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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ا ّ:  

ـــدي  ـــام امله ـــية يف اإلم ـــات التخّصص ـــز الدراس  دأب مرك

عــٰىل تأصــيل العقيــدة  نــا هــذاوإٰىل يوم) هـــ١٤٢٤(ومنــذ تأسيســه ســنة 

ــذه امله ــرتض ه ــي تع ــة الت ــة وامليداني ــبهات الفكري ــة الش ــة ومواجه دوي

ـة، فأصـدر العديـد مـن املطبوعـات واسـتعرض الكثـري مـن  العقيدة احلقَّ

ــبهات  ــاب الش ــا وأج ــارشًة أو عليه ــالل مب ــن خ ــرتوين م ــه االلك موقع

 .مواقع التواصل االجتامعيفضًال عن 

أكثــر يف  الشــبهات امليدانيــة والتــي القــت رواجــاً  ولعــلَّ مــن أهــمِّ 

ــة ال ــبهات احلرك ــي ش ــة ه ــة جغرافي ــن بقع ــدعو گم ــة بامل ــة املتمثِّل اطعي

ــد إســامعيل ( ــة والوصــيَّة وغريهــا مــن )اطعگــأمح ــه اليامني عائ ، وادِّ

الــدعاوٰى، فكــان للمركــز دوره الفاعــل يف التصــّدي هلــذه احلركــة 

اجلسـد الشـيعي مـن الـداخل يف تنخـر حتـاول أن والتـي املدعومة عامليـًا 

 .ن تفتيته من اخلارجععجز االستكبار  بعد أن

 :عبارة عنوهبذا اخلصوص فقط فكان نتاج املركز 

الــرّد (كّراســات ضــمن سلســلة حتــت عنــوان  ةرـطباعــة عشــ _ ١

 :وهي، )اطعگالساطع عٰىل ابن 

ــزان) ١( ــالم يف املي ــة األح ــلامن ،حّجي ــد س ــيخ أمح ــا ) ٢. (للش م
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ــة س ــفوها باملقدَّ ــي وص ــيَّة الت ــي الوص ــيخ  ،ه ــنللش ــيل آل حمس ) ٣. (ع

. للشـيخ عـيل آل حمسـن ،اطع يف القـرآن والتفسـري والنحـوگـأخطاء ابن 

 ،والفقـه اطع يف مقامـات األنبيـاء وأهـل البيـت گـأخطاء ابـن ) ٤(

للشـيخ  ،األوهـام واألحـالم دليـل األدعـاء) ٥. (للشـيخ عـيل آل حمسـن

، وهـــل هـــو هـــل الـــيامين قـــائم آل حمّمـــد ) ٦. (عـــيل الـــدهنني

هــل جيــب االعتقــاد ) ٧. (آل حمســنللشــيخ عــيل  ،العصــمةمنصــوص ب

التمّســك باملرجعيــة يف زمــن ) ٨. (للشــيخ عــيل آل حمســن ،بــاليامين

حّجيـــة االســـتخارة يف ) ٩. (للســـيِّد ضـــياء اخلّبـــاز ،الغيبـــة الكـــربٰى 

ــد ــاز ،العقائ ــياء اخلّب ــيِّد ض ــة ) ١٠. (للس ــن ذّري ــيس م ــامعيل ل ــد إس أمح

 .ء اخلّبازللسيِّد ضيا ،اإلمام املهدي 

 .ألف دورة) ٨٠(ما يزيد عٰىل  السلسة ُطبَِع منوقد 

ــاب  _ ٢ ــة كت ــام (طباع ــٰىل اإلم ــرتي ع ــدعوة املف ــم ل ــرّد القاص ال

 .آالف نسخة) ٥(، للشيخ عيل آل حمسن) القائم

ـــاب  _ ٣ ـــة كت ـــات(طباع ـــالل راي ـــد ) الض ـــو خال ـــيخ أب للش

 .آالف نسخة) ٦(، الساموي

ــاب  _ ٤ ــة كت ــدٰى (طباع ــات أه ــن )الراي ــيل آل حمس ــيخ ع ، للش

 .آالف نسخة) ٣(

ًا ) ٦٢(ر ـنشتمَّ  _ ٥  صـحيفةيف هذه الدعوة  يف الردِّ عىلٰ مقاالً خاصَّ

ة صدٰى املهدي   .ضمن أعداد اجلريدة وخالل سنوات عدَّ

لشـهر / ٥١(العـدد  طباعة ملحق لصحيفة صدٰى املهدي  _ ٦

ًا يف الردِّ )هـ١٤٣٤سنة / شعبان  .اطعگعٰىل ابن  ، وكان امللحق خاصَّ



 ٥  ................................................................................املركز مقّدمة

ة يف موقع املركـز يف االنرتنيـت حتـت عنـوان  _ ٧ انشاء واحة خاصَّ

مقـاالً ) ٨٢( ، حيـث حتتـوي الواحـة عـىلٰ )ليامين الضـاّلةدعـويٰ  الرّد عىلٰ (

مقطع فيديو ألقوال املرجعية الدينية ) ١٣(كتاب و) ١٢(حمارضة و) ٢٤(و

 .ضاّلةوأباطيل اليامين ال دعوٰى  الرشيدة يف الردِّ عىلٰ 

الرّد (افتتاح واحة يف قناة املركز عٰىل موقع اليوتيوب حتت عنوان  _ ٨

فيديو يف الـردِّ ) ١٧٤(، حيث حتتوي الواحة عٰىل )اطعگعٰىل أمحد إسامعيل 

 .مشاهد) ٤٣٠٠(اطع، وبلغ عدد املشاهدين للواحة گعٰىل ابن 

النـدوات والـدورات العلميـة للــردِّ العديـد مـن إقامـة عقـد و _ ٩

 :اطع نذكر منها عىل سبيل املثالگٰىل شبهات ابن ع

ــ) أ( ة عش ــدَّ ــية مل ـــدورة ختّصص ــام حض ــن ـرة أّي ــر م ) ٧٠(رها أكث

ــًا  ــف األرشف طالب ــة يف النج ــوزة العلمي ــن احل ــك م ــاء دروس وذل بإلق

سة  .من ِقَبل سامحة الشيخ عيل آل حمسن يف العتبة العلوية املقدَّ

ــدوات إقامــة ) ب( ــيف متنّوعــة ن ــدد م ــاطق واملالع ــات ن املن حافظ

عي اليامنيــة، كالنــدوات التــي ُأقيمــت يف مدينــة شــبهات  للــردِّ عــىلٰ  مــدَّ

 .القاسم بالتعاون مع مؤّسسة القاسم الثقافية

ــرّد رام يجــليالتيف برنــامج  _ ١٠ تــمَّ إرســال العديــد مــن كتــب ال

اطع واملقـــاالت والفيـــديوات واملحـــارضات الصـــوتية گـــابـــن  عـــىلٰ 

ـة بـالردِّ عـىلٰ واملقاطع التوضـيح هـذه احلركـة الضـاّلة ملشـرتكي  ية اخلاصَّ

 .املركز يف هذا الربنامج والبالغ عددهم أكثر من مخسة آالف مشرتك

مــن أقــوال (مقطــع فيــديوي حتــت عنــوان ) ١٣(تــمَّ انتــاج  _ ١١

 ).الدينية يف الردِّ عٰىل أدعياء املهدويةاملرجعية 
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ـــد  _ ١٢ ـــق الرص ـــاج ملح ـــامهة يف انت ـــم املس ـــوان ) ٢(رق بعن

ـــة( ـــاء املهدوي ـــات ) أدعي ـــالمي للدراس ـــز اإلس ـــداد املرك ـــن إع م

ســة االســرتاتيجية امللف ، وذلــك برفــدهم بــالتــابع للعتبــة العّباســية املقدَّ

 .اطع وأتباعهگشبهات ابن  اخلاّص عن مجيع

حتـت ) فولـدر(ريات ـرات من اآلالف من النشــطباعة العش _ ١٣

دة ، وتوزيعها عٰىل امل)أفكارنا(عنوان  ّشاية يف زيارة األربعني ولسنوات متعدِّ

 .)ائر الدينيةعشال _احلوزة العلمية (وبالتعاون مع 

 كتــابلــيس آخــرًا بــني يــديك عزيــزي القــارئ الكــريم وأخــريًا و

، حيــث بـذل الباحــث فيــه )روايـة مــن ظهــري يف امليـزان(حتـت عنــوان 

ـــزًا جلعلـــ املنـــاهج روط املتَّبعـــة يف ـيتامشـــٰى وفـــق الشـــه جهـــدًا متميِّ

إنَّ أهـّم رشائـط البحـث العلمـي هـو املوضـوعية والبحوث العلميـة، إذ 

يف البحــث وعــدم الســبق بالنتــائج قبــل بيــان املعطيــات العلميــة بحيــث 

 .يساير الباحث مقّدماته العلمية وتكون هي املوصلة له إٰىل النتيجة

ــدعو  ــبهة امل ض إٰىل ش ــرَّ ــث تع ــن (حي ــاب ــن أوالد ) اطعگ ــه م وأنَّ

ــة ُذكــرت يف مصــادرنا احلديثيــة ُتعــَرف اإلمــام  املهــدي اســتنادًا إٰىل رواي

عاه وبيـان تزييفـه ، فقـام بتفنيـد»من ظهري«برواية  بُأسـلوب علمـي  مـدَّ

 .رصني وخطوات منهجية منتجة، فكان نتاجه هذا الكتاب

نسأل اهللا العـيل القـدير أن جيعلـه يف ميـزان حسـناته، وأن ينتفـع بـه 

ة ويدفع عنهم الشبهات واألضاليلاملؤمنون ويثّبت عقائد  .هم احلقَّ

 مدير املركز

 السّيد حمّمد القبانچي



 

 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ا ّ:  

ــد هللا رّب  ــني  احلم ــان ب ــل بالربه ــذي فص ــد هللا ال ــاملني، احلم الع

ــقِّ  ــقَّ  احل ــد احل ــل، وأيَّ ــه،  والباط ــل وأوهن ــض الباط ــه، وأدح بحجج

ــّىلٰ  ــىلٰ  وص ــيِّ  اهللا ع ــوقني، د اس ــاملني، وأرشف املخل ــام الع ــلني، وإم ملرس

أهـل بيتـه  وعـىلٰ  ،د بـن عبـد اهللالني واآلخرين أيب القاسـم حمّمـسيِّد األوَّ 

لــني أعــدائهم أمجعـني مـن األوَّ  بـني الطـاهرين، واللعــن الـدائم عـىلٰ الطيّ 

 .يوم الدين واآلخرين إىلٰ 

نباتـة االخـتالف يف روايـة األصـبغ بـن  فقـد وقفـت عـىلٰ ، ا بعدأمَّ 

الــذي  _، والتــي حيــتجُّ هبــا أمحــد إســامعيل صــاحب أمــري املــؤمنني 

ـ ة ديـنهم، وآثـرت ومجاعتـه يف بيـان صـحَّ _ال البصــرة اشتهر باسـم دجَّ

ــىلٰ  ــم ع ــقِّ يف احلك ــحيح واحل ــان الص ــالة يف بي ــذه الرس ــة ه ــذه  كتاب ه

 .الرواية، وبيان ما ينتج من ذلك وهو إبطال عصمة الضاّل 

 :ة أنار اهللا برهاهنمة اإلماميَّ ُروي يف كتب الشيع

فوجدتــه  أتيــت أمـري املــؤمنني : قــال ،عـن األصــبغ بــن نباتـة

رًا يل أراك متفّكـ مـا ،يـا أمـري املـؤمنني: رًا ينكـت يف األرض، فقلـتمتفكّ 

ال واهللا مــا رغبــت فيهــا «: تنكــت يف األرض، أرغبــة منــك فيهــا؟ فقــال

ــ، ولكنّــوال يف الــدنيا يومــًا قــطّ  ولــود يكــون مــن ظهــري، رت يف مي فكَّ
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ــ ــادي عش ــدالً ـاحل ــأل األرض ع ــذي يم ــدي ال ــو امله ــدي، ه ــن ول ر م

فيهــا  وقســطًا كــام ملئــت جــورًا وظلــًام، تكــون لــه غيبــة وحــرية، يضــلُّ 

يــا أمــري املــؤمنني، وكــم تكــون : ، فقلــت»فيهــا آخــرونأقــوام وهيتــدي 

: لـت، فق»سـنني ة أشـهر أو سـّت ام أو سـتَّ ة أّيـسـتَّ «: احلرية والغيبة؟ قال

لـك هبـذا األمـر يـا  ٰى وأّنـ ،ه خملـوقنعـم كـام أنَّـ«: هذا لكائن؟ فقال وإنَّ 

ـولئك خيـار هـذه األُ أصبغ، أُ  : ، فقلـت»ة مـع خيـار أبـرار هـذه العـرتةمَّ

لـه بـداءات  فـإنَّ  ،يفعـل اهللا مـا يشـاء ثـمّ «: فقـال ؟ما يكون بعد ذلك ثمّ 

 .»وإرادات وغايات وهنايات

ــد  ــاع أمح ــا أتب ــتدلَّ هب ــد اس ــوق ــامعيل البص ــىلٰ ـإس ــذه  ري ع أنَّ ه

: وذلـــك يف قـــول أمـــري املـــؤمنني  ،إمـــامهم الروايـــة مشـــريٌة إىلٰ 

ــ« ــن فكَّ ــولك ــادي عش ــري احل ــن ظه ــون م ــود يك ــن ـرت يف مول ر م

يكـون مـن ظهـر ( :وقد زعمـوا أنَّ لفـظ الروايـة الصـحيح هـو ،»ولدي

ـ )ر مـن ولـديـاحلادي عش ل أي مـن ظهـر اإلمـام صـاحب الزمـان عجَّ

ري املــذكور هــو املُشــار إليــه يف ـفيكــون املقصــود هبــا البصــ ،فرجــهاهللا 

ــىلٰ  ــظ ع ــذا اللف ــوا ه ح ــة، ورجَّ ــة  الرواي ــتن الرواي ــذكور يف م ــظ امل اللف

 .املزبورة بال دليل صحيح

ر مـن ـمـن ظهـري، احلـادي عشـ(أنَّه لـو ثبـت اللفـظ اآلخـر  عىلٰ 

ــفيكون املـراد هـو اإلمـام صـاحب العصـ ،)ولدي اهللا ل ر والزمـان عجَّ

 .فرجه الرشيف، وال إشكال بذلك

ــىلٰ  ــتدالهلم ع ــال اس ــث إبط ــذا البح ــدة ه ــن فائ ــن  وم ــود اب وج

ــ لصــاحب الزمــان  رة ـال البصــهبــذه الروايــة، ونقــض عصــمة دجَّ
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 بيـان احلـقِّ (فقـد اسـتدلَّ هبـذه الروايـة وهبـذا اللفـظ يف كتابـه  ،املزعومة

صــمته ومعهــا ع ٰى ط دعــوســقِ ، وببيــان بطــالن اســتدالله تُ )١()والســداد

 .املعصوم اخلطأ والسهو والغفلة أكاذيبه، إذ ال جيوز عىلٰ  كّل 

ــة يف  ــادر الرواي ــارة ملص ــو اإلش ــث ه ــذا البح ــيل يف ه ــان عم وك

ة اللفـظ كـام هـو يف املخطوطـات ومـا عليـه أهـل  كتبنا، ثمّ  إثبـات صـحَّ

ـــق، مســـتندًا إىلٰ  ـــريًا يف  التحقي ـــذلُت جهـــدًا كب ـــي ب املخطوطـــات الت

فقـد ذكـرت مجيـع املصـادر التـي وردت فيهـا هـذه . ااّهنـحتصيلها من مظ

ــ أرشُت إىلٰ  الروايــة، ثــمّ  ر لــديَّ مــن املخطوطــات الكثــرية بعــد ـمــا تيسَّ

وقـد ناقشــُت خــالل  ،سـعي لشــهور طويلــة يف سـبيل حتصــيلها ومجعهــا

جني هلــذه الــدعوة الباطلــة البحــث الشــبهات التــي أوردهــا أحــد املــروِّ 

هــذه الرســالة بمناقشــة لــبعض الشــواهد  ، خامتــاً )نــاظم العقــييل(وهــو 

التي ذكرها يف تأييـد مـزاعمهم حـول هـذه الروايـة، وأسـأُل اهللا التوفيـق 

 .والقبول إنَّه سميع جميب

 بقلم

 إبراهيم جواد

 )هـ١٤٣٥(ر بتاريخ الثالث عرش من رجب رِّ وُح 

سة  د  _قم املقدَّ  عشُّ آِل ُحمَمَّ

 

                                                             

 ).م٢٠١٠( الطبعة األُوىلٰ / ١٣و ١٢: بيان احلقِّ والسداد) ١(
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ا وادر ا   

 





 

 

 

 ءت در اا  

» ديي، اظ « فا   

ــدر األوَّ   :ت(أليب الصــالح احللبــي ) تقريــب املعــارف(: لاملص

 ).هـ٤٤٧

أتيــت أمــري املــؤمنني : قــال ،عــن األصــبغ بــن نباتــة: ()١(قــال 

 ــه ــت ل ــت يف األرض، فقل ــه ينك ــؤمنني: فوجدت ــري امل ــا أم ــا يل  ،ي م

ــأ ــة منــك فيهــا؟ قــالراك مفّك ــت يف األرض، أرغب واهللا مــا «: رًا تنك

ــطّ  ــدنيا ق ــت يف ال ــرغب ــادي ، ولكنّ ــري احل ــن ظه ــون م ــود يك ي يف مول

كــام مــألت  ر بعــدي، وهــو املهــدي الــذي يمألهــا عــدالً وقســطاً ـعشــ

ــة تضــلُّ  جــوراً  ــه حــرية وغيب ــًام، يكــون ل هبــا أقــوام، وهيتــدي هبــا  وظل

 .لخا) »...آخرون 

مـة التحقيـق ، ويف مقدّ نسـخ هـذا الكتـاب اخـتالف قـطّ وليس يف 

 :)٢(قيقول املحقِّ 

حناها املـوارد التـي صـحَّ  ا لألمانـة العلميـة أرشنـا إىلٰ وحفاظًا منّـ(

 .وجود اختالف يف هذا اللفظ أبداً  اإلشارة إىلٰ  ومل تتمّ  ،)يف اهلامش

 ).هـ٣٦٠: ت(أليب زينب النعامين ) الغيبة( :املصدر الثاين
                                                             

 .٤٢٩: تقريب املعارف) ١(

 .٥٤: تقريب املعارف) ٢(
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ــنادهبإ ٰى رو ــال: ()١(س ــة، ق ــن نبات ــبغ ب ــن األص ــري : ع ــت أم أتي

ـــ رًا ينكـــت يف األرض، ذات يـــوم فوجدتـــه مفّكـــ ًا املـــؤمنني عليَّ

: أرغبـة منـك فيهـا؟ فقـال ،يـا أمـري املـؤمنني، تنكـت يف األرض: فقلت

ــطّ « ــاعة ق ــدنيا س ــا وال يف ال ــت فيه ــا رغب ــري يف ال، واهللا م ــن فك ، ولك

مـن ولـدي، هـو املهـدي الـذي  رـمولود يكون من ظهري، احلـادي عشـ

يمألها قسـطًا وعـدالً كـام ملئـت ظلـًام وجـورًا، تكـون لـه حـرية وغيبـة 

 .)»فيها أقوام وهيتدي فيها آخرون يضلُّ 

نسـخ عديـدة وقيِّمـة، ولـيس بـني النسـخ  ق الكتـاب عـىلٰ وقد ُحقِّ 

ــ وأرشنــا لالختالفــات : ()٢(ق فــارس حســوناخــتالٌف أبــدًا، قــال املحقِّ

ــ ومل  ،)جــودة بــني النســخ ســواء املخطوطــة أو املطبوعــة منهــاة املواملهمَّ

اخــتالٍف يف اللفــظ يف هــذه الروايــة، وهــذا يــدلُّ  أيِّ  ُق إىلٰ ر املحــــقِّ ـُيِشــ

أنَّه ال اخـتالف بـني نسـخ غيبـة الـنعامين التـي اعتمـدها، مـع العلـم  عىلٰ 

 .الكبري املريزا النوري الطربيس ثهذه النسخ هي للمحدِّ  ٰى إحد أنَّ 

ــول و ــب أن يق ــن العجائ ــييل(م ــاظم العق ــكيكه ) ن ــياق تش يف س

ــاب ــخ الكت ــت يف نس ــاللفظ املثب ــخة األُ إ :ب ــل  مّ نَّ النس ــاب مل تص للكت

ــأيُّ  ــه، ف ــل جهل ــن دالئ ــذا م ــا، وه ــدّ  إلين ــاب للمتق ــلت كت ــد وص مني ق

ــخته األُ  ــمّ مّ نس ــول ؟ ث ــد) : (٣( )٣(يق ــد أُ  فق ــاء ق ــون الي ــيفت إىلٰ تك  ض

وهـذا هـو ديدنـه يف  ،)مّ ا عـن النسـخة األُ كلمــة ظهـر بيـد الـذين نقلـو
                                                             

 .٦٩: الغيبة) ١(

 .النسخ املعتمدة بالتحقيق راجع مقّدمة التحقيق لتطَّلع عىلٰ : أقول. ١٥: املصدر السابق) ٢(

 .٢٥: رسالة يف رواية األصبغ بن نباتة) ٣(
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أنَّـه قـد أفلـس وال  عـىلٰ  مـا يـدلُّك بـال شـكٍّ  ،)امحيتمل، ربَّ ، لعلَّ (كتـابه 

ــو ــك س ــمّ  ٰى يمل ــل، ث ــال دلي ــكيك ب ــيُ  التش ــائالً كِم ــه ق ــه ال إ :ل كالم نَّ

ــلِّ  ــا يف ك ــأنَّ م ــزم ب ــا اجل ــظ  يمكنن ــو لف ــخ ه ــري(النس ــبب ) ظه والس

ــده ــد: ()١(عن ــض الن فق ــون بع ــرتك ــظ ظه ــدها بلف ــخ أو أح ــع أنَّ )س  ، م

ــ ــاملحقِّ ــ ر إىلٰ ـق مل ُيِش ــدما تكلَّ ــخ، وعن ــتالف يف النس ــة اخ ــن رواي م ع

لفـظ  فقـد تكـون قـد زيـدت اليـاء إىلٰ : ()٢(النعامين عن الكليني قال أيضـاً 

ــنعامين ــاب ال ــاب آخــر ،)ظهــر يف كت ــدرينا : ()٣(ويف كالمــه عــن كت ــام ي ف

ـإضـافة حـرف اليـاء مـن اجتهـاد ا لعلَّ  ، وكـذلك يف كالمـه عـن )قملحقِّ

تكــون بعــض أو أحــد النســخ بلفــظ مــن  فقــد: ()٤(كتــاب كــامل الــدين

ـوقـد ظهر،  ـيكـون املحقِّ ا بنظـره مغلوطـة، أو قـد ق أعـرض عنهـا، ألهنَّ

 ).سقط حرف الياء فأثبته

االحـــتامالت  ٰى منطــٍق علمــي هــذا الــذي ال جيــد ســو فــأيُّ 

ــكيك القــرّ  ــذا أنَّــ ؟اءلتش ــب مــن ه ــب مــن يــرفض ه يطواألعج ال

األصــل هــو الســالمة  متجــاهًال أنَّ  ،تشــكيكاته أن يــأيت بجميــع النســخ

ــ ة، وأنَّ بعــض نســخ كتــاب  ه هــو املطالــب بإثبــات العكــس بــأنَّ والصــحَّ

فمـن يريـد التشـكيك يف اللفــظ . الـنعامين أو كـامل الـدين فيهـا اخــتالف

ــ ــأيت باألدلَّ ــه أن ي ــت فعلي ــولاملثب ــخ ال أن يق ــرض النس ــ( :ة ويع  ،امربَّ

 ،ه ال قيمـة لـه، فهـذا ال ينفـع يف مقـام التحقيـق العلمـي ألنَّـ)وقد ،ولعلَّ 
                                                             

 .املصدر السابق) ١(

 .٢٦: املصدر السابق) ٢(

 .٢٨: املصدر السابق) ٣(

 .٢٧: املصدر السابق) ٤(
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ــ ـــرة يف األدلَّ ــة منحص ــل القيم ـــة، ب ـــدات الواقعيَّ ــني واملستن ة والرباه

ــذه االحتمـــاالت بشكـــل وإالَّ  ــس ه  فــنحن يمكننــا أن نطــــرح نف

ــ عكــــيس، وأقــــلُّ  ، ف الباحـــث يف احلكـــممــا يف األمــر أن يتوقَّ

ج ع الطريــــق عليــه يف االستـــدالل  بالروايــة، وهبــذا ُحيــرَ ها ُيقَطــوحينـــ

 !إمامه إذ مل حيسن صنع برهاٍن يسري

فليست موجبـة للتشـكيك يف نسـخ  مّ فقدان النسخة األُ  ٰى ا دعووأمَّ 

ه ال يوجد كتاب من كتب الكتب؛ ألنَّ   لوجب التشكيك يف كلِّ الكتاب وإالَّ 

داٍع لرفع اليـد  احتامل حصول الدّس  ٰى دعو، وطرح مّ مني بنسخته األُ املتقدّ 

إذ ال يمكن دفع النسـخ املضـبوطة عـن االعتبـار  ،عنها، وهو املحال عقالً 

 .ط اعتبارهان تلك النسخ وُيسقِ د احتامل بال دليل صحيح يوهملجرَّ 

ـ ــوأمَّ ه ا قــول العقــييل بعــد حماولتــه التشــكيك يف نســخ الكتــاب بأنَّ

ــة الــنعامين لــدفع الشــكوك حــول  مّ مــن اإلتيــان بالنســخة األُ  ال بــدَّ  لغيب

ـــنّص  ـــىلٰ ، )١(ال ـــٌل ع ـــو دلي ـــرتاث  فه ـــال ال ـــه يف جم ـــم معلومات حج

 .ب يف التعامل مع هذه املسائلجهله املركَّ  وعىلٰ  ،واملخطوطات

ــربة  ــخ املعت ــق النس ــو تواف ــنعامين ه ــاب ال ــق كت ــت يف حتقي إنَّ الثاب

ــىلٰ  ــك أو  ع ــر ذل ــد أن ينك ــن يري ــحيح، وم ــظ الص ــات اللف ــكِّ يُ إثب ك ش

 . فال قيمة لكالمهفعليه بالدليل، وإالَّ 

ف بنفسه فلننظر ملا فهمه من الرواية ولنعرف اللفظ الذي ضبطه املؤلِّ 

ــة اثنا عشاألئمَّ  ما روي يف أنَّ (فقد وضعها حتت عنوان  م مـن ر إمامًا، وأهنَّ

، رـفلو كان األمر كام يزعم هؤالء ألشار لإلمام الثالث عش ،)اهللا وباختياره
                                                             

ــة  )١( ــول خــرب األصــبغ بــن نبات ــييل يف رســالته ح يمكــن دفــع هــذا  فــال: ()٢٥ص (قــال العق

 !)!لكتاب غيبة النعامين مّ  بعرض النسخة األُ االحتامل إالَّ 
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 ويف سياق تثبيت األصل الذي اعتمدنا عليه وهو سالمة النسخ، مضافًا إىلٰ 

ت يف حتقيق الكتاب، أضـيُف نسـخًة مل يعتمـدها دَ تطابق النسخ التي اعُتمِ 

 .عناه من النسخق، وهي أقدُم نسخٍة فيام تتبَّ املحقِّ 

د وهــي نســخة املشــهد الرضــوي، ويف وصــفها يقــول الســيِّد حمّمــ

خصــائص نســخة مكتبــة املشــهد الرضــوي : ( )١(ينجــواد شــبريي زنجــا

 مـن كتـب احلـديث، وبـرقم عـامّ  ١٨٧هذه النسـخة التـي بـرقم : اخلطيَّة

وهــي أقــدم ). هـــ٥٧٧حمفوظــة يف املكتبــة، وقــد ُكتبــت يف عــام  ١٧٥٤

اإلطـالق وأكثرهـا اعتبـارًا وضـبطًا،  خمطوطة لكتاب غيبـة الـنعامين عـىلٰ 

وهــذا مــن أبلــغ االعتنــاء بأقــدم  ،تهــاوعليهــا آثــار متّلــك العلــامء ومقابل

النسخ اخلطيَّـة لكتـاب غيبـة الـنعامين، وُيضـاف لـذلك أنَّ هـذه النسـخة 

 .عت قليلة األخطاء والسقطالنفيسة حسبام تتبَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .٥، فصلنامه انتظار موعود، شامره )معريف كتاب غيبت نعامين(مقاله  )١(
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نة  :صورة ملوَّ
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نة  :صورة غري ملوَّ
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 خــريني، أعرضــهام لتكونــا حمــّل نســختني أُ  عثــرُت عــىلٰ  ثــمّ 

 :دعيًام ملا سبقاستئناس وت

ــه مــّىلٰ (مــا عثــرت عليــه يف املكتبــة الوطنيــة : وىلٰ األُ   /كتابخان

 ).٨١١٥٥٧: شناسه كد كتاب(حتت رقم ) هتران

كتبــة املشــهد الرضــوي بــرقم مــا عثــرت عليــه يف م :الثانيــة

)٣١٧٤٣.( 

 :نسخة املكتبة الوطنية
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 :نسخة من املشهد الرضوي
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ل ـلإلمامــة والتبصــالكــالم حــول نســبة الروايــة  رة للصــدوق األوَّ

 :)هـ٣٢٩ :ت(

ــييل أنَّ  ــر العق ــة  ذك ــاب اإلمام ــو كت ــة ه ــذه الرواي ــادر ه ــن مص م

التحقيــق والتــدقيق  ٰى  مســتوبــنيِّ ، ولنُ)١(رة لوالــد الصــدوق ـوالتبصــ

 :أمرين يف كتابات هؤالء القوم نشري إىلٰ 

ــ: لاألوَّ  ــة والتبص ــخة اإلمام ــودة يف نس ــري موج ــة غ رة، ـأنَّ الرواي

ــ ــييل بأهنَّ ــتبه العق ــد اش ــابوق ــك أنَّ  ،ا يف الكت ــة اإلمــام مؤّس (وذل س

قـــت الكتـــاب صـــنعت مســـتدركًا يف خامتـــة  حقَّ امَّ ـلـــ) املهـــدي 

الكتاب إمتامـًا ملواضـيع الكتـاب، ووضـعت هـذه الروايـة يف املسـتدرك، 

ام يف ملحــٍق فليســت الروايــة يف أصــل الكتــاب وال يف النســخة وإنَّــ

 !قيق الكتاب يف هنايته، فتأمَّلُوِضَع بذيل حت

ــاين ــاب أنَّ : الث ــبة الكت ــي نس ــييل أراد نف ــك ألنَّ  ،العق ــظ  وذل اللف

مــة حتقيــق الكتــاب مــن مقدّ  رق اإلشــكال عــىلٰ ـجــاء خــالف هــواه فســ

مـة التحقيـق سـة يف مقدّ قـي املؤّس حمقِّ  ، فـإنَّ سة اإلمـام املهـدي مؤّس 

صـوص نسـبة الكتـاب مـة الطهـراين وغـريه بخذكروا إشـكاالً عـن العالَّ 

ل، وأجــابوا عليـــه وناقشــوه بتاممـــه، والعقــييل أخـــذ للصــدوق األوَّ 

 .)٢(اإلشكال دون اجلواب

ـــ ـــا، ألهنَّ ـــارج بحثن ـــة خ ـــذا فالرواي ـــة وهب ـــت يف اإلمام ا ليس

 !رة من األصلـوالتبص
                                                             

 .١٩: رسالة يف رواية األصبغ بن نباتة )١(

 .٢١و ٢٠: املصدر السابق )٢(
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 ).هـ٤٠٠: ت(ي از القمّ كفاية األثر للخزّ : املصدر الثالث

ــناده ٰى رو ــن نبا: ()١(بإس ــبغ ب ــن األص ــةع ــال ،ت ــري : ق ــت أم أتي

ــؤمنني  ــ امل ــه متفّك ــتفوجدت ــث يف األرض، فقل ــري : رًا ينك ــا أم ي

ــؤمنني ــ ،امل ــا يل أراك متفّك ــك فيهــا؟ م ــة من رًا تنكــث يف األرض أرغب

ـ، ولكنّـواهللا ما رغبت فيهـا وال مـا  يف الـدنيا يومـًا قـطّ «: فقال رت ي فكَّ

ــادي عشــ ــري احل ــون مــن ظه ــد يك ــدي ـيف مول ــو امله ــن ولــدي، ه ر م

 يمألها عـدالً كـام ملئـت جـورًا وظلـًام، ويكـون لـه حـرية وغيبـة يضـلُّ 

 .)»فيها أقوام وهيتدي فيها آخرون

َك  كــالم  بنــاًء عــىلٰ  )٢(يف نســبة الكتــاب) نــاظم العقــييل(وقــد شــكَّ

صـه أنَّ  ،)املسـائل الرجاليـة(ق الكلبـايس الـذي نقلـه عنـه يف املحقِّ   وملخَّ

 :ألقواَل فيهَف يف مصنِّفه وذكر االكتاب اخُتلِ 

يأنَّ املجليس نسبه للخزّ  _ ١  .از القمِّ

 .أنَّه ُحكي عن املجليس نسبته للشيخ املفيد _ ٢

 .البعض نسبه للصدوق أنَّ  _ ٣

 .ينيأنَّه لبعض القمّ  _ ٤

 .ياز القمّ ي فقد نسبه يف بحاره للخزّ ـمة املجلسا العالَّ أمَّ 

ا ما ُحكي عنه أنَّه نسبه للمفيد فال دليل ع  .ليه وهي حكاية باطلةأمَّ

ــه البحــار أنَّ الكتــاب للخــزّ  عــىلٰ  از أنَّ شــهادته بنفســه يف كتاب

 .املراد، ومبطلة لتلك احلكاية الضعيفة عنه وأدلُّ عىلٰ  ٰى ي أقوالقمّ 
                                                             

 .٣٢٤ - ٣٢٢: كفاية األثر )١(

 .٢٠: بغ بن نباتةرسالة يف رواية األص )٢(



 يف امليزان »من ظهري«رواية    ...............................................................  ٢٤

ـ  مـن قــال بــذلك، وال عــىلٰ  ا نســبته للصــدوق فلـم نقــف عــىلٰ وأمَّ

 .مستنده فال ُيعبأ بمثل هذا القول

ــ ــبعض القمّ أمَّ ــبته ل ــا نس ــه للمؤلِّ ــايف كون ــال ين ــني ف ــزّ ي از ف اخل

 !ي، فتأمَّلالقمّ 

ــ ــد نش ــوار(ر ـوق ــار األن ــاء بح ــوار يف إحي ــور األن ــز ن ــذا ) مرك ه

مــه بمقدّ  قــًا مضــبوطًا وقدَّ مــة علميــة حــول الكتــاب، الكتــاب ُحمقَّ

ض لإلشكال الذي ذكره العقييل  .[!!]وتعرَّ

ــ وأدرج فيهــا ــام ُيثبِ ــًا حــول نســبة الكتــاب ب ق علــامء فــات اتِّ كالم

ــ ــُت النســبِة إىلٰ  ة عــىلٰ اإلماميَّ ــاب ثاب ــاخلــزّ  أنَّ الكت ي، ومــن هــذا از القّم

 .الشبهة املذكورة سلفًا ال قيمة هلا أمام التحقيق العلمي تعرف أنَّ 

وا  با ت م  ا درا:  

ـ عـىلٰ  كفاية األثـر يف الـنصِّ ( بــ ر، وُيعـربَّ عنـه ـعشـ ية االثنـاألئمَّ

أو الكفايـة يف النصـوص، ذكـره لـه ابـن شـهر آشـوب  الكفاية يف الـنصِّ 

ــيِّ  ــاميل والس ــرُّ الع ــري واحل ــة الغ ــاووس يف فرح ــن ط ــريم ب ــد الك د عب

ي يف ـواملجلسـ ،فاتهوأكثر مـن النقـل عنـه يف الوسـائل وغـريه مـن مصـنَّ

البحــار وأكثــر مــن النقــل عنــه، والوحيــد البهبــاين يف التعليقــة، واملــريزا 

الروضــات،  اهللا أفنــدي صــاحب ريــاض العلــامء، واخلوانســاري يفعبــد 

 .والطهراين يف الذريعة

كفايـة األثـر يف (بــ  يي واملـريزا عبـد اهللا أفنـدـوقد عنونه املجلسـ

ـــ النصـــوص عـــىلٰ  وعنونـــه اخلوانســـاري يف . )رـعشـــ ية االثنـــاألئمَّ

 كفايـة األثـر يف الـنصِّ (الروضات والطهـراين يف الطبقـات والذريعـة بــ 



ل  ٢٥  ....................................................  املناقشة يف مصادر الرواية: املبحث األوَّ

ــ عــىلٰ  د عبــد وعنونــه ابــن شــهر آشــوب والســيِّ . )رـعشــ ية االثنــاألئمَّ

العـاميل والوحيـد البهبهـاين  مـة احلـّيل واحلـرّ الكريم بن طـاووس والعالَّ 

 .)الكفاية يف النصوص(بـ 

وال شــكَّ يف أنَّ املقصــود مــن هــذه العنــاوين واحــد، ويــدلُّ عليــه 

يف وصـفه  رَ كِـومـا ذُ  ما سيأيت من ذكر الطـرق واإلجـازات هلـذا الكتـاب

از كتـابني ووصف فصـوله وحمتـواه، ومل يـذكر العلـامء واملرتمجـون للخـزّ 

د الكتــاب بــل مل حيتمــل أحــد مــنهم تعــدّ  ،أو كتبــًا بعــدد هــذه العنــاوين

 .از بأن يكون له كفاية األثر والكفاية يف النصوصللخزّ 

الكتــاب  ٰى د العنــوان حصـل بحسـب مضــمون وحمتـوولعـلَّ تعـدّ 

ــنصِّ الواحــد و ــات يف ال ــوص والرواي ــه مــن النص ــتمل علي ــىلٰ  مــا اش  ع

 .عرش ية االثناألئمَّ 

دة، ويكــون ال مـانع مـن أن يكـون لكتـاٍب واحـد أسـامء متعـدّ  ثـمّ 

ــايش  ــاب النج ــام يف كت ــا، ك ــن غريه ــهر م ــبعض أش ــامء (ال ــت أس فهرس

 .وأمثال ذلك كثري ،وقد اشتهر برجال النجايش) في الشيعةمصنِّ

ا  ب مّ ّاز ا:  

ــامء وحمقِّ  ــالم العل ــًا مــن ك ــذكر طرف ــا وقبــل أن ن ــة، وم قــي الطائف

نحـو  از، وعـىلٰ للخـزّ  _كفايـة األثـر  _نسبة هـذا الكتـاب  به عىلٰ  دلُّ ستَ يُ 

 .ة وثبوت النسبة إليهاجلزم واليقني بصحَّ 

ــني علــامء : نقــول ــن املُســلَّامت التــي ال يعرتهيــا الشــّك ب إنَّ م

تي قـد تكـون عنـدهم مـن أوضـح الواضـحات، هـي نسـبة الطائفة، وال

ــني للخــزّ  ــالقطع واليق ــاب ب ــهــذا الكت ــفون  ،ياز القّم ــراهم يص ــذا ن ول
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ــاب إىلٰ  ٰى دعــو ــبة هــذا الكت ــبعض بنس ــام  ال ــن األوهــام ك ــا م غــريه بأهنَّ

ح بذلك مجلة من حمقِّ   .ة قديًام وحديثاً قي علامء اإلماميَّ رصَّ

ــاين ــد البهبه ــال الوحي ــ(: ق ــ َل وُنِق ــايل العالَّ ع ــذا ن خ ــبة ه ــة نس م

ــاب إىلٰ  ــريه إىلٰ  الكت ــن غ ــد، وع ــبا إىلٰ  املفي ــدوق، وُنس ــا  الص ــوهم، مل ال

د اجلليــل عبــد الكــريم بــن طــاووس يف ذكــره ابــن شــهر آشــوب والســيِّ 

ــري والعالَّ  ــة الغ ــرّ فرح ــيخ احل ــرة، والش ــه ألوالد زه ــة يف إجازت يف  م

م رصَّ   .)١()حوا بكونه هلذا اجلليلوسائل الشيعة، فإهنَّ

ــال العالَّ  ــراينوق ــة الطه ــ(: م م أنَّ ــوهُّ ــال فت ــد ف ــدوق أو املفي ه للص

 .)٢()وجه له

الــوهم  ونســبتها إىلٰ  ٰى ومــن املعلــوم أنَّ وصــف هــذه الــدعو

 :موربطالهنا أيضًا أُ  عىلٰ  طها بوجه، ويدلُّ سقِ يُ 

مــة إنَّ الوحيــد البهبهــاين غــري بعيــد عــن زمــان خالــه العالَّ : لاألوَّ 

عليـه رأيـه يف  ٰى ة، فكيف خيفق العارف بآراء اإلماميَّ املحقِّ املجلسـي، وهو 

ي قـد أكثـر ـمة املجلسـنسبة كتاب لقدماء أصحابنا؟ واحلال أنَّ خاله العالَّ 

 .فاتهمنه يف بحاره ومصنَّ

عـن  َل ُنِقـ(بلفـظ  ٰى الوحيد البهبهـاين يـذكر هـذه الـدعو ٰى ولذا نر

تضـعيفًا هلـام، ) بعـضعـن (الثانيـة ذكرهـا بلفـظ  ٰى وكذا الـدعو ،)خايل

الـوهم توهينـًا هلـام، والـذي دعـاه لـذلك حـتًام  نسب كال القـولني إىلٰ  ثمّ 
                                                             

: ٥املقــال  ، ونقلــه عنــه أيضــًا يف منتهــٰى ٢٥٩: مــنهج املقــال تعليقــة الوحيــد البهبهــاين عــىلٰ  )١(

ة نسـبة وثبـوت عـٰىل صـحَّ  مـا يـدلُّ  وإجازتـه وكـّل  مـة وكـالم احلـرّ وستأيت إجازة العالَّ  .٦٦

 .ياز القمّ هذا الكتاب للخزّ 

 .٨٧: ١٨الذريعة  )٢(
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ــه العالَّ  ــر مــن موضــع هــو تصـــريح خال مــة املجلـــيس يف بحــاره يف أكث

ضـح يف األمــر وهــذا مـا سيتَّ  ،ياز القّمـبنسـبة كتـاب كفايـة األثــر للخـزّ 

 .الثاين

ــاين ــ: الث ــا ُنِس ــالن م ــب يف بط ــالعالَّ  إىلٰ  َب ال ري ــة املجلس ــن ـم ي م

ــاب للمفيــد، وذلــك أنَّ العالَّ  ح يف ـمــة املجلســالقــول بنســبة الكت ي رصَّ

ــار األنــوار(ل أوَّ  بيــان [ل الــذي عقــده بعنــوان يف الفصــل األوَّ ) بح

وكتــاب كفايــة األثــر يف : (قــال] صــول والكتــب املــأخوذ منهــااألُ 

د بـن حمّمـ ر للشـيخ السـعيد عـيل بـنـعشـ ية االثنـاألئمَّ  النصوص عىلٰ 

 .)١( )از القمّي عيل اخلزّ 

ح املجلسـ  ل مـني ثانيـًة يف الفصـل الثـاين مـن اجلـزء األوَّ ـُثـمَّ رصَّ

 ،)الكتــب املــذكورة بيــان الوثــوق عــىلٰ : (بحــاره، والــذي عقــده بعنــوان

أكثــر الكتــب التــي اعتمــدنا عليهــا يف النقــل، مشــهورة  اعلــم أنَّ (: قــال

ــاب إىلٰ  ــة االنتس ــا ككمؤلِّ  معلوم ــدوقفيه ــب الص ــول إىلٰ ، .)..ت : أن يق

ــ( ف مثلــه يف اإلمامــة، وهــذا وكتــاب كفايــة األثــر كتــاٌب رشيــف مل يؤلَّ

ــاب ومؤلِّ  ــازة العالَّ الكت ــذكوران يف إج ــه م ــه أدلُّ ف ــا، وتأليف ــة وغريه م

مـة يف اخلالصـة، وقـال ابـن قـه العالَّ فضـله وثقتـه وديانتـه ووثَّ  دليل عىلٰ 

ي، القّمـ: از الـرازي ويقـال لـهزّ د بـن عـيل اخلـعيل بن حمّمـ: شهر آشوب

 .)٢()وله كتب يف الكالم ويف الفقه، من كتبه الكفاية يف النصوص

ي يف املوضـــعني رصيـــح واضـــح يف ـمـــة املجلســـوكـــالم العالَّ 
                                                             

 .١٠و ٦: ١بحار األنوار  )١(

 .٢٩: ١بحار األنوار  )٢(
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 ملـا جعلـه مـن نحـو اجلـزم واالعتقـاد، وإالَّ  از عـىلٰ ثبوت الكتـاب للخـزّ 

ــة ااألُ  ــهرة ومعلومي ــفه بالش ــا وص ــا، ومل ــأخوذ منه ــول امل ــاب، ص النتس

 .ح به عبائرهرصِّ وهذا هو مذهبه يف نسبة الكتاب كام تُ 

 ٰى از، حتَّ ي مل ُخيِف مذهبه يف نسبة الكتاب للخزّ ـاملجلس أنَّ  مضافًا إىلٰ 

ح به يف أوَّ  ،مل العكستَ م أو ُحي ُيتوهَّ  فـال  ،)بحـار األنـوار(ل كتابـه بل رصَّ

 يمكـن احتاملـه يف أحـد، وال ي يف ذلك عىلٰ ـمذهب املجلس ٰى ل أن خيفعقَ يُ 

العلـامء والفضـالء، وذلـك الشـتهار البحـار ومعروفيتـه منـذ زمـن  حقِّ 

 .املجليس

م تعرف معن  قول الوحيد البهبهاين يف ردِّ  ٰى ومن هنا، ومن مجيع ما تقدَّ

 ).الوهم وُنسبا إىلٰ : (الوهم بقوله ونسبتها إىلٰ  ٰى هذه الدعو

ا ما جاء يف  د بن عـيل ه ُنقل عن الشيخ حممّ من أنَّ  )١()املقال ٰى منته(وأمَّ

يـني مـن املقداد بن عبد اهللا السوراوي، مـن أنَّـه لـبعض القمّ  اجلرجاين جدّ 

 .ي، وهذا واضٌح بنيِّ از القمّ ا ال تنايف نسبة الكتاب للخزّ فإهنَّ  ،أصحابنا

  ءا  از با ت مو :  

ومـن  ،...از الـرازيد اخلـزّ عـيل بـن حمّمـ(: قال ابـن شـهر آشـوب

 .)٢()كتبه الكفاية يف النصوص

ــا مــا روي عــن النبــيِّ (: وقــال يف املناقــب فكفــاك كتــاب   فأمَّ

 .)٣()ي نزيل الرّي از القمّ الكفاية يف النصوص عن اخلزّ 
                                                             

 .٦٦: ٥املقال  منتهٰى  )١(

 .١٠٦: معامل العلامء )٢(

 .٢٥٢: ١مناقب ابن شهر آشوب  )٣(
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د عبـد الكـريم بـن طـاووس يف فرحـة الغـري يف تعيـني وقال السيِّ 

ذلـك يف كتـاب الكفايـة يف  رَ كِـذُ وُدفـن بـالغري، (: قرب أمري املؤمنني عـيل

 .)١()از النصوص للخزّ 

ومــن ذلــك كتــاب (:  يف إجازتــه لبنــي زهــرةمــة احلــّيل وقــال العالَّ 

ــىلٰ  ــوص ع ــة يف النص ــ الكفاي ــدد األئمَّ ــع ــي عش ــأليف  ر ـة االثن ت

عـن  )٢(از، رواه احلسـن بـن الـدريبد بـن عـيل اخلـزّ السعيد عيل بـن حمّمـ

ـابن شهريار عن عمِّ  ب طـاهر اخلـازن بـن شـهريار عـن أيب الطّيـ قه املوفَّ

ــ ــن حمّم ــزّ ب ــيل اخل ــن ع ــذكّ د ب ــن ال ــازي ع ــن حمّم ــيل ب ــوين ي ع د الت

د بـن أيب احلسـن بـن عبـد النيسابوري عن الشـيخ الزاهـد عـيل بـن حمّمـ

 .)٣()في عن املصنِّالصمد القمّ 

ــالم العالَّ  ــن دالٍّ ويف ك ــر م ــة  أكث ــىلٰ  م ــزّ  ع ــاب للخ ــبة الكت از، نس

ــد رصَّ  ــبفق ــزّ ح بنس ــاب للخ ــأليفة الكت ــظ الت ــتعمًال لف ــر  ،از مس وذك

 .از القّميف وهو اخلزّ املصنِّ صًال إىلٰ الكتاب متَّ  طريقه إىلٰ 

د بــن احلســني العلـوي تلميــذ الشــيخ د حمّمـوجـاء يف إجــازة الســيِّ 

م أمحـد د املعظَّـد بـن السـيِّ د حمّمـ للسـيِّ بن سعيد احلـّيل  ٰى نجيب الدين حيي

ــايل أُ  ــن أيب املع ــتاذ اب ــهيدس ــىلٰ (: لش ــوص ع ــة يف النص ــة الكفاي  وكتاب
                                                             

 .١٥٧: فرحة الغري )١(

ــهيد األوَّ  )٢( ــفه الش ــني(ل يف وص ـــ) ٢٥: األربع ــال  :ب ــدريب، وق ــن ال ــدين احلس ــاج ال ــام ت اإلم

ــرّ  ــل (يف  احل ــل اآلم ــد() : ٦٥: ٢أم ــل الق ــامل جلي ــع ــه املحقِّ ــروي عن ــاض (ويف . )قر ي ري

ــامء  ــ(): ٥٦: ٣العل ــن أجلَّ ــم ــايخ املحقِّ ــاء ومــن مش ــدوة الفقه ــامء وق ــيِّ ة العل د ريض ق والس

 .)الدين عيل بن طاووس

 .من كتاب اإلجازات ١١٥: ١٠٤بحار األنوار  )٣(
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از د اخلـزّ تـأليف الشـيخ السـعيد عـيل بـن حمّمـ ر ـة االثني عشـاألئمَّ 

الشـيخ الفقيـه سـديد الـدين  قرأتـه بدمشـق عـىلٰ : د املذكور قالعن السيِّ 

جيــز يل بــه عــن ي وأُ أيب الفضــل شــاذان بــن جربئيــل بــن إســامعيل القّمــ

حلسـني اجلرجـاين عـن الشـيخ الفقيـه د بـن رساهنـك االشيخ الفقيه حمّمـ

ــيِّ  ــن الس ــه ع ــن أبي ــي ع ــمد التميم ــد الص ــن عب ــيل ب ــن ع ــيل ب د أيب ع

 .)ف ريض اهللا عنهم أمجعنيعن املصنِّ )١(اجلوزي

ــال العالَّ  ــن وق ــر م ــاميل يف أكث ــايض الع ــونس البي ــن ي ــيل ب ــة ع م

وأسـند الشـيخ السـعيد عـيل بـن (): راط املسـتقيمـالصـ(موضع يف كتابه 

 .)٢()از يف كتابه الكفايةيل اخلزّ د بن عحممّ 

از لــه د اخلـزّ عــيل بـن حمّمــ(: )أمــل اآلمـل(العـاميل يف  وقـال احلــرّ 

 .)٣()عليه ٰى مة وأثنقه العالَّ والكفاية يف النصوص، وثَّ  ،...كتب

يف ذكــر : الفائــدة الرابعــة(: وقــال يف آخــر كتــاب وســائل الشــيعة

ــ ــذا الكت ــث ه ــا أحادي ــت منه ــي نقل ــدة الت ــب املعتم ــهد الكت اب، وش

ثبوهتــا وتــواترت عــن  فوهــا، وقامــت القــرائن عــىلٰ تها مؤلِّ بصــحَّ 

وال  فيهــا شــكٌّ  ة نســبتها إلـيهم بحيــث مل يبـَق ت صـحَّ َمــفيهـا، أو ُعلِ مؤلِّ 

 .)ريب

 ناسـبًا الكتـاب عـىلٰ ) ٢٩(ذكر منهـا كتـاب كفايـة األثـر بـرقم  ثمّ 

يف  كتــاب الكفايــة( :ي فقــالاز القّمــاخلــزّ  نحــو اجلــزم واليقــني إىلٰ 
                                                             

 .ري املعجمةعن السيِّد أيب الربكات اجلوري بالراء غ: ٦٥: ٣قال النوري يف خامتة املستدرك  )١(

 .١١٣: ٢مستحّقي التقديم  الرصاط املستقيم إىلٰ  )٢(

 .٢٠١: ٢أمل اآلمل  )٣(
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ــىلٰ  ــوص ع ــ النص ــدد األئمَّ ــع ــن حمّم ــيل ب ــة الصــدوق ع ــيخ الثق د ة للش

 .)١()ياز القمّ اخلزّ 

ة نسـبة الكتـاب صـحَّ  عـىلٰ  آخـره يـدلُّ  ٰى له وحتَّـمن أوَّ  وكالم احلرّ 

ــده إىلٰ  ــه عن ــزّ  وثبوت ــالعلم اخل ــالتواتر أو ب ــة ب ــبة ثابت ــذه النس از، وأنَّ ه

 .إليه ة النسبةأو ريب يف صحَّ  معه شّك  الذي مل يبَق 

ــي  _ احلــرّ  _وقــال  ــد ذكــر طرقــه الت يف آخــر الوســائل أيضــًا، عن

ونـروي كتـاب الكفايـة يف النصـوص ( :نقل منهـا أحاديـث كتابـه، قـال

ــ ــن حمّم ــيل ب ــل ع ــللشــيخ اجللي ــن د اخلــزاز القّم ــذكور ع ــناد امل ي باإلس

ــالعالَّ  ــن املطهَّ ــن  لر عــن الســيِّد اجلليــمــة احلســن ب ريض الــدين عــيل ب

ــ ــاوو ٰى موس ــن ط ــن ب ــن ب ــدين احلس ــاج ال ــيخ ت ــن الش ــيني ع س احلس

ـ ـالسندي عن ابن شـهريار عـن عمِّ ق اخلـازن بـن شـهريار عـن أيب ه املوفَّ

د ي عــيل بــن حمّمــب الطــاهر بــن عــيل اجلرجــاين عــن الزّكــالطّيــ

د بـن أيب احلسـن بـن عبـد النيسابوري عن الشـيخ الزاهـد عـيل بـن حمّمـ

ــ ــالصــمد القّم ــن حمّم ــيل ب ــده عــن ع ــن وال ــي ع ــن ع ــزّ د ب ــن اخل از يل ب

 .)٢()القّمي

از مـع ذكـر طريقـه إليـه بنسـبة الكتـاب للخـزّ  وهنا أيضًا جزم احلرّ 

 .ازثبوت الكتاب للخزّ  يف الداللة عىلٰ  ٰى صًال، وهذا أقومتَّ 

ــــازة احلــــرّ  ــــ وجــــاء أيضــــًا يف إج ــــاميل للشــــيخ حمّم د الع

ـــذ العالَّ  ـــهدي تلمي ـــالاملش ــــي، ق ـــة املجلس ـــه أن ( :م ـــزت ل وأج
                                                             

 .١٥٦و ١٥٣: ٣٠وسائل الشيعة  )١(

 .١٧٩: ٣٠وسائل الشيعة  )٢(
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ـــ ـــروي عنّ ـــابي ـــىلٰ  ي كت ـــوص ع ـــة يف النص ـــ الكفاي ـــدد األئمَّ ة ع

ــ ــن حمّم ــيل ب ــل ع ــيخ اجللي ــزّ للش ــد اخل ــن از القّم ــابق ع ــند الس ي بالس

ــالعالَّ  ــن املطهَّ ــن ب ــة احلس ــيِّ م ــن الس ــيل ر ع ــدين ع ــل ريض ال د اجللي

 .)١(مذكر السند املتقدِّ  ثمّ .) ..بن طاووس

الكفايــة يف النصــوص ( :وقــال الوحيــد البهبهــاين يف التعليقــة

 .)٢()ازد بن عيل اخلزّ الثقة اجلليل عيل بن حممّ تصنيف 

د بــن عــيل عــيل بــن حمّمــ(: د صــاحب ريــاض العلــامءوقــال الســيِّ 

ــزّ  ــاخل ــىلٰ از القّم ــوص ع ــر يف النص ــة األث ــاحب كفاي ــو ص ــ ي وه ة األئمَّ

ف هــذا الكتـاب بكتــاب الكفايـة أيضــًا، وهــو وقـد ُيعــرَ  ،رـعشــ ياالثنـ

 .)٣()اً كتاب شائع متداول، وعندنا منه نسخة أيض

 ،...ياز القّمــد بــن عــيل اخلــزّ عــيل بــن حمّمــ( :وقــال اخلوانســاري

ــر ــة األث ــاحب كفاي ــول إىلٰ  ،.)..ص ــنَّ(: أن يق ــن املص ــه م ــاب ول فات كت

ــ عــىلٰ  كفايــة األثــر يف الــنصِّ  وهــو كتــاب لطيــف  ،رـة االثنــي عشــاألئمَّ

 .)٤(آخر كالمه إىلٰ  .)..كانت عندنا منه نسخة

ــيِّ  ــال الس ــاحب وق ــني ص ــن د األم ــة اهللا ب ــة نعم ــان يف ترمج األعي

ــ ــذ املحقِّ ــ( :ق الكركــي، قــالخــاتون العــاميل تلمي ــو ورأيــت بخطِّ ه وه

عـدد  ظهـر نسـخة مـن كتـاب كفايـة النصـوص عـىلٰ  ًا، عىلٰ ٌد جدَّ جيِّ  خطٌّ 
                                                             

 .١١٤: ١٠٧بحار األنوار  )١(

 .١١٩و ٨٠: منهج املقال التعليقة عىلٰ  )٢(

 .٢٢٦: ٤رياض العلامء  )٣(

 .٣١٣: ٤روضات اجلنّات  )٤(
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از د بـن عـيل اخلـزّ ر للشـيخ أيب القاسـم عـيل بـن حمّمــة االثني عشـاألئمَّ 

 .)١()ي الرازيالقمّ 

ي أو از القّمـد بـن عـيل اخلـزّ عـيل بـن حمّمـ( :اززّ وقال يف ترمجة اخلـ

ــ الــرازي الفقيــه، لــه كتــاب كفايــة النصــوص عــىلٰ   ية االثنــاألئمَّ

 .)٢()ـرعش

ــال العالَّ  ــةوق ــراين يف الذريع ــة الطه ــنصِّ ( :)٣(م ــر يف ال ــة األث  كفاي

د بـن ر للشـيخ األقـدم أيب القاسـم عـيل بـن حمّمــة االثني عشـاألئمَّ  عىلٰ 

 .)يالقمّ : ويقال له ،زياز الراعيل اخلزّ 

ــق النجــايش ــد نقــل توثي ــال يف الطبقــات بع ــول( :وق هــو : أق

ــ عــىلٰ  صــاحب كفايــة األثــر يف الــنصِّ  ر املــذكور يف ـة االثنــي عشــاألئمَّ

 .)٤()يروي عن الصدوق ،...الذريعة

ــحاب  ــان مــذهب األص ــاه كــاٍف يف بي ــدار الــذي أوردن وهــذا املق

ــأّخ  ــن القــدماء واملت ــارصين يفم ــحَّ  رين واملع ــاب ص ــبة الكت ــوت نس ة ثب

امت ه مـن املسـلَّ ، وأنَّـالـرازي  ياز القّمـد اخلـزّ عندهم لعـيل بـن حمّمـ

ــامء  ــازات العل ــواردة يف إج ــحيحة ال ــالطرق الص ــك ب ــت ذل ــدهم، ثب عن

ي، مــع از القّمــاخلــزّ  مــن أعــاظم الطائفــة، وبأســانيدهم إىلٰ  ةالثقــا

يانـــات ريح بالشـــهرة وتـــواتر االنتســـاب إليـــه كـــام جـــاء يف بـالتصـــ
                                                             

 .١٦٠: ٨أعيان الشيعة  )١(

 .٣٣٠: ٨أعيان الشيعة  )٢(

 .٨٧: ١٨الذريعة  )٣(

 .١٢٧: ٢طبقات أعالم الشيعة  )٤(
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). علــيهم أمجعــني العــاميل وغــريهم رضـوان اهللا تعــاىلٰ  ي واحلــرّ ـاملجلسـ

 .النقل ٰى انته

علــامء الطائفــة وكبارهــا قــد أقــّروا هبــذا الكتــاب  وهبــذا يظهــر أنَّ 

ل عليهـا، فمـن أيـن يصـحُّ ونسبته، وعـدّ   وه مـن الكتـب املعتـربة واملعـوَّ

 !ك فيه؟شكِّ للمخالف أن يُ 

ــ: قلــت ــا مــا يتعلَّ ــق بــأمَّ  ق الكتــاب عــىلٰ اللفظ الصــحيح فقــد ُحقِّ

مــة ة مــع مقابلــة املــتن املســتخرج بنســخة العالَّ ســبع نســخ خّطيــ

إذ أنَّ لـه سـندًا صـحيحًا، وهـا هـي النسـخ  ،ي يف بحـار األنـوارـاملجلس

 :املعتمدة يف حتقيق كفاية األثر حسب ما ذكروا

جهــاد دانشــگاهی (ة قديمــة مــن مكتبــة يــنســخة خطّ : وىلٰ األُ 

ــ ،)٢٦٠(بــرقم  ،)شــريازفـارس،  ، خاليــة مــن دة اخلــطّ وهــي نسـخة جيِّ

كــان الفــراغ مــن كتابــة هــذه : (يف آخرهــا َب تِــالســقط، نــادرة الغلــط، كُ 

ــاد ــهر مج ــن ش ــارش م ــوم الع ــبت ي ــة  وىلٰ األُ  ٰى األوراق يف الس ــنة الثالث س

ـ يـد الفقـري إىلٰ  عـىلٰ ) ١٠٦٣(ني وألف والستّ  د ه املجيـد أمحـد بـن حمّمـربِّ

 ).حسائي أصًال ومسكنًا ومولدًا ُعفي عنهمبن وليد األ

 كتابخانـه مـّيل (يـة قديمـة، مـن املكتبـة الوطنيـة نسـخة خطّ : الثانية

 ، نــادرة الغلــط، وعــىلٰ وهــي واضــحة اخلـطّ  ،)١٨٦٧/٤(بــرقم ) إيـران

ــفحتها األُ  ــ وىلٰ ص ــا حمّم ــواقيعهم، كاتبه ــامء وت ــوط العل ــن خط ــة م د مجل

كـام هـو  )هــ١١٠٧(اتيـة سـنة جعفر القائيني يف مشـهد يف مدرسـة اخلري

 .وىلٰ مثبت يف الصفحة األُ 

ــة العالَّ نســخة خطّ : الثالثــة ــة قديمــة مــن مكتب د جــالل مــة الســيِّ ي

 .)هـ٩١٣(الدين األرموي تعود كتابتها لسنة 



ل  ٣٥  ....................................................  املناقشة يف مصادر الرواية: املبحث األوَّ

ــي ُكتِ ـد املرعشــيــة مــن مكتبــة الســيِّ نســخة خطّ : الرابعــة ت ســنة َب

 .)هـ١٠٨٦(

ــة ــة الســيِّ نســخة خطّ : اخلامس ــة مــن مكتب ي تعــود ـرعشــد املي

ــا إىلٰ  ــتكتبها  ملكيته ــتدرك اس ــاحب املس ــربيس ص ــوري الط ــريزا الن امل

 .حهالنفسه وقابلها وصحَّ 

 ٰى خـــرخـــريني إحـــدامها حجريـــة واألُ نســـختني أُ  باإلضـــافة إىلٰ 

 ).هـ٨٧٢(ت سنة بَ نسخة كثرية األخطاء والسقط ُكتِ 

هــذه النســخ مجيعــًا مــع املطابقــة بنســخة  وقــد كــان االعــتامد عــىلٰ 

ــالعالَّ  ــة املجلس ــتمُّ  ،ي ـم ــامش ت ــارة إىلٰ  ويف اهل ــات  اإلش االختالف

 اخـتالٍف يف اللفـظ الـذي هـو  حمـّل  قـون أّي ومل يـذكر املحقِّ  ،بني النسـخ

النسـخ املـذكورة املعتـربة  البحث، وهبذا فـاللفظ الصـحيح ثابـت يف كـلِّ 

 .وغريها

 :وهنا نعرض بعض النسخ منها

ــق وهــي  ن _ ١ ــَد يف التحقي ــة الوطنيــة يف مــا اعُتِم ســخة املكتب

 .)١٨٦٧/٤(طهران برقم 

اإلســالمي يف اجلمهوريــة  ٰى نســخة مــن مكتبــة جملــس الشــور _ ٢

وتظهــر  ،)٥٣٦٦(نســتعليق جيِّــد، بــرقم وقــف  اإلســالميَّة، بخــطٍّ 

 .عليها آثار التصحيح واملقابلة

كتابخانــه (ًا مــن مكتبــة املشــهد الرضــوي نســخة نفيســة جــدَّ  _ ٣

ــو ــتان رض ــجَّ ) يآس ــرقم مس ــنة ) ٢١٢٧(لة ب ــت س ـــ١٣١٨(ُكتب  )ه

  .د تقي األصفهايند مهدي بن حممّ الناسخ حممّ  بخطِّ 
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 :نسخة املكتبة الوطنية يف طهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ةاملقطع بصورة مكربَّ 

 

   



ل  ٣٧  ....................................................  املناقشة يف مصادر الرواية: املبحث األوَّ

 :اإلسالمي ٰى نسخة مكتبة جملس الشور
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 ):يكتابخانه آستان رضو(ي نسخة مكتبة املشهد الرضو
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ــع ــدر الراب ــور: املص ــالم ال ــد ٰى إع ــأعالم اهل ــربيس  ٰى ب : ت(للط

 ).هـ ٥٤٨

ــربيس ــن الط ــن احلس ــل ب ــيخ أيب الفض ــة الش ــل الرواي : (... )١(نق

ـ، ولكنّـال واهللا مـا رغبـت فيهـا وال  يف الـدنيا يومـًا قـطّ «: فقال رت ي فكَّ

ر مــن ولــدي، هــو املهــدي ـمولــود يكــون مــن ظهــري، احلــادي عشــ يف

 يمألهـا عـدالً كـام ملئــت جـورًا وظلـًام، تكـون لــه حـرية وغيبـة، يضــلُّ 

 ).»فيها أقوام وهيتدي فيها آخرون

ــامس ــدر اخل ــربيس : املص ــوري الط ــريزا الن ــب للم ــنجم الثاق ال

 ).هـ١٢١٢: ت(

: فقلـت: ()٢(نقل الشـيخ املـريزا حسـني النـوري الطـربيس الروايـة

ــؤمنني ــري امل ــا أم ــ ،ي ــا يل أراك مفّك ــك  راً م ــًة من ــت يف األرض أرغب تنك

ــا ــالفيه ــطّ : ؟ ق ــا ق ــت فيه ــا رغب ــ، ولكنَّال واهللا م ــي فكَّ ــود ن رت يف مول

 ر مـن ولـدي هـو املهـدي يمألهـا عـدالً ـيكون من ظهري احلـادي عشـ

 وقسطًا كـام ملئـت ظلـًام وجـورًا، يكـون لـه غيبـة ويف أمـره حـرية يضـلُّ 

 ).»يها أقوام وهيتدي فيها آخرونف

ا در اا  اأو م ف ط ا:  

 ).هـ٣٢٩: ت(الكايف للكليني : لاملصدر األوَّ 

ــه  ٰى رو ــه يف كتاب ــوان اهللا علي ــي رض ــيخ الكلين ــة الش ــذه الرواي ه

ــايف( ــظ )الك ــخ بلف ــض النس ــة يف بع ــاءت الرواي ــري، (، وج ــن ظه م
                                                             

 .٤١٤: بأعالم اهلدٰى  إعالم الورٰى  )١(

 .٥٢٢: ١النجم الثاقب  )٢(
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والصــحيح  ،)رـمــن ظهــر احلــادي عشــ( بعضــها ويف ،)رـاحلــادي عشــ

 :لالراجح هو اللفظ األوَّ 

مــن (أنَّ املثبــت الصــحيح يف حتقيــق الروايــة هــو لفــظ  :الً أوَّ 

ـــر ــادي عش ــري، احل ــ ،)ظه ــد حقَّ ــديث(ق فق ــوث دار احل ــز بح / مرك

ــرتاث ــاء ال ــم إحي ــ) قس ــظ وعلَّ ــذا اللف ــات ه ــمَّ إثب ــايف وت ــاب الك ق كت

 :)١(ملقصودةالرواية ا قون عىلٰ املحقِّ 

ــذا يف ( ــد(هك ــع، ج ــية  )ب ــو(وحاش ــج، ج ــوايف  )ب ــوع وال واملطب

 ).وكامل الدين والغيبة للنعامين وكفاية األثر

ــخة  ــع[النس ــحيح العالَّ : ]ب ــبتص ــة املجلس ــخة ـم ــو[ي، النس ] ج

د بمقابلــة املــريزا حمّمــ] جــد[العــاميل، النســخة  بتصــحيح الشــيخ احلــرّ 

د بـن هـا مـتن إجـازة الشـيخ حمّمـويف آخر ،االسرتابادي والشـهيد الثـاين

ابنـه حسـن بـن زيـن الـدين العـاميل، النسـخة  حسن صـاحب املعـامل إىلٰ 

ــج[ ــن العالَّ ]: ب ــة م ــحيح واملقابل ــات التص ــا عالم ــعليه ــة املجلس ي ـم

ــ ــيخ حمّم ــوز يف مقدّ والش ــذه الرم ــيل ه ــرتابادي، وتفص ــني االس ــة د أم م

 .)املعتربة(التحقيق عند احلديث عن املخطوطات الرئيسة 

ــاب ُحقِّ  ــن الكت ــربة م ــة املعت ــذه الطبع ــىلٰ وه ــت ع ــو  ق ــِل نح أفض

ــإنَّ  ــن، ف ــاظر إىلٰ  ممك ــنّص  الن ــبط ال ــتخراج وض ــنهج اس ــيعلم أنَّ  م س

 .معظم ما يف أضبط النسخ هو اللفظ الصحيح

ــ ــال املحقِّ ــق ــدرايتيق حمّم ــني ال ــمَّ : ()٢(د حس ــة ت ــذه املرحل ويف ه
                                                             

 .١٥١: ٢الكايف  )١(

 .مقّدمة التحقيق/ ١١٤: ١الكايف  )٢(
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ــن  ــر م ــخيص أكث ــخة خطّ  ١٦٠٠تش ــنس ــايف يف مكتي ــران ة للك ــات إي ب

 نســخة منهــا إىلٰ  ١٣حيــث يعــود تــأريخ كتابــة  ٰى خــرومكتبــات عامليــة أُ 

ــ  ٦٤هنايــة القــرن التاســع اهلجــري، ويعــود تــأريخ  ٰى القــرن الســابع حتَّ

ــا إىلٰ  ــخة منه ــأريخ  نس ــود ت ــارش ويع ــرن الع ــا إىلٰ  ١٣٠٠الق ــخة منه  نس

ــ ــاين عشـــالقــرنني احلــادي عش ــر مــن ـر والث ــود  ٢٠٠ر وأكث نســخة تع

 .القرن الثالث عرش اهلجري إىلٰ  كتابتها

 عـىلٰ  فـاألوىلٰ  وبعد هـذا قمنـا بتقيـيم هـذه النسـخ وترتيبهـا األوىلٰ 

 :املالكات التالية أساس

 .م التارخيي للنسخةالتقدّ  _ ١

ــخة، فتُ  _ ٢ ــب النس ــار كات ــدَّ باعتب ــار ق ــا كب ــي كتبه ــخ الت م النس

 .غريها ثني عىلٰ العلامء واملحدِّ 

ــا أ _ ٣ ــن قابله ــار م ــباعتب ــت أو ُص ــن قوبل ــخة حِّ و م حت النس

 .ثني املشهورينعنده من العلامء واملحدِّ 

باعتبار تعـداد النسـخ التـي قوبلـت النسـخة معهـا ويف أزمنـة  _ ٤

 .خمتلفة

 .ثنيكون النسخة مملوكة ألحد كبار العلامء أو املحدِّ  _ ٥

ل وطبقــًا هلــذه املالكــات ُعيِّنــت أكثــر مــن مائــة نســخة مــن أفضــ

ــ ــخ اخلّطي ــوفّ النُس ــال ة املت ــن حم ــا م ــد طلبناه ــايف، وق ــخ الك ــن نس رة م

ــخة ــبعون نس ــالث وس ــا ث ــدينا منه ــلت بأي ــا ووص ــدَّ أن . حفظه وال ُب

تـاريخ كتابـة نسـختني مـن النسـخ  أنَّ  اء املحرتمـني إىلٰ نلفت أنظـار القـرّ 

ــود إىلٰ  ــدينا يع ــودة بأي ــخة أُ  املوج ــري، ونس ــابع اهلج ــرن الس ــرالق  ٰى خ
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فــتح اهللا الكاشــاين  مــالَّ  نســختان منهــا بخــطِّ و ،القــرن الثــامن تعــود إىلٰ 

ة وعــدَّ  ،العــاميل احلــرّ  ونســخة بخــطِّ  ،صــاحب كتــاب مــنهج الصــادقني

 .)العاميل أيضاً  حت عند احلرّ حِّ نسخ منها قد قوبلت وُص 

ــ ق أســامء وأوصــاف ومزايــا املخطوطــات الــثالث وقــد رسد املحقِّ

ــىلٰ  ــتامده ع ــنيَّ اع ــة وب ــبعني الرئيس ــّح  والس ــدم وأص ــربة،  أق ــخ املعت النس

ــال ــىلٰ : ()١(فق ــايف ع ــحيح الك ــدنا يف تص ــذا اعتم ــة  وهل ــخ القديم النس

ــل إىلٰ  ــي نص ــربة لك ــّح  واملعت ــو أص ــذي ه ــاب وال ــيل للكت ــتن األص  امل

األلفـاظ واملطـابق للنُسـخ الصـحيحة  فاللفظ املُثبـت هـو أصـّح  ،)املتون

 .القديمة واملعتربة

ــ  بــأنَّ  )٢(للنســخبالنســبة ) نــاظم العقــييل(ا مــا استشــكله وأمَّ

فهـذا  ،)مـن ظهـر(أكثـر النسـخ أتـت بـاللفظ  نَّ إ :مة املجلسـي قالالعالَّ 

ــحيح ورصَّ  ــص ــه املحقِّ ــىلٰ ح ب ــية ع ــن  ق يف احلاش ــايف، ولك ــق الك حتقي

كالمـه عـن النسـخ التــي كانـت لديـه ال جممــوع النسـخ، ونسـخ الكــايف 

ع ذلـك ال هـا، ومـكها كلّ لشـخٍص أن ُيـدرِ  ٰى باملئات يف أقطـار العـامل فـأنّ 

ي ـمــة املجلســفيهــا العالَّ  ٰى تلــك النســخ التــي رأ يمكــن التعويــل عــىلٰ 

ــي  ــخ الت ــل النس ــا يف مقاب ــا واعتباره ــرف حاهل ــظ دون أن نع ــك اللف ذل

 ثني كاالســرتابادي واحلــرّ حت بيــد كبــار العلــامء واملحــدِّ حِّ قوبلــت وُصــ

فوفـق الضـوابط العلميـة  ي نفسـه،ـالعاميل والشهيد الثـاين بـل واملجلسـ

اللفـظ املثبــت يف  النُسـخ ال يمكــن تـرجيح ذلــك اللفـظ عــىلٰ  يف تـرجيح
                                                             

 .مقّدمة التحقيق/ ١٢٠: ١الكايف  )١(

 .٥٩: رسالة يف رواية األصبغ بن نباتة )٢(
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ــات ــبط املخطوط ــالكثرة  ،أض ــابطة ب ــت الض ــواب فليس ــو الص ــذا ه وه

 .ام باعتبار النسخة وقيمتهاوإنَّ 

ــاً  الكاشــاين أنَّ نســخة الشــيخ الفــيض  العلــامء أشــاروا إىلٰ  أنَّ : ثاني

د نقـل منهـا يف النسـخ وأكثرهـا ضـبطًا، وقـ من كتاب الكايف هـي أصـّح 

 ).من ظهري(بلفظ  )١()الوايف(كتابه 

ـدي نسـخ  العلـامء الكبـار أنَّ  ٰى يـر: ()٢(قال الدكتور فـتح اهللا املحمَّ

 .)وأكثر إتقانًا من غريها الكايف التي عند الفيض الكاشاين هي أصّح 

ـ رب مـا نقلـه الـوايف وُيعَتـ: ()٣(د حسـني الـدرايتيق حمّمـوقال املحقِّ

 ).النقول من أصحِّ  من روايات الكايف

ــاً  ــأنَّ : ثالث ــيام مض ــا ف ــا أثبتن ــب  أنَّ  ٰى ـن ــن أيب زين ــيخ اب ــة الش رواي

ر ـمـن ظهـري، احلـادي عشـ(النعامين يف كتابـه الغيبـة بـاللفظ الصـحيح 

وهــذه الروايــة أصــًال ينقلهــا ابــن أيب زينــب عــن شــيخه  ،)مــن ولــدي

 .الكليني صاحب كتاب الكايف مبارشًة بال واسطة

ثنا عـيل حدَّ : د بن يعقوب، قالوأخربنا حممّ : (د النعامينفهذا هو إسنا

د بـن ثني نصـر بـن حمّمـحدَّ : د بن خالد، قالد، عن عبد اهللا بن حممّ بن حممّ 

قابوس، عن منصور بن السـندي، عـن أيب داود املسـرتق، عـن ثعلبـة بـن 

ميمون، عن مالك اجلهني، عن احلارث بن املغرية، عن األصبغ بـن نباتـة، 

 فنقل تلميذ الكليني بنفسه يدلُّ  .لخا .)..ًا يت أمري املؤمنني عليَّ أت: قال
                                                             

 .٤٠٨: ٢الوايف  )١(

 .٨٧هامش ص : سالمة القرآن من التحريف )٢(

 .مقّدمة التحقيق/ ١١٦: ١الكايف  )٣(
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ح نقـل التلميـذ فكيـف ُيطـرَ  ،ما يف نسخة شيخه هو هذا اللفـظ بتاممـه أنَّ 

د خمالفته لبعض نسٍخ عنه مبارشًة ملجرَّ  املعارص له وهو األقرب إليه والناقل

 ؟هرة وخمتلفة فيام بينها جيوز عليها دخول االشتبامتأّخ 

ــىلٰ  ــدَّ  ع ــه ال ب ــارة أنَّ  أنَّ ــن اإلش ــنعامين  م ــاب ال ــة يف كت ــذه اللفظ ه

فــاق مجيــع النســخ املعتــربة مثبتــة، وبعــد أن ثبــت النقــل عــن التلميــذ باتِّ 

ــن أُ  ــل ع ــه نق ــًا أنَّ ــهٍ قطع ــأيُّ وج ــكل، ف ــذا الش ــظ هب ــذا اللف ــتاذه ه  س

ــن تــوا أنَّ ثبِ  أن يُ للتشــكيك يف الروايــة بعــد هــذا؟ إالَّ  عامين مــا يف نســخة ال

 فتـوافر النسـخ املعتـربة لغيبـة وإالَّ  ،فيه حتريف فـيمكن أن يـتمَّ إشـكاهلم

 .ل ما يفرتضون وما يزعمونبطِ ذلك اللفظ يُ  النعامين عىلٰ 

 ).هـ٣٨١: ت(كامل الدين للشيخ الصدوق : املصدر الثاين

ــه املــذكور، وجــاءت  ٰى رو الشــيخ الصــدوق هــذه الروايــة يف كتاب

ــات ــض الطبع ــة يف بع ــظ  الرواي ــ(بلف ــادي عش ــر احل ــن ظه ويف  ،)رـم

، فمــثًال قـد جــاء يف طبعــة )رـمـن ظهــري احلــادي عشـ(بعضـها اآلخــر 

ــظ  ــي بلف ــر(دار األعلم ــن ظه ــ ،)م ــة املحقِّ ــنام يف طبع ــرب بي ــيل أك ق ع

 .وهو الصحيح ،)من ظهري(الغفاري بلفظ 

 ):من ظهر(وجممل الطبعات التي أتت باللفظ 

 ).يقبال حتق(سة األعلمي طبعة مؤّس  _ ١

وهــي كــام يظهــر نســٌخ  ،)بــال حتقيـق(طبعـة املكتبــة احليدريــة  _ ٢

 .فهي نفسها يف كلتا الطبعتني ،كام يظهر من اهلوامش وىلٰ عن األُ 

ــًا  _ ٣ ــي أيض ــور، وه ــة الن ــورات طليع ــة منش ــخطبع ــن  تنس ع

 .ني السابقتني كام ُيالحظ عليهاالطبعت



ل  ٤٥  ....................................................  املناقشة يف مصادر الرواية: املبحث األوَّ

ــثالث كلّ  ــات ال ــايل فالطبع ــي تروبالت ــق، وه ــال حتقي ــا ب ــُع إىلٰ ه  ج

ــأصــٍل واحــد صــدَر بــال إرشاف مــن املحقِّ  ام يصــدق قــني والعلــامء، وإنَّ

 ).طبعات جتارية(عليها عنوان 

ــىلٰ  ــر  وع ــظ اآلخ ــت اللف ــة أثبت ــدينا طبع ــر ل ــب اآلخ ــن (اجلان م

ــري ــ ،)ظه ــة مميَّ ــي طبع ــوه ــا املحقِّ ــل عليه ــام بالعم ــرب زة ق ــيل أك ق ع

ــة قيــق ســبع خمطوطــات إخراجهــا بتح فقــد تــمَّ  ،الغفــاري، ومتتــاز بالدقَّ

ــاللفظ املــذكور فيهــا موجــوٌد  يف هــذه املخطوطــات، فكيــف  معتــربة، ف

ح لفظ من طبعات جتارية عىلٰ   ما يف املخطوطات؟ ُيرجَّ

خمطوطــة مل يــذكرها ) ١٥(هــذه املخطوطــات الســبع  ونضــيُف إىلٰ 

ـداملحقِّ  ر ـاللفـظ املثبـت يف الكتـاب، فتكـون مخسـة عشـ ق الغفاري لتؤكِّ

 .كافية للنقض خمطوطة كاملة

ــ ــاظم العقــييل(م وقــد تكلَّ النســخ التــي ذكرهــا الغفــاري  عــىلٰ ) ن

 ،ك ويطــرح احــتامالت كــام هــي عادتــه، وهــذا ال قيمــة لــهشــكِّ وصــار يُ 

واألعجـب مـن ذلـك  .د بحقيقـة فـال اعتبـار لـهاالحتامل إذا مل ُيسـنَ فإنَّ 

ومل  ،)رظهـ( اسـتندت عليـه الطبعـات التـي فيهـا لفظـة م عـامَّ ه مل يـتكلَّ أنَّ 

 !ا توافق هواه، فتأمَّلأهنَّ  ٰى  سبب ترجيحه هلا سوبنيِّ يُ 

ــة  والصـحيح أنَّـه لــو عـرض حقيقــة تلـك الطبعــات لرجحـت كفَّ

ــ ه مل يفعــل، فهــي طبعــات ق الغفــاري، ولكنَّــالطبعـة التــي نشـــرها املحقِّ

 .قة وال مستخرجة من حتقيق علمي معتدٍّ بهجتارية ليست حمقَّ 

ــارش  ــاعرتاف الن ــل ب ــيا(ب ــ) ألعلم ــاب أنَّ ــف بالكت ــذ التعري ه أخ

ــ ــواملؤلِّ ــبس الكثــري مــن التعليقــات عــىلٰ ف مــن املحقِّ  ق الغفــاري، واقت
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ــ ــن طبعــة املحقِّ ــاب م ــن الكت ــذه طبعــة ال يمك ــايل فه ق الغفــاري، وبالت

ــطبعٍة قام بنش ترجيحها عىلٰ  بـل مـن  ،ر مـن أهـل اخلـربةق متبّحـرها حمقِّ

ح طبعـة قـات اآلخـرين وُتطـرَ عدم اإلنصـاف تـرجيح طبعـٍة تأخـذ تعلي

 .سبع خمطوطات وطبعات حجرية وغريها فيها اجلهد عىلٰ  َل ُبذِ 

طبعـة  ٰى نسخ خمطوطة سـو قة عىلٰ طبعٍة حمقَّ  وباملناسبة فلم نقف عىلٰ 

 !الغفاري، والطبعات التي  نقل ناظم العقييل بيَّنا حاهلا، فالحظ

ــ يهــا أهــل ف علـرِ ق بطبعــات مل ُيشــصــدِّ ن يريــد أن نُ فالعجــب ممَّ

ــد أكــرب حمقّ  ــق، وهنمــل طبعــًة أرشف عليــه أح ة قــي اإلماميَّــالتحقي

ــىلٰ  ــا ع ــوارد  وقابله ــار يف م ــام يف البح ــا ب ــات وقابله ــخ وطبع ة نس ــدَّ ع

عليـه أن يـأيت بطبعـة قـد  ٰى خـرأُ  ح طبعـة عـىلٰ رجِّ كثرية، فمن يريـد أن ُيـ

 .قون قابلوا بني النسخ واملصادرأرشف عليها علامء حمقِّ 

ــ ـا اهتِّ ــ) نــاظم العقــييل(ام أمَّ ق الغفــاري تالعــب يف مــتن بـأنَّ املحقِّ

ــاب وصــحَّ  ــرّ الكت ــوهم الق ــه، لي ــأنَّ ح في ــ اء ب ــىلٰ املحقِّ  ق يضــع اللفــظ ع

ـ مزاجه وهواه، فهـو باطـل وال دليـل عليـه، فـإنَّ  ق قـال بأنَّـه قابـل املحقِّ

ــخ أن  ــني النس ــتالف ب ــود اخ ــال وج ــي يف ح ــن الطبيع ــخ، وم ــني النس ب

ح لفظًا ديُ   .ون آخر وفق ما بني يديه من األدلَّةرجِّ

ال البصـ عىلٰ   ،ريـأنَّ حتقيق الغفاري كان قبل أن تظهر حركة الـدجَّ

 .ق بالتالعبه ال دافع للمحقِّ شبهة أنَّ  ٰى فليس يف األمر أدن

ــمّ  ــ إنَّ  ث ــاملحقِّ ــات يف  ر إىلٰ ـق مل يش ــني املخطوط ــتالٍف ب ــود اخ وج

بـدًا، وإن كـان العقـييل يـزعم أنَّ ه عاجلـه أومل يـذكر أنَّـ ،مورد هذا اللفـظ

 فهـو قـارص عـن إثبـات ذلـك، وال أعتقـد هناك اختالفـًا فعليـه بـه، وإالَّ 
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 )١(أنَّ مثله يمكنه فعل ذلـك، فمـن يأخـذ اإلشـكاالت مـن كتـب العلـامء

ــان، ألنَّ  ــنع بره ــن ص ــز ع ــة أعج ــرتك األجوب ــناعة  وي ــن ص ــاجز ع الع

 !اإلشكال أعجز عن صناعة اجلواب

ي قد نقل الروايـة عـن هـذا الكتـاب ـمة املجلسالعالَّ  ُيضاف هلذا أنَّ 

إعـالم (، وكذلك الشيخ الطربيس يف كتابـه )٢(باللفظ الصحيح الذي أثبتناه

 ،)كـامل الـدين(والذي ذكرنا نقَله للرواية قـد نقلهـا مـن كتـاب  ،)ٰى الور

ح بذلك يف مقدّ   .مة الباب، فهذا دليل آخر يقّوي ما ذكرناهورصَّ

يف  ذكــر األخبــار الــواردة عــن آبائــه ( :ة البــابمــقــال يف مقدّ 

يـًا م مـن الكتـاب، حـذفنا أسـانيدها حترّ ما ذكرنـاه فـيام تقـدَّ  ٰى ذلك، سو

ــيخ أيب  ــدين للش ــامل ال ــاب ك ــا يف كت ــا فليطلبه ــن أراده ــار، فم لالختص

وهـو قـد ذكرهـا بـاللفظ الصـحيح  ،)س اهللا روحـهجعفر بن بابويـه قـدَّ 

 ).يمن ظهري، احلادي عرش من ولد(

ــرف أنَّ  ــذا تع ــ وهب ــتعملها املحقِّ ــاب اس ــاٍت للكت ــبع خمطوط ق س

ــنســختي الشــيخ الطــربيس والعالَّ  الغفــاري باإلضــافة إىلٰ  ي ـمــة املجلس

مل  ٰى خـــرخمطوطــة أُ ) ١٥(فــيهام اللفــظ الصــحيح، وهــا أنــا أضــُع 

ــ ق الغفــاري يف حتقيقــه للكتــاب، وبعــد أن تعاينهــا يســتعملها املحقِّ

ــتًام أنَّ  ــرف ح ــا ور تع ــن م ــخة ع ــة املستنس ــات التجاري ــك الطبع د يف تل

 .ك به البعض إلثبات باطله ومهًا يتمسَّ بعضها ليست إالَّ 

*   *   * 
                                                             

سة قو مؤّس ذكرنا ذلك سابقًا حيث استشكل عٰىل كتاب اإلمامة والتبصـرة بإشكاالت ذكرها حمقّ  )١(

 !ذكروها، فاعجب من مثل هذا املستوٰى ، وترك األجوبة التي اإلمام املهدي 

 .١١٨: ٥١بحار األنوار  )٢(
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 :وىلٰ املخطوطة األُ 

 .كامل الدين ومتام النعمة: الكتاب

 .يحسين يخواجه بيگ كجج  بن حسن   دمري حممّ : الناسخ

 .)هـ١٠٨١(، شهر رجب سنة )هـ١١(القرن : تاريخ النسخة

 .تربيز/ دار السلطنة: مكان النسخ

 .إيران/ كتابخانه مّيل ) /طهران(املكتبة الوطنية : مصدر املخطوط

 ).٢٠٢٥٦٣٦(:  شناسه كد كتاب

 .نسخٌة من أجود النسخ، وعليها آثار التصحيح واملقابلة
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 :ةاملقطع بصورة مكربَّ 
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 : املخطوطة الثانية

 .الدين ومتام النعمة كامل: الكتاب

 .د صالح التوين العامريحممّ : الناسخ

ــخة ــاريخ النس ــن : ت ــيا م ــومني مض ــاء لي ــا األربع ــن كتابته ــرغ م ف

 .)هـ١٠٨٥(رجب 

 .صفهانأ: مكان النسخ

 .إيران/ كتابخانه مّيل )/طهران(املكتبة الوطنية : مصدر املخطوط

 ).١١٥٣٠٨١(: شناسه كد كتاب

 .تصحيح واملقابلةنسخٌة قّيمة، وعليها آثار ال
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 :ةاملقطع بصورة مكربَّ 
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 : املخطوطة الثالثة

 .كامل الدين ومتام النعمة: الكتاب

 .خري اهللا بن عيل: الناسخ

ــخة ــاريخ النس ــمَّ : ت ــهر  ت ــن ش ــع م ــخها يف الراب ــن نس ــراغ م الف

 .)هـ١٠٧٣(رمضان سنة 

 .إيران/ كتابخانه مّيل /)طهران(املكتبة الوطنية : مصدر املخطوط

 ).٢٩٤٤٢٥٤(: شناسه كد كتاب

ــطّ  ــحة اخل ــة، واض ــة قّيم ــة نفيس ــذه املخطوط ــط، وه ــادرة الغل ، ن

 .وعليها آثار التصحيح
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 :ةاملقطع بصورة مكربَّ 
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 : املخطوطة الرابعة

 .كامل الدين ومتام النعمة: الكتاب

 .وىلٰ األُ  ٰى ، آخر مجاد)هـ١٠٥٨(سنة : تاريخ النسخ

 ).٣٧٦(: عدد الصفحات

 .سةاملقدَّ  قمّ /مركز إحياء الرتاث اإلسالمي: مصدر املخطوط

 ).٢/٣٣٧٦(: الرقم

  ).١٠/١/٥٧(: التسلسل

ــا مــن مكتبـة الســيِّ  ث جــالل الــدين د املحــدِّ ويظهـر يف خامتتهــا أهنَّ

 .األرموي، وعليها ختمه الرشيف
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ةاملقطع بص  :ورة مكربَّ
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 : املخطوطة اخلامسة

 .كامل الدين ومتام النعمة: الكتاب

 .د يوسف الرسوّي حممّ : الناسخ

، وكــان الفــراُغ منــه يف ليلــة النصــف )هـــ١٠٣٧(: تــاريخ النســخ

 .من شعبان

 ).٤٢٦(: عدد الصفحات

 . گاينلبيگد المكتبة آية اهللا السيِّ : مصدر املخطوط

 ).٥٢٠٣٦(: رقم املخطوط

 ).١٠/١/٤٩(: التسلسل
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 :املقطع بشكل مكربَّ 
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 : املخطوطة السادسة

 .كامل الدين ومتام النعمة: الكتاب

 .)هـ١٠٧٧(آخر شعبان : تاريخ النسخ

 .بن إسامعيل تقي املوسويا: الناسخ

 ).٣٩٨(: عدد الصفحات

 . گاينلبيگد المكتبة آية اهللا السيِّ : مصدر املخطوط

 ).١٠/١/٣٨(: التسلسل

ــ ، وبــذيلها رســالة يف التوحيــد ونفــي دة واضــحة اخلــطّ نســخة جّي

 .اجلرب والتشبيه
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 :ةاملقطع بصورة مكربَّ 
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 : املخطوطة السابعة

 .كامل الدين ومتام النعمة: الكتاب

 . حقو يزديُمالَّ : الناسخ

 .)هـ١٠١٥(: تاريخ النسخ

 ).٥٤٦(: عدد الصفحات

 .سةقم املقدَّ /مركز إحياء الرتاث اإلسالمي: مصدر املخطوط

 .)٣٧٠٣(: الرقم

 ).٢٨/ ١٠/٣(: التسلسل
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ة  :املقطع بصورة مكربَّ
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 : املخطوطة الثامنة

 .كامل الدين ومتام النعمة: الكتاب

 .)هـ١٠٦٦ /رجب /٢٩(: تاريخ النسخ

 ).٤٨١(: الصفحات عدد

 .سةقم املقدَّ /مركز إحياء الرتاث اإلسالمي: مصدر املخطوط

 ).١٠/١/٤٨(: التسلسل

ــيِّد  ــة الس ــن مكتب ــي م ــامء، وه ــض العل ــك بع ــار متّل ــا آث وعليه

 .ث جالل الدين األرموي املحدِّ 
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ة  :املقطع بصورة مكربَّ
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 :املخطوطة التاسعة

 .كامل الدين ومتام النعمة: الكتاب

ال ســنة ألــف وثامنــني يف يـوم األحــد مــن شـوّ  تــمَّ : تـاريخ النســخ

 .هجرية

 ...د قاسم ملك عيل بن حممّ : الناسخ

 ).١٤٠  ٧٠( :قياس املخطوط

 .يرانإ / كتابخانه مّيل : مصدر املخطوط

 ).٨٠٨١١٣(: شناسه كد كتاب

 .، وعليها تصحيحات يف احلاشيةنسخة جّيدة اخلطّ 
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 :ةاملقطع بصورة مكربَّ 
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 :املخطوطة العارشة

 .كامل الدين ومتام النعمة: الكتاب

م احلـرام ك اآليت ذكـره يف حمـرَّ د املتمّلـبيعـت للسـيِّ : تاريخ النسـخ

 .ت فيهاخَ ب لنا الفرتة الزمنية التي ُنِس قرِّ وهذا يُ   ،)هـ١١١٧(سنة 

 .سةقدَّ مشهد امل: مكان النسخ

 .يرانإ/ كتابخانه مّيل )/ طهران(املكتبة الوطنية : مصدر املخطوط

 ).١٠٥٩٥١٣(: شناسه كد كتاب

نســخة ناقصــة ســقطت أوراق مــن هنايتهــا، وتظهــر عليهــا بعــض 

آثــار الرطوبــة كــام يظهــر عليهــا متّلــك الســيِّد أمحــد بــن الســيِّد إبــراهيم 

 .احلسيني العاميلّ 
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 :ةبصورة مكربَّ  املقطع
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 :املخطوطة احلادية عرش

 .كامل الدين ومتام النعمة: الكتاب

ر مـن شـهر رمضـان ـالفـراغ منـه يف الثـامن عشـ تمّ : تاريخ النسخ

 .)هـ١٠٥٤(

ــالســيِّ : الناســخ د معصــوم انجــو احلســني د كــاظم بــن حمّمــد حمّم

 .احلسيني

 .يرانإ/ مّيل كتابخانه )/ طهران(املكتبة الوطنية : مصدر املخطوط

 ).٨٠٩١٣٢(: شناسه كد كتاب

ــدة اخلــطّ  ك ألكثــر مــن ووضــوحها عــاٍل، وعليهــا متّلــ نســخة جيِّ

ــامء، ــن العل ــخٍص م ــا ُيظ ش ــم ــِه ــذه املخطوط ــة ه ــن  ةر نفاس ــًال ع فض

 .ُحسنها وجودهتا وتصحيحها باحلوايش

ــ ــخٌة : (ســتاذ عــيل أكــرب الغفــاريق األُ وقــال يف وصــفها املحقِّ نس

ــخا) ...ًا متقنــة بخــطِّ النســتعليق معنونــة بــاحلمرةبــة ثمينــة جــدَّ مذهَّ   .ل

ا اســتعمله يف حتقيــق مــة حتقيقــه للكتــاب وهــي ممَّــوقــد أشــار هلــا يف مقدّ 

ــ ــة، ومل ُيِش ــخ  ر حينهــا إىلٰ ـتلــك الطبع ــاقي النس ــني ب ــا وب ــتالف بينه اخ

التــي  ٰى خــرفيكــون مــا يف هــذه النســخة متوافقــًا مــع النســخ القّيمــة األُ 

 .منهانظر فيها واستفاد 
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 :ةاملقطع بصورة مكربَّ 
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 :املخطوطة الثانية عرش

 .كامل الدين ومتام النعمة: الكتاب

ــخ ــاريخ النس ــتّ : ت ــني س ــف واثن ــنة أل ــعبان س ــن ش ــر م ني اآلخ

 .سةهجرية، يف مشهد املقدَّ 

ام د بـن حسـني بـن عنايـت اهللا بـن قـوّ عنايت اهللا بن حمّمـ :الناسخ

 .زين الدين الدين بن

 ).٩٠  ١٩٠(: قياس املخطوط

 .يرانإ/ كتابخانه مّيل )/ طهران(املكتبة الوطنية : مصدر املخطوط

 ).٨٠٩٧٩٤(: شناسه كد كتاب

 

 

 

 

 



ل  ٧١  ....................................................  املناقشة يف مصادر الرواية: املبحث األوَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ةاملقطع بصورة مكربَّ 
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 :املخطوطة الثالثة عرش

 .كامل الدين ومتام النعمة: الكتاب

 .)هـ١٠٦٣(سنة : تاريخ النسخ

 .صفهانأ /دار السلطنة الصفوية: مكان النسخ

 .ورقة )٢٦١(: عدد األوراق

 ).٢٠٥  ٩٠( :قياس املخطوط

 .يرانإ/ كتابخانه مّيل )/ طهران(املكتبة الوطنية : مصدر املخطوط

 ).٨٠٧٤٧٩(: شناسه

ــ ة أختــام دة اخلــطّ نســخة قّيمــة، جيِّ ، نــادرة األغــالط، عليهــا عــدَّ

ــ ــابع ك عــدٍد مــن العتظهــر متّل ــام مــا هــو ت ــامء هلــا، ومــن هــذه األخت ل

 .ٰى خرللسلطنة، وهي مقابلة مع نسٍخ أُ 
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 :ةاملقطع بصورة مكربَّ 
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 :املخطوطة الرابعة عرش

 .كامل الدين ومتام النعمة: الكتاب

 .القرن الرابع عرش: تاريخ النسخ

 ).٢٠٠  ١٣٠( :قياس املخطوط

 .يرانإ /كتابخانه مّيل )/ طهران(ملكتبة الوطنية ا: مصدر املخطوط

 ).٨٠٩٣٤٣(: شناسه

ــ ، نــادرة الغلــط، مــن أجــود النســخ دة، واضــحة اخلــطّ نســخة جيِّ

 .حة ومقابلةالتي وقفت عليها، وهي أيضًا مصحَّ 
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 :ةاملقطع بصورة مكربَّ 
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 :املخطوطة اخلامسة عرش

 .ن ومتام النعمةكامل الدي: الكتاب

ســنة  وىلٰ األُ  ٰى رين مــن مجــادـالنســخ يف العشــ تــمَّ : تــاريخ النســخ

 .ألف وثامنني هجرية

 .ورقة )٣٣٥(: عدد األوراق

 ).١٢٠  ٥٥( :املخطوطقياس 

 .يرانإ/ كتابخانه مّيل )/ طهران(املكتبة الوطنية : مصدر املخطوط

 ).٨٠٨٦٨٢(: شناسه كد كتاب

كـام عليهـا خـتم . ء والفضـالء هلـاك بعـض العلـامعليها خـتم متّلـ

 .د رضا املوسويد حممّ كها السيِّ يعود ملتملّ 
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 :ةاملقطع بصورة مكربَّ 
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 ).هـ٤٦٠: ت(الغيبة لشيخ الطائفة الطويس : املصدر الثالث

أتيـت أمـري : عن األصـبغ بـن نباتـة، قـال: ()١(الشيخ بإسناده ٰى رو

مـا يل  ،يا أمري املـؤمنني: يف األرض، فقلت له فوجدته ينكت املؤمنني 

ال واهللا مـا رغبـت «: ؟ قالرًا تنكت يف األرض؟ أرغبة منك فيهاأراك مفكّ 

رت يف مولود يكـون مـن ظهـر احلـادي ي تفكَّ ، ولكنّفيها وال يف الدنيا قطّ 

ر من ولدي هو املهدي الذي يمألهـا عـدالً وقسـطًا كـام ملئـت ظلـًام ـعش

 ).»...فيها أقوام وهيتدي فيها آخرون حرية وغيبة تضلُّ  وجورًا، يكون له

 ).هـ٤١٣: ت(االختصاص للشيخ املفيد : املصدر الرابع

 أتيت أمري املؤمنني : قال ،عن األصبغ بن نباتة: ()٢(بإسناده ٰى رو

مـا يل أراك  ،يـا أمـري املـؤمنني: رًا ينكـت يف األرض، فقلـتفوجدته متفكّ 

ال واهللا مـا رغبـت فيهـا «: ؟ قالأرغبة منك فيهارًا تنكت يف األرض، متفكّ 

رت يف مولـود يكـون مـن ظهـر احلـادي ي فكَّ ولكنّ ،وال يف الدنيا يومًا قطّ 

ر من ولدي هو املهدي الذي يمألهـا عـدالً وقسـطًا كـام ملئـت ظلـًام ـعش

 ).»...فيها أقوام وهيتدي فيها آخرون وجورًا يكون له حرية وغيبة، يضلُّ 

 ).٤ق : ت(دالئل اإلمامة للطربي  :املصدر اخلامس

أتيـت أمـري املـؤمنني : عن األصبغ بن نباتـة، قـال: ()٣(بإسناده ٰى رو

يـا أمـري : رًا، ينكـت يف األرض، فقلـتفوجدتـه مفّكـ) صلوات اهللا عليه(

ال «: فقال رًا، تنكت يف األرض؟ أرغبة منك فيها؟املؤمنني، ما يل أراك مفكّ 

ـ، ولكنّـواهللا، ما رغبت يف الدنيا قطّ  رت يف مولـود يكـون مـن ظهـر ي فكَّ
                                                             

 .١٠٨: الغيبة) ١(

 .٢٠٩: االختصاص) ٢(

 .٢٨٤: دالئل اإلمامة) ٣(
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ر هو املهدي، يمألها عدالً كام ملئت جورًا وظلـًام، تكـون لـه ـاحلادي عش

 ).»...فيها قوم، وهيتدي هبا آخرون حرية وغيبة يضلُّ 

 ).هـ٣٣٤: ت(للخصيبي  ٰى اهلداية الكرب: املصدر السادس

أمـري  دخلـت عـىلٰ  :عن األصـبغ بـن نباتـة، قـال: ()١(بإسناده ٰى رو

 يــا مــوالي مــا: قلــت ،رًا ينكــت يف األرضفوجدتــه مفّكــ املــؤمنني 

ر مــن ـيف مولــود يكــون مــن ظهــر احلــادي عشــ«: قــال ،راً يل أراك مفّكــ

ــورًا  ــت ج ــام ملئ ــطًا ك ــدالً وقس ــا ع ــذي يمأله ــدي ال ــو امله ــدي وه ول

 ).»هبا أقوام، وهيدي هبا آخرين وظلًام يكون له غيبة يضلُّ 

در اا  ةاا ر:  

مـا جـاء يف غيبـة الطـويس هبـذا اللفـظ : ُيقال يف جـواب اإلشـكال

ة وجوه ويمكن االستدالل عىلٰ  ،اشتباه من دار النـرش  :ذلك من عدَّ

العـاميل قـد نقـل هـذه الروايـة عـن  الشـيَخ احلـرّ  أنَّ  :لالوجه األوَّ 

ر ل املـــذكوبـــاللفظ األوَّ  )٢()إثبـــات اهلـــداة(غيبـــة الطـــويس يف كتابـــه 

 .خالف ما يف هذه الطبعة

ــاين ــه الث ــالعالَّ  أنَّ  :الوج ــة املجلس ــَة يف ـم ــذه الرواي ــل ه ــد نق ي ق

ــويس ــة للط ــن الغيب ــحيح ع ــه الص ــار بالوج ــًا يف  ،البح ــذكر اختالف ومل ي

ج الروايــة ونســبها إىلٰ امَّ ـاملجلســـي لــ ، بــل إنَّ )٣(مــتن الروايــة   خــرَّ

صـادر، فلـو كــان يف مصـادرها ذكـر الزيــادة يف ذيـل الروايـة يف بعــض امل
                                                             

 .٣٦٢: اهلداية الكربٰى ) ١(

 .٥٦: ٥إثبات اهلداة ) ٢(

 .١١٨: ٥١بحار األنوار ) ٣(
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ــاملتون ومل  ــتالف ب ــر االخ ــد ذك ــذكره، فق ــتالف ل ــه اخ ــده في ــظ عن اللف

 !ض لذاكيتعرَّ 

هذه الرواية جاءت يف الغيبة باإلسناد عن سعد بن  أنَّ : الوجه الثالث

األصبغ بن نباتة بنفس إسـناد  هناية الطريق إىلٰ  ي إىلٰ عبد اهللا األشعري القمّ 

 .الوجه الصحيحالصدوق قد رواها ب م أنَّ ا تقدَّ وقد علمَت ممَّ  ،الصدوق

ــ ــديك أنَّ فيتحصَّ ـــيس  ل ل ــخة املجل ــاءت يف نس ــة ج ــذه الرواي ه

فقـت نسـخهم والعاميل ومـن طريـق الشـيخ الصـدوق هبـذا اللفـظ، واتَّ 

 .رةذلك بخالف ما جاء يف هذه الطبعة املتأّخ  عىلٰ 

ـــىلٰ  ـــحب ع ـــذا ينس ـــإنَّ  وه ـــاص، ف ـــاب االختص ـــة العالَّ  كت م

ومل يـذكر االخـتالف كـام هـي العـادة، فهـذا  )١(نقلهـا عنـه ي قـدـاملجلس

 .هذا احلال يعني أنَّ نسخته من كتاب االختصاص عىلٰ 

: قـال سـعد بـن عبـد اهللا: (إنَّ سند رواية كتاب االختصاص هو ثمّ 

ثنا احلسن بن عيل حدَّ : قال ،اب الكويفد بن احلسني بن أيب اخلطّ ثنا حممّ وحدَّ 

ميمون، عن مالك اجلهني، عن احلارث بن املغرية، ال، عن ثعلبة بن بن فّض 

وقـد  ،)كـامل الـدين( وهو نفس إسناد الصدوق يف ،)عن األصبغ بن نباتة

طبعـة أثبتنا أنَّ مـا فـيهام جـاء بـاللفظ الصـحيح، وعليـه فمخالفـة مـا يف 

ل عليها  .االختصاص غري معوَّ

ــا االســتدالل بــام جــاء يف  ) ٰى رباهلدايــة الكــ(و) دالئــل اإلمامــة(أمَّ

أغلـب املصـادر قـد نقلـت هـذه  فال يسلم من اخلـدش بعـد أن رأيـت أنَّ 

 .الرواية بذلك اللفظ الصحيح
                                                             

 .املصدر السابق) ١(
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َك يف نسـبة بعـض الكتـب ) نـاظم العقـييل( وقد رأينـا أنَّ  قـد شـكَّ

ــض  ــالم يف بع ــذكر الك ــواه، ومل ي ــالف ه ــذي خي ــاللفظ ال ــت ب ــي أت الت

ـ وف أنَّ هنـاك د هـواه، فمـن املعـرالكتب التـي ذكـرت اللفـظ الـذي يؤيِّ

فضــًال عــن الكــالم ) دالئــل اإلمامــة(و) االختصــاص(كالمــًا يف كتــايب 

مـا جـاء يف  ولكـن بـام أنَّ  ،)ٰى اهلدايـة الكـرب(يف وثاقة اخلصيبي صـاحب 

ـ ق لـذلك األمـر أبـدًا، ومـن هـذا د هـواه مل يتطـرَّ طبعات هذه الكتب يؤيِّ

 !فتأمَّلالتحقيق العلمي الذي يمتاز به هؤالء،  ٰى مستو ٰى تعرف مد

، فسـواء كـان الواقـع ثبـوت هـذين الكتـابني أم ال، حـالٍ  أيِّ  وعىلٰ 

وثبوت وثاقة اخلصـيبي أم ال، فـإنَّ مـا يف نسـخة الغيبـة للطـويس اشـتباٌه 

ي وروايـة الصـدوق، ـالعـاميل واملجلسـ حمض خمالف ملـا يف نسـخة احلـرّ 

ــخة العالَّ  ــا يف نس ــالف مل ــاص خم ــا يف االختص ــوم ــة املجلس ــي ـم ي والت

مــا خيــالف  قــل منهــا يف بحــار األنــوار وروايــة الصــدوق، وعليــه فــإنَّ ن

ل عليه، فالحظ  !أغلب املصادر كام أثبتنا ال ُيعوَّ

ــا األُ  ــدالئل ملخالفته ــة وال ــام يف اهلداي ــة ب ــأ بمخالف ــول وال ُيعب ص

 .القديمة واملوثوقة

نــا مل نفعــل مثــل هــذا الكاتــب، فلــم وليظهــر للقــارئ الفــارق، فإنَّ 

ــرح  ــِف بط ـــ نكت ــكيكات ب ــتامالت والتش ــلَّ (االح ــلع ــد، ربَّ ــل  ،)ام، ق ب

ــ ــيَّدنا باألدلَّ ــىلٰ ش ــالرباهني ع ــا ب ــة  ة، وبيَّن ــاب الغيب ــة كت ــا يف طبع أنَّ م

ــرض  ــة بع ــًا دامغ ــذلك حجج ــيف ل ــض، ونض ــأ حم ــو خط ــويس ه للط

خمطوطاٍت من كتـاب الغيبـة للشـيخ الطـويس رضـوان اهللا عليـه لتعـرف 

 .شّك  ٰى بال أدن أنَّ ما يف هذه الطبعة هو تصحيٌف 
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 :وىلٰ املخطوطة األُ 

 .الغيبة: اسم املخطوطة

 .د بن احلسن الطويسحممّ : فاملؤلِّ 

 .)هـ١٠٦٦ /محمرَّ  /١٨(فرغ منه يف يوم اجلمعة : تاريخ النسخ

 .الغري: مكان النسخ

 .)٣٢٠(: عدد األوراق

 .سةقم املقدَّ / مركز إحياء الرتاث اإلسالمي: مصدر املخطوطة

تني حتَّـ هلـا أنَّـه تـمَّ أوَّ  عىلٰ  رَ ُذكِ *  مـا  ٰى مقابلـة هـذه املخطوطـة مـرَّ

 .بقي فيها يشٌء من الغلط
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 :املخطوطة الثانية

 .الغيبة: اسم املخطوطة

 .د بن احلسن الطويسحممّ : فاملؤلِّ 

 .جمهول: تاريخ النسخ

 .)٣٩٦(: عدد األوراق

 .سةمشهد املقدَّ / مكتبة قدس رضوي: مصدر املخطوطة

ت َفــُوقِ  ، وتعـود لـبعض العلـامء، ثـمّ دة واضـحة اخلـطّ نسـخة جيِّـ

 .للمكتبة الرضوية
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 :املخطوطة الثالثة

 .الغيبة: اسم املخطوطة

 .د بن احلسن الطويسحممّ : فاملؤلِّ 

 .جمهول: يخ النسختار

 .)٢٨١(: عدد األوراق

 .سةمشهد املقدَّ / مكتبة قدس رضوي: مصدر املخطوطة

 عـىلٰ  َب ا ُكتِـه يمكـن معرفـة حقبـة النسـخة تقريبـًا ممـَّلعلَّ : مالحظة

 : وجهها

د سـتاد سـيِّ أُ مرحوم : واقف. س رضويوقف كتابخانه آستان مقدَّ [

 ]. هـ ١٢٠٥م احلرام حمرَّ /  عربشاهي سبزواري يد باقر مولوحممّ 
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 :املخطوطة الرابعة

 .الغيبة للشيخ الطويس: الكتاب
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يف  جمـاٌل للشـكِّ  ٰى ويف اخلتام، أعـرض دلـيًال قاطعـًا بحيـث ال يبقـ

 :وتفصيل ذلك فيام ييلحصول خطأ مطبعي يف طبعة كتاب الغيبة، 

قــان لكتــاب الغيبــة الشــيخ عبــاد اهللا الطهــراين والشــيخ قــال املحقِّ 

مـن النسـخ التـي اعتمـدا عليهـا نسـخة مـن املشـهد  نَّ إ :عيل أمحد ناصح

ل خمطوطــة ذكراهــا يف املخطوطــات املعتمــدة، وقــاال الرضــوي وهــي أوَّ 

 :يف التعريف

ــة[ ــات املكتب ــة خمطوط ــة يف خزان ــخة املحفوظ ــوية يف  النس الرض

ــدَّ  ــهد املق ــم املش ــت رق ــ)٢٠٩٠(س، حت ــا حمّم ــطٍّ ، كتبه ــروف، بخ  د مع

ــ ــتعليق جيِّ ــادس  ،دنس ــوم الس ــاخها ي ــن استنس ــراغ م ــاريخ الف ــان ت وك

ــاين عــام ـوالعشــ ــع الث ــروي )١٠٧٤(رين مــن شــهر ربي . يف مشــهد الغ

آخرهــا مــع املستنســخ الــذي  هلــا إىلٰ وقــد قوبلــت هــذه النســخة مــن أوَّ 

 ].)ا(  ورقة ورمزنا هلا ب )٢١٥(صفحاهتا عدد . كتب منه

 كــان الكتــاب ذا امَّ ـولــ: (مــة التحقيــققــان يف مقدّ وقــد قــال املحقِّ 

ــأمهّ  ــة خاصَّ ــديك ي ــني ي ــا ب ــي تراه ــورة الت ــه بالص ــا بتحقيق ــد قمن ة، فق

يــة ومصــادر الطبعــات والنســخ اخلطّ  واعتمــدنا يف تصــحيحه عــىلٰ 

ــ ــوامل، حتَّ ــار والع ــاب والبح ــتن ٰى الكت ــون امل ــن  يك ــليًام م ــحيحًا س ص

 ).االختالفات اللفظية الشوائب مشريين يف اهلامش إىلٰ 

اللفــظ املثبــت   أنَّ بــنيِّ وهنــا ســنعرض املخطوطــة التــي ذكروهــا لنُ

ــا  ــري[فيه ــن ظه ــنيَّ  ،]م ــذلك يتب ــتعملها وب ــي اس ــخ الت ــة النُس  أنَّ بقيَّ

ــار املحقِّ املحقِّ  ــت خمتلفــة ألش ــة معهــا، ولــو كان  قــان إىلٰ قــان متوافق

 .ختالف بني النسخة املشهدية وباقي النسخاال
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ــاتج أنَّ املحقِّ  ــها، ومل فالن ــي سنعرض ــة الت ــتعمال املخطوط ــني اس ق

ـــٰى خــريــذكرا اختالفــًا مـــع املخطوطــات األُ  ة ، وعليـــه فتكــون بقيَّ

ــا، وإالَّ  ــثالث مثله ــات ال ــّل املخطوط ــني ك ــرق ب ــذكرا الف ــة   ل خمطوط

 .مطبعي فقط ما بالطبعة خطأ ن أنَّ ، وبذلك تتيقَّ ٰى خروأُ 

 :من هويَّة املخطوطة

ريفة يف ـقـد فرغـُت مـن حتريـر هـذه النسـخة الشـ( :كتب الناسـخ

ــ ــادس وعش ــاء الس ــوم الثالث ــع ـي ــنة أرب ــاين س ــع الث ــهر ربي ــن ش رون م

وسـبعني بعــد ألــٍف مـن اهلجــرة بمشــهد الغـروي عليــه أفضــل الصــالة 

 ).د معروفكاتبه حممّ . والسالم
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ــتلخَّ  ــوي ــاه أنَّ ص ممَّ ــة  ا ذكرن ــر(لفظ ــن ظه ــة ) م وردت يف الطبع

املنشــورة لكتــاب الغيبــة بســبب خطــأ مطبعــي، بيــنام اللفظــة الصــحيحة 

 :ة متينةناها يف مواطن كثرية بأدلَّ قد أثبت

ــة للطــويس يف  نقــل احلــرّ  _ ١ ــة عــن الغيب ــات (العــاميل للرواي إثب

 ].من ظهري[نسخته فيها اللفظ الصحيح وعليه فتكون  ،)اهلداة

ــل العالَّ  _ ٢ ــنق ــة املجلس ــويس يف ـم ــة للط ــن الغيب ــة ع ي للرواي

ــوار( ــار األن ــو ) بح ــحيح وه ــظ الص ــت اللف ــخته تثب ــون نس ــن [فتك م

 ].ظهري

ــة الصــدوق بــنفس اإلســناد، وقــد ســبق الكــالم يف  _ ٣ رواي

 .ذلك

ــ _ ٤ ــي متَّ ــع الت ــات األرب ــام فاملخطوط ــا، ب ــارة إليه ــا ت اإلش يه

ــقــا كتــاب الغيبــة يف حتقيــق الكتــاب وتبــنيَّ خمطوطــة اســتخدمها حمقِّ  ا  أهنَّ

مـا يف الطبعـة  حتوي خالف مـا يف الطبعـة فيلـزم مـن ذلـك التسـليم بـأنَّ 

 .حمضاشتباه 

*   *   * 





 

 

 

 

 

 

   اما:  

 

 

ء ا ر  واا  

 





 

 

 

ء ا ر  واوا  ا:  

ــ وجــود  ة مــن هــذه الروايــة داللتهــا عــىلٰ مل يســتنتج علــامء اإلماميَّ

ــ ــادي عش ــام احل ــٍن لإلم ـــاب ــر عجَّ ــه الش ـــل اهللا فرج ــن  ٰى ريف، حتَّ م

جــاءت الروايـــة يف كتــبهم بـــاللفظ اخلطـــأ، وقــد ســـاقوها يف بـــاب 

ــىلٰ  ــاج ع ــك  االحتج ــري ذل ــه، ال غ ـــر وغيبت ــاين عش ــام الث ــود اإلم وج

ـة عــىلٰ إطالقـًا، وهـ ، )مـن ظهــري(اللفـظ الـراجح هــو  أنَّ  ذه قرينــة قويَّ

ر ـاإلمـام الثالـث عشـ وا هبـا عـىلٰ السـتدلّ ) مـن ظهـر(فلو كانـت بلفـظ 

، وهــذا مــا مل ٰى ر أو ناقشــوا هــذا املعنـــووجــود ابــن لإلمــام الثــاين عشــ

 .نظفر به مطلقًا يف كتبهم

 :امء يف كتبهم كالتايلفالرواية ذكرها العل

 .، أي غيبة اإلمام الثاين عرش)باب الغيبة(ذكرها يف : الكليني _ ١

مـا أخـرب بـه أمـري املـؤمنني (ذكرهـا يف بـاب : الصدوق الثـاين _ ٢

ــعيل بن أيب طالـب وقـوع الغيبـة بالقـائم الثـاين عشـ ) ة ر مـن األئمَّ

 !وليس القائم الثالث عرش، فتأمَّل

ــاب : الــنعامين _ ٣ ــ مــا روي يف أنَّ (ذكرهــا يف ب ــا عشــة األئمَّ ر ـاثن

 !وليس ثالثة عرش إماماً  ،)م من اهللا وباختيارهإمامًا، وأهنَّ 

ــربي _ ٤ ــاب : الط ــا يف ب ــار يف (ذكره ــن األخب ــا ورد م ــة م معرف

 ).وجوب الغيبة
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ــ(ذكرهــا يف بــاب : املفيــد _ ٥ ة االثنــي يف إثبــات إمامــة األئمَّ

 ).ر ـعش

إمامــة صــاحب  ذكرهــا يف االســتدالل عــىلٰ : الشــيخ الطــويس _ ٦

 إمامـة ابـن احلسـن  عـىلٰ  أيضـاً  ويـدلُّ : (وغيبتـه فقـال لزمان ا

ر مـن األخبـار الشـائعة الذائعـة عـن آبائـه ـة غيبته ما ظهـر وانتشـوصحَّ 

  َّــن أن ــل م ــات بزمــان طوي ــذه األوق ــر  قبــل ه ــذا األم لصــاحب ه

غيبة، وصـفة غيبتـه ومـا جيـري فيـه مـن االخـتالف، وحيـدث فيهـا مـن 

ــ  ، وأنَّ ٰى خــرغيبتــان إحــدامها أطــول مــن األُ ه يكــون لــه احلــوادث، وأنَّ

فوافـق ذلـك  ،ف فيهـا أخبـارهعـرَ ف فيهـا خـربه، والثانيـة ال يُ عرَ يُ  وىلٰ األُ 

، ة إمامتـه ملـا وافـق ذلـكتها وصـحَّ ولـوال صـحَّ . نته األخبارما تضمَّ  عىلٰ 

ــإعالم اهللا تعــاىلٰ ذلــك ال يكــون إالَّ  ألنَّ  ــ عــىلٰ   ب ، وهــذه ه لســان نبيِّ

ــة  ــًا طريق ــديامً أيض ــيوخ ق ــدها الش ــدة اعتم ــن . معتم ــذكر م ــن ن ونح

رسد  ثــمّ ، )...ة مـا قلنـاهم صـحَّ علَ ن ذلـك طرفــًا لـيُ األخبـار التـي تضـمَّ 

 .األخبار ومنها ذلك اخلرب

ــزّ  _ ٧ ــ ازاخل ــاب : يالقّم ــا يف ب ــّص (ذكره ــه  ن ــه بغيبت ــه علي آبائ

 :ل اهللا فرجه الرشيف، وقالأي اإلمام املهدي عجَّ ) وصفتها

ــ( ــوأمَّ ــنصِّ ـا الض ــن ال ــث م ــه رب الثال ــن آبائ ــا ورد ع ــو م ، فه

ابنـه احلسـن بـن عـيل  وأمـري املـؤمنني إىلٰ  صـلوات اهللا علـيهم مـن النبـيِّ 

 ــ ــة احلجَّ ــك بغيب ــده، ووقــوع ذل ــل مول ــفتها قب ــل وجــوده وص ة قب

 .مطابقًا للخرب، من غري أن ينخرم منه يشء

ــ ــذا الض ــنصِّ ـوه ــن ال ــىلٰ  دالٌّ  رب م ــدي  ع ــه امله ــه، وكون إمامت
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ــنصِّ  ــوت ال ــاملني لثب ــالك الظ ــأمول إله ــ امل ــه القص ــوىلٰ  ٰى رـبغيبت  والط

 ).ة به، ومطابقتها للخرب عنهااملختصَّ 

ذكرهـا يف كتــاب الـوايف نقـًال عـن الكــايف : لفـيض الكاشـاينا _ ٨

 ).باب الغيبة(يف 

زمــان صــدور  فــإذا كــان نقلــة الروايــة وأهــل الطبقــة األقــرب إىلٰ 

ة والنســـخ املضـــبوطة مل صـــول الصـــحيحوأصـــحاب األُ  الـــنّص 

ــادي  ــام احل ــر اإلم ــن ظه ــًا م ــاك ابن ــة أنَّ هن ــذه الرواي ــن ه يســتظهروا م

اإلمـام  كـان يشـري إىلٰ  أنَّ أمـري املـؤمنني  وا هبـا عـىلٰ ر بل اسـتدلّ ـعش

ــ ــادي عش ـــاحل ــان عجَّ ــاحب الزم ــو ص ــده وه ــن ُول ــه ر م ل اهللا فرج

ـــالشــ ــا عشــريف، وأنَّ األئمَّ ــًا فقــط، فاالـة هــم اثن ــأنَّ ر إمام حتجــاج ب

ة؛ وا الكلمـة أو أضـافوا اليـاء ال نصـيب لـه مـن الصـحَّ اخ قـد غـريَّ النّس 

ــذين كتبــوا كتــبهم  ــحاب الكتــاب أنفســهم وال ــَت أنَّ أص ــد عرف فق

ــتدلّ  ــدهيم مل يس ــع إالَّ بأي ــذا املقط ــة وا هب ــارة إلمام ــو اإلش ــاه وه ــام قلن  ب

وغيبتـه، فـاللفظ كـان عنـدهم بالشـكل الصـحيح  صاحب الزمـان 

ــا اســتدلّ وإالَّ  ــه عــىلٰ  مل ــود صــاحب الزمــان  وا ب ــه  وج ــه، وأنَّ وغيبت

 .اإلمام الثاين عرش

*   *   * 





 

 

 

 

 

 

   اا:  

 

 

ود واا ا  ا  

 





 

 

 

ّا اا ة  

 ّا    

 أنَّ  عـىلٰ  داللة املـتن عىلٰ ) شواهداً (يف رسالته ما أسامه ) العقييل(ذكر 

ال البص ق هلـذه الشـواهد رة أمحد إسامعيل، وسـنتطرَّ ـاملراد بالرواية هو دجَّ

فالشـواهد التـي جيـب أن . طاً  ومهًا وختبّ  أنَّ ما خطَّه ليس إالَّ بنيِّ بالتعليق ونُ 

 بام ال أن تكون قرائن واضحة ال لبس فيها، وهو مل يستشهد إالَّ  ح ال بدَّ ُتطرَ 

ة له فيه، أو من القرائن غري القطعيـة التـي ال تفيـد داللـة واضـحة يف  ُحجَّ

 .املقام، ال بمفردها وال بمجموعها

  : ا اول

وهـو احتجـاج ال ينفـع ) روايـة الوصـيَّة(حتجَّ فيه بـام أسـموه بــ ا

ــيف املقــام، فلســنا نُ  ام جيــب ســلِّم أصــًال هبــذه الروايــة هبــذا الشــكل، وإنَّ

ة هـذه الروايـة لالحتجـاج، وقـد طلوبـة وهـو أهليَّـمـة املعليه إثبات املقدّ 

ة اإلسـناد ومـن الروايـات التـي عـربَّ يـ حملِّـه أنَّ هـذه الروايـة عامّ ثبت يف

عنهــا العلــامء الكبــار بالشــذوذ واملخالفــة للقطعــي، ومــن أراد فليســتزد 

عي املهديـة الشهب األمحديـة عـىلٰ (من كتاب  للشـيخ أمحـد سـلامن، ) ُمـدَّ

 .حول هذه الرواية ففيه نقاٌش واٍف 

 ؟ٰى عاملدَّ  التسليم شاهدًا عىلٰ  فكيف تكون رواية كهذه ليست حمّل 
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ما ا :  

قلــت لعــيل بــن  :قــال ،عــن حــذمل بــن بشــري: ()١(روايــة الطــويس

ــني  ــدي وعرِّ : احلس ــروج امله ــف يل خ ــهص ــه وعالمات ــي دالئل  ؟فن

مي عــوف الســل :يكــون قبــل خروجــه خــروج رجــل يقــال لــه«: فقــال

ــق ــجد دمش ــه بمس ــت وقتل ــأواه تكري ــون م ــرة، ويك ــأرض اجلزي ــمّ  ،ب  ث

ــمّ  ،يكــون خــروج شــعيب بــن صــالح مــن ســمرقند خيــرج الســفياين  ث

امللعـون مـن الــوادي اليـابس وهــو مـن ولــد عتبـة بــن أيب سـفيان، فــإذا 

 ).»خيرج بعد ذلك املهدي ثمّ  ٰى ظهر السفياين اختف

يف تفســري هــذه  [!!]وزعــم أنَّ العلــامء والبــاحثني قــد حــاروا

مـا بحثنـا مل نجـد مـن احتـار يف هـذه الروايـة أو استشـكل  الرواية، وعىلٰ 

 .إنَّ الرواية ال إسناد هلا :يف داللتها، ونقول قبل املناقشة

 املـراد باملهـدي هـو شـخٌص آخـر بداللـة أنَّ  أنَّ  استدلَّ هبا عـىلٰ  ثمّ 

حــني أنَّ طبــق هــذه الروايــة يكــون اإلمــام موجــودًا قبــل الســفياين، يف 

م عنـه خروج السفياين قبل ظهـور اإلمـام وعليـه فالشـخص الـذي تـتكلَّ 

 !الرواية هو مهدٌي آخر

أنَّ الســائل يف ســؤاله استفســـر عــن خــروج :  وُجيــاب عليــه

ذكـر اختفـاء  فـذكر اإلمـام بعـض العالمـات ثـمّ ، صاحب الزمـان 

م لــه يـتكلَّ  ثـمّ  اإلمـام، فكيـف يسـأل السـائل عــن خـروج املهـدي 

 !؟ظهور شخص آخر عن

ــنّص  وعــىلٰ  ــاهر ال ــود مهــديني اثنــني، فظ ــام مل  فــرض وج أنَّ اإلم
                                                             

 .٢٧١: الغيبة) ١(
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مـن يـزعم أنَّ لفـظ  وهذا مـن أكـرب اإلشـكاالت عـىلٰ  ميِّز بينهام بفارق،يُ 

ــدي( ــ) امله ــمل احلجَّ ــكري ال يش ــن العس ــن احلس ــإنَّ  ة ب ــط، ف فق

ز موجـٌب حلصـول اللـبس يف كثـٍري مـن زعم االشـرتاك اللفظـي بـال مميِّـ

ا ال جيــوز صــدوره ، وهــذا ممَّــم عــن املهــدي لروايــات التــي تــتكلَّ ا

ــ نَّ إ :ن يقــول، ولكــن هــذا لــيس بالغريــب ممَّــعـن املعصــوم  ة األئمَّ

  ُــانوا ي ــىلٰ موِّ ك ــون ع ــبهم إىلٰ  ه ــارات وينس ــذه العب ــل ه ــاس بمث  الن

 !خلط املفاهيم

ر العـدل بــاألرض ـنشـ م أيضـًا أنَّ مـن هـذا أن ُيـزعَ  ٰى بـل واألدهـ

باإلمـام صـاحب الزمـان  ا خيـتصُّ أن ُملئت ظلـًام وجـورًا ليسـت ممـَّبعد 

 ُّخلط ومتويه هذا؟ ، فأي! 

ــ ــام  ٰى وعــودًا للمعن ــإنَّ لإلم ــة، ف ــود بالرواي ــورات  املقص ظه

ــدِّ  ــاصِّ متع ــري للخ ــور الكب ــل الظه ــامِّ  دة قب ــاء  وإنَّ  ،والع ــذا االختف ه

ــ ــع ب ــارض م ــا يتع ــة م ــيس يف الرواي ــور، فل ــذا الظه ــل ه ــون قب اقي يك

قــال املــريزا . ثــة عــن زمــن الظهــور وأحداثــهاملتحدِّ  ٰى خــرالروايــات األُ 

سـتفاد مـن هـذا احلـديث كـون ظهـور القـائم يُ : ()١(د تقي األصفهاينحممّ 

  مقارنــًا خلــروج الســفياين أو قريبــًا منــه، وذلــك ال ينــايف مــا ورد يف

ــدَّ  ــون م ــدة مــن ك ــات عدي ــون رواي ــهر، وك ــة أش ــفياين ثامني ة ملــك الس

 املــراد بقيــام القــائم  ألنَّ  ،الســفياين قبــل قيــام القــائم  خــروج

ــاصِّ  ــوره للخ ــرام، وظه ــت اهللا احل ــًا يف بي ــارًا علن ــه جه ــا خروج  فيه

دة قبـل هـذا لـه ظهـورات متعـدِّ  ة بـأنَّ إذ قد وردت روايـات داّلـ ،والعامِّ 
                                                             

 .١٤٦: ٢مكيال املكارم ) ١(
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كــام أرشنــا  ،، الكاشــف للظــالم، املنكشــف جلميــع األنــامالظهــور التــامّ 

 ).يف غري هذا املقام إليه سابقاً 

ا ا :  

ــنعامين ــة ال ــؤمنني : ()١(رواي ــري امل ــن أم ــ ع ــالأنَّ ــدي «: ه ق امله

ــه خــال، يكــون مــن قِ بخــدِّ  ،أقبــل، جعــد رق، وإذا كــان ذلــك ـل املشــَب

 ).»...خرج السفياين، فيملك قدر محل امرأة تسعة أشهر

ــه ــا قول ــاهده فيه ــن قِ : (وش ــون م ــيك ــَب ــذا  وأنَّ  ،)رقـل املش ه

ــة، فو ُيعـارض خـروج اإلمـام  هــو  جـب أن يكـون املهـديمـن مكَّ

 !شخص آخر خيرج من املرشق

يكـون مبـدؤه مـن (اللفـظ املثبـت يف النقـل عـن الغيبـة هـو : قلت

د والســـيِّ  )٢(ي يف بحـــارهـمـــة املجلســـهكـــذا نقلهـــا العالَّ  ،)رقـاملشـــ

 .)٣(البحراين يف تفسريه

ــوم أنَّ  ــن املعل ــد ل وم ــة التمهي ــن بداي ــون م ــة تك ــة املهدوي لحرك

ـــرق ــام  ،املش ــار اإلم ــا يف أنص ــا بأهنَّ ــكال يف تأويله ــال إش ــف ا ، وأمَّ

فـال يسـلم مـن القـدح بعـد ) رقـل املشـَبـيكون مـن قِ (االحتجاج بلفظ 

ظهــور  يــًا ال أنَّ مبــدأ حركــة الظهــور كلّ  الروايــة مشــريٌة إىلٰ  أن عرفـت أنَّ 

 .اإلمام شخصيًا من املشـرق

ــه مـا مــن داٍع للتأويــل كـالم فــارغ قـد يقولــه الــبعض  والـزعم بأنَّ
                                                             

 .٣١٦: الغيبة) ١(

 .٢٥٢: ٥٢بحار األنوار ) ٢(

 .٣٤٧: ٦الربهان يف تفسري القرآن ) ٣(
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ــ لــيس مســتندًا عــىلٰ  ٰى تأويــل الروايــة هبــذا املعنــ ليومهــوا أنَّ  ــأدلَّ ام ة، وإنَّ

 :ي هذه الداللةة وجوه تقوّ هناك عدَّ  الواقع أنَّ 

ـــات أنَّ : لالوجـــه األوَّ  ـــد  مـــا اســـتفاض يف الرواي بدايـــة التمهي

ا ألهلهــا مــن دور فيــه، رق، ومـــيكــون مــن بــالد فــارس وهــي يف الشــ

 .ةة واخلاصَّ واملرويات يف كتب العامَّ 

بــه علــيهم يف روايــتهم التــي  هــو مــا نحــتجُّ : الوجــه الثــاين

ـ يكـون  ثـمّ «: وهـي التـي أسـموها روايـة الوصـيَّة ففيهـا ،كون هبـايتمسَّ

ــده  ــن بع ــ[م ــام احلجَّ ــي اإلم ــنيعن ــن احلس ــ] ة ب ــا عش ــإذا ـاثن رمهديًا، ف

لـه ثالثـة أسـامي اسـم  ،نيل املهـديّ ابنـه أوَّ  مها إىلٰ سـلِّ رته الوفاة فليُ ـحض

كاسـمي واســم أيب وهــو عبــد اهللا وأمحــد واالســم الثالــث املهــدي وهــو 

ــؤمننيأوَّ  ــي أنَّ املهــديّ  ،)ل امل ــذا يعن ــن إمــامتهم فه ــومني وزم ني املزع

ــ ــام احلجَّ ــان اإلم ــد زم ــادهتم بع ــن وقي ــن احلس ــه،  ة ب ــد وفات وبع

 !فالحظ تناقضهم

ا اا :  

بـني خـروج الرايـة السـوداء مـن خراسـان : عن ابن احلنفية، قـال(

م األمــر للمهــدي ســلِّ وشــعيب بــن صــالح وخــروج املهــدي وبــني أن يُ 

 ).اثنان وسبعون شهراً 

بـني خـروج الرايـات  والظـاهر مـن اخلـرب هـو أنَّ : ()١(قال العقـييل

م الســود اخلراســانية وشــعيب بــن صــالح وخــروج املهــدي وبــني تســلي
                                                             

 .٣٥: رسالة يف رواية األصبغ بن نباتة) ١(
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ــهر ــبعون ش ــان وس ــدي اثن ــر للمه ــي أنَّ اً األم ــذا يعن ــديًا  ، وه ــاك مه هن

موجــودًا عنــد خــروج الرايــات اخلراســانية وشــعيب بــن صــالح، فمــن 

م لـه األمـر بعـد ذلـك بـاثنني سـلَّ هذا املهدي؟ ومن هـو املهـدي الـذي يُ 

 ).!وسبعني شهًرا؟

 :ويف هذا االستدالل هبذا الشاهد نظٌر وإشكال، وتفصيله كاآليت

 ة، وإنَّ املؤلِّف قـد دلَّـس عـىلٰ إنَّ الرواية مل ترد من طرق اخلاصَّ : الً أوَّ 

د قـد د ابن طاووس، واحلال أنَّ السيِّ الفتن واملالحم للسيِّ  اء وعزاها إىلٰ القرّ 

اد من كتابه الفتن، فالرواية ليسـت مـن ي نعيم بن محّ نّنقلها عن احلافظ السُّ 

 .اء من طرق املخالفنيطرقنا، ولسنا ملزمني باألخذ بام ج

وجــوِد شــخص آخــر غــري صــاحب  إنَّ الروايــة ال تشــري إىلٰ : ثانيــاً 

ــا تشـُري إىلٰ الزمـان املهـدي  ة الزمنيــة الفاصـلة بـني حركــة املـدَّ  ، فإهنَّ

رق كشــعيب بــن صــالح واخلراســاين وهــي حركــة ـدين مــن املشــاملمّهــ

ــام  ــة لإلم ــليمهم الراي ــني تس ــام وب ــروج اإلم ــود وخ ــات الس ــد الراي بع

 .شهراً  )٧٢(خروجه وهي 

ــون أوَّ  ــمّ فيك ــالح ث ــن ص ــعيب ب ــود وش ــات الس ــروج الراي  الً خ

ة زمينـة معيَّ  يتمُّ  خروج اإلمام  ثمّ  فـأين . نـةتسليم الرايـة لإلمـام بعـد مـدَّ

 !احلديث عن شخص مغاير ؟

 ،ٰى ز هـذا املعنـعـزِّ وقد ورد يف الروايات واألخبـار مـن طرقنـا مـا يُ 

ــســلِّ هــؤالء يُ  وهــو أنَّ  ــه فــال مون الرايــة لإلمــام عجَّ ل اهللا فرجــه، وعلي

مـن ُيسـلَُّم لـه األمـر هـو شـخٌص آخـر غـري  يمكن تفسـري الروايـة بـأنَّ 

 :، ومن هذه األخباراإلمام 
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ــنعامين] ١[ ــر : ال ــن أيب جعف ــناده ع ــأّين «: بإس ــد ك ــوم ق  بق

يطلبونـه فـال يعطونـه،  فـال يعطونـه، ثـمّ  رق يطلبون احلـقَّ ـخرجوا باملش

عـواتقهم فيعطـون مـا سـألوه فـال  رأوا ذلك وضـعوا سـيوفهم عـىلٰ فإذا 

ــ صــاحبكم، قــتالهم شــهداء،   إىلٰ يقومــوا وال يــدفعوهنا إالَّ  ٰى يقبلونــه حتَّ

 . )١(» لو أدركت ذلك الستبقيت نفيس لصاحب هذا األمرا إّين أمَ 

ـــ ...«:  بـــيِّ بإســـناده عـــن الن ،الطـــربي الصـــغري] ٢[  ٰى حتَّ

أصــحاب رايــات  _رق ـاملشــ أشــار بيــده إىلٰ و _قــوم مــن هاهنــا  يءجيــ

ــقَّ  ــألون احل ــود، يس ــه  س ــال يعطون ــ _ف ــاً  ٰى حتَّ ــا ثالث ــاتلون  _ أعاده فيق

، رجـل مـن أهـل بيتـي يـدفعوهنا إىلٰ  ٰى فينرصون، وال يزالون كـذلك حتَّـ

فيمألهــا قســطًا وعــدالً، كــام ملئــت ظلــًام وجــورًا، فمــن أدركــه مــنكم 

 .)٢(»الثلج فليأته ولو حبوًا عىلٰ 

 .)٣(ٰى ورواه من طريقني آخرين أيضًا بنفس املعن

والــذي  ،وأصــحاب الرايــات الســود هــم األنصــار مــن خراســان

ـ ة يمأل األرض عـدالً كـام ملئـت ظلـًام وجـورًا هـو اإلمـام املهـدي احلجَّ

وهـو مـن ُيسـلَّم لـه األمـر مـنهم  ،ريفـل اهللا فرجـه الشـبن احلسن عجَّ 

 .مون له البيعةقدِّ ويُ 

ا ا :  

ـــؤمنني  ـــري  امل ـــن أم ـــفياين إىلٰ «: ع ـــل الس ـــت خي  إذا خرج
                                                             

 .٢٨٢و ٢٨١: الغيبة) ١(

 .٢٣١: دالئل اإلمامة) ٢(

 .٢٣٣و ٢٣٢: املصدر السابق) ٣(
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الكوفة، بعث يف طلـب أهـل خراسـان، وخيـرج أهـل خراسـان يف طلـب 

متـه شـعيب بـن مقدّ  املهدي، فيلتقي هـو واهلاشـمي برايـات سـود، عـىلٰ 

ــون  ــطخر، فتك ــاب  إص ــفياين بب ــحاب الس ــو وأص ــي ه ــالح، فيلتق ص

، وهتـــرب خيـــل ت الســـودبيـــنهم ملحمـــة عظيمـــة، فتظهـــر الرايـــا

 .»الناس املهدي ويطلبونه ٰى ، فعند ذلك يتمنّالسفياين

معجــم أحاديــث اإلمــام (كتــاب  إىلٰ ) نــاظم العقــييل(اه وعــزّ 

ــدي ــرّ ) امله ــنيِّ للق ــوراين، ومل ُيب ــيل الك ــيخ ع ــة عامّ للش ــاء أنَّ الرواي ة ي

ــل، وإالَّ  ــنيَّ األص ــك لتب ــر ذل ــو أظه ــا ل ــتامد عليه ــه ال اع ــب  ، أنَّ والواج

ــه أن يُ ع ــنيِّ لي ــتدلُّ ب ــه َيس ــيَّام أنَّ ــك، ال س ــىلٰ   ذل ــا ع ــيل يف  هب ــر مفص أم

اد يف الفــتن، وغريهــا االعتقــاد،  والروايــة رواهــا احلــافظ نعــيم بــن ّمحــ

 .ةنَّمن علامء السُّ 

واألمــر الــذي ينبغــي اإللفــات إليــه، هــو أنَّ نقــل ســامحة الشــيخ 

تها، وإنَّـام موضـوع الكتـا ب كـام هـو معلـوم الكوراين هلـا ال يعنـي صـحَّ

 .ة املهدويةقة بالقضيَّ مجع الروايات املتعلّ 

ــىلٰ  ــالوة ع ــإنَّ  وع ــذا ف ــذه  ه ــن ه ــم ع ــد تكلَّ ــوراين ق ــيخ الك الش

املعجــم املوضــوعي ألحاديــث (الروايــة يف مــوطن آخــر فقــال يف كتابــه 

ــدي  ــام امله ــوان ) اإلم ــت عن ــطخر (حت ــة إص ــة معرك ــعف رواي ض

الروايــات يف جــيش الســفياين  كثــرة عــىلٰ : ()١(مــا نّصــه) قــرب األهــواز

ــ ــا أنَّ ــة غريه ــذكر رواي ــم ت ــفل ــل حص ــران ب ــدخل إي ــه يف رت مهمَّ ـه ي ت

 ).هادها وضعف سندها كافيان لردِّ العراق واحلجاز ، فتفرّ 
                                                             

 .٥٥٦: املعجم املوضوعي ألحاديث اإلمام املهدي ) ١(
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ـ ا مـن جهـة احلكـم عليهـا مـن هذا حال الرواية بنظر الناقل هلـا، أمَّ

ــوال حمقِّ  ــأق ــي العاّم ــتويق ــيم البس ــد العل ــدكتور عب ــال ال ــد ق يف  ة، فق

املوسـوعة يف أحاديـث (اخلـرب املـذكور بعـد أن نقلـه يف كتابـه  تعليقه عىلٰ 

 :)١( )املهدي الضعيفة واملوضوعة

وقـد . وأبـو رومـان مل أجـد لـه ترمجـة ،فيه ابن هليعة وهو ضـعيف(

ه خـرب الذهبي قد حكم يف اخلـرب السـابق وهـو هبـذا اإلسـناد بأنَّـ سبق أنَّ 

 ).واهٍ 

ة يـاء، روايـة عامّ والـذي خيـدع بـه القـرّ  فهذه حقيقة شاهد العقـييل

ــ ــها اخلاصَّ ــرفض ــاً ة والعامَّ ــ. ة مع ــات العاّم ــورواي ــًال أيَّ ــا أص ًا ة ال ُتلزمن

 .كان

ــىلٰ  ــم ع ــارئ أن حيك ــد وللق ــن  ٰى م ــؤالء م ــق ه ــاف وحتقي إنص

 .الناحية العلمية

  : ا ادس

ان إذا بلـغ السـفياين الكوفـة وقتـل أعـو: قـال ،ر بن يـارسعن عّام (

 ).لوائه شعيب بن صالح د، خرج املهدي عىلٰ آل حممّ 

ـ: ()٢(قال العقـييل مقدمتـه شـعيب بـن  الـذي عـىلٰ  د بـأنَّ وهـذا يؤيِّ

ــو  ــابق؛ ه ــامس الس ــاهد اخل ــفياين يف الش ــل الس ــذي يقات ــالح، وال ص

ــ ــاملهــدي، ومنــه نعــرف أنَّ  ألنَّ  ،ة بــن احلســنه غــري اإلمــام املهــدي احلجَّ

حيــث  ،رق قبـل قيـام اإلمــام املهـديـاملشــ م وينــدحر مـنزَ السـفياين ُهيـ
                                                             

 .١٣٨: وعة يف أحاديث املهدي الضعيفة واملوضوعةاملوس) ١(

 .٣٦: رسالة يف رواية األصبغ بن نباتة) ٢(
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ر شـهرًا، أي ينتهـي أمـره يف شـهر ـمخسـة عشـ ٰى ه خيرج يف رجب ويبقـنَّ إ

ــور ــة يف عاش ــدي بمكَّ ــام امله ــام اإلم ــل قي ــان، قب ــهر رمض ــة أش اء بثالث

 .اً تقريب

ل مقدمـة جـيش املهــدي األوَّ  إذن فشـعيب بـن صـالح يكــون عـىلٰ 

ـمقدمـة  واليامين املوعود، ولـيس عـىلٰ  ة بـن احلسـن اإلمـام املهـدي احلجَّ

 ).باخلصوص

 :وُيقال يف مناقشة هذا الشاهد وبيان ضعفه

ل نــا قرَّ أنَّ : الً أوَّ  رنــا فــيام ســبق ضــعف الشــاهد اخلــامس، فــال ُيعــوَّ

 .مهديًا آخر يقاتل السفياين استناده عليه يف بيان أنَّ  عىلٰ 

قيـام  لـيس صـحيحًا مـا ذكـره مـن أنَّ السـفياين ينـدحر قبـل: ثانياً 

ــتمُّ ، اإلمــام  ــل ي ــد اإلمــام  ب ــه بي ثقــة  ٰى ، فقــد روالقضــاء علي

 :)١(اإلسالم بإسناده

ذهبــت بكتــاب عبــد الســالم بــن : قــال ،بــن خنــيس عــن املعــّىلٰ (

ــري ــب غ ــدير وكت ــيم وس ــد إىلٰ  نع ــد اهللا  واح ــرت  أيب عب ــني ظه ح

 رنا أن يـؤول هـذا األمـرا قـد قـدَّ اس بأّنـاملسودة قبل أن يظهـر ولـد العّبـ

ٍف، مـا ٍف أُ أُ «: قـال رب بالكتـب األرض ثـمّ ـفضـ: ؟ قـالٰى إليك فام تـر

 ).»ام يقتل السفياينه إنَّ ا يعلمون أنَّ أنا هلؤالء بإمام، أمَ 

ه قد يكون صاحب هذا األمر، وا أنَّ قد تومهَّ  أصحاب اإلمام  فإنَّ 

 ، فبـنيَّ املهدويـة يف الصـادق  وأنَّ  ،الظاملني أي اإلمام الذي خيرج عىلٰ 

 .صاحب ذلك األمر يقتل السفياين اإلمام أنَّه ليس هو ألنَّ 
                                                             

 .٧٣٥و ٧٣٤: ١٥الكايف ) ١(
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ــال العالَّ  ــوق ــة املجلس ــىلٰ  ي ـم ــه ع ــرب يف تعليق ــه : ()١(اخل قول

 :»ــ القــائم يقتــل الســفياين  ا يعلمــون أنَّ أي أَمــ »ام يقتــل الســفياينإنَّ

 ).يقتله ه اخلارج قبله كام يظهر من كثري من األخبار أنَّ 

ث عــن مقتــل الســفياين قبــل ظهــور اإلمــام واألخبــار التــي تتحــدَّ 

  َّخـٍرب حيمـل  ة ال اعتبـار هبـا، فقـد علَّـق الشـيخ الكـوراين عـىلٰ شاذ

 :)٢(هذا املضمون بقوله

قتـل السـفياين يكـون قبـل ظهـور املهـدي  كام ينفرد احلـديث بـأنَّ (

،  ِّاألحاديث العديدة وهو خمالف لنص(. 

داللـة الكثـري مـن  ي أنَّ ـمـة املجلسـوقد مـرَّ عليـك يف كـالم العالَّ 

 .هو من يقتله األخبار أنَّ القائم 

جـيش  وليس هنـاك مـانع مـن أن يكـون شـعيب بـن صـالح عـىلٰ 

 اإلمـام يف زمـن الظهـور لقتـال الســفياين أيضـًا، فـال دافـع لتأويلهـا بــأنَّ 

 !املهدي يف الرواية هو شخص آخر

ا ا :  

ــيــات الســود خرجــت مــن قِ إذا رأيــتم الرا: عــن ثوبــان، قــال( ل َب

 ).فيها خليفة اهللا املهدي خراسان فأتوها ولو حبوًا فإنَّ 

ــييل ــال العق ــدلُّ : (ق ــة ي ــاهر الرواي ــىلٰ  وظ ــع  أنَّ  ع ــأيت م ــدي ي امله

ــانية  ــود اخلراس ــات الس ــا(الراي ــذه  ، أو أنَّ )فيه ــد هل ــو القائ ــدي ه امله

قبــل أو ظهــور للمهــدي  عــىلٰ  يــدلُّ  اً الرايــات واملرشــد هلــا، وهــذا أيضــ
                                                             

 .٤٢٨: ٢٦مرآة العقول ) ١(

 .٨٩٢: املعجم املوضوعي ألحاديث اإلمام املهدي) ٢(
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هـذا املهـدي غـري  أنَّ  عـىلٰ  عند توجه السـفياين نحـو العـراق، وهـو يـدلُّ 

األخـري غـري ظـاهر أو قـائم يف  ألنَّ  ،د بـن احلسـن العسـكرياملهدي حممّ 

 ).تلك الفرتة

 :نحوين الكالم يف هذه الرواية عىلٰ : قلت

ة املصـــدر، فقـــد رواهـــا يـــهـــذه الروايـــة عامّ  أنَّ : لالنحـــو األوَّ 

ــ ا،حنبـل وغريمهـ احلـاكم وابـن ي يف البحــار ـمـة املجلسـا نقـل العالَّ وأمَّ

ـا غـري ثابتـة مـن طـرقهم وقـد  فهو عنهم ال من كتبنـا، ُيضـاف لـذلك أهنَّ

 :نقدها علامئهم

ــي _ ١ ــر اهليتم ــن حج ــعَّ : ()١(اب ــنده مض ــاكري ،فويف س ــه من  ،ل

 ).ام أخرج له مسلم متابعةوإنَّ 

ــ _ ٢ لشــيخ رشــيد هــذا وُيرِجــع ا : ()٢(د رشــيد رضــاالشــيخ حمّم

 ت إىلٰ اسـيني أدَّ أسباب سياسية وخالفات بني الشـيعة والعبّ  االختالف إىلٰ 

 ).بحديث ثوبان املرفوع يف سنن ابن ماجهممثًِّال وضع أحاديث املهدي 

ــتوي _ ٣ ــيم البس ــد العل ــدكتور عب ــه : )٣(ال ــة يف كتاب ــر الرواي ذك

 .اهافًا إيّ وعلَّق عليها مضعِّ 

ــاين _ ٤ ــيخ األلب ــحيح املعنــ( :)٤(الش ــديث ص ــن احل ، دون ٰى لك

 ٥١٧/ ٢(فقـد أخرجـه ابـن ماجـه . فيهـا خليفـة اهللا املهـدي فـإنَّ : قوله

من طريق علقمة عـن ابـن مسـعود مرفوعـًا نحـو روايـة ثوبـان ) ٥١٨ _
                                                             

 .٤٧٤: ٢الصواعق املحرقة ) ١(

 .٨٥٣: منهج الشيخ حمّمد رشيد رضا يف العقيدة) ٢(

 .١٦٥و ١٦٤: املوسوعة يف أحاديث اإلمام املهدي الضعيفة واملوضوعة) ٣(

 .١٩٧: ١سلسلة األحاديث الضعيفة ) ٤(
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فيـه يزيـد بـن أيب زيـاد وهـو خمتلـف  الثانية، وإسناده حسن بام قبله، فـإنَّ 

ــ ــه أيض ــيس في ــه، ول ــهاد ب ــلح لالستش ــه فيص ــة اهللا وال  اً في ــر خليف ذك

ــا  ــت، وال م ــق ثاب ــا طري ــيس هل ــة اهللا ل ــادة خليف ــذه الزي ــان، وه خراس

ــذهبي  ــالم ال ــده ك ــام يفي ــرة ك ــي منك ــا، فه ــاهدًا هل ــون ش ــلح أن يك يص

 ).السابق

ا من صحَّ  ـحها كلّ أمَّ ة دامغـة، وقـد نـاقش يًا فلـيس لـه يف هـذا حجَّ

ــادة األلبــاين تلــك األقــوال وبــنيَّ علــل األســانيد املــذكورة ، فتلــك الزي

 .هبا العقييل منكرة غري ثابتة التي احتجَّ 

الشــيخ جعفــر الســبحاين أنَّ هــذه الروايــة  ٰى آيــة اهللا العظمــ ٰى ويــر

اسـيني التـي وضـعوها حلشـد النـاس معهـم وقـت من موضـوعات العبّ 

د رشـيد رضـا أيضـًا وهـذا هـو رأي الشـيخ حمّمـ ،)١(ثورهتم يف خراسـان

 .والذي سبق أن ذكرناه

وهـو تأويـل مـتن الروايـة بـأنَّ تلـك الرايـات تابعـة : الثـاين النحو

ـلراية املهدي ومتُ  د لسـلطانه ال أنَّـه فيهـا، وقـد قـال ذلـك بعـض علـامء هِّ

ــة كيوســف بــن حييــ عقــد الــدرر يف (الســلمي الشــافعي يف كتابــه  ٰى العامَّ

 .)٢()أخبار املنتظر

ا ا :  

ــؤمنني  ــري امل ــن أم ــث ال«: ع ــفياين إىلٰ إذا بع ــًا  س ــدي جيش امله

ــالوا خلليفــتهم ــام، ق ــغ ذلــك أهــل الش ــداء وبل ــد : فخســف هبــم بالبي ق
                                                             

 .٢٦٧: احلديث النبوي بني الرواية والدراية) ١(

 .١٩٣: عقد الدرر يف أخبار املنتظ) ٢(
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ــه وإالَّ  ــه وادخــل يف طاعت ــرج املهــدي فبايع ــه خ ــل إلي ــاك فريس  قتلن

ل إليــه اخلــزائن نَقــينــزل بيــت املقـدس وتُ  ٰى بالبيعـة، ويســري املهــدي حتَّـ

ــريهم يف طاع ــروم وغ ــرب وال ــل احل ــم وأه ــرب والعج ــدخل الع ــه وت ت

وخيــرج . املسـاجد بالقسـطنطينية ومـا دوهنـا ٰى تبنــ ٰى مـن غـري قتـال، حتَّـ

عاتقـه ثامنيـة  رق حيمـل السـيف عـىلٰ ـقبله رجل من أهل بيتـه بأهـل املشـ

ـمثِّـأشهر، يقتـل ويُ  يمـوت  ٰى بيـت املقـدس فـال يبلغـه حتَّـ ه إىلٰ ل ويتوجَّ

 .»]يموت ٰى فال يقتله أحد حتَّ [

 رق من أهل بيت اإلمـام ـب من املشاملحار أنَّ ) العقييل(ر ـوفسَّ 

 ..ري الذي يزعم أنَّه ابن اإلمام ـبأنَّه هو أمحد إسامعيل البص

تبــار هبــا، ة وال اعيــهــذا الشــاهد كــون الروايــة عامّ  ويكفــي يف ردِّ 

د ابـن طـاووس، وعنـه نقلـه السـيِّ ) الفـتن(اد يف فقد رواها نعـيم بـن ّمحـ

نَّ العقـييل قـد بـرت تعليـق السـيِّد هـذا فـإ ومل يروه من طرقنـا، مضـافًا إىلٰ 

 ).هكذا رأيت احلديث، وفيه نظر: ()١(هذه الرواية، فقد قال عىلٰ 

ــ ــييل(ذيِّل وُي ــار) العق ــب األحب ــٍة عــن كع ــاهده برواي ــر : (ش فيظه

وهـو  ،)يديـه تكـون املالحـم اليامين ويقتـل قـريش ببيـت املقـدس وعـىلٰ 

 تــي ال تســتند إالَّ ة الاب، وهــذا هــو حــال احلركــة الضــالّ اليهــودي الكــذّ 

 !ابني واليهود أيضاً ة وأقوال الكذّ لألقوال الضعيفة والشاذّ 

ا ا :  

ما رويناه ورأينا عن أيب بصـري، عـن أيب : ()٢(د ابن طاووسقال السيِّ 
                                                             

 .١٣٩: املالحم والفتن) ١(

 .١١٧و ١١٦: ٣إقبال األعامل ) ٢(
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وأكرم وأعظم من أن يرتك األرض بـال إمـام  اهللا أجّل «: قال، عبد اهللا 

يـا أبـا «: فأخربين بام أسرتيح إليه، قال ،كعلت فداُج : قلت له: ، قال»عادل

 ٰى أبدًا ما دام لولد بني فالن ملك حتَّـ فرجاً  د ة حممّ مَّ أُ  ٰى ليس ير ،دحممّ 

ا أهـل د رجـًال منّـة حمّمـمَّ فإذا انقرض ملكهم أتاح اهللا ألُ  ،ينقرض ملكهم

 ، واهللا إّين ٰى وال يأخـذ يف حكمـه الرشـ ٰى ويعمل باهلد ٰى البيت، يشري بالتق

رة ذو اخلـال والشـامتني، ـيأتينا الغليظ القصـ عرفه باسمه واسم أبيه، ثمّ أل

ار القائم العادل احلافظ ملا استودع يمألها قسطًا وعـدالً كـام مألهـا الفّجـ

 .»جورًا وظلامً 

أمحــد إســامعيل، ولــيس يف  مــا يف الروايــة عــىلٰ ) العقــييل(وأســقط 

، بـل غايـة مـا يف هـذا الرجـل مـن نسـل اإلمـام املهـدي  الرواية أنَّ 

ــه رجــٌل مـن أهــل البيــت  وال اعتـداد بــام قالــه العقــييل إذ  ،األمـر أنَّ

يف ) يتـهينبغي أن يكـون مـن أهـل بيـت اإلمـام املهـدي أي مـن ذرّ : (قال

فكيـف صـار  ،»منَّـا أهـل البيـت«: يقـول حني أنَّ اإلمـام الصـادق 

 .ية اإلمام املهدي ًا بذرّ خمتصَّ  عموم أهل البيت 

 ة عـىلٰ الرجل يكون حاكًام عادالً، وليس يف احلديث قرينـة داّلـوهذا 

رة أو غري ذلك، فاألمر فيه نظر وليس للخصم أن ُيلزمنـا ـال البصكونه دّج 

 !وفوق ذلك، ليس يف الرواية نعٌت له باملهدوية، فتأمَّل. هبذا

 ا ا:  

دي ســمعت رســول اهللا وذكــر املهــ: عــن حذيفــة بــن الــيامن، قــال

ع بـني الــركن واملقـام، اسـمه أمحـد وعبـد اهللا واملهــدي، بـايَ ه يُ إنَّـ«: فقـال

 .»فهذه أسامؤه ثالثتها
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ال املــراد باملهــدي هنــا هــو صــاحبهم دّجــ أنَّ  عــىلٰ  واســتدلَّ 

ة، وقـد البرصة، رابطًا هذه الروايـة بـام جـاء فـيام أسـموها بروايـة الوصـيَّ 

نــا ال ُنســلِّم بمثـل هــ النظــر عــن  مــة، وبغـضِّ ذه املقدّ أسـلفنا فــيام قبـل أنَّ

ــات  ــة الرواي ــة بمعيَّ ــذه الرواي ــن ه ــراد م ــو امل ــن ه ــرف م ــا نع ن ــذا فإنَّ ه

ــت أنَّ ٰى خــراألُ  ــد بيَّن ــام  ، فق ــو اإلم ــام ه ــركن واملق ــني ال ــاَيع ب ــذي ُيب ال

ــ ــكري احلجَّ ــن العس ــن احلس ــد روة ب ــدوق ٰى ، فق ــناده  )١(الص بإس

 :  عن النبيِّ 

، ال مهتــدٍ  هــم هــادٍ احلــوض كلّ  عــيلَّ  أن يــردوا ي إىلٰ األوصــياء منّــ«

هــم مـع القــرآن والقــرآن معهــم ال يفــارقهم وال  ،هم مــن خــذهلمرّ ـيضـ

عـنهم الـبالء  عدفَ وهبـم ُيـ ،رونمَطـوهبـم يُ  ،تـيمَّ ر أُ ـنَصـيفارقونه، هبم تُ 

ــا رســول اهللا: قلــت ،»ســتجاب دعــاؤهمويُ  ابنــي «: فقــال ،هم يلســمّ  ،ي

ووضـع يـده  _ابنـي هـذا  مّ ثـ ،_رأس احلسـن  ووضـع يـده عـىلٰ  _هذا 

ــىلٰ  ــني  ع ــمّ  ،_ رأس احلس ــه ث ــال ل ــه يق ــن ل ــيل :اب ــيولد يف  ،ع وس

بـأيب أنـت : فقلـت ،»رـعشـ ٰى تكملـة اثنـ ي السالم، ثـمّ حياتك فأقرئه منّ

هم رجــًال رجــًال، فســّام  ،هم يل رجــًال فــرجًال ي يــا رســول اهللا ســمّ ّمــوأُ 

ذي يمــأل األرض د الــتــي حمّمــمَّ فــيهم واهللا يــا أخــا بنــي هــالل مهــدي أُ 

 ألعـرف مـن يبايعـه بـني قسطًا وعدالً كـام ُملئـت ظلـًام وجـورًا، واهللا إّين 

 .الركن واملقام، وأعرف أسامء آبائهم وقبائلهم

ــه  والروايــة يف كتــاب ســليم بــن قــيس، وطريــق الصــدوق يمــرُّ  ب

ــه ــناده إلي ــايَ . بإس ــذي ُيب ــدي ال ــذه وامله ــق ه ــام طب ــركن واملق ــني ال ع ب
                                                             

 .٣١٨و ٣١٧: متام النعمةكامل الدين و) ١(
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ــ ــحيحة ه ــة الص ــالرواي ــياء االثن ــة األوص ــن مجل ــ او م ــال ـعش ر، ودجَّ

 .البرصة ليس من مجلتهم كام هو مقطوع به

فيجمـــع اهللا .. .«: )١(الـــنعامين بإســـناده عـــن البـــاقر  ٰى ورو

غـري  ر رجـًال، وجيمعهـم اهللا لـه عـىلٰ ـعليه أصحابه ثالثامئـة وثالثـة عشـ

اهللا اآليـة التـي ذكرهـا  _يـا جـابر  _كقـزع اخلريـف، وهـي  عـاً ميعاد قز
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 .»فيبايعونه بني الركن واملقام ،ق

بـــايع يُ «: )٢(الشـــيخ الطـــويس بإســـناده عـــن البـــاقر  ٰى ورو

ة أهـل بـدر، فـيهم النجبـاء القائم بني الركن واملقـام ثالثامئـة ونيـف عـدَّ 

واألخيـار مـن أهـل العـراق،  ،أهل مرص، واألبـدال مـن أهـل الشـاممن 

 .»فيقيم ما شاء اهللا أن يقيم

ــايَ  ــذي ُيب ــوال ــة عش ــة وثالث ــار الثالثامئ ــن األنص ــو ـع م ــام ه ر ك

 .ة بن احلسن العسكري مشهور ومقطوع به هو احلجَّ 

: )٣(الشـــيخ املفيـــد بإســـناده عـــن الصـــادق  ٰى وكـــذلك رو

ــاد« ــائم  ٰى ين ــم الق ــ باس ــالث وعش ــة ث ــوم ـيف ليل ــوم يف ي رين، ويق

 بـه ، لكـأّين فيـه احلسـني بـن عـيل  َل تِـوهو اليـوم الـذي قُ  ،عاشوراء

م قــائًام بــني الــركن واملقــام، جربئيــل يف يــوم الســبت العــارش مــن املحــرَّ 

  ٰــىل ــ( ع ــده اليمن ــادي) ٰى ي ــن : ين ــيعته م ــه ش ــري إلي ــة هللا، فتص البيع
                                                             

 .٢٩١و ٢٩٠: الغيبة) ١(

 .٢٨٤: الغيبة) ٢(

 .٣٧٩: ٢اإلرشاد ) ٣(
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ــ ٰى أطــراف األرض تطــو ــهلــم طيَّ ــه األرض  ٰى ًا حتَّ ــيمأل اهللا ب ــايعوه، ف يب

 .»عدالً كام ملئت ظلًام وجوراً 

ــ) البيعــة هللا(والــذي شــعاره  ة بــن احلســن هــو اإلمــام احلجَّ

 .العسكري 

ة بن احلسن مبايعة احلجَّ  وغري ذلك من الروايات الكثري التي تشري إىلٰ 

  ُوهـٌم  ال يف هـذا البـابُل عليه أتباع الـدّج عوَّ بني الركن واملقام، فام ي

 .ة ها لإلمام احلجَّ كبري، وال مانع من أن تكون هذه األسامء كلّ 

ـ ة بـن وعليه فاملقصـود باملهـدي يف تلـك الروايـة هـو اإلمـام احلجَّ

 .احلسن العسكري 

 ا  ديا:  

ر ـر مقبالت خضـ برايات من مصكأّين «: قال، عن أيب احلسن (

 ).»اتابن صاحب الوصيّ  إىلٰ  ٰى هدتأيت الشامات فتُ  ٰى مصبغات حتَّ 

ــ ــف ـوفسَّ ــييل وص ــيّ (ر العق ــاحب الوص ــاحب ) اتص ــه ص بأنَّ

ـ، الزمان  رة هـو ابنـه، ولـيس لـه يف هـذا التفسـري ـال البصـوأنَّ دجَّ

ــو ــل س ــاءدِّ اال ٰى دلي ــ ،ع ــان فإنَّ ــاحب الزم ــًا بص ــريها أيض ــن تفس ه يمك

 ، ـــؤمنني ـــري امل ـــو أم ـــّيات ه ـــاحب الوص ـــن  وأنَّ ص يف زم

 .ات ومحلتهاهم من أصحاب الوصيّ ة، فكلّ الرجع

 رضا  .. ٌ؟و  

توجــد قرينــٌة واضــحة  يف روايــة األصــبغ عــن أمــري املــؤمنني 

ــىلٰ  ــتكلَّ  أنَّ  ع ــن ي ــام م ــه اإلم ــ م عن ــام احلجَّ ــو اإلم ــن ه ــن احلس ة ب
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وقـد تـواتر يف  ،»يمألها عـدالً كـام ملئـت جـورًا وظلـامً «: ، فقد قال

ــات اإلمام ــرواي ــيَّ ــام احلجَّ ــو لإلم ــف ه ــذا الوص ــن ة أنَّ ه ــن احلس ة ب

 ال التشـكيك يف هـذه احلقيقـة عـرب ، ولكن أراد أنصـار ذلـك الـدّج

ــوَّ  ــكل مش ــا بش ــها ومزجه ــا يف بعض ــاهيم وإدخاهل ــط املف ــزعم خل ش، ف

ـ بـل هـي  ،ة بـن احلسـن العقييل أنَّ هـذه ليسـت صـفة اإلمـام احلجَّ

والتشــويش، حمــاوالً أن  صــفة مشــرتكة بينــه وبــني غــريه بغــرض اخللــط

 :ةذلك بأدلَّ  عىلٰ  يستدلَّ 

ـــدليل األوَّ  ـــ: لال ـــدَّ أنَّ مهمَّ ـــتغرق م ـــدالً تس ـــأل األرض ع ة ة م

 .ة بن احلسن ة حكم اإلمام احلجَّ طويلة، وال تكفي مدَّ 

ــ«: قــال أنَّ الصــادق : الــدليل الثــاين ا فــإذا قلنــا يف الرجــل منّ

فـام قيـل يف املهـدي  ،»وا ذلـكشيئًا وكان يف ولده أو ولد ولـده فـال تنكـر

 يكون يف ولده. 

ــث ــدليل الثال ــ: ال ــيِّ أنَّ ــن النب ــ: ( ه روي ع ــدي أنَّ ــر امله ه ذك

 وما جيريـه اهللا ،  ٰيـا : فقيـل لـه. يديـه مـن اخلـريات والفـتح عـىل

ومــا مل يكــن منــه يف  ،نعــم«: هــذا جيمعــه اهللا لــه؟ قــال كــّل  ،رســول اهللا

 ).»يتهة من بعده من ذرّ ألئمَّ ام اامه هو كائن يف أيّ حياته وأيّ 

ــالم ــذا الك ــواب ه ــال يف ج ــدليل إ :وُيق ــانٌع ب ــاك م ــيس هن ــه ل نَّ

ـــلِ  ـــيل أن ُيص ـــي أو عق ـــام رشع ـــد اإلم ـــدَّ  ح اهللا األرض بي ة يف م

مــم تــنهض خــالل ســنوات عديــدة فلــيس مــن قصــرية، فــإذا كانــت األُ 

 .د بالسامءذلك اإلمام وهو املؤيَّ  البعيد أن يقدر عىلٰ 

ــ ــد نســبة األمــر  واب الــدليل الثــاين فــإنَّ اإلمــام ا يف جــأمَّ قيَّ
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، عــن أيب عبــد اهللا : ()١(للولــد إذا مل تكــن فيــه ففــي روايــة الكلينــي

ــد «: قــال ــده أو ول ــه وكــان يف ول ــا يف رجــل قــوالً، فلــم يكــن في إذا قلن

وقـد أوردهـا  ،»يفعـل مـا يشـاء اهللا تعـاىلٰ  ولده فـال تنكـروا ذلـك، فـإنَّ 

ــا ــالم يف ب ــة اإلس ــ(ب ثق ــه يف أنَّ ــن في ــم يك ــل يشء فل ــل يف الرج ه إذا قي

ـ وقـد ثبـت أنَّ  ،)وكان يف ولـده ر العـدل يف األرض تكـون يف ـة نشـمهمَّ

ــ ــال يتحقَّ ــام ف ــاإلم ـــق الش ــة وال ُينَس ــذكور يف الرواي ــه رط امل ب عمل

 .تنتقل لغريه ٰى ا لن تكون فيه حتَّ لغريه، ومل يثبت أهنَّ 

ــ ــا الــدليل الثالــث فلــيس بحجَّ ــ ،ةأمَّ ه مــن روايــة اإلســامعيلية ألنَّ

من طريـق القـايض الـنعامن املغـريب، وهـو مـن كبـار فقهـاء اإلسـامعيلية 

ــه ــداد بروايت ــال اعت ــن اتِّ  ،ف ــه ع ت روايت ــذَّ ــيَّام إذا ش ــالس ــاق اإلماميَّ ة ف

ــامعيلية  ــوعات اإلس ــن موض ــة م ــون الرواي ــد أن تك ــاهتم، وال يبع ورواي

ـامهم هــو املهــ ـم يــرون أنَّ أحــد حكَّ دي ويقولـون بوجــود ذّريــة لــه ألهنَّ

ح بذلك العلامء  .حتكم من بعده، وهذا مل يثبت من طرقنا كام رصَّ

ــ ــنعامينوأمَّ ــة ال ــه يف رواي ــتجَّ ب ــا اح ــد : ()٢(ا م ــن يزي ــابر ب ــن ج ع

ــال ــي، ق ــ:اجلعف ــر حمّم ــا جعف ــمعت أب ــيل س ــن ع ــول د ب واهللا «: يق

ــيملكنَّ  ــ ل ــل منّ ــرج ــالث عش ــنة وث ــة س ــت ثالثامئ ــل البي ــنة ـا أه رة س

بعـد مـوت «: يكـون ذلـك؟ قـال ٰى ومتـ: فقلـت لـه: ، قـال»ويزداد تسعاً 

يمـوت؟  ٰى يف عاملـه حتَّـ وكـم يقـوم القـائم : قلت لـه، »القائم 

 ).»يوم موته تسع عرشة سنة من يوم قيامه إىلٰ «: فقال
                                                             

 .٧٠٨: ٢الكايف ) ١(

 .٣٥٤: الغيبة) ٢(
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القـائم الـذي يمـأل األرض قسـطًا  مـراده بـأنَّ  فال تدلُّ قطعـًا عـىلٰ 

ـوعدالً هـو شـخٌص آخـر غـري احل ؛ بـل ة بـن احلسـن العسـكري جَّ

حيكــم بعــد وفــاة القــائم  غايــة مــا فيهــا أنَّ رجــًال مــن أهــل البيــت 

،  ٰكـون الـذي يملـك بعـد املهـدي  وليس فيهـا إشـارة إىل  مـن

ــل الروايــة مؤوَّ  ر ليســتدلَّ ـغــري االثنــي عشــ ــة هبــا لصــالح صــاحبه، ب ل

ــ حممولــة عــىلٰ  مــة العالَّ ، وهبــذا قــال ة كوهنــا يف زمــان رجعــة األئمَّ

 .وغريه )١(املجليس يف البحار

سـمعت رســول : قـال: (أيضـًا بروايـة أيب سـعيد اخلـدري واحـتجَّ 

ــول اهللا  ــ«: يق ــمنّ ــائم، ومنّ ــا الق ــور، ومنّ ــفّ ا املنص ا اح ، ومنّــا الس

ـ ـاملهدي، فأمَّ ا ا القـائم فتأتيـه اخلالفـة مل هيـرق فيهـا حمجمـة مـن دم، وأمَّ

ـ ـا السـفّ املنصور فال ترد لـه رايـة، وأمَّ ا اح فهـو يسـفح املـال والـدم، وأمَّ

 .»املهدي فيمأل األرض عدالً كام ملئت ظلامً 

تأتيــه القـائم  أنَّ  عـىلٰ  فهـذه الروايـة تــنصُّ : ()٢(هبـا بقولــه واسـتدلَّ 

ــ ــفك دم ــن دون أن يس ــة م ــم  ، أي إنَّ اً اخلالف ــة واحلك ــر اخلالف ــد أم متهي

ــ عــىلٰ باالنطبــاق  ســيقوم بــه رجــل غــريه، وهــذا القــائم أوىلٰ  ة بــن احلجَّ

 ).احلسن العسكري

ة املصـدر مـن طـرق أهـل اخلـالف وال اعتـداد هبـا، يـوالرواية عامّ 

ـا غـري معتـربٍة مـن طـرقهم، بـل هـي أقـرب لكوهنـ ا فضًال عن ذلك فإهنَّ

 .موضوعة من أكاذيب العبَّاسيني
                                                             

 .٢٩٩: ٥٢بحار األنوار : ُأنظر) ١(

 .٤٥: رسالة يف رواية األصبغ بن نباتة) ٢(
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مشـرتكًا بـني ) املهـدي(ذلـك، فـإنَّ جعـل مفهـوم لفـظ  أضـف إىلٰ 

ــريه ــيامين وغ ــام وال ــط،  اإلم ــبس واخلل ــُب الل ــح  يوج ــل واض ــال فاص ب

واحــد بــدون  ٰى وهــو مــا ال يمكــن اإلقــرار بــه، وإرشاك جهتــني يف معنــ

العــريب كــام هــو  انالقــول بــه يف اللســ ز ملقصــودمها تعيينــًا ال يصــحُّ املميِّــ

البيـان  القـائم عـىلٰ  ًا عـن مـنهج أهـل البيـت معلوم، وهذا بعيٌد جدَّ 

 .البليغ

ــه ال ي أنَّ هنــاك مهــديًا غــري  وجــد دليــل قطعـي عــىلٰ واخلالصـة، أنَّ

ــ ــكري احلجَّ ــن العس ــن احلس ــ ة ب ــوم بنش ــط يف ـيق ــدل والقس ر الع

ــ ة والشــواهد التــي ســاقوها ال األرض كــام ملئــت ظلــًام وجــورًا، واألدلَّ

ــتباهات تتَّ  ــن اش ــو م ــار وال ختل ــي لالعتب ــار ترتق ــارفني باألخب ــح للع ض

 .شّك  ٰى ضح بال أدنة بشكل جّيل وواالرشيفة والعقائد احلقَّ 

 ا  ا:  

بالكالم املوجود يف الرواية عـن التوقيـت ) العقييل( حاول أن يستدلَّ 

ــال البصم عن دجَّ الرواية تتكلَّ  ليحاول أن يثبت أنَّ  ة رة ال عن اإلمام احلجَّ

 :ص يف اإلشكاالت التالية، والكالم يتلخَّ بن احلسن العسكري 

ــؤمنني : لاإلشــكال األوَّ  ــة  أنَّ اإلمــام أمــري امل ــم عــن غيب تكلَّ

 .له غيبتان واحدة ال غيبتني، واإلمام املهدي 

د مــدَّ  أنَّ اإلمــام : اإلشــكال الثــاين ة الغيبــة، يف حــني قــد حــدَّ

م ال يُ  أنَّ أهــل البيــت  ــوقِّ قــالوا بــأهنَّ ة بــن تــون لزمــان ظهــور احلجَّ

عنــه اإلمــام هــو شــخٌص  مأنَّ مــن يــتكلَّ  فــدلَّ ذلــك عــىلٰ  ،احلسـن 

 .آخر وهو إمامهم املزعوم
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ــ وُجيــاب عــىلٰ  ل بــأنَّ األئمَّ مــوا عــن امَّ تكلَّ ـلــ ة اإلشــكال األوَّ

ــدي  ــام امله ــة اإلم ــريون إىلٰ  غيب ــانوا يش ــدة،  ك ــة واح ــا غيب كوهن

يف مقــام الغيبــة  ٰى والكــرب ٰى باعتبــار أنَّ غيــاب اإلمــام يف الغيبــة الصــغر

ــق ا ــا التفري ــدة، أمَّ ــغرالواح ــني الص ــل ب ــرب ٰى حلاص ــبعض  ٰى والك فل

 .كوجود السفراء وخروج التواقيع ٰى خرالتفاصيل األُ 

وكون اإلمـام يف روايـة األصـبغ تكلَّـم عـن غيبـة واحـدة ال يعنـي 

ــ ــأنَّ ــد احلجَّ ــن ه مل يقص ــن احلس ــة ب ــد تكلَّ ــ، فق ــن  ة م األئمَّ ع

ــدي  ــذا  امله ــه، وه ــة ل ــول غيب ــالوا بحص ــبط وق ــو بالض ــذا النح هب

 :يف الروايات واألخبار، منها مبثوث

ــني ] ١[ ــن احلس ــناده ع ــدوق بإس ــيخ الص ــ«: )١(الش ــا منّ ا اثن

وآخــرهم  هلــم أمــري املــؤمنني عــيل بــن أيب طالــب عشـــر مهــديًا أوَّ 

بـه األرض موهتـا  يـي اهللا تعـاىلٰ ُحي  التاسع من ولـدي وهـو القـائم بـاحلقِّ 

 ركون لـه غيبـة يرتـدُّ ـه ولـو كـره املشـالـدين كّلـ عىلٰ  ويظهر به دين احلقِّ 

 .»الدين فيها آخرون فيها قوم ويثبت عىلٰ 

ــ ــدي عجَّ ــام امله ــو اإلم ــؤمنني ه ــري امل ــد أم ــن ول ل اهللا والتاســع م

 .ث عنه بال شّك فالرواية تتحدَّ  ،ريفـفرجه الش

ــت إىلٰ  ــا ألف ــني  وهن ــف اإلمــام احلس ــدي  أنَّ وص ــام امله لإلم

  هو نفس وصـف أمـري املـؤمنني، مـام احلسـني ففـي روايـة اإل

هناك وصٌف لـه بأنَّـه لـه غيبـة واحـدة، وكـذلك يف روايـة األصـبغ عـن 

 .اإلمام أمري املؤمنني 
                                                             

 .٣٦ح رقم / ٦٩: ١عيون أخبار الرضا ) ١(
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ــني  ــام احلس ــة اإلم ــذلك يف رواي ــه وك ــدُّ «: قول ــة يرت ــه غيب  ل

ويف روايــة األصــبغ عــن  ،»الــدين فيهــا آخــرون فيهــا قــوم ويثبــت عــىلٰ 

ام، وهيتـدي فيهـا أقـو تكـون لـه حـرية وغيبـة يضـلُّ «: اإلمام عـيل 

ــرون ــا آخ ــدَّ  ،»فيه ــد أن يتح ــن البعي ــّل فم ــني  ث ك ــن شخص ــام ع إم

 !خمتلفني بنفس األلفاظ واألوصاف

دخلــت : ()١(الصــدوق بإســناده عــن يــونس بــن عبــد الــرمحن] ٢[

أنـت القـائم  ،يـا ابـن رسـول اهللا: فقلـت لـه بـن جعفـر  ٰى موس عىلٰ 

ــي يُ ولكــن القــائم الــذ ،أنــا القــائم بــاحلقِّ «: ؟ فقــالبــاحلقِّ  ر األرض طهِّ

ويمألهـا عـدالً كـام ملئـت جـورًا وظلـًام هـو اخلـامس  من أعداء اهللا 

فيهــا أقــوام  نفســه، يرتـدُّ  مـن ولــدي لـه غيبــة يطـول أمــدها خوفــًا عـىلٰ 

 ).»ويثبت فيها آخرون

ــ واخلـامس مــن ولــد اإلمــام الكـاظم  ة بــن احلســن هــو احلجَّ

 .وحوض فالرواية أيضًا ُتشري إليه بكلِّ  ،العسكري 

ــًا أنَّ  ــا أيض ــظ هن ــان  ونالح ــاحب الزم ــف ص ــذه  وص يف ه

 الوصـف يف روايـة األصـبغ، فاإلمـام الكـاظم  الروايـة ينطبـق عـىلٰ 

يف روايــة األصــبغ  واإلمــام أمــري املــؤمنني  ،»لــه غيبــة«: يقــول عنــه

ــه ــفه بقول ــة« :يص ــرية وغيب ــه ح ــاظم »ل ــة الك ــذلك يف رواي  ، وك

ــه ــه يف غيبت ــفه بأنَّ ــدُّ «: يص ــرونفي يرت ــا آخ ــت فيه ــوام ويثب ــا أق ويف  ،»ه

فيهــا أقــوام،  يضــلُّ «: يصــفه بــنفس الوصــف روايــة أمــري املــؤمنني 

 .»وهيتدي فيها آخرون
                                                             

 .٣٩٤: كامل الدين ومتام النعمة) ١(
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سـمعت أبـا : ()١(الصدوق بإسـناده عـن الصـقر بـن أيب دلـف] ٣[

اإلمـام بعـدي ابنـي عـيل،  إنَّ «: يقـول د بـن عـيل الرضـا جعفر حممّ 

تي، واإلمـام بعـده ابنـه احلسـن، أمره أمري، وقولـه قـويل، وطاعتـه طـاع

ــه، وطاعتــه طاعــة أبيــه ــه قــول أبي ــمّ »أمــره أمــر أبيــه، وقول . ســكت ، ث

  ٰى ؟ فبكــفمــن اإلمــام بعــد احلســن ،يــا ابــن رســول اهللا: فقلــت لــه

، »املنتظـر مـن بعـد احلسـن ابنـه القـائم بـاحلقِّ  إنَّ «: قـال بكاًء شديدًا، ثمّ 

ه يقـوم بعـد ألنَّـ«: القـائم؟ قـالي مّ ُسـ مَ ـلِـ ،يا ابن رسـول اهللا: فقلت له

ي مّ ُســ مَ ـولِــ: فقلــت لــه ،»مــوت ذكــره وارتــداد أكثــر القــائلني بإمامتــه

ــال ــر؟ ق ــر أيّ  ألنَّ «: املنتظ ــة يكث ــه غيب ــر ل ــدها فينتظ ــول أم ــا ويط امه

ــدون،  ــذكره اجلاح ــتهزئ ب ــابون ويس ــره املرت ــون وينك ــه املخلص خروج

ــ ــا الوّق ــذب فيه ــتعجلون، وويك ــا املس ــك فيه ــا اتون، وهيل ــو فيه ينج

 ).»موناملسلِّ 

ــدَّ  ــة تتح ــذه الرواي ــن وه ــن احلس ــو اب ــذي ه ــائم ال ــن الق ث ع

ــه يضــلُّ ، العســكري  ــه لــه غيبــة واحــدة، وأنَّ النــاس يف  وتصــفه بأنَّ

 ،غيبتــه بــنفس الوصــف كــام يف روايتــي اإلمــام احلســني والكــاظم 

 .وهو عني ما يف رواية األصبغ

التاســع مــن «: ()٢(الصــدوق بإســناده عــن أمــري املــؤمنني ] ٤[

، »، املظهـر للـدين، والباسـط للعـدلولدك يـا حسـني هـو القـائم بـاحلقِّ 

ذلــك لكــائن؟ فقــال  وإنَّ  ،يــا أمــري املــؤمنني: فقلــت لــه«: قــال احلســني
                                                             

 .٤١٠: املصدر السابق) ١(

 .٣٣٧: املصدر السابق) ٢(
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 :دًا إي والــذي بعــث حمّمــ  َّمجيــع  ة واصــطفاه عــىلٰ بــالنبو

ــ ــرية ،ةالربيَّ ــة وح ــد غيب ــن بع ــىلٰ  ،ولك ــت فيهــا ع ــال يثب  دينــه إالَّ  ف

ميثــاقهم  ملخلصــون املبــارشون لــروح اليقــني، الــذين أخــذ اهللا ا

 ).»دهم بروح منهيامن وأيَّ بواليتنا وكتب يف قلوهبم اإل

وهــو  ث عــن التاســع مــن ولــد احلســني والروايــة هنــا تتحــدَّ 

ــاف املــذكورةصــاحب الزمــان  ــنفس األوص ــفه ب ــي أنَّ  ،، وتص وه

ــا إالَّ  ــت فيه ــدة، وال يثب ــة واح ــه غيب ــونل ــدُّ إأي  ، املخلص ــريهم يرت  نَّ غ

 .ٰى خرالروايات األُ بكام  ويضلُّ 

واإلمـــام  فاألوصـــاف التـــي أشـــار هبـــا اإلمـــام احلســـني 

بالروايــات  واإلمــام عــيل  واإلمــام اجلــواد  الكــاظم 

هـي نفـس األوصـاف التـي كـان  األربع السابقة يف وصـف القـائم 

 املعقـول أنَّ عنهـا يف روايـة األصـبغ، فهـل مـن  م اإلمـام عـيل يتكلَّ 

 !شخٍص مغاير؟ منهم يشري إىلٰ  كّل 

ا اإلشـكال الثـاين الـذي ذكرنـاه فُيجـاب عليـه بأنَّـه مـن الثابـت أمَّ 

ة الغيبة ليسـت مـن األُ  أنَّ  مـور التـي ال ختضـع للبـداء، فكـون اإلمـام مدَّ

 ـ ه ال يقصـد اإلمـام املهـدي قد أشـار لفـرتة معيَّنـة فهـذا ال يعنـي أنَّ

 ، َّأنَّ  وا عـــىلٰ للبـــداء، وإن أنكـــروا ذلـــك وأّرص  ة خاضـــعةفاملـــد 

صـاحبهم خمتـٍف عـن األنظـار منـذ  صاحبهم هو املقصود بالروايـة، فـإنَّ 

مـا الـدافع لتجـويزه يف : قـالوا بالبـداء، قلنـا سنوات، فـإن أكثر من سّت 

 !؟ة بن احلسن صاحبكم، ومنعه يف مورد غيبة احلجَّ  حقِّ 

ــ ــا قــول األئمَّ م ال يُ  ة أمَّ ــات وقِّ بــأهنَّ تــون ال ينــايف بعــض رواي
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ــت ــتكلَّ  ،التوقي ــت ت ــات التوقي ــك أنَّ رواي ــي ذل ــخٍص وال يعن ــن ش م ع

 :)١(مة املجليسآخر، قال العالَّ 

ــمّ ( ــىلٰ  إنَّ  ث ــات ع ــذه التوقيت ــحَّ  ه ــدير ص ــايف تق ــا ال ين ة أخباره

احلــتم، ال  إذ املــراد هبــا النهــي عــن التوقيــت عــىلٰ  ،النهــي عــن التوقيــت

 ).ح يف األخبار السالفةبداء كام ّرص وجه حيتمل ال عىلٰ 

وهناك وجٌه آخـر يف فهـم هـذه األخبـار، وهـو أنَّ أخبـار التوقيـت 

ــأّخ متقدّ  ــت مت ــن التوقي ــي ع ــار النه ــة، وأخب ــد روم ــويس  ٰى رة، فق الط

 :)٢(بإسناده عن أيب محزة الثاميل

ــــ إنَّ : قلـــت أليب جعفــــر (  إىلٰ «: كــــان يقــــول ًا عليَّ

ــالء ــبعني ب ــول ،»الس ــان يق ــاء«: وك ــبالء رخ ــد ال ــت »بع ــد مض ، وق

 اهللا تعـاىلٰ  إنَّ  ،يـا ثابـت«: فقـال أبـو جعفـر ! رخـاءً  السبعون ومل نـرَ 

غضـب  اشـتدَّ  احلسـني  َل تِـ قُ ت هذا األمـر يف السـبعني، فلـامَّ كان وقَّ 

ثناكم أربعــني ومائــة ســنة، فحــدَّ  ره إىلٰ أهــل األرض ، فــأخَّ  اهللا عــىلٰ 

ره اهللا ومل جيعــل لــه بعــد ، فــأخَّ رِّ ـفــأذعتم احلــديث، وكشــفتم قنــاع الســ

 .»الكتاب مّ ذلك عندنا وقتًا، ويمحو اهللا ما يشاء ويثبت وعنده أُ 

 ).»قد كان ذاك«: فقال وقلت ذلك أليب عبد اهللا : قال أبو محزة

ــة تُ  ــفهــذه الرواي ُ أنَّ األئمَّ ــنيِّ ــوا عــىلٰ  ة ب ت ــانوا قــد وقَّ ــٍه  ك وج

ـصـار النهـي بعـد ذلـ حيتمل البداء، ثـمّ  ومل «: وهـو قـول اإلمـام ،اً ك تامَّ

ـفالتوقيـت إنَّـ ،»جيعل لـه بعـد ذلـك عنـدنا وقتـاً  ة ام ُهنـَي عنـه مـن األئمَّ

 بعد تلك التوقيتات. 
                                                             

 .١٢١: ٥٢بحار األنوار ) ١(

 .٤٢٨: الغيبة) ٢(
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  ّ ة ا:  

وكــم تكــون احلــرية والغيبــة؟ : (جــاء يف روايــة األصــبغ بــن نباتــة

 ).»سنني أو سّت  ،ة أشهرأو ستَّ  ،امة أيّ ستَّ «: قال

ــىلٰ  ــة ع ــا قرين ــاولوا أن جيعلوه ــد ح ــة إىلٰ  وق ــارة الرواي ــال  إش دجَّ

ــرية إىلٰ  ــرتة املش ــات الع ــرجتهم رواي ــن أح ـــرة، ولك ــدَّ  البص ــذه امل ة أنَّ ه

الصـــدوق  ٰى ال غـــريه، فقـــد رو يف حتديـــد زمـــان غيبـــة القـــائم 

اد  ا غيبتــني إحــدامها للقــائم منّــ وإنَّ «( :)١(بإســناده عــن الســجَّ

ــن األُ  ــول م ــرأط ــ ٰى خ ــتَّ  وىلٰ ا األُ ، أمَّ ــفس ــتَّ ة أّي ــتَّ ام، أو س ــهر، أو س ة ة أش

 .)يرجع ٰى فيطول أمدها حتَّ  ٰى خرا األُ وأمَّ . سنني

فحـاول  ،وهذه نفس ما يف روايـة األصـبغ، وقـد أصـابتهم بـاحلرج

الً من مناقشة هذه الرواية بمعـزل أوَّ  ال ُبدَّ ( :)٢(ص منها قالالعقييل أن يتخلَّ 

ـعن رواية األصبغ بن ن  ،) املـراد منهـاق مـن مـدلوهلا، ونتبـنيَّ باتـة؛ لنتحقَّ

منها عن  ة ال تفريقها وفصل داللة كّل ي مجع األدلَّ ـوالتحقيق العلمي يقتض

ة، فلامذا يريد ام هذا سبيل من يريد التشويش والفرار من األدلَّ ، وإنَّ ٰى خراألُ 

كـرت رواية األصـبغ ذ عزل هذه الرواية عن البحث؟ وليالحظ القارئ أنَّ 

 :تأوصافًا للمنعو

 .له غيبة _ ١

 .حتصل فيها ضالل وحرية _ ٢

 .سنوات ة أشهر أو سّت ام أو ستَّ ة أيّ رت غيبته بستَّ ُقدِّ  _ ٣
                                                             

 .٣٥٦: كامل الدين ومتام النعمة) ١(

 .٥٠: رسالة يف رواية األصبغ بن نباتة) ٢(
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ــحت الـــروايات األُ  وكــــلُّ  ــا يف  ٰى رخــهــذه األوصــــاف وضَّ أهنَّ

ـــَّ ــكري احلج ـــن العس ـــن احلس ــة ب ــري األئمَّ ــن أن يش ة ، وال يمك

  ٰفهــو خلــٌط وتشــويش ص مغــاير، وإالَّ شــخ بــنفس األوصــاف إىل 

 .من املستحيل أن يصدر عنهم

 ق بصــاحب الزمــان ة متعّلــحتديــد هــذه املـدَّ  ن أنَّ ولكـي تتــيقَّ 

ة مـن دهـركم ال سـتبقون سـتَّ «: ()١(فقـد روي عـن البـاقر  ،ال بغريه

ام ة أّيـسـتَّ : علـت فـداك؟ قـالُج  ،ةوكـم السـتَّ : ، قلـت»تعرفون إمـامكم

 .)»ون سنةسنني أو ستّ  سّت  ة أشهر أوأو ستَّ 

اد  ٰى خـروهذه رواية أُ   غـري التـي ذكرناهـا عـن اإلمـام السـجَّ

ــ وتشــري إىلٰ  ة غيبتــه وعــدم مــدَّ  ل اهللا فرجــه، وتشــري إىلٰ إمــام زماننــا عجَّ

 .معرفة الناس أحوال اإلمام الغائب

ــاقر  اد والب ــجَّ ــان عــن الس ــريان إىلٰ  فالروايت ــدَّ  تش ة أنَّ هــذه امل

ـق بغيتتعلَّ  ف نفـس ، فمـن املغالطـة أن ُيصــرَ ة بـن احلسـن بـة احلجَّ

 !لنيشخٍص مغاير ألجل أوهام املُضلّ  اللفظ يف رواية األصبغ إىلٰ 

ـا هـي مـدَّ أمَّ  ة فال يمكـن القطـع بأهنَّ أو  ٰى ة الغيبـة الصـغرا هذه املدَّ

ــرب ــربَّ ٰى الك ــد أنَّ ، ف ــام يقص ــدَّ  ام اإلم ــبغ امل ــة األص ــذكورة يف رواي ة امل

وحصـل فيهـا البـداء أو مـا قبـل  ٰى ة الغيبـة الصـغرمـدَّ  ظرٌة إىلٰ وغريها نا

ــغر ــة الص ــرب ٰى الغيب ــة الك ــذا وارٌد  ٰى أو الغيب ــداء، وه ــا ب ــل فيه وحص

 .إلمكان حدوث البداء يف مثل هذا املورد
                                                             

 .٧٣١ح / ٢٠٤: ٥إثبات اهلداة ) ١(
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ا:  

ــت أنَّ  ــن  ثب ــو م ــحيح ه ــظ الص ــري(اللف ــبعض  ،)ظه ــا ب وأنَّ م

وبرهنَّــا . كتــاب الطبعـات هــو تصــحيفات حتصــل بشـكل طبيعــي يف أيِّ 

ــ عــىلٰ  ة الســيَّام بــام جــاء يف كفايــة األثــر وكــامل ذلــك بــالكثري مــن األدلَّ

الدين وغيبـة الطـويس حيـث عرضـنا املخطوطـات والتـي ختـالف مـا يف 

ـمـا يف تلـك الطبعـات جمـرَّ  املطبوع فتبنيَّ أنَّ  ال البصــرة د خطـأ، وأنَّ دجَّ

يـزعم أنَّ علمـه  غافل جاهل بتلـك املخطوطـات واحلقـائق، وهـو الـذي

 مـا سـاقه الـبعض مـن أنصـاره مـن قـرائن عـىلٰ  إهلي ومعصوم وتبـنيَّ أنَّ 

ــحَّ  ــدَّ ص ــتكلَّ ة م ــة ت ــعاه يف أنَّ الرواي ــن دجَّ ــت إالَّ م ع ـــرة ليس  ال البص

 !ةخليطًا من األوهام واألكاذيب وروايات من كتب العامَّ 

لنا عـىلٰ   إنَّ فـ) ظهـر(قـول اخلصـم بـأنَّ اللفـظ املثبـت هـو  ولو تنزَّ

ــدَّ  ــتن ع ــذٍ للم ــة حينئ ــراءات حمتمل ــّل  ،ة ق ــ وأق ــر أن يتوقَّ ــا يف األم ف م

ــم ــارئ يف احلك ــىلٰ )١(الق ــت أنَّ  ، وع ــه يثب ــال فإنَّ ــذا احل ــذي  ه ــامهم ال إم

ن إقنـاع البـاحثني بربهـان مـن هـذا القبيـل، ه معصـوم مل ُحيِسـيزعمون أنَّ 

ــومني  ــرية املعص ــالف س ــذا خ ــنقَ  وه ــذين ال ُت ــم وال ال ض حججه

 !هذه السقطات؟ فأين عصمته وإمامته بعد كلِّ . براهينهم تبطل

*   *   * 

                                                             

للشــيخ أمحــد ســلامن، فقــد نــاقش ) عي املهدويــةالشــهب األمحديــة عــٰىل مــدَّ (راجــع كتــاب  )١(

 . الوجوه بتفصيلوبنيَّ ] لخا.. ١٣٦ص ) [ظهر(الرواية عٰىل فرض التسليم بلفظ 



 

 

 

  ادر

ـــارف _ ١ ـــب املع ـــي :تقري ـــق /احللب ـــان : حتقي ـــارس تربيزي ف

 .هـ١٤١٧ /وناحلّس 

ــة _ ٢ ــنعامين :الغيب ــق /ال ــ: حتقي ــارس احلّس ــارش /١ ط /ونف : الن

 .هـ١٤٣٠ _ م٢٠٠٩  /لبنان _بريوت  /دار اجلوادين

ــة وا _ ٣ ــاإلمام ــ :رةـلتبص ــه القّم ــن بابوي ــني ب ــن احلس ــيل ب ي، ع

ـــ ـــق مؤّس  /يالقّم ـــة اإلمـــام املهـــدي طبـــع وحتقي  /١ ط /س

 .هـ١٤٠٤

د كــاظم املوســوي حمّمــ: ي، حتقيــقاز القّمــاخلــزّ  :كفايــة األثــر _ ٤

مركـز نـور األنـوار يف إحيـاء بحـار األنـوار، : النـارش /عقيل الربيعـي _

 .هـ١٤٣٠

ـــور _ ٥ ـــالم ال ـــد ىٰ إع ـــأعالم اهل ـــن  :ىٰ ب ـــن احلس ـــل ب الفض

ــمؤّس : عــيل أكــرب الغفــاري، النــارش: حتقيــق /الطــربيس ة، ســة دار احلجَّ

 .هـ١٤٢٥ /١ ط

املـــريزا  :الـــنجم الثاقـــب يف أحـــوال اإلمـــام الغائـــب  _ ٦

ــربيس ــيِّ  /الط ــق الس ــويحتقي ــني املوس ــارش /د ياس ــد: الن ــوار اهل  /ٰى أن

 .هـ١٤١٥ /١ ط /سةقم املقدَّ / مطبعة مهر
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 /مركــز بحــوث دار احلــديث: حتقيــق /لكلينــيا :الكــايف _ ٧

 . هـ١٤٣٠  /١ط

مــام ط منشــورات مكتبــة اإل /الفــيض الكاشــاين :الــوايف _ ٨

 .هـ١٤٠٦ /١ ط /أصفهان /ةالعامَّ  أمري املؤمنني عيل 

ــف _ ٩ ــن التحري ــرآن م ــالمة الق ــ :س ــتح اهللا املحّم ــع /ديف : طب

 .هـ١٤٢٤ /مشهد /دار مشعر

عــيل أكــرب : حتقيــق /الصــدوق :مــةكــامل الــدين ومتــام النع _ ١٠

ــاري ــارش /الغف ــمؤّس : الن ــة دار النش ــة ـس ــة جلامع ر اإلســالمي التابع

 .هـ١٤٢٩ /٥ ط /فةسني بقم املرشَّ املدرّ 

 /بــريوت/ ســة الوفــاءط مؤّس  /يـاملجلســ :بحــار األنــوار _ ١١

 .الطبعة الثانية

 /لبنـــان/ منشـــورات دار الفجـــر /الطـــويس :الغيبـــة _ ١٢

 .عيل أكرب الغفاري قاملحقِّ : تصحيح

ــــاص _ ١٣ ــــد :االختص ــــارش /املفي ــــمؤّس : الن ــــة النش ر ـس

عــيل أكــرب : حتقيــق /فةرَّ ـســني بقــم املشــســالمي التابعــة جلامعــة املدرّ اإل

 .هـ١٤٣٠ /٩ط  /الغفاري

ســة األعلمــي مؤّس  /الطــربي الصــغري :دالئــل اإلمامــة _ ١٤

 .م١٩٨٨ /٢ ط /لبنان _بريوت  /للنشـر

ــرب _ ١٥ ــة الك ــيبي :ىٰ اهلداي ــبالغط مؤّس  /اخلص ــة ال  /٤ ط /س

 .م١٩٩١

/ ســـة األعلمـــيط مؤّس  /العـــاميل احلـــرّ  :إثبـــات اهلـــداة _ ١٦

 .م٢٠٠٤ /١ ط /لبنان



 ١٣٥ .................................................................................  املصادر

ــارم _ ١٧ ــال املك ــفهاين :مكي ــريزا األص ــورات مؤّس  /امل ــة منش س

 .د عيل عاشورحتقيق السيِّ / األعلمي للمطبوعات

ســة ؤّس م /هاشــم البحــراين :الربهــان يف تفســري القــرآن _ ١٨

 .م٢٠٠٦ /٢ ط /األعلمي

ــدي  _ ١٩ ــام امله ــث اإلم ــوعي ألحادي ــم املوض ــيل  :املعج ع

 .م٢٠٠٦ /١ ط /الكوراين

عبد العليم  :املوسوعة يف أحاديث املهدي الضعيفة واملوضوعة _ ٢٠

 .هـ١٤٢٠ /١ ط /ر والتوزيعـدار ابن حزم للطباعة والنش /البستوي

ـــول _ ٢١ ـــرآة العق ـــ :م ـــ /يـاملجلس ـــالميَّ دار الكت  /ةب اإلس

 .الطبعة الثانية

ــة _ ٢٢ ــارش /اهليتمــي :الصــواعق املحرق ــالةمؤّس : الن / ســة الرس

ــان ــ /لبن ــي : قاملحقِّ ــد اهللا الرتك ــن عب ــرمحن ب ــد ال ــ _عب ــل حمّم د كام

 .هـ١٤١٧ /١ ط /اطاخلرّ 

ــ _ ٢٣ ــيخ حمّم ــدةمــنهج الش ــيد رضــا يف العقي ــ :د رش ــامر حمّم د ت

 .م٢٠٠٤ /١ ط /يدار ماجد عسري: النارش /حممود متوّيل 

ــعيفة _ ٢٤ ــث الض ــاين :سلســلة األحادي ــارف /األلب ــة املع  /مكتب

 .م١٩٩٢ /١ ط

 /جعفــر الســبحاين :احلــديث النبــوي بــني الروايــة والدرايــة _ ٢٥

 .هـ١٤١٩ /١ ط

 /يوسـف السـلمي الشــافعي :عقـد الـدرر يف أخبـار املنتظــر _ ٢٦

 .هـ١٤١٠ /٢ ط /مهيب البوريني: حتقيق /ردناألُ  /مكتبة املنار
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ـــتن _ ٢٧ ـــم والف ـــاو :املالح ـــن ط ـــق /سواب ـــة مؤّس : حتقي س

 .هـ١٤١٦ /١ ط /صاحب األمر 

ــامل _ ٢٨ ــال األع ــاو :إقب ــن ط ــق /سواب ــومي : حتقي ــواد القّي ج

 .هـ١٤٣٤ /٣ ط /سة بوستان كتابمؤّس : النارش /صفهايناأل

ســـة آل البيــت إلحيـــاء مؤّس  :النــارش /املفيـــد :اإلرشــاد _ ٢٩

 .م٢٠٠٨ _ هـ١٤٢٩ /٢ ط /الرتاث

ــار الرضــا  _ ٣٠ انتشــارت : النــارش /الصــدوق :عيــون أخب

 .هـ ش١٣٧٨ /وىلٰ الطبعة األُ  /سةقم املقدَّ / الرشيف الريض

 :ةكتب الفرقة الضالّ 

 .م٢٠١١ /١ ط /ناظم العقييل :رسالة يف رواية األصبغ

ـ(بــ  ٰى ري املسـمّ ـأمحـد إسـامعيل البصـ :والسـداد بيان احلقِّ  ال دجَّ

 .)البرصة

 *  *   * 



 

 

 

ا  

 ٣  ............................................................  مقّدمة املركز
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