ترديده يف االسم بني حسن وحسني فلعل 

ختليطه٬، وأخرياً ال أدري هل اليماين بالنسبة لك منصور أم حسن أم هذا الترديد إشارة إىل 
  ؟ حسني

اسم السفياين  Xعبد اهللا  أيبذكر عند  :ورواية عبيد بن زرارة قال( :ويقول العقيلي
  )."؟ وملا خيرج كاسر عينيه بصنعاء خيرج ذلك أىن" :فقال

هل هو ) كاسر عينيه( هو؟ ومن  هذه ال ذكر فيها لليماين فكيف تستدل �ا :ويرد عليه
   رجالً مثل الكوراين  كالمك ال يtلتفت إليه٬، حىت أنّ ؟ أعتقد أنّ شخصية ممدوحة٬، أم ال
  .مل يقل مثل قولك   نصيب له يف التحقيق وهو مجËاعة أحاديث ال 

واالستدالل بالرؤيا على صحة الدعوة : الرؤى: الدليل الثامن عشر( :ويقول العقيلي
فقد ورد عن عبد اهللا  ٬،ن املقصود منها هو الرؤياأتفسري الرواية التالية ب عمودها الفقري هو

نعلم ذلك؟  أنكيف لنا  :عند أيب عبد اهللا فقلت X ذكرنا خروج القائم :بن عجالن قال
امسعوا ( طاعة معروفة: يصبح أحدكم وحتت رأسه صحيفة عليها مكتوب( :X فقال

وكل الذين  ..! يراها النائم قبل أن يستيقظ صباحاًوهذه الصحيفة هي الرؤيا اليت  )وأطيعوا
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نقلوا هذه الرواية إما نقلوها بسند الصدوق يف كمال الدين وفيه بكار بن أيب بكر وهو 
وبالتايل ال ..  محد بن حممد األيادي وهو مل يوثقأجمهول وإما بسند ا¯لسي يف البحار وفيه و

  ).حجة فيها سنداً

؟ فلم نسمع منك كالماً يف سند  جتر وباء غريكم ال جترملاذا باؤكم  :ويرد عليه
ولكن ال !  األحاديث اليت استشهدت �ا٬، مع أننا لو شئنا مناقشتها سندياً لبدت كاملنخل

  .بأس لن نترك لكم عكازة بعون اهللا

: بكار بن أيب بكر احلضرمي  ١ /٧٦٠( :أما بكار بن أيب بكر٬، فقد قال فيه التفرشي
  .)١( )٬، رجال الشيخXاب الصادق الكويف٬، من أصح

روى " تعق"ويف " ق"بكار بن أيب بكر احلضرمي الكويف   ٣٣٩٨( :وقال الربوجردي
بكار بن بكر روى عنه " يف"عنه صفوان بن حيىي بواسطة منذر٬، وفيه نوع اعتماد٬، وعن 

  .)٢( )يونس فتأمل

من أصحاب الصادق : بكار بن أيب بكر احلضرمي الكويف  ٢١٨٢( :وقال النمازي
 ١١كمبا ج. Xروى احتجاج أبيه مع زيد بن علي بن احلسني . صلوات اهللا عليه

وروى عنه إسحاق بن عمار  Xوله روايات عن الصادق . ١٩٧ص ٬٤٦، وجد ج٥٦ص
ردبيلي٬، ويونس وعلي بن احلارث كما يف مواضع من كا ويه ويب وصا ذكرها اخلوئي واأل

وروى صفوان بن حيىي عن مندل٬، عن بكار بن أيب بكر . وهو أخو بكر بن أيب بكر اآليت
 ١وروى الصدوق يف العلل ج. ٢٢ح ٦٥٤ص ٥٧باب  ٢كمال الدين ج. إىل آخره... 
 ٢٩٠باب  ٢ج ويف ٬X، عن يونس بن عبد الرمحن٬، عنه٬، عن الصادق بإسناده ١٢٢باب 

باب املعرفة  ١وروى الربقي يف سن ج. Xن الصادق عن ابن فضال٬، عن ثعلبة٬، عنه٬، ع
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٬، وأنه ال تطعم النار ما يفيد حسن عقيدته Xعن ابن فضال٬، عنه٬، عن أيب جعفر  ١٤٩ص
  .)١( )األمرمن كان على هذا 

من أصحاب الصادق : احلضرمي٬، الكويف: بكار بن أيب بكر  ١٨٢٣( :وقال اخلوئي
Xوألبيه احتجاج مع زيد٬، رواه بكار٬، هذا٬، يأيت يف ترمجة زيد بن . )٤٩( ٬، رجال الشيخ

روى بكار بن أيب بكر٬، عن . ٬، وطريق الصدوق إليه جمهولعلي بن احلسني بن علي 
وروى عنه إسحاق . ٨٢٦باب املبايعة والعينة احلديث  ٣اجلزء : الفقيه. Xأيب عبد اهللا 

 ٣اجلزء : ٬، واالستبصار٢١٠والنسيئة احلديث  باب البيع بالنقد ٧اجلزء : التهذيب. بن عمار
باب الرجل  ١كتاب الطهارة  ٣اجلزء : الكايف. وروى عنه يونس. ٢٦٨باب العينة احلديث 

. وروى عن حممد بن شريح٬، وروى عنه علي بن احلارث. ٦احلديث  ٨ اإلناءيدخل يده يف 
باب حكم  ٣اجلزء : ٬، واالستبصار٦٥٤باب أحكام األرضني احلديث  ٧اجلزء : التهذيب

  .٣٨٦اخلراج٬، احلديث  "٤٣صفحة "أرض 

روى عن حمول . الظاهر أن هذا أخو بكر بن أيب عبد اهللا بن حممد احلضرمي اآليت: أقول
باب يف ثواب من بكى على : كامل الزيارات. م وروى عنه سلمة بن اخلطاببن إبراهي

  .)٢( )٬٤، احلديث ٣٢احلسني بن علي عليهما السالم 

  .فالرجل ممدوح

أما اإليادي فقد سبقت ترمجته٬، وهو من أصحاب الكتب اليت أعتمد عليها علماء 
  .الشيعة

الرواية وردت يف املصادر وهي خالية من  إن: أوالً :مناقشة املضمون( :ويقول العقيلي
 /وحلية األبرار /إثبات اهلداة /العدد القوية /وذلك يف كمال الدين )امسعوا وأطيعوا( عبارة

 ومنتخب األثر وانفرد صاحب األنوار املضيئة �ذه الزيادة /وتفسري نور الثقلني /والبحار
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البحار عن السيد علي بن عبد احلميد ويف ( وجاء يف حتقيق الطبعة احلديثة من هذا الكتاب
روي أنه يكون يف راية املهدي  :صاحب األنوار املضيئة عن كتاب الفضل بن شاذان قال

X )يتفضل علينا بالطريقة اليت  أنفهل له ! أما تفسريه الصحيفة بالرؤيا  ٬،)امسعوا وأطيعوا
  .)وجه �ا الرواية �ذا الشكل وكيف ومن أين وما الدليل

الرؤيا حجة يف شأن تشخيص املصداق اعتماداً  ننا نقول إنّأصحيحاً  ليس :عليهويرد 
وال أدري حقاً من أين للعقيلي مثل هذا الكالم العجيب . على هذه الرواية فقط دون سواها

  !الغريب

   موجودة٬، وعدم ورودها يف كتب أخرى ال يضر٬، مث فهي  )امسعوا وأطيعوا( عبارة أما
: فإليك ٬،أما كيف تدل الرواية على الرؤيا. ليست هذه العبارة موضع استداللنا  وهو املهم 

يصبح أحدكم وحتت رأسه صحيفه٬، ويف : يسألون اإلمام عن معرفة خروج القائم٬، فيجيبهم
إشارة إىل النوم يف الليل٬، فالرجل يكون نائماً ويصبح  )حتت رأسه( :٬، وقوله)يصبح( :قوله

؟ هل تتصورها صحيفة مادية مثال٬ً،  فما عساها تكون غري الرؤياوحتت رأسه هذه الصحيفة٬، 
؟  وإذا كانت كذلك كيف تكون دالة على خروج القائم٬، ومن كتبها ووضعها حتت رأسه

  !؟ هل هذا األمر معجزة مثال٬ً، وكيف نعرف إ¬ا معجزة٬، وليس مثة طلب وال حتدي

عن االصبغ بن ( بسندين يروى الشيخ الطوس :الدليل التاسع عشر( :ويقول العقيلي
ما يل  ٬،يا أمري املؤمنني: فقلت له ٬،فوجدته ينكت يف األرض Xأتيت أمري املؤمنني : نباته

ال واهللا ما رغبت فيها وال يف الدنيا  :؟ قال ؟ أرغبة منك فيها تنكت يف األرض أراك مفكراً
ولكين تفكرت يف مولود يكون من ظهر احلادي عشر من ولدي وهو املهدي الذي  ٬،قط

يكون له حرية وغيبة تضل فيها أقوام ويهتدي  ٬،وجوراً كما ملئت ظلماً وقسطاً ميالها عدالً
وسند احلديث األول ضعيف بنصر بن السندي فليس له وجود يف كتب ٬، )فيها آخرون

  .)لسندين فلم يثبت توثيقهالرجال ومبالك اجلهين الوارد يف ا
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كما ورد يف ) منصور بن السندي( بالنسبة لنصر بن السندي الصحيح هو :ويرد عليه
٬، والظاهر نضر بن السندي( :حيث قال) دالئل اإلمامة( الكايف٬، وكما استظهره حمقق كتاب

حممد يروي عنه منذر بن ٬، إذ على ما يف الكايف وغيبة النعماين )منصور بن السندي( صحة
  .)١( )٬، ويروي عن منذر عبد اهللا بن حممد بن خالد الكويفبن قابوس

  :)٢( واحلديث هذا مروي بأكثر من طريق٬، فالشيخ الطوسي يرويه بطريقني وكما يلي

وروى عبد اهللا بن حممد بن خالد الكويف٬، عن منذر بن حممد بن ( :الطريق األول
بن سفيان املسترق٬، عن ثعلبة بن ميمون  عن نصر بن السندي٬، عن أيب داود سليمان. قابوس

  .)عن مالك اجلهين٬، عن احلارث بن املغرية٬، عن األصبغ بن نباتة

عن حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب٬، عن ٬، ورواه سعد بن عبد اهللا( :الطريق الثاين
 .)٬، عن األصبغ بن نباتةاحلسن بن علي بن فضال٬، عن ثعلبة بن ميمون٬، عن مالك اجلهين

  .الثاين كما هو واضح ال وجود للسندي فيه والطريق

عن أبيه٬، عن  ٬،عن احلسن بن مجهور )٣( وعنه( :ورواه اخلصييب بسند خمتلف وكما يلي
عن ماهان االبلي٬، عن جعفر بن حيىي الرهاوي٬، عن  ٬،حممد بن عبد اهللا بن مهران الكرخي
  .)٤( )سعيد بن املسيب٬، عن األصبغ بن نباتة

ال ميكن التعكز على ما يسمونه جهالة الراوي٬، فاحلديث مروي من طرق كثرية٬،  ٬،إذن
وأخرياً  .كثري من القرائن اليت تقطع بصحتهنه مؤيد بالأفهو مستفيض يف أقل التقادير٬، كما 

دليل على نقص يف ما تسمونه علم الرجال٬، وإذا كان علمكم ناقص  هو جهالة الراوي لكم
  ؟ آل حممد مونه يف رواياتكيف حتكّ

                                                 

  .الهامش ٥٢٩ص :)الشيعي( محمد بن جرير الطبري -دالئل االمامة  -١
  .١٦٥ – ١٦٤ص :الشيخ الطوسي - الغيبة  -٢
  .أي موسى بن محمد -٣
  .٣٦٢ص :الحسين بن حمدان الخصيبي -الهداية الكبرى  -٤
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  :أما مالك اجلهين فقد قال فيه النمازي

. من أصحاب الباقر والصادق صلوات اهللا عليهما: مالك بن أعني اجلهين  ١٢٠٧٩(
وهو . تصحيح حديثه: أحدها: وقع اخلالف يف الرجل على أقوال. وليس من إخوة زرارة

الروايات اليت نقلها املامقاين عن ويدل عليه . األقوى٬، وفاقا ملا عن العالمة والشهيد وغريمها
 Xالصادق  وأنّ. "أنتم شيعتنا ٬،يا مالك": قال له Xالباقر  وحمصوله أنّ. الكايف وغريه

! ؟ يا مالك٬، أما ترضون أن تقيموا الصالة وتؤتوا الزكاة٬، وتكفوا وتدخلوا اجلنة": قال
أنتم واهللا من شيعتنا  ٬،يا مالك": وقوله اآلخر. "وإن امليت منكم على هذا األمر لشهيد

رواية األجالء عنه وفيهم أصحاب اإلمجاع٬، ووقوعه يف طريق ابن  ويدل عليه أيضاً. "حقاً
فبناءا على ما عرفت يظهر لك قصور ثاين األقوال من أنه ممدوح٬، كما . قولويه يف الكامل

  .)١( )بل ينبغي أن يقال فوق ذلك وأنه ثقة. قاله املج يف الوجيزة

فاألصل  ٬،)من ظهر احلادي عشر من ولدي( والرواية مصحفة يف قوله( :العقيليويقول 
 ٬،فاملقصود هو اإلمام احلجة نفسه وليس ابنه )احلادي عشر من ولدي ٬،من ظهري( هو

والرواية بنفس السند عند الطوسي ومبتنها الصحيح نقلها ابن بابويه القمي والكليين واملعلوم 
إذن الرواية عند الطوسي  ٬، ه ٤٦٠بينما وفاة الطوسي يف   ه ٣٢٨وفاة الكليين هي عام  أن

منقولة عن الكايف للكليين ولكن خبطأ يف النقل ونقل الصدوق بنفس سند الطوسي 
ونقل املنت الصحيح اخلزاز القمي واخلصييب والنعماين وابن  والصدوق سبق الطوسي زماناً

  ).طاووس والعاملي

فتحقيق املسائل ال يكون مبثل هذه الطريقة اليت ال متت هذا جهل فاضح٬،  :ويرد عليه
للعلم بصلة٬، بل البد من العودة إىل املصادر األصلية اليت نقلت الرواية والتحقق من الصورة 
الصحيحة للرواية٬، وهذا يعين إخراج كتاب العاملي وكتاب ابن طاووس أل¬ما ينقالن عن 

  :غريمها٬، وإليكم حتقيق املسألة على عجالة

                                                 

 .٣٢٨ – ٣٢٧ص ٦ج :الشيخ علي النمازي الشاهرودي -مستدرآات علم رجال الحديث  -١
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٬، ومرة )من ظهر احلادي عشر( :هذه الرواية وردت يف املصادر املطبوعة مرة بصورة
٬، ولتحقيق املسألة ومعرفة أي الصورتني هي الصحيحة )من ظهري احلادي عشر( :بصورة

  :سنعرض فيما يلي ألهم املصادر اليت وردت فيها هذه الرواية بصورتيها٬، وكما يلي

  ):ظهر احلادي عشر من( املصادر اليت رو�ا بصورة   أ

 .كتاب الكايف للشيخ الكليين   ١
 .كتاب الغيبة للشيخ الطوسي٬، بسندين   ٢
وليس كما كذب العقيلي حني عدËه يف مجلة من  .كتاب اهلداية الكربى للخصييب   ٣

 ).ظهري(زعم أ¬م يروون لفظ 
 .كتاب دالئل اإلمامة حملمد بن جرير الطربي   ٤
 .اإلختصاص للشيخ املفيد   ٥
 .كتاب كمال الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق   ٦
 ):من ظهري احلادي عشر( املصادر اليت رو�ا بصورة   ب
 .كتاب الغيبة للشيخ النعماين   ١
 .كتاب كمال الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق يف نسخة مطبوعة منه   ٢
 .اإلمامة والتبصرة البن بابويه القمي   ٣
 .القميكفاية األثر للخزاز    ٤
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أي خانة املصادر اليت تروي الرواية قيد ) أ( كما تالحظون وضعنا كتاب الكايف يف اخلانة
على الرغم من كون النسخة املطبوعة  ٬،)من ظهر احلادي عشر من ولدي( البحث بصورة

  ! )١( )احلادي عشر من ولدي] ي[من ظهر( :واحملققة من الكتاب تثبتها بالصورة التالية

من قبل حمققي أو ناشري الكتاب بداللة ) ظهر( قد متت إضافتها لكلمة) الياء( فهذه
) الياء(هذه  منها عدم وجود إشارة يف اهلامش إىل ورودها يف بعض النسخ٬، ومنها إنّأمور؛ 

أضيفت إىل الرواية كما وردت يف كتاب شرح أصول الكايف للموىل حممد صاحل  نفسها قد
املوىل بوصفه حمققاً وشارحاً ال ميكن أن يtخرج النص �ذه  ومن املعلوم أنّ. )٢( املازندراين

بني قوسني لو كان ) الياء( نه مل يtشر يف شرحه لعلة وضعأالصورة املرددة بني أمرين٬، كما 
٬، )من ظهر احلادي عشر( من رواها كما وردت يف الكايف رواها بصورة ومنها إنّ. قد فعل

  .)٤( العالمة ا¯لسي يف مرآة العقول٬، ومنهم )٣( ومن هؤالء السيد األبطحي

شذوذاً قياساً مبثيال�ا٬،  هذا يtعدË نّأوعلى فرض ورود الياء يف بعض النسخ فال شك يف 
  .بني قوسني) الياء( األمر الذي استدعى وضع

يف الطبعات ) من ظهر( أما بالنسبة لكتاب كمال الدين فقد وردت الرواية فيه بصورة
  :التالية

  . ه ١٤٢٨/ ١ط /إيران /دار ذو القرىب  أ

  . ه ١٤٢٥ /١ط /إيران /منشورات طليعة النور   ب

  . ه ١٤٢٩ /٣ط /إيران /منشورات طليعة النور   ج

  .١٣٨٤   ١٤٢٦الطبعة األوىل سنة  /طبعة املكتبة احليدرية  د

                                                 

  .١٣٨٨ص :منشورات المكتبة اإلسالمية -انظر نسخة الكافي  -١
  .٢٥٦ – ٢٥٥ص ٦ج :مولي محمد صالح المازندراني  - شرح أصول الكافي : انظر -٢
 .٢١٢ – ٢٠٦شرح ص ٥ج :السيد محمد على األبطحي -تهذيب المقال في تنقيح آتاب رجال النجاشي  -٣
  .٤٣ص ٤ ج :مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول -٤



 ٧٥ .........................................  فاز املؤمنون بأمحد احلسن وخسر املبطلون

    هـ١٤٢٤لبنان٬، الطبعة الثانية٬،    مؤسسة األعلمي للمطبوعات٬، بريوت   ـه
   ٢٧٣الصفحة . م٬، صححه وقدم له وعلق عليه العالمة الشيخ حسني األعلمي٢٠٠٤
٢٧٤.  

٬، يف طبعة مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة )من ظهري( :بينما وردت بلفظ
  . ه ١٤٢٢ /٤ط /حتقيق وتصحيح علي أكرب غفاري /املدرسني بقم املشرفة

املريزا حممد تقي  سنجد أنّ) الدينكمال ( ولو تتبعنا من نقل الرواية عن كتاب
األمر الذي . )١()من ظهر( عن كمال الدين بصورة) مكيال املكارم( األصفهاين ينقلها يف

  .قد أضيفت للرواية يف زمن متأخر) الياء( يدل على أنّ

 الكليين يرويها يف كتابه الكايف بصورة وبالنسبة لكتاب غيبة النعماين فحيث ثبت لنا أنّ
يرويها  ألنه ؛)الغيبة( هذه الصورة يف كتابهنفس فال شك يف أن النعماين يرويها ب) من ظهر(

الصورة  من عبث األيدي٬، وتكون) ظهر(٬، وعليه تكون الياء امللحقة بكلمة عن الكليين
  .)من ظهر احلادي عشر( الصحيحة للرواية كما وردت يف املصادر املعتربة هي صورة

احلديث جيري عن مولود٬،  نّأية نفسها٬، إذ نالحظ فيه ويؤكد هذه احلقيقة مضمون الروا
نه يكون يف آخر الزمان٬، فقد أخرج الصدوق يف كمال أوهذا املولود تبني روايات أخرى 

 السالم عليهما الباقر علي بن حممد سيدي على غدوت( :قالت ٬،الثقفية هانئ أم الدين عن
: قال ليلي٬، وأسهرت فأقلقتين بقليب عرضت 8 اهللا كتاب يف آية ٬،سيدي يا: له فقلت
الْج�و�ارِ  # فَلَا أُقِْسمw بِالْخwنَّسِ﴿: 8 اهللا قول سيدي يا: قلت: قالت ٬،هانئ أم يا فسلي

 من املهدي هو الزمان آخر يف مولود هذا هانئ أم يا سألتيين املسألة نعم: قال٬، ﴾الْكُنَّسِ

                                                 

  .١١٣ص ١ج :ميرزا محمد تقي األصفهاني -مكيال المكارم  -١
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 إن لك طوىب فيا أقوام٬، فيها ويهتدي أقوام٬، فيها يضل وغيبة حرية له تكون العترة٬، هذه
  .)١( )أدركه ملن طوىب ويا أدركتيه٬،

وهي مدد ال تتناسب مع ! ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سننيغيبته مرددة بني  نّأكما 
  .Xأي من غيبيت اإلمام املهدي حممد بن احلسن 

א Wא

محد بن أيقول  !) عليها السالم(إظهار قرب الزهراء : الدليل العشرون( :يقول العقيلي
 عرف موضع قرب فاطمةأوأول معجزة أُظهرها للمسلمني وللناس أمجعني هو إين ( :احلسن

ومجيع املسلمني على أن قرب فاطمة مغيËب ال يعلم موضعه   بضعة حممد )عليها السالم(
قرب فاطمة وموضع  ٬،)عليها السالم( خربين بقرب أمي فاطمةأوهو X  إال اإلمام املهدي

ومالصق له وكأن اإلمام احلسن ا¯تىب مدفون يف حضن  X جبانب قرب اإلمام احلسن
  !! )ومستعد أن اقسم على ما أقول ٬،فاطمة

إن توقف كونك اليماين متوقف على املعجزة اليت ادعيتها وهذه : أوالً :مناقشة الدليل
 ؛كونك ثقة ال تكذب بل معصوماملعجزة تقول أين أثبتها باليمني وقبول ميينك متفرع على 

ألنك اليماين خليفة املعصومني وهذا ما حناول معرفته وها قد رجعنا إىل ما انطلقنا منه 
  .)ويسمى هذا بالدور الباطل

إن توقف كونك اليماين متوقف على املعجزة اليت : (قول العقيلي الركيك :ويرد عليه
ليس صحيحاً على اإلطالق٬، فلم يقل أحد بالتوقف املزعوم٬، هذا من ناحية٬، ومن ) ادعيتها

ال دور فيه كما يفهم العقيلي فالقسم غري متوقف  ٬،اخل... أقسم : السيدقول ناحية أخرى 
القول منه عجيب غريب٬، فما بالك إذا كان القسم املقصود هو قسم  على الوثاقة٬، بل هذا

من الرجل الذي ادعى عليه حبضرة املنصور  Xلبه اإلمام الصادق الرباءة٬، وقسم الرباءة ط

                                                 

 .١٣٧ص ٥١ج :العالمة المجلسي -بحار األنوار : وعنه ، ٣٣٠ص :الشيخ الصدوق - آمال الدين وتمام النعمة  -١
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ويلك متجد اهللا فيستحيي من ( :X الدوانيقي فأقسم قسماً جمد اهللا فيه٬، فقال له اإلمام
فحلف �ا الرجل . حويل وقويت إىلبرئت من حول اهللا وقوته وأجلئت : تعذيبك٬، ولكن قل

  .)١( )فلم يستتمها حىت وقع ميتاً

فهل قال أحد بأن اليمني خمتص . البينة على من ادعى واليمني على من أنكر :بل ورد
  ؟ ؟؟ من أين تستقون علمكم يا عقيلي بالثقة

وحىت يكون كذلك جيب أن  )معجزةً( أنت تسمي ذلك األمر :ثانياً( :ويقول العقيلي
أليس  ..يلمس الناس حتققه أمامهم وواقعيته ويعجزون أن يأتوا مبثله فيكون حجة عليهم 

؟ ولكنك نسيت أن قبور البقيع تقع حتت االحتالل الوهايب وليس هناك أي شخص  كذلك
حد قادر على تبني أقادر على أن يتأكد من كالمك فكيف يكون كالمك معجزة وال 

لكنه يقع على القمر ومن  إين اكتشفت كرتاً: حدهمأوهذا مثل أن يقول ! صدقه من كذبه
ءت يشابه ما جا )معجزة( وهل أن ما جئت به من!  سه ويراهريد أن يتأكد فليذهب بنفي

  .)؟ به األنبياء واألوصياء شعو�ا

معجزة علمية٬، ولكن عقول بعض الناس غارقة يف  كشف القرب الشريف :ويرد عليه
أما التحقق منها فطرقه كثرية٬، منها الدعاء عند . املادة فال تفكر بشيء سوى املعجزة املادية

اإلجابة٬، فالدعاء عند قربها مستجاب كما ورد٬، والوصول لقربها  فtعرُّاملوضع احملدد و́ت
عن حقيقة األمر٬، وأخرياً السيد أمحد احلسن  8متاح كما يعرف اجلميع٬، ومنها سؤال اهللا 

X  حدد لكم سبيالً وهو استعداده للقسم٬، فليدعه كبار مراجعكم للقسم لتتأكدوا من
األمر متعلق بالعقيدة٬،  القسم ال مثرة له فهذا قول الكافرين٬، على أنّ صدقه٬، وال تقولوا إنّ

أن يترك للعابثني أن يعبثوا بعقائد وعقيدة اإلمامة على حنو اخلصوص٬، واهللا سبحانه ال ميكن 

                                                 

  .٤٤٦ص ٦ج :الكافي -١
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هذا األمر ال  إنّ( :مسعت أبا عبد اهللا يقول: قال ٬،عن الوليد بن صبيح: الناس٬، بل ورد
  .)١( )يدعيه غري صاحبه إال ترب اهللا عمره

مسعت أبا عبد اهللا : قال ٬،عن الوليد بن صبيح :ابن بابويه القمي  ويف اإلمامة والتبصرة 
X ٢( )إال بتر اهللا عمره ٬،هذا األمر ال يدعيه غري صاحبه إنّ( :يقول(.  

فيها هو  من األماكن اليت روي أن قرب الصديقة الشهيدة موجوداً: ثالثاً( :ويقول العقيلي
وسأسرد لك بعض األخبار اليت ال  )معجزة( هذا املكان الذي قلت عنه بأن كشفك عنه

  :أستبعد أنك اطلعت عليها

اإلمام الصادق ( قال املسعودي ودفن( القمËي يف األنوار البهية ما نصهقال الشيخ عباس 
X (م وعلى قبورهم يف هذا  ٬،بالبقيع مع أبيه وجده وله مخس وستون سنةtوقيل أنه س

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا مبيد األمم وحميي الرمم هذا "البقيع رخامة مكتوب عليها 
ة نساء العاملني وقرب احلسن بن علي بن أيب طالب رضي سيد قرب فاطمة بنت رسول اهللا 

انتهى  ")اهللا عنهم وعلي بن احلسني بن علي بن أيب طالب وحممد بن علي وجعفر بن حممد
معها  وأما فاطمة اليت دفنت األئمة (: مث أضاف الق́مي ٬،ما نقله القمي عن املسعودي

وعليها فالظاهر  وأما فاطمة بنت رسول اهللا  Xفهي فاطمة بنت أسد أم أمري املؤمنني 
وكذلك ذكر السيد الربوجردي يف كتابه جامع . )إ¬ا دفنت يف بيتها كما حقق ذلك يف حمله

وذكر ذلك  ..بالبقيع  أحاديث الشيعة ورود بعض األخبار يف كون قرب الزهراء موجوداً
يخ هادي النجفي يف موسوعة الشيخ علي بن الشيخ منصور املرهون يف أعمال احلرمني والش

دفن احلسن : قال أبو الفرج( وذكر ابن أيب احلديد يف شرح النهج أحاديث أهل البيت 
X  يف البقيع وقد كان أوصى أن يدفن مع النيب  يف قرب فاطمة بنت رسول اهللا 

وكذلك ذكر الزرندي احلنفي يف نظم درر السمطني  .. )فمنع مروان بن احلكم من ذلك
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أي يف دفن ( يف ذلك )رض( فلما مات احلسن راجع احلسني عايشة( :النص كما هو وننقل
فهمË احلسني  ٬،فقالت بنو أمية واهللا ال يدفن فيها أبداً ٬،فأذنت )احلسن مع جده رسول اهللا

وأمر فحفر له عند قرب أمه  ٬،وبنو هاشم بقتاهلم مث ذكر احلسني قول أخيه ال تراجعهم فكف
وذكر ابن  ٬،)ي اهللا عنهارض بالبقيع فعرف الناس حينئذõ قرب فاطمة )عنهاي اهللا رض( فاطمة

 إذن فاألخبار عديدة يف كون قرب ... يف ذلك يف تاريخ مدينة دمشق مفصالً عساكر كالماً
 ...جانبها  إىلمدفون  Xيف البقيع وكون احلسن  )عليها السالم( الصديقة فاطمة الزهراء

  .)أُلفت منذ أكثر من ألف عام فما اجلديد الذي جئت به؟؟موجودة يف كتب  وهذه األخبار

متضاربة٬، ومل ترد عن معصوم٬، بل   إن كنت التفت   األخبار اليت نقلتها  :ويرد عليه
قد  Xعلياً  نّأ¬ا خمالفة للثابت وهو إمث  ٬،)١( والعامة منهم حتديداً هي من ظنون الناس٬،

  .Xأخفى قربها لعلة وال يtظهره غري القائم 

Wא

محد بن احلسن اعتمد يف بعض منشوراته على هذا احلساب لغرض أ إن( :يقول العقيلي
  .)إثبات دعواه عادا إياه من األدلة

هذا كذب٬، واملؤمن ال يكذب٬، فالسيد أمحد احلسن مل يعده كذلك٬، بل  :ويرد عليه
مبا يلزم  Xامسه ماجد املهدي يعتقد بصحة علم احلروف فألزمه السيد  كان جييب رجالً

  ؟ يا عقيلي به نفسه٬، بل بني له إن هذا العلم املزعوم ليس بعلم صحيح٬، فلماذا الكذب

   .العقيلي فهي متوقعة من رجل مثله٬، وكل أناء بالذي فيه ينضح كاهلاأما الشتائم اليت 
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 وهو موجود يف احلسن عليه السالم ملاجد املهدي وإليكم ما ورد يف جواب السيد أمحد
كيف تقر¿ر أنين إذا مل أخض فيما خضت   ٤(: كتاب بيان احلق والسداد اجلزء األول من

ن¿ها صحيحة٬، أكون قد ادعيت باطال٬ً، أتظن أنت ) وقلب كلمات(فيه أنت من حسابات 
  !!!ما هكذا يا سعد تورد اإلبل

احلساب وأنت متيقن منها وبأحقيتها٬، فبنفس وإذا كنت تلتزم بطريقتك يف    ٥
  )....دك وتريد إثباته للناس اÃحسب طريقتك ومبا ثبت به حساب األرقام عن

وقد  ...(: وقال عليه السالم يف اجلزء الثاين من الكتاب املذكور خماطباً الشخص نفسه
  ).ما تقوم به من قلب كلمات أو بعض احلسابات باطل وغري صحيح بينت لك أنّ

املؤمن ال : (وقد ورد عن آل حممدومن هذا يتبني عدم تورع العقيلي عن الكذب٬، 
  .)١( )يكذب

א א Wא

 ن يثبت لنا أنّأبالنسبة ملا يسمونه باألخطاء اللغوية٬، كان ينبغي على العقيلي أوالً 
قواعد النحو الوضعية٬، وال نقبل منه إال حديثاً    وال أقول خيطئ   املعصوم ال خيالف 

  .إال باملتواتر من احلديث  كما يقولون   متواتراً  فالعصمة من العقائد والعقيدة  ال تثبت 

قواعد النحو الوضعية هذه هي قواعد صحيحة  وكان عليه كذلك أن يثبت لنا أنّ
  .وكاملة ال تشكو نقصا٬ً، وإ¬ا تعرب حقاً عن لغة العرب

؟ فهو  معصوم بالنسبة له أم ال Xهل اإلمام الصادق : وعليه بعد كل هذا أن يفتينا
X  قرأ أبو عبد اهللا ( :قال ٬،عن حممد بن مسلميقرأ الفاعل بالنصب٬، فقد وردX  اآلية
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جعلت : مث قلت! نوح : قلت .نوحاً: )١(﴾فَلَنِعÂم� الْمwجِيبwونَ و�لَقَدÂ ن�اد�ان�ا نwوحÖ﴿ :الكرمية
وتوجد روايات كثرية  .)٢( )دعين من سهككم: يف هذا أعين العربية٬، فقال لو نظرت ٬،فداك

  .أخرى تدل على هذا٬، فراجع مستدرك الوسائل

 فأحيل) حبث يف العصمة( وعلى أي حال كنت ناقشت األمر باستفاضة يف كتاب
فلريد على ما   وال أظنه   وإذا كان العقيلي من أهل العلم يف اللغة . القارئ إليهو العقيلي

  .كتبناه هناك

Wא

برأي العقيلي    السيد أمحد احلسن وقع يف خطأ تأرخيي٬، وهذا اخلطأ إنّ: يقول العقيلي
حدثت فتنة العجل يف سنني التيه األربعني اليت تاه فيها بنو إسرائيل ( :Xيتمثل بقوله   

ولو سألنا  .)ملا يف نفوسهم اإلهلية وإصالحاًيف صحراء سيناء عقوبة لتمردهم على األوامر 
فالتيه مل يكن عند عبور بين إسرائيل ( :؟ جييبنا كيف يكون هذا الكالم خطأ: النابغة العقيلي

  ! )سيناء مباشرة وال تعترب فترة عبادة العجل وما بعدها من التيه إىل

؟ يقول  التيهطيب وما الدليل يا عقيلي على نفيك أن حدوث فتنة العجل يف سين 
لقاء اهللا  إىلدعي موسى  أن إىلن بين إسرائيل مل يؤثر عنهم العصيان بالبداية أل( :العقيلي

  ! )الستالم األلواح

   كما تعرب   فما تقول يف الروايات اليت ذكرت أن سري�م املعوجة  ٬،يا عقيلي: أقول
قال ( :يف أمايل املرتضى قد بدأت قبل أن تنشف أقدامهم من ماء النيل٬، ورمبا قبل ذلك؟ ورد

إمنا اختلفنا عنه  :Xفقال  ٬،ما دفنتم نبيكم حىت اختلفتم فيه :Xيهودي ألمري املؤمنني 
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ال فيه ولكنكم ما جفت أقدامكم من البحر حىت قلتم لنبيكم اجعل لنا إهلا كما هلم 
  .)١()آهلة

وعندما رجع وجد بين إسرائيل قد عبدوا العجل واستمرت (: ويستطرد العقيلي قائالً
 ٬،طلب منهم موسى أن يدخلوا األرض املقدسة فرفضوا فعوقبوا بالتيه أن إىلسري�م املعوËجة 

وهي تقع باجلانب الثاين من  ٬،على ما يف األخبار املستفيضة واألرض املقدسة هي فلسطني
جاء يف  ٬،سيناء واملسافة بينها وبني مكان عبادة العجل عدة مئات من الكيلومترات

األرض املقدسة قال هلم ادخلوا األرض  إىلملا انتهى �م ( :Xاالختصاص عن اإلمام الباقر 
م فتاهوا يف أربعة يدخلوها حرمها اهللا عليه أن أبوافلما  :قال أن إىلآخر اآليات  إىلاملقدسة 

  .)فراسخ أربعني سنة

عبادة العجل وقعت قبل التيه٬، أي قبل  على العقيلي أن يأيت بدليل على أنّ :ويرد عليه
طلب موسى من بين إسرائيل أن يدخلوا األرض املقدسة٬، وإال فكالمه خترص ال طائل 

  .األرض املقدسة هي الشام٬، ال فلسطني حصراً األخبار املستفيضة تقول إنّ نّإمث . وراءه

عثمان أعطى مروان بن احلكم  السيد أمحد احلسن أخطأ بقوله إنّ إنّ :ويقول العقيلي
امجع املؤرخون على أن الذي ( :ومعاوية مخس أرمينيا٬، والصحيح على حد زعم العقيلي هو

معاوية معه �ذا وليس هناك أعطاه عثمان ملروان هو مخس أفريقيا وليس أرمينيا ومل يشرك 
  .)! خالف بني املؤرخني يف ذلك

الرجل الذي حيترم عقله وقلمه عليه أن يتثبت قبل أن يزج بنفسه يف املواقف  :ويرد عليه
  .احملرجة٬، ولكن بعض الناس لألسف تتملكهم األحقاد فتوردهم شر املوارد

مسألة منح عثمان مخس أرمينيا ملروان معروفة٬، وال تعارض بني كونه منحه مخس  إنّ
  :أرمينيا ومخس أفريقيا٬، وإليكم بعض ما ذُكر �ذا اخلصوص
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أيب  قال ابن( :٤٠٠السيد شرف الدين ص  النص واإلجتهاد ورد يف هامش    ١
الدهم الواليات٬، إذ قد أوطأ بين أمية رقاب الناس٬، وأو ٬،وصحت فيه فراسة عمر: احلديد

وورد يف . )٬، فأخذ اخلمس كله فوهبه ملروانوأقطعهم القطائع٬، وافتتحت أرمينيا يف أيامه
  .)إعطائه مخس أرمينيا ملروان مشهور ال شك فيه( :اهلامش

يف    قال ابن أيب احلديد ( :٢٨٧هامش ص ١الشيخ الطربسي ج  االحتجاج    ٢
إذ قد أوطأ بين أمية  ٬،عمر بن اخلطابوصحت فيه فراسة : ٦٦ص ١شرحه على النهج ج

٬، فأخذ اخلمس لقطايع٬، وافتتحت أرمينيا يف أيامه٬، وأوالهم الواليات وأقطعهم ارقاب الناس
  .)كله فوهبه ملروان

Wא

 أنوكان الصواب ( نقلت صحيفة القائم عن كتاب املهدي واملهديني( :يقول العقيلي
 محد احلسن يف الصفحة التسعني ما نصهأالتابع ألنصار  )يكون االسم املهدي واملهديون

ونقلوا الرواية اليت  ٬،)األحاديث اليت ذكرت أن األئمة ثالثة عشر وهي روايات متواترة املعىن(
كلهم حمدثون من  ثنا عشر اإلمام من آل حممد اإل( :قالوا ما نصه إذيف غيبة الطوسي 

الباقر هنا  اإلمامخص  ٬،)....ولد رسول اهللا ومن ولد علي ورسول اهللا وعلي هم الوالدان
كما سيجيء يف  وهم بامجعهم من ولد رسول اهللا  )إماماً: والصواب( ثنا عشر إماماإل

اإلمام يؤكد هذا يف  إنمث  ٬،Xطالب  أيبمن ولد علي بن  وهم أيضاً ٬،األحاديث املقبلة
وهو تأكيد قطعي ال حيتمل اللبس واالشتباه فرسول  ٬،ورسول اهللا وعلي هم الوالدان( قوله
انتهى ما نقلته صحيفة  )ثىن عشروعلي عليهما الصالة والسالم مها أبوا األئمة اإل اهللا 

  ..القائم 

لقد رد العالمة مرتضى العسكري هذه الشبهة الواهية  :ونقول يف الرد على هذه الشبهة
ن األئمة ثالثة أنقل الروايات املومهة ب أنباألدلة القوية وذلك يف كتابه معامل املدرستني بعد 

مسعت أبا  :قال ٬،عن زرارة( :عشر من كتاب أصول الكايف إذ قال بعد إيراده احلديث األول
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  كلهم حمدث من ولد رسول اهللا حممداإلثنا عشر اإلمام من آل  :يقول X جعفر
ومغزى هذين احلديثني أن يكون عدد ....  فرسول هللا وعلي هم الوالدان ٬،من ولد علي

بينما نقل هذه الرواية  ٬،ثىن عشر من ولدهإاإلمام علي مع : األئمة من أهل البيت ثالثة عشر
ثنا عشر اإل: عن الكايف املفيد يف اإلرشاد والطربسي يف إعالم الورى ولفظهما كما يلي

طالب وأحد عشر من ولده ورسول اهللا  أيبعلي بن : من آل حممد كلهم حمدث األئمة
عيون أخبار : الصدوق يف كتابه أيضاًوأخرج الرواية عن الكليين  ). وعلي مها الوالدان

من آل حممد كلهم حمدثون بعد رسول اهللا  ثنا عشر إماماًإ: الرضا واخلصال ولفظها كما يلي
يظهر من استعراضنا احلديث عن الكايف : نتيجة البحث واملقارنة .طالب منهم أيبوعلي بن 

ا يف كتابة احلديث خذ منه أي الشيخ الصدوق واملفيد والطربسي أن النساخ قد أخطأوأومن 
ألن الطربسي يأخذ أخباره يف  ؛يف الكايف بعد عصر الشيخ املفيد ومل نقل بعد عصر الطربسي
  ).أعالم الورى من كتاب اإلرشاد للمفيد وينسج على منواله

معجب جداً أنت برد السيد العسكري يا عقيلي٬، وتراه قويا٬ً، حسناً هاك  :ويرد عليه
خترج من قفص التقليد وتtعمل ذهنك سترى أن جوابه واهõ الرد٬، وإذا كنت تستطيع أن 

  :كخيوط العنكبوت٬، فأقرأ

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

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

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

 جعفر أبا مسعت: قال ٬،زرارة عن أذينة٬، بن عمر عن رباط٬، بن احلسن بن علي عن مساعة٬،
X وأحد طالب أيب بن علي حمدَّث٬، كلهم حممد آل من األئمة عشر ثنااإل: "يقول 
  .)١( )"عليهما اهللا صلى الوالدان٬، مها وعلي اهللا ورسول ولده٬، من عشر

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

 ولد من حمدَّث كلهم إماماً عشر ثناإ حممد آل من" :يقول X جعفر أبا مسعت: قال
  .)٢( )"الوالدان مها وعلي اهللا فرسول ٬،X طالب أيب بن علي وولد  اهللا رسول

  :ويالحظ عليها

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

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

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

  .كتابه٬، دون األخرى

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

قيمته منوطة بكون الصدوق واملفيد ينقالن عن كتاب الكايف٬، فيكون  قيمة تtذكر٬، إذ أنّ
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علماً أنّ السيد . وقوع خطأ يف كتاب الكايف سببه النسËاخالنقل املختلف دليالً على 
العسكري يسوق كالمه املذكور أعاله كشاهد على وقوع أخطاء يف كتاب الكايف٬، فقد 

سناد يف جوامع احلديث مبدرسة أخطاء يف نسخ كتب احلديث ومع تسلسل اإل( :قال قبله
فقهاء مدرستهم مل يسموا أي جامع من  نّإكما شاهدنا ف أهل البيت إىل رسول اهللا 

Ëت بعض جوامع احلديث جوامع احلديث لديهم بالصحيح كما فعلته مدرسة اخللفاء ومس
لديهم بالصحاح٬، ومل حيجزوا بذلك على العقول ومل يوصدوا باب البحث العلمي يف عصر 

عون من العصور وإمنا يعرضون كل حديث يف جوامعهم على قواعد دراية احلديث٬، وخيض
رواة تلك األحاديث غري معصومني عن اخلطأ  نّألنتائج تلك الدراسات وذلك أل¬م يعلمون 

والنسيان اللذين يعرضان لكل بشر مل يعصمه اهللا٬، وفعال قد وقع اخلطأ يف أشهر كتب 
  .)١( )اخل...احلديث مبدرسة أهل البيت وهو كتاب الكايف

وباللفظ املوجود يف الكايف نفسه٬، فال أدري أمËا ما نقله الطربسي فهو منقول عن الكايف٬، 
  ؟ كيف غفل العسكري عن هذا وقال ما قال يف كالمه املنقول أعاله

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

أنّ األئمة  نّ املستقر يف أذها¬مإقد التفتوا إىل داللة الرواية على اإلمام الثالث عشر٬، وحيث 
ويؤيده ارتكاز آخر ميثله علمهم أنّ . إثنا عشر غريوا العبارة كلٌ بطريقته٬، فحصل االختالف

زز قد أخطأت املعىن٬، فيتع الرواة يروون باملعىن٬، وبالتايل يتصوËرون إمكانية أن تكون عبارا�م
  .الدافع إلصالح ما يظنونه خطأ

نّ خطأً قد أوقعه إ: دعوى العسكري تقبل العكس٬، فإذا كان يقول: وبكلمة أخرى
كتاب الكايف٬، وحجته على ذلك أنّ ما يرويه املفيد خصوصاً خيتلف عن املروي  النسËاخ يف

إنّ اختالف املروي : ورة التاليةيف كتاب الكايف٬، فإن بإمكاننا عكس قضيتهم لتكون بالص
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عن املفيد مع املوجود يف كتاب الكايف يدل على أنّ اليد العابثة قد امتدت لكتاب الشيخ 
و�ذا تكون دعوى مقابل دعوى٬، وترجيح دعوى على أخرى . املفيد٬، فغريت فيه ما غريت

عدو عن كو¬ا إذن خنلص مما تقدËم إىل أنّ مقالتهم ال ت. يستدعي دليالً كما هو معروف
  .دعوى تفتقر إىل الدليل

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

نّ املرتكز وا¯مع عليه البد أن يكون منشؤه النصوص٬، فالعمدة هي داللة إ :واجلواب
وإذا كان هذا . والنصوص ال تدل عليه فحسب٬، وإمنا تدل عليه وعلى غريه النصوص عليه٬،

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

  ؟! جهلنا به

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

ومعلوم أنّ التعارض٬، أو التناقض ال يقع بني األضيق . تبقيه على حاله٬، وتضيف إليه جديداً
  .زيد عليهيواألوسع الذي يستوعب األضيق و

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

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

ولعل مما يؤيد كو¬ا روايات خمتلفة أنّ اإلربلي يف كشف الغمة٬، روى اخلربين معاً؛ أي 
 جعفر أبا مسعت قال ٬،زرارة عن( :ما رواه الكليين يف الكايف٬، وما رواه املفيد٬، فقد روى
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X مها وعلي  اهللا ورسول حمدَّث كلهم إماماً عشر ثينإ حممد آل من :يقول 
  .)١( )الوالدان

 األئمة عشر ثيناإل: يقول X جعفر أبا مسعت: قال ٬،زرارة عن( :وروى كذلك
 اهللا ورسول ولده٬، من عشر وأحد طالب أيب بن علي حمدَّث٬، كلهم حممد آل من كلهم
  .)٢( )الوالدان مها وعلي

يؤيد صحة خرب الكايف وروده يف مصادر معتربة٬، بعضها أقدم من كتاب الكايف مثل    ٤
 عن ٬،اخلشاب موسى بن احلسن عن اهللا عبد حدثنا( :فقد روى) بصائر الدرجات( كتاب
 X جعفر أبا مسعت :قال ٬،زرارة عن ٬،أذينة ابن عن ٬،رباطة بن احلسني بن وعلي مساعة ابن

 علي وولد  اهللا رسول ولد من حمدث كلهم حممد آل من األئمة عشر ثنااإل :يقول
X وذكر زيد بن الرمحن عبد فقال ٬،الوالدان مها السالم عليهما يوعل  اهللا فرسول 
 أمك ابن إما :فقال فخذه X جعفر أبو فضرب مهأل احلسني بن لعلي أخاً وكان ذلك
  .)٣( )أحدهم كان

ملؤلفه الشيخ الطوسي٬، فقد ورد  )الغيبة( ومن املصادر املعتربة اليت روت احلديث كتاب
 األشعري٬، علي أيب عن يعقوب٬، بن حممد عن أصحابنا٬، من عدËة عن مجاعة٬، وأخربين( :فيه
 بن علي عن مساعة٬، بن احلسن عن اخلشاب٬، موسى بن احلسن عن اهللا٬، عبد بن احلسني عن

 عشر ثنااإل: يقول X جعفر أبا مسعت: قال ٬،زرارة عن أذينة٬، ابن عن رباط٬، بن احلسن
 طالب أيب بن علي وولد  اهللا رسول ولد] من[ حمدَّث كلهم حممد آل من اإلمام
X،٤( )الوالدان مها السالم عليهما وعلي اهللا فرسول ٬(.  
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الروايات اليت تتحدث عن اإلمام الثالث عشر تبلغ حد التواتر٬،  وحنيط العقيلي علماً بأنّ
ويف هذا الكتاب أجبنا على تقوالت ) اإلثين عشر إماماً ما بعد( وقد مجعنا بعضها يف كتاب

  .السيد العسكري والبدري٬، وغريمها

  .فرحم اهللا من عرف قدر نفسه وتوقف عنده

حتقيق  متني حول املسألة وذلك  )حفظه اهللا( وللعالمة سامي البدري( :ويقول العقيلي
ومن  )أمحد الكاتب( حيث أجاب على شبهات عرضها ٬،يف كتابه القيËم شبهات وردود

ضمنها شبهة أن األخبار تفيد بأن األئمة ثالثة عشر وهذا يعين أن اإلمامية مل يكونوا 
إذ برزت يف " :محد الكاتبأقال ( :وقد أجاب العالمة مبا نصه ٬،أصحاب عقيدة واضحة

  .)٥٣٤ص ١ذلك الوقت روايات تفيد بأن األئمة ثالثة عشر وقد نقلها الكليين يف الكايف ج

ثالثة عشر هي  وروايات الكايف اليت يفهم منها أن األئمة بعد النيب  :ل البدريقا
  :مخس روايات نذكرها كما يلي

عن  ٬،عن عمرو بن ثبت ٬،سعيد العصفري أيبرواها الكليين بسنده عن  :الرواية األوىل
ثنا عشر من ولدي وأنت يا إإين و( قال  قال رسول اهللا  ٬،جعفر أيبعن  ٬،اجلارود أيب

  ).....وجباهلا )١( األرض يعين أوادهاعلي زر 

قال : قال ٬،Xجعفر  أيبعن  مرفوعاً أيضاًسعيد اخلدري  أيبرواها  :الرواية الثانية
ثنا عشر نقباء جنباء حمدثون مفهمون آخرهم القائم باحلق ميألها إمن ولدي ( :رسول اهللا 

  .)كما ملئت جوراً عدالً

سعيد العصفري امسه عباد له كتاب كما قال الشيخ الطوسي يف الفهرست  وأبو
 إىلموجود كما قال صاحب الذريعة مث وصل  )أصل( والنجاشي يف رجاله وكتابه ويقال له

وتوجد نسخة يف املكتبة املركزية جلامعة  فيه تسعة عشر حديثاً أنوقال  ٬،الشيخ النوري

                                                 

  .أوتادها: آذا والصحيح -١



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي   ...........................................  ٩٠

 األوىلعمئة ويف هذه النسخة كان لفظ الرواية االرب األصولطهران ضمن جمموعة باسم 
وكان  ٬،)إين وأحد عشر من ولدي وأنت يا علي زر األرض( :قال رسول اهللا  :كاآليت

من ولدي أحد عشر نقباء جنباء حمدثون ( :لفظ الرواية الثانية كاآليت قال رسول اهللا 
رواية الكايف خطأ من  ويف ضوء ذلك فإن اللفظ املوجود يف)مفهمون آخرهم القائم باحلق

  .)النساخ

ما ( هذا الذي تسميه حتقيقاً متيناً يا عقيلي سبق أن أثبتنا �افته يف كتاب إنّ :ويرد عليه
السيد البدري مقلد مثلك ينقل عن  وإليك رد شبهتك٬، علماً أنّ) بعد اإلثين عشر إماماً

  :أستاذه العسكري

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

 أيب عن ثابت٬، بن عمرو عن العصفوري٬، سعيد أيب عن احلسني٬، بن حممد عن أمحد٬، بن
له٬، فالكليين مل ٬، وعليه يتضح أنّ هذه الشبهة وهم ال قيمة )Xعن أيب جعفر  ٬،اجلاورد

٬، وكذلك فإن أصل العصفري املوجود اآلن ليس هو نفسه )أصل العصفري( ينقل عن كتاب
الذي كتبه املؤلف٬، بل ليس هو املفترض وجوده يف عصر الكليين٬، فالنسخ املوجودة اآلن من 

إىل العصر الصفوي٬، وبالتحديد من قبل العالمة  يهاريخ التعرف علأيعود تاألصول 
وقال يف ( :قوله وينقل احملقق ضياء الدين احملمودي عن صاحب املستدرك .)١(ا¯لسي
كما   وهذه النسخة كانت عند العالمة ا¯لسي : "رك حول نسخته من هذه ا¯موعةاملستد

  .)٢( ")ومنها انتشرت النسخ  صرح به يف أول البحار 
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 ٩٣ .........................................  فاز املؤمنون بأمحد احلسن وخسر املبطلون

 وأربعة حممد منهم ثالثة القائم٬، آخرهم عشر ثينإ فعددت األوصياء أمساء فيه )مكتوب(
 .)١( ) علي منهم

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

عشر أحدهم القائم٬، ثالثة منهم حممد وأربعة منهم  ثينإاألوصياء من ولدها فعددت 
  .)٢()يعل

عليهما (عن أيب جعفر حممد بن علي عن أيب اجلارود٬، ( :اإلرشادما ورد يف    ٥
فاطمة بنت رسول اهللا عليهما  ىدخلت عل": قال :٬، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري)السالم

 ثين عشر امساًإيديها لوح فيه أمساء األوصياء واألئمة من ولدها٬، فعددت  السالم وبني
  .)٣( )"آخرهم القائم من ولد فاطمة٬، ثالثة منهم حممد٬، وأربعة منهم علي

  :وهنا نعلق بنقاط

اليت تعين  )من ولدها( ¬ا قد ورد التعبري فيها بعبارةأيتضح من تأمل هذه األحاديث    ١
ورواية ٬، باستثناء رواية العيون )عليها السالم(األوصياء املشار إليهم من ولد فاطمة  أنّ

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

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

 :عبارةوردت يف ذيلها  )من ولدها( بالنسبة لرواية اخلصال اليت مل ترد فيها عبارة   ٢
يtخرج أمري املؤمنني من  )ثالثة منهم علي( :٬، وقوله)علي منهم وثالثة ٬،حممد منهم ثالثة(

  :العدد أربعة ال ثالثة٬، وكالتايلالعدد٬، فمعه يكون 

                                                 

 .٣١٢ – ٣١١ص :الشيخ الصدوق - آمال الدين وتمام النعمة  -١
  .١٨٠ص ٤ج :الشيخ الصدوق - من ال يحضره الفقيه  -٢
  .٣٤٦ص ٢ج :الشيخ المفيد -اإلرشاد  -٣



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي   ...........................................  ٩٤

  .Xعلي بن أيب طالب    ١

  .Xعلي بن احلسني    ٢

  .Xعلي الرضا    ٣

  .Xعلي اهلادي    ٤

٬، وتكون الرواية )من ولدها( عليه عبارةتدل على ما دلت  )ثالثة منهم علي( إذن عبارة
 .Xبالنتيجة دالة بدورها على اإلمام الثالث عشر 

من كمال الدين٬، فريد عليهما أنّ الشيخ الصدوق قد  )ب( أمËا رواية العيون والرواية   ٣
٬، ويف من ال حيضره الفقيه٬، ويف اخلصال كذلك ما خيالف )أ= الرواية ( روى يف كمال الدين

 :بعد أن روى الرواية املثبتة أعاله مبا يلي )من ال حيضره الفقيه( نËه صرËح يفأبل مضمو¬ما٬، 
 يف النعمة ومتام الدين كمال كتاب يف املعىن هذا يف الصحيحة املسندة األخبار أخرجت وقد(

 الكتاب هذا وضعت ألين املوضع هذا يف شيئا منها أورد ومل احلرية٬، وكشف الغيبة إثبات
  .)١( )الثواب اكتساب على واملعني للصواب املوفق واهللا غريه٬، دون الفقه ¯رد

مقبول لديه٬، بل  )من ال حيضره الفقيه( وهذا الكالم فيه داللة على أنّ ما رواه يف كتاب
كمال (فالشيخ قال هذا الكالم وهو ملتفت إىل ما رواه يف  صحيح٬، بل هو الصحيح دون سواه٬،

من ) ب(إذن ما يف العيون والرواية . ألشار له) ال حيضره الفقيه من(فلو كان خيالف ما يف ) الدين

السيما إذا وضعنا باالعتبار أنّ السيد الربوجردي ينقل يف  ٬،كمال الدين قد وقع فيها العبث
بصورة  )ب( ٬، الرواية)٢( )إكمال الدين( عن كمال الدين )جامع أحاديث الشيعة( كتابه

األمر الذي يدل على أنّ . ملطبوعة من كمال الدينختتلف عن ما هو موجود يف النسخة ا
النسخة املطبوعة قد مت التغيري �ا من قبل حمقق الكتاب٬، أو أنËه قد رجح املروي يف نسخة من 

                                                 

  .١٨٠ص ٤ج :الشيخ الصدوق - من ال يحضره الفقيه  -١
  .يسمونه إآمال الدين -من قبيل السيد البروجردي  -هناك من يسمي آتاب الشيخ الصدوق بكمال الدين، وآخرون  -٢
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 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي   ...........................................  ٩٦

دخلت على فاطمة بنت رسول اهللا  :قال ٬،عن جابر بن عبد اهللا األنصاري ٬،)عليهما السالم(
آخرهم  واألئمة من ولدها فعددت أحد عشر امساًوبني يديها لوح فيه أمساء األوصياء  

  .)١( )القائم من ولد فاطمة ثالثة منهم حممد وثالثة منهم علي

هو  )املستجاد من اإلرشاد( كتاب على أنّعة الذري هوقد نص آقا بزرك الطهراين يف كتاب
  .))٢( خمتصر من إرشاد الشيخ املفيد

رواها الكليين عن أيب سعيد اخلدري يف قصة  :)٣( الرواية اخلامسة( :ويقول العقيلي
ثين عشر إمام هدى من ذرية إإن هلذه األمة ( :قال ٬،Xسؤاالت يهودي ألمري املؤمنني 

وقد روى هذا مضمون هذا اخلرب النعماين يف كتابه الغيبة والصدوق يف  ٬،)نبيها وهم مين
 )إمام هدى وهم مين ثىن عشرإإن هلذه األمة ( :قال Xاملؤمنني  أمري أنإكمال الدين 

  .)..أيضاًفهي من إضافة النساخ  )من ذرية نبيها( بدون

) ما بعد اإلثين عشر إماماً( هذه الشبهة كنت قد أجبت عليها يف كتاب :ويرد عليه
وهي شبهة أثارها الشيخ الصايف والسيد البدري٬، وإليكم اجلواب كما ورد يف الكتاب 

  :املذكور

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

  .الكليين

إنّ اختالف روايات كتب : كان بإمكان الشيخ الصايف أن يعكس دعواه٬، بالقول: أقول
الكايف دليل على وقوع تصحيف يف كتب الشيخ الصدوق٬، الشيخ الصدوق عن رواية 

                                                 

  .٢٣٧ص :العالمة الحلي - )المجموعة( المستجاد من اإلرشاد -١
  .٢ص ٢١ج :الذريعة -٢
لى فع. الرواية الرابعة التي استدل بها سبق له أن استدل بها في موضع متقدم وقد رددنا عليه هناك: مالحظة -٣

  .العقيلي أن يحذر من أسلوب النسخ واللصق



 ٩٧ .........................................  فاز املؤمنون بأمحد احلسن وخسر املبطلون

خاصة أن الشيخ الطوسي يروي يف الغيبة بسنده عن الشيخ الكليين مضمون ما رواه الكليين 
 بن مسعدة عن احلسني٬، حممد عن حيىي٬، بن حممد عن اإلسناد٬، و�ذا( :يف الكايف٬، وكما يلي

 أيب عن املدين٬، حيىي أيب بن إبراهيم عن احلسني٬، بن وحممد. X اهللا عبد أيب عن زياد٬،
 عمر واستخلف بكر أبو هلك ملا حاضراً كنت: قال ٬،اخلدري سعيد أيب عن العبدي٬، هارون
 فقال عمر٬، إىل رفع حىت زمانه أهل أعلم أنه املدينة يهود يزعم يثرب عظماء من يهودي أقبل
 هذا أصحاب أعلم فأنت عنه أسألك عما خربتين فإن اإلسالم٬، أريد جئتك إين ٬،عمر يا:  له

 لكين هناك٬، لست إين: عمر )له( فقال: قال ٬،عنه أسأل أن أريد ما ومجيع والسنة٬، الكتاب
 وأومأ   ذاك وهو عنه٬، تسأل قد ما ومجيع والسنة بالكتاب أمتنا أعلم هو من إىل أرشدك

!  الناس وبيعة لك فما تقول كما هذا كان إن ٬،عمر يا: اليهودي له فقال.   X علي إىل
 ذكر كما أنت: فقال X علي إىل قام اليهودي إنّ مث. عمر فزبره ؟ أعلمكم ذاك وإمنا
 أريد أشياء عن سألتك عمر قال كما كنت فإن: قال فأخربه٬، ؟ عمر قال وما: فقال ؟ عمر
 ومع صادقون٬، وأعلمها األمم خري دعواكم يف أنكم فأعلم منكم أحد يعلمها هل أعلم أن

 عمر٬، لك ذكر كما أنا نعم: X علي املؤمنني أمري فقال. اإلسالم دينكم يف أدخل ذلك
 قال. وواحدة وثالثة ثالثة عن أخربين: قال. تعاىل اهللا شاء إن عنه أخربك لك بدا عما سل
 أخربتين إن إنك: اليهودي فقال ؟ سبع عن أخربين تقل مل ملِ ٬،يهودي يا: X علي له

 األرض أهل أعلم فأنت السبع هذه يف أجبتين وإن كففت٬، وإالّ الثالث٬، عن سألتك بالثالث
 أول عن أخربين: قال ؟ يهودي يا لك بدا عم¿ا سل: فقال. بالناس الناس وأوىل وأفضلهم
 نبعت عني وأول ؟ األرض وجه على غرست شجرة وأول ؟ األرض وجه على وضع حجر
 األمة هذه عن فأخربين: اليهودي له قال مث. X املؤمنني أمري فأخربه ؟ األرض وجه على
 يف معه من وأخربين ؟ اجلنة يف مرتله أين حممد نبيكم عن وأخربين ؟ هدى إمام من هلا كم
 وهم نبيها٬، ذرية من هدى إمام عشر ثينإ األمة هلذه إن: X املؤمنني أمري له فقال ؟ اجلنة
 مرتله يف معه من وأم¿ا. عدن جنة وأشرفها أفضلها فهو اجلنة يف  نبينا مرتل وأم¿ا. مين
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 يشركهم ال وذراريهم٬،   أمهم أم   وجدÛم وأمهم ذريته من عشر ثنااإل فهؤالء منها
  .)١( )أحد فيها

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

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

  .تعاىلاهللا 

نعم إذا كان االختالف داالً على وقوع تالعب من قبل النسËاخ٬، فالشك متوجه 
 ختالف ما رواه الكليين٬، باعتبار أنّ التغيري يف عبارات الروايات ينطلق عادة من للروايات اليت

فكرة التعديل٬، أو التصحيح٬، ويف مثل هذه احلالة يكون امليزان هو ما استقر يف األذهان على 
٬، فالقلم واملمحاة سيجدان ميدان عملهما أنËه الصحيح٬، وهو هنا االعتقاد باإلثين عشر 

  .املغايرة للمستقر يف الذهنيف الروايات 

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

ومثل هذا الكالم يقال يف ما ذكره السيد البدري خبصوص نقل النعماين٬، على أنّ املنقول 
 بن سعيد بن حممد بن أمحد العباس أبو أخربنا( :اية أخرى بسند خمتلف هو التايلعنه رو
 من األشعري رمانة بن قيس بن إبراهيم بن املفضل بن حممد حدثنا: قال الكويف٬، عقدة
 بن إبراهيم عن اخلزاز٬، سليمان بن خاقان حدثنا: قال مهزم٬، بن إبراهيم حدثنا: قال كتابه٬،
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 وعن.  اهللا رسول ربيب سلمة أيب بن عمر عن العبدي٬، هارون أيب عن املدين٬، حيىي أيب
  .)١( )واثلة بن عامر الطفيل أيب

  .م٬، فال يرقى ملعارضة سند الكايفوهذا السند٬، كما هو واضح٬، ال ينتهي إىل معصو

 مرتله يف معه من وأم¿ا( :ومثة شبهة أخرى تتعلق �ذه الرواية٬، وحتديداً بالفقرة التالية منها
 يشركهم ال وذراريهم٬،   أمهم أم   وجدÛم وأمهم ذريته من عشر ثنااإل فهؤالء منها
خارج عدد اإلثين عشر املعنيني يف الرواية٬،  Xإذا كان علي : فالبعض يقول .)أحد فيها

  .يف مرتله يف اجلنة فهو بالنتيجة ليس مع رسول اهللا 

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

منه بيان أنّ اجلنة منازل ودرجات فليس مجيع الناس يف مرتلة واحدة٬، وإذا كانت الرواية 
يف مرتلة واحدة دون سواهم فالبد من نفض  اهللا تظهر يف أنّ هؤالء اإلثنا عشر ورسول 

اليد من هذا الظاهر لداللة روايات أخرى على خالفه٬، والصريورة بالنتيجة إىل ما قلنا من أنّ 
املراد هو إنّ اجلنة منازل كثرية٬، ومرتلة الرسول وأهل بيته رفيعة جدËاً ال يشركهم فيها سائر 

فيها كما ورد يف الروايتني التاليتني على سبيل الناس٬، وإن كان بعض اخلواص يشركو¬م 
  :املثال

من أحبنا بقلبه وأعاننا بلسانه وقاتل معنا ( :روى الصدوق يف اخلصال٬، عنهم   
ومن أحبنا بقلبه وأعاننا بلسانه ومل يقاتل معنا . أعداءنا بيده فهو معنا يف اجلنة يف درجتنا

أحبنا بقلبه ومل يعنا بلسانه وال بيده فهو يف ومن . أعداءنا فهو أسفل من ذلك بدرجتني
  .)٢( )اجلنة
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حدثنا أبو  :حدثنا أمحد بن حممد بن عبد اهللا اجلوهري٬، قال( :روى اخلزاز القمي  
عن مالك بن سلمان٬، عن  ٬،حدثنا حممد بن مسعود :زرعة عبد اهللا بن جعفر امليموين٬، قال

عن ركني بن الربيع٬، عن القاسم بن حسان٬، عن  ٬،حدثنا شريك :عمر بن سعيد املقري٬، قال
٬، فعادمها رسول اهللا )عليهما السالم(مرض احلسن واحلسني : قال ٬،زيد بن ثابت

: مث وضع يده على كتف احلسن فقال: إىل قوله... فأخذمها وقبلهما مث رفع يده إىل السماء 
اإلمام أبو األئمة تسعة أنت : ووضع يده على صلب احلسني فقال أنت اإلمام ابن ويل اهللا٬،

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

محد بن احلسن يستعمل مصطلحات وردت بالروايات أأن  علماً( :ويقول العقيلي
ومن هذا اليوم أعلن بداية ثورة األنبياء (: مثل قوله Xاملتواترة خمصوصة باإلمام احلجة 

على اسم اهللا والربكات على كل مظاهر الظلم واجلور والفساد يف هذه  واألوصياء
بقوة  وعدالً قسطاً )أمألها: والصواب( األرض ولن يهدأ يل بال ولن يقر يل قرار حىت أملئها

ومأل األرض بالعدل والقسط ال يكون إال ٬، )بأتباع الشيطان وجوراً اهللا كما ملئت ظلماً
وهذا قطعي متواتر ومن األحاديث الصحيحة الدالة على ذلك ما رواه  Xلإلمام املهدي 

ال أبشركم أيها أ: قال رسول اهللا (: قال ٬،عن سلمان الفارسي سليم بن قيس اهلاليل
وإماماً  فاعلموا أن اهللا تعاىل يبعث يف أميت سلطاناً عادالً: قال. بلى :الناس باملهدي ؟ قالوا

 )وهو التاسع من ولد احلسني قاسطاً ميأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت جوراً وظلماً
  .)موضع احلاجة من احلديث أخذنا

كلمات آبائه دليل على عميق صلته  Xاستعمال السيد أمحد احلسن  إنّ :ويرد عليه
٬، وأما أنه ميأل األرض عدالً فنعم وبأمر من أبيه٬، فيكون هو من ميلؤها ويكون أبوه �م 

من ميلؤها ويكون األئمة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وعليهم هم من ميلؤ¬ا٬، فاخلري منهم 
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ميأل األرض  Xن مصدره٬، وقد ورد الكثري من الروايات اليت تدل على أن أمحد احلس
  :ا ما رواه سليم بن قيس يف كتابهعدال٬ً، منه

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

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

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

إن ( :)عليها السالم(لفاطمة  قال رسول اهللا ... يف رواية طويلة ومثله ما رواه سليم 
إميانه : لعلي بن أيب طالب مثانية أضراس ثواقب نوافذ٬، ومناقب ليست ألحد من الناس

باهللا وبرسوله قبل كل أحد ومل يسبقه إىل ذلك أحد من أميت٬، وعلمه بكتاب اهللا وسنيت 
ال يعلمه غريي  ألن اهللا علمين علماً ؛لكوليس أحد من أميت يعلم مجيع علمي غري بع

. ففعلت ذلك وغريه٬، ومل يعلم مالئكته ورسله وإمنا علمه إياي وأمرين اهللا أن أعلمه علياً
  يا بنية   وإنك . فليس أحد من أميت يعلم مجيع علمي وفهمي وفقهي كله غريه

وأمره باملعروف وSيه عن . زوجته٬، وإن ابنيه سبطاي احلسن واحلسني ومها سبطا أميت
اخلاصة  ميزات أهل البيت . املنكر٬، وإن اهللا جل ثناؤه علمه احلكمة وفصل اخلطاب

من  من األولني وال أحداً يا بنية٬، إنا أهل بيت أعطانا اهللا سبع خصال مل يعطها أحداً
د األنبياء واملرسلني وخريهم٬، ووصيي خري الوصيني٬، ووزيري أنا سي: اآلخرين غرينا

يا رسول اهللا٬، سيد : قالت. بعدي خري الوزراء٬، وشهيدنا خري الشهداء أعين محزة عمي
ال٬، بل سيد الشهداء من األولني واآلخرين ما خال : قال الشهداء الذين قتلوا معك ؟

ني وذو اجلناحني املضرجني يطري �ما وجعفر بن أيب طالب ذو اهلجرت. األنبياء واألوصياء
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   ومنا . وابناك احلسن واحلسني سبطا أميت وسيدا شباب أهل اجلنة. مع املالئكة يف اجلنة
كما ملئت  وعدالً مهدي هذه األمة الذي ميأل اهللا به األرض قسطاً   والذي نفسي بيده 

 ؤالء الذين مسيت أفضل؟يا رسول اهللا٬، فأي ه: )عليها السالم(قالت فاطمة . وجوراً ظلماً
أخي علي أفضل أميت٬، ومحزة وجعفر هذان أفضل أميت بعد علي : فقال رسول اهللا 

وأشار     وبعدك وبعد ابين وسبطي احلسن واحلسني وبعد األوصياء من ولد ابين هذا
منهم املهدي والذي قبله أفضل منه٬، األول خري    Xبيده إىل احلسني  رسول اهللا 
 .إنا أهل بيت اختار اهللا لنا اآلخرة على الدنيا. ألنه إمامه واآلخر وصي األول ؛من اآلخر

إىل فاطمة  مث نظر رسول اهللا  ٬،من بعده Xبتظاهر األمة على علي  إخبار النيب 
. يا سلمان٬، أشهد اهللا أين حرب ملن حار�م وسلم ملن ساملهم: وإىل بعلها وإىل ابنيها فقال

يا علي٬، إنك ستلقي بعدي : فقال Xعلى علي  مث أقبل النيب  .ةأما إSم معي يف اجلن
عليهم فجاهدهم  فإن وجدت أعواناً. من قريش شدة٬، من تظاهرهم عليك وظلمهم لك
فاصرب وكف يدك وال تلق بيدك إىل  وقاتل من خالفك مبن وافقك٬، فإن مل جتد أعواناً

إنه قال ألخيه . أسوة حسنةالتهلكة٬، فإنك مين مبرتلة هارون من موسى٬، ولك �ارون 
 .)١( )"إن القوم استضعفوين وكادوا يقتلونين": موسى

أي أفضل من    أفضل منه  Xأبا املهدي  إنّ يف هذه الرواية يقول الرسول 
من  أفضل Xولكننا نعلم من روايات أخرى أن اإلمام املهدي حممد بن احلسن    املهدي 

املراد من املهدي يف  بل أفضل من مجيع األئمة من ذرية احلسني٬، فيتحصل أنّ ٬،أبيه العسكري
واليت ذُكر فيها إن من أمسائه املهدي٬،  الرواية هو أمحد املذكور يف وصية رسول اهللا 

  :Xوإليكم بعض األحاديث عن أفضلية اإلمام املهدي حممد بن احلسن 

  أيب بصري٬، عن أيب عبد اهللا٬، عن آبائهعن  :حممد بن إبراهيم النعماين  كتاب الغيبة 
٬، اختار من األرض مكة٬، شيئاً يءاختار من كل ش 8اهللا  إنّ: قال رسول اهللا ( :قال
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واختار من مكة املسجد٬، واختار من املسجد املوضع الذي فيه الكعبة٬، واختار من األنعام 
من الشهور شهر  إناثها٬، ومن الغنم الضأن٬، واختار من األيام يوم اجلمعة٬، واختار

من بين  رمضان٬، ومن الليايل ليلة القدر٬، واختار من الناس بين هاشم٬، واختارين وعلياً
من ولد احلسني  ثين عشر إماماًإهاشم٬، واختار مين ومن علي احلسن واحلسني٬، وتكملة 

  .)١( )تاسعهم باطنهم٬، وهو ظاهرهم٬، وهو أفضلهم٬، وهو قائمهم

من الذي جاءت الروايات متواترة بأنه : محد بن احلسنأوحنن نسأل ( :ويقول العقيلي
من  X؟ أال خيتص هذا األمر باإلمام احلجة  وجوراً وعدالً كما ملئت ظلماً ميألها قسطاً

  .)عن غريهم أم أن وراء األكَ́مه ما وراءها ؟؟ املعصومني فضالً

نعم وأبيك وراء األكمة اخلري واحلق٬، ولكنكم قوم جتهلون٬، فإذا نtسب  :ويرد عليه
املأمور من قبل أبيه فالنسبة تصح لألب أيضا٬ً، فال تعارض كما تسول لكم  لالبنالعمل 

: قال ٬،عن أيب خدجيةشياطينكم٬، وسبحان اهللا كم أنتم بعيدون عن آل حممد فقد ورد 
جل بعدل أو جيور وينسب إليه ومل يكن قام قد يقوم الر( :يقول Xمسعت أبا عبد اهللا 

  .)٢( )به٬، فيكون ذلك ابنه أو ابن ابنه من بعده٬، فهو هو

XWא

محد ابن احلسن بأن زعيمهم هو من كشف عن كون جنمة أ أتباعيذكر ( :يقول العقيلي
 Xوإن اإلمام املهدي  هي عبارة عن اسم النيب حممد  )يدوسها املسلمون( داود اليت

يف موقعهم األول على  ١٥وجتد هذا الكالم يف البيان رقم  )وهي درعه( سيتختم �ا
وقد رد عليه ماجد املهدي صاحب كتاب بدء احلرب األمريكية على اإلمام . االنترنت
جنمة نيب اهللا  أننفسه اكتشافه  إىلنه نسب أواألدهى واألمرË ( :بكالم جاء فيه Xاملهدي 

اقتباس من مقالة للكاتب ماجد املهدي على صفحات  )كتايباليت ذكر�ا يف  Xداود 

                                                 

 .٧٣ص: الغيبة النعماني -١
 .٥٣٥ص ١ج: الكافي -٢
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حد يقول �ذه املقالة حىت كتب ماجد املهدي أاملعروف أنه مل يكن  ..شبكة هجر الثقافية 
  .)"حرب اخلليج األوىل والثانية" كتابه

ما أوهى حجتك يا عقيلي٬، لقد أعيتك السبل حىت جلأت إىل ترديد تقوالت  :ويرد عليه
؟ وهل حققت يف املسألة٬، وهل تبينت من  أناس آخرين٬، وما قيمة إدعاءا�م يا هذاودعاوى 

كان األسبق٬، ومن بني حقيقة النجمة املقدسة؟ مل تفعل شيئاً من هذا٬، فقط وجدت ما ظننته 
  !يروي حقدك فركضت به

* * *  
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