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  دراسة تأصيلية نقدية لشبهات الدكتور ناصر بن عبد اهللا القفاري

  في كتابه اُصول مذهب الشيعة

  يحيى عبد الحسن الدوخي: تأليف
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  زكديباجة املر

 ذهب اهللاأالذين  ،الطيبني الطاهرين هاحلمدهللا رب العاملني وصلی اهللا علی حممد وآل
  .عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً

  

أصـول  يف آخـر الزمـان مـن     ذنقـ املظهـور  ألي أمـة ب ستقبل مشـرق  مباإلعتقاد   إنّ
  وال يشذ املسلمون عن هذا اإلعتقـاد، بـل هـو   االعتقادات املتفق عليها بني مجع األمم، 

ن مـ هذه األمة، وأنـه  باملهدي  9اإلسالممن ضروريات دينهم اإلسالمي، وقد عرفه نيب 
  .3ولد فاطمة

عقيـدة  العقيـدة املهدويـة    وقد حاول البعض ممن يف قلوم مرض أن يروجـوا بـأنّ  
اإلهليـة الناصـعة، ويعـد الـدکتور عبـداهللا ناصـر        احلقيقهتشويهاً هلذه  ؛حسبف هعييش

القفاري الوهايب يف طليعة هؤالء املنکرين هلذه احلقيقة؛ إذ ال يعبأ باستفاضـة األحاديـث   
يُِريـُدوَن ِ
ُْطِفـُؤا (نـور اهللا  ك يف کتب املسلمني؛ ليطفأ بذل [صوص املهديالواردة خب

ُ ُمِتم� نُـورِهِ  فْواِهِهْم َو اب�
َ
ِ بِأ العديـدة مـن الشـبهات واالدعائـات     ك ؛ مـثرياً بـذل  )نُوَر اب�

  .واالفترائات ذا اخلصوص
ه الشبهات وإبطاهلا وقد قام األستاذ الدکتور حييی عبداحلسن الدوخي، بدرء مجيع هذ

ليکشف عن زيف هذه اإلدعائـات  » والغيبة حقيقة املهدوية«ببحثه الشامل حتت عنوان 



 حقيقة المهدوية و الغيبة     �  �  �           ٦

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصالحات٥پرينت 

  .الکاذبة والشبهات الواهية، دفاعاً منه عن احلقيقة اإلسالمية الثابتة عند اجلميع
ويف اخلتام يتقدم مرکز حبـوث احلـج جبزيـل الشـکر والتقـدير إلـی األسـتاذ احملقـق         

  .مل بأن ينري هذا األثر الطريق لطالب احلقيقة والباحثني عن احلقالفاضل، ونأ
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  مةقدامل

وآلـه   حممـد احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسـلني  
  : وبعد، الطيبني الطاهرين

نطق اإلنسان باحلقيقة ويالمسها إذا كان عـاجزاً عـن إجيـاد بعـض     من الصعب أن ي
ومنطق التأريخ حيـدثنا  ، مور العقائدية واملذهبيةالسيما يف اُأل، الثغرات إن مل نقل بعدمها

واملوروث السلفي التقليدي  العادات والتقاليدو تعن صراع جديل حتكمه األيديولوجيا
ظهرت معه بوادر  9صوله وقواعده رسول اهللاأُأرسى  فعندما ظهر التشيع الذي، اجلامد

ومل يتوقّف هذا السيل املتـدفّق مـن   ، ذلك الصراع من خالل التشكيك وإلقاء الشبهات
  .صوله ومبادئه وفروعهأُخصوم هذا املذهب تشكيكاً يف 

وال يزال جيتر أصحاب هذه الشبهات ما ورثوه من أسالفهم، ولكـن ألبسـوها ثوبـاً    
ولني أن يضفوا عليها طابع العلمية واملوضوعية، ولكن احلقيقة تأىب إالّ قبـول  جديداً حما

احلق .  
فقد وجهوا محالم الضارية ، واليوم جند أنّ هناك محالت مسعورة ضد التشيع وأهله

 -ويكاد يكون العقل مغيباً عـن هـذا األمـر    -بافتراء وكَيل االتهامات والشبهات جزافاً 
  . من كيان هذا الصرح اإلسالمي العريق وذلك للنيل

يف حني أنّ اآليات القرآنية الكرمية والسنة النبوية الشـريفة تؤكّـدان علـى أن يكـون     



 حقيقة المهدوية و الغيبة     �  �  �           ٨

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصالحات٥پرينت 

ن يكـون مطابقـاً للحـق    أاجلدل والنقاش باليت هي أحسن مع إقامة احلجج والرباهني، و
  . وعدم اخلوض يف الباطل
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  . وقد فسر السلطان باحلجة والربهان الصحيح

ومن خاصم يف باطل وهو يعلمه مل يزل يف سخط اهللا«: 9األكرم وقال النيب ى يرتع حت
  . )٢(»ا قالمم ى خيرجحت )١(ومن قال يف مؤمن ما ليس فيه أسكنه اهللا ردغة اخلبال، عنه

  المنهجية الصحيحة للحوار

فالواجب الذي يفرضه املنطق والعقل واحلكمة أن يكون الباحـث واحملقّـق العلمـي    
، متبعاً بذلك املنهج العلمـي الـدقيق والصـحيح   ، متحلّياً باملوضوعية واألمانة والصدق

وأن يبتعد قدر إمكانه عما ورثه من ، الذي خيلو من التشنج والتحيز إىل مذهبه أو طائفته
طالباً ورامساً بذلك هدفاً للوصول إىل ؛ رواسب فكرية جامدة من أشياخه وعمن يقلّدهم

  . احلق الذي ينشده
وعليه أن يتحرى ويستقي املصادر الصحيحة مـن الفرقـة أو الطائفـة الـيت يريـد أن      

                                                           
 ٤٢٧، ص ٨هـو الطـني والوحـل الکـثري؛ لسـان العـرب، ج       : وقيـل . هي عصارة أهل النار: ردغة اخلبال )١(

 .»ردغ«

: قلـت «: قـال ، اين يف إرواء الغليـل حه األلبـ وقد صـح  .١٦٤ص ،٢ج، أبو داود السجستاين، سنن أيب داود )٢(
وقـد توبـع مـن ثقـات      ،وهـو ثقـة   ،غري حيـىي بـن راشـد   ، رجال مسلم ،رجاله ثقات ،وهذا إسناد صحيح

  .٣٤٩ص ،٧ج ، د ناصر األلباينحمم، إرواء الغليل ...»آخرين
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علمائهم وفقهائهم اليت متثّل كلمتـهم  معتمداً على أقوال كبار ، جيادهلا ويناقش أفكارها
  . الفَصل يف مسائل العقيدة وغريها

وكذا البد أن يالحظ أنّ املسألة اليت يفندها أو يشكّك فيها هي مورد تسـامل وإمجـاع   
ومـن مثّ ينسـبه   ، ال أن يلتزم بقول من ال ميثّل إالّ رأيه وجيعله هو الفيصل، عند اآلخرين

  .ك املدرسة أو الطائفةبال ورع وال أمانة إىل تل
مضافاً إىل ذلك جيب عليه أن يراعي حرمة أدب احلوار يف التعاطي مع من يناقشه أدباً 

فـإذا كـان   ، بال وازع من دين، مرتّهاً لسانه عن السباب والذم والتهريج، وخلقاً ومنطقاً
ه يفتقـد إىل  فواضح أن، األسلوب املتبع ذه الطريقة واليت تتناىف مع خلق وروح اإلسالم

سـلوب،  الدليل والربهان الذي جيب أن يقدمه إىل من يناظره أو جيادله، فيلجأ إىل هذا اُأل
  .هرباً وعجزاً عما وقع فيه

البد أن يسـلك  ، فمن يريد طرق احلقيقة والبحث عنها والوصول إليها ومن مثّ نواهلا
و اادل أو الكاتب ممـن يريـد أن   السيما وأنّ هذا املناظر أ، هذا املنهج الذي قدمناه آنفاً

  . يدافع عن اإلسالم حبسب مدعياته ومبتنياته الفكرية والعقائدية
وأما إذا كانت غايته ومنهجه هي اهلدم وليس النقد وكانت نيته مبيتة؛ والغرض هـو  

ى طـول  مة اإلسالمية علفهذه من الطامات اليت ابتليت ا اُأل، التشنيع والتكفري والتبديع
  .التأريخ

ه أكثـر مـن صـوابه،    وأخطـ  يكون أنفالزمه ومن البديهي أنّ من يسلك هذا املنهج 
  . وفساده أكثر من إصالحه

  غياب المنهجية العلمية عند الدكتور ناصر القفاري

ناصـر بـن عبـد اهللا بـن علـي      (السلفي وهذا ما جنده شاخصاً وجلياً عند الدكتور 
والـذي هـو    )اإلمامية االثين عشريةصول مذهب الشيعة أُ(م بـ يف كتابه املوسو) القفاري
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حممد بن امللك من جامعة  وىلاُألنال ا درجة الدكتوراه مبرتبة الشرف  طروحةأُ األصليف 
  ).ة والغيبةاملهدي( أمساه، والذي ةما يف حبثه الذي عقده للمهدويالسيو اإلسالمية،سعود 

قفاري يف كتابه هذا مل جيده يفهم كالم اآلخـرين ومل يتعلّمـه   فاملتتبع لكالم الدكتور ال
؛ وهـذا   سسهم الفكريـة أُإطالقاً؛ لعدم وجود املنهج الذي ينطلق منه عند نقده آلرائهم و

  : ناشئ من أمرين
ولعلّ كال األمرين ال يعدوانه؛ لذا جتده يـتهم  ، إما اجلهل، أو احلقد والبغض للتشيع

عجـزه عـن مواجهـة اآلخـر،      یوـذا خيفـ  ، رهان وحجة صحيحةويتقول عليهم بال ب
  .وتضطرب كلماته بدون تأمل وإنصاف يف نقل وجهة نظر الطرف املقابل له

إنه متفهم ومتعلّم لكالم اآلخرين؛ ولكن األمر واألدهى من ذلـك  : مثّ لو ترتّلنا وقلنا
ماتـه متوازنـة وفـق منـهج     فال ميكن أن تكـون كل ، أنّ التهمة لآلخرين هي األصل عنده

فهو ينطلق من أنّ اآلخـر ضـالّ وكـافر وخـارج عـن      ، ورؤية صادقة فيما يقول صحيح
  .الدين

هـم كفـرة ليسـوا مـن اإلسـالم يف      ن أنوقد تبي«: قال، وهذا ما جنده يف طيات كالمه
  .)١(»...شيء

بحـث عمـن   نفسه مفتخراً ومزهواً يف ال وأجهد، )القول بكفرهم(أمساه مثّ عقد حبثاً 
التكفري للمسلمني هي اللغة يتضح أنّ لغة وعليه  .)٢(يقول بكفر الشيعة من أئمة السنة

                                                           
  .١٥٥٢ص ،٣ج ي، ناصر بن عبد اهللا القفار، صول مذهب الشيعةأُ )١(
)٢ (أ عى القفاري أنّادئموقـد ذهـب إىل هـذا كبـار     «: قال، ة تفيت بكفر الشيعة كمالك وأمحد والبخارية السن

١٥٠٩ص  ،٣ج .»وغريهم، والبخاري، وأمحد، كاإلمام مالك ،ة اإلسالمأئم.   
جاء  مثّ، ة ذهبوا إىل القول بتكفري من يقول بتكفري الصحابةفهؤالء األئم، هذه النسبة باطلة جزماً يف حني أنّ

والشيعة من هـذه التهمـة   ، ور القفاري بعقله السلفي التكفريي الفتنوي ليلصق هذه الفتاوى بالشيعةالدكت
هم ال ميكن أن يكفّبراء؛ ألنعن الصحابة الـذين عاشـوا بـالقرب مـن      إنسان ينطق بالشهادتني فضالً روا أي

أجواء الرسالة احملمالصـحابة يف ميـزان العدالـة    الشيعة تضـع   ،نعم. وعاشوا شرف الصحبة ،ة السمحاءدي
  �                .تهم تدعونا لوضعهم يف هذا امليزانوبشري .والبشر خيطأ ويصيب، فهم بشر ،والتقوى
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  . السائدة عند الدكتور القفاري
كاالُستاذ السعودي حسن ، لذا جند استغراب بعض العقول املتحررة من هذا الفكر 

اً ومستفهماً لغة مستغرببشدة،  هحيث يستهجن هذا اخلطاب وينقد، بن فرحان املالكي
   ، هذا اخلطاب الالمنهجي والالمعريف

  -إىل اآلن -فـنحن مل نـتعلّم   ، أنا ال أسـتغرب صـدور مثـل هـذه األسـاليب     «: قال
مبعىن إننـا مل نـدرس يف   ! ام؟وكيف حنكم على أقواهلم وني! كيف نفهم كالم اآلخرين؟

وعلـى هـذا جيـب علـى     ، خرينحياتنا الدراسية منهجاً يعلّمنا ضوابط املعرفة لكالم اآل
  القارئ أالّ يستغرب أبداً أن جيـد يف كتابـات بعـض النـاس اتهامـات كـثرية بـالتلميح       

وطريقـة تناولـه ملوضـوعات    ، ؛ ألنّ هذا هو األصل يف طريقة تفكري كثري منا أو التصريح
ند كثري كما أنّ التهمة ع، وألنّ فيها إخفاء للعجز عن املواجهة، املختلفني معه يف الرأي

  ، بينمـا العكـس هـو الصـحيح     هي األصل حتى تثبت الـرباءة  - لألسف ـمن الناس  
  .)١(»أو املفترض

وهذا الكالم هو عني ما جنده عنـد  ، وقد أصاب الشيخ ابن فرحان املالكي كبد احلقيقة
                                                                                                                                        

� د الصـحبة   ، حكم الصحابة يف العدالة حكم غريهم«: د حمسن األمنيقال السيـا مبجـر م احلكموال يتحت ،
وإنّ ذلك ليس كافياً يف ثبوت العدالة بعـد االتفـاق علـى    ، سالمومات على اإل، مؤمناً به 9لنيبوهي لقاء ا

ولزمنا له من التعظـيم  ، وقبلنا روايته، فمن علمنا عدالته حكمنا ا، عدم العصمة املانعة من صدور الذنب
ومن علمنا منه خالف ، ما هو أهلهـ   بسبب شرف الصحبة ونصرة اإلسالم واجلهاد يف سبيل اهللا ـ والتوقري

وبعـض   ،وبسر بن أرطاة، والوليد بن عقبة، واملغرية بن شعبة، مروان بن احلكم :أمثال، مل تقبل روايتهذلك 
 ،١ج ،حمسـن األمـني  ، أعيان الشيعة .»ومن جهلنا حاله يف العدالة توقّفنا يف قبول روايته، مية وأعوامأُبين 
   .١١٣ص

ـ    !؟اإلسالمة فهل يستلزم الكفر واخلروج عن ملّ، هذا هو رأي الشيعة ة فإطالق كلمة الكفر تنبـأ عـن ذهني
ة سلفاً للتفريق بني طوائف املسلمني وزرع الفتنة بينهممعد ،دة وليس وكان األوىل به أن تكون كلمته موح
ُألكيان ا السيما أنّ، قةمفرمة اإلسالمية ممزهذه الرسالة هي  ونعتقد أنّ، ويراد له أن يكون هكذا ، تق ومشت

ُألفهل متزيق مشل ا، وىلُألرسالته نالت درجة الشرف ا والغريب أنّ.  هذا التشرذمن يدميممقها مة وزرع ما يفر
   !؟يكافأ ذه املرتبة

  .٦ص، حسن بن فرحان املالكي ،مع الدكتور العودة يف عبد اهللا بن سبأ ودوره يف الفتنة الكربى )١(
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فمنهجية اجلدل باليت هي أحسن، وباحلكمة واملوعظة احلسنة والصـدق  ، الدكتور القفاري
  . نة، ال جند هلا نصيباً يف كتابه الذي يتهم فيه الشيعة بأنواع التهم واالفتراءاتواألما

  تحقيق خال من الصدق واألمانة والموضوعية

؛ ليطّلع قارئنا العزيـز علـى    ولنأخذ عينات من كالمه قبل الورود إىل صميم البحث
  : مدعياته اليت ختلو من الصدق يف القول واألمانة يف النقل

M{<ë‚ã¹]<Ý^Úý]<ì�÷æ<êËßÖ<ì…flæˆÚ<l]�^ã�]< <

 :قـال يف مقدمـة كتابـه    ،قبل أن ننقل هذه الشهادات احملرفة نأخذ عينات من كالمـه 
وعـرض   ،ة اليـوم عشـري  اقت القول بوجود املهدي الذي يقوم عليه مذهب االثنـ قّوح«

ي وأهـل البيـت واحلسـن العسـكر     سرة احلسن العسـكري أُة صادرة من شهادات مهم
ويقصد بتلك الشهادات هي الشـهادة بعـدم    .)١(»ومأخوذة من كتب الشيعة ذاا، نفسه

  .[وجود ووالدة اإلمام املهدي
أن ختتـار املصـادر   و، ة الصادقة أن تنقل مـن كتبـهم بأمانـة   واملوضوعي« :وقال أيضاً

قـة عنـدهم أو   أن حترص علـى الروايـات املوثّ  و، وأن تعدل يف احلكم، املعتمدة عندهم
  .)٢(»املستفيضة يف مصادرهم

يف النقـل  ، )٣(إىل كتبـهم املعتمـدة عنـدهم    ين مل أعمـد إالّ أنواخلالصة « :وقال أيضاً
                                                           

  . ١٦و ١٥ص، ص١ج، يناصر بن عبد اهللا القفار، صول مذهب الشيعةأُ )١(
  .١٦صاملصدر نفسه،  )٢(
الكتب اليت اعتمد عليها القفاري يف احلكم على الشيعة معظمهـا مـن املصـادر املعتمـدة عنـدهم ولـيس       ) ٣(

العكس، السيما كتب ابن تيمية وابن اجلوزي واجلبهان، فهذه هي املرجعية الفكرية له، وكثرياً ما ينقل من 
لبحار والوايف وغريها، بل جنده ينقل من كتـب جمهولـة املؤلّـف يف بعـض األحيـان،      كتب ثانوية للشيعة كا

ة يف الشـيعة والسـن  (حيث نقل من كتاب امسـه  ) عقيدة املعاصرين يف كتاب اهللا(وذلك عندما طرح يف حبث 
، فهنا نسـب هـذا الكتـاب إىل الشـيعة، وال نعلـم مـن هـو        ١٢٠٤ص ،٣ج، )س خ بقلمحماكمة امليزان، 

  !، فهل التزم القفاري بكالمه أنه عمد إىل الكتب املعتمدة عند الشيعة؟)خ س(
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  .)١(»واالقتباس لتصوير املذهب
إنّ: نقول حينئذ ة هـي   أهمحتقيق وصل إليه الدكتور القفاري يف نقده ملسألة املهدوي

، :وأهل البيـت  إلمام احلسن العسكريسرة اأُمن  - بنظره ـعرض الشهادات املهمة  
وألزم نفسه بأن يكـون موضـوعياً   ، [بعدم والدة اإلمام املهدي 7واحلسن العسكري

وصادقاً وأميناً يف النقل من الكتب واملصادر املعتمدة عند الشيعة، وأن يكـون عـادالً يف   
  . احلكم

  : ـ بنظره ـ فهي كالتايل أما الشهادات املهمة
نقيب الطـالبيني  ، أمحد بن عبد الصمد) ابن طومار( :أي، :البيتشهادة أهل  -١

 . كما يدعي

أخ اإلمــام (جعفــر الكــذّاب   :أي، 7ســرة احلســن العســكري  أُشــهادة  -٢
  ). 7العسكري

  . نفسه 7شهادة اإلمام العسكري -٣

  شهادة ابن طومار

 ابـن طومـار ـ   دة شـها  :وىل ـ أي فلو تأملنا ورجعنا إىل كلماته وأقواله يف الشهادة اُأل
  ؟فهل صدق الدكتور القفاري يف هذه الشهادة؟ وهل طبق املعيار اآلنف الذكر

وهو من الرباهني الواضـحة   ،يف هذا األمر اًحامس صرحياً ألهل البيت موقفاً إنّ«: قال
إنّ رجالً :  ه٣٠٢ حيث جاء يف تاريخ الطربي يف حوادث سنة، على بطالن هذه الدعوى

فـأمر  ، بن موسى بـن جعفـر   بن احلسن بن علي حممده ليفة املقتدر أنيف زمن اخلادعى 
ني أمحد بن عبد الصمد وعلى رأسهم نقيب الطالبي ،طالب اخلليفة بإحضار مشايخ آل أيب

  .ن طومارباملعروف با
عي بنو هاشم مـن دعـوى هـذا املـد     وقد ضج ،مل يعقب احلسن: فقال له ابن طومار

                                                           
  .٢٧ص ،١ج ،صول مذهب الشيعةأُ )١(
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فحمل على مجل وشهر يوم  ،عقوبة ويعاقب أشد، ا بني الناسجيب أن يشهر هذ: وقالوا
وهذه الشهادة مـن بـين   ، ني باجلانب الغريبحبس يف حبس املصري مثّ، التروية ويوم عرفة

ني الذي كـان عظـيم   ها من نقيب العلويألن؛ ةني مهموعلى رأسهم نقيب الطالبي، هاشم
  .)١(»ل رمسيسجسرة يف ُألالعناية بتسجيل أمساء مواليد هذه ا

  : اجلواب
  :إنّ هذه الدعوى باطلة لعدة وجوه

 !؟فكيف ميكن الوثوق حبيثيـات هـذه الواقعـة   ، إنّ هذه الواقعة ليس هلا سند: األول
وهذا معيب جـداً أن تـذكر واقعـة    ، والدكتور ممن ينادي ويطالب الشيعة بذكر األسانيد

  .يفند ا عقائد اآلخرين بال سند
أو أنّ العصـبية غلبـت عليـه    ، جهل العلم يف هـذه الصـناعة  ن مم در إالّال يصفهذا 

  .فأنسته كيفية االستدالل
ولـيس يف تـاريخ   ، )٢(أضف إىل ذلك إنها وردت يف صـلة تـاريخ الطـربي للقـرطيب    

  .الطربي
، من هو ابن طومار؟ فالبد أن نبحث عن ترمجة له لكي نثـق مبـا يقـول   : الوجه الثاين

  . كر ترمجة له، فهو مهمل عندهمفالشيعة مل تذ
نـه  أبل نقل بعضهم ، وأما يف التراجم السنية فهو جمهول من حيث الوثاقة والضعف

  . من الذين هلم صنعة يف الغناء
 ىكـان يتـولّ  ، اس املعروف بابن طومارمحد بن عبد الصمد أبو العبأ«: قال الصفدي

النقابة على مجيع بين هاشم العبني والطالباسيلـه شـعر    ..، جالس املوفّق واملعتضـد نيي
  .)٣(»وعلم بالغناء وصنعة فيه

                                                           
   .١٠٩٥و  ١٠٩٤ص ص ،٢ج ،صول مذهب الشيعةأُ )١(
   ٣٥صلة تاريخ الطربي، القرطيب، ص  )٢(
   .٤٢ص ،٧ج ، الصفدي، الوايف بالوفيات )٣(
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كيف نثق بنقلـه وجنعلـه حجـة    ، وله صنعة يف الغناء، إذن فمن كان جمهوالً ومهمالً
  ! للطعن يف عقائد الطوائف اإلسالمية؟

بصـدق هـذه    -لعـدم وجـود السـند    ؛ وال نسلّم قطعاً -ولو سلّمنا : الوجه الثالث
؛ 8إنها ال عالقة هلا باإلمام املهدي وال اإلمـام احلسـن العسـكري    :لکن نقول الواقعة،

 حممد بن احلسن بن علـي ( فإنّ هذا الرجل ادعى أنه، [فليس فيها ذكر لإلمام املهدي
اليت ذكـرت يف املصـدر األصـل     »الرضا«ونؤكّد كلمة ، )7بن موسى بن جعفر الرضا

حممد بن احلسـن بـن   ( هولشيعة ويعترف به غريهم اعند الطربي، بينما الذي تعتقد به 
علي د بن عليولألسـف   ؟وأين هذا مـن ذاك  )7بن موسى بن جعفر الصادق بن حمم

  .لعلمه املسبق بأنّ هناك اختالفاً بني االمسني »الرضا« جند أنّ الدكتور حذف كلمة
واملوضوعية واألمانة،  إنّ الدكتور أحتفنا بأنّ املعيار يف النقل هو الصدق: الوجه الرابع

وأن ، يف املصادر الناقلة عنهم ينظر أالّ بل ادعى أنه قد اعتمد، واعتماد املصادر الشيعية
  .خرىأُه البحث وجهة ى ال يتوجمباشرة مع الكتاب الشيعي حتيتعامل 

    ذا األمر؛ فمن حيث املصادر فـالطربي لـيس شـيعي ومـن حيـث   ؛ اًومل جنده يلتزم
ومن حيث الداللة فهناك حذف لبعض الكلمـات الـيت هلـا    ، اقط ال اعتبار لهالسند فس

مطلقاً، فكان األحرى بالدكتور  [فهي غري مرتبطة باإلمام املهدي، عالقة بأصل املسألة
  وكـذلك يفقـد مصـداقية   ، لعـدم الوفـاء ـا   ؛ أن ينأى بنفسه عن ذكـر هـذه الشـروط   

  .القارئ له

  7شهادة اإلمام العسكري

هو مـن   7أنّ اإلمام العسكري :شهادة الثانية اليت ذكرها الدكتور القفاري فهيأما ال
احلسن العسكري نفسه  ه فإنّوعالوة على ذلك كلّ«: قال، نفى والدة ولده املهدي بنفسه

ي فيه ته يف مرضه الذي توفّحيث أسند وصي، املنسوب له هذا الولد قد نفى ذلك وأنكره
وأشهد على ذلك وجوه الدولة وشـهود   ،ر يف أوقافه وصدقاتهوأوكل هلا النظ، إىل والدته
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  .)١(»وابن بابويه يف إكمال الدين، كما يروي ذلك الكليين يف الكايف، القضاء
  :اجلواب

   :إنّ ما استدلّ به الدكتور القفاري على هذه الدعوى باطل من وجوه
، عقـل القـارئ  إنّ هذا االستدالل غريب، وهو ينبئ عن جهل أو استخفاف ب: األول

فمن أين فهم القفاري أنّ اإلمام العسكري نفى وأنكر والدة ولده؟ وهل إسـناد الوصـية   
نعم، لو شهد اإلمـام بنفسـه    ؟وأي مالزمة بني األمرين! ؟لغري ولده تدلّ على نفي الولد

  . لصح هذا الكالم مبعىن أنه تفوه بإنكار ولده بلسانه ـ ـ
على أنّ السلطة احلاكمة آنذاك تبحث عن الولد حبيث تقول  مثّ إنّ أجواء الرواية تدلّ

والسلطان يطلب أثر ولد احلسن بن .. بالقيامة كانت سر من رأى يومئذ شبيهاً«: الرواية
وهذا دليل على الثبوت وليس النفي .)٢(»علي .  

ام خرى اليت ذكرت أنّ اإلمـ إنّ الدكتور القفاري أغفل ذكر الروايات اُأل: الثاينالوجه 
وهذه الروايات صرحية باملطابقة، ولـيس باملالزمـة   ، قد صرح بوجود ولده 7العسكري

  .مع بعدها عن الواقع
عـن  ، ارعن حممد بن حيىي العطّ )٣(ومن تلك الروايات ما ذكره الكليين بسند صحيح

جاللتك متـنعين مـن   : 7قلت أليب حممد: قال، هاشم اجلعفري عن أيب، أمحد بن إسحاق
: هـل لـك ولـد؟ فقـال    ، دييا سـي : قلت، »سل«: فتأذن يل أن أسألك؟ فقال ،مسألتك

  .)٤(»باملدينة«: فإن حدث بك حدث فأين أسأل عنه؟ قال: فقلت، »نعم«
، بـن حممـد   عليعن  وروى الكليين أيضاً يف الكايف واملفيد يف اإلرشاد بسند صحيح

د بن عليـد   خرج إيلّ«: قال، بن بالل عن حمممن أيب حمم  ه بسـنتني خيـربين   قبـل مضـي
                                                           

   .١٠٩٩و  ١٠٩٨ص ص ،٢ج ،صول مذهب الشيعةأُ )١(
   .٥٠٥، ص ١الكايف، حممد بن يعقوب الكليين، ج  )٢(
  .)مل يعقب 7اإلمام العسكري أنّ(راجع شبهة ، ة والوثاقةه يف غاية الصحنإترمجنا هلذا السند و) ٣(
  .٣٢٨ص ،١ج ،الكايف )٤(
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. )١(»ام خيربين بـاخللف مـن بعـده   ه بثالثة أيمن قبل مضي خرج إيلّ مثّ، باخللف من بعده
  .خرى سنذكرها يف حبوث الحقةأُوهناك روايات 

فكان األوىل بأمانة الدكتور ومصداقيته أن يذكر هـذه الروايـات املصـرحة بـالوالدة،     
بل هي تعلّل وتفسـر مـا   ، باحلقيقة ال تدلّ على مرادهوهي ، أن يكتفي برواية واحدة ال

إخفـاء ولـده،    إىلمن جرأة السلطات احلاكمـة؛ ممـا أدى    7وقع على اإلمام العسكري
  . وهذا إثبات وليس نفي كما قلنا آنفاً

مثّ ، إنّ الشيخ الطوسي قد أجاب على هذا اإلشكال، حيث فرضه أوالً: الثالثالوجه 
ولـد مـع إسـناده     7كيف جيوز أن يكون للحسن بن علـي : إن قيلف«: قال، أجاب عنه

؟... ي فيهته يف مرضه الذي توفّوصي ةولو كان له ولد لذكره يف الوصي .  
وستر حالـه عـن   ، إىل متام ما كان غرضه يف إخفاء والدته ما فعل ذلك قصداًإن: قيل

ة وهو احتـاج  خاص ،لناقض غرضه ،ته إليهأسند وصيو ولو ذكر ولده أ، سلطان الوقت
س بـذلك  وشـهود القضـاة ليتحـر   ، وأسباب السلطان، عليها وجوه الدولة اإلشهادإىل 

به الستر على ولده بإمهال ذكره وحراسـة مهجتـه بتـرك     ويتم، ظ صدقاتهويتحفّ، وقوفه
يف وجـود ولـد    اإلماميـة ذلك دليل على بطالن دعوى  أنّ ومن ظن، التنبيه على وجوده

  .من معرفة العادات بعيداً كان، 7للحسن
 ،ته إىل مخسـة نفـر  حني أسند وصي 8وقد فعل نظري ذلك الصادق جعفر بن حممد

ا إبقاء عليه 7يفرد ابنه موسى ومل، إذ كان سلطان الوقت؛ هلم املنصورأو ، وأشهد معه
وختمهم بذكر ابنـه موسـى بـن     ،ةم ولده محيدة الرببريأُوجاريته  ،الربيع وقاضي الوقت

؛ من أوالده الباقني ومل يذكر مع ولده موسى أحداً، لستر أمره وحراسة نفسه؛ 8جعفر
ويتعلّـ ، مقامه من بعده عيلعلمه كان فيهم من يد  ولـو مل يكـن   ، تهق بإدخالـه يف وصـي

ة نسـبه واشـتهار فضـله    وصـح ، يف أوالده معروف املكان منه مشهوراً ظاهراً 7موسى
                                                           

  .٣٤٨ص ،٢ج ،اإلرشاد؛ ٣٢٨ص ١ج ،الكايف) ١(
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كما فعل احلسن بن ، والقتصر على ذكر غريه ،تهيف وصيملا ذكره  وكان مستوراً، وعلمه
١(»[والد صاحب الزمان علي(.   

إنّ علماء األنساب واحلفّاظ مـن أهـل السـنة صـرحوا بـوالدة اإلمـام       : الوجه الرابع
 - كمثـال ـ   ، وسنذكر بعض هذه األقـوال 7، وأنه من ولد اإلمام العسكري[املهدي

فهناك فصلنا القول يف دفع هذه ) مل يعقب 7ام العسكريإنّ اإلم(حميلني القارئ لشبهة 
  . الشبهة

 العلـوي د الشـريف جنـم الـدين أيب احلسـن بـن حممـد       السي :فمن علماء األنساب
اـدي يف أنسـاب   « هيف كتابـ  مـن أعـالم القـرن اخلـامس     ،املشـهور  ابةالنسـ ، العمري

ة أصـحابه  وم عند خاصمعل 3وولده من نرجس 7ومات أبو حممد«: قال ،»الطالبيني
  .)٢(»ة الناس بغيبتهكافّ بل، وامتحن املؤمنون... وثقات أهله

الشـجرة  «يف كتابـه  )  ه٦٠٦ت(وكذلك فخر الدين حممد بن عمر الرازي الشـافعي  
قال ،»ةاملباركة يف أنساب الطالبي :»ـ أ: فله ابنان وبنتان 7ا احلسن العسكري اإلمامأما م

   .)٣(»..درج يف حياة أبيه ،والثاين موسى، الزمانصاحب : االبنان فأحدمها
تـاريخ  يف كتابه  ) ه٧٤٨ت (مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب  :ومن احلفّاظ

وأما ابنه حممد بن احلسن الذي يدعوه «: قال، 7يف ترمجة اإلمام احلسن العسكرياإلسالم 
  .)٤(»..سنة ست ومخسني: وقيل، فولد سنة مثان ومخسني، الرافضة القائم اخللف احلجة

أن ذكر مجلة من كبار علمـاء  بعد ) إسالمنا( يف كتابه مصطفى الرافعيستاذ يقول األ
ء الـذين ذاع صـيتهم   ة األجـالّ وكثري غريهم من علماء السن«: السنة الذين قالوا بوالدته

ذكرهم يقولون سع املقام لن ال يتوكثري غريهم مم هؤالء ،إعجاب وتقدير ويذكرون بكلّ
                                                           

   .١٠٨ و ١٠٧ص ، صالطوسي، الغيبة )١(
)٢( انيدي يف أنساب الطالبي ،علي ١٣٠ص ،د العلوي العمريبن حمم.   
   .٧٩ و٧٨ ص، صالفخر الرازي، الشجرة املباركة )٣(
  .) ه٢٦٠ـ  ٢٥١(حوادث سنة ، ١١٣ص ،١٩ج ،الذهيب، تاريخ اإلسالم )٤(
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د بن احلسن العسكري ة من أنّمبقولة اإلمامياملهدي هو حمم، وأن وال جيـدون يف  .. ه حـي
  .)١(»مقولتهم هذه ما يناهض العقل

إذن فهل ميكن أن يصدق القارئ ذه الدعاوى، أم من حقّه أن حيـاكم هـذا الكاتـب    
  ! هلذا التشويه والتزوير اجللي والواضح؟

  )7اإلمام الحسن العسكريأخ (شهادة جعفر 

، هاشـم  ني وبـين وعالوة على شهادة نقيب الطالبي«: قال القفاري، أما الشهادة الثالثة
أخـاه مـات    د أنّيؤكّـ ـ وهـو أخـوه جعفـر     ـ أقرب الناس إىل احلسن العسـكري    فإنّ
ه حـبس جـواري أخيـه    بل ينقلون أنـ ، والشيعة يعترفون بذلك، نسل له وال عقب وال

ن من احلملوحالئله حتى ثبت له براء ،وأنه شنوأبلـغ دولـة    ،عى ذلـك ع على من اد
٢(»..ة بتآمرهاخلالفة اإلسالمي(.  

ة اختراع ولد حماوالت الرموز الشيعي ز ضدوملوقف جعفر املتمي«: مثّ قال بعد أسطر
   .)٣(»اببوه جبعفر الكذّى لقّحت، بأمره ضاق الشيعة ذرعاً، ألخيه

  : اجلواب
  :هذه الشهادة باطلة لعدة وجوه أيضاً
قول الدكتور القفاري باعتراف الشيعة ذه الشهادة من أخيه جعفر يتنـاقض  : األول

فكيف جنمع ، إنّ الشيعة ضاقت ذرعاً بأمر جعفر حبيث لقّبوه بالكذّاب: مع قوله اآلخر
  ! بني هذين القولني املتضاربني؟

هي اإلميان بوجود اإلمام الثاين عشر؟  مثّ كيف تعترف الشيعة بذلك وصلب عقيدم
طروحته اليت حتمـل  أُصوهلم االعتقادية اليت من املفترض أن يناقشهم عليها يف أُوهو من 

                                                           
  .١٩٢ص، مصطفى الرافعي، إسالمنا )١(
  .١٠٩٥ص  ،٢ج ،صول مذهب الشيعةأُ )٢(
  .١٠٩٦ص  ،املصدر نفسه) ٣(
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فهو يعتـرف أنهـم يعتقـدون بـاثين     ، )عشرية یصول مذهب الشيعة االثنأُ(عدد أئمتهم 
فكيـف هـم يعترفـون    ، ةو املهدي هو اإلمام الثاين عشر عند الشيعة اإلمامي، عشر إماماً
أليس هذا الكالم ينفي موضـوع الرسـالة الـيت    ، فال نعلم أي تناقض هذا! ؟بنفي ذلك

  !ألنه فرض مسبقاً أنّ الشيعة تنفي ذلك؟؛ حتمل هذا العنوان
ليس بشـبهة يعتمـد   «: إنّ الشيخ الطوسي رد على هذه الشبهة بكوا: الوجه الثاين

؛ لنيعلى مثلها أحد من احملصمل يكن له عصـمة كعصـمة    جعفراً على أنّ فاق الكلّالت
والغلط غـري  ، بل اخلطأ جائز عليه، ودعوى باطل فيمتنع عليه لذلك إنكار حق ،األنبياء

وطـرحهم  ، 7مع أخيهم يوسف 7وقد نطق القرآن مبا كان من ولد يعقوب. ممتنع منه
إياه يف اجلب ،ويف الناس من يقول كانوا  ،نبياءوهم أوالد األ، اه بالثمن البخسوبيعهم إي

 ال جيوز مثله من جعفر بن علي مفل، فإذا جاز منهم مثل ذلك مع عظم اخلطأ فيه. أنبياء
وهل مينع من ذلك أحد  ؟يف الدنيا ونيلها وأن يفعل معه من اجلحد طمعاً، مع ابن أخيه

  .)١(»!؟مكابر معاند إالّ
؛ فالطوسي ال يقبل اإلنكار من جعفـر « :وقد أشكل القفاري على هذا الدليل بقوله

اولكن الطوسي ومعه طائفة االثن، ه غري معصومألن ة يقبلـون دعـوى عثمـان بـن     عشري
ا؟، وهو غري معصوم ،تهسعيد يف إثبات الولد ودعوى بابي٢(»!أليس هذا تناقض(.   

وهذا من الغرائب اليت تنم عـن جهـل آخـر حيملـه الـدكتور عـن عقائـد الشـيعة         
لألدلّة  7عشرية يؤمنون بإثبات ابن اإلمام العسكري افالطوسي والشيعة االثن، وهلمصأُو

وينكرون من ينفي ذلك ملـا ورثـوه   ، :واألئمة من أهل بيته 9اليت أخرب ا رسول اهللا
من هذه األدلّة؛ لذلك دفع الشيخ الطوسي شبهة جعفر الكذّاب؛ لعدم عصـمته فاخلطـأ   

مـع   7مبا كـان مـن ولـد يعقـوب    داقاً ذكره القران الكرمي مثّ أعطى مص، جائز يف حقّه
حكم « :لقاعدة ،اه بالثمن البخسوبيعهم إي، اه يف اجلبوطرحهم إي ،7أخيهم يوسف

                                                           
   .١٠٧الغيبة، ص  )١(
   .١٠٩٦ و ١٠٩٥ص ص ،٢ج ،صول مذهب الشيعةأُ )٢(
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  . فإذا جاز هناك جاز يف هذا املورد، »األمثال فيما جيوز وفيما ال جيوز واحد
مع ذه الدعوى إالّ مـن  يف مقام اإلثبات لإلمام، فلم نس =مثّ مىت كان عثمان بن سعيد

  .فقياس جعفر الكذّاب بعثمان بن سعيد ال وجه له، وهو قياس مع الفارق، القفاري نفسه
وإلبطال هذه الشهادة فقد اعترف مجلة كبرية من أعالم الطائفة السنية : الوجه الثالث

 وسـيأيت  كما ذكرنـاه آنفـاً  ، 7، وهو من ولد احلسن العسكري[بوالدة اإلمام املهدي
  . الحقاً بالتفصيل إن شاء اهللا تعاىل

كمـا  ، ألنها جتر نفعاً لصـاحبها ؛ نّ هذه الشهادة باطلةإأضف إىل ذلك  :الوجه الرابع
أنّ جعفراً قـد صـرح بـذلك     ومن املعلوم أنّ الروايات قد حدثتنا، تقرر يف باب القضاء

سنة عشرين  يف كلّ اجعل يل مرتبة أيب وأخي وأوصل إليك«: علناً عندما قال للسلطان
  .)١(»...مةألف دينار مسلّ

إذن فهذه الشهادات الثالث اليت عقد عليها الدكتور القفاري األمل وأوصله التحقيق 
، بل مل جند تلك األمانة واملوضوعية والصدق اليت وعـدنا ـا الـدكتور   ، ها باطلةإليها كلّ

وسيجد قارئنا العزيـز الكـثري    ؟فكيف ميكن أن نثق ونطمئن مبجمل أحباثه هلذه العقيدة
من هذه الدعاوى املوهومة واملختلقة اليت سنكشف ـ بإذنه تعاىل ـ زيفها، وسنثبت أنها   

  . ال نصيب هلا من الصحة والواقعية

N{<êËñ^ŞÖ]æ<�â„¹]<gfl’ÃjÖ]<^ãuæ…<ífléÊ]ˆq<Ý^Óu_< <

  !! الشيعة تتبع إمام معدوم وكتاب موهوم وجعفر مزعوم ـ أ

اخلالية من التحقيق العلمي واملوضوعي أيضاً قوله يف خالصـة خامتـة    ومن النماذج
هم وأعمـى  فأضـلّ  ،وكـم هـي معانـاة أن تقـرأ وتسـتمع لقـوم أشـقاهم اهللا       «: الكتاب

، وجعفـر مزعـوم  ، ويقولـون بكتـاب موهـوم   ، فصاروا يتبعون إماماً معدوماً ،أبصارهم
                                                           

   .٤٤كمال الدين ومتام النعمة، الصدوق، ص  )١(
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  .)١(»..خرىأُوأساطري 
قفاري حكماً على الشيعة بأنهم قوم أشـقياء أعمـى   يف هذا املقطع أصدر الدكتور ال

وكذلك يقولون بكتـاب  !! املعدوم يف نظره [؛ ألنهم يتبعون اإلمام املهدي اهللا بصريم
إشـارة إىل اإلمـام   !! وجعفر مزعوم!! موهوم، ولعلّه إشارة إىل القرآن الكرمي وأنه حمرف

  . ألحاديث والرواياتالذي يعد املرجع للطائفة الشيعية يف ا 7الصادق
وأغمض ، مور جتانب وجتايف احلقيقة متاماًأُفهنا حكم سلفاً على طائفة من املسلمني ب

فالشـيعة إنمـا تتبـع    ، :عينيه عن احلقائق اليت دعت الشيعة للتمسـك بأهـل البيـت   
قبـل والدتـه    9ملا ورثوه من روايات متواترة أنبأ وأخرب ا رسـول اهللا  [املهدي اإلمام

مسـندة إىل   [وقد أخرج األئمة من أهل السنة أحاديث اإلمـام املهـدي  ، ت السننيمبئا
ـاس وطلحـة وابـن مسـعود وأيب هريـرة وأيب سـعيد اخلـدري          7اإلمام عليوابـن عب

  . سلمة وغريهم مأُو
 :9فقد روى أبو داود السجستاين يف سننه والترمذي يف صحيحه قـول رسـول اهللا   

أو من أهـل   ينم ى يبعث فيه رجالًل اهللا ذلك اليوم حتيوم لطو لو مل يبق من الدنيا إالّ«
  .)٢(»امسي يواطئ امسه، بييت

                                                           
   .١٥٤١ص  ،٣ج ،صول مذهب الشيعةأُ )١(
سـم أب اإلمـام املهـدي هـو     افيكون ) سم أيباسم أبيه ا(على هذا احلديث بإضافة  وهناك من أورد إشكاالً) ٢(

  : ولكن يرد عليه ،)احلسن العسكري(وليس ) هللاعبد ا(
اظ احلفّـ هو زيادة؛ وذلك ألننا جند أنّ كبـار  ) اسم أبيه اسم أيب(من له خربة بتتبع الطرق ال يشك بأنّ لفظ : أوالً

وامسه امسي: (روايةوبأسانيد صحيحة الثابت عنهم الظاهر أنّ ، بل قد أعرضوا عنها يف تلك الروايات ثنيواحملد (
، وأمحد بن حنبـل يف مسـنده،   ٣٤٣، ص٣، ج»حديث صحيح«: فقط، كما رواها الترمذي يف سننه وقال عنه

  .، وغريهم٤٤٢، ص ٤واحلاكم يف مستدركه، ج ٤٤٨، ٤٣٠، ٣٧٧، ٣٧٦، صص ١ج 
) أيب(فت إىل صح) ابين(كلمة  فلعلّ، فال نستبعد وقوع التصحيف فيه، على فرض وجود هذا اللفظ: ثانياً

 :أي) ابـين  أبيـه اسـم  سم اه امسي وامس: (فالعبارة الصحيحة تكون، وهذا ممكن الوقوع، حرف النونفحذف 
. »وكنيتـه كنـييت  «: م احلجة بقولهوخري دليل على ذلك قول رسول اهللا وهو يصف اإلما، العسكري احلسن

نّأو، يف بعض النصوص درجتأ هذه الزيادة ه يعلم أنّولعلّ، ض هلذه الشبهةومل جند الدكتور القفاري يتعر 
  .مكما تقد) مسياامسه (والصيغة الصحيحة هي  ،أكثر العلماء يرفضوا
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 يف كتابـه  ) ه٣٦ت (ي بـري السـجز  بـن احلسـني اآل   حممـد احلافظ أبو احلسن وقال 
 ،بـذكر املهـدي   9واستفاضت عن رسول اهللا األخباروقد تواترت « :)مناقب الشافعي(

ه من أهل بيتهوأن ،ميلك سبع سننيه وأن ،خيـرج   7عيسـى  وأنّ ،ه ميأل األرض عدالًوأن
الفيساعده على قتل الدج ،وأنة ه يؤميف طـول مـن   . ي عيسـى خلفـه  ويصـلّ  ،هذه االُم

١(»ته وأمرهقص( .  
 األخبار الصحاح قد تواترت على أنّ«: يف تفسريه ) ه٧١٦ت (القرطيب املالكي  وقال

   .)٢(»9املهدي من عترة الرسول
هکذا جاءت عبائر طائفة كبرية من كبار علماء أهل السنة الـذين صـرحوا بـوالدة    و

  .كما سيأيت بيانه مفصالً يف الحق األحباث، [اإلمام املهدي
وأما الكتاب املوهوم فال يوجد يف بيوت الشيعة ومساجدهم سـوى هـذا املصـحف    

فقة امللك فهد بن سعود أكثر الطبعات هو ما كان على ن ولعلّ، الذي بني يدي املسلمني
  .املشهورة
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ـ املزعوم عند القفاري ـ فقد ذكروا مشايخ القفاري أنّ جـلّ     7وأما اإلمام الصادق
علمائهم الكبار كانوا ممن يرجع إليه ويأخذ العلم عنه، كمالـك والزهـري وأيب حنيفـة    

  . لسنة كما يعبرون يف نصوصهمسوة أهل اأُقدوة و :فهم، والشافعي
 :أي(ويقر أهل السـنة للصـادق ـذا الفضـل     «: يقول الدكتور أمحد حممود صبحي

األئمـة   ؛ إذ يقـول صـاحب التحفـة االثـين عشـرية إنّ     )بالرجوع إليه وأخذ العلـم منـه  
سـوة  أُاملتأخرين ـ كالسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا ـ كانوا قدوة أهل السنة و  

وقد روى حمـدثو  ، إذ علماؤهم ـ كالزهري وأيب حنيفة ومالك ـ أخذوا العلم عنهم  ؛ هلم
                                                           

  .١٢٦ص ،٩ج، ابن حجر ،ذيب التهذيب )١(
  .١٢٢ و ١٢١ صص ،٨ج، القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن )٢(
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ة عنهم يف كلّ فن ـ السي١(»ما يف التفسري ـ أحاديث كثريةأهل السن(.  
أحد األعالم، بر، صادق، « :قائالً 7والذهيب املعروف بتشدده يصف اإلمام الصادق

  .)٢(»كبري الشأن
وأهل بيتـه مـن    7فإنه ال ينكر فضل اإلمام الصادق، )٣(لدون للشيعةومع عداوة ابن خ

السند إىل جعفر الصادق لكان فيه نعـم   ولو صح«: ويقر هلم بصحة أسانيدهم، قال، الوالية
وإذا كانت الكرامـة تقـع لغريهـم    ، فهم أهل الكرامات ،املستند من نفسه أو من رجال قومه

م علماًفما ظن من النبوءة وعناية من اهللا باألصل الكرمي تشهد لفروعه راًوآثا وديناً ك«.  
من أطلعه اهللا عليـه مـن   إالّ البشر حمجوبون عن الغيب  أنّر يف الشريعة تقر«: وقال

، وقع جلعفر وأمثالـه مـن أهـل البيـت كـثري مـن ذلـك       «: وقال. »عنده يف نوم أو والية
فهـم أوىل النـاس ـذه     ،ه من الواليـة الكشف مبا كانوا عليـ واهللا أعلم  ـ مستندهم فيه  

  .)٤(»الرتب الشريفة والكرامات املوهوبة
إذن فهل يستقيم قول الدكتور القفاري حني قذف ـ وبال حياء ـ طائفـة كـبرية مـن      

فصـاروا يتبعـون إمامـاً     ،وأعمى أبصارهم ،همأشقاهم اهللا فأضلّ بأنهم قوم« :املسلمني
  !؟)٥(»...فر مزعوموجع، ويقولون بكتاب موهوم، معدوماً

  رجال أحاديث الشيعة أسماء ال مسمى لها ـ ب

وأكثرهم ينتحـل املـذاهب   ، ى هلامسم ورجال أحاديثهم فيهم أمساء ال« :وقال أيضاً
والرافضـة تقـيم كـلّ   ... فهـم يف عـداد الكفـرة   ، ة نفسـها الفاسدة يف نظر االثين عشري  

                                                           
)١( ة اإلمامة لدى الشيعة االثيننظري ابـن خلـدون   ،خلدونتاريخ ابن ؛ ٣٧٥ص ، أمحد حممود صبحي، ةعشري ،

  .٣٣١ص ،١ج
  .١١٤، ص ١ميزان االعتدال، الذهيب، ج )٢(
)٣ (ذه املفردة صر ح)٣٧٥ص ، الدكتور أمحد حممود صبحي) العداوة للشيعة.  
   .٣٧٥ص  ،ةعشري ة اإلمامة لدى الشيعة االثيننظري: ؛ وانظر٣٣١ص ،١ج ،تاريخ ابن خلدون )٤(
  .١٥٤١ص  ،٣ج ،صول مذهب الشيعةأُ )٥(
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  ةمـ ئواأل، ةنسـبوها لألئمـ  ، اكنيعقائدها ومبادئها على روايات من وضـع هـؤالء األفّـ   
  ومنـهم ، إذ منهم من هو خليفة راشد جيب طاعته كاخللفاء قبله وهـو علـي  ؛ منها براء

من هو من أئموجعفـر الصـادق  ، وأيب جعفر الباقر ،بن احلسني ة العلم والدين كعلي ،
ومنهم من، ومنهم دون ذلك، ة العلم والدينوجيب هلم ما جيب ألمثاهلم من أئم  فه ضـع

  ومنــهم معــدوم وال وجــود لــه وهــو، بعــض أهــل العلــم وهــو احلســن العســكري
ما ينسبونه هلم من غلو هو من اختـراع زنادقـة    وكلّ، ) ه٢٦٠(إمامهم املزعوم منذ سنة 

  .)١(»القرون البائدة
فهذا النص الذي ذكره الدكتور القفاري يكشف عن نفس عدوانية متعصبة ال تعـي  

  .فهي ال تريد إدراك احلق وإن وعت، ما تقول
من هم هؤالء األفّاكني الذين تقيم الشيعة علـيهم عقائـدها، وهـم    : ل الدكتورأفنس

فرجـال  ! ؟ولكن أنى له ذلـك ، أمساء ال مسمى هلم؟ فياليته ذكر ذلك وأفصح وأبان عنه
أحاديث الشيعة هلم من الفضل والعلم والتقوى ما هو مقرر يف كتب ترامجهم، ويشـهد  

وهم بدورهم خيضعون أسانيد كـلّ كتبـهم مبـا فيهـا الكتـب      ، ضلهم العام واخلاصبف
إىل القواعد املقررة يف علـم الرجـال والدرايـة     -للكليين والصدوق والطوسي  - األربعة

  . وعلم اجلرح والتعديل
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بأى وأروع صـورة يف   7رمسها أمري املؤمننيولو تأملنا يف تلك الوثيقة الرائعة اليت ي
قـال ابـن    ،)٢(فهـو يعـد املؤسـس هلـذا العلـم     ، علم الرجال والدراية واجلرح والتعديل

  :احلديد يف شرح ج البالغة  أيب
                                                           

  .١٥٤٨ص ، ٣ج ،صول مذهب الشيعةأُ )١(
هـذه الوثيقـة تـدحض     فـإنّ ، الشيعة ليس هلم علم جرح وتعديل وذا تسقط تلك الشبهات اليت تقول بأنّ) ٢(

   .هذه الشبهة



 حقيقة المهدوية و الغيبة     �  �  �           ٢٦

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصالحات٥پرينت 

ا يف أيـدي النـاس مـن    وعمـ  ،وقد سأله سائل عن أحاديـث البـدع   7ومن كالم له
وناسـخاً   ،وصـدقاً وكـذباً   ،اً وبـاطالً س حقّـ يف أيدي النـا  إنّ« :7فقال ،اختالف اخلرب

وقــد كــذب علــى ، وحفظــاً وومهــاً ،وحمكمــاً ومتشــااً ،اًاً وخاصــوعامــ ،ومنســوخاً
أ مقعده فليتبو داًمتعم يمن كذب عل« :فقال ،ى قام خطيباًعلى عهده حت 9اهللا رسول

  :ما أتاك باحلديث أربعة رجال ليس هلم خامسوإن، »من النار
يكـذب علـى    ،جم وال يتحـر ال يتـأثّ  ،ع باإلسـالم متصن ،فق مظهر لإلميانرجل منا

. . ،قوا قولهه منافق كاذب مل يقبلوا منه ومل يصدنأفلو علم الناس  ،داًمتعم 9رسول اهللا
  .فهذا أحد األربعة

فهـو  ، د كذباًفوهم فيه ومل يتعم، مل حيفظه على وجهه ورجل مسع من رسول اهللا شيئاً
ه فلو علم املسـلمون أنـ  ، 9أنا مسعته من رسول اهللا: ويقول، ويرويه ويعمل به، يف يديه

  .ه كذلك لرفضهولو علم هو أن، وهم فيه مل يقبلوه منه
أو ، وهـو ال يعلـم  ، ه ى عنـه إن مثّ، شيئاً يأمر به 9ورجل ثالث مسع من رسول اهللا

فلـو  ، ومل حيفظ الناسـخ ، فحفظ املنسوخ، وهو ال يعلم ،أمر به مثّ، مسعه ينهى عن شيء
ه منسوخ لرفضهعلم أن ،ه منسوخ لرفضوهولو علم املسلمون إذ مسعوه منه أن.  

خوفـاً مـن اهللا   ؛ وآخر رابع مل يكذب علـى اهللا وال علـى رسـوله مـبغض للكـذب     
 ،فجـاء بـه علـى مسعـه    ، بل حفظ ما مسع على وجهه، ومل يهم، 9وتعظيماً لرسول اهللا

، ب عنـه وحفـظ املنسـوخ فجنـ   ، فهو حفظ الناسخ فعمل بـه  ،يزد فيه ومل ينقص منه مل
وعرف اخلاص شيء موضعه فوضع كلّ، واحملكم واملتشابه ،والعام.  

، وكـالم عـام  ، فكـالم خـاص  : الكالم لـه وجهـان   9وقد كان يكون من رسول اهللا
 فيحمله السـامع ، 9وال ما عىن رسول اهللا، فيسمعه من ال يعرف ما عىن اهللا سبحانه به

أصـحاب   وليس كلّ، وما خرج من أجله، وما قصد به، هه على غري معرفة مبعناهيوجو
ون أن جيـيء األعـرايب   ن كـانوا ليحبـ  أى حتـ ، من كـان يسـأله ويسـتفهمه    9رسول اهللا
سـألته عنـه    وكـان ال ميـر يب مـن ذلـك شـيء إالّ     ، ى يسـمعوا حت 7فيسأله، والطارئ
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  .)١(»الفهم وعللهم يف روايامفهذه وجوه ما عليه الناس يف اخت. وحفظته
سـندوه إىل  اثتم حبديث فإذا حد« :خياطب شيعته قائالً 7ولذا طاملا كان أمري املؤمنني

٢(»فعليه وإن كان كذباً، فلكم اًفإن كان حقّ، ثكمالذي حد(.  
، فهم األكثر تشدداً يف هذا اـال ، مام املوحدينإوالشيعة تتبع هذا املنهج الذي رمسه 

، فقد دقّق وحمص هذا العـامل  =للسيد اخلوئي) معجم رجال احلديث(يك نظرة يف وتكف
  . وأبلى البالء احلسن يف األخذ والرد يف هذا الفن

فطبقـوا علـى تلـك    ، رد يف بعض األسـانيد مـن هـو لـيس مـن مذهبـهم      ونعم، قد 
ذا كان صحيحاً فاخلرب إ، الوثوق أو الوثاقة يف حجية اخلرب: األحاديث بعض القواعد، منها

وكتب احلديث السنية املشهورة مشحونة ـذه األحاديـث السـيما يف    ، ال يضر فساد ناقله
فقـد صـححوا للنواصـب واخلـوارج واملبتدعـة      ) مسـلم (و ) البخـاري (كتب الصحاح 

  وغريهم، فهل يصح لنا أن نطرح هذه الصحاح إلفك هؤالء كما يدعي الدكتور القفاري؟
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عند ، )الباعث احلثيث(يف شرحه كتاب ) ٣() ه١٣٧٧ت (شاكر  حممدقال احملقّق أمحد 
والعربة يف الروايـة بصـدق   ، وهذه األقوال كلّها نظرية«: تعرضه لألقوال يف رواية املبتدع

رياً مـن أهـل البـدع    واملتتبع ألحوال الرواة يرى كث، الراوي وأمانته، والثقة بدينه وخلقه
  .)٤(»وإن رووا ما يوافق رأيهم، موضعاً للثقة واالطمئنان

                                                           
  .١٩١و  ١٩٠، صص ٢ج البالغة، حممد عبده، ج )١(
   .٥٢ص، ١ج ،الكايف )٢(
نقطـع  ا ...بصعيد مصـر ) جرجا(وأبواه من بالد  .وفاته يف القاهرةمولده و ،مصري، عامل باحلديث والتفسري) ٣(

عمدة (و ، مخسة عشر جزءاً) مسند اإلمام أمحد بن حنبل(أعظم أعماله شرح  .يللتأليف والنشر إىل أن توفّ
د فيـه  مل يتقيـ ) اإلسـالم نظـام الطـالق يف   (ومن كتبه  .أربعة أجزاء منه يف اختصار تفسري ابن كثري) التفسري

 .٢٥٣ص، ١ج، الزركلي دحممود بن حمم خري الدين، ألعالما ...ذهبمب

  .١٠٢ص، د شاكرأمحد حمم، الباعث احلثيث )٤(
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 :)فتح امللـك العلـي  (يف كتابه  )١() ه١٣٨٠ت(وقال احملدث أمحد بن الصديق املغريب 
وما مسعته يف مطاوي فحاوي هذه النقوالت من اخلالف يف أصـل املسـألة إنمـا هـو يف     «

، فإنهم جممعون على توثيق املبتدعـة ، مقاله ال يف تصرفهويف ، لسان املخالف ال يف عمله
  . )٢(»مل خيالف يف ذلك أحد منهم أصالً، واالحتجاج بأخبارهم، وقبول روايتهم

والذي صحح ونظّر هلذه املعادلة هو ما جنده يف طيـات كـالم اخلطيـب البغـدادي يف     
مسعت أبا داود سليمان بن «: قال، بسنده عن أيب عبيد حممد بن علي اآلجري »الكفاية«

مثّ ذكر عمـران بـن   ، ليس يف أصحاب األهواء أصح حديثاً من اخلوارج: األشعث يقول
  .)٣(»وأبا حسان األعرج، حطّان

فحـديثهم  ، واخلوارج صـادقون «: قال، وجند عني هذا الكالم عند ابن تيمية احلراين
  .)٤(»وحديث الشيعة من أكذب احلديث، من أصح احلديث

بل ، من يعرف بالكذب] اخلوارج[مل يكن فيهم « :»اجلواب الصحيح«قال يف كتابه و

                                                           
احلسن السـبط  إىل ينتهي نسبه ، اإلدريسي احلسين، يقد بن الصدشهاب الدين أبو الفيض أمحد بن حمم: هو) ١(

بقبيلة بين سـعيد  ١٣٢٠شرين من رمضان سنة ولد الشيخ يوم اجلمعة السابع والع. :بن أيب طالب بن علي ،
ه إىل مصـر للدراسـة   توجـ  مثّ .يق مبادئ العلوم يف بلده على يد والـده وتالمذتـه  ى الشيخ أمحد بن الصدتلقّ

ثني الـذين  رمحه اهللا أحـد أعـالم احملـد    ييق الغمارالشيخ أمحد بن الصد عدي،  ه١٣٣٩باألزهر الشريف سنة 
، العـه طّااليت برز فيها سعة ، ة الكثريةعلى ذلك من كتبه وأجزائه احلديثي وال أدلّ، رةأخبرزوا يف القرون املت

ة ومعرفته التامـ ، ةوبراعته يف توظيف القواعد احلديثي، ة استحضاره للمتونوقو، ةنه يف الصناعة احلديثيومتكّ
، والقبـول  والـرد ، تصحيح والتضعيفيف ال االجتهادعي لنفسه ه ألن يدالشيء الذي أهلّ، بالرجال وطبقام

  .بل والتجريح والتعديل
ما مل يصل إليه أحد مـن  ، والتحقيق فيه واالجتهاداظ األقدمني أهل النقد إىل درجة احلفّ وقد بلغ يف احلديث

بل ويف بعض املسائل لَه اليد املطلقة أكثر منهما وإن مل يصل إىل ، يثني بعد احلافظ ابن حجر والسخاواحملد
صـول الـيت   ُألرت لَـه ا ولو تيسـ ، صول اليت وقفا عليهاُأللعدم وجود ا؛ الع إىل درجتهماطّرجة احلفظ واالد

البحر العميق: انظر .ت رتبته عنهمارت هلما ملا احنطّتيس ،خمطوط، ٦٥: صيق املغريب أمحد بن الصد. 

 .١٠٤ص، يق املغريبأمحد بن الصدي، فتح امللك العل )٢(

 .١٥٨ص ، اخلطيب البغدادي،  علم الروايةالكفاية يف )٣(

 .٢٠٩ص، ١٣ج، اينة احلرابن تيمي ،جمموع الفتاوى )٤(
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  .)١(»هم من أصدق الناس حديثاً: يقال
بل اخلوارج ال نعـرف عنـهم أنهـم    ، واخلوارج أصدق من الرافضة«: وقال التهانوي
  .)٢(»بل هم من أصدق الناس، يتعمدون الكذب

ارة عن البخاري ليصحح ما رواه عـن ابـن   حبر »فتح الباري«وقد دافع ابن حجر يف 
ة يزعم ورأيت بعض األئم« :مثّ قال، »إنه من املتابعات« :حطّان اخلارجي الناصيب، قائالً

وليس ذلك االعتـذار  ، اخلوارج يما أخرج له ما محل عنه قبل أن يرى رأالبخاري إن أنّ
نّأل؛ بقوي ـ    ما مسع منه باليمامـة يف  حيىي بن أيب كثري إناج وكـان  حـال هروبـه مـن احلج
احلج٣(»ته يف ذلك مشهورةاج يطلبه ليقتله لرأيه رأى اخلوارج وقص(.  

مثّ رد من قال بـأنّ البخـاري خـرج لـه قبـل أن      ، فهو يعترف بأنّ البخاري أخرج له
  . ينتحل رأي اخلوارج

فأكثر من يوصف بالنصب يكون مشهوراً بصدق « :»النواصب«وقال ابن حجر يف 
  . )٤(»..مور الديانةأُهجة والتمسك بالل

ولكن جند أنّ كبار أهل السنة وحفّـاظهم  ، إذن هناك ممن هو خارجي مبتدع وناصيب
قد خرجوا هلم يف كتبهم وصحاحهم، يف حني أنهم يروون يف الوقت عينـه أنّ اخلـوارج   

  .وغريهم خارجني ومارقني عن الدين
قلت لسهل بن : قال، يسري بن عمرو بسنده عن »صحيحه«فقد أخرج البخاري يف 

مسعته يقول ـ وأهـوى بيـده قبـل     : هل مسعت النيب يقول يف اخلوارج شيئاً؟ قال :حنيف
ن ال جياوز تراقيهم، ميرقـون مـن اإلسـالم مـروق     آون القرأخيرج منه قوم يقر« :العراق ـ 

  .)٥(»السهم من الرمية
                                                           

)١( ل دين املسيحاجلواب الصحيح ملن بد، ابن تيمي٤٥٥ص، ٦ج، اينة احلر. 

 .٤٤٣ص، التهانوي ظفر أمحد، قواعد يف علوم احلديث )٢(

)٣( ٤٣٢ص  ،١ج، ابن حجر العسقالين، مة فتح الباريمقد. 

 .٤١١ص، ٨ج، ابن حجر العسقالين، ذيب التهذيب )٤(

  .٢٥٤١ص، ٦ج، البخاري د بن إمساعيلحمم، صحيح البخاري )٥(
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 اه كان يف اجليش الذين كانوأن :وأخرج مسلم يف صحيحه بسنده عن زيد وهب اجلهين
اهللا   أيهـا النـاس، إنـي مسعـت رسـول     « :7فقال علي، مع علي الذين ساروا إىل اخلوارج

التكم إىل ص  وال، ون القرآن ليس قراءتكم إىل قراءم بشيءأخيرج قوم من اُميت يقر: يقول
وهـو علـيهم،   ، ون حيسبون أنه هلـم أيقر ،وال صيامكم إىل صيامهم بشيء، صالم بشيء

  .)١(»كما ميرق السهم من الرمية، ميرقون من اإلسالم ،جتاوز صالم تراقيهم  ال
، ى هلـا مسـم  أمسـاء ال  افيهـ  الشـيعة  أحاديـث هل : وحينئذ نقول للدكتور القفاري
 الرافضـة تقـيم كـلّ   أنّ و... فهـم يف عـداد الكفـرة   ، وأكثرهم ينتحل املذاهب الفاسـدة 

، أم أنّ صحاحكم هي من حوك هؤالء اكنيات من وضع األفّعقائدها ومبادئها على رواي
الذين أمجعت عليهم أيضاً كتبكم مبروقهم ، األفّاكني من اخلوارج واملبتدعني والنواصب

وعليه فالبد من مراجعة وتنقية تلك األسانيد مما علق ا من ! ة واإلسالم؟عن الدين وامللّ
وتفتقـد  ، ملسلمني بتـهم ال طائـل منـها   شوائب النصب والبدع وغري ذلك، بدل قذف ا

  .لألمانة والصدق

 :استعارة لغة ابن تيمية وابن الجوزي في التطاول على أئمة أهل البيتـ ج 

  7وتضعيف اإلمام العسكري

ومنهم مـن  ، ومنهم دون ذلك، ..منهم من هو خليفة راشد جيب طاعته«: وأما قوله
وهـو   ،ومنهم معدوم وال وجـود لـه  ، وهو احلسن العسكري ،فه بعض أهل العلمضع

  .)٢(»).. ه٢٦٠(إمامهم املزعوم منذ سنة 
قد طفح وبان  :يف هذا النص جند أنّ التطاول على رموز مذهب أهل البيت: نقول 
، يف الطعن علـى أئمـة املـذهب الشـيعي    ابن حزم و ةيستعري لغة ابن تيمي فهو، )٣(شأوه

                                                           
  .٧٤٦ص، ٢ج، النيسابوري القشريي اجمسلم بن احلج، صحيح مسلم )١(

   .١٥٤٨ص  ٣ج ،صول مذهب الشيعةأُ) ٢(
  .»شأو« ٢٩٧، ص ٦کتاب العني، ج . أي رائحته وغايته: شأوه )٣(
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خ اإلسـالم فقـد اتهـم اإلمـام علـي      سـبقه يف ذلـك شـيخه شـي     وهذا ليس غريباً فقد
وقـد  « :»منهاج السـنة «قال يف ، بأبشع التهم اليت يقشعر منها بدن اإلنسان 8وفاطمة

ُمـوا ( :أنزل اهللا تعاىل يف علي
َ
ْغتُْم ُسIرى َح�G َيْعل

َ
الَة َو أ يَن آَمنُوا ال َيْقَرُبوا الص� ِ

�
َها ا> ف�

َ
يا ك

   .»وخلط ى فقرأا صلّملّ، )ما َيُقولُونَ 
 ال أ« :ا قـال لـه ولفاطمـة   ملّـ ، »وكـان اإلنسـان أكثـر شـيء جـدالً     « :9وقال الـنيب

  .)١(»ما أنفسنا بيد اهللا سبحانه وتعاىلنإ« :فقاال، »؟يانتصلّ
، بشـهادة بعـض العلمـاء كمـا سـنذكره     ، :فابن تيمية ينصب العداء ألهل البيت

قـال  ؛ شبهة تالحقه يف مجيع أحباثهوعليه فالقفاري يقتفي نفس األثر يف النصب، وهذه ال
ح به بعض من كما صر« :7فيمن تنكّر لفضائل علي »فتح امللك العلي«الغماري يف 

ولـذلك تـراهم   ، وأضاربهة كابن تيمي ،رفع جلباب احلياء عن وجهه من غالة النواصب
م هذا املخرج وال جيدون توص ه أو لتـواتر ـ منه إىل الطعن يف حـديث     الًعندما يضيق

وهو التأويـل وصـرف اللفـظ عـن      ،مييلون به إىل مسلك آخرـ يف الصحيحني   هوجود
  . )٢(»هظاهر

ونفس هذا األسلوب سار عليه واقتفاه الدكتور القفاري يف تعامله مع أحاديـث اإلمـام   
خرى ينفي والدته مع اعتـراف  أُسطورة، وتارة فتارة يقول باخلرافة واُأل، املتواترة [املهدي
وذلـك  ، وتارة يسخف آراء اآلخرين ويتالعب باأللفاظ، رية من كبار علماء طائفتهمجلة كب

  .كما ستجده يف معظم أحباثه اليت سوف نطرقها قريباً ،بصرفها عن ظاهرها
فشـهادته  ! ؟إذن فمن كان هذا حاله فكيف ميكن الوثوق مبوضوعيته وأمانته وصـدقه 

أن يطمئن مبا ينقله عن عقائـد الشـيعة   قطعاً تكون جمروحة، والقارئ احلصيف ال ميكن 
  .وإن ادعى ذلك

                                                           
)١( ةمنهاج السن ،ابن تيمي٢٣٧ص ،٧ج، اينة احلر. 

)٢ (١٠٩ص  ،فتح امللك العلي.  
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نّ شيخ اإلسالم الذي قد امتألت رسالة الدكتور القفاري باجترار ما إأضف إىل ذلك 
جلّ كتبـه هـي    -لو أحصينا كلماته لوجدناها تبلغ نصف هذه الرسالة أو أكثر - يقول

شكال الكبري الذي يرد على الدكتور القفاري هو أنّ رسالته محلـت مفـاهيم   فاإل، وجادة
فقد أحصيت املـوارد الـيت رددهـا عـن ابـن تيميـة       ، وأفكار ابن تيمية يف كتبه املشهورة

خـرى  أُوغري ذلك من املوارد اليت بلورت بصـيغة  ، فبلغت أكثر من مائة ومخسني مورداً
؛ يف  كثر شبهات هذه الرسالة هي من كالم ابن تيميـة وعلى هذا تكون أ، ومل ينسبها إليه

كما هو معلوم بداهةً عند  والوجادة ـ ، حني أنّ كتب ابن تيمية وجادة ال سند متصل هلا
وعليه فيكون كالم ابن تيميـة وتبعـاً لـه كـالم     ، ـ من أضعف طرق التحميل أهل الفن

ياته وجمازفاته ومحالتـه الظاملـة ضـد    القفاري تشوبه هذه الشبهة مما جيعلنا نتوقّف يف مرو
  .الشيعة

‰ìn×†Ûa@�ë†¾@†îÈ�@…ìàª@@òČîàîm@åia@kn×@ñ…buìi@�ČŠ–í@@

مصـنفاته   جـلّ  إنّ« :يف حماضرة له عـن السـلفية  ، قال الدكتور حممود سعيد ممدوح 
  و كـان بينـه   ،و جـذب  ة بينه و بني أهل عصره شــد ابن تيمي.. ؟ما معىن هذا) وجادة(

  ي رمحـه اهللا انتقـل هـذا الشـقاق و    و عنـدما تـوفّ   .ني أهـل عصره ردود و خمالفاتو ب
هـذا األمـر    ىبوفاة تالميـذه انتـه  و( ،ةة والقوو لكن ضعفـت احلد ،اخلصام إىل تالميذه

ائيًا.(  
بعض احلنابلة كانوا حيبـة  ة ووجدوا كتب ابن ون ابن تيميو أرادوا أن حيافظــوا  تيمي

و كان  ،و أخذ نسخة من هذه الكتبـ و هو ابن عروة احلنبلي  ـ أحدهم   وجاء ،عليها
فوضـعها يف داخـل    ،فأخذ نسخة مـن هـذه الكتـب   ، كثري من الناس ينسخوا يف حياته

هـذا ابـن عـروة    ـ ة يف دمشـق   و وضـعها فــي املكتبـة الظاهريـ     ،شرح له يف البخاري
تركـت هـذه الكتـب يف     مثّ ،نية بعشـرات السـن فعل ذلك بعد وفاة ابن تيميـ  احلنبلي
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يءابتدأت العناية بعض الشـ  ،إىل أن جاء القرن الثالث عشر اهلجـري، ةاملكتبة الظاهري 
وجادة( فهي ،فوجدوها ،ةلكتب ابن تيمي (ا بابن يعين وجدوها هكذا ال سنـد مت صل

وأمقروءة على مشايخ قر وال ،ةتيميالعـادة يف  كما هـي  ، ةها على مشاخيهم إىل ابن تيمي
، على بعض العلمـاء  ئقر، قكتاب يكون خمـطوط يكون موثّ ينبغي أي ...مجيع الكتب

و كتب على خطّ، فقرئ على املصن فمصن، ف عمل عليه مساعات أو مثـل  أو املصن
  .هـذه األشياء

أميعـين أشـياء قــد    ، فهي عبارة عـن وجـادات   ،فال جند فيها هذا ةا كتب ابن تيمي
  .)١(»لثني من أضعف طرق التحمدة عند احملدفالوجا ،وجدت

òČîàîm@åiü@òČä�Ûa@õbàÜÇ@ƒîiìm@@

أضف إىل ذلك أيضاً أنّ ابن تيمية غري مرضي وال مقبول احلال عند العلمـاء، فقـد   
ابن حجر العسقالين، وابن حجـر اهليتمـي،    :منهم، وبخه وأنبه كبار علماء أهل السنة

  .شهورة وغريهموالذهيب يف رسالته الذهبية امل
ه كـان  نـ إ: يعلـ  يفلقولـه  ؛ النفـاق  إىلومنهم من ينسبه «: قال ابن حجر العسقالين

. للديانـة ال  للرئاسـة ه قاتل نأو، فلم ينلها مراراً اخلالفةه حاول نأو، هحيثما توج خمذوالً
، اًبيسـلم صـ  أ يعلـ : ولقولـه . املال عثمان كان حيب نّأو ،الرئاسة ه كان حيبنإ: ولقوله

والصيب إف. جهل أيببنت  ةخطب يفوبكالمه ، إسالمه ال يصحن لزموه أذلـك فـ   يفع ه شـن
  .)٢(»منافق إالّوال يبغضك  :9لقوله؛ بالنفاق

 هللاعبـد خذلـه ا   ةابـن تيميـ  « :)الفتاوى احلديثيـة (وقال ابن حجر اهليتمي املكّي يف 
وكـذب   أحوالـه نوا فساد الذين بي ةئماألح وبذلك صر.  ...وأذلّهه صمأو وأعماه وأضلّه

                                                           
)١ (بثّ، مة حممود سعيد ممدوحة للعالّحماضرة عن السلفيانظـر موقـع  ، نترنيـت ة مواقع على شبكة اإلت يف عد :

  .www. elnafeas. net، يسوالنف www. aslein. netاألصلني 
   .١٨١ و ١٨٠ص ص ،١ج، ابن حجر العسقالين، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة )٢(
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وبلوغـه   إمامتـه فـق علـى   اتهد املت اإلمامكالم  ةذلك فعليه مبطالع أرادومن . . ..أقواله
 وأهـل ، ةبن مجاعـ  العز اإلماموالشيخ ، وولده التاج، ياحلسن السبك أيبمرتبه االجتهاد 

  .»...واحلنفية واملالكية الشافعيةعصره وغريهم من 
ويعتقـد  . ..وعر وحزن كلّ يفن يرمى أو، ال يقام لكالمه وزن أن :واحلاصل«: لقامثّ 

مـن مثـل طريقتـه وعقيدتـه      وأجارنا، عامله اللّه بعدله، غال مضلّ ه مبتدع ضالّنأفيه 
  .)١(»آمني، وفعله

؟ أما حـان لـك أن تتـوب    ويأما آن لك أن ترع«: )٢(وقال الذهيب يف رسالته الذهبية
ك تذكر ما أذكر أن -واهللا  -بلى  ؟يف عشر السبعني وقد قرب الرحيل وتنيب؟ أما أنت

 ،وال تصغي إىل وعظـي  ،ك تقبل على قويلفما أظن ،بل تزدري مبن يذكر املوت ،املوت
وال تـزال   ،وتقطـع يل أذنـاب الكـالم    ،ة كبرية يف نقض هذه الورقة مبجلداتبل لك مهّ
أو: ى أقولتنتصر حت٣(»ة سكتلبت(.  

مثّ ، ا املقطع يطالبه بالتوبة واإلنابة والرجوع عن منهج يسوده ويشوبه اخلطـأ ففي هذ
بل جلّ مهّك هو النقض بكالم خال مـن  ، أنا أعلم أنك ال تصغي لقويل ووعظي :يقول

ك تقطع النصوص وأذناب الكالم، قبول احلقى الذهيب سـكوته  ، واألدهى هو أنمثّ يتمن
  . خري من كالمه

ئح واملواعظ تأخذ طريقها إىل فكر الدكتور القفاري الذي مـا فتـئ   وليت هذه النصا
                                                           

)١( ٥٨ص ، يابن حجر املكّ، ةالفتاوى احلديثي.  
) للـذهيب  :أي(وقـد رأيـت لـه    «: نسبة هذه الرسالة إىل الذهيب ثابتة وصحيحة، وقد ذكرها السخاوي قائالً) ٢(

ـ   ، ةيدة ورسالة كتبها البن تيميعقيدة جم به مفيـدة هي لدفع نسـبته ملزيـد تعص« .   اإلعـالن بـالتوبيخ ملـن ذم 
  .١٣٦ص ، السخاوي، التاريخ

وكذلك ذكرها الدكتور بشادار عو ،الذهيب قـد خـالف رفيقـه     ومع أنّ« :قائالً، مة سري أعالم النبالءيف مقد
وينتقـد بعـض   ، ة اليت يلومهوأرسل إليه نصيحته الذهبي، ةرعية وفيف مسائل أصلي] ةابن تيمي :أي[وشيخه 

، ٣٨، ص١، ج الـذهيب سري أعالم النبالء، . »عظيماً راًر به تأثّه بال ريب قد تأثّأن إالّ، آرائه وآراء أصحابه ا
  .مقدمة الكتاب

   .٢١٨و  ٢١٧ص ، صتقي الدين السبكي، السيف الصقيل )٣(
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يكفّر املسلمني ويتهمهم بشتى أنواع التهم من التبديع والتشريك والتشكيك يف عقائد 
كمـا يتمنـى الـذهيب    -وياليته سكت . وإلقاء للشبه بال دليل وبرهان صحيح، املسلمني

  .لكان أوىل -البن تيمية

ČÈšŽí@ð‹ì¦a@åiaðŠØ�ÈÛa@âbß⁄a@Ñ7@@

ومنهم معدوم  !وهو احلسن العسكري ،فه بعض أهل العلمومنهم من ضع«: وقوله
  .»!) ه٢٦٠(وهو إمامهم املزعوم منذ سنة  ،وال وجود له

: قـال ، )املوضـوعات (هو ابـن اجلـوزي يف    7الذي ضعف اإلمام العسكري: نقول
»صاحب العسكر واحلسن بن علي، د بن موسى بن جعفربن حم هو احلسن بن عليم، 

  .)١(»ءيوليس بش.. .أبو حممد العسكري آخر من تعتقد فيه الشيعة اإلمامة
وهذا الذي وصفه الدكتور القفاري أنـه مـن أهـل العلـم مل يفسـر لنـا ماهيـة هـذا         

ومل جند أحداً من كبار علماء الطائفة السنية ممن لـه البـاع الطويـل يف علـم     ، التضعيف
فهو انفرد ذا الكالم، وال علّة وال تفسري ، 7يل ضعف اإلمام العسكرياجلرح والتعد

وقد تقرر عند العلماء أنّ اجلرح إذا كـان غـري   ، هلذا اجلرح، فهو جرح مبهم غري مفسر
  .مفسر فال قيمة له

  .:إذن فالتفسري الوحيد هلذا التضعيف هو النصب والعداوة ألهل البيت

ÝîÛ@k�by@ð‹ì¦a@åia@@

مـن تعتقـد فيـه الشـيعة      إنّ احلسن العسكري هو آخـر : ه يف هذا املقطع يقولمثّ إن
  . اإلمامة

فصـدق  ، هو آخر األئمة الذين تعتقد فيهم الشـيعة  [والصحيح أنّ اإلمام املهدي
  . نه حاطب ليلإ :قول ابن حجر فيه

                                                           
  .٤١٥ص  ،١ج ،ابن اجلوزي، وضوعاتامل )١(
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 :عند تعرضه لقصة نقلها ابـن اجلـوزي   »لسان امليزان«يف قال ابن حجر العسقالين 
  .)١(»ث بهابن اجلوزي حاطب ليل ال ينقد ما حيد ة على أنّت هذه القصدلّ«

pbİÔ�@é�ýËcë@ð‹ì¦a@åia@@

  ،مضافاً إىل ما صرح به ابن حجر من عدم الدقّة يف النقل وفيما يصنفه
ه كان يفرغ مـن  فإن، فهوكان كثري الغلط فيما يصن« :»اظتذكرة احلفّ«قال الذهيب يف 

يدخل عليه الداخل من العجلة ، له وهم كثري يف تواليفهنعم، : قلت. تربهالكتاب وال يع
والتحوأربـاب   اعلمه من كتب وصحف ما مارس فيه جلّ ومن أنّ، ف آخرل إىل مصن

  .)٢(»العلم كما ينبغي
ية أقوال كثرية يف أوهامه وسقطاته، كابن الصـالح والسـيوطي   ولعلماء الطائفة السن

  . والزين العراقي وابن مجاعة الكناين وغريهم وابن عراق وابن كثري
وهل هذا ! ؟إذن فهل يعتد بكالم حاطب ليل، كثري الغلط، صاحب غرائب، عجول

  !إالّ داء النصب الذي ال يستطيع ابن اجلوزي أن خيرج أو يفر منه؟

ðŠØ�ÈÛa@å�§a@âbß⁄a@óÜÇ@�ríë@ÝČvjí@�çˆÛa7@@

  ،[يف ترمجتـه لإلمـام املهـدي املنتظـر    ذكـره الـذهيب    7فاإلمام احلسن العسكري
وقد أثىن وأطرى على هذه السلسلة الطـاهرة باجلاللـة والسـيادة و الشـرف والصـالح      

  . لإلمامة
اهلـادي بـن    بن احلسن العسكري بن علي حممد، أبو القاسم، املنتظر الشريف«: قال

الباقر بن زين  دحممبن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن ا الرض اجلواد بن علي حممد
العابدين بن علي العلـوي احلسـيين  ، بن أيب طالـب  بن احلسني الشهيد بن اإلمام علي، 

                                                           
 .٨٤ص  ،٢ج، ابن حجر العسقالين، لسان امليزان )١(

  .١٣٤٧، ص ٤تذكرة احلفّاظ، الذهيب، ج )٢(
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فموالنا ...داًخامتة االثين عشر سي من اخللفاء الراشدين :اإلمام علي ،ةاملشهود هلم باجلن 
حنبه أشد 9فسبطا رسول اهللا: وابناه احلسن واحلسني... احلب دا شباب أهوسيةل اجلن ،

، من سادة العلمـاء العـاملني  ، كبري القدر: وزين العابدين. لذلك لو استخلفا لكانا أهالً
وكـذا  . يصلح للخالفـة ، فقيه، إمام، دسي: وكذلك ابنه أبو جعفر الباقر .يصلح لإلمامة

مـن أيب جعفـر    بـاألمر كـان أوىل  ، ة العلـم مـن أئمـ  ، كبري الشأن: ولده جعفر الصادق
وله نظراء ، أوىل باخلالفة من هارون، د العلمجي، كبري القدر: ان ولده موسىوك. املنصور

ووقـع يف  ، له علم وبيـان ، كبري الشأن: بن موسى الرضا وابنه علي. يف الشرف والفضل
: وابنه حممد اجلواد. ومائتنيي سنة ثالث فتوفّ، جلاللته ؛ ره املأمون ويل عهدهصي، النفوس

 وكذلك ابنه احلسن بن علي. شريف جليل: ب باهلاديولده امللقّوكذلك . من سادة قومه
  .)١(»العسكري

: واستهزأ مبن يقول بوجوب طاعتهم ،فنقول للدكتور القفاري الذي ضعف بعضهم
 الـذي أذهـب عنـهم الـرجس      9هؤالء الذين تتكلّم عنهم الشيعة هم أهل بيت الـنيب

فك عن الكتاب بشهادة حديث الثقلني وهم الثقل األصغر الذي ال ين، وطهرهم تطهرياً
ف كيف ال ومن التجأ إىل سفنهم فقد جنا، ومن ختلّـ . )٢(الصحيح واملتواتر بني الفريقني

                                                           
   .١٢١-١١٩ صص ،١٣ج  ،سري أعالم النبالء )١(
 ،وا بعـدي كتم به لـن تضـلّ  قد تركت فيكم ما إن متس يإن« :9قال رسول اهللا: قال، ين أيب سعيد اخلدرع) ٢(

هما نإأال  ،أهل بييت وعتريت ،كتاب اهللا حبل ممدود من السماء إىل األرض :اآلخرأكرب من وأحدمها  ،الثقلني
لن يفترقا حتوصحيح الترمذي ،وحنوه عن مسلم يف صحيحه كتاب السنن، »احلوض ى يردا علي.  

م التسـلي  وهذا املعىن قد ترمجه ابن حجر اهليتمـي يف صـواعقه إىل حقيقـة ناصـعة وواضـحة ال ميكـن إالّ      
ـ     على التمس ويف أحاديث احلثّ«: قال، واإلذعان هلا ل منـهم  ك بأهل البيـت إشـارة إىل عـدم انقطـاع متأه

ويشـهد بـذلك    ،وهلذا كانوا أماناً ألهـل األرض ، الكتاب العزيز كذلك كما أنّ ،ك به إىل يوم القيامةللتمس
  .١٤٩ص ،لصواعق احملرقةا، »خلإ... يت عدول من أهل بييتمأُخلف من  يف كلّ«: اخلرب السابق

إنـي تـارك   «: قال يف خطبته بغدير خـم  9وقد ثبت يف الصحيح أنّ رسول اهللا«: وقال ابن كثري يف تفسريه
قال شـيخنا أبـو   «: وقال أيضاً .»»يردا علي احلوض وإنهما مل يفترقا حتى ،وعتريت كتاب اهللا :فيكم الثقلني

وسـتأيت اإلشـارة   . ١٢٢ص ،٤ج، ابن كـثري ، القرآن العظيمتفسري  .»وهذا حديث صحيح: عبد اهللا الذهيب
ات هذا البحثإىل تفصيل هذا احلديث يف طي.  
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 ،)١(فرسول اهللا هو املدينة، وعلي هو البـاب ! ؟دن العلمعكيف ال وهم م! ضلّ وهوى؟
ر منـه ألـف   والشيعة قد وردت ووجلت هذا الباب، وأي باب الذي يفتح ويتفتق وينفج

  !؟)٢( باب من ينابيع العلم واملعارف اإلهلية
  .منهج متعثّر ال يرقى إىل االعتداد والوثوق به

إذن من خالل ما تقدم من ذكرنا لنماذج من كلمات الدكتور القفاري يف فصله الذي 
ونعتقد أنّ اخللل هو يف ، عقده للمهدوية بان مدى الوهن والضعف الذي وقع وختبط فيه

فهو منهج متعثّر يشـوبه الكـثري مـن عـدم املصـداقية يف      ، نهج الذي اتبعه وسار عليهامل
فهناك هفوات وسقطات، وجمازفات وتناقضـات،  ، الطرح ويف النقل من التراث الشيعي

ومفارقات ال ترتقي إىل مسـتوى باحـث وحمقّـق ينشـد احلقيقـة حبيـث ميكـن الوثـوق         
  .)٣(واالطمئنان مبا يدعيه

                                                           
ق علّـ  مثّ ،»باا فمن أراد العلم فليـأت البـاب   أنا مدينة العلم وعلي«: روى املناوي يف فيض القدير حديث) ١(

باا هو  فأخرب أنّ ،للمدينة من باب ها والبداملدينة اجلامعة ملعاين الديانات كلّ 9املصطفى فإنّ«: عليه قائالً
ـ    ، ومن أخطأه أخطـأ طريـق اهلـدى    ،فمن أخذ طريقه دخل املدينة، علي ة املوافـق  وقـد شـهد لـه باألعلمي

قال  .ال واهللا :قال ؟كر لعطاء أكان أحد من الصحب أفقه من عليذ«: قال مثّ .»واملعادي واحملالف ،واملخالف
قد علم األ: ينااحلرلون واآلخرون أنّو عن  ومن جهل ذلك فقد ضلّ، فهم كتاب اهللا منحصر إىل علم علي

  .٦١و  ٦٠ص، ص٣ج، عبد الرؤوف املناوي، فيض القدير .»الباب
)٢ (أ« :7قال عليـ فأل، سلوين قبل أن تفقدوين ،ها الناسيشـرح   .»ي بطـرق األرض نا بطرق السماء أعلم من

   .١٣٠ص ،٢ج ،احلديد ابن أيب، ج البالغة
 إيل أنهـا  على اللبيب ال خيفىو ،»أقضاكم علي«: 9املستند إيل قول رسول اهللا وقول اخلليفة عمر الشهري

فلـو فرضـنا    ،يالزمهـا العلـم   ها تستلزم الورع والعدالة والتقوى ولكن أيضاًنإلی أباإلضافة  مسألة القضاء
  .قه واألكفأ بشهادة اخلليفة عمرفألهو األعلم وا 7وذا يكون علي، عدمه لعدم ملزومه

أضف إىل ذلك اجلهل الفاحش الذي محلته مفردات هذه الرسالة، واليت تثري السخرية واالسـتهجان، نـذكر   ) ٣(
  :منها على سبيل املثال

كتاب عند الشيعة ال ذكر  صحأكتاب ج البالغة الذي هو «: نفي اإلمامة لعدم وجودها يف ج البالغة، قال
حيـث قـال صـاحب    ، ةاألئمـ حصـر   مبـدأ بل جاء فيه ما ينقض ، وأعيام بأمسائهم ة االثين عشرئمفيه لأل

للضـعيف    ويؤخـذ بـه  ، من السبلأوت ،يقاتل به العدو ...و فاجرأ مري برأللناس من  ه ال بدنإ ..:البالغة ج
من القوي حتويستراح من فاجر، ى يستريح بر. د فلم حيدبعدد مع ةاألئموهـي  ، تـذهب الشـيعة   فـأين ، ني

  �.                        ٨١٣ص ،٢ج، صول مذهب الشيعةأُ .»؟حرف يف النهج ق بكلّها تصدنأتزعم 



  ٣٩            �  �  �            المقدمة

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصالحات٥پرينت 

ولكـن اتضـح   ، إمكانه أن يشوه املذهب الشيعي اإلمـامي بشـتى الوسـائل    فحاول جهد
وسيتضح يف فصول هذا البحث مدى جهل هذا اإلنسان مبا حيويه هذا التراث الثر من صدق 

صوله ومبادئه وفروعه مستقاة من شجرة، أصلها ثابت وفرعهـا يف  أُ؛ ألنّ حقيقة  وأمانة ونقاء
وفرعها عترته الطاهرة الذين أذهب عنهم الرجس وطهـرهم   ،9السماء، فأصلها رسول اهللا

  . تطهرياً

  سبب اختيار البحث 

جاء اختيارنا هلذا البحث لتسليط الضوء حول فكـر سـلفي متشـدد متـأثّر بنخبـة      
                                                                                                                                        

من قال إنّ الشيعة تصدق بكلّ حرف من ج البالغة، ومنهج الشيعة قائم علـى التمحـيص جبميـع    : نقول  �
نعتقد أنّ أُنـس القفـاري بقداسـة وعصـمة الصـحيحني      الكتب، فال قداسة ألي كتاب سوى كتاب اهللا؟ و

مثّ أي ربط بني اإلمامة وعدم وجودها يف النهج؟ فنهج البالغة كتاب بالغي وخطـب  . أسقطته يف هذه اهلفوة
وأما اإلمامة فقد تكفّلت . لتربية اُألمة 7وأخالق ومدرسة، بل ومنظومة تربوية متكاملة رمسها أمري املؤمنني

  .والتأريخ والسرية ببياا، وسيأيت بيان ذلك يف طيات هذا البحث كتب احلديث
النـاس   إنّ: قالت كتب الشـيعة «: قال، 7احلسنياإلمام كان بعد  7احلسناإلمام زمان  وكذلك جهله أنّ

قالت أيضاً، ثالثة وا بعد وفاة الرسول إالّارتد :يأبـو خالـد الكـابل   : ثالثـة  الناس بعد قتل احلسني إالّ ارتد ،
من أهل البيت وال احلسـن   ال يستثين أحداً هذا النص فأنت ترى أنّ .وجبري بن مطعم، الطويل مأُبن وحيىي 

بن علي الذي تعدة إمامهاه االثنا عشري ،؛ ها ال تستثنيهويبدو أنها عليه ساخطة لقيامـه مبصـاحلة معاويـة    ألن
٨٩٥ص ،٢ج، صول مذهب الشيعةأُ .»املؤمنني يا مذلّ :ى خاطبه بعض الشيعة بقولهحت .  

  !!8ر اإلمام احلسن عن زمان أخيه احلسنيتأخفهنا جهل واضح حيث رتب كالمه على 
نقـالً عـن   باملفردات الكنائية واازية، وعدم فهمها وإدراكها بشكل صحيح، كما يف قولـه،   جهلهوكذلك 

1د اخلميينالسي على إقامة حكم إسالمي سنحصل علـى عصـا    وإذا عزمنا«: ةيف كتابه احلكومة اإلسالمي
فيما يبدو  -كناية طالب بن أيب  وسيف علي واجلمع بني عصا موسى« :»بن أيب طالب وسيف علي، موسى

  .٨٠٩ص ،٢ج ،صول مذهب الشيعةأُ. »عن تعاون اليهود مع الشيعة يف دولة اآليات -يل 
اد من عصا موسى هي الكناية وااز عـن التأييـد والنصـرة    فهنا جتلّى اجلهل بصورة فوضوية غريبة، فواضح أنّ املر

وكذلك عده أنّ كتـاب الكشـي   . اإلهلية، وهذا بديهي، وأما اجلمع الذي صوره القفاري فهو عصبية عمياء ليس إالّ
  .هو العمدة عند الشيعة يف تقييم أسانيد الروايات، وأنّ الكايف هو من أصح كتبهم وغري ذلك الكثري

ي بالقارئ املتطلّع للوصول إىل النتائج الصحيحة أن يتأمل بأقواله ويراجع املصادر األساسية ويسـتقيها  فحر
وسيأيت الحقاً أيضاً كيف تعامل مع مسـألة املهدويـة؟   . بنفسه؛ لعدم الوثوق واالطمئنان يف كلماته كما تقدم

  وكيف قطع النصوص وشوه احلقائق بشكل ال نظري له؟



 حقيقة المهدوية و الغيبة     �  �  �           ٤٠

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصالحات٥پرينت 

  وإحسـان إهلـي  ، الـدين اخلطيـب   حمـب و، وابـن حـزم  ، ومرجعية روادهـا ابـن تيميـة   
  الــدكتور القفــاري بلــور أفكــار هــذه النخبــةونعتقــد أنّ . وإبــراهيم اجلبــهان، ظهــري

  نّ هنـاك عمـالً جلانيـاً منتخبـاً    إبـل  ، ومل يكن هو الوحيد يف صـياغة هـذه األباطيـل    -
وألبسها ثوباً جديداً بعبارات فضفاضة، توحي  - ومربجماً خللق فتنة طائفية بني املسلمني

السـيما يف  ، ذهب الشـيعة صول مـ أُللقارئ بأنه يتحرى الصدق واألمانة فيما ينقله عن 
وتوصل من خالل تأثّره بتلك املرجعية الـيت تركـت بصـمات    ، [مسألة اإلمام املهدي

أنّ مـذهب اإلماميـة مـبين علـى     : إىل نتيجـة مفادهـا  ، واضحة على سري حبثه وحتقيقـه 
خرافات، وأنهم وضعوا األحاديث والروايات من عند أنفسهم، وبنوا مذهباً يقوم علـى  

  .رياألساط
ع أنفسهم يف نشر اد التشيوقد أجهد رو«: قال، وإليك بعض مفرداته يف هذا اجلانب

أو يف خطبة أو يف شعر مبالغ يف ، تهم يف ثوب قصصي مثرياخلرافات واألساطري عن أئم
١(»ةالغلو يف مدح األئم(.  

»ة هذه الغيبة الطويلة؟ ألـيس هـذا كلّـ   ل عن اُألوكيف يغيب املسؤول األولـيالً  ه دم
سطورة من األساطري اليت صنعها املرتزقة والزنادقـة  أُحكاية الغيبة  على أنّ اًجلي واضحاً

  .)٢(»!واحلاقدون؟
 ،وأعمـى أبصـارهم   ،هموكم هي معاناة أن تقرأ وتستمع لقوم أشـقاهم اهللا فأضـلّ  «

وأسـاطري  ، وجعفـر مزعـوم  ، ويقولـون بكتـاب موهـوم   ، فصاروا يتبعون إماماً معدوماً
  .)٣(»خرىأُ

واضعي هذه األساطري هم قوم قد فرغت عقـوهلم ونفوسـهم مـن العلـم      على أنّ«
وأرادوا الدخول على الناس ، وشحنت باحلقد والتآمر على املصلحني واألخيار، واإلميان

                                                           
  .١٤٠٦، ص ٣مذهب الشيعة، جأُصول ) ١(
  .١١٠٠، ص ٢املصدر نفسه، ج )٢(
  .١٥٤١، ص ٣املصدر نفسه، ج )٣(
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١(»!عإلفساد أمرهم من طريق التشي(.  
دولـة   عن ع الشيعة إىل قيام كيان سياسي هلم مستقلّتطلّ«: واهلدف حبسب رأيه هو 

  .)٢(»وهذا ما نلمسه يف اهتمامهم مبسألة اإلمامة، اإلسالم
ومن مثّ ينهال على كبار علماء الشيعة بالقذف والسباب والشتائم والتكفري، وأقلّ ما 

 ،)٣(»النوكى«، و »من الواقع إىل اآلمال واألحالم اهربو ،صاغرين«: حتلّى به من عبارات

شيوخ السوء أمثال السـي  «، و»اخلوئي من سلك هذا الطريق شيخهم ثمن أخب« و
 !!وهلم جرا من هذه السفاسف البشعة اليت ينـدى هلـا اجلـبني    .)٤(»والكاشاين وغريهم

  !فهل يا ترى هذه الكلمات تصدر عن عامل يدعي التحقيق العلمي واألمانة واخللق؟
صحاب هذا وىل، وروج هلا أطروحة كرمت برتبة الشرف اُألهذه اُأل ولألسف جند أنّ

وبـدأت محلـة لطبعهـا    ، حبيث أصبحت منهجاً تدريسـياً يف بعـض اجلامعـات   ، الفكر
  .نترنيتوكذلك نشرها على شبكات اإل ،ونشرها يف مجيع الدول اإلسالمية

  الهدف من البحث

وأنّ رواد هـذه املرجعيـة   ، فجاء هذا البحث إلماطة اللثام عـن هـذا املنـهج اخلطـري    
فهذا الفكر حمصور ذه الطبقة، وهي ليست ، العام للمذهب السنيعالقة هلا بالفكر  ال

مـن الشـوافع واألحنـاف واملالكيـة     ، بالضرورة متثّل النخبة الكبرية من الطوائف السنية
وكذلك احلنابلة، فهناك طبقة كبرية ال تلتقي مع هذا الفكر، وتشاطر إخواا من الشيعة 

ري أهل السنة اعتقدوا خبروجه وغيبتـه، كمـا   ، فبعض مفكّ[يف عقيدة اإلمام املهدي
  . سيأيت بيانه

                                                           
   .٧٥، ص١أُصول مذهب الشيعة، ج )١(
  .١٠٠٩، ص ٢املصدر نفسه، ج) ٢(
  . ٥٠١ص ،١٠ج ،ابن منظور، لسان العرب. ىومجعه النوك، األمحق: واألنوك، ٣٧٠ص ،١ج املصدر نفسه، )٣(
   .١٤٦٤، ص ٣ج ،يعةصول مذهب الشأُ )٤(
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فيجـب  ، وأما هذا املنهج الذي يرى أنّ كلّ ما عداه قـائم علـى اخلرافـة واألسـاطري    
هـي   9حممـد وأنّ مسألة اإلميان بظهور املهدي مـن آل  ، التفريق بينه وبني هذه النخب

ي يرزق، وسيظهر يف آخـر الزمـان   ح [والشيعة ترى أنّ اإلمام املهدي، مسألة إمجاعية
مـة  فيأيت النداء اإلهلي بظهور خملِّص ينقـذ األُ  ،األرض بالظلم والطواغيتء  متتليعندما 

وتسـود منظومـة العـدل     ،اإلسالمية من ذلك الفساد والظلم؛ لتشرق األرض بنور ربها
  .اإلهلي بأمجل وأى صورها على يد قائدها املؤمل والعدل املنتظر

ا اإلميان إنما ورثته واستقته الشيعة من النصوص املتواترة والصحيحة اليت بشـر  وهذ
فليس األمر ذه السذاجة والسطحية اليت تصور أنّ الشيعة ، قبل والدته 9ا رسول اهللا

، سطورة على شكل قصصي؛ ليقيموا دولة مستقلّة عن دولة اإلسالمقد اختلقوا هذه اُأل
، هو من قرر هذا األمر بنصوص جليـة واضـحة   9ه رسول اهللابل اإلسالم الذي جاء ب

مـن خـالل التمسـك بأقوالـه وأفعالـه       9والشيعة هي من التزمـت بسـنة رسـول اهللا   
  . وتقريراته

وأما االهتمام مبسألة اإلمامة اليت أدرجها الدكتور القفاري فهذا ال عالقة له بقيام كيان 
؛  عة ترى أنّ مسألة اإلمامة هي مسألة نص وتعينيبل الشي ؟شيعي، فأي ربط بني األمرين

وهو األمني على صـيانة رسـالته مـن    ، مته بال وصيأُ 9ألنه ال ميكن أن يترك رسول اهللا
فيختـار  فهيهات أن يترك رسالته بدون أن جيد البديل لـه،  ، االحنراف؛ ألنها ال زالت فتية

 اًعـداد إه فيعـد ، ده يف كيـان الـدعوة  حه عمق وجويرش بأمر اهللا سبحانه وتعاىل شخصاً
اًرسالي اًوقيادي لتمثّ، اًخاصل فيه املرجعية الفكريوليواصل ، ة للتجربةة والزعامة السياسي

ل لـها لتحمـ  وتقريبها باستمرار حنو املستوى الذي يؤه، اًمة وبناءها عقائديبعده قيادة اُأل
املسؤولي؛ ألنّ ةات القياديوهي تستهدف بنـاء  ، ومنهاج حياة جديد، تغيري ةالدعوة عملي

  .ة ورواسبها من وجودهاجذور اجلاهلي واقتالع كلّ ،ة من جديدمأُ
م واملنصـوب لتسـلّ  ، الرسايل القيادي لإلعدادح ومل يكن هذا الشخص الداعية املرش

لـذي  ربيبـه ا  فهـو ، 7بن أيب طالب علي إالّ اًوسياسي اًها فكريوتزعم، مستقبل الدعوة
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أت له من فـرص التفاعـل معـه واالنـدماج     وي، )١(ونشأ يف كنفه، فتح عينيه يف حجره
  . )٢(إنسان آخر ر أليما مل يتوفّ، هخبطّ

ألنهـم الثقـل    ؛ونفس هذا النص على أمري املؤمنني يسري علـى األئمـة مـن بعـده    
شر الذين مهد هلـم  وهم اخللفاء االثنا ع، الذي ال يفارق الكتاب وال ينفك عنه، األصغر

وسـيأيت الكـالم   ، أوهلم أمري املـؤمنني وآخـرهم املهـدي   ، اخلالفة واإلمامة 9رسول اهللا
  .مفصالً حول هذه النصوص

  منهجنا في البحث

إذن سينحصر منهجنا هلذا البحث بقراءة تأصيلية حتقيقية متأنية ملـا أثـاره الـدكتور    
 ة سـلفيدة؛ لـدحض شـبهاته وتشـكيكاته    ناصر القفاري، وما ورثه من مرجعية متشـد 

واليت جندها بعيدة كلّ البعد عن حقائق التأريخ وثوابته ووثائقه، وجهله مبعرفـة علـم    ـ
بالتحليـل واملناقشـة والنقـد مبوضـوعية ومنهجيـة      ـ   احلديث ودرايته وروايتـه وطرقـه  

لصـناعة  معتمدين يف ذلك الدليل النقلي الصحيح ووفق معايري أهل الفـن وا ، صحيحة
 إالّفقد وثّقنا األدلّة من مصادرنا اليت شكّك فيها، مدعياً أنه مل يعمد ، من كال املدرستني

وركّزنا على النقـل   .)٣(يف النقل واالقتباس لتصوير املذهب، إىل كتبهم املعتمدة عندهم
ية املعتربة من املصادر السنة واألمهّيلكـي يكـون    ،ة يف تسلسل املصادرمع مراعاة األقدمي

  .الدليل أمنت وأقوى
وأعطينا للعقل الـدور  ، ريخ والتراجم والسريأوكذلك اعتمدنا على أقوال علماء الت

  . واملسامهة يف ردع ما يراه غري منسجم مع معطياته وفطرته
                                                           

 .»کنف« ٣٠٨، ص ٩لسان العرب، ج . اجلانب والناحية: کنفال )١(

)٢( ع والشيعةنشأة التشي ،السي٦٤ص، د باقر الصدرد حمم.   
   .٢٧ص ،١ج ،صول مذهب الشيعةأُ )٣(
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الـذي ينـأى عـن    ، سلوب احلوار العلمـي املنطقـي واإلسـالمي احلضـاري    أُواتبعنا 
، ما تناوله الـدكتور يف منهجيتـه العدوانيـة التكفرييـة    بعكس ، التهجم والسب والشتم

وهذا هو ديدن الشيعة على . فأعطينا مساحة الحترام ما يؤمن به من شخصيات علمائية
  .طول التأريخ

 وابتعدنا قدر اإلمكان عن املسائل الفلسفية اليت ال يؤمن ا املذهب السلفي، وتركنا
ألحيان، وكذلك االختصار الذي قد ال يوصل الفكـرة  اإلطناب املخلّ واململّ يف بعض ا

فاقتصرنا يف أجوبتنا على الشبهات على القدر الذي يفندها بإمعان ودقّـة  ، بشكل كامل
  .يؤمن ا اخلصم ووفق موازين ممنهجة، علمية

وذلك من خالل بيان الشبهات ومرتكزاـا،   ،وجاءت أجوبتنا على منهج توضيحي
سـلوب  أُسلوبني، أو بياا بها، تارة بالنقض أو احللّ، أو دمج كال اُألومن مثّ اإلجابة علي

  .آخر
وسيجد قارئنا العزيز مدى السذاجة يف هذا الفكر واالختالل والتنـاقض يف املنـهج    

لة املهدويـة  أريخ البشـرية، أال وهـي مسـ   أالذي سار عليه يف مسألة مهمة وحموريـة يف تـ  
  . والغيبة

  خطّة البحث

  :طّة حبثنا على حبوث متهيدية وفصول أربعة، وهي كالتايلتعتمد خ
  :يةالبحوث التمهيد

فقد رأينا أن نذكر مقدمة متهيدية نبين فيها املنهجيـة الصـحيحة للحـوار، ومـن مثّ     
فوجـدنا أنّ هنـاك غيابـاً كـامالً     ، تطبيق هذه املنهجيـة علـى كتـاب الـدكتور القفـاري     

ي نثبت هذه الدعوى أخـذنا عينـات مـن حتقيقـه ملسـألة      ولك، للمنهجية العلمية عنده
لكـي نعطـي للقـارئ    ، املهدوية والغيبة، ونقدنا بعض تلك األقوال مبوضوعية وعلميـة 

فكرة ـ ولو جزئية ـ حول املنهج الذي قدمه لنا القفـاري يف مقدمـة كتابـه، وأنـه لـيس        
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  .طها على نفسه يف هذا الكتاببذلك املستوى من الصدق واألمانة واملوضوعية اليت شر
، وماهية املنهج الذي نسري عليـه  مثّ ذكرنا سبب اختيارنا هلذا البحث، و اهلدف منه،

وهذا النوع من البيان فيه فائدة كبرية، وهي اطّـالع القـارئ   . وكذلك بيان خطّة البحث
  .على جزئيات سري البحث قبل أن يلج يف فصوله

  .[ثريت حول أصل وجود اإلمام املهديأُالشبهات اليت : الفصل األول
  . ةة رمزيسطوريأُة ة خياليشخصي [اإلمام املهدي -أ

  .[التعارض يف أحاديث اإلمام املهدي -ب
  . عدم إخراج البخاري ومسلم أحاديث املهدي يف صحيحهما -ج
  . مات بال عقب 7اإلمام العسكري إنّ -د
  . 7عسكرياضطراب أمر الشيعة بعد وفاة اإلمام ال - ه
  .اًخفي ولداً 7لإلمام احلسن العسكري نّأبطالن دعوى  -و

  . والغيبة ةعتقاد باملهدويالأسباب نشوء اثريت حول أُالشبهات اليت : الفصل الثاين
  . عن دولة اإلسالم ع الشيعة لقيام كيان سياسي مستقلّتطلّ -أ

  . إمام ة ينشط ويكثر دعاته بعد وفاة كلّالقول باملهدي -ب 
  . سبب القول بالغيبة الرغبة يف االستئثار باألموال -ج 
  . ةصول جموسيأُة والغيبة إىل رجوع القول باملهدي -د
  .املقابلة بني عبد اهللا بن سبأ وعثمان بن سعيد العمري - ه
  . ة عثمان بن سعيد العمريسبأي -و
  . ة املهدي والغيبة عن طريق حكيمةتسريب نظري -ز

  .[يلزم منها عدم التصديق باإلمام املهدياليت شبهات ال: الفصل الثالث
  .لغيبة ـ خوف القتل ـ وبني العلم مبوتهاة التنايف بني علّ -أ

  .على وقوع غيبة املهدي غيبات بعض األنبياء ال تدلّ -ب
  .هذه السنني كلّ اًحي [املهدي اإلماماستبعاد بقاء  -ج
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  .دفع شبهة املقارنة باهلداية -د
  .الشيعة أنفسهم االدفاع عن الغيبة أبطله شبهة -  ه

  .ومنهم اإلمام الثاين عشر، ة الشيعةالطعن والتشكيك بعدد أئم: الفصل الرابع
  . ة الشيعة ثالثة عشر وليس اثين عشرأئم -أ

  .ن ال يقبله العقل ومنطق الواقعة بعدد معيحصر األئم -ب
  .ةيني أشخاص األئمعدم تعيؤدي إىل ة مبدأ اإلمامة يكتمان وسر -ج
  .خالصة البحث -د
  .كلمة خامتة - ه

  : شكر وتقدير
مثّـن كـلّ مـن قـدم يل     اب لقارئي العزيز إالّ أن أشكر وأُقدم هذا الكتأُال يسعين وأنا 

 حممـد سـتاذ الـدكتور السـيد    وأخص بالـذكر األُ ، املعلومة وساهم يف إجناز هذا البحث
وكذلك أتقدم بالشكر جلميع أساتذيت الـذين لـت   ، اًفجزاه اهللا خري، احلسيين القزويين

جلميـع اإلخـوة الـذين     والشكر موصـول ، من علمهم الفياض واقتبست من حكمتهم
  .بذلوا جهدهم يف مساعدتنا إلخراجه ذه احللّة واهليئة اجلميلة

يف  إىل ما فيـه خرينـا وصـالحنا    أن يأخذ بأيدينا مجيعاً وأخرياً أسأل اهللا تبارك وتعاىل
  . التوفيق والسداد ه ويلّإن ،ديننا ودنيانا
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  تمهيد

وكـذلك  ، ذكر الدكتور ناصر القفاري جمموعة من الشبهات اليت جتايف احلقيقة متامـاً 
وحـاول أن  ، صـلة هلـا ـذا املوضـوع     أورد جمموعة من القصص واالتهامات جزافاً ال

هلـا مرتكزاـا الفكريـة    ، يستخف بعقل القارئ ويستخف بطائفة كبرية مـن املسـلمني  
  .9وعال، وسنة نبيه والعقائدية، وهلا من األدلّة اليت استلهمتها من كتاب اهللا جلّ

يخ والطريف وامللفت للنظر أنه يسـتدلّ بكتـب الشـيعة وأقـوال علمـائهم ـ كالشـ       
وكذلك األشعري القمي والنـوخبيت ـ الـذين مـن صـلب عقيـدم       ، الطوسي والنعماين

، ليوحي للقارئ الكرمي أنهم على خالف مـا يقولـون   ،وغيبته [اإلميان باإلمام املهدي
  : وهذا إن دلّ علی شيء فإنما يدلّ على أمرين

  . فقد الدليل واحلجة الصحيحة على ما يدعي :األول
  . اخللط والتالعب باأللفاظ ليوهم القارئ بصدق ما يقول :والثاين

وعند مطالعة أدلّته جند أنه جعل نفسه وصياً على الشيعة ليتقول بنظريات مـا أنـزل   
وليتهجم على كبار علماء مذهب الشيعة ـ كالشيخ الكليين والشيخ  ، اهللا ا من سلطان

ين اعترف بعلمهـم ووثاقتـهم اخلـاص    ـ الذ املفيد والشيخ الصدوق ـ رمحهم اهللا تعاىل 
  .والعام، والقاصي والداين
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ـ  ة واملذهبيما العصبية لذا جند أنّ جممل حتليالته مل تكن ذات طابع علمي رصني؛ وإن
  . السيما يف فصل املهدية والغيبة، هي الطابع السائد فيما أورده يف كتابه

ألساسية الـيت أثارهـا يف هـذه    وعليه سوف تكون إجابتنا مقتصرة على أهم النقاط ا
  . املسألة، واليت يدور عليها حمور البحث

  سطورية رمزيةأُشخصية خيالية  [اإلمام المهدي

  :١٠٠٣ص ،٢قال يف فصل املهدية والغيبة عند فرق الشيعة ج
»الفكرة عند االثين عشري  ة فتختلف مـن حيـث إن    ة هـا ارتبطـت عنـدهم بشخصـي
وهـي عنـد   ، )ىالدعو( ند أكثر فرق الشيعة املعاصرة لظهور هذهال وجود هلا ع، ةخيالي

ا شخصيأصحاا، ومل يعرفوها، مل يرها الناس، ةة رمزيوال يعلمون مكا...«.  
  : حيث قال ١٠٢٠وكرر نفس الكالم يف ص 

»قصنسج اخليال خيوطها وبلغ مداه يف صياغة ، ة غريبةة املهدي يف كتب الشيعة قص
وال يف الفطـر السـليمة   ، سطورة كربى ال جتد إىل العقـل منفـذاً  أُلت إىل وحتو، أحداثها

  . »...قبوالً

h]ç¢]V<ë‚ã¹]<Ý^Úý]]<<‹éÖæ<íÏéÏu₣_ì…çŞ‰< <

  المهدويةالمنكرون لفكرة 

فقد سبقه غـريه يف هـذا   ، [ليس غريباً أن جند القفاري يطعن بفكرة اإلمام املهدي
حدوثـة ـ بـأنّ    إنه صاغ تلك اُأل: غايل إذا قلتأُوال  ،مقلّد ألسالفه وما هو إالّ، املضمار

الشيعة اخترعت هذه الفكرة من والدة و غيبة وغريها من القصص ـ لينكر بذلك أصل 
وذلك ألننا مل جنده يطرح الفكرة العامة عند أهل ؛ [ومنشأ فكرة اإلميان باإلمام املهدي

 »املهديـة والغيبـة  «ح كتابـه يف فصـل   ومن تصـفّ ، القائلة بوالدته يف آخر الزمان ،السنة
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  .سلوب والنفس الذي اتبعه منكري أصل املهدويةجيد نفس اُأل، وغريها
  أضف إىل ذلك أنّ الذي ينـاقش ويفنـد أفكـار اآلخـرين مـن املفـروض أن يطـرح       

وهذا ما مل يفعله الدكتور ، وبذلك يثبت صحة مدعاه، لكي يقارنه مبا خالفه؛ ما يؤمن به
 [السبب يف ذلك هو عدم ورود أحاديث اإلمام املهدي - واهللا العامل - ؛ ولعلّالقفاري

أو التعارض الواقـع يف بعـض األحاديـث ـ كمـا يـدعى،        ،يف صحيح البخاري ومسلم
فلنتتبع بعـض  ، والذي سنناقشه الحقاً ـ فهو بذلك يطابق مقالة بعض منكري املهدوية 

  :ونذكر على سبيل املثال، حدة بني الفكرينأقوال من سبقه لنرى مدى التطابق والو
فهذه مجلة األحاديث «: [قال ناقداً ومنكراً ألحاديث اإلمام املهدي: ـ ابن خلدون١

وهي كما رأيت مل خيلص منها ، اليت خرجها األئمة يف شأن املهدي وخروجه آخر الزمان
  .»من النقد إالّ القليل أو األقلّ منه

فـال   فإن صح ظهور هذا املهـدي «: بقوله، ألقلّ الذي صرح بهمثّ رد هذا القليل أو ا
] من الفاطميني القاطنني يف احلجاز وغريهم :أي[وجه لظهور دعوته إالّ بأن يكون منهم 

  .)١(»...ويؤلّف اهللا بني قلوم
الذي هـو مـن صـلب اإلمـام      [وواضح من كالمه أنه ينكر مهدوية اإلمام املهدي

  .كما سيأيت 7ولد احلسني ومن 7احلسن العسكري
ة مـأخوذة مـن   فكرة املهدي فقد زعم بأنّ، »اإلسالمضحى « هكتابيف : منيأمحد ـ أ٢

قال، ةعقائد الشيعة والقائلني برجعة األئم :  
»ووضـعت فيـه األحاديـث املختلفـة     ،ة بني الشـيعة وزاد القول باملهدي وانتشر خاص ،

  .)٢(»تها عندمهاعلى عدم صح ا يدلّمم، املهديمن أحاديث  البخاري ومسلم شيئاً يروِ  ومل
هذه األحاديث أن ينكر حاول الذي ، ابن خلدونأمحد أمني نفسه قلّد واقتبس كالم و

                                                           
   .٣٢٧و  ٣٢٢صص ،١ج ،تاريخ ابن خلدون )١(
  .٢٣٨ص ،٣ج، أمحد أمني، ضحى اإلسالم )٢(
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ى العامل ، وإن كان قد أخطأ يف تطبيق قواعدهم، ثنيعلى منهج النقد لدى احملدوقد تصد
إبراز الوهم املكنـون مـن   (: مساهاأ عليه برسالة يف الرد املغريب يقمحد بن حممد بن الصدأ

ابـن  مـا أورده  د وقـد فنـ  ، وهي من روائع ما كتب حول هذه املسألة، )كالم ابن خلدون
تلـك  ة وأثبـت صـح  ، [اإلمـام املهـدي   خلدون يف طعنه على األحاديـث الـواردة يف  

  .وتواترها األحاديث
هـذا مـا ورد   «: قال ،)دائرة معارف القرن العشرين(يف كتابه : فريد وجدي حممدـ ٣

ويل البصائر ال جيدون يف صدورهم أُوالناظرون فيها من ، من األحاديث يف املهدي املنتظر
 ،فيهـا مـن الغلـو واخلـبط يف التـواريخ      فـإنّ ، مـن قوهلـا   9من ترتيه رسول اهللا حرجاً

مـا يشـعر   ، والبعد عـن سـنن اهللا املعروفـة    ،مور الناسأُواجلهل ب ،يف املبالغة واإلغراق
أو  ،وضـعها رجـال مـن أهـل الزيـغ     ، اًدها أحاديث موضوعة تعمل وهلة أنلع ألواملطا

  :ىل أن قالإ... املتشايعني لبعض أهل الدعوة من طلبة اخلالفة يف بالد العرب أو املغرب
وقد ضعف كثري من أئما ال جيوز النظر فيهة املسلمني أحاديث املهدي واعتربوها مم ،

وإناألمرباحث يف هذا  لتكون مبرأى من كلّ؛ تمعةما أوردناها جمنا إن ،ى ال جيرأ بعض حت
   .)١(»الغالة على التضليل ا على الناس

  :قال، »اإلسالمة يف املهدي«ه كتاب يف: سعد حممد حسنـ ٤
العوامل اليت خلقت عقيدة  من أهم ـ أكرب الظن ـص هذه  لقد كانت عقيدة املخلّ«

ا حاكتـها فهـم الشـيعة    أمـ ، فحيكت هذه على غرار تلك، ياإلسالماملهدي يف اتمع 
  .)٢(»..عه املوهومالغايل يف تشي ،على يد ابن السوداء اليهودي املتمسلم

ة بل وكثري من اخلاص، ةة من أهل السنعقيدة العام يف أنّ وحنن ال نشك«: وقال أيضاً
إنمفع، ب إليهمما هي أثر شيعي تسرلت فيه العقلي٣(»ية بالصقل والتهذيبة السن(.  

                                                           
   .٤٨١و٤٨٠صص ،١٠ج، د فريد وجديحمم، رف القرن العشريندائرة معا )١(
)٢( ة يف اإلسالماملهدي ،٤٤ص، د حسنسعد حمم.  
   .١٧٤صاملصدر نفسه،  )٣(
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قـال يف صـدد ذكـره البـن     ، »ةتـراجم إسـالمي  « يف كتابـه : حممد عبد اهللا عنانـ   ٥
، غري نسبه الرببري احلقيقي نسبة تنسبه إىل أهل البيـت  ه قد انتحل له نسباًوأن، تومرت

  :فقال
»تنسـبه آلل  املعصوم مل يعدم رواية  واإلمامالنتحاله صفة املهدي  ه نظراًومع ذلك فإن
  .)١(»أن يكون املهدي منهم ـسطورة املهدي املنتظر ُأل وفقاً ـ إذ البد؛ البيت

واليت استقى منها القفاري ، [نكتفي ذه النماذج اليت رفضت فكرة اإلمام املهدي
  . سلوب واملنهج والطريق يف إنكار أصل املهدويةنفس اُأل

  عالمية اإليمان بفكرة المنقذ والمخلّص

اإلميان بفكرة ظهور إمام منقذ وخملّص للبشرية يف آخر الزمان، ويتحقّق على يديه إنّ 
  . وذلك بالقضاء على الظلم والفساد يف مجيع العامل، إقامة دولة العدل واملساواة

مم على هذا اإلميان وهذه الفكرة قد متسكت ا معظم شعوب األرض، واعتنقتها اُأل
وكـذلك جنـد   ، 7كما آمن النصـارى بعـودة عيسـى   ، ودمر العصور، فقد آمن ا اليه

فالسفة الغرب وعباقرته تؤمن بوجود منتظر مصلح يوحد العامل على يديـه، وستترسـخ   
  :ومن هؤالء العلماء. مبادئ احلب واإلخاء يف دولته

  : قال، )برتراند راسل(الفيلسوف اإلجنليزي 
  .)٢(»واحد وشعار واحد إنّ العامل يف انتظار مصلح يوحد العامل حتت علم«

  : قال، )آينشتاين(العامل 
ويكون النـاس متحـابني متـآخني    ، إنّ اليوم الذي يسود العامل كلّه الصلح والصفاء«

  .)٣(»ليس ببعيد
                                                           

)١( ةتراجم إسالمي ،٢٣٧ص، د عبد اهللا عنانحمم.   
  .٧٤ص ،أمحد حسني يعقوب ،[حقيقة االعتقاد باإلمام املهدي )٢(
  .املصدر نفسه) ٣(
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إذن هناك حقيقة فطرية أوجدها اهللا تعـاىل يف الـنفس البشـرية وهـي تعـيش يف أعمـاق       
والعقل أيضـاً يـدرك يف كينونتـه أنّ العـامل قـائم علـى       ، ينعقوهلا، ويشعر ا الضمري اإلنسا

ة، موازين العدالة واحلقومعلـوم  ، وهو حمال يف ساحة قدسه تعـاىل ، وإالّ لزم الفوضى والعبثي
ِمQَ (أنّ اإلسالم ميثّل الرسالة العاملية والرمحة اإلهلية 
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  .)١٠٧: األنبياء( )َوَما أ

خـرى مبصـلح   أُفهذا الدين الذي أنقذ العامل من اجلاهلية وظلماا سوف يعـود مـرة   
وميأل األرض قسطاً وعـدالً  ، ويقضي على الفوضى واجلهل، عاملي ينشر العدالة الربانية
يـَن اْستُْضـِعُفوا ِ: (: قال تعاىل، بعدما ملئت ظلماً وجوراً ِ
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  .)٥: القصص( )َو]

الدنيا علينا بعد مشاسها«: 7قال اإلمام علي علـى   )٢(عطـف الضـروس   )١(لتعطفن
ن غ�ُمـن� (اآلية املتقدمة  7مثّ تال» ولدها

َ
: وقـد علّـق ابـن أيب احلديـد قـائالً     ، )..َونُِريُد أ

   .)٣(»إنه وعد بإمام ميلك األرض ويستويل على املمالك :ولونوأصحابنا يق«
ـ كما يروي اجلـويين    9قال، من ولد النيب األكرم [وما ذلك اإلمام إالّ هو املهدي

والذي بعثين باحلق بشرياً، لو مل يكن يف الدنيا إالّ يوم واحد « :ـ )٤( الشافعي شيخ الذهيب
                                                           

. نفورها وإدبارها وإبائها وامتناعها، ومنه مشست الغرس؛ إذا مل متکّن أحداً من رکوا، أو إسـراجها بعد : أي )١(
 .»مشس« ١١٣، ص ٦ج : لسان العرب: انظر

  .»ضرس« ١٩، ص ٧کتاب العني، ج . الناقة السيئة اخللق تعض حالبها: الضروس )٢(
  .٢٩ص ،١٩ج ،شرح ج البالغة )٣(
معجم شيوخه، فهو تلميذه، وهذا أمر يف غاية األمهّية؛ إذ غالباً ما يتهم هذا الرجـل بكونـه   ترمجه الذهيب يف  )٤(

شيعياً، وهذه مة باطلة ال أساس هلا من الصحة، فالذهيب املتشدد يتتلمذ على يديه، وميدحه ويطريه؛ بكونه 
د بن عبد اهللا بن د بن املؤيهيم بن حممإبرا«: اإلمام الكبري وشيخ املشائخ وأنه ذو دين؛ قال يف معجم شيوخه

علي هد بن محويبن حمم صدر الدين أبو اجلامع اخلراساين اجلويين الصويف ، ث شيخ املشائخاإلمام الكبري احملد
  .»الشأنوكان ذا اعتناء ذا  ،ومسع خبراسان وبغداد والشام واحلجاز ،ولد سنة أربع وأربعني وستمائة

ـ    ، ث األوحد األكملمام احملداإل«: اظوقال يف تذكرة احلف  د بـن  فخر اإلسالم صدر الـدين إبـراهيم بـن حمم
املؤيحسـن   ،وكان شديد االعتناء بالروايـة وحتصـيل األجـزاء    ...ةد بن محويه اخلراساين اجلويين شيخ الصوفي

معجم شيوخ الذهيب،  :انظر. »مات سنة اثنتني وعشرين وسبعمائة، صاحلاً اًدين مليح الشكل مهيباً، القراءة
  .١٥٠٦، ص ٤؛ تذكرة احلفّاظ، ج٥٠، ص ١ج 
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فـيرتل روح اهللا عيسـى بـن مـرمي     ، ولـدي املهـدي   لطول اهللا ذلك اليوم حتى خيرج منه
يبلغ  :أي، )١(»فتشرق األرض بنور ربها، ويبلغ سلطانه املشرق واملغرب، فيصلّي خلفه

ويقضي على الظلـم بقيـام   ، سلطانه مجيع العامل شرقاً وغرباً، ويسود العدل تلك البقاع
  .دولته املباركة

لكنه يصرح باتفـاق  ، [اإلمام املهدي لذا جند أنّ ابن خلدون رغم إنكاره ألحاديث
يف املشـهور بـني    نّإ«: قـال ، [املسلمني على ظهور رجل من أهل البيت امسه املهدي

يف آخر الزمان من ظهور رجـل مـن    ه البدأن، األعصارر على مم اإلسالمة من أهل الكافّ
ى املمالـك  ويسـتويل علـ   ،ويتبعـه املسـلمون   ،ويظهـر العـدل   ،د الدينيؤي، أهل البيت
ال وما بعده من أشراط الساعة الثابتـة  ويكون خروج الدج، ى باملهديويسماإلسالمية، 

  .)٢(»عيسى يرتل من بعده وأنّ، يف الصحيح على أثره
قد أحصى ابن «: قال، وكذلك أمحد أمني بعد نقله اعتراف ابن خلدون اآلنف الذكر

  .)٣(»خلمسنيفوجدها حنو ا، حجر األحاديث املروية يف املهدي
وكالم ابن حجـر علـى   ، إذن فاإلميان بظهور املنقذ واملخلِّص متفق عليه بني املسلمني

شهد بوجود مخسني حديثاً وبطرق خمتلفـة تؤكّـد   ، لسان أمحد أمني الذي أنكر هذه الفكرة
لّفت الكتب يف أُوقد ، من أشراط الساعة [لذا جند أنّ هناك من جعل املهدي؛ هذا املعىن

  .كما سيأيت ذكره يف األحباث الالحقة، وأثبتوا صحة هذه األحاديث وتواترها، الهذا ا

  [صحة أحاديث اإلمام المهدي

استفاضت وتواترت وال نغايل إذا قُلنا أنّ منكرها يعـد   [إنّ أحاديث اإلمام املهدي
وذلـك ألنّ أحاديـث املهـدي كمـا يصـفها الـدكتور       ، منكراً للضروريات والبـديهيات 

                                                           
  .٢٩٥ص ،٣ج، القندوزي احلنفي، ة؛ ينابيع املود٣١٢ص ،٢ج، اجلويين، فرائد السمطني )١(
   .٣١١ص ،١ج ،تاريخ ابن خلدون )٢(
)٣( ١٠ص ،نقالً عن املهدي املنتظر يف الفكر اإلسالمي .٤٨ص ،ةاملهدي واملهدوي.  
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بلغت من الكثرة وتعدد الطرق يف كتب ودواوين أهل السنة حبيث ، )١(احملسن العباد عبد
نّ أل؛ 9والتصديق ا من اإلميان بأنّ حممداً هو رسول اهللا. ينکرها إالّ جاهل أو مكابر ال

وعلى ضـوء ذلـك   . والوحي غيب من اهللا تعاىل، ال ينطق إالّ عن الوحي، 9رسول اهللا
  .من الضروريات، بل البديهياتفاإلميان ا 

، ةد طرقها وإثباا يف دواوين أهـل السـن  أحاديث املهدي على كثرا وتعد فإنّ«: قال
على جاهـل أو مكـابر أو مـن مل ميعـن      إالّ، ه ال حقيقة ملقتضاهاالقول بأن يصعب كثرياً

والتصديق ا ، يهام ف ومل يقف على كالم أهل العلم املعتد، النظر يف طرقها وأسانيدها
 ،تصـديقه فـيم أخـرب بـه     9من اإلميان به ألنّ؛ 9رسول اهللا اًحممد داخل يف اإلميان بأنّ

ِكتاُب ال َريْـَب * الم ( :وداخل يف اإلميان بالغيب الذي امتدح اهللا املؤمنني به بقوله
ْ
ذلَِك ال

 َQُمت�ِق
ْ
  .)٢(»)٢و١: البقرة( )ِفيِه ُهدًى لِل

  :وإليك مجلة منها ،أهل السنة ذكرت هذه احلقيقة، بل وصححتها إذن فدواوين ومصادر
صـحح ثالثـة أحاديـث، ووصـفها باحلسـن       ،»سـننه «يف )  ه٢٧٩ت (الترمذي  ـ١

  .)٣(الصحيح يف باب ما جاء يف املهدي
 ،صـحح مجلـة مـن األحاديـث    ، »املستدرك«يف  ) ه٤٠٥ت ( ياحلاكم النيسابور ـ٢

  .)٤( ومل خيرجاه ،الشيخني على شرط ةصحيحووصفها بكوا 
واألحاديـث يف  «: قـال حيث  »ذيبه«نقل عبارته املزي يف )  ه٤٥٨ت (البيهقي  ـ٣

إسناداً التنصيص على خروج املهدي أصح .٥(»9وفيها بيان كونه من عترة النيب(.  
ثالثة أحاديث، مثّ  أخرج، )شرح السنة( يف)  ه٥١٦أو   ه٥١٠ حدود ت(ي البغوـ ٤

                                                           
  .يف اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة أُستاذ )١(
  .١٦٠عبد احملسن العباد، ص عقيدة أهل السنة واألثر يف املهدي املنتظر،: أُنظر) ٢(
  .٣٤٣ص ،٣ج، الترمذي ،سنن الترمذي )٣(
  .٥٥٨، ٥٥٧، ٥٥٤، ٥٠٢، ٤٦٣صص ،٤ج، احلاكم النيسابوري، املستدرك على الصحيحني )٤(
  .١٥٠ص ،٢٥ج ،زيامل، ذيب الكمال) ٥(
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   .)١(»هذا حديث صحيح أخرجه مسلم«: ديث الثالث بقولهصحح احل
يف  )مـور اآلخـرة  أالتذكرة يف أحوال املـوتى و (قال يف كتابه )  ه٦٧١ ت(القرطيب ـ ٥

  :»عيسى بن مرمي ال مهدي إالّ«حديث  كالمه على
يف التنصيص علـى خـروج املهـدي مـن      9واألحاديث عن النيب، إسناده ضعيف«

   .)٢(»دونه اهلفاحلكم ، من هذا احلديث بتة أصحعترته من ولد فاطمة ثا
قال يف معرض تعليقـه علـى حـديث    ، )منهاج السنة(يف  ) ه٧٢٨ت (ـ ابن تيمية ٦

إنّ األحاديث اليت حيتج ا علـى  « :».. امسيخيرج يف آخر الزمان رجل من ولدي، امسه «
هم من حـديث  رواها أبو داود والترمذي وأمحد وغري، خروج املهدي أحاديث صحيحة

   .)٣(»ابن مسعود وغريه
 )مسـتدركه (حه احلـاكم يف  سكت عن مجيع ما صح ) ه٧٤٨ت (حلافظ الذهيب ـ ا٧

حاًمن أحاديث املهدي مصر وسكوته يكشف عن موافقته للحاكم .)٤(ة حديثنيبصح .  
 علـى مـن حكـم وقضـى أنّ     الرد(يف رسالته املسماة  ) ه٩٧٥ت (قي اهلندي املتـ ٨

وجود املهدي املوعـود   أنّ ال شك ،رمحك اهللا اعلم«: قال، )املوعود جاء ومضىاملهدي 
وواضح أنّ هذه األحاديـث واآلثـار    .)٥(»ثبت باألحاديث واآلثار حنو من ثالمثائة فصاعداً

  .ذا العدد فوق التواتر
ة ا مسـأل أم« :هما نص )حول املهدي(مقال له بعنوان  ذكر يف: ناصر الدين األلباين ـ٩

  .)٦(»قسم كبري منها له أسانيد صحيحة، يف خروجه أحاديث صحيحة املهدي فليعلم أنّ
                                                           

)١( ٨٧ـ ٨٤ص ، ص١٥ج، البغوي، ةشرح السن .  
  .٦١٧ص ،٢ج، القرطيب، التذكرة )٢(
)٣( ةمنهاج السن ،ابن تيمي٢٥٤ص ،٨ج، اينة احلر .  
  .٥٥٨ و ٥٥٣صص ،٤ج، الذهيب، التلخيص على املستدرك على الصحيحني )٤(
نقـالً عـن    .١٣٤ص، قـي اهلنـدي  املت، جاء ومضـى  املهدي املوعود على من حكم وقضى أنّ الرد رسالة يف )٥(

  .٥٥ص ،عبد العليم البستوي، ثار الصحيحةآلكتاب املهدي املنتظر يف ضوء األحاديث وا
  . ه١٣٧١دمشق شهر ذي القعدة ـ ، ن اإلسالمية التمدجملّ) ٦(
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  [تواتر أحاديث المهدي

  :فإليك مجلة من كبار علمائهم ،أما من قال بتواتر هذه األحاديث
  :) ه٣٦٣ت( بري السجزيبن احلسني اآل حممداحلافظ أبو احلسن ـ ١

ــه ــال يف كتاب ــب الشــافعي« ق ــ«: »مناق ــد ت ــارواترت وق ــن  األخب واستفاضــت ع
ه ميـأل األرض  وأنـ ، ه ميلك سبع سننيوأن، ه من أهل بيتهوأن ،بذكر املهدي 9اهللا رسول
ي مـة ويصـلّ  هـذه األُ  ه يـؤم وأنـ ، الخيرج فيساعده على قتل الدج 7عيسى وأنّ ،عدالً

  .)١(»ته وأمرهيف طول من قص ،عيسى خلفه
، »املهدي هو عيسى فقـط «عليقه على حديث يف ت ) ه٧١٦ت (القرطيب املالكي  ـ٢

  :قال
  .)٢(»9املهدي من عترة الرسول األخبار الصحاح قد تواترت على أنّ«
وارتضاه، وهذا كاشف عن اآلبري  نقل قول ) ه٧٤٢ت (احلافظ مجال الدين املزي  ـ٣

  .)٣( إميانه به
اليت تؤيد  حةبعد أن نقل قول اآلبري ذكر األحاديث الصحي ) ه٧٥١ت(م ابن القي ـ٤

  .)٤(وكثرة طرقها اوواضح أنّ كثرا يدلّ على تواترها؛ الستفاضته، قول اآلبري
  :قال ) ه٨٥٢ت(ابن حجر العسقالين  ـ٥
 بأنّ األخبارتواترت : ي يف مناقب الشافعيراألب ]السجزي[ قال أبو احلسن اخلسعي«

للحديث الـذي أخرجـه    اًذكر ذلك رد، ي خلفهعيسى يصلّ وأنّ ،مةاملهدي من هذه اُأل
   .»..عيسى الّإ وال مهدي :وفيه ،ابن ماجة عن أنس

ويف صالة عيسى خلف رجل من هذه االُمة مع كونه يف آخر الزمان وقـرب  «: مثّ قال
                                                           

  .١٢٦ص ،٩ج ،ذيب التهذيب )١(
  .١٢٢ و ١٢١صص ،٨ج، القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن )٢(
  .١٤٩ص ،٢٥ج، القرطيب، ذيب الكمال )٣(
  .١٤٤ـ  ١٤٢صص ،١ج، ةم اجلوزيابن القي، املنار املنيف )٤(
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واهللا  ،ةاألرض ال ختلـو عـن قـائم هللا حبجـ    أنّ داللة للصحيح من األقـوال   ،قيام الساعة
   .)١(»أعلم
  : قال، »النظم املتناثر«كما يف : الشوكاين بن علي حممدالقاضي  ـ٦
فيهـا   ،واألحاديث الواردة يف املهدي اليت أمكن الوقـوف عليهـا منـها مخسـون حـديثاً     «

بل يصدق وصـف  ، وال شبهة وهي متواترة بال شك، والضعيف املنجرب ،الصحيح واحلسن
ا يف مجيع االصطالحات احملرا اآلثار عـن الصـحابة   و، صولُألرة يف االتواتر على ما هو دوأم

  .)٢(»إذ ال جمال لالجتهاد يف مثل ذلك؛ هلا حكم الرفع، املصرحة باملهدي فهي كثرية أيضاً
ذكـر   »نظم املتناثر من احلديث املتـواتر «يف كتابه  اينبن جعفر الكت حممدالشيخ  ـ٧

ملنتظـر  خروج املهدي املوعود ا«: قال ،من الصحابة [من خرج أحاديث اإلمام املهدي
  :عن] رويت[الفاطمي 

  . أخرجه أمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجة :ابن مسعودـ أ 
  . أخرجه أبو داود وابن ماجة واحلاكم يف املستدرك: سلمة مأُو ـب 
  أخرجه أمحد وأبو داود وابن ماجة: وعلي بن أيب طالب ـج 
ماجـة وأبـو يعلـى    أخرجه أمحد وأبو داود والترمذي وابـن  : وأيب سعيد اخلدري ـد  

  . واحلاكم يف املستدرك
  . أخرجه أمحد وابن ماجة واحلاكم يف املستدرك: وثوبان ـ  ه
  . ار والطرباين يف الكبري واألوسطأخرجه البز: وقرة بن إياس املزين ـو 
  . أخرجه ابن ماجة والطرباين يف األوسط: وعبد اهللا بن احلارث بن جزء ـز 
والطرباين يف  ،ار يف مسندمهاد والترمذي وأبو يعلى والبزأخرجه أمح: وأيب هريرة ـ  ح

  .األوسط وغريهم
  . أخرجه الروياين: وحذيفة بن اليمان ـط 

                                                           
   .٣٥٩ص، ٦ج، فتح الباري )١(
  .٢٢٧ص، ايند جعفر الكتحمم، نظم املتناثر من احلديث املتواتر )٢(
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  . أخرجه أبو نعيم يف أخبار املهدي: اسوابن عب ـي 
ه لـيس فيـه تصـريح بـذكر     أنـ  إالّ ،أخرجه أمحـد ومسـلم  : وجابر بن عبد اهللا ـک  
  . مل يقع فيها تصريح به هابل أحاديث مسلم كلّ ،املهدي
  . أخرجه الدارقطين يف اإلفراد: وعثمان ـل 
  . أخرجه الطرباين يف الكبري: وأيب أمامة ـم 

  . واخلطيب وابن عساكر ،أخرجه الدارقطين يف اإلفراد: ار بن ياسروعم ن ـ
  . أخرجه الطرباين يف الكبري: وجابر بن ماجد الصديف ـس 
  . وابن عمر ـع 
  . أخرجهما الطرباين يف األوسط: ن عبيد اهللاوطلحة ب ـف 

  . أخرجه ابن ماجة: وأنس بن مالك ص ـ
  . أخرجه أبو نعيم: وعبد الرمحان بن عوف ق ـ
  .»وغريهم. يف سننه الداينأخرجه اإلمام أبو عمرو : وعمران بن حصني ر ـ

وكذا الواردة يف  ،األحاديث الواردة يف املهدي املنتظر متواترة أنّ :واحلاصل.. «: مثّ قال
ويف نزول ،الالدج ١(»7دنا عيسى بن مرميسي(.   
إبـراز  « يف كتابـه  ) ه١٣٨٠ت( يق أبو الفيض الغمـاري أمحد بن حممد بن الصدـ   ٨

بكونـه مـن   ] األخبار[قد تواترت «: متهقال يف مقد »خلدون  الوهم املكنون يف كالم ابن
وانتشر   وشاع ذكره، يف ذلك اآلثار 9عن رسول اهللا  توصح، أعالم الساعة وأشراطها

، فاإلميان خبروجـه واجـب   ،الدهور واألعصار ة من أهل اإلسالم على ممرخربه بني الكافّ
  .)٣(»)٢(الزب  حمتم ـخلرب الرسول  تصديقاً ـواعتقاد ظهوره 

                                                           
  .٢٢٩ -٢٢٦ صص ،نظم املتناثر من احلديث املتواتر) ١(
 .»لزب« ٧٣٨، ص ١لسان العرب، ج . الزماً: ، وصار الشيء ضربة الزب، أيالثابت: الالزب )٢(

نقد احلـديث  : د رضا اجلاليل بعنواند حمممقال للسي ، ه١٤١٣ ،العدد الثالث، ٢٨ص ،ة تراثنانقالً عن جملّ) ٣(
  .بني االجتهاد والتقليد
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ورئـيس اجلامعـة   ، ـ ابن باز املفـيت العـام السـابق يف اململكـة العربيـة السـعودية      ٩
  :قال ،ية يف املدينة املنورةاإلسالم

وقد حكى ، بل متواترة متعاضدة، واألحاديث فيه مستفيضة، إنّ أمر املهدي معلوم«
واخـتالف  ، غري واحد من أهل العلم تواترها، وهي متواترة تواتراً معنوياً؛ لكثرة طرقها

ره ثابـت،  فهي حبق تدلّ على أنّ هذا الشخص املوعود به أمـ ، خمارجها ورواا وألفاظها
١(»وخروجه حق(.   

ناصعة واضحة، قد اعترف حقيقة واستفاضتها  [إذن تواتر أحاديث اإلمام املهدي
فـال عـربة وال قيمـة     ،شـاذّ ونـادر   ومن تنكّر هلا مـا هـو إالّ   ،ا معظم علماء املسلمني

  .وزن لكالمه وال

  موجب للكفر [إنكار خروج اإلمام المهدي

قـال  : قـال ، عـن جـابر بـن عبـد اهللا    : سـان امليـزان  ابن حجر العسـقالين يف ل روى 
ومن أنكـر نـزول   ، مبا أنزل على حممد من أنكر خروج املهدي فقد كفر« :9اهللا رسول

  .)٢(»ال فقد كفرومن أنكر خروج الدج، عيسى فقد كفر
ئل ابن حجر املكّوقد سكـان   فـإن «: فأجـاب ، ن أنكر املهدي املوعود بهي الشافعي عم
مفهو كفر يقضى  ة رأساًإلنكار السنوإن كان ال إلنكارهم هلا ، ..عليهم بكفرهم ورد ما وإن

مبـا يـراه احلـاكم الئقـاً     إهانتهمالبليغ و تعزيرهمفهو يقتضي ، ة اإلسالمهو حمض عناد ألئم 
  .)٣(»القبائح مما يزجرهم عن هذهمن حبس وضرب وصفع وغريها  ...جرميتهمبعظيم 

ا مـن  وأم«: فقال، ىي بن حممد احلنبلي بكفر من أنكر املهديمة حيوكذلك أفىت العالّ
   .)٤(»املوعود به فقد أخرب عليه الصالة والسالم بكفره  كذب باملهدي

                                                           
   .١٦٢و  ١٦١صص ،٣العدد، وىلُألالسنة ا، ةة اجلامعة اإلسالميجملّ) ١(
  .٣٨٣و  ٢٩٥صص ،٣ج ،ةاملود  ينابيع ؛١٣٠ص، ٥ج، ابن حجر العسقالين، لسان امليزان )٢(
  .١٠٢ص، قي اهلندياملت، الربهان يف عالمات صاحب الزمان )٣(
  .املصدر نفسه) ٤(
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  قبل والدته  [النصوص المبشّرة باإلمام المهدي

سـطورة  أُالذي تؤمن به الشيعة اإلمامية مل يكن خياالً أو  [إنّ اإلميان باإلمام املهدي
عم البعض؛ بل جاء على أثر النصـوص الصـحيحة والصـرحية الـيت تبشـر بـه       كما يز

وأنّ الواقع يفرض وجـوده، فـيمأل األرض عـدالً بعـدما ملئـت ظلمـاً       ، وتتحدث عنه
  .وجوراً

ونقصد من تلك النصوص الروايات اليت حتدد شخصية اإلمام وهويته، وكونـه مـن   
. 7وأنه من ولـد احلسـني  ، 3طمةومن ولد فا، 9ومن ولد رسول اهللا :أهل البيت

وذلك ألنهـا حتـدد وتضـيق دائـرة     ؛ )اخلاصة(ونستطيع أن نطلق على هذه األحاديث بـ 
ه من ولد النيبوفاطمة، ومن صلب احلسني، ومـن  ، والدته املباركة يف أن مثّ من ولد علي

  .كما سيأيت، 7ولد احلسن العسكري
ال ختلـو  «وحـديث  ، »الـثقلني «و، »عشـر  االثـين «خرى كحديث أُوهناك أحاديث 

، »من مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية« ، وحديث»األرض من قائم هللا حبجة
اليت تنص على أنّ هذا اإلمام الذي هذه هويتـه   »العامة«وهذا ما نطلق عليه باألحاديث 
ب إليـه  وليس هناك تطبيقاً صـحيحاً سـوى مـا تـذه     ،البد من وجوده واستمرار حياته

  . كما سيأيت، املدرسة اإلمامية

  [األحاديث الخاصّة التي تحدد وتشخّص هوية اإلمام المهدي

oîjÛa@Ýçc@åß@ð†è½a:@@

عــن  7عــن علــي، يف مصــنفه وابــن أيب شــيبة »ســننه«أبــو داود يف أخــرج ـــ ١
هـا  ميأل بـييت مـن أهـل    يوم لبعث اهللا رجالً لو مل يبق من الدهر إالّ«: قال، 9اهللا رسول
فقد روى لـه البخـاري    »فطر«غري واحلديث سنده صحيح  .)١(»كما ملئت جوراً عدالً

                                                           
  .٦٧٩ص ،٨ج ،ابن أيب شيبة، فمصن؛ ٣١٠ص، ٢ج، شعث السجستاينألابن ا، سنن أيب داود )١(
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  .فقط مقروناً
يـَن يَِرثُـوَن ( :ـ يف معرض تفسريه لقوله تعـالی   »جممع البيان«الطربسي يف وقال  ِ

�
ا>

ِفرَْدوَْس 
ْ
 :يف آخر الزمان ـ  [أصحاب املهدي، 7وأنّ املراد م، کما عن أيب جعفر )ال
 لو مل يبق مـن الـدنيا إالّ  «: ه قالأن، 9والعام عن النيب رواه اخلاصما ك لّ علی ذلويد«

  .)١(احلديث »...يوم واحد

éiaìuë@sí†§a@aˆç@¿@æë†Ü�@åia@åÈ�@ @

: حيـث قـال   ،وقد تكلّم ابن خلدون عن هذا احلديث؛ ألنّ يف سنده فطر بن خليفـة 
 ،ان وابن معني والنسـائي وغريهـم  لقطّابن ا] و[قه أمحد وحيىي وقطن بن خليفة وإن وثّ«

  .)٢(»ع قليلوفيه تشي ،حسن احلديث: العجلي قال أنّ إالّ
وهذا واضح ملن تتبع ترمجته، ، وقد وثّق، )قطن(وليس ) فطر(االسم هو : أوالً: نقول

  وال نعلم كيف وقع هذا اخللط من ابن خلدون؟ 
 ،ثقـة صـاحل احلـديث   : حنبل عن أبيه قال عبد اهللا بن« :»ذيبه«قال املزي يف : ثانياً

عـن حيـىي   ، وقال أبو بكر بن أيب خيثمة، كان فطر عند حيىي بن سعيد ثقة :أيب وقال :قال
  . حسن احلديث ،كويف ثقة: وقال العجلي، ثقة: بن معني

ث وحيـد  ،كان حيىي بن سعيد يرضاه وحيسن القول فيه ،صاحل احلديث: وقال أبو حامت
  .)٣(»سثقة حافظ كي: وقال يف موضع آخر، ليس به بأس: وقال النسائي، عنه

ان وحيـىي بـن معـني    قه أمحد بن حنبل وحيىي بن سعيد القطّوثّ«: قال العظيم آباديو
وأخـرج لـه   ، صـاحل احلـديث  : وقال أبو حامت، والنسائي والعجلي وابن سعد والساجي

ل ابن يونس وأيب بكر بن فال يلتفت إىل قو، ة لعدالتهويكفي توثيق هؤالء األئم. البخاري
                                                           

  .١٢٠ص ،٧ج، الطربسي، جممع البيان )١(
  .٣١٣ص ،١ج ،تاريخ ابن خلدون )٢(
   .٣١٥و  ٣١٤ صص ،٢٣ج ،ذيب الكمال )٣(
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١(»واهللا أعلم. بل هو قول مردود؛ يف تضعيفه اجلوزجايناش عي(.  
  .إذن الرجل موثّق ورواياته معتربة وال عربة بقول ابن خلدون وغريه

قـال   :قـال ، عـن أيب سـعيد  النيسـابوري   ان واحلـاكم روى أبو يعلى وابـن حبـ  ـ   ٢
خيـرج رجـل مـن     مثّ، وعدواناً رض ظلماًى متتلئ األال تقوم الساعة حت« :9اهللا رسول

  .)٢(»وعدواناً كما ملئت ظلماً وعدالً ها قسطاًألفيم ،أهل بييت
هذا حديث صحيح علـى شـرط   «: وهذا احلديث صححه احلاكم النيسابوري قائالً

  .)٣(»ومل خيرجاه ،الشيخني
ا آل نمأ« :9ه قال للنيبأن 7عليعن  »عقد الدرر«ـ روى املقدسي الشافعي يف   ٣

، نـا خيـتم اهللا بـه كمـا فـتح بنـا رب     ، ابل من: حممد املهدي أم من غرينا يا رسول اهللا؟ قال
ف اهللا بـني قلـوم بعـد عـداوة     وبنـا يؤلّـ  ، نقذوا من الشركأُيستنقذون من الفتنة كما 

 كما أصبحوا بعد عداوة الشرك إخواناً ،وبنا يصبحون بعد عداوة الفتنة إخواناً، الشرك
  .»دينهميف 

منهم أبـو القاسـم   ، اظ يف كتبهمأخرجه مجاعة من احلفّ«: حيث قال ،مثّ عقّب عليه
، ادوأبو عبد اهللا نعيم بن محـ ، و عبد الرمحن بن أيب حامت، وأبو نعيم األصبهاين، الطرباين
 ،»كما فتحـه بنـا  ، خيتم اهللا به الدين، ابل من ؟ا املهدي أو من غرينانأم« :وفيه ،وغريهم

  .)٤(...»نقذوا من الشركأُكما ، وبنا ينقذون من الفنت« :اد يف روايته الثانيةوز
هذا حديث حسن : قلت« :»البيان يف أخبار صاحب الزمان«وعن الشافعي يف كتابه 

  .)٥(»اظ يف كتبهمرواه احلفّ، عال
                                                           

  . ٢٥١ص ،١١ج، العظيم آبادي، عون املعبود )١(
ــو يعلــى املوصــلي، مســند )٢( ــ ،صــحيح ؛٢٧٥ص ،٢ج، أب ــن حب ــى ؛ ٢٧٥ص ،١٥ج: اناب املســتدرك عل

  .٥٥٧ص، ٤ج ،الصحيحني
  .٥٥٧ص ،٤ج ،املستدرك على الصحيحني) ٣(
  .١٤٢و  ٢٥صص ،سي الشافعياملقد، عقد الدرر )٤(
  .٦٦ص ،الكنجي الشافعي ،البيان يف أخبار صاحب الزمان )٥(
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عـن  ، سعيد اخلـدري  والطرباين بنفس املعىن عن أيب، »سننه«ـ أخرج أبو داود يف ١
9النيب: »كمـا   وعـدالً  ميأل األرض قسطاً، )٢(أقىن األنف، )١(جلى اجلبهةأ، ياملهدي من

  .)٣(»ميلك سبع سنني، وجوراً ملئت ظلماً
ا حديث أيب سعيد فأخرجه أبـو داود عنـه   أم« :»حتفة األحوذي«قال املباركفوري يف 

كما ملئـت   وعدالً ميأل األرض قسطاً ،نفأقىن األ ،أجلى اجلبهة ،ياملهدي من«: مرفوعاً
وهـو أبـو    ،انيف إسـناده عمـران القطّـ   : قال املنذري ،»وميلك سبع سنني ،وجوراً ظلماً
ان بـن مسـلم  قه عفّووثّ ،استشهد به البخاري، ان البصريام عمران بن داود القطّالعو ،

  .إذن فاحلديث صحيح .)٤(»انوأحسن عليه الثناء حيىي بن سعيد القطّ
) ةينـابيع املـود  (والقندوزي احلنفـي يف  ، »فرائد السمطني«اجلويين الشافعي يف  روى ـ٢

 تضلّ ،املهدي من ولدي تكون له غيبة وحرية«: قال 9عن رسول اهللا، 7أمري املؤمنني عن
  .)٥(»وظلماً كما ملئت جوراً وقسطاً عدالً فيمألها، :يأيت بذخرية األنبياء، ممُألفيها ا
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، »صواعقه«ابن حجر اهليتمي يف  قبل الورود يف ذكر األحاديث نلفت النظر إىل قول
وقد ظهرت بركة دعائه «: 3من فاطمة الواردة يف زواج علي األحاديثعند تعليقه على 

، اإلمام املهدي لكفى ولو مل يكن يف اآلتني إالّ ،فكان منه من مضى ومن يأيت ،يف نسلهما
                                                           

لسـان  . أي اخلفيف شعر مابني الرتعتني من الصدغني، والـذي احنسـر الشـعر عـن جبهتـه     : أجلي اجلبهة )١(
  .»جال« ١٥١، ص ١٤العرب، ج 

الصـحاح،  . طوله ورقّة أرنبته مع حـدب يف وسـطه    :القنا يف األنف: نف، وقيلاحديداب يف وسط األ: القنا )٢(
  .»قنا« ١٥١٩، ص ٣؛ جممع البحرين، ج ٢٤٦٩، ص ٦ ج

  .١٧٦ص ،٩ج ، الطرباين،؛ املعجم األوسط٣١٠ص ٢ج ،سنن أيب داود) ٣(
  .٤٠٣ص ،٦ج، املباركفوري، حتفة األحوذي )٤(
  .٢٩٦ص ،٣ج، القندوزي احلنفي، ةودينابيع امل ؛٣٣٥ص ،٢ج، فرائد السمطني )٥(
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ومن ذلك مـا أخرجـه   ، رة بهصل الثاين مجلة مستكثرة من األحاديث املبشوسيأيت يف الف
املهدي من عتـريت مـن ولـد    « :مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي وآخرون

  .)١( »...»فاطمة
أخـرج هـذا احلـديث حسـب شـهادة ابـن حجـر         »صحيحه«فالظاهر أنّ مسلم يف 

فهو ذلك احلافظ املدقّق الذي يتحرى األحاديـث   ،ومن البعيد أن يقع السهو منه، املتقدمة
يذكرها   وإن مل، ولكن هذا ال يضر بلحاظ األحاديث الصحيحة اليت سوف تأيت ،يف مضانها

  .وإن خال منهما، فالعربة بصحة احلديث وحلاظ رواته وطرقه، مسلم والبخاري
والطـرباين يف   ،»السنن«فهذا احلديث أخرجه بطريق صحيح ابن ماجة وأبو داود يف 

 :ه قـال أنـ  9عن الـنيب ، سلمة مأُعن  :»مستدركه«واحلاكم النيسابوري يف  ،»معجمه«
  .)٢(»املهدي من ولد فاطمة«

  .)٣(»صحيح سنن ابن ماجة«وهذا احلديث صححه األلباين يف 
وهو  ،حق ياملهد« :9عن النيبم سلمة أُعن  »تأرخيه«وكذلك أخرجه البخاري يف 

  .)٥(»املهدي من ولد فاطمة«: وكذلك عن ابن املسيب .)٤(»ةمن ولد فاطم
ــال الســيوطي يف  ــة، وللحــاكم يف  « :»اجلــامع الصــغري«وق ــن ماج وأليب داود واب

  .)٧(وصححه األلباين ،)٦(»حديث صحيح، م سلمةأُمستدركه، كلّهم عن 
 ورد ذكـره يف « : ــ » املهدي من ولد فاطمـة «وقال العجلوين ـ بعد أن أورد حديث  

                                                           
  .٤٧٢ص ،٢ج، الصواعق احملرقة )١(
ــن ماجــة ،ســنن )٢( ؛ ٢٦٧ص ،٢٣ج ،؛ املعجــم الكــبري٣١٠ص ،٢ج ، أيب داود،؛ ســنن١٣٦٨ص ،٢ج ،اب

  .٥٥٧ص ،٤ج ،املستدرك على الصحيحني
  .٣٨٩، ص ٢صحيح سنن ابن ماجة، األلباين، ج )٣(
   .٣٤٦ص  ،٣ج، البخاري، التأريخ الكبري )٤(
  .٤٠٦ص  ،٨ج ،املصدر نفسه) ٥(
   .٦٧٢ص ،٢ج، السيوطي، اجلامع الصغري )٦(
  .١١٦٨ص ،١ج، األلباين، صحيح وضعيف اجلامع الصغري وزياداته )٧(



  ٦٧            �  �  �           [أصل وجود اإلمام المهدي الشبهات المثارة حول

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصالحات٥پرينت 

ارتقـاء  « احلافظ السخاوي يف كتاب مساه: أحاديث أفردها بعض احلفّاظ بالتأليف، منهم
القـول املختصـر يف أحـوال املهـدي     « ابن حجر اهليتمي يف جزء مساه: ومنهم، »الغرف
 وكـذلك شـيخنا الربزجنـي يف   ، وكذلك ذكر كثرياً منها يف الفتـاوى احلديثيـة  ، »املنتظر

 :م سلمة مرفوعـاً أُما أخرجه أبو داود وابن ماجة عن : حاديثفمن تلك األ، »اإلشاعة«
  .)١(».»املهدي من ولد فاطمة«

عبد  بسند صحيح عن »سننه«أبو عمرو الداين يف  واد يف الفنت نعيم بن محوأخرج 
: بقلت لسعيد بن املسـي «: قال، عن قتادة، عن سعيد بن أيب عروبة، عن معمر، الرزاق

قال ؟املهدي حق :قلت: قال، حق :قلت، من قريش: ن هو؟ قالمم :قريش؟ قال من أي :
 مـن أي : قلـت ، عبـد املطلـب   مـن بـين  : هاشـم؟ قـال   بين من أي: قلت، من بين هاشم

  .)٢(»من ولد فاطمة: عبداملطلب؟ قال
  :بن رسول الربزجني الشافعي حممدوقال السيد 

» ه من أهل بيت الـنيبا نسبه فإنالروايـات الكـثرية الصـحيحة     مثّ الـذي يف ، 9وأم
  .)٣(»3الشهرية أنه من ولد فاطمة
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  :»جممع الزوائد«ونقل عنه اهليثمي يف ، »املعجم األوسط«ـ أخرج الطرباين يف ١
يف نفـر مـن املهـاجرين     جالسـاً  9كـان رسـول اهللا  «: قـال ، عن ابن عمر، عن نافع

اس ورجل العب )٤(إذ تالحى، والعباس عن ميينه ،بن أيب طالب عن يساره علي، واألنصار
، اس ويـد علـي  بيـد العبـ   9فأخذ رسـول اهللا ، اسفأغلظ األنصاري للعب، من األنصار

                                                           
  .٢٨٨ص ،٢ج، العجلوين، كشف اخلفاء )١(
   .١٠٥٧و  ١٠٥٠ص، صأبو عمرو الداين، الواردة يف الفنت السنن؛ ٢٢٨ص ،ادنعيم بن مح، الفنت )٢(
   .٨٨ص، يد بن رسول الربزجنحمم، اإلشاعة يف أشراط الساعة )٣(
 .»حلو« ٢٤٢، ص ١٥لسان العرب، ج . تشامتا: تالحي الرجالن )٤(
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وسيخرج ، وظلماً ميأل األرض جوراً فىت] يعين العباس[سيخرج من صلب هذا « :فقال
فـإذا رأيـتم    ،وقسـطاً  ميأل األرض عدالً فىت] 7يعين علي بن أيب طالب[من صلب هذا 

  .)١(»...»وهو صاحب راية املهدي ،ه يقبل من املشرقفإن، ذلك فعليكم بالفىت التميمي
أنّ ، أخرج الطرباين يف األوسط عن ابن عمر« :»احلاوي للفتاوى«وقال السيوطي يف 

سـيخرج مـن صـلب هـذا فـىت ميـأل األرض قسـطاً        «: فقـال ، أخذ بيد علـي  9النيب
   .)٢(»...»وعدالً
 ،اسعن ابن عبـ ، عن سعيد بن جبريبسنده  »فرائد السمطني«اجلويين يف ـ روى ٢

ومن ولـده  ، يت وخليفيت عليها بعديمأُبن أيب طالب إمام  علي إنّ«: قال رسول اهللا: قال
والذي بعـثين  ، وظلماً كما ملئت جوراً وعدالً الذي ميأل به األرض قسطاً ،القائم املنتظر

إنّ، ونذيراً بشرياً باحلق   مـن الكربيـت    الثابتني على القول بإمامته يف زمان غيبتـه ألعـز
وللقـائم مـن ولـدك     ،يا رسول اهللا: فقال، فقام إليه جابر بن عبد اهللا األنصاري. »األمحر

هذا األمر  إنّ ،يا جابر، ص اهللا الذين آمنوا وميحق الكافرينليمح؛ يإي ورب« :غيبة؟ قال
يف  الشـك  فإنّ، فيه اك والشكفإي، علمه مطوي عن عباده ،اهللا من سر وسر ،من أمر اهللا
٣(»كفر وجلّأمر اهللا عز(.  

٣اد املروزي يف الفنت عن عليي«: قال 7ـ وروى ابن مح٤(»هو رجل من(.  
ولكنها صحيحة حتى لو غضضـنا الطـرف   ، وهذه األحاديث وإن نوقش يف بعضها
قد ، كما ستأيت الحقاً» هدي من ولد فاطمةامل«عن سندها؛ ألنّ األحاديث اليت ذكرت أنّ 

يسـتلزم أنـه مـن     3 وكونه من ولد فاطمة. رويت بأسانيد صحيحة ال يشك فيها أحد
بالبداهة 7ولد علي.  

                                                           
  .٣١٨و  ٣١٧صص ،٧ج ،اهليثمي، جممع الزوائد؛ ٢٥٦ص ،٤ج ،الطرباين، املعجم األوسط )١(
  .٥٩ص  ،٢ج، السيوطي، احلاوي للفتاوي )٢(
  .٢٩٦ص ،٣ج ،ةينابيع املود؛ ٣٣٥ص، ٢ج، اجلويين الشافعي، فرائد السمطني )٣(
  .٢٢٨ص، الفنت )٤(
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البيان يف أخبار صـاحب  «كما يف  »اجلرح والتعديل«يف كتابه قطين  الدار جخرأ ـ١
فضــائل «اغ املــالكي والبــن الصــب »ةصــول املهمــالف«و الشــافعي للكنجــي »الزمــان

، عـن سـلمان الفارسـي   ، )١(للقندوزي »ةينابيع املود«على ما يف ، للسمعاين »الصحابة
  : ه قالأن، 9عن رسول اهللا، وابن عباس، وب األنصاريوأيب أي، وأيب سعيد اخلدري

وال يدركها أحـد   ،لنيخصال مل يعطها أحد من األو عطينا ستاُا أهل بيت إن، يا فاطمة«
االُمـة الـذي    ا مهـدي ومنـ .. نبينا خري األنبياء وهـو أبـوك   :من اآلخرين غرينا أهل البيت

  .)٢(»االُمة من هذا مهدي« :فقال، 7ضرب على منكب احلسني مثّ، »ي عيسى خلفهيصلّ
يف حـديث طويـل    7عن اإلمام البـاقر : )٣(للمقدسي الشافعي) عقد الدرر(ويف  ـ٢

                                                           
مـات يف  ، مـن أهـل بلـخ   ، فاضـل ، إبـراهيم قـبالن احلسـيين احلنفـي القنـدوزي     ة سليمان بن خوجـ : هو )١(

له . ةالقسطنطيني)١٢٥، ص ٣األعالم، ج: انظر. وأهل البيت 9يف مشائل الرسول )ةينابيع املود.  
ابـن  ، ةالفصول املهم؛ ٥٧ و ٥٦صص ،رقطين كما يف البيان يف أخبار صاحب الزمان للكنجي الشافعيالدا )٢(

٣٩٤ص ،٣ج ،للسمعاين على ما يف ينابيع املودة، فضائل الصحابة؛ ١١١٤ص ،اغ املالكيالصب.   
د بن حيىي بـن  ن حممب د بن عليأيب الفضل يوسف بن حيىي بن حمم) بدر الدين(قاضي القضاة اء الدين : هو )٣(

ـ   ٦٤٠(املشـتهر بـالزكي أو ابـن الزكـي     ، الدمشقي املولـد والـدار والوفـاة   ، بن عبد العزيز الشافعي علي
وبيت الزكي  .ائه التبس األمر على بعضهمومن جر، فوقد حدث حذف واختصار يف نسب املؤلّ .) ه٦٨٥

ة يف دمشق يف القرنني السادس والسابعمن البيوت العلمي ،وترجم له ، ثني وفقهاءأجنبت علماء وقضاة وحمد
، د الـذهن متوقّـ ، فاضـال ًًمفتيـاً   وكان فقيهاً :٣٦٥ ، ص٨ج ،وقال يف الكربى منهما، السبكي يف الطبقتني

وكـان   :وقيـل ، أخذ العلوم عن القاضي كمال الدين التفليسي وعن والـده ، حمجاجاً مناظراً، سريع احلافظة
يف خرب  وله ترمجة يف العرب ...وويل قضاء دمشق، احلافظ علم الدين الربزايل وغريه مسع منه ...أفضل من أبيه

 ،٢ج ،البن قاضي شهبة، ةطبقات الشافعي؛ ٣٠٨ ص ،١٣ ، جالبداية والنهاية؛ ٣٦٥ ، ص٥، ج »من غرب«
   .٣٩٤، ص٥ ، جشذرات الذهب؛ ٣٧٠ص ،٧ ، جالنجوم الزاهرة؛ ٢٦٧ص

حكـى   مثّ، ة والكالسـة ة وااهدية والعادلية والفلكية والتقويي العزيزيوه ،مدارس دمشق وقد مجع له أجلّ
  .قد بالغ يف الثناء عليه كثرياً عن الذهيب فيه إطراءاً

علـى يـدي    :جاء يف اية بعـض نسـخه  ،  ه٦٥٨وفرغ منه سلخ ربيع اآلخر سنة ، ف كتابه هذا يف دمشقألّ
ومل جنـد مـن   ، مبدينـة دمشـق  ، املقدسي الشـافعي السـلمي   لييوسف بن حيىي بن ع ...املعتين جبمعه وكتبه

                                                                                       �    .وصف ابن الزكي باملقدسي السلمي
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   .)١(»رجل من ولد احلسنيـ يا جابر ـ واملهدي «: فيه جاء
خيـرج رجـل   «: قال، عن عبد اهللا بن عمروالبن محاد املروزي ) الفنت(يف كتاب و ـ٣

   .)٢(»خذ فيها طرقاًها واتمن قبل املشرق لو استقبلته اجلبال هلد، من ولد احلسني
  :9اهللا قــال رســول: قــال عــن علــيللقنــدوزي احلنفــي ) ينــابيع املــودة(ـــ ويف ٤

»أُى يقوم بال تذهب الدنيا حتكمـا ملئـت    يت رجل من ولد احلسني ميأل األرض عـدالً م
   .)٣(»ظلماً

مشخصـة واضـحة،    [إذن مما تقدم من األحاديث اتضح أنّ هويـة اإلمـام املهـدي   
مـن ولـد   ، ومـن ولـد علـي   ، 9وهو كونه من ولد الـنيب ، ميكن الشك والتردد فيها ال
  . 7اطمة، ومن ذرية احلسنيف

  [األحاديث العامة الدالّة على هويته واستمرار وجوده

هو ما ، ومن النصوص اليت تدلّ على هويته بشكل عام واستمرار وجوده وبقائه حياً
  : يف مجلة من األحاديث نذكر منها 9أخرب به رسول اهللا

Q@��@òÐîÜ�@Š’Ç@�qüa@sí†y@@

مسعـت  : قـال ، يف كتاب األحكام عن جابر بن مسرة »يحالصح«أـ روى البخاري يف 
ـه قـال  : فقـال يل أيب ، فقال كلمـة مل أمسعهـا  ، »يكون اثنا عشر أمرياً«: يقول 9النيبإن: 

                                                                                                                                        

� على أنّ هذا ال يدلّف»  مل يذكر له مترمجوه تصنيفاً« :٢٥٧ص ،٨، ج يف ترمجة ابن الزكي :ا قول الزركليوأم 
. :ة إذا كانت يف أهـل البيـت  وخاص ،فاتهوال يذكرون مصن إذ ما أكثر ما يترمجون رجالً؛ الكتاب ليس له

 :حاد كمـا فهمـه بـروكلمن   دليل على االت، ووحدة االسم واسم األب والعصر والبلد واملذهب وغري ذلك
، ٢٣و  ٢٢لسيد عبد العزيز الطباطبائي، صـص يف املكتبة العربية، ا :أهل البيت: انظر. »٥٥٥، ص ١ج

  .  ه١٤٠٩، السنة الرابعة ،العدد الثالث، جملّة تراثنا
  .١٢٦ص ،الدررعقد  )١(
   .٢٢٩ص ،الفنت )٢(
)٣( ٢٩١ و ٢٩٠صص ،٣ج ،ةينابيع املود.   



  ٧١            �  �  �           [أصل وجود اإلمام المهدي الشبهات المثارة حول
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   .)١(»كلّهم من قريش«
مسعـت   :قـال ، يف كتاب اإلمارة عن جابر بن مسرة »الصحيح«ب ـ وروى مسلم يف  

اً ما وليهم اثنا عشر رجالًال يزال أمر الناس ماضي«: يقول 9النيب« ، 9مثّ تكلّم الـنيب 
٢(»كلّهم من قريش« :ماذا قال رسول اهللا؟ فقال :فسألت أيب، بكلمة خفيت علي(.   

 إنّ«: فسمعته يقول 9دخلت مع أيب على النيب: قال ،عن جابر بن مسرةوروى أيضاً 
 يم بكـالم خفـ  تكلّـ  مثّ :قـال  ،»فيهم اثنا عشر خليفة يى ميضال ينقضي حت األمرهذا 

  .)٣(»هم من قريشكلّ« :قال ؟ما قال :فقلت أليب :قال. يعل
  : قال، كتاب الفنت عن جابر بن مسرة »السنن«ج ـ وروى الترمذي يف 

، مثّ تكلّم بشيء مل أفهمه: قال، »يكون من بعدي اثنا عشر أمرياً« :9قال رسول اهللا
هـذا حـديث   : الترمـذي معلّقـاً  وقـال  ، »كلّهم مـن قـريش  « :فقال، فسألت الذي يلي

   .)٤(حسن
 :يقـول  9مسعت رسول اهللا: قال، عن جابر بن مسرة »السنن«د ـ وروى أبو داود يف  

، »مةهم جتتمع عليه اُألى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلّحت ال يزال هذا الدين قائماً«
  .)٥(»قريش من همكلّ«: ما يقول؟ قال: قلت أليب، مل أفهمه 9من النيب فسمعت كالماً
يزال هـذا الـدين    ال« :9مسعت رسول اهللا: قال، خرى عن جابر بن مسرةأُويف رواية 

قلـت  ، ، فكبر الناس وضجوا، مثّ قال كلمـة خفيـت علـي   »عزيزاً إىل اثين عشر خليفة
   .)٦(»كلّهم من قريش« :يا أبت، ما قال؟ قال: أليب

، واحلــاكم »املعجــم الكــبري« والطــرباين يف، »مســنده«ـ وروى أبــو يعلــى يف    ه
                                                           

   .١٢٨ص ،٨ج ،صحيح البخاري) ١(
   .٣ص ،٦ج ،صحيح مسلم) ٢(
   .املصدر نفسه) ٣(
  . ٣٤٠ص ،٣ج ،سنن الترمذي) ٤(
   .٣٠٩ص ،٢ج ،سنن أيب داود) ٥(
  .املصدر نفسه) ٦(
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   :»مستدركه«النيسابوري يف 
بن مسـعود ليلـة بـاملغرب وهـو     اعند  ا جلوساًكن«: قال، عن مسروق، عن الشعيب

مـة  كم ميلك هذه اُأل 9أسألتم رسول اهللا، يا أبا عبد الرمحن: فسأله رجل ،يقرئنا القرآن
سـألنا  ، نعـم : قـال ، بلـك ما سألين مذ قـدمت العـراق ق  : بن مسعودافقال  ؟من خليفة

  .)١(»... »ة نقباء بين إسرائيلاثنا عشر عد« :فقال، 9اهللا رسول
  : وعلى ضوء هذه األحاديث نستنتج ما يلي

  .حصر األئمة باثين عشر خليفة: أوالً
كمـا روي   ،هويتهم أنهم من قريش؛ بل ومن بين هاشم حتديداًة هؤالء األئم نّإ: ثانياً

  : عن جابر بن مسرة، بن عمريعن عبد امللك ذلك 
أخفـى   مثّ، »ثنا عشر خليفةابعدي «: فسمعته يقول 9كنت مع أيب عند رسول اهللا

  .)٢(»هاشم هم من بينكلّ« :قال: أخفى صوته؟ قال] قال يف[ما الذي : فقلت أليب، صوته
 فيـه داللـة واضـحة    إسرائيل نقباء بين للمقارنة بينهم وبني عدة 9اختياره إنّ: ثالثاً
فقد قال اهللا تعـاىل عـن   ، بل تعيني من اهللا، خالفتهم ليست بانتخاب من الناس على أنّ
 (: النقباء

ً
  .)١٢: املائدة( )َوَبَعثْنَا ِمنُهُم اْعhَْ َعgََ نَِقيبا

بضميمة حديث  ،:عدم خلو الزمان منهم؛ ألنّ قيام الدين وعزته مقرونة م: رابعاً
، ه الحقاً ـ الذي يشري إىل عدم انفكاك العترة عن الكتاب الثقلني ـ كما سيأيت الكالم في 

األرض ال ختلو من  إنّ« :7وكذلك ما ورد عن أمري املؤمنني علي، فالعترة خالدة خبلوده
  .كما سيأيت الكالم عن هذه األحاديث بالتفصيل .)٣(»قائم هللا حبجة

ة قت عـز زايا؟ وهل حتقّهل يوجد خلفاء فيهم هذه امل :ومما تقدم يأيت السؤال القهري
                                                           

 ،٤ج ،؛ املســتدرك علــى الصــحيحني١٥٨ص ،١٠ج ،؛ املعجــم الكــبري٢٢٢ص ،٩ج ،مســند أيب يعلــى )١(
   .٥٠١ص

)٢ (٣١٥ص ،٢ج ،ةينابيع املود.  
  .٣٥١ص ،٦ج ،فتح الباري) ٣(
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أم ؟ موية والعباسـية ا يف الدولتني اُألموأمثاهلوابنه يزيد  معاوية وأهدافه يف خالفة اإلسالم
  أنّ هناك أئمة تصدق وتطبق عليهم هذه األحاديث؟

oîjÛa@Ýçc@áç@Š’Ç@bäqüa@òČàöþa:@ @

وائلـة عـن   عـن أيب الطفيـل عـامر بـن      »ينابيع املودة«روي من طرق أهل السنة يف 
ه قال 7علي9قال رسول اهللا: أن: » ي  ، يا علـيحربـك حـريب وسـلمك    ، أنـت وصـي

سلمي، وأنت اإلمام وأبو األئمة اإلحدى عشر الذين هم املطهرون املعصومون، ومنـهم  
   .)١(»املهدي الذي ميأل األرض قسطاً وعدالً

هلـم أنـت يـا علـي،     األئمة من بعدي اثنا عشـر، أو « :9قال رسول اهللا: وقال أيضاً
  .)٢(»وآخرهم القائم

أنا سيد « :9قال رسول اهللا: قال، وروى احلمويين يف فرائد السمطني عن ابن عباس
وأنّ أوصيائي اثنا عشر، أوهلم علـي بـن أيب   ، النبيني، وعلي بن أيب طالب سيد الوصيني

   .)٣(»طالب، وآخرهم القائم
إنّ خلفائي وأوصـيائي وحجـج   «: قال 9وروي عن ابن عباس أيضاً عن رسول اهللا

، 9يا رسـول اهللا : قيل، »اهللا على اخللق بعدي االثنا عشر، أوهلم أخي، وآخرهم ولدي
هـا  املهـدي الـذي ميأل  « :فمن ولدك؟ قال: قيل، »علي بن أيب طالب«: قال ومن أخوك؟

   .)٤(»قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً
أوهلـم  ، :هم أئمة أهل البيـت ) عشر االثين(لی أنّ فهذه األحاديث تشري وتؤكّد ع

  . [وآخرهم املهدي، 7علي بن أيب طالب
                                                           

)١( ٢٥٣ص ،١ج ،ةينابيع املود.   
   .٣٩٥ص ،٣ج ،املصدر نفسه) ٢(
   .٥٦٣و ٣١٣صص ،٢ج ،فرائد السمطني) ٣(
)٤ (٣٩٥ص ،٣ج ،ةينابيع املود.   
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األمر يف قريش إىل قيـام   :ـ أيتأمل اإلنسان املنصف أكثر ودقّق يف هذا احلديث   ولو
ة ناظرة إىل وجود إمام بشكل واضح وجلي حي بـاق  لوجد أنّ هناك خصوصي الساعة ـ 

  .ث جاء بلفظ بقائهم ما بقي الدين إىل قيام الساعةحي، إىل قيام الساعة
، »صحيحه«، وابن حبان يف »مسنده«وأبو يعلى يف ، »مسنده«روى أمحد بن حنبل يف 

  :واللفظ لألول. الساعة والية أمر املسلمني يكون يف قريش إىل قيام نّأ يف باب
مر يف قريش ما بقي ال يزال هذا األ« :9قال رسول اهللا: يقول.. عن عبد اهللا بن عمر

  .إىل قيام الساعة :أي ،»ما بقي اثنان«والتعبري بلفظ  .)١(»يف الناس اثنان
اخلالفـة   :أي »يزال هذا األمر يف قريش ال« :»الديباج على مسلم«قال السيوطي يف 

  .)٢(آخر الدنيا إىل هذا احلكم مستمر نّأ :أي، »ما بقي يف الناس اثنان«
اإلمـام   بـأنّ ؛ على ما تقوله الشـيعة  إىل آخر الدنيا ينطبق وواضح أنّ استمرار احلكم

، من ظهوره يف آخر الزمان ه البدوأن، يف مجيع األزمنة حي) [اإلمام املهدي(الثاين عشر 
ه ر بـه جـد  علـى وفـق مـا بشـ    ، وجـوراً  كما ملئـت ظلمـاً   وعدالً ليمأل األرض قسطاً

  . 9املصطفى

sí†y@áèÏ@¿@òČä�Ûa@õa‰e@l‰bšm@Iüa�q@Š’Ç@H@ @

؛ جنـد أنهـا   وآرائهم يف هذا احلديث الشـريف  أقوال علمائهميف  ولو قرأنا وتفحصنا
عنـدهم؛  جممـع علـيهم    أناسعلى تطبيقه يف  بل مل جيمعوا، أبداًنطبق مع خلفائهم ت ال

العـريب   ابـن  كمـا قـال  ، هم مل يفهموا هـذا احلـديث  نأبل اعترفوا ؛ فيما بينهم فاختلفوا
   .)٣(»علم للحديث معىنأمل « :»رح الترمذيش«يف  املالكي

                                                           
؛ فـتح  ١٦٢ص ،١٤ج ،ان؛ صـحيح ابـن حبـ   ٤٣٨ص ،٩ج ،مسند أيب يعلـى ؛ ١٢٨ص ،٢ج ،مسند أمحد) ١(

  .١٠٤ص ،١٣ج ،الباري
  .٤٣٩ص ،٤ج، السيوطي، الديباج على مسلم )٢(
  .٦٧ص ،٥ج، العريب املالكي ابن، عارضة األحوذي يف شرح صحيح الترمذي )٣(
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لق أمل «: ب قولهه حكى عن املهلّنأ، عن ابن البطال »فتح الباري«وقال ابن حجر يف 
  .)١(»نيقطع يف هذا احلديث بشيء معي أحداً

بـت  وتطلّ ،البحـث عـن معـىن هـذا احلـديث      أطلـت قد «: قال ،وعن ابن اجلوزي
   .)٢(»ملقصودعلى ا أقعفلم  ،لت عنهأوس ،همضامين

  : قال، وقد علّق الشيخ حممود أبو رية متهكّماً على ما أورده السيوطي
»خرج بـرأي  ، ا السيوطي فبعد أن أورد ما قاله العلماء يف هذه األحاديث املشكلةأم

اخللفـاء   :وعلى هذا فقد وجد مـن االثـين عشـر   : وهو، اءللقر غريب نورده هنا تفكهةً
وحيتمـل أن   ،وابن الزبري وعمر بن عبد العزيـز وهـؤالء مثانيـة   األربعة واحلسن ومعاوية 

يضم ؛ نيإليهم املهدي من العباسيأُه فيهم كعمر بن عبد العزيز يف بين ألنوكـذلك  ، ةمي
ه من أهل بيـت  ألن ؛أحدمها املهدي!! وبقي االثنان املنتظران ،وتيه من العدلأُملا ، الظاهر
  .)٣(»ه حاطب ليلإن: ورحم اهللا من قال يف السيوطي ـين ن املنتظر الثاومل يبي ـ حممد

إدخال يزيد بن لذا جلأ بعضهم إىل ، فقوا على تسمية االثين عشرنة مل يتالس إذن أهل
لكي يكملوا العدد إىل عمر بن عبد العزيز  وصوالً، معاوية ومروان وعبد امللك وحنوهم

  . )عشر خليفة االثين(الوارد يف نص حديث 
فام أنّ احلديث يصرح بأنّ الدين ال يزال قائماً بوجودهم ومسـتمر إىل آخـر    ولكن

  .الدنيا، كما تقدم يف قول السيوطي
أحاديـث  فلو فسـرنا  ، مثّ إنّ اخلالفة انقطعت بعد عمر بن عبد العزيز، وهذا واضح

الـذي   على وجهة النظر السنية فال نستطيع أن جند احلـلّ الصـحيح   عشر ثيناالاخللفاء 
معـىن  ينا عن محلها على لو ختلّ يف هذا احلديث الشريف؛ ألنه 9يالئم ما قاله رسول اهللا
نّ الذين مارسـوا احلكـم وادعـوا أنهـم مـن      ألوقعنا يف إشكالية ، ورأي املدرسة الشيعية

                                                           
  .١٨٢ص ،١٣ج ،فتح الباري) ١(
  .١٨٣ص املصدر نفسه،) ٢(
)٣( أضواء على السنةة النبوي ،٢٣٥ص، ةحممود أبو ري.  
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 عـن انقراضـهم   فضـالً ، أضعاف العدد املنصوص عليه يف هـذه األحاديـث   مقريش ه
  .نياسيعب مني أمويأُ سواء كانوا وموم،

: حيـث قـال  ، وهذا ما صرح بـه ، لذا جند أنّ القندوزي احلنفي كان ملتفتاً هلذا األمر
اثـين عشـر قـد     9ة علـى كـون اخللفـاء بعـده    األحاديث الدالّ إنّ: قنيقال بعض احملقّ«

مـراد   فبشـرح الزمـان وتعريـف الكـون واملكـان علـم أنّ      ، اشتهرت من طـرق كـثرية  
إذ ال ميكن أن حيمل ؛ ثنا عشر من أهل بيته وعترتهالة ااألئم من حديثه هذا 9اهللا رسول

وال ميكن أن حنملـه  ، تهم عن اثين عشرلقلّ، هذا احلديث على اخللفاء بعده من أصحابه
، عمر بن عبد العزيز ولظلمهم الفاحش إالّ، ة لزيادم على اثين عشرمويُألعلى امللوك ا

، يف روايـة عبـد امللـك   ، »هاشم هم من بينكلّ«: قال 9النيب نّأل؛ هاشم ولكوم غري بين
هم ال حيسـنون خالفـة   ألن؛ ح هذه الروايةيف هذا القول يرج 9وإخفاء صوته، عن جابر
ة ولقلّـ ، لزيادم على العدد املذكور، اسيةوال ميكن أن حيمل على امللوك العب، بين هاشم
 ـة االثنا عشـر مـن أهـل بيتـه      األئم 9مراد النيب أنّ: أي ـد هذا املعىن  ويؤي.. رعايتهم

١(»حه حديث الثقلنيويرج(.   

oîjÛa@Ýçc@òČàöc@óÜÇ@ðŠèÔÛa@Öbjİãüa:@ @

بعدما تقدم من تضارب األقوال عند أهل السنة وأنهم حتيـروا يف التفسـري احلقيقـي    
مية القائلة بإمامة لذا فالتطبيق الصحيح هو ما أثبتته املدرسة اإلما ،والواقعي هلذا احلديث

وآخـرهم  ، 7ــ أوهلـم اإلمـام علـي بـن أيب طالـب       :اثين عشر إماماً من أهل البيت
فال نعـرف هلـذه الروايـات تطبيقـاً آخـر يف      ، لذا يكون هذا اإلثبات قهرياً - [املهدي

ولن يقل غريهـم إنـه   ، فلم يدع غريهم لنفسه العصمة، تارخينا املعاصر والقدمي غريهم
ومل يـدع  ، وخمالفتـه ضـالل وجاهليـة   ، طاعته هدى وديـن ، على اخللق وإنه إماماحلجة 

  .غريهم أنهم هم املقصودون باألئمة االثين عشر
                                                           

)١( ٢٩٣ و ٢٩٢ص، ص٣ج ،ة لذوي القربةينابيع املود.   
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  : ولكي تتضح هذه الرؤية أكثر نقول
هـم حجـج اهللا تعـاىل علـى خلقـه مبقتضـى مـا ورد عـن          :إنّ أهل البيت: أوالً
كتاب اهللا وعتـريت أهـل    :تارك فيكم الثقلني إني«: قال، يف حديث الثقلني 9اهللا رسول

فهـم  ، فمخالفتهم جاهليـة وضـالل  ، )١(»ما إن متسكتم ما لن تضلّوا بعدي أبداً، بييت
فهم حلقـات متصـلة مـن وفـاة     ، املنصوص عليهم، وهم املؤهلون هلذا املنصب الرباين

  . إىل أن تقوم الساعة 9رسول اهللا
ومل يتجرأ أحد على النيـل  ، ليهم تناقضاً يف قول أو فعلمل جند أحداً أحصى ع: ثانياً


ُـْذِهَب َعـنُكُم (: وتشهد هلم بذلك آية الـتطهري ، منهم من املسلمنيِ ُ َمـا يُِريـُد اب� إِغ�

 
ً
ْم َيْطِه6ا

ُ
lَر Rَيِْت َوُيَطه

ْ
nْهَل ا

َ
  .)٣٣: األحزاب( )الرRْجَس أ
فلم جند من يدعي لنفسـه هـذا األمـر مـن      ريخ واحلديثألو فتشنا يف زوايا الت: ثالثاً

يـة     ، ة وإمامة الدينالعصمة واحلجه ال خيلو منهم زمـان، وال ختلـو األرض مـن حجوأن
هم بلى، ال ختلو األرض مـن قـائم هللا حبجـة إمـا خائفـاً      للّأ«: 7قال اإلمام علي، منهم

  .)٢(»... لئالّ تبطل حجج اهللا؛ مستوراً
» من ولد فاطمـة «أو » املهدي من ولد علي«: للروايات اليت تقولتقدم ذكرنا : رابعاً

، هم مـن قـريش  ة على أنبالداللة االلتزامي تدلّ األحاديثفهذه  »:من ولد احلسني«أو 
كـان مـن أبنـاء     7هنـ إحيـث  و) االثين عشر، وأنهم مـن قـريش  (حلديث رة مفس فهي

  . فهو بالضرورة قرشي 7احلسني
مبجموعها لو قُرنت وضمت إىل تلك األحاديث اليت ذكرناهـا سـابقاً   هذه النقاط األربعة 

ملـا بقـي شـك يف أنّ املصـداق     ، وهم من قريش، يف الصحاح اليت أثبتت أنّ األئمة اثنا عشر
  . والتطبيق الصحيح ـ بل والقهري ـ هو ما ذهبت إليه املدرسة اإلمامية االثنا عشرية

                                                           
 ،الترمـذي ؛ »أهل بـييت و.. أوهلما كتاب اهللا: وأنا تارك فيكم ثقلني«: بلفظ، ١٨٧٣ص ،٤ج ،أخرجه مسلم) ١(

   .»كتاب اهللا وعتريت أهل بييت«: بلفظ ،٦٢٢ص ،٥ج
  .٢٦٤و٢٦٣، صص ١٠؛ كرتالعمال، ج٣٤٧، ص ١٨؛ شرح ج البالغة، ج١٢، ص١تذكرة احلفّاظ، ج )٢(
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@sí†yIŠ’Ç@�qüa@HÝ�Ü�nÜÛ@Õib�@±‰dnÛaòČàöÿÛ@ï:@ @

فقـد بشـر    ،:سـابق للتسلسـل التـأرخيي لالئمـة    ) االثين عشر خليفة(إنّ حديث 
وهذا يعبر عن ، قبل تكامل الواقع اإلمامي االثين عشري، :م وبوالدم 9اهللا رسول

  ها وردت وضبطت يف أصـحواقع وحقيقة ال ميكن إالّ أن يذعن هلا املنكر واملشكّك؛ ألن
  . صح الطرق كما تقدمالكتب وبأ

ة رخيي لألئمأاحلديث املذكور سبق التسلسل الت نّإ« :=باقر الصدر حممدقال السيد  
أمكننـا  ، وضبط يف كتب احلديث قبل تكامل الواقع اإلمامي االثين عشـري ، االثين عشر

ة نطق يانما هو تعبري عن حقيقة ربوإن؛ لواقع هذا احلديث ليس انعكاساً د من أنّأن نتأكّ
 اوجاء الواقع اإلمامي االثن» اخللفاء بعدي اثنا عشر إنّ«: فقال، ا من ال ينطق عن هوى

لـذلك   ليكون التطبيـق الوحيـد املعقـول   ، وانتهاء باملهدي من اإلمام علي عشري ابتداًء
  .)١(»احلديث النبوي الشريف

R@��@´ÜÔrÛa@sí†y@@

 :أنه قـال  9وى أمحد بسنده عن رسول اهللار، ومن األدلّة العامة أيضاً حديث الثقلني
اء إىل مكتاب اهللا حبل ممدود مـن السـ   :أحدمها أكرب من اآلخر ،تارك فيكم الثقلني نيإ«

والذي يلتقـي   .)٢(»احلوض يى يردا عللن يفترقا حت وإنهما، وعتريت أهل بييت ،األرض
ــ يف حيثيـة   » لناس اثنانال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي يف ا« ـ مع احلديث السابق

 هذا الزمـه أنّ و. 9واملهدي من عترته »وعتريت«حيث جاء بلفظ ، بقائه إىل قيام الساعة
 وهذا ال ميكن توجيهه إالّ، 9النيب العترة هلا استمرار وبقاء مع الكتاب إىل أن يردا على

يلزم اإلخبـار   وإالّ، وهو ما صرح به علماء الشيعة، حياً وكونه [اإلمام املهدي بوجود
  .على خالف الواقع

                                                           
  .١٠٧ص ،د باقر الصدرحمم، حبث حول املهدي )١(
  .١٤ص ،٣جبن حنبل،  مسند أمحد )٢(
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òČä�Ûa@Ýçc@†äÇ@´ÜÔrÛa@sí†y@òČz•@ @

بـل هـو مـن    ، بات من املسلّمات صحة هذا احلديث السيما يف مصادر أهل السـنة 
  : يف صحيح مسلم ورداألحاديث املتواترة، فقد 

  فخـذوا بكتـاب  ، كتـاب اهللا فيـه اهلـدى والنـور     :هلمـا أو، وأنا تارك فيكم ثقلـني «
ذكّـركم اهللا يف أهـل   أُ، ذكّـركم اهللا يف أهـل بـييت   أُ، وأهـل بـييت  .. . ستمسكوا بـه اهللا وا

  .)١(»...بييت
قال يف خطبته  9وقد ثبت يف الصحيح أنّ رسول اهللا« :»تفسريه«وقال ابن كثري يف 

يردا علـي   وإنهما مل يفترقا حتى وعتريت،كتاب اهللا  :إني تارك فيكم الثقلني«: بغدير خم
  .)٢(»احلوض

   .)٣(»وهذا حديث صحيح: قال شيخنا أبو عبد اللّه الذهيب«: وقال أيضاً
: وقـال يف موضـع آخـر   ، »ورجالـه ثقـات   ،رواه الطرباين يف الكـبري «: وقال اهليثمي

  . )٤(»وإسناده جيد ،ورواه أمحد«
اً« :يته ابن حجر املكّوحكم بصحوإنّ كثرياً من  ،روى هذا احلديث ثالثون صحابي

  .وهذا الزمه أنّ احلديث متواتر بال شك وال ريب .)٥(»ح وحسنطرقه صحي
وشـهد  ، )٦(»مسـتدركه «واحلـاكم يف   ،»شـرح السـنة  «وكذلك صححه البغوي يف 

   .)٧(»صحيح اجلامع الصغري«يف بصحته الشيخ ناصر الدين األلباين 
                                                           

   .١٢٣ص ،٧ج ،صحيح مسلم) ١(
   .١٢٢ص، ٤ج ،تفسري القرآن العظيم) ٢(
   .٢٢٨ص ٥ج ،البداية والنهاية؛ ٤١٦ص ،٤ج، السرية النبوية) ٣(
   .٢٥٦ص ،٩ج ؛١٧٠ص ،١ج، اهليثمي، جممع الزوائد )٤(
  .١٢٢ص ،الصواعق احملرقة )٥(
)٦( ١٠٩ص ،٣ج ،املستدرك على الصحيحني؛ ١١٨ص ،١٤ج، البغوي ،ةشرح السن.   
  .٢١٧ص ،٢ج ،غريصحيح اجلامع الص) ٧(
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@sí†§a@òÛü…ð†è½a@âbß⁄a@…ìuë@óÜÇ]@ @

واتره فداللتـه واضـحة؛ ألنّ وجـود إمـام مـن      بعدما تقدم من صحة هذا احلديث وت
والتطبيق . وال ميكن أن يفترق عنه إىل يوم القيامة، العترة وهو اخلليفة، وهو مع الكتاب

الـذي  ، :، وهو آخر األئمـة [الوحيد له هو أهل البيت املتمثّل بإمامة اإلمام املهدي
 معىن للتمسك م واألخـذ  ميأل األرض قسطاً وعدالً بعدما ملئت ظلماً وجوراً؛ ألنه ال

واالقتداء بإمامتهم والتسليم هلم إالّ إذا فسر مبا تقول بـه اإلماميـة االثنـا عشـرية، وهـو      
  . التفسري احلقيقي والواقعي واملنطقي

S@�@�sí†y@IòČv¡@�@áöbÓ@åß@ā‰þa@ìÜ¥@üH@@

وهو حـديث   )١(»إنّ األرض ال ختلو من قائم هللا حبجة«من هذا القبيل أيضاً حديث 
  . فقد صححه ابن حجر وابن القيم، مشهور عندهم

 أنّ« :األقـوال داللة للصـحيح مـن   ... « :»فتح الباري«العسقالين يف  حجر قال ابن
٢(»واهللا أعلم، »ةاألرض ال ختلو عن قائم هللا حبج(.   

  : حيث قال ،وكذلك ابن القيم صرح بشهرته
   .)٣(»لشهرته عندهم ؛عن اإلسناد تغينيس، وحديث مشهور عند أهل العلم ...«

òÇb�Ûa@âbîÓ@µg@ÝßbØÛa@æb�ã⁄a@òÏý¢@�ČŠ–í@ï�ìÛŁa@ @

 جاِعٌل (يف قوله تعاىل  »اخلليفة«صرح اآللوسي يف معرض كالمه يف تفسري معىن 
R

qِإ

 
َ ْ
المـه  مثّ اسـتدرك ك ، »7املشهور أنّ املراد به آدم« :قائالً) ٣٠: البقرة( )رِْض َخِليَفةً ِ: األ

                                                           
 ؛٣٦٦ص، ق اخلـوارزمي املوفّـ ، املناقـب  ؛٢٥٣ص ،٥٠ج ،؛ تاريخ مدينة دمشق١٢ص ،١ج ،اظتذكرة احلفّ) ١(

٣٦٤ و ٣٦٣صص ،١٠ج ،الكرتالعم.   
   .٤٠ص ،١٦ج، العيين ،عمدة القاري ؛٣٥٩ص ،٦ج ،فتح الباري )٢(
   .١٩٥ص ،٢ج، ةم اجلوزيابن قي، العاملني املوقعني عن رب إعالم )٣(
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بـل مـىت   ، ومل تزل تلك اخلالفة يف اإلنسان الكامل إىل قيام الساعة وساعة القيـام «: قائالً
فهـو العمـاد املعنـوي    ، فارق هذا اإلنسان العالم مات العالَم؛ ألنه الروح الذي به قوامـه 

وملّا كان هذا ، والدار الدنيا جارحة من جوارح جسد العامل الذي اإلنسان روحه، للسماء
واهللا سبحانه الفعال ، سم اجلامع قابل للحضرتني بذاته صحت له اخلالفة وتدبري العاملاال

   .)١(»ملا يريد، وال فاعل يف احلقيقة سواه
الـذي   ولكن اآللوسي سكت ومل يصرح بالتطبيق، ومن هو ذلـك اإلنسـان الكامـل   

وال مستعان  ،كثريون واملنكرون، ويف املقام ضيق«: يبقى إىل قيام الساعة؟ فاكتفى بقوله
  . )٢(»وجلّباهللا عز إالّ

ومن ، وحجته كثرة املنكرين ،فاآللوسي مل يفصح عن بيان ماهية هذا اإلنسان الكامل
وجلّمثّ يستعني على هذا السكوت باهللا عز !  

وتـدبري  ، أليس اإلنسان الكامل الذي تصح له اخلالفة، وواضح ما يروم إليه اآللوسي
  ؟ [م الساعة هو اإلمام املهديالعامل إىل قيا

كحديث االثين عشر، والثقلني، وعـدم  ، أليس ما ذكرناه من تلك األحاديث املتقدمة
والبيعة يف عنق املسلمني، وما مل يتم ذلـك مـات ميتـة جاهليـة كمـا      ، خلو األرض منه

ة اإلنسان الكامل الذي تصـح لـه اخلالفـ   «كلّها شواهد على تلك احلقيقة، وهي ؛ سيأيت
  . اليت ال ميكن إالّ وأن يذعن هلا العقل والفطرة السليمة »واإلمامة
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وهذا احلـديث  ، »من مات وليس يف عنقه بيعة«وكذلك من األدلّة العامة هو حديث 
س يف عنقـه  من مات ولي« :، ونصه»سننه«، والبيهقي يف »صحيحه«أخرجه مسلم يف 

                                                           
   .٢٩٩ و ٢٩٨صص ،١ج، اآللوسي، روح املعاين )١(
   .٢٩٩ص ،املصدر نفسه) ٢(
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  .)١(»ةجاهلي بيعة مات ميتة
مـن مـات ولـيس    «: قال 9النيب أنّ :بلفظ اهليثميوعاصم  أيبوكذلك أخرجه ابن  

٣(»إسناده حسن ورجاله ثقات«: قال األلباين .)٢(»ةعليه إمام مات ميتة جاهلي(.  
، هعرفوفيه العباس بن احلسن القنطري ومل أ »األوسط«رواه الطرباين يف «: وقال أيضاً

قلت. رجال الصحيح ة رجالهوبقي :الظاهر أنـاس بن احلسني ه العب القنطري ـ راًمصغ ،
  .)٤(»يشيوخ البخاروهو ثقة من 

من مـات ومل يعـرف إمـام زمانـه مـات ميتـة       «: وورد من طرق الشيعة والسنة بلفظ
  .)٥(»جاهلية

حـدث عـن نصـب اإلمـام،     فـاألول يت ، إنّ هناك فرقاً بني احلديثني: ولعلّ قائل يقول
  . والثاين يتحدث عن معرفة اإلمام

فكيـف تـتم البيعـة    ، أداء البيعـة لـه   ال فرق بينهما، فاملعرفـة متفرعـة علـى   : نقول
 والـرباءة مـن كـلّ   ، ومعاداة أعدائـه ، طاعته ومواالته ـبداهة   ـواليت تقتضي   معرفة؟ بال

ذكر الكليين يف الكايف رواية تؤكّـد هـذا    وقد .والية غري واليته اليت هي والية اهللا ورسوله
من مات وليس لـه إمـام فميتتـه    « :أنه قال 7جعفرحيث روى بإسناده عن أيب  ،املعىن

                                                           
  .٥٦ص ،٨ج، البيهقي، ؛ السنن الكربى٢٢ص ،٦ج ،صحيح مسلم) ١(
  .٤٨٩ص، ابن أيب عاصم، ةكتاب السن ؛٢٢٥ و ٢٢٤صص ،٥ج ،جممع الزوائد )٢(
  .٤٩٠ص ،األلباين ،ةومعه ظالل اجلن، ةالسن، ابن أيب عاصم) ٣(
  .املصدر نفسه) ٤(
كمال الـدين  ؛ ٣٥١ص، ياحلمريي القم، ؛ قرب اإلسناد١٤٦ص ،٨ج ،الروضة؛ ٣ص ،١ج ،صول الكايفأُ) ٥(

  .٤١٢و ٤٠٩ص، صالصدوق، ومتام النعمة
وأما ما ورد من املصادر السنةي :يف صحيح مسلم 7وقوله«: القاري يف خامتة اجلواهر بقوله ما حكاه علي :

مسلم النيسابوري قـد ذكـر    وواضح من هذا الكالم أنّ »..ةرف إمام زمانه مات ميتة جاهليمن مات ومل يع«
وهذا خمالف ، هذا احلديث قد حذف من الطبعات نا اليوم جند أنّولكن، هذا احلديث ذا اللفظ يف صحيحه

 ،شرح املقاصـد ، تازاينأيضاً ذكره التف ظوذا اللف .٣٦٠ص ،١٠ج ، ميينألا، الغدير: انظر .ةمانة العلميألل
  .٣٧٢ص  ،٣ج ،ةينابيع املود ؛٢٧٥ص، ٢ج
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إلمامهومن مات وهو عارف ، ةميتة جاهلي مل يضراألمرم هذا ه تقد ١(»رأو تأخ(.  
ته جاهلية، والثـاين  فهناك مقابلة بني من ليس له إمام وبني املعرفة باإلمام، واألول ميت

  . ال يضره شيء وهو على خري
 ولو نظرنا إىل حديث الثقلني فهو يفسرمها معاً؛ بل جند تطابقاً واضحاً فيما بينـهما، 

 ولـو ، وهـم العـدل اآلخـر للكتـاب    ، ك مجيب التمسأنه فقد ورد يف حديث الثقلني 
م لن يضلّمتس ةاجلا«مفردة  توردكذلك و. أبداًوا ك الناسبـة علـى عـدم     »هلياملترت

  .:يتعانقان بعدم معرفتهم والتمسك م »اجلاهلية والضالل«إذن فـ ، البيعة
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لو تأملنا يف مفردات هذا احلديث ودالالته لوجدنا أنها تشري إىل حقيقة مهمة تتمثّل 
  :مبا يلي

  . وجوب وجود اإلمام وتعيينه
ةوجوب البيعة الفعلي .  

  . االلتزام والتسليم املطلق ذه البيعة
  . البيعة مشروطة بإمام واحد فقط

يشعرنا بوجـوب املبـادرة الفوريـة إلمـام      »من مات وليس يف عنقه بيعة« :9قولهف
وعدم التهاون يف لزوم هذا األمر؛ ألنّ املوت قد يفاجأ اإلنسان  ،املسلمني املفترض الطاعة

  . ر وتكون خامتته خامتة سوءوعنده ال يعذ، يف كلّ حلظة
ا البيعة لشخص اإلمام فقد ذكر ابن حزم يف املسألة السابعة والثمانونوأم :  
مـات  ، ومن بات ليلة وليس يف عنقه بيعة، وال جيوز أن يكون يف الدنيا إالّ إمام فقط«

   .)٢(»ميتة جاهلية
                                                           

   .٣٧٢ و ٣٧١ص، ص١ج ،الكايف) ١(
   .٤٥ص، ١ج، ابن حزم، ىاحمللّ )٢(
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أنّ كلّ واحد باع مـا  ك، مأخوذ من املعاقدة واملعاهدة، وتفسري البيعة يف هذا احلديث
فالبيعـة ـذا املعـىن تعـين السـمع      ، )١(عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسـه وطاعتـه  

  .والطاعة ملن بايعه
ـ امليـ  ألنّوهذا واضح؛ ، لإلمام احلي وعليه فال تقع إالّ ، ق معـه املعاهـدة  ت ال تتحقّ

هلم ق البيعةة املاضني ال يستلزم حتقّواعتقاد إمامة األئم .  
ة فقد وصفها النوويوأمم مـن     «: قائالً، ا مفهوم امليتة اجلاهليأي علـى صـفة مـو

  .)٢(»حيث هي فوضى ال إمام هلم
  إذن هناك ميثاق وعهد وعقد بني اإلنسان املسـلم وبـني اإلمـام الـذي جتـب بيعتـه؛      
حبيث لو ختلّف عن بيعته لترتب عليها اجلهل والضالل، وبالتايل يكون جزاؤه اخلسـران  

  .نياملب
جيزم بأنّ البيعة مشـروطة  ، ومن تأمل ونظر بإنصاف يف معاين ومفردات هذا احلديث

، حبيـث تتحقّـق البيعـة لـه    ، بإمام حي مفترض الطاعة موجـود يف كـلّ عصـر وزمـان    
  . الذي تقول به الشيعة اإلمامية، [اإلمام املهدي يوجد مصداق صحيح إالّ وال

[ديشبهة التعارض في أحاديث اإلمام المه
)٣(   

وأما التعارض يف أحاديث املهدي «: قائالً، »تفسريه«رشيد رضا يف  حممدذكر السيد 
ولذلك مل يعتد الشيخان بشـيء مـن رواياـا يف    ، فهو أقوى وأظهر، والشبهة فيها أظهر

  . وعليه فتتعارض وتتساقط ،)٤(»صحيحهما
                                                           

   .٨٦ص ، ٨ج، ابن منظور، لسان العرب )١(
  .٢٣٨ص ،٢١ج، النووي، شرح مسلم )٢(
ـ القفاري إنكار الدكتور  ولكن لبيان أنّ، نذكر هذه الشبهات وإن مل ترد على لسان القفاري) ٣( ة سـببه  للمهدوي

باع وتقليد أسالفهات ،وا األحاديث الصحيحة واملتواترة اليت تناولت هذا املوضوعالذين رد.   
   .٤٩٩ص، ٩ج، د رشيد رضاحمم، تفسري القرآن احلكيم )٤(
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   :جواب الشبهة
  : إنّ هذه الشبهة مردودة من وجوه

قد تقدم أنّ هناك مجاً غفرياً من كبار العلماء ممن قال بصـحة وتـواتر أحاديـث    : أوالً
  . وهذا بطبيعة احلال ناشئ من عدم اخلالف يف هذه القضية، [اإلمام املهدي

حبيث يتحير العرف يف ، مثّ نسأل ما هو التعارض؟ أليس هو التنايف بني دليلني أو أكثر
تدافعاً أو تناقضاً بني الدليلني؟ فهل حتير العرف يف اجلمع  حبيث جند أنّ هناك، العمل ما

  حتى نقول بالتعارض أم أنّ أحاديثه صحيحة ومتواترة؟  [بني أحاديث اإلمام املهدي
وما حنن فيـه هـو قطعـي    ، إنّ التعارض حيصل بني األدلّة الظنية وليس القطعية: ثانياً

يثاً رواه أكثـر مـن صـحايب وصـحابية يـورث      جزماً؛ ألنّ اتفاق ما يزيد على مخسني حد
  . االطمئنان، وكذلك التواتر بطرقها يف مجيع الطبقات

بـل لعلّـه يف   ، فهو لـيس يف أصـل القضـية وجوهرهـا    ، إنّ التعارض إن وجد: ثالثاًً
فهو تعارض بدوي ميكـن حلّـه بسـهولة    ، الروايات اليت تتكلّم عن جزئيات هذه املسألة

، كإرجـاع العـام إىل اخلـاص   ، بعض األحاديث إىل بعضها اآلخروذلك بإرجاع ، ويسر
  . واملطلق إىل املقيد، وهكذا دواليك

أو العترة الطاهرة يف آخر الزمـان ميـأل األرض    :أما االعتقاد برجل من أهل البيت
  . فهو مما تسامل عليه الفريقان، قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً

بل ال يوجد ، باطل وفاقد للدليل [أحاديث اإلمام املهديإذن ما فُرض من تعارض 
  . موضوع هلذا التعارض حتى نقول به

  في صحيحهما حاديث المهديأ البخاري ومسلمعدم إخراج شبهة 

عدم ورودها يف صـحيح   [من الشبهات اليت أدت إىل إنكار أحاديث اإلمام املهدي
أو أنهـا   ،خرى حتمل على الضعف، وعليه فما ورد يف الكتب اُأل»مسلم«و »البخاري«
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مل يعتد الشيخان «: وقد تقدم يف كالم حممد رشيد رضا قوله، خرىأُمقتبسة من طوائف 
   .)١(»بشيء من رواياا يف صحيحهما

ومل يرو البخاري ومسلم شيئاً مـن أحاديـث   «: وكذلك ما تقدم من كالم أمحد أمني 
سلوب واقتفـى  والقفاري قد ج نفس اُأل .)٢(»ااملهدي مما يدلّ على عدم صحتها عندمه

  . نفس األثر
   :جواب الشبهة

  : إنّ هذه الشبهة باطلة من وجوه: نقول
نهمـا اسـتوعبا يف كتابيهمـا مجيـع األحاديـث      أ إنّ البخاري أو مسلم مل يدعيا: األول

  .ةإن سلّمنا جبميع ما فيه من أحاديث صحيح ،الصحيحة
امسـه  «: قـال ، اسم كتابه الذي ذكره ابن الصـالح يف مقدمتـه  أما البخاري فواضح من 

  .)٣(»وسننه وأيامه 9مور رسول اهللاأُالذي مساه به هو اجلامع املسند الصحيح املختصر من 
فكلمة اجلامع هي للمختصر، وليس ، 9مور رسول اهللاأُفهو يصرح بأنه خمتصر من 

  .9لكلّ ما ورد يف سننه
قال إبراهيم بن معقل مسعت حممد بن إمساعيل «: لعسقالينوقال الذهيب وابن حجر ا

إالّ ما صح، وتركت مـن الصـحاح كـي ال يطـول      »اجلامع«ما أدخلت يف كتاب : يقول
   .)٤(»الكتاب

وأنـه   ،فقد ظهر أنّ قصد البخاري كان وضـع خمتصـر يف احلـديث   «: وقال احلازمي
  .)٥(»يقصد االستيعاب ال يف الرجال وال يف احلديث مل

                                                           
   .٤٩٩ص، ٩ج ،تفسري القرآن احلكيم )١(
   .٢٣٨ص ،٣ج ،ضحى اإلسالم) ٢(
)٣( ٢٩ص، عثمان بن عبد الرمحن، الصالحمة ابن مقد.   
  . ٤٢٠ص  ،٥ج، ابن حجر العسقالين، تغليق التعليق؛ ٤٠٢ص، ١٢ج ،سري أعالم النبالء )٤(
)٥( مقد٦ص  ،١ج، شعيب االرنؤوط ،انمة كتاب صحيح ابن حب.  
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ليس كلّ شيء عندي صحيح وضعته ههنا، « :أما مسلم فقد صرح هو بنفسه قائالً
  . )١(»إنما وضعت ما أمجعوا عليه

إنما أخرجت هذا الكتاب وقلـت  «: قال إنّ مسلماً« :وقال النووي يف مقدمة شرحه
وإنمـا  ، ومل أقل ما مل أخرجه من احلـديث يف هـذا الكتـاب فهـو ضـعيف     ، هو صحاح
  .»ليكون جمموعاً عندي وعند من يكتبه عني؛ ذا احلديث من الصحيحخرجت ه

البخاري ومسلماً إخراج أحاديث تركا  ألزم احلافظ الدار القطين وغريه«: وقال أيضاً
وذكـر الـدار قطـين    . أسانيد قد أخرجا لرواا يف صحيحهما مع أنّ أسانيدها، إخراجها

ورويت أحاديثهم مـن وجـوه    9عن رسول اهللاأنّ مجاعة من الصحابة ممن رووا : وغريه
فيلزمهما إخراجهما علـى  ، ومل خيرجا من أحاديثهم شيئاً، الصحاح ال مطعن يف ناقليها

وأنّ كلّ واحد ، أنهما اتفقا على أحاديث صحيفة مهام بن منبه: وذكر البيهقي. مذهبهما
ليس بـالزم   اإللزاموهذا ... منهما انفرد عن اآلخر بأحاديث منها، مع أنّ اإلسناد واحد

همـا مل  عنـهما تصـرحيهما بأن   بل صـح ؛ هما مل يلتزما استيعاب الصحيحفإن، يف احلقيقة
ف يف الفقه مجع مجلة من ما قصدا مجع مجل من الصحيح كما يقصد املصنوإن، يستوعباه

  . )٢(»ه حيصر مجيع مسائلهال أن ،مسائله
فهو يشـمل  احلديث املقبول أعم من الصحيح، تقرر عند علماء هذا الفن أنّ : الثاين

ليس مقصوراً  والصحيح، واحلسن لذاته واحلسن لغريه، الصحيح لذاته والصحيح لغريه
 ة إىلموا الصحيح حبسب القوقسفالعلماء ، كما هو بديهيالصحيحني  وجوده يف كتاب

  : درجات سبعة
  .ما اتفق عليه الشيخان ـ١
  .ما تفرد به البخاري ـ٢
  .ما تفرد به مسلم ـ٣

                                                           
  .١٥ص  ،٢ج، صحيح مسلم )١(
  .٢٦ـ ٢٤ صص ،١ج ،النووي يف شرحه على الصحيح) ٢(
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  .ما كان على شرط البخاري ومسلم ـ٤
  .ما هو على شرط البخاري ـ٥
  . ما هو على شرط مسلم ـ٦
  . )١(ما رواه من غريهم من األئمة الذين التزموا الصحة وصححوه ـ٧

ا األربع الباقيـة  أم، وىلُألالثالث ا ليس يف الصحيحني من هذه املراتب إالّومعلوم أنه 
  . خارج الصحيحني جود هلا إالّفال و

بـل  ، باألحاديـث الصـحيحة   حيتجـون يف مجيـع العصـور    ومعلوم أيضاً أنّ العلمـاء 
من غري ، ت عليهواعتبار ما دلّ، والعمل ا مطلقاً، واحلسنة املوجودة خارج الصحيحني

ر مـو أُيف  ممـور االعتقـاد أ  أُسـواء أكـان ذلـك يف    ، تقليل من قيمتهاالمن شأا أو  حطّ
  .األحكام

إذن هناك كتب احتج ا القوم يف غري الصحيحني، فليس بالضرورة أنّ كلّ حـديث  
  . مل خيرجه البخاري ومسلم هو ضعيف أو ال حيتج به

إنّ األحاديث اليت وردت يف صحيح البخاري ومسلم ال نستطيع أن جنزم بعدم : الثالث
وإن مل يرد فيها التصريح  ردت فيهمابل هناك أحاديث و؛ [مشوهلا ألحاديث اإلمام املهدي

 ،إمجاالً على ظهور رجل صـاحل  تدلّ فهناك أحاديث، على جهة التفصيل [بذكر املهدي
ي عيسى بن مرمي خلفهيصلّ، يف آخر الزمان 7املسلمني عند نزول عيسى يؤم .  

عن ، يف باب نزول عيسى بن مرمي ومسلم ومن ذلك احلديث الذي أخرجه البخاري
كيـف أنـتم إذا نـزل ابـن مـرمي فـيكم وإمـامكم        « :9قـال رسـول اهللا  : قال، ةأيب هرير

  .)٢(»!؟منكم
  : يقول، 9ه مسع النيبأن، اهللا عنهوكذلك روى مسلم عن جابر بن عبد 

فـيرتل  : قـال ، ظـاهرين إىل يـوم القيامـة    يت يقاتلون على احلـق مأُال تزال طائفة من «
                                                           

)١( أُصول احلديث، مة يف مقد٨٨ و ٨٧ صص ،١ج، الدهلوي عبد احلق.  
  .٩٤ص ،١ج ،؛ صحيح مسلم١٤٣ص ،٤ج ،صحيح البخاري) ٢(



  ٨٩            �  �  �           [أصل وجود اإلمام المهدي الشبهات المثارة حول

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصالحات٥پرينت 

عـض  ببعضكم علـى   إنّ، ال: فيقول، لنا تعال صلّ: فيقول أمريهم، 7عيسى بن مرمي
  .)١(»مةُألتكرمة اهللا هذه ا؛ مراءأُ

خرى ـ اُأل هذه األحاديث يف السنن واملسانيدـ   روجاء ما يفس ن اسم هذا األمري ويبي
  .ر بعضها بعضاًفستة السنو، [ه هو املهديوصفته أن ،خلفه 7عيسى يالذي يصلّ

  :قال ،وصححه »مسند احلارث بن أيب اُسامة«عن  »املنار املنيف«روى ابن القيم يف 
حدثنا إبراهيم ، حدثنا إمساعيل بن عبد الكرمي: سامة يف مسندهأُروى احلارث بن أيب «

يرتل عيسى « :9قال رسول اهللا: قال، عن جابر، عن وهب بن منبه، عن أبيه، بن عقيل
تكرمة ؛ إنّ بعضهم أمري بعض ،ال: فيقول، تعال صلّ بنا: بن مرمي فيقول أمريهم املهدي

  .)٢(»وهذا إسناد جيد«: مثّ قال معلّقاً عليه. »مةاهللا هلذه اُأل
   .)٣(»الصحيحة السلسلة«حه األلباين يف صحأيضاً و

   :خالصة ونتيجة
ولكن كتب السـنة فسـرا   ، إنّ هذه األحاديث وإن رويت يف الصحاح بشكل جممل

د ذكـر  جمـر أنّ  :اري أو مسلم هلذه األحاديث هـو وشرحتها؛ ولعلّ سبب عدم ذكر البخ
عيـوم  فكانت ، آنذاك ةاسيالعب السلطةيثري الرعب يف أوصال أركان  [املهدي املنتظر

وهل يعقل واحلال هـذه أن يقـدم   ، لوقتاملواليد يف ذلك ا كلّ وترصد ىتتحروخمابرام 
، ة ال طاقة هلما مبواجهتـها لواجها دول فلو فعال ذلك، وجيازف الشيخان على هذا الفعل

ق الشيخان إىلومع هذا فقد تطر   وأحاديـث نـزول   ، الاألحاديث الواردة خبـروج الـدج
بكلمـة   ران عـن وجـود اإلمـام املهـدي    يعب فهما، وإمامة أمري املسلمني لعيسى، عيسى

   .)٤(مطلقاً »اإلمام« أو »أمري«
                                                           

  .٩٥ص ،١جصحيح مسلم، ) ١(
)٢ (١٤٧ص ،١ج ،ةابن القيم اجلوزي.   
  .٢٧٦ص ،٥ج، د ناصر األلباينحمم، السلسلة الصحيحة )٣(
  .١١٨ص ،وبأمحد حسني يعق، حقيقة االعتقاد باإلمام املهدي )٤(
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خـارج إطـار الكتـابني    إذن هناك أحاديث كثرية منها الصحيح وغري الصحيح هـي  
لذا جند احلفّاظ اآلخرين ـ كابن خزمية، وتلميذه ابن حبان، وتلميذ ابن حبان   ،املذكورين

احلاكم النيسابوري، وغريهم ـ استدركوا ومجعـوا وصـححوا األحاديـث وصـنفوها يف      
  . مؤلّفام املشهورة واملعروفة عند أهل العلم واملعرفة

مل خيرجهـا البخـاري    [بهة أنّ أحاديث اإلمام املهـدي وذا البيان اتضح سقوط ش
  . وكذلك شبهة التعارض، ومسلم يف صحيحيهما

 [سطورة القول باإلمام املهـدي أُومن جمموع ما تقدم سقطت أيضاً دعوى خرافة و
واحلقيقة تأىب إالّ أن تنصاع للقبول بتواتر وصحة ، فهي حمض افتراء ال واقع هلا، وغيبته

  .[ام املهديأحاديث اإلم

  مات بال عقب 7أنّ اإلمام العسكري شبهة

  :»نشأة فكرة الغيبة عند الشيعة االثين عشرية«يف فصل ، ١٠٠٤قال القفاري يف ص 
ومل يعرف ، مل ير له خلف)  ه٢٦٠(سنة  ـ إمامهم احلادي عشرـ  إذ بعد وفاة احلسن«

مـا تعتـرف بـذلك كتـب     ك، مهأُفاقتسم ما ظهر من مرياثه أخوه جعفر و، له ولد ظاهر
  . الشيعة نفسها

وال دين ، ألنهم أصبحوا بال إمام؛ وتفرق مجعهم، وبسبب ذلك اضطرب أمر الشيعة
  . »...ألنه هو احلجة على أهل األرض؛ عندهم بدون إمام
   :»نقد عقيدة الغيبة«يف فصل  ١٠٩٤مثّ قال يف ص

»ى قال بعضهمحت :ولو جاز لنـا دعـوى أنّ  ، جندهوجه فلم  ا قد طلبنا الولد بكلّإن 
وجلاز أن يقال يف ، ت من غري خلفمي جلاز مثل هذه الدعوى يف كلّ اًخفي للحسن ولداً

إ :9النيبف ابناًه خلّن جميء اخلرب بوفاة احلسن بال عقب كمجيء اخلرب  ألنّ؛ رسوالً اًنبي
   .»فالولد قد بطل ال حمالة، من صلبه ف ولداًمل خيلّ 9النيب بأنّ
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   :بيان الشبهة
  : من خالل ما تقدم نلخص كالمه بالبيان التايل

مل خيلّف ولداً؛ لذا قسـم إرثـه بـني     7ـ اعتراف كتب الشيعة بأنّ اإلمام العسكري١
  .مهأُأخيه جعفر و

٢وبذلك يبطل دينـهم؛  ، يعة؛ لفقدان اإلمام عندهمـ وبسبب ذلك اضطرب أمر الش
وهنـا فقـدت احلجـة؛ ألنّ اإلمـام احلسـن       ،لو من حجـة ألنهم يؤمنون بأنّ األرض ال خت

  .ليس له عقب 7العسكري
أننا لوقلنـا مبثـل هـذه الـدعوى      :وهو ،ـ مثّ استشهد بقول إحدى الفرق على زعمه٣

مثّ قاس ذلك  ،وهي أنّ للحسن ولداً خفياً ـ لقلنا جبواز ذلك يف كلّ ميت من غري خلف  ـ
ألنّ خرب ايء بوفاة احلسن بال عقب ؛ 7م احلسن العسكريوبني اإلما 9بني النيب األكرم

وعليه تكون النتيجة هي بطالن الولد، مل خيلّف ولداً من صلبه 9هو نفسه بأنّ النيب.  
   :جواب الشبهة

  : هذه الشبهة باطلة لعدة وجوه
  . تضارب األقوال وتعارضها يف نقل أقوال الشيعة: األول

مل يعـرف لـه ولـد     7شيعة تصرح بأنّ اإلمـام العسـكري  ادعى القفاري بأنّ كتب ال
فهو يصرح ، يف أقوالهالقفاري لوجد تضارباً وافتاً ظاهر، ولو راجع القارئ نفس كالم 

   :من نفس هذا الفصل قائالً) ١٠٠٦ص (خرى اليت تليها يف الصفحة اُأل
»عم بأنّأمة فقد ذهبت إىل الزكان قـد أخفـى    للحسن العسكري ولداً ا االثنا عشري

فلـم يظهـر    ،لصعوبة الوقت وشدة طلب السلطان له؛ وستر أمره، مولده) احلسن :أي(
  . »وال عرفه اجلمهور بعد وفاته، ولده يف حياته

وأنّ لإلمام العسكري ولداً وقد ، وهو ذا يصرح برأي الشيعة اإلمامية بشكل صريح
وهذا ، من كتب الشيعة اليت متثّل رأيهموهذا الكالم بطبيعة احلال مقتبس ، خفي مولدهأُ

  . واضح
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  .وليس الشيعة اإلمامية ،إني أقصد فرق الشيعة: وإن قال
كتابكم كان يف معرض نقد مذهب الشيعة اإلماميـة كمـا هـو املفهـوم مـن      : فنقول

أن يوجه الكالم هلـذه   ضواملفرو ،»صول مذهب الشيعة االثين عشريةأُ«عنوان كتابكم 
وهذا هو اخلطأ الكبري ، ح كتابكمأن يتشتت البحث كما هو واضح ملن يتصفّ ال، الفرقة

فهنـاك خلـط واضـح بـني الفـرق      ، والفاحش الذي وقع يف منهج نقدكم هلـذه الطائفـة  
  . وبني مذهب االثين عشرية اإلمامية، الشيعية وغريها

 ؛ينقـل  إذن كيف جيتمع كالمه السابق مع الالحق؟ وهذا يدلّ علـى اضـطرابه فيمـا   
  . هذا أوالً. للخطأ يف املنهج كما قلنا

لذا جنده متسرعاً يف إلقاء األحكـام جزافـاً وبـال    ، نّ غرضه النيل من التشيعإ: وثانياً
  . تأمل

  .7اعتراف كتب الفرق بوجود اخللف من صلب اإلمام احلسن العسكري: الوجه الثاين
، احب كتاب املقـاالت والفـرق  إنّ الدكتور القفاري نقل هذا القول من األشعري ص

فبعد أن نقـل  ، 7وهذا الرجل كان ينقل أقوال الفرق بعد وفاة اإلمام احلسن العسكري
فـنحن متمسـكون   :.. ففرقة منها وهي املعروفـة باإلماميـة قالـت   «: قال ،الكالم املتقدم

ون بوفاته موقنون مؤمنون بأنّ له خلفاً من صـلبه  ،بإمامة احلسن بن علينون  م، مقرتـدي
ه اإلمام من بعد أبيه احلسن بن عليه يف هذه احلالة مستتر خائف، مأمور ، بذلك، وأنوأن

ى يأذن اهللا عز١(»له، فيظهر ويعلن أمره وجلّبذلك حت(.  
وواضح أنّ مراد األشعري هو أنّ اإلمامية االثين عشرية موقنون مؤمنون متدينون بـأنّ  

ى هـذا  وهـو يتبنـ  . وأنه اإلمام من بعد أبيه، من صلبهخلفاً  7لإلمام احلسن العسكري
فأين اعتراف كتب الشـيعة بـأنّ   ، مذهبه وعقيدته هي اإلميان باثين عشر إماماً القول؛ ألنّ

فهل غفل أو مل يطّلع الـدكتور علـى   ، مثّ أال يعد هذا خيانة علمية! خيلّف ولداً؟ اإلمام مل
                                                           

  .١٠٣و  ١٠٢ص، صسعد بن عبد اهللا األشعري، املقاالت والفرق )١(



  ٩٣            �  �  �           [أصل وجود اإلمام المهدي الشبهات المثارة حول

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصالحات٥پرينت 

  ! ع للنصوص؟فلماذا هذا التقطي، مراجعة هذا الكالم
  .عدم الرؤية ال تدلّ على عدم الوجود: الوجه الثالث

ومل ير له خلف ومل يعـرف لـه ولـد    «: إنّ قول األشعري يف النص الذي نقله القفاري
فعدم الرؤية واملعرفة له ، مل خيلّف ولداً 7ليس فيه داللة على أنّ اإلمام العسكري »ظاهر

  :قرب ذلك مبثال حسينول، البني فال مالزمة يف ،ال تدلّ على عدم وجوده
ننا لو مل نر أو مل نعرف فالناً من الناس لغيبتـه بسـبب السـفر ـ مـثالً ـ أو أي       أوهو 

فهل يدلّ ذلك على أنه معدوم وغري مولود؟ نعتقـد أنّ هـذا الكـالم باطـل     ، سبب آخر
  . يقره العقالء وال

  .دعوى املرياث ال تنفي الوالدة: الوجه الرابع
: على عـدم الـوالدة ـ حيـث قـال      7االستدالل بقسمة مرياث اإلمام العسكري أما

اسـتدالل غريـب مـن مساحـة     ــ فهـو   » مـه أُفاقتسم ما ظهر من مرياثه أخوه جعفـر و «
 :بل تقـول ، الدكتور؛ ألنّ الشيعة عندما تنقل ذلك ال تدعي أنّ اإلمام املهدي غري مولود

مرياثه مع علمه  وادعى، زوراً خيه احلسن بن عليعى اإلمامة بعد أاب ادجعفر الكذّ إنّ
  .[املهدي اإلمامبوجود 

عـن اإلمـام زيـن    ، عن أيب خالد الكـابلي ، أيب محزة الثمايلروى الصدوق بسنده عن 
إذا ولد ابين جعفر بـن  « :قال 9رسول اهللا نّأ: 8ثين أيب عن أبيهحد: قال 7العابدين

د بن عليحمم يب طالببن أ بن احلسني بن علي: للخامس مـن   فإنّ، وه الصادقفسم
فهـو عنـد اهللا جعفـر    ، عليـه  على اهللا وكذباً عي اإلمامة اجتراًءامسه جعفر يد ولده ولداً

 ،املخـالف علـى أبيـه   ، عي ملا لـيس لـه بأهـل   واملد، وجلّاب املفتري على اهللا عزالكذّ
 ىبكـ  مثّ. »وجـلّ اهللا عز ذلك الذي يروم كشف ستر اهللا عند غيبـة ويلّ ، واحلاسد ألخيه

شديداً بكاًء 8بن احلسني علي .  
، اهللا اب وقد محـل طاغيـة زمانـه علـى تفتـيش أمـر ويلّ      ي جبعفر الكذّكأن« :قال مثّ
منه علـى قتلـه إن    وحرصاً، منه بوالدته والتوكيل حبرم أبيه جهالً ،ب يف حفظ اهللاواملغي
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   .)١(»هحقّى يأخذه بغري يف مرياثه حت طمعاً) و(، ظفر به
جعفـر كـان يـروم    تشري بشكل صـريح أنّ   9فالرواية وردت على لسان رسول اهللا

  . كشف ستر اهللا عند غيبته حرصاً منه على قتله وطمعاً يف مرياثه
وهي حكايـة الواقـع   ، لوجود قرينة تدلّ على ذلك؛ وهذا احلديث حيمل صحته معه

 فجعفـر كـان حاسـداً   ، لك الواقعـة فالواقع ال ميكن أن يكذّب ت، 9وصدقه مبا أخرب به
  . هى يأخذه بغري حقّيف مرياثه حت معاًاطو، ألخيه

  : لذا جند الشيخ املفيد رمحه اهللا يصرح بقوله
وسـعى يف حـبس جـواري أيب    ، أخذ تركتـه  7أخو أيب حممد ى جعفر بن عليوتولّ«
والقول  ،جودهوقطعهم بو ،ع على أصحابه بانتظارهم ولدهوشن، واعتقال حالئله 7حممد

بسـبب   7فـي أيب حممـد  وجرى على خملّ، دهمى أخافهم وشروأغرى بالقوم حت، بإمامته
 ومل يظفر السلطان، من اعتقال وحبس وديد وتصغري واستخفاف وذلّ، عظيمة ذلك كلّ

، واجتهد يف القيام عنـد الشـيعة مقامـه    7وحاز جعفر ظاهر تركة أيب حممد. منهم بطائل
، فصار إىل سلطان الوقت يلتمس مرتبـة أخيـه  ، نهم ذلك وال اعتقده فيهفلم يقبل أحد م

   .)٢(»من ذلك يءب به فلم ينتفع بشه يتقرأن ما ظن ب بكلّوتقر، جليالً وبذل ماالً

h]fl„ÓÖ]<†ËÃq<»<ífléÚ^Úý]<ë_…< <

  : خالصة أقوال اإلمامية يف جعفر الكذّاب السيما يف هذه املسألة هو التايل
ه ادعى اإلمامة وهو غري مؤهل هلا؛ مما اضطره إىل اللجـوء للسـلطة احلاكمـة    إن: أوالً

  .ولكن خاب سعيه يف ذلك ،للتمهيد هلذا األمر
  .ألمرره عندما جاء إليه يف هذا ا ن خاقانب اهللا بن حيىي الوزير عبيد لذا جند أنّ

  : حيث قال له، وننقل ما قاله الوزير ابن خاقان
                                                           

  .٣٢٠ص ،كمال الدين ومتام النعمة )١(
  .٣٣٦ص ،٢ج ،اإلرشاد) ٢(
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هم عن ذلك لريد أئمة وأخاك أنّ أباكد سيفه يف الذين زعموا ان جرالسلط، أمحق يا«
السـلطان   إىلفال حاجة لك  إماماً وأخيك أبيككنت عند شيعة فإن ، له ذلك يتهيأفلم 

  .)١(» ...ن مل تكن عندهم ذه املرتلة مل تنلها بناإو، لريتبك مراتبهم وال غري السلطان
ولكـن أيضـاً   ، األموال ليصل إىل مآربه اخلبيثـة  ومل يكتف جعفر بذلك؛ بل استخدم

عشـرين  (بــ   فحمل للسلطة احلاكمة آنذاك أمواالً طائلـة تقـدر  ، يوفّق يف هذا املسعى مل
 الـوزير  جواب بنحوفکان جواا ، ومرتلته أخيهعل له مرتبة أن جت امنه طالباً) دينار ألف

   .)٢(ابن خاقان
ومـن مثّ  ، املرياث اليت تركها أخيه بـال وجـه حـق   األموال و تركة وكذلك ادعى: ثانياً

  . السلطة احلاكمةمن  حيازته هلا بإذن
خذ تركته وسعى إىل السلطان يف حبس أ أخوهى تولّ«: قال ابن شهر آشوب يف مناقبه

 ف كـلّ وجرى علـى املخلّـ   ،ع على الشيعة يف انتظارهم ولدهوشن 7حممد واري أيبج
  .)٣(»ابالكذّ :وهمنه ولقب وائ، وبرفلم يقبله أحد ،مقامهواجتهد جعفر يف املقام ، بالء

هلـم بـوالدة اإلمـام     اإليعـاز الدولة من خالل  إىل 7العسكري أخيه سر إفشاء: ثالثاً
، [سلسـلة مـن املطـاردات واالعتقـاالت لعيـال اإلمـام       بـدأت ومن هنا ، [املهدي

  .عليهنوا من العثور يتمكّ ومل
وهـذا   ،عنـد اإلماميـة   »الكـذّاب « ءت تسميته بــ إذن هذا هو حال جعفر؛ لذا جا

كما صور  ،مل خيلّف أو مل يولد له ولد 7ال يدلّ على أنّ اإلمام العسكري ،بطبيعة احلال
  .وادعى الدكتور ذلك

  . [تواتر األحاديث بوالدة املهدي: الوجه اخلامس
 »الثقلني«كحديث  »سطورية اإلمام املهديأُ«إنّ األحاديث اليت تقدم ذكرها يف شبهة 

                                                           
  .٥٠٦و  ٥٠٥صص ،١ج ،الكايف )١(
  .٥٢٤ص ،٣ج ،ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب )٢(
  .املصدر نفسه) ٣(
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البيعة «وحديث  »عدم خلو األرض من قائم هللا حبجة«وحديث  »االثين عشر«وحديث 
، فهـي بـالقطع والـيقني مسـتلزمة لوالدتـه     ، واليت دلّت على اسـتمرار وجـوده   »لإلمام

وكذلك مـا تـواتر   ، وكذلك ما ورد من تطبيق هلذه األحاديث من مصادر احلديث السنية
، وكونه من قريش ومن أهل البيت، من ولد الـنيب، ومـن ولـد علـي     من أحاديث اهلوية
  : 9عن رسول اهللا، عن جماهد التابعي املشهوركما روي  ،:وفاطمة واحلسني

»وصيةتتلوه تسعة ، احلسن واحلسني: وبعده سبطاي، طالب أيببن  ي عليمـن   أئم
 فإذا، فابنه حممد ليمضى ع فإذا، مضى احلسني فابنه علي إذا :9قال ...صلب احلسني

، مضى موسى فابنـه علـي   فإذا، مضى جعفر فابنه موسى فإذا، مضى حممد فابنه جعفر
، فابنه احلسـن  مضى علي فإذا، مضى حممد فابنه علي فإذا، فابنه حممد مضى علي فإذا
وغريهـا مـن    .)١(»فهـؤالء اثنـا عشـر   ، ة حممـد املهـدي  مضى احلسن فابنـه احلجـ   فإذا

  . وقد تقدم ذكرها ،يثاألحاد
وكونه من ولد اإلمام  [وسوف نتناول اعتراف مجلة كبرية من العلماء ممن قالوا بوالدته

لذا سـنذكر الـذين   ، والسيما ممن له خربة واطّالع يف علم األنساب، 7احلسن العسكري
  .هوكذلك نذكر بشكل عام من قال بوالدت، دونوا هذه احلقيقة واعترفوا ا يف صحفهم

وكذلك ننقل الروايات واألحاديث من طرق الشيعة من خـالل الشـهادات والوثـائق    
ألنها من صلب عقيدم؛ ؛ ومع وضوح هذا األمر عند اإلمامية، [اليت تثبت لنا والدته

  .ولكن لتشكيكهم يف روايام يف هذا األمر سنضطر لنقلها

ë‚ã¹]<Ý^Úý]<ì�÷çe<h^ŠÞù]<ð^Û×Â<Í]�Â]]< <

دء إليك عبارة الدكتور القفاري اليت نفى فيها تصريح علماء األنسـاب بـوالدة   يف الب
وقـد ذكـر أهـل    « :»نقد عقيـدة الغيبـة  «يف فصل  ١٠٩١قال يف ص، [االمام املهدي

                                                           
  .٢٨٢ص ،٣ج ،ةاملودينابيع  ؛١٣٣ص ،٢ج ،فرائد السمطني) ١(
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  . »احلسن بن علي مل يكن له نسل وال عقب العلم باألنساب والتواريخ أنّ
لـة مـن علمـاء هـذا الفـن مـن       فقد ذهب مج، إنّ هذا الكالم افتراء بال دليل: نقول

فهـم األدرى واألعلـم بشـجرة األنسـاب،     ، [الفريقني إىل القول بوالدة اإلمام املهدي
  :  وهم کما يلي ،وقوهلم يورث االطمئنان بالصدق، فيكون حجة بال نزاع يف ذلك

  : نصر البخاريـ الشيخ أبو ١
د بن سليمان بـن أبـان   نصر سهل بن عبد اهللا بن داو وابة الشهري الشيخ أبلنسوهو ا

 ) ه٣٤١(سـنة   اًيـ والذي كان ح »الرابع اهلجري«من أعالم القرن  ،بن عبد اهللا البخاري
  .[فهو قريب من عصر غيبة اإلمام املهدي

 احلسـن بـن علـي    7بن حممـد النقـي   وولد علي«: )ةالسلسلة العلوي سر(قال يف 
، ثالثـني ومـائتني  وسـنة إحـدى    وولـد ، »رحيانـة «ة تدعى ولد نوبي مأُمن  7العسكري

وهو ابن تسع وعشرين سنة، ني ومائتني بسامراءوقبض سنة ست ...النقي بن  وولد على
 اإلماميةية تسم وإنما، ابجعفر الكذّ اإلماميةيه وهو الذي تسم ،جعفراً 7يحممد التق
7عائه مرياث أخيه احلسنبذلك الد ١(»نسبهال طعن يف ، [ةدون ابنه القائم احلج(.   

 ،املشهور ابةالنس، العمري العلوي حممداحلسن بن  ود الشريف جنم الدين أبالسيـ ٢
ومـات أبـو   «: قـال  ،»ادي يف أنسـاب الطـالبيني  « هيف كتاب) القرن اخلامس(من أعالم 

وامـتحن  .. ة أصـحابه وثقـات أهلـه   معلوم عنـد خاصـ   3وولده من نرجس 7حممد
  .)٢(»س بغيبتهة الناكافّ بل، املؤمنون

الشجرة املباركة «يف كتابه  ) ه٦٠٦ت (فخر الدين حممد بن عمر الرازي الشافعي  ـ٣
قال ،»ةيف أنساب الطالبي :»أ: فله ابنان وبنتان [ا احلسن العسكري اإلمامأما االبنـان  م

  .)٣(»... والثاين موسى درج يف حياة أبيه، صاحب الزمان: فأحدمها
                                                           

)١( سر ٤١و  ٤٠صص ،أبو نصر البخاري، ةالسلسلة العلوي.  
)٢( دي يف أنساب الطالبينيا ،علي ١٣٠ص ،د العلوي العمريبن حمم.  
  .٧٩ و ٧٨ص، صالفخر الرازي، الشجرة املباركة )٣(
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عمـدة الطالـب يف   « كتابـه  يف ) ه٨٢٨ت ( ىواملتوفّ دين احلسينابن عنبة مجال ال ـ٤
كـان مـن الزهـد     7اإلمام أبو حممـد احلسـن العسـكري   «: قال ،»أنساب آل أيب طالب

ثـاين عشـر    ،صـلوات اهللا عليـه   املهـدي لد اإلمام حممد اوهو و ،والعلم على أمر عظيم
األئمأُمن ، وهو القائم املنتظر عندهم، ةة عند اإلماميواسـم أخيـه   ، نـرجس  ولد امسها م

  .)١(»سنعائه اإلمامة بعد أخيه احلاب الدب بالكذّأبو عبد اهللا جعفر امللقّ
صحاح األخبار يف «يف كتابه  :) ه٨٨٥ت ( سراج الدين الرفاعي حممدـ أبو املعايل   ٥

: دمخسـة أوال ) اإلمام اهلـادي  :أي(وكان له « :حيث قال »نسب السادة الفاطمية األخيار
فاحلسـن العسـكري أعقـب    ، اإلمام احلسن العسكري واحلسني وحممد وجعفر وعائشة

  .)٢(»...[صاحب السرداب احلجة املنتظر، ويلّ اهللا اإلمام حممد املهدي
سبائك الذهب يف معرفـة قبائـل   «يف كتابه  :) ه١٢٤٦ت (أمني السويدي  حممد ـ ٦

وكـان مربـوع   ، وفاة أبيـه مخـس سـنني   وكان عمره عند : حممد املهدي«: قال ،»العرب
  .)٣(»صبيح اجلبهة، أقىن األنف، حسن الوجه والشعر، القامة

ë‚ã¹]<Ý^Úý]<ì�÷çe<íflßŠÖ]<ð^Û×Â<Í]�Â]]< <

وهم ما بني ذاكـر   ،[اعترف مجلة كبرية من علماء أهل السنة بوالدة اإلمام املهدي
 ه ناقل لرأي الشيعة ـ ولكنقت نفسه مل جندهم يذكرون لنـا مـىت   نا يف الولوالدته، زاعم أن

مع أنّ السرية املعروفة عنـدهم هـي أن تـذكر الوفيـات      ؟[وكيف توفّي اإلمام املهدي
وهذا دأم يف مثل هـذه املـوارد، وهـذا    ، أو من تذكر سريته عندهم، لكلّ من يترجم له

                                                           
  . ١٩٩ص ،ابن عنبة، عمدة الطالب )١(
، ١ج ،نقـالً عـن شـرح إحقـاق احلـق      .٥٦ و ٥٥صص ،ة األخيارميصحاح األخبار يف نسب السادة الفاط) ٢(

  .٦٢٣ص
 ،٢٩ج ،نقالً عن شرح إحقاق احلق .٣٤٦ص ،د أمني السويديحمم، سبائك الذهب يف معرفة قبائل العرب )٣(

  .١١٦ص 
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سهم عن وليتهم سألوا أنف! ولكننا جند أنّ الصمت يلف هذه املسألة ،)١(واضح وبديهي
إما أن يذعنوا ويعترفوا مبا تقول به الشيعة مـن  : إذن فيدور حاهلم بني أمرين! هذا السر؟

أو أن يعطوا للقارئ املربر املوضوعي والعقالئي هلذا السكوت ـ ومنهم مـن   ، [غيبته
  .هو موافق مبا تقول به اإلمامية االثنا عشرية

وهذا كاف يف رفع هـذا  ، والدته يف اجلملة إنّ هناك اتفاقاً على: وعليه نستطيع القول
  .اإلشكال

أن ذكر مجلة من علماء السنة الـذين  بعد  »إسالمنا«يف كتابه  مصطفى الرافعييقول 
 ء الذين ذاع صيتهم ويذكرون بكلّة األجالّوكثري غريهم من علماء السن«: قالوا بوالدته

ة ام لذكرهم يقولون مبقولة اإلماميـ سع املقن ال يتوكثري غريهم مم هؤالء ،إعجاب وتقدير
وال جيدون يف مقولتهم هذه ما .. .ه حياملهدي هو حممد بن احلسن العسكري وأن من أنّ

كاليت أجراها ، مور اخلارقة للعادةُألة إذا اعتربت حياة املهدي من اوخباص، يناهض العقل
املسـيح واخلضـر مـن     وذلك كحيـاة ، اهللا معجزة لبعض أنبيائه أو كرامة لبعض أوليائه

   .)٢(»األتقياء، وإبليس والدجال من األشقياء
مائـة   »املهـدي املنتظـر يف ـج البالغـة    «وقد ذكر الشيخ مهدي فقيه إمياين يف كتابه 

وحنـن  ، من علماء أهل السنة الذين قالوا بوالدته مكتفياً بـذكر األمسـاء واملصـادر   اثنني و
حميلني القارئ الكرمي مراجعة الكتـاب  ، همنكتفي بذكر بعضهم مع ذكر مضمون كالم

  .املذكور
  : لذا سنذكر مجلة من هؤالء العلماء الذين صرحوا بوالدته، وهم كالتايل

                                                           
يـذكرون ابنـه القـائم     7عند ترمجتـهم لإلمـام احلسـن العسـكري     ،الذهيب والصفدي وغريهم يف حني أنّ) ١(

 ؟سـنة مـات   ومل يـذكروا لنـا يف أي  » ..ومل يعلم كيف مـات ، عدم«: ؛ ولكن يقولون هذه العبارة7هديامل
كما هو صـريح  ، هم ال يعلمون كيف ماتوكيف وأين ومىت؟ وهذه العبارة فيها اعتراف ضمين بوالدته؛ ألن

  .٧٠ص ،١٢ج ،الصفدي، الوايف بالوفيات؛ ١١٣ص ،١٩ج ،الذهيب، تاريخ اإلسالم :نظرأُ .عبارم
  .١٩٢ص: إسالمنا ،مصطفى الرافعي) ٢(
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يف حـوادث سـنة    »الكامـل يف التـاريخ  «يف كتابه ):  ه٦٣٠ت(ـ ابن األثري اجلزري ١
، االثين عشـر  وهو أحد األئمة، وفيها توفّي أبو حممد العلوي العسكري«: قال)  ه٢٦٠(

  .)١(»...وهو والد حممد الذي يعتقدونه املنتظر، على مذهب اإلمامية
اليواقيـت  «نقـالً عـن الشـعراين يف كتابـه      :) ه٦٣٨ت (حميي الدين بـن العـريب    ـ٢

  :قال »واجلواهر
»  ني وثالمثائـة مـن الفتوحـات   وعبارة الشيخ حميي الدين يف الباب السـادس والسـت :

 جـوراً  األرضمتتلـئ  ى ولكـن ال خيـرج حتـ   ، [من خروج املهـدي  ه البدنأواعلموا 
يوم واحد طول اللّه تعاىل ذلـك   الّإولو مل يكن من الدنيا ، وعدالً ها قسطاًفيمأل، اًوظلم

من ولد فاطمة 9وهو من عترة رسول اهللا، ى يلي ذلك اخلليفةاليوم حت ،ه احلسني وجد
ووالده حسن العسكري، طالب بن أيب بن علي ٢(»النقي ابن اإلمام علي(.  

، وهذه العبارة اليت نقلها الشعراين عن ابن العريب قد حـذفت مـن النسـخ املطبوعـة    
لذا أدرج الشيخ مهـدي فقيـه إميـاين نسـخة مصـورة مـن        ،وهذا خالف األمانة العلمية

 وهذا إن دلّ فهو يشري إىل ،»املهدي عند أهل السنة«الفصل املتعلّق باملوضوع يف كتابه 
  . لذا جند أنّ النصوص تارةً تقطّع وتارةً حتذف، [حقيقة والدة اإلمام املهدي

مطالـب السـؤول   «يف كتابه  )٣() ه٦٥٢ت (ـ كمال الدين حممد بن طلحة الشافعي ٣
حممد بن احلسن اخلالص بن علي املتوكّل بن حممد القانع «: قال ،»يف مناقب آل الرسول

م بن جعفر الصادق بـن حممـد البـاقر بـن علـي زيـن       بن علي الرضا بن موسى الكاظ
املهدي احلجـة  ، العابدين بن احلسني الزكي بن علي املرتضى أمري املؤمنني بن أيب طالب

                                                           
   .٢٧٤ص ،٧ج: الكامل يف التاريخ) ١(
   .١٤٣ص ،٢ج: اليواقيت واجلواهر ،الشعراين) ٢(
د بـن حسـن القرشـي    د بن طلحة بن حممـ مة األوحد كمال الدين أبو سامل حممعالّال« :ترجم له الذهيب قائالً) ٣(

سـري أعـالم    .»صـوله أُوبـرع يف املـذهب و  ، ئةااثنتني ومثانني ومخسـم  ولد سنة، العدوي النصييب الشافعي
  .٢٩٣ص ،٢٣ج ،النبالء
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   :مثّ ذكر أبياتاً رائعة من الشعر. اخللف الصاحل املنتظر عليهم السالم ورمحة اهللا وبركاته
  ج احلــق وأتــاه ســجاياههــداه منــه    فهــذا اخللــف احلجــة قــد أيــده اهللا
  هتاه حلـى فضـل عظـيم فـتحالّ    آو    وأعلى يف ذرى العليا بالتأييد مرقاه وقد

ــوالً  ــول اهللا ق ــال رس ــاه ق ــد روين   قـال إذا أدرك معنـاه   اوذو العلم مبـ     ق
  اهوقد أبداه بالنسبة والوصـف ومسـ      اهاألخبار يف املهدي جاءت مبسـم ترى 

فأما مولده فبسر من رأى يف ثالث وعشرين رمضان سنة مثان «: مثّ قال، إىل آخر أبياته
  .)١(»ومخسني ومائتني للهجرة

   :)٢() ه٦٥٤ت (ـ سبط ابن اجلوزي احلنفي ٤
  :قال، فصل يف ذكر احلجة املهدي »تذكرة اخلواص«يف كتابه 

هو حممد بن احلسن بن علي بن حممد بن علي بن موسى الرضا بن جعفر بن حممد «
وكنيته أبو عبد اهللا وأبو القاسم، وهو اخللف ، لي بن احلسني بن علي بن أيب طالببن ع

  .)٣(»...وهو آخر األئمة ،والتايل، القائم املنتظر، احلجة صاحب الزمان
   :)٤() ه٦٥٨ت (ـ حممد بن يوسف بن حممد الكنجي الشافعي ٥

ى، يف البيت الذي دفن فيه ودفن يف داره بسر من رأ«: قال ،»كفاية الطالب«يف كتابه 
                                                           

   .١٥٢ص  ،٢ج ،مطالب السؤول يف مناقب آل الرسول) ١(
  يوسف بن فرغلي بن عبـد اهللا البغـدادي سـبط احلـافظ أيب الفـرج ابـن اجلـوزي احلنبلـي        «: قال اللكنوي) ٢(

  وكـان عاملـاً فقيهـاً    ،اًصـار حنفيـ   مثّ ...اًوكـان بتربيتـه حنبليـ   ، ن اجلوزيه ابمُأل هه وبرع ومسع من جدتفقّ
، اللكنـوي  د بن احلسـني حمم، ةة يف تراجم احلنفيالفوائد البهي .»فارساً يف البحث مفرطاً يف الذكاء ...واعظاً

  .٢٣ص
)٣ (٣٢٥ص ،تذكرة اخلواص.   
ورحـل  ، ومسع الكثري، عين باحلديث. نزيل دمشق، كنجيالفخر ال. دد بن يوسف بن حممحمم«: قال الذهيب )٤(

  . ٣٦٩، ص ٤٨تاريخ اإلسالم، ج . »ثاًحمد وكان فقيهاً ..وحصل
  ،٥الــوايف بالوفيــات، ج  .»ثاًحمــد كــان إمامــاً ،وحصــل عــين باحلــديث ومســع ورحــل« :وقــال الصــفدي

  . ١٦٦ص 
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   .)١(».. أبوه، وخلّف ابنه، وهو اإلمام املنتظر صلوات اهللا
يف البـاب اخلـامس    »البيان يف أخبـار صـاحب الزمـان   «ويف كتابه اآلخر الذي أمساه 

وال امتناع يف «: والعشرين يف الداللة على كون املهدي حياً باقياً منذ غيبته إىل اآلن، قال
وبقـاء الـدجال وإبلـيس    ، قاء عيسى وإلياس واخلضر من أولياء اهللا تعـاىل بقائه بدليل ب

   .)٢(»...امللعونني من أعداء اهللا تعاىل
احلجـة  «حتـت عنـوان    »وفيات األعيـان « كتابه يف :)٣() ه٦٨١ت : (ـ ابن خلّكان  ٦

اد أبو القاسم حممد بن احلسن العسكري بن علي اهلادي بن حممد اجلـو «: قال، »املنتظر
وهـو  ، املعروف باحلجـة ، ثاين عشر األئمة االثين عشر على اعتقاد اإلمامية، املذكور قبله

كانت والدته يـوم اجلمعـة منتصـف    .. الذي تزعم الشيعة أنه املنتظر، والقائم، واملهدي
   .)٤(»كان عمره مخس سنني ...وملّا توفّي أبوه، شعبان سنة مخس ومخسني ومائتني

ذكر عدة روايات يف  »فرائد السمطني«يف كتابه  :)٥() ه٧٢٢ت (فعي ـ اجلويين الشا٧
كمـا جنـد ذلـك    ، ونص على أنّ املهدي هو احلجة القائم املنتظـر ، عدد األئمة وأمسائهم

وأنّ  ،حيث ذكر األئمـة االثـين عشـر واحـداً واحـداً     ، واضحاً عند ذكره حلديث اللوح
  .)٦(العسكرياملهدي املنتظر بن احلسن ، آخرهم القائم

اإلمام  ،يا دعبل«: قال، 7وأخرج كذلك بسنده إىل دعبل اخلزاعي عن اإلمام الرضا
وبعد احلسن ابنه احلجة ، وبعد علي ابنه احلسن، وبعد حممد ابنه علي، بعدي حممد ابين

                                                           
)١ (٣١٢ص ،7بن أيب طالب كفاية الطالب يف مناقب أمري املؤمنني علي.   
   .١٤٨ص ،البيان يف أخبار صاحب الزمان) ٢(
 ،٥١ج ،تاريخ اإلسالم .»..الع وافر احلرمةكثري االطّ ...نا عارفاً باملذهبكان فاضالً بارعاً متفن«: قال الذهيب )٣(

  .٦٦ و ٦٥صص
   .١٧٦ص ،٤ج ،وفيات األعيان )٤(
  .بكونـه اإلمـام األوحـد األكمـل، وكـان دينـاً       إنـه شـيخ الـذهيب، وصـفه الـذهيب     : تقدمت ترمجته، وقلنـا  )٥(

  .فراجع
  .١٤١ـ  ١٣٦ ص، ص٢ج، فرائد السمطني) ٦(
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  .)١(»...املطاع يف ظهوره، القائم املنتظر يف غيبته
املختصـر يف  «يف تارخيـه   :)٢() ه٧٣٢ت(علي ـ أبو الفداء عماد الدين إمساعيل بن   ٨

: قـال  ،) ه٢٥٤(عند ذكره لوفاة اإلمام احلسن العسكري يف أحداث سـنة   »تاريخ البشر
واملنتظر ثـاين  ، املنتظر صاحب السرداب حممداملذكور هو والد  7واحلسن العسكري«

ومخسـني   ومولـد املنتظـر سـنة مخـس    ، عشرهم، ويلقّب أيضاً القائم واملهدي واحلجـة 
   .)٣(»ومائتني

  ): ه٧٤٨ت (بن أمحد بن عثمان الذهيب  حممدـ مشس الدين ٩
وأمـا ابنـه   «: ، فقـال 7يف ترمجة اإلمام احلسن العسـكري  »تاريخ اإلسالم«يف كتابه 

، فولـد سـنة مثـان ومخسـني    ، حممد بن احلسن الذي يدعوه الرافضة القائم اخللف احلجة
   .)٤(» ...ومل يعلم كيف مات، مثّ عدم ،د أبيه سنتنيعاش بع، سنة ست ومخسني: وقيل

معراج الوصول إىل (يف كتابه ) ٥() ه٧٥٠ت(حممد بن يوسف الزرندي الشافعي  -١٠
وكان مولـده علـى   ... أبو القاسم حممد بن احلسن اإلمام«: قال) معرفة فضل آل الرسول

مـن   بسـر ، سني ومائتنيما نقلته الشيعة ليلة اجلمعة للنصف من شعبان سنة مخس ومخ
اهللا : وكـان نقـش خامتـه    ،ولد مأُ، نرجس بنت قيصر الروم: همأُو، رأى يف زمان املعتمد

                                                           
  .٣٣٧ص، ٢ج، فرائد السمطني )١(
طبقـات   .»وصـنف تقـومي البلـدان وتارخيـاً حسـناً     ، كان رجالً فاضالً نظم احلاوي يف الفقه«: قال السبكي) ٢(

 .٤٠٤و  ٤٠٣صص ،٩ج ،الشافعية الكربى

   .٤٥ص ،٢ج ،تصر يف أخبار البشراملخ) ٣(
  .) ه٢٦٠ـ  ٢٥١(حوادث سنة ، ١١٣ص ،١٩ج ،تاريخ اإلسالم )٤(
 ومخسـني  بضـع  سـنة  بشـرياز  ووفاتـه  ،٦٩٣ سـنة  مولـده  خوأر ،عاملـاً  كـان «: قال ابن حجـر العسـقالين  ) ٥(

 يفـولّ  شـرياز  إىل رحـل  مثّ، واحلـديث  الفقـه  يف سودر ،عديدة كتباً وصنف ،باملدينة أبيه بعد ...وسبعمائة
  .٥٠ص ،٦ج ،الكامنة لدررا .»وأربعني مثان أو سبع سنة مات ىحت ا القضاء

مـن  ، من العلماء باحلـديث ، فقيه حنفي، مشس الدين الزرندي، بن يوسف بن احلسن أمحد«: وقال الزركلي
 .»ى مـات قضاء ـا حتـ  فويل ال  ه٧٤٢ورحل إىل شرياز بعد سنة ، ى التدريس فيها بعد أبيهتولّ، أهل املدينة

 .١٥٢ص ،٧ج، الزركلي ،األعالم
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  .)١(»يتقو وعلي ،يتوحممد حج ،عصميت
عند ) الوايف بالوفيات(يف كتابه  :) ه٧٦٤ت ( ـ خليل بن أيبك الصفدي الشافعي١١

، حممد احلجة اخللف الذي تدعيه الرافضةوأما ابنه «: 7ترمجته لإلمام احلسن العسكري
 ،عـاش بعـد أبيـه سـنتني ومـات، عـدم      ، ست ومخسني: وقيل، فولد سنة مثان ومخسني

  .)٢(»...يعلم كيف مات ومل
عنـد  ) لسان امليـزان (يف كتابه  :) ه٨٥٢ت (ـ أمحد بن علي بن حجر العسقالين   ١٢

وهو احلـادي عشـر   ، قال له العسكريأخو احلسن الذي ي«: قال، ترمجته جلعفر الكذّاب
  .)٣(»...صاحب السرداب حممدمن األئمة اإلمامية ووالد 

الفصـول املهمـة يف   (يف كتابه  :) ه٨٥٥ت (ـ نور الدين علي بن الصباغ املالكي ١٣
ليلة ، ولد أبو القاسم حممد احلجة بن احلسن اخلالص بسر من رأى«: قال ،)معرفة األئمة

فهـو  ، وأمـا نسـبه أبـاً وأمـاً    ، عبان سنة مخس ومخسني ومـائتني للـهجرة  النصف من ش
      ـد اجلـواد بـن علـياهلادي بـن حمم ة بن احلسن اخلالص بن عليد احلجأبوالقاسم حمم
الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي زيـن العابـدين بـن    

وأما لقبه فاحلجـة واملهـدي   ... عليهم أمجعنياحلسني بن علي بن أيب طالب صلوات اهللا 
   .)٤( »...وأشهرها املهدي، واخللف الصاحل والقائم املنتظر وصاحب الزمان

  . )٥( ) ه٩٠٩ت بعد (ـ الفضل بن روزان  ١٤
تلـو   اًواحد :نظم أبياتاً شعرية رائعة يف فضل أهل البيت: )إبطال الباطل(يف كتابه 

وأنـه سـيمأل األرض   ، ملنتظر، وأنه من ساللة احلسـن العسـكري  مثّ ذكر القائم ا، اآلخر
  .كما سترى من هذا النظم الشعري، وبذلك فهو ينص على االثين عشر إماماً ،عدالً

                                                           
   .١٨١ص، الزرندي الشافعي، صول يف معرفة آل الرسولُألمعراج ا )١(
  .٧٠ص، ١٢ج ،الوايف بالوفيات )٢(
  .١١٩ص ،٢ج ،لسان امليزان )٣(
)٤( الفصول املهمةة يف معرفة األئم ،١١٠٤ص ،٢ج ،اغ املالكيابن الصب.   
 . ٧١ص ،٦ج ،الضوء الالمع .»فضل اهللا بن روزان اخلنجي األصل الشافعي الصويف«: قال السخاوي) ٥(
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   :ونعم ما قلت فيهم منظوماً«: قال
ــتىب   ــطفى ا ــى املص ــالم عل   س
ــة   ــتنا فاطمـ ــى سـ ــالم علـ   سـ
  ســـالم علـــى املســـك أنفاســـه
ــني  ــي احلس ــى األورع ــالم عل   س
  ســـالم علـــى ســـيد العابـــدين
  ســـالم علـــى البـــاقر املهتـــدي
ــتحن   ــاظم املم ــى الك ــالم عل   س
ــؤمتن  ــامن املـ ــى الثـ   ســـالم علـ
ــي  ــي التقـ ــى املتقـ ــالم علـ   سـ
  ســـالم علـــى األرحيـــي النقـــي
ــى الســيد العســكري    ســالم عل
ــر  ــائم املنتظـ   ســـالم علـــى القـ
  ســـيطلع كالشـــمس يف غاســـق
  تــرى ميــأل األرض مــن عدلــه   

 هــــــائــه وآبــــليـالم عـــس

  ســالم علــى الســيد املرتضــى    
  مـــن اختارهـــا اهللا خـــري النســـا
  علــى احلســن األملعــي الرضــا   
ــربال  ــمه كـ ــرى جسـ ــهيد يـ   شـ
  علـــي بـــن احلســـني اـــتىب   
ــدى    ــادق املقت ــى الص ــالم عل   س
  رضـــي الســـجايا إمـــامِ التقـــى
ــفيا  ــيد األصـ ــا سـ ــي الرضـ   علـ
ــى  ــب املرجتـــ ــد الطيـــ   حممـــ
ــورى  ــادي الـ ــرم هـ ــي املكـ   علـ

ــام جي ــفا  إمـ ــيش الصـ ــز جـ   هـ
ــم ال ــأيب القاس ــدى ع ــور اهل   رم ن

ــى   ــيفه املنتقـ ــن سـ ــه مـ   ينجيـ
ــوى  ــل اهل ــور أه ــت ج ــا ملئ   كم

  )١(»اـا تدوم السمـاره مــــصـوأن

 ،»األئمة االثنا عشـر «يف كتابه  )٢() ه٩٥٣ت(ـ حممد بن طولون الدمشقي احلنفي ١٥
د بن احلسـن بـن علـي    وهو أبو القاسم حمم، ابنه حممد بن احلسن: وثاين عشرهم«: قال

اهلادي بن حممد اجلواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصـادق بـن حممـد    
كانـت والدتـه يـوم    ... الباقر بن علي زين العابدين بن احلسني بن علـي بـن أيب طالـب   

                                                           
   .٢٩٩ص ،اليزدي احلائري علي ،نقالً عن كتاب إلزام الناصب) ١(
 ،٦ج ،األعـالم  .»هـا بـالعلم والعبـادة   كانت أوقاته معمورة كلّ ...مؤرخ عامل بالتراجم والفقه«: قال الزركلي) ٢(

 .٢٩١ص
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   .)١(»اجلمعة منتصف شعبان، سنة مخس ومخسني ومائتني
  ):  ه٩٦٦ت (ي الديار بكر حممدـ القاضي حسني بن ١٦

مـات احلسـن بـن علـي     ، ويف سنة ستني ومـائتني «: قال ،)تاريخ اخلميس(يف كتابه 
أحد األئمة االثين عشر الذين تعتقد الرافضة عصمتهم، وهـو  ، اجلواد بن الرضا العلوي

  .)٢(»والد منتظرهم حممد بن احلسن
  ):  ه٩٧٣ت (ـ عبد الوهاب بن أمحد الشعراين الشافعي ١٧

 يف بيان أنّ، ني من اجلزء الثاينيف املبحث اخلامس والست) اليواقيت واجلواهر(ابه يف كت
ا الشارع حق مجيع أشراط الساعة اليت أخربنا قال ،ها قبل قيام الساعةأن تقع كلّ البد :

تأخـذ يف ابتـداء    مثّ :ـ  إىل أن قـال  ـنزول عيسـى   مثّ ،الالدج مثّ ،وذلك خلروج املهدي«
وذلك االضـمحالل يكـون بدايتـه مـن     ، كما بدأ إىل أن يصري الدين غريباً االضمحالل

وهو مـن أوالد   ،ب خروج املهديفهناك يترقّ، مضي ثالثني سنة من القرن احلادي عشر
، ومولده ليلة النصف من شعبان سنة مخس ومخسـني ومـائتني  ، اإلمام احلسن العسكري

وهـو سـنة مثـان     ـ  مره إىل وقتنـا هـذا  فيكون ع ،وهو باق إىل أن جيتمع بعيسى بن مرمي
  .)٣(»سبعمائة وثالث سنني ـومخسني وتسعمائة 

: قـال  ،»الصواعق احملرقـة «يف كتابه  :) ه٩٧٤ت (ـ ابن حجر اهليتمي الشافعي   ١٨
وعمـره مثانيـة   ، ودفن عند أبيه وعمـه ، مات بسر من رأى... أبو حممد احلسن اخلالص«

وعمره ، ومل خيلّف غري ولده أيب القاسم حممد احلجة، يضاًإنه سم أ: ويقال. وعشرون سنة
ألنـه  : قيـل ، ويسمى القائم املنتظر، لكن آتاه اهللا فيها احلكمة، عند وفاة أبيه مخس سنني

   .)١(»ستر باملدينة، وغاب فلم يعرف أين ذهب
                                                           

)١( ١١٨ و ١١٧ص، صابن طولون، االثنا عشرة األئم.  
   .٣٤٣ص ،٢ج، القاضي حسني الديار بكري، تاريخ اخلميس )٢(
  .٢٩٢ص ،١ج ،املصدر نفسه) ٣(
   .٣١٤و  ٣١٣صص ،ابن حجر اهليتمي، الصواعق احملرقة )١(
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  : ) ه١٠١٤ت (ـ املالّ علي القاري  ١٩
وقد : قلت«: قال ،»االثين عشر من قريش«لى حديث معلّقاً ع »مرقاة املفاتيح«يف كتابه 

أعم من أن تكون هلم خالفـة  ، محل الشيعة االثين عشر على أنهم من أهل بيت النبوة متوالية
 ،فمحمـد البـاقر   ،فـزين العابـدين   ،فاحلسـني  ،فاحلسن ،فأوهلم علي ،حقيقية أو استحقاقاً

فحسـن   ،فعلـي النقـي   ،محمـد التقـي  ف ،فعلي الرضـا  ،فموسى الكاظم ،فجعفر الصادق
فصل «على ما ذكره زبدة األولياء خواجة حممد بارسا يف كتاب ، فمحمد املهدي ،العسكري

 »شـواهد النبـوة  «وتبعه موالنا نور الدين عبد الرمحن اجلـامي يف أواخـر    ،مفصلة »اخلطاب
حيث يظنـون  ، لروافضوفيه رد على ا ،وذكر فضائلهم ومناقبهم وكرامام ومقامام جمملة

  .)١(»بأهل السنة أنهم يبغضون أهل البيت باعتقادهم الفاسد وومههم الكاسد
  ):  ه١٠٨٩ت (ـ ابن العماد احلنبلي ٢٠

  ه٢٦٠سـنة   :أي: [وفيهـا «: قـال  ،»شذرات الذهب يف أخبار مـن ذهـب  «يف كتابه 
ظم بـن جعفـر   احلسن بن علي بن حممد اجلواد بن علي الرضا بـن موسـى الكـا   ] تويف

وهـو  ، أحد االثين عشر الذين تعتقد الرافضة فـيهم العصـمة   ،الصادق العلوي احلسيين
   .)٢(»والد املنتظر حممد صاحب السرداب

 »ينـابيع املـودة  «يف كتابه  :) ه١٢٩٤ت (ـ سليمان بن إبراهيم القندوزي احلنفي ٢١
فاخلرب املعلـوم احملقّـق عنـد    «: قال ،الباب التاسع والسبعون يف ذكر والدة القائم املهدي

الثقات أنّ والدة القائم كانت ليلة اخلامس عشر من شعبان، سنة مخس ومخسني ومائتني 
  . )٣( »يف بلدة سامراء

  ):  ه١٤١٠ت (ـ خري الدين الزركلي  ٢٢
، بن علـي اهلـادي   »اخلالص«حممد بن احلسن العسكري «: قال ،»األعالم«يف كتابه 

                                                           
  .٣٨٦٤ص ،٩ج ،القاري علي املالّ، مرقاة املفاتيح )١(
  .٢٩٠ص ،٢ج، العماد احلنبلي ابن، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )٢(
)٣( ٣٠٦، ص٣لذوي القرىب، ج ةينابيع املود.  
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، وهـو املعـروف عنـدهم باملهـدي    ، مة االثـين عشـر عنـد اإلماميـة    آخر األئ: أبوالقاسم
  .)١(»...وصاحب السرداب، ولد يف سامراء، واحلجة، واملنتظر، وصاحب الزمان

  : )معاصر(ناصر األلباين  حممدـ ٢٣
ملؤلّفه صـديق حسـن خـان     »على شرح الروضة النديةالرضية التعليقات «يف كتابه 

ومـن هـذا    =املـاتن قال «: قال ،»اعتبار الكفاءة يف النكاح بيان يف« فصل)  ه١٣٠٧ت(
وجعـل بنـات فاطمـة    ) ويغتفر برضا األعلى والـويلّ ( :ة من قولهالقبيل استثناء الفاطمي

نظـر  ا: مثّ يقـول  ... !!فيا عجباً ،لصلبه 9من بنات رسول اهللا وأعظم شرفاً أعلى قدراً
 مأُف؟ ن كنخري ودين م سوة القادة يف كلّأُو رة الطاهرة الذين هم قدوة السادةتهات العمأُ

نو بنت يزدجـرد بـن شـهريار بـن     بابن احلسني شهر أيب العترة اإلمام زين العابدين علي
اإلمـام موسـى    مأُو ـملـك الفـرس     ـبرويز بن هرمز بن نوشـريوان    شريويه بن خسرو

امسها  ،ولد أيضاً مأُسى الكاظم الرضا بن مو اإلمام علي مأُو، امسها محيدة ،ولد مأُالكاظم 
امسهـا   ،ولـد  مأُب باجلواد والتقـي  املذكور امللقّ بن حممد بن علي اإلمام علي مأُو، تكتم

امسها  ،ولد مأُب باهلادي والعسكري بن حممد امللقّ اإلمام علي مأُو، رحيانة: وقيل، خيزران
امسهـا   ،ولـد  مأُواخلـالص والعسـكري    ب بـالزكي امللقّ اإلمام حسن بن علي مأُو، مسانة

امسهـا   ،ولـد  مأُة والقـائم واملهـدي   ب باحلجـ اإلمام حممد بن حسـن امللقّـ   مأُو ،سوسن
مل يعـرج أحـد منـهم علـى      9ج يف أصحاب رسول اهللاوهكذا كان شأن التزو، نرجس

   .)٢(»الكفاءة يف النسب
واضـحة علـى والدة اإلمـام     ونكتفي بنقل هذا املقدار من األقوال الـيت فيهـا داللـة   

وننتقل إىل الروايات الشيعية الصحيحة الـيت صـرحت بـالوالدة، وكـذلك     ، [املهدي
  .الشهادات والوثائق اليت تدلّ على إثبات ذلك

                                                           
   .٨٠ص ،٦ج ،األعالم )١(
   .١٥١ص ،٢ج ،د ناصر األلباينحمم، ةعلى الروضة الندي ةلتعليقات الرضيا )٢(
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ة ووالدة اإلمـام  من الواضحات واملسلّمات عند مذهب اإلمامية االثين عشـرية إمامـ  
ا جند أنّ الدكتور القفاري يشكّك فيما ترويه وهذا ليس حمال للجدل؛ ولكنن، [املهدي
مدعياً أنّ كتب الشيعة ختلو من ذلـك؛ لـذا سنضـطر لنقـل بعـض الروايـات       ، الطائفة

  . الصحيحة والشواهد والوثائق اليت تدلّ على ذلك

  [م المهدييخبر بوالدة اإلما 7اإلمام الحسن العسكري

   :وىلالرواية اُأل
عـن  ، عن أمحد بن إسـحاق ، اربن حيىي العطّ حممدعن  ]بسند صحيح[روى الكليين 

فتأذن يل أن  ،جاللتك متنعين من مسألتك: 7قلت أليب حممد«: قال، أيب هاشم اجلعفري
فإن حدث : فقلت، »نعم« :هل لك ولد؟ فقال، دييا سي: قلت، »سل« :أسألك؟ فقال

  .)١(»باملدينة« :فأين أسأل عنه؟ قالبك حدث 
   :ترمجة السند

ار بن حيىي أبو جعفر العطّـ  حممد«: قال النجاشي، ثقة عني: ـ حممد بن حيىي العطّار١
وكـذلك أورد العالّمـة    .)٢(»كـثري احلـديث  ، عـني ، ثقة، شيخ أصحابنا يف زمانه، يالقم

  .)٣(نفس كالم النجاشي »خالصته«احللّي يف 
وكان « :»رجاله«قال النجاشي يف ، ثقة، هو ابن سعد األشعري: إسحاق ـ أمحد بن٢
دة أيب خاص١(»7حمم(.   

  . )٢(»ي ثقةقم، محد بن إسحاق بن سعد األشعريأ« :»رجاله«وقال الطوسي يف 
                                                           

  .٣٢٨ص ،١ج ،الكايف )١(
  .٣٥٣صالنجاشي،  نجاشي،رجال ال )٢(
  .٢٦٠ص، ياحللّ، خالصة األقوال )٣(
  .٩١ص ،رجال النجاشي )١(
  .٣٩٧ص ،رجال الطوسي )٢(
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، [ورأى صـاحب الزمـان  ، 7أيب حممـد  كان من خواص« :»الفهرست«وقال يف 
١(»يني ووافدهموهو شيخ القم(.  

  . عظيم املرتلة ،ثقة، هو داود بن القاسم يكنى أبا هاشم: هاشم اجلعفري ـ أبو٣
شـريف  ، :كان عظـيم املرتلـة عنـد األئمـة    «: قال النجاشي والطوسي يف رجاهلما

  .)٢(»ثقة ،القدر
  . إذن فالرواية يف غاية الصحة والوثاقة

بـوالدة   7لعسكريأما داللة الرواية فواضحة يف النص الصريح الذي خيرب به اإلمام ا
  . [ابنه املهدي

  :الرواية الثانية
بـن   علـي عـن  بسند صـحيح   »اإلرشاد«واملفيد يف  »الكايف«وروى الكليين أيضاً يف 

ه بسنتني خيربين من أيب حممد قبل مضي خرج إيلّ«: قال، بن بالل عن حممد بن علي، حممد
  .)٣(»ام خيربين باخللف من بعدهه بثالثة أيمن قبل مضي خرج إيلّ مثّ، باخللف من بعده
  : ترمجة السند

وهو مـن مشـايخ   ، حممد بندار بن بن عليالقاضي أبواحلسن  هو: ـ علي بن حممد١
 لقاضي أبو احلسـن علـي  ا« :)فهرسته(قال الشيخ منتجب الدين يف ، الكليين والصدوق

  . )١(»ثقة، فاضل ي،بن بندار بن حممد اهلومش
بـن بنـدار بـن حممـد اهلـومشي القاضـي        يعلـ «: »جامع الرواة«وقال األردبيلي يف 

  . )٢(»فاضل ثقة ،احلسن أبو
                                                           

  .٣٥٣ص ،رجال النجاشي) ١(
   .٣٧٥ص ،رجال الطوسي؛ ١٦٥ص املصدر نفسه،) ٢(
   .٣٤٨ص ،٢ج ،اإلرشاد؛ ٣٢٨ص ،١ج ،الكايف) ٣(
   .٣٠٩ص ،١٢ج ، اخلوئي،معجم رجال احلديث )١(
   .٥٦٠ص ،١ج، األردبيلي، جامع الرواة )٢(
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 بن علـي  حممد«: قائالً »رجاله«وثّقه الشيخ الطوسي يف : بن علي بن بالل حممدـ ٢
  . )١(»ثقة، بن بالل

من أصحاب أيب حممـد  ، بن بالل محد بن عليأ« :»اخلالصة«وقال العالّمة احللّي يف 
  . )٢(»ثقة، 7عسكريال

 أنّ :ص من مجيع مـا ذكرنـا  واملتلخ«: وثاقته قائالً »معجمه«ونقل السيد اخلوئي يف 
ية بناء على كفاية الوثاقة يف حج، فال مانع من العمل برواياته... الرجل كان ثقة مستقيماً

  . )٣(»كما هو الصحيح، الرواية
إلمام احلسـن العسـكري بـوالدة    وداللتها واضحة يف إخبار ا ،إذن فالرواية صحيحة

  . 8وإمامة اخللف من بعده
  : الرواية الثالثة

 ،ولـد  7لـد أليب حممـد  و: قال، 7روى الصدوق بسنده عن أيب الغنائم خادم اإلمام
داًفسمهـذا صـاحبكم مـن بعـدي     «: وقـال ، فعرضه على أصحابه يوم الثالـث ، اه حمم

 فإذا امتألت األرض جوراً، عناق باالنتظارإليه األ وهو القائم الذي متتد، وخليفيت عليكم
  . )٤(»وعدالً خرج فمألها قسطاً وظلماً

ومما تقدم من صحة الروايتني السابقتني نقطع بصحة هذه الرواية أيضاً؛ ألنها تعطـي  
  .بغض النظر عن السند، نفس مدلول ومضمون تلك الروايات

تؤكّد هذا املعىن، ولك أن تراجع  ،وهناك روايات مستفيضة ولعلّها تصل إىل التواتر
  .)١(»الكايف«كتاب 

                                                           
  .٤٠١ص ،رجال الطوسي) ١(
  .٢٤٢ص ،خالصة األقوال) ٢(
  .٣٣٥ -٣٣٢صص ،١٧ج ،معجم رجال احلديث) ٣(
  .٤٣١ص ومتام النعمة، كمال الدين )٤(
  .٣٢٨، ص ١الكايف، ج  )١(
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وغريها  ،)٢(»إكمال الدين ومتام النعمة«وكتاب . )١(للشيخ الطوسي »الغيبة«وكتاب 
  . واليت تدلّ على ما ندعيه، من الكتب يف هذا اال

ë‚ã¹]<Ý^Úý]<ì�÷çÖ<íéŠ£]<l]�^ã�Ö]]< <

  8ع أبيهشهادة من رآه من أصحابه ومن كان معه وم ـ ١

يهي شهادة مـن رآه   [ة وامللموسة اليت دلّت على والدتهإنّ من أوضح األدلّة احلس
  . من أصحابه، ومن كان معه ومع أبيه

وهذه الشهادات ال ميكن أن يتطرق إليها الشك؛ لصـحة متنـها بغـض النظـر عـن      
وكذلك عضدناها ، أسانيدها؛ ألنه قد تقدم ذكرنا للروايات الصحيحة الدالّة على والدته

إذن فـال  ، وكذلك كثرا وشـهرا وتعـدد طرقهـا   ، بأقوال أهل السنة اليت تصرح بذلك
  . حنتاج لتصحيح السند

  : ونذكر منهم
  : 7بن علي حممدحكيمة بنت ـ ١

، بـن القاسـم   حممـد موسى بن روى الكليين وتبعه املفيد، واللفظ لألول بسنده عن 
ها رأته ليلة مولده وبعـد  أن ـة أبيه  وهي عم ـ بن علي حممد تثتين حكيمة بنحد«: قال

  . )١(»ذلك
 بعـث إيلّ «: قالـت  ،7اجلـواد  حممدبنت اإلمام  وروى الصدوق بسنده عن حكيمة

ها ليلة فإن، ة اجعلي إفطارك هذه الليلة عندنايا عم«: فقال، 7حممد احلسن بن علي أبو
تـه يف  وهـو حج ، ةعاىل سيظهر يف هذه الليلة احلجاهللا تبارك وت فإنّ، النصف من شعبان

                                                           
   .٢٣٤الغيبة، الطوسي، ص  )١(
  . ٤٣١كمال الدين ومتام النعمة، ص  )٢(
   .٣٥١ص ،٢ج ،اإلرشاد؛ ٣٣١ص ،١ج ،الكايف) ١(
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 [ث عن والدة اإلمام املهـدي تتحد 7ة اإلمام العسكريحكيمة عم إنّ مثّ، »...أرضه
ابـين   إيلّ هلم«: 7حممدفصاح يب أبو ، فمتنظّ، فإذا أنا به نظيف ،ممته إيلّضف: وتقول
١(»...ةيا عم(.  
  : بن عثمان العمري حممدـ ٢

ثنا حـد «: قـال ، بـن احلسـن   حممدق يف إكمال الدين بسند صحيح عن روى الصدو
ي أسـألك سـؤال   إنـ : بن عثمـان العمـري   مدقلت حمل: قال، عبداهللا بن جعفر احلمريي

َو ( :جالله حني قال ه جلّإبراهيم رب sبَـ 
َ

ْم تُْؤِمْن قال
َ
 َو ل

َ
 أ

َ
َمْوv قال

ْ
يَْف تwُِْ ال

َ
ِرyِ ك

َ
رَبR أ

zِ لِكْن ِ
َْطمَ 
ْ
 رقبـة ولـه  ، نعـم : فأخربين عن صاحب هذا األمر هل رأيته؟ قـال ، )ِ}� قَل

  . )٢(»وأشار بيده إىل عنقه، مثل ذي
  : بن أيوب بن نوح حممدمعاوية بن حكيم و ـ ٣

بـن   حممـد و ،وب بن نـوح بن أي حممدو، معاوية بن حكيمروى الصدوق بسنده عن 
ا وكن ،وحنن يف مرتله 8احلسن بن علي مدحمعرض علينا أبو «: قالوا، عثمان العمري

قوا من أطيعوه وال تتفر، وخليفيت عليكم، هذا إمامكم من بعدي«: فقال، أربعني رجالً
فخرجنـا مـن   : قـالوا ، »كم ال ترونه بعد يومكم هـذا أما إن، بعدي يف أديانكم فتهلكوا

  . )١(»7حممدأبو  یى مضام قالئل حتأي فما مضت إالّ، عنده
  : أبو عمرو العمري ـ٤

قـد مضـى   : قلت أليب عمرو العمري«: قال، روى املفيد بسنده عن محدان القالنسي
وأشـار   ـف فـيكم مـن رقبتـه مثـل هـذه       ولكن قد خلّـ ، قد مضى: فقال يل، أبو حممد

  .)٢(»بيده
                                                           

  .٤٢٥ و ٤٢٤ص، صكمال الدين )١(
   .٤٣٥ص ،املصدر نفسه) ٢(
  .املصدر نفسه) ١(
   .٣٥٢و  ٣٥١ صص ،٢ج ،اإلرشاد) ٢(
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  : ـ أبو عبد اهللا بن صاحل٥
عن أيب عبد اهللا بـن  ، بن إبراهيم بن علي حممدعن  ،حممدبن  عن عليروى الكليين 

  .)١(»...ه رآه حبذاء احلجر والناس يتجاذبون عليهأن« :صاحل
  : يعقوب بن منقوش ـ٦

هو جالس و 7دخلت على أيب حممد احلسن بن علي: قال، الصدوق بسنده عنه روى
، »ارفع الستر«: ن صاحب هذا األمر؟ فقالم سيدي،] يا[: فقلت له ...ان يف الدارعلى دكّ
أبـيض   ،واضـح اجلـبني  ، له عشر أو مثـان أو حنـو ذلـك    يفخرج إلينا غالم مخاسفرفعته 
  .)٢(»...هذا صاحبكم«: قال يل مثّ، 7فجلس على فخذ أيب حممد ...ي املقلتنيدر، الوجه
  : بن فارس النيسابوري حممدإبراهيم بن  ـ٧

... لـي الـوايل عمـر بـن عـوف بقت     ا همملّ«: قال، فارس النيسابوري وأيضاً روى عن
خـوف عظـيم   غلب علي ،ـائي،  عـت أهلـي  فودوأحب ـد  وتوج7هـت إىل دار أيب حمم 

وكـان   ،يف جنبـه  جالسـاً  ا دخلت عليه رأيـت غالمـاً  فلم، وكنت أردت اهلرب، عهودُأل
يـا   :7فقلـت أليب حممـد  ... رت من نوره وضيائهفتحي، كالقمر ليلة البدر وجهه مضيئاً

هـو ابـين   « :فقال ـ  وقد أخربين مبا كان يف ضمرييـ  و؟من ه، جعلين اهللا فداك، ديسي
   .)١(»وخليفيت من بعدي

فـيمن  (فقد أفرد الشيخ الكليين بابـاً  ، وغريهم الكثري ممن رآه وتشرف بلقائه ورؤيته
وكـذلك   ،)٢(رواية تدلّ على مشاهدته من قبـل أصـحابه   ةوقد ذكر مخس عشر ،)7رآه

  . فراجع، رمحهم اهللا) ٤( والشيخ املفيد) ٣( الشيخ الصدوق
                                                           

   .٣٥٣و  ٣٥٢ صص ،٢ج ،اإلرشاد) ١(
   .٤٠٧ص ،كمال الدين و متام النعمة )٢(
  .٢٨١ص ،١٢ج، املريزا النوري، مستدرك الوسائل )١(
   .٣٢٩، ص ١أصول الکايف، ج ) ٢(
   .٤٤٣ و ٤٤٢ صص ،كمال الدين) ٣(
  .٣٥١ص ،٢ج ،اإلرشاد) ٤(
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  [إكثار العقائق عن اإلمام المهدي ـ٢

 7لعلّ واحدة من اإلجراءات اإلعالمية الـيت اتخـذها وسـلكها اإلمـام العسـكري     
فقد حدثتنا الروايـات  ، هي كثرة العقائق عن ولده ،[إلثبات والدة ولده القائم املهدي

  : هامن، عن حاالت اتخذها اإلمام جديرة بأن يلتفت هلا
فقـد أمـر   ، [كما كان لإلمـام املهـدي   :أـ إنه مل يعق عن أحد من مواليد األئمة

عشـرة آالف رطـل خبـز ومثلـه مـن      (وكيله عثمان بن سعيد ذه املهمة وكلّفه بشراء 
  . وفرقه على الفقراء) اللحم

اإلمـام   :أي[دا ولد السـي ملّ: قال، عن أيب جعفر العمريروى الشيخ الصدوق بسنده 
، فبعـث  »]عثمان بـن سـعيد   :أي[ابعثوا إىل أيب عمرو« :7حممدقال أبو ، []املهدي

 ...قهوعشرة آالف رطل حلم وفر، اشتر عشرة آالف رطل خبز« :فقال له، إليه فصار إليه
١(»عنه بكذا وكذا شاة وعق(.  

بتفريـق تلـك العقـائق فيهـا،      7ب ـ تنوع عدد األماكن اليت أمر اإلمام العسكري 
 حيـث بعـث  ، [التعدد فيه داللة إعالمية لإلخبار بوالدة ولده صـاحب الزمـان   وهذا

حممـد   هذه عن ابـين «: وكتب إليه بعد البسملة، إىل صاحبه إبراهيممن العقائق بأربعة 
  .)١(»ن وجدت من شيعتنامنها وأطعم م لْكُ، ياملهد

مام يف نفس الوقـت  وإالّ فاإل، وال خيفى أنّ هذا اإلخبار هو للثقات من أصحابه فقط
  . كان يأمر بكتمان أمره؛ خوفاً عليه من بطش السلطات احلاكمة

أن يوجه أنظـار اخلـواص مـن شـيعته إىل      7إذن ذه الظاهرة أراد اإلمام العسكري
وأنّ السلطات سـتوحي  ، ؛ ألنه كان يعلم مبا سيؤول األمر من بعده[والدة ابنه املهدي

ولذا جاء ذا اإلثبـات ليطمـئن شـيعته بـأنّ ولـده هـو       ، ولداًللناس بأنّ اإلمام مل خيلّف 
  .املهدي، وهو من يتولّى أمر اإلمامة من بعده

                                                           
  .٤٣١ص ،كمال الدين ومتام النعمة )١(
  .٢٨ص ،٥١ج ،حباراألنوار )١(
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  [رؤية الوكالء له ـ٣

ونـذكر مـا رواه   ، [رؤيـة الـوكالء لـه   ، وأيضاً من الشـهادات احلسـية الواضـحة   
  : حيث قال، الصدوق

: ومـن الكوفـة  . اروالعطّ، يلوالبال، حاجزو، العمري وابنه: ورآه من الوكالء ببغداد
  . العاصمي

  .بن إبراهيم بن مهزيار حممد: ومن أهل األهواز
أمحد بن إسحاق: ومن أهل قم.  

  .بن صاحل حممد: ومن أهل مهدان
واألسدي، البسامي: ومن أهل الري.  

  .القاسم بن العالء: ومن أهل آذربيجان
  .بن شاذان حممد: ومن أهل نيسابور

  بــن هــارون بــن حممــدو، وجعفــر بــن محــدان، بــن كشــمرد دحممــ: ومــن مهــدان
  . عمران

  .وأبو احلسن، وأمحد بن أخية، حسن بن هارون: ومن الدينور
  .ابن باذشالة: ومن إصفهان
  .زيدان: ومن الصيمرة

دو، احلسن بن النضر: ومن قمدبن  حممحمم ،دبن  و عليوأبـوه ، بن إسـحاق  حمم ،
  . واحلسن بن يعقوب

، وصـاحب احلصـاة  ، بن هارون حممدوأبو ، موسى وابنه القاسم بن: لريومن أهل ا
دبن  وعليدو، حممدبن  حمموأبو جعفر الرفاء، الكليين حمم .  

=وغريهم ممن ذكرهم الصدوق
)١(.   

                                                           
   .٤٤٣و  ٤٤٢صص، كمال الدين ومتام النعمة )١(
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  7تعامل السلطة العباسية بعد وفاة اإلمام العسكري ـ ٤

هو  7ؤملة بعد وفاة اإلمام العسكريومن األدلّة احلسية أيضاً اليت رافقت األحداث امل
فقام هذا ، ) ه٢٧٩ت(تصرف وحتري السلطة احلاكمة املتمثّلة باخلليفة املعتمد العباسي 

بتفتـيش داره وحـبس جواريـه واعتقـال      7اخلليفة مباشرة بعد وفاة اإلمام العسـكري 
  . حالئله

، حالئلـه  واعتقـال  7وسعى يف حبس جواري أيب حممـد «: =وقد تقدم قول املفيد
د ...ع على أصحابهوشنمـن  ، عظيمـة  بسبب ذلك كـلّ  7وجرى على خملفي أيب حمم

  .)١(»ومل يظفر السلطان منهم بطائل، اعتقال وحبس وديد وتصغري واستخفاف وذلّ
اخلليفة يؤمن بوجـود   أال يكشف عن أنّ ؟وعلی ماذا يدلّ هذا الفعل وهذا التصرف

وأنـه مـن ولـد فاطمـة،     ، حممدبوجود مهدي من آل أحاديث قد تواترت عن رسول اهللا 
قطعاً هذا الشعور وهذا اإلميان كان  !؟8ومن ذرية احلسني، ومن ولد احلسن العسكري

  .يراود خلجات وفكر املعتمد العباسي
فهـذه القضـية ممكـن أن     ،أما أن تكون احلجة هي املطالبة مبـرياث جعفـر الكـذّاب   

ريق الشرعي هلا ـ إن كان هناك حـق تدعيـه السـلطة ـ هـو       والط ،يكتفى ا يف القضاء
، أما أن تباشر السلطة بنفسها هـذا الفعـل  ، السيما يف مثل هذه القضايا، سلطة القضاء

فهذا يكشف عن أنّ هناك أمياناً مسـبقاً بوجـود   ، 7ومباشرة بعد وفاة اإلمام العسكري
 ثديـث السـابقة كحـدي   وهـذا مـا دلّـت عليـه األحا    ، خلف وعقب لإلمام العسـكري 

، وغريهـا  »من مات وليس يف عنقـه بيعـة  «وحديث  »االثين عشر«وحديث  »الثقلني«
لذا جاءت هذه اإلجراءات لتؤكّد هذا ، وهذه األحاديث مل تكن غائبة عن مسامع اخلليفة

مـن   7املعىن، ولكن شاءت القدرة والسنة اإلهلية أن حتفظ الوليد كما حفظـت موسـى  
  .قبله من فرعون

                                                           
   .٣٣٦ص ،٢ج ،اإلرشاد )١(
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  إذن مما تقدم مـن روايـات الفـريقني وأقـوال علمـائهم وشـهادة اإلمـام العسـكري        
كشـهادة مـن رآه مـن    ، وكذلك من خـالل الشـهادات احلسـية   ، [بوالدة ابنه املهدي

وكـذلك  ، وممن وقـف علـى معجزاتـه   ، ورؤية الوكالء له، وكثرة العقائق عنه ،أصحابه
كلّهـا شـهادات تـدلّنا وتثبـت لنـا والدتـه       ، مع هذا احلدث تصرف السلطات العباسية

  . [وإمامته

  7شبهة اضطراب أمر الشيعة بعد وفاة اإلمام العسكري

  : ١٠٠٤وأما قول القفاري ص 
، ألنهـم أصـبحوا بـال إمـام    ؛ وتفـرق مجعهـم  ، وبسبب ذلك اضطرب أمر الشيعة«

  . »...ألرضألنه هو احلجة على أهل ا؛ دين عندهم بدون إمام وال
   :اجلواب

هـل هـم االثنـا عشـرية اإلماميـة أم       ؟من هم الشيعة الذين اضطرب أمـرهم : نقول
وإن كـان  ، غريهم؟ فإن كان الثاين فاملفروض أنّ کالم القفاري مع اإلمامية االثين عشـرية 

 [األول فقد اتضح من جمموع حبثنا اتفاق الشيعة اإلمامية علـى والدة اإلمـام املهـدي   
، وعضدنا ذلك بأقوال مجلة كبرية من علماء أهل السنة الذين صـرحوا بوالدتـه  ، وإمامته

  !!وكيف أصبحوا بال إمام؟! فأين اضطراب الشيعة وتفرقهم؟
فهذا الكالم مل تنفرد فيه الشيعة فقط؛ ، إنّ األرض ال ختلو من حجة :أما قول اإلمامية

يف قـال  العسـقالين  نّ ابـن حجـر   إ :هنـاك  وقلنـا ، بل هذا احلـديث تقـدم الكـالم عنـه    
  ،ةاألرض ال ختلـو عـن قـائم هللا حبجـ     أنّ :األقـوال داللة للصحيح مـن  .. « :»الباري فتح«

  .)١(»واهللا أعلم
                                                           

  .٤٠ص، ١٦ج ،عمدة القاري ؛٣٥٩ص ،٦ج ،فتح الباري )١(
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، وحديث مشهور عند أهل العلـم . ..«: حيث قال ،وكذلك ابن القيم يقول بشهرته
  .)١(»عن اإلسناد لشهرته عندهم يستغين

خـرى تؤيـد   أُيث والقول بشهرا نتيجة ملا فهموه من أحاديث وتصحيح هذه األحاد
أماناً ألهـل األرض، وهـم القيمـون علـى هـذا       :هذه احلقيقة، وهي كون أهل البيت

  . الدين
وأهـل بـييت أمـان    ... « :9قال رسول اهللا: قال، عن جابرروى احلاكم يف مستدركه 

   .)٢(ومل خيرجاه اإلسنادح صحي، »ما يوعدون أتاهمفإذا ذهب أهل بييت  ،يتمُأل
  عـن اإلمـام   »فرائـد السـمطني  «عـن اجلـويين يف كتابـه     ،وأخرج القندوزي احلنفي

وحجـج اهللا   ،حنن أئمة املسلمني«: قال 7عن جده علي بن احلسني 7جعفر الصادق
  كمـا أنّ النجـوم أمـان    ،وحنـن أمـان ألهـل األرض    ،وقادة الغر احملجلـني  ،على العاملني
  وبنــا يــرتّل اهللا ،وبنــا ميســك الســماء أن تقــع علــى األرض إالّ بإذنــه ،اءألهــل الســم

وخترج بركـات األرض؛ ولـوال مـا علـى األرض منـا لسـاخت        ،وتنشر الرمحة ،الغيث
  .»بأهلها

أو  ،ومل ختل األرض منذ خلق اهللا األرض من حجة فيها؛ إما ظاهر مشـهور «: مثّ قال
ولـوال ذلـك    ،تقـوم السـاعة مـن حجـة فيهـا      وال ختلـو األرض إىل أن  ،غائب مسـتور 

  . )١(»اهللا يعبد مل
  .وهذا احلديث تشهد بصحته األحاديث املتقدمة

إنّ  :حيث قلنا هنـاك ، وكذلك تقدم الكالم عن حديث الثقلني املتواتر عند الفريقني
والتمسك ما عاصم عن الضالل، وهذا ، العترة ال ميكن أن تنفك وتفترق عن الكتاب

  .9زمه االستمرار والبقاء مع الكتاب إىل أن يردا على النيبال
                                                           

  .١٩٥ص ،٢ج، ةم اجلوزيابن قي، العاملني املوقعني عن رب إعالم )١(
  .٤٤٨ص ،٢ج ،املستدرك على الصحيحني )٢(
)١( ٣٦١و  ٣٦٠صص ،٣ج ؛٧٥ص ،١ج ،ةينابيع املود.   
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ة يف األرض من أهل بيت النيبيف كلّ زمان من حج يكون أمانـاً ألهـل   ، 9إذن البد
كما ينقل ذلك املتقي اهلندي ، وإالّ ماجت األرض بأهلها، األرض وال يفترق عن القرآن

  . )١(»اجت األرض بأهلهاإذا هلكوا م«: قال، عن ابن النجار) كرته(يف 

  ولداً خفياً 7نّ لإلمام الحسنأبطالن دعوى  شبهة

  . يف فصل نقد عقيدة الغيبة ١٠٩٤قال يف ص
»ى قال بعضهمحت :ولو جاز لنـا دعـوى أنّ  ، وجه فلم جنده ا قد طلبنا الولد بكلّإن 

اً جلاز مثل هذه الدعوى يف كلّللحسن ولداً خفي ن يقال يف وجلاز أ، ت من غري خلفمي
9النيب ه خلّأنجميء اخلرب بوفاة احلسن بال عقب كمجيء اخلـرب   ألنّ؛ اً رسوالًف ابناً نبي
  .»فالولد قد بطل ال حمالة، ف ولداً من صلبهمل خيلّ 9النيب بأنّ

  : هذه الشبهة باطلة من وجوه :اجلواب

Ùflæù]V<<ì�÷ç×Ö<íjfn¹]<”ç’ßÖ]<Ù^‘æ_<ÄŞÎ< <

: وذيـل الـنص هـو   ، الـنص ومل يـذكر ذيـل الكـالم كعادتـه      إنّ القفاري اقتطع مـن 
فالولد قد بطل ال حمالة، ولكن هناك حبل قائم قد صح يف سـرية لـه وسـتلد ذكـراً      ...«

فنحن يف الولد أصدق منكم؛ ألنه قد جيوز يف العقل والعادة والتعارف أن يكـون  ... إماماً
  .)١(»عد ذلك، ويصح نسبهللرجل ولد مستور، ال يعرف يف الظاهر، ويظهر ب

والعبارة واضحة يف أنّ هناك حبالً  ،إذن هناك تدليس وقطع للنصوص واضح و بين
والعرف والعادة ال تأىب عن أن يكون للرجل ولد ، [قائماً، وهو إشارة إىل اإلمام املهدي

  .مستور ال يعرف، مثّ يظهر وتصح نسبته إىل والده
                                                           

)١( ٣٤ص ،١٢ج ،الكرت العم.   
  .١٠٤صالنوخبيت،  ،فرق الشيعة )١(
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، نسأل من هم هؤالء البعض؟ فكان األوىل أن يعرفنا ـم  »حتى قال بعضهم« :قوله
فكالمنا هو حول مذهب اإلماميـة االثـين   ، فليس هناك من يقول بذلك يف كتب اإلمامية

عشرية ـ والنوخبيت واألشعري ـ ينقلون آراء الفرق اإلسالمية، وهي ال تعبـر بالضـرورة     
  . خفي ملن تتبع هذا األمروهذا غري ، عن رأي اإلمامية

فهـذه جمـرد   . أضف إىل ذلك أنّ معظم فرق الشيعة قد انقرضت وال يـذكر هلـا أثـر   
  . دعوى ال نعلم من هو قائلها من الشيعة

oÖ^nÖ]V<Ñ…^ËÖ]<ÄÚ<Œ^éÎ< <

 ه مل يكن له ولد 9إنّ النيبع ذلك إطالقـاً، وهـذا   ، قد علم بالقطع واليقني أنومل يد
وقـد  ، 7وأمـري املـؤمنني   9فقد أخرب بوالدته رسـول اهللا  [املهدي أما اإلمام، واضح

وأقوال مجلة كـبرية مـن علمـاء أهـل     ، تقدم ذكرنا للروايات الصحيحة الدالّة على ذلك
  . السنة قد ذكرت والدته بال ريب أو شك فيه

Äe]†Ö]V<₣ù]<Å^¶cæ<äiflçfÞæ<fl�ßÖ]<íÛ’Â<ïçÂ‚Ö]<å„â<á^éËßi<íflÚ< <

ابـن   9ه مل يكـن للـنيب  ا علمنا بأنـ فأم«: رداً على هذه الدعوى قال الشيخ الطوسي
ه ال خمافة ألنألظهره؛ ولو كان له ولد ، تهما علمناه ملا علمنا عصمته ونبوفإن، عاش بعده

ومثل ذلك . ه مل يكن له ابن عاش بعدهمة على أنبإمجاع اُأل وعلمنا أيضاً، عليه يف إظهاره
ويف ، كـان كـاحملجور عليـه    7احلسن نّأل؛ 7به يف ابن احلسن عي العلمال ميكن أن يد
الثاين عشـر هـو    ملا علم وانتشر من مذهبهم أنّ؛ وكان الولد خياف عليه، حكم احملبوس

من أهله كجعفر  وخاف أيضاً ،فهو مطلوب ال حمالة ،إلزالة الدول) لاملؤم( باألمرالقائم 
  .)١(»أخفاه ووقعت الشبهة يف والدتهفلذلك ، أخيه الذي طمع يف املرياث واألموال

                                                           
   .٧٨ص  ، الطوسي،الغيبة )١(
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وأنّ هنـاك  ، إذن مما تقرر من مجيع حبثنا ثبت أنّ ما تقوله الدكتور خال عن املصداقية
، وكذلك تقطيعه للنصوص الدالّة على والدته وإمامتـه وغيبتـه  ، خطأً واضحاً يف املنهج

والوثائق كلّها تـدلّ  والشهادات ، وهذا ما اعترفت به أحاديث الفريقني وأقوال علمائهم
على هذه احلقيقة اليت ال ميكن مبجرد إلقاء الشبهات وذرها يف عيون بصائر الضعفاء أن 

  . ووثّقته الروايات الصحيحة والصرحية، تزيل وتلغي ما حتدث به التأريخ
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  ة تطّلع الشيعة لقيام كيان سياسي مستقلّ عن دولة اإلسالمشبه

  : ١٠٠٩ص ،وقال يف فصل أسباب القول باملهدية بالغيبة
لع الشيعة إىل قيام كيـان سياسـي   تطّ ة والغيبة أيضاًمن أسباب القول باملهدي ولعلّ«

ا خابـت  ملّـ و، وهذا ما نلمسه يف اهتمامهم مبسألة اإلمامة، دولة اإلسالم عن هلم مستقلّ
 ،وغلبوا على أمرهم وانقلبوا صاغرين هربوا مـن الواقـع إىل اآلمـال واألحـالم    ، آماهلم

ون وأخـذوا يبثّـ  ، كمهرب نفسي ينقذون به أنفسهم من اإلحباط وشيعتهم من اليـأس 
 ولذلك فإنّ؛ األمر سيكون يف النهاية هلم وم بأنّومين، الرجاء واألمل يف نفوس أصحام

ملواجهـة عوامـل اليـأس وفقـدان     ؛ إمام ة والغيبة ينشط دعاته بعد وفاة كلّيالقول باملهد
  . »يةباإلضافة إىل حتقيق املكاسب املاد، األمل

  : ١٠٠٨ص ،وقال يف نفس الفصل
هنـاك   وأنّ، وراء دعوى غيبة اإلمام وانتظار رجعته الرغبة يف االستئثار باألموال وأنّ«

فإذا ، وتأخذ أمواهلم باسم أنهم نواب اإلمام، بالسذّج فئات منتفعة بدعوى التشيع تغرر
ويستمر دفع األموال إلـيهم باسـم   ، ما توفّي اإلمام أنكروا موته لتبقى األموال يف أيديهم

  .»ات النهب والسلبوهكذا تدور عملي ،مخس اإلمام الغائب
  : ١٠١١ص ،وقال يف نفس الفصل

صـول  أُة والغيبة ترجـع إىل  ة يف املهديثين عشريعقيدة اال ح يف هذه املسألة أنّرجأُو«
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يعة أكثرهم من الفرس، ةجموسية، فالشوسيم اعي أنّ   ، والفرس من أدياـوس تـدوا
وأنـه يف  ، أبشـاوثن : يقال لـه  ،من ولد بشتاسف بن راسف مهدياً باقياً هلم منتظراً حياً

  .»حصن عظيم من خراسان والصني
   :بيان الشبهة

عهـم  وغيبته هو تطلّ [ـ ادعى القفاري أنّ من أسباب قول الشيعة باإلمام املهدي١
  . لقيام كيان سياسي مستقلّ م منفصل عن دولة اإلسالم

، وهذا ما نلمسه يف اهتمامهم مبسألة اإلمامـة «: ـ مثّ يسوق الدليل على ذلك بقوله٢
  . »...ويدعي أنّ آماهلم خابت وغلبوا على أمرهم

فيدعون بعد وفاة ، الرجاء واألمل لكي يكون األمر هلم يف النهاية وا إىل بثّأا جلـ لذ٣
كلّ إمام أنه املهدي؛ ملواجهة فقدان األمل واليأس، وكذلك للحصول على األمـوال مـن   

  . خالل هذه الدعوى
فـإذا مـا تـوفّي    ، ـ وادعى أنّ من أسباب القول بالغيبة أيضاً هي االستئثار باألموال٤

ويستمر دفع األمـوال إلـيهم باسـم مخـس     ، لتبقى األموال يف أيديهم؛ مام أنكروا موتهاإل
  . اإلمام الغائب

صـوهلا جموسـية؛ ألنّ الشـيعة    أُـ مثّ يرجح الدكتور أنّ عقيدة الشيعة االثين عشـرية  ٥
ة يكـون أصـله   إذن فـالقول باملهدويـ  ، والفرس من أديام اوسـية  ،أكثرهم من الفرس

  . سيجمو
   :جواب الشبهة

ع الشيعة إىل قيام كيان تطلّ أيضاً )١(ة والغيبةمن أسباب القول باملهدي ولعلّ«: أما قوله
، »...وهذا ما نلمسه يف اهتمامهم مبسألة اإلمامـة ، دولة اإلسالم عن سياسي هلم مستقلّ

   :فجوابه
                                                           

وهو وجود مهدي مـن  ، الفكرة صل هذهألخل هو عدم إميانه وإنكاره إ ..ةمن أسباب القول باملهدي ولعلّ: قوله) ١(
فراجع، دناه يف اإلجابة عن الشبهات السابقةوهذا ما أكّ، 9دآل حمم.  
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ا الشيعة هي من املسائل املهمة يف اإلسالم؛ كوا تشكّل  إنّ مسألة اإلمامة اليت تقول
فهي الركيـزة األساسـية لفهـم اإلسـالم وجتسـيده      ، البنية العقائدية والفكرية والسياسية

واالثنا عشرية عندما اعتنقوا ـذه النظريـة واهتمـوا ـا كـان      ، صوله وأركانه وفروعهأُب
، :وأهـل بيتـه الطـاهرين    9املتمثّلـة بـالنيب األكـرم   ، دليلهم الكتاب والسنة الشريفة

فليست املسألة ذه السذاجة، وهي كوم يريدون بناء كيـان سياسـي هلـم؛ بـل األدلّـة      
أو حبسـب تعـبري السـيد    ، والنصوص هي اليت أخذت بأعناقهم للقول بنظريـة اإلمامـة  

  :حيث قال، »املراجعات«شرف الدين يف كتابه 
مل  ،ويف الفروع بغري املذاهب األربعـة  ،صول بغري املذهب األشعريُألدنا يف اتعب إنّ«

يكن لتحزبب أو تعص ،وال لعـدم عدالتـهم   ، ة تلك املذاهبوال للريب يف اجتهاد أئم
ة أخـذت بأعناقنـا إىل   ة الشـرعي لكن األدلّـ  ،وعمالً وأمانتهم ونزاهتهم وجاللتهم علماً

ة من أهل بيت النباألخذ مبذهب األئمومهـبط  ، وخمتلـف املالئكـة  ، وموضع الرسالة، ةو
، صـول الفقـه وقواعـده   أُو، فانقطعنا إليهم يف فـروع الـدين وعقائـده   ، الوحي والترتيل

ة علـى حكـم األدلّـ    نزوالً؛ وعلوم األخالق والسلوك واآلداب، ة والكتابومعارف السن
. عليه وآلـه وعلـيهم أمجعـني   صلى اهللا ، ني واملرسلنيد النبية سيبسن داًوتعب، والرباهني

ة القربـة هللا  نـا مـن حتصـيل نيـ    أو متكّ، ة من آل حممدة مبخالفة األئمولو مسحت لنا األدلّ
 تأكيداً؛ وقفونا إثرهم، سبحانه يف مقام العمل على مذهب غريهم لقصصنا أثر اجلمهور

، املـؤمن وجهتـه  ة تقطـع علـى   ة القطعيها األدلّلكن، لعرى اإلخاء وتوثيقاً، لعقد الوالء
  .)١(»وحتول بينه وبني ما يروم

، وهناك مئات النصوص من اآليات والروايات اليت تدلّ على إمامة األئمة االثين عشر
  عـدم خلـو األرض مـن   «وحـديث   ،»الـثقلني «فقد تقدم الكالم مفصالً حول حديث 

                                                           
  .١٦٠ص، د شرف الدينالسي، املراجعات )١(
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ــة ــائم هللا حبج ــريش «وحــديث ، »ق ــن ق ــين عشــر م ــن النصــوص،  »االث ــا م   وغريه
  . عفراج

وأماا مـن االخـتالف يف   ، تهاوباب حطّ، مةسفن جناة اُألفأئمتنا الذين ندين هلم هم 
  . تهمأُته يف وبقي، 9وثقل رسول اهللا، وأعالم هدايتها، الدين

و املتقـي اهلنـدي يف    »الزوائـد «وعنه اهليثمي يف  »املعجم الكبري«روى الطرباين يف 
مومها فـال تقـد   ،ي سـألت ذلـك هلمـا   إنـ .. « :9بسنده عن رسـول اهللا ، »كرت العمال«

  .)١(»هم أعلم منكمفإن ؛موهموال تعلّ ،تقصروا عنهما فتهلكوا وال ،فتهلكوا
وال تقصروا عنـهم  ، موهم فتهلكوافال تقد« :9ويف قوله«: اهليتمي قال ابن حجرو

راتـب  ل منـهم للم مـن تأهـ   دليل على أنّ »هم أعلم منكمفإن ؛موهموال تعلّ، فتهلكوا
العلية والوظائف الديني٢(»على غريه ماًة كان مقد(.  
.. . إنـي تـارك فـيكم   «: معلّقاً على حديث الـثقلني  »فيض القدير«يف  قال املناويو
مته حبسن معاملتهما وإيثار حقّهما أُبل تصريح بأنهما كتوأمني خلّفهما ووصى ، تلويح

  .)٣(»على أنفسهم واالستمساك ما يف الدين
هـذا اخلـرب يفهـم وجـود مـن      : قال الشريف: تنبيه«: مثّ نبه على قول الشريف، قال

، زمـن إىل قيـام السـاعة    ك به من أهل البيت والعترة الطاهرة يف كـلّ للتمس يكون أهالً
حته احلثّى يتوج فلـذلك كـانوا أمانـاً   ، الكتاب كذلك ك به كما أنّاملذكور إىل التمس 

  .)٤(»ذهب أهل األرضفإذا ذهبوا ، ألهل األرض
ترى أنه عليه الصالة والسالم قرم بكتاب  أال« :»شرح املقاصد«يف  وقال التفتازاين

ما منقذاً عـن الضـاللة  اهللا تعاىل يف كون التمس ـ  ، كالّك بالكتـاب إ وال معـىن للتمس 
                                                           

  .١٨٨ص ،١ج ،ال؛ كرت العم١٦٤ص ،٩ج ،جممع الزوائد؛ ٦٦ص ،٣ج ،املعجم الكبري) ١(
   .٤٩٣ص ،٢ج ،الصواعق احملرقة )٢(
  .٢٠ص ،٣ج، اوينامل، فيض القدير )٣(
   .املصدر نفسه) ٤(
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  .)١(»فكذا يف العترة، األخذ مبا فيه من العلم واهلداية
، هؤالء الـذين مـن تقـدمهم ومـن قصـر عنـهم هالـك        من هم: فلو سألنا القفاري

ومن هم الذين قرم اهللا بكتابه فكان التمسك  ؟وكذلك من يدعي أنّ غريهم أعلم منهم
ما منقذاً من الضاللة إىل قيام الساعة؟ ومن هم األمان ألهل األرض كما ينقل املن؟اوي 

  وعلى من تنطبق هذه األوصاف؟ 
الذين جعلوا عدالً للقرآن وجعـل التمسـك مـا     :بيته أليس هم العترة من أهل

فقـد أخـرج   ، وهذا ما أجابت عنه نفـس السـنة وأوضـحته    !جناة من الضالل واهلالك؟
 ]:9[ملّا نزلت هـذه اآليـة علـى الـنيب     «: قال، عن عمر بن أيب سلمة سننهالترمذي يف 


ُْذِهَب َقنُْكُم الرRْجَس (ِ ُ  إِن�ما يُِريُد اب�
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َ
، م سلمةأُيف بيت  )أ

  ،فجلّلـه بكسـاء  ، فجلّلهم بكساء، وعلـي خلـف ظهـره   ، فدعا فاطمة وحسناً وحسيناً
  : مثّ قال
: م سـلمة أُقالت ، »فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً، هؤالء أهل بييت، هماللّ«

: قال عنه األلبـاين ، )٢(»على مكانك، وأنت إىل خري أنت« :وأنا معهم يا رسول اهللا؟ قال
) ٤(»جـامع البيـان  «كـالطربي يف  ، وأخرجه غريه مـن احملـدثني والعلمـاء   ، )٣(»صحيح«

   .)٥(»مشكل اآلثار«والطحاوي يف 
وهم محلة ، 9إذن فأهل البيت سالم اهللا عليهم هم االمتداد الطبيعي للرسول األكرم

بعون من أمر اهللا أن يتمسك تباع أهل البيت وشيعتهم إنما يتوأ، لواء الشريعة اإلسالمية
اإلمـام الثـاين    - [وأما مسألة اإلمام املهدي، م، ويهتدى داهم، ويقتبس من نورهم

                                                           
  .٣٠٣ص ،٢ج ،شرح املقاصد )١(
   .٣٥١ص ،٥ج ،سنن الترمذي) ٢(
   .املصدر نفسه) ٣(
   .١٢، ص٢٢، جالطربيجامع البيان،  )٤(
   .٣٣٥ص ،٢ج ،شرح مشكل اآلثار) ٥(
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باإلضافة إىل ما أشرنا إليه آنفاً ـ فقد تقـدمت األحاديـث     ،عشر من أئمة العترة الطاهرة
، ا، وأيضاً اعتراف كبار علماء أهل السنة بوالدته وغيبتـه ومن قال ا وبصحته ،املتواترة

وكـذلك نقلنـا    ،وعطفنا البحث حول طرق الشيعة، وذكرنا أدلّتهم بأسـانيد صـحيحة  
  . الوثائق والشواهد اليت نفيتم صدورها من كتب الشيعة

كمـا  ، فأين اهلروب من الواقع؟ بل إنّ الواقع كلّ الواقع هو الذي فرض هذه احلقيقة
رنا إىل ذلك يف حديث االثين عشر الذي يکون مصداقه وتطبيقـه الوحيـد هـم أئمـة     أش

فهـو انعكـاس   ، فهذا احلديث ضبط قبل تكامل الواقـع اإلمـامي  ، الشيعة االثين عشرية
وجـاء   ،»اخللفاء بعـدي اثنـا عشـر    إنّ«: فقال، طق ا من ال ينطق عن هوىوحقيقة ن

ليكـون التطبيـق    ـباملهدي   وانتهاًء من اإلمام علي ابتداًءـ الواقع اإلمامي االثين عشري  
  . لذلك احلديث النبوي الشريف الوحيد املعقول

  -كمـا يـدعي الـدكتور    - إذن فاالهتمام مبسألة اإلمامـة جـاء هلـذا الغـرض ولـيس     
  ؛ بـل اإلسـالم  دولـة اإلسـالم   عـن  ع الشيعة إىل قيـام كيـان سياسـي هلـم مسـتقلّ     تطلّ

م مـن األحاديـث الدالّـة    بإمامتهم وخالفتهم مبقتضى ما تقـد وروحه هو القول  صميمه
  .على ذلك

  شبهة القول بالمهدية ينشط دعاته بعد وفاة كلّ إمام

؛ إمـام  ة والغيبـة ينشـط دعاتـه بعـد وفـاة كـلّ      القول باملهدي ولذلك فإنّ«: وأما قوله
  . »ةديباإلضافة إىل حتقيق املكاسب املا، ملواجهة عوامل اليأس وفقدان األمل

   :فجوابه
إنّ هذا الكالم افتراء وباطل؛ ألنّ الشيعة إنما تقول باملهديـة والغيبـة بعـد وفـاة اإلمـام      

 9فالشيعة اإلمامية تعتقد باملهدويـة مـن زمـن رسـول اهللا    ، حصراً 7احلسن العسكري
ه اإلمام عليوأكّدنا علـى ذلـك مـراراً وكـراراً ـ وذلـك للروايـات املتـواترة         -  7ووصي 
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طالـب     ـ بأنّ األئمة اثنا عشر، أوهلم علي بن أيب  :املصرحة ـ على لسان النيب وأهل بيته 
دون سـائر   7وهكذا تعتقد الشيعة بغيبته بعد وفـاة اإلمـام العسـكري   ، وآخرهم املهدي

وهنـاك مئـات   ، بسـنوات طويلـة   [وهذا األمر كان ثابتاً قبل والدة اإلمام املهدي، األئمة
  . ت يف هذا املضمار من الفريقنيلّفأُالكتب 

، وأما النصوص اليت دلّت على ذلك فکثرية، وقد تقدم بعضـها يف أحاديـث اهلويـة   
، :حيث ذکرت أنه من ولد رسول اهللا، ومن ولد علي وفاطمـة، ومـن ذريـة احلسـني    

ا وبعضـه . 7إنه من ولد احلسن العسكري :ونقلنا أيضاً أقوال علماء السنة الذين قالوا
وقد تقدم أيضاً وقد أجبنـا  ، وغيبته [تضمن تصريح اإلمام احلسن العسكري بوالدته

  .عن هذه الشبهة بالتفصيل فال نطيل

  شبهة سبب القول بالغيبة الرغبة في االستئثار باألموال

، وراء دعوى غيبة اإلمام وانتظار رجعته الرغبة يف االستئثار باألموال وأنّ«: وأما قوله
ويستمر دفع األموال إليهم باسم مخس اإلمـام   ...فئات منتفعة بدعوى التشيع هناك وأنّ

  . »ات النهب والسلبوهكذا تدور عملي ،الغائب
مل يقتصر القفاري باتهام الشيعة باالستئثار باألموال يف فصل الغيبة؛ بل جنـده  : فنقول

اخلـامس مـن الفصـل     ال سيما يف البـاب ، يكرر هذا الكالم يف أكثر من فصل من كتابه
ويف اـال االقتصـادي كـان    «: حيث قـال ، ويف خامتة كتابه »يف اال االقتصادي«األول 

ويف تدمري اقتصاد اُأل، ة أو اخلديعةأثرهم واضحاً يف أخذ أموال املسلمني بالقو  ـة بـأيم 
يعة أسباب رغبة شيوخ الش وكان ما يأخذونه من أموال باسم آل البيت من أهم، وسيلة

   .)١(»يف بقاء شذوذهم وخالفهم مع املسلمني
                                                           

   .١٥٥٢ص  ،٣ج ،صول مذهب الشيعةأُ) ١(
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لصقت بالشيعة بـال وجـه   أُإنّ اتهام الشيعة بكرت األموال ليس له ما يربره فهي مة 
عليها ، ؛ وذلك ألنّ تلك األموال هي من اخلمس حق ة اليت نصأو من الزكوات الشرعي

ن� ( :أما الكتاب فقوله تعالی، الكتاب والسنة الشريفة
َ
ٍء فَـأ ـن َ~ْ Rَما َغِنْمتُم م غ�

َ
 ك

ْ
ُموا

َ
َواْعل

ِبيِل  َمَساِكQِ َوابِْن الس�
ْ
َتَاَ� َوال

ْ

ُقْرَ� َوا

ْ
ي ال   .)٤١: األنفال( )ِبR ُ�َُسُه َولِلر�ُسوِل َوِ>ِ

وقد مضى ، 9سهم ذي القرىب ثابت بعد موت النيب نّإ« :»املغين«قال ابن قدامة يف 
 وثبـت أنّ ، وقد ذكـرهم اهللا تعـاىل يف كتابـه مـن ذوي السـهام     ، ذكر ذلك واخلالف فيه

سهم ذي القـرىب   9وضع رسول اهللا: قال ،جبري بن مطعمى فرو، كان يعطيهم 9النيب
رواه أبو داود . وذكر احلديث ،عبد مشس وترك بين نوفل وبين ،يف بين هاشم وبين املطلب

   .)٢(»فوجب القول به والعمل حبكمه ،وال تغيري ومل يأت لذلك نسخ

  البخاري يعترف بالخمس لإلمام

حيـث  ، الدليل علـى اخلمـس   »صحيحه«وأما السنة الشريفة فقد ذكر البخاري يف 
م ما قس ،بعض قرابته دون بعض ييعط هنأو لإلمام،اخلمس  ومن الدليل على أنّ«: قال

ثنا حـد ، ثنا عبد اهللا بـن يوسـف  حد ...خيرب هاشم من مخس املطلب وبين لبين 9النيب
نا أمشيت : قال، عن جبري بن مطعم، بعن ابن املسي، عن عقيل بن ابن شهاب، الليث

لـب وتركتنـا   أعطيت بـين املطّ ، يا رسول اهللا: فقلنا، 9وعثمان بن عفان إىل رسول اهللا
 يءب وبنو هاشم شـ لما بنو املطّإن« :9فقال رسول اهللا! ؟وحنن وهم منك مبرتلة واحدة

   .»)٣(»واحد
                                                           

اخلمس مقصور  وهل أنّ ،ةمنهما هلذه النظري ة توجيه كلّوكيفي ،سيأيت البحث حول اخلمس عند الفريقني) ١(
  من أرباح املكاسب؟ ايشمل غريه مطلق أنهعلى الغنائم أم 

   .٣٠٤ص ،٣ج، عبد اهللا بن قدامة، املغين )٢(
   .٥٦ص ،٤ج ،صحيح البخاري) ٣(
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فالبخاري يعترف أنّ اخلمس خمتص باإلمام، ويعطيه لبعض قرابتـه مـن بـين هاشـم     
ولكن من هو اإلمـام الـذي يعطـى هـذه     ، وبين عبد املطّلب حسب ما تقتضيه املصلحة

  . سيأيت بيانه... األموال
أتـرجم بـني   كنـت  : قـال ، عن أيب مجرة، ثنا شعبةحد« :»صحيحه«وأيضاً روى يف 

.. . »؟من الوفد« :فقال، 9وفد عبد القيس أتوا النيب إنّ: فقال، اس وبني الناسعب ابن
هل تدرون مـا  « :قال. وحده وجلّباهللا عز باإلميان ، أمرهمفأمرهم بأربع واهم عن أربع

 حممـداً  وأنّ ،اهللا شهادة أن ال إلـه إالّ « :قال ،ورسوله أعلم اهللا: قالوا »باهللا وحده؟ اإلميان
  .)١(»وتعطوا اخلمس من املغنم ،وصوم رمضان ،الزكاة وإيتاء ،قام الصالةإو، رسول اهللا

به بشكل عـام، ولـيس مقيـداً بالغنـائم، ومقتضـى       نما يفوزو: واملغنم يف اللغة هو
مل يطلب من بـين عبـد قـيس أن يـدفعوا مـا       9سياق هذا احلديث يدلّ عليه؛ ألنّ النيب

ألنهـم ال يسـتطيعون اخلـروج يف غـري األشـهر احلـرم؛ خوفـاً مـن         غنموه من احلرب؛ 
إىل مخس ما يرحبونه، وهذا ما تقول به الشيعة  »املغنم«وعليه فتنصرف كلمة ، املشركني
  . اإلمامية
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، أما نظرية الشيعة يف اخلمس فهي تلتقي مع اعتراف البخاري بـأنّ اخلمـس لإلمـام   
خمتلف عـن اإلمـام الـذي     عترف أنه لإلمام؛ ولكن الفرق هو أنّ اإلمام عند الشيعةفهو ي

من «: يف غدير خم 9فاإلمام عند اإلمامية هو من قال عنه رسول اهللا، يؤمن به البخاري
   .)٢(»هم وال من وااله وعاد من عاداهكنت مواله فعلي مواله، اللّ

                                                           
  .٣٠و ١٩صص ،١ج ،صحيح البخاري) ١(
 .»هـذا حـديث حسـن غريـب    «: ق عليه قائالًعلّو، ٢٩٧ص  ،٥ج؛ ١٥٢ص ، ١ج ،مسند أمحد بن حنبل) ٢(

وانظـر كـذلك املسـتدرك علـى     ؛ لـه طرقـاً عديـدة    ه ورد من هذا الوجه مع أنّوالترمذي يقصد بالغريب أن
 .»ومل خيرجـاه  ،هذا حديث صحيح علـى شـرط مسـلم   «: ق احلاكم قائالًوعلّ، ١١٠ص ،٣ج ،الصحيحني

  .٣٣٠، ص ٤وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة، ج
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  . فة من بعدهعلى اثين عشر خلي 9وكذلك نص رسول اهللا
فهم الوريث الشرعي للرسـول  ، موقد تقدم يف حبثنا أنّ األدلّة تلزمنا أن نقول بإمامته

ة تقطـع  ة القطعيـ هـا األدلّـ  لكن«: »املراجعات«كما تقدم قول صاحب ، 9حممدالكرمي 
   .)١(»وحتول بينه وبني ما يروم، على املؤمن وجهته

وهـذا هـو   ، ذ م إىل حيث أراد اهللا ورسولههي األدلّة تلوي أعناق أهلها وتأخ، نعم
الفوز العظيم؛ ألنّ رضا اهللا ورسوله هو الـركن الـذي تلجـأ إليـه اإلماميـة، وتلـوذ بـه        

  .للوصول إىل جنات عدن يف جملس صدق عند مليك مقتدر
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إلمـام؛ ولكـن   ذكر اإلمامية روايات کثرية دالّة على أنّ اخلمس هـو هللا وللرسـول ول  
ة حيثيـ  أنّ حيثية اإلمامة يف الروايـات املـذكورة  : وهو، هناك حلاظ وقيد مهم تراه الشيعة

»تقييديـ  مبعىن أنّ؛ »ةة ال تعليلية بنفسـها هـي املوضـوع للملـك    احليثي ،ة هـا علّـ  ال أن
ةة وواسطة يف الثبوت مللكيفلو قلنا بعكس ذلـك للـزم انتقـال     وإالّ، للخمس :األئم

وهذا ما ال تقول به الشـيعة،  ، األموال إىل ورثته، ال إىل اإلمام املنصوص عليه الذي يليه
  : وإليك الروايات

عـن  ، عن أمحد بن حممـد بـن أيب نصـر   ـ روى الكليين بسند صحيح عن البزنطي ١
ن�مـا َغِنْمـتُْم ِمـْن َ~ْ ( :وجلّسئل عن قول اهللا عز: قال، 7الرضا

َ
ُمـوا ك

َ
  َو اْعل

َ
ِ ٍء فَـأ ن� ِب�

ُقْر�
ْ
ي ال ، 9لرسول اهللا« :فما كان هللا فلمن هو؟ فقال: فقيل له، )ُ�َُسُه َو لِلر�ُسوِل َو ِ>ِ
أفرأيت إن كان صـنف مـن األصـناف أكثـر     : فقيل له ،»لإلماموما كان لرسول اهللا فهو 

كيـف يصـنع؟    9أرأيـت رسـول اهللا  ، مـام ذاك إىل اإل« :ما يصنع به؟ قال، وصنف أقلّ
  .)٢(»يعطي على ما يرى؟ كذلك اإلمام ما كانليس إنأ

                                                           
   .٦٠ص  ،املراجعات) ١(
   .٥٤٤ص ،١ج ،الكايف) ٢(
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وداللة الرواية واضحة علی أنّ املال كلّه لإلمام يضعه حيث يشاء من املصلحة العامة 
  . ومصاحل املسلمني

عـن أيب  ، عن حممد بن مسـلم ، عن أبان، ءالوشا عنـ روى الكليين بسند صحيح ٢
 (: يف قول اهللا تعاىل 7جعفر

َ
ُموا ك

َ
ِ ُ�َُسـُه َو لِلر�ُسـوِل َو  ن�ما َغِنْمتُْم ِمْن َ~ْ َو اْعل ن� ِب�

َ
ٍء فَـأ

ُقْر�
ْ
ي ال   .)١(»واخلمس هللا وللرسول ولنا، 9هم قرابة رسول اهللا« :قال )ِ>ِ
بـن   حممـد بـن علـي   عـن  ـ وروى الشيخ الطوسي يف االستبصار بسـند صـحيح   ٣

عـن عبـد اهللا بـن    ، قاسـم احلضـرمي  عن عبيد اهللا بن ال ،عن حممد بن احلسني، حمبوب
ا أصـاب  امرئ غـنم أو اكتسـب اخلمـس ممـ     على كلّ« :7قال أبو عبداهللا: قال، سنان

ة فذاك هلم خاصـ ، وملن يلي أمرها من بعدها من ورثتها احلجج على الناس، 3لفاطمة
   .)٢(»م عليهم الصدقةوحر ،واءيضعونه حيث شا

هـو  » احلجج على الناس.. . ن يلي أمرهاومل 3لفاطمة« :وواضح أنّ املراد من قوله
  . إشارة ألمر اإلمامة ومقامها

حيث ذكر النووي يف اموع عـن  ، وكذلك جند هذا األمر نفسه يف الروايات السنية
، بـن احلسـني اخلمـس    يوعلـ  بن علي حممدسألت عبد اهللا بن : قال، بن عمرو املنهال
َمساِكQِ َو ( :اهللا تعاىل يقول إنّ :7بن احلسني يقلت لعل، »لنا هو« :فقال

ْ
َتا� َو ال

ْ

َو ا

ِبيِل    .)٣(»أيتامنا ومساكيننا« :فقال )ابِْن الس�
، »ةأنهم بنو هاشـم خاصـ  «: بن احلسني جماهد وعلي عن، وذكر القرطيب يف تفسريه

  .)٤(وهو قول مالك والثوري واألوزاعي وغريهم
  . ام يصرفه فيما يراه من املصلحةإذن هو حق لإلم :إشارة إىل النيب وآله

                                                           
   .٥٣٩ص ،١ج ،الكايف) ١(
  .٥٥ص ،٢ج ،االستبصار) ٢(
  .٣٧٣ص ،١٩ج، النووي، اموع )٣(
  . ١٢ص ،٨ج ،القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن )٤(
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  م ـ هو حقفهـو مـال   ، ةجعل ملنصب اإلمامة واحلكومة احلقّـ  إنّ اخلمس ـ كما تقد
ال لشخصه) إمام(ه لإلمام مبا أن ،ـ   وحيثيـ ة اإلمامـة لوحظـت تقييديوحنـوه  ، ةة ال تعليلي

 شؤون اإلمامـة واحلكومـة مـن لـه حـق      ي ألخذمها وصرفهما يفواملتصد، األنفال أيضاً
ويف غيبتـه للفقيـه   ، بعـده لإلمـام املعصـوم   و، يف عصره الشريف 9وهو النيب، احلكم

  . )١(واملسلمني اإلسالمالعادل العامل مبصاحل 
فالفقيه العادل يف عصر الغيبة هو من يتولّى هذه األموال ليصرفها يف مصاحل اإلسالم 

آمـال   ليحقّـق بـذلك  ؛ ع الشر عـن املظلـوم أينمـا كـان    ومجع وحدم ودف، واملسلمني
، املسلمني يف شرق األرض وغرا لتحقيق حكومة صاحلة تكون مالذاً للعدل والقسـط 

  .اإلسالمية كافّة مةوتنفيذ قوانني اإلسالم بني اُأل
وهذا ما استفاده فقهاء الشيعة رضـوان  ، هذه هي رؤية الشيعة لالستفادة من اخلمس

  .ومن يراجع كتب الفقه الشيعي جيد ذلك واضحاً ال لبس فيه، ماهللا عليه

  صول مجوسيةأُشبهة رجوع القول بالمهدية والغيبة إلى 

  : ١٠١١وأما قوله يف ص
»ح يف هذه املسألة أنّوأرج عقيدة االثين عشريصـول  أُة والغيبة ترجـع إىل  ة يف املهدي
يعة أكثرهم من الفرس، ةجموسيةوالفرس م، فالشوسيم ان أديا ...«.  

   :فجوابه
ال ينتهي قاموس الغرائب من ترجيحات وتقوالت وم جاهزة ما أنـزل اهللا ـا مـن    

  . سلطان
مثّ يعطـف كالمـه   ، صـول فارسـية  أُإنّ عقيدة الشيعة االثين عشرية ترجع إىل : فقوله

                                                           
   .١١٠ص، املنتظري، دراسات يف والية الفقيه )١(
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ي؛ ألنهـم هـم   وغيبته ليثبت أنها من فكر ووحي الفكر الفارسـ  [على اإلمام املهدي
إذن فـالقول  ، والفرس من أديام اوسية، األكثر عدداً ؛ ألنّ الشيعة أكثرهم من الفرس

  . باملهدوية يكون أصله جموسي
  : وهذه الدعوى باطلة وفاسدة، وذلك للوجوه التالية

  .التشيع عريب املولد والنشأة :األول
ية كما شهد بذلك أبو زهـرة يف كتابـه   صوله عربأُبل ، صول التشيع ليس فارسياًأُإنّ 

  : حيث قال، اإلمام جعفر الصادق
ا فـارس  وأمـ .. . هلـم  ع خملوقـاً ولـيس التشـي   ،عوا على أيـدي العـرب  الفرس تشي نّإ«

فقد هاجر إليها كثريون من علماء اإلسـالم الـذين   ، وخراسان وما وراءمها من بلدان اإلسالم
م م فراراً؛ عونكانوا يتشيُألن ابعقيدمويمثّ، الًني أو العبوأنّ، ني ثانياًاسي ع كان منتشـراً التشي 

  .)١(»ة بفرار أتباع زيد ومن قبله إليهاقبل سقوط الدولة األموي عظيماً يف هذه البالد انتشاراً

°Î†�jŠ¹]<l^Û×Ò< <

  : نذكر منهم، وكما جند ذلك أيضاً يف كلمات املستشرقني
  : املستشرق جولد تسيهرأ ـ 

ل األثـر التعـديلي   ه ميثّـ ع يف نشأته ومراحل منـو التشي من اخلطأ القول بأنّ إنّ«: قال 
أو خضعت لسلطانه عـن  ، ة يف اإلسالم بعد أن اعتنقتهالذي أحدثته أفكار األمم اإليراني

، ةرخييـ أوهذا الوهم الشائع مـبين علـى سـوء فهـم احلـوادث الت     ، طريق الفتح والدعاية
ة فاحلركة العلوي٢(»ة حبتةنشأت يف أرض عربي(.  

  : ملستشرق آدم متزب ـ ا
ة فعل من جانب الروح اإليراني مذهب الشيعة ليس كما يعتقد البعض رد إنّ«: قال 

                                                           
  .٥٤٥ص، أبو زهرة، اإلمام الصادق )١(
  .٢٠٤ص، جولد تسيهر، العقيدة والشريعة يف اإلسالم )٢(
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ة مكّـ  :مثـل  ،ها عـدا املـدن الكـربى   فقد كانت جزيرة العرب شيعة كلّ، خيالف اإلسالم
، وصعدة، وهجر، عمان :ثلم ،وكان للشيعة غلبة يف بعض املدن أيضاً، وامة وصنعاء

ا إيران فكانت كلّأمى اعتقد  وكان أهل إصفهان، ما عدا قم، ةها سنيغالون يف معاوية حت
  .)١(»بعض أهلها أنه نيب مرسل

  : فلهوزنج ـ املستشرق األملاين يوليوس 
ع التشي الذي زعم أنّ، على املستشرق دوزي فيه يرد، »اخلوارج والشيعة«يف كتاب  

  : قال، ب ديين إيراين األصلكمذه
»ا أنّأم نيآراء الشيعة كانت تالئم اإليراني ،  ـ ، فيـه  فهذا أمر ال سـبيل إىل الشـكا أم

بل الروايـات  ، عليه ني فليست تلك املالءمة دليالًكون هذه اآلراء قد انبعثت من اإليراني
يف  الًأو ان قائمـاً ع الواضـح الصـريح كـ   التشـي  إنّ: إذ تقول؛ ة تقول بعكس ذلكرخييأالت

٢(»انتقل بعد ذلك منها إىل املوايل مثّ، ةالدوائر العربي(.  
ثالثـة حـروب    7كان لإلمـام علـي  « :»ريخ الشيعةأت«وقال الشيخ املظفّر يف كتابه 

، ةة وقحطانيـ بـني عدنانيـ  ، أقحاحاً ه عرباًوكان جيشه كلّ -ني والنهروان اجلمل وصفّ ـ
، أم مهـدان ، أم مـذحج  -مـن أوس وخـزرج    -األنصـار  أكانت قريش من الفـرس؟ أم  

أم أشباهها من القبائل؟ وهل كان زعماء جيشه غري ، أم مضر، أم متيم، أم كندة، طئ أم
رؤساء هذه القبائل؟ أكان عمأم صعصـعة  ، أم مالك األشتر، أم هاشم املرقال، اًار فارسي

أم حممـد بـن   ، اسبـن عبـ  أم ا، أم قيس بن سعد األنصـاري ، أم أخوه زيد، بن صوحان
اد؟ وأمثال هؤالء من القـو ، أم عدي بن حامت الطائي، أم حجر بن عدي، يقبكر الصد أيب
همـا مـن أصـحاب    وجلّ، هم عربفكلّ - 8احلسن واحلسني -ا أصحاب اإلمامني أم

٣(»7بن أيب طالب أبيهما أمري املؤمنني علي( .  
                                                           

)١( ١٠٢ و ١٠١صص ،١ج، آدم متز، ةاحلضارة اإلسالمي .  
  .١٤٦اخلوارج والشيعة، يوليوس فلهوزن، ص  )٢(
  .٨ص، رد حسني املظفّحمم، تأريخ الشيعة )٣(
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  : ث قالحي، »أعيان الشيعة«وكذلك السيد األمني يف 
 هـم ذلـك إالّ  ى يقـال يف حقّ مل يكونوا شـيعة حتـ  اإلسالم فالفرس الذين دخلوا يف «

 ،وا على غري مذهب الشيعة األحقاب الطويلة والعصور املتماديـة واستمر، القليل منهم
 ،والنسـائي  ،والترمـذي  ،كالبخاري ،ؤهم هم من الفرسجالّأة وعلماء أهل السن وجلّ

 واإلمـام  ،وأبو زرعـة الـرازي   ،والقاضي البيضاوي ،الرازي اإلمامو ،وابن ماجة القزويين
ــدين الــرازي ــادي الكــازروين صــاحب القــاموس ،فخــر ال  ..والزخمشــري ،والفريوزآب

  . »وغريهم
ع للسـبب الـذي دان بـه غريهـم     بعض الفرس دان بالتشي لكن احلقيقة أنّ«: مثّ قال

عبالتشي، ن للسبب الذي دان بوبعضهم دان بالتسننه غريهم بالتسن ،ة اهللا يف خلقهسن، 
 ،ما ساقت إليها العداوة للشيعةوإن ،وهذه التأويالت واالستنباطات ال تستند إىل مستند

  .)١(»الّطريق ليس إ وقصد التشنيع عليهم بكلّ
ولئـك  أُمـن هـم   : فلو سألنا الدكتور القفاري قبل أن يوجه اتهامه إىل التشيع الفارسي

أليس البخاري ومسلم  ؟ن شيدوا وأرسوا قواعد املذهب السني الذي يدين بهالعلماء الذي
 والـرازي والبيضـاوي وأيب زرعـة   ، النيسابوري والترمذي والنسائي وابـن ماجـة القـزويين   

  !؟وفخر الدين الرازي وأيب حنيفة والشافعي والزخمشري وغريهم الكثري، الرازي
مض العني عن هذه احلقيقة الـيت البـد أن   فكان املفترض بالدكتور القفاري أن ال يغ

  .يذعن هلا
؛ فذلك  الفرس الذين دخلوا لإلسالم وتشيعواا وأم، إذن فالتشيع عريب املولد والنشأة

وهم كغريهـم مـن سـائر     :ملا فهموه من نصوص أخذت بأعناقهم ملواالة أهل البيت
جوز ورجـح أنّ القـول   فإذا كان كذلك فكيف  ،كالعرب والترك والروم وغريهم، مماُأل

  !صوهلا جموسية؟أُبعقيدة املهدي والغيبة 
                                                           

  .٣٢ص ،١ج، السيد األمني، أعيان الشيعة )١(
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  .قبل والدته يكذب هذه الدعوى [تواتر أحاديث اإلمام املهدي :الوجه الثاين
إنّ : وقلنا، الفريقنيمن طرق  7خروج اإلمام املهدي تواترب تقدم يف حبثنا القول فقد

 أنّفإذا أضفنا إىل هذه املقدمـة  ، والدته قبل 9اإلمام املهدي وغيبته أنبأ عنها رسول اهللا
فقد أسلم الفرس بعد رحلة ، ابفتح مملكة الفرس قد وقع يف عهد خالفة عمر بن اخلطّ

 املهدي يكـذب  اإلمام يف 9فصدور الروايات املتواترة عن رسول اهللا، ةمبد 9رسول اهللا
  . هذه الدعوى املفتراة على الشيعة

   .ي املقياس يف قبول األدلّةليست الكثرة ه :الوجه الثالث
فبإمكاننا القـول إنّ الشـعب   ، مور العقائدية على الكثرةليس املدار يف االستدالل باُأل

مـائتني ومخسـني   (فيتجـاوز عـددهم   ، املاليزي أو األندنوسي هم أكثر الشعوب املسلمة
أو  يفهـل يصـح لنـا أن نـدعي أنّ أصـل اإلسـالم هـو مـاليز        ، أو أكثر) مليون مسلماً

  !أندنوسي؟
ولعلّ احلقد والبغض على التشيع والشيعة هو ، إذن فهذه الدعوى باطلة من أساسها

  . املربر هلذه األقوال اخلالية من الدليل والربهان الصحيح واملعقول

  الدكتور طه حسين يحمل على خصوم الشيعة

خصـوم الشـيعة نسـبوا إلـيهم مـا يعلمـون ومـا         إنّ«: يقول الدكتور طـه حسـني  
أو مبا يرون من ، ال يكتفي خصوم الشيعة من الشيعة مبا يسمعون عنهمو ... يعلمون ال

حيملـون علـيهم   و... ا مسعـوا وأكثـر ممـ  ، ا قـالوا ما يضيفون إليهم أكثـر ممـ  وإن، سريم
ويـذهب أصـحاب   ، وتكثـر املقـاالت  ، م الزمانيتقد مثّ، األعاجيب من األقوال واألفعال

مـور بعـد أن   ُألختـتلط ا  مثّ، وإشكاالً فيزداد األمر تعقيداً، مذهب املقاالت يف اجلدال كلّ
ويتجاوز الذين ، تهمة الناس إىل عامويتجاوز اجلدال خاص، يبعد عهد الناس باألحاديث
فيبلغ األمر ، وخيوض فيه الذين يعلمون والذين ال يعلمون، حيسنونه إىل الذين ال حيسنونه

مة يف فتنة عمياء ال يهتدي فيهـا  وتصبح اُأل، م واإلظالمأقصى ما ميكن أن يبلغ من اإليها
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١(»وناألقلّ إالّ إىل احلق( .  
بـدون علـم    ملون عليهم األعاجيـب مـن األقـوال واألفعـال    إذن فخصوم الشيعة حي

وهـذا مـا شـهد بـه     ، والغرض هو الكيد والتنكيل إلشاعة الفتنـة والتضـليل  ، ومعرفة
  .الدكتور طه حسني

   ين عبد اهللا بن سبأ وعثمان بن سعيد العمريشبهة المقابلة ب

  : ١٠١١ص ،»واضع مبدأ الغيبة عند الشيعة«قال يف فصل 
»إذا كان ابن سبأ هو الذي وضع عقيدة النص كما تذكره كتب  -باإلمامة  على علي

لفكـرة  « هناك ابن سبأ آخر هـو الـذي وضـع البـديل     فإنّ -الفرق عند الشيعة وغريها
ه واحد من جمموعة وضعت هذه أو أن، ياً بانقطاع نسل احلسنهائها حسبعد انت »ةاإلمام

هـذا الرجـل يـدعى عثمـان بـن سـعيد       . ه هو الوجه البارز هلـذه الـدعوى  لكن، الفكرة
، وابـن روح ، وابنـه ، عثمـان بـن سـعيد   : هـؤالء األبـواب األربعـة   : مثّ قـال ... العمري

ة أو هم الوجوه البارزة اليت رمست نظري ،ةة الغيبة واملهديسون لقضيهم املؤس، والسمري
ةاملهدي عند االثين عشري ،ـ   وتسموالـيت   ،»ىالغيبـة الصـغر  «: ةى فتـرة عملـهم بالبابي

ت سبعني سنة أو تزيداستمر...«.   

íãf�Ö]<á^ée< <

  : ادعى القفاري جمموعة من االدعاءات نربزها مبا يلي
حسـب نقـل كتـب الفـرق     ، عةـ إنّ ابن سبأ هو الذي وضع عقيدة الـنص للشـي  ١

  . الشيعية وغريها
هـو  » اإلمام احلسـن العسـكري  «ـ إنّ هناك واضع البديل لفكرة اإلمامة عند وفاة ٢

                                                           
  .١٧٣صالفتنة الكربى، طه حسني،  )١(
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ابنـه حممـد بـن عثمـان     «عثمان بن سعيد العمري، وهو من ضمن جمموعة مكونة من 
مـن  فهـؤالء هـم   ، ولكنه هو الوجه األبرز »واحلسني بن روح وعلي بن حممد السمري

  . وغيبته [رمسوا وخطّطوا لنظرية املهدي
  : اجلواب

كما تـذكره  ، باإلمامة على علي إذا كان ابن سبأ هو الذي وضع عقيدة النص«: قوله
  .»...كتب الفرق عند الشيعة وغريها

h]ç¢]V<fl’¦<÷<ïçÂ�^�<Ø< <

ي يف قبل أن نلج يف أصل املوضوع البد من اإلجابة عن شـبهة طاملـا كررهـا القفـار    
ولعلّه يرى أنّ هناك قامساً مشتركاً، وهو ، جممل أحباثه وإن مل تكن هي من صميم البحث

   .اإلمامة يف كال األمرين
فـرق  «فلو رجعنا إىل ما اعتمد عليه القفـاري مـن كتـب الفـرق الشـيعية ـ ومهـا        

اليت ذكـرت عقيـدة الـنص عنـد     ـ و  لألشعري »املقاالت والفرق«للنوخبيت، و »الشيعة
  .لشيعة لنرى جلية األمر وحقيقتها

عبـداهللا بـن   «السبأية أصـحاب  «: حيث قالوا، لننقل كالم النوخبيت واألشعري القمي
إنّ : ، وقالموكان ممن أظهر الطعن على أيب بكر وعمر وعثمان والصحابة وتربأ منه، »سبأ

  .»بقتله] 7علي[ فأقر به فأمر، فسأله عن قوله هذا] 7[فأخذه علي ، علياً أمره بذلك
، اً فأسـلم عبد اهللا بن سبأ كان يهودي أنّ: وحكى مجاعة من أهل العلم«: وقالوا أيضاً

اًوواىل علي، وكان يقول وهو على يهوديـذه املقالـة    ته يف يوشع بن نون وصي موسـى ،
ل مـن شـهد بـالقول    وهو أو، مبثل ذلك يف علي 9فقال يف إسالمه بعد وفاة رسول اهللا

، وأكفـرهم  ، وكاشف خمالفيـه أعدائه وأظهر الرباءة من ،بن أيب طالب ض إمامة عليبفر
  .)١(»ةأصل الرفض مأخوذ من اليهودي قال من خالف الشيعة أنّ نافمن ه

                                                           
  .٢٠ص، األشعري، املقاالت والفرق ؛ ٢٢ص، النوخبيت، فرق الشيعة )١(
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ولكن هل ميكن أن ، هذه هي النصوص اليت اعتمد عليها القفاري وبىن حكمه عليها
على إمامة علي مة يراد منها النيل والكيد مـن  أم أنّ األم 7يستفاد منها النص در جمر

  !التشيع؟

íÏéÏ£]<á^éfÖ<l^¿uøÚ< <

  :وهنا نذكر بعض املالحظات على هذه النصوص اليت تدحض هذا املدعى
   :وىلاملالحظة اُأل

أمره بالطعن واللعن علـى   7عى أنّ علياًاد )١(إنّ ابن سبأ ـ على فرض أنه حقيقة ـ  
  !وعمر وعثمانالصحابة مبا فيهم أبو بكر 

ولكن السـؤال الـذي   . وأمر بقتله؛ لكذبه وافترائه 7وهذه الدعوى أبطلها اإلمام علي
هذه القصـة   صحيح؟ نعتقد أنّ 7هل األمر بالقتل الذي أمر به اإلمام علي: يفرض نفسه

كما هو معلوم عنـد  ، مفتراة وخمتلقة من أساسها؛ ألنّ جمرد الطعن واللعن ال يوجب القتل
  .9اهللا  فما بالك مبن هو إمام الفقهاء وباب مدينة علم رسول، املسلمني فقهاء

  :املالحظة الثانية
فالقصة » حكى مجاعة من أهل العلم«: قال النوخبيت واألشعري يف سند هذه القصة 

من هم؟ وكيف وصـلت إلـيهم؟ ومـن اخترعهـا ولفّقهـا؟ فهـل       ، هي حكاية هولني
فأين موازين وضـوابط اجلـرح والتعـديل؟ وأيـن      ؟كالمنستطيع أن حنكم بصحة هذا ال

  !املناط واملالك يف قبول مثل هكذا قصص وأوهام؟
   :املالحظة الثالثة

 7منا بذلك فهل كالم ابن سبأ يفهم منه أنه وضع عقيدة النص على عليمثّ لو سلّ
  باإلمامة؟ 

                                                           
)١ (وسيأيت أنه شخصية خياليخره خصوم الشيعة للشيعة وحدهمة منحولة اد ،خروه للخوارجومل يد.   
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وضع عقيدة «الشهادة من فأين » أول من شهد بالقول«: فلو تأملنا مبنطوق هذه العبارة
ذا الكالم إطالقاً   !؟»النص ـ كما هو معلوم ـ ال عالقة هلا مـا  ، وعقيدة النصوالشيعة إن

يف إمامـة أمـري    9اعتمدت على األحاديث الصحيحة واملتـواترة الـيت رواهـا رسـول اهللا    
  .اديثكما يف حديث الثقلني وغدير خم والسفينة واإلنذار وغريها من األح، 7املؤمنني

   :املالحظة الرابعة
لو دقّقنا يف كالم النوخبيت واألشعري لوجدنا أنهما يف مقام االعتراض وليس اإلقـرار،   

» ةأصل الـرفض مـأخوذ مـن اليهوديـ     نّإ :قال من خالف الشيعةومن هنا «: بقرينة قوهلم
  . صلفهم يف معرض التعجب والغرابة؛ ألنّ أصل هذا الكالم حكاية ال سند هلا وال أ

   :املالحظة اخلامسة
النـوخبيت واألشـعري ـ اإلميـان بـاثين عشـر إمامـاً وفقـاً          :مثّ من كانت عقيدته ـ أي 

كيف ينسب لنفسـه أنّ أصـل دينـه مـأخوذ مـن      ، 9للنصوص اليت بشر ا رسول اهللا
فمن كان من شيوخ الطائفة وعلمائها كيـف ينسـب لنفسـه هـذه االتهامـات      ! اليهود؟

  ! ختدش مبذهبه؟الباطلة اليت 
كـان  ، موسى بن احلسن بـن أيب سـهل النـوخبيت   «: قال النجاشي يف ترمجته للنوخبيت

   .)١(»مفوهاً، عاملاً، حسن االعتقاد
شـيخ هـذه الطائفـة    «: فقال عنـه النجاشـي  ، وأما الشيخ سعد بن عبداهللا األشعري

   .)٢(»7ولقي موالنا أبا حممد.. وفقيهها ووجهها
  !تقاد يف مذهبه وفقيه الطائفة ووجهها، كيف يطعن مبا آمن به؟فمن كان حسن االع

مـن   7إذن ما بناه القفاري على أنّ ابن سبأ هو الذي وضع عقيدة النص على علي
  . كتب الشيعة، باطل وغري صحيح

                                                           
   .٤٠٧ص ، رجال النجاشي )١(
   .١٧٧ص  املصدر نفسه،) ٢(
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إنّ هـذه الشخصـية   : لـيت تقـول  وأنقل للقارئ الكرمي كتب الشيعة وآراء علمائهم ا
لقفـاري اعتـراف   وال نعلم كيف نسب الـدكتور ا ، ومهية وخمتلقة ال وجود هلا يف اخلارج

  !كتب الشيعة بذلك؟

  حسين كاشف الغطاء محمدالسيد  ـ١

وأمثـال هـؤالء الرجـال أو    ، وأيب هالل، وجمنون بين عامر، عبد اهللا بن سبأ نّإ«: قال
التـرف   فـإنّ ، اصون وأرباب السمر واـون وضعها القص ،رافةها أحاديث خبطال كلّاأل

سـع العـيش   مـا ات وكلّ، ةاسـي ة والعبمويـ ُألوالنعيم قد بلغ أقصاه يف أواسـط الـدولتني ا  
وجعـل القصـص   ، وراج سـوق اخليـال  ، سـع اـال للوضـع   ات، رت دواعي اللهووتوفّ

  . »...لنعمةوأبناء الترف وا، ات احلجالتأنس ا رب يك؛ واألمثال
سـطورة  ُألل احلائكني هلذه اأو ال خيفى عليك أخي القارئ الكرمي أنّ مثّ«: وقال أيضاً

ـ ة حول هذا الرجل  اخلرافي    هـو الطـربي يف  ـ خـون   والذي قفـى بعـد ذلـك أثـره املؤر 
الذي يطعن بـه معظـم    ) ه١٧٠ت (وكان مصدره فيها سيف بن عمر الربمجي ، )تارخيه(

فلـيس خـري   : ةى لقد قال عنه مـر حت، لسري بشكل صريح وواضحأصحاب التراجم وا
ا النسـائي  وأم، يءليس بش: وقال عنه أبو داود، متروك احلديث: وقال عنه أبو حامت، منه

   .)١(»لفراجع وتأم.. ضعيف احلديث: فقد قالوا عنه ،قطين وابن معني والدار

  حسين الطباطبائي محمدـ السيد ٢

قصص  وعنهما يروى جلّ ،عنهما احلديث ]الطربي :أي[ روى وهذان اللذان«: قال
ذكرمها علماء الرجال  ،اعني املشهورينابني الوضمها من الكذّ ،وسيفاً أعين شعيباً؛ عثمان

، وه عبد اهللا بن سبأوهو الذي مس ،والذي اختلقاه من حديث ابن السوداء. وقدحوا فيهما
                                                           

   .١٨١ص، ءد حسني كاشف الغطاحمم، صوهلااُأصل الشيعة و )١(
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قون من أصحاب البحث وقد قطع احملقّ، وعةمن األحاديث املوض، حديثه يوإليهما ينته
   .)١( »ة اليت ال أصل هلاابن السوداء هذا من املوضوعات اخلرافي أنّ أخرياً

  السيد مرتضى العسكري ـ٣

سـطورة  أُفقد توصل يف نتائج حبثه أنّ هذه الشخصـية  ، »عبد اهللا بن سبأ«يف كتابه  
فهـو  ، طعن فيه مجيـع علمـاء السـنة   الذي  »سيف بن عمر«والذي اختلقها هو ، ومهية

والغريب أنّ الطربي قد أخذ عنه ووثّق رواياتـه، ومـن مثّ تبعـه    ، ضعيف، ساقط الرواية
  :قال، اآلخرون

رأس » عبد اهللا بـن وهـب السـبائي   «تصحيفه كلمة : أمثلة التصحيف عند سيف«
سـيف أن   هكذا استطاع !!سطورة ضخمة لهأُواختالق  »عبد اهللا بن سبأ«اخلوارج إىل 

أُف ويصحف ويقلب وخيتلق حيروقادة الفتوح  ،ة من الصحابة والتابعني ورواة احلديثم
اسـتطاع  ! إىل غريهـا  ة وأراجيز وخطبـاً سياسي من أماكن وكتباً كبرياً وعدداً، والشعراء

ه ذلـك أنـ   مـن كـلّ   هـم ألوا! بدافع الزندقة  اإلسالميه معامل التاريخ ذلك أن يشو بكلّ
وبذلك ضمن ، ونشر مناقبهم، أن خيفي أهدافه حتت شعار الدفاع عن الصحابةاستطاع 

   .)٢(»ألساطريه الرواج والبقاء ثالثة عشر قرناً

  ـ السيد الخوئي ٤

سطورة عبد اهللا بن سبأ وقصـص مشـاغباته   أُ نّإ«: قال، »معجم رجال احلديث«يف 
وال يسـعنا املقـام   ، ابكـذّ اع الالوض) سيف بن عمر(اختلقها  ،اهلائلة موضوعة خمتلقة

د مرتضى ق السيمة اجلليل والباحث احملقّوقد أغنانا العالّ، اإلطالة يف ذلك والتدليل عليه
وعـن سـيف   ، ةم من دراسات عميقة دقيقة عن هذه القصص اخلرافيقد فيماالعسكري 

                                                           
   .٢٦٠ص ،٩ج ،تفسري امليزان )١(
   .١٦٣ص ،٢ج، د مرتضى العسكريالسي، عبد اهللا بن سبأ )٢(
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سون ويف كتابه اآلخر مخ، »عبد اهللا بن سبأ«دين ضخمني طبعا باسم وموضوعاته يف جملّ
   .)١( »ومائة صحايب خمتلق

æ<íÊ]†}<»<ïõ†Ö]<Ðe^Şi₣_`f‰<àe]<ì…çŞ‰< <

لو تأمل اإلنسان املنصف وراجع تلك احلقبة التارخيية ـ السيما يف مفردة هذا الرجل  
لوجد أنّ هناك أصابعاً خفية وراء ما يبثّه القصاصون لـزرع الفتنـة    ـ) عبد اهللا بن سبأ(

لعلماء من أهل السنة من تطابقت آراؤهم مع علماء الشـيعة  وهناك من ا، بني املسلمني
وننقل بعض كلمات علماء السنة ، يف الكشف عن هذه احلقيقة اليت بالغوا وأسرفوا فيها
  . اليت تطابقت رؤيتهم مع ما توصل إليه علماء الشيعة

  ـ الدكتور طه حسين١

صـول هـذا   أُيـدخلوا يف  أراد خصوم الشـيعة أن  « : قال، »الفتنة الكربى«يف كتابه 
ولو قد كان أمر ابن السـوداء  ، والنيل منهم، يف الكيد هلم إمعاناً؛ اًيهودي املذهب عنصراً

لكان من الطبيعي أن يظهر أثـره وكيـده   ، والتاريخ الصحيح إىل أساس من احلق مستنداً
أثـره   ولكان مـن الطبيعـي أن يظهـر   ، نيدة املعضلة اليت كانت بصفّيف هذه احلرب املعقّ

ولكان من الطبيعي بنوع خاص أن يظهـر  ، يف أمر احلكومة حني اختلف أصحاب علي
ر مـن مـال   الذي كان يكره الصلح وينفر منـه ويكفّـ  ، أثره يف تكوين هذا احلزب اجلديد

  فكيـف ميكـن  ، يف أمـر اخلـوارج   ا ال نرى البن السـوداء ذكـراً  ولكن. أو شارك فيه، إليه
ني وعـن نشـأة   ل غياب ابن سبأ عن وقعة صفّميكن أن نعلّ تعليل هذا اإلمهال؟ أو كيف

  مة؟حزب احملكّ
وإن ، ومهـاً  ابن السوداء مل يكن إالّ أنّ :وهي، ة واحدةبعلّ ل األمرين إالّعلّأُا أنا فال أم

وجد بالفعل فلم يكن ذا خطر كالذي صوخونره املؤر، وصوويف  ،ام عثمانروا نشاطه أي
                                                           

)١ (٢٠٧ص ،١١ج ،معجم رجال احلديث، د اخلوئيالسي.   
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ل من خالفةالعام األو علي، وإنخره خصوم الشيعة للشيعة وحـدهم ما هو شخص اد ،
١(»...خروه للخوارجومل يد(.  

  ستاذ كرد عليُألا ـ٢

أصل مـذهب   اب من أنّا ما ذهب إليه بعض الكتأم«: قال، »خطط الشام« كتابه يف
ومن علـم مرتلـة   ، ة علم حبقيقة مذهبهمع من بدعة عبد اهللا بن سبأ فهو وهم وقلّالتشي

وكالم علمائهم يف الطعن فيه ، هذا الرجل عند الشيعة وبراءم منه ومن أقواله وأعماله
   .)٢( »علم مبلغ هذا القول من الصواب، بال خالف بينهم يف ذلك

  ـ حسن بن فرحان المالكي٣

حياول الدكتور العودة أن يذكر الـدكتور  «: قال، »سليمان العودة«يف كتابه الرد على 
اهلاليب وكأنأويذكرين وك! ة ابن سبأه املنكر الوحيد لشخصيبينما ! د للهاليب فقطين مقلّن

نفى دور ابن سبأ علـى األقـلّ  قد سبق اهلاليب وسبقين من علماء أهل السن نأمثـال  ، ة م
ث حممـد  مة احملدوالعالّ، »األنوار الكاشفة« مي يف كتابهث عبد الرمحن املعلّمة احملدالعالّ

بـل إنّ ، والدكتور علي سامي نشـار وغريهـم  ، »حتذير العبقري«اين يف كتابه العريب التب 
علماء أهل السنة واجلماعة من احملدثني واملؤرة منـهم يـذكرون ابـن    خني مل تكن األغلبي
   .)٣(»ال دوراً وال وجوداً ،سبأ حبرف واحد

  الدكتور حامد حفني داود ـ ٤

 ة اليت أفلتت من زمام هؤالء البـاحثني وغـم  أعظم هذه األخطاء التارخيي ولعلّ«: قال
هذه املفتريـات الـيت افتروهـا علـى علمـاء       ،فلم يفقهوها ويفطنوا إليها ،عليهم أمرها

                                                           
  .٩١و  ٩٠، صص ٢الفتنة الكربى، ج )١(
  .١٣٢ص ،١ج ،املصدر نفسه) ٢(
  .١٣٠ص، حسن بن فرحان املالكي، مع الدكتور العودة )٣(
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أشـرت إىل   -قوه من قصص فيما لفّ »عبد اهللا بن سبأ«ة قوا عليهم قصالشيعة حني لفّ
بـة جـاءت مـن فجـر     كذوأُسـطورة أو  أُخرافـة أو   كلّ وزعموا أنّ - فايتبعضها يف مؤلّ

  يغمـزون  واعتربوهـا مغمـزاً  ، التاريخ اإلسالمي كانت من نسج خليـال علمـاء الشـيعة   
   .)١(»به عليهم

  إبراهيم بيضون ـ ٥

سـطورة  سطورة وما اكتنفه من تضليل ومبالغة أكثر من الرجل اُألإنه الدور اُأل«: قال
ن يرقـى إىل الـدور وإىل   الذي قد يكون جمرد تلفيق أو ال يكون، فهو أقلّ حجمـاً مـن أ  

  .)٢(»مستوى يقود النخبة حتت قيادته
سـواء كـان   ، سـطورة مـن الفـريقني   إذن هذه األقوال تشري بصـراحة لنفـي هـذه األُ   

عبداهللا «ولو قَرنا ذلك مع خلو وإمهال املصادر التأرخيية املهمة لذكر ، كشخص أو كدور
أنسـاب  «والـبالذري يف   ،»هطبقاتـ «فلم جنـد لـه ذكـراً عنـد ابـن سـعد يف       ، »بن سبأ

وهـو  ، »سـيف بـن عمـر   «وأما الطربي فقد اعتمد على مروياتـه بواسـطة   ، »األشراف
  .ضعيف غري معتمد الرواية

أنّ املسلمني يف عهـد عثمـان كـان بإمكـام أن جيعلـوا هـذا        :أضف إىل ذلك أيضاً
بـوه، ومـن مثّ   حتـت أنظـارهم ويراق   - الذي أثار الفتنة واخلالف بني املسلمني - الرجل

يقبضوا عليه، السيما معاوية بن أيب سفيان وعبد اهللا بن سعد بن أيب سرح وايل عثمـان  
فكيـف ال جنـد ذلـك يف    ، فهم من اخلربة بتتبـع املعارضـني واملعـادين هلـم    ، على مصر

للنيـل مـن   ؛ وهذا دليل على أنّ الرجـل صـنعه أعـداء الشـيعة وخصـومهم     ! التأريخ؟
  .يف كالم الدكتور طه حسنيكما تقدم  ،التشيع

  وهذا هو األقرب علمياً ملن يعتقد بوجوده ويعطيـه هـذا الـدور الكـبري واملـؤثّر يف      
                                                           

   .١٠٣و  ١٠٢ ص، صحامد حفين داود، نظرات يف الكتب اخلالدة )١(
  . ١١٨عبد اهللا بن سبأ، إبراهيم بيضون، ص  )٢(
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  وما صـوره الـدكتور القفـاري للقـارئ ال يعـدو كونـه حمـض افتـراء        ، مة اإلسالميةاُأل
  .بال دليل وبرهان

  سبأية عثمان بن سعيد العمري

بعد انتهائها  لفكرة اإلمامة خر هو الذي وضع البديلهناك ابن سبأ آ فإنّ«: وأما قوله
ه هـو  لكنـ ، ه واحد من جمموعة وضعت هذه الفكـرة أو أن، بانقطاع نسل احلسن ياًحس

  .»هذا الرجل يدعى عثمان بن سعيد العمري. الوجه البارز هلذه الدعوى
   :فجوابه

ه هو واضع فكرة النصفه القفاري أنم أنّ ابن سبأ الذي صنما هو ، على اإلمامة تقد
وأما  ،إالّ شخصية خيالية ليس هلا وجود يف اخلارج كما اتضح ذلك من شهادة الفريقني

   ة فهي قائمـة علـى الـنصوهـذا مـا متّ حبثـه يف   ، فكرة اإلمامة عند الشيعة االثين عشري  
  . فصل اإلمامة

نسمع من قال ا سوى ال يعدو كونه فرضية ومهية مل ! رفالقول بأنّ هناك ابن سبأ آخ
  . فهي من خمتلقاته اليت يبثّها زوراً وتاناً، القفاري نفسه

بأنّ األحاديـث قـد استفاضـت     »سطورية ورمزية اإلمام املهديأُ«فقد تقدم يف شبهة 
ونقلنا مجلة كبرية مـن  ، وتواترت خبروجه، ومنكرها يعد منكراً للضروريات والبديهيات

وكذلك نقلنا األحاديـث  ، ين قالوا بصحة تلك األحاديث وتواترهاعلماء أهل السنة الذ
الصحيحة اليت حتدد شخصيته وهويته، وكونه من أهل البيت، من ولد فاطمة ومن ولـد  

وكذلك نقلنا األحاديث اليت تفرض وجوده حياً يف مجيع األزمنـة كحـديث   ، 7احلسني
، »األرض من قـائم هللا حبجـة  عدم خلو «، وحديث »االثين عشر«، وحديث »الثقلني«

وقررنا هناك أنـه ال تطبيـق   ، »من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية«وحديث 
صحيح سوى ما تذهب إليه املدرسة اإلمامية، فهـو اإلمـام الثـاين عشـر مبقتضـى هـذه       
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  .فراجع، النصوص
  .»...احلسن بانقطاع نسل ياًحس]اإلمامة :أي[بعد انتهائها ... «: وأما قوله

أنّ اإلمـام احلسـن   «إنّ اإلمامة مل تنته بـاحلس أو غـريه؛ ألننـا قلنـا يف شـبهة      : فنقول
ونص على إمامتـه مـن    [إنّ اإلمام بشر بولده املهدي :»مات بال عقب 7العسكري

أقوال أهل األنساب، وأقـوال العلمـاء   : وذكرنا بالتفصيل األدلّة على والدته، منها، بعده
مثّ ذكرنـا  ، وترمجنـا لسـندها  ، وذكرنـا الروايـات الصـحيحة علـى ذلـك     ، نيمن الفريق

وكثـرة   ،وممـن رآه مـن أصـحابه   ، الشهادات احلسية اليت تؤكّد والدته، كشهادة حكيمة
إنّ  :وقلنا هناك، 7وتصرف السلطة العباسية مع اإلمام احلسن العسكري، العقائق عنه
  .[اإلمام املهدي مور هي شواهد صدق لوالدةكلّ هذه اُأل

°Ïè†ËÖ]<gjÒ<»<íféÇÖ]<oè�^u_
EMD
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، والسـمري ، وابن روح، وابنه، عثمان بن سعيد: هؤالء األبواب األربعة«: وأما قوله
هم املؤسة الغيبةسون لقضي...«.  
أو  ،صـغرى وكـربى   :نيغيبت [أما الغيبة فالشيعة تؤمن بأنّ لإلمام املهدي :فنقول

 وأهل بيته األطهـار  9بأتنا به األحاديث الواردة عن رسول اهللاوهذا ما ن، قصرى وطوىل
فمن مولـده إىل انقطـاع السـفارة بينـه      ،ا الغيبة الصغرىأم - كما سنأيت على ذكرها -

ة ففي هذه املد، وهي أربع وسبعون سنة، وبني شيعته بوفاة السفراء وعدم نصب غريهم
وختـرج علـى أيـديهم    ، لون إىل خدمتـه صـ وي ،مـا رآه غريهـم  ورب ،كان السفراء يرونه

  . ىمور شتأُتوقيعات منه إىل شيعته يف أجوبة مسائل ويف 
وقد جـاء يف بعـض   ، ويف آخرها يقوم بالسيف ،وىلُألا الغيبة الكربى فهي بعد اوأم

وإنّ، ه بعد الغيبة الكربى ال يراه أحدالتوقيعات أن عى الرؤية قبل خروج السفياين من اد
                                                           

السـفراء األربعـة هـم     بأنّ :يقول فتارةً ،ز عليهاالقفاري قد ركّ نّألط البحث على مسألة الغيبة؛ سوف نسلّ) ١(
يقول وتارةً، سوهاالذين ابتكروها وأس: بأنكما سيأيت بيانه ،ت من حكيمةبها تسر.   
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فـريى النـاس    ،سـنة  ه حيضر املواسـم كـلّ  ة أخبار أنوجاء يف عد، ابو كذّوالصيحة فه
  .)١(ويعرفهم ويرونه وال يعرفونه

<“~�<h^éÆ<‹éÖæ<íflèçâ<h^éÆ< <

فلـيس هـو معـدوم أو    ، ومعلوم أنّ الشيعة ال تقول بغيبة شخصه؛ بل غياب هويـة 
النـاس   يشـهد املوسـم ويـرى    [فهو، بل هو موجود ولكنه غائب عن األبصار؛ ميت
حيث كان شخصه بني الناس ويتصـرف فـيهم   ، 7كما جند ذلك يف اخلضر، يرونه وال

7كما يف القصة املعروفة اليت دارت بينه وبني موسى، التصرف الوالئي
)٢(.  

لذا فالتراث الشيعي قد أشبع هذا املوضوع، ومصادره حافلة بأحاديـث الغيبـة عـن    
  .[دة اإلمام املهديقبل وال :واألئمة املعصومني 9رسول اهللا

مور اليت تساملت عليه الطائفة الشيعية؛ ولعلّ منشأ ذلـك  بل إنّ هذا األمر يعد من اُأل
وكذلك إزالة الغموض الـذي قـد   ، احلتمي الوقوعمة لتقبل هذا األمر أذهان اُأل هو يئة

  .يثريه البعض حول هذه املسألة املهمة
فقد ذكروا يف بعض مصـادرهم  ، خرىسة اُألومل تغب تلك األحاديث أيضاً عن املدر

  .؛ لذا سننقل ما رواه الفريقان يف هذه املسألة[احلديثية غيبة اإلمام املهدي

íflßŠÖ]<Øâ_<gjÒ<»<íféÇÖ]<l^è]æ…< <

  )٣() ه٧ت ق(ـ المقدسي الشافعي ١

  لصـاحب «: ه قـال أنـ ، 8عن أيب عبد اهللا احلسني بن علـي  بسنده) عقد الدرر(يف 
  :ى يقــول بعضــهمغيبتــان؛ إحــدامها تطــول حتـــــ  [يعــين املهــدي ـهــذا األمــر   

                                                           
   .٦٤ص ،٢ج ،أعيان الشيعة )١(
  .٨٢ـ  ٦٠: الکهف) ٢(
  .تقدمت ترمجته )٣(
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  لــع علــى موضــعه أحــد مــن ويلّوال يطّ، ذهــب: وبعضــهم، قتــل: وبعضــهم، مــات
   .)١(»... وال غريه

يكون لصـاحب هـذا   « :فقال، 8بن علي حممدن أيب جعفر بسنده ع: وروى أيضاً
بيـده إىل ناحيـة ذي    وأومـأ ، غيبـة يف بعـض هـذه الشـعاب    ـ  [يعين املهديـ األمر  
   .)٢(»...طوى

  )٣() ه٧٢٢ت (ـ الحمويني الشافعي ٢

د عن أبيه سي، الباقر عن أيب جعفر حممد بن علي بسنده »فرائد السمطني«يف كتابه 
بن احلسني العابدين علي ،عن أبيه سيعن أبيه ، بن أيب طالب د الشهداء احلسني بن علي

سياملهدي مـن  « :9قال رسول اهللا: قال ،:بن أيب طالب د األوصياء أمري املؤمنني علي
 وعدالً قسطاًفيمألها يأيت بذخرية األنبياء ، ممُألفيها ا يكون له غيبة وحرية تضلّ، ولدي

  .)٤(»وظلماً كما ملئت جوراً

  )٥() ه١٢٩٤ت (ـ القندوزي الحنفي ٣

دي من ولـدي امسـه   امله«: عن جابر بن عبد اهللا رفعهبسنده  »ينابيع املودة«يف كتابه 
، ممالُفيها ا يكون له غيبة وحرية يضلّ، وخلقاً أشبه الناس يب خلقاً، وكنيته كنييت، امسي

  .)٦(»وظلماً كما ملئت جوراً وقسطاً عدالً لؤهامي، يقبل كالشهاب الثاقب
املهـدي مـن   «: رفعـه  ببن أيب طالـ  عن الباقر عن آبائه عن عليوروى أيضاً بسنده 

                                                           
  .Com. alwarraq. www موقع الوراق، ٣١ص ،عقد الدرر، املقدسي الشافعي) ١(
   .املصدر نفسه) ٢(
  .تقدمت ترمجته، وهو من شيوخ الذهيب) ٣(
  .٣٣٥ص ،٢ج ،فرائد السمطني) ٤(
  .تقدمت ترمجته) ٥(
)٦( ٣٨٦ص ،٣ج ،ةينابيع املود.  
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 ميـأل األرض قسـطاً  ، يأيت به خري األنبيـاء ، ممُألفيها ا غيبة وحرية تضلّيكون له  ،ولدي
  .)١(»وظلماً كما ملئت جوراً وعدالً

êÃé�Ö]<†ÓËÖ]<»<íféÇÖ]<ÝçãËÚ< <

يف غيبـة اإلمـام    :إنّ عناية الفكر الشيعي يف األحاديث املرويـة عـن أهـل البيـت    
، سـألة وأشـبعها وأثراهـا   فالتراث الشيعي قد أغىن هـذه امل ، واضحة وجلية [املهدي

وقد اندرس بعض هـذه  ، فتجسد ذلك يف مؤلّفام ورسائلهم اليت أفردوها هلذا الغرض
  .املؤلّفات، والبعض اآلخر مطبوع متداول بني األوساط الشيعية

<íÃé�Ö]<l^Ë@ÖöÚ<»<íféÇÖ]<ÝçãËÚ< <

  : ونذكر على سبيل املثال بعض املؤلّفات الشيعية يف هذا اال
، الرازي الكليينن بن حممد بن إبراهيم املعروف بعالّ يعلل» [خبار القائمأ«كتاب 

أليب حممـد   »الغيبة«كتاب و، أيب احلسن القالّء يبن حممد بن عل يلعل »الغيبة«وكتاب 
للفقيـه   »خـوان يف الغيبـة  ن عـن قلـوب األ  يإزالة الـر «وكتاب ، عبد الوهاب البادرائي

اد بـن  لعبـ » [أخبـار املهـدي  «وكتـاب  ، شهور بابن اجلنيدحممد بن حممد امل على أيب
 »الغيبـة «وكتـاب  ، إلبراهيم بن إسحاق النهاوندي »الغيبة«وكتاب ، يعقوب الرواجين

كتـاب  و، للشـيخ النعمـاين   »الغيبـة «وكتـاب  ، )٢(اشيالعي أليب النظر حممد بن مسعود
 لإكما«وكتاب ، »الد الصدوقو«لعلي بن احلسني بن بابويه القمي  »اإلمامة والتبصرة«

  ).االبن( للشيخ الصدوق »متام النعمةوالدين 
، عـدة كتـب لـه    »الذريعـة «الطهراين يف  الشيخ ذكروأما مؤلّفات الشيخ املفيد فقد 

املسائل أو «وكتاب ، »اجلوابات يف خروج املهدي«وكتاب ، »الغيبة الكبري« كتاب: منها
                                                           

)١( ٣٨٦ص ،٣ج ،ةينابيع املود.  
   .٣٩٣و  ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٤٧صراجع كتاب رجال النجاشي، ص) ٢(
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، للسيد املرتضى علـم اهلـدى   »املقنع يف الغيبة«ب وكتا، )١(»الفصول العشرة يف الغيبة
  . وغريها الكثري، للشيخ الطوسي »الغيبة«وكتاب 

أضف إىل ذلـك تعـدد   ، ومن راجع تلك الكتب يقطع بتواتر وصحة تلك األحاديث
فالسند ال يبحث عنه يف هذه املسألة؛ بل إنّ تراثنا الشيعي يعدها ، طرقها وكثرة خمارجها

  . ات البديهيات واملسلّماتمن املتواتر

íÃé�Ö]<‚ßÂ<íféÇÖ]<l^è]æ…< <

، ننا يف مقام إدحاض حجة اخلصم؛ لذا سيكون حبثنا عن األسـانيد الصـحيحة  أومبا 
  : وسننقل بعض هذه الروايات، وهي كالتايل

عن ، بن احلسني حممدعن ، بن حيىي حممدعن  روى الشيخ الكليين بسند صحيح -١
إحـدامها  : للقـائم غيبتـان  « :7قال أبو عبد اهللا: قال، اربن عم عن إسحاق، ابن حمبوب
خـرى  ُألوا، ة شـيعته خاصـ  وىل ال يعلم مبكانه فيها إالُّألالغيبة ا، خرى طويلةُألقصرية وا

   .)٢(»ة مواليهخاص يعلم مبكانه فيها إالّ ال
 ،ابعن احلسن بن موسى اخلش، بن إبراهيم عليوروى أيضاً بسند صحيح عن  -٢

 7مسعـت أبـا عبـد اهللا   : قـال ، عن زرارة، عن عبد اهللا بن بكري، عن عبد اهللا بن موسى
وأومـأ بيـده إىل    - »خياف« :ومل؟ قال :قلت: قال، »يقوم أنللغالم غيبة قبل  إنّ« :يقول
مات : منهم من يقول، وهو الذي يشك يف والدته، وهو املنتظر، يا زرارة«: قال مثّ -بطنه 

، ه ولد قبل موت أبيه بسنتنيإن: ومنهم من يقول، محل: نهم من يقولوم ،أبوه بال خلف
ــري أنّ  ــر غ ــو املنتظ ــتحن الشــيعة حيــب وجــلّاهللا عز وه ــاب  ، أن مي ــك يرت ــد ذل فعن

   .)٣(»...املبطلون
                                                           

  .٣٩٩ص ،رجال النجاشي؛ ٨٠ص ،١٦ج ،الذريعة )١(
  .٣٤٠ص ،١ج ،الكايف) ٢(
  .٣٣٧ص املصدر نفسه،) ٣(
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عـن  ، عبـد اهللا بـن جعفـر احلمـريي     وروى ابن بابويه القمي بسند صحيح عن -٣
دعن ، وب بن نوحأيع، بن أيب عمري حممقـال أبـو   : قـال ، عـن زرارة ، اجن مجيل بن در

ما يصنع النـاس يف  : فقلت له. »يأيت على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم« :7عبداهللا
   .)١(»ن هلمى يتبيكون باألمر الذي هم عليه حتيتمس« :ذلك الزمان؟ قال

حـدثنا سـعد   : قال، ثنا حممد بن احلسنحد: قال، وروى الصدوق بسند صحيح -٤
عن أيب هاشم داود بن القاسم ، ثنا أبو جعفر حممد بن أمحد العلويحد: قال ،عبد اهللا بن

اخللف مـن بعـدي ابـين    « :يقول 7مسعت أبا احلسن صاحب العسكر: قال، اجلعفري
 :جعلـين اهللا فـداك؟ فقـال    مولـ : فقلت »فكيف لكم باخللف من بعد اخللف؟ ،احلسن

»غيبته إىلرؤية شخصه إشارة وعدم  .)٢(»...كم ال ترون شخصهألن].  
ثنا أمحـد بـن زيـاد بـن جعفـر      حـد : وروى الصدوق أيضاً بسند صحيح، قـال  -٥

عن عبـد السـالم بـن صـاحل     ، عن أبيه، بن إبراهيم بن هاشم ثنا عليحد: قال، اهلمداين
قصيديت  7ملا أنشدت موالي الرضا :اخلزاعي يقول مسعت دعبل بن علي: قال، اهلروي
نطـق روح القُـ  ، يا خزاعي« :قال... مدارس آيات خلت من تالوة: اهلاليت أوس علـى  د

 إالّ، ال يـا سـيدي  : فقلت »هل تدري من هذا اإلمام؟ ومىت يقوم؟، لسانك ذين البيتني
، يـا دعبـل  «: فقال، ها عدالًر األرض من الفساد وميألي مسعت خبروج إمام منكم يطهنأ

وبعد احلسن ابنه  ،ابنه احلسن وبعد علي، د ابنه عليوبعد حمم ،اإلمام بعدي حممد ابين
لو مل يبق من الدنيا إالّ، املطاع يف ظهوره ،ة القائم املنتظر يف غيبتهاحلج  ل يوم واحد لطـو

وواضـح مـن    .)٣(»...وظلمـاً  كما ملئت جوراً فيمألها عدالً ،ى خيرجاهللا ذلك اليوم حت
  .فضالً عن غيبته الصغرى والكربى [هديهذا احلديث النص على إمامة اإلمام امل

لننتقـل إىل  ، ونكتفي ذه األحاديث الواضحة الداللة على غيبته والصحيحة السـند 
                                                           

  .٣٥٠ص ،؛ كمال الدين ومتام النعمة١٢٥ص، يابن بابويه القم، اإلمامة والتبصرة )١(
  .٣٨١ص ،كمال الدين ومتام النعمة )٢(
  .٢٩٧ص ،١ج، 7عيون أخبار الرضا )٣(
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وهو أنّ الغيبة ليست بدعة أو شيئاً استحدثه الشيعة؛ بل إنّ هناك غيبـات  ، مطلب آخر
م أفضـل  لبعض األنبياء، كنيب اهللا هود وصاحل وعزير وإبراهيم وموسى ويوسـف علـيه  

  . [فهذه سنة تارخيية شاءت األقدار أن تتكرر يف اإلمام املهدي، الصالة والسالم

íféÇ×Ö<íflé−…`jÖ]<àßŠÖ]< <

 :عندما نطالع ونراجع بعض تلك السنن جند أنّ هناك تشااً كبرياً بني غيبات األنبياء
، ه غـاب مـرتني  حيث إنـ ، 7السيما غيبة نيب اهللا إبراهيم، [وبني غيبة اإلمام املهدي

 ؛ بـل لعلّهـا  [وأدوار حياته من والدة وغيبة هلا شبه كبري بأدوار وحياة اإلمـام املهـدي  
كني وعليه فالغرابة واالستهجان لدى املشكّ. أعجب منها - كما يعبر الشيخ الصدوق ـ

ما وأنّ السنن تتكرر السي، يرتفع إذا وجدنا بعض تلك الغيبات قد وقعت لألنبياء قبله
 َقْن َطبٍَق (: قال تعاىل، مم الالحقةاُأليف 

ً
ُ�� َطبَقا

َ
ك ْ�َ

َ
كـان   نسنن م :أي )١٩: االنشقاق( )ل

  .قبلكم
يف  :أن جتـري فيـه سـنن األنبيـاء     أىب إالّ وجـلّ اهللا عز نّإ« :7قال االمام الصادق

ُ�� َطبَ (: قال اهللا تعاىل، من استيفاء مدد غيبام ه البدوإن، غيبام
َ
ك ْ�َ

َ
 َقْن َطبٍَق ل

ً
 :أي )قا

  .)١(»سنن من كان قبلكم
قـال هـذا    ،»بعد حال لتركنب طبقا عن طبق حاالً«: وروى البخاري عن جماهد، قال

9كمنبي
)٢(.  

 :وكذلك روى الطرباين عن كثري بن عبد اهللا، عن أبيه، عن جده، عن رسول اهللا، قال
 ،حـذو النعـل بالنعـل   سـنن مـن قـبلكم     لتسلكن ،جاءكم جربئيل يتعاهد دينكم. .«

ى لـو  حتـ ، )٣(فباعـاً  وإن باعاً، فذراعاً وإن ذراعاً، فشرباً إن شرباً ،خذهمأولتأخذن مبثل 
                                                           

   .٤٨١ص ،كمال الدين ومتام النعمة )١(
   .٨١ص  ،٦ج  ،صحيح البخاري) ٢(
  ).»بوع« ٢١، ص ٨لسان العرب، ج . (مسافة ما بني الکفّني إذا بسطتهما: الباع )٣(
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١(»دخلتم فيه دخلوا يف جحر ضب(.  
وإليك بعض مـا رواه الصـدوق واملفيـد    ، فقانون السنن قد يتكرر وال ضري يف ذلك

  .لبعض تلك الغيبات

  7إدريس نبي اهللا غيبة

مر بشـيعته  ألى آل ااملشهورة حت 7ل الغيبات غيبة إدريس النيبفأو« :ققال الصدو
 مثّ، وأفقـر وأخـاف باقيتـهم    ،ار مـن قتـل منـهم   وقتل اجلب ،ر عليهم القوتإىل أن تعذّ

 وجـلّ رفع اهللا عز مثّ، 7وهو نوح، فوعد شيعته بالفرج وبقيام القائم من ولده، 7ظهر
، عن سلف و خلفاً، بعد قرن قرناً 7ون قيام نوحعتوقّيفلم تزل الشيعة ، إليه 7إدريس

٢(»7ى ظهرت نبوة نوحصابرين من الطواغيت على العذاب املهني حت(.  
ا ن غيبة إدريس عشرين سنة خمتفياً يف غـار ملّـ  يتضم 7الباقر اإلمام عن ذكر حديثاً مثّ

ذكر ظهو مثّ، وملك من املالئكة يأتيه بطعامه وشرابه ،ار زمانهخاف من جب7ة نوحر نبو.  

  7غيبة نبي اهللا هود

  .فقد ذكرها نيب اهللا نوح، وأوصى قومه باالنتظار والترقّب لغيبته 7أما غيبة هود
الوفـاة دعـا    7ا حضرت نوحـاً ه ملّأن«: 7الصادق اإلمام بسنده عن الصدوق روى
هللا ا وأنّ، يظهر فيهـا الطواغيـت   ،ه ستكون من بعدي غيبةأن اعلموا: فقال هلم، الشيعة

ج عنكم بالقائم من ولدي امسه هود وجلّعزوينتظرون ، 7بون هوداًفلم يزالوا يترقّ، يفر
ـ    ، وقست قلـوب أكثـرهم   ،ى طال عليهم األمدظهوره حته فـأظهر اهللا تعـاىل ذكـره نبي

وقعت الغيبة بعـد   مثّ، وأهلك األعداء بالريح العقيم، عند اليأس وتناهي البالء 7اًهود
   .)٣(»7صاحلذلك إىل أن ظهر 

                                                           
  .٢١١ص  ،١ج ،الكرت العم ؛١٣ص  ،١٧ج ،م الكبرياملعج) ١(
  .١٢٧ص ،كمال الدين ومتام النعمة) ٢(
  .١٣٥ص املصدر نفسه، )٣(
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  7نبي اهللا إبراهيمغيبة 

ها تشبه غيبة قائمنا صلوات اهللا فإن 7ا غيبة إبراهيم خليل الرمحنوأم«: قال الصدوق
ى ه حتـ مـ أُوهو يف بطن  7غيب أثر إبراهيم وجلّاهللا عز ألنّ؛ بل هي أعجب منها، عليه
حوه إىل بلوغ الكتاب أجلهأمر والدت یأخف مثّ، بقدرته من بطنها إىل ظهرها وجلّله عز«.  

ــة إبــراهيم )١(مثّ روى بســند صــحيح مــع النمــرود 7عــن اإلمــام الصــادق قص ،
أنّ النمرود بعد أن علم بأنه سيولد مولـود يقضـي علـی سـلطانه وملکـه      : وخالصتها

 ى ال خيلـص إلـيهن  جعلت باملدينـة حتـ   فلم يترك امرأة إالّ، حجب النساء عن الرجال
 مأُفنظرن إىل ، علمن به إالّ يءنساء من القوابل ال يكون يف البطن شفأرسل إىل ، الرجال
ا فلمـ ، يف بطنـها  ما نرى شـيئاً : فقلن، فألزم اهللا تعاىل ذكره ما يف الرحم الظهر، إبراهيم

] مثّ أجنـاه اهللا تعـاىل منـه   [ ... أراد أبوه أن يـذهب بـه إىل منـرود   ) به(إبراهيم  مأُوضعت 
، وذلك حـني نفـاه الطـاغوت عـن املصـر     ، غاب الغيبة الثانية مثّ، فصدع بأمر اهللا تعاىل

ِ (: فقال ُكْم َو ما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اب�
ُ
ل ْقَ�ِ

َ
   .)٢( اآلية ،)٤٨: مرمي( )َو أ

  7صالح نبي اهللا غيبة

 ،غاب عـن قومـه زمانـاً    7صاحلاً أنّ« :7الصادق اإلمام روى الصدوق بسنده عن
، مخـيص الـبطن  ، وافر اللحيـة ، حسن اجلسم ،مبدح البطن وكان يوم غاب عنهم كهالً

وكانوا على ، ا رجع إىل قومه مل يعرفوهفلم، ربعة من الرجال، جمتمعاً، خفيف العارضني
مـا  وإن :ـ  إىل أن قـال  ـ  خرى على يقـني أُو، ةخرى شاكّأُو، طبقة جاحدة :ثالث طبقات

  .)٣(»مثل القائم مثل صاحل
                                                           

عـن يعقـوب بـن    ، )ثقة(األشعري  ثنا سعد بن عبد اهللاحد: د بن احلسن قاالوحمم، ثنا أيبدح«: والسند هو) ١(
عن ، )ثقة( بصري عن أيب، )ثقة( ن هشام بن ساملع، )ثقة( د بن أيب عمريعن حمم، )ثقة صدوق(الكاتب  يزيد

  .ءهم ثقات أجالّفرجال السند كلّ ،»احلديث ..7أيب عبد اهللا
  .١٣٥ص ،كمال الدين ومتام النعمة) ٢(
  .١٣٧ص املصدر نفسه،) ٣(
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  7يوسف نبي اهللا غيبة

7ا غيبة يوسفوأم ـ   ، ها كانت عشرين سنةفإنكان منـها ثالثـة أي ويف ، ام يف اجلـب
فاختلفت عليه األحوال يف غيبتـه مـن إمجـاع إخوتـه علـى قتلـه       ، السجن بضع سنني

وإلقائهم إيمثّ، اه يف غيابة اجلب بالسجن  مثّ، بلواه بامرأة العزيز مثّ، اه بثمن خبسبيعهم إي
  .ومجع اهللا تعاىل مشله وأراه تأويل رؤياه، ملك مصر صار إليه مثّ، بضع سنني

 يوسـف حـي   يعلـم أنّ  7يعقوب كان«: قال 7روى الصدوق بسنده عن الصادق
ِ مـا ال (: وكـان يقـول لبنيـه   ، اهللا سيظهره له بعـد غيبتـه   وأنّ ،ميت مل ـُم ِمـَن اب�

َ
ْعل

َ
َو أ

ُمونَ 
َ
  . »وكان بنوه يفندونه على ذكره ليوسف، )َيْعل

فحال العارفني يف وقتنا هذا بصاحب زماننا الغائب حال يعقوب يف معرفته «: قال مثّ
خوة يوسف الـذين  إوحال اجلاهلني به وبغيبته واملعاندين يف أمره حال ، بيوسف وغيبته

َقِديمِ (: قالوا ألبيهم
ْ
ِ� َضاللَِك ال

َ
ِ إِن�َك ل  (: 7وقول يعقوب، )تَاب�

R
qُِكـْم إ

َ
قُـْل ل

َ
ـْم أ

َ
 ل
َ
أ

 
َ
ُمونَ أ

َ
ِ ما ال َيْعل ُم ِمَن اب�

َ
مـا غيـب   ه إنوأن يوسف حي ه قد كان علم أنّدليل على أن )ْعل

  .)١(»عنه للبلوى واالمتحان
 اجلـب  يف يوسـف  لقياُ«: قال، احلسن عن فضالة بن مباركروى الطربي بسنده عن 

 ورأى مشلـه  لـه  اهللا مجع ما بعد عاش مثّ ،سنة مثانني أبيه عن فغاب ،عشرة سبع ابن وهو
  .)٢(»سنة وعشرين ثالثاً رؤياه تأويل

 يوسـف  غيبة أنّ ـ أعلم واهللا ـ ذكر: إسحاق بن حممد وقال«: وروى ابن كثري يف تفسريه
 أو سـنة  أربعـني  كانـت  هاأن يزعمون الكتاب وأهل: قال ،سنة عشرة مثاين كانت يعقوب عن

  .)٣(»سنة عشرة سبع مصر عليه قدم أن بعد يوسف مع بقي 7يعقوب وأنّ، حنوها
ما جاءت به سورة كاملة  8ة يوسف بن يعقوبوكان من قص«: وقال الشيخ املفيد

                                                           
   .١٤٨ص ،كمال الدين ومتام النعمة) ١(
   .٣٠١ص ،٧ج، تفسري الطربي) ٢(
   .٦٤٤ص ،٢ج ،تفسري ابن كثري) ٣(
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يأتيه الوحي منه سبحانه  ،وهو نيب اهللا تعاىل، نت ذكر استتار خربه عن أبيهوتضم، مبعناه
 ،وهم يعاملونه ويبايعونه ويبتـاعون منـه  ، وأمره مطوي عنه وعن إخوته، ومساًء صباحاً

وانقضـت   ،ى مضت على ذلك السـنون حت، فيعرفهم وال يعرفونه ،يلقونه ويشاهدونهو
ه خروجه من الدنيا وظن، ويأسه من لقائه، عليه لفقده 7وبلغ من حزن أبيه، فيه األزمان

ولـيس يف زماننـا   . وذهب لبكائه عليه بصـره ، وأك به جسمه، بوفاته ما احنىن له ظهره
   .)١(»ظري له يف سواهوال مسعنا بن، اآلن مثل ذلك

  7موسىنبي اهللا غيبة 

عن وطنه وفراره من فرعون ورهطه ما نطـق   7قد كان من غيبة موسى بن عمرانو
ـالِِمQَ (: قال تعاىل، به الكتاب َقـْوِم الظ�

ْ
hِ ِمـَن ال Rـ َ[ Rرَب 

َ
ق�ُب قال  َفَ�َ

ً
 )فََخَرَج ِمنْها خائِفا

ى ناجـاه اهللا  حتـ ، يبته عنهم فيعـرف لـه مكانـاً   ة غومل يظهر عليه أحد مد. )٢٠: القصص(
وجلّعز ٢( فدعا إليه وعرفه الويل والعدو إذ ذاك، اًوبعثه نبي(.  

  7غيبة نبي اهللا يونس

ة يف خالفهـم عليـه   مع قومه وفراره عنهم عند تطـاول املـد   7اهللا يونس كان من أمر نيبو
ى مل يعلـم بشـر مـن اخللـق     س حتـ أحد من النـا  وغيبته عنهم عن كلّ، واستخفافهم حبقوقه

وقـد أمسـك   ، ي حلبسه يف جوف حوت يف قرار حبرإذ كان املتولّ؛ اهللا تعاىل ه ومكانه إالّمستقر
عليه رمقه حتحبيـث مل يكـن لـه    ، أخرجه من ذلك إىل حتت شجرة من يقطـني  مثّ، اًى بقي حي

خارج عـن عادتنـا وبعيـد     اًوهذا أيض. ومل خيطر له ببال سكناه ،معرفة بذلك املكان من األرض
  .)١(وأمجع عليه أهل اإلسالم وغريهم من أهل امللل واألديان، )٣(وقد نطق به القرآن، من تعارفنا

                                                           
  .٨٤ص ،املسائل العشرة يف الغيبة) ١(
  .٨٤ص، املفيد، الفصول العشرة يف الغيبة )٢(
َمْشُحونِ {: قال تعاىل) ٣(

ْ
ِك ال

ْ
ُفل

ْ
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َ
َنَق إِ�

َ
ُوُت َو ُهَو ُمِليٌم ... إِْذ أ

ْ
ََقَمُه ا� ُمَسب'ِحَ& * فَا"ْ

ْ
ن-ُه ,َن ِمَن ال

َ
ْو ال ك

َ
ِبـَث 1ِ * فَل

َ
ل
َ
ل

   ).١٤٣-١٤٠: الصافات( }ُفبَْعثُونَ َنْطِنِه إِ� يَْوِم 
   .٨٥ص  ،الفصول العشرة) ١(
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  غيبة أصحاب الكهف

 ،خبـربهم وشـرح أمـرهم   الكـرمي  نـزل القـرآن   وكذلك غيبة أصحاب الكهف فقد 
اهللا فيـه وبقـي   فأمـام  ، فرارهم بدينهم من قومهم وحصوهلم يف كهف ناء عن بلدهمو

ر أمرهم يف بقاء أجسامهم على حال أجساد احليوان ودب، ذراعيه بالوصيد كلبهم باسطاً
ب يف بهم ذات اليمني وذات الشمال كاحلي الذي يتقلّفكان يقلّ، رال يلحقها باملوت تغي

ق والريـاح الـيت متـز   ، ر األلـوان الشـمس الـيت تغيـ    ويقيهم حر، منامه بالطبع واالختيار
 مثّ ،فبقوا على ذلك ثالمثائة سنة وتسع سنني على ما جاء بـه الـذكر احلكـيم    ،جساداأل

 وأنفذوا إليهم بورقهم ليبتاعوا منهم أحلّ، فعادوا إىل معاملة قومهم ومبايعتهم ،أحياهم
الطعام وأطيبه وأزكاه حبسب ما تضممع استتار أمرهم عـن  ، تهمن القرآن من شرح قص

  .م وخفاء أمرهم عليهمقومهم وطول غيبتهم عنه
القـرآن جـاء بـذكر هـؤالء القـوم       ولـوال أنّ ، وليس يف عادتنا مثل ذلك وال عرفنـاه 

إلنكارعت الناصبة وخربهم وما ذكرناه من حاهلم لتسر    ع إىل إنكـاره  ذلـك كمـا يتسـر
١(ونامللحدون والزنادقة والدهري(.   

<“’Î₣_<áa†ÏÖ]<^â†Ò„è<ï†}< <

عجازيـة علـى التصـرف    لكرمي ومدى القدرة اإلهليـة اإل لو تأملنا يف قصص القرآن ا
فلـو  ، ويف الغيبة واحلضور ويف مجيـع جوانـب الكـون   ، بنظام الكون يف اإلحياء واإلماتة

    ة صاحب احلمـار الـذي مـرثنا به جلّ وعال عن قصأخذنا ذلك املثال البسيط الذي حيد
وهـل   ؟خـرى أُكيف تعمر مرة  :فتعجب سائالً، على تلك القرية اخلاوية على عروشها

لتـه  ونتيجة لتلك األفكار الـيت اسـتبعدها مـن خمي    ؟يرجع أهلها بعد أن أمام اهللا تعاىل
  . فضرب اهللا تعاىل له ولنا املثل للعربة والعظة، لقصر فهمه وحمدودية عقله

ي َمر� Wَ قَْرَيٍة َو ِ!َ خاِوَيـ(: تعاىل حكاية عنهاهللا قال  ِ
�

ْو َ�>
َ
 أ

�
�

َ
 ك

َ
ٌة Wَ ُعُروِشـها قـال

                                                           
   .٨٦ و ٨٥صص ،الفصول العشرة) ١(
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ُ َنْعَد َمْوتِها   .)٢٥٩: البقره( )ُ�ِْ� هِذهِ اب�
، فجاء القدر واإلعجاز اإلهلي وهو أن مييته مائـة عـام بـدون أن تتغيـر خاليـاه اإلنسـانية      

ُ ِمائََة �مٍ ( وتشيخ تلك النفس لتغير تلك اخلاليا وهرمها، ماتَُه اب�
َ
وأيضـاً  ، )٢٥٩: البقـره ( )فَأ

فَـاغُْظْر إِ� (: وبعد أن أحياه اهللا تعـاىل خاطبـه بقولـه   ، طعامه مل جتر عليه سنة الفساد والتغير

يْـ
َ
ِعظـاِم ك

ْ
 ال

َ
َك آيًَة لِلن�اِس َو اغُْظْر إِ�

َ
ْم يَتََسن�ْه َو اغُْظْر إِ� Tِارَِك َو ِ�َْجَعل

َ
َف َطعاِمَك َو َ�ابَِك ل

 َ~ْ نُنِْ�ُها ُعم� نَْكسُ 
R

�ُ Wَ َ ن� اب�
َ
ُم أ

َ
ْعل

َ
 أ

َ
ُ قال

َ
  َ �Qَا تَب م�

َ
 فَل

ً
ْما

َ
  .)٢٥٩: البقره( )ٍء قَِديرٌ  وها ¡

إنّ القـدرة اإلهليـة تتجـاوز    : فاهللا جلّ وعال جعل هذه اآلية وهذه العالمة ليقول لنـا 
، وبيـدنا  عقولكم، فنحن قادرون أن نتصرف بكم كيفما نشاء؛ ألننا حنن اخلالقون لكـم 

  . كم ومنتهاكمأمبد
   :اخلالصة

وعليه فال جيـوز إنكـار غيبـة اإلمـام     ، إذن فاإلمكان للغيبة واقع وله حتقّق كما تقدم
فاالسـتبعاد  ، [السيما أنّ األحاديث النبوية من الفريقني قد ذكرت غيبتـه ، [املهدي

  . هلا أمر يف غاية اجلهل الذي ال مربر له سوى العناد واملكابرة
  .نبياء قصرية وحمدودة بزمن معينإنّ غيبة األ :نعم، قد يقال

وهذا أمـر  ، فهناك غيبات وقعت لألنبياء واألولياء، حنن نتكلّم يف أصل الغيبة: نقول
أما طـول هـذه الغيبـة أو    ، فاألمر ليس غريباً أو مستهجناً، خرىأُولو تكرر مرة ، ممكن

فـإنّ  ، مـور ىل شأنه، فهو العامل مبالكات هـذه األُ قصرها فهذا أمر راجع إىل تقدير اهللا تعا
، قادر أن يفعل مـا يشـاء  ، القادر على أن يغيب أصحاب الكهف أو غريهم ثالمثائة سنة

  . ا يفعل وهم يسألونيسأل عم ال

ë‚ã¹]<Ý^Úý]<ð]†Ë‰]< <

الـذي حـاول القفـاري أن جيعـل منـهم       [أما دور السفراء األربعة لإلمام املهـدي 
فهذا من الغرائب والعجائب اليت نعتقد أنها ال تنطلـي  ، كرة اإلمامة والغيبةمبتكرين لف
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، هي من تقدير املـوىل جـلّ وعـال   ـ كما قلنا آنفاً  ـ فمسألة املهدوية والغيبة  ، على أحد
وذكرنا أحاديـث  ، كما ذكرنا ذلك كراراً ومراراً 7قد نطق ا قبل والدته 9اهللا ورسول

ووقـوع الغيبـة ألصـحاب الكهـف      ،نا أيضاً غيبـات األنبيـاء  غيبته من الفريقني، وذكر
  . فالعقل ال ميكن أن ينكر ذلك بعد الوقوع والتحقّق يف اخلارج، وغريهم

ةوثاقة السفراء األربعة الذين اتّهمهم القفاري باختالق المهدوي  

 الذي أراد الدكتور القفاري أن حيطّ  - ولكي نقف على معرفة هؤالء السفراء العظام
وكيفيـة  ، ومدى ثقتهم وجاللتهم وإخالصـهم  - من مرتلتهم باختالقهم الكذب وغريه

ولننقـل ترمجـة   ، [ومن مثّ ولده اإلمـام املهـدي   7ارتباطهم باإلمام احلسن العسكري
مة وتربيتها وكيفيـة التصـرف   حيام وأدوارهم يف نقل أوامر اإلمام املهدي يف توجيه اُأل

وبذلك سوف يزول اإلام الـذي لفّـق هلـذه املسـألة، وأنـه      ، ىبعد غيابه يف غيبته الكرب
عالقة هلؤالء السفراء األجالّء مبا ادعاه القفاري يف نسبته هلم بـاختالق فكـرة املهديـة     ال

  . والغيبة

  األسدي  عثمان بن سعيد العمري :السفير األول

émbÐ•@@

مـني والعفيـف، وهـو    فهـو األ ، الشيخ العمري من الفقهـاء والعلمـاء الكبـار   كان 
مع ما فيها من  ةفهو موضع ثقة اجلميع؛ لذا جاء اختياره هلذه املهمة واملسؤولي، الصادق

ألنّ السلطة احلاكمـة كانـت تترصـد حركـات اإلمـام      ؛ خماطر قد تؤدي إىل موته أو قتله
من تقية وخوفاً ؛ فامتهن جتارة بيع السمن، وجاءت تسميته بالسمان، وأتباعه [املهدي

 واألموال وغريها وألداء مهمة إيصال الرسائلوليكون عمله سرياً، ، مالحقته أو مطاردته
  . :من وإىل األئمة
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وقد ، وىل يف عصر الغيبة الصغرىتعد سفارة الشيخ عثمان بن سعيد العمري هي اُأل
مـن قبـل   كما أنه حاز شـرف الوكالـة   ، لتسنم هذا املنصب [نص عليه اإلمام املهدي

8اإلمام اهلادي والعسكري، اإلمامني العسكريني
)١( .  

بن عثمان ـ  حممد :خماطباً ولده ـ أي [أما مسألة النص عليه فقد قال اإلمام املهدي
، مثلك خيلفه من بعده وكان من كمال سعادته أن رزقه اهللا تعاىل ولداً.. «: عند وفاة والده

   .)٢(»ويقوم مقامه بأمره
ة سفارة العمري رمحه اهللا ووکالته وهذا النصيكشف بصورة جلي .  

  .  ه٢٦٥إىل ٢٦٠من ، مخس سنواتفقد بلغت مدة سفارته  وأما

énÛýuë@énÓbqë@@

نذكر بعض ما ورد من مدح وإطراء هلذه الشخصية العظيمة، والذي تدلّ على كـرب  
  . مرتلته وجاللته وورعه وصدقه

عـن اإلمـام   ، إسـحاق بـن سـعد القمـي     روى الشيخ الطوسي بسنده عن أمحد بـن 
اه إلـيكم  ومـا أد ، ي يقولـه ما قاله لكم فعن ،هذا أبو عمرو الثقة األمني«: قال 7اهلادي

فعن٣(»يهي يؤد(.   
هـذا أبـو عمـرو الثقـة     «: قـال ، 7وروى أيضاً بنفس السند عن اإلمام العسـكري 

   .)١(»...ثقة املاضي وثقيت يف احمليا واملمات ،األمني
، إىل إسحاق بن إمساعيل النيسابوري فيه توثيق للعمـري  7اإلمام العسكري وكتب

                                                           
   .٤٠١و  ٣٨٩ صص ،رجال الطوسي) ١(
   .٣٦٢ص، الطوسي، الشيخ الغيبة )٢(
   .٣٥٤ص املصدر نفسه، )٣(
  .املصدر نفسه )١(
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ه فإنـ ، م عليه وتعرفه ويعرفكوتسلّ، العمريى ى تلقفال خترجن من البلدة حت.. «: قال
١(»ليناإا والطاهر األمني العفيف القريب من(.   

  هولـد  [وعند وفاة عثمان بـن سـعيد رضـوان اهللا عليـه خاطـب اإلمـام املهـدي       
  وقد مدح أباه وأثنی عليه، وهذا اخلطاب يكشف عـن مـدى حـب اإلمـام لـه،     ، اًحممد

تسـليماً ألمـره   ، إنا هللا وإنا إليه راجعـون «: قال، وأنه يف مرتلة وجاللة ووثاقة عالية عنده
  ،فرمحه اهللا وأحلقـه بأوليائـه ومواليـه   ، عاش أبوك سعيداً ومات محيداً. ..ورضاء بقضائه

نضـر اهللا وجهـه وأقالـه    ، ساعياً يف ما يقربه إىل اهللا عز وجلّ، هداً يف أمرهمفلم يزل جمت
  .)٢(»عثرته

خترج على يدي عثمان بـن   [األمركانت توقيعات صاحب «: قال الشيخ الطوسي
  د بن عثمان إىل شـيعته وخـواصـد   سعيد وابنه أيب جعفر حممبـاألمر  ، 7أبيـه أيب حمم

الـذي كـان    لشيعة عنه إذا احتاجت إىل السؤال فيه بـاخلطّ ا يسأل اوالنهي واألجوبة عم
ي عثمان بـن  فلم تزل الشيعة مقيمة على عدالتهما إىل أن توفّ، 7خيرج يف حياة احلسن

والشـيعة  ، إليه ه مردوداًكلّ األمروحصل  ،ى القيام بهله ابنه أبو جعفر وتولّوغس، سعيد
 واألمـر  ،عليه باألمانـة والعدالـة   ه من النصم لملا تقد؛ جمتمعة على عدالته وثقته وأمانته

   .)٣(»هوبعد موته يف حياة أبيه عثمان رمحة اهللا علي، 7بالرجوع إليه يف حياة احلسن
ــالم  ــة الك ــان  أنّ : وخالص ــري ك ــدي   العم ــام امله ــني اإلم ــل ب ــزة الوص   [مه

  فهـو ذلــك النابغـة يف الفكــر والعقـل واحلكمــة،   ، وشـيعته يف مراسـالم وقضــاياهم  
  كـالتقوى والـورع والصـدق واألمانـة، ممـا     ، اً إىل صفات حتلّى ا وهـو أهـل هلـا   مضاف

ة ة والوكالـة العامـ  فكـان أهـالً للنيابـة اخلاصـ    ، أهله ذلك إىل تسنم تلك املراتب الراقية
  .رضوان اهللا عليه

                                                           
  .٨٤٨ص ،٢ج، الطوسي، الشيخ اختيار معرفة الرجال )١(
  .٥١٠ص ،؛ كمال الدين ومتام النعمة٣٦١ص ،الغيبة) ٢(
  .٣٥٧ و ٣٥٦ ص، صالغيبة )٣(
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émbÏë@@

، ودفن جبانـب الرصـافة يف بغـداد   ، يف بغداد توفّي الشيخ العمري رضوان اهللا عليه 
  . قربه معروف يزارو

  بن عثمان العمري، أبو جعفر  محمد: السفير الثاني

énÛŒäß@@

 ،مرتلة عظيمة عند الشيعة اإلمامية فقد تواترت وثاقته وجاللته عند اإلماميةكانت له 
ولعلّ ذلك كان ليختفي ويتستر ، وكان يلقّب باخلالّين، لتجارته وبيعه ملادة اخللّ املعروفة

فهم ، [خمافة قتله لو علموا بكونه وكيالً أو سفرياً لإلمام املهدي؛ اكمةعن السلطة احل
والعبـث والتنكيـل    7مل يتورعوا ـ كما قلنا سابقاً ـ عن تفتيش بيت اإلمام العسـكري  

  . فكيف لو علموا بأنه الوكيل الشرعي له، [بكلّ ما يطاهلم عند والدة اإلمام
والصديق والصاحب لكلّ النـاس، فجـاءت   حللمه وورعه وتقواه، فهو اخللّ  :وقيل

  وعلى كال القـولني فهـو ذلـك اإلنسـان الـورع اجلليـل، حمـلّ ثقـة        . شهرته هلذه العلّة
  . [اإلمام املهدي

وأبـوه  ، ى أبـا جعفـر  يكن، بن عثمان بن سعيد العمري حممد«: قال الشيخ الطوسي
رتلـة جليلـة عنـد    وهلمـا م ، [وكيالن من جهة صاحب الزمان مجيعاً، ى أبا عمرويكن

   .)١(»الطائفة

ém‰bÐ�@@

، وقائماً بأعمالـه ، سفرياً ثانياً له [اإلمام املهديقبل  أما سفارته فقد متّ تعيينه من 
وذلك ، خبطوات عملية إلثبات سفارته [قد قام اإلمام املهديو ،والده مباشرةبعد وفاة 

                                                           
   .٤٧٧ص ،رجال الطوسي) ١(
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مي يعلمهم خبرب نيابة وخالفة من خالل خطاباته إىل شيعته ومواليه يف أرجاء العامل اإلسال
  . [فهو النائب والوكيل عنه، بن عثمان حملّ والده حممد

بـن مهزيـار    حممـد إىل  [ومن تلك اخلطابات والرسائل هو ما بعثه اإلمام املهـدي 
  :حيث جاء يف كالمه، األهوازي

دنا جيـري عنـ  ، ر وجهـه مل يزل ثقتنا يف حياة األب وأرضاه ونضـ وقاه اهللا  ـ واالبن  «
ف فانته إىل قولـه وعـر  ، ه اهللاتوالّ، وبه يعمل ،وعن أمرنا يأمر االبن، همسد ويسد، جمراه

   .)١(»ذلك معاملتنا
حممـد بـن   «وضـع ثقتـه املطلقـة يف     [وواضح من هذا اخلطاب أنّ اإلمام املهـدي 

صـايا  يف تبليـغ و ، الذي ال خيتلف عن أبيه يف القيام يف هذا الدور احليوي واملهم »عثمان
مة حنو الصالح والكمال، يف ظرف قـد جيعلـه عرضـة للقتـل يف كـلّ      اإلمام، وتوجيه اُأل

لـذا كانـت حركتـه يف سـرية     ، السيما وعيون السلطة تراقب حركام وسكنام، حلظة
  . وكتمان

حبيث كان يدعو له أن يعينه ويقويه، ، [ولذا كان موضع رضا وقبول اإلمام املهدي
وذلك حني خاطبه عند وفـاة أبيـه معزيـاً و    ، املهام الصعبة امللقاة عليه وحيفظه يف حتمل

  : حيث قال له، حمفّزاً لتسلّم مهام النيابة من بعده
وأوحشـك فراقـه    ،رزئـت ورزئنـا  ، وأحسـن لـك العـزاء    ،جزل اهللا لك الثـواب أ«

 ،مثلـك  لـداً وكان من كمال سعادته أن رزقه اهللا تعـاىل و ، ه اهللا يف منقلبهفسر، وأوحشنا
بـة  األنفـس طي  فإنّ، وأقول احلمد هللا، م عليهويترح، ويقوم مقامه بأمره، خيلفه من بعده

، قـك وعضـدك ووفّ  ،اكأعانـك اهللا وقـو  ، فيك وعندك وجلّوما جعله اهللا عز، مبكانك
١(»ومعيناً وكافياً وراعياً وحافظاً اًوكان لك ولي(.   

ا مده٣٠٥إىل  ٢٦٥ سنة من، أربعني سنة فكانت سفارته ةأم .  
                                                           

   .٣٦٢ص ،الغيبة )١(
   .٣٦٢ص ،الغيبة؛ ٥١٠ص ،كمال الدين ومتام النعمة )١(



  ١٦٩            �  �  �           أسباب نشوء االعتقاد بالمهدوية والغيبة

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصالحات٥پرينت 

énÛýuë@énÓbqë@@

مـات أبـو جعفـر بـن حممـد بـن عثمـان العسـكري         «: »الكامل«قال ابن األثري يف 
ويعرف أيضاً، اناملعروف بالسم ةبالعمري رئيس اإلمامي ،  ـ وكـان يـده البـاب إىل  عي أن

   .)١(»احلسني بن روح وأوصى إىل أيب القاسم، اإلمام املنتظر
وأبـوه  ، ى أبا جعفريكن، بن عثمان بن سعيد العمري حممد«: وسيوقال الشيخ الط

وهلمـا مرتلـة جليلـة عنـد     ، [وكيالن من جهة صاحب الزمان مجيعاً، ى أبا عمرويكن
  .)٢(»الطائفة

 [وروى الشيخ الطوسي أيضاً بسنده عن إسحاق بن يعقوب عـن اإلمـام املهـدي   
   .)٣(»وكتابه كتايب، فإنه ثقيت، ن قبلوعن أبيه م، بن عثمان العمري حممدوأما «: قال

فما أديا فعني ، العمري وابنه ثقتان«: 7اإلمام العسكريوروى الشيخ الطوسي عن 
   .)٤(»فإنهم الثقتان املأمونان، فامسع هلما وأطعهما، وما قاال فعني يقوالن، يؤديان

البن وقاه اهللا مل يزل وا«: حني عزى والده عند وفاته بقوله [وتقدم توثيقه من اإلمام
  .)٥(»ثقتنا يف حياة األب

ð†è½a@âbßfiÛ@éníú‰]@@

سـألت  : قـال  ،عبد اهللا بن جعفر احلمـريي روى الشيخ الصدوق بسند صحيح عن 
وآخر عهدي ، نعم: ؟ فقالاألمرأرأيت صاحب هذا : فقلت له، بن عثمان العمري حممد

   .)١(» ما وعدتينأجنز يل هماللّ« :به عند بيت اهللا احلرام وهو يقول
                                                           

  .١٠٩ص ،٨ج، ثريألابن ا، الكامل يف التاريخ )١(
  .٤٧٧ص ،رجال الطوسي) ٢(
  .٢٩١ص ،الغيبة) ٣(
   .٢٤٣ص فسه،املصدر ن) ٤(
   .٣٦٢ص املصدر نفسه،) ٥(
  .٤٤٠ص  ،كمال الدين ومتام النعمة) ١(
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 إنّ ،واهللا: مسعتـه يقـول  : وروى أيضاً بنفس السند عن حممد بن عثمان العمري، قال
ويرونــه  ،فــريى النــاس ويعــرفهم ،ســنة ليحضــر املوســم كــلّ األمــرصــاحب هــذا 

   .)١(يعرفونه وال
ويف ، [ف العمـري برؤيـة اإلمـام   إذن من خالل هذه الروايات الصحيحة فقد تشر

ى عظم هذه الشخصـية وكونـه مـن املقـربني واملوثـوق ـم عنـد اإلمـام         هذا داللة عل
  .[املهدي

émbÏë@@

بعد أن أوصى خللفه الشيخ احلسني بـن روح   بن عثمان العمري حممدتوفّي الشيخ 
  . وقربه معروف يزار، ودفن يف بغداد، [النوخبيت بالنيابة بعده بأمر اإلمام املهدي

  الحسين بن روح أبو القاسم النوبختي : السفير الثالث

énÓbqëë@énÛýu@@

فكانـت العامـة تعظّمـه    ، عرف عنه بكونه من الثقات األجالّء عند اخلاصة والعامـة 
فهو رأس الشيعة والشيخ الصاحل بشـهادة الـذهيب،   ، وحتترمه، وترى فيه الصدق واألمانة

: حتى كان أبو سهل النوخبيت يقول يف حقّه، ثنانا ذلك خيتلف يفال  ،وكان فاضالً موثوقاً
  .)١(»حتت ذيله وقرض باملقاريض ما كشف الذيل [لو كان احلجة«

ب بالباب إىل صـاحب  امللقّ، أبو القاسم احلسني بن روح رأس الشيعة«: قال الذهيب
  .)٢(»الزمان

عليـه   نص ،هو الشيخ الصاحل أحد األبواب لصاحب األمر«: وقال يف تاريخ اإلسالم
                                                           

  .٤٤٠ ،كمال الدين ومتام النعمة) ١(
   .٣٩١ص ،الغيبة) ١(
  .٥٦٧ص ،١٤ج، سري أعالم النبالء )٢(
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ل مـن يـدخل   وجعله مـن أو ، بن عثمان بن سعيد العمري عنه حممدبالنيابة أبو جعفر 
ا مات أبوجعفر فلم ،وقد خرج على يديه تواقيع كثرية. عليه حني جعل الشيعة طبقات

  .)١(»...وجلس حوله الشيعة، وجلس يف الدار ببغداد. صارت النيابة إىل أيب القاسم

ém‰bÐ�@@

وقـد  ، )االبن(بن روح تأيت مرتبته يف السفارة هي الثالثة بعد العمري الشيخ احلسني 
، [وكّله بعده للنيابة والسفارة والقيام باملهمات بني اإلمام وشيعته بأمر اإلمام املهـدي 

  :روى الشيخ الطوسي
إن : فقـالوا لـه   ...ت حاله اجتمع مجاعة من وجوه الشيعةأبا جعفر العمري ملا اشتد نّإ«

هذا أبـو القاسـم احلسـني بـن روح بـن أيب حبـر       : فمن يكون مكانك؟ فقال هلم حدث أمر
، لـه والثقـة األمـني    والوكيل ،7األمروالسفري بينكم وبني صاحب  ،القائم مقامي ،النوخبيت

  .)٢(»غتمرت وقد بلّأُفبذلك  ،اتكملوا عليه يف مهموعو ،موركمأُفارجعوا إليه يف 
  . ه٣٢٦إىل  ٣٠٥من ، سنة وكانت مدة سفارته إحدى وعشرين

émbÏë@@

ودفن جبانب الرصافة يف ، بغداديف   ه٣٢٦سنة توفّي رضوان اهللا عليه يف شهر شعبان 
  . وقربه معروف يزار، بغداد

  السمري  محمدعلي بن  :السفير الرابع

éãd‘@ì�ë@énÓbqë@@

طائفـة  ال خيتلف اثنان يف وثاقة ومسو ورقي مكانة السمري رضـوان اهللا عليـه عنـد ال   
                                                           

   .١٩٠ص ،٢٤ج ،تاريخ اإلسالم) ١(
  .٣٧٢ص ،الغيبة) ٢(
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، فيكفيه فخراً أنّ اإلمام اختاره هلذه املرتبة اجلليلة يف كونـه نائبـاً ووكـيالً عنـه    ، الشيعية
  وهـذا مـا خولـه لتسـنم    ، ةينال ذلك إالّ من كان ثقة جليالً مؤهالً لتحمل املسؤولي فال

  . هذه الوظيفة

ém‰bÐ�@@

بعـد وفـاة السـفري     [هديعن اإلمام امل ةنال شرف السفارة والقيام بأعباء املسؤولي
إىل   ٣٢٦من ، وكانت مدة سفارته ثالث سنوات، الثالث الشيخ احلسني بن روح النوخبيت

وبعدها انتهت الغيبـة الصـغرى،   ، فهي أقصر مدة تولّى فيها هذا املقام السامي،  ه٣٢٩
ر وآخـ ، ليأيت الدور اآلخر، وهـو الغيبـة الكـربى   ، [وذلك بالبيان الذي بلّغه به اإلمام

  :كلمات وخطابات اإلمام له هي قوله
، أعظم اهللا أجر إخوانك فيـك ، السمري حممدبن  يا علي، بسم اهللا الرمحن الرحيم«

فإنك ميت ما بينك وبني ستإىل أحـد يقـوم مقامـك بعـد      فامجع أمرك وال توصِ، امة أي
وذلك بعـد طـول   ، وجلّبعد إذن اهللا عز فال ظهور إالّ ،فقد وقعت الغيبة الثانية، وفاتك
أال ، عي املشـاهدة وسيأيت شيعيت مـن يـد  ، وامتالء األرض جوراً، وقسوة القلوب ،األمد

وال حول وال قـوة  ، عى املشاهدة قبل خروج السفياين والصيحة فهو كاذب مفترفمن اد
: فقيـل لـه  ، ا كان اليوم السادس عدنا إليه وهو جيود بنفسهفلم ...العظيم باهللا العلي إالّ
   .)١(»هللا أمر هو بالغه: ك من بعدك؟ فقالن وصيم

وبنهاية هذه النيابة اقتضت حكمة اهللا تعاىل أن يغيـب وحيتجـب عـن عيـون حمبيـه      
فـأرجع شـيعته إىل   ، وشيعته، لتبدأ مرحلة ودور آخر، وهو ما نسميه بالغيبـة الكـربى  

لـيمأل األرض قسـطاً   ؛ رهالفقهاء للقيام مبهام التبليغ إىل ما شاء اهللا أن يصدع بأمر ظهو
  . بالظلم واجلورمتتلئ وعدالً بعد أن 

                                                           
  .٢٩٧ص ،٢ج، الطربسي، االحتجاج ؛٣٩٥ص ،الغيبة؛ ٥١٦ص ،كمال الدين ومتام النعمة )١(
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  . وقربه معروف يزار، ودفن جبانب الرصافة يف بغداد، يف بغداد توفّي الشيخ السمري
وبذلك اتضح جاللة ووثاقة ونزاهة هؤالء السفراء، وأنّ دورهم كان حمصوراً يف تبليغ 

  . ك كوم وسطاء بني اإلمام ورعيتهاألحكام الشرعية يف عصر الغيبة، وكذل

ï†Ç’Ö]<íféÇÖ^e<Í]‚âù]<ÐéÏ�< <

فحصـنت الشـيعة   ، إنّ الغيبة الصغرى قد حقّقت الغرض وذلك بتحقيق أهـدافها 
والتكيف لقبول النيابـة العامـة   ، مة للغيبة الكربىذه العملية التدرجيية للنيابة ويئة اُأل

   :=باقر الصدر حممديد قال الس، بزعامة الفقهاء العدول
وكـان السـمري هـو آخـر     ، ت حوايل سبعني عاماًاب األربعة اليت استمرابة النوني«
ابالنو ،فقد أعلن عن انتهاء مرحلة الغيبة الصغرى اليت تتميز بنووابتـداء  ، ننياب معي

قائـد  نون بالذات للوسـاطة بـني اإلمـام ال   الغيبة الكربى اليت ال يوجد فيها أشخاص معي
ل من الغيبة الصغرى إىل الغيبـة الكـربى عـن حتقيـق الغيبـة      ر التحووقد عب، والشيعة

؛ تهاالصغرى ألهدافها وانتهاء مهمألنـ  ها حصـذه العملي ـ نت الشيعةة عـن  ة التدرجيي
ف وضع الشيعة واستطاعت أن تكي، الصدمة والشعور بالفراغ اهلائل بسبب غيبة اإلمام

لت وذا حتو، ة عن اإلمامل فكرة النيابة العامهم بالتدريج لتقبوتعد ،على أساس الغيبة
مور الـدنيا  أُالبصري بـ  ،اتهد العادل وهو خطّ، عام النيابة من أفراد منصوصني إىل خطّ

   .)١(»ل الغيبة الصغرى إىل غيبة كربىلتحو تبعاً ،والدين

  نتيجة ما تقدم

وكـذلك مـا   ، عت الطائفة على صدقهم ووثاقتهمبعد ترمجتنا هلؤالء الثقات اليت أمج
ورد من كلمات بعض أهل السنة بكوم من رؤوس الشـيعة، فهـل يعقـل أن يضـعوا     

                                                           
   .١١٠ ، صد باقر الصدرحمم، حبث حول املهدي )١(
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وخيتلقوا قصة ذا احلجم لنظرية املهدوية الـيت أطبـق علـى ذكرهـا الفريقـان، وبطـرق       
  !؟[صحيحة، وقبل أن يلد اإلمام املهدي

ب الذين مل حيص عليهم خطـأ أو كـذب أو حتايـل يف    مثّ هل يعقل أنّ الوكالء والنوا
أن خيلقوا لنا مثل هـذه الفكـرة، ويتفقـوا    ، مدة سبعني عاماً، أو افت يف نقل، تصرف

  !على نقلها دون إثارة الشكوك حوهلا، ويكسبوا بذلك ثقة الشيعة طوال هذه السنوات؟
و شـككنا جبـزء يسـري ممـا     أضف إىل ذلك أنّ منطق احلياة العملية اليت لو احتملنا أ

ولكـن حسـاب   ، لشكّل لنا قرينة بكـذم، وحاشـاهم  ، ينقل عن طريق هؤالء السفراء
، و يتالءم متام املالئمة مع الواقع اًاالحتماالت يشري لنا بأنّ احلوادث بعضها يصدق بعض

دة اإلمام فال ميكن أن نكذّب الواقع، وال ميكن إالّ أن نذعن ونسلّم بوال، الذي ينقلونه لنا
  . وحياته وغيبته

  باقر الصدر ونظرية حساب االحتماالت  محمدالسيد 

  ابر عنـها السـفراء والنـو   وعبـ ، ة مـن النـاس  مـ أُملهـدي حقيقـة عاشـتها    ا«: قال
  هـذه  ومل يلحـظ علـيهم أحـد كـلّ    ، من خالل تعاملهم مع اآلخـرين  طيلة سبعني عاماً

يف أو حتـايالً ، يف الكـالم  ة تالعبـاً املد  افتـاً ، فالتصـر يف النقـل  أو،   ر أنّفهـل تتصـو  
  هـم وميارسـها أربعـة علـى سـبيل الترتيـب كلّ     ، كذوبة أن تعيش سبعني عامـاً أُبإمكان 

ويظلّ، فقون عليهايت   ون يتعـاملون علـى أساسـها وكأن  ا بأنفسـهم  هـا قضـية يعيشـو،  
ا بأعينهم دون أن يبدر منهم أييءش ويرو  يكـون بـني األربعـة    ودون أن ، يثري الشـك

عالقة خاصمن التواطؤ زة تتيح هلم حنواًة متمي ،    صـف بـه   ويكسـبون مـن خـالل مـا يت
ـ ، ة ثقة اجلميعسلوكهم من واقعيم بواقعيوإميا ة القضـي  ة الـيت يـدـ  عون أنا هـم حيسو

حبساب االحتماالت  اًمن املستحيل عملي أنّ ومنطق احلياة يثبت أيضاً !ويعيشون معها؟
تلـك العالقـات واألخـذ     وضـمن كـلّ  ، ةهذه املـد  وكلّ، كذوبة ذا الشكلأُن تعيش أ

ظاهرة الغيبة الصغرى ميكـن   وهكذا نعرف أنّ. تكسب ثقة مجيع من حوهلا مثّ، والعطاء



  ١٧٥            �  �  �           أسباب نشوء االعتقاد بالمهدوية والغيبة

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصالحات٥پرينت 

والتسـليم باإلمـام القائـد    ، ة إلثبات ما هلا من واقع موضوعيأن تعترب مبثابة جتربة علمي
   .)١(»بوالدته وحياته وغيبته

وأبـدع بـل وأجهـد نفسـه يف صـياغة      ـ إذن الدعوى اليت ساقها الدكتور القفـاري    
والواقع يكـذّا، ومنطـق   ، فهي جمرد إنشاء للعبارات ليس إالّ، مفرداا ـ اتضح بطالا 

  . العقل يدفعها أيضاً
صى فقد اتضح أنّ هؤالء السفراء يف درجة عالية من الوثاقة واجلاللة، وال ميكن أن حي

ودورهـم كـان حمصـوراً بالنيابـة والوكالـة بـني اإلمـام        ، عليهم اخلطأ يف القول والفعل
  . وشيعته [املهدي

 وليدة سفراء نقلوها لنـا، بـل   توالغيبة عند الشيعة اإلمامية ليس [فنظرية املهدي
ا من ال ينطق عن اهلوى إن ة نطقفجـاءت  ، مـا هـو وحـي يـوحى    إنّ معامل هذه النظري

مبشرة ذه النظرية اليت سوف تغير الدنيا  :وعن أهل بيته 9ديث عن رسول اهللاألحا
فيأيت املصـلح العـاملي ليكشـف اجلـور، وميـأل      ، بعد أن ميتد الظلم أرجاء العامل، بأسرها

  .األرض قسطاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً

  شبهة تسريب نظرية المهدي والغيبة عن طريق حكيمة

  : ١٠٢٤قال يف ص 
»كما تقوله رواية شيخ ، بت إىل الشيعة عن طريق حكيمةفمسألة املهدي وغيبته تسر

، وما أدري كيف يقبل الشيعة قول امرأة واحدة غري معصومة يف أصل املـذهب ، الطائفة
ـ   ون إمجاع اُألوهم الذين يردة بأسرها إذا مل يكن املعصوم فيهم ولـو يف مسـألة فرعية؟م! 

من  مع أنّ، عن الثقات من شيعته ر حبجب أمر املهدي وغيبته إالّإمامهم يأم وتالحظ أنّ
  .»ما يعرف ويعبد غري اهللافإن -عندهم  - مل يعرف اإلمام

                                                           
   .١١١ و ١١٠ ص، صحبث حول املهدي )١(
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 قبل اإلجابة أذكر تنبيهاً يفيدنا يف فهم منهج القفاري يف طرحه هلذه الشبهة وغريهـا 
خـرى بـال رقابـة ووازع مـن     طوائـف األُ خلطر ما ينسبه لل - ولعلّنا كررنا هذا التنبيه ـ

قاذفـاً املسـلمني   ، وأنه جييد املراوغة يف صياغة القصص وسبك العبارة وحبكها، ضمري
ولكي يكون القارئ على بينة ونكون قد رفعنا بعض ؛ بشتى التهم من دون دليل وبرهان

  . ما ينسبه لآلخرين من كالم غري دقيق وغري صحيح
يل القفاري يف طرحه هلذه الشبهة كان سطحياً وهشاً؛ وذلـك  سلوب وحتلأُإنّ : نقول

تسربت غيبـة  «: كما يف قوله، القتطاعه بعض النصوص، وكذلك املفارقات واملغالطات
وكـذلك التـدليس    .»وأنّ واضعها هو عثمان بـن سـعيد  «، »اإلمام املهدي من حكيمة
هم يـأمر حبجـب املهـدي    إمـام  إنّ«: كما نرى ذلـك يف قولـه  ، والكذب يف نسبته لآلراء

  ومل يبين من هو ذلك اإلمام؟ وأين املصدر هلذا الكالم؟» وغيبته
واألنكى من ذلك والذي يثري الدهشة والعجب أنه يطرح ويفرض فهمـه علـى أنـه    

ابن سبأ هو الذي وضع عقيدة «: كما يف قوله ،وأنه يف كتبهم، الرأي السائد عند اإلمامية
النص مع أنّ هذا الفهـم غـري   » كما تذكره كتب الفرق عند الشيعة، مةباإلما على علي

  .كما سيأيت ،ومل تقل به الشيعة على اإلطالق ،صحيح
، وكذلك نراه جيهد نفسه بنقل بعض النصوص ويقصرها لتتالءم مع تصوره وفهمه 

كمـا جنـد ذلـك يف    ، وليس حسب رؤية الطرف اآلخر اليت ينقلها وينسب إليها القـول 
 :أيــ   عنـدهم  من مل يعرف اإلمام مع أنّ«: يف قوله) املعرفة(إحيائه للقارئ أنّ تصويره و

فهـو بـذلك   ، وهذا ما ال تقول به اإلمامية مطلقاً، هي املعرفة احلسية العيانية» - الشيعة
  . خرىميوه على القراء الكرام الكذب فيما ينسبه من أقوال إىل الطوائف والفرق اُأل

لكرمي أن يلتفت هلذه األقوال اجلزافية، وأن يبحث عـن الصـدق يف   وحري بالقارئ ا
كلّ ما يطرحه؛ لكي تكون احلقيقة واضحة وغري مشوشة ومشوهة ومدلّسة وخمتلقـة يف  

  . وسنأيت على كشف زيف تلك األقوال، بعض األحيان
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أو  اهلـ  سـون املؤس وغيبته [تارة ينقل لنا القفاري أنّ مسألة اإلمام املهدي :اجلواب
، ومن مثّ تكونت كعقيدة للشيعة، عثمان بن سعيد واآلخرون معه :الوجوه البارزة هلا هم

فمن  ؟فال نعلم أي تناقض هذا، إنها تسربت إىل الشيعة عن طريق حكيمة: وتارة يقول
  !هو القائل؟ ومن هو املبتكر واملؤسس هلا؟

لّه يأيت بناقل ثالـث ورابـع   هل هي حكيمة اليت سربتها لنا أو عثمان بن سعيد؟ ولع
  . ليكتشف لنا السر الذي كان خافياً على البشرية

ي؛ ألنّ القصة الـيت تـروى   الساذجة كيف ميكن أن يستسيغها املتلقّ )١(فهذه الترهات
مور أُولكن القفاري أوقع نفسه يف ، لآلخرين البد أن يكون فيها نوع من اإلقناع للقارئ

فتراه يتخبط خبط عشواء يف أقوالـه؛ ألنـه ال يسـتطيع إنكـار     ، اال يكاد جيد املخرج منه
  .بل وبديهية عند املسلمني عامة، فكرة متواترة

     ـة كمـا تقـدذه الكلمات يقطع بأنّ القفاري ينكر أصـل فكـرة املهدوي لم ومن تأم
ديث سابقاً، وإالّ فمثل هذه الدعاوى ال ميكن أن تصدر عن إنسان يدعي العلم وقرأ احلـ 

فمسـألة املهدويـة ال ميكـن    ، ؛ ألنّ النصوص تواترت ـذا املضـمون   وطرقه ومن خرجه
وقـد ذكرنـا   ، تكذيبها أو االلتفاف على النصوص الـيت أكّـدا السـنة النبويـة الشـريفة     

  .فال نطيل يف تكرارها، يف ذلك وأهل بيته 9النصوص عن النيب األكرم
يطعـن بكالمهـا فهـي شـاهدة علـى والدة اإلمـام       أما السيدة حكيمة اليت حاول أن 

وهـي واحـدة مـن    ، والشيعة تذكر ذلك من باب الشهادة احلسية لـيس إالّ ، [املهدي
وال عالقـة هلـا بتسـريب نظريـة اإلمـام      ، [األدلّة والشواهد على والدة اإلمام املهـدي 

اري دجمهما معاً بال فال نعلم كيفية الربط بني األمرين اليت حياول القف، وغيبته [املهدي
  . تأمل فيما يطرحه من شبهات

من هـي السـيدة حكيمـة؟ وهـل شـهادا      : ولكن السؤال الذي جيب أن نتناوله هنا
                                                           

  .»تره« ٤٨٠، ص ١٣لسان العرب، ج . األباطيل، وهي الطرق الصغار غري اجلادة، تتشعب عنها: الترهات )١(
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  تورث االطمئنان بصدق الوالدة أم ال؟
فهي من أهـل  ، شهادا تورث الصدق يف أقواهلا، نعم: واجلواب على األمر الثاين هو

  . عنهم الرجس بيت طهرهم اهللا تعاىل وأذهب
فننقل ترمجتها لكي يقف القارئ على درجـة وفضـل    ؟وأما من هي السيدة حكيمة

  . هذه السيدة اجلليلة
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  اسمها ونسبها

اجلواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفـر   حممدالسيدة حكيمة بنت اإلمام 
  .:بن علي زين العابدين بن احلسني بن علي بن أيب طالبالباقر  حممدالصادق بن 

  جاللتها ووثاقتها

فهـي مـن العلويـات النجيبـات     ، من خالل نسبها الطاهر تتضح وثاقتها وجاللتـها 
بشـهادة  ، :ملا هلا من الفضل والعلم والتقوى، فكانت املودعة ألسرار األئمة؛ الكرميات

  . رمحهما اهللالشيخ السي والسيد حمسن األمني 
مثّ اعلم أنّ يف القبة الشريفة قرباً منسوباً إىل النجيبة الكرمية العاملة الفاضلة «: قال السي

ظهـور فضـلها وجاللتـها وإنهـا كانـت      ... 8التقية الرضية حكيمة بنت أيب جعفر اجلواد
ة عنـد  وكانـت حاضـر  ، وكانت أُم القـائم عنـدها  ، ومودعة أسرارهم، :خمصوصة باألئمة

وكانت من السـفراء  ، 7وكانت تراه حيناً بعد حني يف حياة أيب حممد العسكري، 7والدته
  .)١(»فينبغي زيارا مبا أجرى اهللا على اللسان مما يناسب فضلها وشأا، واألبواب بعد وفاته

   .)٢(»كانت من الصاحلات العابدات القانتات«: وقال السيد حمسن األمني
                                                           

   .٧٩ص ،٩٩ج ،حباراألنوار) ١(
   .٢١٧ص ، ٦ج ،أعيان الشيعة) ٢(
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  [ا لوالدة اإلمام المهديمشاهدتها وحضوره

ا كانت ليلة النصـف مـن شـعبان    فلم«: روى القندوزي احلنفي عن السيدة حكيمة
كـوين   ،يتيـا عمـ  « :فقال هلـا  ،دخلت حكيمة عند احلسن، سنة مخس ومخسني ومائتني

فقامـت إليهـا   ، ا كان وقت الفجر اضـطربت نـرجس  فلم ،فأقامت، »الليلة عندنا ألمر
   .)١(»...لود املباركفوضعت املو، حكيمة

بعث إيلّ أبو حممد احلسن «: قالت، روى الشيخ الصدوق بسنده عن السيدة حكيمة
ة«: فقال 8بن عليها ليلـة النصـف مـن    ، اجعلي إفطارك هذه الليلة عندنا، يا عمفإن
، »وهـو حجتـه يف أرضـه   ، فإنّ اهللا تبارك وتعاىل سيظهر يف هذه الليلـة احلجـة  ، شعبان
نرجس، إنّ اهللا تعاىل سـيهب لـك يف ليلتـك هـذه     « :ومن أُمه؟ قال يل: قلت لهف: قالت

فلما أن فرغت من صـالة  ، فخجلت واستحيت: قالت، »غالماً سيداً يف الدنيا واآلخرة
فجلسـت وقـرأت أمل السـجدة    ... العشاء اآلخرة أفطرت وأخذت مضـجعي، فرقـدت  

مثّ قلـت  ، اسم اهللا عليـك : فقلت، ليهافبينما أنا كذلك إذ انتبهت فزعة فوثبت إ، ويس
امجعي نفسك وامجعي قلبك فهـو مـا   : فقلت هلا، نعم يا عمة: أحتسني شيئاً؟ قالت: هلا

فكشـفت الثـوب   ، فأخذتين فترة وأخذا فترة، فانتبهت حبس سـيدي : قالت، قلت لك
   .)١(»7عنه فإذا أنا به

  وفاتها

ــة   ــيدة حكيم ــت الس ــنة  3توفّي ــ، ) ه٢٧٤(س ــامني   ودفن ــد اإلم ــوار مرق ت جب
  . مبدينة سامراء 8العسكريني

إذن مما تقدم من ترمجتها يتضح أنّ السيدة حكيمة كانـت شـاهدة وحاضـرة عمليـة     
وهي من الوثاقة ، وهذا دليل على وجود اإلمام احلجة، الوالدة الطاهرة لإلمام الثاين عشر

                                                           
)١ (٣٠٤و  ٣٠١، ١٧١ صص ،٣ج ،ةينابيع املود.   
   .٤٢٤ص ،كمال الدين ومتام النعمة) ١(
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أمـا أنهـا هـي الـيت سـربت نظريـة       . اافال ميكن إالّ أن نصدق بكلماا ورواي، واجلاللة
  .املهدوية فهذا من مفتريات وغرائب القفاري اليت ال جند هلا واقعاً صحيحاً يصدقها

عن الثقـات مـن    إمامهم يأمر حبجب أمر املهدي وغيبته إالّ وتالحظ أنّ«: وأما قوله
وإن مـات  ، غـري اهللا ما يعـرف ويعبـد   فإن -عندهم  - ن مل يعرف اإلمامم مع أنّ، شيعته

  .»على هذه احلالة مات ميتة كفر ونفاق
إالّ عن الثقات  [ال نعلم من هو ذلك اإلمام الذي أمر حبجب اإلمام املهدي: نقول

وعلـى فـرض   ، مل جند هذه الروايـة أو هـذا الكـالم    »الكايف«فبعد مراجعة  ؟من شيعته
وقـد  ، يطاله يف كـلّ حلظـة  وجودها فاإلمام حيتجب خوفاً على نفسه من القتل الذي قد 

  .تقدمت الروايات يف ذلك
فهـو  ، أما ربط هذا الكالم مبعرفة اإلمام وأنّ بعضهم مل يشاهده ويعرفه سوى الثقات

من مات ومل يعرف إمامه مـات  : وكيف تفسر الروايات اليت تقول، حمتجب عن اآلخرين
  ميتة كفر ونفاق؟

حيح ودقيق، وهـو وليـد عقليـة جامـدة     هذا الكالم ليس له وجه ص إنّ: أيضاً نقول
ة؛ بـل املقصـود هـو املعرفـة     ، على ظاهر النصة العيانييفالشيعة ال تقصد املعرفة احلس

وهذا االعتقـاد هـو إميـاين غـييب، ولـيس      ، فنحن نعتقد باهللا ورسوله ومالئكته، اإلميانية
  .ككال فليس األمر كذل! املقصود منه أن نشاهده حضوراً مثّ نؤمن به

من مات ولـيس  « :منها ،قد ذكرته املصادر السنية بألفاظ متعددة مثّ إنّ هذا احلديث
وأثبتنـا هنـاك داللتـه علـى     ، وطرق خمتلفة وصحيحة، »يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

وكذلك يقتضـي أن يكـون حيـاً يـرزق إىل يـوم القيامـة؛ ألنّ       ، [وجود اإلمام املهدي
، »السنة«وعمرو بن أيب عاصم يف ، »صحيحه«اه مسلم يف احلديث عام مطلق، كما رو

يفهم منه أهل اللسان بأنه عام  »من«فكلمة . وغريهم، )١(»املعجم الكبري«والطرباين يف 
                                                           

  .٣٣٥ص ،١٩ج ،؛ املعجم الكبري٤٨٩ص، عمرو بن أيب عاصم، السنة؛ ٢١ص  ،٦ج ،صحيح مسلم) ١(
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  . وهذا واضح وبديهي، ومطلق يشمل كلّ زمان، ولكلّ فرد مكلّف
ث يف حـدي  9وهـو قولـه  ، فلو ضممنا مع هذا احلديث حديثاً آخر صحيحاً أيضـاً 

كتاب اهللا وعتريت أهل بييت، وأنهما لن يفترقا حتى يـردا علـي   «: حيث قال فيه، الثقلني
إذن فال ميكن أن يوجـد  ، فنفي االفتراق واالنفكاك عن بعضهما البعض حمال، »احلوض

م عن وجـوده البـد أن يكـون يف كـلّ     فاإلمام الذي نتكلّ، الكتاب بدون العترة القرينة له
  .زمان

حيث قال معلّقاً على حديث ، »صواعقه احملرقة«ىن قد فهمه ابن حجر يف وهذا املع
  : الثقلني

ويف أحاديث احلثّ على التمسك بأهل البيت إشارة إىل عدم انقطاع متأهل منـهم  «
وهلـذا كـانوا أمانـاً ألهـل     ، للتمسك به إىل يوم القيامة، كما أنّ الكتاب العزيـز كـذلك  

  .)١(»...ميت عدول من أهل بييتأُيف كلّ خلف من «: ابقاألرض، ويشهد بذلك اخلرب الس

                                                           
  .١٤٩ص ،الصواعق احملرقة) ١(
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  شبهة التنافي بين علّة الغيبة ـ خوف القتل ـ وبين العلم بموته

مسعت أبا عبد اهللا : لقا ،ا سبب غيبته فقد جاء يف الكايف عن زرارةأم«: قال القفاري
وأومـأ   ـ» ه خيافإن«: ومل؟ قال: قلت، »للقائم عليه السالم غيبة قبل أن يقوم إنّ«: يقول

د ذلـك شـيخ   وأكّـ ، ة يف هـذا وجاءت عندهم روايـات عـد  . يعين القتل ـ  بيده إىل بطنه
ه لـو  ألنـ ؛ خوفه على نفسه من القتـل  ة متنع من ظهوره إالّال علّ: الطائفة الطوسي بقوله

ة منـازل األئمـ   فـإنّ ، ل املشـاق واألذى وكـان يتحمـ   ،كان غري ذلك ملا ساغ له االستتار
  . العظيمة يف ذات اهللا تعاىل لهم املشاقما تعظم لتحمإن :وكذلك األنبياء

علـى  ـ ة  األئم ر يف حقده شيخ الطائفة ال يتصوولكن هذا التعليل للغيبة الذي يؤكّ
كمـا  ، باختيـار منـهم   وال ميوتـون إالّ ، يعلمون مىت ميوتون ةاألئم ألنّـ ما يعتقد الشيعة  

.. . وأثبت ذلك السـي يف حبـاراألنوار  ، أثبت ذلك الكليين يف الكايف يف روايات عديدة
   .)١(»فكيف خيرجون من هذا التناقض؟

íãf�Ö]<h]çq< <

  : إنّ ما أورده الدكتور القفاري هلذه اإلشكالية مدفوع بأمرين
                                                           

  .١٠٣٦ص ،٢ج ،صول مذهب الشيعةأُ) ١(



  حقيقة المهدوية و الغيبة     �  �  �           ١٨٦

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصالحات٥پرينت 

  :مقيدة وهلا شروط [ـ حياة اإلمام املهدي األول
  اختفـاؤه عـن النـاس،    :مـدة طويلـة مشـروطة بشـرائط، منـها      [إنّ حياة اإلمام 

  إنّ علمـه : مع علمه مبدة عمره ووقت موته أو قتلـه، وذلـك ألننـا نقـول     يتناىف الوهذا 
  ببعيـد،  وهـذا لـيس  ، يكن مطلقاً، بل هو مشروط باختفائه وهروبه مـن القتـل   مبوته مل

  ولكنه خرج وفـر عـن النـاس وأوى إىل الغـار،    ، كان يعلم مىت ميوت 9اهللا رسول فإنّ
  هذا تناقض كيف هـرب مـن املـوت وهـو    : مثّ هاجر إىل املدينة، فهل تستطيع أن تقول

  !عامل به؟
منـها اهلـروب أو اخلـوف مـن القتـل      ، :إذن هناك شروط حلياة األنبياء أو األئمـة 

  . خلوف، وال تالزم أو تناقض بني األمرينملصلحة تقتضي هذا ا
  : الثاين ـ لوح احملو واإلثبات يشمل املوت واحلياة

ُ ما يَشاُء َو (: إنّ اهللا سبحانه وتعاىل أخربنا يف كتابه الشريف يف قوله تعاىل  َفْمُحوا اب�

ِكتاِب 
ْ
م� ال

ُ
حملو واإلثبات، فيشمل وهذا ما يطلق عليه بلوح ا .)٣٩: الرعد( )يُثِْبُت َو ِعنَْدُه أ

  . املوت واحلياة والرزق وغري ذلك
: قـال تعـاىل  ، فيتغير احلال فيـه ، وقد يكون الشيء مكتوباً بشرط«: قال الشيخ املفيد

َجٌل ُمَس§¦ ِعنَْدهُ (
َ
 َو أ

ً
َجال

َ
فتبين أنّ اآلجال على ضـربني، ضـرب    ،)٢: األنعام( )ُعم� قَ¨ أ

ـٍر (: أال ترى إىل قوله تعاىل، والنقصانيصح فيه الزيادة ، منها مشترط ُر ِمْن ُمَعم� َو ما ُفَعم�

 
َ

 َو ال
�

ُقرى آَمنُوا َو (: وقوله تعاىل، )١١: فاطر( )ِ: ِكتاٍب   ُفنَْقُص ِمْن ُقُمِرهِ إِال
ْ
ْهَل ال

َ
ن� أ

َ
ْو أ

َ
َو ل

 
َ ْ
ماِء َو األ يِْهْم بََرªٍت ِمَن الس�

َ
َفتَْحنا َعل

َ
َقْوا ل أنّ آجاهلم كانـت  فتبين  ،)٩٦: رافاألع( )رِْض اي�

١(»واالنقطاع بالفسوق، مشروطة يف االمتداد بالرب(.   
7أخرج ابن مردويه وابن عساكر عن علي عـن هـذه اآليـة     9ه سأل رسـول اهللا أن

ِكتاِب ( :الكرمية
ْ
م� ال

ُ
ُ ما يَشاُء َو يُثِْبُت َو ِعنَْدُه أ نّ ألقـر  :9فقال له رسول اهللا، )َفْمُحوا اب�

                                                           
  .٦٦ص، الشيخ املفيد، ةماميتصحيح اعتقادات اإل )١(
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وبـر الوالـدين، واصـطناع املعـروف حيـول      ، الصدقة على وجهها :ميت بتفسريهاأُعيين 
  .)١(»ويقي مصارع السوء، ويزيد يف الرزق، الشقاء سعادة

واإلمـام  ، إذن اآلجال مشـروطة بأفعـال معينـة قـد يطـول العمـر ـا وقـد يقصـر         
ولكـن مـع ذلـك    ، جلـه مع علمه مبوته وأ، ال خيرج عن ذلك القانون اإلهلي 7املعصوم

مور اليت قد تقـع  يعلم بطرو حمو اهللا على األجل، ولذا حيتاط وخياف من وقوع بعض اُأل
 أنّ: وهذا األمر حدثتنا عنه الروايات، فعن أصـبغ بـن نباتـة   ، طبقاً لذلك القانون الرباين

ن قضاء يا أمري املؤمنني، أتفر م: فقيل له، عدل من حائط مائل إىل آخر 7أمري املؤمنني
   .)٢(»وجلّأفر من قضاء اهللا إىل قدره عز« :قال ؟اهللا

ر، أمـا  م املقدر، فمن املرجو أن ال يقع ما قدإنّ القدر ال حيت«: قال السيد الطباطبائي
  .)٣(»إذا كان القضاء فال مندفع له

ه سوف يقتـل بيـد أشـقى      7فاإلمام عليكما يف هذه الرواية ـ مع علمه املسبق بأن
  . خرين يف مسجد الكوفة ـ فر من ذلك احلائطاآل

  خيضــع لتلــك القاعــدة [وكــذلك األمــر فيمــا حنــن فيــه، فــإنّ اإلمــام املهــدي 
وهذا ال يتناىف مع علمـه املسـبق بطـول    ، وهي احملو واإلثبات يف اللوح احملفوظ، الربانية
  . عمره

لبـداء يسـتلزم اجلهـل    وال يرد إشكال اجلهل على اهللا تعاىل ذكره؛ ألنّ ذلك بداء، وا
ولكن لـيس املـراد   ، فهذا مردود؛ ألنّ البداء معناه ظهور الشيء بعد خفائه. بعلمه تعاىل

بل املراد ظهور الشيء من اهللا ملـن يشـاء   ، هنا ظهور الشيء هللا جلّ شأنه بعد خفائه عنه
  . بدا حكم اهللا أو شأن اهللا :أي) بدا هللا( من خلقه بعد إخفائه عنهم، فـ

  . تعارض بني علمه احمليط بكلّ شيء وبني تغيري حكمهإذن فال
                                                           

)١ (؛٤٤٣ص ،٢ج ،الكرت العم ٦٦ص ،٤ج ،املنثور الدر. 

 .١٣٧ و ١٣٦ ص، صياحلسن بن سليم احللّ، خمتصر بصائر الدرجات )٢(

 .٧٥ص ،١٣ج ،امليزان) ٣(
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  شبهة غيبات بعض األنبياء ال تدلّ على وقوع غيبة المهدي

  : ١٠٤٨وقال يف ص 
»ويلتمس اإلمامية وقوع غيبة ة من الغيبة اليت وقعت لبعض األنبياء دليالً على صح
ألسـباب   ؛غيبـة إمـامهم   هذه املقارنات غري جمدية يف إثبـات فكـرة   إنّ: أقول... هممهدي
 قد أخرب اهللا سبحانه ـا يف كتابـه بـنص    :غيبة موسى ويوسف ويونس أنّ :منها، كثرية

هم فتنتهي رواياته إىل حكيمـة إن  ا غيبة مهديأم، واضح صريح ال لبس فيه وال غموض
م      مثّ، ت النسبة إليهاصح؛ أخبـار األبـواب األربعـة املطعـون يف شـهادألن  ون هـم جيـر

  . »قحيث املال املتدفّ، ملصلحة إليهما

h]ç¢]< <

إنّ الشيعة عندما تذكر بعض الغيبات لألنبياء وغريهم؛ ألنّ ذلك أمر قد وقع فعـالً   
وعندئذ يناقشون من هو جاهل متعصب وال يريد أن ، إذن فهو ممكن، وحتقّق يف اخلارج

فهـذه املقارنـة ـذا    ، سـي فيقربون له ذلك باملثـال احل ، يفتح عينيه لريى احلقيقة ليعيها
  . اللحاظ تكون جمدية، وليس العكس

  وأما هل أخرب اهللا تعاىل عن هذه الغيبة؟
ة عـن  فهـي مرويـ  ، فقـد تقـدمت األخبـار عـن الغيبـة مـن الفـريقني       ، نعم: نقول

وهم بدورهم أخربوا ا شيعتهم قبـل   ،:وأخرب ا عترته من أهل بيته، 9اهللا رسول
  .نيوقوعها مبئات السن

ووصفوا كوا لشـيعتهم  ، [قد أخربوا بغيبته :ةاألئم نّإ«: قال الشيخ الصدوق
فة من قبل أن تقع الغيبـة  ن يف الكتب املؤلّودو ،واستحفظ يف الصحف ،فيما نقل عنهم

وقد ذكر ذلك يف كثري من  إالّ :ةفليس أحد من أتباع األئم، أو أكثر مبائيت سنة أو أقلّ
نكتبه ورواياته ودوصولُألوهي الكتب اليت تعرف با، فاتهه يف مصن، نـة مسـتحفظة   مدو
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   .)١(»من قبل الغيبة مبا ذكرنا من السنني، :عند شيعة آل حممد
على مفهوم الغيبة بشكل واضح ال يقبـل الشـك، كمـا     7وقد أكّد اإلمام الصادق

  . تقدم وسيأيت أيضاً
  يصح االحتجاج ا؟ إنّ تلك األخبار هي من علم الغيب فال: وال يقال

 لـو صـح  و«: قال، يف تأرخيه)  ه٨٠٨ت (فهذا القول مردود مبا صرح به ابن خلدون 
فهـم أهـل   ، السند إىل جعفر الصادق لكان فيه نعم املستند من نفسه أو من رجال قومه

، كما يقـول  ر بعض قرابته بوقائع تكون هلم فتصحه كان حيذّعنه أن وقد صح، الكرامات
فخـرج وقتـل باجلوزجـان كمـا هـو      ، وعصاه ،ه زيد من مصرعهر حيىي ابن عموقد حذّ
 ،مـن النبـوءة   وآثـاراً  وديناً ك م علماًوإذا كانت الكرامة تقع لغريهم فما ظن، معروف

وقد ينقل بني أهل البيت كثري مـن  ، بةوعناية من اهللا باألصل الكرمي تشهد لفروعه الطي
   .)٢(»هذا الكالم غري منسوب ألحد

واهللا ـ مستندهم فيه   ،وقع جلعفر وأمثاله من أهل البيت كثري من ذلك«: وقال أيضاً
وإذا كان مثله ال ينكر من غريهم من األولياء ، الكشف مبا كانوا عليه من الواليةـ علم  أ

فهـم أوىل النـاس ـذه الرتـب      ،»ثنيفـيكم حمـد   إنّ« :9وقد قال، يف ذويهم وأعقام
   .)٣(»املوهوبة الشريفة والكرامات

  : يف قولهإىل هذه احلقيقة ) هـ ٤٤٩ت ( يأبو العالء املعر وقد أشار
  علمهم يف مسك جفر أتاهم    لقد عجبوا ألهل البيـت ملـا  

ــه    م وهي صـغرى ومرآة املنج ــر  أرت ــامرة وقف ــل ع   )٤(ك
                                                           

   .١٩ص ،١ج ،كمال الدين ومتام النعمة) ١(
  .٣٣٤ص ،١ج ،تاريخ ابن خلدون) ٢(
   .٣٣١ص املصدر نفسه،) ٣(
)٤ (أمحد بن عبد اهللا بن سليمان توفّ: ي هوأبو العالء املعرـ ، الكـىن واأللقـاب  : انظـر ، ة النعماني مبعريالقم، 

  .١٩٦ص ،٣ج
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 وأنقـل هنـا قـول اآللوسـي    ، بـل عرضـي أفاضـه اهللا علـيهم    ، ليس ذايت :وعلمهم
حيـث  ، السيما للخواص مـن النـاس  ، الذي ال يرى مانعاً للعلم بالغيب، ) ه١٢٧٠ت(

  : قال
وعال هو ما كان للشخص  علم الغيب املنفي عن غريه جلّ إنّ: أن يقال احلق لعلّو«
ا ال يعقل ألحد من أهـل السـموات واألرض   وهذا مم، بال واسطة يف ثبوته له :يأ، لذاته

ومـا وقـع    ...وهو يـأىب ثبـوت شـيء هلـم بـال واسـطة       ،وصفة ملكان اإلمكان فيهم ذاتاً
؛ ليس من هذا العلم املنفي يف شيء للخواصضرورة أنأفاضـه   وجـلّ ه من الواجب عز

ومـن قالـه    ،هم علموا الغيب بذلك املعـىن إن: فال يقال، عليهم بوجه من وجوه اإلفاضة
على الغيب أو حنو  -عول مفللبالبناء  -لعوا هم أظهروا أو اطّإن: ما يقالوإن، كفر قطعاً

١(»ا يفهم الواسطة يف ثبوت العلم هلمذلك مم(.   
ألنهم حمـدثون  ؛ فعلمهم هو باإلفاضة واإلشاءة اإلهلية، وهذا عني ما تقول به اإلمامية

حيث ، هذا املعىن 7وقد أكّد اإلمام الصادق، من اهللا تعاىل كما مر يف كالم ابن خلدون
   .)٢(»حمدثاً حنن اثنا عشر«: قال

  7أحاديث الغيبة عند اإلمام الصادق

ولتأكيد هذا املعىن ولدفع وإبطال املقدمة اليت ساقها الدكتور القفاري حمـاوالً بـذلك   
ما يف كتـب  ، ال سـي [االلتفاف على النصـوص الـيت وردت يف غيبـة اإلمـام املهـدي     

إىل حكيمة، لذا سننقل أحاديث واليت ادعى أنها تنتهي رواياته ، ومصادر الشيعة اإلمامية
  :[قبل والدة اإلمام املهدي 7الغيبة على لسان اإلمام الصادق

يا : فقلت له: قال ،»إنّ للقائم منا غيبة يطول أمدها«: قال 7ـ عن اإلمام الصادق  ١
يف  :إالّ أنّ جتري فيه سنن األنبياء ّوجلّ أىب ألنّ اهللا عز«: ذلك؟ قال مول ،بن رسول اهللا

                                                           
   .١١ص ،٢٠ج ،روح املعاين )١(
  .٥٣٤ص ،١ج ،الكايف )٢(
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 ( :قال اهللا تعاىل، استيفاء مدد غيبام ـ منسدير   ياـ وأنّه البد له  ، امغيب
ً
ُ�� َطبَقا

َ
ك ْ�َ

َ
ل

   .)١(»كان قبلكم منسنن : أي )َقْن َطبٍَق 
مـن  للقائم « :يقول 7جعفر اأب نّإ :7اهللا قلت أليب عبد«: قال، بصري أيبـ عن   ٢

 :فقـال يل : قال. »واألخرى قصرية، لةواحدة طوي: آل حممد عليه وعليهم السالم غيبتان
  .)٢(»...خرىاُأل منإحدامها أطول ، نعم يا أبا بصري«

يرجع ، إنّ للقائم غيبتني« :يقول 7اهللا مسعت أبا عبد: قال، أيضاً أيب بصري ـ عن  ٣
  .»يرى الناس وال يرونه، يشهد املواسم، خرى ال يدرى أين هوُألويف ا، يف أحدامها

لصاحب هذا  إنّ« :يقول 7مسعت أبا جعفر :قال، عمر اليماين ـ عن إبراهيم بن  ٤
   .)٣(»ال يقوم القائم وألحد يف عنقه بيعة« :ومسعته يقول، »األمر غيبتني

يـرى   ،واسـم يشـهد يف إحـدامها امل   ،للقائم غيبتـان «: قال 7عن اإلمام الصادق ـ٥
   .)٤(»الناس وال يرونه

، خـرى طويلـة  ُألوا، قصرية أحدامها ،تانللقائم غيب« :قال 7ـ عن اإلمام الصادق  ٦
خـرى ال يعلـم مبكانـه فيهـا إالّ     ُألوا، وىل ال يعلم مبكانه فيها إالّ خاصة شيعتهُألالغيبة ا
   .)٥(»مواليه خاصة
إنّ لصـاحب هـذا   ، يا حـازم « :7اهللا ل يل أبو عبدقا :قال، ـ عن حازم بن حبيب٧

تـراب قـربه فـال     مـن ه نفـض يـده   قول إني من جاءك إن، يظهر يف الثانية ،األمر غيبتني
   .)٦(»تصدقه
ه إنـ « :ومل؟ قـال : قلـت ، »للقائم غيبة قبل أن يقـوم  إنّ«: 7ـ عن اإلمام الصادق ٨

                                                           
  .٢٤٥ص ،١ج ،علل الشرائع؛ ٤٨١و  ٤٨٠صص ،كمال الدين ومتام النعمة) ١(
  .١٩٥ص ،خمتصر بصائر الدرجات) ٢(
  .١٧٦ص، النعماين ،الغيبة )٣(
  .٣٣٩ص ،١ج ،الكايف) ٤(
  .٣٤٠ص املصدر نفسه،) ٥(
  .٤٢٤ص ، الطوسي،الغيبة )٦(
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   .)١(القتل: يعين، وأومأ بيده إىل بطنه، »خياف
، دهـركم  مـن  إمـامكم سـنيناً   ليغـينب  ،أمـا واهللا «: قـال  7ـ عن اإلمام الصـادق ٩

ولتمحصن أومات  :ى يقالحت وادي سلك هلك بأي ،عليه عيـون املـؤمنني   ولتدمعن ،
وكتـب يف  ، أخذ اهللا ميثاقه منوال ينجو إالّ ، ولتكفأنّ كما تكفأ السفن يف أمواج البحر

   .)٢(»...قلبه اإلميان
 منـا منصـور  القـائم  «: يقـول  7بـاقر اإلمام المسعت : قالبن مسلم  حممدـ عن ١٠

د ، عببالرمؤيويظهر اهللا تعـاىل بـه   ، كلّها وتظهر له الكنوز، طوى له األرضت، صربالن
مـىت خيـرج    ،يـابن رسـول اهللا  : قلـت : قـال .. . »دينه على الدين كلّه ولو كره املشركون

وذلـك بعـد غيبـة    .. . والنسـاء بالرجـال  ، ه الرجال بالنسـاء إذا تشب« :7قال قائمكم؟
   .)٣(»طويلة

املهـدي؟   مـن كيف إذا استيأسـتم   :9قال رسول اهللا« :7ـ عن اإلمام الصادق١١
يـا  : فقيـل . يفرح به أهل السـماء واألرض ، صاحبكم مثل قرن الشمس يكمفيطلع عل
  .)٤(»منه إذا غاب عنهم املهدي وأيسوا« :9وأنى يكون ذلك؟ قال ،رسول اهللا

  9من أنكر المهدي فقد أنكر رسول اهللا

 [املنكـر لإلمـام املهـدي    عند مراجعة الروايات اليت وردت من طرقنـا يتضـح أنّ  
وكـذلك العكـس لـو صـدقه يكـون مصـدقاً       ، 9وغيبته يكون منكـراً للـنيب األكـرم   

الـذي   9ألنّ هذا اإلنكار حقيقته هو إنكار ألقـوال وأحاديـث رسـول اهللا   ؛ 9للرسول
وهذا قد جتلّى يف روايات اإلمام ، فهي أحاديث صادرة عن اهللا تعاىل، ينطق عن اهلوى ال

  : يضاً، وإليك بعضهاأ 7الصادق
                                                           

   .٣٤٠ص ،١ج ،الكايف) ١(
   .٣٣٦ص املصدر نفسه،) ٢(
   .٣٣١ص ،كمال الدين ومتام النعمة) ٣(
  .٤٦٨ص ،د بن جرير الطربيحمم، دالئل اإلمامة )٤(
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  : قال، 9عن رسول اهللا، :عن آبائه، ـ عن اإلمام الصادق ١
يقـيم  ، يتته سـن وسـن ، ومشائلـه مشـائلي  ، وكنيته كنييت، امسه امسي ،القائم من ولدي«

، من أطاعه فقد أطـاعين ، وجلّ ي عزويدعوهم إىل كتاب رب، يت وشريعيتالناس على ملّ
ومـن  ، بينبه فقد كـذّ ومن كذّ، ره يف غيبته فقد أنكرينومن أنك، ومن عصاه فقد عصاين

صد١(»قينقه فقد صد(.   
غكـم عـن صـاحب هـذا األمـر غيبـة فـال        لإن ب«: قـال  7ـ عن اإلمام الصادق  ٢

  .)٢(»تنكروها
ت النسـبة  هم فتنتهي رواياته إىل حكيمـة إن صـح  ا غيبة مهديأم«: القفاري قولأما 

  ؛ »إليها
 7الدعوى من خالل األحاديث املروية عن اإلمام الصـادق  اتضح كذب هذه: فنقول

إنّ  :وأيضاً قد تناولنا هذا البحث سابقاً وترمجنـا للسـيدة حكيمـة، وقلنـا    ، اآلنفة الذكر
وهي سـيدة  ، [دورها يف قضية ومسألة املهدوية كوا شاهدة على والدة اإلمام املهدي

فأقواهلـا ورواياـا تـورث العلــم    ، رةجليلـة عظيمـة، ينتـهي نسـبها إىل العتــرة الطـاه     
  . لذا فهي شاهد حسي على هذه الواقعة، واالطمئنان

السـيما  ، أما والدته وغيبته فالقفاري قد نسي أو تناسى أنها مروية بأسانيد صحيحة
وداللتها واضحة، وقد فصلنا القـول يف   - الذي حياول أن يطعن فيها -يف كتب الشيعة 

  . اديث الغيبة يف كتب الفريقنيفراجع فصل أح، ذلك
ون املصـلحة  هم جيرألن؛ أخبار األبواب األربعة املطعون يف شهادم مثّ«: وقوله اآلخر

  . »قحيث املال املتدفّ، إليهم
إذا كان الطعـن ناشـئاً عـن    ، من هو الذي طعن يف شهادم؟ وأين ومىت؟ نعم: نقول

                                                           
   .٤١١ص ،النعمة كمال الدين ومتام )١(
   .٣٣٨ص ، ١ج  ،الكايف )٢(
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  . هوى وعصبية فهذا ال يسمى طعناً
وأنهم حمـلّ ثقـة مجيـع الطائفـة     ، أنه تقدمت ترمجتنا هلؤالء العظماء: ذلكأضف إىل 

الشيعة كما يف شهادة بعض علماء  سمناء العدول، وهم رؤوفهم الفقهاء واُأل، الشيعية
والـذي فسـرمتوه   ، مثّ أيـن هـي املصـلحة يف جـر النفـع إلـيهم      ، السنة كالذهيب وغـريه 

  !باألموال؟
فاألموال هـي  ، قيق، وفيه من البهتان واجلرأة على علماء الشيعةإنّ هذا الكالم غري د

وهؤالء الوكالء هم الصادقون ، من مستحقّات اخلمس والزكاة وموردها الفقراء ليس إالّ
مناء ـ بشهادة علماء الرجال كالنجاشي والطوسي واحللّي وغريهم ـ يف نقـل تلـك     واُأل

  . واسطة بني اإلمام وشيعتهفهم ، األموال إىل اإلمام لصرفها ملستحقّها
  والغـرض منـها التشـويش   ، غالطـة ال حمصـل هلـا   مإذن هذا الكالم ال يعـدو كونـه   

وقد تعرضنا ملسألة اخلمس يف فصول سـابقة، وأثبتنـا   ، وإلقاء الشبهات بال دليل ناهض
 )عثمـان بـن سـعيد     سبأية(وكذلك تقدم الكالم يف شبهة ، براءة الشيعة من هذه التهمة

  .عفراج

  حيآً كلّ هذه السنين [شبهة استبعاد بقاء اإلمام المهدي

  : ١٠٥٢وقال يف ص 
طول هذه ياً هو استبعاد بقائه ح، ا يعرف به كذب دعوى الشيعة وجود إمامهامم إنّ«

فإنّ؛ ة اليت جتاوزت اآلن ألف ومائة سنةاملد     ة هـو  تعمري واحد مـن املسـلمني هـذه املـد
فـال  ، ة حممـد مأُُردة يف أمر يعرف كذبه بالعادة املطّ ـة  ابن تيميكما يقول شيخ اإلسالم  ـ

وقـد  ، يعرف أحد ولد يف زمن اإلسالم عاش مائة وعشرين سنة فضالً عن هـذا العمـر  
9ثبت يف الصحيح عن النيب علـى   فـإنّ ، ليلـتكم هـذه  أيتکم أر: ه قال يف آخر عمرهأن

ن هو اليوم عليها أحدرأس مائة سنة منها ال يبقى على وجه األرض مم...«.  
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وكيـف  ، [هي مسـألة طول عمر االمام املهـدي  ،ج هلامن الشبهات اليت تثار ويرو
 ،األياموهذا التساؤل ليس وليد هذه  ؟اهللا يف عمره هذه الفترة الطويلة ميد بإنسانتؤمنون 

ة ناصـعة  بأدلّـ علماؤنـا رضـوان اهللا علـيهم     هوقد أجاب عنـ  ،زمن طويل ذبل طرح من
 اإلسـالم  أنّ عياًمـد  ،غ علمـي ولكن هناك من جيادل بال مسـو  ،تقبل الريب والشك ال
ما دأبنا عليه يف سـطور كتـاب   هذا و، هو شرك وضاللة وكفر إذن، الفكرةيقبل هذه  ال

  .الدكتور القفاري
، لدليلوهذا الكالم بطبيعة احلال غري مقبول عندنا؛ ألنّ كلّ دعوة البد أن خنضعها ل

كانت البد أن ينطلق من هذه  مسألة أي يفيسبق اخلالف  الذيالرئيسي واحملور فاملفصل 
هـذا هـو الفيصـل     ،ة طـاهرة ة نبويـ وسن ،صافية ورؤيتنا ترتكز على أدلّة قرآنية ،الرؤية

حنـن   إذن، والعقـل يأبـاه   ،السـليمة ترفضـه   فالفطرةوخالف هذا الكالم  ،واحملور عندنا
  . والدليل

  ابن تيمية والمنافاة بين طول العمر والعادة المطّردة

ة هـو  تعمري واحد من املسلمني هذه املد فإنّ«: أما ما استشهد به من قول ابن تيمية
، »... ة حممدماُردة يف أمر يعرف كذبه بالعادة املطّ -ة كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمي ـ

  : فنقول

  ال مالزمة بين األمرين

  : وذلك بالبيان التايل، ا الكالم باطل جزماً، فال مالزمة بني األمرينإنّ هذ
وذلك ألنّ تقدير اهللا تعاىل ألي أمر خاضع  ؛إنّ العادة املطّردة ليست هي الدليل: أوالً

وخـوارق العـادات   ، فهناك مالكات يعلمها ويقدرها املوىل جـلّ شـأنه  ، لنظام املصلحة
عمر هي من تلك املعاجز، وهي خاضعة هلـذا القـانون   ومسألة طول ال، كثرية ال حتصى
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فالقرآن الكرمي قـد  ، وهذا ليس بدعاً، فاملصلحة اقتضت تقدير هذا األمر، اإلهلي الرباين
مبلّغـاً  عـاش  حيث  7نوحشيخ األنبياء صدعت آياته احملكمات ذه احلقيقة حمدثاً عن 

ِبـ(: قال تعاىل، قرابة ألف سنةوداعياً إلی اهللا 
َ
 فَل

�
ـَف َسـنٍَة إِال

ْ
ل
َ
 َث ِفـيِهْم أ

ً
 ) َ�ِْسـQَ �مـا

   .)١٤: بوتكالعن(
) املعمـرين (امتألت كتب املسلمني مـن الفـريقني بـذكر املعمـرين ككتـاب       وأيضاً

باسم  للصدوق، والكراجكي يف رسالته اليت ومسها إكمال الدينو  ،حامت السجستاين أليب
»وغريهم »الزمان ة طول عمر اإلمام صاحبالربهان على صح.  

إذن فالتشكيك يف هذا األمر يف احلقيقة يعود إىل الشك يف قدرة اهللا جلّ وعال، الذي 
  .يقود يف النهاية إىل نسبة الظلم إليه عز شأنه

المعنی  خرى ـ سواء كان قبل اإلسالم أو بعده ـ أُمة وأُنّ التفريق والتمييز بني إ: ثانياً
مـة  إنّ هـذه األُ  :فليس مبقدورنا أن نقول، لية للوقتله، فليس هناك خصوصية أو مدخ

!! خرى فتلك مد اهللا يف عمر أنبيائهم ـ مثالً ـ وهذه لـيس كـذلك     مة اُألختتلف عن اُأل
فهذا الكالم خارج عن إرادة اإلنسان؛ ألنّ املالك يف ذلك راجع لتقدير اهللا وإرادته، وهـو  

  .العامل واملقدر لذلك
. ستشهد به يف صحيح البخاري فهو حجة عليهم ال علينا، وهذا واضحأما ما ا: ثالثاً

  . أضف إىل ذلك أنه خرب آحاد، نعم، لو كان احتجاجه من كتبنا نسلّم به
ولـو كانـت    أخبار اآلحاد ال تفيد العلم قطعاً إنّ: قال اجلمهور«: قال الشيخ أبو رية

ه قول مجهـور أهـل العلـم    إن: اعتهومج أطلق ابن عبد الرب... خمرجة يف البخاري ومسلم
أي ،ولو مع قرينة: ى قال بعضهموالنظر حت: وقـال  . ه ال يفيد العلـم ولـو مـع قرينـة    أن

  .)١(»ما تفيد الظنورواية الواحد إن: الرازي يف تفسريه
إنّ االستبعاد الذي تفوه به ابن تيمية نسـتطيع أن نصـححه ونضـعه يف دائـرة     : رابعاً

                                                           
  . ٢٧٧ص ، حممود أبو رية، أضواء على السنة )١(
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أما بالنسبة لقدرته وإرادته جلّ شانه الالمتناهية اليت ، طبيعة، فهذا صحيحجريان عادة ال
يستطيع أن حييي ا اإلنسان ويعمره يوم القيامة يوماً كان مقداره مخسني ألف سـنة قبـل   

وكذلك ما جنده يف حياة بعض األنبياء كاخلضر وعيسى وغريهـم، فتقـدير   ، اجلنة والنار
ته جلّ وعال، وهو األعلم باملصلحة، فال يسـأل عمـا يفعـل    هذه األعمار هي من خمتصا

  . وهم يسألون

  اإلمكان وعدمه في مسألة طول العمر

مبعىن كيف ـ لعلّ الدكتور القفاري وكذلك شيخه ابن تيمية واجها معضلة اإلمكان  
ـ وهي بالنسبة إليه عقبة كؤود، فلـم يسـتطع     !؟ميكن إطالة هكذا عمر كلّ هذه السنني

  :عداها أو يتحملها أو يستسيغها؛ ألنه مل يدرك هذا املعىن حبسب نظرنا لعدة أسبابأن يت
  .نسه بعامل املادةأُ: األول
 .وأنّ اهللا تعاىل قادر على فعل ذلك إذا اقتضت املصلحة، رفضه للمعجز: الثاين

ريك أعمى بال حت اًرفضه املسبق هلذه الفكرة؛ وذلك لتقليده من سبقه تقليد: الثالث
يـرى   )١(ما ابن تيمية احلراين والقـارئ احلصـيف  فما هو إالّ مقلّد ألسالفه، السي، لعقله

  . ذلك واضحاً

  ة اإلمكانر نظريباقر الصدر يقر محمدر اإلسالمي المفكّ

ونـدفع بـذلك مـا قـد توهمـه      ، مـور أُوالواقع أنّ اإلمكان نستطيع أن نفرضه بثالثة 
باقر الصدر يف كتابه  حممدستبعاد هلذه املسألة مبا قرره السيد الدكتور القفاري وغريه من ا

 .»البحث حول املهدي«

   :إنّ اإلمكان له ثالثة معان: فنقول
   . اإلمكان العلمي: املعىن األول

                                                           
 .»حصف« ٤٨، ص ٩لسان العرب، ج . احملکم العقل، وذو رأي وتدبري: احلصيف )١(
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 . اإلمكان العملي: املعىن الثاين

  . العقلياإلمكان املنطقي أو : املعىن الثالث
ال يرفض هذا اإلمكان وال يأىب عن قبوله، فهو غـري  هو أنّ العلم : واإلمكان العلمي
  . ممتنع من ناحية علمية

هو اإلمكان الذي نستطيع أن نطبقه على أرض الواقع، وله حتقّق : العملي واإلمكان
  . وتعين يف اخلارج

أن ال يوجد لدى العقل وفق ما يدركه من قـوانني قبليـة مـا     وهو: واإلمكان املنطقي
  . واحلكم باستحالته يءيربر رفض الش

  :»العلمي والعملي«أما اإلمكان األول والثاين 
فنجد أنّ العلم دؤوب يف جتاربه العلمية إلطالة عمر اإلنسان وتوقيـف هـرم اخلاليـا    

جونس هبكنس  ستاذ يف جامعةاُأل »رميند بول«اليت تؤدي إىل شيخوخته؛ لذا مل يستبعد 
  : حيث قال ،األمريكية

»ه يظهر منإن حت أجزاء جسم اإلنسان ميكن أن ة أنّبعض التجارب العلمي يـا إىل أي 
وقد ال يوجد مـانع  ، وعليه فمن احملتمل أن تطول حياة اإلنسان إىل مائة سنة، ريدأُوقت 

   .)١(»مينع من إطالتها إىل ألف سنة
اد التجارب آخذه باالزديـ  ألنّ ؛ةر رفض ذلك من الناحية النظريفال يوجد ما يربإذن 
جاه مـن زاويـة حماوالـا    وهي سائرة ذا االت، واقعي إمكان عمليه وتطبيقه إىل لتحويل

  .ر منطقي لالستغراب واإلنكارويف ضوء هذا ال يبقى مرب. لتعطيل قانون الشيخوخة
 ألنّ؛ اًامتداد عمر اإلنسان آالف السنني ممكن منطقي نّأ فال شك، وأما اإلمكان املنطقي

وال يوجد يف افتراض من هذا القبيـل  ، ةة جتريديمن وجهة نظر عقلي حيالًذلك ليس مست
                                                           

خلـود اإلنسـان   «حتـت عنـوان    ٢٠٦ص  ،  ه١٣٣٩سنة / ٩٥اجلزء الثاين من الد : ةة املقتطف املصريجملّ) ١(
  . مركز الرسالة: إصدار، نقالً عن كتاب املهدي املنتظر يف الفكر اإلسالمي .»ى األرضعل
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والقـرآن  ، وال نقـاش يف ذلـك  ، احلياة كمفهوم ال تستبطن املوت السـريع  ألنّ؛ تناقض أي
  . لياس وغريهمإالكرمي واألحاديث تشهد بذلك، كما يف طول عمر نوح واخلضر و

العلم سائر يف طريق  وأنّ، اًوعلمي اًنطقيبعد أن ثبت إمكان هذا العمر الطويل م إذن
اسـتبعاد   ال يبقى لالستغراب حمتوى إالّ، حتويل اإلمكان النظري إىل إمكان عملي تدرجياً

ل اإلمكان النظري إىل إمكان عملي يف شخصه قبل فيتحو، أن يسبق املهدي العلم نفسه
رأن يصل العلم يف تطوفهـو نظـري مـن    ، ا التحويلة على هذه إىل مستوى القدرة الفعلي

  .)١(يسبق العلم يف اكتشاف دواء ذات السحايا أو دواء السرطان
 =بـاقر الصـدر   حممـد ستاذ حامد حفين داود على ما تعرض له السيد وقد علّق اُأل

وأنه من املهارة والعلم حبيث رسخ مفهوم املهدوية من خالل تصويره الرائـع لإلمكـان،   
  : حيث قال، ، فالعلم واملنطق ال يأىب قبول هذه احلقيقةوأنه ال مانع من ذلك

ح العظيم الذي أحرزه يف تفسري هـذه اخلارقـة   اذا النج ئاًعلى يديه مهن ي أشدإنو«
املهدويووازن مبهارة العامل الراسخ بني ، ني مراتب التصديقة حني أوضح للباحثني املنطقي

ض ملدى العمر وذلك حني تعر، مكان املنطقيواإل، واإلمكان العلمي، اإلمكان الواقعي
هـذا   وأوضح أنّ، الذي بلغه اإلمام املهدي من لدن القرن الثالث اهلجري إىل هذا العصر

التصوا ينكره الواقعر لئن كان مم ،فإنولـئن   ،ة يعترب جائز الوقـوع ه من الناحية الفلسفي
كان العلم يأىب هذا التصوو األلف والثالمثائة عام إالّة حنر هلذه احلياة املمتد ه ليس مـن  أن

ة تتغلّأن تكون هناك حاالت شاذّ اًاملستحيل علمية على عوامل اهلدم ب فيها اخلاليا احلي
  .)٢(»والفناء

مثّ أردف مقالته هذه بأنّ التجربة العلمية قد تناوهلا العلمـاء، وقـد جنحـت يف إطالـة     
  . قع وال شبهة يف ذلكبعض األعمار، وبالتايل ما فرض فإنه وا

                                                           
ودفـع مـا قـد     ،ر هذا البحث بـأروع وأـى تصـوير   حيث قر .٦٧و  ٦٦ صص ،حبث حول املهدي: نظرأُ) ١(

مه البعض من رفضه هلذه الفكرةيتوه ،ف يف العبارةوحنن اقتصرنا على ما حبثه باختصار وتصر.   
  .٧٥ص  ،حامد حفين داود ،نظرات يف الكتب اخلالدة )٢(
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  : ستاذ احلفينمقالة اُأل
ت جتارب علمـاء األحيـاء ومـا يقومـون بإجرائـه علـى بعـض        وقد دلّ: أقول«: قال

مـة  الفروض اليت ذهـب إليهـا العالّ   على أنّ ما يدلّ ،من إطالة أعمار بعضها ،احليوانات
اجلميـل الـذي   لكن هذا املعـىن  . »العلم«ة وممكنة الوقوع يف نظر الصدر فروض علمي

مـا   ـ  كما أعتقد ـ  ح من إقناع املنكرين وخصوم الدين له دون شكاق فيه هذا النجحقّ
املنقول«ده يف جمال يؤي«، د األنبياء قولهفقد جاء يف األحاديث املتواترة عن سي :» لتتـبعن 

من هذا  ـيف نظرنا   ـواملقصود   »لدخلتموه ى لو دخلوا جحر ضبكم حتلسنن من قب
مـم السـالفة مـن حيـث املعجـزات      ُألت بـه ا ما مـر  تلخيص لكلّ 7تهمأُ يث أنّاحلد

 بـدليل أنّ  ،احلديث مقصور على اآلثام واالبتالء البعض أنّ وليس كما يظن ،واخلوارق
املقصود  ن أنّوبذلك يتعي، لكرامته عند اهللا إحقاقاً ؛ ه مل حيدث فيها خسف وال فسختمأُ

   .)١(»العزير ةة أهل الكهف وقصكقص ،لفة من خوارقمم الساُألهو ما جرى يف ا
، إذن اتضح مما تقدم أنّ طول العمر ممكن، واستبعاده ال مربر له، وهو باطل مبا قررناه

ولكي يتضح األمر أكثر وتكون احلجة دامغة نذكر ثالثة ، وذا ننتقل إىل مبحث الوقوع
وذلك مـن خـالل القـرآن    ،  تعاىل بأعمارهمأدلّة على وقوع بعض املصاديق اليت مد اهللا

   .والعقل، والسنة النبوية الشريفة، الكرمي

ÅçÎçÖ]<î×Â<í@Ö�ù]< <

  القرآن الكريم  :الدليل األول

أمـر   األعمـار طـول   أنّمن تأمل بآي الذكر احلكيم جيد أنه يشري بشكل واضح إلـی  
  .أوشكوارد وليس عليه غبار 

  :ملضماريف هذا ا اآلياتليك بعض إو
                                                           

   .٧٦و  ٧٥ صص، نظرات يف الكتب اخلالدة )١(
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ِ َو ما َقتَلُوُه َو مـا (: قوله تعاىل -١  اب�
َ

َمِسيَح ِعيَ ْنَن َمْرَيَم رَُسول
ْ
نَا ال

ْ
َو قَْولِِهْم إِن�ا َقتَل

 ا
�
ٍم إِال

ْ
ُهْم بِِه ِمْن ِعل

َ
ِ� َشك° ِمنُْه ما ل

َ
ُفوا ِفيِه ل

َ
يَن اْختَل ِ

�
ُهْم َو إِن� ا>

َ
بُوُه َو لِكْن ُشبRَه ل

َ
 تRباعَ َصل

 
ً
نR َو ما َقتَلُوُه يَِقينا   .)١٥٧: النساء( )الظ�

نَـا (: وقـوهلم «: بسند صحيح عن قتادة قولـه ) تفسريه(روى ابن أيب حامت يف 
ْ
ا َقتَل إِنـ�

 ِ  اب�
َ

َمِسيَح ِعيَ اْنَن َمْرَيَم رَُسول
ْ
، اهللا عيسـى  ابتهروا بقتـل نـيب   ،أولئك أعداء اهللا، )ال

  . »قتلوه وصلبوه أنهموزعموا 
 إنّ« :لليهـود  9قـال رسـول اهللا  : قـال  9وروى أيضاً بسند صحيح عن رسول اهللا

   .)١(»ه راجع إليكم قبل يوم القيامةنإو ،عيسى مل ميت
 اهللا جـلّ  إنّبـل   ،ل هلـم يمل يقتل كما خ 7بن مرمي عيسى يف أنّصرحية وداللة اآلية 

 ( :بقولهاإلهلي هلذه احلقيقة  يأيت التأكيد مثّ، إليهرفعه  وعال
ً
، لنفي القتل )َو ما َقتَلُوُه يَِقينا

، إذن هناك يقـني إهلـي   ،إىل أن يأذن اهللا 7احلياة اخلالدة لعيسىز هلي يعزإلهنا اليقني او
  ؟ك ذا اليقنيهل هناك من يشكّفنسأل 
 (: قوله تعاىل -٢

�
ِكتاِب إِال

ْ
ْهِل ال

َ
ُْؤِم�²َ بِِه َقبَْل َمْوتِِه وَ َو إِْن ِمْن أ

َ

ِقياَمِة يَُكوُن   

ْ
يَْوَم ال

 
ً
يِْهْم َشِهيدا

َ
  .)١٥٩: النساء( )َعل

 :أي، 7عائد علـى عيسـى   )َقبَْل َمْوتِهِ (الضمري يف قوله «: قال ابن كثري يف تفسريه
 ،وذلك حني يرتل إىل األرض قبل يـوم القيامـة   ،بعيسى ليؤمنن من أهل الكتاب إالّ وإنّ

؛ هميؤمن به أهل الكتاب كلّ فحينئذ وقال ابن أيب . اإلسالم ه يضع اجلزية وال يقبل إالّألن
 ،عـن أبيـه   ،ثنا عبد اهللا بن أيب جعفـر حد ،ثنا أمحد بن عبد الرمحنحد ،ثنا أيبحد: حامت
ثنا الربيع بن أنسحد، يَك ( :ه قال يف قوله تعاىلعن احلسن أنRُمتََوف 

R
qِيعين وفاة املنام ؛ )إ

ه راجع وإن ،عيسى مل ميت إنّ«: لليهود 9قال رسول اهللا: احلسن قال ،رفعه اهللا يف منامه
  .)٢(»إليكم قبل يوم القيامة

                                                           
   .١١١٠ص، ٤ج ،تفسري ابن أيب حامت) ١(
   .٣٧٤ص، ١ج ،تفسري ابن كثري) ٢(
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  .الكتاب يؤمنون ذه احلقيقة وأهل ،يرزق حي 7عيسى إذن اآلية تدلّ على أنّ
٣- ) 

�
ـَف َسـنٍَة إِال

ْ
ل
َ
ِبَث ِفيِهْم أ

َ
 إِ� قَْوِمِه فَل

ً
نا نُوحا

ْ
رَْسل

َ
َقْد أ

َ
َخـَذُهُم  َ�ِْسـQَ �مـَو ل

َ
 فَأ

ً
ا

وفاُن َو ُهْم ظالُِمونَ    .)١٤: بوتكالعن( )الط�

@ïãb�ã⁄a@ïmaˆÛa@õbÔjÛa@òČíŠÄã@ë@ð‹aŠÛa@Š‚ÐÛa@@

  : وقد علّق الفخر الرازي على هذه اآلية الشريفة حيث قال
، العمر اإلنساين ال يزيد على مائة وعشـرين سـنة   :اءقال بعض األطب: املسألة الثالثة«

الـذي يف   البقـاء علـى التركيـب    فـإنّ  ،والعقل يوافقهـا ، ى خالف قوهلمعل واآلية تدلّ
ر فيـه إن كـان   املـؤثّ  ألنّ؛ ر فيـه ممكـن  ودوام تأثري املؤثّ، يملا بق وإالّ، اإلنسان ممكن لذاته

، وينتهي إىل الواجب وهـو دائـم  ، روإن كان غريه فله مؤثّ، واجب الوجود فظاهر الدوام
فإن مل يكن فلعارض لكن العارض ، ذن البقاء ممكن يف ذاتهإف، فتأثريه جيوز أن يكون دائماً

كالمهـم   فظهـر أنّ ، ملا بقي هذا املقدار لوجوب وجود العارض املانع وإالّ ،ممكن العدم
العمر الطبيعي  :هم يقولونألن ؛ال نزاع بيننا وبينهم :نقول مثّ ،على خالف العقل والنقل

بل هـو عطـاء    اًن نقول هذا العمر ليس طبيعيوحن، ال يكون أكثر من مائة وعشرين سنة
   .)١(»عن مائة أو أكثر فضالً، ا العمر الطبيعي فال يدوم عندنا وال حلظةوأم، إهلي

  : توضيحه
االعتراض على من قال بأنّ العمـر اإلنسـاين ال يزيـد علـى مائـة       يأراد الفخر الراز

  : وذلك من خالل النقاط التالية ،وعشرين سنة
والقـرآن حجـة قاطعـة ال ميكـن إالّ     ، ألنّ هذه اآليـة الشـريفة ختـالف قـوهلم    : وىلاُأل

  . التصديق به واإلذعان له
 األعضـاء  مـن إنّ العقل يتوافق ويتواءم مع القرآن؛ ألنّ بقاء اإلنسان بتركيبـه  : الثانية

                                                           
  .٤٢ص، ٢٥ج ،تفسري الفخر الرازي) ١(
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ولو قلنا خالف ذلك ، ، فهو ممكن يف حد نفسه وذاتهختلفة يف الشكل والطبع والصفةامل
واإلنسـان يبقـى يف   ، فاملؤثّر واملوجد له هو اهللا تعاىل، ا وجد هذا اإلنسان وانتفى بقاؤهمل

دائرة اإلمكان، وتابع ملؤثّره وموجده، ويتصرف به حيـث يشـاء فهـو القـادر علـى كـلّ       
فـاملؤثّر هـو اهللا   ، وإرادتـه  علـى كمـال قدرتـه    وذلك يدلّ، املمكنات، وهو الدائم لبقائه

فتـأثريه  ، التسلسـل وإالّ لـزم  ، كان غريه فله مؤثّر ولكن ينتهي إليه وإن، واجب الوجود
  .البد أن يتصف بالدوام، وعليه فالبقاء يكون ممكناً

حنن نتفق معكم؛ ولكن البـد أن  : مثّ يترتّل الفخر الرازي للمعترضني فيقول: الثالثة
وعليه فالبـد مـن   ، نهتسلّموا باإلعجاز والعطاء اإلهلي، فهذا ما ال تستطيعون أن تنكرو

  . التسليم واإلقرار بطول العمر
هنـاك ظـواهر قـد تقتضـي      أنّ إىل ،صرحية إشارةاليت فيها  اآلياتوهناك الكثري من 

  . وال ضري يف ذلك ،بأجلها ميد أن اإلهليةاحلكمة 

  ة ة النبويالسنّ :الثانيالدليل 

òČí†iþa@ÞbČu†Ûa@ñbîy@ðëŠí@ð‰ìib�îäÛa@áÜ�ß@@

حيث ذكـر يف هـذا   ، »حديث اجلساسة« صحيح مسلمالسنة ما جاء يف  ونذكر من
لكن بعض و، نيوعمره طويل مقارنة بأعمار البشر العادياحلديث أنّ الدجال حي يرزق 

هل هو ال يزال حمبوساً ومقيداً بالسالسل يف ، فقهاء السنة اختلفوا بعد القطع بكونه حياً
يب متيم الداري، وأنه مل يـؤذن لـه يف اخلـروج منـها أو مل     اجلزيرة اليت شاهدها فيها الصحا

  يكن كذلك؟ 
  : وأما احلديث فقد اختصرنا على مجلة من مفرداته 

مسعـت نـداء املنـادي    : هـا قالـت  عن فاطمة بنت قيس أن«: روى مسلم يف صحيحه
يت مـع  فصـلّ  ،املسـجد  یإلـ فخرجـت   ،ينادي الصالة جامعـة  »9منادي رسول اهللا«

ا قضى رسول اهللا صالته جلس فلم ،وكنت يف النساء الاليت يلني ظهور القوم اهللا رسول
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أتـدرون ملـا   «: قـال  مثّ. »هإنسـان مصـالّ   ليلـزم كـلّ  «: على املنرب وهو يضـحك فقـال  
ولكن  ،مجعتكم لرغبة وال لرهبة ي ماإن ،واهللا: (قال. اهللا ورسوله أعلم: قالوا »؟مجعتكم

وافـق   ثين حـديثاً وحـد  ،فجاء فبايع وأسلم اًنصراني رجالً الداري كان متيماً مجعتكم ألنّ
 ...ة مـع ثالثـني  ه ركب يف سفينة حبريثين أنحد، الثكم عن املسيح الدجحدأُالذي كنت 

أنـا   :فقالـت  ؟أنـت  ويلـك مـا   :فقلنـا  ...ة أهلب كثري الشعرفدخلنا اجلزيرة فلقيتنا داب
ـ . هذا الرجل بالدير یإلا اعمدو :قالت ؟اجلساسة وما :قلنا ،اسةاجلسخـربكم   یإلـ ه فإن

ذلك خري هلم أن يطيعـوه   أنّ أماقد كان ذاك «: قال هلم ...سراعاً إليكفأقبلنا . باألشواق
أُي وإنيخربكم عن :وشـك أن يـؤذن يل يف اخلـروج فـأخرج فأسـري يف      أُي أنا املسيح وأن

 متـان علـي  فهمـا حمر  ،ة وطيبـة هبطتها يف أربعني ليلة غري مكّ إالّفال أدع قرية  األرض،
ين ملَك بيده السيف صلتاً يصد استقبلينحدامها إما أردت أن أدخل واحدة أو كلتامها كلّ

قـال رسـول اهللا وطعـن    : قالت فاطمـة  »نقب منها مالئكة حيرسوا على كلّ وإنّ ،عنها
هـل كنـت   أال « ،يعـين املدينـة   »هـذه طيبـة  . هذه طيبة. هذه طيبة«: مبخصرته يف املنرب

(قال الرسول) نعم: (فقال الناس ؟ثتكم ذلكحد :ـ  ،ه أعجبين حديث متيمفإنه وافـق  فإن
ال بـل   ،ه يف حبر الشام أو يف حبر اليمنأن إالّ ،ةثكم عنه وعن املدينة ومكّحدأُالذي كنت 

 یإلـ وأومأ بيده الشـريفة   ،هو من قبل املشرق هو من قبل املشرق ما املشرق ماقبل من 
   .)١(»قاملشر
روى عنـه هـذه    9الـنيب  ألنّ ؛ معدود يف مناقـب متـيم   ]احلديث[ هذا«: ال النوويق
٢(»ورواية املتبوع عن تابعه ،وفيه رواية الفاضل عن املفضول ،ةالقص(.   
عيسـى   حممـد وهـو  ـ ني  رين املصـري أحد املفكّـ نّ أ، ومن الطريف يف قصة الدجال 
  : قال، ث برموداومثلّ ،وظاهرة األطباق الطائرة ،لاقة بالدجيف أحباثه املتعلّـ  داود

ويقـف خلـف املـؤامرات    ، طليـق  وهو اآلن حر ،قيده وفك داًال كان مقيالدج نّإ«
                                                           

  .٢٠٥و  ٢٠٤ص ، ص٨ج ،صحيح مسلم) ١(
   .٨١ص، ١٨ج ،شرح صحيح مسلم )٢(
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ة ومنظّالعامليةمات املاسوني ،وأنـ ، ث برمـودا ب يف حوداث االختفـاء يف مثلّـ  ه يتسبه وأن
 سامري املذكور يف القرآن الذي أضلّال ه هو أيضاًوأن، ول عن ظاهرة األطباق الطائرةؤمس

ني ي املصـري صنعه هلم من حلّـ  ،)١(له خوار اًذهبي وجعلهم يعبدون عجالً، بين إسرائيل
   .)٢(»يف عهد اخلروج مع موسى

ف   وهذا القول يدلّ بصورة واضحة على أنّ الدجـه يتصـروهناك من يرى أن ،ال حي
ولعلّه استند يف ذلـك ملـا رواه   ، عيسى داود دحممبنظام الكون كما رأينا حتليل الدكتور 

  . مسلم كما تقدمت الرواية

ó�îÇ7@ÞbČu†Ûa@ÝnÔí@@

ويف هذا داللة علـى  ، هو من يقتل الدجال 7وهناك روايات تتحدث عن أنّ عيسى
  . 7أنه حي إىل وقت عيسى
أال « :9قال قـال رسـول اهللا  : ب عن أيب هريرةعن سعيد بن املسي روى البخاري بسنده

 ،اله خليفيت من بعـدي يقتـل الـدج   نإأال  ،عيسى بن مرمي ليس بيين وبينه نيب وال رسول إنّ
  .)٣(»7ن أدركه منكم فليقرأأال م ،وتضع احلرب أوزارها ،ويضع اجلزية ،ويكسر الصليب

  . وداللته واضحة يف بقائه ،يدرك عيسى أنى أبا هريرة يتمن في هذه الرواية نرى أنّف

š¨a@ñbîy÷bîÛgë@Š8@@

  : ١٠٥٥ص٢ج: قال القفاري
»الذي عليه احملقّ ا اخلضر وإلياس فإنّأموعلـى   ،هما قـد ماتـا  قون من أهل العلم أن

؛ م هلما املقارنةسلّنا فال متقدير حياةفني يف هداية هذه اُألهما ليسا مبكلّألنم...«.  
                                                           

 .»خور« ٢٦١، ص ٤لسان العرب، ج . صوت الثور وما اشتد من صوت البقرة والعجل: اخلوار )١(

  http: //ar. wikipedia. org :نظر موقعأُ) ٢(

  .٢٥٧ص، ١ج ،املعجم الصغري )٣(
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  .»هما قد ماتاقون من أهل العلم أنعليه احملقّ الذي فإنّ«: أما قوله
فهذا الكالم مردود بقول مجلة من علماء أهل السنة الذين أكّـدوا حيامـا، ونـذكر    

  : منهم
  .»العرائس« يف كتاب)  ه٤٢٧ت(الثعليب  -١

   .)١(»األبصارحمجوب عن  ،راخلضر نيب معم والصحيح أنّ«: قال
  .»اجلامع ألحكام القرآن« يف تفسريه)  ه٦٧١ت( رطيبقال -٢

والصـحيح القـول   . .« :قـائالً صرح برأيه  7النافية حلياة اخلضر األقوالبعدما ذكر 
   .)٢(»يه حوهو أن ،الثاين
  : يؤكّد قوله الذي اختاره مثّ
واهللا ، إىل اآلن نـا حيـاة اخلضـر   وبي، قد ذكرنا هذا احلـديث والكـالم عليـه   : قلت«
  .)٣(»أعلم

، ال يزاالن حيني مادام القـرآن موجـوداً علـى األرض    8وإلياس مثّ روى أنّ اخلضر
  :قال

مـا دام   األرضني يف اخلضر وإليـاس ال يـزاالن حـي    إنّ: قال ،وعن عمرو بن دينار«
  . فإذا رفع ماتا، األرضالقرآن على 

يف  يعبد املعطي بن حممود بن عبد املعطي اللخمـ  حممدمام أبو إلوقد ذكر شيخنا ا 
هم حكايات كثرية عن مجاعة من الصاحلني والصـاحلات بـأن   يللقشري :ة لهشرح الرسال
اش والـثعليب  مع ما ذكـره النقّـ   ،حبياته يفيد جمموعها غلبة الظن، ولقوه 7رأوا اخلضر

   .وغريمها
                                                           

  .٤٣ص، ١١ج: اجلامع ألحكام القرآن، نقالً عن القرطيب) ١(
  .٤١ص، ١١ج ،اجلامع ألحكام القرآن )٢(
  .٤٤ـ  ٤١صص  ،١١ج: التفصيل فلرياجع أرادومن ، ٤٥ص ،نفسهاملصدر ) ٣(
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 ،ال ينتهي إىل بعض السباخ اليت تلي املدينةالدج أنّ«: »صحيح مسلم«وقد جاء يف 
ويف آخـره  ، احلـديث  ،»من خري الناس -أو  - الناس فيخرج إليه يومئذ رجل هو خري

   .)١(»..هذا الرجل هو اخلضر يعين أنّ: قاقال أبو إسح
وهو مـن كبـار    ،القرطيب يعلى رأ اآلن إىل نيحيالن زاي ال 8وإلياساخلضر ف إذن

  . علماء أهل السنة
  .»شرح صحيح مسلم«يف )  ه٦٧٦ت( النووي -٣

فـق عليـه عنـد    وذلـك مت  ،موجود بـني أظهرنـا   ه حيمجهور العلماء على أن«: قال
م يف رؤيتـه  الصوفيعنـه  واألخـذ  ،بـه  مـاع تواإلج ،ة وأهل الصالح واملعرفة وحكايـا، 

وأشهر  ،ومواطن اخلري أكثر من أن حيصر، ووجوده يف املواضع الشريفة ،وسؤاله وجوابه
 العلماء والصاحلني عند مجاهري هو حي :وقال الشيخ أبو عمر بن الصالح، من أن يستر

قال، ة معهم يف ذلكوالعام :بإنكاره ما شذّوإن ٢(»ثنيبعض احملد(.   
وهـو  ، حي 7فالنووي وابن الصالح ينقلون عن مجهور العلماء والعامة بأنّ اخلضر

  . ومن خالف هذا القول هو شاذّ ال عربة بكالمه، بني أظهرهم
  .»يف متييز الصحابة بةاإلصا«يف )  ه٨٥٢ت (ابن حجر العسقالين  -٤

  : قالأنه عن احلسن البصري روى 
عطيا اخللد يف الدنيا إىل الصيحة أُوقد  ،ل اخلضر بالبحورووكّ ،ل إلياس بالفيايفوكّ«

  . »عام هما جيتمعان يف موسم كلّوأن، وىلاُأل
 ،واليسـع يف الـرب   ،اخلضر يف البحـر  إنّ« :9قال رسول اهللا: قال، أنس مثّ روى عن

 ،وبـني يـأجوج ومـأجوج    ،ليلة عند الردم الذي بناه ذو القرنني بني النـاس  تمعان كلّجي
١(»...ويشربان من زمزمكم شربة تكفيهما إىل قابل ،عام ان ويعتمران كلّوحيج(.   

                                                           
  .٤٣ص، ١١ج ،اجلامع ألحكام القرآن) ١(
   .١٣٦ص، ١٥ج ،شرح صحيح مسلم )٢(
   .٢٥١ص، ٢ج ،اإلصابة )١(
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  .»صاحب الزمان أخبارالبيان يف «من أعالم القرن السابع يف  الكنجي الشافعي -٥
، اهللا تعـاىل  أوليـاء لياس واخلضر مـن  إعيسى و ءبقا وال امتناع يف بقائه بدليل«: قال

وهـؤالء قـد ثبـت بقـاؤهم بالكتـاب      ، اهللا تعـاىل  أعداءامللعونني  وإبليسال الدج ءوبقا
١(»...ةوالسن(.   

عليـه   نـص  إىل أقوال العلماء بعـد أن تاج حنفال  7عن طول عمر نيب اهللا نوح وأما
  .القرآن الكرمي

، ولعـلّ بقـاءهم   من ثالثة قرون وهم نيام أكثرالكهف  هلء أبقا وتقدم الكالم حول
  . نوال يشربو يأكلونهم يف رقدم ال  إذ؛ 7من طول عمر نوح أعجب هذه الفترة

خري شـاهد وخـري   ه وطعامه مل يتسن، أحياه ماته اهللا مائة عام مثّأ الرجل الذي أنّكما 
  . م عنهوتقدم الكال، ذلك قد ورد يف الكتاب العزيز وكلّ، مثال

  دفع شبهة المقارنة بالهداية

؛ ألنهما م هلما املقارنةسلّنفال ] واخلضرإلياس أي [وعلى تقدير حياما «: وأما قوله
  .»مةليسا مبكلّفني يف هداية هذه اُأل

äe]çrÊ< <

هذا باطل جزماً؛ ألنه بعدما تقرر من أنه حي وبني أظهرنا كما عليه مجهـور العلمـاء   
نقطع أن ليس من مهامه اهلداية؛ بل ذلك مرجعه وعلمه عند اهللا، وهـو  فال نستطيع أن 

  . أعلم بتقدير املصلحة؛ ألنه ال ميكن أن يفعل العبث
 - كمـا تقـدم   - النووي يذكر أنه موجود يف مواطن اخلري أكثر من أن حيصـى  مث إنّ 

قفاري أنّ اخلضـر  فال نعلم من أين علم الدكتور ال، ومعلوم أنّ مواطن اخلري هي اهلداية
                                                           

   .٩٧ص، الكنجي الشافعي، البيان يف أخبار صاحب الزمان )١(
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  ! ليس من مهامه اهلداية إالّ أن يعلم الغيب، وهذا خالف الواقع؟
ومل ختل األرض منذ خلق اهللا آدم من «وكذلك ورد يف احلديث عن القندوزي احلنفي 

ة اهللا فيهاحج ،وال ختلو األرض إىل أن تقوم السـاعة  ، ا ظاهر مشهور أو غائب مستورإم
٢(»لساخت بأهلها«أو  .)١(»مل يعبد اهللا ولوال ذلك، ة فيهامن حج(.   

فعلماء الشيعة ـ كما قلنا سابقاً ونكـرر   ، وأما املقارنة اليت أجهد الدكتور نفسه فيها
  .اآلن ـ يذكرون ذلك من باب اإلمكان ليس إالّ

فهـذا مرجعـه وتقـديره إىل علـم اهللا وإرادتـه      ، وأما أدوارهـم يف اهلدايـة أو غريهـا    
  .و األعلم باملصلحة، وهو املقدر هلاواختياره، فه

علـى   تـدلّ للسـيد رضـا املوسـوي اهلنـدي      يةبأبيـات شـعر  رد هذه الشبهة  ختمأو
  : ، حيث أنشد قائالًاملقصود

  أجابك إدريس وإليـاس واخلضـر      وإن تسترب فيـه لطـول بقائـه   

ــه  ــوح بقوم ــيب اهللا ن   به الـذكر  كذا نوم أهل الكهف نص    ومكــث ن

  ومل ينصرم منه إىل السـاعة العمـر      ال يف عهد أمحدلدجوقد وجد ا

  ره الـدهر موسى ألخـ  اولوال عص    وقد عاش عوج ألف عام وفوقهـا 

  )٣(فليس هلم حصر وما بلغت ألفاً    ومن بلغت أعمارهم فوق مائـة 

ضـري   وال احليـاة وارد يف  أمـر طول العمر  توثّق أنّ شهادة صرحية وواضحةهذه  إذن
مـانع مـن    وال ،أطاهلـا  األعمـار يطيل  أن واملصلحة اإلهليةاقتضت احلكمة   مافمىت، فيه

  . ذلك
فلـم ال نقـول ذلـك يف اإلمـام     ـ   كمـا تقـدم  ـ فإذا جوزنا ذلك يف األنبياء وغريهـم   

                                                           
   .٣٦٠، ص ٣ينابيع املودة، ج  )١(
  .املصدر نفسه) ٢(
   .٣٠و ٢٩ صص ،د رضا اهلنديوان السيدي) ٣(
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حكـم  و - !؟كمـا يعبـر الفخـر الـرازي     - مبقتضى احلكمة والعطاء اإلهلي [املهدي
  . دجاز هناك جاز هنا بال ترد فإذا ،جيوز واحد وفيما ال فيما جيوز األمثال كما هو معلوم

  شبهة الدفاع عن الغيبة أبطلها الشيعة أنفسهم

  . ١٠٥٤ص  ٢يف ج: قال الدكتور القفاري
 هـم يقولـون بـأنّ   قد أبطله الشيعة أنفسهم؛ ألن ]عن طول أمد الغيبة[ هذا الدفاعو«
ُألهم هو احلاكم الشرعي لمهديأو يزيد رناًة منذ أحد عشر قم ،م على القرآنوهو القي، 

وهو الذي معـه القـرآن الكامـل     ...بواسطته وال هداة للبشر إالّ، به بالقرآن إالّ وال حيتج
هم فمهـدي ، وما حيتاجـه النـاس يف دينـهم ودنيـاهم    ، ومصحف فاطمة واجلفر واجلامعة

  .»رةومعه وسائل هدايتهم وسعادا يف الدنيا واآلخ، مةمسؤول عن اُأل

h]ç¢]< <

إنّ االمام : والشيعة تقول، وال يوجد أي إبطال ملا قلناه، تقدم أنّ دفاع الشيعة يف حملّه
لـورود  ؛ وأما احلاكم الشرعي فهو من نصبه اإلمـام ، هو إمام مفترض الطاعة [املهدي

  : األدلّة على ذلك كما يف قوله
وعـرف   ،نـا وحرامنـا  ونظـر يف حالل  ،ن كان منكم قـد روى حـديثنا  انظروا إىل م«

   .)١(»جعلته عليكم حاكماً ي قدفإن فارضوا به حكماً ،أحكامنا
أن : وهذه احلاكمية هلا شرائط وضوابط البد أن جتتمع فيه لكي يكون حاكماً، منـها  

  . ألمر مواله مطيعاً، هلواه خمالفاً، لدينه حافظاً، لنفسه يكون صائناً
  ، »به ال حيتج بالقرآن إالّ«: وأما قوله

ومـا مـن حـديث يـروى يف     ، الشيعة حجتها القاطعة هي القرآن الكـرمي  إنّ: فنقول
                                                           

  . ٤١٢، ص ٧الكايف، ج ) ١(
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وهذا ما تسامل عليـه اإلماميـة االثنـا عشـرية بـال      ، كتبهم خمالفاً هلذه احلجة إالّ وطرحوه
  . خالف

أكّـد   »الكـايف «يف مقدمة كتابـه   =فالكليين، وجلّ كتبنا احلديثية حتمل هذه القاعدة
  : حيث قال، ا املفهومعلى هذ

ا اختلـف الروايـة فيـه    مم يءمتييز ش ه ال يسع أحداًأن -أرشدك اهللا  -فاعلم يا أخي  
فما ، اعرضوها على كتاب اهللا«: بقوله 7ه العاملعلى ما أطلق إالّ، برأيه :عن العلماء

   .)١(»وهوما خالف كتاب اهللا فرد، فاقبلوه وعز وافق كتاب اهللا جلّ
  :قال »التهذيب«بن احلسن الطوسي يف كتابه  حممدلطائفة وهذا شيخ ا

ا حديث فاعرضوه علـى  إذا جاءكم من«: هم قالواأن :وعن األئمة 9عن النيب يرو«
   .)٢(»وما خالفه فاطرحوه، فما وافق كتاب اهللا فخذوه، كتاب اهللا

                                                           
   .٨ص، ١ج ،الكايف) ١(
  .٢٧٥ص، ٧ج ،ذيب األحكام) ٢(
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  تمهيد

مل يكتف الدكتور القفاري بإنكاره للمهدوية والغيبة، بـل تعـدى ذلـك إلنكـار أصـل      
ومن أهم ما طرحه ، خرى بإمامة اإلمام الثاين عشرأُاإلمامة، وبالتايل الطعن والتشكيك مرة 

أنهـم   هو نفي أنّ األئمة اثنا عشر؛ ألنّ روايات الشيعة ـ كما يدعي ـ تثبت  ، يف هذا الشأن
  .؛ لالختالف الوارد يف هذا العدد وبذلك ينفي أصل إمامتهم، ثالثة عشر

مع أنّ الواقع يتالءم مع ، مثّ يستبعد قبول العقل هلذا العدد؛ ألنه خالف منطق الواقع
عشر خليفة أو أمري، وأنهم  االثين«يف حديث  9هذه احلقيقة اليت نص عليها رسول اهللا

مـائتني  لفاظه وطرقه املختلفة، واليت بلغت رواياته أكثر مـن  على اختالف أ »من قريش
علماً أنّ هذا احلديث قـد روي قبـل أن يولـد    ، ويف أشهر كتب الفريقني ،وسبعني رواية
وقد تقدم أنه ال تطبيق صحيح يتالءم مع مضمون هذا احلديث سوى ، [اإلمام املهدي

التطبيق  هو ليكون ،:وانتهاء باملهدي ابتداء باإلمام علي ،الواقع اإلمامي االثنا عشري
  . م الكالم عنه مفصالًكما تقد له،الوحيد املعقول 

كمـا    - مثّ خيتلق الدكتور القفاري فكرة أنّ اإلمامة ملّا كانـت سـرية وحماطـة بالكتمـان     
وعلي خيتار ما يريد، وليس اهللا هـو   7أنّ اهللا أسرها إىل علي -   يستنتج ذلك من الروايات

ي عين هذا العدد من األئمة، مثّ شكّك يف الروايات يف تعيني العـدد املنصـوص عليـه    الذ
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ويف اآلن ، وهدف الدكتور القفاري واضح، وهـو نسـف فكـرة اإلمامـة أوالً    . عند الشيعة
  .سطورة وخيال من وحي الشيعة أنفسهمأُنفسه الطعن بفكرة املهدوية والغيبة، وكوا 

ح أنها جمرد دعاوى يسهل لكلّ إنسان أن يصـيغها بألفـاظ   ولكن هذه األفكار سيتض
ولكن احلقيقة ستثبت خالف ما يـدعي؛ ألنّ هنـاك قلبـاً    ، ومرتبة بقوالب لفظيةمسوقة 

  . كما سيتضح من خالل سري البحث، وتشويهاً للحقائق بشكل غريب

  شبهة أئمة الشيعة ثالثة عشر وليس اثني عشر

ترى الكايف أصح كتبهم األربعة قد احتوى على مجلـة مـن   كما أنك «: قال القفاري
: فقد روى الكليين بسنده عـن أيب جعفـر، قـال    ،»أحاديثهم تقول بأنّ األئمة ثالثة عشر

يعـين   ـإني واثين عشر إماماً من ولدي وأنـت يـا علـي زر األرض      :9قال رسول اهللا«
فإذا ذهب االثنا عشر من ولـدي  ، هابنا أوتد اهللا األرض أن تسيخ بأهل ـأوتادها وجباهلا  

  .)١(»ساخت األرض بأهلها ومل ينظروا
. اثنا عشر ومع علي يصبحون ثالثة عشر ـبدون علي   ـفهذا النص أفاد أنّ أئمتهم  
عشـرية عـن أيب    كـذلك روت كتـب الشـيعة االثـين    ... وهذا ينسف بنيان االثين عشرية

يديها لوح فيه أمساء األوصياء من ولدها،  دخلت على فاطمة وبني: جعفر عن جابر، قال
  .)٢(»، وثالثة منهم عليحممدثالثة منهم ، فعددت اثين عشر آخرهم القائم

فإذن علـي لـيس مـن    ، فانظر كيف اعتربوا أئمتهم اثين عشر كلّهم من أوالد فاطمة
  .أو يكون جمموع أئمتهم ثالثة عشر، أئمتهم؛ ألنه زوج فاطمة ال ولدها

فـإنّ  ، ثالثـة منـهم علـي   : يدلّ أيضاً على أنهم مل يعتربوا علياً من أئمتهم قولـه  ومما
                                                           

  .٥٣٤، ص ١الكايف، ج ) ١(
 ، الطوسـي، الغيبة؛ ٣٩٣ص؛ اإلرشاد، ٢٦٤ ، ص١ ؛ كمال الدين ومتام النعمة، ج٥٣٢املصدر نفسه، ص  )٢(

  .٩٢ص



  ٢١٧            �  �  �              الطعن والتشكيك بعدد أئمة الشيعة

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصالحات٥پرينت 

، وعلي بن احلسني، أمري املؤمنني علي: املسمى بعلي من األئمة عند االثين عشرية أربعة
  . »...وعلي اهلادي، وعلي الرضا

تلـك   ولعـلّ ، ة تقول بهة ثالثة عشر قامت فرقة من الشيعاألئم والقول بأنّ«: مثّ قال
جاه االثين ه على من خالف االتوقد ذكر هذه الفرقة الطوسي يف رد، النصوص من آثارها

  .)٢(حممدوكذلك النجاشي يف ترمجة هبة اهللا أمحد بن ، )١(الذي ينتمي إليه، عشري
، رتـها متـوات  اخلرب يف تعيني أئم وأنّ، ها على احلقعي أنفرقة من هذه الفرق تد وكلّ

خرىُألة اوتبطل ما ذهبت إليه الفرق الشيعي ،هم ليسوا على شيء؛ إذ وهذا دليل على أن
  .)٣(»لو تواتر خرب إحدى فرقهم مل يقع االختالف قط بينهم

íãf�Ö]<á^ée< <

  :إنّ القفاري أراد أن يصور الشبهة مبا يلي
حني أننا جنـد أن أصـح   يف ؛ »اثنا عشر إماماً«إنّ الشيعة قد تسامل عندهم أنّ عدد أئمتهم 

ثالثـة عشـر   «أنهـم   :خرى تروية اُألوغريه من الكتب الشيعي »الكايف«كتاب عندهم وهو 
وتلك النصوص القائلة بـأنّ األئمـة   ، ومن يدعي ذلك هم فرقة من فرق الشيعة أيضاً، »إماماً

أئمتـها متـواتر،   فهناك فرقتان وكلّ فرقة تـدعي أنّ عـدد   ، ثالثة عشر هو من آثار هذه الفرقة
وهذا التضارب يكشف عن بطالن كلتا الفرقتني يف دعوامها؛ ألنّ تواتر خرب إحدى الفـرقتني  

  .دة الشيعة يف اعتقادهم بعدد األئمةيوذا ينكشف بطالن عق، موجب لعدم وقوع اخلالف

íãf�Ö]<l]ˆÓi†Ú< <

  :لقد ارتكز يف دعواه علی ما يلي
                                                           

  .١٣٧الغيبة، ص ) ١(
  .٣٤٣ال النجاشي، ص رج) ٢(
 . ٨١١ـ  ٨٠٩ صص ،٢ج ،صول مذهب الشيعةأُ) ٣(
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وصحح هذه الرواية بناًء علـى أنـه    »الكايف«تابه يف ك، ـ ذكر رواية للشيخ الكليين١
إنّ هـذا الـنص أفـاد أنّ    «: بقوله، وفسرها وفق ذوقه اخلاص ،أصح الكتب عند الشيعة

  .»اثنا عشر، ومع علي يصبحون ثالثة عشر ـبدون علي  ـأئمتهم 
لّ وهذا خمـ  ،»الكايف«لقد دلّس وحرف وأدرج كالماً غري موجود يف أصل رواية  ـ٢

فالرواية الـيت ذكرهـا الكلـيين    ، )١(باملنهجية العلمية اليت وصف نفسه ا يف مقدمة كتابه
فـال توجـد كلمـة     ،)٢(»...إني واثين عشر من ولدي وأنـت يـا علـي زر األرض   «: هي

  .بل هي من مدرجات القفاري »إماماً«
 م مـن أوالد وأيضـاً فسـره بـأنّ االثـين عشـر كلّهـ       ،ـ وذكر أيضاً حـديث اللـوح  ٣

وعليـه فيكـون امـوع    ، فإذن علي ليس من أئمتهم؛ ألنه زوج فاطمة ال ولدها، فاطمة
  .ثالثة عشر

وثالثـة   ،ثالثة منهم حممـد «: من أئمتهم؛ ألنه ذكر» 7علياً«ـ إنّ الشيعة مل تعترب ٤
فإنّ أمساء ، »منهم علي»هم أربعة »عليأمري امل: وهم ،فقط ثالثة يف حني أنؤمنني علي ،

  . :وعلي اهلادي، وعلي الرضا، وعلي بن احلسني
مثّ تسربت هذه املقالة إىل ، بأنّ األئمة ثالثة عشر: ـ إنّ هناك فرقة من الشيعة تعتقد  ٥

  . مذهب االثين عشر؛ لذا ردها الطوسي والنجاشي
،  أئمتها متـواتر ـ إنّ كلّ فرقة من هذه الفرق تدعي أنها احلق، وأنّ اخلرب يف تعيني ٦

إذ لو تواتر خرب إحدى فرقهم مل يقع االخـتالف  ؛ هم ليسوا على شيءوهذا دليل على أن
  . بينهم قطّ

                                                           
)١ (مةقال القفاري يف املقد :»وأن ختتـار املصـادر املعتمـدة     ،ة الصـادقة أن تنقـل مـن كتبـهم بأمانـة     واملوضوعي

  . ١٦ص ،١ج ،صول مذهب الشيعةأُ، »...عندهم
ليتوافق مع مـا   ،ة أن تدرج ألفاظاً خارج حدود النصفهل من األمان ؟النقل أين األمانة واملوضوعية يف: نقول

  !؟ب النتائج على ذلكترت ومن مثّ، تذهب إليه يف طرح شبهة ما

  .٥٣٤ص ،١ج ،الكايف) ٢(
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ةعرف الشيعة تاإلمامي وهذا ما تسامل عليـه كـلّ مـن لـه إملـام      ، ةبالفرقة االثين عشري
مـن بـين    إمامـاً عشـر   هو اعتقادهم باثين :هذه التسميةومنشأ  ،الفرق وعلومها ةبأجبدي
علـى   إمـام  كلّ نص ومن مثّ، كما هو معلوم للجميع 9عليهم رسول اهللا نص ،هاشم

  . واإلام بشكل خيلو من الشك، مام الذي بعدهاإل
 :اإلماميـة ة االثـين عشـر عنـد    سـامي األئمـ  أ«: »امللل والنحل«قال الشهرستاين يف 

تىب والشهيد والسجيوالنقـ  يوالتقـ  اوالصادق والكاظم والرضـ  اد والباقراملرتضى وا 
   .)١(»ة القائم املنتظرواحلج والزكي

م منة وكتمان أمر اإلمامة«ا قريباً يف حبث وقد تقديتضافر الروايات ـ وبأسـانيد    »سر
كما ورد من طرقنا الشـيعية يف روايـات   ، صحيحة ـ الدالّة على عددهم والنص عليهم 

  .وكذلك اليت نصت عليهم مجيعاً ،»األئمة من ولد احلسني«
وكتبهم تعج . إذن مذهب اإلمامية عموده الفقري قائم على أنّ أئمتهم اثنا عشر إماماً

  . ومن تتبع مصادرهم يعرف هذه احلقيقة اليت ال يعتريها الشك والريب ،بذلك

íÃé�Ö]<‚ßÂ<†�Â<^ßm]<íflÛñù]<flá_<áçufl†’è<íflßŠÖ]<Øâ_<ð^Û×Â< <

عبـروا عنـهم باألئمـة     السنة الذين ترمجوا ألئمة هذا املذهب الشريف إنّ أعالم أهل
فهـذا األمـر مـن    ، إنّ األئمـة ثالثـة عشـر   : ومل جند أحداً خالف منهم وقال ،االثين عشر

، ال يعبـأ بـه وال يعتمـد عليـه     ،ومن يدعي خالفه شاذّ نادر، املسلّمات حديثياً و تأرخيياً
  :ري إىل ذلكوإليك بعض النصوص اليت تش

لـهم  ة االثين عشر الـذين تبج وهو أحد األئم«: 7قال الذهيب يف ترمجته لإلمام الباقر
٢(»ة وتقول بعصمتهم ومبعرفتهم جبميع الدينالشيعة اإلمامي(.   

                                                           
  .١٧٣ص ،١ج، الشهرستاين، امللل والنحل )١(

  .٤٠٢ص ،٤ج ،سري أعالم النبالء )٢(
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ب امللقّ، بن زين العابدين حممدأبو جعفر «: 7يف ترمجة اإلمام الباقر كانقال ابن خلّ
   .)١(»ةين عشر يف اعتقاد اإلمامية االثأحد األئم، بالباقر

عي ة االثـين عشـر الـذين تـد    هو أحد األئم«: 7وقال الذهيب يف ترمجة اإلمام اجلواد
   .)٢(»الشيعة فيهم العصمة

بـن موسـى بـن     بن علـي  حممدبن  علي«: 7وقال الصفدي يف ترمجة اإلمام اهلادي
وهو أبو احلسن اهلـادي بـن   ، بن أيب طالب بن احلسني بن علي بن علي حممدجعفر بن 

ة االثـين  أحـد األئمـ   ،اجلواد بن الرضا بن الكاظم بن الصادق بن الباقر بن زين العابدين
٣(»ةعشر عند اإلمامي(.  

وليس املراد «: »االثين عشر كلّهم من قريش«وقال ابن كثري يف تعليقه على حديث 
ة االثين عشر الذين يعتقد فيهم الرافضة الذين أاألئموبن أيب طالـب وآخـرهم    هلم علي

  .)٤(»بن احلسن العسكري حممدوهو  ،املنتظر بسرداب سامرا
أوهلـم اإلمـام   ، فهنا ابن كثري يعتقد ويسلّم أنّ األئمة عند الشيعة هم اثنا عشر إماماً

وآخرهم اإلمام املهدي املنتظر 7علي] .  
وكان الكاظم على «: لبينيعند تعليقه على نسب الطا »تأرخيه«وقال ابن خلدون يف 

 مثّ ،وكان الرشيد يؤثره ويتجاىف عن السعاية فيه كمـا مـر   ،إىل السواد مائالً األعرابزي 
بـن أيب طالـب    ة مـن لـدن علـي   عشر عند اإلماميـ  ة االثينة األئمومن عقبه بقي ،حبسه

أخـوه   مثّ ،ابنه احلسن ووفاته سنة مخـس وأربعـني   مثّ، ووفاته سنة مخس وثالثني الوصي
 مثّ ،]سنة أربع وتسـعني [ ابنه زين العابدين ووفاته مثّ، نيوست إحدىاحلسني ومقتله سنة 

ابنه جعفر الصادق ووفاته سنة ثالث  مثّ، ومثانني ومائة إحدىالباقر ووفاته سنة  حممدابنه 
                                                           

 .٣٢٧ص ،١ج ،وفيات األعيان )١(

 .٣٨٥ص ،١٣ج ،تأريخ اإلسالم )٢(

 .٤٨ص ،٢٢ج ،الوايف بالوفيات )٣(

 .١٧٧ص ،١ج ،البداية والنهاية )٤(
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ة ألئمـ وهو سابع ا ،ابنه موسى الكاظم ووفاته سنة ثالث ومثانني ومائة مثّ، وأربعني ومائة
املقتفى ووفاتـه سـنة    حممدابنه  مثّ، الرضا ووفاته سنة ثالث ومائتني يابنه عل مثّ، عندهم

ابنـه حسـن    مثّ، اهلادي ووفاته سنة أربع ومخسـني ومـائتني   يابنه عل مثّ، عشرين ومائتني
دابنه  مثّ، ني ومائتنيالعسكري ووفاته سنة ستوهو عندهم ،وهو الثاين عشر املهدي، حمم 

١(»، وأخبارهم معروفةمنتظر حي(.  
إذن اتضح أنّ هناك اتفاقاً بني أرباب أهل التراجم علی أنّ أئمة الشيعة هم اثنا عشر 

  . وليس ثالثة عشر

»^ÓÖ]<»<�…æ<^Ú<Äé¶<ífléflv‘_<ïçÂ�< <

مها أصح الكتب عنـد   »ج البالغة«أو  »الكايف«كثرياً ما يردد يف أكثر من مقال أنّ 
كمـا أنـك تـرى الكـايف أصـح كتبـهم       «: ة؛ حيث قال القفاري يف مقاطع متعددةالشيع
أو  ،»روايات كثرية يف هذا كتاب عندهم ـ  أصح -ويف كتاب الكايف«: ، أو قوله»األربعة

وكتاب النهج الذي هو «أو » كتاب عندهم أصح ،وهذه الرواية وردت يف الكايف«: قوله
أو »كتاب عند الشيعة أصح ،».. ٢(»كتاب يف نظر الشيعة باعتراف أصح(.   

  الجواب

إنّ مجيـع مـا ورد يف   : الظاهر من تكـرار هـذه الكلمـات أنـه يريـد أن يقـول      : نقول
إنَّ : قال حمب الـدين اخلطيـب  «: لذا جند أنه يقول يف مقدمة كتابه ،هو صحيح »الكايف«

منـابع اطّالعـات    ولـذا كانـت  ... الكايف عند الشيعة هو كصحيح مسلم عند املسلمني
   .)٣( »الكليين قطعية االعتبار

   :فإن كان هذا هو مقصوده فجوابه
                                                           

 .١١٥ص ،٤ج ،تاريخ ابن خلدون )١(

  . ٨١٣ و ٨٠٩ صص ،٢ج ،صول مذهب الشيعةأُ) ٢(
   .٢٣ص ،١ج املصدر نفسه،) ٣(
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بـروح االعتـدال    »الكـايف « مـع كتـاب   رضوان اهللا عليهم تعاملوا علماء الشيعة إنّ
 واإلنصاف بعيداً عن التعصب إذا ما قارنا ذلك مع صـحيح البخـاري ومسـلم؛ حيـث    

ــد   ــة القداســة والعصــمة ق ــفعلمــاء الشــيعة مل  ،ت عليهمــاضــفيأُجنــد هال  روايتنكّ

ومـع  ، ضعف بعـض األسـانيد ومناقشـتهم لـدالالا    يتجاهلوا ما فيه من  ومل ،حلسناته
ضبطه ودقّته وجاللة قدره رمحه اهللا؛ مع ذلك كلّه مل جند أحـداً يقـول بصـحة مجيـع مـا      

  .»الكايف«حيتويه 
وميتاز عمـا سـواه مـن    « :»الكايف«يف حديثه عن  »مستدركه«قال احملدث النوري يف 

صول املعول عليها واملأخوذ عنها، ومـا فيـه مـن دقّـة     كتب احلديث بقرب عهده إىل اُأل
فال ترى فيه حديثاً ذكـر يف  ، الضبط، وجودة الترتيب، وحسن التبويب، وإجياز العناوين

لبخـاري  كما حـدث ل ، ومل يتصرف فيه، كما أنه مل ينقل احلديث باملعىن أصالً، غري بابه
  . مرات ومرات

مل يقل أحد بوجوب االعتقاد بكـلّ مـا   ، ومع جاللة قدره وعلو شأنه بني األصحاب
  . )١(»فيه، ومل يسم صحيحاً كما مسي البخاري ومسلم

كما  ،من روى عنه الكليين فقد جاز القنطرة نّأب لذا فإننا مل جند من علمائنا من يقول
الس أهل ثيقال الكثريون من حمد٢(»البخاري صحيح« ة يفن(.   

بل كـلّ كتـاب مـن كتبـهم     ، »الكايف«إذن هذا هو موقف علماء الشيعة من كتاب 
، فهم ميحصون كلّ كلمة تقال ويعرضوا على كتاب اهللا جلّ وعال، وكتب غريهم أيضاً

  .فما وافقه أخذوا به، وما خالفه ضربوا به عرض اجلدار
                                                           

  .٢٩و  ٢٨ صص ،١ج، مستدرك الوسائل )١(
ج عنـه يف  سـن املقدسـي يقـول يف الرجـل الـذي خيـر      وقد كان الشـيخ أبـو احل  «: قال ابن حجر العسقالين) ٢(

   .٣٨١ص ،مة فتح الباريمقد. »ه ال يلتفت إىل ما قيل فيهيعىن بذلك أن، هذا جاز القنطرة: الصحيح
 ،عن الشـيخني  ة فضالًة الستكيف ال يكون ثقة وقد روى له األئم«: قالوا عنه) احلصني بن داود(ويف ترمجة 

سبط ، الكشف احلثيث: نظرأُ .»بن الفضل املقدسي كما قاله علي ،د جاز القنطرةومن روى له الشيخان فق
 .١١٢ص، بن العجمي
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وأنّ هذه النسبة  ،بالنسبة لغريه هو أصح كتاب »الكايف«وإن كان مقصوده أنّ كتاب 
أمضى عشرين سنة يف شأن تصنيف ؛ ألنّ الشيخ الكليين  إضافية، فهذه الدعوى صحيحة

ة والضـبط يف الرجـال   الدقّـ  يرالطويلة تسـتدعي حتـ  ة تلك املد وال خيفى أنّ، »الكايف«
 ورد فيـه مـن روايـات؛ لـذا    مبا وهذا بدوره يستلزم اإلحاطة ، واألسانيد واملتون والطرق

  . هذا الكتاب موضع إجالل وتقدير علماء الطائفة رضوان اهللا عليهمأصبح 
أصح الكتب عند الشيعة ال يلزم منه صحة كـلّ مـا فيـه كمـا هـو       »الكايف«فكون 

واضح؛ بل رواياته خاضعة مليزان التصحيح والتضعيف وفق املباين املتبعـة عنـد علمـاء    
  . ا ذلك مراراًوقد كررن، الشيعة

  روايات الكليني التي يتوهم منها أن األئمة ثالثة عشر

وبروايـات   »اثنـا عشـر  «كما أشرنا أنّ مذهب الشيعة اإلمامية قائم علـى أنّ األئمـة   
فضـالً عمـن    ،متواترة ال ميكن التشكيك فيها؛ بل أصبح هذا االعتقـاد علمـاً للشـيعة   

فلو فرضـنا جـدالً صـحة هـذه     ، ا أسلفنا سابقاًاعترف من علماء أهل السنة بذلك كم
واليت عقد ، فال ميكن أن متس ما ورد من الروايات املتعددة وبطرق كثرية جداً ،األحاديث

مع أنّ روايات الثالثة عشر ضعيفة من حيث السـند   ،هلا نفس الكليين أبواباً كما سيأيت
  . وقابلة للتأويل من حيث الداللة

، ولكي نقف علـى دفـع    إلثبات ادعائه» الكايف«ي بروايتني من وقد استشهد القفار
هذه الشبهة البد من دراسة وافية جلميع الروايات يف كتبنا احلديثية اليت يبدو منها القول 

  .=لثقة اإلسالم الكليين »الكايف«يف كتاب  كما ورد ،ذه املسألة
التصحيف الناشئ مـن   وهذه الروايات مع ضعف سندها ـ كما سيتضح ـ وقع فيها 

فإننا جند ذلك اخلطأ أو السهو أمراً مألوفاً ووارداً  ،وسوء تعبري بعض الرواة اخالنسخطأ 
وهلذا جند كثرياً مـن علمـاء    ،يف الكتب القدمية؛ ألنّ معظم هذه الكتب قد نسخت باليد

ب يف هذا وأيضاً هناك من أهل السنة من كت ،احلديث وضعوا دراسات ملعاجلة هذا الداء
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وأشاروا فيه إىل اخلطـأ مـن بعـض     ،»بيان خطأ البخاري يف تأرخيه«اال كما يف كتاب 
  : حيث نقرأ يف مقدمة هذا الكتاب ،النساخ
يف النسخة اليت وقف  ةوضوع الكتاب على التحديد بيان ما وقع من خطأ أو شبهم«

رعة استقرأ تلـك النسـخة   أبا ز أنّ يوالشواهد تقض. ريخ البخاريأعليها الرازيان من ت
هلا إىل آخرهامن أو، ١(»مع بيان الصواب عنده ةأو شبه أه على ما رآه خطونب( .  
هو أنّ الكلـيين   ،اخسوء تعبري الرواة أو خطأ النسمن  لنا أنّ هذه الروايات دا يؤكّممو

وذلـك مـن   ، عقيدة الشيعة اإلمامية الصـحيحة  بيان »الكايف«هدفه وغرضه من تأليف 
وهذا واضح يف أبـواب  ، على أمسائهم مع النص خالل الروايات اليت تنص على عددهم

  . فلو قلنا بعكس ذلك لزم نقض الغرض، وهو قبيح، كتابه
ومبراجعة فاحصة  ،»الكايف«إذن بال شك هناك خطأ قد وقع يف بعض النسخ لكتاب 

فيـه  والنظـر   ه احلـديث أو مبراجعة األصل املنقول منـ  ،اليت تنقل عن الكليين يف الكتب
  . يتضح صدق ما نقول

لنا وقلنا بعدم التصحيف فإننا سننقل أقوال علمائنـا الـذين شـرحوا هـذه     مثّ لو ترتّ
مـور  األحاديث اليت يتراءى منها أنهم ثالثة عشر، وسوف يتضح اجلواب بعـد طـرح األُ  

  :التالية
  . اليت ورد فيها التصحيف »الكايف«ـ نقل روايات ١
 . قشة سند هذه الرواياتـ منا٢

 . ـ شرح منت هذه الروايات٣

 . ـ نقل الروايات من الكتب بدون تصحيف٤

  . »األئمة اثنا عشر«بلفظ  »الكايف«ـ نقل الروايات من ٥
  . ـ نتيجة ومقارنة٦

                                                           
 .٣ص ،بيان خطأ البخاري) ١(
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  روايات الكليني التي وقع فيها التصحيف

@òíaëŠÛaqþaµë@@

  :»الكايف«يف كتابه  روى ثقة اإلسالم الكليين
، عن أيب سعيد العصفوري، بن احلسني حممدعن ، بن أمحد حممدعن ، بن حيىي حممد

ي إنـ  :9قـال رسـول اهللا  « :قال 7عن أيب جعفر، اجلارود أيبعن ، عن عمرو بن ثابت
زِ واثين عشر من ولدي وأنت يا عليبنـا أوتـد اهللا    ـيعين أوتادهـا وجباهلـا    ـ  األرض ر

بأهلـها   األرضذهـب االثنـا عشـر مـن ولـدي سـاخت       فإذا ، أن تسيخ بأهلها األرض
   .)١(»ينظروا ومل

òíaëŠÛa@†ä�@ @

ه رويت يف ذمـ  ،ةتنسب إليه اجلارودي: فيها زياد بن املنذر أبو اجلارود: الرواية ضعيفة
  .)٢(كان إمامياً، مثّ صار زيدياً ،روايات

اه ومسـ ، ةالزيديمن  ةسب إليه السرحوبيتن«: قال التفرشي يف نقد الرجال عن الكشي
 فيه روايـة تـدلّ   مثّ، سم شيطان أعمى يسكن البحرا سرحوباً نّأوذكر ، 7الباقر بذلك

   .)٣(»بهعلى كذ

òíaëŠÛa@³ß@�Š‘@ @

  : قال املازندراين شارحاً ومعلّقاً على هذه الرواية
 بالزر »األرض رز« :قوله. :هم اثنا عشر مع فاطمة »واثنا عشر من ولدي« :قوله«

                                                           
 .كما يدعي القفاري» اثين عشر إماماً«وليس » اثين عشر من ولدي«فالرواية تقول . ٥٣٤، ص١الكايف، ج) ١(

ـ  العالّ ؛ خالصـة األقـوال،  ١٣٢ و١٣١صصـ  ،الطوسي ،؛ الفهرست١٧٠ص ،رجال النجاشي )٢( ، يمـة احللّ
 .٣٤٨ص

 .٢٨٠ و ٢٧٩ ص، ص٢ج ،نقد الرجال )٣(
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ة والرز، أثبته فيها :أي ،اًيف األرض رز ءشيرززت ال :يقال ،املعجمة والزاياملهملة  بالراء
   .)١(»فيستحكم ا الباب ،احلديدة اليت يدخل فيها القفل

  .»عشر االثين«مشمولة به ضمن لفظ  3 فاطمة فظاهر احلديث أنّ
. تغليباً :ألئمةوعلى سائر ا، ة إطالق الولد على أمري املؤمننيإىل صح مضافاً ،هذا

كعطـف  ، وتشـريفاً  تأكيـداً  علـى العـام   عليه من قبيل عطف اخلـاص  »أنت«وعطف 
   .)٢( جربئيل على املالئكة

�þa@òíaëŠÛa@pŠ×‡@�Ûa@knØÛaÑîz–m@æë…@åß@µë@ @

ة اُأل«ذكرت هذه الرواية من دون تصحيف يف كتاب : ة عشراألصول الستصول الست
  : واة، وإليك نصهاالذي ألّفه خنبة من الر »عشر

 إنـي  :9قـال رسـول اهللا  «: قال 7جعفر أيبعن  ،اجلارود أيبعن  ،عن عمرو ،عباد
وتـد  : وقـال  ـ  جباهلا] و[ أوتادهاعين ـ أ األرض زر يا على وأنت يحد عشر من ولدأو

 بأهلـها  األرضسـاخت   يعشر من ولـد  األحدفإذا ذهب  بأهلها،ن تسيخ أ األرضاهللا 
  .)٣(»ينظروا ومل

@òíaëŠÛaòîãbrÛa@@

   :»الكايف«يف كتابه = روى ثقة اإلسالم الكليين
عن أيب عبد اهللا وحممد بن ، عن مسعدة بن زياد، عن حممد بن احلسني، حممد بن حيىي

عـن أيب سـعيد   ، عـن أيب هـارون العبـدي   ، عن أيب حيىي املـدائين ، عن إبراهيم، احلسني
ه أعلـم أهـل   وتزعم يهود املدينة أنـ ، بأقبل يهودي من عظماء يهود يثر: قال ،اخلدري

                                                           
 .٣٨٠ص ،٧ج ،صول الكايفأُشرح  )١(

 .٢٦٠ص ،٣٦ج ،حباراألنوار )٢(

)٣ (١٦ص ،ة عشراألصول الست. 
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يا عمر: فقال له، ى رفع إىل عمرزمانه حت ،ـ   اإلسالم، ريدأُي جئتك إنا فإن أخـربتين عم
د بالكتاب والسنأن أسـأل عنـه   ريـد أُة ومجيع ما أسألك عنه فأنت أعلم أصحاب حمم ،

ة تنا بالكتاب والسنمأُإىل من هو أعلم  أرشدكي لكن ،ي لست هناكإن: فقال له عمر: قال
 :7فقال لـه أمـري املـؤمنني   .. .  ـ  7وهو ذاك ـ فأومأ إىل علي  ،ومجيع ما قد تسأل عنه

ة نـا يف اجلنـ  ا مـرتل نبي وأم، يوهم من ،هاة نبيياثين عشر إمام هدى من ذر مةاُألهلذه  إنّ«
ة عدنففي أفضلها وأشرفها جن، ا من معه يف مرتله فيها فهؤالءوأم االثنا عشر من ذرته ي

   .)١(»ال يشركهم فيها أحد، وذراريهم مهمأُ مأُوم وجد مهمأُو

òíaëŠÛa@†ä�@ @

  : وذلك لألسباب التالية: الرواية ضعيفة
هو ابن أيب حيىي املدائين وحرف : الظاهر أنّ يف هذا السند تصحيف؛ ألنّ إبراهيم: أوالً

   .)٢(صول الرجالأُتعرض لذكره يف وهذا الرجل مل ي ،»أيب« تصحيف لـ »عن«
  :قال الشيخ لطف اهللا الصايف: ثانياً

إذ ؛ فيـه إرسـاالً   الظاهر أنّ لكن، ل صحيحسنده األو: قال السي يف مرآة العقول«
 من أصحاب اجلواد ابوحممد بن احلسني بن أيب اخلطّ، 7مسعدة من أصحاب الصادق

ه قـال النجاشـي   مع أنـ ، مسلم عنه كثرياًهارون بن  يلكن يرو :واهلادي والعسكري
   .روى عنه حممد، راًفيحتمل أن يكون مسعدة معم، وأبا احلسن لقي أبا حممد: فيه

، نـا الكـاظم  لبعد مسعدة بن زياد بلقـاء موال اإلرسال؛ ال يدفع بذلك احتمال : أقول
أو  املكاتبـة وعدم روايته عنهم ولو ب، ة تزيد على مخسني سنةيف مد :واجلواد، والرضا

ال سنة مثان وأربعني وقد قبض يف شو ،:يف زمان الصادق يه توفّفالظاهر أن، بالواسطة
يف سنة اثنـتني   يتوفّ ابوحممد بن احلسني بن أيب اخلطّ، 7أو أوائل عصر الكاظم ائةوم

                                                           
   .٥٣١ص ،١ج ،الكايف) ١(
  .١٨٢ص ،١ج ،معجم رجال احلديث )٢(



  حقيقة المهدوية و الغيبة     �  �  �           ٢٢٨

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصالحات٥پرينت 

د بن احلسني عنـه بـال واسـطة   ، مائتنيني ووستبـل وروايـة   ، وبذلك يستبعد رواية حمم
   .)١(»واهللا أعلم، على حاله اإلرسالفبقي احتمال ، مسلم هارون بن

@òíaëŠÛa@³ß@�Š‘@ @

وكـذا يف  ، ة يف التغليـب هذا باعتبار األكثريـ  »هاة نبييمن ذر« :قوله«: قال املازندراين
   .)٢(».»تهيمن ذر«: قوله

الوارد  خيطر بالبال يف حلّ اإلشکال :أقول. »هاة نبييمن ذر« :7قوله«: وقال السي
ا علـم بوفـور   السـائل ملّـ   نّإ: لاألو: ة وجـوه يـ كون أمري املؤمنني من الذرعليه من عدم 

سـؤاله عـن    فكـأنّ  :ل األوصـياء ه أووما شاهد من آثار اإلمامة والوصاية فيه أن 7علمه
ةالتتم ،7تهم وتكملتهم غريهفاملراد باالثين عشر تتم .  

  . وهو جماز شائع ،يه للتغليبة عليأن يكون إطالق الذر: الثاين
 فـإنّ  ،ةة واازييالوالدة احلقيق ة للعترة ويريد ا ما يعميأن استعري لفظ الذر: الثالث

ةكان والد مجيع اُأل 9النيبم،  ـ  7ما بالنسـبة إىل أمـري املـؤمنني   ال سـيفإن يـه  ه كـان مرب
  .وعالقة ااز هنا كثرية، مهومعلّ

أو هم  ،ةيبقيتهم من الذر :أي، حمذوف مبتدأخرب  »هاة نبييذر من«أن يكون : الرابع
من الذرة بارتكاب استخدام يف الضمريي، وأكثر تلك ، زاًبإرجاع الضمري إىل األغلب جتو

م يعـين  وجـد  ،يعـين فاطمـة   »هـم أم«: وكذا قوله ،»تهيمن ذر«: الوجوه جيري يف قوله
وعلـى الـوجهني األخرييـن    ، ل والرابع ظـاهر ألوعلى ا» يوهم من«: وقوله .8خدجية

من« ز يف كلمةميكن أن ترتكب جتو «هـم «ضـمري  : أو يقـال ، ة أيضاًمبا يشمل العيني «
راجع إىل الذر٣(»ة مطلقاًي(.   

                                                           
 . ٢٢٦ص، لطف اهللا الصايف، حملات )١(

 . ٣٧٣ص ،٧ج ،صول الكايفأُشرح ) ٢(

   .٣٨٢ص ،٣٦ج ،حبار األنوار) ٣(



  ٢٢٩            �  �  �              الطعن والتشكيك بعدد أئمة الشيعة

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصالحات٥پرينت 

@�Ûa@knØÛa@pŠ×‡@òíaëŠÛa@æë…@åß@òîãbrÛaÑîz–m@ @

  :خرى ولكن بنفس املضمونأُوردت هذه الرواية بطرق 
  :النعماين إبراهيمبن  مدحمل »ةالغيب«كتاب ـ ١
وعـن أيب  ؛ 9عن عمـر بـن أيب سـلمة ربيـب رسـول اهللا     ، عن أيب هارون العبدي«

موضع هو؟ وكم  أي ،ةوأخربين عن موضع حممد يف اجلن ... :قال ،الطفيل عامر بن واثلة
د يف مرتلته؟ فقال عليةاُألهلذه ، يا يهودي« :7مع حمماثنا عشر إماماً م  هـم  كلّ ،اًمهـدي

هاد مهدي ١( إىل آخر الرواية »هم خذالن من خذهلمال يضر(.   
  : للشيخ الصدوق »كمال الدين ومتام النعمة«ـ ٢

ا بايع الناس عمر بعد موت أيب بكر أتاه رجل من شباب ملّ«: قال 7عن أيب عبد اهللا
ا وأمـ  ...يندلّـ  ،يا أمري املؤمنني: فقال، م عليه والناس حولهفسلّ ،اليهود وهو يف املسجد

، صدقت: قال الفىت ،ة اهلدىة فهؤالء االثنا عشر أئمته يف اجلنمأُمن مع حممد من : قولك
إىل آخـر  » هارون بيده ه ملكتوب عندي بإمالء موسى وخطّإن ،هو اهللا الذي ال إله إالّ فو

   .)٢(الرواية
ـ إلـی    على أيب بكـر شهدنا الصالة : قال ،عن أيب الطفيل عامر بن واثلةوروى أيضاً 

وهي وسط اجلنـان وأقرـا مـن     ،ة عدنة يف جنمن اجلن 9مرتل حممد) اأم(« :أن قال ـ 
 :7قـال لـه علـي   ، شهد باهللا لقد صـدقت أ: قال له اليهودي، جالله عرش الرمحن جلّ

»ة هؤالء والذين يسكنون معه يف اجلن»أشهد بـاهللا  : قال له اليهودي» االثنا عشر »ةاألئم
  .)٣(»د صدقتلق

  : للشيخ الصدوق »اخلصال«ـ ٣
من إمـام هـدى    مةاُألكم هلذه  خرىاُألوالثالث : قال...« :قال 7حممد عن جعفربن

                                                           
 .٩٩ و ٩٨ ص، صد بن إبراهيم النعماينحمم، الغيبة )١(

 .٢٩٨و  ٢٩٧ صص ،كمال الدين ومتام النعمة )٢(

 .٣٠٠ و ٢٩٩ صص املصدر نفسه، )٣(



  حقيقة المهدوية و الغيبة     �  �  �           ٢٣٠

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصالحات٥پرينت 

صدقت واهللا: قال، اثنا عشر إماماً: هم من خذهلم؟ قالاليضر، هارون وإمـالء   ه لبخطّإن
ة يف جنـ  أشرفها مكاناًيف أعالها درجة و: ة؟ قالكم من اجلنفأين يسكن نبي: قال، موسى

فمـن يـرتل بعـده يف    : قـال  مثّ، هارون وإمالء موسى ه لبخطّإن ،صدقت واهللا: قال، عدن
إىل آخر  »هارون وإمالء موسى ه لبخطّإن ،صدقت واهللا: قال، اثنا عشر إماماً: مرتله؟ قال

  .)١(الرواية
من ذرية نبيها «كلمة مل جند فيها ذكر ل ،إذن فالروايات اليت ذكرها النعماين والصدوق

وواضح أنّ املراد ينصرف إليهم مجيعاً مبـا يف   ،»عشر یاالثن« وذُكر فقط؛ »أو من ذريته
  . 7ذلك أمري املؤمنني

@òíaëŠÛaòrÛbrÛa@@

  :»الكايف«يف كتابه  روى ثقة اإلسالم الكليين
يب عـن أ ، عـن أيب اجلـارود  ، عن ابن حمبـوب ، عن حممد بن احلسني، حممد بن حيىي«
وبـني يـديها    3دخلت على فاطمـة «: قال األنصاري،عن جابر بن عبد اهللا ، 7جعفر

ثالثـة منـهم   ، [فعددت اثين عشر آخـرهم القـائم  ، من ولدهااألوصياء لوح فيه أمساء 
د وثالثة منهم علي٢(»حمم(.   

òíaëŠÛa@†ä�@ @

  . لضعف أيب اجلارود كما تقدم: الرواية ضعيفة

@òíaëŠÛa@³ß@�Š‘@ @

 فعـددت األوصـياء أو أمسـاءهم   : أي »عشـر  فعـددت اثـين  « :قولـه « :ازندراينقال امل

                                                           
  .٤٧٦ و ٤٧٥ صص ،اخلصال) ١(

  .٥٣٢ص ،١ج ،الكايف) ٢(



  ٢٣١            �  �  �              الطعن والتشكيك بعدد أئمة الشيعة

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصالحات٥پرينت 

 ،ل باعتبـار الـبعض  األو ألنّ؛ »مـن ولـدها  « :فـال ينـايف هـذا قولـه     ،عشـر  اثـين  مجيعاً

 هـذا أنّ  فال ينـايف  ،ثالثة من ولدها :أي »ثالثة منهم علي« :قوله. والثاين باعتبار اجلميع
١(»أربعة اًعلي(.   

�Ûa@knØÛa@@pŠ×‡@òíaëŠÛa@òrÛbrÛa@Ñîz–m@æë…@åß@ @

  : للشيخ الصدوق »عيون أخبار الرضا«ـ ١
دخلـت  «: قـال ، األنصاريعن جابر بن عبد اهللا ، 7عن أيب جعفر، عن أيب اجلارود

 ،عشـر آخـرهم القـائم    اثينفعددت  األوصياء، أمساءوبني يديها لوح فيه  3فاطمةعلى 
  . »:يمنهم عل وأربعة ،منهم حممد ثالثة

: قال األنصاري،عن جابر بن عبد اهللا ، 7عن أيب جعفر ،عن أيب اجلارود :وقال أيضاً
عشر آخرهم  فعددت اثين األوصياء، أمساءوبني يديها لوح فيه  3 فاطمةدخلت على «

   .)٢(»:يمنهم عل وأربعة ،منهم حممد ثالثة، 7القائم
بنفس  »املستدرك«وري يف خامتة واملريزا الن »حباراألنوار«وقد رواها أيضاً السي يف 

   .)٣(»:يمنهم عل وأربعة ،منهم حممد ثالثة«: »العيون«اللفظ عن 
  : للشيخ املفيد »اإلرشاد«ـ ٢

 ،عن جابر بن عبد اهللا األنصـاري ، 8بن علي حممدعن أيب جعفر ، اجلارود عن أيب
ة وصياء واألئمفيه أمساء األ ،وبني يديها لوح 9فاطمة بنت رسول اهللا یدخلت عل«: قال

، حممـد ثالثـة منـهم   ، آخرهم القائم من ولـد فاطمـة   فعددت اثين عشر امساً، من ولدها
   .)٤(»يوأربعة منهم عل

                                                           
  .٣٧٣ص ،٧ج ،الكايفصول أُشرح ) ١(

  .٥٢ص ،٢ج، 7عيون أخبار الرضا )٢(

 .٤١٨ و ٤١٧ صص ،٥ج ،؛ خامتة املستدرك٢٠٢ص ،٣٦ج ،حباراألنوار) ٣(

 .٣٤٦ص ،٢ج ،اإلرشاد )٤(
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 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصالحات٥پرينت 

  : يبن يوسف احللّ لعلي» ةالعدد القوي«ـ ٣
مكتـوب فيـه أمسـاء     ،وبني يديها لوح 3دخلت على فاطمة«: قال خرىأُويف رواية 

   .)١(»[م القائمعشر آخره اثينفعددت ، األوصياء
، وأربعة منهم حممدإذن هذه الروايات لساا واضح يف أنّ األئمة اثنا عشر ثالثة منهم 

داخالً فيهم 7فيكون أمري املؤمنني، علي .  

òÈiaŠÛa@òíaëŠÛa@@

  : »الكايف«يف كتابه  روى الكليين
ـ  ، عن احلسن بن عبيد اهللا، األشعري أبو علين عـ ، ابعن احلسن بن موسـى اخلش

بن مساعة علي ،مسعت أبـا  : قال، عن زرارة، ذينةأُعن ابن ، بن احلسن بن رباط عن علي
 9مـن ولـد رسـول اهللا    ،ثهم حمدمام من آل حممد كلّاالثنا عشر اإل«: يقول 7جعفر

9فرسول اهللا، 7بن أيب طالب وولد علي ٢(»مها الوالدان 7وعلي(.   

òíaëŠÛa@†ä�@@ @

فليس له ذكر يف كتب الرجال، بن مساعة الرواية ضعيفة؛ جلهالة علي .  

òíaëŠÛa@³ß@�Š‘@ @

، وإفراد اخلرب باعتبار لفظ الكـلّ ، مبتدأ وخرب »ثهم حمدكلّ« :قوله«: ازندراينامل قال
وهـذا  ، خرب بعد خرب علـى الظـاهر   »7يومن ولد عل 9من ولد رسول اهللا«: وقوله

   .)٣(»والقرينة علم املخاطب به ،احلكم باعتبار األكثر
                                                           

)١( ٧١ص ،ةالعدد القوي.  
  .٥٣٣ص ،١ج ،الكايف) ٢(

  .٣٧٠ص ،٧ج ،صول الكايفأُشرح ) ٣(



  ٢٣٣            �  �  �              الطعن والتشكيك بعدد أئمة الشيعة

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصالحات٥پرينت 

@�Ûa@knØÛaòÈiaŠÛa@òíaëŠÛa@pŠ×‡@@Ñîz–m@æë…@åß@ @

  : للشيخ الصدوق »عيون أخبار الرضا«ـ ١
مـن آل   ثنـا عشـر إمامـاً   احنن «: يقول 7مسعت أبا جعفر: قال، عن زرارة بن أعني

   .)١( »بن أيب طالب منهم وعلي، 9ثون بعد رسول اهللاهم حمدحممد كلّ
  : للشيخ املفيد» اإلرشاد«ـ ٢

هـم  كلّ حممـد ة مـن آل  ئماالثنا عشر األ«: يقول 7مسعت أبا جعفر: قال، رارةعن ز
ثحمد ،بن أيب طالب وأحد عشر من ولده علي ،صـلى  ، مها الوالـدان  ورسول اهللا وعلي

   .)٢(»اهللا عليهما
واألربلي يف  ،»االستنصار«و الكراجكي يف ، »أعالم الورى«وقد رواها الطربسي يف 

، عـن املفيـد  ، »بن أيب طالب وأحد عشر من ولده علي« :س اللفظبنف »كشف الغمة«
   .)٣()الكايف(عن 

ò�ßb¨a@òíaëŠÛa@@

عن ، عن أيب سعيد رفعه، اإلسنادوذا  :»الكايف«كتابه يف  روى ثقة اإلسالم الكليين
، ثونحمـد ، جنبـاء ، من ولـدي اثنـا عشـر نقيبـاً     :9قال رسول اهللا«: قال، 7أيب جعفر
  . )٤(»كما ملئت جوراً عدالً ميألها، القائم باحلق آخرهم، مفهمون

òíaëŠÛa@†ä�@@ @

؛ ألنّ سند أيب سعيد العصفوري ينتهي إىل زياد بن املنذر أيب اجلـارود،   الرواية ضعيفة
  .وقد تقدم أنه ضعيف

                                                           
  .٦٠ص ،٢ج ،7عيون أخبار الرضا) ١(

 .٣٤٧ص ،٢ج ،رشاداإل )٢(

 .٢٤٦ص ،٣ج ،األربلي، ةكشف الغم؛ ١٧ص، الكراجكي، ؛ االستنصار١٧١ص ،٢ج ،أعالم الورى )٣(

   .٥٣٤ص ،١ج ،الكايف) ٤(
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 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصالحات٥پرينت 

sí†§a@³ß@�Š‘@ @

ولد أو أطلق ال ،من باب التغليب »اثنا عشر نقيباً يمن ولد«: قوله«: قال املازندراين
١(»جمازاً 7على علي( .  

@Ñîz–m@æë…@åß@ò�ßb¨a@òíaëŠÛa@pŠ×‡@�Ûa@knØÛa@ @

ة عشراألصول الست: يمن ولد :9قال رسول اهللا«: قال 7جعفر أيباد رفعه إىل عب 
هـا  ألمي ،القـائم بـاحلق   آخـرهم  ،مفهمون، ثونحمد، »نقباء جنباء« جنيباً حد عشر نقيباًأ

   .)٢(»كما ملئت جوراً عدالً األرض
  : »عباد أبو سعيد العصفوري«يف ترمجة  »قاموس الرجال«قال التستري يف 

ف حمـر ، »جنباء من ولدي اثنا عشر نقباء« :9عن النيب: يف خرب بعده) عباد :أي( وقوله«
   .)٣(»كما هو كذلك يف أصل أيب سعيد املشتمل على تسعة عشر حديثاً، »أحد عشر«

 ،سـعيد  واألصل رواية أيب ،نّ هناك تصحيفاً يف الروايةوواضح من كالم الشيخ التستري أ
  .، وبالطبع فإنّ أمري املؤمنني هو الثاين عشر»من ولدي أحد عشر«: اليت تقول

وقـد   ،»ثالثة عشر«واليت يدعى أنّ األئمة  =هذا جممل الروايات اليت ذكرها الكليين
  . تقدم الكالم فيها

  افيفي روايات الك) االثنا عشر(األئمة 

وهذا بطبيعة  ،:إنّ الكليين عقد أبواباً وفصوالً يف النص على األئمة وبيان عددهم
  .احلال لغي مفاد تلك الروايات القليلة النادرة، وال تعارضها؛ الستفاضتها وكثرة طرقها

  : واألبواب هي كالتايل
                                                           

  .٣٨١ص ،٧ج ،صول الكايفاُشرح ) ١(

  .١٥ص ،األصول الستة عشر) ٢(

 .٣٤٧ص ،١١ج، التستري ،قاموس الرجال )٣(



  ٢٣٥            �  �  �              الطعن والتشكيك بعدد أئمة الشيعة

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصالحات٥پرينت 

   .)١(ـ باب فيما جاء يف االثين عشر والنص عليهم١
٢اهللا عز ة واحداً فواحداً وجلّـ باب ما نص٢( ورسوله على األئم(.  
عشر مـن   واألئمة االثين 9حيث ذكر الشيخ الكليين والدة النيب، ـ أبواب التأريخ٣
  .)٣(بعده

وأتـرك  ، )اثنـا عشـر  (وننقل بعض النصوص الصحيحة اليت تـدلّ علـى أنّ األئمـة    
  .  يشد بعضها بعضاًخرى الكثرية الطرق اليتللقاریء احملترم مراجعة الروايات اُأل

  كثرة الروايات التي مفادها أن األئمة اثنا عشر

، عـن ابـن أيب عمـري   ، عن أبيه، بن إبراهيم عليـ روى الكليين بسند صحيح عن ١
ة بعـد  يكـون تسـعة أئمـ   «: قـال  7عن أيب جعفر، عن أيب بصري، عن سعيد بن غزوان

٤(»تاسعهم قائمهم، احلسني بن علي(.   
عن ، بن عيسى حممدعن أمحد بن ، بن حيىي حممدأيضاً بسند صحيح عن ـ ما رواه ٢

من كالم يذكر فيه  7عن أيب عبداهللا الصادق، عن إسحاق بن غالب، احلسن بن حمبوب
، فلم يزل اهللا خيتارهم خللقه من ولد احلسني من عقب كلّ إمـام « :األئمة ـ إىل أن قال ـ  

   .)٥(»...به إماماً وعلماً هادياًكلّما مضى منهم إمام نصب خللقه من عق
                                                           

 . ٥٢٥ص ،١ج ،الكايف) ١(

 . ٢٨٦ص نفسه، املصدر) ٢(

 . ٤٣٩ص املصدر نفسه،) ٣(

قـه  وسـعيد بـن غـزوان وثّ    ،هـم ثقـات  وكلّ ،واضـح فا السند إىل ابن أيب عمري أم، ٥٣٣ص املصدر نفسه،) ٤(
رجـال   .»ثقـة ، 7روى عـن أيب عبـد اهللا  ، كـويف ، سعيد بـن غـزوان األسـدي مـوالهم    «: قال، النجاشي
 . ١٨١ص ،النجاشي

د بن حيىي أبـو جعفـر   حمم. ففي غاية الصحة؛ فإنّ حممد بن حيىي هو العطّار ا السندأم. ٢٠٣، ص املصدر نفسه) ٥(
؛ اخلالصة، العالّمة ٣٥٣رجال النجاشي، ص. ي، شيخ أصحابنا يف زمانه، ثقة، عني، كثري احلديثار القمالعطّ

وأبو جعفـر  «: لعالّمةابن عيسى األشعري، وثّقه الشيخ يف رجاله، وقال ا: وأمحد بن حممد هو. ٢٦٠احللّي، ص
  � .٦١؛ اخلالصة، ص٣٥١ص: رجال الطوسي: انظر» وكان ثقة. ..شيخ قم ووجهها وفقيهها غري مدافع



  حقيقة المهدوية و الغيبة     �  �  �           ٢٣٦

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصالحات٥پرينت 

عن ، الربقي حممدعن أمحد بن ، ة من أصحابناعدـ وروى أيضاً بسند صحيح عن ٣
 7أقبل أمري املـؤمنني : قال 7عن أيب جعفر الثاين، أيب هاشم داود بن القاسم اجلعفري

7ومعه احلسن بن علي ؛ فجلـس ، فدخل املسجد احلرام، كئ على يد سليمانوهو مت
: قـال  مثّ، فجلس 7فرد، م على أمري املؤمننيفسلّ ،أقبل رجل حسن اهليئة واللباس إذ

القـوم ركبـوا مـن     علمت أنّ إن أخربتين ن ،أسألك عن ثالث مسائل، يا أمري املؤمنني
خرى علمت ُألوإن تكن ا ،وأن ليسوا مبأمونني يف دنياهم وآخرم ،أمرك ما قضى عليهم

ك وهم شرع سواءأن .  
أخربين عن الرجل إذا نام أين تذهب : قال، لك ا بداسلين عم :7ل له أمري املؤمننيفقا
وعن الرجل كيف يذكر وينسى؟ وعن الرجل كيف يشبه ولده األعمام واألخوال؟  ؟روحه

 فقـال  7فأجابه احلسن: قال، يا أبا حممد أجبه: فقال، إىل احلسن 7فالتفت أمري املؤمنني
اهللا ومل أزل أشهد   رسول حممداً وأشهد أنّ، أزل أشهد ا  اهللا ومل الّأشهد أن ال إله إ: الرجل
ته ـ وأشار إىل أمري املؤمنني ـ ومل أزل   والقائم حبج 9ك وصي رسول اهللاوأشهد أن، بذلك

احلسـني   ـ وأشـهد أنّ   7ته ـ وأشار إىل احلسن ك وصيه والقائم حبجوأشهد أن ،أشهد ا
ه القـائم بـأمر   وأشهد على علي بن احلسـني أنـ  ، ته بعدهجعلي وصي أخيه والقائم حب بن

وأشـهد علـى   ، ه القائم بأمر علي بن احلسنيوأشهد على حممد بن علي أن، احلسني بعده
د بأندجعفر بن حممه القائم بأمر حمم ،دوأشهد على موسى أنه القائم بأمر جعفر بن حمم ،

د بن علـي  ، وسى بن جعفره القائم بأمر موأشهد على علي بن موسى أنوأشهد على حمم
ه القائم بأمر علي بن موسىأن ،د بأند بن عليوأشهد على علي بن حممه القائم بأمر حمم ،

                                                                                                                                        

�   ا ابن حمبوب فهووأم :احلسـن بـن   : مـة يف اخلالصـة  وقـال عنـه العالّ  ، الشيخ الطوسي يف رجاله هقاد وثّالزر
 ؛٣٣٤ص ،رجـال الطوسـي   :نظرأُ. األربعة يف عصرهيف األركان  يعد، وكان جليل القدر، عني، ثقة، حمبوب

  .٩٧ص ،اخلالصة
اخلالصـة ؛ ٧٢ص ،رجـال النجاشـي   :نظرأُ .مةوالعالّ يقه النجاشوثّ، ا إسحاق بن غالب فهو األسديوأم، 
 .٥٩ص



  ٢٣٧            �  �  �              الطعن والتشكيك بعدد أئمة الشيعة

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصالحات٥پرينت 

دوأشهد على احلسن بن علي بأنوأشهد على رجـل مـن ولـد    ، ه القائم بأمر علي بن حمم
والسـالم  ، ملئـت جـوراً  كمـا   عدالً هاألى يظهر أمره فيمى حتى وال يسمال يكن ،احلسن

   .قام فمضى مثّ، عليك يا أمري املؤمنني ورمحة اهللا وبركاته
، 8فخرج احلسن بن علـي ، فانظر أين يقصد بعهات ،حممديا أبا : فقال أمري املؤمنني

، من املسجد فما دريت أين أخـذ مـن أرض اهللا   أن وضع رجله خارجاً ما كان إالّ: فقال
اهللا ورسـوله  : أتعرفـه؟ قلـت   ،حممـد يا أبا : فقال، فأعلمته 7فرجعت إىل أمري املؤمنني

   .)١(»7هو اخلضر :قال، وأمري املؤمنني أعلم
، 7مثّ ذكر روايات كثرية يف النص علـيهم واحـداً فواحـداً، ابتـداًء بـأمري املـؤمنني      

وهـذا كـاف يف صـحتها    ، بعـدة طـرق  ، 7وانتهاًء بالقائم املهدي بن احلسن العسكري
  . الروايات الصحيحة اليت ذكرناها سابقاًباعتضاد 

  نتيجة ومقارنة

واليت  »الكايف«مما تقدم يتضح جبالء أنّ جممل الروايات اليت رواها الكليين رمحه اهللا يف 
علـى هـذه    وأنّ هنـاك تصـحيفاً طـرأ   ، ضـعيفة سـنداً   أنّ األئمة ثالثة عشريظهر منها 

  .فيها واتضح املقال ،قلنا شروحهاون ،وقد بينا أصل هذه الروايات ،الروايات
 ،»األئمـة االثـين عشـر والـنص علـيهم     «مثّ نقلنا بعض الروايات الصحيحة بلفظ 

ولكثرا وتعـدد طرقهـا   ؛ عشر إماماً اثينوأبواب التأريخ اليت ذكرت والدم وحصرهم ب
  . أعرضنا عن نقلها مجيعاً

رهـا الصـدوق وعقـد هلـا أبوابـاً      خرى، کـاليت ذك يف كتبنا اُأل روايات متواترةوهناك 
وكذلك ذكر اخلزاز ، »اخلصال«، ويف كتابه »كمال الدين ومتام النعمة«وفصوالً يف كتابه 

وذكر أكثر من ثالثني طريقاً  »كفاية األثر يف النص على االثين عشر«القمي كتاباً بعنوان 
  .إلثبات النص على األئمة االثين عشر
                                                           

  .٥٢٦ص ،١ج ،الكايف) ١(



  حقيقة المهدوية و الغيبة     �  �  �           ٢٣٨

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصالحات٥پرينت 
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  : قال القفاري
تلـك النصـوص    ولعلّ، ة ثالثة عشر قامت فرقة من الشيعة تقول بهاألئم والقول بأنّ«

  .)١(»جاه االثين عشريه على من خالف االتوقد ذكر هذه الفرقة الطوسي يف رد، من آثارها
  : اجلواب على هذا االدعاء

هبة اهللا بن  إالّ، للشيعة تقول ذا الكالم »فرقة«فال توجد  ،البتة إنّ هذا غري صحيح
كان يتعاطى الكـالم وحضـر جملـس أيب    «: وقد قال عنه النجاشي. محد حفيد العمريأ

ة ثالثة عشر األئم نّأوذكر  ،فعمل له كتاباً ،احلسني بن أيب شيبة العلوي الزيدي املذهب
بن احلسني مع زيد بن علي، نّأحبديث يف كتاب سليم بن قيس اهلاليل  واحتج ة اثنا األئم

  . )٢(»7عشر من ولد أمري املؤمنني
  :»قاموسه«يف  قال عنه التستري) هبة اهللا بن أمحد العمري( وهذا الرجل

أراد استمالة جانب ابن أيب شيبة الزيدي بـدرج   ،الرجل إمامي غري ورع نّأالظاهر «
أال ، :ةزيد يف األئمه زيدين، اًوكيف يكون زيدي    7ادوالزيدي ال يـرى إمامـة السـج 

  . )٣(»هم يشترطون يف اإلمامة اخلروج بالسيفألن؛  ومن بعده

  األئمة ثالثة عشر في كتاب سليم بن قيس

ة اثنـا عشـر مـن ولـد     األئمـ  نّأ »بـن قـيس اهلـاليل    كتـاب سـليم  «أما مـا ورد يف  
  .7أمرياملؤمنني
  : اجلواب

   :يضاً أجاب عن هذه الشبهة قائالًإنّ الشيخ التستري أ
                                                           

  .٨٠٩ص ،٢ج ،أصول مذهب الشيعة )١(

 .٤٤٠ص ،رجال النجاشي) ٢(

 .٤٩٩ص ،١٠ج ،قاموس الرجال )٣(



  ٢٣٩            �  �  �              الطعن والتشكيك بعدد أئمة الشيعة

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصالحات٥پرينت 

هبـة اهللا   واخلرب الذي قال، نسخ كتاب سليم خمتلفة بالزيادة والنقصان شديداً: قلت«
عن  »سليم«م يف ما تقد: والصواب يف اجلواب. ..وإن مل يك يف ما وصل إلينا من نسخته

   .)١(»ري جائزته شاهد غفالعمل منه مبا مل يقم على صح ،فيه الكتاب دس أنّ: املفيد
تقول بأنّ األئمة ثالثة عشر؛ ولكن القفاري أراد أن يـوهم   »فرقة«إذن ال توجد هناك 

وأوهـم أيضـاً أنّ    ،القارئ بذلك فنسب إىل الشيخ الطوسي زوراً أنـه قـال ـذه الفرقـة    
إنه يقول بذلك ومل يتطـرق   :وقال ،النجاشي قال بذلك؛ يف حني أنّ النجاشي ذكر ترمجته

وحسب تتبعنا مل جند يف مصادرنا الشيعية من يقول بأنّ . مه حول هذه الفرقة إطالقاًبكال
  .هناك فرقة من الشيعة تقول بذلك

  دعوى التواتر في من يرى أن األئمة ثالثة عشر دعوى كاذبة

  : قال القفاري
، متـواتر تها اخلرب يف تعيني أئم وأنّ، ها على احلقعي أنفرقة من هذه الفرق تد وكلّ«

خرىُألة اوتبطل ما ذهبت إليه الفرق الشيعي ،إذ ، هم ليسوا على شيءوهذا دليل على أن
   .)٢(»لو تواتر خرب إحدى فرقهم مل يقع االختالف قط بينهم

  : اجلواب
ال توجد فرقة تقول بأنّ األئمة ثالثة عشر حتى يترتب عليها القول بأنهـا علـى   : أوالً

لة القفـاري لـيس   هذا األمر بأنّ هناك فرقة ادعت التواتر هو من خمي احلق؛ بل إنّ تصوير
  !وهذا تدليس وحتريف متجه العقول اليت تطلب احلقيقة، فأين التواتر املزعوم؟!! إالّ 

ومذهبـهم قـائم   ، ثنا عشراأنّ األئمة إنّ التواتر اليت تدعيه الشيعة اإلمامية هو : وثانياً
بل  ،فاملسألة فوق التواتر ،م تنص على عددهم وكذلك أمسائهموكتبه ،على هذه احلقيقة

وقد أشـرنا إىل ذلـك يف مقدمـة هـذا     ، إنها باتت من املسلّمات عند غري مذهب الشيعة
                                                           

  .٥٠٠ص ،١٠ج ،قاموس الرجال) ١(

 . ٨١١ص ،٢ج ،أصول مذهب الشيعة) ٢(
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إنهـم  : وقالوا بصراحة ،:البحث ملا ذكره أعالم أهل السنة الذين ترمجوا ألئمة الشيعة
  . إنّ األئمة ثالثة عشر: خالف منهم، وقالومل جند أحداً قد  ،ئمة االثين عشراألمن 

  . وهذا دليل على تساملهم يف هذه املسألة
وأيضاً تقدم يف البحوث السابقة التفصيل يف ذكر األدلّة والروايـات الصـحيحة مـن    

  . الفريقني على أنّ األئمة اثنا عشر
لـق  فخ، مثّ إنّ فرض االختالف بني الفـرق لـيس بالضـرورة يبطـل كـال الفـرقتني      

التعارض ال يسقطهما معاً؛ ومعلوم بالبداهة أنّ هناك فرقاً كثرية من أهل السـنة تـدعي   
 . خرىالتواتر يف إثبات صحة فرقتها، بل تقول بتواترها وتبطل الدعاوى اُأل

باطل ال يقـول  ، خرى يبطل كال التواترينأُإذن دعوى التعارض بني تواتر فرقة وفرقة 
  . به أهل العلم واملعرفة

وهـي مـن   ، فهذه الفرية اليت صاغها الدكتور القفاري ال ميكن أن تنطلي على أحـد 
 ،مفترياته اليت أراد ا تشويه احلقيقة بأي أسلوب كان ـ ولألسف ـ ولو بافتراء الكـذب   

وقد متّت ، على النصوص األصلية من القفاري للكالم وإضافةً جاًوقد تبين أنّ هناك إدرا
يدعو اإلنسان املنصف أن يتأمل بأقواله اليت يلصقها بالغري بال دليـل   وهذا ،اإلشارة إليه

  . موضوعي وعلمي

شبهة حصر األئمة عند الشيعة بعدد معين ال يقبله العقل 

  ومنطق الواقع

  : قال القفاري
»ومسألة حصر األئمن ال يقبلها العقل ومنطـق الواقـع؛ إذ بعـد انتـهاء     ة بعدد معي

ة بدون إمام؟ ولذلك فإنّاُأل ظلّن هل تالعدد املعيم ة الظـاهرين عنـد االثـين    عصر األئم
عشريقليالً ى قرنني ونصف إالّة ال يتعد .  
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واختلـف  ، يعة للخروج عن حصر األئمة مبسألة نيابة اتهد عن اإلمامشوقد اضطر ال
ألصل الذي هو ويف هذا العصر اضطروا للخروج ائياً عن هذا ا. ..قوهلم يف حدود النيابة

هم خرجوا عن حصـر  لكن. ..عن طريق االنتخاب مفجعلوا رئاسة الدولة تت، قاعدة دينهم
   .)١(»فقصروا رئاسة الدولة على الفقيه الشيعي ،العدد إىل حصر النوع

íãf�Ö]<á^ée< <

إنّ حصر األئمة بعدد معين غـري منطقـي؛ ألنّ أعمـار األئمـة ـ باسـتثناء املهـدي ـ         
  . لقرنني والنصف بينما احلياة أكرب من هذا الزمان بال شكيتجاوز ا ال

ومن هنا اضطروا إىل نظرية نيابة اتهد ـ فكلّ جمتهد يكون إماماً ـ مثّ يف هذا العصر   
تنازل الشيعة عن االعتقاد بعدد معين، فجعلوا الرئاسـة لشـخص وجمتهـد بعينـه مـن      

وباً، بل نوع احلصر متحقّق، وهو وهكذا صار حصر العدد ليس مطل، خالل االنتخاب
  . يكفي عندهم

íãf�Ö]<l^flé‰^‰_< <

ـ إنّ مسألة حصر األئمة بعدد معين خالف العقل والواقع؛ ألنه بعد انتـهاء العـدد   ١
 . وهذا خالف اعتقادات الشيعة اإلمامية، مة بدون إمامتبقى اُأل

  . دد إىل احلصر النوعيخروجاً من حصر الع، ـ لذا اضطر الشيعة إىل نيابة الفقيه٢
  . ـ مثّ قاموا بتأسيس احلكومة بوالية ورئاسة الفقيه يف هذا العصر٣
  . ـ مثّ اختلفوا يف حدود نيابة الفقيه٤

h]ç¢]<< <

إنّ العقل والواقع يشهدان بقبول هذه احلقيقة ال العكس؛ ألنّ العقل والواقع ال ميكن 
                                                           

 .٨١٤ص ،٢ج ،صول مذهب الشيعةأُ) ١(
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والشيعة ، ، وال ميكن أن يتقاطعاً إطالقاًفهما يسريان خبطّني متوازيني، أن يتجاوزا الشرع
 تسري ضمن مقررات الشريعة احملمدية األصيلة؛ لذا فإنّ اعتقادهم باألئمـة االثـين عشـر   

ـ قد جاء على أثر النصوص الشرعية   [وآخرهم اإلمام املهدي 7أوهلم اإلمام علي ـ
 ،نها، فهـي حجـة عليـه   الصحيحة من الفريقني، اليت ال ميكن ملسلم أن يتجاوز مضامي

كتاب اهللا .. تارك فيكم الثقلنيإني «وحديث الثقلني  ،»االثين عشر من قريش«كحديث 
وغريها من  ،»من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية«، وحديث »وعتريت أهل بييت

  . األحاديث اليت تنص على هذه احلقيقة
  : ه املسألة بقولهوما ذكره من السبب لعدم قبول العقل والواقع هلذ

»ة بدون إمام؟اُأل ن هل تظلّإذ بعد انتهاء العدد املعيم«  
ه غائب ا، ولكنهفهذا الفرض باطل؛ ألنّ الشيعة تعتقد بأنّ هناك إماماً حياً بني أظهر

  . إذن ما فرضه من هذه املقدمة غري تام، ميارس مهام اإلمامة مبعىن من معانيها
ذا األمر هو النظر إىل استحالة طول العمر الـذي اعتـاد    ولعلّ الذي حدا به للقول

  . العرف أن يراه حمدوداً بسنني قصرية
قـد تقـدم اجلـواب     [املهدي اإلمامطول عمر نّ مسألة وهذا الفرض غري منتج؛ أل

وثبت طـول   »كلّ هذه السنني استبعاد بقاء اإلمام حياً«مفصالً يف الرد على شبهة  عنها
  . فراجع، ونقالًالعمر عقالً 

‚ãj�]<íe^éße<ÙçÏ×Ö<íÃé�Ö]<…]†Ş•]< <

الشيعة للخروج عن حصر األئمة مبسـألة نيابـة اتهـد عـن      وقد اضطر«: أما قوله
  . »...واختلف قوهلم يف حدود النيابة، اإلمام

إنّ عـدد  : إنّ الشيعة مل تضطر للخروج عن حصر العدد؛ بـل الشـيعة تقـول   : نقول
وهو اإلمام الثاين عشر، كما هو معلوم ، ، وهو حي غائب[اإلمام املهدياألئمة ينتهي ب

  . من النصوص املتقدمة، واليت ال تطبيق صحيح هلا سوى ما تقوله املدرسة اإلمامية
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إذن هناك مغالطة واضحة، فالقفاري افتعل مسألة االضـطرار لريتـب عليهـا مسـألة     
  . ع عقائد الشيعةوهذا واضح لكلّ من راج ،النيابة، وهو باطل

ـ بنـاًء علـى إميـان      [فهي مرتبطة بالغيبة الكربى لإلمام املهدي: وأما مسألة النيابة
الشيعة وفق ما وجدوه من أدلّة تلزمهم ذا األمر؛ وليس من الضرورة أن يكون الطـرف  

سنة ولكلّ رؤيته فيما توصل إليه من بيان الشريعة وال، اآلخر مقتنعاً بذلك، فلكلّ أدلّته
  : 7النبوية ـ وبيان الوظيفة الشرعية للمقلّد بعد قول اإلمام

»ا احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثناأم، فإنهم حجة يت عليكم وأنا حج
   .)١(»اهللا عليهم

يقـول  ، وهـو التقليـد  يف أخذ دينـهم،  يسريون عليه  للناس طريقاً :ةوقد رسم األئم
 خمالفاً ،لدينه حافظاً ،لنفسه ا من كان من الفقهاء صائناًفأم«: 7ياإلمام احلسن العسكر

   .)٢(»دوهفللعوام أن يقلّ ،ألمر مواله مطيعاً ،هلواه
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فهناك من يرى أنّ والية الفقيه حمدودة وجزئية ، واختلف فقهاء الشيعة يف هذه النيابة
خاضـعة   ،فهـي أنظـار اجتهاديـة   ، وهناك من يرى الوالية املطلقة للفقيهمور معينة، أُيف 

  . فكلّ فقيه له أدلّته اليت استنبطها من وحي الشريعة، ملوازين وأدلّة فقهية
قـال   ،ومن يؤمن بالوالية املطلقة للفقيه يؤمن بإقامة الدولة اإلسالمية يف زمن الغيبـة 

  :»سالميةاحلكومة اإل«يف كتابه  =اإلمام اخلميين
  إنّ خصائص احلاكم الشرعي ال يزال يعترب توفّرها يف أي شخص مـؤهالً لـيحكم  «

  وهذه اخلصائص ـ اليت هي عبارة عـن العلـم بالقـانون والعدالـة ـ موجـودة       ، يف الناس
يف معظم فقهائنا يف هذا العصر، فإذا أمجعوا أمرهم كـان يف ميسـورهم إجيـاد وتكـوين     

                                                           
 .١٤٠ص ،٢٧ج ،؛ وسائل الشيعة٢٩١ص، الشيخ الطوسي، الغيبة؛ ٤٨٤ص ،كمال الدين ومتام النعمة )١(

 . ٢٦٤ص ،٢ج، االحتجاج ؛٩٥و ٩٤ص ص ،١٨ج  ،وسائل الشيعة )٢(
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   .)١(»حكومة عادلة
العلم : منها  يد اإلمام اخلميين واضح كالمه يف أنّ الفقيه اجلامع للشرائط ـ واليت فالس

بالقانون والعدالة ـ له أهلية أن يقيم دولة إسالمية عادلة، وللفقهاء اآلخـرين أن يأخـذوا    
  . بيده ويعضدوه يف إقامة هذا احلكم اإلسالمي؛ ألنه يعترب ضرورة يف زمن الغيبة الكربى

  : لهأما قو
وذلك بتحديد مجلة من املواصـفات   ،جعلوا رئاسة الدولة تتم عن طريق االنتخاب«

  .»...واملؤهالت اليت تعين الرئيس بالنوع، وهو الفقيه الشيعي
إنّ جعل رئاسة الدولة عن طريق االنتخاب ال يلغي االعتقاد مبحدودية عـدد  : فنقول

بل هو نائب ، كماً ال يعين كونه إماماً معصوماًاألئمة؛ ألنّ كون الفقيه اجلامع للشرائط حا
ويبدو أنّ القفاري وفق اعتقاداته اخلاطئـة ال مييـز بـني اإلمـام     ، عن اإلمام يف إدارة الدولة

وهكذا يتضح أنّ االعتقاد بعدد ، فهو ال يفهم اإلمامة إالّ يف معىن رئاسة الدولة، والرئيس
وأنّ اإلمامة مل تنقطع حتى مع غيـاب اإلمـام   ، عنهاألئمة باق يف عقيدة الشيعة ومل يتخلّ 

  . ألننا نعتقد بأنه ميارس اإلمامة، وهو غائب [املهدي

  مبدأ اإلمامة وعدم تعيين أشخاص األئمةة يسرشبهة كتمان و

فلماذا تكون سرية محاطـة   ،النبوة أو أعظم )٢(إذا كانت الوالية صنو«: قال القفاري
خيفـي أمرهـا   ــ   إليهوالذي أمره اهللا أن يبلّغ ما أنزل ـ  9رسول اهللا نّأى حت، بالكتمان

ها إىل عليإىل من شاء؟ مثّ، ويسر ها علييسر!  
وال حتدإليهمد هذه الرواية األشخاص الذين أسر وتترك األمر ملشيئته خيتار  ...ها علي

والية اليت هي أصل النجاة فكيف تكون ال! فال خرية له يف االختيار ا غري عليأم، ما يريد
                                                           

 . ٤٩ و ٤٨ ص، صاإلمام اخلميين، مة اإلسالميةاحلكو )١(

 .»صنو« ٤٧٠ص  ،١٤ج  ،لسان العرب. املثل: والصنو. األخ الشقيق والعم واالبن :الصنو )٢(
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ى ة حتـ يسـر  كيف تظـلّ  ،والفيصل بني اإلميان والكفر، وأساس قبول األعمال، عندهم
   .)١(»!ى نشرها ولد كيسان؟يتولّ
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وأنهـا النجـاة    ،إنّ أمر اإلمامة اليت تدعي الشيعة أنها الفصـل بـني اإلميـان والكفـر    
، فلو كانت أمراً مهمـاً وصـنواً للنبـوة   ، كتمان شديدحيطت بسرية بالغة وأُقد  ،عندهم

حتى أنهم قد أخفوا  !حبيث يتولّى نشرها ولد كيسان؟ ،فلماذا كانت متسمة ذا اخلفاء
فهذا كلّه يدلّ على أنّ فكرة اإلمامة باطلة من أساسـها، وبالتـايل يسـتلزم    ، أمساء أئمتهم

  .دهمذلك إسقاط روايات الشيعة اليت تدلّ على عد

íãf�Ö]<l]ˆÓi†Ú< <

مثّ استنتج حبدسه وذهنيتـه أنّ  ، لقد اعتمد القفاري يف هذه الشبهة على عدة روايات
مل يعين عدد األئمـة الـذين    7ومن مثّ يرتب على ذلك أنّ علياً، أمر اإلمامة كانت سرية

  : يليما والروايات هي . يلونه
واليـة اهللا أسـرها إىل   «: 7فر الصـادق قال أبو جع، »الكايف«ـ ما رواه الكليين يف ١

إىل علي، وأسرها علي إىل من شـاء   حممدوأسرها  ،حممدجربائيل، وأسرها جربائيل إىل 
  ! من الذي أمسك حرفاً مسعه؟! اهللا، مثّ أنتم تذيعون ذلك

ينبغي ملسلم أن يكون مالكاً لنفسه، مقبالً على : يف حكمة آل داود«: قال أبو جعفر
   .)١(»ارفاً بأهل زمانه، فاتقوا اهللا وال تذيعوا حديثناشأنه، ع

                                                           
منهج القفاري  والغريب أنّ، ر نفس الكالمفقد كر، ٨٠٨ص: نظرأُو، ٧٩٩ص ،٢ج ،صول مذهب الشيعةأُ) ١(

فنجـده يقفـز علـى املنـهج املوضـوعي      ، بال وجه مناسـبة ، خريعتمد على خلط الكالم بعضه بالبعض اآل
ث عـن  جنده يف نفس الصفحة يتحـد  ٨٠٨يف ص) ة مبدأ اإلمامةيسر(ث عن عندما يتحد: فمثالً، والعلمي

  !؟ة مبدأ اإلمامةيفأين البداء من سر) البداء(

  .٢٢٤ص ،٢ج ،الكايف )١(
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   .)١(»وال تذيعوا أمرنا ،وال تبثّوا سرنا.. «: ـ وكذلك ما رواه الكليين٢
   .)٢(»املذيع حديثنا كاجلاحد له«: ويقول 7سند إىل أيب جعفرأُـ يف حديث آخر ٣
   .)٣(»ا أذلّه اهللاأمرنا مستور مقنع بامليثاق، فمن هتك علين إنّ«: ـ وقالوا٤
ما «: فتقول، على يد طائفة الكيسانية... ـ وحتدد بعض نصوصهم إذاعة أمر الوالية٥

   .)٤(»زال سرنا مكتوماً حتى صار يف يد ولد كيسان
  .هذه جممل الروايات اليت نقلها القفاري، واليت يثبت من خالهلا سرية وكتمان أمر اإلمامة

مثّ بعد ذلك ، وفهم املراد من الكتمان والسر فيها، الرواياتفإذن البد من دراسة هذه 
فنحاول أن نفهم هذه الروايات مبوضوعية دون أن ، احلكم بصحة هذه الدعوى أو بطالا

قد تكون جمرد دعوى، وما ، نلوي عنق الروايات مبا ينسجم مع فكرة مبتدعة ال أصل هلا
  . أكثر الدعاوى
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كيـف ذلـك   ، ة لـيس فيـه خفـاء أو كتمـان كمـا ادعـاه القفـاري       ـ إنّ أمر اإلمام١
، قد أوىل هذا األمر من األمهية والتدبري له منذ أول يوم دعا فيه إىل اإلسالم 9اهللا ورسول

فقـد روى البخـاري ومسـلم يف    ، وأول يوم أخذ فيه البيعـة إلقامـة اتمـع اإلسـالمي    
على السمع والطاعة ] 9[رسول اهللا  بايعنا«: قال، صحيحيهما عن عبادة بن الصامت

   .)١(»وأن ال ننازع األمر أهله، يف املنشط واملكره
والـذي جنـدهم   ، يف هذا احلديث الصحيح »اإلمامة«إشارة إىل  »األمر«فعدم منازعة 

  . قد تنازعوا عليه يف سقيفة بين ساعدة
                                                           

  .٢٢٢ص ،٢ج ،الكايف )١(

  .٣٧٠ص املصدر نفسه،) ٢(

  .٢٢٧ص املصدر نفسه،) ٣(

  .٢٢٥ص املصدر نفسه، )٤(

 .١٦ص ،٦ج ،؛ صحيح مسلم١٢٢ص ،٨ج، صحيح البخاري) ١(
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ملّـا نزلـت   ، إلسالميوم دعا األقربني إليه ل »ويلّ األمر«ـ قد عين صلوات اهللا عليه ٢
 ( :9هذه اآلية على رسول اهللا

َ ْ
نِْذْر َعِشَ�تََك األ

َ
َربِ�َ َو أ

ْ
وكانت هـذه   ،)٢١٤: الشـعراء ( )ق

، وهي أول مرة أظهر فيها الرسول الدعوة إىل اإلسالم، الدعوة يف السنة الثالثة من البعثة
   .)١(وشخص فيها اإلمام من بعده وعرفه لألقربني إليه

، هذا األمر يف حجة الوداع يف الثـامن عشـر مـن ذي احلجـة     9رسول اهللا ـ أعلن٣
، )٢(وكان معه من الصحابة واألعراب وممن يسكن حول مكّة واملدينة مائة وعشرون ألفـاً 

مـن كنـت مـواله فعلـي     «: وهم شهدوا معه حجة الوداع، ومسعوا منه حديث الغـدير 
كمـا صـرح   ، فضالً عـن كونـه متـواتراً    ،وهذا احلديث يف أعلى مراتب الصحة» مواله

والفقيـه  ، )٤(الصواعق احملرقةوابن حجر املكّي يف ، )٣(سري أعالم النبالءبذلك الذهيب يف 
   .)١(ضياء الدين املقبلي

أمر والية علي بن أيب طالـب يف قضـية جـيش الـيمن عنـدما       9ـ أكّد رسول اهللا٤
وعلى الثانية خالد ، 7بن أيب طالب سريتني إىل اليمن، وكان على إحداها علي 9بعث

جارية مـن السـيب، فلـم يـرق      7فأخذ علي، فظفروا بالعدو وأصابوا غنائم، بن الوليد
أنه يستحق ذلك،  9فردهم رسول اهللا، 9ذلك خلالد وأصحابه، فشكوه إىل رسول اهللا

                                                           
: قـال  7رجال عشريته، ودعاهم إىل اإلسالم، فعن علـي  9يف حديث الدار أو حديث اإلنذار، دعا رسول اهللا) ١(

 {: ملّا نزلت هذه اآلية«
َ ْ
نِذْر َعِشَ�تََك األ

َ
َربِ�َ َوأ

ْ
فأخـذ  : قـال ... يا علي، إنّ اهللا يأمرين أن أنـذر عشـرييت  : فقال }ق

روي هذا احلديث بأسانيد صـحيحة،  . »إنّ هذا أخي ووصيي وخليفيت فيكم، فامسعوا له وأطيعوا: برقبيت وقال
؛ واحلـافظ النسـائي يف   ٦٣، ص٢؛ وأخرجه الطربي يف تارخيه، ج١١١، ص١روى أمحد قريباً منه يف مسنده، ج

 .٣٠٢، ص٨رواه أمحد، ورجاله ثقات، ج: ؛ وقال اهليثمي يف زوائده٨٧ و ٨٦صائص، صص اخل

)٢( ٣٧ص ،سبط ابن اجلوزي، تذكرة اخلواص. 

  .٣٣٥ص ،٨ج ،سري أعالم النبالء .»ومتنه متواتر، اًهذا حديث حسن عال جد«: قال الذهيب) ٣(

جه مجاعـة كالترمـذي والنسـائي وأمحـد وطرقـه      وقد أخر، ه حديث صحيح ال مرية فيهإن«: وقال ابن حجر) ٤(
ومن مثّ، اًكثرية جد رواه ست اًة عشر صـحابي..     ١ج ،الصـواعق احملرقـة  » تهوال التفـات ملـن قـدح يف صـح ،

  .١٠٧و١٠٦ صص

عـن  ، هداية العقـول إىل ايـة السـؤول   » !؟إن مل يكن هذا معلوماً فما يف الدين معلوم«: ليبوقال الفقيه الق) ١(
 .٣١٤ص ،١ج ،الغدير لألميينكتاب 
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  . وهو وليكم، ومن له األمر من بعدي
، بعثني إىل الـيمن  9بعث رسول اهللا«: قال ،أخرج أمحد يف املسند وغريه عن بريدة

فقال، وعلى اآلخر خالد بن الوليد، بن أيب طالب على أحدمها علي :»  إذا التقيتم فعلـي
مـن  ) زبيـد (فلقينا بين زيـد  ، »واحد منكما على جنده وإن افترقتما فكلّ، على الناس

، ةيـ اتلـة وسـبينا الذر  فقتلنـا املق ، فظهر املسلمون علـى املشـركني  ، أهل اليمن فاقتتلنا
فكتـب معـي خالـد بـن الوليـد إىل      : قال بريـدة ، امرأة من السيب لنفسه فاصطفى علي

فرأيـت  ، فقـرئ عليـه  ، دفعـت الكتـاب   9ا أتيت النيبفلم، خيربه بذلك 9اهللا رسول
بعثتين مع رجل ، هذا مكان العائذ ،يا رسول اهللا: فقلت، 9الغضب يف وجه رسول اهللا

ي ه منفإن، ال تقع يف علي« :9فقال رسول اهللا، ففعلت ما أرسلت به، يعهوأمرتين أن أط
   .)١(»كم بعديوهو ولي ،ي وأنا منهه منوإن، كم بعديوهو ولي، وأنا منه

  . )٢(»إسناده صحيح«: وقال محزة أمحد الزين يف حكمه على احلديث
ي ورد ذكـره يف  يف حديث الثقلني املتـواتر والصـحيح ـ الـذ     9ـ أشار رسول اهللا٥

والبغـوي يف  ، »تفسـريه «وصـححه احلـاكم والـذهيب، وابـن كـثري يف       ،صحيح مسلم
وكــذلك يف حــديث ، )١(وغريهــم »األحاديــث الصــحيحة«، واأللبــاين يف »املصــابيح«

  . 7والية علي بن أيب طالب ـ إىل) ٣(وغريها من األحاديث، )٢(املرتلة
                                                           

 .٣٥٦ص، ٥ج، مسند أمحد بن حنبل )١(

 .٤٨٦ص ،١٦ج املصدر نفسه، )٢(

 ،؛ تفسـري ابـن كـثري   ١٠٩ص ،٣ج ،املستدرك على الصحيحني ؛١٢٣ و١٢٢ صص ،٧ج ،صحيح مسلم) ١(
  .١٧٦١ص ، األلباين،األحاديث الصحيحة، ٢٠٥ص ،٢ج ،؛ مصابيح السنة٦٢٢ص ،٤ج

رواه البخـاري يف  ، جه أكثر مـن أربعـني عاملـاً   وخر ،وصحابية صحابياًواه أكثر من عشرين حديث املرتلة ر) ٢(
: هد جعفر الكتـاين مبـا نصـ   وقال الشيخ حمم، ١٢٠ص ،٧ج: ؛ ويف صحيح مسلم٢٠٨ص ،٤ج: صحيحه

وقـال ابـن    .١٩٥ص ،؛ نظم املتناثر يف احلـديث املتـواتر  »متواتر جاء عن نيف وعشرين صحابياً ..حديث«
 .١٠٩٧ص ،٣ج ،االستيعاب .»هاهو من أثبت اآلثار وأصح«: الرب يف االستيعاب بدع

)٣ (ةاألبواب وحديث باب حطّ كحديث الراية والسفينة واملؤاخاة وحديث تبليغ سورة براءة وحديث سد. 
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واملتواترة ـ مع وضـوح داللتـها ـ     إذن هل يعقل بعد كلّ هذه النصوص الصحيحة 
مته ـ أن خيرج علينا القفاري بادعاء أنّ أمر اإلمامـة   أُ 9واليت قد نطق وبلّغ ا رسول اهللا

  !سري وحماط بالكتمان؟

íŞ×ŠÖ]<àÚ<Íç¤]<gfŠe<íÚ^Úý]<íflèfl†‰< <

على أما الروايات اليت متسك ا القفاري فالتفسري الصحيح هلا هو أنّ لساا يتحدث 
أمـام   بل احلديث عنه يف الظرف الذي يعيشـه األئمـة  ، أنّ أمر اإلمامة ليس خافياً وسرياً

السلطة احلاكمة آنذاك البد أن يكون سرياً؛ خوفاً على حيام من القتل وكـذلك علـى   
خوفـاً مـن    7أنّ احلسن البصري ال يذكر اسـم علـي   یلإحبيث وصل األمر  ،شيعتهم

  . القتل
يا : قلت، سألت احلسن«: قال، يونس بن عبيدعن ، عن احلسن البصري روى املزي

9قال رسول اهللا: ك تقولأبا سعيد إن لقد سألتين عـن  ، يابن أخي: ك مل تدركه؟ قالوإن
ي يف زمان كمـا تـرى   إن، ي ما أخربتكولوال مرتلتك من، ما سألين عنه أحد قبلك يءش
بن  فهو عن علي، 9قال رسول اهللا: ين أقولمسعت يءش كلّ، اج ـ  وكان يف عمل احلج ـ

  .)١(»اًي يف زمان ال أستطيع أن أذكر عليغري أن، أيب طالب
وإن  ،بن أيب طالـب إن أحببنـاه قتلنـا    ما لقينا من علي«: وكذلك جند الشعيب يقول

  .)٢(»أبغضناه هلكنا
اك أن إيـ «: يقول لصعصعة بن صوحان عن املغرية أنه »تأرخيه«وينقل لنا الطربي يف 

عند أحد من الناس ك تعيب عثمانيبلغين عنك أن ،ـ عنك اك أن يبلغين وإيك تظهـر  أن
أنا أعلم  بل، عالنية، فإنك لست بذاكر من فضل علي شيئاً أجهله من فضل علي شيئاً

 فنحن ندع كـثرياً ، بإظهار عيبه للناسنا وقد أخذ، ولكن هذا السلطان قد ظهر، بذلك
                                                           

 .١٢٤ص ،٦ج ،ذيب الكمال )١(

   .١٥٣ص ،د بن عقيلحمم، النصائح الكافية )٢(
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شيء ونذكر ال، همرنا بأُا ممفـإن   ،ندفع به هؤالء القوم عـن أنفسـنا  ، اًالذي ال جند منه بد
ا عالنية يف املسـجد  وأم، اًفضله فاذكره بينك وبني أصحابك يف منازلكم سر كنت ذاكراً

  . )١(»هذا ال حيتمله اخلليفة لنا فإنّ
يف عامل  ـملنام  ى وهو يف اى أصبح الرجل خيشى حتبكثري حت جتاوز األمر هذا احلد بل
  . 7هم بالقرب من عليأن يت ـالرؤيا 

فبينا أنا نائم إذا ، محلتين عيين فنمت«: قال، فقد روى اخلطيب عن الفتح بن شخرف
: قلـت . من ولـد آدم : يل من أنت يا هذا؟ فقال: يفقلت للذي يقرب من، أنا بشخصني

أنت : قلت له: قال، أيب طالب بن علي: الذي وراءك؟ قال يل فما: قلت، نا من ولد آدمكلّ
   .)٢(»!ي رافضينإ :أخشى أن يقول الناس: قال! قريب منه وال تسأله؟

، كانوا يف أجواء يشاع فيها القتل وسفك دمائهم ودماء شـيعتهم  :إذن أهل البيت
  :قال القرطيب

وسـبيهم وقتـل خيـار    ، 9من قتل أهل بيت رسول اهللا] ميةأُ بين[فقد صدر عنهم «
وغري خاف ما صدر عن احلجـاج وسـليمان   ، ن واألنصار باملدينة ومبكّة وغريمهااملهاجري

من سفك الدماء وإتالف األموال، وإهالك الناس باحلجاز والعراق ، بن عبد امللك وولده
متـه باملخالفـة   أُيف أهـل بيتـه و   9مية قـابلوا وصـية الـنيب   أُوباجلملة، فبنو . وغري ذلك
وسـبوا نسـاءهم، وأسـروا صـغارهم، وخربـوا ديـارهم،        فسفكوا دمـاءهم، ، والعقوق

  يف وصـيته،  9فخـالفوا رسـول اهللا  ، وجحدوا شرفهم، واسـتباحوا لعنـهم وشـتمهم   
فوا خجلهم إذا وقفوا بـني يديـه، ويـا فضـيحتهم يـوم      ، منيتهأُوقابلوه بنقيض قصده و

  .)١(»يعرضون عليه
آذاـم، وال ميكـن لعاقـل أن     أما أمر اإلمامة فالنصوص اليت ذكرناها كانـت تـرنّ يف  

                                                           
 .٤٣٠ص ،٣ج ،الكامل يف التاريخ، ؛ وكذلك ابن األثري١٤٤ص ،٤ج ،تاريخ الطربي )١(

 .٣٨٢ص ،١٢ج، اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد )٢(

  . ٥٦٣ص ، القرطيب، التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة )١(
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  .يدعي أنها كانت حماطة بالسرية والكتمان
، ومن البديهي أن يكون احلديث بإمامتهم يف ذلك الظرف حماطـاً بالكتمـان والسـرية   

  . فكان املربر يدعو إىل ذلك

l^è]æ†Ö]<°Ú^–Ú<»<Ìè†vjÖ]< <

 ،ملـذكورة بشـكل دقيـق   وبعد بيان املعىن املراد إمجـاالً البـد مـن دراسـة الروايـات ا     

  : فنقول
  .»...والية اهللا أسرها إىل جربائيل، وأسرها جربائيل«: =ـ رواية الكليين١

وعـال ميكـن أن يطـرأ علـى ذاتـه       وهل أنّ اهللا جـلّ ؟ )أسرها(ما هو املراد من كلمة 
، املقدسة خوف حتى يخفي هذا األمر على جربائيل؟ وكذلك األمر بالنسبة إىل جربائيل

وعلـى ضـوئها    »أسر«إذاً البد من فهم كلمة  ؟9ل هناك داع لكي يسرها إىل النيبفه
  . يتم فهم داللة هذه الرواية

قـال يف مقـاييس اللغـة عـن     ، يف اللغـة  »الظهـور «معناها  »سرأ«إنّ كلمة : فنقول
َعذاَب (: قرأ«: عبيد أيب

ْ
ُوا ال

َ
ا َرأ م�

َ
 ل

َ
وا ا �داَمة !"َ

َ
وأنشـد  ، أظهروهـا : الق )٥٤: يونس( )َو أ

   .)١(»لو يظهرون: أي) ون مقتليلو يسر(: قول امرئ القيس
ه ليس ذلك معناه أظهروا الندامة؛ ألن«: قال، وكذلك فسر البغوي هذه اآلية بالظهور

   .)٢(»اليوم يوم تصبر وتصنع
 واليوجـد هنـاك داع للسـر يف هـذا    ، مبعـىن الظهـور  ـ كما يف اللغـة   ـ فالسرية هنا  

 السرية ناشئة من الظـرف الـذي هـم فيـه، فالبـد أن يكـون       :نعم، ميكن أن يقال. األمر

 سـرياً وحماطــاً بالكتمــان؛ خمافــة أن يقتلــوهم وشـيعتهم، كمــا نفهمــه مــن ذيــل هــذه  

                                                           
  .٦٧ص ،٣ج، أبو احلسني أمحد بن فارس، مقاييس اللغة )١(

 ،ابـن اجلـوزي يف زاد املسـري    ؛٢٠٣ص ،٣جيف تفسريه، ؛ وكذلك البيضاوي ٣٥٧، ص٢ج ،تفسري البغوي )٢(
 .١٣٢ص ،٢ج ،تفسري النسفي: نظرأُ؛ و٣٩ص ،٤ج
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 أمــا صــدرها فواضــح يف ظهــور أمــر اإلمامــة العامــة، الروايــة الــيت حــذفها القفــاري

  .كما تقدم
٢نا وال تذيعوا أمرنا... «: والثالثة ا الرواية الثانيةـ أم7، وكـذا قولـه  »وال تبثّوا سر 

  .»املذيع حديثنا كاجلاحد له«
واضح مما تقدم أنّ إذاعة أمرهم يف ذلك الظرف يعود إىل الضرر عليهم وعلى : نقول
  . :ألنه أذاع أمر إمامتهم؛ )قُتل(ولذلك جند أنّ املعلّى بن خنيس ، شيعتهم

يـوم قتـل فيـه     7دخلت على أيب عبد اهللا«: ده عن املفضل، قالروى الكشي بإسنا
أال ترى إىل هذا اخلطب اجلليل الذي نزل بالشـيعة يف  ، يابن رسول اهللا: فقلت له، املعلّى

قـد  ، رحـم اهللا املعلّـى  «: قال، قتل املعلّى بن خنيس: قلت» وما هو؟«: هذا اليوم؟ قال
  .)١(»إنه أذاع سرنا، كنت أتوقّع ذلك

وضـرر اإلذاعـة يعـود إىل املـذيع وإىل     «: قال املازندراين معلّقاً على هـذا احلـديث  و
كان خائفاً من أعداء الـدين علـى نفسـه املقدسـة      7واعلم أنه، املعصوم وإىل املؤمنني

فلذلك ى عن إذاعة خـرب دالّ علـى إمامتـه    ، وكان يف تقية شديدة منهم، وعلى شيعته
  .)١(»هرينوإمامة آبائه وأوالده الطا

فأمر ، 9إذن كتمان أمرهم ال عالقة له بأمر اإلمامة العامة اليت نص عليها رسول اهللا
، اإلمامة العامة شيء، وإذاعة هذا األمر خوفاً من السلطة احلاكمة من القتل شـيء آخـر  

فالرواية أجنبية، ولساا يتحدث عن الظرف الذي كانوا حيتاطون فيه خوفاً على أنفسهم 
  . ى شيعتهموعل

٣ع بامليثاق، فمن هتك علينا أذلّه اهللا«: ا الرواية الرابعةـ أمإنّ أمرنا مستور مقن«.  
أخـذ اهللا   :أي«: قال املازنـدراين ، هذه الرواية ال ختتلف يف مضموا عما سبق: نقول

                                                           
 .٨٥ص، ٧٢ج ،حباراألنوار )١(

 .٣٣ص ،١٠ج ،شرح أصول الكايف )١(
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فمـن هتـك علينـا    ، عهداً على املقرين بأمرنـا علـى اسـتتاره وكتمانـه علـى املنكـرين      
  .)١(»أذلّه اهللا لنقض عهده املتضمن لإلضرار علينا... بإظهاره

وهذا األمر ال عالقة لـه بإمامتـهم   ، فاإلضرار عليهم هو السبب يف كتمان هذا األمر
ةالعام: .  
الـيت  » ما زال سرنا مكتوماً حتى صار يف يـد ولـد كيسـان   «: ـ أما الرواية اخلامسة٤

 العلن هم ولد كيسان یإل »مامةاإل«يظهر منها أنّ الذي أخرج هذا السر .  
 نإذ، وهـو جمهـول  ، املسـلمي  حممـد هذه الرواية ضعيفة؛ ألنّ فيها الربيع بـن  : نقول

وـذا  ، وال ميكـن قبولـه حبـال    ،فتأسيس الكالم على رواية ضعيفة خملّ باملنهج العلمي
  .اندفع ما ارتكز عليه القفاري يف هذه الشبهة

ة غري معلومي مئوىل اليت استنتج منها أنّ أشخاص األُألنعم، يبقى الكالم يف الرواية ا
  .العدد، وإليك تفصيله

íÛñù]<�‚Â<á^ée:<< <

وىل عـن  كما تقدم يف الرواية اُأل، شكّك القفاري يف الروايات اليت نقلها من مصادرنا
وال حتدد هذه الرواية األشخاص الذين أسرها علي إليهم وتترك « :حيث قال، =الكليين

   .)١(»ر ملشيئته خيتار ما يريد، أما غري علي فال خرية له يف االختياراألم
  . »...تهمصحيح متواتر يف تعيني أئم ليس هناك نص« :٨١٢وقال يف ص

فمذهبنا قائم علـى هـذه   ، إنّ عدد األئمة يف تراثنا احلديثي يكاد يكون متواتراً: نقول
فلـيس األمـر   ، ثرية باثين عشر إماماًوقد حصرته الروايات الصحيحة وبطرق ك ،احلقيقة

ت وهناك روايـات نصـ   ،مقصوراً على هذه الرواية، فهناك روايات شخصت لنا عددهم
  : وهي كالتايل، وسوف نقسم الروايات اليت تشري إىل ذلك ،على أمسائهم الشريفة

                                                           
  .١٣٦ص ،٩ج ،شرح أصول الكايف)١(
  .٧٩٩ص ،٢ج ،صول مذهب الشيعةأُ) ١(
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ة هم من ولد الحسين :لالقسم األواألئم 7الروايات التي تنصّ على أن  

فهي من جهـة جتيـب علـى    ، ة أسئلةوايات ـ ذا العنوان ـ جتيب على عد  وهذه الر
 ةعلـى األئمـ   عني عـدم وجـود نـص   كني املـد عنـد املشـكّ   التشـكيك نقطة هي مركز 

أوالد احلسـني   :أيـ اً على العنوان  بينما هذه الروايات تعترب نص، 7بعد اإلمام احلسني
فتنفـي هـذا   ، ة الطـاهرة م يف هـذه الذريـ  ة بعده وحتصرهاألئم د نسبوأيضاً هي حتد ـ

ة باخلصوصن ليس من هذاملنصب عمفكـلّ ، ه الذري  عـى اإلمامـة مـن غريهـم     مـن اد
عاؤه باطلفاد ،ولو كان هامشياًاً قرشي ،ى لو كان من أوالد أمري املـؤمنني مـن غـري    بل حت

  .7نسل احلسني
رة بـل هـي مفسـ    ،هم من قريشأنة على بالداللة االلتزامي وأيضاً هذه الروايات تدلّ

  . »االثنا عشر كلّهم من قريش« :احلديث املروي من طرق العامةلذلك 
من كان  نّإحيث ، ة من قريش يكون مفسراً ذه الرواياتاألئم وهلذا فما ورد من أنّ

  . وسيأيت البحث فيه ي،من أبناء احلسني فهو بالضرورة قرش
  : وأما الروايات فهي كالتايل

عـن ابـن   ، عـن أبيـه  ، بن إبراهيم علي ـ ما رواه الشيخ الكليين بسند صحيح عن١   
يكـون تسـعة   «: قـال  7عن أيب جعفـر ، عن أيب بصري، عن سعيد بن غزوان، عمري أيب
أئم١(»تاسعهم قائمهم، ة بعد احلسني بن علي(.  

 د بـن عـن أمحـ   ،بن حيـىي  حممدعن بسند صحيح  ما رواه الشيخ الكليين ـ وأيضا٢ً

اهللا  عـن أيب عبـد   ،عـن إسـحاق بـن غالـب     ،عن احلسن بن حمبـوب  ،بن عيسى حممد
خيتارهم تبارك وتعاىل فلم يزل اهللا « : ـ  إىل أن قالـ ة  من كالم يذكر فيه األئم 7الصادق

يصطفيهم لذلك وجيتبيهم، ويرضى م ، إمام من عقب كلّ، 7من ولد احلسني ،خللقه
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علمـاً  ، ى منـهم إمـام نصـب خللقـه مـن عقبـه إمامـاً       مـا مضـ  كلّ، خللقه ويرتضـيهم 
  .)١(»...هادياًو

، عـن أبـان  ، اءعن الوش، حممدى بن عن معلّ، حممداحلسني بن  ـ وروى أيضاً عن٣
 ،منهم حسن وحسـني  ،حنن اثنا عشر إماماً«: يقول 7مسعت أبا جعفر: قال ،عن زرارة

  . )٢(»7ة من ولد احلسنياألئم مثّ
عن  ،بن احلسن بن أمحد بن الوليد حممدعن بسند صحيح صدوق الشيخ ال ـ روى٤
بـن احلسـني بـن أيب     حممـد بـن عيسـى و   حممـد عن أمحد بن  ،اربن احلسن الصفّ حممد
 بـن  عـن علـي   ،ادعن احلسن بن حمبوب السر، مسروق النهديأيب اب واهليثم بن اخلطّ
أقرب الناس إىل اهللا  إنّ«: ولمسعته يق: قال 7عن أيب جعفر، عن أيب محزة الثمايل ،رئاب

د وجلّعزوفارقوا  ،دخلوا أين دخلوااف ،:واألئمة 9وأعلمهم به وأرأفهم بالناس حمم
، ةوهم األوصياء ومنهم األئم ،فيهم احلق فإنّـ  :عىن بذلك حسيناً وولدهـ من فارقوا 

غيثوا بـاهللا  أحـداً فاسـت   منـهم وإن أصبحتم يومـاً ال تـرون   ، بعوهمفأينما رأيتموهم فات
وجلّعز ،وانظروا السنـ  ،بعوهاة اليت كنتم عليها واتوا من كنتم حتبوأبغضـوا   ،ونوأحب

  .)١(»فما أسرع ما يأتيكم الفرج ،من كنتم تبغضون

  يعاًجم :ةعلى أسماء األئم ما نصّ :القسم الثاني

د عن أمحد بـن حممـ   ،)٢(ة من أصحابناعن عد بسند صحيح الكليينالشيخ  ىروـ ٥
                                                           

  .٢٠٣ص ،١ج ،الكايف) ١(

  .٥٣٣ص املصدر نفسه،) ٢(

 .٣٢٨ص ،إكمال الدين ومتام النعمة )١(

ة د بن يعقوب الكليين يف كتابه الكايف يف أخبار كثرية عدحمم: قال الشيخ الصدوق«: مة يف اخلالصةقال العالّ) ٢(
 ،الـد الربقـي  د بن خة من أصحابنا عن أمحد بن حممما ذكرته يف كتايب املشار إليه عدكلّ: وقال ..من أصحابنا

ومعلوم أنّ .» ..بن إبراهيم فهم علي خالصـة األقـوال  ، عنـد مجيـع أهـل الرجـال    ) ثقة(بن إبراهيم  علي :
  .الفائدة الثالثة، ٤٣٠ص
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أقبل «: قال 7عن أيب جعفر الثاين، )٢(عن أيب هاشم داود بن القاسم اجلعفري، )١(الربقي
فدخل املسـجد  ، مانيكئ على يد سلوهو مت 7ومعه احلسن بن علي 7أمري املؤمنني

 فـرد ، م علـى أمـري املـؤمنني   فسـلّ ، إذ قبل رجل حسن اهليئة واللبـاس ، احلرام فجلس
 إن أخربتين ن ،أسألك عن ثالث مسائل، يا أمري املؤمنني: قال مثّ، السالم فجلس عليه

وأن ليسـوا مبـأمونني يف دنيـاهم    ، علـيهم  ىالقوم ركبوا مـن أمـرك مـا قضـ     علمت أنّ
  ! ك وهم شرع سواءخرى علمت أنُألوإن تكن ا، وآخرم

   .ا بدا لكسلين عم: 7فقال له أمري املؤمنني
ب روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر وينسـى؟  أخربين عن الرجل إذا نام أين تذه: قال

  وعن الرجل كيف يشبه ولده األعمام واألخوال؟
، 7فأجابه احلسن: قال! يا أبا حممد أجبه: فقال، إىل احلسن 7فالتفت أمري املؤمنني

حممـداً رسـول اهللا    وأشـهد أنّ ، بذلكاهللا ومل أزل أشهد  أشهد أن ال إله إالّ: فقال الرجل
أشـار إىل  وتـه ـ   والقـائم حبج  9رسـول اهللا  ك وصـي وأشهد أنـ  ،ذلكأزل أشهد ب ومل

                                                           
عالّمـة يف  وقـال ال » كـان ثقـة يف نفسـه   «: ٦٢ص ،الطوسي يف الفهرسـت ؛ ٧٦ص ،قال النجاشي يف رجاله) ١(

   .»ثقة، كويفأبو جعفر، «: ٦٣اخلالصة، ص
أليس الشيخ الطوسي قد قـال يف كتابـه   : فيقول ،د بن خالد الربقيأحداً يشكل يف توثيق أمحد بن حمم ولعلّ

   .»واعتمد املراسيل، ه أكثر الرواية عن الضعفاءنإ«: ٦٢ص ،الفهرست
ابـن   بل ملن يروي عنه؛ لـذا جنـد  ) أمحد بن حممد بن خالد الربقي(إنّ الطعن ليس موجهاً إىل نفس : وجوابه

  .٦٣الغضائري املتشدد يف طعن الرجال كما ينقل العالّمة يف اخلالصة ص
إذن قول ابن الغضائري يربئ  »يروي عنه ما الطعن يف منإن، وليس الطعن فيه، يونطعن عليه القم«: يقول

ساحة أمحد بن حممإىل مدينـة  وكذلك جند أنّ أمحد بن عيسى أعاده  .ا يرويه عن الثقاتد بن خالد الربقي عم
معجـم رجـال    :نظـر أُ .ي مشى يف جنازته حافياً حاسراً ليربئ نفسـه ممـا قذفـه بـه    ا توفّوملّ، قم واعتذر إليه

  . ٨٨ص ،٣ج ،احلديث
يروي عن الضعفاء ومل يرسل؛ بل روى عن ) د بن خالدأمحد بن حمم( ويف الرواية اليت حنن بصددها مل جند أنّ

 .إذن هذه الرواية صحيحة وال غبار عليها .شهادة النجاشي والطوسيب) الثقة(داود بن القاسم اجلعفري 

، شريف القدر ،:ةكان عظيم املرتلة عند األئم«: يف رجاهلما ٣٧٥ص ،الطوسي؛ ١٥٦ص ،قال النجاشي) ٢(
 .»ثقة
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تـه ـ أشـار إىل    ه والقـائم حبج ك وصـي وأشـهد أنـ  ، املـؤمنني ـ ومل أزل أشـهد ـا     أمري
وأشـهد علـى   ، ته بعـده أخيه والقائم حبج وصي احلسني بن علي وأشهد أنّ،  ـ احلسن

علي وأش، ه القائم بأمر احلسني بعدهبن احلسني أند بن عليهد على حمم ه القائم بأمر أن
بن احلسني علي ،د أندوأشهد على جعفر بن حمموأشهد على موسى ، ه القائم بأمر حمم

دأنه القائم بأمر جعفر بن حمم ،وأشهد على علي ه القائم بأمر موسـى بـن   بن موسى أن
بن  وأشهد على علي، بن موسى ه القائم بأمر عليأن وأشهد على حممد بن علي، جعفر

د أنحممد بن عليأو، ه القائم بأمر حممشهد على احلسن بن علي أنبن  ه القائم بأمر علي
ى يظهـر  ال يكنى وال يسمى حتـ  ]العسكري[ وأشهد على رجل من ولد احلسن، حممد
، وبركاته والسالم عليك يا أمري املؤمنني ورمحة اهللا، فيمألها عدالً كما ملئت جوراً ،أمره

  . قام فمضى مثّ
، 7أين يقصد؟ فخرج احلسني بن علي بعه فانظرات ،يا أبا حممد: فقال أمري املؤمنني

، فما دريت أين أخذ مـن أرض اهللا  ،أن وضع رجله خارجاً من املسجد ما كان إالّ: فقال
له اهللا ورسـو : يـا أبـا حممـد أتعرفـه؟ قلـت     : فقـال ، فرجعت إىل أمري املؤمنني فأعلمتـه 

  .)١(»هو اخلضر :قال. املؤمنني أعلم وأمري
 7ن موسى بن جعفر، ع)٢(اهللا بن جندب عن عبد ـ روى الصدوق بسند صحيح٦

                                                           
  .٥٢٦ص ،١ج ،الكايف) ١(
ان فيه عن عبد اهللا بـن  ما ك«: ٤٥٨ص ،٤ج ،قال الشيخ الصدوق يف املشيخة يف كتاب من ال حيضره الفقيه) ٢(

جندب فقد رويته عن حممماجيلويه د بن علي، عـن عبـد اهللا بـن    ، عن أبيه، بن إبراهيم بن هاشم عن علي
  .»بجند

طريق الصدوق إىل عبد اهللا بن جندب معترب ق األردبيلي والقهبائي بأنّح احملقّوقد صر.   
   .٢٥٣ص ،٧ج ،القهبائي، الجممع الرج؛ ٥٣٦ص ،٢ج ،األردبيلي ،جامع الرواة: نظرأُ

قـه الطوسـي يف   وعبد اهللا بـن جنـدب وثّ   ،ومجيعهم ثقات ،فالسند إىل عبد اهللا بن جندب يف غاية الوضوح
 »ثقـة  ..عـريب كـويف  ، عبد اهللا بن جنـدب البجلـي  «: قال. ١٩٣ص: مة يف اخلالصةالعالّ؛ ٣٤٠ص: رجاله

ةوعليه فالسند يف غاية الصح. 
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الّ: تقول يف سجدة الشكر«: ه قالأنلهم شهدك وأشهد مالئكتك وأنبياءك ورسلك أُي إن
ـ  ]أنت[ك ومجيع خلقك أنـ  ، ديـين واإلسـالم  ، ياهللا ربـداً نبيـ ، يوحمماً واحلسـن  وعلي

، وموسـى بـن جعفـر   ، وجعفر بن حممد، وحممد بن علي، بن احلسني وعلي، واحلسني
بن موسى وعلي ،د بن عليوحمم ،د وعليبن حمم ،   ـ ، واحلسـن بـن علـية بـن  واحلج
   .)١(»أومن أعدائهم أترب ،ىم أتولّ ،يتأئم :بن علي احلسن

على فهذه الرواية تنص حيـث  ، صـالة  سجدة الشكر عقيب كلّ يف :ةأمساء األئم
ومنها تولّيه ، ه واملالئكة واخللق مبجمل اعتقاداته اليت ينبغي أن يلقاه ارب ييشهد املصلّ

ـ  :ة الطاهرين من أهل البيـت لألئمهمه يتـوالّ وأن،  وال خيفـى  ، أ مـن أعـدائهم  ويتـرب
ق يف تعلـيمهم معـامل   ة اهلادين وفضلهم علـى اخللـ  االرتباط بني الصالة وبني ذكر األئم

  . الدين
  . ذكرت هذه احلقيقة بلغت املئات قدوهناك روايات كثرية 

مثانيـة وثالثـني طريقـاً يف الـنص علـى األئمـة االثـين عشـر          »اخلزاز القمي«وذكر 
 ،حيث نقل عن أكثر من مخس وعشرين صـحابياً وصـحابية هـذا املضـمون    ، وأمسائهم

   .)١(د تكون متواترة وال حتتاج إىل مراجعة أسانيدهافاملسألة مستفيضة، ولعلّها تكا
م متّوعلى ضوء ما تقد بطالن ما ادالصحيح على  عاه القفاري من عدم وجود النص

وفه ،ةعدد األئم جمرية أمر اإلمامة ليس صـحيحاً؛   وأنّ، عاء ال دليل عليهد ادالقول بسر
يف أكثـر مـن    9ى ـا رسـول اهللا  عاء ذلك خيالف النصوص الصحيحة الـيت نـاد  اد ألنّ

وقد بينا ذلـك يف  ، واليت أشار فيها إىل إمامتهم وخالفتهم على رؤوس األشهاد ،مناسبة
  . سابقةحبوث 

                                                           
  .٣٣٠ و ٣٢٩ صص ،١ج ،من ال حيضره الفقيه )١(

)١( كفاية األثر يف النص ة االثين عشرعلى األئم ،١٤٩ص، ياخلزاز القم . 
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  خالصة البحث

ة والغيبـة ال ميكـن   مسألة املهدويـ  أنّ م مبا ال يقبل الشكمن مجيع ما تقدقد اتضح و
قد تناولتنا كتب الفـريقني وبأسـانيد   ، ة متواترةفهي حقيقة ناصع ،التشكيك يف مفرداا

وقد أمجـع عقـالء   ، قبل أن يتحقّق هذا الوجود املبارك 9ونطق ا رسول اهللا، صحيحة
مة وعلماؤها على أنّ املهدي من ولد فاطمة، ومن ذرية احلسني، ومن ولد اإلمام هذه اُأل

  .:احلسن العسكري
ة؛ بنيان تلك الدعوات العارية عـن الصـح  وادم  ،وبان وهن وسقوط هذه الشبهات

سطورة القول باملهـدي والتعـارض يف أحاديثـه    أُأساسها مل يكن رصيناً بدًء بدعواته ب نّأل
عـن دولـة    ع إىل قيام كيان سياسـي مسـتقلّ  الشيعة تتطلّ إنّ :بقوله مروراً، وعدم والدته

انتهاء باستبعاده العقلي ببقاء و، وما شابه ذلك ،موالألوالرغبة يف االستئثار يف ا، اإلسالم
ة الشـيعة والـيت مـن    تشـكيكه بعـدد أئمـ    ومـن مثّ  ،هذه العصور كلّ [اإلمام املهدي

ةلوازمها سقوط القول باملهدوي .  
و هـي   ،مـة وغيبته اعتقاد راسـخ يف ذهـن هـذه األُ    [إذن فاالعتقاد باإلمام املهدي

ويضـع   ،فع الظلم عن كاهل الضـعفاء ويد ،لع لذلك اليوم الذي يرفع فيه لواء احلقتتطّ
 اإلسـالم نشـر رايـة   تو ،العدل على وجـه األرض  قويتحقّ ،املوازين يف نصاا الصحيح

  .على ربوع املعمورةاقة خفّ
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  كلمة خاتمة
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من مجيع ما تقدـ مسـألة املهدو  ن جبالء ووضوح أنّم من حبثنا تبيتة والغيبـة ليسـ  ي 
بل هي حقيقة نطق ـا   ـرها الدكتور القفاري  كما صوـ مفاهيم طرحتها الشيعة   ةوليد

األعصـار جـيالً بعـد     وتناوهلا املسلمون على مر، ةيمدمنذ بدأ الرسالة احمل 9رسول اهللا
 ة متواترةوذلك ملا ورثوه من نصوص ديني، مات الدين والشريعةها من مسلّنأجيل على 

 !إذن فلماذا هذا اإلصرار على طمس وتشويه هذه احلقيقـة الناصـعة؟  ، تنطق ذا األمر
وملاذا اتى أنواع التهم؟خذ هذا األمر وسيلة لرمي املسلمني بشت!  

ابتليت اُألفقد ، ه اجلهل واجلمود العقلي والفكريإنة اإلسالمية بداء وبيل وخطري م
فهناك أزمة خانقة يف الوعي تكاد جتهز وتقتل كـلّ  ،بسبب هذا األمرته على اإلسالم برم 

ة الالوعي والالمعرفة وعدم عمليـ ف  أو نصنـ وميكن أن نقسم  ، ما هو عقلي وعقالين
  . حماورإلی ثالثة  باع احلقة واتاإلسالمي والنصوص الفهم الصحيح للمفاهيم

اجلهل حبقائق األشياء وعدم إدراكها: لاألو .  
  . ود واإلنكار ملا هو واضح بالبديهةاجلح: والثاين

  . اجلمود واالنغالق: والثالث
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الصنف ا أمحيـث وصـف هـذا    ، 7به أمـري املـؤمنني   يفقد ابتل ،»اجلهل«: لاألو
  :قائالً، الصنف يف جه الشريف

قطع  مثّ ،من رأيه )١(اًأ هلا حشواً رثّإحدى املبهمات هي - اجلاهل :أيـ فإن نزلت به  «
جاهـل  ، ال يدري أصاب أم أخطـأ  ،لبس الشبهات يف مثل نسج العنكبوتفهو من  ،به

٢(اطخب( هاالتج ،عاش ركاب عشوات مل يعـ ، علـى العلـم بضـرس قـاطع     ضذري ي
ض ووال هو أهل ملا فُـ  ،واهللا بإصدار ما ورد عليه يٌءلال م ،الروايات إذراء الريح اهلشيم

وإن . لغـريه  من وراء ما بلغ مـذهباً  وال يرى أنّ ،ا أنكرهمم يءال حيسب العلم يف ش ،إليه
اهللا أشـكو   إىل : ـ  7أن يقـول  إىل ـ  ا يعلم من جهل نفسهمل ؛اكتتم به أمرعليه أظلم 

٣(»...الًاالً وميوتون ضالّمن معشر يعيشون جه(.   
، ه يقلب احلقائق فهو ال يدري أصاب أم أخطأألن ؛يشكو من هذا الصنف 7فاألمري

  . ب خاف أن يكون أخطأ والعكس صحيحفإن أصا
اإلنكار واجلحود«: ا الصنف الثاينوأم« ، فهـو  ، لفهذا الصنف أكثر إيالماً مـن األو

جحدوا ا واستيقنتها «ل بالرأي الكذائي مثالً ولكن والصواب متمثّ احلق يعلم يقيناً أنّ
  . وهذه مشكلة تعيق مسألة الوعي واملعرفة »أنفسهم ظلماً وعلوا

هـذا   ولعـلّ  »ة الكربىالطام«فهذه هي ، »اجلمود واالنغالق«: ا الصنف الثالثأمو
واملنكـر  ألنّ اجلاهـل  ؛ امهصـ ونشخ امهزنا نستطيع أن منيألن؛ سابقيهالصنف أخطر من 

ه ل هذا الفكر يدعي أنفمن ميثّ، ا اجلمود الفكريوأم ،للحقائق أمرمها واضح ومكشوف
ة املهدويـ « حبثـه  م يفكمـا تقـد  ، ةة من الكتاب والسنل األدلّوينق ،هو اإلسالم الصحيح

                                                           
شـرح  . يعـين کـثرياً الفائـدة فيـه    : حشـواً : وقوله. اخللق، ضد اجلديد: والرث. کالم خمرجه الذم: حشواً رثّّاً) ١(

  . ٢٨٤، ص ١، ج  البالغه، ابن أيب احلديد ج
لغة يف اخلبط، وهو الضرب علي غري استواء، کخبط البصـري األرض بيـده، والرصـل الشـجر     مبا: اخلباط) ٢(

 .»خبط« ٢٧٣مفردات للراغب، ص : أُنظر. بعصاه

  .٣٦و  ٣٥ صص ،١ج ، حممد عبده،ج البالغة )٣(
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 كـثرياً  وبـثّ  ،سطورة وخرافةأُها ر الدكتور القفاري هذه الفكرة بأنحيث صو »والغيبة
ه ، م يف ثنايا البحثمن الشبهات كما تقدعي بأدلّاألمر على الناس حبيث ألبس وشبة يد

أنمثّ. ةها من الكتاب والسن كمـا   ،ى هذا األمر تكفريه ورميه لطوائف املسلمنيس علأس
تقدحيث قال، ةم يف البحوث التمهيدي:  

»وقد تبيعن شـيخه ابـن    أو قوله نقالً ،»...هم كفرة ليسوا من اإلسالم يف شيءن أن
ةتيمي :»كثرياً من أئمتهم زنادقة ومالحـدة لـيس هلـم غـرض يف العلـم      ة الرافضة وعام
  . واآلخرين كفرة ومالحدة وزنادقة ،ل الصحيح لإلسالمه املمثّنأيرى  فهو ،»يف الدين وال

احلقـائق   ولونأويـ رون هم يفسكري؛ ألنالفمود هذه املفاهيم هو اجلنتاج  يف حني أنّ
بل جندها تناقض قواعد اإلسالم، ة بغري علمالعلمي ،  ف النـاس  فتصدر الفتـاوى وتصـن

هام فأورث لنا ذلك القتل لآلخرين واالت، ..اجربالشرك والكفر والفسق واملبتدع وهلم 
  . ألدىن شبهة

وخري مثال ما جنده اليوم من قتل لألبرياء نتيجة الفتاوى الـيت تبـيح ذلـك مـن دون     
  .ست على ذلك النتاج الفكريسأُها ألن؛ متييز

 فهو) ى لو كان من أبناء جلدمحت(من خيالفهم يف الفكر  كلّ أنّإلی بل وصل األمر 
فاحلقـد  ، وبـذلك يبـاح دمـه وعرضـه    ، فاسقاًأو ، كافراًأو ، أن يكون مشركاً الّإال خيلو 

  . مناه من احملاور الثالثةهو نتيجة ما قد ينوالكره لآلخر
الـدكتور القفـاري ومـن سـار يف ركبـه      فنجـد   »اركفّ«لذا فالشيعة عند هذا الفكر 

ــد ــام املهــديأُ«عون ي ــ» [ســطورية اإلم ــن احلق ــ ،ائقوغريهــا م ون الشــبهات ويبثّ
   .مناه من ذلك الالوعي والالمعرفةوذلك ملا قد، والتشكيكات يف عقائد املسلمني

ل الفكر املنفتح وتتعاطى مع النصوص بروح الشيعة متثّ ضح من سري حبثنا أنّوقد ات
يف تعاطيـه مـع نصـوص الشـريعة بـال مجـود        حبيث جتد هذا الفكر حر، من اإلنصاف

دراكـات واملالكـات   إلوسـد ا  ،وإغـالق بـاب الفهـم    ،اهر النصوصوإخضاع على ظو
ةالعقلي .  
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  . مناه آنفاًة والغيبة هو ما قدالذي جعل الدكتور القفاري رافضاً لفكرة املهدوي ولعلّ
وذخـراً لنـا يـوم     ،خالصاً لوجهه الكرميأخرياً أسأل اهللا تعاىل أن يكون هذا البحث 

وآلـه   سـيدنا حممـد  علـى  ى اهللا وصـلّ  ،العـاملني  هللا ربواحلمد  ،ه مسيع جميبإن ،الدين
بني الطاهرينالطي . 

  سةقم املقد/ حيىي الدوخي
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، بـريوت،  ١االستيعاب يف معرفة األصحاب، يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبـد الـرب، ط   .٩
  .دار اجليل

  . ه١٤١٢، بريوت، الدار اإلسالمية، ٢إسالمنا، مصطفى الرافعي، ط .١٠
 .ة، بريوت، دار الكتب العلميياإلشاعة يف أشراط الساعة، حممد بن رسول الربزجن .١١

العسـقالين،   بـن حجـر   الفضل أمحد بن علـي  وشهاب الدين أباإلصابة يف متييز الصحابة،  .١٢
  . ه١٤١٥، ةدار الكتب العلمي، بريوت، ١ط

  . 7سة اإلمام عليمؤسأصل الشيعة وأُصوهلا، حممد حسني كاشف الغطاء،  .١٣
 .  ه١٤٠٥، دار الشبستري للمطبوعات، قم، ٢عدة من الرواة، ط األصول الستة عشر، .١٤

دار الكتـب  ، طهـران،  ٥طأبو جعفر حممد بن يعقوب الكلـيين البغـدادي،   أُصول الكايف،  .١٥
  .ش.  ه١٣٦٣اإلسالمية، 

، ٣طناصر بن عبد اهللا بـن علـي القفـاري،    أصول مذهب الشيعة اإلمامية االثين عشرية،  .١٦
  . ه١٤١٨اجليزة، دار الرضا، 

 .، البطحاء٥املصري، طأضواء على السنة احملمدية، أبو رية، حممود  .١٧

مشس الدين حممـد بـن أيب بكـر بـن أيـوب بـن القـيم        العاملني،  املوقعني عن رب إعالم .١٨
  .م١٩٧٣، دار اجليلاجلوزية، بريوت، 

، مؤسسـة  ١إعالم الورى بـأعالم اهلـدى، أبـو علـي فضـل بـن احلسـن الطربسـي، ط         .١٩
  . ه١٤١٧إلحياء التراث،  :البيت آل

، بـريوت، دار العلـم   ٥حممود بـن حممـد الدمشـقي الزركلـي، ط    األعالم، خري الدين بن  .٢٠
 .م١٩٨٠للماليني، 

  .ةدار الكتب العلميبريوت، اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ، حممد بن عبد الرمحن السخاوي،  .٢١
 .أعيان الشيعة، حمسن األمني، بريوت، دار التعارف .٢٢

 :حلـائري، مكتبـة أهـل البيـت    إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب، علي اليـزدي ا  .٢٣
  .اإللكترونية
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  .دار الفكر العريبالقاهرة، أبو زهرة، حممد اإلمام الصادق،  .٢٤
، قـم،  ١، ط )ابن بابويـه (اإلمامة والتبصرة من احلرية، أبو احلسن علي بن احلسني القمي  .٢٥

  . ه١٤٠٤، [مدرسة اإلمام املهدي
 . ه١٤٠٣ر إحياء التراث العريب، ، بريوت، دا٣حبار األنوار، حممد باقر السي، ط .٢٦

  . ه١٤١٧، مركز الغدير للدراسات اإلسالمية، ١حبث حول املهدي، حممد باقر الصدر، ط .٢٧
 .، أمحد بن الصديق احلسين املغريب، خمطوطالبحر العميق .٢٨

، بـريوت، دار إحيـاء التـراث    ١البداية والنهاية، أبو الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي، ط .٢٩
 . ه١٤٠٨العريب، 

الربهان يف عالمات صاحب الزمان، عالء الدين علي بن حسـام الـدين املتقـي اهلنـدي،      .٣٠
  . ه١٤١٢، دار الصحابة للتراث، ١ط

، ديار بکر ترکيـا، املكتبـة   أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامت الرازيبيان خطأ البخاري،  .٣١
 .اإلسالمية

، دار احملجـة  ١نجـي الشـافعي، ط  البيان يف أخبار صاحب الزمان، حممد بـن يوسـف الك   .٣٢
  . ه١٤٢١البيضاء، 

، بـريوت، مؤسسـة   )ابـن خلـدون  (تاريخ ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد احلضـرمي   .٣٣
  .األعلمي للمطبوعات

، بريوت، دار الكتاب ١تاريخ اإلسالم، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد الذهيب، ط .٣٤
  .  ه١٤٠٧العريب، 

 .حسني الديار بكري، بريوت، دار صادر تاريخ اخلميس، القاضي .٣٥

  .تأريخ الشيعة، حممد حسني املظفّر، النجف األشرف، مطبعة الزهراء .٣٦
  .تاريخ الطربي، حممد بن جرير الطربي، بريوت، مؤسسة األعلمي .٣٧
  التاريخ الكبري، حممـد بـن إمساعيـل بـن املغـرية البخـاري، ديـار بکـر ترکيـا، املكتبـة           .٣٨

 .اإلسالمية
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، بريوت، دار الكتـب  ١اد، أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي، طتاريخ بغد .٣٩
  . ه١٤١٧العلمية، 

تاريخ مدينة دمشق، أبو القاسم علي بن احلسن بـن هبـة اهللا بـن عسـاكر، بـريوت، دار       .٤٠
  . ه١٤١٥الفكر، 

 ،١حتفة األحوذي شرح صحيح الترمذي، أبو العالء، حممد عبد الـرمحن املبـاركفوري، ط   .٤١
  .  ه١٤٠١بريوت، دار الكتب العلمية، 

  تذكرة احلفاظ، مشس الدين أبـو عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد الـذهيب، دار إحيـاء التـراث         .٤٢
  .العريب

تذكرة اخلواص، أبو املظفر يوسف بن قزغلي سـبط ابـن اجلـوزي، قـم، مؤسسـة أهـل        .٤٣
 .:البيت

بن أمحـد القـرطيب األنصـاري،    التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة، أبو عبد اهللا حممد  .٤٤
 .  ه١٤٢١بريوت، دار الفكر، 

  .  ه١٣٩٠، مكتبة اخلاجني، ٢تراجم إسالمية، حممد عبد اهللا عنان، ط .٤٥
تصحيح اعتقادات اإلمامية، أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن النعمـان العكـربي البغـدادي،     .٤٦

 .  ه١٤١٤، بريوت، دار املفيد، ٢ط

، القـاهرة، دار  ١روضة الندية، حممـد ناصـر الـدين األلبـاين، ط    على ال لتعليقات الرضيةا .٤٧
 .م١٩٩٩عفان، 

، بريوت، ١العسقالين، ط  بن حجر الفضل أمحد بن علي وشهاب الدين أبتغليق التعليق،  .٤٨
 . ه١٤٠٥املكتب اإلسالمي، دار عمار، 

 .بريوت، دار املعرفةاحلسني بن مسعود الشافعي البغوي، تفسري البغوي،  .٤٩

 .بريوت، دار الفكرناصر الدين عبد اهللا الشريازي البيضاوي، البيضاوي،  تفسري .٥٠

  . ه١٣٤٢، بريوت، دار املعرفة، ٢تفسري القرآن احلكيم، حممد رشيد رضا، ط .٥١
 . ه١٤١٢تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي، بريوت، دار املعرفة،  .٥٢
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، بـريوت، دار إحيـاء   ٣بن عمـر الشـافعي الـرازي، ط    التفسري الكبري، أبو عبد اهللا حممد .٥٣
  .التراث العريب

، بريوت، ٣التفسري الكبري، أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن حسني الشافعي الفخر الرازي، ط .٥٤
  .دار إحياء التراث العريب

تفسري النسفي، أبو الربكات عبد اهللا بن أمحد بن حممود النسـفي، بـريوت، دار النفـائس،     .٥٥
  .م٢٠٠٥

٥٦.  ،د بن احلسن الطوسي، ذيب األحكامأبو جعفر حممد حسـن املوسـوي اخلرسـان   السي ،
   .ش.  ه١٣٦٤، ةدار الكتب اإلسالمي، طهران، ٣ط

، ١العسـقالين، ط  بـن حجـر   الفضل أمحـد بـن علـي    وشهاب الدين أبذيب التهذيب،  .٥٧
 .م١٩٨٤بريوت، دار الفكر، 

مجال الدين يوسف بن عبد الـرمحن املـزي،    ذيب الكمال يف أمساء الرجال، أبو احلجاج .٥٨
  . ه١٤١٣، بريوت، ٤ط

  . ه١٤١٥جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حممد بن جرير الطربي، بريوت، دار الفكر،  .٥٩
مكتبـة آيـة اهللا العظمـى املرعشـي     ، حممد بن علي الغروي األردبيلـي، قـم،   جامع الرواة .٦٠

  .النجفي
دين عبد الرمحن بن أيب بكر السـيوطي، بـريوت، دار   اجلامع الصغري، أبو الفضل جالل ال .٦١

  . ه١٤٠١الفكر، 
بريوت، دار إحيـاء  القرطيب األنصاري،  اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد .٦٢

  . ه١٤٠٥التراث العريب، 
ابـن  (اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، أبو العباس أمحد بـن عبـد احللـيم احلـراين      .٦٣

 . ه١٤١٤دار العاصمة، ، الرياض، ١ط، )تيمية

احلاوي للفتاوي، أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، بـريوت، دار   .٦٤
  . ه١٤٢٥الكتاب العريب، 
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٦٥. ه١٣٧٧ ،مطبعة جلنة التأليف، القاهرة، ٣طة، آدم متز، احلضارة اإلسالمي  .  
  .م٢٠٠٠ر املالك، حقيقة االعتقاد باإلمام املهدي، أمحد حسني يعقوب، دا .٦٦
 .احلكومة اإلسالمية، روح اهللا املوسوي اخلميين، وزارة اإلرشاد .٦٧

 أبو عبد الرمحن أمحد بـن شـعيب بـن علـي    خصائص أمري املؤمنني علي بن أيب طالب،  .٦٨
 .النسائي، طهران، مكتبة نينوى احلديثة

املدرسـني،  ، قـم، مجاعـة   )الصـدوق (اخلصال، حممد بن علي بن احلسني بن بابويه القمي  .٦٩
 . ه١٤٠٣

، ١، ط)العالّمة احللّـي ( ر األسديمنصور احلسن بن يوسف بن املطه وأبخالصة األقوال،  .٧٠
  .  ه١٤١٧مؤسسة نشر الفقاهة، 

  . م١٩٨٨دار اجليل، ، قاهره، ٥طاخلوارج والشيعة، يوليوس فلهوزن،  .٧١
 . م١٩٧٠، ، بريوت، دار املعرفة٣دائرة معارف القرن العشرين، حممد فريد وجدي، ط .٧٢

أبـو الفضـل جـالل الـدين عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر         ، الدر املنثور يف التفسري باملأثور .٧٣
 . ه١٤٠٩دار املعروفة، السيوطي، بريوت، 

املركز العاملي ، ١دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية، حسني علي املنتظري، ط .٧٤
ه١٤٠٨، ةللدراسات اإلسالمي . 

 بـن حجـر   الفضل أمحد بـن علـي   وشهاب الدين أبأعيان املائة الثامنة،  الدرر الكامنة يف .٧٥
  . ه١٣٩٢، حيدرآباد هند، جملس دائرة املعارف العثمانية، ٢العسقالين، ط

 . ه١٤١٣، سة البعثةمؤس، قم، ١دالئل اإلمامة، حممد بن جرير الطربي، ط .٧٦

د الرمحن بن أيب بكـر  الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج، أبو الفضل جالل الدين عب .٧٧
  . ان للنشر والتوزيعدار ابن عفّ، ةاململكة العربية السعوديالسيوطي، 

  . ه١٤٠٩، دار األضواء، بريوت، ١ديوان يف اإلمام املهدي، رضا اهلندي، ط .٧٨
ــراين، ط   .٧٩ ــزرك الطه ــا ب ــيعة، آغ ــانيف الش ــة إىل تص ــواء،٣الذريع ــريوت، دار األض   ، ب

  . ه١٤٠٣
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، قـم،  ١مؤسسة النشر اإلسـالمي ط مد بن احلسن الطوسي، أبو جعفر حمرجال الطوسي،  .٨٠
  . ه١٤١٥التابعة جلماعة املدرسني، 

، قـم، مؤسسـة النشـر    ٥رجال النجاشي، أبو العباس أمحد بن علي بن أمحد النجاشي، ط .٨١
 .  ه١٤١٦اإلسالمي، 

حيـاء  ، بريوت، دار إ١روح املعاين، أبو الفضل شهاب الدين حممود اآللوسي البغدادي، ط .٨٢
  . ه١٤٢٠التراث العريب، 

زاد املسري يف علم التفسري، أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي، بـريوت،   .٨٣
  . ه١٤٠٤املكتب اإلسالمي، 

شـريف  الانتشـارات  البخـاري،   سهل بن عبد اهللا بـن داود  سر السلسلة العلوية، أبو نصر .٨٤
 .  ه١٤١٣، الرضي

لرياض، حممد ناصر الدين األلباين، مكتبة املعـارف للنشـر   سلسلة األحاديث الصحيحة، ا .٨٥
 . والتوزيع

 .، بريوت، دار الفكر)ابن ماجة( حممد بن يزيد القزويين، سنن ابن ماجة .٨٦

 .  ه١٤١٠، دار الفكر، ١، طبن األشعث السجستاينسنن أيب داود، أبو داود  .٨٧

بـريوت، دار إحيـاء    ،٢الترمذي، ط أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورةسنن الترمذي،  .٨٨
  . ه١٤٠٣التراث العريب، 

  .السنن الكربى، أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي، بريوت، دار الفكر .٨٩
، الريـاض، دار  ١السنن الواردة يف الفنت، أبو عمرو عثمان بـن سـعيد املقـرئ الـداين، ط     .٩٠

  . ه١٤١٦العاصمة، 
، بريوت، مؤسسـة  ٤بن أمحد الذهيب، طسري أعالم النبالء، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد  .٩١

 . الرسالة

ــة .٩٢ ــة،  الســرية النبوي ــريوت، دار املعرف ــثري الدمشــقي، ب ــن ك ــل ب ــداء إمساعي ــو الف   ، أب
  . ه١٣٩٦
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  .السيف الصقيل، تقي الدين السبكي، مكتبة زهران .٩٣
، قـم،  ١الشجرة املباركة، أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن حسني الشافعي الفخر الـرازي، ط  .٩٤

  . ه١٤٠٩آية اهللا املرعشي النجفي، مكتبة 
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العماد عبد احلي بن أمحد احلنبلـي، بـريوت، دار    .٩٥

  .الكتب العلمية
  . ه١٤٠٦شرح إحقاق احلق، شهاب الدين املرعشي، قم، مكتبة آية اهللا املرعشي،  .٩٦
، إحيـاء التـراث العـريب    دار، بـريوت،  ١شرح أُصول الكايف، حممد صاحل املازنـدراين، ط  .٩٧

  . ه١٤٢١
 . ه١٤٠٣البغوي، بريوت، املكتب اإلسالمي،  احلسني بن مسعود الشافعيشرح السنة،  .٩٨

، ١التفتـازاين، ط  سعد الدين مسعود بن عمـر بـن عبـد اهللا   شرح املقاصد يف علم الكالم،  .٩٩
 .  ه١٤٠١، باکستان، دار املعارف النعمانية

دار الكتـاب  الدين بـن شـرف النـووي، بـريوت،     شرح صحيح مسلم، أبو زكريا حميي  .١٠٠
 . ه١٤٠٧ ،العريب

، بريوت، مؤسسة الرسالة، ٢شرح مشكل اآلثار، أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي، ط .١٠١
  . ه١٤٠٨

دار ، ١شرح ج البالغة، أبو حامد بن هبة اهللا بن حممـد بـن أيب احلديـد املعتـزيل، ط     .١٠٢
ه١٣٧٨، ةإحياء الكتب العربي .  

، بـريوت، مؤسسـة الرسـالة،    ٢حبان، حممد بن حبان التميمـي البسـيت، ط  صحيح ابن  .١٠٣
 . ه١٤١٤

  . ه١٤٠١صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل بن املغرية البخاري، بريوت، دار الفكر،  .١٠٤
دار ، أبو احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري، بريوت، )اجلامع الصحيح(صحيح مسلم  .١٠٥

  .الفكر
  .ري وزياداته، حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالميصحيح وضعيف اجلامع الصغ .١٠٦
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  .سة األعلميمؤسبريوت، صلة تاريخ الطربي، عريب بن سعد القرطيب،  .١٠٧
، ١الصواعق احملرقة، أبو العباس أمحد بن حممد بن علـي بـن حجـر اهليتمـي املكّـي، ط      .١٠٨

  . ه١٤١٧بريوت، مؤسسة الرسالة، 
  . ه١٣٧١هرة، جلنة التأليف والترمجة، ضحى اإلسالم، أمحد أمني، القا .١٠٩
عارضة األحوذي يف شرح صحيح الترمذي، ابن العريب أبو بكر حممد بـن عبـد اهللا بـن     .١١٠

 . ه١٤٢٥حممد، بريوت، دار الفكر، 

  .  ه١٤١٧ ،خ العريبدار املؤر، بريوت، ١ط عبد اهللا بن سبأ، إبراهيم بيضون،  .١١١
  . ه١٤١٣عبد اهللا بن سبأ، مرتضى العسكري، توحيد،  .١١٢
العرب يف خرب من غرب، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بـن أمحـد الـذهيب، بـريوت، دار      .١١٣

  .الكتب العلمية
، قم، مكتبة آيـة اهللا املرعشـي العامـة،    ١العدد القوية، علي بن يوسف املطهر احللّي، ط .١١٤

 .  ه١٤٠٨

 موقـع الـوراق  ، املقدسي الشافعي يوسف بن حيىي بن علي، يف أخبار املنتظر عقد الدرر .١١٥
www.alwarraq.com.  

  .م١٩٤٦ ،العقيدة والشريعة يف اإلسالم، جولد تسيهر، طبعة القاهرة .١١٦
النجـف األشـرف،    ،)الصدوق(علل الشرائع، حممد بن علي بن احلسني بن بابويه القمي  .١١٧

ه١٣٨٥، ة ومطبعتهامنشورات املكتبة احليدري .  
 بـن عنبـة،   احلسـين  دين أمحد بن علـي مجال العمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب،  .١١٨

  .  ه١٣٨٠، النجف األشرف، املطبعة احليدرية، ٢ط
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين أبو حممد حممد بن أمحد احلنفي العـيين،   .١١٩

 .دار إحياء التراث العريب

، ٢عون املعبود شرح سنن أيب داود، أبو الطيب حممد مشـس احلـق العظـيم آبـادي، ط     .١٢٠
  . ه١٤١٥بريوت، دار الكتب العلمية، 
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، بـريوت،  )الصـدوق (عيون أخبار الرضا، حممد بن علي بن احلسني بن بابويـه القمـي    .١٢١
ه١٤٠٤، سة األعلمي للمطبوعاتمؤس . 

 . م١٩٧٧ ، بريوت، دار الكتاب العريب،٤الغدير، عبد احلسني أمحد األميين، ط .١٢٢

 . ه١٤٢٢، ر اهلدىأنواالغيبة، حممد بن إبراهيم النعماين،  .١٢٣

، بـريوت،  ٢العسـقالين، ط  بن حجر الفضل أمحد بن علي وشهاب الدين أبفتح الباري،  .١٢٤
 .دار املعرفة

أمحد بن الصديق احلسين املغريب، بصحة حديث باب مدينة العلم علي،  يفتح امللك العل .١٢٥
 . ه١٤٠٣، ةالعام 7مكتبة اإلمام أمري املؤمنني علي، إصفهان، ٣ط

 .دار املعارفالقاهرة، الكربى، طه حسني، الفتنة  .١٢٦

ـ  فرائد السمطني، إبراهيم .١٢٧ د بن املؤياجلـويين الشـافعي، بـريوت،     د بـن عبـد اهللا  بن حمم
 . مؤسسة احملمودي

  فرق الشـيعة، أبـو حممـد، احلسـن بـن موسـى النـوخبيت، النجـف، املكتبـة الرضـوية           .١٢٨
 . ه١٣٥٥

أمحد بن سعيد بن حـزم الظـاهري، قـاهره،     الفصل يف امللل واألهواء والنحل، أبو حممد .١٢٩
  .مكتبة اخلاجني

أبو عبد اهللا حممد بن حممد بـن النعمـان العكـربي البغـدادي،     ، الفصول العشرة يف الغيبة .١٣٠
  . ه١٤١٤، بريوت، دار املفيد، ٢ط
، دار ١الفصول املهمة يف معرفة األئمة، علي بن حممد بن أمحد بن الصـباغ املـالكي، ط    .١٣١

  . ه١٤٢٢ احلديث،
  . ه١٤١٧، مؤسسة نشر الفقاهة، ١طأبو جعفر حممد بن احلسن الطوسي، الفهرست،  .١٣٢
١٣٣. الفوائد البهيد بن احلسني اللكنوي، ة يف تراجم احلنفيدار املعرفةبريوت، ة، حمم.  
، بريوت، دار الكتـب  ١فيض القدير شرح اجلامع الصغري، حممد عبد الرؤوف املناوي، ط .١٣٤

  . ه١٤١٥، العلمية
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سة النشر اإلسالمي التابعة جلماعـة  مؤس، قم، ١قاموس الرجال، حممد تقي التستري، ط .١٣٥
ه١٤١٩ ،سنياملدر . 

 :، مؤسسة آل البيت١قرب اإلسناد، أبو العباس عبد اهللا بن جعفر احلمريي القمي، ط .١٣٦
 . ه١٤١٣إلحياء التراث، 

مكتبة املطبوعات القاهرة، ، قواعد يف علوم احلديث، ظفر أمحد العثماين التهانوي احلنفي .١٣٧
ةاإلسالمي. 

الكامل يف التاريخ، عز الدين أبو احلسن علي بن حممد بن األثري اجلزري، بـريوت، دار   .١٣٨
 . ه١٣٨٦ بعة عامصادر، ط

 . الكامل يف ضعفاء الرجال، عبد اهللا بن حممد بن عدي، بريوت، دار صادر .١٣٩

، بـريوت، املكتـب   ٣ك الشـيباين، ط كتاب السنّة، أبو بكر عمرو بن أيب عاصم الضـحا  .١٤٠
 . ه١٤١٣اإلسالمي، 

مؤسسة املعارف اإلسـالمية،  ، قم، ١أبو جعفر حممد بن احلسن الطوسي، طكتاب الغيبة،  .١٤١
  . ه١٤١١

 .  ه١٤١٤كتاب الفنت، نعيم بن محاد املروزي، بريوت، دار الفكر،  .١٤٢

احللـيب الشـافعي    عمن رمي بوضع احلديث، إبراهيم بن حممد بن خليل الكشف احلثيث .١٤٣
 . ه١٤٠٧، مكتبة النهضة العربية ـعامل الكتب ، ١، طابن العجميسبط 

، بـريوت، دار  ٢كشف اخلفاء ومزيل اإللباس، إمساعيل بن حممد العجلوين اجلراحي، ط .١٤٤
 . ه١٤٠٨الكتب العلمية، 

 .واءدار األضكشف الغمة يف معرفة األئمة، أبو احلسن علي بن عيسى األربلي، بريوت،  .١٤٥

كفاية األثر يف النص على األئمة االثين عشر، أبو القاسم علي بن حممد اخلـزاز القمـي،    .١٤٦
 . ه١٤٠١، انتشارات بيدار

كفاية الطالب يف مناقب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، حممـد بـن يوسـف الكنجـي      .١٤٧
 . الشافعي، مطبعة الغري
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، بريوت، ١بن ثابت اخلطيب البغدادي، ط ، أبو بكر أمحد بن عليالكفاية يف علم الرواية .١٤٨
 . ه١٤٠٥ ،دار الكتاب العريب

، قـم،  )الصـدوق (كمال الدين ومتام النعمة، حممد بن علي بن احلسني بن بابويـه القمـي    .١٤٩
 . ه١٤٠٥مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني، 

حسام الدين املتقـي اهلنـدي،   كرت العمال يف سنن األقوال واألفعال، عالء الدين علي بن  .١٥٠
  . ه١٤٠٩، سة الرسالةمؤسبريوت، 

  .مكتبة الصدرالكىن واأللقاب، شيخ عباس القمي، طهران،  .١٥١
  . ه١٤٠٥أدب حوزة، ، )ابن منظور(أبو الفضل مجال الدين بن مكرم لسان العرب،  .١٥٢
وت، ، بـري ٢العسقالين، ط بن حجر الفضل أمحد بن علي وشهاب الدين أبلسان امليزان،  .١٥٣

 . ه١٣٩٠مؤسسة األعلمي، 

 .سة البعثةمؤس ،ةقسم الدراسات اإلسالميحملات، لطف اهللا الصايف،  .١٥٤

مكتبـة آيـة اهللا العظمـى    علي بن حممد العلوي العمري، قم،  ادي يف أنساب الطالبني، .١٥٥
ةاملرعشي النجفي العام .  

، بـريوت،  ١ط جممع البيان يف تفسري القرآن، أبو علـي فضـل بـن احلسـن الطربسـي،      .١٥٦
ه١٤١٥، سة األعلمي للمطبوعاتمؤس .  

 . مؤسسة إمساعيليانزكي الدين عناية اهللا بن مشرف الدين القهبائي، قم، جممع الرجال،  .١٥٧

جممع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أيب بكـر اهليثمـي، بـريوت، دار الكتـب      .١٥٨
  . ه١٤٠٨العلمية، 

، مكتبـة ابـن   ٢، ط)ابن تيمية(د بن عبد احلليم احلراين جمموع الفتاوى، أبو العباس أمح .١٥٩
  .تيمية

 .احمللّى، أبو حممد أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري، بريوت، دار الفكر .١٦٠

خمتصر بصائر الدرجات، احلسن بن سليم احللّي، النجف األشـرف، املطبعـة احليدريـة،     .١٦١
 . ه١٣٧٠
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الفداء إمساعيل بـن علـي بـن حممـود،      ، أبو)تأريخ أيب الفداء(املختصر يف أخبار البشر  .١٦٢
 .القاهرة، مكتبة املتنيب

  . ه١٤٠٢، ٢عبد احلسني شرف الدين املوسوي، ط، املراجعات .١٦٣
 .مرقاة املفاتيح، علي بن سلطان حممد القاري، بريوت، دار الفكر .١٦٤

، ١مستدرك الوسائل ومستنبط الوسائل، حسني بن حممـد تقـي النـوري الطربسـي، ط     .١٦٥
 . ه١٤٠٨إلحياء التراث،  :آل البيت بريوت، مؤسسة

  .املستدرك على الصحيحني، حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري، بريوت، دار املعرفة .١٦٦
  . ه١٤١٢، دار املأمون للتراث، ١مسند أيب يعلى، أبو يعلى املوصلي، ط .١٦٧
  .دار احلديثأبو عبد اهللا أمحد بن حنبل الشيباين، القاهرة،  مسند أمحد بن حنبل .١٦٨
  .البغوي، دار القلم احلسني بن مسعود الشافعيابيح السنة، مص .١٦٩
، بريوت، دار الفكـر،  ١املصنف يف األحاديث واآلثار، عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة، ط  .١٧٠

  . ه١٤٠٩
مطالب السؤول يف مناقب آل الرسول، كمال الـدين حممـد بـن طلحـة الشـافعي، قـم،        .١٧١

  . ه١٤٢٠م القرى، أُمؤسسة 
العودة يف عبد اهللا بن سـبأ ودوره يف الفتنـة الكـربى، حسـن بـن فرحـان       مع الدكتور  .١٧٢

 .املالكي، مركز الدراسات التارخيية

  . ه١٤١٥املعجم األوسط، أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، القاهره، دار احلرمني،  .١٧٣
 .ةدار الكتب العلمياملعجم الصغري، أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، بريوت،  .١٧٤

، دار إحيـاء التـراث العـريب،    ٢املعجم الكبري، أبو القاسم سليمان بن أمحد الطـرباين، ط  .١٧٥
 . ه١٤٠٤

 . ه١٤١٣، ٥معجم رجال احلديث، أبو القاسم بن علي أكرب املوسوي اخلوئي، ط .١٧٦

دار ، بـريوت،  ١طالذهيب،  أمحدحممد بن مشس الدين أبو عبد اهللا معجم شيوخ الذهيب،  .١٧٧
ه١٤١٣ ،ةالكتب العلمي .  
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  .لكترونيةمعراج اُألصول يف معرفة آل الرسول، الزرندي الشافعي، مكتبة أهل البيت اإل .١٧٨
  . عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي بن قدامة، بريوت، دار الكتاب العريب، املغين .١٧٩
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