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يقول الجناحي( :أما النقاش يف أصل املسألة ورجوعه هذا إىل االستدالل بالروايات يستدعي
منه أن يالحظ عدة أمور ،أبرزها االطالع على علم الرجال فضالا عن علمي احلديث والدراية
للتميز يف درجة قوة الرواية من ضعفها والذي على ضوءه سيكون االبتناء يف االستدالل،
خصوصا أن هناك روايات يستكشف من متابعة منابعها ومدلوالهتا أن فيها ما يشري إىل الدس
واالحنراف ،ومبالحظة بسيطة وتأمل قليل جند أن هذا ليس من عمل أي احد غري الفقيه.
وكذلك عند تعارض الروايات "وما أكثره" واألخذ مبا هو ظاهر أو أظهر ،حيتاج منه الرجوع
إىل علم األصول ملعرفة نوع التعارض "وهذا أيض ا من عمل الفقيه").
أقول :مل مينعك أحد من مالحظة قوة الرواية وضعفها ،ولكن عليك أن ختتار املنهج
الصحيح يف التحقيق ،أما اعتمادك على علم الرجال ومالحظة موثوقية هذا الراوي أو ذاك من
عدمها فهو منهج قاصر ال حيقق مطلوبه.
إذ غاية ما يدلك عليه تتبع أحوال الرواة هو اخلروج بنتيجة هي :إن هذا الراوي أو ذاك عدل
أو غري عدل ،وبالنتيجة الثانية :إن يف سند هذه الرواية أو تلك رواة كلهم أو بعضهم عدول أو
كلهم غري عدول ،ولكن هذه النتيجة ليست هي مطلوبك ،فأنت إمنا اختذت هذا املنهج طريقا
للوصول إىل نتيجة هي إن هذه الرواية صحيحة الصدور أو غري صحيحة ،ومعلوم أن هذه النتيجة
ال تساوق القول بأن رواة هذه الرواية موثوقون كلهم أو بعضهم أو غري موثوقني ،فالثقة كما هو
معلوم ميكن أن ينسى ويسهو  ...اخل ،وميكن بالتايل أن خيطأ يف إيصال مضمون الرواية
الصحيح ،وكذلك فإن الكاذب (أي الذي عُرف عنه أنه ميكن أن يكذب) ميكن أن جيري على
لسانه الصدق.
أما قولك :إن هذا عمل الفقيه ،فأقول :هو صحيح على اجلملة غري أنه يستلزم بعض
اإليضاح ،فقد وىل الزمن الذي تضحكون فيه على عقول الناس ،وتقنعوهم بأهنم ال طاقة هلم
مبعرفة الروايات الصحيحة من غريها والروايات املندسة من غريها ،فالفقهاء يعتمدون يف ذلك على
جهود العلماء املتقدمني وخصوصا احملدِّثني وهم الذي غربلوا الروايات وحمصوها ودونوها يف
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موسوعات حديثية ،وهذه املوسوعات والروايات ال يتعسر على الكثري من الناس معرفتها وفهم ما
جاء فيها.
فإن قلت :إن ذلك حيتمل اخلطأ من قبل الناس يف معرفة ذلك.
أقول :رغم ما يف ذلك من املبالغة ،فاخلطأ حاصل حىت من قبل الذين تسموهنم فقهاء،
وبسبب اجتهاداهتم واستحساناهتم وتعقيداهتم اليت ال مربر هلا فقد وقعوا يف مئات األخطاء اليت
رمبا لو تركوا اجملال لغريهم ملا وقعوا فيها.
فمحاولة تعقيد املسألة وحصرها بالفقيه هي عبارة عن استحمار للناس وحجر على عقوهلم،
ليأمنوا من النقد العلمي عند اخلطأ ،ولكي ال تنفضح عوراهتم العلمية.
قد وضعوا ضوابط ملعرفة الروايات الصحيحة من غريها ،ومل يقولوا لنا إن
مث إن األئمة
فهم تلك الضوابط منحصر بالفقيه ال غري.
فالفقيه هنا ينبغي أن يكون املقصود به كل متبحر بروايات أهل البيت
رأسه كبعض األصوليني القائلني مبنهج البحث الرجايل.

ال من يركب

ومثله القول مبسألة التعارض ،ونزيد هنا أن حل التعارض ال يستلزم نظريات علم األصول
وضعوا قواعد كافية وافية يف معرفة صحيح احلديث وحل املتعارضات،
العقلية ،فأهل البيت
ولعل أشهر هذه الروايات رواية عمر بن حنظله رواها أئمة احلديث الثالثة وغريهم ،فرواها الشيخ
عن
الكليين يف باب اختالف احلديث بسنده إىل عمر بن حنظله قال( :سألت أبا عبد اهلل
رجلني من أصحابنا بينهما منازعة يف دين أو مرياث فتحاكما إىل السلطان وإىل القضاة .أحيل
ذلك ؟ قال

 :من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ،وما يحكم

له فإنما يأخذ سحتاً وإن كان حقاً ثابتاً له؛ ألنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر اهلل أن يكفر
به قال تعالى﴿ :ي ِري ُدون أن ي تحاكموا إِلى الطَّاغُ ِ
وت وقد أ ُِم ُروا أن يك ُف ُروا بِ ِه﴾( ) .قلت:
ُ
ُ
فكيف يصنعان ؟ قال :ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حاللنا
 -النساء.06 :
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وحرامنا وعرف أحكامنا ليرضوا به حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف
بحكم اهلل وعلينا رده ،والراد علينا الراد على اهلل وهو على حد الشرك باهلل .قلت :فإن كان

كل رجل اختار رجالا من أصحابنا فرضينا أن يكونا الناظرين يف حقهما واختلفا فيما حكما
وكالمها اختلفا يف حديثكم ؟ قال :الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في
الحديث وأورعهما وال يلتفت إلى ما حكم به اآلخر .قال :قلت :فأهنما عدالن مرضيان عند

أصحابنا ال يتفضل واحد منهما على اآلخر ؟! قال :فقال :ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا
في ذلك الذي حكمنا به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ
الذي ليس بمشهور عند أصحابك ،فإن المجمع ال ريب فيه ،وإنما األمور ثالثة :أمر بيّن
رشده فيتبع ،وأمر بيّن غيه فيجتنب ،وأمر مشكل يرد علمه إلى اهلل وإلى رسوله ،قال رسول

اهلل  :حالل بيّن ،وحرام بيّن ،وشبهات بين ذلك ،فمن ترك الشبهات نجا من
المحرمات ،ومن أخذ الشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث ال يعلم .قلت :فأن كان
اخلربان عنكما مشهورين قد روامها الثقات عنكم ؟ قال :ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب
والسنّة وخالف العامة فيؤخذ به ،ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامة،

قلت :جعلت فداك ،أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ووجد أحد اخلربين
موافقا للعامة واآلخر خمالفا هلم بأي اخلربين يؤخذ ؟ قال :ما خالف العامة ففيه الرشاد .فقلت:

جعلت فداك ،فإن وافقهما اخلربان مجيعهما ؟ قال :ينظر إلى ما هم أميل ،حكامهم وقضاتهم
فيترك ويؤخذ باآلخر .قلت :فإن وافق حكامهم اخلربين مجيع ا ؟ قال :إذا كان ذلك فأرجه حتى

تلقى ،فأن الوقوف عند الشبهات خير من االقتحام في الهلكات) ( ) .ويوجد غريها من
الروايات.
ويقول( :وفيما يلي سنستعرض أهم هذه الروايات ،وهي روايات املهديني (علم ا أن كل
رواياهتم ضعيفة) وسنناقشها سندا وداللة إن شاء اهلل تعاىل وسأضع خط ا حتت كل اسم ضعيف
أو مل يثبت توثيقه يف كتب الرجال).
 -أصول الكافي :ج ص.88
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أقول :وهذه جمموعة من األحاديث تنهي عن مسلك فقهاء آخر الزمان يف حتقيق إسناد
الروايات وصوالا  -بزعمهم  -إىل العلم بصدورها ،وقد قام أحد اإلخوة األنصار بتحقيق إسنادها
مبالغة منه يف إمتام احلجة على أتباع منهج التحقيق السندي.
عن حممد بن حيىي ،عن أمحد بن حممد ،عن ابن حمبوب ،عن مجيل بن صاحل ،عن أيب
إلي أورعهم
عبيدة احلذاء ،قال :مسعت أبا جعفر
يقول( :واهلل إن أحب أصحابي ّ
وأفقههم وأكتمهم لحديثنا ،وإن أسوأهم عندي حاالً وأمقتهم للذي (الذي) إذا سمع
الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله اشمأز منه وجحده و َّ
كفر من دان به وهو ال يدري
لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا اسند ،فيكون بذلك خارجاً عن واليتنا) ( ).
 حممد بن حيىي العطار القمي:قال عنه النجاشي يف رجاله ص 353رقم ( :649حممد بن حيىي أبو جعفر العطار القمي،
،
شيخ أصحابنا يف زمانه ،ثقة ،عني ،كثري احلديث .له كتب ،منها :كتاب مقتل احلسني
وكتاب النوادر ،أخربين عدة من أصحابنا ،عن ابنه أمحد ،عن أبيه بكتبه).
 -2أمحد بن حممد بن عيسى األشعري:
قال الشيخ الطوسي يف الفهرست ص ...( :96شيخ قم ووجهها وفقيهها غري مدافع .)...
وقال العالمة احللي يف خالصة األقوال ص ( :9وأبو جعفر شيخ قم ووجهها وفقيهها غري
وأبا جعفر الثاين
مدافع ،وكان أيضا الرئيس الذي يلقي السلطان هبا ،ولقى أبا احلسن الرضا
وأبا احلسن العسكري (عليهما السالم) ،وكان ثقة ،وله كتب ذكرناها يف الكتاب الكبري).
وقال عنه احملقق اخلوئي يف معجمه( :أمحد بن حممد أبو جعفر :أمحد بن حممد بن عيسى:
أمحد بن حممد بن عيسى األشعري .روى عن احلسني بن سعيد ... ،إىل أن قال :أقول :هو أمحد
بن حممد بن عيسى األشعري اآليت  ....إىل أن قال - 602 :أمحد بن حممد بن عيسى األشعري
 الكافي :ج 2ص ،222مختصر بصائر الدرجات :ص ،88وسائل الشيعة (آل البيت) :ج 22ص ،82مستدركالوسائل :ج ص ،86الكافي :ج 2ص ،222بحار األنوار :ج 2ص. 80
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القمي :أمحد بن حممد بن عيسى األشعري أمحد بن حممد بن عيسى بن عبد اهلل األشعري .ثقة،
 .وعده من أصحاب اجلواد ،قائالا:
له كتب ،ذكره الشيخ يف رجاله :يف أصحاب الرضا
،
 ،ومن أصحاب اهلادي
أمحد بن حممد بن عيسى األشعري .من أصحاب الرضا
قائالا :أمحد بن حممد بن عيسى األشعري القمي .وقال النجاشي :أمحد بن حممد بن عيسى بن
عبد اهلل بن سعد بن مالك ابن االحوص بن السائب بن مالك بن عامر األشعري ،من بين
ذخران بن عوف ابن اجلماهر بن األشعر ،يكىن أبا جعفر) ( ).
 -3احلسن بن حمبوب:
قال الشيخ الطوسي الفهرست ص 69رقم ( : 92احلسن بن حمبوب السراد ،ويقال له:
 ،وروى عن
الزراد ،ويكىن أبا علي ،موىل جبيلة ،كويف ،ثقة .روى عن أيب احلسن الرضا
 ،وكان جليل القدر ،ويعد يف األركان األربعة يف
ستني رجالا من أصحاب أيب عبد اهلل
عصره).
 -4مجيل بن صاحل:
قال النجاشي يف رجاله ص 21رقم ( :326مجيل بن صاحل االسدي ثقة ،وجه ،روى عن
أيب عبد اهلل وأيب احلسن عليهما السالم).
 -5أبو عبيدة احلذاء:
قال النجاشي يف رجاله ص 10رقم ( :446زياد بن عيسى أبو عبيدة احلذاء كويف ،ثقة،
).
روى عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل عليهما السالم  ...ومات يف حياة أيب عبد اهلل
عن أمحد بن حممد بن عيسى ،عن احلسني بن سعيد وحممد بن خالد الربقي ،عن عبد اهلل
بن جندب ،عن سفيان بن السمط ،قال( :قلت أليب عبد اهلل

 :جعلت فداك ،يأتينا الرجل

من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث باحلديث فنستبشعه .فقال أبو عبد اهلل

 -معجم رجال الحديث  -للسيد الخوئي :ج 2ص.88 ،8

 :يقول لك إني
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قلت الليل أنه نهار والنهار أنه ليل ؟ قلت :ال .قال :فإن قال لك هذا أني قلته فال تكذب

به فإنك إنما تكذبني) ( ).

 أمحد بن حممد بن عيسى:قال الشيخ الطوسي يف الفهرست ص ...( :96شيخ قم ووجهها وفقيهها غري مدافع .)...
وقال العالمة احللي يف خالصة األقوال ص ( :9وأبو جعفر شيخ قم ووجهها وفقيهها غري
وأبا جعفر الثاين
مدافع ،وكان أيضا الرئيس الذي يلقي السلطان هبا ،ولقى أبا احلسن الرضا
وأبا احلسن العسكري (عليهما السالم) ،وكان ثقة ،وله كتب ذكرناها يف الكتاب الكبري).
 -2احلسني بن سعيد:
وثّقه الطوسي يف رجاله ص ،355فقال ...( :صاحب املصنفات أألهوازي ،ثقة).
وقال الطوسي يف الفهرس أيضا ...( :ثقة ،روى عن الرضا وأيب جعفر الثاين وأيب احلسن
 ...وله ثالثون كتابا وذكر أنه روى عنه أمحد بن حممد بن عيسى).
الثالث
ووثقه العالمة احللي يف خالصة األقوال ص ، 4فقال( :ثقة ،عني ،جليل القدر).
وورد يف إسناد كتاب كامل الزيارات ص 41و ص 26وغريمها.
وورد يف إسناد تفسري القمي ج ص 01وغريها.
 -3حممد بن خالد الربقي:
وثقه الشيخ الطوسي يف رجاله ص ،393فقال( :ثقة ،من أصحاب الرضا

).

ووقع يف إسناد كامل الزيارات ص 352و ص 3 6وص 3 6وغريها .وقال عنه احملقق

اخلوئي يف املعجم ج 1ص( :96وقع يف إسناد تفسري القمي ،قوله تعاىل﴿ :ف قد آت ي نا آل
 مختصر بصائر الدرجات  -للحسن بن سليمان الحلي :ص ،20وفي طبعة أخرى :ص ،222بحار األنوار :ج2ص .2
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ِ
اهم ُّملكاً ع ِظيماً﴾( ) .وكذلك يف كامل الزيارات الباب األول
إِب راهيم ال ِكتاب وال ِحكمة وآت ي ن ُ
).
يف ثواب زيارة الرسول واإلمام احلسني
 -4عبد اهلل بن جندب:
قال عنه الطوسي يف رجاله ص( :340عريب ،كويف ،ثقة).
ووثقه العالمة احللي ،وأثىن عليه ثناءا كثريا كثريا ،راجع خالصة األقوال ص. 63
 -5سفيان بن السمط:
قال عنه الشيخ الطوسي يف رجاله ص( :220البجلي ،الكويف أسند عنه).
وعلّق احملقق الداماد على كالم الطوسي قائالا( :ويظهر من ذلك جاللته كما ال خيفى على
املتبحر) (.)2
وهو من مشايخ ابن عمري الذي ال يروي إال عن ثقة ،راجع الكايف ج 9ص ،504وأيض ا
من مشايخ أمحد بن حممد بن أيب نصر البيزنطي ،راجع الكايف للكليين ج 2ص .360وقد أكثر
عنه النقل الثقة عبد اهلل بن جندب ،وهذا قرينة واضحة على وثاقته كما ال خيفى على املطلع.
الصفار :حدثنا حممد بن احلسني ،عن حممد بن إمساعيل ،عن محزة بن بزيع ،عن علي
السناين ،عن أيب احلسن

أنه كتب إليه يف رسالة ...( :وال تقل لما بلغك عنا أو نسب

إلينا هذا باطل وإن كنت تعرفه خالفه فإنك ال تدري لم قلنا وعلى أي وجه وصفة) (.)3
 الصفار:وثّقه النجاشي وغريه.
 -2حممد بن احلسني:
 النساء.82 : -2إثنا عشر رسالة :ج 2ص.28
 -2بصائر الدرجات  -لمحمد بن الحسن الصفار :ص ،888الكافي :ج 8ص ،28بحار األنوار :ج 2ص.268
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وثقه النجاشي ص ،334وكذلك الشيخ الطوسي يف رجاله ص 16و ص  ،36ووقع يف
إسناد كتاب كامل الزيارات ص 93و ص 41و ص.2 0
 -3حممد بن إمساعيل بن بزيغ:
وثقه النجاشي ص 330رقم  .663واعترب العالمة احللي أحد الطرق به صحيح ا حيث قال
يف كتاب خمتلف الشيعة ج 4ص( : 10ثقة ،صحيح ،كويف.)...
 -4محزة بن بزيغ:
وثّقه العالمة احللي يف خالصة األقوال ص  . 2وقال آخرون بأنه واقفي وهذا ال يضر
وعلماء
باالعتماد على قول ما دام ثقة يف نقل احلديث ،كما نص على هذا األئمة األطهار
الرجال.
 -5علي السائي:
وأجابه برسالة من
هو علي بن سويد السائي؛ ألنه هو نفسه الذي كاتب اإلمام الرضا
ضمنها هذا احلديث .وثقه الشيخ الطوسي يف رجاله ص 356رقم  .5320وذكر توثيقه احملقق
اخلوئي يف معجمه رجال احلديث ج 3ص 56رقم .6202
أمحد بن حممد بن خالد الربقي ،عن حممد بن إمساعيل ،عن جعفر بن بشري( ،عن أيب
احلصني) ،عن أيب بصري ،عن أيب جعفر

أو عن أيب عبد اهلل

 ،قال( :ال تكذبوا

الحديث إذا أتاكم به مرجئي وال قدري وال حروري ينسبه إلينا فإنكم ال تدرون لعله شيء

من الحق فيكذب اهلل فوق عرشه) ( ).

 أمحد بن حممد بن خالد الربقي:قال النجاشي( :ثقة يف نفسه يروي عن الضعفاء واعتمد املراسيل وصنف كتب ا منها احملاسن
 .)...وروايته عن الضعفاء ال تضرنا يف هذا احلديث؛ ألنه رواه عن حممد بن إمساعيل وهو ثقة.
 -المحاسن  -ألحمد بن محمد بن خالد البرقي :ج ص ،226علل الشرائع :ج 2ص.288
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وذكر الطوسي نفس ما ذكر النجاشي ،الفهرس ص .92وذكر احملقق اخلوئي يف املعجم ج2
صورات فِي
ص 5رقم ( :363إنه وقع يف إسناد تفسري القمي يف تفسري قوله تعاىلُ ﴿ :حور َّمق ُ
ال ِخي ِام﴾( ) .ووقع أيضا يف إسناد كامل الزيارات البن قولويه ص 94رقم  2 0و ص 259رقم
 364و ص 535رقم .623
 -2حممد بن إمساعيل بن بزيغ:
قال النجاشي ص( :330كان من صاحلي الطائفة وثقاهتم كثري العمل له كتب منها كتاب
ثواب احلج  ...وقال حممد بن عمرو الكشي :كان حممد بن إمساعيل بن بزيغ من رجال أيب
) .وقال الطوسي يف رجاله ص( :394ثقة ،صحيح،
احلسن موسى وأدرك أبا جعفر الثاين
كويف.)...
 -3جعفر بن بشري:
قال النجاشي ص( : 6أبو حممد البجلي الوشاء من زهاد أصحابنا وعبادهم ونساكهم
وكان ثقة وله مسجد يف الكوفة ٍ
باق يف جبيلة إىل اليوم ،وأنا والكثري من أصحابنا إذا وردنا الكوفة
نصلي فيه مع املساجد اليت يرغب يف الصالة فيها ومات جعفر رمحه اهلل باألبواء سنة .206
كان أبو العباس بن نوح يقول كان يلقب فقحة العلم ،روى عن الثقات ورووا عنه  .)...وقال
الطوسي يف الفهرست ص( :62البجلي ثقة جليل القدر .)...وقد وقع يف إسناد كامل الزيارات
ص  45و ص 99و ص 63وغريها ،وكذلك يف تفسري القمي ج 2ص ،259بل قيل إنه ال
يروي إال عن الثقات ،راجع معجم اخلوئي ج ص.96
 -4أبو احلصني األسدي وامسه زهر بن عبد اهلل األسدي:
قال النجاشي ص( : 91زهر بن عبد اهلل األسدي ثقة روى عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل
له كتاب .)...وقال العالمة احللي يف خالصة األقوال ص( : 53زهر بن عبد اهلل األسدي
ثقة روى عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل ).
 -الرحمن.22 :
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 -5أبو بصري:
غين عن التعريف بوثاقته.
ولالختصار سأذكر بعض الروايات بدون التعرض للتحقيق السندي ،وألن الصحيح يف علم
الدراية هو :إن اخلرب إذا كان موافق ا ألخبار صحيحة يعتمد عليه حىت لو كان ضعيف السند أو
بال إسناد أصالا .وهبذا يؤخذ بكل الروايات املوافقة للروايات السابقة واليت أثبتنا صحة سندها ،بل
إن املوضوع الذي حنن بصدده يرقى إىل أقوى مراحل القطع واليقني ،لتواتر الروايات وصحتها ،فال
ميكن للمطلع على علم الدراية رد هذه الروايات أو التشكيك هبا إال إذا كان من املعاندين الذين
جيادلون بال برهان.
عن النيب ( :من رد حديثاً بلغه عني فأنا مخاصمه يوم القيامة ،فإذا بلغكم عني
حديث لم فقولوا :اهلل أعلم) ( ).
وعن النيب

علي متعمداً أورد شيئاً أمرت به فليتبوأ بيتاً في جهنم) (.)2
( :من كذب َّ

وعن أيب جعفر

 ،قال( :يا جابر ،حديثنا صعب مستصعب ،أمرد ذكوان ،وعر

أجرد ،ال يحتمله واهلل إال نبي مرسل ،أو ملك مقرب ،أو مؤمن ممتحن ،فإذا ورد عليك يا
جابر شيء من أمرنا فالن له قلبك فاحمد اهلل ،وإن أنكرته فرده إلينا أهل البيت ،وال تقل:
كيف جاء هذا ؟ وكيف كان وكيف هو ؟ فإن هذا واهلل الشرك باهلل العظيم) (.)3
وعن أيب عبد اهلل

 ،قال( :ما على أحدكم إذا بلغه عنا حديث لم يعط معرفته أن

يقول القول قولهم فيكون قد آمن بسرنا وعالنيتنا) (.)4

مالحظة :إن القانون العام عند أهل البيت هو عدم رد األحاديث بأي سبب كان وهذه هي
الضابطة العامة ،وعند التعارض هناك ضوابط هي:
 بحار األنوار :ج 2ص.2 2 -2بحار األنوار :ج 2ص.2 2
 -2بحار األنوار :ج 2ص.268
 -2مختصر بصائر الدرجات  -للحسن بن سليمان الحلي :ص.20
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إذا كان احلديث معارض ا ملسلمات الكتاب والسنة يرتك.
عن أيب جعفر الثاين

أنه قال :قال رسول اهلل

يف حجة الوداع ...( :فإذا أتاكم

الحديث فاعرضوه على كتاب اهلل وسنتي فما وافق كتاب اهلل وسنتي فخذوا به وما خالف
كتاب اهلل وسنتي فال تأخذوا به .) ( )...

إذا تعارض ما روي عن الشيعة وما روي عن العامة يؤخذ مبا روي عن طرق الشيعة.
عن الصادق

 ...( :دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خالفهم .)2( )..

وورد حديث ا آخر عن نفس اإلمام
إذا ورد مثالا عن اإلمام الصادق
معارض ا
للحديث األول يف حالة عدم معرفتنا مبن هو األول ومن هو األخري نأخذ بأي منهما كما ورد
عن الصادق

حينما سئل عن تعارض األخبار عنهم فأي خرب يؤخذ ،فقال ...( :فبأيهما

أخذتم من باب التسليم وسعكم) (.)3
إذا ورد حديث عن الصادق
املتقدم من املتأخر نأخذ باملتأخر.
عن الصادق

مثالا وورد حديث آخر عنه

( :أرأيت لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قبل فحدثتك بخالفه

بأيهما تأخذ ؟ قلت :آخذ باألخري .فقال له الصادق
إذا جاء حديث عن الصادق
نأخذ حبديث األخري.
عن الصادق

معارض لألول وعرفنا

 :رحمك اهلل) (.)4

مثالا وورد حديث ا آخر معارض ا له عن اإلمام املهدي

حينما سئل( :إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم فبأيهما

نأخذ ؟ فقال :بحديث األخير) (.)5
 بحار األنوار :ج 2ص.228 -2الكافي :ج ص.22
 -2الكافي :ج ص.22
 -2الكافي :ج ص.82
 -8مختصر بصائر الدرجات :ص .22
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وجهونا إىل اإلميان حبديثهم والتصديق به وهو من أعظم درجات اليقني
إن أهل البيت
واإلميان ويأكدون على التفقه يف أحاديثهم:
 ،قال( :تزاوروا فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكراً ألحاديثنا،

عن أيب عبد اهلل

وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض ،فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم ،وإن تركتموها ضللتم

وهلكتم ،فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم) ( ).
وعن الصادق

ألف عابد) (.)2

( :الراوية لحديثنا يبثه في الناس ويسدده في قلوب شيعتنا أفضل من

وعن رسول اهلل ( :يا علي ،إن أعجب الناس إيماناً وأعظمهم يقيناً قوم يكونون في
آخر الزمان لم يلحقوا النبي وحجبتهم الحجة فآمنوا بسواد على بياض) (.)3
وهناك الكثري من الروايات اليت متنع من رد الرواية وتؤكد على التسليم هلا إال ما خالف القرآن
والسنة الثابتة ،تركنا التعرض هلا لالختصار ،فمن أراد اإلحاطة فعليه مبراجعة املطوالت من كتب
احلديث.
وإليكم هذا البيان وهو مأخوذ من كتاب (الرد على منكري أصحاب األئمة):
بسم اهلل الرمحن الرحيم
واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني ،ولعنة اهلل على
أعداء آل حممد من األولني واآلخرين ،ولعنة اهلل على أعداء املهديني اإلثين عشر ومنكريهم إىل
قيام يوم الدين.
قبل فرتة ليست بالبعيدة طلب مكتب السيد حممود احلسين يف اجملر من أنصار اإلمام املهدي
يف اجملر مناظرة علنية ،فوافق األنصار بشرط أن يأيت شخص ميثل السيد حممود احلسين
 الكافي :ج 2ص.2 8 -2بصائر الدرجات :ص. 0
 -2كمال الدين وتمام النعمة  -للصدوق :ج ص ،222إلزام الناصب :ج ص.2 6
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ولديه ختويل رمسي منه ،ولكن طلب مكتب السيد حممود احلسين يف اجملر التنازل عن هذا الشرط
على أن يأيت شخص لديه ختويل من مكتب العمارة وهو ميثل مكتب حممود احلسين بالعمارة.
وبالفعل جاء شخص ميثل مكتب العمارة وناظره الشيخ ناظم العقيلي (حفظه اهلل) ،وأراد
ولكن هذا
شيخ ناظم طرح أدلة دعوة السيد أمحد احلسن وصي ورسول اإلمام املهدي
الشخص اعرتض ومنع الشيخ ناظم من طرح أدلة الدعوة مدعيا أن رواية السمري تنفي أصل
الدعوة ،فلما أفحمه شيخ ناظم العقيلي باألدلة القطعية وسلم هذا الشخص بأن رواية السمري
ال تنفي أصل الدعوة طرح هذا الشخص اعرتاض مفاده إنه مل يثبت وجود األوصياء املهديني يف
 ،مدعيا أن وصية رسول اهلل والروايات اليت تثبت األوصياء
واألئمة
روايات الرسول
املهديني رواهتا كلهم جماهيل ،وأقسم هذا الشخص باهلل العظيم ثالث مرات أن رواهتا جماهيل،
وأخذ يصرخ يف املناظرة وخرج عن اآلداب العامة مث انسحب من املناظرة هبذا االدعاء أي أنه ال
يوجد مهديني وأن رواة روايات األوصياء املهديني جماهيل ،وحنن نريد فقط أن نبني يف هذا
املختصر ملقلدي السيد حممود احلسين أن هؤالء القوم يستحمرونكم ويستغفلونكم ويصرخون بكم
األصول األصول وال أنتم وال هم يعلمون ما األصول حقيقة وما يعمل هبا ،وها هم يعيدون الكرة
﴿يُ ِري ُدون أن يُط ِفئُوا نُور اللَّ ِه
مرة أخرى ويريدون وضعكم يف خندق أعداء اإلمام املهدي
بِأف و ِاه ِهم ويأبى اللَّهُ إَِّال أن يُتِ َّم نُورهُ ولو ك ِره الكافِ ُرون﴾( ).
ها هم يصرخون بكم جماهيل  ..جماهيل ،وهم ال يعرفون شيئا عن سند الروايات ومن وقع يف
طريق سندها ،وليت شعري من هو اجملهول ؟ هؤالء اجلهلة الذين يصرخون بكم أم خرية
واليت نصت على
أصحاب األئمة وخرية علماء الشيعة الذين نقلوا روايات أهل البيت
األوصياء املهديني اإلثين عشر وهي كثرية جدا ،ومنها مخسة روايات وردت يف كتاب الكايف
وهي صحيحة السند بشهادة كثري من
نصت على املهدي األول مع األئمة اإلثنا عشر
علماء الشيعة الذين حققوها يف كتبهم ،إضافة إىل روايات أخرى نصت على املهدي األول مع

 -التوبة.22 :
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تعضدها وحنن نرتك هذه الروايات لألستاذ ضياء الزيدي (حفظه اهلل) ليبينها يف كتابه
األئمة
(املهدي واملهديني) الذي سيصدر قريبا ( ).
وروايات األوصياء املهديني كثرية وحماولة إنكارهم من خالل الطعن يف سند الروايات حماولة
فاشلة ال تنهض وال يتبناها إال من ينصب العداء آلل حممد ؛ ألن نصب العداء للمهديني
هو بعينه نصب العداء لالئمة .
من آل حممد
وإضافة إىل أن روايات املهديني اإلثين عشر حمققة السند عندنا ورواهتا جلهم رواة شيعة روى
عن شيعة وروى عنه الشيعة ،وكثري منهم ممدوح يف كتب الرجال ،ومنهم (حممد بن الفضيل)
الذي قال عنه الشيخ املفيد يف رسالته العددية( :حممد بن الفضيل هو من الرؤساء والفقهاء
األعالم الذين يؤخذ عنهم احلالل) .ومنهم (سعد بن عبد اهلل) قال عنه النجاشي( :سعد بن عبد
اهلل بن أيب خلف األشعري القمي أبو القاسم هو شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجيهها) .ومنهم
(أيب بكر احلضرمي) قال عنه بن شهر آشوب يف املناقب( :أيب بكر احلضرمي هو باب إمامة
) .ومنهم علي بن أمحد بن عمران الدقاق وهو من مشايخ الصدوق ذكره وقال:
الصادق
وهو غين عن املدح والتعريف،
(رضي اهلل عنه) .ومنهم أبو بصري صاحب اإلمام الصادق
ومنهم العامل اجلليل أيب عبد اهلل احلسني بن علي بن سفيان البزوفري الذي روى عنه الشيخ
الطوسي الوصية قال عنه النجاشي( :احلسني بن علي بن سفيان البزوفري :شيخ ثقة جليل).
وهؤالء فقط انتقيناهم من أربع روايات من روايات املهديني ،هي:
عن أيب عبد اهلل

 ،عن آبائه ،عن أمري املؤمنني

الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي

اهلل

 ،قال( :قال رسول اهلل

في

 :يا أبا الحسن ،احضر صحيفة ودواة ،فأملى رسول

وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع فقال :يا علي ،إنه سيكون بعدي إثنا عشر

إماماً ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً ،فأنت يا علي أول اإلثني عشر إمام ،وساق احلديث إىل
إلى ابنه م ح م د المستحفظ من آل محمد  ،فذلك
أن قال :وليسلمها الحسن
إثنا عشر إماماً ،ثم يكون من بعده إثنا عشر مهدياً فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه
 -صدر بالفعل قبل مدة ليست بالقصيرة.
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أول المهديين له ثالثة أسامي ،اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد اهلل وأحمد واالسم الثالث

المهدي ،وهو أول المؤمنين) ( ).
عن الصادق

( :إن منا بعد القائم

إثنا عشر مهدياً من ولد الحسين

) (.)2

عن أيب بصري ،قال( :قلت للصادق جعفر بن حممد (عليهما السالم :يا ابن رسول اهلل ،إين

أنه قال :يكون بعد القائم إثنا عشر إماما ،فقال :إنما قال :إثنا عشر
مسعت من أبيك
مهدياً ،ولم يقل :إثنا عشر إماماً ،ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى مواالتنا ومعرفة
حقنا) (.)3

وعن سعد بن عبد اهلل ،عن أيب عبد اهلل حممد بن أيب عبد اهلل الرازي اجلاموراين ،عن احلسني
 ،قال( :قلت
بن سيف بن عمرية ،عن أبيه سيف ،عن أيب بكر احلضرمي ،عن أيب جعفر
له :أي بقاع األرض أفضل بعد حرم اهلل

وحرم رسوله

؟ فقال :الكوفة يا أبا بكر هي

الزكية الطاهرة ،فيها قبور النبيين المرسلين وغير المرسلين واألوصياء الصادقين ،وفيها
مسجد سهيل الذي لم يبعث اهلل نبياً إال وقد صلى فيه ،ومنها يظهر عدل اهلل ،وفيها يكون
قائمه والقوام من بعده ،وهي منازل النبيين واألوصياء والصالحين) (.)4

وقد تبني مما تقدم ملن يطلب احلق أن هذا الشخص الذي أقسم باهلل العظيم ثالث مرات أن
رواة روايات املهديني كلهم جماهيل كاذب ومفرتي على اهلل ورسوله وصاحب كبرية على رؤوس
األشهاد( ،حيث أقسم ميني غموس فاجرة ثالث مرات) وال سبيل له على إنكارها وهي مصورة
ومسجلة والكل قد شاهده يقسم هذا اليمني اليت تبني مما تقدم أهنا (ميني غموس فاجرة).
وسينشر إن شاء اهلل كتاب مفصل فيه حتقيق سند لروايات املهديني ،وهي يف احلقيقة
 ،كدعاء
عشرات بعضها حىت ال حيتاج النظر يف سندها كوهنا بينة الصدور من املعصوم
 بحار األنوار :ج 82ص ، 22الغيبة للطوسي :ص ، 86غاية المرام :ج 2ص  ،22تاريخ ما بعد الظهور  -للسيدمحمد الصدر :ص.026
 -2بحار األنوار :ج 28ص ، 28مختصر بصائر الدرجات :ص.28
 -2كمال الدين وتمام النعمة  -للشيخ الصدوق :ص.288
 -2كامل الزيارات :ص.20
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والدة اإلمام
الثالث من شعبان املوجود يف مفاتيح اجلنان والذي حدد فيه اإلمام املهدي
يف الثالث من شعبان ،وال يزال الشيعة حيتفلون هبذا اليوم يف كل عام معتمدين على
احلسني
هذه الرواية ،وقد روى هذا الدعاء شيخ الطائفة الطوسي (رمحه اهلل) عن القاسم بن العالء
اهلمداين وطريق الشيخ إىل القاسم بن العالء هو الشيخ حممد بن النعمان املفيد واحلسني بن عبيد
اهلل الغضائري عن حممد بن أمحد الصفواين.
فالشيخ الطوسي (رمحه اهلل) غين عن التعريف وكذا الشيخ املفيد غين عن التعريف والشيخ
احلسني بن عبيد اهلل بن إبراهيم الغضائري من كبار علماء الشيعة (وهو صاحب كتب التسليم
على أمري املؤمنني بإمرة املؤمنني ،ومناسك احلج ،وغريها من كتب الشيعة) ،وهو أستاذ الشيخ
الطوسي وأستاذ النجاشي ،واحلقيقة أن الغضائري غين عن التعريف فالطوسي واملفيد كالمها شيخ
هذه الطائفة وفقيهها والغضائري أستاذهم.
وحممد بن أمحد الصفواين ،قال عنه اخلوئي (رمحه اهلل)( :أبو عبد اهلل روي عن علي بن
إبراهيم وروي عنه الشريف أبو حممد احلسن بن أمحد بن القاسم العلوي احملمدي  -مشيخة
التهذيب .يف طريقه إىل الفضل بن شاذان) .وقد صحح السيد اخلوئي (رمحه اهلل) الرواية عنه
وترحم عليه حيث قال يف املعجم ...( :وروي حممد بن حممد بن النعمان ،واحلسني بن عبيد اهلل،
عن حممد بن أمحد الصفواين (رمحه اهلل) قال :رأيت القاسم بن العالء وقد ع رمر مائة وسبع عشرة
سنة ،منها مثانون سنة صحيح العينني لقي موالنا أبا احلسن وأبا حممد العسكريني (عليهما
السالم) ( ...احلديث) ،والرواية صحيحة وهي مشتملة على ما يدل على جاللة القاسم بن
 .وكونه مورد عنايته )...انتهى كالم اخلوئي (رمحه اهلل).
العالء واختصاصه باإلمام
وقال الشهيد األول (رمحه اهلل) يف الذكرى عن الصفواين( :الشيخ اجلليل ذو املناقب واملآثر
أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الصفواين ،)...والصفواين هو صاحب كتاب التعريف املشهور .فتبني
أن طريق هذه الرواية هو هذا :الطوسي عن املفيد ،والغضائري عن الصفواين ،عن القاسم بن
 ،فالرواية رواها الشيخ اجلليل الطوسي فقيه هذه الطائفة ورئيسها
العالء ،عن اإلمام املهدي
عن القاسم بن العالء اهلمداين صاحب اإلمام اهلادي ووكيل اإلمام العسكري ووكيل اإلمام
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بنفسه وقد سلم الشيخ الطوسي بصدور الدعاء
املهدي  ،وقد مدحه اإلمام املهدي
وطريق الطوسي إليه هو فقهاء هذه الطائفة ورؤسائها املفيد والغضائري
عن اإلمام
والصفواين.
والرواية هي ...( :اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم الموعود بشهادته ...
المعوض من قتله إن األئمة من نسله ،والشفاء في تربته ،والفوز معه في أوبته ،واألوصياء
من عترته بعد قائمهم وغيبته ،حتى يدركوا األوتار ،ويثأروا الثار ،ويرضوا الجبار ،ويكونوا
خير أنصار ،صلى اهلل عليهم مع اختالف الليل والنهار .اللهم فبحقهم إليك أتوسل وأسأل

 .) ( )...واملنت بني يف النص على املهديني أوصياء اإلمام املهدي
ويثأروا الثار ويرضوا اجلبار ويكونوا خري أنصار.

فهذه الرواية ال حتتاج إىل سند؛ ألن متنها يدل على قائلها وهو املعصوم
بينا سندها وصحته.

وأهنم يدركوا األوتار
ومع ذلك فقد

وأيض ا خنتار من مفاتيح اجلنان إضافة إىل دعاء الثالث من شعبان الصالة على حممد وآل
حممد يوم اجلمعة اليت رواها الضراب ،وفيها ذكر املهديني والدعاء هلم ويسميهم األئمة من ولد
اإلمام املهدي

 ...( :واألئمة من ولده .)...

واخرتنا هاتني الروايتني من مفاتيح اجلنان لتوفره لدى اجلميع وسهولة االطالع عليها لكل
شيعي لديه كتاب مفاتيح اجلنان ،وسند الرواية هذا:
الشيخ الطوسي (شيخ الطائفة ورئيسها غين عن التعريف) ،عن أمحد بن علي الرازي (قال
الشيخ احلر يف تذكرة املتبحرين :الشيخ أمحد بن علي الرازي كان فاضالا عاملا وفقيها روي عن ابن
شهر آشوب) ،عن احلسني بن حممد بن عامر األشعري (قال اخلوئي :هو ثقة ،ووثقه النجاشي،
وذكره العالمة وقال اعتمد على روايته) ،عن يعقوب بن يوسف الضراب (فقيه من مشايخ

 -مفاتيح الجنان في أعمال الثالث من شعبان :ص.2 8
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الصدوق وهو يعقوب بن يوسف الفقيه شيخ أهل الري كما هو مذكور يف أمايل الشيخ
.
الصدوق) ،عن اإلمام املهدي
(اللهم صل على محمد سيد المرسلين  ...وصل على وليك (أي اإلمام املهدي

)

ووالة عهدك واألئمة من ولده ومد في أعمارهم ،وزد في آجالهم ،وبلغهم أقصى آمالهم

ديناً ودنيا وآخرة .) ( )...

عن هذه
وقال السيد ابن طاووس وهو من فقهاء الشيعة والذي التقى باإلمام املهدي
الصالة( :وإن تركت تعقيب العصر يوم اجلمعة لعذر من األعذار فال ترتك هذه الصالة أبدا ألمر
عليه) ،فأي سبيل إلنكارها وهذا هو سندها صحيح ونقلها كبار علماء الشيعة
أطلعنا اهلل
.
يف مصنفاهتم ومدحها السيد ابن طاووس ومتنها دال على صدورها من املعصوم
ونكتفي يف هذا البيان املختصر هباتني الروايتني من مفاتيح اجلنان املتوفر لدى معظم الشيعة
ف بِالح ِّق على الب ِ
اط ِل ف يدمغُهُ فِإذا ُهو ز ِاهق ول ُك ُم الوي ُل
لبيان احلق ودحض الباطل ﴿بل ن ق ِذ ُ
ِم َّما ت ِ
ص ُفون﴾(.)2
وحنن بعد هذا البيان املختصر نطالب حممود احلسين ومكتبه باخلصوص ومكتب العمارة
واجملر باألخص بإصدار بيان رمسي خمتوم يصرح فيه السيد حممود احلسين أو من ميثله مباشراة بأن
االعتقاد باملهديني اعتقاد باطل وأن الروايات اليت نصت على املهديني اإلثين عشر بعد اإلمام
روايات غري صحيحة ورواهتا جماهيل ،وإذا مل يصدر هذا البيان يثبت لعامة الناس
املهدي
وباخلصوص إىل مقلدين حممود احلسين أن الروايات صحيحة ووكالء السيد حممود احلسين يكذبون
واحتقارا
بل ويقسمون باهلل العظيم مرات عديدة كذب ا وزورا وهبتان ا وطعن ا بأصحاب األئمة
حقدا على املهديني الذين هم من آل حممد ،حيث
لشأهنم ،بل وحتقريا لروايات أهل البيت
إن قسم هذا الشخص باهلل العظيم ثالث مرات على أن رواة األحاديث الدالة على أوصياء
املهديني اإلثين عشر كلهم جماهيل ،وكرر هذه الكلمة بقصد إستحمار
اإلمام املهدي
 مفاتيح الجنان :ص.82 -2األنبياء. 8 :
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مقلدي حممود احلسين واستغفاهلم وسكوت مكتب العمارة على هذا القسم الكاذب يدل على
موافقتهم له ورضاهم به.
وبعد هذه املدة ال بد أن مجع من وكالء حممود احلسين قد اطلعوا على هذا القسم املوثق
واملصور ،فلم يصدر من أحدهم اعرتاض على إنكار هذا اجلاهل للمهديني .فتبني أهنم يبيعون
دينهم ويوافقونه ،فإذا كان عن جهل فقد أزحناه وبيرنا هلم احلق ،وإذا كان عن علم وعناد ومكابرة
ال يرحم الظاملني وأعداء أبناءه املهديني ،
فليعدوا أنفسهم للحساب وسيف املهدي
وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني ولعنة اهلل على منكري األئمة واملهديني إىل قيام
يوم الدين.
ولتتم الفائدة من هذا املختصر نورد ما كتبه العلماء األعالم الفقيه اجلليل السيد املرتضى
(رمحه اهلل) والفقيه اجلليل السيد حممد حممد صادق الصدر (رمحه اهلل) حيث يثبتون األئمة ومن
بعدهم املهديني  ...ومن أراد املزيد فليقرأ الرد الكامل يف (الرد على منكر أصحاب األئمة).
أنصار اإلمام املهدي
(مكن اهلل له يف األرض)
 /3شعبان 429 /هـ  .ق

***
ويقول( :سند الرواية :إن هذه الرواية ضعيفة من ناحية السند حيث إهنا مرسلة إذ ذُكرت عن

مجاعة وهذه اجلماعة غري معروفة ،وأيضا إن الرواة املذكورة أمسائهم جماهيل مبعىن أن كتب الرجال
مل تذكرهم أو ذكرهتم ومل توثقهم ،وهم كل من :علي بن احلسني ،أمحد بن حممد بن اخلليل،
جعفر بن أمحد املصري ،عمه احلسن بن علي ،أبيه).
أقول :بل إن هذه الرواية مسندة وغري مرسلة والصرخية كشفوا عن جهلهم عندما وصفوها

باإلرسال ،فاجلماعة اليت روى عنهم الشيخ الطوسي قد بني أمسائهم يف مناسبات أخرى ،ومها
أمحد بن عبدون واحلسني بن عبيد اهلل الغضائري ،ومها من الثقاة؛ ألهنما من مشايخ النجاشي،
وهاك ما كتبه صاحب كتاب دفاع ا عن الوصية:
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والدليل على أن الشيخ الطوسي ينقل عن كتاب احلسني بن علي بن سفيان البزوفري هو ما
نقله عنه احلر العاملي من أنه يبتدأ يف سند الروايات بذكر املصنف الذي أخذ اخلرب من كتابه،
ومن املعلوم أنه ابتدأ يف رواية الوصية باحلسني البزوفري فيدل على أنه أخذه من كتابه ،مث ذكر
طريقه إىل ذلك الكتاب حيث قال( :وما ذكرته عن أيب عبد اهلل احلسني بن سفيان البزوفري فقد
أخربين به أمحد أبن عبدون واحلسني بن عبيد اهلل (الفضائري) عنه) ( ).
وإليك نص كالم احلر العاملي عن الشيخ الطوسي( :قال الشيخ الطوسي"قدس سره" يف
آخر (التهذيب) بعد ما ذكر أنه اقتصر من إيراد األخبار على االبتداء بذكر املصنف الذي أخذ
اخلرب من كتابه ،أو صاحب األصل الذي أخذ احلديث من أصله :وحنن نذكر الطرق اليت يتوصل
هبا إىل رواية هذه األصول واملصنفات ونذكرها على غاية ما ميكن من االختصار ،لتخرج األخبار
بذلك عن حد املراسيل وتلحق بباب املسندات .)2( )...
وإليك أيضا هذا االقتباس من نفس الكتاب:
الفائدة اخلامسة :والظاهر أن الشيخ الطوسي قد نقلها من كتاب احلسني بن علي بن سفيان
البزوفري وهو من الثقات فيكون كتابه معتمد ،وقد ذكر الشيخ الطوسي طريقه إىل هذا الكتاب
كما نقله عنه احلر العاملي فقال( :وما ذكرته عن أيب عبد اهلل احلسني بن سفيان البزوفري فقد
أخربين به أمحد ابن عبدون واحلسني بن عبيد اهلل ،عنه) (.)3
والبزوفري قال عنه العالمة( :شيخ ،ثقة ،جليل ،من أصحابنا وزاد العالمة:خاص) (.)4
وقال عنه النجاشي( :شيخ ثقة جليل من أصحابنا له كتب  -مث عد كتبه  -روى عنه املفيد
وأبو عبد اهلل احلسني بن عبيد اهلل الغضائري وغريهم .)5( )...

 خاتمة الوسائل :ص.26 -2خاتمة الوسائل :ص.2
 -2خاتمة الوسائل :ص.26
 -2خاتمة الوسائل :ص. 22
 -8هامش خاتمة الوسائل :ص.22
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وقد نقل السيد حممد الصدر يف املوسوعة بأن البزوفري أحد وكالء اإلمام املهدي
فقال( :احلسني بن علي بن سفيان :بن خالد بن سفيان .أبو عبد اهلل البزوفري .شيخ جليل من
أصحابنا .له كتب ،روى الشيخ يف الغيبة عن بعض العلويني مساه .قال :كنت مبدينة قم فجرى
بني إخواننا كالم يف أمر رجل أنكر ولده .فأنفذوا إىل الشيخ (صانه اهلل) وكنت حاضرا عنده
(أيده اهلل) فدفع إليه الكتاب فلم يقرأه ،وأمره أن يذهب إىل أيب عبد اهلل البزوفري (أعزه اهلل)
ليجيب عن الكتاب .فصار إليه وأنا حاضر .فقال أبو عبد اهلل :الولد ولده وواقعها يف يوم كذا
وكذا يف موضع كذا وكذا فقل له فليجعل امسه حممدا .فرجع الرسول وعرفهم ،ووضح عندهم
القول .وولد الولد ومسي حممدا) وقد نقلنا مضمون هذا اخلرب فيما سبق .وهو يدل بوضوح على
ولو بالواسطة .فيدل على أنه وكيالا يف اجلملة.
استسقاء هذه املعلومات من اإلمام املهدي
ومن هنا قال اجمللسي يف البحار تعليقا على هذا اخلرب :يظهر منه إن البزوفري كان من السفراء ومل
ينقل .) ( )...
فرببكم هل يتوقع من هكذا رجل غاية يف الوثاقة والعدالة أن ينقل رواية ضعيفة أو موضوعة،
أضف إىل ذلك أنه من أصحاب الكتب املعتمدة وقد نقل الشيخ الطوسي رواية الوصية من أحد
كتبه ،وطريقه إليه هو :أمحد بن عبدون واحلسني بن عبيد اهلل الغضائري .ومها من الثقات؛ ألهنما
من مشايخ النجاشي .ومن كتب البزوفري :كتاب احلج ،وكتاب ثواب األعمال ،وكتاب أحكام
العبيد ،وكتاب الرد على الواقفة ،وكتاب سرية النيب واألئمة ...كما ذكرها النجاشي يف رجاله
ص 34وقال :أخربنا جبميع كتبه أمحد بن عبد الواحد أبو عبد اهلل البزاز عنه.
،
وهبذا تكون رواية الوصية منقولة من كتب احلديث املعتربة اليت ألفها ثقات األئمة
وبذلك تكون قطعية الصدور بغض النظر عن وثاقة رجال سندها.كما صرح بذلك كبار العلماء.
أضف إىل ذلك أيضا أن احلسني بن علي املصري أحد رواة الوصية هو من أصحاب
الكتب ،فالبد أن تكون رواية الوصية أيض ا منقولة من كتبه واليت أحدها كتاب اإلمامة ،وهذا
دليل آخر يضاف لصاحل رواية الوصية ،وسيأيت ذكر ذلك إن شاء اهلل تعاىل.
 -الغيبة الصغرى :ص.822
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إذن ،فالرجل من أصحاب الكتب واألصول املعتمدة لوثاقته وجاللته ورواية الثقات عنه
كالشيخ املفيد وابن الغضائري وابن عبدون ،وهم أبرع من كتب يف علم الرجال وال ميكن بل ال
يتوقع منهم أن يرووا عن كتاب أو أصل غري معتمد ،وهم الذين يعيبون ويشنعون على من يفعل
ذلك ،بل يضعفون من يفعل ذلك من الرواة ،وما دام أن الشيخ الطوسي قد نقل رواية الوصية
من كتاب البزوفري الثقة اجلليل املعتمد فهذا وحده كاف يف إثبات صحة رواية الوصية ،وال حاجة
إىل التطرق لرجال السند ،وإثبات وثاقتهم ،زيادة قرينة إىل القرائن األخرى ،وال تتوقف عليه صحة
الوصية،كما كررت ذلك مرارا.
أقول :وسيأيت يف مستقبل هذا البحث أن مضمون رواية الوصية متواتر من حيث املعىن،
ولكن ال بأس هنا من التعريج قليالا على املنهج الصحيح يف حتقيق الروايات الذي يبين عليه
أساطني علماء املذهب من قبيل الطوسي والعاملي وغريهم ،وهذا املنهج يقوم على تقسيم
األحاديث قطعية الصدور إىل نوعني :احلديث املتواتر ،واحلديث احملفوف بالقرائن املؤيدة .ولو
تنزلنا جدالا عن التواتر املعنوي ملضمون رواية الوصية فإن باإلمكان مجع الكثري من القرائن املؤيدة
لصدور الرواية ،وإليك بعض هذه القرائن منقولة عن كتاب (دفاعا عن الوصية):
قرائن صحة رواية الوصية:
القرينة األولى :موافقة رواية الوصية للقرآن الكرمي ،فقد اتفق اجلميع على اختالف مذاهبهم
بوجوب االعتماد على الرواية إذا كانت موافقة للقرآن الكرمي حىت إذا احتوى سندها على ضعف،
بل حىت إذا مل يكن هلا إسناد أصالا ،وقد نصت الكثري من الروايات على ذلك ،منها ما ورد عن

الرسول

( :أيها الناس ،ما جاءكم عني يوافق كتاب اهلل فأنا قلته ،وما جاءكم (عني)

بخالف كتاب اهلل فلم أقله) ( ).

 -تفسير البرهان :ج ص.22
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ومنها ما رواه ابن أيب يعفور ،قال( :سألت أبا عبد اهلل

عن اختالف احلديث يرويه من

نثق به ومنهم من ال نثق به ،قال :إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب اهلل

أو من قول رسول اهلل

وإال فالذي جاءكم به أولى به) ( ).

ت
وشاهد الوصية من القرآن الكرمي هو قوله تعاىلُ ﴿ :كتِب علي ُكم إِذا حضر أحد ُك ُم المو ُ
صيَّةُ لِلوالِدي ِن واألق ربِين بِالمعر ِ
إِن ت رك خيراً الو ِ
وف ح ّقاً على ال ُمت َِّقين﴾( .)2فهذه اآلية صرحية
ُ
بوجوب الوصية عند االحتضار ،واكرر (عند االحتضار) أي عندما حيضر الناس املوت.

وال يوجد أي نص لوصية الرسول ليلة وفاته غري الرواية اليت نقلها الشيخ الطوسي واليت
تنص على األئمة واملهديني  ،فمن رد هذه الوصية أو شكك هبا فقد حكم على الرسول
ت إِن ت رك خيراً الو ِ
صيَّةُ
بأنه خالف قوله تعاىلُ ﴿ :كتِب علي ُكم إِذا حضر أحد ُك ُم المو ُ
لِلوالِدي ِن واألق ربِين بِالمعر ِ
وف ح ّقاً على ال ُمت َِّقين﴾()3؛ ألن الرسول هو أول مطبق لشريعة
ُ
اهلل تعاىل وال يقول ما ال يفعل فكيف يرتك أمر اهلل تعاىل بالوصية عند املوت وهذا ال يقول به إال
كافر مبا أنزل على حممد .
وقد حصل نقاش طويل بني الشيعة وأبناء العامة يف هذه املسألة ،فالسنة يقولون بعدم وجود
عند وفاته ،والشيعة يقولون بوجود الوصية ،والعجب أن بعض الشيعة اليوم
وصية للرسول
رجعوا إىل مقالة أبناء العامة وأخذوا يشككون بوصية رسول اهلل ليلة وفاته ،فإذا كذبوا هذه
الرواية فليأتوا برواية أخرى تذكر نص وصية رسول اهلل ليلة وفاته ولن يأتوا بذلك؛ ألهنا اليتيمة
الوحيدة.
وبذلك يثبت باليقني صحة رواية وصية رسول اهلل ؛ ألهنا املصداق الوحيد لآلية السابقة،
ومن ردها أو شكك بصحتها فهو راد على اهلل تعاىل وعلى رسوله بل يتهم الرسول بأنه
ختم عمله مبعصية (وحاشاه)؛ ألنه روي عنه بأنه من مات ومل يوص فقد ختم عمله مبعصية،

 تفسير البرهان :ج ص.22 -2البقرة. 86 :
 -2البقرة. 86 :
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ويف رواية أخرى مات ميتة جاهلية ،فانظروا إىل أي نتيجة جركم اهلوى والتعصب األعمى ،وكفى
بذلك فضيحة وعارا على من يشكك برواية وصية رسول اهلل .
والشاهد الثاين لرواية الوصية من القرآن الكرمي قوله تعاىل﴿ :يا أيُّها الَّ ِذين آمنُوا شهادةُ
ان ذوا عد ٍل ِمن ُكم أو آخر ِ
صيَّ ِة اث ن ِ
ت ِحين الو ِ
ان ِمن
ب ينِ ُكم إِذا حضر أحد ُك ُم المو ُ
غي ِرُكم﴾( ) .وهنا إضافة إىل وجوب الوصية عند املوت أضيف شرط آخر وهو اإلشهاد عليها
باثنني من العدول عند اإلمكان وإال فمن غريمها ،وهذا ما فعله الرسول عندما أوصى بوصيته
يف ليلة وفاته ،فقد أشهد عليها سلمان الفارسي وأبا ذر الغفاري
لعلي ابن أيب طالب
يف حماججته مع طلحة وقد روى ذلك
 ،كما نص على ذلك أمري املؤمنني
واملقداد

سليم ابن قيس اهلاليل يف كتابه املشهور.
والشاهد الثالث قوله تعاىل﴿ :ما ي نظُرون إَِّال صيحةً و ِ
ص ُمون
احدةً تأ ُخ ُذ ُهم و ُهم ي ِخ ِّ
ُ
فال يست ِطيعون ت و ِ
صيةً وال إِلى أهلِ ِهم ي رِجعُون﴾( .)2حيث وصف اهلل تعاىل أولئك الذين كذبوا
ُ

الرسل وحاربوهم بأهنم ال يستطيعون توصية ،أي ال ميهلهم اهلل تعاىل وقتا لكي يوصوا إىل أهليهم،
وال خيفى أن ذلك ذما هلؤالء وسوء عاقبة ،وال خيفى أيضا أن الوصية اليت نفاها اهلل تعاىل عن
هؤالء املعذبني هي الوصية عند املوت بدليل سياق اآلية اليت تتحدث عن هالكهم بصيحة واحدة
بغتة فجأة ،وما دام أن عدم التوفيق للوصية عند املوت يعترب عالمة من عالمات املغضوب
عليهم ،فال بد أن ال يتصف بذلك املؤمنون أي إن املؤمنني يستطيعون التوصية عند املوت أي
ميهلهم اهلل تعاىل إىل أن يوصوا إىل أهليهم مث يقبض أرواحهم.
وعلى ذلك البد أن يكون الرسول قد أوصى ليلة وفاته ،وال يوجد أي نص لتلك الوصية
غري رواية الوصية اليت هي موضوع البحث ،فيتعني بالقطع واليقني صحة رواية الوصية بغض النظر
عن رجال السند بل حىت لو ثبت أن رجال سندها كلهم فاسقون (وحاشاهم) ،بدليل قول اإلمام

 المائدة. 60 : -2يس.86 – 28 :
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الصادق

حملمد بن مسلم( :يا محمد ،ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن

فخذ به ،وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فال تأخذ به) ( ).

وموافقة رواية الوصية للقرآن الكرمي قرينة قطعية على صحتها وال حاجة إىل أي قرينة أخرى،
ولكن سأذكر بعض القرائن األخرى لزيادة احلجة
واألئمة
وهذا ما نص عليه الرسول
على هؤالء املرتابني الذين كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه ،كما ذمهم اهلل تعاىل بقوله﴿ :بل ك َّذبُوا بِما
لم يُ ِحيطُوا بِ ِعل ِم ِه ول َّما يأتِ ِهم تأ ِويلُهُ﴾(.)2
أضف إىل كل هذا ،فإ ّن رواية الوصية موافقة للقرآن والسنة الصحيحة من جهات أخرى
وكما يأيت:
إىل يوم
موافقة الوصية للقرآن والسنة الثابتة ،حيث ثبت أن اإلمامة يف عقب احلسني
القيامة ال جتمع يف أخوين بعد احلسن واحلسني ،وإمنا هي يف األعقاب وأعقاب األعقاب من ذرية
إىل يوم القيامة.
احلسني
 ،وقد دلت الروايات على بقاء
ومن املعلوم أن القيامة ال تقوم على اإلمام املهدي
التكليف بعد اإلمام املهدي لفرتة طويلة ،فال بد من وجود إمام؛ ألن األرض ال ختلو من إمام،
ولو خلت لساخت بأهلها كما تواتر عن أهل البيت .
قال( :قلت له :يا ابن رسول اهلل ،فأخربين عن

عن املفضل يف خرب عن اإلمام الصادق
قول اهلل ﴿ :وجعلها كلِمةً باقِيةً فِي ع ِقبِ ِه﴾( .)3قال :يعني بذلك اإلمامة جعلها اهلل في

عقب الحسين إلى يوم القيامة .)4( )...
وعن أمري املؤمنني

 ،قال :قال رسول اهلل

( :أني مخلف فيكم الثقلين كتاب اهلل

علي الحوض كهاتين  -وضم بني سبابتيه -
وعترتي أهل بيتي .وأنهما لن يفترقا حتى يردا َّ
 تفسير البرهان :ج ص.22 -2يونس.28 :
 -2الزخرف.28 :
 -2معاني األخبار :ص. 20
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فقام إليه جابر ابن عبد اهلل األنصاري ،فقال :يا رسول اهلل ،ومن عرتتك ؟ قال :علي والحسن
والحسين واألئمة من ولد الحسين إلى يوم القيامة) ( ).

أنه قال( :ال تعود اإلمامة في أخوين بعد الحسن والحسين أبداً،
وعن أيب عبد اهلل
ض ُهم أولى بِب ع ٍ
ض
إنما جرت من علي بن الحسين كما قال اهلل تبارك وتعالى﴿ :األرحاِم ب ع ُ
فِي كِت ِ
إال في األعقاب وأعقاب
اب اللّ ِه﴾( .)2فال تكون بعد علي بن الحسين

األعقاب)(.)3

وهبذا تكون الوصية موافقة للقرآن والسنة ،فهي تتكفل ببيان تكليف األئمة إىل يوم القيامة
يف كيفية
جتاه األوصياء ،وهذا وحده قرينة قطعية على صحتها ،فقد ورد عن أهل البيت
األخذ باألخبار ما معناه (ما وجدمت له شاهدا يف القرآن فخذوا به).
القرينة الثانية :رويت هذه الرواية (الوصية) يف أحد الكتب املعتمد عليها وهو كتاب الغيبة
للشيخ الطوسي رئيس الطائفة العامل النحرير يف احلديث وطرقه ورجاله ،وقد تقدم كالمه وشهادته
بصحة روايات كتبه وأنه ال يعمل وال يستدل برواية غري معتربة ،وقد صرح احلر العاملي يف خامتة
الوسائل بأن كتاب الغيبة للشيخ الطوسي من الكتب املعتمد عليها ،وهبذا تكون رواية الوصية
يف كتابه (الغيبة)
مفروغ من صحتها؛ ألن الشيخ الطوسي استدل هبا على إمامة األئمة
والكل تعرتف بأنه من أوثق كتب احلديث وعليه املعول وإليه املرجع.
والظاهر أن الشيخ الطوسي روى الوصية من أحد كتب الشيخ البزوفري الثقة اجلليل بواسطة
أمحد بن عبدون والغضائري ،وكتب البزوفري تعترب من الكتب املعتمدة كما سيأيت بيانه.
القرينة الثالثة :نصت كثري من الروايات على مضمون رواية الوصية بلغت حد التواتر ،حيث
وردت الكثري من الروايات الصحيحة اليت تنص على ذرية اإلمام املهدي

 معاني األخبار :ص .8 -2األنفال.28 :
 -2الكافي :ج ص.2 0
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ذكر بعض الروايات؛ ألنين قد ذكرت الكثري منها يف كتاب (الرد احلاسم) ،وكذلك سردها
األستاذ ضياء الزيدي يف كتاب (املهدي واملهديون) ،فمن أراد اإلحاطة فلرياجع.
 -عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل (عليهما السالم) ،يف رواية صحيحة يف ذكر الكوفة ،قال:

( ...فيها مسجد سهيل الذي لم يبعث اهلل نبياً إال وقد صلى فيه ،ومنها يظهر عدل اهلل،
وفيها يكون قائمه والقوام من بعده ،وهي منازل النبيين واألوصياء والصالحين) ( ).
 :يا ابن رسول
 -2عن أيب بصري يف رواية موثقة ،قال( :قلت للصادق جعفر بن حممد
:
أنه قال :يكون بعد القائم إثنا عشر إماما ،فقال الصادق
اهلل ،إين مسعت من أبيك
قد قال :إثنا عشر مهدياً ولم يقل إثنا عشر إماماً ،ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى

مواالتنا ومعرفة حقنا) (.)2

 -3عن اإلمام الصادق
)(.)3

( :إن منا بعد القائم إثنا عشر مهدياً من ولد الحسين

 -4احلديث الصحيح عن أيب محزة ،عن الصادق

يف حديث طويل ،قال ...( :يا أبا

حمزة ،إن منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ذرية الحسين
 -5عن علي بن احلسني

مهدياً)(.)5

) (.)4

أنه قال( :يقوم القائم منا ثم يكون بعده إثنا عشر
( :اللهم أدفع عن وليك  ...اللهم

 -9الدعاء الوارد بسند صحيح عن اإلمام الرضا
أعطه في نفسه وأهله وول ِده وذريته وأمته وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه ...

صل على والة عهده واألئمة من بعده .)9( )...
اللهم ِّ
 كامل الزيارات :ص.20 -2كمال الدين وتمام النعمة :ص.288
 -2بحار األنوار :ج 82ص. 28
 -2غيبة الطوسي :ص ،268بحار األنوار :ج 82ص. 28
 -8شرح األخبار :ج 2ص.266
 -0مفاتيح الجنان :ص. 0
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وذكر املريزا النوري (رمحه اهلل) أن هذا الدعاء ورد بعدة أسانيد معتربة صحيحة ،حيث قال:
(روى مجاعة كثرية من العلماء منهم الشيخ الطوسي يف املصباح والسيد ابن طاووس يف مجال
كان يأمر
األسبوع بأسانيد معتربة صحيحة وغريها عن يونس بن عبد الرمحن :أن الرضا
هبذا.) ( ).... :
بالدعاء لصاحب األمر
 -1توقيع الضراب الوارد عن اإلمام املهدي ،قال فيه ...( :اللهم أعطه في نفسه وذريته
وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه ،وتسر به نفسه ...

وصل على وليك ووالة عهده واألئمة من ولده .)2( )...
إىل قولهَّ :

وقد وصف املريزا النوري هذا التوقيع قائالا( :وقد روي هذا اخلرب الشريف يف عدة كتب معتربة
للقدماء بأسانيد متعددة  ...ومل يعني وقت لقراءة هذه الصلوات والدعاء يف خرب من األخبار إال
ما قاله السيد رضي الدين علي بن طاووس يف مجال األسبوع بعد ذكره التعقيبات املأثورة لصالة
العصر من يوم اجلمعة قال ..." :إذا تركت تعقيب عصر يوم اجلمعة لعذر فال ترتكها أبدا ألمر
عليه" .ويستفاد من هذا الكالم الشريف أنه حصل له من صاحب األمر صلوات
أطلعنا اهلل
مفتوح
اهلل عليه شيء يف هذا الباب وال يستبعد منه ذلك كما صرح هو أن الباب إليه
.)3()...
 ،وهذا هو مضمون
وغريها الكثري من الروايات اليت تنص على ذرية اإلمام املهدي
 ،وهذا
الوصية حيث نصت على إثنا عشر إمام وإثنا عشر مهدي ا من ذرية اإلمام املهدي
املعىن فاق التواتر يف الروايات ،وهذا قرينة قطعية على صحة رواية الوصية ،بل إن اخلرب حىت لو
كان ضعيفا وعضده خرب صحيح السند بنفس مضمونه حيكم بصحته،كما نص على ذلك
الشيخ الطوسي وغريه من العلماء ،بل هو املشهور واملتفق عليه.
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معىن ،وال ميكن االلتفات إىل نعيق البعض ،الذين
وهبذا تكون رواية الوصية صحيحة ومتواتر ا
امتطتهم الشياطني وجعلتهم طريقا وأداة لرد روايات أهل البيت ،وبذلك يكونون خارجني عن
.
والية أهل البيت  .كما ورد يف اخلرب الصحيح عن اإلمام الباقر
لي أورعهم وأفقههم وأكتمهم
عن الباقر
أنه قال( :واهلل إن أحب أصحابي إ َّ
لحديثنا ،وإن أسوأهم عندي حاالً وأمقتهم الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا
فلم يعقله اشمأز منه وجحده وك ّفر من دان به ،وهو ال يدري لعل الحديث من عندنا خرج

وإلينا أسند ،فيكون بذلك خارجاً عن واليتنا) ( ).

القرينة الرابعة :عدم وجود أي رواية معارضة لنص الوصية ،وهذه قرينة قطعية أيضا بغض

النظر عن أي شيء آخر ،وقد ذكر هذه القرينة احلر العاملي يف خامتة الوسائل عند تعداد
القرائن ،فقال( :ومنها :عدم وجود معارض ،فإن ذلك قرينة واضحة وقد ذكر الشيخ (الطوسي)
أنه يكون جممع ا عليه؛ ألنه لوال ذلك لنقلوا له معارض ا ،صرح بذلك يف مواضع :منها يف أول
االستبصار ،وقد نقله الشهيد يف "الذكرى عن الصدوق وارتضاه") (.)2
وأحتدى كل شخص أن يأيت ولو برواية واحدة قطعية الداللة تعارض رواية وصية الرسول
يف ليلة وفاته.
القرينة الخامسة :عدم احتماهلا للتقية ،فإن الرواية إذا كانت خمالفة ألصل املذهب وموافقة
لغريه من املذاهب حيتمل أن اإلمام قد قاهلا تقية من أعداءه ،وأما إذا كانت موافقة ألصل املذهب
وخمالفة لغريه فينتفي هذا االحتمال.
ومن الواضح أن رواية الوصية قد نصت على أن اإلمامة واخلالفة بعد رسول اهلل يف آل
بيته األئمة واملهديني ،وقد مسى الرسول فيها األئمة واحدا بعد اآلخر إىل اإلمام املهدي مث ذريته
من بعده ومسى أوهلم وهو أمحد ،وهذا غري موافق ألي مذهب من املذاهب املعاصرة للرسول
فال حيتمل أبدا صدورها للتقية ،وإذا بطل ذلك ثبت صدورها حق ا وأهنا موافقة
أو األئمة
 الكافي :ج 2ص ،222السرائر :ج 2ص .88 -2خاتمة الوسائل :ص.88
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للمذهب وقد نصت عشرات الروايات على مضموهنا وهذه القرينة أيض ا نص عليها احلر العاملي
عند تعداده للقرائن ،فقال( :ومنها عدم احتماله  -اخلرب  -للتقية ملا تقدم) ( ).
القرينة السادسة :خمالفة الوصية لعقائد أبناء العامة ،فإن دواعي الوضع والكذب والتزوير يف
وذريته وإضفاء الشرعية على حكومة بين أمية
األحاديث هي إقصاء اخلالفة عن اإلمام علي
وبين العباس ،فإن كان مضمون اخلرب خمالفا لتلك الدواعي دل على أنه صحيح ومل تتدخل فيه
وذريته يف
أيدي الوضاعني واملزيفني لألحاديث لكي توافق مذاهبهم وإخفاء حق علي
خالفة رسول اهلل  .ورواية الوصية خمالفة متام ا لعقائد أبناء العامة ،بل هي ثورة يف وجه األول
والثاين وحكومة بين أمية وبين العباس ،حيث نص فيها رسول اهلل على أن اخلالفة بعد وفاته
مث إىل ولده واحدا بعد واحد إىل يوم القيامة ونص على أمساء األئمة
ألمري املؤمنني
وكناهم وأوصافهم.
فرببكم هل يعقل أن يضع أتباع بين أمية أو بين العباس حديثا ينسف عقيدهتم من األساس
ويبني للناس أهنم قد غصبوا اخلالفة من أهلها الذين نص عليهم رسول اهلل  ،وما هذا إال قول
شطط ال يصدر إال من سفه نفسه ووصل به العناد إىل إنكار الشمس يف رائعة النهار ،وهكذا
شخص ال يرد عليه إال بـ (سالما  ..سالما) جواب اجلاهلني.
وبعد أن تبني كما هو واضح خمالفة رواية الوصية لعقائد أبناء العامة ،ومع مالحظة سائر
القرائن تصبح من أصح الروايات وأثبتها.
وقد أمر األئمة

باألخذ مبا خالف العامة وإن الرشد يف خالفهم ،حيث ورد عنهم

( :دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خالفهم) (.)2

بل حىت لو كانت الرواية واردة عن طرق أبناء العامة وخمالفة لعقائدهم أومتضمنة لفضائل
وجب األخذ هبا ويكون ذلك قرينة على صدق اخلرب كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي
األئمة
 كما تقدم ذكره  -وكذلك احلر العاملي يف وسائل الشيعة ،حيث قال( :كون الراوي غري متهم خاتمة الوسائل :ص.220 -2الكافي :ج ص.22
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يف تلك الرواية ،لعدم موافقتها لالعتقاد أو غري ذلك ،ومن هذا الباب رواية العامة للنصوص على
األئمة ومعجزاهتم وفضائلهم فإهنم بالنسبة إىل تلك الروايات ثقات وبالنسبة إىل غريها
ضعفاء)( ).
فحىت لو كان رواة الوصية كلهم من أبناء العامة أو من أي مذهب آخر فيعتربون يف هذه
الرواية ثقات؛ ألن الرواية تضمنت النص على األئمة واحدا بعد اآلخر وهي خمالفة متاما لكل
مذاهب أبناء العامة  ..وبعد هذا هل يبقى عذر ملن يريد أن يناقش يف رجال سند الوصية ،فهذه
هي قواعد احلديث عندكم ،وهذه آراء كبار العلماء تنص على أن الروايات املتضمنة للنص على
حق آل حممد تكون صحيحة بغض النظر عن سندها .وأعمى اهلل عني من ال يرى يف املنخل.
القرينة السابعة :استدالل بعض كبار العلماء واحملدثني برواية الوصية يدل على اعتبارها
وصحة االعتماد عليها؛ ألهنا لو كانت ضعيفة فال ميكن أن يستدل هبا هؤالء العلماء الكبار،
ومن هؤالء الشيخ الطوسي يف الغيبة كما تقدم بيانه ،واحملدث املريزا النوري يف النجم الثاقب عند
حيث استدل برواية الوصية ووصفها بأهنا معتربة السند،
االستدالل على ذرية اإلمام املهدي
خربا ذكرت فيه بعض
إذ قال( :روى الشيخ الطوسي بسند معترب عن اإلمام الصادق
وصايا رسول اهلل

ألمري املؤمنني

يف الليلة اليت فيها وفاته ومن فقراهتا أنه قال" :فإذا

حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين  ...إىل آخره") (.)2

وكما تقدم بيانه أن الرواية املعتربة من خالل القرائن أقوى من صحيحة السند ،بل إذا تعارض
املعترب احملفوف بالقرائن مع صحيح السند يقدم املعترب الذي دلت القرائن على صدقه؛ الحتمال
كون صحيح السند قد اشتبه أو سهى بعض رجاله بدون قصد وهذا ال خيل بعدالتهم أو
وثاقتهم ،فيكون احلديث صحيح السند غري معترب املنت ،وهذا أمر واضح ال حيتاج إىل مزيد من
البيان ،وقد تقدم نقل كالم الشيخ جعفر سبحاين هبذا الصدد ،فراجع.
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ومن الذين استدلوا هبذه الرواية هو السيد الشهيد الصدر (رمحه اهلل) يف كتاب تاريخ ما بعد
وأهنم هم
الظهور ص ،940وله كالم طويل يف االستدالل على ثبوت ذرية اإلمام املهدي
 ..فمن أراد التفصيل فلرياجع املصدر املذكور.
احلاكِمو َن بعد أبيهم
ومن العلماء الذين قالوا بصحة مضمون رواية الوصية ،السيد املرتضى يف تعليقه على الرواية
القائلة عن الكوفة ...( :وفيها يكون قائمه والقوام من بعده) ،فقال( :إنا ال نقطع بزوال
 ،بل جيوز أن يبقى بعده أئمة يقومون حبفظ الدين ومصاحل
التكليف عند موت املهدي
أهله ،وال خيرجنا ذلك عن التسمية باإلثين عشرية؛ ألننا كلفنا أن نعلم إمامتهم وقد تبني ذلك
بيانا شافيا ،فانفردنا بذلك عن غرينا) ( ).
وكذلك صاحب مستدرك سفينة البحار الشيخ علي النمازي ،معلق ا على رواية تذكر املهديني
إذ قال( :هذا مبني للمراد من رواية أيب محزة ورواية منتخب البصائر وال
من ذرية القائم
إثىن عشر مهديا وإهنم املهديون من
إشكال فيه وغريها مما دل على أن بعد اإلمام القائم
أوصياء القائم والقوام بأمره كي ال خيلو الزمان من حجة) (.)2
وكذلك الشهيد السيد حممد باقر الصدر يف كتاب اجملتمع الفرعوين وهو عبارة عن تقرير
 يأيت إثنا عشر خليفة ،يسريونحملاضرات ألقاها ،حيث قال ...( :مث بعده  -أي املهدي
 ،وخالل فرتة والية
يف الناس وفق تلك املناهج اليت وضعت حتت إشراف احلجة املهدي
اإلثين عشر خليفة يكون اجملتمع يف سري حثيث حنو التكامل والرقي .)3( )...
وهذه القرينة مع أخواهتا تنتج القطع بصحة الوصية وأهنا رواية معتربة وال يسوغ ألحد
التشكيك هبا إال من قبل أتباع األول والثاين الذين اعرتضوا على كتابتها يف ليلة وفاة الرسول
وقال الثاين( :حسبنا كتاب اهلل أن حممدا يهجر) وحاشاه باألمس وحاشاه اليوم أن يهجر أو أن
ينطبق كالمه على غري مصداقه الذي قصده.
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قال تعاىل﴿ :وما رميت إِذ رميت ول ِك َّن اللَّه رمى﴾( ).
القرينة الثامنة :وهي من أقوى القرائن وأشرفها ،وهي شهادة اهلل تعاىل يف املنام على صحة
ي شي ٍء
رواية الوصية وانطباقها على السيد أمحد احلسن (ومن أعظم من اهلل شهادة) ﴿ ..قُل أ ُّ

أكب ُر شهادةً قُ ِل اللَّهُ
واإلمام علي
رسول اإلمام املهدي

ش ِهيد ب ينِي وب ي ن ُكم .)2(﴾...حيث رأى األنصار مئات الرؤى بالرسول
وفاطمة الزهراء وباقي األئمة ،وكلها تؤكد على أن السيد أمحد احلسن
حقا وأنه من ذريته وأنه اليماين املوعود.

وقد يستخف هبذه القرينة من سفه نفسه من الذين طردوا من ساحة امللكوت فهو جاهل به
ومن جهل شيئا عاداه ،وقد تواترت الروايات والقصص يف اعتبار الرؤى وإهنا طريق املعرفة

واالهتداء إىل احلق عند اشتباه السبل واختالط احلق بالباطل ،وقد مدح اهلل تعاىل املصدقني بالرؤيا
اث أح ٍ
الم﴾( .)3وما أكثرهم
يف عدة مواطن يف القرآن الكرمي وذم املكذبني للرؤيا ﴿بل قالُوا أضغ ُ

يف عصرنا اليوم ،والداهية العظمى أهنم وصل هبم االحنراف إىل أن زعموا أن الشيطان يستطيع أن
ِِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ج ِمن
وآل بيته
يتمثل بالنيب
﴿ما ل ُهم به من عل ٍم وال آلبائ ِهم كبُ رت كلمةً تخ ُر ُ
أف و ِاه ِهم إِن ي ُقولُون إَِّال ك ِذباً﴾( .)4وهؤالء ال دليل هلم سوى اهلوى الذي أهلك الذين من
وإن قلوهبم انطوت
قبلهم ،وقوهلم هذا يدل على استخفافهم حبقيقة الرسول وآل بيته
وإن أظهروا حبهم ومواالهتم.
على معاداة الرسول وآله
فدليل حجية الرؤيا هو القرآن والسنة وسرية املتشرعة والواقع والوجدان واملنكرون ال برهان هلم
 ..عن سليم بن قيس ،قال يف حديث ...( :فإن رسول اهلل

قال :من رآني في المنام فقد

رآني فإن الشيطان ال يتمثل بي في النوم وال في اليقظة وال بأحد من أوصيائي إلى يوم

القيامة .)5( )...

 األنفال. 2 : -2األنعام. 8 :
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وعن اإلمام الرضا

أنه قال( :حدثني أبي ،عن جدي ،عن أبيه

 ،أن رسول اهلل

قال :من رآني في منامه فقد رآني؛ ألن الشيطان ال يتمثل في صورتي وال في صورة
أحد من أوصيائي وال في صورة أحد من شيعتهم ،وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءاً
من النبوة) ( ).
ويف أمايل الشيخ الطوسي عن املفيد  ...عن أمحد بن حيىي ،عن خمول بن إبراهيم ،عن الربيع
بن حممد املنذر ،عن أبيه ،عن احلسني بن علي

 ،قال"( :ما من عبد قطرت عيناه فينا

قطرة أو دمعت عيناه فينا دمعة إال بوأه اهلل بها في الجنة حقباً" ،قال أمحد بن حيىي :فرأيت
يف املنام ،فقلت :حدثين خمول بن إبراهيم ،عن الربيع بن املنذر ،عن أبيه ،عنك
احلسني
أنك قلت" :ما من عبد قطرت عيناه فينا قطرة أو دمعت عيناه فينا دمعة إال بوأه اهلل بها في
الجنة حقباً" قال :نعم .قلت :سقط اإلسناد بيين وبينك) (.)2

( :سقط اإلسناد بيين وبينك) أي أصبح احلديث
وقول أمحد بن حيىي لإلمام احلسني
مباشرة منك وال حاجة إىل رواة السند .وأعتقد أن هذه القصة ال حتتاج إىل تعليق أكثر ،فهل من
مدكر ؟
وغريها العشرات من الروايات والقصص اليت تثبت حجية الرؤيا وقد عمل هبا الكثري من
العلماء األجالء ،منهم الشيخ الصدوق (رمحه اهلل) ونص على أنه ألّف كتابه (كمال الدين)
 ،وإن شئت التأكد راجع مقدمة (كمال الدين).
بسبب رؤيا رآها باإلمام املهدي
وبآخر الزمان،
وقد أكدت كثري من الروايات على عالقة الرؤيا بقيام اإلمام املهدي
وأهنا وحي ،وال تكاد تكذب ،نرتك ذكرها إىل مناسبة أخرى لضيق املقام ،ومن أراد املزيد فعليه
مبراجعة كتاب (فصل اخلطاب) لألستاذ أمحد حطاب وهو أحد إصدارات أنصار اإلمام املهدي
 ،وكذلك كتاب دار السالم للمريزا النوري (رمحه اهلل) ،وهل بعد احلق إال الضالل املبني.
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وهبذا املقدار أكتفي من ذكر القرائن على صحة رواية الوصية ،وقد ذكرهتا باختصار وبدون
مناقشة اإلشكاالت ،ومن أراد التفصيل فعليه مبراجعة كتاب (الوصية والوصي)  -خمطوط -
فانتظر واغتنم ( ).
واجتماع هذه القرائن دليل قطعي على صحة رواية الوصية بغض النظر عن السند ،بل
اجتماع قرينتني كاف لذلك،كما نص على ذلك احلر العاملي يف خامتة الوسائل ،هذا ملن طلب
احلق ،وأما املعاند فال يكتفي بِشيء حىت تأتيه سنة املكذبني إما العذاب وإما سيف القائم
وهذا هو العار واخلزي يف الدنيا واآلخرة.
ويقول( :داللة الرواية :أما من ناحية الداللة فإن الرواية تنص على أن أول املؤمنني يستلم من
عندما حتضره الوفاة ،أي بعد ظهوره وحكمه ،وهذا ما ال يقول به أمحد بن
اإلمام املهدي
.كما أن منت الرواية ال خيلو من اخلدشة
احلسن نفسه ،إذ إنه يدعي أنه رسول اإلمام
الواضحة اعرضنا عنها للتسهيل على القارئ ولكفاية ما أوردناه يف املقام يف إبطال هذه الرواية).
أقول :لو أنك تأملت الرواية بعني املوضوعية ،وبعيدا عن نظرة التعصب األعمى لعلمت أن

املقصود من( :فإذا حضرته الوفاة فليسلمها  ...اخل) هو تسليمه منصب اإلمامة الكربى ال
نفس الوجود يف عصر الغيبة ،وكذلك ال تعلق له مبا يناط له من مسؤولية يف عصر الظهور من
قبيل التمهيد ومجع األنصار وتثقيفهم واالرتقاء هبم ،بل إن قوله

( :وهو أول المؤمنين) إشارة

ينبغي أن تكون واضحة إىل أن (أمحد) املذكور يف الوصية هو أول األصحاب الـ ( )3 3وهو
 ،بل إن
سيدهم ،فاألولية هنا زمنية وهي تستلزم األولية الرتبية كما يف حالة أمري املؤمنني
األولية الرتبية مندكة يف األولية الزمنية ،فالوصي كما هو معروف أول الناس إميانا باحلجة املتقدم
عليه .أما اخلدشة الواضحة اليت تزعمها فاعرضها علينا لنرى مقدار علمك !! وإال فإن إشارتك
هلا ليست بنظرنا سوى حماولة خلداع األتباع.
(إن
ويقول( :الرواية الثانية :يف البحار :مما رواه السيد عبد احلميد بإسناده عن الصادق
منّا بعد القائم إثنا عشر مهدي ا) .وهذه الرواية أسوء من سابقتها من ناحية السند ،إذ أهنا مرسلة
 -صدر كتاب (الوصية والوصي أحمد الحسن) بالفعل ،وهو أحد إصدارات الدعوة اليمانية المباركة.
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فضالا عن داللتها فهي ال تفيد املدعي إذ أهنا تنص بعد القائم ،ومن الطريف أن أمحد  ...يدعي
البحار ج 53ص.) 46
أنه هو القائم والقائم (حسب مدعاه) غري اإلمام املهدي
أقول :إن روايات املهديني من الكثرة حبيث فاقت حد التواتر املعنوي ،واحلديث املتواتر يُقطع
بصدوره بغض النظر عن اإلسناد ،وإليك بعض الروايات اليت تؤكد هذا املعىن:
لذريته املهديني
واإلنطالقة الرئيسية إلثبات أن الوصية ستستمر بعد اإلمام املهدي
هي وصية الرسول حممد ليلة وفاته اليت ذكرهتا سابقا وسأذكرها اآلن باختصار:
عن  ...عن اإلمام علي
لعلي

 ،قال( :قال رسول اهلل

في الليلة التي كانت فيها وفاته

 :يا أبا الحسن ،أحضر صحيفة ودواة ،فأمال رسول اهلل

وصيته حتى انتهى

إلى هذا الموضع فقال :يا علي ،إنه سيكون بعدي إثنا عشر إماما ًًومن بعدهم إثنا عشر
مهدياً فأنت يا علي أول اإلثني عشر إمام  ...وساق احلديث إىل أن قال :فإذا حضرته الوفاة
فذلك إثنا

(احلسن العسكري) فليسلّمها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد
عشر إماماً ثم يكون من بعده إثنا عشر مهدياً ،فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه أول
المقربين (المهديين) له ثالثة أسامي اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد اهلل وأحمد ،واالسم
الثالث المهدي ،وهو أول المؤمنين) ( ).

وهذا بيان واضح وجلي وال حيتمل أي لبس من الرسول حممد يثبت بأن الوصية ستنتقل
والذين سيكونون أئمة األمة بعد أبيهم اإلمام
إىل ذريته املهديني
بعد اإلمام املهدي
ضها ِمن ب ع ٍ
ض واللّهُ س ِميع علِيم﴾(.)2
املهدي
﴿ :ذُ ِّريَّةً ب ع ُ
معىن
وليس وصية الرسول وحدها اليت تثبت ذلك بل هناك الكثري من الروايات املتواترة ا
هم ذريته ،منها:
تؤكد على أن أوصياء اإلمام املهدي

 غيبة الطوسي :ص. 68 – 62 -2آل عمران.22 :
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ما جاء يف الدعاء املشهور املعترب عن اإلمام املهدي يف كيفية الصالة على حممد وآل حممد
إىل أن يصل إىل نفسه فيقول

 ...( :اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته

وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه  ...إىل قوله

 :وصل

على وليك ووالة عهده واألئمة من ولده وم ّد في أعمارهم ،وزد في آجالهم ،وبلغهم أقصى

آمالهم دنيا وآخرة.) ( )...

 -الصحيح  -لإلمام املهدي يف عصر الغيبة...( :

وما جاء يف دعاء اإلمام الرضا
اللهم أعطه في نفسه وأهله وول ِده وذريته وأمته وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه
وتجمع له ملك المملكات كلها  ...إىل أن يقول :اللهم صل على والة عهده واألئمة من

بعده وبلغهم آمالهم ،وزد في آجالهم ،وأعز نصرهم .)2( )...
وعن الصادق
) (.)3

إثنا عشر مهدياً من ولد الحسين

أنه قال( :إن منّا بعد القائم

وعن أيب بصري ،قال( :قلت للصادق جعفر بن حممد
أبيك

 :يا ابن رسول ،إين مسعت من

أنه قال :يكون بعد القائم إثنا عشر إماما .فقال :إنما قال :إثنا عشر مهديا ًًولم

يقل إثنا عشر إماماً ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى مواالتنا ومعرفة حقنا) ( .)4وهنا

يبني
نفي مطلق اإلمامة عن ذرية اإلمام املهدي
ال يريد اإلمام الصادق
بل أراد أن ّ
بل مبرتبة أدىن ،وإال فهم أئمة يقودون الناس بعد
أهنم ليس أئمة كإمامة آبائهم اإلثين عشر
بدليل قول اإلمام املهدي يف الدعاء السابق أيض ا ...( :اللهم صل
أبيهم اإلمام املهدي
على والة عهده واألئمة من بعده .)...
وعن حبة العرين ،قال :خرج أمري املؤمنني

إىل احلرية فقال( :لتصلن هذه بهذه -

وأومى بيده إىل الكوفة واحلرية  -حتى يباع الذراع فيما بينهما بدنانير ،وليبنين بالحيرة مسجداً
 غيبة الطوسي :ص ، 80جمال األسبوع :ص .26 -2مفاتيح الجنان :ص.0 8
 -2مختصر بصائر الدرجات :ص.28
 -2كمال الدين وتمام النعمة :ج 2ص.288
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له خمسمائة باب يصلي فيه خليفة القائم عجل اهلل فرجه؛ ألن مسجد الكوفة ليضيق

عنهم ،وليصلين فيه إثنا عشر إماماً عدالً  ...احلديث) ( ) .فمن هو خليفة القائم ،ومن هؤالء

 ،فهل يصدق هذا
اإلثنا عشر إمام الذين يصلّون هبذا املسجد الذي يبىن يف دولة القائم
كما نصت الروايات عليهم.
اإلثين عشر املهديني
على غري ذرية اإلمام املهدي
وعن أيب جعفر وأيب عبد اهلل

يف ذكر الكوفة ،قال ...( :فيها مسجد سهيل الذي لم

يبعث اهلل نبياً إال وصلى فيه ،ومنها يظهر عدل اهلل ،وفيها يكون قائمه والقوام من بعده وهي

منازل النبيين واألوصياء والصالحين) (.)2
وعن اإلمام السجاد

 ،قال( :يقوم القائم منا ثم يكون بعده إثنا عشر مهدياً) (.)3

ويف الدعاء الوارد عن احلسن العسكري

مبناسبة والدة اإلمام احلسني

قال فيه:

( ...وسيد األسرة (احلسني) ،الممدود بالنصرة يوم الكرة ،المعوض من قتله أن األئمة من
نسله ،والشفاء في تربته ،والفوز معه في أوبته ،واألوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته،

حتى يدركوا األوتار ،ويثأروا الثار ،ويكونوا خير أنصار) ( .)4فهذا الكالم ال ميكن محله على

غري ذرية اإلمام املهدي

قال( :واألوصياء من عترته بعد

؛ ألن اإلمام العسكري

قائمهم وغيبته) أي إن األوصياء بعد اإلمام املهدي وغيبته هم من ذرية اإلمام احلسني

وهم

 ،فكلمة (بعد قائمهم وغيبته) دليل
آخر التسعة من ذرية احلسني
من ذرية القائم
األوصياء املهديون .
قاطع على أن املقصود هم ذرية اإلمام املهدي
أنه قال أليب محزة يف خرب طويل:

وأخرج الشيخ الطوسي يف غيبته عن أيب عبد اهلل

( ...يا أبا حمزة ،إن منّا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد الحسين) ( .)5واملقصود بالقائم

 ،فهو الذي بعده أحد عشر مهدي ا،
يف هذه الرواية هو أول املهديني من ذرية اإلمام املهدي
فبعده إثنا عشر مهديا ،وال تعارض بني الروايات حيث يصح تسمية كل
وأما اإلمام املهدي
.

 التهذيب :ج 2ص ،282معجم أحاديث اإلمام المهدي :ج 2ص2 -2وسائل الشيعة اإلمامية :ج 2ص.822
 -2شرح األخبار :ج 2ص.266
 -2المصباح  -للكفعمي :ص ،822مصباح المتهجد  -للشيخ الطوسي :ص.082
 -8غيبة الطوسي :ص.268
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واحد من ذرية اإلمام املهدي

بالقائم بعد مالحظة قول اإلمام الصادق

عنهم يف

الرواية السابقة الذكر( :وفيها يكون قائمه والقوام من بعده) فهم قوام بعد القائم على أمر األمة.
وجاء يف احلديث القدسي عن أيب عبد اهلل

 ،قال( :قال اهلل

 :افترضت على

عبادي عشرة فرائض إذا عرفوها أسكنتهم ملكوتي وأبحتهم جناني :أولها :معرفتي .والثانية:
معرفة رسولي إلى خلقي واإلقرار به والتصديق له .والثالثة :معرفة أوليائي وأنهم الحجج على
خلقي من واالهم فقد واالني ومن عاداهم فقد عاداني وهم العلم فيما بيني وبين خلقي
ومن أنكرهم أصليته ناري وضاعفت عليه عذابي .والرابعة :معرفة األشخاص الذين أقيموا

من ضياء قدسي وهم قوام قسطي .والخامسة :معرفة القوام بفضلهم والتصديق لهم ...

احلديث) ( ) .فالفريضة األوىل يف الربوبية وهي معرفة اهلل تعاىل ،والثانية يف الرسالة وهي معرفة
الرسول  ،والثالثة يف اإلمامة وهي معرفة األئمة اإلثين عشر أوصياء الرسول  ،وأما الرابعة
وهم قوام قسط اهلل
فال ميكن انطباقها إال على اهلداية وهم املهديون من ذرية اإلمام املهدي
.
حيث عرب عنهم اإلمام الصادق كما سبق بـ (القوام) من بعد اإلمام املهدي
وعن الصادق

قال يف أحد األدعية املشهورة( :اللهم كن لوليك القائم بأمرك محمد

بن الحسن المهدي عليه وعلى آبائه أفضل الصالة والسالم في هذه الساعة وفي كل ساعة
ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ومؤيداً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طوالً وعرضاً
وتجعله وذريته من األئمة الوارثين) (.)2
وفيه ذكر املهديني

قال( :هذا ما

وروى علي بن بابويه دعاءا عن اإلمام الرضا
نداوم به معاشر أهل البيت  ...إىل أن قال :اللهم صل عليه وعلى آله من آل طه ويس

واخصص وليك ووصي نبيك وأخا رسولك ووزيره وولي عهده إمام المتقين وخاتم الوصيين
لخاتم النبيين محمد

 ،وابنته البتول ،وعلى سيدي شباب أهل الجنة من األولين

واآلخرين ،وعلى األئمة الراشدين المهديين السالفين الماضيين ،وعلى النقباء األتقياء البررة
 بحار األنوار :ج 00ص ، 2مستدرك سفينة البحار :ج 2ص. 22 -2بحار األنوار :ج 28ص.228
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األئمة الفاضلين الباقين ،وعلى بقيتك في أرضك القائم بالحق في اليوم الموعود ،وعلى

الفاضلين المهديين األمناء الخزنة .) ( )...والدعاء واضح وصريح يف ذكر املهديني من ذرية
اإلمام املهدي
القائم املنتظر

 ،حيث ذكر الرضا
مث أردفه بذكر املهديني

.

أوالا األئمة املاضني قبله مث األئمة الباقني بعده مث

أعرضت عن ذكرها مراعاة
وهناك روايات كثرية تنص على ذرية اإلمام املهدي
لالختصار ،ومن أراد اإلحاطة فعليه مبراجعة كتاب (املهدي واملهديني يف القرآن والسنة) ،وكتاب
(املهديني يف حديث أهل البيت ) ،وكتاب (الرد احلاسم على منكري ذرية القائم) ،وغريها
.
من إصدارات أنصار اإلمام املهدي
معىن بل تفوق حد التواتر وكلها تؤكد على أن الوصاية بعد اإلمام
وهذه الروايات متواترة ا
فال ميكن رد هذه األخبار حبال بل الرد عليها يعترب خروجا عن
لذريته املهديني
املهدي
الوالية وكفرا وردا على اهلل تعاىل كما نصت على ذلك الروايات السابقة الذكر.
هذه الروايات كلها تثبت مضمون وصية الرسول يف ليلة وفاته ،حيث شاركتها يف النص
وكلها مؤيدات وقرائن على صحة الوصية وهبا تكون رواية الوصية
على ذرية اإلمام املهدي
معىن وحمفوفة بقرائن ترفعها إىل مستوى القطع بصدورها ،وإذا ُرفض هكذا خرب مع كل
متواترة ا
هذه املؤيدات والقرائن فال تثبت لنا عقيدة وال فقه وال تاريخ وال  ...وال!!! ...
ويقول( :الرواية الثالثة :حبار األنوار  -العالمة اجمللسي ج 53ص : 45عن األسدي ،عن
النخعي ،عن النوفلي ،عن علي ابن أيب محزة ،عن أيب بصري ،قال" :قلت للصادق جعفر بن
أنه قال :يكون بعد القائم
حممد (عليهما السالم) :يا ابن رسول اهلل  ،مسعت من أبيك
إثنا عشر مهديا فقال :إمنا قال :إثنا عشر مهديا ومل يقل إثنا عشر إماما ،ولكنهم قوم من شيعتنا
يدعون الناس إىل مواالتنا ،ومعرفة حقنا".
سند الرواية:
 -فقه الرضا :ص ،262وأغلب كتب األدعية.
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األسدي :يروي عن الضعفاء وكان يقول باجلرب والتشبيه.
النخعي :جمهول احلال مل يذكر له توثيق.
النوفلي :مل يرد فيه توثيق وقال فيه مجاعة من ال ُقميني إنه غاىل يف آخر حياته.
علي ابن أيب محزة :واقفي ،قال ابن الغضائري إنه أصل الوقف أشد اخللق عداوة للويل الرضا
" :لعن اهلل الواقفة ،عاشوا حيارى وماتوا زنادقة").
 ،وعن اإلمام الرضا
أقول :الصرخية لديهم ولع ووله يف رد روايات أهل البيت

 ،بينما جند روايات متواترة

تنص على حرمة ذلك ،بل بعض الروايات تنص على أن الراد حلديث من أحاديثهم يكون خارجا
عن الوالية ،ومنها نصت على أن ذلك على حد الشرك.
واملصيبة أن الكاتب يف حتقيقه السندي املضحك قد تعمد حذف بعض تراجم رجال الرواية
السابقة أي حذف نص التوثيق وخصوص ا يف ترمجة (األسدي) ،وهذا يعترب من اخليانة العلمية اليت
تنم عن بشاعة ضمري الكاتب !!!
وعلى أي حال فالصرخية جهلة يف كل شيء ،ولتتأكدوا بأنفسكم أذكر لكم التحقيق
السندي املنصف لرجال الرواية السابقة:
محمد بن جعفر األسدي الكوفي:
رجال النجاشي -النجاشي ص:313
([ ] 020حممد بن جعفر بن حممد بن عون األسدي أبو احلسني الكويف ،ساكن الري.
يقال له حممد بن أيب عبد اهلل ،كان ثقة ،صحيح احلديث ،إال أنه روى عن الضعفاء .وكان يقول
باجلرب والتشبيه  -وكان أبوه وجه ا روى عنه أمحد بن حممد بن عيسى  .-له كتاب اجلرب
واالستطاعة .أخربنا أبو العباس بن نوح ،قال :حدثنا احلسن بن محزة ،قال :حدثنا حممد بن
جعفر األسدي جبميع كتبه ،قال :ومات أبو احلسني حممد بن جعفر ليلة اخلميس لعشر خلون
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من مجادى األوىل سنة اثنيت عشرة وثالمثائة .وقال ابن نوح :حدثنا أبو احلسن بن داود ،قال:
حدثنا أمحد بن محدان القزويين عنه جبميع كتبه) انتهى.
أقول :الرواية عن الضعفاء ال تستلزم التضعيف وخصوص ا إذا كانت الرواية عن ثقة ،وأما

هتمة الغلو فقد مت تفنيدها من قبل حمققني كبار وخصوصا إذا كان منشأ التهمة القميون فهم كانوا
يعتربونه من الغالة ،وإليكم كالم
يعدون من ينقل الروايات اليت تبني عظمة مقام آل حممد
أحد علماء الرجال يف مناقشة هذا األمر عند دفاعه عن أحد الرواة ،وبه يتبني اضطراب وخواء
ضوابط علماء الرجال يف اجلرح والتوثيق:
هتذيب املقال للسيد حممد على األبطحي ج 4ص:421
 -4هتمة وضع احلديث إليه ،قال ابن الغضائري فيما حكاه العالمة احللي عنه يف القسم
الثاين من اخلالصة بعد ذكره ما ذكره يف املنت ،وحكاه القهپائي عنه أيض ا يف جممع الرجال :جعفر
بن حممد بن مالك بن عيسى بن سابور ،موىل مالك بن أمساء بن خارجة الفزاري ،أبو عبد اهلل،
كذاب ،مرتوك احلديث ،مجلة .وكان يف مذهبه ارتفاع .ويروي عن الضعفاء واجملاهيل ،وكل عيوب
الضعفاء جمتمعة فيه .وقال أيضا يف احلسني بن مسكان :ال أعرفه ،إال أن جعفر بن حممد بن
مالك روى عنه أحاديث ،وما عند أصحابنا من هذا الرجل علم .قلت :ليست هتمة وضع
احلديث ،مبنية على إقرار املتهم ،كي يؤخذ ويلزم عليه بأشق األحوال .كما أنه ليس أمرا حمسوسا
تصح الشهادة عليه وحيكم به بأدلة حجية البينات .كما أن رواية أمر باطل ال تصحح نسبة
الوضع إىل الراوي .وليست رواية الكذب ،وإن كانت ذنبا ،كذبا ،وال وضعا .وإمنا حيكم ببطالن
احلديث ،إذا كان خمالف ا لصريح الكتاب والسنة املقطوعتني .بل ورد األمر بضرب مثله على
اجلدار ،واحلكم بأنه باطل زخرف ،وقد وردت يف الروايات عن املعصومني ( :ما خالف قول
ومنزلتهم ،ال تعرف إال من اهلل ورسوله
ربنا مل نقله) .وإن قدر أولياء اهلل حممد وآله الطاهرين
ومنهم  .والعجب أن ابن الغضائري مل تطب نفسه بنسبة الوضع إليه فحسب ،حىت قال
مؤكدا( :يضع احلديث وضع ا) .انتهى.
هتذيب املقال للسيد حممد على األبطحي ج 4ص:434 -426
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 -5دفع هتمة الغلو ووضع احلديث يظهر من كالم الشيخ والنجاشي وابن الغضائري ،إن
هتمة كون جعفر بن حممد الكويف الفزاري كذابا ،مرتفعا ،غاليا ،وضاع احلديث وضعا ضعيفا يف
 ،عن رواة جماهيل .وقد أكثر ابن
احلديث ،قد نشأت من رواياته يف مولد اإلمام القائم
الغضائري يف تضعيفه هبذه الروايات والرواة .وحيث إن اإلمهال رمبا يوجب الغرور ،واالستعجال
والتبعية بال دليل فيستتبع الشرور والندامة يوم النشور ،فاحلري بالتحقيق النظر والتفتيش يف
رواياته ،مث يف مشايخ حديثه ومن رواها عنهم .فهل تصح نسبة رواية األعاجيب ،يف مولده
؟! وهل ما رواه فيه أعاجيب ؟ أو إن من رواها عنهم جماهيل ؟ وهل يسد له بذلك كل باب إال
باب الرمي بوضع احلديث وضع ا ،وال حيتمل فيه معرفته بوثاقتهم حينما أخذ عنهم ؟! وهل ليس
للعمل الغري الصحيح وجها إال فساد املذهب والعقيدة ؟! وهال ميكن خطأ من ضعفه  ،واستثىن
رواياته فيمن استثىن من روايات مجاعة من مشايخ حممد بن أمحد بن حيىي ؟! وكيف يصح
للصدوق وغريه ترك تبعية شيخه يف تضعيف حممد بن عيسى بن عبيد اليقطيين من هؤالء وغريه
؟! وال يصح لنا ترك التحقيق واإلسراع يف التبعية والتضعيف ،كما أن أعيان مشايخ الشيعة من
أهل عصره قد اخذوا عنه ورووا عنه هذه الروايات وغريها ،فنقول وباهلل االستعانة فإنه ويل التوفيق
والسداد :إن ما رواه جعفر بن حممد الفزاري ،الكويف ،البزاز ،وزعم ابن الغضائري وغريه أهنا
أعاجيب وموضوعات ،وارتفاعات وغلوات ،وأفيكات ومكذوبات ،رواها عن اجملاهيل ،ليست
أصلها أو كيفيتها أو زماهنا أو مكاهنا ،فلم أظفر برواية له
يف خصوص والدة اإلمام الغائب
فيها ،وإمنا الواصل منها إلينا روايات عن غريه ،ينتهي سندها إىل حكيمة بنت اإلمام وأخته
وعمته (سالم اهلل عليهم أمجعني) .وقد خلت هذه الروايات الواصلة إلينا عن ذكر آيات اهلل
من األعاجيب اليت هي أعاجيب
وكراماته على أوليائه وعلى األئمة الطاهرين من آل حممد
للقاصرين ،وكيف تكون أعاجيب ولقد قال تعاىل﴿ :أم ح ِسبت أ َّن أصحاب الكه ِ
الرقِي ِم
ف و َّ
روايات كثرية ،فيها
كانُوا ِمن آياتِنا عجباً﴾( ) ،وقد وصلت إلينا يف مواليد املعصومني
مطلق ما رواه
آيات عظيمة هلم أعظم من هذه .والظاهر من أألعاجيب يف والدة اإلمام
ومجعه األصحاب ،كالكليين والصدوق والشيخ والنعماين وغريهم ،يف أبواب مولد اإلمام .ونشري
 -الكهف.8 :
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إىل بعض مارووه عنه يف أمر اإلمام الغائب
قال:

 ،وتفصيله يف (أخبار الرواة)  ...........إىل أن

عند ذكر مشاخيه
وهبذا نكتفي ،لئال يطول ،ونشري إىل مواضع رواياته يف اإلمام احلجة
يف الرواية .وقد ظهر من ذلك أن ما رواه يف اإلمام احلجة (أرواحنا له الفداء) ،قليل جدا ويسري
حقا مما ورد من طريق غريه فيه ،وأن ما رواه مما تواترت عليه األخبار ،أو تعاضدت وتظافرت به،
وتشهد بصحتها آيات الكتاب ،بل إن معرفة اخلالفة والوالية واإلمامة اإلهلية اليت جعلها اهلل تعاىل
إىل يوم القيامة ،وكون األئمة كلمات اهلل العليا ،تسهل اخلضوع ألكثر من
يف آل إبراهيم
ذلك .انتهى.
طرائف املقال للسيد علي الربوجردي ج ص: 61
 - 6أبو احلسني األسدي رضي اهلل عنه وأبو احلسني األشعري ،مها واحد كما صرح به
يف أسانيد الفقيه ،وإن االسم حممد بن جعفر ،والظاهر أنه حممد بن جعفر بن حممد بن عون
األسدي الذي يقال له حممد بن أيب عبد اهلل أيضا  ،وهو أحد األبواب .انتهى.
طرائف املقال للسيد علي الربوجردي ج ص:2 3
 - 29حممد بن جعفر بن حممد بن عون ،هو حممد بن جعفر األسدي الرازي أبو احلسني
الكويف ساكن الري ،يقال له حممد بن أيب عبد اهلل ،ثقة صحيح احلديث ،إال أنه روى عن
الضعفاء وكان وجها ،روى عنه ابن حممد بن عيسى .انتهى.
مساء املقال يف علم الرجال أليب اهلدى الكلباسي ج ص:252
(حممد بن جعفر بن حممد بن عون األسدي ،أبو احلسني الكويف ،ساكن الري ،يقال له:
حممد بن أيب عبد اهلل ،كان ثقة ،صحيح احلديث ،إال أنه يروي عن الضعفاء ،وكان يقول باجلرب
والتشبيه) .وأما ذكره (من القول باجلرب والتشبيه) فالظاهر أنه غري وجيه ،والظاهر أنه من األجلة
كما هو على اخلبري غري ستري .ولقد أجاد جدنا السيد العالمة ،يف استظهاره أنه من الثقات،
واألجالء املعتمدين .انتهى.
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هتذيب املقال  -السيد حممد على األبطحى ج 4ص:490
 - 2حممد بن أيب عبد اهلل جعفر بن حممد بن عون الكويف ،أبو احلسني األسدي ،الثقة،
الذي قال النجاشي فيه (ر ( :) 023كان ثقة صحيح احلديث) .فروى الصدوق يف اخلصال
 ،وهو رسالته إىل بعض أصحابه يف احلقوق ،عن شيخه
حديث احلقوق لإلمام زين العابدين
علي بن أمحد بن موسى ،عن حممد بن أيب عبد اهلل الكويف ،عن جعفر بن حممد بن مالك
الفزاري .انتهى.
أقول :الصرخية تعمدوا حذف توثيق األسدي وهو قول النجاشي( :كان ثقة صحيح
احلديث) وأبقوا ما تومهوا أنه تضعيف ،وهو( :أنه يروي عن الضعفاء ،وكان يقول باجلرب
والتشبيه) .وهذا أمر بل مرض عجيب يف سرت احلقائق والضحك على الناس ،بل هم يضحكون
على أنفسهم وتبني زيفهم وعدم أمانتهم !!!
موسى بن عمران النخعي:
 معجم رجال احلديث  -السيد اخلوئي ج 20ص:95 - 2641موسى بن عمران :روى عن احلسني بن يزيد ،وروى عنه موسى بن عمران.
تفسري القمي :سورة النحل ،يف تفسري قوله تعاىل( :أمر ريب أال تعبدوا إال إياه) .وروى عن
احلسني بن يزيد النوفلي ،وروى عنه حممد بن أيب عبد اهلل .الكايف :اجلزء  ،4كتاب احلج  ،3باب
استطاعة احلج  ،30احلديث  .5مث إنه روى الكليين ،عن حممد بن أيب عبد اهلل ،عن موسى بن
عمران ،عن عمه احلسني بن عيسى بن عبد اهلل ،عن علي بن جعفر .الروضة :احلديث . 4
كذا يف املرآة أيض ا ،والظاهر أن فيه حتريف ا ،فإن احلسني بن عيسى بن عبد اهلل ال يكون عم ا
ملوسى بن عمران ،بل عمه احلسني بن يزيد بقرينة ساير الروايات ،والصحيح :موسى بن عمران،
عن عمه احلسني ،عن عيسى ابن عبد اهلل ،واهلل العامل .أقول :هذا متحد مع من بعده.
 - 2646موسى بن عمران النخعي :روى عن احلسني بن يزيد ،وروى عنه حممد بن أيب
 ،احلديث .1
عبد اهلل الكويف .كامل الزيارات :الباب ،يف الداللة على قرب أمري املؤمنني
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وروى عن احلسني بن يزيد عمه ،وروى عنه حممد بن أيب عبد اهلل األسدي .مشيخة الفقيه :يف
طريقه إىل حيىي بن عباد املكي .وروى عنه حممد بن أيب عبد اهلل الكويف .الفقيه :اجلزء  ،4باب
 ،احلديث  ،451وباب نوادر املواريث ،احلديث  .1 6وروى عن
الوصية من لدن آدم
احلسني بن يزيد النوفلي عمه ،وروى عنه حممد بن جعفر األسدي أبو احلسني .الفقيه اجلزء ،3
باب الرهن ،احلديث  .606وروى عنه حممد بن أيب عبد اهلل الكويف .مشيخة الفقيه :يف طريقه
إىل ما كان فيه من حديث سليمان بن داود عليهما السالم .مث إنه روى الشيخ بسنده ،عن أيب
احلسني حممد بن جعفر األسدي ،عن موسى بن عمران النخعي ،عن عمه علي بن احلسني بن
يزيد النوفلي .التهذيب :اجلزء  ،1باب الرهون ،احلديث  ،165واالستبصار :اجلزء  ،3باب ربح
املؤمن على أخيه املؤمن ،احلديث  ،233إال أن فيه :موسى بن عمرو النخعي ،عن عمه ،عن
احلسني بن يزيد النوفلي ،والظاهر وقوع التحريف فيهما ،والصحيح :موسى بن عمران النخعي،
عن عمه احلسني بن يزيد النوفلي ،كما تقدم عن الفقيه ،حتت رقم  ،606من اجلزء الثالث آنفا.
انتهى.
أقول :إن وقوع الراوي يف إسناد تفسري القمي دليل على وثاقته ،لشهادة علي بن إبراهيم
القمي بأنه روى تفسريه عن الثقاة فقط ،وهذه القرينة اعتمد عليها احملقق اخلوئي يف توثيق الرواة
الذين مل يرد توثيقهم يف كتب الرجال.
وكذلك وقوع الراوي يف إسناد كتاب كامل الزيارت البن قولوية يعترب دليالا على وثاقته؛ ألنه
شهد بأنه روى الكتاب عن الثقاة ،وهذه القرينة أيضا اعتمد عليها احملقق اخلوئي يف معجمه،
وإليك نص كالمه:
معجم رجال احلديث  -السيد اخلوئي ج ص:46
التوثيقات العامة:
قد عرفت فيما تقدم أن الوثاقة تثبت بإخبار ثقة ،فال يفرق يف ذلك بني أن يشهد الثقة
بوثاقة شخص معني خبصوصه وأن يشهد بوثاقته يف ضمن مجاعة ،فإن العربة هي بالشهادة
بالوثاقة ،سوء أكانت الداللة مطابقية أم تضمنية .ولذا حنكم بوثاقة مجيع مشايخ علي بن إبراهيم

دحض تقوالت املعاندين  /ج 13 ................................................. 1

 .فقد قال يف مقدمة
الذين روى عنهم يف تفسريه مع انتهاء السند إىل أحد املعصومني
تفسريه( :وحنن ذاكرون وخمربون مبا ينتهي إلينا ،ورواه مشاخينا وثقاتنا عن الذين فرض اهلل طاعتهم
 )...فإن يف هذا الكالم داللة ظاهرة على أنه ال يروي يف كتابه هذا إال عن ثقة ،بل استفاد
صاحب الوسائل يف الفائدة السادسة يف كتابه يف ذكر شهادة مجع كثري من علماءنا بصحة
الكتب املذكورة وأمثاهلا وتواترها وثبوهتا عن مؤلفيها وثبوت أحاديثها عن أهل بيت العصمة
أن كل من وقع يف إسناد روايات تفسري علي بن إبراهيم املنتهية إىل املعصومني  ،قد شهد
علي بن إبراهيم بوثاقته ،حيث قال( :وشهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسريه وأهنا
مروية عن الثقات عن األئمة ).
أقول :أن ما استفادة (قدس سره) يف حمله ،فإن علي بن إبراهيم يريد مبا ذكره إثبات صحة
تفسريه ،وأن رواياته ثابتة وصادرة من املعصومني  ،وإهنا انتهت إليه بوساطة املشايخ والثقات
من الشيعة .وعلى ذلك فال موجب لتخصيص التوثيق مبشاخيه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم
بال واسطة كما زعمه بعضهم .ومبا ذكرناه حنكم بوثاقة مجيع مشاخيه الذين وقعوا يف إسناد كامل
الزيارات أيض ا ،فإن جعفر بن قولويه قال يف أول كتابه( :وقد علمنا بأنا ال حنيط جبميع ما روي
عنهم يف هذا املعىن وال يف غريه ،لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رمحهم اهلل برمحته
وال أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن املذكورين غري املعروفني
بالرواية املشهورين باحلديث والعلم  .)...فإنك ترى أن هذه العبارة واضحة الداللة على أنه ال
يروي يف كتابه رواية عن املعصوم إال وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا رمحهم اهلل،
قال صاحب الوسائل بعد ما ذكر شهادة علي بن إبراهيم بأن روايات تفسريه ثابتة ومروية عن
الثقات من األئمة ( :وكذلك جعفر بن حممد بن قولويه ،فإنه صرح مبا هو أبلغ من ذلك يف
أول مزاره).
أقول :إن ما ذكره متني ،فيحكم بوثاقة من شهد علي بن إبراهيم أو جعفر ابن حممد بن
قولويه بوثاقته ،اللهم إال أن يبتلي مبعارض .وممن شهد بوثاقة مجاعة  -على حنو اإلمجال-
النجاشي ،فانه يظهر منه توثيق مجيع مشاخيه .قال (قدس سره) يف ترمجة أمحد بن حممد بن عبيد
اهلل بن احلسن اجلوهري( :رأيت هذا الشيخ وكان صديقا يل ولوالدي ومسعت منه شيئا كثريا،
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ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أرو عنه شيئ ا ،وجتنبته .)...وقال يف ترمجة حممد بن عبد اهلل بن
حممد بن عبيد اهلل بن البهلول( :وكان يف أول أمره ثبتا مث خلط ،ورأيت جل أصحابنا يغمزونه
ويضعفونه  ...رأيت هذا الشيخ ،ومسعت منه كثريا ،مث توقفت عن الرواية عنه إال بواسطة بيين
وبينه) .وال شك يف ظهور ذلك يف أنه ال يروي عن ضعيف بال واسطة فيحكم بوثاقة مجيع
مشاخيه .هذا وقد يقال :إنه ال يظهر من كالمه إال أنه ال يروي بال واسطة عمن غمز فيه
أصحابنا أو ضعفوه .وال داللة فيه على أنه ال يروي عمن مل يثبت ضعفه وال وثاقته ،إذا ال ميكن
احلكم بوثاقة مجيع مشاخيه ،ولكنه ال يتم .فإن الظاهر من قوله( :ورأيت جل أصحابنا .)...أن
الرؤية أخذت طريق ا إىل ثبوت الضعف ،ومعناه أنه ال يروي عن الضعيف بال واسطة ،فكل من
روى عنه فهو ليس بضعيف ،فيكون ثقة ال حمالة .وبعبارة واضحة أنه فرع عدم روايته عن شخص
برؤيته أن شيوخه يضعفونه .ومعىن ذلك أن عدم روايته عنه مرتتب على ضعفه ،ال على التضعيف
من الشيوخ ،ولعل هذا ظاهر .وهذا الذي ذكرناه هو املهم من التوثيقات العامة ،ويأيت عن
النجاشي يف ترمجة عبيد اهلل بن أيب شعبة احلليب( :إن آل أيب شعبة بيت بالكوفة وهم ثقات
مجيعا) ،ويف ترمجة حممد بن احلسن بن أيب سارة( :إن بيت الرواسي كلهم ثقات) ،ويأيت عن
الشيخ يف ترمجة علي بن احلسن بن حممد الطائي( :إن من روى عنه علي بن احلسن الطاطري يف
كتبه يوثق به وبروايته) .انتهى.
وإن قيل بأنه تراجع مؤخرا عن رأيه يف كتاب كامل الزيارات واقتصر على مشايخ ابن قولويه
الذي يروي عنهم بال واسطة.
وهذا الرتاجع بعينه يدل على مدى اضطراب اجتهادات علماء الرجال ومدى اجملازفة يف
 ،فهنا اخلوئي يثبت وثاقة رواة كتاب كامل ولعلهم
إتباعهم يف رد روايات أهل البيت
باملئات ،مث يرتاجع عن ذلك !!!!!
وهذا أكرب دليل على ضعف علم الرجال واالعتماد عليه فأغلبه عبارة عن اجتهادات
واستحسانات ما أنزل اهلل هبا من سلطان !!!!!
وعلى أي حال ،فالنخعي وقع يف إسناد تفسري القمي وهذا ٍ
كاف يف توثيقه.
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الحسين بن يزيد النوفلي:
رجال النجاشي -النجاشي ص :36
 -11احلسني بن يزيد بن حممد بن عبد امللك النوفلي نوفل النخع موالهم كويف أبو عبد
اهلل .كان شاعرا أديبا وسكن الري ومات هبا ،وقال قوم من القميني إنه غال يف آخر عمره واهلل
أعلم ،وما رأينا له رواية تدل على هذا .له كتاب التقية ،أخربنا ابن شاذان عن أمحد بن حممد بن
حيىي قال :حدثنا عبد اهلل بن جعفر احلمريي ،قال :حدثنا إبراهيم بن هاشم عن احلسني بن يزيد
النوفلي به ،وله كتاب السنة .انتهى.
الفهرست -الشيخ الطوسي ص: 4
[ -3 ]234احلسني بن يزيد النوفلي .له كتاب ،أخربنا به عدة من أصحابنا ،عن أيب
املفضل ،عن ابن بطة ،عن أمحد بن أيب عبد اهلل ،عنه .انتهى.
معجم رجال احلديث  -السيد اخلوئي ج 1ص: 22
 -31 5احلسني بن يزيد :قال النجاشي( :احلسني بن يزيد بن حممد بن عبد امللك النوفلي
 نوفل النخع  -موالهم كويف ،أبو عبد اهلل ،كان شاعرا ،أديب ا ،وسكن الري ،ومات هبا ،وقالقوم من القميني ،إنه غال يف آخر عمره ،واهلل أعلم ،وما روينا له رواية تدل على هذا ،له كتاب
التقية ،أخربنا ابن شاذان ،عن أمحد بن حممد بن حيىي ،قال :حدثنا عبد اهلل بن جعفر احلمريي،
قال :حدثنا إبراهيم بن هاشم ،عن احلسني ابن يزيد النوفلي به ،وله كتاب السنة " .وقال
الشيخ " :احلسني بن يزيد النوفلي :له كتاب ،أخربنا به عدة من أصحابنا عن أيب املفضل ،عن
قائال" :
ابن بطة ،عن أمحد بن أيب عبد اهلل ،عنه " .وعده يف رجاله من أصحاب الرضا
احلسني بن يزيد النخعي ،يلقب بالنوفلي ،وكذلك ذكره الربقي " .روى عن إمساعيل بن أيب زياد
السكوين ،وروى عنه إبراهيم بن هاشم .كامل الزيارات :الباب  ،30يف دعاء احلمام ولعنها على
 ،احلديث  .وروى عن إمساعيل بن مسلم ،وروى عنه موسى بن عمران.
قاتل احلسني
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تفسري القمي :سورة النحل ،يف تفسري قوله تعاىل﴿ :إِ َّن اللّه يأمر بِالعد ِل وا ِإلحس ِ
ان﴾( )......
ُُ
انتهى.
معجم رجال احلديث  -السيد اخلوئي ج 4ص:23
ورابعا :إنه لو سلم وجود التضعيف يف الكتاب املنسوب إىل ابن الغضائري ،فإنه ال أثر له،
لعدم ثبوت أن الكتاب له .وكيف كان ،فطريق الشيخ كطريق الصدوق إليه صحيح ،وإن كان
فيهما احلسني بن يزيد النوفلي؛ ألنه ثقة على األظهر ،ألنه وقع يف إسناد علي بن إبراهيم بن
هاشم يف التفسري :على ما يأيت ،ويأيت طريق الصدوق إليه يف إمساعيل بن مسلم .انتهى.
معجم رجال احلديث  -السيد اخلوئي ج 4ص:66
 - 440إمساعيل بن مسلم  ........وهو ابن أيب زياد السكوين الكويف ،من أصحاب
 ،رجال الشيخ .وطريق الصدوق إليه :أبوه ،وحممد بن احلسن (رضي اهلل عنهما)،
الصادق
عن سعد ابن عبد اهلل ،عن إبراهيم بن هاشم ،عن احلسني بن يزيد النوفلي ،عن إمساعيل ابن
 ،وروى عنه احلسني بن
مسلم السكوين .والطريق صحيح كما تقدم .روى عن أيب عبد اهلل
يزيد .تفسري القمي :سورة النحل ،يف تفسري قوله تعاىل﴿ :إِ َّن اللّه يأمر بِالعد ِل وا ِإلحس ِ
ان وإِيتاء
ُُ
ِذي ال ُقربى ....)2(﴾....انتهى.
علي بن أبي حمزة البطائني:
أقول :كون علي بن أيب محزة من الواقفة ال مينع من االعتماد على ما يرويه إذا كان من
الثقاة يف النقل ،وهذا هو املشهور بني القوم ،ولذلك وثقه الشيخ الطوسي يف العدة وغريه من
العلماء:
عدة األصول (ط  .ق)  -الشيخ الطوسي ج ص :36

 النحل.86 : -2النحل.86 :
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(وألجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد اهلل بن بكري وغريه ،وأخبار الواقفة
مثل مساعة بن مهران ،وعلي بن أىب محزة ،وعثمان بن عيسى ،ومن بعد هؤالء مبا رواه بنو فضال
وبنو مساعة والطاطريون وغريهم ،فيما مل يكن عندهم فيه خالفه).
املعترب  -احملقق احللي ج ص:64
(ال يقال :علي بن محزة واقفي ،وعمار فطحي ،فال يعمل بروايتهما؛ ألنا نقول :الوجه الذي
ألجله عمل برواية الثقة قبول األصحاب ،وانضمام القرينة؛ ألنه لوال ذلك ،ملنع العقل من العمل
خبرب الثقة ،إذ ال وثوق بقوله ،وهذا املعىن ،موجود هنا ،فإن األصحاب عملوا برواية هؤالء كما
عملوا هناك ،ولو قيل :فقد رد رواية كل واحد منهما يف بعض املواضع ،قلنا :كما ردوا رواية
الثقة يف بعض املواضع متعللني بأنه خرب واحد ،وإال فاعترب كتب األصحاب فإنك تراها مملؤة من
رواية علي املذكور ،وعمار ،على إنا مل نر من فقهائنا من رد هاتني الروايتني ،بل عمل املفتني
منهم مبضموهنا).
أقول :إضافة إىل وقوع علي بن أيب محزة يف إسناد تفسري القمي الذي شهد مؤلفه بوثاقة
مجيع رواته.
ويقول( :بعد أن أبطلنا دليل أمحد  ....يف وجود روايات املهديني واآلن نعطي دليالا على أن

هذه دعوى تشري إىل مذهب آخر تواترت روايات املذهب اإلثين عشري على بطالنه وهذا
املذهب هو مذهب أربعة وعشريين ،إذ أن أمحد بن احلسن صاحب املذهب يدعي أن األئمة أربع
وعشرون ال إثنا عشر ولكن بصورة مزوقة ،حيث يقول إثنا عشر وإثنا عشر ،وبذلك فإن كل
رواية تشري إىل األئمة بأهنم إثنا عشر فهي تشري بالداللة االلتزامية على أهنم ليسوا ثالثة عشر أو
أربعة عشر أو أربعة وعشرين كما يدعي أمحد بن احلسن وباخلصوص الروايات اليت تشري إىل أن
آخر األئمة هو اإلمام حممد بن احلسن العسكري (عليهما السالم) ،وإليك عزيزي القارئ بعض
هذه الروايات اليت تزيد على عشرات الروايات  ..ونذكر على سبيل املثال هذه الرواية عن زرارة،
).
( :حنن إثنا عشر إماما منهم حسن وحسني مث األئمة من ولد احلسني
عن أيب جعفر
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وال حنتاج هنا إىل صحة سند؛ ألن هذا املعىن متواتر والتواتر يفيد اليقني بصدور هذا املعىن من
أهل البيت.
وعن الرسول األكرم " :األئمة من بعدى إثنا عشر أوهلم أنت يا علي ،وآخرهم القائم
الذي يفتح اهلل على يديه مشارق األرض ومغارهبا").
أقول :من السفه أن تقول إنكم أبطلتم دعوة احلق ،فأين أبطلتموها ،وبأي شيء ،أهبذا اهلراء
الذي تنفثه أقالمكم املوتورة ؟ أما عن عدد األئمة ،فنحن نقول بأن عددهم إثنا عشر ،أما
 ،نعم أوهلم وهو أمحد له مقام
املهديني فليس هلم املقام نفسه الذي لألئمة اإلثين عشر
اإلمامة ولذلك يذكر مرة يف مجلة األئمة وأخرى يف مجلة املهديني .وكان عليك قبل تلفيق
األكاذيب أن تراجع كتب الدعوة املباركة لتعرف حقيقة ما تقول يف هذه املسألة.
أما الروايات اليت تستشهد هبا يا من تنتحل لقب (آية اهلل) زورا وهبتان ا فهي صحيحة ،ولكن
ما قولك بتلك اليت تدل على وجود اإلمام الثالث عشر ،وهي من الكثرة حبيث تفوق حد التواتر.
أقول :كيف جتمع بني الطائفتني من الروايات سوى مبا قلته لك .وإليك بعض الروايات ( ):
قال أبو جعفر
اهلل

( :اإلثنا عشر اإلمام من آل محمد

ومن ولد علي ،ورسول اهلل وعلي
وعن أيب جعفر

كلهم محدث من رسول

هما الوالدان).

 ،عن جابر بن عبد اهلل األنصاري ،قال( :دخلت على فاطمة

وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء من ولدها ،فعددت إثني عشر آخرهم القائم

،

ثالثة منهم محمد وثالثة منهم علي).
إلى الجن واإلنس ،وجعل من

وعن أيب جعفر
 ،قال( :إن اهلل أرسل محمداً
بعده إثني عشر وصياً ،منهم من سبق ومنهم من بقي ،وكل وصي جرت به سنة .واألوصياء
الذين من بعد محمد

على سنة أوصياء عيسى وكانوا إثني عشر وكان أمير المؤمنين

 -المصدر الكافي :ج ص .822 – 82
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على سنة المسيح) ،علي هنا خارج عن جردة حساب اإلثين عشر إذ هو على سنة
على سنة أوصيائه.
عيسى وهم
عن زرارة ،قال :مسعت أبا جعفر
ثم األئمة من ولد الحسين
وعن أيب جعفر

).

يقول( :نحن إثنا عشر إماماً منهم حسن وحسين

 ،قال( :قال رسول اهلل

 :إني وإثني عشر من ولدي ،وأنت يا

علي زر األرض ،يعني أوتادها وجبالها ،بنا أوتد اهلل األرض أن تسيخ بأهلها ،فإذا ذهب
اإلثنا عشر من ولدي ساخت األرض بأهلها ولم ينظروا).
 ،قال( :قال رسول اهلل  :من ولدي إثنا عشر نقيباً ،نجباء،
وعن أيب جعفر
محدثون ،مفهمون ،آخرهم القائم بالحق يمالها عدالً كما ملئت جوراً).
ولكي تفهم الداللة أقول :إن أمري املؤمنني
وابن عمه.

ليس من ولد رسول اهلل

وإمنا هو أخوه

ويقول( :املناظرة وعدم الرد :ويالحظ عليه أنه قد خصصهما يف التفسري وهذا خالف السرية
 ،وأوضح دليل على أن املناظرة تكون بغري التفسري مناظرة اإلمام
املعروفة عن أهل البيت
 ،حيث كانت مناظرة فقهية مع من ناظرهم يف مورد الفقه.
اجلواد
ويالحظ عليه أيضا عدم إبداء ضابطة موضوعية للتمييز بني مصاديق املناظرة ،وملاذا ال تكون
املناظرة بالعقائد أو بالتوحيد أو بالعرفان أو بالفقه واألصول ؟ والثابت عقالا وشرعا أن األولوية
تكون للفقه واألصول ،هذا لو صحت لغريمها؛ ألهنما احلجة أمام اهلل ،وما يربئ الذمة أمام اهلل
سبحانه وتعاىل يف يوم احلشر ال التفسري وال التاريخ وال غريه وإمنا هو الفقه واألصول؛ ألنه هو
من تشريعات ومن أحكام،
الباب الوحيد الذي يبني املوقف العملي أمام ما يريده الباري
والشخص الوحيد الذي ميكنه كفاية املكلف من هذه املؤونة هو الفقيه ال غريه ،والذي جيب أن
يكون عامل ا باألصول والفقه كي يربئ ساحة املكلف من أحكام وتكاليف ال يعرف عنها شيئ ا).
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حمددة بالثقلني؛ القرآن والسنة .والسيد
أقول :املناظرة اليت دعا هلا السيد أمحد احلسن
والفقه والتفسري والعقائد متضمنة يف القرآن والسنة ،ولكن ليست
يف هذا يتبع آباءه
 ،فالسيد ال
هذه املسألة ،املسألة أنكم تريدون املناظرة باألصول وهذا ما يرفضه السيد أمحد
يقبل املناظرة بعلومكم الباطلة.
أما قولك( :والثابت عقالا وشرعا أن األولوية تكون للفقه واألصول ،هذا لو صحت لغريمها؛
ألهنما احلجة أمام اهلل ،وما يربئ الذمة أمام اهلل).
فما أقبحه من قول ،يا لكم من جهلة ،هل األصول الباطلة أوىل من العقائد ؟ هل الفقه أوىل
ال يذوق
من العقائد ؟ يا أيها املتبجحني بالفكر املتني ،أما تعلمون أن من ال يوايل عليا
اجلنة وإن صلى الدهر وصامه ؟!!
أقول :وأما حديثه عن املتشاهبات فال يعدو عن كونه لغوا بال طائل وال نتيجة ترتتب عليه.
بإحكام املتشاهبات
وعلى أي حال ،إذا كان يريد القول إن احتجاج السيد أمحد احلسن
ليس بدليل.
فأقول :إن إحكامها يدل حتما على أن السيد أمحد احلسن
بالعلم وإنه ينهل من النبع الصايف ،وإليك الدليل:
ورد عن اإلمام الصادق

من أهل البيت الراسخني

حياجج أبا حنيفة ،قوله( :يا أبا حنيفة ،تعرف كتاب اهلل حق

معرفته ،وتعرف الناسخ والمنسوخ ؟ قال :نعم .قال :يا أبا حنيفة ،لقد ادعيت علماً ،ويلك
ما جعل اهلل ذلك إال عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم ،ويلك وال هو إال عند الخاص

من ذرية نبينا

 ،ما ورثك اهلل من كتابه حرفاً) ( ).

ويقول( :إذ يطلب املدعي أمحد احلسن اختيار أي معجزة مادية يطلبها املكلف ويكتبها
على ورقة بيضاء وسيكون أمحد احلسن ملزما باإلتيان هبا إلثبات أحقيته ،فال بأس إذن أن نطلب
منه اإلتيان مبعجزة متثل إمكانيته وأحقيته يف علم األصول والفقه وخصوصا إذا اُخذ بنظر االعتبار
 -علل الشرائع :ج ص.88
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أن السيد أمحد يدعي أنه األعلم بالقرآن ومستعد للمناقشة بعلومه وحنن ال نريد تكليفه أكثر من
طاقته ،فنطلب منه أن يقدم حبثا أصوليا أو يدفع اإلشكاالت اليت تُثار على مباين السيد حممد
باقر الصدر (قدست نفسه) وإن كانت هي ليست مبعجزة؛ ألهنا من نتاج بشري ،إال أننا نرضى
هبذا املستوى البسيط من اإلعجاز كما يدعي ،وإن اعرتض على أن الفقه واألصول شيء آخر،
نقول كال إهنا مغالطة ،إذ أن األصول والفقه نابع من تقرير ونتاج القرآن الكرمي وسنة أهل البيت
اليت هي مفتاح لذلك القرآن الصامت ،إضافة إىل أن دعوى أمحد  ....هي إبطال عمل
الفقهاء واألصوليني ،فلو أنه ادعى إبطال عمل األطباء (مثالا) لطالبوه مبعجزة طبية ،فلو قال على
األطباء أن ال يعاجلوا مريض ا أنا أكفيه بدعاء أو ما شابه لقالوا له شايف لنا املريض الفالين والفالين
مثالا ،وكذا لو ادعى إبطال عمل املهندسني قائالا ليتوقفوا عن رسم اخلرائط واإلشراف على البناء
ألين أنا سأكفيهم ذلك لقالوا له أيت لنا مبعجزة يف هذا اجملال ،ورغم أن األصول تبقى جهود ناجتة
من خملوقات غري معصومة ،فمن البساطة إذن أن يأيت أمحد احلسن بإثبات يف الرد عليها إلثبات
دعواه.
أن الدجال يأيت مبعجزات لتغرير الناس وخداعهم،
كما أنه قد ورد عن أهل البيت
فأول
فحينما نسمع بشخص يدعي املعجزات يظهر يف هذا الزمن املنبئ بقرب ظهور اإلمام
ما ينسبق إىل الذهن تلك الروايات املذكورة واملشهورة ،وللتمييز بني املعجزة الكاذبة اخلادعة وبني
اإلعجاز احلقيقي الذي ال ميكن رده نسلك الدليل العلمي ،وهو عني ما ذكره أمحد احلسن
معتمدا على قول الشهيد الصدر الثاين (قدس سره) من أنه البد لكل إنسان أن حيفظ سؤاالا
يسأل به املهدي كي مييزه عن غريه من أصحاب الدعوات الباطلة ،وحنن ال خنرج عن هذه الدائرة
ونلزمه مبا ألزم به نفسه ونكرر طلبنا بتقدمي معجزته بالفقه واألصول.
وأما املعجزات املادية فيمكن أن تصدر من الدجالني كما حدث مع السامري الذي صنع
عندما رجع ووجد العجل له خوار كلم
عجالا له خوار ،ويف الروايات هذا املعىن :إن موسى
اهلل سبحانه وتعاىل :إهلي ،السامري صنع العجل ،لكن من الذي أخاره ؟ فقال له اهلل :أنا يا
موسى الذي أخرته ،لكي اختربهم وافتتنهم ،وكذلك هذه السنة تتكرر مع الدجال لالختبار
وللفتنة ،وإليك عزيزي القارئ بعض هذه الروايات).
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مل يقل يوم ا اطلبوا معجزة مين
أقول :قبح اهلل الكذب والكاذبني ،فالسيد أمحد احلسن
استعداده لإلتيان
واكتبوها يل وأنا أنفذها ،وأما املعجزة املادية اليت أبدى السيد أمحد احلسن
هبا فيما لو طلبها منه مخسة من فقهاء الشيعة حدد بيان السيد أمساءهم.
حدد املعجزة بوضوح بالقول إهنا من املعاجز اليت جاء هبا األنبياء
أقول :إن السيد
دليل على صدقهم أم ال ؟
 ،فهل برأيكم يا من سرقتم لقب آية اهلل معاجز األنبياء
أما قولك( :وهو عني ما ذكره أمحد احلسن معتمدا على قول الشهيد الصدر الثاين قدس
سره) فليس بصحيح أبدا ،فمن استدل مبا ذكرت هو أحد األنصار.
وحول حديثه عن الرؤيا ،أقول :يكفيه تأمل هذا املقال عنها:
الرؤيا:
 ،هي أن
يف مطلع هذا البحث أود أن أشري إىل حقيقة تتعلق بدعوة السيد أمحد احلسن
عشرات بل مئات األشخاص شاهدوا رؤى بأهل البيت خصوصا ،كلها ختربهم بأن السيد أمحد
احلسن صادق يف ما يدعيه ،علما أن بعض هؤالء األشخاص ممن مل يدخلوا يف الدعوة املباركة
أصالا ،على الرغم من أن الدليل قد أخذ بأعناقهم ؟! ولكن ال غرابة فقد ورد أن هذا األمر ال
يثبت عليه إال من أخذ اهلل ميثاقه يف الذر األول .علما أن األشخاص املشار إليهم من مناطق
خمتلفة ،ومدن متعددة ،فلم يسبق أن التقوا أو تعارفوا بأية صورة من الصور ،بل إن الكثري منهم
كانت الرؤيا سببا يف دخوله إىل الدعوة املباركة.
وبشأن األدلة على حجية الرؤيا ،أقول :قد وردت هبذا اخلصوص الكثري من اآليات القرآنية
الكرمية ،والكثري من األحاديث عن أهل البيت .
فمن اآليات رؤيا إبراهيم

بشأن ذبح ولده إمساعيل

أنِّي أذب ُحك﴾( ) ،هذه الرؤيا مل يرتدد إبراهيم
 -الصافات. 62 :
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له ،بل بادر إىل شحذ سكينه وعزم على مباشرة الفعل ﴿ف ل َّما أسلما وت لَّهُ لِلجبِي ِن﴾( ) ،فإبراهيم

﴿ف ل َّما
نظر إىل الرؤيا على أهنا أمر إهلي واجب التنفيذ ،ومن هنا استحق ثناء اهلل
ِ ِ
َّ ِ ِ
الرؤيا إِنَّا كذلِك نج ِزي
يم قد ص َّدقت ُّ
أسلما وت لهُ للجبي ِن ونادي ناهُ أن يا إب راه ُ
وهو يواجه مصري الذبح ويرى سكني أبيه تقرتب من رقبته
ال ُمح ِسنِين﴾( ،)2بل إن إمساعيل
مل يصدر منه سوى قوله﴿ :يا أب ِ
ت اف عل ما تُؤم ُر﴾( .)3فالرؤيا أمر إهلي واجب التنفيذ ،وحجة
على رائيها (إبراهيم) وغريه (إمساعيل).
وعلى الرغم من وضوح الداللة يف هذه اآليات على حجية الرؤيا ،إال أننا ال نعدم من
املعاندين من يعرتض على هذه الداللة الواضحة ،وحياول االلتفاف عليها زاعما أن الرؤيا حجة
على األنبياء دون سواهم ! وليت أنه يربز دليالا على مدعاه ولكنه يتبجح مبا يزعمه تبجح
املستكربين !
وملناقشة هذا االعرتاض ،أقول :لو أن الرؤيا حبد ذاهتا ،أي بصرف النظر عن رائيها؛ نبي ا كان
أن جيد فيها حجة ؟ اجلواب طبعا
أو غري نيب ،كانت فاقدة احلجية ،هل كان ميكن إلبراهيم
ال ميكنه ذلك؛ ألن فاقد الشيء ال يُعطيه ،إذن طاملا وجد فيها إبراهيم حجة فالبد أن تكون هي
حبد ذاهتا حجة.
وعلى سبيل املثال :لو أن حجرا ال ماء فيه فهل ميكن ألحد أن يعثر فيه على ماء ؟ طبعا ال
ميكنه؛ ألن احلجر حبد ذاته ال ماء فيه ،ولو افرتضنا أن شخصا سلط قوة ضغط كبرية على هذا
احلجر ،وأخرج منه ماء ،أال نفهم من ذلك أن احلجر هو حبد ذاته فيه ماء ؟ مث لو قلنا إن الرؤيا
علمه اهلل سلفا بذلك ؟
حجة على النيب دون سواه ،أليس يقتضي ذلك أن يُ ُ
قد امتثل للرؤيا نتيجة معرفته املسبقة حبجيتها ،أم أن
وإذا كان ذلك ،فهل أن إبراهيم
األمر كان ينطوي على اختبار له استطاع اجتيازه بنجاح ؟ الواضح أن استحقاق إبراهيم لثناء اهلل

 الصافات. 62 : -2الصافات. 68 – 62 :
 -2الصافات. 62 :
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ِ ِ
يم
يدل على أنه خضع المتحان وجنح فيه﴿ ،ونادي ناهُ أن يا إب راه ُ
كذلِك نج ِزي ال ُمح ِسنِين﴾( ).

الرؤيا إِنَّا
قد ص َّدقت ُّ

قد يقال :إن إبراهيم كان يعلم من اهلل أن الرؤيا حجة ،والثناء الذي حصل عليه كان بسبب
امتثاله للطلب الصعب الذي تنطوي عليه الرؤيا ،ال ألنه صدق نفس الرؤيا ،مبا هي طريق للمعرفة
بني العبد وخالقه ؟
أقول :هذا التوجيه مردود؛ ألن اآلية صرحية يف أن الثناء كان ألنه صدق نفس الرؤيا (صدقت
الرؤيا ،)...وعلى أية حال لو كان الثناء متعلقا بامتثال أمر الذبح ،ملا قيل له (صدقت) ،بل
أطعت ،أو سلّمت.
أما األحاديث فقد ورد منها الكثري ،وحسبك أن تراجع كتاب (دار السالم) للمريزا النوري
لتجد الكثري من الروايات الواردة عن أهل البيت  .وميكن للقارئ أيضا مراجعة كتاب األخ
أمحد حطاب (فصل اخلطاب يف حجية رؤيا أويل األلباب) ،وهو من إصدارات أنصار اإلمام
 .وال يسعين يف هذه العُجالة سوى االكتفاء بإيراد مجلة من األحاديث كما يأيت:
املهدي
عن الرضا

 ،قال( :حدثني أبي ،عن جدي ،عن أبيه ،إن رسول اهلل

قال :من

رآني في منامه فقد رآني؛ ألن الشيطان ال يتمثل في صورتي وال صورة أحد من أوصيائي،
وال في صورة أحد من شيعتهم .وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزء من النبوة) (.)2
ينص هذا احلديث على أن الشيطان ال يتمثل بصورة أحد من أهل البيت

 ،األمر الذي

يُسقط اعرتاض املعاندين ،إذ إن القول بعدم حجية الرؤيا يقتضي بالضرورة القول بقدرة الشيطان
على التمثل بصورهم.
ومع عدم قدرته على التمثل بصورهم ،يتضح أن الرؤيا من اهلل تعاىل ،وهذا ما دلت عليه كثري
من الروايات الواردة عن أهل البيت .

 الصافات. 68 – 62 : -2دار السالم :ج 2ص.222
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فعن رسول اهلل( :ال نبوة بعدي إال المبشرات .قيل :يا رسول اهلل ،وما املبشرات ؟ قال:

الرؤيا الصالحة) ( ) .فالرؤيا حبسب هذه الرواية نبوة ،والنبوة ال أظن أحدا ال يقول حبجيتها.
وعن الصادق

( :رأي ورؤيا المؤمن في آخر الزمان على سبعين جزء من أجزاء

النبوة) ( .)2ومعىن هذا إن الرؤيا وحي من اهلل

.

ويف كتاب الغايات جلعفر بن أمحد القمي ،قال رسول اهلل
يا رسول اهلل ،ومن هم أولوا النهى ؟ فقال

( :خياركم أولوا النهى .قيل:

 :أولوا النهى أولوا األحالم الصادقة) (.)3

سبحان اهلل ،أصحاب الرؤى هم خيار املسلمني ،ومع ذلك يسخر املنكوسون منا قائلني:
بسبب رؤيا تؤمنون بأمحد احلسن ؟ نقول :نعم ،وحنمد اهلل على نعمة اإلميان .وما قولكم
باألخبار الواردة عن أهل البيت اليت يعلّمون هبا شيعتهم أعماالا معينة ُلريزقوا برؤيا ،هل هذه
التعاليم لغو وعبث ال مسح اهلل ؟
نعم ،هي تكون عبثا لو أن الرؤيا ال حجية هلا ،كما تزعمون .وأسألكم باهلل إذا مل تكن الرؤيا
حجة ،فبأي شيء تبشر املؤمن ؟
إن عدم كوهنا حجة يعين أهنا ال تكشف عن واقع خارجي أو حقيقة خارجية ،وإذا مل يكن
مثة واقع خارجي تكشف عنه الرؤيا أو تبشر به فهي وهم ال طائل وراءه.
وعن عبد اهلل بن عجالن ،قال( :ذكرنا خروج القائم
كيف لنا نعلم ذلك ؟ فقال

عند أيب عبد اهلل

 ،فقلت:

 :يصبح أحدكم وتحت رأسه صحيفة عليها مكتوب :طاعة

معروفة ،اسمعوا وأطيعوا) ( .)4من هذه الرواية يتضح أن من أهم الطرق للعلم خبروج القائم هو
الرؤيا ،وهذا معىن الصحيفة اليت جيدها اإلنسان حتت رأسه.

 بحار األنوار :ج 88ص. 82 -2دار السالم :ج ص. 8
 -2فصل الخطاب في حجية رؤيا أولي األلباب :ص. 8
 -2كمال الدين وتمام النعمة :ص.082
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وعن البيزنطي ،قال( :سألت الرضا

عن مسألة الرؤيا ،فأمسك ،مث قال :إنا لو

أعطيناكم ما تريدون لكان شراً لكم ،وأُخذ برقبة صاحب هذا األمر) ( ) .يف هذا احلديث
بني الرؤيا وصاحب األمر ،وينص صراحة على أن معرفة كل أسرار الرؤيا
يربط اإلمام الرضا
ينتج عنها األخذ برقبة صاحب األمر .فكيف ال تكون حجة ؟
أم اإلمام املهدي
وأود تذكري القارئ بأن السيدة نرجس
أن عرضت نفسها لألسر بسبب رؤى ،فما لكم أىن تؤفكون ؟

قد جاءت إىل العراق بعد

بسبب رؤيا رأى فيها عيسى
وكلكم تعلمون بأن وهب النصراين قد نصر اإلمام احلسني
 ،وكانت سببا يف نيله أرفع الدرجات ،فيا لبؤس منكوسي
يأمره فيها بنصرة احلسني
هذا الزمان.
وحاجج هبا ابن عباس حني أراد أن
وهل أشهر من الرؤيا اليت رآها أبو عبد اهلل احلسني
،
وأخاه احلسن
يُثنيه عن الذهاب إىل الكوفة حبجة أن أهلها قد خذلوا أباه علي ا
يف املنام ،وقد أمره باملسري إىل العراق ،وإنه
فأجابه من بني ما أجابه به إنه رأى رسول اهلل
سيقتل .أليست هذه الرؤى قد كشفت للمؤمنني احلقيقة والواقع اخلارجي ،فماذا تريدون أكثر من
هذا دليالا على حجيتها ؟
وسأُجيب فيما يلي من سطور عن اإلشكاالت ،واالعرتاضات اليت أثارها املعاندون على
دليل الرؤيا ،وكما يأيت:
 نسمع بعض األشخاص يقولون إننا طلبنا رؤيا من اهلل ولكننا مل نرزق هبا ،ويستشف منكالمهم أهنم يرمون إىل القول :أنتم تقولون إن الرؤيا دليل على الدعوة ،ولكننا مل نرى رؤيا ،فأي
شيء يبقى من دليلكم ؟!

 -بحار األنوار :ج 28ص6

.

دحض تقوالت املعاندين  /ج 61 ................................................. 1

وعلى الرغم من سذاجة هذا االعرتاض ،إال أننا جنيب عنه قائلني :إن الرؤيا دليل وحجة بكل
تأكيد ،والدليل مرتكز هنا على الرؤى احلاصلة فعالا ،وحنن ال نقول إن كل من يطلب رؤيا فنحن
نضمن له احلصول عليها ،هذا أوالا.
( :الرؤيا بمنزلة كالم يكلم به الرب عبده) ( )،

أما ثانيا :فقد ورد عن أهل البيت
وعلى هذا إذا مل تروا رؤيا أو مل يكلمكم الرب فعليكم أن تسألوا أنفسكم عن السبب.
 -2يقول البعض إن الرؤيا حجة على صاحبها فقط.

أقول :وهذا القول مغالطة واضحة ،فالرؤيا  -حبسب الواقع الذي خترب عنه  -قسمان؛ فإذا
كان واقعها ذاتيا أي متعلقا بالشخص الرائي فقط ،مثل أن يرى شخص رؤيا حتذره من السفر
بسيارته؛ ألن سيارته ستحرتق ،فالرؤيا يف هذه احلالة ال ختص أحدا غريه ،وهي حجة عليه دون
سواه.
أما إن كان واقعها موضوعيا ،أي غري حمدد بشخص الرائي فإهنا حجة على اجلميع .فعلى
سبيل املثال لو رأى شخص رؤيا تُنبأه بوقوع حريق يف سوق املدينة ،فالشك أنه هو وأي شخص
آخر غريه مشمول هبذه الرؤيا.
 ،فمن الواضح أهنا دعوة تشمل اجلميع ،والرؤيا
وخبصوص دعوة السيد أمحد احلسن
املتعلقة هبا إذن رسالة ختص اجلميع ،وإن كان رائيها شخص واحد ،أو عدة أشخاص.
 -3قال بعضهم :إن إدامة التفكري يف أهل البيت
 ،فالقضية إذن قضية نفسية ،وال عالقة هلا بعامل الغيب !

ينتج عنه أن يرى اإلنسان رؤى هبم

سبحان اهلل ،أعدوا لكل حق باطالا ،ولكل عدل مائالا ،لقد كان على املستشكل أن يسأل
نفسه؛ هل إن صورة املعصوم الذي نراه (النيب أو اإلمام) هي نفس صورته أم أن شيطانا قد متثل
يقول :إن
بصورته ؟ فإن قال إن الشيطان متثل بصورة املعصوم ،نقول له :إن رسول اهلل
الشيطان ال يتمثل بصوريت ،وال بصورة أحد من أوصيائي ،وال بصورة أحد من شيعتنا .وإن قال:
 -دار السالم  -للميرزا النوري :ج 2ص.220
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هي نفس صورة املعصوم ،نقول له :إذن إدامة التفكري يف املعصوم ال تقدح يف الرؤيا وال يف
حيسن بكم أن تدميوا التفكري هبم عسى اهلل أن يرمحكم.
حجيتها ،بل ُ
هذا وقد روي عن اإلمام الكاظم

 ،قوله( :من كانت له إلى اهلل حاجة وأراد أن يرانا

وأن يعرف موضعه من اهلل ،فليغتسل ثالث ليال يناجي بنا ،فإنه يرانا ،ويُغفر له بنا ،وال
يخفى عليه موضعه .) ( )...
 :يناجي بنا ،أي يناجي اهلل تعاىل
وقد علّق اجمللسي على هذا احلديث ،قائالا( :قوله
بنا ،ويعزم عليه ،ويتوسل إليه بنا أن يرينا إياه ،ويعرف موضعه عندنا .وقيل :أي يهتم برؤيتنا،
وحيدث نفسه بنا ورؤيتنا وحمبتنا ،فإنه يراهم) (.)2
ُ
 -4ورد يف بعض الروايات ،عن محاد بن عثمان بن زرارة ،قال( :قال أبو عبد اهلل

:

أخبرني عن حمزة أيزعم أن أبي آتيه ؟ قلت :نعم .قال :كذب واهلل ما يأتيه إال المتكون ،إن
إبليس سلط شيطاناً يقال له المتكون يأتي الناس في أي صورة شاء ،إن شاء في صورة
) (.)3
صغيرة وإن شاء في صورة كبيرة ،وال واهلل ما يستطيع أن يجيء في صورة أبي
هذه الرواية استدل هبا البعض على أن الرؤى اليت يراها األنصار ميكن أن تكون من
حصرا،
الشيطان ،ويرد عليه أن األنصار يستدلون بالرؤى اليت يشاهدون فيها املعصومني
 ،واإلمام
والرواية واضحة يف أن الشيطان (املتكون أو غريه) ال يستطيع التمثل بصورهم
يُقسم على هذا .أما بأي صورة كان الشيطان املتكون يأيت محزة املشار إليه يف
الصادق
الرواية فهذا ما ال تنص عليه الرواية ،وهو على أي حال ال أمهية له بعد أن علمنا أنه ال يتمثل
بصور املعصومني.
وعن بريد بن معاوية العجلي ،قال( :كان محزة بن عمارة الزبيدي (الرببري) لعنه اهلل يقول
يأتيين يف كل ليلة وال يزال إنسان يزعم أنه قد رآه ،فقدر يل أين
ألصحابه :إن أبا جعفر
 االختصاص  -للشيخ المفيد :ص.86 -2بحار األنوار :ج 82ص.228
 -2اخيار معرفة الرجال (رجال الكشي)  -للشيخ الطوسي :ج 2ص.888
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لقيت أبا جعفر

فحدثته مبا يقول محزة فقال :كذب عليه لعنة اهلل ،ما يقدر الشيطان أن

يتمثل في صورة نبي وال وصي نبي) ( ).

 -5يعرتض البعض  -ومنهم الشيخ بشري النجفي  -قائالا :من منكم رأى النيب أو اإلمام
حىت يتأكد أن من يراه هو املعصوم نفسه !
أقول :هذا الكالم غريب ومنكر ،فَ َمن من أصحاب اإلمام الصادق

قد رأى النيب

حىت يقول هلم افعلوا كذا وكذا من أعمال عبادية وسرتون النيب يف منامكم ؟ مث هل يعتقد
املعرتض أننا إذا مل نكن قد رأينا املعصوم فإن الشيطان سيتمكن من التمثل بصورته !؟
وهل برأيه أن السبب يف عدم متثل الشيطان بصورهم هو معرفتنا أو مشاهدتنا لصورهم ،أم
أنه نفس صورهم املقدسة ﴿ما قد ُروا اللّه ح َّق قد ِرهِ﴾(.)2
وسأختم برواية تنص على حجية الرؤيا ،ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ،والرواية واردة
وهي طويلة سأختصرها.
عن اإلمام الرضا
عن أيب احلسن

 ،قال( :إن األحالم لم تكن فيما مضى في أول الخلق .....

فأحدث اهلل بينهم األحالم فأتوه فأخبروه بما رأوا أو ما أنكروا من ذلك فقال :إن اهلل أراد

أن يحتج عليكم بهذا  .)3( )...فالرؤى إمنا أحدثها اهلل لتكون حجة على اخللق ،واحلمد هلل
وحده.
أما االستخارة فإليك هذا املقال عنها.
االستخارة:
من طرق معرفة الغيب؛ االستخارة ،وعليها سرية املتشرعة منذ أبعد العهود ،وسرية املتشرعة
حجة لديهم كما هو معلوم .ومن يراجع كتاب (ما وراء الفقه) للسيد الصدر جيد حبث ا ممتازا يف
 المصدر نفسه :ج 2ص.882 -2األنعام.8 :
 -2بحار األنوار :ج 0ص.222
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حجية االستخارة ،يقول يف فقرة منه ما مضمونه( :إن اإلنسان املؤمن إذا ما استنصحه أخاه
املؤمن فإنه ال يغشه ،فكيف باهلل تعاىل) ؟
أقول :أم لعلكم ختافون أن حييف اهلل بكم ؟ هذا وقد وردت أحاديث كثرية عن أهل البيت
بشأن االستخارة ،إليكم البعض منها:
عن أيب عبد اهلل

له البتة) ( ).

صل ركعتين واستخر اهلل ،فو اهلل ما استخار اهلل مسلم إال خار
ِّ ( :

وعنه

( :من استخار اهلل راضياً بما صنع خار اهلل له حتماً) ( .)2وهذا احلديث يؤكد

وعنه

( :كنا نتعلم االستخارة كما نتعلم السورة من القرآن ،مث قال :ما أبالي إذا

شرطا ضروريا من شروط االستخارة ،وهو أن يضمر املستخري الرضا بالنتيجة ،أيا كانت.

استخرت على أي جنبي وقعت) ( .)3وقوله( :ما أبالي  ..اخل) دليل على ثقة كبرية باالستخارة.

وأكثر من ذلك وردت أحاديث يف النهي عن خمالفة االستخارة وعصياهنا ،أو التوجه إىل أمر
والدخول فيه دون االستخارة عليه.
فعن أيب عبد اهلل
وعنه
وعنه

( :قال اهلل

( :من دخل أمراً بغير استخارة ثم ابتلي لم يؤجر) (.)4
 :من شقاء عبدي أن يعمل األعمال فال يستخيرني) (.)5

وقد سأله بعض أصحابه( :من أكرم اخللق على اهلل ؟ قال :أكثرهم ذكراً هلل

وأعملهم بطاعته .قلت :من أبغض اخللق إىل اهلل ؟ قال :من يتهم اهلل .قلت :وأحد يتهم اهلل ؟

 الكافي :ج 2ص 226ح . -2وسائل الشيعة (آل البيت) :ج 8ص ،02باب صالة االستخارة.
 -2وسائل الشيعة (آل البيت) :ج 8ص ،02باب صالة االستخارة.
 -2وسائل الشيعة (آل البيت) :ج 8ص ،28باب كراهة عمل األعمال بغير استخارة.
 -8المصدر نفسه.
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قال :نعم ،من استخار اهلل فجاءته الخيرة بما يكره فسخط لذلك ،فذلك الذي يتهم
اهلل)( ).

وقد أثار بعض املعاندين شبهة مؤداها :إن االستخارة ال يُلجأ إليها يف األمور العقائدية ،وإمنا
يف األمور الفرعية فقط.
ويف اجلواب أقول :إن صفوان اجلمال ،وهو من أصحاب اإلمامني الكاظم والرضا (عليهما
يف فتنة الواقفية من خالل االستخارة.
السالم) قطع على إمامة الرضا
فعن علي بن معاذ ،قال( :قلت لصفوان بن حيىي :بأي شيء قطعت على علي  -أي الرضا
 قال :صليت ودعوت اهلل ،واستخرت وقطعت عليه) (.)2باالستخارة ،وهي من املسائل العقائدية ،فمن
إذن صفوان اجلمال قطع بإمامة الرضا
أين ألهل العناد تقييد االستخارة باملوارد اليت حددوها ،والروايات ظاهرة يف اإلطالق ؟
وإذا كانوا يصححون االستخارة يف املوارد الفرعية ،كما يصفوهنا فهذا يعين أن االستخارة
كطريق يف الكشف عن املغيب طريق صحيح ومستوف لشروط احلجية يف هذه املوارد ،وهنا
نسأل :ملاذا ال تكون االستخارة طريقا صحيحا ومنتجا يف املوارد األخرى ؟
علما أن االستخارة يف احلالتني واحدة من جهة كوهنا طريقا يف الكشف عن املغيب،
واالختالف الوحيد بني املوردين هو يف موضوع االستخارة ،واملوضوع كما هو معلوم أمر خارجي
عن نفس االستخارة ،بوصفها طريقا.
أقول :أيكون السبب خبالا يف ساحة اهلل ،نعوذ باهلل من قول السوء ،فيتسع كرمه يف املوارد
اجلزئية ،ويقصر يف املوارد املتعلقة بالعقيدة ؟
وهذه النتيجة تلزمهم حتما ،إذ طاملا كانت االستخارة كطريق ناهضة ،وحمققة ملطلوهبا يف
بعض املوارد (املوارد اجلزئية) فتخلفها يف البعض اآلخر منشؤه شيء آخر غري نفس كوهنا طريقا؛
 المصدر نفسه. -2غيبة الطوسي :ص.82
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ألن القصور لو كان يف الطريق للزم التخلف يف كل املوارد ،فهل ترتضون لنفسكم القول بالنتيجة
اليت ذكرهتا ،وتتهمون اهلل ؟ تعاىل عن ذلك علوا كبريا.
ال يقبلون االستخارة على صحة دينهم فهذا
أما قولك إن أتباع السيد أمحد احلسن
ينبغي أن يكون واضحا ،ولكنكم قوم ال تعقلون ،فليس هذا من موارد االستخارة بعد أن دل
الدليل الشرعي عليها.
ويقول( :يستدل أمحد  .....وأصحابه بسرية األنبياء والصاحلني على أحقية دعواه حيث أهنا
حوربت ومل تتبع ببساطة وهذا أمر مشابه لقضيته أن هذه األعراض ال تكشف عن ذاتية القضية
وما حتمله من معىن فليس كل من كذب وطرد يعين أنه صاحب حق وهو مرسل من املصلح يف
آخر الزمان ،فإن هذه القضية قد جرت وجتري على الصاحلني والفاسقني وحىت على اجملانني يف
مذهبنا وديننا وأديان العاملني).
أقول :يا سفيه ،إن هذا الدليل ال يناقش وحده فهو يستمد داللته من ارتباطه باألدلة
األخرى ،فاألدلة اليت دلت على صدق الدعوة املباركة يعضدها هذا الدليل من خالل كشفه عن
.
جريان سنة األنبياء واألوصياء وأنصارهم على أنصار مياين آل حممد السيد أمحد احلسن
ويقول( :املباهلة مبعىن الدعاء ،ويدعي أمحد بن احلسن للوهلة األوىل أنه سيحرق من يباهله
فورا؛ ألنه معصوم ،ودعاء املعصوم ال يرد ،ورمبا تسأل ملاذا يعرض اجلميع عن قبول مثل هذه
املباهلة ؟ أقول :إن املباهلة مع شخص يدعي ادعاءات معلومة الكذب ال يكون هلا ذلك احلافز،
كما لو أن شخص بريء وتقول له تعال احلف فإنه سيحاول أن يبتعد عن هذه القضية إذا كان
هناك حل آخر ،ففي دعوى أمحد بن احلسن هناك أدلة كثرية على بطالهنا فلماذا املباهلة ،إال إذا
احنصر إبطال الدعوى عليها ،علما أهنم عندما تريد املباهلة وعندما جيد اجلد يقولون قد التطف

بك اهلل سبحانه ومل حيرقك ،وهذا ما حدث مع أحد وكالئه يف مدينة عفك وهو ما يسمى
بالسيد طالب ،إذ بعد أن حججته بالدليل تعصب وقال أنا سأحرقك اآلن قم وباهل ،فقمت -
بعد إحلاح من أتباعه الذين يريدون أن يكتشفوا آخر ورقة عنده يف تلك اجللسة  -وتوضأت
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وصليت ركعتني ،قلت له أنا مستعد ولكن إذا مل حترقين فإن دعوتك باطلة ،فقال :ال؛ ألن اهلل قد
يلتطف بك ،وقس على ذلك).
أقول :السيد أمحد

مل يقل أحرق من يباهلين ،وأحتدى هذا الكذاب أن ينقل كلمة

للسيد هبذا املعىن ،نعم نقول إن املباهلة البد أن ترتتب عليها اآلثار ،ونتحدى من يباهل السيد
أمحد بالقول إنه لن ينجو من عذاب اهلل تعاىل ،واهلل سبحانه هو من حيدد موعد العذاب.
يروي الطوسي يف غيبته عن أيب علي بن مهام ،قال( :أنفذ حممد ين علي الشلغماين العزاقري
 يسأله أن يباهله ،وقال :أناإىل الشيخ احلسني بن روح  -وهو أحد سفراء اإلمام املهدي
صاحب الرجل وقد أمرت بإظهار العلم ،وقد أظهرته باطنا وظاهرا ،فباهلين .فأنفذ إليه الشيخ
رضي اهلل عنه يف جواب ذلك :أينا تقدم صاحبه فهو املخصوم ،فتقدم العزاقري فقتل وصلب)( ).
هذه احلادثة تبني؛ أوالا إن املباهلة جتري حىت مع من هو معلوم البطالن ،نعم يتم إعالمه
باحلقيقة قبل املباهلة فإذا أصر على باطلة يُباهل وهذا هو حال العزاقري ،وتبني كذلك أن العذاب
ينزله اهلل تعاىل ،ولكن من يتقدم صاحبه يكون هو املخصوم.
أقول :فمن أي كناسة مللم اخلايكاين كلماته ؟
أقول أخريا :أما كتبكم اليت تزعم أهنا تعارض الدعوة فشأهنا شأن السهى قالت للشمس
ضوؤك حائل ،مث يا مدعي العلم وأنت اجلاهل ليس هذا هو املقصود بعدم وجود معارض للدعوة،
أسأل سيدك الذي جعل منك مقلدا له رغم زعمه بكونك جمتهدا هل كالمك صحيح وراجعنا.
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