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اإلهداء
إىل صفٌج اهلل ًَثٍو..
إىل يٍ خهقو اهلل ًَفخ فٍو يٍ زًحو..
إىل َيب اهلل آدو

أتً انثشس أىدي ىره انكهًاخً ،أسأل اهلل تعاىل أٌ ال حيسيين يٍ شفاعتو

ًشفاعح ذزٌتو يٍ األَثٍاء ًادلسسهني ًاألئًح ًانشيداء ًانصاحلني.
ًكرنك أىدي ىره انكهًاخ إىل أيّنا حٌاء

ً ،احلًد هلل زب انعادلني ًانصالج ًانسالو

عهى حمًد ًآنو األئًح ًادليدٌني.

وبه تعاىل نستعُت

املقدمة
احلمد ﵁ رب العادلُت ،مالك ادللك ،رلري الفلك ،مسخر الرياح ،فالق اإلصباح ،دياف
الدين ،رب العادلُت.
والصبلة والسبلـ على نيب الرضبة زلمد ادلصطفى وعلى آله الطاهرين األئمة وادلهديُت.
يف حياة رسوؿ ا﵁ ومنذ أوؿ يوـ بعد وفاته ،عندما أغتصبت
لقد ظلم أهل البيت
يف سقيفة بٍت ساعدة ،ورافق غصب اخلبلفة مظامل عديدة ومريرة
اخلبلفة من أمَت ادلؤمنُت
وعلى فاطمة الزهراء  ،وأيضاً على احلسن واحلسُت رػلانيت رسوؿ ا﵁
على اإلماـ علي
 ،واستمرت ادلظامل على بيت النبوة إىل يومنا هذا وإىل يوـ القيامة.

فباإلاضافة إىل القتل والسم والسنن والترريد ذلذ الرنرة ادلبارةة اليت أصلها اابت وفرعها يف
بانتحاؿ فضائل وألقاب أمَت
السماء وتؤيت أةلها ةل حُت ،قاـ أعداء ا﵁ وأعداء رسوله
ادلؤمنُت وعًتته الطاهرة ،ليظهروا أماـ الناس دبظهر الررعية والقدسية اليت تساعد على صبع الناس
حوذلم وخفق النعل خلفهم وقبوؿ قوذلم بدوف مناقرة ،شلا يسهل عليهم ربقيق غراضهم الدنيوي
الرخيص.
هو (أمرة ادلؤمنُت) الذي خص الرسوؿ زلمد
وتقريباً أوؿ لقب سرؽ من أمَت ادلؤمنُت
إالّ ةذاب.
 ،وال يتسمى به غَت اإلماـ علي
به اإلماـ علي بن أيب طالب
ترهد بذلك .فتسمى هبذا اللقب عمر بن اخلطاب وعثماف بن
والروايات عن ادلصطفى
عفاف وبنو أمية وبنو العباس ظلماً وعدواناً على آؿ الرسوؿ  .وأما ربريف األحاديث وتأويل
ربريف أو تأويل ةل حديث أو آية
اآليات فحدث وال حرج ،فقد حاوؿ أعداء آؿ زلمد
تنص على فضل وةرامة العًتة الطاهرة ،ومنع الرواة من ذةر األحاديث النبوية اليت تصرح بأرجحية
وفضله على غَت  .ومن أجل ذلك اضربت ةثَت من األعناؽ وقطعت األيدي
اإلماـ علي
واألرجل ،وال حوؿ وال قوة إالّ با﵁ العلي العظيم.
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ومل تقف مسألة سرقة األلقاب على أعداء آؿ زلمد ،بل ترقّت إىل من يدعي التريّع ذلم
اليت
وزلبتهم ،فظهر بعض من ي ّدعي العلم لينتحل ألقاب وصفات األئمة من آؿ زلمد
وخصهم الرسوؿ هبا ونفاها عن غَتهم ،ومع األسف فقد استطاع هؤالء
مسّاهم ا﵁ تعاىل هبا ّ

ادلنتحلوف من إقناع الكثَت من عامة الناس ،مستغلُت غفلتهم وعدـ اطبلعهم على روايات األئمة
 .ومن هذ األلقاب والصفات ادلنتحلة هي (وراة األنبياء) و (الراسخوف يف
ادلعصومُت
العلم) و (علماء أميت ةأنبياء بٍت إسرائيل) و (آية ا﵁ العظمى) وغَتها الكثَت ،م ّدعُت أف هذ
الصفات للعلماء من غَت األئمة ادلعصومُت من آؿ زلمد  ،ويف احلقيقة أف هذا ظلم آلؿ زلمد
يضاؼ إىل مظادلهم السابقة .فمن اعتقد بذلك عن جهل وعدـ إطبلع على حقيقة األمر،
فنحن ننبهه ونسأؿ ا﵁ تعاىل له اذلداية ،ومن اعتقد بذلك عن علم وتعمد النتحاؿ صفات
:
يف زيارة عاشوراء ،إذ قاؿ
األئمة األطهار  ،فهو مرموؿ بلعنة اإلماـ الصادؽ
(ولعن اهلل أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم اهلل فيها).
َّ ِ
َي ُمن َقلَ ٍ
ب يَن َقلِبُو َن﴾( ).
ين ظَلَ ُموا أ َّ
قاؿ تعاىلَ ﴿ :و َسيَ ْعلَ ُم الذ َ

وسيتبُت لك عزيزي القارئ أف هذ الصفات ةلها خاصة باألئمة ادلعصومُت من ذرية رسوؿ
ا﵁  ،وسأعتمد يف إابات ذلك على القرآف الكرمي والسنة ادلطهرة للرسوؿ وعًتته الطاهرة
؛ ألنه ال يسعنا معرفة احلق من الباطل إال من خبلؿ ذلك ،بدليل قوؿ الرسوؿ

( :أيها

الناس ،إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا ،كتاب اهلل وعترتي أىل بيتي،

علي الحوض) ( ).
فإنهما لن يفترقا حتى يردا ّ

( )
وقوله ( :علي مع الحق والحق مع علي يدور معو حيثما دار)  .وما بعد احلق إالّ
الضبلؿ ادلبُت.

وأما من رةب رأسه وأصبح منكوساً ػلرؼ الكلم عن موااضعه ،فنقوؿ له نعم احلكم ا﵁
تعاىل ،وادلوعد القيامة ،واخلصم زلمد وعًتته الطاهرة .
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وشلا حثٍت على اإلق داـ على ةتابة حبث خاص يف هذا ادلواضوع هو سكوت اجلميع عن بياف
هذا األمر وواضع النقاط على احلروؼ ليهلك من هلك عن بيّنة وػلِت من حيي عن بيّنة ،وأسأؿ
ا﵁ تعاىل أف ينتفع ادلؤمنوف هبذا البحث ادلتوااضع ،وأف يكتبنا من ادلدافعُت عن زلمد وآؿ زلمد
باللساف والسناف ،وأرجو أف ال ػلملٍت أحد على العداء أو التحامل على العلماء الغَت معصومُت،
فإين أةن ةل االحًتاـ والتقدير للعلماء العاملُت ادلخلصُت آلؿ زلمد  ،وأسبٌت أف أةوف أحد

خدمتهم ،وإظلا ضبلٍت على ما سأةتب هو قوؿ الصادقُت (عليهما السبلـ)( :إذا ظهرت البدع
فعلى العالم أن يظهر علمو ،فإن لم يفعل سلب نور اإليمان) ( ).

وأداء التكليف الررعي يف وجوب هداية األمة والدفاع عن زلمد وآؿ زلمد  ،ولكي ال
 ،فإف أحدنا تقوـ قيامته ويضحي حىت بنفسه إف
ضلرر يوـ القيامة من ادلهملُت حلقهم
؟
عتدي على أئمتنا ورموز ةرامتنا العًتة الطاهرة
اعتدى شخص على ةرامته ،فكيف بنا إذا أ َ

وال ّأدعي أف ةل ما سأةتبه يف هذا ادلواضوع هو من ربصيلي العلمي اخلاص ،وإظلا هو بفضل
 ،وةل
ا﵁ تعاىل ودبنّه علينا ب يماين آؿ زلمد السيد أضبد احلسن وصي ورسوؿ اإلماـ ادلهدي
أملي أف تنتبه األمة من نوـ الغفلة وال تأخذها العزة باإلمث ويقولوا﴿ :إِنَّا َو َج ْدنَا آبَاءنَا َعلَى أ َُّم ٍة
َوإِنَّا َعلَى آثَا ِرِىم ُّم ْقتَ ُدو َن﴾  ،لكي ال ػلرروا يوـ القيامة من الظادلُت حلق زلمد وآؿ زلمد ،
فإف يف ذلك خسراف الدنيا واآلخرة.

وفقنا ا﵁ وإياةم لنصرة احلق وأصحاب احلق ،وصبعنا ا﵁ وإياةم ربت راية اإلماـ ادلهدي
يوـ القياـ ادلقدس مقبلُت غَت مدبرين.
واحلمد ﵁ رب العادلُت ،وصلى ا﵁ على زلمد وآله األئمة وادلهديُت الطاهرين.
ناظم العقيلي
 /9صفر 2 1 /هػ ؽ

 -عٍىْ أخثار اٌزضا – ٌٍشٍخ اٌصذوق :ج 2ص . 9

الغصن الجاني:

من هم ورثة األنبياء
صدر الغصن األوؿ من (سلسلة احلنة الظاهرة يف الدفاع عن العًتة الطاهرة ،وهو ةتاب

ملحمة الفكر اإلسبلمي والفكر الدؽلقراطي) ،وبُت يدي القارئ الغصن الثاين وهو (من هم وراة
األنبياء ،األوصياء أـ العلماء) .وأيضاً يتكوف من غصن وعدة شبرات ةسابقه.

وللوقوؼ على حدود معٌت الوارث والورااة البد لنا أوالً أف نعرؼ ما هي صفات الوارث
لؤلنبياء وادلرسلُت  ،لكي ظليّز عن غَت ؟ وما هي مواريث األنبياء وادلرسلُت ؟ لكي نعرفها
من خبلؿ الواقع ،هل هي متوفرة عند األئمة ادلعصومُت فقط ؟ أـ أهنا أيضاً متوفرة عند العلماء
؟ حىت ؽلكننا أف نصفهم بوراة األنبياء.
من غَت األئمة
ال تتوفر إال يف
فإ ف ابت عن طريق القرآف والسنة ادلطهرة أف صفات الوارث لؤلنبياء
األئمة ادلعصومُت ،وأف مواريث األنبياء ال توجد إالّ عندهم  ،يثبت أف من يصف نفسه أو
غَت بػ (وراة األنبياء)  ،قد لبس اوب غَت ونصب نفسه يف مقاـ مل ينصبه ا﵁ تعاىل فيه ،وهبذا
يكوف من الغاصبُت حلقوؽ غَت  ،وأي أناس الذين غصبهم ،غصب من تتررؼ ادلبلئكة ادلقربوف
خبدمتهم ،وهم العًتة الطاهرة للنيب زلمد .
وةالعادة لكي نعرؼ معٌت (الوارث) و (ادلواريث) ،البد لنا أف نستفهم القرآف الكرمي والسنة
ادلطهرة ،وعلا الثقبلف اللذاف أوصانا الرسوؿ زلمد باتباعهما واالغًتاؼ منهما .فنقسم البحث
إىل جهتُت :اجلهة األوىل (صفات الوارث يف القرآف والسنة) ،واجلهة الثانية (معٌت مواريث األنبياء
يف القرآف والسنة ادلطهرة).
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اجلهة األوىل :صفات الوارخ
أعلم أف الوارث هو احلنة بعد احلنة ،وهو اإلماـ ،لقوؿ اإلماـ الراضا
ىي منزلة األنبياء وإرث األوصياء .إن اإلمامة خالفة اهلل وخالفة الرسول
المؤمنين

وميراث الحسن والحسين (عليهما السالم) .) ( )...

فالوارث لؤلنبياء
وصفه اإلماـ الراضا

( :إن اإلمامة
ومقام أمير

خصه ا﵁ هبا ،ال توجد يف غَت ؛ ألنه واحد دهر  ،ةما
له صفات ّ
 ...( :اإلمام واحد دىره ال يدانيو أحد وال يعادلو عالم وال يوجد منو

بدل وال لو مثل وال نظير .) ( )...

وال
وسأتعرض لبعض صفات الوارث واالستدالؿ على أهنا خاصة باألئمة ادلعصومُت
تصدؽ على غَتهم من علماء أو عبّاد  ...وسأعتمد يف ذلك ةتاب الكايف يف األعم األغلب،
دلصنفه اقة اإلسبلـ الريخ الكليٍت (طاب ارا )؛ ألنه أواق ةتاب عند الريعة على اإلطبلؽ.
 -3انٌازث يصطفى يٍ اهلل تعاىل:
ال شك أف ا﵁ تعاىل هو خالق اخللق وهو األعلم دبصلحهم ومفسدهم ،ومطلع على ما زبفيه
اضمائرهم ،ولذلك فبل ؽلكن ألحد أف يعُت إماماً بعد إماـ إالّ ا﵁ تعاىل ،ودبا أف وراة األنبياء هم
احلنج على اخللق بعدهم ،فبل بد أف يكوف اختيارهم وتعيينهم عن طريق ا﵁ تعاىل﴿ :قُ ِل اللَّ ُه َّم
ِ
ك الْم ْل ِ
شاء
شاء َوتُ ِذ ُّل َمن تَ َ
شاء َوتُِع ُّز َمن تَ َ
ْك ِم َّمن تَ َ
ْك َمن تَ َ
شاء َوتَنزِعُ ال ُْمل َ
ك تُ ْؤتِي ال ُْمل َ
َمال َ ُ
ك َعلَ َى ُك ّْل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير﴾( ).
بِيَ ِد َك الْ َخْي ُر إِنَّ َ
َّ ِ
ِ
ين
عن سامل ،قاؿ :سألت أبا جعفر
عن قوؿ ا﵁ ﴿ :ثُ َّم أ َْوَرثْ نَا الْكتَ َ
اب الذ َ
ِِ ِ
ِ
ص ٌد وِمْن هم سابِ ٌق بِالْ َخي ر ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ات بِِإ ْذ ِن اللَّ ِو
اْ
صطََفْي نَا م ْن عبَادنَا فَم ْن ُه ْم ظَال ٌم لّْنَ ْفسو َومْن ُهم ُّم ْقتَ َ ُ ْ َ
َْ
( :السابق بالخيرات :اإلمام ،والمقتصد :العارف
ض ُل الْ َكبِ ُير﴾( ،)2قاؿ
ك ُى َو الْ َف ْ
َذلِ َ
لإلمام ،والظالم لنفسو :الذي ال يعرف اإلمام) ( ).
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وعن أيب والد،
يَ ْت لُونَوُ َح َّق تِالََوتِِو
األئمة ) ( ).

ِ
َّ ِ
اب
عن قوؿ ا﵁
قاؿ :سألت أبا عبد ا﵁
ين آتَ ْي نَ ُ
اى ُم الْكتَ َ
﴿ ال ذ َ
ك ىم الْ َخ ِ
أُولَئِ َ ِ ِ ِ
ِِ ِ
اس ُرو َن﴾( ) ،قاؿ( :ىم
ْ
ك يُ ْؤمنُو َن بو َومن يَ ْك ُف ْر بو فَأ ُْولَئ َ ُ ُ

يف قوله تعاىلَ ﴿ :ال أُق ِ
َنت ِحلّّ بِ َه َذا الْبَ لَ ِد
وعن أيب عبد ا﵁
ْس ُم بِ َه َذا الْبَ لَ ِد َوأ َ
َوَوالِ ٍد َوَما َولَ َد﴾( ) ،قاؿ( :أمير المؤمنين وما ولد من األئمة ) (.)2
وعن أيب عبد ا﵁
من اهلل ورسولو

( :أترون الموصي منا يوصي إلى من يريد ؟ ! ال واهلل ولكن عهد

لرجل فرجل حتى ينتهي األمر إلى صاحبو) ( ).

َّ ِ
وعن أيب بصَت ،قاؿ :سألت أبا عبد ا﵁
آمنُواْ
ين َ
عن قوؿ ا﵁ ﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
َطيعواْ اللّو وأ ِ
ِ
ول َوأ ُْولِي األ َْم ِر ِمن ُك ْم﴾( ) ،فقاؿ( :نزلت في علي بن أبي طالب
الر ُس َ
َط ُيعواْ َّ
أ ُ
ََ

والحسن والحسين) (.)1

تعيُت من يراهم
إذف فاإلمامة والورااة اصطفاء من ا﵁ تعاىل وال ؽلكن حىت لؤلئمة
ويكوف احلنة على الناس من بعدهم ،وإظلا ذلك أمر مقدر من ا﵁  ،واألوصياء للرسوؿ زلمد
،
الذين ابتت حنيتهم على الناس هم اانا عرر إماماً واانا عرر مهدياً بعد القائم
اآلتية ،فكل شخص غَت هؤالء ال ؽلكن أف تنطبق عليه صفة
والدليل هو وصية الرسوؿ
(وارث األنبياء) سواء ةاف عادلاً أو غَت .
عن أيب عبد ا﵁ جعفر بن زلمد ،عن أبيه الباقر ،عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين ،عن
 ،قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁  -يف الليلة اليت
أبيه احلسُت الزةي الرهيد ،عن أبيه أمَت ادلؤمنُت
ةانت فيها وفاته  -لعلي

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

وصيتو حتى انتهى إلى ىذا الموضع ،فقال :يا علي ،إنو سيكون بعدي اثنا عشر إماماً ومن

بعدىم اثنا عشر مهدياً ،فأنت يا علي أول االثني عشر إماماً ،سماك اهلل تعالى في سمائو:
.
.
ص
.
ص. 29
ص. 92
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علياً المرتضى ،وأمير المؤمنين ،والصديق األكبر ،والفاروق األعظم ،والمأمون ،والمهدي،

فال تصح ىذه األسماء ألحد غيرك.

يا علي ،أنت وصيي على أىل بيتي حيهم وميتهم ،وعلى نسائي :فمن ثبتها لقيتني غداً،
ومن طلقتها فأنا برئ منها ،لم ترني ولم أرىا في عرصة القيامة ،وأنت خليفتي على أمتي من
بعدي ،فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إلى ابني الحسن البر الوصول ،فإذا حضرتو الوفاة
فليسلمها إلى ابني الحسين الشهيد الزكي المقتول ،فإذا حضرتو الوفاة فليسلمها إلى ابنو
سيد العابدين ذي الثفنات علي ،فإذا حضرتو الوفاة فليسلمها إلى ابنو محمد الباقر ،فإذا
حضرتو الوفاة فليسلمها إلى ابنو جعفر الصادق ،فإذا حضرتو الوفاة فليسلمها إلى ابنو
موسى الكاظم ،فإذا حضرتو الوفاة فليسلمها إلى ابنو علي الرضا ،فإذا حضرتو الوفاة
فليسلمها إلى ابنو محمد الثقة التقي ،فإذا حضرتو الوفاة فليسلمها إلى ابنو علي الناصح،
فإذا حضرتو الوفاة فليسلمها إلى ابنو الحسن الفاضل ،فإذا حضرتو الوفاة فليسلمها إلى
ابنو محمد المستحفظ من آل محمد

 .فذلك اثنا عشر إماماً ،ثم يكون من بعده اثنا

عشر مهدياً ،فإذا حضرتو الوفاة فليسلمها إلى ابنو أول المقربين لو ثالثة أسامي :اسم
كاسمي واسم أبي وىو عبد اهلل وأحمد ،واالسم الثالث :المهدي ،ىو أول المؤمنين) ( ).

ْكت َّ ِ
ِ
اصطََفْي نَا﴾( ) ،قاؿ:
وعن الباقر والصادؽ
ين ْ
يف قوله تعاىل﴿ :ثُ َّم أ َْوَرثْ نَا ال َ َ
اب الذ َ
(ىي لنا خاصة ،إيّانا عنى) ( ).
 -2انٌازث يعصٌو:
قد ابت عن طريق النقل والعقل أف احلنة على الناس ال بد أف يكوف معصوماً مطهراً من
الذنوب والعيوب ،ودبا أف وراة األنبياء هم أوىل الناس باألنبياء ؛ ألهنم قد وراوا العلم واحلكمة
وةل ادلواريث ،فهم احلنج على الناس بعد األنبياء.

 اٌغٍثح – ٌٍشٍخ اٌطىسً :ص. 59 -2فاطز. 2 :
 -اٌىسائً :ج 1ص. 2

يٍ ىى ًزثح األَثٍاء 31 .......................................................

إذف فبل بد أف يكونوا معصومُت ال يأمروف الناس دبعصية ،وةل شخص ال يتصف بالعصمة
ال ؽلكن أف تكوف طاعته واجبة على الناس؛ ألف غَت ادلعصوـ شلكن اخلطأ واالضلراؼ ،ووجوب
طاعته يكوف أمراً بإتباع ادلخطئ وادلنحرؼ ،وهذا زلاؿ على ا﵁ تعاىل.
على هذ احلقيقة وأواضحوها بصورة ال
وقد أةد ا﵁ تعاىل ورسوله واألئمة األطهار
يعًتيها غموض ،ولكن الكثَت من القوـ قد أسدلوا عليها الستار طمعاً بادلنصب واألتباع ،ولبقاء
الذين هم وراة األنبياء
قوذلم واجب التنفيذ ،وبذلك قد اغتصبوا مقاـ األئمة األطهار
وادلرسلُت .
عن أضبد بن عمر ،قاؿ :قاؿ أبو جعفر

 :وأتا رجل فقاؿ له :إنكم أهل بيت الرضبة

أختصكم ا﵁ تبارؾ وتعاىل هبا ،فقاؿ له( :كذلك نحن والحمد هلل ال ندخل أحداً في ضاللة

وال نخرجو من ىدى ،إن الدنيا ال تذىب حتى يبعث اهلل

بكتاب اهلل ،ال يرى فيكم منكراً إالّ أنكره) ( ).
وعن أمَت ادلؤمنُت

يف حديث أخذت منه مقدار احلاجة ،قاؿ

في معصية اهلل وال طاعة لمن عصى اهلل ،إنما الطاعة هلل ولرسولو
اهلل بطاعة الرسول

رجالً منّا أىل البيت يعمل

 ...( :فال طاعة
ولوالة األمر ،وإنما أمر

؛ ألنو معصوم مطهر ال يأمر بمعصية ،وإنما أمر بطاعة أولي األمر؛

ألنهم معصومون مطهرون ال يأمرون بمعصية) ( ).
وعن علي بن احلسُت

قاؿ( :اإلمام منا ال يكون إالّ معصوماً ،وليست العصمة في

ظاىر الخلقة فيعرف بها ،ولذلك ال يكون إالّ منصوصاً .فقيل له :يا ابن رسوؿ ا﵁ ،فما معٌت

ادلعصوـ ؟ فقاؿ :ىو المعتصم بحبل اهلل ،وحبل اهلل القرآن ال يفترقان إلى يوم القيامة،
واإلمام يهدي إلى القرآن والقرآن يهدي إلى اإلمام ،وذلك قول اهلل ﴿ :إِ َّن َى َذا الْ ُق ْرآ َن
يِ ْه ِدي لِلَّتِي ِى َي أَق َْو ُم﴾( )) (.)2
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ِ
ِ
اىيم ربُّوُ بِ َكلِم ٍ
ات
َ
وةذلك صلد هذا ادلعٌت وااضحاً جلياً يف قوله تعاىلَ ﴿ :وإِذ ابْ تَ لَى إِبْ َر َ َ
َّاس إِماماً قَ َ ِ
ال إِنّْي ج ِ
اعلُ َ ِ
ال الَ ي نَ ُ ِ
ِ
َّ ِ ِ
ين﴾( ).
فَأَتَ َّم ُه َّن قَ َ
ال َومن ذُ ّْريَّتي قَ َ َ
ك للن ِ َ
َ
ال َع ْهدي الظالم َ
فهذ اآلية نفت اإلمامة عن ةل ظامل ،وةل عاص ﵁ تعاىل فهو ظامل.
إذف ال تكوف اإلمامة للعاصُت بل للمعصومُت ادلهتدين فقط ،وهم األئمة ادلعصوموف من ذرية
الرسوؿ األةرـ زلمد الذين قاؿ عنهم ا﵁ تعاىل ﴿ :إنما ي ِري ُد اللَّو لِي ْذ ِ
س
ج
الر
م
ك
ن
ع
ب
ى
ُ
ّْ
َ
ْ
ُ ُ
ُ
َ
ُ
َ
أَ ْىل الْب ْي ِ
ت َويُطَ ّْه َرُك ْم تَطْ ِه ًيرا﴾( ) ،أي مطهروف من الرك والررؾ والعصياف.
َ َ
القوؿ بأف العلماء الغَت معصومُت هم
وبعد هذا يكوف من التناسر على مراتب األئمة
وراة األنبياء؛ ألنه ال يرث ادلعصوـ إالّ معصوـ ،وقد أصبعت الريعة بأف احلنج ادلعصومُت هم

يف حديث
العًتة الطاهرة فقط .وهم األئمة وادلهديوف  ،وإليك البياف من اإلماـ الراضا
بعد
اليت وهبها ا﵁ تعاىل له بعد النبوة واخللة ،فقاؿ
طويل بعد بيانه إلمامة إبراهيم
ذةر قوله تعاىل﴿ :ووىب نَا لَو إِسح َق وي ع ُقوب نَافِلَةً وُك ِّال جعلْنَا ِ ِ
اى ْم أَئِ َّمةً
ين َو َج َعلْنَ ُ
َ ََ َ
ََ َْ ُ ْ َ ََ ْ َ
صالح َ
الص َالةِ وإِيتاء َّ ِ
ِِ
ي ْه ُدو َن بِأَم ِرنَا وأَوحي نَا إِلَي ِهم فِ ْعل ال َ ِ
ين﴾( )،
ام َّ َ َ
ْخْي َرات َواقَ َ
َ
الزَكاة َوَكانُوا لَنَا َعابد َ
ْ َ ْ َْ ْ ْ َ
ورثها اهلل تعالى النبي  ،فقال
(فلم تزل في ذريّتو يرثها بعض عن بعض قرناً فقرنا حتى ّ
جل وتعالى﴿ :إِ َّن أَولَى الن ِ ِِ ِ
ِ َّ ِ
اى َّ ِ
آمنُواْ َواللّوُ َولِ ُّي
ْ
ين َ
ين اتَّ بَ ُعوهُ َو َى َذا النَّب ُّي َوالذ َ
يم لَلذ َ
َّاس بإبْ َر َ
()2
ِِ
بأمر اهلل تعالى على رسم ما فرض
ين﴾  ،فكانت لو خاصة فقلدىا علياً
ال ُْم ْؤمن َ
اهلل  ،فصارت في ذريتو األصفياء الذين أتاىم اهلل العلم واإليمان بقولو تعالى﴿ :وقَ َ َّ ِ
ين
َ
ال الذ َ
ِ
ث فَ َه َذا ي وم الْب ْع ِ
اب اللَّ ِو إِلَى ي وِم الْب ْع ِ
يما َن لََق ْد لَبِثْتُ ْم فِي كِتَ ِ
ْم َو ِْ
ث َولَ ِكنَّ ُك ْم ُكنتُ ْم
َْ ُ َ
َْ َ
اإل َ
أُوتُوا الْعل َ
خاصة إلى يوم القيامة ،إذ ال نبي بعد محمد
َال تَ ْعلَ ُمو َن﴾( ) ،فهي في ولد علي
الجهال) ( ).
فمن أين يختار ىؤالء ّ
إىل النيب زلمد  ،مث إىل
وهذا نص صريح بأف الورااة واإلمامة استمرت بعد إبراهيم
حي
 ،مث األئمة من ولد
اإلماـ علي
إىل يوـ القيامة ،فكيف ي ّدعيها غَتهم وصاحبها ّ
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 ،روحي وأرواح العادلُت له الفداء ؟
موجود بُت أظهرنا وهو احلنة زلمد بن احلسن العسكري
فهو وحد وارث األنبياء وادلرسلُت واألئمة  ،ومن بعد ذريته ادلهديوف  .وسيعلم الذين
ظلموا أي منقلب ينقلبوف ،والعاقبة للمتقُت.
 -1انٌازث صاحة انٌصٍح:
إىل نبيّنا زلمد  ،يوصي هبا السابق إىل البلّحق،
من آدـ
استمرت ورااة األنبياء
هبا إىل هابيل ودفع إليه مواريث النبوة ،حسد أخيه قابيل وادعى أنه
فعندما أوصى آدـ
بأف األمر ليس بيد  ،وإنه باختيار ا﵁ تعاىل
أحق هبا منه؛ ألنه األةرب سنّاً ،فأجابه آدـ
هابيل فقتله ،فكانت هذ احلاداة أوؿ بذرة خبيثة أسست
يضعه حيث يراء ،فحسد قابيل
َ
الصراع على ورااة اإلمامة ،وأستمر قتل آالؼ األنبياء وادلرسلُت ،ةل ذلك اعًتااضاً على تنصيب
ولداً ذةراً أمسا هبة ا﵁،
ا﵁ تعاىل ووصايا األنبياء وتعيينهم لوراتهم .مث رزؽ ا﵁ تعاىل آدـ
فكاف هو واراه ووصيه.
فعن أيب عبد ا﵁

 ،قاؿ( :لما انقضت نبوة آدم وأنقطع أكلو ،أوحى اهلل إليو :يا آدم،

أنو قد انقضت نبوتك وأنقطع أكلك فأنظر إلى ما عندك من العلم واإليمان وميراث النبوة
وآثار العلم واالسم األعظم فاجعلو في العقب من ذريتك عند ىبة اهلل ،فإني لن أدع األرض
بغير عال م يعرف بو الدين ويعرف بو طاعتي ويكون نجاة لمن يولد بين قبض النبي إلى ظهور
النبي اآلخر) ( ).

 ،ومن بعد
واستمرت هذ الورااة والوصية من وصي إىل آخر حىت مبعث نيب ا﵁ نوح
ومن بعد  ...هلم جراً إىل
 ،فأوصى هبا إىل إمساعيل
حىت انتهت إىل نيب ا﵁ إبراهيم
 ،مث ختمت النبوة بالنيب األةرـ زلمد
نيب ا﵁ موسى ،مث إىل نيب ا﵁ زةريا فيحِت فعيسى
ووصاياهم ،فكاف هو الوارث ادلنصوص
 ،فاجتمعت عند ةل مواريث األنبياء وادلرسلُت
عليه وادلبرر به يف ةل الكتب السماوية السابقة وعلى لساف ةل األنبياء وادلرسلُت واألوصياء.
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ال ِعيسى ابن مريم يا بنِي إِسرائِيل إِنّْي رس ُ ِ
ِ
صدّْقاً لّْ َما
ول اللَّو إِلَْي ُكم ُّم َ
َُ
قاؿ تعاىلَ ﴿ :وإ ْذ قَ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
ب ين ي َد َّ ِ
ِ ِ
اءىم بِالْب يّْ نَ ِ
َّور ِاة وُمبَ ّْشراً بِر ُس ٍ
ات قَالُوا
اس ُموُ أ ْ
ول يَأْتِي من بَ ْعدي ْ
َح َم ُد فَلَ َّما َج ُ َ
َْ َ َ
ي م َن الت ْ َ َ
َ
ِ
ين﴾( ).
َى َذا س ْح ٌر ُّمبِ ٌ
وةما قدمت فيما سبق من أف الوصي والوارث البد أف يكوف معصوماً عن إدخاؿ الناس يف
باطل أو إخراجهم من حق ،والعصمة أمر باطٍت وليس بظاهر ،فبل يعلمه إالّ ا﵁ تعاىل ،فبل بد
من اختيار من قبل ا﵁ تعاىل والوصية به عن طريق األنبياء واألوصياء  ،ةما نص على ذلك
حُت قاؿ يف حديث له( :اإلمام منا ال يكون إالّ معصوماً ،وليست
اإلماـ السناد
العصمة في ظاىر الخلقة فيعرف بها ولذلك ال يكون إالّ منصوصاً ( .) ( )...ومنصوصاً) أي

موصى به من قبل ا﵁ تعاىل عن طريق الرسوؿ زلمد
وقد بُت ا﵁ تعاىل أوصياء الرسوؿ زلمد

.

يف وصيته عند وفاته واليت أتا هبا جربائيل

عن ا﵁ تعاىل فسماهم واحداً بعد واحد ،من أبيهم وسيدهم وأفضلهم علي بن أيب طالب
 ،مث ولد أضبد،
فاحلسن واحلسُت (عليهما السبلـ) ،حىت انتهى إىل ادلهدي ادلنتظر
فادلهديُت من ذرية أضبد ادلهدي ولكن بدوف ترخيص أمسائهم.
 ،هو لوقوع االختبلؼ
والظاهر أف من أسباب تسمية أوؿ ولد ووارث لئلماـ ادلهدي
بالسيف ةما ترَت إليه
واالفًتاؽ فيه من قبل األمة؛ ألنه يظهر قبل قياـ اإلماـ ادلهدي
مل تذةر أمساؤهم يف وصية رسوؿ ا﵁ ؛ ألف
الوصية اآلتية ،وأما بقية ذرية اإلماـ ادلهدي
هو الذي سيرخص أمساءهم واحداً واحداً بعد قيامه الرريف وقبل
اإلماـ ادلهدي
استرهاد  ،ةما نص رسوؿ ا﵁ على أوصيائه واحداً واحداً ،فبل تبقى حنة ﵀تج وال عذر
.
دلعتذر يف االلتواء على األوصياء من ذرية القائم
وردبا يفاجئ البعض ويستغرب من ذةر ادلهديُت من ذرية اإلماـ ادلهدي

يف هذ

الوصية ،فأقوؿ له :أف هذ الوصية ذةرها الريخ الطوسي يف الغيبة (ص ،) 5وهذا الكتاب
يعترب من أواق الكتب الريعية ،ومؤلفه هو شيخ الطائفة وهو غٍت عن التعريف ،وذةرها اجمللسي

 اٌصف.2 :ِ -2عأً األخثار2 :

.
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(رضبه ا﵁) يف حبار  ،وذةرها احلائري يف إلزاـ الناصب ،وذةرها السيد الرهيد زلمد زلمد صادؽ
الصدر يف تاريخ ما بعد الظهور (ص ،) 25وغَتها من مصادر احلديث ادلعتربة.
أليب ضبزة يف حديث

مث إ ّف هذ الوصية مؤيدة بقرائن ةثَتة ،مثل قوؿ اإلماـ الصادؽ
طويل ...( :يا أبا حمزة ،إن منّا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد الحسين) ( ).
ويف احلديث عن أيب بصَت ،قاؿ :قلت للصادؽ جعفر بن زلمد

 :يا ابن رسوؿ ا﵁ ،إين
( :إنما

أنه قاؿ :يكوف بعد القائم اانا عرر مهدياً .فقاؿ الصادؽ
مسعت من أبيك
قال :أثنا عشر مهدياً ولم يقل أثنا عشر إماماً ،ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى
مواالتنا ومعرفة حقنا) ( ).
وعن الصادؽ

( :إن منّا بعد القائم اثنا عشر مهدياً من ولد الحسين) ( ).

وعن اإلماـ السناد

( :يقوم القائم منّا ثم يكون بعده اثنا عشر مهدياً) (.)2

وغَتها الكثَت من الروايات اليت تؤةد على حكم ادلهديُت من ذرية اإلماـ ادلهدي

بعد

 .وقد اضبط األستاذ اضياء الزيدي يف ةتابه
أبيهم ،مث يكوف بعد ذلك الرجعة لؤلئمة
 ،ومن أراد ادلزيد من التواضيح
(ادلهديُت) ما يناهز األربعُت رواية تذةر ذرية اإلماـ ادلهدي
فلَتاجع ةتاب (الرد احلاسم على منكري ذرية القائم) ،و (الوصية والوصي أضبد احلسن).
هم األئمة ادلعصوموف من ذرية اإلماـ
ومواضوع الكبلـ ،هو أف وراة األنبياء بعد زلمد
 .فبل يكوف الوارث وارااً أو
بعد أبيهم
 ،وادلهديوف من ذرية اإلماـ ادلهدي
علي
وصياً إالّ أف يكوف منصوصاً عليه باالسم والصفة ،ويعترب ذةر والوصية به من أهم العبلمات
ادلرخصة له عن غَت .
وإىل هذا ادلعٌت أشار األئمة

:

 ،قاؿ( :إن الوصية نزلت من السماء على محمد كتاباً ،لم ينزل
عن أيب عبد ا﵁
 :يا محمد ،ىذه وصيتك في
على محمد كتاب مختوم إالّ الوصية ،فقال جبرائيل
 غٍثح اٌطىسً :ص. 90 -2وّا اٌذٌٓ وتّاَ إٌعّح :ص 51ح.52
 تذار األٔىار :ج  5ص. 1 -شزح األخثار :ج ص. 99

 .............................................. 20إصدازاخ أَصاز اإلياو ادليدي

أمتك عند أىل بيتك ،فقال رسول اهلل

وذريتو ليرثك علم النبوة كما ورثو إبراىيم
وكان عليها خواتيم ،قال :ففتح علي

 :أي أىل بيتي يا جبرائيل؟ قال :نجيب اهلل منهم
وميراثو لعلي

وذريتك من صلبو ،قال:

الخاتم األول ومضى لما فيها ،ثم فتح الحسن

الخاتم الثاني ومضى إلى ما أمر بو ،فلما توفي الحسن ومضى ،فتح الحسين
الخاتم الثالث فوجد فيها أن قاتل فاقتل وتقتل وأخرج بأقوام للشهادة وال شهادة لهم إالّ
.) ( )...
معك ،قال :ففعل
ويف حديث طويل عن سبيم بن هبلوؿ ،عن عبد ا﵁ بن أيب اذلذيل ،قاؿ ...( :وهم عًتة
الرسوؿ عليه وعليهم السبلـ ادلعروفوف بالوصية واإلمامة ،ال زبلوا األرض من حنة منهم يف ةل
عصر وزماف ويف ةل وقت وأواف ،وهم العروة الواقى ،وأئمة اذلدى ،واحلنة على أهل الدنيا إىل
أف يرث ا﵁ األرض ومن عليها ،وةل من خالفهم اضاؿ مضل تارؾ للحق واذلدى ،وهم ادلعربوف
عن القرآف ،الناطقوف عن الرسوؿ  ،من مات ومل يعرفهم مات ميتة جاهلية)( ).
ويف زلاجنة اإلماـ الراضا

يف رللس ادلأموف (لعنه ا﵁) ،إذ سأؿ أحدهم( :يا ابن رسوؿ

ا﵁ بأي شيء تصح اإلمامة دل ّدعيها ؟ قاؿ
هي ؟ قاؿ

 :في العلم واستجابة ال ّدعوة) ( ).

بل ورد أف اإلماـ ادلهدي
إماـ.
فعن الباقر
اهلل

 :بالنص والدليل ،قاؿ له :فداللة اإلماـ فيما

عند قيامه يعرؼ بالوصية وورااته العلماء أي األئمة إماـ بعد

يف حديث طويل ...( :فيبايعونو بين الركن والمقام ،ومعو عهد من رسول

 ،قد توارثتو األبناء عن اآلباء .والقائم يا جابر رجل من ولد الحسين يصلح اهلل أمره

في ليلة ،فما أشكل على الناس من ذلك يا جابر فال يشكلن عليهم والدتو من رسول اهلل
 ،ووراثتو العلماء عالم بعد عالم) (.)2

 اٌىافً :ج ص 220ح . :ج ص.51
 -2عٍىْ أخثار اٌزضا
 عٍىْ أخثار اٌزضا :ج 2ص. 2 2 -غٍثح إٌعّأً :ص.210
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هو الوصية على األئمة
عن رسوؿ ا﵁
ومن الوااضح أف العهد الذي تواراه األئمة
هو صاحب الوصيات ،أي إف وصايا األئمة قد
واحداً بعد اآلخر ،فاإلماـ ادلهدي
هو وارث األئمة واألنبياء
وبُت هذا احلديث أيضاً أف اإلماـ ادلهدي
اجتمعت عند ّ ،
هذ من العبلمات اليت ال ينبغي أف تركل على الناس.
وليس غَت  ،بل ع ّد اإلماـ الباقر
ؼلرج ابن له من ذريته يوصف بأنه ابن
وقد وردت اإلشارة إىل أف قبل قياـ اإلماـ ادلهدي
صاحب الوصيات.
عن أيب احلسن

 ،قاؿ( :كأني برايات من مصر مقبالت ،خضر مصبغات ،حتى تأتي

الشامات ،فتهدى إلى ابن صاحب الوصيات) ( ).

وهتدى أي تبايع ابن صاحب الوصيات ،الذي هو ابن اإلماـ ادلهدي
.
الوصيات وواراها هو اإلماـ ادلهدي
عن أيب جعفر

؛ ألف صاحب

يف خرب طويل نقتطف منه مقدار احلاجة ...( :ثم يخرج من مكة ىو

ومن معو الثالثمائة وبضعة عشر يبايعونو بين الركن والمقام ،معو عهد نبي اهلل ورايتو وسالحو
ووزيره معو ،فينادي المنادي بمكة باسمو وأمره من السماء حتى يسمعو أىل السماء كلهم،
اسمو اسم نبي ،ما أشكل عليكم فلم يشكل عليكم عهد نبي اهلل ورايتو وسالحو والنفس
 ،فأن آلل

الزكية من ولد الحسين  ....إىل أف يقوؿ ... :وإيّاك وش ّذاذ من آل محمد
محمد وعلي راية ،ولغيرىم رايات .فألزم األرض وال تتبع منهم رجالً أبداً حتى ترى رجالً من
معو عهد نبي اهلل ورايتو وسالحو ،فإن عهد نبي اهلل صار عند علي بن
ولد الحسين
الحسين ،ثم صار عند محمد بن علي ويفعل اهلل ما يشاء .) ( )...

وال ؼلفى على القارئ الفطن شدة التأةيد على عهد رسوؿ ا﵁ (الوصية) ،وهبا يعرؼ
هم األئمة خاصة الذين معهم وصية
القائم وذريته  .وال ؼلفى أيضاً أف وراة األنبياء
رسوؿ ا﵁  .وإليك هذا احلديث الذي ينص أيضاً على أف وراة األنبياء هم علماء آؿ زلمد
خاصة ،أي األئمة ادلعصومُت .

 اإلرشاد :ص.259 -2إٌزاَ إٌاصة :ج 2ص.02
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عن أمَت ادلؤمنُت

يف حديث طويل( :أيها الناس ،عليكم بالطاعة والمعرفة بمن ال

تعذرون بجهالتو ،فإن العلم الذي ىبط بو آدم وجميع ما (فضلت بو) النبيون إلى خاتم
النبيين في عترة محمد المصطفى

 ،فأين يتاه بكم ؟ بل أين تذىبون ؟! يا من نسخ من

أصالب أصحاب السفينة ،ىذه مثلها فيكم فأركبوىا ،فكما نجا في ىاتيك من نجا،

فكذلك ينجو في ىذه من دخلها ،أنا رىين بذلك قسماً حقاً وما أنا من المتكلفين.) ()...

وبعد هذا ةله طلتم ونقوؿ :إف ورااة األنبياء واألئمة ال تكوف إالّ بوصية خاصة من ا﵁ ورسوله
 ،قاؿ تعاىل﴿ :ذُ ّْريَّةً ب ع ُ ِ
ض واللّو س ِم ِ
يم﴾( ) ،وهم األئمة ادلعصوموف
َْ
ض َها من بَ ْع ٍ َ ُ َ ٌ
يع َعل ٌ

 ،فمن أدعى من غَتهم أنه من وراة األنبياء ،فنقوؿ له هات
وادلهديوف من ذرية القائم
الوصية ،وإالّ فأنت سارؽ حلق غَتؾ !!
وال حوؿ وال قوة إالّ با﵁ العلي العظيم ،وصلى ا﵁ على زلمد وآله الطيبُت الطاهرين.
 -4انٌازث عامل ال جييم:
اختص ا﵁ تعاىل األنبياء وادلرسلُت واألئمة ادلعصومُت بالعلم واحلكمة؛ ليغنيهم عن غَتهم
وليميزهم عن سواهم من سائر الناس ،وإلقامة احلنة على اخللق هبم  .فاحلنة على اخللق ال
يتعلم من غَت  ،بل علمه من ا﵁ تعاىل ،خببلؼ سائر الناس ،فإهنم مفتقروف إىل ربصيل العلوـ من
غَتهم ،فبلبد ذلم من معلم ؽلَتهم العلم وادلعرفة .فمن جعل معلمه األنبياء وادلرسلُت واحلنج
ادليامُت ،فقد انتهل من العُت الصافية اليت ال يروهبا ةدر ،ومن أعرض عن أبواب ا﵁ تعاىل،
اغًتؼ من آجن واضل وأاضل من حيث يعلم أو ال يعلم.
َصبَ َح َما ُؤُك ْم غَ ْوًرا فَ َمن يَأْتِي ُكم بِ َماء َّم ِعي ٍن﴾( ).
قاؿ تعاىل﴿ :قُ ْل أ ََرأَيْ تُ ْم إِ ْن أ ْ

هو أعلم الناس وأفضلهم وأتقاهم بعد األنبياء
ومن البديهي أف من يستحق ورااة األنبياء
من ذرية الرسوؿ زلمد  ،وقد فصل
 ،فمن هو هبذ الصفة غَت األئمة ادلعصومُت
هذا ادلعٌت يف ةبلـ طويل ،نقتطف من ما يناسب هذا البحث ،حيث قاؿ يف
اإلماـ الراضا

 اإلرشاد :ص.09 -2آي عّزاْ. :
 -اٌٍّه. 9 :
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وصف اإلماـ ...( :اإلمام المطهر من الذنوب ،المبرأ عن العيوب ،المخصوص بالعلم،
الموسوم بالحلم ،نظام الدين ،وعز المسلمين ،وغيظ المنافقين ،وبوار الكافرين ،اإلمام
واحد دىره ،ال يدانيو أحد ،وال يعادلو عالم ،وال يوجد منو بدل ،وال لو مثل وال نظير،
مخصوص بالفضل كلو من غير طلب منو وال اكتساب ،بل اختصاص من المفضل الوىاب
 ...إىل أف يقوؿ

 :فكيف لهم باختيار اإلمام ؟! واإلمام عالم ال يجهل ،وراع ال ينكل،

معدن القدس والطهارة والنسك والزىادة والعلم والعبادة  ..نامي العلم ،كامل الحلم،
مضطلع باإلمامة ،عالم بالسياسة ،مفروض الطاعة  ...أن األنبياء واألئمة صلوات اهلل عليهم
يوفقهم اهلل ويؤتيهم من مخزون علمو وحكمو وال يؤتيو غيرىم ،فيكون علمهم فوق علم
ِ
ّْي إِالَّ أَن
ْح ّْق أ َ
أىل الزمان في قولو تعالى﴿ :أَفَ َمن يَ ْهدي إِلَى ال َ
َح ُّق أَن يُتَّبَ َع أ ََّمن الَّ يَ ِهد َ

ف تَ ْح ُك ُمو َن﴾( ) ...إىل أف يقوؿ :وأن العبد إذا اختاره اهلل
يُ ْه َدى فَ َما لَ ُك ْم َكْي َ
عباده شرح صدره لذلك ،وأودع قلبو ينابيع الحكمة ،وألهمو العلم إلهاماً ،فلم يعي
بجواب ،وال يحير فيو عن صواب ،فهو معصوم مؤيد موفق مسدد ،قد أمن من الخطايا
ألمور

والزلل والعثار ،يخصو اهلل بذلك ليكون حجتو (البالغة) على عباده وشاىده على خلقو و
(ذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء) فهل يقدرون على مثل ىذا فيختارونو ؟ أو يكون مختارىم
بهذه الصفة فيقدمونو ؟ تعدوا  -وبيت اهلل  -الحق ونبذوا (كتاب اهلل وراء ظهورىم كأنهم

ال يعلمون  ...احلديث) ( ).

مل يبق حنة ﵀تج وال عذر دلعتذر يف اتباع غَت األئمة
واحلق أقوؿ :إف اإلماـ الراضا
ادلعصومُت  ،وجعلهم أئمة يأخذوف ةبلمهم أخذ ادلسلمات ويصفوهنم (بوراة األنبياء) ،وهو
ال ي ّدعيه غَتهم إالّ منتحل لغَت
من ذرية القائم
اوب األئمة ادلعصومُت وادلهديُت
صورته والبس لثوب غَت .
فعن الصادؽ

أدري)( ).

 ٌىٔس. 5 : -2اٌىافً :ج ص.222
 -اٌىافً :ج ص.222
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وعن احلارث بن ادلغَتة ،عن أيب عبد ا﵁
 ،قاؿ :مسعته يقوؿ( :إن األرض ال تُترك إالّ
بعالم يحتاج الناس إليو وال يحتاج إلى الناس ،يعلم الحالل والحرام) ( ).
نعم ،فالوارث واحلنة ال ػلتاج إىل أحد وال يسأؿ أحداً ،خببلؼ غَت من الناس ،فإهنم ال بد
ذلم من التلمذة على أيدي الناس؛ ألف علمهم يأتيهم عن طريق االةتساب ،وأما وراة األنبياء
فعلمهم ورااة عن األنبياء ،فلذلك ال ػلتاجوف إىل سؤاؿ الناس .وهذ الصفة ال توجد إالّ يف
من ذرية الرسوؿ زلمد  ،ومن ادعاها من غَتهم فهو ةذاب مفًت
األئمة ادلعصومُت
بدليل قوؿ اإلماـ الباقر

لم يرفع ،والعلم يتوارث،

( :إن العلم الذي ىبط مع آدم

وأنو لم يمت عالم إالّ خلف من بعده من يعلم مثل علمو أو ما شاء اهلل) ( ).
وعن احلارث بن ادلغَتة أيضاً ،عن أيب عبد ا﵁
 :وراثة من رسول اهلل
عادلكم دبا يعلم ؟ قاؿ

يحتاج الناس) ( ).

 ،قاؿ( :قلت له :العلم الذي يعلمه

ومن علي

فإذا عرفت هذا فاعلم أف الوارث لؤلنبياء وللرسوؿ زلمد

يحتاج الناس إليو وال

البد أف يكوف عند تفسَت ةل

القرآف ،ظاهر وباطنه ،وال يوجد ذلك إالّ عند األئمة ادلعصومُت

بدليل قوؿ الباقر

( :ما

أ ّدعى أحد من الناس أنو جمع القرآن كلّو كما أُنزل إالّ ك ّذاب ،وما جمعو وحفظو كما أنزلو

اهلل تعالى إالّ علي بن أبي طالب
وعن الباقر

واألئمة من بعده

) (.)2

أنه قاؿ( :ما يستطيع أحد أن ي ّدعي أن عنده جميع القرآن كلو ظاىره

وباطنو غير األوصياء) ( ).
وعن أيب عبد ا﵁

أنه قاؿ( :إن عندنا ما ال نحتاج معو إلى الناس ،وأن الناس
وخط علي

ليحتاجون إلينا ،وإن عندنا كتاباً إمالء رسول اهلل
حالل وحرام ،وأنكم لتأتوننا باألمر فنعرف إذا أخذتم بو ونعرف إذا تركتموه) ( ).
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وعن سيف التمار ،قاؿ( :ةنا مع أيب عبد ا﵁

صباعة من الريعة يف احلنر فقاؿ :علينا

عين ،فالتفتنا ؽلنة ويسرة فلم َنر أحداً فقلنا :ليس علينا عُت ،فقاؿ :ورب الكعبة ورب البنية -
ابلث مرات  -لو كنت بين موسى والخضر ألخبرتهما إني أعلم منهما وألنبأتهما بما ليس

في أيديهما؛ ألن موسى والخضر (عليهما السالم) أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما
يكون وما ىو كائن حتى تقوم الساعة وقد ورثناه من رسول اهلل

وراثة) ( ).

هم وراة رسوؿ ا﵁ ال غَتهم ،وهم أعلم الناس ،وال يكوف الوارث لؤلنبياء
فاألئمة
إالّ معصوماً منصوصاً عادلاً ببل تعلم من أحد من الناس ،وال تتوفر هذ الصفات يف أحد ومل
؛ لعدـ توفر
ي ّدعها أحد من علماء الريعة وال غَتهم ،فيثبت أف الورااة خاصة باألئمة
شروط الوارث يف غَتهم وال ؼلالف يف ذلك إالّ جاهل ال ػلسن مكادلته.
 -1انٌازث ًاجة انطاعح:
ابت فيما سبق أف الوارث مصطفى من ا﵁ تعاىل ،ومعصوـ ومنصوص عليه بوصية ،وإنه أعلم
الناس بعد األنبياء والرسل  .ودبا أف من ؽلتلك ةل هذ الصفات يكوف أفضل اخللق على
اإلطبلؽ يف عصر وأقرهبم إىل ا﵁ تعاىل ،فتعُت أف يكوف هو الواسطة بُت اخللق وخالقهم؛ ألف
تنز أف يواجه اخللق بادلباشرة ،فلذلك ذبب طاعة األنبياء والرسل ووراتهم؛ ألهنم
ا﵁ تعاىل ّ
معصوموف عن اخلطأ والزلل ،وال يدخلوف الناس يف باطل وال ؼلرجوهنم من حق أبداً.

ِ
ِ
ّو فَاتَّبِ ُعونِي يُ ْحبِْب ُك ُم اللّوُ َويَ ْغف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َواللّوُ
قاؿ تعاىل﴿ :قُ ْل إِن ُكنتُ ْم تُحبُّو َن الل َ
غَ ُف ِ
يم﴾( ).
ٌ
ور َّرح ٌ
وقاؿ تعاىل﴿ :وما أَرسلْنا ِمن َّرس ٍ ِ
اع﴾( ).
ول إِالَّ ليُطَ َ
ََ ْ َ َ
ُ

ضى اللَّو ورسولُو أَمرا أَن ي ُكو َن لَهم ال ِ
ْخيَ َرةُ
وقاؿ تعاىلَ ﴿ :وَما َكا َن لِ ُم ْؤِم ٍن َوَال ُم ْؤِمنَ ٍة إِذَا قَ َ
ُ ََ ُ ُ ًْ َ
ُُ
ِم ْن أ َْم ِرِى ْم َوَمن يَ ْع ِ
ض َال ًال ُّمبِينًا﴾(.)2
ض َّل َ
ص اللَّوَ َوَر ُسولَوُ فَ َق ْد َ
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َطيعواْ اللّو وأ ِ
ِ
َّ ِ
ول َوأ ُْولِي األ َْم ِر ِمن ُك ْم﴾( ).
الر ُس َ
َط ُيعواْ َّ
ين َ
آمنُواْ أ ُ َ َ
وقاؿ تعاىل﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ

وقاؿ تعاىل﴿ :إِنَّما ولِيُّ ُكم اللّو ورسولُو والَّ ِذين آمنُواْ الَّ ِذ ِ
الصالَ َة َويُ ْؤتُو َن َّ
الزَكا َة
يمو َن َّ
َ َ ُ ُ ََ ُ ُ َ َ َ
ين يُق ُ
َ
َو ُى ْم َراكِ ُعو َن﴾( ).
وغَتها عررات اآليات اليت تنص على وجوب طاعة األنبياء وادلرسلُت واألئمة الطاهرين
.
ودبا أف ا﵁ سبحانه وتعاىل ورسوله حددا لنا مصادر الترريع واذلداية وعلا القرآف والسنة
ادلطهرة للرسوؿ واألئمة الطاهرين ،وجب علينا ا الرجوع إىل القرآف الكرمي والسنة ادلطهرة دلعرفة
العلة اليت من أجلها أمر ا﵁ تعاىل بطاعة األنبياء ووراتهم.
قاؿ تعاىلَّ ﴿ :ما فَ َّرطْنَا فِي ِ
الكتَ ِ
اب ِمن َش ْي ٍء﴾( ).

وقاؿ تعاىل﴿ :تِْب يَاناً لّْ ُك ّْل َش ْي ٍء﴾(.)2
وعن مساعة ،عن أيب احلسن موسى

 ،قاؿ( :قلت له :أةل شيء يف ةتاب ا﵁ وسنة نبيه

 ،أـ تقولوف فيه ؟ قاؿ :بل كل شيء في كتاب اهلل وسنة نبيو

) ( ).

وإليك البياف من القرآف الكرمي والسنة ادلطهرة:
ففي بياف ،أف األنبياء ووراتهم ال يقولوف بآرائهم وال يعصوف ا﵁ تعاىل ،قاؿ
ِ
وحى﴾( ).
يَنط ُق َع ِن ال َْه َوى إِ ْن ُى َو إَِّال َو ْح ٌي يُ َ
ض ْاألَقَا ِو ِ
يل َألَ َخ ْذنَا ِمْنوُ بِالْيَ ِمي ِن﴾(.)1
وقاؿ تعاىلَ ﴿ :ولَ ْو تَ َق َّو َل َعلَْي نَا بَ ْع َ
ِ
وقاؿ تعاىل﴿ :إِنَّ َ ِ
ين
ك لَم َن ال ُْم ْر َسل َ
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 -2إٌجُ. – :
–. 5
 -2اٌذالح:
ٌ -1س. – :

صر ٍ
ِ
اط ُّم ْستَ ِق ٍ
يم﴾( ).
َعلَى َ

َ ﴿ :وَما

يٍ ىى ًزثح األَثٍاء 21 .......................................................

َجراً َو ُىم ُّم ْهتَ ُدو َن﴾( ).
وقاؿ تعاىل على لساف مؤمن ياسُت﴿ :اتَّبِ ُعوا َمن الَّ يَ ْسأَلُ ُك ْم أ ْ

وقاؿ تعاىل﴿ :إِنَّوُ لََق ْو ُل ر ُس ٍ
ول َك ِر ٍيم ِذي قُ َّوةٍ ِعن َد ِذي ال َْع ْر ِ
ش َم ِكي ٍن ُمطَ ٍاع ثَ َّم أ َِمي ٍن
َ
وما ِ
احب ُكم بِمجنُ ٍ
ون َولََق ْد َرآهُ بِ ْاألُفُ ِق ال ُْمبِي ِن َوَما ُى َو َعلَى الْغَْي ِ
ضنِي ٍن َوَما
ب بِ َ
ص ُ َْ
ََ َ
( )
ُىو بَِقو ِل َشيطَ ٍ
ان َرِج ٍ
يم﴾ .
َ ْ ْ
وغَتها العررات بل ادلائات من اآليات الرريفة اليت أوجب ا﵁ تعاىل فيها طاعة األنبياء
ووراتهم؛ ألهنم معصوموف ال يأمروف الناس دبعصية ،وأهنم ينطقوف عن ا﵁ تعاىل ال عن أنفسهم.
وعن أمَت ادلؤمنُت

 ،قاؿ ...( :فال طاعة لمخلوق في معصيتو ،وال طاعة لمن عصا
ولوالة األمر ،وإنما أمر اهلل بطاعة الرسول

اهلل ،إنما الطاعة هلل ولرسولو

؛ ألنو معصوم

مطهر ال يأمر بمعصية ،وإنما أمر بطاعة أولي األمر؛ ألنهم معصومون مطهرون ال يأمرون
بمعصية) ( ).

وعن سفياف بن خالد ،قاؿ :قاؿ أبو عبد ا﵁
( :إيّاك والرياسة ،فما طلبها أحد إالّ
ىلك ،فقلت :قد هلكنا إذف ،ليس أحد منّا إالّ وهو ػلب أف يذةر ويقصد ويؤخذ عنه ،فقاؿ:
ليس حيث تذىب ،إنما ذلك أن تنصب رجالً دون الحجة فتصدقو في كل ما قال وتدعو
الناس إلى قولو) (.)2

وروي عن النيب زلمد

( :أال أن أبرار عترتي وأطايب أرومتي أحلم الناس صغاراً وأعلم

وقاؿ اإلماـ الراضا

يف حديث طويل يف وصف اإلماـ فقاؿ ...( :فهو معصوم مؤيد

الناس كباراً ،فال تعلموىم فأنهم أعلم منكم ،ال يخرجونكم من باب ىدى وال يدخلونكم
في باب ضاللة) ( ).

موفق مسدد ،قد أمن من الخطايا والزلل والعثار ،يخصو اهلل بذلك ليكون حجتو (البالغة)
على عباده وشاىده على خلقو .) ( )...
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أقول :لقد تبُت من الكت اب والسنة ادلطهرة ،أف العلة اليت من أجلها أوجب ا﵁ تعاىل طاعة

األنبياء واألئمة الطاهرين هي :عصمتهم عن االنحراف والضالل .وأف العاصم ذلم هو ا﵁
تعاىل ،ولوال ذلك دلا وجبت طاعتهم على الناس .وبذلك يثبت أف ةل شخص غَت معصوـ ال
ذبب طاعته على الناس ،سواء ةاف هذا الرخص عادلاً أو حاةماً أو غَت  ،لعدـ اتصافه بالعلة
ادلوجبة لطاعته وهي العصمة .فمن أعتقد بغَت ادلعصوـ أنه واجب الطاعة فهو ةمن يقوؿ بوجود
ادلعلوؿ بدوف علته ،وبعبارة أواضح :ةمن يقوؿ بإمكاف وجود احلرارة بدوف النار ،أو وجود الضوء
من غَت سراج !! وهكذا إنساف ال ربسن مكادلته ونقوؿ له :دلنا على هنار قبل شروؽ الرمس !
مث نناقرك بعد ذلك.
َطيعواْ اللّو وأ ِ
ِ
ول َوأ ُْولِي األ َْم ِر ِمن ُك ْم﴾ فقد تأوذلا
الر ُس َ
َط ُيعواْ َّ
وأما بالنسبة إىل قوله تعاىل﴿ :أ ُ َ َ

أبناء العامة وطبقوها على احلكاـ الذين ػلكموف الببلد سواء ةانوا عدوالً أـ فساقاً ،وبذلك تعدوا
حدود ا﵁ تعاىل وخالفوا صريح القرآف يف قوله تعاىل ...﴿ :الَ ي نَ ُ ِ
َّ ِ ِ
ين﴾( ).
َ
ال َع ْهدي الظالم َ
وغَتها من اآليات الدالة على حرمة طاعة ادلنحرفُت وادلتسلطُت بغَت حق.
وخالفوا أيضاً مائات األحاديث للرسوؿ زلمد اليت بُت فيها أف خلفاء من بعد هم عًتته
َّ ِ ِ
ِ
س أ َْى َل
ب َعن ُك ُم ّْ
الطاهرة وآؿ بيته الذين قاؿ ا﵁ تعاىل فيهم ...﴿ :إنَّ َما يُ ِري ُد اللوُ ليُ ْذى َ
الر ْج َ
الْب ْي ِ
ت َويُطَ ّْه َرُك ْم تَطْ ِه ًيرا﴾( ).
َ

وأما الطائفة ا﵀قة وهم شيعة آؿ زلمد  ،فقد ذهب أةثر أو ةل علمائنا ادلتقدمُت
وادلتأخرين إىل أهنا خاصة بالعًتة الطاهرة وقد وفقوا بذلك إىل الرشد والصواب.
وقد ش ّذ بعض الريعة وقالوا بإمكاف مشوؿ قوله تعاىلَ ﴿ :وأ ُْولِي األ َْم ِر ِمن ُك ْم﴾ للعلماء من
غَت آؿ زلمد  ،وةفانا بالرد على هؤالء هو قوؿ العًتة الطاهرة ادلعصومة:
 :األوصياء طاعتهم مفًتاضة ؟
عن احلسُت بن أيب العبلء ،قاؿ  :قلت أليب عبد ا﵁
َطيعواْ اللّو وأ ِ
ِ
َّ ِ
ول َوأ ُْولِي
الر ُس َ
َط ُيعواْ َّ
آمنُواْ أ ُ
ين َ
ََ
قاؿ :نعم ،ىم الذين قال اهلل ﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
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( )
ِ ِ
ِ
َّ ِ
َّ ِ
ين
ين َ
آمنُواْ الذ َ
األ َْم ِر من ُك ْم﴾  ،وىم الذين قال اهلل ﴿ :إنَّ َما َوليُّ ُك ُم اللّوُ َوَر ُسولُوُ َوالذ َ
ِ
الصالَةَ َويُ ْؤتُو َن َّ
الزَكاةَ َو ُى ْم َراكِ ُعو َن﴾( )) ( ).
يمو َن َّ
يُق ُ

َطيعواْ اللّو وأ ِ
ِ
ول
الر ُس َ
َط ُيعواْ َّ
عن قوله تعاىل﴿ :أ ُ َ َ

وعن احلسُت أنه سأؿ جعفر بن زلمد
َوأ ُْولِي األ َْم ِر ِمن ُك ْم﴾ قاؿ( :أولوا العقل والعلم .قلنا :أخاص أو عاـ ؟ قاؿ :خاص لنا) (.)2

يقوؿ بأف اآلية خاصة هبم وال ترمل غَتهم ،فمن وسع دائرة
وهذا هو الصادؽ
يعترب رلتهداً يف قباؿ النص ،وهذا بديهي البطبلف عند
انطباقها على غَت األئمة ادلعصومُت
األمة اإلسبلمية صبعاء شيعة وسنة ،وال سنة إالّ سنة زلمد وأهل بيته  .وقد فصلت القوؿ يف
هذا ادلواضوع يف ةتاب (اإلفحاـ) فمن أراد ادلزيد فلَتاجع ،وسيأيت يف مستقبل هذا البحث ما
يؤةد ذلك فأرتقب.
صل من ةل ما تقدـ من صفات الوارث :أف الوارث البد أف يكوف سلتاراً من ا﵁
وقد رب ّ
تعاىل ،ومنصوصاً عليه بوصية رسوؿ ا﵁  ،وأف يكوف أعلم الناس على اإلطبلؽ ،وأف يكوف
واجب الطاعة ومعصوماً ،وةل هذ الصفات ال توجد إالّ يف األئمة ادلعصومُت من ذرية النيب
زلمد  .فمن أدعى أنه من وراة األنبياء وال توجد عند هذ الصفات فهو ةمن يريد نقل ادلاء
يف غرباؿ أو ةساع إىل اذليناء بغَت سبلح.
 ،ولكن
وةاف من نييت أف أذةر ادلزيد من صفات الوارث اخلاصة باألئمة ادلعصومُت
اجملاؿ ال يسع ذلك ،فأعراضت عنها لبلختصار ،وألف دبا تقدـ ةفاية لطالب احلق .وأما طالب

الباطل (فلو جئتهم بكل آية ال يؤمنون) وال حوؿ وال قوة إالّ با﵁ العلي العظيم.

نعرج على مواريث األنبياء لنتعرؼ على حقيقتها ،وهل هي موجودة عند األئمة
وبعد ةل هذا ّ
فقط ؟ أـ توجد عند غَتهم ؟
***
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اجلهة الجانية :ما هي مواريح األنبياء ؟
وتبُت أهنا ال تتوفر إالّ عند األئمة ادلعصومُت من
بعد أف تعراضت لصفات وراة األنبياء
ذرية النيب زلمد ال يرارةهم فيها أحد ،وأما اآلف فنتعرض لبعض ادلواريث ،ولنرى هل توجد
حىت ؽلكن تسميتهم (بوراة األنبياء) ؟ أـ أهنا منحصرة عند
عند غَت األئمة ادلعصومُت
فهو
سمي نفسه بػ (وراة األنبياء) من غَت األئمة
األئمة
فقط ؟ فيثبت أف ةل من ي ّ
ةاذب منتحل لصفة غَت .
وسأسرد باختصار بعض األخبار اليت تذةر مواريث األنبياء  ،وأهنا تنتقل بالورااة من نيب
.
إىل وصي ،ومن وصي إىل وصي ،إىل أف وصلت إىل اإلماـ ادلهدي
عن النعماف الرازي ،قاؿ :مسعت أبا عبد ا﵁

يقوؿ( :لما انقضت نبوة آدم وأنقطع

أكلو أوحى اهلل إليو :يا آدم ،أنو قد انقضت نبوتك وأنقطع أكلك فأنظر إلى ما عندك من
العلم واإليمان وميراث النبوة وآثار العلم واالسم األعظم فاجعلو في العقب من ذريتك عند
ىبة اهلل ،فأني لن أدع األرض بغير عالم يعرف بو الدين ويعرف بو طاعتي ويكون نجاة لمن
يولد ما بين قبض النبي إلى ظهور النبي اآلخر) ( ).

فمن خبلؿ هذ الرواية نعرؼ أف من مواريث األنبياء هي :العلم واإلؽلاف وآاار العلم واالسم
األعظم .وال يوجد اآلف أحد ي ّدعي أف عند علم األنبياء ةله وال إؽلاهنم وال االسم األعظم ال
فقط،
ةله وال بعضه غَت األئمة ادلعصومُت  ،فيثبت أف وراة هذ ادلواريث هم األئمة
ال يعلموف من ذلك شيائاً ّإال ما أظهر األنبياء واألئمة
وإف العلماء من غَت األئمة
ليس بالضرورة أف يكوف حنة على الناس
للناس ةافة .ومن يتعلم من األنبياء أو األئمة
وواجب الطاعة إال ما نص عليه بنص وااضح وصريح ،وهذا النص ال يوجد إال عند األوصياء
فقط أو من ناب عنهم باخلصوص.
كان أمين اهلل

عن عبد ا﵁ بن جندب أنه ةتب إليه الراضا
( :أما بعد ،فأن محمداً
في خلقو ،فلما قبض كنا أىل البيت ورثتو .فنحن أمناء اهلل في أرضو ،عندنا علم الباليا

 -اٌّذاسٓ :ج ص.2 5
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والمنايا ،وأنساب العرب ،ومولد اإلسالم ،وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة اإليمان
وحقيقة النفاق  ...إىل أف يقوؿ :نحن ورثة أولي العزم من الرسل.) ( )...
وعن رسوؿ ا﵁

أنه قاؿ( :إن أول وصي كان على وجو األرض ىبة اهلل بن آدم ،وما

من نبي مضى إال ولو وصي ،وكان جميع األنبياء مائة ألف نبي وعشرين ألف نبي ،منهم
خمسة أولو العزم؛ نوح وإبراىيم وموسى وعيسى ومحمد

 ،وأن علي بن أبي طالب كان

ىبة اهلل لمحمد ،وورث علم األوصياء ،وعلم من كان قبلو ... ،احلديث) ( ).

وقد أةد وأواضح الرسوؿ زلمد بأف ورااة ةل األنبياء وادلرسلُت انتهت إليه ومن بعد إىل
هم األئمة من ذريته إىل أف انتهت إىل إماـ زماننا
 ،ووراة اإلماـ علي
اإلماـ علي
 ،فبل ؽلكن تعدية هذا الوصف إىل غَت األئمة
احلنة زلمد بن احلسن العسكري
إالّ
بدليل وال دليل.
عن ادلفضل بن عمر ،قاؿ :قاؿ أبو عبد ا﵁
( :إن سليمان ورث داود ،وإن محمداً
ورث سليمان ،وإنّا ورثنا محمداً ،وأن عندنا علم التوراة واإلنجيل والزبور وتبيان ما في

األلواح ،قاؿ :قلت :إف هذا ذلو العلم ،قاؿ :ليس ىذا ىو العلم ،إن العلم الذي يحدث يوماً
بعد يوم وساعة بعد ساعة) ( ).

ينص على أهنم هم وراة األنبياء وأهنم وراوا التوراة واإلصليل
وهذا هو اإلماـ الصادؽ
والزبور ،فهل يوجد أحد ي ّدعي أنه عند هذ ادلواريث غَت األئمة ادلعصومُت  ،ومعٌت ورااة
ال ةما هي زلرفة
التوراة واإلصليل والزبور هو ةما أنزذلا ا﵁ تعاىل على موسى وعيسى وداود
اآلف عند اليهود والنصارى ،وقد تواترت الروايات بأف هذ الكتب عند اإلماـ ادلهدي
يستخرجها عند قيامه ادلقدس ليحاجج هبا اليهود والنصارى ويقيم عليهم احلنة البالغة .إذف
فوارث األنبياء وادلرسلُت الوحيد يف زماننا هو اإلماـ ادلهدي (روحي وأرواح العادلُت لًتاب مقدمه
الفداء) ومن بعد األوصياء من عًتته .

 اٌىافً :ج ص.259 -2اٌىافً :ج ص.259
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روى جابر قاؿ( :أقبل رجل على أيب جعفر

وأنا حااضر فقاؿ :رضبك ا﵁ ،أقبض هذ

اخلمس مائة درهم فضعها يف موااضعها فإهنا زةاة أموايل ،فقاؿ له أبو جعفر :بل خذىا أنت
ضعها في جيرانك واأليتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين ،إنما يكون ىذا إذا قام
قائمنا فإنو يقسم بالسويّة ويعدل في خلق الرحمن البر منهم والفاجر ،فمن أطاعو فقد أطاع
اهلل ومن عصاه فقد عصى اهلل ،فإنما سمي المهدي؛ ألنو يهدي ألمر خفي ،يستخرج

التوراة وسائر الكتب من غار (بأنطاكية) فيحكم بأىل التوراة بالتوراة ،وبين أىل اإلنجيل
باإلنجيل ،وبين أىل ألزبور بالزبور ،وبين أىل الفرقان بالفرقان ،وتجمع إليو أموال الدنيا
كلها ما في بطن األرض وظهرىا فيقول للناس :تعالوا إلى ما قطّعتم فيو األرحام وسفكتم فيو
الدماء وركبتم فيو محارم اهلل ،فيعطي شيئاً لم يعطو أحد كان قبلو) ( ).

هو علم القرآف الكرمي ظاهر وباطنه،
وأيضاً من مواريث النيب زلمد واألئمة األطهار
زلكمه ومتراهبه ،ناسخه ومنسوخه ،خاصه وعامه  ...وال يوجد ذلك عند غَت األئمة ادلعصومُت
 ،والدليل قوؿ اإلماـ الباقر

ظاىره وباطنو غير األوصياء) ( ).
وعن أيب احلسن صاحب العسكر

( :ما يستطيع أحد أن ي ّدعي أن عنده جميع القرآن كلو

 ،قاؿ( :اسم اهلل األعظم ثالث وسبعون حرفاً ،كان

عند آصف حرف فتكلم بو فانخرقت األرض فيما بينو وبين سبأ ،فتناول عرش بلقيس حتى
صيّره إلى سليمان ،ثم انبسطت األرض في أقل من طرفة عين ،وعندنا اثنان وسبعون حرفاً
وحرف عند اهلل ،مستأثر بو في علم الغيب) ( ).
فهل يستطيع أحد من الذين ي ّدعوف أهنم وراة األنبياء أف ي ّدعي أف عند جزء حرؼ من
االسم األعظم فضبلً عن ابلث وسبعوف حرفاً ،فبل أدري ماذا وراوا ال علم الكتاب وال االسم

األعظم وال التوراة وال اإلصليل وال الزبور وال  ..وال  ..وال  ..فبماذا استحقوا هذا اإلسم (ورثة

األنبياء) ،وهل يكوف الوارث وارااً إذا ةاف صفر اليدين من اإلرث ؟!! رحم ا﵁ عبداً عرؼ ح ّد
فوقف عند .
 دٍاج اإلِاَ اٌّهذي -2اٌىافً :ج ص.255
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عصا موسى
ومن مواريث األنبياء
.
واحداً بعد اآلخر ،وهي اآلف عند القائم
فعن أيب جعفر

 ،وهي عند األئمة ادلعصومُت

 ،قاؿ( :كانت عصا موسى آلدم

يتواراوهنا

 ،فصارت إلى شعيب ،ثم

صارت إلى موسى بن عمران ،وأنها لعندنا ،وإن عهدي بها آنفا وىي خضراء كهيئتها حين
انتزعت من شجرتها ،وأنها لتنطق إذا استنطقت ،أعدت لقائمنا

يصنع موسى ،وأنها لتروع وتلقف ما يأفكون وتصنع ما تؤمر بو) ( ).
وعن أيب عبد ا﵁

النبيين) ( ).

 ،قاؿ( :ألواح موسى

يصنع بها ما كان

عندنا ،وعصا موسى عندنا ،ونحن ورثة

بُت ألواح موسى وعصا وبُت
وأظن أف هذ صفعة قوية حيث ربط اإلماـ الصادؽ
 ،وأما
ورااة النبيُت ،أي أف الوارث لؤلنبياء غلب أف ؽلتلك مواريثهم ةعصا موسى وألواحه
من مل ؽلتلك هذ ادلواريث فبل يسمى وارااً لؤلنبياء بل يكوف حاله ةحاؿ العنكبوت ،ازبذت بيتاً

وإ ّف أوهن البيوت لبيت العنكبوت ،وما بعد احلق إالّ الضبلؿ ادلبُت.
وعن أيب عبد ا﵁

يف حديث أقتطف منه هنايته ،قاؿ ...( :كل نبي ورث علماً أو

غيره فقد انتهى إلى آل محمد

) ( ).

هو وارث ذلك العلم ،ولن يظهر إالّ عند قيامه،
وتواترت الروايات بأف اإلماـ ادلهدي
فمن أين لغَت ورااة هذا العلم وهو سلزوف عند صاحبه ال يظهر إالّ يف حينه ليكوف حنة على
اجلهبلء من علماء السوء الذين ي ّدعوف أهنم وراة األنبياء ةذباً وهبتاناً ليستغفلوا الناس بذلك
وغلمعوهنم حوذلم طلباً للمنصب واجلا وادلاؿ وغَتها من األمور الدنيوية الرخيصة.
وإليك أيها القارئ هذ الرواية اليت تبُت عظيم منزلة وراة األنبياء وعظمة ادلواريث اليت عندهم
واليت ميزهم ا﵁ تعاىل هبا عن سائر الناس حبيث ال يررةهم هبا غَتهم.

 اٌىافً :ج ص.252 -2اٌىافً :ج ص.252
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فقلت له :جعلت فداؾ ،إين أسألك
عن أيب بصَت ،قاؿ( :دخلت على أيب عبد ا﵁
سًتاً بينه وبُت بيت آخر
عن مسألة ها هنا أحد يسمع ةبلمي ؟ قاؿ :فرفع أبو عبد ا﵁

فأطلع فيه مث قاؿ :يا أبا محمد ،سل ما بدا لك ،قاؿ :قلت :جعلت فداؾ ،إف شيعتك
باباً يفتح له منه ألف باب ؟ قاؿ :فقاؿ :يا أبا
يتحداوف أف رسوؿ ا﵁
علّم علياً
ألف باب يفتح من كل باب ألف باب ،قاؿ :قلت:
محمد ،علّم رسول اهلل علياً
هذا وا﵁ العلم ،قاؿ :فنكت ساعة يف األرض مث قاؿ :إنو لعلم وما ىو بذاك ،قاؿ :مث قاؿ :يا
أبا محمد ،وإن عندنا الجامعة ،وما يدريهم ما الجامعة ،قاؿ :قلت :جعلت فداؾ ،وما
اجلامعة؟ قاؿ :صحيفة طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول اهلل

وإمالئو من فلق فيو وخط

علي بيمينو ،فيها كل حالل وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليو حتى األرش في الخدش،

إيل وقاؿ :تأذن لي يا أبا محمد ؟ قاؿ ،قلت :جعلت فداؾ ،إظلا أنا لك فأصنع ما
واضرب بيد ّ
شائت ،قاؿ :فغمزين بيد وقاؿ :حتى أرش ىذا ،كأنو مغضب ،قاؿ ،قلت :هذا وا﵁ العلم،

قاؿ :إنو لعلم وليس بذاك ،مث سكت ساعة مث قاؿ :وأن عندنا الجفر ،وما يدريهم ما الجفر،
قاؿ :قلت :وما اجلفر ؟ قاؿ :وعاء من أ ُُدم ،فيو علم النبيين والوصيين وعلم العلماء الذين
مضوا من بني إسرائيل ،قاؿ :قلت :إف هذا هو العلم ،قاؿ :أنو لعلم وليس بذاك ،مث سكت
ساعة مث قاؿ :وإن عندنا مصحف فاطمة
قلت :وما مصحف فاطمة

 ،وما يدريهم ما مصحف فاطمة

 ،قاؿ:

؟ قاؿ :مصحف فيو مثل قرآنكم ىذا ثالث مرات ،واهلل ما

فيو من قرآنكم حرف واحد ،قاؿ :قلت :هذا وا﵁ علم ،قاؿ :أنو لعلم وما ىو بذاك ،مث
سكت ساعة ،مث قاؿ :إن عندنا علم ما كان وعلم ما ىو كائن إلى أن تقوم الساعة ،قاؿ:
جعلت فداؾ هذا وا﵁ هو العلم ،قاؿ :أنو لعلم وليس بذاك ،قاؿ :قلت :جعلت فداؾ فأي
شيء العلم؟ قاؿ :ما يحدث بالليل والنهار األمر بعد األمر والشيء بعد الشيء إلى يوم

القيامة)( ).

نعم ،هؤالء هم وراة األنبياء حقاً وصدقاً ينحدر عنهم السيل وال يرقى إليهم الطَت ،هؤالء هم

الذين قاؿ عنهم رسوؿ ا﵁

 اٌىافً :ج ص.2 2 -2أوائً اٌّماالخ ٌٍّفٍذ :ص. 21
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ةل مواريث األنبياء وعلمهم واالسم األعظم وعلم رسوؿ ا﵁
فبل بد أف يكونوا أفضل من أنبياء بٍت إسرائيل.

أفضل اخللق على اإلطبلؽ،

 ،هل عندةم اجلامعة؟ وهل عندةم

مث نسأؿ هؤالء الذين ي ّدعوف أهنم وراة األنبياء
اجلفر؟ وهل عندةم مصحف فاطمة ؟ وهل عندةم علم ما ةاف وما يكوف ؟ هل عندةم علم
القرآف ظاهر وباطنه ؟ واجلواب أةيداً ةبلّ .إذف فبل يصدؽ عليكم وراة األنبياء ،بل تنحصر
الورااة باألئمة وادلهديُت ادلعصومُت من آؿ زلمد .
ويف هناية هذا الفصل ربصل شلا تقدـ أف العلماء من غَت آؿ زلمد مل ولن تتوفر فيهم
صفات الوارث ةالعصمة والوصية واالختيار من ا﵁ تعاىل والعلم الذي ال يروبه جهل ،وأيضاً ال
توجد عندهم مواريث األنبياء ةاالسم األعظم والعلم والتوراة واإلصليل والزبور وعصا موسى وخامت
سليماف وتابوت بٍت إسرائيل واجلامعة واجلفر ومصحف فاطمة وعلم ما ةاف وما يكوف وغَتها من
ذلذ ادلواريث اابت واقعاً وبداهة ورلمع عليه عند
ادلواريث ،وعدـ امتبلؾ غَت األئمة
اجلميع ،فبل يناقش فيه إالّ منحرؼ التفكَت والعقيدة.
وقد أستحق األئمة

السفه أف يطلق
اسم (ورثة األنبياء) المتبلةهم هذ ادلواريث ،فمن ّ

هذا االسم أو الصفة على أشخاص ال ؽلتلكوف مواريث األنبياء.

ِ
ّْي إِالَّ أَن يُ ْه َدى فَ َما لَ ُك ْم
ْح ّْق أ َ
قاؿ تعاىل﴿ :أَفَ َمن يَ ْهدي إِلَى ال َ
َح ُّق أَن يُتَّبَ َع أ ََّمن الَّ يَ ِهد َ
ف تَ ْح ُك ُمو َن﴾( ).
َكْي َ
وبعد إةماؿ هذا الغصن بتوفيق ا﵁ تعاىل نتوجه إىل قطف شبار  ،سائلُت ا﵁ تعاىل أف يرزقنا
اإلخبلص يف القوؿ والعمل وأف غلمعنا مع زلمد وآؿ زلمد يف الدنيا واآلخرة.
واحلمد ﵁ رب العادلُت ،وصلى ا﵁ على زلمد وآؿ زلمد وراة األنبياء وادلرسلُت وسلم تسليماً.
***
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الجمرات
سأجعل شبرات هذا الغصن عبارة عن رد بعض اإلشكاالت اليت ترد عليه ،وأيضاً لرد بعض
آراء الريخ اليعقويب يف هذا ادلواضوع ،وإف شاء ا﵁ تعاىل سأعتمد ادلواضوعية يف البحث واالعتماد
على الثقلُت (القرآن والسنة المطهرة) ومن ا﵁ العوف والتسديد.
انثًسج األًىل:
ردبا يعًتض بعض الناس ويقوؿ :ةيف ال ؽلكن وصف العلماء (بوراة األنبياء) وقد قاؿ عنهم

( :إن العلماء ورثة األنبياء؛ وذاك أن األنبياء لم يورثوا درىماً وال ديناراً،
اإلماـ الصادؽ
وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم ،فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظاً وافراً ،فانظروا

علمكم ىذا عمن تأخذونو ،فإن فينا أىل البيت في كل خلف عدوالً ينفون عنو تحريف
الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاىلين) ( ).
فإف ادلقصود بالعلماء يف هذا احلديث هم العلماء من غَت األئمة

.

ويرد عليو:
أف تفسَت ةلمة (العلماء) الواردة يف احلديث السابق بالعلماء غَت ادلعصومُت تفسَت خاطئ،
ولعل الكثَت وقع يف هذا االشتبا لعدـ التدقيق يف أجزاء ذلك احلديث.
ادلقصود منها هم علماء آؿ زلمد
فذةر مفردة (العلماء) يف ةثَت من ةبلـ أهل البيت
وهم األئمة ادلعصوموف  ،وخصوصاً األحاديث اليت تنص على وجوب طاعة العلماء مثبلً،
واألحاديث اليت تنص على أف العلماء أفضل من أنبياء بٍت إسرائيل ،وغَتها من األحاديث اليت
يراد منها األئمة ادلعصوموف .
فتارة يطلق أسم (العامل) ويراد منه العامل ادلطلق ،أي الذي ال غلهل شيائاً ربتاج إليه األمة،
والذي يكوف واجب الطاعة على الناس التصافه بالعصمة .والعامل هبذا ادلعٌت ال يصدؽ إالّ على
األئمة ادلعصومُت .

 -اٌىافً :ج ص. 0
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وتارة أخرى يطلق اسم (العامل) ويراد منه مطلق العامل ،أي ةل شخص لديه علم زلدود
اةتسايب ،وهكذا شخص ال يتصف بوجوب طاعة الناس له؛ ألنه يفتقر إىل العصمة ادلانعة من
اخلطأ واالضلراؼ ،والعامل هبذا ادلعٌت يصدؽ على العلماء غَت ادلعصومُت يف ةل عصر ،وهؤالء
العلماء ينقسموف إىل :علماء ربانيُت عاملُت رلاهدين ،وعلماء سوء اضالُت مضلُّت .وأحياناً
العلماء غَت ادلعصومُت بػ (ادلتعلمُت) ،ويصفوف األئمة ادلعصومُت بػ (العلماء).
يصف األئمة
عن أيب عبد ا﵁

 ،قاؿ( :يغدوا الناس على ثالثة أصناف :عالم ،ومتعلم ،وغثاء.

فنحن العلماء وشيعتنا المتعلمون ،وسائر الناس غثاء) ( ).
وهذا احلديث يفسر وػلكم ةبلـ أمَت ادلؤمنُت
( :إن الناس آلوا بعد رسول اهلل

حيث قاؿ

يف أصناؼ الناس بعد رسوؿ ا﵁

،

إلى ثالثة :آلوا إلى عالم على ىدى من

اهلل قد أغناه اهلل بما علم عن علم غيره ،وجاىل م ّدع للعلم لو معجب بما عنده وقد فتنتو
الدنيا وفتن غيره ،ومتعلم من عالم على سبيل ىدى من اهلل ونجاة ثم ىلك من ادعى وخاب

من افترى) ( ).

وباجلمع بُت احلديثُت ينتج أف ادلقصود بالعلماء هم أهل البيت
علي

فقط بدليل قوؿ اإلماـ

( :عالم على ىدى من اهلل قد أغناه اهلل بما علم عن علم غيره) ،أي أنه معصوـ ال

ػلتاج إىل علم غَت ؛ الستغنائه دبا علّمه ا﵁ تعاىل وما وراه من األنبياء واألئمة
من ادعى أنه عامل ومل يكن معصوماً من أهل البيت .
ويف حديث عن الراضا

اخًتنا منه ما ؼلص ادلقاـ حيث قاؿ ألحد أصحابه ...( :أو

تدري من العلماء ؟ قلت :ال يا ابن رسوؿ ا﵁ ،قاؿ :فقاؿ :ىم علماء آل محمد
فرض اهلل

 ،وقد هلك

طاعتهم وأوجب مودتهم.) ( )...

الذين

إذف ،العلماء الذين أوجب ا﵁ طاعتهم هم األئمة ادلعصوموف فقط دوف غَتهم من العلماء
الغَت معصومُت ،ولذلك قاؿ أمَت ادلؤمنُت

لكميل( :يا كميل ،ال غزو إالّ مع إمام عادل،

وال نقل إالّ من إمام فاضل .يا كميل ،ىي نبوة ورسالة وإمامة وليس بعد ذلك إالّ موالين
 اٌىافً :ج ص .5 -2اٌىافً :ج ص .5
ِ -عأً األخثار :ص. 19
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متبعين أو منادين مبتدعين إنما يتقبل اهلل من المتقين ،ال تأخذ إالّ عنا تكن منا..
احلديث)( ).
أي ليس بعد النبوة والرسالة واإلمامة شيء ذبب طاعته على الناس لعدـ توفر العصمة من ا﵁
تعاىل ،فأما أف يكوف الرخص نبياً أو رسوالً أو إماماً مفًتض الطاعة ،أو متبعاً دلن فرض ا﵁
طاعته من األنبياء والرسل واألئمة
وعن أمَت ادلؤمنُت

 ،وما عدا ذلك فهو بدعة والبدعة يف النار.

 ،قاؿ( :يا أيها الناس ،اتقوا اهلل وال تفتوا الناس بما ال تعلمون،

قد قال قوالً آل منو إلى غيره ،وقد قال قوالً من وضعو غير موضعو
فإن رسول اهلل
كذب عليو .فقاـ عبيدة وعلقمة واألسود وأناس معهم فقالوا :يا أمَت ادلؤمنُت ،فما نصنع دبا قد
خربنا به يف ادلصحف ؟ فقاؿ :يسأل عن ذلك علماء آل محمد
علماء آؿ زلمد أي األئمة ادلعصومُت وهم علي

) ( ).

وذريته ادلطهروف من الرجس؛ ألهنم هم

وراة الكتاب وهم أعلم بتفسَت وتأويله من غَتهم.
وعن أيب جعفر

 ،قاؿ( :قال رسول اهلل

 :إن حديث آل محمد صعب

مستصعب ،ال يؤمن بو إالّ ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن اهلل قلبو لإليمان ،فما
ورد عليكم من حديث آل محمد

فالنت لو قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه ،وما اشمأزت

منو قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى اهلل وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمد

 ،وإنما

الهالك أن يح ّدث أحدكم بشيء منو فال يحتملو ،فيقول :واهلل ما كان ىذا ،واهلل ما كان
ىذا ،واإلنكار ىو الكفر) ( ).

وهذا احلديث صريح بتسمية ادلعصوـ بػ (العامل) ويقصد به العامل الذي افًتض ا﵁ طاعته
َطيعواْ اللّو وأ ِ
ِ
َّ ِ
ول َوأ ُْولِي األ َْم ِر ِمن ُك ْم﴾(.)2
الر ُس َ
َط ُيعواْ َّ
آمنُواْ أ ُ
ين َ
َ َ
بقوله تعاىل﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ

 اٌىسائً :ج 1ص. 2 -2اٌىسائً :ج 1ص .
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وسلماف الفارسي (ا﵀مدي) مل ينسب إىل العلماء إالّ ألنه ملئ إؽلاناً ،حيث قاؿ عنه الرسوؿ
زلمد ما معنا ( :اإلؽلاف عرر درجات ،وقد ناؿ سلماف العاشرة) ( ).
وعن أيب عبد ا﵁
رسول اهلل

 ،قاؿ ...( :لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتلو ولقد آخى

بينهما ،فما ظنكم بسائر الخلق ،إن علم العلماء صعب مستصعب ال

يحتملو إالّ نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد مؤمن أمتحن اهلل قلبو لإليمان .فقاؿ :وإنما
صار سلمان من العلماء؛ ألنو امرؤ منّا أىل البيت ،فلذلك نسبتو إلى العلماء) ( ).

ويف هذا احلديث الرريف ةفاية لكل طالب حق ،وهناؾ ةثَت من األحاديث اليت تنص على
أف العلماء هم األئمة ادلعصوموف
وشيعتهم هم ادلتعلموف ،وؽلكن تسميتهم بػ (العلماء) رلازاً

أو أهنم علماء غَت واجيب الطاعة من ا﵁ تعاىل؛ الفتقارهم إىل العصمة ادلانعة عن اخلطأ والوهم
ةما قدمت.

وبعد هذ ادلقدمة نرجع إىل احلديث الذي بدأنا به هذ الثمرة ،والذي يذةر أف العلماء وراة
األنبياء ،ونقرأ قراءة جديدة فنقوؿ:
عكس ما فهمه بعض الناس ،وذلك

إ ّف هذا احلديث يدؿ على أ ّف العلماء هم األئمة
قاؿ( :العلماء ورثة األنبياء وذاك أن األنبياء لم يورثوا درىماً وال
ألف اإلماـ الصادؽ
ديناراً وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم  ،)...وإىل هنا يفهم بأف األنبياء وراوا أحاديث أي
علماً ،وقد ابت فيما سبق من هذا البحث أف علم ةل األنبياء ومواريثهم صار عند الرسوؿ زلمد
فاألئمة من ذريته واحداً بعد اآلخر ،إىل أف وصل األمر إىل
ومن مث إىل اإلماـ علي
فهو من انتهت إليه مواريث األنبياء واألئمة .
اإلماـ ادلهدي

مث أةمل اإلماـ الصادؽ
حديثه فقاؿ( :فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظاً
من وراتهم األئمة ادلعصومُت ال من غَتهم بدليل
وافراً ،)...أي من أخذ أحاديث األنبياء
تكملة احلديث( :فانظروا علمكم ىذا عمن تأخذونو ،فإن فينا أىل البيت في كل خلف

عدوالً ينفون عنو تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاىلين) ،أي ال تأخذوا علم
( :اإليمان عشر درجات ،فالمقداد في الثامنة ،وأبو ذر في التاسعة ،وسلمان في
 عٓ اإلِاَ أتً عثذ هللا.
العاشرة) تذار األٔىار :ج 22ص
 -2اٌىافً :ج ص. 55
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األنبياء وأحاديثهم إالّ منا أهل البيت؛ ألننا وراتهم ،وأف يف ةل جيل منّا أئمة معصوموف ػلاموف
عن شريعة سيد ادلرسلُت  ،وال تأخذوا من غَتنا؛ ألف احلق ال يصدر إالّ منّا.
فقط ال من غَتهم ،قوؿ اإلماـ الباقر

والدليل على أف احلق يصدر منهم

لسلمة

بن ةهيل واحلكم بن عتبة( :شرقاً وغرباً فال تجدان علماً صحيحاً ّإال شيئاً صحيحاً خرج من

عندنا أىل البيت) ( ).

وقوؿ اإلماـ الراضا
إلبراهيم بن أيب زلمود( :يا ابن محمد ،إذا أخذ الناس يميناً
وشماالً فألزم طريقتنا ،فإنو من لزمنا لزمناه ومن فارقنا فارقناه.) ( )...
وعن الراضا

 ،عن آبائه

 ،قاؿ( :قال رسول اهلل

 :من دان اهلل بغير سماع ألزمو

اهلل البتة إلى الفناء ،ومن دان بسماع من غير الباب الذي فتحو اهلل لخلقو فهو مشرك،
والباب المأمون على وحي اهلل محمد

) ( ).

إذف فأخذ الدين والعلم البد أف يكوف من بابه الذي فتحه ا﵁ خللقه وهم زلمد وآؿ زلمد
ال غَتهم ،واحلديث الذي يقوؿ( :العلماء ورثة األنبياء) يقصد العلماء من عًتة زلمد

خاصة (فمن أخذ بشيء منها أخذ حظاً وافراً) أي من أخذ من وراة األنبياء وهم األئمة
 ،أخذ حبظ وافر ،ألهنم هم خزاف علم األنبياء وال يوجد بديل عنهم ،وبذلك
ادلعصومُت
يكوف العلماء غَت ادلعصومُت هم ادلتعلمُت من وراة األنبياء والتابعُت ذلم ،واحلديث الذي هو
مدار البحث ال يرملهم ،فبل يكونوف وراة لؤلنبياء  ،بل الوراة هم زلمد وآؿ زلمد خاصة،
واحلمد ﵁ الذي شرفنا بوالية زلمد وآؿ زلمد
وتأمل يف قوؿ اإلماـ

.

( :فانظروا علمكم ىذا عمن تأخذونو فإن فينا أىل البيت في

كل خلف عدوالً ينفون عنو تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاىلين) ،فهنا يؤةد

فقط؛ ألهنم الباب ادلأموف وألهنم
على اضرورة أف تأخذ الناس العلم عن األئمة
اإلماـ
هم وراة األنبياء ،فلو ةاف ادلقصود من (العلماء) هم العلماء الغَت معصومُت ألرشدنا األئمة
ألخذ العلم منهم ،فهل يكونوف وراة لؤلنبياء وال غلوز أخذ العلم منهم ؟!!!

 اٌىسائً :ج 1ص.22 -2اٌىسائً :ج 1ص.02
 -اٌىسائً :ج 1ص.02

يٍ ىى ًزثح األَثٍاء 43 .......................................................

و (عمن تأخذونه) يف هناية الرواية مرتبط بػ (فمن أخذ بريء منها فقد أخذ حظاً وافراً ) يف
يكوف عن طريق األئمة العدوؿ من أهل البيت
بداية الرواية ،أي إف أخذ تراث رسوؿ ا﵁
يف ةل عصر.
انثًسج انثاٍَح:
قد يعًتض البعض ويقوؿ :ةيف ال ؽلكن وصف العلماء بأهنم وراة األنبياء وقد ورد عن
الرسوؿ زلمد

أنه قاؿ( :علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل) ( ) ،ويف حديث آخر( :أفضل

من أنبياء بني إسرائيل) ( ) ؟
ويرد عليو:

إف هذا االعًتاض ال ػلتاج إىل مزيد من العناء يف رد  ،فبطبلنه اضروري؛ ألنه ال يعقل شرعاً
الذي ةاف ؽلري على
أف يساوى أو يفضل عامل غَت معصوـ على نيب معصوـ ةعيسى
 .فغَت ادلعصوـ ال يفضل على ادلعصوـ إطبلقاً ،نعم يصح تفضيل
ادلاء ،أو موسى ةليم ا﵁
معصوـ على معصوـ ةتفضيل الرسل أويل العزـ على سائر الرسل ،وةتفضيل الرسوؿ زلمد
عدا
على سائر األنبياء واألوصياء واألئمة
على سائر األنبياء ،وةتفضيل اإلماـ علي
الرسوؿ زلمد فهو أفضل ما خلق ا﵁ على اإلطبلؽ.
وقد تقدـ يف الثمرة األوىل أف معٌت العامل هو اإلماـ ادلعصوـ ،وبيّنت ذلك من خبلؿ روايات
أهل البيت  .وقد تعارؼ عند علمائنا ادلتقدمُت ةالريخ الكليٍت والصدوؽ وغَتهم تسمية
اإلماـ ادلعصوـ بػ (العامل )،فيقولوف يف ةتبهم :قاؿ العامل وسائل العامل ،ويقصدوف بذلك اإلماـ
ادلعصوـ ال غَت .وإف شائت فراجع ةتبهم ةالكايف للكليٍت ،ومعاين األخبار للصدوؽ (رضبهما ا﵁
تعاىل).
فيكوف ادلقصود من قوؿ الرسوؿ زلمد
األئمة ادلعصوموف من ذرية الرسوؿ زلمد

 ِستذرن اٌىسائً ٌٍٕىري :ج 2ص. 29 -2أوائً اٌّماالخ ٌٍّفٍذ :ص. 21

( :علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل) هم
ال غَتهم من العلماء غَت ادلعصومُت.
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وضلن بذلك ال ننكر فضل علماء الريعة العاملُت اجملاهدين ةالريخ الكليٍت والصدوؽ
والطوسي وادلفيد واحلر العاملي واإلسًتآبادي واجمللسي والكرةي والسيد اخلميٍت والسيد زلمد باقر
الصدر والسيد زلمد زلمد صادؽ الصدر وغَتهم من العلماء العاملُت ،فإف هكذا علماء هم
الذين دافعوا عن مذهب احلق وبذلوا الغايل والنفيس من أجل احلق وأهل احلق زلمد وآؿ زلمد
 ،ولكن هناؾ خطوط ضبراء غلب أف ال نتناوزها ،فنكوف مغالُت؛ ألف اإلفراط ردبا يؤدي إىل
الغلو يف ةثَت من األحياف ،فبل ؽلكن أف نساوي العلماء غَت ادلعصومُت باألئمة ادلعصومُت ،
فنكوف بذلك شلن أشًتى راضا
أو نصف العلماء بالصفات اليت خص ا﵁ تعاىل هبا األئمة
ادلخلوؽ بسخط اخلالق ،أعاذنا ا﵁ وإيّاةم من ذلك ،وقد ناقرت هذ الرواية بالتفصيل يف ةتاب
(الصرخي يف ادليزاف) فمن أراد ادلزيد فلَتاجع .واحلمد ﵁ أوالً وآخراً.
انثًسج انثانثح:
اعتاد ةثَت من الناس ومنهم من ي ّدعوف العلم االحتناج بالتوقيع الصادر عن اإلماـ
 ،والتوقيع
يف زمن الغيبة الصغرى على يد السفَت الثاين زلمد بن عثماف العمري
ادلهدي
هو( :عن إسحاؽ بن يعقوب ،قاؿ :سألت زلمد بن عثماف العمري أف يوصل يل ةتاباً قد
 :أما ما

علي ،فورد التوقيع خبط موالنا صاحب الزماف
سألت فيه عن مسائل أشكلت ّ
سألت عنو أرشدك اهلل وثبتك  ..إىل أف قاؿ :وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة
حديثنا ،فأنهم حجتي عليكم وأنا حجة اهلل ،وأما محمد بن عثمان العمري فرضي اهلل عنو

وعن أبيو من قبل ،فإنو ثقتي وكتابو كتابي) ( ).

فقد فسر البعض عبارة( :رواة حديثنا) يف التوقيع السابق على العلماء غَت ادلعصومُت،
واستدلوا بذلك على أف طاعتهم واجبة؛ ألف اإلماـ ادلهدي
عليكم).
ويرد عليو بعدة نقاط:

 -اٌىسائً :ج 1ص . 9

قاؿ عنهم( :فإنهم حجتي
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 إف هذا التوقيع خرب آحاد ،فبل يستدؿ به على قضية عقائدية ةقضية النيابة عنادلعصوـ ،هذا حسب قواعدهم يف االستدالؿ ،وإنكم ترًتطوف يف حنية اخلرب التواتر أو ما أفاد
مرتبته.
 ويرًتطوف يف اخلرب أيضاً أف يكوف صحيح السند ،وهذا التوقيع اضعيف السند؛ ألفرواية (إسحاؽ بن يعقوب) رلهوؿ يف الرجاؿ ،ةما نص على ذلك زلقق ةتاب وسائل الريعة
الريخ أيب احلسن الرعراين ،حيث قاؿ عنه( :رلهوؿ ال نعرفه يف الرجاؿ) ( ).
واخلرب الضعيف  -حسب قواعدهم  -ال يستدؿ به يف الفقه فضبلً عن العقائد ،فكيف
ؽلكن دلن ي ّدعي العلم أف يستدؿ به يف مسألة عقائدية ةالنيابة عن ادلعصوـ ؟!!!!
 فإف قلت بأف اإلماـ مدح إسحاؽ بن يعقوب يف نفس التوقيع إذ قاؿ له( :أرشدؾ ا﵁وابتك).
فأقول :إف هذا يستلزـ الدور لتوقف توايق إسحاؽ بن يعقوب على ابوت هذا التوقيع،
وابوت هذا التوقيع متوقف على وااقة إسحاؽ بن يعقوب ،فبل بد أوالً إابات صحة سند هذا
الت وقيع مث األخذ دبضمونه ،أو إابات توايق إسحاؽ بن يعقوب من حديث آخر غَت هذا التوقيع،
:
فكيف يستدؿ حبديث مل يثبت صحة سند  ،وهذا غَت جائز عندةم وقد روي عنهم
(ألزموىم بما ألزموا بو أنفسهم) ( ).

 -2وحىت لو سلّمنا بصحة سند التوقيع ،فإف ادلقصود من (رواة حديثنا) يف التوقيع الرريف

هم النواب يف زمن الغيبة الصغرى ،وليس علماء زمن الغيبة الكربى ةما يزعم البعض؛ ألف اإلماـ
عرب عنهم بػ (حنيت عليكم) ،واحلنة على الناس البد أف يكوف معصوماً بالنقل،
ادلهدي
 ،فبل بد أف يكوف منصوصاً عليه بادلباشرة من اإلماـ
وادلعصوـ ال يعرفه إالّ ا﵁ واإلماـ احلنة
 ،والسفراء ادلنصوص عليهم هم السفراء األربعة ال علماء الغيبة الكربى ،فبل ؽلكن
ادلهدي
إابات وجوب طاعة علماء الغيبة الكربى الفتقارهم للعصمة وللتنصيب ادلباشر من اإلماـ ادلهدي
باالسم.

 وسائً اٌشٍعح :ج 1ص  9اٌهاِش. -2أظز :تهذٌة األدىاَ ٌٍطىسً :ج 0ص. 22
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فيكوف ادلقصود من (رواة حديثنا) هم السفراء األربعة ال غَتهم ،مع مبلحظة أف هذا التوقيع
صدر على يد السفَت الثاين زلمد بن عثماف العمري الذي استمرت سفارته ضلو أربعُت سنة،
وبعد احلسُت بن روح استمرت سفارته ضلو واحد وعررين سنة ،مث علي بن زلمد السمري الذي
استمرت سفارته حوايل ابلث سنوات ،فتكوف مدة السفارة من زلمد بن عثماف  -السفَت الثاين
 إىل هناية سفارة علي بن زلمد السمري آخر سفَت ( ) 2سنة تقريباً ،فتكوف هذ الفًتة هيبالرجوع إىل رواة حديثه؛ ألهنم ينقلوف ترريعه يف احلوادث الواقعة
اليت أمر هبا اإلماـ ادلهدي
ال من قوذلم
ال رأيهم اخلاص ،وبذلك تكوف حنة قوذلم مستمدة من قوؿ اإلماـ ادلهدي
 ،خببلؼ علماء الغيبة الكربى وخصوصاً متأخري ادلتأخرين
رلرداً عن قوؿ ادلعصوـ
وادلعاصرين منهم فإهنم ال يعتربوف رواة للحديث؛ ألهنم ال يرووف عن اإلماـ ،بل وصلت
األحاديث إليهم يف ةتب مبوبة ومرتبة من قبل علمائنا ادلتقدمُت ةالريخ الكليٍت والصدوؽ
والطوسي (راضواف ا﵁ عليهم).
 وشلا ما يؤيد ما تقدـ يف النقطة الرابعة أف راوي التوقيع إسحاؽ بن يعقوب عاش قبلانتهاء الغيبة الصغرى بعررات السنُت ،والظاهر أنه يسأؿ عن احلوادث الواقعة أي ادلستندة يف
زمن الغيبة الصغرى من أين يأخذ حكمها ،ويدؿ على ذلك قرينة احلاؿ ،وإجابة اإلماـ
ادلهدي

بأف يأخذ حكمها من رواة حديثه يف تلك الفًتة ،حيث قاؿ

( :وأما الحوادث

الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ،فإنهم حجتي عليكم  )...والكبلـ موجه إىل إسحاؽ
بن يعقوب ومن عاصر بكوهنم معاصرين للسفراء ادلنصبُت من اإلماـ مباشرة وهم الواسطة بُت
فأمَر بأف يأخذ األحكاـ الررعية منهم ،فبل ؽلكن تعدية هذا الكبلـ
اإلماـ ادلهدي وبُت شيعتهَ ،
وذبريد عن اخلصوصية إىل علماء الغيبة الكربى لعدـ وجود القرينة ال ّدالة على ذلك ،بل هناؾ
قرينة ةبلمية متصلة زبصص معٌت (رواة احلديث) بالسفراء األربعة ،وهي قوؿ اإلماـ ادلهدي يف
هناية ذلك التوقيع( :وأما محمد بن عثمان العمري فرضي اهلل عنو وعن أبيو من قبل ،فإنو

ثقتي وكتابو كتابي) ،وهنا اإلماـ ادلهدي
عثماف وأبيه

أعطى ادلصداؽ لرواة احلديث وهم زلمد بن

 ،أي السفراء األربعة بانضماـ احلسُت بن روح وعلي بن زلمد السمري ،مث قاؿ

اإلماـ عن زلمد بن عثماف( :فإنو ثقتي وكتابو كتابي) وهذا الكبلـ نظَت قوله

حجتي عليكم).

( :فإنهم
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وبالتايل ينتج أف (رواة احلديث) هم السفراء األربعة ال غَتهم ،ويف زمن األئمة
ولكن اضمن شروط ليس اآلف زلل تفصيلها.
هم أصحاب األئمة
القائم

قبل

 مث حىت لو تنزلنا عن الكبلـ السابق فنقوؿ :بأف رواة احلديث يف التوقيع الرريف ػلتملاحتماالً ةبَتاً انطباقها على السفراء األربعة فقط ،وةذلك ػلتمل انطباقها على علماء الغيبة
الكربى ،وبذلك يكوف التوقيع متراهباً وليس زلكماً ،وةما هو معلوـ يرًتط يف حنية احلديث
أف يكوف زلكماً غَت مترابه ،أي ال ػلتمل أةثر من وجه ،وبذلك ال ؽلكن االستدالؿ هبذا
التوقيع على وجوب طاعة العلماء يف زمن الغيبة الكربى وػلتاج إىل قرينة متصلة أو منفصلة
إلابات ذلك ،وال قرينة بل القرينة ادلتصلة تدؿ على خبلؼ ذلك ،إاضافة إىل وجود عدة قرائن
فصلت القوؿ يف هذا التوقيع
منفصلة أيضاً تدؿ على زبصيص التوقيع بالسفراء األربعة فقط .وقد ّ
يف ةتاب (اإلفحاـ) فمن أراد ادلزيد فلَتاجع.
انثًسج انساتعـح:
وقد يستدؿ البعض بالرواية الواردة عن اإلماـ العسكري

عن الصادؽ

واليت يقوؿ

فيها ...( :فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسو ،حافظاً لدينو ،مخالفاً لهواه ،مطيعاً ألمر

مواله ،فللعوام أن يقلدوه  ) ( )...على وجوب طاعة العلماء.
ويرد عليو:

إ ّف هذ الرواية ال ؽلكن لؤلصوليُت االستدالؿ هبا؛ لؤلسباب التالية:
إف هذا احلديث اضعيف ومرسل ،وقد ورد يف تفسَت احلسن العسكري ،وهذا التفسَت مل يثبت
بطريق صحيح أو مواق وال حىت حسن عند األصوليُت ،بل سند عندهم يف غاية الضعف ،بل
جزـ ا﵀قق اخلوئي بواضع الكتاب حيث قاؿ( :أقوؿ :التفسَت ادلنسوب إىل اإلماـ العسكري عليه
السبلـ ،إظلا هو برواية هذا الرجل( ) وزميله يوسف بن زلمد بن زياد ،وةبلعلا رلهوؿ احلاؿ ،وال
يعتد برواية أنفسهما عن اإلماـ عليه السبلـ ،اهتمامه عليه السبلـ برأهنما ،وطلبه من أبويهما
إبقاءعلا عند  ،الفادهتما العلم الذي يررفهما ا﵁ به .هذا مع أف الناظر يف هذا التفسَت ال يرك
 أظز :وسائً اٌشٍعح :ج 22صٌ - 2مصذ عًٍ تٓ ِذّذ تٓ سٍار.

ٔ ،مٍها اٌذز اٌعاًٍِ عٓ تفسٍز اإلِاَ اٌعسىزي

واالدتجاج ٌٍطثزسً .
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يف أنه مواضوع ،وجل مقاـ عامل زلقق أف يكتب مثل هذا التفسَت ،فكيف باإلماـ عليه
السبلـ)( ).
وقد ذةر زلقق ةتاب (تفسَت العسكري)( ) ااٍت عرر عادلاً بُت قائل بأف هذا التفسَت مواضوع
–

مكذوب ،وبُت ناؼ حلنيته ،راجع رسالة يف هناية الكتاب (ص
بالتفاصيل.

) لبلحاطة

إاضافة إىل ذلك فهو خرب آحاد مؤوؿ بالرواة ونقلة األخبار.
 وبغض النظر عن مسألة السند فإف هذ الرواية تدؿ على قبوؿ نقل الرواية عن اإلماـادلعصوـ ال قبوؿ الرأي ،ةما صرح بذلك احلر العاملي صاحب ةتاب وسائل الريعة ،فمن ضبلها
على قبوؿ الرأي فتكوف داللة الرواية على هذا ادلعٌت ظنية وليس قطعية ،ومن ادلعلوـ أنه يرًتط يف
حنية الرواية أف تكوف قطعية الداللة.
 إ ف الرواية ليس فيها نص وال ظهور يف وجوب التقليد بل ظاهرة يف التخيَت؛ ألف اإلماـقاؿ( :فللعوام أن يقلدوه) ،ومل يقل( :فعلى العواـ أف يقلدو ) .وهبذا ال تكوف طاعتهم

واجبة مطلقاً.
 -2إف ةثَتاً شلن ي ّدعي العلم يستدؿ هبذا ادلقطع من الرواية ،والرواية طويلة مل ينقلوها
بتمامها؛ ألف فيها ذماً للعلماء غَت العاملُت ،إاضافة إىل أف الرروط اليت واضعها اإلماـ دلن غلوز
قبوؿ روايته  -على ضلو التقليد أو ادلرجعية  -وأصحاهبا ةالكربيت األضبر يف الندرة والرروط:
صائناً لنفسه ،حافظاً لدينه ،سلالفاً على هوا  ،مطيعاً ألمر موال  .فمن منهم أحرز راضا اإلماـ
حىت غلوز قبوؿ روايته أو رأيه ةما ي ّدعوف ؟ وضلن نرى بأـ أعيننا عداوة العلماء
ادلهدي
بعضهم للبعض اآلخر ،حيث وصل األمر اىل التفسيق والتكفَت ،بل وصل األمر للقتل والقتاؿ
ومن ال غلوز تقليد ؟ وما الدليل على الطرؼ ادلختار
فمن منهم غلوز تقليد ؟ َ
فيما بُت العلماءَ .
؟ فكل ي ّدعي أنه احلق ادلطلق وغَت اضبلؿ ،وأمست الناس يف حَتة بُت فبلف وعبلف.

 ِعجُ رجاي اٌذذٌث ج - 2تفسٍز اإلِاَ اٌعسىزي
ٌسٕح  90هـ.

 ص ، 52فً تزجّح عًٍ تٓ ِذّذ تٓ سٍار تزلُ 2 ،تذمٍك ؤشز ِذرسح اإلِاَ اٌّهذي

.2

 ،لُ اٌّمذسح ،اٌطثعح األوٌى اٌّذممح،
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وإىل القارئ الرواية بتمامها مع تعليق احلر العاملي مؤلف ةتاب وسائل الريعة ،ليتسٌت معرفة
الذـ الوارد فيها للعلماء غَت العاملُت.
يف قوله

(أضبد بن علي بن أيب طالب الطربسي يف (االحتناج) عن أيب زلمد العسكري
ْكتاب بِأَي ِدي ِهم ثُ َّم ي ُقولُو َن ى َذا ِمن ِع ِ
ِ
َّّْ ِ
ند الل ِّو﴾ ،قاؿ" :ىذه
َ ْ
ين يَكْتُبُو َن ال َ َ ْ ْ َ
تعاىل﴿ :فَ َويْ ٌل للذ َ
 :إذا كان ىؤالء العوام من اليهود
لقوم من اليهود  -إىل أف قاؿ - :وقال رجل للصادق
ال يعرفون الكتاب إال بما يسمعونو من علمائهم فكيف ذمهم بتقليدىم والقبول من
علمائهم ؟ وىل عوام اليهود إال كعوامنا يقلدون علماءىم  -إىل أف قاؿ - :فقال

 :بين

عوامنا وعوام اليهود فرق من جهة وتسوية من جهة ،أما من حيث االستواء فان اهلل ذم
عوامنا بتقليدىم علماءىم كما ذم عوامهم ،وأما من حيث افترقوا فان عوام اليهود كانوا قد
عرفوا علماءىم بالكذب الصراح وأكل الحرام والرشاء وتغيير األحكام واضطروا بقلوبهم
إلى أن من فعل ذلك فهو فاسق ال يجوز أن يصدق على اهلل وال على الوسائط بين الخلق
وبين اهلل فلذلك ذمهم ،وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاىر والعصبية
الشديدة والتكالب على الدنيا وحرامها ،فمن قلد مثل ىؤالء فهو مثل اليهود الذين ذمهم
اهلل بالتقليد لفسقة علمائهم ،فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسو ،حافظا لدينو مخالفا
على ىواه ،مطيعا ألمر مواله ،فللعوام أن يقلدوه ،وذلك ال يكون إال بعض فقهاء الشيعة ال
كلهم ،فان من ركب من القبايح والفواحش مراكب علماء العامة فال تقبلوا منهم عنا شيئا
وال كرامة ،وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أىل البيت لذلك ،ألن الفسقة يتحملون عنا
فيحرفونو بأسره لجهلهم ويضعون األشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم ،وآخرون يتعمدون
الكذب علينا" احلديث) .وأورد العسكري

يف تفسَت .

(أقوؿ :التقليد ادلرخص فيه هنا إظلا هو قبوؿ الرواية ال قبوؿ الرأي واالجتهاد والظن وهذا
وااضح ،وذلك ال خبلؼ فيه ،وال ينايف ما تقدـ وقد وقع التصريح بذلك فيما أوردنا من احلديث
وفيما ترةنا منه يف عدة موااضع ،على أف هذا احلديث ال غلوز عند األصوليُت االعتماد عليه يف

 .............................................. 48إصدازاخ أَصاز اإلياو ادليدي

األصوؿ وال يف الفروع ،ألنه خرب واحد مرسل ،ظٍت السند وادلنت اضعيفاً عندهم ،ومعاراضه متواتر،
قطعي السند والداللة ،ومع ذلك ػلتمل احلمل على التقية) ( ).
انثًـسج اخلايسـح:
وردبا يستدؿ البعض على أف العلماء هم وراة األنبياء وطاعتهم واجبة باحلديث ادلروي عن
النيب زلمد

( :الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا .قيل :يا رسوؿ ا﵁ ،وما دخوذلم

يف الدنيا ؟ قاؿ :إتباع السلطان ،فإذا فعلوا ذلك فاحذروىم على دينكم) ( ).
ويرد عليو بعدة نقاط:

 -إف الرواية ليست نصاً يف وجوب طاعة العلماء وال ظاهرة يف ذلك ،وغاية ما تدؿ عليه

أف الفقهاء األمناء العاملُت هم أمناء على ما وصل إليهم من أحاديث وأحكاـ الرريعة .ومطلق
األمُت ليس بالضرورة أف يكوف واجب الطاعة ،وإظلا الطاعة لؤلمُت ادلطلق وهم األئمة ادلعصوموف
الذين هم وراوا ةل مواريث األنبياء .
فقد ائتمن ا﵁ تعاىل بلعم بن باعوراء عامل بٍت إسرائيل على بعض آياته ،ويف بعض الروايات
على االسم األعظم أو جزء منه ،ولكنه مل يوجب طاعته على الناس ،وةاف عاقبة أمر أنه خاف
ذمه ا﵁ تعاىل يف ةتابه إذ قاؿ:
األمانة وأتبع فرعوف (لعنه ا﵁) وحارب نيب ا﵁ موسى
 ،وقد ّ
ِ
َّ ِ
ِ
انسلَ َخ ِمْن َها فَأَتْ بَ َعوُ َّ
ين َولَ ْو
الشْيطَا ُن فَ َكا َن م َن الْغَا ِو َ
﴿ َواتْ ُل َعلَْي ِه ْم نَبَأَ الذ َ
ي آتَ ْي نَاهُ آيَاتنَا فَ َ
ض َواتَّبَ َع َى َواهُ فَ َمثَلُوُ َك َمثَ ِل الْ َكل ِ
ِشْئ نَا لََرفَ ْعنَاهُ بِ َها َولَ ِكنَّوُ أَ ْخلَ َد إِلَى األ َْر ِ
ْب إِن تَ ْح ِم ْل َعلَْي ِو
ِ َّ ِ
ِ
ْص ِ
ص لَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرو َن
يَل َْه ْ
ث أ َْو تَ ْت ُرْكوُ يَل َْهث ذَّلِ َ
ص الْ َق َ
ين َك َّذبُواْ بِآيَاتنَا فَاق ُ
ص َ
ك َمثَ ُل الْ َق ْوم الذ َ
ساء مثَالً الْ َقوم الَّ ِذ َّ ِ ِ
س ُه ْم َكانُواْ يَظْلِ ُمو َن﴾( ).
َ َ
ُْ َ
ين َكذبُواْ بآيَاتنَا َوأَن ُف َ

ولكنهم خانوا األمانة
وةذلك علماء بٍت إسرائيل ائتمنهم ا﵁ تعاىل على شريعة موسى
وة ّذبوا رسالته ،وقد ذمهم ا﵁ يف
واتبعوا ادللوؾ بيبلطس وهَتودس ،وحاربوا نيب ا﵁ عيسى
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ةتابه الكرمي إذ قاؿ عنهم﴿ :مثَل الَّ ِذين ح ّْملُوا التَّوراةَ ثُ َّم لَم يح ِملُوىا َكمثَ ِل ال ِ
ْح َما ِر يَ ْح ِم ُل
َ ُ َ ُ
ْ َْ َ َ
َْ
ِ
ِ َّ ِ
َّ ِ ِ
َس َف ِ
ِ ِ َّ ِ َّ
ين﴾( ).
أْ ً
ين َك َّذبُوا بآيَات اللو َواللوُ َال يَ ْهدي الْ َق ْو َم الظالم َ
س َمثَ ُل الْ َق ْوم الذ َ
ارا بْئ َ

فبائس ادلقاـ مقاـ العلماء غَت العاملُت اخلائنُت ألمانتهم حيث وصفهم ا﵁ تعاىل بالكبلب
واحلمَت وهذا هو اخلسراف ادلبُت.
 إف أةثر الذين يذةروف هذ الرواية يذةروف ادلقطع األوؿ منها فقط (الفقهاء أمناءالرسل) ويبًتوف الرواية؛ ألف يف تكملة الرواية فضيحة لعلماء آخر الزماف الذين اتبعوا السلطاف
وهادنوا أمريكا وعمبلءها ،وراضوا بتنصيب الناس ،وحكموا بغَت ةتاب ا﵁ تعاىل ،حيث أوجبوا
على الناس قبوؿ دستور واضعي واضعه الغرب الكافر وأذنابه بعقوذلم الناقصة ادلنحرفة!!!
وتكملة الرواية هي( :ما لم يدخلوا في الدنيا .قيل :يا رسوؿ ا﵁ ،وما دخوذلم يف الدنيا ؟
قاؿ :إتباع السلطان ،فإذا فعلوا ذلك فاحذروىم على أديانكم).
باالجتناب عن الفقهاء الذين اتبعوا
ويف هذ التكملة للرواية ربذير من رسوؿ ا﵁
السلطاف ،وعدـ قبوؿ أي شيء منهم؛ ألهنم خونة قد خانوا األمانة ونبذوا ةتاب ا﵁ وراء
ظهورهم ةأهنم ال يعلموف ،واتبعوا دؽلقراطية أمريكا وترةوا الفكر اإلسبلمي ادلتمثل باإلماـ ادلهدي
والقرآف الكرمي ،وعلا الثقبلف اللذاف أوصى هبما النيب زلمد وأةد على أف ادلتمسك هبما
لن يضل أبداً .وذلك ما فعله ةل علماء آخر الزماف إال ةالكربيت األضبر الذي ال يصغى إىل
قوذلم وخصوصاً يف العراؽ.
وهذ اخليانة قد أخرب هبا الر سوؿ زلمد

قبل أةثر من ألف سنة ،حيث قاؿ يف وصف

علماء آخر الزماف يف حديث طويل؛ وهو حديث ادلعراج ...( :قلت :إلهي فمتى يكون ذلك
 :ذلك إذا رفع العلم ،وظهر الجهل ،وكثر القراء،

إلي
(أي قيام القائم
) ،فأوحى َّ
وقل العمل ،وكثر الفتك ،وقل الفقهاء الهادون ،وكثر فقهاء الضاللة الخونة) ( ).

 اٌجّعح.5 : -2تذار األٔىار :ج 52ص.222
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ووصفهم باخلونة؛ ألهنم خانوا األمانة ،واشًتوا راضا الناس بسخط اخلالق ،وأوجبوا طاعة
وجوزوا معصية اخلالق ،حيث جعلوا احلاةم يف الببلد هو الفكر الدؽلقراطي الذي يعتمد
الناسّ ،
على آراء الناس ،وا﵁ تعاىل يقوؿ:
اءىم لََفس َد ِ
ض﴾( ).
ت َّ
الس َم َاو ُ
ات َو ْاأل َْر ُ
﴿لَ ِو اتَّبَ َع الْ َح ُّق أ َْى َو ُ ْ َ
ِ
ْح ّْق َكا ِر ُىو َن﴾( ).
﴿ َوأَ ْكثَ ُر ُى ْم لل َ

ِ
ِ
ضيِ
يل الل ِّو إِن يَتَّبِ ُعو َن إِالَّ الظَّ َّن َوإِ ْن ُى ْم إِالَّ
وك َعن َسبِ ِ
ضلُّ َ
﴿ َوإِن تُط ْع أَ ْكثَ َر َمن في األ َْر ِ ُ

صو َن﴾( ).
يَ ْخ ُر ُ

وأيضاً وصفهم يف حديث آخر فقاؿ( :سيأتي على الناس زمان ال يبقى من القرآن إالّ
رسمو ومن اإلسالم إالّ اسمو ،يسمون بو وىم أبعد الناس منو ،مساجدىم عامرة وىي خراب
من الهدى ،فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء ،منهم خرجت الفتنة وإليهم

تعود) (.)2

 -يستفاد من ةثَت من الروايات أف قوؿ الرسوؿ زلمد

( :الفقهاء أمناء الرسل )...

وربملوا أحاديثهم مباشرة وصانوا
خاصة بالصحابة ادلخلصُت الذين عاصروا األنبياء واألئمة
بأف الراد عليهم ةالراد على األئمة
األمانة واجتنبوا اخليانة ،وهؤالء هم الذين وصفهم األئمة
فيعترب
؛ ألهنم إظلا يبلغوف ما مسعو من األئمة  ،فمن ردهم فقد رد ةبلـ األئمة
راداً عليهم .
ادلخلصُت هم أمناء ا﵁ تعاىل وأمناء
ومن األحاديث اليت تنص على أف أصحاب األئمة
 :عن صبيل بن دراج ،قاؿ :مسعت أبا عبد
األئمة  ،احلديث الوارد عن اإلماـ الصادؽ
ا﵁

يقوؿ( :بشر المخبتين بالجنة :بريد بن معاوية العجلي ،وأبو بصير ليث ابن

 اٌّؤِٕىْ.2 : -2اٌّؤِٕىْ.29 :
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البختري المرادي ،ومحمد بن مسلم ،وزرارة ،أربعة نجباء أمناء اهلل على حاللو وحرامو ،لوال
ىؤالء انقطعت آثار النبوة واندرست) ( ).

يقوؿ( :ما أجد أحداُ أحيا ذكرنا
وعن سليماف بن خالد ،قاؿ :مسعت أبا عبد ا﵁
إالّ زرارة ،وأبو بصير ليث المرادي ،ومحمد بن مسلم ،وبريد بن معاوية
وأحاديث أبي
العجلي ،ولوال ىؤالء ما كان أحد يستنبط ىذا ،ىؤالء ح ّفاظ الدين وأمناء أبي

حالل اهلل وحرامو ،وىم السابقون إلينا في الدنيا ،والسابقون إلينا في اآلخرة) ( ).
وعن علي ابن ادلسيب اذلمداين ،قاؿ( :قلت للراضا

على

 :شقيت بعيدة ولست أصل إليك

يف ةل وقت ،فممن آخذ معامل ديٍت ؟ قاؿ :من زكريا ابن آدم القمي المأمون على الدين

والدنيا) ( ).

فإف قيل :ال فرؽ بُت أصحاب األئمة
.

وبُت العلماء فكبلعلا أمناء على علم األئمة

أقول :إف هذا قياس مع الفارؽ؛ ألف أصحاب األئمة

دبثابة نواب خاصُت عن األئمة

قد علمنا
 ،وهم مسعوا أحاديث ادلعصومُت بادلباشرة ال بالواسطة ،وأصحاب األئمة
فحاذلم رلهوؿ
 ،خببلؼ الذين مل يعاصروا األئمة
أمانتهم وعدـ خيانتهم من األئمة
لدينا إالّ األندر.
نعم ،قد وصل بعض علماء الغيبة الكربى إىل هذ ادلنزلة دبرتبة من ادلراتب ،ةالسيد اخلميٍت
والرهيد زلمد باقر الصدر والرهيد زلمد زلمد صادؽ الصدر (رضبهم ا﵁ تعاىل) ،ولكن ليت
شعري هل عرفتهم األمة وصدقتهم أـ ةذبتهم وحاربتهم ؟
فقد ةذبوا وحوربوا وأستهزئ هبم ،وخصوصاً من قبل علماء السوء ادلًتفُت وأتباعهم ،فهؤالء
وأمثاذلم من فلتات التاريخ ،وةالكربيت األضبر ،وال يبعث أحدهم إالّ واجهته األمة بالتكذيب
واالفًتاء وهي سنة ا﵁ تعاىل.
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قاؿ تعاىل﴿ :يا حسرةً َعلَى ال ِْعب ِ
اد َما يَأْتِي ِهم ّْمن َّر ُس ٍ
ول إِالَّ َكانُوا بِ ِو يَ ْستَ ْه ِزُؤون﴾( ).
َ
َ َ َْ

فإذا مات أو قتل هؤالء العظماء لطمت عليهم األمة الصدور وناحت عليهم ،ةما فعلت
ذلك األمم السابقة اليت حاربت أنبياءها يف حياهتم مث بكت عليهم بعد شلاهتم .فأمناء ا﵁ تعاىل
وأمناء الرسل رلهولوف يف األرض معروفوف يف السماء ،ال يعرفهم إالّ األولياء الذين ينظروف بنور

ا﵁ تعاىل.

وأةثر هؤالء الذين وصلوا إىل منزلة (أمناء الرسل) دبرتبة من ادلراتب قد تررفوا بتسديد اإلماـ
سواء بادلناـ أـ
يف أةثر أفعاذلم ،بل بعضهم تررؼ بلقاء اإلماـ ادلهدي
ادلهدي
باليقظة ،ةالسيد الرهيد زلمد زلمد صادؽ الصدر (رضبه ا﵁) ةما نقل إلينا من بعض اقاته.
مث إننا ال ؽلكن أف صلزـ بوصوؿ أحد اىل تلك ادلرتبة بدوف شهادة ادلعصوـ وتزةيته ،أو بصفات
وأفعاؿ توجب القطع بذلك وهي نادرة إف مل تكن معدومة.
والنتينة :أف أمناء الرسل من أصحاب األئمة أو من سار على هننهم حذو النعل بالنعل،
ال الرأي واالجتهاد ةما يدعي البعض،
فاألمة مأمورة أف تأخذ ما ينقلو من أحاديث األئمة
وهذا ادلعٌت وااضح يف ةبلـ اذلراـ بن احلكم حيث قاؿ( :اللهم ما عملت من خَت مفًتض وغَت
مفًتض فنميعه عن رسوؿ ا﵁ وأهل بيته الصادقُت ،فتقبل ذلك مٍت وعنهم)( ).
وعن أضبد بن إبراهيم ادلراغي ،قاؿ :ورد عن القاسم بن العبل  -وذةر توقيعاً شريفاً يقوؿ فيه

( :فأنو ال عذر ألحد من موالينا في التشكيك فيما يرويو عنا ثقاتنا ،قد عرفوا بأنّانفاوضهم سرنا ونحملهم إياه إليهم) ( ).
علة منع التركيك فيما ينقله الثقات؛ ألهنم قد تررفوا دبفاواضة األئمة
فنعل اإلماـ
بادلباشرة وأطلعوهم على األسرار وةلفوهم بتبليغها إىل شيعتهم ،فإذا وجد من مل يتررؼ
بادلباشرة وتكليفه بالتبليغ جاز التركيك يف قوله ومل غلب تصديقه وطاعته.
دبفاواضة األئمة
وهذا التوقيع يفسر التوقيع الصادر عن اإلماـ ادلهدي

والقائل( :وأما الحوادث الواقعة

فأرجعوا فيها إلى رواة حديثنا فأنهم حجتي عليكم  )...أي السفراء األربعة الذين ةاف
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ويطلعهم على سر ويكلفهم بتبليغ شيعته احلبلؿ واحلراـ ،وهؤالء
يفاواضهم اإلماـ ادلهدي
 ،ال الذين يفتقروف إىل هذ
هم الذين ال عذر ألحد يف التركيك فيما يروونه عن اإلماـ
الصفة.
وبعد ةل هذا اتضح أف قوؿ الرسوؿ

( :الفقهاء أمناء الرسل )...ال يستدؿ به على

وجوب طاعة العلماء ،إالّ العلماء الذين نصبهم اإلماـ
ظهور على هذا ادلعٌت.

بادلباشرة ،وألهنا ليس فيها نص وال

انثًـسج انسادســح:
واحتنح البعض جهبلً أو غفلة باحلديث ادلروي عن طريق أبناء العامة عن رسوؿ ا﵁
عن عمرو بن العاص وأيب هريرة ،أهنما مسعا رسوؿ ا﵁
مث أصاب فله أجراف ،وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجر) ( ).

.

يقوؿ( :إذا حكم احلاةم فاجتهد

إذ قالوا اجملتهد مأجور سواء أصاب أـ أخطأ ،فطاعته واجبة على ةل حاؿ.
ويرد عليو:
 إف هذا احلديث ال ؽلكن للريعة وال ألبناء العامة األخذ به ،فبالنسبة للريعة فؤلنهمنقوؿ عن طريق أبناء العامة فقط ،وهكذا حديث ال ؽلكن األخذ به لضعفه  -حسب قواعدهم
 ،وألنه مروي عن طريق عمرو بن العاص وأيب هريرة ،وةبلعلا مذموماف أشد الذـ عند الريعة، ،وألنه موافق آلراء أبناء العامة وسلالف
وخصوصاً عمرو بن العاص العدو اللدود لئلماـ علي
ةما سيأيت .وقد روي عن العًتة الطاهرة روايات متواترة تنهى
دلا ورد عن األئمة ادلعصومُت
عن األخذ دبا وافق أبناء العامة عند ذبرد عن القرآف والسنة الصحيحة ،فعن اإلماـ الصادؽ
يف خرب طويل قاؿ ...( :ما خالف العامة ففيو الرشاد .) ( )...

وأما أبناء العامة فأيضاً ال ؽلكنهم االعتماد على هذا احلديث؛ لوجود مناقرة يف رواته ،وألنه
سلالف للقرآف والسنة الصحيحة عن الرسوؿ زلمد وأصحابه الربرة ،فقد وردت آيات عديدة

 صذٍخ اٌثخاري :ج 1ص ، 52صذٍخ ِسٍُ :ج 5ص -2اٌىافً :ج ص.10 – 12

.
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وروايات تنص على أف حكم ا﵁ واحد وال ؽلكن أف يتعدد ،ومن حكم باخلطأ ةيف يكوف له
أجر ؟!! والكبلـ طويل ليس هنا زلله.
ك ىم الْ َف ِ
ِ
اس ُقو َن﴾( ).
قاؿ تعاىلَ ﴿ :وَمن لَّ ْم يَ ْح ُكم بِ َما أ َ
َنز َل اللّوُ فَأ ُْولَئ َ ُ ُ

 -إاضافة إىل أف هذا احلديث منقوؿ عن طريق أبناء العامة ورواته مذموموف أشد الذـ وقد

واضعوا الكثَت من األحاديث الكاذبة على رسوؿ ا﵁  ،فهو سلالف دلا ورد عن األئمة
ادلعصومُت  ،وإليك أيها القارئ بعض الروايات ادلعاراضة ذلذا احلديث:
عن أيب بصَت ،قاؿ( :قلت أليب عبد ا﵁

 :ترد علينا أشياء ليس نعرفها يف ةتاب ا﵁ وال

سنة فننظر فيها ؟ قاؿ

 :ال ،أما أنك إن أصبت لم تؤجر ،وإن أخطأت كذبت على اهلل

وعن أمَت ادلؤمنُت

يف حديث طويل يف ذـ أصحاب الرأي قاؿ ...( :حتى إذا ارتوى

) ( ).

من آجن وأكتنز من غير طائل ،جلس بين الناس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على
غيره ،وإن خالف قاضياً سبقو لم يأمن أن ينقض حكمو من يأتي بعده كفعلو بمن كان قبلو،
وإن نزلت بو إحدى المبهمات المعضالت ىيأ لها حشواً من رأيو ثم قطع بو ،فهو من لبس
الشبهات في مثل غزل العنكبوت ال يدري أصاب أم أخطأ ،ال يحسب العلم في شيء مما

أنكر ،وال يرى أن وراء ما بلغ فيو مذىباً.) ( )...

 :جعلت فداؾ ،ف ّقهنا يف الدين
وعن زلمد بن حكيم ،قاؿ( :قلت أليب احلسن موسى
وأغنانا ا﵁ بكم عن الناس حىت أف اجلماعة منّا لتكوف يف اجمللس ،ما يسأؿ رجل صاحبه ربضر
ادلسألة وػلضر جواهبا فيما من ا﵁ علينا بكم ،فردبا ورد علينا الريء مل يأتنا فيه عنك وال عن
آبائك شيء فنظرنا إىل أحسن ما ػلضرنا وأوفق األشياء دلا جاءنا عنكم فنأخذ به ؟ فقاؿ:

ىيهات ىيهات ،في ذلك واهلل ىلك من ىلك يا بن حكيم ،قاؿ :مث قاؿ :لعن اهلل أبا حنيفة

كان يقول :قال علي وقلت) (.)2

 اٌّائذج. 2 : -2اٌىافً :ج ص.22
 اٌىافً :ج ص.22 – 25 -اٌىافً :ج ص.22
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وعن يونس بن عبد الرضبن ،قاؿ( :قلت أليب احلسن األوؿ

 :دبا أوحد ا﵁ ؟ فقاؿ :يا

يونس ،ال تكونن مبتدعاً ،من نظر برأيو ىلك ،ومن ترك أىل بيت نبيّو ضل ،ومن ترك كتاب
اهلل وقول نبيّو كفر) ( ).
وعن أيب عبد ا﵁

 ،قاؿ( :من شك أو ظن فأقام على أحدىما فقد حبط عملو ،إن

وعن أيب جعفر

أنه قاؿ( :لو حدثنا برأينا ضللنا كما ضل من كان قبلنا ،ولكنا

حجة اهلل ىي الحجة الواضحة) ( ).
حدثنا ببينة من ربنا بينها لنبيو

فبينها لنا) ( ).

رغم ةونه إماماً معصوماً ال غلوز
ويف هذا احلديث عربة دلن أعترب ،إذ أف اإلماـ الصادؽ
له القوؿ برأيه ،فكيف غلوز لغَت ذلك شلن ال ؽللك العصمة ،وردبا خطأ أةثر من إصابته؟!!
وبعد مساع هذ الروايات اليت تنهى عن القوؿ بالرأي وغَتها العررات ،إاضافة إىل اآليات
القرآنية الناهية عن ذلك أيضاً ،فبل ؽلكن ألحد األخذ باحلديث الوارد عن عمرو بن العاص
والذي يثبت األجر للحاةم وإف أخطأ ،واحلق خبلؼ ذلك بل أف من حكم برأيه ليس له أجر
وإف أصاب.
 إف هذا احلديث له دواعي ةثَتة دفعت عمراً بن العاص وأبا هريرة لواضعه ،منها لتصحيحخبلفة عثماف بن عفاف ومعاوية بن أيب سفياف (لعنه ا﵁)؛ ألهنما خالفا ةتاب ا﵁ وسنة رسوله
 ،فعندما ؼلطأ معاوية
واغتصبا اخلبلفة من صاحبها احلق اإلماـ علي بن أيب طالب
فيقوؿ اجتهدت فأخطأت ،واحلاةم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر ؟!! ليقنعوا عامة الناس بأهنم أئمة
حق وطاعتهم واجبة سواء أخطأوا أـ أصابوا.
وعلى اضوء هذا احلديث يكوف يزيد مأجوراً بقتل اإلماـ احلسُت
فله أجر واحد !!!
يف قتل اإلماـ احلسُت

 وسائً اٌشٍعح :ج 1ص .2 -2اٌىسائً :ج 1ص.22
 -تصائز اٌذرجاخ :ص. 0

؛ ألنه اجتهد فأخطأ
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وهذا الكبلـ ال يقوله إالّ من فقد عقله وأصبح تائهاً يف غابة إبليس وجند  ،فهو منكوس يرى
ادلعروؼ منكراً وادلنكر معروفاً.
وال حوؿ وال قوة إالّ با﵁ العلي العظيم ،وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوف والعاقبة

للمتقُت.

انثًـسج انساتعـح:
وأيضاً قد ا ستدؿ البعض على وجوب طاعة العلماء غَت ادلعصومُت بالرواية الواردة عن أهل

البيت

 ،وهي عن الصادؽ

 ...( :فانظروا علمكم ىذا عمن تأخذونو ،فإن فينا أىل

البيت في كل خلف عدوالً ينفون عنو تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل
الجاىلين)( )،
وقالوا بأف هؤالء العدوؿ هم العلماء فينب طاعتهم.
ويرد على هذا الكبلـ بعدة نقاط:
 إف هذ ا لرواية هي هناية الرواية اليت صرحت بأف العلماء وراة األنبياء ،وقد ناقرت هذالرواية يف الثمرة األوىل من هذا الكتاب ،وقد أابت أهنا خاصة بوراة األنبياء ،وهم األئمة
ادلعصوموف  ،وال زبص العلماء غَت العاملُت ال من قريب وال من بعيد ،وما أابته يف الفائدة
األوىل يثبت على هذا ادلقطع من الرواية.
تنص على أف
 إف هذ الرواية مقيدة أو سلصصة بروايات أخرى عن أهل البيتهؤالء العدوؿ الذين ينفوف عن الدين التحريف  ...هم األئمة خاصة من ذرية اإلماـ
احلسُت .
فعن الرسوؿ زلمد

 ...( :واختار من الحسين األوصياء وىم تسعة من ولده ،ينفون

عن ىذا الدين تحريف الغالين ،وانتحال المبطلين ،وتأويل الجاىلين) ( ).

 اٌىافً :ج ص. 0 -2اٌّعتثز – اٌّذمك اٌذًٍ :ج ص .2
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ويف ةماؿ الدين ،عن النيب

( :في كل خلف من أمتي عدل من أىل بيتي ،ينفي عن

ىذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاىلين ،وإن أئمتكم وفدكم إلى اهلل،

فانظروا من تأخذون في دينكم وصالتكم) ( ).

وهاتاف الروايتاف خاصتاف ،والرواية األوىل عامة  -إف سلّمنا  -ومن ادلعلوـ عند تعارض العاـ
واخلاص يقدـ اخلاص ويكوف حاةماً على العاـ ،فتقدـ الروايات اليت تنص على أف األئمة هم
العدوؿ الذين ينفوف عن هذا الدين التحريف.
قاؿ( :فإن فينا أىل البيت في
وحىت الرواية األوىل ليست عامة؛ ألف اإلماـ الصادؽ
كل خلف عدوالً) ،وأهل البيت هم األئمة ادلعصوموف ال غَتهم ،بدليل قوله تعاىل﴿ :إِنَّ َما يُ ِري ُد
َّ ِ ِ
الر ْجس أَ ْىل الْب ْي ِ
ت َويُطَ ّْه َرُك ْم تَطْ ِه ًيرا﴾( ) ،وهذ اآلية خاصة بالعًتة الطاهرة
ب َعن ُك ُم ّْ َ َ َ
اللوُ ليُ ْذى َ
ادلعصومة.
نعم ،قد وصل بعض أصحاب الرسوؿ زلمد

وأصحاب األئمة إىل هذ ادلرتبة ،ةسلماف

الذي قاؿ عنه الرسوؿ زلمد ( :سلمان منّا أىل البيت)( ) ،أو ةأيب بصَت
الفارسي
ونظرائه الذين قاؿ عنهم اإلماـ الصادؽ
يف حديث ....( :ىم نجوم شيعتي أحياءاً
 ،بهم يكشف اهلل كل بدعة ،ينفون عن ىذا الدين
وأمواتاً ،ىم الذين أحيوا ذكر أبي
انتحال المبطلين وتأويل الغالين ،مث بكى ،فقلت :من هم ؟ فقاؿ :من عليهم صلوات اهلل

وعليهم رحمتو أحياءاً وأمواتاً ،بريد العجلي ،وأبو بصير ،وزرارة ،ومحمد بن مسلم) (.)2

من عدة نواح،
وهؤالء ال ؽلكن مساواهتم بعلماء الغيبة الكربى الذين مل يعاصروا األئمة
بادلباشرة وقد اقتبسوا علمهم وأخبلقهم بادلعاشرة ،ومنها :أهنم
منها :أهنم تربية األئمة
أو مأذونُت عن األئمة بادلباشرة يف الدفاع عن الدين ونرر
يعتربوف نواباً خاصُت لؤلئمة
حديث أهل البيت  .ومن البديهي أف من ؽلتلك اإلذف اخلاص بادلباشرة من اإلماـ ادلعصوـ
ؼلتلف عمن ال ؽللك ذلك اإلذف ،ومنها :أف هؤالء عبارة عن وسائط لنقل حديث ادلعصوـ وال

 وّاي اٌذٌٓ :ص  ،22وسائً اٌشٍعح :ج 5ص2ص ، 9لزب اإلسٕاد – ٌٍذٍّزي اٌمًّ :ص. 22
 -2األدزاب. :
 تذار األٔىار :ج 9ص . 2 -اٌىسائً :ج 1ص. 95

 ،اٌفصىي اٌّختارج – ٌٍّفٍذ :ص ، 25تذار األٔىار :ج 2
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يفتوف بآرائهم ،وغَتها من الفوارؽ .فقياس علماء الغيبة الكربى مع هؤالء يعترب قياساً مع الفارؽ
وهو باطل حسب استداللكم.
وحىت لو قلنا بإمكاف وجود نوادر من أمثاؿ هؤالء يف عصر الغيبة الكربى ،فهم ةالعادة
زلَ َاربوف ورلهولوف ،بل وصل احلاؿ إىل تفسيقهم وتكفَتهم من قبل علماء السوء ادلًتفُت .وال
تتعرؼ الناس على حقيقة هؤالء األولياء إالّ من بعد شلاهتم أو استرهادهم ،ةما عاصرنا ذلك
ورأينا ةيف وقف علماء الضبللة بوجه السيد اخلميٍت والسيد الرهيد زلمد باقر الصدر والسيد
الرهيد زلمد زلمد صادؽ الصدر (رضبهم ا﵁ تعاىل) ،وهذ حقيقة ال ينكرها إالّ مكابر ،وما
أةثرهم يف هذا الزماف ،ولكن يبقى أمر مهم وهو أف هؤالء العلماء الصاحلُت يفتقروف إىل نص
خاص من ادلعصوـ للقوؿ بوجوب طاعتهم وال يوجد نص يدؿ على ذلك.
 إننا قد رأينا  -وخصوصاً يف هذا الزماف  -أةثر العلماء وافقوا دؽلقراطية الغرب الكافرإف مل نقل ةلهم ،وقالوا بوجوب اختيار الناس ،وأقروا القانوف الواضعي وترةوا القرآف الكرمي ،وا﵁
ك ُى ُم الْ َكافِ ُرو َن﴾( ) ،وةل هذا سلالف لسَتة
َنز َل اللّوُ فَأ ُْولَئِ َ
تعاىل يقوؿَ ﴿ :وَمن لَّ ْم يَ ْح ُكم بِ َما أ َ
 .وبذلك يكونوف هم الذين ػلرفوف الدين ،وهم الذين ؼلربوف شريعة سيد
أهل البيت
ادلرسلُت  ،وليس عدوالً ينفوف عن الدين التحريف.

ِ
ّْي إِالَّ أَن يُ ْه َدى فَ َما لَ ُك ْم
ْح ّْق أ َ
قاؿ تعاىل﴿ :أَفَ َمن يَ ْهدي إِلَى ال َ
َح ُّق أَن يُتَّبَ َع أ ََّمن الَّ يَ ِهد َ
ف تَ ْح ُك ُمو َن﴾( ).
َكْي َ

 -2وحىت لو تنزلنا جدالً عن الكبلـ السابق فيعترب هذا احلديث من ادلتراهبات؛ ألف له أةثر

من وجه ،ومن ادلعلوـ أف ادلترابه ال ؽلكن االستدالؿ به إالّ إذا حف بقرينة وال قرينة عليه ،بل
القرائن ادلتصلة وادلنفصلة عكس مرادةم ةما بينت ذلك وعن طريق ةبلـ العًتة الطاهرة والعُت
الصافية.
َصبَ َح َما ُؤُك ْم غَ ْوراً فَ َمن يَأْتِي ُكم بِ َماء َّم ِعي ٍن﴾( ).
قاؿ تعاىل﴿ :قُ ْل أ ََرأَيْ تُ ْم إِ ْن أ ْ

وتوجد نقوض أخرى على استدالؿ القوـ أعراضت عن ذةرها مراعاة لبلختصار.
 اٌّائذج. :ٌ -2ىٔس. 5 :
 -اٌٍّه. 9 :
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انثًـسج انثاينـــح:

الرد على بعض آراء الشيخ محمد اليعقوبي:
أوالً:
قاؿ الريخ زلمد اليعقويب يف خطاب ادلرحلة رقم ( ) الصادر بتاريخ  / 1صفر 2 /هػ
شيعتهم ًأال يعلموا العلماء بل يتعلموا
ؽ ادلوافق  ...( : 552 /2 /وقد أمر األئمة
منهم ويتبعوهم يف ةل القضايا سواء اليت هتم الفرد ةالواضوء والصبلة والصوـ ،أو اليت هتم األمة
ةالقضايا ادلصَتية اليت تتطلب موقفاً موحداً من ادلرجعية والعلماء).
ويرد عليو:
 لقد راجعت أمهات الكتب فلم أعثر على حديث واحد فيه أمر من األئمةتعليم العلماء وأتباعهم بكل شيء ،فبل أدري ةيف نسب الريخ اليعقويب ذلك إىل األئمة
وعلى أي شيء أستند ؟
نعم ،وردت روايات زبص ذلك باألئمة ادلعصومُت
رسوؿ ا﵁

 ،ةقوؿ أمَت ادلؤمنُت

بعدـ

رواية عن

( :إني وأىل بيتي مطهرون فال تسبقوىم فتضلوا ،وال تخلفوا عنهم فتزلوا ،وال

تخالفوىم فتجهلوا ،وال تعلموىم فهم أعلم منكم ،ىم أعلم الناس صغاراً ،وأعلم الناس
كباراً.) ( )...
ال يتعدى إىل غَتهم إالّ إذا وصل اإلنساف إىل مرتبة
وهذا خاص باألئمة ادلعصومُت
.
العصمة فيكوف من أهل البيت ةسلماف الفارسي (ا﵀مدي)
فهل أف الريخ اليعقويب يعترب نفسه معصوماً ومن أهل البيت الذين أذهب ا﵁ عنهم الرجس
الثريا عن أيدي ادلتناولُت ،وهم
وطهرهم تطهَتاً حىت يتقمص صفاهتم ؟!! هيهات ،فهم
اللذين ينحدر عنهم السيل وال يرقى إليهم الطَت ،ورحم ا﵁ امرءاً عرؼ ح ّد فوقف عند ،
والفتوى بغَت علم من أشد ادلوبقات وصاحبها تلعنه مبلئكة الرضبة ومبلئكة العذاب ةما ورد
عنهم .
 -غٍثح إٌعّأً :ص.52
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 ،قاؿ( :من أفتى الناس بغير علم وال ىدى لعنتو مالئكة الرحمة

عن أيب جعفر

ومالئكة العذاب ولحقو وزر من عمل بفتياه) ( ).

 ةذلك مل أجد رواية تنص على وجوب طاعة غَت ادلعصوـ سواء ةاف عادلاً أو جاهبلً،قد
فمن أين جاء الريخ اليعقويب هبذا القوؿ ونسبه لؤلئمة ادلعصومُت  ،بل أف األئمة

ال
بينوا يف رواياهتم أف ال طاعة إالّ للمعصوـ ،وةذلك قاؿ ا﵁ تعاىل يف القرآف الكرمي﴿ :الَ يَنَ ُ
ِ
َّ ِ ِ
ين﴾( ).
َع ْهدي الظالم َ
وقد بينت هذا ادلواضوع يف اجلهة األوىل من هذا البحث فمن شاء فلَتاجع.
والعًتة الطاهرة

قد حذروا من اتباع زالت العلماء ،وحذروا من

بل أف الرسوؿ زلمداً
العلماء الذين يتبعوف آراءهم وأهواءهم ،وخصوصاً علماء آخر الزماف.
 ،قاؿ( :قال أمير المؤمنين

عن أيب عبد ا﵁

 :قال رسول اهلل

 :سيأتي على

الناس زمان ال يبقى من القرآن إالّ رسمو ومن اإلسالم إالّ اسمو ،يسمون بو وىم أبعد الناس

منو ،مساجدىم عامرة وىي خراب من الهدى ،فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل

السماء ،منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود) ( ).
وعن الباقر

 ،قاؿ( :يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون يتقرؤون

ويتنسكون ،حدثاء سفهاء ،ال يوجبون أمراً بمعروف وال نهياً عن منكر إالّ أذا أمنوا الضرر،

يطلبون ألنفسهم الرخص والمعاذير ،يتبعون زالت العلماء وفساد علمهم ،يقبلون على
الصالة والصيام وما ال يكلمهم في نفس وال مال ،ولو أضرت الصالة بسائر ما يعملون

بأموالهم وأبدانهم لرفضوىا كما رفضوا أتم الفرائض وأشرفها ،أن األمر بالمعروف والنهي
عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض.)2( )....
وعن الرسوؿ زلمد

( :إنما أتخوف على أمتي من بعدي ثالث خصال :أن يتأولوا

القرآن على غير تأويلو ،أو يتبعوا زلة العالم ،أو يظهر فيهم المال حتى يطغوا ويبطروا،
 اٌىافً :ج ص .2 -2اٌثمزج. 2 :
 اٌىافً :ج 1ص. 20ِ -ختٍف اٌشٍعح – ٌٍعالِح اٌذًٍ :ج ص ، 22اٌتهذٌة :ج 2ص. 19
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وسأنبئكم المخرج من ذلك :أما القرآن فأعملوا بمحكمو وآمنوا بمتشابهو ،وأما العالم

فانتظروا فيئتو وال تتبعوا زلتو  ...احلديث) ( ).
وأيضاً عن النيب

التأويل) ( ).

( :أخوف ما أخاف على أمتي :زالت العلماء ،وميل الحكماء ،وسوء

وقاؿ سلماف الفارسي
مطغية) ( ).
وعن اإلماـ علي
وعنه

( :إين أخرى عليكم ابلااً :زلة العامل ،وجداؿ ادلنافق ،ودنيا
( :زلة العالم كانكسار السفينة تغرق وتفرق) (.)2

( :زلة العالم تفسد العوالم) ،و (ال زلة أشد من زلة العالم) ،و (زلة العالم

كبيرة الجناية) ( ).
وعن النيب

السوء) ( ).

( :احذروا زلة العالم ،فإن زلتو تكبكبو في النار) .و (ويل ألمتي من علماء

وعن اإلماـ الصادؽ

( :ملعون ملعون عالم يؤم سلطاناً جائراً معيناً لو على جوره)(.)1

جوره)(.)1
وقد ربقق ما أخرب به النيب زلمد  ،وجاء آخر الزماف واتبعت الناس زالت العلماء يف
سلالفة القرآف والسنة ،ويف احلكم بغَت ةتاب ا﵁ تعاىل ،واتباع السلطاف؛ أمريكا وعمبلئها
ونأخذ
وأتباعها .فهل يريد منا الريخ اليعقويب أف طلالف ةبلـ الرسوؿ زلمد وآؿ بيته
بكبلمه يف وجوب طاعة العلماء يف ةل شيء ؟!! فما هذا ّإال استغفاؿ واستحمار للناس
وجعلهم مقلدين عمياف ال يبصروف ،ةاألنعاـ بل أاضل سبيبلً .وال حوؿ وال قوة إالّ با﵁ العلي
العظيم.

 اٌخصاي :ص. 25.
ٍِ -2زاْ اٌذىّح :ج ص
 االختصاص – ٌٍّفٍذ :ص. 5 تذار األٔىار :ج 2ص. 51ٍِ -5زاْ اٌذىّح :ج ص.2 99 – 2900
ٍِ -2زاْ اٌذىّح :ج ص .299
ٍِ -2زاْ اٌذىّح :ج ص .2 9
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 مث إ نك ةيف تريد من الناس أف تطيعك وقد خالفت ةتاب ا﵁ تعاىل وسنة نبيهوعًتته الطاهرة ،فقد أوجبت على الناس االنتخابات واعتربهتا أفضل من الصبلة والصوـ ،والقرآف
والسنة يهتفاف بأف التنصيب ﵁ وحد  ،وال ؽلكن وال غلوز للناس أف زبتار من يسوس الببلد
والعباد.
اءىم لََفس َد ِ
ض ﴾ ( ).
ت َّ
الس َم َاو ُ
ات َو ْاأل َْر ُ
قاؿ تعاىل﴿ :لَ ِو اتَّبَ َع ال َ
ْح ُّق أ َْى َو ُ ْ َ

ِ
ْح ّْق َكا ِر ُىو َن﴾( ).
وقاؿ تعاىلَ ﴿ :وأَ ْكثَ ُر ُى ْم لل َ

ِ
ِ
ضي ِ
وك﴾( ).
ضلُّ َ
وقاؿ تعاىلَ ﴿ :وإِن تُط ْع أَ ْكثَ َر َمن في األ َْر ِ ُ
وقاؿ تعاىل﴿ :وقَلِيل ّْمن ِعب ِ
اد َي َّ
ور﴾(.)2
َ ٌ ْ َ
الش ُك ُ
ِ ِ
يل﴾( ).
وقاؿ تعاىلَ ﴿ :وَما َ
آم َن َم َعوُ إالَّ قَل ٌ

فهذا مبدأ األغلبية الذي تعتمد عليه االنتخابات مذموـ أشد الذـ يف القرآف والسنة ادلطهرة،

وأيضاً أرشدت الناس إىل التصويت لدستور واضعي سلالف للقرآف والسنة ادلطهرة.
ك ُى ُم الْ َكافِ ُرو َن﴾( ).
َنز َل اللّوُ فَأ ُْولَئِ َ
قاؿ تعاىلَ ﴿ :وَمن لَّ ْم يَ ْح ُكم بِ َما أ َ

ِ
ْم إِالَّ لِلّو﴾(.)1
وقاؿ تعاىل﴿ :إِن ال ُ
ْحك ُ
وعن األئمة

( :الحكم حكمان :حكم اهلل ،وحكم أىل الجاىلية .فمن أخطأ حكم

اهلل حكم بحكم أىل الجاىلية) ( ).

إىل غَتها العررات من اآليات والروايات اليت سبنع من احلكم باألنظمة الواضعية ،بل هذا من
اضروريات الدين وادلذهب ،فكيف جعلته وراء ظهرؾ واتبعت مربرات ال تستدؿ هبا ربات

 اٌّؤِٕىْ.2 : -2اٌّؤِٕىْ.29 :
 األٔعاَ. 2 : سثأ. : -5هىد. 9 :
 -2اٌّائذج. :
 -2األٔعاٌَ ،52 :ىسفٌ ، 9 :ىسف.22 :
 -1اٌىافً :ج 2ص 92ح .
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ْكت ِ
ِ
َّ ِ
اب الل ِّو َوَراء ظُ ُهوِرِى ْم َكأَنَّ ُه ْم الَ
اب كتَ َ
ين أُوتُواْ ال َ َ
احلناؿ ،قاؿ تعاىل﴿ :نبَ َذ فَ ِري ٌق ّْم َن الذ َ
يَ ْعلَ ُمو َن﴾( ).
وقد أسهبت يف الرد على الكثَت من آرائك يف هذا اجملاؿ يف ةتاب (ملحمة الفكر اإلسبلمي
والفكر الدؽلقراطي) وطلبت منك الرد على هذا الكتاب ،ومرت أشهر وأشهر وال رد وال جواب
وال  ..وال ..
فهذا رلاؿ علمي وال يكلفك إالّ القرطاس والقلم وما أةثرعلا ،وليس جهاداً مسلحاً حىت
تتظاهر باذلدوء والسكينة واحلفاظ على الدماء ،ةما سطّرت ذلك يف ةتاباتك ،فأما أف ترد وإالّ
فأنت مهزوـ.
قاؿ تعاىل﴿ :قُل ىاتُواْ ب رىانَ ُكم إِن ُكنتم ِ ِ
ين﴾( ).
ُْ َ
ْ َ ُْ َ ْ
صادق َ

وأخَتا أقوؿ لك ما ورد عن األئمة

ما معنا ( :الطاعة دلن أطاع ا﵁ وال طاعة دلخلوؽ يف

ؤمن من االضلراؼ
معصية اخلالق) ،وطاعة غَت ادلعصوـ تستلزـ الطاعة يف ادلعصية؛ ألنه ال ي َ
واخلطأ ،فينتج أنه ال طاعة إالّ للمعصومُت وهم زلمد وآله الطاهرين األئمة وادلهديُت عليهم
أفضل الصبلة والسبلـ.
ثانياً:

وقد استدؿ الريخ اليعقويب ببعض ما ورد عن العًتة الطاهرة على وجوب طاعة العلماء ،يف
بيانه الصادر بتاريخ / 1 :صبادي األوىل 2 /هػ ؽ ادلوافق 552 /1 / :ـ ،والذي
عنوانه( :العمل السياسي من الواجبات الررعية) إذ قاؿ يف ذلك البياف ...( :وهنا علينا أف
نلتفت إىل نقاط:
 إف العمل السياسي بالركل ادلتقدـ  -أعٍت تركيل األحزاب وادلنظمات وضلوها  -اليعٍت التخلي عن اخليار ادلرجعي يف قيادة األمة؛ ألنه النظاـ األةمل واألقدر على تصحيح مسار
األمة وفق النهج اإلذلي ،وقد خطط أهل البيت

 اٌثمزج. 9 : ،إًٌّ. 2 :
 -2اٌثمزج:

وواضعوا له أسسه وقواعد .
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روي عن اإلماـ احلسُت

قوله( :مجاري األمور واألحكام بيد العلماء باهلل األمناء

على حاللو وحرامو).
( :فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسو ،حافظاً لدينو،
وروي عن اإلماـ الصادؽ
مخالفاً على ىواه ،مطيعاً ألمر مواله ،فللعوام أن يقلدوه) .)...
ويرد عليو:
 -إ ّف الرواية اليت تتضمن قوؿ اإلماـ احلسُت

( :مجاري األمور واألحكام على أيدي

العلماء باهلل  ) ( )...اضعيفة السند ،فبل تصح لبلستدالؿ يف الفقه فضبلً عن العقائد  -هذا
حسب قواعدةم  ،-وقد نص على ذلك السيد زلمد سعيد احلكيم يف ةتاب مصباح ادلنهاج
قائبلً( :مع اضعف سند جداً حيث حكي عن عوايل ألآليل روايته مرسبلً يف اضمن حديث طويل
ال ؼللو متنه عن اضعف وااضطراب :أنه ال ؼللو عن إصباؿ ،وقد يظهر منه إرادة األئمة
حيث أنه بعد أف تضمن النكَت على الناس يف تسازلهم يف الدين وترةهم األمر بادلعروؼ والنهي
عن ادلنكر  ..والسيما مع التعبَت فيه بالعلماء با﵁ ال بالدين) ( ).
 ادلقصود من هذا احلديث( :مجاري األمور واألحكام على أيدي العلماء باهلل  )..هماألئمة

خاصة ،فهم العلماء با﵁ ،وهم الذين أوجب ا﵁ طاعتهم على العباد ،وخصوصاً مع

مبلحظة الروايات اليت تنص على هذا ادلعٌت واليت تعترب سلصصة ومقيدة ذلذ الرواية وزبصها
باألئمة ادلعصومُت ؛ ألنه ال طاعة لغَت ادلعصوـ ،وهذا وااضح وبُت دلن تدبر الروايات اليت
سبق ذةرها يف هذا البحث.
وقد أشار إىل هذا ادلعٌت السيد زلمد سعيد احلكيم ةما مر يف النقطة السابقة ،وةذلك نص
على هذا ادلعٌت ا﵀قق اخلوئي يف مصباح الفقاهة قائبلً( :رلاري األمور يف يد العلماء با﵁ ،فأف
بل غَتهم العلماء باحلبلؿ واحلراـ من الطرؽ الظاهرية) ( ).
العلماء با﵁ ليس غَت األئمة
وأيضاً أشار إىل ذلك اخلوانساري يف تقرير حبث النائيٍت ،فقاؿ( :رلاري األمور بيد العلماء،
وقوله( :العلماء وراة األنبياء) وضلو ذلك من األخبار الواردة يف علو شأف العامل ،فمن ا﵀تمل قريباً
 تذار األٔىار :ج 02ص. 19ِ -2صثاح إٌّهاج :ص.292
ِ -صثاح اٌفماهح :ج ص.210
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ةما يف اخلرب ادلعروؼ( :مداد العلماء ةدماء الرهداء) وال
ةوف العلماء فيها هم األئمة
سيما اخلرب األوؿ الداؿ بإطبلقه على الوالية العامة ،فإف فيه قرائن تدؿ على أف ادلراد من العلماء
فإهنم هم األمناء على حبلؿ ا﵁ وحرامه .) ( )..
فيه :هم األئمة
ولو تنزلنا عن ةل شيء ،نقوؿ :إف هذ الرواية تعترب من ادلتراهبات اليت ذلا أةثر من وجه،
فبل ؽلكن االستدالؿ هبا إالّ بعد إحكامها ،وإحكامها ينتج عكس مرادةم لوجود عررات
األخبار ادلخصصة أو ادلقيدة ذلذ الرواية باألئمة ادلعصومُت  ،وقد تقدـ نقلها فبل نعيد.
وسأذةر بعض الرواية مث أاضيف بعض آراء العلماء يف تأويلها:
عن اإلماـ احلسُت أو أمَت ادلؤمنُت

 ...( :يهابكم الشريف ،ويكرمكم الضعيف،

ويؤثركم من ال فضل لكم عليو وال يد لكم عنده ،تشفعون في الحوائج إذا امتنعت من
طالبها ،وتمشون في الطريق بهيبة الملوك وكرامة األكابر ،أليس كل ذلك إنما نلتموه بما
يرجى عندكم من القيام بحق اهلل ،وإن كنتم عن أكثر حقو تقصرون فاستخففتم بحق األئمة،
فأما حق الضعفاء فضيعتم ،وأما حقكم بزعمكم فطلبتم ،فال مال بذلتموه ،وال نفساً
خاطرتم بها للذي خلقها ،وال عشيرة عاديتموىا في ذات اهلل  ...وقد ترون عهود اهلل
منقوضة فال تقرعون (تغضبون) ،وأنتم لبعض ذمم آبائكم تقرعون (تغضبون) وذمة رسول اهلل
 ......وأنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليو من منازل العلماء لو كنتم تسمعون (تعون).
ذلك بأن مجاري األمور واألحكام على أيدي العلماء باهلل ،األمناء على حاللو وحرامو،
فأنتم المسلوبون تلك المنزلة ،وما سلبتم ذلك إالّ بتفرقكم عن الحق واختالفكم في السنة
بعد البينة الواضحة ،ولو صبرتم على األذى وتحملتم المؤونة في ذات اهلل كانت أمور اهلل

عليكم ترد ،وعنكم تصدر ،وإليكم ترجع .ولكنكم مكنتم الظلمة من منزلتكم ،وأسلمتم
أمور اهلل في أيديهم ،يعملون بالشبهات ،ويسيرون في الشهوات  ...فاهلل الحاكم فيما
تنازعنا ،والقاضي لحكمو فيما شجر بيننا .اللهم إنك تعلم أنو لم يكن ما كان منا تنافساً في

سلطان ،وال التماساً في فضول الحطام ،ولكن لنري معالم دينك ،ونظهر اإلصالح في

ٍِٕ -ح اٌطاٌة :ج 2ص

.2
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بالدك ... ،فإنكم إالّ تنصرونا وتنصفونا قوي الظلمة عليكم ،وعملوا في إطفاء نور نبيّكم
.) ( )..
وعلق عليها اآلخوند اخلراساين يف حاشيته على ادلكاسب قائبلً ...( :وأما ةوف رلاري األمور
بيد العلماء .وإف ةانت عبارة أخرى عن واليتهمّ ،إال أف الظاهر من (العلماء با﵁ األمناء على

حبلله وحرامه) هو خصوص األئمة  ،ةما يرهد به سائر فقراته اليت سيقت يف مقاـ توبيخ
حيث أنه صار سبباً لغصب اخلبلفة وزواذلا عن أيدي من ةانت
الناس على تفرقهم عنهم
يف ربف العقوؿ،
رلاري األمور بأيديهم ،واخلرب طويل روا مرسبلً عن أيب عبد ا﵁ احلسُت
فبلحظ سبامه .) ( )...
وقاؿ الريخ األصفهاين يف حاشيته على ادلكاسب( :وفيها قوله
واألحكاـ بيد العلماء با﵁ األمناء على حبلله وحرامه".

" :رلاري األمور

فهي مفواضة إىل العلماء،
بتقريب :أف األمور اليت من شأهنا اجلرياف عن نظر اإلماـ
فيعم صبيع األمور ادلهمة ادلتعلقة بنظم الببلد وحفظ العباد ،ورعاية شؤوف القاصرين يف أنفسهم
وأمواذلم.
وأورد عليه :بأف الرواية منقولة يف ربف العقوؿ ،وسياقها يدؿ على أهنا يف خصوص األئمة
والظاهر أنه ةذلك ،فأنه ادلذةور فيها هم العلماء با﵁ ال العلماء بأحكاـ ا﵁ ،ولعل ادلراد
بسبب وساطتهم للفيواضات التكوينية والترريعية تكوف رلاري األمور ةلها حقيقة
أهنم
ال جعبلً ،فهي دليل الوالية الباطنية ذلم ةواليته تعاىل ،ال الوالية الظاهرية اليت هي
بيدهم
من ادلناصب اجملعولة) ( ).
وعلق السيد زلسن احلكيم على هذ الرواية قائبلً ...( :ال زبلو من إصباؿ مع أف العلماء با﵁
غَت العلماء باألحكاـ الذين هم مواضوع البحث .)2( )...
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وقاؿ الريخ جعفر السبحاين يف تقرير حبث السيد اخلميٍت (رضبه ا﵁)( :مث أنه ردبا يستدؿ
ببعض الروايات القاصرة سنداً أو داللة ال بأس باإلشارة إىل بعضها:
منها :التوقيع الرفيع ،وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا فإهنم حنيت عليكم
وأنا حنة ا﵁ ،وفيه :أنه قاصر السند.
ومنها :رواية ربف العقوؿ ،رلاري األمور على يد العلماء با﵁ األمناء على حبلله وحرامه،
وفيه :أف التدبر يف الرواية صدرها وذيلها يقضي بورودها يف حق األئمة مضافاً إىل اضعف السند.
ومنها :ما روا يف الفقه الراضوي من تنزيل الفقهاء منزلة أنبياء بٍت إسرائيل ،وفيه :أنه اضعيف
السند) ( ).
ج ص  ...( : 1وأما عن ربف
وقاؿ السيد زلمد صادؽ الروحاين يف فقه الصادؽ
العقوؿ عن علي بن احلسُت :رلاري األمور واألحكاـ على أيدي العلماء با﵁ األمناء على حبلله
وحرامه .فَتد على االستدالؿ به:
أوالً :إف الظاهر أف العلماء األئمة
باألحكاـ الررعية.)...

 ،فأهنم العلماء با﵁ ،وأما الفقهاء فهم العلماء

 مث إف ادلتدبر يف أجزاء الرواية يظهر له عدة أمور:منها :قوله

 ...( :وأنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليو من منازل العلماء .)...

أو اإلماـ
فالكبلـ والتوبيخ موجه إىل العلماء الغَت عاملُت يف زمن اإلماـ علي
أعظم الناس مصيبة بسبب (دلا غلبتم عليه من منازؿ العلماء)
احلسُت  ،واعتربهم اإلماـ
ومنازؿ العلماء هي لؤلئمة

خاصة ،لقوؿ ادلعصوـ

( :نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون

وسائر الناس غثاء) ،وهؤالء علماء السوء غلبوا عليها خاصة ،أي تقمصوها ةما تقمصها أبو
بكر وعمر وعثماف وغَتهم .فالظاهر من (دلا غلبتم عليه) أي ما أخذسبو بالغلبة دوف راضا
وهي
صاحبه ،فيتبُت أف هؤالء العلماء الذين هم أعظم الناس مصيبة ،غاصبوف دلنزلة األئمة
اإلمامة والوالية واليت ؽلتاز صاحبها بأنه أعلم الناس.

 -تهذٌة األصىي :ج ص . 5
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ومنها :قوله

( :ذلك بأن مجاري األمور واألحكام على أيدي العلماء باهلل األمناء

على حاللو وحرامو .)...
يف مقاـ إابات حقه يف والية أمور الناس
وادلقصود بذلك هم األئمة ؛ ألف اإلماـ
وإجراء أحكاـ ا﵁ تعاىل؛ ألنه خليفة رسوؿ ا﵁ ادلنصوص عليه بالقرآف والسنة ادلطهرة ،وقد
سلب هذا احلق من عند بغياً وعدواناً ،وذلك بسبب تقاعس العلماء والصحابة عن نصرته
ومداهنتهم ألئمة الضبللة الذين خانوا الرسوؿ وخالفوا وصيته يف تنصيب اإلماـ علي
خليفة له ،واتبعوا أهواءهم وشهواهتم.
مع وجود وهو احلنة على اخللق يرَت إىل أف رلاري
فكيف يعقل أف اإلماـ علياً
األمور واألحكاـ بيد عامة العلماء وينفيها عن نفسه ،وةيف ؽلكن لرخص أف يتصور صدور
وهو ادلطالب حبقه يف عررات ادلواطن.
هذا ادلعٌت من اإلماـ علي
نعم ،ؽلكن أف نتصور هذا ادلعٌت( :أف رلاري األمور واألحكاـ بيد العلماء) على ضلو النيابة
على أهل اليمن نيابة عن اإلماـ
عن اإلماـ ادلعصوـ دبباشرة أمر معُت ،ةوالية مالك األشًت
ةوالة على البلداف البعيدة
 ،وغَت من الصحابة الذين استخدمهم اإلماـ علي
علي
عن مرةز اخلبلفة .وهؤالء الوالة تكوف واليتهم طولية؛ أي مستمدة من والية ادلعصوـ ،وليس
وتكوف على
عراضية؛ أي مستقلة عن والية ادلعصوـ .فمناري األمور واألحكاـ بيد األئمة
أيدي العلماء من أصحاهبم بنحو النيابة اخلاصة ةما قدمت ،ةنيابة أصحاب اإلماـ علي
يف نيابته عن اإلماـ
عنه يف إدارة شؤوف البلداف واألمصار البعيدة ،وةذلك ةمسلم بن عقيل
 ،وةأذف اإلماـ الصادؽ
يف قيادة أهل الكوفة لتمهيد النصرة لئلماـ احلسُت
احلسُت
والباقر وغَتهم من األئمة لبعض أصحاهبم ادلخلصُت يف شلارسة اإلفتاء للناس دبا عرفو من
يف عصر الغيبة
 ،وةنيابة السفراء األربعة عن اإلماـ ادلهدي
أحاديث أهل البيت
الصغرى .وهذ الصبلحية ال ؽلكن أف تتوفر لعلماء الغيبة الكربى؛ الفتقارهم إىل النص واإلذف
ادلباشر من ادلعصوـ للنيابة عنه يف شلارسة إدارة شؤوف األمة ،وةيف ؽلكن لرخص أف ينوب عن
اإلماـ ادلعصوـ بدوف إذنه وراضا ؟!!!
وأما ما ا ّدعي من النيابة العامة يف الغيبة الكربى فأدلته غَت تامة سنداً أو داللة .نعم ،قد
تصح مطلق النيابة ال النيابة ادلطلقة ،ةنيابة عدوؿ ادلؤمنُت يف تدبَت أمور من ال ويل له ،ةا﵀افظة
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على أمواؿ اليتامى ،وةممارسة القضاء بُت ادلؤمنُت ،وغَتها من األمور اليت يضطر ذلا الناس.
وهي ال تستلزـ القوؿ بوجوب طاعة العلماء يف عصر الغيبة الكربى ،وإظلا العامل يعمل على وفق
القرآف والسنة وال يتعداعلا إىل النظر واالجتهاد العقلي الناقص .وهذا هو ما عمل به علماؤنا
ادلتقدموف بعد انتهاء عصر الغيبة الصغرى.
ومنها :قوله بعد ذلك( :فأنتم المسلوبون تلك المنزلة ،وما سلبتم ذلك ّإال بتفرقكم عن

الحق واختالفكم في السنة بعد البينة الواضحة .)...
فقوله

( :فأنتم المسلوبون تلك المنزلة  )...ليس ادلقصود من ادلنزلة منزلة العلماء ةما

توعله البعض ،وإظلا ادلقصود أهنم سلبوا منزلة أف تكوف رلاري األمور على أيديهم نيابة عن علماء

( :وما سلبتم ذلك ّإال بتفرقكم عن الحق
 ،والدليل على ذلك قوله
آؿ زلمد
واختالفكم في السنة بعد البينة الواضحة  ،)...أي إنكم سلبتم ذلك بتفرقكم عن اإلماـ احلق

الذي بيد رلاري األمور ،فخذلتمو فأصبحت رلاري األمور بيد الظادلُت فم ّكنوا السفهاء من
والية أمور الناس وتدبَتها ،فظهر الفساد يف الرب والبحر.
فلو أهنم اجتمعوا على احلق وأخذوا بوصية الرسوؿ يف تنصيبه آلؿ بيته خلفاء على األمة
ألةلوا من فوؽ رؤوسهم ومن ربت أرجلهم ،ولكانت والية أمور الناس بيد الصحابة ادلؤسبنُت
ادلخلصُت آلؿ زلمد ،مثل أيب ذر وسلماف ا﵀مدي وادلقداد ومالك وغَتهم راضواف ا﵁ عليهم.
( :فاستخففتم بحق األئمة  ،)..وقوله( :وقد ترون عهود

وأيضاً يدؿ على هذا ادلعٌت قوله

اهلل منقوضة فال تقرعون [تغضبون] ،وأنتم لبعض ذمم آبائكم تقرعون [تغضبون] وذمة

رسول اهلل محقورة  ،)..أي إنكم استخففتم حبق األئمة عندما مل تطيعوهم ومل تنصروهم على
من غصبهم حق خبلفة الرسوؿ

.

عما سبق فإف غاية ما يدؿ عليه قوله
وبالنتينة حىت لو تنزلنا جدالً ّ

( :مجاري األمور

واألحكام على أيدي العلماء) إذا ضبلنا على مطلق العامل فذلك بررط ةوهنم منطوين ربت
 ،فإف مل يتحقق الررط  -إذف اإلماـ
والية ادلعصوـ ،ومأذونُت بادلباشرة منه
فادلرروط ال يتحقق وهو جواز جرياف األمور واألحكاـ على أيدي العلماء.

-
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وبعد هذا ةله فبل ؽلكن للريخ اليعقويب االستدالؿ هبذ الرواية إلابات مطلبه ،بل دونه خرط
القتاد.
وأما قوؿ الريخ اليعقويب :وروي عن اإلماـ الصادؽ
( :فأما من كان من الفقهاء صائناً
لنفسو ،حافظاً لدينو ،مخالفاً على ىواه ،مطيعاً ألمر مواله ،فللعوام أن يقلدوه) .)...
فقد تقدـ الرد عليه ومناقرته يف الثمرة الرابعة من هذا البحث ،فراجع.
وقد ةاف من نييت أف أناقش الكثَت من آراء الريخ اليعقويب ولكن بسبب حصويل على عدد
قليل من بيانات (خطاب ادلرحلة) وبسبب اضيق الوقت ،وألف فيما ةتبته ةفاية يف إابات سلالفة
الريخ اليعقويب للقرآف والسنة ادلطهرة ،وااضطراب وتناقض أفكار العقائدية ،اةتفيت هبذا القدر.
إىل هنا مت الفراغ من ربرير الغصن الثاين من (سلسلة احلنة الظاهرة يف الدفاع عن العًتة
الطاهرة) والذي هو بعنواف( :من هم وراة األنبياء األوصياء أـ العلماء ؟) ،وسيليه إف شاء ا﵁
تعاىل الغصن الثالث.
واحلمد ﵁ رب العادلُت ،والصبلة والسبلـ على زلمد وآؿ زلمد األئمة وادلهديُت.
الريخ ناظم العقيلي
ادلوافق  55 / /ـ
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