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احلسن.
جدال
اسم الكتاب:
باألحس ِن َ
مع َأمحد َ
َ

املؤلف:عيل خضري احلسيني.
عدد النسخ.1000 :

املطبعة :دار الوارث للطباعة والنرش.
سنة الطبع1437 :هـ2016 -م.

اإلهداء
إىل أفضل كتاب حيمل أقدس اس ٍم تفوهت به البشرية ،مل أقرأه فحسب ،بل عشتُ

يف بطنه تسعة أشهر  ...وبعدها وجدني يتيماً فآوى ،وأينما أمن استيقظ صباح ًا

يف أحضانه !
أمي ...

إىل عبائتها وربطتها وخبزها وشايها وضحكتها ودمعتها وكل شيء فيها !
ربي أحفظها وارحم بعلها كما ربياني صغري ًا .

غيبة القائ ِم فإنَّ األم َة س ُتنكرُها لطوهلا:
كذلك ُ
فمِنْ قائ ٍل يقول :إنّهُ مل يُولد

وقائ ٍل يفرتي بقوله :إنّهُ وُلدَ ومات

وقائ ٍل يكفرُ بقوله :إنّ حادي عشرنا كان عقيما

وقا ٍئل ميرقُ بقوله :إنّهُ يَتَعدَّى إىل ثالثِ عشر فصاعدا.

ــ من رواية عن اإلمام الصادق ( ) ــ

ٌ
احلسن
جدال
باألحس ِن َ
مع َأمحد َ
َ

بسم اهلل الرمحن الرحيم

وصل اهلل عىل رسوله األمني ،وعىل آله اهلداة املهديني
ّ
رب العاملني،
احلمد هلل ّ
وبعدُ :

ِ
املخب إحدى أهم دالئل
ال ووقوعه طبق ما أخرب
إنّ اإلخبار عن الغيب تفصي ً
صدق ارتباط املخرب بالغيب لذا عُ دَّ من صور اإلعجاز القرآين الدالة عىل صدقه،
كام واعتُرب من العالئم التي يُعرف هبا اإلمام .
وقد أخربنا أهل بيت العصمة (صلوات اهلل عليهم أمجعني ) عن كُ لِّ ما يرتبط
باإلمام الثاين عرش ،من اسمه ونسبه وصفاته وعالمات ظهوره وغيبته ،وعن كل
ٍ
يشء يرتبط به بام يف ذلك إخبارهم بظهور فرق ٍ ضالة عن قضيته ،وأقوام ٍمنحرفني
ال ما أخربوا فلم خيلو قرنٌ من طوائف منحرفة عن مسار
عن إمامته ،وقد وقع فع ً
القضية املهدوية الصحيح !
من ناووسية زعمت مهدوية اإلمام الصادق( )إىل فرقة زعمت مهدوية
حممد بن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب ،وإسامعيلية قالت
بمهدية إسامعيل بن جعفر الصادق ،وقرامطة قمّ صتْها حممد ًا بن إسامعيل ،وواقفة
عىل موسى بن جعفر وأنّه املهدي وغريها من الفرق والعقائد التي أخرب عنها أهل
البيت حتذير ًا للناس من الوقوع يف شباكها لكنّهم وقعوا !
واليوم يتكرر املشهد:

ٍ
مارق ال يقف
إذ ُيربون( )عن ّأنم اثنا عرش إمام ًا ال غري ،وخيربون :عن
عىل آخر حجج اهلل وخلفائه اإلمام الثاين عرش من أهل البيت وإنّام يتعدى إىل
ثالث عرش فصاعد ًا لطول غيبة الثاين عرش( ،)وخيربون أيضاً :أنّه سيأيت الشيعة
كاذب مفرت ،ثمّ يؤكدون عىل خروج رايات مشتبهة وأنّ
ٌ
مَن يدعي املشاهدة وهو
أمرهم منها أبني من الشمس !
.........................................................
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شخص ( وهو امللقب بـأمحد احلسن ) ليقول :إنّه املهدي األول
ٌ
فيظهر اليوم

من بني اثني عرش مهدي ًا زيادة عىل األئمة االثني عرش ،وإنّه ويص ورسول اإلمام
املهدي و يلتقي به ،ثمّ تنساق معه مجاعة من الناس !!

ولئن سميت إعادة التاريخ نفسه يف املرة األوىل مأساة ويف الثانية مهزلة
ٍ
جحر واحد عرشات
فال أعرف ملا حيدث اسامً ،لكن املؤكد أنّ العاقل ال يُلدغ من
املرات !

أي ٍ
حال فبعد اإلطالع عىل أفكار هذه الفئة من خالل قراءة مدوناهتا
وعىل ِّ

كتبت شيئ ًا يف نقدهم لكن تناثرت
ُ
وحماورة بعض رموزها قبل أربع سنوات،
كلامت ما كتبت وضاع بعضه بفضل صغرييت ملا ظنَّت أهنا ُتسن يل بغسل جهاز

احلاسوب باملاء !

ـدت مجع كلامته مرة أخــرى ملّا طلبت مني شعبتا التبليغ الديني
ثم أعـ ُ

والبحوث والدراسات التابعتان للعتبة احلسينية إلقاء ثالث حمارضات جلمعٍ

من املبلغني تدور حول نقد أفكار هذه الدعوة ،وبالفعل حدث ما ارادوا ،فرأيت
الفرصة مواتية لرتتيب ما تناثر من بحثي فكان هذا الكتاب ،الذي سيجدُ فيه
القارئ اخلصائص التالية:

1ـ تكريس الرد عىل أهم أدلتهم .
تعتمد هذه الفرقة يف اثبات حقانيتها عىل أمور ليست هلا قيمة يف هذا املجال،
ٍ
صح يشء .
يشء ملا َّ
كاالستخارات واملنامات وما أشبه ،ولو نُوقش يف كُ لِّ
وأهم ما عندهم مما يمكن لنا منازلتهم فيه هو (رواية الوصية) وهي العمود
الفقري هلذه الدعوة ،لذا اقترص الكتاب هذا عىل مناقشتهم فيها.
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2ـ االختصار والوضوح .

حاول ِ
الكتاب مقاربة األفكار ـ عرض ًا أو نقد ًا ـ بأخرص ما يمكن من النصوص
مع احلفاظ عىل الوضوح ،فآلينا ّأل نُكثر من ِ
رسد الروايات وإنام نكتفي بالواحدة
واالثنني املشرية للبقية وستجد ذلك واضح ًا يف املبحث األول .

3ـ الرد عىل أهم كتاب.

يمكنك أن تعترب الكتاب املاثل بني يديك خصوص ًا مبحثه الثاين ،رد ًا عىل

آخر كتاب صدر إلمام هذه الفرقة أمحد إسامعيل بعنوان [الوصية املقدسة الكتاب

العاصم من الضالل] وهو أهمُّ كتاب هلم كام سيأتيك .
5ـ املنهجية.

مل نتمسك بالعرض املمنهج للامدة العلمية يف الكتاب التي ُتثل رد ًا عىل مُ دعي

وصغناها بأسلوب أمتن
املهدوية فحسب وإنّام عمدنا إىل بضاعة أمحد اسامعيل ُ

وأخرص وأكثر ترتيب ًا ومنهجية مما عرضه هو وستالحظ ذلك بوضوح يف املبحث

الثاين .

.........................................................
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مقدمة
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•التنبيه عىل ثالث مالحظات.
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باألحس ِن َ
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َ

()1

التعريف بأمحد إمساعيل ودعوته

اإلسم :أمحد بن إسامعيل بن صالح بن حسني بن سلامن ،ويزعم أنّ والد جده

سلامن هو اإلمام املهدي بن احلسن العسكري آخر أئمة الشيعة اإلثني عرش !!

وخلفاء
الدعوة :يرى أمحد اسامعيل وجود اثني عرش شخص ًا ُحجج ًا هلل مهديني ُ

معصومني غري أئمة الشيعة اإلثني عرش من أهل البيت ،ويزعم أنّه هو املهدي
األول منهم وأنّه ويص ورسول اإلمام املهدي احلجة بن احلسن العسكري(!)

وله مزاعم أخرى ال هيمنا اإلشارة هلا هنا .

املكان :كان يعيش بالبرصة يف جنوب العراق واكمل دراسته األكاديمية

وحصل عىل شهادة بكلوريوس يف اهلندسة املدنية ثمّ انتقل إىل النجف األرشف

وسكن فيها لغرض دراسة العلوم الدينية وفيها بدأت دعوته...وال يُعلم مكانه

اآلن .

الزمان :يقول إنّه كان يلتقي باإلمام املهدي يف عامل الشهادة يف عام (1999م)

وقبلها أيض ًا ويف الشهر السابع من عام ( 2002م ) واملوافق شهر مجادي األول

لسنة (1423هـ) زعم يف النجف األرشف أنّ اإلمام املهدي أمره أن يدعو الناس

كافة.

أساس دعوته :ومن أهمّ ما استند له أمحد إسامعيل إلثبات صدق دعوته هو

أنّه املذكور يف (وصية رسول اهلل) ليلة وفاته عىل حدِّ تعبريه!

 .1معلومات هذا التعريف مأخوذة من املوقع الرسمي هلذه الفرقة :
http://almahdyoon.org/
.........................................................
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وغرف صوتية،
ٌ
تب ،وجمالّت،
النشاط :ألمحد إسامعيل وبعض أنصاره كُ ٌ

ومواقع ،وحمارضات ،وحسينيات ،ومكاتب داخل العراق وخارجه ،ويشاركون
شك
يف معارض الكتب املحلية والدولية ،كام ويمتلكون قناة فضائية أيض ًا ! وال َّ

يف أنّ مجيع ذلك يستدعي وجود إمكانية مالية هائلة!

14
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نص الرواية املع ِرب عنها بالوصية )
( ُّ

الحظنا يف هذا التعريف املزبور عبارة ( وصية رسول اهلل ليلة وفاته ) ليس هنا

فحسب بل يتكرر هذا التعبري من هذه الفئة وإمامها بشكل الفت يف وسائل نرش

دعوهتم املتعددة التابعة هلم ،املسموعة واملرئية واملكتوبة ،فام الذي يعنيه هؤالء من

النص املمثِّل لوصية رسول اهلل ليلة وفاته حسب اعتقادهم ؟!
هذا التعبري ،وما هو ُّ
إنّ الرواية املعرب عنها عىل لسان هذه الفرقة بــ (وصية رسول اهلل ليلة وفاته)

هي ما رواها شيخ الطائفة أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس ( 460 - 385هـ )

يف كتابه الغيبة وهو املصدر األقدم والوحيد هلا ،فإليك نصها:

 أخربنا مجاعة ،عن أيب عبد اهلل احلسني بن عيل بن سفيان البزوفري ،عن عيلبن سنان املوصيل العدل ،عن عيل بن احلسني ،عن أمحد بن حممد بن اخلليل ،عن

جعفر بن أمحد املرصي ،عن عمه احلسن بن عيل ،عن أبيه ،عن أيب عبد اهلل جعفر

بن حممد ،عن أبيه الباقر ،عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين ،عن أبيه احلسني

الزكي الشهيد ،عن أبيه أمري املؤمنني( )قال:

قال رسول اهلل ( - )يف الليلة التي كانت فيها وفاته  -لعيل ( :)يا أبا

احلسن أحرض صحيفة ودواة .

فأمال رسول اهلل( )وصيته حتى انتهى إىل هذا املوضع ،فقال:
يا عيل إنه سيكون بعدي إثنا عرش إماما ومن بعدهم إثنا عرش مهديا ،فأنت يا

عيل أول اإلثني عرش إماما سامك اهلل تعاىل يف سامئه :عليا املرتىض ،وأمري املؤمنني،

والصديق األكرب ،والفاروق األعظم ،واملأمون ،واملهدي ،فال تصح هذه األسامء
ٍ
ألحد غريك .

.........................................................
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يا عيل أنت وصيي عىل أهل بيتي حيهم وميتهم ،وعىل نسائي :فمن ثبّـتها

برئ منها ،مل ترين ومل أرها يف عرصة القيامة،وأنت
لقيتني غدا ،ومن طلقتها فأنا ٌ

خليفتي عىل أمتي من بعدي .فإذا حرضتك الوفاة فسلمها إىل ابني احلسن الرب

الوصول ،فإذا حرضته الوفاة فليسلمها إىل ابني احلسني الشهيد الزكي املقتول،
فإذا حرضته الوفاة فليسلمها إىل ابنه سيد العابدين ذي الثفنات عيل ،فإذا حرضته
الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد الباقر ،فإذا حرضته الوفاة فليسلمها إىل ابنه جعفر

الصادق ،فإذا حرضته الوفاة فليسلمها إىل ابنه موسى الكاظم ،فإذا حرضته الوفاة
فليسلمها إىل ابنه عيل الرضا ،فإذا حرضته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد الثقة

التقي ،فإذا حرضته الوفاة فليسلمها إىل ابنه عيل الناصح ،فإذا حرضته الوفاة
فليسلمها إىل ابنه احلسن الفاضل ،فإذا حرضته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد

املستحفظ من آل حممد (.)

فذلك اثنا عرش إماما ،ثم يكون من بعده اثنا عرش مهديا( ،فإذا حرضته الوفاة)

فليسلمها إىل ابنه أول املقربني له ثالثة أسامي :اسم كإسمي واسم أيب وهو عبد اهلل

وأمحد ،واالسم الثالث :املهدي ،هو أول املؤمنني(.)1

متثّل رواية الطويس الركيزة األساس لدعوة أمحد اسامعيل البرصي وذروة

كتب
سنام أدلته ،ومادة استدالله ،وأمّ مستنداته وأهمّ ما يعضدُ مزاعمه ،حتى أنّه َ
مؤخر ًا باسمها كتاب ًا أسامه( :الوصية املقدسة ،الكتاب العاصم من الضالل) ومن

ثمَّ فهي الوحيدة التي ربام يساحمنا العقالء يف اطالق لفظ الدليل عليها !

وأما سائر أدلته األخرى كاملنامات واالستخارات فال نصيب هلا من الدليل

ال اس ًام وال رس ًام جزم ًا !

 .1الطويس يف كتاب (الغيبة) نرش :مؤسسة املعارف اإلسالمية  -قم ،الطبعة األوىل ،1411 :صفحة:
 150و . 151
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ثالث مالحظات:

ويف هذه املقدمة وقبل الدخول يف التفاصيل يكفي املؤمنني أن يسجلوا معنا

عىل عجالة املالحظات التالية عىل الرواية املتقدمة (عمدة دليل أمحد البرصي عىل

دعوته ) وهي كفيلة بنسف اساس هذه الفرقة:

املالحظة األوىل :عدم لزوم االعتقاد بتفصيل ما جيري بعد املهدي.
ثبت بالقطع واليقني أننا ملزمون بأصل اإلعتقاد بالرجعة فقد ورد فيها عالوة

عىل اآليات القرآنية مئات األحاديث الرشيفة ،كام وثبت جزم ًا أيض ًا أنّ األرض
واضح ال ريب فيه ،غري أنّ السؤال املطلوب إجابته يف هذه
ٌ
ال ختلو من حجة ،هذا
املالحظة هو :هل نحن مكلفون بمعرفة ما جيري بعد ظهور اإلمام املهدي (عجل

اهلل فرجه الرشيف) ؟!

أي دليل ييش
اجلواب وبال تردد :كال ،وما ال حيىص من كال ،لعدم وجود ّ

بذلك ،وحيث أنّ اخلرب املروي يف كتاب الغيبة يتحدث عام جيري بعد الظهور
املبارك كام هو واضح فلسنا معنيني للخوض فيه أصالً!

فمن النافلة حينئذ البحث عن األحاديث املبينة ملا حيصل بعد الظهور الرشيف

وتصنيفها إىل أقسام :قسمٌ يُشري إىل وقوع الرجعة وآخر إىل قيام القيامة بعد أربعني

ثالث إىل تويل أبناء اإلمام املهدي ( )األمر بعده
وصنف ٌ
ٌ
يوم ًا من وفاة اإلمام

كام هو مقتىض الظهور األويل خلرب الطويس املتقدم ،فإن تمّ محل اجلميع عىل بيان
ونعمت وإال وكام أسلفنا فاملكلف غري ملزم ٍ بمعرفة ذلك
ْ
عقيدة الرجعة فبها
ال باإلصغاء إىل دعوة أمحد اسامعيل أو غريه من أدعياء
تفصيالً ،وال مكلف أص ً
املهدوية ورحم اهلل من أراح واسرتاح!

خرب واحد ال متواترة وال من آخبار اآلحاد.
املالحظة الثانية :الرواية ٌ
.........................................................
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الرواية املزبورة بطوهلا ناقلها واحد يف كتاب واحد ال غري ،فلم يروها غري

أي مصدر
الشيخ الطويس ومل يروها الطويس إال يف كتاب الغيبة ،وال وجود هلا يف ّ

آخر!

األمر الذي يعني أهنا غري متواترة جزماً ،وإال فام فرق املتواتر عن غريه؟!!،

أكثر من ذلك فإهنا ليست حتى من أخبار اآلحاد الذي يرويه أكثر من راو دون

ثم فال
أن يصل إىل درجة التواتر ،فهي خرب شخص واحد يف مصدر واحد ،ومن َّ
ال واحد ًا وأما ما يُذكر هلا من مصادر هنا وهناك
يمكن بناء عقيدة عليها إمجاع ًا وقو ً
فمر ّد اجلميع إىل غيبة الطويس !

وعىل هذا فمن اخلرافة قول أمحد اسامعيل... « :مع أننا اثبتنا هلم صحة صدور

الوصية بالتواتر والقرائن .)1( »...

فليدلنا عىل مصدر واحد فقط متقدم أو معارص للطويس نقل هذه الرواية !

وأما الروايات احلاكية لوصية رسول اهلل ليلة وفاته فكلها وبال استثناء خالية من

الزيادة التي اشتملت عليها رواية الطويس من ذكر للمهديني وغريه مما جيري بعد

اإلمام ،وسيأيت اإلشارة إىل ذلك إن شاء اهلل تعاىل .
املالحظة الثالثة :اشتامهلا عىل ستة جماهيل .

فإنا رواية ضعيفة لعدم ثبوت
ومع كوهنا رواية شخص واحد (الطويس) ّ

وثاقة ستة من رواهتا الذين رووها قبل البزوفري (الثقة) بل بعضهم مل يرد اسمه
كل من:
إال فيها ! وهم ٌ

 .1عيل بن سنان املوصيل العدل.
 .2عيل بن احلسني.

 .3أمحد بن حممد بن اخلليل.
 .1أمحد اسامعيل – دالئل الصدق ونفض غبار الشك ص.25
18

.........................................................

ٌ
احلسن
جدال
باألحس ِن َ
مع َأمحد َ
َ

 .4جعفر بن أمحد املرصي.
 .5احلسن بن عيل.

 .6عيل بن بيان بن زيد بن سيابة (والد احلسن بن عيل ،ومل يرو إال هذه الرواية !).
وقد اشرتط علينا أهل البيت (صلوات اهلل عليهم) يف أحاديث مستفيضة أخذ
ٍ
شطر من األخبار املشتملة عىل ذلك:
اخلرب من الرواة الثقاة نشري إىل
ِ
ح ِن ثِ َق ٌة ُ
َاج إِ َل ْي ِه
الر ْ َ
آخ ُذ َعنْ ُه َما َأ ْحت ُ
 1ـ ُيسأل اإلمام الرضا (َ :)أ َف ُيون ُُس ْب ُن َع ْبد َّ
ِمن مع ِ
الِ ِدينِي َف َق َالَ :ن َع ْم (.)1
ْ ََ
2ـ يف وصية أمري املؤمنني إىل احلسن بن عيل(  )وإىل حممد بن احلنفية ،ورد فيها:
[...وال ُتدث إال عن ثقة فتكون كذابا والكذب ذل.)2(]..
3ـ روى احلارث بن املغرية عن أيب عبد اهلل ( )قال[ :إذا سمعت من أصحابك

احلديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم (عجل اهلل تعاىل فرجه)

فرتده إليه](.)3
4ـ ورد عن اإلمام املهدي...[ :فإنه ال ُعذر ألحد من موالينا يف التشكيك فيام
يؤديه عنا ثقاتنا .)4( ]...

5ـ روى الطويس يف الغيبة والصدوق يف كامل الدين وغريمها يف غريمها عن اإلمام
املهدي ( )أنه كتب يف التوقيع املشهور:

[وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها اىل رواة حديثنا فإهنم حجتي عليكم وأنا
قبل،
حجةُ اهلل عليكم ،وأما حممد بن عثامن العمري ريض اللـه عنه وعن أبيه ِمن ُ
فإنه ثقتي وكتابه كتايب](.)5
 .1احلر العاميل – وسائل الشيعة.146/27 :
 .2املجليس -بحار األنوار.254/2 :
 .3املصدر السابق.224/ 2 :

 .4املصدر السابق.318/50 :

 .5الصدوق _كامل الدين .484/2
.........................................................
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6ـ روى الطويس عن أمحد بن إسحاق أنه سأل أبا احلسن صاحب العسكر ()
وقال :من ُأعامل وعمن آخذ وقول من أقبل ؟ فقال له:
العمري ثقتي فام أدى إليك عني فعني يؤدي ،وما قال لك فعني يقول ،فاسمع

له وأطع ،فإنه الثقة املأمون .

وأخربين أبوعيل سأل أبا حممد ( )عن مثل ذلك فقال له :العمري وإبنه

ثقتان ،فام أديا إليك فعني يؤديان ،وما قاال فعني يقوالن ،فاسمع هلام وأطعهام
فإهنام الثقتان املأمونان ،فهذا قول إمامني قد مضيا فيك .)1(»...

وبعد أن تمَّ بيان املقدمة بنقاطها الثالث ،نرشع يف املقصود وفيه مبحثان:

املبحث األول :مطالب عامة حول رواية الطويس .

املبحث الثاين :نقد استدالل أمحد اسامعيل بالرواية .
***

 .1الطويس _ (الغيبة .)243
20
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املبْحثُ األول:

حول روايةِ الطوسي
َ
سة مطالب:
وفيهِ َ
مخ ُ

ٌ
احلسن
جدال
باألحس ِن َ
مع َأمحد َ
َ

املطلب األول :الرواية يف ميزان أهل البيت(.)

ٌ
مسقط
يرفض أمحد إسامعيل وأنصاره علم الرجال وقواعده من حيث أنّه

حلجية الرواية األم لدعوهتم كام سلف يف املقدمة ،فمن الالزم بيان منهج آخر
يفرتض هبم قبوله وقبول نتائجه بحسب مدَّ عياهتم ،ويرتكز هذا املنهجٍ عىل
يتم بموجبها
ْ
أحاديث
وردت عن أهل البيت( )تبني عدة قواعد واضحة ُّ

احلكم بحجية أو عدم حجية املرويات وما يُقبل وما ال يُقبل منها ،وتوضيح ذلك
يقع يف نقطتني:

النقطة األوىل :منهج أهل البيت( )يف التعامل مع األخبار .
إلهل البيت ( )ضوابط وموازين عدة لتقييم األخبار الواردة إلينا عنهم

بأخذها أو تركها ،فعالو ًة عىل ما مرّ من أخبار تشري إىل أخذ اخلرب من الرواة

أصله أهل البيت( )ألصحاهبم ،ولسنا
الثقاة فإننا هنا سنعرض منهج ًا آخر ّ

بوارد بيان مجيع تلكم املوازين ،وإنام نحن بصدد ذكر ما يتوقف عليه هذا املبحث

فحسب ،فمن بني تلكم املوازين هو:

وترك الشاذ النادر وما
األخذ باخلرب املشهور واملجمع عليه واملوافق للخاصةُ ،

وافق العامة .

ويمكن استفادة ذلك من روايــات عديدة نعرض اثنني منها استشهاد ًا ال

للحرص:

.........................................................

23

قسم الشؤون الدينية/شعبة البحوث والدراسات

األوىل :مقبولة عمر بن حنظلة .
واملقصود هبا ما رواه الكليني يف الكايف بسنده عن عُ مَ رَ بْنِ َحنْظَ َل َة قَالَ :
َي مِنْ أ َْص َحابِنَا َب ْينَهُ َم مُ نَازَ عَ ةٌ ِف َديْنٍ أَوْ
اللِ ( )عَ نْ رَ ُجل ْ ِ
َس َأل ُْت َأبَا عَ ْب ِد َّ

السلْطَ انِ وَ إ َِل الْقُ َضا ِة أ ََي ُِّل َذل َِك؟ قَالَ  :مَنْ َتَاكَ مَ إِ َل ْيهِمْ ِف
َاث َفت ََحاكَ َم إ َِل ُّ
ِمري ٍ

وت وَ مَا َيْكُ مُ لَهُ َفإِن ََّم َيأ ُْخذُ ُس ْحت ًا وَ إِنْ كَ انَ َح ّق ًا
َحقٍّ أَوْ بَاطِ لٍ َفإِن ََّم َتَاكَ مَ إ َِل الطَّ اغُ ِ

الل تَعَ َالُ :يرِيدُ ونَ
الل أَنْ يُكْ فَرَ بِ ِه قَالَ َّ ُ
وت وَ قَدْ َأمَرَ َّ ُ
لنَّهُ أ ََخذَ ُه ب ُِحكْ مِ الطَّ اغُ ِ
ثَابِت ًا ِ َ

ْف ي َْصنَعَ انِ ؟ قَالَ :
ْت :فَكَ ي َ
وت وَ قَدْ ُأمِرُ وا أَنْ يَكْ فُ رُ وا بِهُِ .قل ُ
أَنْ َيتَحاكَ مُ وا إ َِل الطَّ اغُ ِ
َينْظُ رَ انِ إ َِل مَنْ كَ انَ ِمنْكُ مْ مِ َّنْ قَدْ رَ وَ ى َحدِي َثنَا وَ نَظَ رَ ِف َح َللِنَا وَ َحرَ ا ِمنَا وَ عَ رَ َف

ْضوْ ا بِ ِه َحكَ ًام َفإ ِِّن قَدْ َجعَ ْلتُهُ عَ َليْكُ مْ َحا ِك ًام َفإِذَا َحكَ مَ ب ُِحكْ ِمنَا َفلَمْ
أ َْحكَ ا َمنَا َفل َْي َ

اللِ وَ هُ وَ عَ َل
اللِ وَ عَ َل ْينَا رَ دَّ وَ الرَّ ادُّ عَ َل ْينَا الرَّ ادُّ عَ َل َّ
َي ْق َبلْهُ ِمنْهُ َفإِن ََّم اسْ ت ََخ َّف ب ُِحكْ مِ َّ
ِالل.
الشكِ ب َّ
َحدِّ ِّ ْ

اختَارَ رَ ُج ًل مِنْ أ َْص َحابِنَا فَرَ ِضيَا أَنْ يَكُ ونَا النَّاظِ رَ يْنِ
ْتَ :فإِنْ كَ انَ كُ ُّل رَ ُجلٍ ْ
ُقل ُ

اخ َت َلفَا ِف َحدِيثِكُ مْ ؟ قَالَ ْ :الُكْ مُ مَا َحكَ مَ بِ ِه
اخ َت َلفَا ف َِيم َحكَ َم وَ ك َِل ُهَا ْ
ِف َح ِّقه َِم وَ ْ

ِت إ َِل مَا َيْكُ مُ بِ ِه ْال َخرُ .
ِيث وَ أَوْ رَ عُ هُ َم وَ َل َي ْل َتف ْ
الد ِ
أَعْ دَ ُل َُم وَ َأ ْفقَهُ هُ َم وَ أ َْصدَ قُهُ َم ِف ْ َ
َض ُل وَ احِ دٌ ِمنْهُ َم عَ َل ْال َخ ِر
ْتَ :فإ َِّن َُم عَ دْ َلنِ مَرْ ِضيَّانِ ِعنْدَ أ َْص َحابِنَا َل ُيف َّ
قَالَ ُقل ُ

قَالَ َفقَالَ ُينْظَ رُ إ َِل مَا كَ انَ مِنْ رِوَ ا َيتِهِمْ عَ نَّا ِف َذل َِك ا َّلذِي َحكَ َم بِ ِه الْ ُْجمَ عُ عَ َل ْي ِه مِنْ

ْس بِمَ شْ هُ و ٍر ِعنْدَ أ َْص َحاب َِك
الشاذُّ ا َّلذِي َلي َ
أ َْص َحاب َِك َفيُؤْ َخذُ بِ ِه مِنْ ُحكْ ِمنَا وَ ي ُْت َُك َّ

َي غَ ُّيهُ
َي رُ شْ دُ ُه َف ُي َّتبَعُ وَ َأمْرٌ ب ِّ ٌ
ْب فِي ِه وَ إِن ََّم ْالُمُ ورُ ث ََلثَةٌ َأمْرٌ ب ِّ ٌ
َفإِنَّ الْ ُْجمَ عَ عَ َل ْي ِه َل رَ ي َ

اللِ (َ )ح َل ٌل
اللِ وَ إ َِل رَ ُسولِهِ .قَالَ رَ ُسولُ َّ
َفي ُْج َتن َُب وَ َأمْرٌ مُ شْ كِ ٌل يُرَ دُّ ِعلْمُ هُ إ َِل َّ
َات وَ مَنْ
ات ن ََجا مِنَ الْ َُحرَّ م ِ
الشبُهَ ِ
َي َذل َِك فَمَ نْ تَرَ َك ُّ
ات ب ْ َ
َي وَ ُشبُهَ ٌ
َي وَ َحرَ امٌ ب ِّ ٌ
ب ِّ ٌ
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َ

َك مِنْ َحي ُْث َل يَعْ لَمُ .
َات وَ هَ ل َ
ات ارْ تَكَ َب الْ َُحرَّ م ِ
ِالشبُهَ ِ
أ ََخذَ ب ُّ
َات عَ نْكُ مْ ؟ قَالَ ُ :ينْظَ رُ
ْت :فَإنْ كَ انَ ْال ََبَان عَ نْكُ َم مَشْ هُ ورَ يْنِ قَدْ رَ وَ ُاهَا ال ِّثق ُ
ُقل ُ

َف
َف الْعَ امَّ َة َفيُؤْ َخذُ بِ ِه وَ ي ُْت َُك مَا َخال َ
الس َّن ِة وَ َخال َ
َاب وَ ُّ
ف ََم وَ افَقَ ُحكْ مُ هُ ُحكْ مَ الْكِ ت ِ

ْت إِنْ كَ انَ
اك أَرَ َأي َ
ْت فِدَ َ
ْتُ :ج ِعل ُ
الس َّن ِة وَ وَ افَقَ الْعَ امَّ ةَُ .قل ُ
َاب وَ ُّ
ُحكْ مُ هُ ُحكْ مَ الْكِ ت ِ

َبيْنِ مُ وَ افِق ًا لِلْعَ امَّ ِة
الس َّن ِة وَ وَ َجدْ نَا أ ََحدَ ْال َ َ
َاب وَ ُّ
ا ْل َفقِيهَ انِ عَ رَ فَا ُحكْ مَ هُ مِنَ الْكِ ت ِ
َف الْعَ ا َّم َة ف َِف ِ
يه الرَّ َشاد.)1(...
َبيْنِ يُؤْ َخذُ ؟ قَالَ  :مَا َخال َ
وَ ْال َخرَ ُمَالِف ًا َلُمْ بِأ َِّي ْال َ َ

الثانية :رواية زرارة .
«روى العالمة (قدست نفسه) مرفوع ًا إىل زرارة بن أعني قال سألت الباقر

( )فقلتُ :جعلت فداك يأيت عنكم اخلربان أو احلديثان املتعارضان فبأهيام آخذ؟
فقال :يا زرارة ُخذ بام اشتهر بني أصحابك و دع الشاذ النادر .فقلت :يا سيدي
إهنام معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم؟ فقال ( :)خذ بقول أعدهلام عندك

و أوثقهام يف نفسك .فقلت :إهنام معا عدالن مرضيان موثقان؟ فقال :انظر إىل ما

وافق منهام مذهب العامة فاتركه و خذ بام خالفهم فإن احلق فيام خالفهم .فقلت:

ربام كانا مع ًا موافقني هلم أو خمالفني فكيف أصنع؟ فقال :إذن فخذ بام فيه احلائطة
لدينك و اترك ما خالف االحتياط .فقلت :إهنام مع ًا موافقان لالحتياط أو خمالفان

له فكيف أصنع؟ فقال ( :)إذن فتخري أحدمها فتأخذ به و تدع اآلخر(.)2

 .1الكليني  -الكايف :ج 1ص  :67باب اختالف احلديث ح .10

 .2عوايل الآليل ج  4صفحة  :133حديث رقم – 229 :دار سيد الشهداء للنرش .
.........................................................
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أي ٍ
خرب ُيالف إمجاع الشيعة ومشهورهم وكان
نستنتج من هذين النصني أنّ ّ

شاذ ًا نادر ًا موافق ًا للعامة يُرتك وال يُؤخذ به ،هذا من ناحية التأصيل ،وأما تطبيق

هذه القاعدة عىل ما نحن فيه (أعني رواية الطويس يف كتاب الغيبة) فاملطلب الثاين
متكفل ِ
ببيان ذلك .
والوجه يف يف حجية اخلرب املجمع عليه هو أفادته العلم ومن ث ََّم خيرج من

أخبار اآلحاد وقد أوضح نفس الشيخ الطويس(قدس رسه) ذلك يف مقدمة كتابه
(اإلستبصار فيام اختلف من األخبار) قائالً:

«واعلم إن األخبار عىل رضبني :متواتر وغري متواتر ،فاملتواتر منها ما أوجب

العلم فام هذا سبيله جيب العمل به من غري توقع شئ ينضاف إليه وال أمر يقوى

به وال يرجح به عىل غريه ،وما جيري هذا املجرى ال يقع فيه التعارض وال التضاد
فرضب
ٌ
يف أخبار النبى ( )واألئمة ( )وما ليس بمتواتر عىل رضبني:

منه يوجب العلم أيضاً ،وهو كل خرب تقرتن إليه قرينة توجب العلم ،وما جيري
هذا املجرى جيب أيض ًا العمل به ،وهو الحق بالقسم األول ،والقرائن أشياء

كثرية منها :أن تكون مطابقة ألدلة العقل ومقتضاه ،ومنها :أن تكون مطابقة

لظاهر القرآن :إما لظاهره أو عمومه أو دليل خطابه أو فحواه ،فكل هذه القرائن

توجب العلم وخترج اخلرب عن حيز اآلحــاد وتدخله يف باب املعلوم ،ومنها:
ال أو فحوى أو عموماً،
أن تكون مطابقة للسنة املقطوع هبا إما رصحي ًا أو دلي ً
ومنها :أن تكون مطابقة ملا أمجع املسلمون عليه ،ومنها :أن تكون مطابقة ملا

أمجعت عليه الفرقة املحقة فإن مجيع هذه القرائن خترج اخلرب من حيز اآلحاد

وتدخله يف باب املعلوم وتوجب العمل به .)1(»...

 .1الطويس _ االستبصار فيام اختلف من األخبار ،ج1ص :4مطبعة النجف األرشف .
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النقطة الثانية :انطباق القاعدة على ذيل رواية الطوسي!
غنى عن بيان كون (الشيعة اإلمامية اإلثني عرشية) حيرصون
أحسب أننا يف ً
اإلمامة والوصاية واخلالفة باثني عرش إمام ًا بعد النبي اخلاتم حممد بن عبد اهلل
(صىل اهلل عليه وعليهم) ال غري فإنه أوضح من الشمس وأبني من األمس،
ويكفي منبه ًا عىل ذلك أنّه صار اسم علَمٍ خاص هبم ينرصف إليهم دون سواهم
يعرف هذا حتى الصبيان !
وبالرجوع لرواية الطويس وللمقطع األخري حتديد ًا وعىل ضوء فهم أمحد
اسامعيل هلذا املقطع سنكون أمام تناقض صارخ بني العقيدتني :بني عقيدة الشيعة
التي تقيض بحرص األئمة باثني عرش وبني عقيدة من مرق عنهم وتعدى إىل إمامة
ثالث عرش فصاعد ًا .
وما نريد قوله هنا بإجياز هو أنّ ذيل رواية الطويس قد اشتمل عىل األوصاف
التي جائت يف القاعدة املتقدمة املستنبطة مما ورد عن أهل البيت ( )ومن
هذه الناحية فهي خمالفة ملا أمجعت الشيعة عليه طُ رّ ًا دون أدنى ريب ،ومن هذه
الناحية وصفها األعالم بالشذوذ واملخالفة للمشهور وأهنا عامية ،وإليك البيان
ٍ
بيشء من التفصيل:
1ـ (موقف الطويس من مضمون الرواية)
يتضح رأي الشيخ الطويس (460هـ) من روايته حمل البحث ،يف نفس املصدر
الذي رواها فيه (كتاب الغيبة) فمام قاله..«:فأمَّ ا من قال :إن للخلف ولد ًا وأن
األئمة ثالثة عرش ،فقوهلم يفسد بام دللنا عليه من أن األئمة ( )اثنا عرش،
فهذا القول جيب إطراحه ،عىل أن هذه الفرق كلها قد انقرضت بحمد اهلل ومل يبقَ
قائل يقول بقوهلا ،وذلك دليل عىل بطالن هذه األقاويل»(.)1
ٌ
 .1الطويس _الغيبة ص .228
.........................................................
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وهبذا يتبني لنا رسّ نقل الشيخ الطويس(قدس رسه) هلذه الرواية وإدراجها

تنص اىل األئمة اإلثني عرش بأسامئهم وحاصله
ضمن األحاديث املتواترة التي ُّ

ّأنا اشتملت عىل ذكر أسامء األئمة اإلثني عرش مجيعاً ،وعليه:

فام يقال عن الطويس من أنّه حكم عىل الرواية بالتواتر خترّ ص واضح وتلبيس

للنص عىل األئمة اإلثني
ِّ
الئح ،فإن احلكم بالتواتر إنام هو عىل األخبار املشتملة

عرش بأسامئهم ابتدا ًء من أمري املؤمنني عيل وانتها ًء بإمام زماننا املهدي (صلوات
اهلل عليهم أمجعني) ،وال يشمل هذا احلكم ما جاء يف آخر اخلرب ،لذا فرّ ق احلر
العاميل بني ذيل خرب الطويس فنفى عنه احلجية بينام َحكَ مَ بحجية ما جاء فيها من

النص عىل األئمة اإلثني عرش ،ولنفس القاعدة :األخذ بام وافق روايات اخلاصة

النص عىل
وترك املخالف ،فقال « :فال حجة فيه يف هذا املعنى ،وإنام هو حجة يف ِّ
اإلثني عرش ،ملوافقته لروايات اخلاصة  »...وستأيت تتمة كالمه.

2ــ (النباطي :الرواية شاذة)

قال الشيخ زين الدين النباطي البيايض (877هـ):
«أسند الشيخ أبو جعفر الطويس برجاله إىل عيل( )أن النبي ( )عند

وفاته أمىل عليه وصيته ويف بعضها سيكون بعدي إثنا عرش إمام ًا أوهلم أنت ثم عدَّ

كل إىل ابنه قال :ومن بعدهم إثنا عرش مهدياً.
أوالده وأمر أن يسلمها ٌّ

قلت :الرواية باإلثني عرش بعد اإلثني عرش شاذة وخمالفة للروايات الصحيحة

املتواترة الشهرية.)1(»...

 .1النباطي  -الرصاط املستقيم ج 2 :ص. 152 :
28

.........................................................

ٌ
احلسن
جدال
باألحس ِن َ
مع َأمحد َ
َ

3ـ ( املجليس :الرواية خمالفة للمشهور)
العلمة املجليس (1110هـ) الروايات التي تتمحور حول ما
فبعد أن رسد ّ

جيري بعد اإلمام املهدي (صلوات اهلل عليه) بام يف ذلك رواية الطويس يف الغيبة،
علّق عليها يف البحار قائالً:

« هذه األخبار خمالفة للمشهور.)1(»...
4ـ (احلر العاميل :الرواية عامية)
قال احلر العاميل (1104هـ ):
«...وال خيفى أن احلديث املنقول أو ًال من «كتاب الغيبة» من طرق العامة ،فال
النص عىل اإلثني عرش ،ملوافقته لروايات
حجة فيه يف هذا املعنى ،وإنام هو حجة يف ِّ
اخلاصة ،وقد ذَكَ ر الشيخ بعده وبعد ِعدَّ ة أحاديث أنه من روايات العامة ،والباقي
ليس برصيح .وقد تقدم يف احلديث السادس والتسعني من الباب السابق ما هو
رصيح يف أن املهدي ( )ليس له ِ
عقب.)2(»...
إىل هنا عرفنا أنّ الرواية التي نقلها الطويس يف الغيبة املعرب عنها بـ«رواية
الوصية» رواية شاذة وموافقة للعامة وخمالفة للمشهور وملا أمجعت الشيعة عليه
من العرص األول إىل يوم الناس هذا .
ولو ضمننا إىل ذلك القاعدة املستنبطة من مقبولة عمر بن حنظلة وغريها،
نصل اىل نتيجة حتمية تُفيد عدم حجية ما استفيد من الرواية من أنّ لإلمام أبنا ًء
مهديني وحجج ًا معصومني مغايرين يف الذات واحلقيقة ألئمة الشيعة اإلثني

عرش.

 .1املجليس  -بحار األنوار  /جزء  / 53صفحة .148/

 .2احلر العاميل ( -االيقاض من اهلجعة بالربهان عىل الرجعة :ص ) 368
.........................................................
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املطلب الثاني :حصر األئمة بإثين عشر معارض للرواية

إنّ وصف الشيعة باإلثني عرشية جاء نتيج ًة العتقادهم بإثني عرش إماماً،
فعُ رفوا به من حيث اشتامله عىل حتديد عدد اإلئمة واخللفاء بعد النبي ()
وهو مما أتفقت كلمة املسلمني عىل نقله متواتر ًا عن النبي ( )وبصيغ وبيانات
متعددة ،بل إنّ نفس كتاب الغيبة قد تضمن نقل أحاديث يف هذا املعنى قبل أن
حيتج هبا أمحد إسامعيل بخمسة ورقات فحسب وبعدها أيض ًا
يورد الرواية التي ُّ
عب عنه بـرواية
بورقات ال تزيد عىل عرش ،وكُ ُّل ذلك يُبطل دعوته وفهمه ملا ّ
الوصية:
 أما ما ينقضها قبلها ففي نفس الباب يروي الطويس احلديث املعروف بحديثاللوح واملروي يف الكايف أيض ًا ونصه  -واللفظ للطويس  -بسنده عن جابر بن
عبد اهلل األنصاري قال:

(دخلت عىل فاطمة( )وبني يدهيا [لوح فيه] أسامء األوصياء من ولدها،

فعددت اثني عرش إس ًام آخرهم القائم ،ثالثة مـنهم حممد وثـالثة منهـم عيل)(.)1

ينص عىل حقيقة ال مرية فيها وهي أن اإلمام املهدي القائم من آل
فاحلديث ُّ

حممد (صلوات اهلل عليهم امجعني) هو آخر األوصياء ،فامذا يفهم العرب من كلمة

(آخرهم) ؟!

وملاذا وقع برص أمحد وأتباعه ووقعت يدهم عىل تلك الرواية دون هذه ؟ !
 -وأما بعدها :فام رواه الشيخ يف الغيبة أيض ًا بسنده عن اإلمام الصادق (:)

.1الطويس – الغيبة :ص  : 139ح.103
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« ...وأما غيبة عيسى ( )فإن اليهود والنصارى اتفقت عىل أنه قُتل فكَ ذَ هبم

اهلل عز وجل بقوله وَ ما َق َتلُو ُه وَ ما َص َلبُو ُه وَ لكِ نْ ُش ِّب َه َلُمْ  ،كذلك غيبة القائم فإن

األمة ستنكرها لطوهلا فمن قائل يقول إنه مل يولد وقائل يفرتي بقوله إنه ولد
ومات وقائل يكفر بقوله إن حادي عرشنا كان عقي ًام وقائل يمرق بقوله إنه يتعدى

إىل ثالث عرش فصاعداً.)1(»...

والروايات يف هذا املعنى متواترة ،وإنام وقع اختيارنا عىل هذه الرواية باعتبارها

حيتج هبا القوم وإال فثمَ َة
من نفس املصدر والباب الذي وردت فيه الرواية التي ُّ
روايات أخرى صحيحة اإلسناد رصحية يف املراد ،وأدناه خربان للتمثيل دون
قصد احلرص:

 األول :ما رواه العاميل عن الفضل بن شاذان يف كتاب إثبات الرجعة عن حممدبن عبد اجلبار قال:

حب
قلت لسيدي احلسن بن عيل «  :» يا ابن رسول اهلل جعلني اهلل فداك :أُ ُّ

أن أعلم من اإلمام وحجة اهلل عىل عباده من بعدك؟ فقال :إن اإلمام وحجة اهلل
سمي رسول اهلل ( )وكنِيُّه ،الذي هو خاتم حجج اهلل وآخر
ُّ
من بعدي ابني
خلفائه ،قلت :ممن هو يا بن رسول اهلل ؟ قال :من ابنة ابن قيرص ملك الروم أال إنه

سيولد ويغيب عن الناس غيبة طويلة ثم يظهر)(.)2

فالحظ قول االمام العسكري يف إمامنا املهدي (صلوات اهلل عليهم أمجعني)

«خاتم حجج اهلل وآخر خلفائه  »..هل جتد تعبري ًا أرصح منه يف إبطال ادِّعاء
اإلمامة واحلجية وخالفة اهلل يف أرضــه بعد إمــام زماننا املهدي صلوات اهلل

 .1الطويس – الغيبة  :ص .170

 .2احلر العاميل – اثبات اهلداة بالنصوص واملعجزات . 569 / 3
.........................................................
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ْت مَنِ َّاتَذَ إ َِلَهُ هَ وَ ا ُه َأ َف َأن َْت تَكُ ونُ عَ َل ْي ِه
عليه؟! لكن اهلوى وجحود اهلدى :أَرَ َأي َ
ِيل؟!(.)1
وَ ك ً

 الثاين :ما رواه الصدوق بسنده عن ابن نباتة قال:ذات يوم ويده يف يد ولده احلسن وهو يقول
خرج علينا أمري املؤمنني (َ )

خرج علينا رسول اهلل ( )ذات يوم ويدي يف يده هكذا وهو يقول خري اخللق

بعدي وسيدهم أخي هذا وهو إمام كل مسلم وأمري كل مؤمن بعد وفايت أال

ري اخللق بعدي وسيدهم ابني هذا وهو إمام كل مسلم وأمري كل
وإين أقول إن خ َ
مؤمن بعد وفايت أال وإنه سيُظلم بعدي كام ُظلمت بعد رسول اهلل ( )وخري

اخللق وسيدهم بعد احلسن ابني أخوه احلسني املظلوم بعد أخيه املقتول يف أرض
ٍ
كرب وبالء أال إنه وأصحابه من سادات الشهداء يوم القيامة ومن بعد احلسني
تسعة من ُصلبه خلفاء اهلل يف أرضه وحججه عىل عباده وأمناؤه عىل وحيه وأئمة
املسلمني وقادة املؤمنني وسادات املتقني تاسعهم القائم الذي يمأل اهلل عز وجل به

ال بعد جورها وعل ًام بعد جهلها والذي بعث أخي
األرض نور ًا بعد ظلمتها وعد ً

حممد ًا بالنبوة وخصني باإلمامة لقد نزل بذلك الوحي من السامء عىل لسان روح
األمني جربئيل ( )ولقد سئل رسول اهلل ( )وأنا عنده عن األئمة بعده فقال

للسائل:

السام ِء ِ
ورب الليايل واأليام والشهور إنّ
ذات ال ُْبُوجِ إنّ عددهم بعدد الربوج ُّ
وَ َّ

عددهم كعدة الشهور .

فقال السائل فمن هم يا رسول اهلل ؟

[.1الفرقان. ]43 :
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فوضع رسول اهلل ( )يده عىل رأيس فقال :أوهلم هذا وآخرهم املهدي

من واالهم فقد واالين ،ومن عاداهم فقد عاداين ،ومن أحبهم فقد أحبني ،ومن

أبغضهم فقد أبغضني ،ومن أنكرهم فقد أنكرين ،ومن عرفهم فقد عرفني هبم
حيفظ اهلل عز وجل دينه ،وهبم يعمر بالده وهبم يرزق عباده ،وهبم ينزل القطر من
السامء ،وهبم خترج بركات األرض ،وهؤالء أوصيائي وخلفائي وأئمة املسلمني
وموايل املؤمنني(.)1

معنى يف انحصار اإلمامة والوصاية واخلالفة
ً
وغريها من األحاديث املتواترة

واحلجية بإثني عرش إماماً ،أوهلم أمري املؤمنني عيل وآخرهم احلجة بن احلسن

املهدي (صلوات اهلل عليهم أمجعني) وما تقدم نامذج فحسب ،وإال فإن استقصائها

خص بعض األعالم بالتأليف ما دلّ عىل
ومجعها يستدعي تصنيف ًا مستقالً ،وقد ّ
النص عىل األئمة
إمامة اإلثني عرش وأسامئهم وعددهم نظري( :كفاية األثر يف ِّ
اإلثني عرش) ألبى القاسم عيل بن حممد بن عىل اخلزاز القمي الرازي (من أعالم

القرن الرابع) وكتاب( :إثبات اهل ُداة بالنصوص واملعجزات) تأليف احلر العاميل

(1104هـ) وغريمها.

من ثمَّ فعقيدة حرص اإلمامة بإثني عرش عند الشيعة ثابتة جزم ًا وهي تقطع

دابر أي خترص يزعم وجود خليفة وويص وحجة هلل تعاىل زيادة عىل اإلثني عرش

إمام ًا .

***

 .1كامل الدين ومتام النعمة ج  /1ص  260الباب 24 :حديث.5 :
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حديث االثين عشر عند السنة متفق عليه .
وما عند السنة ال يقل عام لدى الشيعة فحديث اإلثني عرش إماما أو خليفة

أو أمري ًا من األحاديث التي رواها البخاري ومسلم ،ومن ثمّ فهو حديث متفق

عليه(:)1

أما البخاري فأخرجه يف :باب االستخالف ،قالَ :حدَّ َثنِي ُمَمَّ دُ ب ُْن ا ُمل َثنَّى،

ِكَ ،سمِعْ ُت َجابِرَ بْنَ َسمُ رَ ةَ ،قَالَ َ :سمِعْ ُت
َحدَّ َثنَا غُ نْدَ رٌ َ ،حدَّ َثنَا ُشعْ بَةُ  ،عَ نْ عَ ْب ِد املَل ِ

هلل عَ َل ْي ِه وَ َسلَّمَ ) ،يَقُ ولُ :
(ص َّل ا ُ
ال َّنب َِّي َ

ش أ َِمريًا» َفقَالَ كَ لِمَ ًة َ ْل أَسْ مَ عْ هَ اَ ،فقَالَ أ َِب :إِنَّهُ قَالَ « :كُ ُّلهُ مْ ِمنْ
«يَكُ ونُ ا ْثنَا عَ َ َ
قُرَ يْشٍ»(.)2

ْش]
َّاس َتبَعٌ لِقُ رَ يْشٍ ،وَ ْال َِلفَةُ ِف قُرَ ي ٍ
َاب الن ُ
وأما مسلم فوضع له باب ًا سامه [ :ب ُ
وخرّ ج فيه احلديث عن جابر بن َسمُ رة أيض ًا بستة أسانيد ،أحدها قوله:
ِيدَ ،حدَّ َثنَا َجرِيرٌ  ،عَ نْ ُح َص ْ ٍ
«حدَّ َثنَا ُق َت ْيبَةُ ب ُْن َسع ٍ
ي ،عَ نْ َجابِ ِر بْنِ َسمُ رَ ةَ ،قَالَ :
َ

ال ْيثَمِ الْوَ اسِ طِ ُّي،
وحدَّ َثنَا ِرفَاعَ ةُ ب ُْن ْ َ
هلل عَ َل ْي ِه وَ َسلَّمَ ) يَقُ ولُ  :ح َ
(ص َّل ا ُ
َسمِعْ ُت ال َّنب َِّي َ
وَ ال َّلف ُْظ لَهُ َ ،حدَّ َثنَا َخالِدٌ يَعْ نِي ابْنَ عَ ْب ِد اهللِ الطَّ َّحانَ  ،عَ نْ ُح َص ْ ٍ
ي ،عَ نْ َجابِ ِر بْنِ
 .1قال حممد صالح العثيمني (1421هـ ) :األحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم ،تعترب أصح
األحاديث ،فمث ً
ال يف بلوغ املرام يقول احلافظ عقب احلديث :متفق عليه ،يعني رواه البخاري
ومسلم (.رشح املنظومة البيقونية يف مصطلح احلديث ،صفحة  41نرش :دار الثريا للنرش ،الطبعة
الثانية 1423 :هـ 2003 -م ) .
 .2البخاري  -اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل وسننه وأيامه (صحيح
البخاري ) ج :ص :حديث ،7222 :حتقيق :حممد زهري بن نارص النارص ،النارش :دار طوق النجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي) الطبعة :األوىل1422 :هـ ،رشح
وتعليق د .مصطفى ديب البغا أستاذ احلديث وعلومه يف كلية الرشيعة  -جامعة دمشق .
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هلل عَ َل ْي ِه وَ َسلَّمَ ) ،فَسَ مِعْ تُهُ يَقُ ولُ :
(ص َّل ا ُ
ْت مَعَ أ َِب عَ َل ال َّنب ِِّي َ
َسمُ رَ ةَ ،قَالَ  :د ََخل ُ
ش َخلِي َفةً»
ض فِيهِمِ ا ْثنَا عَ َ َ
المْرَ َل َي ْنق َِض َحتَّى يَمْ ِ َ
«إِنَّ هَ ذَ ا ْ َ

ْت ِل َِب :مَا قَالَ ؟ قَالَ « :كُ ُّلهُ مْ ِمنْ
قَالَ  :ثُمَّ تَكَ لَّمَ بِكَ َل ٍم َخف َِي عَ َلَّ ،قَالَ  :فَقُ ل ُ
قُرَ يْشٍ»(.)1

 .1مسلم النيسابوري -املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل ( صحيح
مسلم) حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،النارش :دار إحياء الرتاث العريب -بريوت.
.........................................................
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املطلب الثالث :أضواء على منت رواية الطوسي

ٍ
شطر من املقاطع التي وردت يف رواية
يف هذه املطلب سنُسلط الضوء عىل
الطويس ونقف عند بعض ُجلها ،ثم نعلق عليها بام يتناسب معها ،األمر الذي
ال يف ذهن القارئ الكريم ،فال بأس هنا بتكرار
يستدعي حضور متن الرواية كام ً
رسد متنها فحسب:
«قال رسول اهلل ( - )يف الليلة التي كانت فيها وفاته  -لعيل ( :) 
يا أبا احلسن :أحرض صحيفة ودواة ،فأمال رسول اهلل ( )وصيته حتى
انتهى إىل هذا املوضع فقال :يا عيل :إنه سيكون بعدي إثنا عرش إمام ًا ومن بعدهم
إثنا عرش مهدياً ،فأنت يا عيلُّ أول اإلثني عرش إمام ًا سامك اهلل تعاىل يف سامئه:
علي ًا املرتىض ،وأمري املؤمنني ،والصديق األكرب ،والفاروق األعظم ،واملأمون،
ٍ
ألحد غريك .
واملهدي ،فال تصح هذه األسامء
يا عيل :أنت وصيي عىل أهل بيتي حيهم وميتهم ،وعىل نسائي :فمن ثبّـتها
برئ منها مل ترين ومل أرها يف عرصة القيامة ،وأنت
لقيتني غداً ،ومن طلقتها فأنا ٌ
خليفتي عىل أمتي من بعدي .
رب الوصول ،فإذا حرضته الوفاة
فإذا حرضتك الوفاة فسلمها إىل ابني احلسن ال ِّ

فليسلمها إىل ابني احلسني الشهيد الزكي املقتول ،فإذا حرضته الوفاة فليسلمها إىل

ابنه سيد العابدين ذي الثفنات عيل ،فإذا حرضته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد
الباقر ،فإذا حرضته الوفاة فليسلمها إىل ابنه جعفر الصادق ،فإذا حرضته الوفاة

فليسلمها إىل ابنه موسى الكاظم ،فإذا حرضته الوفاة فليسلمها إىل ابنه عيل الرضا،
فإذا حرضته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد الثقة التقي ،فإذا حرضته الوفاة فليسلمها
إىل ابنه عيل الناصح ،فإذا حرضته الوفاة فليسلمها إىل ابنه احلسن الفاضل ،فإذا
حرضته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد املستحفظ من آل حممد (. )
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فذلك اثنا عرش إماما ،ثم يكون من بعده اثنا عرش مهديا( ،فإذا حرضته الوفاة)

فليسلمها إىل ابنه أول املقربني ،له ثالثة أسامي :اسم كإسمي واسم أيب وهو عبد

اهلل وأمحد ،واالسم الثالث :املهدي ،هو أول املؤمنني »انتهى .

أقول :يف متن هذه الرواية عرشة مقاطع نُعلِّق عليها توضيح ًا أو إشكاالً:

.........................................................
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املقطع األول[ :يف الليلة اليت كانت فيها وفاته]
تُشري األحاديث املعتربة لدى الفريقني إىل أنّ النبي األعظم همَّ قبل وفاته أن

يكتب لألمة كتاب ًا ال تضل بعده أبداً ،بَيدَ أنّه حال بينه وبني كتابة ذلك الكتاب

بعض الصحابة وعىل رأسهم عمر بن اخلطاب حني قال مقولته املعروفة « :هجر
رسول اهلل ...أو ما له أهجر »...؟! أو رديفتها« :إنّ النبي غلبه الوجع ،وعندنا
كتاب اهلل حسبنا».

رفت الحق ًا بـ (رزية اخلميس) ،ومنشؤها ابن عباس فقد
وهي احلادثة التي عُ ْ

كان يقول :الرزية كُ ُّل الرزية ما حال بني رسول اهلل وبني كتابه ،وكان يقول أيضاً:
يوم اخلميس وما يوم اخلميس ،ويمكن مراجعة تفاصيل هذه الرزية يف املجامع
احلديثية الصحيحة عند أهل السنة(.)1

وتتفق املصادر عىل أنّ هذه احلادثة وقعت يوم اخلميس وقبل وفاته ()

هم بكتابته ،غري أنّ مصادر الشيعية احلديثية
بثالثة أيام ودون أن يكتب النبي ما َّ

تشتمل عىل أكثر من نص يشري إىل أنّه ( )استطاع بعد تلك الرزية أن يكتب
وصيته وحتديد ًا ليلة اإلثنني وكان وصيه فيها أمري املؤمنني(.)

وزبدة القول :إنّ النبي ( )مُ نع من كتابة الوصية يوم اخلميس لكنّه كتبَها

ليلة اإلثنني وهي الليلة املقصودة بـ(الليلة التي كانت فيها وفاته) فإنّ وفاته كانت

يوم اإلثنني كام هو معلوم .

هذا وقد يتوهم أنّ الوصية ليلة الوفاة أمرٌ الزم لقوله تعاىل:كُ ت َِب عَ َليْكُ مْ إِذَا

ض أ ََحدَ كُ مُ الْ َوْ ُت إِنْ تَرَ َك َخ ْيًا الْوَ ِصيَّةُ [ البقرة ]180 :لكنه توهمٌ فاسد فإنّ
َح َ َ
 .1راجع مثال :صحيح البخاري ح  114و 4432و 5669و .7366
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التقييد الوصية بحضور املوت لبيان آخر ظرف زماين يمكن لإلنسان أن يويص

فيه ،وسيأيت تفصيل الكالم عن هذه النقطة يف املبحث الثاين.

املقطع الثاني [ :أحضر صحيفة ودواة ،فأمال رسول اهلل وصيته ]
واجب
ٌ
أقول :ال يتصور من هذا املقطع أو غريه أنّ تدوين الوصية وكتابتها

رشعي ،فمضاف ًا إىل عدم قيام الدليل عىل لزوم الكتابة ،فإنّ مما ال ريب فيه أنّ إمامة
أهل البيت( )تثبت بحديث الدار والغدير والثقلني وغريها من النصوص
املتواترة التي يستدل هبا الشيعة تبع ًا ألئمتهم عىل إمامة أهل البيت( )و
يصدق عليها ّأنا وصية النبي( )بأهل البيت( )مع ّأنا مل تكتب من قبل

رسول اهلل( )أو بإمالئه ،وسيأيت تفصيل ذلك الحق ًا .

وتنقسم مضامني الروايات التي تشري إىل وصية رسول اهلل ( )إىل قسمني:
أوالً :فقسم يشري إىل وصيته اخلاصة ألهل بيته ،وفيها بيان ما سيجري عىل األئمة
وما يفعلونه وال يفعلونه ،وعليها خواتيم يفتح ُ
كل إمام اخلاتم اخلاص به ويعمل
عىل طبقه ،وال يعلم بكل تفاصيلها أحد غريهم (ّ )إل بمقدار ما افصحت

وأنا ال تتضمن تكليف ًا لعامة األمة ،وقد ّبوب الكليني يف الكايف
عنه األخبار ،كام ّ
[أن االئمة ( )مل يفعلوا شيئ ًا وال يفعلون إال بعهد من اهلل عزوجل
باب ًا عنوانهّ :

ٍ
وأمر منه ال يتجاوزونه] وذكر فيه أحاديث تشري إىل هذا املضمون( )1فمام جاء يف
أول حديث من هذا الباب «فقال جربئيل ( :)يا حممد هذه وصيتك يف ُامتك
عند أهل بيتك  »...ويف لفظ آخر «هذه وصيتك يف ُامتك إىل أهل بيتك»( )2وال
ختفى داللة هذا التعبري عىل ما نحن فيه ،فلم يقل :هذه وصيتك إىل أمتك يف أهل
 .1الكايف .412/1

.2النعامين – الغيبة ص .52
.........................................................
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بيتك ،لتكون وصية عامة لسائر األمة يويص فيها النبي أمته بأهل بيته كام مقتىض
مضمون القسم الثاين .
ثانياً :وقسم آخر :وهو ما اشتمل عىل نقل مضمون وصيته ( )ليلة وفاته
لعموم أمته لتأمن به من الضالل لو امتثلت له ،وهو ما أراد كتابته يوم اخلميس
وحال دونه ما مر عليك وال دليل عىل اندراج رواية الطويس حتت هذا القسم ،بل
ٍ
ٍ
شاهد ملا أراد كتابته
سابق عىل كتاب الغيبة تُعَ د أوضح
ثَمَ ة رواية وردت يف مصدر
النبي ليلة وفاته وخري ما يمثل وصيته ألمته العاصمة هلم من الضالل ،أعني هبا
نصها يف املبحث الثاين .
رواية سليم بن قيس اهلاليل يف كتابه وسيأيت ُّ
وما نودُّ قوله باجياز هو :إنّ رواية الطويس ليست اخلرب الوحيد الذي ورد فيه
وصية رسول اهلل ليلة وفاته ،وانتظر مزيد بيان هلذا اجلانب الحق ًا عند املقارنة بينها
وبني رواية كتاب سليم بن قيس اهلاليل يف املبحث الثاين إن شاء اهلل تعاىل ،كام ّأنا
مل تشتمل عىل ما جيعلها داخلة يف القسم الثاين بحيث تغدو وصية اهلل ألمته .
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املقطع الثالث [ :حتى انتهى إىل هذا املوضع ]..
يف سياق املجاراة مع البرصي وعىل قاعدة اإللزام يأيت التعليق عىل هذا املقطع

فنقول:

طعن أمحد اسامعيل يف كتابه( :الوصية املقدسة الكتاب العاصم من الضالل)
نص متواتر عن النبي( )عرفه املسلمون ِعرب التأريخ حني َحكم فيه عىل
بأعظم ٍّ
حديث الثقلني باإلمجال !!

وقد أوضح املعلق وجه هذا احلكم بالقول:
ُبي
«حث النبي يف حديث الثقلني عىل التمسك بكتاب اهلل والعرتة ،ولكن مل ي ِّ
َّ

أسامء األوصياء من عرتته ،ولذا فاحلديث جممل من هذه الناحية»(.)1

ولَعَ مري إنّ الرجل هنا قد حفر مَهْ وا ًة لكنه وقع فيها ،ذلك أنّ األوىل باإلمجال

والتشابه هو روايته ذات الناقل الواحد واملجاهيل اخلمسة واملعارضة بام تواتر
نقله من حرص األئمة باثني عرش واألهم من ذلك هنا هو نقصان متنها:

ثم فنفس ميزان ثلب حديث الثقلني
أوالً :عدم بياهنا ألسامء املهديني !! ومن ّ
باإلمجال وارد عىل رواية الطويس ،بل وبنحو أقوى كام ال خيفى عىل القارئ

اللبيب ،هذا لو ُسلم عدم بيان أسامء األوصياء من العرتة وسيأيت اثبات

بطالنه !

 .1الوصية املقدسة الكتاب العاصم من الضالل ص 30وأكّده مرة أخرى ص ،31تعليق :عالء
السامل.
.........................................................
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ثاني ًا :لظاهر هذا املقطع الثالث [ حتى انتهى إىل هذا املوضع  ]..الذي يفيد ّ
أن
ٍ
شطر من وصية رسول اهلل ( )ومن َث َّم
الرواية برمتها ال تفصح إال عن
فهي ليست الوصية الكاملة .

أي النصني أوىل باإلمجال ؟!!
فيا عقالء الدنياُّ :
املقطع الرابع[:ومن بعدهم إثنا عشر مهديًا..ثم يكون من بعده إثنا عشر
مهديًا]
هذا املوضع يدل عىل أنّ وجود املهديني مرهون بظهور متام عدة اإلثني عرش

إمام ًا واستفادة ذلك من كلامت ثالث:

1ـ ومن بعدهم :أي ومن بعد األئمة اإلثني عرش ،وهو رصيح يف الداللة عىل
مرحلة املهديني من حيث انتهاء مرحلة األئمة اإلثني عرش .

2ـ ثم :فهي حرف عطف يفيد الرتتيب والرتاخي كام هو واضح .
3ـ يكون من بعده :وهو واضح يف املطلوب .

فهل قامت دولة اإلمام وظهر ،ليُصار بَعدَ ذلك للحديث عن املهديني بعد

ال ؟! هذا لو كانت حقيقتهم خمتلفة
اإلمام املهدي(عج) أو نُكلَّف بمعرفتهم أص ً

عن األئمة كيف وسيأيت أنّ أحد حمامل الرواية أنّ ذوات املهديني اإلثني عرش هي
نفس ذوات األئمة اإلثني عرش( )يف الرجعة ؟!
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املقطع اخلامس [ :مساك اهلل تعاىل يف مسائه :عليًا املرتضى ،وأمري املؤمنني،
والصديق األكرب ،والفاروق األعظم ،واملأمون ،واملهدي ،فال تصح هذه األمساء
ألحد غريك ]
يف هذا الشطر من الرواية إشكال يتبني باإللتفات إىل األمور التالية:
أوالً :أحد األسامء املستعملة يف شخص أمري املؤمنني هو «املهدي» وهذا

بحدِّ ذاته ال إشكال فيه ،فال شك يف أنّ مجيع األئمة «مهديون» بل ورد مثل هذا

اإلستعامل يف األخبار.

ينص عىل عدم صحة استعامل ما اطلق فيه من
ثانياً :يتضمن املقطع ُحك ًام ُّ

أسامء عىل غري أمري املؤمنني( )وهو ُحكم يشمل مجيع األسامء بام يف ذلك
«املهدي» فإنّ اجلمع املحىل باأللف والالم أعني لفظ«األسامء» يف النص أعاله

يفيد العموم والشمول ،،وهو حكمٌ وجيه يف تلكم األسامء الواردة يف املقطع

سيام «أمري املؤمنني والصديق األكرب والفاروق األعظم» ولكنّه مشكل يف األخري،
وبيانه يف األمر الثالث .

ثالثاً :من البدهيي جد ًا أنّ هذا اإلسم «املهدي» يُطلق ويُستعمل يف غري أمري

املؤمنني( )سيام يف إمامنا الثاين عرش ( )بل نفس الرواية استعملته يف غري
األمري إذ جاء يف آخرها« :له ثالثة أسامي :اسم كإسمي واسم أيب وهو عبد اهلل

وأمحد ،واالسم الثالث :املهدي».

فيقع التنايف بني صدر اخلرب وبني آخره !
اللهم إال أن يدفع هذا التنايف بتخصيص عموم احلكم ،بيانه إمجاالً:

ٍ
واحد من أئمة أهل البيت( )باملهدي
حيث أنّا علمنا صحة تسمية كُ لِّ

من األخبار بل ومن نفس هذا اخلرب أيضاً ،وعلمنا أيض ًا من النصوص األخرى
.........................................................
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اختصاص تلكم األسامء «ما خال املهدي» باإلمام عيل بن أيب طالب ( )من
ٍ
حينئذ ختصيص
قبيل ما دلّ عىل أنّ التسمية بـأمري املؤمنني خاصة به ،فيحتمل
ٍ
ألحد غريك» ويكون مفاده :وال
احلكم الوارد يف الرواية« :وال تصح هذه األسامء
ٍ
ألحد غريك.
تصح هذه األسامء ـ ما عدا املهدي ـ

املقطع السادس[ :يا علي :أنت وصيي على أهل بييت  ،...وعلى نسائي من ثبّتها
لقيتين غداً ،ومن ّ
طل ْق َتها فأنا بريء منها ،مل ترني ومل أرها يف عرصة القيامة]...
ومورد التعليق هو اجلزء الثاين من املقطع ،ومفاده قضيتان:

كل واحدة من نساء النبي ( )ث ّبتَها أمري املؤمنني عيل ( )ومل
األوىل :إنّ َّ

فإنا ستلقى النبي ( )يوم القيامة .
يط ّلقْها ّ

كل من طلّقها أمري املؤمنني ( )فالنبي ( )بريءٌ منها.
الثانيةَّ :
وقد ورد يف األخبار ما يشري إىل أنّ علي ًا ( )طلّق عائشة بنت أيب بكر يوم

اجلمل ،ولكنّه مل يرد يشء من هذا يف حفصة بنت ابن اخلطاب ،وعليه فتدخل
حفصة يف القضية األوىل من مفاد هذا املقطع وتكون مشمولة بقوله« :من ثبتها

لقيتني غداً »..مع أنّ حال املرأتني واحدٌ عند الشيعة كام ال خيفى! ويمكن أن

يكون هذا أمارة عىل ما سبق نقله عن احلر العاميل من كون الرواية عامية ،من

حيث أهنم يؤمنون بأنّ زوجاته ( )يرافقْنه يف اآلخرة!
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املقطع السابع[:فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل إبنه أول املقربني]

هذا املقطع لوحده كفيل بإبطال دعوة أمحد إسامعيل ،ذلك أنّه ينص عىل أنّ
املهدي األول يستلم مقاليد اإلمامة بعد اإلمام الثاين عرش احلجة بن احلسن ()
فيام لو حرضته الوفاة ،وببيان أدق وأحكم:
إنّ اجلملة أعاله قضية رشطية هلا رشط ٌ ومرشوط ،ومعلوم أنّ املرشوط عدم
عند عدم رشطه ،وبيان ذلك بمثال ثم نطبقه عىل ما نحن فيه:
أما املثال البياين فقولنا( :إذا أذن املؤذّن فصل) فإهنا مجلة رشطية هلا رشط وهو
األذان وهلا مرشوط وهو الصالة ،وهي عدم وال تقع صحيحة ما مل يتحقق رشطها
أعني أذان املؤذن ودخول الوقت الرشعي للصالة .
وأمــا تطبيق ذلــك عىل ما نحن فيه فنقول :إنّ مجلة «إذا حرضته الوفاة
فليسلمها »...هلا رشط ومرشوط:
حرضت الوفاة لإلمام املهدي بن احلسن (صلوات اهلل
ْ
أما رشطها فهو :إذا

عليه).

وأما مرشوطها فهو :فليسلّم اإلمام املهدي اإلمامة إىل إبنه ،فال تَسلُّم وال
ٍ
ألحد قبلَ أن حترض الوفا ُة اإلمامَ املهدي ( ،)وال أراين ومَنْ
تَسليم وال إمامة

ثبت عىل القول بامامته ذلك اليوم !

أن احلر العاميل احتمل تصحيف كلمة «ابنه» ّ
 .1جتدر اإلشارة إىل ّ
وأن أصلها «أبيه» قائالً :وما تضمنه
احلديث املروي يف «كتاب الغيبة» أو عىل تقدير تسليمه يف خصوص االثني عرش بعد املهدي
( )ال ينايف هذا الوجه ،الحتامل أن يكون لفظ ابنه تصحيفا ،وأصله أبيه بالياء آخر احلروف،
ويراد به احلسني ( )ملا روي سابقا يف أحاديث كثرية من رجعة احلسني ( )عند وفاة املهدي
( )ليغسله ( اإليقاض من اهلجعة ص ،)404كام ّ
وردت بصيغة «أول
أن عبارة «أول املقربني»،
ْ
املؤمنني» يف خمترص بصائر الدرجات (ص ) 40للحسن بن سليامن احليل .
.........................................................
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ين الطَّ لْعَ َة الرَّ شيدَ ةَ ،وَ الْغُ رَّ َة ْالَميدَ ةَ ،وَ اكْ ُحلْ ناظِ ري بِنَظْ رَ ة منِّي ا ِ َليْه،
« اللّهُ مَّ أ ِر ِ

ُك يب َم ََّجتَهُ  ,وَ َا ْنفِذْ َامْرَ ُه وَ اشْ دُ ْد
وَ عَ ِّجلْ فَرَ َجهُ وَ َسهِّ لْ َمْرَ َجهُ  ،وَ اَوْ سِ عْ َمنْهَ َجهُ وَ اسْ ل ْ
اَزْ رَ هُ»(.)1

واحلاصل :فإنّ روايــة الطويس التي استدل هبا أمحد البرصي عىل دعوته

وبحسب هذا املقطع منها؛ صارت حجة عليه ال له ،فانقلب السحر عىل الساحر،
واملكر عىل املاكر ،وعىل املارق تدور الدوائر!

املقطع الثامن [ :له ثالثة أسامي :اسم كإمسي واسم أبي وهو عبد اهلل وأمحد،
واإلسم الثالث :املهدي ]

هنا مسألتان:

املسألة األوىل :قد ُي ِ
فهم هذا املقطع ّ
هتافت فيه ،فإنّه من يذكر أن له ثالثة
أن َث َم َة
ٌ

أسامي لكنّه يعدد أربعة:

.1اسم كاسمي :أي حممد .

 .2واسم أيب :وهو عبد اهلل .

 .3وأمحد ،وهذا هو اإلسم الثالث .

 .4واإلسم الرابع :املهدي ،لك ّن الرواية اعتربته اإلسم الثالث!
فيقع التهافت بناء ًا عىل هذا البيان ،فإهنا تذكر أن له ثالثة أسامي يف حني أهنا

عدّ دت أربعة أسامي !

ولكنّ هذا التهافت املدعى غري وارد فإنّه مبتنٍ عىل فهم ِ
غري تام ٍهلذا املقطع،

ومنشأ اخللل فيه جاء من تفسري اسم كإسمي بأن املقصود منها هو حممد وهو
خطأ ،والصحيح هو أمحد كام فرسته نفس الرواية ،وعليه:

 .1مقطع من دعاء العهد.
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فجملة «اسم كإسمي واسم أيب وهو عبد اهلل وأمحد» اشتملت عىل اسمني ال

ثالثة ،مها:

اإلسم األول :أمحد ،وهو املقصود بـ اسم كاسمي
واإلسم الثاين :عبد اهلل ،وهو املقصود بـ اسم أيب

واإلسم الثالث :املهدي .
املسألة الثانيةَ :لِن هذه اإلسامء الثالثة و َمن صاحبها ؟

يتحدد ذلك بتحديد مرجع الضمري له وفيه احتامالن:
األول :إنّه يعود إىل «ابنه» أي إبن اإلمام املهدي ()
الثاين :إنّ مرجع الضمري هو نفس اإلمام املهدي احلجة بن احلسن (،)

فيكون له ثالثة أسامء :أمحد وعبد اهلل ،واملهدي .

وما يرجح الثاين هو ما ورد يف األخبار الرشيفة من أنّ هذه األسامء الثالثة

للمهدي ،وال خيفى أنّ ما ينرصف عند ذكر املهدي هو شخص احلجة بن احلسن
العسكري (صلوات اهلل عليه) من تلك األخبار ما رواه الطويس يف نفس كتاب
الغيبة مكرر ًا بسنده عن حذيفة بن اليامن قال :سمعت رسول اهلل ( )يقول
وذكر املهدي إنه يبايع بني الركن واملقام اسمه :أمحد وعبد اهلل واملهدي ،فهذه

أسامؤه ثالثتها(.)1

وكرره أيض ًا بنفس اإلسناد ص .470
.1الطويس _ كتاب الغيبة صّ 454
.........................................................
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املقطع التاسع [ :هو أول املؤمنني ]
إذا كانت األسامء الثالثة لإلمام املهدي ( )فمن الواضح أن يكون هو

املوصوف بـهذا الوصف «أول املؤمنني» ،فيأيت السؤال عن املقصود هبذا الوصف
؟ وكيف يكون أول املؤمنني من األئمة مع أنّه الثاين عرش منهم ()؟

وجوابه :يمكن أن يكون أول املؤمنني بقضيته وأمره وبدولة العدل اإلهلي

التي ستبدأ مع ظهوره (.)

كام يمكن أن يكون ( )أول املؤمنني املوعودين بالتمكني واالستخالف

َات َليَسْ ت َْخ ِل َفنَّهُ مْ ِف
ال ِ
الص ِ
الل ا َّلذِينَ آ َمنُوا ِمنْكُ مْ وَ عَ ِملُوا َّ
يف قوله تعاىل :وَ عَ دَ َّ ُ
ض.)1(
ْالَرْ ِ

وبكلمة أخــرى :إنّ اإلمــام املهدي( )وإن كــان آخــر إمــام من األئمة

أول املهديني الذين
اإلثني عرش يف فرتة ما قبل ظهور دولة العدل اإلهلي ولكنّه ُّ

سيحكمون يف الدولة املرتقبة وأولّ املؤمنني الذين وعدهم احلق عزّ وجل بأن
يستخلفهم ويُمَ كِّ نهم كام رصّ حت اآلية املتقدمة .

وحيث وصل بنا الكالم إىل ذكر «املهديني» عالو ًة عىل اشتامل رواية الطويس

عىل ذكرهم فلنرصف عنان الكالم لتوضيح املراد من «املهديني» حسبام جاء يف
األخبار وقد عقدنا املطلب اآليت لذلك .

 [ .1النور. ]55 :
48

.........................................................

ٌ
احلسن
جدال
باألحس ِن َ
مع َأمحد َ
َ

املطلب الرابع :من هم املهديون ؟!

تضمنت رواية الطويس االشارة إىل إثني عرش مهدي ًا وهي من هذه اجلهة
تشرتك مع روايــات ُأخرى حتمل نفس اإلشــارة وتُعرف بـ«روايات املهديني»

بفارق أنّ روايتنا هذه هي الوحيدة من بني الروايات املشرية لوصية رسول

اهلل( )املشتملة عىل ذكر املهديني ،وهدف هذا املطلب األساس هو اإلجابة
عىل هذا السؤال:

ما املراد باملهديني أو مَن هم ؟
جيدر بنا قبلَ اإلجابة عن هذا السؤال التأكيد عىل ما سبق بيانه من أننا غري

ال عن
ملزمني بنحو اإلعتقاد التفصييل بام جيري بعد اإلمام املهدي ( )فض ً

اإلعتقاد باملهديني عىل فرض املغايرة بينهم وبني األئمة اإلثني عرش ،نعم ،الالزم

حجج اهلل واألئمة
َ
اعتقاده هو أنّ األرض ال ختلو من قائم هلل بحجة من جهة ،وأنّ
بعد النبي ( )إثنا عرش ال غري من جهة أخــرى ،مضاف ًا إىل اإليــان بعقيدة

الرجعة عموم ًا ورجعة أهل البيت ( )لقيام األدلة التي تفيد اليقني عىل

تلكم العقائد وقد تقدم بعضها وال يسع املقام لعرض التفاصيل ،وعليه وبناء ًا عىل
هذا األصل ،فام نذكره من بيان للمراد من «املهديني» يندرج ضمن إطار املعرفة
النظرية التفصيلية بناء ًا عىل ما ورد يف األخبار ،ولوال الرد عىل الدعاوى الباطلة
ما اضطررنا للدخول يف بيان ذلك ،فإنّ تمَّ البيان و ُأ ِ
حكم وأفاد العلم وانسجم

فالعض بالنواجذ عىل العقائد
ُّ
مع ما قلناه سيام حرص األئمة باثني عرش فبها وإال
مرت .
واألصول الثابتة جزم ًا كالتي ْ

بعد هذه املقدمة نرشع ببيان املقصود من «املهديني» يف األخبار عموم ًا ويف

رواية الطويس عىل وجه التحديد فنقول:

.........................................................
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إنّ «املهديني» هم «األئمة» وذوات املهديني هي عني ذوات األئمة اإلثني عرش
من أهل البيت ،أوهلم عيل وآخرهم املهدي ( ،)ووجه االختالف والتعدد يف
العنوان ( :أئمة – مهديني ) مع أنّ املعنْونَ واحدٌ  ،هو التعدد واالختالف املرحيل
حلياهتم االستخالفية ومالحظة اإلنتقال من شأنيتهم للحكم واستحقاقهم إلقامة
دولة العدل اإلهلي إىل فعلية التصدي للحكم بعد رجعتهم ( ،)وبناء ًا عليه
تكون روايات املهديني مشرية إىل رجعة أئمة أهل البيت( )وكرهتم للدنيا
بعد موهتم من ناحية وإىل ّأنم سيحكمون بعد الظهور الرشيف من ناحية أخرى،
عبوا عن هذا الرأي بعبارات متعددة .
وستأيت كلامت مجلة من العلامء الذين ّ
وبالتحليل نخلص إىل أنّ لإلثني عرش بعد النبي وقبل القيامة مرحلتني:
1ـ ما بعد النبي( )وقبل الظهور اإلمام املهدي ( )وهي مرحلة ما قبل ظهور
دولتهم املرتقبة _ دولة العدل اإلهلي .
وال شك يف ثبوت إمامتهم فيها وإن أزيلوا عن مراتبهم التي رتبهم اهلل فيها ومل

يتصدوا للحكم لكنّ هذا ال خيدش قيد أنمة بإمامتهم فإنّ أبراهيم اخلليل ()
ُك لِلن ِ
إمامٌ بنص القرآن الكريم قَالَ إِ ِّن َج ِ
َّاس إِمَامًا قَالَ وَ ِمنْ ذُ رِّ يَّتِي قَالَ َل
اعل َ
َينَالُ عَ هْ ِدي الظَّ املنيَ  )1(ومل يكن عىل رأس السلطة التنفيذية آنذاك .

وبلحاظ هذه املرحلة ينطبق عنوان «األئمة» عىل أعيان اإلثني عرش (صلوات
اهلل عليهم).
2ـ ما بعد الظهور وقبل قيام القيامة الكربى أي بعد إقامة دولة العدل اإلهلي
وظهور اإلمــام املهدي احلجة بن احلسن العسكري (ّ )
أول املقيمني
واملؤسسني هلا ،وهي مرحلة رجعتهم ( ،)وبمالحظتها ُأطلق عىل
ذوات اإلثني عرش «مهديني».
 .1البقرة :ايه.124:
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واملوجب هلذا البيان للمهدييني هو :وجود السبب املقتيض له ،وانتفاء املانع

منه ،أما املقتيض له فأمران:

 .1الروايات ،وحسبك اثنان منها:
الرواية األوىل :ما رواه الصدوق باسناده عن عبد الرمحن بن سليط قال :قال

احلسني بن عيل بن أيب طالب (:)

«منّا إثنا عرش مهدي ًا أوهلم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،وآخرهم التاسع

من ولدي ،وهو اإلمام القائم باحلق ،حييي اهلل به األرض بعد موهتا ،ويظهر به
دين احلق عىل الدين كله ولو كره املرشكون ،له غيبة يرتد فيها أقوام ويثبت فيها

عىل الدين آخرون ،فيُؤذَون ويُقال هلم« :متى هذا الوعد إن كنّم صادقني»أمَا إنَّ

الصابر يف غيبته عىل األذى والتكذيب بمنزلة املجاهد بالسيف بني يدي رسول

اهلل (.)1(»)

الرواية الثانية :ما رواه الصدوق أيض ًا بسنده عن أيب بصري عن أيب عبد اهلل()

قال سمعته يقول « :منّا إثنا عرش مهدي ًا مىض ستة وبقي ستة يصنع اهلل بالسادس ما
أحب»( )2وغريها من األخبار.

وال خيفى عدم معارضته بل ربام يؤيده ما رواه الصدوق أيض ًا عن أيب بصري

قال :قلت للصادق جعفر بن حممد ( :)يا ابن رسول اهلل إين سمعت من أبيك

( )أنه قال :يكون بعد القائم إثنا عرش مهدي ًا فقال :إنام قال :إثنا عرش مهدياً،
ومل يقل :إثنا عرش إماما ،ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا ومعرفة

حقنا»(.)3

 .1الصدوق _ كامل الدين ص  317ورواه يف عيون أخبار الرضا ج2ص 70ط :مؤسسة األعلمي .
 .2نفس املصدر _ كامل الدين ص .338
 .3نفس املصدر :ص .359

.........................................................
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ذلك أنّ هذا اخلرب يُؤكد عىل أنّ كون اإلثني عرش بعد القائم تقتيض إطالق

وصف «املهديني» عليهم بمالحظة رجعتهم وحكمهم كام أرشنا إليه.

وكوهنم قوم من الشيعة غري ضائروَ إِنَّ ِمنْ ِشيعَ تِ ِه َ ِ
لبْرَ ِ
اهيمَ  )1(إذ يمكن

محله عىل ّأنم شيعة ألمري املؤمنني ( )سيام وقد روي مثل هذا يف سيدي شباب

أهل اجلنة( ،)فقد روى الطربيس يف اإلحتجاج واملجليس يف البحار باختالف
يسري عن اإلمام العسكري( )قال:

قدم مجاعة فاستأذنوا عىل الرضا ( )وقالوا :نحن من شيعة عيل فمنعهم

أيام ًا ثم ملا دخلوا قال هلم :وحيكم إنام شيعة أمري املؤمنني احلسن واحلسني وسلامن
وأبو ذر واملقداد وعامر وحممد بن أيب بكر الذين مل خيالفوا شيئا من أوامره(.)2

وأما نفس أمري املؤمنني ( )فإما لتشيعه للنبي ( )وقد روي عنه أنّه قال:

(أنا عبدٌ من عبيد حممد)( ،)3وإما أنّ وجهه هو التغليب وهو ترجيح أحد الشيئني
َل ا َّلذِينَ
عىل اآلخر يف إطالق لفظه عليه ،نظري ما قيل يف قوله تعاىل :قَالَ الْ َ ُ

َّك يَا ُشعَ ي ُْب وَ ا َّلذِينَ آ َمنُوا مَعَ َك مِنْ قَرْ َيتِنَا أَوْ َلتَعُ ودُ نَّ
اسْ تَكْ َبُوا مِنْ قَوْ ِم ِه َلن ُْخر َِجن َ

(شعيب) يف العود إىل ملَّتهم ،مع أنه مل
ِف ِم َّلتِنَا قَالَ أَوَ لَوْ كُ نَّا كَ ا ِرهِنيَ  )4(فأدخل ُ
قط ،ثم خرَ ج منها وعاد ،تغليب ًا لألكثر( )5فكذا هنا ،فوصف اإلثني عرش
يكن فيها ّ

 [ .1الصافات. ]83 :

 .2الطربيس _ اإلحتجاج ص 237؛ وبحار األنوار ج 22 :ص 330 :خمترص ًا ،وأورده بطوله يف
صفات الشيعة ج 65 :ص.158 :
 .3الكليني _ الكايف  :باب الكون واملكان ،ح  ،5ج  1ص .90
[ .4األعراف.]88 :

 .5أمحد اهلاشمي _ جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع ص .215
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بأنم قومٌ من شيعتنا ترجيح ًا لألكثر وهم األحد
مهدي ًا بمن فيهم أمري املؤمنني ّ

عرش .

 .2تطابق العدد .
من الواضح أنّ العدد إثني عرش قد وقع لكل من األئمة واملهديني ومن ثمَّ

فبني أفراد العنوانني تطابق عددي واخلربان املتقدمان يف األمر األول وكذا رواية
ٍ
شاهد عىل هذا ،ولو ضممنا إليه ما دلّ عىل حرص األئمة
ري
الطويس وغريها خ ُ

واحلجج بإثني عرش وأنّ ثاين عرشهم  -أعني احلجة بن احلسن العسكري ()
 -هو آخرهم وخامتتهم ،نصل إىل قرينة قوية جد ًا تفيد اإلطمئنان بكون األئمة

اإلثني عرش هم نفس (املهديني اإلثني عرش) ال غريهم .

ال
وأما ما يُتوهم من بعض األخبار من كون األئمة واحلجج ثالثة عرش مث ً

كالروايات اخلمسة يف الكايف فإنّه فاسد ومدفوع ،واجلدول البياين اآليت يوضحها
ويُبني حلها ووجه فساد ذلك التوهم.

جدول يتضمن مخسة أخبار يف الكايف مُ ِ
وهة أن األئمة ثالثة عرش مع حلها

واجلواب عنها(:)1

 .1مادة اجلدول مستلة من كتاب ( :األخبار الدخيلة للتسرتي  -الباب األول ) بترصف بسيط
وإضافة طفيفة .
.........................................................
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ت
1

رواي احلديث

احللول واألجوبة

النص من الكايف

أبو اجلارود عن أيب جعفر( )عن (إين وإثنا عرش ــ إمام ًا ــ من ولدي وأنت يا عيل زر 1ــ يف أصل أيب سعيد العصفري وهو من األصول
النبي(صىل اهلل عليه وآله)

األرض يعني أوتادها وجباهلا ..

األربعمئة بلفظ (أحد عرش) يف املوضعني.

فإذا ذهب اإلثنا عرش من ولدي ساخت االرض2 )..ـ كلمة (إمام ًا)غري موجودة فيام اطلعت عليه من
نسخ الكايف وإن نقلها صاحب األخبار الدخيلة!
وعليه فيمكن إدخال الزهراء يف احلديث

3ـ عىل أن املقطع األول يمكن محله من عطف
اجلزء عىل الكل كعطف اخلاص عىل العام.

2

أبو سعيد رفعه عن أيب جعفر( )عن (من ولدي إثنا عرش نقباء نجباء حمدثون مفهمون 1ـ يف أصل أيب سعيد( :من ولدي أحد عرش )...

2ـ للتغليب كام أطلق القرآن عىل لوط بأنه من ذرية

النبي (صىل اهلل عليه وآله)

آخرهم القائم باحلق)..

3

جابر بن عبد اهلل األنصاري (رضوان اهلل عليه)

(دخلت عىل فاطمة وبني يدهيا لوح فيه أسامء 1ـ إرجاع الضمري يف (ثالثة منهم عيل) عىل ولدها.

4

زرارة بن أعني سمعت أبا جعفر( ) (اإلثنا عرش إمام ًا من آل حممد كلهم ُحمدَّ ث من الصواب رواية الصدوق يف ِ
اخلصال والعيون


إبراهيم عىل تفسري

3ـ عيل ولد النبي ألنه معلمه.
األوصياء من ولدها فعددت اثني عرش آخرهم بحمل ـ من ولدها ـ عىل بعضهم ـ فعددت ـ عىل

القائم ،ثالثة منهم حممد وثالثة منهم عيل)

اجلميع وهو ما ُيعرف يف علم البديع باإلستخدام.

2ـ رواه الصدوق يف كامله وخصاله بال (من
ولدها) و(أربعة منهم عيل)

ولد رسول اهلل وولد عيل بن أيب طالب فرسول واملفيد يف اإلرشاد:

اهلل وعيل مها الوالدان)
5

(كلهم حمدَّ ث ،عيل بن أيب طالب وأحد عرش
من ولده ورسول اهلل وعيل مها الوالدان)

ُمسعدة بن زياد عن أيب عبد اهلل عن (إن هلذه األُمة إثني عرش إمام هدى من ذرية نبيها زيادة (من ذرية نبيها وهم مني) و(من ذريته)
أمري املؤمنني ()

وهم مني ...فهؤالء اإلثنا عرش من ذريته)

خللو اخلرب منهام يف ستة طرق للحديث:

1ـ رواية الكليني نفسه529/1
2ـ كامل الدين بثالثة طرق
3ـ النعامين

4ـ العيون واخلصال.
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وأما عدم املانع عنه:
فلعقيدة الرجعة والتي تعني رجوع بعض األموات الذين يعيشيون احلياة

لست هنا بوارد احلديث عن الرجعة
الربزخية إىل احلياة الدنيا قبل قيام القيامة ،و ُ

وتفصيالهتا وإنام بصدد بيان عدم وجود ما حييل التفسري املزبور بل ويشري إىل

وقوعه ،وبيانه بإجياز:

إنّ مضمون األخــبــار التي تتمحور حــول ما جيــري عقيب وفــاة اإلمــام

املهدي( )عىل قسمني:

فأخرب شطرٌ منها عن وجود حجج وحاكمني (املهديون) ،وقد مرّ بعضها،

وينطوي فيها رواية الطويس املعهودة .

فيام أشــار اآلخــر إىل وقــوع الرجعة سيام رجعة أئمة أهل البيت()

خصوصاً ،وعالوة عىل دخوهلم يف مفاد األدلة العامة للرجعة التي تنص عىل كرة
مَن حمض اإليامن ،وما دلّ أيض ًا عىل رجوعهم باجلملة وهي كثرية سيام يف متون
الزيارات كزيارة األربعني « :أشهد ّأن بكم مؤمن وبإيابكم»( )1وأوضح منها ما
يف الزيارة اجلامعة يف مواضع عديدة منها:

«مصدّ ٌق برجعتكم...مرتقب لدولتكم...ويردكم يف أيامه...ويمكّ نكم يف

أرضه ...فثبتني اهلل أبد ًا ما بقيت عىل موالتكم ...ويكرّ يف رجعتكم ويملك يف

دولتكم»(.)2

نص ْت عىل أعيان بعض األئمة بأسامئهم
أقول :مضاف ًا إىل ذلك ثمة روايات ّ

كسيد الشهداء احلسني بن عيل (صلوات اهلل عليه) من قبيل :إنّ أول من يرجع إىل
 .1الطويس _ هتذيب األحكام ج 6 :ص.113 :

 .2الصدوق _ من الحيرضه الفقيه ج 2 :ص.609 :
.........................................................
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الدنيا احلسني بن عيل ( )فيملك حتى يسقط حاجباه عىل عينيه من الكرب...ويف
أخرى :إنّ لعيل ( )إىل األرض كرّ ة مع احلسني (.)1()

ومن قبيل ما رواه الكليني يف الكايف أيض ًا وغريه يف غريه بسنده عن أيب عبد
املوت فيكون الذي يغسله ويكفنه وحينطه
ُ
اهلل الصادق ( )إذا جاء احلجة

ويلحده يف حفرته احلسني بن عيل (.)2()

نكتفي هبذا العرض املوجز للرجعة خشية اخلروج عن هدف املطلب وســؤاله

األســــاس (من هم املهديون؟) ومـن رام الــتفصيل فلرياجع مصنفات األعالم
فيها ككــتاب احلـر العـــاميل( :اإليقــاض مـن اهلجعة بالربهان عىل الرجعة) اذ
أورد فيه ما يزيد عىل الستني آية فيها عالوة عىل مئات األخبار مع ترصحيه بعدم

اإلحاطة واملطالعة للجميع لضيق وقته وكثرة موانعه(.)3
بقي يشء:

وقبل اإلنتقال لعرض نصوص األعــام يف هذا السياق ،نرى من الالزم
اإلشارة إىل ما يعرتض تطبيق هذا البيان املتقدم عىل رواية الطويس.
وحاصل اإلعرتاض :إنّ املقطع األخري من رواية الطويس «فذلك إثنا عرش
إماماً ،ثم يكون من بعده إثنا عرش مهدياً ،فإذا حرضته الوفاة فليسلمها إىل إبنه
أول املقربني» ظاهرٌ كام ترى يف أنّ اإلمام املهدي(عج) يسلّم األمر إىل إبنه ،فأول
املهديني هو إبن اإلمام املهدي ال واحد من آبائه األئمة كام هو مقتىض التفسري
املتقدم للمهديني.
وجوابه بأحد وجهني:
 .1احلسن بن سليامن احليل _ خمترص بصائر الدرجات ص . 29
 .2الكليني _ روضة الكايف ج  8ص 206ح .250

 .3احلر العاميل _ اإليقاض من اهلجعة بالربهان عىل الرجعة ص . 410
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تنص
إما بأنّ كلمة «إبـنه» مصحفة عن «أبيه» بقرينة الرواية املتقدمة التي ُّ
عىل رجعة اإلمام احلسني وأنه هو من يغسل ويكفن اإلمام املهدي (صلوات اهلل
عليهام) وقد ذكر هذا الوجه احلر العاميل كام سيأيت كالمه بطوله بُعَ يد هذا .
أو أنّ املخاطب بالتسليم «فليسلمها» هو اإلمام العسكري ( )ومن ثَمَّ
فهو مرجع الضمريين يف الكلمتني «حرضته ،إبنه» وعليه فاملراد باملهدي األول
هو إمامنا املهدي إبن اإلمام العسكري ( )ومجيع ما تقدم عرضه من أدلة
ومقتضيات إلثبات أنّ املهديني هم األئمة اإلثنا عرش مثل انحصار اإلمامة فيهم
وأنّ آخر األوصياء هو اإلمام املهدي ناهيك عن الروايات؛ كل ذلك يصلح أنّ
يكون قرينة عىل إرجاع اخلطاب لإلمام العسكري ال اإلمام املهدي (.)

.........................................................
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كلمات األعالم يف ّ
أن املهديني هم األئمة يف الرجعة:

قد رصّ ح غري واحد من األعالم يف أنّ املهديني هم نفس األئمة اإلثني عرش يف

الرجعة وفيام ييل بعض كلامهتم:
احلسن بن سليمان احللي:

بعد أن نقل حديث يكون بعد القائم اثنا عرش مهدياً ،قال معلق ًا عليه« :قد

رُ وِّ ينا أحاديث عنهم (صلوات اهلل عليهم) مجّة يف رجعة األئمة اإلثنى عرش»(.)1
احلر العاملي:
فقد وجه خرب كتاب الغيبة بعدة وجوه من بينها قوله:

ال عىل الرجعة ،فقد عرفت مجلة من األحاديث الواردة
«بأن يكون ذلك حممو ً

يف األخبار برجعتهم ( )عىل وجه اخلصوص ،وعرفت مجلة من األحاديث
الواردة يف صحة الرجعة عىل وجه العموم ،يف كل مَن حمض اإليامن حمض ًا أو حمض
الكفر حمضاً ،وكل واحد من القسمني قد جتاوز حدَّ التواتر املعنوي بمراتب ،كام

رأيت يف األبواب السابقة ،وعىل هذا فاألئمة من بعده هم األئمة من قبله قد
رجعوا بعد موهتم ،فال يُنايف ما ثبت من أنَّ األئمة إثنا عرش ،ألن العدد ال يزيد

بالرجعة ،وهذا الوجه حيصل به اجلمع بني رواية اثني عرش ورواية أحد عرش ،فإن
األوىل :حممولة عىل دخول املهدي أو النبي (.)

والثانية :مل يُالحظ فيها دخول ٍ
أحد منهام حلكمة أخرى ،ومثل هذه املحاورات

كثري ،والتخصيص بالذكر ال يدل عىل التخصيص باحلكم،وليس برصيح يف احلرص
 .1خمترص بصائر الدرجات :ص .212
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وما تضمنه احلديث املروي يف «كتاب الغيبة» أو عىل تقدير تسليمه يف خصوص
اإلثني عرش بعد املهدي ( )ال يُنايف هذا الوجه ،الحتامل أن يكون لفظ ابنه

تصحيفاً ،وأصله أبيه بالياء آخر احلروف ،ويراد به احلسني ( )ملا روي سابقا يف
أحاديث كثرية من رجعة احلسني ( )عند وفاة املهدي ( )ليغسله»(.)1

السيد عبد اهلل ُشّب:
شب قريب مما أفاده احلر العاميل ،فبعد عرض أخبار املهديني
وكالم السيد ّ

ومن ضمنها رواية الطويس وجهها السيد شرب بأربعة وجوه غري أنه ناقش فيها
وختم باخلامس قائالً:

«أن تكون حممولة عىل رجعة األئمة بعد رجعة القائم فقد وردت يف ذلك
روايات كثرية يف أ ّّنم ( )يرجعون حتى النبي ...فإنّ املستفاد من كثري ِمن
األخبار أنّ رجعة األئمة والرسول إنام هي بعد وفاة املهدي ( )واهلل العامل»(.)2
العالمة اجمللسي:
ذكره كأحد وجهني بالقول:
«أنْ يكون املراد باإلثني عرش مهدياً :النبي ( )وسائر األئمة سوى القائم

( )بأن يكون مُ لكَ هم بعد القائم ( )وقد سبق أن احلسن بن سليامن أو ََّلَا
بجميع األئمة وقال برجعة القائم ( )بعد موته وبه أيض ًا يمكن اجلمع بني
بعض األخبار املختلفة التي وردت يف مدة ملكه (.)3(»)
 .1اإليقاض من اهلجعة :ص .403

 .2مصابيح االنوار يف حل مشكالت األخبار ج  1ص .382
 .3بحار األنوار  /جزء  / 53صفحة [.]148
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واملالحظ يف هذه الكلامت أنّ بينها جهة إشرتاك وجهة اختالف ،فتشرتك
بتحديد هوية أحد عرش إمام ًا من اإلثني عرش وهم من أمري املؤمنني إىل اإلمام
العسكري ( )وختتلف يف متمم العدد هل هو النبي أو املهدي ( ) فعبارة
املجليس تفيد رجعة النبي دون القائم ،وبالعكس احلسن بن سليامن وأما احلر
فعبارته تردد بينهام «النبي أو املهدي».
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املطلب اخلامس :توقيع السمري يناقض احتجاج البصري برواية
الطوسي !

هيدف هذا املطلب ـ كام هو واضح من عنوانه ـ إىل القول :بأنّ ثَمَ ة تناقض ًا

وتعارض ًا بني مفاد توقيع السمري وبني رواية الطويس بفهم أمحد إسامعيل ،وال

ريب يف أنّ اجلمع بني املتعارضني أوىل من طرح أحدمها وال يتحقق اجلمع بينهام
ما مل يُرضب بفهم البرصي عرض اجلدار! وتوضيح هذا التقاطع مرهون ببيان

ثالثة أمور:

األمر األول :املقصود بتوقيع السمري هو ما رواه الطويس يف الغيبة والصدوق يف
كامل الدين واللفظ لألخري :عن أيب حممد احلسن بن أمحد املكتب قال :

كنت بمدينة السالم يف السنة التي تويف فيها الشيخ عيل بن حممد السمري

قدس اهلل روحه ،فحرضته قبل وفاته بأيام فأخرج إىل الناس توقيعا نسخته:

.........................................................
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

يا عيل بن حممد السمري أعظم اهلل أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك

وبني ستة أيام فامجع أمرك وال توص إىل أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت

الغيبة الثانية فال ظهور إال بعد إذن اهلل عز وجل وذلك بعد طول األمد وقسوة
القلوب وامتالء األرض جورا ،وسيأيت شيعتي من يدعي املشاهدة أال فمن ادعى

املشاهدة قبل خروج السفياين والصيحة فهو كاذب مفرت وال حول وال قوة إال باهلل
العيل العظيم .

قال :فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده فلام كان اليوم السادس عُ دنا

إليه وهو جيود بنفسه فقيل له من وصيك من بعدك فقال هلل أمر هو بالغه ومىض
(رض) فهذا آخر كالم ُس ِمع منه(.)1
األمر الثاينَ :ت َل َقى الشيعة مضمون هذا التوقيع بالقبول ،فأمجعوا عىل انسداد

باب السفارة اخلاصة لإلمام( ،)يعرف ذلك عوام الشيعة وعلامئهم ،فال جمال
للتشكيك يف صحته ومضمونه الذي يقيض بكذب من يدعي مشاهدة اإلمام يف
عرص الغيبة الكربى وادعاء السفارة والنيابة اخلاصة عنه!

فعن ابن قولويه (367هـ) :عندنا أن كُ َّل من ادعى األمر بعد السمري رمحه

اهلل فهو كافر منمس ضال مضل ،وباهلل التوفيق(.)2

وبموجب ما تضمّ نته رواية عمر بن حنظلة ،فإنّ ما أمجعت عليه الشيعة حق

بال ريب ،فمام جاء فيها « املجمع عليه ال ريب فيه».

 .1الصدوق _ كامل الدين ج 2 :ص :ح  44ص  ،516والطويس يف الغيبة .395
 .2الطويس _ الغيبة :ص .412
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األمر الثالث :يدعي أمحد اسامعيل أنه كان يلتقي باإلمام املهدي يف عامل الشهادة

بل أنّه ويص ورسول اإلمام (عجل اهلل فرجه الرشيف)!

وال شك يف أنّ التوقيع يكذّ به سواء أكان املنفي بتوقيع السمري هو املشاهدة

البرصية أو إدعاء املشاهدة أو النيابة اخلاصة ومن ثَمَّ فمضمون التوقيع يقطع

الطريق أمام أمحد إسامعيل ويعارض فهمه للرواية بل دعوته كلها من رأس ،لذا

حاول الرجل التخلص من التوقيع بإثارة غبار الوهم عليه ،والبد أن نعرتف بأن
ال يوجد حق ٍ
خال من شبهة فإن اجلهل أكثر من العلم(.)1

 .1قاهلا احلر العاميل عند رده لشبهة منكر الرجعة واجلواب عنها ،يف الباب الثاين عرش من كتابه:
اإليقاظ من اهلجعة ص.407
.........................................................
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أوهام البصري على توقيع السمري

وهنا أكثر من إثارة عىل هذا التوقيع اجتمعت بقول أمحد اسامعيل:
«تـوجد كثـري مـن املناقشــات هلذه الــرواية وهي كــافية ،ولــذا فهم تركـوها
وأعرضوا منذ زمن بعيد ألهنم يعلمون أنّ االحتجاج هبا ال قيمة له ،فهي مطعون
يف سندها ،وعندهم لو كانت صحيحة السند ال تفيد االعتقاد دون أن يعضدها ما
يوصل إىل اليقني بصدورها ،إضافة إىل أنّ متنها متشابه ،وف َِهمَ ه عدة منهم بأكثر
من فهم خمتلف ،إضافة إىل أهنا غري مسوّ رة وهذا يطعن يف كليّتها عندهم ،أم أن
قواعدهم لعبة عندهم إذا شاءوا عملوا هبا وإذا مل يشاءوا أوقفوا العمل هبا ؟!
إضافة إىل أهنا منقوضة بعدة روايات وأحداث ،منها :رواية اليامين ،وما حدث مع
الشيخ املفيد من رسائل.)1(»...
وعند تفكيك هذا النص وحتليله نخرج بالقول :إنّ أمحد إسامعيل أثارَ مخسة

أوهام عىل توقيع السمري عىل أمل أن ختلص دعوته من التناقض املزبور ،وفيام
ييل عرض أوهامه واجلواب عنها وبيان مكمن الضعف فيها:

الوهم األول :علامء الشيعة أعرضوا عن التوقيع وتركوه !

وبيان ضعف هذا التوهم :أنّه حمض ادعاء خمالف للواقع ،إذ كيف أعرضوا

عنها وتركوها وهي أهمُّ دليل اعتمدوه عىل نفي السفارة عىل مرِّ العصور؟ باعتبار
ِ
ِ
ومناسبة الصدور،
ظرف
أهنم فهموا من املشاهدة املنفية يف التوقيع السفارة بقرينة
فإنّ التوقيع وار ًد بحق السفري الرابع واألخري وقبل وفاته بأيام ،وعليه فرواية
رب القرون واألعصار من وقت صدوره وإىل
العلامء هلذا التوقيع يف مصادرهم ِع َ
يومك هذا يرد هذا التخرص.

 .1مع العبد الصالح28 :و.29
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إن رواية السمري مطعون يف سندها .
الوهم الثاينّ :
ووجه الطعن بالسند هو :اإلرسال بحسب رواية الطربيس يف اإلحتجاج

والطويس يف الغيبة عالوة عىل عدم ثبوت توثيق «احلسن بن أمحد املكتب» راوي

التوقيع عن السمري!

وجواب هذا الطعن بإجياز :إنّ أصل املناقشة يف سند هذا التوقيع عاطلة باطلة،

منشأؤها الغفلة عام يروم الوصول إليه البيان املتقدم يف بداية املطلب ،فقد اعتمدنا

يف صحته عىل قيام القرينة املفيدة للقطع به أعني إمجاع الطائفة عىل مضمونه ،لكن
ٍ
مضمون فيام عَ َّب
يف املقابل :قام اإلمجاع عىل بطالن ما يدعيه أمحد إسامعيل من
عنه برواية الوصية ،هذا مع أنّ إشكال اإلرسال مدفوع برواية الشيخ الصدوق
له مُ سند ًا وعن املكتب بال واسطة كام نقلناه يف صدر املطلب فالحظ ،واحلاصل:
ٍ
منتف يف املقام.
أساس البحث السندي
أن متن التوقيع متشابه .
الوهم الثالثّ :
أقــول :دعوى التشابه سهلة املؤنة وهي تذكرنا بام جييب به السلفية عن

النصوص املثبتة إلمامة أهل البيت ،والذي يبدو أنّ منطلق أمحد إسامعيل يف

وصف متن التوقيع باملتشابه هو اختالف العلامء يف تفسري «املشاهدة» وهو واضح

الضعف فإن أغلب آيات القرآن وقع اإلختالف يف تفسريها ولو جتاوزنا هذا كله
ُصيه متشاهب ًا فال يلزم تشابه متن توقيع
النص ي ّ
وقبلنا أنّ اإلختالف يف تفسري ِّ

السمري فيام نحن فيه ،ذلك أنّه حمكم اإلنطباق عىل مدعي السفارة جزم ًا مهام
فرست «املشاهدة» التي أُمرنا بتكذيب مدعيها.

ال عن اللقاء
وبكلمة أوضح :أمحد البرصي إدعى السفارة والنيابة اخلاصة فض ً

املبارش باإلمام املهدي ( )ومن ثَمَّ فهو من أوضح املصاديق التي تنطبق عليها
.........................................................
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عبارة التوقيع «من ادعى املشاهدة...فهو كاذب مفرت» سواء أكان املقصود منها
املشاهدة البرصية أو السفارة والنيابة اخلاصة كام مر بيانه ،بل داللته عىل تكذيب

ُف)1(عىل النهي
أمحد إسامعيل باألولوية نظري داللة قوله تعاىل:ف ََل تَقُ لْ َل َُم أ ٍّ

عن الرضب والشتم لألبوين ونحو ذلك مما هو أشد إهانة وإيالم ًا من التأفيف
املحرم بحكم اآلية ،وهو ما يعرب عنه بفحوى اخلطاب أو داللة األولوية(.)2

فكذا هنا :فلئن دلّ التوقيع عىل تكذيب مدعي مشاهدة اإلمام فداللته عىل

تكذيب مدعي السفارة من باب أوىل وأقوى كام ال خيفى !
الوهم الرابع :قضية الرواية غري كلية .

أـ توضيح التوهم:

توهمَّ أمحد اسامعيل أنّ قضية[ :من ادعى املشاهدة فهو كاذب مفرت] ليست

كلية وال عموم فيها فحيث ّأنا مل تشتمل عىل كلمة «كل أو مجيع» أو غريها من

كلامت العموم فلم تقل مثالً:

وعب عن
(كلّ أو مجيع مَن ادعى املشاهدة  )...ظنّ البرصي أهنا ليست كليةّ ،

هذا املعنى بالقول «أهنا غري مسوّ رة وهذا يطعن يف كليّتها عندهم» ،ومقصوده

بـ(غري مسوّ رة) ّأنا مل تشتمل عىل السّ ور وهو اللفظ الدال عىل كمية األفراد التي
ُحكم عليها يف القضية كـ (كل ومجيع وكافة ،)...وعليه فقضية توقيع السمري مل

ال عىل كذب
حتكم عىل كل من أدعى املشاهدة بالكذب فال تصلح أن تكون دلي ً
وافرتاء أمحد اسامعيل!

[ .1اإلرساء.]23 :

 .2راجع :أصول الفقه للمظفر ج  1ص ،122نرش :مؤسسة بستان كتاب ،حتقيق :عباس الزراعي
السبزواري .
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ب ـ كشف الوهم .
هذا التوهم مما يُضحك الثكىل حقاً ،إلنّ كون قضية [مَــن ادّعى املشاهدة]...

مسوّ رة أوضح من الشمس وأبني من األمس ،وسورها الدال عىل كليتها هو كلمة

فإنا من ألفاظ العموم إلنّ قضيتنا رشطية ال محلية ،توضيحه باجياز:
(مـَنْ ) ّ

إنّ القضية الكلية العامة عىل قسمني :محلية ورشطية وسور كل منهام خيتلف

عن سور األخرى ،فاحلملية املوجبة الكلية تسوّ ر بـ «كل ،ومجيع ،وكافة ..الخ

(مثل :كل إمام معصوم) أما أدوات العموم يف الرشطية املوجبة وسورها الدال

ِيضا أَوْ عَ َل
عىل عمومها فهي «كلام ،ومَنْ وما...والخ» مثل :فَمَ نْ كَ انَ ِمنْكُ مْ َمر ً
َس َف ٍر َفعِدَّ ٌة مِنْ َأيَّا ٍم أ َُخرَ .)1(

ألفاظ العموم فكثرية نحن نذكر منها طرفا:
ُ
قال الطويس يف العدة« :فأمّا

فمنها( :مَـــنْ ) يف مجيع العقالء.)2(» ...

واملطلب ذو جانبني :منطقي وأصويل ومن ثمّ من أراد التفصيل فعليه بباب

التصديقات والقضايا يف املنطق أو مبحث العام واخلاص يف األصول .

بنا ًء عىل ذلك فالتوقيع الرشيف [فمن أدعى املشاهدة فهو كاذب مفرت]
قضية رشطية عامة كلية مسوّ رة الشتامله عىل لفظ من ألفاظ العموم أعني (مَـن)
وعليه :فكل من إدعى املشاهدة فهو كاذب ،وحيث أنّ أمحد إسامعيل إدعى النيابة
والسفارة ـ وهي أقوى وأشد من جمرد املشاهدة كام تقدم ـ فهو كاذب جزماً ،وباهلل
التوفيق .

[.1البقرة.]184 :

 .2الطويس _ عدة األصول ج1ص  ،274حتقيق :حممد رضا األنصاري القمي ،الطبعة  :األوىل
1471هـ ستاره – قم .
.........................................................

67

قسم الشؤون الدينية/شعبة البحوث والدراسات

الوهم اخلامس :النقض بام دل عىل رؤيته .
وهذا االعرتاض مشهور معروف ذَكَ ره ُج ُّل من تعرض للقضية املهدوية

والتوقيع الرشيف وخالصته :كيف نجمع بني مضمون التوقيع الدال عىل نفي
املشاهدة وبني ما دلت عليه القصص والروايات عىل أنّ ثمة من يرى اإلمام يف

غيبته الكربى ؟!

أقول:ذهب مشهور علامء اإلمامية إىل تفسري «املشاهدة» الواردة يف التوقيع
بالسفارة والنيابة اخلاصة عن اإلمام املهدي ( )كام كان السفراء األربعة،
واعتمدوا يف تفسريهم هذا عىل قرينة السياق وظرف صدوره فإنّه صدر بحق
ال بني التوقيع وبني ما دلّ عىل مشاهدة اإلمام،
آخر سفري ،وهبذا فال تعارض أص ً
عرفت
ْ
وثمة أجوبة وتفاسري أخرى طوينا عنها كشح ًا إذ ال موجب لعرضها بعدما
بأنّ املشاهدة عىل أي وجه ُحلت تفيد بطالن زعم البرصي!
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املبحثُ الثاني:
مرتكزات اسْتدالل البصري بالرواية
ـ عرض ونقد ـ
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باألحس ِن َ
مع َأمحد َ
َ

هذا املبحث أهم من سابقه ،إذ أنّه منعقدٌ لنقد استدالل البرصي بالرواية،

ويتوجب قبل ذلك بيان كيفية استدالله عىل لسان نفس صاحب هذه الدعوة،
ولطول كالمه وتشابكه يف هذا املجال كام ستقرأ سنعمد إىل حتليله وتلخيصه يف

مقدمات ،ثم نرشع بنقده ،ومن ثَمَّ ففي هذا املبحث مطلبان رئيسان:
أوالً :بيان استدالل البرصي.
ثاني ًا :نقد مرتكزات اإلستدالل .

جتدر اإلشارة قبل الرشوع إىل أننا َتقَصدّ نا عرض مستند هذه الدعوة من

كتاب( :الوصية املقدسة الكتاب العاصم من الضالل) ملا يمتاز من خصائص:

1ـ إنّه من تأليف إمام هذه الفرقة ال ألحد أتباعه ،وما سنقتبسه منه يم ّثل نص
كالم أمحد إسامعيل .

2ـ آخر ما صدر يف جمال إثبات حقانية دعوته ،ذلك ّ
أن هذه الفرقة يف حتديث
مستمر لفكرها ُيأخذ بعني اإلعتبار بني فرتة وأخرى اإلشكاليات التي تواجه

متبنياهتا ،ومن هنا فتجد يف هذا الكتاب ماال جتده فيام سبقه ،واخلالصة :إنّه
يمثل ذروة ما وصل إليه فكر هذه الفرقة!

3ـ أضف إىل ذينك كلامت اإلطراء واملديح هلذا الكتاب من قبل األتباع.
فيصف هذا الكتاب أحدُ أقطاب هذه الدعوة بأنّه:

«علمٌ يتفجر اهلدى من جوانبه ويفيض النور من مشاربه ،فهو أثر من آثار الكرام
ورشحة من بحور أئمة األنام ...بأجوبة خمترصة األلفاظ زاخرة بالرباهني القاطعة
واألنــوار الساطعة ...فام عساي أن أتكلم أو أكتب أمام هذا الرصح الشامخ
املستغني عن غريه مع احتياج اجلميع اليه»(.)1ويضيف آخر:

 .1من تقديم ناظم العقييل يف الصفحة األوىل من الكتاب .
.........................................................
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«وبني يدي اجلميع هذا السـفر املبـارك أيضـ ًا والذي يضم بني دفتيه جوابني

لإلمام أمحد احلسن ومها كغريمها من أجوبته الرشيفة انطويا عىل احلق الواضح
والرصيح ،فيام يتعلق بالوصية املقدسة»(.)1

أقول :كالمها جاءا بقرين محار( ،)2وسرتى !

 .1من تقديم عالء السامل للكتاب عقيب كلمة العقييل ،ص.10
ح ٍ
ار ،إذا جاء بالكذب والباطل ،وذلك أن احلامر ال َق ْر َن له ،فكأنه جاء بام ال يمك ْن
 .2يقالَ :جا َء بِ َق ْر َ ْن ِ َ
أن يكون ،راجع :جممع األمثال للميداين ج  1ص  166مثل رقم ،873 :دار املعرفة – بريوت،
لبنان.
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املطلب األول :بيان استدالل البصري (عرض وتلخيص).

إنّ من حقوق خصمك عليك أن تنصفه فيام يقول وتنقل كالمه حرف ّي ًا بأمانة

وموضوعية وترتكه يفصح عن مراده بلسانه .

قال تعاىل:وَ َل َ ْي ِر َمنَّكُ مْ َشنَآنُ َ ْقــو ٍم عَ َل أ ََّل تَعْ ِدلُوا اعْ ِدلُوا هُ وَ َأ ْقَــر ُب

لِل َّتقْوَ ى.)1(

بل وأكثر من ذلك فإن كان فيه نقص أمتتته أو إطناب ممل أوجزتَه وخلّصته

إخالص ًا للحق واحلقيقة ،ال نقول هذا جزاف ًا ففيام ييل التطبيق الفعيل هلذا املنهج،
فستقرأ يف املطلب األول:

نص ألمحد إسامعيل البرصي يقرر فيه حجية دعوته .
أوالً :أهم ٍّ
ثاني ًا :تقريرنا لكالمه بتلخيص مرتكزاته يف مقدمات ترسيخ ًا حلجته وتوضيح ًا

الستدالله.

أـ عرض نص اإلستدالل .

حتدّ ث أمحد إسامعيل البرصي يف كتاب (الوصية املقدسة الكتاب العاصم من

ال ما لفظه:
الضالل) عن وصية رسول اهلل ( )ورواية الشيخ الطويس قائ ً

ووصف الرسول له بأنه عاصم من الضالل أبد ًا جيعل من املحال أن يدعيه

مبطل ،ومن يقول إنّ ادعاءه من املبطلني ممكن فهو يتهم اهلل سبحانه بالعجز عن
حفظ كتاب وصفه بأنه عاصم من الضالل ملن متسك به ،أو يتهم اهلل بالكذب؛

ألنه وصف الكتاب بأنه عاصم من الضالل أبداً ،ومن ثم مل يكن كذلك!! أو يتهم
ال بحاله ،وحاشاه سبحانه من
اهلل باجلهل؛ ألنه وصفه بوصف ال ينطبق عليه جاه ً
هذه األوصاف وتعاىل اهلل عام يقول اجلاهلون علو ًا كبرياً.

 [ .1املائدة.] 8 :
.........................................................
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فالبد أن حيفظ العامل القادر الصادق احلكيم املطلق سبحانه النص ـ الذي

وصفه بأنه عاصم من الضالل ملن متسك به ـ من ادعاء املبطلني له حتى يدعيه
ال أو عاجز ًا أو كاذب ًا خمادع ًا ومغري ًا
صاحبه ويتحقق الغرض منه ،وإال لكان جاه ً

للمتمسكني بقوله باتباع الباطل.

ال أو عاجزاً؛ ألنه عامل وقــادر مطلق،
وحمــال أن يكون اهلل سبحانه جاه ً

ويستحيل أن يصدر من احلق سبحانه وتعاىل الكذب؛ ألنه صادق وحكيم ،وال

يمكن وصفه بالكذب ،وإال ملا أمكن الركون إىل قوله يف يشء والنتقض الدين.

ونص خليفة اهلل يف أرضه عىل من بعده مع وصفه بأنه عاصم من الضالل ملن

متسك به ـ نص ًا إهلي ًا ـ البد أن يكون حمفوظ ًا من اهلل أن يدعيه الكاذبون املبطلون
حتى يدعيه صاحبه وإال فسيكون كذب ًا وإغرا ًء للمكلفني باتباع الباطل ،وهذا أمرٌ
ال يصدر من العامل الصادق القادر احلكيم املطلق سبحانه.

فلو قال لك إنسان عامل بالغيب ومآل األمــور :إذا كنت تريد رشب املاء

فارشب من هنا وأنا الضامن أنك لن تسقى السم أبد ًا من هذا املوضع ،ثم إنك

ُسقيت يف ذلك املوضع س ًام فامذا يكون الضامن ؟ هو إما جاهل ،وإما كاذب من
األساس ،أو عجز عن الضامن ،أو أخلف وعده ،فهل يمكن أن يقبل من يؤمن

باهلل أن يصف اهلل باجلهل أو بالكذب أو العجز أو خلف الوعد ؟! تعاىل اهلل عن

ذلك علو ًا كبري ًا .
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وقــد تكفّل اهلل يف الــقــرآن وفــيــا روي عنهم ( )بحفظ النص

اإلهلــي من أن يدعيه أهــل الباطل ،فأهل الباطل مــروفــون عن ادعائه،
الق ِ
َـــاو ِ
يـــل()44
ـض ْ َ
فاألمر ممتنع كام قــال تعاىل ﴿ :وَ لَـــوْ َت ـ َقــوَّ لَ عَ َل ْينَا َبــعْ ـ َ
َل ََخـــذْ نَـــا ِمــنْــ ُه بِ ــا ْلــ َي ـ ِ
ـم ـ ِ
ـن( )45ثُـــمَّ َل ـ َقــطَ ــعْ ـ َنــا ِمــنْــ ُه الْــــوَ تِــــنَ(.)1(﴾ )46
ومطلق التقوّ ل عىل اهلل موجود دائ ًام ومل حيصل أن منعه اهلل ،وليس رضوري ًا أن

ُيلك اهلل املتقولني مبارشة ،بل أنه سبحانه أمهلهم حتى حني ،وهذا يعرفه كل من

تتبع الدعوات الظاهرة البطالن كدعوة مسيلمة ،فأكيد ليس املراد يف اآلية مطلق
التقول عىل اهلل ،بل املراد التقول عىل اهلل بادعاء القول اإلهلي الذي تقام به احلجة،
عندها يتحتم أن يتدخل اهلل ليدافع عن القول اإلهلي الذي تقام به احلجة ،وهو

النص اإلهلي الذي يوصله خليفة اهلل لتشخيص من بعده واملوصوف بأنه عاصم
من الضالل؛ حيث إنّ عدم تدخله سبحانه خمالف للحكمة ،ومثال هذا القول أو

النص :وصية عيسى ( )بالرسول حممد ( ،)ووصية الرسول حممد ()
باألئمة واملهديني (.)

فاآلية يف بيان أنّ هذا التقول ممتنع ،وبالتايل فالنص حمفوظ لصاحبه وال يدعيه

ُبي أنّ اآلية يف النص اإلهلي عىل خلفاء اهلل باخلصوص،
غريه ،وتوجد روايات ت ِّ

فهو نص إهلي البد أن حيفظه اهلل حتى يصل إىل صاحبه ،فهو نص إهلي حمفوظ
من أي تدخل يؤثر عليه سواء أكان هذا التدخل يف مرحلة نقله إىل اخلليفة الذي
سيوصله ،أم يف مرحلة ـ أو مراحل ـ وصوله إىل اخلليفة الذي سيدعيه.

وهناك روايات بيَّنت هذه احلقيقة ،وهي أنّ التقول يف هذه اآلية هو بخصوص

(س َأ ْلتُهُ عَ نْ قَوْ لِ
النص اإلهلي :عَ نْ ُمَمَّ ِد بْنِ الْفُ َضيْلِ  ،عَ نْ أ َِب ْالَسَ نِ ( )قَالَ َ :
اللَّ ِ عَ زَّ وَ َج َّل« :ي ُِريدُ ونَ لِيُطْ ِفؤُ ا نُورَ اللَّ ِ بِ َأفْوا ِههِمْ » ،قَالَ ُ :يرِيدُ ونَ لِيُطْ ِفئُوا وَ َل َي َة
[.1احلاقة 44 :ـ .]46
.........................................................
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المَا َم ِة
ري الْ ُؤْ ِمنِنيَ ( )بِ َأفْوَ ا ِههِمْ  .قلت« :وَ اللَّ ُ مُ تِمُّ نُو ِرهِ» ،قَالَ  :وَ اللَّ ُ مُ تِمُّ ْ ِ
َأ ِم ِ
بئِيلَ عَ نِ اللَّ ِ ِف وَ َل َي ِة
ْت :قوله« :إِنَّهُ َلقَوْ لُ رَ ُسولٍ كَ رِيمٍ » ،قَالَ  :يَعْ نِي َج ْ َ
ُ ...قل ُ
ال ما تُؤْ ِمنُونَ » ،قَالَ  :قَالُوا إِنَّ ُمَمَّ د ًا
ْت« :وَ ما هُ وَ بِقَوْ لِ شا ِع ٍر َقلِي ً
ل( .)قَالَ ُ :قل ُ
عَ ِ ٍّ

ل
ل َف َأنْزَ لَ اللَّ ُ بِذَ ل َِك قُرْ آناًَ ،فقَالَ  :إِنَّ وَ َل َي َة عَ ِ ٍّ
اب عَ َل رَ ِّب ِه وَ مَا َأمَرَ ُه اللَّ ُ ِبَذَ ا ِف عَ ِ ٍّ
كَ ذَّ ٌ
ض ْالَقاوِيلِ َ .ل ََخذْ نا ِمنْهُ بِا ْل َي ِمنيِ.
ِيل مِنْ رَ ِّب الْعالَ ِنيَ  .وَ لَوْ َتقَوَّ لَ عَ َليْنا ُمَمَّ دٌ بَعْ َ
َت ْنز ٌ
ثُمَّ َلقَطَ عْ نا ِمنْهُ الْوَ تِنيَ )(.)1

كام أنّ اإلمام الصادق( )يقول( :إنّ هذا األمر ال يدعيه غري صاحبه إال ترب

اهلل عمره)(.)2

فاملبطل مرصوف عن ادعاء الوصية اإلهلية املوصوفة بأهنا تعصم من متسك

هبا من الضالل ،أو أنّ ادعاءه هلا مقرون هبالكه قبل أن يُظهر هذا االدعاء للناس،
حيث إنّ إمهاله مع ادعائه الوصية يرتتب عليه إما جهل وإما عجز أو كذب من
وعد املتمسكني به بعدم الضالل ،وهذه أمور حمالة بالنسبة للحق املطلق سبحانه،

وهلذا قال تعاىل( :ألخذنا منه باليمني ،ثمّ لقطعنا منه الوتني ) وقال الصادق

(( :)ترب اهلل عمره).

وللتوضيح أكثر أقول :إنّ اآليــة تطابق االسـتدالل العقيل الســابق وهو أنّ

القَاوِيلِ ،
ض َْ
االدعاء ممتنع وليس ممكناً،فإن قوله تعاىل﴿ :وَ لَوْ َتقَوَّ لَ عَ َل ْينَا بَعْ َ
َل ََخذْ نَا ِمنْهُ بِا ْل َي ِمنيِ ،ثُمَّ َلقَطَ عْ نَا ِمنْهُ الْوَ تِنيَ ﴾ ،معناه أنّ اهلالك ممتنع المتناع التقول

ال هللك ،واآلية تتكلم مع مَن ال يؤمنون بمحمد( )والقرآن،
أي أنه لو كان متقو ً
وبالتايل فاالحتجاج بالكالم يف اآلية ليس هبا كوهنا كالم اهلل؛ ألهنم ال يؤمنون

ال
هبذا ،بل االحتجاج هو بمضمون اآلية ،أي احتجاج بام هو ثابت عندهم عق ً
[.1الكايف:ج1ص.]434

[ .2الكايف للكليني:ج1ص.]372
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وهو أنّ النص اإلهلي املوصوف بأنه عاصم من الضالل ملن متسك به ال يمكن

أن يدعيه غري صاحبه؛ ألن القول بأنه يمكن أن يدعيه غري صاحبه يلزم منه نسب
ال
اجلهل أو العجز أو الكذب هلل سبحانه وتعاىل ...وهذا املنع الذي اثبتناه عق ً

وأكد عليه النص القرآين والروائي يؤكده أيض ًا الواقع ،فمرور مئات السنني عىل
النص دون أن يدعيه أحد ٍ
كاف إلثبات هذه احلقيقة فقد مرّ عىل وصايا األنبياء يف
التوارة ووصية عيسى( )مئات السنني ومل يدعها غري حممد( )وأوصيائه من

بعده ،كام ومل يدع وصية النبي غري األئمة ( ،)وقد أحتج اإلمام الرضا()
هبذا الواقع عىل اجلاثليق.)1(...

ب ـ استدالل أمحد اسامعيل ـ حتليل وتلخيص ـ
إنّ التطويل والتكرار والتمويه هي أبرز سامت النص املتقدم ألمحد اسامعيل كام

يالحظ القارئ الكريم وبغية األختصار غري املخل جتنب ًا لتطويله اململ ،نستخلص

الزبدة من كالمه ونقرّ ب استدالله بتحليله يف مرتكزات ومقدمات يمثّل الربط

بينها دليلُه ،ليسهل عىل القارئ فهمه من ناحية ،وإلضفاء مسحة فنية منهجية عليه

ال لنقده وحتديد مكامن ضعفه ومغالطاته من ناحية أخرى.
ليكون مدخ ً

 .1كتاب :الوصية املقدسة الكتاب العاصم من الضالل :ص 18إىل . 23
.........................................................
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مقدمات ومرتكزات استدالل البصري (دليله بأسلوبنا وصياغتنا):
ِ
إن القرآن َّ
* املقدمة األوىلّ :
ب َع َل ْيك ُْم إِ َذا
حث عىل كتابة الوصية وأمر هبا :كُت َ
ني بِا َْلعر ِ
ِ ِ ِ
وف
ض َأ َحدَ ك ُُم ا َْل ْو ُت إِ ْن ت ََر َك َخ ْ ًيا ا ْل َوص َّي ُة ل ْل َوالدَ ْي ِن َو ْالَ ْق َربِ َ ْ ُ
َح َ َ
ني ،)1(وورد يف احلديث أيض ًا «من مات بغري وصية فقد مات
َح ًّقا َع َل ا ُْلت َِّق َ
ميتة جاهلية» ،ومن الرضوري أن يمتثل رسول اهلل ( )هلذا األمر اإلهلي
فيكتب وصيته ليلة وفاته.

* املقدمة الثانيةّ :
إن رواية الطويس السالفة هي اخلرب الوحيد بني أيدينا الذي
ثم فالقول بعدم صحتها
يم ّثل وصية رسول اهلل املكتوبة يف ليلة وفاته ،ومن ّ
يستلزم اهتام النبي بارتكاب خمالفة الواجب ،وبكلمة أخرى :رواية الطويس

تعب عن امتثال رسول اهلل لألمر اإلهلي بكتابة الوصية وبناء ًا عليه :فإما أن
ّ

نُصدّ ق رواية الطويس أو نتهم رسول اهلل بالعصيان(!)2

إن الوصية يف أمر اإلمامة والنص التشخييص ال يدعيه إال صاحبه
* املقدمة الثالثةّ :
والدليل عليه :عقيل ونقيل وواقعي .

أـ ّأما العقيل فمؤلف من قضيتني:

األوىل :إنّ اهلل تعاىل وعىل لسان رسوله ( )وصف كتاب الوصية ـ الذي

تضمن النص التشخييص عىل األئمة واملهديني ـ بأنّه عاصم من الضالل ملن متسك

به .

[ .1البقرة.]180 :

 .2هاتان املقدمتان وإن مل تذكرا يف كالم البرصي الذي رسدناه بيد أنّه يؤكد عليهام غري مرة لتوقف
استدالله عليهام كام هو واضح .
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ال وإال لو ادعاها شخص مبطل
الثانية :مَن يدعي الوصية فهو حجة اهلل فع ً

للزم أن يكون اهلل تعاىل :إما كاذب إن كان يعلم بادعاء هذا املبطل للنص أو جاهل
إن مل يعلم به أو عاجز إن علم ومل يستطع رصف املبطل عن ادعاء الوصية ،تعاىل

اهلل عن مجيع ذلك علوّ ًا كبري ًا ! وهبذا يثبت أنّ مدعي الوصية البد أن يكونَ حمق ًا !

ب ـ وأما النقيل فعىل قسمني:

يل َلَ َخ ْذنَا ِمنْ ُه بِا ْل َي ِم ِ
تعاىل:و َل ْو َت َق َّو َل َع َل ْينَا َب ْع َض ْالَ َق ِ
او ِ
ني
1ـ الدليل القرآين ،قال
َ
ني.)1(
ُث َّم َل َق َط ْعنَا ِمنْ ُه ا ْل َوتِ َ
وتقريب االستدالل هبا أنّ اهلل تعاىل يمنع تقول وادعاء النص التشخييص

الدال عىل حجة اهلل من قبل غري صاحبه ،بأن يقطع الوتني من مدعي النص كذب ًا !

إن هذا االمر ال يدعيه غري
2ـ الدليل الروائي :فقد ورد عن اإلمام الصادق (ّ [ ) 
صاحبه إال ترب اهلل عمره ] وداللتها عىل املطلوب واضحة !

وأما الواقع اخلارجي فلم يدع أحدٌ عرب التأريخ النص والوصية غري صاحبها،
حـ ـ ّ
فبقيت وصايا األنبياء حمفوظة ألصحاهبا احلقيقيني من أوصياء اهلل وأنبيائه ،وكذا

الكالم يف وصية النبي حممد ( )فلم يدعها غري األئمة اإلثني عرش .

ويؤيد صحة هذا الواقع حوار اإلمام الرضا ( )مع اجلاثليق الذي شكك

يف أن يكون املراد من «حممد» الوارد يف وصايا األنبياء السابقني هو حممد بن عبد
اهلل نبي اإلسالم ،فأجابه اإلمام:

«أحتججتم بالشك ،فهل بعث اهلل من قبل أو من بعد من آدم إىل يومنا هذا نبي ًا
اسمه حممد» ؟!

[ .1احلاقة.]46 :
.........................................................
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نعم ،إدّعى كثريٌ من املبطلني املناصب اإلهلية كمسيلمة وغريه ،لكنهم مل يدَّ عوا
الوصية والنص التشخييص بل ذلك حمال كام أسلفنا !
* املقدمة الرابعة :مما ال ريب فيه ّ
أن إمامة اإلمام وخالفة خليفة اهلل تثبت بالوصية
والنص من قبل النبي ( )وقد حتقق ذلك يف أمحد إسامعيل البرصي ،حيث
نص عىل اسمه يف وصية النبي ليلة وفاته كام يف آخر الرواية .. « :ثم يكون
َّ
من بعده إثنا عرش مهدي ًا فإذا حرضته الوفاة فليسلمها إىل إبنه أول املقربني له
ثالثة أسامي :اسم كإسمي واسم أيب وهو عبد اهلل وأمحد ،واإلسم الثالث:
املهدي ،هو أول املؤمنني»
وبضميمة املقدمة الثالثة تثبت حجيته وصدق مدعاه !

ٍ
وحينئذ يستنتج من هذه الركائز واملقدمات أنّه هو املهدي األول وويص
ورسول اإلمام املهدي احلجة بن احلسن ( )املذكور يف وصية رسول اهلل ()
ليلة وفاته وعىل الناس أن تصدّ قه وتطيعه وتبايعه !
هذا هو دليل البرصي حسب أسلوبنا وصياغتنا ونزعم أنّه أحكم وأوضح

وأرصح وأخرص من بيانه وصياغته ،ويبقى احلكم للقارئ النبيه!
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املطلب الثاني :نقد مرتكزات اإلستدالل .

ال ننتقل إىل نقد أسس
بعد أن تبني مستند أمحد البرصي ودليله عرض ًا وحتلي ً

دليله ومرتكزاته أعني هبا املقدمات األربعة السالفة ،وسنشري إىل مفاد كل مقدمة

مقتضب جد ًا قبل نقدها لغرض التذكري هبا ،ومن الالزم اإللتفات إىل
ٍ
بعنوان
أنّ صحة الدليل مرهونة بسالمة مقدماته كلها وأما فساد الدليل فيكفيه بطالن
إحدى مقدماته حتى مع سالمة سائر املقدمات األخرى ،ومن ثمّ فبطالن واحدة

كاف هلدم دعوته ،فكيف لو أثبتْنا فساد مجيع
من مقدمات دليل أمحد إسامعيل ٍ

املقدمات التي قام عليها دليل دعوته ؟!

نقد املقدمة األوىل  [ :وجوب كتابة الوصية باإلمامة عند حضور الوفاة ].
ال ريب عند اإلمامية يف أنّ طريق تعيني اإلمام هو الوصية به بالنص عليه،

لكنّه ال يعترب فيها أن تكون نص ًا مكتوب ًا أو ليلة الوفاة ،نعم الالزم هو الوصية
النص عىل اإلمام الالحق أما حتديدها بوقت أو كتابتها فال دليل عليه،
من خالل ِّ

امتدت
ْ
بل قام الدليل عىل خالفه ،فمن املقطوع به أنّ وصية النبي بأهل بيته قد

َك
ريت َ
من أول أيام الدعوة حيث حديث الدار حني نزل قوله تعاىل :وَ َأ ْنذِرْ عَ شِ َ
القْرَ بِنيَ )1(حني قال :أيكم يؤازرين عىل هذا األمر عىل أن يكون أخي ووصيي
َْ

نبي اهلل أكون وزيرك عليه فأخذ
وخليفتي فيكم فأحجم القوم فقال عيل :أنا يا َّ

برقبتي ثم قال هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا( )2وإىل آخر
أيام دعوته حيث واقعة وحديث الغدير املتواتر عند املسلمني قاطبة وختلل بينهام
النص
بيانات نبوية عديدة كحديث الثقلني وغريه ،وال شبهة يف انطباق عنوان ِّ
[ .1الشعراء.]214 :

 .2للتفصيل أكثر راجع مثال :البحار . 222 / 38
.........................................................
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والوصية عىل مجيع ذلك بحيث تثبت به إمامة وحجية أهل البيت ،مع أهنا ليست

كتاب ًا مكتوب ًا ومدون ًا كام ّأنا مل تكن ليلة وفاة النبي (!)

وأمّا االستدالل باآلية فمع أنّه أجنبي عام نحن فيه ألنّ موردها من كان عنده

مال وعليه حقوق فعليه أن يويص وال ربط هلا بمسألة الوصية والنص يف أمر
اإلمامة .

أقول مع ذلك :فاآلية مل ترش إطالق ًا إىل لزوم تدوين وكتابة الوصية وال إىل

وجوب كوهنا ليلة الوفاة بنحو احلرص والتعيني ،ومن ثمّ فتقييد الوصية حضور

ض أ ََحدَ كُ مُ الْ َوْ ُتجاء لبيان آخر فرصة يمكن
املوت كام يف اآلية ِإذَا َح َ َ

للمويص أن يكتب فيها وصيته ،ال لإلحرتاز عن كتابتها قبل ذلك ،لذا فال مانع
من الوصية يف أي وقت شاء بل حكم الفقهاء باستحباب كتابة الوصية دون تعيني
وقت ،إذا مل يكن بذمته فرض ال يؤدى عنه إال بالوصية وإال كانت واجبة .

وبمناسبة الكالم عن هذا القيد « إذا حرض احدكم املوت « فإنّ رواية الطويس

قد اشـــتملت عىل ما نظــريه أيضــاً» فإذا حضـرته الوفــاة فنـقول إلــزاماً :حــيث

أنّ البرصي فســره يف اآلية بام يوجب محله عىل تقييد وجوب الوصية ليلة بحضور
املوت والوفاة فيلزمه أنّ يفرس قيد الوصية أيض ًا بام إذا حرضت اإلمام املهدي

الوفاة ال غري ،فانّ حكم األمثال فيام جيوز وما ال جيوز واحد ! فال يثبت ألمحد

أسامعيل يشء قبل أن حترض اإلمام املهدي احلجة بن احلسن ( )الوفاة أو يلتزم
أمحد إسامعيل بموت اإلمام !

ومما تقدم يعلم ما يف حديث « من مات بغري وصية مات ميتة جاهلية» فإنّه

ال يدل عىل وجوب كتابتها حني الوفاة وإنّام املهم هو أال يموت وخيرج من الدنيا
بغري وصية ،ينبه عىل هذا أنّ اإلنسان ال يعلم أجله ومتى يموت ؟!
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ولو فرض محله عىل الوصية يف اإلمامة فال حمذور فيه وال إشكال عليه،

فأضف ملا مرّ ما سيأيت بُعيَد هذا من أنّ القول بعدم صحة رواية الغيبة ال يلزمه

إهتام النبي( )بمخالفة الواجب .

نقد املقدمة الثانية [ :عدم صحة رواية الغيبة يستلزم إتهام النيب( )برتك
الواجب ] .
ال ريب يف بطالن هذه املقدمة بعد استيعاب أمرين:

األمر األول :كشف املغالطة ومنع التالزم .

ثمة مغالطة ساقها البرصي عىل الناس ،بياهنا يف مثالٍ يُرضب وال يُقاس :إنّه

هنا أشبه بمن يقول :إنّ رفض حكومة صدام يستلزم ترك النظام !

يف الواقع ال يسوق االعتقاد بعدم صحة رواية كتاب الغيبة إىل إهتام النبي()

بمخالفة الواجب ،كام ال يؤدي رفض حكم صدام إىل رفض مبدأ النظام ،إذ ال
مالزمة بني األمرين .

وعليه :فإننا نُؤمن بوقوع وصدور الوصية من النبي ( )بال ريبَ ،بيَد أننا

نناقش يف رواية الشيخ الطويس حتديد ًا .

وبصياغة منطقية :ال كالم لنا يف الكربى :وهي أنّ النبي( )قد أوىص ،وإنام

الكالم يف الصغرى :هل رواية الطويس متثل وصية النبي( )ليلة وفاته بحيث
يؤدي عدم األخذ هبا إىل القول أنّ النبي مات ومل يوص؟!

اجلواب :كال ،لعدم انحصار وصية رسول اهلل بام روي يف كتاب الغيبة! فإنّ

لوصية رسول اهلل مصاديق عديدة إحداها وأمهها :حديث الثقلني املتواتر الذي

.........................................................
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يبي فيه أسامء األوصياء كام تقدّ م يف املبحث
ثلبه البرصي باإلمجال( )1إلنّه مل ّ
األول ،وقد وعدنا هناك باثبات بطالن هذا اإلمجال املدعى .

ال عىل بيان أسامء األوصياء ،من ذلك
فمام يُكذّ به ورود حديث الثقلني مشتم ً

ما رواه اخلزّ از القمي (من أعالم القرن الرابع ) بسنده عن حذيفة بن اليامن عن

النبي ( )أنّه قال:

«إين تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي ما إن متسكتم هبام لن

تضلوا ومن متسك بعرتيت من بعدي كان من الفائزين ومن ختلف عنهم كان من

اهلالكني .

فقلت :يا رسول اهلل عىل من ُتلفنا ؟
قال :عىل من خلف موسى بن عمران قومه ،قلت :عىل وصيه يوشع بن نون،

قال :فإنّ وصيي وخليفتي من بعدي عيل بن أيب طالب ( )قائد الربرة وقاتل
الكفرة منصور من نرصه خمذول من خذله قلت :يا رسول اهلل فكم يكون األئمة

من بعدك ؟

قال :عدد نقباء بني إرسائيل تسعة من صلب احلسني ( )أعطاهم اهلل علمي

وفهمي خزّ ان علم اهلل ومعادن وحيه ،قلت :يا رسول اهلل فام ألوالد احلسن؟ قال

إنّ اهلل تبارك وتعاىل جعل اإلمامة يف عقب احلسني وذلك قوله تعاىل (وَ َجعَ لَها
كَ لمَ ًة باق َي ًة يف عَ قبه).
قلت :أفال تسميهم يل يا رسول اهلل ؟
قال :نعم ،إنّه ملا عرج يب إىل السامء ونظرت إىل ساق العرش فرأيت مكتوبا
ورأيت أنوارَ احلسن
ُ
بالنور :ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل أيدتُه بعيل ونرصتُه به،
واحلسني وفاطمة ورأيت يف ثالثة مواضع علي ًا علي ًا علي ًا وحممد ًا وحممد ًا وموسى
 .1الوصية املقدسة الكتاب العاصم من الضالل ص 30وص.31
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فقلت :يا رب من
ُ
وجعفر ًا واحلسنَ واحلجة يتألأل من بينهم كأنه كوكب دري،
هؤالء الذين قرنت أسامءهم باسمك؟ قال :يا حممد إهنم هم األوصياء واألئمة
بعدك .)1(»...
وروى الصدوق أيضاً :عن الصادق جعفر بن حممد عن أبيه حممد بن عيل عن
أبيه عيل بن احلسني عن أبيه احلسني ( )قال ُسئل أمري املؤمنني ( ) عن معنى
قول رسول اهلل ( )إين خملف فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت مَن العرتة ؟
فقال :أنا واحلسن واحلسني واألئمة التسعة من ولد احلسني تاسعهم مهدهيم
وقائمهم ال يفارقون كتاب اهلل وال يفارقهم حتى يــردوا عىل رسول اهلل ص
حوضه(.)2

األمر الثاين :وصية رسول اهلل ليلة وفاته غري رواية الطويس !

إنْ أرصَّ أمحد إسامعيل وأتباعه عىل رضورة وجود رواية تنقل لنا وصية رسول

اهلل املكتوبة ليلة وفاته حتديد ًا  ،نقول:

وردت روايات تنقل وصية رسول اهلل ليلة وفاته وما أراد كتابته يف ذلك

الكتف وهي غري رواية الطويس يف الغيبة نختار من بينها ما جاء عن سليم بن
قيس اهلاليل ( :ما كتب يف الكتف بإمالء رسول اهلل)

ألست قد شهدت رسول اهلل ( )حني دعا بالكتف ليكتب فيها
َ
(يا طلحة:

ما ال تضل األمة وال ختتلف ،فقال صاحبك ما قال( :إن نبي اهلل هيجر) فغضب

رسول اهلل ( )ثم تركها ؟ قال :بىل ،قد شهدت ذاك.

 .1اخلزاز القمي _ كفاية األثر يف النصوص عىل األئمة اإلثني عرش ،ص ،225باب :ما جاء عن
حذيفة بن اليامن ح  ،1مركز :نور األنوار يف إحياء بحار األنوار  ،الطبعة األوىل ،1430 :حتقيق:
حممد كاظم املوسوي _ عقيل الربيعي .
 .2الصدوق _ معاين األخبار ،91 :باب :معنى الثقلني والعرتة ،ح  ،4مؤسسة النرش اإلسالمي
التابعة جلامعة املدرسني يف احلوزة العلمية بقم .
.........................................................

85

قسم الشؤون الدينية/شعبة البحوث والدراسات

قال :فإنكم ملا خرجتم أخربين بذلك (رسول اهلل  )وبالذي أراد أن يكتب

فيها وأن يشهد عليها العامة .فأخربه جربائيل( :أنّ اهلل عز وجل قد علم من األمة
يل ما أراد أن يكتب يف الكتف وأشهد
االختالف والفرقة) ثم دعا بصحيفة فأمىل ع َّ

وسمَّ ى من يكون من أئمة اهلدى
عىل ذلك ثالثة رهط :سلامن وأبا ذر واملقدادَ ،
الذين أمر اهلل بطاعتهم إىل يوم القيامة .فسامين أوهلم ثم ابني هذا  -وأدنى بيده إىل
احلسن  -ثم احلسني ثم تسعة من ولد ابني هذا  -يعني احلسني -كذلك كان يا

أبا ذر وأنت يا مقداد؟ فقاموا وقالوا :نشهد بذلك عىل رسول اهلل (.)1( )...)
وعن ُسلي ٍم أيض ًا:

«قال سمعت سلامن يقول سمعت علي ًا ( )بعد ما قال ذلك الرجل ما قال

وغضب رسول اهلل ( )ودفع الكتف أال نسأل رسول اهلل عن الذي كان أراد أن
يكتب يف الكتف مما لو كتبه مل يضل أحد ومل خيتلف اثنان فسكت حتى إذا قام مَن

يف البيت وبقي عيل وفاطمة واحلسن واحلسني ( )وذهبنا نقوم أنا وصاحبي

أبو ذر واملقداد ،قال لنا عيل( :)اجلسوا فأراد أن يسأل رسول اهلل ()
ونحن نسمع ،فابتدأه رسول اهلل ( )فقال :يا أخي ،أما سمعت ما قال عدو
َبل فأخربين أنه سامري هذه األمة وأن صاحبه عجلها ،وأن اهلل
اهلل أتاين جربئيل ق ُ
قد قىض الفرقة واالختالف عىل أمتي من بعدي ،فأمرين أن أكتب ذلك الكتاب
الذي أردت أن أكتبه يف الكتف لك ،وأشهد هؤالء الثالثة عليه ،ادع يل بصحيفة.

ال وعيل( )خيطه بيده
ال رج ً
فأتى هبا فأمىل عليه أسامء األئمة اهلداة من بعده رج ً

وقال( )إين أشهدكم أن أخي ووزيري ووارثي وخليفتي يف أمتي عيل بن أيب

طالب ،ثم احلسن ثم احلسني ثم من بعدهم تسعة من ولد احلسني ،ثم مل أحفظ
منهم غري رجلني عيل وحممد ،ثم اشتبه اآلخرون من أسامء األئمة ( ،)غري

ال كام ملئت
أين سمعت صفة املهدي وعدله وعمله وأن اهلل يمأل به األرض عد ً
 .1كتاب سليم بن قيس اهلاليل :صفحة .658
86

.........................................................

ٌ
احلسن
جدال
باألحس ِن َ
مع َأمحد َ
َ

ظل ًام وجوراً ،ثم قال النبي ( )إين أردت أن أكتب هذا ثم أخرج به إىل املسجد

ثم أدعو العامة فأقرأه عليهم وأشهدهم عليه .فأبى اهلل وقىض ما أراد ،ثم قال
سليم :فلقيت أبا ذر واملقداد يف إمارة عثامن فحدثاين .ثم لقيت علياً( )بالكوفة
واحلسن واحلسني( )فحدثاين به رس ًا ما زادوا وال نقصوا كأنام ينطقون بلسان
واحد(.)1

الفرق بني الروايتني:
ويلزم هنا اإللتفات إىل الفوارق املهمة بني الروايتني  -رواية الطويس ورواية

سليم:

1ـ مل يرد يف رواية الطويس نعتها بالعصمة من الضالل ،بينام ورد ذلك يف رواية

سليم فمام جاء فيها « :ليكتب فيها ما ال تضل األمة وال ختتلف».

2ـ اشتامل رواية سليم عىل قيد «سمى من يكون من أئمة اهلدى ...إىل يوم القيامة»
وخلو رواية الطويس منه ،مع أهنا أوىل به لو كانت صحيحة إلشتامهلا عىل اثني

عرش مهدي ًا بعد اإلثني عرش إمام ًا ،أضف إىل ذلك ّ
أن هذا القيد يف رواية سليم
يفيد حرص األئمة باثني عرش!

3ـ ّ
إن رواية سليم موجهة لعموم األمة لقوله فيها « بالذي أراد أن يكتب فيها وأن
يشهد عليها العامة» .ومن هنا أشهد عليها سلامن وأبا ذر واملقداد غري أنّا ال نجد

أثر ًا لذلك يف رواية الطويس !

عني أو أثر لكتاب وصف ّ
بأن فيه أئمة اهلدى إىل
4ـ ليس للمهديني بعد األئمة ٌ
يوم القيامة ّ
وأن فيه ما ال تضل األمة أعني به وصية رسول اهلل حسب نقل سليم .
 .1كتاب سليم بن قيس اهلاليل :ص.879
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ويف املقابل :فإنّ رواية الطويس املجردة عن الوصفني نجدها تتحدث عن

وجود مهديني اثني عرش مغايرين لإلئمة اإلثني عرش حسب فهم البرصي !
5ـ رواية الطويس معارضة بام ّ
دل متواتر ًا عىل حرص األوصياء واحلجج باثني عرش
ّ
وأن املهدي خامتهم وآخرهم ،وكذا خمالفة لإلمجاع كام تقدم يف مطالب املبحث

األول ،يف حني هذا اإلمجاع وتلك األخبار املتواترة ال فقط ال تعارض رواية سليم

بل تعضدها وتدعمها !
أمر آخر غاية يف األمهية وهو :تقدم كتاب سليم عىل كتاب الغيبة بقرون
6ـ و َثم َة ٌ

كام ال خيفى !
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نقد املقدمة الثالثة[ :نص الوصية ال يدعيه إال صاحبه].
أصلَ أمحد إسامعيل قاعد ًة مفادها :إنّ الوصية والنص التشخييص ال يدعيه
َّ

غري صاحبه وطبّـقها عىل دعوته ليثبت حقانيته من حيث أنّه أدعى وصية رسول

اهلل ( )ليلة وفاته فهو صاحبه !

إنّ هذه القاعدة متثل أهمّ ركيزة يف دليل دعوة البرصي وقد كثّف كالمه عنها

عليها،ألنا متثل العمود الفقري لدليل دعوته ،وحاول اثبات
ّ
وصب اهتاممه
َّ

صحتها بالعقل والنقل والواقع كام تقدم .

مرفوض مجلة وتفصيالً ،مفهوم ًا ومصداقاً ،قاعد ًة
ٌ
إنّ مفاد هذه القاعدة

ال وفرع ًا موضوع ًا وحكامً:
ومورداً ،أص ً

أما موضوع ًا (الوصية والنص) فال ينطبق عىل ما جاء به أمحد إسامعيل ألسباب

عديدة :مرّ ت بعضها وستأيت األخرى ،منها :أنه ليس نص ًا عىل عينه وشخصه،
وإنّام هي رواية ورد فيها لفظ مشرتك «أمحد» ،زعم البرصي أنّه هو املقصود به !

وأما حك ًام ( ال يدعيه غري صاحبه ) فال ينفع شيئاً ،ذلك أنّا لو سألنا مَن يؤمن

هبذه القاعدة كيف نميز بني مدعي الوصية الصادق عن غريه ؟!

فإنّ جواهبم هو أنّ ضابطة التمييز هو اإلدعاء إذ ال يدعيها غري صحاهبا!
واضح فإنّ اإلدعاء رشعة لكل وارد وبإمكان كل من
ٌ
وفساد هذا اجلواب

اسمه أمحد اليوم زعم أنّه هو املقصود بام جاء يف ذيل خرب الطويس ،ولسنا يف
مسابقة لتجعل أسبقية اإلدعاء عالمة أحقية املدعي ! واألهم من ذلك أنّ أسبقية

اإلدعاء تستلزم تكذيب من ثبت صدقه جزم ًا وتصديق من ثبت كذبه جزم ًا فقد
ورد [ :ما خرج موسى حتى خرج قبله مخسون كذاب ًا من بني إرسائيل كلهم يدعي

أنه موسى بن عمران ] .

.........................................................

89

قسم الشؤون الدينية/شعبة البحوث والدراسات

وال نسرتسل ببيان ما سيأيت تفصيله الحقاً ،فإنّ حمور نقاشنا له هنا يدور حول

قاعدته هذه وأما تطبيقها فسيأيت يف نقد املقدمة الرابعة وبعبارة منطقية :بحثنا هنا
يف كربى استدالله ،وأما ُصغراه فسيأيت  ،وفيام ييل نقد القاعدة بمناقشة أدلتها

الثالثة:

مناقشة الدليل العقلي:
باطل ،لفساد القضيتني
ال عقلي ًا عىل صحة قاعدته ٌ
ما أسامه أمحد إسامعيل دلي ً

املؤلف منهام:

هلل تعاىل عىل لسان رسوله كتاب الوصية بأنّه
أما القضية األوىل [ :وصف ا ُ

عاصم من الضالل ملن متسك به ] ففيها مغالطة ال ختفى عىل من قرأ ما سطرناه

سالفا وكشفها بإجياز هو:

إنّ ما استدل به أمحد إسامعيل (= رواية الطويس) عىل دعوته مل يرد فيها وصف

العصمة من الضالل ،وما وصف بالعصمة من الضالل (حديث الثقلني ورواية
ال عن خلوه من إسم أمحد !
ال ) ال يتضمن ذكر املهديني فض ً
سليم مث ً

ومن ثمّ ننسج عىل منوال البرصي ونُكوّ ن قضية نقضية معاكسة لدعوته متام ًا

فنقول:

إنّ وصية رسول اهلل املتمثلة بحديث الثقلني أو وصيته ليلة وفاته برواية سليم

بن قيس ،موصوفة بالعصمة من الضالل ملن تسمك به ،وهذا الوصف جيعل من
أي دعوة خارجة عن إطارمها ،تزيد عىل ما فيهام من حجج
املحال ثبوت صدق ّ

كفرقة أمحد إسامعيل البرصي أو تنقص كالواقفة( )1مثالً!

 .1الواقفة :مذهب من مذاهب الشيعة وقف يف إمامة اإلمام موسى بن جعفر الكاظم ( ،)عن غيبة
الطويس ص  23بعنوان الكالم عن الواقفة .
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وأمّا القضية الثانية التي تألف منها استدالله العقيل عىل القاعدة وهي[ :لو

ال كاذب ًا ألستلزم إما كذب أو جهل أو عجز اهلل تعاىل عن
كان مدعي الوصية مبط ً

ذلك كله] فتذكرنا بذلك امللحد املستدل بالعدم قائالً :ولو كان اهلل موجود ًا وعامل ًا
وقادر ًا ألماتني اآلن أمامكم أو ألحيا هذه البعوضة امليتة بيدي!

ولو صحت قضية البرصي فيمكن ملعتوه أن ينسج عىل منواله فيقول:
َاط ُل ِمنْ ب ْ ِ
يه ا ْلب ِ
إنّ اهلل وصف القران بانّهَ :ل َيأْتِ ِ
يل ِمنْ
َي يَدَ ي ِْه وَ َل ِمنْ َخل ِْف ِه َتن ِْز ٌ

ال إِنَّا ن َْح ُن نَزَّ ْلنَا الذِّ كْ رَ وَ إِنَّا لَهُ َل ِ
ح ٍ
َح ِكيمٍ َ ِ
َافظُ ونَ .)2(
يد )1(وتعهد بحفظه قائ ً
مع أنّه خالف غري واحد هذا الوصف إما بادِّعاء وقوع التحريف اللفظي
عالوة عىل املعنوي يف القرآن كقول صاحب فيض الباري «والذي حتقَق عندي أن
لفظي أيضاً»( )3أو برصف اآليات إىل غري وجهها كرصاخ عكرمة
ُّ
التحريف فيه
َ
منادي ًا يف السوق :إنّ آية التطهري نزلت يف نساء النبي خاصة( ،)4فيلزم من هذا أن
ال إن مل يكن يعلم بأقوال هؤالء ،أو كاذب ًا ألنّه وعد بحفظ
يكون اهلل تعاىل :إما جاه ً
كتابه أو عاجز ًا إن كان يعلم وال قدرة له عىل رصفهم عن ادعاءاهتم هذه ،تعاىل اهلل
عن ذلك علوّ ًا كبري ًا .

أقول رد ًا عىل هذه التخرصات :إنّ اهلل تعاىل غري مسؤول عن االستنتاجات

اخلاطئة وطرق االستدالل املعوّ جة بعد أن وهبنا العقل والقدرة عىل التعلم ،وقد
[ .1فصلت. ]42 :
[ .2احلجر. ]9 :

 .3فيض الباري عىل صحيح البخاري( ،أمايل) حممد أنور شاه بن معظم شاه الكشمريي اهلندي ثم
الديوبندي (املتوىف1353 :هـ).حتقيق :حممد بدر عامل املريهتي ،أستاذ احلديث باجلامعة اإلسالمية
بداهبيل (مجع األمايل وحررها ووضع حاشية البدر الساري إىل فيض الباري) ،دار الكتب العلمية
بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل 1426 ،هـ  2005 -م.
 .4جامع البيان يف تأويل القرآن (تفسري الطربي 310هـ ) ج  20ص  ،267حتقيق :أمحد حممد شاكر،
مؤسسة الرسالة.
.........................................................
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قيل :إذا نزل مؤمن وكافر إىل البحر فال ينجو إال من تعلم السباحة ،فإنّ اهلل ال

ُيايب اجلهالء !

كاشفية النص واملعجز عن حقانية املدعي:
نظر ًا ملا قد يوجبه كالم أمحد إسامعيل من التباس وتشويش يف هذا املجال
وبمناسبة احلديث عن حكم العقل نقرر ما عليه اإلمامية يف املسألة انطالق ًا من
حكم العقل بالقول:
إنّ تعيني حجة اهلل تعاىل وطريق معرفته وثبوت حقانية الواسطة بني اخللق
النص عليه أو قيام
واخلالق وصدق دعوى مدعي السفارة اإلهلية؛ يتمُّ من خالل ِّ
املعجزة عىل يديه .
قال العالمة احليل:
«قالت اإلمامية :ال طريق إليها إال النص بقول النبي أو اإلمام املعلومة إقامته
بالنص أو بخلق املعجز عىل يده»(.)1
فام املقصود من النص ؟!
يعي شخص اإلمام بحيث يستحيل انطباقه
وجوابه بإختصار هو :كُ ُّل ما ّ
عىل غريه ،وحيصل هذا التعيني من قبل من ثبتت وساطته عن اهلل تعاىل ،ومثاله
األوضح لدى سائر املسلمني :حديث الغدير ،فلم يكتف النبي بالقول يف عيل
وشخص ذاته ونصبه عَ َل ًام
َّ
من كنت مواله فعيلٌّ مواله وإنام أحرضه ورفع يده
بني الناس ،وهو ما يُعرب عنه يف كتب الكالم بـ(النص اجليل) ويف متون الروايات
بـ(الوصية الظاهرة) ،وسيأيت التفصيل أكثر عن هذه اجلزئية حتديد ًا يف نقد املقدمة
 .1احليل _ األلفني يف إمامة أمري املؤمنني ص  ،44مركز األبحاث العقائدية .
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واضح بعد اإللتفات إىل أننا
ٌ
الرابعة ،والوجه العقيل يف اعتبار النص بالنحو املتقدم
ٍ
منصب يُدَّ عى عىل اإلطالق!
بصدد التحقق من اثبات أعظم
ويف فرض افتقاد هذا الشكل من النص أو رصنا بصدد اثبات حقانية الناص

فإنّ سلسلة نص السابق عىل الالحق تنقطع وتنتهي باملعجزة «وإنام يكون االعجاز

ال عىل صدق املدعي ،ألن املعجز فيه خرق للنواميس الطبيعية ،فال يمكن أن
دلي ً
يقع من ٍ
أحد إال بعناية من اهلل تعاىل ،وإقدار منه ،فلو كان مُ دعي النبوة كاذب ًا يف

دعواه ،كان إقداره عىل املعجز من قبل اهلل تعاىل إغراء باجلهل وإشادة بالباطل،
وذلك حمال عىل احلكيم تعاىل ،فإذا ظهرت املعجزة عىل يده كانت دالة عىل

صدقه ،وكاشفة عن رضا احلق سبحانه بنبوته»( )1ومن هنا يمكن إطالق النص

لفظي قو ٌيل كام هو حال األول،
ٌ
تكويني ،ال
ٌ
نص
عىل املعجز أيض ًا غاية األمر أنّه ٌ
وكالمها يشرتكان يف الكشف عن رضا اهلل تعاىل بنبوة أو إمامة مَن حتققا فيه ،وال
مشاحة يف اإلصطالح.

رشط ال ينبغي إغفاله ،مفقودٌ
ويف كاشفية النص أو املعجزة عن صدق املدعي ٌ

يف دعوة البرصي والرشط هو:

ال ونقالً« ،أما إذا امتنع صدقه يف دعواه بحكم
إمكان تصديق دعوته عق ً

العقل ،أو بحكم النقل الثابت عن نبي ،أو إمام معلوم العصمة ،فال يكون ذلك

شاهد ًا عىل الصدق ،وال يسمى معجز ًا يف اإلصطالح وإن عجز البرش عن أمثاله:
مثال األول :ما إذا إدَّ عى أحدٌ أنه آله ،فإن هذه الدعوى يستحيل أن تكون

صادقة بحكم العقل ،للرباهني الصحيحة الدالة عىل استحالة ذلك.

 .1اخلوئي _ البيان يف تفسري القرآن ص  ،35دار الزهراء للطباعة والنرش والتوزيع  -بريوت – لبنان.
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ومثال الثاين :ما إذا إدَّ عى أحدٌ النبوة بعد نبي اإلسالم ،فإن هذه الدعوى

كاذبة قطع ًا بحكم النقل املقطوع بثبوته الوارد عن نبي األسالم( ،)وعن
خلفائه املعصومني( )بأن نبوته خامتة النبوات ،وإذا كانت الدعوى باطلة

قطعاً ،فامذا يفيد الشاهد إذا أقامه املدعي ؟ وال جيب عىل اهلل جل شأنه أن يُبطل
ذلك بعد حكم العقل باستحالة دعواه ،أو شهادة النقل ببطالهنا»( )1والكالم بعينه
فإنا
جيري يف ادِّعاء احلجية والعصمة واإلمامة زيادة عىل إمامة األئمة اإلثني عرش ّ

دعوى كاذبة جزم ًا بمقتىض ما دلّ عىل حرص اإلمامة فيهم ( )كام تقدم شطرٌ
منها يف املطلب الثاين من املبحث األول .

النص واملعجز
ِّ
هذا هو موجز الوجه العقيل عند الشيعة اإلمامية لطريقية

ملعرفة حجة اهلل وفلسفة ورشط داللتهام عىل صدق مدعي الوساطة و السفارة

اإلهلية (اإلمامة أو النبوة) .
مناقشة الدليل النقلي

استدل البرصي عىل قوله« :الوصية ال يدعيها إال صاحبها» بآية ورواية ،ال

توصالن إىل ما يرمي إليه وال تثبتان ما يدعيه ،تفصيل ذلك:

أ ـ ّأما اآلية [ولو تقول علينا بعض االقاويل ألخذنا منه باليمني ثم لقطعنا منه
الوتني] فال عالقة هلا بام أراده هلاّ ،
ألن مورد القاعدة هو يف مرحلة ما قبل ثبوت
نبوته .
تقول من ْ
ثبتت ّ
حجية احلجة ،بينام جمرى اآلية وموردها هو يف ّ

وببيان آخر :لو أخذنا النبي اخلاتم ( )كمثال عىل ما نحن فيه باعتباره هو

املقصود باآلية ،فال ينبغي اخللط بني مرحلتني يف جانب نبوته:

1ـ مرحلة إثبات أصل نبوته وحجيته من خالل جريان املعجزة عىل يده مث ً
ال .
 .1اخلوئي _ املصدر السابق ص .33
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2ـ مرحلة ما بعد ثبوت صدقه وحقانية دعوته تثبت وحيانية مجيع النصوص
الصادرة منه وهذا هو ما ترمي إليه اآلية .

أثبت هلم نبوته شككوا
فبعد أن اهنى النبي( )املرحلة األوىل مع قومه بأن َ

يف صدق بعض ما نقله عن ربه ومن أمثلة ما شككوا فيه مسألة النص عىل إمامة
ِيل مِنْ رَ ِّب
ل َت ْنز ٌ
ووالية أمري املؤمنني « َف َأنْزَ لَ اللَّ ُ بِذَ ل َِك قُرْ آناًَ ،فقَالَ  :إِنَّ وَ َل َي َة عَ ِ ٍّ

ني ثُمَّ َلقَطَ عْ نا ِم ْن ُه
ض ْالَقاوِيلِ َل ََخذْ نا ِم ْن ُه بِا ْل َي ِم ِ
الْعالَ ِنيَ ،وَ لَوْ َتقَوَّ لَ عَ َليْنا ُمَمَّ دٌ بَعْ َ
الْوَ تِنيَ»(.)1

ونظري هذا اللون من اإلعرتاض والتشكيك من بعض املنافقني ما نزل فيه

اب وَ اقِعٍ  )2(فلام بلَّغ رسول اهلل ( )غدير خم ما
سأَلَ َسائ ٌِل بِعَ ذَ ٍ
قوله تعاىلَ :
بلَّغ ،وشاع ذلك يف البالد ،أتى احلارث بن النعامن الفهري (أو جابر بن النرض بن
احلارث بن كلدة العبدري ) فقال:

يا حممد! أمرتنا من اهلل أن نشهد أن ال إلَه إال اهلل وأنك رسول اهلل ،وبالصالة،

ترض بذلك ،حتى رفعت بضبع ابن
والصوم ،واحلج ،والزكاة ،فقبلنا منك .ثم مل َ

عمك ففضلته علينا وقلت :من كنت مواله فعيل مواله! فهذا يشء منك أم من

اهلل؟!

فقال رسول اهلل ( :)واهلل الذي ال إلَه إال هو ،إنَّ هذا من اهلل.

فوىل جابر يريد راحلته وهو يقول :اللهم إن كان ما يقول حممد حق ًا فأمطر

علينا حجار ًة من السامء أو ائتنا بعذاب أليم! فام وصل إليها حتى رماه اهلل بحجر،
 .1املقطع جزء من رواية رواها الكليني عن أيب احلسن املايض (الكاظم) يف الكايف ج 1 :ص،433 :
ح  91باب :فيه نكت ونتف من التنزيل يف الوالية .
ومن املضحك للثكىل أن يستشهد أمحد اسامعيل هبا عىل فهمه لآلية ،وما عشت أراك الدهر عجب ًا !
 [ .2املعارج. ]1 :

.........................................................
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بعذاب
ٍ
سائل
ٌ
فسقط عىل هامته وخرج من دبره وقتله ،وأنزل اهلل تعاىل :سأل
واقع(.)1

[إن هذا األمر ال يدعيه غري صاحبه إال ترب اهلل عمره] فاستدالل
ب ـ وأما روايةّ :

ٌ
مرهون بتاممية أمور ثالثة:
البرصي هبا عىل أصله املزبور

1ـ ّأنا بلفظ «ترب اهلل» وتفسري الترب باإلهالك الفوري واملبارش .

2ـ املراد من كلمة «األمر» فيها هو النص التشخييص والوصية .
3ـ داللة اخلرب عىل استحالة وامتناع اإلدعاء .
وثالثتها غري تامة وفيام ييل البيان:

اوالً :جاءت هذه الرواية وبنفس السند يف كتاب (ثواب االعامل وعقاب

األعــال) للشيخ الصدوق بلفظ «برت اهلل»( )2بل وحتى يف بعض نسخ الكايف
(املصدر الذي نقل البرصي الرواية منه) املعتمدة كنسخة املجليس ونسخة

املازندراين يف رشحيهام عىل الكايف ،فورد احلديث فيهام أيض ًا بلفظة «برت»( ،)3وعىل
وزان هذا احلديث ما روي أنّ  :من سد طريق ًا برت اهلل عمره (.)4

 .1راجع :موسوعة العالمة األميني ( :الغدير يف الكتاب والسنة واألدب ) ج  1ص  ،239دار
الكتاب العريب ،بريوت _ لبنان .
 .2الصدوق _ ثواب األعامل وعقاب األعامل ص  ،214دار الرشيف الريض للنرش  -قم.

 .3راجع  :نسخة املجليس يف مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول ،ج  ،4ص194 :إذ قال فيه ما
لفظه  :إال برت اهلل عمرهكنرص أي قطع ،كام قطع عمر حممد و إبراهيم و أرضاهبام ،4ونسخة
املازندراين يف رشح أصول الكايف ج  6ص  ،346طبع :مؤسسة التاريخ العريب ،بريوت -لبنان،
حتقيق :السيد عيل عاشور ،ونسخة الكايف بطبعة دار الكتب اإلسالمية طهران ،الطبعة :الرابعة،
سنة النرش. 1365 :
.4من ال حيرضه الفقيه :ج :1ص :26ح ،46مؤسسة النرش االسالمي.
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واملراد من برت اهلل عمره أي قطع اهلل عمره بانقاصه ،كام أنّ الصدقة وصلة

ال من موجبات بركة العمر والزيادة فيه .
اإلرحام مث ً

والتبار يف اللغة يعني اهلالك والدمار ،وقد فرس يف بعض الروايات باخلسار،

فعن الباقر ( )يف قوله تعاىل:وَ َل َت ِز ِد الظَّ ا ِل ِنيَ إ َِّل َتبَارً االتبار :اخلسار(.)1

هذا ،وإنّ من مناشئ عدم ظهور ذلك البرت أو الترب أحيان ًا يف املدعي الكاذب

هو أنّ العلم بمدة األعامر عند اهلل تعاىل عالوة عىل البداء.

ثانياً :إنّ استدالل البرصي هبذا احلديث عىل قضيته متوقف عىل محل املقصود

بكلمة «األمر» عىل الوصية أو النص التشخييص ،ال عىل ادعاء املنصب ،وهو

خمالف لظاهر احلديث ،فإنّ املراد من مجلة ( :إنّ هذا االمر )...هو أمر اإلمامة

واخلالفة كام هو واضح لكل من تتبع استعامالته يف أخبارهم ( .)

ثالثاً :إنّ احلديث يُثبت إمكان إدِّعاء املبطل غاية األمر إنّ اهلل تعاىل يترب عمره
بعد اإلدعاء وهذا يناقض قول أمحد البرصي مرار ًا وكرار ًا وبصيغ خمتلفة من أنّ
اإلدعاء مستحيل ُخذ عىل سبيل املثال ال احلرص قوله( :ووصف الرسول له بأنه
عاصم من الضالل أبد ًا جيعل من املحال أن يدعيه مبطل ،ومن يقول إنّ ادعاءه
من املبطلني ممكن فهو يتهم اهلل سبحانه بالعجز ...وقوله أيضاً :فأهل الباطل
مرصوفون عن ادعائه ،فاألمر ممتنع)(.)2
التفت البرصي إىل هذا التهافت فحاول دفعه بعد ذلك قائالً :املبطل
َ
وقد
مــروف عن إدعــاء الوصية اإلهلية املوصوفة بأهنا تعصم من متسك هبا من
الضالل ،أو أنّ ادعاءه هلا مقرون هبالكه قبل أن يظهر هذا االدعاء للناس.)3(...
 .1احلويزي -تفسري نور الثقلني ج  5ص .429
 .2كتاب :الوصية املقدسة ص 18و .19
 .3نفس املصدر :ص. 21
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بيد أنّه َح ِفظ شيئ ًا وغابت عنه أشياء ،فإنّ اإلدعاء ال يكون اإل مع إظهار
املدعى للغري وإال فكيف يقال له ادعى اإلمامة والنص والوصية؟! بل من أين
سنعرف أنّه ادعى ذلك وأهلكه اهلل تعاىل عقيب دعوته مبارشة بسبب ادعائه ،كام
يقرر أمحد البرصي؟!
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مناقشة االستدالل بالواقع:

لقد قلنا سابق ًا إنّ عقيدة ودعوة أمحد اسامعيل ِقوامها ودليلها وبناؤها عىل

اإلدعاء ،ونضيف هنا معْ ل ًام آخر هو االستدالل بالعدم ،فمن عدم العلم بوجود

شخص ادعى الوصية زور ًا استنتج قاعدته الكلية (كل من ادعى الوصية فهو
ٍ
حمق) !!

وإذن :لو أراد إثبات هذا املرتكز بشكل منطقي وصحيح فعليه هو أن يقيم

الشواهد بذكر أشخاص أدعوا ذلك وأهلكهم اهلل عقيب ذلك مبارشة بسبب

إدعائهم الوصية أو النص التشخييص!

هذا مع أنّ أدعياء املهدوية عىل مرِّ التأريخ ما أدعوها لوال وجود نص من قبل

شخص من ذريته يظهر يف آخر الزمان وأنّه يواطئ اسمه اسم
ٍ
النبي( )عىل
النبي حممد ( )فهم مُ دَّ عُ ون للنص أوالوصية باملالزمة ،نعم قد ال يذكرون نص ًا

بعينه لوضوح القضية !

يقول أبو العباس أمحد التواين بعد أن التقى بأحد مدعي املهدوية (وهو أمحد

بن عبد اهلل السلجاميس املعروف بابن َم َّل):

«وجدته يُشِ ري إ َِل نَفسه بِ َأ َّن ُه الْ هْ دي الْ َعْ لُوم املبرش به يف َصحِ يح ْال ََحادِيث

فرتكته وَ رَ اء ونبذته بالعراء»(.)1

ومما يُبطل الواقع املدعى رصاحة بل ينسف قاعدته من رأس وهو ما رواه

الصدوق بسنده عن عن أيب عبد اهلل ( )قال:

 .1االستقصا ألخبار دول املغرب األقىص  28 / 6ل ،تأليف :شهاب الدين أبو العباس أمحد بن خالد بن حممد النارصي
الدرعي اجلعفري السالوي (املتوىف1315 :هـ) ،النارش :دار الكتاب  -الدار البيضاء .

.........................................................
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«إنّ يوسف بن يعقوب (صلوات اهلل عليهام ) حني حرضته الوفاة مجع آل

ال فقال إنّ هؤالء القبط سيظهرون عليكم ويسومونكم
يعقوب وهم ثامنون رج ً

سوء العذاب وإنام ينجيكم اهلل من أيدهيم برجل من ولد الوي بن يعقوب اسمه
موسى بن عمران ( )غالم طوال جعد آدم ،فجعل الرجل من بني إرسائيل
يسمي ابنه عمران ويسمي عمران إبنه موسى فذكر أبان بن عثامن عن أيب احلسني

عن أيب بصري عن أيب جعفر ( )أنه قال :ما خرج موسى حتى خرج قبله مخسون
كذاب ًا من بني إرسائيل كلهم يدعي أنه موسى بن عمران!)1(»...

.1الصدوق -كامل الدين ومتام النعمة ج 1ص  ،147دار الكتب اإلسالمية  -قم .
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اجلواب عن حديث الرضا مع اجلاثليق :

ويف سياق نقد املقدمة الثالثة بقي أن نجيب عام أفاده من أنّ اإلمام الرضا()
أحتج هبذا الواقع عىل اجلاثليق .
ّ
ال لرسد نص احلوار الذي دار بني الرضا
وبغية بيان حقيقة احلال سنضطر أو ً
وبني اجلاثليق ورأس اجلالوت وغريمها.
نص احلديث:
روى هذا احلديث الرواندي (573هـ ) يف اخلرائج واجلرائح ،قائالً:

«روي عن حممد بن الفضل اهلاشمي قال :ملا تويف اإلمام موسى بن جعفر()
أتيت املدينة فدخلت عىل الرضا ( )فسلمت عليه باألمر وأوصلت إليه ما كان
معي وقلت إين صائر إىل البرصة وعرفت كثرة خالف الناس وقد نعي إليهم
موسى ( )وما أشك أهنم سيسألوين عن براهني اإلمام فلو أريتني شيئا من
ذلك فقال الرضا (:)
يل هذا فأبلغ أوليائنا بالبرصة وغريها ّأن قادمٌ عليهم وال قوة إال
مل خيف ع ّ
باهلل.
يل مجيع ما كان للنبي ( )عند األئمة من بردته وقضيبه وسالحه
ثمّ أخرَ جَ إ ّ
وغري ذلك فقلت ومتى تقدم عليهم ؟ قال :بعد ثالثة أيام من وصولك ودخولك
البرصة .

فلام قدمتها سألوين عن احلال فقلت هلم إين أتيت موسى بن جعفر ( )قبل

وفاته بيوم واحد فقال :إين ميت ال حمالة فإذا واريتني يف حلدي فال تقيمن وتوجه
إىل املدينة بودائعي هذه وأوصلها إىل ابني عيل بن موسى فهو وصيي وصاحب
األمر بعدي ،ففعلت ما أمرين به وأوصلت الودائع إليه وهو يوافيكم إىل ثالثة أيام
.........................................................
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من يومي هذا فاسألوه عام شئتم ،فابتدر للكالم عمرو بن هذاب من القوم ـ وكان
ناصبي ًا ينحو نحو التزيد واالعتزال ـ فقال:

رجل من أفاضل أهل هذا البيت يف ورعه وزهده
يا حممد إنّ احلسن بن حممد ٌ

وعلمه وسنه وليس هو كشاب مثل عيل بن موسى ولعله لو سئل عن يشء من
معضالت األحكام حلار يف ذلك ! فقال احلسن بن حممد وكان حارض ًا يف املجلس:

ال تقل يا عمرو ذلك فإنّ علي ًا عىل ما وصف من الفضل وهذا حممد بن الفضل
ال وتفرقوا ،فلام كان يف اليوم الثالث من
يقول إنه يقدم إىل ثالثة أيام فكفاك به دلي ً

دخويل البرصة إذا الرضا ( )قد واىف فقصد منزل احلسن بن حممد وأخىل له
داره وقام بني يديه يترصف بني أمره وهنيه ،فقال :يا حسن بن حممد أحرض مجيع
القوم الذين حرضوا عند حممد بن الفضل وغريهم من شيعتنا وأحرض جاثليق

النصارى ورأس اجلالوت ومر القوم أن يسألوا عام بدا هلم ،فجمعهم كلهم
والزيدية واملعتزلة وهم ال يعلمون ملا يدعوهم احلسن بن حممد ،فلام تكاملوا ثنى

للرضا ( )وسادة فجلس عليها ثم قال:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،هل تدرون مل بدأتكم بالسالم ؟
فقالوا :ال ،قال :لتطمئن أنفسكم ،قالوا :ومن أنت يرمحك اهلل ؟

قال :أنا عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب

طالب وابن رسول اهلل ( )صليت اليوم الفجر يف مسجد رسول اهلل ( )مع
وايل املدينة وأقرأين بعد أن صلينا :كتاب صاحبه إليه واستشارين يف كثري من أموره

فأرشت عليه بام فيه احلظ له ووعدته أن يصري إيل بالعيش بعد العرص من هذا اليوم
ليكتب عندي جواب كتاب صاحبه وأنا ٍ
واف له بام وعدته به وال حول وال قوة

إال باهلل .

فقال اجلامعة :يا ابن رسول اهلل ما نريد مع هذا الدليل برهان ًا أكرب منه وإنك

عندنا الصادق القول وقاموا لينرصفوا.
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فقال هلم الرضا ( :)ال تفرقوا فإين إنام مجعتكم لتسألوين عام شئتم من آثار

النبوة وعالمات اإلمامة التي ال جتدوهنا إال عندنا أهل البيت فهلموا مسائلكم،
فابتدر عمرو بن هذاب فقال:

إنّ حممد بن الفضل اهلاشمي ذكر عنك أشياء ال تقبلها القلوب فقال

الرضا(:)

وما تلك ؟ قال :أخربنا عنك أنك تعرف كل ما أنزله اهلل وأنك تعرف كل

لسان ولغة ،فقال الرضا ( :)صدق حممد بن الفضل ،فأنا أخربته بذلك،

فهلموا فاسألوا ،قال فإنّا نختربك قبل كل يشء باأللسن واللغات وهذا رومي
وهذا هندي وهذا فاريس وهذا تركي فأحرضناهم ،فقال ( :)فليتكلموا بام

أحبوا أجب كل واحد منهم بلسانه إن شاء اهلل .فسأل كل واحد منهم مسألة

بلسانه ولغته فأجاهبم عام سألوا بألسنتهم ولغاهتم ،فتحري الناس وتعجبوا وأقرّ وا

مجيعا بأنه أفصح منهم بلغاهتم .

ثم نظر الرضا ( )إىل ابن هذاب فقال :إنْ أنا أخربتك أنك ستبتىل يف هذه

األيام بدم ذي رحم لك أكنت مصدقا يل ؟ قال :ال ،فإنّ الغيب ال يعلمه إال اهلل

ْب ف ََل يُظْ هِرُ عَ َل غَ ْيبِ ِه أ ََحدً ا إ َِّل
تعاىل  .قال )( :أوليس اهلل يقول :عَ الِ ُ الْغَ ي ِ
مَنِ ارْ ت ََض مِنْ رَ ُسولٍ  )1(فرسول اهلل عند اهلل مرتىض ونحن ورثة ذلك الرسول

الذي أطلعه اهلل عىل ما شاء من غيبه فعلمنا ما كان وما يكون إىل يوم القيامة وإنّ

الذي أخربتك به يا ابن هذاب لكائن إىل مخسة أيام فإن مل يصح ما قلت لك يف

هذه املدة فإين كذاب مفرت وإن صح فتعلم أنك الراد عىل اهلل وعىل رسوله ،ولك

ال
ال وال جب ً
داللة أخرى :أما إنّك ستصاب ببرصك وتصري مكفوف ًا فال تبرص سه ً
وهذا كائن بعد أيام ،ولك عندي داللة أخرى :إنك ستحلف يمين ًا كاذبة فترضب

بالربص .

[ .1اجلن.]26 :
.........................................................
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قال :حممد بن الفضل فواهلل لقد نزل ذلك كله بابن هذاب فقيل له :أصدق

الرضا أم كذب ؟!

قال :لقد علمت يف الوقت الذي أخربين به أنه كائن ولكني كنت أجتلد !!
ثمّ إنّ الرضا ( )التفت إىل اجلاثليق فقال هل دلّ اإلنجيل عىل نبوة حممد ؟
قال :لو دلّ اإلنجيل عىل ذلك ما جحدناه فقال ( :)أخربين عن السكتة

التي لكم يف السفر الثالث ،فقال اجلاثليق :إسم من أسامء اهلل تعاىل ،ال جيوز لنا أن

نظهره .

قال الرضا ( :)فإن قررتك أنّه اسم حممد وذكره وأقرّ عيسى به وأنّه بشّ ـر

فإن ال
أقررت ّ
ُ
بني إرسائيل بمحمد لتقر به وال تنكره ! قال :اجلاثليق إن فعلت

أرد اإلنجيل وال أجحد .قال الرضا ( :)فخذ عىل السفر الثالث الذي فيه ذكر
حممد وبشارة عيسى بمحمد .

قال اجلاثليق :هات ،فأقبل الرضا ( )يتلو ذلك السفر من اإلنجيل حتى

بلغ ذكر حممد فقال يا جاثليق :مَـن هذا املوصوف؟ قال اجلاثليق :صفه ،قال:

الم َِّّي
ال أصفه إال بام وصفه اهلل :هو صاحب الناقة ،والعصا ،والكساء ،ال َّنب َِّي ْ ُ
وف وَ َينْهاهُ مْ عَ نِ
النْجِ يلِ َ ،يأْمُ رُ هُ مْ بِالْ َعْ رُ ِ
ا َّلذِي َيِدُ ونَهُ مَكْ تُوب ًا ِعنْدَ هُ مْ ِف التَّوْ را ِة وَ ْ ِ

ِصهُ مْ وَ ْالَغْ اللَ
ِّبات وَ ُيَرِّ مُ عَ َل ْيهِمُ ْالَبائ َِث وَ ي ََضعُ عَ نْهُ مْ إ ْ َ
الْ ُنْكَ رِ ،وَ ُي ُِّل َلُمُ الطَّ ي ِ
َت عَ َل ْيهِمْ هيدي إىل الطريق األقصد واملنهاج األعدل والرصاط األقوم .
ا َّلتِي كان ْ

سألتك يا جاثليق بحق عيسى روح اهلل وكلمته :هل جتدون هذه الصفة يف

اإلنجيل هلذا النبي فأطرق اجلاثليق ملي ًا وعلم أنّه إن جحد اإلنجيل كفر ،فقال:

نعم هذه الصفة من اإلنجيل وقد ذكر عيسى يف اإلنجيل هذا النبي ،ومل يصح عند
النصارى أنّه صاحبكم .
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فقال الرضا ( :)أما إذا مل تكفر بجحود اإلنجيل وأقررت بام فيه من صفة

فإن أوجدك ذكره وذكر وصيه وذكر ابنته فاطمة
يل يف السفر الثاين ّ
حممد فخذ ع ّ

وذكر احلسن واحلسني فلام سمع اجلاثليق ورأس اجلالوت ذلك علام أنّ الرضا

( )عامل بالتوراة واإلنجيل فقاال :واهلل قد أتى بام ال يمكننا رده وال دفعه إال
بجحود التوراة واإلنجيل والزبور ولقد برش به موسى وعيسى مجيعا ،ولكن مل
يتقرر عندنا بالصحة أنّه حممد هذا فأما اسمه فمحمد فال جيوز لنا أن نقر لكم
بنبوته ونحن شاكون أنه حممدكم أو غريه .

فقال الرضا ( :)احتججتم بالشك ،فهل بعث اهلل قبل أو بعد من ولد آدم
إىل يومنا هذا نبي ًا اسمه حممد أو جتدونه يف يشء من الكتب الذي أنزهلا اهلل عىل
مجيع األنبياء غري حممد ؟!
فأحجموا عن جوابه وقالوا :ال جيوز لنا أن نقر لك بأنّ حممد ًا هو حممدكم ألنّا
إن أقررنا لك بمحمد ووصيه وابنته وابنيها عىل ما ذكرتم أدخلتمونا يف اإلسالم
كُ رها .

فقال الرضا ( :)أنت يا جاثليق آمن يف ذمة اهلل وذمة رسوله إنّه ال يبدؤك منا
يشء تكره مما ختافه وحتذره ،قال :أما إذ قد آمنتني فإن هذا النبي الذي اسمه حممد
وهذا الويص الذي اسمه عيل وهذه البنت التي اسمها فاطمة وهذان السبطان
اللذان اسمهام احلسن واحلسني يف التوراة واإلنجيل والزبور .
قال الرضا ( :)فهذا الذي ذكرته يف التوراة واإلنجيل والزبور من اسم هذا
النبي وهذا الويص وهذه البنت وهذين السبطني صدق وعدل أم كذب وزور؟!
قال :بل صدق وعدل ما قال إال احلق ،فلام أخذ الرضا ( )إقرار اجلاثليق
بذلك قال لرأس اجلالوت :فاسمع اآلن يا رأس اجلالوت السفر الفالين من زبور
داود ،قال :هات بارك اهلل عليك وعىل من ولدك .
.........................................................
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فتال الرضا ( )السفر األول من الزبور حتى انتهى إىل ذكر حممد وعيل
وفاطمة واحلسن واحلسني فقال :سألتك يا رأس اجلالوت بحق اهلل هذا يف زبور
داود ولك من األمان والذمة والعهد ما قد أعطيته اجلاثليق ،فقال رأس اجلالوت:
نعم هذا بعينه يف الزبور بأسامئهم قال الرضا ( :)بحق العرش اآليات التي أنزهلا
اهلل عىل موسى بن عمران يف التوراة هل جتد صفة حممد وعيل وفاطمة واحلسن
واحلسني يف التوراة منسوبني إىل العدل والفضل ؟
قال :نعم ،ومن جحدها كافر بربه وأنبيائه ،قال له الرضا ( :)فخذ اآلن يف
سفر كذا من التوراة فأقبل الرضا ( )يتلو التوراة ورأس اجلالوت يتعجب من
تالوته وبيانه وفصاحته ولسانه حتى إذا بلغ ذكر حممد قال رأس اجلالوت :نعم،
هذا أمحاد وإليا وبنت أمحاد وشرب وشبري وتفسريه بالعربية حممد وعيل وفاطمة
واحلسن واحلسني.
فتال الرضا ( )إىل متامه فقال رأس اجلالوت ملا فرغ من تالوته :واهلل يا
ابن حممد لوال الرئاسة التي حصلت يل عىل مجيع اليهود آلمنت بأمحد واتبعت
أمرك ،فواهلل الذي أنزل التوراة عىل موسى والزبور عىل داود ما رأيت أقرأ للتوراة
واإلنجيل والزبور منك وال رأيت أحسن تفسريا وفصاحة هلذه الكتب منك
.)1(»...

 .1الراوندي  -اخلرائج واجلرائح ج 1 :ص ،341 :مؤسسة اإلمام املهدي-قم ،الطبعة :األوىل
 1409هـ .

ورواه أ�يض ًا بنفس اللفظ تقريبا ابن محزة الطويس ( من أ�عالم القرن السادس ) يف :الثاقب يف املناقب ص ،187
مؤسسة انصاراين للطباعة والنرش شارع شهدا  -مق – ايران .
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شاهد البصري من احلديث:

هذا هو نص احلديث ،وموضع استدالل البرصي منه هو جواب اإلمام

الرضا( )عىل اعرتاض اجلاثليق ورأس اجلالوت املرتبط بتعيني وتشخيص
مصداق اسم حممد ،فقاال« :مل يتقرر عندنا بالصحة أنّه حممد هذا فأما اسمه
فمحمد فال جيوز لنا أن نقر لكم بنبوته ونحن شاكون أنه حممدكم أو غريه».

فأجاهبم اإلمام الرضا (« :)احتججتم بالشك ،فهل بعث اهلل قبل أو بعد

من ولد آدم إىل يومنا هذا نبي ًا اسمه حممد أو جتدونه يف يشء من الكتب الذي أنزهلا
اهلل عىل مجيع األنبياء غري حممد»؟!

فيستنبط أمحد اسامعيل من جواب اإلمام أنّ من يدعي الوصية أو النص

التشخييص فهو صاحبه جزماً ،ذلك أنّه ردَّ عليهام بعدم ادعاء أحد للوصية يف

رسول اهلل غريه ،ما يعني أنّ اهلل رصف الناس وحفظها لصاحبها ( الرسول ) حتى
ادعاها ،ومثل هذا يقال يف دعوة أمحد اسامعيل ،فادعى اإلمامة واحلجية وجاء

بالوصية (رواية الطويس) فهو صاحبها.

.........................................................
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تعليقات على احلديث وأجوبة عن االستدالل به:

نقل احلديث املتقدم البحراين يف مدينة املعاجز ،واملجليس يف البحار والعاميل

يف إثبات اهلداة وغريهم أيضاً ،ويرجعه اجلميع للراوندي أو البن محزة الطويس
الحظت ،لكنّ البرصي حياجج هبا
َ
ال ومن غري اسناد كام
وكالمها يرويانه مرس ً

الشيعة وعلامئهم يف الوقت الذي ير ّد عىل اعتقادهم بمضمون رواية السمري

بالقول« :عندهم لو كانت صحيحة السند ال تفيد االعتقاد دون أن يعضدها ما
يوصل إىل اليقني بصدورها»(!)1

وليكن واضح ًا أنّنا لسنا بصدد رفض احلديث بل ال نحتاج لذلك كام

سيتضح ،وإنّام اهلدف من إثارة هذا اجلانب هو بيان حالة التخبط واالزدواجية يف
االحتجاج التي تعيشها هذه الدعوة !

أي ٍ
حال فاملهم هنا هو التعليق عىل اخلرب وما جاء فيه عموماً ،والرد عىل
وعىل ِّ
توظيف البرصي له خصوصاً ،ويتمُّ هذا ِعرب النقاط أدناه:
أوالً :احلديث يعصف بدعوة البرصي .

فقد تضمن احلديث املتقدم مجلة من «براهني اإلمــام» املفقودة يف شخص

البرصي ،وبعد رسد نصه ال نحتاج هنا سوى أن نشري إىل عناوينها:

وهلم جرا.
1ـ أن يكون عند اإلمام مجيع ما كان للنبي من بردة وسالح
ّ
2ـ إخباره عن الغيب .

3ـ معرفته بكل لسان ولغة واختباره بذلك !

 .1قال ذلك يف معرض رده عىل رواية السمري ،يف كتاب :مع العبد الصالح ص .82
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ووردت هذه الثالثة بوصفها عالمات يُعرف هبا اإلمام يف أخبار كثرية جد ًا

منها هذا اخلرب وسيأتيك بُعيد هذا خرب آخر تضمنها  ،وإنام عمدنا إىل اثارهتا هنا
من حيث ّأنا جائت يف ٍ
خرب أراد البرصي أن يكون له يف جانب ،فأنقلب عليه من
جانب آخر!

ثاني ًا :قياس مع الفارق.

إنام صح احتجاج اإلمام الرضا( )بنص عيسى يف اإلنجيل عىل نبوة النبي

يف تشخيص املصداق «حممد» باالستناد إىل عدم وجود نبي اسمه حممد غريه،
بعد أن توفر يف النبي األكرم رشط داللة النص عىل صدق املدعي (إمكان صدق
ال بالنسبة ألهل الكتاب ،وهو الرشط
ال أو نق ً
الدعوى) وعدم امتناع دعوته عق ً

الذي سبق أن أرشنا إىل فقدانه يف دعوة ابن اسامعيل ،أضف إليه ّأنا جائت قبل

وقتها ومرتبتها التي رُ تبت بحسب نفس اخلرب الذي حيتج به أمحد اسامعيل أعني

ّأنا جاءت قبل حضور الوفاة اإلمام املهدي!

وال خيفى أنّ حوار اإلمام مع أهل الكتاب دار حول حجية دعوة النبي«حممد»

بالنص بعد أن اقرتنت دعوته بقيام املعاجز ،ومل تُذكر املعاجز فيه رصحي ًا لوضوحها،

سيام وأنّ من معاجزه احلارضة واخلالدة «القرآن».

والنص عىل النبي األعظم جاء يف «التوراة واالنجيل» ووزاهنام بالنسبة ألهل

الكتاب وزان القران والسنة املقطوعة الصدور للمسلمني ،ومن ثم فال يسعهم

رده وانكاره لذا قال للجاثليق« :إن انكرت االنجيل فقد كفرت  »...يف حني حيتج
البرصي عىل الشيعة بنص مل يروه غري الطويس !

واخلالصة :يف دعوة النبي وُ جد املقتيض حلقانيتها وتوفر رشط تصديقها

وانتفاء املانع وهذا بخالف دعوة البرصي فال مقتيض من نص أو معجز وال رشط

وال انتفاء مانع !

.........................................................
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يعي ذات النبي ويأبى
ثالث ًا :النص الذي تاله اإلمام من اإلنجيل والتوراة ّ
اإلنطباق عىل غري شخصه الشتامله عىل أوصاف ومشخصات ال وجود هلا اال

عي
فيه ،فتال اإلمام صفاته من اإلنجيل التي اعرتف هبا وبتحققها يف النبي وكذا ّ
هلم وص ّيه ( أمري املؤمنني ) وابنته وابنيه احلسن واحلسني (« )وأقررت بام
فإن أوجدك ذكره وذكر وصيه وذكر
عيل يف السفر الثاين ّ
فيه من صفة حممد فخذ ّ

ابنته فاطمة وذكر احلسن واحلسني» وال خيفى حتققها يف النبي فع ً
ال وقت احتجاج

اإلمام الرضا عىل أهل الكتاب !

وقوله« :احتججتم بالشك فهل بعث اهلل قبل أو بعد من ولد آدم إىل يومنا

هذا نبي ًا اسمه حممد أو جتدونه يف يشء من الكتب الذي أنزهلا اهلل عىل مجيع األنبياء

ال يُراد منه اثبات نبوة اخلاتم للخصم ،وإنام هو ردٌّ عىل
غري حممد»؟! ليس استدال ً

قوهلم :ونحن شاكون أنه حممدكم أو غريه وبيان انطباقه القهري عىل شخص
النبي األكرم (. )
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نقد املقدمة الرابعة[:ثبوت إمامته للنص عليه يف الرواية]

انطالق ًا من بدهيية :احلكم عىل يشء فرع تصوره ،فإنّ أول سؤال يرد عىل البال

هو :ماهو املراد من النص الذي تثبت اإلمامة به بعد النبي اخلاتم( )؟!

املقصود من ذلك هو تنصيب اإلمام السابق لالحق عَ ل َ ًَم بني الناس بوصية

ونص جيل رصيح يف اإلمامة ،بنحو تتحدد ذات اإلمام املنصوص عليه
ٍ
ظاهرة

خارج ًا ويتضح مصداقه عين ًا وال يُكتفى بذكر اسم املنصوص عليه وحسب .

وثَمَ ة طرق ووسائل لتحقيق ذلك ،كإحضاره أمام املأل والنص عليه باإلمامة

ال ألول األئمة أمري املؤمنني حني أوىص به النبي أمام الناس يف
وهو ما حدث فع ً

واقعة الغدير املشهورة أو أن ينص عىل أنّ ابنه فالن هو اإلمام بعده مع أنّه ال ولد
ال أو ينادي مناد
له غريه كام يف اإلمام املهدي حني نص عليه اإلمام العسكري مث ً

من السامء فالن بن فالن هو اإلمام باسمه  ،أو غريها من الطرق .

أي حال فالضابط يف النص عىل اإلمام هو تعيينه وحتديده بنحو ال يبقى
وعىل ّ

لإلهبام والتعمية جمال ،وبتعبري منطقي :يغدو مفهوم النص جزئي ًا حقيقي ًا يمتنع
انطباقه عىل كثريين ويأبى وقوع ِ
الشكة فيه ،وهذه القضية املهمة كرّ ستها األخبار
وتناوهلا علامء الشيعة قديامً.

قال النوبختي (من أعالم القرن الثالث) يف معرض تقريره لعقيدة الشيعة

اإلمامية :

.........................................................
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نص عليه وأشار إليه باسمه ونسبه وعيّنه وقلد األمة إمامته
«وأنّ النبي (ّ )

ونصبه هلم علامً»(.)1

وأشمل منه قول املفيد« :واتفقت اإلمامية عىل أن اإلمامة ال تثبت مع عدم

املعجز لصاحبها إال بالنص عىل عينه»(.)2
وال أحسب أننا بحاجة أن ن ُِقيم عليها برهان لو أنصفها العقل والوجدان فإنّ

يف خالفها اإلضالل واإلغراء باجلهل ونقض الغرض مما يتنزه عنه احلكيم الرمحن،
وتشهد هلذا املعنى روايات كثرية وبتعابري وبيانات عديدة كأن تكون النص أو

الوصية ظاهرة ومعروفة مشهورة أو نصب اإلمام عل ًام للناس ،والتعريف باسمه
وعينه ،ومن األمثلة ما رواه الصدوق باسناده عن أيب اجلارود قال:

نص من
سالت أبا جعفر الباقر ( :)بمَ يُعرف اإلمام ؟ قال :بخصال :أوهلا ّ

اهلل تبارك وتعاىل عليه ،ونصبه عل ًام للناس حتى يكون عليهم حجة ،ألنّ رسول
ينصب
نصب علي َا وعرّ فه الناس باسمه وعيّنه وكذلك األئمة(ّ )
اهلل (ّ )
األول الثاين ،وأن يُسأل فيجيب وأن يسكت عنه فيبتدئ  ،وخيرب الناس بام يكون

يف غد ،ويكلم الناس بكل لسان ولغة(.)3

هذا ما عند الشيعة ،وأما البرصي فاكتفى بمصطلح «النص التشخييص»

الذي مل يرد إال عىل لسانه ولسان أتباعه ،وال أصل له ال يف النصوص الرشعية وال

يف العلوم املرتبطة بام نحن فيه كالعقائد والكالم وال يُعلم مقصوده منه عىل وجه
التحديد ،فهل هو مرادف لـ «الوصية الظاهرة» كام عربت األخبار أو لـ «النص

اجليل» كام يف علم الكالم ؟!

 .1النوبختي  -فرق الشيعة ص  ،19املطبعة احليدرية  -النجف ،صححه وعلق عليه :السيد حممد
صادق آل بحر العلوم .
 .2أوائل املقاالت. 40 :

 .3معاين األخبار :ص.102
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فإن كان هذا هو املقصود فإنّ هذا هو اجلزئي احلقيقي بشحمه وحلمه ،الذي

يأبى اإلنطباق عىل غري مصداقه فال يتصور ادعاء غري صاحبه أساساً ،والقضية
هنا أشبه بام لو ادعى أحد الناس أنّه هو املفكر الشيعي الشهري :حممد باقر الصدر
ال !!
مث ً

ومن ثمّ فهذا ما يفرس لك عدم ادعاء املبطلني لوصايا األنبياء واألوصياء

فإنا قضية خارسة ومفضوحة عند
الظاهرة وللنص اجليل عىل من يأيت بعدهم ّ

عموم الناس ،وهم يبحثون عن مستندات يمكن أن تنطيل عىل العامة!

وأما اذا كان يعني بالنص التشخييص جمرد ذكر االسم «أمحد» ،فال شك يف

أنّه ليس تشخيص ًا بمعنى التشخيص ،ذلك أنّ اسامء األعالم كـ(أمحد وعيل و...

الخ) من األلفاظ املشرتكة كام هو معلوم ،وعليه :فام وقع يف رواية الطويس ليس
تشخيص ًا والتشخيص مل يقع!

وإلزاماً :لو كان جمرد االسم يعد تشخيص ًا لكان النص املشتمل عىل اسمني

مطابقني السم املدعي واسم أبيه نص ًا تشخيصي ًا باألولوية ،مع أنّه حدث ان ادعاه
مبطلون!

خذ قول القايض النعامن املغريب (الذي تكثر هذه الفرقة النقل عن كتبه) مثال:

قام حممد بن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب  يدعو رس ًا

إىل نفسه ،وخيلو بالواحد بعد الواحد يف ذلك ،ويدعي اإلمامة ،وزعم أنه املهدي

الذي برش به رسول ( )وكان أبوه قد ادعي ذلك له ملّا ولد وقال :قد جاء عن

رسول اهلل ( )أنه قال :املهدي من ولدي ويواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم
أيب وهو ابني هذا ،وبرش به ،وهنئ به(.!)1

 .1رشح األخبار للقايض النعامن املغريب ج  3ص  ،322مؤسسة النرش االسالمي التابعة جلامعة
املدرسني ـ بقم .
.........................................................
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وأمّا قياس ما جاء به البرصي عىل قوله تعاىل :وَ إِ ْذ قَالَ عِيسَ ى اب ُْن مَرْ يَمَ يَا َبنِي

َشا بِرَ ُسولٍ َيأ ِْت
َي يَدَ َّي مِنَ التَّوْ رَ ا ِة وَ مُ ب ِّ ً
اللِ إِ َليْكُ مْ مُ َصدِّ قًا ِلَا ب ْ َ
ِسائِيلَ إ ِِّن رَ ُسولُ َّ
إْ َ

()1
فباطل ،ذلك
ٌ
َات قَالُوا هَ ذَ ا سِ ْحرٌ مُ بِنيٌ 
مِنْ بَعْ دِي اسْ مُ هُ أ َْحَدُ َفل ََّم َجاءَهُ مْ بِا ْل َب ِّين ِ

أنّ نبوة اخلاتم مل تستند إىل جمرد ورود اسم أمحد يف بشارة عيسى بنبينا فحسب ،بل

عبت اآلية عنها بـ البينات ،والقرينة الدالة عىل أنّ املقصود بالبينات
باملعاجز التي ّ

هو املعاجز هي« :قالوا هذا سحر مبني» وعليه :فقول عيسى( :مبرش ًا برسول يأيت
من بعدي أسمه أمحد) ال يندرج ضمن النص الذي تثبت به حجية النبي األعظم،

بل هو تبشري من عيسى بنبينا (صىل اهلل عليهام وعىل آهلام).
ولب القول يف نقد املقدمة األخرية:

إنّ أمحد اسامعيل يزعم أنّه هو املقصود باإلسم الوارد يف خرب الطويس (أمحد)

وال يشء يدلّ عىل صحة ادعائه هذا سوى ادعائه ،هذه هي خالصة احلقيقة بال

لف ودوران !
ٍّ

[ .1الصف.]6 :
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اخلامتة

إنّ اإلستفادة من النصوص الرشعية الروائية والبناء عليها مرهون برشائط
عديدة أمهها اثبات صدورها عن املعصوم وحتقيق جهة صدورها ومتامية داللتها
مع عدم وجود املعارض هلا هذا يف الفقه والفروع فكيف وما نحن فيه عقائد ال
ٍ
ٍ
ال ؟!
واحد اص ً
بخرب
تثبت
ومع ذا تكفل املبحث األول من هذا الكتاب بيان انتفاء اجلهات الثالث عن
خرب كتاب الغيبة الذي اعتمده البرصي يف ترويج دعوته ،فتناول املبحث أنّ اخلرب
واحد مل يروه سوى الطويس فقط وفقط وال يرقى حتى لئن يكون من أخبار
األحاد وخمالف للضوابط الواردة عن اهل البيت يف قبول احلديث ،وسلّط الضوء
عىل متنه وبعض فقراته وكان منها ما ال يتسق مع زعم البرصي مثل عبارة :ثم
يكون من بعد اإلمام املهدي أو من بعد األئمة اإلثني عرش وعبارة :إذا حرضت
اإلمام املهدي الوفاة فليسلمها ...
كام واثبت معارضته ملا تواتر عن أهل البيت( )من حرص حجج اهلل
وخلفائه يف اثني عرش وأنّ ثاين عرشهم هو آخرهم ،عالوة عىل معارضة توقيع
السمري له .
كل هذا بنا ًء عىل فهم البرصي من احلديث وإال فقدّ م املبحث فه ًام آخر ينسجم
مع سائر ما ورد عن أهل البيت تلخص هذا الفهم يف أنّ املهديني اإلثني عرش هم
األئمة األثنا عرش يف الرجعة .

وأ ّمــا ثاين مباحث هذا الكتاب فيمكن إجياز هدفه يف أنّه عصف بجميع

املرتكزات التي بنى البرصي دليله عليها ،بالرغم من أنّ عدم متامية مقدمة واحدة
أي دليل ٍ
كاف للحكم عىل نتيجته بالبطالن!
يف ّ

.........................................................
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وبعد بيان وهن هذه الدعوة بنقد أهمّ دليل قامت عليه وخلوها عن سائر ما

جاء به األنبياء واألوصياء من براهني كاإلخبار عن الغيب أو إقامة املعجزات
املشهودة وغريها مما ال يبقى معه شك عند اخللق يف صدق حجج اهلل تعاىل
وحقانيتهم ،كيف يريد أمحد اسامعيل من الناس التصديق بدعوته وقد قيل :من

قبل دعوى املدّ عي بال بيِّنة وبرهان ،فقد خرج عن الفطرة االنسانية ؟!
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ختام الكتاب ٌ
مسك من روايات العرتة:

يروي الصدوق بسنده أنّ أبا عبد اهلل املفضل بن عمر اجلعفي سمع اإلمام

أي ،قال،
أي من ّ
الصادق ( )يقول :لرتفعن اثنتا عرشة راية مشتبهة ال يدرى ّ
فبكيت فقال يل :ما يبكيك يا أبا عبد اهلل ؟! فقلت :وكيف ال أبكي وأنت تقول
ترفع اثنتا عرشة راية مشتبهة ال يدرى أي من أي فكيف نصنع ؟!

قال :فنظر إىل شمس داخلة يف الصفة فقال يا أبا عبد اهلل ترى هذه الشمس ؟

قلت :نعم ،قال :واهلل ألمرنا أبني من هذه الشمس(.)1
ويف أخرى عن اإلمام الباقر (:)

إنّ أمرنا قد كان أبني من هذه الشمس ،ثمّ قال :ينادي ٍ
مناد من السامء فالنٌ بن
ٍ
فالن هو اإلمام باسمه .)2( ...

 .1الصدوق -كامل الدين ومتام النعمة ج  2ص  ،347دار الكتب اإلسالمية  -قم .
 .2نفس املصدر.650/2 :

.........................................................
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