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احلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل على حممد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليما
تقديم ..
لعل من نافلة القول أن ننوه إىل أمهية هذا الكتاب الذي يضم جوابني لسليل العرتة الطاهرة
السيد أمحد احلسن  ،والتأكيد على رزانة ما حيتويه من علم يتفجر اهلدى من جوانبه ويفيض
النور من مشاربه ،فهو أثر من آثار الكرام ورشحة من حبور أئمة األنام الذين ال يصدر عنهم إال
ما ححيىي به الناس ويزيل عنهم االلتباس ،ولكن من باب (وأما بنعمة ربك فحدث) وحرصا على
هداية طاليب احلق وتنبيها للغافلني ،وإال فالشمس ال تنفك ناصعة وإن مسجت حماسنها بعني
األرمد ،كما يقول الشاعر.
املقدسة صدورا وداللة بأجوبة
تكلم السيد أمحد احلسن  عن وصية النيب حممد
خمتصرة األلفاظ زاخرة بالرباهني القاطعة واألنوار الساطعة اليت تنري درب املؤمنني وتعمي احلاسدين
َّ ِ
ِِ ِ
ين
ت ُس حورةٌ فح ِمْنـ ُهم َّمن يحـ ُق ُ
احلاقدين ،قال تعاىل ﴿ :حوإِ حذا حما أُن ِزلح ْ
ول أحيُّ ُك ْم حز حادتْهُ حهـذه إميحانا فحأ َّحما الذ ح
َّ ِ
ِِ
ِ
ِ
ض فحـحز حادتْـ ُه ْم ِر ْجسا إِ حىل ِر ْج ِس ِه ْم
ين ِِف قُـلُوِبم َّمحر ٌ
حآمنُواْ فحـحز حادتْـ ُه ْم إميحانا حوُه ْم يح ْستحْبش ُرو حن * حوأ َّحما الذ ح
حوحماتُواْ حوُه ْم حكافُِرو حن﴾( ).
فما عساي أن أتكلم أو أكتب أمام هذا الصرح الشامخ املستغين عن غريه مع احتياج اجلميع
ِ
ب يل أن أتكلم ِف احلواشي
اليه ،وما عسى أن تنفع الظلمة أمام الشمس الساطعة  ..ولذلك ُكت ح
وِف األمور اليت ال تفتقر هلا الوصية املقدسة ،لسد أفواه املتشدقني ِبا جهال وعنادا ،أال وهي
مسألة صحة سند الوصية ،فأقول:
الثابت عند القوم إن اثبات سند رواية ما ال يعين اثبات قطعية صدورها بل غاية ما يفيده
السند الصحيح هو ظنية الصدور املعمول ِبا ِف الفقه دون العقائد ،بل أحيانا رغم صحة السند
 .التوبة. 21 – 21 :
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يُرتك العمل باخلرب لنكارة متنه أو شذوذه  ..إذن ،فمسألة صحة السند ليست أمرا جوهريا ِف
العقائد ألن العقائد يشرتط فيها العلم أي القطع واجلزم ،وهذا ال حيصل من صحة السند كما
تقدم ،بل حيصل القطع واجلزم بطريقني رئيسيني مها (التواتر) و (قرائن الصحة) ،والتواتر ينقسم إىل
قسمني؛ تواتر لفظي ،وتواتر معنوي؛ وكالمها يفيد القطع واجلزم بلفظ اخلرب أو معناه.
ؤمن لنا
فلو أردنا أن نبحث عن صحة صدور رواية عقائدية ينبغي أن نبحث عن احلجة اليت تُ ِّ
االعتماد عليها والعمل ِبا ِف االعتقاد ،أما الطريق الذي ال يفيد سوى الظن – صحة السند –
فال ريادة له هنا ،ألنه ال يفي بالغرض مبجرده ،إذن األمر حمصور ِف الطرق اليت تفيد اجلزم والقطع
وهي التواتر وقرائن الصحة.
ورواية الوصية موضوعها عقائدي كما ال خيفى ،وبذلك البد أن نسلك الطرق اليت تثبت ِبا
العقائد ال الطرق القاصرة عن إثبات ذلك ،بل اللجوء إىل الطرق القاصرة عن إفادة القطع يعترب
تطويال بال طائل وجمانبة للموضوعية العلمية ،ورواية الوصية متواترة معىن وحمفوفة بعدة قرائن تفيد
قطعية صدورها عن النيب حممد  ،وبعبارة أخرى :قد اجتمع ِف الوصية كال طريقي إثبات
القطع واجلزم ومها التواتر وقرائن الصحة ،وبذلك فالوصية ال تفتقر اىل صحة السند ،بل بعد
حصول القطع ال ينبغي البحث عن الظن ،بل البحث عن الظن عندئذ ال يعدو اجلهل
والتعسف ،وتفصيل تواتر الوصية معىن واحتفافها بالقرائن ال يسعه هذا االختصار ومن شاء ذلك
فلرياجع كتاب (الوصية والوصي أمحد احلسن) و (دفاعا عن الوصية) و (انتصارا للوصية) و
(األربعون حديثا ِف املهديني وذرية القائم).
واألمر املهم اآلخر هو أن موضوع تقسيم األخبار باعتبار صفات الرواة إىل (صحيح وحسن
وموثق وضعيف) هو (خرب اآلحاد اجملرد عن القرينة) ،أي إن اخلرب املتواتر أو احملفوف بالقرينة ال
يدخل ِف هذا التقسيم الرباعي ،ألن اخلرب احملفوف أخذ قطعية صدوره من القرينة ال من السند،
وكذلك اخلرب املتواتر أخذ قطعية صدوره من كثرة رواته ال من السند ،وألن ما يفيده التواتر والقرائن
أقوى مما يفيده السند الصحيح ،وما يفيده صحة السند حاصل من التواتر والقرائن وزيادة.
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قال احلر العاملي "رمحه اهلل"( :أهنم  -األصوليون – اتفقوا على إن مورد التقسيم هو خرب
الواحد اخلايل عن القرينة وقد عرفت إن أخبار كتبنا املشهورة حمفوفة بالقرائن.) ( )...
وقال الشيخ الطوسي "رمحه اهلل" ...( :ألنه إن كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان
االعتبار بالقرينة ،وكان ذلك موجبا للعلم .)2( )...
فبعد أن أثبتنا وِف كتب عديدة تواتر مضمون الوصية واقرتاهنا بقرائن الصحة ،نعلم أن الذين
يطالبون بصحة سند الوصية املقدسة إمنا هم بني جاهل ومتجاهل خمادع ،فاجلاهل جيب عليه أن
يعرف حدَّه ويتعلم قبل أن يتكلم ،واملتجاهل املخادع يحعلم ويحعرف ما قدمته آنفا ولكنه حاقد
حاسد يفتقر إىل شرف اخلصومة ،وما على الناس إال االحتجاج عليه وسؤاله عما مسطر ِف كتب
دراية احلديث اليت يلتزم ِبا ،مما يقره املتقدمون واملتأخرون واملعاصرون من أهل هذا الفن.
فاخلرب ينقسم ابتداء اىل قطعي الصدور وظين الصدور ،وقطعي الصدور ينقسم إىل اخلرب املتواتر
واخلرب املقرون ،وكال القسمني يفيد القطع وال حيتاج إىل النظر اىل سنده ،وظين الصدور ينقسم
باعتبار أحوال رواته إىل األقسام األربعة املتقدم ذكرها ،فالبحث عن أحوال وصفات رجال السند
مقرر ِف علم الدراية.
يكون ِف اخلرب الظين الصدور ال ِف اخلرب القطعي الصدور ،كما هو َّ
مبيزان معني ،البد أن يكون هذا امليزان نابعا من
وأهل بيته
مث إن حماكمة سنة النيب
صاحب الشرع نفسه ،ال من األهواء واآلراء املتناقضة واملتعارضة واليت كثر اخلطأ والوهم فيها
بصورة منفرة ،فالدين الكامل ال يكون كامال إن كان مفتقرا إىل ناقصي العقول ليضعوا له قانونا
ومنهجا لقبول ورفض األحاديث ،فتجد بعضهم يعتمد منهجا معينا يصحح فيه مئات أو آالف
فيضعف هذه األحاديث أو يرتكها ،وجتد بعض
األحاديث ،والبعض اآلخر خيالف ذلك املنهج ِّ
علماء الرجال يوثقون جمموعة رواة فيعتمدون على ما يروونه من عقيدة وفقه وأخالق وسرية،
ويأيت آخرون ليخالفوهم ِف ذلك فيضعفون هؤالء الرواة وبالتايل يرفضون تلك الروايات مبا حتتويه
 .خامتة الوسائل :ص. 02
 .2قواعد احلديث :ص.22
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من عقائد وفقه ...اخل ،وهكذا يبقى الدين وصاحب الدين حمكوما بغريه ينظر اىل تراثه هنبا بني
آراء وأهواء علماء الرجال واختالفهم !
فمن يطلع على األُصول الرجالية جيد االختالف حىت بني النجاشي والشيخ الطوسي فأحدهم
يوثق بعض الرجال واآلخر يضعفهم أنفسهم ،بل جتد التناقض حاصال بني أقوال الرجل الواحد
من علماء الرجال حيث يوثق رجال ِف أحد كتبه ويضعفه ِف كتاب آخر ،وجتد القميني مثال
وما شابه ذلك ،ويردون
يضعفون كل من يشتهر بنقل ما خيالف اعتقادهم من منزلة األئمة
أخبار هؤالء الرواة واليت تصل إىل اآلالف ،مث يتضح ملن تأخر عنهم خطأ القميني ِف هذا املنهج
وأن هؤالء الرواة ثقات وجيب االعتماد على رواياهتم ،وهكذا تبقى الروايات ِف مهب اآلراء
واألهواء تارة تُرد اآلالف منها وتارة تُقبل ،قال تعاىل﴿ :ولحو حكا حن ِمن ِع ِ
ند حغ ِْري الل ِه لححو حج ُدواْ فِ ِيه
ْ
حْ
اختِالحفا حكثِريا﴾( ).
ْ
؟! فعمدة األصول الرجالية
مث أين هي األُصول الرجالية اليت حناكم ِبا تراث آل حممد
ثالثة :فهرست النجاشي وفهرست الطوسي وكالمها مصنفان لذكر املؤلفني واملصنفني من الرواة
وليس لذكر كل الرواة ،والثالث رجال الطوسي وهو كتاب طبقات ومل يتعرض للجرح والتعديل إال
نادرا ،ومل تتعرض هذه األصول الرجالية إال لعدد قليل جدا من الرواة الذين جتاوز عددهم ِف
املستدركات الرجالية املعاصرة اخلمسة عشر ألفا حسب ترقيم معجم رجال احلديث للسيد اخلوئي
رتجم هلم جرحا أو تعديال ِف مجيع األُصول
ومستدركات علم رجال احلديث للشيخ النمازي ،واملُ ح
الرجالية ال يبلغ األلف ! ومن شاء التفصيل باملصادر واألرقام فلرياجع كتاب (انتصارا للوصية).
إذنِ ،ف احلقيقة ال توجد أُصول للجرح والتعديل معتد ِبا لكي حناكم ِبا مجيع الرواة حبيث
من مل تذكره تلك األصول نعتربه ضعيفا أو جمهوال ،وحىت ما تضمنته كتب الطوسي والنجاشي من
جرح أو تعديل إما أن يكون اجتهادا أو نقال؛ واالجتهاد ال يعتمد عليه مبجرده وال حيتج به،
والنقل يفتقر إىل السند مث وثاقة رجال السند ،وكل ما ِف كتب الطوسي والنجاشي الرجالية ال
سند له إال نوادر ،وبذلك يكون علم الرجال بال رجال ،فال يستأهل البحث.
 .النساء.22 :
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ورغم كل ما تقدم فقد تنزلنا جدال وأثبتنا اعتبار سند الوصية من خالل علم الرجال املزعوم،
ويكفينا شهادة املريزا النوري باعتبار سند الوصية ِف كتابه النجم الثاقب ،حيث قال( :روى
الشيخ الطوسي بسند معترب عن اإلمام الصادق  خربا ذكرت فيه بعض وصايا رسول اهلل
ألمري املؤمنني ِ ف الليلة اليت كانت فيها وفاته ،ومن فقراهتا إنه قال" :فإذا حضرته الوفاة
( )
مفصل
فليسلمها إىل ابنه أول املقربني ...إىل آخره")  .وتفصيل ذكر توثيق ومدح رواة الوصية َّ
ِف كتاب (انتصارا للوصية) ،فمن أحب التفصيل فلرياجع هناك.
لتواتر معناها والحتفافها بعدة
والنتيجة أن رواية الوصية قطعية الصدور عن النيب حممد
،
وألهل بيته األطهار
السنة املطهرة للنيب حممد
قرائن أمهها موافقتها للقرآن الكرمي و ُّ
.
وبذلك فهي مستغنية عن تزكية علم الرجال بتزكية اهلل ورسوله واألئمة األطهار
واحلمد هلل رب العاملني.
الشيخ ناظم العقيلي
الرابع من ذي احلجة املبارك  3411هـ

 .النجم الثاقب :ج 2ص .1

واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليما
هذا الكتاب ..
املقدسة ،بل جترأ بعض أدعياء العلم
كثر لغط البعض ِف زماننا هذا على وصية رسول اهلل
منهم ليطلق عليها أوصافا يندى هلا جبني الغيور على سيد اخللق ودين اهلل ،كل هذا حيصل ِف
بعد ابتداء دعوهتم اإلهلية الكربى اليوم واحتجاج ابنهم مياين آل حممد ِبا،
حمضر آل حممد
ِف أول زمان اإلسالم ِف
وهو ما يذكرنا باللغط وقلة األدب الذي مارسه البعض ِف حمضره
رزية اخلميس سيئة الصيت.
وغرض الفاعلني ِف كال املوقفني واحد ،وهو التشويش على الناس ومحلهم على االستخفاف
بدليل األوصياء ،وبالتايل حتقيق غرضهم الشيطاين ِف إبعاد اخللق عن دين اهلل احلق واتباع آل
 .فإذا كان قصد أولئك من التهريج الذي افتعلوه هو صد الناس عن والية وطاعة أول
حممد
االئمة االثين عشر؛ اإلمام علي  ،فان غرض املهرجني اليوم هو إبعادهم عن والية وطاعة
أول املهديني االثين عشر؛ اإلمام أمحد  .ليستمر بعد هذا مسلسل اخلطف واالرهتان ألمة
منهم باخلصوص ،من قبل فقهاء السوء وأبواقهم ،تلبية
عموما وأتباع أهل البيت
حممد
وال هو منهم ،بل هم
ألهوائهم وشهواهتم ،وطمعا ِف دنيا قذرة .ولذا فهم ليسوا من حممد
نتج اهلرج ،قال ..( :وكيف هتلك أمة أنا أوهلا واثنا عشر من بعدي من السعداء وأويل األلباب،
واملسيح عيسى بن مرمي آخرها ،ولكن يهلك بني ذلك نتج اهلرج ليسوا مين ولست منهم) ( ).
(يهلك بني ذلك) :أي بني وقت األئمة االثين عشر ،وحتديدا بعد غيبة اإلمام الثاين عشر
وبني ابتداء املسيح بدعوته ِف آخر الزمان ،واليت تتحقق بإرسال االمام املهدي  لوصيه
ورسوله وميانيه إىل الناس وابتداء الدعوة االهلية الكربى( ،نتج اهلرج) :أي هرج علماء الضالل.

 .اخلصال للصدوق :ص.114
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وأكيد أن من عالئم هالك االنسان واتصافه بأنه نتاج للهرج ،أنك تراه يدعي االنتساب إىل
مث ِف نفس الوقت يتجرأ على وصيته املقدسة (وهي ذخره ورميته اليت ال ختطئ
حممد وآله
صاحبها) ويصفها بأهنا كالم عجائز أو فاسدة أو متهالكة  .....اخل ،من كلمات يهتز هلا عرش
اهلل تعاىل لشدة قبحها .واحلال ،أن الوصية متواترة معىن وحمفوفة بعشرات القرائن القرآنية منها
والروائية وحىت العقلية ،كما يتضح ذلك ملن يطالع هذا السفر الكرمي.
والضالل ،فإنه ذاته مصري هؤالء إن مل يتوبوا؛
وإذا كان مصري أُولئك الطرد من قبل النيب
ذلك أن طالب اهلداية والنجاة ال سبيل له إال التمسك مبا جعله النيب عاصما لألمة من الضالل
وأنصاره قد
أبدا ،وألن للوصية املقدسة خطر عظيم عند اهلل وخلفائه فإن مياين آل حممد
بينوا ِف عدة كتب الوصية وخطرها وقرائنها وكيفية االحتجاج ِبا ،كما أجابوا عن االشكاالت اليت
ضم املوقع الرمسي للدعوة اليمانية املباركة تلك االصدارات.
اُثريت ضدها ،وقد َّ
يضم بني دفتيه جوابني لإلمام أمحد احلسن
وبني يدي اجلميع هذا السفر املبارك أيضا ،والذي ُّ
فيما يتعلق بالوصية املقدسة ،ومها كغريمها من أجوبته الشريفة انطويا على احلق الواضح والصريح
والذي ليس بوسع مؤمن التنكر له إال باخلروج من ربقة املؤمنني والعياذ باهلل.
وكان يل تعليق خمتصر على بعض املوارد رغبة ِف نفع طالب احلق واهلدى ،وتأكيدا لتلك
ت
الرغبة وقطعا لبعض األعذار الواهية لدى البعض وضعت ثالث مالحق ِف آخر الكتاب ضم ْ
بعض الروايات اليت تؤكد كتابة الوصية من جهة ،وتواتر مضموهنا الشريف ِف اإلشارة إىل املهديني
األوصياء وأوهلم بالذات صلوات اهلل عليهم أمجعني ،من جهة أخرى.
هذا ،ورجائي من الرب الكرمي العفو واملغفرة ،ومن صاحب الوصية املقدسة القبول والرمحة،
ومن ابنه أمحد املظلوم الدعاء والشفاعة لعبد أسرف ِف حق ربه وأوليائه الشيء الكثري.
واحلمد هلل رب العاملني.
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السؤال:
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
صل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليما كثريا.
اللهم ِّ
شاءُ لَ َج َعلْنَا ِمن ُكم َّم ََلئِ َكةً فِي ْاْل َْر ِ
ض يَ ْخلُ ُفو َن﴾ ،ما معىن هذا اآلية ،وهل هلا عالقة
﴿ َولَ ْو نَ َ

بأصحاب املهدي  أو املهديني ؟
اجلواب:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليما كثريا.
ك ِم ْنهُ ي ِ
ص ُّدو َن َ وقَالُوا أَآلِ َهتُ نَا َخ ْي ٌر أ َْم ُه َو َما
ب ابْ ُن َم ْريَ َم َمثََلً إِ َذا قَ ْوُم َ
﴿ َولَ َّما ُ
ض ِر َ
َ
ك إََِّّل ج َدَّلً بل ُهم قَ وٌم َخ ِ
ص ُمو َن  إِ ْن ُه َو إََِّّل َع ْب ٌد أَنْ َع ْمنَا َعلَْي ِه َو َج َعلْنَاهُ َمثََلً لِّبَنِي
ض َربُوهُ لَ َ
َ
َ َْ ْ ْ
ِ
ِ ِ
شاء لَ َج َعلْنَا ِمن ُكم َّم ََلئِ َكةً فِي ْاْل َْر ِ
اع ِة فَ ََل
ْم لِّ َّ
يل َ ولَ ْو نَ َ
لس َ
ض يَ ْخلُ ُفو َن َ وإِنَّهُ لَعل ٌ
إ ْس َرائ َ
صرا ٌ ِ
ِ ِ ِ
ِ
يم﴾ [الزخرف.]4 - 11 :
ط ُّم ْستَق ٌ
تَ ْمتَ ُر َّن ب َها َواتَّبعُون َه َذا َ
قريش والعرب كانوا جيادلون مبغالطة يصيغوهنا على أهنا سؤال يطلبون جوابه من حممد ،
وسؤاهلم يقارن بني ألوهية أصنامهم اليت يدعوهنا وألوهية عيسى اليت يدعيها املسيحيون لعيسى
الذي ينكر عليهم تأليه األصنام أيضا ال يقر بألوهية عيسى
ِ ،ف حني أن املسؤول
 املطلقة ،بل يقول إن عيسى  إنسان وعبد من عباد اهلل وخليفة من خلفاء اهلل ِف
أرضه ،وهلذا وصف اهلل حاهلم بأهنم جمادلون ،حيث إن السؤال مبين على فرض غري صحيح وال
يقره وال يقول به املسؤول ،وهذا األسلوب يستخدمه أئمة الكفر دائما عندما جيدون أن أدلة
الدعوة اإلهلية قد أخذت بأعناقهم فيصيغون سؤاال مبنيا على مغالطة وفرض غري صحيح ال يقره
وال يقول به املسؤول ليشكلون على الدعوة اإلهلية ويطلبون جوابا ملغالطتهم وسؤاهلم اخلاطئ
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واملبين على اخلطأ ،وهؤالء جواِبم يكون ِف بيان أن السؤال مبين على فرض خاطئ ليتضح أهنم
ك إََِّّل ج َدَّلً بل ُهم قَ وٌم َخ ِ
ص ُمو َن﴾.
ض َربُوهُ لَ َ
جمرد جمادلني كما وصفهم القرآنَ ﴿ :ما َ
َ َْ ْ ْ
شاء لَ َج َعلْنَا ِمن ُكم َّم ََلئِ َك ًة فِي ْاْل َْر ِ
ض
ومن مث انتقل النص اإلهلي إىل القولَ ﴿ :ولَ ْو نَ َ
يَ ْخلُ ُفو َن﴾ :أي لو نشاء جلعلنا منكم خلفاء  -كاملالئكة معصومني أنقياء أطهار  -خيلفون اهلل
بعد انتقاله إىل املأل األعلى ،وخيلف بعضهم
سبحانه وتعاىل بعد حممد  ،وخيلفون حممدا
بعضا ،كما أنه سبحانه جعل قبل هذا عيسى  عبد اهلل خليفة هلل ِف أرضه ،فاهلل سبحانه
وتعاىل قال عن عيسى َ ﴿ :و َج َعلْنَاهُ﴾ ،مث قال﴿ :لَ َج َعلْنَا ِمن ُكم﴾ واجلعل فيهما واحد،
ِ
ِّ ِ ِ ِ
ِ
ِ
شاء لَ َج َعلْنَا ِمن ُكم ﴾....
يل َ ولَ ْو نَ َ
﴿إ ْن ُه َو إ ََّّل َع ْب ٌد أَنْ َع ْمنَا َعلَْيه َو َج َعلْنَاهُ َمثََلً لبَني إ ْس َرائ َ
أي جعل عيسى  مثاال وقدوة وقائدا يقتدي به بنو إسرائيل ويتبعونه ،ولو شاء اهلل جلعل
منكم خلفاء ِف هذه األمة تقتدون ِبم وتتعلمون منهم وتتخذوهنم مثاال حيتذى به كما جعل اهلل
ِّ ِ ِ ِ
يل﴾.
عيسى َ ﴿ مثََلً لبَني إ ْس َرائ َ
وحقيقة أن العجب ال ينقضي ممن يسمون أنفسهم مفسري القرآن ،ويقولون إن املراد هنا هو
"بدال منكم" ( ) ،فلو كان ميكن أن تقلب املعاين ِبذه الصورة القبيحة بإضافة ألفاظ تغري معىن
الكالم متاما حبيث يقلب النفي إجيابا واإلجياب نفيا ،ملا بقي للكالم معىن ،فكيف لعاقل أن يقول
إن معىن (منكم) هو (بدال منكم) ،هذا كمن يقول إن معىن (نعم) هو (ال) ،ومعىن (ال) هو
 .هذه بعض أقوال املفسرين:
من الشيعة:
الطربسي([ :ولو نشاء جلعلنا منكم) أي بدال منكم معاشر بين آدم (مالئكة ِف األرض خيلفون) بين آدم أي يكونون خلفاء
منهم .واملعىن :لو نشاء أهلكناكم ،وجعلنا املالئكة بدلكم سكان األرض ،يعمروهنا ،ويعبدون اهلل] جممع البيان :ج 9ص.90
مكارم الشريازي[ :ولئال يتومهوا أن اهلل سبحانه حمتاج لعبوديتهم ،وأنه يصر عليها ،فإنه تعاىل يقول ِف اآلية التالية" :ولو نشاء
جلعلنا منكم مالئكة ِف األرض خيلفون" مالئكة ختضع ألوامر اهلل ،وال تعرف عمال إال طاعته وعبادته] األمثل :ج 4ص .2
ومن السنة:
الطربي ...[ :عن جماهد ،قوله :جلعلنا منكم مالئكة ِف األرض خيلفون قال :يعمرون األرض بدال منكم] جامع البيان :ج21
ص. 1

ابن كثري[ :وقوله عز وجل "ولو نشاء جلعلنا منكم" أي بدلكم "مالئكة ِف األرض خيلفون"]

تفسري ابن كثري :ج 1ص. 12
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(نعم) ؟!!! ِف حني أن َّ
عد فرد من اجلن أو اإلنس بأنه من املالئكة لسبب ،كمشاِبتهم ِف
الطاعة أو نقاء وطهارة باطنه أو الرتقائه معهم ِف السماوات ،قد ذكر ِف القرآن ،فاهلل قد َّ
عد
إبليس من املالئكة ألنه كان قبل أن يعصي وحبسب ارتقائه ِف السماوات ُحيسب من املالئكة:
َِّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يس أَبَى﴾
﴿ َوإِ ْذ قُلْنَا لل َْم ََلئِ َكة ْ
اس ُج ُدوا ِل َد َم فَ َ
س َج ُدوا إَّل إبْل َ

[طه.] 4 :

ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ين﴾
اس ُج ُدواْ َ
يس أَبَى َو ْ
﴿ َوإِ ْذ قُلْنَا لل َْمَلَئِ َكة ْ
استَ ْكبَ َر َوَكا َن م َن الْ َكاف ِر َ
ِلد َم فَ َ
س َج ُدواْ إَّلَّ إبْل َ

[البقرة.]21 :

ال
واجلعل ِف اآليات املتقدمة هو نفسه اجلعل األول آلدم  خليفة اهلل ِف أرضه ﴿ َوإِ ْذ قَ َ
ك لِلْمَلَئِ َك ِة إِنِّي ج ِ
اع ٌل فِي اْل َْر ِ
ِّماء
ض َخلِي َفةً قَالُواْ أَتَ ْج َع ُل فِ َيها َمن يُ ْف ِس ُد فِ َيها َويَ ْس ِف ُ
ك الد َ
َ
َربُّ َ َ
ِ ِ
ال إِنِّي أَ ْعلَ ُم َما َّلَ تَ ْعلَ ُمو َن﴾ [البقرة ،]20 :وهو نفسه جعل
ك قَ َ
ِّس لَ َ
سبِّ ُح ب َح ْمد َك َونُ َقد ُ
َونَ ْح ُن نُ َ
اح ُكم بَ ْي َن الن ِ
اك َخلِي َفةً فِي ْاْل َْر ِ
َّاس
ود إِنَّا َج َعلْنَ َ
اهلل لداود  خليفة ِف األرض ﴿يَا َد ُاو ُ
ض فَ ْ
ضلُّو َن َعن سبِ ِ ِ
يل اللَّ ِه إِ َّن الَّ ِذين ي ِ
بِالْح ِّق وََّل تَ تَّبِ ِع ال َْهوى فَ ي ِ
ك َعن َسبِ ِ
اب
ضلَّ َ
يل اللَّه لَ ُه ْم َع َذ ٌ
َ ُ
َ
َ َ
َ َ
ِ
ِ ِ
ْحس ِ
اب﴾ [ص.]24 :
سوا يَ ْوَم ال َ
َشدي ٌد ب َما نَ ُ
فلو رتبنا اآليات وقرأناها بالتوايل سنجد أن القرآن ينص بوضوح على أن أمر االستخالف بدأ
ك لِلْمَلَئِ َك ِة إِنِّي ج ِ
اع ٌل فِي اْل َْر ِ
ض
بآدم  وهو مستمر بعد حممد
﴿َ ....وإِ ْذ قَ َ
َ
ال َربُّ َ َ
اح ُكم بَ ْي َن الن ِ
اك َخلِي َفةً فِي ْاْل َْر ِ
ْح ِّق  ........إِ ْن
ود إِنَّا َج َعلْنَ َ
َخلِي َفةً  ......يَا َد ُاو ُ
ض فَ ْ
َّاس بِال َ
ِ
ِّ ِ ِ ِ
ِ
شاء لَ َج َعلْنَا ِمن ُكم َّم ََلئِ َكةً
يل َ .......ولَ ْو نَ َ
ُه َو إ ََّّل َع ْب ٌد أَنْ َع ْمنَا َعلَْيه َو َج َعلْنَاهُ َمثََلً لبَني إ ْس َرائ َ
فِي ْاْل َْر ِ
ض يَ ْخلُ ُفو َن﴾.
وقد شاء سبحانه وتعاىل وفعل ما أراد وجعل مالئكة ِف األرض خيلفون بعد حممد
األئمة واملهديون ( ).
أنه جعل عيسى سابقا قبل حممد  ،وهؤالء هم آل حممد

كما

ِ
ِِ
ِ
 .روى الكليين .. - 2[ :عن أِحِب ب ِ
ال لحه
ول اللَّه
ني  فحـ حق ح
ال :بـحْيـنحا حر ُس ُ
صري قح ح
ات يـح ْوم حجالسا إِ ْذ أحقْـبح حل أحمريُ الْ ُم ْؤمن ح
حذ ح
حْ ح
 :إِ َّن فِيك شبها ِمن عِيسى اب ِن مرمي ولحوحال أح ْن تحـ ُق ح ِ
ِ ِ
يك طحوائِ ِ
ِ
يسى ابْ ِن
ول اللَّه
حر ُس ُ
ول ف ح ح ُ
ف م ْن أ َُّم ِيت حما قحالحت الن ح
ح ح ح ْ ح ْ ح ْ حح ْ
َّص حارى ِف ع ح
ِ
مرمي لحُق ْل ِ
ِ
َّاس إَِّال أحخ ُذوا التـُّراب ِمن حْحت ِ
ضب األ ْحعرابِيَّ ِ
يك قحـ ْوال حال متحُُّر ِمبحأل ِم حن الن ِ
ان
ك الْبحـحرحكةح ،قح ح
ك يـحْلتح ِم ُسو حن بِ حذل ح
ت قح حد حمْي ح
تف ح
ح ْ حح ُ
ح
ح ح ْ
ال :فحـغح ح ح
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هلذا ( ) أمت سبحانه بقوله﴿ :وإِنَّهُ لَ ِ
اع ِة فَ ََل تَمتَ ر َّن بِ َها واتَّبِع ِ
ون َه َذا ِ
ْم لِّ
ط
لس
ل
ع
ص َرا ٌ
َّ
َ
َ ُ
ْ
ٌ
َ
ُ
ِ
يم﴾ :أي إن هذا اجلعل اإلهلي ﴿لَ َج َعلْنَا ِمن ُكم﴾  -والذي نقل بنص وصية حممد
ُّم ْستَق ٌ
(ِ )2
لم يعرف به دين اهلل احلق إىل يوم القيامة ،أي كما وصفه رسول اهلل
الوحيدة ليلة وفاته  -ع ٌ
ِ
اع ِة﴾( ،)2واهلل يقول هو كذلك فال
ْم لِّ َّ
لس َ
بأنه كتاب عاصم من الضالل أبدا ﴿ َوإِنَّهُ لَعل ٌ
تشكوا بأنه عاصم لكم من االحنراف والضالل عند ساعة القيامة الصغرى وظهور من حيتج ِبذا
صح أن يوصف النص بأنه عاصم من الضالل
النص ،فمن حيتج ِبذا النص فهو صاحبه وإال ملا َّ

َِّ ِ
ض ِر ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يسى ابْ حن حم ْرحميح فحأحنْـحزحل اللَّه حعلحى نحبِيِّه
والْ ُمغ حريةُ بْ ُن ُش ْعبحةح وع َّدةٌ م ْن قُـحريْش حم حع ُه ْم فحـ حقالُوا :حما حرض حي أح ْن يح ْ ح
ب البْ ِن حع ِّمه حمثحال إال ع ح
ِ
ال( :ولح َّما ض ِرب ابن مرحمي مثحال إِذا قحـوم ح ِ ِ
ك إَِّال حج حدال بح ْل ُه ْم قحـ ْوٌم
فحـ حق ح
ضحربُوه لح ح
ك مْنه يحصدُّو حن وقالُوا أآهلحتُنا حخْيـٌر أ ْحم ُه حو ما ح
ُْ
ُ ح ْ ُ حْ ح ح
صمو حن إِ ْن هو إَِّال عب ٌد أحنْـعمنا علحيه وجع ْلناه مثحال لِب ِين إِسرائِيل ولحو نحشاء حجلعلْنا ِمْن ُكم) يـع ِين ِمن ب ِين ه ِ
ِ
اشم ( :حمالئِ حكة ِِف
ْ حْ ْ ح ح
حْ ح ْ ح ْ ح ح ح ح ْ ح ْ ُ ح ح
حخ ُ
ُح
ِ ِِ
حن ب ِين ه ِ
ِ
األ ْحر ِ
اشم
ي فحـ حق ح
ض حخيْلُُفو حن) قح ح
ث بْ ُن حع ْمرو الْ ِف ْه ِر ُّ
ب ا ْحلحا ِر ُ
ال( :اللَّ ُه َّم إِ ْن كا حن هذا ُه حو ا ْحلح َّق م ْن عْند حك) أ َّ ح ح
ال :فحـغحض ح
الس ِ
ِ
ِ
ماء أح ِو ائْتِنا بِعذاب أحلِيم) فحأحنْـزحل اللَّه علحيه م حقالحةح ْ ِ
ِ
ِ
ت حه ِذه
جارة ِم حن َّ
احلحا ِرث ونـححزلح ْ
ح
ح
حْ ح
يـحتحـ حو حارثُو حن هحرقْال بـح ْع حد هحرقْل (فحأ ْحمط ْر حعلحْينا ح ح
اآليةُ( :وما كا حن اهلل لِيـع ِّذبـهم وأحنْ ِ
ت
وه ْم يح ْستحـ ْغ ِفُرو حن) ُمثَّ قح ح
ت وإِ َّما حر ححلْ ح
ال لحه :يحا ابْ حن حع ْمرو إِ َّما تـُْب ح
ت في ِه ْم وما كا حن اهلل ُم حع ِّذبـح ُه ْم ُ
ُح حُ ْ ح
ح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
:
َّيب
ت بـحنُو حهاشم مبحكُْرحمة الْ حعحرب والْ حع حجم فحـ حق ح
فحـ حق ح
ال :يحا ُحمح َّم ُد بح ْل حْجت حع ُل ل حسائر قُـحريْش حشْيئا ممَّا ِف يح حديْ ح
ك فحـ حق ْد ذح حهبح ْ
ال لحه النِ ُّ
لحيس ذحلِك إِ حَّ ِ
ك فح حدعا بِر ِ
ِ ِ
ِ
احلحتِه فحـحركِبحـ حها
اىل فحـ حق ح
ك إِ حىل اللَّه تحـبح حارحك وتحـ حع ح
يل ذحل ح
ْ ح ح
ال :يحا ُحمح َّم ُد قحـلِْيب حما يـُتحاب ُع ِين حعلحى التَّـ ْوبحة ولحك ْن أ ْحر حح ُل حعْن ح ح ح
ِ
ِ
امتحه  ]......الكاِف :ج 2ص.11
ص حار بِظح ْه ِر الْ حمدينحة أحتحـْته حجْن حدلحةٌ فحـحر ح
ض حخ ْ
فحـلح َّما ح
ت حه ح
.
 .هذا تعليل لكون املقصود باملالئكة ِف اآلية (ولو نشاء جلعلنا منكم مالئكة) هم آل حممد
 .2سيأيت ذكرها.
 .2إن ارتباط اآلية بآل حممد األوصياء (بل وِف املهدي منهم باخلصوص) أمر أكدته روايات الفريقني؛ [عن زرارة بن أعني،
اع ِة) ،قال :عىن بذلك أمري املؤمنني  .وقال :قال
قال :سألت أبا عبد اهلل  عن قول اهلل عز وجل( :وإِنَّه لحعِْل ٌم لِ َّ
لس ح
 :يا علي ،أنت علم هذه األمة ،فمن اتبعك جنا ،ومن ختلف عنك هلك وهوى] الربهان :ج 1ص.291
رسول اهلل
اعةح أح ْن تحأْتِيحـ ُه ْم بـح ْغتحة) ،قال:
و[عن زرارة بن أعني ،قال :سألت أبا جعفر  عن قول اهلل عز وجل ( :حه ْل يـحْنظُُرو حن إَِّال َّ
الس ح
هي ساعة القائم  تأتيهم بغتة] تأويل اآليات الظاهرة :ج 2ص .11
"وإنه لعلم للساعة" فقال :النجوم أمان ألهل السماء فإذ
وأخرج احلاكم [عن جابر رضي اهلل عنه قال قال :رسول اهلل
أذهبت أتاها ما يوعدون ،وأنا أمان ألصحاِب ما كنت فإذا ذهبت أتاهم ما يوعدون ،وأهل بييت أمان ألميت فإذا ذهب أهل
بييت أتاهم ما يوعدون .صحيح االسناد ومل خيرجاه] املستدرك :ج 2ص.112
وقال املناوي[ :قال مقاتل ِف (وإنه لعلم للساعة) إنه املهدي يكون ِف آخر الزمان] فيض القدير :ج 1ص.222
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ملن متسك به ،فلو مل يكن حمفوظا من اهلل أن يدعيه الكاذبون املبطلون حىت يدعيه صاحبه
لكان وصفه بأنه عاصم من الضالل كذبا وإغراء للمكلفني باتباع الباطل ،وهذا أمر ال يصدر من
العامل الصادق القادر احلكيم املطلق سبحانه.
إذن ،فال تشكوا أهنا ساعة القيامة الصغرى عندما يرفع هذا الكتاب صاحبه ﴿فَ ََل تَ ْمتَ ُر َّن
بِ َها﴾ ،فمن يرفع هذا الكتاب فهو صاحبه ،فإذا كنتم تريدون النجاة من الضالل واالحنراف اتبعوا

بقبول وصيته اليت أوصاها ليلة وفاته واليت فيها العلم الذي يكفيكم للنجاة أبدا ،وفيها
حممدا
علم الساعة ومعرفة احلق عند القيام ،وتشخيص املدعي عندما يرفع هذا الكتاب املوصوف بأنه
عاصم من الضالل (.)2
صرا ٌ ِ
ِ ِ
ِ
يم﴾ أي اتبعوا حممدا
ط ُّم ْستَق ٌ
﴿ َواتَّبعُون َه َذا َ
بعده.

ِف نصه من اهلل على من خيلفونه من

ِ
ب َعلَْي ُك ْم
والوصية كتاب كتبه رسول اهلل
ِف آخر حلظات حياته امتثاال لقوله تعاىلُ ﴿ :كت َ
صيَّةُ لِلْوالِ َدي ِن واْلقْربِين بِالْمعر ِ
ت إِن تَ ر َك َخ ْيراً الْو ِ
وف َح ّقاً َعلَى
َح َد ُك ُم ال َْم ْو ُ
إِ َذا َح َ
ض َر أ َ
َ
َ ْ َ َ َ َ ُْ
َ
ِ
ين﴾ [البقرة ،] 20 :ووصفه بأنه عاصم من الضالل ملن متسك به أبدا ،وأُؤكد ِف آخر
ال ُْمتَّق َ

حلظات حياته؛ ألنه نيب يوحى له فما يقوله ِف آخر حلظات حياته هو خالصة رسالته وما حيفظ
الدين بعده ،فما بالك إذا كان مع شدة مرضه وأوجاع السم اليت كانت تقطع كبده مهتما أشد
االهتمام أن يكتب هذا الكتاب ويصفه بأنه عاصم من الضالل ،فهذا الكتاب من األمهية مبكان
إىل درجة أنه يشفق عليه من كثرة
حبيث إن اهلل سبحانه وتعاىل الذي كان يرحم حممدا
ك الْ ُق ْرآ َن لِتَ ْش َقى﴾ جنده سبحانه
َنزلْنَا َعلَْي َ
العبادة اليت تتعب بدنه فيخاطبه بقوله﴿ :طه َ ما أ َ
 .قيد (حىت يدعيه صاحبه) يوضح أن احلفظ االهلي للنص غايته تتحقق باحتجاج صاحبه به وكشفه له ،وأي ادعاء له بعد
ذلك من قبل غريه يعترب ادعاء سفيه وال قيمة له ،إذ لو كان النص له الهتدى إليه قبل أن يهديه إليه من كشفه ،وسيكون
حاله متاما كحال من يأيت اليوم ويزعم أنه من اكتشف النظرية النسبية ،وأقل ما يقال عنه إنه جمنون وسفيه !!
ِف رواياهتم أن صاحب األمر يعرف باحتجاجه بالوصية[ ،عن احلارث بن املغرية النصري ،قال:
َّ .2بني آل حممد
قلت ألِب عبد اهلل  :مب يعرف صاحب هذا األمر؟ قال :بالسكينة والوقار والعلم والوصية] اخلصال للصدوق :ص.200
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ِف آخر حلظات حياته أن ميلي كتابا
وإشفاقه عليه يكلف حممدا
مع شدة رمحته مبحمد
من آالم السم
ويصفه بأنه عاصم من الضالل على رؤوس األشهاد رغم ما كان يعانيه حممد
الذي كان يسري ِف بدنه ويقطع كبده ( ).
كتاب الوصية بأنه عاصم من
وهذه بعض النصوص اليت وصف فيها الرسول حممد
الضالل وِف آخر حلظات حياته ،ففي يوم اخلميس أراد كتابته لكل األمة وأراد أن يشهد عليه
عامة الناس ولكن منعه مجاعة وطعنوا ِف قواه العقلية وقالوا إنه يهجر (أي يهذي وال يعرف ما
يقول) ( ،)2فطردهم وبقي رسول اهلل بعد يوم اخلميس إىل يوم وفاته االثنني ،فكتب ِف الليلة اليت
كانت فيها وفاته وصيته وأمالها على علي  وشهدها بعض الصحابة الذين كانوا يؤيدون
كتابتها يوم اخلميس:
في كتب السنة:
عن ابن عباس ،قال( :يوم اخلميس وما يوم اخلميس ،اشتد برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وجعه فقال :ائتوين اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا ،فتنازعوا ،وال ينبغي عند نيب نزاع ،فقالوا
ِ
َّيب
ِِف ذ حراع وحكا حن النِ ُّ

ِ
ِ
َّيب
 .روى الكليين ... -2[ :حع ِن ابْ ِن الْ حقد ِ
َّاح حع ْن أِحِب حعْب ِد اللَّه  قح ح
ال :حمسَّت الْيحـ ُهوديَّةُ النِ َّ
ِ
ف ويكْره الْوِرحك لُِقرِِبا ِمن الْمب ِ
ب ِّ
ال] الكاِف :ج 4ص.2 1
ُِحي ُّ
الذ حر ح
اع والْ حكت ح ح ح ح ْ ح ح ح ح
وأخرج البخاري ..[ :عن أنس ابن مالك رضي اهلل عنه ان يهودية أتت النيب صلى اهلل عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها
فجئ ِبا فقيل :أال نقتلها ،قال :ال ،قال :فما زلت أعرفها ِف هلوات رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم] صحيح البخاري :ج2
ص . 1

( :وقبض باملدينة مسموما يوم االثنني لليلتني بقيتا من صفر)

قال الشيخ املفيد عن النيب
احللي ِف املنتهى :ج 2ص.221
 .2قال ابن األثري عن (هجر)[ :أي اختلف كالمه بسبب املرض ،على سبيل االستفهام ،أي هل تغري كالمه واختلط ألجل
ما به من املرض؟ وهذا أحسن ما يقال فيه ،وال جيعل إخبارا ،فيكون إما من الفحش أو اهلذيان .والقائل كان عمر ،وال يظن
به ذلك] النهاية ِف غريب احلديث واألثر :ج 1ص .214وال خيفى أن الكلمة بصورة اإلخبار وردت ِف صحيح مسلم وغريه.
قال عبد الرمحن ابن اجلوزي (ت 191 :ه)[ :اتفق العلماء ِف الذين أراد أن يكتب له رسول اهلل على وجهني؛ أحدمها :أراد
أن ينص على اخلليفة من بعده ،والثاين :أن يكتب كتابا ِف األحكام يرتفع معه اخلالف ،واألول أظهر .وقوله" :حسبكم
كتاب اهلل" :وإمنا خاف عمر أن يكون ما يكتبه ِف حالة غلبة املرض الذي ال يعقل معها القول ولو تيقنوا أنه قاله مع االفاقة
لبادروا إليه] كشف املشكل من حديث الصحيحني :ج 2ص ،2 1حتقيق علي حسني البواب.
املقنعة :ص.114

ومثله العالمة
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ما شأنه ؟ أهجر ،استفهموه ،فذهبوا يردون عليه ،فقال :دعوين فالذي أنا فيه خري مما تدعونين
إليه ،وأوصاهم بثالث قال :أخرجوا املشركني من جزيرة العرب ،وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت
أجيزهم وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها) [صحيح البخاري :ج 1ص.]1 42
عن ابن عباس ،قال( :يوم اخلميس وما يوم اخلميس ،مث جعل تسيل دموعه حىت رؤيت على
خديه كأهنا نظام اللؤلؤ ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم :ائتوين بالكتف والدواة،
أو اللوح والدواة ،أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا ،فقالوا :إن رسول اهلل يهجر) [صحيح مسلم

 -كتاب الوصية].

في كتب الشيعة:
عن سليم بن قيس اهلاليل ،قال( :مسعت سلمان يقول :مسعت عليا  بعد ما قال ذلك
عن الذي
ودفع الكتف :أال نسأل رسول اهلل
الرجل (عمر) ما قال وغضب رسول اهلل
كان أراد أن يكتبه ِف الكتف مما لو كتبه مل يضل أحد ومل خيتلف اثنان [ )......كتاب سليم بن
قيس :ص.]292

عن سليم بن قيس اهلاليل ،قال اإلمام علي  لطلحة( :ألست قد شهدت رسول اهلل
حني دعا بالكتف ليكتب فيها ماال تضل األمة وال ختتلف ،فقال صاحبك ما قال" :إن نيب اهلل
[ ).......كتاب سليم بن قيس :ص .]2
يهجر" فغضب رسول اهلل
عن سليم بن قيس إن عليا  قال لطلحة ِف حديث طويل عند ذكر تفاخر املهاجرين
حني دعانا بالكتف
واألنصار مبناقبهم وفضائلهم( :يا طلحة ،أ ليس قد شهدت رسول اهلل
ليكتب فيها ما ال تضل األمة بعده وال ختتلف فقال صاحبك ما قال إن رسول اهلل يهجر فغضب
وتركها ؟ قال :بلى قد شهدته) [الغيبة للنعماين :ص .]2
رسول اهلل
وِف كتاب الغيبة للطوسي نقل النص الوحيد املروي للكتاب العاصم من الضالل الذي أراد
كتابته كما ثبت ِف أصح كتب السنة البخاري ومسلم ،ومن نقل الوصية عن
رسول اهلل
:
الرسول حممد هم آل حممد
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عن أِب عبد اهلل جعفر بن حممد ،عن أبيه الباقر ،عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين ،عن أبيه
 ِف الليلة اليتاحلسني الزكي الشهيد ،عن أبيه أمري املؤمنني  ،قال( :قال رسول اهلل
كانت فيها وفاته  -لعلي  :يا أبا احلسن ،أحضر صحيفة ودواة .فأمال رسول اهلل
وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع ،فقال :يا علي ،إنه سيكون بعدي إثنا عشر إماما ومن بعدهم
إثنا عشر مهديا ،فأنت يا علي أول االثين عشر إماما ،مساك اهلل تعاىل ِف مسائه :عليا املرتضى،
وأمري املؤمنني ،والصديق األكرب ،والفاروق األعظم ،واملأمون ،واملهدي ،فال تصح هذه األمساء
ألحد غريك .يا علي ،أنت وصيي على أهل بييت حيهم وميتهم ،وعلى نسائي؛ فمن ثبتها لقيتين
غدا ،ومن طلقتها فأنا برئ منها ،مل ترين ومل أرها ِف عرصة القيامة ،وأنت خليفيت على أميت من
بعدي ،فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إىل ابين احلسن الرب الوصول ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها
إىل ابين احلسني الشهيد الزكي املقتول ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه سيد العابدين ذي
الثفنات علي ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد الباقر ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل
ابنه جعفر الصادق ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه موسى الكاظم ،فإذا حضرته الوفاة
فليسلمها إىل ابنه علي الرضا ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد الثقة التقي ،فإذا
حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه علي الناصح ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه احلسن
 .فذلك اثنا
الفاضل ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد املستحفظ من آل حممد
عشر إماما ،مث يكون من بعده اثنا عشر مهديا ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املقربني
(وِف مصادر أول املهديني) ،له ثالثة أسامي :اسم كامسي واسم أِب وهو عبد اهلل وأمحد ،واالسم
الثالث :املهدي ،هو أول املؤمنني) [كتاب الغيبة  -الشيخ الطوسي رمحه اهلل].
ووصف الرسول له بأنه عاصم من الضالل أبدا جيعل من احملال أن يدعيه مبطل ،ومن يقول
إن ادعاءه من املبطلني ممكن فهو يتهم اهلل سبحانه بالعجز عن حفظ كتاب وصفه بأنه عاصم
من الضالل ملن متسك به ،أو يتهم اهلل بالكذب؛ ألنه وصف الكتاب بأنه عاصم من الضالل
أبدا ،ومن مث مل يكن كذلك !! أو يتهم اهلل باجلهل؛ ألنه وصفه بوصف ال ينطبق عليه جاهال
حباله ،وحاشاه سبحانه من هذه األوصاف وتعاىل اهلل عما يقول اجلاهلون علوا كبريا.
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فالبد أن حيفظ العامل القادر الصادق احلكيم املطلق سبحانه النص  -الذي وصفه بأنه عاصم
من الضالل ملن متسك به  -من ادعاء املبطلني له حىت يدعيه صاحبه ويتحقق الغرض منه ،وإال
لكان جاهال أو عاجزا أو كاذبا خمادعا ومغريا للمتمسكني بقوله باتباع الباطل .وحمال أن يكون
اهلل سبحانه جاهال أو عاجزا؛ ألنه عامل وقادر مطلق ،ويستحيل أن يصدر من احلق سبحانه
وتعاىل الكذب؛ ألنه صادق وحكيم ،وال ميكن وصفه بالكذب ،وإال ملا أمكن الركون إىل قوله ِف
شيء والنتقض الدين.
ونص خليفة اهلل ِف أرضه على من بعده مع وصفه بأنه عاصم من الضالل ملن متسك به -
نصا إهليا ( ) -البد أن يكون حمفوظا من اهلل أن يدعيه الكاذبون املبطلون حىت يدعيه صاحبه وإال
فسيكون كذبا وإغراء للمكلفني باتباع الباطل ،وهذا أمر ال يصدر من العامل الصادق القادر
احلكيم املطلق سبحانه.
فلو قال لك إنسان عامل بالغيب ومآل األمور :إذا كنت تريد شرب املاء فاشرب من هنا وأنا
الضامن أنك لن تسقى السم أبدا من هذا املوضع ،مث إنك ُسقيت ِف ذلك املوضع مسا فماذا
يكون الضامن ؟ هو إما جاهل ،وإما كاذب من األساس ،أو عجز عن الضمان ،أو اخلف
وعده ،فهل ميكن أن يقبل من يؤمن باهلل أن يصف اهلل باجلهل أو بالكذب أو العجز أو خلف
الوعد ؟! تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا.
وقد تكفل اهلل ِف القرآن وفيما روي عنهم

حبفظ النص اإلهلي من أن يدعيه أهل

الباطل ،فأهل الباطل مصروفون عن ادعائه ،فاألمر ممتنع كما قال تعاىلَ ﴿ :ولَ ْو تَ َق َّو َل َعلَْي نَا
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ض ْاْلَقَا ِو ِ
ين﴾ [احلاقة.]14 - 11 :
بَ ْع َ
يل َْ لَ َخ ْذنَا م ْنهُ بالْيَمي ِن  ثُ َّم لََقطَ ْعنَا م ْنهُ ال َْوت َ

للحارث بن عمرو ِف رواية الكاِف
على من خيلفه إمنا هو بأمر اهلل سبحانه ،وقد تقدم قوله
 .إن نص النيب
املتقدمة[ :لحيس حذلِك إِ حَّ ِ
اىل] ،واهلل تعاىل يقول عن نبيه ( :حوحما يـحْن ِط ُق حع ِن ا ْهلححوى * إِ ْن ُه حو إَِّال حو ْح ٌي
ك إِ حىل اللَّه تحـبح حارحك وتحـ حع ح
يل ،ذحل ح
ْ ح ح
ِ
ث قح ح ِ
ول :أتحـرو حن الْم ِ
يوحى) [النجم ،]1-2 :وروى الكليين ... -2[ :عن عم ِرو ب ِن األح ْشع ِ
وص حي
ال :حمس ْع ُ
ح ْ حْ ْ
ح
ُح
ت أحبحا حعْبد اللَّه  يـح ُق ُ ح ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
صاحبه] الكاِف :ج ص.212
يد حال والله ولحك ْن حع ْه ٌد م حن الله حور ُسوله
ِمنَّا يُوصي إ حىل حم ْن يُر ُ
لحر ُجل فحـحر ُجل حح َّىت يـحنْتحه حي األ ْحمُر إ حىل ح
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ومطلق التقول على اهلل موجود دائما ومل حيصل أن منعه اهلل ،وليس ضروريا أن يُهلك اهلل
املتقولني مباشرة ،بل أنه سبحانه أمهلهم حىت حني ،وهذا يعرفه كل من تتبع الدعوات الظاهرة
البطالن كدعوة مسيلمة ،فأكيد ليس املراد ِف اآلية مطلق التقول على اهلل ،بل املراد التقول على
اهلل بادعاء القول اإلهلي الذي تقام به احلجة ،عندها يتحتم أن يتدخل اهلل ليدافع عن القول
اإلهلي الذي تقام به احلجة ،وهو النص اإلهلي الذي يوصله خليفة اهلل لتشخيص من بعده
واملوصوف بأنه عاصم من الضالل؛ حيث إن عدم تدخله سبحانه خمالف للحكمة ،ومثال هذا
باألئمة
القول أو النص :وصية عيسى  بالرسول حممد  ،ووصية الرسول حممد
( ).
واملهديني
فاآلية ِف بيان أن هذا التقول ممتنع ،وبالتايل فالنص حمفوظ لصاحبه وال يدعيه غريه ،وتوجد
روايات تُ ِّبني أن اآلية ِف النص اإلهلي على خلفاء اهلل باخلصوص ،فهو نص إهلي البد أن حيفظه
اهلل حىت يصل إىل صاحبه ،فهو نص إهلي حمفوظ من أي تدخل يؤثر عليه سواء كان هذا التدخل
ِف مرحلة نقله إىل اخلليفة الذي سيوصله ،أم ِف مرحلة  -أو مراحل  -وصوله إىل اخلليفة الذي
سيدعيه (.)2
وهناك روايات بيَّنت هذه احلقيقة ،وهي أن التقول ِف هذه اآلية هو خبصوص النص اإلهلي:
ِ
يدو حن لِيُطْ ِف ُؤا
ضْي ِل ،حع ْن أِحِب ْ
احلح حس ِن  قح حال ( :حسأحلْتُهُ حع ْن قحـ ْوِل اللَّ ِه حعَّز حو حج َّل" :يُِر ُ
حع ْن ُحمح َّمد بْ ِن الْ ُف ح
ِ
نُور اللَّ ِه بِأحفْو ِاه ِهم" ،قح حال :ي ِر ُ ِ ِ
ِِ
ِ
ت " :حواللَّهُ ُمتِ ُّم
يدو حن ليُطْفئُوا حوحاليحةح أحم ِري الْ ُم ْؤمن ح
ني  بِأحفْـ حواه ِه ْم .قُـ ْل ُ
ُ
ْ
ح
بأهنا كتاب عاصم من الضالل ملن متسك ِباَّ ،
وعد احلق سبحانه وصية عيسى  مبحمد
 .لذا وصفها رسول اهلل
ِ ِ ِ
بينة إهلية من بني البينات اليت جاء ِبا ،قال تعاىل( :وإِ ْذ قح ح ِ
ول اللَّ ِه إِلحْي ُكم
يل إِ ِّين حر ُس ُ
ح
ال ع ح
يسى ابْ ُن حم ْرحميح يحا بحين إ ْسحرائ ح
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُّمصدِّقا لِّما بـني ي حد َّ ِ
ِ
ِ
ني) [الصف:
ب
م
ر
ح
س
ا
ذ
ه
ا
و
ل
ا
ق
ات
ن
ـ
ي
ـ
ب
ل
ا
ب
م
اءه
ج
ا
م
ل
ـ
ف
د
حمح
أ
ه
امس
ي م حن التـ َّْوحراة حوُمبح ِّشرا بِحر ُسول يحأِْيت من بـح ْعدي ُْ ُ ْ ح ُ ح ح َّ ح ُ ْح ِّ ح ح ُ ح ح ْ ٌ ُّ ٌ
ح ح حْ ح ح
 ،]4وال تكون الوصية بينة إهلية لو أمكن ادعاؤها من قبل مدع مبطل.
من قبل اهلل إىل عيسى ،
 .2أما حفظ النص ِف مرحلة نقله إىل اخلليفة الذي سيوصله ،فمثاله نقل الوصية مبحمد
 ،وأما حفظ النص على مستوى وصوله إىل اخلليفة
من قبل اهلل إىل حممد
أو نقل الوصية بعلي وولده الطاهرين
إىل االمام علي  ،أو مير بعدة مراحل كما
الذي سيدعيه فهو قد مير مبرحلة واحدة كما ِف وصول وصية رسول اهلل
 .واحلفظ اإلهلي للنص موجود ِف مجيع
ِف وصوهلا إىل املهدي األول (أمحد) أو وصول وصية عيسى مبحمد إىل حممد
تلك احلاالت واملراحل.
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نُوِرهِ" ،قح حال :واللَّه متِ ُّم ِْ ِ
ت :قحـ ْولُهُ" :إِنَّهُ لححق ْو ُل حر ُسول حك ِرمي" ،قح حال:
اإل حم حامة  ......................قُـ ْل ُ
ح ُُ
يـع ِين جبـرئِيل ع ِن اللَّ ِه ِِف وحالي ِة علِي  .قح حال :قُـ ْلت" :وما هو بِحقوِل ِ
شاعر قحلِيال ما تـُ ْؤِمنُو حن"،
حْ حْح ح ح
ح ح ح ٍّ
ُ ح ُح ْ
ِ
ِ
ك قُـ ْرآنا ،فحـ حق حال :إِ َّن
اب حعلحى حربِِّه حوحما أ ححمحرهُ اللَّهُ ِِبح حذا ِِف حعل ٍّي فحأحنْـحزحل اللَّهُ بِ حذل ح
قح حال :قحالُوا إِ َّن ُحمح َّمدا حك َّذ ٌ
وحاليةح علِي تحـْن ِزيل ِمن ر ِّ ِ
حخ ْذنا ِمْنهُ بِالْيح ِم ِ
نيُ .مثَّ
ب الْعالحم ح
ض ْاألحقا ِو ِيل .حأل ح
ني .حولح ْو تحـ حق َّوحل حعلحْينا ُحمح َّم ٌد بحـ ْع ح
ح ح ح ٍّ ٌ ْ ح
ِ ِ
ني) [الكاِف :ج ص.]121
لححقطح ْعنا مْنهُ الْ حوت ح
كما أن اإلمام الصادق  يقول( :إن هذا األمر ال يدعيه غري صاحبه إال ترب اهلل عمره)

[الكاِف  -للكليين :ج ص.]212

فاملبطل مصروف عن ادعاء الوصية اإلهلية املوصوفة بأهنا تعصم من متسك ِبا من الضالل ،أو
أن ادعاءه هلا مقرون ِبالكه قبل أن يظهر هذا االدعاء للناس ،حيث إن إمهاله مع ادعائه الوصية
يرتتب عليه إما جهل وإما عجز أو كذب من وعد املتمسكني به بعدم الضالل ،وهذه أمور حمالة
ِ
بالنسبة للحق املطلق سبحانه ،وهلذا قال تعاىلْ﴿ :ل َ ِ
َخ ْذنَا م ْنهُ بِالْيَ ِمي ِن  ثُ َّم لََقطَ ْعنَا م ْنهُ
ِ
ين﴾ .وقال الصادق ( :ترب اهلل عمره).
ال َْوت َ
وللتوضيح أكثر أقول :إن اآلية تطابق االستدالل العقلي السابق وهو أن االدعاء ممتنع وليس
ض ْاْلَقَا ِو ِ
َخ ْذنَا ِم ْنهُ بِالْيَ ِمي ِن  ثُ َّم لََقطَ ْعنَا
يل َْ ل َ
ممكنا ،فإن قوله تعاىلَ ﴿ :ولَ ْو تَ َق َّو َل َعلَْي نَا بَ ْع َ
ِ
ِ
ين﴾ ،معناه أن اهلالك ممتنع المتناع التقول أي أنه لو كان متقوال هللك ( ) ،واآلية تتكلم
م ْنهُ ال َْوت َ
والقرآن ،وبالتايل فاالحتجاج بالكالم ِف اآلية ليس ِبا كوهنا كالم
مع من ال يؤمنون مبحمد
اهلل؛ ألهنم ال يؤمنون ِبذا ،بل االحتجاج هو مبضمون اآلية ،أي احتجاج مبا هو ثابت عندهم
عقال وهو أن النص اإلهلي املوصوف بأنه عاصم من الضالل ملن متسك به ال ميكن أن يدعيه غري
صاحبه؛ ألن القول بأنه ميكن أن يدعيه غري صاحبه يلزم منه نسب اجلهل أو العجز أو الكذب
هلل سبحانه وتعاىل.
ِ
ِ
ك]
حجل ْامتِ ِ
المتِ ِ
 .قال ابن منظور[ :قال اجلوهري( :لو) حرف ٍّ
ناع األ َّحول ،تقول :لحْو جْئتحين ألح ْكحرْمتُ ح
ناع الثاين من أ ْ
متن ،وهو ْ
لسان العرب :ج 1ص .110واألول ِف اآلية هو التقول (تقول علينا  )..والثاين هو اهلالك (ألخذنا منه باليمني  ،)..و(لو) تفيد
أن اهلالك ممتنع ألجل امتناع التقول.
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إذن فال ميكن  -عقال وقرآنا ورواية  -أن حيصل ادعاء النص اإلهلي التشخيصي املوصوف
بأنه عاصم من الضالل ملن متسك به ،أي أن النص حمفوظ من االدعاء حىت يدعيه صاحبه
ليتحقق الغرض من النص وهو منع الضالل عن املكلف املتمسك به كما وعده اهلل سبحانه.
وللتوضيح والتفصيل أكثر أقول:
إن مدعي املنصب اإلهلي:
 إما أن يكون مدعيا للنص التشخيصي املوصوف بأنه عاصم من الضالل ملن متسك به،
فهذا املدع حمق وال ميكن أن يكون كاذبا أو مبطال؛ ألن هذا النص البد من حفظه من ادعاء
الكاذبني واملبطلني ،وإال فسيكون اهلل قد أمر الناس بالتمسك مبا ميكن أن يضلهم ،ورغم هذا قال
عنه بأنه عاصم من الضالل أبدا ،وهذا كذب يستحيل أن يصدر من اهلل.
 وإما أن يكون مدعيا للمنصب اإلهلي ولكنه غري مدع للنص التشخيصي املوصوف بأنه
عاصم من الضالل ملن متسك به ،وهكذا مدعي :إما أن يكون ادعاؤه فيه شبهة على بعض
املكلفني جلهلهم ببعض األمور ،وهذا رمبا ميضي اهلل به اآلية ويهلكه رمحة بالعباد وإن كان بعد
ادعائه بفرتة من الزمن رغم أنه ال حجة وال عذر ملن يتبعه .وإما أنه ال حيتمل أن يشتبه به أحد
إال إن كان طالبا للباطل فيتبع شخصا بدون نص تشخيصي كما بينت ،ومع هذا تصدر منه
سفاهات كثرية وجيعل اهلل باطله واضحا وبينا للناس ،وهذا ال داعي أن تطبق عليه اآلية بل رمبا
أمهل فرتة طويلة من الزمن فهو يرتك ملن يطلبون الباطل بسفاهة.
وهذا تقريب ليتوضح األمر أكثر :نفرض أن هناك ثالث دوائر؛ بيضاء ،ورمادية ،وسوداء.
فالدائرة البيضاء حممية من أن يدخل هلا كاذب ،وبالتايل فكل من دخلها فهو مدع صادق وجيب
ِ
ِ
ض ْاْلَقَا ِو ِ
يل َْ لَ َخ ْذنَا م ْنهُ بِالْيَ ِمي ِن  ثُ َّم لََقطَ ْعنَا م ْنهُ
تصديقه ،فاآليةَ ﴿ :ولَ ْو تَ َق َّو َل َعلَْي نَا بَ ْع َ
ِ
ين﴾ واجبة التطبيق ِف هذه الدائرة.
ال َْوت َ
والرمادية غري حممية من أن يدخل هلا الكاذب ،فال يصح االعتماد على من كان فيها
وتصديقه ،ورغم هذا فيمكن أن حتمى بعض األحيان من الكاذب بعد دخوله رمحة بالعباد رغم
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أهنم ال عذر هلم باتباع من كان ِف هذه الدائرة ،فاآلية ممكنة التطبيق على هذه الدائرة وليس
واجبة التطبيق.
والثالثة سوداء غري حممية من أن يدخل هلا الكاذب ،بل هي دائرة الكاذبني وواضحة بأهنا دائرة
الكاذبني ،فال داعي حلمايتها أصال من الكاذبني ال قبل دخوهلم وال بعد دخوهلم ،فاآلية ليس
موضعها هذه الدائرة.
فالبد إذن من االنتباه إىل أن كالمنا ِف منع ادعاء النص التشخيصي املوصوف بأنه عاصم من
الضالل وليس ِف ادعاء املنصب اإلهلي عموما ،فادعاء املنصب اإلهلي أو النبوة أو خالفة اهلل ِف
أرضه باطال بسفاهة ودون االحتجاج بالوصية (النص التشخيصي) حصل كثريا ورمبا بقي حيا من
ادعى باطال فرتة من الزمن ،ومثال هلؤالء مسيلمة الكذاب ادعى أنه نيب ِف حياة رسول اهلل حممد
وبقي مسيلمة حيا بعد موت رسول اهلل حممد  ،فاالدعاء بدون شهادة اهلل ونص اهلل
وبدون الوصية ال قيمة له وهو ادعاء سفيه ،فمن يصدق هكذا مدع مبطل ال عذر له أمام اهلل.
إذن ،فاملقصود ليس منع أهل الباطل من االدعاء مطلقا ،بل منعهم من ادعاء النص
التشخيصي املوصوف بأنه عاصم ملن متسك به من الضالل وهو وصية خليفة اهلل للناس ،وهذا
املنع الذي أثبتناه عقال وأكد عليه النص القرآين والروائي يؤكده أيضا الواقع ،فمرور مئات السنني
على النص دون أن يدعيه أحد كاف إلثبات هذه احلقيقة ،فقد مر على وصايا األنبياء ِف التوراة
ووصية عيسى  مئات السنني ومل ِ
يدع
يدعها غري حممد
وأوصيائه من بعده ،كما ومل ِ
 ،وقد احتج اإلمام الرضا ِ بذا الواقع على اجلاثليق فبعد أن بني
وصية النيب غري األئمة
من التوراة واإلجنيل احتج اجلاثليق بأن
النص من األنبياء السابقني على الرسول حممد
النصوص ميكن أن تنطبق على أكثر من شخص ،فكان احتجاج اإلمام الرضا  على اجلاثليق
أنه مل حيصل أن ادعى الوصايا املبطلون ،وهذا هو النص موضع الفائدة قال اجلاثليق.........( :
ولكن مل يتقرر عندنا بالصحة أنه حممد هذا ،فأما امسه حممد فال يصح لنا أن نقر لكم بنبوته
وحنن شاكون أنه حممدكم  .........فقال الرضا " :احتججتم بالشك ،فهل بعث اهلل من
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قبل أو من بعد من آدم إىل يومنا هذا نبيا امسه حممد ؟ وجتدونه ِف شيء من الكتب اليت أنزهلا
على مجيع األنبياء غري حممد ؟" فأحجموا عن جوابه) [إثبات اهلداة :ج ص.] 91 - 91
فاحتجاج األوصياء السابقني ِبذا النص حجة على من يؤمن ِبم ،وقد احتج عيسى وحممد
صلوات اهلل عليهما به ،فعيسى  احتج بنص األنبياء السابقني عليه رغم عدم مباشرهتم له،
وحممد كما ِف القرآن احتج بنص عيسى  عليه ونص األنبياء قبل عيسى  عليه،
ال ِعيسى ابن مريم يا بنِي إِسرائِيل إِنِّي رس ُ ِ
ِ
صدِّقاً لِّ َما بَ ْي َن
ول اللَّه إِلَْي ُكم ُّم َ
َُ
قال تعاىلَ ﴿ :وإ ْذ قَ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
ي َد َّ ِ
ِ
ِ ِ
اءهم بِالْب يِّ نَ ِ
شراً بِر ُس ٍ
ات قَالُوا َه َذا
اس ُمهُ أ ْ
ول يَأْتِي من بَ ْعدي ْ
َح َم ُد فَ لَ َّما َج ُ َ
َ
ي م َن الت َّْوَراة َوُمبَ ِّ َ
ِ
ين﴾ [الصف.]4 :
س ْح ٌر ُّمبِ ٌ
َّ ِ
ول النَّبِ َّي اْل ُِّم َّي الَّ ِذي يَ ِج ُدونَهُ َم ْكتُوباً ِعن َد ُه ْم فِي الت َّْوَراةِ َوا ِإلنْ ِج ِ
يل
الر ُس َ
ين يَتَّبِعُو َن َّ
﴿الذ َ
ِ
اهم َع ِن الْمن َك ِر وي ِح ُّل لَ ُهم الطَّيِّب ِ
ض ُع
ْخبَآئِ َ
ث َويَ َ
ات َويُ َح ِّرُم َعلَْي ِه ُم ال َ
ُ َ
ُ َُ
يَأ ُْم ُرُهم بِال َْم ْع ُروف َويَ ْن َه ُ ْ
ِ
َّ ِ
ُّور
ص َرُه ْم َواْلَ ْغَلَ َل الَّتِي َكانَ ْ
َع ْن ُه ْم إِ ْ
آمنُواْ بِه َو َع َّزُروهُ َونَ َ
ين َ
ص ُروهُ َواتَّبَ عُواْ الن َ
ت َعلَْي ِه ْم فَالذ َ
َّ ِ
ك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن﴾ [األعراف.] 11 :
ي أُن ِز َل َم َعهُ أ ُْولَ ئِ َ
الذ َ

لو كان باطال  -وحاشاه  -ملا تركه يدعيه؛ ألن اهلل
واهلل َّبني ِف القرآن أن ادعاء حممد
متكفل حبفظ النص وصونه من ادعاء املبطلني ،أو ميكن أن نقول إن اهلل متكفل بصرفهم عن
ِ
ِ
صرو َن  إِنَّهُ لََق ْو ُل ر ُس ٍ
ِ ِ
ول َك ِر ٍيم َ وَما ُه َو بَِق ْوِل
َ
النص ﴿فَ ََل أُقْس ُم ب َما تُ ْبص ُرو َن َ وَما ََّل تُ ْب ُ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ين َ ولَ ْو
يل ِّمن َّر ِّ
ب ال َْعالَم َ
َشاع ٍر قَليَلً َما تُ ْؤمنُو َن َ وََّل ب َق ْول َكاه ٍن قَليَلً َما تَ َذ َّك ُرو َن  تَن ِز ٌ
ِ
ِ
يل َْ ل َ ِ ِ ِ
ض ْاْلَقَا ِو ِ
ين  فَ َما ِمن ُكم ِّم ْن
تَ َق َّو َل َعلَْي نَا بَ ْع َ
َخ ْذنَا م ْنهُ بالْيَمي ِن  ثُ َّم لََقطَ ْعنَا م ْنهُ ال َْوت َ
اج ِزين  وإِنَّه لَتذْكِرةٌ لِّلْمت َِّقين  وإِنَّا لَن علَم أ َّ ِ
أ ٍ
ِ
ِ
ين َ وإِنَّهُ لَ َح ْس َرةٌ
َ
َن من ُكم ُّم َك ِّذب َ
َحد َع ْنهُ َح َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ك ال َْع ِظ ِ
يم﴾ [احلاقة.]12 - 22 :
اس ِم َربِّ َ
سبِّ ْح بِ ْ
َعلَى الْ َكاف ِر َ
ين َ وإنَّهُ لَ َح ُّق الْيَقي ِن  فَ َ
ليلة وفاته موجود منذ أكثر من ألف عام
وها هو كتاب الوصية الذي كتبه الرسول حممد
ِف الكتب ،ويستطيع أي إنسان أن يقرأه ويطلع عليه ولكن مل يتمكن مبطل من ادعائه مع
كثرهتم ،فاهلل صرف عنه كل مدع كاذب حيث ادعى كثريون النبوة واإلمامة واملهدوية ولكن أبدا

الوصية املقدسة الكتاب العاصم من الضالل 15 ..........................................

مل يتمكن أحدهم من خرق حجاب اهلل املضروب على هذا الكتاب فيدعيه ،وهذا الواقع يؤكد ما
بيَّنته فيما تقدم من أن وصف هذا الكتاب بأنه عاصم من الضالل بذاته يعين أنه ال يدعيه غري
صاحبه الذي ذكره الرسول حممد  ،ومن يدعيه فهو صادق وهو صاحبه.
وهذا كاف كدليل تام وحجة قائمة على أحقية هذه الدعوة ،فمن أراد احلق ومعرفة أحقية هذه
الدعوة تكفيه الوصية وادعائي أين املذكور فيها ،وهناك أدلة كثرية غريها ،كالعلم بدين اهلل وحبقائق
اخللق ،واالنفراد براية البيعة هلل ،وأيضا النص من اهلل مباشرة بالوحي لعباده بالرؤيا ( ) وغريها من
سبل شهادة اهلل عند خلقه خللفائه ِف أرضه ،فكما شهد للمالئكة خبالفة آدم  بالوحي فقد
شهد اهلل عند عدد كبري من الناس املتفرقني حبيث ميتنع تواطؤهم على الكذب بأن أمحد احلسن
اك لِلن ِ
َّاس َر ُسوَّلً َوَك َفى بِاللّ ِه
حق وخليفة من خلفاء اهلل ِف أرضه ( ،)2وقد قال تعاىلَ ﴿ :وأ َْر َسلْنَ َ
ش ِهيداً﴾ [النساء.]19 :
َ
ِ
َنزلَهُ بِ ِعل ِْم ِه َوال َْمآلئِ َكةُ يَ ْش َه ُدو َن َوَك َفى بِاللّ ِه
َنز َل إِلَْي َ
كأَ
وقال تعاىل﴿ :لَّك ِن اللّهُ يَ ْش َه ُد بِ َما أ َ

َش ِهيداً﴾

[النساء.] 44 :

على نصرة املهدي وأمساه (خليفة
وأيضا بالنسبة للمسلمني السنة فقد حثهم رسول اهلل
اهلل املهدي) كما ِف الروايات الصحيحة ِف كتب السنة ( ،)2وقد جئتهم وامسي يواطئ اسم رسول
(أمحد) ،واسم أِب يواطئ اسم أب رسول اهلل (إمساعيل) كما نصت الروايات ( )1والرسول
اهلل
 .روى أبو الفتح الكراجكي[ :عن علي  قال :رؤيا املؤمن جتري جمرى كالم تكلم به الرب عنده]
 .2وقد قص أنصار االمام املهدي  رؤاهم اليت شهد اهلل هلم فيها صوتا وكتابة ،وهم من بلدان وخلفيات وقوميات
خمتلفة ،وضمت املواقع الرمسية للدعوة اليمانية املباركة الكثري من تلك الشهادات.
 .2أخرج ابن ماجة ..[ :عن ثوبان ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم "يقتتل عند كنزكم ثالثة .كلهم ابن خليفة.
مث ال يصري إىل واحد منهم .مث تطلع الرايات السود من قبل املشرق .فيقتلونكم قتال مل يقتله قوم" .مث ذكر شيئا ال أحفظه.
فقال" :فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج .فإنه خليفة اهلل ،املهدي"ِ .ف الزوائد :هذا إسناد صحيح .رجاله ثقات.
ورواه احلاكم ِف املستدرك ،وقال :صحيح على شرط الشيخني] سنن ابن ماجة :ج 2ص. 241
أنه قال :ال تذهب األيام والليايل حىت ميلك
 .1أخرج احلاكم ..[ :عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه عن النيب
رجل من أهل بييت يواطئ امسه امسي واسم أبيه أىب فيمأل األرض قسطا وعدال كما ملئت جورا وظلما] املستدرك :ج 1ص.112
كنز الفوائد :ص .2
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قال( :أنا ابن الذبيحني عبد اهلل وإمساعيل) ( ) ،وقد جئتكم بالنص التشخيصي املوصوف
بأنه عاصم من الضالل ملن متسك به ،وجئت بالعلم ،واالنفراد براية البيعة هلل.
وأذعنوا للحق واتبعوا خليفة اهلل املهدي الذي دعاكم رسول اهلل
فاتقوا اهلل يا أمة حممد
لنصرته ولو زحفا على الثلج ،وآمنوا بوصية نبيكم الوحيدة لتنجوا ِف الدنيا واآلخرة.
***
السؤال:
ِ
ب
تعاىلُ ﴿ :كت َ
بِالْمعر ِ
وف َح ًّقا
َ ُْ

عن ابن مسكان ،عن أِب بصري ،عن أحدمها (عليهما السالم)ِ ،ف قوله
ِ ِ ِ
ين
َح َد ُك ُم ال َْم ْو ُ
َعلَْي ُك ْم إِذا َح َ
ض َر أ َ
ت إِ ْن تَ َر َك َخ ْيراً ال َْوصيَّةُ للْوال َديْ ِن َو ْاْلَق َْربِ َ
ِ
ين﴾ .قال( :هي منسوخة ،نسختها آية الفرائض اليت هي املواريث﴿ ،فَ َم ْن بَ َّدلَهُ بَ ْع َد
َعلَى ال ُْمتَّق َ
َّ ِ
ِ
ين يُبَ ِّدلُونَهُ﴾ يعين بذلك الوصي) (.)2
ما َسم َعهُ فَِإنَّما إِثْ ُمهُ َعلَى الذ َ
هل اآلية منسوخة ؟ وما هي الوصية الواجبة على املكلف ؟
اجلواب:
اخلري غري حمصور باألموال واملمتلكات ( ،)2فلو كانت اآلية منسوخة ملا تعدى النسخ حكمها
فيما خيص األموال واألمالك اليت هي موضوع القسمة بني الورثة ،أي كون الوصية باألموال
تقسم بني الورثة غري واجبة بعد نزول آيات املواريث أي غري واجبة
واألمالك املادية اليت َّ

 .اخلصال للصدوق :ص ،14عيون أخبار الرضا  :ج ص ، 29املستدرك للحاكم :ج 2ص ،119نيل األوطار
من ولد إمساعيل وليس من ولد إسحاق كما يدعيه اليهود.
للشوكاين :ج 9ص . 41وال يشك مسلم ِف أن النيب
 .2تفسري العياشي :ج ص.11
 .2وهذا أمر واضح ،فاهلل سبحانه يصف احلكمة بأهنا خري كثري وهي ليست أمواال وال ممتلكات ،قال تعاىل( :ي ِؤيت ِْ
ْمةح
ُ
احلك ح
من ي حشاء ومن يـؤت ِْ
ُويت حخ ْريا حكثِريا وما ي َّذ َّكر إِالَّ أُولُواْ األحلْب ِ
ِ
اب) [البقرة.]249 :
ح ح ُ ح ح ُْ ح
ح
حح ح ُ ْ
احلك ح
ْمةح فحـ حق ْد أ ح
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بالثلثني( ) ،أما حكم اآلية فيما عدا هذا فهو سار وجار وال ميكن ادعاء أن آيات املواريث
ناسخة له.
ِ
ِ
ِِ ِ
وز.
حع ْن ُحمح َّمد بْ ِن ُم ْسلم ،حع ْن أِحِب حج ْع حفر  ،قح حال ( :حسأحلْتُهُ حع ِن الْ حو ِصيَّة ل ْل حوا ِرث ،فحـ حق حال :حجتُ ُ
ِ ِ ِ
ِِ
ني") [الكاِف :ج 1ص.] 0
قح حالُ :مثَّ تح حال حهذه ْاآليحةح" :إِ ْن تحـحرحك حخ ْريا الْ حوصيَّةُ ل ْلوال حديْ ِن حو ْاألحقْـحربِ ح
تبني أيضا للمؤمن حال الثلث الذي حيق له أن يوصي به وأنه جيب أن يوصي به أو
واآلية ِّ
 .نعم ،حيق خلليفة اهلل أن يسقط هذا
ببعضه خلليفة اهلل ِف أرضه ِف زمانه كما ورد عنهم
الفرض كما حيق له إسقاط اخلمس؛ ألهنا أموال ختصه فله إسقاطها مىت شاء ،فهي أموال يعيل ِبا
ويتقوم ِبا حكم خليفة اهلل ِف أرضه (.)2
األمة وفقراءها َّ
اعةح بْ ِن ِم ْهحرا حن ،حع ْن أِحِب حعْب ِد اللَّ ِه ِِ ف قحـ ْوِل اللَّ ِه حعَّز حو حج َّل"( :الْ حو ِصيَّةُ لِْلوالِ حديْ ِن
حع ْن حمسح ح
ِ
وف حقًّا علحى الْمت َِّقني" ،قح حال :هو حشيء جعلحه اللَّه عَّز وج َّل لِص ِ
اح ِ
ب حه حذا ْاأل ْحم ِر.
ني بِالْ حم ْع ُر ح ح ُ ح
حو ْاألحقْـحربِ ح
ُح ْ ٌ ح ح ُ ُ ح ح ح ح
ِِ
ث الثُّـلُ ِ
ث) [من
ت :حوحما ُه حو ؟ قح حال :أ ْحد حَن حما يح ُكو ُن ثـُلُ ُ
ت :فحـ حه ْل ل حذل ح
ك حح ٌّد ؟ قح حال :نـح حع ْم .قح حال :قُـ ْل ُ
قُـ ْل ُ
ال حيضره الفقيه :ج 1ص.]221

حع ْن حع َّما ِر بْ ِن حم ْرحوا حن ،حع ْن أِحِب حعْب ِد اللَّ ِه  ،قح حال ( :حسأحلْتُهُ حع ْن قحـ ْوِل اللَّ ِه" :إِ ْن تحـحرحك حخ ْريا
ب ه حذا ْاألحم ِر .قح حال :قُـ ْل ِ ِ
َّاس لِ ِ
ِ
ِ
ك حح ٌّد
ت :ل حذل ح
ُ
صاح ِ ح
ْ
الْ حوصيَّةُ" ،قح حال :حح ٌّق حج حعلحهُ اللَّهُ ِِف أ ْحم حوال الن ِ ح
ث) [مستدرك الوسائل :ج 1ص.] 12
ت :حك ْم ؟ قح حال :أ ْحدنحاهُ ُّ
س حوأح ْكثحـ ُرهُ الثُّـلُ ُ
حْحم ُد ٌ
ود؟ قح حال :نحـ حع ْم .قُـ ْل ُ
الس ُد ُ

قسم بينهم بعد موته ،وثلث تنفذ فيه وصاياه ،فقبل نزول آية
 .مبعىن :أن أموال امليت ثالثة أثالث؛ ثلثان منها للورثة تُ َّ
املواريث كان جيب عليه أن يوصي ِف ماله كله حبكم اآلية( :كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت  ،)..ولكن بعد نزوهلا
نسخ وجوب الوصية بالثلثني أي باملال الذي يقسم بني الورثة ،وأما الوصية بالثلث الباقي وكذلك الوصية بتقوى اهلل ونصرة
خليفة اهلل فباق على حكمه ومل ينسخ بآية املواريث.
ِ
ِ ِ
س ِم ْن بـح ْع ِ
ضا 
ض حم حو ِايل أِحِب ْ
ي قح ح
 .2روى الكليينُ ... -21[ :حمح َّم ُد بْ ُن حزيْد الطَّحِرب ُّ
احلح حس ِن ِّ
الر ح
ال :حكتح ح
ب حر ُج ٌل م ْن ُجتَّار فحار ح
الرِحي ِم إِ َّن اللَّه و ِاسع حك ِرمي ِ
اخلُ ُم ِ
الض ِيق ا ْهلح َّم،
وعلحى ِّ
يح ْسأحلُه ا ِإل ْذ حن ِِف ْ
الر ْمحح ِن َّ
ب إِلحْيه :بِ ْس ِم اللَّه َّ
ح ٌ ٌ ح
اب ح
ضم حن حعلحى الْ حع حم ِل الثـ حَّو ح
س فح حكتح ح
ِ ِ
ِِ
حال حِحي ُّل م ٌ ِ ِ
وعلحى حموالِينحا  ]...الكاِف :ج ص.111
ححلَّه اللَّه وإِ َّن ْ
س حع ْونـُنحا حعلحى ديننحا ح
ال إَّال م ْن حو ْجه أ ح
ح
وعلحى عيحاالتنحا ح ح
اخلُ ُم ح
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َّح ِر ِ
ي ِِف كِتح ِ
يفِِ ،ف قحـ ْولِِه تحـ حع حاىل" :إِ ْن تحـحرحك حخ ْريا الْ حو ِصيَّةُ"،
السيَّا ِر ُّ
أح ْمحح ُد بْ ُن ُحمح َّمد َّ
اب التَّـْن ِز ِيل حوالت ْ
ِ ِ
قح حال :قح حال َّ ِ
ِِ
ضهُ اللَّهُ حعَّز و حج َّل لِ ح ِ ِ
يل لحهُ:
الصاد ُق  ( :حوُه حو حح ٌّق فحـحر ح
ح
صاحب حه حذا ْاأل ْحمر م حن الثُّـلُث .ق ح
ِ ِ ِ
ت) [مستدرك الوسائل :ج 1ص.] 12
حح َّ
حك ْم ُه حو ؟ قح حال :أ ْحدنحاهُ ثـُلُ ُ
ب الْ حميِّ ُ
يما أ ح
ث الْ حمال حوالْبحاقي ف ح
أيضا :الوصية بتقوى اهلل وحث الناس على نصرة خليفة اهلل ِف أرضه خصوصا ملن يظن أن
لكالمه أو وصيته أثرا على بعض من يقرأها بعد موته ِف معرفة احلق ونصرة خليفة اهلل ،فأمري
املؤمنني  مل يأمر شخصا ِّ
مقال أن يرتك الوصية بل أمره أن ال يرتكها ويوصي بتقوى اهلل.
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ضحرهُ حر ُج ٌل ُم ِقلٌّ فحـ حق حال:
ني ( :أحنَّهُ حح ح
حع ْن أِحِب حعْبد اللَّه ،حع ْن أحبِيه ،حع ْن آبحائه ،حع ْن أحم ِري الْ ُم ْؤمن ح
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ني ؟ فحـ حق حال :أ ْحو ِ
يف
ص بِتحـ ْق حوى اللَّ ِه ،حوأ َّحما الْ حم ُ
ك فحِإنَّهُ طحف ٌ
ال فح حد ْعهُ ل حوحرثحتِ ح
أححال أُوصي يحا أحم حري الْ ُم ْؤمن ح
وصي فِ ِ
ي ِسري ،وإَِّمنحا قح حال اللَّه عَّز وج َّل" :إِ ْن تحـرحك خريا" وأحنْت حمل تحـْتـرْك خريا تُ ِ
يه) [مستدرك الوسائل:
ح حْ ح ح ْ ُ حْ
ُ ح حح
ح ٌ ح
ج 1ص .] 1

باخلصوص فواضح أنه يرتك خريا كثريا
أما فيما خيص خليفة اهلل ِف أرضه أو رسول اهلل
وهو منصب خالفة اهلل ِف أرضه ( ) بعد انتقاله إىل الرفيق األعلى ،وخليفة اهلل هو طريق إيصال
التكليف للناس ،فكيف يرتك الوصية مبن خيلفه ؟!
هذا ،واآلية فيها لفظان واضحان ِف أن الوصية فرض واجب عند حضور املوت ( :حكتحب،
وحقا على) ،فال يصح أن يعرض عنها صاحب الشريعة؛ ألن اإلعراض عنها أمر قبيح (،)2
عن الوصية عند املوت مع أنه كان لديه الوقت الكاِف لكتابتها حىت بعد
فكيف يعرض حممد
موضع
خص اهلل به سادة خلفائه ِف أرضه ،لذا أصبح االئمة
 .إن االمامة وهداية اخللق خري كثري وفضل إهلي كبري َّ
ِ ِ
ال :سأحلْت أحبا جع حفر  عن قحـوِل اللَّه عَّز وج َّل( :أ ِ
حط ُيعوا اهلل
حسد الناس ،روى الكليين .. - [ :حع ْن بـُحريْد الْع ْجل ِّي قح ح ح ُ ح ح ْ
ح ح
حْ ْ
ُويل األحم ِر ِمْن ُكم) ،فح حكا حن جوابه( ...... :أحم ححيسدو حن النَّاس على ما آتاهم اهلل ِمن فح ِ
وأ ِ
َّاس
الر ُس ح
حطيعُوا َّ
ْ ْ
ْ ْ ُُ
ح ح
ول وأ ِ ْ
حح ُ
ْ
ضله) حْحن ُن الن ُ
ُُ
آل إِبر ِاهيم الْ ِكتاب و ِْ
الْمحسودو حن علحى ما آتحانحا اللَّه ِمن ا ِإلمام ِة دو حن خ ْل ِق اللَّه أ ْ ِ
ناه ْم ُم ْلكا
حمجحع ح
ْمةح وآتحـْي ُ
ح حح ُ ح
ح
حُْ ُ ح ح
احلك ح
ني( .فحـ حق ْد آتحـْينا ح ْ ح
الرسل واألحنْبِياء واألحئِ َّمةح فح حكي ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
].....
يم  ويـُْن ِكُرونحه ِِف ِآل ُحمح َّمد
حع ِظيما) يـح ُق ُ
ْ ح
حح
ف يُقُّرو حن به ِف آل إبْـحراه ح
ول :حج حعلْنحا مْنـ ُه ُم ُّ ُ ح
الكاِف :ج ص.201

 .2ألن فيه خمالفة صرحية لكتاب اهلل الناطق بوجوب الوصية عند حضور املوت ،إضافة إىل أنه
كتاب عاصم لألمة من الضالل إىل يوم القيامة ،وترك بيان كتاب هذا وصفه أمر قبيح بكل تأكيد.

وصف الوصية بأهنا
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أن ُمنع من كتابتها على رؤوس األشهاد يوم اخلميس ( ) ،فهل أُعدم رسول اهلل شاهدين عدلني
من األصحاب مع وجود علي  وسلمان وأِب ذر واملقداد وعمار وغريهم ممن كانوا يؤيدون
كتابة الكتاب ( )2؟! أم هل أُعدم الوقت وكان عنده قرابة ثالثة أيام بلياليها ؟!
سيقول إنه ترك كتابة كتاب (الوصية) وصفه هو
ال أعتقد أن شخصا حيرتم رسول اهلل
بأنه عاصم لألمة من الضالل إىل يوم القيامة.
وغري صحيح قول بعض من يدعون العلم من الشيعة( :إن ترك كتابة الوصية مطلقا راجح ألن
من اعرتضوا  -أي عمر ومجاعته ِ -ف رزية اخلميس على كتابتها وقالوا يهجر أو غلبه الوجع لن
يتورعوا بعد وفاة رسول اهلل عن الطعن بسالمة قواه العقلية عند كتابته للوصية كما فعلوا ِف رزية
اخلميس) (.)2
وقوهلم هذا غري صحيح؛ ألن هذا ميكن أن حيصل فيما لو ُكتبت الوصية وأُبرزت وأُظهرت
هلؤالء املعرتضني ،أما لو ُكتبت لعلي وأُشهد عليها حم ْن قبلها من األصحاب دون أن تربز هلؤالء
املعرتضني فلن يكون هناك طعن بالرسول  ،وِف نفس الوقت حيقق الغرض من كتابة الوصية
وهو أن تصل إىل اخلحلحف من هذه األمة وتنفي الضالل عن هذه األمة إىل يوم القيامة.
نعم ،جيوز ملن يدعون الفقه أن يسوقوا الكالم السابق لتعليل عدم إصرار رسول اهلل
كتابة الوصية ِف نفس املوقف ،أي ِف حادثة اخلميس ال مطلقا.

على

 .تقدمت بعض روايات رزية اخلميس من صحيح البخاري ومسلم ،وكذلك من كتب الشيعة ،فراجع.
 .2بلى واهلل ،أوصى وأشهد عليها الرهط الصاحل ،عن سليم بن قيس اهلاليل ،قال اإلمام علي  لطلحة[ :ألست قد
حني دعا بالكتف ليكتب فيها ما ال تضل األمة وال ختتلف ،فقال صاحبك ما قال :إن نيب اهلل
شهدت رسول اهلل
مث تركها ؟ قال :بلى ،قد شهدت ذلك .قال :فإنكم ملا خرجتم أخربين بذلك رسول اهلل
يهجر ،فغضب رسول اهلل
بالذي أراد أن يكتب فيها وأن يشهد عليها العامة فأخربه جربئيل :إن اهلل عز وجل قد علم من األمة االختالف
والفرقة ،مث دعا بصحيفة فأملى علي ما أراد أن يكتب ِف الكتف وأشهد على ذلك ثالث رهط :سلمان وأبا ذر واملقداد،
ومسى من يكون من أئمة اهلدى الذين أمر اهلل بطاعتهم إىل يوم القيامة  ]...كتاب سليم بن قيس :ص  ،2حتقيق األنصاري.
 .2انظر :املراجعات للسيد شرف الدين :ص ،211مكاتيب الرسول للمياجني :ج 2ص.122

 ............................................. 10إصدارات أنصار اإلمام املهدي 

وهذا أمر بديهي ،فهل من يشق عليه صيام يوم من شهر رمضان يُعرض عن صيام هذا اليوم
مطلقا ،أم يصومه ِف يوم آخر ميكنه صيامه فيه ؟ وهل من ال يتمكن من أداء الصالة ِف مكان
لوجود النجاسة فيه ميتنع عن الصالة ،أم يصليها ِف مكان آخر ؟
ضه اهلل على
وكتاب رسول اهلل عند االحتضار (الوصية) أمر عظيم أعظم من الصوم والصالة حفر ح
الرسول بقوله تعاىلُ ( :كتِب ،وحقا على) ،ووصفه رسول اهلل بأنه يعصم األمة من الضالل إىل يوم
القيامة ،فكيف يرتكه رسول اهلل مطلقا مبجرد أن اعرتض عليه مجاعة ِف يوم اخلميس ؟!
برتك كتابة الوصية عند االحتضار،
ِف احلقيقة أنه أمر عظيم وخطري أن يُتهم رسول اهلل
حيث إنه ميثِّل اهتاما للرسول بأنه ترك ما أمره اهلل به مع متكنه من أدائه والقيام به ،فاهلل يوجب
ِ
ب
كتابة الوصية على سيد وإمام املتقني حممد مرتني بآية واحدة بقوله( :كتب ،حقا على) ﴿ ُكت َ
صيَّةُ لِلْوالِ َدي ِن واْلقْربِين بِالْمعر ِ
ت إِن تَر َك َخ ْيراً الْو ِ
وف َح ّقاً
َح َد ُك ُم ال َْم ْو ُ
َعلَْي ُك ْم إِذَا َح َ
ض َر أ َ
َ
َ ْ َ َ َ َ ُْ
َ
ِ
ين﴾ [البقرة ،] 20 :ويأيت فالن أو فالن اليوم ليقول :إن حممدا ترك الوصية اليت
َعلَى ال ُْمتَّق َ
شخص الثقلني !!
تُ ِّ

وهكذا بكل بساطة يتهم رسول اهلل بأنه يعصي اهلل؛ ألن الوصية الوحيدة املروية ال توافق هواه،
مل
وألن فيها ذكر املهديني واسم أوهلم ،هكذا فقط ألهنا ال تعجبه يقول إن رسول اهلل
ِ
يوص ،هل هناك اتباع للهوى أبني من هذا ؟!!
واملصيبة أن بعضهم يدعون أهنم يعلمون ما ِف وصية رسول اهلل اليت مل يكتبها حسب زعمهم
مل يهتم لكتابتها ومل
وبأهنا جمرد تأكيد لبيعة الغدير وحلديث الثقلني اجململ ( ) ،وهلذا فهو
يكتبها بعد حادثة الرزية حبسب زعمهم ولو للمساكني الذين يقبلوهنا كعمار وأِب ذر واملقداد ،ومل

ِف حديث الثقلني على التمسك بكتاب اهلل والعرتة ،ولكن مل يُ ِّبني أمساء األوصياء من عرتته ،ولذا
 .حث النيب
فاحلديث جممل من هذه الناحية.
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يكتبها حىت لعلي لتصل ملن يقبلوهنا بعده لكي ال يضيع ويضل كل من ِف أصالب الرجال
وتعصم األمة من الضالل ( ).
وال أدري من أين علموا أن الوصية جمرد تكرار أو تأكيد حلادثة الغدير أو غريها من احلوادث
نيب ورسول من اهلل والوحي
واألقوال السابقة لرسول اهلل كحديث الثقلني اجململ ،مع أنه
مستمر له ،ورسالته هلداية الناس مستمرة حىت آخر حلظة من حياته ،فهل أن اهلل أخربهم مثال أنه
يوح حملمد قبل احتضاره بيوم أو بشهر أو بشهرين شيئا جديدا وتفاصيل جديدة ختص أحد
مل ِ
الثقلني وهو األوصياء من بعده وأمساء وصفات بعضهم مبا يضمن عدم ضالل األمة إىل يوم
القيامة ،مع أن هذا األمر موافق للحكمة ؟! وإذا مل يكن قد أوحى اهلل هلؤالء املدعني شيئا،
فلماذا اجلزم أن الوصية كانت جمرد تكرار ملا سبق وهلذا كان األفضل ترك كتابتها بعد رزية اخلميس
حبسب زعمهم ؟!!
هل هذا يعين أن عمر يقرر لرسول اهلل أن األفضل عدم كتابة الوصية ِف يوم اخلميس كما يزعم
من اعتربوا أن اعرتاض عمر على كتابة الكتاب كان بتوفيق وتسديد ( ،)2وأنتم تقررون لرسول اهلل
أن األفضل عدم كتابة الوصية بعد يوم اخلميس وال تُعدمون القش إليقاد ناركم ،فمن الرسول
بربكم حممد بن عبد اهلل أم عمر ومجاعته ،أم أنتم يا من تسميتم بالتشيع ؟
أنا أدعو من يقولون هذا القول إىل التوبة واالستغفار إن كانوا خيافون اهلل.
ِ
إن خلِي حفةح رس ِ
إَِّال حم ْن حْحي ُك ُم
ول اللَّه
ول اللَّه
ف حر ُس ُ
ُم حؤيَّ ٌد ،حوال يح ْستح ْخل ُ
 .ورد ِف احتجاج االمام الباقر  َّ ....[ :ح ح ُ
ِ
ِِ
ِحبك ِ
حص حال ِ
ب
ول اللَّه
ْمه وإَِّال حم ْن يح ُكو ُن ِمثْـلحه إَِّال النُّبُـ َّوةح ،وإِ ْن حكا حن حر ُس ُ
حملْ يح ْستح ْخل ْ
ححدا فحـ حق ْد ح
ضيَّ حع حم ْن ِِف أ ْ
ُ
ف ِِف ع ْلمه أ ح
ِ
ِ
ن بـح ْع حده  ].....الكاِف :ج ص.211
الر حجال مم َّْن يح ُكو ُ
ِّ
 .2قال النووي[ :وأما كالم عمر رضي اهلل عنه فقد اتفق العلماء املتكلمون ِف شرح احلديث على أنه من دالئل فقه عمر
وفضائله ودقيق نظره ألنه خشي أن يكتب صلى اهلل عليه وسلم أمورا رمبا عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها ألهنا منصوصة
ال جمال لالجتهاد فيها فقال عمر حسبنا كتاب اهلل لقوله تعاىل ما فرطنا ِف الكتاب من شئ وقوله اليوم أكملت لكم دينكم
فعلم أن اهلل تعاىل أكمل دينه فأمن الضالل على األمة وأراد الرتفيه على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فكان عمر أفقه من
ابن عباس وموافقيه] شرح صحيح مسلم :ج ص.90
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فعلة الوصية عند االحتضار خلليفة اهلل واحلكمة منها ألن الوحي والتبليغ مستمر خلليفة اهلل ِف
أرضه حىت آخر حلظة من حياته ،فوصيته تكون بآخر ما يوحى له فيما خيص أمر خليفة أو
ِ
ض َر
ب َعلَْي ُك ْم إِ َذا َح َ
خلفاء اهلل من بعده أو أوصيائه ،وهلذا قال احلكيم املطلق سبحانهُ ﴿ :كت َ
ت إِن تَر َك َخ ْيراً الْو ِ
صيَّةُ  ،﴾..ومل يقل كتب عليكم الوصية فحسب ،وهلذا َّبني
َح َد ُك ُم ال َْم ْو ُ
أَ
َ
َ
فيما مسي برزية اخلميس بأن وصيته عند املوت هي العاصم من الضالل ال
الرسول حممد
غري؛ ألهنا ِف تشخيص الثقلني (املـُخلحف العاصم من الضالل) باالسم والصفة الذي ال ميكن معه
أن حيصل الضالل ملن التزم ِبذه الوصية إىل يوم القيامة.
وهنا أعيد للتنبيه ولفت االنتباه أن قول الرسول ِف يوم الرزية  -كما مساه ابن عباس( -ائتوين
بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا) معناه :أن ما سبق من التبليغ الذي جاء به الرسول
مبا فيه القرآن وعلي  الذي بلغ بوصايته مرات عديدة بل واحلسن واحلسني (عليهما السالم)

اللذان شخصا حبديث الكساء وغريه ( ) ،ال يعصم األمة من الضالل إىل يوم القيامة ،بل الذي
وأمره اهلل
يعصم األمة من الضالل هو هذا التشخيص الدقيق للثقلني الذي أُوحي لرسول اهلل
بتبليغه للناس بوصيته املباركة عند االحتضار وِف ختام حياته ورسالته املباركة.
في الختام:
لدينا آية توجب كتابة الوصية عند االحتضار وبكلمتني دالتني على الوجوب (كتب ،وحقا
ت إِن تَر َك َخ ْيراً الْو ِ
ِ
صيَّةُ لِل َْوالِ َديْ ِن
َح َد ُك ُم ال َْم ْو ُ
ب َعلَْي ُك ْم إِذَا َح َ
ض َر أ َ
َ
على) ،قال تعاىلُ ﴿ :كت َ
َ
ِ
ِ
واْلقْربِ ِ
ين﴾ [البقرة ،] 20 :فمن ينكر كتابة الوصية يتهم الرسول
ين بال َْم ْع ُروف َح ّقاً َعلَى ال ُْمتَّق َ
َ َ َ
باملعصية.
 .أخرج احلاكم ..[ :عن إمساعيل بن عبد اهلل بن جعفر بن أِب طالب عن أبيه قال :ملا نظر رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم إىل الرمحة هابطة ،قال :ادعوا يل ادعوا يل ،فقالت صفية :من يا رسول اهلل ،قال :أهل بييت عليا وفاطمة واحلسن
واحلسني فجيئ ِبم فألقى عليهم النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم كساءه مث رفع يديه مث قال :اللهم هؤالء آيل فصل على
حممد وعلى آل حممد ،وأنزل اهلل عز وجل" :إمنا يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا .هذا حديث
صحيح االسناد ومل خيرجاه] املستدرك :ج 2ص. 11
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ولدينا روايات تدل على كتابة الوصية أو هم الرسول بكتابة الوصية عند االحتضار كرزية
اخلميس املروية ِف البخاري وما رواه سليم بن قيس ِف كتابه ( ).
ولدينا روايات موافقة حملتوى الوصية وهي روايات املهديني االثين عشر ،وهي موجودة ِف كتب
األنصار وميكن الرجوع إىل مصادرها عند الشيعة والسنة ( ،)2وأيضا ما رواه الطوسي عنهم
ِف أن اسم املهدي (أمحد وعبد اهلل واملهدي) ( ،)2وما رواه السنة من أن اسم املهدي يواطئ اسم
النيب ( )1أي أمحد كما ورد ِف الوصية.
ولدينا نص الوصية املكتوبة عند االحتضار وهي مروية ِف غيبة الطوسي ( ،)1وال يوجد لدينا
معارض لنص الوصية .وكل إشكال أتوا به لرد الوصية مت رده وبيان بطالنه.
فكيف ميكن  -بعد كل هذا  -لعاقل أن يرد الوصية ،وكيف ملن خياف اآلخرة أن يرد الوصية،
وكيف ملن يتقي اهلل أن يرد الوصية ؟!!.

 .للمزيد انظر ملحق رقم ( ).
 .2انظر ملحق رقم (.)2
وذكر املهدي فقال :إنه يبايع بني الركن واملقام،
 .2روى الطوسي ... -142[ :عن حذيفة قال :مسعت رسول اهلل
امسه أمحد وعبد اهلل واملهدي ،فهذه أمساؤه ثالثتها] الغيبة :ص .111وللمزيد انظر ملحق رقم (.)2
 .1أخرج أمحد ..[ :عن زر بن حبيش عن عبد اهلل قال قال :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال تنقضي األيام وال يذهب
الدهر حىت ميلك العرب رجل من أهل بييت امسه يواطئ امسي] مسند أمحد :ج ص.211
 .1الغيبة :ص 10ح .

ملحق ()5
بعض روايات كتابة الوصية أو اهلم بكتابتها يف كتب الشيعة والسنة
أوَّلً :في كتب الشيعة
أ  -روايات تؤكد صدور الوصية:
حمحح حد بْ ِن ُحمح َّمد حع ِن ابْ ِن حْحمبُوب حع ِن الْ حع حال ِء بْ ِن حرِزين حع ْن
 .الكليينُ -1[ :حمح َّم ُد بْ ُن حْحي حىي حع ْن أ ْ
ِ
ِ
ِ
فحـيحـْنبحغِي
ول اللَّه
صى حر ُس ُ
ُحمح َّمد بْ ِن ُم ْسلم قح حال :قح حال أحبُو حج ْع حفر  :الْ حوصيَّةُ حح ٌّق وقح ْد أ ْحو ح
ِ
ِ ِِ
وصي] الكاِف :ج 1ص.2
ل ْل ُم ْسلم أح ْن يُ ح
حمحح حد بْ ِن ُحمح َّمد حع ِن
 .2وعنه أيضاْ -1[ :
ني بْ ُن ُحمح َّمد األح ْش حع ِر ُّ
ي حع ْن ُم حعلَّى بْ ِن ُحمح َّمد حع ْن أ ْ
احلُ حس ْ ُ
ِ
ِ
ْ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
الض ِري ِر قح حال
وسى َّ
يسى بْ ِن الْ ُم ْستحـ حفاد أِحِب ُم ح
يل بْ ِن يحـ ْقطني حع ْن ع ح
احلحارث بْ ِن حج ْع حفر حع ْن حعل ِّي بْ ِن إ ْمسحاع ح
ِ
ِِ
ِ
ت ألِحِب حعْب ِد اللَّ
ب
ي
ل
أ
ه
ح
س حكا حن أحمريُ الْ ُم ْؤمن ح
وسى بْ ُن حج ْع حفر  قح حال :قُـ ْل ُ
ْ
حح َّدثحِين ُم ح
ني  حكات ح
ح
ِ
ِ
ود .قح حال :فحأحطْحر حق
يل والْ حم حالئِ حكةُ الْ ُم حقَّربُو حن
ول اللَّه
الْ حو ِصيَّ ِة حور ُس ُ
ُش ُه ٌ
الْ ُم ْملي حعلحْيه ح
وجْبـحرئ ُ
ت  ]......الكاِف :ج ص .22
طح ِويال ُمثَّ قح حال :يحا أحبحا ْ
احلح حس ِن قح ْد حكا حن حما قُـ ْل ح

ِ ِ
حمحح حد بْ ِن ُحمح َّمد حع ِن ا ْحلُس ْ ِ
ني بْ ِن حسعِيد حع ْن حمحَّ ِاد بْ ِن
حص ححابِنحا حع ْن أ ْ
 .2وعنه ايضا -1[ :ع َّدةٌ م ْن أ ْ
ح
ِعيسى عن عم ِرو ب ِن ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ني  إِ حىل
حو
أ
:
ال
ق

ر
ف
ع
ج
حِب
أ
ن
ع
ر
ب
ا
ج
ن
ع
ر
ِش
ح
ح
ح
ْ
ح
ح
صى أحمريُ الْ ُم ْؤمن ح
ْ
ح ح ْ حْ ْ
ْ ح
ح
ْ
ْ ح
ومج ِ
ِ
ورحؤ حساءح ِش حيعتِه وأ ْحه حل بحـْيتِه ُمثَّ حدفح حع إِلحْيه
احلح حس ِن وأح ْش حه حد حعلحى حو ِصيَّتِه ْ
ْ
ني ُ 
احلُ حس ْ ح
وحمح َّمدا ح ح
يع ُولْده ُ
ِ
ول اللَّه أح ْن أ ِ
ك
الس حال حح ُمثَّ قح حال ِالبْنِه ْ
ين أ ححمحرِين حر ُس ُ
اب و ِّ
ك وأح ْن أ ْحدفح حع إِلحْي ح
ُوص حي إِلحْي ح
احلح حس ِن :يحا بـُ حَّ
الْكتح ح
ِ
ِ ِ
ضحرحك
يل حر ُس ُ
ودفح حع إِ حَّ
صى إِ حَّ
آمحرحك إِ حذا حح ح
ول اللَّه ح
ُكتُِيب وس حالحي حك حما أ ْحو ح
يل ُكتُبحه وس حال ححه وأ ححمحرِين أح ْن ُ
ِ
الْموت أح ْن تح ْدفحـعه إِ حىل أ ِ
احلُس ْ ِ
يك ْ ِ
أح ْن
ول اللَّه
ني وقح حال :أ ححمحرحك حر ُس ُ
حخ ح
حْ ُ
ح
احلُ حس ْنيُ ،مثَّ أحقْـبح حل حعلحى ابْنه ْ ح
نيُ ،مثَّ قح حال لِعلِ
تح ْدفحـعه إِ حىل ابنِك ه حذا ُمثَّ أحخ حذ بِي ِد اب ِن ابنِه علِ
احلُس ْ ِ
احلُس ْ ِ
ِ
ِ
ين وأ ححمحرحك
ن
ب
ي
ن
ب
ي
ْ
ْ
ني :يحا بـُ حَّ
ح ح ْ ْ ح
ِّ
ِّ
ْ ح ح
ْ
ْ
ح
ح
ح
ح
ِ
ك ُحمح َّم ِد ب ِن حعلِ ٍّي وأحقْ ِرأْه ِمن رس ِ
الس حال حم ]...
ول اللَّه
ول اللَّه
حر ُس ُ
وم ِّين َّ
أح ْن تح ْدفحـ حعه إِ حىل ابْنِ ح
ْ
ْ حُ
الكاِف :ج ص.292
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 .1كتاب سليم[ :عن سليم بن قيس ،قال :مسعت سلمان يقول :مسعت عليا  - بعد
ودفع الكتف  : -أال نسأل رسول اهلل
ما قال ذلك الرجل ما قال وغضب رسول اهلل
عن الذي كان أراد أن يكتب ِف الكتف مما لو كتبه مل يضل أحد ومل خيتلف اثنان ؟ فسكت
وذهبنا نقوم أنا وصاحيب أبو
حىت إذا قام من ِف البيت وبقي علي وفاطمة واحلسن واحلسني
وحنن نسمع ،فابتدأه
ذر واملقداد ،قال لنا علي  :إجلسوا .فأراد أن يسأل رسول اهلل
فقال ...( :وأن اهلل قد قضى الفرقة واالختالف على أميت من بعدي ،فأمرين أن
رسول اهلل
أكتب ذلك الكتاب الذي أردت أن أكتبه ِف الكتف لك وأشهد هؤالء الثالثة عليه ،ادع يل
بصحيفة) .فأتى ِبا ،فأملى عليه أمساء األئمة اهلداة من بعده رجال رجال وعلي  خيطه بيده.
وقال  :إين أشهدكم إن أخي ووزيري ووارثي وخليفيت ِف أميت علي بن أِب طالب ،مث احلسن
مث احلسني مث من بعدهم تسعة من ولد احلسني .مث مل أحفظ منهم غري رجلني علي وحممد ،مث
 ،غري أين مسعت صفة املهدي وعدله وعمله وأن اهلل ميأل به
اشتبه اآلخرون من أمساء األئمة
األرض عدال كما ملئت ظلما وجورا .مث قال النيب  :إين أردت أن أكتب هذا مث أخرج به إىل
املسجد مث أدعو العامة فأقرأه عليهم وأشهدهم عليه .فأىب اهلل وقضى ما أراد.
مث قال سليم :فلقيت أبا ذر واملقداد ِف إمارة عثمان فحدثاين .مث لقيت عليا  بالكوفة
واحلسن واحلسني عليهما السالم فحدثاين به سرا ما زادوا وال نقصوا كأمنا ينطقون بلسان واحد]
كتاب سليم بن قيس :ص ،299 - 292حتقيق األنصاري.

 .1سليم بن قيس عن علي [ :يا طلحة ،ألست قد شهدت رسول اهلل حني دعا
بالكتف ليكتب فيها ما ال تضل األمة وال ختتلف ،فقال صاحبك ما قال( :إن نيب اهلل يهجر)
مث تركها ؟ قال :بلى ،قد شهدت ذاك .قال :فإنكم ملا خرجتم أخربين
فغضب رسول اهلل
وبالذي أراد أن يكتب فيها وأن يشهد عليها العامة .فأخربه جربائيل( :أن
بذلك رسول اهلل
اهلل عز وجل قد علم من األمة االختالف والفرقة) ،مث دعا بصحيفة فأملى علي ما أراد أن يكتب
ِف الكتف وأشهد على ذلك ثالثة رهط :سلمان وأبا ذر واملقداد ،ومسى من يكون من أئمة
اهلدى الذين أمر اهلل بطاعتهم إىل يوم القيامة  ]...كتاب سليم بن قيس :ص  ،2حتقيق األنصاري.
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 .4سليم بن قيس عن ابن عباس[ :لقد دخلت على علي  بذي قار ،فأخرج إيل
وخطي بيدي .فقلت:
صحيفة وقال يل :يا بن عباس ،هذه صحيفة أمالها علي رسول اهلل
إىل مقتل
يا أمري املؤمنني ،إقرأها علي فقرأها ،فإذا فيها كل شئ كان منذ قبض رسول اهلل
احلسني  وكيف يقتل ومن يقتله ومن ينصره ومن يستشهد معه .فبكى بكاء شديدا وأبكاين.
فكان فيما قرأه علي :كيف يصنع به وكيف يستشهد فاطمة وكيف يستشهد احلسن ابنه وكيف
تغدر به األمة .فلما أن قرأ كيف يقتل احلسني ومن يقتله أكثر البكاء ،مث أدرج الصحيفة وقد
بقي ما يكون إىل يوم القيامة] كتاب سليم بن قيس :ص ،121حتقيق األنصاري.
 .1الصدوق - [ :حدثنا جعفر بن علي عن أبيه ،عن جده احلسن بن علي الكوِف ،عن
إىل علي
جده عبد اهلل بن املغرية عن سامل عن أِب عبد اهلل  ،قال :أوصى رسول اهلل
 وحده ،وأوصى علي إىل احلسن واحلسني مجيعا  ]...علل الشرائع :ج 2ص.224
 .2الشريف الرضي[ :حدثين هارون بن موسى ،قال :حدثين أمحد بن حممد بن عمار العجلي
الكوِف ،قال :حدثين عيسى الضرير ،عن أِب احلسن ،عن أبيه (عليهما السالم) قال :قال رسول
حني دفع الوصية إىل علي  :يا علي أعد هلذا جوابا غدا بني يدي ذي العرش فإين
اهلل
حماجك يوم القيامة بكتاب اهلل ،حالله وحرامه ،وحمكمه ومتشاِبه على ما أنزل اهلل ،وعلى تبليغه
من أمرتك بتبليغه ،وعلى فرائض اهلل كما أُنزلت وعلى أحكامه كلها  ]....خصائص األئمة :ص.12
 .9اجمللسي عن ابن طاووس[ :عن الكاظم ،عن أبيه (عليهما السالم) قال :قال علي بن أِب
طالب  :كان ِف وصية رسول اهلل ِف أوهلا" :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،هذا ما عهد حممد
وأوصى به وأسنده بأمر اهلل إىل وصيه علي بن أِب طالب أمري املؤمنني ،"
بن عبد اهلل
إىل علي
وكان ِف آخر الوصية" :شهد جربئيل وميكائيل وإسرافيل على ما أوصى به حممد
بن أِب طالب  ،وقبضه وصيته وضمانه على ما فيها على ما ضمن يوشع بن نون ملوسى بن
عمران عليهما السالم وضمن وأدى وصي عيسى بن مرمي ،وعلى ما ضمن األوصياء قبلهم ،على
علي وقبض
أن حممدا أفضل النبيني ،وعليا أفضل الوصيني ،وأوصى حممد وسلم إىل علي ،وأ َّقر َّ
الوصية على ما أوصيت به األنبياء وسلم حممد األمر إىل علي بن أِب طالب ،وهذا أمر اهلل
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وطاعته ،وواله األمر على أن ال نبوة لعلي وال لغريه بعد حممد ،وكفى باهلل شهيدا"]

حبار األنوار:

ج 22ص.122

 . 0اجمللسي[ :كتاب الطرف للسيد علي بن طاووس ،وكتاب مصباح األنوار بإسنادمها إىل
كتاب الوصية لعيسى الضرير ،عن موسى بن جعفر  قال :قال يل أِب :قال علي  ملا
فإذا فيها :يا علي غسلين وال يغسلين غريك  ].....حبار األنوار:
قرأت صحيفة وصية رسول اهلل
ج 22ص.114

 .قطب الدين الراوندي :عن حممد بن الفضيل عن الرضا ِ ف حديث دخول الكوفة
ملا كان وقت وفاته
واحتجاجه مع علماء اليهود والنصارى ،ورد فيه ...[ :فان رسول اهلل
دعا عليا وأوصاه ،ودفع إليه الصحيفة اليت كان فيها األمساء اليت خص اهلل ِبا األنبياء واألوصياء]
اخلرائج واجلرائح :ج ص21 .

 . 2حممد بن احلسن الصفار[ :حدثنا حممد بن احلسني عن صفوان عن ابن مسكان عن
حجر عن محران عن أِب جعفر  قال :ذكرت الكيسانية وما يقولون ِف حممد بن علي ،فقال:
 ...إن حممد بن علي كان حيتاج إىل بعض الوصية أو إىل شئ مما ِف وصية فيبعث إىل علي بن
احلسني فينسخه له] بصائر الدرجات :ص. 92
 . 2وعنه أيضا[ :حدثنا حممد بن احلسني عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار اجلازي قال:
ذكر عند أِب عبد اهلل  الكيسانية وما يقولون ِف حممد بن علي ،فقال :أال تسألوهنم عند من
كان سالح رسول اهلل  ،إن حممد بن علي كان حيتاج ِف الوصية أو إىل الشئ فيها فيبعث إىل
علي بن احلسني فينسخها له] بصائر الدرجات :ص. 92
 . 1اخلزاز القمي ...[ :عن الزهري قال :دخلت على علي بن احلسني (عليهما السالم) ِف
املرض الذي توِف فيه  ...مث دخل عليه حممد ابنه فحدثه طويال بالسرت ،فسمعته يقول فيما
يقول :عليك حبسن اخللق ،قلت :يا ابن رسول اهلل إن كان من أمر اهلل ما ال بد لنا منه  -ووقع
ِف نفسي أنه قد نعى نفسه  -فإىل من خيتلف بعدك ؟ فقال :يا أبا عبد اهلل إىل ابين هذا وأشار
إىل حممد ابنه أنه وصيي ،ووارثي ،وعيبة علمي ،معدن العلم ،وباقر العلم  ...قلت :يا ابن رسول
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اهلل هال أوصيت إىل أكرب أوالدك ؟ قال :يا أبا عبد اهلل ليست اإلمامة بالكرب والصغر ،هكذا
 ،وهكذا وجدناه مكتوبا ِف اللوح والصحيفة  ]...كفاية األثر :ص.212
عهد إلينا رسول اهلل
ب  -روايات تؤكد أن الوصية (عهد حممد

) من خمتصات آل حممد

وِبا يُعرفون:

احلُس ْ ِ
ني بْ ِن حسعِيد حع ِن ابْ ِن أِحِب
 . 1الكليينُ -2 [ :حمح َّم ُد بْ ُن حْحي حىي حع ْن أ ْ
حمحح حد بْ ِن ُحمح َّمد حع ِن ْ ح
ِ
ِ
ِ
ول :أتحـحرْو حن
ت أحبحا حعْب ِد اللَّه  يحـ ُق ُ
عُ حم ْري حع ْن حمحَّاد بْ ِن عُثْ حما حن حع ْن حع ْم ِرو بْ ِن األح ْش حعث قح حال حمس ْع ُ
وصي ِمنَّا ي ِ
ِ
لِحر ُجل فحـحر ُجل حح َّىت يحـْنتح ِه حي
يد حال واللَّه ولح ِك ْن حع ْه ٌد ِم حن اللَّه حور ُسولِه
وصي إِ حىل حم ْن يُِر ُ
الْ ُم ح ُ
األحمر إِ حىل ص ِ
احبِه] الكاِف :ج ص.211
ح
ُْ
حمحح حد بْ ِن ُحمح َّمد حع ِن ابْ ِن أِحِب عُ حم ْري حع ِن ابْ ِن بُ حك ْري
 . 4وعنه أيضاُ -1[ :حمح َّم ُد بْ ُن حْحي حىي حع ْن أ ْ
ِ
وصي ِمنَّا ي ِ
ِ
حِ
ول :أتحـحرْو حن أ َّ
وصي
ت أحبحا حعْب ِد اللَّه  يحـ ُق ُ
ص حعب قح حال حمس ْع ُ
ومجيل حع ْن حع ْم ِرو بْ ِن ُم ْ
حن الْ ُم ح ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ح َّىت انْـتحـ حهى إِ حىل نحـ ْف ِسه] الكاِف:
إِ حىل حم ْن يُِر ُ
يد حال واللَّه ولحكنَّه حع ْه ٌد م ْن حر ُسول اللَّه إ حىل حر ُجل فحـحر ُجل ح
ج ص.219

ت ألِحِب
 . 1وعنه أيضاُ - [ :حمح َّم ُد بْ ُن حْحي حىي حع ْن أ ْ
صر قح حال قُـ ْل ُ
حمحح حد بْ ِن ُحمح َّمد حع ِن ابْ ِن أِحِب نح ْ
ِ
الرضا  إِ حذا مات ا ِإلمام ِمب يـعر ُ ِ
ات ِمْنـ حها أح ْن يح ُكو حن
ْ
ف الَّذي بحـ ْع حده فحـ حق حال :ل ِإل حم ِام حع حال حم ٌ
احلح حس ِن ِّ ح
ح ح ح ُ ح ُ ْح
صى فُحال ٌن فحـيُـ حق حال إِ حىل
ب فحـيحـ ُق ح
أح ْكبحـحر ُولْ ِد أحبِيه ويح ُكو حن فِيه الْ حف ْ
ض ُل والْ حو ِصيَّةُ ،ويحـ ْق حد حم َّ
ول إِ حىل حم ْن أ ْحو ح
الرْك ُ
ِ ِ
فُحالن و ِّ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
كا حن] الكاِف:
الس حال ِح ححْيثُ حما ح
يل تح ُكو ُن ا ِإل حم حامةُ حم حع ِّ
الس حال ُح فينحا مبحْنزلحة التَّابُوت ِف بحِين إ ْسحرائ ح
ج ص.221

ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وح ْف ِ
ص
يم حع ْن أحبيه حع ِن ابْ ِن أِحِب عُ حم ْري حع ْن ه حشام بْ ِن حسامل ح
 . 2وعنه ايضا -2[ :حعل ُّي بْ ُن إبْـحراه ح
ِ ِ ِ َّ ِ
ي عن أِحِب عب ِد اللَّه  قح حال :قِ
ِ
اهرةِ
حي حشيء يـُ ْعر ُ ِ
حْ
بْ ِن الْبح ْخ حِرت ِّ ح ْ
ف اإل حم ُام ،قح حال :بالْ حوصيَّة الظ ح
يل لحه بأ ِّ ْ ح
ح
ِ
وبِالْ حف ْ ِ
اب ويحأْ ُك ُل
حح ٌد أح ْن يحطْعُ حن حعلحْيه ِِف فحم حوال بحطْن حوال فحـ ْرج فحـيُـ حق حال حك َّذ ٌ
يع أ ح
ض ِل إ َّن ا ِإل حم حام حال يح ْستحط ُ
أ ْحم حو حال الن ِ
شبحه حه حذا] الكاِف :ج ص.221
وما أح ْ
َّاس ح
ِ ِ
ِ
ِ ِ
الر ْمحح ِن قح حال
س بْ ِن حعْب ِد َّ
 . 9وعنه أيضا -2[ :حعل ُّي بْ ُن إبْـحراه ح
يم حع ْن ُحمح َّمد بْ ِن ع ح
يسى حع ْن يُونُ ح
ِ
ول اللَّه
ت أحبحا حعْب ِد اللَّه  حع ْن قحـ ْوِل الْ حع َّام ِة إِ َّن حر ُس ح
حح َّدثـحنحا حمحَّ ٌ
اد حع ْن حعْبد األ ْحعلحى قح حال :حسأحلْ ُ
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قح حال :من مات ولحيس لحه إِمام مات ِميتة ج ِ
احلح ُّق واللَّه  ...قح حال فح حذ ِّك ْر حما أحنْـحزحل اللَّه ِِف
اهلِيَّة ،فحـ حق حالْ :
حْ ح ح ْ ح ح ٌ ح ح ح ح
ِ
ص اللَّه بِه حعلِيا
ول اللَّه
وما قح حال لحه حر ُس ُ
وما حخ َّ
وح حس ْني (عليهما السالم) ح
ِِف حح حسن ُ
حعل ٍّي  ح
ِ ِِ
صبِه إِيَّاه  ...قُـ ْل ُ ِ
َّاس تح حكلَّ ُموا ِِف أِحِب
ول اللَّه
وما قح حال فِيه حر ُس ُ
م ْن حوصيَّته إِلحْيه ونح ْ
 ح
ت :فحإ َّن الن ح
جع حفر  ويـ ُقولُو حن حكيف حختحطَّت ِمن ولْ ِد أحبِيه من لحه ِمثْل قحـرابتِه ومن هو أ ِ
ت
صحر ْ
ْ ح
حْ
حس ُّن مْنه وقح ُ
حْ
ح
ُ ح ح ح ْ ُح ح
ْ ْ ُ
ِ ِ
ف ِ
ع َّمن هو أ ِ
صال حال تح ُكو ُن ِِف حغ ِْريهُ :ه حو أ ْحوحىل
ح ْ ُح ْ
ب حه حذا األ ْحم ِر بِثح حالث خ ح
حصغحُر مْنه ،فحـ حق حال :يـُ ْعحر ُ ح
صاح ُ
ِ
َّاس بِالَّ ِذي قحـبـلحه وهو و ِصيُّه ِ
وعْن حده ِس حالح رس ِ
الن ِ
ك ِعْن ِدي حال أُنح حازعُ فِيه.
ول اللَّه
وو ِصيَّتُه و حذل ح
ُ حُ
ح
ْ ُح ح
ان ،قح حال :حال ي ُكو حن ِِف ِسرت إَِّال ولحه ح َّجةٌ ظح ِ
ِ
الس ْلطح ِ
اهحرةٌ إِ َّن أِحِب
ور حخمحافحةح ُّ
ْ
ت :إِ َّن حذل ح
قُـ ْل ُ
ك حم ْستُ ٌ
ُ
ح
ت أ ْحربحـ حعة ِم ْن قُـحريْش فِي ِه ْم نحافِ ٌع
ا ْستحـ ْوحد حع ِين حما ُهنح ح
اك فحـلح َّما حح ح
ضحرتْه الْ حوفحاةُ قح حال ْادعُ ِيل ُش ُهودا فح حد حع ْو ُ
موحىل عب ِد اللَّه ب ِن عمر قح حال :ا ْكتُب ه حذا ما أحوصى بِه يـع ُق ِ
اصطحفى لح ُك ُم
وب بحنيه( :يا بحِ َّ
ين إِ َّن اهلل ْ
ح ْ حْ
ْ ح ح ْ ح
حْ ُ
ْ ُ حح
ِ
صى ُحمح َّم ُد بْ ُن حعلِ ٍّي إِ حىل ابْنِه حج ْع حف ِر بْ ِ
ن ُحمح َّمد  ]...الكاِف:
ِّين فحال حمتُوتُ َّن إَِّال وأحنْـتُ ْم ُم ْسل ُمو حن) وأ ْحو ح
الد ح
ج ص.219 - 212

ت حعلحى أِحِب حعْب ِد اللَّه 
استحأْذحنْ ُ
 .20وعنه أيضا ... - [ :حع ْن ُم حعا ِويحةح بْ ِن حوْهب قح حالْ :
ِ
ِ
ِ
وه حو
ت حح َّىت قح ح
ص َّاله ِِف بحـْيته فح حجلح ْس ُ
يل ِيل ْاد ُخ ْل فح حد حخ ْل ُ
ص حالتحه فح حسم ْعتُه ُ
ضى ح
ت فحـ حو حج ْدتُه ِِف ُم ح
فحق ح
يـن ِ
ِ
صنحا بِالْ حكرام ِة وخ َّ ِ ِ ِ
ضى
وو حع حدنحا َّ
اجي حربَّه ويحـ ُق ُ
ول :يحا حم ْن حخ َّ
ُح
اعةح وأ ْحعطحانحا ع ْل حم حما حم ح
الش حف ح
حح ح
صنحا بالْ حوصيَّة ح
ِ
وج حعل أحفْئِ حدة ِم حن الن ِ
َّاس تحـ ْه ِوي إِلحْيـنحا  ]...الكاِف :ج 1ص.122
ح
وما بحق حي ح ح
 .2الصدوق[ :حدثنا حممد بن علي ماجيلويه رضي اهلل عنه قال  :حدثنا علي بن إبراهيم
بن هاشم عن أبيه عن عبد السالم بن صاحل اهلروي قال :مسعت الرضا  يقول ... :والذي
باإلمامة وخصنا بالوصية إن زوار قربي ألكرم الوفود على اهلل يوم القيامة
أكرمنا بعد حممد
وما من مؤمن يزورين فيصيب وجهه قطرة من املاء إال حرم اهلل تعاىل جسده على النار] عيون أخبار
الرضا  :ج 2ص.212

 .22حممد بن احلسن الصفار[ :حدثنا عمران بن موسى عن موسى بن جعفر  عن علي
بن معبد عن جعفر بن عبد اهلل عن محاد عن عبد اهلل بن عبد الرمحن عن أِب عمري عن معاوية
بن وهب قال :استأذنت على أىب عبد اهلل  فأذن يل فسمعته يقول ِف كالم له :يا من
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خصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي وجعل أفئدة من الناس هتوى إلينا وجعلنا ورثة
األنبياء] بصائر الدرجات :ص. 19
 .22وعنه أيضا[ :حدثنا أمحد بن حممد عن ابن فضال عن أِب مجيلة عن حممد بن احلليب عن
أِب عبد اهلل  قال :االمام يعرف بثالث خصال :إنه أوىل الناس بالذي كان قبله وعنده
سالح رسول اهلل وعنده الوصية ،وهو الذي قال اهلل تعاىل" :إن اهلل يأمركم ان تؤدوا األمانات
إىل أهلها" وقال :السالح فينا مبنزلة التابوت ِف بين إسرائيل يدور امللك حيث دار السالح كما
كان يدور حيث دار التابوت] بصائر الدرجات :ص .20
ج  -روايات تؤكد أن صاحب األمر والقائم يُعرف بالوصية:
 .21الصدوق ... - 2[ :عن احلارث بن املغرية النصري ،قال :قلت ألِب عبد اهلل  :مب
يعرف صاحب هذا األمر ؟ قال :بالسكينة والوقار والعلم والوصية] اخلصال :ص200.
 .21النعماين ... -41[ :عن جابر بن يزيد اجلعفي ،قال :قال أبو جعفر حممد بن علي
الباقر  :يا جابر ،الزم األرض وال حترك يدا وال رجال حىت ترى عالمات أذكرها لك إن
أدركتها  ...قال :فيجمع اهلل عليه أصحابه ثالمثائة وثالثة عشر رجال ،وجيمعهم اهلل له على غري
ميعاد قزعا كقزع اخلريف ،وهي  -يا جابر  -اآلية اليت ذكرها اهلل ِف كتابه( :أين ما تكونوا يأت
بكم اهلل مجيعا إن اهلل على كل شئ قدير) فيبايعونه بني الركن واملقام ،ومعه عهد من رسول اهلل
قد توارثته األبناء عن اآلباء  ]...الغيبة :ص.29 - 222
 .24الصفار[ :حدثنا حممد بن أمحد عن حممد بن عيسى عن محاد بن عيسى عن عبد
األعلى عن أِب عبد اهلل  ... قال :يعرف صاحب هذا األمر بثالث خصال ال تكون ِف
ووصيته ،وذلك عندي
غريه :هو أوىل الناس بالذي قبله وهو وصيه وعنده سالح رسول اهلل
ال أنازع فيه] بصائر الدرجات :ص.202
 .21العياشي - 1[ :عن جابر اجلعفي عن أِب جعفر  يقول :الزم األرض ال حتركن
يدك وال رجلك ابدا حىت ترى عالمات اذكرها لك ِف سنة  ...فيقول رجل من آل حممد
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وهي القرية الظاملة أهلها ،مث خيرج من مكة هو ومن معه الثالمثائة وبضعة عشر يبايعونه بني الركن
واملقام ،ومعه عهد نيب اهلل ورايته وسالحه ووزيره معه ،فينادى املنادى مبكة بامسه وأمره من السماء
حىت يسمعه أهل األرض كلهم ،امسه اسم نيب ،ما أشكل عليكم فلم يشكل عليكم عهد نيب اهلل
ورايته وسالحه .والنفس الزكية من ولد احلسني ،فان أشكل عليكم هذا فال يشكل عليكم
الصوت من السماء بامسه وأمره .وإياك وشذاذ من آل حممد ،فان آلل حممد وعلي راية ولغريهم
رايات ،فألزم األرض وال تتبع منهم رجال أبدا حىت ترى رجال من ولد احلسني ،معه عهد نيب اهلل
ورايته وسالحه ،فان عهد نيب اهلل صار عند علي بن احلسني ،مث صار عند حممد بن علي ويفعل
اهلل ما يشاء  ]...تفسري العياشي :ج ص.41
ثانياً :في كتب السنة
أ  -مهه

بكتابة الوصية ِف يوم اخلميس:

 .أخرج البخاري[ :عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه قال :يوم اخلميس وما يوم اخلميس مث
بكى حىت خضب دمعه احلصباء فقال :اشتد برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وجعه يوم اخلميس
فقال :ائتوين بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا وال ينبغي عند نيب تنازع،
فقالوا :هجر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :دعوين فالذي أنا فيه خري مما تدعوين إليه،
وأوصى عند موته بثالث :أخرجوا املشركني من جزيرة العرب ،وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت
أجيزهم ،ونسيت الثالثة]

صحيح البخاري :ج 1ص  ،2باب دعاء النيب إىل االسالم.

 .2وفيه[ :عن سعيد بن جبري قال قال ابن عباس :يوم اخلميس وما يوم اخلميس اشتد برسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم وجعه فقال :ائتوين اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا وال
ينبغي عند نيب تنازع ،فقالوا :ما شأنه أهجر استفهموه فذهبوا يردون عليه ،فقال :دعوين فالذي
أنا فيه خري مما تدعوين إليه ،وأوصاهم بثالث قال :أخرجوا املشركني من جزيرة العرب ،وأجيزوا
الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ،وسكت عن الثالثة أو قال :فنسيتها.
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 ... .2عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :ملا حضر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وِف
البيت رجال فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم :هلموا اكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده ،فقال
بعضهم :ان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب اهلل،
فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول :قربوا يكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده ومنهم
من يقول غري ذلك ،فلما أكثروا اللغو واالختالف ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قوموا]
صحيح البخاري :ج 1ص ، 22 - 21باب مرض النيب.

 .1وفيه[ :عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :ملا حضر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وِف
البيت رجال فيهم عمر بن اخلطاب قال النيب صلى اهلل عليه وسلم :هلم اكتب لكم كتابا ال
تضلوا بعده ،فقال عمر :إن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن
حسبنا كتاب اهلل ،فاختلف أهل البيت فاختصموا منهم من يقول :قربوا يكتب لكم النيب صلى
اهلل عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ،ومنهم من يقول ما قال عمر ،فلما أكثروا اللغو واالختالف
عند النيب صلى اهلل عليه وسلم قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قوموا .قال عبيد اهلل :وكان
ابن عباس يقول :إن الرزية كل الرزية ما حال بني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبني أن يكتب
هلم ذلك الكتاب من اختالفهم ولغطهم] صحيح البخاري :ج 1ص ،9كتاب املرضى والطب.
 .1وفيه[ :عن ابن عباس قال :ملا حضر النيب صلى اهلل عليه وسلم قال وِف البيت رجال فيهم
عمر بن اخلطاب قال :هلم اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ،قال :عمر إن النيب صلى اهلل عليه
وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب اهلل ،واختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من
يقول :قربوا يكتب لكم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ،ومنهم من يقول ما
قال عمر ،فلما أكثروا اللغط واالختالف عند النيب صلى اهلل عليه وسلم قال :قوموا عين .قال
عبيد اهلل :فكان ابن عباس يقول :إن الرزية كل الرزية ما حال بني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وبني ان يكتب هلم ذلك الكتاب من اختالفهم ولغطهم] صحيح البخاري :ج 2ص  ، 4باب قول النيب
ال تسألوا أهل الكتاب عن شيء.
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 .4وأخرج مسلم[ :عن سعيد بن جبري قال قال :ابن عباس يوم اخلميس وما يوم اخلميس مث
بكى حىت بل دمعه احلصى فقلت :يا ابن عباس وما يوم اخلميس ؟ قال :اشتد برسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم وجعه فقال :ائتوين اكتب لكم كتابا ال تضلوا بعدي فتنازعوا وما ينبغي عند نيب
تنازع وقالوا ما شأنه أهجر استفهموه ،قال :دعوين فالذي أنا فيه خري أوصيكم بثالث :أخرجوا
املشركني من جزيرة العرب ،وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ،قال :وسكت عن الثالثة أو
قاهلا فأنسيتها.
 ... .1عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أنه قال :يوم اخلميس وما يوم اخلميس مث جعل
تسيل دموعه حىت رأيت على خديه كأهنا نظام اللؤلؤ ،قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
ائتوين بالكتف والدواة (أو اللوح والدواة) اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فقالوا :ان رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم يهجر.
 ... .2عن ابن عباس قال :ملا حضر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وِف البيت رجال فيهم
عمر بن اخلطاب فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم :هلم اكتب لكم كتابا ال تضلون بعده ،فقال
عمر :إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب اهلل،
فاختلف أهل البيت فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
كتابا لن تضلوا بعده ،ومنهم من يقول ما قال عمر ،فلما أكثروا اللغو واالختالف عند رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قوموا .قال عبيد اهلل فكان ابن عباس
يقول :إن الرزية كل الرزية ما حال بني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبني أن يكتب هلم ذلك
الكتاب من اختالفهم ولغطهم] صحيح مسلم :ج 1ص ،11كتاب الوصية.
ب  -إن النص والوصية قد ذكر:
 .9العجلوين -2 21[ :يا علي ادع بصحيفة ودواة فأملى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وكتب علي وشهد جربيل مث طويت الصحيفة .قال الراوي :فمن حدثكم أنه يعلم ما ِف الصحيفة
إال الذي أمالها وكتبها وشهدها فال تصدقوه فعل ذلك ِف مرضه الذي توِف فيه] كشف اخلفاء :ج2

ص.222
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 . 0الزرندي احلنفي والقندوزي[ :عن إبراهيم بن شيبة األنصاري قال :جلست إىل األصبغ
بن نباته فقال :أال أقرء عليك ما أماله علي علي بن أِب طالب رضي اهلل عنه ؟ فأخرج يل
أهل بيته
صحيفة فيها مكتوب :بسم اهلل الرمحن الرحيم هذا ما أوصى به حممد رسول اهلل
وأمته ،أوصى أهل بيته بتقوى اهلل ،ولزوم طاعته وأوصى أمته بلزوم أهل بيته ،وان أهل بيته
وان شيعتهم آخذون حبجزهم يوم القيامة ،وإهنم لن يدخلوكم ِف باب
يأخذون حبجزة نبيهم
ضاللة ،ولن خيرجوكم من باب هدى] نظم درر السمطني :ص ،210ينابيع املودة :ج 2ص.241
 .وعنه أيضا[ :روى ابن عباس قال :دخلت على عمر ِف أول خالفته  ...قال :من أين
جئت يا عبد اهلل ؟ قلت :من املسجد قال :كيف خلفت ابن عمك ؟ فظننته يعين عبد اهلل بن
جعفر قلت :خلفته يلعب مع أترابه قال :مل أعن ذلك إمنا عنيت عظيمكم أهل البيت ،قلت:
خلفته ميتح بالغرب على خنيالت من فالن ويقرأ القرآن ،قال :يا عبد اهلل عليك دماء البدن إن
كتمتنيها هل بقي ِف نفسه شئ من أمر اخلالفة ؟ قلت :نعم قال :يزعم أن رسول اهلل (صلى اهلل
عليه وسلم) نص عليه قلت :نعم وأزيدك سألت أِب عما يدعيه فقال :صدق .فقال عمر :لقد
كان من رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) ِف أمره ذرو من القول ال يثبت حجة وال يقطع عذرا،
ولقد كان يزيغ ِف أمره وقتا ما ،ولقد أراد ِف مرضه أن يصرح بامسه فمنعت من ذلك إشفاقا
وحيطة على االسالم ال ورب هذه البنية ال جتتمع عليه قريش أبدا] شرح هنج البالغة :ج 2ص.20
ج -وجود صحيفة مكتوبة ورثها آل حممد من رسول اهلل

( ):

 . 2البيهقي[ :وأخربنا أبو زكريا وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ ابن
عيينة عن حممد بن إسحاق قال قلت ألِب جعفر حممد بن علي :ما كان ِف الصحيفة اليت كانت
ِف قراب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال :كان فيها لعن اهلل القاتل غري قاتله والضارب غري

 .وقد وردت مضامني عديدة دينية ِف الصحيفة ،والغرض من ذكر بعض رواياهتا هو إثبات أن هناك صحيفة تركها النيب
مات ومل يرتك شيئا مكتوبا ،مث إن هذه
مكتوبة من قبله ،وبذلك يبطل ما يزعمه الكثري من علماء السنة من أنه
كتابة ما وصفه بذلك ؟!!
الصحيفة كتبت مع كوهنا مل يرد فيها أهنا كتاب عاصم من الضالل ،فكيف إذن يرتك
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ضاربه ومن توىل غري ويل نعمته فقد كفر مبا أنزل اهلل على حممد صلى اهلل عليه وسلم]

السنن

الكربى :ج 2ص.24

 . 2مسلم ..[ :عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أِب طالب فقال :من زعم
أن عندنا شيئا نقرأه إال كتاب اهلل وهذه الصحيفة (قال وصحيفة معلقة ِف قراب سيفه) فقد
كذب فيها أسنان اإلبل وأشياء من اجلراحات وفيها قال النيب صلى اهلل تعاىل عليه وسلم :املدينة
حرم ما بني عري إىل ثور  ]...صحيح مسلم :ج 1ص. 1
 . 1الطحاوي ..[ :عن طارق قال خطبنا علي رضي اهلل عنه فقال :ما عندنا من كتاب
نقرؤه عليكم إال كتاب اهلل وهذه الصحيفة ،يعين الصحيفة ِف دواته وقالِ :ف غالف سيف عليه
أخذناها من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيها فرائض الصدقة] شرح معاين األخبار :ص.2 2
وقد أوضح آل حممد

أن ما ِف تلك الصحيفة خيصهم:

اق
حمحح حد بْ ِن ُحمح َّمد حع ْن حعلِ ِّي بْ ِن ْ
الكليينُ -1[ :حمح َّم ُد بْ ُن حْحي حىي حع ْن أ ْ
احلح حك ِم حع ْن أحبحان حع ْن أِحِب إِ ْس حح ح
ِ
ِ
ِ ِ
ف رس ِ
ِ ِ
ص ِحي حفةٌ فحِإ حذا
ول اللَّه
يم َّ
ح
الصْيـ حق ِل قح حال قح حال ِيل أحبُو حعْبد اللَّه ُ وج حد ِِف ذُ حؤابحة حسْي ح ُ
إبْـحراه ح
الرِحي ِم إِ َّن أ ْحع حىت الن ِ
وج َّل يحـ ْوحم الْ ِقيح حام ِة حم ْن قحـتح حل حغْيـحر قحاتِلِه
الر ْمحح ِن َّ
فِ حيها بِ ْس ِم اللَّه َّ
َّاس حعلحى اللَّه حعَّز ح
ِ
ِ ِ
ث حح حدثا
حح حد ح
ب حغْيـحر ح
وم ْن أ ْ
والضَّا ِر ُ
وم ْن تحـ حوَّىل حغْيـحر حم حواليه فحـ ُه حو حكافٌر مبحا أحنْـحزحل اللَّه حعلحى ُحمح َّمد ح
ضا ِربِه ح
ِ
ِ ِ
ِ
ص ْرفا حوال حع ْدال .قح حالُ :مثَّ قح حال ِيل أتح ْد ِري حما
وج َّل مْنه يحـ ْوحم الْقيح حامة ح
أ ْحو حآوى ُْحمدثا حملْ يحـ ْقبح ِل اللَّه حعَّز ح
ِ
ت :حما يحـ ْع ِين بِه ،قح حال :يحـ ْع ِين أ ْحه حل الدِّي ِن  ]...وِف بعض نسخ الكاِف:
يحـ ْع ِين حم ْن تحـ حوَّىل حغْيـحر حم حواليه ،قُـ ْل ُ
(أهل البيت) بدل (أهل الدين) ،الكاِف :ج 1ص.211
***

ملحق ()2
بعض روايات املهديني

يف كتب الشيعة والسنة

وهي باإلضافة إىل الوصية املقدسة (الكتاب العاصم من الضالل):
أوَّلً :في كتب الشيعة
 .22الصدوق -14[ :حدثنا علي بن أمحد بن حممد بن عمران الدقاق قال :حدثنا حممد
بن أِب عبد اهلل الكوِف قال :حدثنا موسى بن عمران النخعي ،عن عمه احلسني بن يزيد النوفلي،
عن علي بن أِب محزة ،عن أِب بصري قال :قلت للصادق جعفر بن حممد (عليهما السالم) يا ابن
رسول اهلل إين مسعت من أبيك  أنه قال :يكون بعد القائم اثنا عشر مهديا ،فقال :إمنا قال:
اثنا عشر مهديا ،ومل يقل :إثنا عشر إماما ،ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا
ومعرفة حقنا] كمال الدين ومتام النعمة :ص.212
 .29وعنه ..[ :عبد السالم بن صاحل اهلروي ،عن علي بن موسى الرضا  ،عن أبيه
موسى بن جعفر ،عن أبيه جعفر بن حممد ،عن أبيه حممد ابن علي ،عن أبيه علي بن احلسني،
 ،قال :قال رسول اهلل ِف حديث
عن أبيه احلسني بن علي ،عن أبيه علي بن أِب طالب
طويل :وإنه ملا عرج ِب إىل السماء  .....فنوديت :يا حممد ،هؤالء أوليائي وأحبائي وأصفيائي
وحججي بعدك على برييت وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخري خلقي بعدك .وعزيت وجاليل ألظهرن
ِبم ديين ،وألعلني ِبم كلميت ،وألطهرن األرض بآخرهم من أعدائي ،وألملكنه مشارق األرض
ومغارِبا ،وألسخرن له الرياح ،وألذللن له الرقاب الصعاب ،وألرقينه ِف األسباب ،وألنصرنه
جبندي ،وألمدنه مبالئكيت حىت يعلن دعويت وجيمع اخللق على توحيدي ،مث ألدمين ملكه وألداولن
األيام بني أوليائي إىل يوم القيامة  ]...كمال الدين ومتام النعمة :ص.214 - 211
 .20الطوسي -101[ :حممد بن عبد اهلل بن جعفر احلمريي ،عن أبيه ،عن حممد بن عبد
احلميد وحممد بن عيسى ،عن حممد بن الفضيل ،عن أِب محزة ،عن أِب عبد اهلل ِ ف حديث

 ............................................. 41إصدارات أنصار اإلمام املهدي 

طويل أنه قال :يا أبا محزة إن منا بعد القائم أحد عشر مهديا من ولد احلسني ]

الغيبة:

ص.112

 .2وعنه أيضا .. -222[ :عن أِب احلسني حممد بن جعفر األسدي قال :حدثين احلسني
بن حممد بن عامر األشعري القمي ،قال :حدثين يعقوب بن يوسف الضراب الغساين ( ...إىل أن
يقول ِف الدعاء لإلمام املهدي  :)اللهم أعطه ِف نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته
وعامته وعدوه ومجيع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه ،وبلغه أفضل ما أمله ِف الدنيا
واآلخرة إنك على كل شيء قدير  ...وصل على وليك ووالة عهدك واألئمة من ولده ،ومد ِف
أعمارهم وزد ِف آجاهلم وبلغهم أقصى آماهلم دينا ودنيا وآخرة إنك على كل شيء قدير] الغيبة:

ص.220 - 212

 .22وعنه - 9[ :عنه عن حممد بن احلسني عن حممد بن إمساعيل عن صاحل بن عقبة عن
عمرو بن أِب املقدام عن أبيه عن حبة العرين قال :خرج أمري املؤمنني  إىل احلرية فقال:
لتصلن هذه ِبذه وأومى بيده إىل الكوفة واحلرية حىت يباع الذراع فيما بينهما بدنانري وليبنني باحلرية
مسجد له مخسمائة باب يصلي فيه خليفة القائم عجل اهلل تعاىل فرجه ألن مسجد الكوفة ليضيق
عنهم ،وليصلني فيه إثنا عشر إماما عدال  ]...هتذيب األحكام :ج 2ص.212
 .22وعنه - 11[ :الدعاء لصاحب األمر  املروي عن الرضا  :روى يونس بن
عبد الرمحن أن الرضا  كان يأمر بالدعاء لصاحب األمر ِبذا :اللهم ادفع عن وليك
وولح ِده وذريته وأمته ومجيع رعيته
وخليفتك وحجتك على خلقك  ...اللهم أعطه ِف نفسه وأهله ح
ما تقر به عينه وتسر به نفسه وجتمع له ملك اململكات كلها قريبها وبعيدها وعزيزها وذليلها حىت
جيري حكمه على كل حكم وتغلب حبقه كل باطل  ...اللهم صل على والة عهده واألئمة من
بعده وبلغهم آماهلم وزد ِف آجاهلم وأعز نصرهم ومتم هلم ما أسندت إليهم من أمرك هلم وثبت
دعائمهم واجعلنا هلم أعوانا وعلى دينك أنصارا فإهنم معادن كلماتك وخزان علمك وأركان
توحيدك ودعائم دينك ووالة أمرك وخالصتك من عبادك وصفوتك من خلقك وأولياؤك وسالئل
أوليائك وصفوة أوالد نبيك والسالم عليه وعليهم ورمحة اهلل وبركاته)

مصباح املتهجد :ص.109
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 .21وعنه أيضا[ :خرج إىل القاسم بن العالء اهلمداين وكيل أِب حممد  أن موالنا
احلسني  ولد يوم اخلميس لثالث خلون من شعبان فصمه وادع فيه ِبذا الدعاء :اللهم إين
أسألك حبق املولود ِف هذا اليوم املوعود بشهادته قبل استهالله ووالدته ،بكته السماء ومن فيها
واألرض ومن عليها ،وملا يطأ البتيها قتيل العربة وسيد األسرة املمدود بالنصرة يوم الكرة ،املعوض
من قتله أن األئمة من نسله والشفاء ِف تربته والفوز معه ِف أوبته ،واألوصياء من عرتته بعد
قائمهم وغيبته حىت يدركوا األوتار ويثأروا الثار ويرضوا اجلبار ويكونوا خري أنصار صلى اهلل عليهم
مع اختالف الليل والنهار  ]..مصباح املتهجد :ص.224
أنه ذكر املهدي  وما جيريه اهلل عز وجل
 .21القاضي النعمان املغرِب[ :عن النيب
من اخلريات والفتح على يديه ،فقيل له :يا رسول اهلل كل هذا جيمعه اهلل له ؟ قال :نعم ،وما مل
يكن منه ِف حياته وأيامه هو كائن ِف أيام األئمة من بعده من ذريته] شرح األخبار :ج 2ص.12
 .24وعنه - 22 [ :وعن علي بن احلسني  ،أنه قال :يقوم القائم منا (يعين املهدي)
مث يكون بعده اثنا عشر مهديا (يعين من األئمة من ذريته)] شرح األخبار :ج 2ص.100
 .21وعنه أيضا - 222[ :ومن رواية حيىي بن السالم ،يرفعه إىل عبد اهلل بن عمر ،أنه قال:
ابشروا فيوشك أيام اجلبارين أن تنقطع ،مث يكون بعدهم اجلابر الذي جيرب اهلل به أمة حممد ،
املهدي ،مث املنصور ،مث عدد أئمة مهديني] شرح األخبار :ج 2ص.100
ِ .22باء الدين النجفي[ :ومما جاز يل روايته أيضا عن أمحد بن حممد األيادي يرفعه إىل علي
بن عقبة عن أبيه ،عن أِب عبد اهلل  :إن منا بعد القائم  اثنا عشر مهديا من ولد
احلسني  ]منتخب األنوار املضيئة :ص.212
 .29أصل حممد بن املثىن احلضرمي[ :حدثنا جعفر بن حممد بن شريح احلضرمي عن ذريح
احملارِب عن أِب عبد اهلل  ،قال :سألته عن األئمة بعد النيب  ،فقال :نعم ،كان أمري
املؤمنني علي بن أِب طالب صلوات اهلل عليه اإلمام بعد النيب صلوات اهلل عليه وأهل بيته ،مث كان
علي بن احلسني ،مث كان حممد بن علي ،مث إمامكم اليوم ،من أنكر ذلك كان كمن أنكر معرفة

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

سبعة أوصياء أئمة مفرتضة طاعتهم سابعهم القائم إن
اهلل ورسوله  ...إن منا بعد الرسول
شاء [اهلل] له إن اهلل عزيز حكيم ،يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء وهو العزيز احلكيم ،مث بعد
القائم أحد عشر مهديا من ولد احلسني] األصول الستة عشر :ص.9 - 90
 .10السيد ابن طاووس[ :فمن الرواية ِف الدعاء ملن أشرنا إليه صلوات اهلل عليه ،ما ذكره
مجاعة من أصحابنا ،وقد اخرتنا ما ذكره ابن أِب قرة ِف كتابه ،فقال بإسناده إىل علي بن احلسن
قال :وكرر ِف ليلة
بن علي بن فضال ،عن حممد بن عيسى بن عبيد ،بإسناده عن الصاحلني
ثالث وعشرين من شهر رمضان قائما وقاعدا وعلى كل حال  ..اللهم كن لوليك ،القائم
بأمرك ،احلجة حممد بن احلسن املهدي ،عليه وعلى آبائه أفضل الصالة والسالمِ ،ف هذه الساعة
وِف كل ساعة ،وليا وحافظا وقاعدا ،وناصرا ودليال ومؤيدا ،حىت تسكنه أرضك طوعا ،ومتتعه
فيها طويال وعرضا ،وجتعله وذريته من األئمة الوارثني] إقبال األعمال :ج ص . 9
 .1وعنه[ :يوم اجلمعة ،وهو يوم صاحب الزمان صلوات اهلل عليه وبامسه ،وهو اليوم الذي
يظهر فيه عجل اهلل فرجه  ..السالم عليك يا حجة اهلل ِف أرضه ،السالم عليك يا عني اهلل ِف
خلقه  ..السالم عليك صلى اهلل عليك وعلى آل بيتك الطيبني الطاهرين ،السالم عليك عجل
اهلل لك ما وعدك من النصر وظهور األمر  ..يا موالي يا صاحب الزمان صلوات اهلل عليك
وعلى آل بيتك  ]...مجال األسبوع :ص.12
 .12املريزا النوري[ :الرابع :نقل ِف آخر كتاب (مزار) حبار األنوار عن كتاب (جمموع
الدعوات) هلارون بن موسى التلعكربي سالما وصالة طويلة لرسول اهلل وواحد واحد من األئمة
صلوات اهلل عليهم ،وبعد ذكر سالم وصالة على احلجة  ذكر سالما وصالة على والة عهد
احلجة  وعلى األئمة من ولده ودعا هلم :السالم على والة عهده ،واألئمة من ولده ،اللهم
صل عليهم وبلغهم آماهلم ،وزد ِف آجاهلم ،وأعز نصرهم ،ومتم هلم ما أسندت من أمرك ،واجعلنا
هلم أعوانا ،وعلى دينك أنصارا ،فإهنم معادن كلماتك ،وخزائن علمك ،وأركان توحيدك ،ودعائم
دينك ،ووالة أمرك ،وخلصائك من عبادك ،وصفوتك من خلقك ،وأوليائك وسالئل أوليائك،
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وصفوة أوالد أصفيائك ،وبلغهم منا التحية والسالم ،واردد علينا منهم السالم ،والسالم عليهم
ورمحة اهلل وبركاته] النجم الثاقب :ج 2ص.10
 ،قال ..[ :مث ضرب بيده على
 .12سليم بن قيس ِف ذكر االمام املهدي واملهديني
احلسني  فقال :يا سلمان ،مهدي أميت الذي ميأل األرض قسطا وعدال كما ملئت جورا
وظلما من ولد هذا .إمام بن إمام ،عامل بن عامل ،وصي بن وصي ،أبوه الذي يليه إمام وصي
عامل .قال :قلت :يا نيب اهلل ،املهدي أفضل أم أبوه ؟ قال :أبوه أفضل منه .لألول مثل أجورهم
كلهم ألن اهلل هداهم به] كتاب سلني بن قيس :ص ،129حتقيق األنصاري.
 .11علي بن بابويه - 4[ :باب الدعاء ِف الوتر وما يقال فيه :وهذا مما نداوم به حنن
 ... :اللهم صل عليه وعلى آله من آل طه ويس ،واخصص وليك،
معاشر أهل البيت
ووصي نبيك ،وأخا رسولك ،ووزيره ،وويل عهده ،إمام املتقني ،وخامت الوصيني خلامت النبيني حممد
صلى اهلل عليه وآله ،وابنته البتول ،وعلى سيدي شباب أهل اجلنة من األولني واآلخرين ،وعلى
األئمة الراشدين املهديني السالفني املاضني ،وعلى النقباء األتقياء الربرة األئمة الفاضلني الباقني،
وعلى بقيتك ِف أرضك ،القائم باحلق ِف اليوم املوعود ،وعلى الفاضلني املهديني األمناء اخلزنة] فقه

الرضا :ص.102 - 102

 .11حممد بن مهام االسكاِف (من أصحاب سفراء االمام املهدي  - 41[ :)عن
املفضل عن أِب عبد اهلل عليه السالم قال :قال اهلل عز وجل :افرتضت على عبادي عشرة فرائض،
إذا عرفوها أسكنتهم ملكويت وأحبتهم جناين ،أوهلا :معرفيت ،والثانية :معرفة رسويل إىل خلقي،
واالقرار به ،والتصديق له ،والثالثة :معرفة أوليائي وأهنم احلجج على خلقي ،من واالهم فقد
واالين ،ومن عاداهم فقد عاداين ،وهم العلم فيما بيين وبني خلقي ،ومن أنكرهم أصليته ناري
وضاعفت عليه عذاِب .والرابعة :معرفة األشخاص الذين أقيموا من ضياء قدسي ،وهم قوام
قسطي .واخلامسة :معرفة القوام بفضلهم والتصديق هلم  ]...التمحيص :ص.49
 .14اجمللسي[ :كامل الزيارة :أِب ،عن سعد ،عن اجلاموراين ،عن احلسني بن سيف ،عن أبيه
عن احلضرمي ،عن أِب جعفر وأِب عبد اهلل (عليهما السالم) قاال ِف ذكر الكوفة :فيها مسجد
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سهيل الذي مل يبعث اهلل نبيا إال وقد صلى فيه ،ومنها يظهر عدل اهلل ،وفيها يكون قائمه والقوام
من بعده ،وهي منازل النبيني واألوصياء والصاحلني] حبار األنوار :ج 12ص. 12
 .11وعنه - 12[ :تفسري فرات بن إبراهيم :عبد الرمحان بن حممد العلوي معنعنا ،عن ابن
عباس ِف قوله تعاىل" :والنهار إذا جليها" قال :يعين األئمة منا أهل البيت ميلكون األرض ِف آخر
الزمان فيمألوهنا عدال وقسطا] حبار األنوار :ج 12ص . 2وِف املصدر القول لإلمام الصادق ،
انظر :تفسري فرات الكوِف :ص.142

 .12علي النمازي -10[ :قوله تعاىل( :والنهار إذا جليها) قال ابن عباس :يعين األئمة منا
أهل البيت ميلكون األرض ِف آخر الزمان] مستدرك سفينة البحار :ج 1ص.24
ثانياً :في كتب السنة
 . 1ابن أِب حامت الرازي - 1149[ :ذكر ،عن حييي بن أىب اخلطيب ،ثنا الوليد بن مسلم،
ثنا صفوان بن عمرو ،عن شريح بن عبيد ،عن عمرو البكايل ،عن كعب األحبار قال :هم اثنا
عشر ،فإذا كان عند انقضائهم فيجعل مكان اثين عشر اثنا عشر مثلهم وكذلك وعد اهلل هذه
ِ
األمة فقرأ( :وع حد اللَّه الَّ ِذين آمنُوا ِمْن ُكم وع ِملُوا َّ ِ ِ
َّه ْم ِِف األ ْحر ِ
ف
استح ْخلح ح
ْ ح
حح
ض حك حما ْ
الصاحلات لحيح ْستح ْخل حفنـ ُ
ح ح
َّ ِ
ين ِم ْن قحـْبلِ ِه ْم) وكذلك فعل ببين إسرائيل] تفسري القرآن العظيم :ج 2ص.2422
الذ ح
 . 4العيين تعليقا على (اثنا عشر أمريا  ،)..قال[ :وقيل :حيتمل أن يكون اثنا عشر بعد
املهدي الذي خيرج ِف آخر الزمان  ...وعن كعب األحبار :يكون اثنا عشر مهديا مث ينزل روح
اهلل فيقتل الدجال] عمدة القاري :ج 21ص.222
وهذا بعض ما رواه نعيم بن محاد املروزي ِف فتنه حتت عنوان (ما يكون بعد املهدي):
 . 1وقال[ :حدثنا ابن وهب عن ابن أنعم عن أِب عبد الرمحن احلبلي عن عبد اهلل بن عمرو
قال :ثالثة أمراء يتوالون تفتح األرضني كلها عليهم كلهم صاحل؛ اجلابر مث املفرح مث ذو العصب
ميكثون أربعني سنة مث ال خري ِف الدنيا بعدهم] الفنت :ص.212
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 . 2وقال[ :حدثنا حيىي بن سعيد العطار عن سليمان بن عيسى وكان عالمة ِف الفنت قال:
بلغين أن املهدي ميكث أربعة عشر سنة ببيت املقدس مث ميوت مث يكون من بعده شريف الذكر
من قوم تبع يقال له منصور ببيت املقدس إحدى وعشرين سنة  ...وهو الذي خيرج عليه املوىل
امسه اسم نيب وكنيته كنية نيب  ...مث يقتل ،مث ميلك من بعده هيم املهدي الثاين وهو الذي يقتل
الروم ويهزمهم ويفتح القسطنطينة ويقيم فيها ثالث سنني أربعة أشهر وعشرة أيام مث ينزل عيسى
بن مرمي  فيسلم امللك إليه] الفنت :ص.212
 . 9وقال[ :حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أِب قبيل عن عبد اهلل بن عمرو قال :بعد
املهدي الذي ُخيرج أهل اليمن إىل بالدهم مث املنصور مث من بعده املهدي الذي تفتح على يديه
مدينة الروم] الفنت :ص.211
 .20وقال[ :حدثنا الوليد بن أِب عبد اهلل موىل بين أمية عن حممد بن احلنفية قال :ينزل خليفة
من بين هاشم بيت املقدس ميأل األرض عدال يبين بيت املقدس بناءا مل ينب مثله ميلك أربعني سنة
تكون هدنة الروم على يديه ِف سبع سنني بقني ِف خالفته مث يغدرون به مث جيتمعون له بالعمق
فيموت فيها غما ،مث يلي بعده رجل من بين هاشم مث تكون هزميتهم وفتح القسطنطينية على يديه
مث يسري إىل رومية فيفتحها ويستخرج كنوزها ومائدة سليمان بن داود عليهما السالم مث يرجع إىل
بيت املقدس فينزهلا وخيرج الدجال ِف زمانه وينزل عيسى بن مرمي  فيصلي خلفه] الفنت:
ص.214

 .2وقال[ :حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن احلارث بن يزيد مسع عتبة بن راشد الصدِف
مسع عبد اهلل بن احلجاج مسع عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما يقول :اجلابر مث
املهدي مث املنصور مث السالم مث أمري العصب فمن استطاع أن ميوت بعد ذلك فليمت.
 .22حدثنا ابن وهب عن عبد الرمحن بن زياد عن أِب عبد الرمحن احلبلي عن عبد اهلل بن
عمرو قال :ثالثة خلفاء يتوالون كلهم صاحل عليهم تفتح األرضني أوهلم جابر والثاين املفرج
والثالث ذو العصب ميكثون أربعني سنة ال خري ِف الدنيا بعدهم ...
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 .22حدثنا احلكم بن نافع عن جراح عن أرطاة قال :بلغين أن املهدي يعيش أربعني عاما مث
ميوت على فراشه مث خيرج رجل من قحطان مثقوب األذنني على سرية املهدي بقاؤه عشرين سنة
مث ميوت قتال بالسفاح ،مث خيرج رجل من أهل بيت النيب صلى اهلل عليه وسلم مهدي حسن
السرية يفتح مدينة قيصر وهو آخر أمري من أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم مث خيرج ِف زمانه
الدجال وينزل ِف زمانه عيسى بن مرمي  ]الفنت :ص .212 - 211
 .21وقال[ :حدثنا احلكم بن نافع عن جراح عن أرطاة قال :بعد املهدي رجل من قحطان
مثقوب األذنني على سرية املهدي حياته عشرون سنة مث ميوت قتال بالسالح ،مث خيرج رجل من
أهل بيت أمحد صلى اهلل عليه وسلم حسن السرية يفتح مدينة قيصر وهو آخر ملك أو أمري من
أمة أمحد صلى اهلل عليه وسلم وخيرج ِف زمانه الدجال وينزل ِف زمانه عيسى  ]الفنت :ص .21
***

ملحق ()3
بعض روايات املهدي األول  يف كتب الشيعة والسنة
املقدسة ،ورأينا املهدي أمحد فيها ،وصي اإلمام املهدي 
طالعنا وصية رسول اهلل
مقرب إليه ومؤمن به ،واآلن أعرض بعض الروايات اليت ذكرته ِف كتب الفريقني:
وأول َّ
أوَّلً :في كتب الشيعة
أ  -إنه إمام من آل حممد

(الثاين عشر من ولد رسول اهلل وعلي):

اخلحش ِ
اع حة حع ْن حعلِ ِّي بْ ِن
 .19الكليينُ -1[ :حمح َّم ُد بْ ُن حْحي حىي حع ْن حعْب ِد اللَّه بْ ِن ُحمح َّمد ْ
َّاب حع ِن ابْ ِن حمسح ح
ِ
ولِ :االثْـنحا حع حشحر ا ِإل حم حام ِم ْن
ْ
ت أحبحا حج ْع حفر  يحـ ُق ُ
احلح حس ِن بْ ِن ِربحاط حع ِن ابْ ِن أُ حذيْـنحةح حع ْن ُزحر حارحة قح حال حمس ْع ُ
ِ
َّث ِمن ولْ ِد رس ِ
وعلِ ٌّي ُ مهحا
ول اللَّه
ِآل ُحمح َّمد
وم ْن ُولْ ِد حعلِ ٍّي حور ُس ُ
ول اللَّه ح
ُكلُّ ُه ْم ُحمحد ٌ ْ ُ ح ُ
الْوالِ حد ِ
ان] الكاِف :ج ص .12
ح

ِ
احلُس ْ ِ
ني حع ْن حم ْس حع حد حة بْ ِن ِزيحاد حع ْن أِحِب حعْب ِد اللَّه
 .10وعنهُ -2[ :حمح َّم ُد بْ ُن حْحي حىي حع ْن ُحمح َّمد بْ ِن ْ ح
وحم َّم ِد ب ِن ْ ِ ِ ِ
ِ
ي
ي حع ْن أِحِب حسعِيد ْ
اخلُ ْد ِر ِّ
ين حع ْن أِحِب حه ُارو حن الْ حعْب ِد ِّ
يم حع ْن أِحِب حْحي حىي الْ حم حدائ ِ ِّ
ُح ْ
احلُ حس ْني حع ْن إبْـحراه ح
حخِ ْربِين حع ْن حه ِذه األ َُّم ِة حك ْم حهلحا ِم ْن إِ حمام ُهدى،
ِ( ..ف أسئلة اليهودي ألمري املؤمنني  ... :)أ ْ
ِِ
ِ
اجلن َِّة ،وأحخِربِين من معه ِِف ْ ِ
وأ ْ ِ
ني
اجلحنَّة .فحـ حق حال لحه أحمريُ الْ ُم ْؤمن ح
ْ ْ ح ْ حح
حخ ْربِين حع ْن نحبِيِّ ُك ْم ُحمح َّمد أحيْ حن حمْن ِزلُه ِِف ْح
ِِ
ِ
ِ
ِ
اجلحن َِّة فحِفي
وه ْم ِم ِّين ،وأ َّحما حمْن ِزُل نحبِيِّـنحا ِِف ْ
 :إِ َّن هلحذه األ َُّمة اثْـ ح ْين حع حشحر إِ حماما ُهدى م ْن ذُِّريَّة نحبِيِّـ حها ُ
ضلِ حها وأح ْشحرفِ حها حجن َِّة حع ْدن ،وأ َّحما حم ْن حم حعه ِِف حمْن ِزلِه فِ حيها فحـ حه ُؤحال ِء ِاالثْـنحا حع حشحر ِم ْن ذُِّريَّتِه وأ ُُّم ُه ْم
أحفْ ح
ِ
حح ٌد] الكاِف :ج ص.122
وج َّدتُـ ُه ْم وأ ُُّم أ ُِّم ِه ْم و حذ حرا ِريـُّ ُه ْم حال يح ْشحرُك ُه ْم ف حيها أ ح
ح
اجلار ِ
 .1وعنهُ -9[ :حمح َّم ُد بْن حْحيىي حع ْن ُحمح َّم ِد بْ ِن ْ ِ
ود حع ْن أِحِب
احلُ حس ْني حع ِن ابْ ِن حْحمبُوب حع ْن أِحِب ْح ُ
ُ ح
ِ
ِ
ني يح حديْـ حها
صا ِر ِّ
ت حعلحى فحاط حمةح عليها السالم وبحـ ْ ح
ي قح حال :حد حخ ْل ُ
حج ْع حفر  حع ْن حجابِ ِر بْ ِن حعْبد اللَّه األحنْ ح
ِ
حمساء األحو ِصي ِاء ِمن ولْ ِدها فحـع حد ْدت اثْـين ع حشر ِ
آخ ُرُه ُم الْ حقائِ ُم ؛ ثححالثحةٌ ِمْنـ ُه ْم ُحمح َّم ٌد
لح ْو ٌح فيه أ ْح ُ ْ ح ْ ُ ح ح ُ ح ْ ح ح
ِ
ِ
ي] الكاِف :ج ص.122
وثححالثحةٌ مْنـ ُه ْم حعل ٌّ
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ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ضْي ِل حع ْن
يسى بْ ِن عُبحـْيد حع ْن ُحمح َّمد بْ ِن الْ ُف ح
 .12وعنه - 0[ :حعل ُّي بْ ُن إبْـحراه ح
يم حع ْن ُحمح َّمد بْ ِن ع ح
اجلِ ِّن وا ِإلنْ ِ
وج حع حل ِم ْن بحـ ْع ِده
أِحِب مححْحزةح حع ْن أِحِب حج ْع حفر  قح حال :إِ َّن اللَّه أ ْحر حس حل ُحمح َّمدا
إِ حىل ْ
س ح
ِ َّ ِ
اثْـين ع حشر و ِصيا ِمْنـهم من سبق ِ
ومْنـ ُهم من ب ِقي وُك ُّل و ِص ٍّي جر ْ ِ
ين ِم ْن
ُ ْ ح ْ حح ح
ح
حْ ح ح ح
ت به ُسنَّةٌ واأل ْحوصيحاءُ الذ ح
حح
ْ حْ ح ح
ِِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ني  حعلحى ُسن َِّة
بحـ ْع ِد ُحمح َّمد
يسى وحكانُوا اثْـ ح ْين حع حشحر وحكا حن أحمريُ الْ ُم ْؤمن ح
حعلحى ُسنَّة أ ْحوصيحاء ع ح
يح] الكاِف :ج ص.122
الْ حم ِس ِ

اخلحش ِ
َّاب
وسى ْ
احلح حس ِن بْ ِن عُبحـْي ِد اللَّه حع ِن ْ
ي حع ِن ْ
 .12وعنه - 1[ :أحبُو حعلِ ٍّي األح ْش حع ِر ُّ
احلح حس ِن بْ ِن ُم ح
ِ
ِ
ت أحبحا حج ْع حفر
اعةح حع ْن حعلِ ِّي بْ ِن ْ
حع ْن حعل ِّي بْ ِن حمسح ح
احلح حس ِن بْ ِن ِربحاط حع ِن ابْ ِن أُذحيْـنحةح حع ْن ُزحر حارةح ،قح حال :حمس ْع ُ
 :يـ ُق ُ ِ
َّث ِمن ولْ ِد رس ِ
ِ ِ
وولْ ِد حعلِ ِّي بْ ِن
ول اللَّه
ح
ول االثْـنحا حع حشحر ا ِإل حم حام م ْن آل ُحمح َّمد ُكلُّ ُه ْم ُحمحد ٌ ْ ُ ح ُ
ُ
ول اللَّه وعلِي ُ مها الْوالِ حد ِ
ان] الكاِف :ج ص.122
أِحِب طحالِب  ،فحـحر ُس ُ
ح ٌّ
ح ح
ِ
احلُس ْ ِ
ني حع ْن أِحِب حسعِيد
 .11وعنهُ - 1[ :حمح َّم ُد بْ ُن حْحي حىي حع ْن ُحمح َّم ِد بْ ِن أ ْ
حمحح حد حع ْن ُحمح َّمد بْ ِن ْ ح
اجلار ِ
ِ
ول اللَّه  :إِ ِّين
ود حع ْن أِحِب حج ْع حفر  قح حال قح حال حر ُس ُ
ص ُفوِر ِّ
الْعُ ْ
ي حع ْن حع ْم ِرو بْ ِن ثحابت حع ْن أِحِب ْح ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ت يحا حعلِ ُّي ِزُّر األ ْحر ِ
يخ
ض أح ْن تحس ح
واثْـ ح ْين حع حشحر م ْن ُولْدي وأحنْ ح
ض يحـ ْع ِين أ ْحوتح حاد حها وجبحا حهلحا بِنحا أ ْحوتح حد اللَّه األ ْحر ح
بِأحهلِها فحِإذحا ذحهب ِاالثْـنحا ع حشر ِمن ولْ ِدي س ِ
حهلِ حها وحملْ يـُْنظحروا] الكاِف :ج ص.121
ض بِأ ْ
اخت األ ْحر ُ
ح ح
ْح
ح ح ُْ
ح ح
ُ

 .11وعنه أيضاِ - 2[ :
وِبح حذا ا ِإل ْسنح ِاد حع ْن أِحِب حسعِيد حرفحـ حعه حع ْن أِحِب حج ْع حفر  قح حال :قح حال
ول اللَّه ِ :من ولْ ِدي اثْـنحا ع حشر نحِقيبا ُجنباء ُحم َّدثُو حن م حف َّهمو حن ِ
احلح ِّق ميحْأل حُها حع ْدال
آخ ُرُه ُم الْ حقائِ ُم بِ ْ
حر ُس ُ
حح ُ ح
ُ ُ
ْ ُ ح ح ح
ِ
ج ْورا] الكاِف :ج ص.121
حك حما ُملئح ْ
ت ح
ب  -وأنه يوصف باملهدي أيضا وامسه أمحد:
 .14الطوسي - 21[ :وروى عبد اهلل بن حممد بن خالد الكوِف ،عن منذر بن حممد بن
قابوس ،عن نصر بن السندي ،عن أِب داود سليمان بن سفيان املسرتق ،عن ثعلبة بن ميمون،
عن مالك اجلهين ،عن احلارث بن املغرية ،عن األصبغ بن نباتة .ورواه سعد بن عبد اهلل ،عن
حممد بن احلسني بن أِب اخلطاب ،عن احلسن بن علي بن فضال ،عن ثعلبة بن ميمون ،عن
مالك اجلهين ،عن األصبغ بن نباتة ،قال :أتيت أمري املؤمنني  فوجدته ينكت ِف األرض،

الوصية املقدسة الكتاب العاصم من الضالل 57 ..........................................

فقلت له :يا أمري املؤمنني ما يل أراك مفكرا تنكت ِف األرض ؟ أرغبة منك فيها ؟ قال :ال واهلل
ما رغبت فيها وال ِف الدنيا قط ،ولكين تفكرت ِف مولود يكون من ظهر احلادي عشر من ولدي
هو املهدي الذي ميألها عدال وقسطا كما ملئت ظلما وجورا ،يكون له حرية وغيبة تضل فيها
أقوام ويهتدي فيها آخرون .قلت :يا موالي فكم تكون احلرية والغيبة ؟ قال :ستة أيام ،أو ستة
أشهر ،أو ست سنني .فقلت :وإن هذا األمر لكائن ؟ فقال :نعم كما أنه خملوق ،وأَن لك ِبذا
األمر يا أصبغ ،أولئك خيار هذه األمة مع أبرار هذه العرتة ،قال :قلت :مث ما يكون بعد ذلك ؟
قال :مث يفعل اهلل ما يشاء فإن له بداءات وإرادات وغايات وهنايات] الغيبة :ص. 44
 .11وعنه -121[ :وروى حذمل بن بشري قال :قلت لعلي بن احلسني عليهما السالم :صف
يل خروج املهدي وعرفين دالئله وعالماته ؟ فقال :يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له :عوف
السلمي بأرض اجلزيرة ،ويكون مأواه تكريت وقتله مبسجد دمشق مث يكون خروج شعيب بن
صاحل من مسرقند .مث خيرج السفياين امللعون من الوادي اليابس وهو من ولد عتبة بن أِب سفيان،
فإذا ظهر السفياين اختفى املهدي مث خيرج بعد ذلك] الغيبة :ص.112
 .12وعنه أيضا -142[ :وعنه (أي الفضل) ،عن إمساعيل بن عياش ،عن األعمش ،عن أِب
وذكر املهدي فقال :إنه يبايع بني الركن واملقام،
وائل ،عن حذيفة قال :مسعت رسول اهلل
امسه أمحد وعبد اهلل واملهدي ،فهذه أمساؤه ثالثتها] الغيبة :ص.111
 .19الصدوق - 1[ :حدثنا علي بن أمحد بن موسى رضي اهلل عنه قال :حدثنا حممد بن
أِب عبد اهلل الكوِف قال :حدثنا حممد بن إمساعيل الربمكي قال :حدثنا إمساعيل بن مالك ،عن
حممد بن سنان ،عن أِب اجلارود زياد بن املنذر ،عن أِب جعفر حممد بن علي الباقر ،عن أبيه ،عن
قال :قال أمري املؤمنني ( ... وبعد أن ذكر صفة القائم  قال)  ..له امسان:
جده
اسم خيفى واسم يعلن ،فأما الذي خيفى فأمحد وأما الذي يعلن فمحمد ،إذا هز رايته أضاء هلا ما
بني املشرق واملغرب ،ووضع يده على رؤوس العباد فال يبقى مؤمن إال صار قلبه أشد من زبر
احلديد ،وأعطاه اهلل تعاىل قوة أربعني رجال ،وال يبقى ميت إال دخلت عليه تلك الفرحة  ]..كمال
الدين ومتام النعمة :ص.412
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 .40السيد ِباء الدين النجفي[ :وعن الباقر  - بالطريق املذكور يرفعه إىل جابر  -قال:
إن هلل تعاىل كنزا بالطالقان ليس بذهب وال فضة ،اثنا عشر ألفا خبراسان شعارهم" :أمحد أمحد"،
يقودهم شاب من بين هاشم على بغلة شهباء ،عليه عصابة محراء ،كأين أنظر إليه عابر الفرات.
فإذا مسعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبوا على الثلج] منتخب األنوار املضيئة :ص.212
ج  -وأنه القائم وصاحب األمر ( ) أيضا واليماين املوعود:
حمح حد ب ِن ُحم َّمد ع ِن اب ِن فحضَّال عن أِحِب حِ
مجيلحةح حع ْن
 .4الكليينُ -121[ :حمح َّم ُد بْ ُن حْحي حىي حع ْن أ ْ ح ْ ح ح ْ
حْ
ِ
ف بحِين الْ حعبَّ ِ
اس ِم حن الْ حم ْحتُ ِوم
ُحمح َّم ِد بْ ِن حعلِ ٍّي ْ
ت أحبحا حعْب ِد اللَّه  يحـ ُق ُ
اختِ حال ُ
ولْ :
احلحلحِ ِّ
يب قح حال حمس ْع ُ
ِ
ِ
ِ ِ
والن ح ِ
ِّداءُ ،قح حال :يـُنح ِادي ُمنحاد ِم حن
ف الن ح
ت :وحكْي ح
وخ ُرو ُج الْ حقائ ِم م حن الْ حم ْحتُوم ،قُـ ْل ُ
ِّداءُ م حن الْ حم ْحتُوم ُ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّها ِر أححال إِ َّن
َّها ِر أححال إِ َّن حعليا وش حيعتحه ُه ُم الْ حفائ ُزو حن قح حال :ويـُنحادي ُمنحاد ِِف آخ ِر النـ ح
الس حماء أ َّحوحل النـ ح
ِ
يعتحه ُهم الْ حفائُِزو حن] الكاِف :ج 2ص.2 0
عُثْ حما حن وش ح ُ
 .42النعماين -2[ :أخربنا أمحد بن حممد بن سعيد ،قال :حدثنا حممد بن املفضل وسعدان
بن إسحاق بن سعيد وأمحد بن احلسني وحممد بن أمحد بن احلسن القطواين ،مجيعا ،عن احلسن
بن حمبوب ،عن هشام بن سامل اجلواليقي ،عن يزيد الكناسي ،قال :مسعت أبا جعفر الباقر 
يقول :إن صاحب هذا األمر فيه شبه من يوسف ،ابن أمة سوداء ،يصلح اهلل له أمره ِف ليلة]
الغيبة :ص. 44

 .42وعنه -1[ :وحدثنا علي بن أمحد ،عن عبيد اهلل بن موسى ،عن عبد اهلل بن جبلة ،عن
احلسن بن أِب محزة ،عن أِب بصري ،قال :مسعت أبا جعفر الباقر  يقولِ :ف صاحب هذا
األمر سنة من أربعة أنبياء :سنة من موسى ،وسنة من عيسى ،وسنة من يوسف ،وسنة من حممد
 .فقلت :ما سنة موسى ؟ قال :خائف يرتقب .قلت :وما سنة عيسى ؟ فقال :يقال فيه ما
قيل ِف عيسى .قلت :فما سنة يوسف ؟ قال :السجن والغيبة .قلت :وما سنة حممد ؟ قال:
إال أنه يبني آثار حممد ،ويضع السيف على عاتقه مثانية أشهر
إذا قام سار بسرية رسول اهلل
 .إن الوصف املذكور للقائم وصاحب األمر ِف هذه الروايات مثل كونه عالمة حتمية لظهور االمام املهدي  بل من
امليعاد ،وأنه من يقاتل السفياين ،أو أنه يُسجن وابن أمة سوداء ،ال ينطبق على االمام املهدي  بكل تأكيد.
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هرجا مرجا حىت يرضى اهلل .قلت :فكيف يعلم رضا اهلل ؟ قال :يلقي اهلل ِف قلبه الرمحة]

الغيبة:

ص. 41

 .41وعنه - 2[ :أخربنا أمحد بن حممد بن سعيد بن عقدة ،قال :حدثين أمحد بن يوسف
بن يعقوب أبو احلسن اجلعفي من كتابه ،قال :حدثنا إمساعيل بن مهران ،قال :حدثنا احلسن بن
علي بن أِب محزة ،عن أبيه ووهيب بن حفص ،عن أِب بصري ،عن أِب جعفر حممد بن علي
(عليهما السالم) ،أنه قال :إذا رأيتم نارا من املشرق شبه اهلردي العظيم تطلع ثالثة أيام أو سبعة
إن شاء اهلل عز وجل إن اهلل عزيز حكيم ....
فتوقعوا فرج آل حممد
وقال  :ال يقوم القائم  إال على خوف شديد من الناس وزالزل وفتنة ،وبالء يصيب
الناس ،وطاعون قبل ذلك ،وسيف قاطع بني العرب ،واختالف شديد ِف الناس ،وتشتت ِف
دينهم ،وتغري من حاهلم ،حىت يتمىن املتمين املوت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب
الناس وأكل بعضهم بعضا ،فخروجه  إذا خرج يكون اليأس والقنوط من أن يروا فرجا ،فيا
طوىب ملن أدركه وكان من أنصاره ،والويل كل الويل ملن ناواه وخالفه ،وخالف أمره ،وكان من
أعدائه .....
مث قال  :خروج السفياين واليماين واخلراساين ِف سنة واحدةِ ،ف شهر واحدِ ،ف يوم
واحد ،نظام كنظام اخلرز يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من كل وجه ،ويل ملن ناواهم ،وليس ِف
الرايات راية أهدى من راية اليماين ،هي راية هدى ،ألنه يدعو إىل صاحبكم ،فإذا خرج اليماين
حرم بيع السالح على الناس وكل مسلم ،وإذا خرج اليماين فاهنض إليه فإن رايته راية هدى ،وال
حيل ملسلم أن يلتوي عليه ،فمن فعل ذلك فهو من أهل النار ،ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق
مستقيم] الغيبة :ص.241 - 242
 .41وعنه أيضا - 0[ :أخربنا حممد بن مهام ،قال :حدثنا حممد بن أمحد بن عبد اهلل
اخلالنجي ،قال :حدثنا أبو هاشم داود بن القاسم اجلعفري ،قال :كنا عند أِب جعفر حممد بن
علي الرضا  فجرى ذكر السفياين ،وما جاء ِف الرواية من أن أمره من احملتوم ،فقلت ألِب
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جعفر :هل يبدو هلل ِف احملتوم ؟ قال :نعم .قلنا له :فنخاف أن يبدو هلل ِف القائم .فقال :إن
القائم من امليعاد ،واهلل ال خيلف امليعاد] الغيبة :ص.2 1
 .44حسن بن سليمان احللي[ :احلسني بن محدان عن حممد بن إمساعيل وعلي بن عبد اهلل
احلسنيني عن أِب شعيب حممد بن نصر عن عمر بن الفرات عن حممد بن املفضل عن املفضل
ابن عمر قال :سألت سيدي الصادق  ..... فبغري سنة القائم بايعوا له قبل ظهور (وقبل)
قيامه  فقال  :يا مفضل كل بيعة قبل ظهور القائم  فبيعة كفر ونفاق وخديعة
لعن اهلل املبايع هلا واملبايع له ،بل يا مفضل يسند القائم  ظهره إىل احلرم وميد يده فرتى
بيضاء من غري سوء ويقول :هذه يد اهلل وعن اهلل وبأمر اهلل مث يتلو هذه اآلية (ان الذين يبايعونك
إمنا يبايعون اهلل يد اهلل فوق أيديهم)  ...ويكون هذا أول طلوع الشمس ِف ذلك اليوم ،فإذا
طلعت الشمس وأضاءت صاح صائح باخلالئق من عني الشمس بلسان عرِب مبني يسمع من ِف
السماوات واألرضني :يا معشر اخلاليق هذا [مهدي] آل حممد ويسميه باسم جده رسول اهلل
ويكنيه وينسبه إىل أبيه احلسن احلادي عشر ( ) إىل احلسني بن علي صلوات اهلل عليهم
أمجعني بايعوه هتتدوا وال ختالفوا امره فتضلوا  ،.....فإذا دنت الشمس للغروب صرخ صارخ من
مغرِبا :يا مشعر اخلالئق قد ظهر ربكم بوادي اليابس من أرض فلسطني وهو عثمان بن عنبسة
األموي من ولد يزيد بن معاوية لعنهم اهلل فبايعوه هتتدوا وال ختالفوا عليه فتضلوا ،فريد عليه
املالئكة واجلن والنقباء قوله ويكذبونه ويقولون له مسعنا وعصينا وال يبقى ذو شك وال مرتاب وال
منافق وال كافر إال ضل بالنداء األخري ،وسيدنا القائم صلوات اهلل عليه مسنده ظهره إىل الكعبة
ويقول :يا معشر اخلالئق أال ومن أراد أن ينظر إىل آدم وشيث فها أنا ذا آدم وشيث ،أال ومن
أراد أن ينظر إىل نوح وولده سام فها أنذا نوح وسام ،أال ومن أراد أن ينظر إىل إبراهيم وإمساعيل
فها أنذا إبراهيم وإمساعيل ،أال ومن أراد أن ينظر إىل موسى ويوشع فها أنذا موسى ويوشع ،أال
 .واضح أن الرواية تتحدث عن القائم املتزامن ظهوره وبيعته مع السفياين بل قبله حىتِ ،ف حني أن االمام املهدي  ال
يكون ظاهرا وقتذاك ،والسفياين عالمة على قرب أيامه كما هو معلوم ،وال يوجد رجل غري االمام املهدي  وصف
بالقائم واملهدي ِف الروايات ِف زمن الظهور غري ابنه أمحد كما عرفنا ،وإذا ما نسبنا (أمحد) إىل االمام احلادي عشر ِف الوصية
(أي احلسن  ،)فسيكون امسه (أمحد احلسن) ،واحلمد هلل رب العاملني.
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ومن أراد أن ينظر إىل عيسى وِشعون فها أنذا عيسى وِشعون ،أال ومن أراد أن ينظر إىل حممد
وأمري املؤمنني صلوات اهلل عليه فها أنذا حممد وأمري املؤمنني  ،أال ومن أراد أن ينظر
إىل احلسن واحلسني (عليهما السالم) فها أنذا احلسن واحلسني (عليهما السالم) ،أال ومن أراد أن
 ،أجيبوا إىل مسأليت
فها أنذا األئمة من ولد احلسني
ينظر إىل األئمة من ولد احلسني
فاين أنبئكم مبا نبئتم به وما مل تنبئوا به ومن كان يقرأ الكتب والصحف فليسمع مين  ]...خمتصر
بصائر الدرجات :ص. 21 - 22

د  -وأنه يأيت قبل اإلمام املهدي  ومبدؤه املشرق ومسكنه البصرة:
 .41ابن طاووس[ :وهذا ما ذكره بلفظه من نسخة عتيقة خبزانة مشهد الكاظم  ،وهذا
ما رويناه ورأينا عن أِب بصري ،عن أِب عبد اهلل  قال قال :اهلل أجل وأكرم وأعظم من أن
يرتك األرض بال إمام عادل ،قال :قلت له :جعلت فداك فأخربين مبا اسرتيح إليه ،قال :يا أبا
فرجا أبدا ما دام لولد بين فالن ملك حىت ينقرض ملكهم ،فإذا
حممد ليس يرى أمة حممد
انقرض ملكهم أتاح اهلل ألمة حممد رجال منا أهل البيت ،يشري بالتقى ويعمل باهلدى وال يأخذ
ِف حكمه الرشى ،واهلل إين ال عرفه بامسه واسم أبيه ،مث يأتينا الغليظ القصرة ذو اخلال والشامتني،
القائم العادل احلافظ ملا استودع ميألها قسطا وعدال كما مألها الفجار جورا وظلما] إقبال األعمال:
ص. 4

 .42وعنه[ :فيما ذكره أبو صاحل السليلي ِف كتاب الفنت من عدد رجال املهدي  بذكر
بالدهم ... -1 1 .عن سلمة بن أنس عن اإلصبع بن نباتة ،قال :خطب أمري املؤمنني علي
 خطبة ،فذكر املهدي وخروج من خيرج معه وأمساءهم ،فقال له أبو خالد الكليب :صفه لنا يا
أمري املؤمنني ،فقال علي  :أال إنه أشبه الناس خلقا وخلقا وحسنا برسول اهلل أال أدلكم
قال :أوهلم من
على رجاله وعددهم ؟ قلنا :بلى يا أمري املؤمنني ،قال :مسعت رسول اهلل
البصرة ،وآخرهم من اليمامة .وجعل علي  يعدد رجال املهدي ،والناس يكتبون  ]...املالحم
والفنت :ص.222
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ي حع ْن أِحِب حرْوح
 .49الكليين -22[ :أ ْ
وِف حع ْن حج ْع حف ِر بْ ِن حعْب ِد اللَّه الْ ُم حح َّم ِد ِّ
حمحح ُد بْ ُن ُحمح َّمد الْ ُك ِ ُّ
ِ
ِ
ب
فحـحرِج بْ ِن قُـَّرةح حع ْن حج ْع حف ِر بْ ِن حعْبد اللَّه حع ْن حم ْس حع حدةح بْ ِن ح
ص حدقحةح حع ْن أِحِب حعْبد اللَّه  قح حال :حخطح ح
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
َّيب وآلِه ُمثَّ قح حال ..... :ولح حع ْم ِري
وصلَّى حعلحى النِ ِّ
أحمريُ الْ ُم ْؤمن ح
ني  بِالْ حمدينحة فح ححم حد اللَّه وأحثْـ حىن حعلحْيه ح
ِ
ِ
ِ
ان الد ِ
ِ
الس ْلطح ِ
ِ
َّاعي إِ حىل
اجتح حم ْعتُ ْم حعلحى ُّ
ْم ْلتُ ْم م ْن بحـ ْعدي ُم َّد حة ُس ْلطحان بحِين أ حُميَّةح لححقد ْ
أح ْن لح ْو قحد ْ
استحك ح
ِ
ِ
الض ح ِ
ِ
ص ْلتُ ُم األحبْـ حع حد
وخلَّ ْفتُ ُم ْ
ححيحـْيتُ ُم الْبحاط حل ح
َّاللحة وأ ْ
وو ح
احلح َّق حوحراءح ظُ ُهورُك ْم وقحطح ْعتُ ُم األ ْحد حَن م ْن أ ْحه ِل بح ْدر ح
ِ
ِ
ِمن أحبـنح ِاء ْ ِ ِ ِ
يص لِْل حجحز ِاء
ْ ْ
احلحْرب لحر ُسول اللَّه  ،ولح حع ْم ِري أح ْن لحْو قح ْد حذ ح
اب حما ِِف أحيْدي ِه ْم لح حدنحا الت َّْمح ُ
َّ ِ ِ ِ
ِ
وقحـرب الْو ْع ُد وانْـ حق ح ِ
ِ
ضت الْ ُم َّدةُ وبح حدا لح ُك ُم الن ْ
َّج ُم ذُو الذنحب م ْن قبح ِل الْ حم ْش ِرق حوال حح لح ُك ُم الْ حق حم ُر الْ ُمنريُ
ُح ح
ِ
ِ
الرس ِ
ك فحـر ِاجعُوا التـَّوبةح و ْاعلحموا أحنَّ ُكم إِ ِن اتـَّبـ ْعتُم طحالِع الْم ْش ِرِق سلح ح ِ
ِ
ول
ْح
ك ب ُك ْم حمنحاه حج َّ ُ
ح
ْ
ح ْ ح ح
ُ
فحإ حذا حكا حن حذل ح ح
ِ
ب والتـَّع ُّس ِ
ف ونـحبح ْذ ُمتُ الثِّـ ْق حل الْ حف ِاد حح حع ِن
فحـتح حد حاويْـتُ ْم ِم حن الْ حع حمى و َّ
الص حم ِم والْبح حك ِم وُكفيتُ ْم حم ُؤونحةح الطَّلح ِ ح
َّ ِ
ِ
حي
ين ظحلح ُموا أ َّ
األ ْحعنحاق حوال يـُبحـ ِّع ُد اللَّه إَِّال حم ْن أ ححىب وظحلح حم و ْاعتح حس ح
ف وأ ح
س لحه ( :ح
وسيحـ ْعلح ُم الذ ح
حخ حذ حما لحْي ح
ُمْنـ حقلحب يحـْنـ حقلِبُو حن)] الكاِف :ج 2ص.44 - 42
 .10النعماين - 1[ :أخربنا علي بن أمحد ،عن عبيد اهلل بن موسى العلوي ،عن عبد اهلل بن
حممد ،قال :حدثنا حممد بن خالد ،عن احلسن بن املبارك ،عن أِب إسحاق اهلمداين ،عن احلارث
اهلمداين ،عن أمري املؤمنني  أنه قال :املهدي أقبل ،جعد ،خبده خال ،يكون من قبل
املشرق ،وإذا كان ذلك خرج السفياين ،فيملك قدر محل امرأة تسعة أشهر ،خيرج بالشام فينقاد
له أهل الشام إال طوائف من املقيمني على احلق ،يعصمهم اهلل من اخلروج معه ،ويأيت املدينة
جبيش جرار حىت إذا انتهى إىل بيداء املدينة خسف اهلل به ،وذلك قول اهلل عز وجل ِف كتابه:
"ولو ترى إذ فزعوا فال فوت وأخذوا من مكان قريب"] الغيبة :ص.2 4
ه  -و َّبني آل حممد

وصفه اجلسدي ( ):

 .1النعماين -2[ :حدثنا أبو سليمان أمحد بن هوذة ،قال :حدثنا إبراهيم بن إسحاق
النهاوندي ،قال :حدثنا عبد اهلل بن محاد األنصاري ،قال :حدثنا عبد اهلل بن بكري ،عن محران
 .واضح أن االمام املهدي  شبيه جده رسول اهلل
الروايات ،وهي ليست األوصاف املذكورة ِف هذه الروايات.

وكان أبيض اللون معتدل الطول أزج احلاجبني  ...اخل مما ذكرته
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بن أعني ،قال :قلت ألِب جعفر الباقر  :جعلت فداك ،إين قد دخلت املدينة وِف حقوي
مهيان فيه ألف دينار ،وقد أعطيت اهلل عهدا أنين أنفقها ببابك دينارا دينارا ،أو جتيبين فيما
أسألك عنه .فقال :يا محران ،سل جتب ،وال تنفقن دنانريك .فقلت :سألتك بقرابتك من رسول
اهلل أنت صاحب هذا األمر والقائم به ؟ قال :ال .قلت :فمن هو ،بأِب أنت وأمي ؟ فقال:
ذاك املشرب محرة ،الغائر العينني ،املشرف احلاجبني ،العريض ما بني املنكبني ،برأسه حزاز،
وبوجهه أثر ،رحم اهلل موسى] الغيبة :ص.222
 .12الصفار -14[ :حدثنا إبراهيم بن هاشم عن أِب عبد اهلل الربقي عن أمحد بن حممد بن
أِب نصر وغريه عن أِب أيوب احلذاء عن أِب بصري عن أِب عبد اهلل  قال قلت له :جعلت
فداك إين أريد أن أملس صدرك فقال :افعل ،فمسست صدره ومناكبه ،فقال :ومل يا أبا حممد،
فقلت :جعلت فداك إين مسعت أباك وهو يقول :إن القائم واسع الصدر مسرتسل املنكبني عريض
وكانت تستخب] بصائر الدرجات:
ما بينهما ،فقال :يا [أبا] حممد إن أِب لبس درع رسول اهلل
.209 - 202

وِبذا ظهر أن املهدي األول:
-

امسه :أمحد.
نسبه :من آل حممد ،ومن ولد رسول اهلل وعلي وفاطمة (عليهما السالم).
مسكنه :البصرة.
وصفه اجلسدي :غائر العينني ،مشرف احلاجبني ،عريض ما بني املنكبني  ...اخل.
مبدأ حركته االهلية :املشرق ،وهو قائد الرايات السود املمهدة لالمام املهدي .
ألقابه :صاحب األمر والقائم به واليماين املوعود.
.
مقامه :خليفة من خلفاء اهلل وإمام من أئمة أهل البيت

وهي ذاهتا الصفات اليت رواها أهل السنة للمهدي الذي ينتظرون والدته ِف آخر الزمان ،وهذا
بعض ما ورد ِف كتبهم:
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ثانياً :في كتب السنة
أ  -املهدي خليفة يبعثه اهلل ويصلح أمره ِف ليلة:
 .21ابن ماجة -1021[ :حدثنا حممد بن حيىي وأمحد بن يوسف ،قاال :ثنا عبد الرزاق عن
سفيان الثوري ،عن خالد احلذاء ،عن أِب قالبة ،عن أِب أمساء الرحيب ،عن ثوبان ،قال :قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :يقتتل عند كنزكم ثالثة .كلهم ابن خليفة .مث ال يصري إىل
واحد منهم .مث تطلع الرايات السود من قبل املشرق .فيقتلونكم قتال مل يقتله قوم" .مث ذكر شيئا
ال أحفظه .فقال "فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج .فإنه خليفة اهلل ،املهدي"ِ .ف الزوائد:
هذا إسناد صحيح .رجاله ثقات .ورواه احلاكم ِف املستدرك ،وقال :صحيح على شرط الشيخني]
سنن ابن ماجة :ج 2ص. 244

 .24وعنه[ :حدثنا عبد اهلل حدثين أِب ثنا فضل بن دكني ثنا ياسني العجلي عن إبراهيم بن
حممد بن احلنفية عن أبيه عن علي رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
املهدي منا أهل البيت يصلحه اهلل ِف ليلة] مسند أمحد :ج 2ص.21
ب  -املهدي يواطئ امسه اسم النيب واسم أبيه اسم أبيه ( ):
 -1024 .21حدثنا أبو بكر بن أِب شيبة .ثنا أمحد بن عبد امللك .ثنا أبو املليح الرقي عن
زياد بن بيان ،عن علي بن نفيل ،عن سعيد بن املسيب ،قال :كنا عند أم سلمة .فتذاكرنا
املهدي .فقالت :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول" :املهدي من ولد فاطمة"] سنن ابن

ماجة :ج 2ص. 242

 .22أبو داود السجستاين ... -1222[ :عن عاصم ،عن زر ،عن عبد اهلل ،عن النيب صلى
اهلل عليه وسلم قال( :لو مل يبق من الدنيا إال يوم) قال زائدة ِف حديثه( :لطول اهلل ذلك اليوم) مث
اتفقوا (حىت يبعث فيه رجال مين) أو (من أهل بييت ،يواطئ امسه امسي ،واسم أبيه اسم أِب) زاد
 .ال خيفى أن املواطئة تعين املشاِبة ،واملهدي أمحد احلسن جاءهم اليوم متاما كما وعد جده  ،فامسه يواطئ اسم النيب
(أي أمحد) واسم أبيه يوطئ اسم أِب النيب (أي إمساعيل) ،وقد قال ( :أنا ابن الذبيحني عبد اهلل وإمساعيل).

الوصية املقدسة الكتاب العاصم من الضالل 65 ..........................................

ِف حديث فطر (ميأل األرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا) وقال ِف حديث سفيان( :ال
تذهب ،أو ال تنقضي ،الدنيا حىت ميلك العرب رجل من أهل بييت ،يواطئ امسه امسي)  ]..سنن أِب
داود :ج 2ص.209

ج  -املهدي خليفة مياين يقود املالحم:
 .29نعيم بن محاد املروزي[ :حدثنا بقية وعبد القدوس عن صفوان عن شريح بن عبيد عن
كعب قال :ما املهدي إال من قريش وما اخلالفة إال فيهم غري أن له أصال ونسبا ِف اليمن] الفنت:
.22

 .20وعنه[ :حدثنا الوليد عن يزيد بن سعيد عن يزيد بن أِب عطاء عن كعب قال :فيظهر
اليماين ويقتل قريش ببيت املقدس وعلى يديه تكون املالحم] الفنت.221 :
 .2وعنه[ :قال الوليد :فأخربين جراح عن أرطاة قال :فيجتمعون وينظرون ملن يبايعون فبينا
هم كذلك إذ مسعوا صوتا ما قاله إنس وال جان بايعوا فالنا بامسه ،ليس من ذي وال ذو ولكنه
خليفة مياين] الفنت.21 :
د  -املهدي من ولد احلسني  ومبدؤه املشرق:
 .22نعيم بن محاد املروزي[ :حدثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة عن أِب قبيل عن عبد اهلل بن
عمرو رضي اهلل عنهما قال :خيرج رجل من ولد احلسني من قبل املشرق ولو استقبلته اجلبال
هلدمها واختذ فيها طرقا] الفنت :ص.229
 .22يوسف بن حيي املقدسي الشافعي[ :وعن جابر بن يزيد اجلعفي ،قال :قال أبو جعفر
 ..... :واملهدي ،يا جابر ،رجل من ولد احلسني ،يصلح اهلل له أمره ِف ليلة واحدة ...
عن أمري املؤمنني علي بن أِب طالب ِ( ف وصف املهدي) ... :أال أصفه لكم ،ال وإن
الدهر فينا قسمت حدوده ،ولنا أخذت عهوده ،وإلينا ترد شهوده ،أال وإن أهل حرم اهلل عز وجل
سيطلبون لنا بالفضل من عرف عودتنا فهو مشاهدنا ،أال فهو أشبه خلق اهلل عز وجل برسول اهلل
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صلى اهلل عليه وسلم وامسه على امسه ،واسم أبيه على اسم أبيه ،من ولد ابنة حممد ،صلى اهلل
عليه وسلم من ولد احلسني ،أال فمن توىل غريه لعنه اهلل] عقد الدرر ِف أخبار املهدي املنتظر :ص- 29
.91

 .21ابن ماجة -1022[ :حدثنا عثمان بن أِب شيبة .ثنا معاوية بن هشام .ثنا علي بن
صاحل عن يزيد بن أِب زياد ،عن إبراهيم ،عن علقمة ،عن عبد اهلل ،قال :بينما حنن عند رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ أقبل فتية من بين هاشم .فلما رآهم النيب صلى اهلل عليه وسلم ،أغر
ورقت عيناه وتغري لونه .قال ،فقلت :ما نزال نرى ِف وجهك شيئا نكرهه .فقال" :إنا أهل بيت
اختار اهلل لنا اآلخرة على الدنيا .وإن أهل بييت سيلقون بعدي بالء وتشريدا وتطريدا .حىت يأيت
قوم من قبل املشرق معهم رايات سود .فيسألون اخلري ،فال يعطونه .فيقاتلون فينصرون .فيعطون
ما سألوا .فال يقبلونه .حىت يدفعوها إىل رجل من أهل بييت فيملؤها قسطا ،كما ملؤوها جورا.
فمن أدرك ذلك منكم ،فليأهتم ولو حبوا على الثلج"] سنن ابن ماجة :ج 2ص. 244
 .21املتقي اهلندي -29420[ :عن حممد ابن احلنفية أن علي بن أِب طالب قال يوما ِف
جملسه ... :والذي فلق احلبة وبرأ النسمة ال يزال ملك بين أمية ثابتا هلم حىت ميلك زنديقهم ...
ومنهم السناط اخلليع يبايعه جل أهل الشام ،مث يسري إليه محاز اجلزيرة من مدينة األوثان ،فيقاتله
اخلليع ويغلب على اخلزائن ،فيقاتله من دمشق إىل حران ،ويعمل عمل اجلبابرة األوىل ،فيغضب
اهلل من السماء لكل عمله ،فيبعث عليه فىت من قبل املشرق يدعو إىل أهل بيت النيب صلى اهلل
عليه وسلم ،هم أصحاب الرايات السود املستضعفون ،فيعزهم اهلل وينزل عليهم النصر ،فال
يقاتلهم أحد إال هزموه  ]...كنز العمال :ج 1ص.194
ه  -عمره ووصفه اجلسدي:
 .24نعيم بن محاد املروزي[ :حدثنا الوليد عن سعيد عن قتادة عن عبد اهلل بن احلارث قال:
خيرج املهدي وهو ابن أربعني سنة كأنه رجل من بين إسرائيل] الفنت.221:
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 .21وعنه[ :حدثنا ابن وهب عن إسحاق بن حيىي بن طلحة التيمي عن طاوس قال قال
علي بن أِب طالب رضي اهلل عنه :هو فىت من قريش آدم ضرب (الرجل اخلفيف اللحم) من الرجال]
الفنت :ص.224

 .22العجلوين ..... -244 [ :ومنها ما أخرجه الروياين ِف مسنده وأبو نعيم عن حذيفة
قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :املهدي رجل من ولدي لونه لون عرِب وجسمه جسم
إسرائيلي على خده األمين خال كأنه كوكب دري ميأل األرض عدال كما ملئت جورا يرضى
خبالفته أهل األرض وأهل السماء والطري ِف اجلو] كشف اخلفاء :ص.222
***
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في الختام كلمة:
كانت هذه القرائن الـ ( ) 0من مصادر املسلمني ،شيعة وسنة ،جمرد أمثلة ليس إال ،وإال
ِف وصيته
فقائمة الروايات تطول ،فماذا ينتظر املسلمون بعد هذا حىت يصدقوا نبيهم حممدا
احتج ِبا مهدي أمة حممد وميانيهم املوعود (أمحد احلسن)،
(كتابه العاصم من الضالل) اليت َّ
وانطبق عليه ما ورد ِف الروايات املذكورة؛ امسا ونسبا ومسكنا وصفة ومجيع ما يتعلق به ،مث بعد
هذا احتج عليهم بعلمه املدون ِف كتبه العديدة اليت أحكم فيها ما تشابه على أتباع الرساالت
السماوية مجيعا ،وقبل هذا كله شهادة اهلل له بآالف الرؤى الصادقة مبحمد وآله وباألنبياء
وعباده الصاحلني الدالة على صدقه وأحقيته واآلمرة باتباعه.
واملرسلني ومالئكة اهلل املقربني
فبأي وجه يصورون أنفسهم مسلمني !!
وإذا قرروا أن يتنكروا لكل هذا ِّ
أفيقوا يرمحكم اهلل.
وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليما.
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