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 قديمت

 يمحِمن الرّحْم اهلل الرّسْبِ

واملهديني وسلم  األئمةل حممد آوصلى اهلل تعاىل على حممد و  ،احلمد هلل رب العاملني
عني به ونتوكل عليه فهو املتفضل واملنعم على خلقه بفضله حنمده ونشكره ونست .كثريا    تسليما  

 املسيئني. إىل اإلحسانومنه هو وحده، وعادته 

من عباده ويعرفه خبليفته وحجته،  ا  يوفق اهلل سبحانه وتعاىل عبد أننه لشرف عظيم إ
يه باللسان قبل السنان يف زمن عز فيه ة ويوفقه للذب بني يدن يتفضل عليه بنعمة عظيمأو 

صلى اهلل )ل حممد آعن حق حممد و  مدافعا   اإلنساني نعمة تلك اليت يقف فيها أالناصر؛ و 
 هلم. يف زمن تكالب فيه القوم على حرهبم وحىت ممن حيسبون يف الظاهر اتباعا   (عليه وآله

حاديثهم وحياكموهنا مبا أصبح القوم فيه وهم يردون كالمهم ويطعنون بأفأي عداء 
على اهلل سبحانه وتعاىل كما  عليهم  راد   الراد   أنن القوم مل يعلموا أصة وكوضعته عقوهلم الناق

شد أصبح احلال أليس هذا حرب هلم ؟ ومل يكتفوا بذلك بل أ، يف مضمون رواياهتم ورد
شخصيات قادهتم  (صلى اهلل عليه وآله)ل حممد آضراوة وقساوة عندما بدأوا يضعون قبال 

يقاس  أن(، ومن هوان الدنيا ليهم السالمعل حممد )آلى قول غري العاملني ويقدمون قوهلم ع
 ! الك بأعدائهمحد غريهم فما بأل حممد آب

وال  أعدائهم( وال من ليهم السالمعل حممد )آفاحلمد هلل الذي مل جيعلنا من خصماء 
 حاديثهم.أمن الرادين ألقواهلم و 

 وعرض علي   تفضل علي   أناحلبيب الدكتور عبد الرزاق الديراوي بعد  األخبطلب من 
مي حلقات هذا فكرة تقد عرض علي   ،فكرة تقدمي برنامج )وقفات مع ما كتبه املعاندون(

فيه وكذلك  ،اء واملتابعني االطالع على املادة العلميةليسهل على القر   ؛الربنامج بشكل كتاب



  املهدي اإلمام أنصار إصدارات............................................  8

يضاف  ا  علمي ا  تابعند طلب كثري من املتابعني هلذا الربنامج عقدت العزم على تقدميه ك نزوال  
 الضوء على كتابات املعاندين. تقائمة كتب الدعوة املباركة اليت سلط إىل

رض فيه عرب شاشة قناة املنقذ بالشكل الذي ع   إخراجهفكرة تتمحور حول الوكانت 
العاملي مع الزيادة يف املادة العلمية اليت مل يتسن للدكتور عبد الرزاق الديراوي طرحها يف 

ن بعض الردود اليت أ علما   ،عن التكرار لإلطالة وابتعادا   دفعا   ؛نامج احلواريحلقات الرب 
لعرض شبهات  لكن تسهيال   ،لألخ الدكتور أخرىطرحت يف الربنامج مت معاجلتها يف كتب 

الدعوة اليمانية املباركة حرصت على  أعداءه ولبيان اخلواء الفكري الذي حيملالقوم الواهية 
 األمرمنها. وعمل فهرس بشبهات املعاندين ليسهل  أيمية وعدم حذف املادة العل إبقاء

 اء واملطالعني الستخراج املطالب بسهولة ويسر.على القر  

من جهاالت الكوراين يف كتابه )دجال  ءا  بد - فكانت وقفات الكتاب اخلمسة
ام الرجعة )املهديون االثنا عشر مق بعجائب السند وفهمه السقيم يف كتابه البصرة( ومرورا  

العبيدان يف  وأراجيف ،وخترصات اخلباز يف كتابه )املهدوية اخلامتة( لالئمة االثين عشر(،
ل حمسن يف  آ الدراسات العقائدية الكارتوين عليبطل مركز  إىل وصوال   ،مقاالته السقيمة
عمائمهم لسنني  أخفتهووهنهم العلمي الذي  أصحاهباتكشف زيف  -القاصم(  كتابه )الرد

وجنده  إبليسبيد  أداة أصبحتاملأجورة اليت  أقالمهمفضحه جهلهم وما خطته حىت لة طوي
سوى الطعن واالفرتاء على الدعوة اليمانية املباركة  فما كان هلم هم   ؛من العلماء غري العاملني

 هبا واتباعها. اإلميانلصد الناس عن 

 هلم كل أتخمة هي  ء اجلهلة مؤسسات دينية ضولألسف الشديد لقد وقفت وراء هؤال
على كراسيهم املتهالكة من السقوط املدوي الذي بات  ا  إمكاناهتا العلمية واملادية حفاظ

 لد  أوهم  (ليه السالمع)املهدي  اإلمامسم اوقسم منها قد تسمى ب ،شاء اهلل إن وشيكا  
يثة. رهبم وأهدافهم اخلبجملان لتحقيق مآباآلالف ووزعوها با . فطبعوا منها نسخا  أعدائه

 ؛(صلى اهلل عليه وآله)ل حممد والشكر آل ،تعد وال حتصى ه اليت الفالشكر هلل على نعم
الدكتور عبد  وأستاذيوالشكر موصول ألخي  ،علم مبا بناأهنم قبلونا رغم ما بنا وهم أل
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يتقبله  أنل اهلل سبحانه وتعاىل أنس .شركنا بعمل قليلأالرزاق الديراوي الذي تفضل علينا و 
 .لرضاه يف الثبات على نصرة احلق يف زمن عز فيه الناصر عله سببا  منا وجي

 .واحلمد هلل وحده

 1436 /شعبان اخلري /22

 جنم عبود املياحي /أ                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األوىلالوقفة 

 علي الكوراني/  كتاب دجال البصرة

يحمل عنوان  اآلننه يحمل أكثر من عنوان واحد، فهو أ/ هذا الكتاب يبدو 1س

"دجال البصرة" ولكن عند نشره ألول مرة كان عنوانه "فعاليات صهيونية وهابية في 

 العراق" فلماذا هذا التغيير في عنوان الكتاب؟

  :الجواب

بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على حممد وآله األئمة 
 . واملهديني وسلم تسليما  

كتاب دجال البصرة يف األصل كان حيمل عنوان "فعاليات صهيونية وهابية يف العراق" 
مقدمة كتاب "دجال البصرة".  :حلقيقة يف أكثر من موضع، منهاوقد اعرتف الكوراين هبذه ا

)وكتبت قبل سبع سنوات كتاب فعاليات يف  فقد ورد يف مقدمة كتاب دجال البصرة قوله:
 العراق وهذا الكتاب جتديد له وتكميل(.

الكتاب كان بعنوان "فعاليات صهيونية وهابية يف العراق". ولو حبثت اآلن يف  ،إذن
عنوان "فعاليات صهيونية وهابية يف العراق"، لوجدت  أينيت عن هذا العنوان، شبكة االنرت 

 . الكتاب يف بعض املواقع وهو حيمل اسم الشيخ علي الكوراين

أي كتاب "فعاليات صهيونية  - نك ستجد هذا الكتاب نفسهإليس هذا فقط بل 
وحىت يف  ! ""حممد علي نصر الدين منشور باسم شخص آخر هو - وهابية يف العراق"

النسخة الثانية من "مكتبة أهل البيت االلكرتونية" جتد الكتاب باسم "حممد علي نصر 
 الدين".



  املهدي اإلمام أنصار إصدارات............................................  12

وباملناسبة، يف النسخة اليت حتمل اسم الكوراين توجد مقدمة مكتوبة باسم "حممد علي 
ف كلمة تألي  الشخصني كانا قد اشرتكا يف تأليف الكتاب )طبعا   أننصر الدين"، وهذا يعين 

"حممد علي نصر الدين"  أن أوهنما اختلفا أال تليق بالكتاب وسيأيت ذكر السبب(، مث يبدو 
ملا رأى الكوراين نشر الكتاب بامسه، أحس بأنه مت الغدر به، فقرر نشر الكتاب بامسه، ويبدو 

الكوراين نشر الكتاب مرة  أنبدليل  ،من الكتاب حملمد علي نصر الدين األكرباجلزء  أن
 صبح الكتاب حيمل عنوان "دجال البصرة".أبعد تغيري عنوانه وبعض املواد فيه، فأخرى 

هناك قضية خمجلة تقف وراء الكتاب، وال أريد اخلوض فيها، واخلالف بينهم يدل  ،ادن
على أن الدافع الذي يقف وراء الكتاب مادي يتعلق بعائدات الكتاب املالية وال عالقة للعلم 

 واحلقيقة به.

 عنى هذا االسم: "دجال البصرة" وهل يوجد ش يء اسمه دجال/ ما م2س

 البصرة؟

  :الجواب

بالنسبة لسؤالك: "هل يوجد شيء امسه دجال البصرة"، احلقيقة ال يوجد شيء امسه 
"دجال البصرة" وهذه واحدة من فريات هذا الرجل الكثرية. هناك رواية عامية نقلها السيد ابن 

" استغلها البعض ومنهم الشيخ الكوراين بعد حتريفها، طاووس يف كتاب "املالحم والفنت
ثنا حمم د بن عبد املؤمن، : والرواية كما يلي )ابن طاووس، قال: حد ثنا أبو سهل، قال: حد 

ثنا أمحد بن حمم د بن غالب، قال: أخربنا هدية بن عبد الوهاب، عن عبد احلميد،  قال: حد 
( وخطب بالكوفة عليه السالمعلي  بن أيب طالب )عن عبد اهلل بن عبد العزيز، قال: قال يل 

أي ها الناس الزموا األرض من بعدي، وإي اكم والشذاذ من آل حمم د، فإن ه خيرج شذاذ آل فقال: 
حمم د فال يرون ما حيب ون لعصياهنم أمري ونبذهم عهدي، وخترج راية من ولد احلسني تظهر 

ء ويبتلي اهلل خري اخللق، حىت  مييز اخلبي  من بالكوفة، بدعامة اال مي ة، ويشمل الناس البال
الطي ب، ويتربأ الناس بعضهم من بعض، ويطول ذلك حىت  يفر ج اهلل برجل من آل حمم د، ومن 
خرج من ولدي فعمل بغري عملي وسار بغري سرييت فأنا منه بريء، وكل من خرج من ولدي 
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ا هو جزور، وإي اكم والدجالني من ول د فاطمة فإن  من ولد فاطمة دج الني، قبل املهدي فإّن 
 (.وخيرج دج ال من ِدجلة البصرة وليس مين  وهو مقد مة الدج الني كل هم

البعض يتعمد التحريف فيقول "َدَجَلة البصرة"، وهذا هو الدجل بعينه ألنه ال يوجد يف 
مع مجع تكسري فتكون )دجاجلة( مجع  اوإم ،اللغة مثل هذا اجلمع، فكلمة دجال إما أن جت 

  مذكر سامل فتكون )دجالون(.

وعلى أي حال "ِدجلة البصرة" معروفة حتدثت عنها الكتب اجلغرافية والبلدانية. دجلة 
 . 167ص 3البصرة تسمى أيضا  دجلة العوراء، كما ذكر ياقوت احلموي يف معجم البلدان ج

اية األرب يف دجلة العوراء كما يذكر النويري يف كتابه "هن أووقد تشكلت دجلة البصرة 
اتفق أن انبثق يف أسافل كسكر بثق عظيم على عهد ، بقوله: )269ص 1" جاألدبفنون 

قباذ بن فريوز فأ مهل حىت  طغى ماؤه وغر ق غمارات وضياعا فصارت بطائح. ويسم ى هذا 
البثق دجلة العوراء لتحو ل املاء عنه. وصار بني دجلة اآلن ودجلة العوراء مسافة بعيدة تسم ى 

 (.طن جوخى، وهو من حد  فارس من أعمال واسط إىل حنو الس وس من أعمال خوزستانب

نه حدث يف زمن كسرى املذكور )قباذ بن فريوز( فيضان نتج عنه حتول يف أمعىن هذا 
جمرى هنر دجلة هذا التحول اطلقوا عليه تسمية "دجلة العوراء" اليت هي "دجلة البصرة". 

جمرى دجلة اآلن وجمراه الذي حتول له، أي دجلة العوراء، ويقول صارت مسافة بعيدة بني 
وهذه املسافة تسمى بطن جوخى وهي من بالد فارس )حد من بالد فارس( وهي من أعمال 

أو قباهلا، والسوس وهي  باجتاهها)حنو السوس( أي  :تابعة لواسط، وقوله إهناواسط، أي 
 تقابل واسط وميسان. لألهوازتابعة 

 وإّنااضح يف أن دجلة البصرة ليست يف مدينة البصرة املعروفة اليوم، هذا النص و  ،إذن
 قرب إىل ميسان.أهي 

، حني يتحدث احلموي عن بلدة لوبة، وهذه احلقيقة تؤكدها دالئل كثرية، منها مثال  
لوبة: بالفتح مث السكون، وباء موحدة: موضع بالعراق من سواد كسكر بني واسط يقول: )
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 (. والبطائح

"كسكر" اليت قال النويري أن البثق حدث يف أسافلها، ومنه حصل  إنهذا ومعىن 
الفيضان وتغري جمرى دجلة ونتج بالتايل دجلة العوراء، كسكر هذه تقع بني واسط والبطائح 

، أي مشال البصرة املعروفة اآلن. وعند حديثه عن كسكر قال احلموي يف معجم األهوار أي
 (.م واسط القصبة اليت بني الكوفة والبصرةقصبتها اليو : )461ص 4البلدان ج

(. وكل سواد الكوفة كسكر إىل الزاب وحلوان إىل القادسية: )273ص :3وقال يف ج
دجلة البصرة ال عالقة هلا بالبصرة املعروفة  أوهذه النصوص يستدل منها أن دجلة العوراء 

 اليوم.

مسه دجال البصرة، من اجلهل أو الكذب املتعمد أن ي قال بأن هناك شيء ا ،إذن
 وي قصد البصرة املعروفة اليوم. 

البصرة يف العصور القدمية كانت ختتلف عنها يف هذا العصر فكانت تشمل حىت  طبعا  
عن جعفر  266ميسان لذلك ورد يف رواية ينقلها السيد ابن طاووس يف املالحم والفنت ص

مة، وقد قال أمري املؤمنني علي بن إن لنا بالبصرة وقعة عظيأنه قال: ) (عليه السالم)بن حممد 
)وذكر ما جرى من حدي  علي بن حممد صاحب الزنج وغريه(،  (عليه السالم)أيب طالب 
وتعود دار امللك إىل الزوراء، وتصري األمور شورى، من غلب على شئ فعله، فعند  مث قال:

ملصر وويل  ذلك خروج السفياين، فريكب يف األرض تسعة أشهر يسومهم سوء العذاب، فويل
للزوراء وويل للكوفة والويل لواسط، كأين أنظر إىل واسط وما فيها خمرب خيرب، وعند ذلك 
خروج السفياين، ويقل الطعام، ويقحط الناس، ويقل املطر، فال أرض تنبت، وال مساء تنزل، مث 
من  خيرج املهدي اهلادي املهتدي الذي يأخذ الراية من يد عيسى بن مرمي، مث خروج الدجال

 (.بعد ذلك خيرج الدجال من ميسان نواحي البصرة

ر بعضهم رواية الدجال الذي يظهر يف ِدجلة البصرة املقصود منه صاحب وقد فس  
نه أبني البصرة وواسط، وكان قد ادعى  املتمدةألنه ظهر وسيطر على هذه املنطقة  ؛الزنج
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 علوي.

ري يف البداية والنهاية، كما جاء املقصود هو من ذكره ابن كث إن :ورمبا األقرب أن يقال
من كتاب "العرف الوردي" للسيوطي بتحقيق: "أبو يعلى البيضاوي" طبعة دار  24يف ص

هـ دهم  482من سنة  األوىليف مجادى : )2006 األوىلبريوت. الطبعة  -الكتب العلمية 
وزعم انه  أهلهاأهل البصرة رجل يقال له )بليا( كان ينظر يف النجوم فاستغوى خلقا من 

)املهدي( واحرق من البصرة شيئا كثريا، من ذلك دار كتب و قفت على املسلمني مل ي ر يف 
 484اإلسالم مثلها وأتلف شيئا  كثريا  من الدواليب واملصانع وغري ذلك. وقال: ودخلت سنة 

طاعته ويذكر يف   إىليف احملرم منها كتب املنجم الذي أحرق البصرة إىل أهل واسط يدعوهم 
 إىلكتابه أنه املهدي صاحب الزمان الذي يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ويهدي اخللق 
 احلق فإن أطعتم أمنتم من العذاب وإن عدلتم خ سف بكم فآمنوا باهلل وباإلمام املهدي.

ويف ذي احلجة جيء باخلبي  املنجم الذي حرق البصرة وادعى أنه املهدي حمموال على 
 (.الناس والناس يلعنونه...مجل ببغداد وجعل يسب 

 ؟/ لو ناقشنا نفس الرواية التي يستند عليها الكوراني هل يمكن تفنيد زعمه3س

 :الجواب

 ضعيفة، بل عامية. -وهم يعتمدون السند  -الرواية من حي  السند  .1

عن كل ما تقدم وقلنا إن هناك  أما من حي  الداللة حىت لو غضننا النظر جدال   .2
من مدينة البصرة املعروفة اآلن فليس معىن هذا أن نتهم كل صاحب دعوة من  سيخرج دجاال  

الدليل  إىل! بل البد من املصري  البصرة بأنه دجال، فقط ألن هناك دجال سيخرج من البصرة
وهو من حيكم. وهذه النتيجة يؤمن هبا كل عاقل، وعلى الشيخ الكوراين وغريه أن يعرتف هبا، 

إي اكم والدجالني من ولد فاطمة فإن  من ولد فاطمة ة نفسها تقول: )ال عليه فإن الروايإو 
؟ ال يقول ذلك أحد، بل إن الناس يتبعون  فهل معىن هذا أن نتهم مجيع ولد فاطمة( دج الني

هناك يف بين فاطمة دجالون، وليس  أنومل مينعهم  (عليها السالم)الكثري ممن ينتسب لفاطمة 



  املهدي اإلمام أنصار إصدارات............................................  16

  دجال واحد.

التي يثيرها عنوان كتاب الشيخ الكوراني كذلك املسألة  / من املسائل4س

 إسماعيلاملتعلقة باسم السيد أحمد الحسن، فاالسم بالنسبة للكوراني هو أحمد 

 !؟  كويطع

 :الجواب

يتم التلفظ باسم مبثل هذه  أنهذه من االفرتاءات الرخيصة، يعين من اخلفة مبكان 
ذا كان هذا االسم ليس امسه احلقيقي. إبالك  الطريقة خاصة من قبل رجل كبري بالسن، فما

 أماوالرباهني ومناقشتها،  األدلة إىلمناقشة فكرة فالطريقة املثالية هي التوجه  أردتذا إ أنت
علمي من جهة،  إفالسجتنب هذا الطريق والتحدث بلغة التحقري والتنابز فهي تدل على 

  انعكس على السلوك. وعلى محولة نفسية، يعين هناك شيء غري سوي يف النفس

أن انتهت لدى الكوراين إىل  إىل( قاطع( و)كاطعباملناسبة هذه الفرية بدأت بصورة )
قبل أي  واألخالقيهذه الصورة التصغريية )كويطع( اليت تعرب عن واقع قائلها الذهين والنفسي 

  شيء آخر.

كتابه لكنه مع محد احلسن الصحيح يف  أالشيخ الكوراين ينقل اسم السيد  أنوالعجيب، 
  ذلك يصر على اسم كويطع بصورة ال يغبط عليها.

وليس بن صاحل احلسن(.  إمساعيلمحد بن أ: )فهو كتب االسم الصحيح يف كتابه وهو
مصدرهم  إن أي، أهلههذه املعلومات مت مجعها بعد زيارة  أننه يدون يف كتابه إهذا فقط، بل 

 .وثائق رمسية كاهلوية املدنية مثال  

صاحل حسني  إمساعيلأمحد  :وهو ،اسم السيد موجود يف السج الت الرمسية العراقية أيضا  
 اسم كاطع أو قاطع. أيسلمان، وال يوجد 
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لَِئَك  قال تعاىل: ميَاِن َوَمن ملمأ يـَت بأ َفأ وأ م  الأف س وق  بـَعأَد اإلأِ َلأَقاِب بِئأَس ااِلسأ ﴿َواَل تـََنابـَز وا بِاألأ
 . [11احلجرات: ] ه م  الظماِلم وَن﴾

باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما  400ص 21الشيعة: ج  ويف )وسائل
َعِن الرَِّضا )أَنمه   ،َعنأ َعمِّهِ  ،: )َعنأ حم َممِد بأِن حَيأََي بأِن َأيب َعبماد  صاحبهما أو حيتمل كراهته هلما(

 ؟ ِلَمنأ َهَذا :فـَق لأت   .َوقَِليال  َما َكاَن يـ نأِشد  الشِّعأرَ  :قَالَ  ،اأَنأَشَد َثاَلَث أَبـأَيات  ِمَن الشِّعأِر َوذََكَرهَ 
ِسهِ  :قـ لأت   .لِِعرَاِقيٍّ َلك مأ  :قَالَ  َهاِت امسأَه  َودَعأ َعنأَك َهَذا ِإنم  :فـََقالَ  .أَنأَشَدنِيِه أَب و الأَعَتاِهَيِة لِنَـفأ

َره  َهَذااللمَه َعزم َوَجلم يـَق ول  َوال تَنابـَز وا بِ  َلأقاِب َوَلَعلم الرمج َل َيكأ  (.األأ

 ؟ / بالنسبة ملتن الكتاب ما هو الش يء الذي لفت انتباهك فيه5س

  :الجواب

هبا،  املشاهدين علما   إحاطةمهمة البد من  إمجاليةقبل الدخول يف التفاصيل هناك أمور 
  منها:

حة علمية كبرية ينطوي عليها ن هناك فضيإ أقول أنما يتعلق باملصادر، ميكن  أواًل/
  الكتاب.

عن  ويبتعد جدا   ،ويعتمد على مصادر موثوقة ،البح  العلمي يتطلب دقة وموضوعية
ذا كان البح  يتعلق مبسائل خطرية من قبيل إكثر أ األمرهذا  ويتأكداملصادر غري املوثوقة، 

 .العقائد

 ؟ فما هي مصادر الشيخ الكوراين

ملعلوماته، لذلك  ال يذكر مصدرا   نه غالبا  ألكوراين يفاجئه من يقرأ كتاب الشيخ ا .1
ويظهر أن بندر بن عبد ، )[14ص]( : )ذكر يل بعضهممثلجتده ي صد ر كالمه بعبارات 

العزيز وهو منسق العمليات بني املخابرات السعودية والصهيونية، اشرتط عليه وضع األسس 
 .[17ص] (قيل إنه كان وهابيا  ، )[18ص]( حلركته
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حبسب  [11ص]يف . و [27ص]( مسعنا ... مسعنا ...مثل: ) ،يستعمل عبارات أيضا  
مسعت أن حارث الضاري قال لألمري نايف )النسخة املوجودة يف موقعه، كتب التايل: 

! فقال له:  السعودي: لقد قضوا على حركة جند السماء وقتلوا قائدها والعديد من جماهديها
 !  (حركات وجماهدون كثريون ال هتتم يا جناب الشيخ، يوجد

 ؟ معهم ؟ هل كان جالسا   ؟ من أخربه أتساءل: كيف مسع

 .[36ص]( ونشرت بعض املواقععبارة: ) أيضا  من العبارات اليت يستعملها 

الشديد، والقيل والقال الذي ت سر به بعض  لألسفهي اخليال واالفرتاء  ادنمصادره 
تريد الرد عليه ال يكلفك  ا، وهلذا يف احلقيقة عندماالعجائز، واستظهارات جمانية ال مستند هل

ال  وأنتما هو دليلك، وما هي مصادرك اليت تستند عليها، خاصة ) :سوى عبارة األمر
 ؟  (تعيش يف العراق

يعتمد الشيخ الكوراين كذلك على بعض الكتابات املنشورة يف صفحات االنرتنيت  .2
نه عامل واملهم أيعتمد عليها، فما بالك برجل يفرتض  اليت ال ميكن لطالب علم حيرتم نفسه أن

كتابات لرجل يعيش خارج العراق   األساسبعض الناس تراه هكذا وتثق مبا يقوله، ومصدره  أن
  امسه أمحد الياسري يكتب يف شبكة الربوج اإلخبارية.

ثل بتشويه ليها تتمإالنتيجة اليت يريد الشيخ الكوراين الوصول املنهج التشويهي:  /ثانياً 
بذهنية  األمورالدعوة املباركة، فهو ال يذكر مصادر، أو يعتمد مصادر غري علمية، ويتعامل مع 

يطلق العنان خليال مريض   أنيريد  ألنهالضرائر اللوايت يبحثن عن موضوع كيدي يتحدثن به، 
ليها يرسم صورة مشوهة للدعوة. فهو يقدم مادته وكأنه يعتمد فيها على معلومات ويبين ع

 استنتاجات غريبة عجيبة، بينما هو يف احلقيقة ميارس خطابا تضليليا  خمادعا . 

( إخبار مبقتل السيد حممد صادق كرامات وغيبياتيف كتاب )ألضرب لك هذا املثل: 
نه دليل على اتصال أالصدر قبل شهور من احلادث، هذا اإلخبار يتعامل معه الكوراين على 

 !؟ باملخابرات
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خر آيف  خبارات الغيبية كان الكوراين يلح عليها ويطلبها، فمثال  مسالة اإل نأوالغريب 
 أنوطلب  ،على القناة مينعه السيد من الظهور جمددا   أنظهور له على فضائية الكوثر طلب 

الشيخ الكوراين هبذا  األنصاروقد واجه  ،( وحدث االثنان والتسجيل موجودشارونيهلك )
 ألنه ؛اآلياتذن ال يطلب إد سوى التهرب سبيال . حمل الشاهد هو ومل جي البالتوكيف  األمر

 اهلل من مرض القلوب. أعادنا، يريد التعجيز يسعى معاجزا   وإّنا ،يريد االقتناع

 الكوراين حياول التشويه ما وسعه وهذا مثال على طريقته يف االستدالل واالستنتاج:  ،ذنإ

ر مشتت وأمحد إمساعيل مدة، مث اتفقا وقع اخلالف بني الشريكني حيد: )18صكتب 
! والبد أن الدجال  على أن أمحد إمساعيل هو رسول املهدي عليه السالم وحيدر شاهد له

 !!  (أمحد أعطاه مبلغا  كبريا  

 دليل. أومعطى  أي( هذه، استنتاج ال يعتمد على البدكلمة )

رة، وكان ال يلتقي كان أمحد إمساعيل يسكن يف التنومة قرب البصـ): 27خر صآمثال 
، وكان يكلمهم من غرفة أخرى، ويلقي االستقبالبأنصاره مباشرة، بل وضع مساعة يف غرفة 
 ! (عليهم دروسه العجيبة يف تفسري القرآن

كالم   ألنهيكلف نفسه عناء ذكر مصدر له،  أنهذا االفرتاء يكتبه الشيخ الكوراين دون 
 شويه ال اكثر.مفرتى ال حقيقة له القصد منه التسفيه والت

الشيعة  نإفكتب  ،املهدي اإلمامكما فعل ابن تيمية حني حاول تسفيه قضية   متاما  
 اخرج حنن مستعدون لنصرك اخل. اإلماميزورون السرداب ويأتون بفرس وطعام وينادون 
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لة تغييب املصدر واالنفراد برواية اخلرب أوهو هنا يستغل مس -من اهم وسائل التشويه  *
الذين عرضوا عليه  األنصارصوير املشوه للقاء الذي مت بني الشيخ الكوراين وبعض هو الت -

الدعوة شأنه شأن غريه من الناس، وكيف هترب من املباهلة، واحلدي  يف هذا املوضوع طويل 
ولدينا شهود من نفس مكتب الكوراين ومن احلاضرين وقتها، ولكن ليس كل ما يعرف يقال 

 يه حقيقة ما جرى.ولعله يأيت يوم نكشف ف

 جهل الكوراين بأصل الدعوة وبأدلتها، أو تعمده تغييب حقيقتها: /ثالثاً 

ها العقل السليم املتمثلة املذكورة يف القرآن واحلدي  واليت يقر   األدلةفالدعوة قائمة على 
 ( الشيخ الكوراين يف كتابه يوهمحاكمية اهلل إىلالنص والعلم والدعوة بقانون معرفة احلجة )

 !!  األعدادهي االستخارة والرؤيا واالستدالل بعلم  أدلتنان أقارئه ب

صل أفبالنسبة للرؤيا واالستخارة حنن ال نستدل هبما على  ،هذا تزييف يف احلقيقة
بالنص، فلماذا التدليس وتضليل  أثبتناهالعقائدي يثبت بالنص وقد  فاألصل، أبدا  عقائدي 

 األصلنه بعد ثبوت إي أيف تشخيص املصداق فقط.  دليال  الناس؟ الرؤيا واالستخارة نرامها 
عليها  أوردنامن خالل النص كيف نشخص املعين من النص، هناك طرق ذكرناها يف كتبنا 

 - من هذه الطرق أي -، منها (ليهم السالمع)البيت  أهلعشرات الروايات الواردة عن 
على ما قلت ولكن ميكن للجميع مراجعة   األدلةال يتسع لذكر  اآلنالرؤيا واالستخارة. اجملال 

الرؤيا تشخص  أنن يثبت آالقر  أن، واذكر هنا فهي متاحة يف املواقع االلكرتونية جمانا   ،كتبنا
 مثل قوله تعاىل: ،اآلياتاملصداق يف الكثري من 
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َنا ِإىَل أ مِّ م وَسى َأنأ أَرأِضِعيِه فَِإَذا ِخفأِت َعَليأِه فَأَلأِقيِه يف ﴿  الأَيمِّ َواَل خَتَايف َواَل حَتأَزين ِإنما َوَأوأَحيـأ
 .﴾رَادُّوه  إِلَيأِك َوَجاِعل وه  ِمَن الأم رأَسِلنيَ 

ِلم ونَ ﴿ َهدأ بِأَنـمَنا م سأ َوارِيِّنَي َأنأ آِمن واأ يب َوِبَرس ويل قَال َواأ آَمنما َواشأ  .﴾َوِإذأ َأوأَحيأت  ِإىَل احلَأ

َنك مأ َوَمنأ ِعنَده  ِعلأم  َويـَق ول  المِذيَن َكَفر  ﴿ َت م رأَسال  ق لأ َكَفى بِالل ِه َشِهيدا  بـَيأيِن َوبـَيـأ واأ َلسأ
 .﴾الأِكَتابِ 

  (عليه السالم)محد احلسن أإن السيد  فالشيخ الكوراين يعلم جيدا   ،األعدادأما مسألة 
اإلمام  كان جييب رجل امسه )ماجد املهدي( وهو مؤلف كتاب )بدء احلرب األمريكية ضد

، ويلتزم بنتائجه ولذلك األرقاممبا يسمى علم  -كما يقول هو   -املهدي(، وهذا الرجل يعتقد 
وقد تكرر ذكر هذه احلقيقة يف اجلواب على الرجل  ،مبا يلتزم به (عليه السالم) لزمه السيدأ

  أقولال حىت  ركوب املغالطة والتصيد إالاملذكور يف اكثر من موضع، وعليه ال يبقى ملن يشنع 
 وهي باملناسبة م ستحقة.  أخرىكلمة 

 ، واإلسفاف يف كيل االهتامات:األوراقالكذب والشتيمة وخلط  أسلوب /رابعاً 

وقد اعرتف رفقاء القرعاوي أنه كان جمندا  يف ذلك التاريخ من خمابرات : )كتب الكوراين
 .(ذلك التاريخصدام، من شعبة شؤون احلوزة. ويظهر أن أمحد إمساعيل كان جمندا  من 

الصحيح أن هذا الدجال ذهب اىل النجف مبهمة من خمابرات صدام، وليس وكتب: )
للدراسة أو إلصالح احلوزة كما يزعم ... أما أمحد فكان بعيدا  عن جو احلوزة والشيعة، إال ما 

 (.مسعه ووجهه به  مسؤوله يف املخابرات

 جدا  من الناس والعوائل معنويا  هذه اهتامات خطرية ترتتب عليها نتائج تضر الكثري 
وماديا ، أي على مستوى قتل الشخصية وقتل الشخوص ال مسح اهلل، ومع ذلك يطلقها دون 

 ؟ تفكري يف العواقب، أو دون اهتمام يف الواقع، فهل هذا من الورع يف شيء
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مساع  أوقراءة الكتاب،  أرادهاذكر شيء منها هنا وميكن ملن  أريدأما مسألة الشتائم فال 
ما يتكلم به هذا الرجل، ولكن اضرب مثالني على مسألة االسفاف يف االهتامات، وهو قوله 

(، بينما يذكر يف ومارس السحر والشعوذة والتنومي املغناطيسي جلذب األتباع) :[33ص]يف 
معظمهم من املثقفني واملتعلمني ما بني أساتذة أتباع اليماين: ) أننفس الصفحة عن مصادره 

 (. عات أو خرجيي احلوزات أو حىت املهندسنياجلام

إن اليماين نشر بني أتباعه تقريرا  غربيا  يفيد بأن الشمس ) :[34ص]وينقل عن مصادره 
ستطلع من مغرهبا طوال شهر سبتمرب على املريخ، ويقول هلم هذا ما سيحصل على كوكب 

 !! (األرض قريبا  

كان على هذا التقرير   أي أودلنا الكوراين كتبنا وبياناتنا متاحة للجميع حبمد اهلل فلي
 املفرتى.

 :املعاصرة من قبيل الفيزيائية" ناقش النظريات اإلحلادالسيد أمحد احلسن يف كتابه "وهم 
نسبية انشتاين، ونظرية الكم، وأحدث نظريات الكوزمولوجي )علم الكون(، وناقش ستيفن 

لفلك، فال ميكن لعاقل أن يصدق هذا هوكنغ، وغريه من كبار علماء الفيزياء النظرية وا
 املستوى اهلابط يف االفرتاء الذي ميارسه الكوراين. 

/ هل هناك أمور علمية مطروحة في هذا الكتاب، كأن تكون ردود علمية 6س

رح في كتب وأدبيات الدعوة
ُ
 ؟ على بعض ما ط

  :الجواب

املصادر وخلط  وإغفال، مفردات املنهج اليت ذكرهتا آنفا ، خاصة مفردة التشويه املتعمد
نه طرح علمي يقدمه الشيخ أحاضرة يف كل صفحات الكتاب، حىت يف ما يبدو  األمور

 الكوراين. 

: يف بداية كتابه يتحدث الشيخ الكوراين عن مجاعات كثرية يصفها هو بأهنا مثال  
ية مجاعات منحرفة وأصحاهبا دجالون، وبعضها واضحة البطالن ويدس بينها الدعوة املهدو 
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الدعوة املهدوية شأهنا شأن الدعاوى  أننه يهيئ القارئ لتقبل فكرة أاملباركة، والسر يف ذلك 
اليت تنطبق على تلك اجلماعات تنسحب على الدعوة املهدوية، وهذا  األحكامن أ، و األخرى

 تدليس وتضليل واضح.

لدعوة بالنسبة لسؤالك سنقف عند ما تضمنه الكتاب من ردود على اجلانب العلمي ل
من جهة  أذكياءاليت ال عالقة هلا بالعلم فالقراء  األخرى األموربالتفصيل، فهذا ما يهمنا أما 

ليه، إفلسنا حركة سرية، بل حنن من هذا الشعب و  أخرىوواقعنا مكشوف ومعروف من جهة 
 واحلكم مرتوك للمنصفني. وكما قال طرفة بن العبد:

 ويأتيك باألخبار من مل تزود       ستبدي لك األيام ما كنت جاهال  

يرى الشيخ الكوراني أن اليماني يعيش ويخرج من اليمن، ودليله، كما / 7س

ذكر في الكتاب الرواية الواردة في كمال الدين للشيخ الصدوق، فالكوراني يقول: 

)رواية أهل البيت عليهم السالم نصت على أن اليماني املوعود من اليمن، ففي 

: وإن من عالمات خروجه: خروج السفياني من الشام، 328/ كمال الدين للصدوق 

 وخروج اليماني من اليمن(.

  الجواب:

 ،هي: "االستدالل بالشيء فرع ثبوته" ،أيضا  قبل كل شيء هناك مقولة يرددوهنا هم 
هذا النص الذي استدل به، فهل فعل شيء من  أوال  يثبت  أنوعليه كان على الشيخ الكوراين 

ال. فهذه الرواية وردت يف موضعني من كتاب كمال الدين، يعين ليست هذا؟ اجلواب: 
. اختالف ليس كثريا   األلفاظواالختالف يف  رواية واحدة فالسند واحد متاما   وإّناروايتني 
الرواية يف املوضع  أنهو  األمرهنم يروون باملعىن. املهم يف أ منشؤهكما يعرف املتتبعون   األلفاظ
ولكن ال وجود لعبارة ( وخروج اليماين) يعين مذكور فيها( من اليمن) ارةخالية من عب األول
ولذلك وضع حمقق الكتاب هذه العبارة بني قوسني. وميكن لكم أن تراجعوا  ( من اليمن)

، حبسب النسخة 331 - 330، وص328 - 327كتاب كمال الدين ومتام النعمة ص



  املهدي اإلمام أنصار إصدارات............................................  24

 املوجودة يف مكتبة أهل البيت االلكرتونية. 

 أوضح بالنسبة له. فاألمرمن يتيسر له االطالع على خمطوطات كتاب كمال الدين  أما

وباملناسبة من يتتبع الرواية يف الكتب اليت نقلتها عن كمال الدين، مثل: حبار األنوار، 
 وكشف الغمة لإلربلي، وإعالم الورى بأعالم اهلدى للشيخ الطربسي.

ل املهمة" البن الصباغ املالكي، كما ينقل بل إننا نصادف هذه الرواية يف كتاب "الفصو 
(، بل ال ذكر اليماين من اليمنعنه السيد املرعشي يف شرح إحقاق احلق وليس فيها عبارة )

 فيها لليماين البتة،

ما رواه القوم: منهم العالمة ابن الصباغ املالكي يف "الفصول يقول السيد املرعشي: )
قال: املهدي منا منصور بالرعب مؤيد بالظفر تطوى املهمة" قال: روى عن أيب جعفر أيضا  

 .(1) (له األرض ... إىل قوله: وخرج السفياين من الشام واليمن ...

يف هذه الرواية السفياين خيرج من الشام واليمن، ولعل من خيرج من اليمن سفيانيا  آخر 
سلوين، وله: )... ، ق(عليه السالم)غري سفياين الشام ولكنه منحرف مثله، فقد ورد عن علي 

إىل قوله: مث ذكر ما حيدث سلوين يف العشر األواخر من شهر رمضان قبل أن تفقدوين ... 
؟  فقيل له: وما السفياين والسفياين .أوهلا السفياين وآخرها السفياينبعدهم من الفنت، وقال: 

 . (2) (السفياين صاحب هجر، والسفياين صاحب الشامفقال: 

: 393ص 5، كما ذكر ياقوت احلموي يف معجم البلدان جوهجر بلدة يف اليمن
 (.واهلجر: بلد باليمن بينه وبني عثر يوم وليلة من جهة اليمن ..اخل)

حد أن يعتمد على هذه الرواية يف بناء علمي أو عقائدي، فالرواية على هذا ال ميكن أل
 حماطة بالشكوك.

                                                           

 -دار األضواء  -بحسب نسخة أهل البيت االلكترونية، وفي طبعة بيروت  342ص 13شرح إحقاق الحق: ج -1

 ..293 - 292م م: 1988 -هـ  1409الطبعة الثانية 

 .271المالحم والفتن: ص -2
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ليمن" واردة يف الرواية، فإن أحدا  ال أن عبارة "اليماين من ا - تنزال   -بل حىت لو قبلنا 
ميلك القطع بأن املقصود هبا هو اليماين املوعود، ال غريه. فنحن نعلم من خالل الرواية الواردة 

، وغريها أن أول لقاء بني اليماين والسفياين حيدث على أرض (عليه السالم)الباقر  اإلمامعن 
شهر واحد وسنة واحدة، كفرسي رهان، كما العراق حني يتجهان حنو الكوفة يف سنة واحدة و 

 (: عليه السالمالباقر ) اإلمامعربت الرواية التالية الواردة عن 

ال بد لبين فالن من أن ميلكوا، فإذا ملكوا مث اختلفوا تفرق ملكهم، وتشتت أمرهم، )
الكوفة  حىت خيرج عليهم اخلراساين والسفياين، هذا من املشرق، وهذا من املغرب، يستبقان إىل 

كفرسي رهان، هذا من هنا، وهذا من هنا، حىت يكون هالك بين فالن على أيديهما، أما 
إهنم ال يبقون منهم أحدا. مث قال عليه السالم: خروج السفياين واليماين واخلراساين يف سنة 

 (.واحدة، يف شهر واحد، يف يوم واحد، نظام كنظام اخلرز يتبع بعضه بعضا  

روايات أن السفياين سيقاتل رجال  ي دعى "منصور اليماين" قبل أن هذا يف حني ذكرت ال
 يتوجه إىل العراق، أي إنه مياين آخر غري اليماين املوعود. 

إذا ظهر السفياين على األبقع وعلى املنصور والكندي والرتك والروم، عن أيب جعفر: )
 (.خرج وصار إىل العراق

)يظهر( على املنصور، أي "منصور اليماين" واضح من هذه الرواية إن السفياين ينتصر 
 قبل أن يتوجه للعراق ويلتقي باليماين املوعود.

حال ال مشكلة يف قضية تعدد شخصية اليماين بالنسبة للشيخ الكوراين، فقد  أيوعلى 
(، خيرج قبل السفياين مصري ومياين: )447علق على ما رواه الشيخ الطوسي يف الغيبة ص

 .(1)( أن يكون هذا الذي يظهر قبل السفياين ميانيا  ممهدا  لليماين املوعود حيتمل)علق قائال : 

                                                           

 .115عصر الظهور: ص -1
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 (عليهم السالم)ل حممد تبقى إمكانية أن يكون آبل لو تنزلنا جدال  عن كل ما تقدم 
صلى )أرادوا من تعبري )اليماين( اإلشارة إىل أن هذا الرجل من آل حممد، فقد ورد عن النيب 

 .(1) (إن خري الرجال أهل اليمن، واإلميان ميان، وأنا مياين)...  :قوله (اهلل عليه وآله

 فآل حممد على هذا كلهم ميانيون.

ل حممد الذي حيمل السيف آاليماين هو قائم  أنقام الدليل القطعي على  :أخريا ، أقول
 ، وحركة هذا القائم من(عليه السالم)املهدي  اإلمام أبيهبأمر من  مثانية أشهر على عاتقه
 .(2)املشرق 

يتم باقتناص  أنالنقاش ال يجوز  نأليوجد هنا تدليس من قبل الكوراني ]مالحظة: 
جزئية وسلخها عن بقية الجزئيات التي تشكل معها كل واحد يرص بعضه بعضا لينتج 

 [.صرح واحد ضخم ومتماسك

                                                           

 .232ص 57؛ بحار األنوار: ج81األصول الستة عشر: ص -1

 التفاصيل في كتاب )جامع األدلة(. -2
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 أن/ من األمور التي يعترض بها الشيخ الكوراني على الدعوة املهدوية زعمه 8س

اتفق علماء ) ما يلي: 37لسفارة انعدمت بعد السفير الرابع، فقد كتب في صا

 على أن سفراء اإلمام املهدي عليه السالم ختموا بالسفير 
ً
 وحديثا

ً
الطائفة قديما

فقد روى الصدوق رض ي هللا عنه بسند  علي بن محمد السمري رض ي هللا عنه.

الحسن بن أحمد املكتب ، قال: "حدثنا أبو محمد 516صحيح، في كمال الدين/

قال: كنت بمدينة السالم في السنة التي توفي فيها الشيخ علي بن محمد السمري 

 نسخته:
ً
 قدس هللا روحه، فحضـرته قبل وفاته بأيام فأخرج إلى الناس توقيعا

بسم هللا الرحمن الرحيم. يا علي بن محمد السمري أعظم هللا أجر إخوانك 

ستة أيام! فاجمع أمرك وال توص إلى أحد يقوم فيك فإنك ميت ما بينك وبين 

مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة فال ظهور إال بعد إذن هللا عز وجل، 

 .
ً
 وذلك بعد طول األمد، وقسوة القلوب، وامتالء األرض جورا

وسيأتي شيعتي من يدعي املشاهدة، أال فمن ادعى املشاهدة قبل خروج 

 ذاٌب مفتر، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.السفياني والصيحة فهو ك

فلما كان اليوم السادس عدنا  عنده،قال: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من 

وهو يجود بنفسه فقيل له: من وصيك من بعدك؟ فقال: هلل أمر هو بالغه.  إليه

 رض ي هللا عنه، فهذا آخر كالم سمع منه". ومض ى

 و 
ً
، وهو أن هللا تعالى مد في عمر املهدي فهذا مذهب الشيعة قديما

ً
حديثا

كالخضـر وليس له سفير حتى تبدأ عالمات ظهوره بخروج السفياني الذي يحكم 

بانتهاء عصور الظلم وظهور  (عليه السالم) جبرئيلسوريا، والنداء السماوي من 

 املهدي املوعود عليه السالم(.

 :الجواب

علماء الطائفة اتفقوا على  أنفهو يزعم  ،كوراينهناك مغالطات يف كالم الشيخ ال أواًل:
، فما اتفق عليه علماء الطائفة هو إطالقهأن السفراء ختموا بالسمري، وهذا غري صحيح على 
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سفراء الغيبة الصغرى ختموا بالسمري. والكوراين كما تالحظ من كالمه مل يستطع تقدمي  أن
! فبعد  السمري وكأنه دليل على كالمه التدليس وساق توقيع إىلدليل على كالمه لذلك جلأ 

)اتفق علماء الطائفة قدميا  وحديثا  على أن سفراء اإلمام املهدي عليه السالم ختموا قوله: 
( انتقل مباشرة، وبكالم متصل لتوقيع السمري، بالسفري علي بن حممد السمري رضي اهلل عنه

 !  (اخل وساق توقيع السمري )فقد روى الصدوق .. فقال:

يقدم الدليل على اتفاق علماء الطائفة املزعوم، والدليل هنا  أنقد كان على الكوراين ل
.. وألن هذه الكلمات  ؟ ال وجود ملثل هذه الكلمات هو كلماهتم، فأين هي كلماهتم

س الشيخ الكوراين ودس توقيع السمري بصورة توحي للقارئ بأن هذا التوقيع هو مفقودة دل  
يس هو بدليل فالدليل املطلوب هو كلمات العلماء اليت مل ولن جيدها الدليل على كالمه، ول

 قد قو هلم ما مل يقولوه.  - لألسف -الكوراين ألهنا ال وجود هلا والرجل 

؟  لو افرتضنا أن العلماء اتفقوا على ما زعمه الشيخ الكوراين، فهل اتفاقهم حجة :ثانياً 
 يتعبدنا بأخذ العقائد من غري املعصومني أبدا . اجلواب: ال ليس حبجة أبدا ، فاهلل عز وجل مل

فكالم الكوراين ليس فقط ال معىن وال وزن له، وإّنا هو احنراف خطري جدا  ألنه يضيف إىل 
نه يتهم غريه أالثقألني؛ القرآن والعرتة ثقال  ثالثا  مل ينزل اهلل به من سلطان. ]والعجيب 

 بالدجل[!

قد قال يف كتابه املعجم املوضوعي ألحادي  اإلمام الكوراين يناقض نفسه، ف ثالثاً:
 (. املهدي اخلاص اإلماماليماين سفري : )619صاملهدي 

ألن  ؛بالنسبة لتوقيع السمري هذا التوقيع يعلم الكوراين جيدا  أنه ال حيقق غرضه :رابعاً 
سب حب إجياب أوموضوع النزاع موضوع عقائدي ومثل هذا املوضوع ال ميكن البت فيه بسلب 

. إجيابا  و أ ذا دل دليل قطعي الداللة والصدور عليه سلبا  إ إالمبانيهم وقواعدهم الفكرية 
احلدي  املتواتر قطعي الداللة، ومن  أواحملكمة  اآليةوالدليل النقلي القطعي حبسبهم هو 

تبىن  أنحاد متشابه الداللة، ال ميكن آخرب  أحوالهحسن أتوقيع السمري يف  أنالواضح 
 ئد عليه.العقا
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اعلم أن الصحيح أن خرب الواحد ال يوجب علما، وإّنا يقتضي قال السيد املرتضى: )
 .(1) (غلبة الظن بصدقه إذا كان عدال  

 . (2) (خرب الواحد ال يفيد العلموقال السيد اخلوئي: )

 ؟ حبسب مبانيهم ذا كان ضعيفا  إفما بالك  ذا كان خرب اآلحاد صحيحا  إوهذا 

محد أن فيه "احلسن بن أل ؛مباين علم الرجال اليت يعتمدوهنا ضعيففالتوقيع حبسب 
هذا الشخص مل يرد فيه  أنمحد بن احلسن املكتب"، وسبب الضعف برأيهم هو أ أواملكتب 

جمهول، قال الشيخ علي النمازي الشاهرودي يف مستدركات  ألنهتوثيق يف كتب الرجال، أي 
ن بن أمحد املكتب، أبو حممد: مل احلس - 3362): 348ص 2علم رجال احلدي  ج

حدي  حضوره عند علي ابن حممد السمري قبل  45يذكروه. روى عنه الصدوق يف ك باب 
 (. خيربه مبوته، وعدم ايصائه إىل أحد وغريه اإلماموفاته بأيام، واخراجه توقيع 

أمحد بن احلسن بن أمحد الكاتب أبو حممد: مل  - 810) :279ص  1وقال يف ج
وقد حضر عند علي بن حممد السمري قبل وفاته بأيام، فأخرج إليه توقيع صاحب يذكروه. 

 (. األمر )صلوات اهلل عليه( وفيه اإلخبار مبوته واألمر برتك اإليصاء إىل أحد

امحد بن احلسن املكتب فقد رماه الشيخ  أووغري علة الضعف جلهالة احلسن بن امحد 
وى الشيخ الطوسي يف كتاب الغيبة عن احلسن بن ر ) ، قال:اإلرسالهي  أخرىالطربسي بعلة 

أمحد املكتب والطربسي يف االحتجاج مرسال أنه خرج التوقيع إىل أيب احلسن السمري ... مث 
  .(3) (ساق التوقيع((. وقال كذلك: )إنه خرب واحد مرسل، غري موجب علما

 أما على مستوى الداللة:

                                                           

 .517ص 2الذريعة: ج -1

 .147ص 2للبهسودي: جتقرير بحث السيد الخوئي  -مصباح األصول  -2

 .325 - 318ص 53جنة المأوى المطبوع مع بحار األنوار: ج -3
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نه متشابه الداللة وبالتايل ال أالداللة  يقال بشأن التوقيع من جهة أنفأقل ما ميكن 
فالعقيدة البد فيها من القطع واليقني الداليل واملتشابه هو املتعدد  ،يصح بناء عقيدة عليه

 الداللة أي ان له اكثر من معىن وبالتايل ال ميكن القطع واليقني مبعىن دون معىن منها.

كثر أهنم فهموه على أ إىلمنها سنقرأ كلمات بعض العلماء يف التوقيع الشريف لنخلص 
معىن، والتوقيع بالتايل متشابه، ال ميكن بناء عقيدة عليه أبدا ، وإليكم هذه  أومن وجه 
 الكلمات: 

 العالمة المجلسي:

بيان: لعله حممول على من ) علق العالمة اجمللسي بعد أن ينقل التوقيع الشريف قائال :
ار من جانبه عليه السالم إىل الشيعة، على مثال يدعي املشاهدة مع النيابة وإيصال األخب

 .(1) السفراء لئال ينايف األخبار اليت مضت وستأيت فيمن رآه عليه السالم واهلل يعلم(

 اإلمام أرادلة السفارة على الرغم من غرابة تأويله إذ لو أملس أشارمن  أولاجمللسي 
عقائدي. واجمللسي يف احلقيقة ذهب مر أ، خاصة يف لإلهبامالسفارة لقال السفارة وال داعي 

 هلذا القول ليوفق بني التوقيع واخبار اللقاء واملشاهدة الكثرية جدا .

 الميرزا النوري:

إنه خرب واحد مرسل، غري موجب علما، فال يعارض تلك الوقائع والقصص اليت حيصل )
من غريه  القطع عن جمموعها بل ومن بعضها املتضمن لكرامات ومفاخر ال ميكن صدورها

عليه السالم، فكيف جيوز اإلعراض عنها لوجود خرب ضعيف مل يعمل به ناقله، وهو الشيخ 
يف الكتاب املذكور كما يأيت كالمه فيه، فكيف بغريه والعلماء األعالم تلقوها بالقبول، 

 .(وذكروها يف زبرهم وتصانيفهم، معولني عليها معتنني هبا

                                                           

 .151ص 52بحار األنوار: ج -1
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ملشاهدة املنفية أن يشاهد : )رمجة الشيخ املفيد يقولالعالمة الطباطبائي يف رجاله يف ت
 (.اإلمام عليه السالم ويعلم أنه احلجة عليه السالم حال مشاهدته له

 الشيخ علي الخاقاني: 

عليه السالم من  -)ولعل ما نفاه : 178 - 177ص قال يف كتابه رجال اخلاقاين
شاهدة مىت شاء على االستمرار كما  دعوى املشاهدة وان املدعى كذاب مفرت إّنا هو دعوى امل
 كان لألبواب األربعة خمافة االنتحال جلمع األموال(.

 األربلي: 

)والذي أراه انه إن كان يراه أحد فقد علم منهم : 347ص 3ج قال يف كشف الغمة
 أهنم ال يدعون رؤيته ومشاهدته وان الذي يدعيها كذاب فال مناقضة إذا واهلل أعلم(.

 ي:المحقق النهاوند

. كما ذ كر يف كتاب "املنتظر واملنتظرون" للسيدة 128قال يف كتابه العبقري احلسان ص
)ال معارضة بني توقيع السمري وقصص اللقاءات حىت حيتاج إىل اجلمع، الن  أم مهدي:

التوقيع الشريف بصدد منع دعوى الظهور العلين لإلمام، وذكر املشاهدة يف التوقيع مبعىن 
ه ﴾ما يف اآلية الظهور واحلضور ك َر فـَلأَيص مأ . والقرينة على املعىن ﴿َفَمنأ َشِهَد ِمنأك م  الشمهأ

أمران: األول قوله: فال ظهور إال بعد اهلرج واملرج، والفتنة والفساد. والثاين قوله أال من ادعى 
قبل خروج السفياين والصيحة من  - ليه السالمأي الظهور، ظهور اإلمام ع -املشاهدة 
 …(.الظهور، وعلى هذا ال تعارض أبدا  بني التوقيع الشريف وبني احلكايات  عالمات

 السيد الصدر:

)مدعي املشاهدة كاذب مزور يف خصوص ما  :652صقال يف تاريخ الغيبة الصغرى 
(. وأما فيما سوى ذلك فال ليه السالمإذا كان منحرفا  ينقل أمورا  باطلة عن اإلمام املهدي )ع
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ريف داال  على بطالنه. سواء نقل الفرد عن املهدي أمورا  صحيحة حبسب يكون التوقيع الش
 القواعد اإلسالمية أو حمتملة الصحة على اقل تقدير، أو مل ينقل شيئا  على اإلطالق(. 

/ الشيخ الكوراني يعتقد بأن الدليل الوحيد الذي نعرف من خالله حجة 9س

ى أنه سفير اإلمام عليه السالم أو )فكل من ادع :38فقد كتب في ص هللا هو املعجزة.

 تثبت صدقه، وإال فهو كذاب 
ً
أنه مكلف منه ولو بتبليغ كلمة، نطلب منه معجزة

 مفتٍر، أو مجنون ال قيمة لكالمه(. 

وكتب في الصفحة نفسها: )وقد طلبنا من دجال البصرة معجزة فعجز، ثم 

 ن(.وعدنا بها ونكص، فعرفنا أنه من الكذابين املفترين الدجالي

  :الجواب

بتبليغ ولو كلمة واحدة نطلب منه معجزة، وإال فهو   من يأيت مكلفا   أنهو يزعم  .1
عن عموم الشيعة، وبالتايل  وإّنا"نطلب"  :كذاب مفرت. وهو هنا ال يتكلم عن نفسه بقوله

 هو يتكلم عن عقيدة شيعية.

يد نقل رسالتني عن : كالم الشيخ الكوراين هذا هو الذي ال قيمة له، فالشيخ املفأقول
فيهما عشرات بل مئات الكلمات، ومل يطلب منه أحد معجزة  (عليه السالم)اإلمام املهدي 

يتهمه  أوحد أومل يكذبه  (عليه السالم)لتصديق كالمه، والسيد ابن طاووس نقل دعاء عنه 
 مل يؤيد كالمه مبعجزة. ألنهباجلنون 

بني الناس عقائد غري صحيحة، واملصيبة كالم الشيخ الكوراين جمازفات، فهو يب    ،ذنإ
يقول له من  أوجيد من حياسبه عليها ويطالبه بالدليل،  أننه ينسبها للعقيدة الشيعية، دون أ
 لك هذا. أين

أما عن الدليل الذي ي عرف به حجج اهلل فهو النص، وهذا هو ما يقوله أهل البيت  .2
هذا هو املعروف عن الشيعة  إنالعاملون، بل هلم علماء الشيعة  ويقوله تبعا   (السالم معليه)

 وهو العالمة الفارقة اليت ميزهتم عن غريهم. 
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ن ادعى ما ادعى، ملاذا أقول إالدليل هو املعجزة فهو جاهل يف احلقيقة و  أنمن يعتقد 
 ؟  هذا

، تتوفر فيه صفة مهمة جدا   أنأقول هذا ألن القانون الذي ي عرف به حجج اهلل البد 
خيتلف وال يتخلف. أي أن يكون القانون هو هو مع كل حجج اهلل، وهذا معىن  وهي أن ال

لكل من طلبه، وهذا معىن أن ال يتخلف. واملعجزة  دائما   أن ال خيتلف، وأن يكون حاضرا  
تقبل التخلف، فقد ورد يف  أهناليست جزء من قانون معرفة احلجة  أهنا إثباتيكفي يف 
 القرآن: 

يَات  ِعنأَد اللمِه َوَما ﴿َوأَقأَسم وا بِاللم  َا اآلأ َاهِنِمأ لَِئنأ َجاَءتـأه مأ آيٌَة لَيـ ؤأِمن نم هِبَا ق لأ ِإّنم َد أميأ ِه َجهأ
ِعر ك مأ أَنـمَها ِإَذا َجاَءتأ اَل يـ ؤأِمن وَن﴾  .ي شأ

يَات  وكذلك:  َا اآلأ َا أَنَا َنِذيٌر  ﴿َوقَال وا َلوأاَل أ نأزَِل َعَليأِه آيَاٌت ِمنأ َربِِّه ق لأ ِإّنم ِعنأَد اللمِه َوِإّنم
 .م ِبنٌي﴾

ومعىن هذا إن اآليات ليست بيد احلجة يأيت هبا مىت ما طلبها الناس، وإّنا بيد اهلل، إن 
يَاِت ِإالم  اهلل عز وجل يقول: إنشاء أرسلها وإن شاء مل يفعل. بل  ﴿َوَما َمنَـَعَنا َأنأ نـ رأِسَل بِاآلأ

يَاِت ِإالم خَتأوِيف ا﴾َأنأ َكذمَب هِبَا  َنا مَث وَد النماَقَة م بأِصَرة  َفظََلم وا هِبَا َوَما نـ رأِسل  بِاآلأ َومل وَن َوآتـَيـأ  . األأ

نه ال ميكنه أن يعرف احلجة إأتساءل: إذا كان الشيخ الكوراين يطلب معجزة ويقول  .3
د وأحاديثهم؟ فإذا مل ينتفع نه عامل يعرف كالم آل حممأإال من خالل املعجزة، فلماذا يدعي 

 يكف عن الزعم بأنه عامل هبا، هذا من جهة. أنالبيت فعليه  أهلمن أحادي  

ذا كانت املعجزة هي السبيل ملعرفة احلجة فعالم يلومون السنة على إمن جهة أخرى 
مل  -على وفق ما يروج له الكوراين  -، فهؤالء (عليه السالم)املهدي  باإلمام إمياهنمعدم 
املهدي فهو  اإلمامشاهدوا معجزة فكيف يؤمنون!؟ بل الكوراين نفسه مل يشاهد معجزة من ي
 ذن ال يؤمن به.إ
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نه طلب معجزة من السيد أمحد احلسن فعجز عنها كذبة صلعاء، فما أقول الكوراين  .4
 يتصلون به ليناقشوه األنصاروكان بعض  اإليرانيةنه كان لديه برنامج يف قناة الكوثر أحدث 

فقال هو على اهلواء، وكان حيدث مقدم الربنامج )يعين مل يتقدم بطلب رمسي كما يقولون، ومل 
بورقة خمتومة من قبل مرجع يقلده، ألنه مقلد مسكني ال أكثر( قال ما معناه: اذا   يأيت مثال  

محد احلسن على حق فليمنعين من الظهور على قناة الكوثر، وقال كذلك لي هلك أكان السيد 
( وبعد هذه احللقة مباشرة م نع الكوراين من الظهور إسرائيلون )كان وقتها رئيس وزراء شار 

ىل يوم الناس هذا، ودخل شارون يف حالة موت سريري امتدت لسنوات إعلى قناة الكوثر و 
 طويلة هلك بعدها. كل هذا يعتربه الكوراين عجز!! 

وعجز هو عن تقدمي مربر  البالتوك الكوراين بكل هذا يف األنصاروباملناسبة واجه االخوة 
معقول على نكوصه على عقبيه بعد حتقيق ما طلبه على اهلواء. والتسجيل موجود عندنا وهو 

املذكورين موجود   األمرينمنشور على مواقعنا، وتسجيل احللقة اليت طلب فيها الكوراين 
 كذلك.

صدق ما أقول،  قناة الكوثر ليتحققوا من أرشيفوأنا أدعو االخوة أن يراجعوا 
: نه التقى بأحد األنصار وقال لهأ 38كذب الشيخ الكوراين حني قال يف كتابه ص  وليكتشفوا

قلت له: هل إمامك عنده معجزات؟ قال: نعم عنده مجيع معجزات األنبياء واألوصياء )
عليهم السالم، فماذا تريد منها؟ قلت: أريد أن يقتل هذا الطاغية شارون الذي يقتل 

غرفة واتصل بإمامه تلفونيا ، وعاد  إىل، وخيربنا مىت ي قتل وكيف ي قتل؟ فقام ودخل املسلمني
قائال : غدا   جنيبك. مث جاء مع صاحبه يف الغد وقاال: أجابنا أن اإلمام املهدي عليه السالم 

 (.مل يأذن

 10س
ً
يزعم أنه دار بينه وبين أحد األنصار،  / الشيخ الكوراني يخترع حوارا

قلت ملبعوثه: هل هو ابن اإلمام املهدي عليه السالم ) التالي: 38صفيكتب في 

ِحَم وسكت!
ْ
ف
ُ
أ
َ
 (.ووصيه الذي يحكم بعده؟ قال: نعم. قلت: فلماذا جاء قبل أبيه؟ ف

  :الجواب
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ذا ما انفرد مع خياله خيلق لنفسه بطوالت  إشر البلية ما يضحك، بعض الناس  -
منذ ما  إماماملهدي  فاإلمامكن أن يصدر من عامل، حال هذا الكالم ال مي أيكارتونية، على 
كما يزعم الشيخ الكوراين،   أبيهعام، وبالتايل السيد أمحد احلسن مل يأيت قبل  األلفيزيد على 
 هذه نقطة. 

ن رواية إ -مثال   -يتحرى الدقة فيقول  أننقطة أخرى كان على الشيخ الكوراين  -
الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املقربني، له ثالثة فإذا حضرته ) الوصية تنص على ما يلي:

أال يدل هذا (، أسامي؛ اسم كامسي واسم أيب وهو عبد اهلل وأمحد، واالسم الثال  املهدي
، فلماذا تقولون (عليه السالم)املهدي  اإلمامعلى أن دور أمحد، أو حجيته تقع بعد وفاة أبيه 

 إنه حجة اآلن؟

ال حجية له يف حياة أبيه، فال وجود  أونه ال دور أال يعين كونه بعده   إنعندها جنيبه: 
احلجة الالحق ميكن  أنالدليل ثابت على  إنملثل هذه العقيدة اليت تروجون هلا دون دليل، بل 

يكون له دور وحجية يف زمن احلجة السابق، وقد ورد هذا املعىن يف حدي  آل حممد  أن
 :(السالم معليه)

 الروايات:

قال: قال  ،(عليه السالم)عن أيب عبد اهلل : )430لصدوق يف اخلصال صروى الشيخ ا
كان يل من رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله عشر ما يسرين : (عليه السالم)أمري املؤمنني 

 :قوله( إىل) بالواحدة منهن ما طلعت عليه الشمس قال: أنت أخي يف الدنيا واآلخرة، ...
هل واملال واملسلمني يف كل غيبة، شفاعتك شفاعيت، وأنت وصيي ووارثي وخليفيت يف األ

 (.ووليك وليي ووليي ويل اهلل، وعدوك عدوي وعدوي عدو اهلل

قال: كنت يف البيت  ،عن عامر بن واثلة: )558 - 553وروى يف اخلصال كذلك ص
استخلف الناس أبا بكر وأنا واهلل أحق وهو يقول:  (عليه السالم) يوم الشورى فسمعت عليا  
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نشدتكم باهلل هل فيكم أحد قال له رسول اهلل صلى اهلل عليه قال:  ... وأوىل به منه ألمربا
 (. اخل ... وآله: "أنت اخلليفة يف األهل والولد واملسلمني يف كل غيبة

عن أبيه حممد بن علي، عن أبيه  عن جعفر بن حممد،: )652ص أيضا  ويف اخلصال 
 ،(السالم معليه)علي بن أيب طالب  ، عن أبيهعلي بن احلسني، عن أبيه احلسني بن علي

قال يل: يا  الوفاة دعاين فلما دخلت عليه (صلى اهلل عليه وآله)ملا حضرت رسول اهلل قال: 
 .(اخل .. علي أنت وصيي وخليفيت على أهلي وأميت، يف حيايت وبعد مويت

: 393 - 392ص 1حممد بن سليمان الكويف ج، وورد يف كتاب مناقب أمري املؤمنني
قال رسول اهلل صلى اهلل قال:  ،(عليه السالم)عن زيد بن علي، عن أبيه عن جده: عن علي )

. يعين بذلك أنت اخلليفة يف األهل واملال ويف املسلمني يف كل غيبة ،عليه وآله وسلم: يا علي
  (.صلى اهلل عليه وآله وسلم)يف( حياة رسول اهلل 

روى أمحد بن أعثم الكويف يف تارخيه أن : )168ص 32ج حبار األنواروقال اجمللسي يف 
 إىل...  (صلى اهلل عليه وآله)عائشة أتت أم سلمة فقالت هلا: أنت أقرب منزلة من رسول اهلل 

أتريد أن خنرج على خليفة ختاطب عبد اهلل بن الزبري(: ): أقول أن يقول: فقالت أم سلمة
واله أمر هذه  صلى اهلل عليه وآلهل اهلل رسول اهلل ومن َعِلَم املهاجرون واألنصار أن رسو 

فقالت: إن كنت مل تسمع فقد مسعته خالتك  ،األمة. فقال: ما مسعنا ذلك من رسول اهلل
هذه فاسأهلا حتدثك وقد مسعت رسول اهلل يقول لعلي بن أيب طالب: أنت خليفيت يف حيايت 

صلى ته من رسول اهلل ؟ فقالت: نعم مسع وبعد مويت من عصاك فقد عصاين أهكذا يا عائشة
 .(... اخل اهلل عليه وآله

حجة على الناس يف حال غيبة رسول  (عليه السالم)هذه األحادي  صرحية يف أن عليا  
مكن مع أ (عليه السالم)، ويف حياته وإذا أمكن هذا يف حالة علي (صلى اهلل عليه وآله)اهلل 
  غريه.
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قيل )نية فيقول التالي: / يتحدث الشيخ الكوراني عن القراءات القرآ11س

! فكيف يكون سفير  ألصحابه الخاصين: أال ترون أن إمامكم يخطئ في قراءة القرآن

املعتمد، وهو يغلط في قراءة  العاملين، وابنه إلى (عليه السالم)اإلمام املهدي 

 القرآن؟! فقد وجدنا له في تسجيل قصير غلطتين!

 بل هو قراءات
ً
فأجبته: إن الخطأ غير القراءة، !  قال بعضهم: هذا ليس غلطا

 (؟والقراءة ال بد أن تثبت عن أحد القراء املعتبرين! فسكت ولم يجب

والعجيب أن بعض املثقفين اتبعوه وكأنه سحرهم، فال يحس ) ويقول كذلك:

أحدهم أن هذا اإلمام املزعوم ال يعرف قراءة القرآن بشكل صحيح، وأنه يخطئ 

 العربية، وفي قواعدها النحوية؟! أخطاء فاضحة في مفردات اللغة 

 وابن إمام معصوم وهو 
ً
ولو استعمل أحدهم عقله لقال: كيف يكون إماما

يخطئ في قراءة القرآن، وال يعرف العربية، ويخطئ في الصفحة الواحدة عدة 

 (.أخطاء، تدل على عاميته. وهذه كتبه بين أيديهم فليقرؤوها ويحكموا بأنفسهم

ابه: من عقائدنا أن اإلمام عليه السالم يعرف لغات قيل لبعض أصحويقول: )

 (.ال يمكن أن يكون حجة على قوم وال يعرف لغتهم ألنهكل الناس 

 :الجواب

القراءات  إنوالقراءة ال بد أن تثبت عن أحد القراء املعتربين( يعين ): قول الكوراين .1
قول عجيب، ال يصدر عن  املتداولة وهي عامية هي امليزان الذي يثبت صحة القراءة، وهذا

، فقد ورد عنهم كما روى الكليين يف الكايف (السالم معليه)عامل بأحادي  أهل البيت 
جعلت فداك إنا  :قلت له: )قال ،(عليه السالم)بسنده إىل بعض األصحاب عن أيب احلسن 

م نسمع اآليات يف القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها وال حنسن أن نقرأها كما بلغنا عنك
 (.ال اقرأوا كما تعلمتم فسيجئ من يعلمكم :فهل نأمث ؟ فقال
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 - (عليه السالم)قرأ رجل على أيب عبد اهلل ) وروى فيه بسنده إىل سامل بن سلمة قال:
 :(عليه السالم)من القرآن ليس على ما يقرأها الناس؟ فقال أبو عبد اهلل  حروفا   -وأنا أستمع 

 (.الناس حىت يقوم القائم كف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ

 (عليه السالم)قرأ رجل على أيب عبد اهلل ) وروى الكليين بسنده عن سامل أيب سلمة:
 :(عليه السالم)وأنا أستمع، حروفا  من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس، فقال أبو عبد اهلل 

لقائم قرأ كتاب اهلل على كف  عن هذه القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس حىت يقوم القائم، فإذا قام ا
 (.حده

هناك قراءة ألهل البيت ختتلف عن القراءة املتداولة، وهذه  أنذن تدل على إالروايات 
القراءات مسموح هبا من باب الرخصة والتقية، وهذا ما ذهب له كثري من الفقهاء، من قبيل 

 احملقق البحراين يف احلدائق الناضرة، وغريه.

الف الروايات فقط، بل خيالف كالم علماء الشيعة كذلك، كالم الكوراين ال خي .2
القران خيالف القواعد  أنيرى  82 - 81البيان يف تفسري القرآن ص فالسيد اخلوئي يف

ألن قواعد النحو كما يقول  ؛ال خيالف كالم العرب -برأيه  -النحوية، ومع ذلك فهو 
ة القرآن هلذه القواعد غري ذات موضوعة من قبل أناس غري معصومني، وبالنتيجة فإن خمالف

 .أمهية وال تعين أنه خيالف كالم العرب

)إن القاعدة العربية املستحدثة إذا خالفت القرآن كان هذا نقضا  :وقال يف خامتة كالمه
 (.على تلك القاعدة، ال نقدا على ما استعمله القرآن

يزان الذي يعرف منه فالقواعد النحوية غري معربة عن مجيع كالم العرب، وليست هي امل
 عدمها. أوصحة القراءة 

 وابن إمام معصوم وهو يخطئ في : )الكوراني يقول  /12س
ً
كيف يكون إماما

 (. قراءة القرآن، وال يعرف العربية

 الجواب:
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والعقيدة حبسب بناءاهتم تثبت بدليل قطعي،  ،والكوراين هبذا الكالم يؤسس عقيدة
دليل عقلي تام يثبت مدعاه، وإال فهو  أوحدي  متواتر يأتينا بآية حمكمة أو  أنوعليه جيب 

! فالقرآن خيالف كالمه يف عشرات بل مئات املواضع، وكذلك  مبتدع. ومن أين للكوراين هبذا
 احلدي  ومنه ما يلي:

ورد يف كتاب مستدرك الوسائل للمريزا النوري )باب وجوب تعلم إعراب القرآن، وجواز 
 كان(:القراءة باللحن مع عدم اإلم

﴿َوَلَقدأ نَاَدانَا ن وٌح فـََلِنعأَم  :قرأ أبو عبد اهلل اآلية الكرميةعن حممد بن مسلم، قال: )
! مث قلت: جعلت فداك لو نظرت يف هذا أعين العربية، فقال:  ، قلت: نوحنوحا  : الأم ِجيب وَن﴾

 (.دعين من سهككم

فضل، لو نظرت يف  إنك رجل لكوعن حويزة بن أمساء، قال: قلت أليب عبد اهلل: )
 (.ال حاجة يل يف سهككم هذاهذه العربية، فقال: 

 (.من اهنمك يف طلب النحو سلب اخلشوعوفيه عن الصادق أنه قال: )

 (.أصحاب العربية حيرفون الكلم عن مواضعهوكذلك قال: )

أي عقيدة هذه اليت تنبين على شيء يسلب االهنماك به اخلشوع، ويؤخذ أساسها من 
 !! ن الكلم عن مواضعهأناس حيرفو 

وليس معصوم والكوراين ال يؤمن به، وهو من شهد  إمامذن عند الكوراين ليس إ اإلمام
 على نفسه.

من عقائدنا أن اإلمام عليه السالم يعرف لغات كل الناس(، ويقصد ) هو قال: أيضا   .4
كبار  أقوالهذا من عقائد الشيعة، وهذا الكالم غري صحيح، بل جهل فاضح، فهذه  أن

"القول يف معرفة  ، حتت عنوان67صعلماء الشيعة: قال الشيخ املفيد يف أوائل املقاالت: 
وأقول: إنه ليس ميتنع ذلك منهم وال واجب من جهة ) األئمة جبميع الصنايع وساير اللغات":
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صلى اهلل عليه )العقل والقياس وقد جاءت أخبار عمن جيب تصديقه بأن أئمة آل حممد 
نوا يعلمون ذلك، فإن ثبت وجب القطع به من جهتها على الثبات. ويل يف القطع قد كا (وآله

به منها نظر، واهلل املوفق للصواب، وعلى قويل هذا مجاعة من اإلمامية، وقد خالف فيه بنو 
 (.نوخبت رمحهم اهلل وأوجبوا ذلك عقال وقياسا وافقهم فيه املفوضة كافة وسائر الغالة

)معاذ اهلل أن نوجب لإلمام من : ما نصه 188 الشايف صوقال الشريف املرتضى يف
 (.العلوم إال ما تقتضيه واليته، وأسند إليه من األحكام الشرعية، وعلم الغيب خارج عن هذا

ال جيب أن يعلم اإلمام باحلرف واملهن والصناعات، وما إىل ذاك مما : )189وقال يف ص
أرباهبا، وإن اإلمام جيب أن يعلم األحكام، ال تعلق له بالشريعة. إن هذه يرجع فيها إىل 

 (. ويستقل بعلمه هبا، وال حيتاج إىل غريه يف معرفتها، ألنه ويل إقامتها، وتنفيذها

جيب أن ) :321وقال الطوسي يف "تلخيص الشايف" املطبوع مع الكتاب املذكور ص
 يتعلق بنظره كالشؤون اليت مبا يلزم احلكم فيه، وال جيب أن يكون عاملا مبا ال يكون اإلمام عاملا  

 (.ال ختصه وال يرجع إليه فيها

 ذن يلفق عقائد يتبع فيها الغالة.إالكوراين 

 وإليكم هذه الروايات اليت تنقض عقائد الكوراين املبتدعة:

إن ورد يف بصائر الدرجات: عن حبة العرين، قال: )مسعت أمري املؤمنني عليا  يقول: 
ن عمران وكانت ألواح موسى عن زمرد أخضر، فلما غضب يوشع بن نون كان وصي موسى ب

موسى أخذ األلواح من يده فمنها ما تكسر ومنها ما بقي ومنها ما ارتفع، فلما ذهب عن 
نعم، فلم يزل يتوارثها  :موسى الغضب قال يوشع بن نون أ عندك تبيان ما يف األلواح ؟ قال

ليمن، وبع  اهلل حممدا  بتهامة رهط من بعد رهط حىت وقعت يف أيدي أربعة رهط من ا
؟ قيل ينهى عن اخلمر والزنا ويأمر مبحاسن األخالق  وبلغهم اخلرب فقالوا ما يقول هذا النيب

قوله:  إىل... وكرم اجلوار، فقالوا هذا أوىل مبا يف أيدينا منا فاتفقوا أن يأتوه يف شهر كذا وكذا 
إيل  ووضعته عند رأسي فأصبحت بالكتاب  فأخذه النيب فإذا هو كتاب بالعربانية دقيق فدفعه
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وهو كتاب بالعربية جليل فيه علم ما خلق اهلل منذ قامت السماوات واألرض إىل أن تقوم 
 (. الساعة فعلمت ذلك

إن يف اجلفر أن اهلل تبارك وتعاىل ملا أنزل ألواح وفيه كذلك: عن أيب عبد اهلل، قال: )
فقال: دونك هذه ففيها علم األولني  (عليه السالم)ني مث دعا أمري املؤمنقوله:  إىل... موسى 

لست  ،وعلم اآلخرين وهي ألواح موسى وقد أمرين ريب أن أدفعها إليك، قال: يا رسول اهلل
أحسن قراءهتا، قال: إن جربئيل أمرين أن آمرك أن تضعها حتت رأسك ليلتك هذه فإنك 

ء فيها،  وقد علمه اهلل كل شي تصبح وقد علمت قراءهتا، قال: فجعلها حتت رأسه فأصبح
فأمره رسول اهلل أن ينسخها، فنسخها يف جلد شاة وهو اجلفر وفيه علم األولني واآلخرين، 

 (. وهو عندنا واأللواح وعصا موسى عندنا وحنن ورثنا النيب

ويف كتاب سليم بن قيس يف رواية طويلة عن سليم، قال: )أقبلنا من صفني مع أمري 
، فنزل العسكر قريبا  من دير نصراين، فخرج إلينا من الدير شيخ كبري (لسالمعليه ا)املؤمنني 

مجيل حسن الوجه حسن اهليئة والسمت ومعه كتاب يف يده حىت أتى أمري املؤمنني فسلم عليه 
، فناوله إياه فقال علي لرجل من ناولين كتابكقوله: مث قال له أمري املؤمنني:  إىلباخلالفة، ... 
، فأتاه مع هذا الرجل فانظر ترمجانا  يفهم كالمه فلينسخه لك بالعربية مفسرا  قم أصحابه: 

 مكتوبا  بالعربية ..اخل(.

يعرفون كل اللغات  (السالم معليه) األئمة إنبعض الروايات تقول  هناك طبعا   .5
ولكن علماء الطائفة مل يبنوا عليها عقيدة كما زعم الكوراين وهذه كتبهم شاهدة، بل نظروا 

 فيها مغاالة.  أنعلى  هلا كما ورد عن الشيخ املفيد انفا  

ال ميكن أن يكون حجة على قوم وال  ألنه: )أما استدالله العقلي املتمثل بقوله .6
 : ألموريعرف لغتهم( فغري تام، 

القرآن الكرمي بتعاليمه وهدايته عام لكل البشر وليس للعرب فقط، وهذا مما ال خيتلف  -
مجيع  إىلترمجته  إىل (صلى اهلل عليه وآله)هل اإلسالم، فلماذا مل يعمد النيب فيه اثنان من أ
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املرتمجني؟ أليس على فكر  إىللغات ممن تشملهم تكاليفه وتعاليمه؟ ملاذا ترك هذا األمر 
هداية بقية األمم غري العرب تتوقف على فهم معاين القرآن ومضامينه؟ فلماذا  املستشكل أن  
 لغاهتم؟! إىلالقرآن ترك النيب ترمجة 

هداية األمم ال تستلزم أن يكون اإلمام عارفا  جبميع لغاهتا فما دام هناك أسباب  -
 .طبيعية ميكن أن تفي هبذا الغرض، فال داعي لإلعجاز

/ يتحدث الشيخ الكوراني في كتابه عن استداللنا برواية الوصية ويزعم 13س

 هذا االستدالل باطل! أن

ل املبتيقول:   برواية الوصية وأنها تنص على أحمد )طبَّ
ً
دع وأتباعه كثيرا

)ثم يقول بعد أن ينقل نص الوصية املقدسة(: )ولم يذكر املدعي وجه  ،إسماعيل...(

اإلستدالل بها، لكن غرضه الفقرة األخيرة منها وهي التي تأمر اإلمام الثاني عشر عليه 

)ابنه أول املقربين(  إلىفاة السالم بأن يسلم الوصية أو اإلمامة عندما تحضره الو 

! وقد فسرها هذا الدجال بنفسه ألن  الذي له ثالثة أسماء أو أربعة، أحدها أحمد

إسمه أحمد وهذه هرطقة مضحكة ألن الرواية إن صحت فهي تأمر اإلمام املهدي 

عليه السالم بعد ظهوره وإقامته دولة العدل اإللهي، إذا حضرته الوفاة أن يسلمها 

ف  ابنه إلى ِ
زي 
ُ
! فزمن الرواية وتسليم الوصية أو اإلمامة يومذاك فجعلها هذا امل

لزماننا، وجعل نفسه ابن اإلمام املهدي الذي سيتسلم اإلمامة من أبيه بعد ظهوره 

وحكمه ووفاته فال الزمان ينطبق على زماننا، وال الشخص الذي تأمر الوصية 

هذا املجنون لكن الدجال يطوى  املهدي عليه السالم أن يسلمه إياها، ينطبق على

الزمان واألنساب، ويقول جدي اإلمام املهدي، ثم يقول أنا ابن اإلمام املهدي الذي 

سيرثه بعد أن يظهر ويحكم العالم، وقد سلمني اإلمامة من اآلن، وأرسلني اليكم 

م ! ثم لو صحت الرواية، فإن األمر فيها لإلما ! أليست هذه الهرطقة بعينها فأطيعوني

 عليه السالم أن يسلم اإلمامة البنه، أي املباشر(. 

 :الجواب
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 اجلواب سيكون بنقاط، وكما يلي:

الحظ أوال  القاموس الشتائمي الذي يستخدمه الكوراين يف هذا النص الذي قرأته  .1
والذي ال يتجاوز الصفحة، لتعلم كم هو منهزم نفسيا  وأخالقيا ، فضال  عن اهنزامه العلمي. 

 زيِّف،  ول بعد حذف املتكررات:فهو يق
]املبتدع، املدعي، الدجال، هرطقة مضحكة، امل

 اجملنون[!!

بطبيعة احلال مل نطبل وال نطبل، حنن طبمل املبتدع وأتباعه كثريا  برواية الوصية( : )قوله .2
وإّنا متسكنا بقوة، وحرص بالغ على وصية نبينا، وهي آخر ما صدر منه صلوات اهلل عليه، 

على كتابتها رغم املعارضة الشديدة اليت واجهه هبا  ها اختصر رسالته، وكان حريصا  وفي
البعض، ورغم أمل السم الشديد الذي كان يقطع كبده. وكيف ال هنتم بالكتاب الوحيد الذي 

؟ هذا  بالكتاب العاصم ملن متسك به من الضالل (صلى اهلل عليه وآله)وصفه رسول اهلل 
حيدة اليت تعصم األمة من الضالل إذا متسكت هبا، فهل االهتمام هبا النص هو الوثيقة الو 

؟ هل نسميه  تطبيل؟ وإذا كان األمر كذلك فماذا نسمي من فرط هبا ونعتها بأقسى النعوت
 متدين؟!

: )ومل يذكر املدعي وجه اإلستدالل هبا، لكن غرضه الفقرة األخرية منها قولهأما  .3
عشر عليه السالم بأن يسلم الوصية أو اإلمامة عندما حتضره  وهي اليت تأمر اإلمام الثاين

فريد عليه، إننا ذكرنا الوفاة اىل ابنه أول املقربني الذي له ثالثة أمساء أو أربعة، أحدها أمحد(، 
وجه االستدالل بالوصية مرات تعز على اإلحصاء، ولكن الكوراين أوهم نفسه وقارئه بأننا مل 

نفسه فرصة تزييف استداللنا، كما فعل. فنحن نستدل بالوصية على نذكر استدالال ، ليمنح 
صلى )أهنا الكتاب العاصم من الضالل ملن متسك به، فهي تنص على احلجج بعد رسول اهلل 

، فكل من ذ كر فيها فهو حجة مفرتض الطاعة، هذا هو جوهر االحتجاج (اهلل عليه وآله
اإلمامة، وما معىن عبارة "إذا حضرته الوفاة بالوصية، أما احلدي  عن مىت يتسلم كل منهم 

فليسلمها" فهذه تفاصيل، يطبل هلا ]وهنا استعمل كلمته[ من يبح  عن املغالطات، وعلى 
أي حال سبق أن أجبت عن معىن العبارة، ونقلت روايات تدل على أن احلجة الالحق ميكن 
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صلى اهلل )ورسول اهلل  (عليه السالمأن تكون له حجية يف زمن السابق كما حصل مع علي )
  ، وللتذكري فقط أذكر رواية واحدة:(عليه وآله

قال قال:  (عليه السالم): )عن أيب عبد اهلل 430روى الشيخ الصدوق يف اخلصال ص
: كان يل من رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله عشر ما يسرين (عليه السالم)أمري املؤمنني 

( :قوله إىل... ) ل: أنت أخي يف الدنيا واآلخرة،بالواحدة منهن ما طلعت عليه الشمس قا
وأنت وصيي ووارثي وخليفيت يف األهل واملال واملسلمني يف كل غيبة، شفاعتك شفاعيت، 

 (.ووليك وليي ووليي ويل اهلل، وعدوك عدوي وعدوي عدو اهلل

لى ص)وال أدري كيف جعل الكوراين األمساء أربعة وهي ثالثة ال غري كما قال رسول اهلل 
ابنه أول  إىلفإذا حضرته الوفاة فليسلمها : )(صلى اهلل عليه وآله)، وهذا كالمه (اهلل عليه وآله

الثال  املهدي،  واالسمواسم أيب وهو عبد اهلل وأمحد،  كامسي اسماملهديني، له ثالثة أسام: 
 (.وهو أول املؤمنني

إلمام عليه السالم أن )مث لو صحت الرواية، فإن األمر فيها ل: أما قول الكوراين .4
: ال شيء يف الرواية يدل على هذا أن النيب أراد فجوابهيسلم اإلمامة البنه، أي املباشر(، 

االبن املباشر، فكالم الكوراين خترص، وتقو ل بال دليل، بل إن يف الرواية ما يدل على عكس 
فإذا حضرتك الوفاة ) :(عليه السالم)يقول لعلي  (صلى اهلل عليه وآله)ما زعمه، فرسول اهلل 

فسلمها إىل ابين احلسن الرب الوصول، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابين احلسني الشهيد 
 (.الزكي املقتول

أمسى احلسن واحلسني ابنيه ومها ليسا االبنني  (صلى اهلل عليه وآله)أي إن رسول اهلل 
مان واألنساب، أم إن عقول بعض املباشرين له صلى اهلل عليه وآله! فهل رسول اهلل يطوي الز 

  الرجال قد اعوج ت؟
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:/ يتحدث الشيخ الكوراني عن 14س
ً
 )سند الرواية ال سند رواية الوصية قائال

يتم على مباني علماء الجرح والتعديل، فقد قال عنها الحر العاملي: )وروى الشيخ في 

: قاظ من الهجعةاإلي]كتاب الغيبة في جملة األحاديث التي رواها من طرق العامة( 

ففيها مجهولون لم يوثقهم أحد من علمائنا مثل: علي بن سنان املوصلي،  .[362ص

 وأحمد بن محمد بن الخليل، وجعفر بن أحمد البصري(.

 :الجواب

قبل كل شيء اسم الراوي األخري هو جعفر بن أمحد املصري، وليس البصري كما ذكره 
كما يظهر من   -يست. وإذا كان الكوراين يقصد الكوراين، الذي يبدو أنه كان ينقل كويب ب

خ من طرق العامة، فهذا يإن سند الرواية ال يتم ألن احلر العاملي قال رواها الش -عبارته 
ألن معىن كالم احلر العاملي هو أن الشيخ الطوسي نقل يف كتابه )الغيبة(  ؛تدليس واضح

أن رواية الوصية منقولة من طرق روايات بإثبات األئمة من طرق اخلاصة والعامة، وتوهم 
العامة، أي إنه أوال  مل يكن بصدد البح  يف السند، ثانيا  وقع يف وهم. إذ إن من يرجع 
 لكتاب غيبة الطوسي جيده قد وضع رواية الوصية يف خانة ما روي عن اخلاصة، أي الشيعة. 

عرف أهل عدمه فليس كل االخبار ينظر يف سندها كما ي أومسألة صحة السند  أما
العلم، فاخلرب املتواتر ال ينظر يف سنده ]والوصية متواترة كما ذكر الشيخ الطوسي نفسه فقد 

: )قلنا: أما الذي يدل على صحتها فإن الشيعة اإلمامية يرووهنا على وجه 156صقال يف 
عن سلف، وطريقة تصحيح ذلك موجودة يف كتب اإلمامية([. واخلرب احملفوف  التواتر خلفا  

ينة ال ينظر بسنده فاالعتبار يف هذه احلالة يكون للقرينة كما قال الشيخ الطوسي يف عدة بقر 
 .األصول

وعلى أي حال الوصية وصف املريزا النوري سندها باملعترب بقوله: )روى الشيخ الطوسي 
 بسند معترب عن اإلمام الصادق خربا  ذكرت فيه بعض وصايا رسول اهلل ألمري املؤمنني يف الليلة

 .(1) اليت كانت فيها وفاته ومن فقراهتا أنه قال: فإذا حضرته الوفاة ... اخل(
                                                           

 .71ص 2النجم الثاقب: ج -1
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ذا شئنا احلدي  عن ما يسمى علم الرجال الشيعي ومباين علماء اجلرح والتعديل، إأما 
 وموقفهم من رواية الوصية، فاحلدي  يطول، ولكن باختصار أقول:

متواترة ومقرونة وحديثنا هنا  أهناننسى فيها جماهيل ]ال  إنأقصى ما يقولونه عن الوصية 
 من باب مطاردة الشبهة يف عقر دارها[. 

ومعىن إهنم جماهيل هو أن كتب الرجال مل تذكرهم أصال  فتكون أعياهنم جمهولة، أو إهنا 
 النقطة التالية. إىلمل تنص عليهم بتوثيق أو تضعيف، وتكون أحواهلم جمهولة. وهذا يسلمنا 

 أوورجال  ،وفهرست الطوسي ،)رجال الطوسي :الشيعي ثالثة كتبمادة علم الرجال 
فالتوثيقات  رجال الكشيرجال ابن الغضائري، و  اهليا أضفنابل حىت لو  ،فهرست النجاشي(
املبالغة يف تضخيم العدد.  ردناأذا إومئتني راوي فقط، هذا  األلفأو  األلفاليت فيها حبدود 

من الرواة جمهولني بالنسبة لعلم الرجال الشيعي أي إن هناك عشرات، بل مئات اآلالف 
 !  املزعوم

هذا الكم اهلائل من اجملهولني يضعنا أمام نتيجة وحيدة هي أن ما يسمى بعلم الرجال 
الشيعي ال ميلك مادة متنحه حق الوجود، هذا بصرف النظر عن كونه أصال  ال شرعية له على 

تقليدا  ألبناء  (صلى اهلل عليه وآله)  آل حممد ، وهو جمرد ظنون مت حتكيمها بأحادياإلطالق
ال عالقة له بالرجال الذين نقلوا  (السالم معليه)العامة. فاملنهج الذي وجه له أهل البيت 

 .اإلطالقالروايات على 

يروي ابن أيب يعفور، مثال  قال: )سألت أبا عبد اهلل عن اختالف احلدي  يرويه من نثق 
إذا ورد عليكم حدي  فوجدمت له شاهدا  من كتاب اهلل أو من قال: به ومنهم من ال نثق به، 

 .(1)( قول رسول اهلل وإال فالذي جاءكم به أوىل به

: )جعلت فداك (عليه السالم)قال: قلت أليب عبد اهلل  ،وورد عن سفيان بن السمط
عليه ) فقال أبو عبد اهلل ،يأتينا الرجل من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث باحلدي  فنستبشعه
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ن قال لك هذا إف :قال ،ال :قلت .يقول لك إين قلت الليل انه هنار والنهار انه ليل :(السالم
  .(1)( إين قلته فال تكذب به فانك إّنا تكذبين

ذا كانت الكتب الرجالية حبد ذاهتا صاحلة، ميكن الوثوق هبا، فما بالك وهي تثري إهذا 
 الريبة!؟ وإليك أحوال الكتب:

 لكشي:كتاب ا   .أ

ثر سوى ما اختصره الشيخ الطوسي منه ومساه )اختيار أال يوجد هلذا الكتاب عني وال 
ذن هذا الكتاب ال وجود له واقعا ، وقد نص النجاشي إعرفة الرجال( وعد ه من مؤلفاته. م

يذكر رأيه اخلاص  أنالرجل ينقل روايات دون  أنغالطا  كثرية. هذا عالوة على أفيه  أنعلى 
   بالرجال.

 رجال النجاشي وفهرست الطوسي: .ب

)أما بعد، فإين وقفت على ما  ، قال النجاشي يف مقدمته:األصلهي كتب فهارس يف 
من تعيري قوم من خمالفينا أنه ال سلف  -أطال اهلل بقاءه وأدام توفيقه  -ذكره السيد الشريف 
 أبلغ غايته، لعدم ن يقول": وقد مجعت من ذلك ما استطعته، وملأ إىللكم وال مصنف ... "

 .(2) أكثر الكتب(

، خبصوص فهرست 71 - 70وقال الشيخ جعفر السبحاين كليات يف علم الرجال ص
سواء كان  اإلطالق)وعلى كل تقدير فالفهرس موضوع لبيان مؤلفي الشيعة على  الطوسي:
ل فال أو غريه. قال يف مقدمته: " فإذا ذكرت كل واحد من املصنفني وأصحاب األصو  إماميا  

بد أن أشري إىل ما قيل فيه من التعديل والتجريح، وهل يعول على روايته أو ال، وأبني اعتقاده 
من مصنفي أصحابنا وأصحاب األصول  ن كثريا  ؟ أل وهل هو موافق للحق أو هو خمالف له

ينتحلون املذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة، فإذا سهل اهلل إمتام هذا الكتاب فإنه 
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لع على أكثر ما عمل من التصانيف واألصول ويعرف به قدر صاحل من الرجال يط
 وطرائقهم". ولكنه قدس سره مل يف بوعده يف كثري من ذوي املذاهب الفاسدة(.

  :رجال ابن الغضائري

)غري أن هذين الكتابني مل  نص كالم الشيخ الطوسي بعد ذكره كتايب ابن الغضائري:
اخرتم هو رمحه اهلل، وعمد بعض ورثته إىل إهالك هذين ينسخهما أحد من أصحابنا و 
 . (1)على ما حكي بعضهم عنه(  -الكتابني وغريمها من الكتب 

نسبة  أن( 290ص 4)ذكرنا يف )ج :89ص  10وقال اغا بزرك الطهراين يف الذريعة ج
كتاب الضعفاء هذا إىل ابن الغضائري املشهور الذي هو من شيوخ الطائفة ومن مشايخ 

شيخ النجاشي اجحاف يف حقه عظيم وهو أجل من أن يقتحم يف هتك أساطني الدين ال
حىت ال يفلت من جرحه أحد من هؤالء املشاهري بالتقوى والعفاف والصالح، فالظاهر أن 
املؤلف هلذا الكتاب كان من املعاندين لكرباء الشيعة وكان يريد الوقيعة فيهم بكل حيلة ووجه، 

ج فيه بعض مقاالت ابن الغضائري متويها ليقبل عنه مجيع ما أراد فألف هذا الكتاب وادر 
 .اثباته من الوقايع والقبايح واهلل أعلم(

)واملتحصل من ذلك: أن الكتاب املنسوب إىل ابن  أما السيد اخلوئي فقد قال:
الغضائري مل يثبت بل جزم بعضهم بأنه موضوع ، وضعه بعض املخالفني ونسبه إىل ابن 

 .(2) الغضائري(

عن الشيخ فخر الدين  42ص 1ونقل السيد اخلوئي يف معجم رجال احلدي  ج
الطرحيي قوله بأن: )توثيقات النجاشي أو الشيخ حيتمل أهنا مبنية على احلدس ، فال يعتمد 

 عليها(.

: )وأنت خبري مبا بني مصنفي تلك 22ص 1وقال احملقق البحراين يف احلدائق الناضرة ج
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خبار من املدة واألزمنة املتطاولة فكيف اطلعوا على أحواهلم املوجب الكتب وبني رواة األ
و قرينة حال أو حنو أو شهرة أبنقل ناقل  -للشهادة بالعدالة أو الفسق؟ واالطالع على ذلك 

ال يسمى شهادة. وهم اعتمدوا على  -ذلك كما هو معتمد مصنفي تلك الكتب يف الواقع 
 ذلك ومسوه شهادة(.

 324ص 2أليب املعايل حممد بن حممد ابراهيم الكلباسي ج -ل الرجالية وورد يف الرسائ
وما بعدها، كالم للفاضل اخلواجوئي، خبصوص تقييمات الشيخ الطوسي هو التايل: )أن 
إخبار الشيخ بأحوال الرجال ال يفيد ظنا وال شكا يف حال من األحوال؛ تعليال بأن كالمه يف 

اضطراب كالمه: أنه يقول يف موضع: "إن الرجل ثقة"، هذا الباب حمل االضطراب. وعد من 
ويف آخر يقول: "إنه ضعيف" كما يف سامل بن مكرم اجلمال، وسهل بن زياد. وأنه قال يف 
الرجال: "حممد بن هالل ثقة" ويف كتاب الغيبة: "إنه من املذمومني". وأنه قال يف العدة: "إن 

 خالف" ويف االستبصار يف آخر الباب األول عبد اهلل بن بكري ممن عملت الطائفة خبربه بال
من أبواب الطالق صرح مبا يدل على فسقه وكذبه، وأنه يقول برأيه. وأنه قال يف االستبصار: 
"إن عمار الساباطي ضعيف ال يعمل بروايته" ويف العدة: "إن الطائفة مل تزل تعمل مبا يرويه". 

عبد اهلل بن بكري وغريه، وأخبار الواقفية مثل وأنه قد ادعى عمل الطائفة بأخبار الفطحية مثل 
مساعة بن مهران، وعلي بن أيب محزة، وعثمان بن عيسى، وبين فضال، والطاطرية، مع أنا مل 
جند أحدا من األصحاب وثق علي بن أيب محزة البطائين، أو يعمل بروايته إذا انفرد هبا؛ ألنه 

ممن ادعى عمل الطائفة على العمل خبي ، واقفي، كذاب، مذموم. وقس عليه حال غريه 
 بروايته يف كالمه املذكور(. 

كالم جنل صاحب املعامل   218ص 1ونقل أيب املعايل الكلباسي يف رسائله الرجالية ج
يف الطعن يف العالمة احللي والشيخ الطوسي من حي  كثرة تومههم يف الرجال، قال: )كما أنه 

صحيحات العالمة ؛ تعليال بكثرة ما وقع له من قد حكم النجل املشار إليه بعدم اعتبار ت
 األوهام يف توثيق الرجال. قال: نعم، يشكل احلال يف توثيق الشيخ؛ ألنه كثري األوهام أيضا (.

: )بناء على ما ذكره 34وقال السيد علي خامنئي يف األصول األربعة يف علم الرجال ص



  املهدي اإلمام أنصار إصدارات............................................  50

كثر الكتب الرجالية القدمية املعتربة الكثري من خرباء هذا الفن، إن نسخ كتاب الفهرست كأ
األخرى مثل كتاب الكشي والنجاشي والربقي والغضائري قد ابتليت مجيعا  بالتحريف 
 والتصحيف، وحلقت هبا األضرار الفادحة، ومل تصل منها ألبناء هذا العصر نسخة صحيحة(! 

 أخريا  وقع الرجاليون يف الكثري من التناقضات وهذه أمثلة منها:

 ذكر بعضها:أناقضات بين النجاشي والطوسي كثيرة الت

 :داود بن كثري الرقي 

: )داود بن كثري الرقي، موىل بين 5003رقم  329قال الشيخ الطوسي يف رجاله ص
 ، ثقة(.أسد

: ) داود بن كثري الرقي ... ضعيف 410رقم  156قال الشيخ النجاشي يف رجاله ص 
 جدا  والغالة تروي عنه(. 

 معلى بن خنيس: 

قائال : )وكان من قوام أيب  346ذكره الشيخ الطوسي يف املمدوحني يف كتاب الغيبة ص
وإّنا قتله داود بن علي بسببه وكان حممودا  عنده ومضى على منهاجه  (عليه السالم)عبد اهلل 

 وأمره مشهور(.

: )معلى بن خنيس: أبو عبد اهلل موىل 1114رقم  417وقال النجاشي يف رجاله ص
ومن قبله كان موىل بين أسد، كويف، بزاز، ضعيف  (عليه السالم)جعفر بن حممد الصادق 

 جدا ، ال يعول عليه ... (.

 :سامل بن مكرم أبو خدجية 

 : )ضعيف(.337رقم  140قال الطوسي يف الفهرست ص

 : )ثقة ثقة(.501رقم  177قال النجاشي يف رجاله ص
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 الطوسي يناقض نفسه:

 :سهل بن زياد اآلدمي الرازي 

 أبا: )سهل بن زياد اآلدمي الرازي يكىن 339رقم  140قال الطوسي يف الفهرست ص
 سعيد ضعيف ... (.

 : )سهل بن زياد اآلدمي يكىن أبا سعيد، ثقة(.5699رقم  381وقال يف رجاله ص

 :السيد الخوئي يناقض نفسه

 جعفر بن حممد بن حكيم: 

رب إبراهيم معترب ألن )ولكن قد عرفت أن خ :369شرح ص 2وثقه يف كتاب احلج ج
جعفر بن حممد بن حكيم املذكور يف السند وإن مل يوثق يف كتب الرجال ولكنه ثقة ألنه من 

 رجال كامل الزيارة(.

، فقد قال عن رواية: )على أن سندها 314شرح ص 6وضعفه يف كتاب الطهارة ج
ن يف سندها جعفر أ -ضعيف ألنه مضافا إىل أن طريق الشيخ إىل ابن فضال مل يثبت اعتباره 

 بن حممد بن حكيم ومل تثبت وثاقته(.

 املفضل بن عمر: 

)وأما املفضل بن  :340 - 339شرح ص 1السيد اخلوئي ج -كتاب الصوم  توثيقه:
 عمر: ففيه كالم طويل ... والظاهر أنه ثقة، بل من كبار الثقاة(.

روايتني )هذا ولكن ال :130شرح ص 3السيد اخلوئي ج -كتاب الطهارة  تضعيفه:
 ضعيفتان فإن يف سند أحدامها املفضل بن عمر(. 

 حممد بن أمحد بن خاقان:  

)أما من حي   :109 - 108شرح ص 4السيد اخلوئي ج -كتاب الصالة  توثيقه:
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السند ... واآلخر هو حممد بن أمحد بن خاقان أبو جعفر القالنسي املعروف حبمدان وهو 
 موثق(.

)هذه الرواية مع أهنا غري  :204ص 5احلدي  ج قال عنه يف معجم رجال تضعيفه:
ضعيفة السند، فإن حممد بن أمحد بن خاقان، وإن  -قوله  إىلقابلة للتصديق يف نفسها ... 

حكى الشيخ توثيقه، من العياشي إال أن النجاشي ضعفه، وكذلك ابن الغضائري، على ما 
 حكاه العالمة، وابن داود(. 

 املعلى بن خنيس: 

)روى الشيخ يف الصحيح عن معاوية بن  :157شرح ص 2الصالة ج كتاب توثيقه:
وأنا عنده عن السجود على  (عليه السالم)عمار قال: سأل املعلى بن خنيس أبا عبد اهلل 

القفر وعلى القري، فقال: ال بأس به، ورواه الصدوق أيضا بسنده الصحيح عن املعلى بن 
 خنيس(.

)رواية املعلى بن خنيس، عن أيب عبد  :138شرح ص 2ق 5كتاب الصالة ج تضعيفه:
 قال: "إذا سبقك اإلمام بركعة ... وهي ضعيفة السند مبعلى بن خنيس(. (عليه السالم)اهلل 

/ يقول الشيخ الكوراني إن االستدالل برواية اإلثني عشر من أبناء 15س

ل )استد ما يلي:باطل، فقد كتب بأسلوبه األخالقي املعروف  (عليه السالم)املهدي 

، فادعى أنه 
ً
الدجال بأحاديث أنه يحكم بعد املهدي عليه السالم اثنا عشر مهديا

 ابن اإلمام املهدي عليه السالم الذي يحكم بعده، وقد أرسله قبله!

أقول: نعم صح عندنا عن أهل البيت عليهم السالم أن الذي يتولى مراسم 

يرجع من األئمة عليهم دفن اإلمام املهدي هو الحسين عليه السالم وأنه أول من 

 من ولده، وقد يكونون 
ً
السالم وأنه يحكم بعد الحسين عليه السالم اثنا عشر مهديا

 من ولد املهدي عليه السالم. 
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ومن تلك األحاديث: )أول من تنشق األرض عنه ويرجع إلى الدنيا الحسين بن 

  علي، وإن الرجعة ليست بعامة وهي خاصة، ال يرجع إال من محض اإليمان
ً
محضا

 .)
ً
، بسند صحيح عن الصادق 24: صمختصر البصائر]أو محض الشرك محضا

 (.[عليه السالم

 :الجواب

 اإلماممن ولد هنم "قد يكونون" إيف كالمه هذا، يعرتف الكوراين باملهديني ويقول 
ليس "قد يكونون" كما عرب الكوراين بل إهنم هكذا حتما ،  :نا أقولأ، و (عليه السالم)املهدي 
أقرأ بعض الروايات اليت تدل على هذه احلقيقة، ولكن اآلن أريد أن أساير الكوراين ليتضح وس

 للجميع قيمة ما قاله.

 لدينا ما يلي: اآلن

 اعرتاف من الكوراين باملهديني. . 1

 . (عليه السالم)املهدي  اإلمامولدينا تقرير منه بأن املهديني قد يكونون من ولد . 2

أول من يرجع، وهو من يتوىل دفن  (عليه السالم)بأن احلسني  ضا  يقول الكوراين أي. 3
 وحيكم بعده.  (عليه السالم)املهدي  اإلمام

 يأيت دور املهديني يف احلكم.  (عليه السالم)مث بعد أن يتوىف احلسني . 4

بأن املهديني  -وهذا أمر يلزمه متاما   -هذه املعطيات تدل على أن الكوراين يعتقد 
 الرجعة دون أن يكونوا قد عاشوا يف هذه احلياة اليت حنياها، وهذا ختليط عجيب. يولدون يف

ال يرجع إال من حمض فالرجعة، كما نقل الكوراين نفسه، خاصة وليست عامة، أي 
اإلميان حمضا  أو حمض الشرك حمضا ، وبالتايل فمن يعيش يف عامل الرجعة البد أن يكون سبق 

مث تويف. وهذا ما مل يفهمه الكوراين الذي ألغى فرتة حكم املهديني له االمتحان يف دار الدنيا 
املهدي حممد بن احلسن مباشرة، بينما  اإلماماملهدي، وجعل الرجعة تقع بعد  اإلمامبعد أبيهم 
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هو  اإلماماملهدي األخري من املهديني االثين عشر، فهذا  اإلماماحلق إن الرجعة حتدث بعد 
بأنه ال عقب له، وهو من يرجع عليه احلسني ويتوىل دفنه وحيكم  الذي عربت عنه الروايات

 من بعده يف عامل الرجعة املختلف عن عاملنا احلايل.

/ دعنا نستوضح هذا األمر أكثر. ونتوضح العالقة بين عالم الرجعة وبين 16س

 ؟ (السالم معليه)املهديين 

 :الجواب

، (عليه السالم)املهدي  اإلماملدينا روايات تتحدث عن وجود مهديني حيكمون بعد 
ولدينا روايات تتحدث عن وجود عامل الرجعة. هاتان الطائفتان من الروايات احتار بأمرها 

ال هم دارسون شأهنم شأن إعرب بكلمة "علماء" من باب التساهل و أ أنابعض العلماء ]طبعا 
ضها على بعض بني هذه االحادي  فرجح بع هناك تعارضا   أنبعض العلماء رأى  ،غريهم[

وبعضهم كانت كلماته متخبطة من قبيل الكوراين الذي يقول مرة بأن هناك مهديني حيكمون 
 املهدي مباشرة. اإلمامن الرجعة ستقع بعد أومرة يقول ب ،(عليه السالم)املهدي  اإلمامبعد 

عليه )املهدي  اإلمامفاملهديون سيحكمون بعد أبيهم  ،نه ال يوجد تعارضإاحلق 
احلسني  اإلمامأخريهم يقع عامل الرجعة برجوع  موتينتهي حكمهم موت  أنوبعد  (السالم
، حي  نصت (السالم معليه). والدليل على هذا موجود يف كالم آل حممد (عليه السالم)

الذي ال عقب له، أي ال ذرية  اإلماماحلسني سريجع على  اإلمامالرواية الواردة عنهم على أن 
لديه  أننصت عشرات الروايات على  (عليه السالم)مد بن احلسن املهدي حم واإلمامله، 

 األخرياملقصود هو املهدي  وإّنا، هناك تعارضا   إنذرية، وبالتايل فليس هو املقصود حىت نقول 
 من املهديني االثين عشر.

املهدي حممد بن احلسن،  اإلماماحلسني سريجع على  اإلمام إنحني يقول الكوراين 
 اإلمامن الرجعة ستقع بعد وفاة أ إىليتوىف حيكم املهديون بعده، فهو يذهب  أنوحيكم مث بعد 

ذا كان ذلك فيلزمه أن يقول بأن املهديني سيولدون إ، و (عليه السالم)املهدي حممد بن احلسن 
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هنم مل يعيشوا يف عامل الدنيا ومل جيري عليهم امتحان يتبني من خالله  إيف زمن الرجعة، أي 
 حمضا ، وهذا خبالف الروايات متاما . اإلميان كوهنم ممن حمض

املهديين من ذرية  أنتدل على  إنها/ أود تذكيرك بالروايات التي قلت 17س

 ؟(عليه السالم)املهدي  اإلمام

 :الجواب

 الروايات كثرية، لكنها بعضها يكفي:

مام أي اإل -فإذا حضرته الوفاة : )(صلى اهلل عليه وآله)ورد يف وصية رسول اهلل  -
فليسلمها إىل ابنه أول املقربني، له ثالثة أسامي، اسم كامسي واسم أيب وهو عبد  -املهدي 

 (.  اخل ..اهلل وأمحد، واالسم الثال  املهدي، هو أول املؤمنني 

أي  -وصل  على وليك ... يف دعاء الضراب، وهو طويل، ورد فيه من فقراته: ) -
 .(..اخلن ولده ووالة عهده واألئمة م -اإلمام املهدي 

أي اإلمام  - وصل  على وليك: )(عليه السالم)يف الدعاء الوارد عن اإلمام الرضا  -
 .(..اخل ووالة عهدك واألئمة من ولده -املهدي 

روى العالمة اجمللسي يف حبار األنوار إنه وجد يف أصل قدمي من مؤلفات قدمائنا،  -
فظا  وقائدا  وناصرا  حىت تسكنه أرضك طوعا ، اللهم كن لوليك يف خلقك وليا  وحادعاء فيه: )

 (.ومتتعه منها طوال ، وجتعله وذريته فيها األئمة الوارثني

 على كالم الشيخ املفيد التالي أي/ على 18س
ً
: حال الشيخ الكوراني يقول تعليقا

ليس بعد دولة القائم ألحد دولة إال ما جاءت به الرواية من قيام ولده إن شاء )

 .(هللا

والقدر املتيقن أن هؤالء اإلثنا عشر ليسوا أئمة، بل من شيعة األئمة ) :ول يق

عليهم السالم ومن ذرية الحسين عليه السالم ويظهر أنهم من أبناء املهدي عليه 
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السالم. وبعض علمائنا يرى أن كونهم من أوالده عليه السالم خبر آحاد، كاملفيد 

 (.رحمه هللا

 اإلمامظاهرة في كون املهديين من ذرية  األدلة أي إن الشيخ الكوراني يرى أن

 نهم ليسوا أئمة؟إ(، ولكنه يقول ليه السالمعاملهدي )

قلت للصادق جعفر  :قال ،ويستدل بهذا الصدد بالرواية الواردة عن أبي بصير

 (عليه السالم)إني سمعت من أبيك  ،يا ابن رسول هللا) :(عليه السالم)بن محمد 

؟ فقالأنه قال: يكون بعد ا
ً
 ولم يقل لقائم اثنا عشر مهديا

ً
: إنما قال: اثنا عشر مهديا

، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى مواالتنا ومعرفة حقنا
ً
  (.إثنا عشر إماما

 :الجواب

املهديني خرب آحاد أو ليس كذلك حسمته الروايات اليت  أنخبصوص كون الدليل على 
كثرية   أخبارهناك  أنابق هلذا السؤال، ومنها يتبني قرأت بعضها يف جوايب على سؤالك الس

  املهدي. اإلماماملهديني من ذرية  أنتدل على 

أما زعمه بأن املهديني ليسوا أئمة فهو خبالف ما ورد يف الروايات. وأنت تذكر أن 
عربت  (عليه السالم)املهدي  اإلماماملهديني من ذرية  أنالروايات اليت سقتها كدليل على 

( فهم إذن أئمة، وهناك روايات أخرى عربت عنهم بأهنم أئمة، من ولده األئمةبأهنم ) عنهم
)... عن النيب، أنه ذكر املهدي  :42ص 2منها ما جاء يف شرح األخبار للقاضي النعمان ج

، وما جيريه اهلل تعاىل من اخلريات والفتح على يديه. فقيل له: يا رسول اهلل، كل (عليه السالم)
نعم. وما مل يكن منه يف حياته وأيامه هو كائن يف أيام األئمة من ه اهلل له؟ قال: هذا جيمع

 (.بعده من ذريته

على أن املهديني ليسوا أئمة، فهي ال تدل على  -بزعمه  -أما الرواية اليت جعلها دليال  
فإهنا ال تقوى على  -وأقول هذا جدال   -ذلك البتة، هذا من جهة، وهي حىت لو دلت 

 رضة الروايات اليت تدل على اهنم أئمة، من جهة أخرى.معا
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أما كيف أن الرواية اليت استدل هبا ال تدل على مطلبه، فالرواية مل يرد فيها ذكر أن 
  املهديني ليسوا بأئمة، أما قول اإلمام:

اثنا عشر مهديا  ومل يقل إثنا عشر إماما ، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون )إّنا قال: 
هنا يؤكد على وصف املهديني الذي نطق به أبوه  فاإلمام (، مواالتنا ومعرفة حقناالناس إىل
وتأكيد شيء ال يعد نفيا  لغريه. أي   )اثنا عشر مهديا (( املتمثل بقوله: عليه السالم)الباقر 
)إثنا يقول: إن أيب مل يستعمل وصف األئمة، فلم يقل:  (عليه السالم)الصادق  اإلمامكأن 

وإّنا استعمل وصف املهديني، فهو يريد التأكيد على اللفظ الذي نطق به أبوه (، عشر إماما  
 معني، كما فهم الكوراين ألن هذا اللفظ له مغزى وغاية مهمة، ومل يكن بوارد نفي معىن

 خطئا .

نفى أن يكون أبوه قد استعمل لفظ  اإلمام إن/ يعني تريد أن تقول: 19س

 ه لم ينِف هذا املعنى عنهم. "أئمة" وهو يذكر املهديين، ولكن

 :الجواب

املتنيب بالضبط، وألضرب هذا املثل: أبو العالء املعري لديه مقولة مشهور هي قوله: )
ينفي كون املتنيب وأبو متام شاعران،  أن( فهو ال يريد وإّنا الشاعر البحرتي وأبو متام حكيمان

     .وإّنا يريد التأكيد على صفة احلكمة اليت تشع من شعرمها

عمال وصف مهديين، ما هو تهناك مغزى وغاية من اس إن/ أنت قلت 20س

 هذا املغزى برايك؟

 :الجواب

االثين  األئمة، يعين حىت ال يتوهم أحدهم بأن املهديني هم األئمةليتميز املهديون عن 
 .(السالم معليه)املهدي حممد بن احلسن  باإلمامعشر الذين يبدأون بعلي وينتهون 
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)ولكنهم قوم من شيعتنا(،  :(عليه السالم) اإلمامب وماذا عن قول / طي21س

 نهم ليسوا أئمة؟ أيدل على هل 

 :الجواب

بأهنم من شيعة  (السالم ماعليه)ال، ال يدل على هذا، فقد ورد وصف احلسن واحلسني 
 ؟أئمةعلي، فهل يفهم الكوراين اهنما ليسا 

 وهذه هي الرواية:

عليه ))عن أيب حممد العسكري  وما بعدها: 236ص 2ورد يف االحتجاج للطربسي ج
والية العهد، دخل  (عليه السالم)أنه قال: ملا جعل املأمون إىل علي ابن موسى الرضا  (السالم

( عليه السالمبالباب يستأذنون عليك، يقولون: )حنن من شيعة علي  إن قوما   عليه آذنه فقال:
لدعواكم أنكم قال:  ؟ قالوا: ملاذا يا بن رسول اهلل قوله(: إىل... ) أنا مشغول فاصرفهمفقال: 

شيعة أمري املؤمنني ! وحيكم إن شيعته: احلسن واحلسني وسلمان، وأبو ذر، واملقداد، وعمار، 
 .(...اخلوحممد بن أيب بكر الذين مل خيالفوا شيئا من أوامره 

 وإليك هذه الرواية األخرى:

اهلل إىل نبيه فاستمسك بالذي أوحى إليك  أوحى، قال: )(عليه السالم)عن أيب جعفر 
 . (1) (انك على صراط مستقيم قال إنك على والية علي وعلي هو الصراط املستقيم

بطالن استدالله بروايتين عن / كتب الشيخ الكوراني تحت عنوان "22س

( روايتين عن 7- 4)ذكر في بيانه )  "، ما يلي، وسأنقله باختصار:أصحاب املهدي

مام املهدي عليه السالم، األولى: عن أمير املؤمنين عليه السالم فيها: )أال أصحاب اإل 

وإن أولهم من البصرة وأخرهم من األبدال(، والثانية: عن اإلمام الصادق عليه 

 السالم، فيها: )ومن البصرة أحمد( (.
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)ومن تزويره أنه نقل الروايات من كتاب معاصر هو بشارة اإلسالم،  :ويقول 

. وقد أوردناها في املعجم املوضوعي 1336سيد حيدر الكاظمي متوفى ومؤلفه ال

ي أصحابه عليه السالم وبلدانهم(. 381/ ِ
َسم 

ُ
، بعنوان: )أحاديث لم يثبت سندها ت

  وهي أربع روايات(.

ثم يشير إلى مواضع هذه الروايات في الكتب، ومنها الثالثة الواردة في دالئل 

رة: عبد الرحمن بن األعطف بن سعد، وأحمد بن )ومن البص ، وفيها:566اإلمامة/

 مليح، وحماد بن جابر، وأصحاب الكهف سبعة نفر(.

:
ً
)لو صحت الرواية فاملذكور فيها هم: أحمد بن مليح وزمياله  ويعلق عليها قائال

ابن سعد وابن جابر وهم يظهرون مع اإلمام عليه السالم، وال ينطبق أحد منهم على 

مد إسماعيل بن كويطع، وهو يدعي أنه ابن اإلمام املهدي عليه هذا املدعي، ألنه أح

 ! السالم(

 :الجواب

بالنسبة للسند تكلمنا سابقا  عن ما يسمى بعلم الرجال الشيعي، وتبينا أنه أقرب إىل 
 املهزلة منه إىل أي شيء آخر.  

 : "أنه نقل الروايات من كتاب معاصر هو بشارة اإلسالم" أقول: أما قوله

نقل عن مصدر تتداوله أيدي الناس ال يعين ما يظن الكوراين، أو ما يريد أن يغالط ال .1
  القارئ به، فهو من باب تسهيل املتابعة على الناس العاديني واملتعلمني.

إن كتاب البشارة مما شهد اجلميع له بالوثاقة ولصاحبه بالعلم. والنقل عن الكاظمي  .2
موهنا أن املنقول مت حتقيقه من عامل شيعي مشهود له، نقٌل عن حمقق شيعي، فيه زيادة مض

 الطمئنان من صحة املنقول.وبالتايل يستطيع القارئ أن جيعل هذا األمر قرينة متنحه ا
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، 566)والرواية الثالثة في دالئل اإلمامة: ص :الكوراني/ وماذا عن قول 23س

ليح، وحماد بن فيها: ومن البصرة: عبد الرحمن بن األعطف بن سعد، وأحمد بن م

 .جابر، وأصحاب الكهف سبعة نفر(

 :الجواب

صاحب كتاب )بشارة اإلسالم( ينقلها عن كتاب )غاية املرام(، وليس عن كتاب 
 )دالئل اإلمامة( كما يشري الكوراين. 

وكتاب دالئل اإلمامة الذي ذكره الكوراين، وإن كان أقدم إال أنه مبتلى بالكثري مما يوهن 
)نسخته غري تامة، حي  سقط قسم من أوله، وسنأيت إىل دليل  يه حمققه:من قيمته، قال ف

 .(1) السقط يف وصف الكتاب(

عملنا يف الكتاب: مت العمل هبذا ] ولذلك اضطر حمققه إىل تقومي الكتاب، يقول:
 الكتاب وفق املراحل واخلطوات التالية: )... يذكر ثالثة نقاط، مث يكتب(: 

بتخليصه مما ورد فيه من أخطاء النسخ والطباعة وهي   تقومي نص الكتاب وذلك .4
  .(2) [كثرية جدا إذا قيست بكتاب آخر

  وكل هذا يوهن من القيمة العلمية للكتاب كما هو معروف.

وكذلك فإن النسخ اليت اعتمدها احملقق يف إخراج الكتاب، ك تبت يف زمن متأخر عن 
اعتمدنا يف حتقيق هذا الكتاب ]  هذا الصدد:زمن تأليف كتاب )غاية املرام(. يقول احملقق يف

 على نسختني خمطوطتني وعلى مطبوعة له، وهي كما يلي:

(، جمهولة 7655النسخة املودعة يف املكتبة الرضوية مبشهد املقدسة، رقمها ) .1
التاريخ، أوهلا: )بسم اهلل الرمحن الرحيم، أخربنا القاضي أبو بكر حممد بن عمر اجلعايب(. 
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، فقال: ثالمثائة وثالثة عشر، وكل واحد يرى (عليه السالم))فذكر أصحاب القائم  وآخرها:
 )م(.  نفسه يف ثالمثائة( ورمزنا هلا ب

(، 2974النسخة املودعة يف مكتبة السيد املرعشي )رمحه اهلل( بقم املشرفة، رقمها ) .2
هر صفر من سنة على نسخة مكتوبة يف ش  هـ 1319سنة  /ربيع الثاين /12وكتبت بتاريخ: 

هـ، أوهلا: )القاضي أبو بكر حممد بن عمر اجلعايب(. وآخرها: )مت املسند بعون اهلل  1092
. وجدت هذه 1092)تعاىل( وحسن توفيقه يف سلخ شهر صفر املظفر من شهور سنة 

النسخة الشريفة يف خزانة كتب احلضرة املشرفة الغروية، وهي نسخة عتيقة جدا خبط ضعيف 
الكتاب حممد تقي الربوجردي احلائري وفق اهلل له. يف مؤرخة اثنا وعشر من  سقيم. أحقر

 )ع(.  ( ورمزنا هلا ب1319شهر ربيع الثاين سنة 

  ، ورمزنا له ب هـ 1369الكتاب املطبوع يف املطبعة احليدرية يف النجف األشرف سنة  .3
 . (1) [)ط(

، كما ذكر  ه 1103 وسنة  هـ 1100بينما مت تأليف كتاب )غاية املرام( يف بني سنة 
غاية املرام وحجة اخلصام يف تعيني اإلمام من طريق اخلاص  -23) حمققه، وهذا نص كالمه:

 .(2) ( هـ 1103وسنة   هـ 1100والعام. كتبه سنة 

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

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

)دالئل وبالنتيجة يكون االعتماد على كتاب )غاية املرام( يف الروايات املنقولة عن كتاب 
حقق. -على األقل  -اإلمامة( 

 
 أقرب إىل العلمية من االعتماد على نفس الكتاب امل
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"بطالن استدالله برواية: للقائم / كتب الشيخ الكوراني تحت عنوان 24س

 وكالمه هو التالي: اسمان"

)قال هذا الدجال: عن اإلمام الباقر )ع(: أنه قال: للقائم إسمان إسم يخفى 

 ا الذي يخفى فأحمد، وأما الذي يعلن فمحمد(. وإسم يعلن فأم

  :
ً
)أقول: يبدو أن هذا املبتدع يدعي أنه هو املهدي عليه السالم أو ثم علق قائال

يمهد لذلك، بحجة أن إسمه أحمد، واملهدي عليه السالم كجده صلى هللا عليه وآله 

دعي إسمه املعلن محمد والخفي أحمد! وعليه يمكن لكل من إسمه أحمد أن ي

 ذلك(.

 :الجواب

هذا كل ما حيسنه الكوراين؛ السباب والشتم، فال استدالل علمي وال حدي  يشي 
 بالرزانة.

، (عليه السالم)السيد أمحد احلسن ال يدعي إنه اإلمام املهدي حممد بن احلسن 
واملغالطات، وأساليب الضحك على الذقون اليت يلجأ هلا الكوراين تدل على إفالسه، وعجزه 

 مواجهة أدلة الدعوة املهدوية املباركة.عن 

أما انطباق لقب املهدي عليه فقد دلت عليه رواية الوصية اليت ذكرت إن ألمحد ابن 
اإلمام املهدي ثالثة أمساء: )عبد اهلل وأمحد واملهدي(، فمن هذه اجلهة هو ال حيتاج أن يدعي 

االثين  األئمةعيهم، بل حىت إنه املهدي. ولقب املهدي ينطبق على املهديني االثين عشر مج
عشر هم مهديون كما ورد يف الروايات. وخبصوص "أمحد" وردت روايات غري الوصية تسميه 

إنه يبايع بني الركن فقال: ) -وذكر املهدي  -فعن حذيفة، قال: مسعت رسول اهلل املهدي، 
 . (1) (واملقام، امسه أمحد وعبد اهلل واملهدي، فهذه أمساؤه ثالثتها

 فاظ هذه الرواية تشبه إىل حد بعيد ما ورد يف ذيل رواية الوصية املقدسة.وأل
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/ يبدو لي أن الشيخ الكوراني لم يفهم معنى أن يكون للمهدي اسمان 25س

 أحدهما يخفى واآلخر يعلن.

 :الجواب

 ؟ هو ما تقول. لو تساءلنا اآلن ما معىن خفاء االسم، أليس معناه إنه غري معروف ،نعم
 !؟ خفيا ، أو غري معروف، والرواية نفسها تذكره، وتقول إنه "أمحد" وكيف يكون

 / إذن هنا توجد مشكلة.26س

 :الجواب

نعم، وال خمرج إال بالقول إن املقصود من االسم ليس اللفظ، فاللفظ مذكور يف نفس 
عرب باالسم وأراد املسمى،  اإلمامالرواية كما عرفنا، وإّنا املقصود هو الشخصية، أي إن 

الشخصية خفية، وبذلك يكون معىن "للقائم امسان" أي إن هناك شخصيتان  أوفاملسمى 
حال الروايات اليت تدل على  أيينطبق على كل منها لقب القائم، ومها أمحد وحممد. وعلى 
 .األمرهذه احلقيقة كثرية جدا ، ولعلنا يف مناسبة أخرى نفصل يف هذا 

كن لكل من اسمه أحمد أن يدعي / ماذا عن قول الشيخ الكوراني: يم27س

 ذلك؟

 :الجواب

ذا كان يقصد أن بإمكان غري صاحب النص التشخيصي أن يدعيه قبل صاحبه، فهذا إ
 الكوراين يقول بأن اهلل عز وجل ال حجة له على عباده. أنيعين 

 / كيف ذلك؟ 28س

 :الجواب
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مصانة من  حجج اهلل ي عرفون بالنصوص اليت تشخصهم، فإذا كانت هذه النصوص غري
قبل اهلل، وكان ميكن لغري أصحاهبا أن يد عوها، فهذا يعين أن ال حجة هلل على العباد، إذ ما 
يدريهم أن من يدعي النص هو صاحبه حقا ، وليس منتحال  له؟ وكيف حيتج اهلل عليهم حبجة 

 قابلة لإلخرتاق؟

وهي  (عليه وآلهصلى اهلل )فما بالك، إذا كان اهلل عز وجل قد وصف وصية رسول اهلل 
بدا ، أي وصفها بأهنا  أمحد احلسن بأن املتمسك به ال يضل أالدليل الذي احتج به السيد 

 أنكتاب يعصم من متسك به من الضالل، هل ميكن ملثل هذا النص املوصوف مبا ذكرت 
 يدعيه قبل ادعاء صاحبه مدع  كاذب؟

ن اهلل عز أ إذاده بالضالل، ن من يقول بإمكان ذلك يتهم اهلل بأنه يغري عبأال شك يف 
هو إال وحي  إنعلى لسان النيب الذي ال ينطق عن اهلوى  -وجل هو من وصف الكتاب 

 -بأنه يعصم من متسك به من الضالل، والعبد ثقة منه بربه متسك به، فيكون اهلل  -يوحى 
 أن، أو قد أغرى العبد بالباطل، وهذه النتيجة تلزم الكوراين - تعاىل عن ذلك علو كبريا  

اهلل كذب على العبد حني وصف الوصية بأهنا تعصم من متسك هبا من  إنالكوراين يقول 
ن أن اهلل ضمن للعبد إالضالل، بينما هي ليست كذلك يف حقيقتها، أو لعل الكوراين يقول 

ن هو متسك بالوصية )الكتاب العاصم من الضالل ملن متسك به( إيعصمه من الضالل 
ن اهلل وعد العبد بأن يعصمه من الضالل إيقول الكوراين  خريا  أمان، أو ولكنه عجز عن الض

 أخلف وعده!! -تعاىل عن ذلك  -ن هو متسك بالكتاب، ولكنه إ

 ليخرت الكوراين من هذه االحتماالت ما ميليه عليه دينه.

وسأقرأ كالمه ليرى الناس مستوى األداء  -/ يقول الشيخ الكوراني 29س

)كما استدل الدجال بأن من صفة اإلمام املهدي عليه : يقول  -جل األخالقي لهذا الر 

 (. مشرف الحاجبين، غاير العينين، بوجهه أثرالسالم: )
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وكأنه يريد أن يقول إن اإلمام املهدي عليه السالم في وجهه أثر، وأنا في وجهي 

أثر، فأنا املهدي! وهذا موجب للسخرية، إذ كل من في وجهه اثر يمكنه أن يدعي 

 ذلك! 

ثم إن األثر في وجه املهدي عليه السالم شامة جميلة تميزه، واألثر في وجه أحمد 

 إسماعيل كويطع كما ذكروا، أثر قبيح، ولعله أثر ضربة في مناسبة ال تشرفه(.

 :الجواب

 حسبنا هذا التفاوت بيننا وكل أناء بالذي فيه ينضح.

هبكذا ّنط من االستدالالت، وكتبنا ن يستدل أحد ميكن أالكوراين يعلم قبل غريه أن ال 
ن ينفس عن احلسد الذي أمتاحة للجميع، وليس فيها هكذا استدالل، ولكن الكوراين يريد 
 ينهش قلبه، فيختلق مثل هذه املناسبات ليسب ويشتم، ال أكثر.

 .وأنت ترى أن كالمه ليس فيه أي شيء علمي ي رد عليه، فجوابه: سالما ، سالما  

 ال حيرتم)مث تراه يف تعامله وكالمه،  متهما  إيانا، مبا يلي:الرجل يكتب العجيب إن هذا 
 أصوال  وال يعرف حدودا ، حىت حدود التعامل اإلجتماعي العادي، فضال  عن اللياقات(!

الذي ذكرته الرواية ليس هو الشامة كما يزعم الكوراين،  األثرفقط أوضح للمتلقني بأن 
هو الشامة، وإال هل ميكن لعاقل أن يقول: "أثر  األثرول بأن وال أظن أكثر الناس جهال  يق

 ؟ ؟ هل الشامة تنتج عن ضربة قبيح، ولعله أثر ضربة يف مناسبة ال تشرفه" كما قال الكوراين

أقسم بأغلظ  لئن. وبالنسبة يل على استعداد (األخت)هو ما يسميه العراقيون  األثر
ي أحد أكر له ذلك هو كذب حمض، فلم يذكر له بأن ادعاء الكوراين بأن أحدا  ذ  اإلميان

يف وجه السيد طبيعي جدا ، حبي  ال تنتبه له إال إذا حبثت  األثرذلك، لسبب بسيط هو أن 
 عنه.
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حمد أالرواية تنطبق على السيد  إن/ أفهم من كالمك انك تقول 30س

 الحسن؟

 :الجواب

هنا تصف أق فيها جيد نعم هو هذا، انظر، هناك روايات كثرية تصف املهدي من يدق
، وهذا أمر لعل السيد الصدر رمحه اهلل تنبه له يف كتابه واحدا   رجلني يف احلقيقة وليس رجال  
بوضوح ال  األمريف كتبهم وعرضوا الروايات وفصلوا  األنصاراملوسوعة، وقد ذكره االخوة 

 تشوبه شائبة.

ة، فنقول لشخص / يقول الكوراني اننا نستعمل الحيلة في دليل االستخار 31س

افتح القرآن واستخر هللا فإذا خرجت االستخارة ملصلحتنا فبها، أما اذا خرجت 

 بالضد نقول له: عليك ان تصفي نيتك!؟

 :الجواب

سبق أن ذكرت لك أننا نستدل بالنص أما االستخارة والرؤيا فنحن ال نستدل هبا على 
صرا ، أي ان االستخارة مفردة يف تشخيص مصداق حجة اهلل ح وإّناالعقائدي،  األمراصل 

 من املفردات اليت تشخص حجة اهلل، كما هو حال الرؤيا والنص التشخيصي.  

ن مهمتنا تنتهي عند أ إذأما هذا الكالم الذي يتهمنا به الكوراين فهو متهافت للغاية، 
، والرؤيا بيان اجلزء النظري املتعلق باملسألة، أي أننا نبني للناس أن كال  من النص التشخيصي

الصادقة، ومثلهما االستخارة، كل هذه متثل طرقا  ميكن تشخيص حجة اهلل من خالهلا، ونقيم 
الدليل على هذا من القرآن واحلدي ، أما التطبيق، أي أن ي قدم احدهم على االستخارة، 

 . باألمرفهذا االمر متعلق به، وميكنه ان يفعله يف بيته، أو يف أي مكان، وال عالقة لنا 

 عاجز عن املواجهة العلمية احلقيقية. ألنه األساليبالكوراين يلجأ هلذه  أناحلق 
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 يقول، وسأقرأ لك 32س
ً
 من  ما كتبه، يقول:/ هو أيضا

ً
)نشر في موقعه سؤاال

زينب املوسوي، يقول: )كيف أستطيع أن أصدق بأن السيد أحمد الحسن هو 

 طرق؟ ( بأقصر الليه السالمعرسول ووص ي اإلمام املهدي )

فأجابها الدجال: )أقصر طريق لإليمان بالغيب هو الغيب، إسألي هللا بعد أن 

، أن تعرفي (صلى هللا عليه وآله)تصومي ثالثة أيام وتتوسلي بحق فاطمة بنت محمد 

الحق من هللا بالرؤيا، أو الكشف، أو بأي آية من آياته الغيبية امللكوتية سبحانه 

 لى أقصر طريق للضالل(؟وتعالى(. وهكذا دالها بغرور ع

ها بغرور، كما يزعم الشيخ الكوراني؟
 

 دال
ً
 سؤالي: هل حقا

 :الجواب

هذه املرأة، كما يتضح من سؤاهلا، تريد التعرف على طريق قصري لتشخيص املصداق، 
كيف أستطيع أن أصدق بأن السيد أمحد احلسن هو رسول ووصي اإلمام )فهي تقول: 
، أي إهنا تعرف من خالل األدلة اليت عرضتها الدعوة (الطرقبأقصر  (عليه السالم)املهدي 

، وتريد أن تعرف إن هذا العنوان (عليه السالم)املباركة بأن هناك وصي ورسول لإلمام املهدي 
محد احلسن، لذلك تسأل عن الطريق القصري املوصل لذلك، أينطبق على املصداق وهو السيد 

 اإلميانذا كان إمنه. و  اإلجابةاهلل عز وجل، وتلقي كما هو واضح هو سؤال   األقصروالطريق 
نه تعاىل يكلم عباده يف كل شيء دفع للضالل، أن يضيع عبده، و أبالغيب وبأن اهلل ال ميكن 

 دري بأي شيء يؤمن هذا الرجل! أفال 

، األنصارحد أنها جرت بينه وبين إ/ الشيخ الكوراني يروي حادثة يقول 33س

 سأقرأ لك ما كتب:

لي صاحبه وهو يحثني على اإليمان بإمامه: أال تؤمن بالقرآن؟ قلت: بلى. )قال 

قال: فاستخر هللا وافتح القرآن وانظر اآلية، فإن كانت اإلستخارة جيدة فاتبعه، وإال 

 فال.
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 في املجلس فقال له: هل أنت متزوج؟ قال: نعم. قال: 
ً
وكان أحد الفضالء حاضرا

له القرآن وقال له: هذا القرآن فاستخر هللا ؟ قال: ال. فنهض وأخذ  وصاحبك هذا

! فبهت صاحبه واسمه صالح! فقال له  تعالى على أن تطلق زوجتك وتؤثر بها أخاك

 ! خذ القرآن واستخر هللا تعالى. فلم يقبل. الشيخ: مالك أال تؤمن بالقرآن

فقال له: أنت لم تستخر على طالق زوجتك، وتريد من فالن أن يستخير على 

 دينه(؟تبديل 

 :الجواب

كمالحظة عامة أقول: هذه احلوارات اليت ضم نها الكوراين كتابه، للخيال الطفويل   .1
فيها حصة األسد. واآلن الحظ معي كيف أن حبل الكذب قصري، فالكوراين يفضح الكذبة 
اليت قاهلا قبل قليل، أي قوله إننا نقول ملن يستخري "صفي نيتك" إذا خرجت االستخارة بغري 

استخر اهلل وافتح القرآن وانظر اآلية، فإن كانت حلنا، فهو هنا يزعم أن صاحبنا قال له: "صا
 "!اإلستخارة جيدة فاتبعه، وإال فال

املهدي وصيا  امسه  لإلمامالكوراين غري ثابت لديه املفهوم، أي مل يثبت لديه أن  .2
، ناقشناها أخرىوأمور  محد يرسله قبل ظهوره، ولذلك اعرتض على الدعوة بتوقيع السمري،أ

تشخيص املصداق؟  إىليف ما مضى. واذا كان املفهوم غري ثابت لديه فكيف يتم االنتقال 
 لذلك قلت لك إن ما يرويه الكوراين من وحي خياله الطفويل. 

هذا الفاضل الذي جيالس الكوراين أمل جيد شيئا  آخر جيعله موضوعا  غري مسألة  .3
 األمريستحق أن يبهت له املرء؟ وباملناسبة هذا  األمرمث أليس هذا  التخلي عن الزوجة لآلخر!

خر يعرفه الكوراين بأنه حفيد السيد عبداحلسني آيتكرر يف كتاب الكوراين، فهناك فاضل 
 الفاضل ينسب له الكوراين ما يلي:شرف الدين، هذا احلفيد 

حمرما  ، ولو كانت دليال  يكون واجبا  أو  وأما اإلستخارة فإن الشرط يف متعلقها أن ال)
شرعيا  مطردا  كما تزعمون فهل ترضون بأن نستخري على أن تعطوين كل ما متلكون، أو أن 
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 (.تطلقوا حالئلكم فأزوجهن بآخرين

عن  فضال   -ما يقوله الكوراين والفاضالن معه، تزوير مفضوح، ومغالطة كبرية  .4
ن يبدل دينه أ لإلنسانحد أبدا  أنه ميكن فلم يقل أ -تركه للناس أالذي  األخالقيالتوصيف 

من خالل االستخارة، هذا تزييف خمجل. فاملفاهيم الدينية مصدرها النصوص، ومل يقل أحد 
ن االستخارة إو ألخذ العقائد. مث أو الرؤيا اليت يراها الناس مصدٌر للتشريع أن االستخارة، إ

والزواج، دون مربر شرعي،  ، من مسألة الطالقاألفاضلليست لعبة سخيفة حىت جيعل 
ذا كان إن هذا التسفيه والتسخيف لالستخارة والرؤيا ال يليق مبؤمن أبدا . أموضوعا  هلا. اعتقد 
ن أن يقدم برهانه العلمي، ال أتشخيصيا ، فعليه  ن تكون االستخارة دليال  أالكوراين يرفض 

؟"  ختكأن تزوجين أتقبل  يركب مراكب الوهابيني حني يناقشون زواج املتعة فيقولون: "هل
 ليتجنبوا اخلوض يف النقاش العلمي. 

، ال آلخرينن يقبلوا بتطليق زوجاهتم وتزوجيها أ األفاضلأخريا ، هؤالء الذين يطلب منهم 
شيء حيوجهم لذلك، واملفروض مبن يستخري من أجل تشخيص مصداق احلجة اليت دلت 

ية. وال أدري حقا  ما الذي تعلمه ن يكون حمتاجا  لوسيلة تشخيص شرعأعليه النصوص 
و ال يقبل بزواجها من أن من يطلق زوجته له احلق يف أن يقبل أذا كانوا يعتقدون إ األفاضل

 !األشياءغريه، وكأن املرأة شيء من 

 صاحبنا الذي يتخيله، ما يلي:34س
ً
  / الشيخ الكوراني، في حواره، يقول مخاطبا

معناها جواز الطرفين، وأنك مخير بين هذا  )المعنى لإلستخارة في العقائد، ألن

 !  وعدمه، وليس في العقائد ما أنت مخير بين اإلعتقاد بأنه حق أو بأنه باطل

فأنت عندما طلبت مني أن أستخير على اتباع أحمد الحسن، فمعناه أنك تقر 

 أني مخير بين اتباعه وعدم اتباعه ، ألنهما جائزان، فهل تقر بذلك(؟

 :الجواب

لكالم غري صحيح، فكما قلت لك ال أحد يقول جبواز االستخارة يف العقائد، هذا ا
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ن موضوعها حمدد بتشخيص املصداق، الذي ثبت مفهومه من خالل إوبالنسبة لنا نقول 
النصوص. وكذلك االستخارة ال تعين انك خمري، كما يزعم الكوراين، بل تعين إنك حمتار يف 

 عدم قبوله، وشتان بني هذا وبني التخيري.  قبول أمر، وهو املصداق املعني، أو

املهدي  اإلمامن هناك رسول من أن يثبت لك املفهوم وهو أوبكلمة أوضح أقول: بعد 
، تأيت مرحلة تشخيص هذا الرجل (صلى اهلل عليه وآله)وهو أمحد املذكور يف وصية رسول اهلل 
يف حرية بني القبول وعدم  نتأنه هو املصداق، تقع أحد أيف الواقع اخلارجي، وحني يدعي 

ن أو تقبل، كما يزعم الكوراين، بل تعين أن ترفض أ بإمكانكن أالقبول، وحريتك ال تعين 
، ألن املسألة متعلقة بالدين األمرينن تقطع إما تقبل وإما ترفض، وال يسعك إال أحد أعليك 
 ذن ما يقوله الكوراين جهل صرف.إن تقطع فيها بدليل. أوالبد 

 م الشيخ الكوراني إننا نزور النصوص، فقد كتب التالي: / يزع35س

 

)قال معتمده الشيخ ناظم العقيلي في كتاب )الرد الحاسم على منكري ذرية 

 عن بحار األنوار عن 
ً
القائم(، وهو منشور في موقعه: )جاء في بشارة اإلسالم نقال

ر ابن املهدي( سطيح الكاهن في خبر طويل جاء في أحد )إحدى( فقراته: )فعندها يظه

( وهذا يدل صراحة على أن قبل قيام اإلمام املهدي عليه 157)بشارة اإلسالم/

السالم يظهر ابن اإلمام املهدي، وهذا اإلبن هو الذي أكد عليه في أدعية أهل 

 البيت(. انتهى.

وعندما ترجع الى البحار، تجد أن هذا املزيف وصاحبه العقيلي ارتكبا خيانة 

 
ً
العبارة: )فعندها يظهر ابن النبي املهدي( فحذفا منها كلمة )النبي(  ! فأصل وتزويرا

! ويوهما أنها  فصارت )ابن املهدي( ليطبقاها على الكذاب أحمد إسماعيل كويطع

حديث عن النبي صلى هللا عليه وآله أو األئمة عليهم السالم مع أنها أثر عن سطيح 

: من الذي ينزل  ؟ قال: أنا، أو  املواد في موقع إمامك الكاهن. وقد سألت مبعوثه اليَّ

 اإلمام أحمد بن الحسن.
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 قلت له: من الذي حذف كلمة النبي من عبارة سطيح الكاهن؟ فلم يجب(.

 :الجواب

أبدا ، بل يقولون:  (أمحد بن احلسن)مالحظة مهمة قبل اجلواب: األنصار ال يقولون 
ن الكذب املخجل يف هذا ، وعلى أي حال ال أريد صرف الوقت يف بيا(أمحد احلسن)

 :  سأكتفي بالرد العلمي، ومنه يتبني حجم هذا الرجلالكالم. 

هو يتهم السيد أمحد احلسن، والشيخ ناظم العقيلي بأهنما زورا الرواية، فجعال عبارة  .1
 "ابن املهدي". اإلسالم"ابن النيب املهدي" الواردة بزعمه يف كتاب بشارة 

 قولون، فبعد أسطر يقول الكوراين ما يلي: ولكن حبل الكذب قصري، كما ي

وقد حاول صاحبه املراوغة والتشب  بأنه ال يوجد كلمة النيب يف بشارة اإلسالم. )
فأجبته: هذا كتاب متأخر، ومعناه أن كلمة النيب سقطت من الطباعة، فهل تتمسكون 

 (!إلثبات إمامة صاحبكم خبطأة من طب اع

ويقول إن ما حدث خطأ طباعي وليس تزويرا  قام به الكوراين يغري كالمه اآلن  ،ذنإ
 أحد!

م  1963والكوراين يشري يف كالمه هذا إىل ما ورد يف كتاب بشارة اإلسالم طبعة عام )
هـ( املطبعة احليدرية يف النجف األشرف، اليت وردت فيها الرواية بعبارة "ابن  1382 -

 املهدي".

 خطأ طباعي كما يزعم الكوراين؟  1963السؤال اآلن: هل ما ورد يف طبعة النجف 

م( من قبل دار 1982 -هـ  1403اجلواب: بالتأكيد ال، فالكتاب طبع بتاريخ )
 لبنان، والرواية فيه أيضا  بلفظ )ابن املهدي(. -بريوت  -الكتاب اإلسالمي 

لطبعة إذا كان يطيب للكوراين أن يتحدث عن التزوير واملزورين فليصوب سهامه ل
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، 1410اليت حققها )داود املريصابري( ونشرها قسم الدراسات اإلسالمية عام اإليرانية 
 وكذلك الطبعة اليت حققها نزار احلسن.

إن االعرتاض بأن األصل املوجود يف البحار ورد بصورة )ابن النيب املهدي( ليس  .2
يعين أنه  دقيقا  فالكاظمي صاحب كتاب )بشارة اإلسالم( ينقل أيضا  عن البحار، األمر الذي 

كانت لديه نسخة من البحار فيها )ابن املهدي( وبالتايل يكون االحتجاج بنسخة البحار 
املطبوعة اليوم من قبيل املصادرة، فاحملقق إما عثر على النسخة اليت نقل منها الكاظمي وكان 

لكاظمي ينبغي عليه إذن اإلشارة إليها، وإما مل يعثر عليها، وبالتايل كان عليه أن يأخذ نقل ا
 بنظر االعتبار، وحيقق يف مضمون الرواية.

: )ويومها أهنا حدي  عن النيب أو األئمة مع أهنا أثر عن سطيح أما قول الكوراين .3
وهو صاحب كتاب الرد  -الكاهن(، فال يدل إال على مرض يف قلب قائله، فالشيخ ناظم 

سبها أبدا  لألئمة. بل احلقيقة ينسب الرواية لسطيح وال ين -احلاسم الذي أشار له الكوراين 
 إن الكوراين هو من ينسبها لألئمة ويف نفس الكتاب، وذلك بقوله: 

)كما يظهر أن سطيحا  كان كاهنا   مميزا  وكان يصيب يف بعض ما خيرب به. لكن الذي 
يبدو من الرواية أهنا موضوعة بعد اإلسالم، وفيها مضامني أحادي  عن النيب صلى اهلل عليه 

 .واألئمة عليهم السالم، فال ميكن نسبتها اىل سطيح، فضال  عن ضعف سندها( وآله

 36س 
ً
 / يزعم الشيخ الكوراني كذلك أن السيد أحمد الحسن ارتكب تزويرا

 وخيانة، وإليك ما كتبه:

 !
ً
 واحدا

ً
 وخيانة، فوصل نصين وجعلهما نصا

ً
 )ارتكب تزويرا

ر )الباقر عليه السالم( عن : )سئل أبو جعف277فالرواية في غيبة النعماني/

ُفِسِهْم؟ فقال: يريهم في 
ْ
ن
َ
اِق َوِفي أ

َ
ِريِهْم آَياِتَنا ِفي اآلف

ُ
تفسير قول هللا عز وجل: َسن

، يعني بذلك خروج القائم هو  َحقُّ
ْ
ُه ال نَّ

َ
ُهْم أ

َ
َن ل َبيَّ

َ
ى َيت أنفسهم وفي اآلفاق، وقوله: َحتَّ

 ه(.الحق من هللا عز وجل يراه هذا الخلق البد من



 73 ..............................................وقفات مع ما كتبه املعاندون 

 
 

وهي عامة لكل الناس، وقد جعلها الدجال خاصة بأهل العراق وأهل الزوراء 

، على أنها آية عاملية ال تخص أهل 8/381 أي بغداد! بل يدل نصها في الكافي:

العراق، فعن اإلمام الصادق عليه السالم قال: )يريهم في أنفسهم املسخ ويريهم في 

هللا عز وجل في أنفسهم وفي اآلفاق، قلت  اآلفاق انتقاض اآلفاق عليهم، فيرون قدرة

؟ قال: خروج القائم هو الحق من عند هللا عز وجل.  َحقُّ
ْ
ُه ال نَّ

َ
ُهْم أ

َ
َن ل َبيَّ

َ
ى َيت له: َحتَّ

اآلفاق في اآلية آفاق السماء، وآفاق البالد التي تخرج عن طاعة طغاة العالم! لكن 

ل البيت عليهم السالم وال هو رواية عن أه الدجال جاء بنص يتعلق بالزوراء ال

وجود له في غيبة النعماني وال غيرها، فوضعه قبل الرواية ليوهم أنه جزء منها 

 وربط الرواية بأهل العراق وبغداد!

ر بدون ذكر القائل وال املصدر: )تحدث فزعة في الزوراء  ِ
فقد قال هذا املزو 

ازير(. ثم وصله برواية فيفزع الناس إلى علمائهم فيجدونهم قد مسخوا إلى قردة وخن

 غيبة النعماني والكافي! 

: 6/62له، ذكره السيوطي في الدر املنثور: ال سندبينما النص عن بغداد أثر 

 تكون في آخر الزمان وظلمة فيفزع الناس إلى 
ً
)عن مالك بن دينار قال: بلغني أن ريحا

 عن فتن ، بدون سند، نق283قد مسخوا(. واملالحم والفتن/ علمائهم فيجدونهم
ً
ال

 السليلي(.

 :الجواب

 إذن الكوراين يتهم السيد أمحد احلسن بالتزوير، بينما املزور هو الكوراين نفسه. .1

يكفيك أن تعلم إن الكوراين يتحدث عن بيان كتبه أحد األخوة األنصار، وليس السيد 
يف، وهو أحد أمحد احلسن، والبيان موجود يف مواقعنا االلكرتونية، موقعا  باسم السيد الصا

 األنصار. 

 وسأقرأ عليك املوضع الذي أشكل عليه الكوراين من البيان، وهو التايل:

ورد عن رسول اهلل ما معناه: )حتدث فزعة يف الزوراء فيفزع الناس إىل علمائهم ]
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 املصدر وهو: يوم اخلالص(. إىلفيجدوهنم قد مسخوا إىل قردة وخنازير( )وأشار يف اهلامش 

َياِة ، قال: )قلت أليب عبد اهلل: قول اهلل عز وجل: وعن أيب بصري ِزأِي يف احلأ ﴿َعذاَب اخلأ
نأيا ويف اآلخرة﴾ ما هو عذاب خزي الدنيا ؟ فقال: وأي خزي أخزى يا أبا بصري من أن  الدُّ

يكون الرجل يف بيته وحجاله، وعلى خوانه وسط عياله إذ شق أهله اجليوب عليه، وصرخوا 
ا ؟ فيقال: مسخ فالن الساعة، فقلت: قبل قيام القائم أو بعده؟ قال: ال فيقول الناس: ما هذ

 (.269بل قبله( )الغيبة للنعماين: ص

﴿َسن رِيِهمأ وعن أيب بصري، قال: سئل أبو جعفر الباقر عن تفسري قول اهلل عز وجل: 
َ هَل مأ أَنمه  احلأَ  فاِق َو يف أَنـأف ِسِهمأ َحىتم يـََتبَـنيم ، فقال: )يريهم يف أنفسهم املسخ، قُّ﴾آياتِنا يف اآلأ

ويريهم يف اآلفاق انتقاص اآلفاق عليهم، فريون قدرة اهلل يف أنفسهم ويف اآلفاق، وقوله: 
قُّ﴾ َ هَل مأ أَنمه  احلَأ ، يعين بذلك خروج القائم هو احلق من اهلل عز و جل، يراه هذا ﴿َحىتم يـََتبَـنيم

 (.269: صاخللق ال بد منه( )الغيبة للنعماين

ويف رواية: )يكون مسخ كمسخ أصحاب الرس، وذلك عند ترك األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر(، ويف رواية: )فيدعوهم إىل اإلميان فال يؤمنون، فيمسخهم اهلل إىل قردة وخنازير( 

(. وقد حدثت بداية هذه العالمات يف سلطنة عمان وقد مسعتم 275)بشارة اإلسالم: ص
مسخ الفتاة يا أهل العراق. فما بعد املسخ إال العذاب األليم، واىل هذا الوقت  ورأيتم صورة

فإن السيد أمحد احلسن وصي ومياين ورسول اإلمام املهدي يدعوكم دعوة، كما ورد يف 
 .[(239الروايات: )اليماين يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم( )غيبة النعماين: ص

ي يعرب عنه بكلمة املزور مل يذكر القائل وال املصدر، أما قوله إن صاحب البيان الذ .2
وذكر  (صلى اهلل عليه وآله)فقد اتضح لكم كذبه فالسيد الصايف ذكر القائل وهو رسول اهلل 

 املصدر وهو كتاب )يوم اخلالص(.  

: )إنه جاء بنص يتعلق بالزوراء ال هو رواية عن أهل البيت وال وجود له يف أما قوله .3
ماين وال غريها، فوضعه قبل الرواية ليوهم أنه جزء منها(. فهو تزوير آخر من غيبة النع
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فصل بني الرواية اليت نقلها باملعىن عن كتاب )يوم اخلالص( والرواية اليت الكوراين، فالبيان 
 إىل واإلشارةاىل مصدر الرواية األوىل، وهو )يوم اخلالص(،  باإلشارةنقلها عن غيبة النعماين، 

عالمة على هناية ما ن قل عنه، كما يعلم من له أدىن معرفة. مث إنه وضع عالمة فصل املصدر 
أخرى وهي النقطة ).( اليت تدل على انتهاء فقرة أو مجلة وبداية فقرة أخرى، واذا كان هذا 

  غري واضح للكوراين فانصحه أن يأخذ درسا  يف اإلمالء.

له، ذكره السيوطي يف الدر املنثور:  سندال النص عن بغداد أثر )الكوراين: أما قول  .4
 األثر، فإن هذا تالعب وتضليل، فليس هذا ()عن مالك بن دينار قال ..اخل ما ذكره 6/62

الذي نقله  األثرهو ما أراده السيد الصايف، وإّنا الرواية املوجودة يف نفس املصدر، وبعد 
كما ذكر السيد الصايف وهي   (ه وآلهصلى اهلل علي)الكوراين مباشرة، وهي رواية عن رسول اهلل 

التالية: )أخرج الرتمذي يف نوادر األصول عن أيب إمامة، قال: قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
، والكوراين (1) وسلم(: يكون يف أميت فزعة فيصري الناس إىل علمائهم فإذا هم قردة وخنازير(

  ه.تعمد نقل األثر دون الرواية ألنه مزور مأل احلقد قلب

 / يقول الشيخ الكوراني ما يلي:37س

)ينبغي التنبيه على أني لم أجد أي رواية عن أهل البيت عليهم السالم في خراب 

بغداد أو الزوراء! واملرجح عندي أن روايات ذلك موضوعة من أتباع بني أمية، 

مقابل روايات أهل البيت عليهم السالم عن تهديم الشام في عصر اإلمام املهدي 

 .(مه السال علي

 :الجواب

يف خراب بغداد!  (السالم معليه)سبحان اهلل، مل جيد الكوراين رواية عن أهل البيت 
 ولكن أين حب  يا ترى؟ 

  إليك هذه الروايات اليت تكشف عن علم هذا الرجل:
                                                           

 .62ص 6جالل الدين السيوطي: ج -الدر المنثور  -1
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ويعود دار امللك إىل : )... (عليه السالم)عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  .1
ألمور شورى من غلب على شيء فعله، فعند ذلك خروج السفياين، فريكب يف الزوراء وتصري ا

األرض تسعة أشهر يسومهم سوء العذاب، فويل ملصر وويل للزوراء وويل للكوفة والويل 
لواسط، كأين انظر إىل واسط وما فيها خمرب خيرب وعند ذلك خروج السفياين، ويقل الطعام 

نبت وال مساء تنزل، مث خيرج املهدي اهلادي املهتدي ويقحط الناس ويقل املطر، فال أرض ت
 .(1)...(  الذي يأخذ الراية من يد عيسى بن مرمي

يف لعنة اهلل وسخطه خترهبا الفنت عن بغداد: )...  (عليه السالم)قال الصادق  .2
وترتكها مجاء، فالويل هلا وملن هبا كل الويل من الرايات الصفر ورايات املغرب، ومن جيلب 

زيرة ومن الرايات اليت تسري إليها من كل قريب أو بعيد. واهلل لينزلن هبا من صنوف العذاب اجل
ما نزل بسائر األمم املتمردة من أول الدهر إىل آخره، ولينزلن هبا من العذاب ما ال عني رأت 
وال أذن مسعت مبثله وال يكون طوفان أهلها إال بالسيف، فالويل ملن اختذ هبا مسكنا  فان 

 املقيم هبا يبقى لشقائه، واخلارج منها برمحة اهلل.

واهلل ليبقى من أهلها يف الدنيا حىت يقال إهنا هي الدنيا، وإن دورها وقصورها هي اجلنة، 
وإن بناهتا هن احلور العني، وإن ولداهنا هم الولدان، وليظنن أن اهلل مل يقسم رزق العباد إال 

اهلل وعلى رسوله، واحلكم بغري كتابه، ومن شهادات الزور، هبا، وليظهرن فيها من االفرتاء على 
وشرب اخلمور و]إتيان[ الفجور، وأكل السحت وسفك الدماء ما ال يكون يف الدنيا كلها إال 
دونه، مث ليخرهبا اهلل بتلك الفنت وتلك الرايات، حىت ليمر عليها املار فيقول: ههنا كانت 

  .(2)( الزوراء

ن أيب حرب بن أيب األسود الدؤيل، عن أبيه، قاال: قال علي عن عمرو بن مشر، ع .3
مسعت حبييب حممدا  )صلى اهلل عليه وسلم( يقول: سيكون لبين عمي مدينة بن أيب طالب: )

من قبل املشرق، بني دجلة ودجيل وقطربل والصراة، يشيد فيها باخلشب واآلجر واجلص 
ا إن هالكها على يد السفياين، كأين هبا والذهب، يسكنها شرار خلق اهلل وجبابرة أميت، أم

                                                           

 .134المالحم والفتن: ص -1

 .14ص 53بحار األنوار: ج -2
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 .(1)( واهلل قد صارت خاوية على عروشها

مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول: تكون عن علي بن أيب طالب، أنه قال: ) .4
مدينة بني الفرات ودجلة يكون فيها ملك بين العباس، وهي الزوراء، يكون فيها حرب مقطعة 

ها الرجال كما تذبح الغنم، قال أبو قيس: فقيل لعلي: يا أمري يسىب فيها النساء ويذبح في
املؤمنني مل مساها رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( الزوراء ؟ قال: ألن احلرب تدور يف جوانبها 

  .(2)( حىت تطبقها

تبىن مدينة بني دجلة ودجيل، وقطربل والصراة، جتىب إليها خزائن عن رسول اهلل: ) .5
 .(3)( -يعين بغداد  -هبا األرض، خيسف 

 / في مسلسل االتهام بتزوير النصوص يقول الشيخ الكوراني:38س

َر الدجال رواية في نسب املهدي، قال في موقعه: )قال األصبغ بن نباتة:) أتيت  َزوَّ

 ينكت في األرض فقلت: يا 
ً
 عليه السالم ذات يوم فوجدته مفكرا

ً
أمير املؤمنين عليا

 منك فيهاأمير املؤمنين تنكت 
ً
؟ فقال عليه السالم: ال وهللا ما  في األرض، أرغبة

رغبت فيها وال في الدنيا ساعة قط، و لكن فكري في مولود يكون من ظهر الحادي 

، ويكون 
ً
 وجورا

ً
 كما ملئت ظلما

ً
 وعدال

ً
عشر من ولدي هو املهدي الذي يملؤها قسطا

لت: يا أمير املؤمنين، وكم له غيبة وحيرة تضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون. فق

تكون الحيرة والغيبة؟ قال عليه السالم: ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنين. 

فقلت: وإن هذا لكائن؟ قال عليه السالم: نعم كما أنه مخلوق، وأنى لك بهذا األمر 

 يا أصبغ، أولئك خيار هذه األمة مع خيار أبرار هذه العترة(. 

                                                           

، وهذا الكتاب أشرف الكوراني على جمعه، فهل كان يعلم ما 303ص 1جم أحاديث اإلمام المهدي: جمع -1

 يجمعه له جماعته.

 .64ص 1للخطيب البغدادي: ج -تاريخ الطبري  -2

 .113ص 18بحار األنوار: ج -3
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اإلمام املهدي، ألن اإلمام املهدي هو الحادي عشـر  وأضاف: )وهذا الولد هو ابن

من ولد علي عليه السالم والذي من صلبه هو من نتكلم عنه املمهد لإلمام 

 سلطانه(.

وقد ارتكب التزوير في قول أمير املؤمنين عليه السالم: )لكن فكري في مولود 

 
ً
(.  يكون من ظهري. الحادي عشر من ولدي. هو املهدي الذي يملؤها قسطا

ً
وعدال

فحذف الياء من كلمة )ظهري( فصارت العبارة: )من ظهر الحادي عشـر( وطبقها 

على نفسه وزعم أنه هو من ظهر الحادي عشر، أي اإلمام املهدي )عليه السالم(! 

فقد روت هذا الحديث مصادرنا املتعددة بالياء في كلمة ظهري، وسقطت الياء من 

ل بها! وقد جاء مبعوثه بكتاب غيبة  طبعة غيبة الطوس ي، فأخذها املبتدع وطبَّ

أنظروا! هذه رواية عن أمير املؤمنين عليه السالم تثبت ظهور ابن  الطوس ي وقال:

 اإلمام املهدي عليه السالم: )من ظهر الحادي عشـر(!

فقلت له: أنظر الى مصادر الحديث األخرى، التي هي أقدم من غيبة الطوس ي 

ود يكون من ظهري، الحادي عشر من ولدي، هو تجد فيها: )ولكن فكرت في مول

 !)
ً
 املهدي يملؤها عدال

 في مصادر  
ً
د الحروف، وكان مثبتا فهل إذا سقط حرف من الناسخ أومن منض 

عديدة، تتشبث فيه لتثبت بدعتك وإمامة إمامك؟ والحديث الذي ذكره مستفيض 

، وغيبة 219، وكفاية األثر/1/338، والكافي:120وهو في اإلمامة والتبصـرة/

 ؟ (288، وكمال الدين/69النعماني/

 :الجواب

! يتهمنا بالتزوير، ويف   ما شاء اهلل هكذا يكون اجلدل العلمي واألخالقي، وإال فال
كالمه نفسه يقول إن الياء سقطت من قبل الناسخ، أو منض د احلروف، يعين لسنا حنن من 

هذا الرجل هل يستطيع بعد اآلن أن  ! ال أدري أسقطها، وال حنن زورناها، كما كذب علينا
 يعيب على الوهابية شيئا  مل يفعله هو؟
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 ولكن هل سقطت الياء كما يزعم؟

لنالحظ أن الطوسي يروي الرواية بسندين يف كتابه الغيبة، ويف كليهما وردت عبارة: 
"من ظهر" وليس "من ظهري"، فدعوى سقوط الياء مستبعدة، هذا من جهة كتاب غيبة 

 أما الكتب األخرى فاملصادر املهمة نقلت الرواية بلفظ "من ظهر" وهي التالية: الطوسي. 

 .362ص :احلسني بن محدان اخلصييب - اهلداية الكربى .1
 .530 – 529: صاإلمامةدالئل  .2
 .209ص :الشيخ املفيد - االختصاص .3
 . فقد وضع احملقق حرف الياء بني قوسني إشارة منه إىل379ص 1ج :الكايف. 4

 عدم وجوده يف النسخة املعتمدة.

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

 هـ. 1428/ 1ط /إيران /دار ذو القرىب .أ
 هـ. 1425 /1ط /إيران /منشورات طليعة النور .ب
 هـ. 1429 /3ط /إيران /منشورات طليعة النور .ج

فظ: )من ظهري(، يف طبعة مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة بينما وردت بل
هـ. وهذا يعين إن  1422 /4ط /حتقيق وتصحيح علي أكرب غفاري /املدرسني بقم املشرفة

الياء أضيفت هلذه الطبعة. ويدل على ذلك إننا حني نتتبع من نقل الرواية عن كتاب )كمال 
( عن  113ص 1اين ينقلها يف )مكيال املكارم جالدين( سنجد أن املريزا حممد تقي األصفه

 كمال الدين بصورة )من ظهر(.

كذبا  أن   زغم: إن الكوراين كذب باهتامه لنا بالتزوير، وثبت أنه هو املزور حني النتيجة
 الرواية بلفظ "من ظهري" يف كتاب الكايف، وكمال الدين. 

هيونية وهابية يف العراق"، أخريا : من يعود للكتاب حني كان حيمل عنوان "فعاليات ص
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ضياء الزيدي  األستاذوهو موجود يف شبكة االنرتنيت، سيجد الكوراين يتهم هبذه املسألة 
الذي استدل بالرواية يف كتاب له، ولكن حقد الكوراين قاده اىل اهتام السيد أمحد احلسن هذه 

 املرة.

الشأن فهو مكذوب  وبالنسبة للحوار الذي زعم أنه أجراه من أحد األنصار يف هذا
بالكامل، ومن وحي خيال مريض، فنفس عبارات هذا احلوار خاطب هبا الكوراين شخص 

 األستاذ ضياء الزيدي، دون أن يكون قد التقاه! 

/ الشيخ الكوراني تحدث في كتابه عن اتفاق على مناظرة، ومباهلة بينه 39س

 حمد الحسن، وسأقرأ لك ما كتبه، يقول:  أوبين السيد 

سل شخصين واتفقنا على أن أرسل له من يناظره، فأرسلت له الشيخ عبد )أر 

الحسين الحلفي الى التنومة، فلم يناظره الدجال لكن قبل املباهلة، وحددوا 

موعدها على شط العرب، فنكص الدجال ولم يحضر! جاءني الشيخ عبد الحسين 

هله؟ قال: الحلفي يقول: آسف أنه هرب من املباهلة. سألته: كيف كنت ستبا

نا املكان، فقبل، وحضرت ولم يحضر. ولو  ، وعي 
ً
تواعدت معه على شط العرب غدا

حضـر كنت أنوي أن أشبك كتفي بكتفه، وأقول له: أدع أن يهلك هللا املبطل منا 

وينجي املحق، وأرمي بنفسـي وإياه في شط العرب. وأنا على يقين أني سأنجو وأنه 

 سيغرق(.

 :الجواب

 يكتبها رجل سوي على اإلطالق، فحىت الكذب ينبغي أن يتحدد بإطار هذه املهزلة ال
 من املعقولية لكي ال يكون مفتضحا  جدا .

أي شخص مطلع على ما كتبه السيد أمحد احلسن يف بياناته، وكتبه يعلم جيدا  أنه توج ه 
الء عليهم أن بالتحدي باملناظرة لكبار علماء الديانات الثالثة، أما الصغار مثل الكوراين فهؤ 

يواجهوا أنصار السيد أمحد احلسن، فما بالك بتابع للصغار مثل الشخص الذي ذكره! مهزلة 
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 حقيقية.

وباملناسبة إىل اليوم ما زال التحدي العلمي قائما ، وقد حدد السيد أمحد احلسن 
 علمية يف الفيزياء النظرية والبيولوجيا التطورية، وغريها. وأخرىموضوعات دينية 

لنسبة للمباهلة، هناك بيان أصدره السيد أمحد احلسن منذ زمن بعيد يتحدى فيه كبار وبا
 علماء الديانات الثالثة للمباهلة. وهنا البد من توضيح.

، والسيد األرضكبار علماء الديانات الثالثة يدعون اهنم هم قادة الدين اإلهلي يف   
وبالتايل فاملناصب اليت  (يه السالمعل)املهدي  اإلمام أرسلينأمحد احلسن يقول هلم لقد 

اليت  األدلةاملهدي ومن أرسله، وإذا كنتم ال تقبلون  لإلمامهي  وإّناتدعوهنا ليست لكم، 
 عرضتها عليكم وكنتم قاطعني بأنكم أهل للمناصب اليت تدعوهنا فاعملوا بقطعكم وباهلوين.

وراين، بابا  مفتوحا  ملن مسألة املباهلة هبذا التصور، فهي ليست كما يعرضها الك ،إذن
هب ودب، فهذا الشخص الذي ذكره الكوراين، بل الكوراين نفسه، ليس ممن يدعي منصبا  

 هو حلجة اهلل ]ألنه تابع لغريه ال أكثر[، وبالتايل ال معىن ملباهلته. 

أقول هذا حىت يتضح لك أن املهزلة اليت صورها الكوراين ال حقيقة هلا، وهي كذب 
 .مفضوح

 اعتقد جرت مباهلة بين السيد أحمد الحسن وبعض األشخاص./ 40س

 :الجواب

نعم صحيح، هناك بعض من ادعى منصبا  هو حلجة اهلل، مثل املتلقب بالقحطاين الذي 
زعم أنه اليماين املوعود. هذا الرجل كانت لديه صحيفة كتب فيها مباهلة للسيد أمحد 

جة ما قدمت يداه. إذ مل ميهله اهلل إال أياما  احلسن، دون سابق اتفاق بني الطرفني، وجىن نتي
 حىت هلك. 

املهدي املنتظر،  اإلماموهناك رجل ميين يدعى حممد ناصر اليماين، هذا الرجل يدعي أنه 
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، وال يؤمن اإلهليوهو ظاهر الباطل فال دليل وال حجة له، بل انه ال يؤمن مبسألة التنصيب 
 .(السالم ميهعل)حبجج اهلل على خلقه، أقصد آل حممد 

حتدي السيد أمحد احلسن فكتب يف صفحة  إىلهذا الشخص كسابقه قاده حظه العاثر 
 السيد يف الفيسبوك مباهلة للسيد أمحد احلسن، جاء فيها:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم]

من املهدي املنتظر احلق اإلمام ناصر حممد اليماين إىل السيد أمحد احلسن )مث يشتم( 
نتظر احلق الناصر حملمد رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم اإلمام ناصر حممد فأنا املهدي امل

اليماين وال أعلم بعدد أئمة أل بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وأله وسلم إال إثين عشر إمام 
وكان أوهلم اإلمام علي إبن أيب طالب عليه الصالة والسالم وخامتهم املهدي املنتظر احلق 

مد اليماين ... )ويقول(: أدعوك للم باهلة يف موقعي موقع اإلمام ناصر حممد اإلمام ناصر حم
اليماين وإن تشاء فسوف جنعلها يف هذا املوقع الذي قبلوا بيانك فإذا أتيت إىل هذا املوقع أو 
إىل موقعي للم باهلة ومن بعد أن نتباهل يف ظرف ثانية واحدة من بعد املباهلة إذا مل ميسخك 

نزير فأنا لست املهدي املنتظر احلق ومن ختلف مننا فهو كذاب إشر فال حتذفون يا اهلل إىل خ
 أصحاب هذا املوقع خطاب ناصر حممد اليماين. )وبعد أن يكتب مباهلته، يقول(: 

ومل ينزل اهلل بشأن حممد احلسن العسكري من سلطان وال بأمحد احلسن العراقي والذي 
حظر أمحد احلسن العراقي للمباهلة يف هذا املوقع أو  يسمي نفسه باليماين من سلطان وإذا

موقعي موقع اإلمام ناصر اليماين وبعد احلظور )هكذا كتبها( وهناية املباهلة يف خالل الثانية 
األوىل إذا مل يتحول أمحد احلسن اليماين إىل خنزير فقد أصبح ناصر حممد اليماين هو 

الثاين عشر من أل البيت املطهر من نسل احلسني  الكذاب اإلشر وليس املهدي املنتظر اإلمام
من بعد املباهلة ويف الثانية األوىل من بعد املباهلة  إبن علي إبن إيب طالب وإن حتول إىل خنزير

فسوف يعلم الشيعة بأن أمحد احلسن اليماين يتقابل مع شيطان رجيم ورسول شيطان رجيم 
ي سلطان فال حتذف خطايب هذا يا أيها وأن اهلل مل ينزل به وال مبحمد احلسن العسكر 

املشرف على هذا املنتدى لكي ننظر أينا الكذاب اإلشر أمحد احلسن اليماين أم ناصر حممد 
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 .اليماين ..اخل[

وكما ترى هو اشرتط على نفسه أن ال يبقى السيد أمحد احلسن بعد مباهلته ثانية 
 واحدة.

موقع الكذاب ناصر حممد، ويف  ولكن السيد أمحد احلسن كتب مباهلته ونشرها يف
 صفحته ومل حيدث له ما ادعاه ناصر حممد فاتضح هبذا إنه كذاب كما اشرتط هو بنفسه.

أيضا  هناك رجل ثال  مأل الدنيا سبابا  وشتما ، وكان يعقد حلفالت الشتائم جلسات 
ال نظري  يؤسس مظلومية ألمحد احلسن أنجيتمع فيها مع اتباعه، وقد صرح بلسانه بأنه يريد 

هلا يف التأريخ، فلم يرتك هو وأتباعه مفردة يف قاموس الشتائم مل يتلفظوا هبا، وأخريا  وقف هو 
وأتباعه ليباهلوا السيد أمحد احلسن، وكأن الشياطني تدفع هبم حلتفهم دفعا ، وفعال ، وكما 

العذاب الذي طلبوه شاهد العامل بأسره مل ميهله اهلل هو وأتباعه إال أياما  قليلة حىت نزل هبم 
 معركة هلك منهم الكثريون على إثرها. األمنبأنفسهم، فقد نشبت بينهم وبني قوى 

 فهذه مباهالت جرت، هل يتعظ منها الكوراين وأمثاله؟

 



 الوقفة الثانية

املهديون االثنا عشر مقام / مع الشيخ حممد السند يف كتابه

 الرجعة لالئمة االثين عشر

)أسند الشيخ أبو جعفر الطوسي  عاملي فقد قال يف الصراط املستقيم:علي بن يونس ال
سيكون بعدي اثنا عشر برجاله إىل علي أن النيب عند وفاته أمال عليه وصيته، ويف بعضها: )

إماما  أوهلم أنت، مث عد  أوالده، وأمر أن يسلمها كل إىل ابنه، قال: ومن بعدهم اثنا عشر 
ثين عشر بعد االثين عشر شاذة، وخمالفة للروايات الصحيحة املتواترة (. قلت: الرواية باالمهديا  

الشهرية بأن ه ليس بعد القائم دولة، وأن ه مل ميض من الدنيا إال أربعني يوما  فيها اهلرج، وعالمة 
خروج األموات، وقيام الساعة، على أن  البعدية يف قوله: من بعدهم ال تقتضي البعدية الزمانية  

ِديِه ِمن بـَعأِد اللمِه﴾اىل: كما قال تع  .كوهنم يف زمان اإلمام وهم نوابه  فجاز ﴿َفَمن يـَهأ

 حيث زعم أن  ما / 1س
ً
 غريبا

ً
في كتابه هذا ذهب الشيخ محمد السند مذهبا

 بخصوص املهديين ُيراد منه التعبير عن معنى الرجعة، 
ً
ورد من روايات كثيرة جدا

ة عناوين وأسماء ولكن )بلسان غير عنوان الرجعة أو الكرَّ  ة أو األوبة وغير بقي 

 الرجعة( كما يقول.

فاملهديون اإلثنا عشر الذين ذكرت الروايات مجيئهم بعد األئمة اإلثني عشر يراد 

ة االثنا عشر ولكن بعد رجوعهم  -برأي الشيخ محمد السند  -منهم  نفس األئم 

د وآل مح تهم بعد املوت إلى الدنيا إلقامة دولة محم  دوكرَّ  ! م 

 الجواب:

ال شك يف أن  االنطباع السريع الذي يتبادر لكل من يقرأ كالم الشيخ سيتجسد بصورة 
عالمة استفهام كبرية، مع الكثري من االستغراب، باعتبار أن  التعبري عن )الرجعة( مبصطلحات 
 من قبيل )الكرة(، و)األوبة(، أمر مستساغ، وطبيعي متاما ، حبي  ال جند أنفسنا حباجة
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لتوضيح شيء ما ألحد ما، فالكرة واألوبة هلما الداللة ذاهتا اليت لكلمة الرجعة، فاجلميع تشري 
إىل معىن واحد هو أن  أناسا  كانوا يعيشون يف عامل الدنيا مث توفوا وسيعودون بعد موهتم. لكن 

ال عالقة هلا  غري املستساغ، وغري الطبيعي أن يتم التعبري عن هذا املعىن بكلمة بعيدة كليا ، بل
 البتة باملعىن الذي ذكرناه، فأين كلمة )املهديون( من كلمات مثل )الكرة، األوبة، الرجعة( ؟

الشيخ السند يقول ان هناك حكم ومغازي اقتضت التعبير بكلمة / 2س

 )املهديون( عن معنى الرجعة؟

 الجواب:

ه كالمه فحاول ن الشيخ السند شعر مبقدار التمحل الكبري الذي ينطوي عليأاعتقد 
التخفيف من وقعه على القارئ بزعمه أن مثة )ِحَكم ومغازي( اقتضت التعبري بكلمة 
)املهديون( للتعبري عن معىن الرجعة! كيف ألحد أن يتعامل جبدية مع هذه الفكرة الغريبة 

 القائلة بأن التعبري مبا ال عالقة له بالشيء ينطوي على حكمة ومغزى!؟

م واملغازي املزعومة يذكر الشيخ حكمتين، أو مغزيين؛ فيما يتصل بالحك/ 3س

اعتمدوا التعبير الكنائي عن الرجعة حيث إنَّ عقيدة  األئمةن إاألولى، يقول عنها: 

الرجعة تعني مشروع إقامة الدولة لدى أهل البيت وإبراز هذا املشروع بمكان من 

 الخطورة السياسية واألمنية، فما جوابك عن هذه النقطة؟

 واب:الج

. إن  مشروع إقامة الدولة لدى أهل البيت غري متوقف على الرجعة، بل هو معد  1
للتحقيق يف كل زمان، ولكن الظروف التأرخيية، وتعلق هذا املشروع بتوفر القابل املناسب 
جعله مؤجال  إىل حني ظهور قائمهم وليس إىل زمن الرجعة، كما يظن الشيخ السند. بل 

اهلل قد قرب هذا  سه يستشهد بأحادي  من قبيل: )فال تعجلوا فوَ سنرى الشيخ السند نف
األمر ثالث مرمات فأذعتموه، فأخمره اهلل(. وهل ختفى داللة مثل هذا احلدي  على معىن أهنم 
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يف حالة تطلع دائب ودائم لتحقيق اهلدف اإلهلي املقدس املتمثل بإقامة دولة العدل اإلهلي، 
 طعتهم السيوف والسموم، أألجل التعبريات الكنائية الباردة؟وإال بربك قل يل ألي شيء ق

قد ذكرت نصا  وبصراحة   (السالم معليه). الكثري جدا  من الروايات الصادرة عنهم 2
كاملة أن  هلم دولة يقيمها مهديهم، ومثلها الروايات اليت صرحت بالرجعة، فالعقيدة باملهدي 

ة ليستا مما خفي عن الناس حىت ي قال إهنم اختاروا ودولته املباركة، ومثلها العقيدة بالرجع
 الطريق الكنائي يف التعبري عنها لدواعي أمنية وسياسية؟

عن الرجعة وجييبه اإلمام عنها دون  (عليه السالم)وها هو املأمون يسأل اإلمام الرضا 
، فما : )... فقال املأمون: يا أبا احلسن218ص 1ج - حرج، فقد ورد يف عيون أخبار الرضا

إهنا حلق قد كانت يف األمم السالفة ونطق به : (عليه السالم)تقول يف الرجعة. فقال الرضا 
يكون يف هذه األمة كل ما كان يف األمم  (صلى اهلل عليه وآله)القرآن، وقد قال رسول اهلل 

 .. اخل(.السالفة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة 

الصواب، فالتعبري باملهديني أخطر  إىلقرب أن لكا األمر. لو أن الشيخ السند قلب 3
حتما من التعبري بكلمة الرجعة، الن التعبري باملهديني يعين بأن هناك دولة سيحكم فيها آل 

 حممد كما قال هو.

حمصور بالتعبريات الكنائية فهل يريد ان يقول انه وحده من ميلك  األمرذا كان إو  .4
 ال يفهمون؟ ألعداءواعبقرية فهم التعبريات الكنائية، 

و املغزى الثاني، برأي الشيخ السند هو: إن التعبير بكلمة أالحكمة / 4س

ة أهل البيت،  )املهديون( إشارة إلى أنَّ هذا املقام من املقامات التي يصل إليها أئم 

 وهم موعودون بها من قبل هللا تعالى؟

 الجواب:

م مرتبط بإقامة الدولة، فقد قال يف نعم، ما يقصده الشيخ السند هو أن  )املهديون( مقا
: )أنم عنوان املهدي واملهدي ون له تفسري مستفيض بل متواتر يف روايات أهل بعض مواضع حبثه
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هو كاألصل يف معناه ويراد به اإلمام من األئم ة االثين عشر عندما  السالم( م)عليهالبيت 
(. وقال يف موضع آخر: )ومعىن سالمال معليهيقيم الدولة الظاهرة املمك نة لدولة آل حمم د 

كمقام خاص    السالم( م)عليهوصف ومنصب عنوان املهدي لألئم ة االثين عشر أهل البيت 
ملن يقيم دولة حمم د وآل حمم د يف اإلعالن الظاهر وبنحو  تبقى مستمر ة إىل يوم القيامة(. وقال  

شر أنفسهم، فلهم مقام املهدوية كذلك: )فاملراد باملهديني االثين عشر هم األئم ة االثين ع
 بعد تسن مهم أصل مقام اإلمامة من دون دولة ظاهرة معلنة(.

شيء  (السالم معليه)ما زعمه من تفسري مستفيض، بل متواتر يف روايات أهل البيت 
: )عدة 536ص 1تومهه على ما يبدو، فالنصوص تنحو منحى مغايرا ، فقد ورد يف الكايف ج

بن حممد بن عيسى، عن علي بن احلكم، عن زيد أيب احلسن، عن  من أصحابنا، عن أمحد
وهو باملدينة، فقلت له: علي  نذر  (عليه السالم)احلكم بن أيب نعيم، قال: أتيت أبا جعفر 

بني الركن واملقام إن أنا لقيتك أن ال أخرج من املدينة حىت أعلم أنك قائم آل حممد أم ال، 
 يا حكم، وإنك هلهنا بعد.وما ، مث استقبلين يف طريق فقال: فلم جيبين بشيء، فأقمت ثالثني ي

، فلم تأمرين ومل تنهين عن شيء ومل جتبين بشيء ؟  فقلت: نعم إين أخربتك مبا جعلت هلل علي 
فقلت:  سل عن حاجتك،: (عليه السالم)فغدوت عليه فقال  بكر علي  غدوة املنزل.فقال: 

بني الركن واملقام إن أنا لقيتك أن ال أخرج من املدينة  إين جعلت هلل علي  نذرا  وصياما  وصدقة
حىت أعلم أنك قائم آل حممد أم ال، فإن كنت أنت رابطتك، وإن مل تكن أنت سرت يف 

كلنا قلت: فأنت املهدي ؟ قال:   يا حكم، كلنا قائم بأمر اهلل.األرض فطلبت املعاش، فقال: 
كلنا صاحب السيف ووارث السيف. قلت: فأنت صاحب السيف ؟ قال:   هندي إىل اهلل.

يا حكم،  قلت: فأنت الذي تقتل أعداء اهلل ويعز بك أولياء اهلل ويظهر بك دين اهلل ؟ فقال: 
كيف أكون أنا وقد بلغت مخسا  وأربعني ]سنة[؟ وإن  صاحب هذا األمر أقرب عهدا  باللنب 

 (.مين وأخف على ظهر الدابة

ملهدي( يف هذه الرواية مبعىن الذي يهدي إىل اهلل، يفسر )ا (عليه السالم)اإلمام الباقر 
 وأين هذا مما زعمه الشيخ السند ؟
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 .(1)بل ورد يف كثري من الروايات إن  املهدي إّنا مسي مهديا  )ألنه يهدي ألمر قد خفي(

مهديون يف حياهتم يف هذه الدنيا وليس يف  (السالم معليه) األئمةن أوورد يف الروايات 
ن مقام املهدية بالنسبة لالئمة هو إما يزعم الشيخ السند، الحظ هو يقول الرجعة فقط ك

بالنسبة للسند. بينما الروايات وسنقرأ بعضها  ي انه ليسوا مهديني فعال  أمقام موعودون به 
 سيستدل هبا. ألنهالحقا 

ن "املهديون" وصف يطلق على من يقيم إوحىت لو جارينا السند يف خترصه وقبلنا قوله 
ن هذا أذا كان السند يتوهم إ إالاالثين  األئمةن يكون املقصود منه هم أة، فهذا ال يستلزم دول

 العامل ال تقام فيه دول آلل حممد، وهذا يف احلقيقة هو ما يراه كما سنعرف.

 يقول الشيخ السند عن رواية الوصية، تحت عنوان )املغالطة في الرواية(:/ 5س

ٌم: إنَّ هذه الرواية دا ة إلى ابٍن له )توه  م الوصي 
 
ة على أنَّ اإلمام الثاني عشر يسل

 
ل

في هذه الفقرة: "فإذا حضرته  )صلى هللا عليه وآله(ثالثة أسماء، فيكون قول النبي 

ل املهديين" بإرجاع الضمير في "إذا حضرته" إلى اإلمام  مها إلى ابنه أوَّ
 
الوفاة فليسل

، وأنَّ هذه )عليه السالم(عشر الثاني  الثاني عشر، وكذلك ضمير "ابنه" إلى اإلمام

 الثالثة أسماء هي أسماء البن اإلمام الثاني عشر(.

ومعنى كالم الشيخ هذا إن  من يفهم عودة الضمير )الهاء( في كلمة )حضرته(، 

بالنتيجة أن   ، ويرى (عليه السالم) الحسنوكلمة )ابنه( إلى اإلمام املهدي محمد بن 

 لإلمام محمد 
ً
بن الحسن ستؤول له مقاليد األمر بعد وفاة أبيه، فهو هناك ابنا

واهم !! أما ملاذا هو واهم فسنسمع الجواب من الشيخ السند، يقول تحت عنوان 

 )دفع التوهم(:

هذا اإلرجاع للضمير إلى اإلمام الثاني عشر خطأ فاحش في تركيب عبارات )

مام الحادي عشر، اإلمام الجمل وسياقاتها، فإنَّ الصحيح أنَّ الضمير يرجع إلى اإل 

                                                           

وري: الفتال النيساب -؛ وروضة الواعظين 161 – 160ص 1الشيخ الصدوق. ج -انظر: علل الشرائع  -1

 ، وغيرها.471الشيخ الطوسي: ص -؛ وكتاب الغيبة 265 – 264ص
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 (عليه السالم)، أي إذا حضرت اإلمام العسكري )عليه السالم(العسكري الحسن 

مها إلى ابنه اإلمام الثاني عشر 
 
الذي له ثالثة أسماء وهو  (عليه السالم)الوفاة فليسل

ل املهديين، واإلمام الثاني عشر له ثالثة أسماء: اسم كاسم  اإلمام الثاني عشر أوَّ

د، واالسم اآلخر عبد هللا وأحمد، والثالث وهو اللقب املهدي، وهو اإلمام الن بي  محم 

ل املؤمنين، وفي بعض النسخ: "اسم كاسمي واسم أبيه وهو عبد هللا"،  الثاني عشر أوَّ

هللا،  عبد (عليه السالم)وعلى هذه النسخة يكون اسم اإلمام الحسن العسكري 

ن وجه كون اإلمام الثاني ع ل املؤمنين(.وسنبي  ل املهديين وأوَّ  شر أوَّ

  :الجواب

 (عليه السالم)ملاذا يكون إرجاع الضمري )اهلاء( إىل اإلمام املهدي حممد بن احلسن 
 خطأ فاحشا ، أليس هذا هو الظاهر من العبارة، وبوضوح ال تكاد ختطئه عني؟ لنقرأ الرواية:

ن أبيه ذي الثفنات سي د العابدين، )عن أيب عبد اهلل جعفر بن حمم د، عن أبيه الباقر، ع
قال رسول اهلل ، قال: (عليه السالم)عن أبيه احلسني الزكي الشهيد، عن أبيه أمري املؤمنني 

: يا أبا احلسن، )عليه السالم(يف الليلة اليت كانت فيها وفاته لعلي  (صلى اهلل عليه وآله)
وصيمته حىتم انتهى إىل هذا  (هصلى اهلل عليه وآل)أحضر صحيفة ودواة، فأملى رسول اهلل 

املوضع. فقال: يا علي، إنمه سيكون بعدي اثنا عشر إماما ، ومن بعدهم اثنا عشر مهديا ، 
فأنت يا علي أومل االثين عشر إماما ، مس اك اهلل تعاىل يف مسائه: عليا  املرتضى، وأمري املؤمنني، 

هدي، فال تصحُّ هذه األمساء ألحد غريك. والصد يق األكرب، والفاروق األعظم، واملأمون، وامل
يا علي، أنت وصي ي على أهل بييت حي هم ومي تهم، وعلى نسائي فمن ثبمتها لقيتين غدا ، ومن 
طلمقتها فأنا بريء منها، مل تَرين ومل أَرها يف عرصة القيامة، وأنت خليفيت على أم يت من بعدي. 

ن الرب  الوصول. فإذا حضرته الوفاة فليسل مها إىل فإذا حضرتك الوفاة فسل مها إىل ابين احلس
ابين احلسني الشهيد الزكي املقتول. فإذا حضرته الوفاة فليسل مها إىل ابنه سي د العابدين ذي 
الثفنات علي. فإذا حضرته الوفاة فليسل مها إىل ابنه حمم د الباقر. فإذا حضرته الوفاة فليسل مها 

ضرته الوفاة فليسل مها إىل ابنه موسى الكاظم. فإذا حضرته إىل ابنه جعفر الصادق. فإذا ح
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الوفاة فليسل مها إىل ابنه علي الرضا. فإذا حضرته الوفاة فليسل مها إىل ابنه حمم د الثقة التقي. 
فإذا حضرته الوفاة فليسل مها إىل ابنه علي الناصح. فإذا حضرته الوفاة فليسل مها إىل ابنه 

 م)عليهته الوفاة فليسل مها إىل ابنه حمم د املستحفظ من آل حمم د احلسن الفاضل. فإذا حضر 
فذلك اثنا عشر إماما . مث  يكون من بعده اثنا عشر مهديا  فإذا حضرته الوفاة  السالم(

فليسل مها إىل ابنه أومل املقرمبني، له ثالثة أسامي: اسم كامسي، واسم أيب وهو عبد اهلل وأمحد، 
 (.ي وهو أومل املؤمننيواالسم الثال  املهد

الحظوا أن  سياق العبارة هو التايل: )مث  يكون من بعده اثنا عشر مهديا  فإذا حضرته 
الوفاة فليسل مها إىل ابنه أومل املقرمبني( فاملشار إليه بعبارة )إذا حضرته الوفاة( هو من يكون 

 (عليه السالم)احلسن  بعده إثنا عشر مهديا ، فمن هو هذا؟ إنه اإلمام املهدي حممد بن
بطبيعة احلال، فهو متام اإلثين عشر إماما  )فذلك اثنا عشر إماما ( ومن بعده املهديون اإلثنا 
عشر. وبطبيعة احلال الذي حتضره الوفاة هو من يسلمها إىل ابنه، فيكون الضمري )اهلاء( عائد 

اإلثين عشر مهديا . اعتقد  ، واالبن هو أول(عليه السالم)على اإلمام املهدي حممد بن احلسن 
األمر واضح للغاية وال حيتاج إىل مزيد شرح وبيان، ولكن ملاذا يريد الشيخ السند أن جيعل من 
هذا األمر الواضح مسألة بالغة التعقيد، وتستدعي عمقا  حتليليا  يطيح بكل ثوابت العقل 

 السليم، ومعه العقائد السليمة؟ 

(، كما يعربون، ونرى هل املسألة معقدة فعال ، أم ولكن تعالوا نستخدم )حساب العرب
)فإذا حضرتك الوفاة فسل مها إىل ابين احلسن( الذي  إهنا ببساطة )حساب العرب( ! انظروا:
. )فإذا حضرته الوفاة فليسل مها إىل ابين (عليه السالم)حتضره الوفاة هنا هو اإلمام علي 

. )فإذا حضرته الوفاة (عليه السالم) حلسناحلسني(، الذي حتضره الوفاة هنا هو اإلمام ا
فليسل مها إىل ابنه سي د العابدين ذي الثفنات علي( الذي حتضره الوفاة هنا هو اإلمام احلسني 

. )فإذا حضرته الوفاة فليسل مها إىل ابنه حمم د الباقر( الذي حتضره الوفاة هنا هو (عليه السالم)
رته الوفاة فليسل مها إىل ابنه جعفر الصادق( الذي . )فإذا حض(عليه السالم)اإلمام السجاد 

. )فإذا حضرته الوفاة فليسل مها إىل ابنه (عليه السالم)حتضره الوفاة هنا هو اإلمام الباقر 



 91 ..............................................وقفات مع ما كتبه املعاندون 

 
 

. )فإذا حضرته (عليه السالم)موسى الكاظم( الذي حتضره الوفاة هنا هو اإلمام الصادق 
عليه )حتضره الوفاة هنا هو اإلمام الكاظم الوفاة فليسل مها إىل ابنه علي الرضا( الذي 

. )فإذا حضرته الوفاة فليسل مها إىل ابنه حمم د الثقة التقي( الذي حتضره الوفاة هنا هو (السالم
. )فإذا حضرته الوفاة فليسل مها إىل ابنه علي الناصح( الذي حتضره (عليه السالم)اإلمام الرضا 

. )فإذا حضرته الوفاة فليسل مها إىل ابنه احلسن (سالمعليه ال)الوفاة هنا هو اإلمام اجلواد 
. )فإذا حضرته الوفاة (عليه السالم)الفاضل( الذي حتضره الوفاة هنا هو اإلمام اهلادي 
( الذي حتضره الوفاة هنا هو السالم معليهفليسل مها إىل ابنه حمم د املستحفظ من آل حمم د 

ذا حضرته الوفاة فليسل مها إىل ابنه أومل املقرمبني( . )فإ(عليه السالم)اإلمام احلسن العسكري 
، فما رأيكم هل (عليه السالم)الذي حتضره الوفاة هنا هو اإلمام املهدي حممد بن احلسن 

 هذه احلقيقة أوضح، أم الشمس يف يوم عرسها؟

 يسوق الشيخ السند جملة من الشواهد على هذا التفسير./ 6س

ل: ما ورد في ) ة روايات من الفريقين أنَّ الذي له أسماء ثالثة الشاهد األوَّ عدَّ

 :)عليه السالم(هو نفس اإلمام الثاني عشر 

فقد روى الشيخ الطوس ي في كتاب الغيبة عن الفضل بن شاذان، عن  -1

إسماعيل بن عياش، عن األعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة، قال: سمعت رسول 

ه يبايع بين الركن واملقام، اسمه أحمد وعبد هللا واملهدي،  هللا وذكر املهدي فقال: "إنَّ

 (.فهذه أسماؤه ثالثتها"

 الجواب:

اء سيفهمون ما صنعه الشيخ حممد السند هنا على أنه ال أشك يف أن  الكثري من القر   .1
استشهاد بالرواية الواردة عن حذيفة لفهم املراد من رواية الوصية املذكورة أعاله، والرجل على 

هبذا بقوله )الشاهد األول ... اخل(، وعملية كهذه، كما هو معروف ال غبار  أية حال صرح
 عليها، ولكن هل حقا  ال غبار على ما صنعه الشيخ حممد السند؟
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لنتذكر أن  الشيخ حممد السند يريد أن يقنعنا بأن الضمري )اهلاء( الوارد يف كلمة 
، وأن  (عليه السالم)اإلمام العسكري  )حضرته(، و)ابنه( يف آخر فقرات رواية الوصية يعود إىل

. والفقرة (عليه السالم)صاحب األمساء الثالثة بالتايل هو اإلمام املهدي حممد بن احلسن 
املقصودة هي: )فإذا حضرته الوفاة فليسل مها إىل ابنه أومل املقرمبني، له ثالثة أسامي: اسم  

   املهدي وهو أومل املؤمنني(؟كامسي، واسم أيب وهو عبد اهلل وأمحد، واالسم الثال

وقد سبق أن أوضحنا أن  الرواية نفسها تبني  بوضوح بالغ أن  الضمري )اهلاء( يعود على 
، فهو املعين حبضور الوفاة، وأن  صاحب األمساء الثالثة الذي (عليه السالم)اإلمام املهدي 

رورة أن  اسم )املهدي( من مجلة يتسلم اإلمامة منه هو ابنه )أمحد(. ومعىن هذا إننا أثبتنا بالض
 أمساء االبن، فهو )مهدي(، كما أن  أباه مهديا  كذلك، فاالسم مشرتك بينهما.

إذا اتضح هذا يتضح لنا إذن أن  الشيخ حممد السند قد ارتكب مغالطة، بل حاول جر  
من قرينة، أو أقدامنا إىل الطريق اخلاطئة. ذلك أن  الرواية األخرية اليت أتى هبا شاهدا  ال تتض

أي شيء ميكن أن حندد من خالله هوية املهدي املذكور فيها، على العكس متاما  من رواية 
حتديد هوية املهدي فيها،  -وبيسر بالغ  -الوصية اليت اتضح لنا فيما تقدم أن  باإلمكان 

ئه وعليه فاإلجراء الصحيح هو أن نستهدي برواية الوصية، ونتخذ منها مرشدا  حندد على ضو 
هوية املقصود من املهدي يف الرواية اليت جاء هبا الشيخ السند شاهدا ، ال العكس كما فعل 

 الشيخ السند!

بطبيعة احلال ما فعله الشيخ السند كان مغالطة، وحتكما ، بيد أن مالحظة هذه  .2
ظ املغالطة قد ال تتسىن للكثريين بسبب املفهوم املغلوط املرتسخ يف األذهان عن داللة لف

 .(عليه السالم)على اإلمام حممد بن احلسن  -والسيما مهدي آخر الزمان  -املهدي 

من هنا أجد لزاما  علي  أن أضع بني يدي القارئ الكرمي بعض الروايات اليت تدل 
بوضوح على أن  مثة مهديا ، أو قائما  يولد يف آخر الزمان، لتكون النتيجة أن لدينا يف عصر 

؛ أوهلما اإلمام حممد بن احلسن، وثانيهما ولده أمحد الذي ذكرته وصية الظهور مهديني اثنني
 ، وكما يلي:(صلى اهلل عليه وآله)رسول اهلل 
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صلى اهلل عليه )، يف خرب طويل عن رسول اهلل 429. ورد يف كتاب سليم بن قيس ص1
الذي يا سلمان، مهدي أميت فقال:  (عليه السالم): )... مث ضرب بيده على احلسني (وآله

ميأل األرض قسطا  وعدال  كما ملئت جورا  وظلما  من ولد هذا. إمام بن إمام، عامل بن عامل، 
قال: قلت: يا نيب اهلل، املهدي أفضل أم  وصي بن وصي، أبوه الذي يليه إمام وصي عامل.

 (.أبوه أفضل منه. لألول مثل أجورهم كلهم؛ ألن اهلل هداهم بهأبوه؟ قال: 

قرينتان تبينان هوية املهدي الذي ميأل األرض عدال  وقسطا ، أوهلما قوله ويف هذه الرواية 
: )أبوه الذي يليه(، فهذه العبارة تعين أن  أبا املهدي يأيت بعده، وهو ما (صلى اهلل عليه وآله)

؛ ألن أباه كان قبله، ولكن ينطبق على (عليه السالم)ال ينطبق على اإلمام حممد بن احلسن 
مام املهدي؛ ألنه يرسله أبوه ليقوم باألمر ويطهر األرض. لكن يهمين هنا أن )أمحد( ابن اإل

أوضح للقارئ أن  قيام )أمحد( مبهمة تطهري األرض ال يعين أن  اإلمام املهدي ليس هو من 
من باب أوىل ألنه اآلمر،  (عليه السالم)يزهق الباطل ويقيم احلق، فاحلقيقة أن  نسبة األمر له 

عز وجل إخراج األنفس )املوت( يف القرآن لنفسه، ونسبه ملالئكته، ونسبه  وقد نسب اهلل 
كذلك مللك املوت، دون أن يعين ذلك وجود تعارض أو تنايف فما يفعله مالئكة املوت 

 (، وهو بدوره يفعله بأمر اهلل عز وجل.عليه السالميفعلونه بأمر ملك املوت )عزرائيل 

عليه )أيب خدجية، قال: مسعت أبا عبد اهلل  : )عن535ص 1بل لقد ورد يف الكايف ج
قد يقوم الرجل بعدل أو جيور وينسب إليه ومل يكن قام به، فيكون ذلك ابنه يقول:  (السالم

 (.أو ابن ابنه من بعده، فهو هو

إن  اهلل تعاىل أوحى ، قال: )(عليه السالم)وفيه كذلك، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل 
ذكرا  سويا ، مباركا ، يربئ األكمه واألبرص وحييي املوتى بإذن اهلل،  إىل عمران أين واهب لك

وجاعله رسوال  إىل بين إسرائيل، فحدث عمران امرأته حنة بذلك وهي أم مرمي، فلما محلت  
كان محلها هبا عند نفسها غالم، فلما وضعتها قالت: رب إين وضعتها أنثى وليس الذكر  

، يقول اهلل عز وجل واهلل أعلم مبا وضعت، فلما وهب اهلل كاألنثى، أي ال يكون البنت رسوال  
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تعاىل ملرمي عيسى كان هو الذي بشر به عمران ووعده إياه، فإذا قلنا يف الرجل منا شيئا  وكان 
 (.يف ولده أو ولد ولده فال تنكروا ذلك

ان يف إذا قلنا يف رجل قوال ، فلم يكن فيه وك، قال: )(عليه السالم)وعن أيب عبد اهلل 
 (.ولده أو ولد ولده فال تنكروا ذلك، فإن  اهلل تعاىل يفعل ما يشاء

عليه ): )عن أيب عبيدة احلذاء، قال: سألت أبا جعفر 94ويف اإلمامة والتبصرة ص
إن كنتم تؤملون أن جييئكم من وجه، مث جاءكم من عن هذا األمر، مىت يكون؟ قال:  (السالم

 (.وجه فال تنكرونه

: )أبوه أفضل منه(، أي إن  أبا املهدي (صلى اهلل عليه وآله)لثانية فهي قوله أما القرينة ا
، إذ هو أفضل (عليه السالم)أفضل منه، وهذا بدوره ال ينطبق على اإلمام حممد بن احلسن 

 -من أبيه، بل أفضل من آبائه مجيعهم باستثناء أصحاب الكساء، فقد ورد كتاب الغيبة 
عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل، عن آبائه، قال: قال : )73ص حممد بن إبراهيم النعماين

إن  اهلل عز وجل اختار من كل شيء شيئا ، اختار من : (صلى اهلل عليه وآله)رسول اهلل 
األرض مكة، واختار من مكة املسجد، واختار من املسجد املوضع الذي فيه الكعبة، واختار 

تار من األيام يوم اجلمعة، واختار من الشهور شهر من األنعام إناثها، ومن الغنم الضأن، واخ
رمضان، ومن الليايل ليلة القدر، واختار من الناس بين هاشم، واختارين وعليا  من بين هاشم، 
واختار مين ومن علي احلسن واحلسني، وتكملة اثين عشر إماما  من ولد احلسني تاسعهم 

 (.باطنهم، وهو ظاهرهم، وهو أفضلهم، وهو قائمهم

صلى اهلل )وما بعدها: قال رسول اهلل  133. ويف كتاب سليم بن قيس كذلك ص2
إن  لعلي بن أيب طالب مثانية أضراس ثواقب نوافذ، ومناقب ليست ألحد لفاطمة: ) (عليه وآله
منهم املهدي والذي قبله أفضل منه، األول خري : (صلى اهلل عليه وآله)... إىل قوله من الناس 

 (.مامه، واآلخر وصي األولمن اآلخر؛ ألنه إ
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أي  -إن  أبا املهدي أفضل منه  (صلى اهلل عليه وآله)يف هذه الرواية أيضا  يقول الرسول 
وقد علمنا أن  اإلمام املهدي حممد بن احلسن أفضل من أبيه العسكري  -أفضل من املهدي 

 الرواية هو أمحد بل أفضل من مجيع األئمة من ذرية احلسني، فيتحصل أن  املراد من املهدي يف
 ابن اإلمام حممد بن احلسن املذكور يف وصية رسول اهلل.

، قال: قال رسول اهلل (عليه السالم): )عن أيب جعفر 534ص 1. ورد الكايف ج3
من ولدي اثنا عشر نقيبا ، جنباء، حمدثون، مفهمون، آخرهم القائم : (صلى اهلل عليه وآله)

 (.باحلق ميالها عدال  كما ملئت جورا  

قال رسول اهلل: إين وإثين : عن أيب جعفر، قال: )534ص 1ومثله ما ورد يف الكايف ج
عشر من ولدي وأنت يا علي زر األرض، يعين أوتادها وجباهلا، بنا أوتد األرض أن تسيخ 

 (.بأهلها، فإذا ذهب اإلثنا عشر من ولدي ساخت بأهلها ومل ينظروا

 ألنه أخوه هم: (عليه السالم)بعد استثناء علي  (صلى اهلل عليه وآله)وأبناء رسول اهلل 

الرضا  -7الكاظم  -6الصادق  -5الباقر  -4السجاد  -3احلسني  -2احلسن  -.1
أمحد بن املهدي، وهو القائم  -12املهدي  -11العسكري  -10اهلادي  -9اجلواد  -8

 بنص احلدي .

بن عبد اهلل : )عن جابر 478 - 477اخلصال صو  ،532ص 1. ورد يف الكايف: ج4
األنصاري، قال: دخلت على فاطمة وبني يديها لوح فيه أمساء األوصياء من ولدها، فعددت 

( عليها السالمإثين عشر آخرهم القائم؛ ثالثة منهم حممد، وثالثة منهم علي(. وأبناء فاطمة )
، (ه السالمعلي)ذاهتم، أي باستثناء علي  (صلى اهلل عليه وآله)اإلثنا عشر هم أبناء رسول اهلل 
 هو القائم. وآخرهم القائم، أي )أمحد(

يف صاحب هذا ، قال: )(عليه السالم): عن أيب جعفر 168. يف غيبة النعماين ص5
األمر سنن من أربعة أنبياء: سنة من موسى، وسنة من عيسى، وسنة من يوسف، وسنة من 

قلت: وما سنة قب. خائف يرت فقلت: ما سنة موسى؟ قال: حممد صلوات اهلل عليهم أمجعني. 
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 السجن والغيبة.قلت: فما سنة يوسف؟ قال:  يقال فيه ما قيل يف عيسى.عيسى؟ فقال: 
صلى اهلل )إذا قام سار بسرية رسول اهلل ؟ قال: (صلى اهلل عليه وآله)قلت: وما سنة حممد 

حىت  إال أنه يبني آثار حممد، ويضع السيف على عاتقه مثانية أشهر هرجا  هرجا ، (عليه وآله
 (.يلقي اهلل يف قلبه الرمحةقلت: فكيف يعلم رضا اهلل؟ قال:  رضي )يرضى( اهلل.

عليه )ال ي سجن فيكون املعين غريه، أي أمحد، وقوله  (عليه السالم)واإلمام املهدي 
( يدلنا على أن  املقصود رجل من أهل بيت ويضع السيف على عاتقه مثانية أشهر: )(السالم

ولده( خيرج يف املشرق، وليس يف مكة، فعن أمري املؤمنني إنه قال: )... اإلمام املهدي )أي 
 .(1)( خيرج رجل قبل املهدي من أهل بيته من املشرق حيمل السيف على عاتقه مثانية أشهر

الشاهد الثاني الذي يذكره الشيخ محمد السند كدليل على نظريته في أن  / 7س

 املهديين هم األئمة أنفسهم هو التالي:

ون له تفسير مستفيض بل متواتر في روايات أهل  )أنَّ عنوان املهدي واملهدي 

ة االثني عشر عندما يقيم الدولة  البيت هو كاألصل في معناه ويراد به اإلمام من األئم 

ة االثني  د ، ومن املستفيض في رواياتهم أنَّ األئم  نة لدولة آل محم 
 
الظاهرة املمك

 بعد عشر يرجعون كما هو مقتض ى عق
ً
د واحدا يدة الرجعة، ويقيمون دولة آل محم 

ْرِض 
ْ
ِذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي األ

َّ
ى ال

َ
ُمنَّ َعل

َ
ْن ن

َ
ِريُد أ

ُ
آخر، وهو مقتض ى قوله تعالى: "َون

واِرِثيَن"(.
ْ
ُهُم ال

َ
ْجَعل

َ
 َون

ً
ة ِئمَّ

َ
ُهْم أ

َ
ْجَعل

َ
 َون

 :الجواب

ن ما يقوله هذا الشاهد ال أدري حقا  أي ّنط من الشهود هذا الشاهد، فكما ترو  .1
ن "املهديون" مقام لألئمة يف إهو نفس الدعوى، فكيف يكون املدعي شاهدا ؟ هو يقول 

!! طيب وهل مينع  سريجعون وستكون هلم دولة يف الرجعة األئمةي أالرجعة والدليل هو اهنم 
 إلمامان يكون هناك مهديون من ولد أن تكون هلم دولة قبل الرجعة؟ وهل مينع ذلك أهذا 

                                                           

 .139السيد ابن طاووس: ص -المالحم والفتن  -1
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؟ ال شيء مينع بطبيعة  كذلك  األئمةبيهم مث يف عامل الرجعة حيكم أاملهدي حيكمون بعد 
 احلال.

سبق أن ناقشنا هذا الكالم وألفتنا إىل أن  صاحب هذه الدعوى مل يأِت ولو برواية  .2
هنا واحدة من هذه الروايات املستفيضة، أو املتواترة، كما يزعم، للداللة على مذهبه الغريب. و 

ألبني أن  هذه الروايات ذاهتا  (السالم معليه)سأستعرض بعض الروايات الواردة يف املهديني 
 تكذب تصور الشيخ السند، وكما يلي:

(، فإذا حضرته الوفاة فليسل مها إىل ابنهيف رواية الوصية: ) (صلى اهلل عليه وآله). قوله 1
كما   (عليه السالم)آباء اإلمام املهدي  يدل على أن  املهديني ليسوا هم األئمة، فاألئمة هم

 هو معلوم، وهنا يسلمها البنه.

نقله  (عليه السالم)دعاء عن اإلمام املهدي  :280. ورد يف الغيبة للطوسي ص2
اللهم صل  على حممد املصطفى، وعلي املرتضى، وفاطمة الزهراء، الضراب، وفيه: )... 

ياء، مصابيح الدجى وأعالم اهلدى، ومنار واحلسن الرضا، واحلسني املصفى، ومجيع األوص
التقى، والعروة الوثقى، واحلبل املتني، والصراط املستقيم، وصل  على وليك ووالة عهده واألئمة 
من ولده، ومد يف أعمارهم، وزد يف آجاهلم، وبلغهم أقصى آماهلم دنيا ودينا  وآخره إنك على  

 (.كل شيء قدير

د به املهديون، فهم إذن أبناء اإلمام املهدي وليسوا ( املقصو األئمة من ولده) :وقوله
 آباءه.

 وما بعدها 273، الغيبة للطوسي ص411 - 405ورد يف مصباح املتهجد ص. 3
بسم اهلل الرمحن الرحيم اللهم صل  على حممد سيد : )، وفيهالدعاء الوارد عن اإلمام الرضا

يف امليثاق، املصطفى يف الظالل، املطهر  املرسلني، وخامت النبيني، وحجة رب العاملني، املنتجب
... من كل آفة، الربيء من كل عيب، املؤمل للنجاة، املرجتى للشفاعة، املفوض إليه دين اهلل 

اللهم أعطه يف نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه (: عليه السالم)إىل قوله 
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بلغه أفضل ما أمله يف الدنيا واآلخرة إنك ومجيع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، و 
وصل  على وليك ووالة عهدك واألئمة من (: عليه السالم... )مث يقول  على كل شيء قدير

ولده، ومد يف أعمارهم وزد يف آجاهلم وبلغهم أقصى آماهلم دينا  ودنيا وآخرة إنك على كل 
 .(شيء قدير

، وليسوا (عليه السالم)مام املهدي وهو كسابقه يدل على أن  املهديني هم أبناء اإل
 آباءه.

: )... عن النيب، أنه ذكر املهدي، وما جيريه اهلل 42ص 2. جاء يف شرح األخبار ج4
نعم. وما من اخلريات والفتح على يديه. فقيل له: يا رسول اهلل، كل هذا جيمعه اهلل له؟ قال: 

 (.بعده من ذريته مل يكن منه يف حياته وأيامه هو كائن يف أيام األئمة من

 ، وليسوا آباءه.(عليه السالم)وهو صريح يف أن  املهديني من ذرية اإلمام املهدي 

 هناك روايات أوردها الشيخ السند يرى أنها تشهد لكالمه، وهي كما يلي:/ 8س

ة  -1 ملؤمن الطاق أبي  (عليه السالم)الصادق روى في تحف العقول وصي 

د بن النعمان األحول  ة طويلة جعفر محم  ة  (عليه السالم)في وصي  بمراعاة التقي 

ات ): والكتمان وعدم اإلذاعة فال تعجلوا فَوهللا قد قرب هذا األمر ثالث مرَّ

ره هللا فيما رواه الكليني في الكافي  (عليه السالم)وقول األمير . (فأذعتموه، فأخَّ

واملهدي يجعله ... ): (عليه السالم)بإسناده عن األصبغ بن نباتة، عن أمير املؤمنين 

ا أهل البيت  .(هللا من شاء من 

 ما هو تعليقك على هذا الكالم؟

  الجواب:

 األولن ينفعانه، فاحلدي  أهذان احلديثان ينقضان هدف السند من حي  يريدمها  .1
ن أ، يدل على (فال تعجلوا فَواهلل قد قرب هذا األمر ثالث مرمات فأذعتموه، فأخمره اهلل)وهو: 
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ن شيعتهم مل يلتزموا بتعاليمهم أن تتحقق يف اي وقت لوال أولة يف هذا العامل وكان ميكن هلم د
 . فدولتهم ليست يف الرجعة فقط كما يتوهم السند.األمرفتأخر 

فهذا احلدي ، ميكن أن نستدل منه معىن أن  األمة قد فرطت بفرجها أكثر من مرة، 
مستعدة على الدوام للنهوض  (السالم معليه)ئمة وألسباب خمتلفة، وأن  القيادة املتمثلة باأل

مبهمة تطهري األرض، فال عذر لألمة من هذه اجلهة. ولكن هذا املعىن ما عالقته مبسألة 
بكل هذا التعقيد، وكأهنا  (السالم معليه)املهديني ؟ وملاذا يتم التعاطي مع مسألة املهديني 

ا طبيعية متاما ، ومنسجمة كل االنسجام مع البناء ختلخل بناء فكريا ، أو عقائديا  ما؟ واحلال إهن
 الفكري والعقائدي للدين اإلهلي. 

املهدي جيعله اهلل من : )(عليه السالم)أما استشهاد الشيخ السند بقول أمري املؤمنني  .2
(، فأقل ما ميكن أن يقال يف جوابه: إن باإلمكان فهم هذا احلدي  بعدة شاء من ا أهل البيت

أقرب بكثري مما زعمه الشيخ السند، فاحلدي  يستفاد منه املعىن الذي سبق أن  معاين كلها
على أهبة االستعداد إلقامة دولة العدل اإلهلي،  (السالم معليه)ذكرناه عن كون األئمة 

ويستفاد منه اإلشارة إىل معىن تعرضنا له كذلك وهو التنبيه إىل ضرورة أن ال نستنكر إذا تبني 
، فيكون (عليه السالم)الذي ميأل األرض عدال  هو ابن اإلمام حممد بن احلسن لنا أن  املهدي 

املعىن هو إنكم قد تتصورون أن لديكم معرفة كاملة باملهدي حبي  متيزونه من كل الناس، 
ولكنكم ضعوا يف حسبانكم إن اهلل عز وجل خيترب عباده وقد يتضح لكم أن املهدي شخص 

 قاله اإلمام الباقر ملالك اجلهين.آخر غري من تظنونه، وهذا ما 

فعن مالك اجلهين، قال: )قلت أليب جعفر: إنا نصف صاحب هذا األمر بالصفة اليت 
ال واهلل، ال يكون ذلك أبدا  حىت يكون هو الذي حيتج ليس هبا أحد من الناس. فقال: 

 (. عليكم بذلك، ويدعوكم إليه
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 أاستدل الشيخ السند / 9س
ً
بصائر الدرجات عن أبي  مختصر بما روي في  يضا

أال فقال: " (عليه السالم)عبد هللا الجدلي، قال: دخلت على علي بن أبي طالب 

 قبل أن يدخل عليَّ وعليك داخل؟"، قلت: بلى ! فقال: "أنا عبد هللا، أنا 
ً
ثك ثالثا حد 

ُ
ا

خبرك بأنف املهدي 
ُ
ها وأنا عبد هللا. أال ا ة األرض صدقها وعدلها وأخو نبي  داب 

 ه؟"، قال: قلت: نعم، فضرب بيده إلى صدره فقال: "أنا".وعين

 
ً
 :وقد علق عليها قائال

ات  )عليه السالم()وردت روايات مستفيضة بأنَّ أمير املؤمنين  هو صاحب الكر 

ة أهل البيت كما هو  مَّ يكون هو املهدي األكبر من أئم 
َ
والرجعات ودولة الدول، ومن ث

ه عين  ن تشبيه املهدي بأعضاء مفاد هاتين الروايتين أنَّ املهدي وأنفه حيث تضمَّ

جسم بعضها رئيس ي مركزي وهو العين واألنف وأنَّ مقام أمير املؤمنين علي بن أبي 

صاف بوصف املهدي هو موقع  )عليه السالم(طالب 
 
ة االثني عشر في االت بين األئم 

ن ة االثني عشر  العين، وهذا يبي   هو بتفاوت(.أنَّ صدق عنوان املهدي على األئم 

 الجواب:

؟ الشيخ  االثين عشر األئمةنا ال افهم حقيقة ما عالقة هذا الكالم بكون املهديني هم أ
نه ورد إنه انف املهدي وعينه، وحي  أوصف نفسه ب (عليه السالم)السند يقول: طاملا علي 

و بالتايل هو صاحب الكرات والرجعات ودولة الدول، فه (عليه السالم) ن عليا  أيف الروايات 
 قل. ولكن ما عالقة هذا مبوضوعنا؟أمن ولده "مهديون" بدرجة  األئمةاملهدي األكرب، 

 يعين اهنم املصداق الوحيد له (السالم معليه) األئمةهل إن صدق مفهوم املهدي على 
يتهرب من هذا املوضوع ويدخل  لألسف؟ هذا ما كان على الشيخ السند الرتكيز عليه، وهو 

وبينت صدق انطباق مفهوم املهدي على  األمرن الروايات قد حسمت إهات. نفسه يف متا
 .(عليه السالم)املهدي  اإلماماالثين وهم املهديون من ذرية  األئمةغري 
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يستشهد الشيخ السند بروايات ورد فيها تسمية األئمة اإلثني عشر / 10س

عيون أخبار الرضا باملهديين، من قبيل ما رواه الشيخ الصدوق في  (السالم معليه)

ثنا أحمد (عليه السالم) د بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، قال: حدَّ ثنا محم  : )حدَّ

ثنا أبو عبد هللا العاصمي، عن الحسين بن قاسم بن  د الهمداني، قال: حدَّ بن محم 

اغ، عن أبي بصير، عن أبي  د بن سماعة، عن ثابت الصب  وب، عن الحسن بن محم  أي 

ة وبقي ، قال: سمعته يقول (ه السالمعلي)عبد هللا  ، مض ى ست 
ً
ا اثنا عشر مهديا : "من 

.)" ة، ويصنع هللا في السادس ما أحب   ست 

 الجواب:

الصادق:  اإلمامبقرينة قول  األئمة إىلنعم هذه الرواية ويوجد غريها تشري باملهديني 
 ".مضى ستة وبقي ستة"

ل رواية ورد فيها ذكر املهديني تدل ن كإن يقول أولكن ماذا يريد الشيخ السند؟ يريد 
 االثين عشر وهذا خطأ. األئمةعلى 

إن  منا بعد القائم اثنا عشر مهديا  من ولد فعلى سبيل املثال: قول الصادق: )
 وألهنمهنم قبل القائم وليسوا بعده أل ؛األئمةن يكون املراد من املهديني أ. ال ميكن (1)(احلسني

اكثر يف الروايات اليت تعرب عن املهديني بأهنم ذرية  األمر. ويتضح من ولد احلسني ليسوا مجيعا  
 وقرائن جتعلنا حندد املقصود. أدلةذن هنا إالقائم. 

 -كما يقول  -يستشهد الشيخ السند بما ورد من روايات مستفيضة / 11س

ة ومقاليد اإلمام والخاتم هو الحسين حيث يدفع إليه القائم إمن  نَّ الذي يلي الوصي 

 ل  ذلك؟ك

 الجواب:

                                                           

 .182؛ مختصر البصائر: ص354منتخب األنوار المضيئة: ص -1
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القائم يف الروايات املشار إليها ليس هو اإلمام املهدي حممد بن احلسن، وإّنا هو آخر 
 املهديني اإلثين عشر، وقد وردت روايات بتسميتهم بـ )القوام(، ومنها الرواية التالية:

 الكوفة يا أبا بكر،)قلت له: إي بقاع األرض أفضل بعد حرم اهلل وحرم رسوله، فقال: 
هي الزكية الطاهرة، فيها قبور النبيني املرسلني وغري املرسلني واألوصياء الصادقني، وفيها مسجد 
سهيل الذي مل يبع  اهلل نبيا  إال وقد صلى فيه، ومنها يظهر عدل اهلل، وفيها يكون قائمه 

 .(1)( والقو ام من بعده، وهي منازل النبيني واألوصياء والصاحلني

قصود ليس هو اإلمام املهدي حممد بن احلسن، إن  الروايات وردت والذي يقطع بأن  امل
هو اإلمام الذي ال عقب له، فقد روى  (عليه السالم)يف أن من يرجع عليه اإلمام احلسني 

، عن احلسن بن علي اخلراز، قال: )دخل علي بن أيب 224الشيخ الطوسي يف الغيبة: ص
فقال له: إين مسعت جدك  نعم.مام؟ قال: محزة على أيب احلسن الرضا فقال له: أنت اإل

أنسيَت يا شيخ ، أو تناسيت؟! جعفر بن حممد يقول ال يكون اإلمام إال وله عقب، فقال: 
ليس هكذا قال جعفر، إّنا قال جعفر: ال يكون اإلمام إال وله عقب، إال اإلمام الذي خيرج 

فداك هكذا مسعت  جد ك  فقال له: صدقَت جعلت   عليه احلسني بن علي فإنه ال عقب له.
 يقول(.

ن هذه الرواية ليست نافية للولد والعقب لإلمام إهو قال في كتابه / 12س

، بل في ظرف أواخر حياته الشريفة.
ً
 الثاني عشر مطلقا

 الجواب:

الرواية ظاهرة يف االطالق فهي قالت: "إال اإلمام الذي خيرج عليه احلسني بن علي فإنه 
هنم أن روايات املهديني بينت إزمنا ، فكالم الشيخ السند متحل. مث ال عقب له"، ومل حتدد 

 منه ولد امحد وقد اتضح هذا. اإلمامةولده ومن يتسلم 

                                                           

 .31ص 6الشيخ الطوسي: ج -؛ تهذيب األحكام 76كامل الزيارات: ص -1
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ة االثني عشر من أهل البيت / 13س يستدل الشيخ السند بعقيدة رجعة األئم 

ة االثني عشر بعد اإلمام الثاني عشر إإلى الدنيا، ويقول:  تبطل نَّ عقيدة رجعة األئم 

ة االثني   هم غير األئم 
ً
ون( االثني عشر أو االثنا عشر مهديا ين )املهدي  م أنَّ املهدي  توه 

د.  عشر ويتناقض مع التعد 

 الجواب:

كان على الشيخ السند أن يبني كيف أن عقيدة رجعة األئم ة االثين عشر تتناقض مع 
 ل.القول بأن املهديني هم من ذرية اإلمام املهدي، ولكنه مل يفع

تتحقق بعد دولة العدل  (السالم معليه)فاحلق إنه ال تناقض وال تعارض فرجعة األئمة 
، وال أدري (عليه السالم)اإلهلي اليت حيكم فيها املهديون من ذرية اإلمام حممد بن احلسن 

حقا  ملاذا غفل الشيخ السند عن القاعدة اليت يدرسوهنا يف احلوزات، واليت تقول: )ال تنايف بني 
 !؟)ملثبتاتا

املهدي  اإلماميرجع على  (عليه السالم)ن احلسني أعلى  اإلطالقال دليل على  يضا  أ
 ن بينا ذلك.أحممد بن احلسن، وقد سبق 

بي حمزة أن علي بن أاستدل الشيخ بما رواه الكش ي عن بعضهم / 14س

ا روينا(عليه السالم)الرضا  لإلمامالبطائني قال 
 
ى يرى أنَّ اإلمام ال يمض ي  : إن حتَّ

: "أَما رويتم في هذا الحديث غير هذا؟"، قال: ال، قال: عقبه؟ قال: فقال أبو الحسن

 القائم وأنتم ال تدرون ما معناه وِلَم قيل" وهو 
َّ
يفسر بلى وهللا، لقد رويتم فيه إال

 املهدي ال عقب له؟ اإلمامهذه الرواية بان 

 الجواب:

 املهدي حممد بن احلسن.   اإلمامد هويته بانه . الرواية حتدثت عن )القائم(، ومل حتد1



  املهدي اإلمام أنصار إصدارات............................................  104

، وقوله األمرين. الرواية قالت ال يرى عقبه ومل تقل ال عقب له وهناك فرق واضح بني 2
املعىن ال يتعلق مبسألة  أن إىلواضحة  إشارة" وأنتم ال تدرون ما معناه ومِلَ قيل: "(عليه السالم)

 انه ال عقب له، وان هناك سر وراءه.

استدل الشيخ بما ورد من وصف للمهديين قوم من شيعتنا، وقد سبق / 15س

 أ
ً
فهو ال  ن ناقشنا استدالل الكوراني بها، ولكن الشيخ السند يخالف الكوراني تماما

يقول: )املراد بـ  وإنماالكوراني كما فهم  أئمةن املهديين ليسوا أيفهم من الوصف 

ة األحد عشر، فإنَّ  د األوصياء أمير "قوم من شيعتنا" هم األئم  هم شيعة لوالدهم سي 

املؤمنين علي بن أبي طالب كما ورد في األحاديث أنَّ الحسن والحسين من شيعة 

ة التسعة، وورد عن اإلمام الصادق: "واليتي لعلي بن أبي  ة األئم   عن بقي 
ً
علي فضال

دتي منه طالب أحبُّ إليَّ من والدتي منه، ألنَّ واليتي لعلي بن أبي طالب فرض، ووال 

: "واليتي آلبائي أحبُّ إليَّ من نسبي، واليتي لهم تنفعني من غير 
ً
فضل"، وورد عنه أيضا

 نسب، ونسبي ال ينفعني بغير والية"، وتوصيف االثني عشر من باب التغليب(. 

 الجواب:

ال يريد االعرتاف بأن قضيته خاسرة، فيستمر هبذه الشيخ السند لألسف الشديد  -
يكون هناك مهديون  أنال مينع  (عليه السالم)شيعة لعلي  األئمةهلزيلة. فكون االستدالالت ا
  .اصر وغريب جدا  ، فاستدالله قيضا  أ (عليه السالم)وهم شيعة لعلي 

هل ما ورد يف روايات أخرى من وصف للمهديني بكوهنم من ذرية اإلمام املهدي  -
 ه اإلجابة بنعم.من باب التغليب أيضا ؟ طبعا  ال ميكن (عليه السالم)

من دائرة املهديني، حني قال أهنم شيعته،  (عليه السالم)قبل قليل اخرج الشيخ علي  -
ليس ولد نفسه،  (عليه السالم)فاملهديون من ولده، وهو  (عليه السالم)واآلن خيرج احلسني 

 أليس كذلك؟
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عليه )اهلل عن أيب عبد 182، خمتصر البصائر: 354فقد ورد يف منتخب األنوار املضيئة 
 (، فلدينا هنا اثنا عشر مهديا  إن  منا بعد القائم اثنا عشر مهديا  من ولد احلسني: )(السالم

 ي غري احلسني فاحلسني ليس من ولد نفسه؟أمن ولد احلسني، 

من غري املقبول، وال املعقول أن نرتك الداللة  -بعد هذه التناقضات وغريها  -اعتقد 
 ىل القول بالتغليب دون ضرورة حموجة.الظاهرة الواضحة، ونذهب إ

 باالثني عشر من ضروريات املذهب؟  األئمةن حصر إيقول الشيخ السند / 16س

 الجواب:

"من ضروريات املذهب" مقولة باردة يلجأون هلا عادة حني ال يكون لديهم  :مقولة
د املرتضى، دليل. مث هل ضروريات املذهب املزعومة اليت يتحدث عنها السند ال يدركها السي

 حني قال، كما ورد يف رسائل املرتضى:

زوال التكليف، بل  إنا ال نقطع على مصادفة خروج صاحب الزمان حممد بن احلسن)
جيوز أن يبقى العامل بعده زمانا  كثريا ، وال جيوز خلو الزمان بعده من األئمة، وجيوز أن يكون 

س يضر نا ذلك فيما سلكناه من طرق ومصاحل أهله، ولي بعده عدة أئمة يقومون حبفظ الدين
كلفنا إياه وتعب دنا منه أن نعلم إمامة هؤالء االثين عشر، ونبي نه بيانا   اإلمامة؛ ألن الذي

ألن  موضع اخلالف واحلاجة، وال خيرجنا هذا القول عن التسم ي باالثين عشرية؛ شافيا ، إذ هو
إماما ، وقد أثبتنا حنن، وال موافق لنا يف هذا االسم عندنا ي طلق على من يثبت إمامة اثين عشر 
 هذا املذهب، فانفردنا حنن هبذا االسم دون غرينا(.

 و ال يدركها الشيخ الصدوق حني قال يف كمال الدين:أ

)إن عدد األئمة اثنا عشر، والثاين عشر هو الذي ميأل األرض قسطا  وعدال، مث يكون 
لقيامة، ولسنا مستعبدين يف ذلك إال باإلقرار باثين بعده ما يذكره من كون إمام بعده، أو قيام ا

 عشر إماما ، واعتقاد كون ما يذكره الثاين عشر بعده(.
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عدم  -كما يقول الشيخ السند   -فهما )رمحهما اهلل( ال يرى أن من ضروريات املذهب 
وجود مهديني، بل يرى وجودهم ممكنا ، وال يتناقض أبدا  مع أية ضرورة من ضروريات 

 هب.املذ



 الوقفة الثالثة

 مع ضياء اخلباز يف كتابه "املهدوية اخلامتة"

ن ما يسميه "ضرورة املذهب" قد قامت على انقطاع أ/ يزعم ضياء الخباز 1س

ن هناك كلمات لعلماء املذهب تدل على ما زعمه أالسفارة في الغيبة الكبرى، ويزعم 

ادعى األمر بعد السمري فهو  ينقل منها قول ابن قولويه التالي: )إن عندنا أن كل من

 كافر منمس ضال مضل(. 

 :الجواب

هذا الرجل كان قد حتدث مبضمون كتابه  أنعلى  أنوهعلى السؤال  أجيبن أقبل  -
هذا يف حماضرات عقدها يف بلدته وقد مجعها بعض االخوة ورددت عليها يف كتاب "يف 

هلا حىت انه جعل   وأضاف، حماضراته أعادهذا الرجل  أنن يبدو واآل ،"1القطيف ضجة ج
ال ختتلف عن اصل كتابه من جهة  إضافاتهحال  أيكتايب املذكور من مجلة مصادره. وعلى 

 الوهن والتهافت وسيتضح.

من يقرا كتابه جيده يقدم له مبقدمات طويلة عريضة ويف علوم وموضوعات حوزوية  -
ن مبثل هذه املقدمات مر مقصود منه، الهنم يقدمو أختصصية )هم يسموهنا علوم( وهذا 

 ألينالقارئ وللظهور امامه مبظهر العامل. فهم تعجبهم عبارة "هذا الرجل عامل جدا  إلرهاب
مستشرية يف  لألسفو يقول" وهذه ظاهرة يستغلوهنا وهي أمل افهم وال كلمة مما يكتب 

يف نه كتب عبارات غامضة بل معقدة ومعضلة أ أتذكرجمتمعنا اليوم فثمة طالب ماجستري 
اليوم  األدبن نقاد أل ؛تقصدهتا أنا :فأجاب ؟ ملاذا هذه العبارات الغامضة :رسالته فقلت له

 يتحرون الكتابة بلغة غامضة غري واضحة.

 قضيتنا ال عالقة هلا بالسفارة. .1



  املهدي اإلمام أنصار إصدارات............................................  108

ن يكون مصدرها النصوص أما إ"ضرورة املذهب" مقولة مصطنعة، وهي ـ ما يسمى ب .2
 ما ال فال قيمة هلا.إنصوص، و والعربة بالتايل تكون بال

كالم ابن قولويه هذا يشري به إىل جمموعة من مدعي السفارة املزيفني الذين عرفهم   .3
التأريخ، ولذلك عرب بالفعل املاضي )ادعى( ومل يقل )يدعي(. أي إنه أطلق كالمه على حنو 

حربا كثريا يف مقدمة  القضية اخلارجية، ال احلقيقية، كما يعربون. وباملناسبة ضياء هذا أراق 
كتابه ليظهر نفسه للناس بصورة العامل، وها هو يتضح انه يردد كلمات ال يدري معناها على 

ن القضية اخلارجية أ. فلعله يعلم األسفما يبدو، او انه يدري ولكنه يدلس على الناس مع 
علماء معروفني معينني موجودين يف اخلارج، كأن يكون هناك  ألفرادهي القضية اليت يشار هبا 

نت، فأقول لك اكرم العلماء وانا اعين هؤالء االفراد أنا و أيل ولك )س، ص، ع( نعرفهم 
فراد أ إىل)س، ص، ع(  أما القضية احلقيقية فهي اليت يشار هبا  أياملعينني املعروفني يل ولك 
نه لك اكرم العلماء وانا اعين كل شخص ينطبق عليه وصف ا فأقولمفرتضني غري معينني 
 بعينهم.  أشخاصعامل دون حتديد 

 هذا على أن جمرد االحتمال فيهما كاف  متاما .

، اذكر لك كثريا    وورقا   : ما دمنا قد ذكرنا مقدماته اليت صرف عليها حربا  أولىمالحظة 
ليربر من خالله ما يسمى بعلم الرجال  كثريا    من علم هذا الرجل. هو كتب كالما   أّنوذج

علم  إىلاحلاجة  إنبه كلمة علم، فيقول: )علم عاجز وكم هي غري الئقة  الذي عرفنا كم هو
 إىلالرجال هو ان استنباط املعارف واالحكام من الروايات متوقف على صحة اسنادها 

 الشارع املقدس كما يعرب، وصحة هذا االسناد متوقفة على ثبوت صدورها(. 

 وهذا الكالم يرد عليه:

وقف على علم الرجال، فهناك منهج العرض على ثبوت صحة الصدور غري مت .1
ن والسنة كما ورد يف الروايات وهناك منهج اثبات الصحة من خالل القرائن، وهناك آالقر 

 علم رجاهلم. إلثباتميكن اتباعها، وعليه ال حجة لضياء هنا  أخرىمناهج 
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والرواية و حسنة أو تلك صحيحة أن هذا الرواية أغاية ما مينحنا علم الرجال هو  .2
، فال يتحقق ما زعمه ضياء وهو ثبوت الصدور. بصدورها ال قطعا   الصحيحة متنحنا ظنا  
 فالثبوت يعين القطع.

ن الكرمي أول من ألفت إىل ضرورة معرفة حال الراوي آن القر أ: يزعم ضياء مالحظة ثانية
جاءكم فاسق بنبأ )يا أيها الذين آمنوا إن و عدمها، وذلك يف قوله تعاىل: أمن حي  الوثاقة 

 ان تصيبوا قوما جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمني(. فتبينوا

و الراوي الذي بينت أتطالب بالتبني من اخلرب ال املخرب  اآليةن أوعلى الرغم من وضوح 
ن الفاسق نعرفه تربر عكازة علم الرجال، أل اآليةن إن ضياء يغالط نفسه ويقول إف حاله سلفا  

ن ناقل إن نعرف هل أميكن بعلم الرجال  أخرى، هذا من جهة ومن جهة من علم الرجال
 م ال!!أاخلرب فاسق 

ن أل ؛نآخالق القر أنسان يعرف إن يصدر عن أعن كونه ال ميكن  هذا الكالم فضال  
ن، فهو جهل آوهذا قد منع منه القر  أسرارهمالناس وهتك  أحوالمعناه البح  والتفتيش عن 

و أمهما كان حال الراوي  ن تبني خرب غري الفاسق، بل ممكن التبني مطلقا  ال متنعنا م اآليةن أل
 ناقل اخلرب.

/ يستدل ضياء الخباز على انتفاء السفارة كذلك بفقرات من توقيع 2س

ما يتعلق باملشاهدة وقد ناقشناها في حلقات سابقة، الثانية تتمثل  األولىالسمري، 

ألحد من بعدك فيقوم مقامك فقد وقعت  توِص  وال أمرك)فاجمع بالفقرة التالية: 

 الغيبة الثانية(؟

حد من بعده نهي السفير الرابع عن االيصاء أل  علل اإلمامن إويبين دليله بالقول 

ن السفارة أبوقوع الغيبة الثانية، وفي بعض النسخ "التامة" وهذا التعليل يعني 

 ممتنعة في الغيبة!!

 :الجواب
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المتناع )ان السفارة ممتنعة يف الغيبة( جيعل الغيبة علة  :فقولهعجيب ما يقوله ضياء،  .1
! أليست الغيبة  األوىل أون السفارة كان موجودة يف الغيبة الصغرى أنه يقر بأالسفارة مع 

 )الصغرى( غيبة، واال ملاذا ت سمى غيبة؟؟ األوىل

ألحد توِص  وال أمركفامجع : )(عليه السالم)ن يفهم معىن قوله أكان على ضياء   .2
 (. فما معىن ال توِص؟من بعدك فيقوم مقامك فقد وقعت الغيبة الثانية

 .اإلمام ؟ طبعا  اإلمامم أو يعني السفري الالحق، أهل السفري السابق هو من ينصب 

كان عندما حتضره   اإلمامن كل سفري من سفراء إحد؟ الحظ  ال توص ألما معىن ،ذنإ
يكون قد  اإلمامي ان أخليفته يف السفارة  بإطاعةالوفاة جيتمع عنده بعض الشيعة فيوصيهم 

ن يبلغ الشيعة بأن السفري بعده هو فالن وحيدد امسه هلم. وعليه يكون معىن ايصاء أبلغه أ
ال : )(عليه السالم)السفري هو االعالن عن شخص السفري بعده لبعض الناس. فيكون قوله 

تعلن عن اسم السفري بعدك.  و الأي ال تعلن عن سفري بعدك. أ (حد من بعدكتوص أل
، فما بالك أبدا   اإلمامن يقول شيء من عنده مل يسمعه من أن السفري ال ميكن إالحظ 

ن السفري أ(، وهو يعلم حد من بعدكال توص ألله: ) اإلمامذن ملاذا يقول إبتحديد سفري، و 
ن هناك أ ن يكون السمري يعرفأذن البد إ؟ اإلمامن يذكر اسم سفري مل يعينه أال ميكن 
 :هنم غري مؤهلني. وهذا قد يفسر قول السمرين مينعه من اذاعته للناس ألأراد أ واإلمامسفري 
)من بعدك(؟ فهو مل يقل هلم ال توجد سفارة بل قال ما  سألوهمر هو بالغه(، حني أ)هلل 
 ذكرنا.

استدالل ضياء ومنه ي عرف حجم علم  إلبطال ن يكون ما قلته حمتمال  أ: يكفي أقول
 هؤالء الذي يريدون صرف الناس عن دعوة احلق، وي عرف تسرعهم يف ب  عقائد مل ينزهلا اهلل.
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 أ/ يستدل 3س
ً
بالفقرة التالية من التوقيع، وهي: )فال ظهور إال بعد إذن هللا  يضا

 ألنهان الظهور املنفي ليس الظهور لكل الناس )؟ ويقرب استدالله بقوله:  عز وجل(

نما الظهور لنوابه الخاصين. واذا كان الظهور املرتبط منتِف بحسب الفرض، وا

 ؟(بالنواب منفي فوجود النواب الخاصين اذن منتف، فال وجود لنيابة خاصة

 :الجواب

واستدالالت عقيمة يؤسسون  وأوهامهذا لعب بالدين وجرأة ما بعدها جرأة. خترصات 
( هو ال ظهور) :(السالم عليه) اإلمامالظهور املنفي بقول  أنعليها عقائد. هو يفرتض 

ي فرض؟ جمرد ألك هذا التقييد؟ يقول هو منتفي حبسب الفرض؟  أين! من  الظهور للنواب
ال ظهور ) :يتحدث عن ظهوره العام للجميع ولذلك هو يقول اإلمام أنحقيقة. واضح  أوهام
ن واقع ( يعين ال يتحدث عن مسألة نظرية بل عوقسوة القلوب األمدذن اهلل وطول إبعد  إال

مر سيقع يعقبه ظهوره املبارك عليه السالم. فالكالم ال عالقة له بالنواب وال بالنيابة. 
 باجلهل وهذا هو حاله. اآلخرينوالعجيب هذا الرجل يتحدث بلغة متكربة ويتهم 

ان املقصود )الوصية فيقول: و أ/ يناقش السيد ضياء الخباز دليل النص 4س

السابق على اسم االمام الالحق، وانما ان يعينه من الوصية ليس ان ينص االمام 

بشخصه مثل ان يضع يده عليه ويقول هذا االمام بعدي، او يرفع يده كما فعل 

، ليه السالمرسول هللا صلى هللا عليه واله في غدير خم حين رفع يد االمام علي ع

 .(اتويزعم ان هذا هو معنى عبارة "الوصية الظاهرة" التي وردت في بعض الرواي

 :الجواب

ن أن ينص احلجة السابق على اسم الالحق، بل البد أن الوصية ليس أهو يزعم  .1
ن يضع يده عليه ويقول هذا هو املقصود اخل. وهذا الزعم ختالفه أمثل  وماديا   يعينه شخصيا  

 303ص 1كتاب الكايف جذكر منها على سبيل املثال ما ورد يف  أالكثري جدا  من الروايات، 
إن احلسني بن علي عليهما السالم ملا حضره قال: ) ،(عليه السالم)عن أيب جعفر  :304 -

 ملفوفا   السالم فدفع إليها كتابا   االذي حضره، دعا ابنته الكربى فاطمة بنت احلسني عليه
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معهم ال يرون إال أنه ملا به،  ووصية ظاهرة وكان علي بن احلسني عليهما السالم مبطونا  
 (.تاب إىل علي بن احلسني عليه السالمفدفعت فاطمة الك

الوصية  أعطى وإّناللناس، بل مل خيرب الناس حىت  اإلماماحلسني مل يعني شخص  اإلمام
 . (السالم اعليه)الظاهرة البنته 

إن احلسني صلوات اهلل عليه ملا صار إىل العراق قال: ) ،(عليه السالم)وعن أيب عبد اهلل 
ها الكتب والوصية، فلما رجع علي بن احلسني عليه السالم استودع أم سلمة رضي اهلل عن

 .(1) (دفعتها إليه

وهنا  ،السجاد لإلمامم سلمة سلمت الوصية أاحلسني استشهد وبالتايل  اإلمام طبعا  
ابنه السجاد بالطريقة اليت يقرتحها السيد ضياء  (عليه السالم)احلسني  اإلماممل يعني  أيضا  
 اخلباز.

أبو جعفر املنصور يف جوف الليل فأتيته  قال: )بع  إيل   ،نحويعن أيب أيوب ال
فدخلت عليه وهو جالس على كرسي وبني يديه مشعة ويف يده كتاب، قال: فلما سلمت عليه 

وهو يبكي، فقال يل: هذا كتاب حممد بن سليمان خيربنا أن جعفر بن  رمى بالكتاب إيل  
وأين مثل جعفر؟ مث قال يل: اكتب قال:  -الثا ث -حممد قد مات، فإنا هلل وإنا إليه راجعون 

فكتبت صدر الكتاب، مث قال: اكتب إن كان أوصى إىل رجل واحد بعينه فقدمه واضرب 
عنقه، قال: فرجع إليه اجلواب أنه قد أوصى إىل مخسة واحدهم أبو جعفر املنصور وحممد بن 

 .(2) سليمان وعبد اهلل وموسى ومحيدة(

، قال: )قالت الزيدية: لو  75 - 74 كتابه كمال الدين ص قال الشيخ الصدوق يف .2
ملا كان الناس يشكون بعد الصادق جعفر بن حممد  كان خرب األئمة االثين عشر صحيحا  

عليهما السالم يف اإلمامة حىت يقول طائفة من الشيعة بعبد اهلل وطائفة بإمساعيل وطائفة 
بن الصادق عليه السالم فلما مل جيد عنده ما تتحري حىت أن الشيعة منهم من امتحن عبد اهلل 
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؟ أم إيل احلرورية وإن موسى بن  ؟ إىل املرجئة أم إىل القدرية أراد خرج وهو يقول: إىل أين
جعفر مسعه يقول هذا فقال له: ال إىل املرجئة، وال إىل القدرية، وال إىل احلرورية ولكن إيل . 

حدها جلوس عبداهلل لإلمامة، والثاين إقبال فانظروا من كم وجه يبطل خرب االثين عشر أ
الشيعة إليه، والثال  حريهتم عند امتحانه، والرابع أهنم مل يعرفوا أن إمامهم موسى بن جعفر 
عليهما السالم حىت دعاهم موسى إىل نفسه ويف هذه املدة مات فقيههم زرارة بن أعني وهو 

إمامته هذا املصحف". فقلنا هلم: إن  يقول واملصحف على صدره: "اللهم إين أئتم مبن أثبت
هذا كله غرور من القول وزخرف، وذلك أنا مل ندع أن مجيع الشيعة عرف يف ذلك العصر 
األئمة االثين عشر بأمسائهم، وإّنا قلنا: إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله أخرب أن األئمة بعده 

هذا احلدي  بأمسائهم وال ينكر أن  االثنا عشر، الذين هم خلفاؤه وأن علماء الشيعة قد رووا
يكون فيهم واحد أو اثنان أو أكثر مل يسمعوا باحلدي ، فأما زرارة بن أعني فإنه مات قبل 
انصراف من كان وفده ليعرف اخلرب ومل يكن مسع بالنص على موسى بن جعفر عليهما 

 السالم اخل(.

سل حممد بن احلنفية إىل ملا قتل احلسني أر ، قال: )(عليه السالم)ورد عن أيب جعفر 
علي بن احلسني عليه السالم فخال به مث قال له يا بن أخي قد علمت أن رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله كان قد جعل الوصية واإلمامة من بعده إىل علي بن أيب طالب عليه السالم مث إىل 

وأنا عمك وصنو احلسن عليه السالم مث إىل احلسني عليه السالم وقد قتل أبوك ومل يوص 
أبيك ووالديت من علي وأنا يف سين وقدميي أحق هبا منك يف حداثتك فال تنازعين الوصية 
واإلمامة وال جتانبين فقال له علي بن احلسني يا عم اتق اهلل وال تدع ما ليس لك حبق إين 
 أعظك أن تكون من اجلاهلني يا عم إن أيب صلوات اهلل عليه أوصى إيل قبل أن يتوجه إىل
العراق وعهد إىل يف ذلك قبل أن يستشهد بساعة وهذا سالح رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
عندي فال تتعرض هلذا فإين أخاف عليك نقص العمر وتشتت احلال تعال حىت نتحاكم إىل 
احلجر األسود ونسئله عن ذلك قال أبو جعفر عليه السالم وكان الكالم بينهما مبكة فانطلقا 

ا احلجر فقال علي حملمد ابدأ وابتهل إىل اهلل وسله أن ينطق لك فسأله حممد حىت إذا أتي
وابتهل يف الدعاء وسأل اهلل مث دعا احلجر فلم جيبه فقال له علي بن احلسني عليه السالم أما 
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انك يا عم لو كنت وصيا وإماما  ألجابك فقال له حممد فادع أنت يا بن أخي وسله فدعا اهلل 
مبا أراد مث قال أسئلك بالذي جعل فيك ميثاق األنبياء واألوصياء و ميثاق علي بن احلسني 

الناس أمجعني ملا أخربتنا من الوصي واإلمام بعد احلسني بن علي عليه السالم فتحرك احلجر 
حىت كاد أن يزول عن موضعه مث أنطقه اهلل بلسان عريب مبني فقال اللهم إن الوصية واإلمامة 

عليه السالم إىل علي بن احلسني بن علي عليه السالم ابن فاطمة عليها بعد احلسني بن علي 
السالم بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله صلوات اهلل عليهم فانصرف حممد بن احلنفية وهو 

 .(1) (يتوىل علي بن احلسني

 ،(عليه السالم)حممد بن احلنفية ال يدري ما يف الوصية، وملن اإلمامة بعد أخيه احلسني 
فما كان من اإلمام السجاد إال االحتجاج عليه مبا يف الوصية، على الرغم من عدم معرفة 

 حممد والكثريون غريه هبا.

على الناس. وعلى ضياء  اإلمامالوصية الظاهرة هي الوصية العامة اليت حيتج هبا  .3
 ن يكفوا عن تضييع دين الناس وخداعهم.أاخلباز وغريه 

 -كثر أجمرد لغو ال  ألمسائهموذكره  باألئمةوصية رسول اهلل  نأالزم كالم اخلباز  .4
مل يشخصهم كما يريد اخلباز فلم ميسك يد  ألنه - (صلى اهلل عليه وآله)وحاشا لرسول اهلل 

 و الصادق ليعينه للناس وبالتايل ال معىن لذكر امسه والوصية به. أالباقر 

 ى بعيسى.يف وصية عيسى برسول اهلل ووصية موس األمروكذلك 

 ؛(عليه السالم)املهدي  باإلمامنه غري مؤمن أن ضياء اخلباز يثبت بقوله هذا إبل  .5
 باإلمامالعامة  إميانيصحح عدم  وأيضا  وهو يضع يده عليه ويعينه.  أباهمل يشاهد  ألنه

 يفعل ذلك. أباههنم مل يروا أل ؛املهدي

املهدي بعينه فقد  اإلمامهلم  العسكري حيدد اإلمامرأوا  أناسن هناك إقد يقول ضياء 
 ! ، والالحقون يعتمدون على شهادة هؤالءإياه أراهم
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فكيف يعرفون الناس  اإلماموال حني يظهر  اآلنهؤالء غري موجودين  أوال  : أقول
العسكري يفعل ما يزعمه ضياء ال  اإلمامشهادهتم لغريهم ممن مل ير  إن. مث لإلمامويشهدون 

ن قوى باالعتبار من نصهم ألأو  أوىلبل النص الوارد عن املعصوم ختتلف عن النص يف شيء، 
 اهلل تكفل حبفظ النص التشخيصي الوارد عن املعصومني.

 5س
ً
ن ينكر صدور أ بإمكانهن أ/ يناقش السيد ضياء الخباز دليل الوصية زاعما

ي خصوص الوصية التي أوصية رسول هللا ليلة وفاته املذكورة في غيبة الطوس ي، 

ولكنه  األصلصل وجود وصية، فهو يثبت أنه ينكر أن يعني ذلك أبها، دون نحتج 

 ينكر املصداق الذي نقول به.

َرَك ﴿قوله تعالى:  إنكذلك هو يقول 
َ
ْوُت ِإْن ت

َ ْ
ُم امل

ُ
َحَدك

َ
ا َحَضَر أ

َ
ْم ِإذ

ُ
ْيك

َ
ِتَب َعل

ُ
ك

ْعُروِف َح 
َ ْ
َرِبيَن ِبامل

ْ
ق
َ ْ
َواِلَدْيِن َواأل

ْ
 ِلل

ُ
ة َوِصيَّ

ْ
ْيًرا ال

َ
ِقيَن خ تَّ

ُ ْ
ى امل

َ
ا َعل  إثباتال ينفعنا في  ﴾قًّ

يمكن ان ننفي صدور هذا  ألنهو املصداق الذي نحتج به أصدور الوصية املعينة 

  املصداق، ونثبت وصايا كثيرة صدرت عن النبي ص؟

 :الجواب

ينكر مصداق الوصية الذي حنتج به دون ان يعين  أنبالنسبة لزعمه انه يستطيع  .1
صل وجود وصية، فهذا كالم متهافت، فاملصداق املقصود هو املصداق الوحيد أ ذلك انه ينكر
هو  ن هذا املصداق حتديدا  أذا علمنا إالوصية، خاصة  صل ال إنكار وإنكارهاملوجود 

ن أالذي البد  –بالتايل  – املوصوف بانه عاصم من الضالل ملن متسك به، وهو حتديدا  
 يكون موجودا . 

ك ِتَب َعَليأك مأ ِإَذا َحَضَر َأَحدَك م  الأَموأت  ِإنأ تـََرَك َخيـأر ا ﴿الكرمية  يةاآلن أأما قوله  .2
َقـأَرِبنَي بِالأَمعأر وِف  َحقًّا َعَلى الأم تمِقنيَ  صحة صدور  إثباتال تنفع يف  ﴾الأَوِصيمة  لِلأَواِلَديأِن َواألأ

تج به هو وصية ليلة الوفاة ن ما حناجلهل أل منشؤهمصداق الوصية الذي حنتج به فهو قول 
ما حديثه عن أ؟!  هذه تتحدث عن كتابة الوصية عند حضور الوفاة فكيف ال تنفعنا واآلية
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ي حال ال أن احلدي  عن وصية ليلة الوفاة، وحنن على أل ؛جنيب هناأفيكون  األخرىالوصايا 
ن تلك إاة، مث ننكر وجود وصايا كثرية للنيب ولكن وجود تلك الوصايا ال يلغي وصية الوف

 الوصايا مل تكتب عند حضور الوفاة.

 أ/ هو يقول 6س
ً
ناظرة ملسألة الوصية بالحقوق وليس االمامة  اآليةن إ يضا

"، وقوله تعالى: "للوالدين واالقربين"،  :والخالفة بداللة قوله تعالى
ً
"إن ترك خيرا

 ثروة؟ أو فالوصية تكون ملن يملك ماال 

 :اجلواب

فاهلل سبحانه يصف احلكمة بأهنا خري كثري  باألموال واملمتلكات، اخلري غري حمصور .1
َمَة فـََقدأ ﴿وهي ليست أمواال  وال ممتلكات، قال تعاىل:  كأ َمَة َمن َيَشاء  َوَمن يـ ؤأَت احلِأ كأ ي ؤيت احلِأ
ل واأ األَلأَبابِ  ا  َكِثريا  َوَما َيذمكمر  ِإالم أ وأ   [.269]البقرة:  ﴾أ ويتَ َخريأ

ضا : الوصية بتقوى اهلل وح  الناس على نصرة خليفة اهلل يف أرضه خصوصا  ملن يظن أي
أن  لكالمه أو وصيته أثرا  على بعض من يقرأها بعد موته يف معرفة احلق ونصرة خليفة اهلل، 

مل يأمر شخصا  مقالِّ  أن يرتك الوصية بل أمره أن ال يرتكها  (عليه السالم)فأمري املؤمنني 
 قوى اهلل.ويوصي بت

أَنمه  َحَضَره  : )(عليه السالم)َعنأ َأيب َعبأِد اللمِه، َعنأ أَبِيِه، َعنأ آبَائِِه، َعنأ أَِمرِي الأم ؤأِمِننَي 
ِص بِتَـقأَوى اللمِه، َوأَمما الأَمال  َفَدعأ  ه  َرج ٌل م ِقلٌّ فـََقاَل: َأاَل أ وِصي يَا أَِمرَي الأم ؤأِمِننَي ؟ فـََقاَل: َأوأ

ا " َوأَنأَت ملَأ تـَتـأر كأ خَ لِ  َا قَاَل اللمه  َعزم َوَجلم: "ِإنأ تـََرَك َخريأ ا  ت وِصي َوَرثَِتَك فَِإنمه  طَِفيٌف َيِسرٌي، َوِإّنم ريأ
 .(1)( ِفيهِ 

باخلصوص  (صلى اهلل عليه وآله)أما فيما خيص خليفة اهلل يف أرضه أو رسول اهلل 
منصب خالفة اهلل يف أرضه بعد انتقاله إىل الرفيق األعلى،  فواضح أنه يرتك خريا  كثريا  وهو

 وخليفة اهلل هو طريق إيصال التكليف للناس، فكيف يرتك الوصية مبن خيلفه؟!
                                                           

 .141ص 14مستدرك الوسائل: ج -1
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هذا، واآلية فيها لفظان واضحان يف أن  الوصية فرض واجب عند حضور املوت: 
إلعراض عنها أمر )َكَتب، وحقا  على(، فال يصح أن يعرض عنها صاحب الشريعة؛ ألن  ا

عن الوصية عند املوت مع أنه كان لديه  (صلى اهلل عليه وآله)قبيح، فكيف يعرض حممد 
 الوقت الكايف لكتابتها.

سيقول إنه ترك كتابة كتاب  (صلى اهلل عليه وآله)ال أعتقد أن  شخصا  حيرتم رسول اهلل 
 لضالل إىل يوم القيامة.بأنه عاصم لألمة من ا (صلى اهلل عليه وىله))الوصية( وصفه هو 

برتك كتابة  (صلى اهلل عليه وآله)يف احلقيقة أنه أمر عظيم وخطري أن ي تهم رسول اهلل 
الوصية عند االحتضار، حي  إنه ميثِّل اهتاما  للرسول بأنه ترك ما أمره اهلل به مع متكنه من 

حممد مرتني بآية واحدة أدائه والقيام به، فاهلل يوجب كتابة الوصية على سيد وإمام املتقني 
بقوله: )كتب، حقا  على( ويأيت فالن أو فالن اليوم ليقول: إن  حممدا  ترك الوصية اليت 

 ت شخِّص الثقلني!!

ن اخلباز الذي مأل كتابه باالستشهادات بكالم علماء الشيعة يطيب له يف أيبدو  .2
ألة  قال الشيخ ناصر هذا املوضع بالذات ان يضرب بكالمهم عرض احلائط، ففي هذه املس

الشيخ ناصر مكارم الشريازي  -مكارم الشريازي يف كتابه "األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل 
ولكن قد  -كما أشرنا إليه   -": )الوصية وإن كانت مستحبة بطبيعة حاهلا 515ص 1ج

يف تكون واجبة ألمور طارئة، مثل أن يكون على اإلنسان حقوق واجبة للناس أو هلل قصر 
أدائها، أو كانت عنده أمانات وديون أو مثل ذلك حبي  لو مل يوص احتمل ضياع حقوق 
الناس بذلك، وأهم من الكل أن يكون لإلنسان مكانة خاصة يف اجملتمع لو مل يوص ملن بعده 

 وقعت اضطرابات وأمور مؤسفة ففي مجيع هذه الصور جتب الوصية(.
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: "الوصية ال يدعيها غير صاحبها"، / السيد ضياء الخباز يعترض على مقولة7س

ويصر على ضرورة ما يسميه بالتطبيق، أي ان يعين الحجة السابق الحجة الالحق 

 ﴿بشخصه كإن يرفع يده او يضع يده عليه وما شابه. فبخصوص قوله تعالى: 
ْ
َوِإذ

يْ 
َ
ِه ِإل

َّ
ي َرُسوُل الل ِ

 
ى اْبُن َمْرَيَم َيا َبِني ِإْسَراِئيَل ِإن اَل ِعيس َ

َ
ا َبْيَن َيَديَّ ِمَن ق

َ
ِ
 
 مل

ً
قا ِ

َصد  م مُّ
ُ
ك

ا 
َ
وا َهذ

ُ
ال

َ
َناِت ق ِ

َبي 
ْ
ا َجاءُهم ِبال مَّ

َ
ل
َ
ْحَمُد ف

َ
ِتي ِمن َبْعِدي اْسُمُه أ

ْ
 ِبَرُسوٍل َيأ

ً
را ِ

 
ْوَراِة َوُمَبش التَّ

ِبيٌن  . يقول ان املقصود بالبينات هنا ليس ذكر االسم وانما املعجز القاطع ﴾ِسْحٌر مُّ

اللبس، ويقول ان املعجزة بينة إلهية ومع ذلك ادعاها اكثر من واحد  الذي ال يقبل

  من مدعي النبوة؟ 

 :الجواب

 أنجيب أن يكون واضحا  لضياء اخلباز، ولغريه إن الدنيا دار امتحان والبد من  .1
ترتك مساحة لالمتحان، فال ترغم  أنخيضع اجلميع فيها لالمتحان. وبالتايل حىت املعجزة البد 

تكون ملتبسة وليس كما يزعم  أن. ولذلك البد يف املعجزة اإلميانجتربهم على  أوس النا
جيعل  أنن اهلل عز وجل عادل، وعليه ال ميكن أ أيضا  يالحظ  أنضياء. وعلى هذا الرجل 

املعجزة لو كانت قاطعة ال  أن. ومن الواضح آخرينعلى  على قوم وصعبا   االمتحان سهال  
 إهنا، وستجعل امتحانه غاية يف السهولة بل دفعا   اإلميان إىليراها  لبس فيها فهي ستدفع من

معجزة فسيكون يف حالة  أمامهمن ال حتدث  أوتلغي االمتحان بالنسبة، بينما من ال يراها، 
 تكون املعجزة ملتبسة. أنذن البد إامتحان، وهذا خبالف العدالة، 

اللبس الذي يرافق املعجزة ال  أنيفهمه، وهو  أنخر مهم على ضياء اخلباز آأمر  .2
ملن يبح  عن  أياملعجزة كآية غري بينة كما يتوهم. فاللبس يقع ملن يف قلبه مرض،  أنيعين 

 اإلميانعاذر لسقطته .. ملن يفتش عن ذريعة يتملص هبا من االستحقاق املرتتب عليه وهو 
ثل انقالب عصا موسى حية  معروف م ألمرمشاهبة  مثال   اآليةتأيت  أنحبجة اهلل. فاللبس يعين 

يبقى  أنالذي يريد هو  أيمثل فرعون،  كما انقلبت حبال وعصي السحرة، فاملريض قلبيا  
التمسك بالتشابه الظاهري بني فعل موسى  إىلن احلق ال يروق له يسارع أل ومعاندا   مكذبا  
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تج عنها ظهور هذه الزيادة يف فعل موسى اليت ن أوالغلبة  أماوفعل السحرة ويقول هذا سحر، 
إنمه  َلَكِبري ك م  المِذي َعلمَمك م  ﴿قوة سحر اكرب  أهناموسى على السحرة فهو يفسرها على 

رَ   على اتصال بالسماء كما يراها ويفهمها صاحب القلب السليم. ، وليس دليال  ﴾السِّحأ

تكون  ال أنالبد  أيذن من البينات ولكن البد من اللبس فيها إو املعاجز أ اآليات .3
قاهرة كما يف املعجزة اليت حصلت لفرعون عندما انشق البحر ملوسى، فاملعجزة اليت تقهر 

آَمنأت  أَنمه  اَل إِلَََٰه ﴿ :فرعون عندما قال إمياناملرتتب عليها كما مل يقبل  اإلميانالعقل ال يقبل 
لِ  رَائِيَل َوأَنَا ِمَن الأم سأ َن َوَقدأ َعَصيأَت قـَبأل  ﴿جاءه اجلواب:  ﴾ِمنيَ ِإالم المِذي آَمَنتأ بِِه بـَن و ِإسأ آآلأ

ِسِدينَ   من البينات وال تعارض كما توهم ضياء. أيضا  . وذكر االسم ﴾وَك نأَت ِمَن الأم فأ

ن املعجزة ادعاها كثيرون منهم مسيلمة إ :/ لكن السيد ضياء الخباز يقول 8س

 ؟ الكذاب

  :الجواب

مسيلمة جاء باملعجزة، بل  أمثال إنهو ال يقول: هذا الرجل يتعمد املغالطة، الحظ  .1
، فمن يدعي املعجزة يقول انه حصلت له معجزة األمرينقال ادعى املعجزة، والفرق كبري بني 

ن خيدع قراءه فقط، وبطريقة مقيتة أذن هو يريد إلكن هل حصلت فعال ؟ غري معلوم.  مثال  
 .لألسف

ن جيريها اهلل على يد أعجزة ميكن ن املإال يوجد من علماء الشيعة من يقول  .2
ن يصرف وقته يف التعلم بدل أفعلى اخلباز  ،بالباطل إغراءن هذا إالكاذب، فهم يقولون 

صلى )ن رسول اهلل أ ما مسيلمة الكذاب فقد مسع يوما  أاملغالطات والضحك على البسطاء. 
ن جيرب حظه فتفل بدوره أاد تفل يف بئر ففاضت باملياه بربكة ريقه الطاهر، فأر  (اهلل عليه وآله

له عمره  ن يعترب هذه معجزة ملسيلمة فهنيئا  أاخلباز  أراديف بئر فغاضت ماؤها من شؤمه، فاذا 
 الذي صرفه يف احلصول على هذا العلم.
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ن الوصية إن ينقض على قولنا أن ضياء اخلباز يريد أمر مهم البد من توضيحه وهو أ .3
هنم يعتربون ىل اخلداع وقال اهنم يقولون هذا ألإحد فلجأ أن يدعيها قبل صاحبها أال ميكن 

ن ن املعجزة من البينات فدليلهم باطل ألإوحي   ،الوصية بشخص وذكر امسه من البينات
نه خدع قراءه فجاء بكلمة "ادعى"، وعرفنا أاملعجزة ادعى الكثريون حصوهلا هلم. وقد عرفنا 

 -ن جيريها اهلل على يدي الكاذب املضل أ ال ميكن عينأ األنبياءن املعجزة احلقيقية كمعاجز أ
 وبالنتيجة كالم ضياء هو الباطل. بالباطل.  اإلغراءن هذا من أل -برأي علماء الشيعة 

 9س
ً
: ان وصف الوصية / السيد ضياء الخباز يصور استداللنا بالوصية قائال

غير صاحبها لوقع بأنها عاصمة من الضالل يعني انها غير قابلة للتلبيس ولو ادعاها 

 
ً
: ان التلبيس اذن ال يدعيها غير صاحبها، هكذا يصور استداللنا. ثم يعلق عليه قائال

! ويقول ان الوصية  هذا غير صحيح فقد ادعى جعفر اخو االمام العسكري الوصية

يرافقها التطبيق اي ما ذكره من وضع اليد على الحجة  ألنهتعصم من الضالل 

 رها؟الالحق او رفع يده وغي

 :الجواب

ن خيدع أ أرادنه أ واألرجحمل يصدق هنا،  لألسفجعفر مل يدعي الوصية، وضياء  .1
 اءه كعادته، فجعفر ادعى االمامة وهذا ال يعين انه احتج بالوصية.قر  

ن كشفنا عن وهنه، وانه غري مضطرد، وهذا امر أما حديثه عن التطبيق فقد سبق أ .2
 دا فال خيتلف وال يتخلف.مهم فالقانون جيب ان يكون مضطر 

/ السيد ضياء الخباز يقول ان اختصاص الوصية بحجج هللا ال يعني ان 10س

ومع  باألنبياءمن املستحيل ان يدعيها غيرهم قبل احتجاجهم بها فالنبوة مختصة 

 ذلك ادعاها غيرهم؟

 :اجلواب
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مقام  هذا الرجل ال يفهم حىت ما نقول، فال أدري كيف يرد على ما نقول! النبوة
ّنا نقول إو املنزلة ممتنع، و أن ادعاء املقام إو مرتبة عرب ما شئت وحنن ال نقول أمقام  واإلمامة

و أ اإلمامةن مقام إننا ال نقول إ أيحد. أن النص الذي يشخص حجج اهلل ال يدعيه قبلهم إ
ذا مل إحد، و والنبوة وهو الوصية ال يدعيه ا اإلمامةن دليل إّنا نقول إحد و أالنبوة ال يدعيه 

 .يفهم ضياء هذا فلرياجع نفسه كثريا  

/ هو يقول: ان اختصاص الوصية بالحجج يعني انها ال تنطبق على 11س

 غيرهم ولكن هذا ال يعني ان غيرهم ال يمكن ان يدعوها؟

 :الجواب

حد أن الوصية ال يدعيها قبل صاحبها إنقول  ألننا، لألسفهذا الكالم مصادرة وجهل 
نه يرد علينا فيقول: ال انه ميكن ان يدعيها أ، ويأيت هو ويزعم أدلتناا ونذكر بدليل كذا وكذ

ن أدلتكم اليت سقتموها على أدلتنا ويقول أن يرد على أ!! املفروض  غري صاحبها، ويسكت
 حد غري صحيحة، هكذا يكون الرد. ولكن أىن له الرد؟أالوصية ال يدعيها قبل صاحبه 

 املشاهدين؟ لإلخوة بإيجازتبينوا استداللنا  / بهذه املناسبة حبذا لو 12س

 :الجواب

 إالن هو إالذي ال ينطق عن اهلوى  (صلى اهلل عليه وآله)الوصية وصفها رسول اهلل  .1
هنا عاصمة ملن متسك هبا من الضالل، وهذا يعين ان اهلل عز وجل قد وصفها أوحي يوحى ب

 هبذا. 

حبها قبله فهو يتهم اهلل بانه )أ( ضمن ن يدعيها غري صاأن من املمكن إمن يقول  .2
ن الوصية غري أو انه جاهل ال يدري أو انه كذب )ت( أشيء مث عجز عن الضمان، )ب( 

 يضلهم. أن أرادي أو انه اغرى عباده بالضالل أعاصمة من الضالل ووصفها هبذا، )ث( 
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ى الرضا مع جاثليق النصار  اإلماممناظرة  أن/ يزعم السيد ضياء الخباز 13س

ع لم يحتج باالسم فقط وانما  فاإلمامال تعني ان الوصية ال يدعيها غير صاحبها 

اضاف له ذكر الصفات، واسم علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السالم، 

ويقول ان تكثير الصفات يوجب انحصار املصداق، يعني كلما كثرت الصفات 

 ينحصر املصداق حتى يتحدد؟  

 :الجواب

من  أمثلةكل غزله السابق، فلم يعد التطبيق الذي اشرتطه وضرب له نقض   اآلنهو  .1
رفع اليد كما يف الغدير هو وحده الذي حيدد املصداق.  أوقبيل وضع اليد على الكتب 

وباختصار مل يعد التزامن بني احلجة الالحق واحلجة السابق واالشارة احلسية من السابق على 
ميكن من خالل الصفات املذكورة اليت تصلنا  وإّنا الالحق هو ما حيدد مصداق حجة اهلل،

 من خالل الروايات وذكر االسم ان نتعرف على احلجة. 

هلا هي: )صاحب الناقة والعصا والكساء، النيب األمي، الذي  أشارالصفات اليت  .2
 جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واالجنيل يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيرم عليهم
اخلبائ  ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم، يهدي إىل الطريق األقصد واملنهاج 

 األعدل والصراط االقوم(.

كافية لتحديد املصداق حبسب اخلباز، لننظر   األمورن تكون هذه أومع االسم ينبغي 
 يف الصفات.  اآلن

رض العرب. )يأمرهم أ)صاحب الناقة والعصا والكساء(: هذه تنطبق على املاليني يف 
باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيرم عليهم اخلبائ  ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت 

ي نيب أعليهم، يهدي إىل الطريق األقصد واملنهاج األعدل والصراط االقوم(: هذه تنطبق على 
 وال حتدد شخص بعينه.

 ذه الصيغ كما هو معروف.)أمساء علي وفاطمة واحلسن واحلسني(: هذه غري مذكورة هب
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ن هذه الصفات كلها مع االسم حتدد شخص واحد امسه حممد، يبقى إبل حىت لو قلنا 
ن يأيت أنه حممدكم"؟ فهي حىت لو انطبقت على حممدكم فمن املمكن إالسؤال: "من قال 

و أحممد آخر يف زمن الحق وتنطبق عليه كلها ويكون هو صاحب الوصية، هل هذا ممكن 
 وجد مانع من هذا؟ ال يوجد.ال؟ هل ي

ن يدعيها غري صاحبها فال ميكن أو الوصية ميكن أن النص التشخيصي إذا قلنا إاحلقيقة 
خر تنطبق عليه آن يكون هناك مصداق أميكن  دائما   ألنه ؛نطمئن ملصداق أن اإلطالقعلى 

 ويكون هو صاحبها احلقيقي.  

ن اهلل عز وجل منع أحد و أاحبها ن الوصية ال يدعيها قبل صإالبد من القول  ،ذنإ
الوصية ذكرت االسم  أوذلك لكي تبقى احلجة على العباد، وسواء أكان النص التشخيصي 

 و الصفات معه فالنتيجة واحدة وهي ان النص التشخيصي ال يدعيه قبل صاحبه احد.أفقط 

ابقني على لننظر اآلن يف الرواية: بعد أن بني  اإلمام الرضا النص من األنبياء الس .3
من التوراة واإلجنيل احتج اجلاثليق بأن  النصوص ميكن أن  (صلى اهلل عليه وآله)الرسول حممد 

تنطبق على أكثر من شخص، فقال: )......... ولكن مل يتقرر عندنا بالصحة أنه حممد 
هذا، فأما امسه حممد فال يصح لنا أن نقر لكم بنبوته وحنن شاكون أنه حممدكم ......... 

احتججتم بالشك، فهل بع  اهلل من قبل أو من بعد من آدم : "(عليه السالم)قال الرضا ف
إىل يومنا هذا نبيا  امسه حممد؟ وجتدونه يف شيء من الكتب اليت أنزهلا على مجيع األنبياء غري 

 .(1) فأحجموا عن جوابه( حممد؟"

حتدث عن االسم  ّناوإعن الصفات اليت ذكرها ضياء  ن اجلاثليق مل يذكر شيئا  أواضح 
صلى اهلل )احتج بأن أحدا  مل يدعي الوصية قبل رسول اهلل  (عليه السالم)الرضا  واإلمامفقط. 

ن الصفات حتصر املصداق. إ، ومل يذكر شيئا  من فلسفة ضياء اخلباز فلم يقل (عليه وىله
صلى اهلل عليه ) مل يدِع الوصية قبل رسول اهلل حدا  أالرضا بان  اإلمامواالن ما معىن احتجاج 

حد من املبطلني أن ادعاها أن الوصايا التشخيصية مل يسبق أنه يقصد أ؟ من الواضح (وآله
                                                           

 .195 - 194ص 1الهداة: ج إثبات -1
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ال كان ميكن للجاثليق إوبالتايل هناك قانون أو سنة إهلية تقتضي حفظ النص التشخيصي، و 
من  الحقا   ، ولكن رمبا يأيتاآلنحد غري حممدكم لغاية أالرضا: نعم مل يدِعها  لإلمامن يقول أ

ال، واالحتمال  ؟ طبعا   (عليه السالم)الرضا  اإلماميدعيها، فهل سيسقط هذا القول احتجاج 
من  ن يكون النص التشخيصي حمفوظ إهليا  أالرضا هو  اإلمامالوحيد الذي حيفظ احتجاج 

 ن يدعيه صاحبه.أاالدعاء الباطل قبل 

ال يدعيه غير  األمر ن هذا التالية: )إ/ يناقش السيد ضياء الخباز الرواية 14س

غير صاحبه إال بتر هللا عمره(، ويقول: ان هذه الرواية ال تعني ان الوصية ال يدعيها 

صاحبها، بل تعني ان هللا يبتر عمر من يدعي االمامة ولو بطريق االنقاص في العمر ال 

اخ  البتر الفوري، ويقول ان هناك من ادعوا االمامة ولم يبتر هللا اعمارهم كجعفر 

االمام العسكري، ولم يبتر هللا عمره، ويقول ما ادرانا ان هللا لم يبتر عمر السيد 

 احمد الحسن، ثم يخلص الى ان امر الرواية مشكل وبالتالي التوقف فيها اولى؟

 :الجواب

 البرت هو القطع، والقطع ال يتناسب مع االنقاص كما يعرب. .1

الوصية، وعليه  أوالنص التشخيصي  وإّنا، حدأال يدعيها  اإلمامةن أاملدعى ليس  .2
 .اإلمامة ادعاءيكون ضياء اخلباز مدلسا  حني يتحدث عن 

بينما كان قال انه ادعى  اإلمامةن جعفر ادعى إهنا يفضح كذبة سابقة، فيقول  .3
 الوصية.

 اإلمامةلعل فالن قد برت عمره، فهناك العشرات قد ادعوا  أدراناليست املسألة انه ما  .4
يف زمنه وانتصر  السودانوبقوا لسنوات طويلة على قيد احلياة مثل املهدي السوداين الذي حرر 

على االجنليز، وبقي مدة طويلة مث قتل وخلفه عبداهلل التعايشي خليفته. وكذلك ابن تومرت 
وكان  األرضالذي ادعى املهدوية يف املغرب، فهو كذلك بقي زمنا طويال وحكم منطقة من 

 وشوكة، واعقبه خليفة له يف احلكم. له اتباع



 125 ..............................................وقفات مع ما كتبه املعاندون 

 
 

ال من إ، و اإلمامةاهلل يبرت عمر من يدعي  إنيكون معىن احلدي   أنال ميكن  ،ذنإ
موته بعد كل هذا  إنن يقال أ ثالثني سنة من ادعائه ال يكون مقنعا   أوميوت بعد عشرين 
ية من اهلل فيه، فاهلل اليت حققها واليت تسببت يف زيادة اتباعه كان آ األعمالالعمر وكل هذه 

ال يدعيه غري صاحبه  األمرإن هذا ) :معىن ! طبعا   قد برت عمره ليفضحه ويكون عربة للناس
موجود  اإلمامةادعاء  ،ذنإمن اهلل ليفضح املدعي.  آيةن البرت أ( يدل على إال برت اهلل عمره

 .النص التشخيصي أوادعاء الوصية  وإّنايكون هو املراد،  أنوالبرت مل يتحقق، فال ميكن 

/ يتحدث السيد ضياء الخباز عن املعجزة ويرى انها من فقرات القانون 15س

 الذي يعرف به حجج هللا؟

 :الجواب

 أنن القانون ال خيتلف وال يتخلف واملعجزة ليست كذلك فهي ميكن إ قلنا سابقا  
 ."يات عند اهللقل اّنا اآل"تتخلف، قال تعاىل: 

َرأِض يـَنأب وع ا َأوأ َتك وَن َلَك َجنمٌة َوقَال و ﴿وقال تعاىل:  ا َلنأ نـ ؤأِمَن َلَك َحىتمَٰ تـَفأج َر لََنا ِمَن األأ
َنا ِكَسف   َت َعَليـأ ِقَط السمَماَء َكَما َزَعمأ َنـأَهاَر ِخاَلهَلَا تـَفأِجري ا َأوأ ت سأ ا أَوأ ِمنأ خنَِيل  َوِعَنب  فـَتـ َفجَِّر األأ

ر ف  أَوأ تـَرأَقىَٰ يف السمَماِء َوَلنأ نـ ؤأِمَن لِر ِقيَِّك تَأأيتَ بِاللمِه َوالأَماَل  ِئَكِة قَِبيال  أَوأ َيك وَن َلَك بـَيأٌت ِمنأ ز خأ
َرؤ ه   َحىتمَٰ تـ نَـزِّلَ  َنا ِكَتاب ا نـَقأ   .﴾ق لأ س بأَحاَن َريبِّ َهلأ ك نأت  ِإالم َبَشر ا َرس وال   َعَليـأ

ة، يقول: "يراد بها الفعل الخارق التوقف عند تعريفه للمعجز  أريد/ 16س

للعادة الذي يصدر على يد صاحب املنصب االلهي في وقت التحدي وال يستطيع 

 احٌد االتيان بمثله"؟ 

 :الجواب

ن بعض الكذابني قد ادعى إ ن قاله، فهو قال سابقا  أهو هنا يناقض ما سبق  .1
ن خيدع به أ أرادننا نلزمه مبا أ إالاخلداع من خالل قوله "ادعى"  أراداملعجزة، وهو وان كان 
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ن بعض الكذابني إ به وقد قلت سابقا   اإلتيانحد أالقراء، فنقول: كيف تقول ال يستطيع 
 ادعى ذلك واردت انه أتى به؟

ن أحىت خمادع ألنه يقصد  أومبثله( قول غري دقيق،  اإلتيانقوله: )ال يستطيع احد  .2
نه أ الذي يبدو ظاهرا   األمرمبثله الكاذب، ولكن  تياناإلاخلارق للعادة حقيقة يعجز عن  األمر
ن يأيت به. واالن أمر ميكن للكاذب أن كان يف حقيقته ليس كذلك، فهذا إمر خارق، و أ

ولكننا  الذي نراه خارقا   األمرمامنا هو ذلك أن ما حيدث أوهي  ىل مسألة مهمة جدا  إلنلتفت 
يتأتى إال ملن يتصل بالسماء، فمن املمكن  مر خارق حقيقة حبي  الأنه أن نقطع أال ّنلك 

 بطريقة ما.  مدبرا   أمرا  و أيكون سحرا   كأنفقط، وليس حقيقيا ،   ظاهريا   ن يكون خارقا  أ

ن يكون اخلارق ظاهريا  هي احلالة الوحيدة اليت جتعلنا نتوقف قبل البت أ إمكانيةليست 
ن يأيت ملتبسا ، أي يشبه بعض أالبد ن اخلارق احلقيقي أل وإّنامر اخلارق الذي نراه، أيف 
ن اخلارق احلقيقي سيحرك فينا الشك إو غري اخلارقة للعادة، وعليه فأاليت تقع عادة،  األمور

 ن حنسم هذا الشك.أبدوره وعلينا حنن 

 وإّنامبثله،  اإلتيانحد أال يستطيع  مامنا ال يقع بوصفه خارقا  أن ما يقع إ النتيجة:
ال  ،ذنإن يأيت مبثله. أحد أنه خارق ال يستطيع أىل إن نتوصل حنن أبوصفه خارقا  حيتاج 

تلغي  أوتلقي عن كاهله ثقل االمتحان  أواملعجزة ختتصر له الطريق،  أنحد أيتصور 
املرتتب  اإلمياناالمتحان له، فاالمتحان يبقى، واملعجزة اليت ال ترتك مساحة للشك ال ي قبل 

 تسالم وقهر.اس وإّنا إميانا  ليس  ألنهعليها 

ن تكون أاملترتب عليها البد  اإليمانن املعجزة التي ُيقبل أ/ ما الدليل على 17س

 ملتبسة، ومتشابهة؟ 

 :الجواب

به،  واإلميانن العدالة تقتضي ذلك. حنن ممتحنون مبعرفة حجة اهلل إقول: أجبواب خمتصر 
ىل النتيجة إل مباشرة حبي  يقوده الدلي جدا   ن يكون امتحان شخص يسريا  أفهل من العدل 
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ن امتحانه ملغي يف احلقيقة، بينما ميتحن غريه ويكون أي أي جهد ي ذكر، أن يبذل أدون 
ن حيارب نفسه وحيارب الشيطان ورمبا يقاوم أي أىل النتيجة، إيف الوصول  ن يبذل جهدا  أعليه 

عدالة يف هذا.  ال التيار االجتماعي الذي يسري عادة باجتاه مضاد للحق وحلجج اهلل؟ طبعا  
 وهم القلة القليلة اليت ال تكاد ت ذكر، قياسا   -مامه أذا مل تكن ملتبسة تقود من تقع إواملعجزة 

 .ن يبذل جمهودا  أىل النتيجة دون إ -بسائر الناس 

/ استدل السيد ضياء الخباز ببعض الروايات منها ما ورد في كتاب 18س

ر بن محمد عليهما السالم قال: الخصال للشيخ الصدوق، عن أبي عبدهللا جعف

)عشر خصال من صفات اإلمام: العصمة، والنصوص، وإن يكون أعلم الناس، 

وأتقاهم هلل ، وأعلمهم بكتاب هللا، وإن يكون صاحب الوصية الظاهرة، ويكون له 

املعجز والدليل، وتنام عينه وال ينام قلبه، وال يكون له فٌئ، ويرى من خلفه كما يرى 

 ه(.من بين يدي

 :الجواب

ن أن يستدل على أانظر، هذا هو التضليل بكل ما يف الكلمة من معىن. هو يريد  -
ن ال خيتلف وال أاملعجزة من فقرات القانون الذي ي عرف به حجج اهلل، والقانون جيب 

ي وقت يطلبه الناس، أيف  دائما   ن يرافق كل احلجج، وان يكون حاضرا  أي جيب أيتخلف، 
ن تكون املعجزة جاهزة أ، وبالتايل البد و معلوم كمياه النهر تتجدد يوميا  كما ه  واألجيال

 وجارية على الدوام. 

ن جيعله من فقرات قانون أن ما يريد إن آن يتعلم من القر أكان على ضياء اخلباز   -
قل إّنا اآليات عند ": معرفة احلجة ليس كذلك، والقرآن قد حسم هذه املسألة بقوله تعاىل

هنا ليست بيد حجج اهلل، وبالتايل قد يطلبها الناس من احلجة ولكن اهلل مينع إطيأ، "اهلل
هنا  نونن القاأ. ومعىن منعها "وما منعنا أن نرسل باآليات إال أن كذب هبا األولون﴿وقوعها: 

 اإلميانسيتخلف، والدليل الذي يطلبه الناس يكون غري متوفر وبالتايل يكون هلم احلق يف عدم 
 هنم مل يروا منه معجزة(.املهدي أل باإلمام السنة مثال   إميانعدم باحلجة )
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ن يتعلم من هذا، هرع لبعض الروايات اليت ال تنفعه بشيء ليضل الناس أبدل  -
 ن يتوفر دائما  أن املعجزة قانون البد أالشديد. فالرواية اليت ذكرها ال داللة فيها على  لألسف

منها  اإلمامن هناك خصال يتصف هبا أدل على ّنا هي تإلكي يؤمن الناس حبججه. و 
 العصمة والوصية والعلم والتقوى، وتنام عينه وال ينام قلبه، وغريها، ومن بينها املعجز. 

ن تكون هي القانون أن هناك معاجز أيد اهلل هبا حججه، ولكننا ننكر أحنن ال ننكر 
 و فقرة من فقراته. أالذي ي عرف به حجج اهلل، 

نه فقرة من القانون، وهذا هو ما يهمنا هنا. وعلى ضياء أصفة ال يعين  وكون املعجز
هنا فقرة من القانون دونه أ وإثباتهنا صفة. أاملعجزة فقرة من القانون ال  ن  أن يثبت أاخلباز 

 هنا ليست كذلك.أن بني  القرآن أخرط القتاد بعد 

هنا من أوهذه متفق على دعنا ننظر يف بعض هذه الصفات، لدينا: "الوصية الظاهرة"  -
حد ال من الشيعة وال من السنة أقانون معرفة احلجة، ولدينا صفة "ال ينام قلبه" وهذه مل يقل 

هنا ليست من أهنا من فقرات القانون الذي ي عرف به حجج اهلل، بل واضح أوال من غريهم 
مر أ؟ هذا  قلبه" و ذاك "ال ينامأن هذا الشخص أن يعرفوا أكيف يتسىن للناس   ألنهالقانون 

 ال اهلل. إال يطلع عليه 

خرى أهنا جزء من القانون بدليل، و أهناك صفات يف هذه اليت ذكرها ضياء معلوم  ،ذنإ
هنا ليست كذلك بدليل، وعليه فما ورد يف الرواية من خصال ليس مجيعه من القانون، أمعلوم 

من القانون الذي ي عرفون به، ما قد يكون من خصال احلجج ولكنه ليس  ن شيئا  أومنه ي علم 
 خر. وهبذا يتضح تضليل ضياء اخلباز.آفاخلصال شيء والقانون شيء 
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 / يستدل 19س
ً
بالراوية الواردة عن حبابة الوالبية، حيث ورد فيها قولها  أيضا

: له يا أمير املؤمنين ما داللة اإلمامة يرحمك : )فقلت(عليه السالم)املؤمنين  ألمير

ائتيني بتلك الحصاة وأشار بيده إلى حصاة فأتيته بها فطبع لي فيها  هللا: قالت: فقال

بخاتمه، ثم قال لي: يا حبابة! إذا ادعى مدع اإلمامة، فقدر أن يطبع كما رأيت 

 فاعلمي أنه إمام مفترض الطاعة(.

 :الجواب

ولذلك كانت  (السالم مليهع) باألئمة صال  أهنا مؤمنة أالظاهر من حال حبابة  .1
اختصوها  (ليه السالمع) واألئمةليه. إن تشتبه بغريهم وتذهب أليهم مباشرة دون تذهب ا
 ال من باب كون املسألة متعلقة بالتعرف عليهم. إمياهنامن باب تقوية وتثبت  األمرهبذا 

ذا ادعى مدع اإلمامة، فقدر أن : )إ(ليه السالمع) اإلمامحمل الشاهد يف الرواية قول  .2
ليه ع)(. هذه الفقرة من كالم أمري املؤمنني لمي أنه إمام مفرتض الطاعةيطبع كما رأيِت فاع

ما أذا كانت يف صدد التأسيس لقاعدة عامة تكون دالة على ما يريده ضياء اخلباز، إ (السالم
 ذا كانت خمتصة حببابة فال داللة له فيها.إ

ن ال خيتلف أبد ن قلناه مما يتصل بكون قانون معرفة احلجة الأومن الواضح إن ما سبق 
اخراج لصاحل  "قل إّنا اآليات عند اهلل": بقوله تعاىل األمرن القرآن قد حسم أوال يتخلف، و 

املعجزة من دائرة القانون املذكور، كل هذا يتعارض مع احتمال ان يكون املراد من فقرة كالم 
فقرة خمتصة حببابة دون املؤمنني املذكورة هو التأسيس لقاعدة عامة، وبالتايل تكون داللة ال أمري

 غريها، ويسقط استدالل ضياء هبا.

ن جمرد احتمال هذا املعىن الذي قلناه يبطل استدالل ضياء، فما بالك اذا كان إواحلقيقة 
 هو الراجح؟

ن هذه الرواية ضعيفة أعموما ، وهي  األصوليةمسألة أخرى ت لزم ضياء واملدرسة  .3
! ومن مجلة اجملاهيل يف الرواية: )أمحد بن  م حبابة ذاهتالوجود عدة جماهيل يف رواهتا من بينه
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القاسم العجلي(، و)أمحد بن حيَي املعروف بكرد(، و)حممد بن خداهى(، و)عبد اهلل بن 
 هاشم الدوري أبو القاسم(. 

غري حبابة، مثل )أم سليم(،  أخرىعن كون املنت قد ورد مرتبطا  بشخصيات  هذا فضال  
تعدد هذه الشخصيات، ولعله  إىلالقطب الراوندي يف كتابه اخلرائج )وأم غامن(، وقد ذهب 

 بعيد لتشابه القصة، على ان الروايات مجيعها يف سندها ضعف على املستوى الرجايل.

 / يستدل 20س
ً
بالرواية الواردة عن أبي بصير قال: )قلت ألبي عبد هللا:   أيضا

 ؟ فقال:  م املعجزةألي علة أعطى هللا عزَّ وجل أنبياءه ورسله وأعطاك
ً
ليكون دليال

به، واملعجزة عالمة هلل، ال يعطيها إال أنبياءه ورسله وحججه؛  على صدق من أتى

 الصادق من كذب الكاذب لُيعرف به صدق
ً
: ان (. ويعلق السيد ضياء الخباز قائال

االمام الصادق أشار في الرواية الى ضرورة املعجزة لكل من يدعي انه حجة من حجج 

 ؟هللا

 :الجواب

املعجزة من دائرة قانون معرفة  إخراجلة لصاحل أن املسآن حسم القر أكرر، بعد أ .1
كما ورد   - (السالم مليهع)احلجة يصبح االحتجاج بالروايات مبثابة حرث  يف املاء، فكالمهم 

 ال خيالف القرآن. -عنهم 

 أعطى عز وجل ن اهللإال تدل على ما يريده ضياء فهي تقول  أيضا  هذه الرواية  .2
واحلجج املعجزة لتكون دليال على صدق ما أتوا به، وهذا أمر صحيح، ولكن ماذا  األنبياء
 يعين؟ 

هنم أاملعاجز فإهنا حبقيقة كوهنا معاجز تدل على  أو اآلياتذا ما اظهروا هذه إيعين اهنم 
يعين بالنتيجة حجج اهلل، ولكن ال يعين هذا اهنم يظهرون هذه املعاجز مىت شاء الناس، وال 

 ان هذه املعاجز هي القانون وال جزء من القانون الذي ي عرفون به.

 فاقدة للدليل. ألهناضياء اخلباز حياول الربهنة على قضيته مبغالطات  ،ذنإ
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ن املعجزة ضرورية ملعرفة أىل إيشري  اإلمامن أما يدل على  ال يوجد يف الرواية أبدا   .3
اهلل املعاجز  إعطاءكان جييب عن سبب   فاإلمام. لإلمامل تقويل حجج اهلل، وما قاله هذا الرج

 حلججه، ومل يكن بوارد احلدي  عن القانون الذي ي عرف به حجج اهلل.

التي يستدل بها هي الرواية الواردة عن أبي عبد هللا، قال:  األخيرة/ الرواية 21س

مثلها في  تبارك وتعالى ما من معجزة من معجزات األنبياء واألوصياء إال وُيظهر هللا)

 (؟يد قائمنا

 :الجواب

، بل الذي (ليه السالمع)ستقع لتعريف الناس بالقائم  اآلياتن هذه إالرواية مل تقل  .1
يظهر من كثري من الروايات أن اآليات اليت ترافق قيام القائم آيات عذاب، ينزهلا اهلل 

 باملكذبني.  

يستدل بروايات فيها داللة واضحة على وعلى أي حال كان يفرتض بضياء اخلباز أن 
ن املعاجز من فقرات قانون معرفة احلجة، ومجيع الروايات اليت استدل هبا، مبا فيها هذه أ

 ال تدل على شيء من هذا. األخرية

ضياء يستغل مسألة وجود آيات قرآنية وروايات مثل اليت ساقها تدل على  لألسف .2
د أن ي لبس على قارئه بأن هذه املعاجز وردت يف سياق وقوع معاجز تؤيد حق حجج اهلل، وأرا

ولغاية التعجيز ال الستيضاح  األنبياء أقوامكان بطلب من   أكثرهاالتعريف حبجج اهلل، بينما 
يأيت هبا مباشرة ومنذ اليوم  أناحلق. ولو كانت املعاجز دليل معرفة حجة اهلل لكان على احلجة 

نا حجة اهلل أيها الناس أ، باعتبارها تعر ف به، فيقول حدأمن  ينتظر طلبا   أنودون  األول
 عليكم وهذه املعجزة دليلي ويأيت هبا.

 أنحاكمية اهلل كفقرات لقانون معرفة حجج اهلل تدل على  إىلالنص والعلم والدعوة  .3
قة، على حنو احلقي ا  وحر   يكون خمتارا   أنوحيرتم عقله ويريده  اإلنسان إنسانيةاهلل عز وجل حيرتم 
وجيربهم  أنوفهميرغم  أنالعبودية ويردون من حجة اهلل  إاليأبون  اإلنسانولكن الكثري من 
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 يةأكارهة لذلك، ولذلك يريدون معاجز وليست   أرواحهمبه حىت لو كانت  اإلميانعلى 
 معاجز قاهرة. وإّنامعاجز 

  اآلياتنها تتحدث عن أب اآليات/ يشكل على 22س
ً
 ؟ املقترحة عنادا

 :الجواب

ذا كان يتمسك بالسياق اخلارجي، إهذا كالم بال دليل، فاآليات ظاهرة يف االطالق، و 
 ن املورد ال خيصص الوارد. أو سبب النزول، فمن املعروف أ

بالغيب، وهو بهذا يشكل على كالم  اإليمان/ يقول ان املعجزة ال تنافي 23س

 ؟(ليه السالمع)حمد الحسن أالسيد 

 :الجواب

ن إمحد احلسن مل يقل أوال ، السيد أيفهمه  أنشكل على كالم جيب ي أنالذي يريد 
  األمرينن املعجزة القاهرة تتناىف معه، وفرق بني إبالغيب، بل قال  اإلمياناملعجزة تتناىف مع 

 اإلنسانكبري. فاملعجزة املقيدة بكوهنا قاهرة هي املعجزة اليت ال ترتك مساحة للغيب، بل تقهر 
غري  أماومل ي تقبل منه.  اإلميانعجزة انشقاق البحر اليت قهرت فرعون على ، مثل ماإلميانعلى 

ترتك مساحة للتشكيك على  أيلقاء العصي فهي ترتك مساحة للغيب، إالقاهرة، مثل معجزة 
 نه يرد؟أن يعربها هو بإرادته. فإذا كان ضياء ال يفهم ما يقرأ فكيف يزعم أ اإلنسان

فرعون سببه انه معاند ومستكبر، وداخل  إيمانعدم قبول  إن/ يقول 24س

ا َحَضَر ﴿تحت عموم قوله تعالى: 
َ
ٰى ِإذ اِت َحتَّ

َ
ئ ِ
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ُ
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َ
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َ
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 :الجواب
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 إميانهذا كان اهلل قد بي ت عدم قبول إشر البلية ما يضحك، هذا املعاند واملستكرب  .1
املعجزة  أمامن عناده واستكباره قد انكسر إ؟ مث  لإلميانليدعوه  أصال  فلماذا يرسل له موسى 

؟ اللهم  يتحدث عنه ضياء ، فأي تكرب واي عناد(ليه السالمع)بدليل استسالمه لرب موسى 
 ان املتكرب واملعاند هو ضياء.

َولَيأَسِت التـموأبَة  لِلمِذيَن يـَعأَمل وَن السميَِّئاِت َحىتمَٰ ِإَذا َحَضَر ﴿وهي قوله تعاىل:  اآليةما أ .2
َن َواَل المِذيَن مَي وت وَن َوه مأ ك فماٌر أ   نَا هَل مأ َعَذاب ا َأَحَده م  الأَموأت  قَاَل ِإينِّ تـ بأت  اآلأ ولََِٰئَك أَعأَتدأ

هي التوبة يف ساعة  اآلية، فهي ال تنطبق على فرعون، فالتوبة غري املقبولة اليت تشري هلا ﴾أَلِيم ا
فرعون فكان عندما ملس املعجزة  إميان أمافيها احلقيقة، فيؤمن،  اإلنساناالحتضار حني يرى 

 االحتضار.ن يطبق عليه املوت، وقبل أالقاهرة، وقبل 

ن الغرض من إيقول  (ليه السالمع)حمد الحسن أن السيد إ/ يقول 25س

 
ً
 بل هي من العالمات الواضحات؟ املعجزة هو االلباس، ويرد عليه قائال

 :الجواب

هذا ينطبق عليه القول هنا: "أساء فهما  فأساء قوال "، وقد تكلمنا عن معىن اللبس 
اليت تقع  لألموروح. فاللبس يف املعجزة هو مشاهبتها نه ال يتناىف مع الوضأسابقا  وعلمنا 

عادة، فاللبس هو املشاهبة. وعليه هي ستكون واضحة بي نة ملن يف قلبه بقية حياة ونور، 
َكالم َبلأ رَاَن َعَلىَٰ قـ ل وهِبِمأ َما َكان وا ﴿وملتبسة غري واضحة ملن ران على قلبه، قال تعاىل: 

ِسب ونَ    .﴾َيكأ

ل هي من العالمات الواضحات( يريد منه، بالضرورة، اهنا ستجيء وقول ضياء: )ب
 قاهرة، وهذا جهل فظيع، كما علمنا.



  املهدي اإلمام أنصار إصدارات............................................  134

 / 26س
ً
ن املعجزة ال يداخلها ألك تدل على  سأقرأهان الرواية التي إيقول  أخيرا

( ملاذا بعث عليه السالملبس، وهي التالية: )قال ابن السكيت ألبي الحسن الرضا )

عليه س ى بن عمران بالعصا ويده البيضاء وآلة السحر وبعث عيس ى )هللا عز  وجل  مو 

 السالم
ً
 ( بالكالم والخطب؟صلى هللا عليه وآله) ( بالطب وبعث محمدا

إن  هللا تبارك وتعالى ملا بعث موس ى )عليه (: »عليه السالمفقال له أبو الحسن )

وجل  بما لم السالم( كان األغلب على أهل عصره السحر فأتاهم من عند هللا عز 

يكن في وسع القوم مثله، وبما أبطل به سحرهم وأثبت به الحجة عليهم وإن  هللا 

تبارك وتعالى بعث عيس ى )عليه السالم( في وقت ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس 

وجل بما لم يكن عندهم مثله وبما أحيا لهم املوتى  إلى الطب فأتاهم من عند هللا عز 

 .ألبرص بإذن هللا وأثبت به الحجة عليهموأبرأ لهم األكمه وا

 )صلى هللا عليه وآله( في وقت كان األغلب على أهل عصره 
ً
وإن  هللا بعث محمدا

والشعر، فأتاهم من كتاب هللا عزوجل  ومواعظه   الخطب والكالم [وأظنه قال

فقال ابن السكيت: تاهلل ما  وأحكامه ما أبطل به قولهم وأثبت به الحجة عليهم،

، فما الحجة على الخلق اليوم ؟ فقال )رأي
 
العقل (: عليه السالمت مثلك اليوم قط

به
 
قه والكاذب على هللا فيكِذ فقال ابن السكيت « يعرف به الصادق على هللا فيصد 

 هذا وهللا الجواب(؟

 :الجواب

ن املعجزة يدخلها اللبس، أقول له: لو قلبت ألصبت، فهذه الرواية تدل بالتأكيد على أ
فأتاهم من : )(ليه السالمع) اإلمامقول  أماا هو سبب مشاهبتها لبعض علوم عصرها. وهذ

وجل  مبا مل يكن يف وسع القوم مثله، ومبا أبطل به سحرهم وأثبت به احلجة  عند اهلل عز
(، وقوله فأتاهم من عند اهلل عز وجل مبا مل يكن عندهم مثله: )(ليه السالمع)(، وقوله عليهم
(، فهذه فأتاهم من كتاب اهلل عزوجل  ومواعظه وأحكامه ما أبطل به قوهلم: )(ليه السالمع)

ن تشبه علوم عصرها أن املعجزة ال لبس فيها، بل تعين ان وان كان البد أالعبارات ال تعين 
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عصرها عن  أبناءعظم وهلذا ت عجز أعلى و أمثل هذه العلوم، لكنها يف احلقيقة  وتبدو ظاهرا  
هنم سريوهنا كما هي يف حقيقتها واضحة بينة تدل أكن اعجازهم ال يعين مبثلها. ول اإلتيان

  - وهم الذين مل يلوثوا فطرهتم كليا   -سرياها بعضهم  وإّناعلى اتصال احلجة بالسماء، 
قوى من علم العصر أكرب و أن كانت إهنا و أكذلك، وسرياها غريهم، ممن سودوا فطرهتم على 

رب منه يف الدرجة، أكو نوع العلم ذاته ولكنها أاهنا من ّنط ي أو طبيعته أهنا من سنخه أال إ
 أماحد البتة، ن ما جاء به غري مقدور ألإهنم علماء يعرفون وهلذا آمن السحرة مبوسى أل

قَاَل آَمنأت مأ َله  قـَبأَل َأنأ ﴿فرعون فرآه فرق يف الدرجة ال يف النوع مع سحر عصره ولذلك قال: 
َر فَـَلَسوأَف تـَعأَلم وَن أَل َقطَِّعنم أَيأِدَيك مأ َوأَرأج َلك مأ ِمنأ آَذَن َلك مأ ِإنمه  َلكَ  ِبري ك م  المِذي َعلمَمك م  السِّحأ

  .﴾ِخاَلف  َوأَل َصلِّبَـنمك مأ َأمجأَِعنيَ 

ن العلم الذي يمتاز به إ/ في كالم له عن العلم يرى السيد ضياء الخباز 27س

ز بمظاهر هي العلم باملغيبات، والعلم باللغات الحجج عن غيرهم من املدعين يتمي

كلها، ويستدل لذلك بما رواه الشيخ الكليني في الكافي عن أبي بصير قال: )قلت البي 

اما أولها ؟ قال فقال بخصال:  جعلت فداك بم يعرف اإلمام (عليه السالم) الحسن

فيجيب، وان فانه بش ىء قد تقدم من أبيه فيه بإشارة لتكون عليهم حجة. وُيسأل 

يا أبا محمد ثم قال لي:  ُسِكَت عنه ابتدأ. ويخبر بما في غد ويكلم الناس بكل لسان.

ن دخل علينا رجل من أهل خراسان أفلم البث  أعطيك عالمة قبل ان تقوم،

بالفارسية فقال له  (عليه السالم) فكلمه الخراساني بالعربية فاجابه أبو الحسن

ا منعني ان أكلمك بالخراسانية، غير أني ظننت انك الخراساني وهللا جعلت فداك م

ثم قال:  سبحان هللا إذا كنت ال احسن أجيبك فما فضلي عليك.ال تحسنها فقال: 

ش ىء  يا أبا محمد ان اإلمام ال يخفى عليه كالم أحد من الناس وال طير وال بهيمة وال

 (؟فيه الروح فمن لم يكن هذه الخصال فيه فليس هو بإمام

 :الجواب

ن أبالنسبة للمعرفة باللغات سبق أن حتدثنا عنها عند مناقشة الكوراين، وقلنا هناك  .1
العلماء العاملني السابقني من قبيل الشيخ املفيد والسيد املرتضى والشيخ الطوسي ال يوجبون 
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احلق  إيصالما يتصل مبهمته يف  إالمعرفة شيء ال لغات وال حنو وال غريها  اإلمامعلى 
 مل يكن يعرف العربية. (ليه السالمع) ن عليا  أوأوردنا روايات تدل على للناس، 

 ن يكون حاضرا  أالكالم عن قانون معرفة احلجة، وهذا القانون كما علمنا ينبغي  .2
 ألهنا ؛باإلخبار باملغيبات فهي قابلة للتخلف األمرفال خيتلف وال يتخلف، وبقدر تعلق  دائما  

باحلجج غري متوقف على  اإلميانن إصي للحجة، وحي  باحلضور الشخ مرتبطة أصال  
ن يؤمنوا باحلاضرين واملاضني واآلتني على حد سواء، أحضورهم الشخصي فالناس عليهم 

ن كان ميكن اعتباره طريق إن يكون االخبار باملغيبات من فقرات القانون و أال ميكن  فإذن
ال يقوم مع النص والعلم رأسا   للتعرف على احلجة احلاضر، ولكنه حىت على هذا املستوى

ال ال يطلب إعلى اتصاله بالسماء، و  بالتأكيد ن حصل من احلجة فيكون داال  إ وإّنابرأس، 
عل  ن على أنه مشمول لعمومات ما ورد من أيف املعرفة كالنص. والسبب يف ذلك  األساسوجي 
 .ي له وليس عليهأن جييب، أن تسأل وللحجة أالناس 

 – 210ص 1ذكر منها ما ورد يف  الكايف جأة يف هذا الصدد وهناك روايات كثري 
فقلت له: جعلت فداك "فاسألوا أهل  (ليه السالمع)عن الوشاء قال: )سألت الرضا ، 211

، قلت: فأنتم املسؤولون حنن أهل الذكر وحنن املسؤولون؟ فقال:  الذكر إن كنتم ال تعلمون"
عليكم أن  قلت: حقا   نعم،؟ قال:  أن نسألكم علينا قلت: حقا   نعم،وحنن السائلون؟ قال: 

ال ذاك إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا مل نفعل، أما تسمع قول اهلل تبارك وتعاىل: ؟ قال:  جتيبونا
(. وجواهبم كما هو معروف يتبع املصاحل واملفاسد "هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغري حساب"

 وتضبطه احلكمة اليت هم يعرفوهنا.

 أرسلهان شاء اهلل إمن اخلوارق اليت  ألهنان يتخلف أ باملغيبات لإلخباركن وكذلك مي
 ن شاء مل يفعل. إو 

نه ال ي سأل أن، لذلك ورد آالعلم يف احلقيقة هو العلم باحلالل واحلرام، والعلم بالقر  .3
 عن شيء بني صدفيها إال أجاب.
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 (عليه السالم) علي اإلمام/ بالنسبة للروايات التي دلت على عدم معرفة 28س

العبرانية هو يقول انها رواية واحدة ضعيفة السند، ويرى انها معارضة  باللغة

بالرواية الواردة عن  أحمد بن محمد بن عيس ى عن الحسين بن سعيد عن عبد هللا 

بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي املقدام: عن جويرية بن مسهر قال: 

في أرض  لوات هللا عليه بعد قتل الخوارج حتى إذا صرناأقبلنا مع أمير املؤمنين ص

... إلى قوله: فتوضأ ثم  (عليه السالم)بابل حضرت صالة العصر فنزل أمير املؤمنين 

 قام فنطق بكالم ال أحسبه إال بالعبرانية(؟

  :الجواب

مل يكن يعرف العربانية، وليست رواية واحدة كما  ن عليا  أالروايات مستفيضة يف  .1
ثالث  (ضجة القطيفيف )عم، وضياء يعرف اهنا اكثر من رواية فقد نقلت يف كتايب ز 

 روايات، والكتاب هذا من مصادره كما ذكر هو يف ثبت مصادر كتابه. 

بو أ)ن يتحدث عن ضعف الروايات فالرواية اليت استدل هبا ضعيفة أاذا شاء  .2
على معارضة الروايات اليت سقناها. فما  . وبالنتيجة روايته ضعيفة وخرب واحد ال يقوى(املقدام

؟ وما تقول  بالك ودليلنا ال يتوقف عند الروايات بل هناك من االدلة العقلية التامة ما يسنده
ال تدل على ان عليا يعرف العربانية، بل  ألهنا صال  أن روايته ال تدل على املطلب أاذا علمت 

قل، وهذا املقدار ال يدل على املعرفة أو أكثر أو أغاية ما تدل عليه انه نطق بكالم لعله عبارة 
ليه ع)اهلل بالعربانية كما يف الرواية الواردة حبق القائم  أمساءن بعض أتعرف  وأنتباللغة كاملة. 

ليه ع)بو عبد اهلل أيف كتاب الغيبة للشيخ النعماين، عن املفضل بن عمر قال: )قال  (السالم
 بامسه العرباين فأتيحت له صحابته الثالمثائة والثالثة عشر قزع اذا ا ذن االمام دعا اهلل :(السالم

علي نادى اهلل بامسه العرباين اي ذكر كلمة واحدة بالعربانية لريد  اإلمام(. فلعل كقزع اخلريف
نطق بالعربانية هذه قضية مشكوكة الن جويرية قال: )ال أحسبه  اإلمامكون   أيضا  له الشمس. 

 ظنا . األمريظن إال بالعربانية( فهو 
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/ يتحدث عن السالح كفقرة من فقرات قانون معرفة الحجة ويقول ان 29س

السالح املقصود هو درع كان يتوارثه االئمة ويستوي عليهم جميعا. ويستشهد 

، )عن زرارة عن أبي جعفر قال:  الواردةبالرواية 
ً
لإلمام عشر عالمات: يولد مطهرا

، وإذا وقع على األرض وقع 
ً
على راحته رافعا صوته بالشهادتين، وال يجنب، مختونا

وتنام عينه وال ينام قلبه، وال يتثاءب وال يتمطى، ويرى من خلفه كما يرى من أمامه، 

ونجوه كرائحة املسك واألرض موكلة بستره وابتالعه، وإذا لبس درع رسول هللا صلى 

هم وقصيرهم زادت هللا عليه وآله كانت عليه وفقا وإذا لبسها غيره من الناس طويل

 ؟عليه شبرا، وهو محدث إلى أن تنقض ي أيامه(

 :الجواب

ذكر هنا فقط الروايات اليت أقبل كل شيء هذه الرواية معارضة بروايات كثرية،  .1
يولد خمتونا ، فقد روى الفتال النيسابوري، والشيخ الطربسي عن اإلمام  اإلمامتعارض فقرة ان 

ليهما )عخنت رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( احلسن واحلسني ، قوله: )(ليه السالمع)الباقر 
؟ وحلق رؤسهما وتصدق بوزنه الشعر فضة أو ذهبا، وقد عق عنهما   لسبع ليال (السالم
 .(1) يعىن أعضاء فتصدق واكل وأطعم جريانه( -، قال طبخهما جدوال كبشا    كبشا  

ن سالم( لرسول اهلل صلى اهلل وروى الشيخ املفيد يف االختصاص من )مسائل عبد اهلل ب
، قال: من حلق رأس آدم، قال: نعم؟ قال:  عليه وآله، قوله: )فأخربين عن آدم حج البيت

إبراهيم ؟ قال:  ، قال: ومن اختنت بعد آدماختنت بنفسه؟ قال:  قال: من خنت آدم .جربئيل
 .(2) قال: صدقت يا حممد( .خليل الرمحن عليه السالم

عن سعيد السمان قال: )كنت عند أيب املتعلق بالدرع فقد ورد  ما موضع شاهدهأ .2
ن كانا صادقني فما إفجالن من الزيدية ... إىل قوله: إذ دخل عليه ر  (ليه السالمع)عبد اهلل 

ن عندي ألواح إ؟ وان عندي لراية رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله املغلبة و  عالمة يف درعه
ن عندي الطست الذي كان يقرب هبا إان بن داود و ن عندي خلامت سليمإموسى وعصاه و 

                                                           

 .59 – 58ص :الشيخ الطبرسي -ومكارم األخالق  ؛155ص :الفتال النيسابوري -روضة الواعظين  -1

 . 51 – 50ص :فيدالشيخ الم -االختصاص  -2
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ن يضعه بني املسلمني أن عندي االسم الذي كان إذا أراد رسول اهلل إموسى القربان و 
ن عندي التابوت اليت جاءت به إواملشركني مل يصل من املشركني إىل املسلمني نشابة و 

ل أهل بيت وقف التابوت على املالئكة حتمله ومثل السالح فينا مثل التابوت يف بين إسرائي
باب دارهم أوتوا النبوة كذلك ومن صار إليه السالح منا أوتى اإلمامة ولقد لبس أىب درع 

ولبستها أنا فكانت وقائمنا ممن إذا لبسها مألها إن  رسول اهلل فخطت على األرض خطيطا  
 .(1) (شاء اهلل

له إذا  يف سقيفة (السالم ليهع)قال: )بينا مع أيب عبد اهلل  ،عن سليمان بن خالدو 
ن قائمنا من لبس درع رسول اهلل فمألها إو استأذن عليه أناس من أهل الكوفة ... إىل قوله: 

 :قال ؟ أنت احلم أم أبو جعفر :فقلت له .فخطت عليه (ليه السالمع)ولقد لبسها أبو جعفر 
 .(2) (فقلبها ثلثاكان أبو جعفر احلم مىن ولقد لبستها أنا فكانت وكانت وقال بيده هكذا 

لبس أىب درع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ، قال: )(ليه السالمع)وعن أيب عبد اهلل 
 .(3) (وهي ذات الفضول فجرها على األرض هنا

لبس أىب درع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ذات الفضول ، قال: )(ليه السالمع)وعنه 
 .(4) (فخطت ولبست أنا فكان وكان

فهو  ن مل يكن جاهال  إن يعلم من يقرأ كتاب ضياء انه أهذه الروايات جيب  اعتقد بعد
 رجل خمادع.

                                                           

 .195 – 194ص :محمد بن الحسن الصفار -بصائر الدرجات   -1

 .196 – 195ص :محمد بن الحسن الصفار -بصائر الدرجات   -2

 .197ص :محمد بن الحسن الصفار -بصائر الدرجات   -3

 1ج :لكلينيالشيخ ا -. وللمزيد، انظر: الكافي 207 – 206ص :محمد بن الحسن الصفار -بصائر الدرجات  -4

 .475ص 6وج ؛234ص
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حاكمية هللا من قانون معرفة  إلى/ يناقش احتجاجنا بفقرة الدعوة 30س

هلل"،  إال الحجة فيقول ان الخوارج دعوا الى حاكمية هللا حين رفعوا شعار "ال حكم 

 ؟وبالتالي االحتجاج بهذا املبدأ فاسد

 :الجواب

من العلماء وتصدقهم  وأمثالهان بعض الناس تعترب هذا الرجل  من املؤسف جدا  
ي اهنم أال هلل" إوتتبعهم، بينما هم ال يفرقون بني الناقة واجلمل. اخلوارج قالوا "ال حكم 

ن احلكم للمنصب من اهلل أيرفضون احلاكم املنصب من اهلل، بينما مبدأ حاكمية اهلل يعين 
 ؟ فرق بني املقولتني كالفرق بني الثرى والثريا، ولكن من يفهم هذا، ضياءفقط. فال

ن هذا الرجل سرعان ما ينقض كالمه ويثبت جهله فيقول: )ان علماء أوالعجيب 
االمامية قاطبة متفقون على ان احلاكمية ليست اال حاكمية اهلل تبارك وتعاىل مبالك كونه 

بت ذلك آية وال رواية، اال انه تبارك وتعاىل قد فوض خالقا ومالكا لكل شيء حىت وان مل ت ث
؟  ن علماء الشيعة اتبعوا اخلوارجإذن هل تقول إ!  احلاكمية لبعض عباده وهم االنبياء واالئمة(

 اتقي اهلل يف الناس ويف نفسك.

ن اختيار الناس إن هذا الرجل يبرر لحاكمية الناس بالقول أ/ العجيب 31س

 ؟  رورة يمليها تجنيب الناس الفوض ى والهرج واملرجلحاكم في زمن الغيبة ض

 :الجواب

 ال يد للناس فيه، وليس هروبا   اهليا   التحجج بالغيبة مغالطة قاسية، فالغيبة ليست قدرا  
له،  إطاعتهموعدم  اإلمامالناس عن  إلعراضنتيجة  وإّنا اإلماممن حتمل املسؤولية يقدم عليه 

بيان يف كتاب "العجل"،  بأحسن األمرهذا  (ه السالمليع)محد احلسن أوقد بني السيد 
سيكون بينهم، فال حجة وال عذر هلم من  اإلماموبالتايل مىت ما كان الناس مستعدون لتقبل 

 .  اإلطالقهذه اجلهة على 
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حكم  تعقيبا على شعار الخوارج "ال (ليه السالمع)/ يستشهد بما قاله علي 32س

ٍ ُيَراُد ِبَها َباِطٌل : )(مليه السال ع)ال هلل" وهو قوله إ
 َحق 

ُ
ِلَمة

َ
 هللِ،  ك

َّ
َم ِإال

ْ
ُه ال ُحك َعْم ِإنَّ

َ
! ن

وَن:
ُ
ِء َيُقول

َ
اِجر، َيْعَمُل ِفي ِإْمَرِتِه  ولِكنَّ هُؤال

َ
ْو ف

َ
ِمير َبر  أ

َ
اِس ِمْن أ ُبدَّ ِللنَّ

َ
ُه ال ِإنَّ

َ
، ف

َ
 ِإْمَرة

َ
ال

اِفُر، وَ 
َ
ك

ْ
ْؤِمُن، َوَيْسَتْمِتُع ِفيَها ال

ُ ْ
ُل ِبِه امل

َ
َفيُء، َوُيَقات

ْ
َجَل، َوُيْجَمُع ِبِه ال

َ ْ
ُغ هللُا ِفيَها األ ِ

 
ُيَبل

َراَح 
َ
، َوُيْست ِريَح َبرٌّ

َ
ى َيْست ، َحتَّ ِ

َقِوي 
ْ
ِعيِف ِمَن ال  ِبِه ِللضَّ

ُ
ذ

َ
ُبُل، َوُيْؤخ َمُن ِبِه السُّ

ْ
أ
َ
، َوت َعُدوُّ

ْ
ال

اِجر
َ
 (ليه السالمع): )قال علي (، واستدل برسالة علي التي بعثها ملعاوية وهيِمْن ف

قد أبلغتماني ما أرسلكما به معاوية، فاسمعا مني ثم أبلغاه عني كما ألبي الدرداء: 

إن عثمان بن عفان ال يعدو أن يكون أحد رجلين: إما إمام  :أبلغتماني عنه وقوال له

وال يسع األمة خذالنه، أو إمام  هدى حرام الدم واجب النصرة ال تحل معصيته

 .حالل الدم ال تحل واليته وال نصرته. فال يخلو من إحدى الخصلتينضاللة 

يموت إمامهم أو  بعد ما والواجب في حكم هللا وحكم اإلسالم على املسلمين

أن ال  - مظلوما كان أو ظاملا، حالل الدم أو حرام الدم ضاال كان أو مهتديا، - يقتل

قبل  رجال وال يبدءوا بش ئيعملوا عمال وال يحدثوا حدثا وال يقدموا يدا وال 

يجمع أمرهم  عاملا ورعا عارفا بالقضاء والسنة، ألنفسهم إماما عفيفا يختاروا أن

ويحكم بينهم ويأخذ للمظلوم من الظالم حقه ويحفظ أطرافهم ويجبي فيئهم ويقيم 

 .حجهم وجمعتهم ويجبي صدقاتهم

ه ليحكم بينهم ثم يحتكمون إليه في إمامهم املقتول ظلما ويحاكمون قتلته إلي

 :بالحق

فإن كان إمامهم قتل مظلوما حكم ألوليائه بدمه، وإن كان قتل ظاملا نظر كيف 

 .الحكم في ذلك

إن كانت الخيرة لهم  - إماما يجمع أمرهم أن يختاروا :هذا أول ما ينبغي أن يفعلوه

 .ويتابعوه ويطيعوه -
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ذلك  د كفاهم النظر فيوإن كانت الخيرة إلى هللا عز وجل وإلى رسوله فإن هللا ق

واالختيار، ورسول هللا صلى هللا عليه وآله قد رض ي لهم إماما وأمرهم بطاعته 

بايعني املهاجرون واألنصار بعد  واتباعه وقد بايعني الناس بعد قتل عثمان،

وهم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان وعقدوا إمامتهم،  في ثالثة أيام، تشاوروا ما

ر والسابقة من املهاجرين واألنصار، غير أنهم بايعوهم قبلي على غير ولى ذلك أهل بد

 .(من العامة مشورة من العامة وإن بيعتي كانت بمشورة

 ؟  في فترة الغيبة إمامهمويزعم ضياء الخباز ان هذا يعني ان للناس ان يختاروا 

 :الجواب

عن معىن حاكمية اهلل اليت  املؤمنني على كالم اخلوارج يثبت ما قلناه آنفا   أمريتعقيب  .1
 مل يفهمها ضياء.

نه البد من رجل يعيش بني الناس أليس يف التعقيب ما ينفع ضياء فغاية ما فيه  .2
ي ال يريدون واسطة أهلل"  إالاهلل، وهذا خبالف قول اخلوارج "ال حكم  بأمريباشر حكمهم 

 و احلاكم املنصب منه تعاىل.أبني اهلل وخلقه وهو اخلليفة 

ختتار لنفسها يف حال مل  األمة أنملعاوية واضحة يف  (ليه السالمع) اإلمامرسالة  .3
مطلق غري  اإلمامذن. وكالم إوهذا موجود فاالختيار منتفي  اإلهلييكن هناك مبدأ التنصيب 

 مقيد بفرتة زمنية. وتقييده بالغيبة واستدالل ما مل يدل عليه منه اتباع مقيت للهوى. 

وإن كانت اخلرية إىل  .إن كانت اخلرية هلم ..: )التايل واضح جدا   إلمامان قول أواعتقد 
 (.ذلك واالختيار اهلل عز وجل وإىل رسوله فإن اهلل قد كفاهم النظر يف
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نات )من 33س ِ
( تجعله في غنى عن النظر في امر األمان/ يقول ان هناك مؤم 

، ومنها حرمة ن ناقشناه فال نعيدأالدعوة، منها توقيع السمري، وقد سبق 

 االستجابة ألية دعوة في الغيبة الكبرى، ويستدل لهذا بالروايات التالية:

قال: )قال أبو جعفر محمد بن  ،عن جابر بن يزيد الجعفيالرواية الواردة  .1

  األرضالزم  ،يا جابر: عليهما السالمعلي الباقر 
ً
  وال تحرك يدا

ً
حتى ترى  وال رجال

 يتمها. أن...( ويترك الرواية دون  اعالمات أذكرها لك إن أدركته

خمس عالمات قبل ) يقول: هللا قال :سمعت أبا عبد ،عن عمر بن حنظلة .2

فقلت:  قيام القائم: الصيحة والسفياني والخسف وقتل النفس الزكية واليماني،

  .(الجعلت فداك إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العالمات أنخرج معه؟ قال: 

ألزم بيتك وكن حلسا من  ،يا سدير) هللا: ال: قال أبو عبدق ،عن سدير .3

أحالسه واسكن ما سكن الليل والنهار فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا 

 ؟ (ولو على رجلك

 :الجواب

اليت جتري قبل  واألحداثبعض العالمات،  اإلمامطويلة يذكر فيها  األوىلالرواية  .1
كذلك ال تدل   األخرىه بني الركن واملقام. هذه الرواية والروايات مثل خطبت اإلماموبعد قيام 

 وإّناتنهي عن حتريك اليد والرجل، وليس هو هنيا  عن االعتقاد  وإّناعلى ما يزعمه من حرمة 
. مثل ما ورد عن علي أخرىهني عن عمل معني هو العمل العسكري كما بينت روايات كثرية 

(، وما ورد عن أيب ولدي قبل املهدي فإّنا هو جزوركل من خرج من : )(ليه السالمع)
إياك وشذاذ من آل حممد فإن آلل حممد وعلي راية ولغريهم رايات جعفر يف خرب طويل قال: )

معه  (ليه السالم)عفألزم األرض وال تتبع منهم رجال  أبدا  حىت ترى رجال  من ولد احلسني 
 (.عهد نيب اهلل ورايته وسالحه
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 بإطاعتهر يف زمن الغيبة الكربى وهذا يقول به كل الشيعة واجلميع مأمور اليماين يظه .2
اليت  بعبقرتيههل النار، واليماين يدعو لصاحبكم كما ورد، فهل يريدنا ضياء أوامللتوي عليه من 

فىت حبرمة اتباع كل أ -ي ضياء أ - ألنهن ّنتنع عن اتباعه أال حيسده عليها اهلومو اركتس 
يوجبون اتباع اليماين وضياء افندي  (السالم مليهع)؟ يعين آل حممد  لكربىرجل يف الغيبة ا

 ! حيرم

دلة أعليك تجعله في غنى عن النظر في  سأقرأهان الرواية التي إ/ يقول 34س

الدعوة املباركة، والرواية هي: )عن الحارث بن املغيرة النصري، عن أبي عبد 

  األمر قلت له: إنا نروي بأن صاحب هذا  هللا
ً
؟  فكيف نصنع عند ذلك يفقد زمانا

 ؟  (تمسكوا باألمر األول الذي أنتم عليه حتى يبين لكمقال: 

 :الجواب

ومنه ما ورد عن اليماين والقائم،  (السالم مليهع)ل حممد آهو ما ورد عن  األول األمر
 .األول األمروهذه هي دعوتنا، فهي من 

م مل يفهمه الناس عاملهم أمه ، سواء فهاألولكل ما ورد عن آل حممد فهو من 
نه مأخوذ أم مل حين. املهم أم مل يلتفتوا له، وسواء كان زمنه قد حان أوجاهلهم، وسواء التفتوا 

 .(السالم مليهع)من آل حممد 

/ هو يريد من الدين ما ورد في الرواية عن السيد عبد العظيم الحسني، 35س

ل له: يا بن رسول هللا، إني أريد أن وقا (عليه السالم)الهادي  اإلمامحين دخل على 

 . فذكر له هات يا أبا القاسم :أعرض عليك ديني، فقال له
ً
لغاية  األئمة، منها أمورا

: ألغاية الثاني عشر، وقال له  األئمةله  اإلمامالهادي فاكمل  اإلمام
ً
هذا وهللا خيرا

 ؟  ن ينفي املهديينأذن يريد إ. هو دين هللا الذي ارتضاه لعباده

 :لجوابا
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. (السالم مليهع)ل حممد آهنم مذكورون من قبل أل ؛أيضا   األول األمراملهديون من  .1
له،  نه نفاهم، فعدم ذكر الشيء ليس نفيا  أاهلادي مل يذكرهم فهذا ال يعين  اإلمامذا كان إو 

 هنم جزء من الدين الذي ينبغيأمل يذكر املهديني على  اإلماموذكر الشيء ال ينفي ما عداه. 
هبم يف وقته كما ذكر الشيخ  باإلميانغري مستعبد  ألنه ؛ن يتعبد اهلل بهأالعظيم  للسيد عبد

 كالمه يف مكان سابق.  أوردناالصدوق، الذي 

ألجاب:  األولاالثين عشر هو الدين  باألئمة األميانن ألو سألنا ضياء: ملاذا تعتقد  .2
 اإلميانوعندها نقول له: وضرورة ، (السالم مليهع)ل حممد آن هذا ما ورد يف كالم أل

 ؟ يضا ، فهل تؤمن ببعض وتكفر ببعضأباملهديني وردت يف كالمهم 

 / 36س
ً
 ؟  يقول انه ينتظر تحقق العالمات املحتومة أيضا

 :الجواب

 طيب جيد، اليماين منها. فليشمر عن ساعديه لنصرته ال لتخذيل الناس عنه.

نات وجوب احراج اإ/ يقول 37س موقعيتهم،  وإسقاطملدعين ن من املؤم 

عليه قال: )سمعت أبا عبد هللا  ،ن املفضل بن عمرويستدل بالرواية الواردة ع

إن لصاحب هذا األمر غيبتين يرجع في أحدها إلى أهله واألخرى يقال: يقول:  السالم

ع فاسألوه قلت: كيف نصنع إذا كان ذلك؟ قال: هلك في أي واد سلك،  إن ادعى مد 

العسكري  اإلمامواردة عن  أخرى (، ورواية م التي يجيب فيها مثلهعن تلك العظائ

من بعده  اإلمام أن؟ فيبين فيها  بعده من هو اإلماميسأله فيها "أبو األديان" عن 

املهدي( هو من سيصلي خلفه، ومن يطالبك بجوابات الكتب، ويخبرك  اإلمام أي)

 ؟  بما في الهميان

 :الجواب
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كره، فالسؤال عن العظائم اليت جييب فيها مثله يعين سؤال عن الرواية ال تدل على ما ذ 
ن ضياء حيسنها. وكذلك أاليت يبدو  األمورمن  أيا  ، وال وال تسقيطا   علمية، وليس هتكا   أمور
 اهلل. أعادناالذميمة  لألخالقال تدعو للتسقيط وال  األخرىالرواية 

َوقَاَل المِذيَن  ﴿ة الكفار حني قالوا: ال على طريقإ؟ اللهم  مث كيف يكون التسقيط مؤم نا  
َمع وا هِلَََٰذا الأق رأآِن َوالأَغوأا ِفيِه َلَعلمك مأ تـَغأِلب ونَ   ! ﴾َكَفر وا اَل َتسأ

ن الحديث الوارد عن رسول هللا إاملهدي يقول  اإلمام/ بخصوص ذرية 38س

 أنيدل على ( ال النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني: )(صلى هللا عليه وآله)

ال نعلم ظروفه وربما كان هناك ما يمنع من زواجه،  ألننااملهدي متزوج  اإلمام

يكون  أن إلمكانيةله ذرية  أننه متزوج فال يعني هذا أويقول كذلك انه حتى لو قلنا 

 ؟  لإلمامهناك تدخل غيبي في منع حصول الذرية 

 :الجواب

الواردة يف  ها من الروايات الكثرية جدا  املهدي يستدل علي لإلماممسألة وجود ذرية  .1
 هذا الشأن. 

 إذنقيم الدليل على وجود الذرية،  أنبالدعوة املباركة، ال يعنينا  األمربقدر تعلق  .2
 أنغري ممتنع. وبالنتيجة من يريد  األمرهذا  أنيكفينا  وإّنانثبت الذرية،  أنليست دعوتنا هي 
 على عدم وجود الذرية.يقيم الدليل  أنينقض علينا هو عليه 

تقف يف وجهه  لإلمامالقطع بوجود ذرية  أنما قاله ضياء يعين يف احملصلة النهائية  .3
جيابا ، وكما قلت هذا القطع ال يعنينا إعدة احتماالت، وبالتايل فهو ينفي القطع بالنتيجة 

  كما هو واضح.  اإلمكانواالحتمال، وكالمه ال ينفي  اإلمكان، بل يكفينا أمره

 هدف يصوب سهامه. أييتعلم كيف يستدل وعلى  أنذن إعلى ضياء  .4
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/ يناقش الرواية التالية التي يرويها الشيخ الطوس ي في غيبته: )عن اإلمام 39س

قال: إن لصاحب هذا األمر غيبتين إحداهما تطول حتى  (ليه السالمع)الصادق 

د ذهب حتى ال يقول بعضهم لقد مات ويقول بعضهم لقد قتل ويقول بعضهم لق

يبقى على أمره من أصحابه إال نفر يسير يعني ستسود حالة شر عامة في وجود 

البعض سيقول مات البعض سيقول قتل البعض سيقول  (ليه السالمع)اإلمام 

ذهب حتى ال يبقى على أمره من أصحابه إال نفر يسير موضع الشاهد من الرواية وال 

ه إال املولى الذي يلي أمره(، يقول: ان هذه يطلع على موضعه أحد من ولده وال غير 

وردت في غيبة النعماني بصورة "وال يطلع على موضعه احد  ألنهاالرواية مصحفة، 

ن كتاب غيبة النعماني اقدم فروايته إمن ولي وال غيره" ولم تذكر الولد، وحيث 

 ارجح. 

 أ
ً
  يضا

ً
ن يكون أيجب  وكان رواية الطوس ي ورد فيها الضمير في كلمة "غيره" مفردا

 أل 
ً
 ؟  ن يقول: "من ولده وال غيرهم" وليس "غيره"أن الِولد جمع، فكان يجب جمعا

 :الجواب

، وهي ورود الرواية يف غيبة النعماين بصيغة "من ويل" فريد األوىلبالنسبة لذريعته  .1
وراها ن العالمة اجمللسي نقلها يف البحار عن غيبة النعماين بصورة "من ولده". كذلك أعليه 

، عن الشيخ املفيد مبا 155 – 154السيد هباء الدين النجفي يف منتخب األنوار املضيئة ص
يتفق مع املروي عن الشيخ الطوسي، قال: )ومما صح يل روايته عن الشيخ السعيد أيب عبد اهلل 

( عليه السالمحممد املفيد )رمحه اهلل(، يرفعه إىل املفضل بن عمر قال: مسعت أبا عبد اهلل )
إن لصاحب هذا األمر غيبتني، تطول إحدامها حىت يقول بعضهم مات، وبعضهم يقول: 

ذهب، حىت ال يبقي امرؤ من أصحابه إال نفر يسري. ال يطلع على موضعه أحد من ولده وال 
 (.غريه إال املوىل الذي يلي أمره

ح عليه، فما قدم من كتاب غيبة الطوسي وبالتايل يرجأن كتاب غيبة النعماين إما قوله: أ
جبودة الكتاب  وإّناكما يعلم حمققو النصوص   أبدا  هكذا تورد االبل. فالعربة ليست يف القدم 
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ن كتاب غيبة النعماين حتوم حوله شكوك من هذه الناحية. أ، ومعلوم األخطاءوخلوه من 
 وبالنتيجة الرجحان لرواية الطوسي.

اجلمع، وإن كان شاذ ا ، إال أنه وارد  لىما بالنسبة للذريعة الثانية فإن عطف املفرد عأ .2
 يف الكالم، وعليه ال ميكن تسقيط رواية أو توهينها بدعوى وروده فيها.

ليه )عيا أبا محمد كأني أرى نزول القائم / يقول عن الرواية التالية: )40س

( هذه الرواية ال يمكن االستدالل بها ألنها في مسجد السهلة بأهله وعياله (السالم

ة إلى مرحلة ما بعد الظهور ال إلى مرحلة ما قبل الظهور، بقرينة نزوله في ناظر 

الذمة الذي ورد في الرواية، وكل هذا يحدث بعد  أهلمسجد السهلة، وتعامله مع 

 ؟  ظهوره

 :الجواب

الذمة، ال  أهلمرحلة الظهور وما بعد الظهور سياق زمين يؤطر نزول القائم وتعامله مع 
فقد ول خطبة بعد ظهوره يقول: )أيف  (ليه السالمع)نه أله. مث الحظ زواجه ووجود ذرية 

 ..اخل(.  أخفنا وظلمنا وطردنا من ديارنا وأبنائنا وبغي علينا

/ بخصوص الذرية نقل العالمة املجلس ي عن كتاب الغروي العتيق دعاء 41س

باز هذا (. يناقش ضياء الخاللهم صل على والة عهده وعلى األئمة من ولدهجاء فيه: )

 ؟  الدعاء بقوله ان املجلس ي لم يسند الدعاء ملعصوم، والكتاب مجهول 

 :الجواب

 اإلمامقبل كل شيء هذا املضمون له شواهد منها ما ورد يف الدعاء املروي عن  .1
 .(ليه السالمع)الرضا 

ما قاله ضياء يرد عليه اجمللسي نفسه، فقد كتب يف حباره: )الكتاب العتيق كله يف  .2
دعية، وهو مشتمل على أدعية كاملة بليغة غريبة يشرق من كل  منها نور اإلعجاز واإلفهام، األ
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وكل فقرة من فقراهتا شاهد عدل على صدورها عن أئم ة األنام وا مراء الكالم، وقد نقل منه 
نها يف املهج وغريه كثريا ، وكان تاريخ كتابة النسخة ال يت أخرجنا م اهلل رمحه  السي د ابن طاوس

سنة ست  وسبعني ومخس مائة، ويظهر من الكفعمي أن ه جمموع الدعوات للشيخ اجلليل أيب 
 .احلسني حمم د بن هارون التلعكربي  وهو من أكابر احملدثني(

وصل  على وليك ووالة عهده / يعترض على دعاء الضراب الذي ورد فيه: )42س

 مجاهيل وهم ؟  ن فيهأ( بواألئمة من ولده

 :الجواب

دعاء الضراب له شواهد مثل الدعاء الذي نقله العالمة اجمللسي عن الكتاب العتيق،  .1
ن أوغريمها، والنظر يف السند حرفة العاجز بعد  (ليه السالمع)الرضا  اإلماموالدعاء الوارد عن 

 تبي نا حال علم الرجال الشيعي الرث.

ول وعملوا به، منهم شيخ الدعاء تلقاه علماء الشيعة املشار اليهم بالبنان بالقب .2
 الطائفة الطوسي وغريه.

/ يناقش الدعاء الذي نقله السيد ابن طاووس في كتاب اإلقبال، والذي 43س

يقول عنه: ان هذا الدعاء نقله الشيخ  (وتجعله وذريته من االئمة الوارثين)ورد فيه: 

 ؟  الكليني وليس فيه هذه العبارة التي قرأتها

 : الجواب

ورجالية، ولكنه   أصوليةبه أطال هذا الرجل وأعرض يف احلدي  عن مسائل يف مقدمة كتا
كغريه من اتباع هذه املدرسة سرعان ما يتنصلون من قواعدهم حني ال تنفعهم. بالنسبة للزيادة 

املتقن مقبولة"، ولكن هذا  الثقة من يف الرواية معروفة القاعدة اليت تنص على "أن الزيادة
 الرجل مضلل.



  املهدي اإلمام أنصار إصدارات............................................  150

 يقول / هو 44س
ً
ن ما ينقله الكليني في مقام التعارض مقدم على ما ينقله إ أيضا

 ؟  هنا األمر غيره ويطبق هذا 

 :الجواب

طاوس، وما قاله تضليل ال تعارض وال تنايف بني نقل الشيخ الكليين والسيد ابن  .1
 بالنتيجة وكذب صريح.

يف معرض حديثه عن  املذكور الذي يريد أن جيعله ضياء قاعدة قاله السيد اخلوئي، .2
ن الطوسي كان قليل املراجعة لكتبه تعارض نقل الكليين والطوسي فقال يقدم نقل الكليين أل

بسبب كثرة انشغاالته. وهذا كما ترى رأي خاص بالسيد اخلوئي من جهة، ويف خصوص 
ن ما قاله السيد أالتعارض، ويف مورد أخص هو تعارض نقل الكليين والطوسي. هذا على 

 ي فيه نقاش ليس هذا حمله. اخلوئ

اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته / الدعاء التالي: )45س

ن هذا إ( يقول وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه

 ؟  الدعاء غير مسند ملعصوم

 :الجواب

لدعاء موجود يف كتاب الرضا، وا اإلمامسالمة البصرية والبصر، هذا الدعاء مروي عن 
مجال األسبوع  ؛وما بعدها 273الغيبة للطوسي: ص ؛411 - 405مصباح املتهجد: ص
 وما بعدها. 301للسيد ابن طاووس: ص

العقائدية على سؤال بعنوان "دعاء اللهم ادفع عن وليك" مبا  األحباثمركز  أجابوقد 
جل االدعية اليت رواها االصحاب ال حنتاج اىل هذا العناء يف تصحيح السند الن  أننايلي: )

  قد امهلوا ذكر سندها لوضوح صدورها من االئمة عليهم السالم(. الرابط:
http://www.aqaed.com/faq/6793/ 

http://www.aqaed.com/faq/6793/
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السالم التي ينقلها ابن طاووس وفيها : ) (عليه السالم)املهدي  اإلمام/ زيارة 46س

صلى هللا عليك سالم عليك عليك يا سفينة النجاة السالم عليك يا عين الحياة ، ال

ن ابن طاووس لم ينسبها ملعصوم، وبالتالي ال حجة إ( يقول وعلى آل بيتك الطاهرين

 ؟  باألوالدفيها، ومن جهة الداللة يقول: ان لفظة "آل" غير صريح في االختصاص 

 :الجواب

ن مصدرها معصوم عامل، وقد تلقاها علماء الشيعة أمضمون هذه الزيارة يشهد على 
لقبول واالهتمام، وهي أشهر من نار على علم، وقد بلغ من تفاعل السيد ابن طاووس معها با

نَـزيل َك  :باإلشارة وأقولوأنا أمتث ل بعد هذه الز يارة  السي د ابن طاووس ان قال بعد ايرادها: )قال
 َحيـأ   َما اجتمََهتأ رِكايب * َوَضيأفـ َك َحيأ   ك نأت  مـَِن الأِبالِد(.

. واألسرار األدعيةببعض  (ليه السالمع) اإلمامن السيد ابن طاووس قد اختصه ألوم ومع
 وشواهد. أمثلةهذا على ان هلا 

 تنوه بشأهنم الكبري. وأيضا  تدل على الذرية  أهناما عن داللة لفظ "اآلل" فال شك أ

املهدي  لإلمام/ يقول عن قصة الجزيرة الخضراء التي ذكرت وجود ذرية 47س

 ؟  مجرد قصة وحكاية وال حجية لها ألنها

 :الجواب

 ألهنا (ليه السالمع)املهدي  باإلمامن يسقط عن االعتبار كل قصص اللقاء أذن إيلزمه 
الشديد وسيتبعه هذا  لألسفقصص وحكايات، وقد فعل السيد كمال احليدري هذا  أيضا  

 على ما يبدو.
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لركن واملقام التي ورد / يقول عن خطبة اإلمام املهدي عليه السالم بين ا48س

. الخ( انها ال تدل على وجود .وأبنائنافقد أخفنا وظلمنا وطردنا من ديارنا )… فيها: 

الذرية الن تكلم بضمير الجمع )أخفنا( )طردنا( )أبنائنا( وبالتالي فهو يقصد 

 ؟ الهاشمين

 :الجواب

ومستعملة على نطاق قبل كل شيء التعبري بضمري اجلمع وارادة املفرد معرفة يف اللغة  .1
 مقام اخلطابة. أيواسع وخاصة يف مثل هذا املقام، 

فال يلغي هذا داللة  -وهو مستبعد كما سنعرف  -راد اهلامشيني معه أحىت لو  .2
 .أبناءن له أالكالم عليه، فهو منهم وبالتايل يشمله 

ليه، ال هم، ن يكون املعين هم اهلامشيون فالشريد الطريد هو سالم اهلل عأال ميكن  .3
 بل لقد حذرت بعض الروايات من بين فاطمة.

دخلت على حممد  (ليه السالمع)قال ملا مضى علي بن احلسني  ،عن أيب خالد الكابلي
: )فقلت له: جعلت فداك قد عرفت انقطاعي إىل أبيك وأنسي (ليه السالمع)بن علي الباقر 

قلت: جعلت فداك لقد وصف ذا. صدقت يا أبا خالد فرتيد مابه ووحشيت من الناس. قال: 
فرتيد ماذا يا يل أبوك صاحب هذا األمر بصفة لو رأيته يف بعض الطريق ألخذت بيده. قال: 

سألتين واهلل يا أبا خالد عن قلت: أريد أن تسميه يل حىت أعرفه بامسه. فقال: أبا خالد. 
حلدثتك،  به أحدا   ثا  ولو كنت حمد به أحدا   سؤال جمهد، ولقد سألتين عن أمر ما كنت حمدثا  

 .(1) (ولقد سألتين عن أمر لو أن بين فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة

                                                           

 .300 – 299الغيبة للنعماني: ص -1
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/ هو يستشهد برواية موجودة في الكافي على كون الهاشميون مشمولين، 49س

فيظهر عند ذلك صاحب هذا األمر فيبايعه الناس ويتبعونه ويبعث والرواية هي: )

 
ً
إلى املدينة فيهلكهم هللا عز وجل دونها، ويهرب يومئذ من  الشامي عند ذلك جيشا

إلى مكة، فيلحقون بصاحب هذا األمر،  (ليه السالمع)كان باملدينة من ولد علي 

ويقبل صاحب هذا األمر نحو العراق، ويبعث جيشا إلى املدينة فيأمن أهلها 

 ؟ (ويرجعون إليها

 :الجواب

النتصار لنفسه حىت لو اضطر للكذب لألسف، وحياول ا هذا الرجل معاند جدا  
: (ليه السالمع)قال: قلت أليب عبد اهلل  ،عن يعقوب السراجاملفضوح. الرواية هي كما يلي: )

إذا اختلف ولد العباس ووهى سلطاهنم، : (ليه السالمع)قال: فقال  ؟ مىت فرج شيعتكم
ي صيصية وطمع فيهم )من مل يكن يطمع فيهم(، وخلعت العرب أعنتها، ورفع كل ذ

صيصيته، وظهر الشامي وأقبل اليماين وحترك احلسين وخرج صاحب هذا األمر من املدينة إىل 
فقلت: ما تراث رسول اهلل صلى اهلل عليه  مكة برتاث رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم.

 سيف رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ودرعه، وعمامته وبرده، وقضيبه،قال: . وآله وسلم
ورايته، والمته، وسرجه، حىت ينزل مكة، فيخرج السيف من غمده، ويلبس الدرع، وينشر الراية 
والربدة والعمامة، ويتناول القضيب بيده ويستأذن اهلل يف ظهوره، فيطلع على ذلك بعض مواليه 
ثون فيأيت احلسين فيخربه اخلرب، فيبتدر احلسين إىل اخلروج، فيثب عليه أهل مكة فيقتلونه، ويبع

برأسه إىل الشام. فيظهر عند ذلك صاحب هذا األمر فيبايعه الناس ويتبعونه ويبع  الشامي 
عند ذلك جيشا إىل املدينة فيهلكهم اهلل عز وجل دوهنا، ويهرب يومئذ من كان باملدينة من 
ولد علي عليه السالم إىل مكة، فيلحقون بصاحب هذا األمر، ويقبل صاحب هذا األمر حنو 

 (.ويبع  جيشا إىل املدينة فيأمن أهلها ويرجعون إليهاالعراق، 

شريد  وأبناؤهنه أاليت ذكر فيها  اإلمامن هروب ولد علي الحق خبطبة أواضح من الرواية 
 طريد.
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من  واألئمةالسالم على والة عهده )/ الدعاء املروي في كتاب مزار وفيه: 50س

 ( يقول ولده
ً
 هذا الدعاء غير مسند للمعصوم؟  أيضا

 :الجواب

 بعضها. الدعاء له شواهد كثرية مر   .1

 يف مثل هذه الكتب. حيذفون السند عادة ختفيفا   .2

كتاب املزار البن املشهدي وقد قال يف مقدمته: )فاين قد مجعت يف كتايب هذا من  .3
 .السادات( إىل... مما اتصلت به من ثقات الرواة  للمشاهد فنون الزيارات

 ؟ اإلمامنها تثبت وجود الولد بعد ظهور إول / رواية الوصية يق51س

 :الجواب

ولد، وكالم ضياء جمرد حتكم وادعاء بال دليل،  (ليه السالمع)له  أنالرواية تثبت 
نه ال أالدليل ال التحكمات والدعاوى الفارغة. واحلق  إيرادن ينبين على أوالكالم العلمي البد 

هذا الولد بعد الظهور لذلك لفلف القضية وقال  أنيثبتوا  أنضياء وال مجيع مدرسته ميكنهم 
وتعودوا  األساليبهم تعودوا على هذه  ولألسفهذا الولد يف الظهور دون بيان وال برهان. 

 .لألسفعلى قبول بعض الناس منهم 

اللهم صل على والة عهده )الرضا ورد فيه:  اإلمام/ الدعاء الوارد عن 52س

 على انهم ولده؟  يقول ال ش يء يدل (من بعده واألئمة

 :الجواب

ال  واإلمامةوالذرية،  األبناءيف  أيكما ورد،   األعقاب وأعقاب األعقابيف  اإلمامة
 ؟  ، كل هذا ال يعتربه ضياء دليل(السالم ماليهع)خوين بعد احلسن واحلسني أجتتمع يف 
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اللهم اعطه في نفسه وأهله )/ الدعاء الوارد في مفاتيح الجنان، وفيه: 53س

يعلق عليه بما  (ه وذريته وأمته وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسهوولد

ارواحنا فداه في زمن الغيبة ليترتب  لإلماميلي: )ان مدعى القوم هو اثبات الذرية 

على ذلك امكان اثبات احمد بن اسماعيل من ذريته املباركة والحال ان اقص ى ما 

ه في الجملة وال داللة له على وجودهم في يثبته هذا الدليل هو وجود ُولد وذرية ل

 (؟ باإلرسالزمن الغيبة، فال يتم مدعاهم على ان الدعاء معلول 

 :الجواب

مثل هذه  أسانيدهنم حيذفون أسبق احلدي  عنها، فقد ذكرنا  اإلرساللة أمس .1
ة على على تسامل الشيع ختفيفا ، والدعاء له شواهد كثرية كما هو معروف، هذا فضال   األدعية

 قبوله، والعمل به.

ذرية وليس   لإلمامتكون  أن إمكانيةيكفينا  زي ف ضياء دليلنا فنحن كما ذكرت آنفا   .2
 الذرية.  إثباتقضيتنا متوقفة على  أنكما زعم 

يف زمن الغيبة" مل ي قم عليه الدليل،  -ي الذرية أ -قوله: "ال داللة على وجودهم  .3
 ل النفي ولكنه اكتفى باجلعجعة.ن يأتينا بدليأوقد كنا ننتظر 

/ الحديث املروي في كمال الدين، وهو )عن داود بن كثير الرقي، قال: 54س

هو ، قال: األمرهذا  عن صاحب (عليه السالم)جعفر سألت أبا الحسن موس ى بن 

( هذا الحديث يقول لعل املوتور بابيه أهلهالطريد الوحيد الغريب الغائب عن 

ينطبق على العشيرة  واألهلاملهدي،  اإلمامالرضا وليس  اإلماماملقصود فيه 

 ؟ واألرحام واألقارب

 :الجواب
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نه أن عناد الوهابية ال يبلغ ما بلغه عناد هذا الرجل، فاحلدي  واضح يف أ أتصورلعلي 
الكاظم  لإلماموهو موجه  -لكان السؤال  (ليه السالمع)املهدي ولو كان يف الرضا  اإلماميف 
 ؟  بعدك إلمامابصيغة من  -

بيه، ال تقف عند أاملهدي بالشريد الطريد، وباملوتور ب اإلمامحادي  اليت تصف واأل
اخل، فلماذا  أهلنانفسه يصف نفسه يف خطبته مبا مضمونه لقد طردنا من  اإلمامهذا، حىت 

 ؟  العناد

هؤالء الذين يتحدث عنهم ضياء، هل هم بنو فاطمة الذين حيرصون على  أقاربي أمث 
 ؟ تقطيعه بضعة بضعة

/ يعنون املبحث الثاني من كتابه بعنوان "أدلة نفي الذرية"، يقول في 55س

 مقدمته ان االدلة قائمة على عدم وجود الذرية؟ 

 :الجواب

كثر من رواية منها أق على ؟ هو عل   تناسى أمسبحان اهلل هل نسي هذا الرجل 
يف مسجد السهلة بأهله  (ليه السالمع)لقائم كأين أرى نزول ا) :خصوصا  الرواية اليت ورد فيها

بوجود ذرية،  نه يقر  أوالعيال سيكونون زمن الظهور، ومعىن هذا  األهلن هؤالء أ( بوعياله
 عدمهم هنا؟أفكيف 
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، أول هذه الروايات الرواية 56س
ً
/ هو يستشهد بثالث روايات سنذكرها تباعا

بن أبي حمزة على أبي الحسن عن الحسن بن علي الخراز، قال: )دخل علي  الواردة

فقال له: إني سمعت جدك  نعم.فقال له: أنت اإلمام؟ قال:  (عليه السالم)الرضا 

أنسيَت يا شيُخ، أو جعفر بن محمد يقول ال يكون اإلمام إال وله عقب، فقال: 

اإلمام إال  : ال يكون (عليه السالم)جعفر تناسيت؟! ليس هكذا قال جعفر، إنما قال 

فقال له:  ال اإلمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فإنه ال عقب له.وله عقب، إ

ك يقول(.  صدقَت جعلُت فداك هكذا سمعُت جد 

 :الجواب

ن تبين أوعلم الرجال، ويريد من الناس  باألسانيد كثريا    طاملا كان ضياء اخلباز مهتما   .1
؟ هذه الرواية ضعيفة  ئده، فلماذا ينسى علم الرجال عندما يبين هو عقاأساسهعقائدها على 

 السند جلهالة علي بن سليمان بن رشيد، فكيف خيالف ما يأمر به االخرين ويبين عليها دينه؟

 اإلمامالذي ال عقب له ليس هو  اإلمامن أن ناقشناها، وبي نا أهذه الرواية سبق  .2
الذي ال  اإلمامن أمل تذكر  أهناخر املهديني، والرواية واضح آ وإّنا، (ليه السالمع)املهدي 

ال يكون  أنحيتمل  األقل، وعلى (ليه السالمع)املهدي حممد بن احلسن  اإلمامعقب له هو 
املهديني  اإلماميكون بعد  أنحىت طاملا كان هناك احتمال  أوهو، طاملا كان هناك مهديني، 

 ؟ مر مظنونأمهديون، فكيف يبين عقيدته ودينه على 

دة عن أبي بصير، قال: قلت للصادق جعفر بن / هو يحتج بالرواية الوار 57س

أنه  (عليه السالم)أبيك رسول هللا إني سمعت من  : )يا ابن(عليه السالم)محمد 

  قال:
ً
 ولم يقل ؟ فقال:  يكون بعد القائم اثنا عشر مهديا

ً
إنما قال: اثنا عشر مهديا

، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى مواالتنا و 
ً
( معرفة حقناإثنا عشر إماما

عن املهديين بينما الرواية التي تتحدث  اإلمامةنها تنفي أووجه احتجاجه بها زعمه 

، فقد إمامنه أتصف من يرجع عليه الحسين ب (عليه السالم)الحسين عن رجعة 

 الذي ال عقب له"؟ اإلمامقالت "
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 :الجواب

ان  أينفي ما عداه، شيء ال ي إثباتن أناقشناها آنفا ، وعرفنا  أيضا  هذه الرواية  .1
عن وجود روايات كثرية مر  بعضها تصف  ، هذا فضال  أئمةهنم أكوهنم مهديني ال ينفي   إثبات

 .باألئمةاملهديني 

ليه ع)الرضا  فاإلمام، أئمةهنم ليسوا أال يعين  (قوم من شيعتنا)وكذلك وصفهم بأنه  .2
العالمة اجمللسي  -ر األنوار هنم من شيعة علي. ورد يف حباأوصف احلسن واحلسني ب (السالم
والية  (السالم ماليهع): )ملا جعل املأمون إىل علي بن موسى الرضا 158 - 157ص 65ج

بالباب يستأذنون عليك يقولون حنن شيعة علي فقال  العهد دخل عليه آذنه وقال: إن قوما  
ا وقالوا كذلك ، فصرفهم فلما كان من اليوم الثاين جاؤو أنا مشغول فاصرفهم: (ليه السالمع)

مثلها فصرفهم إىل أن جاؤوا هكذا يقولون ويصرفهم شهرين مث أيسوا من الوصول وقالوا 
وقد مشت بنا أعداؤنا  (ليه السالمع)للحاجب: قل ملوالنا إنا شيعة أبيك علي بن أيب طالب 

ن ع وأنفة مما حلقنا، وعجزا   يف حجابك لنا، وحنن ننصرف هذه الكرة وهنرب من بلدنا خجال  
ائذن : (ليه السالمع)! فقال علي بن موسى الرضا  احتمال مضض ما يلحقنا بشماتة األعداء

 ، فدخلوا عليه فسلموا عليه فلم يرد عليهم ومل يأذن هلم باجللوس، فبقوا قياما  هلم ليدخلوا
؟ أي  فقالوا: يا ابن رسول اهلل ما هذا اجلفاء العظيم واالستخفاف بعد هذا احلجاب الصعب

اقرؤا "وما أصابكم من مصيبة فبما  : (ليه السالمع)؟ فقال الرضا  ة تبقي منا بعد هذاباقي
كسبت أيديكم ويعفوا عن كثري" ما اقتديت إال بريب عز وجل فيكم، وبرسول اهلل وبأمري 

، قالوا ملاذا ، عتبوا عليكم فاقتديت هبم(ليهم السالم)عاملؤمنني ومن بعده من آبائي الطاهرين 
. (ليه السالم)علدعواكم أنكم شيعة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ؟ قال:  ول اهلليا ابن رس

وحيكم إّنا شيعته احلسن واحلسني وأبو ذر وسلمان واملقداد وعمار و حممد بن أيب بكر الذين 
 ...(. مل خيالفوا شيئا من أوامره، ومل يركبوا شيئا من فنون زواجره

مستدرك عليها الشيخ علي النمازي الشاهرودي يف كتابه  وباملناسبة هذه الرواية علق .3
)أقول: هذا مبني للمراد من رواية أيب محزة  ، قائال :517 - 516ص 10سفينة البحار ج
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ورواية منتخب البصائر وال إشكال فيه وغريمها مما دل على أن بعد اإلمام القائم اثين عشر 
 قوام بأمره كي ال خيلو الزمان من احلجة(.مهديا ، وأهنم املهديون من أوصياء القائم وال

الحسين هو  اإلماممن يرجع عليه  أنيحتج بها على  أخرى / هناك رواية 58س

ليه ع)خر املهديين، والرواية عن أبي جعفر آاملهدي محمد بن الحسن وليس  اإلمام

قال الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السالم ألصحابه قبل أن ، قال: )(السالم

ك  (صلى هللا عليه وآله وسلم)قتل بليلة واحدة: إنَّ رسول هللا يُ  قال لي: يا بني إنَّ

ك تستشهد بها  ساق إلى العراق، وتنزل في أرض يقال لها: )عمورا( و)كربالء(، وإنَّ
ُ
ست

صلى هللا عليه وآله )ويستشهد معك جماعة. وقد قرب ما عهد إليَّ رسول هللا 

 (وسلم
ً
ي راحل إليه غدا

 
فمن أحبَّ منكم االنصراف فلينصرف في هذه الليلة، ، وإن

، وقالوا: وهللا ما 
ً
 بليغا

ً
د فيما قاله تأكيدا

َّ
. وأك ي في حل  ي قد أذنت له، وهو من 

 
فإن

ما  ة، فَوهللا إنَّ ا رأى ذلك، قال: فأبشروا بالجن  ى نرد موردك. فلم   حتَّ
ً
نفارقك أبدا

اكم حين يظهر قائمنا نمكث ما شاء هللا تعالى بعدما يجري علينا، ث م  يخرجنا هللا وإي 

ا وأنتم نشاهدهم في السالسل واألغالل وأنواع العذاب 
 
فينتقم من الظاملين وإن

د  والنكال. فقيل له: َمْن قائمكم يا ابن رسول هللا؟ قال: السابع من ولد ابني محم 

د بن علي بن موس ى  ة بن الحسن بن علي بن محم  بن بن علي الباقر، وهو الحج 

ة طويلة ثم  يظهر ويمأل األرض  د بن علي ابني، وهو الذي يغيب مدَّ جعفر بن محم 

 
ً
 وظلما

ً
 كما ُملئت جورا

ً
 وعدال

ً
ن هذه الرواية تسد باب أ( ويرى ضياء الخباز قسطا

 ؟ التالعب والتدليس في وجه ادعياء املهدوية، كما يعبر

 :الجواب

نه هو من ميارسه، فال أذا ثبت إ ن يهجو ضياء التالعب والتدليس، ولكنأجيد  .1
ذا إو كما عرب الشاعر "عار عليك أن تقولوا ما ال تفعلون" أفيه غري "كرب مقتا  عند اهلل  أقول

 فعلت عظيم".

حاد ال يقوى على معارضة روايات املهديني آخرب  أحواهلاحسن أهذه الرواية يف  .2
ثالث ال تقوى على معارضة روايات  املتواترة، بل كل الروايات اليت ساقها يف كتابه وهي
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ن ضياء يدلس ويتالعب فيقدم غري املتواتر على أاملهديني. فاملسألة حمسومة سلفا . ومنه يتبني 
 املتواتر.

باعتبارها منقولة عن الكتاب  صال  أذا كانت هذه الرواية مشكوك فيها إفما بالك  .3
الكتاب مفقود كما قال حمقق للفضل بن شاذان، وهذا  (خمتصر اثبات الرجعة)املسمى 

نسخته املنشورة يف جملة تراثنا، فقد قال: )ملا كانت جل كتب الفضل بن شاذان قد فقدت 
على مر العصور ومل يصلنا منها إال النزر القليل ـ ومما فقد منها كتابا )الرجعة( و)إثبات 

 (...اخل األصلالرجعة( على فرض تعددمها، ومل يصلنا إال هذا املنتخب من 

ذن الكتاب مفقود، والنسخة اليت نشرهتا جملة تراثنا وهي اليت نقل عنها ضياء، منتخبة إ
من قبل شخص غري الفضل بن شاذان، وقد قال عنها احملقق: )والنسخة هذه حتتوي على 

( حديثا فقط تدور حول موضوع إمامة املهدي عليه السالم وغيبته وبعض عالئم الظهور 20)
ن أصل الكتاب هلذا الغرض كما يبدو، وال ندري نسبة ما خرج يف هذه اختارها منتخبها م

الرسالة من االحادي  إىل أصل الكتاب، ومن اجلدير بالذكر أن هذه االحادي  العشرون مل 
ذن هذا الكتاب ال يعتمد عليه، فيكون إ .(16و 7تذكر موضوع الرجعة إال يف احلديثني رقم 
 واملقت. ضياء متالعب ومدلس ومتلبس بالعار

  -غري ما تقدم يف الرواية حمذور مينع من البناء عليها، ويشككنا هبا، فاذا فهمنا منها  .4
املهدي حممد بن احلسن،  اإلماميرجع يف حياة  (ليه السالمع)ن احلسني أ -كما فهم ضياء 
ن يكون هو احلاكم ويكون املهدي تابع له أن ذلك يستدعي إنه هو القائم، فأعلى اعتبار 

ن احلسني أدلت على  أخرىفضل من املهدي من جهة، والروايات من جهة أاحلسني ف
واهلل يقول:  (ليه السالمع)عن جابر اجلعفي، قال: )مسعت أبا جعفر سريجع حاكما ، ف

؟  قلت: مىت يكون ذلك ليملكن من ا أهل البيت رجل بعد موته ثالمثائة سنة يزداد تسعا .
تسع عشرة سنة، مث خيرج املنتصر ؟ قال:  وم القائم يف عامله. قلت: وكم يقبعد القائمقال: 

 .(1) (فيطلب بدم احلسني ودماء أصحابه، فيقتل ويسيب حىت خيرج السفاح

                                                           

 .   497ص :غيبة الشيخ الطوسي -1
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واهلل يقول:  (ليه السالمع)عن جابر، قال: )مسعت أبا جعفر  وروى الشيخ املفيد،
قال: فقلت: فمىت يكون . ليملكن رجل من ا أهل البيت بعد موته ثالث مائة سنة ويزداد تسعا  

قلت له: وكم يقوم القائم يف عامله حىت ميوت ؟ قال: بعد موت القائم. ذلك ؟ قال: فقال: 
قال: قلت له: فيكون بعد موته اهلرج ؟ تسعة عشر سنة من يوم قيامه إىل يوم موته. فقال: 
به فيقتل ويسيب نعم، مخسني سنة، مث خيرج املنتصر إىل الدنيا فيطلب بدمه ودماء أصحا قال:

حىت يقال: لو كان هذا من ذرية األنبياء ما قتل الناس كل هذا القتل، فيجتمع عليه الناس 
أبيضهم وأسودهم فيكثرون عليه حىت يلجئوه إىل حرم اهلل، فإذا اشتد البالء عليه وقتل املنتصر 

تصر ومن خرج السفاح إىل الدنيا غضبا  للمنتصر فيقتل كل عدو لنا، وهل تدري من املن
 .(1)( السفاح يا جابر ؟ املنتصر احلسني بن علي والسفاح علي بن أيب طالب عليهما السالم

الكليين يف  الرواية اليت استدل هبا ضياء تتعارض مع روايات كثرية منها ما رواه .5
رَ يف قول اهلل تعاىل:  (ليه السالمع)الكايف: )عن أيب عبداهلل  َنا ِإىَل َبيِن ِإسأ ائِيَل يف ﴿َوَقَضيـأ

﴾ِ وطعن ( ليه السالم)عقتل علي بن أيب طالب قال:  الأِكَتاِب لَتـ فأِسد نم يف اأَلرأِض َمرمتـَنيأ
﴿َفِإَذا َجاء َوعأد  ( ليه السالم)عقتل احلسني قال:  ﴿َولَتَـعأل نم ع ل و ا  َكِبريا ﴾( ليه السالم)عاحلسن 
َا﴾ ﴿بـََعثـأَنا َعَليأك مأ ِعَبادا  لمَنا أ وأيل بَأأس  َشِديد  ( المليه الس)عفإذا جاء نصر دم احلسني  أ والمه 

يَاِر﴾ فال يدعون وترا  آلل  (ليه السالم)عقوم يبعثهم اهلل قبل خروج القائم  َفَجاس واأ ِخاَلَل الدِّ
 .(2) اخل احلدي ( ..خروج القائم  ﴿وََكاَن َوعأدا  ممفأع وال ﴾ حممد إال قتلوه

احلسني قوم يبعثهم اهلل قبل القائم،  بثأر ويأخذاهلل  أعداءن ينتقم من يف هذه الرواية م
بينما يف رواية ضياء القائم نفسه ينتقم، بل يف الروايتني اللتني أوردنامها آنفا  عن املنتصر الذي 

 ! اهلل أعداءهو نفسه من ينتقم من  (ليه السالمع)هو احلسني يكون احلسني 
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ليه ع)املهدي  لإلماميستدل بها على امتناع الذرية  / الرواية الثانية التي59س

ما أخرجه املسعودي في كتاب "اثبات الوصية" إن علي البطائني، قال  (السالم

 قال: فقال أبو الحسن  الرضا: )إنا روينا أن اإلمام ال يمض ي حتى يرى عقبه لإلمام

قد رويتموه، وأنتم ال  ؟ قال: ال، قال: بلى أما رويتم في هذا الحديث بعينه إال القائم

املهدي  اإلمام أنتدرون لم قيل وال ما معناه(. هذا الحديث يقول انه يدل على 

 ؟  ال ذرية له أو محمد بن الحسن ال عقب 

 :الجواب

هذه الرواية فيها  -يف خداع الناس  أساليبهمجل فضح أومن  -قبل كل شيء  .1
لرواية رواها الشيخ الكشي كذلك وفيها ؟ وهذه ا جماهيل، فلماذا ينيمون علم الرجال هنا

 رشيد". جمهول هو "علي بن سليمان بن

خرب واحد ضعيف ال يقوى على معارضة روايات املهديني  أحواهلاحسن أالرواية يف  .2
 املتواترة.

ن من ال عقب له هو القائم ومل حتدد من هو، ولقب القائم كما نعلم إالرواية تقول  .3
خر املهديني ال شيء آنه أذا قلنا إينطبق على املهديني مجيعا  ف وإّنادي، امله باإلمامال خيتص 

حممد بن احلسن  اإلمامنه أذا قال ضياء إممكن، بينما  األقلن هذا على يف الرواية مينعنا، أل
مل تنص على هذا. النتيجة ان كالمه حتكم بال دليل، فما بالك  ألهناحصرا  فالرواية ال تسعفه 

روايات املهديني متواترة وبالتايل حتسم البح  لصاحل القول ان القائم يف الرواية  نأوقد علمنا 
 .األخريهو املهدي 
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التي يستدل بها ضياء الخباز هي الرواية التي وردت كتاب  األخيرة/ الرواية 60س

الهداية الكبرى للحسين بن حمدان الخصيبي: )عن املفضل بن عمر، قال: سمعت 

إياكم والتنويه، وهللا ليغيبن مهديكم سنين من ، يقول: (ه السالمليع)أبا عبد هللا 

دهركم يطول عليكم وتقولون أي وليت ولعل وكيف، وتمحصه الشكوك في أنفسكم 

حتى يقال مات وهلك ويأتي وأين سلك، ولتدمعن عليه أعين املؤمنين ولتتكفؤون 

ميثاقه بيوم الذر وكتب كما تتكفأ السفن في أمواج البحر وال ينجو إال من أخذ هللا 

بقلبه اإليمان وأيده بروح منه، وليرفعن له اثنتا عشرة راية مشبهة ال يدرون أمرها 

ما تصنع. قال املفضل: فبكيت وقلت: كيف يصنع أولياؤكم ؟ فنظر إلى الشمس 

دخلت في الصفة، قال: يا مفضل، ترى هذه الشمس ؟ قلت: نعم، قال: وهللا أمرنا 

ن منها ، وليقال املهدي في غيبته مات ويقولون بالولد منه وأكثرهم يجحد أنور وأبي 

 ؟  (1)( والدته وكونه وظهوره أولئك عليهم لعنة هللا واملالئكة والرسل والناس أجمعين

 :الجواب

حاد ال يعارض املتواتر، وقد وردت يف كتاب آخرب  األحوالحسن أهذه الرواية يف  .1
من النصريية، قال الزركلي يف االعالم: "حسني بن محدان  اهلداية الكربى للخصييب، والرجل

اخلصييب: زعيم طائفة )العلويني( النصريية، يف عصره. مصري االصل. رحل إىل )جنبال( يف 
  العراق العجمي".

وقال فيه النجاشي يف رجاله: "احلسني بن محدان اخلصييب اجلنبالين، أبو عبد اهلل، كان 
 فاسد املذهب". 

السئلة العقائدية كما ورد يف موقعهم حتت عنوان "ا األحباثنه مركز وقد سؤل ع
قائال: )كتاب )اهلداية( هو من الكتب  فأجاب، (2) "الكتب" كتاب اهلداية الكربى"ة واألجوب

سالم( وعن رسول اليت روى فيها احلسني بن محدان اخلصييب عن األئمة املعصومني )عليهم ال
اهلل )صلى اهلل عليه وآله(، ولكن رواياته تلك تعد ضعيفة فيما إذا انفرد بنقلها عنهم )صلوات 
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اهلل عليهم(، كما قاله الرجاليون فيه من أنه فاسد املذهب او كذاب او صاحب مقالة ملعونة 
لى حسب الصناعة ن هناك من يوثق الرجل وكتابه: )وعإن ذكروا أال يلتفت إليه(، وقالوا بعد 

يف علم الرجال، فان قول الرجاليني القدماء مقدم على من يأيت بعدهم ألن شهادهتم تعد عن 
رج عن قوهلم إال بأدلة وقرائن أوضح واقوى من هذه اليت أوردوها عن  حس ال حدس وال خي 

 احلسني بن محدان(.

يقولون بالولد منه وليقال املهدي يف غيبته مات، و موضع الشاهد يف الرواية هو: ) .2
 (.وأكثرهم جيحد والدته وكونه وظهوره أولئك عليهم لعنة اهلل واملالئكة والرسل والناس أمجعني

وهذا املوضع بالذات مل يرَو يف كل املصادر املعتربة اليت روت الرواية، من قبيل كتاب 
إلمامة والتبصرة الكايف، وكمال الدين، وغيبة النعماين، وغيبة الطوسي، ودالئل اإلمامة، وا

 ، وبالتايل هو مما انفرد به اخلصييب فال يلتفت له.(1)وغريها من املصادر املعتربة 

لو قبلنا الرواية فان الظاهر من قوله: )ويقولون بالولد منه(، إهنم يقولون بانتقال  .3
هدي يف اإلمامة إىل ولده، ويدل عليه العبارة اليت تسبق هذه العبارة، وهي قوله: )وليقال امل

غيبته مات(، فـ )يقولون بالولد منه( ال تعين )يقولون إن  له ولدا ، أو ذرية(، بل معناها إهنم 
يقولون بذهاب اإلمامة إىل ولده بعد القول مبوته، وهذا القول ال يقول به من يقول باملهديني، 

تاب الغيبة، بل هو قول مجاعة و جدوا يف التأريخ وانقرضوا، كما أشار الشيخ الطوسي يف ك
)فأم ا من قال: إن  للخلف ولدا  وأن  األئمة ثالثة عشر. فقوهلم يفسد مبا دللنا عليه من بقوله: 

أن  األئمة اثنا عشر، فهذا القول جيب إطراحه، على أن  هذه الفرق كلها قد انقرضت حبمد 
 .(2)اهلل ومل يبق قائل يقول بقوهلا، وذلك دليل على بطالن هذه األقاويل( 

كانت   -انقرضت كما قال  -املهم يف هذا النص داللته على وجود فرقة يف التأريخ و 
تقول أن  للخلف ولدا  وأن  األئمة ثالثة عشر، ويظهر من النص أن  قوهلم بأن  األئمة ثالثة 

                                                           

محمد بن جرير الطبري  -دالئل اإلمامة  ؛154و ص153ص بن إبراهيم النعماني:محمد  -كتاب الغيبة  -1

 336ص 1الشيخ الكليني: ج - الكافي ؛126ابن بابويه القمي: ص -لتبصرة اإلمامة وا ؛532ص)الشيعي(: 

 .338الشيخ الطوسي: ص -الغيبة  ؛347الشيخ الصدوق: ص -مام النعمة كمال الدين وت ؛339وص

 .228للطوسي: ص -الغيبة  -2



 165 ..............................................وقفات مع ما كتبه املعاندون 

 
 

عشر مرتبط بقوهلم أن  للخلف ولدا ، وبالتايل هؤالء يقولون أن  األئمة ثالثة عشر مبعىن أهنم 
 وانتقال اإلمامة لولده. (ليه السالمع) اإلمام يرون موت

ن ذلك ال إاملهدي ف لإلمامنه حتى لو ثبت وجود ذرية أ/ يزعم ضياء الخباز 61س

يتطلب  اإلثباتفي زمن الغيبة، الن  األشخاصذلك الحد  إثباتننا نستطيع أيعني 

شهد له ي أو تكون هناك شهرة بين الناس بذلك،  أن أوأب،  أو يقر له بذلك أخ  أن

ن يكون أعقلي يمنع ذلك، و  أو ذا لم يكن هناك مانع شرعي إعدالن، وكل ذلك 

 مجهول النسب  لإلماماملنتسب 
ً
. ويقول هذه الشروط ال تنطبق على السيد أصال

نه ينتمي أاالستفاضة مفادها  أو غائب ولم يشهد له، والشهرة  فاإلمامحمد الحسن أ

 ؟   ين فال نعرف ممن تبعه عادل شهد لهشهادة العدل أمالعشيرة )آل بو سويلم( 

 :الجواب

 لإلماممحد احلسن عليه أضياء يف كالمه هذا جيعل من مسألة إثبات انتساب السيد  .1
ليست كذلك، فنحن ال  أهناالدليل عليها، واحلال  إقامةقضية البد من  (ليه السالمع)املهدي 

بوصفه حجة من  وإّنااملهدي،  إلمامانه ابن أعلى  (ليه السالمع)محد احلسن أندعو للسيد 
املهدي. فالعنوان الذي تدور الدعوة املباركة عليه ليس عنوان  اإلمامحجج اهلل، ورسول من 

صلى اهلل )ذا كان دليلنا الذي نثبت به حجيته )وصية رسول اهلل إعنوان احلجية. و  وإّناالبنوة، 
بعالقة  (ليه السالمع)املهدي  باإلماممحد احلسن أعلى سبيل املثال( يربط السيد  (عليه وآله

 هو تفرع من تفرعاهتا. وإّنان هذا العنوان هو القضية، أالبنوة، فليس معىن ذلك 

نه أ -وهو ثابت  -ذا ثبت إصله، فأمن تفرعاهتا فثبوته مرتبط بثبوت  وطاملا كان تفرعا  
 ومنها البنوة. محد املذكور يف الوصية تثبت له كل التفرعات، أحجة من حجج اهلل وهو 

احلصان ليغالط وي لبس احلق على الناس،  أماميضع العربة  أنضياء يف احلقيقة حياول  .2
لديه  (ليه السالمع)احلسن العسكري  اإلمام أنشأنه شأن الوهابية. فالوهابية يقولون اثبتوا لنا 

، ويضعفون ماماإلولد وليس عقيما  ويستغلون ظروف الغيبة والتكتم على كل ما يتعلق بوالدة 
ومن خالل علم الرجال الشيعي  (ليه السالمع) اإلماماليت شهدت بوالدة  األخباربعض 
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مستغلني الفتوق الطويلة العريضة يف هذا العلم ذي اجلناية الكبرية. احلمد هلل علماء  حصرا  
 كل زمن ن هلل يفأنه ثبت أال فالنكبة كبرية، فعلماء الشيعة يردون بإالشيعة ليسوا مثل ضياء و 

، وحدي  الثقلني الذي يقرن القرآن بالعرتة يدل على عدم خلو إمامن لكل زمان أحجة و 
 أناهنم يعلمون  أياملهدي،  اإلماميوم القيامة، وبالتايل البد من وجود  إىلالزمان منهما 

 نسبة البنوة غري منحصر مبا اشرتطه ضياء مما ي عمل به يف احلاالت العادية. وبالتايل إثبات
انه حجة اهلل  إثبات نان الدليل الذي قلنا به وهو أفاملهم وجود دليل يثبت املطلب. واحلق 

البنوة له، هذا الدليل أحكم مما ذكره ضياء، فدليلنا قطعي بينما  إثباتيرتتب عليه بالضرورة 
وكذلك شهادة الشاهدين  األخو أ األبما ذكره ضياء ال يرتتب عليه سوى الظن. فشهادة 

 هما الشياع ال يورث سوى ظنا .ومثل

محد احلسن شهد له عمه وهو معروف بني الناس بالعدالة، ومسألة أن السيد أ علما   .3
 فرتة من الزمن لعشرية غري هامشية كان من باب انتساب الوالء )اجلرش(. أهلهانتساب 

 لإلمام (ليه السالمع)املهدي  اإلماملو سألنا ضياء: كيف سيثبت لك انتساب  .4
 ؟ (ليه السالمع)العسكري 

 لإلماماملهدي الذي حتدثت عنه الروايات ثابت نسبه  اإلمام إن: أقولوللتوضيح 
املهدي الذي تذكره الروايات،  اإلمامالعسكري، وهذا مفروغ منه، ولكن من سيأتينا ليس هو 

 ؟ املهدي الذي تذكره الروايات، هذا كيف يثبت لضياء اإلمامرجل يقول انه  وإّنا

 هل سينكره ويقاتله كما سيفعل غريه، وألقرأ لك هذه الروايات:

لو قد قام القائم ألنكره الناس؛ ألنه يرجع إليهم شابا  عن أيب عبد اهلل، إنه قال: ) .أ
 .(1) (موفقا ، ال يثبت عليه أال من قد أخذ اهلل ميثاقه يف الذر األول

يا أبا اجلارود، ال قائمكم ؟ قال:  وعن أيب اجلارود أنه سأل اإلمام الباقر: )مىت يقوم
ولن تدرك زمانه، يقوم قائمنا باحلق بعد إياس من ؟ فقال:  فقلت: أهل زمانهتدركون. 
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ويسري إىل الكوفة فيخرج منها ستة ... إىل قوله: الشيعة، يدعو الناس ثالثا  فال جييبه أحد 
لدين، قد قرحوا جباههم، ومسروا عشر ألفا  من البرتية شاكني السالح، قراء القرآن، فقهاء يف ا

ساماهتم، وعمهم النفاق، وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع، ال حاجة لنا فيك. فيضع 
السيف فيهم على ظهر النجف عشية االثنني من العصر إىل العشاء ... مث الكوفة فيقتل 

 . (1) (مقاتليها حىت يرضى اهلل تعاىل

نه حجة اهلل، أيثبت هلم  أنعليه من خالله هو ن يتعرفوا أالسبيل الوحيد الذي ميكن 
 وال شياع. أبال ال شهود وال شهادة إو 

نه من اليمن ويستشهد بروايات إ/ في حديثه عن شخصية اليماني يقول 62س

ن ناقشناها فال نعيد، ومنها أمنها ما ورد في كمال الدين للشيخ الصدوق وقد سبق 

م واملواعظ
َ
عليه )املؤمنين " للشيخ الواسطي، عن أمير ما ورد في كتاب "عيون الِحك

)خمسة من عالمات القائم: اليماني من اليمن والسفياني واملنادي  قال (السالم

 ؟   (ينادي في السماء وخسف بالبيداء وقتل النفس الزكية

 :الجواب

العلم  أهلبأنه من  كثريا    -يف كتابه  -االستدالل بشيء فرع ثبوته، والرجل يتبجح 
 ؟  يق، فلماذا مل يتحقق من الرواية قبل االستدالل هباوالتحق

الشيخ الواسطي من علماء القرن السادس اهلجري، وكتابه هذا "عيون احلكم واملواعظ" 
مجعه من عدة كتب كما قال هو، وهذه كلمته: )أما بعد، فإن الذي حداين على مجع فوائد 

غين من افتخار أيب عثمان اجلاحظ، هذا الكتاب، من حكم أمري املؤمنني أيب تراب، ما بل
حني مجع املائة حكمة الشاردة عن األمساع اجلامعة، أنواع االنتفاع ...، فكثر تعجيب منه ...  
كيف رضي لنفسه أن يقنع من البحر بالوشل ...، فألزمت نفسي أن أمجع قليال من حكمه 

اقتضبته من كتب متبددة  ...، ومسيته بكتاب عيون احلكم واملواعظ وذخرية املتعظ والواعظ،
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... مثل كتاب هنج البالغة مجع الرضي ... وما كان مجعه أبو عثمان اجلاحظ، ومن كتاب 
دستور احلكم ...، ومن كتاب غرر احلكم ودرر الكلم مجع القاضي أيب الفتح ...، ومن  
د كتاب مناقب اخلطيب )املوفق بن( أمحد ...، ومن كتاب منثور احلكم، ومن كتاب الفرائ
 .(1) والقالئد تأليف القاضي أيب يوسف يعقوب بن سليمان اإلسفرائين، ومن كتاب اخلصال(

للمصادر، ومنها كتاب اخلصال الذي ينقل عنه ستجد الرواية كالتايل: )عن  عدتولو 
مخس قبل قيام القائم: ]خروج[ اليماين، والسفياين، واملنادي قال:  (ليه السالمع)أيب عبد اهلل 
 .(2) (السماء، وخسف البيداء، وقتل النفس الزكيةينادي من 

 مثل: ،األخرىيف املصادر  األمروكذا 

 .128ص :ابن بابويه القمي -اإلمامة والتبصرة . 1

 .649ص :الشيخ الصدوق -كمال الدين ومتام النعمة   .2

 .437 - 436ص :الشيخ الطوسي -الغيبة  .3

 .310ص :ن النجفيالسيد هباء الدي -منتخب األنوار املضيئة  .4

كر عند أبي 63س
ُ
/ يستدل كذلك بالرواية الواردة عن عبيد بن زرارة، قال: )ذ

 ؟   (3) (أنى يخرج ذلك وملا يخرج كاسر عينيه في صنعاءعبدهللا السفياني فقال: 

 :الجواب

هذه الرواية، ال شيء فيها يدل على أن هذا الذي خيرج يف صنعاء هو اليماين املوعود، 
 115! وهلذا احتمل الكوراين يف كتابه عصر الظهور ص ال ظهور، وال عني وال أثرفال نص و 

أن يكون "كاسر عينيه" شخص آخر غري اليماين املوعود، فقد قال: )حيتمل أن يكون هذا 
 الذي يظهر قبل السفياين ميانيا  ممهدا  لليماين املوعود(.
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 / استدل 64س
ً
عن هشام بن سالم  بما يرويه الشيخ الطوس ي في أماليه أيضا

، قال: )ملا خرج طالب الحق قيل البي عبدهللا: نرجو (ليه السالمع)عن أبي عبدهللا 

 وهذا يبرأيكون هذا اليماني. فقال:  أن
ً
(. يقول ضياء الخباز: ان ال اليماني يوالي عليا

طالب الحق خرج في اليمن ورجاء االصحاب ان يكون طالب الحق هو اليماني يعني 

 ؟   كز في اذهانهم هو ان اليماني يخرج من اليمنان املرت

 :الجواب

، وال ذكرت شيئا  عن مرتكزات وعي أبدا  ن اليماين من اليمن إالرواية مل تقل  .1
، وما ذكره ضياء ليس سوى فهم خاص لو صح ال تبىن عليه العقائد، فما بالك األصحاب

 وهو غري صحيح.

بالضرورة،  األصحابللسائل ال تدل على  ارةإشكلمة "قيل" اليت وردت يف الرواية   .2
و غري موايل، أ بل قد تدل على شخص واحد وليس مجاعة، وقد يكون الشخص مواليا  

الصادق كان حيضر جمالسه ودروسه الكثري من املخالفني واملوالني. وعليه تكون نسبة  فاإلمام
 جمازفة متهورة. لألصحابالـ "قيل" 

ليه ع)املهدي  اإلمامن، واهم ومعلوماته قليلة، فاليماين قبل ن السائل، أيا  كاأواضح  .3
الصادق، ومثل هذا هل ي بىن على  اإلمامفزمنه متأخر جدا ، ومع ذلك ظنه يف زمن  (السالم

 ؟ ارتكازه املزعوم

 السالم. اإلسالمذا كان ي ستدل على العقائد هبذه الطريقة فعلى إ .4

ن هذا إمة وتهامة من اليمن بالقول ن مكة من تهاأ/ يعترض على مسألة 65س

 أ
ً
م اعتمادا

 
على ما كتبه أبو الفداء في تاريخه وهو قوله: )والتهامي  مر غير مسل

 ولذلك قيل للنبي صلى هللا عليه وسلم تهامي مكة منسوب ِإلى تهامة وهي تطلق على

 ؟   (اليمنوأطراف  الحجاز ألنه منها وتطلق على البالد التي بين

 :الجواب

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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 أنلقب اليماين ال ميكن  أنن يثبت أ أيضا  ف ضياء من كالمه هذا وما يلحقه هد .1
مكة من هتامة وهتامة من  أننه ورد إليس من اليمن. وحي   أويطلق على رجل خارج اليمن، 

ميانيني وذرية النيب  (صلى اهلل عليه وآله)اليمن وبالتايل يكون املكي ون ومنهم رسول اهلل 
الفداء  أبان غري مسلمة أل أهنا، فأراد ضياء ضرب هذه احلقيقة بالزعم ضا  أيبالنتيجة ميانيني 
 قال ما ذكره.

من العلماء  الكثري جدا   إىلالواقع ان قول )مكة من هتامة وهتامة من اليمن( منسوب 
طويال .  منا وقتا   األمروالبلدانيني شيعة وسنة، ولو شئنا نقل كلماهتم هبذا اخلصوص لتطلب 

هتامة من  أنالفداء فهي ال تنفعه بشيء، فالرجل ال ينفي  أيبياء يتذرع بكلمة ذا كان ضإو 
هتامة تطلق على البالد بني احلجاز واليمن، فالرجل كان بصدد تعيني  إناليمن. أما قوله 

حدود هتامة على عهده ويف زمنه، وهذا ال يتعارض مع كوهنا كانت جزء من اليمن، بل انه ال 
رض وقعت جنوب مكة يف أاليمن، فاليمن )مصطلح جهوي، فهو كل ليست من  أهنايعين 
العرب فيقال للقادم من الشام حنو جزيرة العرب فالن قاصد اليمن(، )وال يزال بعض أهل  لغة

 اليمن يستعملون لفظة الشام مبعىن الشمال واليمن مبعىن اجلنوب(.

ل، اليماين طاملا ثبت ن اليماين يعرف من لقبه، فهذا سخف من القو إحنن ال نقول  .2
وجه التسمية باليماين فال ميكن  وأمايعرف بقانون معرفة احلجة،  أننه حجة من اهلل فالبد أ
 واألكرب األقربعلى ظنون واحتماالت فحىت لو كان االحتمال  جيزم بشأهنا اعتمادا   أنحد أل
فإننا ال نستطيع  ن تكون تسمية اليماين تعين االنتساب لبالد اليمنأ - قول هذا جدال  أ -

ن يكون منشأ التسمية الي من مبعىن الربكة، أقوة مثل  واألقل األبعد األخرىنفي االحتماالت 
 غري ذلك. أواليمني  أو

ن يلقب شخص باسم منطقة فقط الن أن العربي ال يستسيغ إ/ يقول 66س

 ؟   اصله منها

 :الجواب
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ب عادة يراد منه التمييز وبالتايل من هذا كالم فارغ، فلماذا ال يستسيغ العريب ذلك، اللق
كثرية عن   أمثلةن هذا مييزه عن غريه. مث لدينا أل بأصلهن يتم تلقيب شخص أ السائغ جدا  
 يف مناطق بعيدة، مثل اخلوئي، وغريه. بينما هم يسكنون فعال   ألصوهلملقبوا نسبة  أشخاص

عن  يقول كل شخص أن/ هو يقول لو صح هذا الذي قلته االن لصح 67س

 ؟   ن ادم هبط في سرنديبإن هناك رواية تقول نه هندي أل أنفسه 

 :الجواب

هلا وظيفة  األلقابهذا جهل، ما هكذا يتم نقاش املسائل، نعم هكذا يفعل املهرجون، 
ال يلقبهم غريهم هلدف التلقيب  أواجتماعية تعريفية وال تطلق جزافا ، فالناس ال يتلقبون 

 األمرلفكرة ضياء البائسة عن كون  ا باهنم هنود فليس ذلك تبعا  ذا مل يتلقبو إفقط. وهكذا 
يقول  أنال فالعرف يستسيغ إوتعريفيا ، و  النعدام الفائدة اجتماعيا   وإّناو غري سائغ، أ سائغا  

. األولالبيولوجي  اإلنسانشهدت والدة  أفريقيا أنباعتبار  أفريقيونالبشر عموما  أنشخص 
 ار والوظيفة.متعلق باالعتب األمرذن إ

 / يقول 68س
ً
ن اليماني عالمة من عالمات الظهور وال يصح فيها التلبيس إ أيضا

ن الظاهر من لفظ اليماني هو الرجل الذي يخرج من إوحيث  عالمتهاتفقد  ألنها

 ؟   اليمن فيتعين هذا املعنى

 :الجواب

اين معرفة نعرف اليم أنن علينا إالعالمة هي شخص اليماين ال اللقب، ولذلك نقول 
يقينية ال ظنية كما يريد ضياء، وهلذا نقول البد من معرفة القانون الذي ي عرف به حجج اهلل 

 عز وجل. 
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ن في سندها الحسن بن ن هذا الرجل يضعف رواية اليماني أل أ/ العجيب 69س

د بن مسعود:  علي بن أبي حمزة البطائني. فهو ينقل عن الكش ي قوله: )قال محم 

ال عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني فقال: سألت علي بن ال حسن ابن فض 

اب ملعون، رويت عنه أحاديث كثيرة، وكتبت عنه تفسير القران كله من أوله إلى 
 
كذ

أبو الحسن حمدويه  وحكى لي اخره، إال اني ال أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا.

ه قال: الحسن بن علي بن أبي
 
 حمزة رجل سوء(. بن نصير عن بعض أشياخه أن

 ؟   وينقل نحوه عن النجاش ي وابن الغضائري 

 :الجواب

 2اكتفي مبا قاله الشيخ علي النمازي الشاهرودي يف مستدركات علم رجال احلدي  ج
 يف ترمجة احلسن بن علي بن أيب محزة البطائين، قال:   3688، برقم 435 - 434ص

ول: أن الطعون باعتبار مذهبه الفاسد، )نقل العالمة املامقاين عن العالمة اجمللسي األ
 ص 3استبعد العالمة النوري يف املستدرك ج  ولذا روى عنه مشاخينا لثقته يف النقل. انتهى

كونه كذابا أي يف غري ما يرجع إىل مذهبه لرواية البزنطي عنه الذي ال يروي إال عن   588
منهم سبعة، وتلقي األصحاب ثقة، وهو من أصحاب االمجاع، وكذا رواية االجالء عنه، وعد 

رواياته بالقبول. وذكره الصدوق يف مشيخة الفقيه يف صواحب األصول املعتمدة اليت استخرج 
منها كتابه، وروى كتابه إمساعيل بن مهران. وهو راوي تفسري النعماين امللخص يف أول تفسري 

والشيخ اجلليل سعد بن القمي، والسيد علم اهلدى اختصره، ويعرف برسالة احملكم واملتشابه، 
عبد اهلل، مث قال: إن صوبنا راميه فال بد من توجيهه يف كذب دعواه يف مذهبه. أقول: ويشهد 
على ذلك قول راميه علي بن احلسن بن فضال: رويت عنه أحادي  كثرية. وباجلملة له كتب 

ي بن منها: كتاب الدالئل، وكتاب الفضائل، وكتاب فضائل القرآن، وغري ذلك. قال عل
احلسن بن فضال: رويت عنه أحادي  كثرية، وكتبت عنه تفسري القرآن كله ... إىل آخره. 
أقول: روى عدة من أحادي  كتاب دالئله يف دالئل اإلمامة للطربي هبذا الطريق احلسن بن 
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أيب محزة، عن أمحد بن حممد، عن حممد بن علي الصرييف، عن علي بن احلسن بن علي )يعين 
 .(171 - 163عن احلسن بن علي ابن أيب محزة. دالئل الطربي صابن فضال(، 

 غري معتمد يف الرواية.  ألنهمحزة لوقفه، ال  أيبفالطعن املوجه إىل احلسن بن علي بن 

وقع يف اسناد روايات تفسري القمي وكامل الزيارات، الذين شهد صاحبيهما بأهنما  .2
 ال يروون فيهما اال عن الثقاة.

لقاها علماء الشيعة بالقبول يف كل عصورهم حىت خلف خلٌف أضاعوا الرواية ت .3
 .، وما عشت أراك الدهر عجبا  الصالة واتبعوا الشهوات

ن هناك روايات تعارض إويقول  ،ن النهوض لليماني غير واجبإ/ يقول 70س 

، ودالة على عدم وجوب (ليه السالمع)الباقر  اإلمامرواية اليماني الواردة عن 

هذه الروايات ما ورد عن عيص بن القاسم، قال سمعت أبا عبد هللا  أول  النهوض،

وجل، وإن أحببتم أن  إذا كان رجب فأقبلوا على اسم هللا عز) يقول: (ليه السالمع)

تتأخروا إلى شعبان، فال ضير، وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم، فلعل ذلك أن 

ن أن نهوض اليماني في رجب إال إول (. يقيكون أقوى لكم، وكفاكم بالسفياني عالمة

 ؟   الرواية صريحة في عدم لزوم النهوض الفوري

 :الجواب

ن رواياته "دالة على عدم وجوب النهوض"، مث بعد أسبحان اهلل، يقول يف البداية  .1
! والفرق واضح  هنا "صرحية يف عدم لزوم النهوض الفوري"إن يأيت بأول هذه الروايات يقول أ

ن النهوض ليس واجبا ، وهذا خالف قوله أين، فعدم لزوم النهوض الفوري ال يعين بني التعبري 
 . األول

ذا إالنهوض يعين االلتحاق باحلركة العسكرية املتجهة لقتال السفياين، وهلذا ورد " .2
 ن يكون مسبوقا  أليه" فاخلروج هو احلركة املسلحة، وهذا اخلروج البد إخرج اليماين فاهنض 
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ن الرواية اليت يستدل هبا ضياء تدل على أ، وسنرى واألسبابفيه هتيئة االتباع بظهور يتم 
 هذا. 

فيها كما يفهم من  فاإلقبالالرواية فال شيء فيها يدل على ما يريده ضياء،  أما .3
ن النهوض لليماين غري إن يقول أجممل كالم ضياء يكون على اليماين، باعتبار انه يريد 

يكون على اليماين،  اإلقبال أنفوري له غري الزم، وبالنتيجة مراده ن النهوض الأ أوواجب 
 . اإلمامن اليماين ظاهر ومعروف وله اتباع هم املخاطبون بكالم أوهذا يعين 

إن أحببتم أن تتأخروا إىل شعبان، فال ضري، وإن أحببتم أن : )اإلمامما قول أ .4
ن أ(، فال يعين كفاكم بالسفياين عالمةتصوموا يف أهاليكم، فلعل ذلك أن يكون أقوى لكم، و 

النهوض الفوري غري الزم، بل  أنالنهوض غري واجب، كما ال يعين ما ذكره ضياء الحقا  وهو 
خروج اليماين الذي جيب النهوض له سيتأخر عن رجب وما بعده،  أننه يعين أالظاهر 
يكون مع  اإلقبال أن ( ال يعينكفاكم بالسفياين عالمة: )(ليه السالمع)قوله  أنوالظاهر 

 خروج السفياين الن هذا خيرج يف رجب.

/ الرواية الثانية التي يستدل بها على عدم وجوب النهوض لليماني، كما 71س

كأني بقوم قد خرجوا : )(ليه السالمع)الرواية الواردة عن اإلمام الباقر يزعم هي 

إذا رأوا ذلك وضعوا باملشرق يطلبون الحق فال يعطونه، ثم يطلبونه فال يعطونه، ف

سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فال يقبلونه حتى يقوموا، وال يدفعونها إال 

صاحبكم، قتالهم شهداء، أما إني لو أدركت صاحب ذلك الستبقيت نفس ي  إلى

 ؟  (1)(لصاحب هذا األمر

 :الجواب

، وقتالهم (السالمليه ع)واضح أن هذه الرايات ممدوحة فهم يدفعوهنا إىل اإلمام املهدي 
إنه لو أدرك ذلك الزمان الستبقى نفسه لصاحب  (ليه السالمع)شهداء، وقول اإلمام الباقر 

                                                           

 .281الغيبة للنعماني: ص -1
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هذا األمر، أي لصاحب الرايات السود، األمر الذي يدل على منزلة رفيعة هلذا القائد، بل 
 يدل قطعا  على عصمته وكونه حجة من حجج اهلل تعاىل.

 (ليه السالمع)مر هو اإلمام املهدي حممد بن احلسن فليس املراد من صاحب هذا األ
كما يتوهم ضياء ألنه لو كانت إشارة اإلمام الباقر إليه لكان كالمه ينطوي على ختذيل عن 
نصرة صاحب الرايات السود، وهو أمر ال ميكن تفسريه إال بعدم خلوص الرايات السود من 

ضامني الرواية نفسها. فمن اجللي الواضح أن شائبة إحنراف، وهذا التفسري يتناقض متاما  مع م
، أي (ليه السالمع)الرايات السود ممدوحة بقوة، فقتالهم شهداء، وهم من يدفعها لإلمام 

، وهم ال يدعون ألحد غريه، فنصرهتم يف (ليه السالمع)إهنم أصحابه ويتحركون بتوجيه منه 
بصدد تعددية يف اجلهة، بل هي ، فلسنا إذن (ليه السالمع)حقيقتها نصرة لإلمام املهدي 

 جهة واحدة.

 / يستدل 72س
ً
قال لي محمد بن  :بالرواية الواردة عن جابر الجعفي قال أيضا

إن لبني العباس راية ولغيرهم رايات فإياك ثم إياك ثم  ،يا جابر: )(ليه السالمع)علي 

  -إياك 
ً
  - ثالثا

ً
ين الركن يبايع له ب( ليه السالم)عمن ولد الحسين  حتى ترى رجال

واملقام معه سالح رسول هللا صلى هللا عليه وآله ومغفر رسول هللا ودرع رسول هللا 

 ومثلها الرواية الواردة عن جابر . (1) (وسيف رسول هللا
ً
عليه )جعفر عن أبي  أيضا

الزم األرض ال تحركن يدك وال رجلك أبدا حتى ترى عالمات أذكرها : )يقول  (السالم

 (ليهم السالم)عوإياك وشذاذ من آل محمد : (ليه السالمع)وله ... إلى ق لك في سنة

فان آلل محمد وعلي راية ولغيرهم رايات فألزم األرض وال تتبع منهم رجال أبدا حتى 

 ؟  (ترى رجال من ولد الحسين، معه عهد نبي هللا ورايته وسالحه

 :الجواب
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مة فارقة كما دلت الرجل من ولد احلسني الذي تدعو الروايتان لنصرته حيمل عال
الروايتان هي عهد رسول اهلل الذي معه، وعهد الرسول هو الوصية واليماين جاءكم حمتجا  

 ؟  وحاربتموه أنكرمتوهبالوصية فلماذا 

ن وصف راية اليماني بأنها أهدى الرايات ال يعني إ/ يقول ضياء الخباز: 73س

ن أبالتالي على عدم وجود رايات هدى غيرها، ألن اهدى صيغة تفضيل وتدل 

اليماني اكثر هداية من غيره، الذي هو مهتدي بدوره. ويقول في محل آخر ان كون 

الراية اهدى الرايات ال يعني ان صاحبها افضل من غيره، ويقول انها تعني انه افضل 

 ؟  الرايات العسكرية

 :الجواب

ف على على ترجيح طر  ن "أهدى" صيغة تفضيل، ولكنها ال تدل دائما  أصحيح  .1
هدى من صاد، فقد أن سني من الناس أ خر يف الدرجة دون النوع. فلو قلنا مثال  آطرف 

كثر  أحدمها وهو سني أو كيفا (، ولكن أي متفقان نوعا  أن االثنني مهتديان )أيكون مقصودنا 
و غري مهتدي، أن سني مهتدي بينما صاد ضال أو درجة من صاد. وقد نقصد أكما  

 كيف.  أوفرق نوع  وإّناو كم، أينهما ليس فرق درجة وبالتايل فالفرق ب

 كثر علما  أ األولن كليهما عامل ولكن أعلم من فالن( ونقصد أ: )فالن فقد نقول مثال  
أََفَمنأ مَيأِشي ﴿الكم، ولكن قوله تعاىل:  أون الثاين جاهل، فهذا فرق يف الدرجة أمن الثاين ال 

َدىَٰ أَمم  ِهِه أَهأ َتِقيم  م ِكبًّا َعَلىَٰ َوجأ ، يدل على فرق النوع ﴾نأ مَيأِشي َسوِيًّا َعَلىَٰ ِصرَاط  م سأ
هو  وإّناقل هداية ممن ميشي على صراط مستقيم أعلى وجهه ليس  والكيف، فمن ميشي مكبا  

 ضال.

 أمان حنكم بأن زيد على هداية، أهدى من عمرو" فعلينا أ ن زيدا  أذا ورد تعبري "إذن إ
حدمها حيتاج أقد يكون مهتدي وقد يكون ضال، وترجيح  ألنه عمرو فال نقطع فيه بشيء

 هدى" ال تكفي لرتجيح طرف على طرف.أن نفس كلمة "أ. مبعىن خارجيا   دليال  
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ن راية اليماين هي الراية الوحيدة املهتدية أفيما يتعلق باليماين ميكن بسهولة احلكم ب .2
راية احلق واحدة ال  أن، والسبب هو مشوبة بالضالل أوضالة،  األخرىبينما مجيع الرايات 
واليماين باعتباره حامل رايته الذي يدعو إليه،  (ليه السالمع)املهدي  اإلمامتتعدد، واحلق ميثله 

هي راية : "(ليه السالمع)الباقر  اإلماميف الرواية نفسها ما يوحي هبذا وهو قول  أنكما 
 اهنا الوحيدة اليت حتمل هذا الوصف. أي"، هدى

خر الزمان، والتعريض جبميع آهنا راية اهلدى الوحيدة يف أن وصف راية اليماين بإ .3
ان الضالل خيالط  أوالرايات والعناوين واجلهات الدينية والسياسية والفكرية باهنا على ضالل، 

قد أثار حفيظة ضياء ومن لف لفه فصار حياول مبا أويت من قوة املغالطات وااللتفاف  أفكارها
 ئق ابعاد النار العالقة بثوبه.على احلقا

هو  األهدىيكون صاحبها هو  أنال يستلزم  األهدىهنا أوصف الراية ب إنما قوله أ .4
والعقائد والتوجهات والسياسات املنبثقة عنها، ومثل هذا  األفكارالغرابة بعينها. فالراية تعين 
 واإلميانن قد بلغ من التقوى ذا كاإال إ، واألرفعيبلغ مداه األعلى  أناملعىن ال ميكن لشخص 

 ؟ به اآلخرينذا ما انفرد عن إرفع الدرجات، فما بالك أ

ن املقصود من الراية هو الراية العسكرية، فإن عبارات أذا كان ضياء يريد خداع نفسه بإو 
ال تتناسب مع  (احلق واىل صراط مستقيم إىليدعو ) ، و(النار أهلامللتوي عليه من )من قبيل 
 تناسب ما ذكرنا. إّناو ما زعمه 
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املهدي  اإلمامن اليماني يموت قبل ظهور إالخباز يقول  / السيد ضياء74س

سنة، ويستدل بالرواية الواردة في كتاب مختصر اثبات الرجعة بسند  بأربعين

، (ليه السالمع)عن أبي عبد هللا ) مستويات الصحة، وهي التالية: بأعلىصحيح 

 .شر السفياني والدجال وغيرهما من أصحاب الفتنقال: قال: استعيذوا باهلل من 

وقد تبين  قيل له: يا بن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، أما الدجال فعرفناه

من مضامين أحاديثكم شأنه، فمن السفياني وغيره من أصحاب الفتن، وما 

 من يخرج منهم رجل يقال له: أصهب بن قيس، : أول (عليه السالم)قال ؟  يصنعون 

ثم يخرج الجرهمي  .يخرج من بالد الجزيرة له نكاية شديدة في الناس وجور عظيم

من بالد الشام، ويخرج القحطاني من بالد اليمن، ولكل واحد من هؤالء شوكة 

منهم، فبينا هم كذلك يخرج  عظيمة في واليتهم، ويغلب على أهلها الظلم والفتنة

، والسفياني من الوادي اليابس عليهم السمرقندي من خراسان مع الرايات السود

من أودية الشام، وهو من ولد عتبة بن أبي سفيان، وهذا امللعون يظهر الزهد قبل 

خروجه ويتقشف، ويتقنع بخبز الشعير وامللح الجريش، ويبذل األموال فيجلب بذلك 

قلوب الجهال والرذال، ثم يدعي الخالفة فيبايعونه، ويتبعهم العلماء الذين يكتمون 

ق ويظهرون الباطل فيقولون: إنه خير أهل األرض، وقد يكون خروجه وخروج الح

اليماني من اليمن مع الرايات البيض في يوم واحد وشهر واحد وسنة واحدة، فأول 

من يقاتل السفياني القحطاني فينهزم ويرجع إلى اليمن ويقتله اليماني، ثم يفر 

ي فيتبعهما ويقهرهما، ويقهر كل األصهب والجرهمي بعد محاربات كثيرة من السفيان

من ينازعه ويحاربه إال اليماني. ثم يبعث السفياني جيوشا إلى األطراف ويسخر كثيرا 

من البالد، ويبالغ في القتل والفساد، ويذهب إلى الروم لدفع امللك الخراساني ويرجع 

نهزم منها متنصرا في عنقه صليب، ثم يقصد اليماني، فينهض اليماني لدفع شره، في

السفياني بعد محاربات عديدة ومقاتالت شديدة، فيتبع اليماني فتكثر الحروب 

وهزيمة السفياني، فيجده اليماني في نهر اللو مع ابنه في األسارى فيقطعهما إربا إربا، 

ثم يعيش في سلطنته فارغا من األعداء ثالثين سنة، ثم يفوض امللك بابنه السعيد 

منا عليه السالم حتى يتوفى فيبقى ابنه بعد وفاة أبيه في ويأوي مكة وينتظر ظهور قائ

ليه ع)ملكه وسلطانه قريبا من أربعين سنة، وهما يرجعان إلى الدنيا بدعاء قائمنا 
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 : تمد إلى(ليه السالمع)قال زرارة: فسألته عن مدة ملك السفياني، قال  .(السالم

 عشرين سنة(؟  

 :الجواب

الرجعة ال ميكن االعتماد عليه، فالكتاب  إثباتتصر كتاب خم  أنعلمنا فيما تقدم  .1
صحيحة  أهناصل الكتاب، فكيف يقول ضياء أ إىلمفقود، والنسخة املوجودة ال ي علم نسبتها 

 ؟ مستويات الصحة بأعلىالسند 

متهافتة للغاية، فهي تنص  أهنادري كيف يقبل هبا ضياء مع أما نفس الرواية فال أ .2
د مدة ملك السفي أنعلى  عشرين سنة، وهذا خيالف الروايات الواردة يف أصح  إىلاين مت 

 كثر. أال  الكتب اليت تتحدث عن مدة ملك السفياين باهنا مخسة عشر شهرا  

تصف خروج السفياين من اليمن وليس من الوادي اليابس يف الشام، ففيها:  أهناكما 
 "وقد يكون خروجه وخروج اليماين من اليمن". 

يعثر  أنليماين حبسب الرواية ينتصر على السفياين، ويقتله هو وابنه بعد ا أنولنالحظ 
"فيجده اليماين يف هنر اللو مع ابنه يف األسارى فيقطعهما إربا إربا"،  األسرىعليهما يف 

الدنيا بدعاء  إىلواليماين ميك  بعد قتل السفياين مدة طويلة وخيلفه ابنه يف احلكم مث يرجعان 
ة تقول: "مث يعيش يف سلطنته فارغا من األعداء ثالثني سنة، مث يفوض امللك القائم، فالرواي

حىت يتوىف فيبقى ابنه بعد وفاة  (ليه السالمع)بابنه السعيد ويأوي مكة وينتظر ظهور قائمنا 
أبيه يف ملكه وسلطانه قريبا من أربعني سنة، ومها يرجعان إىل الدنيا بدعاء قائمنا عليه 

يظهر والسفياين ميت منذ عشرات السنني، بينما الروايات  اإلمام أنا السالم(، ومعىن هذ
املهدي سيقاتل السفياين، وسيظهر بعد ظهوره مبدة يسرية  اإلمام أنالصحيحة دلت على 

 جدا .

احلقد واحلسد للسيد  وإّناضياء ال حيركه العلم وطلب احلقيقة،  أن: واضح النتيجة
 الرواية عاقل البتة.ال ال يستدل مبثل هذه إاليماين، و 
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  (ليه السالمع)حمد الحسن أ/ قدم السيد 75س
ً
  استدالال

ً
  واضحا

ً
يثبت  كامال

، ولكن ضياء الخباز يعترض على (صلى هللا عليه وآله)صحة سند وصية رسول هللا 

ن رواتها من الخاصة ال تعني أن شهادة الشيخ الطوس ي بإ: أولها ،بأمور االستدالل 

ن الحر العاملي قال في الهامش أامة فيها، وقال في الهامش عدم وجود رواة من الع

النسخة التي بين يديه تتضمن تصريحا  أنمروية من طرق العامة، وهذا يعني  أنها

 من الشيخ الطوس ي بانها مروية من طرق العامة؟  

 :الجواب

 بيان ما قاله السيد باختصار. .1

لظاهر متاما ، فالرواية توصف باهنا من كالم ضياء بال دليل وال مستند، وهو خبالف ا  .2
 طرق اخلاصة اذا كان رواهتا من اخلاصة. 

كلمتني   أوقاله بشأن احلر العاملي فهو متسك بقشة، فالكالم ليس عن كلمة  ما ماأ .3
عن رواية كاملة طويلة  وإّنا، األسبابمن قبل النساخ لسبب من  إضافتهما أوجرى تغيريمها 

ال  األمرخر يبعد عنه بصفحات كثرية، ومثل هذا آمن يف موضع  ترفع من موضعها وتوضع
ذا كانت مسألة السهو إذا كان ال ميلك الدليل القطعي، فما بالك إيقول حبصوله عاقل 

 ؟ والنسيان طبيعية وميكن تفسري كالم احلر العاملي هبا

/ يستشهد ضياء بروايات ترويها الكتب الشيعية في سندها بعض الرجال 76س

 أو روايات الخاصة  أنالعامة مثل مالك بن انس وعمر بن سعد، ليدلل على من 

 الشيعة في سندها بعض رجال العامة؟  

 :الجواب

ال  طبعا   -حد له وزن الشيخ الطوسي وال اقل أالروايات اليت يستشهد هبا ال  .1
 هنا وردت من طرق اخلاصة.إيقول  -نتحدث عن اجلهلة 
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 أوالروايات الشيعية خالية من رواة العامة،  أنلقضية ليس ذن، يغالط نفسه، فاإضياء، 
الروايات املوصوفة باهنا من طرق اخلاصة يف  أنهل  وإّناال، حىت يستشهد هبذه الروايات، 

 سندها راو  عامي؟ 

هناك روايات يشرتك يف روايتها رواة من العامة واخلاصة ولكن هذه ال يقول فيها  ،نعم
خر من آالشيخ الطوسي يعرف ما يقول، وقد قال يف موضع  إنة. حد اهنا من طرق اخلاصأ

: )قلنا: أما الذي يدل على صحتها فإن الشيعة اإلمامية يرووهنا على 156ص  كتاب الغيبة
وجه التواتر خلفا عن سلف، وطريقة تصحيح ذلك موجودة يف كتب اإلمامية(. وهذا يؤيد ما 

 ن الشيعة.الشيخ الطوسي يعين اهنم م أنذهبنا له من 

من طرق العامة هناك بعض الرواة الشيعة،  أهنايف الروايات اليت ذكر الشيخ الطوسي  .2
غلبهم من الشيعة مثل الرواية التالية: )أخربين مجاعة، عن أيب حممد هارون بن موسى أبل 

قال: حدثين أبو موسى عيسى بن أمحد  ،التلعكربي، عن حممد بن أمحد بن عبد اهلل اهلامشي
قال: حدثين أبو احلسن علي بن حممد العسكري، عن أبيه حممد بن  ،عيسى بن املنصوربن 

علي، عن أبيه علي بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن حممد، عن أبيه 
قال:  ،حممد بن علي، عن أبيه علي بن احلسني، عن أبيه احلسني بن علي صلوات اهلل عليهم

هلل عليه: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم: من سره أن قال ] يل [ علي صلوات ا
فليتولك، وليتول بنيك احلسن واحلسني،  األكربال حيزنه الفزع  مطهرا   وجل آمنا   يلقى اهلل عز

وعلي بن احلسني، وحممد بن علي، وجعفر بن حممد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، 
 (.خامتهم وحممدا وعليا واحلسن، مث املهدي، وهو

تكون قد وصلت للطوس ي من طريق جماعة من  أن/ هو يقول: يكفي 77س

نها من طرق الخاصة حتى لو كان جميع سندها أعن البزوفري ليعبر عنها ب أصحابنا

 ؟   املتبقي من العامة

 :الجواب
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بالنسبة لضياء هو يقول كل ما خيطر يف باله، فالكلمة بالنسبة له ليست مسؤولية بل 
الطوسي يعرب عن رواية باهنا وردت من طرق اخلاصة فقط  إنداع البسطاء. هو يقول وسيلة خل
عن رجل شيعي )ويذكر اسم البزوفري كمثال(،  األصحابوصلته من طريق مجاعة من  ألهنا

مجيع الروايات اليت وضعها يف خانة الروايات العامية وصلته  إذوهذا هو اجلهل والعناد بعينه، 
كثر أكثرية عن   حيانا  أحد الرواة الشيعة و أعن  أصحابناعن طريق مجاعة من  أيهبذه الطريقة، 

 من راو  من الشيعة.

 ليها.إاخلداع اليت يلجأ  أساليبمن  ن خيجل كثريا  أن على ضياء أاعتقد 

ن املؤمن صادق إ]: (ليه السالمع)حمد الحسن أن قول السيد إ/ يقول 78س

 ؟   ، هذا القول في غاية الوهن[فيما يقول حتى يثبت كذبه بدليل شرعي

 :الجواب

، فاملؤمن ليس متهما ، حىت تثبت اإلسالميمحد احلسن يقوله الدين أما يقوله السيد 
صلى اهلل عليه )نه غري ذلك، ولذلك كان النيب أبراءته، بل بريء حىت يثبت بدليل قطعي 

 أنكم. على ضياء حقيقة ويف احملا  األسواقيصدق املؤمنني، ولذلك نصدق املسلمني يف  (وآله
 .اإلسالميتعلم 
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ُن ﴿/ بشأن قوله تعالى: 79س
ُ
ذ

ُ
ْل أ

ُ
ٌن ق

ُ
ذ

ُ
وَن ُهَو أ

ُ
ِبيَّ َوَيُقول وَن النَّ

ُ
ِذيَن ُيْؤذ

َّ
َوِمْنُهُم ال

 
ُ
ِذيَن ُيْؤذ

َّ
ْم َوال

ُ
ِذيَن آَمُنوا ِمْنك

َّ
 ِلل

ٌ
ُمْؤِمِنيَن َوَرْحَمة

ْ
ِه َوُيْؤِمُن ِلل

َّ
ْم ُيْؤِمُن ِبالل

ُ
ك

َ
ْيٍر ل

َ
وَن َرُسوَل خ

ِليٌم 
َ
اٌب أ

َ
ُهْم َعذ

َ
ِه ل

َّ
ي السيد أ -: )ان استدالله -وسأقرأ نص كالمه  -يقول  ﴾الل

يتوقف على إثبات ان املراد باملؤمنين الذين كان النبي ص يؤمن لهم  -حمد الحسن أ

 لم يكونوا اال اصحاب عقيدة صحيحة فقط، ولم يثبت فسقهم او كذبهم وهذا ما

على  -قرآنا وسنة  -اطالقا اذ ان عنوان املؤمن كثيرا ما يطلق ال يمكن الجزم به 

الشخص الجامع بين العقيدة الصحيحة والعمل املطابق للشريعة وتشهد لذلك 

ُه " القرآنية ومنها قوله تعالى: اآلياتالعديد من 
َّ
ِكَر الل

ُ
ا ذ

َ
ِذيَن ِإذ

َّ
ْؤِمُنوَن ال

ُ ْ
َما امل ِإنَّ

 
ُ
ا ت

َ
وُبُهْم َوِإذ

ُ
ل
ُ
ْت ق

َ
ِذيَن ُيِقيُموَن َوِجل

َّ
وَن ال

ُ
ل
َّ
ِهْم َيَتَوك ِ

ٰى َرب 
َ
ُه َزاَدْتُهْم ِإيَماًنا َوَعل

ُ
ْيِهْم آَيات

َ
ِلَيْت َعل

ِهْم  ِ
ُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َرب 

َ
ا ل ْؤِمُنوَن َحقًّ

ُ ْ
ِئَك ُهُم امل

َٰ
ول

ُ
َناُهْم ُيْنِفُقوَن أ

ْ
ا َرَزق  َوِممَّ

َ
ة

َ
ال الصَّ

ِريٌم"، و 
َ
 َوِرْزٌق ك

ٌ
ِفَرة

ْ
على ضوء هذا االحتمال تكون اآلية السابقة ظاهرة في َوَمغ

 ؟  تكذيب من زعموا ان النبي ص يصغي لكل احد، ببيان انه ال يصغي اال للمؤمنين(

 :الجواب

عن درجة  أوي عن مؤمنني خمصوصني، أ، اليت جاء هبا تتحدث عن املؤمنني حقا   اآلية
محد احلسن حتدثت عن مطلق املؤمنني، ألسيد اليت استدل هبا ا اآليةرفيعة من املؤمنني، بينما 

كان يصدق مطلق املؤمنني وليس املؤمنني رفيعي الدرجات فقط.   (صلى اهلل عليه وآله)فالنيب 
قوله  أماحد، بل نقول يصغي للمؤمنني. أ أليالنيب كان يصغي  إنحد قال أنه ال أهذا على 

ن إمل املطابق للشريعة، فعنوان املؤمن يصدق على صاحب العقيدة الصحيحة والع إن
 كاملستحبات مثال    -ذا مل يكن يعمل ببعض ما ورد يف الشريعة إصاحب العقيدة الصحيحة 

 م أىب.أشاء ضياء  يبقى مؤمنا   -
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ن قولهم إ]التالي:  (ليه السالمع)حمد الحسن أ/ بخصوص كالم السيد 80س

 
ً
 أحتى يثبت صدقه  بأن املؤمن كاذب ظاهرا

ً
حتى يثبت صدقه  و مجهول الحال ظاهرا

ويلزم منه تعطيل املحاكم الشرعية والقضاء  اإلسالممخالف لسماحة شريعة 

شاهد على  إلىحيث ال تستطيع التوصل  األحيانوااليقاعات والعقود في كثير من 

 ، يقول:[الزواج والطالق واملرافعات إال بشق األنفس

وهذا يمكن  ن العدالة ليس سوى مطابقة السلوك للشريعة املقدسة،إ .1

 تحصيله.

ن إن بعض فقهاء الشيعة يقولون أ إلىحمد الحسن إملاح أفي كالم السيد  .2

 في املؤمن كذبه حتى يثبت صدقه. األصل

 الزواج ال يجب فيه االشهاد.  .3

 :الجواب

اجلواب عن األول: احلدي  عن الصدق وليس عن العدالة، والصدق يتحصل لدى 
 دليل كايف عن الصدق والوثاقة.  اإلميان يعتربون جمرد هنم الالرجاليني بالتفتيش، أل

 أون من يقول من الرجاليني أمحد احلسن واضح يف أاجلواب عن الثاين: كالم السيد 
ن املؤمن  ألديه  األصلال يكفي يف تصديق املؤمن غري املطعون عليه يكون  اإلميانغريهم بأن 

و حقيقية كما أيتكلم عن قضية نظرية  (ليه السالمع)نه أي أكاذب حىت تثبت عدالته. 
 يعربون، وليس عن قضية خارجية.

نه يقول أو حىت يشعر بأمحد احلسن ما يدل أاجلواب عن الثال : ليس يف كالم السيد 
 ن االشهاد واجب.إ

 

 



 الوقفة الرابعة

 حممد عبيدانمع الشيخ 

 فهو يزعم 1س
ً
 جدا

ً
 غريبا

ً
عليه )ي املهد اإلمامن أ/ هذا الرجل يتبنى رأيا

 حد أحد ولم يلتقي به أيره  لم (السالم
ً
ن أ، وما ورد في الروايات مما يدل على أبدا

هناك من يراه ويلتقي به فاملقصود منهم الخضر واملالئكة ومؤمنو الجن، قال هذا 

ليه ع) عن اإلمام أبي عبد هللا الصادقفي معرض مناقشته للرواية التالية: )

يبتان، قصيرة واألخرى طويلة، الغيبة األولى ال يعلم ، أنه قال: للقائم غ(السالم

 ؟بمكانه فيها إال خاصة شيعته، واألخرى ال يعلم بمكانه فيها إال خاصة مواليه(

 الجواب: 

حد يف الغيبة أاملهدي  باإلمامغرضه النقض على الدعوة اليمانية، فهو بقوله مل يلتِق  .1
ليه ع)محد احلسن أرسل السيد أ (ليه السالمع)املهدي  اإلمامن يكون أالكربى يريد ينفي 

 .(السالم

، (ليه السالمع) يزعم عبيدان إن املقصود بعبارة )خاصة مواليه( هم )اخلضر .2
! وهذا الكالم ال يقوله غري متعنت، ويكفي يف نقضه إيراد هذه  اجلن( ومؤمنوواملالئكة، 
 الروايات:

إن لصاحب هذا األمر غيبتني: إحدامها ) ، قال:(ليه السالمع)عن أيب عبد اهلل الصادق 
تطول حىت يقول بعضهم: مات، وبعضهم يقول: قتل، وبعضهم يقول: ذهب، فال يبقى على 
أمره من أصحابه إال نفر يسري، ال يطلع على موضعه أحد من ولده وال غريه، إال املوىل الذي 

 (.  يلي أمره

 حد املالئكة، وال أحد اجلن املؤمنني.هذا املوىل املطلع على موضعه ليس هو اخلضر وال أ
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يكون لصاحب هذا األمر أنه قال: ) (السالم ماليهع)وعن أيب جعفر حممد بن علي 
حىت إذا كان قبل خروجه  -وأومى بيده إىل ناحية ذي طوى  - غيبة يف بعض هذه الشعاب

ولون: حنو أتى املوىل الذي كان معه حىت يلقى بعض أصحابه، فيقول: كم أنتم ها هنا؟ فيق
من أربعني رجال. فيقول: كيف أنتم لو رأيتم صاحبكم؟ فيقولون: واهلل لو ناوي بنا اجلبال 

أو خياركم عشرة، فيشريون له  إىل رؤسائكم ويقول: أشريواعه، مث يأتيهم من القابلة لناويناها م
 .(1) (إليهم فينطلق هبم حىت يلقوا صاحبهم ويعدهم الليلة اليت تليها

 تنص على أن املوىل كان معه.والرواية 

 -وسيضطر عبيدان لقصر العدد على ثالثني  -حتديد )خاصة مواليه( باملذكورين  .3
 .  (ليه السالمع)يعين بالضرورة أن عبيدان ي كذ ب كل من يدعي مشاهدة اإلمام 

ذا كان من يلتقي به يف الغيبة الصغرى إليه عبيدان خبالف الظاهر متاما  فإما ذهب  .4
س مثلنا ومنهم السفراء وهم املعرب عنهم بـ )خاصة شيعته( فخاصة مواليه ناس مثلهم. وال نا

 يتم العدول عن هذا الظاهر اال لضرورة وهي غري موجودة واال لكان استدل هبا.

– خبر أبي بصير -أي الروايات التي تدل على إمكانية رؤية اإلمام  -/ ومنها 2س

هذا األمر من غيبة،  البد لصاحب)قال: ( ليه السالمع) عن أبي عبد هللا - بالبطائني

 (. والبد له في غيبته من عزلة، ونعم املنـزل طيبة، وما بثالثين من وحشة

)الثاني: تحديد املقصود من الثالثين الذين  وبعد كالم طويل، يقول عبيدان:

تمالين ( إلى وجود احهللا هحم)ر  ذكروا في ذيل الخبر، فقد أشار العالمة املجلس ي

 فيه:

... ثانيها: أن يكون  أولها: أن يكون املقصود من العدد املذكور هو األصحاب

( في هيئة من بلغ الثالثين ليه السالمع) املقصود هو الهيئة، وليس العدد، بمعنى أنه

 من العمر، حتى مع تقادم الزمن، وطول املدة(.
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 ويرد عليه:

مام يف هيئة من بلغ الثالثني، يف غاية البعد، إن الثاين، وهو أن يكون املراد بقاء اإل .1
على حد قول العالمة اجمللسي، الذي نقله عنه عبيدان. فالوحشة شعور يتعلق بعالقة اإلنسان 

 باآلخرين، وال عالقة له بعمر الشخص.

الوارد يف الروايات أن اإلمام يظهر يف سن األربعني ال الثالثني، فمن يقول باالرتباط  .2
شة والثالثني يلزمه القول حبصوهلا عند األربعني، وبذلك تفسد نتيجة عبيدان، وإليكم بني الوح

 بعض الروايات:

معاوية بن أيب  (السالم ماليهع)احلسن بن علي  قال: ملا صاحل ،سعيد عقيصاعن أيب 
: (ليه السالمع)سفيان دخل عليه الناس، فالمه بعضهم على بيعته ... إىل قول اإلمام احلسن 

علمتم أنه ما منا أحد إال ويقع يف عنقه بيعة لطاغية زمانه إال القائم الذي يصلي روح اهلل  أما
عيسى بن مرمي عليه السالم خلفه، فإن اهلل عز وجل خيفي والدته، ويغيب شخصه لئال يكون 
ألحد يف عنقه بيعة إذا خرج، ذلك التاسع من ولد أخي احلسني ابن سيدة اإلماء، يطيل اهلل 

يف غيبته، مث يظهره بقدرته يف صورة شاب دون أربعني سنة، ذلك ليعلم أن اهلل على كل عمره 
 .(1) (شيء قدير

: ما عالمات القائم منكم (ليه السالمع)قال: )قلت للرضا  ،وعن أيب الصلت اهلروي
عالمته أن يكون شيخ السن، شاب املنظر حىت أن الناظر إليه ليحسبه ابن ؟ قال:  إذا خرج
 .(2) (سنة أو دوهنا، وإن من عالماته أن ال يهرم مبرور األيام والليايل حىت يأتيه أجله أربعني

                                                           

 .316ص :الشيخ الصدوق -كمال الدين وتمام النعمة  -1
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 هحم)ر  )اذا بنينا على وفق ما بنى عليه العالمة املجلس ي/ يقول عبيدان: 3س

( من كون الثالثين إشارة إلى العدد، وليس ِإشارة إلى الهيئة، فمتى يكون لقائه هللا

 ؟ يكون ذلك في زمان الغيبة الصغرى، أم في الكبرى  بالثالثين املذكورين، هل

 بأنه زمان الغيبة الصغرى، وليس زمان س سر )قد ذكر العالمة املجلس ي
ً
ه( قوال

ه(، فقد عقب س سر )قد الغيبة الكبرى. وهذا هو الذي التـزم به املحدث الكاشاني

اعتزل فيها  على الحديث املذكور، بقوله: بيان: طيبة، املدينة املقدسة، يعني إذا

 ومعه ثالثون من شيعته يأنس بعضهم ببعض، فال وحشة لهم، كأنه أشار 
ً
مستترا

بذلك إلى غيبته القصيرة، فإن في الطويلة ليس لشيعته إليه سبيل. وقد تحصل من 

 جميع ما تقدم، عدم صالحية الخبر املذكور للمعارضة، كيف وقد عرفت ما فيه(.

 الجواب:

ن إفالسه التام، ويصرخ بأعلى صوته قائال : إن دليله هو: هذا عبيدان يف هذا النص يعل
 !!  ما قاله فالن وعالن من الناس

طيب يا عبيدان ولكن ما يقوله فالن وعالن هو نفس الدعوى اليت نبحثها، فهل تريد 
؟ إذا كنت ترتضي هذه  أن نطوي صفحة البح  ونكسر األقالم ألن فالن قال، وعالن تابعه

بارك مقلِّدا  ألغى عقله وسلمم إرادته ملن هب ودب، فهذا شأنك، أما حنن فال النتيجة باعت
 نرضى هذه احلال املأساوية .

ن الوحشة إن يقول أمن الثالثني سنة فعليه  طول كثريا  أ الغيبة الصغرى امتدت زمنا   أيضا  
ع اتصاله ينقط ألنهن تنقطع السفارة أاستمرت بعض الوقت من الغيبة الصغرى وبعدها البد 

نقول ال  ألنناذا قال ال عالقة بني الوحشة والسفارة فينقض غرضه إما أبالناس لعدم الوحشة. 
 عالقة بينهما حىت يف الكربى.
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الن أنيسه  باإلماميقول الشيخ محمد عبيدان: إن الوحشة غير متعلقة  /4س

صاحبه، ، (ليه السالمع) الباري سبحانه وتعالى، والقرآن الكريم جليسه، والخضر

وصالحو الجن واملالئكة حوله وفي خدمته، وعليه البد أن تكون الوحشة متعلقة 

)عج(، فهو املوصوف  بغيره، والظاهر تعلقها باملجتمع املؤمن بفكرة اإلمام املنتظر

 (ليه السالمع) واملقصود بتلك الرواية، لكونه قد اعتاد على وجود اإلمام املعصوم

الة جديدة لم يألفها املجتمع املوالي، فيصاب نتيجة بين ظهرانيه، واآلن حصلت ح

 ذلك بوحشة(.

 الجواب:

حدث العاقل مبا ال ي عقل فإن صدق فال عقل له، وعبيدان يريدنا أن نصدق ما ال  :أوال  
 ! ي عقل، كما فعل هو

الرواية تقول: )وما بثالثني من وحشة(، وأنت تقول إن من يتوحش هو اجملتمع املؤمن، 
، (1) ؟ هل اجملتمع املؤمن، هو ثالثون شخصا ، يف كل عصور الغيبة ا معىن الثالثنيفقل لنا م

 ؟ ؟ ومن هم هؤالء أم إن اجملتمع املؤمن ي صاب بالوحشة إذا مل يلتِق بثالثني

مث إن عبيدان يقول: )واآلن حصلت حالة جديدة مل يألفها اجملتمع املوايل، فيصاب 
ا يصح جليل واحد هو اجليل الذي ألف املعصوم، وهذا نتيجة ذلك بوحشة( وهذا الكالم إّن

اجليل رمبا ال وجود له إذا ما علمنا الظروف اليت مرت باإلمام اهلادي، ومن بعده العسكري، 
 !  وأخريا  اإلمام املهدي، وهي ظروف منعت الناس من االتصال هبم، فما بالك باإللفة هلم

مهزلة ما بعدها مهزلة، فمىت تتقون اهلل  أال ترى يا شيخ عبيدان أنك جعلت من البح 
 ؟ وتكفون عن عنادكم ومغالطاتكم السمجة

                                                           

ال يمكنه جعلها ثالثين في كل عصر أو جيل، فالرواية لم تنص عليه. ويمنعه قوله: )واآلن حصلت حالة جديدة  -1

 م يألفها المجتمع الموالي، فيصاب نتيجة ذلك بوحشة( فانظر تعليقنا في المتن.ل
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أما قوله: )إذ أنه ال يتصور حصول الوحشة للموىل )روحي لرتاب حافر جواده  :ثانيا  
، (ليه السالمع) الفداء( كيف وأنيسه الباري سبحانه وتعاىل، والقرآن الكرمي جليسه، واخلضر

 واملالئكة حوله ويف خدمته(. صاحبه، وصاحلو اجلن

 وأقول له: 

ال شك يف أن بإمكان عبيدان انطالقا  من هذا املنطق أن يطيح بأي عقبة نصوصية  .1
تعرتض هواه، فإذا ما اقتضى هواه اإلطاحة خبطبة القائم بعد ظهوره ميكنه الرتكيز على عبارة 

خياف من كان اهلل عز وجل ناصره ، ليقول: ال ي تصور أن (1) ...اخل(فقد أخفنا وظلمنا )... 
 ... اخل.

واجعل فراري وخبصوص ما ورد يف الصحيفة السجادية من دعاء اإلمام زين العابدين: )
إليك، ورغبيت فيما عندك، وألبس قليب الوحشة من شرار خلقك وهب يل األنس بك 

 (.وبأوليائك وأهل طاعتك

ته واخلضر، ال ي تصور أن حيتاج يستطيع عبيدان أن يقول: من كان أنسه باهلل ومالئك
 األنس بالناس؛ األولياء، وأهل الطاعة.

ألهنما كما يالحظ القارئ  -ويوجد املزيد غريمها  -احلق إين استشهدت هباتني الروايتني 
تنقضان منطق عبيدان وتثبتان للقارئ أن تصورات هذا الرجل مل يهذهبا الدين وال روايات 

 الطاهرين.

 على فكرة أن األنس باهلل يتناقض مع األنس بعباد اهلل، بينما ال فتصور عبيدان مبين
 وجود يف احلقيقة هلذا التناقض كما يدل دعاء اإلمام زين العابدين.

صفة أخرى يتأسمس عليها املنطق العبيداين تتمثل بضيق، أو قل تضييق األفق  .2
 ع هواه بتنسم اهلواء اخلارجي.اللغوي، أو غلقه بالكامل، وعدم السماح ألية داللة ال تتفق م
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فعبيدان حيصر املفهوم من الوحشة الواردة يف عبارة )وما بثالثني من وحشة( باملعىن 
، وهو األليق بالرواية، واألنسب (1) النفسي، بينما هناك معىن اجتماعي للوحشة هو اخللوة

 . (2) عىن اجتماعيلسياقها، فالرواية حتدثت عن عزلة )والبد له يف غيبته من عزلة(، وهي م

وعلى هذا املعىن االجتماعي تكون داللة عبارة )وما بثالثني من وحشة(، أي ما بثالثني 
من عزلة، والداللة النهائية هي أن اإلمام عليه السالم يريد أن يفهم السامع إن غيبة القائم، أو 

 عزلته لن تكون بصورة انقطاع كامل عن اجملتمع. 

عليه ) جعفرن بخصوص الرواية الواردة عن أبي يقول الشيخ العبيدا /5س

ثم أومأ بيده إلى  -يكون لصاحب هذا األمر غيبة في بعض هذه الشعاب ) :(السالم

حتى إذا كان قبل خروجه أتى املولى الذي كان معه حتى يلتقي  -ناحية ذي طوى 

، فيقول: كيف أنت
ً
م لو بعض أصحابه، فيقول: كم أنتم ههنا؟ فيقولون: أربعين رجال

(. يقول: نقل هذه رأيتم صاحبكم؟ فيقولون: وهللا لو نأوي بنا الجبال لناويناها معه

الرواية صاحب البحار عن كتاب العياش ي، وقد اشتملت على تحديد الحدث بما 

قبل الخروج بليلتين، ففي خبر عبد األعلى الحلبي املروي في تفسير العياش ي، قال: 

يكون لصاحب هذا األمر غيبة في بعض هذه : )(عليه السالم) جعفرقال أبو 

...الخ  حتى إذا كان قبل خروجه بليلتين - ذي طوى  ثم أومأ بيده إلى ناحية - الشعاب

 
ً
السفياني،  : بناء على هذه الرواية يكون اللقاء بعدالرواية(. ويعلق العبيدان قائال

 والصيحة وهذا ال يتعارض مع توقيع السمري؟

 الجواب:

                                                           

 انظر على سبيل المثال: الصحاح للجوهري: مادة )وحش(. -1

: )علي بن 195ص 4الشيخ الكليني ج -هذا المعنى االجتماعي نجده في بعض الروايات كما في الكافي  -2

( عن الحرم عليه السالميه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا )إبراهيم، عن أب

وأعالمه كيف صار بعضها أقرب من بعض وبعضها أبعد من بعض؟ فقال: إن هللا عز وجل لما أهبط آدم من 

 عز وجل عليه الجنة هبط على أبي قبيس فشكا إلى ربه الوحشة وأنه ال يسمع ما كان يسمعه في الجنة فأهبط هللا

ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت فكان يطوف بها آدم فكان ضوؤها يبلغ موضع االعالم فيعلم االعالم 

 على ضوئها وجعله هللا حرما(.
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واية ال تتحدد باملوضع الذي ركز عليه عبيدان، وإّنا يف قوله: )املوىل الذي  داللة هذه الر 
كان معه(، فهذه العبارة ظاهرة يف استمرارية اللقاء بني اإلمام واملوىل، قبل وبعد احلادثة اليت 

 تصورها الرواية.

أوكل إدارة  اإلماميقول الشيخ محمد العبيدان: ان السفارة منتفية ألن  /6س

 ملا صدر عنه في التوقيع: )الشأن ا
ً
وأما الحوادث لعام لها لوكالئه العامين، وفقا

 (.الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة هللا

 الجواب:

هذه كذبة صلعاء مل يقم عليها دليل، بل وال رائحة دليل. وكما ترون مل يبنيِّ عبيدان  
على مطلبه، بل أرسل الكالم فيه إرسال املسلممات، فنكتفي  كيف يدل التوقيع الذي أورده

يف رده مبا قاله األصوليون خبصوص التوقيع، للتدليل على أن التوقيع قد تشابه عليهم، وهذه 
أقل داللة ميكن حتصيلها، وإال فكبارهم، وأصحاب الكلمة املسموعة فيهم، يقولون خالف 

 رابه، وإليكم بعض كلماهتم:ما يزعمه املقلدة الصغار، كعبيدان وأض

قال السيد اخلميين: )... ومنها: إطالق ما يف التوقيع: )وأما احلوادث الواقعة فارجعوا 
بعد ضعف التوقيع  -فيها إىل رواة حديثنا ، فإهنم حجيت عليكم ، وأنا حجة اهلل( ... وفيه: 

منه إال حجية حكمهم  أن صدره غري منقول إلينا، ولعله كان مكتنفا بقرائن ال يفهم -سندا 
 .(1) يف الشبهات املوضوعية، أو األعم، وكان اإلرجاع يف القضاء، ال يف الفتوى(

وقال النائيين: )... واملهم إثبات الكربى، وهي ثبوت الوالية العامة للفقيه يف عصر 
ظيفة الغيبة، فإهنا لو ثبتت باألدلة املعتربة فالبح  عن الصغرى لغو، ألهنا على أي حال من و 

الفقيه. واستدلوا لثبوهتا له باألخبار الواردة يف شأن العلماء، وبالتوقيع الشريف املروي يف 
إكمال الدين، وهو: قوله أرواحنا له الفداء: "وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة 
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برواييت حديثنا ، فإهنم حجيت عليكم، وأنا حجة اهلل" ومبقبولة عمر بن حنظلة، وباملشهورة و 
 .(1) أيب خدجية. ولكنك خبري بعدم داللتها على املدعى(

وقال املنتظري بعد مناقشة التوقيع: )... فال جمال لالستدالل بالتوقيع الشريف على 
 .(2) نصب الفقيه(

 .(3) وقال خبصوص سند التوقيع: )اإلشكال يف إسحاق بن يعقوب، فإنه جمهول(

يل السفراء في الغيبة الصغرى هو / يقول الشيخ محمد عبيدان ان دل7س

املتعارفة بين الناس مثل الخط الذي تخرج به التوقيعات  األمور املعجزة وبعض 

الصادرة عن الناحية املقدسة فقد اتحد مع الخط الذي كانت تخرج به التوقيعات 

 عند وكالئه (عليه السالم) العسكري عن اإلمام 
ً
 ومشخصا

ً
 معروفا

ً
، وقد كان خطا

 الخاصة(.وطيلة مدة السفارة  ،(سالمعليه ال)

 :الجواب

قال:  ،)عن غياث بن أسيد حجة السفري، هي الوصية. وقد ورد يف كمال الدين: .1
قوله: ووكيله عثمان بن سعيد، فلما  إىليوم اجلمعة ...  (ليه السالمع)ولد اخللف املهدي 

عفر إىل أيب القاسم مات عثمان أوصى إىل ابنه أيب جعفر حممد بن عثمان، وأوصى أبو ج
احلسني بن روح، وأوصى أبو القاسم إىل أيب احلسن علي بن حممد السمري رضي اهلل 

 .(4)عنهم(

)عن هبة اهلل بن حممد بن بنت أم كلثوم بنت أيب جعفر العمري  ويف غيبة الطوسي:
روح قالت: حدثتين أم كلثوم بنت أيب جعفر رضي اهلل عنه قالت: كان أبو القاسم احلسني بن 
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رضي اهلل عنه وكيال أليب جعفر رضي اهلل عنه سنني كثرية ... فمهدت له احلال يف طول حياة 
 .(1) أيب إىل أن انتهت الوصية إليه بالنص عليه(

)قال أبو العباس: وأخربين هبة اهلل بن حممد ابن بنت أم كلثوم بنت  ويف الغيبة كذلك:
ا: مل تزل الشيعة مقيمة على عدالة عثمان بن أيب جعفر العمري رضي اهلل عنه عن شيوخه قالو 

سعيد )وحممد بن عثمان رمحها اهلل تعاىل إىل أن تويف أبو عمرو عثمان ابن سعيد( رمحه اهلل 
تعاىل وغسله ابنه أبو جعفر حممد بن عثمان، وتوىل القيام به، وجعل األمر كله مردودا إليه، 

تقدم له من النص عليه باألمانة والعدالة، واألمر  والشيعة جمتمعة على عدالته وثقته وأمانته ملا
 .(2) بالرجوع إليه(

بالنسبة للخط كنا ننتظر من عبيدان أن يقدم لنا الدليل الذي يثبت به السفري  .2
سفارته للناس، فإذا به يقول هذا الذي قاله: )وقد كان خطا  معروفا  ومشخصا  عند وكالئه(، 

 !؟  صا  عند الناس ليكون حجة عليهمواملفروض أن يكون معروفا  ومشخ

هذا الدليل املزعوم غري مضطرد، فهو إذا صلح للتعرف على سفراء الغيبة الصغرى ال  .3
يصلح للتعرف على غريهم، لبعد الزمان وفقد اخلط، واملطلوب هو صالحه للتعرف على غري 

 ؟ سفراء الغيبة الصغرى، فهل يعرف عبيدان خط اإلمام

ميكن أن يكتب خبط يده،  (ليه السالمع)دان بأن اإلمام املهدي ينقض على عبي .4
وميكن أن يستعني بكاتب، وال وجود ملا يضطره للكتابة خبط يده حصرا . بل لقد ورد أنه 

كاَتَب الشيخ املفيد خبط شخص آخر، ففي خامتة املستدرك: )وقال الطربسي:   (ليه السالمع)
عليه يوم اخلميس الثال  والعشرين من ذي احلجة  ورد عليه كتاب آخر من قبله صلوات اهلل

سنة اثنيت عشرة وأربعمائة. نسخته: من عبد اهلل املرابط يف سبيله إىل ملهم احلق ودليله. بسم 
أيها  -اهلل الرمحن الرحيم، سالم عليك أيها العبد الصاحل الناصر للحق ... هذا كتابنا إليك 
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وخط ثقتنا، فأخفه عن كل أحد واطوه، واجعل له نسخة بإمالئنا،  -الويل امللهم للحق العلي 
 يطلع عليها من تسكن إىل أمانته من أوليائنا(.

ن ن يتغري ألأن اخلط البد أهو  (ليه السالمع) اإلمامن الكتاب خبط رجل غري أومعىن 
 الرجل ميوت. 

 وقول عبيدان: )احتد مع اخلط الذي كانت خترج به التوقيعات عن اإلمام العسكري(
ن اخلط بقي حىت بعد وفاة إاملهدي، وحي   اإلمامن اخلط هذا كان حىت قبل والدة أيعين 
ن هناك كاتب معني واحد كان ألوروده للسفراء فهذا يعين  (ليه السالمع)ري كالعس اإلمام

 ن ميوت ويتغري اخلط.أيكتب به، وهذا ممكن 

خية، وكتب )عند الرجوع للمصادر التاري :/ يقول الشيخ محمد عبيدان8س

 تجمع على وثاقة، بل جاللة السفراء 
ً
السير، والتراجم، والرجال، نجد أنها جميعا

األربعة، وأنهم بعيدون كل البعد عن الكذب والشبهة، وهذا يعني أن شهادة الواحد 

 وقد عرفت حاله، من حيث 
ً
 سبب رئيس لتصديقه، خصوصا

ً
منهم في كونه سفيرا

 يه(.املقبولية وعدم احتمال الكذب ف

 :الجواب

الوثاقة واجلاللة والبعد عن الكذب والشبهة، كل هذا ال يلغي احتمال الكذب، والتأريخ 
الذي حدث عبيدان مبا قال، حدث كذلك بأن أشخاصا  توفرت فيهم الصفات احلميدة، 
وكانوا بنظر أقوامهم بالصورة اليت وصفها عبيدان وأكثر، ولكن أقدامهم مع ذلك كله زلت 

 ابن أيب عزاقر الشلغماين عربة ملن يعترب.  هبم، وهذا

)حممد بن علي بن أيب العزاقر الشلمغاين املعروف، الذي   يقول الشيخ فاضل املالكي:
كان من أعالم الشيعة وألف كتبا يف التشيع، ولكنه ملنافسة جرت بينه وبني احلسني بن روح 

ملهدي سالم اهلل عليه، خرج عن طوره النوخبيت أعلى اهلل مقامه الشريف النائب الثال  لإلمام ا
وأخذ يدعي دعاوى غري صحيحة، وحكم اإلمام سالم اهلل عليه يف توقيع من توقيعاته املقدسة 
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بضالله واحنرافه، وأعلن عن ذلك أيضا سفريه احلسني بن روح النوخبيت. ويروي بعض العلماء 
مقامه الشريف فقال له: ما  رواية، هذه الرواية تقول: سأل رجل احلسني بن روح أعلى اهلل

؟ وحممد بن علي الشلمغاين مل يكن رجال من السوقة  تقول يف كتب حممد بن علي الشلمغاين
أو رجال من العاديني، إّنا كان عاملا من علماء الطائفة، كان وجها من وجوه املذهب، وكان 

ه ونوابه موقفا قد صدرت عنه تصرحيات ضالة واحنرافات، فوقف منه اإلمام سالم اهلل علي
صارما، وكان كثري التأليف، كانت كتبه متأل املكتبات اإلسالمية، فكانت مشكلة للشيعة يف 
ذلك الزمن، رجل ميلك هكذا قدسية وهكذا علمية وهكذا فضيلة ينحرف هبذا الشكل، 
يصعب على كثري من األذهان أن يتقبل هذه الفكرة، فلهذا سألوا احلسني بن روح النوخبيت عن 

ذا املوضوع أنه يسأل اإلمام سالم اهلل عليه. فخرج التوقيع بتحرمي قراءة كتبه وأهنا كتب ه
ضالل، حينئذ سألوه: ما نصنع وبيوتنا مليئة من كتبه؟ يعين ما من بيت إال وفيه كتاب من  
كتب ابن أيب عزاقر. قال: أقول لكم كما قال اإلمام العسكري سالم اهلل عليه يف بين فضال. 

ضال بيت من البيوت العلمية الشيعية، ولكن هؤالء ابتلوا بأهنم صاروا واقفية من الشيعة وبنو ف
املنحرفني. "خذوا مبا رووا وذروا ما رأوا". رواياتنا املوجودة يف كتبهم خذوها، ال سيما وأهنا  
 كانت أيام استقامتهم، وأما آراؤهم فال تأخذوا هبا، خذوا مبا رووا وذروا ما رأوا، فكان يف
الواقع أزمة واجهتها الطائفة، أزمة من ادعى السفارة كذبا، ومنهم حممد بن علي بن أيب عزاقر 

 .(1) الشلمغاين(

)حممد بن علي الشلمغاين أبو جعفر املعروف بابن أيب العزاقر،   ويقول عنه النجاشي:
ب كان متقدما يف أصحابنا، فحمله احلسد أليب القاسم احلسني بن روح على ترك املذه

والدخول يف املذاهب الرديئة )الردية(، حىت خرجت فيه توقيعات، فأخذه السلطان وقتله 
وصلبه. وله كتب، منها: كتاب التكليف، ورسالة إىل ابن مهام، وكتاب ماهية العصمة، كتاب 
الزاهر باحلجج العقلية، كتاب املباهلة، كتاب األوصياء، كتاب املعارف، كتاب اإليضاح،  

طق على الصمت، كتاب فضائل )فضل( العمرتني، كتاب األنوار، كتاب كتاب فضل الن
التسليم، كتاب الربهان والتوحيد، كتاب البداء واملشيئة، كتاب نظم القران، كتاب اإلمامة 
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الكبري، كتاب اإلمامة الصغري، قال أبو الفرج حممد بن علي الكاتب القنائي: قال لنا أبو 
طلب: حدثنا أبو جعفر حممد بن علي الشلمغاين يف استتاره املفضل حممد بن عبد اهلل بن امل

 .(1) مبعلثايا بكتبه(

: لقد صدرت على أيديهم )رض  :/ يقول الشيخ محمد عبيدان9س
ً
ي هللا )ثالثا

 بالجانب الغيبي، عنهم
ً
 خارقة للعادة ال يتصور صدورها إال ممن كان متصال

ً
( أمورا

 ممن جعل له التسديد في هكذا مو 
ً
ارد، فمن تلك املوارد ما خرج على يد ومسددا

 هحم( السفير من إخبار بوفاة الشيخ الصدوق األب )ر ي هللا عنه)رض  الشيخ السمري 

(، مع أنه كان ببغداد، والصدوق كان في قم. ولم يكن الخبر املذكور محل تلقي هللا

ومقبولية عادية من الحاضرين، بل كان هناك نحو امتحان، فقد ذكر الراوي، أن 

املشائخ كتبوا تاريخ ذلك اليوم، فورد عليهم الخبر بعُد بوفاة الصدوق األب في نفس 

 ذلك اليوم، الذي أخبر به الشيخ السمري(.

 :الجواب

 اخلرب الذي يقصده عبيدان هو التايل:

)حدثنا أبو احلسني صاحل بن شعيب الطالقاين رضي اهلل عنه يف ذي القعدة سنة تسع 
قال: حضرت بغداد عند  ،: حدثنا أبو عبد اهلل أمحد بن إبراهيم بن خملدوثالثني وثالمثائة قال

املشايخ رضي اهلل عنهم فقال الشيخ أبو احلسن علي بن حممد السمري قدس اهلل روحه ابتداء 
منه: "رحم اهلل علي بن احلسني بن موسى بن بابويه القمي" قال: فكتب املشايخ تاريخ ذلك 

ذلك اليوم، ومضى أبو احلسن السمري رضي اهلل عنه بعد ذلك يف  اليوم فورد اخلرب أنه تويف
 .(2) النصف من شعبان سنة مثان وعشرين وثالمثائة(

ومنه يتضح أن الشيخ السمري رمحه اهلل قال ما قال ابتداء ، أي مل يكن مثة امتحان وال 
 ! هم حيزنون، فيا لعبيدان وحكاياته
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أخرب فيه، فال ضرورة حتتم أن يكون الغرض منه أما تسجيل املشايخ لتأريخ اليوم الذي 
االمتحان، فقد يكون من باب توثيق الكرامة باإلخبار الغييب. وأي امتحان هذا إذا كان 

؟ فالشيخ السمري كان سفريا   اإلخبار هذا قد وقع قبل عام أو أقل من وفاة الشيخ السمري
شيخ ابن بابويه وهي سنة تناثر لسنوات قبل هذه احلادثة. وقد تويف يف نفس سنة وفاة ال

 النجوم. 

)روى ابن متيل أن امرأة تسمى زينب من  :/ يقول الشيخ محمد عبيدان10س

أهل آبه، عندها مال أرادت إيصاله للناحية املقدسة، بواسطة السفير الثالث، وقد 

ي هللا )رض  أحبت أن توصله إليه بيدها، وهي ال تحسن الكالم باللغة العربية، وهو

 ليكون واسطة في اإليضاح بينهما، عنه
ً
( ال يعرف لغة أهل آبه، فأخذت معها مترجما

( أخذ يحدثها بلغتها، ويسألها عن أحوالها ي هللا عنه)رض  وعندما اقامت بين يديه

وأحوال أطفالها، واستغنت عن املترجم(. هذه يعتبرها معجزة عرفت املرأة من 

 ؟ خاللها صدق سفارة السفير

 :الجواب

بتت سفارة احلسني بن روح، وغريه من السفراء بالنص كما سلف القول، وقد سبق ث .1
 أن أوردنا نصوصا  هبذا الشأن، ونضيف هنا:

)عن حممد بن علي بن احلسني، قال: أخربنا علي بن حممد بن متيل، عن عمه جعفر 
الوفاة   قال: ملا حضرت أبا جعفر حممد بن عثمان العمري رضي اهلل عنه ،بن أمحد بن متيل
عند رأسه أسأله وأحدثه، وأبو القاسم بن روح عند رجليه. فالتفت إيل مث قال:  كنت جالسا  

أمرت أن أوصي إىل أيب القاسم احلسني بن روح. قال: فقمت من عند رأسه وأخذت بيد أيب 
 .(1) القاسم وأجلسته يف مكاين وحتولت إىل عند رجليه(

 صه كما ورد يف غيبة الطوسي:اخلرب الذي أشار له عبيدان، هذا ن .2
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وأخربنا مجاعة، عن حممد بن علي بن احلسني بن موسى بن بابويه قال: أخربنا  -268)
قال: كانت امرأة يقال هلا زينب من أهل آبة، وكانت امرأة حممد بن  ،حممد بن علي بن متيل

الت: أحب أن عبديل اآليب معها ثالمثائة دينار، فصارت إىل عمي جعفر بن أمحد بن متيل وق
يسلم هذا املال من يدي إىل يد أيب القاسم بن روح رضي اهلل عنه قال: فانفذين معها أترجم 
عنها فلما دخلت على أيب القاسم بن روح رضي اهلل عنه أقبل عليها بلسان آيب فصيح فقال 
هلا: "زينب چونا چون بدا كوليه جونسته" ومعناه كيف أنت وكيف كنت وما خرب صبيانك، 

 .(1) استغنت من الرتمجة وسلمت املال ورجعت(ف

وكما ترون ليس يف النص ما يشري إىل عدم معرفة احلسني بن روح لغة أهل آبة، هذا من 
جهة، ومن جهة أخرى لو افرتضنا أنه مل يكن يعرف اللغة املذكورة، فيكون ما حدث منه  

ثبتت سفارته هبذه كرامة واضحة، وحنن ال ننكر وقوع الكرامات للصاحلني، ولكن هل 
الكرامة؟ على عبيدان أن يربهن على هذه املقولة، فالنص ال يشري هلا ال من قريب وال من 

 بعيد. 

يف النهاية حادثة فردية خاصة باملرأة وال ميكن االستدالل هبا على امر عام، بل  األمر .3
 البد من دليل يثبت العموم.

لثاني الشيخ العمري أخبر عن ن السفير اإ: / يقول الشيخ محمد عبيدان11س

سنة وفاته واستعد لذلك اليوم وتحقق كالمه. وكذلك إخبار السفير الرابع املوالين 

للناحية املقدسة، بأنه سوف يموت بعد ستة أيام، ويقع ما أخبر به، فإنه لم تنقل 

 في وفاته بعد هذا اإلخبار، أو وقعوها قبل ذلك.
ً
 املصادر التاريخية اختالفا

 :الجواب

؟ هل هذا كالم عاقل يا  يعين يا عبيدان تريد أن تقول إن سفارهتما ثبتت بعد موهتما
 ؟  رجل
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 ألسبابالبد من االلتـزام بانتهاء السفارة، : / يقول الشيخ محمد عبيدان12س

ان أهم الدواعي إلى وجود الغيبة الصغرى يعود إلى إعداد األمة وتقبلها ملسألة  أولها

 من غيبة اإلمام )عج(، 
ً
وعدم تمكنها من التواصل معه بصورة مباشرة، فكان الزما

 من خالل إيجاد نظام السفارة.
ً
 تهيئة ذلك تدريجيا

 :الجواب

هذا الكالم أقرب ما يكون إىل اهلذيان. فهو يرى الغيبة هدفا  إهليا ، يتم اإلعداد له،  .1
القابل املؤهل لتحمل  وليست حالة استثنائية طارئة تدفع هلا ظروف االحنراف، وعدم وجود

 الرسالة اإلهلية.

وال أدري هل يعترب عبيدان اإلمامة لطفا  إهليا ، أم ال، وإن كان يراها كذلك فليخربنا ملاذا 
 ؟  رفع اهلل هذا اللطف عن عباده، إذا كانوا يستحقونه

 إن اهلل إذا كره لنا جوار: (ليه السالمع)عن مروان األنباري قال: )خرج من أىب جعفر 
 .(1) (قوم نزعنا من بني أظهرهم

ن الغيبة الصغرى كان ن الغيبة الكربى ال سفارة فيها ألأنلتزم ب أنهو يقول: البد  .2
!! وهذا هذيان كما ال خيفى، فكيف تكون  النعدام السفارة األمةفيها سفارة وظيفتها هتيئة 
لقبول طريق  األمةهتيئ  ىباألحر ؟ السفارة  النعدام السفارة األمةوظيفة السفارة هي هتيئة 
ذا جعلت بينك وبني اخر رسول فسيعتاد على هذا الواقع إنت أالسفارة وليس العكس، ف
 السفري. أواجلديد وهو وجود الرسول 
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/ السبب الثاني الذي يراه الشيخ محمد عبيدان دافعا لاللتزام بانعدام 13س

 بحيث السفارة في الغيبة الكبرى هو تغير الظروف األمنية، وازد
ً
يادها تعقيدا

، فأصبحت هناك مراقبة ومالحقة للكبار 
ً
أصبحت أصعب مما كانت عليه سابقا

والعلماء من قواعد اإلمام الشعبية، لدرجة أن السفير نفسه لم يكن لينجو من 

ذلك التضيـيق واملالحقة. ومن الطبيعي أن مثل هذه األجواء ال تمكن السفير من 

 به 
ً
من مهام، فال تعود جدوى لوجوده، ولو وجد سفير جديد القيام بما يكون مناطا

 كان مصيره إلى الفشل.

 :الجواب

 -عبيدان هنا ينقض كالمه السابق، فهو يعترب السفارة أمرا  أساسيا ، وانعدامها  .1
أمرا  طارئا  تضطر له الظروف األمنية. على أنه حىت يف هذا جيانب الصواب،  -حبسب ظنه 

ور رأسا  على عقب. فالتأريخ ينبؤنا بأن رقابة الدولة الطاغوتية كانت بل يهذي، ويقلب األم
حبسب منطق  -وما أعقبها، وعليه كان جيب  (ليه السالمع)على أشدها يف زمن والدة اإلمام 

! أي أن يتأخر أو ينعدم تعيني السفري  أن تتأخر السفارة عن وقتها على األقل -عبيدان 
 األول على األقل.

حا  أن الظروف األمنية متنع من وجود السفراء، فالظروف هذه مل تكن ليس صحي .2
 مؤاتية على طول مسرية التاريخ ومل مينع ذلك من وجود الرسل واحلجج.

لو تنزلنا وقبلنا كالم عبيدان، فعلى عبيدان أن يسلم بأن زوال الظرف األمين  .3
يقتضي  -رية على األقل وهو ما حصل يف فرتات زمنية طويلة، ويف بلدان كث -العصيب 

 جتديد نظام السفارة على األقل، إن مل أقل حصول الظهور.  
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/ السبب الثالث هو إن طول الزمن في الغيبة الكبرى يضعف القدرة على 14س

 
ً
الحفاظ على السرية امللتـزمة في خط السفارة، مما يؤدي إلى انكشاف أمرها شيئا

.
ً
 فشيئا

 :الجواب

لنقطة السابقة، مبعىن أهنا تعود بالنتيجة ملقولة الظرف األمين، هذه النقطة نفس مفاد ا
 وأعتقد بأن سبعني سنة جتربة كافية جدا  إلقناع عبيدان بأن ما خيشاه ليس سوى وهم.

/ يقول الشيخ محمد عبيدان ان القيادة انتقلت في الغيبة الكبرى ألناس 15س

 ؟  لم ينصبهم هللا

 :الجواب

ال غزو إال مع إمام  ،يا كميل )... :(ليه السالمع)ملؤمنني أجيب مبا ورد عن أمري ا
عادل وال نفل إال من إمام فاضل. يا كميل لو مل يظهر نيب وكان يف األرض مؤمن تقي لكان 
يف دعائه إىل اهلل خمطئا أو مصيبا؟ بل واهلل خمطئا حىت ينصبه اهلل لذلك ويؤهله له. يا كميل 

القيام به إال رسوال أو نبيا أو وصيا. يا كميل هي نبوة ورسالة  الدين هلل فال يقبل اهلل من أحد
 .(1) (وإمامة وليس بعد ذلك إال موالني متبعني أو عامهني مبتدعني، إّنا يتقبل اهلل من املتقني

/ بالنسبة لتوقيع السمري يعتمد الشيخ محمد عبيدان على صيغة شاذة 16س

تي من يدعي املشاهدة(، أي ليس سيأتي ورد فيها التعبير كما يلي: )وسيأتي من شيع

 ؟ من شيعتي وإنمالشيعتي 

 :الجواب
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ي صورة حىت لو كانت شاذة، أهذا دليل على ضعفهم وقلة حيلتهم وحماولتهم الدفع ب
هي )سيأيت  األشهرن الصيغة أ إىلبل تعمدهم االستخفاف بعقول الناس، فهو حىت مل يشر 

 :هم العلماءأاملصادر ورواه  أمهاتشيعيت(، على الرغم من وردها يف 

الشيخ  -والغيبة  ؛516 - 515ص :الشيخ الصدوق -كمال الدين ومتام النعمة ]
وفيه )وسيأيت  ،297ص 2ج :الشيخ الطربسي -واالحتجاج  ؛395 - 394ص :الطوسي
 -واخلرائج واجلرائح ؛ 69 - 68ص :الشيخ الطربسي -وتاج املواليد )اجملموعة(  ؛(إىل شيعيت
 51ج :العالمة اجمللسي -وحبار األنوار  ؛1129 - 1128ص 3ج :ين الراونديقطب الد

وإلزام  ؛260ص  2ج :الشيخ الطربسي -وإعالم الورى بأعالم اهلدى ؛ 361 - 360ص
 . [375ص  1ج :الشيخ علي اليزدي احلائري -الناصب يف إثبات احلجة الغائب 

 نه مفرت كذاب.أالشيعي ال يوصف ب .2

هو املذخر  اإلمامن إيقول الشيخ محمد عبيدان:  اإلمامة / بخصوص غيب17س

، وهذا 
ً
 وجورا

ً
 كما ملئت ظلما

ً
 وعدال

ً
إلقامة الدولة العاملية التي تمأل األرض قسطا

 يستوجب الحفاظ على حياته، فكانت غيبته.

 :الجواب

ذن ملاذا غاب وتأجل حتقيق اهلدف، إال.  ؟ طبعا   هذا هذيان، فالغيبة هل حتقق هدفه
ليست هي  طبعا   األسبابالبد من وجود أسباب قاهرة اضطرته للغيبة وتأجيل اهلدف، وهذه 

 نفس اهلدف.

إن كونه املذخور إلقامة دولة العدل اإلهلي يقتضي املبادرة لتحقيق اهلدف، ال الغيبة 
غاب وتأجل حتقيق اهلدف بالنتيجة لعدم وجود  (ليه السالمع)! نعم هو  وتأجيل اهلدف

وخلذالن الناس، ومتردهم عليه، وهلذا قال جوابا  على سؤال: )ال تسألوا عن أشياء إن القابل، 
 ت بَد لكم تسؤكم(. 

 



 لوقفة اخلامسةا

 مع علي مدن آل حمسن يف كتابه

 [القائم اإلمامالرد القاصم لدعوة املفرتي على ]

صية1س املهدي  اإلمام في / كتاب هذا الرجل قدم له مركز الدراسات التخص 

الذي يعني انهم يرتضون ما ورد فيه ويلزمهم بالتالي ما  األمر بعبارات املديح والثناء، 

ن هذا الذي كتبه هذا الشخص يمثل كل علم هؤالء القوم أورد فيه، بل الحق 

مه الذي الكتاب املعادين لدعوة الحق، ومن جملة ما كتبه املركز قوله: )هذا  نقد 

دقيقة(،  ومتابعات متينة علمية مناقشات بين جنبيه ليحم والذي الكريم، للقارئ 

ف الشيخ يغفل وقوله: )ولم ِ
 
صول  إلٰى القواعد يشير أن املطالب بعض بداية في املؤل

ُ
 واأل

ها توجب بها االلتزام من بدَّ  ال والتي مراعاتها، ينبغي التي  من واألمان االستقامة وأنَّ

ع الكتاب )فهذا الزلل(، وقوله: الدقيقة  واملتابعات الشمولي ستقصاءباال  يتمتَّ

ذن هذا الكتاب يمثل كل بضاعة القوم، وسنرى أي بضاعة إاللطيفة(.  وااللتفاتات

 أ؟ ويدلك على احتفائهم وطيرانهم بهذا الكتاب وصاحبه  هي
ً
نهم طبعوا منه نسخا

باآلالف، ولم يكتفوا بل عملوا منه مستالت طبعوها بشكل كراسات صغيرة وزعوا 

  منها
ً
. وقامت بعض القنوات الفضائية ببث برنامج أ آالفا

ً
خرى من النسخ مجانا

 يقدمه علي ِمَدن نفسه يروج من خالله لبضاعته.

عىٰ  ه في مقدمة كتابه كتب هذا الرجل ما يلي: )ادَّ املنتظر.  املهدي اإلمام سفير أنَّ

  له وجد أن وبعد
ً
  أتباعا

ً
عىٰ  كثرت وأنصارا عاءاته فادَّ ه اد   املهدي اإلمام إلى تسبين أنَّ

ه أنه ادعىٰ  اإلمام جده الرابع. ثم   املنتظر وأنَّ    من واإلمام وصي 
ً
 بعده( هل يوجد حقا

 ؟ مثل هذا التدرج في الدعوة املباركة، وملاذا يصور هؤالء الدعوة بهذا الشكل

  :الجواب
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هذا منه،  ، هذه الفكرة قاهلا الكوراين، وتلقفها علي مدنهؤالء يقلد بعضهم بعضا   .1
 نه يتبع غريه يف معاداهتا ببغائية.أعن الدعوة، و  ن هذا الرجل ال يعرف شيئا  أوهي تدل على 

محد أين قال السيد أو غريه أكتب السيد وبياناته متاحة للجميع، فليدلنا هذا الرجل   .2
 املهدي، ومفهوم اإلمامنه رسول من إمحد احلسن قال أ؟ السيد  نه سفريأو ادعى أاحلسن 

الرسول ال يطابق مفهوم السفري كما نعرفه من خالل سفارات الغيبة الصغرى على سبيل 
 .اإلرسالاملثال، انصح بقراءة كتاب "النبوة اخلامتة" ليعرفوا معىن 

رسول اهلل  أوصياءنه وصي من أمحد احلسن منذ البداية كانت على أدعوة السيد  .3
املهديني، وكل هذه العناوين حقيقة  وأولهدي امل اإلمام، وهو وصي (صلى اهلل عليه وآله)

 (ليه السالمع)املهدي  لإلمامن كونه ينتسب إواحدة وقول واحد وال وجود للتدرج فيها، مث 
 ادعاء ما لكي يضعها هذا الرجل عنوانا ملرحلة، كما يزعم. أوهذا ليس عنوان لدعوة 

تمرحل، بأن الدعوة املباركة ال أوالتدرج  أسطورةن يوحوا، من خالل أهؤالء حياولون  .4
من  ختضع لألهواء والتخرصات كما هو شأن الكثري جدا   وإّناغري منضبطة بأدلة وحقائق، 

العقائد اليت يروجون هم هلا، وقد بينا حنن يف مناقشاتنا للكوراين والسند والعبيدان وضياء 
يقيموا  أنملباركة بشيء ن يتهموا الدعوة اأ أرادوا إن. عليهم هم باألدلة األمراخلباز هذا 
يف هذه الدعوة  هنم ال جيدون مطعنا  إحنن على احنرافاهتم، ولكن حي   أقمناهالدليل كما 
 التمرحل.  أسطورةخياالهتم املريضة لتختلق هلم اهتامات رخيصة، مثل  إىليلجأون 

 2س
ً
 الكالم هذا كل   : )ونتيجة/ يعلق على كالم كتبه الشيخ ناظم العقيلي، قائال

  أحد أي   من تضعيف أي   وال توثيق أي   يقبل ال هأنَّ 
ً
 غيره، أم كان كان، رجاليا من كائنا

ه وبهذا
 
  من الرجال علم يسقط كل

ً
 ؟ أساسه(، هل هذا ما يراه الشيخ ناظم حقا

  :الجواب

 األئمةهذا لألسف الشديد كذب وتدليس، فنحن نقبل املدح والذم الصادر من  .1
ال جنعل   أنناهم من الرجاليني فكالمهم ليس حجة، ومعىن هذا غري  أما، (السالم مليهع)
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ال  أنناالشديد، كما  لألسفكالمهم الفيصل يف القبول والرفض كما يفعل عباد االسانيد 
تكون له وظيفة  أننتجاهل كالمهم بالكامل كما يزعم علي مدن، فكالمهم ميكن  أونرفض 

 يف حالة الرتجيح بني املتعارضات.

آلن كالم الشيخ ناظم الذي علق عليه علي مدن حىت تعرف ان هذا الذي ا سأقرأ .2
ال يفهم حىت ما يقرأ: )والعجيب أهنم يقبلون أقوال  وأستاذهمجعله املركز املذكور شيخهم 

علماء الرجال من دون أن يعلموا سندها أصال ، بل ويرجحوهنا أحيانا  على املسند الصحيح 
أو ذم الرجال! فالتوثيقات والتضعيفات الرجالية ال ختلو إما من روايات املعصومني  يف مدح 

أن تكون عن رأي واجتهاد وحدس علماء الرجال، وإما أن تكون منقولة هلم. والرأي 
واالجتهاد ال خالف يف عدم االعتماد عليه وخصوصا  بعد االطالع على خطأهم الكثري يف 

منقوال  عن أهل البيت أو عمن حيسب ذلك. وأما املنقول هلم فهو ال خيلو إما أن يكون 
عليهم، وإما أن يكون منقوال  عن غري أهل البيت. واملنقول عن غري أهل البيت ليس حجة 
علينا وخصوصا  إذا جهلنا سلسلة الرواة هلذه األقوال ومنهجهم يف اجلرح والتعديل، فالبد أن 

الناقل هلما عن أي شخص نعرف مثال  الذي ينقل عنه النجاشي أو الطوسي والبد أن نعرف 
نقل هذا الكالم وهكذا حىت نصل إىل املعاشر ألصحاب األئمة أو رواة احلدي  مث نرى كيف 

؟ وأما  أنه وثقهم أو ضعفهم وما هو منهجه يف ذلك هل هو الظن واالجتهاد واحلدس أم ماذا
ة وأن ال حتتوي املنقول لعلماء الرجال عن أهل البيت فأيضا  البد أن نعرف سلسلة السند كامل

على إرسال وال على جمهول وال على مضعف، وهذا من باب اإللزام، وإال فلماذا التدقيق يف 
؟ واحلال أن كتب  أسانيد الروايات وترك التدقيق يف حال التوثيقات والتضعيفات املنقولة

ندر،  الرجال وخصوصا  كتاب النجاشي والطوسي وابن الغضائري، ال سند هلا وال طريق إال ما
وكلها أقوال ال تصمد أمام النقد العلمي أبدا ، اللهم إال ما اشتهر من الرجال بالوثاقة أو 
الضعف وهؤالء ال اختصاص لكتب الرجال يف بيان حاهلم، بل هم معروفون احلال من خالل 

 الروايات وما اشتهر من السرية والتاريخ(.

 معىن هذا الكالم باختصار كما يلي:
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نتحقق من كوهنا صادرة  أنننا لكي نقبل رواية ما البد إهج الرجايل يقولون أتباع املن .أ
 أوالرجال  أحوالنتبني  أيندرس سندها،  أنهذا التحقق هو  إىلعن املعصوم، والطريق  فعال  

 أنال. يعين هناك معلومة منسوبة للمصدر )املعصوم( نريد  أمالرواة الذين يرووهنا هل هم ثقاة 
؟ ننظر يف الرجال الذين وصلت عن طريقهم هل  ؟ فماذا نفعل هي منه حقا  نتحقق منها هل 

 هبا. نأخذحدهم غري ثقة فال أذا كان إ أماهبا،  أخذناال، فاذا كانوا ثقاة كلهم  أمهم ثقاة 

ذا كنتم تؤمنون به فهو إ؟  الشيخ ناظم يقول هلم: هل حقا  تؤمنون مبنهجكم هذا
ذا إالرجال ف بأحوالمن التوثيقات الواصلة لنا من العلماء نتحقق بالطريقة ذاهتا  أنيقتضي 

 أوالباقر  اإلمامو أ (ليه السالمع)علي  اإلمامقال الشيخ الطوسي عن رجل عاش يف زمن 
يكون قد نقل هذا احلكم  أنغري ثقة، فالبد  أوانه ثقة  األئمةغريهم من  أوالصادق،  اإلمام

 أوال فال قيمة للمعرفة احلدسية إفة حسية، و من أشخاص عاصروا هذا الرجل وعرفوه معر 
 نفسهم.أكما يقول علماء الرجال   األموراالجتهادية يف هذه 

ي أ -رجال، ووصلت له  أوذن هناك معلومة وصلت للشيخ الطوسي قال رجل إ
 أنحبسب املنهج الرجايل البد  إنناعن طريق سلسلة من الرواة، وحي   -للشيخ الطوسي 

الرواة الذين نقلوها  أوالرجال  أحوالعلومة عن املصدر وهذا يتم مبعرفة نتأكد من صدور امل
توفر لنا السند الذي وصلت من خالله املعلومة لننظر فيه، هل رجاله  أنفعلى كتب الرجال 
، األمرفيهم من هو ليس بثقة فال نقبله، وكتب الرجال خلو من هذا  أمثقاة كلهم لنقبلها 

الرواة  أحوالهج الرجايل متناقضني ويكيلون مبيزانني فهم يشرتطون معرفة اتباع املن أنوهذا يعين 
بينما ال يشرتطون هذا يف من نقلوا كالم غري آل  (السالم مليهع)الذين نقلوا كالم آل حممد 

 ! حممد من الناس

يوضحوا لنا األسس اليت  أنعلى اتباع املنهج الرجايل  إنيقول الشيخ ناظم  أيضا   .ب
؟ فنحن نعرف على  على الرجال هل هي أسس علمية سليمة، أم ال األحكامها علي انبنت

ن القميني كانوا حيكمون على بعض الرواة بأنه غري ثقة فقط ألن له رأي خيالف أسبيل املثال 
نه قال: )البد من التأمل يف جرحهم أرأيهم. نقل الشيخ جعفر السبحاين عن العالمة املامقاين 
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ومن حلظ مواضع قدحهم يف كثري من املشاهري كيونس بن عبد الرمحن، بأمثال هذه األمور 
وحممد بن سنان، واملفضل بن عمر وأمثاهلم، عرف الوجه يف ذلك، وكفاك شاهدا إخراج أمحد 
بن حممد بن عيسى، أمحد بن حممد بن خالد الربقي من قم، بل عن اجمللسي األول، أنه أخرج 

حممد ابن صاحب املعامل، إن أهل قم كانوا خيرجون مجاعة من قم، بل عن احملقق الشيخ 
 الراوي مبجرد توهم الريب فيه. 

فإذا كانت هذه حالتهم وذا ديدهنم فكيف يعول على جرحهم وقدحهم مبجرده، بل 
البد من الرتوي وبالبح  عن سببه واحلمل على الصحة مهما أمكن، كيف ال، ولو كان 

اجتهاد، موجبا للقدح يف الرجل، للزم القدح يف كثري االعتقاد مبا ليس بضروري البطالن عن 
 . (1) من علمائنا املتقدمني، الن كال منهم نسب إليه القول مبا ظاهره مستنكر فاسد(

كما ترى كالم الشيخ ناظم بعيد كل البعد عن فهم علي مدن، فالشيخ مل يقل انه   .3
غريه(، بل  أم كان كان، رجاليا من كائنا   أحد أي   من تضعيف أي   وال توثيق أي   يقبل )ال

تضعيف الرواة يف  أوالزم الرجاليني مبا يلتزمون به، مث كيف ال نقبل قول املعصومني بتوثيق 
؟ مث أمل ينقل علي مدن قول الشيخ ناظم التايل: )اللهم إال ما اشتهر من الرجال  حال وروده

حاهلم، بل هم معروفو احلال بالوثاقة أو الضعف وهؤالء ال اختصاص لكتب الرجال يف بيان 
 ؟ من خالل الروايات وما اشتهر من السرية والتاريخ(

 يف حالة التعارض. هناك توثيقات وتضعيفات مقبولة، طبعا   أنأليس معىن هذا 

، جوابا  على 355كتبه علي مدن: يف كتاب )إرشاد السائلني( ص  سأقرأ لك كالما   .4
ة وأصول الفقه وعلم الرجال فهي علوم خمتلف فيها سؤال و جه له، يقول: )وأما علم الدراي

اختالفا كبريا جدا، وهي مسرح لآلراء وللنقض واإلبرام، ولذلك كثر فيها اخلبط واخللط والغلط 
واالشتباه بني أبناء املذهب الواحد، فضال عمما بينهم وبني غريهم من أبناء املذاهب األخرى. 

قيه يف استنباط األحكام الشرعية ال يف تصحيح أساس وهذه العلوم الثالثة يستفيد منها الف

                                                           

 .431ص :كليات في علم الرجال -1
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العقيدة أو الوصول هبا إىل املذهب احلق كما رمبا يفهم من كالمك، فلهذا كان اختالف 
 الفقهاء يف الفتاوى مألوف ا خبالف اختالف الناس يف العقيدة فإنه مذموم مرفوض(. 

 سند ال ئري، وقال اهناالغضا وابن والطوسي حني ذكر الشيخ ناظم كتب النجاشي .5
ان هذه الكتب ال تذكر سندا  للتوثيقات  -وهذا واضح  -كان مراده  ال ما ندرإهلا 

الشيخ ناظم  أنوالتضعيفات اليت تنقلها. لكن هذا الواضح مل يفهمه علي مدن فتوهم 
 املعروفة، الرجال العقيلي يتحدث عن ثبوت الكتب املذكورة ألصحاهبا، فقال: )كتب

 مؤل فيها عن والفهرست منقولة الطوسي الرجال الشيخ النجاشي وكتايب كتاب وخصوصا  
 راجع لو أنه مع األعالم، هلؤالء وغريها الكتب هذه نسبة يف أحد يشكِّك مل وهلذا بالتواتر،
 ألصحاهبا(. الكتب هذه أسانيد فيها لوجد الرجال كتب

  الرواة علىٰ  حكموا الرجاليين / يقول علي مدن: )إنَّ 3س
ً
 أو املادحة للروايات طبقا

ة   لهم، الذام 
ً
ا إليهم وصلت التي الرواة ألولئك املعاصرين أقوال علىٰ  واعتمادا  إمَّ

ي أو بالشهرة، أو مشافهة،  الرجاليين فإنَّ  إلينا، تصل ولم الثقات مشايخهم عن بالتلق 

ٰى  الذين ة معرفة علىٰ  كانوا والتضعيف التوثيق الشيعة عنهم تلق   وبدرجة جالبالر  تام 

ة بدون  قدحه أو راوٍ  مدح عن تمنعهم والورع الجاللة من  في كاٍف  وهذا صحيحة، حجَّ

 ؟ وتضعيفاتهم( توثيقاتهم اعتبار

  :الجواب

ن يذكر لنا هذه الروايات اليت اعتمد عليها أفعلى علي مدن  ذا كان هذا صحيحا  إ .1
 مليهع)ف كالم آل حممد الرجاليون بزعمه، ويفسر لنا سبب اختالفهم، هل هو اختال

أقوال املعاصرين للرواة  أما؟  ما يقوله علي مدن حمض افرتاء وكذب أن أم ،وحاشاهم (السالم
الكتب  ألصحاب الرواة عنهم وصوال   وأمساء أمسائهمينقلها مع ذكر  أنفعلى علي مدن 
 ؟  ويذكر من وثقهم

 اجلارود زياد بن نقل لك ما ورد من روايات يف أيبأثبت كذب هذا الرجل أولكي 
 :495س 2الكشي جاملنذر، وما قاله علماء الرجال فيه. ورد يف رجال 
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حكي أن أبا اجلارود مسي سرحوبا، ونسبت إليه السرحوبية من الزيدية، مساه  -413)
، وذكر أن سرحوبا اسم شيطان أعمى يسكن البحر، وكان (ليه السالمع)بذلك أبو جعفر 

 أعمى القلب(.أبو اجلارود مكفوفا أعمى، 

فمرت بنا جارية معها قمقم  (ليه السالمع))عن أيب بصري، قال: كنا عند أيب عبد اهلل  و
قلب أيب اجلارود، كما  ن اهلل عز وجل إن كان قلبإ: (ليه السالمع)فقلبته، فقال أبو عبد اهلل 

 (.قلبت هذه اجلارية هذا القمقم فما ذنيب

! أما  ما فعل أبو اجلارود: (ليه السالمع)د اهلل عب عن أيب أسامة، قال، قال يل أبو) و
 (.تائها   إالواهلل ال ميوت 

كل هذا ويأيت السيد اخلوئي ليوثقه، كما ورد يف املفيد يف معجم رجال احلدي  
 :235ص

من أصحاب  -زياد بن املنذر: أبو اجلارود اهلمداين  - 4815 - 4805 - 4806)
 ثقة(. -ي املذهب زيد (السالم ماليهع)الصادق والباقر 

قوال معاصري الرواة مل تصل إلينا، فنحن مل نطلب من هذا الرجل أ إنأما قوله  .2
الكتب   ألصحابيثبت وصوهلا  وإّنان يثبت وصوهلا له، أالذي ال يفهم حىت الكالم 

ن أ -كما يعلم من له بقية عقل   -كالشيخني الطوسي والنجاشي، وال يكفي يف هذا الصدد 
 علىَٰ  حكموا الرجاليني إنم عاوى بال دليل كما هو حال كالم علي مدن التايل: )نعتمد على د

 اليت الرواة ألولئك املعاصرين أقوال علىَٰ  واعتمادا   هلم، الذام ة أو املادحة للروايات طبقا   الرواة
 ذاإإلينا(. و  تصل ومل الثقات مشاخيهم عن بالتلق ي أو بالشهرة، أو مشافهة، إمما إليهم وصلت

 وهذا صحيحة، حجمة بدون قدحه أو راو   مدح عن متنع الرجاليني والورع كانت )اجلاللة
وتضعيفاهتم( فلماذا ال تكون شهادة الشيخ الصدوق وغريه من  توثيقاهتم اعتبار يف كاف  

 ؟ ارباب الكتب بصحة روايات كتبهم كافية، أم اهنم ليسوا ورعني برأي علي مدن
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ص  1نقل السيد اخلوئي يف معجم رجال احلدي  جيكذب كالم علي مدن ما  .3
عن الشيخ فخر الدين الطرحيي، وهو قوله بأن: )توثيقات النجاشي أو الشيخ حيتمل ، 42

 أهنا مبنية على احلدس، فال يعتمد عليها(.

: )وأنت خبري مبا بني مصنفي 22ص 1واحملقق البحراين الذي قال يف احلدائق الناضرة ج
ة األخبار من املدة واألزمنة املتطاولة فكيف اطلعوا على أحواهلم املوجب تلك الكتب وبني روا

بنقل ناقل او شهرة او قرينة حال أو  -؟ واالطالع على ذلك  للشهادة بالعدالة أو الفسق
ال يسمى شهادة. وهم اعتمدوا  -حنو ذلك كما هو معتمد مصنفي تلك الكتب يف الواقع 

 على ذلك ومسوه شهادة(.

 324ص 2أليب املعايل حممد بن حممد ابراهيم الكلباسي ج -الرسائل الرجالية وورد يف 
، خبصوص تقييمات الشيخ الطوسي هو التايل: )ان وما بعدها، كالم للفاضل اخلواجوئي

إخبار الشيخ بأحوال الرجال ال يفيد ظنا وال شكا يف حال من األحوال؛ تعليال بأن كالمه يف 
هذا الباب حمل االضطراب. وعد من اضطراب كالمه: أنه يقول يف موضع: "إن الرجل ثقة"، 

مال، وسهل بن زياد. وأنه قال يف ويف آخر يقول: "إنه ضعيف" كما يف سامل بن مكرم اجل
الرجال: "حممد بن هالل ثقة" ويف كتاب الغيبة: "إنه من املذمومني". وأنه قال يف العدة: "إن 
عبد اهلل بن بكري ممن عملت الطائفة خبربه بال خالف" ويف االستبصار يف آخر الباب األول 

رأيه. وأنه قال يف االستبصار: من أبواب الطالق صرح مبا يدل على فسقه وكذبه، وأنه يقول ب
"إن عمار الساباطي ضعيف ال يعمل بروايته" ويف العدة: "إن الطائفة مل تزل تعمل مبا يرويه". 
وأنه قد ادعى عمل الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد اهلل بن بكري وغريه، وأخبار الواقفية مثل 

ين فضال، والطاطرية، مع أنا مل مساعة بن مهران، وعلي بن أيب محزة، وعثمان بن عيسى، وب
جند أحدا من األصحاب وثق علي بن أيب محزة البطائين، أو يعمل بروايته إذا انفرد هبا؛ ألنه 
خبي ، واقفي، كذاب، مذموم. وقس عليه حال غريه ممن ادعى عمل الطائفة على العمل 

 بروايته يف كالمه املذكور(. 
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كالم جنل صاحب املعامل   218ص 1لرجالية جونقل أبو املعايل الكلباسي يف رسائله ا
يف الطعن يف العالمة احللي والشيخ الطوسي من حي  كثرة تومههم يف الرجال، قال: )كما أنه 
قد حكم النجل املشار إليه بعدم اعتبار تصحيحات العالمة ؛ تعليال بكثرة ما وقع له من 

 ق الشيخ؛ ألنه كثري األوهام أيضا (.األوهام يف توثيق الرجال. قال: نعم، يشكل احلال يف توثي

على  العقالء عند مبتنية كلها الرجالية والتضعيفات / يقول بأن التوثيقات4س 

 والضعف العدالة ألنَّ  وذلك معروفة؛ عقالئية مناش ئ من الناشئين واالجتهاد الحدس

 واالجتهاد؟ بالحدس يدَركان نما وإ بالحدس، يدَركان ال

  :اجلواب

 يصدر إال من جاهل، وسأكتفي بنقل كالم علماء الرجال والدراية هذا الكالم ال
ن هذا الرجل جاهل ويهرف مبا ال يعرف. يقول الشيخ جعفر السبحاين أأنفسهم ليتضح كم 

": )أن خرب العدل وشهادته إّنا يكون حجة إذا 49يف كتابه "كليات يف علم الرجال ص
باحلدس ال يكون حجة إال على نفس  أخرب عن الشئ عن حس ال عن حدس، واالخبار عنه

 املخرب، وال يعدو غريه إال يف موارد نادرة(.

"، حتت عنوان 101ص 1ويقول السيد حممد علي األبطحي يف كتابه "هتذيب املقال ج
"ما يعترب يف حجية اخلرب وما ال يعترب": )ال خيفى إن أدلة حجية أخبار اآلحاد على عمومها 

عن احلس، وال تشمل ما كان عن حدس املخرب ورأيه واجتهاده،   ختتص مبا إذا كان اإلخبار
 كما حققناه يف حمله(.

، حتت 458وقال الشيخ أيب طالب التجليل التربيزي يف كتابه "رسالة حجية الشهرة" ص
عنوان: "املقدمة الرابعة يف الفرق بني االخبار عن حسن واالخبار عن حدس": )اعلم ان  

س واالخبار عن حدس يف احلجية وعدمها، جريان أصالة عدم الفارق بني االخبار عن ح
اخلطأ يف احلس عند العقالء، وعدم جرياهنا يف احلدس، فيكون احتمال اخلطأ يف احلدس، عند  

 كونه منشأ للخرب موجبا لسقوطه عن احلجية(.
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وقال الفاين ملكي يف كتابه "حبوث يف فقه الرجال" عند حديثه عن توثيقات القدماء: 
كون شهادة املوثق   -بد العتبار توثيقاهتم من توفر مجلة شروط ... مث ذكر منها: الثال  )ال

ناشئة عن حس ومعرفة باملوثق لعدم البناء على اعتبار الشهادات االجتهادية احلدسية ما مل 
 توجب علما أو اطمئنانا(.

 بيت/ يعلق علي مدن على قول الشيخ ناظم التالي: )املنقول عن غير أهل ال5س

 إذا جهلنا سلسلة الرواة لهذه األقوال  (السالم مليهع)
ً
ليس حجة علينا وخصوصا

: إنَّ 
ً
 وتضعيفهم الرجال توثيق في املنقول  ومنهجهم في الجرح والتعديل(، يعلق قائال

ة إذا يكون  إنما ، عنهم املنقول  كان حجَّ
ً
  عاقل يلتزم وال ثقاتا

َّ
  يقبل بأال

ً
  أو توثيقا

ً
 تضعيفا

  كان إذا إال  لراوٍ 
ً
نا البيت مع أهل عن صادرا

 
 في املنقول عنه منهج نعرف ألن نحتاج ال أن

 ؟ وعدالته ووثاقته بصدقه أو راوٍ  بكذب يشهد كان إذا والتعديل الجرح

  :الجواب

هذا الرجل جاهل حىت بالعلوم  أنلنثبت للناس  األمورأنوه إىل أننا نناقش هذه  أنريد أ
 أوجواب السؤال، فالعاقل حقا  يلتزم بالتأكيد بأال يقبل توثيقا   أما اليت يفرتض اهنم يدرسوهنا.

تضعيفا  لراو  ال نعرف هل حقا  صدر عن من ي نسب له، واذا كان قد صدر عنه ما هو منهجه 
غري معتربة، كما هو  ألسبابيضعف(  أوالبعض يقيم )يوثق  أنعلمنا  ألننا؟  يف التقييمات

قول علي مدن  أنمن يضعف على أساس املعتقد، ومنه ي علم  بعض أوحال القميني مثال ، 
 والتعديل" جهل. اجلرح يف املنقول عنه منهج نعرف ألن حنتاج ال "إن نا

)أما املنقول لعلماء الرجال  / يعلق على كالم الشيخ ناظم العقيلي التالي:6س

 البد أن نعرف سلسلة السند كاملة وأن ال تحتوي ع
ً
لى إرسال عن أهل البيت فأيضا

 
ً
ا الركاكة؛ واضح :وال على مجهول وال على مضعف(، يعلق قائال  حال نعرف كيف ألنَّ

 املعروفين الرجاليين أقوال إلىٰ  نرجع لم إذا والضعف الوثاقة من حيث السند سلسلة

ة ومعرفة بالرجال خبرة الذين لهم  الرواة؟ بأحوال تام 

  :الجواب



  املهدي اإلمام أنصار إصدارات............................................  214

: )مما تثبت به الوثاقة أو "39ص 1احلدي  ج يقول السيد اخلوئي يف "معجم رجال .1
. وهذا ال إشكال فيه. إال أن (السالم مليهع)احلسن أن ينص على ذلك أحد املعصومني 

ثبوت ذلك يتوقف على إحرازه بالوجدان، أو برواية معتربة ... ورمبا يستدل بعضهم على 
من الغرائب  فإن الرواية وثاقة الرجل أو حسنه برواية ضعيفة أو برواية نفس الرجل، وهذا 

 الضعيفة غري قابلة لالعتماد عليها(.

 ذن السيد اخلوئي يتفق مع الشيخ ناظم وخيالف علي مدن. إ

هناك دور يف الكالم، ولكن هذا وهم فالكالم ليس عن  أنلعل علي مدن يتوهم  .2
 توثيق رجال رواية من خالل ذات الرواية.

ك لنا ليتسنىٰ  بكامله الرجال علم إسقاط / يقول علي مدن إننا نحاول 7س  التمس 

 في كان أو إسناد، دون  من كانت لو حتىٰ  رواية بكل ولنحتج   الوصية املقدسة، برواية

: )لكنهم .ضعف أو إرسال سندها
ً
ه ذلك مع ويضيف قائال  بأقوال يأخذون  م فإنَّ

فون  الرجاليين،  مثل دعوتهم، مع تصطدم التي الروايات بعض أسانيد ويضع 

د بن علي الشيخ الرابع توقيع السفير يفهمتضع  التوقيع هذا أنَّ  السمري ... مع محم 

ته على الشيعة أجمع مما  منذ عليه العمل وكان األعصار، جميع في واعتباره صحَّ

 طاعن(؟ فيه يطعن لم هذا، يومنا إلىٰ  صدوره

  :الجواب

للعقل، وألنه قاصر حنن نرفض ما يسمونه "علم الرجال" لعدم شرعيته، وملخالفته  .1
علي مدن  أرادذا إجدا ، وال ميلك مادة يتقوم هبا. وال عالقة لألمر برواية الوصية وال غريها، و 

على  يدافع عن هذا العلم املزعوم فليشمر عن ساعديه ويرد على اعرتاضاتنا، وال أظنه قادرا   أن
 تبينا مستواه الفكري والعلمي املتدين. أنشيء من هذا بعد 

له بأننا حنتج بكل رواية كذب مفضوح، من جهة وجهل من جهة أخرى، فهو  قو  .2
تصحيح الروايات ال طريق له  أنال نفعل ذلك، وهو جهل ألن هذا الرجل يتوهم  ألنناكذب 
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بيننا  إنناغري املنهج الرجايل، بينما هناك منهج أهل البيت بالعرض على الكتاب والسنة، مث 
 معصوم نعرض عليه الروايات.

 ، يقول: 355مبا كتبه علي مدن: يف كتاب )إرشاد السائلني( ص أذكركدعين  .3

)وأما علم الدراية وأصول الفقه وعلم الرجال فهي علوم خمتلف فيها اختالفا كبريا جدا، 
وهي مسرح لآلراء وللنقض واإلبرام، ولذلك كثر فيها اخلبط واخللط والغلط واالشتباه بني أبناء 

ال عمما بينهم وبني غريهم من أبناء املذاهب األخرى. وهذه العلوم الثالثة املذهب الواحد، فض
يستفيد منها الفقيه يف استنباط األحكام الشرعية ال يف تصحيح أساس العقيدة أو الوصول هبا 
إىل املذهب احلق كما رمبا يفهم من كالمك، فلهذا كان اختالف الفقهاء يف الفتاوى مألوف ا 

 اس يف العقيدة فإنه مذموم مرفوض(. خبالف اختالف الن

العقائدية،  األمورال مدخلية له يف  -حبسب ما يقول علي مدن  -ذن علم الرجال إ
 ؟ يتعامل معها بعلم الرجال أنوالوصية تتعلق بالعقيدة، فكيف يريد هذا الرجل املتناقض 

حته أما قوله إننا حنن من يضعف توقيع السمري، وان الشيعة أمجعوا على ص .4
فالسيد الكاظمي صاحب كتاب )بشارة واعتباره، فهو من املضحكات املبكيات حقا . 

 .(1) اإلسالم( عل ق على التوقيع قائال : )إن التوقيع خرب واحد مرسل(

السيد حممد الصدر يف موسوعته  وأشارواملريزا النوري قال عنه: )أنه خرب واحد مرسل(. 
 . (2) ضعف سند التوقيع إىلاملهدية 

جهالة راويه، قال الشيخ علي النمازي الشاهرودي يف  إىلوأشارت كتب الرجال 
احلسن بن أمحد املكتب، أبو  -3362): 348ص 2مستدركات علم رجال احلدي  ج

حدي  حضوره عند علي ابن حممد  45حممد: مل يذكروه. روى عنه الصدوق يف ك باب 
 ربه مبوته، وعدم ايصائه إىل أحد وغريه(. خي اإلمامالسمري قبل وفاته بأيام، واخراجه توقيع 

                                                           

 .146بشارة اإلسالم: ص  -1

 .641تاريخ الغيبة الصغرى: ص  -2
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أمحد بن احلسن بن أمحد الكاتب أبو حممد: مل  -810) :279ص 1وقال يف ج
يذكروه. وقد حضر عند علي بن حممد السمري قبل وفاته بأيام، فأخرج إليه توقيع صاحب 

  األمر )صلوات اهلل عليه( وفيه اإلخبار مبوته واألمر برتك اإليصاء إىل أحد(.

/ يبدو أن الجهاالت التي ساقها علي مدن كانت مقدمة للفكرة املخادعة التي 8س

ة الروايات بجميع عليهم يعبر عنها بقوله: )سأحتج    من اإلمامية الشيعة كتب في املروي 

  أسانيدها، في النظر دون 
ً
ون  والذي به التزموا الذي بمنهجهم لهم إلزاما  علىٰ  به يحتج 

م ولن غيرهم،
َّ
  األحيان غالب في الروايات أسانيد يف أتكل

َّ
 .ذلك الحاجة اقتضت إذا إال

ة ليست الضعيفة الروايات أنَّ  بما نعم،  اإللزامية، واألحكام القطعية العقائد في بحجَّ

ي
 
ون  ضعيفة رواية كل   سأرد   فإن   غيرهم على بها يحتج 

ً
 ؟ الصحيح( املنهج بهذا عمال

  :الجواب

ن يدخل أقبل هذا الشخص، فالرجل منهزم حىت قبل  هذا الكالم إعالن إفالس من
نصحح كل  أنناحلبة النقاش والبح . إن عدم التزامنا مبنهجية علم الرجال املبتدعة ال يعين 

هذا الشخص ستحدث عن أمور يعتقد هبا،  إنالروايات، هذا من جهة. من جهة أخرى 
وارد بسند ضعيف، وسرتى انه كغريه من  يكون أمينا  ملتبنياته، فال يعتقد بأمر أنوعليه بالتايل 

 أنمن  املضللني يتخذ من علم الرجال مطية ألهوائه، فيقلب األمور رأسا  على عقب. فبدال  
ال نلتزم  أننايلتزم هو بعلم الرجال يف الروايات اليت يبين عليها دينه وعقائده يلزمنا حنن به مع 

يلزمنا بالرواية  أنيلزمنا فعليه  أن أرادذا إون به". به، فتكون القاعدة عنده "ألزموهم مبا ال يلتزم
ذلك من  إىلعن آل حممد، ومل يصدر تقية، وما  اليت ال تعارض القرآن، وال ما ورد مشتهرا  

خترصات الناس غري املعصومني فهي ال تلزمنا  أما، (السالم مليهع)شروط وضعها آل حممد 
 .أبدا  
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لها.  قيمة ال بدعة، كلها واملنطق والنحو هالفق أصول  علم ننا نرى أنإ/ يقول 9س

 
ً
ه]، هو: كشاهد لكالمه (عليه السالم)الحسن حمد أللسيد  وينقل كالما  يعلم ال وكأنَّ

ي علم الفقه أصول  أنَّ  ية مستندة ونظريات ظن   اليونان، كفرة وضعها قواعد إلىٰ  ظن 

ها :وقالوا  هؤالء كان لو شعري  تولي العقالء، بين فيها ال خالف منطقية بديهيات إنَّ

ين  كان األنبياء "لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون" ولو عن ملا أعرضوا عقالء اليوناني 

س ومن ماركس كارل  لصحَّ استدالل الناقصة آدم بني بعقول  يصاب هللا دين  إلنكار أسَّ

وا فقد معذورين، وتعالٰى ولكانوا سبحانه هللا وجود ها عوا ادَّ  قواعد تبن   هيات،بدي أنَّ

سوا وا ، وتعالىٰ  سبحانه هللا وجود بها أنكروا عليها نظريات، وأسَّ
 
وا وضل

 
نصف  بها وأضل

 . انتهى.[األرض أهل

 
ً
صول  لهم عالقة ال : علماء اليونانويعلق علي مدن قائال

ُ
 وال قريب من الفقه بأ

 أحمد أنَّ  الواضح املنطق ومن علم هو اليونان بعيد، والعلم الذي وضعه فالسفة

ز إسماعيل ال صول  علم بين يمي 
ُ
واحد. أيضا  بحكم عليهما فحكم املنطق، وعلم الفقه أ

 ؟ والهندسة والكيمياء، والفيزياء، ، هو يشبه هذه العلوم بالطب  

  :الجواب

واملنطق والنحو ال قيمة هلا، فالرجل هنا  الفقه ن أصولإقبل كل شيء حنن مل نقل  .1
ئة مالزمة له، و"لكل امرئ من دهره ما تعودا". نعم عادة الكذب السي أنيكذب، وسرتى 

تشريع األحكام  أوتدخل يف عملية استنباط  أنالفقه واملنطق ال جيوز  أصولن إحنن نقول 
هلل وحده، وهم، عمليا ، تتساوى لديهم عملية االستنباط مع التشريع، وهذا  أصال  الن التشريع 
ذلك، وهذا احلكم  إىلم الكالم وتوضيحه وما ال قيمة هلا. فهي تنفع يف فه أهناال يعين 

ّننع هذه العلوم من التدخل يف تشريع احلكم  أنيشمل النحو كذلك. يعين باختصار علينا 
حياكم  أنتكون نافعة. وبالنسبة للنحو ال ينبغي  أنما سوى ذلك فهي ميكن  أماالشرعي، 

صومة، كما ال ينبغي املبالغة فيها هي غري مع ألهنا( هبذه القواعد اإلمام أواملعصوم )القرآن 
 فهي وسيلة وليست غاية.
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الفقه، فهو كالم من ال  أصولفالسفة اليونان قد وضعوا املنطق وليس  إنأما قوله  .2
، وكذلك القواعد العقلية األلفاظيعلم أن مناطقة اليونان قد حبثوا يف ما يسمى مبباح  

 متأسسة على علم املنطق. األصولية

يه علوم النحو وأصول الفقه بالطب والفيزياء والكيمياء فهو هذيان متوقع أما تشب .3
: )وأما علم 355من رجل متناقض، فانت ما زلت تذكر قوله يف كتاب )إرشاد السائلني( ص

الدراية وأصول الفقه وعلم الرجال فهي علوم خمتلف فيها اختالفا كبريا جدا، وهي مسرح 
كثر فيها اخلبط واخللط والغلط واالشتباه بني أبناء املذهب لآلراء وللنقض واإلبرام، ولذلك  

 الواحد، فضال عمما بينهم وبني غريهم من أبناء املذاهب األخرى(. 

 واملنطقية األصولية لم نشعر نستخدم القواعد أمشعرنا  إننا/ يقول 10س

 أخبار أننا نقول: إنَّ  به احتجاجنا الزم فإن ما بحديث نحتج عندما ألننا والنحوية،

ة، اآلحاد ة، الثقة غير خبر بل حجَّ ة، الكالم ظاهر وأنَّ  حجَّ  في ظاهر األمر وأنَّ  حجَّ

 ذلك، وغير الحرمة، في أو والزجر املنع في ظاهر والنهي الوجوب، في أو والبعث الحث

ها وهذه
 
هم كما .معروفة أصولية قواعد كل  يرفعون  فإنهم كتبهم يكتبون  عندما أنَّ

ون املفعول، بون وينص الفاعل،  معروفة نحوية قواعد وهذه وهكذا، املجرور، ويجر 

 ؟ أبوا أم شاؤوا بها يعملون  ومضبوطة،

  :الجواب

 أوحجة،  اآلحادخرب  أنتلك، ليس هو فكرة  أوليس هو هذه الفكرة  األصولعلم 
تلك  أورة هو تلك املنظومة الفكرية املتكاملة اليت متثل هذه الفك وإّناالظاهر حجة،  أنمقولة 

يكون  أنفالبد  األصولذاك يؤمن بعلم  أوهذا الشخص  إنجزء منها فقط. ولكي يقال 
تذليلها ان  أومشكلة فكرية اقتضى حلها  أو، فكريا   بأن هناك واقعا   سلفا   هذا الشخص مؤمنا  

 أونصر يكون هذا الع أنيتم انشاء هذه املنظومة الفكرية املتكاملة العناصر، وااللتزام هبا. أما 
 يكون مؤمنا   أنكالم شخص ما دون   أوثاوية يف تفكري  أوذاك، هذه الفكرة أو تلك متضمنة 

هلا، ودون  تكون املنظومة الفكرية املعينة حال   أناملشكلة الفكرية اليت ي فرتض  أوبوجود الواقع 
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باملنظومة، نه مؤمن أيكون معتقدا  جبميع عناصر املنظومة الفكرية فهذا ال يقال عنه  أنحىت 
الظاهر حجة أو غريها، هذه  أناملعينة مثل فكرة  األفكارالعناصر، أي  أوألن املفردات 
 أواملنظومة  إنوهي جزء من آلياته بل  اإلنساينيف الفكر  أصال  موجودة  األفكار أواملفردات 

 .اإلنسايناملتمثل بالفكر  األولالنسق الفكري املعني قد أستعارها من واقعها 

النور، فالفكرة عادة  إىلتربزها  أوتصع د الفكرة  أهنااملنظومة الفكرية هلا فضل يف  ،نعم
 أنيشعر هبا، ودون  أندون  أيبصورة غري واعية،  اإلنسانما تكون كامنة يتعامل معها 

الوعي  أمامحيددها مبصطلح فكري معني، فتأيت املنظومة الفكرية لتحدد هذه الفكرة وتضعها 
فعلي، وتؤطرها باصطالح معني مييزها عن غريها. وبالتايل يكون للمنظومة ال اإلدراك أو

 أوالفكرية فضل حتديد ومتييز الفكرة وتقدميها كأداة إجرائية ميكن االستفادة منها يف التحليل 
نه مؤمن باملنظومة الفكرية. أالتوصيل والتوضيح. ولكن استفادة شخص من الفكرة ال تعين 

نؤمن  أننايعين ذلك  أنتحليل مفهوم البنية التحتية والبنية الفوقية، دون قد نوظف يف ال مثال  
النظرية املاركسية اليت انتجت هذين املفهومني، فنحن ال نستخدمهما كتصور  أوباملنظومة 

 نوضح من خالهلا تصورنا الفكري اخلاص. إجرائيةكأدوات   وإّنا، واألشياءفكري للعامل 

 11س
ً
نه قال في كتابه أملناقشة سند الوصية مع  / يصرف ست صفحات تقريبا

ن علم الرجال من العلوم التي ال يستفيد منها الفقيه في تصحيح أإرشاد السائلين ب

أساس العقيدة أو الوصول بها إلى املذهب الحق، ولكنه كعادته يناقض نفسه، فهل 

 ؟ لديك تعليق على هذه النقطة

  :الجواب

حتدثنا فيها بالتفصيل يف مناسبات سابقة وقلنا  عموما  مسألة سند الوصية وعلم الرجال 
وحكم عليها بالتواتر،  أخرىن الشيخ الطوسي صححها مع روايات أو  ن الوصية متواترة معىن  إ

 وردت بسند معترب، وعرفنا قيمة ما يسمى بعلم الرجال. إهناوان املريزا النوري قال 
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 األخبار بعض ذكر أن املجلس ي بعد / يحتج علي مدن بما قاله الشيخ12س

 أحد التأويل وطريق للمشهور، مخالفة األخبار املتعلقة باملهديين، وهو التالي: )هذه

ل : وجهين   عشر باالثني املراد يكون  أن: األو 
ً
ة: مهديا  القائم بأن سوٰى  النبي  وسائر األئم 

كهم يكون 
ْ
ها سليمان بن الحسن سبق أنَّ  القائم وقد بعد ُمل

َ
ل ةاأل  بجميع أوَّ  وقال، ئم 

  وبه، القائم بعد موته برجعة
ً
 وردت التي املختلفة األخبار بعض بين الجمع يمكن أيضا

ة ون  هؤالء يكون  أن: ملكه والثاني في مدَّ  زمن في للخلق هادين، القائم أوصياء من املهدي 

ة سائر ة من الزمان يخلو لئال؛ رجعوا الذين األئم  ةواأل  األنبياء أوصياء كان وإن، حجَّ  ئم 

  أيضا
ً
 ؟يعلم(( تعالىٰ  وهللا، ُحَججا

  :الجواب

 العقائدية اليت ال تقليد فيها.  األمورنه مقلد بليد، ويف أعلي مدن يثبت هنا  .1

العالمة اجمللسي وغريه من الناس غري املعصومني ليسوا ممن ي ستدل هبم بل ممن  .2
ن يربهن على صحتها، وهو مل أآراءهم عليهم ن يتبىن أعلي مدن  أرادي ستدل هلم. فإذا 
ما قاله يف مناظرة له من  ن هذا الرجل ضال ومضل أنقلأثبت للمتلقي كم أيفعل. ولكي 

شخص وهايب هو الشيخ الدكتور حممد الرباك كما ورد يف موقع علي مدن آل حمسن على 
 الرابط التايل: 

//www.almohsin.org/?act=artc&id=221http: 

قال علي مدن: )أقوال العلماء اآلخرين اليت هي ناشئة عن استنباطاهتم واجتهاداهتم،  
هذه ال تكون حجة لطرف على الطرف اآلخر، ألن أقوال  كما قال الشيخ الدكتور الرباك

سي وغريه ال ي لزم أحدا  العلماء حيتج هلا وال حيتج هبا(. إذن هذا الرجل يعلم ان كالم اجملل
    ولكنه يأيت به لي شبه على الناس.

قول العالمة اجمللسي بأن  روايات املهديني ختالف املشهور، إذا كان مراده باملشهور  .3
هو الروايات الدالة على اإلثين عشر إماما  فالتعارض بينهما غري متصور الختالف الزمن، 

http://www.almohsin.org/?act=artc&id=221
http://www.almohsin.org/?act=artc&id=221
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االثين عشر، فال تزاحم من حي  الزمن  األئمةون بعد ن املهديني يأتأوعدم وحدته. مبعىن 
 بينهم حىت ي قال بالتعارض.

 يكون القائم بأن سوىَٰ  مهديا  النيب  وسائر األئم ة عشر باالثين قول اجمللسي بأن املراد .4
 : ألسبابالقائم، هذا ال يستقيم،  بعد م لأكهم

هنم من ولد احلسني أ، ال آباؤه. وورد ألن  الوارد هو أن  املهديني أبناء اإلمام املهدي .أ
 ليسوا مجيعهم من ولد احلسني، والنيب ليس من ولد احلسني كذلك. واألئمة (ليه السالمع)

ليس من املهديني االثين  (صلى اهلل عليه وآله)ن رسول اهلل أصريح الروايات  يضا  أ .ب
 إماما  من بعدي اثنا عشر  نه سيكونإ ،)يا عليتنص على ما يلي:  عشر، فرواية الوصية مثال  

ومن بعدهم اثنا عشر  - (صلى اهلل عليه وآله)أي ان االئمة االثنا عشر هؤالء غري النيب  -
( وعليه صلى اهلل عليه وآلهوغري النيب  إماما  غري االثين عشر  اي ان االثنا عشر مهديا   - مهديا  

 ال يستقيم تأويل اجمللسي. 

 وهذه حتدث بعد حكم املهديني كما ثبت يف حمله. يكون يف الرجعة، األئمةملك  .ج

ال تعارض  أن  علمنا  أنن التأويل ال حموج له، فال ضرورة تدفعنا اليه بعد أهذا على  .5
 االثين عشر.  األئمةبني روايات املهديني وروايات 

 سبق أنم  أم ا تأويل احلسن بن سليمان، الذي ذكره العالمة اجمللسي بقوله: )وقد .6
القائم بعد موته( فال خيتلف عن تأويل  برجعة وقال األئم ة، جبميع أومهَلا سليمان بن سناحل

صلى اهلل عليه )بدل النيب  (ليه السالمع)املهدي  اإلماماجمللسي إال بكون الرجل قد جعل 
 ، فريد عليه ما ورد على اجمللسي.(وآله

خبار املختلفة الواردة يف مد ة ن القول برجعة القائم ميكننا من تأويل األإما قوله أ .7
سبع سنني، ومنه هذه  (ليه السالمع)حكمه، فهو متهافت بدوره، فقد َوَرَد أن  مد ة حكمه 

 الرواية:
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)عن عبد الكرمي بن عمرو اخلثعمي، قال: قلت أليب عبد اهلل: كم ميلك القائم ؟ قال: 
 .(1)( سبع سنني يكون سبعني سنة من سنيكم هذه

 حكمه تسع عشرة سنة وزيادة، ومنه هذه الرواية: وورد أن  مد ة

)أخربنا أمحد بن حممد بن سعيد بن عقدة الكويف، قال: حدثين علي بن احلسن 
التيملي، عن احلسن بن علي بن يوسف، عن أبيه، وحممد بن علي، عن أبيه، عن أمحد بن 

 (ليه السالمع)د اهلل عمر احلليب، عن محزة بن محران، عن عبد اهلل بن أيب يعفور، عن أيب عب
 .(2)( تسع عشرة سنة وأشهرا   (ليه السالم)ع ميلك القائمأن ه قال: 

وورد أن  مد ة حكمه مثان أو تسع أو عشر سنني، كما يف الرواية التالية: عن أيب سعيد 
أبشركم باملهدي يبع  يف أميت على : (صلى اهلل عليه وآله)اخلدري، قال: )قال رسول اهلل 

الناس وزالزل، فيمأل األرض قسطا  وعدال  كما ملئت ظلما  وجورا ، يرضى به اختالف من 
بالسوية بني الناس، فيمال ؟ قال:  . قلنا: وما الصحاحساكن السماء، يقسم املال صحاحا  

قال:  ؟ فينادي من له يف مال حاجة اهلل قلوب أمة حممد غىن، ويسعهم عدله حىت يأمر مناديا  
فقل له: إن   -يعين اخلازن  - رجل فيقول: أنا، فيقول له: ائت السادن فال يقوم من الناس إال

حىت إذا جعله يف حجره وأبرزه  -يعين خذ  -املهدي يأمرك أن تعطيين ماال ، فيقول له: أح  
.قال: فريد ه فال يقبل  )ندم( فيقول: كنت أجشع أمة حممد نفسا  أو عجز عين ما وسعهم

فيكون ذلك سبع سنني أو مثان سنني أو تسع قال:  ذ شيئا  أعطيناه.منه، فيقال له: إن ا ال نأخ
 .(3)( سنني مث ال خري يف العيش بعده. أو قال: ال خري يف احلياة بعده

وكذلك: )وذكر زكريا أيضا ، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا أبو معاوية، عن 
صلى اهلل )يد اخلدري، عن النيب موسى اجلهين، عن زيد العمي، عن أيب الصديق، عن أيب سع
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يكون يف أميت املهدي إن طال عمره ملك عشر سنني، وإن قصر عمره ، قال: )(عليه وآله
 .(1) (ملك سبع سنني أو مثان سنني

أقول: إذا كان احلسن بن سليمان يريد اجلمع بني هذه األخبار املختلفة بفكرة أن  
ا، وبعضها ِلم لأِكِه يف الرجعة، ومها مدتان، فماذا عن بعضها ناظر ِلم لأِكِه يف هذه احلياة الدني

 ؟ (ليه السالمع) اإلمامالبقية، وكم مر ة سريجع 

قول اجمللسي: )والثاين أن يكون هؤالء املهديون من أوصياء القائم هادين للخلق يف  .8
واألئمة زمن سائر األئمة الذين رجعوا لئال خيلو الزمان من حجة، وإن كان أوصياء األنبياء 

 أيض ا ح َجج ا واهلل تعاىل يعلم(. 

 يرد عليه:

اجمللسي  هذا املعىن ال يستقيم بدوره، فاملهديون حجج كما دلت الروايات، وكما أقر   .أ
يف ذيل عبارته نفسها، وكذلك فإن افرتاض كوهنم يف الرجعة متهافت للغاية، فاملهديون كما 

لسي الذي البد أن يفرتض أن  الرجعة تقع بعد القائم علمنا من الروايات هم أبناء القائم، واجمل
مباشرة، يلزمه افرتاض آخر، هو أن  القائم ال عقب له، وبالتايل ستكون حمصلة كالمه هي إن  
هؤالء املهديني يوجدون يف عامل الرجعة، على الرغم من حقيقة أهنم مل يسبق هلم أن ولدوا يف 

فالرجعة إّنا تكون ملن حمض اإلميان حمض ا، ومن  دنيانا هذه، وهذا معىن ساقط بالضرورة.
 حمض الكفر حمض ا، أي من سبق له أن عاش دنيانا هذه ومت اختباره فيها.

 ؟ الراجعون يا ترى األئمةذا كان املهديون هم اهلادون فما هي وظيفة إ .ب

                                                           

 .324السيد ابن طاووس: ص -المالحم والفتن  -1
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: 38 الطوسية، التالي: )فائدة الفوائد الوارد في الحر   / ينقل كذلك قول 13س

ه قد اعلم: عشر االثني بعد عشر االثني حديث ، األخبار بعض في املضمون  هذا ورد أنَّ

  أصحابنا له يتعرَّض ولم، وإشكال غرابة من يخلو ال وهو
َّ

 ما على منهم النادر إال

  اعتقاده يمكن وال، اآلن يحضرني
ً
  جزما

ً
 حد   إلى يصل لم بذلك ورد ما ألنَّ ؛ قطعا

 من كثرة تعالى هللا شاء إن يأتي ملا؛ مشكل وجه االمكان احتماال على تجويزه بل، اليقين

ف محل فهو معارضه وبالجملة
 
ق أن إلىٰ  التوق  والذي، علٰى معارضه قوته وتظهر يتحقَّ

 الغيبة في كتاب في الشيخ رواه ما: أحدها: طرق  من ورد نه أ ذلك من اآلن يحضرني

ة( ثم يسوق الحر  علىٰ  صالن في املخالفين طريق رواها من التي األحاديث جملة األئم 

التي ذكرها الحر العاملي  األخرى العاملي رواية الوصية. ولم يذكر علي مدن الطرق 

 ؟ في كتابه، وال ذكر تمام كالم الحر

  :اجلواب

 قطعا ؛ جزما   اعتقاده ميكن عشر )ال االثين بعد عشر قول احلر عن حدي  االثين .1
اليقني( منشؤه عدم اطالعه على مجيع روايات املهديني،  حد   إىل يصل مل بذلك ورد ما ألنم 

فقد أورد يف كتابه املذكور أربع روايات فقط، ورمبا هلذا السبب مل يذكر علي مدن الطرق 
اليت ذكرها احلر العاملي. إذن احلر العاملي غري حميط بأضعاف هذا العدد من  األخرى

 القطع واليقني حتما لتواترها. الروايات اليت دلت على املهديني، واليت توجب 

من   تعاىل اهلل شاء إن يأيت ملا مشكل؛ على وجه االمكان احتماال   جتويزه قوله: )بل .2
ان  -كما ذكر احلر نفسه يف تكملة كالمه الذي مل يذكره علي مدن   -معارضه( يعين  كثرة

قال احلر يف  االثين عشر، فقد األئمةهذه الروايات معارضة باالحادي  اليت دلت على 
: )هذه الروايات غري موجبة للعلم واليقني لكثرة معارضاهتا فإن األحادي  املعتربة 117ص

 والروايات الصحيحة املتواترة صرحية يف حصر األئمة يف اثىن عشر عليهم الس الم(.

 أقول: 
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فيحمل على انه حصر  -جدال   -احلصر املزعوم ال وجود له، وعلى افرتاض وجوده  .أ
 يف ال حقيقي لوجود روايات كثرية جدا دلت على املهديني.اضا

 القصر نوعان:  أون احلصر إ أقولوللتوضيح 

 حقيقي: وهو أن خيتص املقصور باملقصور عليه حبسب احلقيقة والواقع. ـ األول

اضايف: وهو أن خيتص املقصور باملقصور عليه ال حقيقة بل بالقياس إىل شيء  الثاين ـ
.  آخر معني 

ملن  ي قياسا  أ إضافيا  فيكون  -وهو غري موجود  -ا وجد حصر لالئمة باالثين عشر ذإو 
 .أئمةوبين العباس  أميةغريهم من ملوك بين  أون اخللفاء الثالثة أزعم 

العدد اثنا عشر يفهم منه  أنقوله: )حصر األئمة يف اثين عشر(، اذا كان املراد منه  .ب
 إماما   عشر من كتابه، حي  قال: )والتعبري باثين 40احلصر، كما ورد عن علي مدن يف ص

 احلصر(، وقوله كذلك يف الصفحة نفسها: )مع يفيد وغريها الروايات هذه كل   يف خليفة أو
 قال كما والتعمية العب  يستلزم بـَعأَدهم غريهم وجود مع إماما   عشر اثين يف األئمة حصر أنم 

 بينما عشر اثنا األئم ة أنم  بإيهامهم يف الضالل اسالن إيقاع عليه يرتتمب العاملي بل البياضي
املعصوم(، فغري صحيح، إذ العدد ال مفهوم له، وال  عن يصدر ال وهذا من ذلك، أكثر هم

يدل على احلصر، وهذا ما صرح به كبار علماء االصول الذين يلتزم بأقواهلم علي مدن واملركز 
 الذي ميتدح كتابه، وهذه بعض كلماهتم:

)وأما مفهوم العدد فمذهب احملققني عدم  :191ريزا القمي يف قوانني األصول صاملقال 
احلجية فلو قيل من صام ثالثة أيام من رجب كان له من االجر كذا فال يدل على عدمه إذا 

 صام مخسة(.

)ومنها: مفهوم  :583ص 2وقال الشيخ حممد تقي الرازي يف هداية املسرتشدين ج
أن تعليق احلكم عليه هل يقتضي من حي  هو نفيه عن سائر األعداد العدد، وقد اختلفوا يف 

الزائدة أو الناقصة، أو ال بل هو ساكت عن حكم سائر األعداد غري متعرض له بنفي وال 
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إثبات إىل أن يقوم على أحد األمرين شاهد آخر ؟ املعروف بني األصوليني هو الثاين، حىت 
 حكي اتفاقنا عليه(.

)مفهوم العدد ال شك  :181ص 1رضا املظفر يف أصول الفقه جوقال الشيخ حممد 
يف أن حتديد املوضوع بعدد خاص ال يدل على انتفاء احلكم فيما عداه، فإذا قيل: "صم ثالثة 
أيام من كل شهر" فإنه ال يدل على عدم استحباب صوم غري الثالثة األيام، فال يعارض 

 الدليل على استحباب صوم أيام أخر(.

ن رددنا عليه عند الرد على أن رواية الوصية مروية من طرق العامة سبق إ قوله .3
 الكوراين.

، سأنقله فقرة بعد فقرة،  البياض ي / ينقل عن الشيخ14س
ً
العاملي كالما طويال

ة، عشر االثني بعد عشر باالثني هذه الفقرات قوله: "الرواية أول 
 
 ومخالفة شاذ

ه الشهيرة املتواترة الصحيحة للروايات ه دولة، القائم بعد ليس بأنَّ  من يمض لم وأنَّ

  الدنيا
َّ

  أربعين إال
ً
 وقيام الساعة"؟ األموات، خروج وعالمة الهرج، فيها يوما

  :الجواب

 قول الشيخ البياضي: )الرواية باالثين عشر بعد االثين عشر شاذة(.

 يرد عليه:

غيبته، وقد علمنا أن  هذه  إن  كالمه متوج ه لرواية الوصية اليت أخرجها الطوسي يف .1
الرواية ليست الوحيدة يف باهبا، بل مثة الكثري جد ا  من الروايات اليت تشاركها املضمون، وترتقي 

 به إىل مصاف املضامني املتواترة.

إن  الشاذ حبسب اصطالحهم هو ما يقابل املشهور، أي إن ه مأخوذ يف مفهومه قيد  .2
 "وخمالف املشهور"الشاذ ): 220يف هناية الدراية صقال السيد حسن الصدر املخالفة. 
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ما رواه الثقة "كذلك وعرفه يف البداية بأنه:   "نادر"، فاعل من الشذوذ، و "شاذ"ويقال له 
 (."خمالفا ملا رواه األكثر

ال ختالف شيئا  من الروايات،  - وروايات املهديني ع م وما   -وقد علمنا أن  رواية الوصية 
 وذ. فال توصف بالشذ

 دولة، القائم بعد ليس بأنمه الشهرية املتواترة الصحيحة للروايات هنا )خمالفةإأما قوله  .3
وقيام الساعة(،  األموات، خروج وعالمة اهلرج، فيها يوما   أربعني إالم  الدنيا من ميض مل وأنمه

حد دولة إال ما أل (ليه السالمع))وليس بعد دولة القائم  فهو نفس كالم الشيخ املفيد التايل:
جاءت به الرواية من قيام ولده إن شاء اهلل ذلك، ومل ترد به على القطع والثبات، وأكثر 

إال قبل القيامة بأربعني يوما  يكون  (ليه السالمع)الروايات أن ه لن ميضي مهدي هذه األمة 
مبا يكون، وهو فيها اهلرج، وعالمة خروج األموات، وقيام الساعة للحساب واجلزاء، واهلل أعلم 

 .(1)ويل التوفيق للصواب، وإياه نسأل العصمة من الضالل، ونستهدي به إىل سبيل الرشاد( 

، (ليه السالمع))عن أيب عبد اهلل الشيخ املفيد يتحدث عن رواية واحدة لعلها التالية: 
ينقطع قال: ما زالت األرض وهلل فيها حجة يعرف احلالل واحلرام، ويدعو إىل سبيل اهلل، وال 

احلجة من األرض إال أربعني يوما  قبل يوم القيامة، فإذا رفعت احلجة أغلق باب التوبة ومل ينفع 
نفسا  إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أن ترفع احلجة وأولئك شرار من خلق اهلل، وهم الذين 

 .(2)يقوم عليهم القيامة(

ى، وبعد عامل الرجعة، والرواية كما يتضح تتحدث عن رفع احلجة قبل القيامة الكرب 
، بل املراد مطلق احلجة، (ليه السالمع)واحلجة الذي تشري إليه ال ي قصد منه اإلمام املهدي 

ا .  فاالعرتاض هبا غريب جد 
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ويبدو أن  الشيخ املفيد ومثله البياضي قد نسيا عامل الرجعة متاما ، فهما ينتقالن من 
 ية اهلرج فالقيامة للحساب واجلزاء !إىل أربعين (ليه السالمع)موت اإلمام املهدي 

والداللة الصحيحة للرواية هي أن  يوم القيامة الذي يعقب عامل الرجعة يقع بعد أن ي رفع 
آخر احلجج عن األرض، وال تنايف بني هذه الداللة وما دل ت عليه الروايات من وقوع عامل 

 الرجعة، ووجود مهديني حيكمون يف دولة العدل اإلهلي.

 قول الشيخ البياض ي / ي15س
ً
)على أن  البعدية في قوله: من بعدهم ال : أيضا

ة الزمانية كما قال تعالى:  ِه﴾تقتض ي البعدي 
َّ
َمن َيْهِديِه ِمن َبْعِد الل

َ
فجاز كونهم في  ﴿ف

 ؟زمان اإلمام وهم نوابه(

  :الجواب

ِديِه ِمن بـَعأِد اللمِه﴾قوله تعاىل:  عن الزمانية لوجود القرينة ، مت صرف البعدي ة فيه ﴿َفَمن يـَهأ
ال حييط به زمان أو مكان، بل هو جل وعال خالق  عز وجل الدالة على ضرورة الصرف، فاهلل

الزمان واملكان وحميط هبما، ومثل هذه القرينة مفقودة يف حمل نزاعنا. بل إن  يف الرواية ذاهتا ما 
يا علي، إنه يقول: ) (هلل عليه وآلهصلى ا)يدل على أن  املراد من بعد هو الزمانية، فرسول اهلل 

ا( واالثنا عشر إماما  من بعده سيكون من بعدي إثنا عشر إمام ا ومن بعدهم إثنا عشر مهدي  
باملعىن الزمين، كما يعرتف علي بن يونس وغريه، فتكون الداللة هنا قرينة على املراد من قوله 

 )ومن بعدهم(.

ها الظاهر البد أن تستدعيه ضرورة مثل دفع وأقول أخريا : إن  صرف العبارة عن معنا
 التعارض، وال ضرورة هنا، إذ ال تعارض وال غريه.
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 / يقول الشيخ البياض ي 16س
ً
: )إن قلت: قال في الرواية: )فإذا حضرته أيضا

يعني املهدي الوفاة فليسلمها إلى ابنه( ينفي هذا التأويل، قلت: ال يدل هذا على 

وظيفة الوصية لئال يكون ميتة جاهلية، ويجوز أن البقاء بعده يجوز أن يكون ل

 ؟يبقى بعده من يدعو إلى إمامته وال يضر ذلك في حصر االثني عشر فيه وفي آبائه(

  :الجواب

هنا يلتفت البياضي لتهافت تأويله، فكونه يسلمها البنه يعين أن  هذا االبن يكون بعده 
لى هذه الداللة بقوله: )ال يدل هذا على البقاء باملعىن الزمين للبعدي ة، لكنه حياول االلتفاف ع

بعده جيوز أن يكون لوظيفة الوصية لئال يكون ميتة جاهلية(، ويظهر منه أن  البياضي مل 
 يلتفت إىل أن  ما يسلمه إّنا هو اإلمامة، وتسليمها البنه يقتضي جزما  بقاءه بعده زمنيا .

مامته وال يضر ذلك يف حصر االثين عشر أم ا قوله: )وجيوز أن يبقى بعده من يدعو إىل إ
 فيه ويف آبائه(.

فجوابه: أن  ذهن علي بن يونس مشغول للغاية بفكرة تعارض روايات املهديني بروايات 
 األئمة اإلثين عشر وهي وهم كما عرفنا.

، وإمامة آبائه ونبوة (ليه السالمع)وعلى أية حال املهديون يدعون إلمامة اإلمام املهدي 
 .(صلى اهلل عليه وآله) رسول اهلل

 أم ا احلصر الذي حتد ث عنه فال واقع له، وال يوجد ما يدل عليه.

، 17س 
ً
/ يقول البياض ي عن رواية الوصية: )هذه الرواية أحادية، توجب ظنا

 ؟ومسألة اإلمامة علمية(

  :الجواب

العه واضح هذا القول منشؤه عدم إطالعه على روايات املهديني املتواترة معىن، وعدم اط
تبين هذا القول من علي مدن واملركز  وإّنامن قوله "هذه الرواية أحادية". والعجيب ليس قوله، 
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ن روايات املهديني متواترة، فهم قد اطلعوا على  أ الذي يروج ألفكاره، فهؤالء يعلمون جيدا  
 املهدي. اإلمامكتب انصار 

ن بجميع أسمائهم، وال / يقول البياض ي: )إن النبي إن لم يبين املتأخري18س

 ؟كشف عن صفاتهم مع الحاجة إلى معرفتهم، فيلزم تأخير البيان عن الحاجة(

 :الجواب

عدم ذكر أمساء األوصياء من املهديني، فال يقتضي عدم االعتقاد هبم على اإلمجال،  .1
ه هلا، وبأوهلم على التفصيل باعتبار ذكر امسه. مث إن  املسألة برمتها، ومن حي  األصل ال وج

إذ يكفي معرفة إمام الزمان، وهذا هو القدر الواجب، وقد ورد إن من مات ال يعرف إمام 
، ومن مات وهو يعرفه إذن يكون مسلما  مؤمنا ، وورد إن (1) زمانه فقد مات ميتة جاهلية

 الدين رجل، ومن عرفه فقد عرف اهلل.

فجاءه  (ليه السالمع)اهلل )عن املفضل أنه كتب إىل أيب عبد  :(2)ففي بصائر الدرجات 
أما بعد، فإين أوصيك ونفسي بتقوى اهلل وطاعته : (ليه السالمع)هذا اجلواب من أيب عبد اهلل 

مث إين أخربك إن  الدين وأصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو اليقني، وهو ... إىل قوله: 
كره أنكر اهلل ودينه، ومن عرف اهلل، ومن أن (3)اإلميان وهو إمام أمته وأهل زمانه، فمن عرفه 

 ...اخل(. جهله جهل اهلل ودينه وحدوده وشرايعه

إن  الناس قبل حضور زمن املهديني غري ممتحنني هبم، ويكفيهم إمياهنم باألئمة إىل  .2
 حني حضور زمن املهديني وحتقق االمتحان هبم. 

ن عن وقت إذن، ال تأخري هنا للبيان عن احلاجة، بل األمر من قبيل تأخري البيا
 اخلطاب، وقد صر ح أكثر علمائهم جبواز تأخري البيان عن وقت اخلطاب.
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قال الشيخ الطوسي: )عندنا إن  تأخري البيان جيوز عن وقت اخلطاب، وإّنا ال جيوز عن 
 .(1) وقت احلاجة(

وال بأس هنا من إعادة االستشهاد مبا قاله السيد املرتضى: )ال يقطع بزوال التكليف 
بل جيوز أن يبقى حصر االثين عشر فيه، بعد أئمة يقومون حبفظ الدين ومصاحل  عند موته،

أهله، وال خيرجنا هذا القول عن التسمية باالثين عشرية؛ ألنا كلفنا بأن نعلم إمامتهم إذ هو 
 موضع اخلالف(.

اثنا عشر والثاين  (السالم مليهع)وكذلك ما قاله الشيخ الصدوق: )إن عدد األئمة 
قيام  ذي ميأل األرض قسطا  وعدال ، مث يكون بعده ما يذكره من كون إمام بعده أوعشر هو ال

يذكره الثاين  القيامة ولسنا مستعبدين يف ذلك إال باإلقرار باثين عشر إماما  واعتقاد كون ما
 .(2)بعده(  (ليه السالمع)عشر 

إن مل يبني  (صلى اهلل عليه وآله)ماذا يريد علي بن يونس بقوله: )وألن  النيب  .3
 املتأخرين جبميع أمسائهم، وال كشف عن صفاهتم( ؟

هل يريد القول أن  رواية الوصية ال تصح بسبب هذا؛ ألهنا إن صحت يكون كالمه بال 
صلى اهلل عليه )االعرتاض على رسول اهلل  -وحاشاه إن شاء اهلل  -معىن، إال إذا كان يريد 

 قد أخطأ بالتايل والعياذ باهلل ؟ (لى اهلل عليه وآلهص)؛ ألن ه مل يذكر ما قال، وإن ه (وآله

إذا كان يريد القول إن  الرواية ال تصح، فهذا قول مل يسبقه إليه أحد، وهو مرفوض مجلة 
وتفصيال ، فالروايات ال ت عرف صحة صدورها من عدمها هبذه الطريقة، بل إن  هذا باٌب لو 

وٌِّل ذريعة  هنا أو عذر ا هناك ليزعم بأن  هذه أو ف تح لعصف بكل الروايات، إذ لن يعدم م تَـقَ 
 تلك من الروايات ال تصح !

 والثاين ظاهر البطالن وال حاجة للخوض يف بيان بطالنه.
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أم ا مقولة )عدم جواز، أو قبح تأخري البيان عن احلاجة( فقد أجاب عنها صاحب  .4
ب )رضوان اهلل عليهم( قواعد احلدائق الناضرة بقوله: )قد اشتهر يف كالم مجلة من األصحا

، (السالم مليهع) أ َخر بنوا عليها األحكام. مع كون مجلة منها مما خيالف ما هو الوارد عنهم
ومجلة أخرى مما مل يوجد له مستند يف املقام. فمنها قوهلم: إن ه ال جيور تأخري البيان عن وقت 

يف مواضع منها: يف تفسري  (السالم مليهع)احلاجة. مع أن ه قد استفاضت النصوص عنهم 
ِر ِإن ك نت مأ اَل تـَعأَلم وَن﴾قوله تعاىل:  َل الذِّكأ أَل واأ أَهأ مبا يدفع هذه القاعدة، حي  قالوا  ﴿فَاسأ

إن  اهلل قد فرض عليكم السؤال ومل يفرض علينا اجلواب، بل ذلك " )صلوات اهلل عليهم(:
 .(1) "(إلينا، إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا

من الذين قالوا بعدم صحة هذه القاعدة احملقق النائيين، قال: )مع وجود املصلحة  .5
املقتضية التأخري ال قبح يف تأخري البيان عن وقت احلاجة فضال  عن وقت اخلطاب فإذا فرض  
كون املتكلم حكيما  وأن ه يراعي احلكمة واملصلحة يف بيان مراده يف كل وقت خبصوصه مل 

 .(2)داته عن وقت احلاجة قبيحا  يكن تأخري بعض مرا

وقال السيد اخلوئي: فالتحقيق يف املقام أن يقال: إن  قبح تأخري البيان عن وقت  .6
احلاجة إّنا هو ألحد أمرين ال ثال  هلما ... فالنتيجة إن  قبح تأخري البيان عن وقت احلاجة 

ريه عن وقت احلاجة إذا اقتضته مبا أنه ذايت مبعىن االقتضاء دون العلة التامة فال مانع من تأخ
املصلحة امللزمة اليت تكون أقوى من مفسدة التأخري، أو كان يف تقدمي البيان مفسدة أقوى من 

 .(3) مفسدة تأخريه وال يكون عندئذ  قبيحا (

 مليهع)وطبقا  للكالم الذي ذكره النائيين واخلوئي، حىت لو كان عدم ذكر أمساء املهديني 
صلى اهلل عليه )تأخري البيان عن وقت احلاجة، فال يكون قبيحا ؛ إذ أن  النيب من قبيل  (السالم
 أخفى أمساءهم ملصلحة أقوى من بياهنا(. (وآله

                                                           

 .166 – 160ص 1المحقق البحراني: ج -الحدائق الناضرة  -1

 .509 – 508ص 1تقرير بحث النائيني، للسيد الخوئي: ج -التقريرات  -2

 .323 – 320ص 5للفياض: ج ،تقرير بحث الخوئي -ي أصول الفقه محاضرات ف -3



 233 ..............................................وقفات مع ما كتبه املعاندون 

 
 

يذكروا في  "لم (السالم معليه)املهديين / آخر ما يقوله الشيخ البياض ي ان 19س

م ليلة إسرائه برؤيته (صلى هللا عليه وآله)التوراة وأشعار قس وغيرها وال أخبر النبي 

إلى حضرة ربه، وملا عد األئمة االثني عشر، قال للحسن: ال تخلوا األرض منهم، 

ويعني به زمان التكليف، فلو كان بعدهم أئمة لخلت األرض منهم، ويبعد حمل الخلو 

 ؟ على أن  املقصود به أوالدهم؛ ألنه من املجاز، وال ضرورة تحوج إليه"

 :الجواب

يذكروا يف التوراة وأشعار قس وغريها(، جوابه: أن  املهديني ذكروا يف  قوله: )وألهنم مل .1
؟ إذا مل نكتِف هبذا فلن نكتفي بغريه. على أهنم  حدي  حممد وآله فماذا نريد أكثر من هذا

 .والعشرين شيخا   األربعةذ كروا يف العهد اجلديد كما يف رؤيا يوحنا خبصوص 

؟ وهل سيكون البناء أن  كل ما مل ي ذكر  ريعأم ا أشعار قس فهل هي من مصادر التش
ر ا يف أشعار قس  ؟ يف أشعار قس ال نعتقد به، وكم يا ترى من األنبياء جند هلم ذِكأ

قوله: )أن  املهديني مل يذكروا يف حدي  املعراج(، جوابه: هذا النوع من النقاش  .2
كفي لالعتقاد هبم، ي صنف يف خانة )عنزة ولو طارت(، فاملهديون مذكورون بروايات ت

وذكرهم أو عدم ذكرهم يف حدي  املعراج ليس هو الفيصل يف بناء العقيدة، إال اذا اخربنا 
البياضي وعلي مدن ومركزه بأن آل حممد ع قالوا ان ما ورد يف حدي  املعراج هو وحده 

 ! الدين والعقيدة

ض منهم، ويعين به قوله: )وملا عد األئمة االثين عشر، قال للحسن: ال ختلوا األر  .3
زمان التكليف، فلو كان بعدهم أئمة خللت األرض منهم، ويبعد محل اخللو على أن  املقصود 

 به أوالدهم؛ ألنه من اجملاز، وال ضرورة حتوج إليه(.
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يرد عليه: إن  املقصود من عدم خلو األرض منهم هو أهنا ال ختلو من حجة، وهذا ما 
ا، ومنها هذه الروايات اليت أخرجها الشيخ الصدوق يف كتاب دل تأ عليه الروايات اليت أشار هل

 :(1)باب العلة اليت من أجلها ال ختلو األرض من حجة  -علل الشرائع 

عز ملا انقضت نبوة آدم وانقطع أكله أوحى اهلل قال: ) (ليه السالمع)عن أيب عبد اهلل  -
 ما عندك من العلم واإلميان إليه أن يا آدم قد انقضت نبوتك وانقطع أكلك فانظر إىل وجل

ومرياث النبوة وأثرة العلم واالسم األعظم فاجعله يف العقب من ذريتك عند هبة اهلل فإين مل 
 (.ادع األرض بغري عامل يعرف به طاعيت وديين ويكون جناة ملن أطاعه

اللهم ال ختل األرض من حجة لك على قال: ) (ليه السالمع)عن أمري املؤمنني  -
 (.هر أو خاف مغمور لئال تبطل حججك وبيناتكخلقك ظا

: تبقى األرض بال عامل (ليه السالمع)عن يعقوب السراج، قال: )قلت أليب عبد اهلل  -
 (.إذا ال يعبد اهلل يا أبا يوسفحي ظاهر يفزع إليه الناس يف حالهلم وحرامهم ؟ فقال يل: 

ذه الروايات أهنا جتتمع وتوجد عشرات الروايات غريها باملضمون نفسه. ونالحظ يف ه
على داللة واحدة هي عدم خلو األرض من حجة على حنو العموم ال خصوص األئمة اإلثين 

 عشر.

، (السالم مليهع)ومن الواضح أن  التمسك بكون املراد هو خصوص األئمة اإلثين عشر 
وماذا وإن  األرض تسيخ إذا ما خلت منهم، يصطدم بإشكال كبري يعرب عنه السؤال التايل: 

 ؟ عن األزمان السابقة هلم، أليست كانت ختلو من وجودهم الشريف

عليها، فاملسألة تتعلق  عز وجلنعم، األرض مل تِسخ بأهلها آنذاك لوجود حجج هلل 
 .(السالم مليهع)بوجود احلجج ال خصوص األئمة اإلثين عشر 

ليه ع)ن علي ولعل نظر علي بن يونس منصرف إىل الرواية التالية: )عن احلسن ب .4
 يوما ،  فقال بعد ما محد اهلل وأثىن عليه: (صلى اهلل عليه وآله)خطبنا رسول اهلل قال:  (السالم
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معاشر الناس كأين ادعى فأجيب، وإين تارك فيكم الثقلني: كتاب اهلل وعرتيت أهل بييت، ما إن 
ختلو األرض منهم، متسكتم هبما لن تضلوا، فتعلموا منهم وال تعلموهم فإهنم أعلم منكم، ال 

ولو خلت إذا لساخت بأهلها، مث قال: اللهم إين أعلم أن العلم ال يبيد وال ينقطع، وإنك ال 
ختلي أرضك من حجة لك على خلقك، ظاهر ليس باملطاع، أو خائف مغمور؛ لكيال يبطل 
. حجتك، وال يضل أولياؤك بعد إذ هديتهم، أولئك األقلون عددا ، األعظمون قدرا  عند اهلل

؟ قال: يا حسن، إن   فلما نزل عن منربه قلت: يا رسول اهلل، أم ا أنت احلجة على اخللق كلهم
َا أَنَت م نِذٌر َوِلك لِّ قـَوأم  َهاد ﴾ اهلل يقول:  فأنا املنذر وعلي اهلادي.، ﴿ِإّنم

؟ قال: نعم، علي هو اإلمام  قلت: يا رسول اهلل، فقولك: إن  األرض ال ختلو من حجة
ة بعدي، وأنت احلجة واإلمام بعده، واحلسني هو اإلمام واحلجة بعدك، ولقد نبأين واحلج

اللطيف اخلبري أنه خيرج من صلب احلسني ولد يقال: له علي مسي جد ه علي، فإذا مضى 
احلسني قام باألمر بعده علي ابنه، وهو احلجة واإلمام، وخيرج اهلل من صلب علي ولدا  مسيي 

ه علمي وحكمه حكمي، وهو اإلمام واحلجة بعد أبيه، وخيرج اهلل من وأشبه الناس يب، علم
صلبه مولودا  يقال له جعفر أصدق الناس قوال  وفعال ، وهو اإلمام واحلجة بعد أبيه. وخيرج اهلل 
تعاىل من صلب جعفر مولودا  مسي موسى بن عمران، أشد الناس تعبدا ، فهو اإلمام واحلجة 

ىل من صلب موسى ولدا  يقال له: علي، معدن علم اهلل وموضع بعد أبيه، وخيرج اهلل تعا
حكمه، فهو اإلمام واحلجة بعد أبيه، وخيرج اهلل تعاىل من صلب علي مولودا  يقال له: حممد، 
فهو اإلمام واحلجة بعد أبيه، وخيرج اهلل تعاىل من صلب حممد مولودا  يقال له علي، فهو 

تعاىل من صلب علي مولودا  يقال له: احلسن، فهو اإلمام  اإلمام واحلجة بعد أبيه، وخيرج اهلل
واحلجة بعد أبيه، وخيرج اهلل تعاىل من صلب احلسن احلجة القائم إمام زمانه ومنقذ أوليائه، 

﴿َويـَق ول وَن َمىَت َهَذا الأَوعأد  ِإن  يغيب حىت ال يرى يرجع عن أمره قوم ويثبت عليه آخرون. 
ذلك اليوم حىت خيرج عز وجل  يبق من الدنيا إال يوم واحد لطول اهلل ، ولو ملك نت مأ َصاِدِقنَي﴾

قائمنا فيمالها قسطا  وعدال  كما ملئت جورا  وظلما ، فال خيلو األرض منكم، أعطاكم اهلل 
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علمي وفهمي، ولقد دعوت اهلل تبارك وتعاىل أن جيعل العلم والفقه يف عقيب وعقب عقيب 
 .(1) (ومن زرعي وزرع زرعي

ه الرواية فيها: )فال خيلو األرض منكم(، وقد يقال إن  املقصود هم األئمة اإلثين وهذ
قد ذكرهم  (صلى اهلل عليه وآله)على وجه التحديد، باعتبار أن ه  (السالم مليهع) عشر

باالسم؛ وهلذا اعترب علي بن يونس تعدية األمر إىل أبنائهم )املهديني( من قبيل اجملاز الذي ال 
 له. ضرورة تدعو

( ي قصد به عموم احلجج ال فال خيلو األرض منكم: )(صلى اهلل عليه وآله)فهل قوله 
 خصوص اإلثين عشر، أم ي قصد به خصوص اإلثين عشر ؟

 مليهع)املستفاد من مالحظة جممل الروايات السابقة اليت دلت على وجود املهديني 
وغريه، أن  املراد عموم احلجج، ال  ، ومالحظة الروايات اليت نقلناها عن علل الشرائع(السالم

 خصوص اإلثين عشر.

أراد  (صلى اهلل عليه وآله)ال يدل على أن ه  (السالم مليهع)وذكر األئمة اإلثين عشر 
)منكم( جيوز فيه أن  (صلى اهلل عليه وآله)، وقوله (السالم مليهع)حصر احلجج بعده هبم 

عله متعين ا أمور كثرية، منها؛ داللة يكون املعىن: منكم أي احلجج، ويساعد عليه بل جي
الروايات على وجود حجج بعد األئمة اإلثين عشر، ومنها أن  صدر الرواية كان بصدد بيان 

 مليهع)أن  األرض ال ختلو من حجة، مث حصل عطف للكالم على ذكر أمساء االثين عشر 
زمن الرسول  عن مصداق احلجة يف (ليه السالمع)بسبب سؤال اإلمام احلسن  (السالم

وبعده، فيكون ذكر اإلثين عشر مبثابة اجلملة املعرتضة، مث عاد ألول الكالم وقال: )فال خيلو 
األرض منكم( وأراد كوهنم ح َججا ، أي أراد الوصف، فكأنه قال: )فال خيلو األرض من 
احلجج(، ومنها إن ختصيصهم بالذكر دون املهديني باعتبار احلاجة لذكرهم إذ هم موضع 

 البتالء، وإثبات الشيء ال ينفي ما عداه.ا
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/ كالم املجلس ي والحر العاملي والبياض ي يصوره علي آل محسن على انه 20س

 علماء قاله ما عرفت إذاكالم علماء الطائفة جميعها! فهو يعلق عليه بقوله: )

 (؟ ونحوها الرواية هذه في الطائفة

 :الجواب

و أن يعثر على َديأن منسي هنا أة، عسى حني يفلس التاجر يبح  يف دفاتره العتيق
ن آراء الثالثة أنه يزعم أللتفتيش يف الدفاتر العتيقة، والغريب  إفالسههناك. هذا الرجل دفعه 

! بينما هناك السيد حممد باقر الصدر يف كتابه اجملتمع الفرعوين،  رمحهم اهلل متثل الطائفة برمتها
ذن علي مدن كذب يف هذه النقطة. مث ان إهديني. والشيخ النمازي وغريمها قالوا بوجود امل
ن ما قاله الثالثة أاليت تدل عليه، وقد عرفنا  باألدلة وإّنااحلق ال يعرف بالرجال غري املعصومني 

 ال يصمد للنقاش.

ة إنَّ  :يقول علي مدن/ 21س األعدل  يرويه بما باألخذ شيعتهم البيت أمروا أهل أئم 

  عنهم وُيترك باملشهور  وُيؤخذ الحديث، يف واألورع واألصدق واألفقه
 
 النادر، الشاذ

 أبي ابن اإلمام الصادق، وبما رواه عن حنظلة بن عمر مقبولة في ورد ويستشهد بما

: )ال اإلمامأعين عن  بن زرارة عن جمهور،
ً
 في شكَّ  الباقر عليه السالم. ثم يعلق قائال

ين رواية أن ة املنتظر رواية املهدياإلمام  أوالد من عشر االثني املهدي 
 
 ملا مخالفة شاذ

ة اثنا أنَّ  عنهم من تواتر   ينقصون، وال يزيدون  ال عشر األئم 
ً
 الرواية هذه أنَّ  إلى مضافا

ا ُيعَرفون، ال الذين املجاهيل رواها قد ة الحاصرة الروايات وأمَّ اثني عشر فقد  في لألئم 

ة رواها الثقات من أصحاب   األئم 
ً
م كله أحد وهذا من ير نكيرغ من سلف عن خلفا  يحت 

ين رواية طرح علينا  ؟القائم( اإلمام من ولد عشر االثني املهدي 

 :الجواب

مجهور موردمها التعارض، فهل هناك تعارض بني  أيبروايتا عمر بن حنظلة وابن  .1
ن زمن بأن ال تعارض، أل ؟ قلنا سابقا   االثين عشر األئمةروايات املهديني والروايات اليت تثبت 

، فال يوجد تزاحم من هذه اجلهة حىت يقال بالتعارض. وال يكفي األئمةاملهديني الحق لزمن 
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هنا الكلمات الرنانة الفارغة من قبيل "الشك يف رواية املهديني رواية شاذة" فاملوضوع غري 
متعلق برواية واحدة بل بعشرات الروايات، وال ميكن وصف هذا املقدار بالشذوذ فالشاذ هو 
اخلرب النادر، وهو ما يرويه الثقة خمالفا ملا رواه األكثر، كما يعرفونه، وال يوصف املتواتر 
بالشذوذ أبدا. علي مدن يتحدث عن رواية واحدة من باب تضليل الناس وايهامهم ان 
الروايات اليت تتحدث عن املهديني رواية واحدة وليس عشرات الروايات كما هي حقيقة 

 .األمر

ن احلصر أاالثين عشر، و  األئمةن ال حصر يف روايات أاحلصر فقد تقدم ما عن أ .2
مل حتما على معىن احلصر  -وهو افرتاض للجدل فقط  -على افرتاض وجوده  القصر  أوحي 

، األصولبكلمات لعلماء  ن العدد ال مفهوم له، وقد استشهدنا انفا  أاالضايف. وتقدم كذلك 
يرذلونه، ويتجاهلونه كل  اآلن مقدمة كتاهبم، فما باهلم وهذا العلم جبله علي مدن ومركزه يف

 ؟ التجاهل

نها إروايات يقول  44 إلى 40/ ينقل علي آل محسن في كتابه من ص22س

ة   عشر اثني في تحصر األئم 
ً
 ؟إماما

 :الجواب

 : الروايات اليت نقلها هي التالية:أوال  

األئمة من بعدي ): (وآلهصلى اهلل عليه ): قال رسول اهلل 173صأمايل الصدوق  -
 .(اثنا عشر، أوهلم أنت يا علي، وآخرهم القائم

قلت لرسول ): عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، قال: 728صأمايل الصدوق  -
؟ فقال: يا علي، هم اثنا عشر، أوهلم  اهلل )صلى اهلل عليه وآله(: أخربين بعدد األئمة بعدك

 .(أنت، وآخرهم القائم

منا ): (السالم ماليهع)قال احلسني بن علي بن أيب طالب : 317ن صكمال الدي -
 . (اثنا عشر مهديا أوهلم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، وآخرهم التاسع من ولدي
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صلى اهلل عليه )عن رسول اهلل  ،عن آبائه ،الرضا اإلمام عن: 7ص 1علل الشرائع ج -
، جالله إىل ساق العرش فرأيت اثىن عشر نورا  فنظرت وأنا بني يدي رىب جل ، قال: )... (وآله

يف كل نور سطر أخضر عليه اسم وصي من أوصيائي، أوهلم: علي بن أيب طالب، وآخرهم 
 (. مهدي أميت

صلى )قال: قال رسول اهلل  ،عن عبد اهلل بن عباس: 66ص 1عيون أخبار الرضا ج -
الوصيني وان أوصيائي بعدي اثنا  النبيني وعلي بن أيب طالب سيد نا سيدأ) :(اهلل عليه وآله
 . (علي بن أيب طالب عليه السالم وآخرهم القائم عشر أوهلم

 ،عن أبيه ،عن احلسن بن علي بن أيب محزة: 62 - 61ص 1عيون أخبار الرضا ج -
 مليهع)عن علي  ،عن جده ،عن أبيه ،عن الصادق جعفر بن حممد ،عن حيَي بن أيب القاسم

أوهلم علي بن أيب  ل اهلل صلى اهلل عليه وآله األئمة بعدي اثنا عشرقال رسو )قال:  ،(السالم
وحجج اهلل على أميت بعدي املقر هبم  طالب وآخرهم القائم هم خلفائي وأوصيائي وأوليائي

 . (مؤمن واملنكر هلم كافر

مسعته )قال:  ،(ليه السالمع)عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل : 338كمال الدين ص -
 . (مضى ستة وبقى ستة، يصنع اهلل بالسادس ما أحب ثنا عشر مهديا  منا ايقول: 

ثانيا : هذه الروايات ال تدل على احلصر، فالعدد كما علمنا ال مفهوم له على اخلالف 
الذين يتبجح بعلومهم علي مدن واملركز الذي يروج  األصولوهذه قضية يقول هبا حىت علماء 
هنا آهلتهم اليت يعبدوهنا، أمن متر على  أصناما  ية يصنعون له. سبحان اهلل كان الناس يف اجلاهل

 .األصولن هذا هو ما يفعله علي مدن مع علم أولكنهم مع أول جوع يلتهموهنا، ويبدو 

ثالثا : وردت يف الروايات عبارة "آخرهم القائم"، وما شابه، وهذه العبارة قد يتوهم 
ن كان مل يعلق على الروايات إمدن، و  باالثين عشر. وعلي األئمةتفيد حصر  أهناالبعض 

وتركها سائبة، لكنه قد يكون يقصد هذا املعىن، وجوابه ان هذا غري صحيح، فالعبارة ال تدل 
، األئمةمطلق  أواخللفاء  أوخر احلجج آاالثين عشر، وليس  األئمةخر آن القائم أسوى على 
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مطلق  أوونه آخر احلجج، االثين عشر، وبني ك األئمةوفرق واضح بني كونه آخرهم، أي 
يأيت  أناالثين عشر عليه  األئمةينفي وجود مهديني بعد  أنعلي مدن  أراد. وعليه اذا األئمة

خر مجيع آ (ليه السالمع)املهدي حممد بن احلسن  اإلمام أنبروايات تنص صراحة على 
 احلجج.

قوى على رابعا : لو سلمنا جدال بأن أحادي  علي مدن تدل على احلصر، فهي ال ت
لكثرهتا الكاثرة، فيجب بالتايل أن تأول مبا يتفق مع  (السالم مليهع)معارضة روايات املهديني 

 روايات املهديني.

، فهل ي فهم األوصياءخامت  (ليه السالمع) خامسا : ورد روايات كثرية تدل على أن عليا  
نأول هذه الروايات ألن من ولده ليسوا أئمة وال أوصياء، أم إننا البد أن  األئمة أنمنها 

 ؟ جتاوزها أوروايات األئمة متواترة حبي  ال ميكن أنكارها 

 وإليكم بعض هذه الروايات:

قال رسول ، قال: (ليه السالمع))عن علي بن أيب طالب  روى الصدوق يف العيون:
بوة : يا علي، ما سألت أنت ريب شيئا  إال سألت مثله غري إنه قال ال ن(صلى اهلل عليه وآله)

 .(1) (بعدك، أنت خامت النبيني وعلي خامت الوصيني

أنا خامت النبيني : (صلى اهلل عليه وآله) )وهبذا اإلسناد، قال: قال رسول اهلل وروى أيضا :
 .(2)( وعلي خامت الوصيني

مر  يف أرض كربالء وهو راكب فرسا   (ليه السالمع))روي أن  إبراهيم  ويف حبار األنوار:
إبراهيم وشج رأسه وسال دمه، فأخذ يف االستغفار وقال: إهلي أي شيء  فعثرت به وسقط

يا إبراهيم، ما حدث منك ذنب، ولكن هنا يقتل سبط  ؟ فنزل إليه جربئيل وقال: حدث مين
 .(3)خامت األنبياء، وابن خامت األوصياء، فسال دمك موافقة لدمه...( 
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ة واياتالر  أوضح من / هناك رواية يصورها بقوله: )لعلَّ 23س
 
 انحصار علىٰ  الدال

ة   اثني عشر في األئم 
ً
قيس الهاللي في  بن سليم عن الصدوق بسنده الشيخ رواه ما إماما

حديث طويل ان امير املؤمنين قال: أيها الناس أتعلمون أن هللا عز وجل أنزل في 

كتابه "إنما يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا" فجمعني 

مة وابني حسنا وحسينا ثم ألقى علينا كساء، قال: "اللهم إن هؤالء أهل بيتي وفاط

ولحمتي يؤملني ما يؤملهم ويجرحني ما يجرحهم: فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا" 

فقالت أم سلمة: وأنا يا رسول هللا؟ فقال: أنت على خير، إنما أنزلت في وفي أخي 

عة من ولد ابني الحسين خاصة، ليس معنا )علي( وفي ابني الحسن والحسين وفي تس

؟ فقالوا كلهم: نشهد أن أم سلمة حدثتنا بذلك فسألنا رسول هللا  فيها أحد غيرنا"

صلى هللا عليه وآله فحدثنا كما حدثتنا أم سلمة رض ي هللا عنها ... أنشدكم هللا 

ال: أتعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله قام خطيبا لم يخطب بعد ذلك فق

"أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين كتاب هللا وعترتي أهل بيتي فتمسكوا بهما لئال 

تضلوا فإن اللطيف الخبير أخبرني وعهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض" 

فقام عمر بن الخطاب وهو شبه املغضب فقال: يا رسول هللا أ كلُّ أهل بيتك؟ 

أولهم أخي ووزيري ووارثي وخليفتي في أمتي وولي كل فقال: "ال ولكن أوصيائي منهم 

مؤمن من بعدي ، هو أولهم، ثم ابني الحسن، ثم ابني الحسين، ثم تسعة من ولد 

الحسين واحد بعد واحد حتى يردوا علي الحوض، شهداء هللا في أرضه وحججه على 

 خلقه وخزان علمه ومعادن حكمته من أطاعهم أطاع هللا، ومن عصاهم عص ى هللا

عز وجل "؟ فقالوا كلهم: نشهد أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله قال ذلك(. كمال 

 وما بعدها. 278الدين: 

 :
ً
 فيها معنا االولٰى: "ليس الفقرة في (عليه السالم)وقوله ويعلق علي مدن، قائال

رة العترة غيرنا" وحصر أحد  رجالثانية ُيخ الفقرة في فقط عشر اثني في الرجس من املطهَّ

ين من عداهم َمْن   الذين من يكونوا عن أن وغيرهم إسماعيل أحمد يدعيهم الذين املهدي 

رهم الرجس عنهم هللا أذهب ، وطهَّ
ً
أن يكونوا من الثقلين  عن كما يخرجهم تطهيرا

ك يجب اللذين  بهما؟ التمس 
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 :الجواب

دكم حىت اختصر الطريق على علي مدن واملركز الذي يروج له، أقول: إن قواع .1
املتواترات البد من العمل مبفادها، واهنا ال تعارض فيما  أنتقرر  اآلناليت تأكلوهنا  األصولية

من كل هذا العناء  أنفسكمترحيوا  أنروايات املهديني متواترة، فيمكنكم  أنبينها، وقد ثبت 
 غري اجملدي. 

 ال حقيقي، يراد قصر اضايف (غرينا أحد فيها معنا ليس): (صلى اهلل عليه وآله)قوله  .2
، أما ما زعمه عن احلصر بالعدد فقد تكلمنا فيه. (صلى اهلل عليه وآله)منه اخراج نساء النيب 

؟ فقال: ال،  وميكن ان نضيف هنا ان ما قاله ص، جوابا لسؤال عمر: "أ كلُّ أهل بيتك
راد أ (صلى اهلل عليه وآله)ولكن أوصيائي منهم أوهلم أخي ووزيري ..اخل"، يدل على انه 

: "منهم أوهلم ..اخل" من هنا تبعيضية فيكون املعىن (صلى اهلل عليه وآله)النساء، وقوله  إخراج
 ال مجيعهم.  األوصياءوتكملة االثين عشر هم بعض  ان عليا  

  الواضحة الروايات : ومن44/ ويقول في ص24س
ً
 انحصار علىٰ  الداللة في أيضا

ة أبي جعفر محمد بن علي الباقر  القمي عن ازالخز  رواه ما فقط عشر اثني في األئم 

أن قوما  (صلى هللا عليه وآله)رسول هللا  عليهما السالم، قال: قلت له: يا ابن

وتعالى جعل اإلمامة في عقب الحسين والحسين قال: كذبوا  يقولون: إن هللا تبارك

فهل  "،أولم يسمعوا هللا تعالى ذكره يقول " وجعلها كلمة باقية في عقبه  وهللا،

الذين نص رسول هللا  جعلها إال في عقب الحسين. ثم قال: يا جابر إن األئمة هم

صلى هللا )الذين قال رسول هللا  صلى هللا عليه وآله وسلم باإلمامة، وهم األئمة

أساميهم مكتوبة على ساق العرش بالنور  : ملا أسري بي إلى السماء وجدت(عليه وآله

 سبطاه وعلي ومحمد وجعفر وموس ى وعلي ومحمد وعليعلي و  اثنا عشر اسما، منهم

وهللا ما  والحسن والحجة القائم، فهذه األئمة من أهل بيت الصفوة والطهارة ،

عليه )يدعيه أحد غيرنا إال حشره هللا تعالى مع إبليس وجنوده((. ويعلق قائال: وقوله 

عيه ما : "وهللا(السالم إبليس وجنوده" واضح  مع تعالى هللا حشره إال غيرنا أحد يدَّ
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ة أن علىٰ  الداللة عىٰ  كل   وأنَّ  عشر، اثنا األئم   فهو األئمة غير هؤالء من اإلمامة من ادَّ

ال، ؟ دج   ضال، مضلٌّ

 :الجواب

 ماليهع)عن أيب عبد اهلل جعفر بن حممد لنا يف اجلواب،  سأقرأ لك رواية لتكون مرشدا  
كتابا    (صلى اهلل عليه وآله)ى رسول اهلل الوصية نزلت من السماء عل)أنه قال:  (السالم

كتاب خمتوم إال الوصية، فقال جربئيل   (صلى اهلل عليه وآله)خمتوما ، ومل ينزل على رسول اهلل 
صلى اهلل ): يا حممد، هذه وصيتك يف أمتك إىل أهل بيتك. فقال رسول اهلل (ليه السالم)ع

اهلل منهم وذريته ليورثك يف علم النبوة  : أي أهل بييت، يا جربئيل ؟ فقال: جنيب(عليه وآله
اخلامت األول ومضى ملا أمر فيه، مث ( ليه السالم)عقبل إبراهيم، وكان عليها خواتيم، ففتح علي 

اخلامت  (ليه السالم)عاخلامت الثاين ومضى ملا أمر به، مث فتح احلسني ( ليه السالم)عفتح احلسن 
اخرج بقوم للشهادة، ال شهادة هلم إال معك، ففعل، الثال  فوجد فيه: أن قاتل واقتل وتقتل و 

ومضى، ففتح علي بن احلسني اخلامت الرابع فوجد  (ليه السالم)عمث دفعها إىل علي بن احلسني 
فيه: أن أطرق واصمت ملا حجب العلم، مث دفعها إىل حممد بن علي )عليهما السالم( ففتح 

اىل وصدق أباك وورث ابنك العلم واصطنع اخلامت اخلامس فوجد فيه: أن فس ر كتاب اهلل تع
فقال األمة، وقل احلق يف اخلوف واألمن وال ختش إال اهلل، ففعل، مث دفعها إىل الذي يليه. 

فرتويه  -يا معاذ  -ما بك يف هذا إال أن تذهب معاذ بن كثري: فقلت له: وأنت هو ؟ فقال: 
 ؟ فقال: ت، فقلت: مث منسكعين، نعم، أنا هو. حىت عدد علي اثنا عشر امسا ، مث 

 .(1)( حسبك

( يعين يكفيك هذا القدر، األمر الذي يدل على أن  بعد حسبك: )(ليه السالمع)قوله 
األئمة يوجد أوصياء، ولكنهم غري ممتحنني هبم فال ضرورة ملعرفتهم، ولو كان اإلثين عشر هم  

 كل األوصياء لقال: هذا كل شيء، أو ما هو مبعناه.
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ح ان كل االحادي  اليت ساقها علي مدن يراد منها القصر االضايف، هذا احلدي  يوض
ي اخراج احلكام التأرخييني الذين سطوا على احلكم وغريهم من املدعني الذين مل تنص أ

 إنيرد على من يقولون  (ليه السالمع) اإلمام أنعليهم الروايات مثل احلسنيني، والحظ 
من ثبتت إمامتهم يف الروايات الواردة عن آل حممد  ماأيف عقب احلسن واحلسني معا .  اإلمامة

وهم املهديون فهؤالء ال يستبعدهم القصر، وهذا واضح. فلو كانوا مشمولني ملا ذكرهم آل 
 حممد بعشرات الروايات.

لألسف، علي مدن واملركز الذي يروج له يصورون آل حممد متناقضني يف كالمهم، 
االثين عشر، ويقولون يف الوقت ذاته  األئمةمهديني بعد ن هناك أفيقولون بعشرات الروايات 

! وليت علي مدن ومن يروج له التزموا بقواعدهم اليت  هم اثنا عشر فقط ال غري األئمةان 
هذه الرواية وغريها مما استدل به علي مدن ال  أنيتبجحون هبا على املستضعفني فهي تقرر 
 دلت على املهديني.تقوى على معارضة الروايات املتواترة اليت 

 األئمة أن/ يتساءل علي مدن: من هم املهديون، وينقل روايات تدل على 25س

ليه ع)الباقر  اإلمامقد وصفوا باملهديين، من قبيل قول  (السالم مليهع)االثني عشر 

 (السالم
ً
التي  (ليه السالمع)"، والرواية الواردة عن الصادق : "نحن اثنا عشر مهديا

ليه ع) اإلماموصف  إنيها بأنهم قوم من شيعتنا، وعلق عليها قائال: وصف املهديين ف

لهم بانهم "قوم من شيعتنا"، وعدم وصفهم بأنهم من أهل البيت، دليل  (السالم

النبي وانهم ليسوا بأئمة معصومين،  إلىواضح كما يزعم على انهم ال ينتسبون 

يت ومعرفة حقهم ولو كانوا الب أهلموالة  إلىولذلك أخبر عنهم بأنهم يدعون الناس 

 ؟ موالتهم، ال إلى موالة غيرهم إلىحججا معصومين لدعوا الناس 

 :الجواب

جبنا عن هذه الشبهات الواهية، لكن ال بأس من التكرار ولو على أننا أعلى الرغم من 
 عجالة.
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 االثين عشر باملهديني هذه الروايات موجودة ال األئمةبالنسبة للروايات اليت تصف  .1
حنمل على هذا املعىن كل رواية ورد فيها ذكر  أنينكرها أحد، ولكن هل معىن وجودها 

حددنا املقصود من روايات   عن العامل، فنحن مثال   ؟ هذا ال يقول به متعلم فضال   املهديني
: مثال   (ليه السالمع)الباقر  اإلمامكاليت ذكرها من خالل القرائن اليت انطوت عليها فقول 

ورد  أخرىاالثين عشر، ولكن روايات  األئمة" يقصد به نفسه وباقي عشر مهديا   حنن اثنا"
االثين  األئمةحتمل على  أنفيها وصف املهديني بأهنم من ذرية القائم، أو من ولده ال ميكن 

يزعم هذه الرجل الذي يصف نفسه  أن. وعليه من البالدة مبكان (السالم مليهع)عشر 
ثين عشر يف بعض الروايات بأهنم مهديون يقتضي محل كل اال األئمةبالعلم بأن وصف 

 الروايات اليت ورد فيها هذا الوصف عليهم. 

ن وصف الشيعة ورد  إهذا اخلطأ الفكري أوقع علي مدن يف منزلق آخر، فحي   .2
ن هذا الوصف أينما أ طلق فإّنا يراد به أتوهم  (السالم مليهع) األئمةحبق الناس غري  كثريا  

ن املهديني و صفوا يف رواية أيب بصري بأهنم من الشيعة وبالتايل هم إليسوا أئمة، فقال  أشخاصا  
 . (1) ليسوا بأئمة. بينما ورد وصف احلسن واحلسني ع بأهنم من شيعة علي، ومها إمامان

ن يستدل علي مدن بالعدم فيقول: أ، والعجيب، وما عشت أراك الدهر عجبا   .3
! ان عدم الوصف ال يعين الوصف بالعدم، فانت اذا  البيت" "وعدم وصفهم بأهنم من أهل

بأنه شجاع ال يعين ذلك بأنك وصفته بأنه ليس شجاعا ، هذا ال يقوله  مل تصف شخصا  
 نصف عاقل. 

البيت ومعرفة حقهم ولو   أهلموالة  إىلما قوله: "أخرب عنهم بأهنم يدعون الناس أ .4
الهتم، ال إىل موالة غريهم" فواضح انه يدل على مو  إىلكانوا حججا معصومني لدعوا الناس 

وال يف  أصوهلمغري العلم، فال هو فاحل يف علم  أخرىهذا الرجل قد صرف عمره بأمور  أن
 ؟  البيت، فال ادري مبا شغل نفسه أهلحادي  أعلم رجاهلم وال يف 
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هنم ال أتعين  "قوم من شيعتنا يدعون الناس ملواالتنا ومعرفة حقنا" :ذن، يقول عبارةإهو، 
 ! يدعون ملواالهتم وبالتايل هم ليسوا حججا

مل يكن يدعو لنفسه  (صلى اهلل عليه وآله)ذا الزمناه مبا يقوله يكون رأيه أن رسول اهلل إو 
آية  إن عليا  : (ليه السالمع)حممد بن الفضيل عن أيب محزة قال: )قال أبو جعفر عن فقد ورد 

 .(1) (مدا يدعو إىل والية علي عليه السالمحملمد صلى اهلل عليه وآله وأن حم

وورد كذلك أن رسول اهلل من موايل علي، فعن سعد بن طريف قال: قال أبو جعفر 
أال إن جربئيل أتاين فقال يا حممد ربك : )(صلى اهلل عليه وآله): قال رسول اهلل (ليه السالمع)

 .(2) (يأمرك حبب علي بن أيب طالب، ويأمرك بواليته

الدعاء الوارد عن ن املهديني أئمة، أذكر منها أروايات كثرية نصت على  وردت .5
 ، وفيه:(ليه السالمع)اإلمام الرضا 

اللهم أعطه يف نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه ومجيع أهل الدنيا ما )
شيء قدير تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله يف الدنيا واآلخرة إنك على كل 

وصل على وليك ووالة عهدك واألئمة من ولده، ومد يف (: ليه السالمع... )مث يقول 
 .(3)( أعمارهم وزد يف آجاهلم وبلغهم أقصى آماهلم دينا  ودنيا وآخرة إنك على كل شيء قدير

 كان ملا أئم ة املهدي ون هؤالء كان لوعلى هذا يكون كالمه اآليت بال معىن، وهو قوله: )
 ال إمامتهم فإنم  الشيعة، من قوم م بأنمه ووصفهم إمامتهم على التأكيد لعدم داع   ي أ هناك
 بصري(. أيب أمثال مع الكالم كان إذا خصوصا   سر ا، تكون أن ينبغي

                                                           

 .91ص :محمد بن الحسن الصفار -بصائر الدرجات  -1

 .94ص :محمد بن الحسن الصفار -بصائر الدرجات  -2

للسيد ابن طاووس: جمال األسبوع  ؛وما بعدها 273الغيبة للطوسي: ص ؛411 – 405مصباح المتهجد: ص -1

 .331ص 1إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب للشيخ علي اليزدي الحائري: ج ؛ما بعدهاو 301ص
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ا إنَّ / بخصوص رواية "26س   أحد القائم بعد من 
ً
" من ولد الحسين عشر مهديا

 باألمر تولوا قبل القائم، فانهم يقومون  يقول ان املراد منها االئمة االحد عشر الذين

بعد القائم اذا رجعوا للدنيا واحدا بعد واحد، ووصفهم بانهم من ولد الحسين من 

 باب التغليب؟

 :الجواب

عداه  األئمةعشر بعد القائم هم  األحدذا سايرنا علي مدن ستكون النتيجة ما يلي: إ
لو رجع  ألنهالقائم لن يرجع  أنعىن هذا الدنيا بعد موته ليحكموا. وم إىلالذين سريجعون 

؟  حمضا   اإلميانسيكون عدد الراجعني معه اثنا عشر. ولكن ملاذا ال يرجع، أليس ممن حمضوا 
جييبنا على هذا االحنراف العقائدي  أنعلى علي مدن واملركز الذي يروج لعقائده املنحرفة 

 اإلميانيرجع وبالتايل ليس هو ممن حمض  بالنسبة هلم ال (ليه السالمع)املهدي  فاإلماماخلطري، 
 ! حمضا  

" وكوهنم من ولده يعين هو من ولد احلسني" :هذا بصرف النظر عن كون الرواية قالت
يف الرجعة يكون علي مدن واملركز الذي  (السالم مليهع) األئمةذا التزمنا باهنم إليس معهم و 

 يروج لعقائده يقولون بأن احلسني هو الذي ال يرجع. 

 أخرىروايات  أخربتنااملهدي كما  اإلمامالرواية يف الواقع تتحدث عن املهديني من ذرية 
عن ذكرها، والتعبري عنهم باهنم من ولد احلسني، واضح  يضرب صفحا   أنوال ينفع علي مدن 

وافرتاض  والدورانالتأويالت واللف  إىليف املقصود منهم اهنم مجيعهم هكذا، وال داعي للجوء 
 تغليب وال غريها.فكرة ال

فإذا حضرته الوفاة / يعلق على الفقرة التالية من الوصية املقدسة: "27س

فليسلمها إلى ابنه أول املهديـين، له ثالثة أسامي اسم كاسمي، واسم أبي، وهو عبد 

" بالقول ان من له ثالثة أسامي هللا، وأحمد واالسم الثالث املهدي، هو أول املؤمنين

، ويستدل بما روى الشيخ (ليه السالمع)محمد بن الحسن  املهدي اإلمامهو 

سمعت رسول هللا وذكر املهدي فقال: إنه يباَيع الطوس ي بسنده عن حذيفة قال: "
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". يقول بين الركن واملقام، اسمه أحمد، وعبد هللا، واملهدي، فهذه أسماؤه ثالثتها

عليه )الحسن بن املهدي محمد  اإلمام أسماءحمد من أن أهذه الرواية تدل على 

اسمان؛ اسم يخفى، واسم يعلن؛ فأما  -أي القائم  - لهن رواية: "إ ، ويقول (السالم

 أسماءحمد من أن اسم أتدل على  "الذي يخفى فأحمد، وأما الذي يعلن فمحمد

ن االبن املذكور في الوصية يراد منه إمحمد بن الحسن املخفية. ويقول  اإلمام

ن الحر إاملهدي. ويقول  لإلمامن ليس االبن املباشر حمد الحسأاملباشر، والسيد 

ن أقد ورد  ألنهن تكون كلمة "ابنه" مصحفة والصحيح هو "أبيه" أالعاملي احتمل 

ن أول من يرجع على القائم، وذكر في هذا الصدد روايات سبق أالحسين هو 

 ؟ ناقشناها

 :الجواب

الشيخ حممد السند، ن هذه الشبهات هي نفسها اليت رددها ألعلك الحظت  .1
خر امسه امحد سلمان، ولعل علي مدن سطا على ما آمثل شيخ سعودي  أيضاورددها غريه 
 اهنما قرناء. ف، فاملعرو  األخريكتبه هذا 

ليه ع)حممد بن احلسن  لإلمامالثالثة الواردة يف ذيل الوصية هي  األمساءن أقضية  .2
محد أن أالشيخ حممد السند، ومنه ي عرف ن ناقشناها عند مناقشة ما كتبه أسبق  (السالم

 أيضا  ، وهذا (ليه السالمع)املهدي حممد بن احلسن  اإلماماملذكور يف رواية حذيفة هو ابن 
محد أن يكون اسم أبيناها عند مناقشة السند. وناقشنا كذلك رواية له امسان وأوضحنا معىن 

ن احلسن واحلسني مسامها رسول اهلل أنا يف نفس الرواية. وبي على الرغم من كونه مذكورا   خمفيا  
ابناه ومها ليسا مباشرين، وهذه الشبهة نفسها اليت كان يرددها  (صلى اهلل عليه وآله)

يا أبا اجلارود ما يقولون لكم يف : (ليه السالمع)النواصب، )قال أبو اجلارود قال أبو جعفر 
فأي شيء احتججتم عليهم ، قال: قلت: ينكرون علينا أهنما ابنا رسول اهلل احلسن واحلسني ؟

وِمنأ ذ رِّيمِته داو َد وس َليأماَن ﴿قلت: احتججنا عليهم بقول اهلل عز وجل يف عيسى بن مرمي  ؟
ِسِننَي   .(..اخلوأَيُّوَب وي وس َف وم وسى وهار وَن وَكذِلَك جَنأزِي الأم حأ
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ن الصحيح هو أن تكون كلمة "ابنه" مصحفة، و أما كون احلر العاملي احتمل أ .3
 األمساءبيه، وهو بالتايل صاحب أن االبن سيحكم بعد أنه قد فهم أ"أبيه" فهذا يدل على 

هذا يتعارض مع القول  أنتوهم  ألنهالذي اضطره الحتمال التصحيف  األمرالثالثة، 
ال تعارض بني الرجعة واملهديني  أنناقشناها بالتفصيل، وعلمنا  أنسبق  األمربالرجعة، وهذا 

 . (ليه السالمع)لرجعة ستقع بعد موت آخرهم وهو القائم الذي سريجع عليه احلسني فا

 28س
ً
  / يعقد علي مدن مبحثا

ً
حمد أفي كتابه ملا يسميه ادعاءات  طويال

الرسول  أننه اليماني، ويدعي أ، يقدم فيه قائمة طويلة، من قبيل: يدعي إسماعيل

 أول املذكور في وصية رسول هللا، وانه املهدي، وانه  اإلمامبه، ويدعي انه ابن  أوص ى

خرى من قبيل: يدعي انه افضل من الحسين وما أ أمور املهديين، وغيرها، وهناك 

 ؟وتقوالت أكاذيبشاكل من 

 :الجواب

هنم عاجزون عن مواجهة الدعوة املباركة أ علي مدن ومن يقف خلفه يدركون جيدا   .1
 يبعدوا الناس عنها. أنمن أجل أساليب التشويه، والكذب  إىلعلميا، فيلجؤون 

احلسني  اإلماميدعي بأنه أفضل من  (ليه السالمع)زعمه الكاذب بأن السيد اليماين  .2
 اإلمام من أفضل أنمه إىل كلماته بعض يف ورد يف كتابه، كما يلي، قال: )يشري (ليه السالمع)

محد أعرتف بأن السيد ن علي مدن يأبذلك(. ومعىن هذا  التصريح علىَٰ  جيرؤ احلسني وإن مل
ن السيد أ ن علي مدن يعلم جيدا  أمل يصدر منه شيء مما اهتمه به. بل  (ليه السالمع)احلسن 

فضل من مجيع أاحلسني  اإلمامالكساء ومنهم  أصحاب إنيقول  (ليه السالمع)محد احلسن أ
 يه.  واملهديني ومنهم أمحد احلسن نفسه، ولكن هذا الرجل يتعمد الكذب والتشو  األئمة

يف كالم السيد ما يشري هلا،  أنعلي مدن لفق التهمة للسيد أمحد احلسن، وزعم  .3
هنما أ وراح جيمع فقرات من كتابني خمتلفني مها كتاب املتشاهبات وكتاب اجلواب املنري، زاعما  

 اإلمام دماء إنم  : آنفا   مرم  كما قال ليك كالم علي مدن: )فإنهإيدالن على فريته. و  معا  
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ليه ع)األنا(. مث ينقل كالم السيد  شرك من ختلص أنمه يدعي ألجله وألن ه حلسني سالتا
، وكذلك (عليه السالم)أفضل من علي  (صلى اهلل عليه وآله)فرسول اهلل ]التايل:  (السالم

أفضل من املهدي األول، وتساويهم من هذه اجلهة جهة الرداء،  (عليه السالم)اإلمام املهدي 
قدس األعظم، الذي تردى به املهدي األول، ألنه حيتاج إىل التسديد، ومل حيصل وهو روح ال
حصل له الفتح، فتسديده من الفتح، ألنه يف ( عليه السالم)بينما اإلمام املهدي . له الفتح

انات ال يبقى إال اهلل الواحد القهار. أما املهدي األول فلم حيصل له الفتح، هلذا يسدد بروح 
، وي دعى له بـ: )أن يعبدك ال يشرك بك شيئا(، أي حىت األنا املوجودة بني القدس األعظم

 .[جنبيه ال يراها فال يرى وال يعرف إال اهلل، فالعبادة هي املعرفة

احلسني  دماء وستشكوكم]محد احلسن، قال يف اجلواب املنري: أالسيد  األولبالنسبة للكالم 
هلا   (ليه السالمع). أي ان دماء احلسني [ليأيب وألج هلل، وألجل كربالء يف سالت اليت

ي شيء يساعد على أاملهدي، وليس يف هذا الكالم  اإلمامالدور الكبري يف جناح قضية 
 الفهم املنحرف لعلي مدن.

 -كما كذب علي مدن   -محد احلسن مل يقل أن السيد أوالكالم الثاين واضح متاما  يف 
ملهدي األول فلم حيصل له الفتح، هلذا يسدد بروح أما ا]نه ختلص من شرك األنا، فقوله: أ

القدس األعظم، وي دعى له بـ: )أن يعبدك ال يشرك بك شيئا(، أي حىت األنا املوجودة بني 
ن الفتح مل حيصل أ، واضح يف [جنبيه ال يراها فال يرى وال يعرف إال اهلل، فالعبادة هي املعرفة

ن يكون غري أي دعى له باحلصول على شيء البد  له، وهذا هو معىن انه ي دعى له هبذا، فمن
 متحصل عليه، وهذه يفهمها حىت األطفال.

احلسني فانه ليس كذلك، فإنه س ئل عن معىن  اإلمامأما تعليق علي مدن التايل: )اما 
جبواب فيه قوله،  فأجابوشركي"  شك ي من وطهِّرين نفسي، ذل من قول احلسني "أخرجين
 التايل:  (ه السالمليع)وينقل كالم للسيد 

الشرك النفسي: وهو أخفى أنواع الشرك وهو )األنا( اليت البد للمخلوق منها،  -3)
وهي تشوبه بالظلمة والعدم، اليت بدوهنا ال يبقى إال اهلل سبحانه وتعاىل، وبالتايل فكل عبد 
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عىن من الشرك أراد هذا امل (ليه السالمع)من عباد اهلل هو مشرك هبذا املعىن. واإلمام احلسني 
يطلب الفتح املبني، وإزالة شائبة  (ليه السالمع)وما يصحبه من الشك، وكان اإلمام احلسني 

العدم والظلمة عن صفحة وجوده، اليت بدوهنا ال يبقى إال اهلل الواحد القهار سبحانه. وبالتايل 
، ووجودي كأنه يقول: )إهلي ال أحد يستحق الوجود إال أنت  (ليه السالمع)فإن  احلسني 

 ذنب عظيم ال سبيل لغفرانه إال بفنائي وببقائك أنت سبحانك(. 

وهذا الشك والشرك بالقوة ال بالفعل، أي إن  منشأه موجود ال أنه موجود بالفعل، أي 
إن  قابلية الفعل موجودة لكنها غري متحققة بالفعل أي ال توجد يف اخلارج، فالفطرة اإلنسانية 

 هي شائبة العدم والظلمة، وهذه النكتة السوداء هي موطئ خرطوم فيها النكتة السوداء اليت
 .الشيطان الذي يوسوس من خالله البن آدم(

محد أن السيد إن يقول أ: يريد علي مدن من نقل كالم السيد أمحد احلسن اآلنف قولأ
محد احلسن يقول بأن احلسني يطلب الفتح املبني وإزالة شائبة العدم والظلمة، بينما السيد أ

احلسن قد زالت عنه، فهو بالتايل أفضل من احلسني، وهذا كما علمنا حمض كذب، فالسيد 
ن أنه قد زالت عنه شائبة العدم والظلمة. بل ليكن يف معلوم هذا اجلاهل إأمحد احلسن مل يقل 

نه حصل أاملهدي الذي قال عنه  اإلمامفضل من أاحلسني  اإلمامن إمحد احلسن يقول أالسيد 
 ي ان املسألة أكرب بكثري من فهم هذا اجلاهل. أتح. له الف

 فدعويت كدعوة نوح]محد احلسن التايل: أن هذا الرجل يشوه كالم السيد أمن دجله  .4
وكدعوة عيسى  (عليه السالم)وكدعوة موسى  (عليه السالم)وكدعوة إبراهيم  (عليه السالم)
ن ينتشر التوحيد على كل بقعة يف هذه . أ(صلى اهلل عليه وآله)وكدعوة حممد  (عليه السالم)

األرض، هدف األنبياء واألوصياء هو هديف، وأبني  التوراة واإلجنيل والقرآن وما اختلفتم فيه، 
وأبني  احنراف علماء اليهود والنصارى واملسلمني وخروجهم عن الشريعة اإلهلية وخمالفتهم 

شيئته، أن ال يريد أهل  سبحانه وتعاىل ومإراديت هي إرادة اهلل. (عليهم السالم)لوصايا األنبياء 
ما يريده اهلل سبحانه وتعاىل، أن متتلئ األرض قسطا  وعدال  كما ملئت ظلما   األرض إال  

وجورا ، أن يشبع اجلياع وال يبقى الفقراء يف العراء، أن يفرح األيتام بعد حزهنم الطويل وجتد 



  املهدي اإلمام أنصار إصدارات............................................  252

ن، وأن، أن يطبق أهم ما يف الشريعة العدل األرامل ما يسد حاجتها املادية بعز وكرامة، أ
نوح  لدعوة مشاهبة دعوته وأنم  خاص ة، دعوة له )أنم ، يشوهه بالقول: [والرمحة والصدق

، وإبراهيم،  دعوة له أنم  يف واضح . وكالمه(صلى اهلل عليه وآله)وعيسىَٰ وحممد  وموسىَٰ
 !  األنبياء السابقني( لدعوات مغايرة جديدة،

ن ينتشر أباعتبار وحدة اهلدف وهو  األنبياءن دعوته كدعوة إاحلسن يقول محد أالسيد 
!  ن له دعوة مغايرةإخر ما قاله، ويأيت علي مدن بكل صفاقة ليقول آىل إالتوحيد، و 
 نوح وإبراهيم، لدعوة نه قال يف بداية كالمه: )وان له دعوة مشاهبة مشاهبةأوالعجيب 
! فهل بعد هذه الصفاقة صفاقة، وهل بعد هذا  (ه وآلهصلى اهلل عليوعيسىَٰ وحممد ، وموسىَٰ 

ن النصر ليس بيد أي اهنم يعتقدون أ؟ هؤالء يظنون اهنم بالكذب ينتصرون،  التشويه تشويه
 بيد الشيطان. أوبيدهم  وإّنااهلل 

هناك خطأ طباعي واضح يف حساب احلروف،  (بيان احلق والسداد)يف كتاب  .5
(. والذي 6( بينما قيمتها العددية هي )9عدد ) أمامهاوع فالسني يف كلمة سابغات موض

املقابلة حلروف كلمة سابغات  األعدادنتيجة مجع  أنخطأ طباعي هو  األمر أنيدلك على 
ان الكتاب يتعامل مع قيمة  أي، وهذه هي النتيجة اليت املوجودة يف الكتاب. 15تساوي 

 ة. ستة وليس تسعة كما هي مكتوب أهناحرف السني على 

 األخرىبل ان الكتاب يضع القيمة الصحيحة حلرف السني وهي ستة يف مجيع املواضع 
 إّناما حدث يف املوضع الذي تصيده علي مدن  أناليت ورد فيها احلرف، وكل هذا يدل على 

يقدم شخص على املغالطة  أنال ميكن  األمرمثل هذا  ناكثر من هذا أهو خطأ طباعي. بل 
ل شخص مطلع على القيمة العددية للحروف، بل لكل شخص يقرأ معروف لك ألنه ؛فيه

 نفس الكتاب، ألن الكتاب أرفق جدوال يبني القيمة العددية لكل حرف. 

اخلطأ الطباعي وراح يكتب يف اهلامش بطريقة  هبذالكن هذا املتصيد املنهزم طار فرحا  
من دجله وكذبه .. ال ينخدع تكشف حجم اهلزمية اليت يعيشوهنا واليت تنخر يف قلوهبم: )هذا 

 القارئ حبساباته فانه يكذب متعمدا(.  



 253 ..............................................وقفات مع ما كتبه املعاندون 

 
 

فاحلجر األسود ]من كتاب اجلواب املنري:  (ليه السالمع)ينقل الكالم التايل للسيد  .6
املوضوع يف ركن بيت اهلل والذي هو جتلي ورمز للموكل بالعهد وامليثاق، هو نفسه حجر 

(، وهو نفسه احلجر الذي يهدم حكومة ما السالمعليهالزاوية الذي ذكره داود وعيسى )
، وهو  نفسه قائم آل حممد أو املهدي األول الذي (عليه السالم)الطاغوت يف سفر دانيال 

 [.وأهل بيته (صلى اهلل عليه وآله)يأيت يف آخر الزمان كما روي عن رسول اهلل حممد 

كل إنسان مرتبطة   أمانة نأبقي ]يف املتشاهبات:  (ليه السالمع)وكذلك ما كتبه السيد 
، ك ابتلع كتاب العهد وامليثاقلَ بأنه مَ : (عليه السالم)وهو كما عرب عنه ، بصاحب األمانة

وهو املهدي األول  ،يف احلقيقة إنسان وهو احلجر األسود يف الركن العراقي يف الكعبة. وهو
، واملمهد الرئيسي هلا ولذلك فهو الفاتح لدولة العدل اإلهلي ،وهو صاحب األمان، واليماين

 .[واحلاكم األول بعد قائدها اإلمام املهدي

 األسودواحلجر  إمساعيلمحد أ: )هذه ال يصدقها حىت اجملانني فاذا كان مث يعلق قائال  
شيء واحد فكيف يكون شيء واحد موجود يف مكانني خمتلفني يف آن واحد ويف صورتني 

 !  خمتلفتني(

فاحلجر ]: (ليه السالمع) اإلمامىن التجلي الوارد يف قول أي انه هذا الرجل ال يفهم مع
ويتوهم بالتايل  [األسود املوضوع يف ركن بيت اهلل والذي هو جتلي ورمز للموكل بالعهد وامليثاق

املوضوع يف الكعبة، بينما معىن  األسودنه احلجر إيقول  (ليه السالمع)محد احلسن أالسيد  أن
ن علي أن هذا قد جتسد به. ويبدو أوكل بالعهد وامليثاق، ال ن احلجر يرمز للمأالتجلي هو 

وحنن نفرتض يف هذه الدعاوى انه ذكرها على حنو احلقيقة مدن شعر هبذا املعىن لذلك كتب: )
ال اجملاز، وحىت لو اراد اجملاز فعليه ان ينصب قرينة على اجملاز وهو مل يفعل فيكون كالمه خطأ 

 .لغويا يضاف اىل اخطائه(

ن ما يسميه دعاوى يراد منها املعىن أمدن بأناه الطافحة، وجبهله الفظيع يفرتض  علي
 ؟ مل ينصب قرينة -كما يتوهم   -ن املتكلم احلقيقي ال اجملازي، أل
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لفظية، فهو جيهل معىن القرينة  إالالقرينة ال تكون  أنن علي مدن يتوهم أويبدو 
ن إا حدث عند نقله لكالم البياضي حني قال نه ينقلها عن غريه، كمأالعقلية، على الرغم من 

فمن يهديه بعد " :البعدية الواردة يف رواية الوصية ليست زمانية، واستدل عليها يقوله تعاىل
عن البعدية الزمانية كما ذكرنا يف حمله.  اآلية، وهنا توجد قرينة عقلية صرفت معىن "اهلل

هو نفسه  األسوداحلجر  أنيفهم  أنكن السوي ال مي اإلنسانن أوبالنسبة ملوضوعنا، واضح 
ان هناك قرينة عقلية متنع هذا الفهم وتصرف الذهن  أيخر، آالشخص املوجود يف مكان 

 خر.آلفهم 

ه يزعم إسماعيل أحمد كان إذا/ يقول علي مدن: 29س
 
ه معصوم إمام أن  وأنَّ

  العصر هذا في يكون  أن اإلمام املهدي فينبغي رسول 
ً
، إماما

ً
 ن ال صامتا

ً
ألنَّ ؛ اطقا

ت الروايات
 
  واحد عصر في إمامان يجتمع ال أنه على دل

َّ
  أحدهما كان إال

ً
 ؟ صامتا

 :الجواب

 اإلمام!؟ أليس  متعلم أقولبربك، هل يقول مثل هذا الكالم رجل نصف متعلم، وال 
 ؟  غائب، فكيف يكون هو الناطق (ليه السالمع)املهدي حممد بن احلسن 

ال دليل عليها ومن يقول ان الدليل ان صاحبها حجة س/ يقول: هذه الدعاوى 
فنصدقه جييبه علي مدن انه مل ولن يثبت هذا. ويقول ان االمام املعصوم ال يدعي ما هو غري 

   قابل للتصديق؟

 :الجواب

واملرسلني  األنبياءكان   ، دائما  اإلهليةهذا هو منطق اجلاحدين على طول خط املسرية  .1
غري قابلة للتصديق. فالقول بوجود إله غري مرئي وال حمسوس  أشياءولون بالنسبة للكافرين يق

 مقولة غري معقولة، وكذلك القول بوجود حياة بعد املوت، وما إىل ذلك. 

حجج اهلل على قاعدة هل ان ما يقولونه مقبول  أوهذا املنطق الذي جيادل املرسلني  .2
منطق قدمي ومغالط، وهو منطق الكافرين غري مقبول،  أوبتعبريه معقول بالنسبة للناس  أو
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خليفته فنصدقه فيما  أوتكون القضية: هل ان هذا الرجل حجة اهلل  أنواجلاحدين. فاملفرتض 
؟ لكن الكافرين ينحرفون  انه ليس حبجة أميكون املعقول واملقبول هو ما ينطق به،  أييقول، 

ا ويكون املقبول واملعقول ما نراه نفسنأعن هذا املفرتض وجيعلون القضية كالتايل: هل نصدق 
 ؟  نصدق اآلخر أم

هناك إله هلذا العامل، وهذا اإلله له  أنينكر مسألة مهمة جدا  وهي  األخريهذا املنطق 
يكونوا قادة يتبعهم الناس ويتعرفون على حقائق العامل من خالهلم، أي  أنرسل وخلفاء أراد 

أي الناس  -املعقول وهو املقبول، وبالتايل ما عليهم  هلم الناس بأن ما يقولونه هو يقر   أنأراد 
ال، وهذا ما ال يريد فعله علي مدن،  أمهذا الرجل حجة اهلل  أنال ان يتحققوا من مسألة أ -

 ويريد من الناس ان تتبعه جبهله وعناده.

/ ُيشكل علي مدن على الصالة اآلتية الواردة في جواب السيد أحمد 30س

ىٰ 
 
د علىٰ  هللا الحسن، وهي: "صل ين األئمة محمد وآل محم    وسلم واملهدي 

ً
كثيرا"،  تسليما

ها مبتدعة؛ صالة فهو يقول عن هذه الصالة في الهامش: "هذه  رسول  عن ترد لم فإنَّ

ة عن هللا وال   صحيحة الصالة هذه كانت الطاهرة ولو النبوية العترة أئم 
َّ

 أهل لحث

دة تشمل ال الصالة هذه أن غفالها. معإ علىٰ  وملا تطابقوا عليها، البيت شيعتهم  نساء سي 

ت ها خصَّ ة العاملين ألنَّ ين األئم   محمد"؟ آل من غيرهم دون  بالصالة، واملهدي 

 :الجواب

 إهنامن رجل سعودي. ويقول  ن الصالة املذكورة بدعة، وهذا ليس غريبا  أهو يزعم  .1
 وألهنا مل تشمل فاطمة. ،(السالم مليهع)كما يزعم مل ترد عن آل حممد   ألهنابدعة 

ليه ع)الدعاء الوارد عن اإلمام الرضا البيت، كما يف  أهلهذه الصالة وردت عن 
بسم اهلل الرمحن الرحيم اللهم صل  على حممد سيد املرسلني، وخامت النبيني، وحجة : )(السالم

يء من كل رب العاملني، املنتجب يف امليثاق، املصطفى يف الظالل، املطهر من كل آفة، الرب 
اللهم : (ليه السالمع)... إىل قوله عيب، املؤمل للنجاة، املرجتى للشفاعة، املفوض إليه دين اهلل

أعطه يف نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه ومجيع أهل الدنيا ما تقر به عينه 
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... مث يقول  وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله يف الدنيا واآلخرة إنك على كل شيء قدير
وصل  على وليك ووالة عهدك واألئمة من ولده، ومد يف أعمارهم وزد يف : (ليه السالمع)

 .(1) (آجاهلم وبلغهم أقصى آماهلم دينا  ودنيا وآخرة إنك على كل شيء قدير

ليه ع)املهدي  اإلمامهنا يصلي على املهديني الذين يصفهم بأهنم والة عهد  اإلمام
 ولده. من واألئمة (السالم

واآلن أنقل لك صلوات ورد عن آل حممد، مث نرى على ضوئها هل يستقيم كالم  .2
 ؟ علي مدن

اللهم صل على حممد وآل حممد األوصياء فيما يقوله املصلي بعد صالة العصر: ) .أ
 .(2)( املرضيني بأفضل صلواتك، وبارك عليهم بأفضل بركاتك

د وآل حممد األئمة القادة، والدعاة اللهم صل على حمميف دعاء يوم الغدير: ) .ب
 .(3)( السادة، والنجوم الزاهرة

اللهم صل على حممد وآل حممد عقيب كل ركعتني من صالة الليل: ) الدعاءيف . ج
 .(4)( األئمة املرضيني، وابدأ هبم يف كل خري واختم هبم اخلري

مة اهلدى اللهم صل على حممد عبدك ورسولك بأفضل صلواتك وعلى أئوأيضا : ) .د
 .(5)( الراشدين املهديني

اللهم صل على حممد وآل حممد الوالة السادة الكفاة يف دعاء عصر يوم اجلمعة: ) -.ه
 .(6)( الكهول الكرام القادة
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 .205المصدر نفسه: ص -3

 .141مصباح المتهجد: ص -4

 .154مصباح المتهجد: ص -5

 .393مصباح المتهجد: ص -6
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اللهم صل على حممد وأهل بيته األئمة املرضيني بأفضل صلواتك وبارك وأيضا : ) .و
 .(1)( عليهم بأفضل بركاتك

ل على حممد وأهل بيته األئمة اهلادين العلماء الصادقني األبرار اللهم صيضا : )أو  .ز
 .(2)(املتقني

اللهم صل على حممد وآله األئمة ينابيع احلكمة من رجب: ) األول أعمالويف  .ح
 .(3)( وأويل النعمة

اللهم صل على حممد وآله األوصياء املرضيني واكفين ما أمهين من ويف األول منه: ) .ي
 .(4)( اآلخرة يا أرحم الرامحنيأمر الدنيا و 

اللهم صل على حممد وأهل بيته األوصياء اهلداة الرعاة ويف النصف من شعبان: ) .ك
 .(5)(الدعاة

ليه ع)أيب احلسن صاحب العسكر  قال: دخلت على ،)عن أيب هاشم اجلعفري .ل
يا أبا ها وقال: عينيه مث ناولني فجاء صيب من صبيانه فناوله وردة فقبلها ووضعها على (السالم
مث صلى على حممد وآل حممد  من تناول وردة أو رحيانة فقبلها ووضعها على عينيه ،هاشم

 .(6) (مثل ذلك األئمة كتب اهلل له احلسنات مثل رمل عاجل وحمى عنه من السيئات

، يف ختامه: (ليه السالمع)، ينقل زيارة ودعاء عند مشهد أمري املؤمنني األنوارحبار  -م
أمجعني  م صل على حممد وآل حممد األئمة الراشدين الطيبني الطاهرين وسلم عليهمالله)

 .(7) (إىل يوم الدين دائما   سالما  
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 اليهع)هل كل هذه الصلوات الواردة عن أهل البيت بدعة، ألهنا مل تذكر فاطمة 
 ؟  بزعم علي مدن (السالم

هنا أ؟ هل سيجيبه ب رد عن النيبمل ت ألهناهذه الصلوات بدعة  إنوماذا لو قال له وهايب 
 مليهع) األئمة؟ هل سيجعل من ثبوت خالفة  وبالتايل فهي ليست ببدعة األئمةواردة عن 
ذا كان ذلك فلماذا ال يكون ثبوت خالفة املهدي إ؟ و  على صحة الصلوات دليال   (السالم
 ؟  على صحة الصالة اليت يتسرع بتبديعها دليال   (ليه السالمع) األول

املتمثل  األئمةاحلصان، فكما العلم الوارد عن  أمامن ال يغالط فيضع العربة أعليه  كان
الدليل على  دل   أنمت قبوله بعد  (السالم مليهع) باألئمةل بالصلوات اليت خصصت اآل

املهديني الذين وردت الصالة  إمامةيركز على الدليل على  أنذن إ، فعلى علي مدن إمامتهم
يثبت علمهم. ولكن من تعود على التصيد وعلى  إمامتهمذا ثبتت إف مأوهلقيد البح  عن 

 العبيد صعب عليه التغيري، ولكل امرئ من دهره ما تعودا. أساليب

املهديني ال يلغي العموم الوارد يف  أولوعن  األئمةن التخصيص الوارد يف صلوات إ .3
 (السالم مليهع)بيت ال أهل أعداءتثبت حق يريد  ألجل، فهو ختصيص األخرىالصلوات 

الصالة بصورهتا  (ليه السالمع)املهديني  أولويف كالم  األئمةتضييعه. وهلذا وردت يف كلمات 
 املطلقة.

اُء ﴿ :(عليه السالم)الحسن حمد أ/ ورد السؤال التالي للسيد 31س
َ

ش
َ
ْو ن

َ
َول

ُفوَن 
ُ
ل
ْ
ْرِض َيخ

َ ْ
 ِفي األ

ً
ة

َ
ِئك

َ
ال م مَّ

ُ
َنا ِمنك

ْ
َجَعل

َ
اآلية، وهل لها عالقة  ، ما معنى هذا﴾ل

 أو املهديين؟ (ليه السالمع)بأصحاب املهدي 

عليه )قوله حمد الحسن بجواب طويل على هذا السؤال، منه أأجاب السيد 

بسم هللا الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا على محمد ] :(السالم

.
ً
 كثيرا

ً
 وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليما
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﴿ 
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َ
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ْم ُهَو  ا ُضِرَب اْبُن َمْرَيَم َمث
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َ
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ْ
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َ
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ٌ
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َ
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َ
ْمت

َ
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َ
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َ
اَعِة ف لسَّ

 
ٌم ِل

ْ
ِعل

َ
ُه ل  [.61 - 57]الزخرف:  ﴾َوِإنَّ

يطلبون جوابه قريش والعرب كانوا يجادلون بمغالطة يصيغونها على أنها سؤال 

عونها  ، وسؤالهم(صلى هللا عليه وآله)محمد من  يقارن بين ألوهية أصنامهم التي يد 

في حين أن  املسؤول  ،(عليه السالم)وألوهية عيس ى التي يدعيها املسيحيون لعيس ى 

 ال يقر بألوهية عيس ى  (صلى هللا عليه وآله)
ً
الذي ينكر عليهم تأليه األصنام أيضا

إنسان وعبد من عباد  (ليه السالمع)املطلقة، بل يقول إن  عيس ى  (ليه السالمع)

هللا وخليفة من خلفاء هللا في أرضه، ولهذا وصف هللا حالهم بأنهم مجادلون، حيث 

إن  السؤال مبني على فرض غير صحيح وال يقره وال يقول به املسؤول، وهذا 

 عندما يجدون أن  أدلة
ً
الدعوة اإللهية قد  األسلوب يستخدمه أئمة الكفر دائما

 على مغالطة وفرض غير صحيح ال يقره وال 
ً
 مبنيا

ً
أخذت بأعناقهم فيصيغون سؤاال

 .[يقول به املسؤول

حمد أن ما قاله السيد أهذه الفقرة علق عليها علي مدن بكالم زعم فيه 

ن أتدل على  -كما يقول  - اآليةن . أل اآليةأجنبي عن ظاهر  (عليه السالم)الحسن 

 النبي 
ً
 أنظاهر في  (عليه السالم)حمد الحسن أبعيس ى، بينما كالم السيد  ضرب مثال

ألوهية عيس ى  أنوألوهية عيس ى، فقالوا كما  األصنامالكفار قارنوا بين ألوهية 

جائزة كذلك. وهذا كما يقول علي مدن يخالف ظاهر  األصنامجائزة فإن ألوهية 

 من وجهين: اآلية

هو  وإنماحمد الحسن ليس فيه ضرب مثل، أسيد ن كالم قريش على ما قاله الإ

مقارنة بين عبادة االلهة وعبادة عيس ى، وهناك فرق واضح بين  أو سؤال للنبي 

 املقارنة وبين ضرب املثل. أو السؤال 
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  أن اآليةيظهر من 
ً
صلى هللا عليه )لهم هم قوم النبي  الذين ُضرب عيس ى مثال

 -كما يقول علي مدن  -حمد الحسن أد كالم السي أماوهم الذين صدوا عنه،  (وآله

وهذا ال  األصنامالكفار هم الذين قارنوا بين ألوهية عيس ى وألوهية  أنفانه يفيد 

 من الصد.
ً
 يقتض ي منهم شيئا

 :الجواب

اختذوا  من  باألحرى أوهنم اختذوا من عيسى أمقارنتهم بني عيسى وبني آهلتهم تعين  .1
ن هناك فرق، إر عبادهتم آلهلتهم. فكيف يقول علي مدن اعتقاد النصارى بعيسى مثال  لتربي

 ؟  بل وفرق واضح بني املقارنة وضرب املثل

قوم  أنذا كان يقصد إبالنسبة للنقطة الثانية فقوم النيب والكفار جهة واحدة، و  أما .2
ٌر أَمأ َوقَال وا أَآهِلَتـ َنا َخيـأ ﴿هلم آهلة:   أنتنقض فهمه فهي تنص على  فاآلياتالنيب مسلمون 

ن املثل املضروب أ. أما معىن الصد فهو الضحك والتعجب والضجة، أي اهنم تومهوا ﴾ه وَ 
ال يلتزم هبذا  (صلى اهلل عليه وآله)ن النصارى تعبده، بينما النيب بعيسى يصب يف صاحلهم أل

 78ص 16ج األمثلنقل رواية ذكرها صاحب تفسري أ. وللتوضيح وال يرى عيسى معبودا  
 :اآلياتسبب النزول هنا أعلى 

فيما  -( يوما صلى اهلل عليه وآله وسلم)جاء يف سرية ابن هشام: "وجلس رسول اهلل )
مع الوليد بن املغرية يف املسجد، فجاء النضر بن احلارث حىت جلس معهم يف  -بلغين 

 صلى اهلل عليه وآله وسلماجمللس، ويف اجمللس غري واحد من رجال قريش، فتكلم رسول اهلل 
حىت أفحمه مث تال  صلى اهلل عليه وآله وسلمعرض له النضر بن احلارث، فكلمه رسول اهلل ف

عليه وعليهم: إنكم وما تعبدون من دون اهلل حصب جهنم أنتم هلا واردون * لو كان هؤالء 
، وأقبل عبد صلى اهلل عليه وآله وسلممث قام رسول اهلل ....  آهلة ما وردوها وكل فيها خالدون

ن الزبعري  السهمي حىت جلس، فقال الوليد بن املغرية له: واهلل ما قام النضر بن احلارث اهلل ب
البن عبد املطلب آنفا وما قعد، وقد زعم حممد أنا وما نعبد من آهلتنا هذه حصب جهنم، 
فقال عبد اهلل: أما واهلل لو وجدته خلصمته، فسلوا حممدا: أكل ما يعبد من دون اهلل يف جهنم 
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، والنصارى تعبد عيسى بن مرمي عبده ؟ فنحن نعبد املالئكة، واليهود تعبد عزيرا  مع من 
، فعجب الوليد ومن كان معه يف اجمللس من قول عبد اهلل بن الزبعري، ورأوا (السالم ماليهع)

من قول ابن الزبعري،  صلى اهلل عليه وآله وسلمأنه قد احتج وخاصم، فذكر ذلك لرسول اهلل 
إن كل من أحب أن يعبد من دون اهلل فهو مع : "صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال رسول اهلل

". فنزلت اآلية الشريفة من سورة من عبده، إهنم إّنا يعبدون الشياطني ومن أمرهتم بعبادته
األنبياء: إن الذين سبقت هلم منا احلسىن أولئك عنها مبعدون وكذلك نزلت اآلية: وملا ضرب 

 مك منه يصدون(.ابن مرمي مثال إذا قو 

عن الخصال، فيهما  واألخرى / ينقل علي مدن روايتين؛ واحدة عن الكافي 32س

 أن سبب النزول أ
ً
، (ليه السالمع)بعيس ى  (ليه السالمع)لعلي  ن النبي ضرب مثال

َرْيٍش َم 
ُ
 ِمْن ق

ٌ
ة  وِعدَّ

َ
ْعَبة

ُ
 ْبُن ش

ُ
ِغيَرة

ُ ْ
اِن وامل ْعَراِبيَّ

َ
ِضَب األ

َ
غ

َ
َعُهْم تقول رواية الكافي: "ف

ه  ِ
ِبي 

َ
ى ن

َ
ه َعل

َّ
َزَل الل

ْ
ن
َ
أ
َ
ى اْبَن َمْرَيَم ف  ِعيس َ

َّ
 ِإال

ً
ال

َ
ه َمث ِ

ْن َيْضِرَب اِلْبِن َعم 
َ
َي أ وا َما َرض ِ

ُ
َقال

َ
ف

وا  (صلى هللا عليه وآله)
ُ
وَن وقال ْوُمَك ِمْنه َيِصدُّ

َ
 ِإذا ق

ً
ال

َ
ا ُضِرَب اْبُن َمْرَيَم َمث

َّ َ
َقاَل: )ومل

َ
ف

مْ 
َ
ْيٌر أ

َ
  أآِلَهُتنا خ

ً
ِصُموَن(". علما

َ
ْوٌم خ

َ
 َبْل ُهْم ق

ً
 َجَدال

َّ
َك ِإال

َ
ن رواية أ ُهَو ما َضَرُبوه ل

ن علي مدن يعلق على أالخصال تختلف مع رواية الكافي في تفاصيلها. املهم 

 
ً
 ن املراد بقوله تعالى: "قومك" هم الصحابة؟أ: انهما يدالن على الروايتين قائال

 :الجواب

ن القوم املقصودين هم قريش والعرب، ومل يقل ليس بينهم إقال السيد أمحد احلسن  .1
 ألنه األعمعلى  باألخصن يعرتض ال يعرتض أمن يسميهم علي مدن "الصحابة"، ومن يريد 

ن القوم املقصودين ليسوا ممن أذا كان علي مدن يعتقد إ. واملهم األعممتضمن يف  األخص
لقرآين حسم املسألة وأوضح بأن القوم يتخذ آهلة فيكون قد خالف نص القرآن. النص ا

ن املقصودين أناس منافقني إاملقصودين هم ممن يتخذ آهلة، لذلك سيعود علي مدن ليقول 
 ويبطنون الكفر.  اإلسالميظهرون 
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الذين ينتمي هلم علي مدن، وهو  األهلشهد شاهد من  أيضا  خبصوص الروايات  .2
: "إن القرائن املوجودة يف اآليات ، قائال  81ص 16ج األمثلناصر مكارم الشريازي يف تفسريه 

توحي بأن هذا احلدي  املعروف من قبيل تطبيق املصداق، ال أنه سبب النزول، وبتعبري آخر: 
عليه فإن سبب نزول اآلية هو قصة عيسى وقول املشركني وأصنامهم، لكن ملا وقع لعلي )

(، فإنه صلى اهلل عليه وآله وسلم )( حادث شبيه لذاك بعد ذلك القول التارخيي للنيبالسالم
( تال هذه اآلية هنا ليبني أن هذا احلادث كان مصداقا لذاك من صلى اهلل عليه وآله وسلم)

 جهات خمتلفة".

صلى هللا )حمد الحسن أسلوب قريش في الرد على النبي أ/ يصف السيد 33س

 عن]بقوله:  (عليه وىله
ً
دما يجدون أن  وهذا األسلوب يستخدمه أئمة الكفر دائما

 على مغالطة وفرض 
ً
 مبنيا

ً
أدلة الدعوة اإللهية قد أخذت بأعناقهم فيصيغون سؤاال

 
ً
غير صحيح ال يقره وال يقول به املسؤول ليشكلوا على الدعوة اإللهية ويطلبوا جوابا

ملغالطتهم وسؤالهم الخاطئ واملبني على الخطأ، وهؤالء جوابهم يكون في بيان أن  

َما "لى فرض خاطئ ليتضح أنهم مجرد مجادلين كما وصفهم القرآن: السؤال مبني ع

ِصُموَن 
َ
ْوٌم خ

َ
 َبْل ُهْم ق

ً
 َجَدال

َّ
َك ِإال

َ
ن["َضَرُبوُه ل  ، يعلق علي مدن على هذا بقوله: )تبيَّ

  النبي  ضرب أنَّ  السابقة اآليات ظاهر من
ً
وا لصحابته، عيس ٰى مثال  ولم عنه، فصد 

ْوُمَك ِمْنُه  عليه ل يد ما وهذا منه، يقبلوه
َ
ا ق

َ
 ِإذ

ً
ال

َ
ا ُضِرَب اْبُن َمْرَيَم َمث

َّ َ
قوله تعالٰى: "َومل

ه وَن" ألنَّ ار يضرب أن ال ُيعَقل َيِصدُّ   قريش كف 
ً
وا بعيس ٰى ثم   مثال لهم الذي عن يصد 

َ
 َمث

( ضربوه  ؟للنبي 

 :الجواب

وليس  ﴾.. اخل ِصدُّونَ يَ  م َك ِمنأه  َوَلمما ض ِرَب ابأن  َمرأمَيَ َمَثال  ِإَذا قَـوأ ﴿اآليات قالت:  .1
 ن النيب ضرب مثال  أن ظاهرها يدل على أفيها ذكر للصحابة، فكيف يزعم علي مدن 

 ؟ لصحابته
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 َمثَلهم الذي عن يصد وا بعيسىَٰ مث   مثال   قريش كف ار يضرب أن ال ي عَقليقول: " .2
اها: ي عرضون، لذلك قال: غري ن معنأ! أي انه مل يفهم معىن "يصدون"، فتوهم  للنيب " ضربوه
ما يف أمث يعرضوا عنه. يص دون بضم الصاد هي اليت تعين ي عرضون،  ن يضربوا مثال  أمعقول 
ذن املشكلة برمتها سببها عقلية علي مدن اليت ال إفالكلمة هي يِصدون، بكسر الصاد.  اآلية

 تفهم، ومع ذلك تصر على اجملادلة.  

ن قوم النيب مل يضربوا مثال ، لذلك يكرر أنه يعتقد الظاهر من كالم علي مدن ا .3
مث يصدوا عن  ن يضربوا مثال  أن من غري املعقول إالقول بأن النيب هو من ضرب املثل، ويقول 
ٌر أَمأ ه َو َما َضَرب وه  َلَك ِإالم َجَدال  َبلأ ﴿مثلهم، وهذا عجيب. فاآليات تقول:  َوقَال وا أَآهِلَتـ َنا َخيـأ

 6. قال حممد جواد مغنية يف التفسري الكاشف جي اهنم ضربوا مثال  أ، ﴾َخِصم ونَ  ه مأ قـَوأمٌ 
 .(قال املفسرون: ان الذي ضرب ابن مرمي مثال هو عبد اللمه بن الزِبَعرى): 555ص

ليه ع)حمد الحسن أ/ يعلق علي مدن على فقرة أخرى من كالم السيد 34س

اء ومن ثم ان]: (ليه السالمع)هي قوله  (السالم
َ

ش
َ
ْو ن

َ
تقل النص اإللهي إلى القول: ﴿َول

ُفوَن﴾: أي لو نشاء لجعلنا منكم خلفاء 
ُ
ل
ْ
ْرِض َيخ

َ ْ
 ِفي األ

ً
ة

َ
ِئك

َ
ال م مَّ

ُ
َنا ِمنك

ْ
َجَعل

َ
 -ل

صلى هللا )يخلفون هللا سبحانه وتعالى بعد محمد  -كاملالئكة معصومين أنقياء أطهار 

 (عليه وآله
ً
بعد انتقاله إلى املأل األعلى،  (هصلى هللا عليه وآل)، ويخلفون محمدا

، كما أنه سبحانه جعل قبل هذا عيس ى 
ً
عبد  (ليه السالمع)ويخلف بعضهم بعضا

: (ليه السالمع)هللا خليفة هلل في أرضه، فاهلل سبحانه وتعالى قال عن عيس ى 

 
َّ

م﴾ والجعل فيهما واحد، ﴿ِإْن ُهَو ِإال
ُ
َنا ِمنك

ْ
َجَعل

َ
َناُه﴾، ثم قال: ﴿ل

ْ
َعْمَنا ﴿َوَجَعل

ْ
ن
َ
َعْبٌد أ

َبِني ِإْسَراِئيَل 
 
 ِل

ً
ال

َ
َناُه َمث

ْ
ْيِه َوَجَعل

َ
م ....﴾ أي جعل عيس ى َعل

ُ
َنا ِمنك

ْ
َجَعل

َ
اء ل

َ
ش

َ
ْو ن

َ
 َول

 يقتدي به بنو إسرائيل ويتبعونه، ولو شاء هللا  (ليه السالمع)
ً
 وقدوة وقائدا

ً
مثاال

 لجعل منكم خلفاء في هذه األمة تقتدون بهم وتتعلمون منه
ً
م وتتخذونهم مثاال

َبِني ِإْسَراِئيَل﴾ وحقيقة أن   (ليه السالمع)يحتذى به كما جعل هللا عيس ى 
 
 ِل

ً
ال

َ
﴿َمث

ون أنفسهم مفسري القرآن، ويقولون إن  املراد هنا هو  العجب ال ينقض ي ممن يسم 

 منكم"، فلو كان يمكن أن تقلب املعاني بهذه الصورة القبيحة بإضافة ألفاظ 
ً
"بدال
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، ملا بقي للكالم  تغير 
ً
 واإليجاب نفيا

ً
 بحيث يقلب النفي إيجابا

ً
معنى الكالم تماما

 منكم(، هذا كمن يقول إن  
ً
معنى، فكيف لعاقل أن يقول إن  معنى )منكم( هو )بدال

معنى )نعم( هو )ال(، ومعنى )ال( هو )نعم(؟!!! في حين أن  عدَّ فرد من الجن أو اإلنس 

شابهتهم في الطاعة أو نقاء وطهارة باطنه أو الرتقائه بأنه من املالئكة لسبب، كم

معهم في السماوات، قد ذكر في القرآن، فاهلل قد عدَّ إبليس من املالئكة ألنه كان 

 .[قبل أن يعص ي وبحسب ارتقائه في السماوات

 
ً
ها أي المتناع، امتناع حرف كلمة )لو( ألن مردود؛ التفسير ن هذاإ: يعلق قائال  إنَّ

 لم أنه معناه: فإنَّ  ألكرمته( زيد جاء قلنا )لو فإذا غيره، المتناع ش يء امتناع علىٰ  تدل

 قال كما باآلية املراد كان فلو مجيئه وعليه، المتناع زيد إكرام فامتنع أكرمه، فلم يأِت 

"ولو شاء هللا لجعل منكم خلفاء في هذه األمة تقتدون بهم  :وهو إسماعيل، أحمد

 يحتذى به كما جعل هللا عيس ى" لكانت وتتعلمون منهم وتتخذونهم
ً
 تدل اآلية مثاال

 منهم ويتعلم بهم، ُيقتدٰى  األرض في خلفاء يجعل فلم ذلك، يشأ لم هللا تعالىٰ  أن على

 هللا شاء لو  هو: املراد إنَّ  نقول: أن من مناص فال ولهذا .بالضرورة باطل وهذا الناس،

  لجعل تعالىٰ 
ً
 اقتضت ما تعالىٰ  هللا ولكن املالئكة، من األرض في خلفاء منكم بدال

ما من ال اإلنسان، جنس من الخلفاء فجعل ذلك، مشيئته  وقع جنس املالئكة وإنَّ

ه الشنيع الخطأ هذا في إسماعيل أحمد  العربية اللغة بعلوم املعرفة قليل ألنَّ

  وقواعدها،
َّ

 العلم؟ طلبة صغار يعرفه ذلك فإنَّ  وإال

 :الجواب

ومنها رواية الكايف اليت نقلها علي مدن آنفا  ورد فيها  اآليةحتدثت عن الروايات اليت  .1
ي ان املقصود من أبين هاشم( مالئكة يف األرض خيلفون(،  )ولو نشاء جلعلنا منكم )يعين من

يقول ناصر مكارم الشريازي يف  "منكم" هم بنو هاشم. وهذا ما ورد يف تفاسري كثرية، فمثال  
ار مجع من املفسرين تفسريا آخر لآلية، يصبح معىن اآلية على واخت): 81ص 16ج األمثل

 . (أساسه: ولو نشاء جلعلنا أبناءكم مالئكة خيلفونكم يف األرض
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رتِنا على  ""َوَلوأ َنَشاء  )، قوله: 312ص 3وورد يف تفسري الطربسي مجع اجلوامع ج لِق دأ
نَا م "جلَََعلأَنا ِمنك م"َعَجائِب األ موِر    "يف األأرأضِ "خَيأل ف وَنك م  "َمالَِئَكة  "نأك م يا رَِجال أي: َلَولمدأ

نا عيسى من أ نثى من غري فحل، أو: جلعلنا بدال منكم يا بين  كما خيلفكم أوالدكم، كما َولمدأ
فـََليأَت لََنا : يف اآليِة مثل ما يف َقوِل الشماعِر  "ِمنأك م"آدم مالئكة خَيأل ف وَنك م يف األرِض ويك ون  

َزَم َشرأبَة  * م بَـرمدة  باَتتأ على الطمَهَياِن. أو: جلَََعلأَناك م أي ها الَبَشر  مالئكة ، فيك ون  م ن ماِء َزمأ
من باِب التمجريِد، ويك ون  فيِه ِإَشارٌة إىل ق درتِِه على تغيرِي بـ نأيِة الَبَشر إىل بـ نأيِة  "ِمنأك م"

 .(املالئكةِ 

: )قوله تعاىل: )ولو نشاء جلعلنا منكم 117ص 18وقال صاحب تفسري امليزان ج
اآلية متصلة مبا قبلها مسرودة لرفع استبعاد أن يتلبس  مالئكة يف األرض خيلفون( الظاهر أن
فيخلق الطري وحييي املوتى ويكلم  (ليه السالمع)عن عيسى  البشر من الكمال ما يقصه القرآن
املتوسطني يف االحياء واإلماتة والرزق وسائر فيكون كاملالئكة  الناس يف املهد إىل غري ذلك،

مع ذلك عبدا غري معبود ومألوها غري إله فإن هذا النوع من الكمال عند  أنواع التدبري ويكون
 خمتص باملالئكة وهو مالك ألوهيتهم ومعبوديتهم وباجلملة هم حييلون تلبس البشر هبذا الوثنية

أجيب بأن هلل أن يزكي االنسان ويطهره من ف النوع من الكمال الذي خيصونه باملالئكة.
باطن املالئكة فظاهره ظاهر البشر وباطنه باطن امللك  أدناس املعاصي حبي  يصري باطنه

 وخيلفه مثله ويظهر منه ما يظهر من املالئكة(. يعيش يف األرض خيلف مثله

عملت يوجد مجع من املفسرين تعامل مع عبارة "منكم" على أهنا است األقلذن على إ
 شنيع"، و خطأ: "ألقوالهمنكم(، وعليه ليس فقط ال يوجد داع   مبعناها، وليس بضده )بدال  

العلم"، بل ان  طلبة صغار يعرفه "ذلك وقواعدها"، و العربية اللغة بعلوم املعرفة قليل "ألنمه
بقدر ما تكشف عن أزمتهم النفسية واالخالقية تكشف كذلك عن قلة  األقوالهذه 

 اطالعهم.

ن يكون معىن "ولو نشاء جلعلنا منكم" هو "لو نشاء أخربوين كيف ميكن أن واآل .3
 امتناع حرف ن )لو(إ؟ يقول علي مدن:  نفي إىل!؟ كيف ينقلب االثبات  جلعلنا بدال منكم"
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اننا مل جنعل  اآليةذا مل نفهم )منكم( باهنا تعين )بدال منكم( يكون معىن إالمتناع، وبالتايل 
﴿َوَلوأ َنَشاء جلَََعلأَنا تقول:  اآلية! الن  مل نشأ ذلك ألنناخيلفون  األرضة يف منكم مالئك

َرأِض خَيأل ف وَن﴾  ، فعلقت اجلعل على املشيئة.ِمنك م مماَلِئَكة  يف األأ

 وإّنان اهلل مل يشأ؟ مل خيربه خملوق صاحل بالتأكيد، أخرب علي مدن أ: من اآلنالسؤال 
غلوط لكلمة "مالئكة" فهو تومهها تعين تلك املخلوقات املعروفة، حجته قائمة على فهمه امل

وهو من  -ن صاحب امليزان أ ن تعين البشر أنفسهم. بينما عرفنا سابقا  أوبومهه اهنا ال ميكن 
الطالق اصطالح "مالئكة" على بعض البشر.  ذكر معىن وجيها   -مدرسة علي مدن 

 .أبدا  وبالنتيجة ال حجة لعلي مدن 

 ﴾َوَلوأ َأمسأََعه مأ لَتَـَولموأا َوه مأ م عأِرض ونَ ﴿ :شرطية غري امتناعية كقوله تعاىل اآليةيف لو  .4
ن يقال: امتنع التويل المتناع االمساع بل هم متولون على كل حال أذ ال يصح إ [23]األنفال: 

 امسعهم ام مل يسمعهم.

تعمال مجازي / هو يقول: اعتبار كلمة مالئكة بمعنى رجال مطهرون، اس35س

 ؟ للكلمة البد له من قرينة وال وجود للقرينة

  :الجواب

ن املراد من املالئكة هم البشر الصاحلون، فلماذا اطلق أذن يوجد وجه للقول بإجيد، 
ن إموجودة و  ؟ القرينة بالتأكيد وجود للقرنيةال  علي مدن رشاش هجائه. ولكن هل حقا  
"مالئكة منكم" منكم اليت فسرهتا الروايات باهنا عميت عنها عني علي مدن، فقوله تعاىل 

وِإنأ تـَتَـَولموأا ﴿وهي قوله تعاىل:  أخرىتعين بين هاشم قرينة على ان املراد رجال. وهناك قرينة 
ثاَلك مأ  َتبأِدلأ قـَوأما  َغيـأرَك مأ مث م ال َيك ون وا أَمأ . اي ان اهلل يستبدل البشر ببشر [38 :حممد] ﴾َيسأ

 ا  غريكم( وان مل يكونوا مثلهم من جهة االميان، وال يستبدهلم مبالئكة.اخرين، )قوم
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ن تشبيه خلفاء هللا باملالئكة يقتض ي ان يكونوا دونهم الن طبيعة إ/ يقول 36س

 التشبيه تقتض ي ان يكون وجه الشبه في املشبه به اكثر ظهورا منه في املشبه؟

 :الجواب

 دث العكس. قال أبو متام مادحا  أحدهم: ، ففي التشبيه املقلوب حيهذا ليس دائما  

 إقدام عمرو يف مساحة حامت      يف حلم أحنف يف ذكاء إياس

؟ فارجتل  فالتفت له شخص مثل علي مدن، وقال: أتشبه أمري املؤمنني بأجالف العرب
 :أبو متام قائال  

 ال تنكروا ضريب له من د ونه     مثال شرودا يف الندى والباس

 األقل لنوره         مثال من املشكاة والنرباس. فاهلل قد ضرب

ال يقارن بنور  ونور اهلل طبعا  ، "مثل نوره كمشكاة فيها مصباح"يقصد قوله تعاىل: 
 املشكاة.

/ بالنسبة لتفسير "منكم" بانهم بنو هاشم يقول هذا ال يتعارض مع 37س

 تفسيره، أل 
ً
 من بني هاشم، ماذا تقول؟ ن املعنى هو بدال

 :الجواب

ن كفار قريش كانوا سبب إالنزول تقول  أسبابأقول: ما شاء اهلل على الفهم. كتب 
، والروايتان اللتان جاء هبما علي مدن حتدثت عن اعرتاض األعرابيان واملغرية بن اآليةنزول 

ن يتوجه التهديد والتنقيص هلؤالء وليس لبين هاشم، فما أشعبة وعدة من قريش، فاملفروض 
 ؟  يتوجه اخلطاب هلمذنب بين هاشم ل
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عدَّ فرد من ]التالي:  (ليه السالمع)حمد الحسن أ/ بالنسبة لقول السيد 38س

الجن أو اإلنس بأنه من املالئكة لسبب، كمشابهتهم في الطاعة أو نقاء وطهارة باطنه 

أو الرتقائه معهم في السماوات، قد ذكر في القرآن، فاهلل قد عدَّ إبليس من املالئكة 

 قبل أن يعص ي وبحسب ارتقائه في السماوات ُيحسب من املالئكة:  ألنه كان

َبى﴾ 
َ
 ِإْبِليَس أ

َّ
َسَجُدوا ِإال

َ
ِة اْسُجُدوا آِلَدَم ف

َ
ِئك

َ
َمال

ْ
َنا ِلل

ْ
ل
ُ
 ق

ْ
 [.116]طه: ﴿َوِإذ

َبَر وَ 
ْ
َبى َواْسَتك

َ
 ِإْبِليَس أ

َّ
 ِإال

ْ
َسَجُدوا

َ
 آلَدَم ف

ْ
ِة اْسُجُدوا

َ
ِئك

َ
َمال

ْ
َنا ِلل

ْ
ل
ُ
 ق

ْ
اَن ِمَن ﴿َوِإذ

َ
ك

اِفِريَن﴾ 
َ
ك

ْ
ك الجن من هو الذي إبليس . يعلق عليه علي مدن: تشبيه[[34]البقرة: ال

َ
 باملل

 صحيح؟ غير السماوات في املالئكة مع الرتقائه

 :الجواب

فَاعأَترب وا مبَا  ، بعد كالم له: )(ليه السالمع)يف خطبة القاصعة يف هنج البالغة قال علي 
ِهيَد وََكاَن َقدأ َعَبَد اَللمَه ِستمَة آاَلِف َكاَن ِمنأ ِفعأِل اَل َده  َاجلَأ َبَط َعَمَله  اَلطموِيَل َوَجهأ لمِه بِِإبأِليَس ِإذأ َأحأ

نـأَيا أَمأ ِمنأ ِسيِن َاآلأِخَرِة َعنأ ِكربأِ َساَعة  َواِحَدة  َفَمنأ َذا بـَعأَد ِإبأ  َرى َأ ِمنأ ِسيِن اَلدُّ ِليَس َسَنة  اَل ي دأ
لَ  رَجَ َيسأ َنمَة َبَشرا  بَِأمأر  َأخأ ِخَل َاجلأ َها م  َعَلى اَللمِه مبِثأِل َمعأِصَيِتِه َكالم َما َكاَن اَللمه  س بأَحانَه  لِي دأ  ِبِه ِمنـأ

َرأِض َلَواِحدٌ  ِل اَلسمَماِء َوَاألأ َمه  يف أَهأ  (.َمَلكا  ِإنأ ح كأ

 ؟ م نصدق علي مدنأهل نصدقه، كان ملكا ، ف  إبليسن إيقول  (ليه السالمع)فعلي 

لهذا أتم ]حمد الحسن، هي التالية: أ/ فقرة أخرى من كالم السيد 39س

ْسَتِقيٌم﴾، سبحانه بقوله:   مُّ
ٌ
ا ِصَراط

َ
ِبُعوِن َهذ  ِبَها َواتَّ

ُرنَّ
َ
ْمت

َ
 ت

َ
ال

َ
اَعِة ف لسَّ

 
ٌم ِل

ْ
ِعل

َ
ُه ل ﴿َوِإنَّ

م﴾
ُ
َنا ِمنك

ْ
َجَعل

َ
صلى )ي نقل بنص وصية محمد والذ - أي إن  هذا الجعل اإللهي ﴿ل

. [ِعلٌم يعرف به دين هللا الحق إلى يوم القيامة -الوحيدة ليلة وفاته  (هللا عليه وآله

ما بعيد، من وال قريب من ال اآلية ظاهر عليه يدلُّ  يعلق عليها علي مدن: ال  هو وإنَّ

ه تحتمل، ال ما لآلية تحميل   :قوله في الضمير جعل فإنَّ
 
ٌم ِل

ْ
ِعل

َ
اَعِة" يعود"وإنه ل  علىٰ  لسَّ

د مصدر   وهذا الَجْعل، قوله: "لجعلنا منكم" وهو من متصيَّ
ً
ه إلىٰ  مضافا  دليل ال أنَّ

؛ يكون  اآلية حينئٍذ  معنىٰ  فإنَّ  عليه،
ً
ة جعل إنَّ  اآلية: معنىٰ  يصبح إذ فاسدا  األئم 
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 واملراد العالمة، بالعلم: املراد ألنَّ  باطل؛ معنىٰ  وهذا الساعة، قيام علىٰ  عالمة واملهديين

ة وجعل القيامة، يوم هو بالساعة  هو كما الساعة عالمات من عالمة يكون  ال األئم 

 واضح؟

 :اجلواب

َوَلوأ َنَشاء جلَََعلأَنا ِمنك م مماَلِئَكة  ﴿اليت قبلها وردتا هكذا:  واآليةاآلية اليت يناقشها،  .1
َرأِض خَيأل ف وَن  َتِقيمٌ َوِإنمه  َلِعلأٌم لِّ  يف األأ . وقد ﴾لسماَعِة َفاَل مَتأتَـر نم هِبَا َواتمِبع وِن َهَذا ِصرَاٌط مُّسأ

َرأِض خَيأل ف ونَ ﴿ن معىن أعلمنا  ن جنعل منكم أ، هو ﴾َوَلوأ َنَشاء جلَََعلأَنا ِمنك م مماَلِئَكة  يف األأ
، وعليه (السالم مليهع)واملهديون  األئمةخلفاء هلل يف أرضه، وهؤالء كما دلت الروايات هم 

 اآليةعلى اجلعل فهو املفرد الوحيد يف  ن يكون ضمري املفرد املتصل يف )إنه( عائدا  أ يصح جدا  
 السابقة. 

 ال األئم ة وجعل القيامة يوم هو بالساعة واملراد العالمة، بالعلم: املراد ألنم )أما قوله:  .2
ح، إذ املقصود من القيامة هي ، فغري صحي(واضح هو كما الساعة عالمات من عالمة يكون

 . (ليه السالمع)ي قيامة القائم أالقيامة الصغرى، 

أي ]التالي:  (عليه السالم)الحسن حمد أ/ يعلق علي مدن على قول السيد 40س

م﴾إن  هذا الجعل اإللهي 
ُ
َنا ِمنك

ْ
َجَعل

َ
صلى هللا )والذي نقل بنص وصية محمد  - ﴿ل

، [لٌم يعرف به دين هللا الحق إلى يوم القيامةعِ  -الوحيدة ليلة وفاته  (عليه وآله

 الالم جعل من فيه ما مع داللة، عليه قوله تعالى: "لعلم للساعة" بأي   يدل بقوله: )ال

 بهذا اللغة في تأتي ال املفتوحة املفردة والالم الغاية، )إلى( النتهاء بمعنىٰ  في )للساعة(

ه كما غير، ال للتوكيد هنا وهي املعنى، رق أنَّ م(، صفة دَّ
ْ
 دين به وهي )ُيعَرف لكلمة )ِعل

 بدَّ  فال وعليه .قرينة أي   عليه تقم ولم دليل، أي   عليه يدل لم التقدير وهذا الحق(، هللا

ا وعالماتها، أشراط الساعة من ش يء في "وإنه" علىٰ  الضمير يعود أن  في مذكور  سابق إمَّ

رين، مشهور  قال ، كما(ليه السالمع)مريم  بن عيس ىٰ  وهو اآلية ِ
 الضمير يعود أو املفس 

 أحمد قاله ما الزم إن ويقول: )ثم   .املباركة( اآليات سياق من يفهم آخر ش يء على

ة جعل أنَّ  من إسماعيل ين األئم   أنَّ  القيامة يوم إلىٰ  الحق هللا دين به ُيعَرف ِعلٌم  واملهدي 
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 لم إسماعيل أحمد زمان إلى (صلى هللا عليه وآله)هللا  زمان رسول  من املسلمين كل  

هم الحق؛ هللا دين يعرفوا ين، يؤمنوا فلم الجعل، هذا إليهم لم يصل ألنَّ  ولم باملهدي 

ين من غيره وال هذا إسماعيل أحمد يعرفوا  عن إسماعيل أحمد يفصح لم الذين املهدي 

  ! اآلن أسمائهم حتىٰ 
ً
ة َجْعل بأن القول  أنَّ  إلىٰ  مضافا ين األئم  م واملهدي 

ْ
 ِعل

ً
دين  به ُيعَرف ا

هام يستلزم القيامة يوم إلىٰ  الحق   هللا ة ات  في  بالتقصير (السالم مليهع)البيت  أهل أئم 

ين ذكر أخفوا حيث ومواليهم، لشيعتهم الحق   الدين بيان  ولم عشر، االثني املهدي 

وا بل أسماءهم، لهم يذكروا ة متواترة كثيرة روايات في نص   فقط(؟ عشر اثنا أن األئم 

 :الجواب

 والالم الغاية، )إىل( النتهاء مبعىنَٰ  يف )للساعة( الالم جعل من فيه ما مع"قوله:  .1
هذيان حقيقي فالالم يف  "غري ال للتوكيد هنا وهي املعىن، هبذا اللغة يف تأيت ال املفتوحة املفردة

كيد أغرب ما )للساعة( جمرورة، ويصح اعتبارها النتهاء الغاية بكل تأكيد، والقول بأهنا للتو 
 ميكن ان ي سمع يف هذا اجملال.

قيامة القائم هو اجلعل املنقول  أويوم القيامة الصغرى  إىلالذي ي عرف به دين اهلل  .2
يوم  إىلبوصية رسول اهلل ص يف ليلة وفاته. فهذه الوصية وحدها تغطي املساحة الزمنية املمتدة 

والتعريف به. وعليه فهذه العلم املودع  ولاألالقيامة الصغرى، النفرادها بالنص على املهدي 
يف الوصية ي عرف بالتأكيد بدين اهلل، فكيف يقول هذا الشخص بانه ال يوجد دليل وال قرينة 

 ؟! على هذه الداللة

 يعود أو ،ن يعود الضمري يف "إنه" على سابق مذكور يف اآلية،أما قوله بضرورة أ .3
فإن عيسى الذي اقرتحه مل يذكر يف  املباركة، ياتاآل سياق من يفهم آخر شيء على الضمري

 السابقة. اآليةن ذكرنا يعود على اجلعل املذكور يف أاآلية، والضمري يف "إنه" كما سبق 

 به ي عَرف ِعلمٌ  واملهدي ني األئم ة جعل أنم  من إمساعيل أمحد قاله ما الزم ما قوله: "إنأ .4
 إىل (صلى اهلل عليه وآله)اهلل  زمان رسول من املسلمني كل   أنم  القيامة يوم إىلَٰ  احلق اهلل دين
م احلق؛ اهلل دين يعرفوا مل إمساعيل أمحد زمان  يؤمنوا فلم اجلعل، هذا إليهم مل يصل ألهنم
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قال  (ليه السالمع)املهدي ني"، فجوابه: انه  من غريه وال هذا إمساعيل أمحد يعرفوا ومل باملهدي ني،
وقت قيام القائم،  إىلية املباركة هو العلم الذي يعرف به دين اهلل ن اجلعل املنقول بالوصإ

النصوص التشخيصية ال ت عر ف بدين اهلل احلق، غاية  أووليس معىن هذا ان غريها من الوصايا 
وقت القيامة  إىلوصية ليلة الوفاة متتاز عن غريها باهنا تعصم من الضالل  أن األمرما يف 

املهديني الذي سيمتحن الناس به يف هذا الوقت.  بأولوالتعريف الصغرى النفرادها بالنص 
زمن  إىلن يصل الوقت أ إىلذن دين اهلل معروف من خالل هذه الوصية ومن خالل غريها، إ

الوحيدة اليت ت عر ف حبجة ذلك الزمن  ألهناالقيامة الصغرى فتنفرد وصية الوفاة عن سواها، 
 املهديني. أولوهو 

يوم  إىلالزمان  أولن اجلعل مل يصل، بينما الوصية معروفة من إ والعجيب انه يقول
حيني موعد   أناجلميع سيعرفها قبل  أنباقي املهديني فالشك يف  أمساء أماالناس هذا. 
 فاعرفوا موضوع امتحانكم. اآلن أمااالمتحان هبم، 

 .ئمةباألامتحاهنم  وإّناالسابقة فهم غري ممتحنني باملهديني،  األزمانوخبصوص 

 يوم إىلَٰ  احلق   دين اهلل به ي عَرف ِعلأما   واملهدي ني األئم ة َجعأل بأن القول ما قوله: "انم أ .5
ام يستلزم القيامة  لشيعتهم احلق   الدين يف بيان بالتقصري (السالم مليهع)البيت  أهل أئم ة اهت 

 يف نص وا بل ءهم،أمسا هلم يذكروا ومل عشر، االثين املهدي ني ذكر أخفوا حي  ومواليهم،
مل يقصروا فقد ذكروا  األئمةن إفقط"، فجوابه:  عشر اثنا أن األئم ة متواترة كثرية روايات

فقد سبق  األمساءما ما يتعلق أاملهديني مبا يكفي من الروايات، ولكن املعاندين هم املقصرون. 
 االثين عشر فقط. األئمةاجلواب، ومثله زعمه الكاذب عن ذكر 

املهديين  أسماءكز في اكثر من موضع من كتابه على مسألة ذكر / هو ير 41س

  أسماءهمويقول ان من الالزم ان يذكر النبي 
ً
  وانه لم ير سببا

ً
لعدم ذكر  صحيحا

ال القليل، مع ان هذه املسألة مهمة كان ينبغي إفي وصيٍة ال يعلم بها  ألسمائهمالنبي 

 لى كل احد؟التأكيد عليها في كل املشاهد حتى تقوم الحجة ع

 :الجواب
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، لقد هزلت حىت استامها كل مفلس، وصار كل من هب ودب يتكلم يف لألسف .1
العقائد وحيدد للناس دينهم حبسب ما يهوى ويطيب له، وال عتب على النكرات ولكن العتب  

 كل العتب على من يطبع هلم سفاسفهم، وعلى من ميدهم يف طغياهنم يعمهون.

وحكمته، ويرى بنظره  (صلى اهلل عليه وآله)ى رسول اهلل اآلن هذا الصلف يعرتض عل
جم رسول اهلل أاملنحرف  املهديني، وان  أمساءبيته عن ذكر  أهل أون ال وجود لسبب حىت حي 
 !  تذكر أمساؤهم أنمن الالزم 

هذه املسألة مهمة كان ينبغي ؟ يقول: "ان  الزم، وملاذا هو الزم األمرمن قال بأن هذا 
 !   ها يف كل املشاهد حىت تقوم احلجة على كل احد"التأكيد علي

خر آن تقام على من حضر امتحاهنم، واالمتحان باملهديني وقته أاحلجة البد  :أقول
ن أالزمان، أي زمننا هذا. ومسألة االرتباط بني قيام احلجة وحضور وقت االمتحان سبق 

احلاجة" اليت نقلها علي مدن  ناقشناها عند الكالم على فكرهتم عن تأخري "البيان عن وقت
ال ال إعن الشيخ البياضي، لكن علي مدن يعيد املسألة ألنه مل يفهم ما نقله عن البياضي، و 

موجب لتكرار نفس املسألة. سأنقل نصا للشيخ الصدوق يبني ان العلماء العاملني يعرفون 
 جيدا االرتباط بني قيام احلجة وحضور االمتحان:

اثنا عشر والثاين  (السالم مليهع): )إن عدد األئمة 77لدين صقال الشيخ يف كمال ا
قسطا وعدال، مث يكون بعده ما يذكره من كون إمام بعده أو قيام  عشر هو الذي ميأل األرض
باثين عشر إماما اعتقاد كون ما يذكره الثاين  باإلقراريف ذلك إال  القيامة ولسنا مستعبدين

 بعده(. (ليه السالمع)عشر 

املهدي  اإلمامالصدوق يقول اهنم يف وقتهم غري مستعبدين مبعرفة ما يكون بعد الشيخ 
 االثين عشر. باألئمةو مستعبدون أّنا هم ممتحنون إو  (ليه السالمع)

ذن ال وجه ملا يزعمه علي مدن، وليس هذا حسب، بل ان الصحيح هو ان الناس إ .2
زمانه مات ميتة  إماممات ومل يعرف من مام زماهنم، لذلك ورد: )إممتحنون مبعرفة  دائما  
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وهو  اإلميانرجل وذلك الرجل هو اليقني وهو  ن الدين واصل الدين هوإ(، وورد: )جاهلية
عرف اهلل ومن أنكره أنكر اهلل ودينه ومن جهله جهل اهلل  أمته وأهل زمانه فمن عرف إمام

 (.ودينه وحدوده وشرايعه

مل يكونوا يعرفون اسم  األئمة صحابأن خل ص أهناك روايات كثرية تدل على  .3
قصروا يف  (السالم مليهع)ميتنعون عن اخبارهم بامسه، فهل يعين هذا اهنم  األئمةالقائم، وان 

 ؟  التبليغ، وهل يقدح بشيء من حكمتهم

دخلت على  (ليه السالمع)عن أيب خالد الكابلي، قال: )ملا مضى علي بن احلسني 
، فقلت له: جعلت فداك، قد عرفت انقطاعي إىل أبيك، (المليه السع)حممد بن علي الباقر 

قلت: جعلت فداك،  صدقت يا أبا خالد، فرتيد ماذا ؟وأنسي به، ووحشيت من الناس، قال: 
لقد وصف يل أبوك صاحب هذا األمر بصفة لو رأيته يف بعض الطرق ألخذت بيده. قال: 

سألتين واهلل يا أبا أعرفه بامسه. فقال: قلت: أريد أن تسميه يل حىت فرتيد ماذا يا أبا خالد؟ 
خالد عن سؤال جمهد، ولقد سألتين عن أمر ما كنت حمدثا  به أحدا ، ولو كنت حمدثا  به أحدا  

عرفوه حرصوا على أن  (السالم اليهع)! ولقد سألتين عن أمر لو أن بين فاطمة  حلدثتك
 .(1) (يقطعوه بضعة بضعة

 قل روايات تتحدث عن االثني عشر / هو بعد كالمه الذي تقدم ين42س
ً
، إماما

 هم االثنا عشر فقط، وال وجود للمهديين؟ األئمةن إن يقول أيريد منها 

 :الجواب

ال وجود لكلمة "فقط" يف الروايات، وهو يكذب من هذه اجلهة، بل حىت لو  طبعا   .1
، اإلضايفالقصر  وإّناو القصر احلقيقي، أوجدت مثل هذه الكلمة فلن تكون هلا داللة احلصر 

 ن وضحنا هذه املسألة. أوقد سبق 

                                                           

 .300 – 299الغيبة للنعماني: ص -1
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االثين عشر، فهذه ال ينكرها  األئمةليست املسألة انه توجد روايات تدل على  .2
؟ هذا ما حياول الفرار  ما هو موقف علي مدن واضرابه من روايات املهديني املتواترة وإّناحد، أ

وباحلدي  عن رواية الوصية وحدها تارة االثين عشر تارة،  األئمةمنه، باحلدي  عن روايات 
، وكأهنا هي وحدها اليت تثبت املهديني، وبالكذب تارة ثالثة بان روايات املهديني غري أخرى
 متواترة.

ن الوصية التي رواها الشيخ الطوس ي في كتاب أننا نصر على إ/ يقول 43س

تعددة مشتملة الغيبة هي الوصية الوحيدة، وال وصية غيرها، ويقول هناك روايات م

لم يرد فيها ذكر املهديين. ونقل  (صلى هللا عليه وآله)على وصايا أخرى لرسول هللا 

عن عيس ى بن  281ص 1روايات في هذا الصدد، منها ما رواه الكليني في الكافي ج

تين: وجود على تدلُّ  الرواية املستفاد، ويعلق عليها قائال: "وهذه ة وصي   أمالها وصي 

ها (عليه السالم)املؤمنين  أمير علىٰ  (هللا عليه وآله صلى)هللا  رسول 
َّ
 ليلة قبل كانت ولعل

خرٰى  الوفاة،
ُ
ة أ   هللا عند من نزلت ووصي 

ً
  كتابا

ً
ال ها مسجَّ

َّ
 النبي  وهذا يبطل وفاة قبيل لعل

عيه ما ة أن من إسماعيل أحمد يدَّ  كتاب )الغيبة( الطوس ي في الشيخ ذكرها التي الوصي 

ة هي هللا". وينقل كذلك الرواية التي يرويها الطوس ي في االمالي  لرسول  حيدةالو  الوصي 

وما بعدها عن أبي الجارود زياد بن املنذر، ويقول انها مشتملة على وصية  600ص

 ؟أخرى 

 :الجواب

مل يأمر بكتابة كتاب يف ليلة  (صلى اهلل عليه وآله)الذي نقوله هو ان رسول اهلل  .1
يوم القيامة سوى  إىلمن الضالل إذا متسكت به  األمةالذي يعصم  وفاته ويصفه بأنه الكتاب

 الرواية اليت ينقلها الشيخ الطوسي يف غيبته. 

، فعلي مدن أخرىوصايا  (صلى اهلل عليه وىله)وال نقول انه مل تصدر عن رسول اهلل 
 ذن كذاب أشر بنسبته القول الذي ذكرته لنا.إ
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يوم القيامة، وهل تتعارض  إىلمن الضالل  األمةهل هذه الوصايا اليت ذكرها تعصم  .2
 ؟ لننظر فيها: رواية الوصية اليت ينقلها الشيخ طوسي أومع روايات املهديني، 

  رواية الكايف: .أ

 ماليهع)قال: حدثين موسى بن جعفر  ،)عن عيسى بن املستفاد أيب موسى الضرير
كاتب الوصية   (ليه السالمع)منني قال: قلت أليب عبد اهلل: أليس كان أمري املؤ  ،(السالم

 (السالم مليهع)اململي عليه وجربئيل واملالئكة املقربون  (صلى اهلل عليه وآله)ورسول اهلل 
قد كان ما قلت ولكن حني نزل برسول  ،مث قال: يا أبا احلسن ؟ قال: فأطرق طويال   شهود
، نزل به جربئيل مع مسجال   ابا  ، نزلت الوصية من عند اهلل كتاألمر (صلى اهلل عليه وآله)اهلل 

أمناء اهلل تبارك وتعاىل من املالئكة، فقال جربئيل: يا حممد مر بإخراج من عندك إال وصيك، 
فامر النيب  - (ليه السالم)عيعين عليا  -ليقبضها منا وتشهدنا بدفعك إياها إليه ضامنا هلا 

، وفاطمة فيما بني (ليه السالم)ع ا  بإخراج من كان يف البيت ما خال علي (صلى اهلل عليه وآله)
هذا كتاب ما كنت عهدت : السرت والباب، فقال جربئيل: يا حممد ربك يقرئك السالم ويقول

إليك وشرطت عليك وشهدت به عليك وأشهدت به عليك مالئكيت وكفى يب يا حممد 
هو السالم فقال يا جربئيل ريب  (صلى اهلل عليه وآله)، قال: فارتعدت مفاصل النيب شهيدا  

ومنه السالم. وإليه يعود السالم صدق عز وجل وبر، هات الكتاب ، فدفعه إليه وأمره بدفعه 
! هذا عهد  ، فقال: يا عليحرفا   فقال له: أقرأه، فقرأه حرفا   (ليه السالم)عإىل أمري املؤمنني 

يه ل)عريب تبارك وتعاىل إيل شرطه علي وأمانته وقد بلغت ونصحت وأديت ، فقال علي 
وأنا أشهد لك ]بأيب وأمي أنت[ بالبالغ والنصيحة والتصديق على ما قلت ويشهد  (السالم

: وأنا لكما على ذلك من (ليه السالم)عجربئيل : لك به مسعي وبصري وحلمي ودمي، فقال
يا علي أخذت وصييت وعرفتها وضمنت هلل : (صلى اهلل عليه وآله)الشاهدين فقال رسول اهلل 

نعم بأيب أنت وأمي علي ضماهنا وعلي اهلل : (ليه السالم)عا فيها، فقال علي ويل الوفاء مب
: يا علي إين أريد ان اشهد (صلى اهلل عليه وآله)عوين وتوفيقي على أدائها، فقال رسول اهلل 
صلى اهلل )نعم أشهد، فقال النيب  (ليه السالم)ععليك مبوافايت هبا يوم القيامة. فقال علي 
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جربئيل وميكائيل فيما بيين وبينك اآلن ومها حاضران معهما املالئكة املقربون  : إن(عليه وآله
اشهدهم، فأشهدهم رسول  -بأيب أنت وأمي  -ألشهدهم عليك، فقال: نعم ليشهدوا وأنا 

فيما أمر اهلل  (ليه السالم)عوكان فيما اشرتط عليه النيب بأمر جربئيل  (صلى اهلل عليه وآله)اهلل 
له: يا علي تفي مبا فيها من مواالة من واىل اهلل ورسوله والرباءة والعداوة ملن  عز وجل أن قال

عادى اهلل ورسوله والرباءة منهم على الصرب منك ]و[ على كظم الغيظ وعلى ذهاب حقك 
: (ليه السالم)عوغصب مخسك وانتهاك حرمتك؟ فقال: نعم يا رسول اهلل فقال أمري املؤمنني 

يقول للنيب: يا حممد عرفه أنه  (ليه السالم)عالنسمة لقد مسعت جربئيل  والذي فلق احلبة وبرأ
وعلى أن ختضب حليته  (صلى اهلل عليه وآله)ينتهك احلرمة وهي حرمة اهلل وحرمة رسول اهلل 

: فصعقت حني فهمت الكلمة من (ليه السالم)عمن رأسه بدم عبيط قال أمري املؤمنني 
نعم قبلت ورضيت وإن انتهكت احلرمة : وقلت األمني جربئيل حىت سقطت على وجهي

وعطلت السنن ومزق الكتاب وهدمت الكعبة وخضبت حلييت من رأسي بدم عبيط صابرا 
فاطمة واحلسن واحلسني  (صلى اهلل عليه وآله)حمتسبا أبدا حىت أقدم عليك، مث دعا رسول اهلل 

لوصية خبواتيم من ذهب، مل وأعلمهم مثل ما أعلم أمري املؤمنني، فقالوا مثل قوله فختمت ا
، فقلت أليب احلسن عليه السالم: بأيب أنت (ليه السالم)عمتسه النار ودفعت إىل أمري املؤمنني 
؟ فقال: سنن اهلل وسنن رسوله، فقلت: أكان يف الوصية  وأمي أال تذكر ما كان يف الوصية
، حرفا   ، وحرفا  شيئا    شيئا  ؟ فقال: نعم واهلل (ليه السالم)عتوثبهم وخالفهم على أمري املؤمنني 

أما مسعت قول اهلل عز وجل: "إنا حنن حنيي املوتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شئ 
ألمري املؤمنني وفاطمة  (صلى اهلل عليه وآله)؟ واهلل لقد قال رسول اهلل  أحصيناه يف إمام مبني"

؟ فقاال: بلى وصربنا على  ه: أليس قد فهمتما ما تقدمت به إليكما وقبلتما(ليهما السالم)ع
 (.ما ساءنا وغاظنا

وليس تكليف األمة، فال تعارض بينها وبني رواية  األئمةذن فيها تكليف إهذه الوصية 
على دين  الوصية املقدسة، بل اهنا تؤكد رواية الوصية املقدسة، ولو كان علي مدن حريصا  

، أي قبل الرواية اليت نقلها 279ص 1الناس لذكر الرواية املروية يف نفس كتاب الكايف ج
 بصفحتني، فهي توضح االمر جبالء:
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، مل : إن الوصية نزلت من السماء على حممد كتابا  قال ،(ليه السالمع) )عن أيب عبد اهلل
: (ليه السالم)عكتاب خمتوم إال الوصية، فقال جربئيل  (صلى اهلل عليه وآله)ينزل على حممد 

: أي (صلى اهلل عليه وآله)أهل بيتك، فقال رسول اهلل  يا حممد هذه وصيتك يف أمتك عند
ليه )ع؟ قال: جنيب اهلل منهم وذريته، لريثك علم النبوة كما ورثه إبراهيم  أهل بييت يا جربئيل

وذريتك من صلبه، قال: وكان عليها خواتيم قال: ففتح  (ليه السالم)عومرياثه لعلي  (السالم
اخلامت الثاين  (ليه السالم)عمضى ملا فيها مث فتح احلسن و  اخلامت األول (ليه السالم)ععلي 

اخلامت الثال   (ليه السالم)عتويف احلسن ومضى فتح احلسني  ومضى ملا أمر به فيها، فلما
وتقتل واخرج بأقوام للشهادة، ال شهادة هلم إال معك، قال: ففعل  فوجد فيها أن قاتل فاقتل

قبل ذلك، ففتح  (ليهما السالم)عي بن احلسني مضى دفعها إىل عل ، فلما(ليه السالم)ع
 ..اخل(.اخلامت الرابع فوجد فيها أن اصمت وأطرق ملا حجب العلم 

 أما رواية امايل الشيخ الطوسي، فهي التالية:

)عن أيب اجلارود زياد بن املنذر، عن حممد بن علي، وعن زيد بن علي، كالمها عن 
عليهم أيب طالب ) بن علي، عن أبيه علي بنأبيهما علي بن احلسني، عن أبيه احلسني 

كان رأسه يف  ملا ثقل رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( يف مرضه الذي قبض فيه(، قال: السالم
بني يديه، يذب عنه  حجري والبيت مملوء من أصحابه، من املهاجرين واألنصار، والعباس

ويفيق ساعة، مث وجد  عليه ساعةبطرف ردائه، فجعل رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( يغمى 
وصييت يف أهلي ويف أزواجي،  خفة، فأقبل على العباس، فقال: يا عباس، يا عم النيب، اقبل

العباس: يا نيب اهلل، أنا شيخ ذو عيال كثري، غري  واقض ديين، واجنز عدايت وأبرئ ذميت. فقال
لو صرفت ذلك عين إىل السحاب اهلاطل والريح املرسلة، ف ذي مال ممدود، وأنت أجود من

فقال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(: أما إين سأعطيها من يأخذها  من هو أطوق له مين.
مثل ما تقول، يا علي هاكها خالصة ال حياقك فيها أحد، يا علي اقبل  حبقها، ومن ال يقول

ال علي ق مواعيدي وأد ديين، يا علي اخلفين يف أهلي، وبلغ عين من بعدي. وصييت وأجنز
فلم أقدر أن  )عليه السالم(. فلما نعى إيل نفسه، رجف فؤادي وألقي علي لقوله البكاء،
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وقد خنقتين العربة،  ؟ قال: فقلت، أجيبه بشئ، مث عاد لقوله فقال: يا علي، أو تقبل وصييت
فقال )صلى اهلل عليه وآله(: يا بالل ائتين بسوادي،  ومل أكد أن أبني. نعم، يا رسول اهلل.

مث قال: يا علي، قم فاقبض  (أخرى أشياءالفضول ... )وذكر  ائتين بذي الفقار، ودرعي ذات
يف البيت، لكيال ينازعك أحد من  ؟ ومد إصبعه، وقال: يف حياة مين، وشهادة من هذا

استودعت ذلك مجيعا منزيل. فقال: يا علي  بعدي، فقمت وما أكاد أمشي على قدم حىت
صدري. قال علي )عليه السالم(: فلقد رأيت رسول اهلل  إىل أجلسين، فأجلسته وأسندته

وهو يقول يسمع أقصى أهل البيت وأدناهم: إن  ،)صلى اهلل عليه وآله( وإن رأسه ليثقل ضعفا  
أهلي علي بن أيب طالب، يقضي ديين، وينجز موعدي، يا  أخي ووصيي ووزيري وخليفيت يف

، وال ختالفوا أمره فتضلوا، وال حتسدوه وترغبوا يا  عبد املطلب، ال تبغضوا عل بين هاشم، يا بين
 فتكفروا، أضجعين يا علي، فأضجعته فقال: يا بالل ائتين بولدي احلسن واحلسني، عنه

علي  قالفانطلق فجاء هبما فأسندمها إىل صدره، فجعل )صلى اهلل عليه وآله( يشمهما. 
فذهبت آلخذمها  -: يعين أكرباه قال أبو اجلارود -فظننت أهنما قد غماه (: عليه السالم)

فسيلقيان من بعدي  عنه، فقال: دعهما يا علي يشماين وأمشهما، ويتزودا مين وأتزود منهما،
 (.وصاحل املؤمنني أمرا عضاال، فلعن اهلل من خييفهما، اللهم إين أستودعكهما

ب ومل عبد املطل وصية شفوية، موجهة لبين هاشم، وبين -كما تالحظون   -هذه الرواية 
 .(عليه السالم)سوى علي  األوصياءتذكر من 

: (عليه السالم)/ يعلق على الفقرة التالية التي كتبها السيد أحمد الحسن 44س

م﴾ ]
ُ
َنا ِمنك

ْ
َجَعل

َ
صلى هللا )والذي نقل بنص وصية محمد  -إن  هذا الجعل اإللهي ﴿ل

إلى يوم القيامة، أي  ِعلٌم يعرف به دين هللا الحق - الوحيدة ليلة وفاته (عليه وآله

  (صلى هللا عليه وآله)كما وصفه رسول هللا 
ً
بأنه كتاب عاصم من الضالل أبدا

اَعِة﴾، وهللا يقول هو كذلك فال تشكوا بأنه عاصم لكم من  لسَّ
 
ٌم ِل

ْ
ِعل

َ
ُه ل ﴿َوِإنَّ

االنحراف والضالل عند ساعة القيامة الصغرى وظهور من يحتج بهذا النص، فمن 

ص فهو صاحبه وإال ملا صحَّ أن يوصف النص بأنه عاصم من الضالل يحتج بهذا الن

 من هللا أن يدعيه الكاذبون املبطلون حتى 
ً
ملن تمسك به، فلو لم يكن محفوظا
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 وإغراًء للمكلفين باتباع 
ً
يدعيه صاحبه لكان وصفه بأنه عاصم من الضالل كذبا

. [م املطلق سبحانهالباطل، وهذا أمر ال يصدر من العالم الصادق القادر الحكي

 
ً
ة بين خلط إسماعيل : "ان أحمديعلق علي مدن قائال صلى هللا عليه )هللا  رسول  وصي 

ة ان يكتبه لهذه (صلى هللا عليه وآله)النبي   الذي أراد الكتاب وبين (وآله  كيال األمَّ

، بعده من تضل  
ً
ه أبدا ة في يرد لم فإنَّ كتاب  الطوس ي في الشيخ رواها التي رواية الوصي 

ة وصف هذه (صلى هللا عليه وآله))الغيبة( أن النبي  ها الوصي  ة عاصمة بأنَّ مَّ
ُ
 لهذه األ

ة عاصمة تكون  كيف إذ الضالل؛ من مَّ
ُ
ة وهي الضالل من لأل ة وصي   فيها يرد لم خاص 

ة، خطاب  ومشتملة مظلم، ضعيف بسند مروية كونها للناس، مع عام   تكليف أو لألمَّ

خر وعبارات يحة،صح غير عبارات علىٰ 
ُ
 للروايات مخالفة وكونها املعنٰى، واضحة غير أ

النبي   أراد الذي اآلخر الكتاب فقط بخالف عشر اثني في األئمة حصرت التي املتواترة

اب بن عمر فحال الخميس، في يوم للناس يكتبه أن
 
النبي   فإنَّ  كتابته، وبين بينه الخط

ة بأنَّ  وصفه ؛ هبعد تضل   ال بسببه األمَّ
ً
ه أبدا ه كتاب ألنَّ ة إلىٰ  موجَّ  وغير املسلمين، عام 

نين، بأشخاص مخصوص  على املسلمين عموم اطالع كتابته من األساس والغاية معيَّ

ون  ال فإنهم به أخذوا إن ما
 
 أبدا؟ يضل

 :الجواب

ن يهزم احلق، وي فشل قضية اهلل عز وجل، وخاب فأله. أهذا يظن انه بشيطنته ميكن  .1
معينني، ومل يرد فيها خطاب لالمة،  بأشخاصيصف الوصية املقدسة بأهنا خمصوصة  انظر هو

انه قبل وريقات من قوله  إىلن اآل اإلشارةود أنين أال إوعلى الرغم من ان هذا غري صحيح 
هذا ذكر وصية خاصة لرسول اهلل ص هي وصيته لبين هاشم وعبداملطلب يريد منها النقض 

  ة.على رواية الوصية املقدس

يف  (صلى اهلل عليه وآله)ن وصية رسول اهلل إعلي مدن من خالل كالمه هذا يقول  .2
بأن من متسك هبا  (صلى اهلل عليه وآله)ليلة وفاته ليست هي الوصية اليت وصفها رسول اهلل 

ليه ع)، فقد ورد قول أمري املؤمنني (ليه السالمع)بدا ، وهذا الكالم يكذبه علي ألن يضل 
صلى اهلل )ألست قد شهدت رسول اهلل : )211طلحة يف كتاب سليم بن قيس صل (السالم
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األمة وال ختتلف، فقال صاحبك ما  حني دعا بالكتف ليكتب فيها ما ال تضل (عليه وآله
قال: بلى، قد  تركها ؟ مث (صلى اهلل عليه وآله)قال: )إن نيب اهلل يهجر( فغضب رسول اهلل 

وبالذي  (صلى اهلل عليه وآله)م أخربين بذلك رسول اهلل فإنكم ملا خرجتقال:  شهدت ذاك.
وأن يشهد عليها العامة . فأخربه جربائيل: )أن اهلل عز وجل قد علم من  أراد أن يكتب فيها
ما أراد أن يكتب يف الكتف وأشهد  والفرقة(، مث دعا بصحيفة فأملى علي   األمة االختالف

 (.ادثالثة رهط: سلمان وأبا ذر واملقد على ذلك

: )عن سليم بن قيس، قال: مسعت سلمان يقول: 399 - 398ويف كتاب سليم ص
صلى اهلل ) بعد ما قال ذلك الرجل ما قال وغضب رسول اهلل - (ليه السالمع)مسعت عليا  
عن الذي كان أراد أن  (صلى اهلل عليه وآله)أال نسأل رسول اهلل :  -ودفع الكتف  (عليه وآله

فسكت حىت إذا قام من يف  كتبه مل يضل أحد ومل خيتلف اثنان ؟  يكتب يف الكتف مما لو
وذهبنا نقوم أنا وصاحيب أبو ذر  (السالم مليهع)البيت وبقي علي وفاطمة واحلسن واحلسني 

صلى اهلل عليه ). فأراد أن يسأل رسول اهلل إجلسوا: (ليه السالمع)واملقداد، قال لنا علي 
وأن اهلل قد قضى ... "فقال:  (صلى اهلل عليه وآله) وحنن نسمع، فابتدأه رسول اهلل (وآله

الفرقة واالختالف على أميت من بعدي، فأمرين أن أكتب ذلك الكتاب الذي أردت أن أكتبه 
. فأتى هبا، فأملى عليه أمساء "يف الكتف لك وأشهد هؤالء الثالثة عليه، ادع يل بصحيفة

صلى اهلل عليه )خيطه بيده. وقال  (السالم ليهع)األئمة اهلداة من بعده رجال  رجال  وعلي 
إين أشهدكم إن أخي ووزيري ووارثي وخليفيت يف أميت علي بن أيب طالب، مث احلسن مث : (وآله

. مث مل أحفظ منهم غري رجلني علي وحممد، مث احلسني مث من بعدهم تسعة من ولد احلسني
مسعت صفة املهدي وعدله وعمله  ، غري أين(السالم مليهع)اشتبه اآلخرون من أمساء األئمة 

إين : (صلى اهلل عليه وآله)وأن اهلل ميأل به األرض عدال  كما ملئت ظلما  وجورا . مث قال النيب 
أردت أن أكتب هذا مث أخرج به إىل املسجد مث أدعو العامة فأقرأه عليهم وأشهدهم عليه. 

داد يف إمارة عثمان فحدثاين. مث . مث قال سليم: فلقيت أبا ذر واملقفأىب اهلل وقضى ما أراد
ما زادوا  فحدثاين به سرا   (السالم ماليهع)بالكوفة واحلسن واحلسني  (ليه السالمع)لقيت عليا  

 وال نقصوا كأّنا ينطقون بلسان واحد(.
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وليست  األئمةن وصية رسول هللا موجودة لدى أ/ يقول انه ال يشك في 45س

 أو مكذوبة،  أنهافة السند مما يجعله يحتمل هي املروية في غيبة الطوس ي، فهي ضعي

و انقصت، أو زادت فيها أقد بدلت بعض الفاظها  -كما يعبر  -ان يد التحريف 

 والسيما انها لم تنقل الوصية بتمامها؟

 :الجواب

جمرد ذر للرماد يف  "األئمةانه ال يشك يف ان وصية رسول اهلل موجودة لدى "قوله:  .1
بأنه  (صلى اهلل عليه وآله)نب نفسه هتمة التجديف باهتام رسول اهلل ن جيأالعيون. هو يريد 

ك ِتَب َعَليأك مأ ِإَذا َحَضَر ﴿خالف أوامر ربه الذي أوجب عليه كتابة الوصية بقوله تعاىل: 
َقـأَرِبنَي بِالأَمعأر وِف حَ  ، وإال ﴾قًّا َعَلى الأم تمِقنيَ َأَحدَك م  الأَموأت  ِإنأ تـََرَك َخيـأر ا الأَوِصيمة  لِلأَواِلَديأِن َواألأ

 ن يطلع عليها الناس.أدون  (السالم مليهع)الوصية مل ت كتب لتودع عند األئمة 

و ان التحريف قد طاهلا، فهو منقوض بأن أن تكون مكذوبة، أأما قوله إهنا حيتمل  .2
 ة ساملا  ن يصل لألمأالوصية موصوفة بأهنا عاصمة لألمة من الضالل، وكتاب هذا شأنه البد 

 ال ال تتحقق العصمة من الضالل.إمن التحريف و 

ن الوصية مل تصل كاملة، فال معىن له، إذ الكالم عن اجلزء الذي أوصله إما قوله أ .3
؟ ولعل هذا الشخص يتهم آل  ال أم األمة، هل يكفي لعصمة (السالم مليهع)لنا آل حممد 

 ! حممد بعدم احلكمة ألهنم مل يوصلوا الوصية كاملة

  كان إذا إسماعيل أحمد / يقول: "انَّ 46س
ً
 في يزعم كما باسمه عليه منصوصا

 ضم إلىٰ  معه يحتاج وال اإلمامة، ثبوت في كاٍف  وحده النص فإن الغيبة، كتاب رواية

م قاعدة  الباطلة القاعدة وهي إمامته، إثبات علىٰ  الداللة في قصور  من النص   في ما تتم 

ة )إن :وهي عنده، من ابتدعها التي عيها ال الوصي    يدَّ
َّ

 :أقول  أوضح وبتعبير .صاحبها( إال

ة رواية في الوارد االسم أنَّ  يعلم إسماعيل أحمد إنَّ   إليه ينصرف ال أحمد، وهو الوصي 

نه وال بخصوصه، ِ
ه غيره؛ دون  يعي  ا، كثيرون معه فيه يشترك اسم ألنَّ  فإنَّ  ولهذا جدَّ

  ُيَعدُّ  ال هألن ش يء؛ في ينفعه ال اسمه أحمد كون 
ً
ا  إمامته؟ علىٰ  نصَّ
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 :الجواب

ن اهلل عز أمعىن قاعدة "ان الوصية أو النص التشخيصي ال يدعيه قبل صاحبه أحد" هو 
وجل منع املنتحلني من ادعاء النص التشخيصي قبل صاحبه لتقام احلجة على الناس. 

 عر ف ن يأال ميكن  أيضا  فاالمتحان كما يعرف العقالء، بل وانصاف العقالء 
كون بالدليل امل

بي نا  ال غبار عليه،  ن يكون ناصعا  أالناس حلجج اهلل، فالدليل البد  بإطاعة وإّناحبجج اهلل، 
فظ من انتحال املبطلني، أخر سوى النص فالبد آن الدليل ليس شيئا إوحي   ن أ إىلن حي 

، التشخيصيلنص اهلية متعلقة حبفظ ا إرادةي ان هناك أيدعيه صاحبه ويتحقق الغرض منه. 
 مطلوبةن النص التشخيصي بذاته غري كامل، بل هو كامل وحيقق أال يعين  اإلرادةووجود هذه 

حترف  أوان الضرورة تستدعي منع التدخالت اخلارجية، اليت تعوق  األمردائما، غاية ما يف 
رق الورقة بالتأكيد، ولكن البد من ضمان  فأهناعمله. ولنضرب مثال بالنار  تأثري  فإيقاحت 

 الريح يف حركة اللهب.

ذن قاعدة "ن الوصية أو النص التشخيصي ال يدعيه قبل صاحبه أحد" ليست شيئا إ
هي شيء حيول دون التنقيص من النص،  وإّناي كمل نقصا  يف النص، فالنص ال نقص فيه، 

بدونه،  أوذ املصنع ي نتج بالسياج إمتاما مثل السياج االمين ملصنع، فهو ال ي كمل املصنع، 
 ولكن ضرورة منع املخربني اقتضت وجوده.   

ة )إنَّ  ن قاعدةإ/ يقول: 47س عيها ال الوصي    يدَّ
َّ

 عند بديهية صاحبها( ليست إال

ها إثبات إلىٰ  تحتاج وهي الناس،  أن يعلمون  العقالء كل   أنَّ  والسيما صحيحة، قاعدة أنَّ

ىٰ  الكاذبون، املبطلون  يدعيه أن يمكن كل  ش يء عاها التي أللوهيةا حتَّ  فرعون، اد 

ة عاها التي والنبوَّ اب، مسيلمة اد 
 
عاها التي واإلمامة الكذ  فكيف بالباطل، كثيرون اد 

ة صارت عيها ال بخصوصها الوصي  عاها من كل   وأنَّ  صاحبها، إال يدَّ  غير محق فهو اد 

 كاذب؟

 :الجواب
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ي كتاب "الوصية أليه، اإلثبات موجود يف الكتاب الذي يزعم علي مدن انه يرد ع .1
ن أ مبا ال مزيد عليه فالغريب حقا   (ليه السالمع)محد احلسن أاملقدسة" فقد أثبتها السيد 

يطالب هذا الرجل بإثبات، وكأنه مل يقرأ الكتاب الذي يزعم الرد عليه! نعم كان عليه أن يرد 
 ن ينكره.أعلى ما قدمه السيد امحد احلسن من برهان ال 

ن هذا الرجل ألوهية قد ادعاها فرعون، والنبوة ادعاها مسيلمة يدل على ن األإقوله  .2
و النص الذي أالدليل  وإّناال يفهم ما يقرأ. فليست املسألة ان املقام ممتنع عن االدعاء 

 يشخص صاحب املقام.

 احلسن مبا يلي:محد أميكن اختصار الربهان الذي قدمه السيد  .3

منا / يقول: لو48س
َّ
  سل

ً
ة كتاب الغيبة عاصمة رواية أنَّ ب جدال مَّ

ُ
 الضالل، من لأل

ها ك من تعصم إنما فإنَّ ا بها، املراد يفهم أن بعد بها تمس   بإمامة فاعتقد خالفها من وأمَّ

ها إمامته تثبت لم من  أن مكلف كل علىٰ  يجب فإنه الضالل، وحينئذ من تعصمه ال فإنَّ

ة، يف أسماؤهم وردت الذين لألئمة اتباعه من يتأكد  السابق اإلمام بتعيين الوصي 

ا يلتبس ال بحيث عليه وتنصيصه الالحق، لإلمام  بإمامة ويقول  يتسرَّع من بغيره وأمَّ

ه البصري  إسماعيل أحمد ه الضالل؛ من ُيعَصم لم فإنَّ  منصوص غير بإمام اعتقد ألنَّ

 كتاب الغيبة؟ رواية في أبيه واسم باسمه عليه

 :الجواب

املقدسة عاصمة من الضالل ملن متسك هبا هو اهنا غري قابلة  معىن ان الوصية .1
ن يكون هو أ، وبالتايل اذا ادعاها شخص البد لالدعاء من قبل غري املنصوص عليهم فيها

صاحبها. اما املغالطات الشيطانية اليت ي ضل هذا الشخص هبا نفسه وحياول جاهدا إضالل 
 اتباعه من يتأكد أن مكلف كل علىَٰ  جيب "له: وهن من بيت العنكبوت. فقو أغريه هبا، فإهنا 

 عليه الالحق، وتنصيصه لإلمام السابق اإلمام بتعيني الوصي ة، يف أمساؤهم وردت الذين لألئمة
بغريه" سبق ان ناقشناه عند مناقشة ما كتبه ضياء اخلباز وبي نا هتافته. علما ان  يلتبس ال حبي 

 عليه منصوصا   كان إذا إمساعيل أمحد و التايل: "انم ن قاله، وهأهذا الرجل ناقض هنا ما سبق 
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 حيتاج وال اإلمامة، ثبوت يف كاف   وحده النص فإن الغيبة، كتاب رواية يف يزعم كما بامسه
 إمامته". إثبات علىَٰ  الداللة يف قصور من النص   يف ما تتم م قاعدة ضم إىلَٰ  معه

ن السابق يشري ألالحق" هو من جهة أخرى، فان الزم كالمه "ان السابق يعني ا .2
املادية  اإلشارةن الكالم دون مادية، أل إشاراتذلك من  إىلو ما ألالحق ماديا كأن يرفع يده 

هو نفسه النص التشخيصي الذي نقوله، وبناء على هذا الالزم الذي يتضمنه كالم علي مدن 
، وهذا األئمةحبق  (هصلى اهلل عليه وآل)ال يبقى موجب وال معىن للنصوص الصادرة من النيب 

، كما يف حالة علي يوم ال نادرا  إ ن هذا الالزم مل حيصل فعليا  أعن  ال يقوله مؤمن. هذا فضال  
ن علي مدن ال يهتم أ، ويبدو (السالم مليهع) باألئمة اإلميانالغدير، وااللتزام به يعين عدم 

 هلذه النتيجة.

 من ي عَصم مل فإنمه البصري مساعيلإ أمحد بإمامة ويقول يتسرمع من أمماقوله: " .3
كتاب الغيبة". فليس  رواية يف أبيه واسم بامسه عليه منصوص غري بإمام اعتقد ألنمه الضالل؛

صلى اهلل عليه )بعدم احلكمة، فالنيب  (صلى اهلل عليه وآله)سوى خترص واهتام لرسول اهلل 
ن أالضالل، وضمن بذلك  محد يف الكتاب الذي وصفه بأنه العاصم منأذكر اسم  (وآله

ن أمن الضالل، ومع ذلك يأيت شخص امحق ليزعم  األمةاملقدار الذي ذكره كاف لعصمة 
 النيب أخطأ.

عاء فإن الضالل، من الغيبة عاصمة كتاب رواية بأن سلمنا / يقول: "لو49س  اد 

  بعضهم
ً
ه كذبا  كل   ألنَّ  الضالل؛ من عاصمة كونها مع ال يتنافى فيها عليه منصوص أنَّ

ٍع  قَبل ال األمر لهذا مد 
ُ
  دعواه ت

َّ
 دليل أي   عنده يكن لم وإذا صحيح، بدليل جاء إذا إال

 مفتٍر"؟ كاذب فهو دعواه صحة يثبت

 :الجواب

 ت قَبل ال األمر هلذا مد ع   كل   ألنم قوله: " أمابي نا معىن كوهنا عاصمة الضالل فيما تقدم، 
 أون املضحكات املبكيات، فالنص التشخيصي صحيح" فهو م بدليل جاء إذا إالم  دعواه
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الوصية هي الدليل، وهذا بكل رعونة يطلب على الدليل دليال ! وطبعا عندما يأتيه الدليل 
 ويبطل. األمرسيطلب عليه دليال وهكذا يتسلسل 

ه النص وصف / يقول: "إنَّ 50س   ال الضالل من عاصم بأنَّ
ً
فين كذبا

َّ
 وإغراًء للمكل

  الباطل باتباع
َّ

ابين الدجالين من واحد علىٰ  انطبق إذا إال
 
عون  الذين والكذ  اإلمامة يدَّ

، بغير ا حق   كذبا"؟ بذلك النص   وصف يكون  فال كذلك يكن لم إذا وأمَّ

 :الجواب

هذا هراء حقيقي، النص يعصم من الضالل الن اهلل تكفل مبنع الدجالني الكذابني من 
 ؟  الكذابون كيف يكون عاصما من الضالل ن يدعيهأادعائه. واال اذا كان من املمكن 

ذن حمصلة كالم علي مدن هي ان النص التشخيصي الذي وصفه اهلل ورسوله بأنه إ
 عاصم من الضالل ليس عاصما من الضالل، وال حول وال قوة إال باهلل.

يا أيها الذين آمنوا "تعالٰى:  قوله حال الغيبة كتاب رواية / يقول: "حال51س

  "أطيعوا الرسول وأولي األمر منكمأطيعوا هللا و 
ً
ة من فان كثيرا  وسالطين الضالل أئم 

هم الجور ادعوا عاءاتهم املباركة، اآلية هذه في بطاعتهم املأمور  األمر أولو أنَّ ال  هذه واد 

بعها ملن عاصمة اآلية هذه كون  مع تتنافى ما الضالل، من اتَّ  كونها عاصمة مع تتنافى وإنَّ

ة علىٰ  حقيقة تنطبق اآلية كانت لو الضالل من ا الجور، وسالطين الضالل أئم   إذا وأمَّ

عاءاتهم فإنَّ  عليهم، تنطبق ال كانت  لها؟ قيمة ال صحيح بدليل تثبت لم التي اد 

 :الجواب

وجوب  أنتبني  وإّنابعينهم  أئمة، فهي ال تنص على تشخيصيا   هذه ليست نصا   اآلية
من قبل املبطلني فهو ادعاء مقام ال  األمرادعاء مقام أويل  أما. األمرطاعة اهلل ورسوله وأويل 
 ادعاء نص تشخيصي. 
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من  األمة، وبه ت عصم األمر أويلحتتاج النص الذي يشخص  اآليةخالصة القول، 
ليقول هذا املتشيطن  األئمةاسم علي واحلسن واحلسني وبقية  اآليةالضالل، واال هل ذكرت 

 .  اهنا نص تشخيصي يعصم من الضالل

فمن يرفع هذا ]: (ليه السالمع)حمد الحسن أ/ يعلق على قول السيد 52س

ةإبأنه يصح  [فهو صاحبه -ي الوصية أ -الكتاب   الحقيقية ذا كان املراد هو )الوصي 

(، كما يعبر، ويقول  بختم املختومة  اإلماملدى  اآلنن هذه الوصية موجودة إالنبي 

ن يثبت ذلك، وأنى له. أانها لديه فعليه حمد الحسن أاملهدي، واذا ادعى السيد 

من  فإن أشكل عليكم هذا فال يشكل عليكم الصوتويستشهد بالرواية التالية "

السماء باسمه وأمره وإياك وشذاذ من آل محمد عليهم السالم فان آلل محمد وعلي 

  راية
ً
  ولغيرهم رايات فألزم األرض وال تتبع منهم رجال

ً
  أبدا

ً
 دمن ول حتى ترى رجال

 الحسين، معه عهد نبي هللا ورايته وسالحه، فان عهد نبي هللا صار عند علي بن

ن الرواية تدل إ" يقول الحسين ثم صار عند محمد بن علي، ويفعل هللا ما يشاء

 ن هناك ش يء يتوارثونه؟أعلى 

 :الجواب

الكتف الذي ك تبت عليه،  أوواضح انه يقصد من الوصية الكتاب املادي، اجللد  .1
هي اليت تعصم من  األمورهذه  أن؟ وهل يعتقد  كن هل يعرف هذا الكتف، أو اجللدول

 التقليد. اعتقد بان الشيطان قد ابتعد كثريا هبذا الشخص. أوالضالل، واهنا غري قابلة للتزوير 

ذا إالشكوك ستبقى حتيط بأي كتاب مادي من هذا القبيل، خاصة  أنويبدو انه يعلم 
 ال يقيض ألي كان، واالعتماد على جهة خمتصة يبقي الباب مشرعا  ن فحص الكتاب أعلمنا 

ن طلبه تعجيزي ال يقصد منه أعلى الشكوك، ولذلك قال: "وأىن له ذلك" أي انه يعلم 
 طلب احلقيقة. 

 أنوال ظهور، بل الظاهر منها  ما الرواية فليس فيها داللة على ما قال ال نصا  أ .2
 .األوىلسيما بعد مالحظة النقطة العهد، ال أوحجة الوصي هي النص 
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الوصية هي الشيء املادي املكتوب عليه، فكالمه  أنكما يقول من   األمرذا كان إ .3
 (ليه السالمع)املهدي  باإلمامالعامة اليوم وقبل اليوم، بل مجيع من ال يؤمن  أنيعين ببساطة 
ومن لف لفه. وملاذا  هنم مل يروا هذا الشيء املادي الذي ينادي به علي مدنمعذورون أل

 مليهع) وأبنائهعلي  إمامةصدرت عن رسول اهلل يف  ن نصوصا  أ إلثباتيؤلفون الكتب 
 ؟ ن هذه النصوص جمرد كالم مودع يف كتب حاهلا حال الوصيةأواحلال  (السالم

ة؛ ادعى إسماعيل أحمد أنَّ  واليقين بالقطع نعلم ننا الإ/ يقول: 53س ه الوصي   ألنَّ

ما عالنية، ذلك ويدعي سللنا يظهر لم  إليه، منسوبة وتسجيالت كتب في ذلك رأينا وإنَّ

ة نعلم ال ونحن  النسبة ؟ تلك بصحَّ

 :الجواب

يدعيها  أنن الوصية ال ميكن إلو كان يفهم الدليل ملا قال هذا الكالم، فالدليل يقول 
فسواء رآه حد، واالن هي مدعاة بالتأكيد واالدعاء منسوب ألمحد احلسن، أقبل صاحبها 
ن ت د عى أال ميكن  ألهنان يؤمن بأن من ادعيت له هو صاحبها، أو مل يره البد أعلي مدن 

 من غري صاحبها.

تبت في ليلة الوفاة )وهو يصفها بضعيفة السند إ/ يقول 54س
ُ
ن الوصية التي ك

 هو كتابتها من الغرض أنَّ  منها يظهر نها خاصة وليست عامة، والإينما ذكرها( يقول أ

ة هذه في بعده وال يوجد من في الضالل الوقوع عن الناس منع  عام   خطاب أي   الوصي 

  ليفعلوا للناس
ً
، أمرا

ً
نا كوا أو معيَّ  من للناس عاصمة تكون  فكيف بش يء، يتمسَّ

 الضالل؟

 :الجواب

لطلحة يف كتاب سليم بن قيس  (ليه السالمع)قول أمري املؤمنني  نقلت لك سابقا  
حني دعا بالكتف ليكتب  (صلى اهلل عليه وآله)دت رسول اهلل ألست قد شه: )211ص

األمة وال ختتلف، فقال صاحبك ما قال: )إن نيب اهلل يهجر( فغضب رسول  فيها ما ال تضل
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فإنكم ملا خرجتم قال:  قال: بلى، قد شهدت ذاك. تركها ؟ مث (صلى اهلل عليه وآله)اهلل 
وأن يشهد عليها  وبالذي أراد أن يكتب فيها (هصلى اهلل عليه وآل)أخربين بذلك رسول اهلل 

والفرقة(، مث دعا  : )أن اهلل عز وجل قد علم من األمة االختالف. فأخربه جربائيلالعامة
ثالثة رهط: سلمان وأبا  ما أراد أن يكتب يف الكتف وأشهد على ذلك بصحيفة فأملى علي  

 (.ذر واملقداد

؟ أليس ألن فيها ما يهمهم، مث أليست  فلماذا تقرأ على العامة، أن أرادالنيب  أنواضح 
يؤمنوا هبم، فكيف ال يكون فيها ما خيص  أنالذين على الناس  األوصياء أمساءالوصية ذكرت 

 ؟  الناس

حمد الحسن بقول أمير املؤمنين أن استدالل السيد إ/ يقول علي مدن 55س

ه كذلك بما ورد لطلحة الوارد في كتاب سليم بن قيس، واستدالل (ليه السالمع)

عن سلمان في كتاب سليم بن قيس، ومثله بما ورد في غيبة النعماني، هذه 

كما يقول.  (ليه السالمع)حمد الحسن أالروايات تبطل دعوانا ولذلك بترها السيد 

  أما
ً
: نصت على اثني عشر إماما

ً
، ولم تذكر املهديين. كيف تبطل دعوانا فألنها أوال

 
ً
 من تسعة ثم حسين، هذا ابنيمير املؤمنين: "أيون ملا صح قول : لو كان هناك مهدثانيا

 هذا حسين ابني ولد
ً
 األئمة أسماءيبين  أن أرادن النبي أ: الظاهر من الروايات ". ثالثا

 
ً
حمد الحسن بتر الروايات متعمدا واكتفى بذكر ما يخدم أ: السيد االثني عشر. رابعا

. ولو كان هدفه وهو وصف النبي للكتاب بأن االمة ال ت
ً
حمد أضل بعده أبدا

: ان الظاهر من  -كما يقول  - إسماعيل
ً
اماما معصوما ملا بتر النصوص. خامسا

 الروايات ان النبي كتب الوصية يوم الخميس، وليس في ليلة الوفاة؟ 

 :الجواب

برت الروايات كذب مفضوح، فالسيد كان  (ليه السالمع)محد احلسن أن السيد إقوله  .1
الروايات قد وصفت الوصية بأهنا عاصمة من الضالل، لذلك قال قبل  أن إىل ارةاإلشبصدد 

  (صلى اهلل عليه وآله)وهذه بعض النصوص اليت وصف فيها الرسول حممد ]إيرادها ما يلي: 
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. مث نقل الروايات من كتب [كتاب الوصية بأنه عاصم من الضالل ويف آخر حلظات حياته
ن جيري الكذب مبثل هذه الصورة أشرف  اخلصومة بشيء السنة والشيعة. اعتقد ليس من 

 املفضوحة.

 الروايات هي التالية: .2

بعد  - (ليه السالمع) عن سليم بن قيس، قال : مسعت سلمان يقول: )مسعت عليا   .أ
: أال نسأل -ما قال ذلك الرجل ما قال وغضب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ودفع الكتف 

عليه وآله عن الذي كان أراد أن يكتب يف الكتف مما لو كتبه مل يضل رسول اهلل صلى اهلل 
؟ فسكت حىت إذا قام من يف البيت وبقي علي وفاطمة واحلسن  أحد ومل خيتلف اثنان

: (ليه السالمع)واحلسني عليهم السالم وذهبنا نقوم أنا وصاحيب أبو ذر واملقداد، قال لنا علي 
 إجلسوا.

صلى اهلل عليه وآله وحنن نسمع، فابتدأه رسول اهلل صلى اهلل  فأراد أن يسأل رسول اهلل
؟ أتاين جربئيل قبل فأخربين أنه سامري  يا أخي، أما مسعت ما قال عدو اهللعليه وآله فقال: 

هذه األمة وأن صاحبه عجلها، وأن اهلل قد قضى الفرقة واالختالف على أميت من بعدي، 
ت أن أكتبه يف الكتف لك وأشهد هؤالء الثالثة فأمرين أن أكتب ذلك الكتاب الذي أرد

وعلي  رجال   فأملى عليه أمساء األئمة اهلداة من بعده رجال  فأتى هبا،  .عليه، ادع يل بصحيفة
إين أشهدكم إن أخي ووزيري ووارثي وقال صلى اهلل عليه وآله: . خيطه بيده (ليه السالمع)

احلسني مث من بعدهم تسعة من ولد  وخليفيت يف أميت علي بن أيب طالب، مث احلسن مث
 .احلسني

 مليهع)مث مل أحفظ منهم غري رجلني علي وحممد، مث اشتبه اآلخرون من أمساء األئمة 
كما ملئت   ، غري أين مسعت صفة املهدي وعدله وعمله وأن اهلل ميأل به األرض عدال  (السالم
أن أكتب هذا مث أخرج به إىل إين أردت مث قال النيب صلى اهلل عليه وآله: . وجورا   ظلما  

مث قال سليم : . املسجد مث أدعو العامة فأقرأه عليهم وأشهدهم عليه. فأىب اهلل وقضى ما أراد
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بالكوفة واحلسن  (ليه السالمع) فلقيت أبا ذر واملقداد يف إمارة عثمان فحدثاين. مث لقيت عليا  
 نقصوا كأّنا ينطقون بلسان واحد(.ما زادوا وال  فحدثاين به سرا   (السالم ماليهع)واحلسني 

يا طلحة، ألست قد املؤمنني لطلحة: ) أمرين يذكر قول أىل إ... ]عن سليم:  .ب
شهدت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله حني دعا بالكتف ليكتب فيها ما ال تضل األمة وال 

ه وآله مث ختتلف، فقال صاحبك ما قال: )إن نيب اهلل يهجر( فغضب رسول اهلل صلى اهلل علي
فإنكم ملا خرجتم أخربين بذلك رسول اهلل صلى اهلل قال: . قال: بلى، قد شهدت ذاك ؟ تركها

عليه وآله وبالذي أراد أن يكتب فيها وأن يشهد عليها العامة. فأخربه جربائيل: )أن اهلل عز 
ب يف وجل قد علم من األمة االختالف والفرقة(، مث دعا بصحيفة فأملى علي ما أراد أن يكت

الكتف وأشهد على ذلك ثالثة رهط: سلمان وأبا ذر واملقداد، ومسى من يكون من أئمة 
وأدىن بيده إىل  -اهلدى الذين أمر اهلل بطاعتهم إىل يوم القيامة. فسماين أوهلم مث ابين هذا 

كذلك كان يا أبا ذر وأنت   .-يعين احلسني  -مث احلسني مث تسعة من ولد ابين هذا  -احلسن 
فقال طلحة: واهلل . فقاموا وقالوا: نشهد بذلك على رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ؟ قداديا م

ما أظلت اخلضراء وال أقلت لقد مسعت من رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله يقول أليب ذر: )
(، وأنا أشهد أهنما مل يشهدا إال على الغرباء على ذي هلجة أصدق من أيب ذر وال أبر عند اهلل

إتق اهلل يا على طلحة فقال:  (ليه السالمع)ألنت أصدق وآثر عندي منهما. مث أقبل حق، و 
طلحة وأنت يا زبري وأنت يا سعد وأنت يا بن عوف، اتقوا اهلل وآثروا رضاه واختاروا ما عنده 

 .[(وال ختافوا يف اهلل لومة الئم

 (.الثالثة يف غيبة النعماين وهي نفس رواية كتاب سليم الثانية )ب .ج

سوى اسم علي واحلسن واحلسني،  األمساءالروايات، كما ي الحظ، جمملة مل تذكر من 
 وامسني آخرين ذكرمها سلمان مها حممد وعلي.

 إثبات، ومل تذكر املهديني"، جوابه ان أوال : "نصت على اثين عشر إماما  قوله يف  .3
فا هبا، وهو الذي تبجح يكون عار  أنالشيء ال ينفي ما عداه، وهذه قاعدة عقلية ي فرتض 

 الفقه، وغريمها. وأصولباملنطق 
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 مث هذا حسني، مري املؤمنني: ابينألو كان هناك مهديون ملا صح قول ): قوله يف ثانيا   .4
. نفس مفاد كالمه السابق، واجلواب عليه نفس اجلواب على (هذا حسني ابين ولد من تسعة
 سابقه.

االثين عشر. مل  األئمة أمساءيبني  أن أرادن النيب أات : الظاهر من الروايقوله يف ثالثا   .5
اليت يرويها سلمان تنص على انه  األوىلن الرواية أ؟ واحلال  خيربنا علي مدن كيف ظهر له هذا

على طلحة، وليس مراده  (ليه السالمع). والثانية حيتج فيها علي األمرقد نسي واشتبه عليه 
الذي تبقى معه رواية غيبة الطوسي حاكمة ومبينة حلقيقة  راألمبيان مجيع ما ورد يف الوصية. 

 به النيب. أوصىما 

محد احلسن برت الروايات متعمدا واكتفى بذكر ما خيدم هدفه أ: )السيد قوله يف رابعا   .6
كما يقول   - إمساعيلمحد أوهو وصف النيب للكتاب بأن االمة ال تضل بعده أبدا . ولو كان 

 رت النصوص(.اماما معصوما ملا ب -

توضح انه مل يبرتها، بل كالم علي مدن يشهد هبذا فهو يقول انه اكتفى بذكر ما خيدم 
 الوصية قد وصفت باهنا عاصمة من الضالل.  أنهدفه، وهدفه التدليل على 

ان الظاهر من الروايات ان النيب كتب الوصية يوم اخلميس، وليس )قوله يف خامسا :  .7
، فالروايات اليت ساقها ال األمرن يبني كيف ظهر له هذا أه: كان عليه ، جواب(يف ليلة الوفاة

صلى اهلل )دري كيف جتاهل النص الوارد يف وصية رسول اهلل أيظهر منها شيء مما زعم. مث ال 
على زمن الكتابة وهو يف ليلة الوفاة، والنص اقوى داللة من الظهور، هذا اذا كان  (عليه وآله

 هناك ظهور. 

باب "وصيته صلى هللا عليه وآله عند قرب وفاته  في األنوار بحار ول: في/ يق56س

رواية في وصايا النبي، وبالتالي  48وفيه تجهيز جيش أسامة وبعض النوادر" ذكر 

 وصية رسول هللا في الغيبة ليست الوصية الوحيدة؟ 

 :الجواب
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قرأ كتابه، أي ليت هذا الشخص عرض لنا ولو عشرة روايات وعلق عليها ليتوضح ملن ي
؟ فالروايات اليت أشار هلا يف أفضل أحواهلا وصايا شفوية خاصة لبعض  ّنط من املضللني هو

 األشخاص، وليس فيها شيء يتعلق بتكليف األمة. 

ونبينا  قال: نعى إلينا حبيبنا ،عن عبد اهلل بن مسعود: )األوىلفعلى سبيل املثال، الرواية 
أوصيكم بتقوى اهلل، وأوصي اهلل بكم إين لكم نذير قوله:  ىلإصلى اهلل عليه وآله نفسه ... 

 ..اخل(.مبني 

قالت: )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ملا حضره املوت:  ،والرواية الثانية عن عائشة
ادعوا له ابن أيب طالب، فواهلل ما يريد غريه، فلما جاءه فرج الثوب : ، فقلتادعوا يل حبييب

أدخله فيه، فلم يزل حمتضنه حىت قبض ويده عليه(. هذه الرواية كما الذي كان عليه، مث 
 ! صال  أتالحظون ال توجد فيها وصية 

ملا حضرت قال: ، (السالم مليهع)والرواية الثالثة: )عن أيب عبد اهلل، عن أبيه، عن جده 
ي بن أيب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله الوفاة دعا العباس بن عبد املطلب وأمري املؤمنني عل

؟  طالب عليه السالم فقال للعباس: يا عم حممد تأخذ تراث حممد وتقضي دينه وتنجز عداته
...(. وفيها وصية خاصة سبق لعلي  فرد عليه وقال: يا رسول اهلل أنا شيخ كبري، كثري العيال

 مدن ان عرضها.

 برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد": / بخصوص قوله تعالى57س
ً
 "ومبشرا

، وبالتالي اآليةعلي مدن ان ميرزا غالم احمد القادياني ادعى انه املذكور في يقول 

 فالنص التشخيص ي يمكن ان ُيدعى؟ 

 :الجواب

محد احلسن واضح يف كالمه بأن النص أيقول هذا ألنه ال يفهم ما يقرأ، فالسيد  .1
منه فمن يدعيه صاحبه ويتحقق الغرض  أنبعد  أماحد، أالتشخيصي ال يدعيه قبل صاحبه 

ن االدعاء املتأخر ال قيمة له، يدعيه بعض السفهاء، واهلل عز وجل يسمح هبذا أل أناملمكن 
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محد احلسن لتعرف كم هي أكلمات السيد   وحتقق الغرص منه، وهاكفقد ادعاه صاحبه 
البد أن حيفظ العامل ]: (ليه السالمع)واضحة، ومع ذلك مل يفهمها هذا املضلل، يقول 

الذي وصفه بأنه عاصم من الضالل ملن  -احلكيم املطلق سبحانه النص  القادر الصادق
من ادعاء املبطلني له حىت يدعيه صاحبه ويتحقق الغرض منه، وإال لكان جاهال   -متسك به 

 .[أو عاجزا  أو كاذبا  خمادعا  ومغريا  للمتمسكني بقوله باتباع الباطل

عاء املريزا غالم، هي ان امسه غالم ، بل سخف ادأمهيةنقطة أخرى مهمة تبني عدم  .2
 وليس أمحد، فالنص ال يناسبه.

ل / يزعم علي مدن "ان هللا لم58س النبي  ان  أراد الذي الكتاب بحفظ يتكفَّ

كتابته"، ويقول: حتى لو كتبه النبي  النبي  وبين بين يحول  أن عمر استطاع يكتبه ولهذا

 إتالفه؟  أو الكتاب هذ بحرق  ذلك بعد بعض الخلفاء يقوم أن املمتنع من كان ملا

 :الجواب

الكتاب ك تب، ومل تفلح حماولة عمر يف منع كتابته، وهو موجود يف كتاب غيبة  .1
لعلي مدن ومن يقف وراءه، وكما مل يفلح السابقون  ومتزايدا   الطوسي، وي سبب قلقا  كبريا  

ن من اخل رق أن إاس عنه. مث باحليلولة دون وصوله لنا، لن يفلح علي مدن وال حزبه يف صد الن
 اهلل مل يتكفل حبفظه. أنيقال ان احلؤول دون كتابة كتاب ما فرتة قصرية من الزمن يعين 

 أو، وال حىت كتابته إتالفه أوعنوان املسألة ليس حفظ الكتاب مبعىن منع حرقه  .2
عمر حديثا ال  منع ادعائه من قبل املبطلني، وبالتايل يكون احلدي  عن حماولة وإّنامنعها، 

 معىن وال صلة له باملوضوع.
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عاء59س  وصيانته، وال الكتاب مع حفظ يتنافى املبطل ال / يرى علي مدن أن اد 

اتهام هللا الذي تكفل بحفظه بالكذب او العجز عن الضمان او الجهل او  يستلزم

عاءات االغراء بالباطل، ألنَّ   دليل أي   يدل   لم التي أو بطالنها علىٰ  الدليل قام التي االد 

 لن املقام هذا يقل إن وتعالى لم سبحانه الكتاب. فاهلل حفظ مع تتنافى ال علٰى صحتها

عيه ىٰ  كاذب، مبطل يدَّ عي عندما تعالىٰ  هللا تكذيب يلزم حتَّ  مبطل؟ كاذٌب  املقام هذا يدَّ

 :الجواب

ضوع ، ويغالط نفسه قبل غريه، فكما قلنا ليس املو باأللفاظعلي مدن يتالعب  .1
االحراق،  أوموضوع حفظ وصيانة الكتاب، باملعىن الذي ذكره سابقا ، أي صونه من التلف 

صونه من ادعاء املبطلني. فاهلل عز وجل تكفل حبفظ الكتاب من ادعاء الكاذبني له،  وإّنا
ان يدعي الكتاب غري صاحبه  باإلمكانبان  -كما هو حال علي مدن   -وعليه فمن يقول 
 أوبالباطل  اإلغراء أوالكذب  أوبالعجز  إماوبالضرورة،  ه اهتام اهلل، حتما  سيرتتب على قول

 اجلهل.

القضية غري متعلقة باملقام، وإّنا بالنص التشخيصي، أو الدليل الذي يتشخص به  .2
يدعي النص الذي يتشخص به حجج اهلل غريهم فكيف  أنذا كان ميكن إصاحب املقام. و 

يدعي النص التشخيصي غري صاحبه ت فقد هذا  أن إمكانية إن؟  يشخصهم الناس أنميكن 
 حقيقته كنص تشخيصي، وجتعل من عدمه مساويا  لوجوده.  أوالنص هويته 

ل هللا / من شبهات علي مدن او مغالطاته قوله: لو60س  كتاب رواية بحفظ تكفَّ

ة تقطع التي الكثيرة والطرق  الصحيحة باألسانيد يرويها من لها الغيبة لقيَّض كل  حجَّ

ين على النص البيت في أهل روايات أحد، ولتواترت  االثني عشر؟ املهدي 

 :الجواب

تصلنا، وقد  أنكون الوصية عاصمة ملن يتمسك هبا من الضالل يعين اهنا البد 
ن كانت صحيحة السند على البناء إتكون صحيحة السند، فهي، و  أناشرتاط  أماوصلت، 
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ان هذا االشرتاط حتكم ال دليل عليه، فما بالك  إالاحلنيف، الصحيح املوافق لتعاليم الدين 
ذا كان ما يسمونه علم إذا كان علم الرجال املزعوم خمالف للعقل والشرع، بل ما بالك إ

 األيامالرجال الشيعي ال يعدو عن كونه ثالثة كتب أكل عليهن الدهر وشرب، ومزقتهن يد 
 حيحة السند اذا كان متنها غري صحيح.شر ممزق. بل اهنم رمبا ال يعتمدون رواية ص

بدوره، فروايات املهديني متواترة كما هو ثابت، وال ينكر  أما التواتر، وإن مل يكن شرطا  
: 142ذلك إال متعنت. وعجيبة جرأة علي مدن على الكذب املفضوح حي  يقول يف ص

 . (رواية واحدة يف إال ذكر هلم يرد املهدي فلم اإلمام ولد من عشر املهدي ون االثنا وأمما)

ٍ  كل   / يقول ليس61س
ل الضالل من عاصٍم  نص    بحفظه فانَّ  هللا تكفَّ

ً
 من كثيرا

 هذا يومنا إلىٰ  هذه األقوال تبق لم ذلك ومع الضالل، من عاصمة النبي  كانت أقوال

 
ً
 الساعة ؟ قيام إلى بقائها عن فضال

 :الجواب

تعصم من الضالل، وهلذا وصلنا  أهنايف  أقوال النيب، مبا فيها وصيته املقدسة، ال شك
يوم القيامة  إىلمنها ما يعصمنا من الضالل، ولكن النص الوحيد الذي يعصم من الضالل 

حيفظها اهلل، حىت يدعيها  أنتصل والبد  أنالوحيدة فالبد  إهناهو الوصية املقدسة، وحي  
 صاحبها ويتحقق الغرض منها.

ة62س منا لو املذكورة / يقول: الوصي 
َّ
  سل

ً
ل هللا أنَّ  جدال  فإنَّ  بعينها، بحفظها تكفَّ

ق ما يتحقَّ  ألفاظها؟ في والتبديل والنقيصة بالزيادة التحريف عن بصيانتها حفظها إنَّ

 :الجواب

ن ادعائها من قبل الكاذبني جيعل بل هبذا، ومبنع املنتحلني من ادعائها قبل صاحبها، أل
 ؟ تها عن التحريف لغو ال طائل منهوجودها كعدمها، وجيعل من حفظها وصيان



  املهدي اإلمام أنصار إصدارات............................................  296

  سلمنا لو الغيبة كتاب / يقول: رواية63س
ً
ها أخبر هللا بأنَّ  جدال  من عاصمة بأنَّ

ها بقيت ك بها، يراد ما وعرف فهمها، من وكل   كذلك، الضالل، فإنَّ  حقيقة بها وتمسَّ

عاءات لن فإنه ، واد 
ً
ة كون  تنافي ال املبطلين يضل  أبدا  من عاصمة نفسها في الوصي 

ك الضالل  بها؟ ملن تمسَّ

 :الجواب

ت د عى من غري صاحبها، بل اهنا،  أنذا كان ميكن إال معىن لكوهنا عاصمة من الضالل 
يف هذه احلالة، لن تكون غري عاصمة من الضالل فحسب، بل تكون مدعاة للضالل كذلك. 

ها مدع كاذب ونتبعه يرفع أنتكون عاصمة من الضالل يف الوقت الذي ميكن  أنما معىن  إذ
 ؟ على أساسها

ذن إغري نفس الوصية، نقول:  أخرى أدلةذا قيل: اعرفوا صدق من املدعني من خالل إ
 أدلة يةاهنا عاصمة من الضالل ال الوصية، مث عن أتوصف ب أنهي اليت جيب  األخرى األدلة

 من الروايات. ا  دليل معرفة احلجة هو الوصية، كما ورد يف الكثري جد أنتتحدثون، واحلال 

اِويِل 64س
َ
ق
َ ْ
ْيَنا َبْعَض األ

َ
َل َعل َقوَّ

َ
ْو ت

َ
 / يزعم علي مدن ان قوله تعالى: ﴿َول

َيِميِن 
ْ
ا ِمْنُه ِبال

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ َ
َوِتيَن﴾ خاص برسول  أل

ْ
ْعَنا ِمْنُه ال

َ
َقط

َ
مَّ ل

ُ
صلى هللا عليه )هللا ث

 غيره؟ وال يشمل (وآله

 :الجواب

صلى )الزعم بأهنا خاصة برسول اهلل  أماليل التخصيص، ن يأيت بدأكان على علي مدن 
 محد احلسن احملكم فال ينفعه بشيء.أجملرد الفرار من مواجهة دليل السيد  (اهلل عليه وآله

حال هذا رأي منحرف آخر من آراء علي مدن ال يتفق فيه معه حىت علماء  أيوعلى 
 الشيعة الذين يزعم انه يقلدهم.
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 (عليهم السالم)اهل البيت الروايات ان ائمة  من ش يء في يرد / يقول لم65س

عاءهم بأن إمامتهم علىٰ  احتجوا  أن علىٰ  واضح دليل صدقهم، وهذا علىٰ  دليل للنص اد 

عاء مجرد   ليس النص اد 
ً
عي صدق على دليال   املدَّ

َّ
ة عنه ملا غفل وإال  البيت؟ أهل أئم 

 :الجواب

هبذا عند حماججته جاثليق  (ى اهلل عليه وآلهصل)الرضا لنبوة رسول اهلل  اإلماماحتج  .1
 النصارى ورأس اجلالوت اليهودي.

مل حيتجوا هبذا فليس معىن ذلك ان هذا الدليل  (السالم مليهع)على افرتاض اهنم  .2
 غري تام. فعدم احتجاجهم بالدليل ال يعين عدم كونه دليال، فهذا ال يقوله عاقل.

 أنعلى احلق اكثر من  فاألدلةاهنم غفلوا عنه،  عدم احتجاجهم به ال يعين يضا  أ .3
عدم صحة  أو؟ واملهم ان صحة  ام يستدلون مبا يكفي منها حتصى فهل يستدلون هبا مجيعا  

 مل ي ستعمل. أوالدليل ت عرف من النظر يف نفس الدليل، ال من كونه قد است عمل 

ل هللا في ا]: (ليه السالمع)حمد الحسن أ/ قال السيد 66س لقرآن وفيما تكف 

بحفظ النص اإللهي من أن يدعيه أهل الباطل، فأهل  (عليهم السالم)روي عنهم 

ْيَنا َبْعَض 
َ
َل َعل َقوَّ

َ
ْو ت

َ
الباطل مصروفون عن ادعائه، فاألمر ممتنع كما قال تعالى: ﴿َول

اِويِل 
َ
ق
َ ْ
َيِميِن  األ

ْ
ا ِمْنُه ِبال

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ َ
َوِتيَن  أل

ْ
ْعَنا ِمْنُه ال

َ
َقط

َ
مَّ ل

ُ
 [.46 - 44]الحاقة: ﴾ ث

 
ً
 ولم يحصل أن منعه هللا، وليس ضروريا

ً
ل على هللا موجود دائما ومطلق التقو 

أن ُيهلك هللا املتقولين مباشرة، بل أنه سبحانه أمهلهم حتى حين، وهذا يعرفه كل 

من تتبع الدعوات الظاهرة البطالن كدعوة مسيلمة، فأكيد ليس املراد في اآلية 

هللا، بل املراد التقول على هللا بادعاء القول اإللهي الذي تقام به  مطلق التقول على

الحجة، عندها يتحتم أن يتدخل هللا ليدافع عن القول اإللهي الذي تقام به 

الحجة، وهو النص اإللهي الذي يوصله خليفة هللا لتشخيص من بعده واملوصوف 

للحكمة، ومثال بأنه عاصم من الضالل؛ حيث إن  عدم تدخله سبحانه مخالف 

صلى هللا عليه )بالرسول محمد  (عليه السالم)هذا القول أو النص: وصية عيس ى 
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عليهم )باألئمة واملهديين  (صلى هللا عليه وآله)، ووصية الرسول محمد (وآله

ليه ع). يعلق علي مدن على جملة وردت في النص الذي قرأناه هي قوله [(السالم

 بحانه مخالف للحكمة"، يعلق عليها قائال: "هذا: "حيث إن  عدم تدخله س(السالم

ه علىٰ  بوضوح يدل الكالم ه يدعي أن للكاذب يمكن أنَّ  ما لكن عليه، منصوص أنَّ

ل هو وتعالىٰ  سبحانه هللا حكمة تقتضيه
 
عي بإهالك اإللهي التدخ  ال الكاذب، املدَّ

عائه عن بصرفه ه .اد    اء،ش ما يدعي أن كاذب ألي   يمكن وهذا يعني بأنَّ
َّ

 تعالى هللا أن إال

عائه، حين من بعد ولو سيهلكه عاء مجرد بأنَّ  اعتراف ضمني هذا كالمه وفي اد   اد 

  ليس النص
ً
 صدق املدعي؟ علىٰ  دليال

 :الجواب

ليه ع)محد احلسن أيفهم من قول السيد  أنسوي املدارك ميكن  إنسانا   أنال اعتقد 
ما فهمه علي مدن. فكما ميكن  [للحكمةحي  إن  عدم تدخله سبحانه خمالف ]: (السالم
تكون  أنيسبق ظهوره. أي  أنيلحق ظهور االدعاء ميكن له كذلك  أن اإلهليللتدخل 

 ؟ احلكمة يف التدخل ملنع اصل االدعاء الكاذب

االعرتاف الضمين يف هذا، وال أدري أي ّنط من املتالعبني علي مدن  أينال أدري 
 هذا؟ 

مة عدم التدخل الن هللا شاء بحكمته ان / يقول: قد تقتض ي الحك67س

 يمتحن الناس؟

 :الجواب

يعرفوهم،  أنحجج اهلل، وكل هذا جيري بعد  إطاعةعدم  أو بإطاعةالناس ممتحنون  .1
 عر ف هبم واضحا   أنوالبد بالتايل من 

 حمفوظا   ال لبس فيه، ومصانا   بي نا   يكون الدليل امل
ِلَك َمنأ َهَلَك َعنأ بـَيـِّنَ ﴿  .﴾ة  َوحَيأََيَٰ َمنأ َحيم َعنأ بـَيـَِّنة  لِيَـهأ



 299 ..............................................وقفات مع ما كتبه املعاندون 

 
 

عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي، عن  / يقول روى الشيخ الصدوق 68س

)إن يوسف بن يعقوب صلوات هللا عليهما حين حضرته الوفاة أبي عبد هللا قال: 

 فقال: إن هؤالء القبط سيظهرون عليكم 
ً
جمع آل يعقوب وهم ثمانون رجال

العذاب وإنما ينجيكم هللا من أيديهم برجل من ولد الوي بن ويسومونكم سوء 

يعقوب اسمه موس ى بن عمران غالم طوال جعد آدم. فجعل الرجل من بني 

ي ابنه عمران ويسمي عمران ابنه موس ى. فذكر أبان بن عثمان عن أبي  إسرائيل يسم 

الحسين عن أبي بصير عن أبي جعفر أنه قال: ما خرج موس ى حتى خرج قبله 

عي  من بني إسرائيل كلهم يد 
ً
ابا

َّ
 بأن  خمسون كذ

ً
أنه موس ى بن عمران(. ويعلق قائال

  أن على دلت الرواية التي يصفها بالصحيحة هذه
ً
ابا

 
 منهم واحد كل   ادعىٰ  خمسين كذ

 
ً
  كذبا

ً
ه وزورا ة في عليه املنصوص هو أنَّ يعقوب. وبالتالي فليس  بن هللا يوسف نبي   وصي 

 صادق؟كل من يدعي الوصية 

 :اجلواب

عن أيب عبداهلل، أي  ،حممد احلليبعن  ،: عن إبان بن عثماناألوىلهاتان روايتان  .1
عن أيب جعفر الباقر  ،عن أيب بصري ،عن أيب احلسني ،أبان بن عثمانالثانية:  الصادق. اإلمام
 .(ليه السالمع)

 .(ليه السالمع)حتدثت عن وصية يوسف  األوىلالرواية 

 نه موسى بن عمران. أادعى كل منهم  ن مخسني كذابا  إة قالت الرواية الثاني

ما ): (ليه السالمع)الباقر  اإلمامموضع الشاهد بالنسبة له، يف الرواية الثانية وهي قول 
ابا  من بين إسرائيل كلهم يد عي . (أنه موسى بن عمران خرج موسى حىت خرج قبله مخسون كذم

 بني أبان وبني الشيخ الصدوق. اإلرسالة لوجود وهذه ال يصح وصفها بالرواية الصحيح

 أومراد علي مدن هو النقض على مقولة ان الوصية  إن: أقولوعلى مستوى النقاش 
تدل الرواية اليت  أن إىلالنص التشخيصي ال يدعيه قبل صاحبه أحد، وعليه حيتاج علي مدن 

الرواية الثانية وهي  إن يدعيها قبل صاحبها غريه، وحي  أنالوصية ميكن  أنجاء هبا على 
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اهنما  إىليشري  أندون  األوىلمجعها مع الرواية  إىلموضع الشاهد ال تدل على هذا عمد 
كيف ان الرواية الثانية )موضع الشاهد بالنسبة له( ال   أماعلى القارئ.  األمرروايتان ليلتبس 

موسى بن عمران ومل  ادعى كل منهم انه هناك مخسني رجال   إنتقول  فإهناتدل على املطلوب 
، بينما املطلوب هو ان يدعي انه (ليه السالمع)تقل انه ادعى انه املوصى له من قبل يوسف 

 صاحب الوصية.

 ؟  من هؤالء الكذابني اخلمسني ادعى انه موسى بن عمران واالن ما معىن ان كال  

ليلة مقمرة  فخرجت بنو إسرائيل ذاتالرواية تؤيد ما نقوله، فقد ورد فيها: )قال:  .2
إىل شيخ هلم عنده عليم فقالوا: قد كنا نسرتيح إىل األحادي  فحىت مىت وإىل مىت حنن يف هذا 

؟ قال: واهلل إنكم ال تزالون فيه حىت جييئ اهلل تعاىل ذكره بغالم من ولد الوي بن  البالء
ى يعقوب امسه موسى بن عمران غالم طوال جعد فبينا هم كذلك إذ أقبل موسى يسري عل

؟ قال:  بغلة حىت وقف عليهم، فرفع الشيخ رأسه فعرفه بالصفة فقال له: ما امسك يرمحك اهلل
عمران، قال: فوثب إليه الشيخ فأخذ بيده فقبلها وثاروا  -؟ قال: ابن  موسى، قال: ابن من

 (.إىل رجله فقبلوها فعرفهم وعرفوه

 فهم اكتفوا من موسى بامسه، كما ترون.

، وما جيري على بين إسرائيل، وكيفية (ليه السالمع)وصية يوسف وتوجد رواية أخرى ل
ليه ع)، ختتلف قليال  عن تلك الواردة عن اإلمام الصادق (ليه السالمع)تعرفهم على موسى 

ليه ع)، وتتفق معها يف الكثري من التفاصيل، والسيما مشهد التعر ف على موسى (السالم
 :من خالل االسم، وإليكم الرواية (السالم

قال: قال رسول اهلل صلى اهلل  ،)عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب صلوات اهلل عليهم
الوفاة مجع شيعته وأهل بيته فحمد اهلل وأثىن  (ليه السالم)عملا حضرت يوسف عليه وآله: 

عليه مث حدثهم بشدة تناهلم، يقتل فيها الرجال وتشق بطون احلباىل وتذبح األطفال حىت 
ق يف القائم من ولد الوي بن يعقوب، وهو رجل أمسر طوال، ونعته هلم بنعته، يظهر اهلل احل
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فتمسكوا بذلك ووقعت الغيبة والشدة على بين إسرائيل وهم منتظرون قيام القائم أربع مائة 
سنة حىت إذا بشروا بوالدته ورأوا عالمات ظهوره واشتدت عليهم البلوي، ومحل عليهم 

فقيه الذي كانوا يسرتحيون إىل أحاديثه فاسترت، وراسلوه فقالوا:  باخلشب واحلجارة، وط لب ال
كنا مع الشدة نسرتيح إىل حديثك، فخرج هبم إىل بعض الصحاري وجلس حيدثهم حدي  

ليه )عالقائم ونعته وقرب األمر، وكانت ليلة قمراء، فبينا هم كذلك إذ طلع عليهم موسى 
رج من دار فرعون يظهر النزهة فعدل عن وكان يف ذلك الوقت حدي  السن وقد خ (السالم

موكبه وأقبل إليهم وحتته بغلة وعليه طيلسان خز، فلما رآه الفقيه عرفه بالنعت فقام إليه 
وانكب على قدميه فقبلهما مث قال: احلمد هلل الذي مل ميتين حىت أرانيك، فلما رأي الشيعة 

جل، فلم يزدهم على أن قال: هلل عز و  ذلك علموا أنه صاحبهم فأكبوا على األرض شكرا  
أرجو أن يعجل اهلل فرجكم، مث غاب بعد ذلك، وخرج إىل مدينة مدين فأقام عند شعيب ما 

ومخسني سنة واشتدت البلوي  أقام، فكانت الغيبة الثانية أشد عليهم من األوىل وكان نيفا  
إىل بعض الصحاري  عليهم واسترت الفقيه فبعثوا إليه أنه ال صرب لنا على استتارك عنا، فخرج

واستدعاهم وطيب نفوسهم وأعلمهم أن اهلل عز وجل أوحى إليه أنه مفرج عنهم بعد أربعني 
سنة، فقالوا بأمجعهم: احلمد هلل، فأوحى هلل عز وجل إليه قل هلم: قد جعلتها ثالثني سنة 

تها عشرين لقوهلم "احلمد هلل"، فقالوا: كل نعمة فمن اهلل، فأوحى اهلل إليه قل هلم: قد جعل
سنة، فقالوا: ال يأيت باخلري إال اهلل، فأوحى اهلل إليه قل هلم: قد جعلتها عشرا، فقالوا: ال 
يصرف السوء إال اهلل، فأوحى اهلل إليه قل هلم: ال تربحوا فقد أذنت لكم يف فرجكم، فبينا هم  

ما يستبصرون به كذلك إذ طلع موسى عليه السالم راكبا محارا. فأراد الفقيه أن يعرف الشيعة 
؟ فقال: موسى،  فيه، وجاء موسى حىت وقف عليهم فسلم عليهم فقال له الفقيه: ما امسك

؟ قال: ابن قاهت بن الوي بن يعقوب، قال:  ؟ قال: ابن عمران، قال: ابن من قال: ابن من
 ؟ قال: جئت بالرسالة من عند اهلل عز وجل، فقام إليه فقبل يده، مث جلس بينهم مباذا جئت

فطيب نفوسهم وأمرهم أمره مث فرقهم، فكان بني ذلك الوقت وبني فرجهم بغرق فرعون 
 .(1) (أربعون سنة

                                                           

 .147 – 145ص :الشيخ الصدوق -كمال الدين وتمام النعمة  -1
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الرواية اليت يستدل هبا وهي الرواية التالية: )فذكر أبان بن عثمان، عن أيب احلسني  .3
ابا  من بين عن أيب بصري، عن أيب جعفر أنه قال:  ما خرج موسى حىت خرج قبله مخسون كذم

 إسرائيل، كلهم يد عي أنه موسى بن عمران(.

 هذه الرواية يف احلقيقة ال حتقق غرضه، ألمور:

، أي قبل أن خيرج على فرعون، (ليه السالمع)أوهلا: إن هؤالء ادعوا قبل خروج موسى 
وقبل أن يبدأ الصراع العلين بينهما. وقبل هذا اخلروج كان موسى قد ادعى أنه املوصى به من 

 كما يظهر من الرواية الواردة أعاله عن أمري املؤمنني.  ِقبل يوسف،

فاألظهر إهنم قد ادعوا يف ظل غيبة موسى، حي  اشتدت البلوى عليهم كما بينت 
 الرواية األخرية.

ثانيها: لو كان هؤالء قد ادعوا قبل موسى ملا اكتفى بنو إسرائيل من موسى باالسم 
ال يصدقون جملرد ذكر االسم، وقد علمنا أهنم اكتفوا اجملرد، ألن جتربة مخسني كذابا  ستجعلهم 

 باالسم.

ثالثها: إذا أضفنا إىل األمر الثاين ما ع رف عن عدد بين إسرائيل، حي  يقدرون حبوايل 
الستمائة ألف نسمة من الرجال، ومثل هذا العدد احملصور نسبيا  جيعل الرجال يعرف بعضهم 

يس له، خاصة إذا علمنا أن بين إسرائيل كانوا أقلية بعضا ، فال ميكن ألحد أن يدعي نسبا  ل
 مضطهدة، ومعتزة بانتمائها العرقي، وبالتايل تكون معرفة األنساب بينهم مهمة للغاية.   

كانت متوجهة لبيت بعينه من بيوت بين   (ليه السالمع)وبطبيعة احلال إن وصية يوسف 
كن أن حيظى بفرصة قبول البد أن إسرائيل، هو بيت الوي )سبط الوي(، فاملدعي الذي مي

يكون من هذا البيت حتديدا ، فهل خرج من هذا البيت مخسون مدعيا ، كلهم يقول إنه موسى 
بن عمران؟ وما الذي محلهم على مثل هذا االدعاء اخلطري للغاية الذي قد يكلفهم حياهتم، 

ل األطفال خاصة وحنن نعلم أن فرعون يفتش عن موسى من أجل الفتك به، وهو قد قت
 ؟ (ليه السالمع)املواليد يف عام والدة موسى 



 303 ..............................................وقفات مع ما كتبه املعاندون 

 
 

 ال شك يف أن شدة البلوى بعد غيبة موسى محلت البعض على مثل هذا االدعاء.

يستظهر منه أن أحدا  مل يدع  (ليه السالمع)رابعها: إن قتل املواليد يف عام والدة موسى 
جهة أخرى إن ادعاء مخسني رجال  أنه موسى بن عمران قبل هذا التأريخ، هذا من جهة. ومن 

بعد هذا التأريخ، ويف ظل كل هذا الواقع اخلطري، أمر مستبعد للغاية، فال يبقى إال أن تكون 
ظروف الغيبة القاسية جدا  قد محلت البعض على هذا االدعاء كنوع من الثورة على الواقع 

ن ل منهم انه املنقذ ولكن ألالظامل. والظاهر اهنم ادعوا املقام ومل يدعوا االسم اي ادعى ك
اهنم ادعوا اهنم موسى أي اهنم بانتحاهلم مقام موسى  اإلمامهو ملوسى قال  مقام املنقذ حقا  

: ان كال  منهم ادعى انه موسى (ليه السالمع)معىن قوله  أنيكونون كمن انتحل امسه. كما 
ودة واليت سبق الشخصية املعروفة املوج أيهو ان كال  منهم قد انتحل شخصية موسى 
 لصاحبها ان ادعى انه املعين بوصية يوسف.  

 موضوعة. أوادعوا فلعل الرواية غري صحيحة،  مخسني كذابا   أنمل حيدثنا التاريخ  أخريا  

/ يعلق على حديث )إن  هذا األمر ال يدعيه غير صاحبه إال تبر هللا عمره( 69س

: اوال: بتر
ً
عي بمن مخصوص غير العمر قائال ةال يدَّ  اإلمامة يدعي من فقط، بل كل   وصي 

: بتر من بإمام ليس وهو
ً
عاء بعد قطعه ال إنقاصه، هو العمر هللا. ثانيا اإلمامة  اد 

عاء بعد يعيش أن يمكن لإلمامة املدعي الكاذب املبطل أنَّ  بمعنىٰ  مباشرة، اإلمامة  اد 

ة ه سنين، عدَّ ره الذي الطبيعي عمره يعيش ال لكنَّ : هذهله. ث هللا قدَّ
ً
بِطل  الرواية الثا

ُ
ت

 قولنا ان النص ال يدعيه غير صاحبه؟

 :الجواب

 يدعي من فقط، بل كل   الوصي ة يدمعي مبن خمصوص غري العمر : )برتأوال  قوله يف  .1
يكون موت املدعي  أنتربه  أواملراد من برت العمر  ـاهلل(، متهافت ف من بإمام ليس وهو اإلمامة

مثل املهدي ابن تومرت  اإلمامةبعض من ادعى مقام  أنمطالع  أليف آية اهلية. ومن املعرو 
ومهدي السودان قد عاشوا بعد ادعائهم سنوات طوال وحققوا انتصارات على عدوهم، 
وأسسوا دوال استمرت بعدهم، وموت مثل هؤالء بعد زمن طويل وبعد حتقيق منجزات كثرية 
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مبن  وإّناالترب غري متعلق مبدعي املقام  أوالبرت حد انه آية. وعليه فأينقدح يف ذهن  أنال ميكن 
 يدعي النص التشخيصي. 

حيدث  األمرقطعه، خيالف ما سبق من ان  ال إنقاصه، هو العمر ن برتإ قوله يف ثانيا   .2
 على انه آية، وخيالف املعىن اللغوي للبرت وهو القطع، وللتتبري وهو التكسري.

غري صحيح  (بطل قولنا ان النص ال يدعيه غري صاحبهت الرواية هذه)قوله يف ثالثا :  .3
قبله، فال ينفع لرفع اليد عن القاعدة  أوالترب بعد االدعاء  أوفاحلدي  مل ينص على ان البرت 
 الثابتة، بل هو يفهم على ضوئها.

 املبطل إنَّ ]التالي:  (ليه السالمع)حمد الحسن أ/ يعلق على قول السيد 70س

عاء عن مصروف ةالوص اد  ٍ  إلىٰ  بقوله: صحيح [اإللهية ي 
ة ن أل وذلك ما؛ حد   الوصي 

تكون  أن يمكن وال بغيرهم، يلتبسون  ال معروفين أئمة علىٰ  تنص   أن بدَّ  الحقيقية ال

  تحتمل مبهمة
ً
ه أن عن عقله يصرفه مبطل كل   فإن ولهذا كثيرين، رجاال  هو يدعي أنَّ

ة، عليه في املنصوص عي من وكل   الوصي   فإنَّ  كذلك وهو ليس عليه منصوص أنه يدَّ

 عدادهم؟ في يدرجونه وال عليه، يعتبون  ال العقالء

  :الجواب

النص التشخيصي ينص على معروفني سلفا فما نفعه كنص  أوذا كانت الوصية إ .1
 ؟ ؟ أليس هذا هذيان تشخيصي، هل يشخص املشخص سلفا  

اء انه املنصوص عليه يف عقل املبطل يصرفه عن ادع أنمل خيربنا علي مدن كيف  .2
شيطنة، أقول  وإّنا شيطنته، فما لديه ليس عقال   باألحرى أوالوصية؟ أليس عقل املبطل 

عقل املبطل بل  أن؟ أرى  أليست شيطنته تدفعه الدعاء كل ما من شأنه ان يبلغ به مراداته
 شيطنته، وهو هنا علي مدن قد أزرت به للغاية.
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منا هذا استدالله إن :نقول  سماعيلإ ألحمد اإللزام باب / ومن71س
َّ
نا  لو سل

 
بأن

  رأيناه
ً
ا   تام 

ً
هذا  يكون  أن منه يلزم ال ذلك فإنَّ  الناقصة، عقولنا بحسب صحيحا

 في االستدالل
ً
ح الواقع، تدرك ال قد الناقصة عقولنا ألنَّ  الواقع؛ صحيحا ِ

 ما وقد تصح 

 بصحيح؟ ليس

 :الجواب

 اإلمام واملفاسد والعلل الغائبة عنها، وهلذا ورد عن عقول البشر ناقصة عن ادراك املصاحل
إن دين اهلل عز وجل ال : (السالم ماليهع)قوله: )علي بن احلسني  (ليه السالمع)السجاد 

الفاسدة ، وال يصاب إال بالتسليم ، فمن  واملقاييسيصاب بالعقول الناقصة واآلراء الباطلة 
كان يعمل بالقياس والرأي هلك ، ومن وجد يف سلم لنا سلم ، ومن اقتدى بنا هدى ، ومن  

نفسه شيئا مما نقوله أو نقضي به حرجا كفر بالذي أنزل السبع املثاين والقرآن العظيم وهو ال 
 (.يعلم

يدرك وجود اهلل  فاإلنسانولكنها قادرة على ادراك صحة الدليل املكتمل العناصر، وهلذا 
ن ان ال يفسد عقول الناس بشيطنته بعد ان رغم نقصان عقله وعدم اكتماله. فعلى علي مد

 افسد على نفسه كل شيء.

إن  اآلية تطابق االستدالل ]: (ليه السالمع)حمد الحسن أ/ قال السيد 72س

َل  َقوَّ
َ
ْو ت

َ
، فإن قوله تعالى: ﴿َول

ً
العقلي السابق وهو أن  االدعاء ممتنع وليس ممكنا

اِويِل 
َ
ق
َ ْ
ْيَنا َبْعَض األ

َ
ا َعل

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ َ
َيِميِن  أل

ْ
َوِتيَن﴾، معناه أن   ِمْنُه ِبال

ْ
ْعَنا ِمْنُه ال

َ
َقط

َ
مَّ ل

ُ
ث

 لهلك، واآلية تتكلم مع من ال 
ً
الهالك ممتنع المتناع التقول أي أنه لو كان متقوال

والقرآن، وبالتالي فاالحتجاج بالكالم في اآلية  (صلى هللا عليه وآله)يؤمنون بمحمد 

 يؤمنون بهذا، بل االحتجاج هو بمضمون اآلية، أي هم ال ليس بها كونها كالم هللا؛ ألن

 وهو أن  النص اإللهي املوصوف بأنه عاصم من 
ً
احتجاج بما هو ثابت عندهم عقال

الضالل ملن تمسك به ال يمكن أن يدعيه غير صاحبه؛ ألن القول بأنه يمكن أن 

. [وتعالى يدعيه غير صاحبه يلزم منه نسب الجهل أو العجز أو الكذب هلل سبحانه
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يقولون "إن  النص اإللهي املوصوف  ال هذا النص علق عليه علي مدن قائال: العقالء

 غير أنَّ  بأنه عاصم من الضالل ملن تمسك به ال يمكن أن يدعيه غير صاحبه" بمعنىٰ 

  نجد لم فإننا عليه، وينص إليه يشير أن النص يدعي ال النص   صاحب
ً
 من أحدا

 قول  من العجب ينقض ي الكالم. ويقول: وال هذا قال إسماعيل أحمد قبل العقالء

ه إسماعيل أحمد ، ثابت عندهم هو بما احتجاج إنَّ
ً
ه مع عقال  كانوا العرب أنَّ  يعرف أنَّ

ة مَّ
ُ
ة، أ ي    يعرفون  ال أم 

ً
 تدركه ال بما عليهم االحتجاج يمكن املعارف، فهل من شيئا

 أفهامهم؟ إليه تصل وال عقولهم

 :الجواب

ان النص االهلي املوصوف بأنه عاصم من )العقالء ال يقولون  إني مدن يقول عل .1
 .(الضالل ملن متسك به ال ميكن ان يدعيه غري صاحبه

يتكلم عن حكم العقل، ال حكم العقالء،  (ليه السالمع)محد احلسن أ: السيد أقول
ملركز إياه، ، ويطبل له ااألصولوهناك فرق بينهما، وال ادري كيف يتبجح هذا اجلاهل بعلم 

 ؟  وهو جيهل الفرق

ي أ -، فهو (ليه السالمع)محد احلسن أبالقضية اليت قاهلا السيد  العقل يقول حتما   .2
بانه عاصم  العامل الصادق القادر احلكيم املطلق سبحانه قد وصف كتابا   أنذا علم إ -العقل 

كيم املطلق سبحانه قد ان العامل الصادق القادر احل من الضالل ملن متسك به، سيحكم حتما  
ل هبذه النتيجة وهي عصمة من متسك بالكتاب  ضمن حفظ الكتاب من كل ما عسى ان خي 

 و مغريا  أ ان مل يفعل سيكون كاذبا   ألنهمن الضالل ومن بني ذلك منع ادعاء املبطلني له. 
 ال تنطبق عليه. األوصافوهذه  جاهال   أوعن الضمان  عاجزا   أوبالباطل 

 ميكن االحتجاج املعارف، فهل من شيئا   يعرفون ال أم ي ة، أ ممة كانوا العرب انم )قوله:  .3
، كالم يف غري حمله فعدم معرفة القراءة (أفهامهم إليه تصل وال عقوهلم تدركه ال مبا عليهم

وحكمة  وأدب، فإن ما وصلنا من شعر العريب كان متخلفا   اإلنسانوالكتابة ال تعين ان عقل 
 العقل العريب قادر على ادراك احلكمة وفهمها.  أنتدل على 
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إذن فال ]التالي:  (ليه السالمع)حمد الحسن أ/ يعلق على قول السيد 73س

  -يمكن 
ً
 ورواية

ً
 وقرآنا

ً
أن يحصل ادعاء النص اإللهي التشخيص ي املوصوف  -عقال

ا [بأنه عاصم من الضالل ملن تمسك به   يعلق قائال: أمَّ
ً
 أن يمنع ال العقل فألن عقال

عي  حد؟ عند تقف ال التي الباطلة الدعاوٰى  من شاء ما املبطل يدَّ

 :الجواب

ن اهلل الذي من صفاته انه القادر احلكيم العليم ال ميكن أالعقل حيكم ب إنالسيد يقول 
هو سبحانه ضمن انه ال ي دعى من قبل الكاذب، بينما  ن يدعي الكاذب نصا  أيسمح ب أن

 يكذب، وشتان بني القضيتني.  أنحيكم بان الكاذب ميكن  العقل إنعلي مدن يقول 

عين من وغيره األفطح هللا عبد أنَّ  يخفٰى  / يقول علي مدن: "ال74س ما املدَّ  إنَّ

عون  هم يدَّ وص ي قد أنَّ
ُ
 تشخيص ي نص في عليهم النص يدعون  فهم باإلمامة، إليهم أ

ه يزعمون   هم؟دعوا عن يصرفهم لم تعالىٰ  وهللا حوزتهم، في أنَّ

 :الجواب

يربز النص الذي ادعاه عبداهلل االفطح،  أنمبجانية خمجلة، كان عليه  (ال خيفى)يقول: 
االختباء وراء الكلمات الرنانة مثل كلمة "ال خيفى"  أنوبطبيعة احلال هو ال ميلك، ويظن 

وف تنفعه، واحلال انه معروف، وال خيفى حقا انه ال يوجد مثل هذا النص املزعوم، فمن املعر 
 .(ليه السالمع)الصادق هو ولده موسى الكاظم  اإلمامان النص واحد واملنصوص عليه بعد 
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 (ليه السالمع)حمد الحسن أ/ في كتاب "الوصية املقدسة" كالم للسيد 75س

البد إذن من االنتباه إلى أن  كالمنا في منع ادعاء النص التشخيص ي ] هو التالي:

، فادعاء  املوصوف بأنه عاصم من الضالل وليس
ً
في ادعاء املنصب اإللهي عموما

 بسفاهة ودون االحتجاج 
ً
املنصب اإللهي أو النبوة أو خالفة هللا في أرضه باطال

 فترة من 
ً
 من ادعى باطال

ً
 وربما بقي حيا

ً
بالوصية )النص التشخيص ي( حصل كثيرا

صلى )محمد الزمن، ومثال لهؤالء مسيلمة الكذاب ادعى أنه نبي في حياة رسول هللا 

 بعد موت رسول هللا محمد  (هللا عليه وآله
ً
، (صلى هللا عليه وآله)وبقي مسيلمة حيا

وبدون الوصية ال قيمة له وهو ادعاء سفيه،  فاالدعاء بدون شهادة هللا ونص هللا

إذن، فاملقصود ليس منع أهل  فمن يصدق هكذا مدٍع مبطل ال عذر له أمام هللا.

، بل
ً
منعهم من ادعاء النص التشخيص ي املوصوف بأنه  الباطل من االدعاء مطلقا

عاصم ملن تمسك به من الضالل وهو وصية خليفة هللا للناس، وهذا املنع الذي 

 الواقع، فمرور مئات 
ً
 وأكد عليه النص القرآني والروائي يؤكده أيضا

ً
أثبتناه عقال

على السنين على النص دون أن يدعيه أحد كاٍف إلثبات هذه الحقيقة، فقد مر  

مئات السنين ولم يدِعها غير  (عليه السالم)وصايا األنبياء في التوراة ووصية عيس ى 

وأوصيائه من بعده، كما ولم يدِع وصية النبي غير  (صلى هللا عليه وآله)محمد 

بهذا الواقع على  (عليه السالم)، وقد احتج اإلمام الرضا (عليهم السالم)األئمة 

ن النص  صلى هللا )من األنبياء السابقين على الرسول محمد الجاثليق فبعد أن بي 

من التوراة واإلنجيل احتج الجاثليق بأن  النصوص يمكن أن تنطبق على  (عليه وآله

على الجاثليق أنه لم  (عليه السالم)أكثر من شخص، فكان احتجاج اإلمام الرضا 

لجاثليق: يحصل أن ادعى الوصايا املبطلون، وهذا هو النص موضع الفائدة قال ا

)......... ولكن لم يتقرر عندنا بالصحة أنه محمد هذا، فأما اسمه محمد فال يصح 

: (عليه السالم)لنا أن نقر لكم بنبوته ونحن شاكون أنه محمدكم ......... فقال الرضا 

 
ً
"احتججتم بالشك، فهل بعث هللا من قبل أو من بعد من آدم إلى يومنا هذا نبيا

في ش يء من الكتب التي أنزلها على جميع األنبياء غير محمد  اسمه محمد ؟ وتجدونه

حمد أانتهى كالم السيد  [ [195 - 194ص 1]إثبات الهداة: ج ؟" فأحجموا عن جوابه(

 .(عليه السالم)الحسن 
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على  (عليه السالم)اعترض علي مدن على عبارة "فكان احتجاج اإلمام الرضا  -1

 ذلك، من خالية ايا املبطلون". قائال: الروايةالجاثليق أنه لم يحصل أن ادعى الوص

  وصية. ألي   ذكر فيها أي   يرد فلم

ه أحد ادعىٰ  يقل االمام الرضا: )فهل قال كذلك: لم -2 ، أنَّ ه نبي  د هو وأنَّ  محم 

ىٰ  التوراة املذكور في ه يثبت واإلنجيل؟( حتَّ   يدعي ال أنَّ
َّ

ما ذلك إال  قال: "فهل صاحبه، وإنَّ

  هذا إلٰى يومنا آدم ِمن بعد ِمن أو قبل ْن مِ  هللا بعث
ً
د". اسمه نبيا   محم 

بانه لو ادعى اخر انه املذكور في التوراة  (عليه السالم)لم يصرح االمام  -3

عاء.  هذا عن مصروف الكاذب واالنجيل لكان ذلك دليل صدقه، ألنَّ   االد 

 :الجواب

عبارة "فكان احتجاج خالية من يظن علي مدن انه قد تصيد عثرة، بقوله: "الرواية  .1
على اجلاثليق أنه مل حيصل أن ادعى الوصايا املبطلون". ولكن  (ليه السالمع)اإلمام الرضا 

لنحره، فكالم السيد واضح يعرفه من يعرف اللغة جيدا ال من يتبجح  سهمهخاب فأله، وارتد 
، [دعى الوصايا املبطلونأنه مل حيصل أن ا]قال:  (ليه السالمع)مبعرفتها وهو مفلس. فالسيد 

ورد يف الرواية معناها فإن "أن" تفسريية   وإّناهذه العبارة وردت يف الرواية،  إنانه مل يقل  أي
َِباِل ﴿كما يعرف املطلعون. ومثاهلا كقوله تعاىل:  ِذي ِمَن اجلأ ِل َأِن اختِم َوأَوأَحىَٰ َربَُّك ِإىَل النمحأ

، فالنحل ال يفهم اللغة العربية واّنا معىن اوحى هلا املعىن، اي ﴾يـَعأرِش ونَ بـ ي وت ا َوِمَن الشمَجِر َوممما 
 معىن قوله تعاىل : اختذي من اجلبال اخل.

إىلَٰ  آدم ِمن بعد ِمن أو قبل ِمنأ  اهلل بع  فهل): (ليه السالمع)الرضا  اإلمامقول  .2
محد احلسن. أما قاله السيد  ، استفهام استنكاري وهو يعين متاما  (حمم د امسه نبيا   هذا يومنا
خر غري مدلول كلمة "ادعى" فنظره آكلمة "بع " هلا مدلول   أنذا كان علي مدن يرى إو 

: ن كلمة بع  است عملت هنا مبعىن ادعى، وهذا ما فهمه اجلاثليق هلذا مل يرد قائال  قاصر أل
 "اننا ال نتحدث عن بع  اهلل، واّنا عن املدعني". 
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بانه لو ادعى اخر انه املذكور يف التوراة  (ليه السالمع)رح االمام مل يصما قوله: "أ .3
االد عاء" فجوابه ان السيد  هذا عن مصروف الكاذب واالجنيل لكان ذلك دليل صدقه، ألنم 

استدل  (ليه السالمع)الرضا  اإلمام إنصرح هبذا، بل قال  اإلمام إنمل يقل  (ليه السالمع)
 صاحبه غريه، وهو واقع يؤكد الدليل العقلي التام.بواقع ان النص ال يدعيه قبل 

حمد الحسن وحاشاه قد بتر الرواية الن فيها أن السيد أ/ يزعم علي مدن 76س

ما يخالف غرضه، ثم يأتي بكالم من كتاب اخر غير كتاب إثبات الهداة الذي نقل 

 منه السيد احمد الحسن، هو كتاب "الثاقب في املناقب: البن حمزة الطوس ي؟ 

 :الجواب

 - ، واال من املعيب حقا  أعمالههذا الشخص ال يتورع عن شيء، وشيطنته توقعه بشر 
نه برت رواية مث تأيت بنص من أب ان تتهم رجال   - وهذا ما يشعر به كل من مل يفسد فطرته متاما  

لك ما نقله من   وسأنقلحال ما نقله علي مدن ال ينفعه بشيء  أيخر. وعلى آكتاب 
ليه ع)وما بعدها: )فقال الرضا  191قب يف املناقب: البن محزة الطوسي: صكتاب "الثا
رسوله أنه ال ينالك منا شئ تكره مما ختافه  أنت يا جاثليق آمن يف ذمة اهلل، وذمة: "(السالم
الوصي الذي امسه  قال: فأما إذا آمنتين، فإن هذا النيب الذي امسه )حممد( وهذا ".وحتذره

السبطان اللذان امسهما )احلسن واحلسني( يف  يت امسها )فاطمة( وهذان)علي( وهذه البنت ال
 والزبور. التوراة واإلجنيل

اسم هذا النيب صلى اهلل  فهذا الذي ذكرته يف التوراة واإلجنيل والزبور من" :قال الرضا
 "صدق وعدل، أم كذب وزور ؟ عليه وآله، وهذا الوصي، وهذه البنت، وهذين السبطني،

فلما أخذ الرضا إقرار اجلاثليق بذلك، قال لرأس  وعدل، وما قال اهلل إال احلق.قال: صدق 
هات، بارك اهلل  ". قال:فامسع االن يا رأس اجلالوت السفر األول من زبور داود" اجلالوت:

األول، من الزبور، حىت انتهى إىل  السفر (ليه السالمع)عليك وعلى من ولدك. فقرأ الرضا 
سألتك يا رأس اجلالوت ، فقال: "(السالم مليهع)واحلسني  طمة واحلسنذكر حممد وعلي وفا

فقال  ".اجلاثليق هذا يف زبور داود ؟ ولك مين األمان والذمة والعهد ما قد أعطيت حبق اهلل ،
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فبحق : "(ليه السالمع)قال الرضا  بأمسائهم. رأس اجلالوت: نعم، هذا بعينه ألفيته يف الزبور
 تعاىل على موسى بن عمران يف التوراة، هل جتد صفة حممد وعلي زهلا اهللالعشر اآليات اليت أن

قال: نعم، ومن جحدها   "وفاطمة واحلسن واحلسني يف التوراة منسوبني إىل العدل والفضل ؟
 "فخذ االن علي سفر كذا من التوراة: "(ليه السالمع)فقال الرضا  بربه وأنبيائه. كان كافرا  

صلى )إذا بلغ ذكر حممد  من تالوته وبيانه وفصاحة لسانه حىت ا  فبهت رأس اجلالوت متعجب
وفطيم وشرب وشبري، وتفسريه بالعربية  قال رأس اجلالوت: نعم، هذا أمحد وإيليا (اهلل عليه وآله

 . فتال الرضا السفر إىل متامه، فقال رأس(السالم مليهع)واحلسني  حممد وعلي وفاطمة واحلسن
حصلت يل على مجيع  : واهلل يا بن حممد، لوال الرئاسة اليت-وته ملا فرغ من تال -اجلالوت 

 ؟ اليهود، آلمنت بأمحد، واتبعت أمرك(

الكساء موجودة  أصحاباخلمسة  وأمساءن اسم النيب وصفته إكما ترى الرواية تقول 
عها موجودة والصفات موجودة، ولكن ملاذا مل يد األمساء إن، وهذا ما نقوله واإلجنيليف التوراة 
 ن اهلل صرف الكاذبني عن ادعاء النص التشخيصي.أل :؟ اجلواب (السالم مليهع)غريهم 

 (ليه السالمع)وبطريقة رخيصة ان السيد  املهم هل يف هذا الذي يزعم علي مدن كذبا  
خر، هل فيه ان النص التشخيصي ممكن ان يدعيه غري صاحبه آقد برته، رغم انه من كتاب 

 ؟ ليشنع علينا بالبرت

النبي  احتج على العرب  أنَّ  قال (عليه السالم)ن السيد إ/ يقول علي مدن 77س

 بانه مذكور في التوراة واالنجيل، وان هذا زعم يحتاج دليل؟

 :الجواب

احتج هبذا على اجلاثليق.  (ليه السالمع)الرضا  اإلمامن إالسيد مل يقل هذا بل قال 
 ضوحة.فلماذا هذا الكذب واالسفاف باالهتامات املف
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/ ينقل علي مدن بيانا للسيد صدر في بداية الدعوة فيه دعوة لعلماء 78س

للناس  يظهر ال مختٍف  الحسن ع أحمد الشيعة بان يناظروه، وعلق عليه بأن السيد

 فكيف يناظروه؟

 :الجواب

 ن فقد عرض مناظرة كتبية.ما اآلأوقتها كان السيد بني الناس، 

: )عن ابن (ليه السالمع)حمد الحسن / ُوجه السؤال التالي للسيد أ79س

ْم ِإذا 
ُ
ْيك

َ
ِتَب َعل

ُ
مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السالم، في قوله تعالى: ك

ى 
َ
ا َعل ْعُروِف َحقًّ

َ ْ
َرِبيَن ِبامل

ْ
ق
َ ْ
واِلَدْيِن َواأل

ْ
 ِلل

ُ
ة َوِصيَّ

ْ
 ال

ً
ْيرا

َ
َرَك خ

َ
ْوُت ِإْن ت

َ ْ
ُم امل

ُ
َحَدك

َ
َحَضَر أ

ِقيَن. قال: تَّ
ُ ْ
ُه َبْعَد  امل

َ
ل َمْن َبدَّ

َ
هي منسوخة، نسختها آية الفرائض التي هي املواريث، ﴿ف

ُه﴾
َ
ون

ُ
ل ِذيَن ُيَبِد 

َّ
ى ال

َ
ُمُه َعل

ْ
ما ِإث ِإنَّ

َ
يعني بذلك الوص ي. هل اآلية منسوخة؟  ما َسِمَعُه ف

 وما هي الوصية الواجبة على املكلف(؟

قرة التالية منه: فأجاب السيد أحمد الحسن بجواب طويل ينقل علي مدن الف

الخير غير محصور باألموال واملمتلكات، فلو كانت اآلية منسوخة ملا تعدى النسخ ]

حكمها فيما يخص األموال واألمالك التي هي موضوع القسمة بين الورثة، أي كون 

م بين الورثة غير واجبة بعد نزول آيات  الوصية باألموال واألمالك املادية التي تقسَّ

غير واجبة بالثلثين، أما حكم اآلية فيما عدا هذا فهو ساٍر وجاٍر وال املواريث أي 

بقوله:  -علي مدن  -. ثم يعلق عليها، أي [يمكن ادعاء أن  آيات املواريث ناسخة له

 تصحيح في الرجال علم يعتمدال  (عليه السالم)حمد الحسن أبما ان السيد 

ه يعتمده، آخر منهج عنده وليس األحاديث،  الذي الحديث بهذا يعمل أن زمهيل فإنَّ

اش ي، رواه ِن أو الحديث، في ورد كما منسوخة اآلية هذه بأن يسلم وأن العي 
 السبب يبي 

ا الخبر، بهذا يترك العمل جعله الذي ه أن أمَّ ة دون  من هكذا يرد   فهذا برهان وال حجَّ

 البيت من أهل عن املروية األخبار بكل   العمل الالزم من أنَّ  به يطنطنون  ملا مخالف

 محصور  غير اآلية في الخير أنَّ  إسماعيل أحمد وَزْعُم  .أسانيدها في دون حاجة للنظر

ة األحاديث خالف قاله ما بأنَّ  مردود واملمتلكات، باألموال
َّ
ما اآلية هذه أن علىٰ  الدال  إنَّ
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ة وردت في يما ف بها إسماعيل أحمد سيحتج   التي األحاديث ضمنها ومن باألموال، الوصي 

 الثلث، أو ثلث :هو امليراث من األمر هذا لصاحب ما أدنٰى  أنَّ  على تدل والتي سيأتي،

ها الثلث، أو السدس، ه في ظاهرة فإنَّ  غيرهما ش يء أو السدس أو الثلث بهذا يراد ال أنَّ

 ؟ واملمتلكات( األموال غير آخر

 :الجواب

فضوح علينا ال ينفع علي ن الالزم العمل بكل االخبار، والكذب املإحنن مل نقل  .1
مدن يف التغطية على جهله وعدم قدرته على رد شيء من أدلتنا. كما ان من اجلهل املركب 
 الزعم بأن عدم اعتماد منهج علم الرجال الكاريكاتوري يعين القول بصحة كل االحادي . 

ترك بأنه  محد احلسن مل يرتك العمل بالرواية حىت يتهمه علي مدن كذبا  أالسيد  .2
لو كانت اآلية منسوخة ملا تعدى النسخ حكمها فيما ]، وهو: العمل هبا، فقوله واضح متاما  

أقام حكمه  (ليه السالمع)، وهو [خيص األموال واألمالك اليت هي موضوع القسمة بني الورثة
 على أساس ما ورد من روايات سرد بعضها، منها: 

، َعنأ َأيب ) ِلم  ، قَاَل: َسأَلأت ه  َعِن الأَوِصيمِة لِلأَواِرِث، (ليه السالمع) َجعأَفر  َعنأ حم َممِد بأِن م سأ
يََة: "جَت وز  فـََقاَل:  َقـأَرِبنيَ . قَاَل: مث م َتاَل َهِذِه اآلأ ا  الأَوِصيمة  لِلأواِلَديأِن َواألأ  "(.ِإنأ تـََرَك َخريأ

وأنه جيب أن يوصي به واآلية تبنيِّ أيضا  للمؤمن حال الثل  الذي حيق له أن يوصي به 
 .(السالم مليهع)أو ببعضه خلليفة اهلل يف أرضه يف زمانه كما ورد عنهم 

رَاَن، َعنأ َأيب َعبأِد اللمِه  الأَوِصيمة  يف قـَوأِل اللمِه َعزم َوَجلم: " (ليه السالمع))َعنأ مَسَاَعَة بأِن ِمهأ
َقـأَرِبنَي بِالأَمعأر وِف حَ  ٌء َجَعَله  اللمه  َعزم َوَجلم  ه َو َشيأ "، قَاَل: قًّا َعَلى الأم تمِقنيَ لِلأواِلَديأِن َواألأ

َمأرِ  : فـََهلأ ِلَذِلَك َحدٌّ؟ قَاَل: ِلَصاِحِب َهَذا األأ : نـََعمأ . قـ لأت  ؟ قَاَل: أَدأىَن َما َوَما ه وَ . قَاَل: قـ لأت 
 َيك ون  ثـ ل    الثُـّل ِ (.

: أَنمه  َحَضَره  (ليه السالمع)أَبِيِه، َعنأ آبَائِِه، َعنأ أَِمرِي الأم ؤأِمِننَي  )َعنأ َأيب َعبأِد اللمِه، َعنأ 
ِص بِتَـقأَوى اللمِه، َوأَمما الأَمال  َفَدعأه  َرج ٌل م ِقلٌّ فـََقاَل: َأاَل أ وِصي يَا أَِمرَي الأم ؤأِمِننَي ؟ فـََقاَل:  َأوأ
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َا قَاَل اللمه  َعزم َوَجلم: "ِلَوَرثَِتَك فَِإنمه  طَِفيٌف َيِسرٌي، َوإِ  ا  ّنم ا  ت وِصي ِإنأ تـََرَك َخريأ " َوأَنأَت ملَأ تـَتـأر كأ َخريأ
 (.ِفيهِ 

هنا منسوخة، ومل يقل غري ذلك، بل قال انه حىت لو إمحد احلسن مل يقل أذن السيد إ
  .سلم النسخ فإن هناك مصاديق مل يقع عليها نسخ، وهذا ي عرف من اجلمع بني االحادي

ن أتدل على  (ليه السالمع)محد احلسن أن االحادي  اليت ساقها السيد إما قوله أ .3
اخلري حمصور يف املال، فهو وهم منه، فما يستفاد منها هو ان املال من مصاديق اخلري، وليس 

 املصداق الوحيد، وهلذا وجه أمري املؤمنني الرجل الفقري بااليصاء بتقوى اهلل.

نسخت، لذلك قال أحد اقطاهبا وهو الشيخ  اآليةن أال تقول ب يةاألصولاملدرسة  .4
: )الوصية (515ص 1يف تفسري كتاب اهلل املنزل ج األمثل)ناصر مكارم الشريازي يف تفسريه 
ولكن قد تكون واجبة ألمور طارئة،  -كما أشرنا إليه   -وإن كانت مستحبة بطبيعة حاهلا 

لناس أو هلل قصر يف أدائها، أو كانت عنده مثل أن يكون على اإلنسان حقوق واجبة ل
أمانات وديون أو مثل ذلك حبي  لو مل يوص احتمل ضياع حقوق الناس بذلك، وأهم من 
الكل أن يكون لإلنسان مكانة خاصة يف اجملتمع لو مل يوص ملن بعده وقعت اضطرابات 

 وأمور مؤسفة ففي مجيع هذه الصور جتب الوصية(.

األموال واملمتلكات!  غري لتشمل فيها ن كلمة "خري" ال عمومإنه يقول أوالعجيب  .5
َمَة فـََقدأ أ ويتَ َخيـأر ا َكِثري ا َوَما ﴿مع انه ورد يف القرآن:  كأ َمَة َمنأ َيَشاء  َوَمنأ يـ ؤأَت احلِأ كأ يـ ؤأيت احلِأ
َلأَبابِ   .﴾َيذمكمر  ِإالم أ ول و األأ

ا النسخ انم )وقوله:  . وينسب هذا (فقط واألقربني وصي ة للوالدينال وجوب نسخ هو إّنم
: 48الرأي لعلماء الشيعة مع انه ورد خالفه، ففي تفسري القرآن اجمليد: الشيخ املفيد ص

ا  "قال اللمه عز  وجل :  )أحكام الوصي ة: ك ِتَب َعَليأك مأ ِإذا َحَضَر َأَحدَك م  الأَموأت  ِإنأ تـََرَك َخريأ
صلى اهلل عليه )وقال رسول اللمه  ."ِن واألَقـأَرِبنَي بِالأَمعأر وِف َحقًّا َعَلى الأم تمِقنيَ الأَوِصيمة  لِلأواِلَديأ 

مسلم أن يبيت  ألمرئما ينبغي : "(ليه السالمع)وقال  ".لوصية حق  على كل  مسلم: "ا(وآله
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من مات بغري وصية مات ميتة : "(ليه السالمع)وقال  ".ليلة، إالم ووصي ته حتت رأسه
 ".جلاهليةا

صلى اهلل عليه )فينبغي للمرء املسلم أن يتحر ز من خالف اللمه تعاىل وخالف رسوله 
يف ترك الوصي ة وإمهاهلا، ويستظهر لدينه، وحيتاط لنفسه بالوصية ألهله وإخوانه بتقوى  (وآله

ه، اللمه عز  وجل ، والطماعة له، واجتناب معاصيه، وما حيب  أن يصنعوه يف غسله، وحتنيط
وتكفينه عند وفاته، ومواراته، والصدقة عنه، والت دبري لرتكته، ويسند ذلك إىل ثقة يف نفسه، 

 .ليقوم به، وال حيمل ذلك، وال يفرط فيه إن شاء اللمه(

اآلية  : ))ن ادعى نسخ107ص 2وورد يف التبيان يف تفسري القرآن الشيخ الطوسي ج
 فهو مدع لذلك ، وال يسلم له نسخها(.

ِبي َعْبِد  :من كتابه 252في ص اآلتيةيعلق علي مدن على الرواية / 80س
َ
)َعْن أ

ْؤِمِنيَن 
ُ ْ
ِميِر امل

َ
ِبيِه، َعْن آَباِئِه، َعْن أ

َ
ِه، َعْن أ

َّ
ُه َحَضَرُه َرُجٌل ُمِقلٌّ (ليه السالمع)الل نَّ

َ
: أ

َقاَل: 
َ
ْؤِمِنيَن ؟ ف

ُ ْ
ِميَر امل

َ
ي َيا أ وص ِ

ُ
 أ

َ
ال

َ
َقاَل: أ

َ
ْوِص ِبَتْقوَ ف

َ
ِتَك أ

َ
َدْعُه ِلَوَرث

َ
اُل ف

َ ْ
ا امل مَّ

َ
ِه، َوأ

َّ
ى الل

 
ً
ْيرا

َ
ُرْك خ

ْ
ت
َ
ْم ت

َ
َت ل

ْ
ن
َ
" َوأ

ً
ْيرا

َ
َرَك خ

َ
: "ِإْن ت ُه َعزَّ َوَجلَّ

َّ
اَل الل

َ
َما ق  َيِسيٌر، َوِإنَّ

ٌ
ِفيف

َ
ُه ط ِإنَّ

َ
ف

ي ِفيِه  وص ِ
ُ
 ت

ً
  بنصرة أوالده يوص ي بأن املقل   الرجل يأمر : "ان االمام لم(، يعلق قائال

ما أرضه، في هللا ليفةخ  ؟"هللا بتقوٰى  يوصيهم بأن أمره وإنَّ

 :الجواب

 ! يعين بالنسبة لعلي مدن، الوصية بنصرة ويل اهلل ليست من تقوى اهلل

/ يقول علي مدن: لو اصر النبي على كتابة الوصية سيتهمه عمر وجماعته 81س

تالف، فهم لن بأنه لم يكن بكامل قواه العقلية، وسيكون الكتاب سبب فتنة واخ

 يصعب عليهم مخالفة الكتاب الذي سيأتي به علي ويطالبهم به بالتنحي عن الحكم. 
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ويقول كذلك: ان كتابة الوصية وعدم ابرازها للمعترضين، وايصالها للخلف من 

االمة، هذا القول واضح الفساد الن املعترضين وهم اكثر الصحابة لن يستفيدوا من 

 م
ً
ن الضالل يتبعهم فيه غيرهم وبالنتيجة لن يحقق الكتاب، وسيؤسسون أسسا

 الكتاب هدفه، واذا حقق فائدة فستكون صغيرة أما مضاره فستكون كبيرة؟

 :الجواب

كاف   (صلى اهلل عليه وآله)ذن يعتقد علي مدن أن اهتام عمر ومجاعته لرسول اهلل إ .1
ل يوجد أفسد من رأي ! ال أدري ه األمة أجيالملنع رسول اهلل من كتابة وصيته، وتضييع 

؟ أليس علي مدن بقوله هذا ينضم لعصبة املعرتضني على رسول اهلل بعضوية   علي مدن هذا
 ؟ بل ال شك يف إهنم لن جيدوا ناطقا بامسهم افضل منه. كاملة

عن قول احلق واملضي يف عمل كل ما  األنبياءمث منذ مىت كانت االهتامات الباطلة تثين 
حادي  اليت من األ الكثري جدا   (صلى اهلل عليه وآله)مل يقل الرسول ؟ أ يرونه أصلح ألممهم

تعلن عن صاحب احلق، وتطالب املغتصبني بالتنحي عن احلكم، فلماذا ميتنع عن الوصية 
يوم  إىل؟ هل ألهنا الكتاب الوحيد املوصوف بأنه عاصم ملن متسك به من الضالل  فقط

 ؟  هلوى علي مدنالقيامة، أم ألن الكتاب مل يأِت موافقا 

الكتاب لن يكون سبب فتنة واختالف، كما يزعم علي مدن، ألنه لن ي عرض على  .2
من أجيال  األولعلى من يطلبه ويسعى للعصمة من الضالل، من اجليل  وإّنامن رفضه، 

 الالحقة. واألجيال، األمة

جباهل  ما قول علي مدن ان املعرتضني لن يستفيدوا من الكتاب، فهو قول يليقأ .3
من يطلب  أماملن يتمسك به ويطلب اهلداية،  وإّنامثله، فالكتاب مل ي كتب للمعرتضني، 

 الضالل فهو وما يطلب. 

كثري   ال أدري كيف يكون الكتاب، الذي يعصم من يتمسك به من الضالل، كتابا   .4
كالمه هذا؟   من معاين كلمة "انه يهجر" اليت قاهلا عمر يف ؟ وهل علي مدن أبقى شيئا   املضار
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، بل اهلل تعاىل يصف الكتاب بأنه يعصم من (صلى اهلل عليه وآله)عجيب واهلل رسول اهلل 
 ! متسك به من الضالل، ويأيت نكرة مثل علي مدن ليصفه ألنه كثري املضار

  ؟هل البد للمعصوم من االلتزام بقواعد النحو العربي املتعارفة:82س

 الجواب:

سب على أهل العلم، مفادها أن  شبهة يرددها الكثريون هذه األيام، وبعضهم ممن حي 
 املعصوم ال خيالف قواعد النحو، وللرد على هذه الشبهة سنخصص العناوين التالية:

على هذه العقيدة، فال آية حمكمة الداللة وال حدي  متواتر، وال  ال ميلكون دليال   :أوالً 
 دليل عقلي تام. 

 م:الروايات تكذب هذا الزع :ثانياً 

وردت يف كتاب مستدرك الوسائل للمريزا النوري روايات تنقض ما يزعمه القائلون 
بالشبهة، وضعها حتت عنوان: )باب وجوب تعلم إعراب القرآن، وجواز القراءة باللحن مع 

 عدم اإلمكان(، إليكم بعض هذه الروايات:

نَاَدانَا ن وٌح فـََلِنعأَم  َوَلَقدأ ﴿ :عن حممد بن مسلم، قال: )قرأ أبو عبد اهلل اآلية الكرمية
! مث قلت: جعلت فداك لو نظرت يف هذا أعين العربية، فقال:  : نوحا ، قلت: نوح﴾الأم ِجيب ونَ 

 (. دعين من سهككم

اإلمام الصادق يقرأ هنا )نوح( بالفتح وهو فاعل حقه الرفع، وحني يقول له حمدثه: لو 
. والسهك ريح كريهة جيدها اإلنسان فيمن نظرت يف العربية جييبه بقوله: )دعين من سهككم(
 يتعرق وهو أيضا  صدأ احلديد ورائحة السمك الزخنة.

: )إنك رجل لك (ليه السالمع)وفيه: عن حويزة بن أمساء، قال: قلت أليب عبد اهلل 
 (.ال حاجة يل يف سهككم هذافضل، لو نظرت يف هذه العربية، فقال: 
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( بالفتح يف الرواية األوىل فهو يف هذه الرواية مل يقرأ وإذا كان اإلمام الصادق قد قرأ )نوح
شيئا  من القرآن، كما يظهر، ومع ذلك يقول له أمساء بن حويزة: )لو نظرت يف العربية( األمر 

 الذي يستظهر منه أنه كان يف كل أو كثري من أحواله ال يعري أمهية لعلم النحو.

 (.لنحو سلب اخلشوعمن اهنمك يف طلب اوفيه عن الصادق أنه قال: )

 (.أصحاب العربية حيرفون الكلم عن مواضعهوكذلك قال: )

أظن هذه الروايات كافية ليعرف اجلميع أن النحو ال يصلح ميزانا  يوزن به كالم املعصوم، 
 فإن وافقه يكون معصوما ، وإن خالفه ال يكون. 

 آيات قرآنية كثرية ختالف النحو: :ثالثاً 

شهد هبا موجودة يف الكثري من املواقع املسيحية على شبكة أكثر اآليات اليت سأست
على أن القرآن خيالف النحو العريب، وبالتايل  -كما يزعمون   -االنرتنيت، وهم يستدلون هبا 

يزعمون أنه ليس من عند اهلل سبحانه وتعاىل. وهذا بطبيعة احلال جهل منهم، وقلة حيلة 
جمات اليت تتعرض هلا كتبهم عرب اهلجوم على القرآن بالتأكيد، فهم حياولون أن يردوا على اهل

هبذا األسلوب املتهالك. ولكن طبعا  علينا أن نعترب من فعلتهم، فاحلق إن من يطبلون للنحو 
العريب، ويصورونه وكأنه قانون إهلي ال تنبغي خمالفته، هؤالء هم من وضع بيد املسيحيني هذا 

 ضها: السالح املفلول. أما اآليات فإليكم بع

تَـوأَقَد نَارا  فـََلمما َأَضاَءتأ َما َحوأَله  َذَهَب اهلل   َمثـَل ه مأ ﴿ .1  .﴾بِن ورِِهمأ  َكَمَثِل الِذي اسأ
وحبسب قواعد النحو كان جيب أن جيعل الضمري العائد على املفرد مفردا  فيقول: ذهب اهلل 

  بنوره.

أن  -حبسب قواعد النحو  -. وكان جيب ﴾وَدة  َمعأد  مَتَسمَنا النمار  ِإالم أَيماما   َلنأ ﴿ .2
  حي  إهنم أرادوا القلة، فيقول: أياما  معدودات. جيمعها مجع قلة
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َوِإِذ ابـأتَـَلى ِإبـأرَاِهيَم رَبُّه  ِبَكِلَمات  َفَأمَتمه نم قَاَل ِإينِّ َجاِعل َك لِلنماِس ِإَماما  قَاَل َوِمن ﴿ .3
ِدي ذ رِّيميِت قَاَل الَ يـََنال  عَ   . والظاملون فاعل ولكن اآلية مل ترفعه.﴾الظماِلِمنيَ هأ

رِِق َوالأَمغأِرِب ﴿ .4 بِالل ِه َوالأيَـوأِم  َولَـِكنم الأربم َمنأ آَمنَ لميأَس الأربم َأن تـ َولُّواأ و ج وَهك مأ ِقَبَل الأَمشأ
اَل َعَلى ح بِِّه َذِوي الأق رأىَب َوالأَيَتاَمى َوالأَمَساِكنَي َوابأَن اآلِخِر َوالأَمآلِئَكِة َوالأِكَتاِب َوالنمِبيِّنَي َوآَتى الأمَ 

ِدِهمأ ِإَذا َعاَهد وا  َوأَقَاَم الصمالَة َوآَتى الزمَكاةَ السمِبيِل َوالسمآئِِلنَي َويف الرِّقَاِب  َوالأم وف وَن ِبَعهأ
. ﴾أأِس أ ولَِئَك المِذيَن َصَدق وا َوأ ولَِئَك ه م  الأم تـمق ونَ يف الأَبأأَساء والضمرماء َوِحنَي الأبَ  َوالصماِبرِينَ 

وحبسب النحو كان ينبغي أن يقول: ولكن الرب أن تؤمنوا، وكذلك: أن تؤتوا، وأن تقيموا 
 الصالة، وأيضا : الصابرون باعتبار عطفها على املوفون. 

صَِّيام  َكَما ك ِتَب َعَلى المِذيَن ِمن قـَبأِلك مأ َلَعلمك مأ يَا أَيُـَّها المِذيَن آَمن واأ ك ِتَب َعَليأك م  ال﴿ .5
ٌة مِّنأ أَيمام  أ َخَر َوَعَلى أَيماما  ممعأد وَدات   تـَتـمق وَن  َفَمن َكاَن ِمنك م ممرِيضا  َأوأ َعَلى َسَفر  َفِعدم

ِكني  َفَمن َتَطومَع خَ  يٌَة طََعام  ِمسأ ٌر لمك مأ ِإن  المِذيَن ي ِطيق ونَه  ِفدأ ٌر لمه  َوَأن َتص وم واأ َخيـأ ا  فـَه َو َخيـأ ريأ
أن جتمع مجع كثرة،  -حبسب النحو  -. والصيام ثالثون يوما  فكان جيب ﴾ك نت مأ تـَعأَلم ونَ 

 فيقول: أياما  معدودة.

نزَِل إِلَيَك َوَما أ نزَِل ِمن لمِكِن الرماِسخ وَن يف الأِعلأِم ِمنـأه مأ َوالأم ؤأِمن وَن يـ ؤأِمن وَن مبَا أ  ﴿ .6
را   َوالأم ِقيِمنيَ قـَبأِلَك  لَِئَك َسنـ ؤأتِيِهمأ َأجأ الصماَلَة َوالأم ؤأت وَن الزمَكاَة َوالأم ؤأِمن وَن بِالل ِه َوالأيَـوأِم اآلِخِر أ وأ
 . والصواب حنويا  أن يقول: واملقيمون الصالة.﴾َعِظيما  

َجزَاء مبَا َكَسَبا َنَكاال  مَِّن الل ِه َوالل ه  َعزِيٌز  أَيأِديـَه َمافَاقأطَع واأ  َوالسمارِق  َوالسمارَِقة  ﴿ .7
 . والصواب حنويا : يديهما.﴾َحِكيمٌ 

َوالنمَصاَرى َمنأ آَمَن بِالل ِه َوالأيَـوأِم اآلِخِر  َوالصماِبؤ ونَ ِإنم المِذيَن آَمن واأ َوالمِذيَن َهاد واأ ﴿ .8
. والصواب حنويا : الصابئني كما [69املائدة: ] ﴾ا  َفاَل َخوأٌف َعَليأِهمأ َواَل ه مأ حَيأَزن ونَ وَعِمَل َصاحلِ 

 ورد يف آيتني أخريني مها:
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َمنأ آَمَن بِاللمِه َوالأيَـوأِم اآلِخِر َوَعِمَل  َوالصمابِِئنيَ ِإنم المِذيَن آَمن واأ َوالمِذيَن َهاد واأ َوالنمَصاَرى ﴿
مأ َوالَ َخوأٌف َعَليأِهمأ َوالَ ه مأ حَيأَزن ونَ  َصاحِلا   ر ه مأ ِعنَد َرهبِِّ  .[62البقرة: ] ﴾فـََله مأ َأجأ

رَك وا ِإنم اللمَه  َوالصمابِِئنيَ ِإنم المِذيَن آَمن وا َوالمِذيَن َهاد وا ﴿ َوالنمَصاَرى َوالأَمج وَس َوالمِذيَن َأشأ
نَـه مأ يـَوأَم الأقِ  ء  َشِهيدٌ يـَفأِصل  بـَيـأ  .[17احلج: ] ﴾َياَمِة ِإنم اللمَه َعَلى ك لِّ َشيأ

وتوجد مواضع أخرى تركتها اكتفاء مبا ذكرت. بطبيعة احلال هم لديهم خترجيات 
وتأويالت يلتفون من خالهلا على قواعد النحو، فيفرتضون حمذوفات ومقدرات، ويسحبون 

 يف جراهبم الكثري من احليل.الداللة هلذا املعىن، أو ذاك، وعلى العموم يوجد 

كم عليه  ولكن أليسوا يقولون إن النحو هو امليزان الذي ي وزن به الكالم، وما خالفه حي 
بأنه خطأٌ، فما باهلم ينحرفون هنا عن طريقتهم، ويتجهون حنو امليزان يرتقون فتوقه، ويسدون 

 ثقوبه، وما أكثرها !؟

زن به النحو، إذن فالقرآن ي نبئهم بأن حنوهم هل يقولون بأن القرآن هو امليزان الذي ي و 
قاصر وغري حميط بكل الظواهر اللغوية والنحوية، وهو بالتايل أداة قاصرة ال ميكن االحتكام 

 إليها يف تقييم كالم املعصوم، بل وال غريه.

ألنك إذا  -كما قد يتصور البعض   -الرتقيعات بطبيعة احلال ال تدل على حالة إجيابية 
عليك ما خيالف قاعدة النحوي، وجلأت إىل التمحالت واللف والدوران، تكون قد ما عرض 

أسقطت النحو من شاهق. فإذا ما انفتح الباب مرة تستطيع أن متارس نفس اللعبة يف كل 
 مرة، ومع كل كالم، فيفقد النحو بالنتيجة كل قيمة ميكن أن يفرتضها له أربابه.

ميكن ملدمنيه أن جيدوا اإلطار النحوي املناسب  إذ ما قيمة هذا العلم املزعوم الذي
ألكثر الصور قبحا  يف عرف قواعدهم نفسها ؟ وهل ي الم الفرزدق حينما قال لعبد اهلل بن أيب 

 إسحاق الذي عاب عليه قوله:

 من املال إال مسحتا  أو جمرف       وعض زمان يابن مروان مل يدع 
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؟ فأجابه: مبا يسوءك وينوءك علينا أن نقول  فقد قال له عبد اهلل: عالم رفعت )جمرف(
 وعليكم أن تتأولوا.  

 اللغة وسيلة اتصال: 

ن النحو ال معىن وال نفع له، وان علينا إ أقولين أيفهم على  أنلكالمي املتقدم  أريدال 
ريد قوله هو ان علينا ان نعرف حدود النحو أن نقذف به يف اقرب سلة مهمالت، فما أ

 .اليت صنع ليؤديها وسيأيت بيان هلذا الحقا   ونتفهم الوظيفة

 ، اللغة وسيلة لتوصيل مضمون، أو معىن، أو رسالة من م رِسل إىل م رَسل إليه، أو متلق 
فهي شأهنا شأن أي قناة، أو وسيلة إيصال، يتحدد النجاح والفشل يف استعماهلا بقدرة 

 املرسل على توصيل رسالته للمتلقي أو عدمها.

ه شأن غريه من البشر يكتسب لغته ويتعلم قوانينها وافرتاضاهتا من الوسط واملعصوم شأن
الذي يعيش فيه، فإذا كان عربيا  اكتسب لغة العرب الذين يعيش بينهم، وإذا كانت ألسنة 

 هؤالء جتري يف مسار هلجة من اللهجات، فلسانه جيري جمرى ألسنتهم.

 يتحدث بلهجة قومه. واإلمامجات خمتلفة ويف حالة كاليت تعيشها الثقافة العربية هناك هل

رجهم من حق. ويكفيه أن  وظيفة املعصوم أن يهدي الناس، فال ي دخلهم يف باطل وال خي 
يستخدم اللغة بطريقة ناجحة تكفي إليصال املضامني اليت يريد إيصاهلا، وال يقدح يف عصمته 

ن. وبكلمة أخرى: يكفيه أن وال يف حجيته إن هو كلم الناس باللهجة وباملستوى الذي يفهمو 
يبني ما يريد توصيله للناس. بل باألحرى حىت مسألة البيان ليست مما ي شرتط حبجة اهلل. فهذا 
موسى مل يكن يبني ومع ذلك فهو حجة من حجج اهلل تعاىل على خلقه ال يسعهم إال 

 اإلميان به وإطاعته. 

ٌر مِّنأ َهَذا المِذي ه َو َمِهنٌي أَمأ أَنَ ﴿قال تعاىل، على لسان فرعون وهو يصف موسى:  ا َخيـأ
 .﴾َواَل َيَكاد  ي ِبني  
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ب وِن ﴿وقال تعاىل على لسان موسى:  رِي  قَاَل َربِّ ِإينِّ َأَخاف  َأن ي َكذِّ َوَيِضيق  َصدأ
 .﴾َواَل يَنطَِلق  ِلَساين َفَأرأِسلأ ِإىَل َهار ونَ 

َدة  مِّن لِّ ﴿ومثله قوله تعاىل:  ل لأ ع قأ َقه وا قـَوأيل  َساين َواحأ  .﴾يـَفأ

ق يِن ِإينِّ َأَخاف  ﴿وقوله تعاىل:  َوَأِخي َهار ون  ه َو أَفأَصح  ِمينِّ ِلَسانا  َفَأرأِسلأه  َمِعَي رِدأءا  ي َصدِّ
ب ونِ   .﴾َأن ي َكذِّ

: )حدثين أيب، عن احلسن بن حمبوب، عن 285 - 284ص 2ورد يف تفسري القمي ج
يب الربيع، قال: حججت مع أيب جعفر يف السنة اليت حج فيها هشام أيب محزة الثمايل، عن أ

بن عبد امللك وكان معه نافع بن األزرق موىل عمر بن اخلطاب، فنظر نافع إىل أيب جعفر يف 
ركن البيت وقد اجتمع عليه الناس فقال هلشام: يا أمري املؤمنني، من هذا الذي تتكافأ عليه 

كوفة، هذا حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب. الناس ؟ فقال: هذا نيب أهل ال
فقال نافع: آلتينه فألسألنه عن مسائل ال جييبين فيها إال نيب أو وصي نيب أو ابن وصي نيب 
... )إىل أن قال( قال نافع: صدقت يا بن رسول اهلل يا أبا جعفر أنتم واهلل أوصياء رسول اهلل 

اإلجنيل ويف الزبور ويف القرآن، وأنتم أحق باألمر من غريكم. مث وخلفاؤه يف التوراة وأمساؤكم يف 
ادأع  ﴿أي يا أيها العامل،  ﴾َوقَال وا يَا أَيُـَّها السماِحر  ﴿حكى قول فرعون وأصحابه ملوسى فقال: 
َتد ونَ  ٌر مِّنأ هَ ﴿مث قال فرعون:  ﴾لََنا رَبمَك مبَا َعِهَد ِعنَدَك إِنـمَنا َلم هأ َذا المِذي ه َو أَمأ أَنَا َخيـأ

 فقال: مل يبني الكالم ... اخل(.    ﴾َواَل َيَكاد  ي ِبني  ﴿يعين موسى،  ﴾َمِهنيٌ 

 فموسى مل يكن ي بني الكالم.

إذن، يكفي املعصوم متاما  أن ي وصل الرسالة اليت حيملها، ويبينها للناس، وال يلزمه على 
الكالم بأنه األرقى واألفصح وما  اإلطالق أن يراعي ما تواضع عليه الناس من تسمية بعض

 إىل ذلك. 

قد ي قال: إن عدم مراعاة قواعد النحو ت وقع يف اللبس أحيانا ، فيستدعي األمر مراعاة 
 هذه القواعد.
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أقول: ال ميكن ألحد أن يزعم أن مجيع الناطقني بالعربية يعرفون قواعدها النحوية 
حد يقول إهنم خيفقون يف استعمال اللغة ويراعوهنا كل املراعاة يف حديثهم ومع ذلك ال أ

وتوظيفها لتأدية أغراضهم. نعم، هم قد يقولون: )ذهب الولَد إىل املدرسة ( وي سجله الرقيب 
ن أالنحوي عليهم خمالفة حنوية، ولكن املعىن يصل على أية حال. ويف حالة املعصوم يكفي 

 فيستدرك. فالنتيجة تتحقق هبذا يسدده اهلل و كامال  أ ذا مل يوصل املعىن صحيحا  إنقول انه 
اللجوء  إىلعادة ما يضطر القائل به  أزيداملقدار والشبهة تدفع به وال حاجة الفرتاض مقدار 

املقابل به، فاملعصوم يعرف النحو بصورة اعجازية دون تعلم. ]مرت بنا  إلقناعاالعجاز  إىل
املهن والصناعات ومنها  اقوال كبار علماء الشيعة خبصوص ان االمام ال جيب ان يعرف
ما نصه: "معاذ اهلل أن  188صناعة النحو، واذكر هنا قول الشريف املرتضى يف الشايف ص

نوجب لإلمام من العلوم إال ما تقتضيه واليته، وأسند إليه من األحكام الشرعية، وعلم الغيب 
صناعات، وما : "ال جيب أن يعلم اإلمام باحلرف واملهن وال189خارج عن هذا". وقال يف ص

إىل ذاك مما ال تعلق له بالشريعة. إن هذه يرجع فيها إىل أرباهبا، وإن اإلمام جيب أن يعلم 
األحكام، ويستقل بعلمه هبا، وال حيتاج إىل غريه يف معرفتها، ألنه ويل إقامتها، وتنفيذها". 

كون : "جيب أن ي321وقال الطوسي يف "تلخيص الشايف" املطبوع مع الكتاب املذكور ص
اإلمام عاملا مبا يلزم احلكم فيه، وال جيب أن يكون عاملا مبا ال يتعلق بنظره كالشؤون اليت ال 

 [."ختصه وال يرجع إليه فيها

وعلينا أن نالحظ أن اجلميع تقريبا  يتكلم اآلن ما ميكن أن نصطلح عليه باللغة العامة 
عري كثريا  من الكلمات )وليس العامية(، وهي لغة تتحرى املفهوم من الكلمات، وتست

الفصيحة، وال تراعي احلركات اإلعرابية، بل متيل للتسكني، وهي لغة مفهومة من مجيع 
الناطقني بالعربية، ويستخدمها عادة املثقفون يف أحاديثهم. وعلى هذا ال يصح القول بضرورة 

إشكالكم ال  مراعاة احلركات اإلعرابية، وحىت لو ذهبنا معهم إىل آخر الشوط، فإننا نقول:
يتطلب أكثر من مراعاة احلركات اإلعرابية يف مواطن اللبس، أما املراعاة التامة الكاملة فال 
تعدو عن كوهنا مطلبا  ترفيا ، ال يقول بضرورته بالنسبة للمعصوم إال من تنقصه احلصافة ويفتقر 

 للدليل. 
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 مخالفة قواعد النحو:

الفة للنحو، والفرق بني التعبريين هو أن ما يسمونه خطأ ال نسميه كذلك، بل نراه خم
 أيالقانون الفيزيائي  أومن يعرب بلفظة خطأ مينح القاعدة النحوية صفة القانون السماوي 

جيب علينا  وإّنانغريه  أونتحكم فيه  أنخارج ارادتنا وخارج قدرتنا فال ميكننا  جيعل منها قدرا  
حيح متاما . القاعدة النحوية ليست قانونا نفسنا على وفق ما يقرره. وهذا غري صأنكيف  أن

مر حنن نصنعه، فنحن من يصنع اللغة يف البدء مث حنن من أهي  وإّنا الفيزيائيشبيها بالقانون 
 ضوابطها من خالل استعماالتنا هلا.  أوحيدد قواعدها وقوانينها 

اللغة فاللغة وقواعدها ليست كيانات مستقلة عن استعماالتنا هلا، حنن من يتحكم ب
وحيدد مصريها ومستقبلها ويرسم كل حركتها، فهي ال تشبه القانون الفيزيائي بشيء وبالتايل 

 من اخلطأ جعلها هي احلكم.

صبح هلا كيان مستقل تعرب عنه أن أبعد  ج علت حكما   أدقالقواعد بتعبري  أواللغة 
 أوفالن خالف النحو  منظومة القواعد النحوية اليت صنعها النحاة وضمنوها كتبهم فصار ي قال

حلَََن يف كالمه واملقصود انه خالف هذا الكيان املصطنع املوجود يف كتب النحو، ويف  أو اخطأ
 أذهان النحاة. 

؟ بعد ان تتكلم يراجع القواعد املوجودة يف  ]يعين النحوي كيف يقول لك اخطأت
ة كون الفاعل مرفوع، عقله بسرعة كمبيوترية ويرى انك خالفت القاعدة الفالنية مثال قاعد
ونفس قوله انك  بالتأكيدوهكذا العملية عملية انتقال لعامل اخر ذهين واال هو فهم مرادك 

 اخطأت يدل على انه فهم مرادك من استعمال اللغة[.

 هذا الوجود املصطنع لنظام النحو ليكون حكما   أوولكن هل تصلح هذه املنظومة 
، وسنحاول من خالل ذكر بعض النقاط وباختصار ومقياسا؟ البد من حتقيق هذه املسألة

 حتقيقها.
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إذن، من يتحدث عن خمالفة قواعد النحو عليه أن يكون مطلعا  على حقيقة هذه 
القواعد النحوية، وهل هي قوانني كالقوانني الفيزيائية ال تتغري وال يد لنا يف صنعها، أم إهنا امر 

 غري هذا؟

 كلمة الفراهيدي:

محد الفراهيدي ذات مرة: أعن العرب أخذت هذه العلل، أم اخرتعتها س ئل اخلليل بن أ
من نفسك؟ فأجاب: )إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها، وعرفت مواقع كالمها، وقام 
يف عقوهلا علله، وإن مل ي نقل ذلك عنها. وعللت مبا عندي أنه علة ملا عللته منه. فإن أكن 

ن هناك علة غري ما ذكرت، فالذي ذكرته حمتمل أنه أصبت العلة فهو الذي التمست، وإن يك
 .(1) علة ... فإن سنح لغريي علة ملا عللته من النحو هي أليق مما ذكرت باملعلول فليأيت هبا(

اخلليل يف هذا النص يفرتض أن كالم العرب تنتظمه قواعد، أو علل، ولكن هذه القواعد 
عمد إىل اخرتاع، أو استنباط ما حيتمل أن املفرتضة غري منصوص عليها يف كالمهم، فكان أن 

ال يقطع بعدم إمكانية أن  -كما يشهد ذيل كالمه   -يكون هو القاعدة، أو العلة. واخلليل 
يكون ما صنعه من قواعد ليس هو القاعدة أو العلة احلقيقية، بل ي بقي الباب مفتوحا  أمام 

 اولته.احملاوالت األخرى اليت ميكن أن تكون أفضل وأقرب من حم

وميكن هنا أن نلمح حقيقة اجلهد النحوي لتنظيم كالم العرب على وفق قواعد معينة، 
 -شأن كل الظواهر األخرى  -فالنحويون نظروا لكالم العرب على أنه ظاهرة ختضع بدورها 

لعلل وأسباب فعملوا على استخراج ما حيسبونه هذه العلل، أو األسباب، أو القواعد. ومن 
تهادهم خاضع ملعيار اخلطأ والصواب، كما أن من املمكن متاما  أن يقول غريهم الواضح أن اج

 غري ما قالوه، وأن يأيت مبنظومة قواعدية تبتعد كثريا ، أو قليال  عن تلك اليت شادوا هيكلها.

 منهج النحويين:

                                                           

 .65للزجاجي: ص -اإليضاح في علل النحو  -1
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وإذا شئنا أن نتحدث عن املنهج الذي اختطه علماء النحو، وسارت عليه أجياهلم، فإن 
املالحظة لن ختطئ تلك االحنرافات الواضحة عن املنهج العلمي اليت وقعوا فيها، ومن  عني

 هذه االحنرافات اليت ميكن أن نشري إليها يف العجالة ما يلي:

 صفة املعيارية: .1

ي فرتض مبن يريد استنباط القوانني اليت تتحكم بظاهرة معينة، أن يدرس هذه الظاهرة 
يعمد إىل مراقبتها حبيادية ودوّنا تدخل منه بالتفضيل، والتقييم، دراسة وصفية، موضوعية، ف

 وما إىل ذلك من تدخالت يفرضها عقله، أو ذوقه على املادة املدروسة.

ولكن مراقبة منهج النحاة يكشف عن تدخالت واسعة من قبيل تصنيف اللغة إىل لغة 
و تركيبا  بأنه صحيح، ولكنهم فصيحة وأخرى غري فصيحة، بل إهنم كثريا  ما يصفون تعبريا ، أ

 يصفون غريه بأنه أفصح، فيلتزمون بالثاين دون األول.

مث إن النحاة واللغويني هم من حدد مفهوم الفصاحة، كما يقول الدكتور متام حسان، 
 وحددوا هلا زمنا  معينا  توقفت بانتهائه، وقبائل معينة كانت حكرا  عليها !

: )إن لفظ "الفصحى" يومئ إىل 98ه األصول صيقول الدكتور متام حسان يف كتاب
مقارنة بني اللغة األدبية وبني صور لغوية أخرى أقل منها فصاحة؛ ألن الفصحى مؤن  
"األفصح"، وهو أفعل تفضيل يقتضي مفضال  عليه. وال ينبغي أن يقال إن املفضل عليه هو 

هلذه اللغات ليس لغات القبائل اليت رفض النحاة األخذ عنها؛ ألن الوصف املناسب 
 "الفصيح" وإّنا تسمى "غري الفصيح"(. 

 صفة االستقراء الناقص: .2

يعر ف النحاة علم النحو بأنه: )علم مبقاييس مستنبطة من استقراء كالم العرب( 
 .41السكاكي يف مفتاح العلوم: ص
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: )وهو علم استخرجه املتقدمون فيه من استقراء  37ص 1ويقول ابن السراج األصول ج
 م العرب(.كال

: )الذين اعتنوا بالقياس 71ويقول أبو إسحاق الشاطيب دراسات يف العربية وتارخيها ص
والنظر فيما يعد من صلب كالم العرب، وما ال يعد، مل يثبتوا شيئا  إال بعد االستقراء التام، 

 وال نفوه إال بعد االستقراء التام(.

: )لست أعقل النحو 78النحو( ص وقال األستاذ سعيد األفغاين يف كتابه )يف أصول
 إال استقراء مث قياسا (. 

ولكن املتتبع يسجل على صنيع النحويني أهنم مل يستقرئوا من كالم العرب إال جزءا  
يسريا  ال يكاد ي ذكر إذا ما قيس مبا نطقت به العرب، بل هو كذلك حىت لو قيس بكالم 

أن ي ضعف كثريا  من  -كما ال خيفى   -فصحائهم. واالستقراء الناقص للغة العرب من شأنه 
النتائج اليت سطرها النحاة. فأقل ما ي قال يف هذه النتائج أهنا ال تصلح لوصف ما مل ي ستقرأ 
من اللغة. بل هي باألحرى ال تصلح لئن يوثق هبا، أو ي نظر إليها على أهنا القوانني اليت تنتظم  

د النطق كما تنطق العرب. إذ من املمكن أن كالم العرب، أو اليت ينبغي أن يلتزمها من يري
يكون يف غري املستقرأ من اللغة ما خيالف القواعد اليت استنبطت من جزئها املستقرأ، أو لعل 
مثة ظواهر أخرى بقيت جمهولة، ومل توضع هلا القواعد املناسبة. بل ما الذي جيعلهم مطمئنني 

 واعد الذي أشادوه؛ كله أو بعضه ؟لعدم وجود ظواهر يف غري املستقرأ تنقض هيكل الق

ومما يدل على االستقراء الناقص إن )الذين أ خذ عنهم اللسان العريب من بني قبائل 
العرب هم: قيس ومتيم وأسد وهذيل وبعض كنانة وبعض الطائيني، ومل يؤخذ عن غري هؤالء 

لرباري ممن  من سائر قبائل العرب، وباجلملة فإنه مل يؤخذ عن حضري قط، وال عن سكان ا
كان يسكن أطراف بالدهم اليت جتاور سائر األمم الذين حوهلم، فلم يؤخذ من خلم وال من 
جذام؛ ألهنم كانوا جماورين ألهل الشام وأكثرهم نصارى يقرأون يف صالهتم بغري العربية، وال 

اورين للنبط من تغلب والنمر؛ ألهنم كانوا باجلزيرة جماورين لليونان، وال من بكر؛ ألهنم كانوا جم
والفرس، وال من عبد القيس؛ ألهنم كانوا سكان البحرين خمالطني للهند والفرس، وال من أهل 
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اليمن ملخالطتهم للهند واحلبشة ولوالدة احلبشة فيهم، وال من بين حنيفة وسكان اليمامة وال 
ر من ثقيف وسكان الطائف ملخالطتهم جتار األمم املقيمني عندهم، وال من أهل حواض
احلجاز كاملدينة ومكة؛ ألن الرواة الذين نقلوا لغة العرب صادفوهم حني ابتدأوا ينقلوهنا قد 

 . (1) خالطوا غريهم من األمم وفسدت ألسنتهم(

وقد حدد أبو عمرو ابن العالء القبائل الفصيحة، بقوله: )أفصح العرب عليا هوازن 
 وسفلى متيم(.

هاد عند منتصف القرن الثاين، فختموا من وعلى املستوى الزمين توقفوا يف االستش
هـ( أو ما يقرب منه. علما  أن  150ي ستشهد بشعرهم بالشاعر إبراهيم ابن هرمة املتوىف عام )
 الشعر كان املادة األساس اليت اعتمدوا عليها، كما سيتضح.

صاحة، وقد سبق أن أشرنا إىل أهنم كانوا معياريني ينتقون من الكالم ما يرون فيه مسة الف
اعتمادا  على مقاييسهم، األمر الذي يعين أهنم حىت على مستوى اجلزء املستقرأ من اللغة كانوا 

 يهملون بعض الظواهر اللغوية والنحوية.

مدافعا  عن االستقراء الناقص: )ولقد كان  57يقول الدكتور متام حسان األصول ص
ية واجتماعية وجغرافية معينة، مساعهم عن العرب جيري حبسب منهج حمدد ذي اختيارات تارخي

فكان هلم انتقاء يف الزمان )من امرئ القيس إىل ابن هرمة( وانتقاء يف املكان )وسط شبه 
اجلزيرة( وانتقاء من قبائل الوسط )قيس ومتيم وأسد وطيئ وهذيل ومبن تبدى من هذه القبائل 

صوص مستغنني به عن دون من حتضر( ولقد أجروا استقراء على ما وصل إىل أيديهم من الن
غريه مما مل يصل إليهم، فكان ذلك منهم استقراء ناقصا  وهو مطلب العلم املضبوط أو 

 الصناعة(.

ولكي نفهم دفاع الدكتور متام حسان ينبغي أن يعرف القارئ أن الدكتور متام يرى أن 
آرائه من أهم خصائص العلم املضبوط هو أن يكون موضوعيا ، فال يسمح الباح  لعواطفه و 
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ومعتقداته الشخصية بالتدخل يف توجيه الظاهرة املدروسة. واملوضوعية كما يرى تقوم على 
 دعامتني أوالمها االستقراء الناقص.

وبطبيعة احلال ال غبار على كالم الدكتور، باستثناء فكرته عن االستقراء الناقص الذي 
 بصورة أجلى. جعله الدعامة األوىل للموضوعية، فلنتابع معه لنتفهم منطقه

يرى الدكتور أن االستقراء التام ملا ال يقع حتت احلصر متعذر، وهو يقصد هنا أن 
إحصاء كل ما قالته العرب أمر غري ممكن، وهو حمق متاما  بقوله هذا، ويرى أن ال نقف 
عاجزين، فنكتفي باالستقراء الناقص، وجنرب نقصه من خالل اعتماد مبدأ احلتمية. ويقصد 

دأ أن نعتقد بأن ما صدق من حكم على املفردات اليت خضعت لالستقراء صادق هبذا املب
 .(1)حتما  على ما مل خيضع منها لالستقراء، فيكون ما غاب من املفردات مبنزلة ما حضر منها

واضح أن أول ما ينطبع يف أذهاننا عند قراءة كالم الدكتور أنه يريدنا أن نؤمن مببدأ 
 نه مصادرة ال جيوز لنا التساؤل عن ما يسوغها.احلتمية الذي صاغه على أ

يعي جيدا  ما يقول فليس هو جاهال ، وال متعنتا  كما قد ي ظن،  -يف احلقيقة  -والدكتور 
على أنه صناعة.  -ويريده  -بل رمبا كان يف كالمه ما هو وجيه للغاية. فالدكتور يرى النحو 

عارف(، يرى فيها أن املعرفة ختتلف عن وقد وضع يف كتابه مقدمة بعنوان )الصناعات وامل
ت بىن على قواعد، وحتتاج إىل التمرن، بينما املعرفة علم  -كما يقول   -الصناعة؛ فالصناعة 

. ويضرب لذلك مثال  توضيحيا ، بأبيات (2)يكفيه فيه التحصيل دون حاجة إىل التمرن 
لذي ينتظم أبياهتا، يكون قصيدة، إذا قطعناها كما يفعل العروضيون لنعرف البحر الشعري ا

عملنا هذا صناعة؛ ألن علم العروض مبين على قواعد البد من التمرن على تطبيقها، بينما 
 معرفة معناها ال يقتضي منا غري معرفة باملعجم وتذكر، فال مترن هنا.

ولكن ما معىن أن يكون النحو صناعة ال معرفة ؟ معناه أن الدكتور متام حسان يريد من 
ن يكون آلة لضبط الكالم على أصول وقواعد معينة، فإذا ما اتبعها املتكلم يوافق  النحو أ
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كالمه طريقة العرب بالكالم. فيكون النحو هبذه احلالة شبيها  باملنطق الصوري الذي يعرفونه 
 بوصفه آلة تعصم الفكر من الزلل عند مراعاهتا.   

التوظيف، فيكون وسيلة )آلة(  وعلينا أن نالحظ أن صريورة النحو صناعة ي دخله حيز
هلدف، أو غاية تتمثل بصون اللغة وعدم السماح بالفوضى، ويصبح اهلدف، أو الغاية هو 
اهلاجس الذي يوجه حركة النحو )اآللة(، وهو من له األولوية. وبالنتيجة ال ضرورة حتتم أن 

أي إننا لن هنتم كثريا  هنتم باآللة بأكثر من أن نضمن صالحها إلجناز الوظيفة املبتغاة منها. 
مبسألة تعبريية النحو عن نظام اللغة كما هو، بل يكفي أن حنقق جزءا  صاحلا  من هذه التعبريية 

 حيقق لنا الغاية.

فمن خالل االستقراء الناقص نستطيع استنباط قواعد حنوية نشعر أهنا كافية الستيعاب 
على مستوى النقد  -طيع بعد ذلكاحتماالت التشكالت، أو العالقات بني املفردات، ونست

على مستوى  -أن نتخذ من هذا القواعد قوانني حناكم على وفقها ما يردنا، ونستطيع  -
 أن نتخذ منها قوانني نصوغ كالمنا طبقا  هلا. -اإلنشاء 

إذن املهم أوال ، وقبل كل شيء هو أن يكون لدينا معيار نزن به الكالم، واالستقراء 
 كانية احلصول عليه.الناقص يتيح لنا إم

ال نستطيع أن نتجاهل كليا  مسألة تعبريية  -والبد أن يكون هذا واضحا   -ولكننا 
القواعد املستنبطة عن نظام اللغة احلقيقي. فطاملا كان هذا النظام م ستبطنا  يف نفس اللغة فال 

املستنبط،  شك يف أنه سيكون فاعال  بطريقة ما، وسيكون له دور يف جناح، أو فشل املعيار
 حبسب قرب املعيار، أو بعده منه. 

إذن البد أن نستنبط املعيار من خالل استنطاق نفس اللغة، ونسعى يف هذا السبيل 
جاهدين عسى أن نظفر بأقرب صورة ممكنة لنظام اللغة، وهذا ما يقول النحاة أهنم حصلوا 

حي، قال: )إن العرب عليه، كما يستشف من قول اخلليل، الذي نعيده هنا مع تعليق توضي
نطقت على سجيتها وطباعها، وعرفت مواقع كالمها، وقام يف عقوهلا علله، وإن مل ي نقل 
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ذلك عنها(. هذا املقدار من كالمه يوحي بال شك بأنه يفرتض وجود نظام مستبطن يف 
ولو بصورة غري شعورية،  -األصليني على األقل  -اللغة، يتسرب يف عقول مستخدميها 

هم على وفق افرتاضاته. ويواصل اخلليل قائال : )وعللت مبا عندي أنه علة ملا عللته  وينهجون
منه. فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمست، وإن يكن هناك علة غري ما ذكرت، فالذي 
ذكرته حمتمل أنه علة ... فإن سنح لغريي علة ملا عللته من النحو هي أليق مما ذكرت باملعلول 

 فليأيت هبا(.

 هنا يصف عمله بأنه حماولة لبلوغ النظام املستبطن يف اللغة.

اب، والسؤال هو:  واضح إنه بعد كل هذا الذي قلناه يبقى السؤال القدمي قائما ، وغري جم 
 هل حقا  إن االستقراء الناقص حيقق للنحويني ما يتطلعون إليه ؟  

مل  -قلت أو كثرت  -واجلواب هو :كال، ومن أين هلم أن يظنوا بأن قوانني أخرى 
تـَف تـأه م ؟ وما يدريهم، لعل ما فاهتم ميكن أن يكون مؤثرا  يف كامل التصور النحوي الذي 
شادوه. بل الواقع يشري إىل أن النحاة يشعرون بنقص منظومتهم وحاجتها املستمرة للتجديد 

اليت غايرت  واملساءلة، وهذا ما يفسر حماوالهتم البحثية الكثرية، بدءا  من مدرسة الكوفة
 سابقتها البصرية، مرورا  بابن مضاء األندلسي، وليس انتهاء بنحويي زماننا هذا.

نعم، يف ظل ظروف جتعل استقراء كل ما قالته العرب متعذرا  كان البد من عدم غلق 
باب احملاوالت، واملالحظة املستمرة لكالم العرب، وعدم إغالقها بتاتا ، وهذا ما انتبه له اخلليل 

ى األرجح حني قال: )فإن سنح لغريي علة ملا عللته من النحو هي أليق مما ذكرت باملعلول عل
 فليأيت هبا(. 

إبقاء الباب مفتوحا  ال يتناقض مع فكرة الصناعة، بقدر ما جيعل منها واقعا  متحركا  
يستوعب كل ما يستجد من ظواهر، كما أنه مينع من حتول النحو إىل سلطة تضطهد اجلديد، 

 تضيع الرؤى اجلديدة اليت رمبا كانت أقرب إىل حقيقة اللغة.و 
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وإذا كان املنطق السليم يقتضي عدم حتول النحو إىل سلطة، فإنه مينعنا بالتأكيد من 
النظر إىل النحو بصورته الفعلية، أو اليت بني أيدينا على أهنا قانون كامل مكتمل ينبغي 

 اخلضوع له.

قول: إن علينا أن ننظر لصناعة النحو على أهنا آلية بل ألذهب إىل أبعد من هذا، فأ
ننتفع منها يف حتديد معىن ما يقال أو يكتب، وننحي كامال  فكرة اختاذها فيصال  يف حتديد 

 .(1)الصائب، وغري الصائب من الكالم 

وما الضري بالنتيجة من أن يكون لنا حنو خمتص مثال  باللغة األدبية، وآخر بلغة القرآن، 
بلغة عصر ما ؟ بل ما احملذور اخلطري الذي نقع فيه إذا ما حاولنا جتريد هيكل حنوي  وثال 

يستوعب ما يسمونه اآلن هلجات ؟ أليست اللغة كائنا  متطورا ، فلماذا اجلمود على صورة 
 واحد فقط ؟

أخريا  ال ينبغي أن ننسى أن االستقراء الذي قاموا به ليس فقط ناقصا ، بل هو ناقص 
 خضع للكثري من التحكمات، كما مر، وكما سيأيت. جدا ، و 

 القياس قبل االستقراء: .3

يقول الدكتور متام حسان هبذا اخلصوص: )وملا كانت الرحلة إىل البادية للسماع مل تبدأ 
إال بعد أن كان ابن أيب اسحق قد "بعج النحو ومد القياس وشرح العلل" فقد وجد النحاة 

ويف أيديهم أصول ثابتة يقيسون عليها ويتخذون معايري حىت أنفسهم ينظرون يف املسموع 
 .(2)بالنسبة ملا يقوله الفصحاء( 

حبسب هذه احلقيقة اليت يذكرها الدكتور متام حسان، واليت تدل عليها الكثري  -النحاة 
يضعون العربة أمام احلصان على حد تعبري املثل، فاملنهج العلمي  -من الشواهد واملواقف 

ن يسبق السماع  واالستقراء  مث على ضوئه يتم القياس وتقع د القواعد. أما أن يكون يستدعي أ
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القياس متقدما  على السماع، فهذا يعين أن النحوي يسمع اللغة بقصد العثور على القاعدة 
املقررة يف ذهنه سلفا ، وعندئذ لن يتواىن قيد أّنلة يف وصم ما خيالف التصور القار يف ذهنه 

ذوذ، أو هلجة، أو خطأ حنوي، ويف أحسن األحوال تراه يعمد آللية التأويل وتقليب على أنه ش
 الوجوه، برجاء العثور على وجه يناسب قاعدته.

نستطيع تفسري االعرتاضات، والتخطئات  -على ضوء هذا االحنراف املنهجي  -ولعلنا 
روي عن عبداهلل بن اسحق  الكثرية اليت كان النحاة األوائل يواجهون الشعراء هبا، من قبيل ما

 هـ(، ومها من أوائل النحاة.149هـ( وعيسى بن عمر )ت117احلضرمي )ت

وقد سبق أن روينا قصة عبد اهلل بن اسحق احلضرمي مع الفرزدق، وله معه قصص 
 أخرى، منها ما نقله الشيخ حممد الطنطاوي عن الشعر والشعراء، بقوله: )كما عابه يف قوله:

 حباصب كنديف القطن منثورِ     لشام تضربنا مستقبلني مَشال ا

 على زواحف ت زجى خمها ريرِ       على عمائمنا ي لقى وأرحلنا  

فقال: إّنا هو رير بالرفع، وإن رفع أقوى. فوجد عليه الفرزدق، وقال: أما وجد هذا 
 املنتفخ اخلصيتني لبييت خمرجا  يف العربية ؟ أما إين لو أشاء لقلت:

 على زواحف نزجيها حماسري     قى وأرحلنا على عمائمنا يل

 ولكين واهلل ال أقوله، مث هجاه، بقوله:

 ولكن عبد اهلل موىل مواليا      ولو كان عبد اهلل موىل هجوته 

 . (1)فقال عبد اهلل: عذره شر من ذنبه، فقد أخطأ أيضا  والصواب: موىل موال( 
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طئ أما عيسى بن عمر فقد قيل عنه: )وكان عيسى بن عم ر يطعن على العرب وخي 
ه كان متشددا  املشهورين منهم مثل النابغة الذبياين يف بعض أشعاره، ولعل السبب يف هذا أن

 .(1)متقعرا  يف اللغة(

أقول: إذا كان هؤالء الشعراء وأضراهبم عنهم تؤخذ اللغة، وعلى وفق كالمهم تقع د 
وم ؟ أليس يعين بالضرورة أهنم القواعد، فما معىن االعرتاض عليهم، وعلى أي أساس يق

 حيك مون آراءهم وتصوراهتم املسبقة على كالم العرب ؟

 االعتماد على اللغة األدبية:  .4

يعرب الدكتور متام حسان عن هذه احلقيقة بقوله: )لقد كان من السهل على النحاة 
البيت والسوق سهولة نسبية أن يستخرجوا القواعد من اللغة األدبية، أما الكالم اليومي يف 

واحملادثة العابرة فما أشق ما تستخرج منه القواعد حىت لو مت تسجيله بآالت التسجيل احلديثة؛ 
ألن هذا الكالم بعيد كل البعد عن االطراد واالستمرار. فقد جتد فيه اجلملة الناقصة واجلملة 

السامع اليت حذف بعضها واجلملة اليت عدل صاحبها عن إكماهلا واجلملة اليت تطوع 
بإكماهلا فلم يعرتض عليه املتكلم أو اعرتض جبملة أخرى واجلملة اليت أغنت اإلشارة أو 
اإلمياءة أو التقطيبات عن ذكرها واجلملة اليت حالت املقاطعة دون إكماهلا واجلملة اليت 
خالطها الضحك أو التثاؤب فلم تعد واضحة الرتكيب، فلهذا السبب وألسباب تعود إىل 

على القرآن عدل النحاة عن استنباط النحو من الكالم العادي فكان عليهم أن احملافظة 
يلجأوا إىل لغة األدب؛ ألهنا لغة القرآن واحلدي  والشعر، ولكن استشهادهم بالقرآن 

 . (2)واحلدي  كان قليال  إذا قيس باعتمادهم يف التقعيد واالستشهاد على لغة الشعر( 

ألدبية وهذا انتقاء وتضييق جيعل من االستقراء الناقص إذن كان اعتمادهم على اللغة ا
 مضاعف النقص، ويزيد التضييق باعتمادهم لغة الشعر بنحو أخص.
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كما إن مثة حمذور آخر يعرب عنه الدكتور إبراهيم السامرائي بقوله: )وال أدري كيف 
امة الشواهد يتخذ النحويون لغة الشعر مادهتم يف االستشهاد حبي  كان للشعر الغلبة على ع

اللغوية والنحوية، ومل يأخذوا باحلدي  ؟ ومن املعلوم أن لغة الشعر لغة خاصة للوزن والقافية 
مادة تقوم عليها قواعد  فيهما سلطان، ومن هنا جاز للشاعر ما ال جيوز للناثر، فكيف تكون

 .(1)النحو؟(

شمل الشعر والنثر ويقول الدكتور متام حسان: )ولقد كان كالم العرب يف نظر النحاة ي
على حد سواء، ولكن ذلك كان من الناحية النظرية أما من حي  التطبيق فقد رأينا النحاة 
حيتفلون بالشعر إىل درجة أهلتهم أو كادت تلهيهم عما عداه من الكالم. ولقد سبق أن بينا 

ان ذلك أن للشعر لغته اخلاصة اليت تسعى إىل حتقيق الغايات اجلمالية أول ما تسعى ولو ك
على حساب عرفية االستعمال وصحة الرتكيب حبسب القواعد. فهذه اللغة تتسم بالضرائر 
الشعرية كما تتسم بالرتخص يف القرائن اللفظية. وهلذا ال ينبغي أن نرى لغة الشعر ّنوذجا  
لالستعمال العريب؛ ألنه إذا كان املقصود بإنشاء النحو وصف النموذج العادي الذي تتمثل 

للغة العربية الفصحى فإن لغة الشعر مبا نسبناه إليها من خصوصية البناء والرتكيب فيه ا
والضرائر والرخص تقصر دون متثيل اللغة الفصحى متثيال  كامال  أو مقبوال  حىت مع التسليم بأن 
تكون اللغة اليت يستنبط منها النحو هي اللغة األدبية دون غريها )على عكس ما يقول به 

دي (. وهذه اخلصائص الرتكيبية اليت متنح الشاعر قدرا  من احلرية اليت ال يتمتع هبا املنهج احل
غريه يف تركيب اجلمل وضعت النحاة أمام املسموع من الشعر بصوره اليت ال تلتزم التزاما تاما  
بغري املعايري اجلمالية، فساعد ذلك على نشأة اخلالف بني النحاة حول رد النصوص الشعرية 

األصول النحوية، وعندما يعجز النحاة عن التوفيق بني الشعر والنحو يعرتفون بالضرورة إىل 
 . (2)والرخصة( 

 ترك االستشهاد بالقراءات القرآنية والحديث: .5
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مثل عبد اهلل بن أيب إسحاق على الرغم من أن الكثري من النحاة األوائل كانوا من القراء 
و عمرو ابن العالء، واخلليل بن أمحد الفراهيدي من احلضرمي، وعيسى بن عمر الثقفي، وأب

البصريني، وعلي بن محزة الكسائي، وحيَي بن زياد الفراء من الكوفيني، إال أن موقف النحويني 
 من القراءات سجل نتيجة عكسية هلذه العالقة اليت ي فرتض أن تكون وطيدة.

فت قياسهم النحوي، فالغالب األعم من النحويني كان يرفض القراءة إذا ما خال
)كثريا  ما يصف قراءة متواترة بأهنا  -على سبيل املثال  -هـ(  215فاألخفش األوسط )ت

اضطرار. أو أهنا رديئة. أو رمبا وصل به األمر بأن يصفها بالقبح. مما يشري إىل ضعف هذا 
 الوازع عنده.

: )فـَر ه ٌن( بضم الراء، . قرأ أبو عمرو[283]البقرة:  ﴾َفرِهاٌن مقبوضةٌ ﴿ففي قوله تعاىل: 
 واهلاء، وبدون ألف. وهي قراءة سبعية متواترة.

مع على  قال األخفش: قراءة  ضم الراء، واهلاء قبيحٌة. وعلمل ذلك بأن )فـَعأال ( ال جي 
)فـ ع ل( إال قليال  شاذا . وقال أبو عمرو: قالت العرب )ر ه ٌن(؛ ليفصلوا بينه وبني )رهان( اخليل. 

 هذه القراءة املتواترة، مع أن العرب قد أدارهتا على ألسنتها. فاألخفش يقبح

على األخفش،  -هو والفراء  -وإذ نيمم وجهنا تلقاء الكسائي الذي قرأ كتاب سيبويه 
 جند أن الرجل يتبع النهج نفَسه.

َع اللمه  قـَوألَ ﴿ففي قوله تعاىل:  لسني، . قرأ اجلمهور ببيان الدال من ا[1]اجملادلة:  ﴾َقدأ مسَِ
 وقرأ أبو عمرو، ومحزة، والكسائي باإلدغام. ومها قراءتان متواترتان. 

قال أبو حيان: قال خلف بن هشام البزار: مسعت الكسائي يقول: من قرأ: )قد مسع(، 
فبنيم الدال عند السني، فلسانه أعجمي ليس بعريب ... والفراء حيذو حذو شيخه، ويرتسم 

قراءة متواترة، وينسب الوهم إىل القراء بأهنم مل يكونوا متقنني،  خ طاه يف ذلك. فرتاه مرة  يرد
وفطنني، وإّنا يتطرق الوهم إىل ذاكرهتم، فيخِطئون يف قراءة كلمة مل يكن رسول اهلل )صلى اهلل 

 عليه وسلم( قد قرأ هبا.
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، وحيَي ابن . قرأ محزة، واألعمش[22إبراهيم: ] ﴾َوَما أَنت مأ مب صأرِِخيم ﴿من ذلك قوله تعاىل: 
( بكسر الياء، وهي قراءة سبعية متواترة قال الفراء: ولعلها  وثاب، ومحران بن أعني: )مبصرخيِّ

من وهم القراء طبقة حيَي فإنه قل من سلم منهم من الوهم. ولعله ظن أن الباء يف: 
 )مبصرخي( خافضة للحرف كلِّه، والياء من املتكلم خارجة عن ذلك. والنحويون يعللون ذلك
بأن الكسر مطرد يف لغة بين يربوع يف الياء املضاف إليها مجع املذكر السامل، وخص ذلك 

 بالوصل. قال شاعرهم، وهو األغلب العجلي:

 قال هلا: هل لك يا تايفِّ          قالت له : ما أنت باملرضيِّ 

 وكذلك فإن هذه اللغة حكاها قطرب، وأجازها أبو عمرو.

كما أهنا صحت قياسا ، إذ الياء كسرت إتباعا  للكسرة اليت   وهذه القراءة صحت مساعا ،
بعدها يف: )مبصرخيِّ إين(، واللسان معها يعمل من موضع واحد، ووجه واحد. ففيها 
االنسجام، وتقريب األصوات بعضها من بعض، وذلك  ما مييل  إليه  البدو أمثال بين يربوع. 

 عددة. ويكرر الفراء نسب الوهم للقراء يف مواطن مت

والفراء مل يقف عند هذا احلد، فهو نفس ه يقع يف الوهم الذي ألصقه بغريه. ففي قوله 
َمٌة ِضيَزى﴿تعاىل:  . يقول: والقراء مجيعا  مل يهمزوا )ضيزى(. ومن [22النجم: ] ﴾تِلأَك ِإذا  ِقسأ

هبا أحد العرب من يقول: َضيأزى. وبعضهم يقول: قسمٌة َضأأزى، وض ؤأزى، باهلمز، ومل يقرأ 
 نعلمه.

 واحلق أن )َضأأزى( باهلمز هي قراءة سبعية متواترة، قرأ هبا ابن كثري.

ومن هنا نالحظ أن الفراء أكثر من تقبيح قراءة متواترة عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
ورابعة بالشذوذ، وخامسة يقول  -كما مر   -وسلم(، ووصف أخرى بالرداءة، وثالثة بالوهم 

ها على هذا الوجه. كل ذلك مما يدلنا على أنه مل يلتزم مبا التزم به سيبويه من عنها: ال أستحب
أن القراءة سنة يأخذها اآلخر عن األول، بل اتبع منهج أستاذه األخفش يف رد كثري من 
القراءات ... ومن املعروف كذلك أن املازين كان أحد اثنني قرأا كتاب سيبويه على األخفش 
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يديه، وحذا حذوه يف التنكر لبعض  القراءات املتواترة، فراح يطعن على األوسط، وتتلمذ على 
 القراء، ويسخر منهم، وعدهم من اجلهالء الذين يتعلقون باأللفاظ، وجيهلون املعاين.

واملربد الذي ختمت املدرسة البصرية به، مل يكن ليستطيع التخلص مما طبعه به أستاذ ه 
اترة، والشاذة، وإن كان ذلك عنده أقل مما هو موجود عند املازين من رد بعض القراءات املتو 

 الفراء، واألخفش األوسط.

ففي كتابـَيأه )املقتضب(، )والكامل(، جند أن الرجل قد ساقه قلم ه للطعن يف بعض 
 .(1)القراءات، ومل يلتزم بالقاعدة املشهورة املذكورة سلفا ( 

  -اءات على الرغم من كون بعضها فالنحويون إذن قدموا قواعدهم وأقيستهم على القر 
متواتر، وبعضها صحيح، بل حىت الضعيف والشاذ قد ورد من ألسنة عرب  -كما يقولون 

 مشهود هلم بفصاحة اللسان، ومجيعهم داخل يف عصر االستشهاد.

وحىت لو يقول الدكتور السيد مصطفى مجال الدين يف صدد حديثه عن القراءات: )
زل إال بواحدة منها، تبقى األخريات من أقوى احلجج النحوية؛ ألهنا افرتضنا بأن القرآن مل ين

نصوص عربية فصيحة، ورواهتا من الصحابة والتابعني قوم فصحاء، ويف قمة العصر الذي 
مل يبحثوا يف حجة القراءات، ومل حيققوا  -مع ذلك  -حيتج به النحاة عادة. ولكن النحاة 

مل  -وخباصة حناة البصرة  -واهر، بل إن النحاة فيها كما حقق األصوليون يف حجية الظ
أوىل باالحتجاج من شواهدهم اليت أقاموا عليها قواعدهم،  -مع تواترها  -جيعلوا القراءات 

وردوا كثريا  منها متهمني أصحاهبا باللحن أو الشذوذ؛ ألهنا ختالف القاعدة اليت بنوها على 
اعر جمهول، أو امرأة من أسد أو متيم غري الشاهد والشاهدين، ورمبا كان هذا الشاهد لش

هـ( يف أثناء شرحه لقوله تعاىل يف أول النساء:  606معروفة، حىت انتقد ذلك الفخر الرازي )
وقراءة محزة وجماهد هلا جبر )األرحام( اليت رفضها  ﴾َواتـمق واأ الل َه المِذي َتَساءل وَن ِبِه َواأَلرأَحامَ ﴿

قاعدهتم بعدم جواز العطف على الضمري من غري إعادة حرف اجلر، البصريون؛ ألهنا خمالفة ل

                                                           

د. عبد الفتاح محمد  -حقيقة رأي البصريين والكوفيين في االستشهاد بالقراءات القرآنية على قواعدهم النحوية  -1
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وجتويز سيبويه لذلك مستشهدا ببيتني جمهويل القائل، مثل: فاليوم قربت هتجونا وتشتمنا * 
فاذهب فما بك واأليام من عجب جبر )األيام( عطفا  على )بك( فعلق الفخر الرازي: 

بات هذه اللغة هبذين البيتني اجملهولني، وال )والعجب من هؤالء النحاة أهنم يستحسنون إث
 .  (1) يستحسنون إثباهتا بقراءة محزة وجماهد، مع أهنما من أكابر علماء السلف يف علم القرآن(

ولعل النص املشهور عن ابن اجلزري يدل بوضوح على جعلهم النحو والعربية حاكما  
كل قراءة وافقت العربية ، يقول: )على القراءة، بينما املفروض أن يكون العكس هو الصحيح

ولو بوجه، ووافقت أحد املصاحف العثمانية ولو احتماال ، وصح سندها، فهي القراءة 
الصحيحة اليت ال جيوز ردها، وال حيل إنكارها، بل هي من األحرف السبعة اليت نزل هبا 

ئمة املقبولني. القرآن، سواء كانت عن األئمة السبعة، أم عن العشرة، أم عن غريهم من األ
ومىت اختل ركن من هذه األركان الثالثة، أطلق عليها ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة، سواء  
كانت عن السبعة، أو عمن هو أكرب منهم. وهذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من 

 . (2)السلف واخللف ... الذي ال يعرف عن أحد منهم خالفه( 

لقبول القراءة، بل جيعلها أول  -د هنا النحو واملقصو  -فهو يشرتط موافقة العربية 
 الشروط.

بينما هو نفسه يقول رواية عن الداين: )وأئمة القراء ال تعمل يف شيء من حروف قراءة 
القرآن على األفشى يف اللغة واألقيس يف العربية، بل على األثبت يف األثر واألصح يف النقل 

ربية وال فشو لغة؛ ألن القراءة سنة متبعة يلزم قبوهلا والرواية، إذا ثبتت عندهم مل يردها قياس ع
 .  (3)واملصري إليها( 

 فإذا كانت القراءة أثرا منقوال، فما معىن حماكمتها بقواعد العربية ؟ 
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أما موقفهم من احلدي  فيبينه الدكتور إبراهيم السامرائي بقوله: )ومما يؤخذ على أوائل 
ريف يف استشهادهم حبجة أن احلدي  يشتمل على قدر  البصريني أهنم استبعدوا احلدي  الش

كبري روي باملعىن ومل يضبط بلفظه، وأن طائفة كبرية من احملدثني مل يكونوا عربا  ينتمون إىل 
 .(1)أصول عربية هي موضع ثقة يف عربيتها( 

ويرد عليهم الدكتور متام حسان، بقوله: )كان ينبغي للنحاة أن يراعوا أن الذين تلقوا 
ه األحادي  تلقيا  مباشرا  عن الرسول صلوات اهلل عليه ]وآله[ كانوا من الصحابة وهم هذ

عرب خلص من ذوي الفصاحة والسليقة، فلو أن واحدا  منهم خانته ذاكرته يف خصوص 
اللفظ ألدى املعىن بألفاظ فصيحة من عنده، فإذا سلمنا بذلك انتقلنا من بعدهم إىل رواة 

ابعي التابعني فوجدناهم أحد فريقني؛ ألهنم كانوا إما عربا  أقحاحا  احلدي  من التابعني وت
يصدق عليهم ما صدق على الصحابة رضوان اهلل عليهم، وإما من األعاجم الذين عرفوا 
بصدق حرصهم على حرفية النصوص، وأهنم إذا تلقوا عن صحايب أو تابعي عض وا بالنواجذ 

البصر بنقد احلدي  سندا  ومتنا  ما يدعو إىل على ما كان لديهم. مث إهنم كان هلم من 
االطمئنان عليهم وإليهم من حي  احملافظة على النص، والسيما أن االعتماد على التدوين يف 
ذلك العصر البد أن يكون قد خفف احلمل على ذواكر احلفاظ من احملدثني، ال نقول إنه 

ن، وعلى ضبط النص بالصورة اليت شجعهم على النسيان، وإّنا نقول أعاهنم على عدم النسيا
تلقوه هبا من الصحايب أو التابعي ذي السليقة. زد على ما تقدم أن هؤالء األعاجم مل يكونوا 
يروون األحادي  يف عامل غري عامل النحاة الذين بدءوا جهودهم النحوية يف ظل جمتمع 

حادي  يف وسط فصيح. أي إن هؤالء احملدثني من األعاجم كانوا يروون ما معهم من أ
فصيح، ومل نسمع أن األحادي  اليت كانوا يرووهنا خالفت القواعد أكثر مما خالفها الشعر 

 . (2)العريب( 

ويقول الدكتور السيد مصطفى مجال الدين: )وبإمهال النحاة االحتجاج بالسنة، أفقدوا 
عوا فيما وقعوا فيه حنوهم أوسع مصادره املوثوقة، واقتصروا على شواهد من الشعر واألمثال، فوق
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من نقص االستقراء، يف حني استفاد أصحاهبم اللغويون من احتجاجهم بالسنة فأثروا 
ويضيف قائال : إهنم مل يعتمدوا يف حتقيق ما احتجوا به  -معجماهتم مبفردات عربية سليمة. 

سندا  ومتنا   -من شواهد الشعر واألمثال، كما اعتمد الفقهاء واحملدثون يف حتقيق السنة النبوية 
لذلك جاء الكثر من شواهدهم جمهول القائل والرواية، بل وجد فيما احتجوا به نفس  -

السببني اللذين أنكرومها على األحادي : وقوع التصحيف واللحن ... والنقل باملعىن أحيانا ،  
: -سكما يقول يون-كما أهنم مل يتحرجوا يف االحتجاج مبا نقله مثل محاد الرواية الذي كان 

)يلحن، ويكسر الشعر، ويكذب، ويصحف(، ويروى أن الكميت امتنع عن إمالء شعره 
 .(1)عليه، وقد طلب منه ذلك، وقال له: "أنت حلان وال أكتبك شعري"( 

 معيار الفصاحة معيار ذايت: .6

يقول الدكتور متام حسان: )ومن عجب أن الذي حدد مفهوم الفصاحة هم النحاة 
 .(2)واللغويون( 

الحظ أهنم مل حيددوا معيارا  معقوال  مييزون على أساسه بني الفصيح وغري الفصيح وامل
سوى اعتبارهم ما نطق به العرب يف جاهليتهم ّنوذجا  قياسيا  للفصيح، حىت أن كبار الرواة 
من قبيل أيب عمرو ابن العالء مل يكن يروي لشاعر إسالمي رغم استحسانه لشعرهم ألهنم مل 

 ما  واحدا  من اجلاهلية !يدركوا ولو يو 

ولعل موقفهم هذا من كالم اجلاهليني ناشئ من ظنهم أن العرب يف جاهليتهم مل 
 خيالطوا األقوام األخرى فبقيت لغتهم حمتفظة بنقائها، بعيدا  عن اللحن.

ولكن هذه الفكرة أقرب إىل الوهم منها إىل احلقيقة، فعرب اجلاهلية مل يكونوا منعزلني 
حمليط هبم، بل كانت هلم صالت خمتلفة مع األقوام األجنبية، فكانوا يتاجرون مع عن العامل ا

الشام والعراق واليمن واهلند واحلبشة. وليس من شك يف أن هذا االختالط ستكون له 
 انعكاسات على ثقافتهم ولغتهم.
                                                           

 .114رأي في أصول النحو: ص -1

 .97األصول: ص -2



  املهدي اإلمام أنصار إصدارات............................................  342

( سنة اليت سبقت 150أو على وجه التحديد الـ ) -كذلك فإن اختيار فرتة اجلاهلية 
على أهنا املثال اللغوي للغة العرب يبدو تعسفيا  للغاية، فلماذا مل يتم  -وغ فجر اإلسالم بز 

اختيار فرتة أبعد زمنا  من هذه؛ ولتكن املئتني أو األربعمئة سنة السابقة لإلسالم على سبيل 
املثال ؟ فال شك يف أن لغة العرب قبل أربعمئة سنة من اإلسالم ليست هي نفسها قبل مئة 

سني عاما  منه، طاملا كانت اللغة كائنا  متطورا  يواكب احلاجات املستجدة واملستوى الثقايف ومخ
 املتغري.

وملاذا مل يعتربوا لغة العرب قبل مئة ومخسني عاما  من اإلسالم حلنا  قياسا  مبا تقدمها من 
 فرتات زمنية، كما اعتربوا الالحق هلا ؟ 

ب ال يتعدى فرتة املئة ومخسني عاما  السابقة قد يقولون إن ما وصلنا من لغة العر 
لإلسالم، أما ما قبلها فلم يصلنا منه شيء، أو على األقل مل يصلنا ما يكفي للدراسة 
واستنباط القواعد منه. أقول ال بأس ولكن هذا ال خيوهلم النظر إىل هذا الواصل على أنه اللغة 

تربون لغة كل عصر على أهنا اللغة األفصح املثالية اليت جيب أن ي قاس عليها. وملاذا ال يع
بالنسبة هلذا العصر نفسه، ويدرسون لغة كل عصر حبد ذاهتا وحيددون القواعد اليت تنتظمها ؟ 

 ملاذا اعتربوا الالحق حلنا  وخروجا  على األفصح الذي حددوه مبا سبق أن ذكرنا ؟

انا  حيددون على أساسه الغالب على الظن أهنم بعد أن وضعوا األقيسة جعلوا منها ميز 
الفصيح، وحتديدهم الشك سيتبع أقيستهم وقواعدهم، وبالنتيجة سيكون كالم العرب تابعا  
لقواعدهم وليس العكس كما هو املفرتض. فيكون معيار األفصح هو ما وافق أقيستهم ال 

 أكثر.

، وأن ومما يتصل هبذا املوضوع اعتبارهم هلجة قريش مثاال  للغة الفصحى، أو األفصح
 .71العرب قد أخذوها منهم، كما يقول الدكتور متام حسان األصول: ص
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بينما املعروف عن قبيلة قريش إهنا من أكثر القبائل اتصاال  باألعاجم، من خالل 
جتارهتا، والسيما يف رحليت الصيف والشتاء، كما إن قريش مل ي عرف عنها شعر كما ع رف عن 

 كيف أصبحت مقياسا  للفصاحة ؟غريها من قبائل العرب األخرى، ف

مث إهنم جعلوا من لغة القرآن ّنوذجا  للفصيح كذلك، ويف القرآن الكثري من التعابري 
واأللفاظ املخالفة لنحوهم، واليت مل يسبق للعرب أن استخدموه يف كالمهم، من قبيل قوله 

را  ك بمارا  ﴿تعاىل:  مة )كبارا (، ومن قبيل قوله . ومل يسبق للعريب أن استخدم كل﴾َوَمَكر وا َمكأ
ٌء ع َجابٌ ﴿ تعاىل: هِلََة ِإهَلا  َواِحدا  ِإنم َهَذا َلَشيأ . والقرآن أول من استخدم كلمة ﴾َأَجَعَل اآلأ

)عجاب( وكذلك الفعل )خيصِّمون(، و )يهدِّي(، وكلمة )طغواها(، و )منسأته(، كما يف  
 اآليات التالية:

 .﴾َواِحَدة  تَأأخ ذ ه مأ َوه مأ خيَِصِّم ونَ  َما يَنظ ر وَن ِإالم َصيأَحة  ﴿

قِّ ﴿ ِدي ِإىَل احلَأ ِدي لِلأَحقِّ أََفَمن يـَهأ قِّ ق ِل الل ه  يـَهأ ِدي ِإىَل احلَأ ق لأ َهلأ ِمن ش رََكآِئك م ممن يـَهأ
َدى َفَما َلك مأ َكيأَف حَتأك م ونَ   .﴾َأَحقُّ َأن يـ تمَبَع أَممن الم َيِهدَِّي ِإالم َأن يـ هأ

 .﴾َكذمَبتأ مَث ود  ِبطَغأَواَها﴿

َرأِض تَأأك ل  ِمنَسأََته  فـََلمما خَ ﴿ َنا َعَليأِه الأَموأَت َما َدهلم مأ َعَلى َموأتِِه ِإالم َدابمة  األأ رم فـََلمما َقَضيـأ
نُّ َأن لموأ َكان وا يـَعأَلم وَن الأَغيأَب َما لَِبث وا يف الأَعَذابِ   .﴾الأم ِهنيِ  تـَبَـيـمَنِت اجلِأ

وهناك الكثري من الكلمات ذات األصول األجنبية، مثل كلمة )سندس( و )إستربق(، 
 وغريها الكثري.

كل هذا يدل على أن الوقوف عند زمن معني على أنه مثال الفصاحة حتكم ال يسعفه 
 الدليل. 

 االحنرافات اليت وقعت يف مجعهم للغة: .7
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ور عبد الكرمي حممد األسعد الوسيط يف تاريخ سأنقل هنا النقاط اليت سجلها الدكت
 ، كما يلي:19النحو العريب: ص

كان َهمُّ من مجعوا اللغة أن يسجلوا أكرب قدر من ألفاظها من شىت لغات العرب دون 
أن يهتموا كما جيب بتحديد هذه اللغات وإيضاحها والفصل بينها ونسبتها إىل أصحاهبا 

 دائما .

األحيان عن الكتب، وقد كانت هذه الكتب غري منقوطة، أخذ بعضهم اللغة يف بعض 
 أو كان النساخ يغفلون عن نقطها، فنشأ عن ذلك أنواع من التصحيف واالختالف.

 مل يكن رواة اللغة يف درجة واحدة من حي  التحري والثقة هبم فيما يروون.

ة نظر، وقد الشعر املوضوع الذي قصد به واضعوه أن يعززوا رأيا  أو يربهنوا على وجه
 وضع املولدون كثريا  من هذا ودسوه على األئمة فرواه هؤالء واحتجوا به.

 عدم حتديد معاين األلفاظ حتديدا  تاما  يرفع اللبس عنها ويزيل الشبهة منها.

اختالف اللهجات وتباين طريقة النطق جعل بعض من يروون الشعر أو ينشدونه 
طقهم اخلاصة هبم فنجم عن هذا شيء من ينطقون به على مقتضى هلجتهم وبطريقة ن

 االختالف. 

 اضطراهبم يف حتديد مفهوم املطمرد: .8

وهو  -أقام النحاة قواعدهم على ما يطرد من الظواهر، وعلى الرغم من أن هذا املقياس 
ال يتناسب مع ظاهرة إنسانية مثل اللغة ختضع للتطور والتغيري، إال أنه ي الحظ  -االطراد 

اهبم يف حتديد مفهوم املطرد، كما يقول الدكتور حممود اجلاسم، الذي يضيف عليهم اضطر 
قائال : )هناك أّناط تركيبية يعتقد بعضهم أهنا تطرد يف الكالم شعرا  ونثرا ، فيجعل منها قاعدة 
يقيس عليها، على حني يعتقد بعضهم اآلخر أن هذه األّناط ال تطرد يف كالم العرب، 

د هلا والقياس عليها، من ذلك أسلوب القلب، فقد ذهب قسم من وبذلك ال جيوز التقعي
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النحاة إىل أنه جيوز يف الكالم والشعر اتساعا  واتكاال  على فهم املعىن، وبناء  على ذلك حل لوا 
بعض األساليب اليت وردت يف القرآن الكرمي قياسا  على القلب، على حني ذهب حناة 

، وال جيوز يف الكالم إّنا جيوز يف الشعر اضطرارا ، األندلس إىل أن هذا النمط غري مطرد
وبذلك مل يقيسوا تلك األساليب اليت وردت يف القرآن الكرمي عليه، بل وجهوها وجهة أخرى. 
فالنحاة هنا مل خيتلفوا يف التقعيد والقياس على املطرد، وإّنا اختلفوا يف حتديد املط رد، وبناء  

  .(1) والقياس(على ذلك حدث اخلالف يف التقعيد 

وإذا كان االطراد هو املعيار، فإن عدم وجود مفهوم حمدد ومتفق عليه يفتح الباب على 
 مصراعيه أمام االعتبارات الذاتية، واالختيارات الشخصية، ويبتعد بعملهم عن املوضوعية.

بل إن نفس مسألة االطراد كانت موضع خالف بني البصريني والكوفيني، فالكوفيون قد 
ون ويبنون قاعدة على الشاهد والشاهدين وال يراعون مسألة اطراد الشواهد كما يفعل يقيس

البصريون. وإذا كان توجه الكوفيني قد ينتج عنه إرباكا  لصناعة النحو، فإنه قد يبدو من وجهة 
نظر أخرى أقرب إىل الروح العلمي، باعتبار أهنم يبقون حىت النهاية أمناء على املنهج الذي 

 على فكرة استنباط القاعدة من كالم العرب، ال فرض القاعدة على كالمهم.ينبين 

 إهمال النحو العربي لقضية التطور:

ال ميكن ألحد إنكار قضية أن اللغة كائن يتطور، والتطور هذا ال يقف عند حدودها 
تطور ميثل املعجمية والصرفية، بل ميتد بالتأكيد لبنيتها النحوية. ولعل إغفال، أو جتاهل مبدأ ال

امللمح األبرز من مالمح تعنت النحويني العرب، فقد ومسوا ظواهر التطور يف اللغة مبيسم 
اللحن واالحنراف، ومل يالحظوا أن ما طرأ على ألسنة الناس وسالئقهم من تغيري إّنا هو نتيجة 

 طبيعية لفعل التطور.   

فمثال  يقولون أن املنصوبات والغريب أهنم يربرون كثريا  من قواعدهم مبقولة السهولة، 
أكثر من املرفوعات يف العربية ألن الفتحة أسهل على اللسان من الضمة، قال ابن جين يف 
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: )قال أبو إسحاق يف رفع الفاعل، ونصب املفعول: إّنا ف عل ذلك 49ص 1ج اخلصائص
؟ قيل:  للفرق بينهما مث سأل نفسه فقال: فإن قيل: فهال ع ِكست احلال فكانت فرقا  أيضا  

الذي فعلوه أحزم؛ وذلك أن الفعل ال يكون له أكثر من فاعل واحد، وقد يكون له مفعوالت  
كثرية، فر فع الفاعل لقلته، ون صب املفعول لكثرته وذلك ليقل يف كالمهم ما يستثقلون، ويكثر 

 يف كالمهم ما يستخفون(.  

من نفس مبدأ طلب السهولة  ولكن كيف غفل النحاة، أو جتاهلوا أن العريب رمبا انطالقا  
 خيالف ما يسمونه قواعد !

وهل يشك أحد أن قواعد النحويني اليت حتتاج جهدا  جبارا  لإلحاطة هبا متثل ثقال  باهظا  
وهو حنوي  -يرى أكثر الناس أنه متكلف جدا  وال ضرورة له. وكيف وهذا ابن مضاء القرطيب 

وا   وحطما مضمونه أن النحاة قد عقدوا اللغة  يقول يف كتابه )الرد على النحاة( -أندلسي 
 .كالم العرب عن رتبة البالغة

 نتيجة ما تقدم:

ال أريد للنتيجة اليت ميكن استخالصها مما تقدم أن تكون أوسع من موضوع هذا 
كاف  للخروج   -وهو ليس كل ما ميكن أن يقال  -الكتاب، على الرغم من أن ما ذ كر 

سبة ملوقعية ما يسمى بعلم النحو بني العلوم احلقيقية، ولكن لتكن بنتيجة حمرجة للغاية بالن
 -النتيجة املستخَلصة هي أن ما تقدم جيعل كالم من يطالب املعصوم بالتزام القواعد النحوية 
حبجة أهنا قوانني حقيقية البد للمعصوم مبا ميتلك من علم أن يكون حميطا  هبا وملتزما  بإتباعها 

  يقوم على حجة، وتنقصه املعرفة حبقيقة هذه القواعد. جيعله كالما  ال -

أقول: هذا من باب الذهاب مع املعاند للحد األقصى الذي ميكن أن يصله، وإال فإن 
هذا املوضوع برمته ال عالقة تربطه مبسألة العصمة. فاملعصوم هو املعتصم باهلل عن حمارم اهلل  

يكون العبد ملما  وال حميطا  مبا يسمونه علم  كما عرفنا، وليس من لوازم االعتصام باهلل أن
 النحو.
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أما ما روي من أن مؤسس علم النحو هو اإلمام علي بن أيب طالب، فهو ال يصمد 
للنقد من عدة جوانب؛ منها أن هذا املروي مل يرد من طريق أهل البيت، ومنها أن مروياهتم 

ء": )أول من وضع علم العربية وأسس يف هذا الشأن متضاربة، فقد ورد يف كتاب "نزهة األلب ا
قواعده وحد حدوده أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه وأخذ عنه أبو األسود 
الدؤيل ... وروي أن أبا األسود جاء إىل زياد أمري البصرة، فقال: إين أرى العرب قد خالطت 

ن به كالمهم؟ فقال له هذه األعاجم وفسدت ألسنتها، أفتأذن يل أن أضع للعرب ما يعرفو 
زياد: ال تفعل، قال: فجاء رجل إىل زياد فقال: أصلح اهلل األمري، تويف أبانا وترك بنونا ، فقال 
زياد: أدع  يل أبا األسود، فلما جاءه قال له: ضع للناس ما كنت هنيتك عنه ففعل. وروي 

ومها، فقالت: إين مل أرد أيضا  أن أبا األسود قالت له ابنته: ما أحسن السماِء! فقال هلا: جن
هذا، وإّنا تعجبت من حسنها، فقال هلا: إذن فقويل ما أحسَن السماَء! فحينئذ  وضع 

 . (1)النحو(

وقال القفطي: )اجلمهور من أهل الرواية على أن أول من وضع النحو أمري املؤمنني علي 
ا  مفكرا ، قلت: فيم بن أيب طالب، قال أبو األسود: دخلت على أمري املؤمنني فرأيته مطرق

تفكر يا أمري املؤمنني ؟ قال: مسعت ببلدكم حلنا  فأردت أن أضع كتابا  يف أصول العربية، مث 
أتيته بعد أيام فألقى إيل  صحيفة فيها: بسم اهلل الرمحن الرحيم، الكالم: اسم وفعل وحرف، 

ما أنبأ عن معىن ليس فاالسم ما أنبأ عن املسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة املسمى، واحلرف 
باسم وال فعل، مث قال: تتبعه وزد فيه ما وقع لك، واعلم أن األشياء ثالثة: ظاهر ومضمر، 

 وشيء ليس بظاهر وال مضمر، وإّنا يتفاضل العلماء يف معرفة ما ليس مبضمر وال ظاهر.

يل رقعة ويف اإلنباه أيضا  رواية عن أيب األسود ، قال: "دخلت على أمري املؤمنني فأخرج 
فيها: )الكالم كله اسم وفعل وحرف جاء ملعىن( فقلت: ما دعاك إىل هذا ؟ قال: رأيت 
فسادا  يف كالم بعض أهلي فأحببت أن أرسم رمسا  يعرف به الصواب من اخلطأ، فأخذ أبو 

: إن -ولعلها ملحقة بالرواية السابقة  -األسود النحو من علي ومل يظهره". ويف اإلنباه أيضا  
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ا  مسع بشيء عند أيب األسود ورأى اللحن قد فشا فقال أليب األسود: أظهر ما عندك زياد
للناس ليكون إماما ، فامتنع عن ذلك ... وذكر السيد حسن الصدر يف كتابه تأسيس الشيعة: 
"قال ركن الدين علي بن أيب بكر احلديثي يف كتاب الركين: "إن أول من وضع النحو أبو 

وسببه أن امرأة دخلت على معاوية يف زمن عثمان وقالت: أبوي  األسود، أخذه من علي
 مات وترك ماال ، فاستقبح معاوية ذلك، فبلغ فرسم أليب األسود، فوضع أوال  باب اإلضافة".

وقال ابن األنباري: "وروي أن سبب وضع علي هلذا العلم أنه مسع أعرابيا  يقرأ: ال يأكله 
ابن خلكان: "وقيل: كان أبو األسود يعلم أوالد زياد بن إال اخلاطئني، فوضع النحو". وقال 

أبيه فجاء يوما  وقال له: أصلح اهلل األمري، إنين أرى العرب قد خالطت هذه األعاجم، 
وتغريت ألسنتهم أفتأذن يل أن أضع للعرب ما يعرفون أو يقيمون به كالمهم ؟ فقال: ال، 

ويف أبانا وترك بنون، فقال زياد: ادعوا يل أبا فجاء رجل إىل زياد، وقال: أصلح اهلل األمري، ت
 األسود، فلما حضر، قال: ضع للناس الذي هنيتك عنه".

ويف األغاين: "إن أبا األسود دخل على ابنته بالبصرة فقالت: يا أبيت ما أشد احلر، 
فرفعت كلمة )أشد( فظنها تسأله وتستفهم منه أي زمان احلر أشد ؟ فقال: شهر ناجر، 

 . (1) ا أبيت إّنا أخربتك، ومل أسألك(فقالت: ي

ومنها أننا قد مسعنا فيما تقدم روايات وردت عن أهل البيت، وفيها: من اهنمك يف 
طلب النحو فقد س لب اخلشوع، وأن علم النحو سهك، وأنه ال يضر من جهله وال ينفع من 

قول واحد فال  علمه، وأن أرباب العربية حيرفون الكلم عن مواضعه، وآل حممد يصدرون عن
 خيالف بعضهم بعضا .

ومثل الكالم املتقدم ي قال فيما رواه الكراكجي يف معدن اجلواهر عن علي: )وقال: 
 العلوم أربعة: الفقه لألديان، والطب لألبدان، والنحو للسان، والنجوم ملعرفة األزمان(.
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 -كل من رواها   والرواية كما ترون مرسلة، ومل أعثر على أحد رواها قبل الكراكجي، بل
كان ينقل عنه، والغالب على الظن أن الرواية عامية. وغري اإلرسال، فإن   -حبسب ما رأيت 

املمكن محل معىن النحو فيها على معىن غري الذي نعرفه اليوم، السيما والكل متفق على أن 
ن ما قيل ع -جدال   -علم النحو بصورته املعروفة مل يكن على عهد علي، بل لو صدقنا 

إرشاد علي أليب األسود، فإننا مع هذا ال جند من يقول أن هذا العلم قد اكتمل، أو ع رف 
 واشتهر بني الناس يف زمن علي حبي  يعده بني العلوم.

وإذا كنا قد قرأنا قول النحاة واملؤرخني يف عبد اهلل بن أيب إسحاق "بأنه أول من بعج 
جل ستوصف بعد حني، كما يقول حممد بن النحو ومد القياس والعلل" فإن آراء هذا الر 

سالم: )مسعت رجال  يسأل يونس عن ابن أيب إسحاق وعلمه، قال: هو والنحو سواء، أي 
هو الغاية فيه، قال: فأين علمه من علم الناس اليوم؟ قال: لو كان يف الناس اليوم من ال يعلم 

 .(1) ره كان أعلم الناس(إال علمه لضحك به ولو كان فيهم أحد له ذهنه ونفاذه، ونظر نظ

إذن علم ابن أيب اسحق وقد عاش بعد أيب األسود يوصف بأنه يثري الضحك، فما 
بالك بعلم من سبقه كأيب األسود نفسه، وهل يتصور أحد بعد هذا أن يكون للنحو حدا  
ل معروفا  حبي  ي درج بني العلوم. ومقصودي من النحو هنا ما يعرفه الناس عنه، وما يدرينا لع

قد قصد شيئا  آخر، ورمبا أخذ النحويني  -إن صحت الرواية عنه  -عليا  سالم اهلل عليه 
 االسم من هذه العبارة أو غريها اشتباها  منهم أو بأي داع  آخر.

ما استوى رجالن يف حسب ودين قط أما ما روي عن أيب جعفر اجلواد من أنه قال: )
قال: قلت: قد علمت فضله عند الناس يف  آدهبما. عز وجل إال كان أفضلهما عند اهلل

بقراءة القرآن كما أنزل، ودعائه من حي  ال يلحن ؟ قال:  النادي واجمللس فما فضله عند اهلل
 .(2) (وذلك الدعاء امللحون ال يصعد إىل اهلل
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أقول: ال أحسب أحدا  يقول أن املراد من اللحن هنا اخلطأ النحوي، ويكفينا أن 
ويقرب منه قول الصادق: "حنن قوم بن فهد احللي بعد إيراده الرواية: )نستشهد مبا قاله ا

فصحاء إذا رويتم عنا فأعربوها". فإن كان املراد من هذين احلديثني ما دل عليه ظاهرمها فكثريا  
ما نرى من إجابة الدعوات غري املعربات، وكثريا  ما نشاهد من أهل الصالح والورع ومن يرجى 

يعرفون شيئا  من النحو. وأيضا  إذا مل يكن دعائه مسموعا  فال فايدة فيه فال إجابة دعائهم ال 
يكون مأمورا  به النتفاء فائدته، وال يتوجه األمر بالدعاء إال إىل حذاق النحاة بل النحوي 
أيضا  رمبا يلحن يف بعض األدعية الفتقارها إىل اإلضمار والتقدير واحلذف، واشتغاله حالة 

ع والتوجه إىل اهلل تعاىل عن استحضار أدلة النحو وقوانينه، وكل هذه األمور الدعاء باخلشو 
باطلة خالف املشاهد من العامل )العلم( وضد املعلوم من أخبارهم ووصاياهم فإهنم دلوا على  
كل شيء يتعلق مبصاحل العباد، وقد ذكروا يف آداب الدعاء وشروطه أمورا  كثرية ستقف عليها 

شاء اهلل تعاىل ومل يذكروا اإلعراب وال معرفة النحو فيها، وإذا مل يكن املراد يف هذا الكتاب إن
منهما ذلك فما معنامها؟ فاعلم أيدك اهلل انه ملا كان الواقع خالف ما دل عليه ظاهر اخلربين 
عدل الناس إىل تأويلهما، فبعض قال: الدعاء امللحون دعاء اإلنسان على نفسه يف حالة 

َوَلوأ يـ َعجِّل  الل ه  لِلنماِس الشمرم ﴿رها واستشهد على ذلك بقوله تعاىل: ضجرة مبا فيه ضر 
ريأِ َلق ِضَي ِإلَيأِهمأ َأَجل ه مأ  ِتعأَجاهَل م بِاخلَأ ، قال املفسرون: أي ولو يعجل اهلل للناس الشر أي ﴾اسأ

قول إجابة دعائهم يف الشر إذا دعوا به على أنفسهم وأهليهم عند الغيظ والضجر مثل 
اإلنسان: رفعين اهلل من بينكم. استعجاهلم باخلري أي كما يعجل هلم إجابة الدعوة باخلري إذا 
استعجلوه باخلري لقضى إليهم أجلهم لفرغ من إهالكهم، ولكن سبحانه تعاىل ال يعجل هلم 
اهلالك بل ميهلهم حىت يتوبوا. وقال بعضهم: الدعاء امللحون دعاء الوالد على ولده يف حال 

: أن ال يستجيب دعاء حمب على حبيبه. وبعضهم عز وجل جره منه؛ ألن النيب سئل اهللض
قال: الذي ال يكون جامعا  لشرائطه والكل مبعزل عن التحقيق؛ ألن مقدمة اخلرب ال تدل على 
ذلك ألن الكالم قد ورد يف معرض مدح النحو. بل التحقيق أن نقول: أما اخلرب األول فاملراد 

أي ال يسمعه ملحونا ، وجيازى عليه  عز وجلالدعاء امللحون ال يصعد إىل اهلل  من قوله: إن
جاريا  على حلنه مقابال  له مبا دل ظاهر لفظه عليه، بل جيازى على قصد اإلنسان من دعائه.  
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كما مسع من بعضهم يقول عند زيارته املعصوم: وأشهد أنك قتلت وظلمت وغصبت بفتح 
بالضرورة أن هذا الدعاء لو مسع منه جاريا  على حلنه حلكمنا بارتداده أول الكلمة، ومن املعلوم 

ووجوب تعزيره ومل يقل: به أحد، فدل ذلك على أن الدعاء ال جيزى )جيرى( على ظاهر لفظة 
 .(1) إذا كان املقصود منه غري ذلك(

إليه وقال أيضا : )وقوله: إن الدعاء امللحون ال يصعد إىل اهلل: أي ال يصعد ملحونا  
يشهد عليه احلفظة مبا يوجبه اللحن إذا كان مغريا  للمعىن، وجيازى عليه كذلك بل جيازيه على 
قدر قصده ومراده من دعائه. ويؤيد ذلك ما رواه حممد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن 
 أبيه عن النوفلي عن السكوين عن أيب عبد اهلل، قال: "قال: إن الرجل األعجمي من أميت ليقرأ
القرآن بعجمية فرتفعه املالئكة على عربيته". مع إنا جند يف أدعية أهل البيت ألفاظ ال تعرف 
معانيها، وذلك كثري: فمنه أمساء واقسامات، ومنه أغراض وحاجات وفوائد وطلبات، فنسأل 
عن اهلل باألمساء ونطلب منه تلك األشياء وحنن غري عارفني باجلميع، ومل يقل أحد: إن مثل 

الدعاء إذا مل يكن معربا يكون مرد ودامغ إن فهم العامي ملعان األلفاظ امللحونة أكثر من هذا 
فهم النحوي ملعاين دعوات عربية مل يقف على تفسريها ولغاهتا بل عرف جمرد إعراهبا، بل اهلل 
جيازيه على قدر قصده ويثيبه على نيته. لقوله: "األعمال بالنيات". وقوله: "نية املؤمن خري 
من عمله" وهذا نصفى هذا الباب؛ ألن اجلزاء وقع على النية فانتفع به الداعي، ولو وقع على 
العمل الظاهر هللك. ولقوله: "إن سني بالل عند اهلل شني". وجاء رجل إىل أمري املؤمنني 
فقال: يا أمري املؤمنني إن بالال  كان يناظر اليوم فالنا  فجعل يلحن يف كالمه، وفالنا  يعرب 
ويضحك من بالل، فقال أمري املؤمنني: "يا عبد اهلل، إّنا يراد إعراب الكالم وتقوميه لتقومي 
األعمال وهتذيبها، ما ينفع فالنا  إعرابه وتقوميه لكالمه إذا كانت أفعاله ملحونة أقبح حلن ؟ 

ب". وماذا يضر بالال  حلنه يف كالمه إذا كانت أفعاله مقومة أحسن تقومي ومهذبة أحسن هتذي
فقد ثبت هبذا احلدي  إن اللحن قد يدخل يف العمل كما يدخل يف اللفظ، وان الضرر فيه 

 . (2) عائد إىل وقوعه يف العمل دون اللفظ(

                                                           

 .19 – 18ابن فهد الحلي: ص -عدة الداعي  -1

 .22 – 20ابن فهد الحلي: ص -عدة الداعي  -2



  املهدي اإلمام أنصار إصدارات............................................  352

أقول: ولعلهم يستشهدون مبا رواه الكليين يف باب رواية الكتب واحلدي  وفضل الكتابة 
، عن أمحد بن حممد بن أيب والتمسك بالكتب: حممد بن حيَي، عن أمحد بن حممد بن عيسى

 نصر، عن مجيل بن دراج، قال: قال أبو عبد اهلل: )اعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء(. 

قال املريزا النوري شارحا  هذا احلدي : )"أعربوا أحاديثنا فإنا قوم فصحاء". وللحدي  
روف بأن يكون املراد إظهار احل -كما صرح به شراح األحادي    -معىن آخر لعله أظهر 

وإبانتها حبي  ال تشتبه مبقارباهتا، وإظهار حركاهتا وسكناهتا حبي  ال يوجب اشتباها، أو املراد 
إعرابه عند الكتابة بأن يكتب احلروف حبي  ال يشتبه بعضها ببعض. وعلى ما رجحه )رمحه 

ميع أحوط  اهلل( فاملراد أن جيعل عليها ما يسمى اليوم عند الناس إعرابا . وكيف كان، فرعاية اجل
 . (1) كما صرح به اجمللسي يف املرآة(

وقال صاحب شرح أصول الكايف: )قال أبو عبد اهلل: "أعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء" 
اإلعراب اإلبانة واإليضاح، يقال: أعرب كالمه إذا مل يلحن يف احلروف واإلعراب، ومسيت 

على سبيل التبادل وتوضحها ومتيزها حبي   اإلعراب إعرابا ؛ ألهنا تبني املعاين املختلفة الواردة
ال يشتبه بعضها ببعض، والفصاحة اخللوص واجلودة يف اللسان وطالقته، يقال: فصح الرجل 
بالضم فصاحة، وهو فصيح إذا خلصت عبارته عن الرداءة وجادت لغته وطلق لسانه، وهم 

ألنيقة الرائقة اخلالية عن أفصح الفصحاء؛ ألهنم أوتوا الكلمات العجيبة اجلامعة والعبارات ا
 النقص واللحن وعن كل ما يوجب غبار الطبع السليم ونفار العقل املستقيم وكراهة السمع.

واملعىن: إذا حدثتم بأحاديثنا فأعربوا حروفها وكلماهتا وأظهروا إعراهبا وحركاهتا كما ينبغي 
ال نتكلم إال بكالم  وال تلحنوا يف شيء منها لئال يشتبه بعضها ببعض "فإنا قوم فصحاء"

فصيح ليس فيه نقص وحلن يف احلروف واحلركات، فإن أحلنتم يف أحاديثنا وأفسدمت حروفها 
وكلماهتا وحركاهتا اختلت فصاحتها وذلك مع كونه موجبا  لالشتباه وفوات املقصود نقص 

  .(2) علينا وعليكم(
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أفصح هبا ومل يتق أحدا ، أعرب حبجته، أي أقول: اإلعراب هو اإلفصاح واإلبانة، فيقال: 
يعين املفصح  تأوهلا منا تقي ومعرب. وجدنا لكم يف آل حاميم آية * قال الكميت:

م، وهو عرباين وأعرب الرجل: أفصح القول والكال .(1) بالتفصيل، والساكت عنه للتقية
 .(2)اللسان، أي: فصيح

اح، ومنه احلدي  و"اإلعراب" بكسر اهلمزة: اإلبانة واإليضوقال الشيخ الطرحيي: )
)أعربوا أحاديثنا فإنا قوم فصحاء( ومنه اخلرب )أعربوا القرآن( أي بينوا ما فيه من غرائب اللغة 

 . (3) وبدائع اإلعراب(

وعلى هذا فاملراد بقوهلم )أعربوا حديثنا( أي بينوا للناس غرائبه، وأسراره، واملضامني اليت 
كم باألصول كما ورد وعليكم بيان التفصيل، ينطوي عليها، )فإنا قوم فصحاء( أي: نلقي ل

 وكذلك: نتكلم بالكالم املوجز الذي حيمل دالالت ومعاين كثرية عليكم تدبرها وتبينها.

أما قوهلم: إن املراد من اإلعراب وضع احلركات على احلروف، فمنقوض مبا ورد عن 
كذلك حبقيقة أن   الصادق من إنه مل يكن يراعي النحو يف كالمه ويسميه سهكا ، ومنقوض

من يهتم هلذه الدرجة باحلركات سيأيت هبا حتما  يف كالمه، فال يبقى موجب ألن يطلب من 
غريه عمل ذلك. فهل يقولون أهنم مل يكونوا يظهرون احلركات على احلروف ويطلبون من رواة 

 حديثهم أن يفعلوا ذلك ؟

 لقواعد النحوية يف كالمه.أقول: إذن حتقق املطلوب فاملعصوم ال يرى ضرورة اللتزام ا

والواقع أن النحويني أطلقوا على اإلعراب النحوي اسم اإلعراب ألهنم يعتقدون أن بيان 
موقع الكلمة حنويا  وحتديد حركتها اإلعرابية ينفع يف معرفة معىن الكالم، فاألصل يف كلمة 

ال هذا املعىن على )أعرب( هو اإلبانة، وال ميكن حتديدها باملعىن النحوي، بل ال ميكن إدخ
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أنه مراد ملن ينطق بكلمة )إعراب، أو أعربوا، وما شاكل( إال إذا ضمن ا أن املتكلم يعرتف هبذا 
 املعىن ويريده، وقد اتضح العكس مما تقدم. 

أقول: ويدل على أن املراد من اإلعراب بيان الكلمة واحلرف ما ورد من أن رجال  جاء 
ري املؤمنني، إن بالال  كان يناظر اليوم فالنا ، فجعل يلحن يف  إىل أمري املؤمنني فقال: )يا أم

كالمه، وفالن يعرب ويضحك من فالن، فقال أمري املؤمنني: إّنا يراد إعراب الكالم وتقوميه، 
ليقوم األعمال ويهذهبا، ما ينفع فالنا  إعرابه وتقوميه، إذا كانت أفعاله ملحونة أقبح حلن، 

 .(1) ذا كانت أفعاله مقومة أحسن تقومي، ومهذبة أحسن هتذيب(وماذا يضر بالال  حلنه، إ
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 5 .................................................................................................... اإلهداء
 6 ...................................................................................................... تقديم

 11 ......................................................... علي الكوراني -كتاب دجال البصرة الوقفة األولى/  
ان "دجال البصرة" ولكن عند نشره هذا الكتاب يبدو انه حيمل أكثر من عنوان واحد، فهو االن حيمل عنو  /1س

 11 ................. ألول مرة كان عنوانه "فعاليات صهيونية وهابية يف العراق" فلماذا هذا التغيري يف عنوان الكتاب؟
 12 .............................. ما معىن هذا االسم: "دجال البصرة" وهل يوجد شيء امسه دجال البصرة؟ /2س
 15 .................. هل ميكن تفنيد زعمه؟ لو ناقشنا نفس الرواية اليت يستند عليها الكوراين )دجال البصرة( /3س
لشيخ الكوراين كذلك املسألة املتعلقة باسم السيد أمحد احلسن، من املسائل اليت يثريها عنوان كتاب ا /4س

 16 ....................................................... فاالسم بالنسبة للكوراين هو أمحد امساعيل كويطع!؟
 17 .......................................... بالنسبة ملنت الكتاب ما هو الشيء الذي لفت انتباهك فيه؟ /5س
هل هناك أمور علمية مطروحة يف هذا الكتاب، كأن تكون ردود علمية على بعض ما ط رح يف كتب  /6س

 22 ...................................................................................... وأدبيات الدعوة؟
من اليمن، ودليله، كما ذكر يف الكتاب الرواية الواردة يف  يرى الشيخ الكوراين أن اليماين يعيش وخيرج  /7س

 23 ........................................................... كمال الدين للشيخ الصدوق، فالكوراين يقول:
فري من األمور اليت يعرتض هبا الشيخ الكوراين على الدعوة املهدوية زعمه ان السفارة انعدمت بعد الس /8س

 27 ..................................................................... ما يلي: 37الرابع، فقد كتب يف ص
 32 .................... الشيخ الكوراين يعتقد بأن الدليل الوحيد الذي نعرف من خالله حجة اهلل هو املعجزة /9س
 34 ............. التايل: 38شيخ الكوراين خيرتع حوارا يزعم أنه دار بينه وبني أحد األنصار، فيكتب يف صال/ 10س
 37 ......................................... يتحدث الشيخ الكوراين عن القراءات القرآنية فيقول التايل: /11س
 38 ...... الكوراين يقول: )كيف يكون إماما  وابن إمام معصوم وهو خيطئ يف قراءة القرآن، وال يعرف العربية( /12س
 42 ........... االستدالل باطل! يتحدث الشيخ الكوراين يف كتابه عن استداللنا برواية الوصية ويزعم ان هذا/ 13س
 45 ............................................... يتحدث الشيخ الكوراين عن سند رواية الوصية قائال : /14س
باطل، فقد كتب بأسلوبه  )ع(شر من أبناء املهدي يقول الشيخ الكوراين إن االستدالل برواية اإلثين ع/ 15س

 52 ............................................................................. األخالقي املعروف ما يلي:
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 55 ................ أود تذكريك بالروايات اليت قلت اهنا تدل على ان املهديني من ذرية االمام املهدي )ع(؟ /17س
رية االمام املهدي )ع(، على اي حال إن الشيخ الكوراين يرى أن االدلة ظاهرة يف كون املهديني من ذ /18س

 55 ........................................................................... ولكنه يقول اهنم ليسوا أئمة؟
يعين تريد أن تقول: ان االمام نفى أن يكون أبوه قد استعمل لفظ "أئمة" وهو يذكر املهديني، ولكنه مل  /19س

 57 .................................................................................. ينِف هذا املعىن عنهم
 57 ................ أنت قلت ان هناك مغزى وغاية من استعمال وصف مهديني، ما هو هذا املغزى برايك؟ /20س
 58 ...... (، هل يدل على اهنم ليسوا أئمة؟طيب وماذا عن قول االمام عليه السالم: )ولكنهم قوم من شيعتنا /21س
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يقول الكوراين اننا نستعمل احليلة يف دليل االستخارة، فنقول لشخص افتح القرآن واستخر اهلل فإذا  /31س

 66 ....................خرجت االستخارة ملصلحتنا فبها، أما اذا خرجت بالضد نقول له: عليك ان تصفي نيتك!؟
ها بغرور، كما يزعم الشيخ الكوراين؟ /32س  67 .... هو أيضا  يقول، وسأقرأ لك ما كتبه، يقول: سؤايل: هل حقا  دال 
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 72 ............... يزعم الشيخ الكوراين كذلك أن السيد أمحد احلسن ارتكب تزويرا وخيانة، وإليك ما كتبه: /36س
خ الكوراين ما يلي: )ينبغي التنبيه على أين مل أجد أي رواية عن أهل البيت عليهم السالم يف يقول الشي /37س
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 80 .................................................................................... لك ما كتبه، يقول:
 81 ....................................... أمحد احلسن وبعض األشخاصاعتقد جرت مباهلة بني السيد  /40س

 84 ........... مع الشيخ محمد السند في كتابه/ المهديون االثنا عشر مقام الرجعة لالئمة االثني عشر :الوقفة الثانية
برأي الشيخ حممد   -فاملهديون اإلثنا عشر الذين ذكرت الروايات جميئهم بعد األئمة اإلثين عشر يراد منهم /1س

 84 .... نفس األئم ة االثنا عشر ولكن بعد رجوعهم وكرمهتم بعد املوت إىل الدنيا إلقامة دولة حمم د وآل حمم د -السند 
 85 ............ الشيخ السند يقول ان هناك حكم ومغازي اقتضت التعبري بكلمة )املهديون( عن معىن الرجعة؟ /2س
أو مغزيني؛ األوىل، يقول عنها: ان االئمة  فيما يتصل باحلكم واملغازي املزعومة يذكر الشيخ حكمتني، /3س

اعتمدوا التعبري الكنائي عن الرجعة حي  إنم عقيدة الرجعة تعين مشروع إقامة الدولة لدى أهل البيت وإبراز هذا 
 85 .................................. املشروع مبكان من اخلطورة السياسية واألمنية، فما جوابك عن هذه النقطة؟

احلكمة او املغزى الثاين، برأي الشيخ السند هو: إن التعبري بكلمة )املهديون( إشارة إىل أنم هذا املقام من  /4س
 86 ..............................  املقامات اليت يصل إليها أئم ة أهل البيت، وهم موعودون هبا من قبل اهلل تعاىل؟

 88 ................................. يقول الشيخ السند عن رواية الوصية، حتت عنوان )املغالطة يف الرواية(: /5س
يسوق الشيخ السند مجلة  من الشواهد على هذا التفسري.)الشاهد األومل: ما ورد يف عدمة روايات من  /6س
 91 ................................................ ريقني أنم الذي له أمساء ثالثة هو نفس اإلمام الثاين عشرالف
الشاهد الثاين الذي يذكره الشيخ حممد السند كدليل على نظريته يف أن  املهديني هم األئمة أنفسهم هو  /7س

 96 ............................................................................................... التايل:
روى يف حتف العقول وصي ة  -1هناك روايات أوردها الشيخ السند يرى أهنا تشهد لكالمه، وهي كما يلي: /8س

 98 ......................................................................... الصادق ملؤمن الطاق أيب جعفر
مبا روي يف خمتصر بصائر الدرجات عن أيب عبد اهلل اجلديل، قال: دخلت على استدل الشيخ السند ايضا  /9س
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ينه ؟"، قال: قلت: اهلل، أنا داب ة األرض صدقها وعدهلا وأخو نبي ها وأنا عبد اهلل. أال ا خربك بأنف املهدي وع

 100 ............................................................... نعم، فضرب بيده إىل صدره فقال: "أنا"
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يستشهد الشيخ السند بروايات ورد فيها تسمية األئمة اإلثين عشر   باملهديني، من قبيل ما رواه الشيخ  /10س
 101 ........................................................................ الصدوق يف عيون أخبار الرضا

من انم الذي يلي الوصي ة ومقاليد  -كما يقول   -يستشهد الشيخ السند مبا ورد من روايات مستفيضة  /11س
 101 ............................................... اإلمام واخلامت هو احلسني حي  يدفع إليه القائم كل  ذلك؟

هو قال يف كتابه ان هذه الرواية ليست نافية للولد والعقب لإلمام الثاين عشر مطلقا ، بل يف ظرف أواخر  /12س
 102 ....................................................................................... حياته الشريفة

أهل البيت إىل الدنيا، ويقول: انم عقيدة رجعة  يستدل الشيخ السند بعقيدة رجعة األئم ة االثين عشر من /13س
األئم ة االثين عشر بعد اإلمام الثاين عشر تبطل توه م أنم املهدي ني )املهدي ون( االثين عشر أو االثنا عشر مهديا  

 103 .......................................................... هم غري األئم ة االثين عشر ويتناقض مع التعد د
استدل الشيخ مبا رواه الكشي عن بعضهم ان علي بن ايب محزة البطائين قال لالمام الرضا عليه السالم:  /14س

إن ا روينا أنم اإلمام ال ميضي حىتم يرى عقبه ؟ قال: فقال أبو احلسن: "أَما رويتم يف هذا احلدي  غري هذا ؟"، 
إالم القائم وأنتم ال تدرون ما معناه ومِلَ قيل" وهو يفسر هذه الرواية بان  قال: ال، قال: بلى واهلل، لقد رويتم فيه

 103 ........................................................................... االمام املهدي ال عقب له؟
هبا، استدل الشيخ مبا ورد من وصف للمهديني قوم من شيعتنا، وقد سبق ان ناقشنا استدالل الكوراين  /15س

ولكن الشيخ السند خيالف الكوراين متاما فهو ال يفهم من الوصف ان املهديني ليسوا ائمة كما فهم الكوراين واّنا 
م شيعة لوالدهم سي د األوصياء أمري املؤمنني  104 ....... يقول: )املراد بـ "قوم من شيعتنا" هم األئم ة األحد عشر، فإهنم

 105 ........................... يقول الشيخ السند ان حصر االئمة باالثين عشر من ضروريات املذهب؟/ 16س

 107 ................................................ مع ضياء الخباز في كتابه "المهدوية الخاتمة"الوقفة الثالثة: 
يزعم ضياء اخلباز ان ما يسميه "ضرورة املذهب" قد قامت على انقطاع السفارة يف الغيبة الكربى، ويزعم  /1س

ان هناك كلمات لعلماء املذهب تدل على ما زعمه ينقل منها قول ابن قولويه التايل: )إن عندنا أن كل من 
 107 .................................................. ادعى األمر بعد السمري فهو كافر منمس ضال مضل(

يستدل ضياء اخلباز على انتفاء السفارة كذلك بفقرات من توقيع السمري، االوىل ما يتعلق باملشاهدة وقد  /2س
رة التالية: )فامجع امرك وال توِص ألحد من بعدك فيقوم مقامك ناقشناها يف حلقات سابقة، الثانية تتمثل بالفق

 109 ............................................................................ فقد وقعت الغيبة الثانية(؟
يستدل ايضا بالفقرة التالية من التوقيع، وهي: )فال ظهور إال بعد إذن اهلل عز وجل(؟ ويقرب استدالله  /3س

ان الظهور املنفي ليس الظهور لكل الناس ألنه منتِف حبسب الفرض، واّنا الظهور لنوابه اخلاصني. واذا   بقوله:
 111 ................ كان الظهور املرتبط بالنواب منفي فوجود النواب اخلاصني اذن منتف، فال وجود لنيابة خاصة؟

ش السيد ضياء اخلباز دليل النص او الوصية فيقول: ان املقصود من الوصية ليس ان ينص االمام يناق /4س
السابق على اسم االمام الالحق، واّنا ان يعينه بشخصه مثل ان يضع يده عليه ويقول هذا االمام بعدي، او يرفع 
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م ان هذا هو معىن عبارة ، ويزع(ع)يف غدير خم حني رفع يد االمام علي  )ص(يده كما فعل رسول اهلل 
 111 .......................................................... "الوصية الظاهرة" اليت وردت يف بعض الروايات

يناقش السيد ضياء اخلباز دليل الوصية زاعما  ان بإمكانه ان ينكر صدور وصية رسول اهلل ليلة وفاته  /5س
ي خصوص الوصية اليت حنتج هبا، دون ان يعين ذلك انه ينكر اصل وجود وصية، املذكورة يف غيبة الطوسي، ا

 115 .................................................... فهو يثبت االصل ولكنه ينكر املصداق الذي نقول به
فة بداللة قوله تعاىل "إن ترك هو يقول ايضا ان اآلية ناظرة ملسألة الوصية باحلقوق وليس االمامة واخلال /6س

 116 ............................ خريا "، وقوله تعاىل: "للوالدين واالقربني"، فالوصية تكون ملن ميلك ماال او ثروة؟؟
رورة ما يسميه السيد ضياء اخلباز يعرتض على مقولة: "الوصية ال يدعيها غري صاحبها"، ويصر على ض /7س

 118 ........ بالتطبيق، أي ان يعني احلجة السابق احلجة الالحق بشخصه كأن يرفع يده او يضع يده عليه وما شابه
 119 ....................... لكن السيد ضياء اخلباز يقول ان املعجزة ادعاها كثريون منهم مسيلمة الكذاب؟ /8س
السيد ضياء اخلباز يصور استداللنا بالوصية قائال: ان وصف الوصية بأهنا عاصمة من الضالل يعين اهنا  /9س

 120 ... غري قابلة للتلبيس ولو ادعاها غري صاحبها لوقع التلبيس اذن ال يدعيها غري صاحبها، هكذا يصور استداللنا
السيد ضياء اخلباز يقول ان اختصاص الوصية حبجج اهلل ال يعين ان من املستحيل ان يدعيها غريهم قبل  /10س

 120 ........................................... احتجاجهم هبا فالنبوة خمتصة باألنبياء ومع ذلك ادعاها غريهم؟
هو يقول: ان اختصاص الوصية باحلجج يعين اهنا ال تنطبق على غريهم ولكن هذا ال يعين ان غريهم ال  /11س

 121 ................................................................................... ميكن ان يدعوها؟
ام الرضا مع جاثليق النصارى ال تعين ان الوصية ال يدعيها غري يزعم السيد ضياء اخلباز ان مناظرة االم /13س

 122 .................................. مل حيتج باالسم فقط واّنا اضاف له ذكر الصفات، (ع)صاحبها فاإلمام 
يه غري صاحبه إال برت اهلل عمره(، ويقول: يناقش السيد ضياء اخلباز الرواية التالية: )إن هذا االمر ال يدع /14س

 124 ................................................ ان هذه الرواية ال تعين ان الوصية ال يدعيها غري صاحبها،
 125 ....... يتحدث السيد ضياء اخلباز عن املعجزة ويرى اهنا من فقرات القانون الذي يعرف به حجج اهلل؟ /15س
اريد التوقف عند تعريفه للمعجزة، يقول: "يراد هبا الفعل اخلارق للعادة الذي يصدر على يد صاحب  /16س

 125 .......................................... املنصب االهلي يف وقت التحدي وال يستطيع احٌد االتيان مبثله"؟
 126 ........... ما الدليل على ان املعجزة اليت ي قبل االميان املرتتب عليها البد ان تكون ملتبسة، ومتشاهبة؟ /17س
صال للشيخ الصدوق، عن أيب استدل السيد ضياء اخلباز ببعض الروايات منها ما ورد يف كتاب اخل /18س

 127 قال: )عشر خصال من صفات اإلمام: العصمة، والنصوص، وإن يكون أعلم الناس )ع(عبداهلل جعفر بن حممد 
: )فقلت: له يا (ع)ألمري املؤمنني  يستدل ايضا بالراوية الواردة عن حبابة الوالبية، حي  ورد فيها قوهلا / 19س

 129 ............................................................... أمري املؤمنني ما داللة اإلمامة يرمحك اهلل:
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يستدل ايضا بالرواية الواردة عن أيب بصري قال: )قلت أليب عبد اهلل:  ألي علة أعطى اهلل عزم وجل  /20س
وأعطاكم املعجزة؟ فقال: ليكون دليال  على صدق من أتى به، واملعجزة عالمة هلل، ال يعطيها إال أنبياءه ورسله 

 130 ..................................... أنبياءه ورسله وحججه؛ لي عرف به صدق الصادق من كذب الكاذب(
اية الواردة عن أيب عبد اهلل، قال: )ما من معجزة من معجزات الرواية االخرية اليت يستدل هبا هي الرو  /21س

 131 ........................................ األنبياء واألوصياء إال وي ظهر اهلل تبارك وتعاىل مثلها يف يد قائمنا(؟
 132 ...................................... يشكل على اآليات باهنا تتحدث عن اآليات املقرتحة عنادا؟ /22س
 132 .. يقول ان املعجزة ال تنايف االميان بالغيب، وهو هبذا يشكل على كالم السيد امحد احلسن عليه السالم؟ /23س
فرعون سببه انه معاند ومستكرب، وداخل حتت عموم قوله تعاىل: )َولَيأَسِت  يقول ان عدم قبول اميان /24س

َن َواَل ا لمِذيَن مَي وت وَن َوه مأ ك فماٌر التـموأبَة  لِلمِذيَن يـَعأَمل وَن السميَِّئاِت َحىتمَٰ ِإَذا َحَضَر َأَحَده م  الأَموأت  قَاَل ِإينِّ تـ بأت  اآلأ
نَا هَل    132 ....................................................................... مأ َعَذاب ا أَلِيم ا(؟أ ولََِٰئَك أَعأَتدأ

يقول ان الغرض من املعجزة هو االلباس، ويرد عليه قائال بل هي من  (ع)يقول ان السيد امحد احلسن  /25س
 133 ............................................................................... العالمات الواضحات؟

اخريا يقول ان الرواية اليت سأقرأها لك تدل على ان املعجزة ال يداخلها لبس، وهي التالية: )قال ابن  /26س
ملاذا بع  اهلل عز  وجل  موسى بن عمران بالعصا ويده البيضاء وآلة السحر  (السكيت أليب احلسن الرضا )ع

 134 ..........................................م واخلطب؟بالكال ()ص بالطب وبع  حممدا   (وبع  عيسى )ع
يف كالم له عن العلم يرى السيد ضياء اخلباز ان العلم الذي ميتاز به احلجج عن غريهم من املدعني يتميز  /27س

 135 ............ لكليين يف الكايفمبظاهر هي العلم باملغيبات، والعلم باللغات كلها، ويستدل لذلك مبا رواه الشيخ ا
باللغة العربانية هو يقول اهنا رواية واحدة  (ع)بالنسبة للروايات اليت دلت على عدم معرفة االمام علي  /28س

 137 ......................................................... ضعيفة السند، ويرى اهنا معارضة بالرواية الواردة
يتحدث عن السالح كفقرة من فقرات قانون معرفة احلجة ويقول ان السالح املقصود هو درع كان يتوارثه /29س

االئمة ويستوي عليهم مجيعا. ويستشهد بالرواية الواردة عن زرارة عن أيب جعفر قال: لإلمام عشر عالمات: يولد 
 138 .......................................... ، وإذا وقع على األرض وقع على راحته رافعا صوتهمطهرا ، خمتونا  

يناقش احتجاجنا بفقرة الدعوة اىل حاكمية اهلل من قانون معرفة احلجة فيقول ان اخلوارج دعوا اىل  /30س
 140 ........................ بالتايل االحتجاج هبذا املبدأ فاسد؟حاكمية اهلل حني رفعوا شعار "ال حكم اال هلل"، و 

العجيب ان هذا الرجل يربر حلاكمية الناس بالقول ان اختيار الناس حلاكم يف زمن الغيبة ضرورة ميليها / 31س
 140 ...................................................................  جتنيب الناس الفوضى واهلرج واملرج؟

: )َكِلَمة  َحقٍّ يـ رَاد  (ع)تعقيبا على شعار اخلوارج "ال حكم اال هلل" وهو قوله  (ع)يستشهد مبا قاله علي  /32س
 141 .......................................................................................... هِبَا بَاِطٌل!



 361 ..............................................وقفات مع ما كتبه املعاندون 

 
 

مؤمِّنات )من األمان( جتعله يف غىن عن النظر يف امر الدعوة، منها توقيع السمري، وقد يقول ان هناك  /33س
 143 ... سبق ان ناقشناه فال نعيد، ومنها حرمة االستجابة ألية دعوة يف الغيبة الكربى، ويستدل هلذا بالروايات التالية:

يقول ان الرواية اليت سأقرأها عليك جتعله يف غىن عن النظر يف ادلة الدعوة املباركة، والرواية هي: )عن  /34س
احلارث بن املغرية النصري، عن أيب عبد اهلل قلت له: إنا نروي بأن صاحب هذا االمر يفقد زمانا فكيف نصنع 

 144 .................................... لكم(؟ عند ذلك؟ قال: متسكوا باألمر األول الذي أنتم عليه حىت يبني
 (ع)هو يريد من الدين ما ورد يف الرواية عن السيد عبد العظيم احلسين، حني دخل على االمام اهلادي  /35س

 144 ......... ر له اموراوقال له: يا بن رسول اهلل، إين أريد أن أعرض عليك ديين، فقال له هات يا أبا القاسم. فذك
 145 ..................................................... ايضا يقول انه ينتظر حتقق العالمات احملتومة /36س
يستدل بالرواية الواردة عن املفضل بن يقول ان من املؤم نات وجوب احراج املدعني واسقاط موقعيتهم، و  /37س

يقول: إن لصاحب هذا األمر غيبتني يرجع يف أحدها إىل أهله واألخرى  (ع)عمر قال: )مسعت أبا عبد اهلل 
يقال: هلك يف أي واد سلك، قلت: كيف نصنع إذا كان ذلك؟ قال: إن ادعى مد ع فاسألوه عن تلك العظائم 

 145 ................................................................................ اليت جييب فيها مثله(
: )النكاح سنيت فمن رغب عن (ص)خبصوص ذرية االمام املهدي يقول ان احلدي  الوارد عن رسول اهلل  /38س

 146 ................................................... سنيت فليس مين( ال يدل على ان االمام املهدي متزوج
يناقش الرواية التالية اليت يرويها الشيخ الطوسي يف غيبته: )عن اإلمام الصادق )ع( قال: إن لصاحب /39س

هذا األمر غيبتني إحدامها تطول حىت يقول بعضهم لقد مات ويقول بعضهم لقد قتل ويقول بعضهم لقد ذهب 
 147 ........................................................ حىت ال يبقى على أمره من أصحابه إال نفر يسري

يقول عن الرواية التالية: )يا أبا حممد كأين أرى نزول القائم )ع( يف مسجد السهلة بأهله وعياله( هذه /40س
نزوله يف الرواية ال ميكن االستدالل هبا ألهنا ناظرة إىل مرحلة ما بعد الظهور ال إىل مرحلة ما قبل الظهور، بقرينة 

 148 ..................... مسجد السهلة، وتعامله مع اهل الذمة الذي ورد يف الرواية، وكل هذا حيدث بعد ظهوره
خبصوص الذرية نقل العالمة اجمللسي عن كتاب الغروي العتيق دعاء جاء فيه: )اللهم صل على والة  /41س

األئمة من ولده(. يناقش ضياء اخلباز هذا الدعاء بقوله ان اجمللسي مل يسند الدعاء ملعصوم،  عهده وعلى
 148 .................................................................................... والكتاب جمهول؟

فيه  يعرتض على دعاء الضراب الذي ورد فيه: )وصل  على وليك ووالة عهده واألئمة من ولده( بان /42س
 149 ...................................................................................... جماهيل وهم ؟

يناقش الدعاء الذي نقله السيد ابن طاووس يف كتاب اإلقبال، والذي ورد فيه: "وجتعله وذريته من االئمة  /43س
 149 ..................... ارة اليت قرأهتا؟الوارثني" يقول عنه: ان هذا الدعاء نقله الشيخ الكليين وليس فيه هذه العب

 150 .... هو يقول ايضا ان ما ينقله الكليين يف مقام التعارض مقدم على ما ينقله غريه ويطبق هذا االمر هنا؟ /44س
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لدعاء التايل: )اللهم أعطه يف نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه ومجيع أهل الدنيا ما  ا /45س
 150 ...................................... تقر به عينه وتسر به نفسه( يقول ان هذا الدعاء غري مسند ملعصوم؟

 ينقلها ابن طاووس وفيها : )السالم عليك يا سفينة النجاة السالم عليك يا اليت (ع)زيارة االمام املهدي  /46س
عني احلياة، السالم عليك صلى اهلل عليك وعلى آل بيتك الطاهرين( يقول ان ابن طاووس مل ينسبها ملعصوم، 

 151 ............ وبالتايل ال حجة فيها، ومن جهة الداللة يقول: ان لفظة "آل" غري صريح يف االختصاص باالوالد؟
يقول عن قصة اجلزيرة اخلضراء اليت ذكرت وجود ذرية لإلمام املهدي ألهنا جمرد قصة وحكاية وال حجية  /47س
 151 ................................................................................................هلا؟
فقد أخفنا وظلمنا وطردنا من )… بني الركن واملقام اليت ورد فيها:  (ع)إلمام املهدي يقول عن خطبة ا /48س

ديارنا وأبنائنا .. اخل( اهنا ال تدل على وجود الذرية الن تكلم بضمري اجلمع )أخفنا( )طردنا( )أبنائنا( وبالتايل 
 152 ................................................................................. فهو يقصد اهلامشني؟

هو يستشهد برواية موجودة يف الكايف على كون اهلامشيون مشمولني، والرواية هي: )فيظهر عند ذلك  /49س
صاحب هذا األمر فيبايعه الناس ويتبعونه ويبع  الشامي عند ذلك جيشا إىل املدينة فيهلكهم اهلل عز وجل 

يه السالم إىل مكة، فيلحقون بصاحب هذا األمر، ويقبل دوهنا، ويهرب يومئذ من كان باملدينة من ولد علي عل
 153 ....................... صاحب هذا األمر حنو العراق، ويبع  جيشا إىل املدينة فيأمن أهلها ويرجعون إليها(؟

االئمة من ولده( يقول ايضا هذا الدعاء الدعاء املروي يف كتاب مزار وفيه: )السالم على والة عهده و  /50س
 154 ................................................................................ غري مسند للمعصوم؟

 154 ........................................ رواية الوصية يقول اهنا تثبت وجود الولد بعد ظهور االمام؟ /51س
لدعاء الوارد عن االمام الرضا ورد فيه: "اللهم صل على والة عهده واالئمة من بعده" يقول ال شيء ا /52س

 154 ................................................................................ يدل على اهنم ولده؟
ته وأمته ومجيع رعيته ما تقر الدعاء الوارد يف مفاتيح اجلنان، وفيه: "اللهم اعطه يف نفسه وأهله وولده وذري /53س

 155 .............................................................. به عينه وتسر به نفسه" يعلق عليه مبا يلي
عن داود بن كثري الرقي، قال: سألت أبا احلسن موسى بن جعفر احلدي  املروي يف كمال الدين، وهو ) /54س

( هذا احلدي  يقول لعل هو الطريد الوحيد الغريب الغائب عن اهله املوتور بابيه ع عن صاحب هذا االمر، قال:
 155 ................ املقصود فيه االمام الرضا وليس االمام املهدي، واالهل ينطبق على العشرية واالقارب واالرحام؟

من كتابه بعنوان "أدلة نفي الذرية"، يقول يف مقدمته ان االدلة قائمة على عدم  يعنون املبح  الثاين /55س
 156 ....................................................................................... وجود الذرية؟

هو يستشهد بثالث روايات سنذكرها تباعا ، أول هذه الروايات الرواية الواردة عن احلسن بن علي اخلراز، /56س
دخل علي بن أيب محزة على أيب احلسن الرضا )ع( فقال له: أنت اإلمام؟ قال: نعم. فقال له: إين مسعت ال: ق

 157 ................................................ جدك جعفر بن حممد يقول ال يكون اإلمام إال وله عقب
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يا ابن رسول اهلل إين : (ع)قال: قلت للصادق جعفر بن حممد  هو حيتج بالرواية الواردة عن أيب بصري، /57س
أنه قال: يكون بعد القائم اثنا عشر مهديا ؟ فقال: إّنا قال: اثنا عشر مهديا  ومل يقل إثنا  (ع)مسعت من أبيك 
 157 ........................................................................................ عشر إماما ،

هناك رواية اخرى حيتج هبا على ان من يرجع عليه االمام احلسني هو االمام املهدي حممد بن احلسن  /58س
 159 ................................................... ، قال:(ع)وليس اخر املهديني، والرواية عن أيب جعفر 

على امتناع الذرية لإلمام املهدي ع ما أخرجه املسعودي يف كتاب "اثبات  الرواية الثانية اليت يستدل هبا /59س
 162 ..................... إنا روينا أن اإلمام ال ميضي حىت يرى عقبهالوصية" إن علي البطائين، قال لإلمام الرضا: 

ضياء اخلباز هي الرواية اليت وردت كتاب اهلداية الكربى للحسني بن الرواية االخرية اليت يستدل هبا  /60س
 163 ....................... ، يقول: إياكم والتنويه،عن املفضل بن عمر، قال: مسعت أبا عبد اهللمحدان اخلصييب: 

ية لإلمام املهدي فان ذلك ال يعين اننا نستطيع اثبات ذلك يزعم ضياء اخلباز انه حىت لو ثبت وجود ذر  /61س
 165 ........................... الحد االشخاص يف زمن الغيبة، الن االثبات يتطلب ان يقر له بذلك أخ او أب

منها ما ورد يف كمال الدين للشيخ  يف حديثه عن شخصية اليماين يقول انه من اليمن ويستشهد بروايات /62س
 167 .............................................................. الصدوق وقد سبق ان ناقشناها فال نعيد،

)ذ كر عند أيب عبداهلل السفياين فقال: أىن خيرج يستدل كذلك بالرواية الواردة عن عبيد بن زرارة، قال:  /63س
 168 ................................................................ ؟(سر عينيه يف صنعاءذلك وملا خيرج كا

)ملا خرج استدل ايضا مبا يرويه الشيخ الطوسي يف أماليه عن هشام بن سامل عن أيب عبداهلل ع، قال:  /64س
 169 ..............  يوايل عليا  وهذا يربأ(طالب احلق قيل اليب عبداهلل: نرجو ان يكون هذا اليماين. فقال: ال اليماين

يعرتض على مسألة ان مكة من هتامة وهتامة من اليمن بالقول ان هذا امر غري مسل م اعتمادا على ما   /65س
تطلق على مكة ولذلك قيل للنيب صلى  )والتهامي منسوب ِإىل هتامة وهيكتبه أبو الفداء يف تارخيه وهو قوله: 

 169 ......................... (؟اهلل عليه وسلم هتامي ألنه منها وتطلق على البالد اليت بني احلجاز وأطراف اليمن
 170 ..................... يقول ان العريب ال يستسيغ ان يلقب شخص باسم منطقة فقط الن اصله منها؟ /66س
هو يقول لو صح هذا الذي قلته االن لصح ان يقول كل شخص عن نفسه انه هندي الن هناك رواية  /67س

 171 ....................................................................... تقول ان ادم هبط يف سرنديب؟
ايضا ان اليماين عالمة من عالمات الظهور وال يصح فيها التلبيس ألهنا تفقد عالمتها وحي  ان  يقول /68س

 171 ................................. الظاهر من لفظ اليماين هو الرجل الذي خيرج من اليمن فيتعني هذا املعىن؟
اية اليماين الن يف سندها احلسن بن علي بن أيب محزة البطائين. فهو العجيب ان هذا الرجل يضعف رو  /69س

 172 ............................................................................... ينقل عن الكشي قوله:
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يقول ان النهوض لليماين غري واجب ويقول ان هناك روايات تعارض رواية اليماين الواردة عن االمام  / 70س
 173 .............................................................. ، ودالة على عدم وجوب النهوضالباقر ع
الرواية الثانية اليت يستدل هبا على عدم وجوب النهوض لليماين، كما يزعم هي الرواية الواردة عن اإلمام  /71س

 174 .................... عطونه، مث يطلبونه فال يعطونهكأين بقوم قد خرجوا باملشرق يطلبون احلق فال يالباقر )ع(:  
يا جابر إن لبين العباس يستدل ايضا بالرواية الواردة عن جابر اجلعفي قال قال يل حممد بن علي )ع(: / 72س

 175 . رجال من ولد احلسني )ع( يبايع له بني الركن واملقامراية ولغريهم رايات فإياك مث إياك مث إياك ـ ثالثا ـ حىت ترى 
يقول ضياء اخلباز: ان وصف راية اليماين بأهنا أهدى الرايات ال يعين عدم وجود رايات هدى غريها،  /73س

ماين اكثر هداية من غريه، الذي هو مهتدي بدوره. ويقول يف ألن اهدى صيغة تفضيل وتدل بالتايل على ان الي
حمل آخر ان كون الراية اهدى الرايات ال يعين ان صاحبها افضل من غريه، ويقول اهنا تعين انه افضل الرايات 

 176 ......................................................................................... العسكرية؟
قول ان اليماين ميوت قبل ظهور االمام املهدي بأربعني سنة، ويستدل بالرواية الواردة السيد ضياء اخلباز ي/ 74س

 178 ...................................... يف كتاب خمتصر اثبات الرجعة بسند صحيح بأعلى مستويات الصحة
صحة سند وصية رسول اهلل ص، ولكن ضياء  استدالال واضحا كامال يثبت (ع)قدم السيد امحد احلسن /75س

اخلباز يعرتض على االستدالل بأمور اوهلا: ان شهادة الشيخ الطوسي بان رواهتا من اخلاصة ال تعين عدم وجود 
 180 .................................................................................. رواة من العامة فيها

الكتب الشيعية يف سندها بعض الرجال من العامة مثل مالك بن انس يستشهد ضياء بروايات ترويها / 76س
 180 ..................... وعمر بن سعد، ليدلل على ان روايات اخلاصة او الشيعة يف سندها بعض رجال العامة؟

عة من اصحابنا عن البزو فري ليعرب عنها هو يقول: يكفي ان تكون قد وصلت للطوسي من طريق مجا /77س
 181 ........................................ باهنا من طرق اخلاصة حىت لو كان مجيع سندها املتبقي من العامة؟

هذا يقول ان قول السيد امحد احلسن ع: )ان املؤمن صادق فيما يقول حىت يثبت كذبه بدليل شرعي(، / 78س
 182 ................................................................................ القول يف غاية الوهن؟

ق لأ أ ذ ن  َخريأ  َلك مأ يـ ؤأِمن  بِاللمِه َويـ ؤأِمن  )َوِمنـأه م  المِذيَن يـ ؤأذ وَن النميبم َويـَق ول وَن ه َو أ ذ ٌن بشأن قوله تعاىل:  /79س
ٌَة لِلمِذيَن آَمن وا ِمنأك مأ  لِلأم ؤأِمِننيَ   183 ................................ َوالمِذيَن يـ ؤأذ وَن َرس وَل اللمِه هَل مأ َعَذاٌب أَلِيٌم(َوَرمحأ

صدقه او  )ان قوهلم بأن املؤمن كاذب ظاهرا حىت يثبتالتايل:  (ع)خبصوص كالم السيد امحد احلسن / 80س
جمهول احلال ظاهرا حىت يثبت صدقه خمالف لسماحة شريعة االسالم ويلزم منه تعطيل احملاكم الشرعية والقضاء 
وااليقاعات والعقود يف كثري من االحيان حي  ال تستطيع التوصل اىل شاهد على الزواج والطالق واملرافعات إال 

 184 ..................................................................................... (،بشق األنفس

 185 ................................................................... محمد عبيدانمع الشيخ الوقفة الرابعة: 
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قي به احد ابدا، وما ورد هذا الرجل يتبىن رأيا  غريبا  جدا  فهو يزعم ان االمام املهدي ع مل يره احد ومل يلت /1س
 185 ............ يف الروايات مما يدل على ان هناك من يراه ويلتقي به فاملقصود منهم اخلضر واملالئكة ومؤمنو اجلن،

عن أيب عبد اهلل)ع( -بالبطائين-خرب أيب بصري -أي الروايات اليت تدل على إمكانية رؤية اإلمام  -ومنها / 2س
 186 ... قال: البد لصاحب هذا األمر من غيبة، والبد له يف غيبته من عزلة، ونعم املنـزل طيبة، وما بثالثني من وحشة

اجمللسي)ره( من كون الثالثني إشارة إىل العدد، وليس اذا بنينا على وفق ما بىن عليه العالمة يقول عبيدان: / 3س
 188 .. ِإشارة إىل اهليئة، فمىت يكون لقائه بالثالثني املذكورين، هل يكون ذلك يف زمان الغيبة الصغرى، أم يف الكربى؟

حشة غري متعلقة باإلمام الن أنيسه الباري سبحانه وتعاىل، والقرآن يقول الشيخ حممد عبيدان: إن الو / 4س
)ع(، صاحبه، وصاحلو اجلن واملالئكة حوله ويف خدمته، وعليه البد أن تكون الوحشة  الكرمي جليسه، واخلضر

 189 ........................................................................................ متعلقة بغريه
)ع(: )يكون لصاحب هذا األمر غيبة يف  عبيدان خبصوص الرواية الواردة عن أيب جعفريقول الشيخ ال /5س

حىت إذا كان قبل خروجه أتى املوىل الذي كان معه  -مث أومأ بيده إىل ناحية ذي طوى  -بعض هذه الشعاب 
أيتم صاحبكم؟ حىت يلتقي بعض أصحابه، فيقول: كم أنتم ههنا؟ فيقولون: أربعني رجال ، فيقول: كيف أنتم لو ر 

 191 .......................................................... فيقولون: واهلل لو نأوي بنا اجلبال لناويناها معه
يقول الشيخ حممد العبيدان: ان السفارة منتفية ألن االمام أوكل إدارة الشأن العام هلا لوكالئه العامني، وفقا  / 6س

)وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا، فإهنم حجيت عليكم، وأنا حجة وقيع: ملا صدر عنه يف الت
 192 ............................................................................................... (اهلل
الناس  يقول الشيخ حممد عبيدان ان دليل السفراء يف الغيبة الصغرى هو املعجزة وبعض االمور املتعارفة بني /7س

مثل اخلط الذي خترج به التوقيعات الصادرة عن الناحية املقدسة فقد احتد مع اخلط الذي كانت خترج به 
)ع(، وقد كان خطا  معروفا  ومشخصا  عند وكالئه )ع(، وطيلة مدة السفارة  التوقيعات عن اإلمام العسكري

 193 ............................................................................................  اخلاصة
))عند الرجوع للمصادر التارخيية، وكتب السري، والرتاجم، والرجال، جند أهنا يقول الشيخ حممد عبيدان /8س

مجيعا  جتمع على وثاقة، بل جاللة السفراء األربعة، وأهنم بعيدون كل البعد عن الكذب والشبهة، وهذا يعين أن 
ئيس لتصديقه، خصوصا  وقد عرفت حاله، من حي  املقبولية وعدم شهادة الواحد منهم يف كونه سفريا  سبب ر 

 195 ................................................................................ (احتمال الكذب فيه
ثالثا : لقد صدرت على أيديهم )رض( أمورا  خارقة للعادة ال يتصور صدورها إال يقول الشيخ حممد عبيدان  /9س

ال  باجلانب الغييب، ومسددا  ممن جعل له التسديد يف هكذا موارد، فمن تلك املوارد ما خرج على يد ممن كان متص
 197 .................................. الشيخ السمري)رض( السفري من إخبار بوفاة الشيخ الصدوق األب )ره(،

ابن متيل أن امرأة تسمى زينب من أهل آبه، عندها مال أرادت إيصاله روى يقول الشيخ حممد عبيدان  /10س
 198 . للناحية املقدسة، بواسطة السفري الثال ، وقد أحبت أن توصله إليه بيدها، وهي ال حتسن الكالم باللغة العربية،
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بيدان: ان السفري الثاين الشيخ العمري أخرب عن سنة وفاته واستعد لذلك اليوم يقول الشيخ حممد ع/ 11س
وحتقق كالمه. وكذلك إخبار السفري الرابع املوالني للناحية املقدسة، بأنه سوف ميوت بعد ستة أيام، ويقع ما أخرب 

 199 ................................................................................................. به
قول الشيخ حممد عبيدان: البد من االلتـزام بانتهاء السفارة، ألسباب اوهلا ان أهم الدواعي إىل وجود ي / 12س

الغيبة الصغرى يعود إىل إعداد األمة وتقبلها ملسألة غيبة اإلمام )عج(، وعدم متكنها من التواصل معه بصورة 
 200 ................................... السفارة مباشرة، فكان الزما  من هتيئة ذلك تدرجييا  من خالل إجياد نظام

السبب الثاين الذي يراه الشيخ حممد عبيدان دافعا لاللتزام بانعدام السفارة يف الغيبة الكربى هو تغري  /13س
هناك مراقبة ومالحقة  الظروف األمنية، وازديادها تعقيدا  حبي  أصبحت أصعب مما كانت عليه سابقا ، فأصبحت

 201 ............................................................... للكبار والعلماء من قواعد اإلمام الشعبية
السبب الثال  هو إن طول الزمن يف الغيبة الكربى يضعف القدرة على احلفاظ على السرية امللتـزمة يف  /14س

 202 ................................................... ف أمرها شيئا  فشيئا  خط السفارة، مما يؤدي إىل انكشا
 202 ................. يقول الشيخ حممد عبيدان ان القيادة انتقلت يف الغيبة الكربى ألناس مل ينصبهم اهلل؟/ 15س
)وسيأيت قيع السمري يعتمد الشيخ حممد عبيدان على صيغة شاذة ورد فيها التعبري كما يلي: بالنسبة لتو  /16س

 202 .................................. (، أي ليس سيأيت لشيعيت واّنا من شيعيت؟من شيعيت من يدعي املشاهدة
بيدان: ان االمام هو املذخر إلقامة الدولة العاملية اليت متأل خبصوص غيبة االمام يقول الشيخ حممد ع/ 17س

 203 ............... األرض قسطا  وعدال  كما ملئت ظلما  وجورا ، وهذا يستوجب احلفاظ على حياته، فكانت غيبته

 204 ......... ]الرد القاصم لدعوة المفتري على اإلمام القائم[مع علي مدن آل محسن في كتابه/ : الوقفة الخامسة
نتظر. وبعد أن وجد له أتباعا  يف مقدمة كتابه كتب هذا الرجل ما يلي: )ادمعىَٰ أنمه سفري اإلمام املهدي امل /1س

وأنصارا  كثرت اد عاءاته فادمعىَٰ أنمه ينتسب إىل اإلمام املهدي املنتظر وأنم اإلمام جده الرابع. مث  ادعىَٰ أنه وصي ه 
 204 .... واإلمام من بعده( هل يوجد حقا مثل هذا التدرج يف الدعوة املباركة، وملاذا يصور هؤالء الدعوة هبذا الشكل؟

يعلق على كالم كتبه الشيخ ناظم العقيلي، قائال: )ونتيجة كل  هذا الكالم أنمه ال يقبل أي  توثيق وال أي   /2س
هذا ما تضعيف من أي  أحد كائنا  من كان، رجاليا كان أم غريه، وهبذا كل ه يسقط علم الرجال من أساسه(، هل 

 205 ............................................................................... يراه الشيخ ناظم حقا ؟
)إنم الرجاليني حكموا علىَٰ الرواة طبقا  للروايات املادحة أو الذام ة هلم، واعتمادا  علىَٰ يقول علي مدن:  /3س

شافهة، أو بالشهرة، أو بالتلق ي عن مشاخيهم الثقات ومل أقوال املعاصرين ألولئك الرواة اليت وصلت إليهم إمما م
تصل إلينا، فإنم الرجاليني الذين تلق ىَٰ عنهم الشيعة التوثيق والتضعيف كانوا علىَٰ معرفة تام ة بالرجال وبدرجة من 

 209 ؟عيفاهتم(اجلاللة والورع متنعهم عن مدح راو  أو قدحه بدون حجمة صحيحة، وهذا كاف  يف اعتبار توثيقاهتم وتض
يقول بأن التوثيقات والتضعيفات الرجالية كلها مبتنية عند العقالء على احلدس واالجتهاد الناشئني من  /4س

 212 ..... ان باحلدس واالجتهاد؟مناشئ عقالئية معروفة؛ وذلك ألنم العدالة والضعف ال يدرَكان باحلدس، وإ ّنا يدرَك
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يعلق علي مدن على قول الشيخ ناظم التايل: )املنقول عن غري أهل البيت   ليس حجة علينا وخصوصا   / 5س
 213 ........................................ إذا جهلنا سلسلة الرواة هلذه األقوال ومنهجهم يف اجلرح والتعديل(،

يعلق على كالم الشيخ ناظم العقيلي التايل:)أما املنقول لعلماء الرجال عن أهل البيت فأيضا  البد أن  /6س
نعرف سلسلة السند كاملة وأن ال حتتوي على إرسال وال على جمهول وال على مضعف(، يعلق قائال: واضح 

 213 ............................................................................................. الركاكة
يقول علي مدن إننا حناول إسقاط علم الرجال بكامله ليتسىن لنا التمس ك برواية الوصية املقدسة، ولنحتج   /7س

 214 ............................... بكل رواية حىتَٰ لو كانت من دون إسناد، أو كان يف سندها إرسال أو ضعف
سأحتج  يبدو أن اجلهاالت اليت ساقها علي مدن كانت مقدمة للفكرة املخادعة اليت يعرب عنها بقوله:  /8س

عليهم جبميع الروايات املروي ة يف كتب الشيعة اإلمامية من دون النظر يف أسانيدها، إلزاما  هلم مبنهجهم الذي 
 216 ................................................................ به والذي حيتج ون به علىَٰ غريهم التزموا
يقول اننا نرى أن علم أصول الفقه واملنطق والنحو كلها بدعة، ال قيمة هلا. وينقل كالما للسيد امحد  /9س

علم ظين  ونظريات ظن ية مستندة إىلَٰ قواعد وضعها  وكأنمه ال يعلم أنم أصول الفقه احلسن ع كشاهد لكالمه، هو: 
 217 ........................................................................................ كفرة اليونان

يقول اننا شعرنا ام مل نشعر نستخدم القواعد األصولية واملنطقية والنحوية، ألننا عندما حنتج حبدي  ما  /10س
 218 .... قول: إنم أخبار اآلحاد حجمة، بل خرب غري الثقة حجمة، وأنم ظاهر الكالم حجمةفإن الزم احتجاجنا به أننا ن

يصرف ست صفحات تقريبا ملناقشة سند الوصية مع انه قال يف كتابه إرشاد السائلني بان علم الرجال / 11س
 يستفيد منها الفقيه يف تصحيح أساس العقيدة أو الوصول هبا إىل املذهب احلق، ولكنه كعادته من العلوم اليت ال

 219 ...................................................... يناقض نفسه، فهل لديك تعليق على هذه النقطة؟
هذه خبار املتعلقة باملهديني، وهو التايل: حيتج علي مدن مبا قاله الشيخ اجمللسي بعد أن ذكر بعض األ/ 12س

 220 ............ األخبار خمالفة للمشهور، وطريق التأويل أحد وجهني: األو ل: أن يكون املراد باالثين عشر مهديا  :
: حدي  االثين عشر بعد االثين  38فائدة التايل:  ينقل كذلك قول احلر   الوارد يف  الفوائد الطوسية،/ 13س

عشر: اعلم أنمه قد ورد هذا املضمون يف بعض األخبار، وهو ال خيلو من غرابة وإشكال، ومل يتعرمض له أصحابنا 
 224 ........................................ إالم النادر منهم على ما حيضرين اآلن، وال ميكن اعتقاده جزما  قطعا  

ينقل عن الشيخ البياضي العاملي كالما طويال ، سأنقله فقرة بعد فقرة، اول هذه الفقرات قوله: "الرواية  /14س
باالثين عشر بعد االثين عشر شاذ ة، وخمالفة للروايات الصحيحة املتواترة الشهرية بأنمه ليس بعد القائم دولة، وأنمه 

 226 ........................ دنيا إالم أربعني يوما  فيها اهلرج، وعالمة خروج األموات، وقيام الساعة"؟مل ميض من ال
يقول الشيخ البياضي ايضا: )على أن  البعدية يف قوله: من بعدهم ال تقتضي البعدي ة الزمانية كما قال / 15س

 228 ................................ ِديِه ِمن بـَعأِد اللمِه﴾ فجاز كوهنم يف زمان اإلمام وهم نوابه(؟تعاىل: ﴿َفَمن يـَهأ 
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إن قلت: قال يف الرواية: )فإذا حضرته يعين املهدي الوفاة فليسلمها إىل يقول الشيخ البياضي ايضا:  /16س
لت: ال يدل هذا على البقاء بعده جيوز أن يكون لوظيفة الوصية لئال يكون ميتة ابنه( ينفي هذا التأويل، ق

 229 ......... جاهلية، وجيوز أن يبقى بعده من يدعو إىل إمامته وال يضر ذلك يف حصر االثين عشر فيه ويف آبائه(؟
 229 ........... ية الوصية: )هذه الرواية أحادية، توجب ظنا ، ومسألة اإلمامة علمية(؟يقول البياضي عن روا /17س
يقول البياضي: )إن النيب إن مل يبني املتأخرين جبميع أمسائهم، وال كشف عن صفاهتم مع احلاجة إىل  /18س

 230 .............................................................. ن عن احلاجة(؟معرفتهم، فيلزم تأخري البيا
آخر ما يقوله الشيخ البياضي ان املهديني ع "مل يذكروا يف التوراة وأشعار قس وغريها وال أخرب النيب     /19س

ال ختلوا األرض منهم، ويعين به برؤيتهم ليلة إسرائه إىل حضرة ربه، وملا عد األئمة االثين عشر، قال للحسن: 
زمان التكليف، فلو كان بعدهم أئمة خللت األرض منهم، ويبعد محل اخللو على أن  املقصود به أوالدهم؛ ألنه 

 233 ...................................................................... من اجملاز، وال ضرورة حتوج إليه"؟
املي والبياضي يصوره علي آل حمسن على انه كالم علماء الطائفة مجيعها! فهو كالم اجمللسي واحلر الع /20س

 237 ................................. (؟)إذا عرفت ما قاله علماء الطائفة يف هذه الرواية وحنوهايعلق عليه بقوله: 
روا شيعتهم باألخذ مبا يرويه األعدل واألفقه واألصدق واألورع يف يقول علي مدن: إنم أئم ة أهل البيت أم/ 21س

 237 ..................................................... احلدي ، وي ؤخذ باملشهور عنهم وي رتك الشاذ  النادر،
 238 ..  اثين عشر إماما ؟.روايات يقول اهنا حتصر األئم ة يف 44اىل  40ينقل علي آل حمسن يف كتابه من ص /22س
لعلم من أوضح الروايات الدال ة علىَٰ احنصار األئم ة يف اثين عشر إماما  ما رواه هناك رواية يصورها بقوله:  /23س

 241 ...................... مري املؤمنني قالالشيخ الصدوق بسنده عن سليم بن قيس اهلاليل يف حدي  طويل ان ا
: ومن الروايات الواضحة أيضا  يف الداللة علىَٰ احنصار األئم ة يف اثين عشر فقط ما رواه 44ويقول يف ص /24س

 242 ........................................... اخلزاز القمي عن أيب جعفر حممد بن علي الباقر عليهما السالم
يتساءل علي مدن: من هم املهديون، وينقل روايات تدل على ان االئمة االثين عشر ع قد وصفوا  /25س

 244 .........................................: "حنن اثنا عشر مهديا"(ع)باملهديني، من قبيل قول االمام الباقر 
خبصوص رواية "إنم من ا بعد القائم أحد عشر مهديا من ولد احلسني" يقول ان املراد منها االئمة االحد  /26س

عشر الذين تولوا قبل القائم، فاهنم يقومون باألمر بعد القائم اذا رجعوا للدنيا واحدا بعد واحد، ووصفهم باهنم 
 247 .................................................................... من ولد احلسني من باب التغليب؟

يعلق على الفقرة التالية من الوصية املقدسة: "فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املهديـني، له ثالثة  /27س
 247 ................................. أسامي اسم كامسي، واسم أيب، وهو عبد اهلل، وأمحد واالسم الثال  املهدي

يعقد علي مدن مبحثا طويال يف كتابه ملا يسميه ادعاءات امحد امساعيل، يقدم فيه قائمة طويلة، من  /28س
 249 ......................... قبيل: يدعي انه اليماين، ويدعي ان الرسول اوصى به، ويدعي انه ابن االمام املهدي



 369 ..............................................وقفات مع ما كتبه املعاندون 

 
 

يقول علي مدن: إذا كان أمحد إمساعيل يزعم أن ه إمام معصوم وأنمه رسول اإلمام املهدي فينبغي أن يكون  /29س
يف هذا العصر إماما  صامتا ، ال ناطقا ؛ ألنم الروايات دل ت على أنه ال جيتمع إمامان يف عصر واحد إالم كان 

 254 ..................................................................................... ؟أحدمها صامتا  
ي شكل علي مدن على الصالة اآلتية الواردة يف جواب السيد أمحد احلسن، وهي: "صل ىَٰ اهلل علىَٰ حمم د / 30س

 255 .... الة مبتدعةوآل حممد األئمة واملهدي ني وسلم تسليما  كثريا"، فهو يقول عن هذه الصالة يف اهلامش: "هذه ص
َرأِض خَيأل ف وَن﴾، ما معىن  /31س ورد السؤال التايل للسيد امحد احلسن ع: ﴿َوَلوأ َنَشاء  جلَََعلأَنا ِمنك م مماَلِئَكة  يِف األأ

 258 ................................................ ؟أو املهديني هذا اآلية، وهل هلا عالقة بأصحاب املهدي 
ينقل علي مدن روايتني؛ واحدة عن الكايف واالخرى عن اخلصال، فيهما ان سبب النزول ان النيب ضرب  /32س

 261 ......................................................... ، تقول رواية الكايف(ع)بعيسى  (ع)مثال لعلي 
وهذا األسلوب يستخدمه أئمة يصف السيد امحد احلسن أسلوب قريش يف الرد على النيب ص بقوله: / 33س

 262 .. الكفر دائما  عندما جيدون أن  أدلة الدعوة اإلهلية قد أخذت بأعناقهم فيصيغون سؤاال  مبنيا  على مغالطة وفرض
ومن مث انتقل النص : (ع)يعلق علي مدن على فقرة أخرى من كالم السيد امحد احلسن ع هي قوله  /34س

َرأِض خَيأل ف وَن﴾: أي لو نشاء جلعلنا منكم خلفاء    -اإلهلي إىل القول: ﴿َوَلوأ َنَشاء جَلََعلأَنا ِمنك م مماَلِئَكة  يف األأ
 263 ........................................................................... قياءكاملالئكة معصومني أن

هو يقول: اعتبار كلمة مالئكة مبعىن رجال مطهرون، استعمال جمازي للكلمة البد له من قرينة وال وجود  /35س
 266 ............................................................................................ للقرينة؟
ان تشبيه خلفاء اهلل باملالئكة يقتضي ان يكونوا دوهنم الن طبيعة التشبيه تقتضي ان يكون وجه  يقول/ 36س

 267 ............................................................الشبه يف املشبه به اكثر ظهورا منه يف املشبه؟
تعارض مع تفسريه، الن املعىن هو بدال من بين بالنسبة لتفسري "منكم" باهنم بنو هاشم يقول هذا ال ي /37س

 267 .................................................................................. هاشم، ماذا تقول؟
عدم فرد من اجلن أو اإلنس بأنه من املالئكة لسبب،  بالنسبة لقول السيد امحد احلسن ع التايل: / 38س

 268 .............. ة باطنه أو الرتقائه معهم يف السماوات، قد ذكر يف القرآنكمشاهبتهم يف الطاعة أو نقاء وطهار 
)هلذا أمت سبحانه بقوله: ﴿َوإِنمه  َلِعلأٌم لِّلسماَعِة َفاَل فقرة أخرى من كالم السيد امحد احلسن، هي التالية:  /39س

َتِقيٌم﴾، أي إن  هذا اجلعل اإلهلي ﴿جلَََعلأَنا ِمنك م﴾  مَتأتَـر نم هِبَا والذي نقل بنص وصية  -َواتمِبع وِن َهَذا ِصرَاٌط مُّسأ
 268 ................................... (ِعلٌم يعرف به دين اهلل احلق إىل يوم القيامة -حممد   الوحيدة ليلة وفاته 

 -يعلق علي مدن على قول السيد امحد احلسن ع التايل: "أي إن  هذا اجلعل اإلهلي ﴿جَلََعلأَنا ِمنك م﴾  /40س
 269 .............. ِعلٌم يعرف به دين اهلل احلق إىل يوم القيامة" -والذي نقل بنص وصية حممد   الوحيدة ليلة وفاته 
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هو يركز يف اكثر من موضع من كتابه على مسألة ذكر امساء املهديني ويقول ان من الالزم ان يذكر النيب  /41س
امساءهم وانه مل ير سببا صحيحا لعدم ذكر النيب ألمسائهم يف وصية  ال يعلم هبا اال القليل، مع ان هذه املسألة 

 271 ............................. م احلجة على كل احد؟مهمة كان ينبغي التأكيد عليها يف كل املشاهد حىت تقو 
هو بعد كالمه الذي تقدم ينقل روايات تتحدث عن االثين عشر اماما، يريد منها ان يقول ان االئمة هم  /42س

 273 ................................................................. االثنا عشر فقط، وال وجود للمهديني؟
يقول اننا نصر على ان الوصية اليت رواها الشيخ الطوسي يف كتاب الغيبة هي الوصية الوحيدة، وال وصية / 43س

 274 ...... غريها، ويقول هناك روايات متعددة مشتملة على وصايا أخرى لرسول اهلل )ص( مل يرد فيها ذكر املهديني
 -إن  هذا اجلعل اإلهلي ﴿جَلََعلأَنا ِمنك م﴾ : (ع)يعلق على الفقرة التالية اليت كتبها السيد أمحد احلسن  /44س

 278 ............... ِعلٌم يعرف به دين اهلل احلق إىل يوم القيامة -والذي نقل بنص وصية حممد   الوحيدة ليلة وفاته 
يقول انه ال يشك يف ان وصية رسول اهلل موجودة لدى االئمة وليست هي املروية يف غيبة الطوسي، فهي  /45س

قد بدلت بعض الفاظها او زادت  -كما يعرب   -ضعيفة السند مما جيعله حيتمل اهنا مكذوبة، او ان يد التحريف 
 281 .................................................. السيما اهنا مل تنقل الوصية بتمامها؟فيها او انقصت، و 

يقول: "انم أمحد إمساعيل إذا كان منصوصا  عليه بامسه كما يزعم يف رواية كتاب الغيبة، فإن النص وحده  / 46س
 281 تم م ما يف النص  من قصور يف الداللة علىَٰ إثبات إمامتهكاف  يف ثبوت اإلمامة، وال حيتاج معه إىلَٰ ضم قاعدة ت

يقول: ان قاعدة )إنم الوصي ة ال يدمعيها إالم صاحبها( ليست بديهية عند الناس، وهي حتتاج إىلَٰ إثبات  /47س
ا قاعدة صحيحة، والسيما أنم   282 .......... كل  العقالء يعلمون أن كل  شيء ميكن أن يدعيه املبطلون الكاذبون  أهنم

ا إّنا تعصم من متس ك هبا  /48س يقول: لو سلممنا جدال  بأنم رواية كتاب الغيبة عاصمة لأل ممة من الضالل، فإهنم
ا ال تعصمه من الضاللبعد أن يفهم املر   283 ......... اد هبا، وأمما من خالفها فاعتقد بإمامة من مل تثبت إمامته فإهنم

يقول: "لو سلمنا بأن رواية كتاب الغيبة عاصمة من الضالل، فإن اد عاء بعضهم كذبا  أنمه منصوص عليه / 49س
ال يتناىف مع كوهنا عاصمة من الضالل؛ ألنم كل  مد ع  هلذا األمر ال ت قَبل دعواه إالم إذا جاء بدليل صحيح، فيها 

 284 ......................................... وإذا مل يكن عنده أي  دليل يثبت صحة دعواه فهو كاذب مفرت "؟
بأنمه عاصم من الضالل ال كذبا  وإغراء  للمكلمفني باتباع الباطل إالم إذا انطبق  يقول: "إنم وصف النص / 50س

علىَٰ واحد من الدجالني والكذ ابني الذين يدمعون اإلمامة بغري حق ، وأمما إذا مل يكن كذلك فال يكون وصف 
 285 ................................................................................. النص  بذلك كذبا"؟

: / 51س يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل "يقول: "حال رواية كتاب الغيبة حال قوله تعاىلَٰ
م أولو األمر املأمور بطاعتهم يف هذه اآلية  "األمر منكم فان كثريا  من أئم ة الضالل وسالطني اجلور ادعوا أهنم
 285 ............................................................................................. املباركة
فهو صاحبه" بأنه  –اي الوصية  –: "فمن يرفع هذا الكتاب (ع)يعلق على قول السيد امحد احلسن  /52س

 286 ..................................... يصح اذا كان املراد هو )الوصي ة احلقيقية املختومة خبتم النيب (، كما يعرب



 371 ..............................................وقفات مع ما كتبه املعاندون 

 
 

يقول: اننا ال نعلم بالقطع واليقني أنم أمحد إمساعيل ادعىَٰ الوصي ة؛ ألنمه مل يظهر للناس ويدعي ذلك / 53س
ا رأينا ذلك يف كتب وتسجيالت منسوبة إليه، وحنن ال نعلم بصحمة تلك النسبة ؟  287 ................. عالنية، وإّنم

يقول ان الوصية اليت ك تبت يف ليلة الوفاة )وهو يصفها بضعيفة السند اينما ذكرها( يقول اهنا خاصة  /54س
 287 ..................................................................................... وليست عامة،.

 ع لطلحة الوارد يف كتاب سليم بن يقول علي مدن ان استدالل السيد امحد احلسن بقول أمري املؤمنني/55س
قيس، واستدالله كذلك مبا ورد عن سلمان يف كتاب سليم بن قيس، ومثله مبا ورد يف غيبة النعماين، هذه 

 288 ......................................كما يقول  (ع)الروايات تبطل دعوانا ولذلك برتها السيد امحد احلسن 
يقول: يف حبار األنوار يف باب "وصيته صلى اهلل عليه وآله عند قرب وفاته وفيه جتهيز جيش أسامة  /56س

 291 ....... رواية يف وصايا النيب، وبالتايل وصية رسول اهلل يف الغيبة ليست الوصية الوحيدة؟ 48وبعض النوادر" ذكر 
يقول علي مدن ان مريزا غالم امحد  "ومبشرا  برسول يأيت من بعدي امسه أمحد"خبصوص قوله تعاىل:  /57س

 292 ............................ القادياين ادعى انه املذكور يف اآلية، وبالتايل فالنص التشخيصي ميكن ان ي دعى؟
ن "ان اهلل مل يتكفمل حبفظ الكتاب الذي أراد النيب  ان يكتبه وهلذا استطاع عمر أن حيول يزعم علي مد /58س

بني النيب  وبني كتابته"، ويقول: حىت لو كتبه النيب ملا كان من املمتنع أن يقوم بعض اخللفاء بعد ذلك حبرق هذ 
 293 .................................................................................. الكتاب أو إتالفه؟

يرى علي مدن أن اد عاء املبطل ال يتناىف مع حفظ الكتاب وصيانته، وال يستلزم اهتام اهلل الذي تكفل  /59س
 294 ........................................ حبفظه بالكذب او العجز عن الضمان او اجلهل او االغراء بالباطل

ات علي مدن او مغالطاته قوله: لو تكفمل اهلل حبفظ رواية كتاب الغيبة لقيمض هلا من يرويها من شبه /60س
باألسانيد الصحيحة والطرق الكثرية اليت تقطع حجمة كل أحد، ولتواترت روايات أهل البيت يف النص على 

 294 ................................................................................ املهدي ني االثين عشر؟
يقول ليس كل  نصٍّ عاصم  من الضالل تكفمل اهلل حبفظه فانم كثريا  من أقوال النيب  كانت عاصمة من  /61س

 295 ..................... الضالل، ومع ذلك مل تبق هذه األقوال إىلَٰ يومنا هذا فضال  عن بقائها إىل قيام الساعة ؟
ا يتحقمق بصيانتها / 62س يقول: الوصي ة املذكورة لو سلممنا جدال  أنم اهلل تكفمل حبفظها بعينها، فإنم حفظها إّنم

 295 ..................................................... عن التحريف بالزيادة والنقيصة والتبديل يف ألفاظها؟
ا بقيت كذلك، يقول: رواي /63س ا عاصمة من الضالل، فإهنم ة كتاب الغيبة لو سلمنا جدال  بأنم اهلل أخرب بأهنم

وكل  من فهمها، وعرف ما يراد هبا، ومتسمك هبا حقيقة فإنه لن يضل  أبدا ، واد عاءات املبطلني ال تنايف كون 
 296 ................................................... الوصي ة يف نفسها عاصمة من الضالل ملن متسمك هبا ؟

َقَاِويِل  /64س َنا بـَعأَض األأ نَا ِمنأه  بِالأَيِمنيِ  *يزعم علي مدن ان قوله تعاىل: ﴿َوَلوأ تـََقومَل َعَليـأ مث م َلَقطَعأَنا ِمنأه   * أَلََخذأ
 296 ......................................................... الأَوِتنَي﴾ خاص برسول اهلل ص وال يشمل غريه؟
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يقول مل يرد يف شيء من الروايات ان ائمة اهل البيت ع احتجوا علىَٰ إمامتهم بأن اد عاءهم للنص دليل / 65س
علىَٰ صدقهم، وهذا دليل واضح علىَٰ أن جمرد اد عاء النص ليس دليال  على صدق املدمعي وإالم ملا غفل عنه أئم ة 

 297 ........................................................................................ هل البيت؟أ
قال السيد امحد احلسن ع: )تكف ل اهلل يف القرآن وفيما روي عنهم   حبفظ النص اإلهلي من أن يدعيه  /66س

َقَاِويِل أهل الباطل، فأهل الباطل مصروفون عن ادعائه، فاألمر ممتنع كما قال تعاىل: ﴿َوَلوأ تـَقَ  َنا بـَعأَض األأ  *ومَل َعَليـأ
نَا ِمنأه  بِالأَيِمنيِ   297 ....................................... .[46 - 44مث م َلَقَطعأَنا ِمنأه  الأَوِتنَي﴾ ]احلاقة:  * أَلََخذأ

 298 ...................... ن ميتحن الناس؟يقول: قد تقتضي احلكمة عدم التدخل الن اهلل شاء حبكمته ا /67س
ابا  من بين إسرائيل كلهم يد عي أنه  /68س عن أيب جعفر أنه قال: ما خرج موسى حىت خرج قبله مخسون كذم

ابا  ادعىَٰ كل  . ويعلق قائال  بأن هذه الرواية اليت يصفها بالصحيحة دلت على أن مخموسى بن عمران سني كذ 
واحد منهم كذبا  وزورا  أنمه هو املنصوص عليه يف وصي ة نيب  اهلل يوسف بن يعقوب. وبالتايل فليس كل من يدعي 

 299 ..................................................................................... الوصية صادق؟
به إال ترب اهلل عمره( قائال : اوال: برت العمر غري يعلق على حدي  )إن  هذا األمر ال يدعيه غري صاح/ 69س

 303 .......................... خمصوص مبن يدمعي الوصي ة فقط، بل كل  من يدعي اإلمامة وهو ليس بإمام من اهلل
عن اد عاء الوصي ة اإلهلية( بقوله: يعلق على قول السيد امحد احلسن ع التايل: )إنم املبطل مصروف  /70س

 304 ........ صحيح إىلَٰ حدٍّ ما؛ وذلك أل ن الوصي ة احلقيقية ال بدم أن تنص  علىَٰ أئمة معروفني ال يلتبسون بغريهم،
لو سلممنا بأن نا رأيناه تام ا  صحيحا  حبسب  ومن باب اإللزام ألمحد إمساعيل نقول: إن استدالله هذا /71س

عقولنا الناقصة، فإنم ذلك ال يلزم منه أن يكون هذا االستدالل صحيحا  يف الواقع؛ ألنم عقولنا الناقصة قد ال 
 305 ............................................................ تدرك الواقع، وقد تصحِّح ما ليس بصحيح؟

: )إن  اآلية تطابق االستدالل العقلي السابق وهو أن  االدعاء ممتنع وليس (ع)قال السيد امحد احلسن /72س
نَا ِمنأه  بِالأَيِمنِي * مث م َلَقطَعأنَ  َقَاِويِل * أَلََخذأ َنا بـَعأَض األأ ا ِمنأه  الأَوِتنَي﴾، معناه ممكنا ، فإن قوله تعاىل: ﴿َوَلوأ تـََقومَل َعَليـأ

 305 ................................................ ك ممتنع المتناع التقول أي أنه لو كان متقوال  هللكأن  اهلال
أن حيصل ادعاء  -عقال  وقرآنا  ورواية   -يعلق على قول السيد امحد احلسن ع التايل: )إذن فال ميكن / 73س

من الضالل ملن متسك به( يعلق قائال: أمما عقال  فألن العقل ال النص اإلهلي التشخيصي املوصوف بأنه عاصم 
 307 .................................. مينع أن يدمعي املبطل ما شاء من الدعاوىَٰ الباطلة اليت ال تقف عند حد؟

م قد أ وصي إليهم يقول علي مدن: "ال خيفىَٰ أنم عبد اهلل األفطح وغريه من / 74س ا يدمعون أهنم املدمعني إّنم
باإلمامة، فهم يدعون النص عليهم يف نص تشخيصي يزعمون أنمه يف حوزهتم، واهلل تعاىلَٰ مل يصرفهم عن دعواهم 

 307 ................................................................................................. ؟
البد إذن من االنتباه إىل أن  كالمنا هو التايل:  (ع)د امحد احلسن يف كتاب "الوصية املقدسة" كالم للسي /75س

 308 ....... يف منع ادعاء النص التشخيصي املوصوف بأنه عاصم من الضالل وليس يف ادعاء املنصب اإلهلي عموما  



 373 ..............................................وقفات مع ما كتبه املعاندون 

 
 

سن وحاشاه قد برت الرواية الن فيها ما خيالف غرضه، مث يأيت بكالم يزعم علي مدن ان السيد امحد احل /76س
من كتاب اخر غري كتاب إثبات اهلداة الذي نقل منه السيد امحد احلسن، هو كتاب "الثاقب يف املناقب: البن 

 310 ...................................................................................... محزة الطوسي؟
دن ان السيد ع قال أنم النيب  احتج على العرب بانه مذكور يف التوراة واالجنيل، وان هذا يقول علي م/ 77س

 311 .................................................................................... زعم حيتاج دليل؟
لق عليه بأن ينقل علي مدن بيانا للسيد صدر يف بداية الدعوة فيه دعوة لعلماء الشيعة بان يناظروه، وع /78س

 312 ............................................. السيد أمحد احلسن ع خمتف  ال يظهر للناس فكيف يناظروه؟
عن ابن مسكان، عن أيب بصري، عن أحدمها عليهما : (ع)و جه السؤال التايل للسيد أمحد احلسن / 79س

َقـأَرِبنَي بِالأَمعأر وِف السالم، يف قوله تعاىل: ك ِتَب َعلَ  ا  الأَوِصيمة  لِلأواِلَديأِن َواألأ يأك مأ ِإذا َحَضَر َأَحدَك م  الأَموأت  ِإنأ تـََرَك َخريأ
 312 .............................. َحقًّا َعَلى الأم تمِقنَي. قال: هي منسوخة، نسختها آية الفرائض اليت هي املواري 

َعنأ َأيب َعبأِد اللمِه، َعنأ أَبِيِه، َعنأ آبَائِِه، َعنأ أَِمرِي من كتابه  252يعلق علي مدن على الرواية االتية يف ص/80س
ِص بِتَـقأ  ِمِننَي: أَنمه  َحَضرَه  َرج ٌل م ِقلٌّ فـََقاَل: َأاَل أ وِصي يَا أَِمرَي الأم ؤأِمِننَي ؟ فـََقاَل: أَوأ  315 .................. َوى اللمهِ الأم ؤأ

يقول علي مدن: لو اصر النيب على كتابة الوصية سيتهمه عمر ومجاعته بأنه مل يكن بكامل قواه العقلية، /81س
علي ويطالبهم به وسيكون الكتاب سبب فتنة واختالف، فهم لن يصعب عليهم خمالفة الكتاب الذي سيأيت به 

 315 .................................................................................. بالتنحي عن احلكم
 317 ........................................ هل البد للمعصوم من االلتزام بقواعد النحو العريب املتعارفة/ 82س

 355 ................................................................................................. الفهرس
 

 


